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 هاي جومحيط و پايداري عملکرد دانه ژنوتيپ ×تيپ اثر متقابل ژنو

 3و نرگس رحماني مقدم 2ن پوري، طهماسب حس2، اصغر مهربان2ي، رحمت اله محمد*1يبهروز واعظ

 تحقیقاات   عوهراحما،  ساازما    و اسااا  کگییلوها    طبیعای  منااع   و کشااوزز   آموزش و تحقیقات عضو هیات علمی مرکز .*1

 سنده مسئول(ي)نو اهرا  هاسوج  کشاوزز   تروهج و آموزش

 (11181417111)تلفن تماس: 

 لرستان و گنبد، مغان تحقيقاتي يستگاه هايا و محققين يات علمياعضاء ه -2

 کارشناس آفات و بيماريهاي گياهي -3

@gmail.com2111BvaeziEmail:  

 دهيچک

 ×اثرمتقاب ل ژنوتي پ    باش د.گااهي از يبرخوردار م   ياژهيت وياز اهم دامنباتات و اصالحمحيط براي دانشمندان علوم ژنتيك، اصالح × ر متقابل ژنوتيپاث   

) رفتة جو به ار  ممم و ي  والين پيش رقم 02 حاضر بر روي بررسي اردد. يمختلف م يط هايپ ها در محيژنوت يابيش دقت ارزيموجب افزا اران نباتمحيط به اصالح

. اجرا ش د هاي تصادفي در چهار تكرار در قا ب طرح بلوك رستان و  انبد ،اچساران، مغان يهاستگاهيا سال در 3به مدت  به همراه ارقام خرم و ماهور به عنوان شاهد(

برداري از ص اات  يادداشت د. يسط دستگاه بذرکار غالت کشت اردگر تويف از همديمتر فاصله رد يسانت 5/17متر و  23/7خط به طول  6پ در هر کرت در يهر ژنوت

پ يعملكرد دانه ژنوت يداريه پايد. تجزيعملكرد دانه انجام ارد يها و مناطق بر روسال يه مرکب برايو تجز فيزيو وژيكي در طول فصل رشد انجاممورفومهم زراعي و 

 مخ تلط  يو م دل ه ا   GLM يکل يخط يبه روش مدل ها ها و مناطق مختلفانس مرکب ساليه واريج تجزيانت د.يره انجام ارديو چند متغ يپارامتر يها به روش ها

 536/3دامنه عملكرد دانه از . دارنديممن %1ط در سطح احتمال کمتر از يمح× پ يپ و اثر متقابل ژنوتيط، ژنوتيعملكرد دانه نشان داد که تمام اثرات از جمله اثر مح يبرا

نسبت به متوسط ارقام ش اهد م اهور و خ رم در     %6/120و  %6/17 يت نسبيب با مزيبه ترت 3پ شماره يژنوت يتن در هكتار برا 141/4تا  7پ ينوتژ يراتن در هكتار ب

ل ب ه  يه تحليج تجزينتا دند.بودار يپا يهاپيژنوت از جمله 9و  17 يهاپيژنوتنشان داد که  يجو به روش پارامتر يپ هايعملكرد دانه ژنوت يداريپا يبررسنوسان بود. 

ه ياز تنوع را توج %6/15و  %7/47ب ينشان داد که دو روش مورد نظر به ترت( AMMI)ريو ضرب پذ يشي( و مدل اثرات افزاSREG- GGE) يون مكانيروش رارس

پ ي  مختل ف و ژنوت  يط هاينشان داد که مح GGEروش  يكيفل ارايج تحليبرخوردار بودند. نتا ييباال يياز کارگ ين مطا مه روش اميج ايد بر اساس نتايکردند که شا

چ يپ ها، هيژنوت يبرخ يحاو ياز اروه ها يكيداشت )در  يط نسبيپ* محيت از اثر متقابل ژنوتيروا يشدند که به نوع ياروه طبقه بند 4و  3ب در يجو به ترت يها

دار و ب ا عملك رد دان ه ب اال     ي  پا يپ هاياز جمله ژنوت 3و  11، 1 يپ هاينشان داد ژنوت يون مكانيجو به روش رارس يپ هايژنوت يوجود نداشت(. رتبه بند يطيمح

 بودند.  

.  

