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به منظور بهبود تحمل به ترنش شروری در اکوتیپهرای امیردبخش یونجره ایرانري شرامل اکوتیپهرای شرورکا ،،قرارقولو،،
قرهگوزلو ،رهناني ،رودشت اصفهان و گاوخوني ،یک برنامه گزینش دورهای به مد ،شش سال در ایستگاههای تحقیقا ،کشراورزی
رودشت و کبوترآباد اصفهان طي سالهای  1391تا  1396اجرا شد .پس از کاشت بذر اکوتیپهای یونجه در پاییز سال اول ،بوتهها
طي فصول بهار و تابستان سال بعد با آب شور ( 6تا  15دسيزیمنس بر متر؛ بهصور ،افرزایش تردریجي شروری) آبیراری شرده و در
اواخر تابستان بر اساس خصوصیا ،فنوتیپي شامل تعداد ساقه در بوته ،ارتفاع بوته ،نسبت برگ به ساقه ،حساسیت به آفا ،و بیماریها
ارزیابي و تک بوتههای مطلوب از هر اکوتیپ گزینش و نشانهگذاری شدند .سال بعد از بوتههای انتخابي هر اکوتیپ (پس از چری
برداری بوتههای انتخاب نشده) بذرگیری شده و بذرهای بوته های انتخابي هر اکوتیپ با هم مخلرو

شردند .در ایر

آزمرایش 13

ژنوتیپ شامل شش اکوتیپ گزینش شده ،شش اکوتیپ اولیه و رقم خارجي بولداگ در قالب طرح بلوکهرای کامرل تصرادفي برا
چهار تکرار مورد ارزیابي قرارگرفتند .بر اساس نتایج بدست آمده اکوتیپهای قرهگوزلو انتخابي و رهناني انتخاب شده به ترتیب برا
میانگی تولید  80/2و  79/7ت در هکتار علوفه تر و  19/4و  19/4ت در هکترار علوفره خشرک و میرانگی ارتفراع بوتره  61/3و 62/3
سانتي متر از تحمل به شوری باالتری برخوردار بودند .در اکوتیپهرای قرهگوزلرو انتخرابي و رهنراني انتخرابي محتروای پرروت ی
بهترتیب  19/3و  19/7درصد ،نمره خواب زمستانه  9/5و  5/5و آلودگي به سرخرطومي  10/2و  8/7درصد بودند .بر اساس نتایج ایر
آزمایش اکوتیپ های قره گوزلو انتخابي و رهناني انتخابي متحمل به شوری شناخته شده و بررای توسرعه کشرت در منراطر شرور و
استفاده در برنامه های اصالحي جهت تولید ارقام سینتتیک ،مناسب تشخیص داده شدند.
واژههای کلیدی :اکوتیپ ،تنش شوری ،سرخرطومي ،نمره خواب زمستانه و یونجه.

تاریخ دریافت 1398/07/14 :تاریخ پذیرش1399/05/28:
 -1استادیار پژوهش بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،اصفهان،
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مقدمه

ژنتیکییی بییین و درون گونییهای اسییت و گییزینش در بییین

خاورمیانیییه و بیییروز اغیییرات تمیییییر اقلیییی و خشیییکی،

همکاران ) (Ghotbi et al., 2017بر اسا

نتایج ترکییب

کشاورزان را در رابطه با تولید علوفیه یونجیه در شیرای

پیذیری عمیومی و خصوصیی بیرای عملکیرد علوفیه و

شور دچار بحران جدی کرده است .استفاده بی رویه از

صفات زراعی یونجه از طریق تالقیهای دیآلل به ایین

منابع طبیعی و به کارگیری تکنولوژیهای نامناسیب در

نتیجه رسییدند کیه دور هیای اکوتیپهیای قهاونید بیا

تولید محصوالت کشاورزی ،به وییژه در رابطیه بیا آب

سیلوانه ترکیبپیذیری خصوصیی مثبیت و معنیی داری

آبیاری ،بخیش قابیلتیوجهی از زمیینهیای کشیاورزی

برای عملکرد علوفه خشک و سرعت رشد مجیدد گییاه

درمناطق خشک را با پدیده شوری مواجه ساخته اسیت

داشیتند .پارییدا و دا

) (Parida and Das 2005صیفت

.)Koocheki and Nasiri Mahalati, 1994

تحمل به شوری در گیاهان زراعیی را صیفتی چنید ژنیی

اصییالح یونجییه بییا اهییدان خییاز ماننیید افییزایش

اعالم کردند .گروههیای ژنیی رمیز کننیده پروت ینهیای

عملکرد و ایجاد مقاومیت در برابیر آفیات ،بیماریهیا و

مربو بیه القیای تینش شیوری شیامل میواردی از قبییل

تنشهییای محیطییی در آمریکییا ،اسییترالیا و کشییورهای

ژنهای مس ول آنزی های فتوسنتزی ،ژنهای عامل سینتز

اروپایی با اهدان افزایش عملکرد و بهبود خصوصییات

محلولهای سازگار ،ژنهای مربو به آنزی هیای عمیل

کیفی از چند دهه قبل شروع شده است که حاصیل ایین

کننده در قسمتبندی واکو یلهیا و ژنهیای مربیو بیه

تحقیقات در اروپای شیرقی منجیر بیه آزاد سیازی ارقیام

آنزی های س زدایی رادیکالهای آزاد هستند.

