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   هاي محلی ماشک در شرایط دیم مراغه هاي مناسب کشت پاییزه از توده نتخاب ژنوتیپا

  صادق شهبازي ، *علیزادهخشنود 

  انموسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مراغه، ایر

  چکیده

هاي  اي در دیمزارهاي کشور با شناسایی و انتخاب موثر ژنوتیپ معرفی ارقام مناسب کشت پاییزه گیاهان علوفه

هاي ساتیوا،  توده محلی ماشک از گونه 25در این پژوهش،  .پذیر است هاي محلی، امکان برتر از بین و درون توده

مراغه مورد  در ایستگاه تحقیقات دیما کنترل تغییرات موضعی در قالب طرح التیس ساده باي و پانونیکا  خوشه گل

هاي درون تکرار، تصادفی فرض  اثر تیمار، ثابت ولی اثر تکرار و بلوكآماري،  هاي در تجزیه. بررسی قرار گرفتند

یس در ها براي عملکرد علوفه، مدل الت همراه  با روند خطی ثابت در طول ردیف نتایج نشان داد که مدل التیس .شد

ها براي تعداد روز تا  هاي کامل تصادفی همراه با روند تصادفی در طول ردیف مورد ارتفاع بوته و مدل بلوك

هاي انتخاب  مقایسه مدل. گلدهی بعنوان بهترین مدل براي کنترل تغییرات موضعی در محل اجراي آزمایش بودند

بهترین مدل در مورد عملکرد علوفه، ارتفاع بوته و  هاي کامل تصادفی نشان داد که استفاده از شده با طرح بلوك

برتر از ماشک   ژنوتییپ 10در نهایت، . درصد برتري نسبی برخوردار بود 92تا  3تعداد روز تا گلدهی از حدود 

و با توجه به انحراف استاندارد بر اساس بهترین برآورد نااریب خطی ژنوتیپ از ماشک پانونیکا  5اي و  خوشه گل

گیري شد  ها بود، چنین نتیجه از آنجائیکه انتخاب بر اساس حداکثر اطالعات موجود در داده .انتخاب شدند مربوطه

  . هاي مناسب کشت پاییزه در این تحقیق بصورت موثري انجام گرفته است که انتخاب ژنوتیپ
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  مقدمه

