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جهت کشت پاییزه ) .Vicia panonica L (هاي پایدار و امیدبخش ماشک مجاري  شناسایی الین

  در مناطق دیم سرد و معتدل سرد ایران 

  

  یرضائ یفتح دیوح ، *زادهیعل خشنود

  اورزي دیم کشورشموسسه تحقیقات ک

  

  چکیده

 مهم نیازهاي از سردسیر دیمزارهاي در علوفه تولید براي پاییزه کشت قابلیت با ماشک مناسب ارقام معرفی

 از انتخابی مجاري ماشک الین 14 تحقیق این در. شود می افزوده آن اهمیت بر روز هر و است حاضر حال در کشور

 تحقیقات موسسه با همکار تحقیقاتی ایستگاه چهار در 1387- 1389 زراعی سال دو طی در المللی بین پالسم ژرم

 تجزیه نتایج. گرفتند قرار ارزیابی مورد تکرار سه با تصادفی کامل هاي بلوك طرح اساس بر کشور دیم کشاورزي

 سطح در محیط×  ژنوتیپ  متقابل اثر و ژنوتیپ  سال، مکان، اصلی اثر که داد نشان ها ژنوتیپ علوفه عملکرد مرکب

 گروه سه در پژوهش این در پایدار ارقام شناسایی نظر از پایداري، غیرپارامتریک هاي شاخص. بودند دار معنی% 1

 را  Sel-515 الین  و سفید گل رقم که ها ژنوتیپ عملکرد و رتبه بر مبتنی هاي آماره لشام اول گروه. بودند متمایز

 که بودند برتر Sel-1327 و Sel-459 هاي الین نیز ها شاخص از دیگر گروهی لحاظ از و دادند تشخیص پایدار

 الین که شد گیري هنتیج چنین مجموع در ولی شدند شناسایی پاییزه کشت جهت امیدبخش هاي الین بعنوان همگی

Sel-515 سردسیر دیم شرایط در هوموستازي بیشترین از رتبه تغییرات کمترین نیز و رتبه میانگین کمترین داشتن با 

  .بود برخوردار

  ماشک، پانونیکا، مناطق مرتفع، علوفه دیم  :کلیدي ياههژاو

  

  

  

                                                              

  10/12/1392:   تاریخ پذیرش        20/4/1391:   تاریخ دریافت    k.alizadeh@areo.ir   :نویسنده مسئول  *
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  قدمهم

