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Background and Objectives: The interaction of genotype × environment 

complicates performance prediction and is a challenge for crop and 
breeding programs. Performance stability is critical to achieving high and 

uniform performance across a wide range of environments. The aim of this 

study was to investigate the interaction between genotype × environment 

and to study the compatibility and stability of advanced seven-line grain 

yield of bread wheat (BC2F6) resulting from cross-breeding of Tabasi local 

cultivar and modified Typhoon European variety using AMMI model and 

some stability statistics. 

 

Materials and Methods: The experiment was conducted in a randomized 

complete blocks design with three replications during the cropping years 

(2017-2018) and (2018-2019) in Gorgan, Tehran and Kermanshah and 
stability analysis was performed for 6 environments. In the field, each plot 

was planted with a density of four hundred seeds per square meter. Each line 

was planted in plots with eight four-meter lines with 25 cm line spacing. At 

the end of the growing season, eight rows of four-meter spikes from each 

plot were harvested and threshed by hand, and the weight of the obtained 

grains was measured by a digital scale and reported in square meters. 

 

Results: The results of analysis of variance of the main effects of 

collectible and multiplicative interaction (AMMI model) showed a 

significant difference in the level of one percent probability for the 

environment and the interaction of genotype × environment, which 
indicates different performance of genotypes in different environments. 

Therefore, sustainability can be examined. Genotype × environment 

interaction was divided into two main components by AMMI model. The 

first two components together accounted for 81.36% and the remaining 

components in the model accounted for 18.63% of the total variation of 

genotype × environment interaction. According to AMMI1 model, L4 and 

L6 lines and according to AMMI2 model, L4 and L7 lines were introduced 

as high performance and stability lines. Based on the results of Amy 

Stability Value Index (ASV), L4 and L5 lines and based on Genotype 

Selection Index (GSI), L4 and L6 lines were introduced as stable lines. The 

results of Rick equivalence method showed that lines L4, L7 and L3 had 
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the lowest value of this index. According to AMMI1 model, L2 and L7 

lines with E1 environment (Gorgan, 2017-2018), and E4 (Tehran,  

2018-2019) and L1, L5 and L3 lines with E3 environment (Tehran,  

2017-2018) and according to the AMMI2 model, L2 line with E1 

environment (Gorgan, 2017-2018), E2 (Gorgan, 2018-2019) and E4 

(Tehran, 2018-2019) and L3 and L5 lines with E3 environment (Tehran, 

2017-2018) and L1 line had private compatibility with E6 (Kermanshah, 

2018-2019) and E5 (Kermanshah, 2017-2018) environments. 

 
Conclusion: Based on all methods of measuring stability in this study and 

considering the grain yield potential, L4 had the highest general stability to 

the evaluated environments and was introduced as a stable line with high 

yield. Therefore, this line can be suggested for use in future breeding 

programs to introduce new cultivars. According to both AMMI1 and 

AMMI2 models, L2 line with E1 and E4 environments and L3 and L5 lines 

with E3 environment had the most private compatibility. If the cause of the 

interaction of genotype × environment is predictive factors such as soil 

type, cultivation operation, the interaction of genotype × environment  

will reduce by selection of genotypes with their private and specific 

adaptation to the environment, and we get the maximum production. 
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  های کلیدی: واژه

 برهمکنش ژنوتیپ در محیط، 

 تجزیه پایداري، 

 گندم، 

  AMMIمدل 
 

شود  بینی عملکرد می محیط باعث ایجاد پیچیدگی در پیش×  ژنوتیپاثر متقابل  سابقه و هدف:

دست آوردن  پایداري عملکرد براي به نژادي است. زراعی و به هاي به و چالشی براي برنامه

هدف از این ها، اهمیت بسیاري دارد.  وسیعی از محیط عملکرد باال و یکنواخت در دامنه

محیط و مطالعه سازگاري و پایداري عملکرد دانه هفت × بررسی اثر متقابل ژنوتیپ  پژوهش

اروپایی  هاي رقمبرگشتی رقم محلی طبسی و  ( حاصل از تالقیBC2F6الین پیشرفته گندم نان )

 هاي پایداري بوده است. و برخی آماره AMMIفون با استفاده از مدل تای  اصالح شده
 

هاي تکرار در طی سال تصادفی با سههاي کامل آزمایش در قالب طرح بلوک ها: مواد و روش

کرمانشاه به اجرا درآمد و تجزیه پایداري ، تهران و در گرگان( 1397-98)و  (1396-97زراعی )

هر  مربع کشت شد.کرت با تراکم چهارصد بذر در متر مزرعه هردر انجام شد. محیط  6براي 

متر کاشته شد. سانتی 25هایی با هشت خط چهار متري با فاصله خطوط ها در کرتیک از الین

به صورت دستی  متري از هر کرت هاي هشت ردیف چهار  در پایان فصل محصول سنبله

گیري و  ه توسط ترازوي دیجیتال اندازهدست آمد ههاي ب برداشت و خرمنکوبی شد و وزن دانه

 مربع گزارش شد. در متر
 

پذیر )مدل  ضرب متقابل اثر و پذیر جمع اصلی نتایج حاصل از تجزیه واریانس آثار ها: یافته

AMMIداري را در سطح احتمال یک درصد براي محیط و اثر متقابل ژنوتیپ ( اختالف معنی ×
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هاي مختلف است و بنابراین ها در محیطمتفاوت ژنوتیپمحیط نشان داد که بیانگر عملکرد 

 لفهؤبه دو م AMMIمحیط توسط مدل × توان پایداري را بررسی نمود. اثر متقابل ژنوتیپ می

 63/18مانده در مدل  هاي باقیلفهؤدرصد و م 36/81اول جمعاً  لفهؤاصلی تفکیک شد. دو م

 AMMI1را توجیه کردند. بر اساس مدل  محیط× درصد از تغییرات کل اثر متقابل ژنوتیپ 

هایی با  به عنوان الین L7و  L4هاي  الین AMMI2مدل و بر اساس  L6و  L4هاي  الین

امی  پایداري ارزش بر اساس نتایج حاصل از شاخص عملکرد و پایداري باال معرفی شدند.

