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 چکیدُ
ٍ      ّای غلهِ ددیهد   الیيچِ  اگر      هقاٍهه  قابهل تهَدْی بهِ تهٌػ ؼهَری از خهَد         تریتهی پهایرم اٍهیهِ غیهر ایراًهی تَهیهد 

ِ    اًُؽاى داد ِ   ًد ٍهی دارای ریسغ ظهٌبلهِ ٌّاهام رظهیدى، پٌ ه باؼهٌد  ههی  طهَالًی رؼهد  دٍرُ ای زیهاد ٍ  دّهی چٌهد هرحله
ِ    ّهای الیهي کِ تاکٌَى با تالقی آًْا با ارقام گٌدم ایراى تحقیقهاتی در دْه  تَهیهد     اً هام ؼهدُ اظه       تریتهی پهایرم ثاًَیه

 ِ پهایرم ثاًَیهِ    الیهي تریتهی   n= x=  , AABBEbEb ،)92 پهایرم اٍهیهِ غیرایراًهی     الیهي تریتهی   13هٌظهَر بررظهی پاظه     به
F -F ;  n= x=  , AABBD( - )"E  ایراًی

b
ِ      رقهن گٌهدم ایرا   6(، بِ ّوراُ "( - ) بهِ تهٌػ    ًهی ٍ یهال الیهي اهیهد برهػ تریتیکاهه

( EC=   dS/mٍ تهٌػ ؼهَری     (EC=  dS/mؼَری آزهایؽی بصهَر  طهرآ آه ها التهیط بها دٍ تکهرار در دٍ هحهیط ًرههال          
در ؼهرایط آ  ٍ ّهَایی کرههاى اً هام ؼهد  ًتهای  ًؽهاى داد عولکهرد داًهِ بهِ ؼهد              1395تها   1393در دٍ ظال زراعهی  

     ٍ   ، × Ma/b ههال ،  × Ma/bکتلیکههَمتالقههی  زّههای حاصههل ا در الیههي تحهه  تههاثیر تههٌػ ؼههَری قههرار گر تههِ 
ٍ ّوهٌههیي تریتههی پههایرم اٍهیههِ غیههر    Az/b×  رٍؼههي، Ka/b×  ؼههتردًداى ،Ka/b)(Ca/b)  × ًیکٌههصاد، Ka/b)(Ca/b)  × اهیههد

 96ٍ  48/3، 58/12، 98/7، 98/4، 36/4، 37/9، 66/11بههِ ترتیهه  بههِ ًعههب   ایراًههی ٍ تریتیکاهههِ  ارقههام گٌههدم، ایراًههی
ًؽهاى   ّهای تحوهل  ّهای ههَرد بررظهی بهِ کوهال ؼهاخص      کاّػ یا    ارزیابی تحول بهِ تهٌػ در شًَتیه     87/15ٍ  19/

از کههارایی بههاالتری بههرای  تحهه  تههٌػ ؼههَریبههِ دهیههل داؼههتي بیؽههتریي ّوبعههتای بهها عولکههرد داًههِ  STI داد ؼههاخص
ِ ّوهٌهیي ًتهای  ًؽهاى داد،     ّای هقاٍم بِ تهٌػ برخهَردار اظه     اًترا  شًَتی  ّهای  ّها براظهاض ارزغ  بٌهدی الیهي  رتبه

ّهای هقهاٍم بهِ ؼهَری بها پتاًعهیل عولکهرد بهاال بهَد           اصالحی با اظت ادُ از رٍغ بالپ راّی هٌاظ  بهرای گهسیٌػ الیهي   
 ّههای تریتههی پههایرم ثاًَیههِ ایراًههی حاصههل از تالقههی     ( ٍ الیههيCr/b )Ka/bالیههي تریتههی پههایرم اٍهیههِ غیههر ایراًههی     

ِ   ( بهر Cr/b)(Ka/b×   ( ٍ اهیهد Cr/b)(Ka/b×  ًیکٌصاد  بٌهدی بهالپ از اّویه  بیؽهتری بهرای ؼهرک  در هطاهعها         اظهاض رتبه
 عٌَاى ارقام هقاٍم بِ ؼَری با پتاًعیل عولکرد باال برخَردار ّعتٌد آتی دْ  اًترا  ٍ هعر ی بِ

 
 ّای تحول بِ تٌػ ؼاخص (،ISTLs  2پایرم ثاًَیِ ایراًی تریتی ،(NIPTLs  1تریتی پایرم اٍهیِ غیر ایراًیکلیدی:  ّایٍاشُ

 (BLUP  3بیٌی خطی هتعادلؼَری، ارزغ اصالحی ٍ بْتریي پیػ                         

 

 هقدهِ
 یکی اس در اراضی کطبٍرسی ضَری خبک ٍ آة    

ّبی غیز سًذُ هْوی است کِ رضذ گیبُ ٍ تَلیذ هحػَل تٌص
کِ طَریرا در سزتبسز جْبى تحت تبثیز قزار دادُ است. ثِ

سبل  25ّبی قبثل کطت در درغذ سهیي 30اًتظبر هی رٍد 
درغذ  آًْب تب اٍاسط قزى ثیست ٍ یکن  50آیٌذُ ٍ ثیص اس 

رضذ جوؼیت اس یک سَ ٍ افت (. 9) غیز قبثل کطت گزدًذ
ُ ضَری هٌجز ثِ آى ضذهتبثز اس ّبی کطبٍرسی کیفیت سهیي

است کِ هحققبى ػلَم گیبّی، جْت تَسؼِ گیبّبى هتحول 
ثزای یبفتي ارقبم صًتیکی ٌضادی ثّْبی رٍش ثِثِ ضَری 

ّبی ثیَضیویبیی، (. هکبًیسن13) هتَسل ضًَذهقبٍم 
خَثی ِفیشیَلَصی ٍ هَلکَلی تحول ثِ ضَری در گیبّبى ث

هقبٍم ثِ  اًذ ٍ ثِ ّویي دلیل تَسؼِ گیبّبىضٌبسبیی ًطذُ
یکی اس هْوتزیي . (12) رٍدثِ کٌذی پیص هی تٌص ضَری

 ًضادی فزآیٌذ گشیٌص در ّبی ثِّب در ثزًبهِفؼبلیت
ّبی ّبی در حبل تفزق در پزٍصُّبی ثَهی ٍ یب تَدُجوؼیت

ّبی هْن در اًتخبة ارقبم سراػی اغالحی است. یکی اس هؼیبر
ثبضذ. ػالٍُ ثز ی، هیشاى ػولکزد داًِ هیضَر تٌص در ضزایط

ّبی دیگزی هثل رسیذى در سهبى ػولکزد داًِ ضبخع
هٌبست، ثقبی ثَتِ در ضزایط تٌص، ثْجَد اجشای ػولکزد 
ّوجستِ ثب ػولکزد داًِ ٍ یب تجوغ یک یَى خبظ در سبقِ ٍ 

گیزد. ّب در ارتجبط ثب تحول ثِ ضَری هَرد تَجِ قزار هیثزگ
ثِ ضَری گیبّبى هؼیبر دیگزی کِ در هَرد هیشاى تحول 

ّبی سراػی اّویت دارد، پبیذاری ػولکزد آًْب در هحیط
. در ایي ارتجبط (21) ثبضذهختلف اس ًظز هیشاى ضَری هی

ّب در ضزایط ّبی هتفبٍتی ثزای ارسیبثی تحول صًَتیپضبخع
 5ضبخع تحول ،(STI)4تحول ثِ تٌصهختلف تٌص ًظیز 

