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دهیچک
س مربع ساده در یدر قالب طرح الت)Medicago sativa(یه زراعونجیپ یاکوت49ونجه، یدریتحمل به خشکیابیمنظور ارزبه

. صفت عملکرد علوفه خشک در دو شدیابیز) ارزی(تبرخسروشهريقات کشاورزیستگاه تحقیمدت سه سال در ابهمیو دیط آبیشرا
دار وجود یها تفاوت معنونجه و سالیيهاپین اکوتیه مرکب نشان داد که بیج تجزیشد. نتاگیريدو سال اندازهیم طیو دیط آبیشرا

ياخوشهه یتن در هکتار بود. تجز94/4م یط دیتن در هکتار و در شرا01/9ن عملکرد علوفه خشک یانگیمیط آبی. در شراشتدا
يهاپیاکوت3. در گروه کرديبندگروهیخوبهبیتحمل به خشکيهاونجه را از نظر عملکرد علوفه خشک و شاخصیيهاپیاکوت

تحمل به م و با متوسطیط دیتن در هکتار عملکرد علوفه خشک در شرا42/6ن یانگیبا م10و 13، 11، 32، 37، 25، 14شماره 
)،=452/0SI(یل دادند. بر اساس شدت تنش خشکیبا عملکرد مطلوب را تشکیمتحمل به خشکخوشهک ی95/0تنش خشکی

26/7و 74/8ب با متوسط عملکرد یترتبهدن)ی(فر32آباد) و (خرم14يهاپیحساسیت و تحمل به تنش خشکی اکوتيهاشاخص
شدند. ییشناسایم، متحمل به خشکیط دیتن در هکتار در شرا

.عملکرد علوفهی، تحمل به خشک، ونجهی: يدیکلهاي واژه

مقدمه
، ساختار یطیط محیشرار یثأتاهان تحت یعملکرد گ

زنده و يهاگرچه تنشست. ااو اثر متقابل آنهیکیژنت
اما در حال حاضر ، د بودهیعوامل مهم کاهش تولرزنده ازیغ
، تشعشع و درجه حرارت ياریا آب آبیيزان نزوالت جویم

محسوب یاهان زراعیدر عملکرد گثر ؤمن عوامل یمهمتر
Entzشوند (یم & flower, دهد مینشانها ). بررسی1990

روند نزولی را طی کرده و دیزان تولیمراتع کشور ما از نظر م

نشدهت انجام ین وضعیتاکنون حرکتی همه جانبه در بهبود ا
دیخشکسالی کشور ما را تهداست. از طرفی خشکی و

زومتر جیلیم240ران با متوسط نزوالت آسمانی یکند و امی
. کاهش شودمحسوب میخشک جهان مهیمناطق خشک و ن

ر و تعرق یموازات تبخبهمیزان بارش و محدودیت منابع آبی
شتر به ین نواحی بوده که توجه بیهاي دائمی ااد از ویژگییز

تحقیقات خشکی و انتخاب ارقام متحمل به خشکی را 
Heydariسازد (میضروري Sharifabadi, ). در 2001

DOI: http://dx.doi.org/10.22092/ijrfpbgr.2016.109420



2315شماره،24جلدایرانجنگلیومرتعیگیاهاناصالحوژنتیکتحقیقاتفصلنامهدو

ره لگوم یاهانی از تیتوان کشت گمیهان بحرانیمقابله با ا
وري از آب را ثر بهرهه کرد که حداکیونجه را توصیمانند

ش خاك، ید علوفه، کاهش فرسایاهان در تولین گی. انددار
ش یتروژن هوا، اصالح ساختمان خاك، افزایت نیتثب

ي هرز نقش هانگهداري آب قابل دسترس و کنترل علف
Pukridgeی دارند (یبسزا & Freneh, از یکی). 1986

ا چند یکیی، معرفينژادبهيهادر برنامهراهبردياهداف 
ا چند ناحیه است، که یک یکشت در يپ سازگار برایژنوت