(ASV) هاي   الینL4  وL5  و بر اساس( شاخص انتخاب ژنوتیپGSI) هاي  الینL4  وL6 

 که داد نشان اکوواالنس ریک روش از حاصل نتایجپایدار معرفی شدند.  هایی به عنوان الین

 AMMI1مدل بر اساس بودند. مقدار این شاخص  ترین کم داراي L3و  L4 ،L7هاي  الین

 L1 ،L5هاي و الین (97-98)تهران،  E4و  (96-97، )گرگانE1  با محیط L7و  L2هاي الین

، )گرگان E1 با محیط L2الین  AMMI2بر اساس مدل ( و 96-97)تهران،  E3با محیط  L3و 

97-96،) E2 و (97-98، )گرگان E4 هاي  و الین(97-98، )تهرانL3  وL5  با محیطE3 

 (96-97)کرمانشاه،  E5و  (97-98)کرمانشاه،  E6هاي  با محیط L1 و الین (96-97)تهران، 

 بودند.داراي سازگاري خصوصی 
 

و با در نظر گرفتن  پژوهشگیري پایداري در این  اندازههاي  اساس تمامی روش بر گیری: نتیجه

داشت  هاي مورد ارزیابیترین پایداري عمومی را به محیط بیش L4  ، الیندانه عملکرد پتانسیل

را براي استفاده در  توان این الینپایدار با عملکرد باال معرفی شد. بنابراین می و به عنوان الین

بر اساس هر دو مدل  .هاي اصالحی آتی جهت معرفی ارقام جدید پیشنهاد نمود برنامه

AMMI1  وAMMI2  الینL2 هاي  با محیطE1 و E4 هاي  و الینL3  وL5  با محیطE3 

محیط، عوامل قابل × اگر علت اثر متقابل ژنوتیپ  ترین سازگاري خصوصی را داشتند. بیش

توان با انتخاب محیط را می× مثل نوع خاک، عملیات کشت باشد، اثر متقابل ژنوتیپ بینی  پیش

ها، کاهش داد و حداکثر ها به محیطهاي داراي سازگاري خصوصی و اختصاص دادن آنژنوتیپ

 تولید را داشته باشیم.
 

ههای   تجزیهه اایهدا ی نیهن   (. 1401) خلیل، نژاد زینلی، عالءالدین کردنائیج،، اصغر علی نژاد قمی، نصراله، طیبه جعفری نظرآبادی،: استناد

 .127-141(، 3) 29، های تولید گیاهی اژوهشنشریه . AMMI( به  وش .Triticum aestivum Lایشرفته گندم نان )

                   DOI: 10.22069/JOPP.2022.19565.2883 
 

                       نویسندگان. ©ناشر: دانشگاه علوم کشاو زی و منابع طبیعی گرگان                                         
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 مقدمه

 .Triticum aestivum L گندم نان با نام علمی
ترین  (. مهم1ترین غذاي مردم جهان است ) اصلی

باشد که  گندم نان، عملکرد دانه میبخش اقتصادي در 

از برآیند اجزاي عملکرد و دیگر صفات مرتبط با آن 

هاي متفاوتی به  ها، پاسخ آید. ژنوتیپ به دست می

دهند و بنابراین انتخاب  شرایط محیطی مختلف می

هایی که مورد بررسی  ژنوتیپ برتر از میان ژنوتیپ

ر دشواري نژادگران همواره کا گیرند براي به قرار می

ها  به تفاوت پاسخ عملکرد ژنوتیپچنین  هم(. 2است )

محیط × هاي مختلف، اثر متقابل ژنوتیپ  در محیط

اي از عدم محیط درجه× ژنوتیپ ثر متقابل اگویند.  می

(. 3) دهداطمینان در برتري هر ژنوتیپ را نشان می

دار و  عنیمحیط )ناپایداري( م× اگر اثر متقابل ژنوتیپ 

آن نیز مشخص باشد یا باید   عوامل به وجود آورنده

محیط و مدیریت و یا عوامل ژنتیکی ژنوتیپ را بهبود 

(. با تشخیص اثر 4بخشید تا تولید حداکثر شود )