ــ  ــت پ ــم   کش ــالت دی ــاوب غ ــک در تن اییزه ماش

توانـد ضـمن اصــالح خـاك و پایـداري تولیــد در      مـی 

دیمزارها، با تولید علوفه مرغوب بخـش قابـل تـوجهی    

علیزاده و همکـاران،  (ها را تامین نماید  از نیاز دامداري

ــی). 1393 ــوده  بنظــر م ــه ت ــد ک ــران   رس ــومی ای ــاي ب ه

بخصوص در منـاطق سردسـیر آذربایجـان، کردسـتان،      

زنجان و اردبیل داراي منابع غنـی از ارقـام متحمـل بـه     

توان با ارزیابی موثر و صـحیح آنهـا    سرما باشند که می

بــه ارقــام مناســب کشــت پــاییزه در دیمزارهــاي ســرد  

  . کشور دسترسی پیدا کرد

کارپـا در سـال    رقم مراغه از ماشک گونـه داسـی  

اي دیم معرفی شـد ولـی    بعنوان اولین رقم علوفه 1388

رقـم، بـدلیل تحمـل سـرماي      یرغم پربازده بودن این عل

پایین، امکان استفاده از ایـن رقـم در کشـت پـاییزه در     

اقلیم سردسیر وجود نداشـت و توصـیه کشـت خـالص     

ایــن رقــم بــراي منــاطق ســرد، بصــورت کشــت بهــاره  

هــاي  کشـت ). 89فخرواعظـی و همکـاران،   (باشـد   مـی 

رشد، عـدم   بهاره نیز در اقلیم سرد بدلیل کوتاهی فصل

امکان کشـت در اواخـر زمسـتان و اوایـل بهـار بـدلیل       

وجود برف یا رطوبـت زیـاد در خـاك، فشـرده شـدن      

خـاك مــزارع بــا ورود تراکتــور در اوایــل بهــار و لــذا  

ایجاد مشکل براي محصول بعدي، تنش آخـر فصـل و   

تولید غیر اقتصادي چندان مطلوبیت ندارنـد و از اینـرو   

تحقیقــات دیــم، تغییــر  هــاي موسســه یکــی از سیاســت

علیـزاده و  (هاي دیم بهاره به پـاییزه اسـت    کامل کشت

  ).1393همکاران، 

کـه ممکـن   آزمایشـی   مزارعتغییرات موضعی در 

ــلخیزي   ــتالف در حاص ــی از اخ ــت ناش ــاختمان  ،اس س

هاي زراعی و غیره باشـد   مدیریت ،توپوگرافی ،خاك

باعـث افــزایش اشــتباه آزمایشـی و اخــتالط در اثــرات   

شـوند کـه ممکـن اسـت باعـث اشــتباه در       ارهـا مـی  تیم

ــر شــوند  بنــدي جهــت  بلــوك. انتخــاب تیمارهــاي برت

کنتـرل بخشــی از تغییـرات سیســتماتیک در تحقیقــات   

 Hinkelmann and(اي معرفــی شــده اســت  مزرعــه

Kempthorne, 1994( . ــوك ــتفاده از بل ــا اس ــدي  ب بن

تـوان بهمـراه    مـی ) هاي کامـل و نـاقص   بلوك(مناسب 

هاي اضافی نظیر تجزیـه کوواریـانس، تـا     جزیهبرخی ت

حدي تغییرات را کنترل نمود ولی مقدار قابل تـوجهی  

موسوم به تغییـرات موضـعی،   از تغییرات درون بلوکی 

. گیـرد  هاي معمـولی مـورد توجـه قـرار نمـی      در تجزیه

 ،ناشی از تغییر در خصوصیات خاك موضعیتغییرات 

 Sabbe and ( باشـند  عوامـل زنـده و غیـر زنـده مـی     

Marx 1987; Cressie, 1991.(     ارزیـابی مـوثر ارقـام

هاي آزمایشی از طریق شناسایی الگـوي   در قالب طرح

ــا در نظــر گــرفتن ایــن الگــو در   تغییــرات موضــعی و ب

هـاي آزمایشـی    کـرت . تجزیه آماري امکان پذیر است

اغلـــب فاصـــله ثـــابتی از همـــدیگر دارنـــد بنـــابراین،  

ــه   هــایی کــه مجــاور همــدیگر  کــرت هســتند نســبت ب

از ایـن رو  . هاي دور از هم شباهت بیشتري دارند کرت

ــرض اســتقالل اشــتباهات آزمایشــی کــه یکــی از       ف

هاي اساسی تجزیه واریانس اسـت ممکـن اسـت     فرض

هـاي نزدیکتــرین   در ایـن شــرایط روش . صـادق نباشــد 

. )Wilkinson et al, 1983(شـوند   مطرح می، 1مجاور

ــولیس ــون و  کـ ــر) 1991(گلیسـ ــی از بـ ازش گروهـ

هــاي تلفیقــی میــانگین متحــرك و رگرســیون را   مــدل

هـا یـا    ردیـف (در یـک جهـت    هـا  کـرت  خطـاي براي 

آنها دریافتند که برازش یک . دندکرپیشنهاد ) ها ستون

مدل همبسـتگی بـین اثـرات باقیمانـده در یـک جهـت       

                                                              
1- The nearest neighbor  
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هـاي کامـل تصـادفی را     تواند کارایی طرح بلـوك  می

