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 دهيچك
عنوان گونه  بهران ي ا،ا از جملهي از نقاط دني است که در بعضيا اي چند ساله علوفهگونه ) Trifolium pratense(شبدر قرمز 

 يشيران در مزرعه آزماي اي ملياهي توده شبدر قرمز موجود در بانک ژن گ۲۱۳ يبذرها. رديگ مي مورد کشت قرار اي علوفه يزراع

 را در يي و شاخص شنون تنوع بااليپيرات فنوتييب تغيضر.  قرار گرفتنديابي مورد ارز۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ ي سالهايدر کرج در ط

ها   درصد از توده۱/۱۵ در يمطلوب زراع صفت کيبه عنوان عادت رشد افراشته .  نشان دادنديکي مورفولوژ‐يزراعصفات 

 شده از يآور چهار توده جمع. ر بوديمتر متغي سانت۶/۳۰ن يانگي با ممتري سانت۶۵ تا ۵از  يطول ساقه در گلده. ديمشاهده گرد

 ينژاد قات بهي استفاده در تحقي براها پالسمن ژرم يترمتر مناسبي سانت۵۰ش از يه، اراک، بابل، درگز و سردشت با طول ساقه بياروم

ل به ي نجهتن صفت ي در اينژاد  بهيبران گونه ي اي باالتيقابلدهنده   نشاني زمان گلدهاد دريتنوع ز. ن صفت هستندي ايبرا

 با صفات يدر گلدهن طول ساقه ي بي خطيون، همبستگيج رگرسينتا. باشد يرس مريرس و د  زودرس، متوسطيهاگروه

 ژرم پالسم ک منشأي به تفکيا ه خوشهي تجزاز  مواد با استفادهيبند گروه. نشان داد و عادت رشد ي، تعداد روز تا گلدهيکرکدار

گر قرار يکدي در کنار يآور  جمع مشابه در منشأي با آب و هواييها ه تودهين تجزيدر ا. ظاهر ساخترا چهار خوشه مجزا 

 ياهين گ شده در بانک ژيپالسم شبدر نگهدار اه، مجموعه ژرمي گنيه اي اوليکيبا توجه به وجود تنوع باال در خزانه ژنت. گرفتند

 . ديفا نماي قرمز در کشور ار شبدينژاد قات بهي در تحقيديواند نقش کلت ميران ي ايمل

 

    .يکي تنوع ژنت وشبدر قرمز، ژرم پالسم: يدي کليها واژه

 
 مقدمه

و  Trifolieaeدر طايفه  )(Trifoliumجنس شبدر 

 ٢٣٨اين جنس داراي .  قرار داردFabaceaeخانواده 

گونه آن در ايران پراكنش طبيعي  ٤٩گونه است كه 

شبدر  .)Rechinger, 1984 و ١٣٧٥مظفريان، (دارند

 چند ساله است که در يا گونه (T. pretense)قرمز 

ران به عنوان گونه ي در ايا و به تازگي از نقاط دنيبعض

ايران يكي از مهمترين . رديگ ميقرار   مورد کشتيزراع

بدر قرمز است که ش ، از جملهمراكز تنوع ژنتيكي شبدر

 ,Rechiger, 1984; Taylor) ا قرار دارديدر مرکز اروآس

 در کشور از مناطق کم ن گونهيترش اسگ. (1990 ,1985

 و ي مناطق کوهستان خزر تايايه دريارتفاع حاش

 ٢٧٠٠تا ) ناجيدر آذربا( متر ١٧٥٠ تا ١٥٥٠ارتفاعات 

 کوه ي متر٤٠٠٠ ي کوه جبال بارز در کرمان تا حتيمتر

 ,Rechiger)زار در کرمان گزارش شده است  الله

شابور ي نيهان در شرق کشور در کوهي همچن،(1984

خوش (و شمال شرق ) ي متر١٨٠٠ تا ١٦٠٠ارتفاع (

و شمال غرب ) کردستان(، غرب )الق در شاهروديي
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اه نام برده شده ين گيز از پراکنش اين) زنجان(کشور 

