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مقدمه
یکی از ) Thymus kotschyanus(یشن کوهیآو

باشد که کاربردهاي هاي جنس آویشن میمهمترین گونه
وسیعی در زمینه بهداشتی، دارویی و صنایع غذایی دارد. 

ست که داراي ایدناسانس مهم 10اسانس فنلی آویشن جزء 
رنده اکسیدانی، نگهداخواص ضد باکتریایی، ضد قارچی، آنتی

باشد پیري پستانداران میدر دهنده خیرأتطبیعی غذا و 
)Seidler et al., اثر متقابل ژنوتیپ و محیط یکی از ). 2008

نژادي براي ارزیابی و هاي بهمسائل مهم و پیچیده برنامه
شمار بهها و ارقام پرمحصول و سازگارمعرفی جمعیت

در مقایسه ویژهبههاي اصالحی برنامهبیشتر. در رودمی
علت وجود اثرات متقابل به،هاي مختلفها در محیطژنوتیپ

هاي مختلف ها در محیطمحیط، تظاهر ژنوتیپژنوتیپ 
,Allard(متفاوت است و همین دلیل توصیه به).1964

هاي وسیع دشوار هاي برتر در محیطمعرفی ارقام یا ژنوتیپ
,Eberhart & Russell(است ر متقابلاثالبته ).1966

بین ژنوتیپ و ژنوتیپ و محیط باعث کاهش همبستگی
Brandle)دهدمیکاهش را ی انتخاب یفنوتیپ شده و کارا

& Meverty, اختالفات دهد تحقیقات نشان می. (1994
هاي هاي رطوبتی و دماهاي روزانه و یا دورهفصلی، تنش

عوامل ناپایداري بوده و نقش مهم و ازجملهافشانی گرده
ایجاد اثر متقابل ژنوتیپ و محیط ایفا در اي کنندهعیینت

کنند. عوامل مذکور علت بروز تفاوت در رتبه هریک از می
& Bellستندهدو جزء اصلی اثر متقابل  Eagles, 2001)( .

محیط بسیار تغییرات ناشی از اثر متقابل ژنوتیپ هرحال به
در عملکرد ی یتنهابهبیشتر از تغییرات ناشی از اثر ژنوتیپ

,Dixon(استک محصول ی مترین موضوع در مه. )2000
از مطلوب، پایداري تولید اسانس است. ییمعرفی ارقام دارو

مختلفيهااکسشند اسانس در یتولارزیابی پایداريرواین
)Thymus kotschyanus(اي هر هویژگیبهدستیابیبراي

راي شرایط مناسب بهاي برتر و اکسشنمعرفی واکسشن
هاي روشالبته ی کشور ضروریست. یمختلف آب و هوا

محیط و منظور تحلیل اثر متقابل ژنوتیپبهمختلفی
پیشنهاد شده است. ن امحققارزیابی پایداري ژنوتیپی توسط 

يداریپایبررسیکليهارها، روشیاز منظر پارامترها و متغ
روش انس، یه واریبر تجزیمبتنيهااز: روشعبارتند

يهابر روشکید أتره با یچند متغيها، روشیونیرگرس
سرانجامو AMMIیو مدل کاهشیپیه واکنش ژنوتیتجز

اگر واریانس محیطی یک ژنوتیپ . يپارامترریغيهاروش
ها برابر با میانگین واکنش تمام کم باشد، واکنش آن به محیط

باقیمانده از مدل MSهاي آزمایش باشد و ژنوتیپ
ژنوتیپ ونی بر شاخص محیطی کوچک باشد، آن رگرسی

Lin(پایدار است & Binns, 1991( .
،و راسلبراساس مدل پایداري رگرسیونی ابرهارت

) sdiو انحراف از رگرسیون ()bi(ارزش ضریب رگرسیون 
د. یک جمعیت پایدار با میانگین وشمیبراي ژنوتیپ محاسبه