ــزایش دهــد ــا . اف ــ آنه ــرض ای ــا ف ــفب هــا و  ن کــه ردی

صـورت   ههاي آزمایشـی در مزرعـه بـ    هاي کرت ستون

هـا و   ردیـف (باشند، مدل قبلی را به دو جهت  منظم می

 )1997(گیلمـور و همکـاران   . تعمـیم دادنـد  ) هـا  ستون

بــین تغییــرات طبیعــی و مصــنوعی تمــایز قائــل شــده و 

ــار  ــتنداظه ــی از    داش ــی ناش ــرات طبیع ــراي تغیی ــه ب ک

خاك، عمق خاك و غیره بایـد  غیریکنواختی رطوبت 

از اینـرو   .دکـر از ساختارهاي همبستگی خطی استفاده 

صـورت محصـول مسـتقیم     آنها تغییـرات طبیعـی را بـه   

هـا   ها و ردیـف  یک ساختار همبستگی خطی بین ستون

تغییرات مصنوعی شامل اثـرات ایجـاد   . ددنکر تعریف

ایـن عملیـات معمـوال    . باشد شده با عملیات زراعی می

ها بـا اثـرات تصـادفی ظـاهر      ها و ستون ل ردیفدر طو

صورت یـک رونـد    می شوند که اثرات تجمعی آنها به

ردیفـی یـا سـتونی و     1خطی، روند درجه سـوم، تقابـل  

 ,Gilmour et al( باشـد  ها قابل برازش مـی  کوواریت

ــی ).1997 ــت   یعن ــدل ثاب ــک م ــین   ،در ی ــتگی ب وابس

وان هاي مختلف را می تـ  اشتباهات آزمایشی در کرت

. با اسـتفاده از رابطـه اشـتباهات تصـادفی کنتـرل نمـود      

ابتـدا رگرسـیون خطـی بـین اشـتباهات       ،بعبارت دیگـر 

هـاي مختلـف بـرآورد شـده سـپس       آزمایشی در کرت

بعنوان یک عامل کنترل تغییرات از ایـن رابطـه خطـی    

درست نظیـر تجزیـه کوواریـانس کـه      شود میاستفاده 

ــا     ــی بــین تیم ــدا رابطــه خط ر و کوواریــت در آن ابت

 .آیــد شناســایی شــده، ســپس تصــحیح الزم بعمــل مــی

ارزیابی اثرات ژنـوتیپی در حضـور تغییـرات موضـعی     

نیازمند برآورد پارامترهاي واریـانس و کوواریـانس بـا    

استفاده از آلگوریتم حـداکثر درسـت نمـایی محـدود     

                                                              
1- Contrast 

). Patterson and Williams, 1976(باشـد   شـده مـی  

انـد   روشی را معرفی کـرده  )2001(سارکر و همکاران 

) Akaike, 1974(کـه بـا اسـتفاده از معیـار آکـائیکی      

تواند بهترین مدل را شناسایی کرده سپس عملکـرد   می

ــر اســاس آن مــدل تصــحیح    تیمارهــاي آزمایشــی را ب

ــد ــعی در    . نمایـ ــرات موضـ ــه تغییـ ــتفاده از تجزیـ اسـ

آزمایشـات مقایســه ارقــام غــالت و حبوبــات گــزارش  

 Grondona et al, 1996;Gilmour et(شـده اسـت   

al, 1997; Sarker et al, 2001 (  ولی استفاده از ایـن

اي مشـاهده   نژادي گیاهان علوفـه  هاي به روش در برنامه

  .  نشده است

کشـت پـاییزه تحـت     در شناسایی منابع مناسب ماشک

ــم  ــرایط دی ــت     ش ــعی، جه ــرات موض ــرل تغیی ــا کنت ب

ــوا  بهــره ــوارثی کشــور بعن ــرداري از ذخــایر ت ــابع ب ن من

ارقـام   ایجـاد و  هـاي بـه نـژادي    سازگار ملـی در برنامـه  

ــاطق  ــه من ، هــدف اصــلی ایــن کشــور ســردســازگار ب

  . پژوهش بود

  ها مواد و روش

آوري شـــده از  ماشـــک جمـــعتـــوده بـــومی  25

شـرقی و زنجـان متعلـق     استانهاي کردستان، آذربایجان

در  4و پانونیکـا  3اي خوشـه  ، گـل 2هـاي سـاتیوا   به گونـه 

ــ ــب ط ــرار در   قال ــا دو تک ــع ب ــیس مرب ــتگاه رح الت ایس

ــه   ــم مراغ ــات دی ــایی  (تحقیق ــرض جعرافی  37° 15´ع

متـر   1720شرقی با  46° 20´شمالی و طول جعرافیایی 

مــورد ارزیــابی قــرار ) ارتفــاع از ســطح دریاهــاي آزاد

 4بـوده و هـر تـوده در     پـاییزه کشت  بصورت . فتندگر

هـدف   آزمـایش در ایـن  . شـد متـري کشـت    2ردیـف  

فولـوژیکی و غربـال نمونـه    رررسی صفات زراعی، موب

                                                              
2- V. sativa 
3- V. villosa 
4- V. panonica 
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صـفات مـورد   . دوبـ در مزرعه  سرماتحت شرایط تنش 

