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 رفولوژيكي ژنوتيپهاييو فيزيولوژيكي و مويژگيهاياثر سرما بر برخي از 

 .Medicago spp از يونجه يكساله 

 

 2پور  محمد فتحي و2، مريم جبلي1زارع عباس قمري

 

 چكيده

 ما را بر آن داشت كه اثر دما را بر رشد ،هاي يكساله در بيشتر مناطق ايران رويش يونجه

 عاملكه   خرد شدهكرتهايين پژوهش در قالب طرح ا .ه نماييمرويشي يونجه يكساله مطالع

 25 الي 18 درجه سانتيگراد و گلخانه معمولي با دماي 20 و 15 ،10 ،5صفر، (اصلي آن دما 

 .M. trancatula, M. orbicularis M. radiata, M گونه5و نه ژنوتيپ از ) درجه سانتيگراد

rigidula, M. polymorphaو در ) اقكهاي رشدتا(ه  فرعي در محيط كنترل شدعاملعنوان  ه ب

 .شرايط آب كشت انجام شد

طول ريشه و وزن خشك ريشه در دماهاي متفاوت  ،)علوفه(ارتفاع بوته، وزن اندام هوايي 

اثر متقابل دما و ژنوتيپ براي تمامي صفات به جز .  متفاوت بودو ژنوتيپهاي مختلف كامالً

در محدوده دماهاي مورد آزمايش صفات مذكور نسبت به . ودب) >01/0p( دار ارتفاع بوته معني

 روز پس از اعمال تيمار دمايي 15. شناخته شدمقاومترين گونه M. rigidula  سرما حساستر و

. داري از نظر توان بالقوه آبي بين ژنوتيپها و تيمارهاي دمايي نشان داده نشد اختالف معني

اي آنها كه  بين گونه شتر نقاط ايران و تنوع ژنتيكي درون وهاي يونجه يكساله در بي وجود گونه

هاي مناسب براي  نويددهنده امكان اصالح و ايجاد واريته يدآن است،ؤنتايج اين پژوهش نيز م

 .شرايط متنوع اقليمي ايران است

 

 .سرما و تنوع ژنتيكي رشد رويشي، ،.Medicago sppيونجه يكساله، : كليديهاي واژه
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230  ...رفولوژيكي ژنوتيپهايي از يونجهو فيزيولوژيكي و مويژگيهاياثر سرما بر برخي از 

 مقدمه

 در مناطق سردسير قرار عمده طور  به هاي مرتعي و اراضي آيش ايران  اري از عرصهبسي

بهبود پوشش مراتع، توليد علوفه در سال آيش و تبديل اراضي ديم كم بازده به . دارند

عنوان سلطان  هيونجه ب . و دامداران استكشاورزانچراگاه از اهداف مهم مرتعداران، 

سرماي اواخر  .هاي مذكور است براي معرفي به عرصهها از بهترين گياهان  علوفه

زمستان و اوايل بهار از مهمترين موانع توليد علوفه مناسب است كه در بيشتر نقاط 

 .رويد ايران مي

. رسد صورت تر، خشك و سيلو شده به مصرف مي خوراك دامها علوفه است كه به

تئين، مواد معدني و علوفه مرغوب داراي مقدار متناسبي هيدراتهاي كربن، پرو

ها  يونجه كه سلطان علوفه. كند طور معمول احتياج دامها را تأمين مي ويتامينهاست كه به