) و انحراف bi=1عملکرد باال، داراي ضریب رگرسیون یک (
Eberhart).باشد () می2sdi=0از رگرسیون برابر صفر ( &

Russell, کان عامل قابل کنترل ملین و بین ده یعقبه1966
اي تهیوار،بیان کردنداست. آنان ینیبشیر قابل پیو سال غ

ش نوسان یمورد آزمايهادار است که در طول سالیپا
يهان سالیانس بین واریگانیمرواز این،داشته باشديکمتر

شنهاد کردندیپيداریعنوان پارامتر پابهراهادرون مکان
)Lin & Binns, 1991(.

,Wi) (Wrickeبراساس اکواالنس ریک ( 1962(،
هاي با ضریب ریک پایین داراي انحرافات ژنوتیپ
ها و داراي پایداري بیشتري تر از میانگین محیطکوچک
ام در iپ یانس ژنوتیرآورد واربشوکالنیهمچنهستند.

يبندمانده حاصل از طبقهیمختلف را براساس باقيهاطیمح
,Shukla(کردشنهاد یط پیپ و محیدو طرفه ژنوت 1972( .

بههیتجزانس،یه واریتجزلیقبازمتداوليآماريهاروش
و همکاران زوبلتوسط یخطونیرگرسویاصليهامؤلفه

برايهاروشنیانددادنشانو دهشسهیمقابا هم) 1988(
GGEروش باشند. یمنثر ؤمطیمحچنديهادادههیتجز

Biplotریتفسویچشمیابیارزبرايدیمفاریبسيابزار
باشد.میآنهامتقابلاثروهاطیمحارقام،يالگوپاسخ

متغیرهمزمان دورفتارارائهویگرافیکشینماپالتباي
ها مکانونیرگرسجینتاریتفسبرايتپالبايروشباشد. یم
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دربارهیاطالعاتن روشیادرشود.میاستفادهزین
ط یمحوپیژنوتمتقابلاثرحاصل ويامنطقههايشیآزما

يبندگروه،مدلنیافردبهمنحصریژگیوشود.میارزیابی
ت صوربهواندبودهیمشابهرفتاريداراکهاستییهاطیمح

ریزایطیکدام محدررقمکدامکندمیمشخصیکیگراف
Yan(استبرخورداريباالترظرفیتازگروه et al.,

ازحاصلاز مقادیربایدپالتبايرسمبراي).2000
یکدرهامحیطوهابه ژنوتیپمربوطهمتغیرچندهايمدل

ط، یآنجا که عامل محکرد. ازاستفادهطور همزمانبهوشکل
منابعازپالتبايروشدررواینازاست،رلکنتقابلغیر

استفادهمحیطدرژنوتیپGGEاثرمتقابلوژنوتیپتغییرات
آورد. دردستبهراقابل اعتماديبتوان نتایجتا،شودمی

در هاژنوتیپپایداريتفسیربرايAMMIمدل بامقایسه
استفادهرسد کهمینظربهعملکرد،ايناحیهيهاآزمایش
محیطژنوتیپاثر متقابلوژنوتیپاثرمنبعدوازهمزمان

Gabriel(باشدداشتهدربرراموثرترينتایج et al., 1971( .
ارزیابی و معرفی موردتحقیقات نسبتا زیاد در وجودبا

Thymus(گونههاي مختلف عملکردي و اسانس ویژگی

kotschyanus( ،یداري ارزیابی پامورددر هیچ تحقیقی اما
و یمنابع داخلآن در هاي مختلف عملکرد اسانس جمعیت

ازجمله هاالبته در سایر گونه. نشدافت ییخارج
يگل محمدشناکس35عملکرد يداریپامحمدي، گل

)Rosa damascena (با تمام مناطق کشور در یمتعلق به تقر
هاي د. واریانس بین اکسشنیگردمختلف ارزیابی ایستگاه8

