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دهد. اصالح  هاي محیطی است که رشد و عملکرد گیاهان زارعی را کاهش می ترین تنش شوري یکی از مهم سابقه و هدف:
باشد. بهبود تحمل به شوري در گیاهان زراعی نیازمند وجود  ژنتیکی و تولید ارقام متحمل، مؤثرترین راه مقابله با تنش شوري می

بع ژنتیکی متنوع است. تنوع ژنتیکی براي تحمل به شوري در گندم مشاهده شده است. ذخایر ژنتیکی گندم منابع با ارزشی منا
هاي  با هدف غربال و گزینش ژنوتیپ پژوهششوند. این  نش شوري محسوب میهاي غیرزیستی از جمله ت براي تحمل به تنش

  .    شدانجام نان پالسم گندم  متحمل به شوري در ژرم
  

قبلی به همراه ارقام متحمل شاهد کویر، روشن و  هاي پژوهشیافته از  ژنوتیپ گندم نان گزینش 97تعداد  ها: مواد و روش
و  55/6ترتیب  (شرایط خاك و آب آبیاري شور با هدایت الکتریکی به مزارع پژوهشی کرج (شرایط نرمال) و میبد در ماهوتی

نامه  کشت گردیده و صفات زراعی مطابق با توصیف سه تکرار در 10×10طرح التیس قالب  زیمنس برمتر) در دسی 61/5
و هاي اصلی  هاي برتر با استفاده از تجزیه به مؤلفه و ژنوتیپهاي تحمل به تنش محاسبه گردید  المللی ارزیابی شدند. شاخص بین

هاي تحمل به تنش، از تجزیه رگرسیون  اخصمنظور شناسایی صفات مؤثر در تغییرات ش به متمایز شدند.اي،  تجزیه خوشه
 اي استفاده شد.  مرحله

  

عملکرد ژنوتیپ تر از ارقام روشن و ماهوتی بود. تعداد نُه  از بین ارقام شاهد، عملکرد دانه رقم کویر در شرایط تنش بیش ها: یافته
ترین مقدار عملکرد دانه در شرایط  داراي بیش .4419KC. ژنوتیپ داشتنددر شرایط تنش تري نسبت به رقم شاهد برتر  دانه بیش
. بود MPو  STI ،GMP ،HMهاي  براي شاخص تحمل به تنش شوري ترین مقدار گرم در کرت)، و بیش 67/966نرمال (
هاي  ژنوتیپ .همبستگی باالیی با هر دو صفت عملکرد دانه در شرایط نرمال و تنش داشتند MPو  STI ،GMPهاي  شاخص

ژنوتیپ  38پالت مبتنی بر عملکرد دانه در شرایط نرمال و تنش از یکدیگر تفکیک شدند و تعداد  مورد مطالعه در چهار ناحیه باي
هاي اصلی  در تجزیه به مؤلفه با عملکرد دانه باالتر در شرایط نرمال و تنش قرار گرفتند. Aبه همراه هر سه رقم شاهد در گروه 

ها را شامل  درصد از واریانس داده 79/74، سه مؤلفه اصلی اول در مجموع STIشده به همراه شاخص  ارزیابیبراساس صفات 
هاي  شدند. مؤلفه اصلی اول بر افزایش عملکرد دانه در شرایط تنش از طریق افزایش طول دوره پرشدن دانه و تولید دانه
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اي براي  نتایج تجزیه رگرسیون مرحله اي رویشی تأکید داشت.ه تر و مؤلفه اصلی دوم بر تجمع ماده خشک در اندام درشت
نشان داد که صفت شاخص برداشت در هر دو مدل رگرسیون مربوط به شرایط نرمال و تنش شوري و صفت  STIشاخص 

  طور اختصاصی وارد مدل رگرسیون مربوط به تنش شد. هارتفاع بوته ب
  

   .3100KC(از خوي)،  .142KC(از اصفهان)،  .4407KCو .1514KC. ،4382KC. ،4419 KCهاي  ژنوتیپ گیري: نتیجه
(از ایاالت متحده آمریکا) با عملکرد دانه  .7106KC(از ایران با منشاء داخلی ناشناخته) و  .388KCو  .1143KC(از مشهد)، 

با صفات  MPو  STI ،GMPهاي  ند. با توجه به همبستگی باالي شاخصشدانتخاب  رایط تنش نسبت به ارقام شاهدبرتر در ش
متحمل هاي گندم نان  ترین معیارهاي گزینش براي ژنوتیپ عنوان مناسب ها به عملکرد دانه در شرایط نرمال و تنش، این شاخص

  تنش شوري شناسایی شدند. به
  

    گندم نان، شوري بومی هاي ژنوتیپذخایر ژنتیکی، خزانه ژنی،  هاي کلیدي: واژه
  

  مقدمه
سوم از جمعیت  اصلی بیش از یکگندم غذاي 

درصد از کالري رژیم  20جهان و منبع تأمین حدود 
   . براساس برآورد فائو)17( باشد غذایی بشر می

تولید جهانی  )26( و رزگرانت و همکاران )10 و 9(
درصد طی  6/1با رشد ساالنه حداقل  دگندم بای

ادامه یابد تا بتواند تقاضاي  2010-2020هاي  سال
تأمین نماید. از بین  2020میلیون تنی را در سال  760
ترین عوامل  هاي غیرزیستی، شوري یکی از مهم تنش

 رشد و عملکرد گیاهان در جهان است  محدودکننده
مار ش له جدي در تخریب خاك بهأ. شوري مس)31(

رود و تولید کشاورزي را در بسیاري از نواحی  می
 800. حدود )25( جهان با مشکل مواجه ساخته است

ثیر شوري أت میلیون هکتار از اراضی جهان تحت
. شوري سبب ایجاد تنش اسمزي و )32 و 9( باشند می

زنی بذر و رشد  شود که از جوانه سمیت یونی می
ه گیاه را ضعیف مطلوب گیاهچه جلوگیري کرده و بنی

. مدیریت شوري از طریق احیاء اراضی )14( کند می
مدت براي  هایی کوتاه حل پرهزینه بوده و اغلب راه

گیري از  بهره. )30 و 7( دهد غلبه بر شوري ارائه می
اصالح نباتات و توسعه ارقامی که بتوانند در دانش 

شرایط شوري متوسط رشد کرده و عملکرد اقتصادي 

نمایند، رویکردي تکمیلی و دایمی براي به حاصل 
. براي )12( باشد حداقل رساندن آثار سوء شوري می

متأثر از شوري کشت  گیاهان زراعی که در اراضی
شوند، منابع جدید تحمل به شوري مورد نیاز  می
. افزایش تحمل به شوري در گیاهان )21( باشد می

با کیفیت برداري کارآمدتر از آب آبیاري  بهره ،زارعی
سازد. اصالح تحمل در گیاهان  پایین را میسر می

باشد.  زارعی نیازمند دستیابی به تنوع ژنتیکی جدید می
دهد که تنوع ژنتیکی براي تحمل  نشان می ها پژوهش

  ).11( ها وجود دارد به شوري در بین ژنوتیپ
نمونه ژنتیکی با مبدأ متفاوت از  823 در بررسی

ژن گیاهی ملی ایران براي  کلکسیون گندم نان بانک
وزن دانه پنج سنبله و تعداد صفات  ،تحمل به شوري

). 5ترین ضریب تغییرات را داشتند ( پنجه بیش
تنوع ژنتیکی باال و پژوهش بیانگر  اینمجموع نتایج 

امکان گزینش براي تحمل به شوري در ذخایر ژنتیکی 
نتایج حاصل از تجزیه مرکب صفات  .گندم نان بود

الین گندم نان در شرایط  100شده در  ارزیابی
 ،اي شوري و بدون شوري در یزد و کرمان مزرعه

با ). 28ها نشان داد ( داري را بین ژنوتیپ اختالف معنی
تحمل به شوري گندم نان در مراحل مختلف  بررسی

رشد در محیط کنترل شده (شرایط الیسیمتري) 
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که کاربرد آب شور از مرحله استقرار بوته  شد مشاهده
عمال ا بعديتر از مراحل  به بعد، عملکرد دانه را بیش

، پژوهشآب شور، کاهش داد. بر اساس نتایج این 
کاهش عملکرد ماده خشک و کاهش تعداد بوته در 
واحد سطح، از دالیل اصلی کاهش عملکرد دانه تحت 

ساس نتایج برا .)23شرایط کاربرد آب شور بود (
ژنوتیپ گندم نان بهاره  114 ی که بر رويپژوهش

منظور معرفی ارقام  به شد کهپیشنهاد انجام گرفت 
براي اراضی شور استان گلستان بهتر است انتخاب از 

هاي پیشرفته ساحلی خزر در محیط شور  بین ژنوتیپ
محیط هایی که در هر دو  انجام شود و ژنوتیپ

یی دارند، براي آزمایش شور و شور عملکرد باالغیر
ارزیابی تحمل ). 27در شرایط مزرعه انتخاب شوند (

نمونه ژنتیکی از کلکسیون  352 به تنش شوري در
شده از  دریافت(گندم نان بانک ژن گیاهی ملی ایران 

نمونه ژنتیکی  14شناسایی  منجر به )کشور 24
 شد و نشان داد که هاي متحمل برتر عنوان نمونه به

گندم نان بانک ژن گیاهی ملی ایران  پالسم ژرم
عنوان منبع ژنتیکی غنی براي تحمل به شوري، قابل  به

ژنوتیپ گندم  33 در بررسی). 6باشد ( برداري می بهره
تحقیقاتی  هایرانی نان در شرایط تنش شوري در مزرع

صفات  ،مرکز ملی شوري ایران واقع در استان یزد
و شاخص برداشت داراي  توده زیستعملکرد دانه، 

