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 چکيده
( به مدت دو سال Rosa damascenaمحمدي )ژنوتيپ گل 33عملکرد گل ، يپایدارتشخيص هاي مناسب دستيابي به مدل منظوربه    

هاي بلوکطرح قالب ( در هشت منطقه )كردستان، همدان، كرمان، فارس، خوزستان، همدان، اصفهان، مركزي و خراسان( در 78-1374)
طي(، محL)ها ، مکان(Gها )بين ژنوتيپ عملکرد گل( از لحاظ ≥41/4pي )داريتالف معناخ. با سه تکرار ارزیابي گردیدكامل تصادفي 

و سازگار ( Stable) هاي پایدارژنوتيپ ( مشاهده شد.GEمحيط ) ×( و ژنوتيپGLمکان ) ×متقابل ژنوتيپ  هاياثرو نيز براي  (E)ها 
(Adaptable ) واریانس مانندمفهوم استاتيك پایداري داراي  هايآمارهبرخي با ( 2محيطيS)  رگرسيونضریب و (b ≈ 0 داراي عملکرد )

هاي پایدار با مدل ابرهارت و ژنوتيپ. داشتندعملکرد متوسط و باالیي ، (CV) محيطي ضریب تغييرات با برخي دیگر مانند اما اندک
bi ،4≈ 2 ≈1) و مفهوم دیناميك پایداري راسل

iSd∑  وiῩ  شاخص برتريبا استفاده از  .داشتند و باالتر متوسط گلباال( عملکرد )P( 
کان ال در مساثر متقابل با كمترین واریانس هاي پایدار . ژنوتيپنددشسازگار )پایدار در مکان( معرفي عنوان به پرمحصول هايژنوتيپ

)P/YMS(2 هايآماره رابطه عملکرد گل با توليد كردند.گل را  ، حداقلS ،b  وY/PMS مثبت و معني( 41/4دار≤ p با ،)P  وCV  منفي و
، 2یزد هايژنوتيپم أتوصورت در نهایت با در نظر گرفتن عملکرد گل و پایداري عملکرد بهدار بود. مثبت و غيرمعني 2Sdدار و با معني

داراي عملکرد  9ژنوتيپ اصفهانداراي عملکرد گل باال و پایداري و سازگاري عمومي،  1و خوزستان 6، اصفهان7، اصفهان3اصفهان
داراي عملکرد گل باال و پایداري  8خشك و خشك و همچنين ژنوتيپ اصفهانگل باال و پایداري و سازگاري خصوصي با مناطق نيمه

يك، تهمزمان داراي پایداري استا تواندمي ژنوتيپ نشان داد كه یكایج نت معتدل و سردسيري بودند.و سازگاري خصوصي با مناطق نيمه
و   ,2Sd(b ≈ 1 (0 ≈هاي رگرسيون ، جنبه دیناميك آماره)CV( ضریب تغييراتدر مجموع آماره  دیناميك و عملکرد گل باال باشد.

 محمدياسانس در گل پایداري هاي مختلف )استاتيك و دیناميك(جنبه براي ارزیابيعنوان پارامترهاي مطلوب به (P)شاخص برتري 
 .ندشدپيشنهاد 

 

 سازگاري،  (Rosa damascena)محمديگلدیناميك، و  پایداري استاتيك ،محيط ×ژنوتيپ اثر متقابل :هاي كلیديواژه
 

 مقدمه 
مهمترین  یکي از )Mill.)  Rosa damascenaمحمديگل    

 در بسياري از مناطقكه زینتي است  معطر ودارویي، هاي گونه
 شوديم كاشتهجهان مانند بلغارستان، هندوستان، تركيه و ایران 

, 2005)et al.2009; Tabaei Aghdaei  et al.(Yousefi . 
هاي آن در صنایع ویژه گلمحمدي بههاي مختلف گلبخش

غذایي و معطره )اسانس دار( داراي ارزش و كاربرد  دارویي،
 Rosa) محمديارزشمندترین بخش گياه گلباشند. مي
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Mill damascena)، ایران  اگرچه در آن است.هاي معطر گل
ه استفاد به تهيه گالب و طور عمدهبه محمديگلاستفاده از 

به  هامروزه توج اما استشده  ها محدودي از گلبرگیدارو
-صنایع تبدیلي گل حتي تفاله حاصل از عطر و اسانس و

 ارزشمندتواند یکي از منابع ميگل اسانس  ومحمدي معطوف 
ف مهمترین هدبنابراین  .درآمدزا براي كشور باشد صادراتي و

محمدي توليد و معرفي ارقام با عملکرد گل و ح نژاد گلاصال
اسانس باال است اما با توجه به متنوع بودن شرایط اكولوژیکي 

ثير عوامل محيطي أكشور و ت مناطق مورد كشت این گياه در
عملکرد آن، سازگاري و ثبات عملکرد یا پایداري عملکرد  بر

اهميت دارد. از  ها نيز به اندازه خود عملکرد آنهاگل ژنوتيپ
ژنوتيپ موفق ژنوتيپي با عملکرد باال است  ،نژاديبهدیدگاه 

كه برتري عملکرد آن در شرایط محيطي مختلف قابل اعتماد 
برخي ارقام به طيف وسيعي از شرایط  یعني پایدار باشد.

ي فقط در برخمحيطي مختلف سازگاري دارند و برخي دیگر 
و عملکرد هاي خاص داراي پایداري خصوصي هستند محيط

 ,Wright)طور مستقيم بستگي به شرایط محيطي دارد به آنها

 ايهاثرثر آماري براي ارزیابي ؤهاي میکي از تکنيك (.1973
متقابل ژنوتيپ و محيط و تشخيص پایداري صفات تجزیه 

پس از تجزیه  است كه (Stability analysisپایداري )
محيط، ژنوتيپ و اثر متقابل  هايمركب و تعيين اثرواریانس 

دار بودن اثر متقابل ژنوتيپ ژنوتيپ و محيط و همچنين معني
هاي پایداري متفاوتي براي شود. آمارهو محيط انجام مي

( كه  1986et alLin ,.ارزیابي پایداري پيشنهاد شده است )
پارامتري ناهاي پارامتري و طوركلي در دو گروه روشبه

هاي پارامتري روش (.Farshadfar, 1998شوند )تفکيك مي
ا ها بها و روابط ژنوتيپنياز به فرضيات خاصي در مورد داده

توزیع نرمال، توزیع هایي با دادهها )مانند داشتن محيط
خطاي آزمایشي محيط، یکنواختي واریانس  تصادفي در

عدم تحقق د و دارن( ها، افزایشي بودن اثرهاي مختلفمحيط
هاي پارامتري روش دهد.ا كاهش مينتایج راعتماد به  ،آنها

 .دشونقسيم ميمتغيره و چندمتغيره تدو گروه یكه بخود 
  :شامل نيزمتغيره هاي پارامتري یكروش

ند مان واریانس محيطي ژنوتيپ هاي مبتني برروش الف(

2واریانس محيطي )
iS)  ضریب تغييرات محيطيو (iCV) 

