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 چکیده
ناطق نيمه مرطوب برای استفاده در مزراعی مهمترین گونه شبدر (، یکی از Trifolium alexandrinum) شبدر وارداتی برسيم     

. جهت افزایش تنوع شبدر شوداست که ساليان متمادی در جنوب و شمال کشور کشت می همانند برخی از مناطق شمالی کشورمعتدل 
اند. آوری و ارزیابی شدهموجود در کشور جمعوحشی ساله های گذشته منابع ژنتيکی شبدرهای یكسال های زراعی، طیدر سيستم

 17است. لذا به این منظور، تعداد  بررسی نشدهتوليد علوفه  از نظرشمال کشور  وب معتدلنيمه مرط مناطق این منابع درواکنش ولی 
گونه وحشی  5و  T. alexandrinum ،T. resupinatum ،T. incarnatumگونه ، شامل سه گونه زراعی  8شبدر، از  ژنتيکی نمونه

به همراه رقم محلی شبدر برسيم در قالب  T. purpureum و T. angustifolium  ،T. echinatum ،T. diffusum ،T. lappaceumشامل 
کشت و ارزیابی شدند. رطوبت مورد  ( در شرایط دیم گرگان1399 و 1398)های کامل تصادفی با سه تکرار طی دو سال طرح بلوک

های دو سال بصورت دادههای طبيعی تامين شد. بعد از برداشت، علوفه خشك هر کرت محاسبه و با استفاده از بارندگی نياز گياه
داری را در ، تفاوت معنیانسیوار هیتجزها به روش دانکن صورت گرفت. نتایج آشيانه ای تجزیه واریانس شدند و مقایسه ميانگين

 6120و  2063بترتيب  T. resupinatum و T. diffusum هایها نشان داد که ميانگين عملکرد علوفه خشك در گونهبين گونه
 .T و T. lappaceum بيشترین و شبدرهای T. resupinatum و T. incarnatumکيلوگرم در هکتار بود. نتایج نشان داد که شبدرهای 

purpureum  کمترین ضریب تغييرات توليد علوفه در طی دو سال داشتند. این تحقيق نشان داد که برخی منابع ژنتيکی شبدر برسيم
قابليت  50TN00708 (T. echinatum)ی( و رانیا شبدر) 50TN00250های ژنتيکی ر بانك ژن ملی ایران، همچنين نمونهموجود د

ميلی متر در سال را دارند.  4/212- 5/425استفاده بصورت کشت مستقيم برای توليد علوفه در مناطق شمالی کشور با بارش بين 
 .Tو  T. purpureum 50TN00555، T. lappaceum 50TN01238 ،T.angostifolium 50TN01548 ولی شبدرهای وحشی

diffusum 50TN01443  و پایين بودن عملکرد آنها، نياز به تحقيقات به  متفاوت یباران طیکم آنها در شرا راتييتغبه علت ضریب
 نژادی بيشتر برای استفاده در مناطق شمالی دارند.

 
   ، آب سبزپالسمژرم، ارزیابی، سالهشبدرهای یك: های کليدیواژه
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 مقدمه
ای در مناطق های علوفهشبدرها از مهمترین لگوم     

ای هستند که در مناطق معتدله هر دو نيمکره زمين مدیترانه
های جنس شبدر درصد از گونه 60أ منششوند. کشت می

-ارو أمنشدارای  %7باشد و از این مقدار، اورآسيا می
 .(01Morris & Green, 20تورانی هستند )-ایرانو-سيبرین

این گياهان بصورت زمستانه یا بهاره قابليت کشت دارند. 
( یکی از  L.Trifolium alexanderinumشبدر برسيم )

آب  ویژه الًاصو ،های مناسب مناطقی با زمستان معتدلگونه
. است یطوالن یخبنداندوره ای بدون مدیترانه و هوای
 است درجه سانتيگراد 25 تا 12 گياه دمای بهينه محدوده

(5Taylor, 198 (. شبدر برسيم در مراحل اوليه رشد )دو
 ای( به شوری حساس و در مراحل بعدی رشد تحملبرگچه

این گياه در مصر  .( 2018et alKazemeini ,.) بيشتری دارد
ها را درصد از نياز علوفه سبز و خشك دام 60بيش از 

 Abd)شود قيمت محسوب میای ارزانو علوفه کندمين میأت

., 2015et alNaby -EL). های در پاکستان نيز یکی از لگوم
های شبدر اکوتيپدر تنوع زیادی  وای است اصلی علوفه

 et alHussain ,.برسيم در آن کشور گزارش شده است 

های مختلف شبدر برسيم، عملکرد در بين ژنوتيپ (.(2015
تفاده تن در هکتار با اس 11تا  5علوفه خشك این گياه بين 

از آب باران در طی دو سال در ترکيه گزارش شده است 
(Yucel, 2019).  شبدر برسيم دارای سطح زیر کشتی در

ميليون هکتار در مصر  1/1ميليون هکتار در هند،  2حدود 
 et alSingh ,.)ميليون هکتار در پاکستان است  71/0و 

 34سطح زیر کشت شبدر برسيم در ایران حدود  .(2021
های شمالی و جنوبی کشور با حدود هزار هکتار در استان

تن در هکتار علوفه خشك )در گلستان در شرایط آبی و  11
 et Ahmadi)در مازندران در شرایط دیم( برآورد شده است 

., 2019al) . 
شبدرهای یکساله در مناطق  موردتحقيقات در  بيشترین

شبدر برسيم انجام شده است  روی کشور برمرطوب معتدل 
(et ., 2021; Danajoo et alArzani, 2000; Balazadeh 

., et al., 2005; Zamanian et al., 2017; Pourtaghi al

کشت مخلوط شبدر برسيم مثبت  ثيرأتاینکه ازجمله  .(2003
و غالت در کشت بهاره بر توليد محصول کشت بعدی برنج 

 .( Farahdahr, 2020 &Rabiee شده است )داده نشان 
همچنين تأثير تاریخ کاشت و قطع آبياری بر عملکرد بذر و 

مصرف آب آبياری شبدر برسيم بهاره در خوزستان  بازدهی
(.  2019et alShoushi Dezfuli ,.بررسی شده است )

درصد  50های آبياری تا همچنين مشاهده شده که در رژیم
در شبدر ایرانی بيشتر  نياز آبی گياه، کاهش عملکرد علوفه

از شبدر برسيم بوده و کيفيت علوفه آنها با کاهش آب در 
 (. 2021et alBalazadeh ,.)یافت دسترس کاهش 

 .Tشبدرهای یکساله زراعی کشور را شبدر ایرانی )

L.resupinatum ( شبدر برسيم و شبدر الکی ،)T. 

