علوم گیاهان زراعی ایران
دورة  ،64شمارة  ،1بهار ( 1936ص )75-43

ارزیابی خصوصیات چند ژنوتیپ گندم نان ایرانی با استفاده از روش
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امیدعلی اکبرپور ،1حمید دهقانی ،*2محمدجواد روستا 3و اشکبوس امینی

4

 .1دانشجوی دکتری اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه تربيت مدرس
 .2دانشيار گروه اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس
 .3استادیار پژوهش مرکز تحقيقات شوری یزد
 .4مربی پژوهش بخش غالت ،مؤسسۀ تحقيقات اصالح و تهيۀ نهال و بذر
(تاریخ دریافت - 1333/1/31 :تاریخ تصویب)1333/11/21 :

چکیده
بهکارگيری روش تجزیۀ آماری مناسب میتواند مکمل اجرای یک طرح آزمایشی دقيق برای اصالح
نباتات و دام باشد .در این آزمایش  33ژنوتيپ گندم ایرانی نان در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی با سه تکرار در دو شرایط عدم تنش و تنش شوری در مزرعۀ تحقيقاتی مرکز ملی شوری
ایران واقع در استان یزد کشت شدند .از برآوردگر حداکثر درستنمایی محدودشده (

Restricted

 )Maximum Likelihood, REMLبرای بررسی ساختارهای مختلف واریانس-کوواریانس ژنوتيپی و
برآورد همبستگیهای ژنوتيپی و فنوتيپی برخی از صفات در الینهای گندم ایرانی نان در شرایط عدم
تنش و تنش شوری استفاده شد .برآوردهای مختلف بهروش  REMLنشان داد که صفات عملکرد
دانه ،عملکرد زیستتوده و شاخص برداشت دارای تنوع ژنتيکی در شرایط نرمال و تنش شوری بودند
که از این تنوع میتوان در برنامههای اصالحی گندم برای تحمل به شوری استفاده کرد .همچنين با
استفاده از روش  REMLاثر متقابل ژنتيک × محيط برای هيچکدام از صفات بهویژه عملکرد که یکی
از مهم ترین صفات برای ارزیابی تحمل به تنش شوری در گندم است ،مشاهده نشد .با مقایسۀ ميانگين
عملکرد دانه ،الینهای  SALT28 ،SALT29 ،SALT22بيشترین عملکرد و الین شمارۀ  ،6رقم
شاهپسند و الین شمارۀ  13کمترین عملکرد را در دو شرایط تنش و نرمال داشتند .با استفاده از
برآوردگر  REMLهمبستگی ژنتيکی مثبت و معنیداری بين عملکرد دانه با زیستتوده ( )1/39و
شاخص برداشت ( )1/34در دو شرایط عدم تنش و تنش شوری و همبستگی منفی و معنیداری بين
عملکرد دانه و تعداد روز تا رسيدگی ( )-1/32در شرایط تنش شوری برآورد شد .ازاینرو امکان
انتخاب ژنوتيپهای زودرس پرمحصول در شرایط تنش شوری بهویژه در محل اجرای آزمایش (یزد)
وجود دارد و میتوان گزینش برای بهبود عملکرد بيشتر در شرایط تنش شوری را انجام داد.
واژههای کلیدی :حداکثر درستنمایی محدودشده ،شوری ،گندم ،مدل مختلط.
مقدمه
پیشرفت شوری خاک سبب نابودی زمینهای زراعی در
* تلفن83127166028 ،821-60232868 :

طی سالیان گذشته شده است .برای مثال در حدود 6/7
تا  0/4میلیون هکتار از زمینهای کالیفرنیا در طی قرن
E-mail: dehghanr@modares.ac.ir
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اخیر دچار پدیدة شوری شدهاند .ساالنه  18میلیون
هکتار از زمینهای کشاورزی تحت آبیاری دنیا بهدلیل
شوری ثانویۀ ناشی از فعالیتهای بشر از چرخۀ تولید
خارج میشوند و به زمینهای نکاشت تبدیل میشوند
( .)Pessarakli & Szabolcs, 2011کشور ایران نیز با
اقلیم گرم و خشک از پدیدة شوری در امان نیست.
بهنحوی که بیش از نیمی از زمینهای قابل کشت آن (در
حدود  25میلیون هکتار) از خاکهای شور و سدیمی
تشکیل شده است ( & Rezvani Moghaddam
 .)Koocheki, 2001براساس گزارش فائو کشورهای ایران
و عراق در حال از دست دادن حدود  68درصد از
زمینهای تحت آبیاری خود در اثر شور شدن خاکاند
( .)FAO, 2005ازاینرو برنامههای اصالحی برای پایداری
عملکرد در تنش شوری باید از اولویت برخوردار شود.
اگرچه حذف شوری خاکها یکی از گزینههای مقابله با
این تهدید است ،این روش بیشتر مبتنی بر فرضیه است
و اجرای آن با منابع کنونی بشر امکانپذیر نیست
( .)Tester & Davenport, 2003راهکار عملی افزایش
تحمل به شوری با استفاده از روشهای اصالحی ژنتیکی
مانند روشهای کالسیک ،روشهای مبتنی بر نشانگرها
و بیوتکنولوژی است ( Qureshi et al., 1990; Flowers,
 .)2004ازاینرو بهمنظور استفادة بهینه از اراضی با منابع
آب شور ،اصالح و افزایش تحمل به تنش شوری گیاهان
همراه با توان تولید بیشتر ،یکی از رویکردهای مهم مقابله
با تنش شوری است (.)Rashid, 1986
بهدلیل پیچیدگی تأثیرگذاری تنش شوری بر
رشدونمو گیاهان ،موفقیتهای کمی در زمینۀ اصالح و
افزایش عملکرد پایدار برای رشد محصوالت در خاکهای
شور بهدست آمده است ( Hasegawa et al., 2000; Zhu,
 .)2001عدم دسترسی به تنوع ژنتیکی کافی برای تحمل
به شوری از مشکالت اساسی ارقام و ژنوتیپهای امروزی
در برنامههای اصالحی است (.)Flowers, 2004
یکی از مشکالت اساسی اجرای طرحهای آزمایشی
در خاکهای شور ،توزیع غیریکنواخت شوری در مزرعه
است که موجب پیچیدگی تجزیههای آماری و افزایش
خطای آزمایش میشود ( .)Munns et al., 2002در
دهههای گذشته بهبود تجزیههای آماری همواره مدنظر
محققان اصالح نباتات بوده است .بهطور کلی هدف اصلی

