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هاي یونجه متحمل به شوريغربالگري مکرر براي گزینش اکوتیپ

2مظلومیزیتا و ر1فرمنیريسن ح

دهیچک
نتـایج  . مورد غربـالگري قـرار گرفتنـد   و شوري کنترل شاهدیونجه در شرایط تحتمنتخب ده اکوتیپ 

. داردداري وجـود ي اخـتالف معنـی  ها از نظر میزان تحمل به شورتجزیه واریانس نشان داد که بین اکوتیپ
عـالوه بـر   ها، آزمایش بار دیگر تکرار شد و این بار تر اکوتیپبراي اطمینان از نتایج حاصله و انتخاب دقیق

گیـري شـده   ها از نظر کلیه صفات اندازهبین اکوتیپ. تیمار شوري در دو سطح اعمال گردید، شاهدشرایط
قابل اکوتیپ با سطوح شوري براي صفات عملکرد تک بوته در حالت تر اثر مت. دار مشاهده شداختالف معنی

ها از نظر ارتفاع بودند و پـس از  برترین اکوتیپلغالن، بافتان و یونجهقرههاي اکوتیپ.دار بودو خشک معنی
ها از نظر عملکرد خشـک در تیمـار شـاهد،    برترین اکوتیپ. هاي خواجه و سیوان قرار گرفتندآنها اکوتیپ

هـاي خواجـه،   در شوري متوسط اکوتیـپ . ندیونجه و خواجه و سپس بافتان و ایالنجوق بودهاي قرهاکوتیپ
در لغـالن یونجـه و  هاي خواجه، قرهدر شوري شدید نیز اکوتیپ. ها بودندیونجه و بافتان برترین اکوتیپقره

یونجـه، خواجـه،   هـاي قـره  اکوتیپبا در نظر گرفتن کلیه صفات اندازه گیري شده. برترین رده قرار گرفتند
تواننـد بـه عنـوان ارقـام     ها مـی این اکوتیپ.شدندهاي برتر آزمایش تشخیص داده اکوتیپلغالنبافتان و 

. هاي با تنش شوري متوسط و یا شدید معرفی گردندمناسب براي محیط

شوري تنش ، عملکرد، تعداد ساقهیونجه، : يدیکليهاواژه

مقدمه 
امروزه وجود شوري در حدود یک سـوم از  
اراضی تحت آبیاري دنیـا، عملکـرد محصـوالت    

کند و ایـن مشـکل روزبـه    زراعی را محدود می
ازپـس يشـور ).11،21(یابدروز گسترش می

يهـا تـنش نیترلومتداونیترممهازیخشک
اسـت رانیاجملهازوجهانسطحدریطیمح

ویعیطبيهامتسیاکوسازیتوجهقابلبخش
و از داردقـرار يشـور تـنش تحتایدنیزراع

.)9،22(ترین مشکالت کشـاورزي اسـت  بزرگ
افزایش شوري باالتر از تحمل گیاهـان موجـب   

ــی  ــرد م ــاهش عملک ــرددک .)8،14،15،16(گ
عملکرد علوفه یونجه به ازاء افزایش هـر دسـی   

% 3/7، متر بیشتر از آسـتانه تحمـل  زیمنس بر
عملکـرد علوفـه   به طـوري کـه   یابدکاهش می

ــوري   ــه در ش ــاهش % dSm-19/8 ،50یونج ک
).15(یابدمی

)monirifar@yahoo.com: ولنویسنده مسو(، شرقیآذربایجانمرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی ،استادیار-1
پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي شمالغرب و غرب کشور،محقق-2

24/6/92: تاریخ پذیرش30/1/92:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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براي بهبود صفت تحمل شوري در گیاهان 
درون تـوان از تنـوع ژنتیکـی بـین و    میزراعی
اي از طریق گزینش و اصالح استفاده کرد گونه

را اي است، زیتحمل شوري فرایند پیچیده). 4(
ها، تنش شوري موجب از دست دادن آب بافت

افزایش سمیت یونی، عدم تعـادل غـذایی و یـا    
).5(گرددترکیبی از آنها می

بـه شـوري یـک پدیـدة پیچیـدة      مقاومت 
ادي ی است که توسـط تعـداد زیـ   ژنتیکی و کم

اقدام در ترین اساسی).23(شودژن کنترل می
ي یـا  مـت بـه شـور   اصالح گیاهـان بـراي مقاو  

هـاي  ارزیابی ژنوتیـپ ر، هاي محیطی دیگتنش
مختلف در معرض تنش مـورد نظـر و انتخـاب    

ایـن روش  . هایی با تحمل بیشتر اسـت ژنوتیپ
اي کــافی و وع درون گونــهمســتلزم وجــود تنــ