 .(Rechiger, 1984) است

آوري و  فق جمعؤنژادي م در يک برنامه بهمرحله اولين 

ارزيابي يک مجموعه جامعي از ژرم پالسم گياه مربوطه 

بديهي است كه ژنهاي مطلوب  .(Cameron, 1983) است

اين گياهان در منابع ژنتيکي در بهبود كيفيت و كميت 

يابي بنابراين براي دست.  داشته باشندمراکز تنوع آنها حضور

 صفات مطلوببه رسيدن زم براي به منابع ژنتيکي ال

زراعي کمي و کيفي و مقاومت به تنشهاي زنده و غير 

براي هاي دقيق ارزيابيآوري  معج  قرمز،زنده شبدر

 . ي ژنهاي ارزشمند آن ضروري استيشناسا

 اي  علوفـه  مهمتـرين لگـوم      ز بعـد از يونجـه     شبدر قرم 

. شدبا يکا ميژه در اروپا و شمال قاره آمر يو مناطق معتدل به  

ـ  ا عمر کوتـاه   ب چند ساله    يا گونهاه  ين گ يا  تيـ قابل بـا    ي ول

.  سـال اسـت    ٣ اوقـات    ي و گاه  ٢ يد علوفه برا  ي تول يباال

 ي آن را بـرا    ،اهيـ ن گ يـ  ا مه افراشته ي تا ن  رشد افراشته عادت  

 يد، از طرفـ يـ نما ي مناسب مييلويد علوفه خشک و س يتول

ام م توسـط د ي مسـتق  ي چرا يد مراتع برا  ي مف ي از اجزا  يکي

ل مقـدار  يـ  به دل علوفه مراتع رايا هيباشد که ارزش تغذ    يم

ن از  يهمچنـ . دهـد  يش مـ  ي افزا  ساقه و برگ   ين باال يئپروت

ت يـ نمـوده و بـا تثب      يريگجلو مراتع   ي و آب  يش باد يفرسا

 مراتـع و مـزارع را       يزيخ حاصـل  ، در خـاک   يازت مولکول 

 ير مطلـوب  يثأ تـ  ياه بعـد  يـ  و در رشـد گ     بخشـد  يمـ بهبود  

 ه بــذر آن ويــ تهيل ارزانــيــ بــه دل،ياز طرفــ. ذاردگــ مــي

 ودشــ مــي بــه عنــوان کــود ســبز اســتفاده عشيرشــد ســر

(Frame et al., 1998). اه يـ ن گيـ ر کشت اي زيسطح جهان

 ٤ حـدود  ي شـمال  يکـا ي آمر در ون هکتار است که   يلي م ٢٠

 ,Qusenberry) ر کشــت دارديــون هکتــار ســطح زيــليم

 ي در کشـورها   اي علوفـه ن لگـوم    ياه مهمتر ين گ ي، ا (1996

ن يـ  بـا ا .(Taylor, 1985) اسـت ه و ژاپـن  ي، روسـ اروپايي

 يکـ ير ژنت يل و ذخا  ياه عالوه بر داشتن پتانس    ين گ يا ،وجود

 يزيسطح ناچ  ي ول ،)۱۳۸۵ ،يعباس( در کشور    ي و بوم  باال

ـ ي و بعد از شبدر ا     ودش  ميکشت شبدر کشور را شامل        يران

 ،انيزمان (رديگ ميت قرار   ي اهم از نظر م در رده آخر     يو برس 

۱۳۸۴(.  

