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 چكیده

دسالالالتیابی به هدف از این بررسالالالی گردد. اصالالالو  و معرفی ار ام پیروز و کاکا به بیش از  سا سالالالال  با برمی  اهداف:

   ی پرمحصول نخود سیاه، پایدار و سازگار به کشت دیم بساره در مناطق مرتفع غرب کشور بود.هاژنوتیپ

 

 الین انتخابی نخود تیپ دسالی، هرراه با دو ر م کاکا و پیروز به عنوان ااهد در  اب   1۱این پژوهش ها: در مواد و روش

( در  سار ایستگاه تحقیقاتی کشور )کردستان، مراغه، 1194-99سال ) 1تکرار به مدت  1های کاما تصادفی در طر  بلوك

لکرد دانه در هر پوت به روش تجزیه ارومیه و زنجان( کشالت و مورد مقایسه  رار گرفتند. محاسبات آماری بر اسا  عر 

ها با اسالالالتفاده از مدل برای تعیین اثر متقابا ژنوتیپ در محیط بر عرلکرد دانه، داده واریانس سالالالاده و مرک  انجام االالالد.

AMMI  و بای پوتGGE .تجزیه ادند 

 

دی مجروع مربعات کا مشالالخ  بندار بودند. تقسالالیمنتایج این تحقیق نشالالان داد که دو مفبفه اصالاللی اول معنی  ها:یافته

و اثر محیط به ترتی  منابع تغییر برجسالالالته در این تجزیه بوده و  G×Eسالالالاکت که اثر ژنوتیپ و به دنبال آن اثر متقابا 

، تعدادی الین جدید که از نظر میزان GGEپوت بای های محیطی متفاوت را مشالالخ  کردند. بر اسالالا  نتایج تجریه گروه

 محصول  ابا ر ابت با ر م پیروز بودند اناسایی ادند. عرلکرد دانه و پایداری
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-G2 (IDDMAR-2012اثرمتقابا ژنوتیپ در محیط نقش اسالاسی در اناسایی و معرفی دو الین امید بخش   گیری:نتیجه

 وانتها را می( با عرلکرد باال، پایداری مطلوب و بازارپسالندی مناس  ایفا نرود. این ژنوتیپ IDDUR-2012-12) G1( و 32

 های تکریلی  به عنوان جایگزین ر م پیروز به کشاورزان نخودکار معرفی کرد.پس از بررسی

 

  نخود ، GGEپوت بای ،AMMIمدل  ،عرلکرد سازگاری، محیط×ژنوتیپاثر :  های کلیدیواژه
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Abstract 

Background and Objectives: Improvement and release of last desi types chickpea cultivars (Pirouz and Kaka) 

goes back to more than forty years ago. Objective of this study was to achieve new high yielding, stable and 

adaptable chickpea genotypes to spring sowing at dry western highlands of Iran.  

 

Material and Methods: In this study, 18 selected desi type chickpea lines as well as two check varieties 

(Pirouz and Kaka), were compared at four experimental stations including Kurdistan, Maragheh, Urmia and 

Zanjan during three consecutive years (2015-2018). Experimets were arranged in RCB designs with three 

replications each year at each station. Statistical calculations including simple and pooled analysis of variance 

were done on seed yield data. Genotype by environment interaction was analyzed through AMMI model and 

GGE biplot. 

 

Results: Results of this study revealed that two first IPC’s were significant. Partitioning of total sum of squares 

indicated that effect of genotypes followed by G×E interaction and effect of environment were siginificant 

sources of variations in this analysis, respectively and identified different environmental groups. According to 

the GGE biplot analysis, a number of new genotypes were identified that were competitive with Cv. Pirouz in 

terms of grain yield and yield stability. 

 

Conclusion: Genotype by environment interaction had vital role in identification and introduction of two 

promising lines with high seed yield, acceptable stability rank and favorite marketability, G2 (IDDMAR-2012-

32) and G1 (IDDUR-2012-12). These genotypes can be introduced to chickpea farmers as alternative to Cv. 

Pirouz after complementary studies. 

 

Keywords: Genotype×Environment Interaction, Yield Adaptability, AMMI Model, GGE Biplot, Chickpea 

(Cicer arietinum) 
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 ه  ـدمـمق

( دوّمین گیالالاه مسم از .Cicer arietinum Lنالخود )      

گروه محصالالوالت زراعی موسالالوم به حبوبات در جسان  

توبید جسانی نخود در (. 2009 هرکاراناسالالالت )یالاداو و  

میلیون تن بوده که از سطحی  09/12بابغ بر  2016سال 

 956میلیون هکتالالار بالالا متوسالالالط عرلکرد  65/12معالالادل 

. سسم (201۱)فائو  کیلوگرم در هکتار به دست آمده است

کشالالالورهای در حال توسالالالعه از توبید جسانی نخود در  

درصالالد  95درصالالد به  9۱از  2016های منتسی به سالالال

پیوستن کشورهای  ،کاهش یافته اسالت و علت اصاللی آن  

نخود و  ۀتوسالالالعه یافته به گروه کشالالالورهای توبید کنند 

ها در بازار تجارت نخود است. آکرین نقش  شرگیر آن

حالالاکی از آن اسالالالت کالاله، اسالالالترابیالالا پس از  آمالالار فالالائو 

هندوسالالتان و باالتر از کشالالورهایی هرپون پاکسالالتان و  

 )فائو ترکیاله، رتباله دوم توبید جسانی نخود را داراسالالالت  

بر اسالالالالا  آکرین آمالالارنالالامالاله وزارت جسالالاد  (. 2016

هزار  550، سالالطز زیر کشالالت نخود در ایران کشالالاورزی

بااالالد هزار هکتار می ۱0هکتار و در اسالالتان کردسالالتان  

غرب در مناطق غرب و ارال(. 201۱ هرکاران)احردی و 

صالالالورت دیم کشالالالور، نخود به عنوان یی گیاه بساره به

از  هکشالالالت االالالده و  رکه زیسالالالتی کود را با اسالالالتفاد

های در دهه کند.رطوبت ذکیره االالده در کاك تکریا می

برابر   1اکیر سالالطز زیر کشالالت نخود در کشالالور حدودا  

کیلوگرم در  500به حدود  610االالالده وبی عرلکرد آن از 

هکتالار کالاهش یالافتاله اسالالالت. دبیالا اصالالاللی این کاهش،       

اکتصالالاا ارا الالی دیم و کم بازده به کشالالت نخود در   

. این ارا الالی با حدا ا آماده (1996 بنایی) کشالالور اسالالت

سالازی بسالتر بذر کشالت االالده و با دسالالت برداات می   

. هرپنین باله منظور باله حالدا ا    (2000)ایکالاردا   االالالونالد 

یناله توبید، هیپگونه مرا بتی از این مزارع  رسالالالانالدن هز 

 گیرد.صورت نری

غربی و هالالای کالردسالالالتالالان، آذربالالایالجالالان   اسالالالتالالان     

ار ی مناطق اصلی توبید نخود تیپ دسی در آذربایجان

کشاورزان این  .(2009 کانونی و هرکاران)کشالور هستند 

کنند. ها نخود را در تناوب با گندم دیم کشالالت میاسالالتان

های پیروز و کاکا موجود به نام تیپ دسیدو ر م نخود 

هالای محلی  حالدود  سالالا سالالالال پیش بالاله ترتیال  از توده  

اند و عرلکرد گزینش و معرفی االالده «اهر»و  «کراسالالان»

