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 .53-69 :38مجله نهال و بذر . در کشت زمستانه کوتاه رشد دوره با (.Beta vulgaris L) چغندرقند

 
در  جوییصرفهو  فصلی هایبارندگیاستفاده از  برایمهم  هایراهکاراز  یکی کشت زمستانه چغندرقندو ترویج توسعه 

محیط بر عملکرد شکر × یپ مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر برهمکنش ژنوتاست. آبیاری برای تولید این محصول مصرف آب 

کامل  یهاقالب طرح بلوک در زمستانه کشتدر چغندرقندرقم  11 انیم ازدوره رشد کوتاه  با برتر ارقام نشیگز وسفید 

در  (،1399-1400و  1398-1399 ،1397-1398) یزراعسه سال در مغان  یکشاورز قاتیتحق ستگاهیادر تکرار  چهاربا  یتصادف

و در مزرعه تحقیقاتی کشت و صنعت  (1399-1400و  1398-1399)در دو سال زراعی  جامتربتاورزی ایستگاه تحقیقات کش

و  یپژنوت یط،مح اثرنشان داد که داده ها مرکب  واریانس تجزیه. شد اجرا( 1398-1399)جوین در یک سال زراعی 

 آمده از روشدستب نتایج. بود ریدایدرصد معن یکدر سطح احتمال  یدبر عملکرد شکر سفمحیط × برهمکنش ژنوتیپ 

را  سفیدکل عملکرد شکر  تغییراتدرصد از  64/83اول و دوم در مجموع اصلی پالت نشان داد که مؤلفه بای GGE گرافیکی

مغان  هاییطو دراووس و در مح SVZB2019ارقام  1400سال  مغان در یطدر مح پالتیبا GGE. بر اساس روش کرد توجیه

، FDIR19B3021ارقام  1399در سال  و جوین 1400و  1399 های جام در سال، تربت1399و  1398 هایسالدر 

FDIR19B4028  وSVZA2019 ،یجهنتچنین  نتایج این پژوهش ازبودند. برتر  به ترتیب، از نظر پایداری عملکرد شکر سفید 

داشت.  بررسی موردچغندر قند  ارقام مستانهز کشتدر  دیشکر سف عملکرد یپیفنوت انیدر ب ییط نقش بسزایکه مح شد گیری

 شوند. زمسستانه معرفیکشت انتخاب و برای مناطق هدف  اقلیمی و زراعی طیالزم است ارقام بر اساس شرا بنابراین
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 مقدمه 

 همدددواره (.Beta vulgaris L)چغندرقندددد 

شدکر  ديدتول یبدرا مهم يصنعتيک گياه  عنوانبه

از  یاريبسبا  سهيدر مقا . اين گياهاست بوده مطرح

به  متحملنسبتا  اهيگ کيعنوان به  ،يزراع اهانيگ

حدال،  نيدشدناخته شدده اسدت. بدا ا يآب کم تنش

ممکدن  رشدد و نمدو هيدکمبود آب در مراحدل اول

رسدداند ب بيآسدد اهيددگ یوراسدت بدده رشددد و بهدره

(Chołuj et al., 2014) حدلآب در مرا. کمبدود 

شددت تنها ممکن اسدت بهرشد چغندرقند نه هياول

کندد، بلکده  یريبرگ آن جلدوگ توسعهرشد و از 

آن  ياصل شهيرشد ر زين یکمتر زانيبه م توانديم

 ;Choluj et al., 2004)را کددداهش دهدددد 

Mohammadian et al., 2005) .عددالوه بددر 

 کدده  دهدددياز مطالعددات نشددان م یاريبسدد ن،يددا 

 يکيولددوژيزياز صددفات   يکمبددود آب بددر برخدد

 گددددذارديم ريچغندرقنددددد تدددد ث ييايميوشدددديو ب 

 (Chołuj et al., 2014).  بنابراين کشت زمسدتانه

از  یريجلدوگمنظور بده تواندد راهکدار مناسدبيمي

و  يکمد اتيبر خصوص آبنامطلوب کمبود  آثار

 .باشدچغندرقند  محصول يتفيک

با توجه بده درجده  ،چغندرقندپاييزه  شتک در

  ازيدددنرشدددد،  دورهدر طدددول  نييپددداحدددرارت 

 نيشتريب گريد یوس از و ا تهي کاهش اهانيگ يآب

 از  اهددددددانيگ ازيددددددآب مددددددورد ن ريمقدددددداد

 .شوديم نيو زمستان ت م زييپا یهايبارندگ قيطر

  شيا ددددزا سددددبب زهييپددددا کشددددتبنددددابراين 

 يي مصددددر  آب و نيددددز ممانعدددددت از کددددارا

 شدددوديم ياز تدددنش خشدددک يناشددد هایآسددديب

(Taleghani et al., 2011) کنترل طبيعي آ دات .

 کشددت گددريد یايددمزا زهددای ملتلدد  او بيماری

 و ايمزا رغميعل. روديم شمار بهچغندرقند  پاييزه

 بده نسدبت چغندرقندپاييزه  کشت که هايي یبرتر

 یروسدددداقه دهيددددپد دارد، آن بهدددداره کشددددت

(Bolting)  کشدت یبدرا ياساسد تيمحدوديک 

 Metzger et al., 2005; Schnepel)است  پاييزه

and Hoffmann, 2016)  . 

 با سدرمای چغندر قند در کشت پاييزه، گياهان 

در معددر  و چددون  شددونديم مواجددهزمسددتان 

 یسدازمنجر به بهاره، رنديگيقرار مپايين  یدماها

 ,Schnepel and Hoffmann) مدي شدودهدا آن

و بدده دنبددال آن شددرايط روزهددای بلنددد در  (2016

دهي دهنده و گدل صل بهار باعث توليد ساقه گل

 . (Milford et al., 2010)گدردد درگياهدان مي

تغييدددر از مرحلددده رويشدددي بددده مرحلددده زايشدددي، 

متوقد  را سازی مواد  توسدنتزی در ريشده ذخيره

(Milford and Limb, 2008) غلظددت قنددد را ،

دهدددد کددداهش و ميدددزان تفالددده را ا دددزايش مي

(Hoffmann and Kluge-Severin, 2011) .

