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  چكيده
هـاي   بر پايه بلـوك هاي خردشده  كرت ماشك كركدار از نظر واكنش نسبت به تنش خشكي در قالب طرح            ژنوتيپ ۱۲تعداد  

شناسـي مركـز تحقيقـات كـشاورزي ومنـابع طبيعـي اسـتان         مزرعـه تحقيقـاتي بـاغ گيـاه    كامل تصادفي در سه تكـرار در    
در ) بدون تنش، تنش متوسط و تنش شديد       (تيمارهاي آبياري .  مورد آزمايش قرار گرفتند    ۱۳۸۲ شرقي در سال    آذربايجان

، عـرض  اميـ ن بوته، طول فاعارت مانند يات صفيبررسدر اين . ند شد منظوري فرعيهاها در کرتپي و ژنوت ي اصل يهاکرت
 در بوته، تعداد دانـه در بوتـه، تعـداد شـاخه جـانبي، شـاخص برداشـت،        امين، وزن هزاردانه، تعداد امين، تعداد دانه در     امين
را بـه  ) به جز تعداد دانه در نيام(تنش خشکي کليه صفات . ديگردگيري  اندازه يدر طول فصل زراع  عملكرد دانه   و  وماس  يب

تعـداد  . ترين مقدار کاهش را در اثر تنش خشکي نشان دادندعملکرد دانه و بيوماس بيش.  تحت تاثير قرار داد  دارطور معني 
در عين حال کـاهش  . تر از ساير اجزاي عملکرد دانه از تنش خشکي متاثر شدند نيام در بوته و تعداد دانه در بوته نيز بيش         

داري بين ژنوتيپ و شـرايط تـنش بـراي صـفات مهمـي          متقابل معني  ها يکسان نبود و اثر    ارزش صفات براي کليه ژنوتيپ    
.  گرديـد مانند بيوماس، عملکرد دانه، شاخص برداشت، تعداد نيـام در بوتـه، تعـداد دانـه در بوتـه و ارتفـاع بوتـه مـشاهده               

ط  متوسـ يط تـنش خـشک  يدر شـرا  نشان داد كـه  TOL و STIهاي  هاي ماشك كركدار بر اساس شاخص  ارزيابي ژنوتيپ 
از .  را از نظر عملکرد دانـه دارا هـستند     يزان تحمل به خشک   ين م يشتريب) هياز ترک  (۷و شماره   ) ايتالياز ا  (۹پ شماره   يژنوت

 ييد شناسـا ي متوسـط و شـد  يهـا  مطلوب در برابر تـنش يهاپيژنوتزمره  در ۶ و ۳ شماره   يهاپيز ژنوت يوماس ن ينظر ب 
  . شدند
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Abstract 

This study was carried out to evaluate the effects of drought stress on 12 genotypes of vetch (Vicia 

dasycarpa) at the experimental field of Agriculture and Natural Resources Center of East 

Azarbaijan Province during 2003. Field trial was conducted as a spilt plot design based on 

randomized complete blocks with three replications. Drought treatments (normal, medium and 

severe stress conditions) were included in main plots and the genotypes were allocated in subplots. 

During the growing season, plant height, pod length, pod width, number of grains per pod, 1000 

grain weight, number of pods per plant, number of grains per plant, number of axillary branches,  

harvest index, biomass and grain yield were measured. Drought stress effected all traits (except 

number of grains per pod) significantly. Greatest amount of reduction in value due to water stress 

belonged to grain yield and biomass. Number of pods per plant and number of grains per plant were 

affected by drought more than other yield components. However, the adverse effect of water stress 

was not similar for all genotypes and there were significant genotype by environment interaction for 

important characters such as biomass, grain yield, number of pods per plant, number of grains per 

plant and plant height. Evaluation of the genotypes based on drought tolerance indices (STI and 

TOL) indicated that under medium water stress environment the genotypes 9 (from Italy) and 7 

(from Turkey) showed better drought tolerance performance in terms of grain yield. Regarding 

biomass, the genotypes 3 (from Italy) and 6 (from Australia) were recognized as the most 

appropriate genotypes for hoth medium and severe drought stress conditions.  
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  مقدمه