هـاي مناسـب بـراي غربـال کـردن      وجود روش
امـا ارائـه یـک روش    . تعداد زیادي گیـاه اسـت  

اســایی شنمناســب بــراي غربــال کــردن و   
هاي مقاوم به دلیل پیچیـدگی کنتـرل   ژنوتیپ

ــل ژنوتیــپ در محــیط و   ــر متقاب ژنتیکــی و اث
نتیکی در پاسخ به شوري مشـکل  شدگی ژرانده
). 18(است

تحقیقـی را بـه   ) 11(جانسون و همکـاران  
منظور گزینش براي افزایش عملکرد در سطوح 

با آبیـاري  یونجهمتفاوت شوري با رقم افریکن
مـول نمـک   میلـی 80و60، 30، 0مقـادیر  با 

NaClهـــاي متفـــاوت انجـــام دادنـــد و روش
گزینش در . گزینشی را مورد بررسی قرار دادند

موجــب افــزایش ) بــدون نمــک(تیمــار شــاهد 
ــطح   ــاي  سـ ــرد در تیمارهـ ــا60عملکـ 80یـ

آنها پیشنهاد کردند که . مول نمک نگردیدمیلی
ــرد در     ــراي عملک ــوع ب ــود تن ــورت وج در ص

هـاي شـور، گـزینش در سـطوح پـایین      طمحی
توانـد موفـق باشـد ولـی     شوري تا متوسط مـی 

گزینش در شرایط غیرشور احتمـاالً غیرموفـق   
. خواهد بود

پذیر براي عالوه بر اینکه وجود تنوع وراثت
افزایش تحمل به شـوري ضـروري اسـت ولـی     
فاکتورهاي مهمی نیز هستند که در تشـخیص  

در نظر گرفته شـوند هاي متحمل بایدجمعیت
هاي گیاهی، میزان در بسیاري از گونه). 2،21(

تحمل به شوري طـی دوره رشـد گیـاه تغییـر     
).15،23، 7(کندمی

ممکن اسـت  یونجهبدلیل چند ساله بودن 
هـاي متفـاوت تحمـل بـه شـوري در       مکانیسم

در آن دیـده شـود و در   مراحل مختلـف رشـد  
حمـل بـه   مکن اسـت گـزینش بـراي ت   منتیجه 

زنی یـا  شوري در مراحل اولیه رشد نظیر جوانه
اي منجر به ظهـور تحمـل   طی مرحله گیاهچه

هـا  در مراحل بعدي رشـد نظیـر پـس از چـین    
ــردد ــاران  ). 11(نگ ــرف و همک ــوع ) 6(اش تن

گونـه  4درNaClژنتیکی را بـراي تحمـل بـه   
با کشت در محلـول  را اي از جمله یونجه علوفه

اي مورد مطالعه قـرار  اهچهغذائی در مرحلۀ گی
هـا پـس از دو   رشد ساقه در تمامی گونه. دادند

مـول  میلی250و 225، 200هفته در محلول 
به شدت کاهش یافت ولی تنوع قابـل تـوجهی   

هـزار بـذر از   ده. ها وجـود داشـت  بین گیاهچه
هرگونه در غلظت باالي نمک از نظـر رشـد بـا    

قرار غربالگري مورد% 1شدت گزینش کمتر از 
پـذیري  کراس، وراثـت آنها با انجام پلی. گرفتند

. واقعـــی و خصوصـــی را بـــرآورد نمودنـــد   
و از طریق رگرسـیون  % 31پذیري واقعیوراثت

آنها نتیجه گرفتنـد  . بدست آمد% 52والد نتاج
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ها بـه داري براي تحمل گیاهچهکه پاسخ معنی
NaCl ــزینش دوره ــق گ ــیاز طری ــد اي م توان

نیز تحقیقـی را  ) 3(همکاران آلن و . بدست آید
به منظور اصالح یونجـه نسـبت بـه شـوري در     

. دادندانجام سیرسا -رقم مسامرحلۀ جوانی در 
زنی و پتانسیل محلول نمک براي کاهش جوانه

دوره گـزینش،  پـنج زنـی طـی   جوانه% 1ایجاد 
مگاپاســکال بــود آنهــا میــزان -45/2تــا -4/1

نمـک  پذیري عمومی را براي تحمـل بـه  وراثت
% 50دوره گـزینش،  پنجزنی در کل طی جوانه

. بدست آوردند
هـــدف از اجـــراي ایـــن پـــروژه ارزیـــابی 

هاي یونجه امید بخش از نظر تحمل به اکوتیپ
تنش شوري و دستیابی به رقم یا ارقام یونجـه  