روی بدا توجده بده مرحلده رشددی زيان ساقه ميزان

طوری که وقوع به ،تواند متفاوت باشدگياهان مي

روی در اوايددل دوره رشددد گياهددان باعددث سدداقه

عملکدرد ريشده  (درصدد 50تا ) کاهش قابل توجه

 ,Hoffmann and Kluge-Severin)شددود مي

 زانيدم شده،ير عملکرد کاهشبا  عتاًيطب که (2011

 يابد.عملکرد شکر نيز کاهش مي و قند

 پديدددددده سددددداقه روی مشدددددکالتي بدددددرای 

 های های برداشدددت و کندددد شددددن تيغدددهماشدددين
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 گيددری در کارخاندده قنددد ايجدداد دسددتگاه خالل

 ;Rinaldi and Vonella, 2006)مددي کنددد 

Streibie et al., 2009)  . کشدددت زمسدددتانه

 جدهيکده در نت مشدکالتيمنظور ر ع  بهچغندرقند 

 زيدنو  شدوديم جداديا ی در کشدت پداييزهروساقه

 زهييکشت پا یبرا که يياياز مزا یريگبهره جهت

 مطددرح رانيدددر ا بددارنياول یبددرا د،عنددوان شدد

 یريدپ ،چغندرقندد زمستانهدر کشت . است شده 

  هايددگ ی توسددنتز ريهددا کدده ذخددابرگ زشيددو ر 

 رسدددديبددده حدددداقل م ،دهندددديرا بددده هددددر م

(Alimoradi, 2002)نايددبدده  . از سددوی ديگددر 

 زانيم ،است ا زايشرو به نيز هوا  دمای که ليدل

کداهش  طدور قابدل مالحظده ای به زين یروساقه

 .(Basati et al., 2003) ابدييم

اثدر  يبررسد اين پدژوهش بدا هدد  اين،بنابر

 عملکدددردمحددديط بدددر × ژنوتيدددپ  همکنشبدددر

 وچغندرقند در کشت زمسدتانه  ارقام ديفسشکر  

 ارقام برتر انجام شد. نشيگز

 

 هامواد و روش

 قددداتيتحق سدددتگاهيا دودر  ايدددن پدددژوهش

مزرعدده  همچندينجدام و مغدان و تربت یکشداورز

د. شدد انجددام نيجددوکشددت و صددنعت  يقدداتيتحق

 مغدان  یکشداورز قداتيتحق سدتگاهيدر ا شيآزما

 1398-1399 ،1397-1398) يزراعدسه سال در 

در ايسدددددددتگاه تحقيقدددددددات  (،1399-1400و 

 در دو سدددال زراعدددي  جدددامتربتکشددداورزی 

مزرعدددددددده و در  (1399-1400و  1399-1398)

جدوين در يدک سدال تحقيقاتي کشت و صدنعت 

 ( اجرا شد.1398-1399)زراعي 

 طدول دريقدات کشداورزی مغدان ايستگاه تحق

عدر   ،يشدرق قدهيدق 47 و درجده 47 جغرا يايي

 ارتفداع و يشدمال قهيدق 36و  درجه 39 جغرا يايي

. اسددت شددده واقددع از سددطد دريددای آزاد متددر 66

طدول  درجدام تربتتحقيقات کشداورزی  ستگاهيا

عدر   و يشدرق قدهيدق 48 و درجه 60 جغرا يايي

و با ارتفاع  يشمال قهيدق 12و  درجه 35 جغرا يايي

. اسدت شدده واقدعمتر از سدطد دريدای آزاد  838

 ز درا جددوينمزرعدده تحقيقدداتي کشددت و صددنعت 

 دقيقدده شددرقي، 30درجدده و  57 طددول جغرا يددايي

دقيقده شدمالي و  40درجه و  36 عر  جغرا يايي

ی آزاد قدرار دارد دريدامتر از سدطد  1100ارتفاع 

(Anonymous, 2022). 

چغندر قند بدا دوره رشدد رقم  11 با شيآزما

 یهددادر قالددب طددرح بلددو  (1)جدددول  کوتدداه

تکدرار اجدرا شدد. ارقدام  چهدار با يکامل تصاد 

 یهابدر اسداس ااهدارات شدرکت يمورد بررسد

برخددوردار  ياز دوره رشددد کوتدداهتوليدد کننددده 

کشدت  نيزمد کامدل یسازآماده اتي. عملبودند

 جداديو ا سدکيشدلم، د :شامل مکاندر هر سه 

 انجام زييپا در( بود که يکاشت ) ارو کش  يرد

 طول به خط چهار یدارا يشيآزما کرت هر. شد

و  اصله بوتده  متريسانت 50خطوط  صله ا متر، 10

 20تددا  15 بددينکددردن  تنددک از بعدددخددط  یرو

 .متر بودسانتي

ي چغندرقند سده کيولوژيزي  صفر نکهيا به نظر

درجدده سددانتيگراد تعيددين شددده اسددت و در دمددای 

 زني بدددذر گراد جواندددههشدددت درجددده سدددانتي
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 ;Durr and Boiffin, 1995) شددوديمآغدداز 

Mavi and Tupper, 2004)  بندابراين در نيمده ،

 زيدن و يحرارتد طيشدرا شددن دوم بهمن با مساعد

 ارقدام بدذر کشدت به نسبت خا  يرطوبت طيشرا

آماده  شيخطوط کشت از پ یروبر  يبررس مورد

 تعدداد کشت یها يرد یرو بر. شداقدام  شده

 رد و شددن سدبز از پس و کاشته شد یشتريب بذر

حدود  تراکم به و تنک يبرگ چهار تا دو مرحله

بوتدده در هکتددار رسددانده شددد. آبيدداری  100000

 آزمايش بده روش نشدتي انجدام گرديدد. مقدادير

آب مصر ي بر اسداس ميدزان تبليدر از طشدتک  

درصد  90 راندمانو با احتساب  Aتبلير کالس 

 یهدادر کليده کدرت کنواختي طورمحاسبه و به

 عمليددات داشددت ريد. سدداشدد عيددتوز يشدديآزما

  هدددرز، یهددداعل  مدددديريت و کنتدددرلشدددامل  

 بددا مطددابق و بهيندده حددد در هددایمدداريب و آ ددات

 کارشناسان نظر طبق و دستورالعمل های مربوطه

 .شد انجام ذيربط

 

 کوتاه رشد دوره باارقام چغندرقند  اطالعاتو  نام -1جدول 
Table 1. The name and information of short-season sugar beet cultivars 

 
 کشور

Country 
 شرکت

Company 
 رقم

Cultivar  
 کشور

Country 
 شرکت

Company 
 رقم

Cultivar 
Iran Sugar Beet Seed Institute Shokoufa  Denmark Maribo Cadmus 

Belgium SESVanderHave SVZA2019  Denmark Maribo Dravus 
Belgium SESVanderHave SVZB2019  France Florimond Desprez FDIR19B3021 
Belgium SESVanderHave SVZC2019  France Florimond Desprez FDIR19B4028 
Belgium SESVanderHave SVZD2019  Denmark Maribo Modex 
- - -  Iran Sugar Beet Seed Institute Asia 

 

 ميتنظد یاگونهبه (ريت دوم مهي)ن برداشت زمان

 زهييپدا کشدت در برداشدت خيتدار معدادل که شد

برداشدت  هنگدام. باشدد منداطق نيدا در چغندرقند

 يانيددم کشددت  يددرد دو یهاشددهيرمحصددول 

از  متريسدانت 50بدا حدذ   يشديآزما یهداکرت 

)بددا سددطد  یاهيعنوان اثددر حاشددابتدددا و انتهددا بدده

شدمارش  ،یآورجمدع معادل نه مترمربع( يبرداشت

طور بده ها،شدهير یشستشواز  پسو توزين شدند. 

