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هدف از این تحقیق ارزیابي کارایي مدلهاي تجزیه پایداري عملکرد براي شناسایي ژنوتیپهااي پرمحصاول گنادم دوروم و
ارزیابي برهمکنش ژنوتیپ در محیط بر عملکرد دانه و تعیین سازگاري و پایداري عملکرد دانه  31ژنوتیپ گندم دوروم با اساففاده از
مدلهاي امي ( )AMMIو بالپ ( )BLUPبود که طي چهار سال زراعي ( )1244-23در مناطق دیم نیمه گرمسیري اجرا شد .نفاای
آزمون نسبت درستنمایي ( )Likelihood ratio test, LRTنشان داد که اثر ژنوتیپ و برهمکنش ژنوتیاپ در محایط بار عملکارد
دانه معنيدار بود .بنابراین ،تجزیه بهفرین پیشبینيهاي خطي نااُریب ( )Best linear unbiased predictors, BLUPsبراي ایان
دادهها مناسب تشخیص داده شد .براساا

شااخص ارزش پایداري امي ( ،)ASVژنوتیپهااي  12 ،10 ،4 ،11و  ،11داراي عملکارد

پایدارتر بودند .شاخص انفخاب همزمان ( )ssiASVبر اسا

 ،ASVژنوتیپهاي  0 ،11 ،4و  11را از نظار عملکارد داناه و پایاداري

عملکرد ،بهعنوان ژنوتیپهاي برتر شناسایي کرد .با توجه به اینکه با اسففاده از این شااخصهاي انفخااب همزماان ،ژنوتیپهاایي باا
الگوهاي مففاوت براي آزمایشهاي چندمحیطي ،ميتوانند مشابه در نظر گرففه شوند ،نفای حاصل از آنهاا ميتواناد گمراهکنناده
باشد .نمودار بايپالت  AMMI2بر مبناي دو مؤلفه اصلي اول ،ژنوتیپهاي  10 ،2 ،12و  11را بعنوان ژنوتیپهاي داراي پایاداري
عملکرد شناسایي کرد .نفای نمودار موزاییکي نشان داد که سهم ژنوتیپ و بارهمکنش ژنوتیاپ در محایط باهترتیب  10/20درصاد و
 48/11درصد از تنوع کل بود .بر اسا

شاخص  WAASBYمبفني بر تجزیه  ،BLUPژنوتیپهاي  11 ،4 ،0و  11و  7پرمحصاول باا

عملکرد پایدار شناخفه شدند .در مجماوع ،باا توجاه باه اساففاده از مادل مخافلط و هميناین تماام مؤلفاهها در محاسابه شااخص
 ،WAASBYبهنظر ميرسد که این شاخص برتر از سایر شاخصها باشد.
واژههاي کلیدي :بايپالت ،تجزیه مقادیر منفرد ،گزینش همزمان ،گندم دوروم و میانگین وزني نمرات مطلق
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مقدمه
گنرررردم دوروم (L.

(et al., 2005

 )Triticumیررررک

turgidum

مبتنرررری بررررر تازیرررره  AMMIبهوسرررریله پژوهشررررگران

گیرراه زراعرری مهررم برررای ماکررارونی سررازی محسرروب

ارائه شدهاند که مهمترین آنها
et al., 2014( ASI ،ASV

 .)Karimizadehمهررمترررین

عوامرررل محدودکننرررده کشرررت گنررردم دوروم در دنیرررا

)(Purchase et al., 2000

،)Jambhulkar

(AMGE ،)Rao and Prabhakaran 2005

ASTAB

و

SIPC

خشررکی ،سرررما وگرمررای انتهررای فصررل رشررد هسررتند

(et al., 1997

( )Mohammadi et al., 2017که معموالً عملیات زراعری

1997( DA ،)Zali et al., 2012(Za

بهتنهایی باعث کاهش اثرات منفی این تنشها نمیشوند

)Ajay et al., 2018( MASI ،)Zhang et al., 1998( DZ

و بررهنژادی یکرری از روشهررای غلبرره بررر آنهررا و افررزایش

و

 )Zobelهسررتند .مدلسررازی

عملکرررررد ژنوتیپهررررا در شررررراید نامسرررراعد اسررررت

الگوهررررررای برررررررهمکنش ژنوتیررررررپ در محررررررید

(.)Karimizadeh et al., 2013

( )GEIبرررا تازیررره  AMMIدر گنررردم دوروم بهوسررریله

سرعت فرآیندهای بهنژادی بررای صرفات کمری در

 MASV ،AVAMGE ،FA ،)Snellerو

et al., 1988( EV

پژوهشگران زیادی اناام شده است

،)Annicchiarico,

(Sabaghnia et al.,

گیاهان زراعی ،وابسته به وجود برهمکنشهای ژنوتیرپ

2012a; Sabaghnia et al., 2012b; Mohammadi et al.,

در محررید اسررت و هر ره ایررن واکنشهررا بیشررتر باشررند،

2015; Karimizadeh et al., 2016; Karimizadeh et al.,

گزینش ژنوتیپها برر اسراف فنوتیرپ مشرکلتر خواهرد

;2017; Esmaeilzadeh Moghaddam et al., 2018

بود .این برهمکنشهای ژنوتیپ در محید برهویژه بررای

) .Najafi Mirak et al., 2018در سالهای اخیر از مزایای

عملکرررد دانرره ،بررهعنوان یررک صررفت کميرری پیچیررده از

دو روش  AMMIو  BLUPبهصررررررورت همزمرررررران و

اهمیت بیشتری برخوردار است (.)Sharifi, 2020

تلفیقی اسرتفاده شرده اسرت کره در آن ،یرک مراتری

روشهررای زیررادی برررای تازیرره پایررداری عملکرررد

برهمکنش ژنوتیپ در محید با مدل مختلد خنی مبتنری

ارائررره شرررده اسرررت کررره شرررامل روشهرررای پرررارامتری

بررر  BLUPبدسررت میآیررد و از تازیرره ایررن مرراتری

بررا

(ترکمتغیره یرا نردمتغیره) و ناپرارامتری هسرتند .روش

یرررک روش شررربه AMMI-برررا تازیررره ارزش منفررررد

اثرررات اصررلی جمعپررذیر و برهمکنشهررای بررربپذیر

(value decomposition; SV

 ،)Singularیررک معیررار

(Additive

پایداری ژنوتیپی بهنام شراخ

پایرداری میرانگین وزنری

 )Gauchو

نمرات منلرق

Genotype

) WAASBمحاسبه میشود که در حقیقت حاصل تلفیرق

 )Yanاز روشهرررای

دو روش  AMMIو  BLUPاست و قادر به وزندهی برین

پررارامتری نرردمتغیره هسررتند .عررالوه بررر روشهررای

صفت وابسته (عملکرد دانه) و پایرداری عملکررد اسرت

یررراد شرررده ،بهتررررین پیشبینیهرررای خنررری نااریرررب

،

(

Multiplicative

and

effect

Main

and Zobel, 1997( )Interaction; AMMI

 GGEبررررایپالت (

×

Genotype

et al., 2000( )Environment

(unbiased predictors, BLUPs

+

;(Weighted average of absolute scores

(et al., 2019 a, b

شاخ

 )Best linearنیرز بررای

 .)Olivotoعرالوه برر ایرن شراخ

دیگری بهنام  WAASBYنیز معرفی شرده اسرت

ارزیرررررابی دادههرررررای آزمایشهرررررای نررررردمحینی

کره در آن ،هررر دو معیررار عملکررد و پایررداری عملکرررد

( )Multi-environment trials, METپیشنهاد شرده اسرت

همزمران در نرررر گرفتره میشرروند تررا عرالوه بررر کراهش

ک ره میررانگین اثرررات تصررادفی را بررا دقررت برراال ،بررهویژه

برهمکنش ژنوتیپ در محید ،گزینشها دقیرقتر و قابرل

در مررردلهای مخرررتلد همچرررون اثرررر مخرررتلد خنررری

ارزیابی باشند ( .)Olivoto et al., 2019 aدر این شاخ

( )linear mixed-effects models, LMMتخمین میزنرد

بهنژادگر بسته به هدف اصالحی خود ،وزنهای متفاوتی
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مرریشررود (et al., 2011

 .)Smithشرراخ

های پررارامتری زیررادی

"ارزیابی کارایی مدلهای  AMMIو  ،... BLUPکریمی زاده و همکاران "34-43 ،1444

برره هرکرردام از دو معیررار میررانگین عملکرررد یررا پایررداری

هار سرال زراعری ( 1333ترا  )1312در کرتهرایی بره

عملکرد داده و ارزیابی ژنوتیپها را بر اسراف آن انارام

طول  1/43متر و عرج  1/45مترر کشرت شردند .تعرداد

میدهد.

ردیفهای کاشت برای هر الین شش ردیرف برا فاصرله

اسرررتفاده شرررده در تازیررره پایرررداری بررررای شناسرررایی

الیررن در نرررر گرفترره شررد .پ ر

از برداشررت محصررول،

ژنوتیپهای پرمحصول گندم دوروم سازگار برا شرراید

عملکرد دانه در هر کرت اندازهگیری و بررای تازیرهها

آب و هرروایی منرراطق دیررم نیمهگرمسرریری کشررور بررا

استفاده شد.

بهرهگیری از شاخ

های مختلف  AMMIو ترکیب دو

تازیرررههای آمررراری برررا اسرررتفاده از بسرررته تازیررره

های  WAASBو

نردمحینی (Multi Environment Metan

روش  AMMIو  ،BLUPبرررا شررراخ

آزمایشهای

 WAASBYو همچنرررین ترسررریم نمودارهرررای مختلرررف

) )Olivoto, 2019( Trial Analysisو (Wright and gge

برررای درب بهتررر اثررر متقابررل ژنوتیررپ در محررید برروده

) Laffont 2018در نرمافزار  Rانارام شرد .از پارامترهرای

است.