.بودمتحمل به شوري 

ها
هـایی  با توجه به نتایج آزمایشات و بررسی

توسـط مجـري طـرح بـراي تولیـد واریتـه       که
اکوتیپ برتـر  10سنتتیک صورت گرفته است، 

هـاي مـورد   کوتیپلیست ا. )19(انتخاب شدند
هـا در  بررسـی . آمده اسـت 1بررسی در جدول 

در پژوهشکده و در شرایط تحت کنترل گلخانه
بیوتکنولوژي کشاورزي شمالغرب و غرب کشور 

رت صــو1391لغایــت 1387هــاي طــی ســال
هـاي بـه ابعـاد تقریبـی     بذور در کـانتیر . گرفت

از کانتیرهــا . کشــت شــدندمتــر ســانتی4×30
. گــرم پــر شــدند65پرلیــت بــه وزن تقریبــی 

30تکرار و در هر تکرار حداقل سهآزمایش در 
در هر کـانتیر  . گیاه براي هر تیمار وجود داشت

متـر  سـانتی بذر کاشته و بـا حـدود یـک    3-2
روزگـی در هـر   14و در پوشـانده شـد   پرلیت 

کانتیرهـا  . کانتیر یک گیاهچـه نگهـداري شـد   
براي هر رقم در هر تکرار در دو گروه شـاهد و  
دریافــت کننــده شــوري قــرار گرفتنــد و همــه 

هـاي  محلـول 25/0روزگـی بـا   14ها تا کانتیر
هوگلند آبیاري شدند و براي تیمارهـاي بـدون   
شوري این نوع آبیاري در طول آزمـایش ادامـه   
یافت ولی کانتیرهاي با تیمار شوري، با محلول 

NaClدر لیترگرم 5/3هوگلند به همراه25/0

عملکرد علوفه تـک بوتـه در هـر    . آبیاري شدند
. گیري شدچین بصورت تر و خشک اندازه

bوaگیري میزان کلروفیل به منظور اندازه

هاي تحت شرایط تنش و عدم تنش در ژنوتیپ
هــاي توســعه یافتــه در از بــرگمــورد بررســی 

اعـداد قرائـت   . هاي مختلف اسـتفاده شـد  زمان
ــپکتروفتومتر بــه      ــتگاه اس ــط دس ــده توس ش

bو aلیتر غلظـت کلروفیـل   میکروگرم بر میلی

بـر  نهایت میزان کـل کلروفیـل  تبدیل شد و در 
).10(تر بیان شدمادهmg.g-1حسب 

هاي برتربا توجه به اهمیت انتخاب اکوتیپ
ــتر  ــت بیش ــزوم دق ــدداً،و ل ــا  مج ــایش ب آزم

تیمـار اول تیمـار   . تکرار شـد جدید تیماربندي 
محلول هوگلند Ecمعادلآن Ecشاهد بود که 

شد و براي تیمارهاي شـوري  تنظیم دوو برابر 
تنظیم نهو پنجمتوسط و شدید به ترتیب برابر 

در هر دو آزمایش میزان ارتفاع، تعـداد  . گردید
تر و خشـک در هـر گلـدان بـه     ساقه، عملکرد

.گیري شدصورت انفرادي اندازه
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آزمایشاستفاده درموردیونجههاياکوتیپخصوصیات ارقام و -1جدول 
شماره اکوتیپ نام اکوتیپ منطقه

Ecotype No. Ecotype Origin City

3 3 Leghlan لغالن Ahar

5 5 Sivan سیوان Marand

7 7 Sattelou ساتلو Tabriz

21 21 Baftan بافتان Sarab

22 22 Ilan-Jough جوقایالن Ardabil

23 23 Khaje خواجه Heris

25 25 Dizaj-Safarali صفرعلیدیزج Varzegan

27 27 Khosrovanagh خسرووانق Varzegan

29 29 Alhord الهرد Varzegan

30 30 Gara-Yonje یونجهقره Improved Varity

نتا
نتایج حاصل از تجزیـه واریـانس   :آزمایش اول

صفات مورد مطالعه بر پایه ) تک متغیره(ساده 

هـاي کامـل تصـادفی و بـه صـورت      طرح بلوك
.آمده است2فاکتوریل در جدول 

هاي مورد بررسی یونجه نتایج تجزیه واریانس براي صفات مختلف اکوتیپ-2جدول

)MS(نگین مربعاتمیادرجه آزاديمنابع تغییر
وزن خشک تک بوتهوزن تر تک بوتهتعداد ساقهارتفاع

0/4264**0/16716**2/211**7/1434**2بلوك
0/8546**0/133918**0/26**3/565**9اکوتیپ
0/418219**0/897906**9/730**1/38801**2تنش