يهاطیها در محپین ژنوتیاواکنشد بر اساس آنیبا
یابیارزيهان شاخصیگردد. از مهمتریمتفاوت بررس

، مطالعه اثرمتقابل یطیط محیشرابههاپیژنوتواکنش
پ از یک ژنوتیعملکرد يداریط است. پایپ و محیژنوت
که ییهاطیدر محآنرات قابل مالحظه ییدم تغق عیطر
شود یمیابیارز،دنکسان نباشییطیط محیشرايدارا

)Rosielle & Hamblin, خشک که مهی). در مناطق ن1981
ط یت عملکرد در شرایست، قابلیبارش متناسب نیپراکندگ

شود، بلکه یمحسوب نمیار تحمل به خشکین معیتنش بهتر
ط تنش و یزان عملکرد در شرایسه میقاعملکرد و ميداریپا

واکنش ارقام به يمناسب برايارهایعنوان معبهمطلوب
Simaneباشند (یمیتنش رطوبت et al., بنابراین ).1993

ياریمناسب و آبياریط آبیکه در شرایرسد ارقامیمنظربه
ا حداقل تفاوت یداشته باشند یکسانیمحدود، عملکرد 
یتحمل نسبيدارایشد نسبت به خشکعملکرد آنها کم با

,Ehdaieهستند ( و Fischer). طبق نظر1993
Maurer)1987 ،(ت عملکرد ی، وضعیار تحمل به خشکیمع
ت ین، وضعید. بنابرایآیمحساببهط خشکیدر شرا

ط یو در شرایط تنش خشکیدر شراها گونهیعملکرد نسب
فات صییشناسايک نقطه شروع برایعنوان بهمطلوب
اصالح در يبراها و انتخاب گونهیخشکبهمربوط

خشک است.يهاطیمح
یبه خشکتحملیابین طرح، ارزیايهدف از اجرا

پرمحصول يهاپیژنوتیونجه و معرفیمختلف يهاپیاکوت
مزارهاي کم بازده و یکشت در ديبرایو متحمل به خشک

باشد.یماء مراتع کم بازدهیاح

هاواد و روشم
مدت سه سال به1384در بهار سال یقاتین طرح تحقیا
و يقات کشاورزیخسروشهر مرکز تحقیقاتیستگاه تحقیدر ا

ستگاه از یاجرا شد. ارتفاع ایشرقجانیآذربایعیمنابع طب
46درجه و 45ییایمتر، مختصات جغراف1359ا یسطح در

، یقه عرض شمالیدق38درجه و 15و یقه طول شرقیدق
5/22و 39ب یترتبهمطلق منطقهيحداقل دماحداکثر و 
متریلیم5/321ساالنه یمتوسط بارندگگراد ویدرجه سانت

و خاك یبافت شنيستگاه دارایایاشد. خاك سطحبیم
دارد. یعیت نفوذ نسبتاً سریو قابلیبافت لوميدارانیریز

منس بریزیدس5/1اشباع خاك هعصاریکیت الکتریهدا
باشد. یم9/7آنpHمتر و 

ــادر  ــیـ ــاکوت42، ین بررسـ ــهیاز پ یـ ــیونجـ زراعـ
(Medicago sativa) قـات  یمؤسسه تحقاز بخش بانک ژن

یونجه محلیپ یهمراه هفت اکوتبهکشور و مراتعها جنگل
يعنوان شاهدهاهشرقی بجانیاز نقاط مختلف استان آذربا

). 2قرار گرفتند (جدول یمورد بررسانتخاب و یمحل
ـ طرح، ابتدا بستر کشت بـا عمل ياجراايبر ات شـخم،  ی

ط یو شـرا یرت نشـت صوبهیط آبی(شرايبندکرتح ویتسط
ـ بر اسـاس تجز یرت مسطح) آماده شد. کودپاشصوبهم ید ه ی

لـوگرم  یک100لوگرم کـود فسـفات و   یک200مقدار بهخاك
ونجه در دو یپ یاکوت49. سپس شدانجامکود ازته در هکتار 