L.incarnatum دهند. عمده سطح زیر کشت ( تشکيل می
هزار هکتار آن در  6/28هزار هکتار )که  60کشور با حدود 

متر است( و توليد ميلی 003م با بارندگی بيش از یاراضی د
های هزار تن علوفه خشك حاصل کشت گونه 520حدود 

 et alAbbasi ;2019 ,.)برسيم است شبدر ی و شبدر ایران

., 2019et alAbbasi & Zamanian, 2008; Ahmadi  .)
 عملکرد شبدر برسيم در شرایط آبی گلستان و دیم مازندران

و  8/6تن در هکتار و در شرایط دیم و آبی گيالن  11 تا
تن در هکتار گزارش شده است. حداکثر عملکرد این  5/5

تن  23ا تبی در استان سيستان و بلوچستان گونه در شرایط آ
(. در  2019et alAhmadi ,.در هکتار گزارش شده است )

سایر نقاط دنيا، عالوه بر شبدرهای زراعی برسيم، ایرانی و 
 M.Bieb. echinatum. Tهای شبدرهای یکساله گونه الکی؛

(Greene, 2001; Naydenova &  Morris &(

)bozhanska, 2020  ،Loise purpureum. T Clima & (

., 2002; Morris & Greene, et alRirdc, 2022; Dear 

2001 ،)All. hirtumT.  و (Hackney  Ehrh. T. diffusum

., 2019)et al اند. با ارزیابی رای توليد علوفه استفاده شدهب
نشان  تحقيقات ،های مختلف شبدر در شمال بلغارستانگونه

قابليت استفاده برای توليد  T. echinatum شبدر داده که
 Naydenovaهای زراعی را دارد علوفه با کشت در سيستم

) & bozhanska, 2020  .)شبدر  همچنينT. hirtum 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-8073


 135       1 ، شماره30اصالح گياهان مرتعی و جنگلی ایران جلد  تحقيقات ژنتيك و نشریه علمی

 

 Trifolium)ی نيرزمیز شبدر با رقابت قابل تواندیم

L subterraneum)  نیا یبرا باشد، اياسترال مید مزارعدر 
 تن 9 تا 5 علوفه خشك ديتول باران آب از استفاده با گونه

. ( 2020et alHackney ,.) است شده گزارش خشك علوفه

 یزراع تيقابل و (1986et al Ridley ,.)ای هیتغذ ارزش
.T  و  T. hirtum ،SaviT. michelianum هایشبدر

Boiss.glanduliferum  در ینيرزمیز شبدر با سهیمقا در 
 Dear et) است شده یبررس یديهای اسخاک در اياسترال

al., 2002)،  نیا کشت و زرع که داده نشاننتایج همچنين 
است. استفاده از  ینيرزمیز شبدر با رقابت قابل ها،شبدر

هایی با در مراتعی از استراليا که در دوره T. diffusumشبدر 
این  ،کم آبی و خشکی مواجه هستند بررسی و مشخص شده

گونه در کنار سایر شبدرها با توليد بذر مناسب برای چنين 
 (. 2020et alHackney ,.(شرایطی قابليت استفاده دارد 

برای نشان داد که تنوع خوبی ات تحقيق داخل کشور در
L.lappaceum . T ،. T صفات زراعی در شبدرهای یکساله

purpureum، T. echinatum، T. diffusum، T. hirtum و 
. ( Abbasi ;2011. et alAbbasi  ,2009) وجود دارد ...

آوری شده مذکور، با کشت در شبدرهای یکساله جمع
مناطقی همانند مشهد و اروميه در شرایط آبی، توليد مناسب 
علوفه داشتند و قابل رقابت با شبدرهای زراعی بودند 

)., 2019et alAbbasi ) ها در شرایطولی واکنش این گونه 
 دربررسی نشده است. شبدر برسيم  دیممرطوب معتدل 

هکتار در  هزار 30حدود با سطح کشت شمالی کشور  مناطق
های روغنی کشت تناوب با برنج یا سویا و سایر دانه

تنوع این محصول در (.  2019et alAhmadi ,. (گرددمی
 ميشبدر برسهای زراعی منطقه محدود به تنها رقم سيستم

وارداتی است که از ساليان گذشته در این مناطق کشت 
که در باال اشاره شد،  طورانهمد. در این راستا، شومی

آوری شده از داخل های وحشی شبدر جمعاستفاده از گونه
کشور در کنار شبدرهای زراعی مرسوم، به افزایش تنوع 

های زراعی کشور و در پی آن ر در سيستمای شبدگونه
این  رو،ازاینی در توليد علوفه منجر خواهد شد. پایدار

های پالسمتحقيق به بررسی توليد علوفه تعدادی از ژرم

قبلی قابليت  هایهای شبدر وحشی که در طی آزمایشگونه
توليد علوفه مناسب را نشان داده بودند، برای استفاده در 

مرطوب معتدل همانند گرگان در ب و هوای نيمهمناطقی با آ
کنار شبدر برسيم و سایر شبدرهای زراعی کشور خواهد 

 پرداخت.
 

