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  بررسی پایداري عملکرد و سایر صفات مهم ارقام گل داوودي

)Chrysanthemum morifolium Ramat. ( با استفاده از روش گرافیکیGGE biplot  
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ترین گیاهان شاخه ها، یکی از مهمعنوان پادشاه گلبه ).Chrysanthemum morifolium Ramat( گل داوودي سابقه و هدف:
عنوان منبعی از بریدنی، گلدانی و دارویی در جهان است. منابع ژنتیکی گیاهی، عالوه بر زیربنایی براي توسعه کشاورزي، به

ود کنند. بنابراین بررسی تنوع ژنتیکی و سازگاري ارقام موجچون سپري در برابر تغییرات محیطی عمل میسازگاري ژنتیکی و هم
دي این گیاه ضروري نژاهاي بهپالسم و موفقیت برنامهتر ژرم آبی (تنش متوسط و شدید) براي شناسایی بیشبا شرایط کم در ایران

گل و برگ و عملکرد گل در  شناسی ریخترقم گل داوودي با مطالعه صفات  30با هدف بررسی سازگاري  پژوهشاست. این 
  ستان لرستان انجام شد. آباد) ادو منطقه (بیرانشهر و خرم

  

  رقم  30منظور بررسی پایداري عملکرد و سایر صفات مهم گل و بوته  عنوان اولین مطالعه، به این آزمایش به ها: مواد و روش
آباد و بیرانشهر) انجام شد. با هاي کامل تصادفی با سه تکرار و در دو مکان استان لرستان (خرم گل داوودي در قالب طرح بلوك

توجه به یکنواختی اشتباهات آزمایشی، تجزیه واریانس مرکب در دو منطقه انجام شد. براي ارزیابی ارقام پایدار، از روش 
باي پالت براي انتخاب برترین ارقام در دو منطقه استفاده  GGEمتغیره و از روش چند Rank ،(AMMIبندي ( غیرپارامتري رتبه

  شد. 
  

دار ارقام بود که بیانگر وجود اختالف ژنتیکی در بین ارقام دهنده اثر معنینتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب، نشان ها: یافته
مکان از نظر آماري در سطح احتمال یک درصد × شناسی، اثر متقابل رقم  صفات مهم ریخت تر بیشباشد. براي مورد بررسی می

توان به تجزیه پایداري ارقام اقدام نمود. دار است بنابراین میمکان ارقام معنی× ات متقابل رقم که اثر دار بود. با توجه به این معنی
گلدهی و ارتفاع  گرم در هر بوته و از نظر زود 828و  918ترتیب با  و شکرناز به 2بر طبق نتایج عملکرد گل در بوته ارقام المیرا

و فرحناز با اختصاص باالترین میانگین رتبه و  2، ارقام طناز، آندیا، فریبرز، دریا بوته برتر از سایر ارقام بودند. از نظر این روش
، پریدخت، 2، مانی 2نشان داد که ارقام المیرا GGE biplotتري داشتند. نتایج حاصل از  انحراف معیار آن، پایداري ضعیف
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، نسترن و 3گیس، اوران، تابان ، گل2، طناز، فرحناز، نادیا2را، اوران و فریبا در منطقه بیرانشهر و ارقام المی3فرحناز، گلنار، تابان
اي ارقام در فاصله اقلیدسی  عنوان ارقام برتر از نظر صفات مهم زینتی شناخته شدند. تجزیه خوشه آباد بهدر منطقه خرم 3کیمیا

  بندي شدند.، به سه گروه اصلی تقسیم17/71
  

هاي  بر پایه روشیداري عملکرد گل در بوته و اثر متقابل ژنوتیپ در محیط در مجموع و بر اساس نتایج پاگیري:  نتیجه
  و شکرناز، جز ارقام پایدار در دو منطقه تشخیص داده شدند. نتایج  2ارقام المیرا AMMIو SHMM پارامتري، روش غیر

GGE biplot منطقه بودند. شناخت ماهیت اثر متقابل  ها در دوو فرحناز برترین ژنوتیپ 3، اوران، تابان2نشان داد که ارقام المیرا
تري ارزیابی نموده و ارقام برتر از نظر پایداري،  کند تا بتوانند ارقام را با دقت بیشنژادگران کمک می به ،ژنوتیپ در محیط به

  هاي اصالحی را انتخاب کنند. شناسی در اجراي برنامه عملکرد گل و صفات مهم ریخت
  

  GGE biplot ،اي، تجزیه مرکب، عملکرد گل خوشهتجزیه  کلیدي: هاي هواژ
  

  مقدمه
شناسی، گیاهی چند ساله،  گل داوودي، از نظر گیاه

 Chrysanthemumدگرگشن و روز کوتاه از جنس 
). این جنس 7است ( Asteraceaeمتعلق به خانواده 

و شناسی  ریختاي را در سطح مالحظه تغییرات قابل
) با 90تا  n2=36 ،54 ،72تا  x2 =n2= 18پلوئیدي (
هاي  دهد و مانند سایر گونهپیچیده نشان می ژنوم کامالً

شدید  خودناسازگاري سامانهنواده آستراسه داراي خا
هاي اصالحی روي برنامه تر بیش). 16باشد ( می

افزایش ارزش زینتی این گیاه و بهبود رنگ، شکل 
رشد، شکل گل، ارتفاع گیاه و حساسیت به کیفیت و 

). اثر متقابل ژنوتیپ در 3کمیت نور تاکید دارند (
اهمیت  محیط براي پژوهشگران اصالحی داراي

هاي خاصی است و یکی از موضوعات مهم برنامه
نژادي براي معرفی ارقام پرمحصول و پایدار  به

ثیر أت له که تحتأترین مس). مهم8شود (محسوب می
له سازگاري أگیرد، مساثر متقابل رقم و محیط قرار می

