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استفاده از تنوع ژنتیكی در منابع گیاهان زراعی یكي از راه کارهای مهم در راستای کشاورزي پایدار است. 
به منظور شناسایی ژرم پالسم های علوفه ای متحمل به سرما، تعداد 124 توده در قالب 40 گونه و 9 جنس از گیاهان 
 Medicago( یونجه یك ساله ،)Trifolium spp(علوفه اي یك ساله حاصل آزمایش های قبلي از جنس هاي شبدر
 ،)Lolium spp( لولیوم ،)Melilotus spp( شبدر شیرین ،)Vicia spp( ماشك ،)Onobrychis spp( اسپرس ،)spp
بروموس )Bromus spp(، خلر )Lathyrus cicero( و فاالریس )Phalaris tuberosa( انتخاب شده و در مزرعه 
پژوهشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جلگه رخ )خراسان رضوی( در قالب آزمایش مقدماتی در سال 
1395 مورد ارزیابی قرار گرفتند. در طي استقرار گیاه در زمین، صفات درصد رویش بذور در کرت، درصد پوشش 
سبز سطح کرت در پاییز و بهار، میزان رشد در پاییز و بهار، ارتفاع گیاه در گلدهی و تحمل به سرما ارزیابي گردید. 
وجود 68 روز یخبندان و کمینه دمای C° 17/4- نشان از وقوع تنش سرما داشت. نتایج تجزیه واریانس یك طرفه 
نشان داد که تفاوت معنی داری ازنظر صفات مورد ارزیابی بین جنس ها وجود دارد. جنس های لولیوم و بروموس 
از متحمل ترین نمونه ها در بین باریك برگ های علوفه ای و کل ژرم پالسم ها بودند. در لگوم های علوفه ای جنس 
شبدر شیرین متحمل ترین جنس  به تنش سرما بود. اگرچه جنس های ماشك، خلر و شبدر ایرانی قادر به تحمل سرما 
نبودند، ولی با توجه به تولید پوشش سبز مناسب تا قبل از وقوع سرما و حفظ این پوشش تا بهار سال بعد روی زمین 

ازنظر کشاورزی حفاظتی مفید بودند.
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مقدمه
و  ساختار  فيزيولوژيکی،  فرايندهای  بر  دما 
توسعه سلول های گياهی مؤثر است. اثرات منفی 
ازجمله  گياهی  فرايندهای  کليه  بر  دما  کاهش 
ساختار سلول های گياهی مشخص شده است. اثر 
منشأ گياهان در تحمل آن ها به سرما انکارناپذير 
و  عرض ها  منشأ  با  گياهانی  به طوری که  است. 
به  بيشتری  تحمل  جغرافيايی  باالی  ارتفاعات 
عرض های  منشأ  با  گياهانی  با  مقايسه  در  سرما 
طريق  از  پديده  اين  دارند.  جغرافيايی  پايين 
سازش گياهان به نوسانات دما و توانايی بقاء گياه 
در دماهای نامساعد محيطی حادث می شود. در 
احتمال وقوع  دنيا  اراضی  از  از 33 درصد  بيش 
سرما وجود دارد و 11 درصد از اين مناطق در 
اغلب  در  بنابراين  دارند،  قرار  يخبندان  معرض 
مناطق معتدله کره زمين رشد و نمو گياهان تحت 
اغلب  پايين  دماهای  می گيرد.  قرار  سرما  تأثير 
رشد و عملکرد محصوالت زراعی را تحت تأثير 
قرار می دهند و باعث تلفات قابل توجهی در اين 
داشت  توجه  بايستی  طرفی  از  می شوند.  مورد 
صفر  دماهای  سرمازدگی  به  گياهان  تحمل  که 
دماهای  يخ زدگی(  )و  سانتی گراد  درجه   10 تا 
است متفاوت  سانتی گراد  درجه  صفر   زير 

 )Hassanfard et al., 2016(. زمانی که گياهان 
يك  می گيرند  قرار  سرمايی  تنش  معرض  در 
سری از وقايع در آن ها شروع می شود که باعث 
می گردد.  محيطی  شرايط  به  آن ها  بهتر  تحمل 
است.  معروف  گياه  شدن  سخت  به  پديده  اين 
گياهان  در  سرما،  ازجمله  محيطی  تنش های 
و  فيزيولوژي  متابوليسم،  ژن،  بيان  در  تغييراتی 
تغييرات  اين  می آورند.  وجود  به  مورفولوژي 

تنشی  به شرايط  گياه  سازگاری  و  تحمل  باعث 
کاهش  يا  افزايش  با  تغييراتی،  چنين  می شوند. 
در  تغيير  رشد،  توقف  يا  کاهش  ژن ها،  بيان 
محلول هاي  ترکيبات  غشا،  ليپيدي  ترکيبات 
سازگار )مثل پرولين ، گليسين بتائين، پلي اول ها 
افزايش آنتي اکسيدان هاي  قندهاي محلول( و  و 
آنزيمي و غير آنزيمی سلول همراه می باشند. لذا 
چنين تغييراتی باعث تحمل به تنش های محيطی 
در گياه شده و به عنوان عناصر فعال در تحمل به 
تنش هاي محيطي به خصوص تنش سرما محسوب 
بيوسنتز  سرمايی،  تنش  با  مواجه  در  مي شوند. 
 . می گيرند  قرار  تأثير  تحت  پروتئين ها  و  غشاها 
توليد پروتئين های کوچك مولکول و قرارگيری 
آن ها در ديواره سلولی باعث جلوگيری از تشکيل 
بلور و يخ زدگی ديواره سلولی می گردد. ژن های 
به شرايط سرمايی  اين پروتئين ها در پاسخ گياه 
واکنش های  از  يکی  همچنين  می شوند.  فعال 
به  پاسخ  در  سلول ها  در  متداول  متابوليکی 
اسيدهای چرب  اکسيداسيون  محيطی  تنش های 
حاصل  محصوالت  است.  سلولی  غشاهای  در 
چرب  اسيدهاي  اکسيداسيون  فرايندهاي  از 
درمجموع اکسي ليپين ناميده می شوند که به طور 
اکسيد  آلن  ليپوکسيژناز،  آنزيم  توسط  عمده 
مي شوند.  کاتاليز  سيکالز  اکسيد  آلن  و  سينتاز 
ليپواکسيژناز،  آنزيم  فعاليت  اوليه  محصوالت 
می باشند  چرب  اسيد  هيدروپروکسيدهاي 
توليد  به  قادر  و  بوده  فعال  واکنشي  ازنظر  که 
هستند.  غشا  به  خسارت  و  آزاد  راديکال هاي 
سريع  به طور  هيدروپرکسيدها  اين  حال  اين  با 
تبديل به گروهي از اکسي ليپين هاي پايدار شده 
که مي توانند فعاليت هاي فيزيولوژيکي متعددي 
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در سلول داشته باشند. ازجمله مسير اکسي ليپين 
در گياهان منجر به توليد اسيد جاسمونيك شده 
که به دليل نقش هورموني آن، تنظيم کننده مهم 
سلول  بيروني  و  دروني  محرك هاي  به  پاسخ 
پاسخ هاي دفاعي  از  بسياري  به طوری که  است. 
اين  ژن هاي  فعاليت  ميزان  با  گياهان  نموي  و 
مسير در سطح رونويسي و ترجمه تنظيم مي شود. 
تحقيقات نشان داده که جاسمونات ها به طور غير 
مستقيم موجب بيان برخي از ژن هاي دفاعي در 
 Moolai-Amiri et al., 2015;( گياهان مي شوند