تازیه  AMMIو همچنرین پارامترهرای مبتنری برر تازیره
 AMMIروی ماتری
مواد و روشها

نااریب خنی ( )BLUPاستفاده شد که روابد مربوطه در

این آزمایش در قنعره زمینری کره سرال پریش آیرش
بود ،اجرا شد .پ

 GEIحاصرل از بهتررین پیشبینری

جدول  2ارائه شدهاند.

از آماده سازی زمرین ،عناصرر فسرفر

در رابنرره  ،)ASV( 1نسرربت  SSIPC1/SSIPC2وزن

( 54کیلرروگرم در هکتررار) و نیتررروژن ( 35کیلرروگرم در

اختصرراد داده شررده برره نخسررتین محررور م لفرره اصررلی

هکتار) (برهترتیب از منبرع کودهرای فسرفات آمونیروم و

( )IPC1است کره برا تقسریم مامروع مربعرات  IPC1برر

اوره) در هنگام تهیره زمرین پخرش و برا خراب مخلرو

مامرروع مربعررات ( IPC2دومررین محررور م لفرره اصررلی)

شررردند .تعرررداد  13ژنوتیرررپ پیشررررفته گنررردم دوروم

بدست میآید .در رابنره  ،λn ،2ریشره مشخصره  IPCدر

گزینششده از آزمایشهای پیشرفته مقایسه عملکرد ،از

محور  nاست .در ایرن رابنره N = 1 ،بررای  SIPC1و در

مرکز بین المللری تحقیقرات ترت و گنردم )(CIMMYT

 N ،SIPCFتعررداد IPCهررایی اسررت کرره در مرردل برراقی

همررراه بررا ارقررام گنرردم سرریمره و دهدشررت (شرراهد)

میمانند .در رابنههای  3و  ،γin ،4ریشره مشخصره بررای

(جدول  ،)1در قالب طررح بلوبهرای کامرل تصرادفی

محور  ،nو ( Nو  N′در رابنه  ،)4تعداد م لفههای اصرلی

در هار تکرار در گچسراران (برا عررج جغرافیرایی 34

اسررت کرره در تازیرره واریرران

 AMMIبررا آزمررون F

درجه و  11دقیقه شمالی و طول جغرافیرایی  54درجره و

معنرریدار شررده اسررت .در رابنرره  ،θn ،4درصررد مامرروع

 54دقیقه شرقی) ،گنبد (با عرج جغرافیایی  31درجره و

مربعات توجیه شده بهوسیله nامین محرور  IPCاسرت .در

 16دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  55درجه و  12دقیقره

تمررام ایررن رابنررهها ،ژنوتیپهررای بررا مقررادیر پررایین ایررن

شرقی) ،مغان (با عرج جغرافیایی  31درجه و  31دقیقره

شررراخ

ها ،پایررردارترین ژنوتیپهرررا در نررررر گرفتررره

شمالی و طول جغرافیایی  41درجه و  33دقیقره شررقی)،

میشرروند.

خرمآبرراد (بررا عرررج جغرافیررایی  33درجرره و  21دقیقرره

رتبه ژنوتیپها بر پایه هرکردام از شراخ

شمالی و طول جغرافیایی  43درجه و  13دقیقه شرقی) و

 AMMIنررام برررده شررده در برراال و  ،RYرتبرره میررانگین

ایالم (با عرج جغرافیایی  33درجه و  41دقیقه شمالی و

عملکرد دانه ژنوتیپها در تمام محیدها است.

طول جغرافیرایی  46درجره و  36دقیقره شررقی) بهمردت
03

در رابنرره stability Indices) ،5
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های پایرداری

Downloaded from agrobreedjournal.ir at 22:15 +0330 on Tuesday September 28th 2021

هدف از پژوهش حابر ،ارزیابی کرارایی مردلهای

 11/5سانتیمتر بود .تراکم  344دانه در مترمربع برای هر
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1444  بهار،1  شماره، جلد بیست و سوم،""نشریه علوم زراعی ایران

 اسامی و شاره ژنوتیپهای گندم دوروم مورد ارزیابی-1 جدول
Table 1. Name and pedigree of durum wheat genotypes
کد
Code

شاره/اسم
Name/Pedigree

کد
Code

شاره/اسم
Name/Pedigree
STOT//ALTAR 84/ALD/3/GREEN_18/ FOCHA_1 //AIRON_1
RASCON_21/3/MQUE/ALO//FOJA/4/GREEN_38/BUSHEN_4/5/CADO/BOO
MER_33
STOT//ALTAR84/ALD2/3/AUK/GUIL//GREEN
SRN_1/6/FGO/DOM//NACH/5/ALTAR84/4/GARZA/AFN//CRA/3/GGOVZ394
/7/GEDIZ/FGO//GTA/3/CNDO/8/GREEN

G1

ACUATICO_1/RASCON_33//ACUATICO_1/3/AJAIA_12/F3LOCAL

G11

G2

GAUNT_10/SNITAN

G12

G3

SOMO/CROC_4//LOTUS_1/3/KITTI/4/STOT//ALTAR 84/ALD

G13

G4

CMH82A.1062/3/GGOVZ394//SBA81/PLC/4/AAZ_1/CREX/5/HUI//CIT71/CII/6/STOT//ALTAR84/ ALD

G14

G5

SRN_1/6/FGO/DOM//NACH/5/ALTAR 84/4/ GARZA/AFN// CRA/3/GGOVZ394/7/GEDIZ/FGO//GTA/3/
CNDO/8/ GREEN_38/9/2*STOT//ALTAR 84/ALD

G15

G6

LLARETA INIA/YEBAS_8/3/MINIMUS_6 /PLATA _16//IMMER

G16

G7

RASCON_21/3/MQUE/ALO//FOJACD
GEDIZ/FGO//GTA/3/SRN_1/4/TOTUS/5/ENTE/MEXI_2//HUI/3/YAV_1/GEDIZ/6/SOMBRA_20/7/
STOT//ALTAR 84/ALD
STOT//ALTAR 84/ALD/3/THB/CEP7780// 2*MUSK
ALTAR 84/STINT//SILVER_ 45/3/STOT// ALTAR 84/ALD

G17

G8
G9
G10

00

G18
G19
G20

AINZEN-1/SORD_3CD
PLATA_8/4/GARZA/AFN//CRA/3/GTA/5/RASCON/6/CADO/BOOMER_33/7/
STOT//ALTAR 84/ALD
ALTAR 84/STINT//SILVER_45/3/CBC 503 CHILE/4/AUK /GUIL//GREEN
ALTAR
84/BINTEPE
85/3/ALTAR
84/STINT//
SILVER_45/4/
LHNKE/RASCON//CONA-DCD
Saimareh (Check)
Dehdasht (Check)

"34-43 ،1444  کریمی زاده و همکاران،... BLUP  وAMMI "ارزیابی کارایی مدلهای

های تازیه پایداری

 شاخ-2 جدول

Table 2. Stability analysis indices
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شماره
Code

Index

1

AMMI stability value (ASV)

2

Sum of IPCs scores (SIPC)

فرمول
Furmula

شاخ
ارزش پایداری امی

ASV 

 SSIPC1 ( IPC1) 
 SSIPC2


رفرن
References

2
 ( IPC 2)

2

Purchase et al., 2000

N

ماموع نمرههای محورهای م لفهها

SIPC   0n.5 in

Sneller et al., 1997

n1

N

3

EV    in2 / n

Zobel et al., 1988

Za i    n in

Zali et al., 2012

شاخ

SSI = R(AMMI stability Indices) + RY

Farshadfar, 2008

میانگین وزنی نمرات منلق بهترین پیشبینیهای خنی

p
 IPCAik  EPk
k 1
WAASB i 
p
 EPk
k 1

Olivoto et al., 2019a

AMMIمقدار ویژه پارامتر پایداری

Eigenvalue (EV) stability parameter of AMMI

n 1
N

4

 در برهمکنشIPC قدرمنلق سهم نسبی

Absolute value of the relative contribution of IPCs to the interaction (Za)

n 1

5

6

7

شماره
Code
شاخ

Weighted average of absolute scores of best linear Unbiased predictions

1
ارزش پایداری امی
AMMI stability value (ASV)

فرمول

SSIPC1
ASV  [
( IPC1)]2  ( IPC 2) 2
SSIPC 2

رفرن
References

 و متغیر وابستهWAASB میانگین وزنی شاخ

Weighted average of WAASB and response variable

Index

Furmula

انتخاب همزمان

Simultaneous selection index (SSI)

Purchase et al., 2000

2
ماموع نمرههای محورهای م لفهها
Sum of IPCs scores
(SIPC)
N

SIPC    
n1

0.5
n
in

Sneller et al., 1997

WAASBYi 

3

4

مقدار ویژه پارامتر پایداری
AMMI
Eigenvalue (EV)
stability parameter of
AMMI

 درIPC قدرمنلق سهم نسبی
برهمکنش
Absolute value of the
relative contribution of IPCs
to the interaction (Za)

N

N

EV    / n
n 1

2
in

Zobel et al., 1988


 GYi 
 

WAASB i  

  100   WS   100 
WY  
WAASB min  

 GYmax 
 

WY  WS

5

Za i    n in

انتخاب همزمان

6
شاخ

Simultaneous
selection index
(SSI)

n 1

SSI = R(AMMI
stability Indices)
+ RY

Zali et al., 2012

Farshadfar, 2008

03

Olivoto et al., 2019a

میانگین وزنی نمرات منلق بهترین
پیشبینیهای خنی
Weighted average of absolute
scores of best linear Unbiased
predictions
p
 IPCAik  EPk
k 1
WAASB i 
p
 EPk
k 1

Olivoto et al., 2019a

7
 و متغیر وابستهWAASB

میانگین وزنی شاخ

Weighted average of WAASB and response variable

WAASBYi 


 GYi 
 

WAASB i  

  100   WS   100 
WY  
GY
WAASB

min  
 max 
 

WY  WS

Olivoto et al., 2019a
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در رابنررره  ،WAASBi ،1میرررانگین وزنررری نمررررات

