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 پالت باي GGE با استفاده از روش اي جو در آزمایشات ناحیه ها محیط -شناسایی مگا

  
  1، مهدي جودي1، مرتضی کامرانی1اصغر عبادي

  اعضاي هیات علمی  دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی مغان، دانشگاه محقق اردبیلی - 1
  

  چکیده 
هـدف ایـن تحقیـق بررسـی اثـر      . باشـد  اي مـی  هداف مهم آزمایشات ناحیهها یکی از ا محیط -ارزیابی ارقام مختلف و شناسایی مگا      

ژنوتیـپ جـو    19آزمایشات با . باشد می GGE Biplotژنوتیپ جو به وسیله روش  19محیط عملکرد دانه  ×ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ 
بـر اسـاس تجریـه رگرسـیون مکـانی      .استه تکرار انجام شد 4سال که در قالب طرح بلوك کامل تصادفی در  3منطقه کشور در  10در 

محـیط را بـراي ایـن     -تجزیه باي پالت سـه مگـا  . ها را توجیه کرد درصد از تغییرات کل داده 17و  46مولفه اصلی اول و دوم به ترتیب 
ل تبریـز،  محـیط شـام   -دومـین مگـا  . محیط شامل خوي، مشهد، میاندوآب، کرج و نیشـاپور  -اولین مگا. مناطق مورد شناسایی قرار داد

کمترین  G13بیشترین میانگین عملکرد و ژنوتیپ  G17و  G5هاي  ژنوتیپ. محیط سوم شامل زنجان بود –همدان، اردبیل و اراك و مگا
نتایج ایـن  . ها شناسایی شد نیز بعنوان پایدارترین ژنوتیپ در تمامی مکان G3عملکرد ژنوتیپ . میانگین عملکرد را به خود اختصاص داد

  .هاي مختلف تسهیل کند ا براي محیطها ر تواند فرایند گزینش ژنوتیپ پالت می باي GGEدهد که روش  ان میمطالعه نش
  

   محیط -اي، مگا ، آزمایشات ناحیهGGE Biplotجو، روش  :کلمات کلیدي
  

  مقدمه
گیرند و اغلب تعیین  میاي معموالً تعداد زیادي ژنوتیپ در تعداد زیادي مکان و سال مورد آزمایش قرار  در آزمایشات ناحیه

پالت یک  تجزیه باي). Yan et al., 2001(ها مشکل است  محیط بدون کمک گرفتن از نمایش گرافیگی داده× الگوهاي پاسخ ژنوتیپ 
ها  دهد و اجازه مشاهده روابط درونی بین محیط هاي دوطرفه را به صورت گرافیگی نشان می متغیره است که داده اي چند تکنیک تجزیه

ها و برآورد الگوهاي پاسخی که در  پالت یک ابزار مناسب براي خالصه سازي داده باي. دهد ها را به ما می روابط درونی مابین ژنوتیپ و
× هاي دوطرفه ژنوتیپ  ها، براي استفاده در مشاهده داده پالت دو تیپ از باي). Gabriel, 1971(باشد  هاي اصلی وجود دارند، می داده

که بر پایه اثرات افزایشی و اثر متقابل ) Additive Main Effect and Multiplicative Interaction(پالت امی  باي. فته اندمحیط بکار ر
هاي عملکرد  داده. کند پالت، که از اثرات اصلی ژنوتیپ بعالوه اثرات متقابل ژنوتیپ با محیط استفاده می باي GGEضربی استوار است و 
با  .تشکیل شده است) GE(و یک اثر متقابل ژنوتیپ با محیط ) G(، یک اثر ژنوتیپی )E(اي از یک اثر محیطی  حیهحاصل از آزمایشات نا

ها تنها از اثر اصلی ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ  وجود اینکه سهم اثرات محیطی خیلی بیشتر از سایر اثرات است ولی در ارزیابی ژنوتیپ
پالت  اند که از یک تکنیک باي پیشنهاد داده G + GEیک بررسی براي ) 2000(یان و همکاران ). Yan, 2002(شود  محیط استفاده می× 

، بر GEو اثر متقابل  Gپالت استاندارد از اثرات اصلی  یک باي) 2000(یان و همکاران . شود پالت نامیده می باي GGEکند و  استفاده می
و اثر  Gو بصورت گرافیگی اثرات اصلی است پالت از دو مولفه اصلی مشتق شده  این باي. پایه یک رگرسیون مکانی پیشنهاد دادند

