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  چكيده
 علوم پژوهشكده تحقيقاتي مزرعه در 94-93 زراعي سال در پژوهشي ،عدس ژنوتيپ 200 سرماي به تحمل بررسي منظور به

كشت در نيمه دوم آبان ماه انجام و گياهان . شد اجرا) آگمنت( مقدماتي ارزيابي آزمون قالب در مشهد فردوسي دانشگاه گياهي
 درجه -5 مشهد در 1393-94 زراعي سال در دما حداقل اينكه وجود باپاييز و زمستان قرار گرفتند. شرايط در معرض 

 بين در بقاء درصد هگستر. دارد وجود داريمعني اختالف سرما تحمل نظر از هاژنوتيپ ميان كه داد نشان نتايج گراد بودسانتي
و  MLC180 ،MLC173 ،MLC147 ،MLC192 ،MLC163هاي در ژنوتيپ .بود متغير درصد 100 تا 19 از هاژنوتيپ

MLC151 100  درصد بودند. بيشترين  80ژنوتيپ داراي بقاء باالتر از  40حداقل  ،ها. در ميان ژنوتيپمشاهده شدبقاء درصد
 )متر مربعگرم در  3840(عملكرد بيولوژيك باالترين . ) مشاهده شدمترسانتي MLC176 )7/23 ارتفاع بوته عدس در ژنوتيپ

هاي عدس از نظر تحمل به سرما زمستانه تنوع زيادي وجود بود. نتايج نشان داد كه بين ژنوتيپ MLC52مربوط به ژنوتيپ 
با وجود اين و به دليل عدم وقوع سرماهاي شديد هاي مقاوم به سرما وجود دارد. گزيني ژنوتيپامكان بهبا كاشت انها و  دارد

  در زمستان اين سال تداوم ازمايش جهت به گزيني نمونه هاي متحمل تر به سرما ضروري مي باشد. 
  

  زدگيكلمات كليدي: آگمنت، بقاء، كشت پاييزه، يخ
  

  مقدمه
گياهان زراعي و يكي از مهمترين مواد غذايي مورد مصرف در اروپا، خاورميانه، آفريقا و جنوب آسيا ترين قديميحبوبات از 

و ارزش غذايي باال توجه زيادي را به خود جلب كرده و به ها ريزمغذي. در ميان حبوبات عدس به دليل دارا بودن باشندمي
  ).2عنوان يك ماده غذايي با ارزش شناخته شده است (

باشند. در مناطق ميما، پراكنش و ميزان بارندگي مهمترين عوامل تعيين كننده مكان و زمان مناسب كشت عدس در جهان د
مرتفع و سرد ايران، تركيه، آمريكا، كانادا و اروپا كشت اين گياه در بهار مرسوم است. مهمترين عوامل محدود كننده توليد اين 

. شودميكه باعث توليد پايين و نوسان در عملكرد باشند ميمانند گرما و خشكي هايي تنشوقوع  ،گياه در كشت بهاره
و  هستندكه داراي زمستان ماليم اي در غرب آسيا، شمال آفريقا و استراليا مناطق مديترانهدر برخي دهد ميمطالعات نشان 

آن و در اين شرايط عملكرد شود ميزه كشت عدس به صورت پايي ،استمتر ميلي 450تا  300ميزان بارندگي ساليانه در حدود 
نسبت به كاشت بهاره بهبود يافته است. افزايش عملكرد عدس در اين شرايط به دليل افزايش طول دوره رشد رويشي و نيز 

رسد مي. هر چند كه به نظر )1( مواجه شدن دوره زايشي با شرايط مناسب آب و هوايي نسبت به كشت بهاره ذكر شده است
آن در ايران نيز با كشت پاييزه عدس تا حد زيادي بتوان مشكالت مربوط به كشت بهاره را بر طرف كرد ولي كاشت پاييزه 

 .باشدميهاي زمستانه و به ويژه تنش سرما تنشمستلزم وجود ارقام متحمل به 
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به بانك بذر پژوهشكده علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد عدس ژنوتيپ  200 اين مطالعه با هدف بررسي تحمل به سرماي
  .شدتحمل به سرما انجام  ها برايگزيني اين ژنوتيپبهمنظور 