 ،آن  جود آورندهمحیط و عوامل به و×  متقابل ژنوتیپ

هاي مختلف  توان از نوسانات عملکرد در محیط می

(. 5ترین عملکرد دانه را داشت ) جلوگیري و بیش

وضعیت گیاه زراعی یعنی فنوتیپ مشاهده شده تابع 

باشد.  محیط می× محیط و اثر متقابل ژنوتیپ  ،ژنوتیپ

مربوط به ارزیابی ژنوتیپ اثر اصلی و بزرگ محیط 

در بررسی ژنوتیپ باید از محیط نیست، بنابراین 

نظر و تمرکز فقط روي ژنوتیپ و اثر متقابل  صرف

 بردنپی براي ترین روشمهممحیط باشد. × ژنوتیپ 

 پایداري تجزیه محیط × ژنوتیپ اثر متقابل ماهیت به

هاي ژنوتیپ توانایی به عملکرد پایداري. باشد می

 وسیعی از دامنه در عملکرد ظرفیت بروز در گیاهی

 حداقل به پایداري عملکرد .شودمی اطالق هامحیط

 نیز آفات یا تنش اقلیمی، تغییرات از ناشی خسارت

شامل  پایداري تجزیه هايروش .(6شود )اطالق می

هاي  ناپارامتري و پارامتري است که روش هايروش

، متغیره و چند متغیره است پارامتري خود شامل تک

 از ريت بیش تر و کامل اطالعات این میان، . درباشد می

 آماري هايروشتوسط  محیط× ژنوتیپ  متقابل اثر

هاي  (. در روش7گیرد )می قرار اختیار متغیره در چند

پذیر  آماري جمعتجزیه واریانس از مدل معمول مثل 

یط و ژنوتیپ استفاده براي بررسی اثر اصلی مح

داري اثر  جهت آزمون معنی چه معموالًکند. اگر می

ها  محیط از تجزیه مرکب داده× متقابل ژنوتیپ 

آزمون دقت الزم  شود اما امکان دارد نتیجه  استفاده می

ها یا  را نداشته باشد زیرا در این روش نقش محیط

محیط مشخص × اثر متقابل ژنوتیپ  ها در ژنوتیپ

کشف شد که  AMMI 1شود، بنابراین مدلی به نام نمی

× با یک روش آماري قدرتمند اثر متقابل ژنوتیپ 

 AMMIدر مدل  (.9و  8کند ) محیط را تجزیه می

محیط با استفاده ها و پذیر ژنوتیپ ابتدا اثر اصلی جمع

گیري و سپس با استفاده از  از تجزیه واریانس اندازه

مانده از تجزیه  مقدار باقی 2لفه اصلیؤتجزیه به م

پذیر( مورد تجزیه و تحلیل  واریانس )اثر متقابل ضرب

پذیر در بخش ضرب(. 12و  11، 10گیرد )قرار می

محیط را به یک × اثر متقابل ژنوتیپ  AMMIمدل 

نماید. مدل ( تجزیه میPCAاصلی ) لفهؤم Nتا 

AMMI متغیره است و در هاي چند در گروه مدل

ارتباط با متغیرهاي پیوسته کاربرد وسیعی دارد، اما 

استفاده شده براي متغیرهاي ناپیوسته مانند متغیرهاي 

هاي گیاهی، در صورتی که سودمندي مدل  در بیماري

AMMI ها کاهش  یکنواختی واریانسدلیل ایجاد غیر به

هاي تبدیل شده اجرا  با داده را AMMIباید مدل  ،یابد

  AMMIروش عملکرد در دقت برآورد(. 13کرد )

براي  AMMIاز طرف دیگر مدل  .تر است بیش

هاي بدون تکرار نیز قابل اجرا است زیرا برآوردي  داده

دهد اما تجزیه واریانس در  دست می از خطا به
                                                
1- Additive Main Effect and Multiplicative 

Interaction 

2- Principal component analysis 
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 (.4) هاي آزمایشی بدون تکرار قابل اجرا نیست طرح

براي  AMMIمدلی تشخیصی است،  AMMIروش 

 هاي عملکرد روش مناسبی تجزیه مقدماتی آزمایش

ترین مدل را براي  توان مناسب است زیرا توسط آن می

  شده (. عملکرد تصحیح8سایی کرد )ها شنا تجزیه داده

توان در امر گزینش و  را می AMMIحاصل از مدل 

هاي اصالحی دیگر وارد کرده و مورد  یا در برنامه

در کاهش  AMMIاهمیت مدل استفاده قرار داد. 

مانده است و این موضوع حتی  هاي باقی لفهؤمیزان م

هاي اصلی درصد کمی از مجموع مربعات  لفهؤاگر م

محیط( را نیز × منابع تغییر )مانند اثر متقابل ژنوتیپ 

هاي  از جمله آماره(. 14 و 4) بیان کند، صادق است

( ASV)1 ، ارزش پایداري امیAMMIمبتنی بر مدل 

. مدل باشد ( میGSI)2و شاخص انتخاب ژنوتیپ 

AMMI کند. صورت کمی برآورد نمیرا به پایداري

ها بندي ژنوتیپبرآورد کمی پایداري براي رتبه

ها بسیار ضروري است،  اساس پایداري عملکرد آنبر

شاخص ارزش  ،AMMIرو بر مبناي مدل  ازاین

 ها ارائهبندي ژنوتیپبراي رتبه( ASV) پایداري امی

نمودار  فاصله از صفر تا یک ASV(. در واقع 4شد )

در مقابل نمرات  IPCA1پراکنش دو بعدي از نمرات 

IPCA2 مقادیر باشد می .ASV توان براي هر  را می

هاي محیط نیز محاسبه نمود. یکی دیگر از روش

اساس باشد. برمی GSIبرآورد کمی پایداري، شاخص 

زمان مورد  ، پایداري با عملکرد همGSIشاخص 

هاي  از جمله روش(. 15) گیرند بررسی قرار می

متغیره براي بررسی پایداري، روش  پارامتري تک

Wi)پارامتر اکوواالنس ریک اکوواالنس ریک است. 
2 )

شود  به اثر متقابل زنوتیپ در محیط مربوط می مستقیماً

که اکوواالنس سهم هر ژنوتیپ را در  . نظر به این(16)

هر  بنابراین ،گیرد محیط اندازه می× اثر متقابل ژنوتیپ 

                                                
1- AMMI stability value 

2- Genotype Selection Index 

Wi ژنوتیپ با
گویند.  پایدار می مساوي با صفر را 2

Wi شایان ذکر است
2
= SS(GE) i Σکندل و همکاران . 