کیلوگرم در هکتار  600ها در االالرایط دیم حدود دانه آن

که  الالرن توبید  اسالالت. االالناسالالایی و معرفی ار ام جدید

ارتفاع بوته  موجود، ازعرلکرد بالاالتر نسالالالبالت به ار ام   

منالالاسالالال  برکوردار بوده و در برابر تنش هالالای زنالالده  

تری دااالالالته بااالالالند به افزایش توبید ابعرا مطلوبعکس

 نخود و ارتقاء و الالعیت معیشالالتی کشالالاورزان نخودکار

ار الام نخود تیالپ دسالالالی پاکوتاه و    .کرالی کواهالد نرود  

زودر  هسالالتند، عرلکرد آنسا باالتر اسالالت و نسالالبت به   

های مکانیکی، یخبندان و یپ کابلی، به کسالالالارتار الام ت 

 .(1999سینگ ) ترندآفات مقاوم

نژادی، بررسالالالی میزان سالالالازگاری های بهدر برنامه     

گیالاهالان زراعی باله االالالرایط محیطی متفالاوت از اهریت     

ای برای که نیاز بابقوهکوردار است. از آنجاییرای بویژه

ایجالاد ار ام مناسالالال  و سالالالازگار به مناطق جغرافیایی   

مختلف و با اهداف کاا وجود دارد، برآورد اثر متقابا 

ناپذیر اسالالت. در اصو  نباتات ژنوتیپ در محیط اجتناب

االالود که در طیفی از هایی سالالازگار اطوم میبه ژنوتیپ

 ها، توان ژنتیکی عرلکرد باال و پایدار از کود بروزمحیط

. ار ام با سالالالازگاری (2016هرکالاران  )کالانونی و   دهنالد 

ها عرلکرد متوسط و پایدار وسیع، در یی سری از محیط

دارنالد. وبی ار الامی کاله منحصالالالرا  در االالالرایط مطلوب     

دهی باال دااالالته بااالالند و در پتانسالالیا ژنتیکی محصالالول

ارایط نامساعد عرلکرداان کاهش یابد، به عنوان ار ام 

 هرکارانزابی و اوند )ناکته میبا سالازگاری محدود ا 

2009  .) 

هدف اصاللی و نسائی برنامه های اصوحی، دستیابی       

 هالالای برتر و افزایش عرلکرد دانالاله اسالالالالتبالاله ژنوتیالالپ

. آگاهی از حجم تنوع موجود (2002)مابسوترا و ساکسنا 

در یالی گوناله برای مطالابعات ژنتیکی و اصالالالو  نباتات    

برای گزینش  یید مبنااهریالت زیالادی دارد زیرا می توانال   
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 ۀالزم ،های مورد نظر بااد. به عبارت دیگرموثر ژنوتیپ

)آالرد و  وجود تنوع  ابا توارث در جامعه است ،گزینش

تنوع کالالا موجود در یالالی جرعیالالت را (. 19۱4براداالالالاو 

محیطی تفکیالالی نرود. جزء  توان بالاله اجزاء ژنوتی ی ومی

ژنوتی ی تنوع، هرواره مورد عو الاله اصالالالوحگران بوده 

اسالالت و بر بخشالالی از تنوع کا دالبت دارد که مربو  به  

 (.19۱۱ زوبالالا و هرکالالاراناسالالالالت )عالوامالالا ژنتیکی  

متخصالالصالالین اصالالو  نباتات، نخود زراعی را به دو تیپ 

درصد  ۱5تقسیم می کنند. تیپ دسی  و کابلی عرده دسی

بید جسانی را به کود اکتصالالالاا داده اسالالالت و به  از تو

اتیوپی  پاکسالالتان، ایران، افغانسالالتان و ،طور عرده در هند

مناطق . (2004 هرکاران)کاربو  پوپلکا و  اودکشت می

جغرافیایی زیادی به کشالالالت نخود اکتصالالالاا دارند که 

االالاما االالبه  اره هند، غرب آسالالیا، االالرال آفریقا، اروپا، 

، و در اسالالترابیا آفریقا، آمریکا واتیوپی، ارتفاعات االالرم 

پور و هرکاران صالالالبا ) اسالالالت کشالالالور دنیا 14مجروع 

درجه  40-20کشالالالت نخود در عرم االالالرابی  (. 2005

درصالد سالطز زیرکشت جسانی نخود    92معرول بوده و 

نتایج تحقیقات انجام اده نشان در  اره آسیا  رار دارد. 

 اکتصاااز طریق افزایش بیوما  وافزایش دهند که می

 هایبا اسالالتفاده از تیپیعنی ها فتوسالالنتزی به دانه مواد

در کااالالالت  و افزایش تراکم، پا بلندو گیالاهی ایسالالالتاده  

 بخشالالید بسبود را نخودعرلکرد توان ، میتاریخ مناسالال 

 (.2006پور صبا )

ار ام  دیری نخود سفید و نخود سیاه مبداء داکلی      

های محلی انتخاب وده دااته و به روش سلکسیون از ت

با توجه به (. 2009 هرکارانکانونی و ) اندو معرفی اده

تیپ ) این که پتانسیا توبید و موارد مصرف نخود سفید

بیشتر است، به این تیپ توجه بیشتری معطوف  (کابلی

اده و در سال های اکیر ار امی مانند هاام، آزاد، 

ایشات های آزمآرمان، سارال، عادل و ثرین از بین الین

بین ابرللی انتخاب و به عنوان ر م جدید، هر کدام برای 

آب و هوایی و مناطق مختلف معرفی اده  ارایط کاا

وبی بیش از  سا سال است که هیچ (. 2006پور صبا ) اند

 آزادسازی نشده است (سیاه) ر ری از نخود نوع دسی

. با درنظر گرفتن مقاومت ار ام نخود (2020کانونی )

