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 چكیده
گندم دوروم در مناطق پایدار شـناسایی ژنوتیپ هاي   و در محیط پاثر متقابل ژنوتیبررسـی   این تحقیق به منظور اهداف:

 معتدل ایران اجرا گردید.
 

انتخابی از آزمایشـات مقایسه ملککرد گندم دوروم در الکی  معتدل کشور به هلراه ی    ژنوتیپ 89تعداد  مواد و روش ها:
بکوک هاي کامل تصادفی با  در لالب طرح خرم آبادشامل کرج، کرمانشاه، نیشابورو  هرل  شـاهد گندم نان در ههار منقق 

 .ها مورد تجزیه واریانس مرکب لرارگرفتداده، لرار گرفت. براي ملککرد دانه مورد ارزیابیتکرار و طی دو سال زرامی  3
براي شـناسـایی ژنوتیپ هایی که در کنار پتانسیل ملککرد دانه باا از پایداري ملککرد و سازگاري ملومی باایی    هلچنین 

 برخوردار باشند، تجزیه پایداري با استفاده از روش هند متغیره امی انجام گردید.
 

و  85، 83، 88، 5ژنوتیپ هاي شلاره  AMMIبراسـا  دو مولفه اصـکی اول و دوم تجزیه پایداري هند متغیره    یافته ها:
ــا  آماره پایداري  و 22 ــلاره  ASVبراس ــتري برخوردار بودند. ژنوتیپ   89و  81، 7، 5ژنوتیپ هاي ش از پایداري بیش

و ه   شــتنده  ملککرد باایی داتن در هکتار  558/7و  321/7، 497/7بترتیب با میانگین ملککرد  89و  81،  5هاي شــلاره 
 .ها از نظر خصوصیات زرامی نیز وضعیت مقکوبی داشتند . این ژنوتیپبودندایداري ملککرد باایی برخوردار پاز 
 

بعنوان ژنوتیپ هاي  برتر  89و  81،  5ژنوتیپ هاي شلاره  ،پایداري ملککرد وبا در نظر گرفتن ملککرد دانه  نتیجه گیری:
در شرایط زارمین نیز برتري خود را نشان دهد بعنوان رل  جدید براي مناطق که  هااین ژنوتیپهرکدام از  انتخاب شدند. 

 معتدل کشور معرفی خواهد شد.
 

 ملککرد، گندم دوروم، مناطق معتدل يداریپا ،یام ط،یدر مح پیاثر متقابل ژنوت کلیدی: واژه های
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Abstract 

Background and Objective: This research was conducted in order to study Genotype × environment 

interaction effect and identify adaptable durum wheat genotypes with high yield stability in temperate agro-

climate zone of Iran. 

 

Materials and Methods: Nineteen elite durum genotypes along with a commercial bread wheat check, 

Mehrgan, were tested in 4 locations, i.e. Karaj, Kermanshah, Neishabour and khorramabad in temperate agro-

climate zone of Iran in two years, 2017-18 and 2018-19. The experiments were conducted in a RCBD design 

with three replications. For grain yield, combined analyses of variance were performed. In order to precise 

evaluation of genotype by environment interactions and genotypes stability, stability analysis using AMMI 

method was undertaken. 

 

Results: Based on two main components of AMMI analysis, genotypes 5, 11, 13, 15 and 20 had good stability 

and based on ASV index genotypes 5, 7,16 and 19 were more stable than check. Finally, genotypes 5, 16 and 

19 with average grain yield of 7.497, 7.326 and 7.551 kgha-1, respectively and high yield stability were selected 

as superior durum wheat genotypes. These genotypes also were desirable based on the days to earing and 

maturity, plant height and thousands kernel weight. 

 

Conclusion: Based on results, genotypes 5, 16 and 19 with high grain yield and low G×E interaction were 

selected as stable and adaptable durum wheat genotypes. Each of them is superior in on-farm condition, will 

be introduce as a new durum wheat cultivar for temperate zone of Iran. 
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 مقدمه