ـ   یـک هریو آبمیش دیآزما س سـاده  یدر قالـب طـرح الت
کشـت  1384ن سال یمه دوم فروردی) با دو تکرار در ن7×7(

فواصـل خطـوط   بـه يک متریخط 3شدند. هر کرت شامل 
،اساس وزن هزار دانـه بریزان بذر مصرفیمتر و منتیسا25

م شد. یمربع تنظدانه در متر300
زنـی جوانهايبر) یم و آبیش (دیهر دو آزما،پس از کاشت

ـ کسـان آب یر طـو بهبذرها در زنـی شـدند. بعـد از جوانـه   ياری
ـ چگونـه آب یط تـنش ه یتحت شراشیآزما و نشـد انجـام ياری

ز بر اساس عـرف منطقـه   یش بدون تنش نیآزماياریآبيدورها
طـرح، سـال اول   يبنـد کبار بود. بر اساس زمـان یروز 15هر 

شد. در طول فصـول ان سال استقرار در نظر گرفتهعنوبه1384
ط ین (شـرا یدر چهار چـ 1386و 1385يبهار و تابستان سالها
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برايم) صفت عملکرد علوفه خشک یط دین (شرای) و دو چیآب
ـ گاندازهیتحمل به خشکیابیارز ن وزن یشـد. در هـر چـ   يری

بالفاصـله پـس   یدرصد گلده50کرت در مرحله علوفه تر هر
گرم علوفـه تـر از   300س ن شد. سپیاز برداشت در مزرعه توز

بـراي جدا و در پاکـت قـرار داده و   یرت تصادفصوبهکرت هر
يهـا شگاه منتقـل شـد. نمونـه   ین وزن ماده خشک به آزماییتع

ســاعت 48مــدت بــهC°75يشــگاه در دمــایعلوفــه در آزما
ـ ن شدند و براساس جمع عملکـرد کل یخشک و بالفاصله توز ه ی

شـک برحسـب تـن در    در هر سال عملکـرد علوفـه خ  ها نیچ
ن یدر چ،ونجهییمبارزه با سرخرطوميهکتار محاسبه شد. برا

ـ مبـه نونیازیاز سم دیاول هر سال قبل از گلده تـر  یل3/0زان ی
ـ هـرز ن يهـا در هکتار استفاده شد. مبارزه با علـف  روش بـه زی

ـ تجزدو سـال،  يهام دادهی. پس از تنظگردیدانجام یکیمکان ه ی
در ه بر اساس عملکـرد علوفـه خشـک   س مربع سادیمرکب الت

ـ سـه م یر جداگانه و مقاطوبهم یو دیآبيهاشیآزما هـا نیانگی
,Steel & Torrieانجام شد (LSDروش به 1980  .(

ر شـدت  یمقـاد یخشکبهمتحمليهاپین اکوتییمنظور تعبه
ـ STI(یتحمل به خشکيها) و شاخصSIتنش ( ت ی) و حساس

ـ اسـبه و د هـا مح پی) اکوتTOL(یبه خشک يم سـه بعـد  ااگری
ـ   یمربوط به آنها ن یت بـه خشـک  یز رسم شـد. شـاخص حساس

)TOL ط یط بدون تنش و محـ یاختالف عملکرد محاز ) حاصل
ـ  TOLشاخص يباشد. میزان باالیمتنش ت ینشـانگر حساس

باشـد  تـر نین شـاخص پـائ  یهر قدر میزان ااست ویبه خشک
ـ اس ااست که انتخاب بر اسیهیاست. بدترمطلوب ن شـاخص  ی

ط تنش عملکـرد  یشود که در محیمییهاپینش ژنوتیسبب گز
دارنـد.  ینیط بدون تنش عملکـرد بـالقوه پـائ   یا در محیتر و باال

ی یشناسـا ) منجـر بـه   STI(یشـاخص تحمـل بـه خشـک    البته 
ط تنش و بدون تنشیبا عملکرد باال در هر دو شرايهاپیژنوت

