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پژوهشهای میوهکاری
مقاله پژوهشی

ارزیابی سازگاری برخی ژنوتیپها و ارقام زیتون در شرایط اقلیمی طارم با استفاده از
روشهای آماری چند متغیره
امیرعباس تقیزاده  ،رقیه امینیاندهکردی * و علیاصغر زینانلو
(تاریخ دریافت -1318/1/12 :تاریخ پذیرش)1318/2/12 :

چکیده
این تحقیق بهمنظور مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و تعیین سازگاری عملکرد در برخی ژنوتیپهای زیتون با استفاده از
روشهای چند متغیره  GGEBiplotو  AMMIانجام شده است .برای انجام این تحقیق ،نود و دو ژنوتیپ جمعآوری شده از
سراسر اقلیم ایران ،به همراه  8رقم مطرح داخلی و خارجی شامل :ارقام کرونیکی ،کنسروالیا ،مانزانیال ،آربیکن ،زرد ،روغنی،
شنگه و تخمکبکی؛ در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی ) (RCBDطی شش سال از  1311تا  1311در شرایط اقلیم طارم
بررسی شدند .پس از جمع آوری عملکرد هر درخت در هر سال ،به منظور حذف نوسانات ژنتیکی ناشی از پدیدهی "سالآوری" ،
از شاخص "ضریب سالآوری" برای هر ژنوتیپ در دورهی دوساله و استفاده از آن به عنوان متغیرکمکی (کوواریت) و در نهایت
تصحیح میانگینهای عملکرد استفاده شد .اگرچه در تجزیه مرکب داده ها ،اثرات ژنوتیپ ،محیط و اثر متقابل ژنوتیپ و محیط
در سطح یک درصد معنی دار شد ولی باالترین توجیه واریانس توسط اثر متقابل ژنوتیپ و محیط انجام شد .رقم کرونیکی با در
نظر گرفتن دو پارامتر عملکرد و پ ایداری ،دارای حداکثر پایداری عملکرد بود ،همچنین ژنوتیپهای ’ ‘Bn6’ ،‘Bn7و ’‘No10
در شرایط نامساعد محیطی نیز عملکرد قابل قبولی داشتند.
کلمات کلیدی :اَبَر محیط ،باغبانی ،سازگاری عملکردGGEBiplot ،AMMI ،

 - 1دانشجوی دکتری اصالح نباتات ،گروه ژنتیک و بهنژادیگیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،قزوین.
 - 1استادیار گروه ژنتیک و بهنژادیگیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین.
 - 3دانشیار پژوهشی پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری ،موسسه تحقیقات علوم باغبانی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج.
٭ پست الکترونیکaminian@eng.ikiu.ac.ir :
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تقیزاده و همکاران :ارزیابی سازگاری برخی ژنوتیپها و ارقام زیتون در شرایط اقلیمی طارم ...
تغییر عملکرد نسبی ژنوتیپ در محیطهای مختلف،
گزینش ژنوتیپ های برتر را پیچیده و با اشکال مواجه
مینماید (گوچ1111 ،3؛ کرنلیوس 4و کراسا .)1111 ،2اثر
متقابل ژنوتیپ و محیط همبستگی بین اثر ژنوتیپی و
فنوتیپی را کاهش داده و پیشرفت گزینش ژنوتیپها را
کاهش میدهد .تجزیه پایداری مهمترین روشی است که
برای پی بردن به ماهیت اثر متقابل ژنوتیپ و محیط
کاربرد دارد و با توجه به آن می توان ارقام پایدار و سازگار
را شناسایی و مورد استفاده قرار داد (کرنلیوس وکراسا،
1111؛ پرکینز 1و جینکز .)1121 ،2روشهای گوناگونی
برای بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و تعیین
ژنوتیپهای پایدار ارائه شده است (بیکر 8و لیون)1188 ،1
که شامل روشهای تکمتغیره ،چندمتغیره و ناپارامتری
میباشند (کریمیزاده و همکاران .)1382 ،اگرچه محاسبه
و استفاده از روشهای تک متغیره پارامتری و ناپارامتری
آسان است ،ولی این روشها نمیتوانند ماهیت پیچیده و
چند بُ عدی اثر متقابل را به خوبی تفسیر نمایند .از این رو
استفاده از روشهای چند متغیره برای رفع این مشکل
پیشنهاد شده است (گونزالس-مارتینز 11و همکاران،
 .)1114از میان روشهای چند متغیره میتوان به روش
بایپالت که بر مبنای تجزیه به مؤلفههای اصلی است،
اشاره کرد (گابریل1121 ،11؛ کپتون1184 ،11؛ گوچ و
زوبل1111 ،13؛ یان 14و همکاران .)1111 ،بنابراین ارائه
روشی برای بررسی کوواریتها و تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ
× محیط به منظور ارزیابی ژنوتیپها ،محیطها و روابط بین
ژنوتیپها و محیط و توصیه بهترین ژنوتیپ(ها) برای
محیطهای مختلف ضرورت خواهد داشت.
در یک تحقیق سازگاری نه رقم بومی و وارداتی زیتون به
صورت اسپلیتپالت در زمان ،12با طرح بلوکهای کامل
تصادفی در چهار ایستگاه تحقیقاتی طارم ،رودبار ،کازرون
و سرپل ذهاب طی پنج سال ارزیابی شد .در این تحقیق