به شرایط محیط است. وجود اثر متقابل رقم در محیط 
بهترین رقم در یک محیط، دهنده این است که  نشان

هاي دیگر بهترین رقم نباشد ممکن است در محیط
بتواند سرما، گرما، کمبود یا اضافه  د). یک گیاه بای20(

بودن آب، تغییرات طول روز، شدت نور و دامنه 
وسیعی از شرایط شیمیایی و فیزیکی خاك را تحمل 
نماید. بدیهی است که بخش عمده از این سازگاري 

زیادي کنترل  1هاي بزرگ اثر و کوچک اثرتوسط ژن
محیط سبب × ). وجود اثر متقابل ژنوتیپ 11شود ( می

هاي  مالحظه بین ارقام در محیط هاي قابلبروز تفاوت
علت  تواند تا حدودي بهشود. این اثر میمختلف می

خشکی یا امراض  مانندهاي زیستی و غیرزیستی تنش
اراي اهمیت زیادي اصالح مقاومت د بنابراینباشد و 

براي نشان دادن  در اصالح پایداري گیاه است. معموالً
محیط از تجزیه واریانس × وجود اثر متقابل ژنوتیپ 

 شود. اگر تغییرات محیطی قابلمی مرکب استفاده
بینی باشند، اثر متقابل ژنوتیپ در محیط را  پیش
هاي مختلف براي توان با اختصاص دادن ژنوتپ می

از نظر  ). اصوال24ًمتفاوت کاهش داد (هاي محیط
هاي مختلف اصالحی رقمی پایدار است که در محیط

یکسانی داشته باشد و رقم سازگار نیز  عملکرد نسبتاً
هاي مختلف، رقمی است که طی کاشت در محیط

). در 19عملکرد باالیی از نظر صفات را نشان دهد (
                                                
1- Major and minor genes 
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تجزیه توان به متغیره پایداري میهاي چندبین روش
،  GGE biplotبه مقادیر ویژه، نمودار چندضلعی

) اشاره نمود AMMIاي و روش امی (تجزیه خوشه
تر توسط محیط  بیششناسی  ریخت). تنوع 12 و 2(
)Eژنوتیپ ( شود، معموالً) توجیه میG و اثر متقابل (

) در این مورد بسیار کوچک G×Eآن با محیط (
 GGEنمایش پالت براي ). تکنیک باي29هستند (

هاي حاصل از آزمایشات چند منطقه مورد استفاده  داده
 ها و تصمیمات بردر این روش گزینش .گیردقرار می
زمان اثر  تصویري اطالعات و بررسی هم تحلیلمبناي 

گیرد. در این روش  متقابل ژنوتیپ و محیط انجام می
ها، براساس تصاویر گرافیکی است، نه بر  ارزیابی

صورت جدول و غیره ایجاده که بهاساس خروجی 
) G×E و G) این دو (29شده است. یان و همکاران (

ها  را با هم مورد توجه قرار دادند و به مجموع آن
) Gبه معنی اثر اصلی ژنوتیپ ( GGEاشاره نمودند. 

که  )، وقتیG×Eبه عالوه اثر متقابل ژنوتیپ با محیط (
م وجود دارد دو منبع متفاوت مرتبط براي ارزیابی ارقا

تواند اثرات متقابل ژنوتیپ میامی ). روش 31 و 30(
امی ثري برآورد کند. در روش ؤطور م محیط را به× 

ابتدا  پذیرپذیر و اثر متقابل ضربجمع اثر اصلی
هاي دو طرفه تجزیه واریانس معمولی روي داده

ژنوتیپ و محیط انجام شده و سپس اثر متقابل از 
) PCA1هاي اصلی (لفهؤمطریق روش تجزیه به 

متغیره است یک معیار چند امی). 9گردد (تجزیه می
پذیر ژنوتیپ و محیط با تجزیه که در آن اثرات جمع

جا که اثرات  شوند، ولی از آنواریانس ساده برآورد می
پذیر بوده  محیط اثرات متقابل ضرب× متقابل ژنوتیپ 

ست، این و تجزیه واریانس قادر به تجزیه این اثرها نی
هاي اصلی  لفهؤموضوع با استفاده از تجزیه به م

                                                
1- Principle Component Analysis 

). در ایران مطالعات کمی روي 4گیرد ( صورت می
سازگاري گیاهان زینتی در شرایط مختلف محیطی 

هاي گل داوودي در  تر پژوهش انجام شده و بیش
هاي منحصر به بررسی خارج از کشور عمدتاً

هاي استخراج اسانس و  روش مانندفیتوشیمیایی 
ثره اسانس و ؤهاي ترکیبات متجزیه و تحلیل طیف

بوده است و  شناسی ریخت تنوع ژنتیکی با نشانگرهاي
مرتبط با بررسی و تجزیه اثر متقابل  هاي پژوهش

ژنوتیپ در محیط بسیار نادر است. امروزه ارقام بسیار 
متنوعی از گل داوودي در کشورهاي مختلف و از 

خصوص  نژادي به هاي مختلف بهطریق روش
  اند که از نظر صفات  دست آمدهگیري به دورگه

گل و سایر  رنگ گل، ارتفاع شاخه اصلی، تعداد
شناسی متنوع هستند. در یک مطالعه،  صفات ریخت

 از جمعیت 31 آوريجمع ) با26همکاران ( و شائو
تنوع  بررسی به چین کشور در موجود هاي داوودي
 نشان پژوهشپرداختند. نتایج این  ها آن شناسی ریخت

 تأثیر تحت بررسی مورد شناسی ریخت صفات که داد
 نتیجه در و بوده فیزیولوژیکی و محیطی هاي محدودیت

