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دهیچک
با سه تکرار در یکامل تصادفيهادر قالب طرح بلوكAgropyron trichophorumاکسشن از گونه 24عملکرد علوفه خشک 

استان یعیو منابع طبيقات کشاورزیمرکز تحقیقاتیتحقستگاهیدر ا)خشکیتنش(میو د) بدون تنش(عاديياریط آبیدو مح
ن یبيداریمعناختالفانس یه واریج تجزیبر اساس نتا.بررسی شدمدت دو سال بهد غربآباکرمانشاه واقع در شهرستان اسالم

. دار شدیمعندرصد 1ط در سطح یمح×اثر متقابل اکسشن.مورد مطالعه مشاهده شديهاطین محیو همچنیمورد بررسيهااکسشن
دار یمعندرصد 1ند و در سطح کردان یانس اثر متقابل را بیدرصد از وار77/96اثر متقابل یاصلمؤلفه دو ،AMMIه یبر اساس تجز

را314و12-7،313،13-5، 10- 8،7-4يهااکسشن،ايخوشهه یو تجز) p>05/0(حاصل از آزمون دانکنيبندگروه. شدند
ياثر متقابل و پارامترها،یاصلهاي مؤلفهبر اساس . ک گروه قرار دادیدر عملکرد علوفه خشک يبرابرتر يهاعنوان اکسشنبه
یاصالحيهابرنامهبرايیو قابل معرفعلوفه داشتندعملکرد يبرایعموميداریپان یشتریب10-7و 8- 4يهااکسشنيداریپا
یاختصاصيسازگارعاديياریط آبیبا شرا12-13و313، 7-5يهااکسشن. باشندیاستان کرمانشاه مییط آب و هوایشرايبرا

د بر یکأبا تویژه بهیاصالحيهادر برنامهیقابل معرفداشت وط تنش یبا شرایاختصاصي، سازگارزین314اکسشن .نشان دادند
.باشدیم استان کرمانشاه میط دیشرا

AMMIمدل سازگاري، آگروپایرون، تنش خشکی، :يدیکلهاي واژه

مقدمه
انیمهم خانواده گندميهااز جنسیکیرون یآگروپا

ن یاز مهمترود یرویران میگونه آن در ا21که است،
ن یا. باشدیمخشک و معتدل مهینینواحيهاگراس

ه علوفه چراگاه یتهيبرا،یساله مقاوم به خشکچنديهاگونه
با ارزش ت منابع آبیریو مدت خاكیتثبو مرتع دام،

,Bromandan & Motamedi(هستند  و از نظر ) 2007
Vogel)قرار دارند یاهان مطلوب مرتعیعملکرد در دسته گ
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& Moore, ن جنس، یايهان گونهیاز مهمتریکی.(1998
.Agگونه trichophorumباشدمی)Bromandan &

Motamedi, ط یبه شرایعیوسي، که سازگار)2007
Daniel)ا دارد یو ارتفاع از سطح دریی، دمایرطوبت et al.,

در زمستان دارد،يو سرمایبه خشکیمقاومت کم.(2003
متر یلیم350تا 300انه یسالیبا حداقل بارندگیمناطق
متر را یلیم300تا 250یدگو حداقل بارنکندمیرشد

تا 1000این گونه بین ارتفاعی رشد دامنه. دینمایتحمل م
ن به یی، اما در ارتفاعات پاباشدمیا یمتر از سطح در2700
داردازینيشتریرطوبت ببه بذر د یتوليبراورودیبذر م

(Smoliak et al., ممکن است ياریط آبیاما در شرا،(2003
به ینییتحمل پاالبته . د بذر نداشته باشدیچند سال توليبرا

رشد یفاقد زهکشيهادارد و در خاكط مرطوب یشرا
م وابسته به یط دیعملکرد علوفه آن در شرا. نداردیمناسب

باشد یدر تابستان مویژه بهیع بارندگیتوزانه ویسالیبارندگ
(Daniel et al., .Agگونه یمقاومت به خشک. (2003

trichophorum از کمترAg. desertotum وAg.

cristatumو یشن- یبا بافت لومییهاخاكدر . باشدیم
قلیایی و ن ییپايزی، حاصلخکندیرشد میخوببهکم عمق

ط خشک را بهتر از یا و شرای، ارتفاع از سطح درخاكبودن 
Ag. intermedumکند یتحمل م(Smoliak et al., 2003) .

