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  هاي گندم متحمل به شرایط  هاي تنش در انتخاب ژنوتیپ بررسی شاخص
   استان گلستاندیم و شور 

  
   و 3فر فرشید قادري، 2افشین سلطانی ،2ه گالشیسرال ،1محمدنژادیونس *

  4نیا عباسعلی نوري
  ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،گروه زراعتدانشیار 3 واستاد 2 ي،دکتر آموخته دانش1

  گلستان استان مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعیبذر  استادیار بخش اصالح و تهیه نهال و4
 6/5/1394 ؛ تاریخ پذیرش: 8/7/1393 تاریخ دریافت:

  چکیده
یی بـا  هـا  (آبی و دیم) و خاك تمنطقه اجراي آزمایش در استان گلستان با شرایط مختلف زراع سابقه و هدف:

انتخـاب ژنوتیـپ    کـه  باشد) واقع گردیده اسـت  درصد اراضی آن شور می 38درجات مختلف شوري (بیش از 
     .باشد ي میضرورو شرایط دیم  مختلف سطوحبا متحمل گندم به تنش شوري 

  

    19                                                                      ژنوتیپ گندم با شرایط آبی در سـه محـیط بـدون شـوري، شـوري شـدید (         9آزمایشی با  ها: مواد و روش
        آبـی و                                     ژنوتیپ گندم در دو محیط با شرایط   8                زیمنس بر متر) و      دسی   9                            زیمنس بر متر) و شوري متوسط (     دسی

              به مرحله اجرا       1390-  91       در سال       تکرار     سه  ر  د                 هاي کامل تصادفی          طرح بلوك        به صورت      مکان    5         ً    دیم، جمعاً در 
                                                                      متحمل به شوري مناطق مختلف کشور و ارقام مناسب براي شرایط دیم منطقـه و  ها از بین ارقام  ژنوتیپ  .     درآمد
                        ردیف کاشت به فواصل ثابت    6                   هر کرت آزمایش شامل   .                                          اي امیدبخش آبی و دیم منطقه انتخاب گردیدند ه     الین
                         ها ثابت در نظر گرفته شد.                                   دانه در متر مربع براي تمامی مکان     300           تراکم کاشت           متر بود.   5          متر و طول        سانتی    20

     دانه                       بعد از برداشت عملکرد                ها صورت پذیرفت.                                                          زمان کاشت با اختالف سه روز در آخر آذر ماه براي تمام مکان
                 شامل شاخص حساسیت                     بر اساس عملکرد دانه      تنش    هاي       شاخص           شدت تنش و        گیري و        اندازه             در واحد سطح

  و    )GMP (     دهی                     میانگین هندسی محصول   )، MP (     دهی               میانگین محصول    )،Tol (           شاخص تحمل   )، SSI        به تنش (
هـاي اصـلی    ها تجزیه به مولفـه  به منظور شناخت بهتر روابط بین ژنوتیپ               ) محاسبه شدند.STI (             تحمل به تنش

  . ندتهیه گردید          اول و دوم      مؤلفه         بر اساس ها  پالت آن انجام و باي

                                                             
      yonesmn@gmail.comمسئول مکاتبه: *
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ها در شرایط بدون تنش با تنش شوري شدید  نتایج آزمایش نشان داد که همبستگی بین عملکرد ژنوتیپ ها: یافته
نبود، اما در دو حالت دیگر یعنی بدون تنش شوري با تنش شـوري متوسـط بـا    دار  ) معنی76/0با شدت تنش (

و  r= 64/0ترتیـب   دار (بـه  ) مثبت و معنی12/0) و شرایط آبی با شرایط دیم با شدت تنش (51/0شدت تنش (
48/0 =r.اول و دوم         مؤلفـه       کـه      داد         نشـان           هاي مختلف            ا شدت تنش ب                 هاي اصلی مقایسات      لفه ؤ          تجزیه به م ) بود          

لفـه  ؤ)، م76/0در شدت تـنش (             استفاده شد.       مؤلفه               لذا از این دو    ،     گردند                         درصد تغییرات را شامل می    99       بیش از 
 در شرایط تنش را هاي با عملکرد باال دوم ژنوتیپمؤلفه هاي با عملکرد باال در شرایط بدون تنش و  اول ژنوتیپ
هـر  با عملکرد باال در  يها ث انتخاب ژنوتیپاول باعمؤلفه )، 12/0) و (51/0. در شدت تنش (نمود تفکیک می

ها به تنش را نشان داد. بنـابراین ژنـوتیپی کـه     دوم حساسیت ژنوتیپمؤلفه تنش شد و شرایط تنش و بدون دو 
 و Ypبا  GMPو  STIهاي بررسی شده،  در بین شاخص. مناسب بودلفه دوم پائین داشت، ؤاول باال و ممؤلفه 

Ys  وSSI  باYp دار داشتند. همبستگی مثبت و معنی   
  

در رقم بم این رقم باید بهترین رقم شـناخته   SSIدر تنش شوري شدید با توجه به کم بودن مقدار گیري:  نتیجه
دار رقـم   دوم دارد و بـراي شـرایط تـنش   مؤلفـه  پالت نشان داد که رقم بم بیشترین مقدار را در  اما در بايگردد 

ها  دار و بدون تنش در میان ژنوتیپ شرایط تنش شدید، ژنوتیپی که براي هر دو شرایط تنشباشد. در  مناسبی می
براي شوري متوسط و رقم کـریم بـراي شـرایط دیـم مناسـب       n-87-20ژنوتیپ  وجود نداشت. ،مناسب باشد

تنش الزم  پالت به روشنی و همزمان روابطی که براي انتخاب ژنوتیپ در شرایط تنش و غیر نمودار باي بودند.
  است را نشان داد.