.)Buchanan et al., 2105

دارای  کولتيوارهای  و  گونه ها  به  دسترسی 
مهم  نيازهای  از  يکی  کافی  زمستانه  سختی 
در  زراعی  سيستم های  گسترش  و  توسعه  برای 
هستند.  سرد  مناطق  محلی  ميکروکليماهای 
و  رطوبت  همانند  عواملی  در  تغييرپذيری 
حاصل خيزی خاك، رشد و سخت شدن گياه 
و  يخ  پوشش  آفات،  و  پاتوژن ها  وقوع  جوان، 
به شدت  يخ  ذوب  و  انجماد  و چرخه های  برف 
زمستانه  صدمه  و  خسارت  الگوی  پيچيدگی  بر 
تأثير دارند. وجود چنين  در محصوالت زراعی 
بين  کوچك  اختالفات  تشخيص  پيچيدگی ای، 
سخت  به  توانايی شان  در  کولتيوارها  و  گونه ها 
 Brandsaeter et al.,( می سازد  مشکل  را  شدن 
در  تحقيقاتی  اولويت های  از  يکی  لذا   .)2000

در گونه ها  به سرما  تحمل  ارزيابی  مناطق سرد، 
و ارقام زراعی است. در اين راستا در گونه های 
مختلف علوفه ای نشان داده شده است که گياهان 
شبدر   ،)Vicia villosa( خوشه ای  گل  ماشك 
الکی  شبدر   ،)Melilotus officinalis( شيرين 
 M.( لوپولينا  يونجه   ،)Trifolium incarnatum(

يونجه   ،)T. repens( سفيد  شبدر   ،)lupulina

يونجه  و   )M. truncatulata( ترانکاچوال 
نزولی  ترتيب  به   )M. scuttelata( اسکوتاالتا 
 Brandsaeter et( بوده اند  سرما  به  متحمل 
سال  سه  از  بعد  ديگر  تحقيقی  در   .)al., 2000

گونه  ايکاردا  علوفه ای  در  لگوم های  روی 
 Vicia villosa ssp. خوشه ای  گل  ماشك 
باال در سال های  توليد  با   dasycarpa Ace. 683

است معرفی شده  سرما  به  متحمل  و   مرطوب 
.)Keatinge et al., 1991(

مناسبي  ژنتيکي  منابع  گذشته  سال های  در 
علوفه اي  لگوم هاي  ازجمله  علوفه ای  گياهان  از 
 Abbasi, 2009;( علوفه اي  برگيان  باريك  و 
Abbasi et al., 2017; Abbasi et al., 2012( از 

ويژگی های  و  جمع آوری  کشور  مختلف  نقاط 
مختلف زراعي- مورفولوژيکي آن ها بررسی شده 
 Abbasi, 2012; Abbasi et al., 2011;( است 
قابل ذکر   .)Alizadeh & Sadeghzadeh, 2010

متري   3200 ارتفاع  تا  ژنتيکي  منابع  اين  است 
همچنين  بودند.  جمع آوری شده  دريا  سطح  از 
منابع  اين  از  برخي  تحمل  موارد  از  برخي  در 
ژنتيکی جمع آوری شده نسبت به سرما در شرايط 
يا  و   )Alizadeh & Sadeghzadeh, 2010( ديم 
شوری )Abbasi et al., 2018( بررسی شده بود. 
منابع  در  سرما  به  تحمل  براي  تنوع  وجود  لذا 
ژنتيکي گياهان علوفه ای کشور همانند آنچه در 
 Abberton & Marshall, 2005;( ساير کشورها 
 Rhodes et al., 1994; Ates et al., 2014; Duc

انتظار  از  دور  است  به دست آمده   )et al., 2015

ژنتيکي  منابع  در  تنوع  وجود  طرفي  نيست.  از 
همانند  صفاتي  در  کشور  علوفه ای  گياهان 
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سطح  ساقه،  به  برگ  باالي  نسبت  زودرسي، 
سال های  در  باال  علوفه  عملکرد  و  باال  پوشش 
گذشته در مناطق معتدلي همانند کرج و مشهد 
 Abbasi, 2009, 2012;( است  مشخص شده 
توده هاي  بررسي  لذا   .)Abbasi et al., 2017

از اين آزمايش ها در شرايط سرد،  گزينش شده 
مناطقي  چنين  براي  را  پتانسيل  پر  ژنتيکي  منابع 
مشخص مي نمايد و درنتيجه با بهره برداری از اين 
تنوع ژنتيکی در سيستم هاي مختلف کشاورزي 

به پايداري کشاورزي نزديك تر خواهيم شد.
محصوالت  در  گونه اي  تنوع  به کارگيری 
است.  پايدار  کشاورزي  اصول  از  يکي  زراعي 
در مناطق سرد  به دليل سرماي زودرس پاييزه، 
بايد  لگوم ها  کشت  گياهان،  بهتر  استقرار  براي 
تا 20 مرداد و کشت غالت تا پايان شهريورماه 
در  باال  آبي  نياز  دليل  به  طرفی  از  انجام  شود. 
برخي از گياهان علوفه اي مرسوم همانند ذرت، 
به کارگيری آن ها با توجه به کمبود عمومي منابع 
بيشتر  اين که  به  توجه  با  نيست.  اقتصادي  آبي 
بهار حادث  ابتدای  پاييز و  بارش ها در محدوده 
می شود، لذا کشت گياهانی که بتوانند با استفاده 
سرما  به  تحمل  همچنين  و  طبيعی  نزوالت  از 
نيازهای مهم  از  باشند يکی  توليد مناسبی داشته 
اين  در  است.  سرد  و  خشك  مناطق  تحقيقاتی 
ژنتيکی گياهان علوفه ای موجود در  منابع  راستا 
بانك ژن گياهی ملی ايران از جنس های يونجه، 
اسپرس، خلر، ماشك، شبدر، شبدرشيرين، لوليوم 
يا عرض های  مناطق مرتفع  منشأ  بروموس که  و 
باالی جغرافيايی داشتند، برای ارزيابی در شرايط 

سرد موردمطالعه قرار گرفتند.