(TOL( )5) ٍ 6ضبخع حسبسیت ثِ تٌص (SSI )(7هی ) تَاًٌذ
ػٌَاى هؼیبر هٌبست جْت اًتخبة صًَتیپ در ضزایط تٌص ثِ

تَاى . اگز چِ ثب اطویٌبى ًوی(21) هَرد استفبدُ قزار گیزًذ
ّب کبهال ثب تحول ثِ ضَری گفت کِ کذام یک اس ایي ضبخع

ّب درجبت هختلفی اس ّوجستگی دارد، ٍلی ایي ضبخع
دٌّذ کِ ثستِ ثِ ًطبى هیرا ّوجستگی ثب تحول ثِ ضَری 
ػوذُ (. 21تَاًذ هتفبٍت ثبضذ )جٌس ٍ گًَِ گیبُ سراػی هی

یبثی ثِ ارقبم هقبٍم ثِ ًضادی تبکٌَى ثزای دستتحقیقبت ثِ
ّبی گیبّبى سراػی ّبی هحیطی اس جولِ ضَری در گًَِتٌص

تزیي هٌجغ تْیِ پزٍتئیي ٍ اًزصی ػٌَاى ػوذُِاس جولِ غالت ث
غَرت گزفتِ درغذ جوؼیت کزُ سهیي  80هَرد ًیبس ثیص اس 

ذ در تالقی ثیي ارقبم داهٌِ تٌَع صًتیکی ًتبج جذی(. 20است )
آٍر ثیي گٌذم ًبى هٌحػز ثِ فزآیٌذ کزاسیٌگ هختلف گًَِ

ّبی ّبی هَجَد در ّز صًَتیپ است کِ پیذایص صًَتیپآلل
را ثب  ًذاغالح ضذ ی کِ تبکٌَىثسیبر هقبٍم ًسجت ثِ ارقبه

1- Non Iranian primary Tritipyrum Lines                                                 2-  Iranian Secondary Tritipyrum Lines 
3- Best Linear Unbiased Prediction                                                          4- Stress tolerance index                                                                                                                        
5- Tolerance index                                                                                    6-Stress susceptibility index                                                                                                                   

 داًطگبُ ػلَم کطبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی سبری
 پضٍّطٌبهِ اغالح گیبّبى سراػی
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 102... .................................................. دس ؿشایط تٌؾ ؿَسیتحول تِ تٌؾ  ّایتشیتی پایشم ثاًَیِ ایشاًی تشهثٌای ؿاخص ّایآٍسد اسصؽ اصالحی الیيتش

هَاجِ ًوَدُ اػت. دس چٌذ دِّ گزؿتِ یک ساُ هحذٍدیت 
جذیذ هقاٍم تِ  ّایتَلیذ طًَتیپ ،تشٍى سفت اص ایي هحذٍدیت

ای تیي اسقام اصالح ّای خاسج گًَِّا دس ًتیجِ تالقیتٌؾ
ّای غلِ جذیذ . الیي(20) ّای ٍحـی اػتؿذُ گٌذم تا گًَِ

پلَئیذ ایشاًی تؼذ اص تَلیذ دٍ آهفی  پایشم اٍلیِ غیش تشیتی
ّای خاسج تشیتیکالِ ٍ تشیتَسدیَم یک ًوًَِ اص ایي طًَتیپ

اسقام گٌذم اص گًَِ دسٍم  ای ّؼتٌذ کِ اص تالقی تیيگًَِ
( n= x=   AABB گًَِ ػلف ؿَس ػاحل یا تیٌَپایشم ٍ )

n= x=   E ) تؼاساتیکَم 
b
E

b
( ٍ تحول آًْا 20حاصل ) (
ّیذسٍپًَیک صیوٌغ تش هتش دس هحیط دػی 25تِ  ؿَسی 

 جذیذ ّای غلِالیي دس اگشچِ(. 11،18) گضاسؽ ؿذُ اػت
 تَدى داسا تش دال هحکن ؿَاّذی ،پایشم اٍلیِ غیشایشاًی تشیتی

 ٍ جذیذ گیاُ صساػی یک ػٌَاىتِ ظَْس تش هثٌی تالقَُ پتاًؼیلی
 هصٌَػی غلِ ایي اها ،ؿَد هی دیذُ ؿَسی تٌؾ تِ هقاٍم

ػٌثلچِ ٌّگام  سیضؽ جولِ صفات ًاهٌاػة اص داسای ًَظَْس
 ،ای صیاد ٍ چٌذ ػالِ تَدىدّی چٌذ هشحلِسػیذى، پٌجِ

 جْت سفغ هؼایة رکش ؿذُ، تالقی تیي . (18) تاؿذ هی
 پایشم اٍلیِ غیش ایشاًی تا اسقام گٌذم ایشاًی تشیتیّای الیي

تا  1383تشای تَلیذ تشیتی پایشم ثاًَیِ ایشاًی اص ػال صساػی 
گٌذم ًاى تِ جای  Dّای طًَم جایگضیي کشدى کشٍهَصٍم

Eّای طًَم کشٍهَصٍم
b  ّای اٍلیِ غیش ایشاًیدس تشیتی پایشم 

( n= x=  , AABBE
b
E

b) ( 18آغاص ؿذُ اػت .)
َیِ ّای تشیتی پایشم ثاً( الیي16پَسفشیذًٍی ٍ ّوکاساى )

ّای تشیتی تشتش اص الیي ،ایشاًی سا اص ًظش صفات هَسفَلَطیکی
خَدگـٌی یا تالقی ایشاًی گضاسؽ ًوَدًذ.  پایشم اٍلیِ غیش

تا اسقام گٌذم  ّای تشیتی پایشم اٍلیِ غیش ایشاًیالیيتشگـتی 
ًاى دس طی چٌذیي ًؼل هٌجش تِ ایجاد ثثات دس ًتاج ٍ کاّؾ 

ّایی دس (. تَلیذ چٌیي الیي2) گشدیذُ اػتدسصذ آًیَپلَئیذی 
ّای اًِ ٍ ػولکشد الیيتشیتیکالِ ًیض تا ّذف افضایؾ تؼذاد د

 قی گٌذم ّگضاپلَئیذ ًاى ٍ چاٍداساٍلیِ حاصل اص تال تشیتیکالِ
َیِ تا تؼذاد ّای تشیتیکالِ ثاًٍ هٌجش تِ حصَل الیي ًیض اًجام

 ای ٍ ًتایج خلیفِ(. 15ؿذُ اػت) داًِ ٍ ػولکشد تاال
ّای ( دس اسصیاتی تحول تِ ؿَسی الیي10) ًظادهحوذی

دس هقایؼِ تا تشیتیکالِ ٍ اسقام اٍلیِ  غیش ایشاًی  پایشم تشیتی
  7/15ٍ  9/6گٌذم ایشاًی، دس دٍ ػطح ؿَسی 

صیوٌغ تش هتش ًـاى داد کِ اسقام گٌذم اص ػولکشد داًِ دػی
الِ دس ّای تشیتی پایشم اٍلیِ ٍ تشیتیکتاالتشی ًؼثت تِ الیي

ؿشایط ًشهال تشخَسداس تَدًذ، ٍلی تیـتشیي کاّؾ داًِ سا دس 
ّای کِ هقایؼِ ؿاخصحالیؿشایط تٌؾ ًـاى دادًذ. دس