هاي  میلیون هکتار از زمین 2/6در حدود 

ر کشت دیم است که اغلب آنها در کشاورزي ایران زی

شوند و ساالنه  تولید گندم و حبوبات بکار گرفته می

میلیون هکتار از اراضی دیم کشور تحت  2-3حدود 

آیش است که عمدتا در اقلیم سردسیر کشور واقع 

بارش کم و ). 1390آمارنامه کشاورزي، (شده است 

سردشدن سریع هوا از ویژگی هاي دیمزارهاي سرد 

که کشت پاییزه هر گیاهی بجز برخی غالت را است 

در این منطقه محدود نموده است و از سوي دیگر، 

پایداري تولید گندم دیم بعلت عدم رعایت تناوب 

زراعی و نیز شیوع آفات و بیماریها در خطر از بین 

گزینه هاي موجود در زراعت دیم کشور . رفتن است

بوده بمنظور رعایت تناوب زراعی بسیار محدود 

بطوري که بجز نخود و عدس عمال محصول دیگري 

براي قرار دادن در تناوب با گندم و جو وجود ندارد 

هرچند که اخیرا ارقام مناسبی از ماشک، گلرنگ و 

باید توجه . کلزا نیز براي دیمزارها معرفی شده است

نمود که در حال حاضر امکان کشت پاییزه ارقام 

روغنی در مناطق سرد  هاي موجود از لگومها و دانه

معرفی انواع ماشک با قابلیت کشت باشد و  مقدور نمی

پاییزه براي حفاظت خاك و تولید علوفه در مناطق 

 ,Alizadeh(سردسیر دیم کشور بسیار مفید خواهدبود 

هاي یکساله زمستانه در  بکارگیري لگوم). 2008

تناوب گیاهان زراعی دیگر جهت کاهش استفاده از 

ها و  یدناپذیر منابع طبیعی همانند چراگاهمنابع تجد

). Hargrove, 1986(است  مراتع طبیعی توصیه شده 

هاي  کشت پی در پی گندم و عدم بکارگیري تناوب

مناسب در اراضی دیم آینده تولید گندم را در تنگنا 

توانند نقش  اي می هاي علوفه لگوم. است قرار داده

هاي زراعی مناطق  مهمی در تضمین ادامه تولید سامانه

آنها با . خشک ایفا نمایند هاي خشک و نیمه و محیط

توانایی تثبیت نیتروژن هوا و اصالح ساختمان خاك 

باشند  هاي تولید متمرکز گندم می کلید پایداري سامانه

)Turk, 1997 .( تولید علوفه دیم با توجه به شرایط

هایی از نواحی  خشک و  تامین خوراك دام در قسمت

معرفی و . خشک از اهمیت زیادي برخوردار است نیمه

در تناوب با   اي از انواع ماشک هاي علوفه تولید لگوم

تواند از شدت کمبود مشهود  دیگر محصوالت می

خوراك دام بویژه در طول شرایط سرد زمستانی 

هاي ماشک پانونیکا بخصوص از لحاظ  ویژگی. بکاهد

کشت پاییزه تحمل سرما سبب شده تا این گیاه مناسب 

و در اراضی دیم سردسیر و در تناوب با غالت  باشد 

سفید در موسسه  در این رابطه نیز رقم ماشک گل

تحقیقات کشاورزي دیم کشور معرفی شده است 

ماشک در ترکیه نیز ). 1392علیزاده و همکاران، (

بعنوان گیاه امیدبخش ) Vicia pannonica(مجاري 

هاي با میانگین  حیطقابل جایگزینی بجاي آیش در م

است  متر معرفی شده میلی 400بارش سالیانه کمتر از 

)Durutan et al., 1988  ،Kurt et al., 1989 .( این

داراي مزایایی   نوع ماشک براي قرارگیري در تناوب

توان به قابلیت تولید  متعددي است که از آن جمله می

و علوفه با کیفیت و عملکرد باال، مقاومت به سرما 

سازگاري به مزارع فقیر، عدم خصوصیت ریزش بذر 

ها از عملکرد  شود نسبت به دیگر ماشک که باعث می

 Mehmet(بذري بیشتري برخوردار یاشد اشاره نمود 

et al., 1994 .(هاي  با هدف تولید علوفه سبز، لگوم

توانند با مصرف بهینه آب قابل  اي سازگار می علوفه

از ماده خشک را که مصرف خاك تولید با ارزشی 

هاي  گونه. باشند براي تغذیه احشام نیاز است داشته 
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اي امیدبخش داراي  هاي علوفه عنوان لگوم ماشک به