نشان دهنده اثر معنریدار ژنوتیرپ در تمرام محیدهرا ،بره

منلرررق ژنوتیرررپ iام؛  ،IPCAikنمرررره ژنوتیررررپ iام در

جز محیدهای  15 ،13و  13بود (نترایج ارائره نشردهاند).

kامین محور م لفره اصرلی بررهمکنش ()IPCA؛ و ،EPk

نتایج آزمرون بارتلرت بررای ارزیرابی همگنری واریران

مقدار واریان

( .)Olivoto et al., 2019bانتخاب همزمان برای میرانگین

که نشان دهنده همگنی واریران

خناهرای آزمایشری و

عملکرد و پایداری ( Mean performance and stability,

روا بررودن تازیررههای بعرردی همچررون تازیرره مرکررب و

 WAASBYاناررام شررد ،کرره در آن

تازیههای پایداری بود .متوسرد عملکررد دانره 3112/1

 ،WAASBYiمیرررانگین وزنررری  WAASBو  GYبررررای

کیلوگرم در هکتار برود کره کمتررین و بیشرترین میرزان

ژنوتیرررپ iام؛  ،WYوزن داده شرررده بررره متغیرررر پاسرررخ

بهترتیب از ژنوتیپ  16در محید  1465/2( 14کیلوگرم

(عملکرد دانه)؛  ،GYiمیانگین عملکرد دانره ژنوتیرپ iام

در هکتار) و ژنوتیپ  14در محید  6513/2( 3کیلوگرم

بررا توجرره برره تمررام محیدهررا؛  ،GYmaxبرراالترین متوسررد

در هکتار) بدست آمد .در برین محیدهرا نیرز محرید 14

عملکرد دانه مشراهده شرده؛  ،WSوزن نسربت داده شرده

( 1161/46کیلرروگرم در هکتررار) و محررید 5312/5( 3

)WAASB؛ ،WAASBi

کیلرروگرم در هکتررار) ،بررهترتیب کمترررین و بیشررترین

میانگین وزنی نمرات منلق ژنوتیرپ iام؛ و ،WAASBmin

میررانگین عملکرررد دانرره را داشررتند .کمترررین و بیشررترین

کمترین مقدار  WAASBمشاهده شده در بین ژنوتیپهرا

میرررزان عملکررررد دانررره ژنوتیپهرررا نیرررز برررهترتیب در

هستند.

ژنوتیپهررای  2114/6( 13کیلرروگرم در هکتررار) و 14

 )MPEبررا شرراخ

پایررداری (شرراخ

برره شرراخ

جنبرره دیگررری از تلفیررق دو روش  AMMIو BLUP

( 3414/2کیلوگرم در هکتار) بدست آمد .پژوهشرگران

بهرهگیررری از ابزارهررای گرافیکرری تازیرره  AMMIدر

دیگررری نیررز واکنشهررای متفرراوت ژنوتیپهررای گنرردم

های برآوردشرررده اسرررت .بهطوریکررره بررررای

دوروم را در محیدهرررای مختلرررف گرررزارش کردهانرررد

کمک به تفسیر شمی ،گرافیکهایی برای نشران دادن

(Karimizadeh et al., 2013; Mohammadi et al.,

میررانگین متغیررر پاسررخ در برابررر  WAASBایارراد شرردند

).2017; Najafi Mirak et al., 2018

شررراخ

( .)Olivoto et al., 2019aاین ابزارهای گرافیکی کره در

پیش از تازیه پایداری ،ماموع مربعات کل ()TSS

پدیرردآوری آنهررا از ابزارهررای  AMMIو بایپالتهررای

به دو جزء مامروع مربعرات ژنوتیرپ ( )Gو بررهمکنش

 GGEبهررره گرفترره میشرروند ،برررای نشرران دادن شررمی

ژنوتیرررپ در محرررید ( )GEبرررا بهرهگیرررری از نمرررودار

جایگاه ژنوتیپها از نرر پایداری و میزان عملکرد بسیار

مرروزاییکی شکسررته شررد .در ایررن نمررودار کرره بهوسرریله

بررا روش حررداک ر

الفونت و همکاران ( )Laffont et al., 2007پیشنهاد شده

(REML, restricted

است ،کل مربع نمودار  144درصد ماموع مربعات کل

 maximumبرررآورد شررده و برررای ارزیررابی

اسررت و نرواحی بررا رنررر تیررره تنرروع کررل ناشرری از اثررر

معنرررریداری اثرهررررای تصررررادفی از آزمررررون نسرررربت

ژنرروتیپی یررا اخررتالف بررین میررانگین ژنوتیپهررا را نشرران

درستنمایی () )Likelihood Ratio Tests (LRTاسرتفاده

میدهد که در ایرن تحقیرق  14/14درصرد از تنروع کرل

شد (.)Olivoto et al., 2019a

است و نواحی با رنر روشن ،تنوع ناشی از بررهمکنش

کرراربردی هسررتند .اجررزای واریرران
درسرررتنمایی محررردود شرررده
)likelihood

ژنوتیپ در محید را نشان میدهد کره  35/46درصرد از
تازیه واریران

نفای و بحث

تنوع کل را دربر میگیررد (شرکل -1الرف) .سرتونهای

جداگانره در هرر کردام از محیدهرا

ایررن نمررودار وابسررته برره محورهررای م لفرره اصررلی اسررت،
03
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توجیره شرده توسرد kامرین  IPCAاسرت

خناهای آزمایشی در محیدهای مورد منالعه اناام شرد
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مسرراحت مربررع اسررت و اولررین مولفرره اصررلی از  TSSرا

ایررن سررتون را بررهعنوان محررور برررهمکنش ژنوتیررپ در

تشکیل میدهد .ستون (م لفه اصرلی) دوم  21/3درصرد

محید نام نهاد ،هر ند تقرش م لفرههای بعردی (برهویژه

از  TSSرا در بررر میگیرررد .ایررن دو م لفرره اصررلی ،بررا

سرروم و هررارم بررهترتیب بررا سررهم  3/14درصررد و 3/34

یکرردیگر  65/6درصررد از  13/31 ،TSSدرصررد (16/41

درصد) را نمیتوان در این بررهمکنش نادیرده گرفرت و

درصد 2/43+درصد) از ماموع مربعات ژنوتیپ ()SSG

بایررد از آنهررا برررای ارزیررابی پایررداری ژنوتیپهررا در

و  63/34درصرررد ( 33/11درصرررد  21/31+درصرررد) از

محیدهررای مختلررف بهررره گرفررت ،بنررابراین ارزیررابی

ماموع مربعات برهمکنش ژنوتیرپ در محرید ()SSGE

ژنوتیپها در رابنه با عملکرد و پایداری باید برر اسراف

را تشکیل میدهنرد .در هرر سرتون ،ردیفهرای نمرودار

ماموعه م لفهها باشد.
از آزمررون اسررکریت (test

موزاییکی ،آن ستون (یا محور م لفه اصلی) را به بخرش

 )Screetبرررای شناسررایی

برآمرررده از  SSGو بخرررش برآمرررده از  SSGEتقسررریم

بهترین شمار م لفههای توجیهکننده بررهمکنش ژنوتیرپ

میکند .با توجره بره اینکره سرهم  23/32( Gدرصرد) در

در محید استفاده شد .نتایج نشان داد که تا م لفه اصلی

لفره اصرلی حردود یرک سروم اثرر GE

پنام هرکدام از م لفهها سرهم قابرل تروجهی در توجیره

( 11/61درصررد) اسررت ،نمیترروان ایررن محررور را محررور

بررررهمکنش مررراتری

 GEIحاصرررل از  BLUPداشرررتند

ژنوتیپ نامید و بر اساف آن تفاوت میرانگین ژنوتیپهرا

(شررکل -1ب) ،بهطوریکرره م لفرره اصررلی اول و دوم

را از نرر عملکرد دانه با یکدیگر سناید .بنرابراین توجره

بررهترتیب  36/3درصررد و  21/3درصررد از تغییرررات را

برره سررایر م لفررهها نی رز در بررسرری اثررر اصررلی ژنوتیررپ

توجیه کردند ،بنابراین تفسیر نتایج تازیه پایرداری فقرد

بروری است .ماموع مربعات محور م لفه اصلی دوم،

بر اساف م لفههای اصلی اول و دوم ممکن اسرت نترایج

سررهم بسرریار بیشررتری از اثرهررای  13/56( GEدرصررد) را

اشتباهی در پی داشته باشد.