0/2563**0/11192**7/3*0/232*18تنش× اکوتیپ
582/1005/10/17090/312اخط

.درصد1و 5دار در سطح احتمال به ترتیب معنی:**و *

گیري ها از نظر کلیه صفات اندازهبین بلوك
دار وجود داشـت کـه مـوثر    شده اختالف معنی

بندي را در بررسی صـفات فـوق در   بودن بلوك
هـا و  اخـتالف بـین اکوتیـپ   . گلخانه نشان داد

یط تـنش و بـدون تـنش بـراي     همچنین شـرا 
صفات ارتفاع، تعداد ساقه و همچنین عملکـرد  

دار بود که معنی% 1تک بوته در سطح احتمال 
دهنـــده وجـــود تنـــوع بـــاال در بـــین نشـــان

هاي مورد بررسی از لحاظ ایـن صـفات   اکوتیپ
اثر متقابل اکوتیپ با شـرایط تـنش نیـز    . است
ا بـه  هـ یـانس داده دار بود، لذا تجزیـه وار معنی

صورت جداگانه در هر دو شرایط بدون تنش و
).3ولجد(با تنش انجام یافت

در آزمایش اول و در شـرایط بـدون تـنش    
هـا از نظـر عملکـرد تـر اخـتالف      بین اکوتیـپ 

دار مشــاهده نشــد ولــی از نظــر صــفات معنــی
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عملکرد خشک و تعداد ساقه در سطح احتمال 
ــط  % 1 ــاع در س ــر ارتف ــال و از نظ % 5ح احتم

).3جدول(دار مشاهده شد اختالف معنی

و تنشهاي مورد بررسی یونجه در شرایط بدون تنشنتایج تجزیه واریانس براي صفات مختلف اکوتیپ-3جدول
شوري

منابع 
تغییر

درجه 
آزادي

(MS)میانگین مربعات 

ک بوتهوزن خشک توزن تر تک بوتهتعداد ساقهارتفاع
شوريشاهدشوريشاهدشوريشاهدشوريشاهد

4/322**0/2395*2/4814**0/38140*7/203**8/17**9/884**1/784**2بلوك
3/28ns0/12181**9/13008**0/5446**9/625**9/12**8/1461**8/234*9اکوتیپ

588/1218/963/24/10/95563/5177/7806/24خطا
ns ،* درصد1و 5دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیر معنی: **و.

صالح براي تحمل تنش شوري در بسـیاري از  ا
گیاهان از جمله یونجه داراي پیشـرفت انـدکی   

ولی وجود تنوع فنوتیپی ) 7،11،20(بوده است
براي تحمل به شوري در ارقام یونجـه گـزارش   

ات قبلی نشـان داده  مطالع). 8،12(شده است 
است که بدلیل وجود تنـوع ژنتیکـی، گـزینش    

ــه ــۀ جوان ــی حتــی در مرحل ــۀ )3(زن ، در مرحل
) 20(و مرحلۀ قبـل از گلـدهی   ) 7(اي گیاهچه

.ی به همراه داشته استیهانیز موفقیت
ها با آزمون دانکن مقایسه میانگین اکوتیپ

دار داشـتند در  از نظر صفاتی که اختالف معنی
چنانچـه مالحظـه   . ارائـه شـده اسـت   4جدول 

دار شــود از نظــر ارتفــاع ســه گــروه معنــیمــی
هـاي سـاتلو، لغـالن،    تشکیل یافـت و اکوتیـپ  

هـاي برتـر در   یونجه جـزو اکوتیـپ  بافتان و قره
ــد   ــنش بودن ــدون ت ــرایط ب ــپ. ش ــاي اکوتی ه

، بافتان، الهرد و خسـروانق بیشـترین   یونجهقره
ن تـنش از خـود   تعداد ساقه را در شرایط بـدو 

بیشترین عملکرد خشک تک بوته . نشان دادند
هاي سـاتلو، بافتـان، لغـالن و    متعلق به اکوتیپ

در آزمـایش اول در  ).4جـدول (بود یونجهقره
ها از نظر کلیه صفات شرایط تنش، بین اکوتیپ

. دار مشاهده شدگیري شده اختالف معنیاندازه
فات هــا از نظــر صــمقایســه میــانگین اکوتیــپ

گیري شده بـا آزمـون دانکـن در شـرایط     اندازه
در .ارائــه شــده اســت4در جــدولنیــز تــنش 

داري از نظر ارتفاع هاي معنیشرایط تنش گروه
نســبت بــه شــرایط غیــر تــنش بیشــتر شــد و 

.ها تنوع بیشتري نشان دادنداکوتیپ
در مطالعــۀ اثــرات ) 20(نوبــل و همکــاران 

منـاطق مختلـف   هایی کـه از نمک روي یونجه
آوري شـده بودنـد دریافتنـد بـا     استرالیا جمـع 