اند که سازگاري درازمدت  باال شناسایی شده تولید

آنها باعث شده که کامل کننده تولیدات زراعی و 

اي  هاي علوفه سهولت دسترسی به لگوم. دامی باشند

اي را فراهم  ولید یکپارچه سیستم مزرعهامکان ت

شود که فشار بیش از حد چراي  آورد و باعث می می

 ,.Caballero et al(یابد  مفرط از مراتع کاهش

هاي گزینش شده از  در ازبکستان الین). 1992

هاي اصالح شده در چهار ناحیه با عملکرد  علوفه

ی های کیلوگرم در هکتار براي گونه 1400تا 600حدود 

کیلوگرم در هکتار  1900تا  700و   از جنس ماشک

است که  براي انواع خلر مورد ارزیابی قرار گرفته

ماشک گونه ناربون و ماشک پانونیکا بیشترین 

متر  2000تا  1800مقاومت به سرما در ارتفاع مابین 

اند  باالتر از سطح دریا را از خود نشان داده

)Anonymus, 2000.(  

هش بررسی پایداري عملکرد هدف از این پژو

هاي پیشرفته ماشک پانونیکا در مقایسه با  علوفه الین

سفید در کشت پاییزه براي شناسایی ارقام  شاهد گل

  .مناسب در دیمزارهاي سرد و معتدل سرد ایران بود

  مواد و روشها

الین ماشک مجاري که طی آزمایشات  14

ت المللی تحقیقا مختلف از مواد ارسالی مرکز بین

مورد گزینش قرار ) ایکاردا(کشاورزي مناطق خشک 

گرفته و به مرحله ارزیابی پیشرفته و بررسی سازگاري 

                  طی دو سال زراعی .)1جدول (بودند  رسیده

در چهار ایستگاه تحقیقاتی موسسه  1387- 1389

تحقیقات کشاورزي دیم کشور در مراغه، کرمانشاه، 

بر اساس طرح ) 1ول جد(کردستان و شیروان 

هاي کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی  بلوك

هایی  کشت در اوایل مهر ماه و در کرت. قرار گرفتند

 25خط به طول سه متر با فاصله خطوط  5شامل  

تجزیه . دانه در متر مربع بود 250متر و تراکم  سانتی

واریانس مرکب با در نظر گرفتن مکان، سال و تکرار 

ن متغیر تصادفی و اثر ژنوتیپ بعنوان متغیر ثابت بر بعنوا

تجزیه پایداري با . روي عملکرد علوفه انجام شد

هاي غیرپارامتریک بشرح ذیل با استفاده از  روش

  . انجام شد Genstatافزار  نرم

 Si )Nasserهاي غیرپارامتري پایداري  آماره

and Huehn, 1987 ( که ترکیبی از میانگین عملکرد

 . هاي زیر برآورد شدند ایداري بودند با فرمولو پ

  

  

  

  

 

یک ) 1993(ها در روش کانگ  مجموع رتبه

آماره دیگر بود که بر اساس میانگین عملکرد و نیز 

 Kang, 1993نقل از (واریانس پایداري شوکال 

چهار آماره پایداري ) 1995(تناراسو . شد برآورد )

  .تغیرپارامتري بشرح ذیل معرفی کرده اس
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rijها،  ن فرمولیکه در ا
همان رتبه مربوط به   *

Xij
ن یانگیها و م انحراف استاندارد از رتبه. است *

ر یو با فرمول ز) 1988(ز با روش کتاتا یها ن رتبه

  .شد يریگ اندازه

  

  