   جو يپ هايعملكرد و زنوت يداريط، پايمح ×پ ياثر متقابل ژنوت: هاي کليديواژه
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 مقدمه

 

 

ن ژادي  رنامه ب ه هاي رشد محصوالت مختلف به ويژه غالت، او ين اام در هر بهدفمند کردن ازينش ارقام در محيط

ه اي مختل ف   ها در من اطق و س ال  هاي اصالحي ممموال بر ارزيابي سودمندي ژنتيكي ژنوتيپاست. براي همين منظور، برنامه

مح يط اجتن اب   × باشند. در چنين گزمايشات چند محيطي، اثر متقابل ژنوتي پ  ويژه در مراحل نهايي ازينش ارقام استوار ميبه

(. محققين عقيده دارند که عوامل زيستي و غيرزيستي بيشترين سهم را در اث ر متقاب ل   0226، همكارانو  ناپذير است )شكار ي

محيط و ناپايداري عملكرد اياهان دارند. ممهذا، اين عوامل شناخته شده بخش عمده اين اثر متقابل و ن ه تم ام اث ر    × ژنوتيپ 

نژادي گزمايشات چند محيط ي را  (. دانشمندان به0226ا و همكاران، نمايند )فريرمتقابل در گزمايشات چند محيطي را توجيه مي

هاي برتر براي محيط هدف و سپس براي تميين اينكه گيا محيط هدف قابل تقسيم ب ه چن دين   در ابتدا جهت شناسايي ژنوتيپ

× اني که اثر متقاب ل ژنوتي پ  (. تميين ارقام متناسب با هر محيط، زم0223، کنگنمايند )يان و محيط بزرگ است يا نه، اجرا مي

هاي ژنوتي پ و خط ا،   توان تنها براساس ميانگينبيني است و نميزيرا عملكرد کمتر قابل پيش ;محيط وجود دارد، مشكل است

(. عملكرد هر ژنوتيپ در هر محيط گزمايشي، اندازه اثر اصلي يك محيط، اثر اصلي 0220نتايج را تاسير نمود )ابدون و ااوچ، 

اران نب ات  محيط به اصالح×اثرمتقابل ژنوتيپ (. گااهي از0223محيط است )يان و کنگ، × يپ و اثر متقابل ژنوتيپ يك ژنوت

هاک اران،  رائ و و پ راب  ) ها را انتخاب کنن د ها، با دقت بيشتري عمل کرده و بهترين ژنوتيپکند تا در ارزيابي ژنوتيپکمك مي

ازمند سا ها و من اطق  ين يداريپا يابيباشد، چراکه ارز يبهبود عملكرد دشوار تر م يانش بريعملكرد دانه از از يداريپا (.0222

  (.0212چ، ياست )تستر و  نگر يمتمدد

توان ب ه  که از گن جمله مي ها پيشنهاد شده استپژنوتيهاي مختلاي براي شناسائي ميزان سازااري و پايداري روش

(، 1963فينل ي و ويلكينس ون،   ) ض ريب رارس يوني  (، 1960ك)ي  ر ري ك  نساکوواال روش( 1970شوکال، ) يواريانس پايدار
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(، روش مي انگين  1966ابره ارت و راس ل،   ) (، انح راف از خ ط رارس يوني   1961پرکينز و جينك ز،  ) روش ضريب رارسيون

 و نصار اپارامترين ، گماره هاي (1916 ين و همكاران، ) هاي چهاراانة مختلف پايداري()تيپ مربمات درون مكاني  ين و بينز

 يم   ياص ل  يه ب ه مو ا ه ه ا   ي  تجز ي( که بر مبنا1997و اواش و زوبل،  0221ان، يپالت ) يبا يو مدل ها 1917هان سال 

ت ك   ي( از روش ه ا 1916 ين و همك اران،  اردد ) يم ميره تقسيره و چند متغين روشها به اروه تك متغيباشند، اشاره نمود. ا

 رهي  متغ چن د  ه اي ان روشي  م از باشد. ي، روش متداول مگسانر يمحاسبه و تاس يل سادايد  ون توام بهيره روش رارسيمتغ

ن روش اث ر  ي  ( اش اره نم ود ک ه در ا   1971ل، ي  است )اابر يهاي اصل مو اه به هيتجز مبناي بر که پالتباي روش به توانيم