ــدم دوروم    ــن  Triticum turgidum L.varگ

durum)   گندم ماکارونی گندم تتراپکوئیدي است هلان یا

ا ب زیاديخصـــوصـــیات کیفی دانه تفاوتهایی  از نظرکه 

ویژگی مهلترین  .دارد (Triticum aestivumگنــدم نــان  

ــختی و رنـد زرد دانه،  هـاي این گونـه گنـدم     گکوتن سـ

ــبنده آن،  ــنگین و خلیر  یر هسـ ــد سـ پروتئین و درصـ

ســـختی ( . 2221نیپ   کیفیت پخت بااي آن می باشـــد

د در آن بامث بافت اندوسپرم و وجود رند دانه هاي زر

 افزایش کیفیت سلولینا و پاستاي حاصل از آن می گردد

ــال زرامی  .(2222 برنـان و هلکـاران     2284-85در سـ

میکیون  285از سقحی معادل گندم تولید جهانی میالدي 

ــه  گندم دو 722حدود هکتار،  روم میکیون تن بود که سـ

میکیون تن بوده است. به مبارتی می توان گفت  33از آن 

پنج درصــد گندم تولید شــده در جهان به گندم حدود که 

ــار دارد  در ایران نیز  .(2285 يرانیردوروم اختصــ

 847حدود  8397سـق  زیر کشت گندم دوروم در سال  

با توجه به شروع که که هزار هکتار گزارش شـده اسـت   

ــط کــارخــانجــات   طرح پیش خریــد گنــدم دوروم توسـ

ماکارونی کشور در سال جاري انتظار می رود در سال 

هاي آتی ســـق  زیر کشـــت این محصـــول افزایش یابد 

 (.2289 نامشخص 

نظر به اهلیت گندم دوروم در صــنعت و تغذیه، 

ــالح ارلام جدید  ــیل ملککرد باا تولید و اصـ و با پتانسـ

ــی، نظیرمه   زرامی هايداراي ویژگیایدار و پ  زودرسـ

و مقــاوم بــه بیلــاري هــاي مه   متحلــل بــه خوابیــدگی

 هاي مختکفمحیط در معلوا ژنوتیپ ی  ت دارد.ضرور

 کهبقوري متفاوتی دارد هـاي واکنش ملککرد لحـا   از

 ینا. یابد می تغییر محیط دیگر به محیط ی  از آن رتبه

 ادایج محیط و ژنوتیپ بین کنشنتیجه  در که تغییرات

ــودمی ژنوتیپ و محیط  متقـابل  اثرات تحـت منوان  شـ

 یکی .(2281نجفی میرک و هلکاران   شـناخته شده است 

 مختکف مناطقدر  گندم ملاار معرفیو  حصالااهـدا   از 

ایــداري تولیــد پــو  محیط×  نوتیپژ متقابل ثراکــاهش 

محیط ×اثر متقابل ژنوتیپ .(2222 یان و راجکان  دمیباش

ــود که ملککرد ارلام تحت تاثیر محیط لرار  بامث می شـ

ــتی   گرفتـه و ارزش والعی هر ژنوتیپ را نتوان به درسـ

ــتگی    برآورد نلود،  بعبـارت دیگر   بـامـث کـاهش هلبسـ

ي گردد و در نتیجه ژنوتیپهاارزش ژنوتیپی و فنوتیپی می

ــت در محیط دیگر تظا  هر موفق در یـ  محیط ملکن اسـ

وجود این (. 8911 بکر و لئون  ضــعیفی داشــته باشــد  

ــور   ــادي   مـامـل درخصـ ــفـات مه  التصـ  مانند صـ

ســبب کندي مراحل به نژادي و معرفی ارلام  ملککرددانه

 .(8911کند جدید می شود  

 با تطالماا ،محیط×  نوتیپژ متقابل ثرابررسی 

مختکف  يمحیطهادر  ملاار دملککر با بقهدر را شیارز

ــه نژادگران ارائــه داده  یابیارزدر نقش مهلی  و بــه ب

 کاراداوت و ایفـا می کند  صالحیا ادمو دملککر اريپاید

. در والع ی  رل  موفق مالوه بر ملککرد (2282هلکاران 

ــیعی از  ــفات مقکوب زرامی باید در دامنه وسـ باا و صـ

ــرایط محیقی بتوانـد ملککرد خود را حفا نلـایـد به     شـ

این ها و ارلام براي بررسی ملککرد و اثر هلین منظور 

ــالهاي مختکف  متقابل ژنوتیپ در محیط در مکان ها و س

 بکر و لئون  گیرنــد کشــــت و مورد ارزیــابی لرار می

8911.) 

ــراي   ثرا تحکیل نیزو  نوتیپیژ اريپاید آوردبرب

و  يمترراپاآمــاري  يهاروش محیطو  نوتیپژ متقابل

ــط محققین ديمتعد يمترراناپا ست ا هشد دپیشنها توس

هاي اســـتفاده از روش (2229در تحقیق مقدم و پورداد  

بــه منجر ( 8995( و تنــارازو  8992نــاپــارامتري هیون  

هایی با ملککرد پایین شــدند. در حالی که  انتخاب ژنوتیپ

ــون    ــیون فینکی و ویککینسـ ــریــب رگرسـ ( و 8913ضـ

( روش 8911هلکاران لین و شاخص برتري لین و بینز  

ــبی براي گزینش ه   زمان ملککرد و پایداري هـاي مناسـ

 تشخیص داده شد.  
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ــکی   8GGEگرافیکی روش و روش اثرات اصـ

ــرب  پــجـلع   ــل ضـ ــاب ــذیر و اثرمتق از  2AMMIذیر پ

تجریه  هرـــمتغی دـــهن ياـــــ  هروش   رینــــ   تــــ  مه

و یان و  8991زوبل گاچ و   ایداري به شـــلار می روندپ

ــی  .(2222هلکــاران  از روش تجزیــه امی براي بررسـ

ــوات زرامی   ــایــداري ژنوتیــپ هــاي مختکف محصـ پ

مقدم گوناگون اسـتفاده زیادي شده است. اسلامیل زاده  

براي  کــه هــاي مختکفیروش بین ز( ا2288  و هلکــاران

ــتفاده نلودند     ،ارزیـابی پـایـداري ارلام گندم دوروم اسـ

ــبرا  3SHMM و AMMI روش از بقیه معرفی تر مناسـ

ــربرزه و هلکارانکردنـد   و نجفیان(،  2282  . آلائی سـ

ــاري نژاد(2282  هـلکــاران   و نجفی میرک( 2287  ، ت

هاي پایدار ژنوتیپ AMMI ازروش اســتفاده با (2288 

ــته اند  را تعیین وگنـدم   که روش فوق الذکر  اظهـارداشـ

ــازگاري ملومی  میتواند در تعیین ژنوتیپ هاي حائز سـ

ــتفاده     ــی براي مکـانهـاي مختکف مورداسـ ــوصـ وخصـ

   لرارگیرد.