-ها و مطالعه مگا از آن براي ارزیابی ژنوتیپ ودهد  پالت نشان می اي روي باي هاي حاصل از آزمایشات ناحیه را در داده GEمتقابل 
واریته براي هر محیط، بهترین محیط براي هر واریته، تعیین توان در تعیین بهترین  می پالت باي GGEاز  .گردد ها استفاده می محیط

ها و همچنین مقایسه دو رقم در یک محیط  ها، تعیین توانایی تشخیص و نمایندگی  محیط متوسط عملکرد محصول و پایداري ژنوتیپ
 بخش رقم جو امید 19اي  ت ناحیههاي حاصل از آزمایشا دادهسعی شده تا این مطالعه  در ).Yan and Hunt, 2002(خاص استفاده کرد 

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد پالت باي GGEروش منطقه کشور در سه سال با استفاده از  10در  کشت شده
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  هامواد و روش
تکرار به بلوکهاي کامل تصادفی با چهار   ژنوتیپ جو با استفاده از طرح 19آزمایش در ده مکان و سه سال براي  30در این تحقیق،       

در . متـر مربـع گردیـد    2/7متر در نظر گرفته شد که مساخت کل هر کرت برابر  2/1و  6طول و عرض هر کرت به ترتیب .  اجرا در آمد
متـر   6متر حذف شد و در نهایت مسـاحت کـل برداشـت بـه      5/0اي از دو طرف طول هر کرت  هنگام برداشت براي حذف اثرات حاشیه

، تبریـز  )ARDA(، اردبیـل )ARAK(هاي حاصل از عملکرد ارقام مختلف در ده ایستگاه تحقیقـاتی  شـامل اراك    داده. مربع تقلیل یافت
)TABR ( خوي ،)KHOY( زنجان ،)ZANJ(  کـرج ،)KARA(  نیشـابور  ،)NYSH( مشـهد ، )MASH( میانـدوآب ، )MIAN ( و همـدان        
   )HAME (اند اده قرار گرفتههاي آماري مورد استفو سه سال در تجزیه و تحلیل.  

را ) GE(و اثـر متقابـل ژنوتیـپ بـا محـیط      ) G(استفاده شد که اثـر ژنوتیـپ    GGEbiplotها از نرم افزار  براي تجزیه و تحلیل داده      
  .باشد که به شرح زیر می باشد می  SREG2مدل رگرسیون  مدل آماري استفاده شده،. دهد بصورت گرافیکی نشان می
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مقـدار ویـژه    j  ،nمیانگین عملکرد همه ژنوتیپهاي در محـیط   j  ،Bjدر محیط  iبرابر میانگین عملکرد ژنوتیپ  yijدر این فرمول       
نیز باقیمانـده   ij. باشند می (Pcnهاي اصلی  وي مولفهر jو محیط  iهم به ترتیب اثر ژنوتیپ  in و  in و Pcnهاي اصلی  براي مولفه

  ).Yan et al., 2000( باشد می jدر محیط  iمربوط به ژنوتیپ 
  

  نتایج و بحث
شـود کـه    توجیـه مـی  ) PCn(هاي اصلی  تغییرات توسط مولفه 63%اي جو حدود  هاي آزمایشات ناحیه اي دادهرپالت ب تجزیه باي در      

یکی از کاربردهـاي گسـترده بـاي پـالت شناسـایی بهتـرین رقـم یـا         . باشد می 17%و سهم مولفه اصلی دوم  46%هم مولفه اصلی اول س
شود که ایـن چندضـلعی    ضلعی استفاده می براي انتخاب بهترین ژنوتیپ براي هر منطقه از چند. باشد ژنوتیپ براي هر یک از مناطق می

ها در داخل این  آید و بقیه ژنوتیپ ها که از مرکز باي پالت بیشترین فاصله را دارند بدست می دي از ژنوتیپاز اتصال نقاط مربوط به تعدا
شـود کـه ارقـام و محیطهـا را بـه چنـد        پالت عمود بر اضالع چندضلعی رسم می سپس خطوطی از مرکز باي.  گیرتد چندضلعی قرار می

باشـد کـه در آن بخـش قـرار      ارقامی که در راس چندضلعی قرار دارند بهترین رقم یا ژنوتیپ براي منـاطقی مـی  .  کند بخش تقسیم می
براي مناطق خوي، مشهد، میاندوآب، کرج  G18, G15, G11,G5ژنوتیپ ) الف -1شکل (اي جو  در داده هاي آزمایشات ناحیه.  اند هگرفت