  
  گندمآبی  ،هاي تنش، شرایط دیم و شرایط تنش شوري، شاخص: کلیدي هاي واژه

  
   



 1395)، 1( نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد نهم

129 

  مقدمه
ثیر نمک از طریق شوري أدر سرتاسر دنیا تحت ت  ها درصد از زمین 6میلیون هکتار یا  800بیش از 

سـه راهکـار بـراي     .)7( داردمیلیون هکتار آن در کشور ایـران قـرار    8/23که ) 24یا سدیمی هستند (
نژادي براي انتخاب رقم در شرایط بدون تنش کـه   . اول به)16( نژادي مقاومت به خشکی وجود دارد به

قـم در شـرایط   نژادي بـراي انتخـاب ر   باشد. دوم بهبه دلیل اثرات متقابل محیط با ژنوتیپ مناسب نمی
محیطی روي مواد اصالح  انتخابفشار  اتتغییرو  ها سال بینتنش شدت  اتنوسانکه به دلیل  خشکی

هـاي بـا    . چاره دیگر براي دو راهکار باال بهبود مقاومت به خشکی در ژنوتیـپ باشد میکند  بسیار شده
ها  هاي فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی مقاومت به تنش به آن پتانسیل عملکرد باال از طریق انتقال مکانیزم

طور همزمان  بنابراین انتخاب بهیا افزودن پتانسیل عملکرد به مواد ژنتیکی موجود مقاوم به تنش است. 
هاي مقاوم بـا   رسیدن به ژنوتیپ جهتدر شرایط غیر تنش براي عملکرد و در شرایط تنش براي ثبات 

  ).16( امکان دارد الزم باشدعملکرد باال 
هـاي   ژنوتیـپ   .گیرنـد  قرار می D و A ،B ،Cگروه چهار  درها  ژنوتیپ )1998( فرناندز روش در

در محـیط بـدون تـنش و     Bهـاي گـروه    دار و بـدون تـنش، ژنوتیـپ    در هر دو محـیط تـنش    Aگروه
 نیـز مناسـب گـزینش    دار داراي عملکرد باال خواهنـد بـود. معیـار    در محیط تنش Cهاي گروه  ژنوتیپ

        مقـدار  . )9( هاي دیگر تشخیص دهد هر گروه را از گروه هاي متعلق به معیاري است که بتواند ژنوتیپ
SSI   ایـن شـاخص   .  )  17 ( د     گـرد                                                        کوچکتر باشد میزان مقاومت یا تحمل به تنش باالتر تلقی می       هر قدر             

                     اسـت کـه هـر چـه       SSI             مشابه شـاخص    Tol           باشد. شاخص      نمی  C        از گروه   A                   قادر به تشخیص گروه 
  B        از گروه   A         هاي گروه                         و قادر به تشخیص ژنوتیپ              تر خواهد بود                          تر باشد حساسیت به تنش کم      کوچک

                                               هاي با عملکرد بالقوه باالتر و تحمـل بـه تـنش                           تمایل به گزینش ژنوتیپ  MP       . شاخص  )  17 (      باشد     نمی
               وقتی اختالف بین    ).  15      باشد (     نمی  B        از گروه   A         هاي گروه                                     تر را داشته و قادر به تشخیص ژنوتیپ       پایین

Ys   با    Yp زیاد باشد شاخص               MP   داراي اریبی به سمت                   Yp  ) هـاي                  در حالی که شاخص  ) 2           خواهد بود       
GMP   و  STI     ي گـروه      هـا                                                                     چنین اریبی را نخواهند داشت به همین دلیل قادر بـه تشـخیص ژنوتیـپ         A  

     ).   15       باشند (    می
کردنـد کـه وقتـی     گـزارش ) 1999(    کلی  و             رامیرزوالجو                هاي مختلف خشکی                   در آزمایش با شدت

) اسـت  78/0همبستگی دارد و وقتی شدت تنش شـدید (  Ypبا  Ysاست  )63/0شدت تنش متوسط (
Ys  به صورت عکس باSSI نیز گزارش کرد که پتانسیل 2002( پنتوان .)20( دهد همبستگی نشان می (
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اي را در تعیین عملکرد دانه وقتی تنش باال (کاهش عملکرد کمتر از  عملکرد ژنوتیپ نقش تعیین کننده
یعنی وقتی تنش کم است عملکرد دانه در شرایط تنش . ردتنش باشد) نباشد دادرصد شرایط بدون  50

کاهش کمی نسبت به شرایط بدون تنش خواهد داشت که این رابطه در بسیاري از مطالعـات گـزارش   
) 2001و همکاران ( گوتیري. )19( شده است ولی در شرایط تنش باال این رابطه وجود نخواهد داشت

تواند کـاهش عملکـرد را در شـرایط     اهش عملکرد در کمبود رطوبت متوسط نمیهم بیان کردند که ک
                         هاي متحمل گندم به خشـکی                           در آزمایش انتخاب ژنوتیپ .)13( گویی نماید کمبود شدید رطوبت پیش

                                                                   ) مشاهده کردند که همبستگی مثبت و معنی داري بین عملکـرد در شـرایط       2013           و همکاران (         نورآئین
                                                               وجود دارد و عملکرد دانه در شرایط تنش با عملکرد دانه در شـرایط    SSI  و   MP ،  STI ،  GMP       تنش با 

  STI  و   GMP ،  MP   که              گزارش کردند  )     2011 (           یزدان سپاس   و        دادبخش   . )  18 (                      غیر تنش همبستگی دارد
) در شـرایط  2011و همکـاران (  ایلکـر . )6( باشـند       مـی                         براي انتخاب ژنوتیـپ    ها            ترین شاخص       مناسب

تـرین پارامترهـا بـراي     مناسـب  MPو  STI ،GMPمدیترانه با تنش آخر فصل نیز گزارش کردنـد کـه   
 SSIو  Tolدر حالی کـه   ؛باشند انتخاب ژنوتیپ با عملکرد باال در هر دو شرایط تنش و بدون تنش می

و همکاران  گالبادي) و 2011و همکاران ( انوار. )14( براي تعیین سطح تنش هستند ها بهترین شاخص
ها همچنین  مشاهده کردند. آن MPو  STI ،GMPبا  Ysو  Ypداري را بین  ) رابطه مثبت و معنی2006(

. )11 و 4( کننـد  بینـی مـی   را پـیش  Ysو  Ypبهتر  SSIو  Tolها نسبت به  بیان نمودند که این شاخص
                                                                      ) در بررسی ارقام گندم در شرایط شور و غیرشور مشاهده کردند کـه میـزان       2008( پاکنیتو  گودرزي

Na+  هاي                                   ساقه عالوه بر عملکرد دانه با شاخص    SSI   و  STI   دار مثبـت و منفـی                         همبستگی بسیار معنـی                    
                                                                ) دارد و نتیجه گرفتند که این دو شاخص براي انتخاب ارقام متحمل به r  = - 0 /  66  و   r  =  0 /  71      ترتیب      (به

 dS/m() نتیجه گرفتند که در تنش شوري 2012و همکاران ( اسدي  .  )  12 (                   توانند مفید باشند         شوري می
9 =ECe( هاي  شاخصSTI  وGMP باشند براي انتخاب ژنوتیپ متحمل به شوري مناسب می )5(.  