(, 1973KannenbergFrancis &)؛  
ره ورد آماآبرهاي مبتني بر تجزیه واریانس مانند روش ب(

iθ هايروش در Plaisted  وPeterson (1934و ) dPlaiste 
، واریانس (iW( )Wricke, 1962ریك ) ، اكوواالنس(1944)

2)شوكال  پایداري
iб( )Shukla, 1972)؛  

 مبتني بر رگرسيون عملکرد ژنوتيپ بر هايروش ج(
و مدل  onnsWilki (1943)و  Finlay مانند روش (ib)محيط 

Eberhart  وRussel (1944)؛  
 nsPerki و Freeman روش ها مانندسایر روشد( 

و روش  nsBin (1977) و Lin( Pi) شاخص برتري ،(1981)
 باشد. ها( ميهاي ژنتيکي )بين محيطهمبستگي
 Jinksو  nsPerkiروش دیگري هم مانند  هايروش

اند پيشنهاد شده( Pinthus, 1973) (2r، ضریب تبيين )(1947)
Russel (1944 )و  Eberhart كه در اصل تغيير یافته روش

 هستند. 
چند متغيره مورد استفاده در تجزیه پایداري را هاي روش

بندي و طبقه (Ordination) توان به دو گروه انتصابيمي
(Classification ) تفکيك نمود(Farshadfar, 1998.) 

 هاياثره مهمترین روش چند متغيره مورد استفاده در مطالع
مدل  ،هاي مختلفها در محيطمتقابل و پایداري ژنوتيپ

 Additiveپذیرپذیر و اثر متقابل ضرباصلي جمع هاياثر

Main effects and Multiplicative Interaction 

(AMMI) )1991 ,.) است; et alGauch, 1988; Crossa 

Cornelius, 1993 .) 
-روش توان بهناپارامتري مي هايروشازجمله مهمترین 

( و شوكالء مجموع رتبه )عملکرد + واریانس هاي
شاخص و  iYS (Kang, 1993)یا  "پایداري عملکرد"آماره

 اشاره نمود. Prabhakaran (2444) و Bajpai(Iپایداري )
Lin ( 1974و همکاران )هاي پایداري را ابطه بين آمارهر

شاخص  نمودند و ارزیابي و سه تيپ پایداري را تعریف
عنوان تيپ به( را نيز 1977) nsBinو  Lin( Pi) پایداري

 . دندكرچهارم پایداري مطرح 
ز اي امجموعهارزیابي و مقایسه كارآیي  تحقيق،این هدف 
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پایداري متعلق به تجزیه هاي ها و روشترین آمارهكاربردي
پایداري )بر اساس اثر متقابل سنجش  براي هاي مختلفتيپ

 ×محيط( و سازگاري )بر اساس اثر متقابل ژنوتيپ  ×ژنوتيپ 
در هفت منطقه محمدي ژنوتيپ گل 33عملکرد گل  مکان(

 است. بوده كشور و طي دو سال 
 

 هامواد و روش

ق كل مناطتقریباً محمدي متعلق به ژنوتيپ گل 33تعداد 
-مکان شامل استان شتدر ه (1)جدول اكولوژیکي كشور

همدان،  كرمان، فارس، خوزستان، همدان، هاي كردستان،
هاي اصفهان، مركزي و خراسان رضوي با ویژگي

 طي دو سال 2 اكولوژیکي متفاوت و مندرج در جدول
. در قالب طرح ملي شدندبررسي  (1378و  1374)
مؤسسه محمدي )هاي مختلف گلازگاري ژنوتيپس

داد به تع ژنوتيپاز هر تحقيقات جنگلها و مراتع كشور(، 
ر تهيه و داجرایي كافي نهال یکنواخت و سالم براي مناطق 

قالب طرح  ي پروژه دریمناطق اجرا در 1373اسفند ماه 
تکرار و در هر سه  هاي كامل تصادفي باآزمایشي بلوک

هکتار( و  پایه در 1111) متر 3×3 هپایه با فاصل سه تکرار
هاي با قطر و عمق مناسب )حدود یك متر( كشت در چاله

-در هر منطقه عمليات زراعي و داشت )آبياري به .گردید

وجين دستي و غيره ( متناسب در زمان  اي،صورت قطره
گيري و ارزیابي ندازه. اشدمقتضي و در هر سال انجام 

 تکرار، منطقه و ،ژنوتيپپایه به تفکيك عملکرد گل در 
سال به صورت یکنواخت در مزارع تحقيقاتي در سالهاي 

براي  ( انجام گردید.1378و  1374چهارم و پنجم كاشت )
-(، محيطGها )ژنوتيپ برآورد ميانگين مربعات )واریانس(

هاي (، دادهGEمحيط )×متقابل ژنوتيپ  هاي( و اثرEها )
( Bartlett's testانجام آزمون بارتلت )، پس از گلعملکرد 

مورد تجزیه مركب همگني خطاهاي آزمایش، براي بررسي 
صورت اسپليت پالت در مکان و زمان با طرح پایه )به

ر تجزیه پایداري ب بلوكهاي كامل تصادفي( قرار گرفتند.
محيط )براي تشخيص × متقابل ژنوتيپ  هاياساس اثر

 محيط )براي تشخيص×  هاي پایدار( و ژنوتيپژنوتيپ

واریانس  هايروش و هاسازگار( با آماره هايژنوتيپ
2محيطي )

iSضریب ( و ( تغييراتiCV )Francis  و
Kannenberg (1983 روش ،)Finlay  وonnsWilki 

 Lin ( و روش1944) Russel و Eberhart(، روش 1943)
شاخص  -( مشتمل بر دو آماره الف1977) nsBin و

( Y/PMSواریانس سال درون مکان ) -و ب (iPپایداري )
هاي هر روش بر اساس الگوریتم آمارهبرآورد . شدانجام 

 و  Singh آنها و تعریف شده توسط پيشنهادكنندگان

ryhaChaud(1988 )انجام گردید. شرح زیربه 
 
2) واریانس محيطي -1

iS)  برآورد  1از طریق رابطه
  .گردید

q2)ioῩ-ij=Σ(Y2/-1  :1رابطه
iS 

  ام، jدر محيطام iعملکرد گل ژنوتيپ  ijY كه در آن

ioῩ ژنوتيپ ميانگين عملکردiها ودر همه محيط ام q  تعداد

 است. محيط

 2از طریق رابطه  (iCVضریب تغييرات محيطي ) -2

  شد.برآورد 

𝐶𝑉𝑖 : 2رابطه           = [
Si2

Ῡi
] × 100 

از  (ibضریب رگرسيون عملکرد گل بر شاخص محيطي ) -3

 . برآورد گردید 3طریق رابطه 

 

∑:       3رابطه    Yij Ij 

∑ Ij
 =  ib    و   ooῩ  -oj = Ῡj I  

ميانگين عملکرد گل  ojῩشاخص محيطي،  jIكه در آن 

 .ستهاميانگين كل محيط ooῩام و i در محيط ها درژنوتيپ

دار ضریب براي آزمون وجود یا عدم وجود اختالف معني

مطابق  tرگرسيون برآورد شده با مقدار مورد نظر از آزمون 

 .استفاده شد 6رابطه 
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𝑡            : 6رابطه =
𝑏−𝛽

