پژوهشهای ژنتیک گیاهی  /جلد  / 8شماره 1400 / 1

بررسی تنوع ژنتیکی و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپهای عدس با استفاده از روشهای ناپارامتری
3

سمانه اکبری ،1امیدعلی اکبرپور *،2و پیام پزشکپور

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد
 -2استادیار ،گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،خرمآباد
(تاریخ دریافت - 1399/10/14 :تاریخ پذیرش)1400/04/01 :

چکیده
یکی از مباحث مهم در بهنژادی گیاهان زراعی ،مبحث اثر متقابل ژنوتیپ × محیط میباشد .روشهای متعدد آماری برای
برآورد اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و انتخاب ژنوتیپهای پایدار و پر محصول معرفی شده است .در این پژوهش  14ژنوتیپ
عدس بههمراه دو شاهد سپهر و گچساران ،طی چهار سال زراعی ( )1395-99بررسی شدند .آزمایشها در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی سراب چنگایی خرمآباد انجام گرفت .برای بررسی اثر
متقابل ژنوتیپ × محیط از تجزیه واریانس مرکب استفاده شد و نتایج حاصل از این تجزیه نشاندهنده معنیداری اثرات سال،
ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ × سال (محیط) بود .بر اساس آمارههای ) Si(2) ،Si(1و ) NPi(1ژنوتیپهای (G5 )FLIP2014-032L

و ( G12 )ILL8006دارای پایداری باالتر با عملکرد بیشتر معرفی شدند .بر اساس آمارههای ناپارامتری مختلف ژنوتیپهای
( G5 )FLIP2014-032Lبا میانگین عملکرد دانه  1574/68کیلوگرم در هکتار و ژنوتیپ ( G12 )ILL8006با میانگین عملکرد
دانه  1333/6کیلوگرم در هکتار بهعنوان ژنوتیپهای پایدار معرفی شدند .میزان وراثتپذیری بر اساس میانگین پالت برای
صفت عملکرد در چهار سال ( )0/61 ± 0/18برآورد شد که حاکی از قابلیت انتخاب و بهبود صفت عملکرد دانه برای
ژنوتیپهای مورد مطالعه بود .بر اساس نتایج حاصل از تجزیه خوشهای ژنوتیپها در سه خوشه اصلی قرار گرفتند .بیشترین
فاصله میان گروه دوم و سوم مشاهده شد .ژنوتیپهای خوشه اول از پایداری باالیی برخوردار بودند.
واژگان کلیدی :تنوع ژنتیکی ،تجزیه خوشهای ،عملکرد ،ناپارامتری

* نویسنده مسئول ،آدرس پست الکترونیکیakbarpour.oa@lu.ac.ir :
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 -3استادیار ،بخش تحقیقات و علوم زراعی و باغی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان،

بررسی تنوع ژنتیکی و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپهای عدس …

اکبری و همکاران

خودگشن و یکساله است که بهصورت بوتهای رشد میکند

به نتایج روشهای تجزیه پایداری ،میتوان ارقام پایدار و

( .)Azizi et al., 2009عدس با محتوای پروتئین باال (-31/7

سازگار را شناسایی کرد .روشهای مختلفی در این جهت

 27/5درصد) ،منبع غنی برای پروتئین محسوب میشود

معرفی شدهاند که شامل روشهای تکمتغیره پارامتری

( .)Zaker Tavallaie et al., 2017بر اساس آمار اطالعات

ناپارامتری و چندمتغیره میباشند ( Mohammadi et al.,

سازمان خوار و بار و کشاورزی جهانی ( )FAO, 2019سطح

.)2012

زیر کشت محصول عدس در جهان بهطور میانگین بیش از

روشهای ناپارامتری متعددی برای تعیین ژنوتیپ پایدار

 4/8میلیون هکتار میباشد که حاصل آن تولید متوسط 5

پیشنهاد شده است که اغلب بر مبنای رتبه عملکرد ارقام

میلیون تن عدس در جهان میباشد .طی دوره مذکور ،در

استوار میباشند ،بر اساس این روشها ژنوتیپهایی پایدار

کشور ایران ساالنه حدود  135هزار هکتار اراضی کشاورزی

هستند که رتبه آنها در محیطهای مختلف دارای کمترین

به کشت عدس اختصاص یافته و بهطور متوسط  7هزار تن

تغییرات یا بدون تغییر باشند ( ;Huehn and Leon, 1995

در هر سال عدس تولید میگردد .در این دوره متوسط

.)Kang, 1998; Thennarasu, 1995

عملکرد جهانی و کشوری عدس بهترتیب  11946و 5234

از جمله مزایای روشهای ناپارامتری نسبت به روشهای

کیلوگرم در هکتار بوده که نشان میدهد عملکرد عدس در

پارامتری میتوان به موارد متعددی اشاره نمود .روشهای

کشور کمتر از نصف عملکرد جهانی است (.)FAO, 2019

ناپارامتری نیاز به فرض نرمال بودن و مستقل بودن دادهها یا

عوامل مختلفی در پایین بودن عملکرد گیاه عدس مؤثر است

یکنواختی واریانس خطاها ندارند و این روشها حساسیت

که پتانسیل پایین عملکرد ارقام محلی یکی از عوامل مهم

کمتری نسبت به دادههای پرت یا خطا در مقایسه با

است ( .)Sabaghpour et al., 2004بهطور کلی ژنوتیپی که

روشهای پارامتری دارند .حذف یا اضافه نمودن ژنوتیپها

بتواند در شرایط محیطی مختلف عملکرد باال و پایدار از

بر شاخص پایداری اثری نمیگذارد و تجزیه ،تحلیل و تفسیر

خود بروز دهد ژنوتیپی پایدار و سازگار است .آگاهی از اثر

روشهای ناپارامتری سادهتر از روشهای پارامتری است

متقابل ژنوتیپ × محیط نیز در برآورد سازگاری خصوصی و

( .)Kaya and Taner, 2003برای آزمون معنیداری اثرات

عمومی نقش مهمی ایفا میکند ( .)Elias et al., 2016با توجه

ساده و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط از روشهای ناپارامتری

به این موضوع که تهیه ارقام اصالحشده و سازگار با عملکرد

آزمونهای بردنکمپ ،هایلدبرند ،دیکرون واندرالن و

باال برای هر محیط از نظر اقتصادی متضمن هزینه سنگین و

کوبینگر استفاده میشود (

;1979

Bredenkamp,

;Hildebrand, 1980; De kroon and Van der lann, 1981
.)Kubinger, 1986

صرف وقت زیاد است ،باید در گزینش ارقام پایدار و سازگار
دقت الزم بهعمل آید و ارقام مطلوبتر انتخاب شوند

مرتضویان و عزیزینیا ()Mortazavian and Azizinia, 2014

( .)Akcura et al., 2006انتخاب ژنوتیپهای برتر با عملکرد

از آزمونهای بردنکمپ ،هایلدبرند ،دیکرون واندرالن و

باال برای تولیدکنندگان عدس نیز یک چالش مهم محسوب

کوبینگر برای بررسی معنیداری اثرات اصلی و اثر متقابل

میشود ()Sabaghpour et al., 2004؛ بنابراین ارقامی که

ژنوتیپ × محیط ژنوتیپهای کلزا استفاده کردند .همچنین

کمترین واکنش را به شرایط مختلف محیطی نشان دهند،

علیزاده و همکاران ( )Alizadeh et al., 2020معنیداری

درواقع اثرات متقابل ژنوتیپ × محیط کوچکتری دارند ،لذا

اثرات اصلی و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط را با استفاده از

پتانسیل انتخاب توسط بهنژادگر را دارند ( Pawar and

آزمونهای بردنکمپ ،هایلدبرند ،دیکرون واندرالن و

.)Singh, 2010

کوبینگر در ژنوتیپهای کلزای مناطق سردسیر مورد بررسی
96

] [ DOI: 10.52547/pgr.8.1.7

عدس گیاهی زراعی از خانواده حبوبات ،دیپلوئید (،)2n = 2x = 14

روشهای تجزیه پایداری مختلف استفاده میگردد .با توجه
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مقدمه
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روشها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

دو ژنوتیپ شاهد گچساران و سپهر ،ارزیابی شد .این ژنوتیپها

از آمارههای معتبر هان و نصار ( ;Nassar et al.,1987

همگی سرمادوست و متعلق به مناطق معتدل بودند نام و شجره

 Si(3) ،Si(2) ،Si(1)( )Huehn, 1979و ) )Si(6برای برآورد اثر

ژنوتیپها در جدول  1ذکر گردیده است .پژوهش حاضر در

متقابل ژنوتیپ × محیط و پایداری فنوتیپی استفاده میشود.