مواد و روش ها
در  توده   124 تعداد   1395 مرداد  بيستم  در 
از گياهان علوفه اي  قالب 40 گونه و 10 جنس 
يك ساله حاصل از آزمايش های قبلي که داراي 
و  سرما  به  نسبي  تحمل  يا  و  بوده  مرتفع  منشأ 
ايستگاه  مزرعه  در   )1 )جدول  داشتند  خشکي 
در  آزمايش  شدند.  کشت  رخ  جلگه  تحقيقات 
دو  روي  توده  هر  مشاهده ای  آزمايش  قالب 
از  سانتيمتر  فاصله 50  به  و  متر  دو  به طول  خط 
 T.( ايراني  شبدر  شاهد  گرديد.  اجرا  يکديگر 
با  توده،   25( چين  يك  نوع  از   )resupinatum

منشأ کردستان( و جو )Hordeum vulgaris( رقم 
Facultative( بود. در هر بلوك  جلگه )از تيپ 
بين  فاصله  گرديد.  کشت  شاهد  سه  تايی(   16(
پنج  گياه روي خط  فاصله  و  متر  بلوك ها يك 
بذور  از کشت  قبل  نظر گرفته شد.  سانتيمتر در 
لگوم ها توسط کاغذ سمباده خراش داده شدند 
تا خواب بذور که در اين گياهان عمدتاً وابسته 
به پوشش بذر است شکسته شود. در هر بلوك 
13 کرت کشت گرديد. آبياري در دو آب اوليه 
در  سرما  شروع  تا  سپس  و  هفته  يك  فاصله  به 
و يك  آبياری  روز يك بار  هر 15  آبان  چهارم 
آبياری هم در اوايل ارديبهشت انجام شد. وجين 
در  يکی  وجين  دو  درمجموع  و  دستي  به طور 
مهر ديگری در فروردين صورت گرفت. اولين 
متوالی دمای  ماندگاری ده روز  با  مؤثر  سرمای 
اول  در  سانتی گراد(   17/4 منهای  )تا  صفر  زير 
هفدهم  در  لذا   .)2 )جدول  گرديد  حادث  آذر 

آذرماه واکنش نمونه ها به سرما ارزيابی شد.
ارائه   2 جدول  در  هواشناسی  داده های 
مجموعاً  اسفندماه  تا  ماه  آبان  از  است.  گرديده 
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68 روز دمای زير صفر و يخبندان وجود داشت. 
سانتی گراد  درجه   -17/4 مطلق  دمای  کمترين 
ميانگين  در چهارم آذرماه حادث شد. همچنين 
کمينه روزانه در ماه های آذر، دی، بهمن و اسفند 
زير صفر و متوسط بيشينه روزانه در ماه های آذر، 
دی و بهمن زير 10 درجه سانتی گراد بوده است 
که نشان دهنده وقوع مناسب تنش سرما در منطقه 
بوده است. از طرفی 18 روز بارندگی، به ميزان 
ماه  اسفند  تا  ماه  آبان  از  بارش  ميلی متر   95/2

وجود داشت )جدول 2(.
در طي استقرار گياه در زمين، صفات درصد 
سبز  پوشش  درصد  کرت،  در  بذور  شدن  سبز 
سطح کرت، ميزان رشد گياه و تحمل به سرما در 
ارزيابی گرديدند )جدول  نمونه های کشت شده 

.)IPGRI, 1984, 1991( )3
آماره های توصيفی جامعه محاسبه گرديدند. 
تجزيه واريانس يك طرفه و همچنين گروه بندی 
بر  مختلف  صفات  برای  مختلف  جنس های 
اساس آزمون دانکن انجام شد. در اين تجزيه ها 
به عنوان تکرار  توده های موجود در يك جنس 
در آن جنس در نظر گرفته شدند. قابل ذکر است 
که جنس های فاالريس، خلر و جو به دليل داشتن 
يك توده از تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين ها 
حذف شدند. به عبارت ديگر مجموعاً 121 توده 
شدند.  استفاده  تجزيه  در  جنس  هفت  قالب  در 
دارای  از 38 گونه  ازآنجاکه 17 گونه  همچنين 
گونه ها  مقايسه  امکان  و  بودند  توده  يك  فقط 
با  جنس ها  فقط  لذا  نداشت،  وجود  يکديگر  با 
يکديگر مقايسه شدند. مقادير در جدول مقايسه 
نيم  و کسر  دو  توان  به  رسيدن  از  بعد  ميانگين، 
گزارش  توسط  محاسبه شده  حاصل  از  واحد 

 SPSS نرم افزار  توسط  آماري  محاسبات  شدند. 
انجام شد.

نتایج
داده های هواشناسی )جدول 2( نشان داد که 
بنابراين  است؛  منطقه حادث شده  در  تنش سرما 
نمونه ها  ارزيابی  سرما  تنش  حدوث  از  بعد 
نسبت به سرما انجام گرديد. محاسبه پارامترهای 
در صفات  پراکندگی  و  مرکز  به  تمايل  آماری 
صفات  برای  مناسبی  تنوع  داد  نشان  مختلف 
نمونه ها  در  سرما  به  تحمل  ازجمله  ارزيابی شده 
وجود دارد )جدول 4(. لذا می توان انتظار داشت 
در  آزمايش  اهداف  با  مناسب  ژرم پالسم های 
به  تحمل  ازلحاظ  باشند.  داشته  وجود  مجموعه 
تا   1 نمره  با  متحمل  از خيلی  سرما ژرم پالسم ها 
بودند.  متغير   9 نمره  با  حساس  خيلی  نمونه های 
)در  کرت  سطح  سبز  پوشش  درصد  همچنين 
تاريخ 96/2/3( از صفر تا 100 درصد متغير بود. 
ميزان رشد نمونه ها )در اين تاريخ( در کرت از 
نمره صفر تا 9 تغيير می کرد. نمره يك که بيانگر 
تحمل به سرما در نمونه ها است و همچنين درصد 
 ،)96/2/3 تاريخ  )در   %100 کرت  سبز  پوشش 
نشان دهنده وجود نمونه های متحمل به سرما در 

بين منابع ژنتيکی ارزيابی شده بود )جدول 4(.
به  نسبت  جنس ها  واکنش  تعيين  جهت 
هر  در  مرتبط  صفات  ميانگين  منطقه،  شرايط 
جنس محاسبه شد و در جدول 4 نشان داده شده 
با  برابر  ميانگينی  نمره  با  بروموس  جنس  است. 
2/4 بيشترين تحمل به سرما در تاريخ 95/9/17 
را نشان داد. همچنين جنس های لوليوم و جو نيز 
با نمره پنج تحمل متوسطی نشان دادند. همچنان 
که مشاهده می شود تمامی نمونه های جنس های 

ارزيابي تحمل به سرما در منابع ژنتيکي ....
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 در هر گونه در این تحقیق شدهاستفادهای و تعداد توده منابع ژنتیکی گیاهان علوفه منشأ -1جدول 
Table 1. The origin and number of accessions per species used in the experiment 

 گونه
Species 

 تعداد توده
No. of accession 

 منشأ
Origin 

Bromus Danthoniae 2 
 خراسان و ایالم

Khorassan, Iilam 

Bromus diandrus 1 
 آلمان

Germany 

Bromus madritensis 1 
 آلمان

Germany 

Bromus secalinus 1 
 ایران
Iran 

Lathyrus cicera 1 
 آلمان

Germany 

Lolium rigidum 4 
 چهارمحال و بختیاری و خراسان

Chaharmahal va bakhtiyari, Khorassan 

Lolium temulentum 2 
 ایران
Iran 

Medicago littoralis 1 
 مازندران

Mazandaran 

Medicago minima 4 
 مازندران و کرمانشاه

Mazandaran, Kermanshah 

Medicago noena 1 
 کرمانشاه

Kermanshah 

Medicago orbicularis 5 
 گلستان و لرستان

Golestan, Kermanshah 

Medicago polymorpha 3 
 لرستان و مازندران

Lorestan, Mazandaran 

Medicago radiata 5 
غربی، همدان و کردستان جانیکرمانشاه، آذربا  

Kermanshah, Azarbaijan gharbi, Hamedan, Kordestan 
Medicago rigidula 8 

 کرمانشاه، همدان و مازندران
Kermanshah, Hamedan, Mazandaran 

Medicago scutellata 1 
 لرستان

Lorestan 

Melilotus indicus 9 
 خراسان و خوزستان

Khorassan, Khuzestan 

Melilotus officinalis 8 
 خراسان

Khorassan 

Onobrychis caput-galli 3 
 کرمانشاه

Kermanshah 
Onobrychis crista-

galli 5 
 کرمانشاه، لرستان و فارس

Kermanshah, Lorestan 

Onobrychis pulchella 1 
 خراسان

Khorassan 
Phalaris tuberosa 1 خراسان 
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 گونه
Species 