با  ي هر کرتانيم  يدو رد یهاشهياز ر يتصاد 

 (Venema) اسددتفاده از دسددتگاه خودکددار ونمددا

 يدتفيکنتدرل ک شدگاهيو در آزما هيته رينمونه خم

بذر چغندرقندد از  هيته اصالح و قاتيمؤسسه تحق

. گر ت قرار يبررس مورد يتفيک یهايژگيونظر 

 از پدس شددههيته ريدخم یهدانمونده منظور نيا هب

 گرم 26 نمونه هر از انجماد، حالت از شدن خارج

 سدرب اسدتات هيدروکسديد تريليليم 177 با ريخم

[Lead (II) Hydroxide Acetate]   به مدت سده

. پدس از ديددر داخدل همدزن مللدوط گرد قهيدق

حاصدل  يشدفا  عيمدا ،يگذراندن محلول از صدا 

 (Betalyser)زريشددد کدده از آن در دسددتگاه بتدداا

 یبدراچغندرقندد(  تيفيک هيخودکار تجز ستمي)س

 یهدايناخالصد و ناخالص قند درصدی ريگاندازه
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 ميپتاسدد و ميسددد مضددره، تددروژنين شددامل شددهير

 ريدددخم گدددرم 100 در واانياکددديليم برحسدددب

 ريمقددداد تيددد. در نهاشدددد اسدددتفاده چغندرقندددد

 بدرآوردجهدت  ها،يژگيو نيا یآمده برادستبه

 .شد انجام 1 رابطه اساس بر ديسف رشکعملکرد 

  :(Cook and Scott, 1993) 1 رابطه

WSY = WSC × RY 

 ديعملکددرد شددکر سددف WSYرابطدده  نيددا در

قندددد قابدددل  WSCبرحسدددب تدددن در هکتدددار، 

گدرم  100در  سدفيداستحصال برحسب گرم قند 

 شددهيعملکددرد ر RYو  چغندرقنددد شددهير ريددخم

 .استبرحسب تن در هکتار 

 یهدددادادهبدددرای  مرکدددب انسيدددوار هيدددجزت

 ، پددس ازطيشددش محدد از عملکددرد شددکر سددفيد

  ليددو تحل هيددمربددوط بدده تجز  رضدديات يبررسدد

 هيدتجزشد.  انجام Rا زار استفاده از نرم با ،داده ها

 بده هيدتجز اسداس بدر پالتیبدا GGE يکيگرا 

 .شد مانجا 2 رابطه با استفاده از منفرد ريمقاد

 :(Yan and Kang, 2002) 2 رابطه

Yij - µ - βi= λ1ξi1ηi1 + λ2ξi2ηi2 + εij 

 در امi پيددژنوت ميددانگين ijY رابطدده نيددا در

اثددر  jβ هددا،پيددژنوت کددل ميددانگين μ ،امj طيمحدد

  مقددادير بيددترت بدده 2λ و 1λ ام،j محدديط ياصددل

 بدده 2iξ و 1iξ مؤلفده، دومدين و اولددين بدرای ويدژه

 دومدين و اولدين ژندوتييي ويدژه بردارهای بيترت

 يمحيطدد بردارهددای بيددترت بدده 2jη و 1jη مؤلفدده،

  باقيمانددده مقدددار ijε و مؤلفدده دومددين و اولددين

 یبدرا. مدي باشدند امj طيمح در امi ژنوتيپ برای

  GGE يکدددديگرا  روش بدددده هدددداداده هيددددتجز

راخددواني بسددته و   R ا ددزارنددرم از پددالتیبددا

(METAN = Multi-environment Trial 

analysis) (Olivoto and Lúcio, 2020) بدر و 

 :الگویپنج  اساس

 ،آزمايشي یهامحيط ميانروابط  بررسي. 1

 رقم در هر مکان، برترين تعيين. 2

  ميانگينها بر اساس نوتيپژ بندی. رتبه3

 ،پايداری عملکردعملکرد و 

 آل ايده محيطها بر اساس محيط بندی. رتبه4

 ژنوتيپها بر اساس ژنوتيپ بندی. رتبه5

 آل ايده

  استفاده شد.

تحددت  یهدداطيمح انيددم يمطالعدده همبسددتگ

 نيمعدد را هدداطيمح نيبدد روابددط توانددديم يبررسدد

 وقت صر  نظر از يآت یهاشيآزما در و نموده

 ميانروابط  بررسينمودار در . باشد ديمف نهيهز و

بردارها  نيب هيزاو نوسيکس آزمايشي، یهامحيط

 نيبد هيد. اگر زاونشان مي دهدرا  يهمبستگ درجه

 يدرجه باشدد، همبسدتگ 90تر از بردارها کوچک

بردارهدا  نيدرجده بد 90 هيدمثبت خواهد بدود. زاو

اسدت و  هاطيمح نيب يعدم وجود همبستگ انگريب

 90تدر از بردارهدا بزرگ نيبد هيکه زاويدرصورت

 نيبدد يمنفدد يهمبسددتگ یدرجدده باشددد، بدده معنددا

 .باشديم هاطيمح

 

 و بحث نتایج

 تجزیه واریانس مرکب

نشان داد که اثر داده ها مرکب  يانسوار يهتجز

در  يدعملکددرد شددکر سددفبددر و رقددم  محدديط ياصددل
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)جددول  دبودند دارمعنيدرصد  يکسطد احتمال 

عملکدرد  بدر يطمحد ×بدرهمکنش ژنوتيدپ اثر (. 2

درصددد  يددکدر سددطد احتمددال  نيددز يدشددکر سددف

تفداوت ر تدار از  يموضوع حداک ينشد. ا داريمعن

از جملددده ملتلددد  و  هدددایيطدر مح هدددايپژنوت

و  ينشنژادگران در گددزکدده بددهاسددت  يمشددکالت

بددا آن مواجدده هسددتند،  ی ارقددام جديدددآزادسدداز

 50/71 يطآن بود کده محد حاکي از نتايج. باشديم

مشاهده شده برای عملکدر شدکر  ييراتدرصد از تغ

 رویرا بددر  تدد ثير و بيشددترين داد توضدديد سددفيد را

ازآن، . پدس(2)جددول  داشت سفيدعملکرد شکر 

 شدهتوجيه واريانس يشتريندرصد ب 80/9با ژنوتيپ

 20/7 يطمحدد ×يددپ را دارا بددود. بددرهمکنش ژنوت

 را به خود اختصاص داد. تغييراتدرصد از 

 

