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  1چکیده

کشت بذر در خاك نسبتاً سرد اواخر زمستان تا . شود یانجام م صورت بهاره و دیمبه کشت عدس عمدتاً ،یراندر ا :سابقه و هدف
 افزایش را عملکرد دانه بیمطلو نحو به توان  پاییزه می کشت جایگزینی با. یکی از مشکالت کشت بهاره در ایران است بهار یلاوا

توان به عملکردي دو تا شش برابري  هاي متحمل به سرما می پالسم  نتایج یک تحقیق در ایران نشان داد با کاشت پاییزه ژرم داد.
 پاییزه کشت در موفقیت جهت مناسب راهکارهاي جمله از سرما به متحمل ارقام شناسایی. )1( نسبت به کشت بهاره دست یافت

 یمزرعه طراح یطعدس متحمل به سرما در شرا هاي یپژنوت ینیگز منظور به به جهت این آزمایش همین  به ،آید می شمارب عدس
  و اجرا شد.

  

در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده  1394-95در سال زراعی  عدس  یپژنوت 253 ي، تحمل به سرمااین مطالعهدر : ها مواد و روش
 .کشت در نیمه اول آبان ماه انجام شد. شد بررسی )آگمنت( در قالب آزمون ارزیابی مقدماتیعلوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد 

تحت تـأثیر  بقاء درصد و گیاهانفنولوژیک  مراحل رشد فصل طول در گراد بود. درجه سانتی -9/5در طی این دوره دما حداقل 
 صـورت به کـه بوتـه پـنج عملکـرد در اجـزايو  صفات مورفولوژیک، عملکـرد رشد فصل پایان رو د دش ثبت سرماي زمستانه

  .شد ثبت و گیري اندازه شدند، برداشت تصادفی
  

 MLC8 یپژنوتدرصد) در  100باالترین درصد بقاء ( .درصد متغیر بود 100تا  صفر ازها  ژنوتیپ گستره درصد بقاء بین ها: یافته
 MLC415 گـرم در مترمربـع) در ژنوتیـپ 535( توده یسـتز) و عملکرد مترمربعگرم در  88باالترین عملکرد دانه ( .دیده شد

غـالف در  83تعداد غـالف پـر ( یشترینب متر) مشاهده شد. سانتی MLC291 )41 بیشترین ارتفاع بوته در ژنوتیپ مشاهده شد. 
  مشاهده شد.  MLC72و  MLC218 هاي یپدر ژنوتبه ترتیب غالف در بوته)  72(و پوك  بوته)

  

ژنوتیپ متحمل بـه  23زمستانه،  سرماي به تحمل عدس از نظر  ژنوتیپ 253س نتایج و با توجه به تنوع بین : بر اساگیري نتیجه
و به دلیل عدم وقوع  ینا وجود باگزینی شد.  بهها بیشترین تحمل به سرما را دارا بودند  آن دوران رشد رویشی و زایشی کهسرما 

  .رسد یمبه نظر تر به سرما ضروري  هاي متحمل ینی نمونهگز بهجهت  تداوم آزمایش ،سرماهاي شدید در زمستان این سال
  

  زدگی عملکرد، یخ ،آگمنت، بقاء کلیدي:هاي  واژه

                                                
   jafarnabati@ferdowsi.um.ac.ir نویسنده مسئول:*
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  مقدمه
دلیل دارا بودن محتوي  به )Lens culinaris( عدس

در  اي جایگاه ویژهدرصد)  5/35(بیش از باال  یپروتئین
 نیاز غذایی انسـان و بهبـود حاصـلخیزي خـاك تأمین

مربوط به عدس پایین بـودن  مسائل ترین مهماز  .اردد
عملکرد و عدم ثبات در میـزان تولیـد ایـن محصـول 

هاي زیستی و غیـر زیسـتی ماننـد عوامـل  . تنشاست
زا، آفات، سرما، خشکی، شـوري و حساسـیت  بیماري