پایشم  ّای تشیتیدٌّذُ تحول تاالی الیيتحول تِ تٌؾ ًـاى
کاسایی  ًیض (1) تشًاسدٍ ایشاًی تِ تٌؾ ؿَسی تَد. اٍلیِ غیش

تیٌی سا جْت پیؾ خطی هتؼادلتیٌی تْتشیي پیؾسٍؽ 
. ایي ًوَدّای ّیثشد رست اص ًظش ػولکشد تاییذ تْتشیي الیي

سٍؽ دس حال حاضش جْت اصالح حیَاًات ٍ گیاّاى جٌگلی ٍ 
تیٌی هقادیش طًتیکی ٍ ّوچٌیي گیاّاى یکؼالِ تشای پیؾ

دس ایي سٍؽ،  گیشد.ّای اصالحی هَسد اػتفادُ قشاس هیاسصؽ
ؿَد اص اطالػات طًَهی تشای کوک تِ اًتخاب اػتفادُ ًوی

ّا کِ اسصؽ اػاع هجوَع اثش جایگضیٌی طى تلکِ گیاّاى تش
ؿًَذ. پیـشفت طًتیکی ؿَد، اًتخاب هیاصالحی ًاهیذُ هی

 حاصل اص اًتخاب تا ایي سٍؽ تشای تشخی اص صفات 
ًـاى دادُ  تحقیقات (.14)ّایی دس پی داؿتِ اػت هَفقیت

 ّای اصالحی صفات تا اػت کِ صحت تشآٍسد اسصؽ
پزیشی پاییي تیـتش ٍساثت صفات تا پزیشی تاال ًؼثت تٍِساثت

پزیشی صفت تیـتش تاؿذ، (. صیشا ّش چِ ٍساثت23اػت )
فٌَتیپ فشد تِ اسصؽ طًتیکی فشد ًضدیکتش تَدُ ٍ دس ًتیجِ 

(. 14ؿَد )هیطَس صحیح تشی تشآٍسد افشاد تِ 1اسصؽ اصالحی
ّای ّذف اص ایي هطالؼِ ػالٍُ تش تؼییي تْتشیي ؿاخص

الیي تشیتی پایشم اٍلیِ غیش  13تحول تِ تٌؾ ؿَسی دس 
تشیتی پایشم ثاًَیِ ایشاًی، تؼییي اسصؽ  الیي 92ایشاًی ٍ 

تیٌی خطی ّا تش پایِ سٍؽ آهاسی تْتشیي پیؾاصالحی الیي
ٍ اهیذ تخؾ دٍ ّای تشتش ( ٍ گضیٌؾ الیيBLUPهتؼادل )

 .تاؿذًَع تشیتی پایشم هی
 

 هامواد و روش
 پایشم اٍلیِ غیش تشیتیالیي  13هٌظَس تشسػی پاػخ تِ     

سقن  6پایشم ثاًَیِ ایشاًی، ّوشاُ تا  الیي تشیتی 92ایشاًی ٍ 
( تِ تٌؾ 1الیي اهیذ تخؾ تشیتیکالِ )جذٍل  1ٍ  ایشاًیگٌذم 

ّای گضیٌؾ، آصهایـی دس ؿَسی ٍ کاسایی اػتفادُ اص ؿاخص
ؿشایط ًشهال ٍ ؿَس دس هضسػِ تحقیقاتی داًـگاُ ؿْیذ تاٌّش 

( ٍ هٌطقِ اختیاس dS/m, ECs= dS/m=ECw   کشهاى )
تا ECw=    dS/m, ECs=  dS/m) آتاد کشهاى )

 30 دقیقِ طَل ؿشقی ٍ 54دسجِ ٍ  56 یهختصات جغشافیای
التیغ تا دٍ  تصَست طشح آلفادقیقِ ػشض ؿوالی  30دسجِ ٍ 

( ٍ ًشهال)هحیط  1393-1394تکشاس طی دٍ ػال صساػی  
 ٍ ( اجشا گشدیذ. دس پایاى فصل سؿذتٌؾ)هحیط  1395-1394

تِ  ّای ػولکشدتجضیِ هشکة دادُپغ اص تشداؿت هحصَل 
ّای تا تَجِ تِ آًکِ هحیط اًجام ؿذ. SASافضاس ًشمکوک 

اسصیاتی قشاس هختلف )ًشهال ٍ تٌؾ( دس دٍ ػال هتفاٍت هَسد 
یاتی توام گشفتٌذ، ٍ تا تَجِ تِ حجن صیاد کاس، اهکاى اسص

ػال تحت دٍ هحیط ٍجَد ًذاؿت، تشای  یکّا دس ًوًَِ
 ّای اٍلیِ غیشاطویٌاى اص اثش ػال، دس ػال اٍل تشیتی پایشم

ٍ دس ػال دٍم  تٌؾایشاًی ٍ اسقام گٌذم ایشاًی تحت هحیط 
تذیي تشتیة دس ّش دٍ  ًیض کـت گشدیذًذ. ًشهالتحت هحیط 

حیط اسصیاتی ؿذُ ّایی ٍجَد داؿت کِ تحت دٍ هػال ًوًَِ
. ؿذاهکاى ػٌجؾ اثش ػال هْیا  آًْا هشکة تجضیٍِ تا  تَدًذ

داس تَدى ّا، حاکی اص ػذم هؼٌیًتایج تجضیِ هشکة ایي ًوًَِ
تشای دٍ هحیط  لزا اهکاى اًجام تجضیِ هشکة. تَداثش ػال 

 ػال جذاگاًِ ٍجَد داؿت. تٌؾ ٍ ًشهال دس دٍ 
( ٍ SSI(، ؿاخص حؼاػیت تِ تٌؾ )TOLؿاخص تحول ) 

 ( تا سٍاتط صیش هحاػثِ ؿذًذ. STIؿاخص تحول تِ تٌؾ )
 TOL = Yn- Ys                                               )الف( 

  SSI=[ -(Ys/Yn)] /SI                          )ب(             
STI = (Yn×Ys) / (Ŷn)                                     )ج( 

 
  

  SI= [ -(Ŷs/Ŷn)]                                              )د(   
ys  ػولکشد طًَتیپ تحت ؿشایط تٌؾ = 
yn  ػولکشد طًَتیپ تحت ؿشایط ًشهال = 
Ŷsّا دس ؿشایط تٌؾ= هیاًگیي ػولکشد کل طًَتیپ 
Ŷnّا دس ؿشایط ًشهال= هیاًگیي ػولکشد کل طًَتیپ 

1-Breeding value 
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ّای هَرد هطالعِکد هربَط بِ ًوًَِ -1جدٍل 

Table  .  Codes of genotypes used in this study 

 
 
 
 
 
 
 