سالهای زراعی ( )1395-99در ایستگاه تحقیقاتی سراب

آمارههای تناراسو (،NPi(2) ،NPi(1)( )Thennarasu, 1995

چنگایی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان به

) NPi(3و ) )NPi(4برمبنای رتبههای تصحیح شده پیشنهاد

اجرا درآمد .ایستگاه مذکور در موقعیت جغرافیایی به طول 47

شدهاند ،آماره مجموع رتبه کانگ ( RS )Kang, 1988از

درجه جغرافیایی و  40دقیقه شرقی و عرض  33درجه و 36

مجموع رتبه میانگین عملکرد و واریانس پایداری شوکال در

دقیقه شمالی با ارتفاع  1200متر از سطح دریا واقع شده است.

جهت گزینش ژنوتیپهای برتر استفاده میکند و آمارههای

برخی مشخصات اقلیمی ایستگاه نامبرده در (جدول  )2آمده

پایداری فوکس ( MID ،TOP( )Fox et al., 1990و )LOW

است .آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه

بر اساس درصد قرارگیری ژنوتیپها در سه بخش ،ژنوتیپ

تکرار به اجرا درآمد .هر واحد آزمایشی شامل چهار خط  4متری

پایدار را معرفی میکنند.

به فواصل  25سانتیمتر و فاصله بذور روی خط  2سانتیمتر و با

محمدی و همکاران ( )Mohammadi et al., 2007با بررسی

تراکم  200دانه در مترمربع بود .کاشت بذر بهصورت دستی در

پایداری عملکرد دانه  20ژنوتیپ عدس در  18محیط

نیمه اول آبانماه در عمق  2تا  4سانتیمتری خاک در هر سال

مختلف با استفاده از روشهای ناپارامتری ،ژنوتیپهای

انجام گرفت .مقدار کود مورد نیاز بر اساس آزمون خاک و به

پایدار با عملکرد باال را شناسایی کردند .محتشم و همکاران

میزان  50کیلوگرم فسفاتآمونیوم و  30کیلوگرم در هکتار کود

( )Mohtasham et al., 2017در پژوهش خود از روشهای

اوره قبل از کاشت مصرف گردید .همچنین برای کنترل

ناپارامتری برای شناسایی ژنوتیپهای پایدار در گندم نان

علفهای هرز در طول دوره رشد ،وجین دستی در دو مرحله

استفاده کردند .صباغنیا و همکاران ( Sabaghnia et al.,

صورت گرفت .عملیات زراعی که شامل خاکورزی اولیه ،انجام

 )2006با مطالعه روی پایداری عملکرد ژنوتیپهای عدس

دیسک و تسطیح در هر سال ،بود انجام شد .عملیات برداشت

دیم در مناطق معتدل و نیمهگرمسیری ایران با استفاده از

بعد از رسیدگی فیزیولوژیکی در خردادماه صورت گرفت و

روشهای ناپارامتری ،پایدارترین ژنوتیپها را معرفی کردند.

محصول برداشتشده چند روز در معرض آفتاب قرار گرفت و

کریمیزاده و محمدی ( Karimizadeh and Mohammadi,

ال خشک شد .بعد از جدا کردن کاه و کلش از
در هوای آزاد کام ا

 )2011با مطالعه روی پایداری عملکرد دانه  10ژنوتیپ

دانه ،عملکرد دانه بر اساس کیلوگرم در هکتار محاسبه گردید.

عدس در  5منطقه از ایران با استفاده از روشهای ناپارامتری

تجزیه و تحلیل آماری :در ابتدا نرمال بودن باقیمانده دادهها از

ژنوتیپهایی را بهعنوان پایدارترین ژنوتیپها شناسایی

طریق آزمون اندرسون و دارلینگ با استفاده از نرمافزار Minitab

کردند .هدف از انجام این پژوهش بررسی کارایی روشهای

بررسی شد .پس از آزمون نرمال بودن باقیمانده دادهها ،تجزیه

مختلف تجزیه پایداری ناپارامتری عملکرد دانه عدس و

واریانس ساده و ضریب تغییرات برای کلیه دادههای سالهای

انتخاب بهترین روش و در نهایت شناسایی و معرفی

آزمایشی محاسبه شد .سپس آزمون بارتلت برای بررسی همگنی

ژنوتیپهای پایدار با عملکرد باال در طی چهار سال ارزیابی

واریانسها انجام پذیرفت .بعد از اینکه اطمینان حاصل شد که

میباشد.

واریانسها همگن هستند تجزیه واریانس مرکب محاسبه شد و
به بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط پرداخته شد.
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و انتخاب ژنوتیپهای پایدار استفاده میشود از جمله این

در این پژوهش پایداری عملکرد دانه  14ژنوتیپ عدس بههمراه
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اکبری و همکاران

 شماره و شجره ژنوتیپهای عدس مورد مطالعه در آزمایش-1 جدول
Table 1. The number and pedigree of lentil genotypes measured in trial

شماره ژنوتیپ

شجره/نام

Genotype No.
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16

Name / Pedigree
FLIP2012-2L(ILL10977)-ILL7985/ILL6037
PRECOZ(ILL4605)-ILL 5888 / ILL 5782
FLIP2011-43L(ILL10947)-ILL 7537 X ILL 590
FLIP2014-021L(ILL11431)-ILL9977 x ILL 1005
FLIP2014-032L(ILL11442)-ILL5883 x ILL6458
FLIP2014-031L(ILL11441)-ILL5883 x ILL6458
FLIP2014-029L(ILL11439)-ILL6037 x ILL7012
FLIP2012-77L(ILL11052)-ILL6129XILL7980
FLIP2012-240L(ILL11215)-ILL7711XILL8176
FLIP2012-244L(ILL11219)-ILL7711XILL5480
FLIP2014-103L(ILL11513)-ILL9892 x ILL7978 ICARDA 3 111 139 45 4.0 732 98 C
ILL8006
FLIP2010-95L(ILL10825)-ILL 7620 X 91517
FLIP 86-16L(ILL6002)-ILL 4349 x ILL 4605
Gachsaran
Sepehr

1395-99 – وضعیت اقلیمی ایستگاه سراب چنگایی خرمآباد طی سالهای زراعی2 جدول
Table 2. Climate condition of Sarab Changaie Khoramabbad Research Station during 2016-2020

سال
Year

متوسط دما (سانتیگراد) فصل
Season

پاییز

حداکثر دما

حداقل دما

بارندگی

)(سانتیگراد

)(سانتیگراد

)(میلیمتر

Average temperature
Maximum temperature Minimum temperature Precipitation
(ͦC)
(ͦC)
(ͦC)
(mm)

رطوبت
نسبی
Relative
humidity

14.10

26.60

1.10

24.93

39.00

6.83

18.56

-6.33

75.96

60.00

19.56

34.53

5.06

37.86

44.16

37.33

14.53

28.36

0.90

13.13

56.66

9.20

22.86

-2.50

60.50

55.00

19.00

32.43

6.90

89.16

56.66

14.86

27.66

3.66

99.63

67.66

6.66

18.33

-3.46

113.03

52.33

18.83

32.63

4.10

137.33

14.53

21.90

15.90

59.40

52.50

7.80

14.10

0.31

97.86

61.00

19.20

27.83

10.66

17.26

45.66

Autumn

1395-1396

زمستان

2016-2017

Winter

بهار
Spring

پاییز
Autumn

1396-1397

زمستان

2017-2018

Winter

بهار
Spring

پاییز
Autumn

1397-1398

زمستان

2018-2019

Winter

بهار
Spring

پاییز
Autumn

1398-1399

زمستان

2019-2020

Winter

بهار
Spring
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ژنوتیپ × محیط استفاده شد .روشهای ناپارامتری برای

درجه آزادی ( ) m-1( ،)l-1و ( ) m-1( × )1-Lمیباشند.

آزمون اثر متقابل ژنوتیپ × محیط شامل روشهای مبتنیبر

روش کوبینگر :در این روش دادههای اصلی  Xijkبا رتبه

آزمون اثرات متقابل ضربی با آزمون دیکرون واندرالن و

یک به  Rijkتبدیل میشوند و سپس دادههای تعدیلشده

روشهای مبتنیبر آزمون اثرات متقابل غیرضربی با آزمونهای

دوباره رتبهبندی میشوند:

کوبینگر هایلدبرند و بردنکمپ میباشد ( Bredenkamp,

(رابطه )10

) R'ijk =(Rijk -R-ij. -R-i..

1979; Hildebrand, 1980; De kroon and Van der lann,
.)1981; Kubinger, 1986

(رابطه )11

) R'ijk =(Rijk -R-ij. -R-j..

(رابطه )12

) R'ijk =(Rijk -R-i.. -R-j..