تعــداد روز از ( ارزیــابی شــامل تعــداد روز تــا گلــدهی

ارتفـاع بوتـه    ،)ها گلدهی در کرت% 50زمان کاشت تا

بوته تصادفی از هر کـرت در زمـان    5میانگین ارتفاع (

ــیدگی ــرد) رسـ ــه خشـــک  و عملکـ ــام در علوفـ هنگـ

هاي کـرت بعـد    با استفاده از کل بوته(رسیدگی کامل 

  . برآورد شد) ها از حذف حاشیه

اثر تیمار، ثابت ولی اثر آماري،  هاي در تجزیه

. هاي درون تکرار، تصادفی فرض شد تکرار و بلوك

تجزیه تغییرات موضعی از لحاظ کلیه خصوصیات 

مورد بررسی در آزمایش با استفاده از دستورات 

REML(نمایی  اکثر احتمال درستحد
 در نرم افزار )1 

Genstat مدل آماري مورد استفاده . انجام شد

   :بصورت زیر بود

y = m + X t + Z u +x +e  
بردار پارامترهاي  tمیانگین کل،  mکه در آن، 

بردار تکرارها و  u، )ها و روند ثابت اثر ژنوتیپ(ثابت 

اند،  دههاي درون تکرار که تصادفی فرض ش بلوك

در  2مربوط به تغییرات موضعی درجه سوم xبردار 

بردار اشتباهات تصادفی همبسته  eمحل آزمایش و 

و  tهاي مرتبط با  نیز بترتیب، ماتریس Zو  X. باشد می

u مدل مختلف از انواع  18این ترتیب که  به .باشند می

تغییرات موضعی که ترکیب فاکتوریل از دو نوع 

سه حالت مربوط به  ،)ناقص کامل و(طرح بلوکی 

وجود روند  ،وجود روند ثابت(روند تغییرات 

و سه نوع رابطه بین  )تصادفی و عدم وجود روند

 ،ها رابطه خطی در طول ردیف(اشتباهات آزمایشی 

ها و عدم وجود  ها و ستون رابطه خطی در طول ردیف

بودند، ) رابطه خطی یا استقالل اشتباهات آزمایشی

                                                              
1- Restricted Maximum Likelihood 
2- Cubic splines  

آزمون وجود روند ثابت در  .رار گرفتمورد برازش ق

انجام شد ) Wald(آزمایش با استفاده از آماره والد 

که از طریق نسبت مربع مقدار برآورد شده براي روند 

خطی بر واریانس برآوردها، محاسبه گردید و چنانچه 

روندي وجود نداشته باشد این نسبت از توزیع کاي 

 ,Genstat 5 Committee(اسکور تبعیت می کند 

نباشد یعنی روند  دار معنیچنانچه آماره والد ). 1997

ثابت در آزمایش وجود نداشته باشد، با استفاده از 

بهترین مدل براي ) Akaike, 1974(معیار آکائیکی 

د که شو میی انتخاب های هر خصوصیت از بین مدل

این صورت که ابتدا  به .ندشو میروند خطی را شامل ن

انحراف  مقداري بنام REMLتورات با استفاده از دس

)Deviance ( آکائیکی برآورد شده، سپس معیار

)AIC (نمایی است بر  که تابعی از لگاریتم درست

  :آید میبدست از معادله زیر ) AICD(مبناي انحراف 

Deviance = -2REML- log(likelihood) + K 

AICD = deviance + 2q 

به متغیرهاي یک مقدار ثابت وابسته  Kکه در آن، 

- تعداد پارامترهاي واریانس qثابت بوده و 

حال مدلی که کمترین مقدار . باشد کوواریانس می

AICD  را داشته باشد بهترین مدل خواهد بود

)Sarker et al, 2001 .(هاي  برتري هر یک از مدل

هاي کامل تصادفی  انتخاب شده نسبت به طرح بلوك

ها در مدل  پاز تقسیم متوسط واریانس زوج ژنوتی

هاي کامل تصادفی بر متوسط واریانس  طرح بلوك

.  ها تحت مدل انتخاب شده، بدست آمد زوج ژنوتیپ

 ،بر اساس بهترین مدل برازش یافته براي هر صفت

ژنوتیپ مختلف که  25مقادیر تصحیح شده مربوط به 

بعنوان بهترین برآوردهاي نااریب خطی بودند به 

در نهایت . حاسبه شدم) Singh, 2002( گینروش س
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ژنوتیپ  15با استفاده از مقادیر تصحیح شده تیمارها، 