 ًسل ًام کد ًسل ًام کد ًسل ًام  کد

G   .  Ma/b×کتلیکَم ( CM) 6 G    . (Ka/b)(Cr/b) ×6 اهید G     .Az/b×  6 رٍشي 

G   .   Ma/b×6 کتلیکَم G    . (Ka/b)(Cr/b) ×6 اهید G     .Az/b×  6 رٍشي 

G   .   Ma/b×6 کتلیکَم G    . (Ka/b)(Cr/b) ×6 اهید G     .Az/b×  6 رٍشي 

G   .   Ma/b×6 کتلیکَم G    . (Ka/b)(Cr/b) ×6 اهید G     .Az/b×  6 رٍشي 

G   .   Ma/b×6 کتلیکَم G     . (Ka/b)(Cr/b) ×6 اهید G     .Az/b×  6 رٍشي 

G   .   Ma/b×1 کتلیکَم G     . (Ka/b)(Cr/b) ×6 اهید G     .Az/b×  6 رٍشي 

G   .   Ma/b×1 کتلیکَم G     . (Ka/b)(Cr/b) ×6 اهید G     .Az/b×  6 رٍشي 

G   .   Ma/b×1 کتلیکَم G     . (Ka/b)(Cr/b) ×6 اهید G     .Az/b×  6 رٍشي 

G   .   Ma/b×1 کتلیکَم G     . (Ka/b)(Cr/b) ×6 اهید G     . Az/b×  6 رٍشي 

G     .   Ma/b×1 کتلیکَم G     . (Ka/b)(Cr/b) ×6 اهید G     .Az/b×  6 رٍشي 

G    .   Ma/b×فالت ( FM) 6 G     . (Ka/b)(Cr/b) ×6 اهید G   (Ka/b)(cr/b) -  20 

G    .   Ma/b×6 فالت G    . (Ka/b)(Cr/b) × ًیک ًژاد ( NKC) 1 G   (ma/b)(cr/b)-   20 

G    .   Ma/b×6 فالت G    .  (Ka/b)(Cr/b) × 1 ًیک ًژاد G   (ma/b)(cr/b) -  20 

G    .   Ma/b×6 فالت G    .  (Ka/b)(Cr/b) × 1 ًیک ًژاد G   Az/b 20 

G    .   Ma/b×6 فالت G    .  (Ka/b)(Cr/b) × 1 ًیک ًژاد G   Ka/b 20 

G    .   Ma/b×6 فالت G    .   (Ka/b)(Cr/b) × 1 ًیک ًژاد G   La/b 20 

G    .   Ma/b×6 فالت G    .   (Ka/b)(Cr/b) × 1 ًیک ًژاد G   St/b 20 

G    .  Ma/b×6 فالت G    .   (Ka/b)(Cr/b) × 1 ًیک ًژاد G    (Ka/b)(Cr/b)-   20 

G    .  Ma/b×1 فالت G    .   (Ka/b)(Cr/b) × 1 ًیک ًژاد G    (Ka/b)(Cr/b) -  20 

G     .  Ma/b×1 فالت G    .   (Ka/b)(Cr/b) × 1 ًیک ًژاد G    (Ka/b)(Cr/b) -  20 

G     .  Ma/b×1 فالت G     .  (Ka/b)(Cr/b) × 1 ًیک ًژاد G    (St/b)(Cr/b) 20 

G     .  Ma/b×1 فالت G     .  (Ka/b)(Cr/b) × 1 ًیک ًژاد G    La( b  d)/b 20 

G     .  Ma/b×1 فالت G     .  (Ka/b)(Cr/b) × 1 ًیک ًژاد G    Cr/b 20 

G     .  Ma/b×1 فالت G     .  (Ka/b)(Cr/b) × 1 ًیک ًژاد G    کتلیکَم - 

G     .  Ma/b×1 فالت G    .  Ka/b×شتردًداى ( SK) 6 G    فالت - 

G     .  Ma/b×1 فالت G    .  Ka/b×6 شتردًداى G    اهید - 

G     .  Ma/b×1 فالت G    .  Ka/b×6 شتردًداى G    ًیک ًژاد - 

G     .  Ma/b×1 فالت G    .  Ka/b×6 شتردًداى G    شتردًداى - 

G       Ma/b×1 فالت G    .  Ka/b×6 شتردًداى G    رٍشي - 

G       Ma/b×1 فالت G    . Ka/b×6 شتردًداى G    ِتریتیکال(M  ( - 

G       Ma/b×1 فالت G    . Az/b×  رٍشي ( RA) 6  
  

G       Ma/b×1 فالت G    . Az/b×  6 رٍشي  
  

G       Ma/b×1 فالت G    . Az/b×  6 رٍشي  
  

G       Ma/b×1 فالت G    . Az/b×  6 رٍشي  
  

G       Ma/b×1 فالت G    . Az/b×  6 رٍشي  
  

G     . Ma/b×1 فالت G    . Az/b×  6 رٍشي  
  

G   

 . (Ka/b)(Cr/b) ×اهید 
 (OKC) 

6 
G   

 . Az/b×  6 رٍشي 

 

  

G    . (Ka/b)(Cr/b) ×6 اهید G    . Az/b×  6 رٍشي  
  

G    .  (Ka/b)(Cr/b) ×6 اهید G    . Az/b×  6 رٍشي  
  

G    . (Ka/b)(Cr/b) ×6 اهید G     . Az/b×  6 رٍشي  
  

G    . (Ka/b)(Cr/b) ×6 اهید G     . Az/b×  6 رٍشي  
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جْت استفادُ اس ّز سِ ضاخص تِ ّوزاُ عولکزد در گشیٌص 
ّای هَرد ّا تزاساس پاراهتزّا، رتثِ ّز یک اس صًَتیپصًَتیپ

(، ضاخصی تحت عٌَاى Rّا )ٍ اس جوع رتثِ ًظز تعییي ضذ
1 یاضاخص اًتخاب صًَتیپ هتحول 

TGSI  تِ رٍش تغییز
 ( تز اساس راتط4ِیافتِ فزضادفز ٍ ّوکاراى )

 
  TGSI=RYs+RYn+ RTOL+RSSI+RSTI 

 

تِ تزتیة رتثِ صًَتیپ   RYs  ٍRYnهحاسثِ گزدیذ کِ در آى 
 تز اساس عولکزد در هحیط تٌص ٍ ًزهال است.

ّوثستگی چْار ضاخص هحاسثِ ضذُ تا عولکزد داًِ تا 
 اًجام ضذ. SPSSافشار استفادُ اس ًزم

ّای تلَک ًاقص تزاساس پذیزی تزای طزحٍراثتهیشاى 
 راتطِ سیز تزآٍرد گزدیذ:

 
کِ درآى ٍاریاًس صًتیکی ٍ فٌَتیپی هطاتق رٍاتط سیز هحاسثِ 

 ضذًذ:

 

 
 تاضذ.تعذاد تکزار هی rتعذاد تلَک ًاقص ٍ  Kدر ایي رٍاتط،   

ّای الیيّای ّای اصالحی الیيجْت پیص تیٌی ارسش
تزیتی پایزم ثاًَیِ ایزاًی در هحیط تحت تٌص ضَری تِ 

 Wombatافشار تیٌی خطی هتعادل، اس ًزمرٍش تْتزیي پیص
ّا، استفادُ ضذ. تزای ایي هٌظَر، تزاساس رٍاتط تیي الیي

ّای هَرد ضجزُ افزاد تعزیف گزدیذ. تا تَجِ تِ آًکِ الیي
 ٌذ، ًسل تِ( قزار داضت1ّای هختلف )جذٍل تزرسی در ًسل

عٌَاى فاکتَر تصادفی در ًظز عٌَاى فاکتَر ثاتت ٍ الیي تِ
 (. هذل هَرد استفادُ تِ صَرت22گزفتِ ضذ)

 y= Xb+ Zu+ e  
تزدار  bتزدار هطاّذات،  yکِ در آى تعزیف گزدیذُ است 

تزدار اثزات تصادفی  eتزدار اثزات تصادفی ٍ  uاثزات ثاتت، 

ًیش هاتزیس ضزایة تِ  X  ٍZتاضذ. ّوچٌیي هاًذُ هیتاقی
 تاضٌذ.تزتیة تزای اثزات ثاتت ٍ تصادفی هی

 
 