 هامواد و روش
ژنتيکی حاصل از تحقيقات  نمونه 17در این آزمایش تعداد 

 et ., 2019; Abbasi, 2009; Abbasi et alAbbasiقبلی 

)., 2011al ) ایران استفاده و موجود در بانك ژن گياهی ملی
T .های شدند. این مواد عبارت از: سه گونه زراعی از گونه

alexandrinum (نمونه شش )ژنتيکی، resupinatum. T 
)رقم البرز( و پنج  T. incarnatumژنتيکی( و  )سه نمونه

 یك نمونه) angustifolium. Tهایگونهگونه وحشی از 
 T. diffusumژنتيکی(،  نمونه دو) T. echinatumژنتيکی(، 

 .Tژنتيکی(،  نمونه یك) T. lappaceumژنتيکی(،  نمونه دو)

purpureum (نمونه یك )به همراه رقم محلی شبدر  ژنتيکی
بندی کوپن برسيم در گرگان بودند. گرگان بر اساس تقسيم

 ءای و بر اساس روش آمبرژه جزآب و هوای مدیترانه ءجز
( Bay and Davodi, 2010)مرطوب معتدل مناطق نيمه

های اقليمی از ایستگاه هواشناسی فرودگاه در داده. است
(. مجموع مقدار 1 )جدول شدمرکز هواشناسی گرگان تهيه 

های زراعی اول و بارندگی از زمان کشت تا برداشت در سال
متر بود )جدول ميلی 4/211و  5/425ترتيب برابر دوم به

بود. همچنين  440و  354ترتيب (. تبخير نيز در دو سال به1
روز در سال اول  37و  18ترتيب تعداد روزهای یخبندان به

 (.1 و دوم ثبت شد )جدول
شرکت کشت و صنعت شهيد رجایی محلی شبدر از رقم 
های عنوان شاهد استفاده شد. نمونهبهتهيه شد و دزفول 

های کامل تصادفی در سه ژنتيکی، در قالب طرح بلوک
 ,N °36.8456گرگان با موقعيت جغرافيایی ) تکرار در

54.4393° E ترتيب در ماه بهآبان 29و  19( در تاریخ
، کشت ثرؤمهای قبل از بارندگی 1399و  1398های سال
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سانتيمتر  50شدند. کشت بصورت ردیفی و دستی با فاصله 
ها انجام شد. هر پالت شامل چهار خط شش بين ردیف

داشت بصورت دستی انجام شد.  متری بود. تمام عمليات
های ميزان بذر مصرفی با توجه به وزن هزاردانه، برای گونه

 15ها کيلوگرم در هکتار و برای بقيه گونه 20برسيم و الکی 
کيلوگرم در هکتار استفاده شد. هيچ گونه آبياری انجام نشد 

های طبيعی، آب مورد نياز گياه و تنها با استفاده از بارندگی
 50 زمانگردید. در اردیبهشت سال بعد از کشت، در  مينأت

درصد گلدهی، برداشت علوفه با حذف نيم متر  100تا 
حاشيه از ابتدا و انتهای هر پالت انجام شد. عملکرد تر هر 
کرت بالفاصله در مزرعه توزین شد. با برداشت یك 

ساعت در  48کيلوگرم علوفه تر و خشك کردن آنها برای 
گراد توسط آون برقی، عملکرد خشك هر درجه سانتی 70

کرت برآورد گردید. همچنين ارتفاع ساقه قبل از برداشت 
علوفه برحسب سانتيمتر یادداشت گردید. صفات مذکور در 

ها استفاده شد. محاسبات تجزیه واریانس و مقایسه ميانگين
انجام  Excelو  SPSS 15 هایافزارآماری با استفاده از نرم

ها در دو سال از آزمون رسی همگنی واریانسشد. برای بر
دار درصد استفاده شد. با توجه به عدم معنی 5لون در سطح 

شدن آزمون لون، تجزیه واریانس مرکب صفات در دو سال 
 ژنوتيپمتقابل  هایدار شدن اثرانجام شد. ولی به دليل معنی

در سال، مقایسات ميانگين بر اساس آزمون دانکن در سطح 
بطور جداگانه در هر سال انجام شد. به دليل تنوع  درصد 5

ها در های ژنتيکی در داخل هر گونه، دادهها و نمونهگونه
ای تجزیه شدند. ضریب تغييرات بين سالقالب طرح آشيانه

 ژنتيکی و گونه محاسبه گردید. ها به تفکيك نمونه 
 ایستگاه هواشناسی فرودگاه گرگان در دو سال آزمایش هاي اقلیمیداده -1 جدول

Table 1. Meteorological data obtained from the Gorgan airport weather station during two years of experiment 

 دادههای اقليمی

Meteorological data 

 سال
year 

Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Sum 

  C 2020 9 -1.3 -1.6 -2.8 -0.3 -0.3 7.7˚ دمای کمينه

 Minimum temperature ˚C 2021 0.5 -3.9 -4.5 -4.9 -6.2 0.8 10.2  

  C 2020 26.9 22.5 24 30.1 25 28.7 34.6˚ دمای بيشينه

 Maximum temperature ˚C 2021 34.7 16.5 27.9 30 33 36.1 42.8  

  C  2020 19.8 15.4 14.7 15.6 17.8 17.7 25.6˚ بيشينه دمای ميانگين

 Mean of maximum temperature ˚C 2021 22.4 12.7 13.6 16.2 14.6 23.6 28.1  

  C  2020 9 4.7 2.8 1.8 5.7 8.2 13˚ کمينه دمای ميانگين

 Mean of minimum temperature ˚C 2021 9.4 3.5 0.9 2.5 2.2 9 14.4  

  C  2020 14.4 10 8.7 8.7 11.7 13 19.3˚ دمای ميانگين

Mean of temperature ˚C 2021 26.5 8.1 7.2 9.4 8.4 16.3 21.3  

 mm  2020 106.1 8.1 11.5 84.4 57.4 118.2 39.8 425.5 مقدار بارش

 Precipitation mm 2021 24.4 37.2 21.9 25 72.3 16.8 13.8 211.4 

 68 13 16 10 9 6 4 10 2020 تعداد روز بارانی

 Rainy days 2021 4 7 3 6 8 7 7 42 

 18 0 1 1 9 4 3 0 2020 تعداد روز یخبندان

 Freezing days 2021 0 6 11 8 12 0 0 37 

 mm  2020 49.1 27.2 28.1 36.9 47.6 47.1 117 353 مقدار تبخير

 Evaporation mm 2021 63 20 27.5 39.3 37.4 101.1 145.3 433.6 
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 نتایج 
ها در هر دو سال سطح سبز و رشد مناسبی نشان نمونه     