پرمحصییول سییاندرا ،کوزمینییا ،آدییین وکارینییا در سییال

ترابی ) (Torabi, 2016گیزارش کیرد کیه در مرحلیه

و

جوانهزنی اکوتیپهای بمیی ،گلیه بیانی ،نییک شیهری،

همکاران ) ،(Lioveras et al., 1998کرتیکووا و اسکوتی

رهنانی و قرهگوزلو دارای برتری نسبی از نظر تحمیل بیه

 (Kertikovaو دلگیادو و همکیاران

شییوری هسییتند ،در حییالی کییه در مرحلییه گیاهچییهگییی

 (Delgadoگیزارش کردنید کیه یکیی از

اکوتیپهای شورکات ،مهیاجران ،رهنیانی ،قیارقولو و

دالیل عدم موفقیت در افزایش عملکیرد در برنامیههیای

نیک شهری از برتری نسبی برخوردار بودند .منیری فر و

بهنژادی یونجیه مییتوانید ایین باشید کیه یونجیه از نظیر

مظلومی ) (Monirifar and Mazlomi, 2014در آزمایشی

ژنتیکی بصورت جمعیت است و هیر جمعییت بصیورت

روی ده اکوتیپ یونجه از مناطق آذربایجیان در شیرای

کامل و پیچیدهای به منطقیهای کیه در آن توسیعه یافتیه،

کنترل شده و آبیاری با آب شیور نتیجیه گرفتنید کیه بیر

وابسته بوده و بهعبارت دیگیر هوییت منطقیهای دارد ،از

اسا

صفات اندازهگیری شده ،اکوتیپهای قرهیونجه،

اییین رو هییر اکوتیییپ بییرای همییان منطقییه خییاز بهبییود

خواجیه ،بافتیان و لمیالن برتیر بیوده و میتیوان از آنهیا

مییابیید .بییهعالوه مشییکالت مربییو بییه مسییا ل وراغییت

برای محی های با تنش شوری متوس یا شدید استفاده

 2007شیییید )2007
)and Scotti, 1999
)et al., 2003

al.,

et

 .(Mariaلیییییوورا

 (Aliبییهمنظور

تتراسومیک در یونجه کیار اصیالح یونجیه را مشیکلتر

کییرد .علییی و همکییاران )et al., 2017

میکند.

بررسی تحمل شوری در اکوتیپهای یونجه ،آزمایشیی

اشرن و مک نیلیی )(Ashraf and McNeilly, 2004

را در محیی هییدروپونیک بیا سیطوح شیوری صیفر،

گزارش کردند که با توجه به پیچیده بودن کنترل صفت

 100و  200میلیموالر کلرید سدی اجرا کردند .نتیایج

تحمییل بییه شییوری در گیاهییان زراعییی ،تنهییا رهیافییت

نشیان داد ،عملکیرد علوفیه در شیرای بیدون تینش بیا

کاربردی جهت بهبود تحمل به شوری ،استفاده از تنیوع

شاخصمییانگین بهیرهوری ،شیاخص تحمیل و شیاخص
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موقعیت کشور ایران از نظیر قیرار گیرفتن در منطقیه

ژنوتیپها میتوانید ایین هیدن را تیامین کنید .قطبیی و

" ارزیابی و گزینش برای تحمل شوری ،...مسعود ترابی"252-262 ،1399 ،

و شاخص تحمل تینش و شیاخص عملکیرد همبسیتگی

محلول نمک باالتر از  225میلیمول توانایی تولید سیاقه

مثبیییت و بیییاالیی داشیییت .شوشیییی دزفیییولی و

نداشیییتند

 .)Al-Khatibنکو ییییان فیییر و

همکیاران ) (Shushi Dezfuli et al., 2017عکسالعمیل

همکاران ) (Nekoeianfar et al., 2015در آزمایشی تأغیر

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پنج اکوتیپ یونجه نسبت بیه

زمان برداشیت و شیوری خیار بیر عملکیرد و کیفییت

تنش شوری را مورد مطالعه قرار داده و گزارش کردنید

علوفییه پیینج رق ی یونجییه را مییورد ارزیییابی قییرار داده و

که افزایش سطح شوری تا  50میلیموالر باعث افزایش

گزارش کردنید کیه ارقیام یونجیه و چینهیای برداشیت

فعالییییت آنزی هیییای آنتیییی اکسییییدانی سوپراکسیییید

شده از نظر عملکرد علوفیه تیر و خشیک ،ارتفیاع بوتیه،

دیسیموتاز ،کاتییاالز و آسیکوربات پراکسیییداز شیید و

نسبت بر

به ساقه ،پروت ین و الیان خام دارای تفیاوت

افزایش بیشتر شوری ،باعث کاهش فعالیت آنها شد .پیل

معنیداری بودند .نتایج ایین تحقییق نشیان داد کیه رقیی

و همکاران ) (Peel et al., 2004با هدن بهبود تحمل بیه

بمدادی دارای بیشترین عملکیرد بیوده و ارقیام بمیدادی،

شییوری در یونجییه رقیی  ،CUF101طییی آزمایشییی در

نیکشهری و بمی به دلیل کمترین محتوای سیدی بیر

شرای هیدروپونیک اقدام به گزینش تیک بوتیه تحیت

در چیین تابسیتانه ،تحمل بیشتری به شوری داشتند.