 با دوره رشد کوتاه چغندرقند ارقام سفيد شکر عملکردبرای  مرکب انسيوار هيتجز -2 جدول

Table 2. Combined analysis of variance for white sugar yield of short-season 

 sugar beet cultivars 
 

 شده هيتوج انسيواردرصد 
Explained variance 

(%) 

 مربعات نيانگيم
Mean squares 

 مجموع مربعات
Sum of squares 

 یدرجه آزاد
df رييمنابع تغ S. O. V. 

 Environment  (E) طيمح 5 1630.41 **326.08 71.50

 Block/ (E) (طي)مح /بلو  18 32.57 1.81 1.40
 Genotype (G) ژنوتيپ 10 222.64 **22.26 9.80
 G × E   طيمح×ژنوتيپ 50 164.45 **3.29 7.20

 Error   خطا 180 231.15 1.28 10.10
 (%) .C. V  راتييتغ بيضردرصد    14.56 

 .Significant at the 1% probability level :**                                                                                              درصد. 1در سطد احتمال  داري**: معن

 

 طاهريددددددددددددددددددانباصددددددددددددددددددفا و 

 (Basafa and Taherian, 2016) يددانسوار 

 محدديط ×ژنوتيددپ بددرهمکنش  بددرای شدددهيهتوج

درصدددد  84/7برابدددر بدددرای ذرت علو ددده ای را 

 راديو صدددارم ی. مصدددطفوگدددزارش کردندددد

(Mostafavi and Saremirad, 2021) 

و  يددپژنوت يط،محدد یبددرا شدددهيهتوج يددانسوار

بدده بددرای ذرت را  يطمحدد × يددپبددرهمکنش ژنوت

درصد از  90/17و  79/32، 69/17برابر با  يبترت

هدا، . در مطالعده آناعدالم نمودنددکدل  واريانس

 يبداًرا در عملکدرد )تقر ييراتتغ يشترينب يپژنوت

تفداوت  بيدانگرنمدود کده  ايجداد( يطدو برابر مح

 محيطحاضر  پژوهشاما در  ،بود هاوتيپژن زياد

 دهدديم کرد که نشان ايجادرا  تغييرات بيشترين

شددددت به هدددايطمح يددداندر م يطددديمح يطشدددرا

گر دت کده  يجدهنت توانيم بنابراين .متفاوت بود

 يطاز شرا زيادی يرپذيریت ث يدعملکرد شکر سف

  .مزرعه داشت و مديريتي يطيمح

 پالتیبا GGE یکیگراف یهتجز

 ،چغندرقندد ارقدام نيبد يي تفاوتشناسا برای

 × پيددژنوت بددرهمکنشاثددر  مطالعدده و هدداطيمحدد

 پالتیبا GGE يکيگرا  هيتجز روش از طيمح
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 ياصدل هایمؤلفه که داد نشان جينتا. شد استفاده

 و درصددد 05/13 و 59/70 بيددترت هبدد دوم و اول

 کدددل راتييدددتغ از درصدددد 64/83 مجمدددوع در

 (.1)شدکل   وضديد دادت را ديشکر سدف عملکرد

  ینمودارهدا اديدز نسبتاً اعتبار انگريب موضوع نيا

 توجيدده در مطالعدده نيددا از حاصددل پددالتیبددا

 پيدژنوت عملکرد شکر سفيد تحت تاثير راتييتغ

 مجمدوع کهيهنگام. باشديم طيمح×  پيژنوت و

  شدددتريب نتواندددد دوم و اول ياصدددل یهدددامؤلفددده

 دهنددهنشان کند، هيتوج را مشاهده شده راتييتغ

  طيمحد × پيدژنوت بدرهمکنشاثر  دهيچيپ تيماه

 امدر نيدا امدا ،(Yan and Tinker, 2005) است

 سددتين پددالتیبددا بددودن نددامعتبر یمعنددا بدده 

 (Yan et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : جوينJو : تربت جام T: مغان، Mآزمايشي.  هایيطمح ينروابط ب برای پالتیبا -1شکل 
F. 1. Biplot for the relationship between the experimental environments. M: Moghan, 

 T: Torbat-e-Jam and J: Joveyn 

 

 حددداقل پددالتیبددا ینمودارهددا کدده يزمددان

 د،يدنما هيدتوج را کدل انسيدوار از درصدد 60 

 ی هدددداطيمحدددد نيدددديتع بددددرای تددددوانيمدددد 

 اسدتفاده آن از (Mega-environments) بزرگ

و همکداران  ي. حسن(Yang et al., 2009) کرد

(Hassani et al., 2018) نشدددان دادندددد 

 بددرهمکنش اثددر راتييدددرصددد از تغ 9/62کدده  

و  اولاصدلي دو مؤلفه  لهيوسبه طيمح × پيژنوت 

و همکدددداران  رادي. صددددارمشددددد هيددددتوج دوم

(Saremirad et al., 2020) بددر  در آزمايشددي

اول  ی اصدليهداجموع مؤلفهمروی آ تابگردان، 

و  کردنددددرصددد بددرآورد  74 حدددودو دوم را 
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 46در حددود  يکه مؤلفه اول سهم داشتندااهار 