 يونجه گياهي است از شاخه پيدازادان . شود خصوصيات فوق را دارا است ناميده مي

)Phanerogames رده ،Angiospermes (سرخ  و راسته گل)Rosaes ( اين جنس بيش

). Hanson ،1998(هاي يكساله هستند  ارد كه نزديك دو سوم آن گونه گونه د60از 

ديپلوييد، ( بوده و سطوح پلوييد مختلفي n2=16 و n=8عدد پايه كروموزومي يونجه 

 ).Lesins، 1979(از آن شناخته شده است ) تتراپلوييد و هگزا پلوييد

ر خاك ايجاد  خود اثرات فيزيكي و شيميايي د يونجه به لحاظ سيستم خاص ريشه

گيرد اثر  كند كه به نوبه خود در كيفيت محصولي كه با يونجه در تناوب قرار مي مي

 كاشت يونجه جهت اصالح خاك و بنابراين). 1368سرداري و اطمينان، (گذارد  مي

 ).1364كوچكي، (جلوگيري از فرسايش آن بسيار مهم است 

 كه پروتئين آن نسبت به ساير اي پرارزش است از طرفي يونجه يكي از نباتات علوفه

به همين دليل منبع مناسب پروتئيني در دامپروري محسوب و ها بيشتر بوده  علوفه

عالوه بر پروتئين، يونجه سرشار از مواد معدني و ). 1995و همكاران  Matyla(شود  مي
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231 3 شمارة 12 جنگلي ايران جلد فصلنامة پژوهشي تحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي و

 ي است كه درتغذيه دامها اهميت زيادC و  A،B  مختلفهايمواد هيدروكربنه و ويتامين

 ).1368 ،سرداري و اطمينان(دارد 

 اما ،رسد با توجه به تمام موارد ذكر شده كشت يونجه در ايران ضروري به نظر مي

ترين عامل  اين تنش عمده. يكي از بزرگترين موانع در راه كشت يونجه سرماست

سرما در پاييز پس از بارندگي . باشد محدودكننده كشت در ارتفاعات زاگرس و البرز مي

هاي جوان  عمل آورده و در طول زمستان باعث مرگ و مير بوتهب زني جلوگيري  جوانهاز 

در اواخر زمستان و اوايل بهار كه رطوبت كافي وجود دارد . گردد هاي يكساله مي يونجه

 باعث كاهش عملكرد  وحتي سرماي باالي صفر از رشد رويشي جلوگيري كرده

 .شود مي

 گرم با رطوبت كم  هوايي براي يونجه آب وهواي بهترين محيط و شرايط آب و

رشد ). 1354 سميعي،( همچنين خاك نيز بايد رطوبت كافي داشته باشد. محيط است

طور  هب .يابد  درجه سانتيگراد ادامه يافته و در دماي باالتر كاهش مي30برگهاي جديد تا 

 چشمگيري طور  ه درجه عملكرد يونجه ب30 درجه و بيشتر از 10 در كمتر از يقين

 ).Hanson، 1988(يابد  مي كاهش 

اگرچه يونجه در شرايط آب و هوايي متفاوت از زمستان بسيار سرد مانند آذربايجان 

و همدان تا تابستان بسيار گرم مانند يزد و ساير نواحي مركزي و جنوب شرقي ايران 

يونجه را بهترين شرايط رشد براي  )French1983 ( و  Puckridgeنمايد، ولي رشد مي

 .دانند آب و هواي گرم و مرطوب مي

در نيمه قرن اخير سطوح وسيعي از مراتع كشور به داليل متعدد از جمله نياز به 

خصوص اعمال مالكيت، شخم خورده  همحصوالت زراعي با توجه به رشد جمعيت و ب

دليل عملكرد كم ه ب .غالت اختصاص يافته است ويژه  هو به كشت محصوالت زراعي ب

عمده اين اراضي . عنوان آيش رها هستند هطور معمول يكسال در ميان ب  هگياهان زراعي ب

 .آيش در مناطق سردسير ايران قرار دارند
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232  ...رفولوژيكي ژنوتيپهايي از يونجهو فيزيولوژيكي و مويژگيهاياثر سرما بر برخي از 