از جملــه گياهــان ) Vicia dasycarpa(ماشــك كركــدار 
ــه ــت و    -اي علوف ــيري اس ــوالت سردس ــره بق ــي تي  مرتع

تواند همانند يك گياه يك ساله، دو ساله يا چنـد سـاله               مي

ايـن گيـاه بـومي اروپـا و آسـيا بـوده و در               . رفتار نمايـد  
اي از نــواحي جغرافيــايي بــا عــرض شــمالي تــا  محــدوده

ماشك كركدار گياهي روز  . كند  شد مي جنگلهاي مرطوب ر  
 سـاعت  ۱۴بلند بوده و براي گلدهي به روزهاي بيشتر از          



 ١٣٥                                  هاي ماشك كركدار در شرايط تنش خشكي                                                                    ارزيابي ژنوتيپ

ايــن گيــاه بماننــد ســاير گياهــان نيازمنــد  . نيازمنــد اســت
 رشـد و توســعه بــوده و  بــرايشـرايط محيطــي مناسـب   

كـشي مناسـب و حتـي     زه توان آنرا در هر نوع خاك با  مي
كركــدار بــه ماشــك . در خاكهــاي فقيــر نيــز كــشت كــرد 

ــرات  ــدوده اســيديتهتغيي ــوده و مح ــاوم ب اي از   خــاك مق
كند و به اين علـت    را تحمل مي۲/۸ تا قليائيت    ۹/۴اسيديته  
هاي اسيدي غيـر قابـل تحمـل بـراي      توان در خاك   آنرا مي 

اين نوع ماشك در مراحـل      . كشت كرد نيز  يونجه و شبدر    
ابتدايي رشد نسبت به خشكي حساس بـوده ولـي پـس از         

رشـد  . گـردد    مراحل در برابر خشكي نسبتاً مقاوم مي       اين
بيـشتر  ريشه عميق ماشك كركدار نشان دهنـده مقاومـت       

هـا   اين گياه جهت تعليف دام. باشد  آن در برابر خشكي مي    
و به عنوان يك محصول پوشش دهنده باغات و مراتـع و            

گيـرد و بـا       د سبز نيز مورد استفاده قرار مي      وكبه عنوان   
يشي فراوان بر علفهاي هرز غالب بوده و        داشتن رشد رو  

 در ريشه اثرات    ١زولينونيلسا ايزوك -۳با دارا بودن ماده     
  ).۲۰۰۴نام  بي(اي دارد  آللوپاتيك بر ساير گياهان علوفه

ترين خطرات براي توليـد موفـق         خشكي از عمده  
 در حـال حصوالت زراعي در ايران و سـاير كـشورهاي    م

افتد كه  قعي اتفاق مي خشكي مو . شود  محسوب مي توسعه  
حيطـي باعـث تـنش در گيـاه     تركيبي از عوامل فيزيكي و م 

مقاومت بـه خـشكي در   ). ۱۳۷۱ا و كوچكي ينسرمد(شود  
 در توليـد    گيـاه مفهوم كشاورزي اشاره بـه توانـايي يـك          

هاي اقتصادي خود با آب محـدود دارد، ولـي در        فرآورده
يا گونه مفهوم تكاملي مقاومت به خشكي توانايي يك گياه      

به زنده ماندن و نهايتاً توليـد مثـل در شـرايط كمبـود آب        
خـشكي را نتيجـه     ) ۱۹۹۵(ي  سليكـ پ و ماگروكوشـو . است

 و عنــوان كردنــدبارنــدگي كــم، دمــاي زيــاد و وزش بــاد 
واكنش گياه به آن را وابسته به مراحل فيزيولوژيك گيـاه          

اي مختلـف، از  كارهوسـاز گياهـان از طريـق     . نمودندذكر  
تيكـول، كـاهش    وتر كـردن ك     ها، ضخيم   بستن روزنه جمله  

سطح تعرق كننده، افـزايش وزن و طـول ريـشه، افـزايش             
هــا، بــاال نگهداشــتن شــدت فتوســنتز،  برخــي از پــروتئين