هاي مختلف تنش انجام شـده اسـت    هاي زیادي روي تحمل ارقام به تنش خشکی با درجه بررسی
هاي مختلف اطالعـات انـدکی موجـود اسـت. در ایـن       اما در رابطه با تنش شوري با شدت .)2و  19(

 هاي گندم متحمل به تنش  هاي براي انتخاب ژنوتیپ انتخابهاي  بررسی هدف ارزیابی قابلیت شاخص
  باشد. منطقه میدر و شدید و عالوه بر آن ژنوتیپ گندم متحمل به شرایط دیم  متوسطشوري 
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  ها مواد و روش
ژنوتیپ از ارقـام متحمـل بـه شـوري منـاطق       9هاي گندم با  منظور مقایسه ژنوتیپ این آزمایش به

) در سه مکان (شرایط بدون شوري، شـوري  1هاي امیدبخش آبی منطقه (جدول  مختلف کشور و الین
) در دو مکـان  1رقم یا الین امیدبخش سازگار به شـرایط دیـم (جـدول     8باال و شوري متوسط) و با 

جمعاً در پنج مکان و در هر مکان این آزمایش اجرا شد.  1390-91(شرایط آبی و شرایط دیم) در سال 
مکـان اجـراي آزمـایش     تکرار به مرحله اجرا درآمـد.  سهر د هاي کامل تصادفی طرح بلوكبه صورت 

در چهـار   براي شرایط بدون شوري، شرایط آبی و شـرایط دیـم ایسـتگاه تحقیقـات کشـاورزي گنبـد      
 شرقی)، براي شـوري بـاال   دقیقه 37درجه و  15 شمالی و دقیقه 10درجه و  55( کیلومتري شرق گنبد

)dS/m 19 =ECe( ) شـمالی و دقیقـه   10درجه  55سه کیلومتري شمال غربی شهرستان گنبد کاووس 
 54شـمال شهرسـتان آق قـال (   ) dS/m 9 =ECe(شرقی) و براي شوري متوسط  دقیقه 15درجه و  37

با شرایط آبی   ها در مکان شرقی) بود. تمامی ژنوتیپ دقیقه 03درجه و  37 شمالی ودقیقه  28درجه و 
و هر سه مکان بدون شوري، شوري باال و شوري متوسط طبق عرف منطقه دو نوبت در اواخر اسفند و 

نها در مکـان  ت آبیاري شدند.با آب شیرین اواخر فرورین ماه (مراحل طویل شدن ساقه و خوشه رفتن) 
  ها یک نوبت آبیاري بیشتر در مرحله بعد از کاشت (دي ماه) دریافت کردند.  شوري شدید ژنوتیپ

 خشک است و هاي گرم و تابستان هاي سرد و نسبتاً مرطوب و کلی این منطقه داراي زمستان  طور به
هواي منطقه بر اساس  گیرد. آب و صورت باران در فصل زمستان و بهار صورت می  اکثر نزوالت جوي به

در سال اجراي آزمایش مجموع است.  2اي خشک اقلیم مدیترانهجز منطقه  1نقشه اقلیم حیاتی مدیترانه
  بیشتر بود. متر) میلی 267متر بود که نسبت به میانگین منطقه ( میلی 1/330بارندگی از کاشت تا برداشت 

 کاشت دو دیسک عمود برهم زده شد.در پائیز شخم و قبل از سازي بستر کاشت  براي آماده
کوددهی  .) نشان داده شده است2هاي آزمایشی در جدول ( خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مکان

کیلوگرم کود  150مرکز تحقیقات کشاورزي براي شرق گنبد به میزان  خاك و توصیه تجزیهطبق نتیجه 
 150کیلوگرم کود اوره و  150ه میزان قال ب کیلوگرم کود سوپرفسفات تریپل، شمال آق 100اوره و 

کیلوگرم  125کیلوگرم کود اوره و  150کیلوگرم کود سوپرفسفات تریپل و شمال غربی گنبد به میزان 
و هر کرت  در زمین پیاده شده ها بر اساس ابعاد کرت نقشه کاشت. کود سوپرفسفات تریپل انجام شد

دانه  300تراکم کاشت  متر بود. 5متر و طول  سانتی 20ردیف کاشت به فواصل ثابت  6آزمایش شامل 
                                                             
1- Bioclimatic map of the mediterranean zone  
2- Xerothermo mediterranean climate 
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در مترمربع براي تمامی آزمایشات ثابت در نظر گرفته شد. زمان کاشت با اختالف سه روز در آخر آذر 
 دوبه نسبت وزنی  ویتاواکسکش  کاشت با قارچبذور قبل از ها صورت پذیرفت.  ماه براي تمام مکان

هاي هرز در چند مرحله و با دست صورت گرفت. براي مبارزه  علفند. کنترل شدعفونی  در هزار ضد
به مقدار یک  سویناز سم سوسک برگخوار لما با مشاهده آفت در دو نوبت به فواصل ده روز با 

هاي قارچی نیز با مشاهده عالئم بیماري سم تیلت به میزان  با بیماري و براي مبارزهدر هکتار  کیلوگرم
 استفاده شد.، چنانکه در منطقه رایج است لیتر در هکتار آن 7/0

در زمان رسیدگی عملکرد دانه کرت، تعداد خوشه در بوته، تعداد سنبلچه در خوشه، تعداد دانه در 
سطح برداشت جهت تعیین عملکرد نهایی از  گیري شدند. شمارش و اندازهسنبلچه و وزن صد دانه 

اي انجام  از ابتدا و انتهاي هر خط جهت حذف اثر حاشیه متر نیمخط وسط هر کرت با حذف  چهار
  اند: هاي زیر جهت انتخاب ارائه شده شاخص .شد

    )   10 (  2         و شدت تنش  1                  شاخص حساسیت به تنش  -
SSI= [1-(Ys/Yp)]/SI               SI= 1 – (Ỹs/Ỹp)                                  

  )  22 (  4   دهی                 و میانگین محصول  3         شاخص تحمل  -
Tol= Yp – Ys                          MP= (Ys + Yp)/2                              

  )9( 6و شاخص تحمل به تنش 5دهی شاخص میانگین هندسی محصول -
GMP= ps YY                    STI= (Ys + Yp)/   Ỹp2                    

 ، عملکردYsتنش؛  بدون شرایط در ژنوتیپ هر بالقوه عملکرد، Yp، شدت تنش؛ SIدر این روابط 
در شرایط  ها ژنوتیپ کلیه عملکرد میانگین ترتیب ، بهỸpو  Ỹs تنش؛ و محیط در ژنوتیپ هر بالقوه

  باشند. می تنش بدون تنش و
 و GMP ،  MP،  STI ،SSI                          هاي تحمل به تـنش (یعنـی                  و محاسبه شاخص    ها           آوري داده           پس از جمع

Tol (افزار                   با استفاده از نرم          بین صفات             و همبستگی       آماري     هاي       تجزیه       SAS  منظـور        بـه    .         صورت گرفت        

                                                             
1. Stress susceptible index 
2. Stress Intensity 
3. Tolerance index 
4. Mean productivity 
5. Geometric mean productivity 
6. Stress tolerant index 
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                                                                   ها با عملکردهاي هر دو شرایط از نمودارهاي سـه بعـدي، تجزیـه بـه                                  ارزیابی بهتر روابط بین شاخص
                            پالت چند متغیره استفاده شد.                       هاي اصلی و نمودار باي     لفه ؤ م

  
  کشت شده در آزمایش.هاي  مشخصات ژنوتیپ -1جدول 

Table 1. The Properties of planted genotypes. 