√
𝑀𝑆𝑒(𝑝)

∑ 𝑗𝐼𝑗
2

 

متوسط اشتباه  Mse (p)برابر مقدار مفروض،  βكه در آن 

(Mse )2 و تجزیه مركب تقسيم بر تعداد تکرار
jI∑  مجموع

 tآمده با بدست tباشد. ميهاي محيطي توان دوم شاخص

 eتعداد ژنوتيپ و  df = g (g (e-2)جدول با درجه آزادي 

 .( مقایسه گردید%3یا  1%) αتعداد محيط( و 

2) واریانس ناشي از انحراف از رگرسيون -6
iSd)  از طریق

  شد.برآورد  3رابطه 

 

2(                     :3رابطه
ijδ(Σ  =2

iSd       2   و
jIj/Σ2)jIijY j(Σ–/q )2

ioY-2
ijYj=(Σ2

ijδΣ 

 

2 تعداد محيط و q فرمول مذكور در
ijδΣ  برابرSS انحرافات ،

/q)2
ioY -2

ijYj(Σ  برابرSS  2كل و
jIj/ Σ2)jI ijY j(Σ  برابرSS 

براي آزمون  .RegSS–Total=SSDevSS.یعني:  رگرسيون است،

دار بودن واریانس تلفيقي انحرافات و همچنين واریانس معني

 انحراف از خط هر ژنوتيپ از متوسط اشتباه یا اشتباه تلفيقي

Mse (p)  شداستفاده . 

دار بودن اختالف ميانگين عملکرد گل   براي آزمون معني -3

 بپپه صپپپورت tهپپا بپپا ميپپانگين كپپل از آزمون      ژنوتيپپپ  

 𝑡 =
(Ῡ −µ)

√(∑𝑆𝑑2𝑖)/𝑒
ميانگين   iῩاسپپپتفاده شپپپد كه در آن    

گين كپپل ژنوتيپپپ        i ،µژنوتيپپپ     هپپا در جمعيپپت،   ميپپان
2

iSd∑     فات و یانس تلفيق شپپپده انحرا عداد محيط   eوار ت

 g df(e-2)جدول با درجه آزادي  tآمده با بدست  tباشد.  مي

 ( مقایسه شده است%3یا  1%) αو  =

( كميت برتري 1977) Binnsو  Lin(: Piشاخص برتري ) -4

( را به صورت مربع مجموع اختالفات عملکرد رقم iPارقام )

i حداكثر عملکرد در هر مکان بابا ميانگين عملکرد رقم  ام 

 اند.( برآورد نموده4 )رابطه تقسيم بر دو برابر تعداد مکان

 

𝑃𝑖  : 4رابطه =
∑(�̅�𝑖𝑗−�̅�𝑗𝑚𝑎𝑥)2

2𝑝
       (p تعداد مکان) 

به  ژنوتيپ( براي هر Y/PMS)واریانس سال درون مکان  -8

مکان در صورت جداگانه پس از تنظيم جدول دو طرفه سال 

  برآورد گردید. 8از رابطه براي عملکرد گل 

 : 8رابطه 

=
𝑆𝑆Y/P

8
Y/PMS     وPSS – Total= SS Y/PSS     (p مکان)
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 محمدي مورد بررسیهاي گلژنوتیپ -1جدول 

 أمنش كد ژنوتيپ أمنش كد ژنوتيپ أمنش كد ژنوتيپ

 استان یزد )یزد( YZ2 2یزد استان فارس FA2 2فارس شرقیاستان آذربایجان EA1 1شرقيآذربایجان

 كامو(استان اصفهان )كاشان،  IS1 1اصفهان استان قزوین QZ1 1قزوین غربیاستان آذربایجان WA1 1غربيآذربایجان

 استان اصفهان )كاشان، كامو( IS2 2اصفهان استان كردستان KR1 1كردستان استان اردبيل AR1 1اردبيل

 استان اصفهان )كاشان، قمصر( IS3 3اصفهان استان كرمان KM1 1كرمان استان ایالم IL1 1ایالم

 IS4 6اصفهان استان كرمانشاه KS1 1كرمانشاه استان تهران )دماوند( TH1 1تهران
مشهد استان اصفهان )كاشان، 

 (اردهال

 استان اصفهان )كاشان، كامو( IS5 3اصفهان استان خراسان رضوی KO2 2خراسان چهارمحال و بختياری CM1 1چهارمحال

 استان اصفهان )كاشان، قمصر( IS6 4اصفهان استان گيالن GU1 1گيالن استان قم QM1 1قم

 IS7 8اصفهان استان لرستان LO1 1لرستان استان خوزستان KZ1 1خوزستان
مشهد استان اصفهان )كاشان، 

 (اردهال

 كامو( استان اصفهان )كاشان، IS8 7اصفهان استان مركزی )اراك( AK1 1)اراک( مركزي استان زنجان ZA1 1زنجان

 استان اردبيل IS9 9اصفهان استان هرمزگان HO1 1هرمزگان استان سمنان )شاهرود( SM1 1سمنان

 استان اصفهان )كاشان، كامو( IS10 14اصفهان استان همدان HA1 1همدان استان سمنان )سمنان( SM2 2سمنان

 استان اصفهان )كاشان، قمصر(   استان یزد )شيركوه( YZ1 1یزد سيستان وبلوچستان BA1 1بلوچستان

 

 

 محمديگل عهمشخصات اكولوژيكی مناطق مورد مطالبرخی  -2جدول 

 *نام منطقه  

 طول

 يیجغرافيا

 )شرقي(

 عرض

 يیرافياغج

 )شمالي(

 ارتفاع

 ایستگاه

 )متر(

 درصد گراد()درجه سانتي دما

 متوسط

 رطوبت

 بارندگي

 ساالنه

 )ميليمتر(

 تعداد

 روزهاي

 یخبندان

 تبخير

 ساالنه

 )ميليمتر(

 مجموع

 ساعات

 آفتابي
 متوسط حداكثر حداقل

 2744 1364 7/143 6/642 %68 14 6/21 6/3 6/1383 24/33 44/68 )سنندج( كردستان

 1/2929 1344 9/126 4/314 %36 7/13 1/19 3/3 1869 31/36 32/67 همدان )همدان(

 3/2983 1834 6/91 3/361 %64 7/13 8/24 9/4 1847 4/36 64/69 مركزي )اراک(

 2/2944 2324 4/63 7/137 %64 16 1/24 1/12 3/972 39/33 28/31 اصفهان )كاشان(

 1/3444 2336 4/1 7/363 %67 2/14 32 7/13 9/72 14/32 23/67 )دزفول( خوزستان

 6/3384 2194 8/33 1/293 %39 7/14 8/28 9/14 3/1277 37/27 61/33 فارس )استهبان(

 3/3143 1744 1/79 1/136 %32 7/18 8/26 9/4 7/1833 13/34 37/34 )كرمان( كرمان

 4/2778 1824 9/94 233 %33 1/16 1/21 8 2/999 14/34 37/39 خراسان )مشهد(
 مشخصات نزدیکترین ایستگاه سينوپتيك به محل اجراي تحقيق -*
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 نتايج 
افزایشي  هاياثرداده است نشان  3 جدول همانطوركه    