روش بردنکمپ :همه Xijkها بر اساس  Rijkرتبه به یک
تبدیل میشوند .اثر ژنوتیپ ،محیط و اثر متقابل ژنوتیپ

ژنوتیپ × محیط برای دادههای  R'ijkزیر استفاده میشود:

×محیط با استفاده از روش بردنکمپ از روابط زیر

2

محاسبه میگردد:
)∑ R2i -3(S+1

(رابطه )1

i=1
m

)∑ R2i -3(S+1

(رابطه )2

1 2
 Rm2 i

(رابطه )3

j=1

m

12I
2

)S (S+1
12m
)S2 (S+1

l

 ∑ ∑ (R2iji=1 j=1

12I
)S2 (S+1

m

= EB

i=1 j=1

12I
2

)S (S+1

= EGK

= EGB

که  EK ،GKو  GEKبهصورت تقریبی دارای توزیع  χبا

1

درجه آزادی ( ) m-1( ،)l-1و ( ) m-1(  )1-Lمیباشند.

2

l

روش دیکرون واندرالن :در این روش دادههای اصلی
 Xijkبرای هر محیط رتبهبندی میشوند و اثر ژنوتیپ،
محیط و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط از روابط زیر استفاده

( ) m-1و ( ) m-1( × )1-Lنبعیت مینماید.

میشود:

روش هیلدبرند :در روش هیلدبرند دادههای اصلی با

l

∑ R2i..

(رابطه )16

استفاده از روابط زیر تصحیح میشوند:
(رابطه )4

) X*ijk =(Xijk -X-ij. -X-i..

(رابطه )5

) X*ijk =(Xijk -X-ij. -X-j..

(رابطه )6

) …X*ijk =(Xijk -X-i.. -X-.j. +2X-

i=1
l

j=1
l

(رابطه )18

12

l
) ∑ R2i..
m
i=1

2

)lmn (mn+1

∑ R2.j.

(رابطه )17

∗
𝑘𝑗𝑖𝑋 بر اساس رتبه یک به Rijk
دادههای تصحیح شده

= -3(ln+1)GV

12
)lmn2 (mn+1
m

j

 ( ∑ ∑ R2ij.i=1 j=1

= -3(ln+1)EV
12
2

)lmn (mn+1

= EGV

آمارههای ناپارامتری :از روشهای ناپارامتری مختلفی

تبدیل شدند و سپس  EH ،GHو  GEHبا استفاده از روابط

جهت برآورد پایداری ژنوتیپهای مورد مطالعه استفاده
2

l

) ∑ (R-i.. -R-...
i=1
i

2

) ∑ (R-.j. -R-...
m

(رابطه )9

12I

i

) …∑ ∑ (R-ij. -R-i.. -R-.j. +R-

(رابطه )15

بهصورت تقریبی از توزیع  χ2با درجه آزادی (،)l-1

(رابطه )8

)S2 (S+1

=G K

EK = 2
) ∑ (R- -R-...
S (S+1) i=1 .j.

(رابطه )14

که  Sبرابر است با  l  m  nو  EB ،GBو EGB

(رابطه )7

i=1
i

2

= GB

)R2 )+3(S+1
2 i

زیر محاسبه شدند:

) ∑ (R-i.. -R-...

(رابطه )13
l

i

12I

i=1
l

) …∑ ∑ (R-ij. -R-i.. -R-.j. +R-
i=1 j=1

12l
2

)S (S+1
12l
)S2 (S+1
12l

)S2 (S+1

شد .روشهای ناپارامتری سبب کاهش انحراف از

= GH

دادههای پرت گردیده و به پیشفرضهای موجود در
توزیع دادهها نیازی ندارند .آمارههای پایداری ناپارامتری

= EH

نصار و هان (،Si(2) ،Si(1)( )Nessar and Huehn, 1988
)Si(3

= EGH

و

)Si(6

) بر اساس رتبه عملکرد در هر محیط از

روشهای زیر محاسبه شدند:
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از روابط زیر برای محاسبه اثر ژنوتیپ ،محیط و اثر متقابل

] [ DOI: 10.52547/pgr.8.1.7

از روشهای ناپارامتری برای آزمون معنیداری اثر متقابل

که  EH ،GHو  GEHبهصورت تقریبی دارای توزیع  χ2با

بررسی تنوع ژنتیکی و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپهای عدس …
m

m-1

])2 ∑ ∑ |rij -rij' | /[m(m-1

(رابطه )19

اکبری و همکاران

j

)(1
= Si

ژنوتیپهای که بیشترین مقدار پارامتر  TOPرا داشتند

m

2

)(2

بهعنوان پایدارترین و مطلوبترین ژنوتیپها گزینش

)Si = ∑(rij -ri. ) /(m-1

(رابطه )20

j=1
m
2

∑(rij -ri. ) /ri.

(رابطه )21

شدند ( .)Fox et al., 1990در این پژوهش از آماره

)(3
= Si

پایداری کانگ  Ysiنیز استفاده شد .برای محاسبه شاخص

j=1
m

پایداری کانگ ابتدا به ژنوتیپ با بیشترین عملکرد رتبه

)(6

Si = ∑|rij -ri. |/ ri.

(رابطه )22

یک داده شد و با محاسبه واریانس پایداری شوکال به

j=1

 𝑟𝑖.میانگین رتبههای ژنوتیپ iام در تمام محیطها e ،نیز

رتبه یک داده شد و رتبه ژنوتیپهای دیگر نیز مشخص

تعداد محیطهای مورد بررسی میباشد Si(1) .میانگین

شد این دو رتبه با هم جمع شد و رتبه حاصل بهعنوان

اختالف رتبهها را در تمام محیطها اندازه میگیرد و )Si(2

شاخص مجموع رتبه بهکار رفت ( .)Kang, 1988با

واریانس عمومی رتبهها است .سپس برای محاسبه

استفاده از نرمافزار  ،Rنمودار ضرایب همبستگی رتبهای

آمارههای تناراسو ابتدا بهمنظور حذف اثر ژنوتیپی عملکرد از

اسپیرمن برای سنجش میزان همبستگی مشاهدات

پایداری عملکرد ژنوتیپها به کمک این رابطه (x*ij =xij -x i. -

رتبهبندی شده ترسیم شد .بر اساس ضریب همبستگی

)  x..تصحیح شد و بر اساس عملکرد تصحیح شده ∗𝑗𝑖𝑥 رتبه

اسپیرمن ابتدا مشاهدات و دادههای آماری مرتب و

ژنوتیپ تعیین شد ( .)Thennarasu, 1995سپس این چهار

رتبهبندی میشوند و تفاوت بین رتبههای هر جفت از

آماره () NPi(3) ،NPi(2) ،NPi(1و ) )NPi(4از طریق

مشاهدات محاسبه و با  diنشان داده میشود شاخص  rsبا

معادلههای زیر محاسبه شدند:

استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود:

m

(رابطه )23

1
| ∑ |r*ij -M*di
m

(رابطه )24

1
∑|r*ij -M*ij |/Mdi
m

)(1

= NPi

(رابطه )27

j=1
m

 rsعبارت است از ضریب همبستگی رتبه اسپیرمن و n

)(2

= NPi

برابر با تعداد جفت مشاهدات میباشد rs .طبق فرمول زیر

j=1

2

√∑(r*ij -r*i. ) /m

(رابطه )25

ri.
m

(رابطه )26

به  tتبدیل شده و با  tجدول با درجه آزادی  n-2مقایسه

= NPi 3
) (

میشود .اگر  tمحاسبه شده بزرگتر یا مساوی با  tجدول

m-1

2
] [∑ ∑ |r*ij -r*ij' | /ri.
)m(m-1
'

باشد فرض صفر رد میشود.

)(4
= NPi

j=1 j =j-1

(رابطه )28

 r*i.و  M*diدر معادلههای باال بهترتیب میانگین و میانه
Mdi

رتبههای

دادههای

√n-2

rs

√1-r2s

=t

بهمنظور شناخت بهتر روابط بین آمارههای مختلف ،از

رتبهها برای ارزشهای تصحیح شده و  𝑟𝑖.میانگین و میانه
تصحیحنشده

6 ∑ d2i
)(n-1)n(n+1

rs =1-

روش تجزیه به مؤلفه اصلی و بایپالتهای آمارههای

میباشند.

ناپارامتری استفاده شد .همچنین میزان وراثتپذیری

ژنوتیپهایی که میانگین و انحراف معیار کمتری داشتند،

عمومی مرکب ژنوتیپهای مورد مطالعه با روش حداکثر

دارای رتبه کمتری بودند و بهعنوان ژنوتیپهای پر

درستنمایی محدودشده در چهار سال برآورد گردید

پتانسیل محسوب شدند.

( .)Holland et al., 2003از تجزیه خوشهای برای بررسی

از شاخص ناپارامتری فوکس و همکاران که دارای 3

تنوع ژنتیکی و فاصله ژنوتیپها استفاده شد .از

پارامتر ( MID ،LOWو  )TOPمیباشند نیز استفاده شد.