تاغیر شوری بیا غلظیت  250میلیمیوالر از منبیع سیدی

et al., 1993

هدن از این تحقیق ارزیابی اکوتیپهای امییدبخش

کلراید و کلسی کلرایید) کردنید .نتیایج نشیان داد کیه

ایرانییی یونجییه از نظییر تحمییل بییه شییوری و معرفییی

بییین تییک بوتییههای گییزینش شییده از نظییر میییزان مییاده

اکوتیپهای متحمل جهت توسیعه کشیت و اسیتفاده در

خشک ،ارتفاع بوتیه ،تعیداد سیاقه و نشیت ییونی بیر

برنامههای اصالحی جهت تولید ارقام سینتتیک بود.

تنوع قابل تیوجهی وجیود داشیت .در آزمیایش ارزییابی
مواد و روشها

تحمل به شوری در ژنوتیپهای یونجه جمعآوری شیده
از منییاطق مختلییت اسییترالیا گییزارش شیید کییه در بییین و

این آزمایش در سه مرحله شامل گزینش تک بوتیه،

داخل اکوتیپها ،وزن خشک ساقه و ریشه ،تعداد سیاقه

تکثیر و تولیید بیذر بوتیههای گیزینش شیده و آزمیایش

و ارتفاع بوته به شدت تحت تاغیر شوری قرار گرفته و با

تکراردار ،در دو ایستگاه تحقیقات کشیاورزی رودشیت

کاهش یا افزایش تحمل به شوری ،صفات ییاد شیده بیه

و کبوتر آباد اصفهان طی سالهای  1391تا  1396انجیام

ترتییب کیاهش و افیزایش یافتنید ).(Noble et al., 1984

شد .ایستگاه تحقیقات کشاورزی رودشت در حد فاصل

بمنظور غربال برای تحمل بیه شیوری در چهیار ژنوتییپ

طول جمرافیایی  52درجه و  10دقیقه تیا  52درجیه و 11

یونجییه شییامل ماوپییا ،کییارگو ،تییوده محلییی سییوریه و

دقیقه شرقی و عرض جمرافیایی  32درجه و  28دقیقه تیا

سییوان ،آزمایشی در محی کشت محلول بیا غلظیت

 32/5درجه و  29دقیقه شمالی ،بیا ارتفیاع  1510متیر از

 250میلیمول نمک اجرا شد .گیزینش پیس از دو هفتیه

سطح دریا ،در اراضی بیا محیدودیت شیوری و قلیا ییت

طیول گیاهچیه انجیام شید .بیر

خار و آب قرار گرفته است .بافت خیار رسیی شینی

نتیایج مشییاهدات تعییداد  11گیاهچییه از ژنوتیییپ

است .ایسیتگاه تحقیقیات و آمیوزش کشیاورزی کبیوتر

سییییییوان و  10گیاهچییه از ژنوتیییپ محلییی سییوریه

آباد با طیول جمرافییایی  51درجیه و  51دقیقیه شیرقی و

تالقی داده شیدند.

عییرض جمرافیییایی  32درجییه و  31دقیقییه شییمالی و بییا

گیاهچههای الینهای گیزینش شیده از پلیکرا هیا در

ارتفاع  1545متر از سطح دریا ،دارای بافت خار رسی

محلولهایی تا غلظت  275میلیمول نمک به تولید ساقه

لییومی بییوده و دارای اقلییی خشییک اسییت .در هییر دو

رشد در محلول بر اسا
اسییا

گزینش و سپس بهصورت پلیکرا
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تحمل تینش و در شیرای تینش بیا مییانگین هارمونییک

ادامیییه دادنییید ،در حیییالی کیییه سیییایر ژنوتیپهیییا در
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ایستگاه امکانات و تجهیزات الزم برای تهیه آب شور بیا

شش اکوتیپ انتخابی حاصل شد .طی سالهای  1393و

درجات مختلت هدایت الکتریکی وجود داشت.