نیز  ، سازگاري ارلامملککرد پایداري مالوه بر 

ــت  لرار گیرد.  توجهکه باید مورد  جنبـه مه  دیگري اسـ

 اما دارد، اي مفهوم پیچیده هر هند موضــوع ســازگاري

ــه بقور ــازگاري گفـت کـه   توانمی خالصـ  مبارت سـ

 ایدارپ و باا براي ظهورملککرد رل  ی  ازظرفیت ژنتیکی

اکبرپور و . (8991 فرشادفر  است متفاوت هايمحیط در

 يداریپا یبررس يبرا AMMIاز روش  (2288هلکاران  

ــتفـاده کرده و ب  دیـ ام نیا 88ملککرد  ن ایبخش جو اسـ

ــتفاده از ا  ــتند که با اس مالوه  بر    توانیروش  م  نیداش

 یپهائیژنوت ،یملوم يبا سازگار  يپهایژنوت  یشـناسائ 

ــازگار ــ يبا سـ ــوصـ  زیمناطق مختکف را ن يبرا یخصـ

ــائ  ــنــاسـ ( نیز براي 2289. براتی و هلکــاران  دکر یشـ

ــی  بر ملککرد جو  محیط×اثرات متقـابل ژنوتیپ  بررسـ

ــوري،   و فاص          4ASVایداری پ آماره از تحـت تنش شـ

                                                           
1 Genotype + Genotype ×Environment 
2 Aadditive main effect and multiplicative interaction 

AMMI   ایدار جو را در ش      ای  پاین اســـتفاده کرده و

 تنش مع فی ک ده است.
ــالح ارلام تولید اینکه ا توجه بهبـ  ــده اصـ  شـ

ــازگــار  ــا ظـرفیــت  وســ ــاابراي ملککرد ب  هرمحیط ب

زیادي را می  ولت وصر  سنگین ازنظرالتصادي هزینه

داراي  کــه نلود انتخــاب بــایــد ژنوتیــپ هــائی را طکبــد،

 منققه متفاوت هند براي سازگاري ملومی باایی بوده و

 مشابه، ملککردلابل الکیلی در مناطق بوده و توصیه لابل

ــند   یبولل ــتـه باشـ این  (.2221 آکورا و هلکاران  داشـ

ــی نیز بـا هـد    ــتیـابی بـه ژنوتیپ هاي پر    بررسـ دسـ

گندم دوروم که داراي ســازگاري  مناســب محصــول و 

بوده و از لحا  تولید محصول التصادي پایدار وسـیعی  

ر کشومعتدل ، جهت کشت در  مناطق مختکف الکی  باشند

  انجام شد.

 

 واد و روش ها م

این خالص انتخابی از  89تعداد در این پژوهش   

آزمایشات مقایسه ملککرد گندم دوروم در الکی  معتدل 

هلراه ی  رل  شاهد گندم نان  مهرگان( در کشور به 

ههار ایستگاه تحقیقاتی مناطق معتدل کشور شامل کرج، 

بکوک هاي  در لالب طرح  خرم آبادو نیشابور   ،کرمانشاه

تکرار و طی دو سال زرامی متوالی  3کامل تصادفی با 

 .کشت و مورد مقایسه لرار گرفت 8391-97و  91-8397

ین کشاورزان  و برنامه ریزان با توجه به اینکه در ب

کشاورزي گندم دوروم از نظر ملککرد و ارزش التصادي 

ملدتا با گندم نان مقایسه می شود لذا در این برنامه 

 رشد تیپ. تحقیقاتی نیز از شاهد گندم نان استفاده گردید

لیست و بهاره بوده و مورد بررسی هله ژنوتیپ هاي 

مشخصات  آورده شده است.  8در جدول  آنها شجره

فنی و زرامی اجراي طرح در ککیه مناطق یکسان و مشابه 

بود. بذور آزمایشی لبل از کاشت به منظور جکوگیري از 

سیاه  پنهان با لارچ کش کاربوکسین تیرام به نسبت دو 

3 Shifted multiplicative models cluster analysis 
4 AMMI Stability value 
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در هزار ضد مفونی گردید. میزان بذر مصرفی بر اسا  

در نظر گرفتن وزن هزار دانه  بذر در متر مربع و با 452

نجفی میرک و هلکاران   براي هر این تعیین گردید

. کشت به صورت جوي و پشته و آبیاري بصورت (2289

نوع و میزان کود بر اسا  آزمون  نشتی انجام گرفت.

خاک هر منققه مصر  گردید. کود پتا  از منبع سولفات 

پایه و  تپتا ، کود فسفر از منبع فسفات آمونیوم بصور

کود ازته از منبع اوره بصورت پایه و سرک به مصر  

 رسید. 

