Iranian Journal of Field Crop Science
Vol 51, No 4, Winter 2021 (151-162)
DOI: 10.22059/ijfcs.2020.262861.654501

علوم گیاهان زراعی ایران
)151-162 (ص1399  زمستان،4  شمارة،51 دورة

( در شرایط دیم و آبیاری با استفادهFestuca arundinacea) شناسایی جمعیتهای برتر فستوکای پابلند
 بایپالتGGE از تجزیه گرافیکی
2

* و احمدرضا دادرس1پرویز مرادی

 آموزش، سازمان تحقیقات، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، استادیار بخش تحقیقات منابع طبیعی.1
. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، استادیار.2 ، زنجان،و ترویح کشاورزی
. زنجان، آموزش و ترویج کشاورز، سازمان تحقیقات،استان زنجان
)1398/9/9 : تاریخ پذیرش- 1397/5/6 :(تاریخ دریافت

چکیده
 با قابلیت تحمل باال در شرایط مختلف آب و هوایی و نقش مؤثر آن در تغذیه دام،(Festuca arundinacea) فستوکای پابلند
 جمعیت فیستوکای پابلند36  از، در مطالعه حاضر. یکی از مهمترین گیاهان زراعی و مرتعی محسوب میشود،و احیاء مراتع
 در قالب طرح،1386 تا1384  مواد گیاهی در دو سال زراعی.که از بانک ژن منابع طبیعی ایران تهیه شده بود استفاده شد
 نتایج. در دو شرایط آبیاری و دیم ارزیابی شدند،بلوکهای کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقاتی خیرآباد شهرستان زنجان
) و دوم (معرف اثر متقابل ژنوتیپ در محیطG حاصل از روش بایپالت نشان داد که مؤلفه اول (معرف اثر اصلی ژنوتیپ یا
 درصد از کل تغیرات را توجیه نمودند و میتوان این گونه استنباط نمود77 ، درصد و در مجموع28  و49  بهترتیب،)GE یا
 نتایج روش گرافیکی. استG+GE  دارای اعتبار نسبتاً خوبی در توجیه تغییرات،که نتایج به دست آمده از تجزیه بایپالت
G35

 (فلسطیناشغالی) وG25 ،) (بروجنG11 ،) (استرالیاG31 ،) (توانکشG15  جمعیتهای،نشان داد در کل محیطها

G35 جمعیتهای

 ژنوتیپ ایدهآل فرضی، دارای عملکرد نسبتاً باال و پایداری باال بودند و همچنین بر اساس گراف،)(ایرلند

 نزدیکترین جمعیتها به ژنوتیپ ایدهآل فرضی شناسایی شدند که سازگارترین جمعیتهای،) (فلسطیناشغالیG25 (ایرلند) و
.پیشنهادی برای محیطهای مورد مطالعه میباشند
. گیاه علوفهای، خشکی، تجزیه مرکب، پایداری عملکرد، اثرمتقابل:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Tall festuca (Festuca arundinacea) is one of the most important crops and rangelands, with a high tolerance
to different climatic conditions and its effective role in livestock feed and rangeland regeneration. In the
present study, 36 populations of tall festuca from the Iranian Natural Resources Gene Bank were used that.
Plant materials were evaluated in a randomized complete block design under two irrigation and rainfed
conditions at Kheirabad Research Station, Zanjan, Iran, during 2005-2007. The results of the biplot method
showed that the first component (as main effect of genotype or G) and second component (as genotype
environment interaction effect or GE) were 49% and 28%, respectively, and totally explained 77% of the
total variation, that is showing relatively good reliability in explanation of G+GE variations. Results of the
graphical method indicated that in all environments, the population G15 (Tavankash), G31 (Australia), G11
(Borujen), G25 (Occupied Palestine) and G35 (Ireland) had relatively high yield and stability. Also,
according to the ideal genotype, the G35 (Ireland) and G25 (Occupied Palestine) populations were
identified as the nearest populations to ideal hypothetical genotype which are the most compatible
populations suggested for the environments.
Keywords: Combined analysis, drought, forage, interaction, stability yield.
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مقدمه
فستتتتوکای پابلند ) (Festuca arundinaceaکه با نام
انگلیستتی  Tall fescueمشتترور استتت ،ایاهی پابلند،
چند ساله و با ری شه ا صلی ضخیم و عمیق ا ست .این
ایاه ،ستتا ه زیر زمینی (ریزوم) کوتاهی دارد و بهعنوان
اتتیتتاه افتتراشتتتتتتتته تتتلتت تتی متتیشتتتتتود
) .)Heidari Shariabad & Dorry, 2003فستتتتو کای
پابل ند ،یکی از اراس های مرم علو فهای چ ندستتتا له
منا سب مناطق سرد سیری ا ست که در مناطق معتدل
جران ،در ستت وستتیعی میروید و با توجه به تحمل
باالی آن در شرایط متنوع آب و هوایی و سازااری آن
با شتترایط متفاوت محی ی ( )Ervin, 1995و همچنین
ن ش آن در تول ید علو فه ،ت غذ یه دام ،اح یای مراتع و
جلوایری از فرستتتتایش آبی و بتتادی میتوانتتد در
برنامههای احیای مراتع ،ازینه بستتیار مناستت ی باشتتد
( .)Paymani-Fard et al., 1985در ایران ،فستتتوکای
بلند بهطور ط یعی در مراتع شتتمالی ،مرکزی و غربی
میروید و در تولید علوفه و حفاظت از خاك ،ن ش
دارد .کشتتت این ایاه بهصتتورت زراعی متداول نشتتده
ا ست ،اما از ظرفیت باالیی برای تولید علوفه به صورت
زراعتتی و متترتتتعتتی بتترختتوردار متتیبتتاشتتتتتد
).(Sharifi Tehrani et al., 2009