 بروز ها جمعیت بین ژنتیکی لحاظ از را تري کم تنوع
)، 22دهند. در بررسی روئین و همکاران ( می

رقم  50بوته و تنوع ژنتیکی  شناسی ریختهاي  ویژگی
گل داوودي مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ضریب 

داري  همبستگی نشان داد که همبستگی مثبت و معنی
بین ارتفاع ساقه، طول و عرض برگ و تعداد دندانه 

ثیر عوامل توپوگرافیک و أاي توجود داشت. در بررسی
ادافیک بر کمیت و کیفیت گل محمدي در هندوستان 

ر چند منطقه کشت هاي گل محمدي د )، کلون18(
نشان داد که  پژوهشطوري کلی نتیجه این دید. بهگر

داري بر خصوصیات گل ثیر معنیأت شناختی بومعوامل 
اند که در واقع همان اثر و اسانس گل محمدي داشته
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براي محیط × بین کلون (ژنوتیپ) دار متقابل معنی
باشد. خصوصیات گل و اسانس در گل محمدي می

)، با ارزیابی پایداري 5ابی و همکاران (در پژوهشی دار
هاي پیاز روز  عملکرد و سایر صفات مهم ژنوتیپ

کوتاه در مناطق جنوب ایران با استفاده از روش 
پرداختند. نتایج این بررسی  GGE biplotگرافیگی 

نشان داد، در منطقه ایرانشهر رقم پریماورا، در منطقه 
طقه میناب توده گرانو و در منارلیبهبهان رقم تگزاس

محلی برازجان برترین ارقام بودند. برخی پژوهشگران 
هاي نشان داد که از لحاظ شرایط محیطی، اکثر آلیوم

هاي آفتابی با رطوبت متوسط در بهار و زینتی در مکان
شدت  خوبی سازگار بوده و به شرایط خشک تابستان به

نور متوسط نیاز دارند، در صورتی که در شدت نور 
). در پژوهشی در 14بینند (  و پایین آسیب میباال

خراسان، سازگاري و ارزش زینتی پنج گونه وحشی 
هاي مهم زینتی از بومادران از طریق بررسی ویژگی

  آذین و جمله ارتفاع بوته، قطر گل، تعداد گل
طول دوره گلدهی با استفاده از تجزیه واریانس و 

اي دیگر لعه). در مطا10مقایسه میانگین انجام شد (
)، به ارزیابی عملکرد و 32یوسفی و همکاران (

هاي مختلف گل پایداري عملکرد گل اکسشن
) پرداختند. .Rosa Damascena Millمحمدي (

هاي اصالح گل تواند در برنامهها مینتایج بررسی آن
محمدي و ایجاد ارقام با عملکرد و پایداري عملکرد 

تر در جهت تولید  یشچنین سازگاري ب گل باالتر و هم
برداري تجاري این گیاه مورد استفاده قرار گیرد. و بهره

اي که سازگاري ارقام مختلف گل  تاکنون مطالعه
داوودي را مورد ارزیابی قرار دهد در کشور ایران 
انجام نگرفته است؛ بنابراین این بررسی با هدف 
شناسایی و تعیین ارقام داراي سازگاري مناسب و 

در شرایط آب و هوایی استان لرستان در دو تر  بیش

منطقه و معرفی ارقام برتر از نظر پایداري، عملکرد 
  گل و صفات مهم انجام گردیده است. 

  
  ها مواد و روش

صورت  هرقم گل داوودي ب 30در پژوهش حاضر 
دار شده از پژوهشکده گل و گیاهان زینتی  قلمه ریشه

هاي  بلوكصورت طرح ) و به1محالت تهیه (جدول 
آباد (دانشکده  کامل تصادفی در دو منطقه خرم

کیلومتري  45کشاورزي، دانشگاه لرستان) و بیرانشهر (
آباد) کشت شدند (جدول شمال شرقی شهرستان خرم

). زمین زراعی مورد نظر در دو منطقه، قبل از کاشت 2
گیري از  با عملیات متداول تهیه بستر آماده و نمونه

صورت شت در اوایل اردیبهشت بهخاك انجام شد. ک
متر و سانتی 50ها دستی انجام شد. فاصله ردیف

متر در نظر گرفته سانتی 40فاصله گیاه روي ردیف 
شناسی مورد بررسی شامل صفت ریخت 22شد. 

متر)، متر)، طول دمبرگ (سانتیارتفاع ساقه (سانتی
متر)، نسبت متر)، عرض برگ (سانتیطول برگ (سانتی

متر)، تعداد شاخه جانبی به عرض برگ (سانتیطول 
اي (شمارش)، قطر شاخه (شمارش)، تعداد گلچه زبانه

متر)، تعداد گل (شمارش)، عملکرد وزن تر گل (میلی
در بوته (گرم در بوته)، نسبت طول برگ به طول 

متر)، اي (سانتیمتر)، طول گلچه زبانهدمبرگ (سانتی
)، نسبت طول به متراي (سانتیعرض گلچه زبانه

متر)، تعداد برگ اي (سانتیزبانه گلچه عرض
دهی (تعداد روز تا ظهور (شمارش)، تاریخ غنچه

درصد  30غنچه)، تاریخ گلدهی (تعداد روز تا 
متر)، متر)، قطر دیسک (میلیگلدهی)، قطر غنچه (میلی

متر مربع) و  متر)، سطح برگ (سانتیقطر گل (میلی
ت بر اساس بودند که این صفا متر)قطر دمبرگ (میلی

) UPOVالعمل توصیفی (دیسکریپتور جهانی دستور
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صفات در  تر بیشگیري شدند. گل داوودي اندازه
گیري و جهت مرحله باز شدن کامل اولین گل اندازه

برگ بالغ میانی در هر  10هاي برگ از ارزیابی ویژگی
).  تجزیه واریانس مرکب ارقام 21بوته استفاده شد (