دالیل کاهش عملکرد  ازجمله  تنشارقام کنونی به این 
  ).2( عنوان شده استاین محصول 

ایران با توجه به حساسیت ارقام مورد کشت به  در
، لـذا باشـد کشت پاییزه مقدور نمـی ،بندان سرما و یخ

 شود دیم انجام می صورت بهکاشت آن در بهار و  غالباً
سـرد  نسـبتاًك شـت بـذر در خـاابه دلیل ککه عمدتا 

اواخر زمستان تا اوایل بهار با خطر کاهش سبز شـدن 
  . )9(شود  میمواجه 

-پاییزه کشت جایگزینی هد باد ات نشان میمطالع
 دوره طول افزایش دلیل بهبهاره،  کشت جاي به زمستانه

 شـرایط بـا زایشـی رشد دوره شدن رشد گیاه، مواجه
 نـزوالت از مؤثر گیري بهره هوایی و نیز و آب مناسب
 افزایش را دانه عملکرد مطلوبی نحو به توان  می ،جوي

 راهکـاراسـپانیا نشـان داد در  تحقیقینتایج  ).17( داد
و با ثبات  قابل قبولمناسب جهت دستیابی به عملکرد 

کشت زمستانه بجاي کشت بهاره  جایگزینی در عدس
 سازگار هاي ژنوتیپ ثابت شد که. در این مطالعه است

نسبت حدود دو برابر  عملکرد کشت پاییزه به سرما در
  ).4کنند ( تولید میبه کشت بهاره 

ــه کــه اي مطالعــه در ــه تحمــل منظور ب  در ســرما ب
 و آب شـرایط در متوالی سال دو در عدس پالسم ژرم

 کشـت عملکـرد مقایسـه گرفـت انجـام مشهد هوایی
با کـاهش دمـا  اول سال در که داد نشان بهاره و پاییزه

 عـدس هـاي ژنوتیپ عملکرد ،گراد سانتی درجه -6 به
 برابـر شـش از بـیش پاییزه کشت در سرما به متحمل

با کـاهش دمـا  دوم سال در و بهاره کشت در ردعملک
 بهـاره کشت برابر دو حدود ،گراد سانتی درجه -10به 
 پـاییزه کشـت کننـده محدود عامل ترین مهم. )1( بود

و  8اسـت ( شـده ذکر زدگی یخ ، تنشایران در عدس
 قابـل غیـر خسـارات ایجاد سبب زدگی یختنش  ).17

 کـه ودشـ مـی سـلولی در کل گیاه و سـطوح برگشتی
زنی  جوانه به تغییر در روابط آبی گیاه، توان می ازجمله

 بـه مکـانیکی فشـارکاهش گسـترش بـرگ، ضعیف، 
 برون یخ هايبلور گیري شکل اثر در هاي گیاهی سلول

 بـه .)15و11کـرد ( اشـاره سـلول پسابیدگی و سلولی
 وجود مستلزم آن پاییزه شتکا موفقیت در دلیل همین
 سرما تنش ویژه به و زمستانه يها تنش به متحمل ارقام
  .است

 گیاهـان برخـی سـرماي بـه تحمل ارزیابی جهت
 و) 6( عـدس ،)3( سرمادوسـت غـالت نظیـر زراعی
 شـده اسـتفاده اي مزرعـه هـاي آزمایش از )13( نخـود
در این روش به دلیـل قـرار گـرفتن گیاهـان در . است

گزینی مناسبی انجام خواهـد  معرض زمستان واقعی به
مطالعه با هدف بررسـی تحمـل بـه سـرماي این شد. 

