جلد  ،6شماره  ،1بهار و تابستان  ،1400صفحات  66تا 76

پژوهشهای میوهکاری
مقاله پژوهشی

شاخص انتخاب ژنوتیپ ایدهآل تعدیل یافته  ،ASIIGراهکاری برای تجمیع اثرات
سازگاری و عملکرد در زیتون)(Olea europaea
امیرعباس تقیزاده ،1رقیه امینیاندهکردی ،*2علیاصغر زینانلو 3و محمدمهدی ضرابی

4

(تاریخ دریافت -1399/3/29 :تاریخ پذیرش)1399/6/15 :

چکیده
یکی از چالشهای اساسی در تبیین سازگاری ارقام با محیطهای مختلف کشت ،وجود اثرات متقابل ژنوتیپ × محیط است .در
این پژوهش و جهت رسیدن به راهکاری منطقی برای ادغام اثرات تولید و پایداری ،از دادههای عملکرد هشت رقم مطرح زیتون،
که طی سالهای  1392تا  96در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی ) )RCBDبا سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی زیتون طارم
کاشته شدهاند ،استفاده شده است .پس از تعدیل دادههای عملکرد ارقام در طی سالهای آزمایشی و تایید وجود اثر متقابل
ژنوتیپ در محیط با استفاده از تجزیه مرکب ،از بیست پارامتر مختلف پایداری ،برای سنجش پایداری ارقام استفاده گردید .سپس
با ارائهی راهکار شاخص انتخاب ژنوتیپ ایدهآل تعدیل یافته یا  ASIIGجهت تجمیع اثرات مختلف سازگاری و عملکرد استفاده
شد .باالترین مقدار میانگین تولید در این آزمایش در رقم کنسروالیا با  40/74کیلوگرم در درخت و کمترین مقدار تولید در رقم
شنگه با تولید  8/59کیلوگرم در هر درخت مشاهده شد .روش واریانس پایداری رومر ) )Sd2رقم بسیار کم محصول روغنی را به
عنوان رقم پایدار در این آزمایش معرفی کرد .مقدار اکوواالنس ریک ) (Wiبرای رقم کرونیکی کمترین مقدار و برای رقم کنسروالیا
بیشترین مقدار بود .روش  ASIIGارقام شرکت کننده در آزمایش را به چهار گروه ،کاملا پایدار ،پایدار ،ناپایدار و کاملا ناپایدار
تقسیمبندی کرد .گراف روش  ASIIGتوانست با کیفیتی باال ،ارقام شرکتکننده در این آزمایش را بر اساس مطلوبیت گروهبندی
نماید .در این روش رقم کرونیکی با  76درصد شباهت به ژنوتیپ ایدهآل ،مطلوبترین رقم شناخته شد و رقم شنگه با  22درصد
شباهت به ژنوتیپ ایدهآل بدترین ژنوتیپ شرکت کننده در آزمایش بر اساس معیارهای پایداری و عملکرد بود .با توجه به عملکرد
باال و پایداری نسبی در دو رقم کرونیکی و کنسروالیا ،این ارقام بهترین ارقام در ایستگاه تحقیقاتی طارم شناخته شدند.
کلمات کلیدی :اقلیم طارم ،پارامترهای پایداری ،درختان میوه ،روشهای ناپارامتری ،عملکرد

 -1دانشجوی دکتری اصلح نباتات ،گروه ژنتیک و بهنژادیگیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،قزوین
 -2استادیار گروه ژنتیک و بهنژادیگیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،قزوین
 -3دانشیار پژوهشی ،پژوهشکده میوههای معتدله و سردسیری ،موسسه تحقیقات علوم باغبانی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج
 -4استادیارگروه باغبانی ،دانشکدهی کشاورزی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،قزوین
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واکنش متفاوت ژنوتیپها در مقابل عوامل متغیر محیطی را
اثر متقابل ژنوتیپ × محیط میدانند .اثر متقابل ژنوتیپ ×
محیط همواره یکی از موضوعات مهم مورد توجه اصلح
کنندگان نبات بوده است .شناسایی ژنوتیپهای برتر در
برنامههای اصلحی همواره به دلیل تغییرات محیطی در
مناطق هدف و اثر متقابل این تغییرات با ژنوتیپهای مورد
بررسی مشکل میباشد .بنابراین مواد ژنتیکی پیشرفته در
برنامههای اصلحی به منظور اطمینان از تولید محصول و
پایداری عملکرد بایستی در محیطهای با شرایط آب و
هوایی مختلف و در سالهای متفاوت ارزیابی شوند (یان و
راجیکان.)2002 ،1
اثر متقابل باعث کاهش همبستگی بین ژنوتیپ و فنوتیپ
میشود و در نتیجه کارایی انتخاب کاهش مییابد
(براندیای و مِوتی .)1994 ،2آگاهی از ماهیت اثر متقابل
ژنوتیپ × محیط به بهنژادگران کمک میکند تا بتوانند
ژنوتیپها را با دقت بیشتری ارزیابی کرده و ژنوتیپهای برتر
از نظر پایداری و عملکرد باال را انتخاب نمایند (رُی،3
.)2000
روشهای متعددی به منظور تحلیل اثر متقابل ژنوتیپ ×
محیط و برآورد ارقام پایدار ،پیشنهاد شده است که هر کدام
از آنها تحت شرایط خاصی قابل استفاده میباشند ،اما
روشی که بتواند اثر متقابل ژنوتیپ × محیط را به طور کامل
برآورد نماید و از طرف دیگر مورد توافق همه محققان باشد،
هنوز ابداع نشده است (بکر و لئون.)1988 ،4
روشهای آماری برای بررسی برهمکنش ژنوتیپ و محیط
به دو گروه پارامتری و ناپارامتری تقسیم میشوند .روشهای
آماری پارامتری خود به دو گروه تک متغیره و چند متغیره
تقسیم میشوند .همچنین ،روشهای تک متغیره شامل
روشهای مبتنی بر تجزیه واریانس و روشهای مبتنی بر
رگرسیون هستند .هر کدام از این روشها ابعاد و جنبههای
خاصی از دادههای بدست آمده از آزمایشهای مختلف را
مورد ارزیابی قرار میدهند .از بین روشهای مختلف،
روشهای رگرسیونی که از روشهای تک متغیره پارامتری