هاي امیدبخش جو  ( با پژوهشی که برروي الین2019)

انجام دادند براي بررسی پایداري عملکرد دانه و 

استفاده  AMMIها از روش  سازگاري خصوصی الین

منظور  ( که به2015) در پژوهش هما(. 17کردند )

ژنوتیپ گندم دوروم  20بررسی پایداري عملکرد دانه 

اثر متقابل ژنوتیپ انجام شد،  AMMIبر مبناي مدل 

، اصلی تفکیک و اثر محیط  لفهؤبه دو م محیط× 

محیط در سطح × ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ 

پایداري (. 18بودند ) داراحتمال یک درصد معنی

 چهار که در دوروم امیدبخش گندم الین 20عملکرد 

 و توسط مؤیدي AMMIبا استفاده از مدل  منطقه

مورد ارزیابی قرار گرفت، نتایج ( 2020همکاران )

جزء  G18و  G2 ،G1هاي نشان داد که ژنوتیپ

(. در 19بودند ) باال پایدار با عملکرد هاي ژنوتیپ

محیط × ی به منظور بررسی اثر متقابل ژنوتیپ پژوهش

انجام گرفت  AMMIرقم جو با مدل  10که بر روي 

نسبت به سایر ارقام  نصرت و ماکوئی ،4 گرگان ارقام

ترین پایداري برخورددار بودند  مورد بررسی از بیش

 اثر بررسی ( در آزمایشی براي2003) (. شومن20)

 مدل از آفتابگردان محیط در× متقابل ژنوتیپ 

AMMI ( در بررسی 2004(. آلبرت )21ستفاده کرد )ا

هاي مختلف  پایداري هیبریدهاي ذرت از روش

پایداري استفاده و با هم مقایسه کرد ولی در نهایت 

ترین  را مناسب AMMIبراي تجزیه پایداري مدل 

 (.  22مدل معرفی کرد )

تجزیه اثر متقابل  پژوهشانجام این  هدف از

هاي داراي سازگاري محیط و تعیین ژنوتیپ× ژنوتیپ 

و  AMMIعمومی و خصوصی با استفاده از مدل 

 باشد. هاي پایداري می برخی آماره
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 ها مواد و روش

هاي پر محصول و خاب الینمنظور بررسی و انت به

 (BC2F6)پنج الین تالقی برگشتی پیشرفته  پایدار،

(BC-1, BC-2, BC-3, BC-4, BC-5)  گندم نان

هاي رقم محلی طبسی و  ها به نام همراه با والدین آن

 شوندهعنوان والد تکرار پایی تایفون بهارو  شده اصالح  ارقام

از شماره  ها)براي سهولت در انجام تجزیه و کار، الین

( مورد مطالعه قرار 1 گذاري شدند، جدول شماره 7-1

اي  محلی است که از مجموعه یک رقمطبسی گرفت. 

از گندم بهاره در شمال شرق ایران انتخاب شده است 

هاي قوي  همراه با ساقه ،زودرس ،و متحمل به خشکی

بلند و زرد  هاي دانه ،دار هاي ریشک خوشه ،و بلند

  اصالح شده به عنوان یک رقمباشد. تایفون  رنگ می

کیفیت نانوایی باال و حساس  ،اروپایی با عملکرد باال

در آلمان تولید شده  2003به خشکی است که در سال 

ها شامل  در تمام جنبه است. تایفون و طبسی تقریباً

زمان  ،ارتفاع گیاه ،پتانسیل تحمل به خشکی

وزن  ،میانگین تعداد دانه در خوشه ،دهی خوشه

اندازه و رنگ دانه اختالف آشکاري را نشان  ،دانههزار

دهند. این اختالفات فنوتیپی بین والدین تنوع  می

این هاي جمعیت ایجاد کرده است.  مناسبی را بین الین

الین  130تر در قالب یک پژوهش از بین  پنج الین قبل

هاي جامع  تالقی برگشتی پیشرفته و پس از ارزیابی

کیفی و کمی محتواي گلوتن و اجزاي آن انتخاب و 

هاي قالب طرح بلوکآزمایش در اند.  گزینش شده

منظور  به اجرا درآمد.کامل تصادفی با سه تکرار به 

شش محیط هاي عملکرد دانه در  یداري، دادهتجزیه پا

، )گرگان  E1ها شامل محیط مورد بررسی قرار گرفتند.

97-96 ،)E2  ،(97-98)گرگان، E3  ،(، 96-97)تهران

E4  ،(97-98)تهران، E5  ،( و 96-97)کرمانشاهE6 

باشند. منطقه کشت شده در  می (97-98)کرمانشاه، 

دقیقه طول جغرافیایی  25درجه و  54مدار گرگان در 

دقیقه عرض جغرافیایی با ارتفاع  54درجه و  36و 

منطقه مورد کشت در تهران در  ،متر از سطح دریا 5/5

 35دقیقه طول جغرافیایی و  58درجه و  50مدار 

 1160دقیقه عرض جغرافیایی با ارتفاع  56درجه و 

متر از سطح دریا و منطقه کشت شده در کرمانشاه در 

درجه  34دقیقه طول جغرافیایی و  9درجه و  47مدار 

متر  1319دقیقه عرض جغرافیایی با ارتفاع  21و 

ین در تفاع از سطح دریا قرار گرفته است. هر الار

متر  سانتی 25خطوط  هشت خط چهار متري با فاصله

مبارزه با  مانندکشت شد. تمامی عملیات زراعی 

هرز به صورت دستی انجام شد. در طول هاي  علف

 F . آزموناجراي طرح از هیچ نوع کودي استفاده نشد

ا استفاده از امید منابع تغییر ب همهدار بودن  براي معنی

ریاضی میانگین مربعات با فرض تصادفی بودن اثر 

 محیط و ثابت بودن اثر ژنوتیپ انجام شد. 