هاي عدس متحمل به  گزینی ژنوتیپ به منظور بهعدس 
جهت کاهش خسارت سرما و  در شرایط مزرعه، سرما

موفقیت در کشت پاییزه عدس از طریق افزایش طـول 
دوره رشد رویشی و نیز مواجه شدن دوره زایشـی بـا 

آن افـزایش  بـه دنبـالشرایط مناسب آب و هـوایی و 
 طراحی و اجرا شد.عملکرد عدس 

  
  ها مواد و روش

 منظور بـه 1394-95 زراعـی سـال در مطالعـه این
 253 سـرماي به تحمل و رشدي خصوصیاتبررسی 

 یــاهیگ علــوم پژوهشــکده بـذر بانــک عــدس نمونـه
 ،کـالپوش( شـاهد رقـم پنج و مشهد فردوسی دانشگاه
 آزمـون قالـب در) گنابـادو  بیرجنـد ،ربـاط ،سرخس
ــابی ــدماتی ارزی ــت( مق ــه در) آگمن ــاتی مزرع  تحقیق
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 فردوسـی اهـدانشگـ در واقـع گیاهی علوم پژوهشکده
 دقیقـه 18 و درجـه 36 جغرافیـایی عـرض بـا مشهد

 رقیـش دقیقه 32و درجه 59 جغرافیایی طول و شمالی
 اجـرا آزاد دریـاي سـطح از باالتر متر 1030 ارتفاع با

  . شد
 دو زه،پـایی شـخم شامل زمین سازي آماده عملیات

 از قبـل بذور. بود زمین تسطیح و هم بر عمود دیسک
بـا ) Benlate 50%WP( بنومیـل کش قـارچ بـا کاشت

 200 تـراکم بـا سپس و ضدعفونیغلظت دو در هزار 
 متر سـانتی 150 به طول در دو ردیف مترمربع در بوته

 در دسـتی صـورت به متر سـانتی 70 ردیف فاصله با و
 کشت ماه آبان اول نیمه در خاك متري سانتی دو عمق
 دنـشـ سـبز از اطمینـان منظور به آبیاري اولین. ندشد

 و کاشـت از پـس بالفاصـله بذور یکنواخت و سریع
ــین ــاري، دوم ــد روز 20 آبی ــاري از بع ــام اول آبی  انج
 رشـد فصـل طـول در هـرز هـاي علف کنترل. گرفت

  .انجام شد دستیوجین  صورت به
گیاهـان  1394هاي هواشناسی سال  بر اساس داده

روز در معرض دماي  40در طی دوران رشد رویشی، 
در کمترین دما گراد قرار گرفتند.  زیر صفر درجه سانتی

گراد بود که در تاریخ  درجه سانتی -9/5طی این دوره 
کمترین متوسط . )1آذرماه به وقوع پیوست (شکل  20
 17/7ترتیب  در طی فصل رشد عدس بهدما  بیشترینو

گراد و متوسط میـزان بارنـدگی  سانتی درجه 47/21و 
  .متر بود میلی 03/22

  

  
  

  .1394-95مشهد طی فصل رشد عدس در سال  حداقل و حداکثر دما روزانه -1شکل 
Figure 1. Daily minimum and maximum temperature of Mashhad during Lentil growing season in 2015-2016.  

 
(شـامل  یاهانگ يدر طول فصل رشد مراحل رشد

) و درصـد بقـاء یدگیو رسـ یروز از کاشت تا گلده
 یـینمنظور تع زمستانه ثبت شد. بـه يسرما یرتحت تأث

ماه پس از سبز شدن و بالفاصله پس  یکدرصد بقاء، 
هر نمونه شـمارش و درصـد  یاهاناز زمستان، تعداد گ

 يبـه سـرما مقاومـت یـزانبقاء محاسبه شد. سـپس م
شـد. بـر  یـینها تع آن يبر اساس درصد بقا ها یپژنوت

 100-75 يدرصد بقـا يکه دارا ییها اساس، بوته ینا
عنوان مقـاوم،  درصد بـه 74-50مقاوم،  یارعنوان بس به

ــه 25-49 ــد ب ــل و  درص درصــد  24-0عنوان متحم
 ).16و  6شـدند ( يبند عنوان حساس به سرما دسته به