                                         
1 -3- isoxazolinonyl 

توانند در برابـر خـشكي       كاهش تنفس و تنظيم اسمزي مي     
گياهـان مقـاوم بـه خـشكي        ). ۱۹۸۰لويـت   (مقاومت كننـد    

هـاي   ش خشكي و در سـال آنهايي هستند كه در شرايط تن 
 تـا حـداكثر     نـد كم باران محصول بيشتري داشـته و قادر       

هـاي پـر      ي مناسـب را در سـال      طـ استفاده از عوامـل محي    
  ). ۱۳۶۸كوچكي (د نبعمل آورباران 

هـاي بـه نـژادي،       يكي از اهداف استراتژيك در برنامه     
 سازگار براي كشت در يـك يـا     معرفي يك يا چند ژنوتيپ    

برخي از محققين به گـزينش در شـرايط   چند منطقه است،   
در صورتي كه   ) ۲۰۰۳برتلن و همكاران    (مطلوب معتقدند   

اي نيــز گــزينش در شــرايط داراي تــنش را پيــشنهاد  عــده
گروهـي نيـز گـزينش در هـر دو          ). ۱۹۹۴راتجن  (اند    كرده

بيـرن و   (داننـد     محيط داراي تنش و مطلوب را مناسب مي       
 ارزيـــابي  رهـــاي معيااز مهمتـــرين   ).۱۹۹۵همكـــاران  

هـا بـه شـرايط محيطـي، اثـر متقابـل              العمل ژنوتيـپ    عكس
پايـداري عملكـرد يـك ژنوتيـپ از         .  محيط است  باژنوتيپ  

طريق عدم تغييرات قابل مالحظه اثرات متقابل ژنوتيپ بـا          
محيط وقتـي كـه شـرايط محيطـي ثابـت نباشـد ارزيـابي               

بـر  ) ۱۹۹۲(دز نـ نارف ).۱۹۸۱لين  بروزيـل و هـام    (شود    مي
ها به شرايط محيطي داراي تنش يا         س واكنش ژنوتيپ  اسا

  :بدون تنش آنها را به چهار گروه تقسيم كرد
هايي كه در هر دو محيط از نظر عملكرد           ژنوتيپ -۱

برتــري نــسبي داشــته و عملكــرد بــااليي توليــد  
  .دنكن مي

هـايي كـه فقـط در شـرايط بـدون تــنش        پژنوتيـ  -۲
 .عملكرد بااليي دارند

رايط تنش عملكـرد نـسبي      هايي كه در ش     ژنوتيپ -۳
ها اساسـاً بـه شـرايط     اين ژنوتيپ. باالتري دارند 

،  ورسعلـت ه محيطي مناسب حساس بـوده و بـ      
ها  رشد رويشي زياد و يا ابتال به آفات و بيماري    

 .كنند در شرايط مطلوب عملكرد كمتري توليد مي

تـنش  واجد هايي كه در شرايط مطلوب و    ژنوتيپ -۴
 . دارند عملكرد كمي
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العمــل  هــاي متفــاوتي بـراي ارزيــابي عكــس  شـاخص 
 و ها در شرايط محيطي مختلف و تعيـين مقاومـت      ژنوتيپ

) ۱۹۸۱(روزيل و هامبلين    . حساسيت آنها ارايه شده است    
شـاخص  .  را معرفي نمودنـد    MP٢ و   TOL١ هاي  شاخص

TOL    اختالف عملكرد يك ژنوتيـپ در شـرايط        عبارت از
هـا بـا    ابي ژنوتيـپ در ارزي. باشد تنش ميداراي مطلوب و   

 نــشانگر TOL، مقـدار بـاالي   TOLاسـتفاده از شـاخص   
هـا بـر      حساسيت ژنوتيپ به تنش بوده و انتخاب ژنوتيـپ        

بـا اسـتفاده از   . گيـرد    صورت مي  TOLاساس مقادير كم    
هـاي گـرده دوم و     امكـان تفكيـك ژنوتيـپ   TOLشاخص  

) ۱۹۹۲(بنـدي فرنانـدز       سوم از يكديگر بر اسـاس تقـسيم       
ــود دارد ــدز . وج ــي STIشــاخص ) ۱۹۹۲(فرنان  را معرف