و اهریت  زیستیغیر  و زیستیهای انواع تنشسیاه به 

الزم است  ،صادرات این ار ام عووه بر مصارف داکلی

 .تر از این تیپ توجه گرددهای پرمحصولبه معرفی الین

ی یباید کارآیی باال نه تنسا ،ار ام جدید گیاهان زراعی

بلکه برای عرلکرد و سایر صفات از کود نشان دهند، 

در دامنه وسیعی از ارایط محیطی  هابایستی برتری آن

 (.1999 سینگ و ساکسنا) محرز گردد

های مختلف و متعددی برای تخرین پایداری روش     

عرلکرد گیاهان زراعی ابداع اده و در ارزیابی و انتخاب 

فینلی و ویلکینسون ) اندها مورد استفاده  رار گرفتهآن

اوزدمیر و  ،19۱۱، بین و بینز  19۱6گوبوب  ،1961

های روش(. 2011بخش و هرکاران، ، 2001کاراداووت 

واریانس  (A) گروه مختلف تجزیه پایداری در  سار

اکوواالنس و ( B) ،محیطی و  ری  تغییرات محیطی

انحراف ( D) ری  رگرسیون و (C، )یواریانس پایدار

های اغل  آماره .انداز کط رگرسیون تقسیم بندی اده

فینلی ) ی با یکدیگر دارندیمثبت و باال یاد اده هربستگی

-ن پیشنساد میابا این وجود، محقق .(1961و ویلکینسون 

 گیری براسا برای د ت بیشتر بستر است نتیجه کنند که

 . های مختلف صورت گیردترکیبی از روش

سه ای پایداری را به هپارامتر(، 19۱6) هرکاران بین و     

 زبین و بین، و  ند سال بعد بندی کردنددسته 1و  2، 1تیپ

( Pi)اندازه برتری را تحت عنوان  4( پایداری تیپ 19۱۱)

ار است که دیا ی پینوتژدر این روش پیشنساد کردند. 

های آن در درون یی مکان کو ی واریانس بین سال

 اد.با

ای  ند متغیره پر کاربرد که از اعتبار هیکی از روش     

روش اثرات اصالالاللی  علری بالالاالیی برکوردار اسالالالالت، 

زوبا ) ستا (AMMI) پذیرپذیر و اثر متقابا  الرب جرع

در این روش، (. 1991کالالانالالگ و فالالام ، 19۱۱ هرکالالارانو 

ای اصالالاللی با یکدیگر هتجزیه واریانس و تجزیه به مفبفه

 ا ازهلی ژنوتیپصاثر ا ،که درآنطوریاند، بهادغام اده
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و اجزای ژنوتی ی و محیطی اثر  ،طریق تجزیالاله واریالالانس

های اصالالاللی با اسالالالتفاده از تجزیه به مفبفه G×Eمتقابا 

برای تجزیۀ  AMMIاستفاده از مدل  .دنگردمحاسالبه می 

ا هیابی ژنوتیپزمحیط به منظور ار×اثر متقالابالا ژنوتیپ  

هالای  ند محیطی در گیاهان زراعی مختلف  در آزمالایش 

محردی و  ،2006 هرکارانگزارش االده است )دهقانی و  

یی برآورد  AMMIکه مدل از آنجالایی  (.2010هرکالاران 

( 2000کند، پار ز و هرکاران )کرّی از پالایداری ارائه نری 

( را برای کرّی کردن و ASV)  1ارزش پالالایالالداری امالی 

پیشالالالنساد ها ها بر حسالالال  پایداری آنبندی ژنوتیپرتبه

کرتر از  ASVکالردنالالد. در ایالن روش ژنوتیالالپ دارای   

تجزیالاله  پالالایالالداری عرلکرد بیشالالالتری برکوردار اسالالالت. 

طور هرزمان اطوعات ، روای است که بهGGEپوت بای

 ×مربو  باله اثر اصالالاللی ژنوتیالپ و اثر متقالابالا ژنوتیپ    

عرلکرد و  این تجزیالاله دهالالد.محیط را در اکتیالالار  رار می

های مطلوب کرده، محیط ها را ارزیالالالابیپایداری ژنوتیپ

ها را تعیین نروده و محیط هالای کالاا راژنوتیالپبرای 

)یان و کند بندی میدسته 2به یی یالالا  نالد ناحیه بالزر  

پوت بالالا توجالاله بالاله مزایالالای روش بالالای(. 2002راجکالالان 

GGE اسالالتفاده از این مدل برای تجزیه اثر متقابا ،E×G 

یان و ، 2002کروسالالا و هرکاران پیشالالنساد االالده اسالالت )

توسالالالط محققان  GGE  پوتیروش با (.2001کالانالگ   

های متعالددی در گیاهان زراعی مختلف برای تجزیۀ داده 

ای مفید و کاربردی تشخی  داده اده آزمایشات ناحیه

 هرکارانفراالالالادفر و  ،2009 هرکالاران اسالالالت )زابی و 

 (.2015پور ایری و بسرام ،2012

های مورد نظر برای این تحقیق از بین توده های الین     

های گذاته نخود سالیاه جرع آوری اده طی سال محلی 

این  .از منالاطق کردسالالالتان و آذربایجان انتخاب االالالدند  

پرمحصالالالول های ژنوتیپدسالالالتیابی به تحقیق بالا هدف  

بساره در مناطق  دیم سیاه سازگار به ارایط کشتنخود 

 .اجراء ادمرتفع غرب کشور 
 

                                                           
1 AMMI Stability value 

   هـاروش واد وـم

های اجرای مکان وهواییجغرافیایی و آبمشخصات      

اطوعات مندرج اده است.  ارائه 1این پژوهش در جدول 

ایستگاه سارال کردستان دهند که در این جدول نشان می

عرم  درجالاله االالالر ی و 0۱/4۱طول جغرافیالالایی  بالالا

متر از سطز دریا  2120درجه ارابی،  42/15جغرافیایی 

ترین ایسالتگاه تحقیقات کشاورزی  ارتفاع دااالته و مرتفع 

 1920کشور است. از طرف دیگر ایستگاه مراغه با  سطز

ترین ایسالالتگاه در بین متر ارتفاع از سالالطز دریا ، پسالالت 

هالالای اجرای آزمالالایش بود. در این بین بیشالالالترین مکالالان

متر از ایسالالالتگاه میلی 1/49۱میزان بالارنالدگی  باله میزان   

ارومیالاله در سالالالالال اول اجرای تحقیق و کرترین مقالالدار 

متر از هرین ایسالالالتگاه در سالالالال میلی 2/261بارندگی با 

ترین مکان، گرم( به ثبت رسالالیده اسالالت.  96-99سالالوم )

 سلسیو درجه  19با  1196-99زنجان در سال زراعی 

و سالردترین مکان ارومیه در سال سوم اجرای آزمایش  

الین  1۱در این پژوهش  درجه سلسیو ( بودند. -5/21)