دستبهاصالح نباتات، یالمللنیمراکز بیهدف اصل
باال و مقاوم به يداریع، پایوسيآوردن ارقام با سازگار

از یدر برخ.)Crossa,1990(باشد یمیطیمحيهاتنش
را مترادف با تنوع عملکرد در يمطالعات، اصطالح سازگار

را ثبات عملکرد در طول چند يداریها و اصطالح پامکان
ن است که یمطالعات فرض بر ابیشتر در یول،اندسال دانسته

پ در یک ژنوتیيداریان پایشده، بيریگاندازهيداریپا
ها، ها و مکانط شامل سالین محیبنابرا، زمان و مکان است

ن عوامل است یاز ایبیا ترکیمتنوع و یتیریا اعمال  مدی
)Meshkani, ان شده یبیپیژنوتيداریدو نوع پا). 1968

،است) Homostatic(ک یهموستاتيدارینوع اول پا،است
يهاطیرا در محیپ، عملکرد ثابتیک ژنوتیکه در آن 

ق محاسبه یاز طريدارین پایدهد، ایمختلف نشان م

يداریپا. شودیمیابیها ارزطیپ در محیک ژنوتیانس یوار
-طید به محیها باپیست چون ژنوتیک مطلوب نیهموستات

Hayward)نشان دهندیکافواکنشمناسب، يها et al.,

که در آن عملکرد ،استیزراعيداریگر پاینوع د.(1993
ش ارتباط یط مورد آزمایمحيدیتولظرفیتها به پیژنوت

از یعیبه محدوده وسیزراعيداریاگر پا. شودیداده م
و اگر به محدوده یعموميها نسبت داده شود سازگارطیمح

-یمیخصوصيها مربوط شود سازگارطیاز محیکوچک
Hayward)باشد  et al., 1993).

- روش،ونیه رگرسیتجز،انسیه واریک تجزیچهار تکن

و یپیه واکنش ژنوتیتجزيروبرتأکید ره با یچند متغيها
ر پذیر و اثر متقابل ضربپذیجمعیشیمدل اثرات افزا

(AMMI)يداریپایابیارزيبراير پارامتریغيهاو روش
Hayward)از ارقام وجود دارد يک سریک یآگرونوم et

al., ع خطا و شناخت ینرمال بودن توزيهافرض.(1993
(Bilinear)یدوگانه خطیضربيهامدلدر عمالً یهمبستگ

اثر متقابل مطالعهيبرا،)(Biadditiveیشیا دوگانه افزای
یضربيهامؤلفه. باشدیکننده مژنوتیپ و محیط محدود

) GLM(افتهیم یتعمیخطيهااثرات متقابل در مدليبرا
یمتقابل ضربر و اثراتیپذجمعیشیاثرات افزامانند 

)GAMMI ( مدل وAMMIت را کاهش دادهین محدودیا
,Gauch)(است  ه یب تجزیدر واقع ترکیامروش .1992

,Gauch)باشدی میاصلهايه مؤلفهیانس و تجزیوار

انس یه وارین روش ابتدا با استفاده از تجزیکه در ا؛(1992
به ه یبا استفاده از تجزدبعر و پذیجمعیاثرات اصل،یمعمول
ط را که معروف به یپ و محیاثر متقابل ژنوتیاصلهايمؤلفه

در .دهندمیل قراریوتحلهیمورد تجز،استیاثر متقابل ضرب
ت با توجهپاليبايها بر روطیها و محپیژنوتتینها
-مکانیاصليهار مؤلفهیز عالمت مقادیو نیمقدار، بزرگبه

ن کار موجب ساده شدن یا.شوندیداده مش یو نمایابی
هاطیها و محپیژه ژنوتیباط در مورد اثرات متقابل وناست

24ق ین تحقیدر ا. (Romagosa and Fox,1993)شودیم
.Agگونهازاکسشن  trichophorumیمنظور بررسبه

يهار روشیو ساAMMIعملکرد علوفه، با روش يداریپا
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ش جداگانه یدو سال در قالب دو آزمایطيداریه پایتجز
.شدیط تنش و بدون تنش بررسیدر دو مح

هامواد و روش
د آباقات اسالمیستگاه تحقیایقاتیتحقمزرعهش در یآزما

یعیو منابع طبيقات کشاورزیغرب متعلق به مرکز تحق
و عرض º46،59´ییایاستان کرمانشاه، با طول جغراف

، ارتفاع از )بافت متوسط(با خاك لوم ، º34، 08´ییایجغراف
400ساالنه ین بارندگیانگیمتر و م1260ا یسطح در

. انجام شدگرادسانتیدرجه 20متر و متوسط دما یلیم
در اسفند ی، براساس آمار هواشناسیزان بارندگین میشتریب

زان یم.ن ماه بودیدر فروردیرات بارندگیین تغیماه و کمتر
زان یر را بر مین تأثیشتریبهشت و آبان بیارديهاماهیبارندگ

ییانتهایبارندگ. گذاشته استيعملکرد محصوالت بر جا
ثر بر ؤن عوامل میاز مهمتر) هاي اردیبهشت و خرداددر ماه(

باشدین منطقه میم و عملکرد مرتع در ایکشت د

(Farshadfar et al., گونهاز اکسشن 24تعداد . (2010
Ag. trichophorum ها قات جنگلیتحقمؤسسه از بانک ژن

و در قالب دو )1جدول شماره (ه شد یتهکشور و مراتع 
مدت دو سال بهو تنشیط آبیش جداگانه در دو محیآزما