هـاي پايـدارتر داراي    بر اساس اين شاخص ژنوتيپ    . نمود
رود كـه بـا      بنابراين انتظار مـي   .  هستند STIمقادير باالتر   

هـاي گـروه اول از سـاير          استفاده از اين شاخص ژنوتيپ    
در شاخص پيشنهادي فرناندز . گروهها قابل تفكيك باشند 

ــدار ) ۱۹۹۲( 2مق
py    ــه ــرد هم ــانگين عملك ــع مي ــه مرب  ك

 pyها در شرايط بدون تنش است ثابـت بـوده و      ژنوتيپ
 به ترتيب نشانگر عملكرد يك ژنوتيـپ در شـرايط           syو  

  . بدون تنش و داراي تنش است
تـرين   هدف از اجراي اين آزمايش تعيين پر محـصول   

 و عملكرد دانه وماسيبهاي ماشك كركدار از نظر     پژنوتي
 به تحملهاي كمي   شاخصاز طريقتنش واجد در شرايط   
  .خشكي بود

  
  ها مواد و روش

شامل پـنج ژنوتيـپ     مورد آزمايش   مواد ژنتيكي   
از كشور تركيـه، چهـار ژنوتيـپ از كـشور ايتاليـا و سـه             

ــان  ــپ ازكــشورهاي لبن ــود و اســتراليا ، ســوريهژنوتي . ب
شناسي مركز تحقيقات كـشاورزي و        يش در باغ گياه   آزما

اين مكـان  . منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي اجرا شد    

                                         
1Tolerance 
2Mean Productivity 

داراي اقليم نيمه خشك با خـاك سـطحي سـنگين و خـاك         
به طوري كه از نظـر بافـت داراي        . عمقي كامالً شني است   

. است درصد رس    ۱۴ درصد سيلت و     ۲۴ درصد شن،    ۶۲
 دســي ۹۵/۴باع خــاك آن هــدايت الكتريكــي عــصاره اشــ 

هـاي انجـام     گيـري   باشد و طبـق انـدازه       زيمنس بر متر مي   
.  اسـت  ۴/۸شده قليائيت خـاك در حـد ضـعيف و معـادل             

 معــادل ۸۱-۸۲مقــدار بارنــدگي در ايــن مركــز در ســال  
 دماي حداقل و حداكثر در سال  متر و ميانگين    ميلي ۴/۲۴۶

گراد   درجه سانتي۵۳/۱۸ و ۵۷/۷ به ترتيب ۸۱-۸۲زراعي  
 ميليمتـر   ۲/۱۸۳۷ ميزان تبخير نيز در طي ايـن مـدت           .بود

  .ثبت شد
بـر  هاي خـرد شـده        كرتآزمايش در قالب طرح     

كـرت  (پايه بلوكهاي كامل تصادفي در سه سطح آبيـاري          
در ) كـرت فرعـي  ( ژنوتيپ ماشك كركـدار    ۱۲و با   ) اصلي

تعـداد رديـف    .  انجام شد  ۱۳۸۲سه تكرار در سال زراعي      
. بود) متر( ۵/۱ ∗ ۳  و ابعاد هر كرت    ۴ت  كاشت در هر كر   

اعمـال تـنش    .  كاشـته شـدند    ۱۳۸۲ فروردين   ۲۴بذور در   
حـدهاي آزمايـشي انجـام      گلدهي در وا  % ۱۰آبي به هنگام    

هـا هـر پـنج        ژنوتيـپ ) بدون تـنش  (بياري  درشرايط آ . شد
 بار بـود آبيـاري شـدند و بـه         ۸روز يكبار كه در مجموع      

ــزان  ــر آب دريافــت كرد۴۸۰مي ــد ليت در شــرايط تــنش . ن
 بــار ۴متوسـط آبيــاري هـر ده روز يكبــار و در مجمـوع    

در .  ليتـر آب دريافـت كردنـد   ۲۴۰هـا    انجام شد و ژنوتيپ   
شرايط تنش شديد هيچگونه آبيـاري صـورت نگرفـت تـا            

.  به شرايط كشت ديم نيـز بررسـي شـود      گياهواكنش اين   
به منظور جلوگيري از رقابت علفهاي هرز در اوايل رشـد       