تنوع ژنتیکی در شرایط نرمال و تنش شوري بودند که 
هاي اصالحی گندم براي   توان در برنامه از این تنوع می

 25 نتایج ارزیابی). 1تحمل به شوري استفاده کرد (
ژنوتیپ گندم نان شامل ارقام بومی، تجاري و 

هاي امیدبخش در شرایط تنش شوري آب و  الین
بیرجند  -یستگاه تحقیقاتی خراسان جنوبیخاك در ا

، زیستیکه خصوصیاتی مانند عملکرد نشان داد 
شاخص برداشت، نسبت پتاسیم به سدیم، میزان یون 
سدیم، طول سنبله، محتواي کلروفیل، محتواي آب 

عنوان معیارهایی  توان به نسبی و وزن هزاردانه را می

براي انتخاب در جهت بهبود عملکرد دانه در 
هاي گندم در شرایط تنش شوري معرفی کرد  نوتیپژ
 جهت استفاده مورد هاي بررسی شاخص ). نتایج2(

 که داد نشان رگرسیون لجستیک الگوي برازش کفایت
 تعیین براي مناسب مدل یک لجستیک رگرسیون مدل

 هاي در ژنوتیپ تحمل شوري با مرتبط هاي ویژگی
لینه  167روي  پژوهشنتایج ). 13( باشد می نان گندم

 نشان داددر شرایط تنش شوري نوترکیب گندم اینبرد 
، شاخص برداشت، تعداد زیستیکه صفات عملکرد 

سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و وزن 
 باشد میترین اجزاي عملکرد دانه  هزاردانه از مهم

هاي تحمل به تنش و نسبت  براساس شاخص). 18(
حت هر دو شرایط بدون تنش و پتاسیم به سدیم باال ت

تنش شوري در مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع 
ارقام طبسی، ارگ، اکبري، بم،  طبیعی کرمان،

عنوان  به ،تخم، بوالنی، سیستان، کارچیا و روشن سرخ
دند شترین ارقام نسبت به تنش شوري انتخاب  متحمل

). بررسی ارقام متحمل به شوري مناطق مختلف 24(
هاي  قام مناسب براي شرایط دیم و الینکشور و ار

ژنوتیپی که براي هر  به شناسایی ،امیدبخش آبی و دیم
ها  دو شرایط تنش و بدون تنش در میان ژنوتیپ

 N-87-20ژنوتیپ  اما منجر نگردید،مناسب باشد 
 ،براي شوري متوسط و رقم کریم براي شرایط دیم

 رقمالین و  14 تعداد ).19( ندشناخته شدمناسب 
دشت   تحت شرایط شور منطقه زرین ،امیدبخش گندم

هاي  و از بین ژنوتیپ ندارزیابی شددر استان فارس 
 ترین یشبصفات با  520بررسی، یوجی  مورد

مناسب، هاي شیمیایی  شاخصو عملکرد، زودرسی 
دشت  عنوان رقم مناسب براي کاشت در منطقه زرین به

  ).22( شدتوصیه 
منابع وجود مند نیازانجام اصالح ژنتیکی 

پالسم گسترده است تا تنوع کافی را براي گزینش  ژرم
تأکید بر افزایش تنوع گیاهان ). 33( فراهم آورد
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پالسم  هاي ژرم زراعی، نیاز به غربال گسترده کلکسیون
عی از تنوع ژنتیکی در ی. دامنه وس)29( را برانگیخت

پالسم موجود است که ناشناخته  هاي ژرم کلکسیون
. )21( مانده یا مورد استفاده قرار نگرفته استباقی 

با هدف شناسایی منابع تحمل به  پژوهشاین بنابراین 
  .شدپالسم گندم نان انجام  ي در ژرمشورتنش 

  
  ها مواد و روش

پالسم متحمل به شوري  منظور دستیابی به ژرم به
انتخاب شده از ) 1(جدول ژنوتیپ گندم  97

همراه ارقام شاهد کویر، به  )4( سابق هاي پژوهش
مزارع پژوهشی مؤسسه تحقیقات  در روشن و ماهوتی

شرایط نرمال ( کرجاصالح و تهیه نهال و بذر واقع در 
ز تحقیقات کشاورزي و بدون تنش شوري) و مرک

(ایستگاه تحقیقات میبد در شرایط  یزد منابع طبیعی
ترتیب  خاك و آب آبیاري شور با هدایت الکتریکی به

هاي چهار  کرت تر) درم زیمنس بر دسی 61/5 و 55/6
از  متر سانتی 60متر و به فاصله  5/2ردیفی به طول 

 سه تکرار قالب طرح التیس ساده در یکدیگر در
صفات  گرفتند. کشت گردیده و مورد مطالعه قرار

 در دانه بوته، تعداد صددانه، ارتفاع خوشه، وزن طول
طول کامل،  رسیدن گلدهی، روز تا خوشه، روز تا

 و شاخص توده زیستدانه،  ، عملکرددوره پرشدن دانه
 )15( المللی نامه بین برداشت طبق استاندارد توصیف

هاي تحمل به  منظور محاسبه شاخص ارزیابی شدند. به
ها، عملکرد دانه با  رسیدن کامل بوته تنش، پس از

خطوط کشت  هر طرف از از متر سانتی 25حذف 
هاي تحمل به تنش با در نظر  شد. شاخص گیري اندازه

عنوان عملکرد دانه تحت شرایط بدون  به Ypگرفتن 
عنوان عملکرد دانه در شرایط تنش  به Ys ،تنش

ها  به عنوان میانگین عملکرد دانه ژنوتیپ pY ،شوري

عنوان میانگین  به sYتحت شرایط بدون تنش و 
با استفاده ها تحت تنش شوري،  عملکرد دانه ژنوتیپ

  از روابط مربوطه به شرح ذیل محاسبه گردید:
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  . ارزیابی براي شناسایی منابع متحمل تنش شوريهاي گندم نان در آزمایش  مبدأ جغرافیایی ژنوتیپ -1جدول 
Table 1. Geographical origins of bread wheat genotypes in the experiment of evaluation for identification of 
tolerance sources to salinity.  

  شماره
No 

  کد دسترسی
KC 

  ناحیه کشور/
Country/Region 

  شماره
No 

  کد دسترسی
KC 

  ناحیه کشور/
Country/Region 

1 142 Iran/Khoy 4207 26  خوي -ایران Iran/Kashmar کاشمر -ایران  
2 2560 Iran 4210 27 ایران Iran/Torbat Heydarieh حیدریه تربت -ایران  
3 1411 Iran 4283 28 ایران Iran/Mashahd مشهد -ایران  
4 3324 Iran/Mashahd 3825 29  مشهد -ایران Iran ایران  
5 2035 Iran 4327 30 ایران Iran/Bojnord بجنورد -ایران  
6 2348 Iran 4338 31 ایران Iran/Esfahan اصفهان -ایران  
7 1143 Iran 4344 32 ایران Iran/Esfahan اصفهان -ایران  
8 3100 Iran/Mashahd 4355 33  مشهد -ایران Iran/Esfahan اصفهان -ایران  
9 3166 Iran/Mashahd 4369 34  مشهد -ایران Iran/Esfahan اصفهان -ایران  
10 3289 Iran/Mashahd 4379 35  مشهد -ایران Iran/Esfahan اصفهان -ایران  
11 3322 Iran/Mashahd 4382 36  مشهد -ایران Iran/Esfahan اصفهان -ایران  
12 1514 Iran/Esfahan 4383 37  اصفهان -ایران Iran/Esfahan اصفهان -ایران  
13 3649 Iran 4386 38 ایران Iran/Esfahan اصفهان -ایران  
14 3653 Iran/Kermanshah 4387 39  کرمانشاه -ایران Iran/Esfahan اصفهان -ایران  
15 3691 Iran/Mashahd 4388 40  مشهد -ایران Iran/Esfahan اصفهان -ایران  
16 3700 Iran 4389 41 ایران Iran/Esfahan اصفهان -ایران  
17 4285 Iran/Mashahd 4399 42  مشهد -ایران Iran/Esfahan اصفهان -ایران  
18 3827 Iran/Esfahan 4401 43  اصفهان -ایران Iran/Esfahan اصفهان -ایران  
19 3877 Iran/Shiraz 4405 44  شیراز -ایران Iran/Esfahan اصفهان -ایران  
20 3888 Iran 4406 45 ایران Iran/Esfahan اصفهان -ایران  
21 3927 Iran/Sabzevar 4454 46  ارسبزو -ایران USA ایاالت متحده آمریکا  
22 4004 Iran 4418 47 ایران Iran/Esfahan اصفهان -ایران  
23 4027 Iran/Mashahd 4419 48  مشهد -ایران Iran/Esfahan اصفهان -ایران  
24 4117 China 4442 49 چین Russia روسیه  
25 4125 China 4448 50 چین Mexico مکزیک  
51 4449 Mexico 7090 76  مکزیک USA ایاالت متحده آمریکا  
52 4450 Mexico 7093 77  مکزیک USA ایاالت متحده آمریکا  
53 4407 Iran/Esfahan 7096 78  اصفهان -ایران USA ایاالت متحده آمریکا  
54 4455 USA 7097 79  ایاالت متحده آمریکا USA  متحده آمریکاایاالت  
55 4486 USA 7106 80  ایاالت متحده آمریکا USA ایاالت متحده آمریکا  
56 4492 Uruguay 7121 81  اروگوئه Argentina آرژانتین 

57 4499 Uruguay 7122 82  اروگوئه Argentina آرژانتین 

58 4503 USA 7132 83  ایاالت متحده آمریکا USA ایاالت متحده آمریکا  
59 4527 USA 7157 84  ایاالت متحده آمریکا USA ایاالت متحده آمریکا  
60 4545 USA 7160 85  ایاالت متحده آمریکا USA ایاالت متحده آمریکا  
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   - 1جدول ادامه 
Continue Table 1. 