درصد  27به  کينزد يدرصد و مؤلفه دوم سهم

 .بودکل را دارا  راتيياز تغ

 نيبد هيدزاو هراندازه 1اساس اطالعات شکل  بر

 هدداطيمح نيبدد باشددد، کمتددر هدداطيمح یبردارهددا

 بدودن بداا واقدع در. دارد وجود یشتريب يهمبستگ

 يهمبسدتگ وجدود یمعنا به هاطيمح نيب يهمبستگ

. اسددت هدداطيمح آن در هدداپيژنوت رتبدده نيبدد بدداا

 نينشان داده شده است، ب 1شکل طور که در همان

 ملتلددد  یهاسدددال در يقددداتيتحق یهاسدددتگاهيا

دهنده نشدان نيدکه ا داشتوجود  يمثبت يهمبستگ

 بددودهددا مکان نيدددر ا ارقدداممشددابه  اًنسددبتپاسددخ 

 ديسدف شدکررتبده عملکدرد  نيب بنابراين. (1)شکل  

 طيشدرا. شدتوجدود ندا يتفاوت چنددان ارقام نيا

 1400و  1399دو سال  درمغان  ستگاهيدر ا يطيمح

 صدفر به کيباً نزديتقر يبود که همبستگ یاگونهبه

بده  ارقدام واکدنش ،ديگدر به عبارت(. 1)شکل  بود

 از مسدتقل متوالي سالدر دو  ايستگاه نيدر اط محي

 یمطالعده دارا مدورد یها. در مجموع مکانبود هم

کداهش  بدرای بندابراين بودندد، يکدينزد يهمبستگ

 شددوديم پيشددنهاد نددده،يآ قدداتيتحق یبددرا هانددهيهز

های مساعد ديگری نظير مناطق جنوبي اسدتان مکان

 کشدت  ارس و استان ايدالم نيدز بدرای بررسدي هدا

 . مد نظر قرار گيرند زمستانه چغندر قند

 اريدمع انحدرا  از يبيتقر هاطيطول بردار مح

 يشاخصدد عنوانبدده زيددن و اسددت طيمحدد هددر درون

صدورت کده نيبد باشدد،يم هاطيمح زيتما جهت

 اريداز انحدرا  مع بيشدتر بدردار طول با هایمحيط

برخوردار هستند و بندابراين قابليدت تمدايز  يشتریب

 بنابراين .(Yan and Kang, 2002)ارند بيشتری د

 زيتمدا تيدقابل طيمح هر مهم یهايژگيو از يکي

  اقددددد یهدددداطيکدددده محینحوبه باشدددد،يم آن

 در  یديدداطالعددات مف توانندددينم زيتمددا تيددقابل 

 ارائدده کننددد  مددورد مطالعدده یهدداپيمددورد ژنوت

(Yan and Kang, 2002)هددای . بررسددي بردار

 نيو جددو مغددانهددا حدداکي از ايددن بددود کدده محيط

هسدددتند کددده  یدارای طدددول بردارهدددای بلندددد

اسدت  هاطيمح نيباای ا زيتما تيدهنده قابلنشان

بدده علددت دارا  1400 سددال درجددام تربت طيو محدد

تدری کم زيتمدا تيدتر قابلکوتداهبودن طول بدردار 

پالت مطالعدده بددای تيدد. در نها(1)شددکل  داشددت

 هدایطيمح شترينشان داد که ب هاطيمح يهمبستگ

بودنددد و  ييبدداا زيتمددا تيدددارای قابل يشدديآزما

 × پيددژنوتبددرهمکنش اثددر مطالعدده در  توانسددتند

 ،درقنددارقدام چغن ديسدف شدکرعملکدرد  بر طيمح

 .ارائه کنند  يمناسب زيتما ارقام انيم

 ارقددامبددزرگ و  یهدداطيمح ييشناسددا یبددرا

 يچندضدلع پالتیملتلد  بدا یهابرتر در مکان 

يددک  پالت،یبددا نيدد. در ا(2)شددکل  رسددم شددد

که  يارقامکه از اتصال  شوديمشاهده م يچندضلع

حاصدل  ،دارندد ملتصاتحداکثر  اصله را از مبدأ 

 ،SVZB2019، FDIR19B3021 ارقددام. شددوديم

FDIR19B4028 اصددله  نيو شددکو ا در دورتددر 

. شدددند يچندضددلع ليد و سددبب تشددکنددقددرار گر ت

 اضدالع بدر عمود يخطوط ملتصات مبدأ از سيس

بددزرگ  یهدداطيو مح شددد رسددم يچندضددلع نيددا

هدايي . در بلش(Yan et al., 2007) شدمشلص 

 ارقدامهدا هدا قدرار گر تندد و در رأس آنکه محيط
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در آن  ارقدام نيدکده ا اسدتبدان معنا  ،وجود دارد

 قابددل قبددولي ديسددف شددکراز عملکددرد  هدداطيمح

 ،ديگددر بدده عبددارت (.2 لبودنددد )شددکبرخددوردار 

. باشنديم هاطيمح نيکشت در ا یبرا ارقام بهترين

ارقدام  1400 سدال درمغدان  طياساس در مح نيبر ا

SVZB2019 مغدددان یهددداطيو دراووس و در مح  

 در  جددددددامتربت، 1399 و 1398 یهاسددددددال در

 1399و جددوين در سددال  1400 و 1399 هددای سددال

و  FDIR19B3021، FDIR19B4028 ارقددددددددام

SVZA2019 از نظددر عملکددرد شددکر  ،بدده ترتيددب

کده در  SVZC2019 رقدم. بودندبرتر  ارقام ،سفيد

 یدارا ،قددرار گر ددت پالتیمرکددز بددا کيددنزد

 بدود هداطيمتوسط در تمدام مح ديسف شکرعملکرد 

از چند ضدلعي  ييهادر بلش ارقام ري. سا(2)شکل 

 ،نددارد وجدود آن در يطيمح چيقرار گر تند که ه

 مددورد مندداطق از کيددچيدر ه کشددت یبددرا يعنددي

ارقددام ضددعي  در  وو جدز سددتنديمطلددوب ن يبررسد

 .بودند شيآزمابيشتر مناطق مورد 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .يطارقام چغندرقند با دوره رشدد کوتداه مناسدب در هدر محد برای شناسايي يضلعچند پالتیبا -2 کلش
 M  ،مغان :T تربت جام و : Jجوين : 

Fig .2. Polygons of GGE biplot for identification of the suitable short-season sugar beet 

cultivars in each environment. M: Moghan, T: Torbat-e-Jam and J: Joveyn 
 

هدای محيط ،(2)شدکل  پالتیبدا نيبر اساس ا

 ،بدزرگ قدرار گر تندد طيمح دومورد آزمايش در 

 طيمحد نيدر اولد 1400در سدال  مغان که یطوربه

 یهاسدال درشدامل مغدان  هداطيمحد ريبزرگ و سا

و  1399 یهاسددال در جددامتربددت، 1399 و 1398

 طيمحدد نيدومدددر  1399سددال  در نيو جددو 1400
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 تدوانيم جهينت ني. با توجه به اا تنديبزرگ حضور 

 آزمايشدي مکان سهکه نيا ليبه دلاستنباط کرد که 

جددام و تربت ويژه)بدده نيجددام و جددوتربت مغددان،

 ي بر عملکدرد شدکر سدفيدمشابهنسبتا  آثار( نيجو

 ندهيدر زم يآتدپدژوهش هدای در  بندابراين ،داشتند

از نظددر  چغندرقنددد عملکددرد یداريددپاو  یسددازگار

 یهداطياز مح يکيبهتر است  د،يسف شکرعملکرد 

 طيمحدد دو یاسددتفاده شددود و بجددا يتحددت بررسدد

 .را مد نظر قرار داد یگريدجديد مناطق  گر،يد

  (Ranji et al., 2005)و همکدداران  ينجددر

 هدایبا ارزيابي ارقام ملتلد  چغندرقندد، ژنوتيپ

 هدددددای ايدددددداری عملکدددددرد در محيطبدددددا پ 

و همکداران  يحسدن ملتل  را شناسدايي کردندد.