مرحله استقرار گياه مبارزه مكانيكي با علفهاي هرز در         و  
واحـدهاي آزمايـشي داراي تـنش       . چهار نوبت انجام شـد    

 در اوايـل تيـر مـاه همـان سـال و             )بـدون آبيـاري   (شديد  
واحدهاي بدون تنش و داراي تنش متوسط به علت تاخير          

از هر واحد . در رسيدگي در اواخر تير ماه برداشت شدند     
ز حدف دو رديف كناري به عنوان حاشـيه      آزمايشي بعد ا  

 و عملكرد دانـه در   وماسيبها،     متر از انتهاي رديف    ۵/۰و  
بـراي تعيـين    . گيـري شـد      متـر مربـع انـدازه      ۵/۴احت  مس



 ١٣٧                                  هاي ماشك كركدار در شرايط تنش خشكي                                                                    ارزيابي ژنوتيپ

هـاي واقـع در سـطح مـذكور كـف بـر                كليه بوته  وماسيب
ــد ــپس  وگرديـ ــك در سـ ــاي آون يـ ــه ۸۰ در دمـ  درجـ
 ن تـوزي عـداً  ساعت قـرار گرفتنـد و ب    ۴۸راد بمدت   گ  سانتي
هـاي موجـود      تمامي دانه از توزين   عملكرد دانه نيز    . شدند

 .بدسـت آمـد  هـاي واقـع در ايـن سـطح            هاي بوتـه    اميندر  
 مانند عـرض    ي صفات ين، در طول فصل زراع    يعالوه بر ا  

ام در بوته، تعـداد دانـه در بوتـه،          يام، تعداد ن  يام، طول ن  ين
 و ياخه جـانب ام، وزن هزار دانه، تعداد شـ  يتعداد دانه در ن   

ز از يـ شـاخص برداشـت ن  .  شـدند  يريگارتفاع بوته اندازه  
  . ديوماس محاسبه گرديببر نسبت عملکرد دانه 
هاي مورد  ژنوتيپ ،هاهانس داديه واريبعد از تجز

و عملكرد دانه در وماس يب STIمطالعه بر اساس شاخص  
  .سه قرار گرفتنديمورد مقاشرايط تنش متوسط و شديد 

  
  حثنتايج و ب

بر اساس نتايج حاصل از تجزيـه واريـانس بـين         
هاي آبياري براي تمامي صفات بجز تعـداد دانـه در             رژيم

دار وجود داشت كه نشان دهنده تـاثير           اختالف معني  امين
در بـين  . بـود گيـري    بر صفات مـورد انـدازه     تنش خشكي   

جملـه  از هـاي مـورد مطالعـه بـراي اكثـر صـفات           ژنوتيپ
دار مشاهده شد كـه        اختالف معني   و عملكرد دانه   وماسيب

بيانگر وجود تنوع ژنتيكي كافي به منظـور گـزينش بـراي          
   ژنوتيـپ ∗هـاي آبيـاري    اثر متقابل رژيـم  . بوداين صفات   

عملكــرد دانــه، ومــاس، يب بــراي تعــدادي از صــفات ماننــد
 در بوته، تعداد دانه در بوته و امينشاخص برداشت، تعداد 

دار شد كه حـاكي از تـاثير پـذيري غيـر               معني ارتفاع بوته 
  ).۱جدول (ها از شرايط متفاوت تنش بود  يكنواخت ژنوتيپ

 ماشـک کـردار در      يهـا پيـ ن صفات ژنوت  يانگيم
د ي متوسـط و شـد     يهـا  و تنش  يط بدون تنش خشک   يشرا

ر يه صـفات تحـت تـاث      يـ  کل .شـود ي مشاهده م  ۲در جدول   
شـدت تـنش   ش ي قرار گرفتند و بـا افـزا     ي تنش خشک  يمنف
شتر يـ عملکرد دانه ب  . افتي يشترين صفات کاهش ب   يانگيم

 قـرا رگرفـت بـه       ير تنش خـشک   ير صفات تحت تاث   ياز سا 
% ۵۶زان کـاهش حـدود      ي که در اثر تنش متوسط م      يطور