ـ STIيشود. میزان باالیم ـ ک ژنوتی ـ نماپ،ی انگر تحمـل بـه   ی
ــالقوه بیبیخشــک پ اســت یــشــتر آن ژنوتیشــتر و عملکــرد ب

)Fernandez, 1992  .(
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ط بدون تنش و تنشیشرا
ها از متحمـل تـا حسـاس بـه     پیاکوتيبندگروهبراي

اسـاس شـاخص تحمـل بـه     برياخوشهه ی، تجزیخشک
ط تـنش و  یو عملکرد علوفه خشک در شراSTIیخشک

استاندارد شـده  يهان دادهیانگیبدون تنش با استفاده از م
). Manly,1994انجام شد (Wardروش و به

ج ینتا
ه مرکب بر اسـاس عملکـرد علوفـه خشـک در     یج تجزینتا

رت صـو بهیم و آبیط دیشرايس مربع ساده برایقالب طرح الت
ـ ط دی) نشان داد که در هر دو شـرا 1جداگانه (جدول  ـ ی یم و آب

وجود داشت.  دار یها تفاوت معنپین اکوتیو بها ن سالیب

یم و آبیط دی(تن در هکتار) در شراعلوفه خشکس مربع ساده بر اساس عملکردیه مرکب التیتجزمیانگین مربعات حاصل از –1جدول
یآبمیددرجه آزاديمنابع تغییر

58/227**753/23**1سال
527/9*377/3*48پیژنوت

48249/0384/1پیژنوت×سال
721055/2151/6اشتباه

ک درصدیدار در سطح احتمال پنج و یب معنیترتبه**:و*



2317شماره،24جلدایرانجنگلیومرتعیگیاهاناصالحوژنتیکتحقیقاتفصلنامهدو

تن در 01/9ن عملکرد علوفه خشک یانگیمیط آبیدر شرا
تـن در هکتـار در سـال    94/4م یط دیهکتار در سال و در شرا

بـود.  یدهنده کاهش عملکرد تحـت تـنش خشـک   بود که نشان
ب مربـوط  یرتتبهیط آبین عملکرد علوفه خشک در شرایشتریب

آباد) با عملکرد (خرم14(هشترود) و 43شماره يهاپیبه اکوت
ـ ط دیتن در هکتار و در شرا5/13و 13/16 ـ م نی ن یشـتر یز بی

ـ ب مربوط به اکوتیترتبهعملکرد علوفه خشک شـماره  يهـا پی
(قزاقسـتان)،  41شـرقی)،  آذربایجـان ی(محل47آباد)، (خرم14
تن در هکتـار  5/8تا 7عملکرد (کردستان) با5دن) و ی(فر32

).2بود (جدول
يهـا توسط شـاخص ها پیاکوتدر یزان تحمل به خشکیم

بر اسـاس  STIیتحمل به خشکوTOLیبه خشکتیحساس
ي) و داراYpط بـدون تـنش (  یعملکرد علوفه خشـک در شـرا  

ـ ن اکوتیتـر ن مناسبییتعبراي) Ysتنش ( متحمـل بـه   يهـا پی
شده اسـت.  دادهنشان2و 1ياهو شکل2در جدول یخشک

SI= 452/0یشدت تـنش خشـک  شاخصشر یطبق فرمول ف

آبـاد) و  (خرم14پ یدو اکوت، زانین مید. بر اساس ایبرآورد گرد
بودند.  ین تحمل به خشکیباالتريدن) دارای(فر32

آبیم ویشک دونجه بر اساس عملکرد علوفه خیيهاپیاکوتدر یزان تحمل به خشکیبرآورد م-2جدول
TOLوSTIيهاو شاخص