مقدمه
زیتون با نام علمی  Olea europaea L.و متعلق به خانواده
 ،Oleaceaeیک گیاه ویژه مناطق نیمهگرمسیری است.
آمار ارائه شده در سال  1112از سوی سازمان فائو سطح
زیر کشت زیتون در دنیا را حدود  11میلیون و  811هزار
هکتار برآورد کرده است (فائو )1112 ،1که سهم ایران از
این مقدار بیش از  21هزار هکتار است .تغییرات سطح زیر
کشت باغهای بارور و غیر بارور زیتون در شهرستان طارم
نشان میدهد که گسترش و تولید زیتون در این شهرستان
از روند رو به رشدی برخوردار است .با در نظر گرفتن
درجهی باالی تنوع و پراکنش گستردهی زیتون در ایران،
ذخیره ژنتیکی آن میتواند در میان کشورهای زیتون خیز
جهان حائز اهمیت باشد (تُرکزبان 1و همکاران.)1381 ،
کاشت زیتون در هر منطقه مستلزم کشتهای آزمایشی و
پایداری عملکرد آنهاست .هم اکنون در بسیاری از مناطق
زیتونخیز کشور رقمهای مختلف خارجی و داخلی کشت
و ارزیابی شدهاند.
با توجه به تأ ثیر پارامترهای مختلف در نتایج آماری،
پرداختن به مبحث استفاده از متغیرهای کمکی
(کوواریتها) در کشاورزی امری ضروری است .با در نظر
گرفتن چندساله بودن مواد گیاهی در تحقیقات باغبانی،
توجه خاص به کوواریتها در این قبیل تحقیقات از
اهمیتی مضاعف برخوردار خواهد بود .چگونگی درک تأثیر
متغیرهای کمکی در برآوردها و نااُریب کردن نتایج
میتواند پژوهشگر را در تحقیق و برداشت دقیقتر از نتایج
آماری یاری رساند .متغیرهایی مانند تفاوت سن درختان
واکاری شده" ،آور" و "نیاور" بودن بعضی گونهها به
صورت پیدرپی در سالهای متمادی و اثرات حاشیهایی
برخی واحدها را میتوان از نمونههای بارز کوواریت در
تحقیقات باغبانی دانست .از اینرو ضروری است تا بعد از
شناخت اثر این متغیرها بر متغیر مورد بررسی ،اقدام به
حذف آثار آنها و تصحیح میانگینها نمود.
فعل و انفعاالت بین ژنوتیپها و اثرهای محیطی را اثر
متقابل ژنوتیپ و محیط میدانند (براندی و مویتی،
 .)1114عکسالعمل ژنوتیپهای مختلف معموالً به دلیل
پاسخ متفاوت ژنها و یا قدرت تظاهر متفاوت آنها در
محیطهای مختلف است .اثر متقابل ژنوتیپ × محیط با

3. Gauch
4. Cornelius
5. Crossa
6. Perkins
7. Jinks
8. Becker
9. Leon
10. González-Martinez
11. Gabriel
12. Kempton
13. Zobel
14. Yan
15. Split plot in time

)1. Food and Agriculture Organization (FAO
2. Turkzaban
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کنسروالیا ،آمیگداولولیا ،سویالنا 11و مانزانیال 11ارقام
مناسب تهیه کنسرو و ارقام زرد ،روغنی و آمفیسیس
دارای درصد روغن باالتری بودند ولی ارقام روغنی،
آمیگداولولیا و آمفیسیس 11از نظر میزان عملکرد پایداری
خوبی نشان ندادند.
از موارد مهم اما محجور در حیطه تحقیقات بیومتری در
علوم باغبانی لحاظ نکردن کوواریتهای پر اهمیت و بعضاً
موثر و سرنوشتساز در نتایج است .در این تحقیق با در
نظر گرفتن کوواریت مهم و تأثیرگذار سالآوری 13سعی بر
آن خواهد شد که عالوه بر نشان دادن اهمیت این مسئله
در محاسبات ،اثر آن از اثر محیط تمیز داده شود .اگرچه
بررسی های سازگاری به صورت محدود برروی زیتون در
ایران انجام شده اما هیچ یک از آنها در وسعت این
مطالعه نبودهاند ،از طرفی مطالعات پیشین تنها به تجزیه
مرکب دادهها و در نهایت مقایسات میانگین بین آنها
بسنده کرده و بررسی پارامترهای سازگاری در آنها انجام
نگرفته است ،این عامل سبب میگردد که از شناخت
پتانسیل حقیقی ژنوتیپها و ارقام بررسی شده در شرایط
مختلف محیطی بهناچار صرف نظر شود.