  
 شماره

Genotype 
nomber 

 نام ژنوتیپ
Genotype 

name 

 توضیحات
Properties 

 شور
salinity  

1 
 کویر

Kavir  
رقم متحمل به شوري براي مناطق گرمسیر جنوب و جنوب شرقی 

  کشور
Tolerant cultivar to salinity for south and east- south of 
Iran 

 سیستان 2
Sistan  

 مروارید 3
Morvarid  

  رقم آبی شاهد براي مناطق گرم و مرطوب شمال کشور
Check (warm-humid climate in north of Iran) 

4 n- 87- 20 الین امیدبخش آبی براي مناطق گرم و مرطوب شمال کشور  
Promised line for warm- humid climate in north of Iran 

5 n- 87- 6  
6 n- 87- 19  
7 

 بم
Bam  رقم متحمل به شوري براي مناطق معتدل کشور  

Tolerant cultivar to salinity for temperate climate of 
Iran 8 

 ارگ
Arg  

 اکبري 9
Akbari  

  رقم متحمل به شوري براي مناطق نیشابور، بیرجند، کرمان و یزد
Tolerant cultivar to salinity for Kerman, Yazd, 
Neishabor and Birjand 

 دیم
Rain-fed  

1 
 کریم

Karim       براي مناطق دیم نیمه گرمسیر گلسـتان، اردیبـل، کهکیلویـه وبـویر
  احمد و لرستان

Released cultivar for rain-fed and subtropical region of 
Iran 

2 
 کوهدشت

Kohdasht  
3 

  17الین 
Line 17 

4 ur- 88- 3      ،الین امید بخش براي مناطق دیم نیمـه گرمسـیر گلسـتان، اردیبـل
  بویر احمد و لرستان کهکیلویه و

Promised line for rain-fed and subtropical region of 
Iran  

5 ur- 88- 4  
6 ur- 88- 17  
7 ur- 89- 13  
8 ur- 89- 15  
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 .هاي آزمایش مکان تجزیه خاكنتایج  -2جدول 
Table 2. Soil test results of experiment locations 

 نوع آزمایش
Test 

 شرق گنبد
Gonbad-e 

Qabus station 

  قال شمال آق
Aq Qala 

  شمال غربی گنبد
northwest of Gonbad-e Qabus 

EC (ds/m) 0.73 9 19.3 

pH 8.1 7.9 7.75 
 N (%)  0.12 0.09 0.08          کل نیتروژندرصد 

 P (ppm)  9.5 2.7 6       فسفر قابل دسترس
 K (ppm)  640 236 250     پتاسیم قابل دسترس

  سیلتی لوم  Soil texture                  بافت
Silty loam 

 سیلتی کلی لوم
Silty clay loam 

 سیلتی کلی لوم
Silty clay loam 

  
  نتایج و بحث

                                   ها در هر سه مکان غیرشـور و شـوري                                                           نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه نشان داد که بین ژنوتیپ
  n  -  87  - 6                                                   داري وجود دارد. در شرایط غیر شور سال اول ژنوتیپ                               شدید و متوسط اختالف بسیار معنی

             از پتانسـیل                                بعد از آن قرار داشتند که نشان   n  -  87  -  20                                         بیشترین عملکرد را داشت و مروارید، کویر و 
                                                               ). ارقام متحمل به شـوري ماننـد بـم، سیسـتان، اکبـري و ارگ       3           باشد (جدول           منطقه می    در   ها     آن   ي   باال

                                                                                          عملکرد پایینی را داشتند. اما در شرایط شوري شدید ارقام متحمل به شوري بم و ارگ عملکرد باالیی 
                        وري شدید با عملکرد دانه              ها در شرایط ش                       ). عملکرد دانه ژنوتیپ 3                             را به خود اختصاص دادند (جدول 

                     این امـر نشـان داد     . ) 4                داري نبود (جدول                       ) داراي همبستگی معنیSI  =  0 /  76                     ها در شرایط غیر شور (    آن
                                                                                      ها در دو شرایط رفتار متفاوتی دارند و ژنوتیپ با عملکرد باال در شرایط غیرشور منجـر بـه              که ژنوتیپ

                                           مقایسه شـرایط بـا شـوري شـدید و بـدون            ه در  یج            گردد. این نت                                  عملکرد باال در شرایط شوري باال نمی
            هاي مختلـف       تنش             در بررسی اثر   )     2006           و همکاران (              سی و سه مرده    هاي        یافته                     شوري با نتایجی که از 

                  اي بـین عملکـرد                        هـاي خـود رابطـه             مقایسـه               هـا نیـز در       آن   .         مشابه بود   ،       دست آمد   ه ب         روي گندم      خشکی 
  و         ریـزا   .  )  23 (                  مشـاهده نکردنـد                                                   شرایط خشکی شدید بـا شـرایط بـدون تـنش خشـکی            ها در         ژنوتیپ

           هـاي بـا                                             ) گزارش کردند که در شرایط تنش باال ژنوتیپ    2002           و همکاران (        پنتوان    ) و     2004         همکاران (
   . )21و    19 (                    توانند مفیدتر باشند                                        پتانسیل عملکرد کم و تحمل به تنش باال می
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زیمنس بر متر) و  دسی 19هاي گندم در بدون شوري و شوري شدید ( ژنوتیپ(تن در هکتار) عملکرد دانه  -3جدول 
 زیمنس بر متر) و شرایط آبی و دیم استان گلستان. دسی 9متوسط (

Table 3. Grain yields (t/ha-1) of wheat genotypes under no salinity, severe and moderate salinity and 
rain-fed and irrigated conditions.  