میباشند ،اهمیت بسیار زیادی داشته و همواره توسط
محققان مورد استفاده قرار گرفتهاند.
روشهای تک متغیره که در تجزیه پایداری بهکار میروند،
از نظر کارایی تشخیص ارقام پایدار توسط محققین مختلف
مورد مقایسه و مطالعه قرار گرفتهاند .در این راستا ،محققین
به برخی از روشها ایرادتی وارد و برخی دیگر را مورد تأیید
قرار دادهاند .ولی در بین روشهای تک متغیره ،روش کاملا
قابل قبول و قطعی وجود ندارد .بنابراین ،محققین از چندین
روش تجزیه پایداری بهطور همزمان استفاده میکنند
(ابرهارت و راسل.)1966 ،5
روشهای ناپارامتری متعددی نیز بهمنظور تعیین پایداری
ارقام پیشنهاد شده است ،که در اکثر آنها ارقام در
محیطهای مختلف رتبهبندی شده و ژنوتیپی پایدار
محسوب میشود که در کلیه محیطها رتبه مشابهی داشته
باشد .آمارههای میانگین تفاوت قدرمطلق و واریانس یا
انحراف استاندارد جزء آمارههای ناپارامتری هستند که
توسط نصار و هان )1987( 6برای برآورد اثر متقابل ژنوتیپ
و محیط و پایداری فنوتیپی (پایداری ژنوتیپها در همه
محیطها) بهکار برده شده است .یکی دیگر از روشهای
ناپارامتری ،روش ناپارامتری رتبه است .در این روش،
ژنوتیپها در کلیه محیطها بر اساس عملکرد دانه رتبهبندی
میشوند .سپس برای هر رقم میانگین رتبه و انحراف معیار
رتبهها محاسبه میشود .تنارازو )1995( 7روش ناپارامتری
را بر مبنای رتبههای تصحیح شده پیشنهاد کرد.
سوقی 8و همکاران ( )2016در ارزیابی پایداری ارقام گندم
بیان نمودند که روشهای تنارازو ( )1995و نصار و هان
( )1987اغلب بیانگر جنبه بیولوژیک پایداری است و قادر
به شناسایی ژنوتیپهای گندم با عملکرد باال و پایدار نیست.
آنها روش ناپارامتری انتخاب همزمان را برای عملکرد و
پایداری روش مناسبی برای انتخاب ژنوتیپهای پایدار و
پرمحصول گندم معرفی کردند .کاربرد این آمارهها در
انتخاب ارقام مناسب گندم دوروم (جهرمی 9و همکاران
2011؛ محمدی 10و همکاران )2007 ،و گندم نان (زارعی
و همکاران )1391 ،نیز گزارش شده است.
برای انتخاب ارقام پرمحصول با عملکرد پایدار ،استفاده از

1. Yan and Rajcan
2. Brandiej and Meverty
3. Roy
4. Becker and Leon
5. Eberhart and Russell

6. Nassar and Huehn
7. Thennarasu
8. Soughi
9. Jahromi
10. Mohammadi
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مطرح شنگه ،تخمکبکی ،زرد ،روغنی ،کرونیکی ،کنسروالیا،
آربکین و مانزانیا بهعنوان مواد ژنتیکی شرکت کننده
استفاده و در ایستگاه تحقیقاتی زیتون طارم کشت گردیدند.
این ارقام در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی)(RCBD
با سه تکرار ،مورد ارزیابی قرار گرفتند .مطالعات و جمعآوری
دادهها از سال ششم کشت درختان در سال  1392آغاز و تا
پنج سال پس از آن ادامه داشت .عملکرد  8رقم مورد نظر
بر اساس نوع بهرهبرداری (کنسروی یا روغنی) در شهریور و
آبان ماه با برداشت محصول از سه درخت هر تکرار برای هر
رقم و ژنوتیپ انجام و مقدار عملکرد به ازای کیلوگرم در هر
درخت جمعآوری 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 گرفته است 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 ملیم است.