مشخص شد که در ایستگاه تحقیقات زیتون کازرون رقم
کنسروالیا 1با عملکرد و نسبت گوشت به هسته باال به
عنوان رقم دو منظوره (کنسروی و روغنی) و رقم
آمیگدالولیا 1با عملکرد و درصد روغن باال به عنوان رقم
روغنی شناسایی شدند .در ایستگاه تحقیقاتی سرپلذهاب
نیز رقم کنسروالیا به عنوان یک رقم دو منظوره و در
منطقه طارم ارقام کنسروالیا و زرد به عنوان ارقام دو
منظوره و ارقام کرونیکی 3و آربکین 4به عنوان ارقام روغنی
شناسایی شدند (عظیمی و همکاران .)1312 ،در تحقیقی
که برای برآورد سازگاری عملکرد زیتون در اقلیم استان
ایالم در طی دو سال روی دوازده رقم و ژنوتیپ انجام شد،
مشخص گردید که در طی دوره بررسی ،تفاوت معنیداری
بین ژنوتیپهای مورد مطالعه وجود داشت .با توجه به این
گزارش ،رقم زرد برای صفات عملکرد و درصد روغن در
مقایسه با سایر ژنوتیپها در اقلیم ایالم برتری نسبی
داشته است (ارجی و بهمنیپور .)1313 ،در پژوهشی در
ارتباط با سازگاری زیتون در اقلیم طارم و سرپلذهاب که
روی شش رقم تجاری زیتون یونانی شامل ارقام کنسروالیا،
1
تیاکی ،2چالکیدیکیس ،1مگارون ،2اکروماناکو 8و پاترینی
در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و طی چهار سال
انجام شد ،مشخص گردید که تفاوت عملکرد میوه در
درخت ،در ارقام مختلف معنیدار بود و در شرایط طارم
عملکرد کلیه ارقام باالتر از سرپلذهاب بود .درصد روغن
در ماده خشک در شرایط سرپل ذهاب در ارقام کنسروالیا
و چالکیدیکیس باالتر از  32درصد بود ،در حالی که در
شرایط طارم زنجان درصد روغن کلیه ارقام بیش از 48
درصد بود .به طورکلی ارقام در شرایط طارم سازگاری
بهتری نسبت به سرپلذهاب نشان دادند .ارقام
چالکیدیکیس و تیاکی به ترتیب برای مصارف دوگانه و
روغن در شرایط طارم مناسبتر بودند (ارجی و نوریزاده،
 .)1313نتایج دیگر تحقیقات ارجی و همکاران ( )1311بر
روی پانزده رقم زیتون داخلی و خارجی نشان داد که ارقام

مواد و روشها
انتخاب رقم مناسب برای توسعه کشت زیتون برای تولید
روغن و کنسرو در اولویت برنامههای تحقیقاتی زیتون
میباشد .بدین منظور و برای انجام این مطالعه ،نود و دو
ژنوتیپ جمعآوری شده از سراسر ایران به همراه هشت
رقم بومی و خارجی مطرح زیتون ،شامل آربیکن ،مانزانیال،
کرونیکی ،کنسروالیا ،روغنی ،14زرد ،12شنگه 11و تخم
کبکی 12انتخاب و در ایستگاه تحقیقاتی زیتون طارم کشت
گردیدند .این ارقام در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی (RCBD) 18با سه تکرار ،مورد ارزیابی قرار
گرفتند .مطالعات و جمعآوری دادهها از سال ششم کشت
درختان ،در سال  1311آغاز و تا شش سال پس از آن
سال ( )1311ادامه داشت ،عملکرد  8رقم مورد نظر بر
10. Solana
11. Manzanilla
12. Amphisis
13. Alternate bearing
14. Roghani
15. Zard
16. Shengeh
17. Tokhm-kabki
18. Randomized complete block design

1. Konservolia
2. Amigdalolia
3. Koroneiki
4. Arbequin
5. Thiaki
6. Chalkidikis
7. Megaron
8. Agouromanako
9. Patrini
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iام از میانگین کل ژنوتیپها : e j ،اثر اصلی jام (اختالف

اساس نوع بهرهبرداری (کنسروی یا روغنی) در شهریور و
آبان ماه با برداشت محصول از سه درخت هر تکرار برای
هر رقم ،انجام و مقدار عملکرد به ازای کیلوگرم در هر
درخت جمع آوری گردید و سپس برای تجزیه آماری از سه
درخت هر تکرار میانگین گرفته شد.
محل انجام پروژه در شهرستان طارم علیا و بخش گیلوان
از توابع استان زنجان ،قرار داشت که علیرغم نزدیکی به
دریای خزر ،از رطوبت و بارندگیهای شمالی کمتر
بهرهمند است و دارای اقلیم نیمهخشک شدید با
تابستانهای بسیار گرم و زمستانهای مالیم میباشد.
مقدار ضریب سال آوری برای هر ژنوتیپ برای دورههای
دوساله آزمایش از طریق فرمول زیر محاسبه شد:

میانگین محیط jام از میانگین کل محیطها) :  n ،مقدار
منفرد مربوط به nامین مولفه اصلی باقیمانده در مدل که
برابر با جذر ریشه مشخصه مربوط به همان مولفه اصلی
است N .تعداد مولفههای اصلی 4برهمکنش در مدل
 AMMIاست :  in ،بردار مشخص برای iامین ژنوتیپ از
nامین مولفه اصلی اثر متقابل : in ،بردار مشخصه jامین
محیط از nامین مولفه اصلی اثر متقابل : ij ،مقدار باقی
مانده : ijk ،خطا.
همچنین مدل  GGEBiplotبه صورت زیر است:
ŷij     j  1i11j   2i22 j  ij