  ژنوتیپ
Genotype  

  بدون شوري 
No salinity   

  شوري شدید 
Severe 
salinity   

  متوسط   شوري
Moderate 
salinity   

  ژنوتیپ
Genotype  

  شرایط آبی 
Irrigated 
condition   

  شرایط دیم
 Rain-fed 

condition   
کویر             

Kavir  4.44 bc 0.74 bc 1.64 bc 
  کریم

Karim 
5.56 5.07 a 

سیستان         
Sistan  2.30 d 0.79 bc 1.42 bc 

  کوهدشت
Kohdasht 

5.36 4.03 b 

مروارید    
Morvarid  4.76 ab 0.79 bc 2.46 a 

  17الین 
Line 17 

5.16 4.49 ab 

n- 87- 20 4.22 bc 0.30 d 2.43 a ur- 88- 3 5.48 3.88 b 
n- 87- 6  5.21 a 0.79 bc 1.77 b ur- 88- 4  4.56 4.06 b 
n- 87- 19  3.99 c 0.89 bc 1.85 b ur- 88- 17  4.93 4.27 b 

بم                 
Bam  2.44 d 1.49 a 1.14 c ur- 89- 13  4.53 4.00 b 

 Arg  2.00 d 1.06 b 1.40 bc ur- 89- 15  5.30 4.53 abارگ                

اکبري          
Akbari  2.20 d 0.63 dc 1.35 bc      

LSD (%) 0.67% 0.35 0.23 LSD  Ns  0.38 
با  )درصد 5سطح احتمال (دار در  معنی اختالف LSDبراساس آزمون یک حرف مشترك  دارايهاي  در هر ستون میانگین

  یکدیگر ندارند.
Means with in a column followed by the same letter are not significantly different based on LSD test 
at. P=0/05. 
 

          بیشـترین    n  -  87  -  19  و n   -  87  - 6             ، مرواریـد،  n  -  87  -  20    هاي                             در شرایط شوري متوسط ژنوتیپ
                                                                       ). ارقام متحمل به شوري مانند بم، اکبري و ارگ عملکرد پـایینی داشـتند.    3                       عملکرد را داشتند (جدول 

           ) مثبـت و  SI  =  0 /  51                                           ها در تنش متوسط شوري با بدون تـنش شـوري (                             همبستگی بین عملکرد ژنوتیپ
                    اي دارند و ژنوتیـپ       ابه                        ها در دو شرایط، رفتار مش                               ). این امر نشان داد که ژنوتیپ 4              دار بود (جدول       معنی

                 گـردد. متفـاوت                                                                               با عملکرد باال در شرایط غیر شور منجر به عملکرد باال در شرایط شوري متوسط مـی 
    19   ،  20                                                هاي مختلف در بسیاري از مطالعات گزارش شده اسـت (                ها در شدت تنش                   بودن رفتار ژنوتیپ

     ).   13  و 
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                       امـا در شـرایط دیـم       ،           داري نبـود        عنـی                                            ها از نظر عملکرد دانه در محیط آبی اخـتالف م             بین ژنوتیپ
    17        و الیـن    ur  -  89-  15                     هاي کریم و بعد از آن                              دار شد. در شرایط دیم ژنوتیپ         ها معنی              اختالف بین آن

     هـا                                                                                          عملکرد باالتري نسبت به بقیه داشتند و در شرایط آبی با وجودي که اختالف بین عملکرد ژنوتیـپ 
    دار                               ). همبسـتگی مثبـت و معنـی    3                  یی داشـت (جـدول                                    اما رقم کریم برتـري نسـبی بـاال      ،        دار نبود      معنی

) 48  / 0 = r0 /  12                          ها در دو شرایط آبی و دیم (                          ) بین عملکرد دانه ژنوتیپ = SI   نیز وجود داشت کـه نشـان (                            
                  گوي مناسب بودن آن             تواند جواب                                                              داد انتخاب ژنوتیپ با عملکرد باال در شرایط پتانسیل تا حدودي می

                             ژنوتیپ براي شرایط دیم باشد.
 

دسـی   19(شوري خـاك   76/0هاي  هاي تنش در شدت تنش و شاخص Ysو  Yp ضرایب همبستگی بین -4جدول 
 12/0زیمنس بر متر در مقابـل بـدون شـوري) و     دسی 9(شوري خاك  51/0زیمنس بر متر در مقابل بدون شوري)، 

 (شرایط آبی در مقابل شرایط دیم).
Table 4. Correlation coefficients between Yp, Ys and selection indices under different stress index: 
SI= 0.76 (severe salinity vs. non salinity), SI= 0.51 (moderate salinity vs. non salinity) and SI= 0.12 
(Rain-fed vs. irrigated conditions).  

 مکان
Location  

SI Yp Ys SSI Tol MP STI GMP 

 بدون شوري
No-salinity (Yp) 0.76  

1 -0.34 ns 0.76 ** 0.97 ** 0.96 ** 0.53 ** 0.50 ** 

 شوري شدید
Severe salinity (Ys) 

-0.34 ns 1 -0.83 ** 0.55 ** -0.07 ns 0.57 ** 0.59 ** 

 بدون شوري 
No-salinity (Yp) 

0.51  
1 0.64 ** 0.59 ** 0.92 ** 0.97 ** 0.90 ** 0.92 ** 

 شوري متوسط
Moderate salinity 

(Ys) 
0.64 ** 1 -0.16 ns 0.28 ns 0.81 ** 0.89 ** 0.89 ** 

 آبی
Irrigated  (Yp) 0.12  

1 0.48 * 0.58 ** 0.66 ** 0.89 ** 0.86 ** 0.87 ** 

 دیم
Rain-fed  (Ys) 

0.48 * 1 -0.42 * -0.34 ns 0.82 ** 0.86 ** 0.85 ** 

  
          حالی کـه           داشت در  SSI  و    MP، Tol       دار با                      همبستگی مثبت و معنی  Yp  ،  0 /  76                 در شدت تنش برابر 
  Yp         ، هر دوي  0 /  51                        ). اما در شدت تنش برابر  4          بود (جدول   SSI   با   Ys        دار بین                      همبستگی منفی و معنی

  ،         انتخـاب   ي     هـا                 ) بـین شـاخص      1998 (         فرناندز                        همبستگی داشتند. طبق نظر   GMP  و   MP ،  STI   با   Ys  و 
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                                                                همبستگی را با عملکرد دانه در هر دو شرایط تنش دار و بـدون تـنش                             شاخصی بهتر است که بیشترین 
                                                                               . لذا در این آزمایش با در نظر گرفتن وجود همبستگی بین شاخص مورد نظـر بـا هـر     ) 9 (            داشته باشد