افزایش تحمـل بـه شـوري در یونجـه، هـم در      
ها، وزن خشک ها و هم در بین تودهداخل توده

ارتفاع ساقه اصـلی  ساقه و ریشه، تعداد ساقه و
ــی   ــزایش م ــز اف ــدنی ــر   . یاب ــنش، اث ــن واک ای
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هاي فیزیولوژیکی تحمـل غیرمستقیم مکانیسم
آور ه در کـاهش اثـرات زیـان   کبه شوري است

در یـک  . کنندشوري در رشد گیاهان عمل می
.مطالعه دیگر مشخص گردید

هـاي  همانند شرایط بدون تـنش، اکوتیـپ  
ي برتر هااکوتیپو ساتلو جزو یونجهقرهبافتان، 

از نظر ارتفاع ساقه بودند و اکوتیـپ ایالنجـوق   
ار که در شرایط غیر تنش در رده دوم از آخر قر

ــنش عکــس  ــود، در شــرایط ت العمــل گرفتــه ب
هـاي  متفاوت از خود نشان داد و جزو اکوتیـپ 

یونجـه برتـرین   اکوتیـپ قـره  . برتر قرار گرفـت 
اکوتیپ از نظر تعداد ساقه بود و در یک گـروه  

هاي بافتان، سـاتلو و  مجزا قرار گرفت و اکوتیپ
از نظر عملکرد . الهرد در رده بعدي قرار گرفتند

، بافتان و ایالنجـوق و  یونجهقرههاي یپتر، اکوت
هـاي ســاتلو،  از نظـر عملکـرد خشـک اکوتیـپ    

هـاي برتـر   یونجه، بافتان و ایالنجوق در ردهقره
هاي فـوق  رسد اکوتیپبه نظر می.قرار گرفتند

هاي برتر آزمـایش  توان به عنوان اکوتیپرا می
اول انتخاب کرد ولی با توجـه بـه مهـم بـودن     

هـا بـه   بیشت از پاسخ اکوتیـپ درك انتخاب و 
تنش شوري و دقت بیشتر، آزمایش دوم انجـام  

.یافت

نظر از) آزمایش اول(و تنش شوري) شاهد(هاي یونجه در شرایط بدون تنشمقایسه میانگین اکوتیپ- 4جدول 
گیري شدهصفات اندازه

نام اکوتیپ
ک بوتهوزن خشک تتعداد ساقه)مترسانتی(ارتفاع

)گرم(
وزن تر تک بوته

)گرم(
شوريشوريشاهدشوريشاهدشوريشاهد

ab5/28cd7/12cd5/3c3/2bc6/700cde7/216e7/757لغالن
abc1/24e5/9cd5/3e7/1de7/513g3/116f6/563سیوان
a4/29bc5/14bc1/4b6/2a5/856a1/311cd1/1079ساتلو
abc4/27a7/16ab8/4b7/2ab7/761bc4/237b1/1250بافتان

ab1/22ab7/15cd5/3c2/2cd4/553bcd9/231bcd7/1162جوقایالن
abc2/24cd5/12d9/2de9/1e3/395f9/176f9/176خواجه

ab3/22e1/8cd7/3cd0/2cd8/561g1/138g1/138صفرعلیدیزج
abc2/24de1/11abc2/4c2/2cd8/561def3/203def3/203خسرووانق

c4/21cd8/12ab6/4b6/2de3/530ef8/190ef8/190الهرد
abc6/26bc6/14a0/5a9/2bcd6/562b5/254b5/254یونجهقره

. باشندمی% 1هایی که داراي حروف مشترك هستند، فاقد تفاوت آماري بر اساس آزمون دانکن در  سطح  احتمال  در هر ستون میانگین

هـا  در آزمایش دوم بین اکوتیپ:آزمایش دوم
گیري شـده در سـطح   از نظر کلیه صفات اندازه

دار مشـاهده شـد و   اختالف معنـی % 1احتمال 
همچنین بـین سـطوح شـوري از نظـر میـزان      

و از نظـر بقیـه   % 5کلروفیل در سطح احتمـال  
دار اختالف معنـی % 1صفات در سطح احتمال 

یـپ بـا سـطوح    اثـر متقابـل اکوت  . وجود داشت
ــه در   ــراي صــفات عملکــرد تــک بوت شــوري ب
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ــال    ــطح احتم ــک در س ــر و خش ــت ت % 5حال
دار بــود ولــی بــراي ســایر صــفات غیــر معنــی

).5جدول (دار بود معنی

در سطوح متفاوت شوريهاي مورد بررسی یونجه نتایج تجزیه واریانس براي صفات مختلف اکوتیپ- 5جدول

اديدرجه آزمنابع تغییر
)MS(میانگین مربعات

وزن تر تک تعداد ساقهارتفاع
بوته

وزن خشک تک 
میزان کلروفیلبوته

2/605**4/19**8/103**4/12**1/993**2بلوك
1/286**5/32**1/322**1/22**8/2730**9اکوتیپ
6/213*7/934**9/9205**2/316**2/64071**2تنش

18ns5/2ns2/5*2/32*9/3ns7/107تنش× اکوتیپ
583/1158/12/170/29/69خطا

ns ،* درصد1و 5دار در سطح احتمال دار، و معنیبه ترتیب غیرمعنی: **و.