 نتایج و بحث
عولکزد صفتی کوی است کِ هکاًیسن کٌتزل صًتیکی      

ّای هحیطی قزار ای داضتِ ٍ تِ ضذت تحت تاثیز تٌصپیچیذُ
ّای . ًتایج تجشیِ هزکة ًطاى داد اٍال تیي هحیطگیزدهی

داری اس ًظز ٍ تٌص ضَری( تفاٍت هعٌی هختلف )ًزهال
(. ّوچٌیي تیي 2هیاًگیي عولکزد داًِ ٍجَد داضت )جذٍل 

 داری در سطح یک درصذ هطاّذُ ضذ.ّا تفاٍت هعٌیصًَتیپ
گزم در ضزایط هحیط  94/26ثاًیا هیاًگیي عولکزد داًِ اس 

کِ طَریِت گزم در هحیط ضَر کاّص یافت. 98/3ًزهال تِ 
ّای تزیتی پایزم ثاًَیِ زد داًِ هزتَط تِ الیيتیطتزیي عولک

( در ضزایط ًزهال ٍ کوتزیي عولکزد 44ٍ  81، 91، 48ایزاًی )
ّای تزیتی پایزم ثاًَیِ ایزاًی حاصل اس تالقی اس آى الیي

×Ma/b (  تَد. هیاًگیي 34ٍ  16، 20ّای )الیي فالت
حاصل اس ّای تزیتی پایزم ثاًَیِ عولکزد داًِ در تَتِ در الیي

ایزاًی  ّای تزیتی پایزم اٍلیِ غیزّای هختلف الیيتالقی
(NITLs ارقام گٌذم ایزاًی در ضزیط ًزهال ٍ تٌص هتفاٍت ٍ )

دار تَد. تطَریکِ کوتزیي هیشاى کاّص عولکزد تَتِ ٍ هعٌی
ّای تزیتی پایزم اٍلیِ غیز تحت تٌص ضَری هزتَط تِ الیي

پایزم ثاًَیِ ایزاًی  تزیتی ّای( ٍ الیيNIPTLsایزاًی )
تَد. تیطتزیي ًسثت  (Ca/b)(Ka/b) × اهیذحاصل اس تالقی 

کاّص عولکزد در ارقام گٌذم ٍ تزیتیکالِ دیذُ ضذ. تٌص 
 ضَری تَسیلِ کاّص تعذاد پٌجِ تارٍر، کاّص تعذاد داًِ در
سٌثلِ، کاّص سطح تزگ ٍ کاّص هیشاى هَاد فتَسٌتشی، 

ت. هطالعات جْزهی راسقی ٍ تاثیز هٌفی تز عولکزد داًِ گذاض
تِ ّوزاُ گٌذم ٍ تزیتیکالِ  NIPTLs( در تزرسی 8ّوکاراى )

حاکی اس کاّص صفات رٍیطی ٍ سایطی تحت تٌص ضَری 
ّای تزیتی پایزم غیز ایزاًی تَد اها هیشاى کن کاّص در الیي

(NIPTLs ًسثت تِ ارقام گٌذم ٍ تزیتیکالِ تیاًگز هقاٍهت )
 ّای هَرد هطالعِ تَد.قام ٍ الیيتیطتز آًْا ًسثت تِ ار

 ّای هَرد هطالعِصفت عولکزد داًِ در ًوًَِ هزکةتجشیِ  -2جذٍل 
Table  . combined analysis of variance for seed yield of  samples used in this study  

 ذدرص 1دار در سطح احتوال هعٌی **
 

 های تحمل  شاخص
( در SSIهقادیز کن ضاخص حساسیت تِ تٌص ضَری )     
تزیتی پایزم  102ٍ  99، 97، 96، 67، 62، 41، 37ّایالیي

ّا ًسثت تِ دٌّذُ حساسیت کوتز ایي الیيثاًَیِ ایزاًی ًطاى
ّایی تا کِ صًَتیپ(. در حالی3ضَری تَد )جذٍل تٌص 

 ضاخص حساسیت تیطتز اس یک، جشء گیاّاى حساس 
(. تواهی ارقام گٌذم ایزاًی هَرد هطالعِ 6ضًَذ )تٌذی هیدستِ

داضتِ ٍ  1تِ ّوزاُ تزیتیکالِ ضاخص حساسیت تاالتزی اس 
 کاّص عولکزد ضذیذی تا افشایص سطح ضَری 

(dS/m12;ECًطاى داد ) ًذ. ایي ًتایج تا ًتایج ضاّسًَذ

عولکزد داًِ هیاًگیي هزتعات درجِ آسادی هٌاتع تغییزات   
 07/1 2 تکزار درٍى هحیط

تکزار×تلَک  درٍى هحیط  108 00/2 
 65/545** 1 هحیط

 99/118** 111 صًَتیپ 
صًَتیپ×هحیط  111 **53/46 

 24/33 114 خطا

1- Tolerant Genotype Selection Index 
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، TOLاس ًظز ؽاخص  ( هطاتقت دارد.19حغٌی ٍ ّوکاراى )
کوتزیي هقذار را دارا  99ٍ  67، 33، 31، 30ّای ثاًَیِالیي

اس اختالف عولکزد در ؽزایط   TOLؽاخص(. 3تَدًذ )جذٍل 
 آیذ. هقادیز تیؾتز آى تٌؼ ٍ تذٍى تٌؼ تذعت هی

 ّای هختلف صًَتیپ در هحیط دٌّذُ پایذاری کوتزًؾاى
تیؾتز در  TOL  ٍSSIّای هقادیز پاییي ؽاخص(. 5تاؽذ )هی

( هؾاّذُ NIPTLsّای تزیتی پایزم اٍلیِ غیز ایزاًی )الیي
افت  Az/b ،Ka/b ،(Ka/b)(Cr/b)  ٍSt/b ّایؽذ. الیي

 کوی در هقذار عولکزد داًِ تا تغییز هحیط ًؾاى دادًذ.
 TOL  ٍSSIفاٍتی اس دٍ ؽاخص تٌذی هتگزٍُ STIؽاخص 

(. تِ 3تزای تحول ٍ یا حغاعیت تِ تٌؼ ًؾاى داد )جذٍل 
ّایی را تَاًذ صًَتیپهی STI( ؽاخص 5گشارػ فزًاًذس )

گشیٌؼ ًوایذ کِ در ّز دٍ هحیط تٌؼ ٍ ًزهال تظاّز خَتی 
ّای تزیتی پایزم داؽتِ تاؽٌذ. تزاعاط ایي ؽاخص، الیي

ؽاهل  (Cr/b)(Ka/b) × تالقی اهیذثاًَیِ ایزاًی حاصل اس 
تاالتزیي هقذار را  50ٍ  48، 44، 43، 40، 37ّای الیي

 ّا تزتز تَدُ ٍ تحولداؽتٌذ. تٌاتزایي ًغثت تِ عایز صًَتیپ
ّای در ایي هیاى صًَتیپ تیؾتزی تِ تٌؼ ؽَری ًؾاى دادًذ.