محلی ارزیابی توده های ) بلی  هایانتخالابی از آزمالایش  

با الالافۀ دو ر م پیروز و  (نخود تیپ دسالالی غرب کشالالور

های کاما طر  بلوك کالاکالا باله عنوان االالالاهالد در  اب     

سال در  سار ایستگاه  1به مدت  در سه تکرار تصالادفی 

، مراغه، ارومیه و کردسالالتان سالالارال)تحقیقاتی کشالالور 

فسرسالالالت  .ندکشالالالت و مورد مقایسالالاله  رار گرفت (زنجان

ارائه اده است. عرلیات  2ل های آزمایشالی در جدو الین

آماده سالازی زمین محا اجرای آزمایشالات ااما اخم   

پنجه غازی، دیسالالی و تسالالالطیز در اوبین   و عریق پائیزه

 4کط  4فرصالت بساره انجام اد. هر واحد آزمایشی از  

سالانتیرتر از یکدیگر تشالکیا اده و   25متری به فواصالا  

در نظر گرفته سالالالانتیرتر 10فواصالالالا بذور روی کطو  

متر از ابتدا و سالالالانتی 25، پس از حذف . بردااالالالتداالالال

از سالالالطحی معادل هالا و دو ردیف کنالاری،   انتسالای کرت 

 .صورت گرفتمترمربع 95/1

 

2 Mega Environment 
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 (1374-79های محل اجرای آزمایش )اطالعات آب و هوایی و مشخصات جغرافیایی ایستگاه -1جدول 

 مکان
طول و عرم 

 جغرافیایی

ارتفاع از سطز 

 (m) دریا
 کد سال زراعی

 بارندگی (oC) دما
(mm) حداکثر حدا ا 

 N '32 °37 کردستان

45° 05' E 
2120 

95-1194  E1 05/16- 66/16 10/442 

96-1195  E2 41/20- 1۱/10 11/105 

99-1196  E3 22/1۱- ۱0/12 ۱0/152 

 N '32 °37 مراغه

45° 05' E 
1920 

95-1194  E4 22/19- 21/11 22/291 

96-1195  E5 91/19- 61/29 20/101 

99-1196  E6 12/19- 44/10 16/100 

 N '32 °37 ارومیه

45° 05' E 
1۱۱9 

95-1194  E7 2۱/15- 25/16 10/49۱ 

96-1195  E8 1۱/11- 25/14 40/151 

99-1196  E9 51/21- 99/15 20/261 

 N '09 °36 زنجان
48° 49' E 

1۱95 

95-1194  E10 40/15- 60/15 90/110 

96-1195  E11 ۱0/15- 40/15 10/109 

99-1196  E12 60/14- 20/19 01/190 

 

های معرول، در طول فصالالالا زراعی عووه بر مرا بت     

بی در و ،انجام االالدمختلف  برداری از صالالفاتیاددااالالت

برای تجزیه پایداری عرلکرد دانه  هایاز دادهفقط جالا  این

 ندمحاسبات آماری انجام اده عبارت بوداسالتفاده اد.  

به روش ا هانجالام آزمون یکنواکتی واریالانس   (ابف)از : 

سالاله  × سار ایسالالتگاه  تجزیه واریانس مرک  (ب، )1بون

عنوان عواما سالالالال بالا درنظر گرفتن سالالالال و منطقه به  

مقایسالالاله و عنوان عالاما ثابت  تصالالالادفی و ژنوتیالپ باله  

 تفاوت حدا اا با اسالالالتفاده از آزمون هال میالانگین تیرالار  

)د(  ،AMMIه روش انجام تجزیه پایداری ب (ج، )دارمعنی

( برای هر ژنوتیپ، ASVمحاسالالالبه ارزش پایداری امی )

روش  از طریقتجزیاله اثر متقالابالا ژنوتیپ در محیط    )ه( 

هالالا از تجزیالاله داده در این تحقیق برای. GGEپوت بالالای

 استفاده اد.   1/9نسخه  SASافزار نرم

 

 های شرکت کننده در آزمایشاسامی ارقام و ژنوتیپ فهرست  -2جدول 

 نام ژنوتیپ کد شماره نام ژنوتیپ کد شماره

1 G1 IDDUR-2012-12 11 G11 IDDMAR-2012-6(2) 
2 G2 IDDMAR-2012-32 12 G12 IDDSAL-2012-02 
1 G3 IDDUR-2012-02 11 G13 IDDSAL-2012-09 
4 G4 IDDSAL-2012-08 14 G14 IDDSAL-2012-15 
5 G5 IDDMAR-2012-20 15 G15 IDDMAR-2012-32(1) 
6 G6 IDDMAR-2012-8 16 G16 IDDMAR-2012-11 
9 G7 IDDMAR-2012-14 19 G17 IDDUR-2012-01 
۱ G8 IDDMAR-2012-27 1۱ G18 IDDSAL-2012-10 
9 G9 IDDSAL-2012-24 19 G19 Pirouz 

10 G10 IDDMAR-2012-26 20 G20 Kaka 

                                                           
1 Levene (1960) 
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 نتایج و بحث

های عرلکرد دانه الیننتالایج تجزیاله واریانس مرک          

ه نشان داد 1جدول در  در ساله سال و  سار مکان نخود 

ای فرم مدل آماری در آزمایشالالات ناحیهاالالده اسالالت.  

های ها و مکانثابت، فرم درسالالتی نیسالالت. زیرا سالالال  

مختلف با یکدیگر تفاوت دارند و بذا بایسالالتی اثرات سالالال 

از طرف دیگر، اثر  و مکالان را تصالالالادفی در نظر گرفت. 

 االالودها میواریته ثابت اسالت و مربو  به هران ژنوتیپ 

برای منابع  Fآزمون  بنابراین،. (19۱1)اسالالالتیا و توری 

میانگین مربعات صالالورت تغییر بر اسالالا  امید ریا الالی 

، دو امید Fکه، برای تشالالکیا یی نسالالبت  بطوری. پذیرفت

 بودها فقط در یی جرله ها که تفاوت آنMSریا الالالی از 

ی متفاوت در دو امید و جرله االالالدندبه یکدیگر تقسالالالیم 

 بود.  آزمون  تحت هران اثرریا ی، 

که اکتوف بین  نشالالالان داد عرلکرد دانهتجزیه مرک       

ها و هرپنین اثر متقابا بین سال و مکان ها و مکانسال

 . از طرف دیگر،معنی دار بوددرصد  1در سالطز احترال  

 اثر متقابا بین و  های تحت بررسالالالیتفاوت بین ژنوتیپ

دسالالت  به دارمعنی %5 احترالدر سالالطز واریته و مکان 

 ×سالالالال و اثر متقابا واریته×اثر متقابا واریتهوبی  .آمد

دار بودن اثر با توجه به معنی. نبوددار مکان معنی×سال 

درجه آزادی واریته،  F در آزمون مکان ×متقالابا واریته 

دست به 1از فرمول پیشالنسادی ساترتویت آزمون، مخرج 

متقالالابالا واریتالاله در مکالالان برای  دار بودن اثر معنی آمالد. 

های ها در مکانعرلکرد دانه بیانگر آن اسالالالت که ژنوتیپ

توان بذا میهالای متفالاوتی بروز داده و   پالاسالالالخ  ،مختلف

 )کانونی و هرکاران  پالایالداری عرلکرد را بررسالالالی نرود  

2016.)