دو واریتـه یونجـه   ) 24(وایزمن و همکاران 
هاي شـور  و مسیال را در محلولبه نامهاي موپا

بـر  مـوز میلـی 32تـا  8/0با هدایت الکتریکـی  
قـرار دادنـد و مشـاهده    مورد مطالعه سانتیمتر 

داري ه طور معنـی بزنی درصد جوانهکه کردند 
،گیردتحت تأثیر شوري و واریته زراعی قرار می

در اما اثر متقابل بین شـوري و واریتـه زراعـی   
.دار نبودمعنیآزمایش آنها نیز 

هـا از نظـر   مقایسه میـانگین بـین اکوتیـپ   
تعداد ساقه و میزان کلروفیل در صفات ارتفاع،

ــدول  ــت 6ج ــده اس ــه ش ــپ. ارائ ــاي اکوتی ه
هـا از  یونجه، بافتان و لغالن برترین اکوتیـپ قره

هـاي  نظر ارتفاع بودند و پـس از آنهـا، اکوتیـپ   
ترتیب برتـري در  . خواجه و سیوان قرار گرفتند

مورد تعداد ساقه تقریبا هماننـد ارتفـاع بـود و    
یونجه، خواجه، لغـالن  رههاي قهمچنان اکوتیپ

هـاي سـاتلو و   و بافتان برتـر بودنـد و اکوتیـپ   
ــروانق در رده بعـــدي قـــرار گرفتنـــد     خسـ

).6جدول (

هاي یونجه در آزمایش از نظر ارتفاع، تعداد ساقه و محتواي کلروفیلمقایسه میانگین اکوتیپ-6جدول 
)گرم/گرممیلی(میزان کلروفیلتعداد ساقهارتفاعنام اکوتیپ

a0/56a2/5ab9/47لغالن
bc1/50bc2/4bcd7/44سیوان
cd9/47b4/4abc3/45ساتلو
a3/57a9/4abc2/46بافتان

de3/45bc2/4cd1/44جوقایالن
b1/52a2/5d3/41خواجه

ef6/41c8/3cd0/44صفرعلیدیزج
ef9/42b4/4abc7/46خسرووانق

f0/41bc9/3cd1/43الهرد
a5/58a5/5a7/48یونجهقره

. باشندمی% 1احتمال سطح هستند، فاقد تفاوت آماري بر اساس آزمون دانکن در حروف مشترك هایی که داراي در هر ستون میانگین
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همبستگی میزان کلروفیل تنهـا در تیمـار   
بدون تنش با صفات تعـداد سـاقه و ارتفـاع در    

به ترتیب برابر (ود دار بمعنی% 5سطح احتمال 
ــفات و در دو  ) 305/0و 220/0 ــه ص ــا بقی و ب

دار بـود سطح تنش متوسط و شدید غیر معنی
. )جـــدول همبســـتگی ارائـــه نشـــده اســـت(

یونجه و لغالن بیشترین میـزان  هاي قرهاکوتیپ
کلروفیل را داشتند و کمترین میزان متعلق بـه  

).6جدول (اکوتیپ خواجه بود 
ــ  ــات مختلف ــزان  گزارش ــوص می ی در خص

،1(کلروفیل در گیاهان تحت تنش وجود دارد
گزارش کردند کـه  ) 13(خان و همکاران ). 13

هـاي گنـدم تحـت    میزان کلروفیل در ژنوتیـپ 
یابد ولی آالقمیر و علی شرایط تنش کاهش می

افزایش میزان کلروفیل در شـش ژنوتیـپ   ) 1(
در ایـن تحقیـق نیـز    . برنج را مشـاهده کردنـد  

ــاط ــیارتب ــل و  معن ــزان کلروفی ــین می داري ب
.سطوح تنش مشاهده نگردید

دار بـودن اثـر متقابـل    با توجـه بـه معنـی   
ها با سطوح شوري براي صفات عملکرد اکوتیپ