 1394نسبت به تولید بذر از اکوتیپهیای اولییه و بهبیود

قرهگوزلییو ،رهنییانی ،رودشییت اصییفهان و گییاوخونی

گزینش شده ،شش توده اولیه و یک رق خیارجی بنیام

اصییفهان جمییعآوری شییده از اسییتانهای آذربایجییان

بولدا

اصالح شده در دانشگاه جورجییا آمریکیا) در

شرقی ،آذربایجان غربی و اصفهان) در پاییز سیال 1391

قالب طرح بلورهای کامل تصادفی با چهیار تکیرار در

بصیییورت مجیییزا کشیییت شیییدند .بیییا رعاییییت فاصیییله

ایستگاه کبوتر آباد کشت شدند .هر کیرت آزمایشیی از

ایزوالسیون ،از هر اکوتیپ  15ردیت  10متری با فاصله

چهار ردییت  10متیری بیا فاصیله  25سیانتیمتر تشیکیل

 50سییانتیمتر و فاصییله روی ردیییت  35سییانتیمتییر در

شده بود .میزان بذر مصرفی در حیدود  25کیلیوگرم در

ایستگاه تحقیقات شوری رودشت کاشیته شید .عملییات

هکتار در نظر گرفته شد .پس از کاشت بیذر تیا اسیتقرار

الزم تا استقرار بوتهها شامل آبیاری ،سیله شیکنی اولییه،

کامل بوتهها ،آبیاری با آب شیور بیا هیدایت الکتریکیی

کنترل علتهای هرز در پاییز همان سال بیا دقیت انجیام

هفت دسیزیمنس بیر متیر انجیام شید .در انتهیای فصیل

شد و در اواخر پاییز استقرار خیوبی از همیه اکوتییپهیا

پاییز بوتههای اکوتیپهای مورد ارزیابی دارای وضعیت

بدست آمد .آب آبیاری مورد استفاده تا مرحله اسیتقرار

خوبی بوده و استقرار آنها کامل شده بود .از اواخر فصل

بوتهها ،آب معمول منطقیه بیا هیدایت الکتریکیی هفیت

پاییز و در طول فصل زمستان سال  1395خواب زمسیتانه

دسیزیمنس بر متر بیود .بیا شیروع فصیل بهیار در سیال

با اندازهگیری ارتفاع بوتهها هر ده روز یکبار و تبدیل

 1392و رشد مجدد بوتهها ،طیی فصیل بهیار و تابسیتان،

آن به نمره برای هر اکوتییپ) انجیام شید .اکوتیپهیایی

آبییییاری بیییا آب شیییور بیییا هیییدایت الکتریکیییی  6تیییا

که در اواخر فصل زمسیتان دارای ارتفیاع بوتیه بیشیتری

 15دسیزیمنس بر متر انجام شد .افزایش مییزان شیوری

بودند ،نمره باالتری گرفته و درجه خواب کمتری بیرای

آب آبیاری به صورت تدریجی انجام شد ،بهطوری کیه

آنها در نظر گرفته شد .در بهار سال  1396پس از شروع

در طی شش مرحله آبیاری اول ،بصورت ییک در مییان

رشد مجدد بوتهها ،درصد آلودگی به آفت سرخرطومی

سه واحد به شوری آب آبیاری اضافه گردیده و تا پایان

با شمارش بوتههای آلوده و تعییین درصید آلیودگی) و

سال زراعی و گیزینش تیک بوتیههای برتیر حفیش شید.

رشد مجدد آنها اندازهگیری شده و نسبت به تیمیار آنهیا

ارتفیاع بوتیه ،تعیداد سیاقه در

با آب شور با هدایت الکتریکی  12دسیزیمنس بیر متیر

به ساقه ،درصید آلیودگی بیه آفیات و

اقییدام گردییید .نحییوه انییدازهگیری رشیید مجییدد بییه اییین

بوتههای مطلوب بر اسا
بوته ،نسبت بر

بیماریها و وضعیت ظاهری تیک بوتیه در هیر اکوتییپ

صورت بود که ده روز پس از هر چیین ارتفیاع متوسی

گییزینش و نشییانهگذاری شییدند .تعییداد بوتییه بییرای هییر

بوتههای هر اکوتیپ اندازهگیری شده و میانگین ارتفیاع

اکوتیپ حدود  450بوته بود که از هر اکوتییپ حیداقل

بوته کلیه چینها محاسبه و تبدیل بیه نمیره شید .در طیی

 250تا  300بوته بعنوان بوتههای مطلوب انتخاب شیدند.

چین برداریها صفات ارتفاع بوته ،عملکیرد علوفیه تیر،

در بهار و تابستان سال  1393با رعایت ایزوله زمانی بیین

عملکرد علوفه خشیک ،نسیبت بیر

بیه سیاقه و مییزان

اکوتیپها و حذن بوتههای نیامطلوب قبیل از گلیدهی،

پروت ین علوفه انیدازهگیری شیدند .بیرای انیدازه گییری

در هر اکوتیپ فق از بوتههای گزینش شده بیذرگیری

صییییفات مییییذکور در چینهییییای مختلییییت ،پییییس از

بهعمل آمد .بذرهای برداشت شده مربو به هر اکوتیپ

انییدازهگیری ارتفییاع حییداقل ده بوتییه و تعیییین میییانگین

بصورت جداگانه با ه مخلو گردیده و منشیا بیذری

ارتفاع آنها بهعنوان ارتفاع هر اکوتییپ در هیر چیین ،دو
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شش اکوتییپ یونجیه شیامل شیورکات ،قیارقولو ،

یافته اقدام شد .در اواخر تابستان سال  1395شیش تیوده

" ارزیابی و گزینش برای تحمل شوری ،...مسعود ترابی"252-262 ،1399 ،

عملکرد علوفه تر در هکتار ،دو نمونه  250و یک نمونیه

با چین شامل میزان پروت ین ،رشد مجدد ،خواب زمستانه

بیه

و حساسییییت بیییه سیییرخرطومی نشیییان داد کیییه بیییین

ساقه ،اندازهگیری پروت ین و ماده خشک بیه آزمایشیگاه

اکوتیپهای اولیه و گزینش شده یونجیه از نظیر خیواب

منتقییل شییدند .بییرای انییدازهگیری پییروت ین یییک نمونییه

زمستانه تفاوت معنیداری در سطح احتمال پینج درصید

مرکب علوفه خشک حاصل از کلییه چینهیا تهییه شید.

وجود داشیت .ایین موضیوع نشیان میدهید کیه خیواب

تجزیه آماری صفاتی که وابسیته بیه چینبیرداری بودنید

زمستانه یک صفت ژنتیکی است که اکوتییپهیا تحیت

بصورت کرتهای یک بیار خیرد شیده و سیایر صیفات

تاغیر انتخاب طبیعی ،از منطقهای کیه قیبال در آن تکامیل

بصورت بلورهای کامل تصادفی با استفاده از نرم افزار

یافتهاند ،کسب میکنند .اکوتییپهیای یونجیه بیا منشیا

 SASو مقایسیات میییانگین بییا اسییتفاده از آزمییون تییوکی

سردسیییری دارای درجییات خییواب بیشییتری نسییبت بییه

انجام شد.