 Ma/bتزیتی پایزم اٍلیِ غیز ایزاًی حاصل اس تالقی فالت تا 
هیشاى ؽاخص تحول تِ تٌؼ را ًؾاى دادًذ. در تیي کوتزیي 

ّای الیيی تزیتی پایزم اٍلیِ غیز ایزاًی، ّاالیي
4(Ka/b)(Cr/b)-  ٍAz/b  تیؾتزیي هیشاى تحول تِ ؽَری را

ًؾاى دادًذ. گٌذم ًاى رٍؽي ًیش در هقایغِ تا عایز ارقام گٌذم، 
تزیتی ّای کلی الیيطَراس تیؾتزیي هقذار تزخَردار تَد. تِ

پایزم اٍلیِ غیز ایزاًی پتاًغیل عولکزد پاییٌی در هحیط ًزهال 
گیزی در هحیط تٌؼ ؽَری افت چٌذاًی در داؽتِ ٍ تا قزار

ّای (. در هقاتل الیي3 عولکزد اًْا هؾاّذُ ًؾذ )جذٍل
در ّز دٍ هحیط اس  (Cr/b)(Ka/b) × حاصل اس تالقی اهیذ

هیاى، ارقام گٌذم در عولکزد تاالیی تزخَردار تَدًذ. در ایي 
گیزی در هحیط تٌؼ، افت هحیط ًزهال عولکزد تاال ٍ در قزار
( ًیش 10ًضاد )ای ٍ هحوذیؽذیذ عولکزد را ًؾاى دادًذ. خلیفِ

تا ارقام  تزیتی پایزم اٍلیِ غیز ایزاًی ّایدر هقایغِ الیي
هطاتق تا ؽاخص  اعالم ًوَدًذ.گٌذم ًتایج هؾاتْی را 

TGSI، تی پایزم اٍلیِ غیز ایزاًی تزی دٍ الیي
(4(Ka/b)(Cr/b)- ،Az/b ٍ )7 ّای ثاًَیِ تزیتی پایزم الیي

، 37 ،38 ،40) (Cr/b)(Ka/b) × ایزاًی حاصل اس تالقی اهیذ
 × ًضادحاصل اس تالقی ًیک 53( ٍ الیي 51، 50، 43، 41

(Ka/b)(Cr/b)  ِکوتزیي هقذار ایي ؽاخص را دارا تَدًذ ک
ّا در دٍ تَدى آًْا در هقایغِ تا عایز صًَتیپدٌّذُ تزتز ًؾاى

ّای هْن در یکی اس هعیارتاؽذ. هحیط تٌؼ ٍ ًزهال هی
اًتخاب ارقام سراعی در ؽزایط تٌؼ ؽَری، هیشاى عولکزد 

(. هعیار دیگزی کِ در هَرد هیشاى تحول تِ 21) تاؽذداًِ هی
ؽَری گیاّاى سراعی اّویت دارد، پایذاری عولکزد آًْا در 

تاؽذ. اگز چِ تا ّای هختلف اس ًظز هیشاى ؽَری هییطهح
ّا کاهال تَاى گفت کِ کذام یک اس ایي ؽاخصاطویٌاى ًوی

ّا درجات تا تحول تِ ؽَری ّوثغتگی دارد ٍلی ایي ؽاخص
دٌّذ کِ هختلفی اس ّوثغتگی تا تحول تِ ؽَری را ًؾاى هی

(. 21ذ )تَاًذ هتفاٍت تاؽتغتِ تِ جٌظ ٍ گًَِ گیاُ سراعی هی
 عولکزد داًِ در ؽزایط تٌؼ ؽَری ّوثغتگی هثثت ٍ 

داری را تا عولکزد داًِ در هحیط ًزهال، ؽاخص تحول هعٌی
 ( ٍ ّوثغتگی هٌفی ٍ STIٍ ؽاخص تحول تِ تٌؼ )

داری تا دٍ ؽاخص حغاعیت تِ تٌؼ ٍ ؽاخص اًتخاب هعٌی
(. در هقاتل عولکزد داًِ در 4صًَتیپ هتحول ًؾاى داد )جذٍل 

دار را تا زایط تٌؼ تیؾتزیي ّوثغتگی هثثت ٍ هعٌیؽ
اعاط ًتایج تذعت آهذُ ؽؼ  ؽاخص تحول تٌؼ داؽت. تز

تا  50ٍ  48، 44، 43، 37،40الیي تزیتی پایزم ثاًَیِ ایزاًی 
، اس تاالتزیي عولکزد داًِ در STIتیؾتزیي هقذار ؽاخص 

(. ّوچٌیي هقذار 3ؽزایط تٌؼ ؽَری تزخَردار تَدًذ )جذٍل 
  TOL ،STI ،SSIپذیزی عوَهی صفات عولکزد داًِ، راثتٍ

 ٍTGSI  تَد. 85/0ٍ  80/0، 91/0، 83/0، 71/0تِ تزتیة 
 بندی تریتی پایرم ثانویه ایرانی براساس رتبه

 های اصالحیارزش
 STIاس آًجا کِ تیؾتزیي ٍراثت پذیزی عوَهی اس ؽاخص      

پذیزی تاال، گزدیذ ٍ ایي ؽاخص تا داؽتي ٍراثت حاصل 
ّای تیؾتزیي ّوثغتگی را تا عولکزد داًِ در تواهی الیي

تزکیثی اٍلیِ غیزایزاًی ٍ  -زرعی )تزیتی پایزم اٍلیِهَرد ت
تحت تٌؼ ؽَری ًؾاى  ّای تزیتی پایزم ثاًَیِ ایزاًی( الیي

فتِ عٌَاى یک صفت در ًظز گزؽاخص هذکَر تِداد، هقادیز 
تزاعاط  ؽذ ٍ ارسػ اصالحی تز هثٌای آى تزآٍرد گزدیذ.

 ×اس جوعیت اهیذ  1، الیي ؽوارُ 5ًتایج جذٍل 
(Cr/b)(Ka/b) ( 93/0دارای تیؾتزیي ارسػ اصالحی ٍ )

کوتزیي ارسػ  Ma/b ×ّای حاصل اس تالقی فالت الیي
ّای تزیتی پایزم را دارا تَدًذ. در تیي الیي (-13/0اصالحی )

س تیؾتزیي ارسػ اصالحی ا (Cr/b)(Ka/b)اٍلیِ غیزایزاًی، 
ّایی کِ در ( تزخَردار تَدُ ٍ ایي عثة گزدیذ تا تالقی28/0)

تؾکیل آًْا الیي هذکَر ؽزکت داؽتِ دارای تاالتزیي هتَعط 
( هطاتقت 3ارسػ اصالحی تاؽٌذ کِ تا ًتایج فالکًَز ٍ هکای )

ّای تزیتی پایزم ثاًَیِ ایزاًی حاصل اس دٍ دارد. تٌاتزایي الیي
تِ  (Cr/b)(Ka/b) ×ٍ اهیذ (Cr/b)(Ka/b) ×تالقی ًیک ًضاد 

ّای تحول ٍ ارسػ اصالحی دلیل تاال تَدى عولکزد، ؽاخص
تیؾتز اس اّویت تاالتزی تزای ؽزکت در هطالعات تعذی جْت 

جْزهی راسقی ٍ  تاؽٌذ.هعزفی رقن سراعی تزخَردار هی
( ًیش الیي تزیتی پایزم اٍلیِ غیز ایزاًی 8)ّوکاراى 

(Ka/b)(Cr/b)  ،را تِ دلیل داؽتي تاالتزیي عولکزد تیَلَصیک
تِ  عٌَاى الیٌی هقاٍمؽاخص تزداؽت ٍ عولکزد داًِ  تِ

.ؽَری هعزفی ًوًَذ کِ تا ًتایج تذعت آهذُ ّوغَ اعت
 



 

 مطالعههای مورد های تحمل به تنش در نمونهشاخص متوسط عملکرد و -3جدول 
Table  . Average yield and stress tolerance indices of samples used in this study 