و واریانس محیط (و اجزاي آن) از لحاظ تمام گل محمدي
يمحیط (و اجزا× صفات مورد بررسی و واریانس اکسشن 

وزن گلبرگ به استثناي نسبت آن) هم براي تمام صفات به
) بود. اثر متقابل براي دو صفت وزن p≥01/0دار (معنیگل 

) و هم یفیگل و درصد ماده خشک گل هم از نوع متقاطع (ک
اما براي طول دوره گلدهی، تعداد گل ،بود) ی(کمغیرمتقاطع 

طور عمده از نوع در پایه، عملکرد گل و بازده اسانس به
-مناطق نیمهأمنشمدي با هاي گل محشناکسمتقاطع بود. 

،هاي منطقه کاشانشناکسخشک و خشک مانند گروه 
تر، تعداد گل در پایه و عملکرد داراي دوره گلدهی طوالنی

درصد ماده خشک گل و نسبت گلبرگ به گل گل بیشتر و 
Yousefi(باالتر بودند et al., يگریق دیتحقدر.)2009

پنیرباد دارویی از گونهپیژنوت30يداریو پايسازگار
(Withania somnifera)الت یا8شه در یعملکرد ريبرا

ت ی. شش جمعدیگردیابیارزGGE biplotروش بههند
مناطق مختلف يشه برایعملکرد ريداریپايسازگار و دارا

Laiدند (یگردییشناسا et al., 2015( .
نعناي مختلفيوارهایکولتيدارین پاییمنظور تعبه

3یوار مختلف طیکولتMentha arvensis(،10(وحشی
، AMMIقرار گرفت. مدل یمنطقه مورد بررس3سال در 

د را از نظر عملکرKosi, Kushal and Saryuتهیسه وار
Laiکرد (یدار معرفیپا،اسانس et al. در ن ی. همچن)2013

Trigonella)شنبلیلهپ مختلف یژنوت10یشیآزما

foenum-graecum) ياریط آبیمنطقه در دو شرا14در
عملکرد دانه و ومطالعه یجنوبيم در آلبرتاینرمال و د

ق ین تحقیشدند. در ایابیثره مختلف ارزؤزان مواد میم
و ییایمیوشیبيهایژگیها بر وو ژنیطیط محیراارتباط ش

ط مختلف یعملکرد آنها در شرايدارین پایو همچنیزراع
.دین گردییتع

هامواد و روش
تولید گیري ي حاصل از اندازههادر این آزمایش داده

در ) 1(جدول آویشن کوهی اکسشن20بوته از 15اسانس
ماوند، اصفهان، دشامل ایستگاه 11شرایط نرمال و در 

، قم، تبریز، تهران، یزد و يگلستان، همدان، خراسان، مرکز
ي خرد شده در مکان که در آن هادر قالب طرح کرتزنجان 

عنوان کرت فرعی در نظر گرفته به)1392و 1393ها (سال
د اسانس از حاصلضرب درصد یتولند.شدشد، تجزیه مرکب 

ایداري پشد. اسانس در عملکرد ماده خشک حاصل
ها بر اساس اثرات متقابل ارزیابی گردید. اکسشن
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.Thاکسشن20مشخصات -1جدول  kotschyanusمورد مطالعه
أمنشنمونهشمارهکدأمنشنمونهشمارهکد
1نامعلوم 12723763قزوین 312948
2نامعلوم 22923124قزوین 512953
زالیگودر1478916زنجان 719307
4زنجان 25019266زنجان 819357
تهران15118803غربی آذربایجان1019587
نقده35418063زنجان 1119304
زرند25618316غربی آذربایجان1717969
2سنندج 15814297سنندج 2116991
1ارومیه 36714212قزوین 2217091
2ارومیه 7014216دیواندره2317010

وSASافزار نرمبا استفاده از هادادهتجزیه مرکب 
صورت نمایش بهو Yanروشبه GGE biplotتجزیه 