یک روش به تنهایی ممکن است منجر به نتایج مطلوبی
نشود ،ولی ارزیابی ژنوتیپها با استفاده از روشهای مختلف
تجزیه پایداری ،احتمال شناسایی ژنوتیپهای مطلوب را
افزایش میدهد .بر همین اساس ،از روش شاخص انتخاب
ژنوتیپ ایدهآل ) (SIIGبه منظور ادغام روشهای مختلف
تجزیه پایداری ،برای ارزیابی بهتر ژنوتیپها استفاده شد
(زالی 1و همکاران .)2015 ،این روش در حالی که تمام
آمارههای پایداری را بر اساس فاصله اقلیدسی از ارقام
مطلوب و ضدمطلوب میسنجد ،اما با یک اشکال اساسی
روبروست ،در این روش وزن مناسب و برابر ،برای دو جزء
اساسی و بنیادی یک رقم مطلوب یعنی ثبات در عملکرد و
مقدار عملکرد در نظر گرفته نمیشود و تمامی پارامترها از
وزنی یکسان برخوردار هستند.
هدف از این تحقیق ارائه روشی برای ادغام منطقی تمام
پارامترهای پایداری و تصمیمگیری همزمان بر اساس
پارامترها و توزین مناسب آنها با عملکرد است .در این مقاله
سعی شده است با استفاده از دادههای زیتون در چند سال
روش شاخص انتخاب ژنوتیپ ایدهآل به صورت تصحیح شده
تبیین گردد و بر آن مبنا در میان مواد ژنتیکی استفاده شده
در آزمایش ،انتخاب صورت گیرد .علوه بر آن ،روش
گرافیکی بر اساس روش  ASIIGارائه گردد تا به شکلی
بصری اثرات سازگاری و عملکرد نشان داده شده و
گروهبندی ارقام بر اساس فواصل اقلیدسی انجام گیرد،
بدیهی است ارائه و ویژگیهای روش مورد نظر از اهداف
اصلی این پژوهش است و سعی شده سایر محاسبات تنها
در خدمت بیان این روش بکار رود.

مشخصات اقلیمی گیلوان شامل عرض جغرافیایی  79و

36؛ طول جغـرافیایی  26و 49؛ ارتفاع از سطح دریا 360
متر؛ متوسط دمای سالیـانه  17/4سانتیگـراد؛ حداقل

دمای مطلق  -10سانتیگراد؛ حداکثر دمای مطلق43
سانتیگراد؛ متوسط بارندگی سالیانه  250میلیمتر،
میباشد.
بررسی دمای ایستگاه تحقیقات زیتون طارم در سال 2014
با استفاده از سیستم دیتا الگر نشان میدهد  114ساعت
دمای باالی  38درجه وجود دارد و حداکثر مطلق آن 46
درجه است .بیشتر ساعت گرم مربوط به مردادماه در ساعات
 12-14میباشد (زینانلو 2و همکاران.)2009 ،
جهت تجمیع اثرات سازگاری و عملکرد و موازنه مناسب بین
این دو فاکتور ،روش شاخص انتخاب ژنوتیپ ایدهآل تعدیل
یافته ،پیشنهاد شد ،این روش که بر مبنای روشهای

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 آزمایش از  8رقم

جدول  -1جدول پارامترهای محیطی برای هر محیط آزمایشی
سال آزمایش

1393

1392

1394

1395

1396

پارامتر محیطی
میانگین دمای سالیانه

18/33

18/37

18/54

18/4

18/31

میانگین بارش سالیانه

20/14

19/13

18/97

26/57

19/12

2. Zeinanloo

1. Zali
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جدول  -2شاخصهای مختلف برآورد سازگاری
پارامتر

فرمول

منبع

واریانس
پایداری رومر

اجزای فرمول

رومر)(1917

 :qتعداد محیطهای آزمایشی (سالها)؛
ژنوتیپ در محیط؛

y i.

y ij

 :میانگین ژنوتیپهای یک محیط

2

ضریب
تغییرات

فرانسیس
وکننبرگ
)(1987

ضریب
رگرسیون

ابرهارت و
راسل)(1966

مربعات
انحراف از
رگرسیون

ابرهارت و
راسل)(1966

ضریب
تشخیص

پینتوس
)(1973

واریانس
پایداری
شوکل

شوکل
)(1973

ضریب
رگرسیون
پرکینز و
جینکز
انحراف از
رگرسیون
پرکینز و
جینکز
اکوواالنس
ریک

پرکینز و
جینکز
)(1968

محیطی؛  :میانگین کل؛

پرکینز و
جینکز
)(1968

 : yijمیانگین ژنوتیپها؛  : yi.میانگین ژنوتیپی؛
کل؛  :bضریب رگرسیون؛  :sتعداد محیط

y i.