 

 در سه سال و چهار مكان عملكرد دانهتجزیه واریانس  -3جدول

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
MS  نسبت آزمونF میانگین مربعات امید ریا ی 

2 E+07**21/1 1M 3/M1M 𝜎2𝑒1 (Pمکان ) + 𝑟𝑣𝜎2𝑝𝑦 + 𝑟𝑣𝑦𝜎2𝑝 

1 E+07**69/2 2M 3/M2M 𝜎2𝑒1 (Yسال) + 𝑟𝑣𝜎2𝑝𝑦 + 𝑟𝑣𝑝𝜎2𝑦 
Y×P 6 **2۱6۱101 3M 4/M3M 𝜎2𝑒1اثر متقابا  + 𝑟𝑣𝜎2𝑝𝑦 

 4M - 𝜎2𝑒1 116094 24 1کطا 

19 *591۱9 5M 𝑀5 (V) واریته +𝑀8

𝑀6 +𝑀7
 𝜎2𝑒2 + 𝑟𝜎2𝑣𝑝𝑦 + 𝑟𝑦𝜎2𝑣𝑝 + 𝑟𝑝𝜎2𝑣𝑦 + 𝑟𝑝𝑦𝑉(𝑣) 

V×P 1۱ *19290 6M 8/M6M 𝜎2𝑒2 + 𝑟𝜎2𝑣𝑝𝑦 + 𝑟𝑦𝜎2𝑣𝑝 

V×Y 59 2619۱ 7M 8/M7M 𝜎2𝑒2 + 𝑟𝜎2𝑣𝑝𝑦 + 𝑟𝑝𝜎2𝑣𝑦 

V×P×Y 114 26065 8M 9/M8M 𝜎2𝑒2 + 𝑟𝜎2𝑣𝑝𝑦 
 9M - 𝜎2𝑒2 212۱1 456 2کطا 

  11/2۱    (%)  ری  تغییرات

 بااد.می %5و  %1**، * به مفسوم معنی دار در سطز احترال 

 

نتایج تجزیه واریانس برای عرلکرد دانه بر اسالالالا       

 پذیرمدل اثرات اصالاللی افزایشالالی و اثرات متقابا  الالرب

                                                           
1 Satterthwaite (1946) 

(AMMI ) است. این جدول نشان ارائه اده  4در جدول

ها در های آزمایشی و ژنوتیپداد که اکتوف بین محیط
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محیط ×سالالطز احترال یی درصالالد و اثر متقابا ژنوتیپ 

درصالالالد دار بود. احترال پنج درصالالالد معنی در سالالالطز

واریانس توجیه االده توسالالط منابع بیانگر آن است که  

هالالا توسالالالط در داده بیشالالالترین میزان تغییرات موجود

(. واریانس 15/91ها توجیه االالده اسالالت)واریانس محیط

به  محیط×ها و واریانس اثر متقابا ژنوتیپبین ژنوتیالپ 

درصد از تغییرات را توجیه کردند.  40/۱و  12/2ترتی  

هالا حالاکی از متنوع   بزر  بودن مجروع مربعالالات محیط

هالالای آزمالالایشالالالی بود و تفالالاوت زیالالاد بین بودن محیط

 ۀبخش اعظم تغییرات در عرلکرد دان ،هالا ین محیطمیالانگ 

. از طرف دیگر، را ایجاد نرودهالای آزمایشالالالی  نوتیالپ ژ

 51، محیط×انالدازه مجروع مربعالات اثر متقالابا ژنوتیپ   

ها بود و نشان پبرابر بزرگتر از مجروع مربعات ژنوتی

ها در طول پاسالالالخ ژنوتیپ بینداد که تفاوت فاحشالالالی 

 ها وجود دارد.محیط

و  ANOVA ،PCAهالای معرول آمالاری مانند   مالدل      

رگرسالالالیون کطی غالاببالا  باله انالدازه کافی برای درك و     

ای های مرک  حاصالالا از آزمایشات ناحیهارزیابی داده

دو روش  AMMIمفثر نیسالالالتنالالد. در مقالالابالالا، تجزیالالۀ 

ANOVA  وPCA   را در یالی مدل واحد ادغام نروده و

از اثرمتقابا ژنوتیپ در محیط  یی تفسالیر بصری ساده 

بر اسالالالا  . (2010)محرالدی و هرکاران  کنالد فراهم می

( IPCA1، اوبین مفبفه اصلی اثر متقابا )AMMIتجزیه 

درصد از مجروع مربعات  1۱درجه آزادی حدود  29با 

اثر متقابا ژنوتیپ در محیط را به کود اکتصالالاا داد. 

ات درصالالد از مجروع مربع 15مفبفه اصالاللی دوم حدود 

اثر  SSدرصالالالد از  12نیز  IPCA3و   G×Eاثر متقالابا  

متقالابالا را توجیاله کردنالد. میالانگین مربعالات دو مفبفه       

 5و  1اصالالاللی اول و دوم به ترتی  در سالالالطز احترال  

  51دار بودنالالد و بطور تجرعی حالالدود درصالالالالد معنی

را توجیه نرودند. هر ند   G×Eدرصد از کا اثر متقابا 

نشالالالد، وبی در برگیرندۀ حدود  دارمقدار با یرانده معنی

 بود.    G×Eدرصد از مجروع مربعات  15

 

 AMMIجدول تجزیه واریانس برای مدل   -4جدول

 مجروع مربعات درجه آزادی منابع تغییر
میانگین 

 مربعات
 احترال F F توجیه اده%

 - - - 129111 91409160 919 کا

 19 1942156 102229 12/2 1۱/1 000/0 (Gژنوتیپ )

 11 6521۱1۱1 592۱926 15/91 50/14 000/0 (Eمحیط )

 G×E 209 969۱6۱۱ 16940 40/۱ 21/1 0466/0اثر متقابا 

IPCA1 29 2921901 100۱24 20/1۱ 11/1 000/0 

IPCA2 29 1190991 41169 2۱/15 91/1 0451/0 

IPCA3 25 92151۱ 16941 01/12 22/1 2114/0 

 9942/0 69/0 91/2 209۱4 2660294 12۱ با یرانده

 - - 02/15 10241 11910105 456 کطای آزمایشی

 

های اصلی، کرکی به استفاده از سایر مفبفه  رنا      

برآورد نکرده و بسترین مدل با استفاده از دو جزء 

IPCA1  وIPCA2 .های ماتریس داده به دست آمد

ژنوتیپ  20برای های اصلی بفهفمقادیرمو  دانهعرلکرد 

درج اده  5محیط در جدول  12خود تیپ دسی در ن

که عرلکرد دانه  دهنداطوعات این جدول نشان می است.