ارائه شده  1رابطه به شکل  AMMIمدل آماري 

 (.8است  )
 

(1)   

 

اثر  iαمیانگین کل،  µمیانگین ژنوتیپ،  Xijo ،که در آن

مقدار منفرد است که جذر  nλاثر محیط،  Yj ژنوتیپ،

kλ است، پس  1یعنی مقدار ویژهkn   

( که تفاوت مقدار برآورد Noiseنویز ) اثر ρijباشد،  می

مانده  مقدار باقی ijkεشده با مقدار واقعی است و 

بردار  γjnبردار ویژه ژنوتیپ و  inαاست. در این مدل 

 . (23) ویژه محیط است

( که براي اولین بار AMMIارزش پایداري امی )

محاسبه  2رابطه با  ارائه گردید (1997) توسط پورچاز

 (:24شود ) می
 

(2  ) 

                                                
1- Eigen Value 
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مجموع مربعات  IPCA sum of squareکه در آن، 

سهم  IPCA1جا که نمره  باشد. از آن ها میمؤلفه

×  تري در مجموع مربعات اثر متقابل ژنوتیپ بیش

محیط دارد، در این روش نسبت مجموع مربعات 

IPCA1  به مجموع مربعاتIPCA2  به عنوان وزن

 شود.  داده می IPCA1به ارزش 

 3رابطه با  (GSIi) شاخص انتخاب پایداري

 (:15محاسبه گردید )
 

(3                             )RASVi + Ryi GSIi = 

ها و میانگین عملکرد ژنوتیپ رتبه Ryi ،که در آن

RASVi باشد. رتبه ارزش پایداري امی می 

استفاده  4رابطه براي محاسبه اکوواالنس ریک از 

 : (16شد )
 

(4                    ) 
 

ها با  تشخیص نرمال بودن داده پژوهشدر این 

تجزیه انجام شد. براي  SPSS 16.0افزار  استفاده از نرم

 استفاده گردید. IRRISTATافزار  از نرم AMMIبا مدل 

 
 . های مورد بررسیکد و نام الین -1جدول 

Table 1. Codes and names for studied lines.  

 کد
Code 

 هانام الین

Lines name 

L1 طبسی 

L2 تایفون 

L3 BC-1 

L4 BC-2 

L5 BC-3 

L6 BC-4 

L7 BC-5 

 

 نتایج و بحث
، (2)جدول  AMMIدست آمده از مدل  نتایج به

داري را در سطح احتمال یک درصد اختالف معنی

محیط نشان داد. × براي محیط و اثر متقابل الین 
محیط به این معنی × دار بودن اثر متقابل الین  معنی

هاي متفاوت هاي مختلف در محیطاست که الین
ها از یک واکنش یکسانی ندارند و اختالف بین الین

جهت  بنابراینمحیط به محیط دیگر متفاوت است، 
 هاي چنین یافتن الین هاي پایدار و هم یافتن الین

هاي خاص، تجزیه و تحلیل اثر  طمناسب براي محی

 ناپذیر است. در محیط اجتناب× متقابل ژنوتیپ 

 پنج ( که بر روي1991) همکاران و کانگ مطالعات

ذرت انجام شد، تجزیه واریانس مرکب نشان  ژنوتیپ

 .(25بود ) دار محیط معنی×  ژنوتیپ متقابل اثر داد که
واریانس محیط  وسیلهها بهدادهترین تغییرات  بیش

درصد از کل  49/18درصد( توجیه شد و  21/75)
محیط بود که سه × اثر متقابل الین  تغییرات مربوط به

درصد(  29/6ها )برابر واریانس توجیه شده توسط الین
× لزوم بررسی اثر متقابل الین   دهنده باشد که نشان می

 اي مختلف هباشد. به دلیل کشت در سال محیط می

 هاي مختلف در هر سال، وجود قسمت سال( و مکان 2)
 باشد. توجیه می تر تغییرات مربوط به محیط قابل بیش
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 . های مورد مطالعه های گندم نان در محیط برای الین AMMIنتایج تجزیه واریانس با مدل  -2جدول 
Table 2. Analysis of variance with AMMI model for bread wheat lines for studied environments. 

 منابع تغییر
S.O.V. 