نرمافزارهای  R ،SAS ،Minitabو Excelجهت انجام

این شاخص ژنوتیپها را بر اساس پایداری و میزان

تجزیهها و رسم نمودارها استفاده شد.
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در معادلههای باال  rijرتبه ژنوتیپ iام در محیط jام است و

ژنوتیپی که کمترین واریانس پایداری شوکال را داشت،

] [ DOI: 10.52547/pgr.8.1.7

j' =j+1

عملکرد در  3گروه باال ،متوسط و پایین قرار میدهد.

پژوهشهای ژنتیک گیاهی  /جلد  / 8شماره 1400 / 1

واریانس ساده برای چهار سال محاسبه گردید .همگنی

واندرالن و کوبینگر اثرات اصلی ژنوتیپ ،محیط و اثر

واریانس خطای آزمایشها از طریق آزمون بارتلت بررسی

متقابل ژنوتیپ × محیط معنیداری برای دادههای چند

شد و نتیجه حاصل از آزمون بارتلت ( χ2 = 1/5870با

سال و مکان جو گزارش کردند .محققان دیگری از جمله

درجه آزادی  )3با  χ2جدول ( χ2 = 7/82با درجه آزادی

محمدی و همکاران در گندم دوروم ،عبادی سقرلو و

 )3مقایسه شد با توجه به اینکه  χ2محاسبه شده کمتر از

همکاران در نخود و عبداللهی و همکاران در گلرنگ ،از

 χ2جدول بود این اطمینان حاصل شد که واریانسها

این آزمونهای ناپارامتری در پژوهشهای خود استفاده

خطاهای آزمایشها همگن میباشند و تجزیه واریانس

کردند ( Mohammadi et al., 2007; Ebadi Segherloo et

مرکب انجام شد.

.)al., 2008; Abdulahi et al., 2007

بر اساس نتایج تجزیه مرکب اثر سال ،ژنوتیپ و اثر متقابل

نتایج معنیدار آزمونهای بردنکمپ ،هیلدبراند ،دیکرون-

ژنوتیپ × محیط در سطح احتمال آماری یک درصد

واندرالن و کوبینگر تأییدی بر استفاده از روشهای

معنیدار شد (جدول  .)3معنیداری اثر ژنوتیپ بیانگر

پایداری ناپارامتری برای انتخاب یک ژنوتیپ و یا

تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپها بوده و معنیداری اثر سال

ژنوتیپهای مناسب است.

بدین معنی است که واکنش ژنوتیپها به شرایط

به جهت مقایسه کارایی روشهای ناپارامتری مختلف در

آبوهوایی طی چهار سال آزمایش متفاوت بوده است .از

گزینش ژنوتیپهای پایدار با عملکرد باال و انتخاب

معنیدار شدن اثر متقابل ژنوتیپ × محیط میتوان این

مناسبترین روشها از آمارههای ناپارامتری مختلفی

استنباط را نمود که عملکرد ارقام در محیطهای مختلف

استفاده شد و نتایج حاصل از این روشها برای

یکسان نیست و دارای نوسان میباشد.

ژنوتیپهای مورد مطالعه در جداول  5و  6ذکر شده

نتایج بهدست آمده از آزمونهای ناپارامتری بردنکمپ،

است .بر اساس رتبه دادههای تصحیح شده برای تمامی

هیلدبراند ،دیکرون-واندرالن و کوبینگر نیز در جدول 4

ژنوتیپها مقادیر ) Zi(1و ) Zi(2محاسبه شدند و روی تمام

نشان داده شدند .بر اساس این روشها اثرات اصلی

ژنوتیپها برای آزمون  χجمع زده شدند و با  χجدول
2

2

ژنوتیپ ،محیط و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط معنیدار

) )χ = 11.70جدول مقایسه گردید .مقادیر انفرادی

و

)Zi(2

شدند و این نشاندهنده وجود اثر متقابل ژنوتیپ × محیط

برای هیچکدام از ژنوتیپها معنیدار نشد .مجموع مقادیر Ziها

)Zi(1

2

) ∑= 25.96و = 21.63

غیرضربی بر اساس آزمونهای بردنکمپ و هیلدبراند و

)Zi(2

)Zi(1

∑( کمتر از مقدار بحرانی ( = χ
2

وجود اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بهصورت ضربی

 )31.99با درجه آزادی  15بودند و این به معنی عدم

(غیرافزایشی) بر اساس آزمونهای دیکرون-واندرالن و

تفاوت معنی دار بین ژنوتیپ های عدس می باشد.

کوبینگر میباشد .از معنیدار شدن اثر متقابل ژنوتیپ ×

همچنین در پژوهشی که توسط محمدی بر روی 15

محیط میتوان این استنباط را نمود که عملکرد ارقام در

)Zi(1

ژنوتیپ گندم دوروم انجام گرفت مقادیر ( =
 ∑18.8و 15.8

محیطهای مختلف یکسان نیست و دارای نوسان میباشد.

= )Zi(2

∑) کمتر از کایاسکوئر جدول ( χ
2

جمشیدی مقدم و پورداد معنیداری اثر ژنوتیپ ،محیط و

 )= 23.68بود ،فرض صفر مورد قبول واقع شد یعنی

اثر متقابل ژنوتیپ × محیط را با دو روش هیلدبراند و

ژنوتیپها از نظر پایداری با هم برابر بودند ( Mohammadi,

دیکرون-واندرالن در ژنوتیپهای گلرنگ گزارش دادند

.)2007

( .)Jamshidimoghaddam and Pourdad, 2013همچنین
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ابتدا آزمون نرمال بودن دادهها انجام گرفت .سپس تجزیه

از آزمونهای ناپارامتری بردنکمپ ،هیلدبراند ،دیکرون-
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نتایج و بحث

اکبرپور و همکاران ( )Akbarpour et al., 2016با استفاده

بررسی تنوع ژنتیکی و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپهای عدس …

اکبری و همکاران

ژنوتیپهای با کمترین مقدار بهعنوان ژنوتیپهای پایدار

برخوردار بودند و بهعنوان ژنوتیپهای پایدار با عملکرد

در نظر گرفته میشوند .بر اساس آمارههای ) Si(1و )Si(2

باال معرفی شدند .ژنوتیپهای  G3 ،G10 ،G1و G11

ژنوتیپهای  G6 ،G12 ،G15و  G5بهعنوان پایدارترین

ناپایدارترین ژنوتیپها بودند هرچند که ژنوتیپهای G10

ژنوتیپها معرفی شدند .ژنوتیپهای  G15و  G6میانگین

و  G11میانگین عملکرد باالیی داشتند .بین این دو آماره

عملکرد پایینی داشتند و از این لیست حذف شدند.

همبستگی مثبت و باالیی وجود داشت (شکل .)1

] [ DOI: 10.52547/pgr.8.1.7

بر اساس آمارههای پایداری ناپارامتری هان و لئون

ژنوتیپهای  G12و  G5از میانگین عملکرد باالیی
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شکل  -1ضرایب همبستگی رتبهای بین میانگین عملکرد دانه و آمارههای پایداری ناپارامتری
Figure 1. Spearman rank correlation coefficients among mean yield and non-parametric statistics
() Si(3) ،Si(2) ،Si(1و ) :)Si(6آمارههای هان ،نصار و هان؛ () NPi(3) ،NPi(2) ،NPi(1و ) :)NPi(4آمارههای تنارازو؛ ( MID ،LOWو  :)TOPآمارههای
فوکس؛  :RSمجموع رتبه کانگ؛ هرچه رنگ قرمز پر رنگتر همبستگی کمتر و منفی است .هرچه رنگ آبی پر رنگتر همبستگی بیشتر و مثبت است.
(Si(1) Si(2) ،Si(3) and Si(6)): (Nessar and Huehn ,1987); (NPi(1), NPi(2), NPi(3) and NPi(4)): (Thennarasu ,1995); (LOW,
MID and TOP): (Fox et al., 1990); RS: Kang’s Rank-Sum (Kang , 1998); The darker red means the more
negetive correlation and the darker blue means the more positive correlation.
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 ژنوتیپ عدس در چهار سال16  تجزیه واریانس مرکب عملکرد دانه-3 جدول
Table 3. Combined analysis of variance of seed yield of 16 lentil genotypes in four years

منابع تغییرات

S.O V

درجه آزادی
df

Sum Square (SS)

Mean Square (MS)

سال
تکرار درون سال
ژنوتیپ
سال × ژنوتیپ
خطا

Year

3

1130229.28

3767430.09**

Replication (Year)

8

281034.23

35129.28ns

Genotype

15

8080993.53

538732.90**

Genotype × Year

45

10649987.09

236666.38**

Error

120

7599213.60.
**

درصد1  بهترتیب غیرمعنیداری و معنیداری در سطح احتمال: و
ns
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مجموع مربعات