  .تخاب قرار گرفتنمورد ابرتر 

  نتایج و بحث

مدل مختلف از تغییرات  18پارامترهاي مربوط به 

ارائه  1موضعی براي خصوصیات مختلف در جدول 

دار نبودن روند ثابت براي  با توجه به معنی .شده است

 6مورد بررسی، انتخاب از بین  هر سه خصوصیت

که شامل روند خطی نبودند، ) 1جدول (مدل نخست 

همراه  با  انجام شد و مالحظه گردید که مدل التیس

ها براي عملکرد  روند خطی ثابت در طول ردیف

علوفه و مدل التیس در مورد ارتفاع بوته از کمترین 

) 1/436و  1150بترتیب،(مقدار شاخص آکائیکی 

ر بوده و در مورد تعداد روز تا گلدهی، مدل برخوردا

هاي کامل تصادفی همراه با اشتباهات همبسته  بلوك

ها داراي کمترین مقدار آکائیکی  در طول ردیف

بود و بعنوان بهترین مدل براي کنترل تغییرات ) 3/92(

در این . در خصوصیات مورد بررسی انتخاب شدند

بدست پژوهش مدل یکسانی براي هر سه خصوصیت 

در واقع فرصت بروز تغییرات مختلف از نظر . نیامد

مکانی و زمانی در این آزمایش فراهم نشده است و 

ها و  ممکن است با افزایش تعداد آزمایشات در مکان

هاي مختلف، نتایج با انواع تغییرات موضعی  سال

وجود انواع تغییرات در آزمایشات . همراه باشد

و گندم ) Sarker et al, 2001(مقایسه ارقام عدس 

)Grondona et al, 1996; Gilmour et al, 1997 (

هاي انتخاب شده با  مقایسه مدل. گزارش شده است

هاي کامل تصادفی نشان داد که استفاده  طرح بلوك

از بهترین مدل در مورد عملکرد دانه، ارتفاع بوته و 

درصد  192تا  103تعداد روز تا گلدهی از حدود 

  ).2جدول (باشد  رخوردار میبرتري نسبی ب

بهترین برآورد  ،هاي انتخاب شده بر اساس مدل

ها از لحاظ عملکرد  نااریب خطی براي تمام ژنوتیپ

 3ارتفاع بوته و تعداد روز تا گلدهی در جدول  ،دانه

هاي برتر در  براي انتخاب ژنوتیپ .خالصه شده است

این آزمایش از تجزیه واریانس چند متغیره براي 

ت مختلف استفاده نشده است با این حال، نظر به صفا

اهمیت هر سه خصوصیت مورد مطالعه در شرایط دیم 

این که همبستگی منفی بین عملکرد   و با توجه به

علوفه و تعداد روز تا گلدهی در شرایط دیم وجود 

، ابتدا با توجه به )1392علیزاده و فتحی، (دارد 

ورد شده براي هر هاي برآ انحراف استاندارد میانگین

هاي برتر که داراي عملکرد  خصوصیت،  ژنوتییپ

علوفه و ارتفاع بوته بیشتر و تعداد روز کمتر تا 

ژنوتیپ  15گلدهی بودند انتخاب شده و در نهایت 

 5اي و  خوشه برتر از ماشک گل  ژنوتییپ 10شامل 

ژنوتیپ از ماشک پانونیکا جهت بررسی در 

  . ندآزمایشات پبشرفته انتخاب شد

هاي تصحیح نشده در جدول  با توجه به میانگین

شود که تفاوت قابل توجهی در مقادیر  مالحظه می 3

برآورد شده و مشاهده شده مربوط به تعداد روز تا 

این موضوع با توجه به برتري . گلدهی وجود ندارد

مورد انتظار ) 2جدول (نسبی مرتبط با این خصوصیت 

یجه گرفت که چنانچه توان نت رو می بود و از این

باشد تصحیح % 100برتري نسبی یک مدل در حدود 

ها  ها یا همان برآورد نااریب خطی از میانگین داده

بیشترین تفاوت بین مقادیر مشاهده . باشد ضروري نمی

شده و برآورد شده در عملکرد علوفه وجود داشت 

%) 192(که با توجه به برتري نسبی مدل انتخاب شده 

هاي انتخاب شده  با توجه به الین. تظار نبوددور از ان

  شود که اگر بدون تصحیح  ، مالحظه می3در جدول 
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  هاي بومی ماشک در شرایط دیم مدل تغییرات موضعی در ارزیابی توده 18پارامترهاي مربوط به  -1جدول 