تجزیۀ واریانس و مدلهای آماری نزدیک کردن مقدار
برآوردها بهمقدار حقیقی آن با خطای کمتر است
( .)Burgueno et al., 2000; Yang, 2010در
آزمایشهای چندمحیطی ،براساس مدلهای کالسیک با
تقسیم اجزای مدل به آثار مختلفی مانند محیط و
بلوکهای مختلف تا حدودی میزان ناهمگنی آزمایشها
برای ارزیابی ژنوتیپها را به حداقل ممکن میرسانند تا
تخمین دادهها بهمقدار واقعی نزدیک شود ( Burgueno
 .)et al., 2000بهعبارتی میتوان بیان داشت که یک
تجزیۀ آماری مناسب مکمل یک طرح آزمایشی دقیق
برای کاهش خطای آزمایش و برآورد دقیق و درست
پارامترهای ژنتیکی در برنامههای اصالحی است
(.)Burgueno et al., 2000
در آزمایشهای چندمحیطی عدم تجانس محیطها و
عدم همبستگی کامل بین صفات مختلف ژنوتیپها در
دو شرایط ،مهمترین عامل بهوجود آمدن اثر متقابل
ژنوتیپ در محیط هستند ( ;Cockerham, 1963
 .)Bernardo, 2002وجود اثر متقابل ژنوتیپ در محیط
نیز یکی از مهمترین موانع انتخاب ژنوتیپ برای صفت یا
صفات خاصی است .اثر متقابل ژنوتیپ در محیط خود
میتواند به دو بخش متقاطع 1یعنی عدم همبستگی
2
کامل بین صفات در محیطهای جفت و غیرمتقاطع
بهدلیل عدم تجانس واریانس ژنتیکی در محیط باشد.
این دو بخش از مجموع مربعات دارای توزیع کایاسکوئر
نیستند ،بنابراین آزمون مستقیم این دو محاسبهشدنی
نیست ،اما با استفاده از مدل مخلوط ()Mixed Models
میتوان هر یک از این اجزا را آزمایش کرد ( Yang,
 .)2002روشهای مخلوط قادر به تحلیل دادههای
نامتعادل ،دادههای مربوط به زمانهای مختلف یک
موجود زنده و برآورد مؤلفههای واریانس و کوواریانساند
(.)Yang, 2010
یکی از روشهای مهمی که برای تجزیۀ دادههای
چندمحیطی معرفی شده ،روش تجزیه با استفاده از
حداکثر درستنمایی محدودشده )REML( 9است که
اساس آن ،مدل تئوریکی هندرسون ( Henderson,
 )1984است .در این روش محدودیتهای تجزیۀ واریانس
1. Crossover
2. Non-Crossover
3. Restricted Maximum Likelihood
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بهروش کمترین مربعات 1برای دادههای نامتعادل و
همچنین نامتجانس برطرف میشود (.)Holland, 2006
از مزایای روش  REMLنسبت به روشهای کالسیک
برای برآورد مؤلفههای واریانس میتوان به مواردی نظیر
ارائۀ مستقیم همبستگیهای ژنتیکی و اشتباه استاندارد
آنها با دقت بیشتر ،انعطافپذیری در مدلهای خطی
برای تجزیۀ انواع دادههای متعادل و نامتعادل مانند
آزمایشهای چندمحیطی ،بازدهی بسیار زیاد برای
آزمایشهایی نظیر طرحهای آلفا التیس ،طرحهای
آگمنت که فقط یک تکرار دارند و در نهایت کاهش
تعداد برآورد منفی پارامترهای ژنتیکی که بهدلیل
مشکالتی نظیر مناسب نبودن طرح آزمایشی در
روشهای کالسیک ایجاد میشود ،اشاره کرد ( Searle et
.)al., 1992; Liu et al., 1997; Holland, 2006
در اصالح نباتات برای تحمل به شوری ،روشهای

( ،)Pessarakli & Szabolcs, 2011روشن بهعنوان یک

مختلفی برای غربال و انتخاب ژنوتیپها پیشنهاد شده

رقم شناختهشدة متحمل در ایران (

است که مبتنی بر عوامل فیزیولوژیک ،مورفولوژیک و

 ،)Siosemardeh, 2004شاهپسند بهعنوان یک رقم

بیوشیمیایی هستند .غربالگری قابل اعتماد یکی از

حساس به تنش شوری ( )Saboora et al., 2006و یک

قسمتهای مهم هر برنامۀ اصالحی موفق است .مشکالت

رقم محلی بودند که از مؤسسۀ اصالح و تهیۀ نهال و بذر

مربوط به نمک و شوری بهندرت در یک فرایند جداگانه

کرج تهیه شدند (جدول  .)1مزرعۀ تحقیقاتی مرکز ملی

تعریف میشود ،بلکه با مشکالت عدیدهای همراه است.

شوری ایران واقع در استان یزد برای انجام این آزمایش

برای شاخصهای مورفولوژیکی ،عملکرد ،مهمترین

در نظر گرفته شد .بذرهای  99ژنوتیپ موجود در دو

شاخص برای ارزیابی تحمل به تنش شوری بیان شده

شرایط تنش و عادی در قالب طرح بلوکهای کامل

است ( .)Richards et al., 1987; Sing, 2006ذخیرة

تصادفی با سه تکرار کشت شدند .میزان شوری آب

ژنتیکی کم ارقام جدید برای تحمل به تنش شوری،

آبیاری در دو شرایط تا مرحلۀ پنجهزنی  2دسیزیمنس

ناشی از اصالح و انتخاب برای افزایش عملکرد دانه بوده

بر متر بود و پس از مرحلۀ پنجهزنی میزان شوری آب

است که این گزینشها بیشتر در شرایط نرمال بوده

آبیاری در شرایط تنش به  18دسیزیمنس بر متر

است؛ ازاینرو گزینش علیه ظرفیت تحمل به شوری

افزایش یافت (این میزان شوری بهترتیب معادل  28و

انجام گرفته است .بهعبارت دیگر همبستگی منفی بین

 188میلیموالر  NaClاست) .میزان هدایت الکتریکی

مکانهای ژنی عملکرد و مکانهای ژنی تحمل به شوری

( )ECآب آبیاری قبل از پمپاژ به داخل مزرعه توسط

وجود داشته است ( .)Botella et al., 2005بنابراین،

یک دستگاه سنجش هدایت الکتریکی قابل حمل (مدل

یافتن منابع ژنتیکی درونگونهای از مهمترین اولویتهای

 )LF 318اندازهگیری شد .یادداشتبرداری صفات

اصالح برای افزایش تحمل به تنش شوری در ارقام

مورفولوژیکی و اجزای عملکرد روی ده بوتۀ رقابتکننده

امروزی است (.)Sing, 2006

برای هر ژنوتیپ روی دو خط یک متری (با فاصلۀ 28

در تحقیق حاضر برخی از مواد ژنتیکی الینهای
بومی هستند که هیچ گونه انتخاب مصنوعی روی آنها

انجام نگرفته است .همچنین برخی از ژنوتیپها الینهای
جدید امیدبخشاند که برای اصالح در شرایط تنش
شوری گزینش شده و تا مراحل نهایی برنامه اصالحی،
پیشبرده شدهاند .ازاینرو هدف از اجرای این تحقیق،
انتخاب ژنوتیپهای پرمحصول و متحمل به شوری گندم
با استفاده از روش  REMLاست.
مواد و روشها
مواد ژنتیکی این تحقیق  99ژنوتیپ گندم شامل14 ،
تودة خالص بومی جمعآوریشده از مناطق مختلف ایران
بهخصوص گرم و خشک کویر 19 ،الین پیشرفتۀ
غربالشده در شرایط تنش شوری که در مراحل نهایی
اصالحی بودند؛ و ارقام شاهد شامل کراچیا بهعنوان یک
رقم بینالمللی شناختهشده برای تحمل به تنش شوری

سانتیمتر) و عملکرد روی تمام بوتههای واحد آزمایشی
براساس روش توصیفنامه سیمیت (
 )2001در گندم اندازهگیری شد.