 از يمتن وع  ش ود. نس خه ه اي    ياده مدش ينماپالت نام دارد،  يك شكل که بايط به طور همزمان  در يو مح پيمتقابل ژنوت

ب ه منظ ور    نبات ات  حگ ران  اص ال  توس ط  استرده به صورت گنها از و يممرف رهيمتغ چند گماري هايروش اساس بر پالتيبا

 به طور که باي پالت GGE (.0225و يان و تينكر،  0226، تينكران و ياستااده شده است )  G×Eاثر متقابل  يكيه ارافيتجز

 و ها پيژنوت در مورد ادييز سواالت به توانديم يكياراف بصورت کنديم يبررس را G×Eپ و اثر متقابل يژنوت مان اثراتهمز

 ه اي طيمح   در اس اس عملك رد   ب ر  را ه ا پي  ژنوت ت وان يم روش نيا (. با0223ان و کانگ يدهد ) پاسخ يشيگزما هايطيمح

ت وان  يم نينم ود. همچن    يابي  ارز يعموم و سازااري يخصوص سازااري ،عملكرد و دارييپا بيها، ترکطيمح تمام جدااانه،

 ريس ا  ب راي  ين دا يزان نماي  م و ه ا  پيژنوت نيب زييتم در ييتوانا اساس نموده بر يابيارز يكياراف طور به را طهايمح همزمان

ابل ژنوتيپ و مح يط و پاي داري   اثرات متقمطا مه  ين بررسي(. هدف از ا0225نكر، يان و تينمود ) اروهبندي را گنها ها طيمح

 د. يپالت انجام ارد يبا GGEو  يه امي، تجزي، ناپارامتريه روش پارامترعملكرد دانه ژنوتيپ هاي جو ب
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 ها  و روشدموا 

 ه اي اچس اران، مغ ان،  رس تان    به مدت سه سال زراعي در ايس تگاه الين پيشرفتة جو بود که  02اين بررسي شامل 

متر يسانت 5/17و به فاصله  يمتر 7خط  6اجرا ارديد. هر ژنوتيپ در  با چهار تكرار يك کامل تصادفانبد در قا ب طرح بلوو

برداري از صاات مه م زراع ي و   در طي دور  رشد و نمو يادداشت  کشت ارديد. از همديگر توسط دستگاه بذرکار گزمايشات

د. ي  انجام ارد GGbiplotو  SAS 9.1  ،Genstat يفزار هابا نرم ا يل گماريه و تحليتجز فيزيو وژيكي انجام ارديد.ومورف

 .ديره گزمون ارديچند متغ يهاره و روشيتك متغ يپايدار يجو از طريق پارامترها يهادر نهايت ثبات عملكرد دانه الين

 ج و بحثينتا

ط، يت از جمله اث ر مح   عملكرد دانه نشان داد که تمام اثرا يها و مناطق مختلف براانس مرکب ساليه واريج تجزينتا

 ط،يمح   ب راي  ياص ل  اث رات  زانيم. (1)جدول  دارنديممن %1ط در سطح احتمال کمتر از يمح× پ يپ و اثر متقابل ژنوتيژنوت

ط نشانگر متااوت ب ودن  ياثر مح ياز کل مجموع مربمات بود که بزرا  90/12و  31/0، %60/64 بياثر متقابل به ترت و پيژنوت

اث ر متقاب ل    يپ ه ا ش ده اس ت. بزرا     يجاد تنوع در عملكرد دانه زنوتيدار و و ا يجاد اثر متقابل ممنيعث اط ها بوده و بايمح

G×E  ح داکرر  ک ه  مختل ف  ه اي  پي  ژنوت ب ا  ها طيمگا مح ياحتما  وجود از يحاکپ ها يبرابر( نسبت به ژنوت 7/4)حدود 

 ني  ا ب ه  "احتماال تنوع وجود هيتوج در پيژنوت اندك ريتاث (.0223ان و اانگ، يباشد) يط ها دارند، ميعملكرد در گن مگا مح

در  گنه ا  ورود ب ا  و ش ده  انتخاب عملكرد  حاظ از هاي برتر پيژنوت جو ياصالح برنامه در سا هاي اذشته در که باشديم ليد 