 تنـوع   يرو  بـر  ، در جهـان از جملـه      ياديـ قات ز يتحق

 صفات متفاوت انجـام شـده       ياه برا ي گ شبدر قرمز  يکيژنت

ــت  ــاس ــت  ي ــام اس ــال انج  و Dabkevièius .ا در ح

Dabkevièienë  )۲۰۰۵ (شبدر قرمـز و  ي وحشيپهاياکوت 

  راTrifolium diffusum Ehrhن دورگ شبدر قرمز يهمچن

ــرا ــاري  يب ــبيم ــط يدگيپوس ــبدر توس  Sclerotinia ش

trifoliorum Erikss ج آنها نشان داد کهينتا . کردنديابيارز 

ط يشـرا  حسـاس    يپهـا يمقـاوم نسـبت بـه اکوت       يپهاياکوت

 ، داشتند يت هضم بهتر  ي کرده و قابل    را بهتر تحمل   زمستان

 . داشـتند  ين و بافت سـبز کمتـر      يئ پروت ي مقدار کمتر  يول

Ulloa    ت و  يـ  جمع ۲۰ يکـ يتنـوع ژنت  ) ۲۰۰۳( و همکاران

 RAPIDوار شــبدر قرمــز را بــا اســتفاده از نشــانگر يــکولت

 مورد  يهاتي تنوع در جمع   ي با محاسبه اجزا   . کردند يابيارز

 ي برا يت خوب ي قابل RAPIDد کردند نشانگر    اشنهي پ يبررس

 . دارد شبدر قرمز يادژن  بهيها  در برنامهيريبکارگ

 ي بر روهدمعبه طور  قات شبدر قرمز در کشوريتحق

 انجام شده ي ارقام محدودينژاد  و بهيزراع  بهيها جنبه

گزارش ). ١٣٧٥ ،ندوشن ييرزاي م؛١٣٨٤ ،انيزمان(است 

 است که در يقيتنها تحق) ١٣٨٣( و همکاران يجعفر

ن شبدر ي از ژرم پالسم اي تعداد کمير توارثينه ذخايزم

 . ه شده استئارا

 ي تعداد قابل توجهيهايژگي ويبا معرفق حاضر يتحق

ون شبدر قرمز بانک ي در کلکسي و وحشي بوميها از توده
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 را در دسترس ي اطالعات ارزشمند،راني اي ملياهيژن گ

از . کنندگان شبدر قرار خواهد داد گران و مصرفنژاد به

 باال در صفات مختلف يکيتنوع ژنتن ي استفاده از ا،يطرف

ن ي شبدر، اينژاد ت بهقايه تحقيد اولي به عنوان کليزراع

 يت با معرفيهد که در نهاد يگران منژاد امکان را به به

در زمان و (علوفه د ي تولييد و باال بردن تواناي جديهارقم

 و  گوشت،شير(و افزايش در توليد مواد پروتئيني ) مكان

و جلوگيري از ورود علوفه از خارج كشور و ) تخم مرغ

ه سمت خودكفايي ثر در حركت بؤ گامي م،خروج ارز

 .برداشته شودكشور 

 

 هامواد و روش
 توده شبدر قرمز ۲۱۳  با كشت۱۳۸۲در شهريور 

ؤسسه ران در مزرعه مي اي ملياهيموجود در بانک ژن گ

اصالح و تهيه نهال و بذر در کرج طبق  تحقيقات

 مورد ارزيابي قرار  (IPGRI)دستورالعملهاي استاندارد

 متر کشت ط به طول يکهر توده بر روي دو خ. گرفتند

اصله گياه  سانتيمتر و ف۵۰ديگر فاصله رديفها از يک. شد

بود و بين هر دو رديف يک متر  سانتيمتر ۴۰روي رديف 

 ي وحشيها  از تودهيبرخاز آنجا که . قرار گرفتفاصله 

 ,Frame et al., 1998; Taylor) داراي سختي بذر هستند

پذير جهت نفوذها توسط سمباده   بذر اين توده،(1985

پس از ريختن بذر در خطوط .  خراش داده شد،شدن

 برگ و  روي بذر هر توده توسط مخلوط خاک،کشت

هايي که  توده. پوشيده شد) بهترين بستر ممکنه(ماسه 

در حد چند دانه بودند، ابتدا در کم و داراي ذخيره بذري 

وانه زدن  بعد از اطمينان از ج،گلدان در گلخانه کشت شد

 .  مرزعه نشاء شدندهر ماه همان سال دردر م

با توجه به ها  صفات زراعي مورفولوژيکي توده

يادداشت  در مزرعه ريزبه شرح  IPGRIدستورالعملهاي 

 .(IPGRI, 1984, 1992) گرديدبرداري 

 

 مالحظات نوع ارزيابي صفت رديف

 شته افرا‐۳ ، نيمه افراشته‐۲ ، خوابيده‐۱ دهي نمره  رشد گياهعادت ١

 يمرغ  واژ تخم‐۳  يتخم مرغ‐۲ گرد  ‐۱ دهي نمره شكل برگچه ٢

  ندارد‐۲ دارد، ‐۱ دهي نمره چه وجود ماركر برگ ٣

  سانتيمتر  در گلدهي)ساقه اصلي (طول گياه ٤

  تعداد روز  گلدهيتاريخ ٥

  قرمز  ‐۶ ، ارغواني‐۵ ،صورتي‐۴ ، سفيد‐۱ دهي هنمر رنگ گل ٦

  كرك متراكم‐۳ كرك پراكنده، ‐۲ بدون كرك، ‐۱ دهي نمره هوجود كرك در گيا ٧

  مخلوط‐۳ سبز تيره، ‐۲ سبز روشن، ‐۱ دهي نمره رنگ برگ  ٨

  تعداد روز تاريخ رسيدگي بذر ٩

 يا  قهوه‐۶ ، سياه‐۵ ، سبز مايل به قرمز‐۴ اي،  قرمز قهوه‐۲،  زرد‐۱ دهي نمره رنگ بذر ١٠

  سبز زرد‐۹ ،اي لوط با قهوه سبز زرد مخ‐۸ ،ل به زرديمتما

  گرم دانههزاروزن  ١١
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 اول(تعداد روز تا رسيدگي و گلدهي از اول بهار 