ط یشراعملکرد درأمنشنامکد نمونهفیرد
)ton/h(یآب

ط یعملکرد در شرا
ton/h(TOLSTI(مید

1KR-2569-27/1363/464/876/0ا (فائو)یتالیا
2KR-771-14/952/362/540/0یخارج
3KR-337UN32097/733/564/252/0ا (فائو)یتالیا
4KR-100466/961/405/555/0همدانیهمدان
5KR-190-42/914/728/283/0کردستان
6ES-4499/554/445/134/0شهرنیرهنان زریرهنان
7ES-257خارجیCV.Swpondus41/784/357/335/0
8KR-2199-02/962/44/451/0قزاقستان
9ES-6529/886/343/439/0رازیشيرازیزرد ش
10ES-22926/1142/584/575/0-یمحل
11ES-21598/1099/599/481/0دونشهریفرونجه زردی
12ES-2586/1010/476/655/0سبزواريسبزوار
13KR-2024608/1218/59/677/0زیتبریمحل
14KR-300156/1374/882/446/1آبادخرمآبادخرم
15ES-23542/939/303/639/0-یمحل
16ES-16996/758/338/435/0همدانیمحل
17KR-22829/742/587/149/0-یمحل
18ES-8326/715/611/155/0فالورجانیمحل
19KR-2567-22/714/408/337/0ا (فائو)یتالیا
20KR-2032086/882/404/453/0کردستانیمحل
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.... یزان تحمل به خشکیبرآورد م- 2جدولمه ادا
ط یشراعملکرد درأمنشنامکد نمونهفیرد

)ton/h(یآب
ط یعملکرد در شرا

ton/h(TOLSTI(مید

21ES-25313/795/318/335/0-یمحل
22ES-17850/830/42/445/0همدانیمحل
23ES-2418/729/389/329/0زدیيزدی
24KR-18890/855/435/450/0آبادخرمآبادخرم
25ES-5053/1037/616/483/0گرگانیمحل
26KR-2UN175592/1039/453/659/0ا (فائو)یتالیا
27ES-23982/891/391/442/0یشرقجانیآذربایمحل
28KR-2025371/859/512/360/0(اهر)یشرقجانیآذربایمحل
29ES-4399/574/225/320/0آباداسالمیمحل
30ES-11065/633/532/144/0-یوحش
31KR-332Yazd2205709/856/653/165/0زدی
32KR-2028566/1226/74/513/1دنیفریمحل
33ES-25447/686/361/231/0-یمحل
34KR-116321/998/423/457/0هیارومیمحل
35KR-616-81/873/508/362/0یخارج
36KR-1009-21/803/418/441/0فرانسه
37KR-1005-18/1297/521/690/0فرانسه
38ES-2771/691/38/232/0شاهرودونجه وردشتی
39ES-46 08/956/652/273/0خوانسارونجهیقره
40ES-6480/783/397/337/0بغداديبغداد
41KR-2197-12/931/781/182/0قزاقستان
42ES-4334/745/489/240/0آباداسالمیمحل
14/1621/493/1184/0یشرقجانیآذرباهشترود-43
69/866/403/450/0یشرقجانیآذرباونجهیقره -44
52/943/509/464/0یشرقجانیآذربام)ی(دیمحل45898
96/1069/427/663/0یشرقجانیآذرباه سرد)(منطقیمحل46882
99/772/727/076/0یشرقجانیآذربا(منطقه سرد)یمحل47873
20/729/491/238/0یشرقجانیآذربا(منطقه سرد)یمحل48928
05/509/396/119/0یشرقجانیآذرباشور)(گرم ویمحل49878

01/994/4نیانگیم
LSD944/4892/2
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ط ی، عملکرد در شرا(STI)یخشکبر اساس شاخص تحمل بهیي متحمل به خشکهان اکوتیپییتعبرايياگرام سه بعدید-1شکل
ونجهیپ یاکوت49در (Yp)یط آبیو عملکرد در شرا(Ys)مید

، عملکرد در (TOL)یخشکهت بیبر اساس شاخص حساسیي متحمل به خشکهان اکوتیپییتعبرايياگرام سه بعدید-2شکل
ونجهیپ یاکوت49در (Yp)یط آبیو عملکرد در شرا(Ys)م یط دیشرا