چنین  راي بررسی اثرات اصلی رقم و مکان و همب
ها محاسبه گردید. جهت بررسی  بررسی اثر متقابل آن

یکنواختی واریانس اشتباهات آزمایشی در دو مکان از 
مارکس هارتلی استفاده گردید. مقایسه  f آزمون

  شناسی و عملکرد گل با میانگین صفات ریخت
در سطح ) LSDدار (ترین تفاوت معنی آزمون کم

  و  امی احتمال یک درصد انجام شد. از مدل
متنوع آن  هاي مفید وو گراف GGE biplotروش 

براي  .براي محاسبه ارقام پایدار استفاده گردید
و SAS افزارهاي  هاي ذکر شده از نرم محاسبه روش
GGE biplot .استفاده شد  

  
 .مورد بررسی در این مطالعه ديارقام گل داوو -1جدول 

Table 1. Assessed Chrysanthemum cultivars in this study. 

  نام
Name  

  شماره
Number  

  نام
Name  

  شماره
Number  

Ashraf (اشرف)  16 Tihoo (تیهو)  1 

Nazgol (نازگل)  17 Dila (دیال)  2  
Golnar (گلنار)  18 Shekarnaz (شکرناز)  3 

Paridokht (پریدخت)  19 Sana (ثنا) 4 

Fariborz (فریبرز)  20 Oran (اوران)  5 

Darya2 2(دریا( 21 Taban3 تابان)6 )3 

Fariba (فریبا)  22 Nadiea2 7 )2(نادیا  
Mani2 2(مانی( 23 Afsaneh2 افسانه)8 )2 

Nastaran (نسترن)  24 Norooz3 9  )3(نوروز 

Farahnaz (فرحناز)  25 Elika (الیکا) 10 

Andia2 2(آندیا(  26 Kimia3 کیمیا)11  )3 

Parmis (پارمیس)  27 Afshan (افشان)  12 

Avadis (آوادیس)  28 Golgis 13  گیس) (گل 

Shahin (شهین)  29 Tannaz (طناز) 14 

Elmira2 30 )2(المیرا Yasamin (یاسمین) 15  
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  . بیرانشهرآباد و  ی مناطق مورد مطالعه در شهرستان خرمیموقعیت جغرافیا -2جدول 
Table 2. Geographical location of studied regions in Khorramabad and Beiran-Shahr. 

  مشخصات منطقه
Region characteristics  

  ارتفاع از سطح دریا
Altitude  

  عرض جغرافیایی
Latitude  

  طول جغرافیایی
Longitude  

  بیرانشهر
Beiranshaher  

1670 33 ͦ 36´ 48 ͦ 36´ 

  آباد  خرم
Khorramabad  

1148 33 ͦ 26´ 48 ͦ 25´ 

  
  نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس در دو منطقه از تجزیه مرکب: 
شناسی و عملکرد تر گل ر صفات ریختت بیشنظر 

ها بود  اختالف ارقام در این محیط بیانگرمورد مطالعه، 
مناطق مختلف متفاوت و نشان داد که واکنش ارقام در 

دهنده تفاوت دار بودن اثر مکان نشانبوده است. معنی
شناسی در هر مکان بود و نشان داد که صفات ریخت

صفت در دو منطقه  16از بین صفات مورد بررسی، 
). با توجه به 3داري دارند (جدول  اختالف معنی

  مکان در مورد × دار نبودن اثر متقابل رقم  معنی
رسد که بین صفات نظر می به چنین بعضی صفات

هاي مورد بررسی شناسی ارقام مختلف در مکان ریخت
دار وجود نداشته است. در بین صفات اختالف معنی

مکان بر عملکرد تر × مورد بررسی، اثر متقابل رقم 
دار بود. گل در بوته در سطح احتمال یک درصد معنی

قابل و تعیین با توجه به این نتایج، براي بررسی اثر مت
ارقام سازگار در شرایط محیطی مختلف، تجزیه 

ر صفات گل و بوته به روش ت بیشپایداري ارقام براي 
GGE biplot یره انجام شد. هاي چندمتغو روش

علت شرایط اقلیمی  ها نیز بههاي ناشی از مکان تفاوت
و خاك است که به نوبه خود تغییراتی را موجب 

شده ش و معرفی ارقام اصالحمنظور گزین شود. به می
هاي حاصل از آزمایش یک سال و یک جدید، داده

هاي علت واکنش متفاوت ارقام به مکان مکان به

تواند مبناي صحیحی براي مقایسه و مختلف نمی
مکان × انتخاب قرار گیرد. وجود اثر متقابل رقم 

کند که عملکرد ارقام در دامنه وسیعی از ایجاب می
هاي مختلف مورد ها و سالطی در مکانتغییرات محی

ارزیابی قرار گیرد تا اطالعات حاصله بتواند کارآیی 
براي  .مربوط به گزینش و معرفی ارقام را افزایش دهد

دار بودن اثر مکان در برخی از صفات و عملکرد  معنی
که عوامل جوي مانند نزوالت  بیان نمودتوان  گل می

هوا،، رطوبت نسبی، و کمینه و بیشینه آسمانی، دماي 
هاي آزمایش یکسان نبوده است.  سایر عوامل در سال

دهنده دار بود و نشان اثر مکان براي عملکرد گل معنی
اي آزمایش، هآن است که صفت مذکور در مکان

ثیر عوامل مختلف محیطی أت تغییراتی داشته و تحت
مکان × دار نبودن اثر متقابل رقم  گیرد. معنی قرار می

آن است که روند تغییرات ارقام براي صفات  بیانگر
هاي مختلف مشابه بوده است. مورد بررسی در مکان