 : 1مقادیر منفرد اولین مولفه اصلی :  2 ،مقادیر منفرد
دومین مولفهی اصلی : i1 ،بردار ویژه ژنوتیپ iام برای
مولفه اصلی اول : i2 ،بردار ویژه iام برای مولفه اصلی
دوم : 1j ،بردار ویژه jام برای مولفه اصلی اول : 2 j ،بردار
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در این فرمول:
 :Iضریب سالآوری :Y ،عملکرد :i ،سن درخت و  :nتعداد
سالهای مطالعه شده است (هابلن 1و همکاران .)1131 ،به
دلیل استفاده از فرمول ضریب سالآوری برای دورههای
دوساله ،بهناچار باید از دادههای یک سال صرفنظر کرد،
همچنین به دلیل ماهیت درصدی ضریب سالآوری از
تبدیل رادیکالی برای نرمالسازی متغیر کوواریت استفاده
شد .پس از آن ،برای بررسی اثر متقابل و تأثیر کوواریت در
مدل ،دادههای عملکرد به همراه کوورایت سالآوری در
قالب طرح مرکب ،1تجزیه شدند و با استفاده از متغیر
کمکی مقدار میانگین عملکرد برای هر محیط تصحیح
شده و از میانگین تعدیل شده برای انجام مطالعات
پایداری استفاده گردید.
برای انتخاب ژنوتیپ و ارقام پُرمحصول با سازگاری
خصوصی و عمومی از مدلهای  AMMI3و  GGEBiplotبا
استفاده از نرمافزار © R-projectاستفاده گردید .مدل
 AMMIبه صورت زیر محاسبه گردید (زوبل:)1188 ،

ویژه jام برای مولفه اصلی دوم .این روش بر مبنای
ریشههای راکد منفرد دو مولفه اول بنا نهاده شده است
(یان و کانگ.)1113 ،
نتایج و بحث
پیش از انجام تجزیه واریانس مرکب ،به منظور آزمون
همگنی واریانس خطاهای آزمایشی ،آزمون بارتلت انجام
شد ،مقدار   2محاسبه شده کمتر از جدول   2برآورد
گردید و در نتیجه فرض همگنی واریانس خطای آزمایشات
در سطح  %1رد نشد .یکی از مهمترین عواملی که
مطالعات سازگاری را تحت تأثیر قرار میدهد ،توجه به
معنیدار شدن جزء اثر متقابل ژنوتیپ × محیط در جدول
تجزیه واریانس است (کانگ1112 ،1؛ کانگ وگوچ1111 ،؛
کوپر 2و هامر .)1111 ،8با توجه به جدول ( ،)1واریانس
این جزء در سطح یک درصد معنیدار شده است .این جزء
به تنهایی توانست بیش از یک سوم از واریانس کل
تصحیح شده را پوشش دهد (نسبت جزء سال به کل).
توجیه باالی این جزء نشان دهندهی تاثیر بسزای سال در
بروز متفاوت عملکرد ژنوتیپها در شرایط مختلف اقلیمی
است .در این آزمایش عالوه بر اثر متقابل ،تفاوت بین

N

Yijk    gi  e j   n  in  jn  ij  ijk
n 1

 : Yijkعملکرد ژنوتیپ iام در محیط jام در تکرار kام:  ،
میانگین کل : g i ،اثر ژنوتیپ iام (اختالف میانگین ژنوتیپ

4. Principal Component
5. Singular value
6. Kang
7. Cooper
8. Hammer

1. Hoblyn
2. Combined analysis
3. Additive main effects and multiplicative interaction
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در سال  1311و  ،1311ژنوتیپ ’ ‘Tso2در سال 1314
دارای عملکردی قابل قبول هستند (شکل  1الف).
از مهمترین ویژگیهای یک ژنوتیپ مطلوب عالوه بر ثبات
عملکرد در طی محیطهای مطالعه شده ،داشتن حداکثر
مقدار عملکرد است .ژنوتیپ با ثبات در تولید ،اما عملکرد
پایین ،در عمل نمیتواند رقمی مطلوب باشد (یان و کانگ،
 .)1113در روش دوم  AMMIحاصل از پالت کردن دو
مولفه اول ،این مطلوب حاصل نمیشود (شکل  1ب) .در
روش اول  AMMIعالوه بر مولفه مهم اول مدل ،عملکرد
نیز در انتخاب دخیل خواهد بود .با توجه به این موضوع،
رقم کرونیکی با داشتن حداکثر میانگین عملکرد در
محیطهای بررسی شده و کمترین مقدار مولفهی اول ،هر
دو شرط یک رقم مطلوب را داراست .پس از رقم کرونیکی،
رقم کنسروالیا و ژنوتیپهای ’‘Kh2’ ،‘Kh10و ’‘Bn6
مطلوبترین ژنوتیپهای بررسی شده در این آزمایش
هستند .در میان ارقام داخلی شرکت کننده در این
آزمایش نیز ،رقم زرد از نظر دو ویژگی عملکرد باال و ثبات
در عملکرد ،نسبت به سایر ارقام داخلی مطلوبتر بود.
کیم 1و همکاران ( )1118از مدلهای  AMMIدر ارزیابی
مقدماتی برای میانگین  31ژنوتیپ کاج ژاپنی (Pinus
) densifloraدر  11منطقه از کره جنوبی استفاده کردند.
اولین مولفه  AMMIدر این پژوهش سطح سازگاری
ژنوتیپها را بخوبی بیان کرد .همچنین روش AMMI
توسط تیبی )1114( 1برای مطالعه سازگاری ژنوتیپهای
کاج سیاه ) (Pinus nigra ssp. Salzmanniiو حلب
) (Pinus halepensis Mill.استفاده شد.
یکی دیگر از روشهای چند متغیره در شناسایی سازگاری
مواد ژنتیکی در محیطهای مختلف استفاده از روش
 GGEBiplotاست .این روش با در نظر گرفتن دو جزء
مهم تر اثراتِ متقابل و ژنوتیپ ،از واریانس محیط
چشمپوشی میکند و نتایج را بر اساس آن دو واریانس
کاربردی ارائه میدهد (یان و کانگ .)1113 ،شکل چند
ضلعی ایجاد شده توسط این روش ،اساس مطالعات برآورد
سازگاری خصوصی است (شکل  1الف) .در این چند
ضلعی ،که به "کدام-برتر-کجا" معروف است ،توزیع
ژنوتیپها ،ارقام و محیطها و سازگاری خصوصی هر
ژنوتیپ با محیط تعیین میگردد .در سال  1312که