از بارزترین مشکالت مناطق خشك و نیمه خشك،
کم ود آب و خشکی هوا میباشد و با توجه به اینکه
مناطق وسیعی از مراتع ایران در این بخشها رار دارند،
بحث خشکی و خشکسالی حاصل از آن ،در ایاهان این
مناطق دارای اهمیت بسیاری میباشد .خشکی بر جن ه-
های مختلف رشد فستوکای پابلند اثر میاذارد و موجب
کاهش و به تأخیر افتادن جوانهزنی ،کاهش رشد اندام-
های هوایی و کاهش تولید ماده خشك میشود
) .(Azarnivand & Javadi, 2003این اونه نس ت به
سایر اونهها تحمل بیشتری نس ت به خشکی از خود
نشان میدهد ( Wilman et al., 1998; Farshadfar et
 . )al., 2013همچنین این ایاه میتواند به دلیل داشتن
سیستم ریشهای فی ری متراکم ،از آب موجود در عمق-
های بیشتر از یك متری خاك استفاده کند 1979:
).(Garwood & Sinclair, Rohollahi et al., 2015
برای توسعه ار ام با عملکرد برتر تحت شرایط خشکی،

مرمترین معیاری که بهطور سنتی مورد استفاده رار
ارفته است ،انتخاب مست یم برای پایداری عملکرد در
چند محیط است .اما این راهکار ،و تایر و پرهزینه
است؛ زیرا عملکرد ،یك صفت پیچیده و کمی ،با وراثت-
پذیری پایین میباشد که به شدت تحت تأثیر عوامل
محی ی مانند ناهمگنی خاك ،آب و هوا رار میایرد
(.)Manavalan et al., 2009
از سال های دور ،درك راب ه بین عملکرد ایاهان و
محیط ،موضوع مرمی برای بهنژاداران و متخصصان
ژنتیك ایاهی بوده است .نمود ایاه یا فنوتیپ مشاهده
شده ،تابعی از ژنوتیپ (واریته یا ر م) ،محیط و اثر
مت ابل ژنوتیپ و درمحیط است .اثر مت ابل ژنوتیپ در
محیط زمانی رخ میدهد که ار ام یا ژنوتیپهای
مختلف ،بهشکل متفاوت به محیطهای اونااون واکنش
نشان دهند ( .)Moghaddam et al., 2012عملکرد یك
ژنوتیپ در یك محیط ،متشکل از اثر اصلی محیط )،(E
اثر اصلی ژنوتیپ ) (Gو اثر مت ابل ژنوتیپ دردر محیط
) (GEاست ( .)Yan & Hunt, 2002با وجود این که اثر
محیط ،میزان زیادی از درصد تغییرات کل عملکرد را
توجیه میکند و اثرهای ژنوتیپ و محیط در ژنوتیپ
کوچكتر هستند ،اما این دو اثر در آزمایشهای ارزیابی
ژنوتیپها ن ش دارند و در زمان ازینش ژنوتیپهای
برتر ،اثر ژنوتیپ و اثر مت ابل محیط در ژنوتیپ ،باید
در نظر رار ایرند
بهصورت همزمان
()Pourdad & Moghaddam, 2013
 )1989) Falconerعنوان کرد اثر مت ابل ژنوتیپ و
ال
محیط میتواند جن ههای مختلفی داشته باشد؛ مث ا
یك اختالف محی ی خاص میتواند روی برخی از
ژنوتیپها بیشتر از سایر ژنوتیپها اذارد و عکسالعمل
ژنوتیپهای مختلف ،معموالا به دلیل پاسخ متفاوت ژن-
ها و با درت تظاهر متفاوت آنها در محیطهای مختلف
است .اثر مت ابل ژنوتیپ درمحیط ،هم ستگی بین اثر
ژنوتیپی و فنوتیپی را کاهش میدهد و پیشرفت ازینش
ژنوتیپها ،بهویژه در شرایط تنش خشکی را کاهش می-
دهد .تجزیه پایداری ،مرمترین روشی است که برای پی
بردن به اثر مت ابل ژنوتیپ درمحیط به کار میرود و با
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توجه به آن ،میتوان ار ام پایدار و سازاار را شناسایی
و مورد استفاده رار داد ( ;Perkins & Jinks, 1971
.)Cornelius & Crossa, 1999
معموالا به علت معنیدار بودن برهمکنش موجود میان
ژنوتیپ و محیط ،شناسایی ار ام یا الینهایی که در هر
دو شرایط بدون تنش و تنش خشکی از عملکرد م لوبی
است
پیچیده
بسیار
باشند
برخوردار
( .)Shiri et al., 2010تجزیه برهمکنش ژنوتیپ و
محیط ،با عنوان تجزیه پایداری در پژوهشهای متعدد
به روشهای آماری پارامتری (یك متغیره و چند
متغیره) و ناپارامتری انجام شده است .یکی از مرمترین
روشهای پارامتری چندمتغیره ،روش  GGEبایپالت
است که بر پایه تجزیه ریشه راکد منفرد
) )Singular Value Decompositionبنا شده است .در
این روش ،اثر اصلی ژنوتیپ و برهمکنش ژنوتیپ در
محیط در هم آمیختهاند و تفکیك نشده است .روش
بایپالت ،اولین بار توسط  )1971) Gabrielو سپس
توسط  )1984( Kemptonو ،)1988) Zobel et al.
 )1994) Cooper & De Lacyو در سالهای اخیر توسط
 )2000) Yan et al.با اص الح " GGEبایپالت"
معرفی شد .کانگ به ن ل از Pourdad & Moghaddam
) (2013بر این ع یده است که آنچه برای بهنژاداران و
تولید کننداان محصوالت زراعی مرم است ،ازینش بر
اساس اثر ژنوتیپ و برهمکنش ژنوتیپ در محیط
بهصورت توأم است و بنابراین باید به صورت همزمان
بررسی شود .در روش ارافیکی یا  GGEبایپالت ،اثر
ژنوتیپ و اثر مت ابل ژنوتیپ در محیط از هم تفکیك
نمیشود و انتخاب ژنوتیپ برتر ،بر اساس هر دو اثر
مذکور صورت میایرد (2007) Yan et al. .در تشری
این روش ،بر پایه همین استدالل ،آن را ایدهآل تر از
سایر روشها مانند  AMMIعنوان کردند.
از کاربردهای مرم  GGEبایپالت ،تعیین و اروهبندی
محیطهای هدف در برنامههای به نژادی محصوالت
مختلف است .با استفاده از  GGEبای پالت ،محیطهای
مورد بررسی به چندین اروه محی ی که در آن محیط-
ها از نظر واکنش به ژنوتیپها نس تاا مشابه عمل می-
کنند ،اروهبندی میشوند .اروهبندی محیطها برای
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زراعی