تــر و خشــک و بــه منظــور درك بهتــر پاســخ 

هاي مختلف شوري، در سه ها به میزاناکوتیپ
سطح شاهد، شوري متوسـط و شـوري شـدید    

ــا  ــه واری ــذیرفت  تجزی ــورت پ ــه ص نس جداگان
).7جدول (

دار بـودن اثـر متقابـل    با توجـه بـه معنـی   
ها با سطوح شوري براي صفات عملکرد اکوتیپ

تر و خشک مقایسه میانگین هر دو صـفت بـه   
ــوري    ــاهد و ش ــار ش ــه در تیم ــورت جداگان ص
متوسط و شدید به طور جداگانـه انجـام یافـت    

).8جدول (
، یونجـه هـاي قـره  تیـپ در تیمار شـاهد اکو 

خواجه  و بافتان بیشترین عملکرد تر را نشـان  
در مرتبـه بعـدي قـرار    لغـالن دادند و اکوتیپ 

هـاي  ري متوسط، اکوتیـپ در تیمار شو. گرفت
و بافتان بهترین بودند و پس از آنهـا  یونجه قره

، خواجه و سـپس ایالنجـوق   لغالنهاي اکوتیپ
در شـوري  هاترتیب برتري اکوتیپ. قرار گرفت

وسـط بـود و   شدید تقریبـا هماننـد شـوري مت   
، خواجه و بافتان و سپس یونجههاي قرهاکوتیپ
ــالن ــرار  لغـ ــه قـ ــرین مرتبـ ــد در برتـ گرفتنـ

). 8جدول (

متفاوت هاي مختلف تیمارهاي مورد بررسی یونجه درتجزیه واریانس براي صفات مختلف اکوتیپنتایج-7جدول
شوري 

میانگین مربعات

درجه آزادي شوري شدیدمنابع تغییر شوري متوسط شاهد
وزن خشک 

تک بوته
وزن تر تک 

بوته
وزن خشک 

تک بوته
وزن تر تک 

بوته
وزن خشک 

تک بوته
وزن تر تک 

بوته
ns7/0 ns6/2 *5/8 ns4/12 **2/28 **7/195 2 بلوك
**3/3 **5/32 **4/13 **2/130 **1/24 **7/227 9 اکوتیپ
6/0 3/6 0/2 7/17 2/3 4/26 18 خطا

ns ،* درصد1و 5دار در سطح احتمال دار، و معنیبه ترتیب غیرمعنی: **و.
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همبســتگی عملکــرد تــر و خشــک در ســطوح 
شاهد، شوري متوسط و شدید به ترتیـب برابـر   

و در سطح احتمـال  803/0و 905/0، 914/0
هـا از  رتیب اکوتیـپ دار بود بنابراین تمعنی% 1

ــا   نظــر عملکــرد خشــک مطابقــت بیشــتري ب
.عملکرد تر داشت

ها از نظر عملکرد خشک در برترین اکوتیپ
یونجه و خواجـه و  هاي قرهتیمار شاهد، اکوتیپ

ــود   ــوق ب ــان و ایالنج ــپس بافت ــوري . س در ش
یونجه و بافتان هاي خواجه، قرهمتوسط اکوتیپ
اکوتیـپ لغـالن در   هـا بودنـد و   برترین اکوتیپ

در شوري شـدید نیـز   . مرتبه بعدي قرار گرفت
یونجـه و لغـالن در   هـاي خواجـه، قـره   اکوتیپ

برتــرین رده قــرار گرفتنـــد و پــس از آنهـــا    
اکوتیپ . هاي بافتان و ساتلو قرار گرفتاکوتیپ

ســاتلو در تیمــار شــاهد و شــوري متوســط در 
هاي برتر قرار نگرفت، ولی در تیمار شـوري  رده
العمل مناسبی نشان داد و بخشـی  د عکسشدی

توانـد بـه واکـنش ایـن     از وجود اثر متقابل می
).8جدول (اکوتیپ مربوط باشد 

یونجـه  رقـم چهار ) 2(الخطیب و همکاران 
محلـول شـور بـا غلظـت     در را از طریق کشت 

. مورد بررسی قرار دادنـد NaClمولمیلی250
دو اساس اخـتالف رشـد پـس از   ها برگیاهچه

یـازده  . هفته رشد مورد گـزینش قـرار گرفتنـد   
محلی رقمگیاه از 10و CUF 101رقمگیاه از 

. کـراس گردیدنـد  سوریه رشد داده شـد و پلـی  
هاي گزینش شـده توانسـتند   هاي الینگیاهچه

NaClمـول  میلی275تا غلظت در محلولهایی

تولید ساقه نمایند در حالیکه مواد غیر منتخب 

ــتند  ــاالتر از   نتوانس ــک ب ــول نم 225در محل
ــی ــد میل ــاقه نمای ــد س ــوس تولی ــت . م در نهای