ژنوتیپها و سالهای مطالعه شده در سطح یک درصد نیز
معنیدار است .در این آزمایش ،جهت حذف نوسانات ناشی
از سالآوری ،در محاسبات از تجزیه کوواریانس استفاده
شده است و باتوجه به تخمین اثر سالآوری به عنوان
کوواریت بهناچار از یک محیط چشمپوشی شد .اثر
کوواریت در ژنوتیپها در سطح یکدرصد معنیداری
گردید .با توجه به ماهیت داخلی (ژنتیکی) سالآوری،
تأثیر آن در این جزء دور از انتظار نیست.
یکی از موارد تعیین کنندهی ماهیت اصلی عملکرد در
گیاهان باغی ،حذف کردن اثر سالآوری از میانگینهای
عملکرد و خالصسازی مقدار آن است .زمانی که اثر
کوواریت در تجزیه مرکب معنیدار شود ،نیاز است به
نحوی اثر این متغیر از مدل حذف گردد (فرشادفر،
 .)1381با استفاده از تجزیه کوواریانس و استفاده از
کوواریتهای تجزیه مرکب ،میتوان مقدار عملکرد را
تصحیح نمود و نواسانات ناشی از اثر سالآوری را از مدل
حذف کرد .در غیر اینصورت اثر داخلی سالآوری از
برآورد صحیح سازگاری ارقام جلوگیری میکند .عملکرد
ژنوتیپها ،تحت تأثیر سالآوری در یک سال باال و در سال
بعد پایین است و این کاهش و افزایش ژنتیکی (درونی)
مستقل از اثر واقعی محیط است و از طرفی ،تمامی ارقام و
ژنوتیپها همواره به یک اندازه متأثر از سالآوری نیستند.
بنابراین توجه به خالصسازی میانگینهای عملکرد از این
متغیر ضروری است .یکی از راههای تعدیل میانگینها
محاسبه شاخص سالآوری ) (Iو استفاده از آن در مدل
است .از میانگین تصحیح شده هر ژنوتیپ در محیط جهت
تجزیههای چند متغیره استفاده شده است .در روش
تجزیهی اثرات اصلی جمعپذیر و اثرات متقابل ضربپذیر
) (AMMIدو مولفهی اول مدل ،توانستهاند بیش از 82
درصد از کل واریانس را توجیه نمایند .سال  1312به
دلیل داشتن حداکثر طول بردار ،باالترین مقدار واریانس و
نامتعادلترین شرایط در بین سالهای آزمایش را به خود
اختصاص داده است .یکی از ویژگیهای مهم این محیط،
تمایز باالی آن با سایر محیطهای مطالعه شده است.
ژنوتیپ ’ ‘QG12با کمترین فاصله از مبدا مختصات ،دارای
حداکثر ثبات عملکرد در محیطهای آزمایشی است (بدون
در نظر گرفتن مقدار عملکرد) و به ترتیب
ژنوتیپ ’ ‘abbasi2در سال  ،1313ژنوتیپ ’ ‘Bn7در سال
 ،1312ژنوتیپهای ’ ‘QG3’ ،‘valipor’ ،‘Shirazو ’‘Ds5

1. Kim
2. Taibi
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جدول  -جدول پارامترهای محیطی برای هر محیط آزمایشی*
1111

سال آزمایش

1113

1112

1114

1111

1112

پارامتر
میانگین دمای سالیانه (سانتیگراد)
میانگین بارش سالیانه (برای هر ماه)
حداقل دمای سالیانه (سانتیگراد)

18/18
14/12
-3/4

18/32
11/13
-1/8

18/41
11/22
-1/1

18/24
18/12
-1/8

18/31
11/11
- 2/1

18/81
14/11
-4/1

*(منبع :سازمان هواشناسی ایران )2017 ،1

جدول  -تجزیه مرکب عملکرد زیتون برای پنج سال و  11ژنوتیپ
منابع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

درصد توجیه

سال

4

21138/12

18/11

کوواریت (محیطی)

1

38/21

1/11

میانگین مربعات
**

14121/11
ns

F
121/14

38/81

1/42

81/11

1/12

تکرار(سال)