 درجه آزادي

df 
 مجموع مربعات

SS 
SS% 

 میانگین مربعات
MS 

 محیط
Environment (E) 

5 505526 75.21 101105** 

 )تکرار در محیط( 1خطاي 

Error1 (Replication × E) 
12 79889  6657 

 الین
Line 

6 42287 6.29 7048 ns 

 محیط× الین 
Line × Environment  

30 124321 18.49 4144** 

IPC1 10 62897  6290** 

IPC2 8 38251  4781* 

 )نویز( مانده باقی
Residual (Noise) 

12 23173  1931ns 

 2خطاي 
Error2 

72 133854  1859 

 )درصد( ضریب تغییرات
CV% 

14.84 

 درصد 1و  5دار در سطح احتمال  به ترتیب معنی **و  *
* and ** Significant at 5% and 1% levels of probability, respectively 

 

محیط، تجزیه × اثر متقابل الین  به منظور تجزیه     

مانده صورت  هاي اصلی روي ماتریس باقیلفهؤبه م

محیط × گرفت. مجموع مربعات اثر متقابل ژنوتیپ 

در  اول لفهؤدار تفکیک که م اصلی معنی  لفهؤبه دو م

دوم در سطح  لفهؤسطح احتمال یک درصد و م

لفه اصلی اول ؤدار شد. ماحتمال پنج درصد معنی

(IPCA1( و دوم )IPCA2 به ترتیب )و  59/50

ه خود درصد از مجموع مربعات اثر متقابل را ب 76/30

 36/81اول  لفهؤاختصاص دادند. در مجموع دو م

محیط را × درصد از تغییرات کل اثر متقابل الین 

 63/18مانده در مدل  هاي باقیلفهؤتوجیه کردند. م

درصد از مجموع مربعات اثر متقابل را توجیه کردند. 

دهد. براتی  این مطلب برازش خوب مدل را نشان می

 18ور بررسی پایداري در منظ ( به2018و همکاران )

الین امیدبخش جو به همراه دو رقم شاهد از مدل 

AMMI 3/68لفه اصلی اول ؤاستفاده کردند که دو م 

محیط × درصد از مجموع مربعات اثر متقابل ژنوتیپ 

را  AMMI( تجزیه 2006(. گاچ )26را توجیه کردند )

هاي دیگر دانست، و دلیل آن را بررسی و  برتر از مدل

جدا کردن اثر ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ و محیط 

پالت موجب تسهیل  استفاده از باي(. 27عنوان کرد )

باي شود.  در درک اثرات متقابل الین و محیط می

اساس  ها را بر الین  AMMIپالت حاصل از تجزیه

دهد. جهت بررسی  هاي اصلی نشان می لفهؤمقادیر م

زمان از نمودار  پایداري و عملکرد دانه به طور هم

AMMI1  استفاده شد. در نمودار حاصل از مدل

AMMI1  محورX پذیر یا  جمع نمایانگر اثرات اصلی

ها و  میانگین عملکرد الینمیانگین اثر اصلی )
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، اثرات متقابل ضربی یا نمرات Yها( و محور  محیط

IPCA1 (. واحد 1 باشد )شکل ها میها و محیطالین

ها و واحد محور محور افقی همان واحد اصلی داده

باشد، بنابراین  ها میعمودي جذر واحد اصلی داده

  لفهؤلفه اول یک ژنوتیپ در مؤضرب م

 عملکرد آن الین  اول یک محیط که برآوردي از

باشد، سبب بازگشت واحد اصلی  در آن محیط می

  دهنده شود. میانه باي پالت نشانگیري می اندازه

باشد.  ها می ها و محیط میانگین کل براي الین

گیرند قرار می =0IPCAهایی که روي خط افقی  الین

 بنابراین داراي پایداري ،اثرات متقابل کم و جزئی دارند

و اگر  (28)هاي مورد ارزیابی هستند عمومی به محیط

تر باشد  ها از میانگین کل بیشمیانگین عملکرد آن

شوند. بنابراین  عنوان الینی با عملکرد باال شناخته می به

نزدیک به صفر  IPCA1الین مطلوب الینی است که 

تر از میانگین کل داشته باشد. با توجه  و میانگینی بیش

به ترتیب  L5 و L6 ،L4 هايالین AMMI1به مدل 

ترین  به دلیل کم -47/2و  -43/1، 01/1با مقادیر 

مقدار  ترین و داشتن کم =0IPCAفاصله به خط افقی 

IPCA1 هاي پایدار با سازگاري عمومی  به عنوان الین

با داشتن میانگین  L4و  L6هاي  و از این بین الین

هایی  الینتر از میانگین کل به عنوان  عملکرد دانه بیش

هایی شوند. ژنوتیپبا عملکرد باال و پایدار معرفی می

اصلی بزرگ )مثبت یا منفی( که مقدار    با مقادیر مؤلفه

IPCA1 به عنوان  ،زیادي دارد  اصلهها از صفر ف آن

شوند. در نتیجه  ها شناسایی می ناپایدارترین ژنوتیپ

و  86/7که به ترتیب با مقدار  L3و  L2هاي الین

بودند و از  IPCA1ترین مقدار  داراي بیش -60/5

ترین فاصله را داشتند،  بیش =0IPCAخط افقی 

شوند. در نمودار هاي ناپایدار معرفی میعنوان الین به

بزرگ  IPCAهایی که نمره الین AMMIپالت باي

ترین محیط با عالمت  )مثبت یا منفی( دارند به نزدیک

د و براي آن یکسان داراي سازگاري خصوصی هستن

  L2هاي . بنابراین الین(7شوند ) ها توصیه می محیط

)تهران،  E4و  (96-97، )گرگانE1  با محیط L7و 

 E3با محیط  L3و L1 ، L5هاي و الین (98-97

( داراي سازگاري خصوصی بودند. 96-97)تهران، 

ترین مقدار  داراي بیش E6و   E3،E5هاي محیط

IPCA1 راین در این با عالمت منفی بودند، بناب

ها نسبت به چهار محیط  الینها روند واکنش  محیط

پالت هردو ژنوتیپی  دیگر متفاوت است. در فضاي باي

که حداکثر فاصله را با هم داشته باشند براي دورگیري 

هایی که نزدیک به هم قرار  شوند و ژنوتیپ انتخاب می

گیرند. بنابراین یکی از  یک گروه قرار می گیرند در می

داشتن خصوصیات تجزیه  AMMIپالت  مزایاي باي

 (. 11اي است ) خوشه
 

 .ها های اول و دوم برای الین لفهؤمقادیر م -3جدول 
Table 3. First and second components amounts for Lines. 