اا نموده اند يود اه تنوع موجيدر توج ينقش کمتر G×Eط و اثر متقابل يبه مح نسبت عملكرد، دارييپا و سازااري شاتيگزما

ت ن   536/3دامنه عملكرد دان ه از   (.0221ان، يو  0227، و همكاران  .، فان0221، و همكاران ج تطابق دارد )روزير نتايکه با سا

نس بت ب ه    %6/120و  %6/17 يت نسبيب با مزيبه ترت 3پ شماره يژنوت يتن در هكتار برا 141/4تا  7پ يزنوت يدر هكتار برا
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 يب با عملكرد دانه رتبه ه ا يو رقم ماهور به ترت 17پ شماره ياهد ماهور و خرم در نوسان بود. در ضمن ژنوتمتوسط ارقام ش

 (. 1)جدولدوم تا سوم را به خود اختصاص دادند 

(  glm) يمممو  يخط يسه روش مدل هايمختلف با مقا يانس مرکب عملكرد دانه در سال و مكان هايه واري. تجز1جدول 

 ( mix modelو مختلط )

سهم 

يتجمم % 

سهم از 

تنوع 

 %کل

 glm -يکل يخط يمدل ها Mix model -يکل يخط يمدل ها

 رييمنابع تغ

 اثرات يخطا ياضيد ريام
 ياضيد ريام خطا يدرجه گزاد Fگماره 

 اثرات

 Fگماره 
درجه 

 يگزاد

**  **   مدل

 
MS(rep(env)) + 

MS(env*var) - 

MS(Error) = 
** 

Var(Error) + 4 

Var(env*var) 

+ 02 

Var(rep(env)) 

+ 12 Var(env) 

**  طيمح 

  MS(Error) =   ** 
Var(Error) + 

02 

Var(rep(env)) 

**  طيتكرار / مح 

  MS(env*var) = 
 ** 

Var(Error) + 4 

Var(env*var) 

+ Q(var) 

**  پيژنوت  

  MS(Error)=  ** 
Var(Error) + 4 

Var(env*var) 
**  طيمح ×پ يژنوت 


 =خطا

 

LSD1% LSD5%  خطا 
ب يضر

راتييتغ  

ب يضر

نييتب  
 متوسط

3253/2  0301/2      

 عملکرد دانه يبرا (AMMI) ريو ضرب پذ يشيافزا يل مد ل هايه تحليتجز

ط در سطح احتمال کمتر يمح× پيط، بلوك و اثر متقابل ژنوتيپ، محينشان داد که اثرات مدل، ژنوت يه اميج تجزينتا   

 د ي  ه ارديتوج يمو اه اصل 4 طتوسط يمح×  پ يرمدل نشان داد که کل اثر متقابل ژنوتيپذه اثرات ضربيتجز .دارنديممن %1از

ب ي  از تنوع ک ل ب ه ترت   ياصل يهادرصد سهم هر کدام از مو اه .دار بودنديممن %1ها در سطح احتمال کمتر از که تمام مو اه

محاس به   %06/15از تن وع ک ل در ح دود     ياص ل  يهاکل مو اه يبود که سهم تجمم %61/7و  61/1، 34/9%، 01/16، 01/43%
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به عنوان  يه اميتجز .(0مانده قرار ارفت )جدول يد که در منبع باقيه نگردياز تنوع کل توسط مدل توج %74/14 د و تنهايارد

 /(1997و اواش و زوبل،  1971، لياابررود ) يبه شمار م G×E يص ا گوهايقدرتمند در تشخ ياز ابزارها يكي

 

 صات عملكرد دانه يبرا يه اميج تجزينتا . 0 جدول

 مجموع مربمات يدرجه گزاد رييمنابع تغ
ن يانگي      م

 مربمات
 يدار ياحتمال ممن Fمقدار 

درص  د س  هم 

ه   ر مو ا   ه  

از تن وع   ياصل

 کل

تنوع  يتجمم

ه ش  ده ي  توج

توس  ط ه  ر  

 مو اه 

   کل

 ** مدل

پيژنوت  ** 

طيمح  ** 

 ** بلوك

 ** اثر متقابل

**  مو اه اول

**  مو اه دوم

**  مو اه سوم

*  مو اه چهارم

دهمانيباق  ns 

     خطا

 جو يهاپيعملکرد ژنوت يداريه پايتجز

ب ا    3و  4، 16، 0 يهاپين، ژنوتييب تبياز نظر ضر ن جدوليدر ا .ارائه شده است 3در جدول  يداريه پايج تجزينتا   