میانگین مربعات

63326.78
ns

**

and : Non- sighnificant and sighnificant at 1% level of probability, respectively

 نتایج آزمونهای آماری برای معنیدار اثرات-4 جدول
Table 4. Result of statistics tests for signification of effects

سطح احتمال

محیط

Environment

Probability
level

اثر متقابل ژنوتیپ × محیط

سطح احتمال

Genotype

Probability
level

سطح احتمال

TEST

ژنوتیپ

Genotype × Environment

Probability
level

Bredenkamp
Hildebrand
Kubinger
Van der lan
de kroon

46.492
123.421
184.805
58.113

0.00
0.00
0.00
0.00

60.41
68.40
84.98
8241.23

0.00
0.00
0.00
0.00

1118.69
190.36
97.20
66.67

0.00
0.00
0.00001
0.019565

آزمون

 سال4  ژنوتیپ عدس در16  برآورد آمارههای پایداری ناپارامتری و آزمون معنیداری برای-5 جدول
Table 5. Non-parametric stability parameters for yield and tests of non-parametric stability for 16 lentil
genotypes in four years

میانگین

ژنوتیپ
Genotype

عملکرد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mean yield
1286.54
1130.01
1140.17
1452.54
1574.66
1230.72
1208.47
1283.01
1486.08
1497.42
1484.74
1333.61
993.35
914.36
928.21
1063.20

Mean
1250.44

MCYR

Si(1)

Z i1

Si(2)

Z i2

Si(3)

Si(6) NPi(1) NPi(2) NPi(3) NPi(4) RS Low MID Top

7.75
8.50
9.00
8.00
8.50
8.25
7.50
10.50
8.50
9.25
7.50
10.25
8.25
8.50
7.50
8.25

9.50
6.00
8.00
7.33
3.67
3.50
7.33
7.33
5.67
8.50
7.67
3.50
6.17
6.33
3.33
4.83

5.29ns
0.14ns
2.18ns
1.23ns
0.82ns
0.99ns
1.23ns
1.23ns
0.04ns
3.07ns
1.68ns
0.99ns
0.220ns
0.315ns
1.184ns
0.069ns

62.25
21.67
48.00
34.67
9.67
8.25
33.67
36.33
19.67
44.25
35.67
12.25
23.58
24.33
7.00
16.25

10.218ns
0.001ns
4.350ns
1.094ns
0.816ns
1.027ns
0.937ns
1.383ns
0.015ns
3.216ns
1.263ns
0.492ns
0.033ns
0.058ns
1.234ns
0.152ns

23.22
5.21
7.90
12.46
6.38
2.00
4.79
5.57
7.24
15.67
4.91
1.59
0.22
0.81
0.47
2.11

3.41
1.13
1.71
2.31
2.31
0.94
1.31
1.31
2.24
2.67
1.82
0.81
0.24
0.44
0.35
0.72

6.75
3.50
6.00
4.00
2.00
1.75
4.50
4.00
3.50
5.25
4.50
1.75
3.75
4.00
2.00
2.75

1.35
0.37
0.60
0.80
0.80
0.21
0.69
0.40
1.17
1.17
0.75
0.23
0.30
0.29
0.14
0.26

1.01
0.41
0.57
0.78
0.83
0.29
0.69
0.60
0.90
0.96
0.94
0.45
0.33
0.32
0.16
0.30

1.41
0.62
0.76
1.13
1.13
0.41
1.01
0.84
1.33
1.42
1.39
0.52
0.48
0.47
0.23
0.41

8.0
20.0
14.0
17.0
14.5
15.0
12.0
18.0
18.0
15.5
15.0
12.0
18.0
22.0
24.0
29.0

25
50
50
25
0
50
25
50
0
25
0
0
100
100
100
100

25
50
50
50
25
50
50
25
25
25
50
75
0
0
0
0

50
0
0
25
75
0
25
25
75
50
50
25
0
0
0
0

E(Si(1)) E(Si(2)) Var(Si(1)) Var(Si(2)) Chi-Square Statistic for Zi1, Zi2 Chi-Square Statistic for Sum of Zi1, Zi2 Prob
5.3125

 آمارههای:)NPi

(4)

و

21.25

NPi(3)

3.30924

،NPi(2)

،NPi(1)(

164.510

11.70

 نصار و هان؛،آمارههای هان

:)Si(6)

و

31.99

Si(3)

،Si(2)

،Si(1)(

0.01

 میانگین تصحیح شده رتبه عملکرد؛:MCYR

 واریانس:Var  امید ریاضی و:E  میانگین کل؛:Mean ، مجموع رتبه کانگ:RS  آمارههای فوکس؛:)TOP  وMID ،LOW( تنارازو؛
MCYR: Mean corrected of yield ranks; (Si(1) Si(2) ،Si(3) and Si(6)): (Nessar and Huehn ,1987); (NPi(1), NPi(2), NPi(3)
and NPi(4)): (Thennarasu ,1995); (LOW, MID and TOP): (Fox et al., 1990); RS: Kang’s Rank-Sum (Kang ,
1998); Mean: Grand mean; E: Expected value and Var: Variance
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جدول  -6رتبه  16ژنوتیپ عدس برای آمارههای پایداری ناپارامتری
Table 6. Ranks of 16 lentil genotypes for non-parametric stability parameters

() Si(3)،Si(2)،Si(1و) :)Si(6آمارههای هان ،نصار و هان؛ () NPi(3)،NPi(2)،NPi(1و) :)NPi(4آمارههای تنارازو؛ ( MID،LOWو :)TOPآمارههای فوکس؛ :RSمجموع رتبه کانگ
;)(Si(1) Si(2) ،Si(3) and Si(6)): (Nessar and Huehn ,1987); (NPi(1), NPi(2), NPi(3) and NPi(4)): (Thennarasu ,1995
)(LOW, MID and TOP): (Fox et al., 1990); RS: Kang’s Rank-Sum (Kang, 1998

هان و لئون ( )Huehn and Leon ,1995در پژوهش خود

 )2013در ارزیابی ژنوتیپهای گلرنگ ،عدم اختالف

بیان داشتند که همبستگی باالیی بین دو آماره ) Si(1و )Si(2

معنیدار بین دو آماره ) Si(3و ) Si(6را گزارش دادند.

وجود دارد ،حتی زمانیکه از عملکرد تصحیحنشده برای

بر اساس آمارههای ناپارامتری تناراسو ( Thennarasu,

رتبهدهی استفاده شود .صباغ نیا و همکارانش

،)1995

بهعنوان

( )Sabaghnia et al., 2006نیز رابطه مثبت و معنیداری

ژنوتیپهای پایدار در نظر گرفته میشوند .با توجه به

بین این دو آماره در بررسی پایداری ژنوتیپهای عدس

آماره ) NPi(1ژنوتیپهای  G15 ،G6 ،G12و G5

مشاهده کردند .با توجه به آماره ) Si(3ژنوتیپهای ،G13

پایدارترین ژنوتیپها تشخیص داده شدند .ژنوتیپهای

 G14 ،G15و  G12بهعنوان ژنوتیپهای پایدار گزینش

 G6و  G15میانگین عملکرد کمتری از میانگین عملکرد

شدند که در میان این ژنوتیپها ژنوتیپ  G12میانگین

کل داشتند و ژنوتیپهای  G5و  G12دارای میانگین

عملکرد باالیی داشت ژنوتیپهای  G4 ،G10 ،G1و G3

عملکرد باالیی بودند .ژنوتیپهای  G10 ،G3 ،G1و G7

ناپایدارترین ژنوتیپها شناخته شدند .ژنوتیپهای  G1و

ناپایدارترین ژنوتیپها در نظر گرفته شدند .ژنوتیپهای

 G10میانگین عملکردشان باالتر از میانگین عملکرد کل

 G1و  G10از میانگین عملکرد باالیی برخوردار بودند .بر

بود (جداول  5و  .)6بر اساس آماره ) Si(6ژنوتیپهای

اساس آماره ) NPi(2ژنوتیپهای  G12 ،G6 ،G15و G16

 G14 ،G15 ،G13و G16ژنوتیپهای پایدار شناسایی

بهعنوان ژنوتیپهای پایدار انتخاب شدند که از میان این

شدند و ژنوتیپهای  G4 ،G10 ،G1و  G5ناپایدارترین

ژنوتیپها تنها ژنوتیپ  G12میانگین عملکرد باالیی

ژنوتیپها بودند .هر چهار ژنوتیپ شناخته شده بهعنوان

داشت .ژنوتیپهای  G10 ،G9 ،G1و  G4بهعنوان

ژنوتیپ ناپایدار میانگین عملکرد باالیی داشتند .کریمی

ژنوتیپهای ناپایدار شناسایی شدند که همگی ژنوتیپها

زاده و همکاران ( )Karimizadeh et al., 2008در پژوهش

از میانگین عملکرد باالیی برخوردار بودند .با استفاده از

خود بر روی ژنوتیپهای عدس و همچنین جمشیدی

آمارههای ) NPi(3و ) NPi(4ژنوتیپهای  G16 ،G6 ،G15و

مقدم و پورداد ( Jamshidimoghaddam and Pourdad,

 G14پایدارترین ژنوتیپها انتخاب شدند و هر چهار
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با