1. Least Square

& Poustini

Reynolds et al.,
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جدول  .1نام و شجرة ژنوتیپهای گندم مورد مطالعه
نام
شماره
ژنوتیپ
1
2
9
6
7
4
5
0
3
18
11
12
19
16
17
14
15

شجره /منطقۀ
جمعآوری

شمارة کلکسیون
()Accession No

یزد
شیراز
شاهپسند × آتیال
شیراز

2544
2736
2399
2731
2358

10
13
28
21
22

9747
9745
9739
9483
9444
9443
6289
6297
7855
7262
6235

29
26
27
24
25
20
23
98
91
92
99
-

بومی 1
بومی 2
بومی 9
بومی 6
بومی Acova cal ×1-29- 7
11666

بومی 4
بومی 5
بومی 0
بومی 3
بومی18
بومی11
بومی12
بومی19
بومی17
بومی 14
بومی 15
کراچیا

ایران
ایران
ایران
بوشهر
ایران
ایران
مشهد
مشهد
ایران
اصفهان
مشهد
پاکستان

-

شماره نام ژنوتیپ

برای شناسایی صفات مرتبط و مؤثر بر عملکرد
بهعنوان مهمترین صفت و نیاز به کاهش تعداد صفات
یادداشتبرداریشده و خالصه کردن بحث و نتایج در
مورد صفات مهم وابسته به عملکرد ابتدا تجزیۀ
رگرسیون بهروش گامبهگام ترتیبی 1بر روی تمامی
صفات انجام گرفت .صفت عملکرد بهعنوان متغیر وابسته
و سایر متغیرها بهعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته
شدند .صفات مرتبط با عملکرد شامل عملکرد زیستتوده
( )BMو شاخص برداشت ( )HIدر مرتبۀ اول ،و صفات
تعداد سنبلچه در گیاه ( ،)NSPروز تا رسیدگی (،)DMA
طول پرچم ( )FLHو محتوای کلروفیل ( )CPCدر مرتبۀ
دوم در مدل رگرسیونی وارد مدل شده و برای تجزیۀ
واریانس و مقایسۀ میانگین انتخاب شدند .صفت درصد
سبزشدة کرت که برحسب نسبت تعداد بوتههای
سبزشده به تعداد کل بذرهای کاشته شده بود ،نیز
بهعنوان متغیر همراه (کوواریت) برای تجزیههای صفات
عملکرد ،عملکرد زیستتوده و شاخص برداشت در نظر
گرفته شد .محیط تنش و نرمال بهصورت مرکب تجزیۀ

1. Sequential Stepwise Regression

شجره /منطقۀ جمعآوری

روشن

ایران

SALT18

Nad/Ww//Lee/Fn…/3/Attila-50Y

SALT19

1-66-22//Bow"s"/Crow"s"/3/Kavir

SALT20

Daibra/Marn

SALT21

Emu"s"/Tj84-1543//1-277876/Cndr/3/1-66-22
Gf-gy54/Attila

SALT23

Gk zombor/Zrn

SALT24

Ombu/Alamo//Alvd/3/Kauz/Stm

SALT25

Ombu/Alamo//Mahooti/3/1-66-22

SALT26

Sakha 8/Darab#2//1-66-22

SALT27

Hmd//1-66-22//Inia

SALT28

Hmd//1-66-22//Inia

SALT29

1-66-22/3/Alvd//Aldan/Las

SALT30

Desprez80/Rsh//1-66-22/Inia

رقم محلی
شاهپسند
-

یزد
ایران
-

SALT22

شمارة کلکسیون
()Accession No
-

واریانس شدند .برای همۀ صفات تمام فرضیههای مربوط
به تجانس و عدم تجانس محیط آزمون شد و الگوی
پاسخ صفات به محیطها با استفاده از مدل مخلوط در
نظر گرفته شد ( .)Yang, 2002چندین مدل مختلف
برای تجزیۀ واریانس بررسی شد .در تجزیۀ مرکب
ژنوتیپ و شرایط آزمایش بهصورت فاکتور ثابت و بلوک
بهصورت فاکتور تصادفی تجزیه شد .ازآنجا که هم
تأثیرات ثابت و هم تأثیرات تصادفی در مدل تجزیۀ
واریانس وجود داشت ،از رویۀ مختلط 2زیر در نرمافزار
 SASبرای مدلسازی صفات مختلف استفاده شد:
;Proc Mixed Asycov Method=Reml Covtest
;Class Condition Block Genotype
Model
Nsp
=
Condition
Genotype
;Condition*Genotype /DDFM =Kenwardroger
;)Random Block (Condition
= Random Condition/ Subject = Genotype TYPE
;UNR
;Repeated /Group=Condition
Parms 67.0449 67.0449 0.999 1.2566 66.4272/
;Eqcons=3 Upperb= .,.,0.999,.,.,.
;Run