  MP  و   STI ،  GMP                            و در شـرایط شـوري متوسـط      SSI                         ، در شرایط تنش شوري شدید Ys  و   Yp    دوي 
      هـاي                                                                      ب ژنوتیـپ مناسـب باشـند. ایـن نتیجـه در مغـایرت بـا یافتـه                                      توانند بهترین گزینه براي انتخا    می

     . در  ) 1 (      نداردSSI         ثیري بر  أ                                       ) بود که بیان کردند افزایش شدت تنش آب ت    2010           و همکاران (           عبدالمونیم 
                 داشـتند (جـدول     MP  و   STI ،  GMP                    همبستگی باالیی را با   Ys  و   Yp       هر دوي    0 /  12              شدت تنش برابر 

      هـاي                         ها براي انتخاب ژنوتیپ             بهترین شاخص  MP  و   STI ،  GMP                                   ). بنابراین در شرایط دیم منطقه نیز  4
            و همکـاران           انـوار    )،     2011             و همکـاران (          ایلکـر       هـاي                            این نتایج منطیق با یافته        باشند.                  با عملکرد باال می

    هاي       شاخص     نیز  )     2012           و همکاران (      اسدي   .)11 و 4 ،14(      ) بود    2006           و همکاران (        گالبادي    ) و     2011 (
STI   و  GMP   5 (         دانستند      مناسب    )رتزیمنس بر م دسی 9 (    شور               را براي شرایط ( .   

  
لفـه در تجزیـه بـه    ؤهرم ها بـراي  شاخص ضرایب مقادیر و ها شاخص تغییرات کل از اصلی لفهؤم هر سهم -5جدول 

 51/0بـدون شـوري)،   زیمنس بر متـر در مقابـل    دسی 19(شوري خاك  76/0هاي  هاي اصلی براي شدت تنش لفهؤم
 (شرایط آبی در مقابل شرایط دیم). 12/0زیمنس بر متر در مقابل بدون شوري) و  دسی 9(شوري خاك 

Table 5. Value of each principal component (PC) and coefficient of indices for each principal 
component at SI= 0.76 (severe salinity vs. non salinity), SI= 0.51 (moderate salinity vs. non salinity) 
and SI= 0.12 (Rain-fed vs. irrigated conditions). 

 شدت تنش
Stress index 

(SI)  
 ها لفهؤم

PC  
 لفهؤسهم هر م

Value of PC  
  ها ضرایب شاخص

 Coefficient of indices  
Yp Ys  SSI  Tol  MP  STI  GMP  

0.76 

 اولمؤلفه 
PC1  0.67 0.48 -0.16 0.37 0.46 0.47 0.30 0.29 

 دوممؤلفه 
PC2  0.32 -0.05 0.58 -0.38 -0.17 0.11 0.47 0.49 

0.51 

 اولمؤلفه 
PC1  

0.77 0.41 0.34 0.28 0.37 0.41 0.40 0.40 

 دوممؤلفه 
PC2  

0.23 0.11 -0.54 0.66 0.39 -0.07 -0.23 -0.19 

0.12 

 اولمؤلفه 
PC1  

0.67 0.32 0.45 -0.17 -0.10 0.46 0.47 0.47 

 دوممؤلفه 
PC2  0.32 0.45 -0.17 0.60 0.62 0.09 0.05 0.06 
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  و    ) 5               انجام شد (جدول             هاي مختلف)                     مقایسات (یا شدت تنش                   هاي اصلی براي تمام      لفه ؤ          تجزیه به م
           لذا از این    ،     گردند                    تغییرات را شامل می   0 /  99                                     لفه اول و دوم در هر سه مقایسه بیش از  ؤ              مشاهده شد که م

    67          لفـه اول   ؤ                                            . در شرایط با شوري شدید، نتیجه نشان داد که م                              لفه براي مراحل بعدي استفاده شد ؤ    دو م
                با عملکرد در هر   SSI         ). اگرچه  5          کند (جدول                            از کل تغییرات را تبیین می      درصد    32        لفه دوم  ؤ   و م      درصد

                          ي اصـلی مشـخص شـد کـه         هـا      لفه ؤ                 اما در تجزیه به م   ؛                                    دو شرایط تنش و بدون تنش همبستگی داشت
        باشـند        مـی   Ys                 دوم مربـوط بـه           مؤلفـه       و در   Tol  و   Yp ،  MP               اول مربوط بـه        مؤلفه                  بیشترین ضرایب در 

                                                     هـاي بـا عملکـرد بـاال در شـرایط بـدون تـنش را                         توانست ژنوتیـپ         اول می      مؤلفه             ). بنابراین  5      (جدول 
  و   STI                                    ها در شرایط تنش بود. رابطه مثبت بین                   قادر به تفکیک آن         لفه دوم ؤ    که م         در حالی   ؛         تشخیص دهد

GMP   با   Yp   و  Ys   5                  اول و دوم (جـدول          مؤلفـه        ها در                                  ) و ضرایب به نسبت باال و مثبت آن 4      (جدول  (  
                                      داراي عملکرد بـاال در هـر دو شـرایط      GMP  و   STI                    هایی با مقادیر زیاد                             داللت بر این دارد که ژنوتیپ

  GMP  و   STI                     گـزارش کردنـد کـه          نیـز    )     2013             و همکـاران (            فرشـادفر        شـند.    با                     تنش و بدون تنش مـی 
                   دار و بـدون تـنش                                                             ها براي انتخاب ژنوتیپ با عملکرد باال در هر دو شرایط تـنش            ترین شاخص       مناسب

   . ) 8 (      باشد        دار می                                                 قادر به تفکیک ژنوتیپ با عملکرد باال در شرایط تنش  Ys      همراه     به  SSI        هستند و 
              و عملکـرد در                      (تحمـل بـه تـنش)                  هاي انتخـابی              ها با شاخص              روابط ژنوتیپ                 منظور بررسی بهتر     به

                نیز تهیـه شـد                    لفه اول و دوم ؤ           ) بر اساس م 3    الی    1         پالت (شکل             نمودار باي                      شرایط تنش و بدون تنش
      پـالت                            ها (خطوطی که از مرکز باي                                                      ). در نمودار باي پالت، کسینوس زاویه بین وکتورهاي شاخص  25 (

                  ). با توجه به این   25     دهد (               ها را نشان می                                 می گردد) تقریبا ضریب همبستگی آن         نظر وصل             به صفت مورد
         باشد لذا     می   0           درجه برابر     90         و کسینوس   - 1           درجه برابر      180         و کسینوس    1           درجه برابر    0          که کسینوس 