 ها الین
Lines 

 )گرم بر مترمربع( میانگین عملکرد
(gr m-2) Mean yield 

 اول لفهؤم
IPCA1 

 دوم لفهؤم
IPCA2 

1 256.9 4.26- 2.51 

2 284.9 7.86 2.48- 

3 313.5 5.60- 2.49- 

4 313.6 1.43- 1.59 

5 282.8 2.47- 5.89- 

6 296 1.01 7.50 

7 285 4.90 0.74- 
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 .محیط 6های اول و دوم برای  لفهؤمقادیر م -4 جدول
Table 4. First and second components amounts to 6 environment. 

 محیط 
Environment (E) 

 میانگین عملکرد
Mean yield 

 اول لفهؤم
IPCA1 

 دوم لفهؤم
IPCA2 

E1 (96-97، )گرگان 
E1 (Gorgan 2017-2018) 

306 4.21 -0.15 

E2 ،(97-98 )گرگان 
E2 (Gorgan 2018-2019) 

196.5 4.27 -1.46 

E3  ،(96-97)تهران 
E3 (Tehran 2017-2018) 

262.7 -5.82 -8.07 

E4  ،(97-98)تهران 
E4 (Tehran 2018-2019) 

242.5 5.98 0.33 

E5  ،(96-97)کرمانشاه 
E5 (Kermanshah 2017-2018) 

360.4 -5.22 5.59 

E6  ،(97-98)کرمانشاه 
E6 (Kermanshah 2018-2019) 

374.4 -3.41 3.76 

 

 
 .(AMMI1)مدل  ها آن اصلی لفهؤم اولین مقادیر و ها محیط و ها ژنوتیپ میانگین پالت بای -1 شکل

Fig. 1. Genotypes and environments biplot and values of their first components (Model AMMI1). 

 

درصد از مجموع مربعات اثر  59/50اول  لفهؤم

دست آوردن  توجیه کرد، بنابراین براي به متقابل را

دوم نیز استفاده  لفهؤتر از م اطالعات و نتایج مطمئن

(. در مدل دوم 2 ، شکلAMMI2)مدل ( 8)شد 

AMMI دو مقادیر ها براساس محیطها و  ژنوتیپ 

ها  و ژنوتیپ شوند یابی می نقطه دوم و اول اصلی لفهؤم

ها به شکل بردار نمایش داده  با نقاط کوچک و محیط

اصلی   لفهؤ( معتقد است که دو م1992) اند. گاچ شده

تري از تغییرات را  اول کافی است زیرا قسمت بیش

(. قرارگیري ژنوتیپ در مرکز محور 8) دهدتوضیح می
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به این معنی است که  AMMI2مختصات باي پالت 

آن ژنوتیپ داراي سازگاري عمومی باال با محیط 

پالت دورتر  هر چه ژنوتیپ از مرکز باي(. 4) باشد می

باشد یعنی طول بردار ژنوتیپی بلندتر باشد، آن ژنوتیپ 

تري است  ها داراي اثر متقابل بیش ناپایدارتر و با محیط

اول و دوم  لفهؤبنابراین بر اساس مقادیر م (.29)

IPCA هاي  الینL4  وL7 ترین فاصله از مرکز  در کم

هاي پایدار پالت قرار گرفته و به عنوان الین باي

ها  محیط آن× شوند زیرا اثرات متقابل الین معرفی می

دار نیست و  معنی IPCA2و هم در  IPCA1هم در 

ها  این الین ،تر از میانگین کل دلیل میانگین بیش به

باشد. بر اساس  داراي سازگاري عمومی باال نیز می

 L6و  L2هاي  الین IPCA 2 و  IPCA1مقادیر

به عنوان  د وپالت دارترین فاصله را از مرکز باي بیش

 L6  هاي ناپایدار انتخاب و از این میان الین الین

تر از میانگین کل(  بیش دلیل میانگین عملکرد دانه )به

. شود عملکرد باال و ناپایدار معرفی می عنوان الینی با به

الین  AMMI2و  AMMI1بر اساس هر دو مدل 

L4 شود. پایدار با عملکرد باال معرفی می عنوان الین به 

 ،E1 هاي با محیط L2الین  AMMI2بر اساس مدل 

E2 گرگان( و  )منطقه E4 هاي  و الینL3  وL5  با

  )منطقه E5و  E6هاي  با محیط L1و الین  E3محیط 

  کرمانشاه( داراي سازگاري خصوصی بودند.