يهارت طرح بلوكصوبه) 1391و 1390هاي طی سال(
در مجموع چهار (شدیتکرار بررس3با یکامل تصادف

25فاصله بهفیهر کرت چهار رديبرا). آمددستبهط یمح
متر یسانت40فاصلهبهبوته5ف یهر رديمتر و بر رویسانت

، )ک متر بودیطول هر کرت دو متر و عرض آن (کشت شد 
اختصاص هر . ن شدییمتر تعیسانت75ها ن کرتیبفاصله 

. انجام شدیطور تصادفبهمار در هر تکراریک تیپالت به 
-انجام و مبارزه با علفياریکبار آبیهر هفته یآبطیدر مح

بعد از برداشت کل . انجام شدیکیصورت مکانبههرزيها
آزاد خشک شد و يدر هوا،تر برداشت شدهعلوفه،کرت
يآمده برادستبهعملکرد ون یگرم توز±5با دقت بعد 

.شدلوگرم در هکتار محاسبه یعلوفه خشک برحسب ک

Ag. trichophorumبراي گونهمورد مطالعهيهااکسشنآوري و کد بانک ژن منطقه جمع،فهرست-1جدول 

کد بانک ژن منطقه شماره کد بانک ژن منطقه شماره
یقوچ2 سلماس- یگردنه قوچ 13 6-10 شهرکرد-چهار تاغ 1

13-1 رمیسم- قلعه آرزومند 14 13-13 اسوجی-پاتاوه  2
13-2 رمیسم- قلعه آرزومند 15 4007 اصفهان-دنیفر 3
13-8 رمیسم-حناستگاه یا 16 13-3 رمیسم- قلعه آرزومند 4
4-8 اسوجی-مند یم 17 7-10 چهارمحال-سبزکوه 5
8-6 اسوجی-روزآبادیف 18 13-6 کرج-ستگاه البرزیا 6
7-8 دیاقل-دسبحانیب 19 جاریب1 جاریب-کوه نسار 7
7-6 دیاقل-یپاسهلک 20 8-10 بروجن- د قطار یب 8

316 تهران-نیزید 21 5-7 دیاقل-دجکرد 9
168 اصفهان 22 13-12 رمیسم 10
313 مازندران-نور بلده 23 13-14 اصفهان-یچشمه خون 11
314 گرگان-القییخوش  24 4-11 دآباخرم-ملهیر 12

. استفاده شد1از مدل ارائه شده در معادله شماره AMMIه یمنظور تجزبه
)1  (Yger = μ + αn + βe + Σn λn αgn γen + ρge + εger
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αnپ، یژنوتیاثر اصلβeط، یمحیاثر اصلn تعداد
مانده در مدل یباقاثر متقابل یاصلهاي مؤلفهيمحورها
AMMI ،λn مقدار منفرد مربوط بهnین مؤلفه اصلیام

nپ از ین ژنوتیامgيژه برایبردار وαgnمانده در مدل، و یباق

ن یامeيژه برایبردار وγenاثر متقابل، یمؤلفه اصلن یام
εgerز و ینوρgeاثر متقابل، ین مؤلفه اصلیامnط ازیمح

Clay).استشیآزمايخطا et al., 1995)

،(CVi)یطیمحراتییتغبیضريداریپايهاپارامتر
)Francis and Kannenberg, کیاکوواالنس ر،)1978

(Wi
2) ،)Wrick, δi)شوکاليداریانس پای، وار)1962

2)،
)Shokla, لکنسونیو وینلیون فیب رگرسیضر،)1972

(bi)،)Finlay and Wilkinson, ب یو ضر)1963
Ri)ص یتشخ

2)،)Pinthus, در . محاسبه شد)1973
آنها کم که اکوواالنسیی هاپیژنوت، يداریپايهایبررس

Wi)باشدیم
ها طیمحدر سراسريکمترهاينوسان،(2
يداریانس پایوارن ی، همچنباشندیمدارتریدارند و پا

(δi
،باشدیم) GEij+eij(س یمانده ماتریبر اساس باق(2

پ یژنوتیدهنده اثر اصلنشان،هر چه کمتر باشدالبته 
Crossa(باشدیدار میپا et al., که ياتهیهر وارو)1990

داشته باشد، يکمتر(CVi)یپیرات ژنوتییب تغیضر
ن است، که یها در ان روشیایمشکل اصل. دارتر استیپا

تر هستندتر، کم محصولداریپايهاتهیمعموالً وار
)Moghaddam and Dehghanpour, در روش ). 2001
صورت اثرات بههاپیعملکرد ژنوتلکنسون یو وینلیف

ط یمحیضرب اصلط و حاصلیپ و محیژنوتيبرایاصل
یپی، و ژنوتشودیان میپ بیژنوتیونیرگرسب یدر ضرا

ون کم و ین مربعات انحراف از رگرسیانگیدار است که میپا
Crossa(داشته باشد1ک به یون نزدیب رگرسیضر et

al., 1990( .Pinthus)1973(چونشنهاد کرد که یپ
ن مربعات یانگیمشدت وابسته بهبهصیتشخب یضر

بهتر است S2diيبجا،است(S2di)ونیانحراف از رگرس
یپین پارامتر ژنوتیطبق ا،ص استفاده شودیب تشخیاز ضر

ه یتجز. ص آن کم باشدیب تشخیدار است که ضریپا
رسموايخوشهه یتجز،، آزمون دانکنانس مرکبیوار

، Minitabيافزارهامربوطه با استفاده از نرمينمودارها
EXCEL وIRRISTAT شدانجام.