افزار نرمتوسطمحیطوژنوتیپمتقابلاثرگرافیکی
PBTools V1.4 شد انجام)Yan et al., ن یدر ا. )2000

ط یپ و محی) و اثر متقابل ژنوتGپ (یاثر ژنوتروش 
)GEت صوربهه در مجموع آنها را ) کGGE نشان
ن ینش ارقام هستند. ایمهم در گزيدهند، از فاکتورهایم

ها و پیهم ژنوت،برآورد شدهیکیت گرافصوربهفاکتورها 
ش داده شدند.ینمایکیت نمودار گرافصوربهها طیهم مح

کدام "يالگوپالت بايينمودارها،ن روشیدر ا
يبندرتبه، ترندمناسب"طیمحکدامي(ها) براپیژنوت
ب همزمان یبر اساس ترکهاپیژنوتشدند ویکیگراف

در مقابل هاطیمحیندگیت نمایقابل، يداریعملکرد با پا
يبندرتبه، هاپیک ژنوتیدر تفکهاطیز محیقدرت تما

يبندگروهو پ مطلوبیبر اساس ژنوتهاپیژنوتیکیگراف
ک ینها در تفکآشابه بر اساس تشابه و عدم تهاطیمح

.دندیرسم گردهاپیژنوت

جینتا
اثرات اصلی محـیط،  هامرکب دادهتجزیه واریانس در

احتمـال  در محیط در سـطح  اکسشنو اثر متقابل اکسشن
ـ و سـهم وار دارمعنی%1يخطا ـ انس محـیط، وار ی انس ی

ـ ترتبهدر محیطاکسشنانس اثر متقابل یو واراکسشن ب ی
سـهم  البتـه  ). 2بود (جدولدرصد5/23و 7/3و 8/57

ـ بـود واریانس اثر متقابل قابـل توجـه    ـ واری. بزرگ انس ی
جـاد  یاست که باعـث ا هاطین محیانگر اختالف بیط بیمح

هـاي شـد. در آزمـایش  در محـیط اکسشناثرات متقابل 
درصـد و سـهم   80معموال سهم محیط ،چندمکانی نرمال

باشد رصد مید20اکسشن و اثر متقابل اکسشن در محیط 
)Gauch & Zobel, شـدن ایـن اثـر   داربا معنـی . )1997

را انجام داد. هااکسشنتوان تجزیه پایداري می
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ستگاهیا11در یشن کوهیآواکسشن20اسانس انس مرکب عملکردیه واریتجز-2جدول 
%dfMSSSمنابع

94/128/57**10مکان
33466/09/6تکرار داخل مکان

431/07/3*19اکسشن
277/05/23**190اکسشن در مکان

627029/03/8خطا
879کل

درصد1و 5اشتباهدر سطح احتمالداری= معن* ,**

نمودار چند يبا الگوهااکسشنبررسی سازگاري 
یضلع
رسم نمودار GGE biplotمهم روش ياز کاربردهایکی

ن نمودار یاز اتوان با استفادهمیاست کهیچندضلع
مربوط به یش چند ضلعیکرد. نمایگوناگونيرهایتفس

ارائه شده1ط در شکلیمح11در اکسشن20ن یانگیم
که حداکثر فاصله را از ییهااکسشنن نمودار یاست. در ا

ک یو هگر وصل شدیکدیمختصات دارند، به أمبد
یمختصات خطوطأمبد. سپس از را تشکیل دادندیچندضلع

بزرگ يهاطیرسم شده و محین چند ضلعیضالع ابر ا
,Yan & Kangد (یگردل یتشک ين نمودار برای). ا2003

،مناسب استطیکدام محيبرااکسشنکدام اینکهنییتع
در 54و 17،51، 11، 21، 10يهااکسشن. فتکار ربه
قرار دارند. یچند ضلعيهاسأر

ط به یمح11ن اضالع رسم شد،یکه بر ایبا خطوطالبته 
، يط خراسان، قم، مرکزیمحمگام شد. در یط تقسیمحمگا3