هاي آماري وارد  به بعد محاسبه شد و در تجزيه) ينفرورد

 تمايل به مركز و پراكندگي پارامترهاي آماري. گرديد

هاي  شدند و توزيع صفات به تفکيک گونهصفات محاسبه 

ضريب . کلکسيون رسم گرديد ند ساله دريکساله و چ

 و شاخص شنون) Variation coefficient (تغييرات

(Shannon index) (Dong et al., 2001; Shannon, 
در ب يترت  بهاي از تنوع به عنوان برآورد کننده  (1948

 جهت . براي هر صفت محاسبه گرديديفي و کصفات کمي

 :ستفاده شدر اي از فرمول زراتييغب تيضرمحاسبه 

CV%= (sd/X)*100 
ن صفت يانگي مXو استاندارد ار ي انحراف معsdکه 

محاسبه شاخص شنون از فرمول زير  ي و براباشد يم

 :استفاده گرديد

( )∑
=

=
∗−=

ni

i
LnPiPiH

1
 

ها در  تعداد گروهn شاخص شنون، Hکه در اين فرمول، 

 .باشد  فراواني هر گروه در آن صفت مي Piهر صفت و 

براساس  يا  و رتبهيت کما ميانگين صف، کالسترجزيهتدر 

در اين تجزيه . شد استفاده قرار استان هرهاي   تودهميانگين

محاسبات آماري . بندي به روش وارد استفاده شد از گروه

 .دي گردانجام Spss 9.1, Excelتوسط نرم افزارهاي 

 

 نتايج 
اي است که در بعضي از   چند ساله گونه شبدر قرمز

قاط دنيا و به تازگي در ايران به عنوان گونه زراعي مورد ن

هاي استفاده  شتر تودهيبولي . گيرد کشت و زرع قرار مي

هايي هستند که به صورت  ق نمونهشده در اين تحقي

. ندا آوري شده  کشور جمعهاي طبيعي  از عرصهوحشي

ژرم پالسم موجود از شبدر قرمز در بانک ژن گياهي ملي 

اردبيل، آذربايجان  ‐آذربايجان شرقي: هايستاناز اايران 

غربي، کرمانشاه، فارس، همدان، کرمان، خراسان، 

، مازندران، گلستان، سمنان، يخوزستان، لرستان، مرکز

ن بيشتري. آوري شده است ن جمعتهران، زنجان و قزوي

 از استانهاي خراسان، ،هاي موجود در کلکسيون نمونه

ترتيب با  بهاردبيل  ‐ن شرقيآذربايجان غربي و آذربايجا

 ۳۰۰ها از  ن تودهپراکنش اي. باشد  توده مي۳۵ و ۳۸، ۷۰

 متري در مرند آذربايجان شرقي ۲۸۵۰متري در نوشهر تا 

 ). ۱ جدول(متفاوت بوده است 

 با توجه به ،کيژي در ارزيابي صفات زراعي مورفولو

 تنوع زيادي در ،ضريب تغييرات فنوتيپي و شاخص شنون

عادت رشد در اين ). ۲ جدول( صفات ديده شد شتريب

ن تعداد را گونه از خوابيده تا افراشته متغير بود که بيشتري

دادند، در  هايي با حالت رشد نيمه افراشته تشکيل مي توده

ها داراي عادت رشد   درصد از توده۱/۱۵حالي که فقط 

 در ،۶۴/۰مقدار شاخص شنون ). ۱ شکل(افراشته بودند 

نوع بااليي را براي عادت رشد در کلکسيون اين صفت ت

هاي  ن تودهاز نظر کرکداري گياه، بيشتري. نشان داد

و يي با کرک پراکنده ها پالسمژرم ، % ۵۰کلکسيون را با 

 شکل(دادند  هاي داري کرک متراکم تشکيل  بعد از توده

هاي شبدر   شکل يکي از ويژگيVوجود مارکر برگي ). ۱

ها اين صفت را   قريب به اتفاق تودهترشيبباشد که  قرمز مي

آوري شده از اروميه،   توده جمع۶دند ولي تعداد نشان دا

 و يک بودندصفت  فاقدتبريز، زنجان و استان خراسان 

 50TN00297يافتي از کانادا به شماره شناسايي توده در

در شبدر قرمز گياه با . هردو حالت اين صفت را نشان داد

رگي ناشي از ژنوتيپ مغلوب فنوتيپ بدون مارکرب

اين ويژگي در برخي . (Taylor, 1982)هموزيگوت است 

شبدر قرمز گزارش شده وحشي و يا زراعي جمعيتهاي 

از رنگ برگ در شبدر قرمز . (Wexelsen, 1932)است 
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 برخي از ،کرد ها تغيير مي سبز روشن تا سبز تيره در توده