عملکـرد  يبوته، اجـزا ارتفاع زیفصل رشد ن یاندر پا
شامل تعداد غالف در هر بوته، دانه در غـالف و وزن 
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برداشـت  یصورت تصـادف صد دانه در پنج بوته که به
  و ثبت شد. یريگ شدند، اندازه

صفات  یانگینم یسهشاهدها و مقا یانسوار تجزیه
بـا اسـتفاده از  هـا یپدر شـاهدها و ژنوت یمورد بررس

 یسـهمنظور مقا انجام گرفت. بـه  Excel 2007افزار  نرم
شاهدها  یانگینعدس با م هاي یپصفات ژنوت یانگینم

صـفات در هـر  یريگ حاصـل از انـدازه يها ابتدا داده
شـد و بـا توجـه بـه  یانسوار یهکدام از شاهدها تجز

حداقل اختالف  یرمربعات به دست آمده مقاد یانگینم

اسـبه ) در سطح احتمال پنج درصد محLSD( دار یمعن
  شد.

  
  و بحث نتایج

 یابیانجام شده جهت ارز بندي یاساستفاده از مق با
مـورد مطالعـه در چهـار  یپژنوت 253تحمل به سرما، 

مقاوم به سرما، مقاوم به سـرما،  یاربس یب،گروه به ترت
شدند  بندي یاسمتحمل به سرما و حساس به سرما مق

  ).2(شکل 
   

                 
  در مشهد 1394-95 یعدس تحت تنش سرما در سال زراع یپژنوت 253بقاء در  یدرصد فراوان -2شکل 

Figure 2. Survival frequency percentage of 253 lentil genotypes under cold stress during 2015-2016, Mashhad 
  

بـا  هـا یپژنوت ینا یانگینم یسهحاصل از مقا یجنتا
عـدس از نظـر  هـاي یپژنوت ینداد ب انشاهد نش ارقام

 يا تنوع در گسـتره یندرصد بقاء تنوع وجود دارد که ا
درصـد  یندرصد مشاهده شـد.باالتر 100صفر تا  ینب

مشاهده شد  MLC8 یپدر ژنوت یزدرصد) ن 100بقاء (
عنوان یکـی از  زدگــی بـه ). تحمـل بـه یـخ1(جدول 

 تانسـخت زمسعوامل ضروري جهت بقاء در شـرایط 
مناسب جهـت  یو درصد بقاء روش شود یمحسوب م

 هـا یپژنوت ینتحمل به تنش سرما در بـ یزانم یابیارز
  ).18ذکر شده است (

ـــی  ـــی و زایش ـــد رویش ـــی دوره رش در بررس

هاي عدس در کشت پـاییزه در شـرایط آب و  ژنوتیپ
تعداد روز از کاشت تـا سـبز که هوایی مشهد مشاهده 

روز از گلدهی تـا  دو تعدا روز 186تا  157شدن بین 
 ).1بـود (جـدول  متغیـر روز 57تـا  28رسیدگی بین 
هاي کشت پاییزه در مقایسـه بـا کشـت  یکی از مزیت

که در این  بهاره افزایش طول دوره رشد رویشی است
توده مناسب تولید شده منجر بـه بهبـود  شرایط زیست

رسد با شناسایی  نظر می . به)1و  16( شود. رد میعملک
هاي مقاوم به سرما و بهبود دوره رشد رویشی  ژنوتیپ

توان انتظار داشت که  و زایشی گیاه در کشت پاییزه می
  عملکرد گیاه در کشت پاییزه بهبود یابد.
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ژنوتیپی که داراي درصـد  23بر اساس نتایج، بین 
ند، بیشترین ارتفـاع بوتـه درصد بود 75بقاي باالتر از 
ــپ  ــین  MLC291در ژنوتی ــل ب ــد. تفاض ــاهده ش مش

متر بـود  سـانتی 18فـاع بوتـه بیشـترین و کمتـرین ارت
ارتفـاع بوتـه، امکـان برداشـت  یشبا افزا ).1(جدول 

تـا حـد  يکـارگر هاي ینـهعدس فـراهم و هز یزهمکان
در برداشـت  یلمنظور تسـه . بـهیابـد یکاهش م یاديز