نخستین محور م

شکل  -1نمودار موزاییکی برای نمایش سهم مولفهها از واریان ( G+GEالف) ،نمودار ریشه مشخصه ماتری
( GEIب) در ژنوتیپهای گندم دوروم
Fig. 1. Mosaeic plot for indication of PCs contribution in G+GE (a), Eigen values plot of the BLUP_GEI
matrix (b) in durum wheat genotypes

(Mixed linear

( )likelihood ratio test, LRTبررای ارزیرابی معنریداری

با توجه به بهرهگیری از مدل مختلد

) modelدر تازیه دادهها ،از آزمون نسبت درسرتنمایی

عوامل آزمایشری اسرتفاده شرد .نترایج نشران داد کره اثرر
03
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بهگونهای که ستون اول دربرگیرنده  36/3درصد از کل

نسبت به اثرهای  1/43( Gدرصد) دارد ،بنابراین میتوان
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معنرریدار بررود .برررهمکنش معنرریدار ژنوتیررپ در محررید

ایرن سرره جررزء بررهترتیب  5/32درصررد 35/41 ،درصررد و

نشان داد که عملکرد دانه یک ژنوتیپ ممکرن اسرت در

 51/16درصررد از واریرران

فنرروتیپی را توجیرره کردنررد

یررک محررید بیشررتر و در محینرری دیگررر کمتررر باشررد،

(جدول  .)3پژوهشگران دیگری نیز برهمکنش معنریدار

بنررابراین تازیرره  BLUPبرررای تازیرره نررین دادههررایی

ژنوتیپ در محرید را برر عملکررد دانره گنردم دوروم برا

مناسب است ( )Olivoto et al., 2019aو از ایرنرو اقردام

تازیرره واریرران

برره روش کمترررین مربعررات گررزارش

به برآورد بهترین پیشبینیهای نااریب خنی (BLUPها)

کردهاند

گردیررد و تازیرره پایررداری برره روش  AMMIروی ایررن

2012a; Sabaghnia et al., 2012b; Mohammadi et al.,

BLUPهرا اناررام شررد .ارزیرابی نسرربت اجررزای واریرران

2015; Karimizadeh et al., 2016; Karimizadeh et al.,

برررآورد شررده برره روش درسررتنمایی محرردود شررده

;2017; Esmaeilzadeh Moghaddam et al., 2018

( )REMLشامل واریان

(Karimizadeh et al., 2011; Sabaghnia et al.,

) ;.Najafi Mirak et al., 2018

جدول  -3ارزیابی معنیداری فاکتورها در مدل مختلد و برآورد اجزای واریان
محدود شده در ژنوتیپهای گندم دوروم

با روش حداک ر درستنمایی

Table 3. Evaluation of significance of factors by LRT (χ2) and estimation of variance components
by REML in durum wheat genotypes
آزمون نسبت درستنمایی Likelihood ratio test
ژنوتیپ × محید G × E
ژنوتیپ G
238.1
19.11
1.008e-53
1.231e-5
Variance components
اجزای واریان
)Estimates (%
برآوردها
§ )9982 (5.82
)60019 (35.01
)101421 (59.16
171422

آماره
Statistics
کایاسکوئر χ2
مقدار احتمال p-value
پارامترهای برآورد شده به روش درستنمایی محدود شده REML
واریان ژنوتیپی
واریان ژنوتیپ × محید
واریان مقادیر باقیمانده
واریان فنوتیپی

σ2g
σ2i
σ2e
σ2P

 * ،nsو ** :غیر معنیدار و معنیدار در سنوح احتمال پنج و یک درصد
ns, *, **: Non significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively
§ مقادیر داخل پرانتز ،درصد واریان مشاهده شده نسبت به واریان فنوتیپی هستند
)Values in parentheses indicate the percentage of the observed phenotypic variance (σ2P

بررا توجرره برره اسررتوار بررودن بسرریاری از تالشهررا

درصررد بررود .دقررت گررزینش ژنوتیررپ و هبسررتگی بررین

در گامهای نهایی برنامههای برهنژادی برر آزمایشهرای

ارزشهررای ژنرروتیپی در سراسررر محیدهررا نیررز بررهترتیب

نرررردمحینی ،دقررررت پیشبینرررری ،برررررای گررررزینش

 4/33و  4/31بررود .بررریب تغییرررات ژنرروتیپی ،بررریب

درسرررت ژنوتیپهرررا ،توصررریه ژنوتیپهرررا و شاسرررایی

تغییرررات باقیمانررده و همچنررین نسرربت ایررن دو بررریب

محیدهای کالن ( )Mega-environmentبسیار مهم است

تغییرات بهترتیب برابرر برا  3/13درصرد 1/11 ،درصرد و

( .)Olivoto et al., 2019aمیرزان وراثتپرذیری عمرومی

 4/31بود .نسبت بررهمکنش ژنوتیرپ در محرید برر اثرر

برای عملکرد دانه در ایرن تحقیرق پرایین و حردود 4/46

ژنوتیپی شش برابر بود.

بود .بریب تبیین برهمکنش ژنوتیپ در محید و میرزان

برای افزایش دقرت پیشبینری ،اسرتفاده از مردلهای

وراثتپذیری بر میانگین بهترتیب برابرر برا  4/35و 4/14

آمرررراری بررررا توانررررایی پیشبینرررری بهتررررر همچررررون
03

Downloaded from agrobreedjournal.ir at 22:15 +0330 on Tuesday September 28th 2021

ژنوتیپ و برهمکنش ژنوتیپ در محید بر عملکررد دانره

در محید و باقیمانده به واریران

ژنروتیپی ،بررهمکنش ژنوتیرپ

فنروتیپی نشران داد کره
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از گزینرررههای پررریش روی برررهنژادگران اسرررت کررره

 5 ،11 ،13 ،4و  11دارای عملکرررررد پیشبینرررری شررررده

تازیرره پایررداری برره روش  AMMIمیتوانررد بررر روی

بیشررتر از میررانگین بودنررد .ژنوتیپهررای  14و  1تفرراوت

.)Olivoto

معنرریداری بررا ژنوتیپهررای  6 ،14 ،3 ،11و  13داشررتند

ایرن پیشبینیهرا انارام شرود (et al., 2019a

(شکل .)2

مقایسه میانگینهای پیشبینی شده عملکرد دانه برا روش

شکل  -2عملکرد دانه پیشبینی شده (بهترین پیشبینی نااریب خنی )BLUP ،برای ژنوتیپهای گندم دوروم
دایرههای آبی و قرمز بهترتیب ژنوتیپهایی دارای  BLUPباالتر و پایینتر از میانگین  BLUPهستند
میلههای خنای افقی نشان دهنده فاصله اطمینان  15درصد از پیشبینی بر اساف آزمون  tدو طرفه هستند
Fig. 2. Predicted grain yield (best linear unbiased prediction, BLUP) plot for durum wheat genotypes
Blue and red circles represent the genotypes that had BLUP above and below of BLUP means, respectively Horizontal error
bars represent the 95% confidence interval of prediction considering a two-tailed t test

 ،AMMIاثرر محرید،

دهنده پیشزمینه ژنتیکی گسترده مواد آزمایشی و تنروع

بر اساف نتایج تازیه واریان

ژنوتیپ و بررهمکنش ژنوتیرپ در محرید معنریدار برود

مکانهررای آزمایشرری و سررالهای زراعرری اسررت .نتررایج

(نتررایج ارائرره نشرردهاند) .بررا توجرره برره معنرریدار بررودن

تحقیقات پیشین نیز اثر ژنتیکی و برهمکنش ژنوتیرپ در

برهمکنش ژنوتیپ در محید ،تازیه به م لفههای اصرلی

محررید معنرریدار را برررای عملکرررد دانرره گنرردم دوروم

اناررام شررد .ننررایج نشرران داد کرره پررنج م لفرره اصررلی اول

گرررزارش دادهانرررد

معنرریدار برروده و نقررش مهمرری در توجیرره برررهمکنش

;Karimizadeh et al., 2016; Mohammadi et al., 2015

ژنوتیررپ در محررید داشررتند .ایررن م لفررههای اصررلی در

) .Karimizadeh et al., 2017وجرود  GEIمعنریدار ،نیراز

مامرررروع  33/4درصررررد از تغییرررررات  GEIرا توجیرررره

به تشخی

سازگاری عملکررد ژنوتیپهرا را برر اسراف

میکردنرد .اثرر معنریدار محرید ،ژنوتیرپ و بررهمکنش

ارزیابیها در ند مکان و سرال نشران میدهرد .کراهش

ژنوتیپ در محرید و سره م لفره اصرلی اول ( )IPCنشران

 GEIمتضمن گزینش ژنوتیپهایی برا براالترین پایرداری
03

;(Karimizadeh et al., 2011

Downloaded from agrobreedjournal.ir at 22:15 +0330 on Tuesday September 28th 2021

بهترررین پیشبینیهررای نااریررب خنرری ( ،)BLUPیکرری

 BLUPنشان داد کره ژنوتیپهرای،3 ،15 ،1 ،12 ،1 ،14

"نشریه علوم زراعی ایران" ،جلد بیست و سوم ،شماره  ،1بهار 1444

عملکررررد در طیرررف گسرررتردهای از محیدهرررا اسرررت.

و محدودیتهای مربو به انتخراب ژنوتیرپ برر اسراف

تازیررههای  AMMIو  BLUPابزارهررای مهمرری برررای برره

پایداری را کاهش میدهد و استفاده از این

تنها شاخ

پدیرردآوری  GEIهسررتند .از ایررنرو ،نخسررت پایررداری

ژنوتیپهرررا ،همرررواره بررراالترین عملکررررد را ندارنرررد

ژنوتیپها با شاخ
و سپ

(.)Farshadfar, 2008

با ابزارهای گرافیکی مختلف و تلفیق روشهای

با در نرر گررفتن ایرن موبروع کره اگرر درصرد دو

 AMMIو  ،BLUPژنوتیپهررای بررا پایررداری عملکرررد

م لفرره اصررلی اول برریش از  54درصررد از کررل تغییرررات

شناسایی شدند.