. ل نــشدي تــشکياز دانــهيــد نيط تــنش شــديدر شــرا. بـود 
ن يشتريـ وماس و شاخص برداشت بعد از عملکرد دانه ب يب

 ۳۶ومـاس  ين بيانگيدر تنش متوسط م  . ندافت را نشان داد   
زان يم. افتي درصد کاهش    ۳۱درصد و شاخص برداشت     

د نـسبت بـه حالـت       يط تـنش شـد    يوماس در شرا  يکاهش ب 
 عملکـرد   ين اجـزا  ياز بـ  .  درصد بود  ۵۰بدون تنش حدود    

تعـداد دانـه در     در مرتبـه اول و      ام در بوتـه     يـ دانه تعداد ن  
ن يبنـابرا . ر شـدند  متاثياز تنش خشکدر مرتبه دوم    بوته  

ط تـنش  يرسـد کـه افـت عملکـرد دانـه در شـرا       يبه نظر م  
. ن دو صفت بـوده اسـت      ي از کاهش ا   يشتر ناش ي ب يخشک

، عـرض  ين صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانب  يبعد از ا  
 واقـع   يانبـار تـنش خـشک     ير ز يام تحت تـاث   يام و طول ن   ين

کاهش وزن هزار دانه در اثر تنش متوسـط چنـدان        . شدند
  . ابل توجه نبودق

هـاي   شـاخص از نظـر  هـا    ژنوتيـپ  واکنشميزان  
ــه خــشكي تحمــل ــه و  TOL و STI ب ــراي عملكــرد دان  ب

جهـت تعيـين   د يتـنش متوسـط و شـد   در شرايط   وماس  يب
 يهـا در جـدول هاي متحمل به خشكي       مناسبترين ژنوتيپ 

هـا از نظـر   ژنوتيـپ نش يار گـز يـ  مع . درج شده است   ۴ و ۳
در عين حـال، اگـر      .  بود STI شاخص   مقاومت به خشکي  

 تقريبــاً برابــري بودنــد STIدو ژنوتيــپ داراي شــاخص 
 كمتــري داشــت بــه عنــوان TOLژنــوتيپي كــه شــاخص 

تر در نظـر گرفتـه شـد و بـر ايـن اسـاس                ژنوتيپ مطلوب 
هـا در برابـر تـنش خـشكي گـزينش             ترين ژنوتيـپ    متحمل
در شرايط تـنش متوسـط و از نظـر عملكـرد دانـه              . شدند

ــپ شــمار ــااز  (۹ه ژنوتي ــا ) ايتالي ــب STI=۹۳/۰ب ن يشتري
ــ را يزان تحمــل خــشکيــم هــا نــشان داد پدر بــين ژنوتي
 در مرتبـه    STI = ۷۴/۰ بـا    ۷ژنوتيـپ شـماره     ). ۳جدول  (

دامنـه  . بعدي از نظر ميزان تحمل تنش خشکي قرار داشت     
STI ۴۰/۰ در محدوده ۱۱ و ۲، ۱۰، ۵، ۶، ۱۲هاي   ژنوتيپ 

داري ر با برخو۸ و ۴،  ۲،  ۱ي  هاژنوتيپ.  واقع شد  ۵۶/۰تا  
ها به  تر از بقيه ژنوتيپ   ، حساس STIترين مقادير   از پايين 

 بنابراين چنـين بنظـر  .  شرايط تنش متوسط خشکي بودند   
   رسد اگر منظور از كاشت اين گياه استحصال دانه آن مي
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 ١٣٩                                  هاي ماشك كركدار در شرايط تنش خشكي                                                                    ارزيابي ژنوتيپ

تـوان    در مناطق مواجه با كم آبي و كم آبياري باشـد مـي    
 در مرتبه بعدي از ژنوتيپ ۹ماره  با استفاده از ژنوتيپ ش    

هاي صحيح زراعي به عملكـرد         با اعمال مديريت   ۷شماره  
و ) ۱۳۸۰(نورمند مويـد  . مطلوب و قابل قبولي دست يافت    

ــاران   ــدي و همک ــاي  در بررســي شــاخص ) ۲۰۰۶(احم ه
 را بــه STIمقاومــت بــه خــشكي در گنــدم نــان شــاخص 