 : Sواریانس محیطی و  :میانگین ژنوتیپ برای تمام
محیطهای (سالهای) آزمایش
i

y ij

y ij

نصار و هان
)(1987
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y i.

 :میانگین ژنوتیپی؛

y. j

:

میانگین محیطی؛  : yمیانگین کل؛  :qتعداد محیط :b
ضریب رگرسیون

b i2

 :شیب خط رگرسیونی؛

y. j

y ij

 :میانگین ژنوتیپها؛

y i.

y

 :میانگین محیطی؛  :میانگین کل

 : y ijمیانگین هریک از مشاهدات؛

y i.

 :میانگین ژنوتیپی؛

 : y. jمیانگین محیطی؛  : y ..میانگین کل دادهها؛  :pتعداد
ژنوتیپ و  :qتعداد محیط
: yijمیانگین ژنوتیپها؛  : yi.میانگین ژنوتیپی؛  : y. jمیانگین

y

 : : y ijمیانگین هریک از مشاهدات؛

y

شاخص
برتری لین و
بینز
آمارههای
ناپارامتری
نصار و هان

y

 :میانگین ژنوتیپی؛

y. j

:

 :میانگین کل؛

 :میانگین ژنوتیپها؛

 :میانگین ژنوتیپی؛

لین و بینز
)(1988

y i.

 :میانگین ژنوتیپها؛

میانگین محیطی؛

ریک)(1962

 :میانگین هر

y i.

y

 :میانگین

 :میانگین ژنوتیپی؛

y

 : . jمیانگین محیطی؛  : ..میانگین کل دادهها
 :Mjباالترین میانگین ژنوتیپ در هر محیط؛  : sتعداد محیط

 :rijرتبه هر ژنوتیپ در محیط؛  : r . jمیانگین ژنوتیپی رتبهها؛
 :mتعداد ژنوتیپ و  :lتعداد محیطهای آزمایشی

جلد  ،1شماره  ،6بهار و تابستان 1400
پژوهشهای میوهکاری
تقیزاده و همکاران :شاخص انتخاب ژنوتیپ ایدهآل تعدیل یافته  ،ASIIGراهکاری برای ...
تنارازو
)(1995

آمارههای
ناپارامتری
تنارازو



r
 : ijرتبه عملکرد تصحیح شده؛  Mijو  : r i.میانه و


میانگین رتبههای تصحیح نشده ژنوتیپ iام؛
و میانگین رتبههای تصحیح شده ژنوتیپ iام

( TOPSISهوانگ و یون )1981 ،1و ( SIIGزالی و
همکاران )2015 ،بنا نهاده شده است به شرح زیر اجرا
میگردد:
 -1تشکیل ماتریس دادههای مشتمل بر آمارههای پایداری
به همراه میانگین عملکرد؛
x1m 
x 2m 


x nm 

 -4موزون کردن اثرات پایداری و عملکرد ،با دادن ضریب
یک به هر معیار که تنها پایداری مانند واریانس محیطی را
در نظر میگیرد ،دادن ضریب  0/5به هر پارامتر ،که توأمان
پایداری و عملکرد مانند شاخص برتری را مد نظر میگیرد
و نهایتاا تخصیص مجموع سایر ضرایب به شاخص میانگین
عملکرد.
 -5برآورد فاصله از مطلوب و ضدمطلوب؛

 x11
x
D =  21


 x n1

x12
x 22
xn2

(rij − rj+ ) 2

در این ماتریس  :mمعرف هر شاخص برآورد پایداری و :n
ژنوتیپ است.
 -2نرمالسازی ماتریس دادهها برای حذف اثر مقیاس و
تشکیل ماتریس R؛
r1m 
r2m 


rnm 

r12
r22
rn 2

 r11
r
R =  21


 rn1

x ij
x ij2

n
i =1



M ij



و  : r i.میانه

(rij − rj− ) 2

m



= d i+

m



= d i−

j=1

j=1

 :di+فاصله از مطلوب؛  :di-فاصله از ضدمطلوب؛  :rijدرایههای
ماترس نرمالسازی شده.
 -6محاسبه آماره  ،ASIIG2هرچه مقدار این آماره به واحد
نزدیکتر باشد ،شباهت به ایدهآل بیشتر و در نتیجه ژنوتیپ
مشمول به صورت همزمان باالترین عملکرد و پایداری را
بهصورت متوازن دارد.