  شماره
No 

  کد دسترسی
KC 

  ناحیه کشور/
Country/Region  

  شماره
No 

  کد دسترسی
KC 

  ناحیه کشور/
Country/Region  

61 4571 USA 7170 86  ایاالت متحده آمریکا USA ایاالت متحده آمریکا  
62 5047 Spain 7177 87 اسپانیا USA ایاالت متحده آمریکا  
63 5492 Italy 7179 88 ایتالیا USA ایاالت متحده آمریکا  
64 5704 Japan 7184 89 ژاپن USA ایاالت متحده آمریکا  
65 5746 Peru 7191 90 پرو USA ایاالت متحده آمریکا  
66 5747 Peru 7073 91 پرو USA ایاالت متحده آمریکا  
67 5857 Yugoslavia 7258 92 یوگسالوي USA ایاالت متحده آمریکا  
68 5858 Russia 7316 93 روسیه USA ایاالت متحده آمریکا  
69 5917 Ethiopia 11610 94 اتیوپی Afghanistan افغانستان 

70 6773 China 11719 95 چین Afghanistan افغانستان 

71 6899 USA 11720 96  ایاالت متحده آمریکا Afghanistan افغانستان 

72 6910 USA 11725 97  ایاالت متحده آمریکا Afghanistan افغانستان 

73 7000 USA ایاالت متحده آمریکا       
74 7008 USA ایاالت متحده آمریکا       
75 7197 USA متحده آمریکا ایاالت       

  
هاي تحمل به  منظور بررسی ارتباط بین شاخص به

تنش و عملکرد دانه در دو شرایط تنش و بدون تنش، 
ها محاسبه گردید. براي  ضریب همبستگی بین آن

هاي  راساس ترکیبی از شاخصها ب گزینش ژنوتیپ
هاي اصلی انجام شد. روابط بین  به مؤلفه تحمل

شده با  هاي تحمل به تنش با صفات ارزیابی شاخص
اي مورد بررسی قرار  استفاده از رگرسیون مرحله

 میانگین، Kاي با تعداد  خوشهتجزیه روش گرفت. از 
هاي مورد بررسی استفاده  بندي ژنوتیپ منظور گروه به

با استفاده از شد. محاسبات آماري و رسم نمودارها 
  انجام شد. Rافزار  نرم 2/2/3نسخه 

  
  نتایج و بحث

تفاوت بین عدم   دهنده نشانتجزیه طرح التیس 
مشاهدات در قالب  بنابراینهاي ناقص بود،  بلوك

هاي کامل تصادفی با سه تکرار مورد  طرح بلوك
ها قرار گرفتند. نتایج  تجزیه واریانس و مقایسه میانگین

وجود تفاوت بین   دهنده نشانتجزیه واریانس 

هاي مورد بررسی از لحاظ تمام صفات  ژنوتیپ
شده در سطح احتمال یک درصد در هر دو  ارزیابی

   شرایط تنش و بدون تنش بود (نتایج ارائه نشده است).
برآورد شد که به  39/0) به میزان SIشدت تنش (

درصد کاهش عملکرد دانه در  40معنی متوسط 
باشد که  میدر مقایسه با شرایط نرمال شرایط تنش 

میانگین نتایج بررسی اعمال تنش شدید است.  بیانگر
پالسم مورد مطالعه نشان  شده در ژرم صفات ارزیابی

داراي  از اصفهان)، .4419KC( 48داد که ژنوتیپ 
و  قدار عملکرد دانه در شرایط نرمالترین م بیش
 STI ،GMP ،HMهاي  ترین مقدار براي شاخص بیش

  ). 2باشد (جدول  می MPو 
با مبدأ  از ایران، .3888KC( 20ژنوتیپ 

ترین مقدار عملکرد دانه و  داراي بیش نامشخص)
ترین مقدار  در شرایط تنش شوري بود. کم توده زیست

تحمل   دهنده که نشان MPو  HMهاي  شاخص
 45باشد به ژنوتیپ  تر نسبت به شرایط تنش می بیش

)4406KC.،  (45تعلق داشت. ژنوتیپ از اصفهان 
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)4406KC. ،ترین  همچنین داراي کم) از اصفهان
 76ژنوتیپ  طول سنبله در شرایط نرمال بود.مقدار 

)7090KC.،  (ترین  داراي کماز ایاالت متحده آمریکا
ترین مقدار  مقدار عملکرد دانه در شرایط تنش، کم

ترین مقدار  و بیش HMو  STI ،GMPهاي  شاخص
ترین  عنوان حساس به بنابراینبود و  SSIشاخص 

از بین ژنوتیپ نسبت به تنش شوري شناسایی شد. 
رقم ماهوتی در شرایط نرمال عملکرد دانه  ،ارقام شاهد

 نسبت به ارقام روشن و کویر داشت در باالتري
 که در شرایط تنش، عملکرد دانه رقم کویر صورتی

ژنوتیپ  15 بود. تعداد تر از روشن و ماهوتی بیش
   ،)اصفهاناز  ،.4419KC( 48هاي  ژنوتیپشامل 

37 )4383KC.، (92 ،از اصفهان )7258KC.، از 
با مبدأ  ایران از ،.1411KC( 3 ،)ایاالت متحده آمریکا

 ،.4571KC( 61 ،)سبزوار از ،.3927KC( 21 ،)نامشخص
از ایاالت  ،.7097KC( 79 ،از ایاالت متحده آمریکا)

 95 از اصفهان)، ،.1514KC( 12، آمریکا) متحده
)11719KC.، 4283( 28، )افغانستان ازKC.، مشهد از(، 

18 )3827KC.، 7122( 82، )اصفهان ازKC.، از 
، )با مبدأ نامشخص ایران از ،.1143KC( 7، )آرژانتین

29 )3825KC.، 59و ) با مبدأ نامشخص ایران از 
)4527KC.، شرایط  در) ایاالت متحده آمریکا از

تري نسبت به رقم شاهد برتر  عملکرد دانه بیش ،نرمال
نه ) داشتند. همچنین تعداد ماهوتی( نرمال در شرایط

 ایران از ،.3888KC( 20هاي  ژنوتیپژنوتیپ شامل 
 48، )خوي از ،.142KC( 1، )با مبدأ نامشخص

)4419KC.، 4407( 53، )اصفهان ازKC.، از 
، )با مبدأ نامشخص ایران از ،.1143KC( 7، )اصفهان

79 )7097KC.، 12، )ایاالت متحده آمریکا از 
)1514KC.، 3100( 8، )اصفهان ازKC.، و ) مشهد از

36 )4382KC.، در شرایط تنش، از ) اصفهان از
تري نسبت به رقم شاهد برتر در  عملکرد دانه بیش

 56ژنوتیپ  ) برخوردار بودند.کویر( تنش شرایط
)4492KC.،  (ترین تعداد روز تا  داراي کماز اروگوئه

ترین طول دوره  و رسیدگی کامل و بیش گلدهی
عنوان  به بنابراینپرشدن دانه در شرایط تنش بود و 

ترین ژنوتیپ درشرایط تنش شوري شناسایی  زودرس
ترین  از کماز اروگوئه)  ،.4499KC( 57ژنوتیپ  شد.

ترین طول دوره پرشدن  تعداد روز تا گلدهی و بیش
ژنوتیپ حال  با این ،برخوردار بودر شرایط نرمال دانه د

11 )3322KC.،  (ترین عنوان زودرس بهاز مشهد 
 از بینژنوتیپ در شرایط نرمال شناسایی گردید. 

تر در شرایط  هاي داراي عملکرد دانه بیش ژنوتیپ
 1هاي  ژنوتیپ تنش شوري نسبت به رقم کویر،

)142KC.، (7 ،از خوي )1143KC.،  از ایران با مبدأ
 ،.4419KC( 48، از مشهد) ،.3100KC( 8 نامشخص)،
داراي روز از اصفهان)  ،.4407KC( 53و از اصفهان) 

از  ،.7097KC( 79هاي  تر و ژنوتیپ تا گلدهی کم
 ،.3888KC( 20، از اصفهان) ،.4382KC( 36، آمریکا)

از  ،.1514KC( 12و ) با مبدأ نامشخص از ایران
  تري نسبت به  روز تا گلدهی بیشداراي اصفهان) 

هاي  تمام ژنوتیپ این رقم در شرایط تنش بودند.
تري نسبت  از روز تا رسیدگی کامل بیش شده برده نام

  دار بودند.رکویر در شرایط تنش شوري برخو به رقم
ها و ارقام امیدبخش گندم تحت  در ارزیابی الین
ي ترین زمان برا ترین و طوالنی شرایط شور، کوتاه

ترتیب متعلق به رقم بهرنگ و یوجی  ظهور سنبله به
بود و نتایج مشابهی نیز براي زمان تا رسیدگی  520

  ). 22فیزیولوژیک مشاهده شد (
هاي تحمل به  نتایج بررسی همبستگی بین شاخص

، STIهاي  ) نشان داد که شاخص3تنش (جدول 
GMP  وMP همبستگی باالیی با صفت عملکرد دانه ،

عنوان  به بنابرایننرمال و تنش داشتند و ر شرایط د
هاي گندم  ترین معیارهاي گزینش براي ژنوتیپ مناسب

باشند.  نان برتر در شرایط تنش شوري قابل توصیه می
داراي همبستگی  ،هر دو SSIو  TOLهاي  شاخص

یط داري با صفت عملکرد دانه در شرا منفی و معنی
عکس مقادیر عددي این   نرمال و تنش بودند که رابطه
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دهد. شاخص  ها را با تحمل به تنش نشان می شاخص
TOL داري با  همچنین داراي همبستگی مثبت و معنی

صفت عملکرد دانه در شرایط نرمال بود، ولی شاخص 
SSI داري با این صفت نداشت.  همبستگی معنی

داراي ضریب همبستگی  SSIو  TOLهاي  شاخص
ارتباط نزدیک بین این دو  دار بزرگی بودند که معنی

  دهد. شاخص را نشان می

  
  . هاي برتر گندم نان در ارزیابی تحت شرایط تنش شوري هاي تحمل به تنش براي ژنوتیپ مقادیر شاخص -2جدول 

Table 2. Values of stress tolerance indices in superior bread wheat genotypes through the assessment under 
salinity stress condition.  