کمترین

مقدار
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10
10
6
1
10
6
6
1
3
3
6
10
10
10
10

2
2
2
8
2
2
8
8
8
2
1
13
13
13
13

5
5
9
13
5
9
5
13
9
13
13
1
1
1
1

4
13
8
12
10
14
5
5
9
10
14
5
3
2
1

10
9
5
5
14
7
8
4
1
3
11
12
13
16
14

11
9
6
5
15
7
8
4
2
3
10
12
13
16
14

10
8
4
4
15
7
9
2
2
6
14
11
12
16
13

10
2
6
13
15
4
6
10
3
4
15
9
6
13
12

10
7
3
3
11
8
8
5
2
6
12
16
14
15
13

8
4
3
6
12
10
7
5
2
9
13
16
14
15
11

10
2
6
14
15
7
4
11
3
5
13
9
8
16
12

10
3
5
13
14
5
5
11
2
4
14
9
8
16
12

Mean_Yield
12
11
5
1
9
10
8
3
2
4
6
14
16
15
13

Genotype
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15
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TOP

MID

LOW

RS

)NPi(4

)NPi(3

)NPi(2

)NPi(1

)Si(6

)Si(3

)Si(2

)Si(1

میانگین عملکرد

ژنوتیپ

پژوهشهای ژنتیک گیاهی  /جلد  / 8شماره 1400 / 1

ژنوتیپها بودند این ژنوتیپها میانگین عملکردشان باالتر

 TOPو عملکرد باال اشاره شده است بهطوری که در اکثر

از میانگین عملکرد کل بود (جداول  5و  .)6نتایج حاصل

موارد ژنوتیپهای پایدار بر اساس آماره بیشینه  TOPاز نظر

از این پژوهش با نتایج گزارش شده از پژوهشهای

میانگین عملکرد نیز سطح باالیی قرار داشتند ( Sabaghnia et

محمدی و همکاران ( )Mohammadi et al., 2007در

.)al., 2006; Abdulahi et al., 2007

گندم دوروم ،عبادی و همکاران ()Abdulahi et al., 2007

بر اساس مجموع رتبه کنگ ( )RSمورد مطالعه ژنوتیپهای

در گلرنگ و صباغ نیا ( )Sabaghnia et al., 2006در

 G15 ،G11 ،G7و  G1با کمترین میانگین رتبه پایدارترین

عدس مطابقت داشت .آنها در تحقیقات خود بیان داشتند

ژنوتیپها بودند که در این بین ژنوتیپهای  G1و G11

که آمارههای تناراسو در زمره مفهوم پایداری استاتیک

میانگین عملکرد باالیی داشتند و ژنوتیپهای G10 ،G12 ،G8

میباشند و ژنوتیپهای معرفی شده بر اساس این آمارهها

و  G3با بیشترین مقدار میانگین رتبه ناپایدارترین ژنوتیپها

ممکن است از عملکرد باالیی برخوردار نباشند.

بودند ژنوتیپهای  G8و  G12میانگین عملکردشان باالتر از

بر اساس آماره پایداری کانگ  RSژنوتیپهایی با بیشترین

میانگین عملکرد کل بود (جدول .)5

ارزش بهعنوان ژنوتیپهای پایدار در نظر گرفته میشوند

همبستگی رتبهای اسپیرمن بهمنظور بررسی رابطه بین میانگین

()Kang, 1988؛ بنابراین با استفاده از این آماره

عملکرد دانه ژنوتیپهای عدس و آمارههای ناپارامتری

ژنوتیپهای  G14 ،G15 ،G16و  G2بهعنوان پایدارترین

محاسبه شد (شکل  )1بر اساس نتایج بهدست آمده ،میانگین

ژنوتیپها گزینش شدند که هر چهار ژنوتیپ میانگین

عملکرد همبستگی مثبت و معنیداری با آمارههای )،Si(6

عملکردشان پایینتر از میانگین عملکرد کل بود.

) NPi(4) ،NPi(3) ،NPi(2و  TOPداشت .پورداد و همکاران

ژنوتیپهای  G12 ،G7 ،G1و  G3بهعنوان ناپایدارترین

( )Pourdad et al., 2014در کلزا همچنین واعظی و همکاران

ژنوتیپها تشخیص داده شدند که  G12و  G1میانگین

( )Vaezi et al., 2018در جو در پژوهشهای خود همبستگی

عملکرد باالیی داشتند (جدول  .)5بر اساس نتایج این

مثبت و معنیداری بین میانگین عملکرد و آمارههای )،Si(3

پژوهش آماره پایداری کانگ  RSدارای مفهوم دینامیک

) NPi(3) ،NPi(2) ،Si(6و ) NPi(4را گزارش دادند .کایا و تورکز

پایداری نبود و این آماره با عملکرد رابطه منفی داشت .در

( )Kaya and Turkoz, 2016و همچنین سیوکور و همکاران

حالیکه مطالعات محققین دیگری به رابطه مثبت بین

( )Syukur et al., 2014همبستگی منفی بین عملکرد و

عملکرد و آماره پایداری کانگ اشاره کردند و بیان داشتند

آمارههای ) NPi(3) ،NPi(2) ،Si(6) ،Si(3و ) NPi(4مشاهده کردند.

که این آماره دارای مفهوم دینامیک پایداری میباشد

آماره کانگ  RSهمبستگی منفی با عملکرد داشت و

( ;Kaya and Turkoz, 2016; Farshadfar et al., 2012

ژنوتیپهای پایداری که بر اساس این آماره تشخیص داده

.)Zali et al., 2011

شدند از میانگین عملکرد باالیی برخوردار نبودند .همچنین

ژنوتیپهای  G5و  G9با بیشترین مقدار 25( MID ،TOP

همبستگی مثبت و معنیداری میان  TOPبا آمارههای )،Si(6

درصد) و کمترین میزان ( LOWصفر درصد) پایدارترین

) NPi(3) ،NPi(2و ) NPi(4وجود داشت (شکل  .)1همبستگی

ژنوتیپها معرفی شدند و هر دو ژنوتیپ گزینش شده

رتبهای مثبت و معنیداری بین همه جفت پارامترهای )،Si(3

بهعنوان ژنوتیپ پایدار از میانگین عملکرد باالیی برخوردار

) NPi(3) ،NPi(2) ،Si(6و ) NPi(4مشاهده شد بر اساس این

بودند .ژنوتیپهای  G3 ،G2و  G6با صفر درصد TOP

آمارهها ژنوتیپ  G15بهعنوان ژنوتیپ پایدار شناسایی شد و

ناپایدارترین ژنوتیپها معرفی شدند و میانگین عملکرد پایینی

عملکرد پایینی داشت .بر اساس آماره  TOPژنوتیپهای G5
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ژنوتیپهای  G11 ،G10 ،G1و  G9ناپایدارترین

دیگر محققان بود .در مطالعات مختلفی به همبستگی بین آماره
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ژنوتیپ گزینش شده میانگین عملکرد پایینی داشتند.

نیز داشتند .همچنین نتایج حاصل از آماره  TOPدر توافق با
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( )Moghaddaszadeh et al., 2018نیز همبستگی مثبت و

و یانگ جیان و همکاران ( ;Sabaghnia et al., 2006

معنیداری بین جفت پارامترهای ) NPi(3) ،NPi(2) ،Si(6) ،Si(3و

 )Farshadfar et al., 2012; Yang-jian et al., 2010آمارههای

) NPi(4گزارش شد .میان آمارههای ) Si(2) ،Si(1و )NPi(1

 TOPو  RSدارای مفهوم دینامیک پایداری بودند و قادر به

همبستگی مثبت و معنیداری مشاهده گردید و بر اساس این

شناسایی ژنوتیپ پایدار با عملکرد باال بودند.