 تعداد توده
No. of accession 

 منشأ
Origin 

Khorassan 

Trifolium arvense 4 
 آذربایجان غربی و لرستان

Azarbaijangharbi, Lorestan 

Trifolium campestre 4 
 فارس، همدان و آذربایجان شرقی

Fars, Hamedan, Azarbaijansharghi 

Trifolium clusii 1 
 همدان

Hamedan 

Trifolium dasyurum 1 
 همدان

Hamedan 

Trifolium diffusum 1 
 آذربایجان غربی

Azarbaijangharbi 

Trifolium echinatum 4 
 آذربایجان غربی و شرقی

Azarbaijangharbi, Azarbaijansharghi 

Trifolium hirtum 4 
 آذربایجان غربی و کرمانشاه

Azarbaijangharbi, Kermanshah 

Trifolium lappaceum 3 
 آذربایجان غربی و شرقی و کرمانشاه

Azarbaijangharbi, Azarbaijansharghi, Kermanshah 

Trifolium leucanthum 1 
 کرمانشاه

Kermanshah 

Trifolium purpureum 1 
 کرمانشاه

Kermanshah 

Trifolium resupinatum 7 
، کردستانرقی و غربیآذربایجان ش  

 و فارس
Azarbaijansharghi Va Gharbi, Kordestan, Fars 

Trifolium scabrum 2 
 کرمانشاه و آذربایجان غربی

Azarbaijangharbi, Kermanshah 

Trifolium spadiceum 1 
 کرمانشاه

Kermanshah 

Trifolium spomosum 1 
 کرمانشاه

Kermanshah 

Trifolium tomentosum 1 
 کرمانشاه

Kermanshah 

Vicia ervilia 6 
 ایران
Iran 

Vicia sativa 14 
 همدان، چهارمحال، فارس، لرستان، ایالم و مرکزی

Fars, Hamedan, Lorestan, Iilam, Markazi 
 

  

ارزيابي تحمل به سرما در منابع ژنتيکي ....
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بين رفتند  از  از زمستان  بعد  جو، خلر و ماشك 
و هيچ نمونه زنده ای برای ارزيابی در بهار باقی 
خشك شده  پوشش  هرچند   .)5 )جدول  نماند 
اين گياهان بر سطح خاك باقی ماند که می تواند 
ازنظر کشاورزی حفاظتی مناسب باشد. قابل ذکر 
در  لذا  رفتند،  بين  از  نيز  شاهد  نمونه های  است 
به يکديگر مقايسه  طول آزمايش توده ها نسبت 

شدند.
برای  يك طرفه  واريانس  تجزيه  نتايج 
جنس های مختلف در صفات موردبررسی نشان 
داد که تفاوت معنی داری در سطح يك درصد 
بين  سرما  از  قبل  تا  به ويژه  صفات  تمامی  برای 

جنس ها وجود داشت )جدول 6(.
همچنين ميانگين هر صفت در جنس توسط 

مقايسه دانکن مورد مقايسه قرار گرفت )جدول 
تاريخ  تا  بذور  رويش  درصد  صفت  در   .)7
جنس  در  رويش  درصد  کمترين   ،95/6/17
رويش  درصد  بيشترين  و  درصد  دو  با  اسپرس 
بذر در جنس بروموس با 88/6 درصد ديده شد. 
در اين صفت جنس ها در سه گروه قرار گرفتند 
بذور  در  خواب  اينکه  به  توجه  با   .)7 )جدول 
لگوم های علوفه ای عمدتاً مربوط به پوشش بذر 
از خراش دهی  برای شکستن آن  آن ها است و 
عدم  لذا  گرديد.  استفاده  سمباده  کاغذ  توسط 
رويش مناسب بذور اين گياهان می تواند به دليل 

عدم اجرای مناسب خراش دهی باشد.
)در  کرت  پوشش  درصد  صفت  ازنظر 
شبدر  در جنس  مقدار  کمترين   )95/8/3 تاريخ 

 1395 زمستان و زییپا در رخ جلگه قاتیتحق ستگاهیا یهواشناس هایویژگی -2جدول 
Table 2. Climatological parameters from October 2015 to March 2016 at Jolge-Rokh research 

station  
 پارامتر هواشناسی

Climatological 
parameters 

 اسفند
March 

 بهمن
February 

 دی
January 

 آذر
December 

 آبان
November 

 مهر
October 

 مجموع
Total 

 (C°) دمای کمینه مطلق
Absolute minimum 

temperature 

-13.2 -14.8 -10.0 -17.4 -2.40 3.20 - 

 (C°) دمای بیشینه مطلق
Absolute maximum 

temperature 

18.4 12.4 16.2 17.4 22.2 31.6 - 

 (C°) متوسط کمینه دما
Mean of minimum 

temperature 

-1.10 -3.10 -4.20 -3.60 3.50 8.50 - 

 (C°) متوسط بیشینه دما
Mean of maximum 

temperature 

10.1 5.80 8.40 7.90 16.6 23.2 - 

 تعداد روزهای بارشی
No. of precipitation 

days 

3.00 9.00 2.00 3.00 1.00 0.00 18.0 

 تعداد روزهای یخبندان
No. of  freezing days 

14.0 16.0 17.0 17.0 4.00 0.00 68.0 

 (mm) مجموع بارش
Total precipitation 

7.30 76.9 1.30 3.30 6.40 0.00 95.2 
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 ای در آزمایشمنابع ژنتیکی گیاهان علوفه شدهیابیارزصفات  -3جدول 
Table 3. The evaluated traits for forage crops germplasm used in the experiment 

 ردیف
Row 

 صفت
Trait 

 معیار ارزیابی
Evaluation 
criterion 

 روش ارزیابی
Method of evaluation 

 مالحظات
Remarks 

1 

درصد رویش بذور در 
 کرت

Percentage of 
emerged 

seedlings per plot 

 برآورد چشمی
Visual estimation 

 

بر اساس تخمینی از درصد بذور 
 سبز شده در کرت

Based on the estimation 
of percentage of 

emerged seedlings per 
plot 

 

2 
 تعداد بوته در کرت

Number of plants 
per plot 

 شمارش
Counting 

 
روز بعد از  73در سوم آبان )

 کشت(
73 days after sowing 

3 

 درصد سبز سطح کرت
Percentage of 

green cover per 
plot 
 

 برآورد چشمی
Visual estimation 

 