اکوتیپهای تکامل یافته در مناطق معتدلیه و گرمسییری

یک کیلوگرمی به ترتیب بیرای تعییین نسیبت بیر

نتایج و بحث

هستند .نتایج نشیان داد کیه اکوتیپهیای یونجیه از نظیر
درصد آلیودگی بیه سیرخرطومی بیر

نتایج حاصل از تجزیه وارییانس مقایسیه شیش تیوده

و رشید مجیدد

گیزینش شییده ،شییش تییوده اولیییه و یییک رقی خییارجی

تفاوت معنیداری در سطح احتمال یک درصد داشیتند.

بولدا ) نشان داد که بین اکوتیپهای یونجه در تیمار

میانگین درصید پیروت ین علوفیه اکوتیپهیای یونجیه در

بییه سییاقه،

شییرای تیینش شییوری در سییطح احتمییال یییک درصیید

آب شییور از نظییر ارتفییاع بوتییه ،نسییبت بییر

معنیدار بود.

عملکییرد علوفییه تییر و عملک یرد علوفییه خشییک تفییاوت
معنیداری در سطح احتمال یک درصد وجود داشت .با

نتایج مقایسه میانگین عملکرد علوفه نشان داد که در

توجییه بییه اینکییه اکوتیییپهییای اولیییه از منییاطق متفییاوت

بیییین اکوتیپهیییای یونجیییه از نظیییر ارتفیییاع بوتیییه،

اقلیمی کشور بودند ،بهنظر میرسید کیه انتخیاب طبیعیی

دامنه تمییراتی از  42/1تا  62/3سانتیمتر وجود داشیت.

باعث تفاوت بین آنها از نظر میزان تحمل به شوری شده

کمتیییرین ارتفیییاع بوتیییه مربیییو بیییه رقییی بولیییدا

و

است .نتایج تجزیه واریانس عملکرد علوفه و اجیزای آن

بیشترین ارتفاع مربو به اکوتییپ رهنیانی انتخیابی بیود

نشان داد که بین چینهای مختلت از نظر عملکرد علوفه

جدول  .)1در تایید نتایج بدست آمده ،نتیایج آزمیایش

تر و خشک در سطح احتمال پنج درصد و بیرای نسیبت

پیل و همکاران ) (Peel et al., 2003و نوبیل و همکیاران

به ساقه و ارتفاع بوته در سطح احتمال یک درصد

 (Nobelنیییز نشییان داد کییه ژنوتیپهییای

بر

)et al., 1984

تفاوت معنیداری وجود داشت .از نتیایج بدسیت آمیده

یونجه در مواجهیه بیا تینش شیوری از نظیر ارتفیاع بوتیه

این گونه استنبا میشود کیه بیه دلییل شیرای متفیاوت

عکس العملهای متفاوتی داشتند .نتایج مقایسه مییانگین

آب و هییوایی در هییر چییین ،میییانگین عملکییرد علوفییه و

ارتفاع بوته در اکوتیپهای یونجه نشان داد که گیزینش

اجزای آن نیز متفاوت است .بهعالوه با توجیه بیه تجمیع

تک بوته در بین توده اولیه باعث بهبود صفات آنها شد،

شوری ،با افزایش چین ،اغر منفیی حاصیل از شیوری بیر

بطوریکه ارتفاع اکوتییپ اولییه رهنیانی  58/5سیانتیمتر

بوتهها افزایش یافت .برهمکنش اکوتیپها با چین نشیان

بود و پیس از گیزینش بیه  62/3سیانتیمتر افیزایش پییدا

داد که اکوتیپهای مورد ارزیابی در چینهیای مختلیت

کرد .ارتفاع بوته در اکوتیپ رهنانی حیدود  6/5درصید

عکییسالعملهییای متفییاوتی از نظییر عملکییرد علوفییه و

و در اکوتیپ قرهگوزلو حدود  6/1درصد افزایش نشان

اجزای آن داشتند.

داد.
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ردیت وس هر کرت آزمایشی برداشت و ضمن تعییین

نتایج حاصل از تجزیه واریانس سایر صیفات میرتب

"نشریه علوم زراعی ایران" ،جلد بیست و دوم ،شماره  ،3پاییز 1399

به ساقه و عملکرد علوفه اکوتیپهای یونجه در شرای تنش شوری

جدول  -1مقایسه میانگین ارتفاع بوته ،نسبت بر

Table 1. Mean comparison of plant height, leaf to stem ratio, and forage yield of alfalfa ecotypes
under salinity stress condition

14.5b
14.9b
16.2ab
14.3b
16.2b
14.1b
17.1ab
15.3b
14.3b
16.2ab
19.4a
16.3ab
19.4a

62.7c
61.7c
67.1abc
58.8c
68.6bc
60.1c
70.5abc
63.5bc
59.0c
68.4abc
80.2a
69.1abc
79.7a

نسبت بر
ساقه
Leaf:Stem

اکوتیپهای یونجه

52.3d
42.1e
57.5bc
55.3cd
52.5d
52.9d
55.3cd
53.2d
52.2d
58.9abc
61.3ab
57.7bc
62.3a

گاوخونی
بولدا
رودشت انتخابی
رودشت
رهنانی
قارقولو
قارقولو انتخابی
شورکات انتخابی
شورکات
گاوخونی نتخابی
قرهگوزلو انتخابی
قرهگوزلو
رهنانی انتخابی

1.32def
1.75a
1.29ef
1.37cde
1.44bc
1.37def
1.41bcd
1.34def
1.49b
1.25f
1.25f
1.25f
1.39cde

Alfalfa ecotypes
Gavkhooni
Bulldog
Selected Roodasht
Roodasht
Rehnani
Gharghologh
Selected Gharghologh
Selected Shorkat
Shorkat
Selected Gavkhooni
Selected Gharaghozloo
Gharaghozloo
Selected Rehnani

در هر ستون میانگینهایی که دارای حرون مشترر هستند ،بر اسا آزمون توکی در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Tukey test

بیه سیاقه از جملیه شیاخصهایی اسیت

اکوتیپ انتخابی رهنانی بهترتیب با  80/2و  79/7تن در

نسبت بیر

کیه بییر کیفییت علوفییه یونجیه تییاغیر مسیتقی داشییته و بییا

هکتییار علوفییه تییر و  19/4و  19/4تیین در هکتییار علوفییه

افزایش آن ،میزان پیروت ین علوفیه نییز افیزایش مییابید.

