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چکیده
گیاهیعلومهشکدهپژوتحقیقاتیمزرعهدر95-94زراعیسالدرپژوهشی،عدسژنوتیپ253سرمايبهتحملبررسیمنظوربه

و گیاهان در معرض شدآبان ماه انجاماول کشت در نیمه . شداجرا) آگمنت(مقدماتیارزیابیآزمونقالبدرمشهدفردوسیدانشگاه
ازهاژنوتیپبیندربقاءدرصدگستره. بودسرمابهتحملازنظرهاژنوتیپحاکی از تفاوت نتایج.پاییز و زمستان قرار گرفتندسرماي 

ژنوتیپ داراي 22،ها. در میان ژنوتیپشدمشاهدهMLC8یپژنوتدر درصد) 100باالترین درصد بقا (.بودمتغیردرصد100تا پنج 
در)مترمربعگرم در 331(عملکرد دانهو) مترسانتیMLC291)41درصد بودند. بیشترین ارتفاع بوته در ژنوتیپ75بقاء باالتر از 

با و داردزمستانه تنوع زیادي وجود يتحمل به سرماازنظرهاي عدس . نتایج نشان داد که بین ژنوتیپاهده شدمشMLC93ژنوتیپ 
با وجود این و به دلیل عدم وقوع سرماهاي شدید در به سرما وجود دارد. متحملهاي گزینی ژنوتیپامکان بهدر پاییز ها آنکاشت 

.استتر به سرما ضروري متحملهاي نمونهنییگزبهجهت آزمایش زمستان این سال تداوم 
زدگی، یخعملکردآگمنت، بقاءکلمات کلیدي: 

مقدمه
هاي . تنشاستمربوط به کشت عدس پایین بودن عملکرد و عدم ثبات در عملکرد و میزان تولید این محصول مسائلترین از مهم

ها از جمله دالیل کاهش به این تنشموجودکی، شوري و حساسیت ارقام زا، آفات، سرما، خشزیستی و غیر زیستی مانند عوامل بیماري
هاي سخت در نواحی کوهستانی و مرتفع با زمستاندر ایران مناطق کشت عدس عمدتاً.)1(عملکرد این محصول عنوان شده است

کاشت آن در بهار ، لذا غالباًنیستمقدور بندان، کشت پاییزه آن واقع شده است که با توجه به حساسیت ارقام مورد کشت به سرما و یخ
مانند گرما و خشکی هایی تنشوقوع ،ترین عوامل محدود کننده تولید این گیاه در کشت بهارهمهم. )3(شوددیم انجام میصورتبهو 
جايبهزمستانه- ییزهپاکشتجایگزینیدهد بامطالعات نشان می.)3(شودمیکه باعث تولید پایین و نوسان در عملکرد باشند می

ازمؤثر گیريبهرههوایی و نیزوآبمناسبشرایطبازایشیرشدوشدندرشد گیاه، مواجهدورهطولدلیل افزایشبهبهارهکشت
با کشت پاییزه تا حد زیادي بتوان مشکالت رسد میبه نظر ).4(دادافزایشراعملکرد دانهمطلوبینحوبهتوانمیجوينزوالت

.بوط به کشت بهاره را بر طرف کردمر
این مطالعه با هدف بررسی تحمل به .استتنش سرما ویژهبههاي زمستانه و تنشمستلزم وجود ارقام متحمل به عدس کاشت پاییزه 

مل به تحها برايگزینی این ژنوتیپبهمنظوربهبانک بذر پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد عدس ژنوتیپ 253سرماي
.شدسرما انجام 
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هاروشمواد و 
بانک بذر پژوهشکده نمونه عدس 253ارزیابی خصوصیات رشدي و تحمل به سرماي منظوربه1394- 95آزمایش در سال زراعی این 