 هـاي یپژنوت ینیگز تـر اسـت در بـهعدس به یزهمکان
 25از  یشبـا ارتفـاع بـ هـاي یپمتحمل به سرما، ژنوت

عـدس  ین،) عالوه بر ا5( یرندمدنظر قرار گ متر یسانت
ارتفاع، تعـداد  یشرشد نامحدود است و با افزا یاهیگ

 نـهخواهد شد که بـر عملکـرد دا یدتول یشتريغالف ب
  ).1مثبت دارد ( یرتأث

ین غالف از سطح خاك مشـاهده از نظر ارتفاع اول
 18درصد از ارتفاعی بین  48ها  شد که در بین ژنوتیپ

ارتفـاع در  یشـترینب متر برخوردار بودنـد. سانتی 23تا 
(جدول  مشاهده شد MLC147و  MLC9 هاي یپژنوت

). عالوه بر ارتفاع بلند بوتـه، ارتفـاع تشـکیل اولـین 1
ات غالف در برداشت مکـانیزه و جلـوگیري از ضـایع

در ). 5محصول در حین برداشت حائز اهمیت اسـت (
 يبا درصد بقا يها یپژنوت ینمطالعه مشاهده شد ب ینا

در ارتفاع بوتـه و ارتفـاع  یاديدرصد تنوع ز 75 يباال
 یلپتانسـ ینغالف وجود داشت، که از ا یناول یلتشک

 یلمنظور تسه عدس به هاي یپژنوت ینیگز در به توان یم
  استفاده کرد. یزهمکان برداشت یاتدر عمل
 75 بــاالي بقــاي درصــد بــا هــاي ژنوتیپ بـین در

شــد.  مشــاهده تنــوع دانـه عملکــرد لحــاظ از درصـد
مشـاهده  MLC415باالترین عملکرد دانه در ژنوتیـپ 

 و کمتـرین دانـه عملکـرد بـاالترین شد. تفاضل بـین
  ).1 جدول( گرم در مترمربع بود 60دانه  عملکرد

ترتیب  توده بـه کرد زیسـتبیشترین و کمترین عمل
مشـاهده شـد  MCL213و  MCL415هاي  در ژنوتیپ

مثبت و  یرثأت یاهطول دوره رشد گ یشافزا). 1(جدول 

دارد. در  یـاهو دانه گتوده  زیستبر عملکرد  داري یمعن
طـول دوره رشـد  یشافـزا یلدل عدس به ییزهکشت پا

مناسب  یطبا شرا یشیمواجه شدن دوره رشد زا یاه وگ
عملکــرد دانـــه و عملکـــرد  یـــزانم یی،هــوا آب و

 لـوبیبا کشت بهاره به نحـو مط یسهدر مقاتوده  زیست
 یـاهنشـان داد در گ يامطالعـه یج. نتـایابـد یم یشافزا

 ییزهطـول دوره رشـد در کشـت پـا یشنخود بـا افـزا
دوام سـطح بـرگ،  ی،تعـداد شـاخه جـانب یاه،ارتفاع گ

بـا  سـهیو عملکـرد دانـه در مقاتوده  زیسـتعملکـرد 
 ).12یافـت ( یشافـزا داري یمعنـ طور کشت بهاره بـه

دهد که عملکـرد دانـه  نتایج بعضی مطالعات نشان می
مراتب بیشـتر از کشـت بهـاره  عدس در کشت پاییز به

  ).  10و 1، 7بوده است (
 ینو کمتـر یشـترینب ینتفاضل بـ یج،بر اساس نتا

 بود. 71و  77 یبترت تعداد غالف پر و پوك در بوته به
و  MLC218 یــپتعــداد غــالف پــر در ژنوت یشــترینب
مشاهده شد  MLC72 یپغالف پوك در ژنوت یشترینب

 ییزهبودن فصل رشد در کشت پـا ی). طوالن1(جدول 
نـور  جذب یشافزا یجهسطح برگ در نت یشترتوسعه ب

ــه يمــواد فتوســنتز یشــترب یــدو تول دنبال خواهــد  را ب
 داشت.