در سال اول  هتردهنده شرایط رطوبتی بنشان 1دادند. جدول 
 های دوداده انسیوار هیتجز جینتانسبت به سال دوم بود. 

صفات عملکرد علوفه خشك و طول ساقه در  یبراسال 
 ،هر دو صفت یآمده است. برا 2در جدول  یگلدهمرحله 

 متقابل هایو اثر ژنتيکی داخل گونه نمونه ،گونهاثر سال، 
گونه در سطح  داخل یکينمونه ژنتدر گونه و سال در  سال

 دوهای داده سهیمقا در(. 2 )جدول شددار  یدرصد معن كی
 یهاسال در بيترتبه علوفه خشك عملکرد نيانگيم سال،

بر هکتار به دست  لوگرميک 9/4006و  2/5052اول و دوم 
 75و  128 بيترتارتفاع ساقه به یمقدار برا نیآمد. ا

مناسب  طیموضوع بر شرا نی. ا(4)جدول  بود متريسانت
( در 1 )جدول یشتريآب در دسترس ب یريو قرارگ یبارش

 اشاره دارد.  اهيگ یسال اول نسبت به سال دوم برا

 

 سال شبدر ایران 2هاي بر اساس داده خشک و ارتفاع ساقه در گلدهیعلوفه  اي براي صفات عملکردجزیه واریانس آشیانهنتایج ت -2 جدول

Results of nested ANOVA for dry yield and plant height based on two years data in Iranian clover  -Table 2
genetic resources  

  Source DF  MS منابع

   Dry yield  Plant height 

 **Year 1 1950.5**  130.5 سال

1خطای   Error1 4 63.7  0.54** 

 **Species 7 608.7**  46.1 گونه

 **Accession(Species) 10 124.7**  1.3 نمونه ژنتیکی داخل گونه

 **Year*Species 7 262.2**  4.8 سال در گونه

ژنتیکی داخل گونه سال در نمونه  Year*Accession(Species) 10 193.3**  1.1** 

2خطای   Error2 68 63.8  0.34 

 Cv%  19  24 ضریب تغییرات

** show significant differences at 0.01 level 

 

 

نتایج تجزیه مقایسه ميانگين تيمارها به روش دانکن در 
از گونه شبدر  50TN00139سال اول نشان داد که نمونه 

کيلوگرم در هکتار  3/7179ایرانی با عملکرد خشك علوفه 
ایی هنمونهبعد  ،به تنهایی در باالترین گروه قرار گرفت

(50TN00454  50وTN01203 از گونه برسيم با توليد )
کيلوگرم در هکتار قرار داشتند. نتایج  4/6911و  9/6399

سال اول نشان داد. بر این  در سال دوم تغييراتی را نسبت به
 5/5694با توليد  B25 IPK TRIF45پالسم اساس، ژرم

کيلوگرم در هکتار در باالترین گروه قرار گرفت. سپس 
و نمونه  50TN01203شبدرهای برسيم شاهد، نمونه ژنتيکی 

تا  4815با  T. echinatumاز گونه  50TN00708ژنتيکی 
قرار گرفتند. کمترین کيلوگرم در هکتار در گروه دوم  5029

های شبدر ایرانی های ژنتيکی از گونهتوليد علوفه در نمونه

(50TN00139و الکی رقم البرز به ) و  4/1910ترتيب با
کيلوگرم در هکتار حاصل گردید. نتایج آزمون دانکن  2063

برای صفت ارتفاع ساقه در گلدهی، بيانگر وجود ارتفاع باال 
و  N0045450T ،50TN01203های ژنتيکی در نمونه

TRIF45 IPK B25 های نمونهو  ميگونه برس در
50TN00250  50وTN00775 با یرانیا شبدر گونه در 

 در. بود اول سال در متريسانت 196 تا 188 نيب ساقه ارتفاع
 گونه برسيم هاینمونه دوم سال در که یصورت

50TN00454 ،50TN01204 باکرج  یديشاهد و تول و 
 نشان را ساقه ارتفاع نیشتريب متريسانت 110تا  107ارتفاع 

(. مقدار تغيير در توليد علوفه در طی دو سال 3)جدول  دادند
. بر شدبا استفاده از ضریب تغييرات در هر نمونه محاسبه 

 .T. lappaceum, Tایی از شبدر برسيم هاین اساس نمونه
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echinatum و T. purpureum  يرات را تغيضریب کمترین
های زراعی نشان دادند. در صورتی که نمونه هایی در گونه

 الکی و ایرانی بيشترین تغييرات در توليد را داشتند )جدول
3 .) 