ر يتاس   يت مدل ب را يص کاايب تشخيضر .دين ارديدار مميپا يپ هايبه عنوان ژنوت 942.2و  946.2، 952.2، 960.2ر يمقاد

، يط  يرات محيي  ب تغياز نظ ر ض ر   .(1973نت وس،  يده د )پ  يگر نشان ميد يطيبه مح يطيپ را از محيرات عملكرد ژنوتييتغ

س ه  يبا مقا .ديدار مشخص ارديپ پايبه عنوان ژنوت درصد  9.03و  5.00، 5.00، 1.01ب با يبه ترت 1و  13، 3، 17 يهاپيژنوت

 ×پ ي  نوتژدار شناخته ش دند ک ه ح داقل اث ر متقاب ل      يپا يهاپيبه عنوان ژنوت 9 پينكز، ژنوتينز و جيدر روش پرک ßر يمقاد

خواهد بود و چنين ژنوتيپي بخاطر نوسان عملك رد   ساسحاً به محيط دشدي  i < 2 ابوتيپ نك ژي ( 2.229) ط را داشتنديمح
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و  16، 12، 6 يپ ه ا ي)ژنوت ي مساعد و مطلوب کارگمد خواهد بوداهنيست و براي محيط ي مختلف مطلوباهزياد در محيط

ي نامس اعد مطل وب خواه د    اهمحيط يبرا i. 2>االخره يك ژنوتيپ بابو  دشوميتوصيه  اهمحيطاين و براي کشت در  (11

 = -1بخصوص براي حا تي ک ه   (17 و 13، 7، 4 يپ هاي)ژنوت تلف تقريباً ثابت استاي مخهچون عملكردش در محيط دوب

ج نش ان از  يد و نت ا ي  ارد يبررس   Fها با استااده از گزمون تهيون واريتااوت انحراف از رارس .(1961نكز، ينز و جي)پرک است

ون منج ر ب ه   ياف از رارس  رانتخ اب براس اس انح     .داشت يك مدل خطيبر  يطيرات محييها به تغپيعدم انطباق پاسخ ژنوت

ن پارامتر با عملكرد دانه در محص والت مختل ف توس ط    يا يعدم همبستگ .ك خواهد شدياستات يداريپ ها با پايتانتخاب ژنو

عدم  ياز طرف .(0212، و همكاران يو محمد 1911كر و  ئون، ي، ب.1916، و همكاران نيازراش شده است )  ين مختلايمحقق

و  يعم وم  يداريو پا يسازاار يها داراپيه ژنوتياست که کل ين ممنيك، به اي يون با فرض مساويب رارسيضرا يداريممن

در  17ش ماره   پي  ، نش ان داد ک ه ژنوت  يط  يمح يه ا عملكرد دانه براساس شاخص يط خطيواکنش به مح .باشنديم يمتوسط

م ده و  ج ب ه دس ت گ  ينت ا  يبن د ت ب ا جم ع  ي  در نها .مختلف دارند يهاطيها در محپير ژنوتيسه با سايدر مقا يت بهتريوضم

  .(5و  4جداول اردند )يم يدار ممرفيپا يهاپيبه عنوان ژنوت 9و  17 يهاپيمالحظه عملكرد دانه، ژنوت
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 شرفته جويپ يهاپيعملكرد دانه ژنوت يداريپا يهاپارامتر .3جدول 

پيژنوت  عملكرد دانه 
انح      راف 

 استاندارد

ب يض   ر

راتييتغ  
كيب ريضر  

ب يض      ر 

 شكوکال

ب يض   ر

نويرارس  

و  ن       زيپرک

نكزيج  
نييب تبيضر عرض از مبداء سونپالستد و پتر  يطيشاخص مح پالستد  يطيمتوسط مح   
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 .جو به روش ابرهارت راسل يهاالين يتجزيه واريانس پايدار.4جدول 

ييرمنابع تغ يدرجه گزاد    ميانگين مربمات مجموع مربمات 

S0e.r S0di Sig(S0di) Sb 

 جمع    

 الين  ns (MS3). (MS1) 