2. Mixed
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عبارت  Asycovماتریس مجانب پارامترهای
برآوردشده را در خروجی  SASنشان میدهد .این
مجانبها مشتق ریشۀ دوم پارامترهای برآوردشده است و
از آنها میتوان برای آزمون پارامترها استفاده کرد .در
واقع این مجانب بهطور مستقیم برآورد واریانس
کوواریانسهایی را که بهصورت غیرمستقیم از تابع خطی
میانگین مربعات محاسبه میشد برآورد میکند
( .)Snedecor, 1956عبارت  Covtestپارامترهای
برآوردشده را برای معنیداری مورد آزمون قرار میدهد.
در مدل برنامه ،تأثیراتی که بعد از مساوی قرار دارند،
بهصورت ثابت تخمین زده میشوند .عبارت بعد از ممیز
 DDFM =Kenwardrogerدرجۀ آزادی مدل را بهروش
ساترویت ( )Satterthwaite, 1946تخمین میزند و
اشتباه استاندارد تأثیرات ثابت را تصحیح میکند
( .)Littell et al., 2006عبارت  Randomواریانس
تأثیرات تصادفی را برآورد میکند .عبارت Subject
بیانگر این است که واریانس ژنوتیپها در محیط اول،
کوواریانس ژنوتیپها بین محیط نرمال و تنش شوری و
واریانس ژنوتیپها در محیط تنش محاسبه شود .عبارت
 TYPEبیانگر نوع ساختار کوواریانسی است که برای هر
صفت از ژنوتیپهای مختلف محیطها فرض میشود .که
گزینههای  AR ،UNR ،UN ،CSو دیگر ساختارها
میتوانند در این برنامه جایگزین شوند .عبارت CS
( )Compound Symmetryبهمعنی واریانس مشترک و
ادغامشده برای همۀ ژنوتیپها در همۀ محیطهاست.
عبارت  UNبهمعنای  Unstructureیک ماتریس
واریانس-کوواریانس برای ژنوتیپها در محیطهاست -
که روی قطر واریانس ژنوتیپها در محیطهای مختلف و
خارج از قطر کوواریانس ژنوتیپها برای محیطهای
مختلف است -که در این نوع ساختار محدودیتی برای
همگنی ساختار واریانس و کوواریانس ژنوتیپی وجود
ندارد .گزینۀ  UNRبیانگر همان  UNاست ،با این تفاوت
که عناصر خارج از قطر ماتریس واریانس-کوواریانس
بهجای کوواریانسها ،با حاصلضرب ضرایب همبستگی و
انحراف معیار پارامترها جایگزین میشود .عبارت AR
بیانگر یکسان بودن واریانس ژنوتیپها در دو شرایط
آزمایش است ،با این تفاوت که با افزایش فاصلۀ دو
محیط یا زمان ،میزان همبستگی با توان بیشتر و قدرت
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کمتری فرض میشود .ساختارهای کوواریانس بهترتیب
شبیه ساختارهای زیرند (:)Littell et al., 2006
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در عبارت  Repeatedمحیطها با استفاده از گزینۀ
 Groupبهصورت عدم تجانس خطای آزمایش محیطها و با
حذف کل عبارت ،تجانس واریانس خطای آزمایشی بین
محیطها آزمایش میشود .در گزینۀ  Parmsمقدار اولیه
برای شروع الگوریتم نیوتن رافسون برای برآورد بهینهترین
پارامترها داده میشود .در گزینۀ  Eqconsبهترتیب از باال به
پایین ،پارامتری را که برای آن محدودیت قائل شدهایم
میتوان ذکر کرد که در این تحقیق همبستگی بین دو
محیط با استفاده از این برنامه برابر با  8/333قرار داده شده
است که در واقع همبستگی کامل بین صفات ژنوتیپها در
دو محیط آزمایش میشود .گزینۀ  Upperbنیز میتواند
پارامترهایی را که بهصورت منفی برآورد میشوند محدود
کند (.)Yang, 2002
از آمارههای  )Akaike( AIC ،-2 Res Logو BIC
میتوان برای انتخاب مدل استفاده کرد ،که در این تحقیق
از آمارة  -2 Res Logبرای انتخاب بهترین مدل استفاده
شد .در این آماره مقدار کمتر ،بیانگر کیفیت بیشتر مدل
بوده و دارای توزیع کایاسکوئر است (.)Littell et al., 2006
برای برآورد همبستگی بین صفات بهروش حداکثر
درستنمایی محدودشده از روش و برنامۀ SAS
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که توسط  (2006) Hollandارائه شده است استفاده
اینترنتی
نشانی
در
برنامه
این
شد.
 http://www4.ncsu.edu/~jholland/homepage.htmدر
دسترس است .با استفاده از این برنامه ،همبستگی
ژنوتیپی و فنوتیپی صفات برای آزمایشهای سادة
محیطها بهصورت جداگانه و همچنین آزمایش مرکب
محیطها در قالب طرح بلوک قابل محاسبهاند.
نتایج و بحث
تجزیۀ واریانس مرکب برای صفات عملکرد (،)GY
عملکرد زیستتوده ( ،)BMشاخص برداشت ( ،)HIتعداد
سنبلچه در گیاه ( ،)NSPروز تا رسیدگی ( )DMAو
طول پرچم ( ،)FLHمحتوای کلروفیل ( )CPCدر جدول
 2نشان داده شده است .بهطور کلی در تمامی صفات
اگرچه تمامی اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط معنیدار
نشد ،از بین مدلهای مختلف آزمایششده در جدول 9
برای صفت عملکرد حضور کوواریت (درصد جوانهزنی
کرت) بههمراه همبستگی کامل ژنوتیپها در محیطها با
کمترین میزان آمارة  -2 Res Logو برای صفات عملکرد
زیستتوده و شاخص برداشت ،مدل حضور کوواریت
بدون محدودیت برای همبستگی کامل و عدم تجانس
محیطی برترین مدل شناخته شدند .میزان اختالف آمارة
 -2 Res Logاین مدلها از مدلهای دیگر بیشتر از آمارة

کایاسکوئر با درجۀ آزادی یک ( )9/06است .بنابراین
قابلیت درستنمایی این مدلها برای برآورد تأثیرات
ثابت و تصادفی مدل بیشتر بود و مقایسۀ میانگین و
سایر استنباطهای آماری براساس این مدلها انجام
گرفت .ب رای صفات روز تا رسیدگی ،طول برگ پرچم،
تعداد سنبلچه در گیاه و محتوای کلروفیل مدل بدون
کوواریت برترین مدل از نظر آمارة  -2 Res Logشناخته
شد .ازآنجا که اثر متقابل ژنوتیپ در محیط در هیچکدام
از صفات مورد مطالعه معنیدار نشد (جدول ،)9
محدودیت حضور آزمایش همبستگی ژنوتیپها در
محیطها بهجز عملکرد و عدم تجانس محیطی برای اکثر
صفات نتیجهای جز افزایش آمارة  -2 Res Logو عدم
کفایت این نوع مدلها نداشت (جدول  .)9بهدلیل
معنیدار نبودن اثر متقابل ژنوتیپ در محیط ،مقایسۀ
میانگین فقط برای تأثیرات سادة ژنوتیپها انجام گرفت
(جدول  .)7بهطور کلی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط
برای ارقام مورد مطالعه از نوع تغییر رتبه وجود نداشت.
این نتیجه با یافتههای  (2005) Ali et al.که اثر متقابل
چندین الین پیشرفتۀ گندم در محیطهای مختلف
شوری را بررسی کرده بودند مطابقت داشتSardouie- .
 (2014) Nasab et al.نیز در مطالعۀ الینهای ایرانی
برای شرایط نرمال و تنش شوری اثر متقابل ژنوتیپ در
محیط برای صفت عملکرد را مشاهده نکردند.

جدول  .2برآورد آمارة  Fبرای تأثیرات ثابت در تجزیۀ واریانس صفات گندم با
منابع تغیرات
محیط
ژنوتیپ
ژنوتیپ × محیط
درصد سبز شدن کرت

درجۀ
آزادی
1
92
92
1

عملکرد
*5/23
**6/03
8/59ns
**0/16

عملکرد
زیستتوده
*5/20
**7/93
8/14ns
**10/15

شاخص
برداشت
8/62ns
**7/30
8/00ns
1/89ns

استفاده از رویۀ MIXED

تعداد سنبلچه در
گیاه
**40/43
**2/25
8/01ns

روز تا
رسیدگی
*4/39
**18/77
8/72ns

طول برگ
پرچم
*0/26
**7/72
8/60ns

-

-

-

 ** ،* ،nsبهترتیب بیانگر عدم معنیداری؛ و معنیداری در سطح  7و  1درصد.

جدول  .9آمارة  -2 Res Logبرای مدلهای آزمایششده برای برآورد پارامترهای ژنتیکی با
نوع مدل
بدون کوواریت 1و بدون محدودیت
حضور کوواریت و بدون محدودیت
همبستگی کامل
عدم تجانس محیطی
همبستگی کامل و عدم تجانس
 .1درصد سبزشدة کرت