 4ها در جدول گونه بينها نتایج آزمون مقایسه ميانگين
های شبدر ایرانی آمده است. بر این اساس در سال اول گونه

کيلوگرم در   6/5513و  6120ترتيب با توليد و برسيم به
های اول و دوم( قرار گرفتند. )گروه رتبههکتار در باالترین 

الکی و در نهایت  و  T. echinatumهایبعد از آنها گونه
T.diffusum  (. نتایج 4قرار گرفتند )جدول مراتب بعدی در

آزمون دانکن در سال دوم متفاوت از سال اول بود. در این 
کيلوگرم   7/4650سال، گونه شبدر برسيم به تنهایی با توليد 

های در هکتار در باالترین سطح قرار گرفت. بعد از آن، گونه
ترتيب با به T.purpureumو  T. echinatumشبدر 

های سپس گونهکيلوگرم در هکتار،  7/3328 6/3634
.T. angostifolium ، T  هایشبدر ایرانی و بعد از آن گونه

diffusum  وT. lappaceum  همگی در گروه بعدی قرار
ترین گروه گرفتند. در نهایت شبدر الکی به تنهایی در پایين

کيلوگرم علوفه خشك در هکتار قرار گرفت  2063با توليد 
(. در صفت طول ساقه در گلدهی، بيشترین طول 4)جدول 

 های شبدر برسيم و شبدر ایرانیدر سال اول و دوم در گونه
(. بر اساس مقدار ضریب تغييرات، 4مشاهده شد )جدول 

 T.purpureumو  T.diffusum ،T. lappaceum هایگونه
دهنده يرات توليد علوفه را نشان دادند که نشانکمترین تغي

 های آزمایش بود.در سال آنهایکسان واکنش 
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تنوع مناسبی برای 

های این تحقيق وجود داشت. در پالسمژرمتوليد علوفه در 
گروه شبدرهای زراعی الکی، برسيم و ایرانی؛ توليد علوفه 

مقدار بارندگی )اثر سال( تأثير در شبدر الکی به شدت تحت 
که در شرایط کم باران )سال دوم( تا بيش از دو طوریهبود. ب

(. 4شد )جدول برابر باعث کاهش محصول در این گونه می
درصد )در شبدر ایرانی( و  1/44ر ضریب تغييرات مقدا

( بر تغيير توليد علوفه این T.purpureumدرصد )در  8/61
 3هایداشت )جدولتأکيد دو گونه در شرایط بارشی مختلف 

(. شبدر زراعی برسيم کمترین ضریب تغييرات توليد را 4 و
های زراعی نشان داد )جدول در بين گونهسال ( در دو 12%)
 .T.diffusum ،T شبدرهای وحشیمورد در این (. 4

lappaceum  وT.purpureum  نيز کمترین ضریب تغييرات
توليد را نشان دادند. یك نکته قابل توجه در شبدر 

T.diffusum ( 207دیده شد، این شبدر اختالف منفی- 
( در توليد علوفه دو سال نشان 4 کيلوگرم در هکتار و جدول

ربارش توليد این گونه نسبت به شرایط داد. یعنی در شرایط پ
 کم بارش کمتر بوده است. 

ت او گونه در سال برای صف ژنوتيپمتقابل  هایاثر
(.  2 دار بود )جدولعملکرد خشك علوفه و ارتفاع گياه معنی

ها در دو سال با دو ها و گونهبر این اساس رفتار جمعيت
( مختلف بود. 1مقدار بارش و شرایط اقليمی متفاوت )جدول

ميليمتر  400 در سال اول بيش ازبارندگی ، نمونهبه عنوان 
گونه شبدر ایرانی زراعی . با پراکنش مناسبی وجود داشت

بيشترین توليد علوفه را داشت ولی در شرایط کم باران سال 
( دارای توليد 1 متر )جدولميلی 4/121دوم با حدود 

متوسط بود. گونه زراعی برسيم در هر دو شرایط بيشترین 
توليد را نشان داد. در صورتی که شبدر زراعی الکی فقط در 
شرایط پرباران دارای توليد متوسط به باال بود. شبدر وحشی 

T. echinatum  توليد متوسط به باال در هر دو ميزان بارشی
 .T. angostifolium ،Tسایر شبدرهای وحشی نشان داد. 

purpureum  وT. lappaceum  ًدر هر دو شرایط تقریبا
توليد متوسط داشتند و خيلی تحت ميزان بارش قرار 

 T. diffusumدر گونه علوفه نگرفتند. همچنين کمترین توليد 
(. این تفاوت 4 در هر دو ميزان بارش دیده شد )جدول

های ژنتيکی یك گونه هم داخل نمونهها در عالوه بر گونه
، در گونه شبدر ایرانی نمونه ژنتيکی نمونهدیده شد. به عنوان 

50TN00139  فقط در شرایط پرباران عملکرد علوفه مناسب
داشت، در صورتی که در شرایط کم باران سال دوم عملکرد 

 1910به  7179نسبت به سال اول کاهش )از  %70آن تا 
که این کاهش توليد حالی ( نشان داد. در کيلوگرم در هکتار

از شبدر ایرانی فقط حدود  50TN00250برای نمونه ژنتيکی 
 (. 3بود )جدول  20%
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 ژنتیکی شبدر ایرانبه تفکیک سال در منابع  نتایج مقایسه میانگین به روش دانکن براي صفات عملکرد علوفه خشک و ارتفاع ساقه در گلدهی -3جدول 

Comparison of means based on Duncan test for dry yield and plant height in two years in Iranian clover  -Table 3
accessions 

 گونه
Species 

 شماره نمونه
Accession No 

 عملکرد خشك کيلوگرم/ هکتار

Dry yield Kg/ha 

 ارتفاع گياه 
Plant height (cm) 

 سال 1  
Year1 

 سال 2
Year 2 

 ميانگين
Mean  

 ضریب تغييرات

CV % 

 سال 1 
Year 1 

 سال 2
Year 2 

 ميانگين 
Mean  

T.alexandrinum 50TN00454 6911.4 ab* 4285.7 abc 5520.5 ab 33.2  191.1 a 110.6 ab 150.8 a 

T.alexandrinum 50TN01203 6399.9 ab 4815.0 ab 5579.3 ab 20.0  194.4 a 99.3 abcd 146 a 

T.alexandrinum 50TN01204 6081.6 abc 4438.9 abc 5228.0 abc 22.1  175.0 abc 112.3 a 143.6 ab 