شماره ژنوتیپ
  G

enotype N
o

  

عملکرد دانه در شرایط نرمال
  

G
rain yield in norm

al  condition
 

عملکرد دانه در شرایط 
ش

تن
  

G
rain yield in stress  condition

  

ص تحمل
شاخ

  Tolerance Index
ش  

ص تحمل تن
شاخ

  Stress Tolerance Index
  

میانگین هندسی بهره
 

وري
  

G
eom

etric M
ean Productivity

  

ش
ص حساسیت به تن

شاخ
  Stress Susceptibility Index

  

ک
میانگین هارمونی

  H
arm

onic m
ean

میانگین حسابی بهره  
 

وري
  

M
ean Productivity

  

No Yp Ys TOL STI GMP SSI HM MP 
1 650.00 605.75 44.25 0.97 627.49 0.17 627.10 627.88 
3 823.33 542.77 280.56 1.11 668.49 0.88 654.24 683.05 
6 656.67 548.90 107.77 0.89 600.37 0.42 597.97 602.79 
7 751.67 579.48 172.19 1.08 659.98 0.59 654.44 665.58 
8 636.67 563.62 73.05 0.89 599.03 0.29 597.92 600.15 
12 780.00 576.72 203.28 1.11 670.70 0.67 663.13 678.36 
15 733.33 450.90 282.43 0.82 575.03 0.99 558.44 592.12 
17 666.67 472.33 194.34 0.78 561.15 0.75 552.92 569.50 
18 753.33 498.93 254.40 0.93 613.07 0.87 600.29 626.13 
19 728.33 484.55 243.78 0.87 594.06 0.86 581.94 606.44 
20 718.33 619.48 98.85 1.10 667.08 0.35 665.25 668.91 
21 823.33 426.18 397.15 0.87 592.36 1.24 561.64 624.76 
28 756.67 457.42 299.25 0.86 588.32 1.02 570.17 607.05 
33 676.67 489.48 187.19 0.82 575.51 0.71 568.05 583.08 
34 705.00 453.05 251.95 0.79 565.16 0.92 551.62 579.03 
35 626.67 553.20 73.47 0.86 588.79 0.30 587.65 589.94 
36 738.33 560.72 177.61 1.02 643.43 0.62 637.38 649.53 
37 876.67 540.25 336.42 1.17 688.20 0.99 668.52 708.46 
48 966.67 598.72 367.95 1.43 760.77 0.98 739.45 782.70 
53 633.33 594.78 38.55 0.93 613.75 0.16 613.45 614.06 
56 686.67 539.47 147.20 0.92 608.64 0.55 604.23 613.07 
57 720.00 445.62 274.38 0.79 566.43 0.98 550.52 582.81 
58 731.67 471.83 259.84 0.85 587.56 0.91 573.70 601.75 
59 748.33 479.65 268.68 0.89 599.11 0.92 584.60 613.99 
61 805.00 440.10 364.90 0.88 595.21 1.16 569.08 622.55 
63 701.67 515.38 186.29 0.90 601.35 0.68 594.27 608.53 
66 648.33 481.62 166.71 0.77 558.79 0.66 552.68 564.98 
79 781.67 577.13 204.54 1.12 671.66 0.67 664.01 679.40 
82 753.33 470.95 282.38 0.88 595.63 0.96 579.57 612.14 
92 865.00 520.23 344.77 1.11 670.82 1.02 649.71 692.62 
  کویر

Kavir 
685.00 558.65 126.35 0.95 618.61 0.47 615.41 621.83 

  ماهوتی
Mahooti 

746.67 426.77 319.90 0.79 564.50 1.10 543.11 586.72 

  روشن
Roshan 

731.67 495.47 236.20 0.90 602.10 0.83 590.84 613.57 
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  . هاي گندم نان تحت شرایط تنش شوري هاي تحمل به تنش در ارزیابی ژنوتیپ ضرایب همبستگی بین شاخص -3جدول 
Table 3. Coefficient of correlations between stress tolerance indices in the assessment of bread wheat 
genotypes under salinity stress condition.  

  

ش
عملکرد دانه در شرایط تن

  
G

rain yield in stress  condition
  

ص تحمل
شاخ

  Tolerance Index
ش  

ص تحمل تن
شاخ

  Stress Tolerance Index
  

میانگین هندسی بهره
 

وري
  

G
eom

etric M
ean Productivity

  

ش
ص حساسیت به تن

شاخ
  Stress Susceptibility Index

  

می
ک

انگین هارمونی
  H

arm
onic m

ean
میانگین حسابی بهره  

 
وري

  
M

ean Productivity
  

 Ys TOL STI GMP SSI HM MP 

Yp 0.59** 0.40** 0.82** 0.80** 0.08ns 0.73** 0.81** 

Ys  -0.46** 0.94** 0.94** -0.75** 0.97** 0.89** 

TOL   -0.14ns -0.14ns 0.91** -0.24* -0.003 

STI    0.99** -0.49** 0.99** 0.98** 

GMP     -0.50** 0.99** 0.99** 

SSI      -0.59** -0.38** 

HM       0.97** 
  .دار غیرمعنی ns، دار در سطح احتمال یک درصد معنی **

** Significant at confidence level of 1%, ns non-Significant. 

  
ها و میانگین  تحلیل همبستگی بین شاخص

رقم گندم توسط کنفی لسکوکالیه و  41عملکرد 
، GMP) نشان داد که چهار شاخص 2015همکاران (

MP ،HM  وSTIها براي  ترین شاخص ، مناسب
گزینش ارقام مورد بررسی براي تحمل به تنش شوري 

) در ارزیابی 2016). راوري و همکاران (16بودند (
، MP ،GMPهاي  پ گندم نان، شاخصژنوتی 41

HM  وSTI عنوان معیاري مناسب جهت انتخاب  را به
شوري توصیه به تنش   ارقام پرمحصول و متحمل

 )2016محمدنژاد و همکاران ( پژوهش). در 24نمودند (
هاي امیدبخش  روي ارقام متحمل به شوري و الین

ها در  آبی و دیم، همبستگی بین عملکرد ژنوتیپ
شرایط بدون تنش با تنش شوري شدید (شدت تنش 

دار نبود، اما در دو حالت دیگر یعنی بدون  ) معنی76/0
تنش شوري و با تنش شوري متوسط (شدت تنش 

هاي  دار بود. همچنین در بین شاخص ) معنی51/0(

با  SSIو  Ysو  Ypبا  GMPو  STIبررسی شده، 
Yp نتایج 19دار داشتند ( همبستگی مثبت و معنی .(

ژنوتیپ گندم نان در شرایط تنش شوري  25بررسی 
براي  GMPو  STI ،MPهاي  نشان داد که شاخص

هاي با عملکرد باال در هر دو شرایط  شناسایی ژنوتیپ
 STIها  بین آن ازتنش و بدون تنش مناسب هستند و 

  ).3ترین شاخص شناخته شد ( مناسب
که براساس نتایج تجزیه همبستگی  با توجه به این

ترین  ، عنوان مناسبMPو  STI ،GMPهاي  شاخص
 ها ها براساس این شاخص شناخته شدند، ژنوتیپ  شاخص

بندي قرار گرفتند و نتایج نشان داد که سه  مورد گروه
گروه متمایز در مواد ژنتیکی مورد بررسی، قابل 

باشد. گروه اول که ارقام شاهد روشن،  می فکیکت
طور متوسط  هکویر و ماهوتی را نیز در برداشت ب

هاي  داراي باالترین مقدار عددي از لحاظ این شاخص
ترین میانگین عملکرد دانه  و همچنین بیش شده برده نام
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عنوان گروه  به بنابراینشرایط نرمال و تنش بود و در 
هاي متحمل شناسایی شد. این گروه  ژنوتیپ
 1411KC.( ،5 )2035KC.( ،6( 3هاي  ژنوتیپ

)2348KC.( ،7 )1143KC.( ،13 )3649KC.( ،20 
)3888KC. ( 29و )3825KC. ( از ایران) با مبدأ

 1514KC.( ،18 )3827KC.( ،33( 12)، نامشخص
)4355KC.( ،34 )4369KC.( ،35 )4379KC.( ،36 
)4382KC.( ،37 )4383KC.( ،48 )4419KC. ( و

53 )4407KC. ، ،(8از اصفهان )3100KC.( ،15 
)3691KC.( ،17 )4285KC.(  28و )4283KC. ، از

از  ،.3927KC( 21از خوي)، ، .142KC( 1مشهد)، 
، .7122KC( 82شیراز)، از ، .3877KC( 19سبزوار)، 

 66از ایتالیا)، ، .5492KC( 63از آرژانتین)، 
)5747KC. ، ،(56از پرو )4492KC.(  57و )4499 

 4455KC.( ،58 )4503KC.( ،59( 54از اروگوئه)، و 
)4527KC.( ،61 )4571KC.( ،79)7097KC.( ،  

91 )7073KC.(  92و )7258KC.،  از ایاالت متحده
روه دوم مقدار متوسطی از گ گرفت.را در بر آمریکا) 
و از را دارا بود ، MPو  STI ،GMPهاي  شاخص

لحاظ میانگین عملکرد دانه در شرایط نرمال و تنش 
بعد از گروه اول و باالتر از گروه سوم قرار گرفت و 