جینتا
ـ تجزبر اسـاس   ـ ه واری انس مرکـب عملکـرد علوفـه    ی

، مکـان ×اثـرات متقابـل سـال   بـراي  ، )2جـدول  (خشک 
ـ   ×اکسشـن ×اکسشن و سال×سال دار یمکـان اخـتالف معن

هـا و  سـال ،هـا مکـان یاثـر اصـل  ياما بـرا . شدمشاهد ن
ــن ــااکسش ــ يه ــه و همچن ــورد مطالع ــل یم ــر متقاب ن اث

دار مشاهده یدرصد اختالف معن1اکسشن در سطح ×مکان
.درصد بود84/11آمده دستبهرات ییب تغیضر. شد

يهااکسشنيدرصد برا5آزمون دانکن در سطح 
12- 13يهااکسشنکه )3جدول (نشان داد یمورد بررس

لوگرم علوفه خشک یک3152و 3281ب با یترتبه313و 
علوفه خشک را داشتند و در زان ین میشتریدر هکتار ب

10- 7و 8- 4، 314يهااکسشن. ک گروه قرار گرفتندی
عملکرد علوفه خشک قرار گرفتند که با يدر رده دوم برا

. درصد نداشتند5دار در سطح یاختالف معن7- 5اکسشن 
لوگرم علوفه خشک در هکتار یک1235جار با یب1اکسشن 

دار زان علوفه خشک را داشت و اختالف معنیین میکمتر
ا در حد هگر اکسشنید. ها نشان دادبا دیگر اکسشن

.قرار داشتندیمتوسط
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مورد مطالعهيهاانس مرکب عملکرد علوفه خشک اکسشنیه واریتجز-2جدول 
راتییمنابع تغ يدرجه آزاد ن مربعاتیانگیم

سال 1 *705078
مکان 1 **129854670
مکان× سال 1 ns59110
1يخطا 8 70584

اکسشن 23 **2660473
سال× اکسشن 23 ns75212
مکان× اکسشن 23 **566284
مکان× سال× اکسشن 23 ns96648

2يخطا 184 72536
)%cv(راتییب تغیضر 84/11%

داریر معنیغ:ns؛داریدرصد معن5در سطح :*؛داریدرصد معن1در سطح : **

یمورد بررسيهااکسشنيدرصد برا5آزمون دانکن در سطح -3جدول 
(Kg/ha)ن عملکردیانگیم گروه بانک ژن کد

274±1790 ij 6-10
396±2148 fg 13-13
322±2144 fg 4007

2118±402 fg 13-3
2703±430 bc 7-10
2020±228 ghi 13-6
1235±210 k جاریب1
1850±408 hij 8-10
2637±710 cd 5-7
3281±492 a 13-12
2319±452 ef 13-14
2230±443 efg 4-11
2423±401 de یقوچ2
2365±393 ef 13-1
2408±405 de 13-2
2308±370 ef 13-8
2708±379 bc 4-8
1634±330 j 8-6
2057±305 ghi 7-8
1816±437 ij 7-6
2329±251 ef 316
2010±495 ghi 168
3152±687 a 313
2910±274 bc 314
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ن یانگیمايخوشهه یبا توجه به دندروگرام حاصل از تجز
-اکسشن،)1شکل (Wardروش بهعملکرد علوفه خشک

که با توجه 7-5و 10- 7، 8-4، 314، 313، 12-13يها
وقرار گرفتند ک گروه یدر ها برتر بودند نیانگیسه میبه مقا

ن یترفیها ضعنیانگیسه میتوجه به مقاجار که با یب1اکسشن
-6و 6-7، 10-8، 6-8يهاهمراه اکسشنبهبوداکسشن

ز که یها نگر اکسشنید. شتندقرار دايبعددر گروه 10
.داشتند در گروه سوم قرار گرفتندیعملکرد متوسط

Wardروش بهیمورد بررسيهاخشک اکسشنن عملکرد علوفه یانگیدندروگرام م-1شکل 

مورد مطالعهيهاطیها در محعملکرد علوفه خشک اکسشنAMMIه یتجز-4جدول 
راتییمنابع تغ df SS %SS MS