1

238/12

1/14

ژنوتیپ

11

22222/11

12/12

**

ژنوتیپ × سال

311

111818/21

33/12

کوواریت (ژنتیکی)

1

8111/81

1/14

باقی مانده

188

13112/11

11/11

کل

1418

411112

P
1/11
1/21

282/41

11/14

1/11

**121/82

4/11

1/11

**

8111/81
14/11

111/13

1/11

1/13

 :**, *, nsبه ترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد

شکل  -الف) مدل دوم تجزیه  ،AMMIپالت مولفه اول در برابر مولفه دوم؛ ب) مدل اول  ،AMMIپالت مولفه اول در برابر میانگین
عملکرد

1. Islamic Republic of Iran Meteorological Organization
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حداکثر واریانس ،متفاوتترین محیط این آزمایش بوده
است ،اما از سویی دیگر این محیط باالترین میانگین
عملکرد را در بین تمامی محیطهای آزمایشی به خود
اختصاص داده است .شکل -3د بردار میانگین عملکرد و
بردار متعامد آن یعنی اثر متقابل را نشان میدهد .خط
افقی که با یک پیکان نشان داده شده است معیار ثبات
عملکرد است و تالقی این خط نمایندهی میانگین
ژنوتیپهاست .هرژنوتیپی که در راستای مثبت از تالقی
دور باشد عملکرد بیشتری دارد و خطوط عمودی کوتاهتر
بیانگر پایداری بیشتر است .رقم کرونیکی از میانگین سایر
ژنوتیپ ها و ارقام در جهت مثبت فاصله بیشتری داشته و
باالترین مقدار تولید را دارد .ژنوتیپهای ’ ‘kh2’ ،‘kh10و
’ ‘Bn6اگرچه عملکرد باالیی دارند ،اما از ثبات کافی
برخوردار نیستند و همچنین ،رقم زرد و ژنوتیپ ’‘dd1
دارای تولیدی خوب با ثباتی نسبتاً باال هستند.

نسبت به سایر سالهای مطالعه شده از واریانس باالتری
برخورددار بود ،ژنوتیپ ’ ‘Bn6با ثباتترین ژنوتیپ تعیین
شد و ژنوتیپهای ’ Bn7’‘ ،kh2و ’ ‘kh10به ترتیب ،در
رتبههای بعدی قرار داشتند .سایر محیطهای آزمایشی
یعنی سالهای  1313 ،1311 ،1311و  1314در مجموع
یک اَبَر محیط را ایجاد کردهاند .در این اَبَر محیط ارقام زرد
و کرونیکی برنده شناخته شدهاند .اَبَر محیط ،عبارت از
محیطی است که در آن اثر متقابل ژنوتیپ و محیط
متقاطع عمده وجود ندارد .برای چنین اَبَر محیطی ،یک یا
چند مکان آزمایشی برای شناسایی بهترین ارقام ،به منظور
توصیه برای کلیه مکانهای درون آن اَبَر محیط کافی است
(یان و راجکان.)1111 ،1
یکی از کاربردهای منحصربفرد روش  GGEBiplotانتخاب
مواد ژنتیکی بر اساس دو ویژگی پایداری و عملکرد
باالست .در شکل -3ب ژنوتیپ ایدهآل فرضی با توجه به
این دو پارامتر تعیین شده است .هریک از مواد آزمایشی به
این ژنوتیپ فرضی نزدیکتر باشد ،از نظر ثبات و عملکرد
مطلوبتر است .در این میان ارقام کرونیکی و آربکین
کمترین فاصله را با این ژنوتیپ فرضی دارند ،بنابراین
مساعدترین رقم در شرایط اقلیم طارم شناخته میشوند.
ریو -سی -دل 1و همکاران ( )1114با مقایسه ارقام زیتون
در کوردوبا اسپانیا گزارش دادند که رقم کرونیکی در
سومین سال پس از کشت ،وارد مرحله باردهی شده و
مجموع محصول تولید شده در چهار سال اول ،برتر از سایر
ارقام بود .پس از این دو رقم ،ژنوتیپهای ’‘kh13’, ‘kh15
و ’ ‘TMN2در رتبهی بعدی قرار دارند .در میان ارقام
داخلی رقم زرد ،نسبت به سایر ارقام داخلی مطلوبتر بوده
و همتراز با رقم کنسروالیا بود .در مطالعات سازگاری عالوه
بر بررسی ارقام و ژنوتیپهای شرکت کننده در آزمایش،
نیاز است تا عملکرد محیطهای آزمایشی نیز مطالعه شود.
روش  GGEBiplotبا استفاده از تعیین محیط ایدهآل
فرضی در مشخص ساختن جایگاه محیطها به محقق
کمک میکند .با استفاده از شکل -3ج مشخص می گردد
که سال  1313مطلوبترین محیط را از نظر عملکرد و
ثبات در عملکرد برای ژنوتیپهای و ارقام این آزمایش
فراهم کرده است .همانطور که با استفاده از روش
 AMMIنیز مشخص گردید ،محیط  1312به دلیل