خشک ،باالترین رتبه را طی شش چین داشیتند جیدول

نتییایج مقایسییه میانگینهییا نشییان داد کییه فشییار ناشییی از

 .)3گزینش تک بوته در تودههای اولییه قیرهگیوز لیو و

گزینش برای افزایش عملکیرد علوفیه بیر نسیبت نسیبت

رهنانی ،به عنوان اکوتیپهیای شیاخص ،باعیث افیزایش

بر

به ساقه تاغیر منفی داشیت و اکوتیپهیای انتخیابی

نسبت بر

عملکرد ماده خشک بهترتیب  19و  19/7درصد) شد.

بیه سیاقه کمتیری در مقایسیه بیا تیوده اولییه

مقایسه میانگینهای ارتفاع بوته در چینهای مختلت

داشتند .این کاهش در اکوتیپ رهنانی انتخابی نسبت بیه

نشان داد که با افزایش تعداد دفعات چیین ،ارتفیاع بوتیه

تیییوده اولییییه  4/5درصییید بیییود جیییدول  .)3زمانییییان

در اکوتیپهای یونجه کاهش معنیداری یافت .بیشترین

بیه

میانگین ارتفاع بوته مربو به چین اول  65/1سانتیمتر)

) (Zamanian, 2003نیز گزارش کرد که نسبت بیر

سییاقه بییین ژنوتیپهییای یونجییه و چینهییای مختلییت
تمییییرات زیییادی داشییته و نسییبت بییر

و کمترین میانگین ارتفاع بوته مربو بیه بیه چیین ششی

بییه سییاقه تییاغیر

 35/8سانتیمتر) بود جیدول  .)4عملکیرد علوفیه تیر و

چشمگیری بر کیفییت علوفیه نوتیپهیا داشیت .اگرچیه

خشک در چینهای مختلت بسیار متمیر بیود و بیشیترین

کیفیت علوفه از اهمییت زییادی برخیوردار اسیت ،ولیی

مقدار علوفه تر  16/16تن در هکتیار) و خشیک 3/83

تاغیرگذارترین صیفت بیرای گیزینش ییک ژنوتییپ در

تن در هکتار) مربو به چین اول و کمترین مقیدار آنهیا

مواجهه بیا تینش شیوری ،عملکیرد علوفیه تیر و خشیک

مربو به چیین ششی  6/31تین در هکتیار علوفیه تیر و

است .نتایج مقایسیه مییانگینهیا نشیان داد کیه عملکیرد

 1/58تن در هکتار علوفه خشک) بود جدول .)2

علوفییه تییر و خشییک ،اکوتیییپ انتخییابی قییرهگوزلییو و
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عملکرد علوفه خشک
Dry forage yield
)(ton.ha-1

عملکرد علوفه تر
Fresh forage yield
)(ton.ha-1

به

ارتفاع بوته
Plant height
)(cm

" ارزیابی و گزینش برای تحمل شوری ،...مسعود ترابی"252-262 ،1399 ،

جدول  -2مقایسه میانگین ارتفاع بوته ،نسبت بر

به ساقه و علوفه اکوتیپهای یونجه در چینهای مختلت

در شرای تنش شوری
Table 2. Mean comparison of plant height, leaf to stem ratio, and forage yield of alfalfa ecotypes
at different cuttings under salinity stress condition