گـرم در  72/4بیشترین وزن صد دانه بـا میـانگین 
ــرین وزن  MCL420و  MCL212هــاي  ژنوتیپ و کمت

ــانگین  ــا می ــه ب ــد دان ــرم در ژنوتیپ 66/1ص ــاي  گ ه
MCL8،MCL163 ،MCL175 ،MCL175 ،MCL169 

). شـرایط مسـاعد 1مشاهده شـد (جـدول MCL83 و
دمایی در دوران پر شدن دانه از عوامل مـؤثر بـر وزن 

طـول  صد دانه عدس ذکر شده است. میانگین دمـا در
). دمـاي 1گراد بود (شـکل درجه سانتی 21این مدت 

 30تـا  18مناسب در طول مدت پر شـدن دانـه بـین 
  ).14گراد گزارش شده است (درجه سانتی

اي جهـت  در این مطالعه از روش تجزیـه خوشـه
هاي عدس از لحاظ صـفت درصـد  ژنوتیپ بندي گروه
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ــاس  ــن اس ــر ای ــتفاده شــد. ب ــه ســرما اس ــت ب مقاوم
بندي شـدند  اي عدس در چهار گروه تقسـیمه ژنوتیپ

  MCL8،MCL163 MCL89هـاي  ). ژنوتیپ3(شکل 
  در یک خوشه قرار گرفتند. MCL415و 

  

  
  

  در مشهد 1394-95 یسال زراع ییزهدر کشت پاهاي عدس بر اساس درصد بقاء  اي ژنوتیپ بندي خوشه گروه -3شکل 
Figure 3. Cluster grouping of lentil genotypes based on survival percentage in autumn sowing  

during the growing year 2015-2016, Mashhad 
  

  گیري کلی نتیجه
هاي عـدس  نتایج این مطالعه نشان داد بین ژنوتیپ

زدگی زمستانه تنوع زیادي  از نظر تحمل به سرما و یخ
هاي متحمـل بـه  ژنوتیپ گزینی وجود دارد و امکان به

ژنوتیپ)  23ها ( نه درصد از ژنوتیپ .سرما وجود دارد
ــاالتر از  ــاء ب ــه 75داراي بق ــد و ب ــد بودن عنوان  درص

شـدند و بنـدي  هاي بسیار مقاوم به سرما طبقه ژنوتیپ
مقاوم بـه سـرما  ژنوتیپ) 79ها ( یپدرصد از ژنوت 31

 پیـدرصـد) در ژنوت 100درصد بقاء ( ینباالتر. بودند
MLC8 یـپدر ژنوت یشترین ارتفاع بوتهب. مشاهده شد 

MLC291 ـــه ـــرد دان ـــپدر ژنوت و عملک  MLC93 ی
هـاي  اي ژنوتیـپ . بر اساس تجزیه خوشهمشاهده شد

MCL8،MCL163 MCL89   وMCL415  ــک در ی

خوشه از لحاظ مقاومت به سرما قرار گرفتند. با توجه 
تـوده به اینکه باالترین عملکرد دانه و عملکرد زیست 

رسد این  مشاهده شد به نظر می MLC415در ژنوتیپ 
گزینـی برخـوردار  ژنوتیپ از پتانسیل مناسبی جهت به

ترین دما در سال اجـراي  که پایین باشد. با توجه به این
و نتـایج  گراد ثبـت شـد  درجه سـانتی -9/5آزمایش، 

گزینی در مزرعه به دلیل وجود تنوع در زمان، مکان  به
ترل بودن شـدت سـرما از تنـوع زیـادي و غیرقابل کن

هـاي مکمـل جهـت  اجـراي آزمایشبرخوردار است، 
هـا و ارزیـابی  تأیید تحمـل بـه سـرماي ایـن ژنوتیپ
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