بر اساس تخمینی از درصد سطح 
 کرت سبز

Based on the estimation 
of percentage of green 

cover per plot 

روز بعد از  73در سوم آبان )
 کشت(

73 days after sowing 
روز بعد  247فروردین ) 27

 از کش( انجام شد
247 days after 

sowing 

4 
 میزان رشد

Growth rate 
 ینمره ده

Scales of scoring 

 -9 متوسط -5 خیلی کم -1
 خیلی زیاد

1= very low, 5= 
intermediate, 9=very 

high 

روز بعد از  73در سوم آبان )
کشت( و سوم اردیبهشت 

روز بعد از  253 96سال 
 کشت انجام شد

73 days after sowing 
253 days after 

sowing 

5 
 تحمل به سرما

Cold tolerance 
 ینمره ده

Scales of scoring 

متحمل )بدون خسارت  کامالا  -1
 -5سبز هستند(  کامالا هابافتو 

حساس )تمامی  کامالا -9 متوسط
و  دهیدخسارتی گیاه هابافت

 اند(زرد شده
1= completely tolerant 
)no damage, all plant 
organs are green), 5= 

intermediate, 9= 
completely susceptible 

)all plant organs are 
damaged  and are 

yellow) 

 87آذر یعنی  17در تاریخ 
روز بعد از کشت ارزیابی 

 .انجام شد
The evaluation was 
performed 87 days 

after sowing 

6 

ارتفاع ساقه اصلی در 
 گلدهی

Stem height at 
the flowering 

 مترسانتی
cm 

  

ارزيابي تحمل به سرما در منابع ژنتيکي ....
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جدول 
4- 

آماره
های 

توص
فی

 ی
صفات

 
ارز

ابی
ی

شده
 

در منابع ژنت
کی

گ ی
ی

اهان
 

علوفه
یا

برا 
 ی

ش
تن

 
سرما

 
در ا

ی
ستگاه

 
تحق

ی
قات

 
جلگه

 
رخ

 
Table 4. The results of descriptive statistics for the evaluated traits of forage crops germ

plasm
 under cold stress at Jolge-Rokh research station  

ش بذر
درصد روی

 
Em

erged 
seedlings

 
)%

(
 

ش سبز کرت در 
پوش

آبان
 

G
reen cover per 

plot in N
ovem

ber
 

)%
(

 

تعداد گیاه 
در 

کرت
 

N
o. of plants 
per plot

 

میزان رشد در آبان )
1 

لیخ
ی کم تا 

9 
خیلی زیاد(

 
G

row
th rate in 

N
ovem

ber )1= very 
low

, 9= very high)
 

تحمل به سرما )
1 

متحمل تا
 9 

س(
حسا

 
Cold tolerance 
)1= tolerant, 9= 

susceptible)
 

ش سبز کرت در 
پوش

فروردین
 

G
reen cover per 

plot in A
pril )%

)
 

میزان رشد در 
ت

اردیبهش
 

G
row

th rate in 
M

ay )1= very 
low

, 9 = very 
high)

 

ارتفاع گیاه در 
گلده

 Plant height at  ی
flow

ering 
)cm

) 

صفات و پارامترها
 

Traits and 
param

eters
 

33.8 
36.5 

35.7 
3.00 

7.20 
13.0 

11.0 
22.2 

 میانگین
M

ean 

3.50 
4.10 

3.60 
0.70 

0.90 
2.50 

3.20 
2.80 

 خطای استاندارد
Standard error 

5.00 
40.00 

100 
1.00 

8.00 
100 

8.00 
29.00 

 نما
M

od 

34.10 
37.30 

38.50 
7.40 

8.40 
29.20 

19.50 
19.80 

 انحراف معیار
Standard 
deviation 

2 
1 

1 
1 

1 
2 

2 
2 

 کمینه
M

inim
um

 

100 
100 

100 
9 

9 
100 

9 
63 

 بیشینه
M

axim
um
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اسپرس  و  يونجه يك ساله  )با حذف جنس های 
دليل درصد پوشش ناچيز( و بيشترين مقدار در 
در  سبز  پوشش  94/4 درصد  با  بروموس  جنس 
کرت ديده شد )جدول 7(. با حادث شدن سرما 
ارزيابی  تاريخ 17 آذر  در  اوايل آذر 1395  در 
اين  در  شد.  انجام  نمونه ها  در  سرما  به  تحمل 
صفت جنس ها به سه گروه تقسيم شدند. جنس 
بروموس با ميانگين نمره 2/4 متحمل ترين جنس 
به سرما و ماشك با 7/1 نمره حساس ترين نمونه 
به سرما بود )جدول 7(. بعد از سپری شدن سرما و 
در بهار درصد سبز کرت )در تاريخ 27 فروردين 
 )96/2/3 تاريخ  )در  نمونه ها  رشد  ميزان  و   )96
ماشك  جنس  صفات  اين  در  گرديد.  ارزيابی 
پايين ترين  در  کرت  سبز  سطح  درصد  صفر  با 
 86/1 با  بروموس  جنس  و  گرفت  قرار  گروه 
باالترين گروه قرار  درصد سطح سبز کرت در 
گرفت )جدول 7(. ازلحاظ ميزان رشد گياه )در 
تاريخ 96/2/3( نمونه ها به سه گروه تقسيم شدند 
پايين ترين  در  رشد  بدون  ماشك  به طوری که 
گروه و جنس بروموس با ميانگين 7/1 نمره در 

باالترين گروه قرار گرفت )جدول 7(.
رشد  دليل  به  خلر  و  ماشك   جنس های 
تحملشان  گلدهی،  و  سرما  زمان  تا  زيادشان 
نتوانستند سرمای  بود و  به سرما کم شده  نسبت 
که  پوششی  که  هرچند  نمايند.  تحمل  را  منطقه 
بعد  سال  بهار  تا  بودند  کرده  ايجاد  زمين  روی 
به صورت خشك شده باقی مانده بود که می تواند 
مفيد  حفاظتی  کشاورزی  و  خاك ورزی  ازنظر 
واقع شود. در اين جنس ميانگين تحمل به سرما 
لذا  بود.   V. ervilia از  بيشتر   V. sativa در گونه 
و   44TN00041 و   44TN00047 توده های 

 
جدول 

5 - 
یم

انگ
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Table 5. The m

eans and standard deviations for the evaluated traits of each genus of legum
e plants

 

G
enus

 
ش بذر

 درصد روی
Em

erged 
seedlings )%

)
 

میزان رشد در آبان )
خ 1

لی
ی کم تا 

9 
خیلی زیاد(

 
G

row
th rate in  N

ovem
ber )1= very 

low
, 9= very high)

 

تحمل به سرما )
1 

متحمل تا
 9 

س(
حسا

 
Cold tolerance )1= tolerant, 9= 

susceptible)
 

ت
 میزان رشد در اردیبهش

G
row

th rate in M
ay

 
)1= very low

, 9= very high)
 

Brom
us 

89.60 
6.30 

2.40 
7.10 

H
ordeum

 
75 

9 
5 

0 
Lathyrus 

95 
7 

7 
0 

Lolium
 

75.20 
7.40 

5.00 
5.30 

M
edicago 

12.80 
0.60 

4.60 
0.10 

M
elilotus 

41.90 
3.1 

6.90 
3 

O
nobrychis 

2 
0.3 

- 
0 

Phalaris 
30 

7 
5 

4 
Trifolium

 
16.90 

1.10 
5.80 

0.07 
Vicia 

36.50 
5.50 

7.10 
0 

 
 

 