نتیجهگیری کلی
اتخاذ تصمیم نهایی جهت شناسایی رقم پایدار منوط به
دقت در دو عامل ثبات و عملکرد است و صرفنظر از
هریک از این دو عامل سبب اشتباه در انتخاب میگردد.
یکی دیگر از عوامل کلیدی در شناسایی سازگاری ارقام با
محیطهای بررسی ،افزایش دامنه مطالعات از نظر زمانی و
طوالنی بودن دورهی بررسی است .هرچه مقدار این بازه
بیشتر باشد دقت در کشف اثرات متقابل بیشتر است .در
مجموع با توجه به بررسیهای بعمل آمده به نظر میرسد
رقم کرونیکی بیشترین سازگاری و عملکرد را در اقلیم
طارم ارائه میدهد و رقم زرد و ’ ‘dd1نیز از ثبات و
عملکرد مطلوبی نسبت به سایر ژنوتیپهای داخلی
برخوردارند .اگرچه در این تحقیق به گوشهایی از تاثیرات
محیط در ژنوتیپ اشاره شد ،اما به دلیل پر هزینه بودن
مطالعات روی گیاهان باغی به دلیل ماهیت چندساله و
پیچیدگیهای مطالعاتی و تاثیر چشمگیر متغیرهای کمکی
بر گیاهان باغی ،ضروری به نظر میرسد که پژوهشگران
این حیطه اهتمام بیشتری به جمعآوری اطالعات در
بازههای زمانی طوالنیتر و دقت در انتخاب روشهای
منطقی برآورد سازگاری و حذف متغیرهای کمکی موثر،
برای طیف بیشتری از گونههای باغی داشته باشند.

1. Rajcan
2. Rio-c-del
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جدول  -میانگین تولید ،درصد روغن و خاستگاه ژنوتیپهای مورد آزمایش
خاستگاه

درصد

میانگین

روغن

تولید

خاستگاه

ژنوتیپ

درصد

میانگین

روغن

تولید

ژنوتیپ

استان فارس –شیراز

23/ 12

12/ 12

No2

استان زنجان -طارم علیا

23/ 21

11/ 43

Abasi2

استان فارس –شیراز
استان فارس –شیراز

21/ 12
42/ 11

1/11
11/ 11

No3

استان گلستان -علیآباد -آالزین
اسپانیا -کاتالونیا

41/ 41
11/ 11

12/ 12
14/ 22

Alazin

استان فارس –شیراز
استان فارس –شیراز
استان فارس –شیراز

48/ 83
41/ 22
21/ 88

11/ 38
8/ 41
14/ 32

No7

استان کرمان –بم -بروات
استان فارس –شیراز
استان کرمانشاه -بان آواره

21/ 21
42/ 13
42/ 42

1/ 11
3/ 21
13/ 28

استان گلستان  ،گرگان
استان گلستان  ،گرگان

22/ 81
28/ 18

13/ 21
12/ 42

Ozineh2

استان کرمانشاه -بان آواره
استان کرمانشاه -بان آواره

21/ 11
22/ 11

1/ 31
11/ 12

استان کرمانشاه -سرپل زهاب
استان کرمانشاه -سرپل زهاب
استان کرمانشاه -سرپل زهاب

21/ 11
21/ 82
21/ 21

2/ 41
14/11
11/ 82

PS1

استان کرمانشاه -بان آواره
استان کرمانشاه -بان آواره
استان کرمانشاه -بان آواره

24/ 41
21/ 13
21/ 12

13/ 22
2/ 11
12/ 81

استان کرمانشاه -سرپل زهاب
استان قزوین -طارم سفلی

28/ 22
22/ 28

2/ 11
2/ 31

PS8
QG11

استان کرمانشاه -بان آواره
استان کرمانشاه -بان آواره

22/ 31
23/ 14

11/ 21
1/ 41

استان قزوین -طارم سفلی

48/ 13

1/ 21

QG12

استان کرمان –رابر

11/ 31

11/ 18

استان قزوین -طارم سفلی

22/ 13

2/ 83

QG15

یونان

22/ 13

14/ 12

استان قزوین -طارم سفلی

24/ 48

2/ 31

QG17

استان کرمانشاه –منطقه داالهو –بابا یادگار

11/ 21

11/ 11

Code116
Conservoli
a
D1

استان قزوین -طارم سفلی
استان قزوین -طارم سفلی
استان قزوین -طارم سفلی

22/ 21
22/ 31
23/ 21

12/ 11
8/ 12
13/ 31

QG18

استان کرمانشاه –منطقه داالهو –بابا یادگار
استان فارس –شیراز
استان کرمانشاه –منطقه دشت دیره

11/ 18
42/ 22
11/ 22

11/ 42
1/ 11
11/ 42

D2

استان قزوین -طارم سفلی
استان قزوین -طارم سفلی

21/ 11
11/ 24

2/ 14
4/ 23

QG25

استان کرمانشاه –منطقه دشت دیره
استان فارس –شیراز

11/ 32
41/ 33

11/ 12
14/ 21

استان قزوین -طارم سفلی
استان قزوین -طارم سفلی
استان قزوین -طارم سفلی

24/ 12
21/ 18
22/ 31

1/ 13
4/ 13
1/ 24

QG28

استان فارس -شیراز
استان کرمانشاه –سرپل زهاب –ده سفید
استان کرمانشاه –سرپل زهاب –ده سفید