  نتایج و بحث

ها  پینتایج تجزیه مرکب عملکرد علوفه ژنوت

تیپ و اثرات مکان، سال،  ژنو ینشان داد که اثر اصل

% 1ژنوتیپ در سطح  × سال × سال و مکان × متقابل مکان

کوچک بودن واریانس ). 2جدول (اند  دار شده معنی

به این  "احتماال ها در این آزمایش مربوط به ژنوتیپ

 علوفه و انتخابکه در در برنامه اصالحی استدلیل 

و با ورود آنها  بودههاي برتر از لحاظ عملکرد  ژنوتیپ

عملکرد، نسبت به  ر آزمایشات سازگاري و پایداريد

تنوع کمتري در  سهم G x Eمحیط و اثر متقابل 

گزارش شده در که با سایر نتایجداشته است موجود 

باید توجه نمود  ).Rose et al., 2008(باشد میتطابق 

ها هیچ ارتباطی با  واریانس بزرگ مربوط به مکانکه 

و اثر متقابل  Gد و فقط اثر ها ندار ارزیابی ژنوتیپ

G×E از . ها موثر هستند است که در ارزیابی ژنوتیپ

ها حذف اثرات محیط بر  اینرو در بررسی برتري الین

ها و تمرکز بر روي اثرات ناشی از ژنوتیپ و  روي داده

گوچ و . ضروري استژنوتیپ بسیار ×اثر متقابل محیط

با  معتقدند که آزمایشات سازگاري) 1996(زوبل 

هدف تعیین ارقام مناسب براي هر ناحیه به اجرا در 

آیند و در مدل کامل تجزیه واریانس مرکب، منبع  می

بطور معمول چندین برابر بزرگتر ) E(تغییرات محیط 

و اثر متقابل محیط در ژنوتیپ ) G(از منابع ژنوتیپ 

)G×E ( است اما در ارزیابی ارقام براي تعیین بهترین

  .بوط نیستآنها موثر و مر

پ در یدار بودن اثرمتقابل ژنوت ینظر به معن

 يداریه پایاقدام به تجز) سال×مکان×پیژنوت(ط یمح

غیرپارامتریک براي پایداري عملکرد  يها آماره. شد

خالصه شده  3هاي مورد بررسی در جدول  علوفه الین

  . است

-Selبیشترین میانگین عملکرد علوفه به الین 

کیلوگرم در هکتار تعلق داشت  3572با متوسط  1332

که از نظر انحراف تغییرات عملکرد در رتبه نهم قرار 

هاي غیر  مجموعا از لحاظ شاخص ).3جدول (داشت 

Si(سفید در پنج مورد  پارامتري، رقم گل
1، Si

3 ،Si
4 ،

Si
Si(ک مورد یدر  Sel-515ن یال)  5

-Selن ی، ال)2

NPi(در چهار مورد  459
1 ،NPi

2 ،NPi
NPiو  3

و ) 4

ن یدارتریاز لحاظ روش کانگ، پا Sel-1327ن یال

 يها نیبه عنوان ال یهمگ و) 3جدول (ارقام بودند 

زاده و یعل. شدند  ییم شناسایط دیدبخش در شرایام

د را بعنوان یز رقم گل سفین) 1392(همکاران 

کرده  یر معرفیم سردسیط دین رقم در شرایدارتریپا

ن یا يها نیه با السید در مقایاند البته رقم گل سف

 يها داده(تر بود  ررسیروز د 10 یال 7ش حدود یآزما

است که  ین در حالیو ا) مربوطه ارائه نشده است

 یمه خشک و فرار از تنش خشکیدر مناطق ن یزودرس

 -ن مناطق وجود داردیکه غالبا در ا –فصل  يدر انتها

  .ت استیار حائز اهمیبس

دار یارقام پا ییسااز نظر شنا يرپارامتریغ يها شاخص

  .ز بودندین پژوهش در سه گروه متمایدر ا
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که رقم  Si يسر يها گروه اول شامل آماره

ص دادند و یدار تشخیرا پا  Sel-515ن ید و  الیسف گل

را    Sel-459ن یز الین) 1995(تناراسو  يها آماره

ک یهر  يها یژگینمود که مطابق با و ییدار شناسایپا

ج حاصله از ینتا يبند جمع يبرا.   دها بودن ن روشیاز ا

ن یانگیک ستون میها  نیرات موجود در رتبه الییتغ

ن از لحاظ تمام یار رتبه هر الیو انحراف مع) MR(رتبه 

شده است که با  یمعرف 3در جدول ) SDR(ها  آماره

از لحاظ تمام  Sel-515ن   یتوجه به آن تنها ال

ن یکمتر ن پژوهش ازیدر ا یمورد بررس يها آماره

  .رات رتبه برخوردار بودیین تغیز کمترین و نیانگیم

  
 

   يماشک مجار يها نیعملکرد علوفه ال يداریپا یهاي آزمایش بررس مشخصات مکان -1جدول

 موقعیت جغرافیایی  مکان
ارتفاع 

 (m)  

  سال 

 یزراع

 بارش  

(mm)  

  میانگین دما

(℃) 

تعداد روزهاي 

 ℃0کمتر از 

 مراغه
ی وشمال15'و °37  

شرقی20'و °46   
1720 

88-87 1/297  2/5  130 

89-88 1/498  8/6  79 

 شیروان
شمالی23'و °37  

شرقی55'و 57°و    
1086 

88-87 6/238  7/9  77 

89-88 4/350  9/11  79 

 کردستان
شمالی و20'و °35  

شرقی4'و °47   
1500 

88-87 7/353  7/6  123 

89-88 2/424  3/6  93  

 کرمانشاه
شمالی و20'و °34  

شرقی19'و °47   
1351 

88-87 3/288  8/10  84 

89-88 7/455  7/11  57 

  

 الین ماشک مجاري در دو سال و چهار مکان 14تجزیه واریانس مرکب عملکرد بیوماس  - 2جدول 

 مربعات میانگین آزادي درجه تغییر منابع

 708889939** 3 مکان

 186977739** 1 سال

 441241527** 3 سال×مکان 

 1029317 16  تکرار درون محیط

 1416880** 13 ژنوتیپ

 2034157.8 39 ژنوتیپ × مکان

 1154350.6 13 ژنوتیپ × سال

 1319146**  39 ژنوتیپ × سال× مکان

 592172 208 آزمایشی خطاي

  دار در سطح یک درصد است ،  نشان معنی **



    

       
 

  ریم سردسیط دیدر شرا يماشک مجار يها پیرد علوفه ژنوتعملک يداریک از پایرپارامتریغ يها آماره یبرخ -3جدول 