 22متري به فاصــکه 1خط  1هر کرت آزمایشــی شــامل 

ــانتیلــــــــــتر  متر مربع   ( بود که لبل از 1×2/8=2/7س

برداشــت نی  متر از ابتدا و انتهاي هر کرت حذ  و بقیه 

متر مربع ( برداشـت شد. براي مبارزه با مکفهاي هرز   1 

ــهــاي   پهن برگ و بــاریــ  برگ، مخکوطی از مکف کشـ

گرم و ی   22گرانستار و پوما سوپر به ترتیب به مقدار 

لیتر در هکتار در مرحکه پنجه زنی تا ساله رفتن استفاده 

ــد مالوه بر مرالبتهاي زرامی،   ــد. در طول دوره رشـ شـ

یادداشت برداریهایی ازکرتهاي آزمایشی به ملل آمد که 

ند از تاریخ جوانه زنی، تعداد روز تا مهلترین آنهـا مبارت 

ظهور سـنبکه، تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیکی، درصد  

خوابیدگی، مکس العلل به بیلاریها، ارتفاع بوته و ملککرد 

دانه. پس از حصـــول داده ها تجزیه واریانس  ســـاده و 

بـا در نظر گرفتن مکان و ژنوتیپ بعنوان فاکتور  مرکـب  

ــال ( و FLو  FT  ثابت ــادفی س ( RYبعنوان فاکتور تص

با توجه به معنی دار شدن  ملککرد دانه انجام گرفت براي

اثر متقـابـل ژنوتیـپ در محیط، تجزیه پایداري به روش    

 .(8997 گاچ و زوبل  انجـام گردید  AMMIهنـد متغیره  

این هاي سـازگار به مناطق معتدل کشور که بااترین و  

ــدند.  بودند،پایدارترین ملککرد دانه را نیز دارا  انتخاب ش

ــانس و تجزیــه هــاي   در این تحقیق براي تجزیــه واری

و براي  SASو  -R ADELپـایـداري از نرم افزار هـاي    

ــبه آماره پایداري  ــ  نلودارها و محاسـ   ASVبراي رسـ

ــا فرمول زیر براي هر ژنوتیــپ  Excelز نرم افزار ا ب

 استفاده گردید:

 

𝐴𝑆𝑉 = √((
𝑆𝑆𝑃𝐶1

𝑆𝑆𝑃𝐶2
) ∗ 𝐼𝑃𝐶1)

2

+ 𝐼𝑃𝐶2
2 

مولفه هاي اول و دوم و   IPC2و   IPC1در این فرمول

𝑆𝑆𝑃𝐶1   و𝑆𝑆𝑃𝐶2  مجلوع مربعات مولفه هاي اول و دوم

  . (8991 گاچ و زوبل  می باشد

 
 

 مورد استفاده در آزمایشگندم دوروم اسامی/شجره ژنوتیپهای  -1جدول 

 
Genotype 

no. 
Pedigree 

1 Hana 

2 Shabrang 

3 Mehragan(Check) 

4 
SOOTY_9/RASCON_37//STORLOM/5/SOMAT_4/SILVER_1/3/FOCHA_1/ALAS//4*FOCHA_1/4/SOMAT_3/PHAX_1//TILO_1/LOTU

S_4 

5 
SOOTY_9/RASCON_37//STORLOM/5/TOSKA_26/RASCON_37//SNITAN/4/ARMENT//SRN_3/NIGRIS_4/3/CANELO_9.1/6/RISSA/G

AN// POHO_1/3/PLATA_3//CREX/ALLA*2/4/ARMENT//SRN_3/NIGRIS_4/3/CANELO_9.1 

6 

SOOTY_9/RASCON_37//LLARETA INIA/10/ALTAR 84/CMH82A.1062//ALTAR 

84/3/YAZI_10/4/SNITAN/9/USDA595/3/D67.3/RABI//CRA/4/ALO/5/HUI/YAV_1/6/ARDENTE/7/HUI/YAV79/8/POD_9/11/SILK_3/DIP

PER_6 /3/ACO89/DUKEM_4// 5*ACO89/4/PLATA_7/ILBOR_1//SOMAT_3 

7 
EXELDUR/8/GEDIZ/FGO//GTA/3/SRN_1/4/TOTUS/5/ENTE/MEXI_2//HUI/4/YAV_1/3/LD357E/2*TC60//JO69/6/SOMBRA_20/7/JUPA

RE C 2001/9/SOMAT_3/PHAX_1//TILO_1/LOTUS_4/3/RASCON_22/RASCON_21//MOJO_2 

8 

ALTAR84/860137//YAZI_1/4/LIS_8/FILLO_6/3/FUUT//HORA/JOR/8/GEDIZ/FGO//GTA/3/SRN_1/4/TOTUS/5/ENTE/MEXI_2//HUI/4/

YAV_1/3/LD357E/ 2*TC60// 

JO69/6/SOMBRA_20/7/JUPAREC2001/9/SOMAT_4/INTER_8/6/CHEN_1/TEZ/3/GUIL//CIT71/CII/4/SORA/PLATA_12/5/STOT//ALTA

R 84/A 

9 WID22202/4/SORA/2*PLATA_12//SOMAT_3/3/AJAIA_12/F3LOCAL(SEL.ETHIO.135.85)//PLATA_13/5/CF4-JS 21//TECA96/TILO_1 
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10 
SOOTY_9/RASCON_37//CAMAYO/5/RASCON_33/TISOMA_2/3/CANELO_8//SORA/2*PLATA_12/4/SOMAT_4/INTER_8/6/GUAYA