متحمل قابل  هاي نیمه عنوان گروه ژنوتیپ به بنابراین
  ، ).4344KC( 32هاي  ژنوتیپ باشد. شناسایی می

38 )4386KC.( ،39 )4387KC. ( 40و )4388KC.، 
 70از افغانستان)،  ،.11610KC( 94اصفهان)، از 

)6773KC. ، ،(69از چین )5917KC.،  ،(از اتیوپی
52 )4450KC. ، ،(68از مکزیک )5858KC.،   

 55از اسپانیا)، و  ،.5047KC( 62ز روسیه)، ا
)4486KC.( ،71 )6899KC.( ،72 )6910KC.( ،74 
)7008KC.(، 76 )7090KC.( ،77 )7093KC.( ،78 
)7096KC.( ،80 )7106KC.( ،84 )7157KC.( ،87 
)7177KC.( ،89 )7184KC.( 90و )7191KC. ، از

گروه  در گروه دوم قرار گرفتند. ایاالت متحده آمریکا)

ترین  ها را در برگرفت و از کم ژنوتیپ هبقیسوم 
ترین  و کم MPو  STI ،GMPهاي  میانگین شاخص

میانگین عملکرد دانه در شرایط نرمال و تنش 
هاي  عنوان گروه ژنوتیپ به بنابراینبرخوردار بود و 

  حساس شناسایی شد.
هاي تحمل  هاي اصلی شاخص در تجزیه به مؤلفه

درصد از تغییرات  61/99به تنش، دو مؤلفه اصلی 
). در مؤلفه اصلی اول 4ها را شامل شدند (جدول  داده

داراي ضریب مثبت  SSIو  TOLجز  هرها بتمام متغی
در این  SSIو  TOLهاي  بزرگی بودند. شاخص

مقادیر  بنابراینضریب منفی داشتند.  ،مؤلفه اصلی
هاي  ژنوتیپ ،عددي باالتر از لحاظ این مؤلفه اصلی

سازد.  تر به شرایط تنش را متمایز می داراي تحمل بیش
راي دا SSIو  TOLهاي  در مؤلفه اصلی دوم شاخص

گزینش  بنابراینترین ضریب مثبت بودند  بزرگ
تر به تنش شوري را  هاي داراي حساسیت کم ژنوتیپ

تر در این مؤلفه  براساس مقادیر عددي کوچک دبای
هاي  هاي مؤلفه اصلی انجام داد. براساس این ویژگی

هاي برتر از لحاظ تحمل به تنش، در  ، ژنوتیپاصلی
هاي  مؤلفه پالت مبتنی بر ربع پائین و سمت راست باي

 1هاي  . ژنوتیپ)1(شکل  اصلی قرار خواهند گرفت
)142KC.( ،5 )2035KC.( ،6 )2348KC.،(7 
)1143KC.( ،8 )3100KC.(. ،9 )3166KC.( ،13 
)3649KC.( ،16 )3700KC.( ،17 )4285KC.( ،20 
)3888KC.( ،33 )4355KC.( ،35 )4379KC.( ،36 
)4382KC.( ،53 )4407KC.( ،54 )4455KC.( ،56 
)4492KC.( ،63 )5492KC.( ،66 )5747KC.(  و

93 )7316KC. ( به همراه رقم کویر در این ناحیه از
، Yp هاي بردار ،پالت در این باي پالت واقع شدند. باي
Ys ،MP ،GMP ،HM وSTI  در یک سمت از

هاي  شاخصبردار با  سونمودار واقع شده و غیرهم
TOL  وSSI  ها بودند که  منفرجه با آن داراي زاویهو

باشد.  ها می بیانگر ضریب همبستگی منفی بین آن
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 1411KC.(،15 )3691KC.( ،18( 3هاي  ژنوتیپ
)3827KC.( ،19 )3877KC.( ،28 )4283KC.( ،34 
)4369KC.( ،37 )4383KC.( ،48 )4419KC.( ،57 
)4499KC.( ،58 )4503KC.( ،59 )4527KC.( ،82 

)7122KC.( ،91 )7073KC.( ،92 )7258KC. ( و
واقع شدند  Ysو  Yp در حد فاصل دو بردار روشن

ها در هر دو شرایط نرمال  که بیانگر عملکرد باالتر آن
  باشد. ها می و تنش نسبت به سایر ژنوتیپ

  
هاي گندم نان تحت شرایط  به تنش در ارزیابی ژنوتیپهاي تحمل  مؤلفه اصلی مبتنی بر شاخصدو مقادیر و بردارهاي ویژه  - 4جدول 

  . تنش شوري
Table 4. Eigen values and vectors of principal components based on stress tolerance indices in the assessment 
of bread wheat genotypes under salinity stress condition.  

  شاخص
Index 

  مؤلفه اصلی 
Principal Component  

  اول 
First  

   دوم
Second 

Yp 0.76 0.65 

Ys 0.97 -0.23 

TOL -0.24 0.97 

STI 0.99 0.10 

GMP 0.99 0.10 

SSI -0.59 0.80 

HM 1.00 0.00 

MP 0.97 0.24 

  مقدار ویژه
Eigen value 

5.83 2.14 

  درصد واریانس تجمعی
Cumulative variance (%) 

72.88 99.61 

 
رقم گندم تحت تنش شوري،  41 در بررسی

هاي  هاي اصلی بر مبناي شاخص تجزیه به مؤلفه
تحمل و حساسیت به تنش با استفاده از دو مؤلفه 

درصد از تغییرات کل ارقام را توجیه  15/97اصلی، 
روي ارقام  هاي اصلی نتایج تجزیه به مولفه). 16کرد (

هاي امیدبخش آبی و دیم  متحمل به شوري و الین
نشان داد که در شرایط تنش شوري شدید، مؤلفه اول 

هاي با عملکرد باال در شرایط بدون تنش و  ژنوتیپ
هاي با عملکرد باال در شرایط تنش  مؤلفه دوم، ژنوتیپ

نمود. اما در شرایط تنش متوسط، مؤلفه  را تفکیک می
هاي با عملکرد باال در هر  خاب ژنوتیپاول باعث انت

دو شرایط تنش و بدون تنش شد و مولفه دوم 
). 19ها به تنش را نشان داد ( حساسیت ژنوتیپ

ژنوتیپ گندم نان در شرایط  25همچنین نتایج بررسی 
، 22، 25هاي شماره  ژنوتیپنشان داد که  تنش شوري

ت در ناحیه با پتانسیل تولید باال و حساسی 13و  20
پایین به شوري در مجاورت بردارهاي مربوط به 

قرار گرفته و  STIو  GMP ،MPهاي  شاخص
از ارقام شاهد و  هاي متحمل و برتر عنوان ژنوتیپ به

 10 ) و3 (مغان 9، 17، 16هاي شماره  ژنوتیپ
هاي حساس به شوري  عنوان ژنوتیپ شیرودي) به(

  ).3شناسایی شدند (
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  هاي تحمل به تنش در ارزیابی تحت شرایط تنش شوري هاي گندم نان در نمودار دو مؤلفه اصلی اول مبتنی بر شاخص توزیع ژنوتیپ - 1شکل 
Fig. 1. Distribution of bread wheat genotypes in biplot of the first two principal components based on stress 
tolerance indices in the assessment under salinity stress condition.  

  
پالت  هاي مورد مطالعه در چهار ناحیه باي ژنوتیپ
عملکرد دانه در شرایط نرمال و تنش از مبتنی بر 

 ژنوتیپ 38. تعداد )2(شکل  یکدیگر تفکیک شدند
با عملکرد دانه  Aدر گروه  به همراه هر سه رقم شاهد

   Bباالتر در شرایط نرمال و تنش قرار گرفتند. گروه 
هاي داراي عملکرد دانه باالتر در شرایط  به نمونه

تر در شرایط تنش  ینو عملکرد دانه پای نرمال
ژنوتیپ در این گروه واقع  12اختصاص داشت و 

  ژنوتیپ با عملکرد دانه باالتر  10شدند. تعداد 
تر در شرایط  در شرایط تنش و عملکرد دانه پایین

  مشتمل بر  Dگروه قرار گرفتند.  Cنرمال، در گروه 
  تر  هاي داراي عملکرد پایین به نمونه ،ژنوتیپ 37

در هر دو شرایط نرمال و تنش اختصاص داشت. 
   )،.4406KC.( ،53 )4407KC( 45هاي  ژنوتیپ

1 )142KC.( ،68 )5858KC.(  8و )3100KC. (
  ) بودند b=1ترین فاصله با خط مرجع ( داراي کم

دانه ها براي عملکرد  که بیانگر مقدار عددي نزدیک آن
 ،دیگرعبارت  و به شوريتنش در دو شرایط نرمال و 

   باشد. می TOL ها از لحاظ شاخص برتر بودن آن
  تشکیل  =97/11Yp+59/0Ysخط رگرسیون با معادله 

  و  Bهاي  ژنوتیپ در گروه 22در مجموع شد و 
C ترین نقش را در انحراف  قرار گرفتند که بیش  

  ) b=59/0شیب خط رگرسیون از مقدار یک (
  داشتند. 
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  . هاي گندم نان در مناطق چهارگانه براساس عملکرد دانه در شرایط نرمال و تنش شوري توزیع ژنوتیپ -2شکل 
Fig. 2. Distribution of bread wheat genotypes in quadruple regions based on grain yield under normal and 
salinity stress conditions. 