 مدل

 

  معیار آکائیکی

)AICD( 

  آماره والد

)Wald(  

  عملکرد

 علوفه

  ارتفاع

 بوته

  اروزت

 گلدهی

  عملکرد  

 علوفه

  ارتفاع

 بوته

  روزتا

 گلدهی

 - -  -    1/1197  8/458  4/92 (Rc)بلوك کامل

 - - -    1/1159  8/441  3/92 (RcAr)همراه با اشتباهات همبسته در طول ردیفها بلوك کامل

 - - -    1161  439  2/94 (RcArAr)همراه با اشتباهات همبسته در طول ردیفها و ستونها بلوك کامل

 - - -   7/1153  1/436  4/94 (Lt)التیس

 - - -   1/1154  1/438  3/94 (LtAr)همراه با اشتباهات همبسته در طول ردیفها التیس

 - - -    1155  5/439  2/96 (LtArAr)همراه با اشتباهات همبسته در طول ردیفها و ستونها التیس

  5/1197  1/463  1/98    0  01/0  09/0 (RcL)همراه با روند خطی ثابت در طول ردیفها بلوك کامل

  5/1155  446  98    02/0  02/0  09/0 (RcLAr)همراه با روند خطی ثابت و نیز اشتباهات همبسته در طول ردیفها بلوك کامل

  5/1157  1/443  100    02/0  01/0  09/0 (RcLArAr)همراه با روند خطی ثابت و اشتباهات همبسته در طول ردیفها و ستونها  بلوك کامل

سالتی   1150  440  1/100    0  02/0  09/0 (LtL)همراه با روند خطی ثابت در طول ردیفها 

  4/1150  442  100    0  02/0  09/0 (LtLAr) التیس همراه با روند خطی ثابت و اشتباهات همبسته در طول ردیفها

  3/1151  3/443  102    0  02/0  09/0 (LtLArAr) التیس همراه با روند خطی ثابت و اشتباهات همبسته در طول ردیفها و ستونها

  1199  3/463  1/100    0  01/0  09/0 (RcCs)بلوك کامل همراه با تغییرات درجه سوم در شماره ستونها

  5/1157 4/447  100    02/0  02/0  09/0 (RcCsAr)بلوك کامل همراه با تغییرات درجه سوم در شماره ستونها و اشتباهات همبسته در طول ردیفها 

ه با تغییرات درجه سوم در شماره ستونها و اشتباهات همبسته در طول ردیفها و ستونها بلوك کامل همرا (RcCsArAr) 5/1159  8/444  102    02/0  01/0  09/0  

(التیس همراه با تغییرات درجه سوم در شماره ستونها  Lt Cs( 1152  442  1/102   0  02/0  09/0  

و اشتباهات همبسته در طول ردیفها  التیس همراه با تغییرات درجه سوم در شماره ستونها (LtCsAr) 4/1152  444  102    0  02/0  09/0  

  3/1153  2/445  104    0  02/0  09/0 (LtCsArAr)التیس همراه با تغییرات درجه سوم در شماره ستونها و اشتباهات همبسته در طول ردیفها و ستونها 
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  هاي کامل تصادفی رح بلوكهاي انتخاب شده در هر صفت نسبت به ط مزیت مدل -2جدول 

 برتري نسبی  بهترین مدل             خصوصیت 

3/192 ها همراه با اشتباهات همبسته در طول ردیفها و ستون التیس عملکرد علوفه  

1/148 التیس ارتفاع بوته  

2/103 طرح بلوك همراه با اشتباهات همبسته در طول ردیفها روز تا گلدهی  

  

ییرات موضعی، اقدام به گزینش ها بر اساس تغ داده 

ها در  از الین% 30شد حدود  ژنوتیپ برتر می 15

اولویت انتخاب از لحاظ عملکرد علوفه و ارتفاع بوته 

گرفتند و این امر به معنی از دست دادن  قرار نمی

هاي مطلوب بدلیل وجود تغییرات ناخواسته  ژنوتیپ

در  که معیار انتخاب از آنجائی. در محل آزمایش بود

این آزمایش بر اساس تمام اطالعات موجود در 

هاي آزمایشی بوده و نتایج حاصل در هر سه  داده

  خصوصیت مورد نظر از لحاظ تغییرات موجود در 

مزرعه آزمایشی تصحیح شدند، اطمینان بیشتري در 

. هاي رایج بدست آمد نسبت به تجزیهها  انتخاب الین

الت گزارش هاي مشابه بر روي حبوبات و غ

)Grondona et al, 1996; Gilmour et al, 1997; 