CAN INIA/KUCUK/4/ARMENT//SRN_3/NIGRIS_4/3/CANELO_9.1 

11 HD4530/3/SOOTY_9/RASCON_37//SOMAT_3.1/5/LYMNO_8/3/RASCON_37/TARRO_2//RASCON_37/4/JUPARE C 2001 

12 

1A.1D 5+1-06/3*MOJO//RCOL/4/ARMENT//SRN_3/NIGRIS_4/3/CANELO_9.1/5/CF4-JS 

40//SOOTY_9/RASCON_37/4/CNDO/PRIMADUR//HAI-OU_17/3/ SNITAN/9/CBC509CHILE/6/ECO/CMH76A.722//BIT/3/ALTAR 

84/4/AJAIA_2/5/KJOVE_1/7/AJAIA_12/F3LOCAL(SEL.ETHIO.135.85)//PLATA_13/8/S 

13 

SOOTY_9/RASCON_37//STORLOM/8/RISSA/GAN//POHO_1/3/PLATA_3//CREX/ALLA*2/7/EUDO//CHEN_1/TEZ/3/TANTLO_1/5/C

HEN/ALTAR 

84/3/HUI/POC//BUB/RUFO/4/FNFOOT/6/MOJO/KITTI/11/SOOTY_9/RASCON_37//WODUCK/CHAM_3/10/PLATA_10/6/MQUE/4/US

DA573//QFN/AA_7/3/ ALBA-D/5/AVO/HU 

14 

ISLOM_1/DUKEM_2//TARRO_3/5/CREX//BOY/YAV_1/3/PLATA_6/4/PORRON_11/6/YAZI_1/AKAKI_4//SOMAT_3/3/AUK/GUIL//G

REEN/7/DUKEM_1// PATKA_7/YAZI_1/3/PATKA_7/YAZI_1/8/CBC 514 

CHILE/SOMAT_4/3/AJAIA_12/F3LOCAL(SEL.ETHIO.135.85)//PLATA_13/6/CHEN/ALTAR 84/3/HUI/POC// 

15 

BCRIS/BICUM//LLARETA 

INIA/3/DUKEM_12/2*RASCON_21/5/RISSA/GAN//POHO_1/3/PLATA_3//CREX/ALLA*2/4/ARMENT//SRN_3/ 

NIGRIS_4/3/CANELO_9.1 

16 

STORLOM/3/RASCON_37/TARRO_2//RASCON_37/4/D00003A/5/1A.1D 5+1-

06/3*MOJO/3/AJAIA_12/F3LOCAL(SEL.ETHIO.135.85)//PLATA_13/6/ SOOTY_9/ 

RASCON_37//WODUCK/CHAM_3/3/SOMAT_3/PHAX_1//TILO_1/ LOTUS_4 

17 

CBC 509 

CHILE/YEBAS_8//DUKEM_12/2*RASCON_21/11/CANELO_9.1/SNITAN/10/PLATA_10/6/MQUE/4/USDA573//QFN/AA_7/3/ALBA-

D/5/AVO/HUI/7/PLATA_13/8/THKNEE_11/9/CHEN/ALTAR 84/3/HUI/POC//BUB/RUFO/4/FNFOOT 

18 MUSK_1//ACO89/FNFOOT_2/3/PATA_2/ARAM_9/10/PLATA_10/6/MQUE/4/USDA573//QFN/AA_7/3/… 

19 P91.272.3.1/3*MEXI75//2*JUPAREC2001/5/ARTICO/AJAIA-3//HUALITA/3/FULVOUS-1/… 

20 AMRIA/10/TARRO_1/2*YUAN_1//AJAIA_13/YAZI/9/USDA595/3/D67.3/RABI//CRA/4/ALO/5/HUI/… 

   
 

 و بحث نتایج

در براي ملککرد دانه  تجزیه واریانس مرکب

نشان داد که  و نتایج گرفت انجامسال  منققه و دوههار 

مختکف وجود  هايو سال مکان هاین داري باختال  معنی

ولی اثر متقابل سال و مکان بر روي ملککرد دانه ندارد 

ان ها مکتاثیر متفاوت گرکه نشانها معنی دار بود  پژنوتی

 بر روي ملککرد دانه می باشد در سال هاي مختکف

اثر ژنوتیپ ها نیز بر روي ملککرد دانه معنی . (2 جدول 

نه دو گامتقابل  اثر لی با توجه به معنی دار شدندار بود و

انه سه گو اثر متقابل  پنوتیژو مکان در  پال در ژنوتیس

مقایسه میانگین ملککرد ها به  ،سال در مکان در ژنوتیپ

یپ ژنوت یا ژنوتیپتنهایی نلی توانست منجر به انتخاب 

 ژنوتیپبه هلین دلیل براي شناسایی  برتر گردد،هاي 

از پایداري  بااهایی که در کنار پتانسیل ملککرد دانه 

 ی  برخوردار باشند،یملککرد و سازگاري ملومی باا

محیط با استفاده از روش هند ×اثر متقابل ژنوتیپتجزیه 

هلانقور که در  استفاده گردید. AMMIمتغیره مدل 

گفته شد این مدل روش بسیار مناسب  نیزبخش هاي لبکی 

براي تجزیه و تفسیر ماتریس هاي بزرگ ژنوتیپ در 

محیط است زیرا با ایجاد باي پالت در این روش، استنباط 

مناسبی در مورد اثر متقابل ژنوتیپ در محیط فراه  می 

شود و انتخاب ژنوتیپ هاي با سازگاري مناسب در 

و هلکاران  زوبل  محیط هاي خار تسهیل می گردد

8911). 