رقيب در تغذيه دام است و شرايط نامساعد از نظر  از آنجايي كه يونجه گياهي بي

 مطالعات  بهآوري آنها شناسايي ارقام و جمع كند، خاك واقليم را تا حدودي تحمل مي

امروزه كشت يونجه به سرعت توسعه ). 1373پور،  و ملكسندگل( اي نياز دارد گسترده

 ).1375 كريمي،(كرده است تدريج اشغال  ه سطح زيادي را ب ويافته

آب و هوا مقاوم بوده  هاي يكساله به شرايط نامساعد محيطي، خاك، همچنين يونجه

 هاي دايمي  زين مناسبي براي يونجهشرايط نامساعدتر جايگ و اين گياهان در

)Medicago sativa(  هستند) ،هاي يكساله در  پراكنش انواع يونجه. )1364كوچكي

سطح جهاني به خصوص مناطق خشك و نيمه خشك نشان دهنده مقاومت اين گياه در 

از طرفي در مناطق با  ).Rechinge، 1688  وBrachet(برابر شرايط كم آبي است 

پذير نيست  امكان) دائمي(هاي چند ساله   سرد كه زنده ماندن يونجهزمستان خيلي

 ، و همكارانShrestha(هاي يكساله به عنوان جانشين استفاده كرد  توان از يونجه مي

1995.( 

هاي مختلف  در اين پژوهش اثر سرما بر رشد رويشي تعدادي از ژنوتيپهاي گونه

تر يعني توليد علوفه   دماهاي پايينرشد رويشي بهتر در. يونجه يكساله بررسي شد

از طرف  . دامداران در مضيقه قرار دارندبيشتر در فصل رشد گياهان است كه معموالً

 ةتر امكان استفاده بيشتري از رطوبت خاك را قبل از شروع دور نوتيپ مقاومژديگر 

 .خشكي و گرما خواهد داشت

 
 و روشها مواد

 دو جمعيت: گونه يونجه يكساله شامل 5 ژنوتيپ از 9در اين پژوهش تعداد 

M. rigidula  از كردستان و گرگان، دو جمعيتM. orbicularis  از گيالنغرب و

  M. trancatula از اروميه و كرمانشاه، يك جمعيتM. radaita گرگان، دو جمعيت 
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233 3 شمارة 12 جنگلي ايران جلد فصلنامة پژوهشي تحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي و

  از استراليا وvar. mogul M. trancatula از اهواز، دو واريته خارجي شامل

M. polymorpha var.santiagoاز شيلي مطالعه گرديد . 

هاي يكساله در اواخر زمستان و اوايل بهار  ترين عامل كندي رشد يونجه سرما اصلي

منظور حذف ساير عوامل و تعيين اثر دماهاي سرد باالي صفر بر  هب. در طبيعت است

ا نور رشد رويشي يونجه يكساله اين آزمايش در محيط آب كشت و در اتاقكهاي رشد ب

سسه تحقيقات ؤفيزيولوژي م مصنوعي در آزمايشگاههاي بخش تحقيقات ژنتيك و

 .جنگلها و مراتع انجام شد

محلول  ثانيه، 10مدت  هب% 90الكل ( ژنوتيپهاي مختلف پس از ضدعفوني هايبذر

در گلدانهاي ضد عفوني )  دقيقه و سه بار شستشو با آب مقطر3مدت  هكلريد جيوه ب

 )درجه سانتيگراد 105 ساعت در دماي 24( حاوي شن كوارتز استريل) با الكل(شده 

 ساعت روشنايي با محلول 12درجه سانتيگراد و  20گلدانها دردماي . كشت شدند

 18پس از . كه سطح گلدانها هميشه مرطوب بود طوري ه بند،غذايي هوگلند تغذيه شد

اي خرد شده و طرح پايه هاي با رشد مناسب و يكسان در قالب طرح كرته روز، گياهچه

 اصلي عاملدر اين آزمايش . كشت، كشت شدند بلوكهاي كامل تصادفي در محيط آب

 9  فرعيعاملو )  درجه سانتيگراد و گلخانه20و  15 ،10 ،5 صفر،( تيمار دمايي

گيري قرار   بوته در هر يك از سه تكرار مورد اندازه9تعداد . ژنوتيپ يونجه يكساله بود

 درجه 20 روز در دماي 35ز اعمال تيمارهاي دمايي جهت استقرار، نشاها قبل ا. گرفت

طور مرتب  ههوادهي نيز ب.  روز يكبار با محلول هوگلند تغذيه شدند5قرار گرفتند و هر 

 صفات مورد نظر ، روز استعمال تيمارهاي دمايي30پس از . با پمپ آكواريوم انجام شد

يشه بر حسب سانتيمتر و وزن خشك ساقه و طول ساقه و طول ر. گيري شدند اندازه

 ساعت با ترازوي الكتريكي 24 درجه به مدت 76ريشه پس از خشك شدن در دماي 

 روز پس از اعمال تيمارهاي دمايي 15توان بالقوه آب ساقه . ندگيري شد به دقت اندازه

 در اين روش ساقه در داخل. گيري شد با استفاده از تكنيك محفظه فشاري اندازه
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234  ...رفولوژيكي ژنوتيپهايي از يونجهو فيزيولوژيكي و مويژگيهاياثر سرما بر برخي از 