SD Si نیانگیم پیژنوت/نیال
1

 Si
2

 Si
3

 Si
4

 Si
5

 Si
6

 NPi
1

 NPi
2

 NPi
3

 NPi
4

 Kang MR SDR

Sel 515 3133  9/2 28 30 106 27 24 4 22 3 5/0 009/0 11 
٧/٢ ١/٢

Sel 1326  3064 2/3 36 40 150 34 28 4 27 3 5/0 011/0 14 
٢/٧ ۵/٣

Sel 474 3377 9/3 31 35 133 29 25 4 30 4 6/0 020/0 13  
۶/۵ ۵/٢

Sel 1329 3177 9/3 34 34 143 31 28 4 29 5 6/0 040/0 16 
٣/٨ ٣/٣

Sel 686 2856 3/3 37 38 144 34 30 4 27 4 6/0 011/0 18 
۴/٨ ١/٣

Sel 459 2939 2/3 36 38 153 34 31 4 13 2 3/0 006/0 13 
٣/٧ ١/۵

Sel 1307 3239 1/5 43 45 218 40 35 5 33 4 6/0 013/0 12 
١١ ٩/٣

Sel 554 3142 2/4 36 39 161 34 30 4 27 5 7/0 043/0 19 
۶/١١ ۴/٢

Sel 1332 3572 0/4 35 36 169 32 28 5 28 3 6/0 016/0 14 
٣/٧ ۴/٣

Sel 678 3308 6/3 35 38 154 32 27 4 29 4 6/0 022/0 12 
١/٨ ٧/٢

Sel 736 3004 2/3 29 37 113 30 23 3 24 4 5/0 010/0 14 
٩/۴ ٣

Sel 1327 3389 2/4 32 34 151 32 30 4 31 5 6/0 014/0 8 
۶/٧ ٢/۴

Sel 1321 3223 7/4 35 38 156 32 27 4 32 4 6/0 012/0 18 
۶/٨ ۴/٢

 28 034/0 6/0 4 34 2 19 26 86 36 24 4/4 2833 دیسف گل
٨/۶ ٨/۵

MR  وSDR هاي غیرپارامتریک مورد بررسی هستند ن رتبه و انحراف استاندارد از لحاظ جمیع آمارهبترتیب میانگی.  
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در مقاالت موجود  ین شاخصینکه چنیبا ا

رسد که برآورد قابل  یبنظر م یمشاهده نشده است ول

شده بدست  یمعرف يها ع شاخصیاز جم یقبول

ن یشود کمتر ینکه مالحظه میدهد بخصوص ا یم

) 9/2( یشیآزما يها طید علوفه در محرات عملکرییتغ

نرو یبوده است و از ا) Sel-515(ن ین الیمربوط به هم

گر یبعبارت د. است ين هموستازیشتریب يدارا

م یط دیدار از عملکرد علوفه در شراید پایچنانچه تول

ن یبهتر Sel-515ن یم سرد مورد نظر باشد الیدر اقل

کن را ن عملکرد ممیشترینه خواهد بود اما بیگز

دار و پرمحصول یپا يها نیال ییشناسا. نخواهد داشت

بر اساس اطالعات  ییها طیابرمح ییانا شناسایا احیو 

ک از مناطق یهر و معرفی ارقام مناسب براي موجود 

با  يآمار يها هیو تجز يقات بعدیهدف به تحق

از  يو نمودار دوبعد یکیگراف يها استفاده از روش

  .دیط موکول گردیا محپ بیاثرات متقابل ژنوت
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Identification of stable and promised lines of Hungarian vetch (Vicia panonica 
L.) as winter crop in cold and semi-cold drylands of Iran 

 
Khoshnood Alizadeh* , Vahid Fath Rezaei 

Dryland Agricultural Research Institute 

Abstract: 

Introduction of suitable vetch as a winter crop in cold drylands is highly important in the 

country. Hence, 14 Hungarian vetch selected from exotic germplasm were studied as randomized 

complete blocks design with three replications in four research stations of Dryland Agricultural 

Research Institute (DARI) during 2007-2010. Combined analysis of forage yields revealed 

significant differences between years, locations, genotypes and genotypes by environment 

interaction effects. Non parametric stability values were in three categories. The first group of 

stability values selected Golsefid and Sel-515 and the other group recognized Sel-459 as the 

most stable genotype. However, it was concluded that line Sel-515 with the lowest rank and the 

least variation according to all stability values have the highest homeostasis under cold rainfed 

conditions. 

Key words: Hungarian vetch (Vicia panonica L.), highland, feed legume 
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