ارزيابي تحمل به سرما در منابع ژنتيکي ....
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با  مقايسه  در   6 نمره  با   44TN00005 همچنين 
دادند.  نشان  به سرما  بيشتری  توده ها تحمل  بقيه 
پوشش  از  مناسبی  درصد  نمونه ها  اين  همچنين 
سبز کرت و ميزان رشد )با نمره 8( تا قبل از سرما 
با  رشد  ميزان  آخری  توده  البته  دادند.  نشان  را 
نمره 4 را نشان داد. در بين لگوم ها فقط گونه های 
يك ساله جنس شبدر شيرين درجاتی از تحمل 
به سرما را نشان دادند و تا بهار سال بعد در مزرعه 
نمونه ها  جنس  اين  در  ماندند.  باقی  سبز  به طور 
 M. indicus و   M. officinalis گونه  دو  هر  در 
درجاتی از تقريباً حساس به سرما )با نمره 7( در 
8 توده تا کاماًل حساس )با نمره 9( را نشان دادند. 
درصد   75 با  توده  دو   M. officinalis گونه  در 
ميزان  همچنين  و  بهار  در  کرت  سبز  پوشش 
رشد )با نمره 8( جز بهترين منابع بودند. در ميان 
توده ها و گونه های جنس يونجه بااينکه درجاتی 
از تحمل به سرما با نمرات 3 و 4 در هفت توده 
از گونه های M. rigidula و M. polymorpha با 
تعداد 3 تا 31 گياه سبز شده در هر کرت ديده 
شد، ولی فقط يك توده در بهار سال بعد با ميزان 
رشد با نمره 2 در مزرعه باقی مانده بود. در جنس 

 T. ،T. diffusum ،T. campestre شبدر گونه های
 T. T. scabrum و   ،T. lappaceum  ،echinatum

به سرما )از نمره  باال  از تحمل  hirtum درجاتی 

تعداد  باوجوداينکه  ولی  دادند  نشان  را   )5 تا   2
10 تا 100 عدد گياه در هر کرت نيز سبز شده 
تا 2 )در  نمرات 1  با  پايين  ميزان رشد  بود ولی 
تاريخ 95/8/3( نشان دادند. لذا هيچ کدام از اين 
نمونه ها سرماهای بعدی را تاب نياوردند و تمامی 
در  و  بودند  رفته  بين  از  بعد  سال  بهار  در  آن ها 
توده  در خصوص هفت  نداشتند.  مزرعه وجود 
موجود در گونه T. resupinatum نيز در هر دو 
فرم زراعی و وحشی آن، بااينکه تا قبل از سرما 
نشان  را  کرت  در  سبز  پوشش  درصد   100 تا 
از  درجاتی  سرما  به  تحمل  ارزيابی  در  و  دادند 
 )50TN01054( توده ی وحشی  در يك   6 نمره 
 )50TN01514( تا نمره 9 در يك توده ی زراعی
آن ها  از  هيچ کدام  ولی  دادند،  نشان  چين  يك 
وجود  سبز  به طور  مزرعه  در  بعد  سال  بهار  در 
نداشتند. نتايج نشان دادند که تمامی بروموس ها 
به ويژه شماره 10TN00012 دارای بيشترين رشد 
و تحمل به سرما و گونه B. diandrus با شماره 

 یاعلوفه اهانیگ یهاجنس در مختلفصفات  یبرا طرفهکی انسیوار هیتجز جینتا -6جدول 
Table 6. Results of one-way ANOVA for different traits among different forage crop genera   

 
 منابع تغییرات
Source of 
variation 

درجه 
 آزادی

df 

درصد رویش 
 بذر

Emerged 
seedlings )%) 

پوشش سبز 
 کرت در آبان
Green cover 
per plot in 

November )%) 

تعداد گیاه 
 در کرت
No. of 

plants per 
plot 

میزان رشد در 
 آبان

Growth rate 
in November 

تحمل به 
 سرما
Cold 

tolerance 

پوشش سبز 
کرت در 
 فروردین

Green cover 
per plot  in 
April)%) 

میزان رشد 
در 

 اردیبهشت
Growth rate 

in May 

ارتفاع گیاه در 
 گلدهی

Plant height 
at flowering 

Between 
Groups 6 155** 156** 70.1** 7.40** 6.40** 129** 7.50** 60.6** 

Within 
Groups 114 4.10 5.10 7.60 0.10 0.50 2.50 0.20 2.30 

Total 120         

 %1ی در سطح احتمال داریمعن**: 
 **: is significant at 1% probability level                                                                                
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Table 7. D

uncan's grouping for the traits of different genera of forage crops  

حروف مشابه در هر ستون در سطح احتمال پنج درصد 
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نم
ی

باشند
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Sim
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n are not significant at 5 %
 probability level 

 

س
جن

 G
enus

 

تعداد
 

س
تکرار )توده( در جن

 R
eplications )no. of 
accessions per 

genus)
 

ش بذر
درصد روی

 
Em

erged 
seedlings )%

)
 

ش سبز کرت در 
پوش

آبان
 

G
reen cover per 

plot in 
N

ovem
ber )%

)
 

تعداد بوته در کرت
 

N
o. of 

seedlings per 
plot

 

تحمل به سرما )
1 

متحمل تا
 9 

س(
حسا

 
C

old tolerance 
)1= tolerant, 9= 

susceptible)
 

ش سبز کرت 
پوش

در فروردین
 G

reen cover 
per plot in 
A

pril )%
)

 

ت
میزان رشد در اردیبهش

 
(1 

خیلی کم تا 
9 

خیلی زیاد(
 

G
row

th rate in M
ay

 )1= very low
, 9= very 

high)
 

ارتفاع گیاه در گلدهی
 

 
Plant height at 
flow

ering )cm
)

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Brom
us

 
5 

a
88.6

 
a 

94.4
 

100
 a 

2.4
 b 

86.1
 a 

7.09
 a 

41.3
 a 

Lolium
 

6 
a 

75.2
 

a 
88.0

 
78.6

 a 
5

ab 
57.9

 b 
5.28 a 

35.9
 a 

M
edicago

 
28

 
c 

12.8
 

d 
0 

14.5
 b 

4.6
 b 

0.05
 d 

0.10
 c 

0.7
 c 

M
elilotus

 
17

 
b 

41.9
 

b 
43.1

 
26.7

 b 
6.9

 a 
27.2

 c 
3 b 

16.6
 b 

O
nobrychis

 
9 

c 
2 

d 
0 

0.64
 c 

- 
0

 d 
0 c 

0 c 
Trifolium

 
28

 
c

16.9
 

d 
4.9

 
20.3

 b 
5.8

 ab 
0.34

 d 
0.07 c 

1.2 c 
Vicia

 
20

 
b 

36.5
 

c 
21.3

 
36.0

 b 
7.1

a 
0

 d 
0 c 

0 c 

شناسايی 10TN00039 کمترين تحمل را در بين 
نمونه های جنس بروموس داشتند.