طيمح    **  

طيپ * محيژنوت    **  

ط(يپ*محيط) ژنوتيمح    **  

(يخطمحيط)      

(يمحيط*الين)خط    ** (MS0). (MS1) 

 مجموع انحرافات   (MS1) 

Dev (G1)       ** ns 

Dev (G0)       **  ns 

Dev (G3)       **  ns 

Dev (G4)       **  ns 

Dev (G5)       **  ns 

Dev (G6)       **  ns 

Dev (G7)       **  ns 

Dev (G1)       **  ns 

Dev (G9)       **  ns 

Dev (G12)       **  ns 

Dev (G11)       **  ns 

Dev (G10)       **  ns 

Dev (G13)       **  ns 

Dev (G14)       **  ns 

Dev (G15)       **  ns 

Dev (G16)       **  ns 

Dev (G17)       **  ns 
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Dev (G11)       **  ns 

Dev (G19)       **  ns 

Dev (G02)       **  ns 

Total error        
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 مختلف يط هايشرفته جو به محيپ يپ هايژنوت يپاسخ خط .5 جدول

پيژنوت  gy b 
1اچساران  0اچساران   3اچساران   1 -مغان  0 -مغان  3 -مغان  1 -اراان  0 -اراان  3 -اراان  1 - رستان  0 - رستان  3 - رستان   
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 رهيچند متغ يهااستفاده از روشط با يپ و محيروابط ژنوت يکيل گرافيتحل

 از را فاص له  نيشتريب که ييها پيژنوت دهديم نشان را طيمح 10 در يبررس مورد پيژنوت 02 از يضلم چند شينما 1 شكل  

 پي  ژنوت .دارن د  ق رار  گونيپل درون در ها پيژنوت هيبقو  شده اند متصل هم به يميمستق خطوط توسط باي پالت دارند مرکز

 نياتريض م  اي   و نيبهت ر  دانه عملكرد  حاظ( از نظر 21Gو 3G  ،17G  ، 7Gدهند ) يل ميتشك را يضلم چند سرئو که ييها

ان و ي  مباش ند )  ب ايپالت  مرک ز  از فاص له  نيشتريب داراي گنها رايز باشنديم ها طيمح همه اي و طهايمح از يبمض ها در پيژنوت

 س ه ب ه   ش كل ن يا .دينمايه ميتوج SREGرات را دو مو اه اول مدل ييدرصد از تغ 7.47، 1شكل با توجه به  .(0223کانگ، 

دهنده وج ود  نشان يبطور نسبن خود يکه ا م شده استيتقس جو يپ هايزنوت يبخش برا 4اانه و  10 يط هايمح يبرابخش 

 يه ا پيژنوت .نگرفته است ها قرارطيچ کدام از محيبخش از نمودار ه 1در  .باشديدار شدن چند مو اه مياثر متقابل باال و ممن

7G ،4G ،31G ، 1G  19وG 0ط کالن يدر مح .ها مطلوب نبودندطيچ کدام از محيه يبراG در  .قرار نگرفت يپيچ ژنوتيبا هيتقر

،  9G  ،16G يپ ه ا ي  ق رار ارفتن د و ژنوت    9Gو  15G ،16G  ،0G  ،12G يپ هايژنوت 1LOو  0GO  ،3Gکالن  يط هايمح

11G  ،15G  19وG ط يپ و مح  ين اثر متقابل ژنوتيپالت، کمتريل قرار ارفتن در مرکز بايبودند که به د  ييپ هايجمله ژنوت  از

  .را نشان دادند
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 SREG: باي پالت مو اه اول در برابر مو اه دوم با استااده از مدل 1شكل 

 

 از ک ه  يخط   .دهد ينشان م را طيمح 10  رد عملكرد داري يپا زانيم و عملكرد دانه اساس بر ها پيژنوت رتبه بندي 0 شكل

(  0PCو  1PCمو اه اول اث ر متقاب ل    دو بيضرا متوسط ندهينما نده  کهياز نقطه مطلوب) که نما و اذرد يم باي پالت مرکز

ان و کان گ،  ي  شود ) يده مينام(  ATC)يطياذرد تحت عنوان خط متوسط عملكرد مح يپالت است، م يبا GGEدر مدل 