ژنوتیپ در محید را توجیه کند ،بایپالت میتواند ابزار

از شاخ

مناسبی برای ارزیابی  GEIباشد (1990

های مختلف  ،AMMIهمچون  ASVبرای

 ،)Crossa,امرا در

کميیسازی و طبقهبندی ژنوتیپهرا ،برر اسراف پایرداری

این تحقیق با آنکه دو م لفره اصرلی اول  65/1درصرد از

عملکرررد دانرره آنهررا ،اسررتفاده شررد .براسرراف شرراخ

 GEIرا توجیره کردنررد ،امرا دیررده میشرود کرره گررزینش

پایرررداری  ،ASVژنوتیپهرررای  11 ،14 ،3 ،11و  16برررا

ژنوتیپها فقد بر پایه این دو م لفه و صرفنرر از سرایر

نمرههای پایین ،پایردارترین ژنوتیپهرا بودنرد .شراخ

م لفهها و همچنین عملکرد دانه میتواند بره نتیارهگیری

انتخاب همزمان ( )ssiASVبر اساف  ،ASVژنوتیپهرای

نادرستی منار شود .برای نمونه ژنوتیرپ  14کره در هرر

 4 ،11 ،3و  14را ژنوتیپهررای برتررر از نرررر پایررداری و

 AMMIپایدار بود ،زمانیکره از  ssiبررای

عملکرد دانه شناسرایی کررد .برر اسراف شراخ

هار شاخ

هر یک از شاخ

،SIPC

ها استفاده شد ،یکری از ژنوتیپهرای

ژنوتیپهای  11 ،4 ،11 ،14و  16پایدارترین ژنوتیپهرا

منتخب شناخته نشد .در مقابل ،ژنوتیپ  14که بر اسراف

بودند .انتخاب همزمان ژنوتیپها بر اساف ایرن شراخ

پارامترهای  AMMIپایدار نبود ،بهعنوان ژنوتیپ برترر برا

و عملکررررد دانررره ،ژنوتیپهرررای  3 ،11 ،4 ،14و  13را

توجه به شاخ

بهعنوان ژنوتیپهرای برترر شناسرایی کررد .ژنوتیپهرای

اظهار شده است که زمانیکه توجیره الگروی  GEIبرا دو

 16 ،14 ،4 ،11و  14از نرر شراخ

 EVو ژنوتیپهرای

 IPCAاول کم تا متوسد باشد (بررای نمونره در محاسربه

 3 ،11 ،11 ،14و  11از نرر شراخ

 ZAپایردار بودنرد،

 ،)ASVالزم است در تفسیر نتایج احتیا شرود.

حال آنکه انتخاب همزمان این شاخ

شاخ

های  ssiآنها شناخته شرد .در ایرن راسرتا

ها و عملکرد دانه

با افزایش برهمکنش ژنوتیپ در محید ،الگروی  GEIدر

برررای  ،ssiEVژنوتیپهررای  11 ،12 ،4 ،14و  13و برررای

تعداد بیشتری از محورها باقی میماند ،بهطوری که حتی

 ،ssiZAژنوتیپهرررای  11 ،،14 ،11 ،3و  13را برتررررین

م لفههای اصلی آخرر نیرز سرهمی در ایرن برهمکنشهرا

ژنوتیپهرررا شناسرررایی کررررد (جررردول  .)4از  ASVبررره

دارند ( .)Olivoto et al., 2019aبنرابراین در ادامره بررای

مفیرد بررای شناسرایی ژنوتیپهرای

تازیه پایداری دادهها از مدلهایی اسرتفاده شرد کره در

عنوان یک شراخ

آنها تمام م لفهها در ارزیابیها نقش داشتند.

پایرررردار در گنرررردم دوروم اسررررتفاده شررررده اسررررت
;(Karimizadeh et al., 2011; Sabaghnia et al., 2012b

در بررایپالت نرروع اول ( AMMIعملکرررد دانرره در

;Mohammadi et al., 2015; Karimizadeh et al., 2016

برابر م لفهاصلی اول) که تعدادی از پژوهشرگران از آن

Karimizadeh et al., 2017; Esmaeilzadeh Moghad

برای تازیه پایداری در گنردم دوروم اسرتفاده کردهانرد

 .et al., 2018; Najafi Mirak et al., 2018آمارههرای

(Esmaeilzadeh Moghad et al., 2018; Najafi Mirak

 ،ssiکره ترکیبرری از دو معیرار پایررداری و عملکررد یررک

) ، et al., 2018در محرور افقری ،عملکررد دانره برهعنوان

واحررد اسررت ،مشررکالت

نمود یا بیان فنوتیی یرک ژنوتیرپ و در محرور عمرودی،

)

ژنوتیررپ در یررک شرراخ
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دسرررت آوردن درب درسرررتی از عوامرررل دخیرررل در

شاخ

های مختلف  AMMIسرنایده شرده

ها وابسته به ایرن واقعیرت اسرت کره پایردارترین

"ارزیابی کارایی مدلهای  AMMIو  ،... BLUPکریمی زاده و همکاران "34-43 ،1444

جدول  -4شاخ

انتخاب همزمان )(SSI

های پایداری ،رتبه ژنوتیپها و شاخ

برای ژنوتیپهای گندم دوروم

Table 4. Stability indices, rank of genotypes and simultaneous selection index (SSI) for durum wheat genotypes

اولین م لفه اصرلی بررای بررهمکنش ژنوترپ در محرید

ژنوتیپهررای  1 ،4 ،6 ،13 ،15 ،12 ،1و ( 14بررا عالمررت

قرار داده میشوند و برر پایره مقرادیر بزرگری (م برت یرا

منفرری) و ژنوتیپهررای  14 ،11 ،16 ،3 ،24 ،13و ( 11بررا

منفی) و کو کی (نزدیک بره صرفر و مبردخ مختصرات)

عالمت م بت) را باید ناپایدار و ژنوتیپهرای 3 ،1 ،5 ،2

اولین مولفه اصلی ،بهترتیب ژنوتیپها یا محیدهرا دارای

و  11را پایدار در نرر گرفته میشردند (شرکل -3الرف)

برهمکنش باال و یا پایین در نرر گرفته میشروند ،امرا برا

کرره البترره در بخشهررای بعرردی و بررا تازیررههای بیشررتر،

توجرره برره نتررایج نمررودار مرروزاییکی (شررکل  )1کرره در

نادرستی بخشهایی از این نتایج نشان داده شده است.

نخستین محور م لفه اصلی آن ،ماموع مربعات ژنوتیپ

بهنرر میرسد که ارزیابی ژنوتیپها با بایپالت نوع

در محید ( )SSGEسهم باالیی از تنروع کرل را داشرت،

دوم  ،AMMIکرره در آن پایررداری عملکرررد ژنوتیپهررا

بهنرر میرسرد کره ارزیرابی پایرداری ژنوتیپهرا برا ایرن

برپایه جایگاه آنها در محورهای مختصات برآمرده از دو

محور م لفره اصرلی میتوانرد همرراه برا رالش باشرد و

م لفه اصلی اول سنایده میشود ،با توجه به سهم براالی

نرردان نمیترروان برره نتررایج آن اطمینرران داشررت .بررا

این دو م لفره در بررهمکنش ژنوتیرپ در محرید (65/1

اینوجود ،برای مقایسه نتایج نمودارهرای بعردی برا ایرن

درصررد) ،نسرربت برره بررایپالت نرروع اول برره واقعیررت

نمودار ،به گونگی قرار گررفتن ژنوتیپهرا و محیدهرا

نزدیکتر باشد .ژنوتیپهرای  1 ،24 ،13 ،2 ،12 ،1و 15

در ایررن نمررودار اشرراره شررده اسررت .بررر ایررن اسرراف،

بررا بیشررترین فاصررله از مبرردخ بررایپالت ،سررهم برراالیی در

ژنوتیپهررای  3 ،1 ،5 ،2و  11نزدیکترررین ژنوتیپهررا برره

برهمکنش ژنوتیپ در محید داشرتند و از نررر عملکررد

مبدخ بایپالت بودند .البتره بیشرتر ژنوتیپهرا در اطرراف

دانررره ناپایررردار بودنرررد ،امرررا ایرررن ژنوتیپهرررا بهتررررین

محور عمودی پراکنده بودند و کمترین فاصله را از ایرن

یرررا برررعیفترین در برخررری یرررا تمرررام محیدهرررا و

محور داشتند .اگر بنا برر تصرمیمگیری دربراره پایرداری

دارای سازگاری به برخی از محیدها بودند ،بهطوریکه

ژنوتیپها بر پایره نخسرین محرور م لفره اصرلی میبرود،

در هررر بخررش بهترررین ژنوتیررپ ،ژنوتیررپ قرررار گرفترره
33
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ssi
ssi
ssi
ssi
rWAASB ASV SIPC EV ZA
16
24
17
16
19
8
27
29
35
25
14
31
36
35
31
6
12
10
9
13
5
16
20
21
17
11
27
34
34
32
10
21
23
20
21
4
8
14
16
10
19
20
18
16
19
12
12
7
6
12
1
10
18
22
11
15
19
15
12
19
17
39
37
36
38
2
21
19
21
19
18
22
23
22
24
13
26
18
17
25
7
18
13
12
16
9
18
15
15
16
3
20
20
22
19
20
29
34
33
34
عنوان کامل شاخ ها در جدول  2ارائه شده است

rZA
15
10
14
6
7
13
9
4
17
11
2
16
18
1
19
12
5
8
3
20

rEV
12
20
18
2
11
15
8
10
14
5
13
9
16
3
17
4
1
7
6
19

rSIPC
13
14
19
3
10
15
11
8
16
6
9
12
17
1
18
5
2
7
4
20

rASV
20
12
14
5
6
8
9
2
18
11
1
16
19
3
17
13
7
10
4
15

rGY
4
15
17
7
10
19
12
6
2
1
9
3
20
18
5
13
11
8
16
14

WAASB
11.01
6.533
8.026
5.758
5.667
7.261
6.709
5.275
11.48
7.757
4.141
10.8
11.29
4.502
11.39
7.762
5.893
6.698
4.849
11.55

عملکرد دانه
کد
Grain yield
Code
)(kg.ha-1
ASV SIPC
EV
ZA
G1
3264
31.90 58.60 0.05 0.23
G2
3098
17.60 60.40 0.10 0.15
G3
3074
19.00 71.40 0.08 0.19
G4
3231
12.60 41.20 0.02 0.13
G5
3203
13.00 50.60 0.05 0.13
G6
3066
15.30 60.40 0.06 0.17
G7
3153
15.70 51.60 0.04 0.15
G8
3239
10.00 46.70 0.05 0.13
G9
3404
28.60 62.70 0.05 0.25
G10
3470
17.10 44.60 0.03 0.16
G11
3207
7.47 48.00 0.05 0.10
G12
3343
28.00 57.90 0.05 0.23
G13
2995
31.80 64.80 0.06 0.25
G14
3073
10.40 34.00 0.03 0.09
G15
3252
28.50 68.20 0.07 0.25
G16
3143
18.50 43.00 0.03 0.17
G17
3200
13.50 37.30 0.02 0.13
G18
3222
15.90 44.70 0.04 0.14
G19
3089
11.60 42.60 0.04 0.11
G20
3120
27.30 76.10 0.09 0.26
The full title of the indics are presented in Table 2
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 .)Yanدر هرکرردام از بخشهررای ایررن