 × ژنوتيپو محيط )و مکان( و همچنين اثر متقابل  ژنوتيپ
همچنين  بود. (≥41/4p) دارمکان( معني×  ژنوتيپ)و  محيط

ميانگين مربعات ناشي از اثر محيط و مکان به صورت خطي 
و ميانگين مربعات ناشي از اثر متقابل  (p≥41/4) دارمعني

محيط  14محيط به صورت خطي در شرایط ×  ژنوتيپ
دار غيرمعني )مکان( محيط 7در شرایط  اما (p ≥41/4) دارمعني

-تيپژنوبود. ميانگين انحرافات از خط رگرسيون عملکرد گل 

یا انحرافات از  (jI) محمدي بر شاخص محيطيهاي گل
2)رگرسيون تلفيق شده 

iSd∑)  هم در هر دو شرایط محيطي
 دار بود. بسيار معني
در  QZ1 و GU1 ،LO1، SM2 ،KM1 هايژنوتيپ

را نشان دادند، پس  (2S)ي طيمح انسیحداقل وارها محيط
 هايژنوتيپپایدار و  (GE)محيط  ×براي اثر متقابل ژنوتيپ 

GU1 ،LO1 ،KM1 ،TH1 و BA1 ي اثر متقابل برا هم
رد گل در کسازگاري )پایداري عمل  (GL) مکان× ژنوتيپ

 (. 6 هاي متفاوت( نشان دادند )جدولمکان
 و AR1 ،HO1، YZ2،KZ1 هايهمچنين ژنوتيپ

IS5 محيط  ×براي اثر متقابل ژنوتيپ(GE)  وYZ2، BA1 ،
HO1،TH1   وKS1 مکان× ي اثر متقابل ژنوتيپ برا (GL) 

بنابراین  دادند،را نشان  (CV) يطيمح راتييتغ بیحداقل ضر
-ژنوتيپ ها در بينترتيب پایدارترین و سازگارترین ژنوتيپبه

 محمدي از لحاظ عملکرد گل بودندهاي مورد بررسي گل
 (.6 )جدول

با آماره پایداري ضریب رگرسيون عملکرد ژنوتيپ بر 

  onnsWilki و Finlay( به روش ibشاخص محيطي )

از  يكهيچ(، از لحاظ عملکرد گل b≈4( تحت شرط )1943)
اثر  و براي نشدها حائز شرایط پایداري ها براي محيطژنوتيپ

 با عملکرد گل QZ1 هم فقط (GL) مکان× متقابل ژنوتيپ 
  بسيار كم سازگاري نشان داد.

بر Russel (1944 ) و Eberhartنتيجه اعمال روش  
خالصه شده  6 در جدول GLو  GEمتقابل  هاياثرمبناي 
ضریب رگرسيون عملکرد گل ژنوتيپ بر  ،این جدول است.

( و آزمون آن با یك واریانس انحراف از ibشاخص محيطي )
2خط رگرسيون ژنوتيپ )

iSdبا صفر و ميانگين  ( و آزمون آن
( و آزمون آن با ميانگين iῩها )عملکرد گل در هکتار ژنوتيپ

در مجموع  آنها را نشان داده است. براساس كل ژنوتيپ
 و YZ2 ،IS5 ،IS8 ،IS4 ،KZ1 ،AR1 ،IS3 هايژنوتيپ

BA1براي اثر  شرایط پایداري عملکرد گل بودند و داراي
، YZ2 ،IS5 هايژنوتيپهم  (GL) مکان× متقابل ژنوتيپ 

IS8 ،IS4 ،KZ1 ،AR1 ،IS6 ،IS3، BA1 ،IS10  وYZ1 

 عملکرد گل بودند. سازگاري برايشرایط  داراي
-به IS2و  IS9، YZ2 ،IS8 ،IS7 ،IS4 ،IS5 هايژنوتيپ

( و بيشترین iPترتيب داراي كمترین مقدار شاخص برتري )
اي هدهنده پایداري بيشتر ژنوتيپعملکرد گل بودند كه نشان

  مذكور براي عملکرد گل با آماره مذكور است.
داراي  KR1و GU1،LO1،ZA1، SM2هايژنوتيپ

در بين ( Y/PMSآماره واریانس سال درون مکان )كمترین 
اي هدهنده پایداري بيشتر ژنوتيپها بودند كه نشانژنوتيپ

 مذكور براي عملکرد گل با معيار مذكور است.
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 مكان 8محیط و  15روي  تجزيه واريانس تلفیقی براي پايداري عملكرد گل بر -3جدول 

 هاتجزیه واریانس  مکان  مکان(× ها )سالتجزیه واریانس محيط (SV) منبع تغيير

 DF SS MS  DF  SS MS 

 Genotypes 36 131647329 **3746934  36 43234641 **1917362(Gژنوتيپ )

 Environments 13 833328233 **69421714  8 163334321 **24894931(Eمحيط )

 Gen. × Envir. 314 349812668 **826924  237 113244644 **676278( GEمحيط )× ژنوتيپ 

 E + (GE) 323 1143439844 **2146738  263 244894971 ** 1446688محيط(+ محيط× )ژنوتيپ 

 Environment (Linear) 1 837934834 **837934834  1 163334321 **163334321 ( Lمحيط )خطي( )

 Gen. × Envir.(Linear) 36 44436228 **1962881  36 22633379 ns 444637)خطي( محيط× ژنوتيپ 

2) انحراف تلفيق شده
iSd∑)Pooled deviation 694 343663636 **423337  214 92746613 ** 661923 

 Pooled error 1477 314428434 276931  366 146734398 192816اشتباه تلفيقي 

 - 324428662 289  - 1234667429 339 كل

  ns 26/3 = 2X   ها، براي مکان ns 68/12 = 2Xها بارتلت: براي محيط آزموننتيجه دار    غيرمعنی:  nsو   %1دار در سطح احتمال معنی: **

 

 

هاي پایداري را همبستگي عملکرد گل با آماره 3 جدول
نشان داده است. بر اساس آن، ميانگين عملکرد گل با 

، ضریب رگرسيون (2S)هاي پایداري واریانس محيطي آماره
و واریانس سال درون  (b)عملکرد گل بر شاخص محيطي 

بود  (p ≥41/4)دار داراي رابطه مثبت و معني( Y/PMS)مکان 
( CV)ها و تغييرات محيطي ژنوتيپ (P)ولي با شاخص برتري 

 دار و با آماره واریانس انحراف از رگرسيونرابطه منفي و معني
(2

iSdدار نشان داد. نتيجه وضعيت ( رابطه مثبت اما غيرمعني
هاي محمدي در محيطهاي گلپایداري عملکرد گل ژنوتيپ

خالصه شده  4 هاي مختلف در جدولمورد بررسي با روش
 است.