 Ys Yn TOL STI SSI TGSI ژنوتیپ Ys Yn TOL STI SSI TGSI ژنوتیپ Ys Yn TOL STI SSI TGSI ژنوتیپ Ys Yn TOL STI SSI TGSI ژنوتیپ

G  3/53 25/80 22/27 0/14 0/99 249 G   1/85 16/31 14/46 0/05 1/02 334 G   6/05 46/96 40/91 0/43 1/00 208 G   6/20 40/76 34/56 0/38 97/0  201 

G  2/10 41/78 39/68 0/13 1/09 329 G   1/85 5/15 3/30 0/01 0/74 295 G   3/20 14/70 11/50 0/07 0/90 249 G   4/35 36/92 32/57 0/24 1/01 239 

G  2/45 30/70 28/25 0/11 1/06 307 G   1/60 5/26 3/55 0/01 0/79 309 G   2/30 14/70 12/40 0/05 0/97 300 G   1/00 24/16 23/16 0/04 1/10 414 

G  2/05 24/94 22/89 0/08 1/05 324 G   1/10 5/15 4/05 0/01 0/90 346 G   1/85 26/21 24/36 0/07 1/07 337 G   2/05 23/14 21/09 0/07 1/05 322 

G  2/40 26/59 24/19 0/10 1/05 303 G   1/50 5/11 3/65 0/01 0/81 318 G   4/70 26/21 21/51 0/19 0/94 210 G   1/10 23/43 22/33 0/04 1/10 398 

G  1/55 23/36 21/81 0/05 1/07 359 G   0/04 5/10 5/11 0/00 1/14 455 G   7/30 14/50 7/20 0/16 0/57 168 G   3/10 57/53 54/43 0/27 1/09 286 

G  0/75 23/59 22/84 0/03 1/11 425 G   1/00 5/15 4/15 0/01 0/93 360 G   2/80 14/17 11/37 0/06 0/92 270 G   5/90 56/06 50/16 0/50 1/03 214 

G  2/25 25/10 22/85 0/09 1/05 313 G   1/00 6/68 5/68 0/01 0/98 367 G   3/80 12/00 8/20 0/07 0/79 232 G   4/50 33/24 28/74 0/23 0/99 236 

G  1/45 31/29 29/84 0/07 1/10 370 G   26/05 58/49 32/44 2/31 0/64 95 G   4/65 13/24 8/59 0/09 0/75 210 G   6/95 21/58 14/63 0/23 0/78 167 

G   3/00 21/15 18/15 0/10 0/99 271 G   9/75 38/61 28/86 0/57 0/86 145 G   2/90 29/70 26/80 0/13 1/04 284 G   2/65 23/17 20/52 0/09 1/02 285 

G   1/15 12.63 11/48 0/02 1/04 382 G   8/36 29/19 20/83 0/37 0/82 149 G   2/30 3/49 1/19 0/01 0/39 282 G   2/00 18/95 16/95 0/06 1/03 319 

G   1/75 17/65 15/90 0/05 1/04 343 G   12/85 37/93 25/08 0/74 0/76 116 G   1/25 10/92 9/67 0/02 1/02 365 G   12/00 20/30 8/30 0/37 0/47 109 

G   2/25 14/90 12/65 0/05 0.98 306 G   10/00 19/28 9/28 0/29 0/55 128 G   2/35 14/37 12/02 0/05 0/96 295 G   10/80 7/61 3/19 0/12 0/48 163 

G   1/70 18/70 17/00 0/05 1/04 352 G   7/30 50/47 43/17 0/56 0/98 189 G   2/40 13/41 11/01 0/05 0/94 290 G   3/60 24/60 21/00 0/13 0/98 244 

G   1/80 15/24 13/44 0/04 1/01 333 G   10/56 46/90 36/34 0/75 0/89 140 G   1/55 30/09 28/54 0/07 1/09 362 G   3/40 7/61 4/21 0/04 0/64 252 

G   0/30 17/88 17/58 0/01 1/13 455 G   10/00 55/15 45/15 0/84 0/94 158 G   1/95 46/77 44/82 0/14 1/10 333 G    4/65 42/22 37/57 0/30 1/02 234 

G   0/85 15/15 14/30 0/02 1/08 415 G   7/80 47/40 39/60 0/56 0/96 174 G   1/81 21/33 19/52 0/06 1/05 341 G    8/65 32/25 23/60 0/42 0/84 152 

G   0/64 9/15 8/51 0/01 1/07 419 G   7/45 46/62 39/17 0/53 0/97 181 G   1/20 12/80 11/60 0/02 1/04 380 G    11/75 24/47 12/72 0/44 0/60 110 

G   1/05 17/32 16/27 0/03 1/08 400 G   7/86 38/95 31/09 0/46 0/92 167 G   5/45 52/60 47/15 0/43 1/03 222 G    5/05 18/95 13/90 0/15 0/84 198 

G   0/34 19/58 19/24 0/01 1/13 446 G   9/05 56/97 47/92 0/78 0/97 169 G   1/45 16/75 15/30 0/04 1/05 372 G    3/85 18/18 14/33 0/11 0/91 231 

G   0/75 23/03 22/28 0/03 1/11 430 G   3/20 36/14 32/94 0/18 1/05 282 G   2/85 38/30 35/45 0/17 1/06 296 G    3/95 16/26 12/31 0/10 0/87 227 

G   0/96 13/00 12/05 0/02 1/06 409 G   10/80 37/33 26/53 0/61 0/82 128 G   4/20 42/78 38/58 0/27 1/04 247 G    0/96 34/06 33/11 0/05 1/12 413 

G   1/30 31.80 30/50 0/06 1/10 382 G   9/40 36/72 27/32 0/52 0/86 148 G   3/20 30/91 27/71 0/15 1/03 271 G    1/00 27.22 26/22 0/04 1/11 410 

G   6/65 30/35 23/70 0/31 0/90 180 G   6/55 39/41 32/86 0/39 0/96 191 G   2/70 52/71 50/01 0/22 1/09 301 G    1/25 28/78 27/53 0/05 1/10 386 

G   3/50 19/82 16/32 0/11 0/95 245 G   8/80 33/44 24/64 0/45 0/85 151 G   3/75 55/49 51/74 0/32 1/07 268 G    1/40 33/87 32/47 0/07 1/10 372 

G   1/40 18/20 16/80 0/04 1/06 376 G   5/00 23/33 18/33 0/18 0/90 204 G   1/35 16/79 15/44 0/03 1/06 380 G    0/70 23/14 22/44 0/02 1/11 435 

G   1/85 19/44 17/59 0/05 1/04 333 G   5/25 39/48 34/23 0/31 1/00 218 G   1/75 38/90 37/15 0/10 1/10 349 G    4/25 43/70 39/45 0/28 1/04 248 

G   2/30 12/57 10/27 0/04 0/94 297 G   5/65 27/18 21/53 0/23 0/91 192 G   1/00 45/37 44/37 0/07 1/12 396 G    2/90 46/03 43/13 0/20 1/08 295 
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 ّای هَرد هطالعِ در ًوًَِّای تحول تِ تٌص ّوثستگی تیي عولکزد داًِ ٍ ضاخص -4خذٍل 
Table  . Correlation between different tolerance indices and mean yield of samples used in this study 

 

 *
 دار در سطح خٌح ٍ یک درصذتِ تزتیة هعٌی : **ٍ  

 
 

 ِت) هثثت ٍالذ ٍحطی علف ضَر ارسش اصالحیّوچٌیي      
( تاییذ کٌٌذُ تاثیز ایي (b) ّای هذکَرعٌَاى ٍالذ خذری تالقی