آمارهها ژنوتیپهای  G5و  G12ژنوتیپهای پایدار با عملکرد

بر اساس بایپالت دو مؤلفه اصلی اول و دوم ،تمامی

باال معرفی شدند؛ بنابراین با بهکارگیری آمارههای مختلف و

ژنوتیپهای مورد مطالعه میتوانند در چهار گروه اصلی قرار

همبستگی باالی بین آنها ،میتوان نتایج این آمارهها را

بگیرند (شکل  .)3گروه اول شامل ژنوتیپهای ،G7 ،G3 ،G1

بهنوعی معتبرسازی و تائید کرد (شکل .)1

 G8و  G10بود که بر اساس مجموع رتبه کانگ همه

تجزیه به مؤلفههای اصلی بر اساس ماتریس همبستگی رتبه

آمارههای ناپارامتری ژنوتیپهای  G3و  G8با کمترین مجموع

در بین آمارههای پایداری ناپارامتری انجام گرفت .بر اساس

رتبه ژنوتیپهای پایدار شناسایی شدند و ژنوتیپهای  G3و

نتایج حاصله دو مؤلفه اصلی اول و دوم  83/5درصد (مؤلفه

 G10بر اساس اکثر آمارههای ناپارامتری ژنوتیپهای ناپایدار

اصلی اول  63/5درصد و مؤلفه اصلی دوم  20درصد) از

بودند .گروه دوم شامل ژنوتیپهای  G9 ،G5 ،G4و  G11بود

واریانس متغیرهای اصلی را توجیه کردند .بایپالت  PC1در

که ژنوتیپهایی با عملکرد باال بودند و ژنوتیپ  G5بر اساس

مقابل  PC2روابط بین میانگین عملکرد دانه و پارامترهای

آمارههای ) NPi(1) ،Si(2) ،Si(1و  TOPژنوتیپ پایدار با عملکرد

پایداری را نشان میدهد .با توجه به نتایج بایپالت تجزیه به

باال معرفی شد .گروه سوم شامل ژنوتیپهای  G6و  G12بود

مؤلفههای اصلی (شکل  )2آمارههای )NPi(2) ،Si(6) ،Si(3

که ژنوتیپ  G12بر اساس آمارههای ) NPi(1) ،Si(3) ،Si(2) ،Si(1و

 NPi(3)،و ) NPi(4در یک گروه قرار گرفتند و همبستگی مثبتی

) NPi(2ژنوتیپ پایدار با عملکرد باال شناسایی شد .گروه

با هم داشتند .بر اساس این آمارهها ژنوتیپ  G15ژنوتیپ

چهارم شامل ژنوتیپهای  G15 ،G14 ،G13 ،G2و  G16بود

پایدار بود که میانگین عملکرد پایینی داشت .بر اساس

و ژنوتیپهای  G15 ،G14 ،G13و  G16بر اساس اکثر

آمارههای ) Si(3و ) NPi(2ژنوتیپ  G12بهعنوان ژنوتیپ پایدار

آمارههای ناپارامتری مورد مطالعه در این پژوهش ژنوتیپهای

با عملکرد معرفی شد .آمارههای ) Si(2) ،Si(1و ) NPi(1در یک

پایدار شناسایی شدند هرچند که میانگین عملکرد پایینی

گروه قرار داشتند و با توجه به این آمارهها ژنوتیپهای  G5و

داشتند (شکل .)3

 G12ژنوتیپهای پایدار با عملکرد باال میباشند .بر اساس

تجزیه خوشهای آمارههای پایداری ناپارامتری ژنوتیپهای

نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی مقدس زاده و همکاران

عدس :همچنین بهمنظور درک بهتر از روابط بین آمارههای

( )Moghaddaszadeh et al., 2018نیز آمارههای )،Si(6) ،Si(3

پایداری ناپارامتری ،تجزیه خوشهای بر اساس روش  Wardو

) NPi(3) ،NPi(2و ) NPi(4در یک گروه قرار داشتند و آمارههای

فاصله اقلیدوسی انجام گرفت (شکل  .)4بر اساس نتایج

) NPi(1) ،Si(2) ،Si(1در یک گروه بودند .گروه سوم شامل ،TOP

حاصل از تجزیه خوشهای پارامترها در چهار خوشه اصلی

 MIDو میانگین عملکرد بود و همبستگی مثبت و معنیدار

قرار گرفتند .در خوشه اول آمارههای  TOPو میانگین عملکرد

میان  TOPو میانگین عملکرد مشاهده شد .بر اساس

قرار داشتند که بر اساس تجزیه به مؤلفههای اصلی نیز در یک

آمارههای  TOPو  MIDژنوتیپهای  G5و  G9ژنوتیپهای

گروه بودند و همبستگی مثبت و معنیداری بین  TOPو

پایدار با عملکرد باال تشخیص داده شد .در گروه چهارم نیز

میانگین عملکرد نیز مشاهده شد.

اساس

نتایج مطالعات مقدس

زاده

و

آمارههای کانگ  RSو  LOWقرار داشتند و دارای همبستگی
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همکاران

آمده از پژوهشهای صباغنیا و همکاران ،فرشادفر و همکاران
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. سال4  ژنوتیپ عدس16  بایپالت مؤلفه اصلی اول در مقابل مؤلفه اصلی دوم بر اساس میانگین عملکرد و آمارههای پایداری ناپارامتری-2 شکل
Figure 2. Biplot (PC1.vs.PC2) of non-parametric stability procedures based on the rank correlation matrix with yield of
16 lentil genotypes in four years.
:)TOP  وMID ،LOW(  آمارههای تنارازو؛:)NPi(4)  وNPi(3) ،NPi(2) ،NPi(1)(  نصار و هان؛، آمارههای هان:)Si(6)  وSi(3) ،Si(2) ،Si(1)(
 مجموع رتبه کانگ:RS آمارههای فوکس؛
(Si(1)

Si

(2)

،Si(3)

and

Si(6)):

(Nessar and Huehn ,1987); (NPi(1), NPi(2), NPi(3) and NPi(4)): (Thennarasu ,1995);

(LOW, MID and TOP): (Fox et al., 1990); RS: Kang’s Rank-Sum (Kang, 1998)

. سال بر اساس میانگین عملکرد و آمارههای پایداری ناپارامتری4  ژنوتیپ عدس در16 بایپالت مؤلفه اصلی اول در مقابل مؤلفه اصلی دوم برای-3 شکل
Figure 3. Biplot of PC1 VS PC2 for 16 lentil genotypes in four years based on mean yield and non-parametric stability procedures.
:)TOP  وMID ،LOW(  آمارههای تنارازو؛:)NPi(4)  وNPi(3) ،NPi(2) ،NPi(1)(  نصار و هان؛، آمارههای هان:)Si(6)  وSi(3) ،Si(2) ،Si(1)(
 مجموع رتبه کانگ:RS آمارههای فوکس؛
(Si(1)

Si

(2)

،Si(3)

and

Si(6)):

(Nessar and Huehn ,1987); (NPi(1), NPi(2), NPi(3) and NPi(4)): (Thennarasu ,1995);

(LOW, MID and TOP): (Fox et al., 1990); RS: Kang’s Rank-Sum (Kang, 1998)
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) NPi(1قرار داشتند و این آمارهها در تجزیه به مؤلفههای اصلی

شناسایی شدند و ژنوتیپ  G14بر اساس آمارههای )،Si(6) ،Si(3

نیز در یک گروه بودند .همچنین همبستگی مثبت و معنیداری

) NPi(3و ) NPi(4ژنوتیپ پایدار شناسایی شد .خوشه سوم شامل

میان هر سه آماره وجود داشت و ژنوتیپ  G5و  G12بر

ژنوتیپهای  G10 ،G9 ،G5 ،G4و  G11بود .ژنوتیپ  G5بر

اساس این آمارهها بهعنوان ژنوتیپ پایدار با عملکرد باال معرفی

اساس آمارههای ) NPi(1) ،Si(2) ،Si(1و  TOPبهعنوان ژنوتیپ

گردید .زیر خوشه دوم شامل آمارههای )،NPi(2) ،Si(6) ،Si(3

پایدار با عملکرد باال تشخیص داده شد .در پژوهش مقدس

) NPi(3و ) NPi(4بود که بر اساس تجزیه به مؤلفههای اصلی نیز

زاده و همکاران ( )Moghaddaszadeh et al., 2018نیز

در یک گروه قرار داشتند .همچنین همبستگی مثبتی نیز بین

ژنوتیپهای پایدار تشخیص داده شده بر اساس آمارههای

این آمارهها مشاهده شد .بر اساس نتایج تجزیه خوشهای

) Si(2) ،Si(1و  TOPدر یک خوشه و ژنوتیپهای پایدار

آمارههای ناپارامتری علیزاده و همکاران ( Alizadeh et al.,

شناسایی شده بر اساس آمارههای ) NPi(3) ،NPi(2) ،Si(6) ،Si(3و

 )2020آمارههای ) NPi(3) ،NPi(2) ،Si(6) ،Si(3و ) NPi(4در یک

) NPi(4در یک گروه قرار داشتند .بیشترین فاصله از نظر

گروه بودند .همچنین بر اساس نتایج تجزیه خوشهای

پارامترهای پایداری میان گروه دوم و سوم مشاهده شد .برای

مقدسزاده و همکاران ()Moghaddaszadeh et al., 2018

برنامههای اصالحی که هدف افزایش عملکرد دانه بههمراه

آمارههای ) NPi(3) ،NPi(2) ،Si(6) ،Si(3و ) NPi(4در یک گروه و

پایداری باال است ،ژنوتیپهای خوشه اول پیشنهاد میشوند.