  
براساس صفات  هاي اصلی در تجزیه به مؤلفه

سه مؤلفه اصلی  ،STIارزیابی شده به همراه شاخص 
ها را  درصد از واریانس داده 79/74اول در مجموع 

 . در مؤلفه اصلی اول صفات)5(جدول  شامل شدند
طول دوره پرشدن دانه،  برداشت، عملکرد شاخص

ترین  داراي بزرگ STIصددانه و شاخص  ، وزندانه
و تعداد  دهیتعداد روز تا گلضریب مثبت و صفات 

ترین ضریب منفی  داراي بزرگتا رسیدگی کامل  روز
افزایش عملکرد  مؤلفه اصلی اول بر بنابراین .بودند

دوره دانه در شرایط تنش از طریق افزایش طول 
ارد. در تأکید د تر هاي درشت پرشدن دانه و تولید دانه

و ارتفاع بوته  توده زیستمؤلفه اصلی دوم صفات 
این  بنابراینترین ضریب مثبت بودند و  داراي بزرگ
هاي رویشی  بر تجمع ماده خشک در انداممؤلفه اصلی 

ترین ضرایب، بر  مؤلفه سوم براساس بزرگ. تأکید دارد

خصوصیات خوشه شامل طول خوشه و تعداد دانه در 
  خوشه تأکید داشت.
ژنوتیپ  114روي  هاي اصلی لفهؤنتایج تجزیه به م

انه و دارتفاع، وزن هزارگندم نان بهاره نشان داد که 
در سه مولفه اصلی  شورعملکرد در شرایط شور و غیر

ها داشتند  ثیر زیادي در انتخاب ژنوتیپأشده ت انتخاب
هاي اصلی با  لفهؤنتایج تجزیه به مهمچنین ). 27(

نمونه  823شده بر روي  ارزیابیصفت  16استفاده از 
ژنتیکی با مبدأ متفاوت از کلکسیون گندم نان بانک ژن 

لفه ؤگیاهی ملی ایران نشان داد که تعداد هفت م
درصد از تغییرات کل را توجیه نمودند  18/69اصلی، 

لفه اصلی اول بر وزن دانه پنج سنبله، تعداد دانه ؤو م
 عداد گلچه دردر سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله و ت

  ).5تر تاکید داشت ( سنبلچه بیش
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هاي گندم نان تحت شرایط  هاي تحمل به تنش در ارزیابی ژنوتیپ هاي اصلی مبتنی بر شاخص مقادیر و بردارهاي ویژه مؤلفه -5جدول 
  . تنش شوري

Table 5. Eigen values and vectors of principal components based on stress tolerance indices in the assessment 
of bread wheat genotypes under salinity stress condition.  

 Trait  صفت

  مؤلفه اصلی
Principal Component 

  اول
First 

  دوم
Second 

  سوم
Third 

 Grain yield 0.83 0.50 -0.14  عملکرد دانه

STI  0.76 0.54 -0.11 

 Spike length -0.06 0.35 0.73  طول خوشه

 Grain weight 0.77 -0.07 -0.15 100 وزن صد دانه

 Plant height -0.44 0.68 0.23 ارتفاع بوته

 Number of seeds per spike -0.08 -0.07 0.62 تعداد دانه درخوشه

 Days to full maturity -0.77 0.34 -0.17 روز تا رسیدگی کامل

 Days to flowering -0.87 0.31 -0.30  روز تا گلدهی

 Grain filling duration 0.79 -0.24 0.34  طول دوره پر شدن دانه

 Biomass 0.36 0.82 -0.03 توده زیست

 Harvest index 0.84 -0.04 -0.16  شاخص برداشت

 Eigen value 4.88 2.06 1.28  مقدار ویژه

 Cumulative variance (%) 44.38 63.12 74.79  درصد واریانس تجمعی

 
هاي برتر در شرایط تنش  منظور تمایز نمونه به

شده، پراکنش  شوري از لحاظ تمام صفات ارزیابی
مورد اول پالت دو مؤلفه اصلی  ها در باي ژنوتیپ

براساس ضرایب  .)3(شکل  بررسی قرار گرفت
تر به  هاي واجد تحمل بیش ژنوتیپ ،اصلیهاي  مؤلفه

دانه و اجزاي عملکرد دانه تنش شوري با عملکرد 
در  ،دهی و زودرسی با ویژگی زودگلهمراه برتر 
 48 تعداد گیرند. قرار مینمودار سمت راست  بخش

ها،  ژنوتیپ در این ناحیه قرار گرفتند. از بین این نمونه
 142KC.( ،3 )1411KC.( ،6( 1 هاي ژنوتیپ

)2348KC.( ،7 )1143KC.( ،8 )3100KC.( ،12 
)1514KC.( ،13 )3649KC.( ،17 )4285KC.( 18 
)3827KC.( ،19 )3877KC.( ،20 )3888KC.( ،21 

)3927KC.( ،27 )4210KC.( ،28 )4283KC.( ،36 
)4382KC.( ،37 )4383KC.( ،48 )4419KC.( ،53 
)4407KC.( ،59 )4527KC.( ،63 )5492KC.( ،79 
)7097KC.( 82 )7122KC.( ،92 )7258KC. ( 93و 
)7316KC. ( در ربع به همراه ارقام کویر و روشن

سمت راست باال قرار گرفتند که براساس ضرایب 
 تر اختصاص بیش توده زیستبه تولید  ،مؤلفه اصلی دوم

 3324KC.( ،5 )2035KC.( ،9( 4هاي  ژنوتیپدارد. 
)3166KC.( ،10 )3289KC.( ،24 )4117KC.( ،25 
)4125KC.( ،30 )4327KC.( ،31 )4338KC.( ،33 
)4355KC.( ،34 )4369KC.( ،35 )4379KC.( ،42 
)4399KC.( ،45 )4406KC.( 54 )4455KC.( ،55 
)4486KC.( ،56 )4492KC.( ،57 )4499KC.( ،58 
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)4503KC.( ،65 )5746KC.( ،66 )5747KC.( ،85 
)7160KC. ( 88و )7179KC. ( در ربع سمت راست

پایین قرار گرفتند که براساس ضرایب مؤلفه اصلی 
داراي ویژگی عملکرد دانه و اجزاي عملکرد دانه برتر، 

 دهی و زودرسی تر به همراه زودگل کم توده زیستتولید 
پالت مبتنی بر عملکرد  با مقایسه نتایج بايباشند.  می

پالت  ) با باي2 دانه در شرایط نرمال و تنش (شکل
 شود ) مشاهده می3(شکل  شده برده نامهاي اصلی  مؤلفه

 1 هاي ، نمونهAهاي ناحیه  که از بین ژنوتیپ
)142KC.( ،3 )1411KC.( ،6 )2348KC.،( 7 
)1143KC.،( 8 )3100KC.،( 12 )1514KC.،( 13 
)3649KC.،( 17 )4285KC.،( 18 )3827KC.،( 19 
)3877KC.،( 20 )3888KC.،( 21 )3927KC.،( 28 
)4283KC.،( 36 )4382KC.،( 37 )4383KC.،( 48 

)4419KC.،( 59 )4527KC.،( 63 )5492KC.،( 79 
)7097KC.،( 82 )7122KC. ( 92و )7258KC. ( و

سمت هاي واقع در ناحیه  نمونهبا  ارقام کویر و روشن
 3289KC.،( 30( 10هاي  راست باال و ژنوتیپ

)4327KC.،( 33 )4355KC.،( 34 )4369KC.،( 54 
)4455KC.،( 56 )4492KC.،( 57 )4499KC.،( 58 
)4503KC.(، 65 )5746KC.(  66و )5747KC. ( با

ت الپ بايهاي واقع در ناحیه سمت راست پایین  نمونه
دو  بنابراین. باشند میهاي اصلی در تطابق  مؤلفه

 ،متحمل يها پالت مذکور از لحاظ تمایز ژنوتیپ باي
هاي  پالت مؤلفه که باي مطابقت دارند عالوه بر این

هاي برتر  در درون ژنوتیپرا نیز  يتر اصلی تمایز بیش
  است.  حاصل نموده

  

  
  

  .هاي گندم نان در نمودار دو مؤلفه اصلی اول مبتنی بر صفات ارزیابی شده تحت شرایط تنش شوري توزیع ژنوتیپ -3شکل 
Fig. 3. Distribution of bread wheat genotypes in biplot of the first two principal components based on the 
evaluated traits under salinity stress condition.  
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با  STI براي شاخص اي مرحله تجزیه رگرسیون
شناسایی صفات مؤثر منظور  حذف عملکرد دانه و به

در تغییرات این شاخص در دو شرایط نرمال و تنش 
). نتایج این تجزیه نشان 6 شوري انجام شد (جدول

صفت شاخص برداشت در هر دو مدل مربوط داد که 
به شرایط نرمال و تنش شوري وارد شد که 

اهمیت تأثیر تغییرات این صفت بر   دهنده نشان
صفت طول دوره  باشد. همچنین دو می STIشاخص 

 و تعداد دانه در سنبله (با ضریب مثبت) پرشدن دانه
مربوط  STIوارد مدل رگرسیون نیز  (با ضریب منفی)
براساس شده در شرایط نرمال شدند.  به صفات ارزیابی

  وارد شده در از بین سه صفت ضرایب رگرسیون 
مربوط به شرایط نرمال، صفت طول  رگرسیون مدل

 STIترین تأثیر را بر تغییرات  دوره پرشدن دانه بیش
مربوط به صفات  STIدر رگرسیون داشت. 