از داخل يك واشر ( شده در بيرون از محفظه  محفظه و انتهاي ساقه از قسمت قطع

قرارگرفته و توسط چرخش پيچ دستگاه كه ساقه درون آن ) الستيكي به سمت خارج

بعد شير هوا باز شده و به محض خروج اولين قطره شيره . شود قرار دارد محكم مي

ن دهنده توان بالقوه آب ساقه است ثبت گياهي از ساقه شير هوا بسته و عددي كه نشا

 .ت استراز محاسن اين روش دقيق بودن و عدم حساسيت به درجه حرا. گردد مي

 محاسبه  ΙΙΙنوع GLM و به روشSAS 1 افزار تجزيه واريانس با استفاده از نرم

 2REGWو F  آزموندار بين تيمارهاي دمايي و ژنوتيپها براساس  اختالف معني. گرديد

 Excel افزار براي رسم نمودارها از نرم .مقايسه شد) Sas، 1998( دانكن T ون آزمو

 .استفاده گرديد

 

 نتايج

) 1 ةجدول شمار(هاي وزن خشك و طول اندام هوايي و ريشه  تجزيه واريانس داده

بين ژنوتيپهاي يونجه يكساله و تيمارهاي  )>01/0p(دار  نشان دهنده اختالف معني

 در آزمايشهاي بعمل آمده سطوح مختلف دما بر .اثر متقابل آنهاستدمايي اعمال شده و 

 .داري نداشت ثير معنيأتوان بالقوه آبي ژنوتيپهاي مورد آزمايش ت

طور كلي اثر تيمارهاي مختلف دما بر طول اندام هوايي، وزن خشك اندام هوايي،   هب

در جدولهاي طول ريشه، وزن خشك ريشه و توان بالقوه آبي ساقه يونجه يكساله 

 .ارائه شده است 3  و2 ةشمار

 )>05/0p(الزم به ذكر است كه ميانگينها با حروف الفبا مشابه از نظر آماري در سطح

 .داري ندارند اختالف معني

                                                           
1- Statistical Analysis System 

2- Ryan-Einot-Gabriel-Welsch 
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235 3 شمارة 12 جنگلي ايران جلد فصلنامة پژوهشي تحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي و

 بحث

قسمت اصلي خوراك دام علوفه يا اندام هوايي گياهان علوفه مانند يونجه است كه به 

، Cocks(شود  علوفه سيلو شده استفاده ميصورت چراي مستقيم، علوفه تر يا خشك و 

بت به ميزان مورد نياز وجود ودر اواخر فصل زمستان و اوايل فصل بهار كه رط) 1992

دارد و دما كمتر از دماي بهينه است، ژنوتيپهايي كه بتوانند علوفه بيشتري توليد نمايند 