  
  هاروشمواد و 

بانك بذر نمونه عدس  200به منظور ارزيابي خصوصيات رشدي و تحمل به سرماي  93-94آزمايش در سال زراعي اين 
در قالب ) گچساران - قزوين -رباط -ورنيشاب -كالپوشو پنج رقم شاهد (دانشگاه فردوسي مشهد ، پژوهشكده علوم گياهي

 اقليم .شد اجرادر مزرعه تحقيقاتي پژوهشكده علوم گياهي واقع در دانشگاه فردوسي مشهد  )آگمنتمقدماتي (آزمون ارزيابي 
 دماي حداقل و حداكثر و مترميلي 286 آن يساليانه بارندگي متوسط و بوده خشك و سرد آمبروژه، روش اساس بر مشهد
  .باشدمي 1372-1392 هايسال آمار طبق گراد برسانتي درجه - 21 و 8/43 آن يساالنه

   
  1393عدس در سال  يهاپياشت تا انتهاي فصل زمستان در ژنوتكحداقل و حداكثر درجه حرارت روزانه از  -1لكش

 100زمين و اضافه كردن كودهاي پايه اوره ( شخم پاييزه، دو ديسك عمود بر هم، تسطيحزمين شامل سازي آمادهعمليات 
بود. بذور قبل از  كيلوگرم در هكتار) 250( پتاسيمسولفات و هكتار)  كيلوگرم در 300كيلوگرم در هكتار)، فسفات آمونيوم (

در نيمه دوم متر سانتي 35با فاصله رديف بوته در مترمربع  200و سپس با تراكم  هضدعفوني شد بنوميلكش قارچكاشت با 
ماه كشت شد. اولين آبياري به منظور اطمينان از سبز شدن سريع و يكنواخت بذور بالفاصله بعد از كاشت و دومين  آبان

به منظور  شد به صورت دستي بود.هرز در طول فصل رهاي علف. كنترل گرفت روز بعد از آبياري اول انجام 20آبياري، 
 محاسبه ءپس از زمستان، تعداد گياهان هر نمونه شمارش و درصد بقا بالفاصله روز پس از سبز شدن و 30تعيين درصد بقا، 

  شد
  نتايج و بحث
گراد كاهش يافت و ير صفر درجه سانتياشت تا سبز شدن دو شب دما به زك، در فاصله يهواشناس يهابر اساس داده

سبز شدن تا انتهاي ( يشيدوره رشد رو يدر ط). 1 لكش( گراد بوديدرجه سانت -1ن دوره، يا يزان دما در طين ميترنييپا
درجه  -5ن مدت، يدر طول اما ن ديترنييه پاك وجود داشتگراد ير صفر درجه سانتيز يشب با دماها 53، )اسفند ماه

  .)1وست (شكل يوقوع پآذر ماه به  18خ يه در تاركگراد بود يسانت
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، ارتفاع بوته و عملكرد ءمورد بررسي از نظر درصد بقاهاي ژنوتيپميان  ≤P)05/0(داري معنيبر اساس نتايج تفاوت 
 100( ءبيشترين درصد بقابودند.  ءدرصد بقا 80ژنوتيپ داراي حداقل  40در اين ميان  .)1(جدول  بيولوژيك مشاهده شد

  مشاهده شد. MLC151و  MLC180 ،MLC173 ،MLC147 ،MLC192 ،MLC163هاي ژنوتيپدرصد) در 

  
  

  94- 1393 زراعي سال در عدس ژنوتيپ هاي بيولوژيك عملكرد و بوته ارتفاع بقاء، درصد  -1 جدول

  (كيلوگرم در مترمربع) عملكرد بيولوژيك متر)ارتفاع بوته (سانتي درصد بقاء  )MLCژنوتيپ (
180  100 45/15 33/3  
173  100 21/18 17/3  
147  100 51/18 28/1  
192  100 45/12 15/0  
163  100 51/11 31/2  
151  100 01/16 90/2  
73  98 23/15 75/1  
41  97 30/15 55/1  
197  97 35/19 10/2  
177  97 95/19 30/2  
57  96 80/15 1,74  
178  96 55/20 96/1  
176  96 65/23 59/2  
61  95 23/10 01/0  
52  95 10/18 84/3  
201  91 25/13 95/0  
123  91 16/16 17/1  
122  91 96/21 71/3  
105  89 20/16 95/0  
99  88 55/19 33/1  
189  88 15/13 09/1  
60  88 83/9 96/1  
84  88 23/22 78/0  
182  87 25/13 32/2  
165  86 61/13 18/2  
35  86 90/14 14/2  
7  85 21/13 48/1  
6  85 01/21 22/2  