علوفییه مربییو بییه رق ی اصییالح شییده بولییدا

نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که با افزایش تعداد

21/3

چینها عملکرد علوفیه بیهدلیل کیاهش ذخییره و تجمیع

درصد) و کمترین مقیدار آن  19/1درصید) مربیو بیه

شوری در محدوده ریشه کاهش یافیت .عملکیرد علوفیه

اکوتیپ قرهگوزلو بود جدول .)3

تر و خشک در چین دوم به مقدار زیادی کاهش یافته و

رشیید مجییدد از جملییه صییفات مهیی در ارزیییابی

اییین چییین در رده چهییارم قییرار گرفییت .بییهنظر میرسیید

ژرمپالس های یونجه است و نشان دهنیده توانیایی ییک

کییه پییس از شییور اولیییه اکوتیپهییای یونجییه شییرای

ژنوتیپها در تولید زیست توده در مدت زمان مشیخص

شوری را بهتر تحمل کرده و در چینهای سوم و چهارم

پییس از هییر برداشییت چییین) اسییت .اکوتیپهییایی کییه

عملکرد علوفه بیشتری نسبت بیه چیین دوم بدسیت آمید

دارای رشیید مجییددی بیشییتری هسییتند بییه همییان نسییبت

جدول  .)2ایین موضیوع بیا نتیایج حاصیل از آزمیایش

عملکرد علوفه تر و خشک بیشتری نیز دارند جیدول 1

طباطبایی و همکاران ) (Tabatabai et al., 2017مطابقیت

و  .)3اکوتیپهای رهنانی انتخیابی و قرهگوزلیو انتخیابی

داشییت .در آزمییایش ایشییان کییه بییهمنظور ارزیییابی اغییر

به ترتیب با نمره رشد مجدد  10و  8/5و علوفیه خشیک

زمانهای برداشت بر عملکرد علوفیه و مییزان پیروت ین

 19/4و  19/4تن در هکتیار ،از برتیری نسیبی برخیوردار

ارقام یونجه انجام شده بود ،عملکرد و کیفیت علوفیه در

بودنیید جییداول  1و  .)3سییرخرطومی یونجییه از جملییه

چییین اول بییاالترین مقییدار را داشییت .میییزان پییروت ین بییا

آفات مه یونجه است که در انتخاب ژرمپالسی یونجیه

بیه سیاقه رابطیه مسیتقی دارد و بیا افیزایش

از اهمیییت زیییادی دارد .حساسیییت بییه اییین آفییت در

بیییه سیییاقه در ییییک اکوتییییپ ،مییییزان

اکوتیپها و ارقام یونجه باعث از بین رفتن بخشی یا کل

بیا

برداشت اول یونجه میشود .ژنوتیپهایی که حساسییت

بیه سیاقه  ،)1/75بیشیترین مییزان

کمتری نسبت به این آفت داشته باشند ،علوفه بیشتری را

نسبت بیر
نسیییبت بیییر

پروت ین علوفه نییز بیشیتر خواهید بیود .رقی بولیدا
باالترین نسیبت بیر

پروت ین  21/38درصد بر اسا
جداول  1و  .)3بر اسا

در چین اول و در مجموع سال تولید میکنند .بر اسیا

ماده خشک) را داشت

نتایج بدسیت آمیده ،محتیوای

نتایج بدسیت آمیده ،اکوتییپ رهنیانی انتخیابی کمتیرین

پییروت ین علوفییه اکوتیپهییای یونجییه در شییرای تیینش

میزان آلودگی  8/7درصد) و اکوتیپ رودشت اصفهان

شوری واریانس زیادی داشت .بیشیترین مییزان پیروت ین

بیشترین میزان آلودگی  46/2درصد) را داشتند جدول
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ارتفاع بوته
عملکرد علوفه تر
عملکرد علوفه خشک
چین
Plant height
نسبت بر به ساقه
Fresh forage yield
Dry forage yield
Cutting
)(cm
Leaf:Stem
)(ton.ha-1
)(ton.ha-1
1
65.1a
1.29d
16.16a
3.83a
2
60.0b
1.21e
10.82d
2.50d
3
56.6c
1.33c
12.98b
3.09b
4
56.4c
1.47b
11.72c
2.89c
5
55.4c
1.50a
8.26e
2.06e
6
35.8d
1.44b
6.31f
1.58f
در هر ستون میانگینهایی که دارای حرون مشترر هستند ،بر اسا آزمون توکی در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Tukey test

"نشریه علوم زراعی ایران" ،جلد بیست و دوم ،شماره  ،3پاییز 1399

ارتبا نزدیکی با زیستیوم محل تکامل اکوتییپ دارد.

بهترتیب با نمره خواب زمستانه  10و  9/5دارای بیشترین

به طور کلی اکوتیپهایی که در مناطق سردسیر تکامیل

خواب بیوده و اکوتیپهیای اصیفهانی شیامل رودشیت

پیدا کردهاند از نمره خواب زمستانه بیاالتری برخیوردار

رودشت انتخابی با نمره خواب  4دارای کمترین خیواب

هستند و بالعکس مناطق گرمسیر و با عیرض جمرافییایی

زمستانه بودند جدول .)3

پییایینتر دارای نمییره خییواب کمتییر و متمایییل بییه صییفر
جدول  -3مقایسه میانگین میزان پروت ین علوفه ،درصد آلودگی به سرخرطومی ،رشد مجدد و خواب زمستانه
اکوتیپهای یونجه در شرای تنش شوری
Table 3. Mean comparison of protein content of forage, weevil susceptibility, regrowth and winter
dormancy of alfalfa ecotypes under salinity stress condition
حساسیت به سرخرطومی
نمره رشد مجدد
نمره خواب زمستانه
پروت ین
Weevil susceptibility
Regrowth
Winter dormancy
Alfalfa ecotypes
اکوتیپهای یونجه
)Protein (%
)(%
score
score
Gavkhooni
گاوخونی
21.27a
30.0abc
4.2ef
4.7d
Bulldog
بولدا
21.38a
27.5bc
6.5cd
7.5b
Selected Roodasht
رودشت انتخابی
21.11ab
37.5ab
6.5 cd
4.0d
Roodasht
رودشت
19.37de
46.2a
6.7 cd
4.0d
Rehnani
رهنانی
19.20e
31.2abc
8.5ab
5.0d
Gharghologh
قارقولو
20.11c
25.0bcd
3.7f
8.0b
Selected Gharghologh
قارقولو انتخابی
20.72b
13.7def
5.7d
8.5a
Selected Shorkat
شورکات انتخابی
19.78cd
32.5abc
6.0d
7.0c
Shorkat
شورکات
19.98c
17.5cde
7.5c
7.5b
Selected Gavkhooni
گاوخونی انتخابی
19.97c
11.2def
7.2c
4.5d
Selected Gharaghozloo
قرهگوزلو انتخابی
19.34de
10.2ef
8.5ab
9.5a
Gharaghozloo
قرهگوزلو
19.15e
25.0bcd
7.7bc
10.0a
Selected Rehnani
رهنانی انتخابی
19.70cde
8.7f
10.0a
5.5cd
در هر ستون میانگینهایی که دارای حرون مشترر هستند ،بر اسا آزمون توکی در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Tukey test

نتیجهگیری

بعنوان متحملترین اکوتیپها ،نسبت به تودههای اولیه و
سایر ژنوتیپها ،شناخته شدند.