مختلف

مثل

اندم

نان

محصوالت
( ;Yan & Tinker, 2005; Kaya et al., 2006
 ،)Taghizadeh et al., 2017اندم دوروم
(،)Letta et al., 2008; Mohammadi et al., 2010
ذرت ( ،)Shiri & Bahrampour, 2015جو
سویا
،)Mohammadi
et
al.,
(2009
( )Yan and Rajcan, 2002; Dadras et al., 2017و
برنج ( )Samonte et al., 2005ازارش شده است .در
این پژوهش ،تالش شد با استفاده از نرمافزار  GGEبای-
پالت ،ار ام مناسبتر و برتر برای کشت در دو محیط
شناسایی شوند.
مواد و روشها
مواد ایاهی آزمایش حاضر ،شامل  36جمعیت از
فستوکای پابلند بود که از بانك ژن منابع ط یعی ایران
تریه شد؛ اطالعات این جمعیتها در جدول  1آورده
شده است .این بررسی در ایستگاه تح ی اتی خیرآباد،
وا ع در  28کیلومتری شمال شرق شررستان زنجان ،با
طول جغرافیایی  48درجه و  47د ی ه شر ی و عرض
جغرافیایی  36درجه و  30د ی ه شمالی و ارتفاع
متوسط  1770متر از س دریا انجام شد .ا لیم من ه
از نوع نیمه خشك و متوسط بارندای در دوره آماری
 10ساله برابر با  270میلی بود .متوسط دمای ساالنه
من ه مورد م العه 9/6 ،درجه سانتیاراد ،متوسط
تعداد روزهای یخ ندان  143و حدا ل م لق دما -36/4
درجه و حداکثر م لق  42درجه سانتیاراد ،متوسط
حدا ل دما  2درجه و متوسط حداکثر دما  17/2درجه
سانتیاراد ،میانگین رطوبت نس ی  %37/9و متوسط
حداکثر رطوبت نس ی  %75/2و حداکثر بارندای روزانه
 39/8میلیمتر ازارش شده است.
بهمنظور م ایسه و بررسی مواد ایاهی ،آزمایش تحت
دو شرایط آبیاری و دیم ،در دو سال زراعی  1384تا
 1386در الب طرح بلوكهای تصادفی انجام شد.
کرتهای آزمایشی شامل چرار خط دو متری به فاصله
خ وط  30سانتی متر از یکدیگر بود و در میان تکرارها
نیز یك فاصله یك متری جرت تردد در نظر ارفته شد
( .)Reed, 1996در طول انجام آزمایش ،مرا تهای
ال به صورت
زراعی از یل وجین علفهای هرز که کام ا
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ارافیکی با استفاده از روش  GGEبایپالت و با استفاده
از نرم افزار  GGEبایپالت )،(Yan and Kang, 2003
براساس تجزیه به م ادیر منفرد انجام شد .در این روش،
واریانس فنوتیپی ،ابل تفکیك به اجزای خود یعنی
واریانس ژنوتیپی ،واریانس محی ی و اثرمت ابل ژنوتیپ
در محیط است که به صورت معادله  P=G+GE+Eیا
 P-E=G+GEدیده میشود.
در نوشتار پیشِرو ،از عالمت اختصاری  NY1برای
شرایط نرمال در سال اول NY2 ،برای شرایط نرمال در
سال دوم DY1 ،برای شرایط دیم در سال اول و DY2
برای شرایط دیم در سال دوم استفاده شد.