در این بررسی، اثر متقابل رقم براي صفات قطر 
اي، هاي زبانهدیسک، تعداد گل در بوته، عرض گلچه

دار نبوده اي معنیهاي زبانه زمان گلدهی و تعداد گلچه
هاي مورد م مختلف در مکانو بدان معنی است که ارقا

مطالعه از نظر صفات زایشی داراي نوساناتی زیادي 
 اند.  نبوده
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بررسی پایداري عملکرد بر پایه روش میانگین و 
ي به نتایج حاصل از تجزیه پایدار انحراف معیار رتبه:

در دو منطقه که در بندي غیرپارامتري رتبهروش 
در بین ارقام مورد  داده شذه است. نشان 5جدول 

و شکرناز و  2متعلق به ارقام المیرا Rترین  بررسی، کم
در  R. کم بودن بود 36/72و  35/71معادل  ترتیب به

این بررسی نشانگر پرگل بودن این ارقام است. این 
ارقام در این مطالعه از نظر صفاتی مثل ارتفاع شاخه 
اصلی، قطر شاخه اصلی، تعداد گل، صفات برگی و 

ها در وضعیت  چنین مقاومت به آفات و بیماري مه
. ارقام افسانه قرار داشتندبهتري نسبت به سایر ارقام 

ترتیب با داشتن میانگین و  ز به، آوادیس و دیال نی2
و شکرناز  2تر، پس از ارقام المیرا  انحراف رتبه کم

قرار گرفتند. از نظر روش مورد نظر، ارقام طناز، آندیا، 
و فرحناز با اختصاص باالترین میانگین  2فریبرز، دریا 

رتبه و انحراف معیار آن، پایداري عملکرد گل در بوته 
ن این ارقام از نظر سایر چنیتري داشتند. هم ضعیف

مثل ارتفاع شاخه اصلی،  شناسی ریختصفات 
چنین عادت رشد متفاوت  وضعیت برگ و بوته و هم

از سایر ارقام بودند. نسبت شاخص عملکرد که بر پایه 
پارامتري  میانگین نتایج دو مکان محاسبه شد، معیار غیر

و شکرناز با  2دیگري است که بر پایه آن رقم المیرا
ترتیب تصاص باالترین نسبت شاخص عملکرد (بهاخ
درصد) از این نظر بهترین ارقام  25/136و  25/135

در بین ارقام مورد بررسی در این آزمایش بودند. ارقام 
در  2، الیکا و گلنار پس از رقم المیرا3، نوروز2افسانه 

مکان بعدي از جنبه پایداري عملکرد قرار گرفتند و 
و آندیا که نسبت  2، نادیا3ن، تابانارقام پارمیس، اورا

هاي شاخص عملکرد پائینی داشتند، در گروه ژنوتیپ
) این شاخص که 5گیرند (جدول ناپایدار قرار می

بندي منحصرا ارقام را بر پایه میانگین عملکرد گروه
تواند مکمل دو معیار میانگین رتبه و کند میمی

یدار باشد. هاي پاانحراف معیار آن در گزینش ژنوتیپ
و شکرناز  2هاي المیرادر مجموع سه معیار، ژنوتیپ

ین پایداري بر در گروه پایدار قرار گرفتند. در تعی
بندي ارقام پارامتري، امکان گروهمبناي این روش غیر

بر مبناي سازگاري عمومی و خصوصی وجود دارد که 
شود. نقص اساسی آن محسوب می عنوان این امر به

موجب شده تا این روش در گزینش  گی محاسبه،ساد
ویژه در مطالعاتی که منابع تغییر شامل ارقام پایدار، به

باشد. بکر و لئون  یباشند، کاراتر ممکان می× ژنوتیپ 
هایی را براي اثرات متقابل رتبه ارائه و ) آزمون1(

مشخص کردند که یک رقم وقتی پایدار شناخته 
هاي مختلف ثابت باشد. شود که رتبه آن در محیط می

مشابهی در مورد بررسی سازگاري و  هاي پژوهش
پایداري عملکرد دانه گندم نان، دوروم و جو در 
مناطق مختلف کشور صورت گرفته و منجر به 
شناسایی و معرفی ارقام جدید گردیده است. در یک 
بررسی در مورد سازگاري و پایداري عملکرد ارقام 

رقم و الین مختلف انجام  20گندم نان که بر روي 
) SDRو  Rبندي (استفاده از شد، بر اساس روش رتبه

عنوان ارقام سازگار ارقام گندم الموت، زرین و الوند به
). 15و پایدار از نظر عملکرد دانه معرفی شدند (

چنین ارقام گندم تجن و اترك نیز بر اساس روش  هم
م و الین رق 20بندي و انحراف معیار رتبه در بین رتبه

  ).27مختلف داراي برتري بودند (
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  . استان لرستان مقایسه میانگین و تجزیه پایداري عملکرد گل در ارقام گل داوودي در دو منطقه -5جدول 
Table 5. Mean Comparison and stability analysis of flower yield in Chrysanthemum cultivars in two regions of 
Lorestan province. 