-رباط- سرخس-کالپوششاهد (نمونهپنج با)آگمنتدانشگاه فردوسی مشهد در قالب آزمون ارزیابی مقدماتی (علوم گیاهی، 
روشاساسبرمشهداقلیمدر مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده علوم گیاهی واقع در دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد.) گناباد-بیرجند

درجه-21و8/43آنيساالنهدمايحداقلوحداکثرومتر میلی286آنيسالیانهبارندگیمتوسطوبودهخشکوسردآمبروژه،
.است1372-1392هايسالآمارطبقبرگرادسانتی
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مهر آبان آذر دي بهمن اسفند

حداکثر حداقل

1394حداقل و حداکثر درجه حرارت روزانه مشهد در طی فصل رشد عدس در سال -1شکل 

Benlat(بنومیلکشقارچباکاشتازقبلبذور. بودزمینتسطیحهمبرعموددیسکدوپاییزه،شخمشاملزمینسازيآمادهعملیات

WP50% (از مترسانتی70ردیففاصلهبامتريسانتی150به طولردیفدودرمترمربعدرتهبو200تراکمباسپسوشدیضدعفون
. ندشدکشتماهآباندومنیمهدرخاكمتريسانتیدوعمقدردستیصورتبهسانتی متر در دو طرف یک فارو35هر ژنوتیپ و 

اولآبیاريازبعدروز20آبیاري،دومینوکاشتازبعدلهبالفاصبذوریکنواختوسریعشدنسبزازاطمینانمنظوربهآبیارياولین
سبزروزشامل(گیاهانرشديمراحلرشدفصلطولدر. بوددستیصورتبهرشدفصلطولدرهرزهايعلفکنترل. گرفتانجام
بالفاصلهوشدنسبزازپسزرو30،ءبقادرصدتعیینمنظوربه. شدثبتزمستانهءبقادرصدو) رسیدگیودهیغالفگلدهی،شدن،

شاهد و مقایسه میانگین صفات هاي نمونهتجزیه واریانس .شدمحاسبهبقاءدرصدوشمارشنمونههرگیاهانتعدادزمستان،ازپس
احتمال پنج درصد در سطح)LSDدار (ها انجام گرفت. اثر بلوك و مقدار حداقل اختالف معنیمورد بررسی در شاهدها و ژنوتیپ

.محاسبه شد

نتایج و بحث
درجه -9/5در طی این دوره دما قرار گرفتند. حداقل یخ زدگیروز در معرض دماهاي 40به مدت گیاهان در طی دوران رشد رویشی

).1به وقوع پیوست (شکل ماه آذر 20گراد بود که در تاریخ سانتی
در ). 1هاي مورد بررسی مشاهده شد (جدول میان ژنوتیپ≤P)05/0ري (داتفاوت معنیعملکرد دانه از نظر درصد بقاء، ارتفاع بوته و 

ژنوتیپ 23و درصد بود100تا 5بین ياگسترهاي مشاهده شد که در تنوع قابل مالحظهاز لحاظ درصد بقاءهاي عدسمیان ژنوتیپ
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زدگـی بـه تحمـل بـه یـخمشاهده شد.MLC8درصد) در ژنوتیپ 100(ء. باالترین درصد بقااشتنددرصد د75تر از درصد بقاي باال
رسد که بقاء زمستانه بـه عنـوان یـک نظر میبهشود؛محسوب میعنوان یکی از عوامل ضروري جهت بقاء در شـرایط سـخت زمستان

هاي عدس تیپژنودر انتخاب به همین دلیل . ضروري استویژگـی مهـم جهت حصول حداکثر عملکرد دانه در گیاهان پـائیزه الزم و
زدگی مالیم نیز سرما و یخبراي کاشت در مناطق مختلف با شرایط دمایی متفاوت، دقت الزم ضروري است تا صدمات ناشی از تنش

به حداقل برسد.
به ترتیب ارتفاع بوتهکمترینوبیشتریندرصد بودند 75ژنوتیپی که داراي درصد بقاي باالي 23از بین ،بر اساس نتایج مقایسه میانگین