د دانـه   هاي كارآمد در تعيين عملكر      عنوان يكي از شاخص   
هاي متحمل به خشكي را بـه وسـيله    ذكر كردند و ژنوتيپ  

نيـز در   ) ۲۰۰۸(پـورداد   . اين شـاخص شناسـايي نمودنـد      
 را بعنـوان    STIهاي گلرنگ شاخص    مطالعه روي ژنوتيپ  

ــاخص  ــرين ش ــصول    بهت ــر مح ــت معرفــي پ تــرين   جه
هاي متحمل به خشكي در شرايط مطلوب و داراي       ژنوتيپ

زاده و همکـاران    ر ايـن، سـميع    افـزون بـ   . تنش عنوان كرد  
اثر تنش خشکي را بر عملکـرد دانـه و اجـزاي آن         ) ۱۳۷۷(

 رقم نخود مـورد بررسـي قـرار دارنـد و شـاخص       ۷۲در  
STI را مناسبترين معيار تحمل به خشکي در نظر گرفتند  .

در شرايط تـنش شـديد، بعلـت شـدت تـنش اعمـال شـده                
و بعلـت   ها به مرحله رسيدگي فيزيولوژيك نرسـيدند          دانه

  . هاي تنش انجام نشد ها، ارزيابي شاخص عدم تشكيل دانه

ــاس    ــر بيوم ــنش متوســط و از نظ در شــرايط ت
داراي ) به ترتيب از ايتاليـا و اسـتراليا       (۶ و   ۳هاي    ژنوتيپ

ــم  STIهــاي  شــاخص ــك به ــاً نزدي ) ۰۰/۱ و ۱۱/۱( تقريب
 TOLبا دارا بـودن شـاخص       ) ايتاليا (۳بودند كه ژنوتيپ    

ــر  ــپ  ) ۳۰۲(كمت ــا ژنوتي ــسه ب جــزو ) ۳۳/۵۴۹ (۶در مقاي
جـدول  (هاي متحمل تر به خشكي شناسـايي شـد            ژنوتيپ

 ۷۸/۰ و STI ۸۲/۰ بـه ترتيـب بـا       ۱۱ و   ۹ يهاژنوتيپ). ۴
بنابراين در مناطق مواجـه بـا   . در مراتب بعدي واقع شدند   

خشكي كمتر جهت دستيابي بـه بيومـاس مطلـوب انتظـار            
در صورت بـروز    ) ايتاليااز   (۳رود كه ژنوتيپ شماره       مي

در . تنش خشكي از بيوماس قابل قبـول برخـوردار باشـد         
هاي شـماره  شرايط تنش شديد و از نظر بيوماس ژنوتيپ      

 ۸/۰ و ۰/۱ برابـر بـا   STI به ترتيـب بـا  ) ايتاليااز   (۶ و ۳
ــه ســاير    ــسبت ب ــن شــاخص ن ــدار اي داراي بيــشترين مق

متحمـل در   هـاي      و بنابراين جزو ژنوتيپ    ندها بود   ژنوتيپ
بـه  . هاي متوسـط و شـديد محـسوب گرديدنـد           برابر تنش 

 و در ۳توان  ژنوتيپ شماره       طور کلي در اولويت اول مي     
به توليد   يابي دست يبرارا   ۶اولويت بعدي ژنوتيپ شماره     

هـا و يـا سـاير مـصارف      حداكثر علوفه جهـت تعليـف دام      
   .سيلويي توصيه نمود

  
  ط تنش متوسطي در شراهاي تحمل به خشكي براي عملكرد دانه شاخصاز نظر  ماشك كركدارهاي  يپژنوتواكنش  برآورد ميزان -۳جدول 