آماره  TOPو Mean yieldدر یک گروه جای داشتند .خوشه

تقسیم شدن ژنوتیپها در چند گروه مختلف نشاندهنده تنوع

چهارم شامل آمارههای  Lowو آماره کانگ  RSبود که در

باالی این ژنوتیپهاست و بهمعنای تنوع پایداری متفاوت در

تجزیه به مؤلفههای اصلی هم در یک دسته جای گرفتند.

بین ژنوتیپهای عدس حاضر در این پژوهش میباشد.

(شکل  .)4نتایج حاصل از تجزیه خوشهای آمارههای

وراثتپذیری عمومی :وراثتپذیری عمومی صفت عملکرد

ناپارامتری در توافق با نتایج حاصل از تجزیه خوشهای

بر پایه میانگین پالتها به روش حداکثر درستنمایی محدود

پژوهش مقدسزاده و همکاران ( Moghaddaszadeh et al.,

شده به میزان  0/61با خطای استاندارد  0/18برآورد گردید که

 )2018میباشد.

حاکی از معنیداری وراثتپذیری عمومی برای ژنوتیپهای

تجزیه خوشهای ژنوتیپهای عدس بر اساس میانگین

مورد مطالعه بود .وراثتپذیری عمومی باال بیانگر قابلیت

عملکرد دانه و آمارههای پایداری ناپارامتری :بر اساس نتایج

انتخاب و بهبود ژنوتیپهای مورد مطالعه از طریق انتخاب بود.

حاصل از تجزیه خوشهای ژنوتیپها به روش  Wardو فاصله

تنوع ژنوتیپی در تجزیه خوشهای و وراثتپذیری باالی

اقلیدوسی ژنوتیپها میتوانند در سه خوشه اصلی جای گیرند

عملکرد دانه نشان از قابلیت انتخاب ژنوتیپ برتر و استفاده از

(شکل  .)5در خوشه اول ژنوتیپهای ،G6 ،G3 ،G2 ،G1

آنها برای برنامههای اصالحی داشت.

 G8 ،G7و  G12قرار داشتند .ژنوتیپ  G2بر اساس آماره

با توجه به نتایج بهدست آمده در این پژوهش ،روشهای

کانگ بهعنوان ژنوتیپ پایدار شناخته شد هرچند که میانگین

پایداری ناپارامتری روشهای کارا و مفید در جهت شناسایی

عملکرد پایینی داشت .ژنوتیپهای  G6و  G12بر اساس

ژنوتیپهای پایدار با عملکرد میباشند .ژنوتیپهای پایدار
)Si(6

آمارههای ) NPi(1) ،Si(2) ،Si(1و ) NPi(2بهعنوان ژنوتیپ پایدار

گزینش شده بر اساس آمارههای

معرفی شدند که ژنوتیپ  G6میانگین عملکرد پایینی داشت.

مجموع رتبه کانگ دارای میانگین عملکرد باالیی نبودند.

ژنوتیپهای  G15 ،G14 ،G13و  G16در خوشه دوم قرار

108

،RS ،

)NPi(3

،

)NPi(4

و

] [ DOI: 10.52547/pgr.8.1.7

خوشه بود که در زیر خوشه اول پارامترهای ) Si(2) ،Si(1و

) NPi(3) ،NPi(2) ،Si(6و ) NPi(4بهعنوان ژنوتیپهای پایدار
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در خوشه دوم  MIDقرار داشت .خوشه سوم شامل دو زیر

داشتند .ژنوتیپهای  G15و  G16بر اساس آمارههای )،Si(3
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 ژنوتیپ عدس در چهار سال16  تجزیه خوشهای آمارههای پایداری ناپارامتری و میانگین عملکرد-4 شکل
Figure 4. Cluster analysis of non-parametric stability procedures and mean yield of 16 lentil genotypes in four years
:)TOP  وMID ،LOW(  آمارههای تنارازو؛:)NPi(4)  وNPi(3) ،NPi(2) ،NPi(1)(  نصار و هان؛، آمارههای هان:)Si(6)  وSi(3) ،Si(2) ،Si(1)(
 مجموع رتبه کانگ:RS آمارههای فوکس؛
(Si(1)

Si

(2)

،Si(3)

and

Si(6)):

(Nessar and Huehn ,1987); (NPi(1), NPi(2), NPi(3) and NPi(4)): (Thennarasu ,1995);

(LOW, MID and TOP): (Fox et al., 1990); RS: Kang’s Rank-Sum (Kang, 1998)

 ژنوتیپ عدس بر اساس میانگین عملکرد و آمارههای پایداری ناپارامتری در چهار سال16  تجزیه خوشهای-5 شکل
Figure 5. Cluster analysis 16 lentil genotypes based on mean yield and non-parametric measures of stability in four years.
 یا میزان فاصله ژنوتیپها و محور افقی کد ژنوتیپهاDistance محور عمودی
Vertical axis is genotypes distance and horizontal axis is the code of genotypes
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میان گروه اول بهعنوان والدین با عملکرد و پایداری باال

G12 )ILL8006(  وG5 )FLIP2014-032L( ژنوتیپهای

 تنوع. پیشنهاد میشود،جهت تالقی در برنامههای اصالحی

 ژنوتیپهای پایدارNPi(1)  وSi(2) ،Si(1) بر اساس آمارههای

ژنتیکی برای اصالح گیاهان زراعی بسیار با اهمیت است و

 همچنین همبستگی مثبت و.با عملکرد باال معرفی شدند

تنوع باالتر ژنوتیپها شانس بیشتری برای تولید انواع

 بر اساس آمارههای.معنیداری میان این آمارهها مشاهده شد

 میزان وراثتپذیری بر.گیاهان مطلوب را فراهم میکند

 بهعنوان ژنوتیپG12 )ILL8006(  ژنوتیپ،NPi(2)  وSi(3)

اساس میانگین پالت برای صفت عملکرد در چهار سال

 همبستگی مثبتی نیز میان.پایدار با عملکرد باال شناسایی شد

نشان دهنده قابلیت انتخاب و بهبود صفت عملکرد دانه

 با توجه به این نتایج میتوان.این دو آماره وجود داشت

 به این ترتیب بر اساس.برای ژنوتیپهای مورد مطالعه بود

چنین استنباط نمود که برای گزینش ژنوتیپ پایدار استفاده

FLIP2014-(  ژنوتیپ،نتایج کلی حاصل از این پژوهش

از همگی این آمارهها چندان نیاز نیست و آمارههایی که از

 کیلوگرم در1574/68  با میانگین عملکرد دانهG5 )032L

.همبستگی باالیی برخوردار هستند همدیگر را تأیید میکنند

 با میانگین عملکرد دانهG12 )ILL8006( هکتار و ژنوتیپ

 که همبستگی مثبت و باالیی باTOP بر اساس آماره

 کیلوگرم در هکتار بهعنوان ژنوتیپهای پایدار1333/6

)FLIP2014-032L(  ژنوتیپهای،میانگین عملکرد داشت

معرفی شدند و میتوان آنها را برای کشت در محیطهای

 بهعنوان ژنوتیپهای پایدارG9 )FLIP2012-240L(  وG5

.مختلف مشابه با اقلیم مورد مطالعه توصیه نمود

 انتخاب ژنوتیپها از.با عملکرد باال تشخیص داده شدند
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Abstract
The challenge of the interaction of genotype × environment is one of the main issues in plant breeding.
Various statistical methods to estimate the interaction of genotype × environment and choice the stable
and productive genotype(s) have been introduced. In this study, 14 lentil genotypes along with two
controls (Sepehr and Gachsaran cultivars) were evaluated during four growing seasons (2016-2020).
The experiments were conducted in a randomized complete blocks design in three replications at
Sarab Changai Agricultural Research Station, Khorammabad (Iran). The combined analysis of
variance was used to investigate the interaction of genotype × environment, and results of the analysis
showed significant effects for genotype, year, and genotype × environment interaction. Genotypes G5
(FLIP2014-032L) and G12 (ILL8006) were introduced based on Si(1), Si(2), and NPi(1) statistics as stable
and high-yielding genotypes. Based on various non-parametric statistics, genotypes G5 (FLIP2014032L) with a mean grain yield of 1574.68 kg.ha-1 and G12 (ILL8006) with a mean grain yield of
1333.6 kg.ha-1 were introduced as stable genotypes. The heritability rate was estimated on the plot
mean basis for yield trait in four years (0.61 ± 0.18) which indicated the capability of the studied
genotypes to be selected and improved for grain yield. Based on the results of cluster analysis, the
genotypes were divided into three main clusters. The highest distance was observed between the
second and third groups. The first cluster included highly stable genotypes.
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