 
 



 

 

 هاي مورد بررسیمحمدي در محیطگلهاي ژنوتیپهاي مختلف براي عملكرد گل هاي پايداري به روشآماره -4دول ج
 MS (iῩميانگين )

Y/P 
 

iP 
 

(2
iSd) )= 1 i: b 0H( ib 

 
)= 0 i: b 0H( ib 

 
2
iS iCV 

 ژنوتيپ
(7 =e) 

 
(14 =e) (7 =e) 

 
(14 =e) (7 =e) 

 
 

 

(14 =e) (7 =e) 
 

(14 =e) (7 =e) 
 

(14 =e) (7 =e) 
 

(14 =e) 

ns 2144643 ns 2144643 2832948644 184126366 **1493613618 **1394797629 ns469878 ns46996 **469878 **46996 1344189613 2786414613 34672 87667 EA1 1شرقيآذربایجان 

**2796642 **2796642 3986793644 147969469 **2933738648 **3996397689 **264222 **16399 **264222 **16399 6963697643 8644488677 84673 96664 WA1 1غربيآذربایجان 

ns 2368638 ns 2368638 1674343644 74326369 ns 141643634 ns172484646 ns 164343 ns 46932 **164343 **46932 818864673 1663346667 33641 68624 AR1 1اردبيل 

ns 2637633 ns 2637633 2339994644 187894964 **1249964634 **1667426663 **466613 ns 46732 *466613 **46732 1246321633 2382431632 62619 43614 IL1 1ایالم 

ns 1988683 ns 1988683 2433623644 194616463 ns 343447673 **828982616 *466874 *46867 *466874 **46867 397482694 1644496694 31694 41626 TH1 1تهران 

ns 2199671 2199671ns  1426227644 133649964 ns 313718644 ns 331937646 ns 464949 ns 46743 **464949 **46743 332333618 1371983641 33689 33666 CM1 1چهارمحال 

ns 2682632 ns 2682632 1274718644 147348162 *644973633 **884193693 *163231 ns 16438 **163231 **16438 1824744638 2297437672 33613 41632 QM1 1قم 

ns 2344662 ns 2344662 1924392644 94136368 ns 262184634 ns 283438689 ns 164473 ns 16446 **164473 **16446 773864613 1734799681 34648 33641 KZ1 1خوزستان 

**1396647 **1396647 731733644 282461369 *699113673 **411331646 ns 468381 **46466 **468381 **46466 834313683 1136744697 36633 48661 ZA1 1زنجان 

ns 2144644 ns 2144644 2337491644 141634467 ns 379333618 *674474621 ns 467818 ns 16463 **467818 **16463 873478636 1994398647 61633 43632 SM1 1سمنان 

**1331683 **1331683 784684644 333494869 ns 266436633 **876291689 ns 467411 **46632 **467411 **46632 394943663 1417943667 38682 83674 SM2 2سمنان 

ns 2381673 ns 2381673 2349376644 122331967 ns 82626634 ns 148343638 ns 468483 ns 16444 **468483 **16444 611976643 1834826673 28634 33634 BA1 1بلوچستان 

ns 2323644 ns 2323644 2787968644 181221863 **936416618 **1144474644 ns 469382 ns 16493 **469382 **16493 1322374643 2849443694 67612 81642 FA2 2فارس 

**1431633 **1431633 1384367644 271332364 *638944633 **823786638 **463462 **46373 ns 463462 **46373 636174694 1133311694 64684 43643 QZ1 1قزوین 

*1837626 *1837626 1148188644 263224961 *624498618 *339237663 ns 464631 **46486 **464631 **46486 411397646 1141132634 66668 41629 KR1 1كردستان 

**1314611 **1314611 1299413644 292432666 ns 184646673 ns 334411634 ns 463732 *46846 **463732 **46846 336818629 1423784633 39627 44686 KM1 1كرمان 

ns 2244614 ns 2244614 2114414644 139342962 ns 68746618 ns 131983648 ns 467947 ns 16422 **467947 **16422 317832641 1413428647 32686 38683 KS1 1كرمانشاه 

ns 2234694 ns 2234694 2363922644 131931767 ns 238192633 ns 337743634 ns 161719 ns 16142 **161719 **16142 1433126619 2213648673 63666 44636 KO2 2خراسان 



 

 MS (iῩميانگين )
Y/P 
 

iP 
 

(2
iSd) )= 1 i: b 0H( ib 

 
)= 0 i: b 0H( ib 

 
2
iS iCV 

 ژنوتيپ
(7 =e) 

 
(14 =e) (7 =e) 

 
(14 =e) (7 =e) 

 
 

 

(14 =e) (7 =e) 
 

(14 =e) (7 =e) 
 

(14 =e) (7 =e) 
 

(14 =e) 

**1648627 **1648627 326963644 326389763 ns 224348633 ns 633646629 **466643 **46324 *466643 **46324 312449661 348486634 39647 33636 GU1 1گيالن 

**762636 **762636 449197644 682412163 ns 219868673 ns 334226681 *463283 **46673 *463283 **46673 333442689 436994678 84637 94644 LO1 1لرستان 

ns 2688634 ns 2688634 2862318644 113134261 *649432648 *336232634 *166614 **16334 **166614 **16334 1433663673 2979491676 31642 49689 AK1 1)اراک( مركزي 

ns 2334686 ns 2334686 1731739644 137397461 ns 331664644 *693384681 *463217 ns 46724 *463217 **46724 642997616 1619889619 27693 34649 HO1 1هرمزگان 

ns 2499637 ns 2499637 1491638644 134373463 ns 366946633 **431633629 ns 164482 ns 46946 **164482 **46946 797247692 1864637686 63616 42673 HA1 1همدان 

ns 2336632 ns 2336632 3392189644 134343667 ns 387382648 ns 641433681 ns 469927 *16277 **469927 **16277 949878633 2846943642 64631 84643 YZ1 1یزد 

**2961643 **2961643 3249426644 44244463 ns 137119633 ns 663332638 ns 467448 ns 16132 **467448 **16132 383438643 2274861623 23639 31636 YZ2 2یزد 

ns 2814692 *2814692 2371627644 92639664 **397748634 *367996646 ns 163644 *16233 **163644 **16233 1394667632 2829888697 64633 44671 IS1 1اصفهان 

ns 2382674 ns 2382674 2437214644 73339466 ns 184839673 ns 373778689 **163984 *16286 **163984 **16286 1448427666 2463697643 34619 43624 IS2 2اصفهان 

ns 2637642 ns 2637642 2331924644 121464364 ns 373461618 ns 611638638 ns 163448 ns 16224 **163448 **16224 1333723696 2699241649 68634 46673 IS3 3اصفهان 

ns 2389691 ns 2389691 1493344644 74813363 ns 248333673 ns 343743629 ns 162248 ns 16482 **162248 **16482 1481738613 1943344664 64613 33667 IS4 6اصفهان 

ns 2439612 ns 2439612 1981733644 76387367 ns 294216648 ns 333161689 ns 161141 ns 16478 **161141 **16478 977889614 1986346643 38647 33626 IS5 3اصفهان 

ns 2339697 ns 2339697 2644933644 94847966 ns 231931634 ns 343296648 ns 163228 *16262 **163228 **16262 1233263699 2633281643 66611 41649 IS6 4اصفهان 