(Hassani et al., 2021) اسدتفاده از نمدودار  بدا

 چغندرقندد کشت ملتل  یهاطيمح ي،چندضلع

  یهددداپيژنوت و نددددداد قدددرار گدددروه دو در را

 را هددامحدديط  آن بددا یسددازگار نيبددااتر یدارا

 يو طالقدددددان راديصدددددارم .کردندددددد يمعر ددددد

(Saremirad and Taleghani, 2022) 

هيبريدهای چغندرقندد را در هفدت منطقده از نظدر 

 پايداری عملکرد ارزيابي و گزارش کردند که اثر

 يکمد یهايژگيو بر طيمح × پيبرهمکنش ژنوت

معني چغندرقند  یدهايبريعملکرد قند ه يتفيو ک

 ديدجد یدهايدبريه توليدهنگام  دار بود. بنابراين،

بدرآورد  رايدز ،رديمد نظر قرار گ موضوع نيا ديبا

 را امکددان نيددا طيمحدد × پيددبددرهمکنش ژنوتاثددر 

 یسدازگار بهبدود خصدوص در تدا کندديم  راهم

 و عملکدرد بده يبسدتگ کده يخصوصد اي يعموم

 منداطق يدا هگسدترد منداطق در ،عملکدرد یداريپا

 یريگميتصددم دارد، يطدديمح طيشددرا از محدددود

 دارای مارقداتوسدعه  جهت در یمؤثر گام و شود

 ی(هددا)طيمحعملکددرد در  یداريددپا سددازگاری و

 .برداشته شودهد  

 یداريددپاو  عملکددرد زمددانم هدد يبررسدد یبددرا

 يمورد بررسدچغندر قند  ارقام ديسف شکرعملکرد 

 ميددانگين طيمحدد ملتصددات پددالتیبددا نمددودار از

 ،يا قد محدور نمودار نيا در(. 3 شکل)شد  استفاده

 يکدوچک رهيددا از و باشديم  لش کي یدارا که

 از نيهمچند و اسدت هداطيمح نيانگيم انگرينما که

 ميانگين دهندهشينما ،کنديم عبور ملتصات مبدأ

 طدول در کده يرقم هر و است ديسف شکر عملکرد

 یرو) کوچددک رهيدددا مجدداورت در و محددور نيددا

 یشددتريعملکددرد ب نيانگيددمحددور( قددرار دارد، از م

 کده یمحور. (Yan et al., 2000)برخوردار است 

 دهندهنشدان است، عملکرد نيانگيم محوربر  عمود

 ارقدام .اسدت هداپيژنوت ی عملکدردداريپا سنجش

 در ميددانگين از تربدداا ديسددف شددکر عملکددرد یدارا

 شدکر عملکدرد یدارا ارقدام و محور راست سمت

 قدرار محور چپ سمت در ميانگين از ترنييپا ديسف

و  FDIR19B3021 رقدم بر اين اسداس،. رنديگيم

 و دراووس ،SVZA2019پدددددس از آن ارقدددددام 

 و عملکددرد نيشددتريب یدارابدده ترتيددب  مددودکس

 ارقدام عنوانبه و بودند ديسف شکری عملکرد داريپا

 یدارا. رقدم شدکو ا (3)شدکل  شددند شناختهبرتر 

 از پايددداری و بددود ديسددف شددکر عملکددرد نيکمتددر

 شدکلتری نيز برخدوردار بدود )نسبتاً پايين عملکرد

 ;Kaya et al., 2006)نتايج ساير پژوهشدگران (. 3

Mostafavi and Saremirad, 2021; 
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Saremirad and Mostafavi, 2021)  و نيز نتدايج

 پددالتیبددانمددودار  داد کددهحاضددر نشددان  پددژوهش

  GGE روش در ميددددانگين طيمحدددد ملتصددددات

 یداريدپا هيدتجز در ديدمف یهداروش از پدالتیبا

 در خدوبيکده اطالعدات  روديمد شمار بهعملکرد 

 درعملکرد ارقام مدورد بررسدي  پايداری خصوص

و همکدداران  یفو. مصددطدهدددمددي قددرار اختيددار

(Mostafavi et al., 2018) بددا اسددتفاده از نيددز 

بددا  جددمرقددم  ،چغندددر قندددبددرای ارقددام  پالتیبددا

-302×(KWS×113)و ارقامعملکرد باا  یداريپا

HSF.20، (113×A37).1)×S1.88239 و 

(113×A37.1)×SH-1-HSF.5 بدددا  بيدددبددده ترت

را شناسددايي  نييپددا ی عملکددردداريددعملکددرد و پا

 .ردندک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملکدرد و  يدانگينارقدام چغندرقندد بدا دوره رشدد کوتداه بدر اسداس م یبندرتبه برای پالتیبا -3شکل 
 : جوينJ : تربت جام و T: مغان، Mيد. شکر سف يداری عملکردپا

Fig. 3. Biplot for ranking short-season sugar beet cultivars based on average white sugar 

yield and yield stability. M: Moghan, T: Torbat-e-Jam and J: Joveyn 
 

در  آلدهيدا طيمح اساس بر هاطيمح یبندرتبه

 آلدهيدا یهاطيمح داده شده است. نشان 4شکل 

 نيبد در را ينددگينما و صيتشدل تيقابل نيشتريب

  ريددددددوا مرکدددددز. دارد ی ديگدددددرهددددداطيمح

 ي رض آلدهيا طيحم که است ييجا المرکزمتحد

 از هدم کده است يطيمح آلدهيا طي. محدارد قرار

 بتواندد هم و باشد برخوردار شتريب کيتفک قدرت

 بودن دارا. باشد يشيآزما یهاطيمح ريسا هندينما
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 آلدهيدا طيمحد نيديتع یبرا مؤلفه دو نيا از يکي