شده در شرایط تنش، عالوه بر شاخص  ارزیابی
رگرسیون برداشت، صفت ارتفاع بوته نیز وارد مدل 

اهمیت صفت این متغیرها،  شد که براساس ضرایب
تر از ارتفاع  بیش STI تغییرات شاخص برداشت بر

  .بوته بود
ژنوتیپ گندم  25نتایج تجزیه رگرسیون بر روي 

بخش  هاي امید نان شامل ارقام بومی، تجاري و الین
نشان داد که در شرایط تنش شوري صفاتی مانند 

، شاخص برداشت، نسبت پتاسیم به زیستیعملکرد 
سدیم، میزان یون سدیم، طول سنبله و عرض برگ 

بر عملکرد دانه داشته و سهم داري  پرچم اثر معنی
کنند  توجهی از تغییرات عملکرد دانه را تبیین می قابل

لینه  167اي بر روي  ). در تجزیه رگرسیون مرحله3(

، تیزیس، چهار صفت عملکرد نوترکیب گندماینبرد 
وزن هزاردانه، شاخص برداشت و تعداد روز تا 

عنوان صفات تأثیرگذار در شرایط نرمال  دهی به سنبله
درصد از تغییرات عملکرد دانه  98وارد مدل شدند که 
که در شرایط تنش شوري  حالی را توضیح دادند. در

، شاخص برداشت، تعداد زیستیچهار صفت عملکرد 
وته وارد مدل شدند. بوته در واحد سطح و ارتفاع ب

شاخص برداشت و نشان داد که  پژوهشنتایج این 
توان از معیارهاي مهم مرتبط با  ی را میزیستعملکرد 

تواند در انتخاب ارقام  عملکرد دانه معرفی کرد که می
هاي پرمحصول گندم کاربرد مطلوبی داشته  و الین
لجستیک  رگرسیون از تجزیه حاصل ). نتایج18باشد (

 متغیر پنج که داد نان نشان گندم ژنوتیپ 11 بر روي
 وزن سنبله، در سنبلچه تعداد پنجه بارور، تعداد

 ترین مهم از پدانکل طول و بوته ارتفاع صددانه،
 ). در13هستند ( شوري به با تحمل مرتبط متغیرهاي
نمونه ژنتیکی از کلکسیون گندم  352روي  پژوهش

دانه،  نان پنج صفت تعداد دانه در سنبله، وزن صد
سنبلچه، تعداد گره ساقه و ارتفاع بوته،  تعداد گلچه در

اي  تقل، وارد مدل رگرسیون مرحلهعنوان متغیر مس به
درصد از تغییرات وزن دانه پنج سنبله را  98شدند و 

رسیون چندگانه به روش رگ). تجزیه 6توجیه نمودند (
الین گندم نان نشان داد که در  100روي  اي مرحله

تنش شوري صفات تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در 
ثر ؤترین عوامل م سنبله و تعداد روز تا پنجه زدن، بیش

  ).28در عملکرد بودند (
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هاي گندم نان تحت شرایط آزمایش  شده در ژنوتیپ براساس صفات ارزیابی STIاي براي شاخص  ضرایب رگرسیون مرحله -6جدول 
  . نرمال و تنش شوري

Table 6. Coefficient of stepwise regression of STI based on the evaluated traits in bread wheat genotypes under 
normal and salinity stress conditions.  

  شرایط آزمایش
Experiment 
condition 

  مرحله
Step 

  متغیر
Variable 

ضریب
Coefficient  

  انحراف استاندارد
Standard 
deviation 

t 

ضریب تبیین 
  شده تصحیح

Adjusted R2  

  نرمال
Normal 

1 
  عرض از مبدأ

Constant 
-1.86 0.34 -5.54 0.35 

 
  طول دوره پر شدن دانه

Grain filling duration (x1) 
0.05 0.01 7.44  

2 
  عرض از مبدأ

Constant 
-1.73 0.32 -5.35 0.41 

 
  طول دوره پر شدن دانه

Grain filling duration (x1) 
0.05 0.01 8.10  

 
  تعداد دانه درخوشه

Number of seeds per spike (x2) 
-0.01 0.00 -3.22  

3 
  عرض از مبدأ

Constant 
-1.42 0.32 -4.51 0.48 

 
  طول دوره پر شدن دانه

Grain filling duration (x1) 
0.04 0.01 4.72  

 
  تعداد دانه درخوشه

Number of seeds per spike (x2) 
-0.01 0.00 -3.84  

 
  شاخص برداشت

Harvest index (x3) 
0.02 0.01 3.71  

 
  مدل

Model 
STI=-1.42+0.04x1-0.01x2+0.02x3 

  تنش
Stress 

1 
  عرض از مبدأ

Constant 
-0.25 0.09 -2.88 0.52 

 
  شاخص برداشت

Harvest index (x1) 
0.04 0.00 10.44  

2 
  عرض از مبدأ

Constant 
-0.97 0.18 -5.42 0.6 

 
  شاخص برداشت

Harvest index (x1) 
0.04 0.00 12.24  

 
  ارتفاع بوته

Pant height (x2) 
0.01 0.00 4.49  

  مدل  
Model 

STI = -0.97+0.04x1-0.01x2 

  
هاي  ژنوتیپ میانگین، K به روش اي خوشهتجزیه 

 مورد بررسی را در پنج گروه از یکدیگر تفکیک نمود
ترین فاصله از سایر  با بیشاول  گروه. )7(جدول 

میانگین صفات  ترین کمداراي و  )8ها (جدول  گروه

در  توده زیستدانه و  پرشدن دوره دانه، طول عملکرد
 ترین میانگین صفت و کم و تنش شرایط نرمالهر دو 
نمونه شامل  16تعداد . در شرایط تنش بودبوته  ارتفاع

 4338KC.،( 32 )4344KC.،( 40( 31 هاي ژنوتیپ
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)3324KC.،( 50 )4448KC.،( 51 )4449KC.،( 52 
)4450KC.،( 55 )4486KC.،( 62 )5047KC.،( 64 
)5704KC.،( 67 )5857KC.،( 70 )6773KC.،( 72 
)6910KC.،( 74 )7008KC.،( 78 )7096KC.،( 83 
)7132KC. ( 90و )7191KC. ( در این گروه قرار

عنوان  به ،هاي این گروه گرفتند که با توجه به ویژگی
گروه دوم ها شناسایی شدند.  ترین ژنوتیپ نامطلوب

 )،.1411KC( 3هاي  ژنوتیپعضو شامل 28مشتمل بر 
4 )3324KC.،( 10 )3289KC.،( 14 )3653KC.،( 

22 )4004KC.،( 23 )4027KC.،( 26 )4207KC.،( 
29 )3825KC.،( 30 )4327KC.،( 42 )4399KC.،( 
43 )4401KC.،( 44 )4405KC.،( 47 )4418KC.،( 
49 )4442KC.،( 54 )4455KC.،( 69 )5917KC.،( 
71 )6899KC.،( 73 )7000KC.،( 75 )7197KC.،( 
76 )7090KC.،( 77 )7093KC.،( 81 )7121KC.،( 
88 )7179KC.،( 94 )11610KC.،( 95 )11719KC.،( 
96 )11720KC. ( 97و )11725KC.(  به همراه رقم

 بوته، ارتفاعترین میانگین صفات  داراي بیش ماهوتی
گلدهی در شرایط  کامل و روز تا رسیدگی روز تا

شاخص  ترین میانگین صفت و کمنرمال و تنش 
   بود.تنش شرایط نرمال و هر دو در برداشت 

 2هاي  نمونه، شامل ژنوتیپ 26تعداد گروه سوم 
)2560KC.،( 8 )3100KC.،( 9 )3166KC.،( 11 
)3322KC.،( 13 )3649KC.،( 24 )4117KC.،( 25 
)4125KC.،( 33 )4355KC.،( 34 )4369KC.،( 35 
)4379KC.،( 39 )4387KC.،( 45 )4406KC.،( 53 
)4407KC.،( 56 )4492KC.،( 57 )4499KC.،( 58 
)4503KC.،( 60 )4545KC.،( 65 )5746KC.،( 66 
)5747KC.،( 68 )5858KC.،( 80 )7106KC.،( 85 
)7160KC.،( 86 )7170KC.،( 87 )7177KC. و (

89 )7184KC. ( را در بر گرفت و  کویربه همراه رقم
تعداد دانه در خوشه صفت  ترین میانگین داراي بیش

 صفات ارتفاعترین میانگین  و کم در شرایط نرمال
گلدهی و  روز تا و کامل رسیدگی بوته، روز تا

 و طول دوره پرشدن دانهترین میانگین صفات  بیش
گروه چهارم با  در شرایط تنش بود.برداشت  شاخص

 1514KC.،( 15( 12هاي  عضو شامل ژنوتیپ15
)3691KC.،( 18 )3827KC.،( 19 )3877KC.،( 21 
)3927KC.،( 28 )4283KC.،( 38 )4386KC.،( 48 
)4419KC.،( 61 )4571KC.،(79 )7097KC.،( 82 
)7122KC.،( 91 )7073KC.،( 92 )7258KC. ( و

93 )7316KC.(  داراي  به همراه رقم روشن
طول دوره دانه،  عملکردترین میانگین صفات  بیش

ترین  و کم توده زیستو  دانه، وزن صدپرشدن دانه
در شرایط نرمال و درخوشه  دانه تعداد میانگین صفت

 برداشت و عملکرد شاخصترین میانگین صفات  بیش
هاي مذکور  ویژگی براساس در شرایط تنش بود.دانه 

هاي مورد  عنوان برترین گروه از ژنوتیپ این خوشه به
  ژنوتیپ  15همچنین تعداد  بررسی شناسایی شد.

 142KC.،( 5 )2035KC.،( 6( 1هاي  هشامل نمون
)2348KC.،( 7 )1143KC.،( 16 )3700KC.،( 17 
)4285KC.،( 20 )3888KC.(، 27 )4210KC.،( 36 
)4382KC.،( 37 )4383KC.،( 41 )4389KC.،( 46 
)4454KC.،( 59 )4527KC.،( 63 )5492KC. و (

84 )7157KC. در گروه پنجم قرار گرفتند. این گروه (
ترین میانگین صفت شاخص برداشت و  داراي بیش

ترین میانگین صفت تعداد روز تا گلدهی در  کم
ترین میانگین صفات ارتفاع بوته  شرایط نرمال و بیش

  در شرایط تنش بود. توده زیستو 
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هاي  شده در ژنوتیپ براساس صفات ارزیابیمیانگین،  Kاي به روش  خوشهشده توسط روش تجزیه  هاي تشکیل میانگین گروه - 7جدول 
  . گندم نان تحت شرایط آزمایش نرمال و تنش شوري

Table 7. The average values of the groups developed through K means clustering approach based on the 
evaluated traits in bread wheat genotypes under normal and salinity stress conditions.  