با شکل ( 2پیشبینی عملکررد برا  )BLUPنشران میدهرد

نمررودار ندبررلعی ،ژنوتیپهررای سررازگار بررا برخرری از

که ژنوتیپهای  1و  3برا آنکره میرانگین پیشبینری شرده

محیدها قابل شناسایی است ،بررای نمونره ،ژنوتیپهرای

مشررابهی داشررتند (شررکل  ،)2امررا الگرروی خررد آنهررا

پرمحصررول  1و  ،14برررای محیدهررای  6و  11مناسررب

(شکل -3ج) کامالً متفاوت بود ،دلیل این موبوع ایرن

بودند ،بنرابراین ژنوتیپهرای  14 ،3 ،11و  11عرالوه برر

است کره قردرمنلق نمرره  IPCA1ژنوتیرپ  1نسربت بره

عملکررد براال (برا بیشرترین مقرادیر در  )PC1از پایررداری

ژنوتپ  3بسیار بیشتر بود (شکل -3الف) که نشراندهنده

باالیی (با کمترین مقادیر در  )PC2نیز برخوردار بودند و

ناپایداری ژنوتیپ  1و پایداری ژنوتیپ  3است .در ادامه

میتوانند بهعنوان ژنوتیپهای بهینه در نرر گرفته شروند.

رتبههای کامالً متفاوت این دو ژنوتیرپ از نررر شراخ

سایر ژنوتیپها شرامل ژنوتیپهرای ،14 ،3 ،5 ،13 ،6 ،4

پایداری و عملکرد دانه دیده خواهد شد .از مقایسه ایرن

 11و  16بودند (شکل -3ب) .مشابه نترایج ایرن تحقیرق،

دو شکل مالحره شد کره ژنوتیپهرای  1و  14برا آنکره

پژوهشگران دیگرری نیرز برا اسرتفاده از روش برایپالت

بیشترین میانگین پیشبینی شده را داشتند( ،شکل  ،)2اما

نوع دوم ،ژنوتیپهای پایردار گنردم دوروم را شناسرایی

معادله خد آنها دارای شیب نزولی در مقایسره برا سرایر

(Mohammadi et al., 2015; Mohammadi et

ژنوتیپهای پایدار بود .بایرد توجره شرود کره رسرم ایرن

al., 2017; Letta et al., 2008; Kaya and Turkoz,

نمررودار بررر اسرراف اولررین م لفرره اصررلی اسررت کرره 36/3

).2016; Heidari et al., 2017; Kendal, 2019

درصررد از تغییرررات برررهمکنش ژنوتیررپ در محررید را

(et al., 2000

کردهانرد

شکل دیگر بایپالت ندبلعی یرا "کردام-برنرده-

توجیه میکند .از اینرو ،تازیههای تکمیلری برر اسراف

کاررا" ( ،)which-won-whereنمررودار عملکرررد اسررمی
( )Nominal yieldاسررت (et al., 2019b

سایر شاخ

 )Olivotoکرره

ها ارائره شرده اسرت کره در بررآورد آن از

امتیازهای تمام م لفهها بهره گرفته شده است.

محور  Xو  Yآن بهترتیب ،مربو به امتیاز اولرین م لفره

بایپالت نوع سوم (عملکرد دانره در برابرر میرانگین

اصلی محید و عملکرد ژنوتیپهرا اسرت (شرکل -3ج).

وزنی نمررات منلرق یرا  ،)WAASBبره هرار بخرش یرا

در این نمودار ،برای هر کدام از ژنوتیپها یک خرد برا

ارب تقسیم شد (شکل -3د) کره در آن ژنوتیپهرا از

معادله  y=a+bxنوشته میشود که در آن  ،xنمرره محرور

نرر پایداری برا شراخ

 WAASBو میرانگین عملکررد

م لفه اصلی اول ( )IPCA1محینی؛  ،aمیانگین کرل هرر

دانه برهطور همزمران ارزیرابی میشروند .در رارب اول

ژنوتیپ و  ،bاولین م لفره اصرلی ( )IPCA1هرر ژنوتیرپ

(ربع  ،)Iژنوتیپهای  24 ،1 ،2 ،16 ،3 ،6و  13برا توجره

است ( .)Olivoto et al., 2019bژنوتیپهرای ،2 ،3 ،1 ،5

بررره سرررهم زیررراد در بررررهمکنش ژنوتیرررپ در محرررید،

 16 ،14 ،11 ،11و  1برا توجرره بره کمترررین امتیراز م لفرره

ژنوتیپهای ناپایدار و دارای عملکررد کمترر از متوسرد

اصررلی اول (برررایب  bیررا شرریب خررد) ،سررهم نررا یزی

کررل بودنررد (et al., 2019b

 ،)Olivotoبنررابراین ایررن

در برررهمکنش ژنوتیررپ در محررید داشررته و از پایررداری

ژنوتیپها عالوه بر ناپایداری باال ،با توجه به اینکه در ایرن

بیشررتری برخرروردار بودنررد ،حررال آنکرره ژنوتیپهررای

ارب هیچ محینی قرار نداشت ،بره محیدهرای ویرژهای

دیگر در محیدهای مختلف عملکرد متفراوتی داشرته و

نیررز سررازگار نیسررتند و ژنوتیپهررای منلرروبی محسرروب

ناپایرردار بودنررد .ژنوتیپهررای  1و  12کرره در برخرری از

نمیشوند .در ارب دوم (ربع  ،)IIژنوتیپهرای ،12 ،15

محیدها و بر اساف پیشبینری برا  BLUPدارای عملکررد

 14 ،1و  ،13با وجرود داشرتن عملکررد براالتر از میرانگین

برراالیی بودنررد (شررکل  ،)2بررهدلیل شرریب خررد برراال،

کررل ،بررهدلیل مقرردار برراالی  ،WAASBناپایرردار هسررتند.
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در رخف آن بخش بررای محیدهرای واقرع در آن اسرت

ژنوتیپهای ناپایداری بودند .بررسی همزمان این نمودار
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الف ()a

د ()d

ج () c

هار سال در پنج مکان) .بایپالت AMMI1

شکل  -3دیاگرامهای ارزیابی عملکرد دانه ژنوتیپهای گندم دوروم در  24محید (ترکیب
(الف) ،بایپالت ( AMMI2ب) ،نمودار عملکرد دانه اسمی در برابر نمرات اولین محور م لفه اصلی محینی برهمکنش (( )IPCA1ج) و
بایپالت عملکرد دانه در مقابل میانگین وزنی نمرات منلق برای بهترین پیشبینیهای نااریب خنی از برهمکنش ژنوتیپها با محید
(( )WAASBد) .یک ژنوتیپ فربی بسیار پرمحصول و کامالً پایدار با یک دایره سیاه نشان داده شده است .پیکانهای افقی و عمودی سیاه به
ترتیب جهت افزایش عملکرد و پایداری را نشان میدهند
Fig. 3. Diagrams for analysis the grain yield of durum wheat genotypes evaluated in 20 environments (combinations of four years in five
locations). AMMI1 biplot (a), AMMI2 biplot (b), Nominal grain yield vs the first environmental interaction principal component axis
(IPCA1) plot (c) and Biplot of the grain yield vs weighted average of absolute scores for the best linear unbiased predictions of the
genotypevs-environment interaction (WAASB) (d). A hypothetical highly productive and broadly adapted genotype is depicted by a
black circle and horizontal and vertical black arrows indicate the direction of the increase in yielding and stability, respectively

باشررد ،عملکرررد ژنوتیررپ پایرردارتر خواهررد بررود) ،دارای
عملکرد پایدار شناخته شدند که در بایپالتنوع دوم نیرز
پایدار بودند .محیدهای این ناحیه ،محیدهرای برا قابلیرت
تشخی پایین و دارای عملکرد پایین بودند .ژنوتیپهرای
واقع در رارب هرارم (ربرع  )IVبرهدلیل بزرگری متغیرر
پاسخ (دارا بودن عملکررد براال) و پایرداری عملکررد براال