 از  کيددچيهدد  جي. بددر اسدداس نتدداسددتين يکددا 

 آلدهيدا طيمحد يکديدر نزد يشيآزما یهاطيمح

بدا توجده بده  ،مغان طي(. مح4 شکل)ند نگر ت قرار

بددا محددور  آن زيدداد  اصددلهو محددور شددتريطددول ب

 طيمحد يژگي(، هر دو و3)شکل  عملکرد نيانگيم

 شدتريب کيدرا ندارد و تنهدا از قددرت تفک آلدهيا

 نکدهيا دليلجام به . تربت(4)شکل  برخوردار بود

 متحدددالمرکز ريدددوا مرکددز از را  اصددله نيشددتريب

 شناخته شد. طيمح نيتر يعنوان ضعبه داشت،

آل يددک نماينددده مناسددب بددرای محدديط ايددده

 یهداطيمح واقعاست. در  ارقام سازگاری بررسي

پاسددخ  یالگددو نيترآلدهيدددهنده انشددان آلدهيددا

 Mostafavi and) باشددنديمبدده محدديط  ارقددام

Saremirad, 2021) . مصدددطفوی و همکددداران

(Mostafavi et al., 2018)  اثددر  يبررسددبددا

 کدرج نشان دادند که محيط×  پيبرهمکنش ژنوت

سدبت ن رهيددا نيترکيقرار گر تن در نزد دليلبه 

 نيعنوان بهتددرمتحدددالمرکز بدده ريددبدده مرکددز دوا

 بعدنظر کشت چغندرقند شناخته شد و  از ستگاهيا

مغدان  و کرمانشاه اصفهان، مشهد، بيترت بهاز آن 

 د.گر تنقرار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

: تربت جدام T: مغان، Mآل  رضي. يدها يطبر اساس مح آزمايشي یهاطيمح یبندرتبه پالتیبا -4شکل 
 : جوينJو 

Fig. 4. Biplot of ranking experimental environments based on hypothetical ideal 

environment. M: Moghan, T: Torbat-e-Jam and J: Joveyn 
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 ميمفداه اساس بر ي رض آلدهيا رقم ييشناسا

 .باشدددديبددداام عملکدددرد یداريدددپاو  عملکدددرد

 یادار کدده اسدت مطلددوب يرقمد اسدداس نيدا بدر 

ی عملکدرد داريدپا و ديسف شکر عملکرد نيشتريب

  را  اصددله نيتددرکيددنزد کدده يرقمدد هددر و باشددد

 رقم کي عنوانبه باشد، دارا ي رض پيژنوت نيا با

 نيدا از  اصدله نيشدتريب یدارا کده يرقمد و ،برتر

 نيتدرنامطلوب عنوانبه باشد، ي رض آلدهيا رقم 

. (Yan and Kang, 2002) شدوديمد شناخته رقم

 ،FDIR19B3021 ارقدام ايدن تعريد ، اسداس بر

SVZA2019  نکدددددهيا دليدددددلبددددده و دراووس  

  داشدتند، ي رضد آلدهيدا رقم با را  اصله نيکمتر

  رقددم و شدددند يبرتددر شناسدداي ارقددام عنددوانبدده

 رقم از  اصله نيشتريب یدارا نکهيا علت به شکو ا

 بدود ندامطلوب رقدم عندوان به بود، ي رض آلدهيا

 (. 5)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: مغدان،  M رضدي. آليدهارقام چغندرقند با دوره رشد کوتاه بر اساس رقم ا یبندرتبه پالتیبا -5شکل 
T تربت جام و : Jجوين : 

Fig. 5. Biplot of ranking short-saeson sugar beet cultivars based on hypothetical ideal 

genotype.  M: Moghan, T: Torbat-e-Jam and J: Joveyn 
 

  گیرینتیجه

چغندرقنددد )کشددت در نيمدده  کشددت زمسددتانه

هکارهدای مهدم يکدي از را د( مي تواندوم بهمن

روی در منداطق مغدان و يدا درکنترل پديده سداقه

و مناطق مشدابه گرم استان خراسان معتدل مناطق 

کاشدت بده اواخدر زمسدتان  زمدان. با انتقدال باشد
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را کنترل  رویساقهمشکل  يادیتا حد ز توانيم

  نشددان داد کدده درضددر نتددايج پددژوهش حا .کددرد

چ يک از و در هي ياز ارقام مورد بررس کدامهيچ

مشداهده  رویسداقهپديدده  محيط های آزمايشي

، از اين پدژوهش آمدهدستنشد. بر طبق نتايج به

صددفات  ييي نددوت انيددبدر  ييط نقددش بسددزايمحدد

 مدوردچغندرقند  ارقام زمستانه کشتدر  ملتل 

 در يقدداتيتحق یهاسددتگاهيا نيبددداشددت.  بررسددي

 شد. در مشاهده مثبت يهمبستگ ملتل  یهاسال

  SVZB2019ارقددام  1400مغددان در سددال  طيمحد 

 یهاسددال در مغددان یهدداطيو دراووس و در مح

 1400 و 1399 سددالدر  جدامتربت، 1399 و 1398

 ،FDIR19B3021 مرقداا 1399در سدال ن يو جو

FDIR19B4028  وSVZA2019 از بدده ترتيددب ،

. شدند شناختهبرتر  ارقام نظر عملکرد شکر سفيد،

به  و پس از آن FDIR19B3021در مجموع رقم 

 مدودکس و دراووس ،SVZA2019ارقام  ترتيب

 شدکر ی عملکردداريپا و عملکرد نيشتريب یدارا

 .بودند ديسف

 

 سپاسگزاری

کارکنددان موسسدده مددديريت و نگارنددگان از 

تحقيقددات اصددالح و تهيدده بددذر چغندددر قنددد و 

های تحقيقاتي که در اجرای اين پدروژه  هايستگا

 ياسدددگزاریس ،ردنددددک همکددداریپژوهشدددي 

 مي کنند. 

 

References 

Alimoradi, A. 2002. Autumn–sown sugar beet characteristics. pp. 192-198. In: Proceedings 

of the 24th Seminar of Iranian Sugar Factories. Mashhad, Iran. (in Persian). 

Anonymous. 2022. Determining longitude, latitude and altitude. Iran. 

https://www.bahesab.ir/map/geographic/ 

Basafa, M., and Taherian, M. 2016. Analysis of stability and adaptability of forage 

yield among silage corn hybrids. Journal of Crop Breeding 8 (19): 185-191. 

Basati, J., Kolivand, M., Neamati, A., and Zareii, A. 2003. Study of autumn sowing 

of sugar beet in the tropical areas of Kermanshah province. Journal of Sugar Beet 18 

(2): 119-130 (in Persian). 

Choluj, D., Karwowska, R., Jasinska, M., and Haber, G. 2004. Growth and dry 

matter partitioning in sugar beet plants (Beta vulgaris L.) under moderate drought. 

Plant, Soil and Environment 50 (6): 265-272. 