با توجه به معنی دار شدن اثر متقابل ژنوتیپ در 

اثر  AMMIمحیط در تجزیه واریانس مرکب، در مدل 

متقابل ژنوتیپ در محیط به مولفه هاي اصکی تشکیل 

دهنده آن تجزیه شد. در این  بررسی مولفه اصکی اول 

درصد از  18دار شد. این مولفه به تنهایی بیش از معنی

ات اثر متقابل ژنوتیپ درمحیط را توجیه نلود و به تغییر

هلراه مولفه دوم که اثر آن نیز در اثرات متقابل ژنوتیپ 

درصد تغییرات  11در محیط معنی دار شده بود، حدود 

 (.3  جدول کرداثر متقابل را توجیه می
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 منطقه 4سال و  2تجزیه واریانس مرکب عملكرد دانه ژنوتیپ های گندم دوروم در  -2جدول 

 منابع تغییر

 

درجه 

 آزادی

 

 میانگین مربعات

 

Year (Y) 112.50 1 سال 

Location (L) 72.71 3 مکان 

YL مکان×سال  3 164.09** 

R(LY)  و مکان سالتکرار در  16 1.45 

Genotype (G) 1.59 19 ژنوتیپ* 

YG  ژنوتیپ×سال  19 1.04 * 

LG  ژنوتیپ×مکان  57 1.04* 

YLG ژنوتیپ×مکان×سال  57 1.61** 

Error  2اشتباه  304 0.51 

**,*,ns می باشد. %8و  %5به ترتیب  یر معنی دار، معنی دار در سق  احتلال 

 
 برای عملكرد دانه ژنوتیپ های گندم دوروم AMMIتجزیه واریانس مدل  -3جدول 

 تجمعی واریانس

 

 میانگین مربعات

 

 درجه آزادی

 
 منابع تغییر

 ENV محیط 3 35.63** -

 GEN ژنوتیپ 19 0. 8** -

 ENV*GEN ژنوتیپ در محیط 57 .520** -

 IPCA1 مولفه اصکی اول 21 60.8* 61.2

 IPCA2 مولفه اصکی دوم 19 .380* 85.6

100 ns50.2 17 مولفه اصکی سوم IPCA3 

0 ns 0.26 152 بالی مانده Residuals 

 می باشد. %8و  %5، به ترتیب معنی دار در سق  احتلال **و  *

 

سازگاري  و دانه پایداري ملککردبررسی  براي

 با مکان هاي مورد مقالعه از مدلها  ژنوتیپخصوصی 

AMMI2   و دوم مولفه اصکی اول 2که از پالت کردن 

و  2/18در اینجا مولفه اول ایجاد می شود استفاده شد. 

درصد اثرمتقابل ژنوتیپ  1/15 "و جلعا 4/24مولفه دوم 

در محیط را توجیه می کند که بسیار لابل توجه می باشد. 

 AMMIپالت ها به مرکز بايدر این مدل هرهه ژنوتیپ

نها در ملککرد آمحیط ×نزدیکتر باشند، اثرمتقابل ژنوتیپ

. بیشتري برخوردار هستند ایداريپاز  و کلتر بوده

 هایی که در این مولعیت لرار می گیرند، ژنوتیپ بنابراین

باشند. در لابل توصیه میایدار پ هاي پبعنوان ژنوتی

هایی که دور از مرکز باي پالت هستند مقابل، ژنوتیپ

بویژه آنهایی که در را  هند ضکعی این باي پالت لرار 

ایداري ملککرد ضعیفی برخوردار بوده پاز می گیرند، 

با مکانهایی هستند که داراي سازگاري خصوصی ولی 

 وگاچ   کلترین زاویه را با بردار آنها در باي پالت دارند

می شود  مشاهده 8شکل هلانقور که در  .(8997 زوبل

نزدی  ترین  22و 85 ،83 ،88 ،5 هاي شلاره ژنوتیپ

در نتیجه می  بودند AMMIپالت به مرکز بايها  ژنوتیپ

ده نشان دا محیقی راکلترین تغییرات  آنهاتوان گفت که 

شناخته  پایدار ترگندم دوروم هاي  ژنوتیپبه منوان و 

( AVS  پایداري آمارهاز نظر 83ژنوتیپ شلاره  شدند.