دستی انجام ارفت و آبیاری هر هفت روز یک ار ،انجام
شد .برنامه کوددهی نیز بر اساس آزمایشات خاك و
توصیههای علمی انجام شد .عملیات برداشت زمانی
صورت ارفت که  10درصد از بوتههای هر کرت به ال
نشسته بودند .پس از حذف اثرات حاشیهای ،عملکرد
علوفه تر در هر کرت در س  0/5متر مربع برداشت
شد و بالفاصله وزن علوفه برداشت شده اندازهایری شد
و به عنوان علوفه تر بهث ت رسید .پس از ث ت دادهها،
ابتدا مفروضات تجزیه واریانس از جمله نرمال بودن
توزیع خ ای آزمایشی آزمون شد .پس از اطمینان از
بر راری مفروضات ،تجزیه مرکب برای صفت عملکرد با
استفاده از نرم افزار  SAS Ver. 9.1انجام شد و با توجه
به معنیدار بودن اثر مت ابل ژنوتیپ در محیط ،تجزیه

جدول  -1کد بانك ژن و منشا جمعیتهای فیستوکای پابلند  Festuca arundinaceaeمورد استفاده در آزمایش حاضر
Table 1. Gene bank code and origin of Festuca arundinaceae populations used in the present experiment
Abbreviation of population
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18

Gene bank code
625
1317
Dovi
418
01
6000-09
6000-39
6000-65
6000-66
6000-67
6000-70
6000-71
6000-75
6000-76
6000-83
78-2-02-06
A2210
Sabalan

Origin

Abbreviation of population

Baneh
Gene bank
Ireland
Australia
Gonabad
Isfahan
Isfahan
Semirom
Borujen
Borujen
Borujen
Borujen
Tavankash
Kamyaran
Tavankash
Bakhtiari
Ireland
Ardebil

G19
G20
G21
G22
G23
G24
G25
G26
G27
G28
G29
G30
G31
G32
G33
G34
G35
G36

نتایح و بحث
نتایج تجزیه مرکب دادهها نشان داد که تمام اثرات،
بهجز اثر اصلی سال ،معنیدار بودند .معنیدار بودن اکثر
اثرات اصلی و اثرات مت ابل ،حاکی از آن است که
واکنش جمعیتها از نظر عملکرد تحت شرایط محی ی
مختلف ،متفاوت بود و همچنین وجود تنوع ژنتیکی
معنیدار بین جمعیتهای مورد م العه ،نشاندهنده آن
است که این منابع ایاهی میتوانند در بهنژادی افزایش
تحمل به خشکی جمعیتهای فستوکای پابلند ،واجد
پتانسیل باالیی باشند.
نتایج حاصل از تجزیه بایپالت نشان داد که مؤلفه اول

Gene bank code
VII
VIII
078
269
627
1061
1081
1152
1269
1414
1417
1418
1420
1467
1768
1346
A-170-1
1610-F112

Origin
Russia
Russia
California
Gene bank
Sanandaj
Belgium
Occupied Palestine
America
America
Australia
Australia
Australia
Australia
Gene bank
Netherlands
FAO
Ireland
Netherlands

و دوم ،بهترتیب  49و  28درصد و در مجموع  77درصد
از کل تغیرات را توجیه نمودند که میتوان این اونه
استن اط نمود که نتایج به دست آمده از تجزیه بای-
پالت ،دارای اعت ار نس تاا خوبی در توجیه تغییرات
 G+GEاست .ال ته باید خاطر نشان ساخت اار مؤلفه-
های اصلی اول (معرف اثر اصلی ژنوتیپ) و دوم (معرف
اثر مت ابل ژنوتیپ در محیط) در مجموع نتوانند سمت
ابل توجری از تغییرات را توجیه نمایند ،میتوان تصور
کرد که این امر ،به ماهیت پیچیده اثر مت ابل در محیط
برمیاردد ) (Yan & Tinker, 2005و نمیتوان آن را
دانست
بایپالت
بیاعت اری
بر
دلیلی
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).(Yan et al., 2007

یکی از روشهایی که میتوان سازاارترین ژنوتیپ را
برای یك محیط ویژه شناسایی کرد ،استفاده از اراف-
های نرم افزار  GGEبایپالت است و از موارد استفاده
نرمافزار  GGEبایپالت ،نمودار چند ضلعی مربوط به
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اثر مت ابل در محیط است که برای تعین برترین ژنوتیپ
در شرایط مختلف به مح ق کمك میکند .این نمودار
برای جمعیتهای فستوکای پابلند مورد م العه در چرار
محیط ،در شکل ( 1الف-د) آورده شده است.