بحث
تجزيه واريانس يك طرفه و در پی آن مقايسه 
زراعی  مختلف  صفات  برای  نمونه ها  ميانگين 
مورفولوژيکی يکی از روش های گروه بندی در 
مطالعه تعداد زياد مواد ژنتيکی است. اين روش 
در تحقيقات قبلی نيز برای تجزيه و مقايسه ميزان 
در  علوفه  عملکرد  مشاهده ای  برآورد  و  رشد 
پوآ، آگروستيس،  فاالريس،  لوليوم،  جنس های 
 Abbasi,( بروموس و داکتليس استفاده شده است
2013(. جداول 4، 5 و 7 نشان دادند که تحمل به 

سرما در برخی از ژرم پالسم  های مورداستفاده در 
اين تحقيق وجود دارد. بيشترين تحمل به سرما در 
جنس های بروموس، لوليوم و شبدرشيرين ديده 
شد. از طرفی تحقيقات قبلی درجاتی از تحمل به 
سرما در برخی از لگوم های علوفه ای بکار برده 
 Abbasi( مزرعه  مطالعه در شرايط  اين  در  شده 
 et al., 2017; Alizadeh & Sadeghzadeh,

 2010; Amini Dehaghi & Modarres Sanavy,

2003( را نشان داده اند. قابل ذکر است که تمامی 

 ،)Lathyrus( خلر  جو،  جنس های  نمونه های  
تحقيق،  اين  در  مورداستفاده  ماشك  و  اسپرس 
بعد از زمستان از بين رفتند و هيچ نمونه زنده ای 
برای ارزيابی در بهار باقی نماند. اين که در جو 
زودهنگام  دليل کشت  به  افتاد  اتفاقی  چنين  نيز 
منطقه  در  آن  مرسوم  کشت  تاريخ  از  گياه  اين 
نيمه دوم مردادماه  نمونه ها در  بود. چون تمامی 
به ساقه رفتن جو و در يك  با  لذا  کشت شدند 
نمونه از توده های لوليوم )L. temulentum( اين 
نتوانستند  و  خارج شده  پنجه  حالت  از  گياهان 

ارزيابي تحمل به سرما در منابع ژنتيکي ....
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اين  البته  نمايند.  سرمای فصل زمستان را تحمل 
نيز صادق  از ماشك ها  موضوع در مورد برخی 
بود، چون برخی از آن ها با داشتن رشد مناسب 
سرما  آمدن  با  لذا  و  رفتند  گل  به  سرما  از  قبل 
رفتند.  بين  از  و  نموده  تحمل  را  تنش  نتوانستند 
بيشتر گونه های موجود در جنس های  اينکه  لذا 
شبدر، اسپرس و يونجه در اين تحقيق نتوانستند 
و  نمايند  تحمل  را  رخ  جلگه  منطقه  سرمای 
نداشتند  سرما  شروع  تا  مناسبی  رشد  اساساً  يا 
مناطق  منشأ  دارای  آن ها  از  برخی  باوجوداينکه 
سرد آذربايجان و يا ارتفاعات باال )حدود 2000 
متری از سطح دريا( بودند، به دليل تاريخ کشت 
نامناسب بوده است. اين رفتار همچنين می تواند 
باشد  ذکرشده  لگوم های  بذر  سختی  از  ناشی 
)Abbasi et al., 2017; Abbasi, 2009(، زيرا که 
بودند  نتوانسته  بذر  وجود سختی  دليل  به  اساساً 
در زمان مناسب سبز شوند و لذا نسبت به سرمای 
شدن1  سخت  پديده  آذر  اوايل  در   حادث شده 
)Annicchiarico et al., 2015( در آن ها صورت 
سختی  برداشتن  جهت  که  هرچند  بود.  نگرفته 
آن ها  پوسته  کشت،  از  قبل  گياهان  اين  بذر 
ولی  شد،  داده  خراش  سمباده  کاغذ  توسط 
لذا در  نبوده است.  مقدار خراش کافی  احتماالً 

تحقيقات بعدی به اين نکته بايستی توجه شود.
با توجه به تاريخ کشت و نتايج تحقيق، مواد 
موردبررسی در اين آزمايش را به گروه های زير 

می توان تقسيم نمود:
1- گروه باریك برگ ها: که خود دارای دو 

زيرگروه است يکی شامل بروموس ها، لوليوم ها 
و فاالريس که تا زمان سرما در حالت پنجه بوده 

1- Hardening

تحمل  بيشترين  گياهان  اين  نرفتند.  ساقه  به  و 
در  رويشی  رشد  بيشترين  همچنين  و  سرما  به 
توده های،  ازجمله  دادند.  نشان  را  بعد  بهار سال 
 ،14TN00052  ،14TN00038  ،14TN00072

 ،10TN00049  ،14TN00054  ،10TN00012

.10TN00036

قبل  تا  که  برگ هايی  باريك  زيرگروه  دوم 
و  زراعی  جوی  همانند  رفته  ساقه  به  سرما  از 
اين   L. temulentum گونه  از   KC126013 توده 
گروه اگرچه در سرما تاب نياورده ولی پوشش 
در  بعد  سال  بهار  تا  سرما  از  قبل  در  ايجادشده 
ازنظر  که  باقی ماند  مرده  مالچ  به صورت  مزرعه 
خاك  پوشش  حفظ  برای  حفاظتی  کشاورزی 
کشاورزی  سياست های  توجه  با  است.  مفيد 
برای  گياهانی  چنين  اقليم،  تغيير  و  حفاظتی 
برای  می مانند  آيش  که  زمين هايی  در  توسعه 
جلوگيری از ايجاد ريز گردها و همچنين تقويت 
وجود  تحقيق  اين  می باشند.  موردنياز  خاك 
چنين گياهانی را نشان داد. البته با برداشت علوفه 
اين گياهان در قبل از سرما و باقی ماندن ريشه و 
قسمتی از ساقه گياه پوشش مناسبی روی خاك 
ايجاد خواهد شد که می تواند ازنظر اقتصادی هم 

توجيه داشته باشد.
2- لگوم های متحمل به سرما: در اين گروه 

گونه های يك ساله از جنس شبدر شيرين ازجمله 
اين  قرار گرفتند.   M. indicus M. officinalis و 

مناسب  تا رسيدن فصل سرما رشد  اگرچه  مواد 
 7 از  بيش  نمراتی  با  خسارتی  و  داشته  رويشی 
ولی  دادند،  نشان  تنش سرمايی  اولين  با رسيدن 
توانستند سرما را تحمل نموده و در بهار سال بعد 
با درصد سبزی کرت بيش از 50 درصد و ميزان 
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رشد بيش از هفت نمره در مزرعه سطح خوبی 
از پوشش سبز را نشان دادند، ازجمله توده های 
 ،MahNo313  ،58TN00047  ،58TN00025

 ،58TN00140  ،58TN00223  ،58TN00182

.58TN00190 58 وTN00080 ،58TN00181

و  پوشش  درصد  با  علوفه ای  لگوم های   -3

میزان رشد مناسب تا قبل از سرما ولی حساس 

شبدرهای  خلر،  ماشك ها،  همانند  سرما:  به 

ايرانی،  شبدر  توده های  از  برخی  و  وحشی 
زيادی  خسارت  سرما  فرارسيدن  با  توده ها  اين 
بعد هيچ گياه  بهار سال  در  اساساً  نشان دادند و 
پوشش  فقط  البته،  نماند.  باقی  مزرعه  در  سبزی 
ايجادشده در سطح خاك که ساقه های خشك 
بعد به صورت خشك شده  بهار سال  تا  گياه بود 
و  خاك ورزی  ازنظر  می تواند  که  ماندند  باقی 
کشاورزی حفاظتی مفيد باشد. ازجمله توده های 