مهلترین شاخص هاي پایداري محسوب که یکی از نیز 

که بقوری .شناخته شدند هاژنوتیپپایدار ترین  ،می شود
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بعد و کلترین میزان  821/2پایداري  آمارهبا  ژنوتیپاین 

 آمارهبترتیب با   89و  81، 7 ،5شلاره  هاي ژنوتیپاز آن 

تغییرات کلترین  211/2و  845/2 ،249/2، 224/2پایداري 

 (3شاهد آزمایش  ژنوتیپ شلاره  ی را نسبت بهمحیق

نیز که ( 2223  رارابتی و هلکاران(. 4 جدول  نشان دادند

براي بررسی اثر  تجزیه پایداري که هندین روشبین از 

گندم  هاي متقابل ژنوتیپ در محیط بر روي ژنوتیپ

 را روشی با AMMIروش  ه بود،دوروم استفاده نلود

معرفی کرده روش هاي رگرسیونی  از کارایی بااتر

  .است

 

 : کرمانشاه، S2: کرج، S1ژنوتیپ و محیط.  اثر متقابلبرای  AMMI2پالت دو مولفه اصلی اول و دوم مدل بای -1شكل 

S3 ،نیشابور :S4خرم آباد :  

 

، 4، 8، 2هاي شلاره  ژنوتیپ AMMI2در باي پالت مدل 

که در را  هند ضکعی لرار گرفته اند  89و  84، 7، 87

پایداري ملککرد خوبی نداشته ولی داراي سازگاري 

هستند. به با برخی از مناطق خار خصوصی خوبی 

مبارت دیگر باا ترین ملکرد ها را در محیقهاي خار 

 1و  82هاي شلاره  ژنوتیپنشان می دهند. بقوري که 

با کرمانشاه  83با نیشابور و  9و 3، خرم آبادبا  4با کرج، 

می (. بنا براین 8 شکل  سازگاري خوبی نشان دادند

به منوان این هاي گندم دوروم منتخب براي آن توانند 

با نیز ( 2282  نجفیان و هلکاران .شوندمکانها تعیین 

استفاده از این روش جند متغیره توانستند مکانهاي 

اجراي آزمایشات مقایسه ملککرد گندم نان در مناطق 

معتدل ایران را براسا  تشابه و تفاوت آنها گروهبندي 

کرده و ژنوتیپ هاي گندم سازگار با آن مناطق را 

 شناسایی و معرفی کنند.

که  2در شکل شلاره  AMMI1مدل با توجه به 

پراکنش ژنوتیپ ها را براسا  میانگین ملککرد و آماره 

،  5نشان می دهد ، ژنوتیپ هاي شلاره   ASVپایداري 

با داشتن کلترین میزان آماره پایداري در  89و  81

ها و بیشترین مقایسه با شاهد آزمایش و سایر ژنوتیپ

ا ملککرد دانه و هایی ب ژنوتیپملککرد دانه، بعنوان 

  84شلاره  ژنوتیپشناخته شدند،  پایداري ملککرد باا 
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 AMMI لمدر د (ASV)ش پایداریزمولفه های اصلی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط و ار -4جدول 

 شلاره این
Lines No.  

 میانگین ملککرد
(t/ha)Myield 

 مولفه اول
DIM1 

 مولفه دوم
DIM2 

 ارزش پایداري
ASV 

1 7.196 0.293 -0.360 0.819 

2 7.224 0.229 -0.348 0.415 

3 6.948 0.037 0.523 0.366 

4 7.452 0.529 -0.377 1.030 

5 7.497 -0.035 -0.117 0.204 

6 7.452 0.151 -0.153 1.582 

7 7.086 0.295 0.745 0.249 

8 6.845 -0.107 -0.103 1.297 

9 6.683 0.040 0.379 1.556 

10 6.967 -0.161 -0.101 0.633 

11 7.341 0.134 0.146 1.921 

12 7.039 -0.410 -0.024 0.672 

13 7.111 -0.074 0.083 0.106 

14 7.653 -0.630 0.028 0.532 

15 7.190 0.097 0.051 1.380 

16 7.326 -0.517 -0.034 0.145 

17 6.851 0.620 0.037 0.408 

18 7.111 0.232 -0.250 1.050 

19 7.551 -0.762 -0.167 0.288 

20 7.200 0.039 0.041 0.392 

   
بت وضعیت بهتري نس دانه از نظر میانگین ملککردبا اینکه 

ضعیف تر  از نظر پایداري ملککردهون د ولی به آنها دار

هاي دیگر بود بعنوان از شاهد و تعدادي از ژنوتیپ

( 0222ورکز و هاتینگ )پ انتخاب نگردید.ژنوتیپ برتر 

براي شناسایی ژنوتیپ  AMMIنیز از روش چند متغی ه 

هاي پایدار گندم زمستانه در آفریقاي جنوبی استفاده 

را بعنوان مناسب ترین آماره  ASVآماره پایداری کرده و 

 براي تعیین ژنوتیپ هاي پایدار معرفی کرده است.