نسبت شاخص 
  عملکرد

Yield index ratio  

انحراف معیار رتبه 
  )SDR( عملکرد
Standard deviation 

of yield rating  

میانگین رتبه عملکرد 
)R(  

Average yield 
rating  

  میانگین عملکرد گل
Average flower yield 

(gr)  

  مناطق مورد بررسی
The studied regions  رقم  

Cultivar   2منطقه  
Region 2  

  1منطقه 
Region 1  

122.56  3.44  85.14  508.87 596.5  421.25  Tihoo 

123.1  3.43  82.57  693.3  754.10  632.5  Avadis 

120.23  3.89  80.36  776.02  806.2  745.84  Dila 

116.89  4.45  92.58  290.15  296.7  283.6  Shahin 

115.34  4.82  90.36  329.62  350.3  308.95  Fariba 

135.23  2.89  72.36  827.15  785.1  869.2  Shekarnaz 

117.59  4.59  90.64  393.55  412.5  374.6  Sana 

121.25  3.46  87.15  443.2  486.1  400.3  Nastaran 

107.12  4.65  92.44  202.55  210.5  194.6  Ashraf 

106.65  4.67  90.86  374  389.4  358.6  Parmis 

105.69  4.79  90.58  370.6  389.4  351.8  Oran 

105.58  4.85  91.15  393.69  485.8  301.58  Taban3 

104.49  4.89  91.86  301.1 312.5  289.7  Nadia2 

105.67  4.28  93.15  140.25  237.8  198.6  Andiea 

111.32  4.53  92.65  278.65  301.2  256.1  Fariborz 

128.9  3.12  86.89  489  501.6  476.4  Norooz3 

127.5  3.61  82.95  651.85  689.5  614.2  Afsaneh2 

129.5  3.18  85.58  505.18  514.7  495.65  Elika 

107.59  4.50  92.00  299.6  314.5  284.7  Kimia3 

124.3  3.32  87.01  493.05  512.5  473.6  Golnar 

109.1  4.53  90.89  362.15  378.5  345.8  Afshan 

109.5  4.62  92.08  235.9  261.3  210.5  Nazgol 

111.1  4.75  91.99  245.24  269.6  220.89  Golgis 

127.5  3.18  94.25  136.74  158.9  114.58  Tannaz 

126.5  3.33  88.24  403.92  410.25  397.6  Mani2 

110.2  4.68  90.74  363.15  410.5  315.8  Yasamin 

109.1  4.35  93.58  138.92  148.95  128.9  Darya2 

125.6  3.69  87.86  431.05  451.6  410.5  Paridokht 

136.25 2.87 71.35  917.40  937.9  896.89  Elmira2 

115.5  4.38  93.10  232.8  263.8  201.8  Farhnaz 
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تجزیه پایداري ارقام مورد مطالعه بر مبناي روش 
SHMM: مکان مورد مطالعه منظور ارزیابی ارقام و به

ها  بندي آناز جنبه پایداري عملکرد گل در بوته، گروه
انجام شد. مطابق با این  SAMMبر مبناي مدل 

روش، گروه اول شامل ارقامی است که میانگین 
ها در گروه خوب قرار گرفته عملکرد گل در بوته آن

لفه اصلی شامل ؤو از جنبه مقادیر اولین و دومین م
لفه اول و مقادیر مثبت و ؤکوچک براي م مقادیر نسبتاً

اند. در گروه دوم لفه بودهؤکوچک براي دومین م نسبتاً
اند که ارقامی با میانگین عملکرد متوسط قرار گرفته

ها یا در حد صفر و یا بزرگ و هاي آنلفهؤمقادیر م
  ) 28اند. تجزیه کالستر به روش وارد (منفی بوده

و عملکرد گل در بوته شناسی  بر اساس صفات ریخت

نشان داد که ارقام مورد بررسی در فاصله اقلیدسی 
هاي تشکیل و محلی که اختالفات بین خوشه 17/71

گروه متفاوت قرار گرفتند  3در  دار بود، شده معنی
). بر اساس نتایج این مقایسه مشخص است 1(شکل 

که دو گروه دوم و سوم گرچه در صفاتی مثل ارتفاع، 
قطر گیاه و تعداد گل در بوته با یکدیگر متفاوت 

دلیل داشتن باالترین عملکرد گل و قطر  بودند ولی به
روه اول در اند. ارقام گها متمایز شدهگل از سایر گروه

ترین مقادیر را نشان  اکثر صفات مورد بررسی کم
عنوان  دادند. به این ترتیب ارقام گروه دوم و سوم به

ارقام برتر، پتانسیل باالیی براي اصالح و تولید 
هاي با ارزش زینتی باال براي گل بریدنی و  رقم

  گلدانی دارند.
  

  
 

  . ها رقم گل داوودي به روش وارد و تصویر ارقام شاخص برخی از زیرخوشه 30اي  یه خوشهتجز -1شکل 
Fig. 1. Cluster analysis for 30 Chrysanthemum cultivars using Ward method and pictures of the index cultivars 
some of sub clusters. 
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تجزیه  :AMMIتجزیه پایداري بر مبناي روش 
نشان داد  امیمیانگین مربعات بر مبناي روش پایداري 

درصد  1لفه اصلی اول در سطح احتمال ؤم که تنها
درصد  3/70لفه توانسته است ؤو این م استدار  معنی

مکان × خطی ژنوتیپ به اثرات غیراز تغییرات مربوط 
 داراي، ارقام پایدار امیرا توجیه کند. بر مبناي روش 

ش تري از مولفه اصلی که بخ مقادیر مثبت و کم
ه مکان را ب × خطی ژنوتیپاي از تغییرات غیر عمده

عنوان ارقام پایدار تعیین  خود اختصاص داده باشند، به
، شکرناز، فریبا، پارمیس، 2گردند. ارقام المیرا  می

× ترتیب داراي اثر متقابل رقم  و گلنار به 2افسانه 
ها از میانگین مکان بزرگ بوده و میانگین عملکرد آن

باشد. این ارقام داراي واکنش اثر  تر می کل ارقام بیش
و واجد  رسی بودههاي مورد برمتقابل مشابه با محیط

ها هستند. ارقام پریدخت،  سازگاري ویژه با این محیط
× و الیکا داراي اثر متقابل رقم  3، تابان 3افشان، نوروز

ط متوسط بوده و در گروه ارقام با پایداري کم محی
  گیرند.قرار می

نتایج حاصل از تجزیه پایداري بر مبناي روش با 
بودند.  امی مشابه نتایج معیارهاي قبلی پایداري تقریباً