محیدهای واقع در این ناحیه (بهویژه  ،)E3برهدلیل داشرتن
مقرادیر برراالی متغیررر پاسررخ و همچنررین توانررایی تشررخی
خوب میتوانند بهصورت ویژه مرورد توجره واقرع شروند.
ژنوتیپهای  11و  14در ارب سوم (ربرع  ،)IIIبرا آنکره
عملکرد کمتر از میانگین کرل داشرتند ،امرا برهدلیل پرایین
بررودن مقررادیر ( WAASBهررر قرردر ایررن شرراخ پررایینتر
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ب ( )b
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(مقرررادیر پرررایین  ،)WAASBبسررریار پرمحصرررول و دارای
پایداری عملکرد بیشتری هسرتند کره شرامل ژنوتیپهرای
 3 ،5 ،4 ،11و  11بودند .در شکل -3ج ،ژنوتیپ  11و ،4
در مقایسه با سه ژنوتیپ دیگر ،بهترتیب دارای شیب خرد
رو برره برراال و رو برره پررایین بودنررد و از پایررداری عملکرررد
کمتررری برخرروردار بودنررد ،حررال آنکرره برپایرره شرراخ
 WAASBپایرردار بودنررد .بررا توجرره برره اینکرره در محاسرربه
شاخ  ،WAASBکلیره م لفرههای اصرلی برهکار گرفتره
شدند ،پایداری عملکرد را به شکل بهتری نشران میدهنرد
و ژنوتیپهررای برگزیررده بررا ایررن شرراخ از پایررداری
منمئنتری برخروردار هسرتند .برایپالت WAASB×GY
(شررکل -3د) کرره تفسرریر همزمرران پایررداری و عملکرررد را
اناام میدهد ،میتواند برای شناسایی ژنوتیپهای پایردار
برای همره محیدهرا برهکار رود ،حرال آنکره نمودارهرای
بایپالت( AMMI1شکل -3الف) و ( AMMI2شرکل -3
ب) برای شناسایی ژنوتیپهای سازگار بررای محیدهرای
ویژه کاربرد بیشتری دارد .مهمترین مزیت ایرن برایپالت
نسررربت بررره دو برررایپالت  ،AMMIبهرهگیرررری از همررره
محورهای  IPCAدر محاسبه آن است که از آن بخشری از
برررهمکنش ژنوتیررپ در محررید کرره در  IPCA1و IPCA2
بروز پیدا نکرده است را نیز در رتبهبندی ژنوتیپها برهکار
میبرررد ( .)Olivoto et al., 2019aبعررالوه در رسررم ایررن
نمررودار بررایپالت ،رویکرررد مرردل مخررتلد بررهکار برررده
میشود کره امکران تخمرین پارامترهرای مهرم در ژنتیرک
کميی همچون واریان های ژنوتیپی ،بررهمکنش ژنوتیرپ
در محید ،وراثتپذیری عمومی ،وراثتپذیری بر اسراف
میانگین و همبستگیهای ژنتیکری واریران را هرم فرراهم
میکند (.)Olivoto et al., 2019b
در شکل  4رتبههای ژنوتیپها بسته بره وزنهرای داده
شررده برره هرکرردام از دو شرراخ متغیررر وابسررته ( )GYو
پایداری ( )WAASBنشران داده شرده اسرت .در مسرتنیل
سیاهرنر ،شناسایی ژنوتیپها با معیار گزینش همزمان برر
اسرراف میررانگین عملکرررد دانرره ( )Yو شرراخ پایررداری
( ،)WAASBیعنی مقرادیر  WAASBYانارام شرده اسرت
که در آن وزندهی  54:54برای هر دو شراخ عملکررد

در اولین ستون سرمت رپ ایرن نمرودار (شرکل ،)4
رتبهبندی فقد بر اساف شاخ

پایداری  WAASBانارام

شرررد کررره در محرررور  Xآن ،وزن شررراخ
( )WAASBو شاخ

پایرررداری

متغیر وابسته ( )GYبهترتیب  144و

صفر در نرر گرفته شده است و بر اسراف آن پایردارترین
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دانه و  WAASBاستفاده شرد کره بیرانگر اهمیرت یکسران
ژنوتیپها از نرر پایداری و عملکرد دانه اسرت ،یعنری در
گرزینش یرک ژنوتیرپ ایررن دو شراخ هرر دو بره یررک
اندازه اهمیت داده شردهاند .برر ایرن اسراف ،ژنوتیپهرای
 11 ،5 ،4 ،3 ،11 ،14و  14 ،13و  11بررا داشررتن بیشررترین
مقردار  WAASBYبرر اسراف وزندهری ( 54:54مسررتنیل
سیاهرنر شرکل  ،)4ژنوتیپهرای پایردار دارای عملکررد
دانررره بررراال بودنرررد .در شرررکل -3د ،ایرررن ژنوتیپهرررا در
اربهای دوم ( 14و  ،13با عملکرد باال ،امرا ناپایردار)،
سرروم ( 14و  ،11بررا عملکرررد کمتررر از میررانگین کررل ،امررا
ناپایررردار) و هرررارم ( 5 ،4 ،3 ،11و  ،11پرمحصرررول و
پایدار) قرار داشتند ،بنرابراین برهنرر میرسرد کره بسرته بره
وزن دو شاخ پایداری و میانگین عملکررد ،میتروان برا
مقایسه این دو نمودار به یک ارزیرابی فراگیرر از پایرداری
ژنوتیپها دست یافت .با توجه به اینکره امتیازهرای برخری
از ژنوتیپهررررا (ماننررررد  11 ،14و  )14در دو  IPCAاول،
بسیار پایین بود ،گزینش یا حذف این ژنوتیپها بر اسراف
آمارههای مبتنری برر دو م لفره اصرلی اول یرا نمودارهرای
بایپالت مربوطه ممکن است به نترایج اشرتباهی بیناامرد،
شاخ  WAASBمبتنی برر مراتری  BLUPقابرل توصریه
است و نتایج بدست آمرده از آن قابلیرت اعتمراد بیشرتری
دارد .در صررورت سررهم پررایین دو م لفرره اصررلی اول در
برهمکنش ژنوتیپ در محید ،باید تفسیر نتایج با شراخ
 ASVبا احتیا اناام شود ،زیرا تنهرا بخرش سراده  GEIرا
میترروان در اولررین م لفررههای اصررلی نشرران داد و ممکررن
است بخش پیچیده  GEIدر این شراخ و بایپالتهرای
مربوطه حذف شده باشد ( .)Olivoto et al., 2019bدر این
شراید ،برای شناسایی ژنوتیپهرای پرمحصرول و پایردار،
بررررایپالت ( WAASB×GYشررررکل -3د) یررررا نمررررودار
( WAASBYشکل  )4میتواند مناسبتر باشد.
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ژنوتیپهررا  5 ،3 11 ،14 ،11و  4بودنررد و ژنوتیپهررای ،1
 1 ،15 ،13و  24کمترین پایداری را داشتند .روشن اسرت
کره ایررن رتبهبنرردی نمیتوانرد درسررت باشررد ،زیرررا در آن
هیچگونه توجهی به عملکرد دانه ژنوتیپهرا نشرده اسرت.
در این نمودار از رپ بره راسرت ،در هرر سرتون بره وزن
متغیررر پاسررخ (عملکرررد دانرره)  5درصررد افررزوده و از وزن
شرراخ

پایررداری ( 5 ،)WAASBدرصررد کاسررته شررد،

بهطوریکره در آخرررین سررتون سررمت راسررت ،رتبهبنرردی
ژنوتیپهررا فقررد بررر اسرراف عملکرررد دانرره (بررا وزن 144
درصد) اناام گرفت .بر ایرن اسراف ژنوتیپهرای ،1 ،14
 1 ،12باالترین عملکرد دانه و ژنوتیپهای  14 ،6 ،13و 3
کمترین میزان عملکرد را داشتند .خوشههای سمت رپ
این نمودار ،بررای شناسرایی گروههرای ژنروتیپی برا نمرود
مشابه پایداری عملکرد و میانگین عملکرد دانه بهکار برده
میشرررود .ژنوتیپهرررای  13 ،6 ،3و  24در خوشررره اول،
ژنوتیپهایی کممحصول و ناپایدار از نررر عملکررد دانره
هسررررتند .ژنوتیپهررررای  12 ،15 ،1و  1در خوشرررره دوم،
ژنوتیپهای پرمحصول ،اما ناپایدار از نررر عملکررد دانره
هسررتند .در خوشرره سرروم ،ژنوتیپهررای بررا ،14 ،5،13 ،11
 2 ،16 ،11و  1با عملکرد پایردار ،امرا کرممحصرول قررار
دارند .در آخرین خوشه ،ژنوتیپهای  11 ،3 ،4و  14قرار
داشررتند کرره پرمحصررول و پایرردار بودنررد کرره در مسررتنیل
سیاهرنر شکل  ،4بر اساف وزن  54:54برای دو شاخ
نیز در رتبههای اول تا هارم گزینش همزمان برا پایرداری
عملکرد و عملکرد دانه ( )WAASBYقرار داشتند.
برای افزایش کارایی انتخاب ژنوتیپهای با عملکررد
برراال و پایررداری عملکرررد از شرراخ انتخرراب همزمرران
استفاده شد (جدول  )4که حاصل جمع رتبه ژنوتیپها در
هر کدام از شراخ های ( AMMIدر اینارا شرامل ،ASV
 EV ،SIPCو  )ZAو رتبرره ژنوتیررپ از نرررر متغیررر پاسررخ
(عملکرررد دانرره) اسررت و مقررادیر پررایینتر منلرروب اسررت
( .)Bocianowski et al., 2019با وجود آسان برودن تفسریر
پایداری و میانگین عملکرد دانه با این شراخ ها ،وجرود
ابهامهایی در آن میتواند به درب نادرست در انتخاب یرا
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توصیه یک ژنوتیپ بیناامد .بررای م رال ،مقردار شراخ
 ssiEVبرای دو ژنوتیرپ  12و  11برابرر برا  12برود ،حرال
آنکره ایررن عرردد از جمرع  3+1برررای ژنوتیررپ  12و 11+1
برای ژنوتیپ  11حاصل شده است .با توجره بره اینکره در
ژنوتیررپ  ،12رتبرره عملکرررد دانرره ( )3بهتررر اسررت و در
ژنوتیپ  ،11رتبه پایداری عملکرد دانه ( )1بهتر اسرت ،برا
اسرررتفاده از ایرررن شررراخ انتخررراب همزمررران (،)ssiEV
ژنوتیپهررایی بررا الگوهررای متفرراوت برررای آزمایشهررای
ندمحینی ،مشرابه در نررر گرفتره شردهاند .بایرد در نررر
داشت که توصیه یک ژنوتیپ با پایرداری عملکررد دانره،
اما با عملکرد پایین (مانند ژنوتیپ  )11با توصیف ژنوتیپی
که در یک محید عملکرد خوبی دارد ،اما در سایر موارد
دارای عملکرد پایینی است (یعنی یرک ژنوتیرپ ناپایردار،
مانند ژنوتیپ  )12کامالً متفراوت اسرت و در حالرت دوم،
توصیه ژنوتیپ برای محیدهای خاد بایرد بررسری شرود
( ،)Olivoto et al., 2019bحال آنکه شاخ  ،SSIهرر دو
ژنوتیپ را دارای ارزش یکسان فرج میکنرد .رتبهبنردی
نررین ژنوتیپهررایی برا شرراخ  WAASBYبررا توجرره برره
وزندهیهای متفاوت میتواند مشابه هرم نباشرد ،نانچره
در شررکل  4دیررده میشررود ژنوتیررپ  11در خوشرره سرروم
(ژنوتیپهای با عملکرد پایدار و کممحصرول) و ژنوتیرپ
 12در خوشرره دوم (ژنوتیپهررای پرمحصررول ،امررا دارای
عملکرد ناپایدار) قرار گرفتند.
نکته دیگری که در هنگام استفاده از این شراخ ها
باید به آن توجه کرد این اسرت کره اسرتفاده از شراخ
انتخرراب همزمرران غیرپررارامتری ( )SSIبرررای شناسررایی
ژنوتیپهایی که میانگین و پایداری عملکرد دانه براالیی
دارنررد ،برره شرررطی قابررل پررذیرش اسررت کرره رتبرره برررای
پایرداری بررا  ASVیرا هررر کردام از شرراخ های AMMI
دیگر قابل اعتماد باشد .برای م ال دو م لفه اصلی که در
محاسبه  ASVاستفاده شدهاند ،سهم باالیی از برهمکنش
ژنوتیپ در محید را داشرته باشرند .اگرر توجیره الگروی
 GEIدر دو  IPCAپایین باشد ،رتبره  ASVممکرن اسرت
گمراهکننده باشد .بنابراین هنگام استفاده از این شراخ
باید به این موبوع دقت شود.
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Fig. 4. Ranks of durum wheat genotypes considering different weights for stability and yielding. The most-left ranks were
obtained considering the stability only. The most right-ranks were obtained considering the grain yield only. Between the
extremes, the ranks were obtained different weights for stability and yielding. The four clusters represent four classes of
genotypes: (1) Poorly productive and unstable genotypes; (2) productive but unstable genotypes; (3) stable but poorly
productive genotypes; and (4), highly productive and stable genotypes