نتییایج اییین تحقیییق نشییان داد کییه بییین اکوتیپهییای
یونجه از نظیر مییزان تحمیل شیوری تفیاوت معنییداری

اکوتیییییپ رهنییییانی و قرهگوزلییییو قییییره یونجییییه)

وجییود داشییت و میییزان تحمییل شییوری در اکوتیپهییای

از اکوتیپهییای معییرون و شییناخته شییده یونجییه ایرانییی

انتخابی بیشتر از تودههای اولیه بود و به نظر میرسد کیه

هستند که به ترتیب در استان اصفهان و آذربایجان شیرقی

گییزینش هدفمنیید در بییین تودههییای اولیییه باعییث بهبییود

تکامل و سازگاری پیدا کردهاند .بر اسا

نتایج آزمیایش

تحمل شوری و عملکیرد علوفیه  15تیا  20درصید) در

اشییرفی و همکییاران )et al., 2015

تودههییای انتخییابی گردییید .اکوتیپهییای قرهگوزلییو

) (Torabi, 2016در خصوز تحمل شوری اکوتییپهیا و

انتخابی و رهنانی انتخیابی بیهترتیب بیا  80/2و  79/7تین

ژرم پالسییی یونجیییه ایرانیییی و منیریفیییر و مظلیییومی

در هکتار علوفه تر و  19/4و  19/4تن در هکتیار علوفیه

) (Monirifar and Mazlumi 2014در خصوز غربالگری

خشک و میانگین ارتفیاع بوتیه  61/3و  62/3سیانتیمتر،

و گزینش در اکوتیپهای یونجه آذربایجان و با توجیه بیه
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 .)3خواب زمسیتانه از جملیه صیفات ژنتیکیی اسیت کیه

میباشند .اکوتیپهیای قرهگوزلیو و قرهگوزلیو انتخیابی
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سپاسگزاری

نتایج آزمایش حاضر استنبا میشیود کیه اکوتییپهیای

نگارنییده الزم مییی دانیید کییه از رییییس و کارکنییان

قرهگوزلییو انتخییابی و رهنییانی انتخییابی نسییبت بییه سییایر

ایستگاههای تحقیقاتی رودشت و کبوتر آبیاد اصیفهان و

اکوتیپها متحمیلتر بیه شیوری هسیتند و گیزینش بیرای

جمشیید کیاوه کیه در اجیرای

همچنین از آقای مهند

تحمل شوری در این اکوتیپها منطقیی بیهنظر میرسید و

 کمیال تشیکر و،این پروژه تحقیقاتی همکاری نمودهاند

برنامههای اصالحی مانند تالقی یا تولید ارقام سیینتتیک بیا

.قدردانی را نماید

اسییتفاده از دو اییین اکوتیییپ میتوانیید پژوهشییگران را بییه
.معرفی رق متحمل به شوری رهنمون سازد
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Evaluation and selection for salinity stress tolerance in Iranian promising alfalfa
(Medicago sativa L.) ecotypes
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Torabi, M.1

ABSTRACT
Torabi, M. 2020. Evaluation and selection for salinity stress tolerance in Iranian promising alfalfa (Medicago sativa L.)
ecotypes. Iranian Journal of Crop Sciences. 22(3): 252-262. (In Persian).

To improve salinity stress tolerance in Iranian promising alfalfa ecotypes, including Shorkat, Gharghologh,
Gharaghozloo, Rehnani, Roodasht Isfahan and Gavkhooni, a recurrent selection scheme was carried out at
roodasht and kabootarabad field stations, Isfahan, Iran, during 2012-2017 growing seasons. Six Iranian
promising alfalfa ecotypes were planted in the autumn of 2012 and irrigated with saline water of 6 to 15 dS.m -1
during spring and summer of the following year. The ecotypes were evaluated in late summer of the same year
using phenotypic characteristics of the plants including; stem no.plant-1, plant height, leaf: shoots ratio, and
reaction to pests and diseases, and desirable plants were marked and selected from each ecotype. Seed from
selected plants of each ecotype were harvested and bulked. Next year, 13 entries including six selected bulk
ecotypes, six Iranian promising ecotypes, and one foreign cultivar (Bulldog) were evaluated using randomized
complete block design with four replications. Results showed that derivative ecotypes of Gharaghozloo and
Rehnani with average forage production of 80.2 and 79.7 ton.ha -1 fresh forage yield, 19.4 and 19.4 ton.ha-1 dry
forage yield and average plant height of 61.3 and 62.3 centimeter, respectively, were salinity tolerant ecotypes.
The derivative ecotypes of Gharaghozloo and Rehnani had 19.3% and 19.7% protein content, respectively.
These derivatives obtained of 9.5 and 5.5 winter dormancy scores, respectively. They only damaged 10.2% and
7% by weevil. Overall, the derivative ecotypes of Gharaghozloo and Rehnani were identified salt tolerant and
are suitable for being grown in saline areas and used in alfalfa breeding programs for development of synthetic
alfalfa cultivars.

Keywords: Alfalfa, Ecotype, Salinity stress, Weevil, and Winter dormancy score.
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