                                                                 درجه میل کند همبستگی مثبت و بیشتر و بالعکس خواهـد بـود. بـراي       0        درجه به     90               زاویه هر چه از 
                   گـردد و از مرکـز                                                                     و ژنوتیپ نیز خطی بین دو ژنوتیپ در نمودار (خط اتصال دهنده) وصل می        مقایسه د

               نظـر از نظـر                    ژنوتیـپ مـورد     ،     شـود                                                         خطی بر این خط اتصال دهنده به طور عمود (خط عمود) رسم می
             داراي مقادیر    ،                                                                     هایی که در سمت آن نسبت به خط عمود در مقایسه با ژنوتیپ دیگر قرار دارند      شاخص

    ).  25        ري است (    بیشت
  و   STI              هـا از نظـر                        نسبت به بقیه ژنوتیپ   7  و    6  ،  3  ،  5    هاي                                   در شرایط شوري شدید، اگرچه ژنوتیپ

GMP   دهد کـه ایـن                      ) به خوبی نشان می 1         پالت (شکل            ) اما باي 5                                داراي مقادیر بیشتري بودند (جدول               
                                                               ارزش چندانی ندارند یا این که در هر دو شرایط تنش دار و بدون تنش   GMP  و   STI          ها از نظر         ژنوتیپ
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                           ) در شرایط بدون تنش شـوري  n  -  87  - 6 (   5                    اساس این شکل ژنوتیپ                                داراي عملکرد باالیی نیستند. بر
                      ) نیز بیان کردند کـه      2002           و همکاران (        پنتوان       باشند.                                    (بم) در شرایط با شوري باال بهتر می   7         و ژنوتیپ 
                                                                                 لکرد ژنوتیپ در تعیین عملکرد دانه وقتی مهم است که تنش خشکی خیلـی شـدید نباشـد             پتانسیل عم

                  ها با عملکـرد در                   دهد که هر سه آن         نشان می  Tol  و   MP ،  Yp                               . این شکل همبستگی باالیی را بین  )  19 (
         از نظـر     5                    شـود کـه ژنوتیـپ               مشاهده می   7   با    5                                               شرایط تنش همبستگی منفی دارند. در مقایسه ژنوتیپ 

                                                                              ها و عملکرد در شرایط غیر شور نسبت به رقم بم مقدار بیشتري را به خـود اختصـاص              سایر شاخص
           باشد لـذا                                   کمتر نشانه تحمل بیشتر به تنش می  Tol  و   SSI                                      داده است. بایستی یادآوري گردد که شاخص 

              برتـر اسـت.      5        نسبت به    7                                                            توان گفت که از نظر این دو شاخص و عملکرد در شرایط شور ژنوتیپ     می
            وجود دارد.  Tol  و   SSI                                                    بیشترین همبستگی منفی نیز بین عملکرد در شرایط شور با 

 

     
) و عملکرد در شرایط GMPو  SSI،Tol  ،MP ،STIتحمل به تنش شوري ( هاي شاخص پالت باي نمایش -1شکل 
 - n ،5 =6 -87 -20= 4= مروارید، 3= سیستان، 2= کویر، 1(هاي گندم  بر اساس ژنوتیپ )Yp) و غیر شور (Ysشور (

87- n ،6 =19- 87- n ،7 ،زیمنس بر متر دسی 19  در تحمل به شوري خاك= اکبري) 9= ارگ و 8= بم.  
Figure 1. Show biplot based on principal component (PC1 and PC2) for selecting indices and wheat 
genotypes: 1. Kavir, 2. Sistan, 3. Morvarid, 4. n- 87- 20, 5. n- 87- 6, 6. n- 87- 19, 7. Bam, 8. Arg and 
9. Akbari under severe salinity. 
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                   درصد از تغییرات را     77        لفه اول  ؤ                                  اصلی آزمایش با شرایط شوري متوسط، م    هاي      لفه ؤ             در تجزیه به م
           لفه داشتند  ؤ                              بیشترین ضرایب مثبت را در این م  Ys  و   Yp ،  MP ،  GMP ،  STI    هاي                    شامل گردید و شاخص

                                        پتانسیل باال و متحمل به شوري متوسط شناخت       مؤلفه       عنوان          توان به           اول را می      مؤلفه             ). بنابراین  5      (جدول 
                         عملکرد باال در شرایط بدون           سازگاري و      ی با  ی  ها                        لفه باعث انتخاب ژنوتیپ ؤ             بر اساس این م           که انتخاب

                                              درصد از تغییرات را تبیین کرد و بیشترین ضـریب      22        لفه دوم  ؤ       گردد. م                   تنش شوري متوسط می      تنش و 
    تنش                باال حساسیت به  SSI                             ). با توجه به این که شاخص 5          بود (جدول   SSI             لفه متعلق به  ؤ             مثبت در این م

                                          حساسیت به شوري نامید. بنابراین ژنوتیپی که       مؤلفه             توان به نام            لفه را می ؤ             دهد لذا این م                  بیشتر را نشان می
                                                     تواند براي هر دو شرایط تنش و بدون تنش مناسب باشد. در                        لفه دوم پائین دارد می ؤ               لفه اول باال و م ؤ م

          بیشـترین     5  و    4  ،  3    هاي                 لفه اول ژنوتیپ ؤ          ) براساس م 2                                  پالت تهیه شده براي شوري متوسط (شکل      باي
                         و بقیه داشتند که این امر    5                         کمترین مقادیر را نسبت به    4  و    3    هاي             دوم ژنوتیپ      مؤلفه                  مقادیر و بر اساس 

                                                              در هر دو شرایط تنش و بدون تنش داراي عملکرد باالیی نسبت به بقیه    4  و    3    هاي             دهد ژنوتیپ         نشان می
                       در تنش شدید شاخص مفیدي   SSI                     ) نیز گزارش کردند که     2011     ران (                   باشند. اکورا و همکا       ها می        ژنوتیپ

   .)3(     گردد                                           براي مکانی که تنش شدت کمتري دارد توصیه می  STI  و   MP ،  GMP        است اما 
 

  
) و عملکرد در شرایط GMPو  SSI،Tol  ،MP ،STIتحمل به تنش شوري ( هاي شاخص پالت باي نمایش -2شکل 
= n ،5 -87 -20= 4= مرواریـد،  3= سیسـتان،  2= کویر، 1هاي گندم ( ) بر اساس ژنوتیپYp) و غیر شور (Ys(شور 

6- 87- n ،6 =19- 87- n ،7 ،زیمنس بر متر دسی 9  حمل به شوري خاكت= اکبري) در 9= ارگ و 8= بم. 
Figure 2. Show biplot based on principal component (PC1 and PC2) for selecting indices and wheat 
genotypes: 1. Kavir, 2. Sistan, 3. Morvarid, 4. n- 87- 20, 5. n- 87- 6, 6. n- 87- 19, 7. Bam, 8. Arg and 
9. Akbari  under moderate salinity.  