Sarker et al, 2001 (دهد که وجود  نشان می

اي اجتناب  تغییرات موضعی در آزمایشات مزرعه

شود که در مقایسه ارقام و  ناپذیر است و توصیه می

هاي به نژادي، کنترل تغییرات موضعی در  فعالیت

   .  آزمایش نیز مورد توجه قرار گیرد

  

  هاي بومی ماشک  مقادیر اولیه و بهترین برآورد نااریب خطی از ارتفاع بوته، تعداد روز تا گلدهی و عملکرد علوفه در توده -3جدول 

  عملکرد علوفه ژنوتیپ

 )کیلوگرم در هکتار(

  ارتفاع بوته

 )سانتیمتر(

  تعداد روز

 تا گلدهی

  عملکرد علوفه ژنوتیپ

 )کیلوگرم در هکتار(

  ارتفاع بوته

 )سانتیمتر(

  تعداد روز

 تا گلدهی

  تصحیح

 شده

  مشاهده

 شده 

  تصحیح

 شده

  مشاهده

 شده 

  تصحیح

 شده

  مشاهده

 شده 

  مشاهده

 شده 

  تصحیح

 شده

  مشاهده

 شده 

  تصحیح

 شده

  مشاهده

 شده 

  تصحیح

 شده

1 5/416  1/397  3/19  2/21  224 224 14 3/742  3/638  2/23  1/21  225 225 

2 6/605  4/608  21 3/23  225 225 15 5/672  2/574  7/35  5/34  233 233 

3 1/538  3/572  7/60  2/64  235 235 16 3/769  3/668  2/60  9/57  234 234 

4 2/643  1/647  57 7/59  234 234 17 1/608  2/553  1/59  6/58  234 234 

5 7/620  4/622  9/21  3/22  224 224 18 3/603  1/516  1/26  24 227 227 

6 2/857  3/853  5/21  6/23  224 224 19 6/514  2/476  2/63  2/61  222 222 

7 9/759  7/758  1/65  2/65  233 233 20 2/756  7/737  1/59  6/56  234 234 

8 4/533  3/486  17 4/19  227 227 21 1/544  2/504  4/63  6/61  235 235 

9 2/529  7/514  2/24  4/26  225 225 22 8/567  3/495  3/22  5/21  227 227 

10 8/714  4/650  1/19  4/22  227 227 23 6/564  1/523  5/59  3/58  234 234 

11 5/736  1/636  20 3/21  223 223 24 1/811  3/773  6/54  2/52  234 234 

12 2/581  6/503  5/21  6/24  227 227 25 8/844  8/812  3/38  1/35  230 230 

13 1/805  2/728  1/29  4/33  225 225        
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Selection of suitable local vetch genotypes for winter planting under Maragheh rainfed 
conditions 

K. Alizadeh*, S. Shahbazi 

Dryland Agricultural Research Institute, Agricultural Research Education and Extension 
(AREEO), Maragheh, Iran 

 

Abstract 

Introduction of suitable forage crops for drylands is possible through identification and 

effective selection of superior genotypes between and within local landraces. 25 local vetch 

landraces from Vicia villosa, V. panonica and V. sativa were evaluated using simple lattice by 

accounting for spatial variability to select suitable genotypes for autumn planting in Maragheh 

research station. Results showed that lattice design with correlated errors along rows and 

columns, the lattice design and the randomized complete block design with first order auto-

correlated errors along rows were the best models and most effective in accounting for spatial 

variability in forage yield, plant height and days to flowering, respectively. There was not any 

evidence for fixed trend in this experiment. Based on the selected models, the best linear 

unbiased estimates for all genotypes were calculated and the superior genotypes were selected 

based on related standard errors. It was concluded that the criterion used was based on maximum 

information of the data, so the inferences drawn from the best model for each trait would give 

the most realistic assessment of the genotypes.    

Key words: location variation, forage legumes, hairy vetch 
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