عملکرد
2883/1
1337
1360/7
1337
1337

عملکرد
بیولوژیک
2918
2290
2204
2202
2202/9

شاخص
برداشت
-208/1
-246/2
-240/2
-240/5
240/5

طول برگ
پرچم
032/6
050/0
031/7
032/9
032/9

استفاده از روش REML

روز تا تعداد سنبلچه محتوای
کلروفیل
در گیاه
رسیدگی
534/1
325/7
430/17
020/9
337/1
592/19
091
1882/2
592
076/9
334
592/0
530/0
334
591/5
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مقایسۀ میانگین برای صفات عملکرد نشان داد که
الینهای  SALT28 ،SALT29 ،SALT22بیشترین
عملکرد را برای هر دو شرایط تنش و نرمال و الین
بومی ،4رقم شاهپسند و الین بومی 19بهترتیب کمترین
مقدار عملکرد برای هر دو شرایط نرمال و تنش شوری را
دارا بودند .یعنی ژنوتیپهایی که در شرایط نرمال
عملکرد مطلوبی داشتند ،در شرایط تنش نیز پاسخ
مشابهی داشتند (1998) Acevedo et al. .بیان داشتند
که ژنوتیپهای تجاری با عملکرد زیاد ،در آزمایشهای
تحمل به تنش شوری نیز عملکرد زیادی از خود نشان
دادند .در تمامی صفات جز شاخص برداشت اختالف
معنیداری بین میانگین دو محیط مشاهده شد
(جدول .)2ازاینرو میتوان بیان داشت که روند کاهش
صفات مختلف در شرایط تنش شوری ،بهطور تقریبی
یکسان بود که مانع معنیداری کلی اثر متقابل ژنوتیپ
در محیط شد .تنش شوری سبب کاهش عملکرد ،وزن
بیوماس و دیگر صفات مورد ارزیابی شد .بهطور کلی
عوامل مختلف فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در کاهش
صفات نقش دارند ،اما بیشتر تأثیر شوری بر رشد سلول،
کاهش سطح برگ ،عملکرد و وزن زیستتوده است
( .)Acevedo et al., 2002همانطور که در جدول 9
مشاهده میشود ،همبستگی کامل بین عملکرد
ژنوتیپها در محیطهای دارای آمارة  -2 Res Logدارای
کمترین مقدار ممکن بود .فرض  H0برای آزمایش
همبستگی کامل ژنوتیپی بین دو محیط با استفاده از
گزینۀ  Parmsو محدود کردن پارامتر همبستگی با قرار
دادن عدد  8/333قابل آزمون بود .بهعبارتی با محدود
کردن مدل برای وجود همبستگی بین میانگین عملکرد
ژنوتیپها در محیطهای نرمال و تنش کفایت مدل
تجزیۀ واریانس بهتر میشود .در واقع اثر متقابل متقاطع
یا بهعبارتی با تغییر رتبۀ عملکرد در صفت عملکرد برای
ژنوتیپها وجود ندارد .بنابراین با وجود تجانس محیطی
میتوان براساس مقایسۀ میانگین ساده ،ژنوتیپ یا
ژنوتیپهای برتری برای محیطها انتخاب کرد ( DeLacy
.)et al., 1996
در کشاورزی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط زمانی
بیشترین اهمیت را داراست که تغییر رتبۀ ژنوتیپ در
عرض محیطها وجود داشته باشد .زمانیکه بیشتر
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تغییرات اثر متقابل بهوسیلۀ واریانس ناهمگن ژنتیکی در
محیطها توجیه میشود ،اثر متقابل بیاهمیت بهنظر
میرسد ،زیرا بیانگر اثر غیرمتقابل است ()Non-COI
( (2002) Yang .)Yang & Beker, 1991نشان داد که
چگونه از روش  REMLبراساس تئوری مدل مختلط
برای برآورد پارامترهای ژنتیکی و آزمایشهای آماری
برای معنیداری کلی همبستگی ژنتیکی بین محیطها
برای تشخیص وجود اثر متقابل ( )COIاستفاده شود.
آمارة نسبت درستنمایی ( )LRبرای مقایسۀ همۀ
مدلهای ساختار کوواریانس غیر محدود با مدلهای
کاهشیافته با محدودیت خاص برای تعیین برخی از
پارامترهای مؤلفههای واریانس در نظر گرفته میشود.
تجزیههای چندمتغیرة معمولی برای مطالعۀ اثر متقابل
( )COIدارای ویژگیهای نامطلوب است ،یعنی دارای
تخمینهایی از مؤلفههای واریانس است که محدودیتی
برای منفی شدن ندارند (که این خود ممکن است به
برآورد منفی وراثتپذیری و خارج از مرز بودن
همبستگی ژنوتیپی منجر شود) .روش  REMLفاقد این
ویژگی است (.)Yang, 2002
مقایسۀ میانگین برای صفت زیستتوده نشان داد که
رقم روشن ،الینهای  SALT29و  SALT22بیشترین
مقدار وزن زیستتوده را به خود اختصاص دادند.
الینهای بومی ،4بومی 19و بومی 14نیز بهترتیب
کمترین وزن زیستتوده را به خود اختصاص دادند
(جدول  .)7در این صفت اثر متقابل از نوع متقاطع
غیرمعنیدار و از نوع غیرمتقاطع معنیدار بود ،بنابراین
برای انتخاب ژنوتیپ براساس این صفت نیز مانند
عملکرد ،مقایسۀ تأثیرات سادة ژنوتیپها کافی بود.
مقایسۀ میانگین برای صفت شاخص برداشت نشان
داد که الینهای  SALT28 ،SALT22و SALT27
بیشترین مقدار و رقم شاهپسند ،الینهای بومی 4و 18
کمترین میزان شاخص برداشت را به خود اختصاص
دادند (جدول  .)7الینهای بومی ،18بومی 4و رقم
شاهپسند بیشترین تعداد روز تا رسیدگی را داشتند و
الینهای بومی  ،0بومی  3و  SALT18بهترتیب کمترین
تعداد روز تا رسیدگی را داشتند و ژنوتیپهای
زودرستری از سایر ژنوتیپها بودند .برای صفت طول
برگ پرچم نیز رقم روشن بیشترین طول برگ پرچم را
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دارا بود و الین  SALT19نیز کمترین مقدار این صفت را
داشت .برای صفت تعداد سنبلچه در گیاه ،رقم روشن
بیشترین و الین  SALT23نیز کمترین تعداد سنبلچه
در گیاه را داشتند (جدول  .)7متوسط صفت تعداد
سنبلچه در گیاه در شرایط دو آزمایش ،اختالف معنیدار
نشان داد که در شرایط تنش شوری کاهش داشت.
 (2010) Dixit & Deliنشان دادند که تنش شوری
موجب کاهش معنیدار تعداد سنبلچه در گیاه نسبت به
شرایط با تنش شوری کمتر میشود .آنها بیان داشتند
که ساقه و ریشه ،وزن زیستتوده ،تعداد سنبلچه در
گیاه ،تعداد سنبله در گیاه ،تعداد و وزن دانه و در نهایت
عملکرد مهمترین صفاتیاند که تأثیرپذیر زیادی از تنش
شوری دارند ( .)Dixit & Deli, 2010بهطور کلی تنش
شوری سبب کاهش وزن زیستتوده و میزان رشد هوایی
و در نتیجه کاهش وزن کل گیاه میشود .در مطالعۀ
گلخانهای  (1992) Holloway & Alstonصفات عملکرد،
وزن خشک و وزن ریشه بیشترین تأثیر پذیری از تنش
شوری را نشان دادند.
بررسی ساختار واریانس و کوواریانس صفات در
جدول  6نشان میدهد که در صفات عملکرد ساختار
 ،UNدر صفات شاخص برداشت و عملکرد زیستتوده
برترین ساختار کوواریانس از نظر آمارة ،-2 Res Log