Chołuj, D., Wiśniewska, A., Szafrański, K. M., Cebula, J., Gozdowski, D., and 

Podlaski, S. 2014. Assessment of the physiological responses to drought in different 

sugar beet genotypes in connection with their genetic distance. Journal of Plant 

Physiology 171 (14): 1221-1230. 

https://www.bahesab.ir/map/geographic/


 ...محيط بر عملکرد× اثر برهمکنش ژنوتيپ 

67 

Cook, D., and Scott, R. 1993. The sugar beet crop: science into practice. Champan and 

Hall Press. New York, USA. 704 pp. 

Durr, C., and Boiffin, J. 1995. Sugar beet seedling growth from germination to first 

leaf stage. The Journal of Agricultural Science 124 (3): 427-435. 

Hassani, M., Hamze, H., and Mansouri, H. 2021. Evaluation of adaptability and 

stability of root yield and white sugar yield  in sugar beet (Beta vulgaris L.) 

genotypes using multivariate AMMI and GGE biplot method. Journal of Crop 

Breeding 13 (37): 222-235 (in Persian). 

Hassani, M., Heidari, B., Dadkhodaie, A., and Stevanato, P. 2018. Genotype by 

environment interaction components underlying variations in root, sugar and white 

sugar yield in sugar beet (Beta vulgaris L.). Euphytica 214 (4): 1-21. 

Hoffmann, C. M., and Kluge-Severin, S. 2011. Growth analysis of autumn and spring 

sown sugar beet. European Journal of Agronomy 34 (1): 1-9. 

Kaya, Y., Akçura, M., and Taner, S. 2006. GGE-biplot analysis of multi-environment 

yield trials in bread wheat. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 30 (5): 325-337. 

Mavi, H. S., and Tupper, G. J. 2004. Agrometeorology: principles and applications of 

climate studies in agriculture. CRC Press. 447 pp. 

Metzger, M. J., Bunce, R. G. H., Jongman, R. H., Mücher, C. A., and Watkins, J. 

W. 2005. A climatic stratification of the environment of Europe. Global Ecology and 

Biogeography 14 (6): 549-563. 

Milford, G., Jarvis, P., and Walters, C. 2010. A vernalization-intensity model to 

predict bolting in sugar beet. The Journal of Agricultural Science 148 (2): 127-137. 

Milford, G., and Limb, R. 2008. Bolting in sugar beet–time to re-evaluate our advice. 

British Sugar Beet Review 76: 3-5. 

Mohammadian, R., Moghaddam, M., Rahimian, H., and Sadeghian, S. 2005. Effect 

of early season drought stress on growth characteristics of sugar beet genotypes. 

Turkish Journal of Agriculture and Forestry 29 (5): 357-368. 

Mostafavi, K., Orazizadeh, M., Rajabi, A., and Ilkaei, M. N. 2018. Stability and 

adaptability analysis in sugar beet varieties for sugar content using GGE-biplot and 

AMMI methods. Bulgarian Journal of Agricultural Science 24 (1): 40-45. 

Mostafavi, K., and Saremirad, A. 2021. Genotype-environment interaction study in 

corn genotypes using additive main effects and multiplicative interaction method and 

GGE- biplot method. Journal of Crop Production 14 (3):1-12 (in Persian). 



 1401، سال 1، شماره 38جلد  ”نهال و بذرمجله ”

68 

Olivoto, T., and Lúcio, A. D. C. 2020. METAN: An R package for multi‐environment 

trial analysis. Methods in Ecology and Evolution 11 (6): 783-789. 

Ranji, Z., Mesbah, M., Amiri, R., and Vahedi, S. 2005. Study on the efficiency of 

AMMI method and pattern analysis for determination of stability in sugar beet 

varieties. Iranian Journal of Crop Science 7 (1): 1-20 (in Persian). 

Rinaldi, M., and Vonella, A. V. 2006. The response of autumn and spring sown sugar 

beet (Beta vulgaris L.) to irrigation in southern Italy: water and radiation use 

efficiency. Field Crops Research 95 (2-3): 103-114. 

Saremirad, A., and Mostafavi, K. 2021. Using AMMI and biplot graphical analysis 

multivariate methods to evaluate the effect of genotype-environment interaction in 

cotton genotypes. Iranian Journal of Cotton Researches 8 (2): 127-144 (in Persian). 

Saremirad, A., Mostafavi, K., and Mohammadi, A. 2020. Genotype-environment 

interaction study based on the GGE biplot method for kernel yield in sunflower 

(Helianthus annuus L.) cultivars. Journal of Crop Breeding 12 (34): 43-53 (in 

Persian). 

Saremirad, A., and Taleghani, D. 2022. Utilization of univariate parametric and non-

parametric methods in the stability analysis of sugar yield in sugar beet (Beta 

vulgaris L.) hybrids. Journal of Crop Breeding 14 (43): 49-63 (in Persian). 

Schnepel, K., and Hoffmann, C. 2016. Effect of extending the growing period on yield 

formation of sugar beet. Journal of Agronomy and Crop Science 202 (6): 530-541. 

Streibie, J. C., Ritz, C., Pipper, C. B., Yndgaard, F., Fredlund, K., and Thomsen, J. 

N. 2009. Sugar beet, bioethanol, and climate change. pp. 820-821. In: IOP 

Conference Series. Earth and Environmental Science Volume 6. IOP Publishing. 

Taleghani, D., Moharamzadeh, M., Hemayati, S. S., Mohammadian, R., and 

Farahmand, R. 2011. Effect of sowing and harvest time on yield of autumn-sown sugar 

beet in Moghan region in Iran. Seed and Plant Production Journal 27 (2): 355-371. 

Yan, W., Hunt, L. A., Sheng, Q., and Szlavnics, Z. 2000. Cultivar evaluation and 

mega‐environment investigation based on the GGE biplot. Crop Science 40 (3): 597-605. 

Yan, W., and Kang, M. S. 2002. GGE biplot analysis: A graphical tool for breeders, 

geneticists, and agronomists CRC press. 288 pp. 

Yan, W., Kang, M. S., Ma, B., Woods, S., and Cornelius, P. L. 2007. GGE biplot vs. 

AMMI analysis of genotype‐by‐environment data. Crop science 47 (2): 643-653. 

Yan, W., and Tinker, N. A. 2005. An integrated biplot analysis system for displaying, 



 ...محيط بر عملکرد× اثر برهمکنش ژنوتيپ 

69 

interpreting, and exploring genotype × environment interaction. Crop Science 45 (3): 

1004-1016. 

Yang, R. C., Crossa, J., Cornelius, P. L., and Burgueño, J. 2009. Biplot analysis of 

genotype × environment interaction: Proceed with caution. Crop Science 49 (5): 

1564-1576. 

 