هاي گزینشی برتر نسبت بـه مـواد شـاهد    الین
تـر، وزن داري وزنغیرمنتخب به طـور معنـی  

خشک و ماده خشـک و درصـد وزن سـاقه تـر     
گزینش انجام یافتـه بطـور   . بیشتر تولید کردند

از نظـر  هـایی را کـه   مشخص توانست گیاهچـه 
متمایز را هستند داراي مشکل NaClل به تحم

کـراس افـراد   سازد که در گیاهان حاصل از پلی
نیـز  ) 21(پیل و همکـاران  . منتخب بروز یافت

رقــمگــزینش بــراي تحمــل بــه شــوري را در 
CUF 101آنهـا مالحظـه نمودنـد    . انجام دادند

هاي ارقام فوق از نظر تولیـد مـاده   که بین بوته
ه و صدمه برگ، طـی  خشک، طول و تعداد ساق

ــا   70 ــوري ب ــنش ش ــت ت ــد تح 250روز رش
.مول نمک تنوع وجود داردمیلی

با توجه به اینکه، تحمل به تنش شوري در
تواند به شکل افزایش در میـزان کلـی   ارقام می

، )17(عملکرد و یا نسـبت عملکـرد بـروز یابـد     
بنابراین با در نظر گرفتن کلیـه صـفات انـدازه    

ویـژه بـا تاکیـد بـر عملکـرد،      گیـري شـده بـه    
یونجه، خواجه، بافتان و لغـالن  هاي قرهاکوتیپ

سه اکوتیپ برتر آزمایش تشخیص داده شـدند  
شـاهد، شـوري متوسـط و    (که در سه شـرایط  

هــاي مــورد نســبت بــه ســایر اکوتیــپ) شــدید
ایـن  . دار داشـتند بررسی برتر و اختالف معنـی 

سـب  توانند بـه عنـوان ارقـام منا   ها میاکوتیپ
هاي با تنش شـوري متوسـط و یـا    براي محیط

.شدید معرفی گردند
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در سطوح متفاوت شوري) گرم(هاي یونجه در آزمایش از نظر عملکرد وزن تک بوته مقایسه میانگین اکوتیپ-8جدول 

شوري شدیدشوري متوسطشاهدنام اکوتیپ
عملکرد خشکعملکرد ترعملکرد خشکعملکرد ترعملکرد خشکعملکرد تر

bc9/23cde7/7ab4/17abc2/5ab1/10ab6/3لغالن
cd7/20cd4/7c7/13cde6/4ab6/9bc1/3سیوان
d8/19de6/6c3/13cde3/4ab6/9bc2/3ساتلو
ab3/26bc1/8a3/18ab7/5a7/10bc2/3بافتان

cd3/22cd4/7bc7/14bcd9/4bc4/8cd0/3جوقایالن
ab9/25ab8/8ab3/17a0/6a9/10a8/3خواجه

d9/18e0/6c9/11e8/3c8/7e5/2صفرعلیدیزج
cd3/21de8/6c7/12de2/4bc7/8cd8/2خسرووانق

d9/19de5/6c2/12e8/3c7/7cd7/2الهرد
a8/28a3/9a0/18ab7/5a2/11ab6/3یونجهقره

. باشندمی% 1هایی که داراي حروف مشترك هستند، فاقد تفاوت آماري بر اساس آزمون دانکن در  سطح  احتمال  در هر ستون میانگین
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Repeated Screening for Selection of Salt Tolerant Alfalfa Ecotypes

Hassan Monirifar1 and Rozita Mazlomi2

Abstract
Ten promising alfalfa ecotypes were evaluated in normal and salty conditions.

Various agro-morphological traits of ecotypes such as plant height, number of stem,
chlorophyll (CHL) amounts and yield were measured in normal and salt stress
conditions. Analysis of variance showed that the responses were significantly different
among ecotypes. To ensure results accuracy and ecotypes selection, the experiment was
repeated once again and salinity treatments were applied at two levels. The results
indicated that the response was significantly different among cultivars. Gara-Yonje,
Baftan and Leghlan ecotypes were the best for plant height, however, the results for
number of stems were similar. Gara-Yonje and Leghlan had the most CHL but Khaje
ecotype produced the shortest height. In salt-free conditions, Gara-Yonje, Khaje and
Baftan had the most individually fresh yield. Gara-Yonje and Baftan were the best in
moderate salty conditions. Ecotypes in severe salty conditions for fresh yield were
similar to moderate conditions and again Gara-Yonje, Khaje, Baftan and Leghlan were
the best. Considering all measured traits, particularly with emphasis on yield, Gara-
Yonje, Khaje, Baftan and Leghlan can be selected for moderate and severe salty
conditions.

Keywords: Alfalfa, Shoot number, Plant yield, Salt stress
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