اين صفت با . دادند ها نيز هر دو حالت را نشان مي توده

 بيشترين مقدار را در بين صفات کمي ۹۷/۰شاخص شنون 

 سانتيمتر با ۶۵ تا ۵طول ساقه در گلدهي از . نشان داد

). ۲  و شکل۲ جدول( سانتيمتر متغير بود ۶/۳۰ميانگين 

هايي با ميانگين  ارا بودن تودهاستانهاي مرکزي و مازندران با د

مقدار اين صفت را  سانتيمتر بيشترين ۳۵ و ۳۸طول ساقه 

آوري شده از اروميه،  هار توده جمعهمچنين چ. نشان دادند

 ۵۰اراک، بابل، درگز و سردشت داراي طول ساقه بيش از 

 ۱۰۵ تا ۳۴تعداد روز تا گلدهي از . سانتيمتر در گلدهي بودند

پراکنش اين صفت در .  روز متغير بود۴/۶۰روز با ميانگين 

 نشان داده شده ۳ در شکل مجموعه ژرم پالسم شبدر قرمز

ها جز  ن نمونهشود بيشتري همچنان که مشاهده مي. است

 .  هستندزودرس متوسط تا هاي توده

اگرچه شبدر قرمز به دليل داشتن رنگ گل صورتي تا 

ها داراي رنگ  ن تودهقرمز به اين نام معروف است، و بيشتري

ز آوري شده ا لي يک توده جمعو. صورتي تا ارغواني بودند

 با توده از آذربايجان شرقياروميه داراي رنگ سفيد و يک 

 داراي گلهايي با رنگ صورتي 50TN01146شماره شناسايي 

ا گلهاي سفيد رنگ و سفيد بود که در اين توده گياهان ب

 .T. pretense L. varاين توده به نام. رفتند ديرتر به گل مي

nivale W.D.J. Koch (Zohary & Heller, 1984)  ناميده

 . شود مي

 گرم ۶۴/۱ گرم با ميانگين ۸/۲ تا ۶/۰ دانه از ۱۰۰۰وزن 

 از  برخياي مشاهدهعملکرد ). ۲جدول(در تغيير بود 

هاي اين گونه قابل مقايسه با گونه زراعي شبدر ايراني  توده

 ). ۱۳۸۵ ،عباسي(بود 

ام به گام براي صفت به روش گنتايج تجزيه رگرسيون 

که از اجزاي اصلي عملکرد ) Y( طول ساقه در گلدهي

علوفه است به عنوان صفت وابسته در مقابل ساير صفات 

، همبستگي خطي بين اين صفت و )اي  و رتبهفقط کمي(

و عادت ) X2(، تعداد روز تا گلدهي )X1(صفات کرکداري 

 ۵/۳۲ در مجموعاين صفات . نشان داد) X3(رشد گياه 

 را توجيه از تغييرات طول ساقه) R2=0.325(درصد 

 :بوطه به قرار زير استمعادله مر. نمودند مي

 Y=17-4.8X1+0.7X2-5.6X3 :۱معادله

ه بندي ژرم پالسم شبدر قرمـز بـا اسـتفاده از تجزيـ             گروه

آوري شـده در     ک منشـأ ژرم پالسـم جمـع       فکيتاي به    خوشه

 ژرم  منشـأ اين تجزيه استانهاي .  نشان داده شده است    ۴شکل  

 بـه چهـار خوشـه       ۵ فاصله ژنتيکي    پالسم را با خط برش از     

  بـا منشـأ    ييها  پالسم ژرم   ،در خوشه اول  . مجزا تفکيک نمود  

در .  و زنجان ظـاهر شـدند       کرمان، خراسان، سمنان   استانهاي

ر اين خوشه مـواد اسـتانهاي کرمـان و خراسـان در يـک زيـ         

ي دو استان ديگر در زير خوشه بعدي        ها  پالسمخوشه و ژرم    

 با منشأيي ها پالسم ژرم ،گره عبارت ديب. کنار هم قرار گرفتند

کرمان و خراسان نسبت به مـواد سـمنان و زنجـان شـباهت              

آوري شده   تمام مواد جمع  . با هم نشان دادند   ژنتيکي بيشتري   

از استان سمنان از ارتفاعات البرز جنوبي واقـع در شـهرهاي            

بودند، که شرايط آب و هوايي شبيه زنجان،  دامغان و شاهرود

  با منشأ   موادي ،در خوشه دوم  . قزوين و خدابنده داشته است    