    )کيلوگرم در هکتار( عملکرد دانه  

STI TOL ژنوتيپ  بدون تنش  تنش متوسط  
۱۴/۰  ۳۳/۴۱  ۰۰/۲۴  ۳۳/۶۵  ۱  
۴۲/۰  ۰۰/۴۷  ۶۶/۴۸  ۶۶/۹۵  ۲  
۲۴/۰  ۶۶/۳۵  ۰۰/۳۷  ۶۶/۷۲  ۳  
۲۸/۰  ۰۰/۶۰  ۳۳/۳۳  ۳۳/۹۳  ۴  
۴۹/۰  ۳۴/۷۳  ۶۶/۴۵  ۰۰/۱۱۹  ۵  
۵۶/۰  ۰۰/۹۵  ۳۳/۴۴  ۳۳/۱۳۹  ۶  
۷۴/۰  ۳۳/۶۰  ۳۳/۶۵  ۶۶/۱۲۵  ۷  
۳۱/۰  ۶۷/۴۵  ۳۳/۴۰  ۰۰/۸۶  ۸  
۹۳/۰  ۶۷/۶۹  ۳۳/۷۲  ۰۰/۱۴۲  ۹  
۴۳/۰  ۳۳/۴۴  ۳۳/۵۰  ۶۶/۹۴  ۱۰  
۴۰/۰  ۳۴/۵۰  ۶۶/۴۵  ۰۰/۹۶  ۱۱  
۵۶/۰  ۳۳/۸۵  ۰۰/۴۷    ۳۳/۱۳۲  ۱۲  
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   وماسيبهاي تحمل به خشكي براي  شاخصاز نظر ماشك كركدار  ايه  ژنوتيپواكنش برآورد ميزان -۴جدول 
STI TOL لوگرم در هکتاريک (وماسيب(  

  بدون تنش   متوسط  تنش  تنش شديد   تنش متوسط  تنش شديد  تنش متوسط  تنش شديد
  ژنوتيپ

۴۳/۰  ۵۷/۰  ۳۴/۴۹۹  ۶۷/۳۸۰  ۶۶/۳۷۶  ۳۳/۴۹۵  ۰۰/۸۷۶  ۱  
۳۸/۰  ۴۱/۰  ۳۳/۳-  ۶۶/۵۶-  ۳۳/۵۳۹  ۶۶/۵۹۲  ۰۰/۵۳۶  ۲  
۰۳/۱  ۱۲/۱  ۶۷/۳۶۵  ۰۰/۳۰۲  ۶۶/۷۲۲  ۳۳/۷۸۶  ۳۳/۱۰۸۸  ۳  
۲۸/۰  ۴۴/۰  ۰۰/۳۶۶  ۶۷/۱۸۵  ۰۰/۳۱۶  ۳۳/۴۹۶  ۰۰/۶۸۲  ۴  
۴۵/۰  ۶۰/۰  ۶۷/۳۰۳  ۶۷/۱۴۲  ۳۳/۴۵۲  ۳۳/۶۱۳  ۰۰/۷۵۶  ۵  
۸۰/۰  ۰۰/۱  ۳۳/۶۷۴  ۳۳/۵۴۹  ۳۳/۵۱۶  ۳۳/۶۴۱  ۶۶/۱۱۹۰  ۶  
۲۹/۰  ۵۰/۰  ۶۷/۳۸۷  ۶۷/۱۵۴  ۳۳/۳۱۶  ۳۳/۵۴۹  ۰۰/۷۰۴  ۷  
۵۱/۰  ۵۶/۰  ۶۷/۴۰۷  ۶۷/۳۶۰  ۶۶/۴۵۳  ۶۶/۵۰۰  ۳۳/۸۶۱  ۸  
۵۷/۰  ۸۲/۰  ۶۶/۷۲۳  ۳۳/۵۵۸  ۰۰/۳۹۴  ۳۳/۵۵۹  ۶۶/۱۱۱۷  ۹  
۴۱/۰  ۴۶/۰  ۳۳/۵۲۰  ۳۳/۴۷۰  ۳۳/۳۵۶  ۳۳/۴۰۶  ۶۶/۸۷۶  ۱۰  
۶۲/۰  ۷۸/۰  ۰۰/۳۹۵  ۶۷/۲۵۸  ۰۰/۵۱۹  ۳۳/۶۵۵  ۰۰/۹۱۴  ۱۱  
۳۵/۰  ۴۷/۰  ۰۰/۶۰۹  ۶۷/۵۰۷  ۰۰/۲۹۶  ۳۳/۳۹۷  ۰۰/۹۰۵  ۱۲  
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