Pc 2 
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                   درصد از کل تغییرات     32    دوم       مؤلفه   و     67    اول       مؤلفه                        هاي اصلی در شرایط دیم،                    در تجزیه به مولفه
           بود از این   Ys  و   MP ،  GMP ،  STI             اول متعلق به       مؤلفه                     ). بیشترین ضرایب در  5                     را در برگرفتند (جدول 

                     گذاري کرد. انتخاب بر                                    پتانسیل عملکرد و تحمل به خشکی نام      مؤلفه               توان به عنوان        را می      مؤلفه        رو این 
   در          گـردد.     می                               رد باال در شرایط تنش و بدون تنش          ی با عملک ی  ها                    باعث انتخاب ژنوتیپ      مؤلفه          اساس این 

  SSI    هاي                            ). با توجه به این که شاخص 5          بود (جدول   SSI  و   Tol                           دوم بیشترین ضرایب مربوط به       مؤلفه 
                حساسیت بیشتر به       مؤلفه                            دهد لذا انتخاب بر اساس این                                     باال حساسیت به تنش بیشتر را نشان می  Tol  و 

        دهد.                تنش را نشان می

  
) و عملکرد در شرایط GMPو  SSI،Tol  ،MP ،STI( تحمل به تنش خشکی هاي شاخص پالت باي نمایش -3شکل 
 -ur ،5 =4 -88 -3= 4، 17= الیـن  3= کوهدشت، 2= کریم، 1هاي گندم ( ) بر اساس ژنوتیپYp) و آبی (Ysدیم (

88- ur ،6 =17- 88- ur ،7=13-89-ur   89 -15= 8و- ur( .در تحمل به شرایط دیم 
Figure 3. Biplot based on principal component (PC1 and PC2) for selecting indices and wheat 
genotypes: 1. Karim, 2. Kohdasht, 3. Line 17, 4. Ur- 88-3=4, Ur- 88- 4=5, Ur- 88- 17=6, Ur- 89- 13=7 
and Ur- 89- 15=8 under rain-fed condition (C). 

 
                                                          ) نیز مشابه با شرایط شوري متوسط انتخاب ژنوتیپ بـر اسـاس    3                   پالت ترسیم شده (شکل         در باي

                                                                     دوم کمتر باعث انتخاب ژنوتیپ با عملکرد باال در هر دو شرایط تنش و غیـر        مؤلفه             اول بیشتر و       مؤلفه 

Pc 2 
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                              داراي بیشترین مقادیر و از نظر   STI  و   MP ،  GMP    هاي                ) از نظر شاخص 1                        تنش خواهد شد. رقم کریم (
        ) نیـز   3         پالت (شکل                                ها ارائه نشده است) نمودار باي                             کمترین مقادیر را داشت (داده  Tol  و   SSI     شاخص 

                        ) بـا توجـه بـه خـط      3   با    2 (    17                                                             این موضوع را به خوبی نشان داد. در مقایسه تیمار کوهدشت با الین 
               برتر است و باال     17                           د در شرایط آبی نسبت به الین                    کوهدشت از نظر عملکر       شود که                 عمود مشاهده می

       باشد.                                                 در آن نشان دهنده حساسیت بیشتر کوهدشت به خشکی می  Tol  و   SSI     بودن 
  

  کلی گیري نتیجه
ها در شرایط بدون تنش با تنش شوري شدید  نتایج نشان داد که همبستگی بین عملکرد ژنوتیپ

)76/0 =SI51/0اما با تنش شوري متوسط ( ،دار نبود ) معنی=SIدار بود. بنابراین در  ) مثبت و معنی
) شاخص مناسب براي انتخاب ژنوتیپ با تغییر 3و  19شرایط تنش شوري نیز مشابه با تنش خشکی (

، در شرایط Ysو  Ypبا هر دو  ها در شدت تنش فرق داشت. با در نظر گرفتن همبستگی بین شاخص
و در شرایط دیم بازهم  MPو  STI ،GMP، در شرایط تنش شوري متوسط SSIتنش شوري شدید 

STI ،GMP  وMP  بهترین گزینه براي انتخاب ژنوتیپ مناسب بودند. در تنش شوري شدید با توجه به
پالت نشان داد که رقم  در رقم بم این رقم باید بهترین رقم شناخته گردد اما در باي SSIکم بودن مقدار 

باشد. در شرایط تنش  دار رقم مناسبی می دوم دارد و براي شرایط تنشمؤلفه قدار را در بم بیشترین م
ها مناسب باشد وجود  دار و بدون تنش در میان ژنوتیپ شدید، ژنوتیپی که براي هر دو شرایط تنش

پالت به روشنی و همزمان روابطی که براي انتخاب ژنوتیپ در شرایط تنش و غیر  نداشت. نمودار باي
  تنش الزم است را نشان داد.

                                                                                      ارقام متحمل به شوري در سایر نقاط کشور مانند بم و ارگ در شرایط تنش شوري بـاال عملکـرد   
                                                          به شوري باال تحمـل بیشـتري دارنـد. بنـابراین در صـورت         ،   دهد                          پائینی داشتند که نشان می   SSI     باال و

                                             توانند در شرایط تنش شوري باالي منطقه امید بخش                                     ها جهت افزایش پتانسیل این ارقام می          نژادي آن    به
         باشند. 

                   همبسـتگی مثبـت و     Yp     بـا    SSI  و Ys   و   Yp     بـا    GMP  و   STI                  هاي بررسـی شـده                در بین شاخص
                                همبستگی داشت. با افزایش شدت تنش   Ys                به طور منفی با  SSI          ). همچنین  4                 دار داشتند (جدول       معنی

        دوم این       مؤلفه                             اول کاهش یافت به طوري که در       مؤلفه    در   Yp                اول زیاد و ضریب       مؤلفه    در   Ys     ضریب 
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  ، STI            نسـبت بـه     Yp            داشت و بـه    Yp                 همبستگی باالیی با   MP        ). شاخص  5                    روند برعکس شد (جدول 
GMP   و  SSI  3   ا ت   1    هاي        و شکل   4             تر بود (جدول        نزدیک .(      
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