هاي برتر در ژنوتیپبراي کلـ  بـه انتخاب نهایی   

این مرحکه، برخی از خصوصیات زرامی و فیزیولوژیکی 

میانگین این خصوصیات در  آنها مورد توجه لرار گرفت

ــفت تعداد روز تا    5جدول  ــت. از نظر ص ــده اس ارائه ش

روز  815-872ســنبکه دهی ارلام و این ها در محدوده 

 3ژنوتیپ شــلاره  لرارداشــتند که کلترین آن مربوط به

، 5، 4، 8  يهاژنوتیپ به مربوط آن نیشــتریب و  شـاهد( 

 دنیباشد. از نظر تعداد روز تا رس یم 89و  81، 82، 82

روز بین  221-283 محدودهروزه در  هفـت  تفـاوت  زین

ــ با کلترین زمان  9ژنوتیپ شلاره ها دیده شـد  ژنوتیپــ

 82، 1هاي ژنوتیپروز( زودر  ترین و  221رســـیدن  

شــناخته ها ژنوتیپروز دیرر  ترین 283با تعداد  89و 

ــدنـد. تغییرات ارتفــاع بوتــه ارلــام واین هــا  نیز در   شـ

ــانتی متر بود. 97تا  11محدوده بین  با توجه به اینکه  س

ــالحی گندم دوروم، براي جکوگیري  در برنامه هاي اصـ

 92-822از خوابیــدگی گیــاه، ژنوتیــپ هــایی بــا ارتفــاع 

له ه̏ تقریباذا از این نظرســانتی متر  انتخاب می شــوند ل

ــی در محـدوده لـابل لبولی      ژنوتیـپ هـاي مورد بررسـ

نیز یکی از وزن هزار دانه ارلام و این ها بهبود . بودنـد 

. ژنوتیپ است گندم دوروم اهدا  برنامه هاي اصـالحی 

که براسا  ملککرد دانه و  89و  81، 5هاي شلاره هاي 

انتخاب شـــده پایداري ملککرد بعنوان ژنوتیپ هاي برتر 

ــتن    42و  43، 41وزن هزاردانه  بودند به ترتیب با داشـ

. از نظر رند دانه هیچ تنومی نـد بود در حـد لـابـل لبول   

ــد و هله آنها داراي رند دانه   ژنوتیـپ بین  هـا دیده نشـ

 .  (5  جدول زرد کهربائی بودند
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 مورد مطالعه هایپیژنوت AMMI1مدل  یداریعملكرد و ارزش پا پالتیبا -2شكل 
 

 های گندم دورومفیزیولوژیكی ژنوتیپ -. میانگین برخی از خصوصیات مورفو5جدول 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 شلاره این
 Lines No.  

تعداد روز تا 
 سنبکه دهی

DHE 
 

تعداد روز 
رسیدگی تا  

DMA 
 
 

 ارتفاع گیاه
PLH 
(cm) 

 رند دانه

K.C. 
 

وزن هزار 
 دانه

TKW 
(gr) 

1 170 211 97 A 43 

2 169 212 88 A 42 

3 165 208 97 A 44 

4 170 212 97 A 44 

5 170 212 95 A 46 

6 168 211 95 A 47 

7 166 210 94 A 47 

8 169 213 94 A 47 

9 169 206 96 A 41 

10 170 213 91 A 42 

11 168 212 94 A 46 

12 170 212 93 A 45 

13 169 210 92 A 46 

14 169 209 91 A 43 

15 168 210 95 A 43 

16 169 212 94 A 43 

17 169 212 93 A 44 

18 170 212 94 A 41 

19 170 213 94 A 42 

20 166 208 93 A 45 
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 نتیجه گیری کلی

ــا   ــکی اول و دوم براسـ تجزیه دو مولفه اصـ

، 88، 5ژنوتیپ هاي شلاره  AMMIهند متغیره پایداري 

ــتنــد 22و  85، 83  .پــایــداري خوب و لــابــل لبولی داشـ

ژنوتیپ هاي شــلاره  نیز ASVبراســا  آماره پایداري 

از پایداري بیشـــتري نســـبت به شـــاهد   89و  81، 7، 5

از آنجـایی کـه هد  برنامه   آزمـایش برخوردار بودنـد.   

هاي اصــالحی، انتخاب و معرفی ژنوتیپ هایی اســت که 

و خوب ه  ملککرد ر کنار سـایر خصـوصیات زرامی،   د

داشــته باشــد، لذا با در نظر  یی باا  ملککرد ه  پایداري

ــایــداري ملککرد در      ــار پ ــه در کن گـرفـتـن ملککرد دان

ــلاره  AMMIروش بعنوان  89و  81 ، 5ژنوتیپ هاي ش

ــدند. این ژنوتیپنوتیپ هاي  ژ  از نظرها برتر انتخاب شـ

مهلی که در اصالح و معرفی ارلام خصـوصیات زرامی  

ــتر مورد توجه لرار می گیرند نظیر تعداد روز  جدید بیش

تا ســـنبکه دهی، زمان رســـیدن، ارتفاع بوته، رند دانه و 

ــت ، و کیفییت دانه هزاردانهوزن  د نوضــعیت مقکوبی داش

ــاخص هاي کیفیت دانه و  هرکـدام از آنها  لـذا  از نظر شـ

ــند و ارزش  ـذایی در حـد لابل لبول با   ــرایط شـ در شـ

ــبـت به ارلام رایج منققه   زارمین نیز برتري خود را نسـ

ــان دهـد بعنوان رل  جدید   براي مناطق گندم دوروم نشـ

 کشور معرفی خواهد شد.معتدل 
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