هاي مهم در گیاهان زراعی جهت برداشت ). ارتفاع بوته یکی از ویژگی1مشاهده شد (جدول MLC217و MLC291هاي ژنوتیپدر 
یابد. هاي کارگري تا حد زیادي کاهش میرود. با افزایش ارتفاع بوته امکان برداشت مکانیکی عدس فراهم و هزینهمکانیزه به شمار می

هاي عدس گزینی ژنوتیپتوان در بههاي عدس مشاهده شد که از این تنوع میتنوع زیادي در ارتفاع بوته بین ژنوتیپدر این مطالعه 
گردد.از طرفی کشت پاییزه موجب افزایش ارتفاع بوته نسبت به کشت بهاره در عدس میافزایش ارتفاع بوته استفاده کرد.منظوربه

95-94زراعیسالدرعدسهايژنوتیپعملکرد دانه ، ارتفاع بوته وءدرصد بقا-1جدول 
ژنوتیپ

)MLC(
ءبقادرصد

بوتهارتفاع
متر)(سانتی

دانهعملکرد
)مترمربع(گرم در 

810037220
4159838107
1639624124
899433251
2139025124
169883043
98830271

2178723117
168633200
2248637234
291864072
2188429260
838435178
289833185
4618225115
147823455
175813242
212803334
4207736250
443773464
937733331
727537136
667530151

0.05LSD70/01545



دانشگاه زنجان96پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژي گیاهی ایران                                              شهریور 

4

و کمترین MCL93گرم در مترمربع) در ژنوتیپ331باالترین عملکرد دانه (مشاهده شدزیاديها از لحاظ عملکرد تنوع در بین ژنوتیپ
هاي عدس تنوع ژنوتیپاز نظر این صفت نیز بین ).1مشاهده شد (جدول MCL212گرم در مترمربع) در ژنوتیپ 35عملکرد دانه (

عملکرد دانه نتوانستند MLC163)وMCL415باال (مانند ءد بقاها با درصاز ژنوتیپاي مشاهده شد، به صورتی که برخی مالحظهقابل 
.گیردمد نظر قرارها آندانهمیزان عملکردبایستمیبه سرماهاي متحمل ژنوتیپرسد که در انتخاب میتولید کنند و لذا به نظر باالیی 

گزینی و امکان بهداردستان تنوع زیادي وجودزميهاي عدس از نظر تحمل به سرمانتایج این مطالعه نشان داد که بین ژنوتیپ
اي عملکرد مناسبی یی که داربه سرماتحمل هاي مژنوتیپدستیابی به منظوربهتداوم این مطالعه به سرما وجود دارد. متحمل هاي ژنوتیپ

.استباشند ضروري 
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Evaluation of Lentil (Lens culinaris) Genotypes for Cold Tolerance in Autumn Sowing
Nasim Gholami1, Ahmad Nezami2, Mohammad Kafi2, Jafar Nabati3,

1- Ph.D. student in crop physiology, Ferdowsi University of Mashhad
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To evaluate the cold tolerance of 253 lentil genotypes, an experiment was carried out based on augmented
designs, in Research Center for Plant Sciences, Ferdowsi University of Mashhad at 2015-2016. Planting was
done in the early of November and the plants were exposed to the autumn and winter cold conditions. Lentil
genotypes showed the different cold tolerance and Survival percentage (SU%) was between 5 to 100%. In 23
genotypes SU% was higher than 75%. The highest lenght in plant (41 cm) was observed in MLC291, while
maximum grain yield (331 g.m-2) was obtain in MLC93. Results showed that large variation between lentil
genotypes for cold tolerance in field conditions. However due to mild winter, further experiment is necessary
for identification of cold hardy lentil genotypes.

Keyword: Augmented, freezing, survival, yield