ــران و مرکــزي ــد اســتانهاي ته ــرار گرفتن ــار هــم ق ژرم .  کن

 دماونـد و کـرج      ي اسـتان تهـران از شهرسـتانهاي       هـا   پالسم

آوري شده بودند، در صورتي که مواد استان مرکـزي از            جمع

ــ ــين جم ــد عاراک و خم ــده بودن ــتانهاي . آوري ش ــواد اس م

اردبيل و آذربايجان غربي در خوشـه سـوم         ‐آذربايجان شرقي 

طق باعـث شـده     شباهت آب و هوايي ايـن منـا       . ظاهر شدند 

 اين سه استان در يک خوشه مجزا قـرار          است تا مواد با منشأ    

 ‐ استانهاي گلسـتان    با منشأ  يها  پالسم ژرم   ،تدر نهاي . گيرند
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شـرايط آب و    . خوشـه ظـاهر شـدند     يي در   مازندران به تنها  

هوايي خاص اين دو استان که تقريبـا متفـاوت از اسـتانهاي        

عث شده است تا مـواد ايـن دو         باشد، با   ذکر شده در باال مي    

وجـود  . رنـد استان در يک خوشه منحصر بـه فـرد قـرار گي           

 روز  ۸۲هاي ديررس با ميانگين تعداد روز تـا گلـدهي            توده

ـ   گروهدر اين    توانـد از    ر شـرايط آب و هـوايي مـي         عالوه ب

 ‐ مازنـدران   مواد بـا منشـأ     بندي ن کننده در گروه   عوامل تعيي 

 . گلستان نسبت به ديگر استانها شده باشد

 

 داخل کشوردر آوري ژرم پالسم شبدر قرمز   ارتفاع جغرافيايي محل جمع‐۱ ولجد

 بيشينه کمينه ميانگين استان

 ٢٤٠٠ ١٣١٠ ١٦٢٠ بايجان غربيآذر

 ٢٥٠٠ ١١٠٠ ١٨٨٦ اردبيل ‐بايجان شرقيآذر

 ١٩٦٥ ١٨٩٠ ١٩٢٨ کرمانشاه

 ١٧٠٠ ١٧٠٠ ١٧٠٠ همدان

 ١٨٨٠ ٤٢٧ ١٣١٥ خراسان

 ١٧٠٠ ١٧٠٠ ١٧٠٠ خوزستان

 ٢١١٠ ٤٥٠ ١٢٨٠ لرستان

 ٢١٥٠ ٢١٥٠ ٢١٥٠ مرکزي

 ٢١٠٠ ٣٠٠ ١٦٢٦ گلستان ‐مازندران

 ٢٣٢٠ ١٧٢٠ ٢٠٣٤ سمنان

 ٢٦٠٠ ١٤٢٠ ١٩٩٣ تهران

 ٢٤٠٠ ١٦٠٠ ١٩٣٧ نزنجا

 ٢٦٠٠ ٣٠٠ ١٥٩٩ کل

 

 هاي تنوع در ژرم پالسم شبدر قرمز بانک ژن گياهي ملي ايرانپراکندگي و تمايل به مرکز و شاخصهاي آماري  پارامتر‐٢جدول 

 صفت

 پارامتر آماري

رنگ 

 دانه

وزن 

دانه هزار

(g) 

تعداد روز 

 تا رسيدگي

رنگ 

 گل

تعدادروز 

 تاگلدهي

ساقه  طول

 درگلدهي

(cm) 

رنگ 

 برگ

مارکر 

 برگي

شکل 

 برگچه

عادت  کرکداري

 رشد

      ٦/٣٠ ٤/٦٠  ٦/١١٢ ۶۴/۱  ميانگين

از  خطاي استاندارد

 ميانگين

 ٦٧/٠ ٠٨/١  ٢١/١ ٠٤/٠      

 ٢ ٢ ٣ ١ ١ ٣٠ ٥٧ ٤ ٩١ ٦/١ ٦ نما

      ١٦/٩ ٦/١٦  ١/١٦ ٣٧/٠  انحراف معيار استاندارد

 ١ ١ ٣ ١ ١ ٥ ٣٤ ١ ٧١ ٦/٠ ١ کمينه

 ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٦٥ ١٠٥ ٥ ١٥٠ ٨/٢ ٩ بيشينه

CV%  ٣٠ ٢٨  ١٤ ٢٢      

 ٦٤/٠ ٨٠/٠ ٠٠/٠ ١٦/٠ ٩٧/٠   ٣٧/٠   ٦٠/٠ شاخص شنون
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 در ژرم پالسم شبدر قرمز بانک ژن گياهي ملي ايران) چپ(و عادت رشد ) راست( پراکنش کرکداري ‐۱شکل 
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 بدر قرمز بانک ژن گياهي ملي ايران پراکنش طول ساقه در گلدهي در ژرم پالسم ش‐۲شکل 
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  پراکنش تعداد روز تا گلدهي در ژرم پالسم شبدر قرمز بانک ژن گياهي ملي ايران‐۳شکل 