و 54، 51، 27، 5يهااکسشنزد، زنجان و تهران یدماوند، 
که طوريبهداشتند. هاطین محیبا ایاختصاصيسازگار56

ز و همدان عملکرد یط تبریمحمگادر 17و 3يهااکسشن
ط یمحمگادر 50و 70، 8، 10يهااکسشنداشتند. یمناسب

يهااکسشنداشتند. یاختصاصياصفهان و گلستان سازگار
پالت قرار بايک مرکزیکه در نزد23و 22، 58، 47، 67

بوده و هاطیدر تمام محیعملکرد متوسطيداشتند، دارا
ند.اشتدیعموميسازگاریعبارتهب

11شن در یآواکسشن20انطباق یکیش گرافینما-1شکل 
عملکرد اسانسياط بریمح

اسانس و بر اساس عملکردهااکسشنیابیارز
يداریپا

ط بـر  یمحـ 11در اکسشن20يبندرتبهGGEالت پباي
ارائـه شـده  2در شـکل GGE biplotاول لفـه  ؤم2اساس 

گـذرد مین از محور مختصاتیچت نقطهصوربهیاست. خط
ـ یمتوسـط عملکـرد مح  که ـ یط ATCا ی (average Tester

Coordinat)ـ پاوشـود  مـی دهینام نشـان متوسـط را يداری
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ن خط قـرار دارنـد و   یکه حول محور اییهااکسشندهد. می
يشـتر یعملکـرد اسـانس ب  يتر باشـند، دارا کیره نزدیبه دا

کـه از  ATCگر دو سر فلش و عمود بر خط یهستند. خط د
متوســط اســت و عملکـرد ار یــمختصــات گذشـته، مع أمبـد 

يسـمت راسـت آن قـرار دارنـد، دارا    کـه در ییهـا اکسشن
ــانس ب ــرد اس ــتریعملک ــاز ميش ــیانگی ــل م ــند. ین ک باش

ن خـط باشـند و فاصـله    یايک به انتهایکه نزدییهااکسشن
ــا خــط یکمــ ــداشــته باشــند از پاATCب يشــتریبيداری

يبــر روهــااکسشــنب یــترترواز ایــنبرخــوردار هســتند. 
ت صـــوربـــهاز نظـــر عملکـــرد اســـانس ATCخـــط

G54>G27>G5>G51>G56>G29>G70>G23باشد.می
نسـبت  67و 29، 54، 5يهااکسشنن اساس یبر ان یهمچن
ـ ک اکسشن ایدارتر هستند. یها پار اکسشنیبه سا ـ ال بادهی د ی

ـ و از پابـوده ییعملکرد اسانس بـاال يدارا يشـتر یبيداری
مثبـت محـور   يک بـه انتهـا  ینزد،یعبارتهبرخوردار باشد. ب

ـ بـوده و فاصـله آن از ا  هاطین محیانگیم ن محـور حـداقل   ی
ن یبهتــر29و 54، 5يهــان اســاس اکسشــنیــباشــد. بــر ا

ها از نظر عملکرد اسانس هستند. اکسشن

ط بر اساس یمح11شن در یآواکسشن20يبندرتبه-2شکل 
عملکرديداریزان پاین عملکرد اسانس و میانگیم

باشـد.  ه میدر مرکز دایر54اکسشن مطلوب 2در شکل 
این اکسشن داراي میانگین عملکرد اسانس و پایـداري بـاال   

نزدیـک  الهایی که بـه ایـن اکسشـن ایـده    باشد. اکسشنمی
ها هرچه فاصله اکسشنالبته شوند. تر تلقی میباشند، مطلوب

ـ     هـاي  عنـوان اکسشـن  هاز اکسشن مطلـوب بیشـتر باشـد، ب
ند. شونامطلوب تلقی می