= rij

در این ماتریس  :mمعرف هر شاخص برآورد پایداری و :n
ژنوتیپها پس از نرمالسازی و بیمقیاس کردن آنهاست.
 -3تعیین مطلوب و ضدمطلوب برای هر معیار :در این
مرحله باید نوع معیارها مشخص شود ،معیارها یا جنبه
مثبت دارند یا منفی .معیارهای مثبت معیارهایی هستند که
افزایش آنها نشان دهنده سازگاری یک ژنوتیپ است ،این
معیار از نوع مثبت است و حد مطلوب آن برابر با بزرگترین
درایه ستون معیار و ضدمطلوب برابر با کوچکترین درایه و
برای معیارهای منفی بالعکس است.
برای معیارهایی که بار مثبت دارند مطلوب مثبت بزرگترین
مقدار آن معیار است ،برای معیارهایی که بار مثبت دارند
مطلوب منفی کوچکترین مقدار آن معیار است ،برای
معیارهایی که بار منفی دارند مطلوب مثبت کوچکترین
مقدار آن معیار است ،برای معیارهایی که بار منفی دارند
مطلوب منفی بزرگترین مقدار آن معیار است.

0  ASIIG  1

d i−
i = 1, 2,..., m
d + d i−
+
i

= ASIIG

بر اساس این روش ،بهترین ژنوتیپ ،نزدیکترین ژنوتیپ به
ژنوتیپهای ایدهآل و دورترین از ژنوتیپهای ضعیف است.
در اینجا منظور از ژنوتیپ ایدهآل ،ژنوتیپی فرضی است که
بیشترین پایداری و عملکرد را به صورت توأمان داشته باشد.
ژنوتیپ ضعیف ،ژنوتیپی فرضی است که کمترین پایداری
عملکرد داشته باشد.
به طور خلصه ژنوتیپ ایدهآل از مجموع مقادیر ایدهآل هر
یک از آمارههای موازنه شده پایداری و عملکرد به دست
میآید ،درحالیکه ژنوتیپ ضعیف از مجموع مقادیر ضعیف
هر یک از آمارههای پایداری حاصل میشود .به عنوان مثال
در مورد عملکرد ،حداکثر عملکرد یک ژنوتیپ ،مقدار ایدهآل
و عملکرد پایین ،به عنوان مقدار ضعیف در نظر گرفته
میشود .در مورد واریانس محیطی نیز ،مقدار ایدهآل برابر
کمترین مقدار واریانس محیطی برای ژنوتیپها و مقدار

1. Hwang and Yoon
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واریانس مرکب انجام شده ،مشخص شد که اثرات سال و
ژنوتیپ و همچنین اثر متقابل ژنوتیپ × محیط در سطح
یک درصد معنیدار هستند (جدول .)3
در مجموع پنج ساله مطالعات ،باالترین مقدار میانگین
عملکرد ،مربوط به رقم کنسروالیا با  40/74کیلوگرم تولید
به ازای هر درخت میباشد ،پس از آن ارقام کرونیکی و
آربکین در جایگاه بعدی قرار گرفتهاند .کمترین مقدار
عملکرد مربوط به رقم شنگه با  8/59کیلوگرم تولید در هر
درخت است ،همچنین مشخص گردید ،ارقام روغنی و
آربکین نیز از تولید باالی برخوردار نیستند (شکل .)1

ضعیف برابر با حداکثر مقدار واریانس محیطی برای
ژنوتیپها میباشد .برای تخمین آمارهای پایداری
ناپارامتری ،از ماکروی نوشته شده در نرمافزار  SASتوسط
اکبرپور 1و همکاران ( )2016شد و همچنین برای محاسبات
پارامترهای تک متغیره آماری و آماره  ASIIGاز نرمافزار R
 3.4.4 agricolae packageو  Excel 2016استفاده گردید.
نتایج و بحث
قبل از انجام تجزیه مرکب ،همگنی واریانس محیطهای
آزمایشی با استفاده از آماره  Fmaxتأیید گردید .در تجزیه

جدول  -3تجزیه واریانس مرکب برای صفات هشت رقم زیتون طی پنج سال
منابع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات درصد توجیه