T.alexandrinum Gorgan check 5008.2 abcd 5029.3 ab 5018.7 abc 0.30  139.4d 107.0 abc 123.2 d 

T.alexandrinum Tolidy Karaj 4664.5 bcde 4351.3 abc 45079 bcde 4.90  151.9 bcd 108.6 ab 130.4bcd 

T.alexandrinum TRIF45 IPK B25 5751.0 abcd 5694.5 a 5722.8 a 0.70  188.8 a 90.3 bcde 139.6abc 

T.alexandrinum TRIF47 IPK B24 4064.5 cdef 4038.6 abcd 4051.5bcde 0.50  149.1 cd 86.6 cde 117.7 d 

          

T. diffusum 50TN01443  3630.0 ef 3237.9 bcde 3431.1 defg 8.10  82.4 ef 59.2 f 71.1ef 

T. diffusum 50TN01444 2130.1 g 2843.2 cde 2473.8 g 20.3  60.8 g 55.2 fg 59.3 f 

          

T. echinatum 50TN00708 5008.2 abcd 5027.6 ab 5017.9 abc 0.30  92.4 e 58.3 f 75.8e 

T. echinatum 50TN00864 5615.1abcd 2467.0 de 3881.5cdef 55.1  94.3 e 49.2 fgh 72.2ef 

          

T. resupinatum 50TN00139 7179.3 a 1910.4 e 4124.1bcde 82.0  176.3 ab 75.6 e 126.2 cd 

T. resupinatum 50TN00250 5246.8 abcd 4236.7 abc 4741.5 abcd 15.1  192.1 a 92.2 abcd 142.3 ab 

T. resupinatum 50TN00775 6010.5 abc 3742.6 abcd 4809.7 abcd 32.9  196.0 a 81.2 de 138.9abc 

          

T angustifolium 50TN01548 3792.9 def 3054.3 bcde 3413.6 efg 15.3  69.3 fg 52.9 fgh 61.2 f 

T. incarnatum Alborz 5262.8 abcd 2063.0 e 3478.9 defg 61.8  81.4 ef 41.9 gh 69.1 ef 

T. lappaceum 50TN01238 3318.6 fg 3119.7 bcde 3218.4 fg 4.40  90.5 e 39.9 h 65.5ef 

T. purpureum 50TN00555 3660.3 def 3328.7 bcde 3492.6 defg 6.70  76.0 efg 51.9 fgh 64.1ef 

 .است %5دار در سطح اختالف معنیدهنده نشاندر هر ستون : حروف غيرمشابه *
 *: Different letters in each column show significant differences at 0.05 level 

 

بدر ایرانهای شخشک و ارتفاع ساقه در گلدهی به تفکیک سال در گونه نتایج مقایسه میانگین به روش دانکن برای صفات عملکرد -4جدول   
Table 4- Comparison of means for dry yield and plant height in two years in Iranian clover species 

 گونه
Species 

 عملکرد خشك
Dry yield Kg/ha 

 ارتفاع گياه 
Plant height 

 سال 1 
Year1 

 سال 2
Year 2 

 ميانگين 
Mean  

  راتييتغ بیضر

CV % 

 سال 1 
Year 1 

 سال 2 
Year 2 

 ميانگين 
Mean  

Trifolium alexandrinum 5513.6 ab* 4650.7 a 5356.9 a* 12.0  169.3 a 101.9 a 133.5 a 
Trifolium angustifolium 3792.9 abc 3054.3 ab 3413.6 bcd 15.3  69.3 c 52.9 b 60.9 b 

Trifolium diffusum 2830.3 c 3037.3 ab 2932.9 d 5.0  71.2 bc 57.2 b 64.0 b 

Trifolium echinatum 5307.3 ab 3634.6 ab 4431.5 abc 26.5  93.3 b 53.6 b 72.1 b 

Trifolium incarnatum 5262.8 ab 2063.0 b 3478.9 bcd 61.8  81.4 bc 41.9 b 60.0 b 

Trifolium lappaceum 3318.6 bc 3119.7 ab 3218.4 cd 4.4  90.5 bc 39. b 62.7 b 

Trifolium purpureum 3660.3 abc 3328.7 ab 3492.6 bcd 6.7  76.0 bc 51.9 b 63.4 b 

Trifolium resupinatum 6120.0 a 3210.2 ab 4548.8 ab 44.1  188.0 a 82.8 a 130.1 a 

Mean 5052.2 4006.9 4529.6 39  128 75 101.5 

 .است %5دار در سطح دهنده اختالف معنی: حروف غير مشابه نشان*
in each column show significant differences at 0.05 level*: Different letters  
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 بحث

 رطوبتنتایج نشان داد که سال اول نسبت به سال دوم      
بيشتری در دسترس گياه بوده است. بر این اساس عملکرد 
علوفه و طول ساقه در گلدهی در سال اول نسبت به سال 

ها در هر دو سال در حد نمونه بيشترد. عملکرد بو دوم بيشتر
تن در هکتار در شرایط  7تا  2اقتصادی بود و از حدود 

های مختلف متفاوت بود. تحقيقات مختلف بارشی و گونه
قبلی در شرایط کم آبياری و آبياری نرمال نيز نشان داده 

تن در هکتار  5/8تا  7/2ها از توليد این نمونه قابليتاست 
( که  2019et alAbbasi ,.شهد متفاوت بوده است )در م

، سویینزدیك به نتایج حاصل از تحقيق جاری است. از 
همخوانی طول ساقه در گلدهی با عملکرد خشك و بروز 

مشابه یا نزدیك به هم در هر دو صفت در  اًتقریبهای گروه
ها به دليل این است که در شبدر، طول ساقه مقایسه ميانگين

باشد، این مورد در در گلدهی از اجزای عملکرد علوفه می
نشان داده شده   Zamanian &Abbasi )(2008تحقيق 

 است.
 های ژنتيکی در گونهنتایج این تحقيق نشان داد که نمونه

 قابليتدارای  T. echinatumایرانی و  شبدر ،يمبرسشبدر 
 212مناسب برای کشت در شرایط مشابه گرگان با حداقل 

متر بارندگی )مقدار بارش در سال دوم( در زمان کشت ميلی
ژنتيکی دو  هایبرخی از نمونه روازاینتا برداشت هستند. 