اسـاس  مورد مطالعه بـر يهاپیاکوتياخوشهه یدر تجز
و عملکرد علوفه خشـک در  STIیشاخص تحمل به خشک

ـ ط تنش و بدون تنش بـا اسـتفاده از م  یشرا يهـا ن دادهیانگی
). بـرش دنـدروگرام   3دند (شکلشيبنداستاندارد شده گروه

جـاد  یايهايبنده گروهیتوجبرايياخوشهه یحاصل از تجز
ـ انجام شـد و اکوت 150دسی یشده از فاصله اقل 3در هـا  پی

، 13، 1،10شماره يهاپیاکوت3گروه قرار گرفتند. در گروه 

58/5ن یانگیبا م43و 32، 14، 46، 26، 12، 25، 11، 37
ـ ط دیعلوفه خشـک در شـرا  هکتار عملکرد تن در م و بـا  ی

ـ STI= 83/0متوسط  را یمتحمـل بـه خشـک   خوشـه ک ی
STI= 56/0با متوسـط  2گروه يهاپیل دادند. اکوتیتشک

ـ و اکوتیمه متحمل به خشـک ینخوشه بـا  1گـروه  يهـا پی
ل یرا تشـک یحساس به خشـک خوشهSTI= 34/0متوسط 

دادند.
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و عملکرد در(Ys)م یط دی، عملکرد در شرا(STI)یتحمل به خشکبر اساس شاخص ياخوشهه یتجز-3شکل 
ونجهیپ یاکوت49در (Yp)یط آبیشرا

بحث
ـ انس مرکب نشانیه واریج تجزینتا ن یدهنده وجود تنوع ب

ن تنوعیاز لحاظ عملکرد علوفه خشک است. از اها پیژنوت
د ارقام برتر و اصالح شده اسـتفاده  یتوان در انتخاب و تولیم

شـاخص تحمـل   ،یپ متحمل به خشکیکرد. در انتخاب اکوت
عملکرد بـاال  قابلیتبا ییهاپیتواند اکوتیمSTIیبه خشک

نش کند و بـه  یرا گزیو برخوردار از قدرت تحمل به خشک
شتر ین تحمل هر چه بین شاخص مبیشتر این سبب میزان بیا

ـ یدر برابر خشکها پیاکوت ,Fernandezباشـد ( یم 1992 .(
یمتحمل بـه خشـک  يهاپین اکوتییتعبراين پژوهش یادر

ت در نظـر گرفتـه شـد. بـا     یدر درجه اول اهمSTIشاخص 
یشاخص تحمل بـه خشـک  يپ دارایاگر دو اکوت،نیوجود ا

STIشـاخص  يکه دارایپیباشند اکوتیکسانیباً یتقرTOL

ـ اکوترواز ایـن تر خواهد بود. مطلوب،باشديکمتر يهـا پی
ن مقدار شـاخص  یشتریبيدن) دارای(فر32اد) و آب(خرم14

STIـ بـاً نزد یو تقر ) بودنـد کـه   13/1و 46/1ک بـه هـم (  ی
) 82/4کمتـر ( TOLن شـت آباد) با دا(خرم14پ شماره یکوتا

ـ ن اکوتیتر) متحمل4/5(،32پ شماره یسه با اکوتیدر مقا پ ی
ن شد.ییتعیبه خشک

ن یبهترن ییصفات مختلف و تعبریاثر خشکیدر بررس
و همکـاران  Zabet،در مـاش یشاخص تحمـل بـه خشـک   

ص یرا مناسـب تشـخ  STIشاخص تحمل به تـنش  ) 2003(
ـ اسـاس آن نش بـر یداده و اعالم کردنـد کـه گـز    توانـد  یم

ــنوتژ ــد.ییمتحمــل را شناســايهــاپی ــاتی کن طــی مطالع
Esfandiary) پنج گونه ی) تحمل به خشک2008و همکاران

وبررسـی کردنـد  آباد غربطقه اسالمدر منرا کساله یونجه ی
را rigidula، گونـه  یتحمل به خشکيهابر اساس شاخص