هاطین محیابط برویکیه گرافیتجز
ـ يادیتشابه ز3براساس شکل  ـ یب هـا طیمحـ ین برخ

ـ یو در مقابـل همبسـتگ  شتوجود دا ـ یمنف ـ یب ین برخ
ـ ی. اگر زاوشتگر وجود دایديهاطیمح ين بردارهـا یه ب
یدهنـده همبسـتگ  درجه باشد، نشـان 90کمتر از یطیمح

درجه 90ش از یبهاطین محیه بین آنها و اگر زاویمثبت ب
ه یهاست. زاوطین محیایمنفیدهنده همبستگشانباشد، ن

خراسـان، قـم، دماونـد و    يهـا طیبردار محییراستاو هم
ـ درجه است و همـه آنهـا   90کمتر از يمرکز ک گـروه  ی
ــ ــکیمح ــد.یط تش ــهل دادن ــب ــن ترتیهم ــب زاوی ــی ن یه ب

زاویه ت صوربهزد یاصفهان، تهران، زنجان و يهاستگاهیا
مثبت وجود دارد. یبستگمآنها هن ین بیحاده است، بنابرا

ز و همـدان  یتبريهاستگاهیبا اهاستگاهین مجموعه از ایا
ـ ارو از این،ندشتو متضاد دایرابطه منف هـا طیمحمگـا ن ی

. شدنددر مکاناکسشنموجب اثر متقابل 
، هـا طین محیبیپالت همبستگبايدیگر مهمیژگیو

يبـرا یاست کـه شاخصـ  هاطیک از محیطول بردار هر
ـ یز از ویت تمایباشد. قابلمیهاطیز محیت تمایقابل یژگ

ـ فاقـد قابل يهاطیکه محيرطوبهباشد، میطیهر مح ت ی
ـ در مـورد ژنوت يدیتوانند اطالعات مفیز نمیتما هـا پی

,Yan & Yangند (کنارائه  طول بردارها ی). بررس2003
ز، اصفهان و گلسـتان  یستگاه خراسان، تبرید که اانشان د

ز ین نقش آنها در تمایبنابرا،شتهن طول بردار را دایشتریب
ـ . بقبـود هـا مهـم   اکسشن يکـه بردارهـا  هـا ایسـتگاه ه ی

ها اکسشنز یدر تماينقش کمتريد، داراشتندايترکوتاه
ند.ودب
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ن یسه بیو مقاهاطین محیروابط بیکیگرافیه زتج-3شکل 
هااکسشنک یها از نظر تفکآن

ط مطلوبیبر اساس محهاطیمحیابیارز
وجـود  ATCخـط  يدر انتهایره کوچکیدا4در شکل

اسـت.  يت مجازصوربهمطلوب یط فرضیدارد که نقطه مح
شتر و فاصله آن بـا خـط  یبیطیهرچه طول بردار محالبته 

ATCـ ط ایط مذکور به محیکمتر باشد، مح ـ نزدالدهی تـر  کی
,Yanاست ( خراسـان و  هـاي ستگاهین اساس ای). بر ا2001

يشـتر یو نقش بشدهیک به مطلوب تلقیط نزدیاصفهان مح
داشتند. هااکسشنز یدر تما

در مقابل هاطیعملکرد اسانس محیکیگرافيبندرتبه-4شکل
آلمحیط ایده

هااکسشنن یروابط بیکیه گرافیتجز
ـ وجود دارد. اگر زاوهااکسشنین برخیبيادیتشابه ز ه ی

ن آنها یمثبت بیدهنده همبستگباشد، نشانن بردارها حادهیب
ـ اکسشنبردار ن یه بیو اگر زاو درجـه باشـد،   90ش از یها ب

ن راسـتا  یست. در اهااکسشنن یایمنفیدهنده همبستگنشان
ی همبسـتگ يدارا5و 56،51، 27، 54يهااکسشنمجموعه 

و بـه  هل دادیک گـروه پرمحصـول تشـک   یگر یو با همدبوده
زد، زنجان و تهـران  ی، دماوند، ي، قم، مرکزط خراسانیمحمگا