بهتـرین   G9و  G17  هـا  همچنین ژنوتیپ .باشد در این بین بهترین رقم براي این مناطق می G5باشند که ژنوتیپ  و نیشابور مناسب می
  .شوند یک از این ارقام پیشنهاد نمی  براي منطقه زنجان هم هیچ .باشند ژنوتیپ براي مناطق تبریز، همدان، اردبیل و اراك می

بـدین ترتیـپ   .  باشـد  می  GGE biplot کرج از دیگر کاربردهاي بینی عملکرد ژنوتیپهاي مختلف براي یک منطقه خاص مثالً پیش      
گذرد عمود بر ایـن   پالت رسم می شود و خط دیگري که از مبداء می که یک خط راست از نقطه مربوط به منطقه مورد نظر به مرکز باي

شود و فاصله ارقام از محور دوم بـه   ه میسمتی از محور اول که محیط مورد نظر در آن قرار دارد مثبت در نظر گرفت.  شود خط رسم می
 ب -1شکل مطابق ).  Yan and Hunt 2002(گیرد عنوان معیاري براي عملکرد ژنوتیپهاي مختلف براي آن منطقه مورد استفاده قرار می

ري بـه ایـن منطقـه    داراي کمترین عملکرد و سازگا G7باشد و رقم  بیشترین عملکرد و سازگاري را در منطقه کرج دارا می G5ژنوتیپ  
  :عملکرد سایر ژنوتیپها هم در منطقه کرج به ترتیب زیر می باشد.  باشد می

15G18G10G4G17G19G9G14G12G13G1G16G6G8G3G2G   

ـ        .  باشد مقایسه دو رقم یا ژنوتیپ خاص از دیگر مزایاي این روش می      ه نقاط مربـوط بـه دو ژنوتیـپ در بـاي پـالت توسـط خطـی ب
مناطق مختلف توسط این خط عمود بـه دو  . گردد گذرد عمود بر این خط رسم می شوند و خط دیگري که از مبداء می می همدیگر وصل

قرار گرفتن ژنوتیپهـا در ایـن گروههـا نشـاندهنده     .  گیرند شوند که هر یک از دو ژنوتیپ در یکی از این گروهها قرار می گروه تقسیم می
در   G5اند که ژنوتیـپ   با همدیگر مقایسه شده G7و  G5دو رقم  ج -1شکل .  باشد آن مناطق میسازگاري اختصاصی آن ژنوتیپ براي 

تشـخیص داده   G7هاي خوي، مشهد، میاندوآب، کرج، نیشابور، تبریز، همدان، اردبیل و اراك از نظـر سـازگاري، برتـر از ژنوتیـپ      محیط
  .داشت G5شتري نسبت به ژنوتیپ بود که سازگاري بی G7شود و در محیط زنجان این ژنوتیپ  می

 

 



 

٣ 

یـک  .  باشـد  هـا مـی   ترسیم یک محیط ایده ال بر اساس قابلیت تشخیص و نماینـدگی محـیط   GGE  biplotاهمیت دیگر تجزیه با       
 ,Yan and Hunt(ال بایستی داراي توانایی تشخیص باالي ژنوتیپ بوده و در عین حال نماینـدگی بـاالیی نیـز داشـته باشـد      محیط ایده

.  هاي این آزمایش مناطق نیشابور، تبریز و همدان بیشترین و زنجان و خوي کمترین نمایندگی محیطی را دارنـد  در تجزیه داده).  2002
در این بـین تبریـز نزدیکتـرین محـیط بـه      .  همچنین اردبیل، تبریز و همدان بیشترین قابلیت تشخیص را در بین مناطق مختلف دارند

 ).د -1شکل (باشد می باشد یعنی هم نمایندگی باالیی دارد وهم قابلیت تشخیص آن باال میال فرضی  محیط ایده
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مقایسه ) ؛ دG7و  G5مقایسه دو ژنوتیپ ) ها در محیط کرج؛ ج رتبه بندي ژنوتیپ) هاي برتر؛ ب ها و ژنوتیپ محیط - مگا) الف -1شکل 
  هاي هدف ال بر اساس قابلیت تشخیص و نمایندگی محیط ها با محیط ایده محیط

 
 

 

 