توانند جایگزین می T. echinatumگونه شبدر ایرانی و 
ای در افزایش تنوع گونه برایی برای شبدر برسيم مناسب

و   Balazadehمناطق شمالی کشور باشند. در تحقيقی
های مختلف نشان دادند که در رژیم( 2021همکاران )

و  14715آبياری، عملکرد علوفه خشك در شبدر برسيم )
ترتيب در شرایط نرمال و تنش( هکيلوگرم در هکتار ب 8710

کيلوگرم در هکتار  4498و  12518رانی )بيشتر از شبدر ای
ترتيب در شرایط نرمال و تنش( بوده است که این موضوع هب

 et alBalazadeh ,.)تحقيق است این هماهنگ با نتایج 

با ارزیابی ( 2014و همکاران )  Nikouدر تحقيق(. 2021
های حساسيت و تحمل به تنش نيز نشان داده شد شاخص

به عنوان  T. echinatumایرانی و شبدر های که گونه
توليد مناسب در شرایط تنش در  قابليتهای متحمل با نمونه

 .Tو  T. lappaceumهای وحشی اروميه هستند. گونه

purpureum  توليد متوسط و تغييرات کم  قابليتبا توجه به
توانند نامزدهای توليد آنها در شرایط بارانی متفاوت، می

 برای توسعه در مناطق شمالی باشند.مناسبی برای تحقيق 
 211در سال دوم با بارش  T. diffusumعملکرد گونه 

به ت بنسکيلوگرم در هکتار  3/3037متر با ميانگين ميلی
کيلوگرم در هکتار  3/2830متر ميلی 425سال اول با بارش 

و همکاران  Abbasiبيشتر بود که در راستای تحقيق 
شرایط پرباران در شبدر در نتيجه کشت این  ،( بود2019)

(. احتماال این گونه برای 4 و 3های شود )جدولتوصيه نمی
دار مرتفع با زهکش باال بتواند با کشت در اراضی شيب

احتراز از شرایط غرقابی ماندگار استفاده شود که نياز به 
بررسی تکميلی در این مورد دارد. در هر صورت تحقيق در 

در بين سایر را ترسی به توليد باال در این گونه دس مورد
های بههای ژنتيکی این گونه یا با استفاده از روشنمونه

 نژادی باید در نظر داشت. 
های گياهی شبدر برای افزایش استفاده از تنوع گونه

های زراعی توليد علوفه در کشورهای دیگر تنوع در سيستم
 شمال در نمونهنوان نيز بررسی و انجام شده است. به ع

) echinatum. T ( &Naydenova گونه بلغارستان

bozhanska, 2020  های گونه اياسترال دروpurpureumT. ، 

hirtum. T  ،T. michelianum و T. glanduliferum  وT. 

diffusum  برای استفاده در شرایط مرتعی دیم و زراعی
 et al., 2002; Hackney et alDear ,.)اند معرفی شده

2019.) 
 ,Mozaffarian)اگرچه ایران موطن شبدر برسيم نيست 

 ., 1984et al1996; Rechinger  ) ولی ارقامی که از
ای در منطقه یكهای دور وارد کشور شده و هر گذشته
شده در کشور بومیپالسم ژرمباعث ایجاد  است، شده کاشته

برسيم شبدر های ژنتيکی شده است. تنوع موجود در نمونه
در شرایط متفاوت معرفی و کشت و زرع بانك ژن برای 
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های دهد. بر این اساس نمونهمحيطی کشور را نشان می
، 5TN01204و  50TN00454 ،50TN01203ژنتيکی 

توليد باال در هر دو شرایط بارشی بوده و برای  قابليت دارای
آزادسازی ارقام جدید برسيم بطور مستقيم قابليت بهره

داری دارند. مهمترین و بيشترین رقم مورد استفاده در بر
توليدی کشت و صنعت شبدر برسيم سطح کشور را رقم 

( http://rajaeico.comدهد )شهيد رجایی دزفول تشکيل می
اگرچه این رقم در شرایط کم . شاهد استفاده شدعنوان هکه ب

بارش توليد متوسط به باال داشت ولی در شرایط پربارش 
های برسيم مورد استفاده در این به برخی از نمونه نسبت

های ژنتيکی کرد. در بين نمونهتحقيق، علوفه کمتری توليد می
تن و ضریب  5شبدر برسيم، رقم توليدی کرج با نزدیك به 

با توليد  IPKB25 TRIF45پالسم و ژرم %9/4 تغييرات
تن در هکتار توليد علوفه خشك و ضریب  5/5بيش از 
در بين  هاترین نمونهدر هر دو سال، باثبات %7/0تغييرات 

های شبدر برسيم بودند. این یافته نيز با بررسی تمامی نمونه
و   Alizadehهای حساسيت و تحمل به تنش توسطشاخص

 ميبرسدر بين چندین رقم شبدر ایرانی و ( 2016همکاران )
ج با رقم برسيم توليدی کر روازاینی دارد. همخوان زين

 و  TRIF45پالسم توليد متوسط به باال و ژرم قابليت

IPKB25 برای مناطق مشابه با شرایط تحقيق جاری پيشنهاد
 شود. می

هر سه نمونه ژنتيکی شبدر ایرانی این تحقيق در شرایط 
داشتند، در صورتی که در شرایط کم  ییپربارش توليد باال

ه بارش در دو نمونه توليد متوسط ولی در نمون
50TN00139  )از گروه شبدرهای ایرانی چندچين زودرس(

پالسمعوامل تفاوت توليد علوفه ژرم بشدت کاهش یافت. از
ویژه در نمونه های شبدر ایرانی در دو سال به

50TN00139 کاهش نزوالت در سال دوم و تفاوت در ،
دوره گلدهی آنها بود. با توجه به اینکه طول دوره گلدهی )با 
محاسبه از اول فروردین به بعد( در نمونه شبدرهای ایرانی 

50TN00250  50وTN00775 روز بود  26و  32ترتيب به
ها نسبت به چين بودند، این نمونهها از تيپ یكو این نمونه

013950TN0  71که از تيپ چندچين زودرس با گلدهی 

( بود، زودتر به مرحله  Zamanian, 2008 &Abbasi)روز 
ها در سال کاهش بارش روازاینبرداشت علوفه رسيدند. 