کیلوگرم در  5۱1های تحت بررسی در دامنهژنوتیپ

 G19کیلوگرم در هکتار برای  959تا  G14هکتار برای 

ای همتغیر بود. از طرف دیگر، میانگین عرلکرد در محیط

کیلوگرم در هکتار )مراغه  9۱/250تحت مطابعه در دامنه 
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کردستان کیلوگرم در هکتار ) ۱4/1115در سال اول( تا 

 رنا  با استفاده از مقادیر در سال سوم( متغیر بود. 

IPCA1  وIPCA2 ارزش پایداری ،AMMI  برای هر

که دالبت بر مقادیر  کرترین(. 5الین محاسبه اد )جدول 

های آزمایشی داات، به ترتی  مربو  پایداری ژنوتیپ

ها بود؛ که از بین آن G2و  G16 ،G6 ،G17های به الین

G2 کیلوگرم در  54/949یشترین میزان عرلکرد دانه )از ب

 هکتار( برکوردار بود. 

اناسایی و آزادسازی  برای نژادیدر یی پروژه به     

های هدف، های واجد سازگاری الزم به محیطژنوتیپ

 بسیار حائز اهریت است G×Eگیری اثر متقابا اندازه

بین . در این آزمایش، در (2014)مرتضویان و هرکاران 

دارای بیشترین  G11های تحت بررسی، الینژنوتیپ

ها که در بین محیط(، در حابی14/12بود) PC1مقدار 

(بود. برای -96/29) E4مربو  به  PC1بیشترین مقدار 

های تحت بررسی و عیت سازگاری و پایداری ژنوتیپ

بررسی بر اسا  دو مفبفه اصلی اول و دوم نرودار 

 . (1پوت رسم اد )اکابای

 

 
 

و  PC1محیط که اثرات دو مؤلفه اصلی اول و دوم )به ترتیب 12های نخود تیپ دسی در ژنوتیپ G×Eبای پالت  -1شكل 

PC2دهند.( را نشان می 

 

     

ای همتقابا ژنوتیپ در محیط برای ژنوتیپپوت اثر بای

های محیط نشان داد که محیط 12نخود تیپ دسی در 

E3 ،E7 ،E8 ،E10  وE11  ،ااما کردستان در سال سوم

های اول و دوم رفتار پایداری و مراغه و زنجان در سال

و  G5 ،G6 ،G9 ،G12های مشابسی نشان دااتند و الین

G20 ها نشان دادندسازگاری بیشتری به این محیط 

ها بیشترین اثر متقابا با ژنوتیپ . در بین محیط(1)اکا 

)ارومیه در  E9)مراغه در سال سوم( و  E6مربو  به 
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های دارای اسکور بطور کلی، محیط سال سوم( بود.

)کردستان در سال دوم(،  E2نزدیی به صفر مانند 

های آزمایشی نشان دادند پاثرمتقابا نا یزی با ژنوتی

های آزمایشی نبودند. و  ادر به ایجاد ترایز بین ژنوتیپ

و  1۱، 11، 9بر اسا  این نرودار ژنوتیپ های اراره 

بودند،  PC2و  PC1که دارای کرترین مقادیر برای  19

-ها اناسایی ادند و الینپایدارترین ژنوتیپبه عنوان 

بیشترین نقش را در  20و  19، 14، 10، 9، 4های اراره 

های مشخ  از بین الینایجاد اثر متقابا ایفاء نرودند. 

)ر م ااهد  G19اده به عنوان ژنوتیپ پایدار، فقط 

-پیروز( از عرلکرد باالیی برکوردار بود و سایر ژنوتیپ

ها عرلکرد متوسط یا کرتر از متوسط دااتند. 

 

محیط 12ژنوتیپ نخود تیپ دسی در  22های اصلی برای لفههای عملكرد دانه و مقادیرموماتریس داده -5جدول   

ASV† PC2 PC1 میانگین E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 
ژنوتی
 پ