 ني  ا .ردي  ا قرار مطلوب محور روي ATC طيمح يستيبا که است ييبر جا شده داده نشان کوچك رهيدا 0 كلش در .(0223

 به گن فاصله و شتريب يطيمح بردار ATC طول کمتر چه هر نيبنابرا .شوديم ارفته نظر در مطلوب مجازي طيمح بمنوان نقطه

 ريس ا  يابيارز مطلوب در هاي طيمح از استااده .(0221ان، يباشد ) يم كترينزد مطلوب طيمح به نظر مورد طيمح محور باشد

 ييه ا  پي  ژنوت   .(0226، ماير و بالنچ و 0226ارفته است )فان،  قرار استااده مورد "مختلف قبال يزراع اهانيا در ها طيمح

 خ ط   ني  ا ب ر  که يخط باشند و يشتري ميب عملكرد داراي باشند كترينزد دارد خط قرار نيا روي بر که ره اييدا مرکز به که

(ATC)ه ا   پيژنوت چه هر .باشديم ها پيژنوت دارييپا ار سنجشياذرد)خط دو سر فلش( مم يپالت م يعمود و از مرکز با

 و راجك ان  اني  دارن د )  يکمتر يداريداشته و پا يشتريداشته باشند، در اثر متقابل نقش ب يشتري( فاصله ب ATCن خط )ياز ا

 داريي  پا و عملكرد از  حاظ که مطلوب هاي پيژنوت يستيبا شتر،يب سازااري دامنه با پ هاييژنوت انتخاب منظور به .(0220،
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 ATCخ ط   يك به نقطه مطلوب ب ر رو يدينز يستيپ ها بايپالت ژنوت يبا GGEبر اساس مدل . شوند انتخاب باشنديم بهتر

گنه ا را   يداري  ها و پاپين عملكرد ژنوتيانگيدهد که ميرا نشان م يبنداسيمق 0ن فاصله را از گن د اشته باشند شكل يو کمتر

 .ان د را همزمان به خود اختص اص داده  يدارين عملكرد و پايباالتر 1Gو  3G ، 11G يهاپين نمودار ژنوتيدر ا .دهدينشان م

از  0Gو  1MOش كل   ني  با توجه به ا .اندن اثر متقابل را داشتهيشترين عملكرد و بيکمتر يدارا 12Gو  4G ،7G ،10Gپ يژنوت

 .باشند ين اثر متقابل ميشتريط ها و بين محيدار تريناپا
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Abstract 

   Genetic× environment interaction for genetic, plant breeder and animal breeding is 

very important. Insight of G×E helps to plant breeders for genotypes evaluating precisely until 

select the best genotypes and release the stable genotypes for general and special 

environments. Present study in order to achievement to high yield and yield stable in the 

different years, was done on the 02 advance barley lines with Mahoor and Khorram cultivars 

as checks in the 0212-0213 growing season at the 4 stations namely; Gachsaran, Moghan, 

Gonbad and Lorestan. Each genotype was planted in 6 rows with 7.23 meters length, 17.5 cm 

spacing from each other by cereal seed planter device based on RCBD design with 4 

replications. During growing season recording data was done from agronomic and morpho- 

physiological characters. Combine analysis of variance was accomplished and yield stability 

was surveyed by parametric, nonparametric and multivariate analysis. Combine analysis of 

variance was done by general linear models (GLM) and mix models so that all of effects such 

as Environment, genotype and genotype* environment interaction effects were significant at 

probability levels (P<2.221). Grain yield ordered form 3.536 tha-1 to 4.141 tha-1 for G7 and G3 

respectively with 17.6% and 120.6% relative preference to checks cultivars. In addition to G17 

mailto:Bvaezi2009@gmail.com
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and G9 about yield was sorted at the next steps.Stability parameters results showed that G17 

and G9 detected as the stable and yielded cultivars.  Site regression (SREG) and AMMI 

analysis showed that 47.7% and 15.6% of G×E justify which was may be due to high efficiency 

of AMMI analysis for this study. Site regression analysis (GGE) showed that all environments 

and barley genotypes were placed at 3 and 4 groups. For this reason could be said that we 

have a high G*E interaction effects. According to GGE results, G1, G11 and G3 having high 

stability and yielded more than checks among barley genotypes. 

Key words: genotype × environment interaction effect, grain yield stability and barley 

genotypes. 