واسطه  بهو شکرناز  2ها ارقام المیرادر همه این روش
میانگین عملکرد گل باالتر از میانگین کل ارقام و 

ل اثر متقابل رقم در محیط، در زمره پایدارترین حداق
ها و معیارها، ارقام ارقام بودند با توجه به همین روش

و تیهو به واسطه میانگین عملکرد گل  2نازگل، مانی
تر از میانگین کل و حداکثر اثر متقابل رقم در پایین

  محیط در زمره ارقام با پایداري ضعیف قرار گرفتند. 
نمودار چندضلعی  :biplot GGEی نمودار چندضلع

GGE پالت، محور افقی (بايPC1 معرف اثر اصلی (
دهنده اثر متقابل ) نشانPC2رقم و محور عمودي (

باشد که خود معیاري از ناپایداري رقم در محیط می
دهد. در این نمودار ارقامی که ارقام را نشان می

شده دیگر وصل را دارند به یک أحداکثر فاصله از مبد

این ارقام از نظر  .شودو یک چندضلعی تشکیل می
ترین رقم در صفت مورد نظر، بهترین و یا ضعیف

ها هستند، زیرا ها و یا همه محیطبعضی از محیط
). 31ترین فاصله را از مرکز باي پالت دارند ( بیش

هاي پراکنش ارقام با استفاده از نتایج برخی از دیاگرام
GGE biplot  شان داد که از بین صفات ) ن2(شکل

مورد بررسی، ارتفاع گیاه در محیط اول (بیرانشهر) با 
متر) سانتی 50(متوسط ارتفاع  2ارقام شکرناز و نادیا

آباد)  ترین گل و برگ و در محیط دوم (خرم با بیش
متر) با  سانتی 55و اوران (متوسط ارتفاع  3ارقام تابان 

در راس چند هاي کوچک ترین تعداد گلچه و برگ کم
عنوان بهترین ارقام از نظر ضلعی قرار گرفته و به

باشند. نتایج صفت ارتفاع گیاه براي آن محیط می
هاي جدید در باالي افزایش ارتفاع بوته، تشکیل برگ

تر  هاي جوان با کارایی بیشگیاه است در نتیجه برگ
هاي قدیمی قرار دارند، مقدار در باالي برگ که معموالً

کنند. این ري از نور خورشید را جذب میت بیش
ها را در بهترین خصوصیت گیاه، کارآمدترین برگ

). بنابراین در 17دهد (موقعیت از نظر فتوسنتز قرار می
هاي برتر شایسته است که این صفت، انتخاب جمعیت

چنین ترکیب آن با صفات دیگر، مورد توجه قرار  مو ه
، 33/84(سطح برگ  طور مثال ارقام شکرناز هگیرد. ب

، 108(سطح برگ  2متر) و نادیاسانتی 70ارتفاع گیاه 
متر) ارقامی هستند که در عین سانتی 70ارتفاع گیاه 

ارتفاع زیاد گستردگی تاج زیادي هم دارند و این 
هاي متراکم و زیاد شود که گیاهانی با شاخهباعث می

گیس (سطح برگ داشته باشند. اما ارقامی مثل گل
متر)، طناز (سطح برگ سانتی 60، ارتفاع گیاه 41/41
متر)، الیکا (سطح برگ سانتی 50، ارتفاع گیاه 81/43
(سطح  3متر) و کیمیاسانتی 50، ارتفاع گیاه 15/43

که  متر) در حالیسانتی 58، ارتفاع گیاه 78/48برگ 
تري برخوردارند و  ارتفاع زیادي دارند از تاج کوچک

شود که د و کم تراکم باعث میاین تاج بلن طبیعتاً
هاي جوان در بهترین شرایط براي جذب نور برگ
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قرار گیرند. با توجه به شرایط توپوگرافی و دمایی دو 
منطقه، ارتفاع اکثر ارقام در منطقه بیرانشهر نسبت به 

تر و جذب نور و کیفت رنگ گل نیز در  آباد، بیشخرم
تواند میاین منطقه بهتر بود. تعداد گل در بوته 

ثره باشد، ؤشاخص بسیار خوبی براي عملکرد ماده م
ثره ؤهاي گلدار منبع اصلی مواد مچون سرشاخه

چنین از نظر قطر  ). هم25دارویی در این گیاه است (
، پریدخت و شکرناز در محیط اول و 2گل ارقام مانی

براي محیط دوم در فاصله دورتري از  2رقم المیرا
ترین تفاوت را در قطر  بیشچندضلعی قرار گرفتند. 

متر) با ارقام میلی 64/64و  48/63ترتیب  گل (به
لفه دوم ؤاند و در دو سوي مو آندیا نشان داده 3تابان

همین دلیل قطر گل نیز اند. بهو دور از هم قرار گرفته
شاخص مناسب دیگري براي برتري ارقام و کارهاي 

واضح است که نتایج حاصل از اصالحی است. 
هاي رسیدن به تولید و هاي انجام شده راه بندي روهگ

تر و هایی با ارزش زینتی باال را روشناصالح رقم
ارتفاع شاخه و تعداد گل در بوته  تر خواهد کرد.کوتاه

تواند یکی از صفاتی باشد که برتري ارقام را می
 اصلی مکان عنوان به هاچنین برگ کند. هممشخص می

است با توجه به وجود  روز طول دریافت براي
توان نتیجه گرفت که اختالف و تنوع بین ارقام می

ارقام از نظر صفات مختلف مستعد بوده و اگر از این 
گیري صحیح صورت گیرد امید تنوع موجود بهره

نژادي داوودي هاي تخصصی بهاست بتوان در برنامه
آل دست یافت. به ارقام با خصوصیات ویژه و ایده