بB-

د D-

جC -

شکل  -1م ایسه جمعیتهای فستوکای پابلند در محیطهای مورد بررسی الف :شرایط دیم سال اول ) ،(DY1ب :شرایط دیم
سال دوم ) ،(DY2ج :شرایط آبیاری سال اول ) (NY1و د :شرایط آبیاری سال دوم ).(NY2
Figure 1. Comparison of Festuca arundinaceae populations across studied conditions. a: rainfed
condition in first year (DY1), b: rainfed condition in second year (DY2), c: irrigation condition in first
year (NY1) and d: irrigation condition in second year (NY2).
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شمای چندضلعی یك بایپالت که اولین بار توسط
 (1999) Yanارایه شد ،ابزاری موثر و برازنده را برای
نمایش الگوی"کدام -برتر-کجا" در یك مجموعه از
دادههای آزمایشهای چند محی ی فراهم میکند؛
خ ی که از م دا بایپالت و عالمت محیط انتخاب شده
میاذرد ،محور آن محیط نامیده میشود و خ ی که
عمود بر محور محی ی توسط نرم افزار رسم میشود،
ژنوتیپهای با عملکرد باالتر از متوسط عملکرد را در
محیط مورد نظر جدا میکند .همچنین فاصله م دا بای-
پالت تا عالمت محیط ،بردار آن محیط نامیده میشود
و طول بردار ،معیار توانایی محیط برای تمایز میان
ژنوتیپ است .نس ت به اندازه بایپالت ،یك بردار کوتاه
معرف آن است که همه ژنوتیپها ارایش به برخورداری
از عملکرد مشابه در محیط مورد نظر دارند
) .(Moghadam et al., 2012خاطر نشان میشود ازآن
که واکنش جمعیتها در محیطهای چراراانه متفاوت
بود و نتایج تجزیه واریانس مرکب نیز شاهدی بر این
مدعاست ،بنابراین هر محی ی بهطور جدااانه مورد
بحث رار ارفت .همان طور که در شکل  -1الف برای
محیط دیم در سال اول ( )DY1مشاهده می شود،
جمعیتهای ( G8سمیرم)( G28 ،استرالیا)( G2 ،بانك
ژن) و ( G16بختیاری) در این محیط ،دارای عملکرد
برتری بودند و جمعیتهای ( G33هلند)( G4 ،استرالیا)
و ( G5اناباد) ،دارای کمترین عملکرد در این محیط
بودند .در شکل  -1ب برای محیط دیم در سال دوم
( )DY2مشاهده میشود که جمعیتهای G21
(کالیفرنیا)( G12 ،بروجن)( G20 ،روسیه)،
(G10بروجن)( G16 ،بختیاری) و ( G2بانك ژن) ،دارای
عملکرد برتر و جمعیتهای ( G33هلند)( G4 ،استرالیا)
و ( G5اناباد) عملکرد کمتری در محیط دیم سال دوم
از خود نشان دادند همان ور که در باال آمده است،
جمعیتهای  G16 ،G10و G2در محیطهای دیم سال
اول و دوم مشابرت داشتند که میتوان انتظار داشت این
جمعیتها ،مناسب برای محیط دیم باشند .همچنین
جمعیتهای  G4 ،G33و  G5در هر دو سال ،عملکرد
کمتری از خود در محیط دیم نشان دادند .در
شکل  -1ج برای محیط آبیاری در سال اول ()NY1