سال

4

**1675/80

21/35

بلوک/سال

10

36/39

1/16

**

ژنوتیپ

7

1795/60

40/03

ژنوتیپ در محیط

28

**268/61

23/95

خطا

70

60/61

13/51

 :n.sغیر معنیدار؛ * :معنی دار درسطح پنج درصد؛** :معنیدار درسطح یک درصد

واریانس محیطی رومر ) (Sd2رقم روغنی را به عنوان
پایدارترین رقم معرفی نمود و نیز با توجه به این پارامتر
ناپایدارترین رقم ،رقم پرمحصول کنسروالیا تعیین گردید .با
توجه به پارامتر ضریب تغییرات ) (CV%همین نتایج تأیید
شد .مقدار شیب خط رگرسیون ) (biبرای رقم روغنی از
سایر ارقام شرکت کننده در آزمایش کمتر برآورد گردید.
مقدار اکوواالنس ریک ) (Wiبرای رقم کرونیکی کمترین
مقدار و برای رقم کنسروالیا بیشترین مقدار تخمین زده شد
(جدول  .)4در بررسی پایداری  14رقم بومی گندم در
اِتیوپی نیز از روشهای واریانس محیطی و ضریب تغییرات
استفاده شد .در این مطالعه مشخص گردید که هیچ یک از
پارامترهای پایداری ذکر شده فاقد هر نوع همبستگی با
میانگین عملکرد است (تسما.)1998 ،
یکی از روشهای مهم و مهجور در برآورد پایداری استفاده
از رتبههای مواد ژنتیکی شرکت کننده در آزمایش است .با
استفاده از این روش و تعیین رتبهها ،آمارههای ناپارامتری

برآورد سازگاری محاسبه میشوند .برای این پژوهش از چهار
آماره پایداری نصار و هان شامل  Si6 ,Si1 ,Si2و  Si3و چهار
آماره تنارازو شامل  NP1, NP2 , NP3و  NP4و همچنین
میانگین رتبههای کانگ ) (RSاستفاده شده است.
در تحقیقی که روی گندم دروم انجام شد ،نتایج نشان دادند
که آمارههای تنارازو جزء مفهوم پایداری ایستایی هستند و
ژنوتیپهای پایداری معرفی شده بر اساس این روشها
ممکن است از عملکرد باالیی برخوردار نباشند (نجفی-
میرک 2و همکاران )2018 ،نتایج مشابهی در گندم دروم
(محمدی و امیری ،)2008 ،3گلرنگ (عبداللهی 4و همکاران،
 ،)2007عدس (صباغنیا )2006 ،5و گندم (کایا و تانر،6
 )2003نان گزارش شده است.
با توجه به آمارههای نصار و هان ( ،)1987ژنوتیپی حائز
پایدارترین رقم است که از کمترین مقدار آماره برخوردار
باشد .با توجه به این تعریف ،رقم کم محصول شنگه
پایدارترین رقم در میان ارقام شرکت کننده در آزمایش

1. Akbarpour
2. Najafi Mirak
3. Mohammadi and Amri

4. Abdulahi
5. Sabaghnia
6. Kaya and Taner
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پژوهشهای میوهکاری

شکل  –1مقایسه میانگین عملکرد هشت رقم زیتون آزمایشی در پنج سال
جدول  -4آمارههای پایداری تک متغیره برای هشت ژنوتیپ شرکت کننده در آزمایش

ژنوتیپ

Mean

Sd

)CV (%

bi

S2di

R2

ri2

Bi

DJi

Wi

Pi

آربکین

25/17

8/15

32/39

0/85

20/66

0/77

7/74

-0/15

20/68

67/98

333/36

کنسروالیا

40/74

27/74

68/09

3/14

107/33

0/9

519/22

2/14

107/35

1602/44

28/12

کرونیکی

34/45

10/99

31/89

1/29

5/73

0/96

-1/29

0/29

5/75

40/89

137/26

آربکین

18/22

3/47

19/05

0/38

2/36

0/85

22/86

-0/62

2/38

113/34

538/02

روغنی

13/43

2/85

21/25

0/09

10/15

0/06

73/11

-0/91

10/17

264/09

731/56

شنگه

8/59

5/36

62/44

0/62

2/77

0/93

1/46

-0/38

2/79

49/13

815/91

تخم کبکی

14/73

6/97

47/34

0/74

14/43

0/78

6/04

-0/26

14/45

62/9

594/16

زرد

23/5

11/46

48/75

0/89

100/96

0/42

87/15

-0/11

100/98

306/23

407/06

رگرسیون:S2di

مربعات انحراف از رگرسیون؛
 :Meanمیانگین؛  :Sdواریانس محیط؛  :CVضریب تغییرات؛  :biضریب
 :R2ضریب تشخیص؛ :ri2واریانس پایداری؛  :Biپرکینز و جینکز (رگرسیون)؛  :DJiپرکینز و جینکز؛  :Wiاکوواالنس ریک؛  :Piشاخص برتری.