*2849613 **2849613 2637636644 74378263 **333838618 *333348674 ns 161863 ns 16199 **161863 **16199 1293712636 2324444614 61611 38633 IS7 8اصفهان 

ns 2442683 ns 2442683 1467981644 87736168 ns97196673 ns 188127663 ns 163311 ns 16132 **163311 **16132 1147344642 1984148691 61633 33693 IS8 7اصفهان 

**3124643 **3124643 6318134644 29389969 ns 237218634 ns 282848689 **168842 **16473 **168842 **16473 2487346671 6262224637 64624 44644 IS9 9اصفهان 

ns 2333686 ns 2333686 1736944644 123433667 ns 373243644 *697422646 ns 469846 ns 46971 

 
 

**469846 **46971 778796633 1717414642 64644 38626 IS10 14اصفهان 
 دارغيرمعني: nsو  %3و  %1دار در سطح احتمال ترتيب معنيبه: **و  *
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 محمديگلهاي ژنوتیپ هاي مختلف مورد بررسی و عملكرد گلهاي پايداري به روشضريب همبستگی بین آماره -6جدول 

 CV نام صفت

(14 =e) 
CV 

(7 =e) 
 2S  

(14 =e) 
2S 

(7 =e) 
b 

(14 =e) 
b 

(7 =e) 
2Sd 

(14 =e) 
2Sd 

(7 =e) 
P 

 
Y/PMS 

 

 33/4- 23/4- **43/4 **33/4 **78/4 **49/4 12/4 24/4 **96/4- **47/4* (Ῡعملکرد گل )

 تعداد محيط =e %1و  %3دار در سطح احتمال ترتيب معنيهب: **و  *
 

 هاي مختلفهاي مورد بررسی با روشدر محیطمحمدي هاي گلژنوتیپخالصه وضعیت پايداري عملكرد گل  -5جدول

 هاي پایدارترتيب ژنوتيپ محيط  مالک پایداري آماره روش ارزیابي پایداري

 

Francis  وKannenberg(1983) 

 

2واریانس محيطي )
iS)  ( 2واریانس محيطي

iS(14ها )محيط ( كوچکتر GU1 ،LO1 ،SM2 ،KM1 و QZ1 

 BA1 وGU1 ،LO1 ،KM1 ،TH1 (7ها )مکان

 ضریب تغييرات 

 (iCVمحيطي )

  iCVضریب تغييرات محيطي  

 كوچکتر

 IS5 وAR1 ،HO1، YZ2 ، KZ1 (14ها محيط

  KS1و YZ2، BA1 ،HO1، TH1 (7ها )مکان

Finlay و Wilkinson(1943) 

 

 ضریب رگرسيون 

 (ib) ژنوتيپ بر محيط

 (ib 0=)ضریب رگرسيون  

 ( بيشترiῩميانگين عملکرد )

 - (14ها محيط

 QZ1 (7ها )مکان

 

Eberhart  وRussel (1944 

 

 تركيب سه آماره

 ib 2
iSd  وiῩ 

 ( ib 0=ضریب رگرسيون )

2(0=واریانس انحراف  
iSd ) 

 ، YZ2 ،IS5 ،IS8 ،IS4 ،KZ1 (14ها محيط

AR1 ،IS3 و BA1 

 ( معادل iῩميانگين عملکرد )

 ميانگين كل اكسشنها و بيشتر

 ،YZ2 ،IS5 ،IS8 ،IS4 ،KZ1 ،AR1 (7ها )مکان

 IS6 ،IS3 ،BA1 ،IS10 و YZ1 

Lin  وBinns (1977) iP ( شاخص برتري اكسشنiP )(7ها )مکان كوچکتر IS9،YZ2 ،IS8 ،IS7 ،IS4 ،IS5  وIS2 

MSY/P مکان/سالواریانس(MSY/P)(7ها )مکان ككوچ GU1 ،LO1 ،ZA1 ،SM2 و KR1 

 است. ns KZ1 و IS9 ،**YZ2  ،**WA1  ،**IS7  ،*IS1  ،ns IS5 ،ns IS8 ،ns IS4 ،ns IS2**ترتيب هب هاي برتر از نظر ميانگين عملکرد گلژنوتيپ

 
 بحث 

و  محيط× ژنوتيپمتقابل  هايدار شدن واریانس اثرمعني
كه اختالف بين عملکرد گل  ستا آنید ؤممکان ×  ژنوتيپ
ها از محيطي به محيط دیگر یا مکاني به مکان دیگر ژنوتيپ

عبارت دیگر ترتيب و مقدار عملکرد گل همتفاوت بوده است. ب
ها( متفاوت بوده است. وجود ها )و مکانها در محيطژنوتيپ

زمينه الزم براي  (GE) محيط×  ژنوتيپدار اثر متقابل معني
هاي پایدار براي ژنوتيپاعمال تجزیه پایداري و تشخيص 

( سازگاري 1998)  Fox و Kemptonعملکرد گل است. 
(Adaptationرا به )( عنوان پایداريStability عملکرد در )

بنابراین كردند، تعریف  (ionnsSpatial dime)بعد مکاني 
( را LGمکان ) ×ژنوتيپ اثر متقابلهاي پایدار براي ژنوتيپ

 هاي سازگار معرفي نمود.عنوان ژنوتيپتوان بهمي
 گل، 2Sتربا پارام داریپا هايژنوتيپمطابق نتایج حاصل، 

این آماره در واقع پایداري  كردند. ديرا تول يكم اريبس
ز آنجا ا و كنديم يريگرا اندازه "كياستات" ای "يکیولوژيب"

هاي پایدار بيولوژیکي، واكنشي به بهبود شرایط كه ژنوتيپ
دلخواه ارقام  يژگیندرت وبه پایدارينوع  نیامحيط ندارند، 

البته بر اساس نظر  .(Becker & León, 1988) است يزراع
Becker  وLeon (1977 سودمندي پایداري تيپ اول )

 )پایداري استاتيك( به سطح منطقه مورد نظر بستگي دارد. در
هاي مورد نظر كه محيط كوچك و همچنين زمانيسطوح 

-داراي تفاوت خيلي زیادي باهم نباشند، این تيپ پایداري مي

تواند مطلوب باشد. با توجه به عملکرد گل بسيار پائين 
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( و نيز 2Sهاي پایدار و سازگار با واریانس محيطي )ژنوتيپ
 ارهتحقيق، این آماین وسعت و تنوع اكولوژیکي سطح عمل در 

معيار مناسبي براي ارزیابي پایداري عملکرد و اجزاي عملکرد 
 .نيستمحمدي گل و اسانس گل

هاي پایدار با آماره ژنوتيپهمه عملکرد گل ميانگين 
 ( بيشتر از ميانگين كل عملکردCV) ضریب تغييرات محيطي

ضریب همبستگي منفي ضریب تغييرات محيطي با  .بود گل
ایدار هاي پست كه ژنوتيپا آن دميانگين عملکرد گل نيز مؤی

و سازگار با ضریب تغييرات محيطي معموال داراي ميانگين 
ها و یا عملکرد گل در حدود ميانگين كل عملکرد ژنوتيپ

، Moghadam (1996)نظر كه مغایر  باشندبيشتر از آن مي
Lin و ( 1974) و همکارانBecker  وLeon (1977) است. 