9۱/10  10/4  09/4  64/944  00/950  
00/14

0 
00/44

5 
69/116

6 
40/42

6 
91/909  

00/9۱
9 

11/91
6 

00/1۱
0 

94/1260  49/55۱  20/1199  G1 

59/9  44/2  ۱9/2  54/949  ۱1/940  
00/16

5 
50/41

2 
00/125

0 
90/61

۱ 
59/926  

69/۱2
9 

11/59
۱ 

11/16
9 

94/1212  90/150  96/1296  G2 

99/11  59/0-  51/5-  21/690  50/9۱9  
11/16

1 
69/64

1 
00/999  

19/49
9 

90/94۱  
11/59

6 
11/51

1 
00/41

2 
95/1296  51/104  

06/1144
4 

G3 

66/11  66/11  09/0  0۱/619  00/925  
11/12

۱ 
00/41

0 
00/962  

10/1۱
6 

50/909  
11/91

0 
11/44

5 
69/44

6 
26/9۱6  49/249  96/1291  G4 

0۱/10  91/6-  01/1-  19/62۱  19/۱59  
69/14

1 
69/49

1 
69/۱25  

10/5۱
6 

49/۱09  
11/41

1 
00/51

6 
11/22

1 
26/1119  26/191  22/1099  G5 

24/5  99/4-  ۱5/0-  69/60۱  69/۱16  
50/1۱

9 
69/41

1 
11/924  

91/45
6 

49/961  
11/1۱

1 
00/56

9 
11/20

9 
95/1154  95/2۱۱  1۱/1124  G6 

14/12  12/0  ۱6/4-  91/612  ۱1/665  
19/2۱

4 
۱1/19

0 
00/921  

19/59
9 

01/۱09  
69/51

9 
00/40

5 
11/11

9 
15/1111  4۱/160  19/1191  G7 

40/9  42/1-  92/1  92/65۱  19/۱19  
11/41

0 
50/42

2 
00/910  

11/49
0 

06/۱15  
69/61

9 
00/4۱

2 
69/19

0 
۱1/1242  59/296  ۱1/11۱9  G8 

99/21  91/۱-  00/۱  22/590  19/9۱9  
00/16

5 
۱1/14

5 
00/901  

۱1/55
4 

01/۱55  
69/4۱

9 
00/16

1 
11/11

1 
99/1160  55/190  29/956  G9 

۱6/11  25/9  99/2  91/69۱  00/۱20  
50/11

9 
۱1/54

5 
00/6۱9  

90/51
1 

90/690  
11/90

6 
69/52

9 
11/19

1 
۱4/1224  ۱6/109  26/120۱  G10 

۱1/10  09/0-  14/12  66/615  11/90۱  
19/41

9 
19/29

4 
11/9۱1  

91/51
1 

01/660  
00/6۱

6 
69/12

9 
69/12

6 
1۱/1219  4۱/120  96/1112  G11 

91/15  ۱0/6-  99/5-  09/69۱  00/۱05  
00/2۱

5 
50/64

2 
00/121

5 
40/65

1 
۱0/۱12  

11/61
1 

69/59
9 

64/14
2 

91/1199  41/105  49/10۱6  G12 

59/11  05/1-  49/4-  9۱/611  69/696  
11/11

۱ 
19/51

9 
11/90۱  

21/49
9 

90/۱29  
11/61

0 
00/54

۱ 
69/19

0 
69/1010  14/295  22/91۱  G13 

۱9/9  91/0  14/1  91/5۱1  ۱1/۱۱0  
69/29

1 
00/41

5 
11/541  

00/50
0 

90/944  
69/55

4 
00/41

9 
69/24

1 
51/992  19/116  56/1042  G14 

16/10  65/2  01/4-  15/6۱9  19/6۱9  
50/25

9 
11/24

1 
00/106

1 
10/5۱

6 
90/۱91  

11/61
6 

11/60
9 

69/21
۱ 

06/9۱4  1۱/1009  91/1119  G15 

19/4  29/2-  49/1  69/600  ۱1/۱05  
۱1/11

5 
11/16

۱ 
00/۱19  

60/42
1 

49/۱91  
11/49

0 
00/16

1 
11/21

9 
42/1114  40/2۱1  61/1115  G16 

10/9  11/9  61/0  9۱/699  ۱1/900  
19/21

9 
19/10

4 
69/119

9 
11/61

1 
51/9۱۱  

00/95
6 

21/46
1 

00/26
0 

19/1009  06/405  41/1260  G17 

9۱/25  ۱9/0  
12/10

- 
92/691  11/991  

69/14
1 

۱1/51
0 

11/109
2 

20/52
9 

20/901  
11/50

۱ 
69/64

2 
11/42

9 
15/1115  ۱9/246  96/1119  G18 

91/11  25/1  69/4-  14/959  
00/109

0 
۱1/14

5 
00/61

0 
00/104

۱ 
01/91

۱ 
09/101

2 
11/95

۱ 
11/60

4 
11/15

1 
92/105۱  21/265  11/1201  G19 

01/11  91/9-  14/4  09/651  11/۱91  
00/11

5 
00/16

0 
11/121

2 
91/90

9 
99/959  

00/5۱
9 

00/16
1 

00/1۱
4 

55/11۱1  59/116  61/91۱  G20 

- - - 11/660  ۱1/۱1۱  
60/11

5 
95/44

0 
69/994  

49/54
2 

9۱/996  
54/62

5 
29/50

4 
9۱/25

0 
۱4/1115  22/142  9/1115  

میانگی
 ن

- - - - 9۱/241  
69/15

9 
۱2/12

۱ 
6۱/615  

21/22
4 

06/194  
52/29

1 
45/12

5 
21/11

2 
9۱/260  14/20۱  01/25۱  LSD5

% 

- - - - 26/2  41/1-  99/2  01/9  11/0  19/2-  92/2  61/1-  96/29-  ۱۱/9  19/6  ۱0/1  PC1 

- - - - 11/11  16/1-  15/۱-  ۱1/9  66/0  06/14  04/9-  11/۱-  0۱/1-  5۱/4-  ۱4/4-  49/1  PC2 
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ASV † ارزش پایداری=AMMI

 

 

 

 
 های نخودژنوتیپ( و میانگین عملكرد دانه PC1اثر متقابل )اول  مؤلفهپالت بای -2شكل

 

در مرحله دوم  16و  15، 11، 2های اراره الین     

پر محصول و  G2پایداری  رار گرفتند که از بین آنسا 

نشان می دهد  2واجد کصوصیات مطلوب بود. اکا 

و  G1 ،G2های با عرلکرد دانه باال مانند که از بین الین

G19 دارای عرلکرد  2، بعد از ااهد پیروز الین اراره

 نزدیی صفر بود. PC1پایدار با میانگین باال و 

پوت برای انجام تجزیه بای 5های جدول از داده     

GGE  .تفکیی اثر متقابا ژنوتیپ در محیط به استفاده اد

یید کرد که دو مفبفه اصلی اول أت GGEپوت روش بای

درصد از مجروع مربعات اثر  11/51و دوم در مجروع 

 را بیان کردند.  G×Eمتقابا 

های نخود لعی برای ژنوتیپ گون یا  ندنرودار پلی     

-ارائه اده است. این نرودار ژنوتیپ 1تیپ دسی در اکا 

کند. های مختلف را مشخ  میدر محیطهای برتر 

گردد، ار ام  رار که در این نرودار موحظه میبطوری

، G1 ،G19 ،G10 ،G14در رئو   ند  لعی ااما  گرفته

G9 ،G20  وG17 بیشترین فاصله را از مرکز  بودند که

-یپترین ژنوتپوت دااته و بعنوان بسترین یا  عیفبای

 ادند.های مربو  به کود اناسایی ها در محیط

  ند ا وع بر عرود مختصات مبداء از که کطوطی

 هایمحیط یا و محیطی هایگروه اند،اده رسم  لعی

اوبین گروه محیطی، در د. کننمی مشخ  را کون

 

PC1 
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های )ارومیه در سال E9و  E7  ،E8های برگیرندۀ محیط

)زنجان در  E12)مراغه در سال دوم(، E5سوم(،  اول تا

های دوم و )کردستان در سال E3و E2سال سوم(، 

بیشترین عرلکرد را در این  G1ها که در آنبود.  سوم(،

)کردستان در  E1ها داات. گروه بعدی که ااما محیط

)ر م  G19)مراغه در سال سوم( بود،  E6سال اول( و 

پیروز( باالترین عرلکرد را توبید نرود. گروه سوم در بر 

بیشترین  G10بودو در آن  E4و  E10های دارندۀ محیط

 E11محیط  عرلکرد دانه را داات. گروه  سارم فقط

اد و در آن محیط، )زنجان در سال دوم( را ااما می

G14  های ترین ژنوتیپ بود. ژنوتیپااکG9  وG20 

ها برتری کاصی ندااتند و در هیپکدام از محیط

که نزدیی به  G13و  G8 ،G7 ،G18هایی مانند ژنوتیپ

پوت  رار دااتند از عرلکرد مرکز محور مختصات بای

 ها برکوردار بودند.محیطمتوسطی در هره 

های نخود بر اسا  عرلکرد دانه و رتبه بندی ژنوتیپ     

نشان  4محیط در اکا  12میزان پایداری عرلکرد دانه در 

 داده اده است. 