وهش نيز چهار در اين پژ. نداز اهميت بيشتري در دامداري و مرتعداري برخوردار

 30صفت ارتفاع بوته، وزن خشك اندام هوايي، طول ريشه و وزن خشك ريشه پس از 

 درجه سانتيگراد و نيز 20 و 15، 10، 5صفر، (روز اعمال تيمارهاي مختلف هوايي 

 .مورد توجه قرار گرفت) شرايط گلخانه عادي

 از )مطالعهدر ژنوتيپهاي مورد (وضعيت ارتفاع بوته و وزن خشك اندام هوايي 

بيشترين ارتفاع و وزن ) 4 ةجدول شمار(ند دهمبستگي مثبت و بااليي برخوردار بو

اين امر ) 1 ةجدول شمار(علوفه خشك يونجه يكساله مربوط به شرايط گلخانه بود 

ممكن است به دليل تغييرات دماي شب و روز و يا شدت نور زياد در گلخانه باشد كه 

 بلندتر C20°اقهاي رشد ميانگين ارتفاع بوته در ت شرايط ادر. جاي تحقيق بيشتري دارد

داري نداشت   اختالف معنيC10° و C15°با دماهاي % 5 ولي در سطح احتمال ،بود

 از بقيه يدار  به طور معنيC20°ليكن وزن خشك علوفه در دماي  )1 ةجدول شمار(

كه اعالم ) 1988 (Hansonاين نتايج با نظر ) 2 ةجدول شمار(سطوح دمايي بيشتر بود 

يابد و دماهاي   ادامه يافته و بعد از آن كاهش ميC30°دارد رشد برگهاي جديد تا  مي

 همخوانيگردد   موجب كاهش چشمگير عملكرد علوفه ميºC30   و بيش ازC 10°زير 

 .دارد

 از ساير cm 20با  M. polymorpha Santiago اهواز و M. trancatulaدو گونه 

) cm03/7(و اروميه ) cm63/6(كرمانشاه  M. radiataتر و ژنوتيپهاي  تفعژنوتيپها مر

دهد كه نه  اين آزمايش نشان مي). 3 ةشمارجدول (كوتاهترين گونه مورد مطالعه بودند 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

236  ...رفولوژيكي ژنوتيپهايي از يونجهو فيزيولوژيكي و مويژگيهاياثر سرما بر برخي از 

هاي مختلف   بلكه بين توده،هاي يكساله وجود دارد اي بين يونجه تنها تنوع بين گونه

در . دد كه نياز به تحقيقات بيشتري داردگر يك گونه نيز تنوع خوبي مشاهده مي

طور   اصالح شده است ولي بهMogul  رغم اينكه واريته علي M. trancatudaهاي  گونه

اهوازي كه اقدامات اصالحي نيز روي آن انجام نشده است  ژنوتيپ داري از معني

 .باشد كوتاهتر مي

اهواز  M. trancatula  ژنوتيپ ازM. polymorpha var. Santiagoگرچه واريته 

 فوق ژنوتيپ% 6/47 حدود Santiagoولي وزن واريته د، بلندترين اندام هوايي را دار

اگر چه  M. rigidulaدر گونه . داري دارند است كه از نظر آماري با هم اختالف معني

  از دو گونهژنوتيپ اين روند در دو ، كه استان برتر است  ژنوتيپاختالف ارتفاع

 M. radiataه از ارتفاع و وزن علوفه كمتري برخوردار هستند تنوع ژنتيكي را نشان  ك

 .كرمانشاه است ژنوتيپ  اروميه برتر از ژنوتيپدهند و مي

توان گفت كه ارتفاع ساقه در  تك نتايج كه در باال ذكر شد مي با توجه به تك

ه بيشتر از تأثير  و تأثير ژنوتيپها در ارتفاع ساقردداري دا ژنوتيپهاي مختلف تفاوت معني

هاي گياهي  مهمترين عامل مؤثر بر ارتفاع ساقه، ژنوتيپ گونه. سطوح مختلف دماست

عوامل ديگر نظير تراكم، ميزان نيتروژن، نور، رطوبت و دما نيز بر ارتفاع گياه . است

طور كامل با ارتفاع ساقه  ه وزن خشك اندام هوايي ب). 1379 ،خليلي ( هستندمؤثر

كردستان  M. rigidulaها مانند  ت و مشاهده گرديد كه بعضي ژنوتيپهماهنگي نداش

اين . رغم ميانگين ارتفاع كوتاهتر ميانگين وزن خشك اندام هوايي بيشتر بوده است به

 .افزايش وزن خشك اندام هوايي مربوط به تعداد پنجه در اين ژنوتيپها بود

مواد غذايي را تا سازد  ادر ميهاي طويل و بلند است كه گياه را ق يونجه داراي ريشه

هاي قوي عالوه بر  حجم زياد ريشه). walther ،1959(تر نيز جذب كند  از اعماق پايين

حفظ بيشتر خاك، استقرار بهتر گياه، جذب بيشتر مواد غذايي كه توليد علوفه و بذر 

 ازت بيشتري را به دنبال دارد، با تشكيل تعداد بيشتر گره به كمك باكتريهاي همزيست
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237 3 شمارة 12 جنگلي ايران جلد فصلنامة پژوهشي تحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي و