طیمح 3 130618859 a65/58 **43539620
اکسشن 23 61190882 a47/27 **2660473

اکسشن× ط یمح 69 16977367 a62/7 **246049
IPC1 25 13267650 b15/78 **530706
IPC2 23 3161130 b62/18 **137440
IPC3 21 548587 b23/3 ns26123

خطا 192 13911419 a25/6 72455
کل 287 222698527

a : درصد از مجموع مربعات کلb :درصد از مجموع مربعات اثر متقابل
داریر معنیغ: nsدار یمعندرصد 5در سطح *: دار یدرصد معن1در سطح :**

-عملکرد علوفه خشک اکسشنAMMIباتوجه به تجزیه 

شود مالحظه می) 4جدول (هاي مورد بررسی در چهار محیط 
درصد 1پذیر محیط و اکسشن در سطح که اثرات اصلی جمع

درصد از مجموع 47/27و 65/58ترتیب شد و بهدار معنی
× اثر متقابل اکسشن . خود اختصاص دادندمربعات کل را به

درصد از 62/7دار شد و درصد معنی1محیط نیز در سطح 
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مؤلفه اصلی اثر . خود اختصاص دادمجموع مربعات کل را به
نیز (IPC2)و مؤلفه اصلی اثر متقابل دوم (IPC1)متقابل اول 
و 15/78ترتیب دار شدند و بهدرصد معنی1در سطح 

.درصد از مجموع مربعات اثر متقابل را نشان دادند62/18
23/3دار نبود و اصلی اثر متقابل تنوع معنیلفه ؤمدر سومین 

. درصد از مجموع مربعات اثر متقابل را نشان داد
اول و دوم اثر متقابل يهار مؤلفهیمقاد5در جدول 

انس و درصد یژه، درصد از واریر ویمقاد،هااکسشنيبرا
اول و دوممؤلفه .ارائه شده استیانس تجمعیوار
از مجموع مربعات درصد 62/18و 15/78ترتیببه

که مدل کرد ان یتوان بین میبنابرا. ندکرداثرمتقابل را بیان 
AMMI2باشدیها مناسب ماکسشنيداریپایدر بررس .

از مجموع مربعات اثرات درصد 77/96در مجموع 
.ان شدیمؤلفه اول بومتقابل با د

یانس تجمعیانس و درصد واریژه، درصد از واریر ویمقاد،هااکسشنياول و دوم اثر متقابل براهاير مؤلفهیمقاد-5جدول 
دوم اثر متقابلمؤلفه  اول اثر متقابلمؤلفه  اکسشن

794/10- 992/8- 6-10
300/10- 645/0 13-13
798/3- 788/4- 4007

897/3 845/0 13-3
543/4- 264/3 7-10

817/4 627/13- 13-6
224/5 987/14- جاریب1
683/5 384/0 8-10
523/8 879/23 5-7
481/0 846/7 13-12
444/7- 953/4 13-14
048/4- 318/3 4-11
141/10- 762/0 یقوچ2
767/3- 643/0 13-1
173/11- 565/0 13-2

957/7 051/3- 13-8
013/1- 468/0- 4-8

512/2 690/4- 8-6
617/3 587/6- 7-8
020/5 060/3 7-6
243/0- 732/10- 316

741/5 110/7 168
035/2 669/22 313
758/11 021/12- 314

1026 2103 ژهیر ویمقاد
62/18 15/78 انسیدرصد از وار
77/96 15/78 یانس تجمعیدرصد وار
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ن عملکرد یانگیاثر متقابل و میاصلمؤلفه ن یت اولپاليبا
م اثرمتقابل یو دیآبيهانشان داد که مکان) 2شکل (

م یگر و دو مکان دیهمدبایکه دو مکان آب،داشتندیمتفاوت
-4يهاناکسش. نشان دادندییباالیطیگر تمرکز محیهمدبا
با 10-8و 3-13، 13- 13، 1-13، یقوچ2، 13-2، 8

يدارین پایشتریاثر متقابل بیاصلمؤلفه ن یتوجه به اول
يداریعالوه بر پا8-4، که اکسشنرا نشان دادندیعموم
ن یز در بین عملکرد را نیانگین میشتریباال بیعموم

و 313يهااکسشن. خود اختصاص دادبهداریپايهااکسشن

بهداشتند اما با توجهییعملکرد باالن یانگیهرچند م314
، را نشان دادندیعموميدارین پایاول اثر متقابل کمترمؤلفه 

314و اکسشن عاديياریط آبیشراشتر با یب313اکسشن 
.نشان دادندیاختصاصيم سازگاریط دیشتر با شرایب

عملکرد باالیی داشت و پایداري عمومی در 12- 13اکسشن 
سوي ها نشان داد و از دیگر اکسشنحد متوسطی نسبت به

عملکرد علوفه نسبتا پایداري عمومی و 10-7دیگر اکسشن 
. ها داشتباالیی نسبت به دیگر اکسشن