 
 های مختلفهای برتر نخود در محیطپالت برای تعیین ژنوتیپچندضلعی بای -3شكل 

 

     

های تحت یی کط دو سر پیکان، ژنوتیپ 4در اکا 

محصول و کم محصول تقسیم  مطابعه را به دو گروه پر

هایی که در سرت راست کط مذکور نروده است. ژنوتیپ

هایی که  رار دارند از نظر عرلکرد برتر از میانگین و آن

در سرت  پ این کط هستند عرلکرد کرتری از متوسط 

و  G1 ،G2 ،G19های کا دارند. بر این اسا ، ژنوتیپ

G17 ،G12 ی هادارای عرلکرد باال و ژنوتیپG5 ،G16 ،

G6 ،G14  وG9 .دارای عرلکرد پائین بودند
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های آزمایشی با ژنوتیپ و مقایسه ژنوتیپ محیط 12ژنوتیپ نخود تیپ دسی در  22تعیین همزمان عملكرد و پایداری  -4شكل 

 آلایده

 

کرتری  ۀهایی که فاصل، آنپر محصولاز بین ار ام      

اته بااند، از دا ()کط دو سر پیکانATC 1از کط 

-با این اوصاف، ژنوتیپ ند.پایداری بیشتری برکوردار

دارای عرلکرد باال و پایداری پائین )فاصله  G2و  G1های 

)ر م پیروز(  G19( بودند و ژنوتیپ ATCزیاد از کط 

 G3ژنوتیپ  ی مطلوب بود.و پایدار واجد عرلکرد زیاد

  دارای عرلکرد متوسط و پایداری متوسط بود.

گردد، در سرت  پ کط  رنا   نانپه موحظه می     

ATC   ها در سرت هیچ محیطی  رار ندارد و هره محیط

راست کط یاد اده هستند. بذا گزینش هرزمان برای 

-های تحت بررسی امکانعرلکرد و پایداری در ژنوتیپ

های تحت بررسی با ژنوتیپ پذیر نیست و الزم است

 آل ژنوتی یژنوتیپ ایده .مقایسه اوندآل ژنوتیپ ایده

فر ی است که دارای بیشترین عرلکرد و باالترین میزان 

پایداری بوده و در مرکز دوایر متحدابررکز  رار دارد. 

ها از ها با اندازه فاصله آنمیزان مطلوبیت ژنوتیپ

های ژنوتیپاود. مقایسه آل سنجیده میژنوتیپ ایده

                                                           
1 Average Tester Coordinate 

) ر م ااهد پیروز(  G19آزمایشی نشان داد که پس از 

G2  وG1 آل بودند.نزدیکترین ار ام به ژنوتیپ ایده 

ها از نظر  ابلیت ها و مقایسه محیطروابط بین محیط     

ها و  ابلیت بیانگر بودن آنسا در تفکیی مابین ژنوتیپ

اویه زنشان داده اده است. بر اسا  این اکا،  5اکا 

درجه یا نزدیی به آن نشانگر عدم وجود رابطه بین  90

-زاویه بین محیطجا، در این های آزمایشی است.محیط

 یعنیدرجه بوده  90کرتر از E9 وE2 ،E3، E7، E8های 

ارایط آب و هوایی نسبتا  یکسان دااته و ها این محیط

کنند. از طرف ها مشابه عرا میدر رتبه بندی ژنوتیپ

گروه  E12 وE1، E4، E5، E6، E10های محیطدیگر 

محیطی دیگری را تشکیا داده و در تفکیی و رتبه بندی 

توصیه اده است که کنند. ها هرانند هم عرا میژنوتیپ

مناطق دارای هربستگی باال در سابسای آتی برای 

دانیابی و آزمایشات مشابه مورد استفاده  رار نگیرند )

ها نیز ااکصی برای ر محیط(. طول بردا2012 هرکاران

ر تها است. یعنی بردارهای طویا ابلیت تفکیی محیط
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بیشتر بودن انحراف معیار و در نتیجه  ابلیت تفکیی یا 

)ارومیه در سال  E9محیط  ترایز بیشتر را نشان می دهند.

سوم( دارای بیشترین طول بردار بوده و می تواند در 

ارایط دیم ترایز بین آزمایشات بررسی ار ام نخود در 

 ها را مشخ  نراید.ژنوتیپ

 
 ها از لحاظ بیانگر بودنها و مقایسه آنپالت روابط بین محیطبای -5شكل

 

     

دارای حداکثر مقدار آل محیطی فر ی است که ایده محیط

 ابلیت بیانگری و تفکیی است و از نظر مکانی در مرکز 

یان و  کانگ داویر متحدابررکز بای پوت وا ع است )

-های آزمایشی با محیط ایده. برای مقایسۀ محیط(2001

بای پوت مربوطه رسم  ،های برترآل و تعیین محیط

بین بردار  ۀ، زاویGGEپوت . در روش بای(6)اکا اد

 ،1(AEAمحیطی و محور مختصات محیط متوسط )

ااکصی برای تعیین میزان بیانگری یی محیط است. هر 

 قدر این زاویه کو کتر بااد، میزان بیانگری بیشتر 

از محیط هدف و محیط مورد نظر نراینده بستری بوده 

کواهد بود. 

 

                                                           
1 Average Environment Axis 



 3011/ سال 3شماره  13نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                   کانونی، صادق زاده                  131

 

 
 آلها با محیط ایدهپالت مقایسه محیطبای -6شكل

 

و مراغه ( E9م )در این بررسی، ارومیه در سال سو     

( بیشترین میزان بیانگری را نشان دادند E5در سال دوم )

( و E8(. از طرف دیگر، ارومیه در سال دوم )6)اکا 

( کرترین مقادیر بیانگری را E4مراغه در سال اول )

 AEA  بردارهای محیطی با کط ۀبا توجه به زاویدااتند. 

 E6م( و ارومیه در سال سو) E9دو محیط ها، و طول آن

-ها به محیط ایده( نزدیکترین محیطمراغه در سال سوم)

-برای گزینش ژنوتیپبه عنوان محیط مناس  آل بوده و 

های برتر نخود تیپ دسی در کشت دیم بساره توصیه 

برای تعیین  دیمتعداز این بردار در تحقیقات  اوند.می

 ،200۱های پایدار استفاده اده است )فراادفر واریته

 (.2014مرتضویان و هرکاران 

 

  کلی گیرینتیجه

( هنوز G19نشان داد که ر م پیروز )این تحقیق نتایج      

نخود تیپ دسی کشور بوده  ترین ژنوتیپهم پرمحصول

این ابوصف و از پایداری باالیی نیز برکوردار است. مع

ر م به دبیا دراتی دانه از بازارپسندی الزم برکوردار 

 اننیست و کشاورزان نخودکار رغبتی به کشت آن نش

 G2های دست آمده، ژنوتیپدهند. بر اسا  نتایج بهنری

(IDDMAR-2012-32)  وG1 (IDDUR-2012-12)  با

-)پس از بررسی توانرلکرد باال و پایداری نسبی را میع

به عنوان جایگزین ر م پیروز به کشاورزان  های تکریلی(

 نخودکار معرفی نرود.
 

وژه تحقیقاتی به این مقابه از نتایج پر ســساســگزاری :  

 ستخراج اده است. بذا جا داردا 0-95-19-57149اراره 

 کشور سسه تحقیقات کشاورزی دیمفم رمئیس محتراز 

های بالابت هرکاری  سالالالای مراکز دسالالالت انالدرکالار   ؤو ر

 تشکر و  دردانی گردد. اائبهبی
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