 

 
 

 اي به روش وارد  در تجزيه خوشه،هاي زراعي مورفولوژيکي در هر استان  از ميانگين داده دندروگرام حاصل‐۴شکل 

 

 بحث
 گرچه اين  شود، ي ديده م۱همچنان که در جدول 

 متر ۴۲۷ و ۳۰۰گونه از ارتفاعات جغرافيايي پايين 

ترتيب در نوشهر مازندران و چه شهرستان کالت نادر  به

آوري شده است، ولي ميانگين  واقع در خراسان جمع

 متري در ۱۵۹۹ متري در استان لرستان و ۱۲۸۰کمينه 

دهد اين گونه بيشتر در مناطق مرتفع  کشور نشان مي

 .کنش داشته استپرا

مقادير ضريب تغييرات فنوتيپي و شاخص شنون 

نشان دهنده وجود تنوع باال براي اکثر صفات در 

صفت کرکداري که به ). ۱جدول (باشد  کلکسيون مي

 دليل کاهش قابليت هضم علوفه، صفت مطلوبي از نظر 
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هايي بدون   از توده(Egan et al., 1986)باشد  دام نمي

 درصد ۵۰تا کرک پراکنده در )  توده۵فقط در (کرک 

قابليت کلکسيون را براي تهيه ژرم ) ۱شکل (ها  توده

طول ساقه . دهد هاي مطلوب و کم کرک نشان مي پالسم

باشد  در گلدهي که از اجزاي اصلي عملکرد علوفه مي

(Taylor, 1985)هايي با طول ساقه  ن وجود تودهي، بنابرا

ي کلکسيون را براي ت باالي سانتيمتر قابل۵۰بيش از 

نژادي را نشان  استفاده از اين صفت در تحقيقات به

همچنين وجود تنوع باال در زمان گلدهي نشان . دهد مي

نژادي اين صفت  ت باال در اين گونه براي بهيدهنده قابل

رس و ديررس  جهت نيل به گروههاي زودرس، متوسط

 ۳همچنان که شکل . (Frame et al., 1998)باشد  مي

دهد، قابليت بااليي در کلکسيون براي  نشان مي

بندي مواد در اين صفت به گروههاي زودرس،  دسته

دليل صفات مطلوب  به. رس و ديررس وجود دارد متوسط

زراعي در شبدر قرمز از جمله پتانسيل توليد باال، عادت 

ها،  رشد افراشته، فقدان و وجود کرک کم در برخي توده

ها  رگي اين گونه از مناسبترين گونهزايي باال و پرب شاخه

براي گسترش و توسعه در سيستمهاي زراعي کشور 

 . باشد مي

ون گـام بـه گـام نشـان داد          يهمچنان که معادله رگرس   

، صفات کرکداري و عادت رشد رابطه منفي و         )۱معادله  (

. تعداد روز تا گلدهي رابطه مثبت با طـول سـاقه داشـتند            

هايي بـا کـرک پراکنـده تـا          اين بدين معني است که توده     

بدون کرک داراي طـول سـاقه بيشـتري بودنـد کـه ايـن               

نـژادي بسـيار بـا اهميـت اسـت، چـون              ويژگي از نظر به   

هـايي بـا کـرک کـم و عملکـرد             نژادگران به دنبال توده     به

 که عادت رشد رابطه منفي       در صورتي . علوفه باال هستند  

راي رشـد   هـايي کـه دا      ن توده يبا طول ساقه داشت، بنابرا    

افراشته بودند طول ساقه کوتاه و بنابراين عملکرد علوفـه         

هـايي بـا      تواند از تعـداد تـوده       اين رابطه مي  . کمي داشتند 

عادت رشد نيمه افراشته در کلکسيون ناشي شده باشد که 

شکل (شد    هاي ارزيابي شده را شامل مي       توده% ۵۰حدود  

۱ .( 

 موادي با   اي نشان داد    همچنان که نتايج تجزيه خوشه    

هـاي    شرايط اقليمي تقريبـا مشـابه در منشـاء، در خوشـه           

اي بـا     اينکه تجزيه خوشه  ). ۴شکل  (مشابهي ظاهر شدند    

بکارگيري صفات مورفولوژيکي در ارزيابي شبدر توانسته 

ها را بر اساس منشأ آنها جدا نمايد بـا تحقيـق              است توده 

Smith ۱۹۹۱( و همکــاران( ، Wabreton  و Smith 

ــاران Crochemoreو ) ۱۹۹۳( ــر روي ) ۱۹۹۸( و همک ب

همچنين در گياهان ديگر از جمله      . يونجه همخواني دارد  

هـاي   سورگوم ايـن نتيجـه گرفتـه شـده اسـت کـه تـوده              

آوري شـده از اسـتانهايي بـا شـرايط آگروکليمـايي              جمع

اند   اي در کنار يکديگر قرار گرفته       مشابه در تجزيه خوشه   