ن عملکرد علوفه خشکیانگیاثر متقابل و میلفه اصلؤن میت اولپاليبا-2شکل 

اثر متقابل اول و دوم یلفه اصلؤت حاصل از مپاليبا
، 3- 13يهاها نشان داد که اکسشناکسشنيبرا) 3شکل (
یکین نزدیشتریبا ب10- 7و 4-11، 1- 13، 4-8، 6- 8
. بودندیعموميدارین پایشتریبيپالت دارايمرکز بابه

ين سازگاریشتریب12-13و168، 313، 7-5يهااکسشن

ییهان اکسشنیو در بداشتندیآبيهاطیبا محیاختصاص
ها عملکرد علوفه خشک نیانگیسه میکه با توجه به مقا

با یاختصاصيسازگار314تنها اکسشن ،داشتنديشتریب
. ط تنش نشان دادیشرا
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اثر متقابلیلفه اصلؤن مین و دومیت اولپاليبا-3شکل 

يداریپايپارامترهایبررس
نشان داد )6جدول (محاسبه شدهيداریپايمترهااپار

از یو برخداشتندیمتفاوتيهاها واکنشاکسشنکه
باال يداریپاداراي ،از پارامترهایبعضباتوجه به ها اکسشن

.داشتندیفیضعيداریپا،گر از پارامترهایدیو براساس بعض
، یقوچ2يهاون اکسشنیب رگرسیبراساس پارامتر ضر

8-13و 8-10، 4-8، 13-3، 13-13، 1- 13، 13-2
ن یشتریک بودند و بیبهکیون نزدیب رگرسیضريدارا

ن عملکرد یانگیکه با در نظر گرفتن مرا نشان دادنديداریپا
، 12-13يهاتوان اکسشنیون میب رگرسیو پارامتر ضر

دار بر اساس یپايهاعنوان اکسشنبهرا8- 4و 10- 7
توجه ز دارند، موردینیون که عملکرد مناسبیب رگرسیضر

هايبراساس پارامتر ضریب تغییرات اکسشن.قرار داد
با قرار گرفتن در یک 6- 8و 316، 4007، 4-8، 13-12

گروه کمترین ضریب تغییرات ژنوتیپی را داشتند و بر اساس 
در را پارامتر ضریب تغییرات ژنوتیپی بیشترین پایداري 

، هاي این گروهدر بین اکسشن.داشتندعملکرد علوفه خشک
با توجه به .اشتدعملکرد علوفه مطلوبی 12-13اکسشن 
يهااکسشن،ن عملکردیانگیمک ویراکوواالنسپارامتر 

دار با یپايهاعنوان اکسشنبه8- 4و 10- 13-12،7
انس یپارامتر واريبرا.عملکرد مطلوب قابل توجه بودند

اکوواالنس با مشابه با پارامتر یتقریجیز نتایشوکال نيداریپا
دو ،ن گروهیايهان اکسشنیکه در ب،آمددستبهک یر

،د علوفهیدر توليداریعالوه بر پا8-4و 10- 7اکسشن 
بر اساس پارامتر انحراف از .ز داشتندینیعملکرد مناسب

-7، 313، 12-13هاي ون اکسشنین مربعات رگرسیانگیم
انحراف با داشتن میانگین عملکرد باال و کمترین 8- 4و 10

هاي با عملکرد عنوان اکسشنبهاز میانگین مربعات رگرسیون
هاي در بین اکسشن.علوفه پایدار و مناسب قابل توجه بودند

با میانگین 8- 4پایدار بر اساس ضریب تشخیص اکسشن 
آنچه از .عملکرد مطلوب و پایداري مناسب قابل توجه بود

ت که ن اسیمشخص شد، ايداریپايپارامترهایبررس
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-13، 10-8، 10-3،7- 13، 4007، 13- 13يهااکسشن
حداقل 2- 13و6-8، 8-4، 8-1،13-13، یقوچ2، 12

که را داشتنديدارین پایشتریب،يداریپارامتر پا2بر اساس 
12-13و 10- 7، 8- 4ها سه اکسشن در بین این اکسشن

از عالوه بر پایداري تولید باال میانگین عملکرد مطلوبی
جه باتوجه به دندروگرام ین نتیابنابراین، . ندهم داشتعلوفه 

تأیید )4شکل (ها اکسشنيبراايخوشهه یحاصل از تجز
. شد

یمورد بررسيهااکسشنيمحاسبه شده برايداریپايپارامترها-6جدول
R2

i S2di δi
2 Wi

2 CVi bi Yio اکسشن
69/0 45596 199546 96913 16/0 67/0 1790 6-10

0/00 58671 283 39209 18/0 0/99 2148 13-13
85/0 4863 55014 21580 0/05 83/0 2144 4007

0/05 12853 1425 9043 0/08 1/03 2118 13-3
41/0 12926 17783 14545 0/08 10/1 2703 7-10
86/0 29509 355948 138322 13/0 56/0 2020 13-6
88/0 30243 440671 167052 13/0 51/0 1235 جاریب1