نفیجهگیري

بودند .هنگرامی کره از شراخ انتخراب همزمران ()SSI
برررای ایررن شرراخ ها اسررتفاده شررد ،بررر اسرراف معیررار
 ،ssiASVژنوتیپهررای  4 ،11 ،3و 14؛ معیررار ،ssiSIPC
ژنوتیپهرررررررای  3 ،11 ،4 ،14و 13؛ معیرررررررار ،ssiEV
ژنوتیپهرررررای  11 ،12 ،4 ،14و  13و معیرررررار ،ssiZA
ژنوتیپهررای  11 ،،14 ،11 ،3و  13برترررین ژنوتیپهررا
بودند .از بین شراخ های مختلرف  ،AMMIروشهرای
 ssiZA ،ssiEVو ،ssiSIPCکره در محاسربه آنهرا عرالوه
بررر پایررداری عملکرررد دانرره برره میررانگین عملکرررد دانرره
ژنوتیپهررا نیررز توجرره شررده اسررت ،بهتررر از شرراخ های
دیگررر ،ژنوتیررپهررای پرمحصررول و پایرردار را تشررخی
دادند .با این وجود ،با توجه بره اینکره برا اسرتفاده از ایرن
شاخ های انتخاب همزمان ،ژنوتیپهایی برا الگوهرای
متفرراوت برررای آزمایشهررای نرردمحینی ،میتواننررد
مشابه در نرر گرفته شوند ،مانند م ال مربرو بره یکسران

در این تحقیق پ از بدسرت آوردن اطمینران از اثرر
معنرریدار برررهمکنش ژنوتیررپ در محررید بررا روشهررای
مختلف تازیه پایداری عملکرد اناام شد و نتایج آنها با
یکدیگر سنایده شد .البته پیش از اناام این تازیرهها برا
نمودار موزاییکی مشاهده شد که نخسرتین محرور م لفره
اصلی سهم باالیی از تنوع ژنوتیپی و محور مولفره اصرلی
دوم سهم باالیی از تنروع ژنوتیرپ در محرید را داشرتند.
کارایی نمودار موزاییکی در این است که سهم هر یرک
از اجزای ژنوتیپ و ژنوتیپ در محرید را در هرکردام از
م لفررهها برره صررورت شررمی نشرران میدهررد .بررر پایرره
شررررراخ  ،ASVژنوتیپهرررررای  11 ،14 ،3 ،11و 16؛
شررررراخ  ،SIPCژنوتیپهرررررای  11 ،4 ،11 ،14و 16؛
شررررراخ  ،EVژنوتیپهرررررای  16 ،14 ،4 ،11و  14و
شرراخ  ،ZAژنوتیپهررای  3 ،11 ،11 ،14و  11پایرردار
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شکل  -4رتبههای ژنوتیپهای گندم دوروم با در نرر گرفتن وزنهای مختلف برای پایداری و عملکرد .اولین رتبه سمت پ،
صرفا بر اساف پایداری بدست آمده است .آخرین رتبه سمت راست نیز با در نرر گرفتن عملکرد دانه بدست آمده است .بین این
دو انتها ،رتبهها از وزنهای مختلف پایداری و عملکرد بدست آمده است .هار خوشه ،هار گروه ژنوتیپی را نشان میدهد)1( :
ژنوتیپهای بعیف از نرر عملکرد و ناپایدار )2( ،ژنوتیپهای پرمحصول اما ناپایدار )3( ،ژنوتیپهای پایدار اما کممحصول و ()4
ژنوتیپهای بسیار پرمحصول و پایدار
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 برر اسراف ایرن.در یک نمودار دوبعدی فراهم میآورد
 پرمحصررول و1  و14  و11 ،3 ،4 شرراخ ژنوتیپهررای
 در ماموع به نرر میرسد کره بررای یرک.پایدار بودند
 اسرررتفاده از نمرررودار،نتیارررهگیری برررا اطمینررران بررراال
 برررای144  بررا وزندهرری متغیررر از صررفر ترراWAASBY
 و میانگین عملکررد دانره میتوانرد برهWAASB شاخ
نتررایج منمئنتررری از تازیرره پایررداری بررا بهرهگیررری از
 درAMMI  وBLUP ،تازیررههایی ماننررد تازیرره عرراملی
 با توجه به اینکره.شناسایی ژنوتیپهای برگزیده بیناامد
از مرردل مخررتلد و همچنررین تمررام م لفررهها در محاسرربه
 بهنرر میرسد که ایرن، استفاده شدWAASBY شاخ
.شاخ برتر از سایر شاخ ها باشد

،ssiEV  از نررر شراخ11  و12 بودن رتبه ژنوتیپهای
نتررایج حاصررل از ایررن شرراخ ها میتوانررد گمراهکننررده
 بررر مبنررای دو م لفررهAMMI2  نمررودار بررایپالت.باشررد
 را برررهعنوان11  و14 ،3 ،11  ژنوتیپهرررای،اصرررلی اول
 برا توجره.ژنوتیپهای با عملکرد پایدار شناسایی کردند
 تمرام م لفرههای،AMMI2 به اینکه در محاسبه بایپالت
اصلی سهیم نیستند و فقد م لفههای اصلی اول و دوم برا
 درصررد از برررهمکنش ژنوتیررپ در21/3  و36/3 توجیرره
 از شاخ پایداری ژنوتیپی،محید بهکار گرفته شدهاند
 استفاده شرد کره پتانسریل ارائره برآوردهرایWAASBY
قابل اطمینان از پایداری عملکرد را دارد و امکان تفسریر
همزمان بر پایه میانگین عملکررد و پایرداری عملکررد را
منابع مورد اسففاده
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identifying high-yielding durum wheat (Triticum turgidum L. var. durum) genotypes
adapted to warm rainfed regions of Iran

Karimizadeh, R.1, H. Ghojogh2, T. Hosseinpour3, M. Armion4, K. Shahbazi5
and P. Sharifi6
ABSTRACT
Karimizadeh, R., H. Ghojogh, T. Hosseinpour, M. Armion, K. Shahbazi and P. Sharifi. Evaluating of the efficiency of
AMMI and BLUP models and their integration for identifying high-yielding durum wheat (Triticum turgidum L. var. durum)
genotypes adapted to warm rainfed regions of Iran. Iranian Journal of Crop Sciences. 23(1): 30-48. (In Persian).

The aim of this study was to evaluate the efficiency of yield stability analysis models and to assess genotype
× environment interaction effect on grain yield of 20 durum wheat genotypes for identifying high yielding and
adapted genotypes by BLU and AMMI models using experimental data of four cropping cycles (2009-2013) in
five filed stations in warm rainfed regions of Iran. The results of Likelihood ratio test (LRT) showed that the
effect of genotype and genotype × environment interaction on grain yield was significant. Therefore, the best
linear unbiased predictors (BLUPs) analysis was considered appropriate for these data. According to AMMI
stability value (ASV) index, genotypes 11, 8, 14, 19 and 16 had more yield stability. Simultaneous selection
index (ssiASV) based on ASV identified genotypes 8, 11, 4 and 10 in terms of grain yield and yield stability as
superior genotypes. Given that by using these simultaneous selection indices, genotypes with different patterns
for multivariate trials can be considered similar, the results can be misleading. Based on the first two main
components, AMMI2 biplot diagram identified genotypes 19, 3, 14 and 11 as genotypes with yield stability. The
results of the mosaic diagram showed that the contribution of genotype and genotype × environment interaction
were 14.94% and 85.06% of the total variation, respectively. Based on weighted average of absolute scores
(WAASBY) index using BLUP analysis, genotypes 4, 8, 11, 10 and 7 were identified as high yielding with yield
stability. In general, usin mixed model as well as all the components in calculating the WAASBY index, it can
be concluded that this index is superior to other indices.
Key words: Biplot, Durum wheat, Singular value decomposition, Simultaneous selection index and
Weighted average of absolute scores.
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