.44TN00005 44 وTN00041 ،44TN00047

درصد  ایجاد  با  علوفه ای  لگوم های   -4

پوشش سبز کم و حساس به سرما: ازجمله اکثر 

ازنظر  مواد  اين  اسپرس ها،  و  يونجه ها  شبدرها، 
ايجاد مالچ مرده نيز دارای اهميت نبودند. علت 
اصلی چنين واکنشی، به عدم جوانه زنی در زمان 
مناسب برمی گردد. چون اکثر اين توده ها دارای 
کشور  شمالی  عرض های  و  مرتفع  مناطق  منشأ 
بودند )بنابراين به طور طبيعی بايد به سرما متحمل 
باعث  بذر  به موقع  لذا عدم رويش  باشند(،  بوده 
عدم ايجاد پديده سخت شدن در گياه شده و لذا 
نتوانستند سرمای منطقه را تحمل نمايند. اين مواد 
بايستی با توجه به اين موضوع در تحقيقات آتی 

موردنظر قرار گيرند.
پيشنهاد  تحقيق  اين  از  بهره برداری  برای  لذا 

می شود:
برخی  در  متفاوت  کشت  تاريخ های  الف- 
از نمونه ها بررسی گردد تا بهترين نتيجه حاصل 
شود. در اين خصوص توجه ويژه  به خراش دهی 
پوشش بذور لگوم های وحشی ضروری است تا 

رويش بذور دچار تأخير نگردد.
ب- استفاده از منابع متحمل پيشنهادشده در 
برای  کشت  سيستم های  تناوب  در  تحقيق  اين 
منطقه انجام شود تا امکان بهبود تنوع محصولی 

در منطقه ميسر گردد.
اين  از  حاصل  متحمل  منابع  ارزيابی  ج- 
بر  تأکيد  با  کشور  سرد  مناطق  ساير  در  تحقيق 
سيستم کشت کشاورزی حفاظتی صورت پذيرد.

در  آن  برداشت  و  مناسب  علوفه  توليد  د- 
قبل از سرما و باقی ماندن ريشه و قسمتی از ساقه 
خواهد  ايجاد  خاك  روی  مناسبی  پوشش  گياه 
کشاورزی  و  اقتصادی  ازنظر  می تواند  که  کرد 

حفاظتی توجيه داشته باشد.
سپاسگزاري

اين تحقيق قسمتي از طرح تحقيقاتي شماره 
آموزش  تحقيقات،  سازمان   2-43-03-95147
نويسنده  لذا  است.  کشاورزي  جهاد  ترويج  و 
از  بدين وسيله مراتب سپاس و قدرداني خود را 
تهيه  روسای محترم موسسه تحقيقات اصالح و 
ذخاير  و  ژنتيك  تحقيقات  بخش  بذر،  و  نهال 
مرکز  ايران(،  ملي  گياهي  ژن  )بانك  توارثي 
طبيعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش  و  تحقيقات 
زراعی  علوم  تحقيقات  بخش  رضوی،  خراسان 
جهت  به  رخ  جلگه  تحقيقات  ايستگاه  و  باغی 
ابراز  تحقيق  انجام  مناسب  بستر  کردن  فراهم 

مي دارد.

ارزيابي تحمل به سرما در منابع ژنتيکي ....
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Introduction
Temperature influences plant physiological processes, cellular structure and 

development. Habitat from which plants originate has undeniable effects on plant 
tolerance to cold temperatures. Plants from higher latitudes exhibit more tolerance 
to cold stress than plants from lower latitudes.  When plants are exposed to cold 
stress, a sequence of events is triggered inside them, leading to an improved 
tolerance to the environmental condition.  This phenomenon is known as plant 
hardening. Having access to winter-hardened species and cultivars is one of the 
important necessities for the development of crop production systems in local 
microclimates of cold regions. Utilizing genetic diversity in crop plant resources 
is an important approach towards achieving sustainable agriculture.  Diversity 
in Iran`s forage germplasm for traits such as early maturity, high ratio of leaf to 
stem, dense ground cover and high yield has been shown in temperate regions 
such as Karaj and Mashhad (Abbasi, 2009, Abbasi et al., 2017). Testing a selection 
of these germplasm accessions can determine their potential for growing under 
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water-limited conditions in cold regions. Hence, different genera and species of 
legumes from national plant gene bank of Iran originated from high latitudes were 
used to be evaluated under cold growing conditions. 
Materials and Methods

A total of 124 annual-forage accessions from 40 species and 10 genera were 
selected based on the previous research works and were planted in an experimental 
field at Jolge-Rokh agricultural research station. The number of accessions in 
each genus included Trifolium (36 accessions), annual medics (28 accessions), 
Onobrychis (9 accessions), Vicia (21 accessions), Melilotus (17 accessions), Lolium 
(6 accessions), Bromus (5 accessions), and Phalaris (1 accession), Lathyrus (1 
accession) and barley (1 accession). Each accession was planted in two 2-meter 
long rows spaced 50 cm apart using an augmented experimental design. Some 
of the traits characterized in this study from autumn to spring included growth 
rate in spring and autumn, cold-tolerance score, plant height etc (IPIGRI, 1984). 
Statistical descriptive parameters were determined for the evaluated traits. One-
way ANOVA (analysis of variance) and Duncan’s multiple tests were performed 
on data of each trait. The analyses were carried out by SPSS 15.
Results and Discussion

Meteorological data showed that there were a total of 68 days of freezing 
temperatures in the region from November till March. The lowest absolute 
temperature recorded was - 17.4 °C in December. Also, the mean of daily minimum 
temperature for December, January, February and March was below zero and the 
mean of daily maximum temperature for December, January and February was  
-10 °C, indicating the occurrence of cold stress in the region. The results of one-
way ANOVA analysis for the investigated genera and species showed that there 
were significant differences among their traits at 1 % probability level, particularly 
prior to cold stress. Lolium and Bromus were the most tolerant species among the 
narrow-leaved forages and the tested germplasm. Among forage legumes, sweet 
clover exhibited the highest tolerance to cold temperatures. Although the species 
vicia, Lathyrus and Iranian clover were not tolerant to cold, they were found to be 
beneficial in terms of soil conservation and sustainability due to the production of 
proper vegetative cover prior to the cold spell, which lasted till the spring of the 
next year. Based on the results of this investigation, the studied species and genera 
can be classified into the following groups:

1- Cold-tolerant forage grasses including accessions of Lolium: 14TN00072, 
14TN00038, 14TN00052, 14TN00054 and accessions of Bromus: 10TN00049, 
10TN00012, 10TN00036, 10TN00039, and 10TN00026. 

2- Cold-susceptible forage grasses such as accessions: KC126013 (L. 
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temelentum) and barley. Although this group was sensitive to cold, they produced 
good vegetative cover on ground before the occurrence of cold, which can be used 
as mulch for soil protection throughout the year. 

3- Cold-tolerant legumes, such as accessions of Melilotus: 58TN00025, 
58TN00047, MahNo313, 58TN00182, 58TN00223, 58TN00140, 58TN00181, 
58TN00080, and 58TN00190 

4- Cold-susceptible forage legumes: they were categorized into two groups, 
one group produced good vegetative cover on ground before the cold spell such as 
accessions 44TN00047, 44TN00041, and 44TN00005, and the other group  failed 
to  produce enough  vegetative cover on ground such as some accessions of annual 
medics, Onobrychis, and Trifolium.
Keywords: Cold stress, forage legumes, forage grasses
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