کـم  يهـا طیرا در محturbinataو گونه یآبيهاطیدر مح
نیـز  ) Tarinezhad)1998ه کردند.یم توصیدیو حتياریآب

جـه  ینتیارقام متحمل به خشکبر رويهاي خود در بررسی
ـ ک ژنوتیيمحاسبه شده براSTIگرفت که هرچه مقدار  پ ی

يبـوده و دارا یپ مذکور متحمل بـه خشـک  یاد باشد ژنوتیز
) در 2012و همکاران (Jafariهمچنین است. ییعملکرد باال

ـ  يهاگونهیبرخیسه تحمل به تنش خشکیمقا یمهـم مرتع
و یونجـه همـدان  یگونـه  Fabaceaeره ینشان دادند که در ت

Mellilotus officinalisو ن گونـه  یتـر متحمليزدیونجه ی

هـاي بررسیبودند.ین گونه نسبت به تنش خشکیترحساس
Jazayeri وRezaie)2004 ــاخص ــبترSTI) ش ن یرا مناس

ـ ژنوتیو معرفییشناسايشاخص برا متحمـل بـه   يهـا پی
و همکاران Jafariیدر بررسکرد.یوالف معرفیدر یخشک

ونجه در یپ یکوترقم و ا18ت علوفه یفی) عملکرد و ک2003(
، یونجـه، همـدان  ی، ارقام قـره  یط مطلوب و تنش خشکیشرا
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يرا بـرا 1529ز یور و سـنت لـو  ینتررها، 2435نوماد، فائو 
ونجـه  یت علوفه، قـره  یفیکردند. از نظر کیم معرفیزراعت د
ـ فیاز کیونجه همـدان ینسبت به  برخـوردار بـود.   يت بهتـر ی

Heydariو Torknezhadمطالعــات انجــام شــده توســط 

Sharifabadi)2000 (  یتحمـل بـه خشـک   در نشان داد کـه
ل یپتانسـ ، ش شدت تـنش یکساله با افزایونجه یشش گونه 

ش گونـه  ین آزمایدر ا.شدتر یمنفها برگ در تمام گونهیآب
radiateشد.یمعرفین گونه به خشکیترمتحمل

ـ ج تجزیبر اساس نتا ـ هیتوصـ ،ياخوشـه ه ی شـود در  یم
ـ متفـاوت، از جمع يهالف و رفع چالشنواحی مخت يهـا تی

اند استفاده شود. ضـمنا بـا توجـه بـه     موفق که نام برده شده
ـ بایمنتخب عالوه بر تحمل بـه خشـک  يهاپینکه اکوتیا دی

يهاپین اکوتیاز برواز این،ز داشته باشندینییباالعملکرد 
،14شـماره  يهاپیب اکوتیترتبه، 3گروه یمتحمل به خشک

ــاال   10و 13، 11، 32، 37، 25 ــه ب ــرد علوف ــا عملک ب
انتخاب شدند.
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Abstract
In order to evaluate drought tolerance of alfalfa (Medicago sativa), 49 accessions of the

species were examined in two separate experiments using simple lattice designs under normal
and dryland farming system during 2005-2007 in Tabriz, Iran. Forage dry matter yield was
evaluated during two years. Results of combined analysis showed significant differences among
the genotypes and among the years. Means of forage dry matter yield were 9.01 and 4.94 ton/h
under irrigation and dryland farming systems, respectively. Cluster analysis correctly distributed
the genotypes in the relevant groups based on yield and STI Index. Group 3 with genotypes of
14, 25, 37, 32, 11, 13 and 10 with average yield of 6.42 ton/h and STI= 0.95 was recognized as
drought tolerant group. Based on stress intensity SI=0.452, Stress Tolerance Index (STI) and
Stress Tolerance (TOL), genotypes 14 (Khoramabad) and 32 (Faridan) with average values of
8.74 and 7.26 ton/h respectively had the highest production in dryland farming system, that
were recognized as drought tolerant accessions.
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