ساختار  CSبود .ساختار  UNبیانگر ناهمگنی واریانس
ژنوتیپی برای صفت مذکور در دو شرایط تنش و عدم
تنش بود .در سایر صفات ساختار  ARیا  CSتفاوتی از
نظر آمارة  -2 Res Logبا ساختار  UNنداشتند؛ بهعبارت
دیگر یک واریانس ژنتیکی ادغامشده از دو شرایط
میتواند نمایندة دو محیط باشد و واریانس ژنوتیپها در
دو محیط ،یکسان در نظر گرفته میشوند .مزیت UN
نسبت به ساختار  CSو ) AR(1این است که امکان
آزمایش همبستگی بین صفات ژنوتیپها در دو محیط
وجود دارد .برای تمامی صفات خطای دو آزمایش همگن
نشان داده شد و آمارة  -2 Res Logبیانگر همگنی دو
محیط از نظر خطای آزمایش بود (جدول  .)9در این
تحقیق واریانس ژنتیکی معنیداری برای صفات مورد
مطالعه در دو شرایط نرمال و تنش شوری بهصورت
محیطهای جداگانۀ تجزیهشده و مرکب وجود داشت
(جدول  )6که بیانگر قابلیت اصالح برای ارقام و تودههای
بومی ایران بهخصوص برای تنش شوری بود .اگرچه
برخی از محققان بیان داشتهاند که تنوع ژنتیکی برای
گندم به دالیل مختلف برای تحمل به تنش شوری کم
است )(Ashraf, 2004, Botella et al., 2005؛ این
تحقیق گواهی بر وجود تنوع زیاد ژنتیکی الینها و
تودههای بومی ایران برای اصالح در شرایط شور است.

جدول  .6پارامترهای ژنتیکی برآوردشده با استفاده از روش  REMLدر ژنوتیپهای گندم
پارامترهای ژنتیکی

 G2 1

شرایط نرمال

 G2 2

شرایط تنش شوری

G 12

بین شرایط تنش و نرمال

تکرار درون محیط
باقیمانده

عملکرد
9/286×1811
11
) (6/297×18
123388
)(15159
2/02×1811
)(8
45117
)(45859
770339
)(59381

طول برگ
پرچم

روز تا
رسیدگی

تعداد سنبلچه
در گیاه

محتوای
کلروفیل

عملکرد
بیولوژیک

521/94 1/82×18-2 1/21×1819
-2
11
) (38/15) (8/19×18 ) (7/57×18
521/94 8/622×18-2 1404155
-9
) (38/15) (8/4×18
)(213537
8/8
8/8
-5/84×18-15
)(8/8
)(8/8
)(8
-9
11/06 8/19×18
596292
-9
)(0/37
) (8/2×18
)(491415
24/04 8/91×18-2
9691390
-2
)(9/94
) (8/6×18
)(665975

182/29
)(12/30
182/29
)(12/30
8/8
)(8/8
8/263
)(8/6
18/11
)(1/20

97/86×18-5
)(8
97/86×18-5
)(8
8/8
)(8/8
8/99
)(1/44
44/56
)(0/96

679/32
)(70/15
679/32
)(70/15
8/8
)(8/8
6/75
)(9/03
21
)(2/43

همبستگی ژنوتیپی و فنوتیپی به روش حداکثر
درستنمایی محدودشده  REMLدر جدول  4برای شرایط
نرمال ،تنش شوری و تجزیۀ مرکب دو محیط نرمال و تنش