هاي پایداري هاي پایدار با آمارهژنوتيپاعالم نمودند كه نان آ
لکرد ، عممانند واریانس و ضریب تغييرات محيطي استاتيك

هاي با عملکرد كم فنوتيپ بسيار كمي دارند و تنها ژنوتيپ
-ميبنابراین دهند. هاي مختلف نشان ميمشابهي را در محيط

هاي پایدار و سازگار با كه اگرچه ژنوتيپ كردتوان اعالم 
ي ( معموال داراي همبستگپایداري استاتيكپایداري تيپ اول )
-این موضوع مطلق نبوده و مي ، وليباشندمنفي با عملکرد مي

ا ب پایدارهاي ي هم ژنوتيپیهاتوان در بين چنين ژنوتيپ
  ژنوتيپكه بعد از  YZ2 ژنوتيپپيدا نمود. وجود  باالعملکرد 

IS9 و  جزو پایدارترینبيشترین عملکرد گل را داشته است و
ها با آماره ضریب تغييرات محيطي هم ژنوتيپسازگارترین 

با عملکرد بيشتر از ميانگين  IS5 ژنوتيپبوده است و همچنين 
يد أیتهاي پایدار با ضریب تغييرات محيطي، ژنوتيپجزو  و

ویژه هب ذكرشدهبا توجه به موارد  .استكننده استنتاج مذكور 
 با عملکرد باال و داراي پایداري هايژنوتيپامکان دستيابي به 

محيطي  CVو سازگاري عملکرد گل با این معيار، آماره 
عنوان معيار مناسبي براي ارزیابي پایداري و سازگاري به

 است.محمدي هاي گلژنوتيپعملکرد گل 
onnsWilki (1943 ) و Finlayبا آماره ضریب رگرسيون 

ا همحيط درهيچ ژنوتيپي گل عملکرد ، از لحاظ (b≈4شرط )با 
با  QZ1ها هم فقط و براي مکان نشدحائز شرایط پایداري 

كه  ستا بيانگر آن. این بود عملکرد گل بسيار كم سازگار

ش كم و بي گلمحمدي در توليد هاي مورد بررسي گلژنوتيپ
هاي نسبت به تغييرات محيطي حساسيت دارند و تنها ژنوتيپ

بسيار پایين ضریب رگرسيون پایيني )در حد  عملکرد گلبا 
هم  b≈ 4بنابراین آماره  .داده استها نشان صفر( را در محيط

  شود.توصيه نميگل براي مطالعات پایداري 
 و Eberhartهاي پایدار و سازگار با روش نوتيپژ

Russel (1944 داراي عملکرد گل در حد ميانگين كل )
 ز آناكيلوگرم در هکتار( و یا بيشتر  16/2243ها )ژنوتيپ

مدل هاي زیرا آماره ،. این نتيجه دور از انتظار نيستبودند
پایداري دیناميك یا زراعي عملکرد را تشخيص و مذكور 

نماید و ژنوتيپ پایدار در این تيپ پایداري ژنوتيپي تعيين مي
كنش وا متوسط برابرها است كه واكنش یا پاسخ آن به محيط

اما  .(19866et al Lin ,.هاي آزمایش باشد )تمام ژنوتيپ
 IS9كه بعد از ژنوتيپ  YZ2ویژه و به IS5 هايوجود ژنوتيپ

جزو پایدارترین و هم و ند بيشترین عملکرد گل را داشت
ست ا آنؤید ند مها با روش مذكور هم بودسازگارترین ژنوتيپ

 پ پایداري استاتيكتواند داراي هر دو تيیك ژنوتيپ مي كه
و  Eberhartهاي روش ( و دیناميك )آمارهCV)با آماره 

Russel ،1944 باالترین عملکرد را داشته  همزمان( باشد و
هاي مختلف ژنوتيپ پایدار در محيط 7همچنين در بين  باشد.

ژنوتيپ  14ژنوتيپ با برترین ميانگين عملکرد گل و در بين  3
ژنوتيپ با برترین ميانگين  8هم هاي مختلف سازگار در مکان

. بودندو یزد  هاي اصفهانعملکرد گل جزو گروه ژنوتيپ
رسد كه دو صفت عملکرد گل و پایداري به نظر ميبنابراین 

اي هو گزینش عمومي عملکرد تا حدي به هم پيوسته باشند
د منجر به بهبو)اصفهان( خواسته و ناخواسته باغداران كاشان 

روش  بنابراین. و پایداري آن شده است همزمان عملکرد گل
Eberhart و Russel (1944) براي  روشي مناسب تواندمي

ارزیابي پایداري و سازگاري عمومي عملکرد گل در 
و  nsPerki (1981) و Freeman روش .باشدمحمدي گل

Bernardo (2442 ) پركاربردترین روش ارزیابي  رااین روش
ي اطور گسترده. این روش بهندمعرفي نمودعملکرد پایداري 

ي، اهاي پایدار نباتات چندساله بوتهبراي تعيين ژنوتيپ
ari & Yousefi, nsAاي و درختي مانند یونجه )درختچه
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Muell isnsHevea brasilie( )et  Paulo(، كائوچو )1200

., 1999al ; Omokhafe, 2004( چاي ،), et al. Wachira

 شده است. استفاده( 199Campbell ,( و كاج داگالس)2002
 nsBinو  Lin( Pشاخص پایداري ) هاي پایدار باژنوتيپ

دند. بو هاژنوتيپدر بين ( داراي باالترین عملکرد گل 1977)
 با 2ویژه یزدو به 3اصفهان يهاژنوتيپبرخي پایداري 

هاي بر امکان تجميع پایداري تيپ ايدوبارهيد أیت Pشاخص
ال و م عملکرد باأتركيب تودر مختلف در یك یا چند ژنوتيپ 

آن است كه بر  Piباشد. مزیت آماره پایداري عملکرد مي
ر هاي دیگر دبراي یك ژنوتيپ مستقل از ژنوتيپ  biخالف 

-( به1977) nsBinو  Linبندي آزمایش است و بنابر تقسيم

ن یك آماره عنوابه در ضمنعنوان یك تيپ مجزاي پایداري و 
پذیر در نظر گرفته شده است. بنابراین شاخص برتري وراثت

(Pi)Lin   وnsBin (1977هم به )هاي عنوان یکي از آماره
هاي پرمحصول و پایدار معرفي مناسب براي تشخيص ژنوتيپ

 شود.مي
هاي پایدار براي عملکرد گل با آماره ميانگين تمام ژنوتيپ

داري كمتر ( به صورت معنيY/PMSواریانس سال در مکان )
-مي عبارت دیگربه ها بود.از ميانگين كل عملکرد گل ژنوتيپ

هاي با ميانگين عملکرد گل كه فقط ژنوتيپ كردتوان اعالم 
كمتر نسبت به تغييرات زماني )شامل سال و سن گياه در 
گياهان چند ساله براي صفاتي مانند عملکرد گل( واكنش كمتر 