 صفات طول و وزن خشك ريشه بنابراين. كند بيشتري را از هوا در خاك تثبيت مي

 .گيري شد گياهان نيز در اين پژوهش اندازه

هاي مختلف متفاوت بود و در بعضي موارد حتي اين  گرچه طول ريشه گونه

 در ژنوتيپ) cm2/23(ن بلندترين ريشه يدار بود، ليكن اختالف ب اختالف معني

 M. orbicularisترين ژنوتيپ   گيالنغرب با كوتاهM. radiata  كرمانشاه)cm5/16 (

 M. trancatulaدر ) g5/30(اختالف بين بيشترين وزن خشك ريشه .  بودcm7/5فقط 

 گرم 2/22مقدار ) g3/8( كرمانشاه M. radiataاهواز و كمترين وزن خشك ريشه در 

دهد كه اختالف بين طول ريشه كمتر از  ا نشان ميه ه اين مقايس.)3ة شمارجدول (بود 

 روز اول رشد گياه كه 35 در ممكن است. استاختالف وزن ريشه در بين ژنوتيپها 

شرايط براي استقرار آن يكسان بوده طول ريشه بيشتر انجام گرفته است و رشد وزني 

 .هميشه با سرعت بيشتري ادامه داشته باشد

ك ريشه دريافتيم كه بعضي از ژنوتيپها كه با مقايسه ميانگين طول ريشه و وزن خش

 نسبت وزن خشك ريشه به طول ريشه M. rigidul مانندمستعد مناطق سردتر هستند 

اين نتايج مؤيد اين است كه ژنوتيپهاي مقاوم به سرما به طور معمول ريشه  .بيشتر است

ان  مقاومت يونجه نسبت به شرايط سخت زمست.)Hanson ،1988(تري دارند  منشعب

نتايج آزمايش نشان . هاي يونجه است طور مستقيم مربوط به وضع رشد و نمو ريشه هب

دهنده اين امر است كه طول و وزن خشك ريشه بيشتر تحت تأثير ژنوتيپ قرار داشته 

چگونگي اندازه، پراكنش و طول . و تأثير سطوح مختلف دما بر ارتفاع كمتر بوده است

اثر تغيير دما در .  چندين ژن استتحت كنترل تماالًرشد ريشه صفتي ارثي بوده و اح

اين نقطه دمايي . يابد  با افزايش دما افزايش مي- تا يك دماي بهينه –ها  ريشه و شاخه

افزايش دما كاهش در رشد را در پي  بهينه در گياهان مختلف متفاوت است و بعد از آن

 درصد پروتئين محلول در از طرفي افزايش مقاومت به سرما ).Cooper ،1973(دارد 

شيره گياهي را افزايش داده و ميزان فعاليت متابوليكي گياه در طول مدت خواب با 
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238  ...رفولوژيكي ژنوتيپهايي از يونجهو فيزيولوژيكي و مويژگيهاياثر سرما بر برخي از 