31/ 41
44/ 11
21/ 23

11/ 11
1/ 32
2/ 12

استان قزوین -طارم سفلی
استان زنجان -طارم

24/ 24
21/ 48

1/ 11
11/ 11

QG8
Roghani

استان کرمانشاه –سرپل زهاب –ده سفید
استان کرمانشاه –سرپل زهاب –ده سفید

21/ 38
13/ 11

11/ 88
11/ 28

استان فارس

21/ 23

2/ 32

Roghanid

استان گیالن – رودبار

48/ 23

11/ 18

استان فارس

11/ 23

4/ 21

Roghaniriz

استان زنجان –طارم

41/ 82

1/ 13

استان گیالن -رودبار
استان گیالن -رودبار

11/ 33
22/ 31

14/ 31
8/ 14

Saidin3
Shengheh

استان فارس -شیراز

42/ 32

14/ 11

Shiraz

استان گلستان –گرگان
استان کرمانشاه –گیالن غرب
استان خوزستان –اهواز –مرکز تحقیقات

11/ 43
24/ 11

11/ 22
11/ 11

GW1

31/ 11

18/ 13

KH10

استان زنجان –طارم -هارون آباد

21/ 14

18/ 11

TH2

41/ 44

11/ 12

KH11

استان زنجان –طارم -هارون آباد

23/ 81

11/ 11

TH4

48/ 11

12/ 21

KH13

استان فارس -شیراز

23/ 24

11/ 32

Tokhm
Kabki

41/ 23

14/ 21

KH14

استان زنجان طارم علیا –گیلوان

28/ 18

13/ 11

TMN2

21/ 11

13/ 28

KH15

استان زنجان طارم علیا –گیلوان

21/ 31

3/ 21

TMO1

31/ 11

18/ 32

KH2

استان زنجان طارم علیا –گیلوان

24/ 11

11/ 12

TMO11

31/ 24

11/ 31

KhBa

No5

No8
No9

Ozineh3

PS2
PS7

QG21
QG22

QG27

QG3
QG5

کشاورزی
استان خوزستان –اهواز –مرکز تحقیقات
کشاورزی
استان خوزستان –اهواز –مرکز تحقیقات
کشاورزی
استان خوزستان –اهواز –مرکز تحقیقات
کشاورزی
استان خوزستان –اهواز –مرکز تحقیقات
کشاورزی
استان خوزستان –اهواز –مرکز تحقیقات
کشاورزی
استان خوزستان –باغملک1
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Arbequina
Bam106
Bash
BN1
Bn2
BN3
BN4
BN5
Bn6
Bn7
Bn8

Dakal
dd1
dd2
Dehqan
Derak
DS14
DS5
DS7
DS9
Fishomiro
odbar
Glolehzeit
on
Gorgan3
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جدول (ادامه) -میانگین تولید ،درصد روغن و خاستگاه ژنوتیپهای مورد آزمایش
خاستگاه

درصد

میانگین

روغن

تولید

خاستگاه

ژنوتیپ

درصد

میانگین

روغن

تولید

ژنوتیپ

استان زنجان طارم علیا –گیلوان

22/ 11

11/ 12

TMO12

یونان

22/ 18

33/ 21

Kroneiki

استان زنجان طارم علیا –گیلوان
استان زنجان طارم علیا –گیلوان

21/ 12
21/ 18

13/ 23
14/ 22

TMO3

استان لرستان –خرم آباد
استان لرستان –سپید دشت

22/ 21
21/ 24

1/ 28
12/ 14

Lore2

استان زنجان –طارم علیا –باغ گیلوان
استان زنجان –طارم –سرخه دیزج
استان زنجان –طارم –سرخه دیزج

22/ 18
41/ 13
42/ 12

11/ 11
1/ 18
1/ 82

TMO6

استان گیالن –رودبار
استان گیالن –رودبار
اسپانیا –آندولس

21/ 13
21/ 11
21/ 81

2/ 14
13/ 21
11/ 21

استان گیالن –رودبار
استان گیالن –رودبار

22/ 22
21/ 13

1/ 81
11/ 21

Valpor1

استان فارس
استان فارس

44/ 11
11/ 41

8/ 13
1/ 83

استان گیالن –رودبار
استان گیالن –رودبار
ایران

21/ 11
11/11
22/ 41

1/ 31
1/ 11
11/ 82

Valpor3
Zard

استان گیالن -رودبار
استان فارس –شیراز
استان فارس –شیراز

11/ 22
41/ 11
21/ 83

2/ 13
18/ 81
12/ 14

No11

ایران

22/ 11

11/ 23

Zardzit1

استان فارس –شیراز

22/ 18

11/ 11

No12

TMO4

TSO2
TTS1

Valpor2

Valpor4

شکل  -مقدار عملکرد ژنوپیپها در برابر درصد روغن هر ژنوتیپ

1

Lore5
Mali1
Mali2
Manzanilla
Marido
Mariko
Mvalip1
No10
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شکل  -الف) چند ضلعی روش GGEBiplot؛ ب) موقعیت ژنوتیپ ایدهال فرضی ،ج) موقعیت محیط ایده آل فرضی ،د)خط پایداری

 1و تأمین اعتبار از سوی سازمان تحقیقات آموزش و
ترویج کشاورزی است.

سپاسگزاری
این نتایج حاصل از پروژه مصوب شماره -13-13-81121
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