نخواهد بود .از طرفی اکثر پارامترهای پایداری رویکردی
ایستا به پایداری داشته و مقدار عملکر باال را مد نظر قرار
نمیدهند .از طرفی دیگر هر یک از پارامترهای پایداری به
بُعد خاصی از مقوله پایداری میپردازند که لزوماا نتایج آنها
یکسان نیست .با استفاده از روش  ASIIGعلوه بر تجمیع
تمام اثرات پایداری بر مبانی دیدگاهشان ،اثرات و وزن دو
ویژگی مهم گفته شده برای یک ژنوتیپ مطلوب ،یعنی ثبات
و مقدار عملکرد لحاظ میگردد .با رتبهبندی ارقام شرکت
کننده در این آزمایش بر اساس روش  ،ASIIGرقم کرونیکی
که از نظر مقدار تولید در جایگاه دوم قرار داشت ،در مجموع
با شباهت  80درصدی به رقم ایدهآل ،مطلوبترین رقم با

شناخته میشود و رقـم کنسـروالیا علـیرغـم تولیـد بـاال
از ناپایـدارترین ارقـام شـرکت کننـده در آزمـایش تعیـین
گردید (جدول .)5
روشهـــای تنـــارازو ( )1995نیـــز عمومـــا ارقـــامی بـــا
عملکــرد پــایین را بــه عنــوان مــواد ژنتیکــی بــا ثبــات
برگزیدنــد .ایــن موضــوع مــیتوانــد نشــاندهنده عــدم
همــاهنگی بــین مقــدار تولیــد و پایــداری ارقــام باشــد
(جمشیدیمقدم و پورداد.)2013 ،1
دو پارامتر ثبات در عملکرد و مقدار عملکرد از ویژگیهای
مهم یک رقم مطلوب است .زیرا در عمل رقمی با ثبات اما
دارای عملکردی پایین ،کاربردی نداشته و مقرون به صرفه
1. Jamshidimoghaddam and Pourdad
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جدول  -5آمارههای پایداری ناپارامتری برای هشت ژنوتیپ شرکت کننده در آزمایش
ژنوتیپ

SI1

Z1

SI2

Z2

SI3

SI6

NP1

NP2

NP3

NP4

RS_Kang

آربکین

2

0/7

2/8

0/86

0/88

1

1/2

0/4

0/47

0/63

10/5

کنسروالیا

4/2

4/45

14/7

12/84

4

3

2/8

2/8

1/71

2/1

3

کرونیکی

2/2

0/32

3/3

0/55

0/44

0/89

1/2

0/6

0/9

1/22

3

آربکین

3

0/25

6

0/08

1/27

0/94

1/8

0/36

0/45

0/61

11

روغنی

3/6

1/7

8/8

1/81

1/7

0/97

2/2

0/31

0/4

0/55

10

شنگه

1/8

1/22

2/3

1/25

0/16

0/32

1/2

0/15

0/18

0/24

12

تخم کبکی

2/8

0/06

5/3

0

1/02

0/91

1/8

0/36

0/36

0/49

13/5

زرد

3/6

1/7

8/2

1/25

4/48

2/1

2/2

0/44

0/61

0/86

9

بیشتری خواهد داشت ،برای ژنوتیپ کرونیکی نیز همین
موارد صادق است (جدول .)6
یکی از ویژگیهای مهم روش  ASIIGاین است که با توجه
به فواصل ارقام شرکتکننده از ایدهآل و ضدایدهآل میتوان
گرافی طرحریزی کرد که با پراکنش دادهها بر این معیار
میتوان ژنوتیپهای شرکت کننده در آزمایش را گروهبندی
نمود و مطلوبترین ژنوتیپها و نامطلوبترین آنها را
شناسایی کرد و مقدار نرخ ریزش ارقام از مطلوب به ضد
مطلوب و در نتیجه ،شدت تفاوتها در بین ارقام را شناسایی
کرد .بر این معیار ارقام کرونیکی و کنسروالیا با قرار گرفتن
در چارک کاملا پایدار ،از حداکثر مطلوبیت برخوردارند و
ارقام روغنی ،شنگه و تخمکبکی که عموماا ارقامی کم
محصول هستند به عنوان نامطلوبترین ارقام از نظر تجمیع
ثبات و عملکرد شناخته شدند .نرخ ریزش با ضریبِ
رگرسیونِ  0/45نشان داد که تفاوت نسبتاا باالیی از نظر
انتخاب بین ارقام وجود دارد و نرخ ریزش ارقام از مطلوبیت
به ضدمطلوبیت با سرعت باالیی اتفاق میافتد .با توجه به
این موضوع انتخاب ارقام در نزدیکی قله پایداری میتواند
تفاوت چشمگیری در مقرون بهصرفه بودن کشت و کار این
ارقام در محیطهای تحت کشت داشته باشد.