هاي دارابی و همکاران ن نتایج حاصل با یافتهچنی هم
رقم اصالحی گل داوودي  20اي ) که تجزیه خوشه7(

بندي شدند نیز قابل مقایسه  به دو گروه اصلی تقسیم
هاي متعددي که گیاه داوودي است. با توجه به کاربرد

اي، گل بریدنی و حتی عنوان گیاه گلدانی، باغچه به
حی نیز متفاوت است. در هاي اصالدارویی دارد هدف

تري به سمت تولید  تولید گیاهان گلدانی تمایل بیش
هایی مینیاتوري و پرگل وجود دارد که البته اندازه گل

و شکل برگ هم معیار مهمی در انتخاب و گزینش 
). از نظر سطح برگ براي محیط 21باشد (ها می آن

و در محیط دوم ارقام  2اول ارقام فرحناز و المیرا
عنوان ارقام برتر شناخته و اوران به 2ریدخت، نادیاپ

شدند. نمودار چندضلعی براي صفت قطر شاخه اصلی 
، 2نشان داد که ارقام یاسمین در محیط اول و نادیا

براي محیط دوم جزء برترین ارقام  3شکرناز و کیمیا
باشند. از نظر صفات برگی، برترین ارقام در محیط  می

باشد. نمودار  دوم فرحناز میاول گلنار و در محیط 
اي در  هاي زبانهچندضلعی براي صفت طول گلچه
و در محیط دوم  2محیط اول براي ارقام اوران و المیرا

گیس، طناز و پریدخت، برتري را نشان براي ارقام گل
نشان داد که ارقام  GGE biplotداد. نتایج حاصل از 

گلنار، ، پریدخت، فرحناز، 2، شکرناز، مانی 2المیرا
، اوران و فریبا در منطقه بیرانشهر و ارقام 3تابان
، 3گیس، اوران، تابان  ، گل2، طناز، فرحناز، نادیا2المیرا

عنوان ارقام برتر  آباد به در منطقه خرم 3نسترن و کیمیا
از نظر صفات ارتفاع شاخه، قطر گل، طول گلچه 

اي، قطر شاخه و صفات برگی شناخته شدند.  زیانه
)، براي منطقه 5ا این نتایج دارابی و همکاران (مشابه ب

ایرانشهر رقم پریماورا، در منطقه بهبهان رقم 
گرانو و در منطقه میناب توده محلی  ارلی تگزاس

) در 13ها بودند. جاالتا (برازجان، برترین ژنوتیپ
شرقی اتیوپی بر روي هیجده ی در جنوبپژوهش

 GGE biplotژنوتیپ جو در یازده محیط، براساس 
ها را به دو محیط بزرگ تقسیم نمود و براي هر  محیط

نیا  صباغمحیط بزرگ یک ژنوتیپ مناسب تعیین نمود. 
) نیز با بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و 23و همکاران (

براي عملکرد  GGE biplotمحیط از طریق روش 
  عدس در ایران سه محیط بزرگ را شناسایی کرد. 
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  . :dقطرگل  و :cعرض برگ  ،:b، قطر شاخه اصلی :a پالت برخی ارقام براي صفات: ارتفاع گیاه باي GGE -2شکل 

Fig. 2. GGE biplot  of some cultivars for traits, a:plant height, b:main branch diameter, c: leaf width and 
flower diameter. 

  
  گیري کلی نتیجه

روشی  GGE biplotبر اساس نتایج این پژوهش، 
موثر براي بررسی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط 

ها و  باشد و اطالعات مفیدي در خصوص ژنوتیپ می
کند. از طریق این هاي تحت بررسی ارائه می محیط

صفات مهم روش مشخص گردید که از نظر 
منزله یک شناسی و عملکرد کل هر منطقه به ریخت

محیط بزرگ تلقی شده و در نتیجه ژنوتیپ مناسب 
صورت مستقل توصیه شود. با به دبراي هر منطقه بای

هاي پایداري و در نظر گرفتن نتایج حاصل از تجزیه
مقایسه عملکرد گل در بوته ارقام مختلف گل داوودي 

عنوان  و شکرناز به 2م المیرادر این بررسی، دو رق
ارقام داراي سازگاري و پایداري مناسب و برتر از نظر 
عملکرد، زود گلدهی و ارتفاع شاخه نسبت به سایر 
ارقام شناخته شده و جهت کاشت در مناطق معتدل و 

شوند. مرطوب استان لرستان مناسب تشخیص داده می
یبرز، دریا دست آمده ارقام طناز، آندیا، فرطبق نتایج به

و فرحناز با اختصاص باالترین میانگین رتبه و  2

انحراف معیار آن، پایداري عملکرد گل در بوته 
تري داشتند. نتایج این بررسی گرچه اطالعاتی  ضعیف

  هاي موجود در ذخایر ژنتیکی را پیرامون توانمندي
کارگیري ارقام نمایند، ولی بهگل داوودي فراهم می

پالسم موجود تري از ژرمی طیف وسیعتر و ارزیاب بیش
تواند در تسریع اصالح و افزایش کیفیت در ایران می

گیري برخی از ارقام کار ثر باشد. با بهؤگل داوودي م
تر و تعداد گل  متعلق به گروه دوم با قطر سرگل بزرگ

تر و ارقام مربوط به گروه سوم با ارتفاع شاخه  بیش
توان چرخه  می زیاداحتمال عنوان والد  بلندتر به

نژادي گل داوودي را آغاز نمود. این  جدیدي از به
تواند راه را براي معرفی و تولید ارقام جدید  نتایج می

   هموار کند.
  

  سپاسگزاري
محترم پژوهشکده گل و  رئیس از وسیله بدین

 تشکر گیاهی مواد تأمین خاطر به محالت گیاهان زینتی
 شود. می و قدردانی
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