156  84 01/14 90/0  
194  84 55/14 30/0  
27  83 61/18 67/1  
133  83 36/14 44/1  
140  83 86/22 46/1  
53  82 50/15 25/2  
191  82 85/17 71/1  
160  82 81/14 37/2  
164  81 61/13 45/1  
185  80 42/19 70/0  
131  80 66/14 91/0  
18  80 41/12 00/3  

0.05LSD  42/0 24/7 11/1  
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لذا به بود.  100تا  19بين  اي گستره درمشاهده شد كه اي تنوع قابل مالحظههاي عدس از نظر درصد بقاء در ميان ژنوتيپ
ضروري دقت الزم  ،عدس براي كاشت در مناطق مختلف با شرايط دمايي متفاوتژنوتيپ هاي در انتخاب  نظر مي رسد كه

 نيز به حداقل برسد.يم مالزدگي سرما و يخ صدمات ناشي از تنش است تا

 و MLC176هاي ژنوتيپبيشترين و كمترين ارتفاع بوته به ترتيب در ژنوتيپي كه باالترين درصد بقا را داشتند،  40در بين 
MLC60 رود. با توجه هاي مهم در گياهان زراعي جهت برداشت مكانيزه به شمار ميارتفاع بوته يكي از ويژگي شد. همشاهد

باشد، در اين مطالعه مشاهده شد كه تنوع به اينكه يكي از مشكالت توسعه و گسترش كشت عدس برداشت مكانيزه آن مي
هاي عدس به منظور افزايش ژنوتيپگزيني توان از آن در بهوجود دارد كه ميعدس هاي پبين ژنوتيصفت زيادي در اين 

تر فصل رشد و فراهمي بيشتر آب افزايش ارتفاع عالوه يكي از مزاياي كشت پاييزه به دليل طوالنياستفاده كرد. بهبوته ارتفاع 
  در گياهان است.

 و  MLC180، MLC173،MLC52 ، MLC122 هايژنوتيپ و بودهاي مورد مطالعه متنوع عملكرد بيولوژيك در ميان ژنوتيپ
MLC18 از نظر اين صفت نيز بين ژنوتيپ هاي عدس تنوع قابل مالحظه اي  .بيشترين عملكرد بيولوژيك را دارا بودند

نتوانستند زيست توده مناسبي  MLC192)  و MLC61مشاهده شد، به صورتي كه برخي ژنوتيپ هاي با درصد بقا باال (مانند 
يد وضعيت توليد زيست توده انها نيز مد نظر بابه سرما هاي متحمل ژنوتيپتوليد كنند و لذا به نظر مي رسد كه در انتخاب 

   قرار داشته باشد. 
و  دارد وجودزدگي زمستانه تنوع زيادي هاي عدس از نظر تحمل به سرما و يخنتايج اين مطالعه نشان داد كه بين ژنوتيپ

يي به سرماتحمل هاي مژنوتيپتداوم اين مطالعه به منظور دستيابي به به سرما وجود دارد. متحمل هاي گزيني ژنوتيپامكان به
  .كه داراي عملكرد مناسبي باشند ضروري مي باشد
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Abstract 
To evaluate the cold tolerance of 200 lentils genotypes, an experiment was carried out based on 
augmented designs for preliminary yield trials, in Research Center for Plant Sciences, Ferdowsi 
University of Mashhad at 2014-2015. Planting done in the the late of November and the plants were 
exposed to the autumn and winter conditions. While the minimum temperature in 2014-2015 in 
Mashhad was -5 °C, significant differences were observed among lentil genotypes for cold tolerance. 
Survival percentage was between 19 to 100% among the genotypes. MLC180, MLC173, MLC147, 
MLC192, MLC163 and MLC151 genotypes had 100% survival. At least  in 40 genotypes, winter 
survival were more than 80%. The highest lenght  of the plant (23.7 cm)  was observed in MLC176 
while maximum biomass (3.84 kg.m-2) was obtain in MLC52. Results showed that there is large 
variation between lentil genotypes for cold tolerance in winter. However due to mild winter, further 
experiment  is necessary for identification of cold hardy lentil genotypes. 
Keyword: Augmented, fall planting, freezing, survival 