شاخص
برداشت

شوری نشان داده شده است .صفت عملکرد با شاخص
برداشت و عملکرد زیستتوده همبستگی فنوتیپی و
ژنوتیپی مثبت معنیداری نشان داد .همچنین عملکرد،
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همبستگی فنوتیپی با تعداد سنبلچه در گیاه داشت؛ ولی
همبستگی ژنوتیپی آن معنیدار نشد .سایر صفات
همبستگی معنیداری با عملکرد نشان ندادند (جدول .)4
صفت عملکرد زیستتوده عالوه بر عملکرد همبستگی
فنوتیپی مثبتی با شاخص برداشت ،طول برگ پرچم ،و
تعداد سنبلچه در گیاه نشان داد .همچنین این صفت
همبستگی ژنوتیپی با تعداد سنبلچه در گیاه نشان داد
(جدول  .)4صفت شاخص برداشت همبستگی ژنتیکی
منفی و معنیداری با تعداد روز تا رسیدگی و طول برگ
پرچم در تجزیۀ دادههای ادغامشدة دو محیط نرمال و تنش
شوری داشت .صفت روز تا رسیدگی همبستگی ژنتیکی
مثبتی با طول برگ پرچم و تعداد سنبلچه در گیاه ،و
همبستگی ژنتیکی مثبتی در سطح  18درصد با محتوای
کلروفیل داشت .بهعبارتی با افزایش مقدار کلروفیل برگ،
طول دورة رشد گیاه افزایش داشته است (جدول  .)4ازآنجا
که ژنوتیپهای با عملکرد کم ،بیشترین تعداد روز تا
رسیدگی را داشتند (جدول  )7و همچنین با توجه به عدم
همبستگی معنیدار مثبت برای این صفت با عملکرد و
عملکرد زیستتوده (جدول  ،)4انتخاب ژنوتیپهای زودرس
برای شرایط نرمال و تنش ،بهخصوص در منطقۀ آزمایش
(استان یزد) روش مناسبی برای گزینش و بهبود
ژنوتیپهای پرعملکرد خواهد بود .همبستگی تعداد روز تا
رسیدگی فقط در شرایط تنش با عملکرد برابر با  -8/92بود
(جدول  )4که بیانگر این است با افزایش تنش ،میزان پیری
زودرس برگ افزایش مییابد و در نتیجۀ جایگزینی برگ
جدید ،توان گیاه برای افزایش عملکرد کم میشود
( .)Munns, 1993صفت طول برگ پرچم در سطح 18
درصد همبستگی منفی با عملکرد نشان داد که این
همبستگی گرچه متوسط در شرایط تنش و نرمال است،
میتواند بیانگر این باشد که کاهش ساق و برگ گیاه در
شرایط تنش موجب کاهش عملکرد میشود که با تحقیق
 (1990) Läuchli & Epsteinمطابقت دارد.
اگر همۀ تأثیرات یک مدل (بهجز عرض از مبدأ)،
فاکتور تصادفی در نظر گرفته شود ،مدل را مدل تصادفی
میگویند؛ مشابه آن اگر همۀ تأثیرات ثابت باشند ،مدل
را ثابت میگویند .حال اگر برخی فاکتورها ثابت و برخی
تصادفی باشند ،مدل را مختلط ()Mixed model
مینامند ) .(Anonymous, 2008مؤلفههای واریانس
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بهطور معمول در ژنتیک آماری برای میزان وراثتپذیری
و همبستگی ژنتیکی استفاده میشوند .برآوردکنندههای
سنتی اغلب از برآوردکنندههای  ANOVAاستفاده
میکردند که از طریق مقایسۀ میانگین مربعات مورد
مشاهده و مورد انتظار و حل نتایج معادالت بهدست
میآید .اگر دادهها متعادل باشند ،برآوردکنندههای
 ANOVAدارای ویژگیهای خوبیاند .در شرایط
نامتعادل (دادة گمشدهای در بین دادهها وجود داشته
باشد) ،این ویژگیها بهندرت در رسیدن به تصمیم
درست ،کمککنندهاند .در شرایط نامتعادل دو گروه از
برآوردکنندهها مورد توجهاند .1 :حداکثر درستنمایی و
حداکثر درستنمایی محدودشده ( MLو )REML؛ .2
تخمین کمترین نرم و کمترین میزان واریانس نااریب
کوادراتیک ( MINQUEو Rasch & ( )MIVQUE
.)Masata, 2006
مسئلۀ ناشی از برآورد تأثیرات فاکتورها بهصورت
ثابت این است که مقدار برآوردشده به شرایط مکانی و
زمانی همان آزمایش برمیگردد .درصورتی که وقتی
محققان یا کشاورزان در شرایط مربوط به خودشان مواد
آزمایشی دیگران را بررسی میکنند انتظار آنها آنطور
که محققان پیشین بیان کردهاند برآورده نمیشود و
گاهی دچار این اشتباه میشوند که محقق قبلی نتایج
اشتباهی منتشر کرده است .این برداشت اشتباه فقط
ممکن است ناشی از این مسئله باشد که نتایجی که
بهصورت ثابت برآورد ( )BLUEمیشوند با نتایجی که
بهصورت تصادفی ( )BLUPبرآورد میشوند متفاوتاند؛
زیرا نتایج پیشبینیشده بهصورت  BLUPمیزان خطای
ناشی از پیشبینی را در مدل رعایت میکند و نتایج با
دقت بیشتری برآورد میشوند تا قابل تعمیم به سالها و
مکانهای دیگر نیز باشد (.)Burgueño et al., 2000
در برآورد همبستگی ژنوتیپی همۀ عوامل جز عرض از
مبدأ بهصورت تصادفی در نظر گرفته شدند .نکتۀ اول اینکه
این همبستگیها برای سالها و مکانهای دیگر
تعمیمپذیرند و دوم اینکه فرض گرفتن تأثیرات محیط،
ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ در محیط بهصورت تصادفی
تأثیر ناچیزی بهخصوص در صورت تعادل دادهها بر میزان
برآوردها دارد .همچنین انتظار میرود که فرض تصادفی
گرفتن برای تأثیرات مهم مانند ژنوتیپ و محیط ،اختالف
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بهصورت مستقیم از روش  REMLمحاسبه میشود که این
ماتریس بهروش دلتا برای آزمایش همبستگی ژنوتیپی و
فنوتیپی استفاده میشود ( Holland et al., 2003; Mode
.)& Robinson 1959

زیادی با برآورد بهصورت ثابت نداشته باشد (
 .)Mohring, 2005از دالیل دیگر که فرض تأثیرات تصادفی
در نظر گرفته میشود این است که ماتریس مجانب برای
مؤلفههای واریانس که بهصورت تصادفی برآورد میشوند
& Piepho