0/06 22099 2666 15622 11/0 1/04 1850 8-10
94/0 37117 1204915 426383 14/0 82/1 2637 5-7
98/0 1155 127405 43239 0/03 27/1 3281 13-12
35/0 35437 38282 36386 14/0 15/1 2319 13-14
30/0 32304 27921 30843 13/0 12/1 2230 4-11

0/00 53454 6 35638 17/0 1/00 2423 یقوچ2
0/00 9290 81 6220 0/07 1/01 2365 13-1
0/00 71516 19 47684 20/0 1/00 2408 13-2
0/10 41991 9752 31244 15/0 93/0 2308 13-8
0/14 4067 1323 3152 0/05 0/97 2708 4-8

80/0 5370 43839 18193 0/05 85/0 1634 8-6
71/0 19052 94984 44362 10/0 77/0 2057 7-8
54/0 10573 25145 15431 0/08 12/1 1816 7-6
96/0 5430 232269 81043 0/06 64/0 2329 316
81/0 15105 128629 52946 09/0 27/1 2010 168
96/0 19443 1048998 362628 10/0 76/1 3152 313
57/0 95836 254127 148600 23/0 63/0 2910 314

Yio : میانگین عملکرد؛bi : ضریب رگرسیون؛CVi : ضریب تغییرات ژنوتیپی؛Wi
δiاکوواالنس ریک؛ : 2

R2مجموع مربعات انحراف از رگرسـیون؛  : S2diواریانس پایداري شوکال؛ : 2
i :

.نشان دادندیدر اکسشن مورد بررسپارامتر مورد نظريرا برايدارین پایشتریده شده بیر آنها خط کشیکه زياعدادضریب تشخیص؛ 
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يداریپايهابراساس پارامترWardها با روش اکسشنايخوشهه یدندروگرام حاصل از تجز-4شکل 

بحث
و یمورد بررسيهان اکسشنیدار در بیوجود تنوع معن

در ساختار نشان داد کهمورد مطالعه يهاطین محیهمچن
ط اختالف یاکسشن و محیاثر اصليها برار دادهیپذجمع

و همکارانMohammadiدر بررسی. داردوجود دار یمعن
ت یجمع23در بین ک یصفت مورفولوژ10يبرا)2006(

وجود .گزارش شددار یتنوع معنAg. elongatumگونه
پ از درصد مجموع مربعات کل یسهم ژنوتيزان باالیم

،باشدیارقام مختلف میکیژنتظرفیتدهنده تفاوت در نشان
، 12،313-13يهابر همین اساس در این تحقیق اکسشن

ن عملکرد علوفه یانگیميبرا7-5و 4-8،7-10، 314
. ها بودندخشک برتر از سایر اکسشن

سهم محیط از درصد يزان باالیوجود مسویی از 
تولیدي ظرفیتفاوت در دهنده تمجموع مربعات کل نشان

ن یدر بدار تنوع معنیمشاهده . هاي مختلف استمحیط
یآبتوان از اختالف یشتر ناشیبدر این تحقیق ها طیمح

-بود و سالعاديياریط تنش و آبیجاد شده در دو شرایا

، که این مسئله در در تنوع داشتنديمطالعه نقش کمتريها
ها خوبی مشاهده شد و روند یکسان سالهت نیز بپالباي

در عاديبر نقش بیشتر دو محیط تنش و آبیاري تأییدي 
.Agگونه يداریپایدر بررس. ها بودایجاد تنوع بین محیط

elongatumط تنش و بدون تنش توسط یدر دو شرا
Farshadfarکه اختالف گزارش شد)2010(و همکاران

ها پیتفاوت در عملکرد ژنوتط باعث یآب در دو شراتوان 
.شد

اثر متقابل يدار برایوجود سهم قابل توجه و معن
دهنده وجود اثر متقابل قابل استخراج ط نشانیپ در محیژنوت

Aghaee-Sarbarzeh(هاست در ساختار داده et al.,

×ر اکسشنیپذاثر ضربيبراتحقیق نیز این در ). 2007
.ها وجود داشتدادهیر ضربدار در ساختایط تنوع معنیمح

مؤلفه نکه با دو یبا توجه به اAMMI2روش در گزارشی 
رات اثر متقابل ییدرصد از تغ30/89اول و دوم یاصل
ه یتجزيبرای، روش مناسبکرده یط را توجیمح× پ یژنوت

Ag. elongatumگونه يهاپیژنوتعملکرد علوفه يداریپا

Farshadfar)معرفی شد  et al., تحقیق نیزاین در . (2010
) شودیبررسآن در یاصلمؤلفه دو مدلی که (AMMI2مدل 

-اکسشن.ها مناسب شناخته شدبراي بررسی پایداي اکسشن

ن یشتریب10-7و 11-4، 1-13، 8-4، 6-8، 3-13يها
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12-13و 168، 313، 7-5يهااکسشن،یعموميداریپا
و در عاديياریط آبیبا شرایاختصاصين سازگاریشتریب
، تنها داشتنديشتریکه علوفه خشک بییهان اکسشنیب