 50TN00139دوم به کاهش شدید توليد علوفه در نمونه 
چين تيپ زراعی یكکه دهد منجر شد. این موضوع نشان می

مناسب توسعه در مناطقی با اقليمی شبيه  در شبدرهای ایرانی
. در این ارتباط استگرگان با استفاده از آب باران 

در بررسی  13الشتر و الین  هراتی، شبدرهای ایرانی 
Alizadeh  ( 2016و همکاران ) کمترین شاخص تحمل به تنش

ها و بيشترین شاخص حساسيت به تنش را در در بين نمونه
سيم نشان دادند که با یافته تحقيق جاری مقایسه با ارقام بر

همخوانی دارد. البته توليد علوفه در شرایط تنش آبياری 
متفاوت )نرمال، متوسط و شدید( در ارقام شبدرهای ایرانی 

و  Nematollahiبرسيم کارمل و الکی البرز در تحقيق  الشتر،
تحقيق نشان دادند. این نتایج متفاوت با ( 2020همکاران )

 3100ین صورت که کمترین توليد در شرایط نرمال )به ا
کيلوگرم در هکتار( در  1800( و تنش )ارتهککيلوگرم بر 

رقم کارمل شبدر برسيم حاصل شد. همچنين شبدر الکی 
ترتيب در کيلوگرم در هکتار به 2681و  5517البرز با توليد 

و  5200شبدر ایرانی الشتر با  بعدشرایط نرمال و تنش و 
ترتيب در شرایط نرمال و تنش کيلوگرم در هکتار به 2600

در دو شرایط آبی نشان دادند را بيشترین توليد 
(., 2020et alNematollahi  چنين .)تفاوتی در مقایسه نتایج م

تواند از تغيير رقم و منطقه حاصل شده تحقيق میاین با 
رسد رقم وارداتی شبدر برسيم به نظر می بنابراینباشد. 

کارمل مناسب منطقه مورد بررسی نيست. این موضوع با 
بررسی ارقام خارجی برسيم و رقم توليدی کرج نيز نشان 

 ,Zamanianو  et al Zamanian. 2003داده شده است )

2016.) 
 

 نتیجه گیری
توان نتيجه گرفت که منابع با توجه به موارد باال می   

داشته و قابليت ژنتيکی شبدر برسيم بانك ژن، تنوع مناسبی 
استفاده مستقيم در مناطق شمالی کشور یا بکارگيری در 

نژادی برای توليد علوفه و ارتقای افزایش تنوع های بهبرنامه
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های زراعی را دارند. همچنين شبدر ایرانی در سيستم
50TN00250  و شبدر وحشیT. echinatum 
50TN00708  قابليت استفاده مستقيم برای توليد علوفه در

 .Tمناطق شمالی کشور را دارند. ولی شبدرهای وحشی 

purpureum 50TN00555 ،T. lappaceum 
50TN01238 ،angostifolium T. 50TN01548  وT. 

diffusum 50TN01443 ير فاحش يبا توجه به عدم تغ
ييرات توليد علوفه آنها در دو شرایط بارشی و ضریب تغ

نژادی بيشتر شان، برای انجام تحقيقات بهپایين توليد علوفه
 شوند.معرفی می
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Abstract 
    Berseem clover (Trifolium alexandrinum), is one of the most important imported species of cultivated 

clover that cultivated for many years in the south and north of Iran. To increase the diversity of clover in 

agricultural systems, the genetic resources of annual wild clovers have been collected and evaluated over 

the past years in Iran. But, the reaction of these resources in semi-humid temperate regions of the north of 

Iran has not been investigated the forage production. For this purpose, 17 accessions of clover from eight 

species, including three cultivated species as: T. alexanderinum, T. resupinatum, and T. incarnatum; and 

five wild species of T. angostifolium, T. echinatum, T. diffusum, T. lappaceum, and T. purpureum along 

with the local cultivar of Berseem clover were cultivated and evaluated based on randomized complete 

block design with three replications, over two years (2018 and 2019) under rainfed conditions in Gorgan, 

Iran. The required moisture to the plant was provided by natural rainfall. After harvesting, the dry forage 

yield of each plot was calculated and the data of the two years were analyzed using nested ANOVA and 

mean comparisons were made using Duncan’s test. Results showed a significant difference among the 

species for forage yield. Forage dry matter yield ranged from 2063 kg/h in T. diffusum to 6120 kg in T. 

resupinatum, respectively. Based on coefficient of variation (CV) and fluctuation of forage production 

over two years, T. resupinutum and T. incarnatum had the highest and T. lappaceum and T. purpureum 

had the lowest forage production and CVs. This study showed that the genetic resources of Barseem 

clover available in the Iranian National Plant Gene Bank, as well as accessions of 50TN00250 (Persian 

clover), and 50TN00708 (T. echinatu) could be used as direct cultivation for forage production in the 

northern regions of Iran within the range of annual precipitation (212-425mm). But, the wild clovers 

50TN00555 (T. purpureum), 50TN01238 (T. lappaceum), 50TN01548 (T. angostifolium), and 

50TN01443 (T. diffusum) due to their low CV in different rainy conditions and their low yield, need 

further breeding researches for improve varieties in northern regions of Iran. 
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