جدول  .7مقایسۀ میانگین برای صفات گندم در هر دو شرایط نرمال و تنش شوری
عملکرد

اشتباه

عملکرد

اشتباه

شاخص

اشتباه

دانه

استاندارد

زیستتوده

استاندارد

برداشت

استاندارد

در گیاه

بومی 1

534/95 9657/80

18949/88

098/77

8/96

8/1143

94/78

64/49

بومی 2

535/18 2793/83

0668/82

096/38

8/98

8/1158

93/09

78/04

71/28

بومی 9

1432/79

534/74

4144/55

091/55

8/25

8/1143

25/78

63/74

71/80

157/15

بومی 6

2799/41

534/34

0808/95

096/12

8/92

8/1158

99/09

72/65

77/41

157/45

بومی 7

534/40 9282/88

18980/88

092/71

8/98

8/1143

91/99

79/76

72/27

157/78

بومی 4

071/54

534/46

7103/57

092/27

8/15

8/1143

25/09

66/20

67/89

153/15

بومی 5

534/63 1415/87

4204/23

091/90

8/27

8/1143

20/15

71/88

63/21

154/15

بومی 0

011/31 1387/24

5542/65

315/11

8/26

8/1157

26/15

79/64

65/47

144/15

بومی 3

534/63 1033/77

4421/58

091/90

8/23

8/1143

25/88

63/98

79/23

146/09

بومی 534/95 1055/87 18

5061/03

098/48

8/29

8/1143

92/88

71/56

78/70

153/45

بومی 011/42 9453/23 11

18219/88

098/59

8/99

8/1157

96/15

76/51

71/59

157/15

بومی 011/79 1650/49 12

7629/76

091/47

8/27

8/1157

27/78

65/06

65/73

143/78

بومی 011/64 2656/16 19

3117/10

317/11

8/20

8/1157

97/15

60/03

78/69

157/78

بومی 011/67 2301/51 17

0479/02

091/67

8/92

8/1157

20/99

71/79

74/77

159/09

بومی 019/23 1459/53 14

7741/28

093/73

8/27

8/1154

20/99

61/50

76/25

140/09

بومی 534/59 2532/01 15

0031/97

092/94

8/91

8/1143

96/09

71/03

74/89

157/40

کراچیا

534/48 2815/58

5214/05

091/47

8/25

8/1143

26/99

78/47

60/59

140/09

روشن

535/61 9385/39

11753/88

097/37

8/96

8/1158

67/45

77/30

76/23

156/78

534/66 2335/61 SALT18

5303/35

091/84

8/95

8/1143

20/88

66/35

60/85

144/78

024/85 2538/76 SALT19

315445

331/98

8/94

8/1101

27/78

94/05

71/95

144/88

534/46

0679/32

091/05

8/96

8/1143

99/99

61/07

65/82

143/45

534/34 2570/20 SALT21

3868/53

096/12

8/91

8/1158

91/15

68/49

65/49

145/78

024/12 6715/86 SALT22

18041/88

331/63

8/61

8/1101

91/15

62/12

63/01

151/45

نام ژنوتیپ

SALT20

2074/42

محتوای

روز تا

تعداد سنبلچه طول برگ
پرچم

کلروفیل

رسیدگی

75/73

155/99
152/45

534/66 2746/91

5558/95

098/04

8/99

8/1143

22/09

62/09

60/44

144/45

535/99 9866/88 SALT24

3876/08

096/78

8/97

8/1158

98/09

72/76

71/89

145/99

534/64

5077/96

098/30

8/95

8/1143

94/88

61/16

71/74

143/88

534/63 9519/98 SALT26

18599/88

091/90

8/96

8/1143

91/09

62/20

71/71

158/09

534/40 2591/93 SALT27

5488/16

092/18

8/95

8/1143

23/09

62/44

72/79

143/88

530/18 6108/81 SALT28

18563/88

093/73

8/93

8/1158

98/09

67/59

65/05

159/78

024/73 6134/58

11209/88

339/79

8/95

8/1101

27/88

67/83

63/61

140/88

534/63 9759/88 SALT30

18882/88

091/12

8/97

8/1143

25/88

66/46

60/33

159/78

رقم محلی 535/65 9409/45

18969/88

095/81

8/94

8/1158

29/66

62/72

.

.

534/40 1855/65

4121/67

092/71

8/15

8/1143

24/99

72/59

71/62

150/09

)LSD (8/87

-

-

-

-

-

6/52

2/33

2/49

1/06

)LSD (8/81

-

-

-

-

-

4/27

9/34

9/63

2/69

SALT23

SALT25

SALT29

شاهپسند

9224/33
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جدول  . 4برآورد همبستگی ژنوتیپی (اعداد پایین قطر) و فنوتیپی (اعداد باالی قطر) صفات گندم در شرایط نرمال ،تنش شوری و
تجزیۀ مرکب با استفاده از روش REML
صفات

CPC

NSP

FLH

DMA

HI

BM

GY

GY

)8/81(1
)8/82(8/1
)-8/81(8/11
)-8/82(8/12
)8/89(8/11
)8/22(8/1
1

)8/15(8/1
)8/24(8/83
)8/83(8/1
)8/25(8/1
)8/11 (8/1
1
)1(8/42

)8/87(1
)8/23(8/11
)-8/15(8/12
)8/69(8/1
1
)8/95(8/6
)8/0(8/97

)8/16(1
)8/26(8/11
)-8/84(8/19
1
)8/61(8/1
)8/45(8/97
)8/45(8/92

)8/54(1
)8/93(1
1
)-8/27(8/22
)-8/70(8/21
)8/69(8/6
)8/66(8/96

)8/05(8/82
1
)8/33(1
)8/82(8/26
)-8/94(8/23
)8/77(8/93
)8/41(8/9

1
)1(8
)8/35(1/8
)-8/85(8/22
)8/8(8/80
)8/61(8/94
)8/63(1

)-8/16(1
)-8/86(8/1
)-8/19(8/11
)8/84(8/11
)-8/1(8/11
)8/1(8/1
1

)8/99(8/83
)8/93(8/83
)8/1(8/11
)8/21(8/1
)8/96(8
1
)8/32(8/79

)8/12(8/12
)8/99(8/11
)-8/86(8/19
)8/69(8/83
1
)8/77(8/20
)8/04(8/7

)-8/83(8/19
)8/80(8/16
)-8/23(8/11
1
)8/4(8/10
)8/99(8/2
)8/25(8/96

)8/55(1
)8/67(1
1
)-8/01(8/17
)-8/55(8/26
)8/94(8/91
)8/21(8/90

)8/3(8
1
)8/46(1
)-8/84(8/27
)-8/82(8/25
)8/57(8/29
)8/74(8/61

1
)8/39(8/89
)8/04(8/12
)-8/92(8/19
)-8/20(8/29
)8/43(8/27
)8/62(1

)-8/84(8/83
)8/8 (8/8
)8/8(8/83
)8/81(8
)-8/81(8/1
)8/13(8
1

)8/26(8/80
)8/92(8/85
)8/1(8/80
)8/27(8/80
)8/22(8/80
1
)8/6(8/24

)8/85(8/80
)8/91(8/1
)8/8(8/8
)8/61(8/83
1
)8/25(8/26
)8/66(8/26

)8/86(8/12
)8/14(8/11
)-8/15(8/1
1
)8/76(8/14
)8/67(8/21
)8/61(8/22

)8/54(8/94
)8/62(8/16
1
)-8/6(8/14
)-8/7(8/16
)8/25(8/27
)8/94(8/26

)8/00(8/81
1
)8/57(8/98
)8/80(8/2
)-8/17(8/27
)8/65(8/26
)8/91(8/25

1
)8/35(8/82
)8/36(8/97
)-8/1(8/2
)-8/20(8/15
)8/99(8/29
)8/97(8/27

BM

شرایط
نرمال

HI
DMA
FLH
NSP
CPC
GY
BM

شرایط
تنش
شوری

HI
DMA
FLH
NSP
CPC
GY
BM

ترکیب
دو شرایط

HI
DMA
FLH
NSP
CPC

اعداد باالی قطر ،همبستگی فنوتیپی و اعداد پایین قطر ،همبستگی ژنوتیپی هستند .اعداد داخل پرانتز اشتباه استاندارد همبستگیهای ژنوتیپی و فنوتیپی هستند.
عالئم اختصاری  :GYعملکرد دانه؛  :BMعملکرد بیولوژیک؛  :HIشاخص برداشت؛  :FLHطول برگ پرچم؛  :DMAروز تا رسیدگی؛  :NSPتعداد سنبلچه در گیاه و
 :CPCمحتوای کلروفیلاند.

بهطور کلی با استفاده از برآوردهای مختلف بهروش
 REMLدر این تحقیق صفات عملکرد ،عملکرد
زیستتوده و شاخص برداشت تنوع ژنتیکی متفاوت و
معنیداری در دو شرایط نرمال و تنش شوری داشتند که
بیانگر تنوع ژنتیکی الینهای مورد مطالعه در این تحقیق
برای اصالح در شرایط شورند .همچنین با استفاده از
روش  REMLاثر متقابل ژنتیک در محیط برای هیچ
کدام از صفات مورد ارزیابی مشاهده نشد که بیانگر این
است که میتوان با مقایسۀ میانگین عملکرد بهعنوان
مهمترین صفت و سایر صفات بر روی متوسط دو محیط،
ژنوتیپ(های) مناسبی انتخاب کرد و بهمنظور اصالح

برای شرایط تنش شوری نیز از آنها استفاده کرد.
همچنین همبستگی مثبت معنیدار ژنتیکی بین
عملکرد ،عملکرد زیستتوده ،و شاخص برداشت بدست
آمد.
سپاسگزاری
از مسئوالن مؤسسۀ مرکز ملی شوری ایران در استان یزد
بهدلیل همکاری صمیمانه در اجرای این آزمایش تشکر و
قدردانی میشود .همچنین از همکاران محترم مؤسسۀ
نهال و بذر کرج (بخش غالت) برای فراهم کردن مواد
ژنتیکی تشکر و قدردانی میگردد.
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