ن يبنـابرا ). Ayana & Bekele, 1998 و ۱۳۸۲عباسـي،  (

 و اسـتفاده از ژرم پالسـم   ياي در بکـارگير    تجزيه خوشه 

نژادگـران بـا مشـخص کـردن ژرم           شبدر قرمز توسط بـه    

 . نمايد هايي با منشاء مشابه کمک شاياني مي پالسم

نتايج اين تحقيق نشان داد که گونـه شـبدر قرمـز بـه              

ليـد  ت تو يـ اي و داشـتن قابل      دليل تنوع زيـاد درون گونـه      

، قابليت رقابت بـا     )هاي وحشي   حتي در توده  (علوفه باال   

همچنين . را دارد (T. resupinatum)شبدر ايراني زراعي 

هـايي بـا فيبـر        و ساقه ) ۱جدول  (با توجه به وجود کرک      

تواند در  ، اين گونه مي)۱۳۸۵عباسي، (باال در شبدر قرمز   

توانـد    مناطقي که شبدر ايرانـي بـه دليـل کـم آبـي نمـي              

با . گسترش پيدا نمايد قابليت کشت و توسعه داشته باشد        

توجه به اينکه تمام ارقام و کولتيوارهـاي اصـالح شـده،            
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هاي وحشي در هـر گونـه زراعـي           هاي بومي و توده     توده

، (Fehr, 1987)دهنـد   خزانـه ژنـي اوليـه را تشـکيل مـي     

هاي وحشي شبدر قرمز در  بنابراين وجود تعداد زياد توده

دهند  ه خزانه ژني اوليه اين گياه را تشکيل ميکلکسيون ک 

و تنوع باال در اين خزانه ژنتيکـي، مجموعـه ژرم پالسـم             

تواند نقش کليدي در  شبدر بانک ژن گياهي ملي ايران مي

 .نژادي شبدر قرمز در کشور داشته باشد تحقيقات به

 

 سپاسگزاري
اين تحقيق قسمتي از طرح تحقيقاتي مصوب سازمان 

ن نويسنده يرايبنا.  آموزش کشاورزي استتحقيقات و

بدين وسيله مراتب سپاس و قدرداني خود را از مديريت 

محترم مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر و 

ويژه مديريت محترم بخش تحقيقات ژنتيک و ذخاير  به

به جهت فراهم ) بانک ژن گياهي ملي ايران(توارثي 

 .دارد از ميکردن بستر مناسب انجام تحقيق ابر
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Abstract 
Red clover (Trifolium pratense) is a perennial forage legume being cultivated as a forage 

crop, some parts of the world. Seeds of 213 accessions conserved in Iranian red clover 
collection were sown in field, Karaj, Iran. Agro-morphological traits were characterized 
according to IPGRI descriptors during 2003-2005. Coefficient of variation and Shannon index 
showed high levels of diversity for each trait. Erect growth habit as a desirable agronomic trait 
was observed in 17% of accessions. Length of main stem at flowering stage ranged from 5 to 65 
cm; with a mean of 30.6 cm. Accessions from Oroomieh, Arak, Babol, Daregaz, and Sardasht 
with more than 50 cm stem length at flowering stage could be used as potent germplasms in 
breeding, for this trait. High diversity for days to flowering would provide a flexibility to reach 
early, moderate, and ripening cultivars. Multiple regression analysis showed a linear 
relationship between main stem length and plant hairiness, days to flowering, and growth habit 
traits. Cluster analysis classified the origin of germplasms in four groups. The origin of material 
with the same climate appeared together in the same cluster. Because of high levels of diversity 
in the first gene pool of red clover collection, this collection can play a key role in red clover 
breeding programs in Iran. 

 
Key words: Red clover, germplasm and genetic diversity.   