ن یبیپالت همبستگبايدیگر مهمیژگیند. وشتدايسازگار
ـ ، طول بـردار آنهـا در هر  هااکسشن ـ ی . بـود هـا طیک از مح

و 10، 56،51، 27، 54، 17،11يهـا اکسشن،مثالعنوانبه
.)5-شکل(بودنديشتریبطول برداريدارا21

از لحاظ عملکرد هااکسشنن یروابط بیکیگرافیه زتج-5شکل 
اسانس

بحث
از حکایتستگاه یا× اکسشنمتقابل اثرشدن دارمعنی
ي مطالعه شده از لحاظ عملکرد اسانس و هااکسشنتفاوت 

. داشتایستگاهازده یپاسخ به شرایط متفاوت مکانی در 
شتر از سهم یار بیدرصد) بس8/57(انس محیطیسهم وار

انس اثر متقابل یوارسهم و درصد)7/3(سشناکانس یوار
یکیه گرافیدر تجزبود.)درصد5/23(در محیط اکسشن

وندم شدیط تقسیمحمگا3ط به یمح11، هاطیمح
ط اصفهان و یمحمگادر 50و 70، 8، 10يهااکسشن
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بر هااکسشنیابیارزداشتند.یاختصاصيگلستان سازگار
يهااکسشنکهشان دادنيداریاساس عملکرد اسانس و پا

ها هستند.ن اکسشنیبهتر29و 54، 5
،هاطین محیروابط بیکیه گرافیدر تجزن یهمچن

ط یک گروه محیيخراسان، قم، دماوند و مرکزيهاطیمح
ز و همدانیتبريهاستگاهین مجموعه با ایل دادند. ایتشک

در اکسشنموجب اثر متقابل که و متضاد داشتند یرابطه منف
ز، یستگاه خراسان، تبریاطول برداریاز طرفکان شد. م

نقش آنها در دهنده بود که نشانن یشتریاصفهان و گلستان ب
خراسان و اصفهان ايههستگاین ای. همچنبودها اکسشنز یتما
در يشترینقش بدند ویگردیک به مطلوب تلقیط نزدیمح
ن یط بروابیکیه گرافیتجزبراساسداشتند.هااکسشنز یتما

5و 56،51، 27، 54يهااکسشنمجموعه ، هااکسشن
ل یک گروه پرمحصول تشکیگر یو با همدداشتندی همبستگ

زد، ی، دماوند، يط خراسان، قم، مرکزیمحمگاداده و به 
.نشان دادنديزنجان و تهران سازگار

هااکسشنیک دید کلی با توجه به محل قرار گرفتن در
که را ییهااکسشنتوان می،مختلفيهاپالتبايدر

نشان ،دارندرا ط یبیشترین سازگاري اختصاصی با هر مح
یشن کوهیآومانندییاهان دارویدر گکردد توجه یباداد. 

به حداکثر عملکرد اسانس است یابید، دستیتولییهدف نها
اسانس عملکرد ماده خشک و درصدیژگیکه خود از دو و

GGEه یج تجزیاساس نتابررواز اینگردد.میلیتشک

Biplot54يهااکسشنعملکرد اسانس، مجموعه يبرا
ن ی(قزو5و (زرند) 56(تهران)، 51)، 1(نامعلوم 27، (نقده)

ک گروه یگر یو با همدبودندیی باالیهمبستگيدارا) 2
ط خراسان، قم، یمحمگابه یل داده و از طرفیپرمحصول تشک

ن یند. اشتدايران سازگارزد، زنجان و تهی، دماوند، يمرکز
توانندمیند وبوديشتریبيطول بردارهايداراهااکسشن

یشن کوهیآوتوسعه کشت يبرایاکسشنک گروه یعنوان به
رند. یقرار گمورد توجهن مناطق یدر ا
یابیارزمورددر ن امحققر یساهايج با گزارشین نتایا