ثبات و با عملکردی باال تعیین گردید و پس از آن رقم
کنسروالیا با باالترین مقدار تولید با شباهت  77درصدی به
رقم ایدهآل در رتبه دوم قرار گرفت .رقم شنگه اگرچه از
ثبات در عملکرد باالیی در آزمایش برخوردار بود اما به دلیل
تولید بسیار اندک محصول ،در رتبه آخر با توجه به ابعاد این
روش قرار گرفت .در تحقیقی که توسط نجفیمیرک و
همکاران ( )2018و با استفاده از روش  SIIGانجام گرفت
اکثر ژنوتیپهای انتخاب شده ،دارای پایداری باال و
عملکردی متوسط بودند .به دلیل دخالت ندادن وزن مناسب
در این روش برای دو عامل پایداری و روشهای برآورد
سازگاری ،عملا این روش همچنان با قدرت بیشتر برای
پارمتراهای سازگاری برای تعیین ژنوتیپ مطلوب عمل
میکند و نقش عملکرد جزئی است ،این اتفاق به خصوص
زمانی که پارامترهای سازگاری بیشتری در محاسبات وارد
میشوند ،مشهودتر خواهد بود .اما در روش  ASIIGمقدار
مطلوبیت ارقام بین دو عامل پایداری و عملکرد به صورت
مساوی موازنه میگردد و افزایش تعداد پارامترهای محاسبه
شده نیز تأثیری در برابری وزنها نخواهد داشت .بنابراین
ارزشی برابر برای هر دو جزء مهم یک ژنوتیپ مطلوب در
نظر گرفته میشود.
با در نظر گرفتن دو جزء عملکرد و پایداری به طور همزمان
و وزن یکسان برای انتخاب ،در روش  ASIIGو بررسی
تفاوت رتبهها نسبت به روش  ،SIIGمشخص میشود ،رتبه
ژنوتیپها در تمام حاالت بین دو روش متفاوت است .بدون
در نظر گرفتن وزن یکسان برای عملکرد و پایداری ،ژنوتیپ
کنسروالیا در روش SIIGدر رتبه آخر واقع شده ،حال آنکه
با توجه به عملکرد باالی این ژنوتیپ و اعمال وزن یکسان
برای عملکرد و پایداری در روش  ASIIGاین ژنوتیپ در
رتبه دوم قرار گرفته است و لذا شانس انتخاب بسیار

نتیجهگیری کلی
بهطور کلی ،ارائه روشی همه جانبهنگر که بتواند علوه بر
تجمیع اثرات مهم مقدار و ثبات عملکرد ،توزینی مناسب
بین روشهای مختلف برآورد سازگاری و عملکرد حاصل
کند ،اَمری حیاتی و اجتنابناپذیر است .روش  ASIIGبا
رویکردی منطقی و با کیفیت علوه بر تجمیع اثرات در
توزیع وزنهای عوامل موثر کارساز است .روش ASIIGعلوه
بر رتبهبندی مواد ژنتیکی در آزمایش قدرت گروهبندی
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جدول  -6نمرات  ASIIGو رتبههای ژنوتیپهای شرکت کننده در آزمایش
ژنوتیپ

فاصله از ایده آل

فاصله از ضد ایده آل

رتبه

SIIG

رتبه

تفاوت رتبه

آربکین

0/09702

0/11465

ASIIG
0/541644

3

0/78377

1

2

کنسروالیا

0/060381

0/198694

0/766938

2

0/19886

8

-6

کرونیکی

0/043056

0/167413

0/795429

1

0/71926

6

-5

آربکین

0/139622

0/080702

0/366286

5

0/77995

2

3

روغنی

0/169322

0/060572

0/263478

7

0/73920

4

3

شنگه

0/19913

0/05569

0/218546

8

0/73642

5

3

تخم کبکی

0/161195

0/064977

0/287289

6

0/75778

3

3

زرد

0/110451

0/100799

0/477155

4

0/57814

7

-3

نمودار  -1پراکنش ژنوتیپها بر اساس روش ASIIG

عملکرد و ثبات در روش  ASIIGراهکاری مهم در انتخاب
است .با توجه به اهمیت و پیچیدگی پدیده سازگاری و
شناسایی آن تحقیقاتی گستردهتر چه از بُعد زمان و مکان و
چه مواد ژنتیکی را میطلبد .بنابراین اهتمام محققین
بهنژادگر در انتخاب روشی صحیح و منطقی در تعیین
ژنوتیپهای مطلوب میتواند زارعین را به سمت انتخاب
ارقام درست با توجه به محیط کشت ترغیب نماید.

ارقام را نیز دارد .تعیین نرخ ریزش ارقام از مطلوبیت به
ضدمطلوبیت کمک میکند تا ارزش ،اهمیت و سودمندی
دست زدن به انتخاب در میان ژنوتیپها تعیین گردد .در
میان ژنوتیپهای آزمایشی این پژوهش مشخص گردید که
ارقام کرونیکی و کنسروالیا اگرچه از نظر صفات پایداری
چشمگیر نبودند اما با توجه به اینکه مقدار تولید در سایر
ارقام نسبت به این دو رقم به شدت پایین است ،ناگزیر ،این
ارقام مطلوبترین شناخته شدند .ایجاد توازن بین مقدار
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