در اين ). 1956،  و همكارانBula(مقاومت گياه يونجه به سرما نسبت معكوس دارد 

 . كاهش پيدا كردc 20˚ا رشد رويشي صفات اندازه گرفته شده يونجه در دماي هآزمايش

اومت به سرما و درصد پروتئين محلول در شيره گياهي در انواع يونجه افزايش مق

ميزان فعاليت متابوليكي گياه ا آنه. گزارش شده است) 1956(  و همكارانBulaتوسط 

 .را در طول مدت خواب با مقاومت گياه يونجه به سرما معكوس دانستند

از دست دادن آب تواند آسيب ناشي  يكي از مهمترين آسيبهاي ناشي از سرما مي

شود و يا هنگامي  هنگامي كه آب به سوي يخ بيرون سلولي تبخير مي. پروتوپالسم باشد

يابند و تعدادي از اين مواد به  كند مواد محلول افزايش مي كه آب سلول را ترك مي

در اين پژوهش اختالف ). Patterson، 1982 و Graham(آيند  صورت سم در مي

كمترين توان بالقوه . لف دمايي در توان بالقوه آبي ديده نشدداري در سطوح مخت معني

 .آبي كه در دماي صفر درجه مشاهده شد شايد به دليل شروع سرماي بحراني باشد

 روز تيمار دمايي زمان كافي براي اثر گذاري بر توان بالقوه آبي به 15مدت اعمال 

 .رسد نظر نمي
 

ستفاده از طرح كرتهاي خرد شده، اثر سرما بر نتايج تجزيه واريانس با ا -1جدول شماره 

 يي تيمار دما6 ژنوتيپ يونجه يكساله در 9صفات مورفولوژيكي 

وزن خشك 

اندام هوايي 

 )علوفه(

 ارتفاع بوته منابع تغييرات
وزن خشك 

 ريشه
 طول ريشه

توان بالقوه 

 آبي ساقه

. 8/777 ژنوتيپ 0/40883** ** 2/1888 ** **3/171 ns 88/9 

. 6/654 دما 5/131235** ** 9/2778 ** **7/332 ns28/34 

ns2/26 1/249 دما×ژنوتيپ  4/7007** * 31/85 ** ns49/12 

 71/7 9/26 5/149 4/19 خطا 0/3709

دار بودن   عدم معنيns .دهند اختالف معني نشان مي% 1و % 5ميانگين مربعات تيمارها به ترتيب در سطح **و*

 .دهد را نشان مي% 5ح ميانگين مربعات تيمارها در سط
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239 3 شمارة 12 جنگلي ايران جلد فصلنامة پژوهشي تحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي و

 صفت فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي تك بوته 5مقايسه ميانگين  -2جدول شمارة 

 .هاي يكساله در سطوح مختلف دمايي يونجه

توان بالقوه 

 ) p(آبي ساقه

وزن خشك 

 )mg(ريشه

 طول ريشه

)Cm( 

وزن خشك اندام 

 )mg(هوايي

ارتفاع اندام 

 )Cm(هوايي

سطوح 

 دما

a 7/12- 4/31  a 0/22  a 74/166 a a5/19 گلخانه 

a 3/13- 3/15 d 4/20  a b 22/101 b9/14 ˚C 20 

a 7/12- 9/24 ab a 1/22 88/60 c 2/14 b ˚C 15 

a 2/12- 3/20  bc 2/23  a 34/51  c 8/12 bc ˚C10 

9/14-  a 0/20  bc a 3/21 40/45  c 0/11 cd ˚C5 

 . درصد هستند5سطح دار حداقل در  اعداد با حروف غير مشترك داراي اختالف معني

 
 9هاي  صفت فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي درتك بوته 5 مقايسه ميانگين -3 شمارة لجدو

 .هاي يكساله ژنوتيپ از يونجه
توان 

بالقوه آبي 

 ساقه

وزن خشك 

 ريشه

)mgr( 

 طول ريشه

)Cm( 

وزن خشك 

 اندام هوايي

)mgr( 

ارتفاع اندام 

 هوايي

)Cm( 

 ژنو تيپ

a7/12- a45/30 bc4/19 9/124 a 1/20 a M. trancatula  اهواز 

A 8/14- ab5/24 ab9/22 a10/121 6/12 b 
M. rigidula  

 كردستان

A0/15- ab0/26 Abc6/19 ab3/87 2/13 b M. rigidula گرگان 

A 9/12- ab6/23 ab2/22 bc0/8 1/15 b 
M. orbicularis 

 گرگان

a 2/13 - b4/23 a2/23 bcd6/65 4/14 b 
M. orbicularis 

 غرب يالنگ

a 9/12- dc4/11 abc4/19 cd8/42 0/7 c M. radiata   اروميه 

A 0/14- D3/8 C5/16 d7/26 6/6 c M .radiata  كرمانشاه 

A 0/14- bc3/18 ab0/22 bc8/79 3/13 b 
M. trancatula var. 

mogul      استراليا  

a 7/12- bc3/18 ab1/22 bcd5/59 1/20 a 
M.polymorpha 
var. Santiago   

 شيلي

 .دارند  درصد اختالف معني5اعداد با حروف غير مشابه حداقل در سطح 
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 ماتريكس همبستگي پنج صفت مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي -4 ةجدول شمار

 . يونجه يكسالهپ ژنوتي9 

 ارتفاع ساقه 
وزن خشك 

 ساقه
 طول ريشه

وزن خشك 

 ريشه

توان بالقوه 

 آبي ساقه

     0000/1 ارتفاع ساقه

    0000/1 5824/0 ن خشك ساقهوز

   0000/1 4169/0 4841/0 طول ريشه

  0000/1 4530/0 9035/0 7324/0 وزن خشك ريشه

توان بالقوه آبي 

 ساقه
3086/0 2176/0- 0115/0- 1678/0- 0000/1 
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