ّای ًتاج حاصل یعٌی الیيگیاُ در القای تحول تِ ضَری در 
 تزیتی خایزم اٍلیِ غیز ایزاًی ٍ تزیتی خایزم ثاًَیِ ایزاًی هی

در تیي ارقام گٌذم ًیش تٌْا رقن اهیذ دارای ارسش  تاضذ.
اصالحی هثثت تَد. ایي در حالی است کِ دٍ رقن تتزاخلَئیذ 
ضتزدًذاى ٍ کتلیکَم، تیطتزیي ارسش اصالحی هٌفی را داضتِ 

ّای اصالحی ٌذُ ًاهٌاسة تَدى آًْا در تزًاهِدّکِ ًطاى
 تاضذ.خْت القای تحول تِ تٌص هی

 در هحیط ًزهال ٍ تٌص ضَریًتایح تدشیِ هزکة      
(EC=   dS/mحاکی اس ٍخَد تٌَع سیادی تیي الیي )ّای 

تا تزیتی خایزم اٍلیِ غیز ایزاًی ٍ تزیتی خایزم ثاًَیِ ایارًی 
 یکذیگز ٍ تا ارقام گٌذم ایزاًی ٍ الیي اهیذتخص تزیتیکالِ 

ضاخص حساسیت تِ ضَری  . اس ًظز عولکزد داًِ تَدٍیضُ ِت
(STI)  تِ دلیل تیطتزیي ّوثستگی تا عولکزد داًِ در هحیط

الیي تزیتی عٌَاى ضاخص هٌاسة خْت رتثِ تٌذی ضَر تِ
یي ٌذم ایزاًی ٍ التا یکذیگز ٍ تا ارقام گخایزم ثاًَیِ ایزاًی 

تزیتی خایزم اٍلیِ  الیيیک  اهیذتخص تزیتیکالِ اًتخاب ضذ.
اًَیِ تزیتی خایزم ث({ ٍ دٍ الیي Cr/b()Ka/bغیز ایزاًی })

( ♀( )Cr/b)(Ka/b( × )♂ًیک ًضاد ) ( اس تالقی5ٍ  1ایزاًی )
اساط ارسش اصالحی  ( تزCr/b)(Ka/b× ) اهیذ ّایٍ الیي

ّویت تیطتزی تزای ضزکت در حاصل اس رٍش تالج اس ا
عٌَاى ارقام هقاٍم تِ ضَری تا هطالعات آتی خْت هعزفی تِ

تَاى آًْا را تزای کِ هی ختاًسیل عولکزد تاال تزخَردار ّستٌذ
 ّای اصالح رقن خیطٌْاد ًوَد.تزًاهِ

 
ْاتزیتی خایزم ثاًَیِ ایزاًی ٍ ٍالذیي آً ّایتیٌی ضذُ تزای الیيارسش اصالحی خیص -5خذٍل   

Table  . Predicated breeding value for ISTLs and Their parents 

 Ys Yn TOL STI SSI TGSI 

Ys 1      
Yn **45/0 1     

TOL **21/0 **70/0 1    
STI **91/0 **64/0 **44/0 1   
SSI **58/0- **21/0 **40/0 **27/0- 1  

TGSI **81/0- **37/0- *17/0- **63/0- **56/0 1 

 ارسش اصالحی صًَتیح ارسش اصالحی صًَتیح ارسش اصالحی صًَتیح ارسش اصالحی صًَتیح
b 01/0  RA   05/0  CM  10/0-  NKC   007/0  

Ka 006/0-  RA   004/0  CM  09/0-  NKC   01/0  
Cr 008/0  RA   06/0-  OKC  93/0  SK  07/0-  
Az 03/0  RA   05/0-  OKC  36/0  SK  11/0-  

Ka/b 04/0-  RA   06/0-  OKC  30/0  SK  11/0-  
Cr/b 01/0-  RA   01/0  OKC  42/0  SK  10/0-  
Az/b 02/0  RA   08/0  OKC  27/0  SK  10/0-  
Ma/b 01/0-  RA   001/0  OKC  36/0  SK  09/0-  
45/0 اهیذ  FM  13/0-  OKC  42/0    

-06/0 ًیک ًضاد  FM  13/0-  OKC  45/0    
-12/0 ضتزدًذاى  FM  13/0-  OKC  36/0    

-04/0 رٍضي  FM  13/0-  OKC   35/0    
-08/0 فالت  FM  12/0-  OKC   33/0    

-11/0 کتلیکَم  FM  12/0-  OKC   43/0    
(Ka/b)(Cr/b) 28/0  FM  07/0-  OKC   24/0    
)Ma/b)(cr/b)  11/0-  FM  1/0-  OKC   38/0    

RA  02/0-  FM  12/0-  OKC   35/0    
RA  05/0-  FM   11/0-  OKC   30/0    
RA  07/0-  FM   12/0-  NKC  23/0    
RA  07/0-  FM   12/0-  NKC  04/0    
RA  06/0-  FM   13/0-  NKC  08/0    
RA  02/0-  FM   13/0-  NKC  05/0    
RA  01/0-  FM   13/0-  NKC  27/0    
RA  02/0-  FM   13/0-  NKC  007/0    
RA  002/0-  FM   13/0-  NKC  001/0    

RA   03/0  FM   13/0-  NKC  007/0    
RA   06/0  CM  07/0-  NKC  04/0    
RA   04/0-  CM  08/0-  NKC   03/0    
RA   05/0-  CM  09/0-  NKC   004/0    
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Abstract 
         Although the non-Iranian primary tritipyrum lines (NIPTLs) have been produce and have 
shown potential to be a new slat tolerant cereal, however, have a few undesirable traits such as 
brittle rachis, keep in tiller production and late maturity. In order to remove these traits, the 
crossing of NIPTLs with Iranian bread wheat cultivars led to new recombinant Iranian 
secondary tritipyrum lines. In this study the 13 non-Iranian primary tritipyrum lines (NIPTLs: 
2n = 6x = 42; AABBEbEb) and Iranian secondary tritipyrum lines (ISTL: F6-F7; 2n=6x=42, 
AABBD(1-6)"Eb

(1-6)"), 6 Iranian bread wheat cultivars and 1 promising triticale line were 
evaluated at two research centers using an alpha lattice design with two replications under 
normal (1 dS m-1) and salinity stress ( 12dS m-1) conditions during growing seasons of 2014-
2016  at Kerman province of Iran. The results indicated grain yield was strongly affected by 
salinity with reduction ratio of 11.06, 9.37, 4.30, 4.98, 7.98, 12.58,  in Iranian chromosomally 
recombinant secondary individuals tritipyrum plants obtained from crosses such as (Cathlicum 
× Ma/b), (Falat× Ma/b), {Omid × (Ka/b)(Cr/b)}, {Niknejad × (Ka/b)(Cr/b)}, (Shotordandan × 
ka/b), (Roushan × Az/b), respectively, in comparison with Non Iranian Primay Ttritipyrum 
Lines  (NIPRLs) (3.48), Iranian bread wheat cultivars (19.90) and promising triticale line 
(15.87) The evaluation of stress tolerance indices showed that STI could effectively be used for 
screening of salinity tolerant genotypes because it had the highest correlation coefficients with 
grain yield. The (Cr/b) × (Ka/b) line of NIPTLs and the lines obtained from Niknejad × 
(Ka/b)(Cr/b) and Omid × (Ka/b)(Cr/b) crosses showed the highest average breeding value 
which will be suitable for breeding programs  of ISTLs lines with high yield potential in saline 
soils and brachish waters. 
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