و ییاروو دیزراعيهامختلف گونهيهاتیجمعيداریپا
روش بهيداریه پایج حاصل از تجزیز مناسب بودن نتاین

GGE biplotن ییتعيبرااي در مطالعه. شتدایهمخوان
ز سه یران نیادر مناطق کشت عدس يبزرگ برايهاطیمح
شد ییشناسایط مورد بررسین هفت محیط بزرگ از بیمح

)Sabaghnia et al., يگریق دین در تحقیهمچن). 2008
پنیر باد از گونهپیژنوت30يداریو پايارسازگ

(Withania somnifera)الت یا8شه در یعملکرد ريبرا
ت ی. شش جمعدیگردیابیارزGGE biplotروش بههند

مناطق مختلف يشه برایعملکرد ريداریپايسازگار و دارا
Laiند (شدییشناسا et al., 2015( .

ان کردند، یب) 2015و همکاران (Shuklaیقیدر تحق
یبستگهانیاليو سازگاريدارین پاییت در تعیموفق

ط و روش برآورد یمحپ یت اثر متقابل ژنوتیفیزان و کیمبه
ن اصالح شده یال7ن بار یاوليدارد. آنان برايداریپا

ن ییمنظور تعبهرا)Papaver somniferum(هگوناز مختلف
یابیارزیکیافو گریونیرگرسيهاروشبهآنهايداریپا

NBIHT-4وNBIHT-1, NBIHT-3يهانیکردند. ال

از نظر عملکرد دانه و ییبااليو سازگاريداریپايدارا
بودند. یشیآزمايهاطیدر تمام محثره ؤمزان ماده یم

ن یباالترNBIHT-6وNBIHT-5يهانین الیهمچن
ند.داشتعملکرد دانه يبرایط اختصاصیدر محرا يسازگار

گر توانست یديهابهتر از روشGGE Biplotروش بته ال
.کندیک و معرفیمختلف تفکيهاطیمحيرا براهااکسشن

يسپاسگزار
پژوهشگران يم از زحمات و همکاریدانمیخود الزمبر

ازده استان ییقاتیران و مراکز تحقیایعیبانک ژن منابع طب
م. یینماین پروژه تشکر و قدردانیهمکار در ا
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Abstract
To determine essential oil yield stability in different populations of thyme (Thymus

kotschyanus), 20 plant populations were examined in normal conditions at 11 stations, consisted
Damavand, Esfahan, Golestan, Hamedan, Khorasan, Markazi, Qom, Tabriz, Tehran, Yazd and
Zanjan. Data were analyzed in split plot in location design. Based on combined analysis of
variance, genotype × location interaction was significant at (p>1%). This showed differences of
the studied populations in yield and response to different conditions in eleven locations. In
Graphical analysis, 11 environments were divided into 3 Mega environments. In mega
environments Khorasan, Qom, Markazi, Damavand, Yazd, Zanjan and Tehran, genotypes 5, 27,
51 and 54 showed special compatibility. Genotypes 3 and 17 in Tabriz and Hamadan mega
environment and genotypes 10, 8, 70 and 50 in mega environment of Golestan showed special
compatibility. Assessment based on essential oil yield and stability of genotypes showed that
accessions 5, 54 and 29 were suitable accessions. Graphical analysis of relationships between
the environments, Khorasan, Qom, Markazi and Damavand, formed a group environment.
Khorasan, Tabriz, Isfahan and Golestan locations showed significant role in differentiation of
the studied genotypes. Based on graphical analysis of relationship between the genotypes,
genotypes of 54 (Naghade), 27 (unknown 1), 51 (Tehran), 56 (Zarand) and 5 (Qazvin 2) formed
a high production group presenting special compatibility to mega environment of Khorasan,
Qom, Markazi, Damavand, Yazd, Zanjan and Tehran. The mentioned genotypes could be used
for thyme cultivation in the mentioned areas.
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