G24

مشاهده میشود که جمعیتهای ( G35ایرلند)،
(بلژیك)( G29 ،استرالیا) و ( G14کامیاران) در این
محیط ،دارای عملکرد برتری نس ت به سایر جمعیتها
بودند و همچنین جمعیتهای ( G9بروجن)G21 ،
(کالیفرنیا)( G12 ،بروجن) و ( G20روسیه) ،عملکرد
کمتری نس ت به سایر جمعیتها داشتند .در شکل -1
د برای محیط آبیاری در سال دوم ( )NY2مشاهده می-
شود که جمعیتهای ( G33هلند)( G6 ،اصفران)G4 ،
(استرالیا) و ( G5اناباد) ،دارای باالترین عملکرد و
جمعیتهای( G16بختیاری)( G3 ،ایرلند)G10 ،
(بروجن) و ( G28استرالیا) ،دارای کمترین عملکرد در
این محیط بودند .بدیری است جمعیتهایی که بتوانند
عملکرد باالتر و مناسبتری در شرایط دیم نشان دهند،
میتوانند برای ارزیابیهای بیشتر ،د یقتر و در نرایت
معرفی در مناطق خشك ،کاندیدای با ارزشی باشند.
متفاوت بودن جمعیتهای برتر در دو سال ،نشاندهنده
اثرات محی ی ابل توجه در عملکرد جمعیتهاست و
این امر ،بررسیهای بیشتری را به منظور برآورد د یقتر
جمعیتها میطل د .در پژوهشی که Farshadfar et al.
( )2013در ایستگاه تح ی ات اسالم آباد غرب برروی 36
جمعیت فستوکا در دو محیط آبی و دیم انجام دادند،
عنوان شد که بر اساس نتایج م ایسه میانگین عملکرد
علوفه خشك محیطهای دیم و آبی ،جمعیتهای شش
(اصفران) ،هفت (اصفران)( 15 ،توانکش)25 ،
(استرالیا)( 26 ،آمریکا) و ( 31استرالیا) برتر بودند .در
پژوهش حاضر نیز جمعیتهای  G31 ، G15و  G25به
عنوان جمعیتهای برتر شناسایی شدند که با نتایج et
 )2013( Farshadfar al.م اب ت دارد .در بررسی
 (2015) Shiri & Bahrampourنتایج تجزیه GGE
بایپالت در محیط های  E1, E2و ( E4بهترتیب شرایط
آبیاری کامل ،ع آبیاری در مرحله رویشی و ع
آبیاری در دوره پر شدن دانه) نشان داد که هی رید
 SC704بیشترین عملکرد دانه را داشت و هی رید برتر
در این محیطها بود .همچنین هی رید  SC647در
محیط  ،E3برترین هی رید بود .آنها ازارش کردند که
هی ریدهای  SC700و  SC703با وجود اینکه در راس
چندضلعی بودند ولی در هیچ یك از محیطها عملکرد
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دانه خوبی نداشتند.
بر اساس افتههای  ،(2000) Yan et al.ژنوتیپهایی
که حداکثر فاصله را از م دأ بایپالت دارند ،بهوسیله
خ وطی به یکدیگر وصل میشوند و سپس از م دأ
مختصات ،خ وطی عمود بر اضالع این چند ضلعی رسم
میشود و در نرایت ،محیطهای بزرای تشکیل میشود.
ژنوتیپهایی که در رأس این چند ضلعی رارارفتند می
توانند برترین یا ضعیفترین ژنوتیپ از نظر عملکرد
باشند؛ چرا که بیشترین فاصله را از مرکز بایپالت دارند.
در این راستا و همان اونه که در شکل  2مشاهده می-
شود ،تعدادی از جمعیتها از جمله ( G4استرالیا)G35 ،
(ایرلند)( G29 ،استرالیا)( G14 ،کامیاران)G20 ،
(روسیه)( G5 ،اناباد) و ( G16بختیاری) که در راس
چندضلعی رار ارفتند ،از نظر عملکرد ،برترین و یا
ضعیفترین جمعیتها در بعضی از محیطها و یا همه
محیطها هستند؛ چرا که بیشترین فاصله را از مرکز بای
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پالت دارند .بر اساس شکل  ،2در محیط آبیاری در سال
اول ( )NY1جمعیت ( G14کامیاران) دارای بیشترین
عملکرد بود .در محیط آبیاری در سال دوم (،)NY2
بیشترین عملکرد را جمعیت ( G5اناباد) داشت ،برای
محیط دیم در سال اول ( ،)DY1ژنوتیپ G16
(بختیاری) دارای بیشترین م دار عملکرد بود و برای
محیط دیم در سال دوم ( ،)DY2ژنوتیپ ( G20روسیه)
دارای بیشترین عملکرد بود (2015) Amini .برای
ارزیابی ترکیبپذیری عمومی در ایاه فستوکای بلند ،از
بذرهای حاصل از پلی کراس  25ژنوتیپ انتخابی از 46
جمعیت در مزرعه تح ی اتی اصفران استفاده نمود.
نتایج بهدست آمده از م العه وی بر اساس تجزیه
خوشهای نشان داد که بر اساس صفات اندازهایری شده،
جمعیتهای فستوکای بلند مورد م العه به چرار اروه
ابل ت سیم هستند.

شکل  -2اروهبندی جمعیتهای مختلف فیسوکای پابلند در چرار محیط.
Figure 1. Grouping of different festuca populations across four environments.