. ط تنش نشان دادیبا شرایاختصاصيسازگار314اکسشن 
تولید ظرفیتهایی که اکسشنبیشتر بنابراین مالحظه شد که 

. ي باالیی داشتند، داراي پایداري تولید پایینی بودندعلوفه
) 2011(و همکاران Zohrabiآمده با گزارش دستبهنتیجه

با Elymus hispidusکه پایداري تولید علوفه را در گونه
.مورد بررسی قرار دادند، مطابقت نشان دادAMMIروش 

يهااکسشنمحاسبه شده يداریپايبر اساس پارامترها
، یقوچ2، 12- 13، 10- 8، 10- 3،7- 13، 4007، 13-13
را يدارین پایشتریب2-13و6- 8، 8- 4، 8- 13-1،13

هاي پارامتري بنابراین مالحظه شد که روش، ندنشان داد
هاي پایدار تا حدودي با پایداري در معرفی اکسشنتجزیه
هایی که با روش و اکسشنمطابقت نشان دادAMMIروش 

AMMI داراي پایداري عمومی بودند، بر اساس پارامترهاي
داراي هایی که، اما اکسشنپایداري نیز پایدار شناخته شدند

سازگاري اختصاصی به یکی از شرایط محیطی تنش یا 
بودند، براساس پارامترهاي پایداري نیزعاديآبیاري 

در بررسی پایداري .عنوان اکسشن پایدار شناسایی نشدندبه
با Ag. elongatumهاي گونهاکسشنعملکرد علوفه

گزارش هاي پایدار شناسایی واکسشنهاي ناپارامتريروش
Heydari(ند شد et al., و Emamiهمچنین .)2014

پایداري تولید علوفه را در بین ) 2015(همکاران 
پالت با استفاده از بايAg. intermediumهاي گونهاکسشن
GGE هاي پایدار معرفی شدنددند و اکسشنکربررسی .

توسط Elymus hispidusهاي مختلف گونهپایداري اکسشن
Zohrabi هاي پارامتري با روش) 2011(و همکاران
پایداري که نتایج حاصل از تجزیهکردند و بیان شدارزیابی 

هاي پارامتري با نتایج حاصل از روشAMMIبا روش 
.مطابقت نشان داد

ه یتجز(رپذیجمعيهاهیتجزدر مجموع بر اساس
یبررس(ر یپذضربيهاهیتجز) انس و آزمون دانکنیوار
يو پارامترها) اثر متقابلیلفه اصلؤپالت حاصل از ميبا

از 10- 7و 8- 4يهااکسشنکهکردان یتوان بی، ميداریپا
عملکرد مطلوب بوده يدارین عملکرد علوفه و پایانگینظر م

ط آب و یشرايبرایاصالحيهابرنامهبرايیو قابل معرف
و313، 7- 5يهااکسشن.باشندمیاستان کرمانشاهییهوا
ط یاما با شرا، داشتندیین عملکرد علوفه باالیانگیم13-12

اکسشن .نشان دادندیاختصاصيسازگارعاديياریآب
با یاختصاصي، سازگارن عملکرد باالیانگیز با مین314
یاصالحيهادر برنامهیقابل معرفداشت وط تنش یشرا

. باشدیم استان کرمانشاه میط دیبر شراتأکید با ویژه به
جار بود که هم یب1اکسشن ین اکسشن مورد بررسیترفیضع

يترفیضعيدارینشان داد و هم پایفیار ضعیعملکرد بس
.ها داشتر اکسشنینسبت به سا
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Evaluation of herbage yield stability in several accessions of Agropyron trichophorum
in drought stress and non-stress environments, using AMMI model
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Abstract
Dry forage yield of 24 accessions of Agropyron trichophorum were investigated by a

randomized complete block design with three replications at two environments of normal
irrigation and rainfed conditions for two years at Islam Abade Gharb research station,
Kermanshah, Iran. Analysis variance showed significant variation (P<0.01) between the studied
accessions and the environments. Interaction effect of accession×environment was significant at
1% level. Two, interaction principal components from AMMI, analysis expressed 96.77% of the
interaction variance and were significant at 1% level. The accessions of 12-13, 313, 314, 8-4,
10-7 and 7-5 were classified as superior accessions for dry forage yield  based on Duncan's test
(p<0.05) and cluster analysis and located in the same group. Accessions 8-4 and 10-7 had the
highest general stability for forage yield based on interaction principal components and stability
parameters, being suitable to be introduced for breeding programs in Kermanshah climate.
Accessions 7-5, 313, 12-13 showed specific adaptation with normal irrigation conditions and
accession 314 had specific adaptation to stress conditions, being sutable to be introduced in
breeding programs, especially with emphasis on Kermanshah rainfed conditions.

Key words: Adaptability, Agropyron, AMMI model, Drought stress