اریانس سال درون مکان كمتري دارد. همبستگي نشان داده و و
با ميانگين عملکرد گل هم آن (  p≥41/4) دارمثبت و معني

نماید. اگرچه این آماره هم اطالعاتي مييد أیتاین موضوع را 
افزاید اما هاي پایدار ميتشخيص ژنوتيپ هايروشرا به 

 دصفاتي مانن موردبکارگيري آماره واریانس سال در مکان در 
عملکرد گل با توجه به وابستگي شدید آنها به سن گياه و 

ها و همچنين اختالط اثر سال طبيعي بودن تنوع در بين سال
 . دشونميبا سن گياه ایراد داشته و توصيه 

 نشان دادهاي پایداري ارزیابي روابط عملکرد گل با آماره
ي محيطها مانند واریانس رابطه عملکرد گل با برخي آمارهكه 

2ها )ژنوتيپ
iS( واریانس سال درون مکان ،)Y/PMS و ضریب )

( به نوعي ibرگرسيون عملکرد صفات بر شاخص محيطي )

اي هیعني هر چه عملکرد بيشتر گردد آماره ،مطلق مثبت است
طور طبيعي معموال بيشتر خواهند شد و با آماره مذكور هم به

-عني ژنوتيپی ،( از نوع مطلق منفي استiPشاخص برتري )

هاي كوچکتري دارند اما با آماره iPهاي با عملکرد باالتر 
( و واریانس انحراف iCVها )ضریب تغييرات محيطي ژنوتيپ

2) از رگرسيون
iSdهاي با یعني ژنوتيپ ،( حالت نسبي دارد

با  ها راتوانند مقادیر كم یا زیاد این آمارهعملکرد بيشتر مي
ط آزمایش دارا باشند. در مجموع به نوع ژنوتيپ و شرای توجه
 Francis( iCVها )هاي ضریب تغييرات محيطي ژنوتيپآماره

 nsBinو  Lin( و شاخص برتري 1983) Kannenberg و
(1977( )Piبراي تشخيص ژنوتيپ )هاي با عملکرد گل باالتر 

و پایداري عملکرد بيشتر با مفهوم پایداري استاتيك )مطلق( 
ویژه ( به1944) Russel و Eberhart هاي روشو آماره

2) واریانس انحراف از رگرسيون
iSdبراي تشخيص ژنوتيپ )-

هاي با عملکرد گل باالتر و پایداري عملکرد بيشتر با مفهوم 
 .دشومحمدي توصيه ميپایداري دیناميك )نسبي( در گونه گل

در نهایت با در نظر گرفتن عملکرد گل و پایداري عملکرد 
، 7، اصفهان3، اصفهان2هاي یزدم ژنوتيپأصورت توبه

داراي عملکرد گل باال و پایداري و  1و خوزستان 6اصفهان
داراي عملکرد گل باال و  9سازگاري عمومي، ژنوتيپ اصفهان

خشك و خشك پایداري و سازگاري خصوصي با مناطق نيمه
داراي عملکرد گل باال و پایداري  8و همچنين ژنوتيپ اصفهان

 معتدل و سردسيري بودند.خصوصي با مناطق نيمهو سازگاري 
و  محمديهاي اصالح گلتواند در برنامهبررسي مياین نتایج 

ایجاد كولتيوارهاي با عملکرد و پایداري عملکرد گل باالتر و 
اري برداري تجهمچنين سازگاري بيشتر در جهت توليد و بهره

 این گياه مورد استفاده قرار گيرد.
 Moghadamمانند ن امحقق نتایج سایريد یأتهمچنين در 

(1996،) Lin ( 1974و همکاران ،)Omokhafe (2446 )
دار نه هاي پایتوان استنباط نمود كه نوع و ترتيب ژنوتيپمي

تنها در صفات مختلف )عملکرد گل و اجزاي آن( در 
محمدي بلکه براي یك صفت هم با مدلهاي مختلف تجزیه گل

 اگرچه در ضمنباشد. اوت تواند متفپایداري، مي
Falkenhagen (1994و ) Kanzler (2442 )نمودند كه بيان 
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ها مانند روش ارزیابي پایداري ژنوتيپ رهيچند متغ يهاروش
پذیر متقابل ضرب هايپذیر و اثراصلي جمع هاياثر

(AMMIهيچگونه مزیت مازادي بر روش ) هاي كالسيك
مورد بررسي در  هايروشها و تعيين پایداري )مانند آماره

ویژه در نباتات چند ساله و درختان جنگلي تحقيق( بهاین 
چند متغيره به ویژه  هايروشگردد ندارند، اما توصيه مي

ناپارامتري مانند مجموع  هايروشو همچنين  AMMIروش 
 آماره( و KRS) (شوكالء)عملکرد + واریانس  Kangرتبه 

و شاخص پایداري   (Kang, 1993) (iYS) پایداري عملکرد
(I) Bajpai  وPrabhakaran (2444 )هاي هم در ارزیابي

-سنجش پایداري و سازگاري عملکرد گل در ژنوتيپ آینده

  محمدي مورد توجه قرار گيرد.هاي گل
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Abstract 

In order to determination of appropriate stability parameters, the flower yields of 35 Rosa 

damascena genotypes in eight regions of Iran (Kurdistan, Hamedan, Kerman, Fars, Khuzestan, 

Isfahan, Markazi, and Khorasan) were evaluated for two years (2007-2008) using randomized 

complete block design with three replications. Significant differences (P≤0.01) were observed for 

flower yield among genotypes (G), locations (L), environments (E), and also for genotype× 

location (GL) and genotype× environment (GE) interactions. The stable and adaptable genotypes 

with some static concepts of stability parameters such as environmental variance (S2) and 

regression coefficient (b ≈ 0) had low yield, but with environmental coefficient of variation (CVE) 

had high performance. The stable genotypes according to Eberhart and Russell model and the 

concept of stability dynamics (bi ≈ 1,  ∑Sdi
2 ≈ 0, and high Ῡi) had moderate to high flower yields. 

According to the superiority index (P), high yielding genotypes were determined as compatible 

(stable in location). The stable genotypes with the lowest year by location (YL) variance had the 

lowest flowers yield. The flower yield was positively correlated with S2, b and MSY/L (p<0.01) 

and negatively correlated with superiority index (P) and CVE (p<0.01). Based on both flower 

yield and stability, it was found that genotypes of Yazd 2, Isfahan 5, Isfahan 8, Isfahan 4, and 

Khuzestan 1 had high flower yield, stability, and general adaptation over locations. The genotypes 

Isfahan 9 and Isfahan 7 had high flower yield, stability, and specific adaptation with semi-arid 

and arid areas and also the genotype of Isfahan7 had high flower yield, stability and specific 

adaptation with semi temperate and cold areas in Iran. It was concluded that a genotype can 

demonstrate both static and dynamic stability with a high flower yield at the same time. In 

addition, coefficient of variation (CV), statistics regression (b ≈ 1, Sd2≈ 0), and superiority index 

(P) suggested as desirable parameters to evaluate different aspects (static and dynamic) of flower 

yield in R. damascena. 
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