در تجزیه ارافیکی برای بررسی همزمان عملکرد و

پایداری ژنوتیپها ،از نمودار به نام محور پایداری
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) (Average Tester Coordinateاستفاده میشود .در
این نمودار ،از میانگین دادههای دو سال استفاده شد.
یك نتیجه من ی از مفروم  GGEبایپالت آن است که
معیار پایداری تعیین شده بهوسیله  ،GEIف ط هنگامی
میتواند مفید باشد که همراه با میانگین عملکرد  Gدر
نظر ارفته شود و روش  GGEبایپالت ،یك راه حل
خیلی خوب برای تلفیق میانگین عملکرد و پایداری و
ت دیل آنها به یك معیار مناسب است که میتوان از
آن برای ارزیابی ارافیکی استفاده نمود

) .(Yan & Kang, 2003بر اساس بایپالت شکل ،3
سمت چپ محوری که دارای دو پیکان است ،جمعیت-
های دارای عملکرد کمتر از میانگین کل و سمت راست
آن ،جمعیتهای دارای عملکرد بیشتر از میانگین کل را
نشان میدهد و محوری که دارای یك پیکان است و
دایرهای که بر روی آن وجود دارد ،نشاندهنده پایداری
است و تصویر هر جمعیتی که به آن نزدیكتر باشد،
پایدارتر است ).(Yan et al., 2000

شکل  -3ارزیابی همزمان عملکرد و پایداری جمعیتهای مختلف فستوکا در شرایط محی ی مختلف با روش  GGEبایپالت.
Figure 3. Simultaneous evaluation of yield and stability of different festuca populations across different
environments by GGE biplot method.

با در نظر داشتن چرار محیط ،حالتهای مختلفی شامل
ژنوتیپهایی دارای عملکرد باال و پایداری باال ،عملکرد
باال و پایداری کم ،عملکرد پایین و پایداری باال و عملکرد
پایین و پایداری پایین و همچنین حالتهای متوسط
آنها وجود دارد .بر اساس اطالعات ابل استن اط از
شکل  ،3جمعیتهای ( G6اصفران)( G29 ،استرالیا)،
( G24بلژیك)( G14 ،کامیاران)( G5 ،اناباد) و G4
(استرالیا) دارای عملکرد باال و پایداری کم میباشند و
جمعیتهای ( G15توانکش)( G31 ،استرالیا)G11 ،
(بروجن)( G25 ،فلس یناشغالی) و ( G35ایرلند) دارای
عملکرد نس تاا باال و پایداری باال بودندDadras et al .