 

 
 

 .(AMMI2ها ) اصلی دوم آن لفهؤدر برابر م ها محیط و ارقاماصلی اول  لفهؤپالت مقادیر م بای -2شکل 
Fig. 2. Biplot the values of the first principal component of the varieties and environments against their second 

principal component (AMMI2).  
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هاي  ژنوتیپ ،ASVبراساس نتایج حاصل از      

ترین مقدار این آماره به عنوان پایدارترین  داراي کم

شوند.  هاي مختلف معرفی می ها در محیط ژنوتیپ

 83/2به ترتیب با مقادیر  L5و  L4هاي  بنابراین الین

را داشتند و به عنوان  ASVترین مقدار  کم 15/7و 

  L4الین  ،شوند و از این دو هاي پایدار معرفی می الین

تر از میانگین کل به عنوان  به دلیل عملکرد دانه بیش

هاي پایدارترین الین با عملکرد باال انتخاب شد و الین

L2  وL3 ترین مقدار  با داشتن بیشASV  به ترتیب

ها به عنوان ناپایدارترین الین 53/9و  16/13با مقادیر 

رسی اثر ردر ب گران پژوهشمعرفی شدند. برخی از 

تر  را به علت دقت بیش ASVپارامتر  × E  Gمتقابل

(. 13اند ) نتایج به عنوان یک پارامتر مهم معرفی نموده

نیز هرچه مقدار این شاخص  GSIبر اساس شاخص 

تر باشد، ژنوتیپ پایدارتر با عملکرد باالتر است.  کم

ترین  کم L6و  L4هاي الین 5بنابراین براساس جدول 

 داشتند و 7و  2را به ترتیب با مقادیر  GSIمقدار 

هاي پایدار با عملکرد باال معرفی شدند. عنوان الین به

 10و  12نیز به ترتیب با مقادیر  L1و  L2هاي  الین

را داشتند و بر اساس این  GSIباالترین مقدار 

هاي ناپایدار با عملکرد شاخص به عنوان الین

الزم به ذکر است بر اساس  نامطلوب معرفی شدند.

 4الین  GSIو  ASVنتایج حاصل از دو شاخص 

به عنوان الین ناپایدار  2عنوان الین پایدار و الین  به

هاي با ها نیز به عنوان الینمعرفی شدند. سایر الین

پایداري متوسط معرفی شدند. بر اساس آماره 

به ترتیب  L3و  L4، L7هاي  اکوواالنس ریک الین

با  03/17424و  57/11384 44/٬3841ادیر با مق

چنین عملکرد  ترین مقادیر این پارامتر و هم داشتن کم

ها با  باالتر از میانگین کل به عنوان پایدارترین الین

 L6و  L2هاي  عملکرد باال شناخته شدند. الین

با  56/22854و  51/31356ترتیب با مقادیر  به

هاي ناپایدار  ترین مقادیر اکواالنس ریک الین بیش

( در 2010شوند. نجفیان و همکاران ) معرفی می

براي بررسی پایداري  AMMI2پژوهشی از مدل 

هاي داراي عملکرد و اختصاص دادن ژنوتیپ

استفاده هاي مورد مطالعه  سازگاري خصوصی به محیط

  (.30کردند )

 
Wi) ( و اکواالنس ریکGSI) ، شاخص انتخاب ژنوتیپ(ASVمقادیر ارزش پایداری امی ) -5 جدول

2). 
Table 5. AMMI stability value (ASV), Genotype Selection Index

 
(GSI) and Wricke equivalence (Wi2). 

 ها الین
Lines 

 میانگین عملکرد
Mean yield 

(g) 

ارزش پایداري 

 امی
ASVi 

 رتبه عملکرد
Ryi 

رتبه ارزش 

 پایداري امی
RASVi 

شاخص انتخاب 

 ژنوتیپ
GSIi 

 اکوواالنس ریک
Wi

2 

1 256.9 7.44 7 3 10 19950.77 

2 284.9 13.16 5 7 12 31356.51 

3 313.5 9.53 2 6 8 17424.03 

4 313.6 2.83 1 1 2 3841.444 

5 282.8 7.15 6 2 8 17526.46 

6 296 7.68 3 4 7 22854.56 

7 285 8.09 4 5 9 11384.57 
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 گیری کلي نتیجه

دار بودن اثر متقابل، اگر علت اثر در صورت معنی

بینی مثل محیط، عوامل قابل پیش× متقابل ژنوتیپ 

× نوع خاک، عملیات کشت باشد، اثر متقابل ژنوتیپ 

هاي داراي توان با انتخاب ژنوتیپمحیط را می

ها و اختصاص دادن سازگاري خصوصی با محیط

ها، کاهش داد و حداکثر تولید را داشت. ها به محیط آن

بینی علت اثر متقابل پیش قابل اگر عوامل محیطی غیر

محیط باشند )مثل تغییرات سال به سال در × ژنوتیپ 

صورت براي کاهش  متغیرهاي آب و هوایی(، در آن

نیاز به  محیط و تولید حداکثر× یپ اثر متقابل ژنوت

 ها انتخاب هاي دیگري است که یکی از آن روش

داراي وضعیت پایدار با عملکرد باال در شرایط  ارقام

هاي اثر  براي پی بردن به علت .(27)متفاوت است 

هاي متعدد الزم  تنش مانندمحیط × متقابل ژنوتیپ 

  درباره کنندگان اطالعات زیادي است که اصالح

کلی  طور به ها داشته باشند. ها و نیز محیط ژنوتیپ

 L4  الینهاي مورد بررسی  اساس تمامی روشبر

هاي مورد  ترین پایداري عمومی را به محیط بیش

پایدار با عملکرد باال  داشت و به عنوان الین ارزیابی

توان این الین را براي استفاده  بنابراین میمعرفی شد. 

هاي اصالحی آتی جهت معرفی ارقام جدید  در برنامه

با  به عنوان ناپایدارترین الین L2پیشنهاد نمود و 

شود بنابراین براي کشت  عملکرد نامطلوب معرفی می

بر اساس شود.  هاي مورد آزمایش توصیه نمی در محیط

با  L2الین  AMMI2و  AMMI1هر دو مدل 

با محیط  L5و  L3هاي  و الین E4 و E1هاي  محیط

E3 ترین سازگاري خصوصی را داشتند. بیش 
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