  شرایط آزمایش
Experiment condition  

  صفت
Trait 

  خوشه
Cluster  

1 2 3 4 5 

  نرمال
Normal 

  عملکرد دانه
Grain yield (g/plot) 

538 649 583 758 683 

  طول خوشه
Spike length (cm) 

9 9 10 10 9 

  وزن صددانه
100 Grain weight (g) 

5 5 5 6 5 

  ارتفاع بوته
Plant height (cm) 

102 116 101 111 111 

  خوشه تعداد دانه در
Number of seeds per spike 

46 42 47 34 40 

  روز تا رسیدگی کامل
Days to full maturity 

223 225 222 224 223 

  روز تا گلدهی
Days to flowering 

173 174 171 172 171 

  شدن دانهطول دوره پر
Grain filling duration 

49 51 52 52 51 

  توده زیست
Biomass (g/plot) 

1727 2151 1809 2418 2078 

  شاخص برداشت
Harvest index 

32 30 32 31 33 

  تنش
Stress 

  عملکرد دانه
Grain yield (g/plot) 

264 337 419 473 477 

  طول خوشه
Spike length (cm) 

7 8 8 8 8 

  دانه وزن صد
100 Grain weight (g) 

3 3 3 3 3 

  ارتفاع بوته
Plant height (cm) 

91 108 96 106 108 

  خوشه تعداد دانه در
Number of seeds per spike 

36 36 37 36 37 

 

  روز تا رسیدگی کامل
Days to full maturity 

174 176 172 175 173 

  روز تا گلدهی
Days to flowering 

144 145 137 144 142 

  شدن دانهدوره پرطول 
Grain filling duration 

30 31 35 31 31 

  توده زیست
Biomass (g/plot) 

1125 1441 1557 1757 1974 

  شاخص برداشت
Harvest index 

24 23 27 27 24 

  تعداد عضو
Number of members 

16 28 26 15 15 
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هاي  شده در ژنوتیپ براساس صفات ارزیابیمیانگین،  Kاي به روش  تجزیه خوشهشده توسط روش  هاي تشکیل فواصل گروه -8 جدول
  . گندم نان تحت شرایط آزمایش نرمال و تنش شوري

Table 8. The distances of the groups developed through K means clustering approach based on the evaluated 
traits in bread wheat genotypes under normal and salinity stress conditions.  

  خوشه
Cluster 

2 3 4 5 

1 545.29 469.05 984.62 954.19 

2  376.75 449.38 557.00 

3   666.82 509.22 

4    410.30 

  
(گروه  A ناحیهمتعلق به  و رقم ژنوتیپ 41از بین 

پالت مبتنی بر عملکرد دانه در شرایط  از بايبرتر) 
 3هاي  ژنوتیپشامل  نمونه 8نرمال و تنش، تعداد 

)1411KC.،( 10 )3289KC.،( 29 )3825KC.،( 30 
)4327KC.،( 54 )4455KC.،( 73 )7000KC. ( و

75 )7197KC. ( با گروه دوم، تعداد و رقم ماهوتی
 3100KC.،( 13( 8هاي  ژنوتیپ شامل نمونه 10

)3649KC.،( 33 )4355KC.،( 34 )4369KC.،( 56 
)4492KC.،( 57 )4499KC.،( 58 )4503KC.،( 65 
)5746KC. 5747( 66)وKC.( با رقم کویر  و  

 12هاي  نمونهژنوتیپ شامل  13گروه سوم، تعداد 
)1514KC.،( 15 )3691KC.،( 18 )3827KC.،( 19 
)3877KC.،( 21 )3927KC.،( 28 )4283KC.،( 48 
)4419KC.،( 61 )4571KC.،( 79 )7097KC.،( 82 
)7122KC.،( 91 )7073KC. ( 92و )7258KC. ( به

ژنوتیپ  10 تعداد و با گروه چهارمهمراه رقم روشن 
 142KC.،( 5 )2035KC.،( 6( 1هاي  نمونهشامل 

)2348KC.،( 7 )1143KC.،( 17 )4285KC.،( 20 
)3888KC.،( 36 )4382KC.،( 37 )4383KC.،( 59 
)4527KC. (63 و )5492KC. ( با گروه پنجم از

کدام از  ترتیب هیچ بدین مشترك بود. اي خوشهتجزیه 
اول که مربوط به  خوشهدر  A هاي گروه ژنوتیپ

هاي نامطلوب بود قرار نگرفتند. این نتایج نشان  نمونه

ضمن تطابق با نتایج  اي خوشهدهد که تجزیه  می
دانه در  پالت مبتنی بر عملکرد بندي از طریق باي گروه

تري  شرایط نرمال و تنش، توانسته است تمایز بیش
ایجاد  A هاي گروه براساس سایر صفات در ژنوتیپ

  کند.
ژنوتیپ گندم نان  114روي  تجزیه کالستر نتایج

ملکرد هایی که داراي ع که ژنوتیپ نشان دادبهاره 
شور بودند و ارتفاع، طول باالیی در شرایط شور و غیر

تري داشتند، در گروه یک  له بیشسنبله و وزن سنب
  Kاي به روش ). در تجزیه خوشه27قرار گرفتند (

نمونه ژنتیکی با مبدأ متفاوت از  823میانگین بر روي 
تعداد  ،کلکسیون گندم نان بانک ژن گیاهی ملی ایران

عملکرد دانه پنج سنبله، وزن  بانمونه ژنتیکی  38
تر نسبت به رقم  دانه و تعداد دانه در سنبله بیشصد

عملکرد دانه  باو سه نمونه ژنتیکی در گروه دوم کویر 
تر  دانه و تعداد دانه سنبله بیشپنج سنبله، وزن صد

، در گروه پنجم نسبت به ارقام شاهد روشن و ماهوتی
  رقم گندم  41روي  پژوهش). در 5( قرار گرفتند
بعدي،  شوري، بر اساس نمودار پراکنش سه تحت تنش
اي، ارقام شاهد،  پالت و تجزیه خوشه يتحلیل با

عنوان ارقام متحمل به شوري تعیین  شیراز و ارگ به
  ).16شدند (
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  گیري نتیجه
منجر به شناسایی  پژوهشنتایج این در مجموع 

پالسم مورد  منابع جدید تحمل به تنش شوري در ژرم
بررسی گردید. از بین نه ژنوتیپ داراي عملکرد دانه 
برتر از ارقام شاهد در شرایط شوري تنها یک نمونه 

 }از ایاالت متحده آمریکا ).7097KC( 79 ژنوتیپ{
بومی  ،ها داراي منشاء خارجی بود و سایر ژنوتیپ

حالی است بیش از نیمی از  ایران بودند. این در
ژنوتیپ یا  97نمونه از  51بررسی (هاي مورد  ژنوتیپ

درصد) داراي منشاء خارجی بودند و انتظار  6/52
نیمی از  حدود ،رفت که با احتساب نسبت می

اهمیت  ،هاي برتر را تشکیل دهند. این موضوع نمونه
هاي  استفاده از ذخایر ژنتیکی بومی را در برنامه

اصالحی براي شرایط سخت از جمله تنش شوري را 
همچنین مشخص شد که برخی از این  دهد. ینشان م
 ،تر و برخی دیگر ها داراي روز تا گلدهی کم ژنوتیپ

تري نسبت به ارقام شاهد  داراي روز تا گلدهی بیش
این رقم در شرایط تنش بودند. این موضوع عالوه بر 

نژادگر براي  که تنوع ارزشمندي را در اختیار به این
 دهنده دهد نشان میمطابق اهداف اصالحی گزینش قرار 

ها واقعی  ین ژنوتیپادر ست که تحمل به تنش ا این
ناشی از فرار از شرایط تنش  ،ها بوده و تظاهر برتر آن

عملکرد دانه داراي  Aهاي گروه  ژنوتیپاست.  نشده
 بنابراین و بودندباالتر در شرایط نرمال و تنش 

شناسایی  پژوهشهاي برتر در این  وان ژنوتیپعن به
با توجه به تنوع از لحاظ تعداد ها  این ژنوتیپشدند. 

(که در تجزیه  متنوع صفاتوجود ژنوتیپ) و  38(
عنوان یک خزانه ژنتیکی،  به ،اي مشخص شد) خوشه
 شناختی منطقه و شرایط بوم اهداف اصالحیبه بسته 

قابل استفاده  يتحمل به شورهاي اصالحی  در برنامه
قرار گرفتند  Cدر گروه ژنوتیپ  10همچنین  باشند. می

  با عملکرد دانه باالتر هاي  که مختص به ژنوتیپ
تر در شرایط  در شرایط تنش و عملکرد دانه پایین

داراي  زیاد احتمال  بهها  باشد. این ژنوتیپ ل مینرما
هاي اختصاصی تحمل به شوري هستند که سازوکار

ر نیافته و یا کارایی ندارند، نرمال تظاهدر شرایط 
گزینه مناسبی براي مطالعات ژنتیکی در این  بنابراین

نتایج تجزیه رگرسیون بر نقش باشند.  زمینه می
شاخص برداشت در هر دو شرایط تنش و نرمال و 

ي ارتفاع بوته در شرایط تنش  همچنین بر اهمیت ویژه
به این که بیانگر لزوم توجه داشت شوري تاکید 

به  ملهاي برتر براي تح صفات در گزینش ژنوتیپ
   .باشد میشوري 
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