) (2017بر اساس تجزیه ارافیکی و نمودار بای
پالت ) (ATCروی  121ژنوتیپ سویا در چرار محیط
ازارش نمودند که الین پیشرفته نسل  F7مشتق از ار ام
 K778و اراان سه (الین  )34و همچنین الین مشتق
از ار ام اراان سه و ویلیامز (الین  ،)37دارای عملکرد
باال و سازااری پایین بودند و ژنوتیپ های الینهای
مشتق از ار ام Spryو ( Kitimisharoالینهای هشت و
نه) ،الین مشتق از سحر و کتول (الینهای  49و ،)46
الین مشتق از سحر و همیلتون (الین  ،)63الین مشتق
از سحر و اراان سه (الین  ،)42ر م ویلیامز ،همیلتون
و کتول (الین  ،)39دارای عملکرد متوسط و سازااری
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باالیی بودند 14(2015) Rohollahi et al .جمعیت
فستوکای پابلند را مورد بررسی رار دادند که جمعیت
های اصفران و بروجن نس ت به دیگر جمعیت ها برتر
بودند و بهعنوان منابع ژنتیکی مناسب برای برنامههای
بهنژادی معرفی شدند(2015) Shiri & Bahrampour .
در م العهای که بر روی هی ریدهای ذرت دانهای ،تحت
شرایط مختلف آبیاری انجام دادند ازارش کردند که
هی ریدهای  TWC600, SC720و  ،SC724هی ریدهایی
با عملکرد دانه متوسط و پایداری باال هستند .همچنین
برای هی رید  ،SC704عملکرد دانه باال و پایداری
متوسط ازارش نمودند.
در پژوهش  (2017) Taghizadeh et al.که بر روی
چرار تاریخ کاشت مختلف بر روی هشت ر م اندم در
من ه ان د کاووس انجام شد ،استفاده از تجزیه
ارافیکی  GGEبایپالت و بررسی هم زمان عملکرد و
پایداری ار ام با استفاده از بای پالت نشان داد که ر م
ان د ،باالترین عملکرد و بیشترین پایداری را در بین
ار ام دارا بود .بر اساس نتایج بهدست آمده ،آنها کشت
این ر م را در تاریخ یك دی ماه برای شرایط آب و
هوایی ان د ازارش پیشنراد کردند.
اراف ژنوتیپ ایدهآل ،یکی دیگر از ارافهای ابل
تفسیر در تجزیه ارافیکی  GGEبایپالت است .این
اراف ،بر اساس تعیین فاصله از ژنوتیپ ایدهآل فرضی
رسم میشود .این ژنوتیپ فرضی ژنوتیپی است که دارای
بیشترین عملکرد و پایداری است و از نظر مکانی ،در
مرکز دوایر متحدالمرکز بایپالت رار میایرد .ژنوتیپ
ایدهآل فرضی باید دارای حدا ل ن ش در اثر مت ابل
ژنوتیپ در محیط و واجد بیشترین طول روی بردار
میانگین ژنوتیپهای با عملکرد باال باشد .این ژنوتیپ
ایدهآل فرضی ،با یك دایره کوچك به همراه یك پیکان،
روی محور میانگینها نشان داده میشود و بهعنوان
ژنوتیپ برخوردار از باالترین عملکرد در تمامی محیطها
تعریف می شود .همچنین ژنوتیپها براساس فاصله آن-
ها با ر م ایدهآل ،رت هبندی می شوند ( Yan & Kang,
.)2003
بر اساس اطالعات شکل  ،4جمعیتهای ( G35ایرلند)
و ( G25فلس یناشغالی) ،نزدیکترین جمعیتها به
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ژنوتیپ ایدهآل فرضی بود و در مرحله بعد ،جمعیتهای
( G29استرالیا)( G31 ،استرالیا)( G17 ،ایرلند) و G34
(فائو) در رت ه دوم و جمعیتهای ( G4استرالیا)G6 ،
(اصفران)( G15 ،توانکش) و ( G14کامیاران) در رت ه
سوم از ژنوتیپ ایدهآل فرضی رار ارفتند جمعیت-
های ( G35ایرلند) و ( G25فلس یناشغالی) که
نزدیکترین جمعیتها به ژنوتیپ ایدهآل فرضی
شناسایی شدند را میتوان به عنوان جمعیتهای برتر
برای محیطهای مورد م العه پیشنراد نمود .در پژوهش
 (2017) Dadras et al.ژنوتیپ  37سویا که الین مشتق
از ار ام اراان سه و ویلیامز بود ،نزدیكترین ژنوت پ به
ژنوتیپ ایدهآل فرضی و بهعنوان مناسب ترین الین
م العه
در
شد.
ازارش
پیشرفته
 (2013) Pourdad & Moghaddamکه در آن به
م ایسه ار ام و هی ریدهای کلزا پرداخته شده بود،
ژنوتیپ های  Kristinaو  Option500با فاصله ت ری اا
برابر ،نزدیكترین ار ام به ژنوتیپ ایدهآل فرضی بودند.
شکل  ،5نمای برداری از نرمافزار  GGEبایپالت را نشان
میدهد .در این شکل ،خ وطی به نام بردارها ،محیطها
را به م دا بای پالت متصل میکنند .در این اراف،
کسینوس زاویه بین دو محیط (بردار) ،نشان دهنده
ت ری ی هم ستگی بین محیطها میباشد .زمانی که
زاویه دو بردار محی ی  90درجه باشد ،هم ستگی آنها
صفر ،اار این زاویه  180درجه باشد ،هم ستگی آنها
 -1و اار زاویه صفر درجه باشد ،هم ستگی آنرا مث ت
یك است .زاویه بین محیطهای  DY1و  DY2کم بود
که این امر ،نشانگر هم ستگی زیاد دو محیط مورد
آزمایش بود ولی از طرف دیگر ،دو محیط  NY1و NY2
دارای زاویه ت ری ا  90درجهای هستند که نشان از صفر
بودن ت ری ی هم ستگی دو محیط مورد بحث داشت.
 (2015) Shiri & Bahrampourدر پژوهش خود عنوان
داشتند که محیطهای  E1و ( E4بهترتیب شامل آبیاری
کامل و ع آبیاری در دوره پر شدن دانه) ،دارای زاویه
بسیار کم در نتیجه هم ستگی باال و نزدیك یك می-
باشند و بنابراین نتیجه ارفتند که واکنش هی ریدهای
ذرت مورد م العه در این دو محیط یکسان بود.
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شکل  -4م ایسه کلیه جمعیتهای فستوکا با ژنوتیپ ایدهآل فرضی بر اساس پایداری و عملکرد با روش  GGEبایپالت.
Figure 4. Comparison of festuca populations based on stability and grain yield with the ideal genotype by
GGE biplot method.

شکل  -5بایپالت روابط مت ابل بین محیطهای مختلف جمعیتهای فستوکا.
Figurer 5. Biplot of interrelationships among different festuca populations environments.

نتیجهگیری کلی
نتایج پژوهش حاضر ،بیانگر اعت ار نس تاا م لوب تجزیه
بایپالت در توجیه تغییرات مجموع "ژنوتیپ و
اثرمت ابل ژنوتیپ در محیط" بود .همچنین بر اساس

G31

نتایج این تجزیه ،جمعیتهای ( G15توانکش)،
(استرالیا)( G11 ،بروجن)( G25 ،فلس یناشغالی) و
( G35ایرلند) ،دارای عملکرد نس تاا باال و پایداری باال
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1399  زمستان،4  شمارة،51  دورة،علوم ایاهان زراعی ایران

اصالحی در زمینههای مختلف به نژادی فستوکا برره
.برد

- (فلس ینG25  (ایرلند) وG35 بودند و جمعیتهای
 نزدیکترین جمعیتها به ژنوتیپ ایدهآل فرضی،)اشغالی
، انتظار میرود که بتوان از نتایج حاصل.شناسایی شدند
در برنامههای انتخاب و تریه جمعیتهای م لوب
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