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 دهيچك

  اوليها  خزانهيكيتتنوع ژن. باشد يران ميترانه و اي شرق مد(T. resupinatum) يراني تنوع شبدر اياصلمركز 

(T. resupinatum) ،دوم (T. clusii) سوم و (T. fragiferum)در مزرعهياد شده باال توده از سه گونه 359، با كشت يراني شبدر ا ، 
 سوم و دوم، اول ي در خزانه ژنيتعداد روز تا گلده.  قرار گرفتنديابي مورد ارزIPGRI ي طبق دستورالعملها1382ور يدر شهر

در شبدر . ر بودي گرم متغ23/1 و 49/0، 15/1 ترتيب به دانه 1000ن وزن يانگي و م130 تا 50 و 52 تا 40، 100 تا 22 از يبترت به
مه افراشته نشان داد كه مناسب استفاده در ي عادت رشد نك تودهيفقط  ده داردي عادت رشد خوابهعمدبه طور كه  يتوت فرنگ

 صفات مختلف در هر سه خزانه ي براييتنوع باال (Shannon index)  شاخص شنونرات وييب تغيضر.  استي زراعيستمهايس
اه و تعداد روز تا ي صفات عادت رشد گبا ياه در گلدهين ارتفاع گي بي و مثبتيه رابطه قومتغيرون چند يه رگرسيتجز. نشان دادند

اي به روش  نتايج تجزيه خوشه .توجيه نمودنداز تنوع طول ساقه گياه را در گلدهي   درصد6/58اين صفات .  نشان داديگلده
 دوم قرار گروه را در دوم و اول وحشي خزانه يها ودهت اول و گروه را در اول خزانه يزراع يها  ژرم پالسم توده(Ward) وارد
 سوم و دوم، اولهاي ژني   وجود تنوع باال در خزانه. سوم قرار گرفتگروه به تنهايي در سومكه ژرم پالسم خزانه  ، در حاليداد

كنندگان از اين ژرم پالسم با ارزش جهت استفاده  زمينه مناسبي را براي استفاده ،شبدر ايراني موجود در بانك ژن گياهي ملي ايران
    .است  هني فراهم نمودادر ايجاد ارقام برتر شبدر اير

 
 اي ژني و تجزيه خوشه شبدر ايراني، تنوع ژنتيكي، خزانه: هاي كليدي واژه

 
 مقدمه

ين مورد ئپروت  در توليداي جايگاه ويژهاي  گياهان علوفه
 پوشاك و اولمين مواد أو ت) گوشت و شير(انسان نياز 

 اي كه در كشور از مهمترين گياهان علوفه.  دارندسرپناه
 و جبران كمبود علوفه نقش مهمي توليدتوانند در  مي

مله  از ج(Trifolium) گياهان جنس شبدر ،داشته باشند

بعد از يونجه مهمترين گياه شبدر . هستند يرانيشبدر ا
د ص كشت حدود يك با سطحكه است اي  دو لپهاي علوفه

 ،انيزمان( اي در كشور دارد ويژههزار هكتار جايگاه 
1384(. 

سيا، اورا: شبدرها داراي سه مركز اصلي تنوع به نام
يكي از مهمترين ايران . ا هستندقآمريكا و جنوب آفري
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روآسيا اودر مركز اصلي تنوع   شبدراكز تنوع ژنتيكيمر
مطابق نظر   (Taylor, 1985; Rechiger, 1984)قرار دارد

Taylorهاي شبدر منشأ گونه% 60) 1979(  و همكاران 
ها اندميك منطقه ايران و توراني  گونه% 7سيا دارند و اورا
 .وروسيبري هستنديو 

آوري   جمع،فقنژادي مو  مرحله در يك برنامه بهاولين
 هو ارزيابي يك مجموعه جامع از ژرم پالسم گياه مربوط

بديهي است كه ژنهاي مطلوب . )Cameron, 1983( است 
گياهان در منابع ژنتيكي مراكز در بهبود كيفيت و كميت 

يابي به بنابراين براي دست.  داشته باشندتنوع آنها حضور
ي و  زراعي كمصفات مطلوبمنابع ژنتيكي الزم براي 

كيفي و مقاومت به تنشهاي زنده و غير زنده شبدر 
و سپس آن  ژنتيكي يها آوري جامعي از خزانه جمع
ي ژنهاي ارزشمند آن براي شناسايهاي دقيق ارزيابي

  .ضروري است
هـاي كشـت و زرعـي شـبدر در ايـاالت             مهمترين گونـه  

راعت شبدر را در جهـان دارد،       متحده كه بيشترين كشت و ز     
، شبدر سفيد (.Trifolium pratense L)در قرمز هاي شب گونه

(T. repens L.)  شبدر الكـي ،(T. incarnatum L.)   و شـبدر
در . (Taylor, 1985) هســـتند T. hybridum L).(دورگ 
زرعـي و بـومي     -كه در ايران مهمترين گونـه كشـت        صورتي

ار هكتار شبدر ايراني هز 60كشور با سطح زير كشت حدود 
(T. resupinatum)باشد كه چهـار تيـپ يـك چـين و       مي

 ؛1384 ،زمانيــانعباســي و (دارد  )پيــســه ت (چنــد چــين
ـ يشـبدر ا   در   يكـ يوجود تنوع ژنت  ). 1385 ،عباسي  در  يران
در بررسـي تنـوع     . اسـت   ه نشان داده شد   يقات متعدد يتحق

رست شبدر ايراني مشخص شد كه تنـوع         براي اجزاي دانه  
ك بـين  براي سرعت رشـد و همچنـين تجمـع مـاده خشـ         

بيشـترين   Morbulk كولتيوارها وجـود دارد، كـه كولتيـوار       

 Croft) ماده خشك نشـان داد  توليدافزايش را در رشد و 

et al., 2005).بذر ي از سختيعب منا  (Hard seededness) 
ـ يدر شبدر ا  .(Weihing, 1962) اسـت  ه گـزارش شـد  يران

 وليارزيـابي مولكـ  در ) Samei )2004و  Arzani نيهمچن
 تـوده شـبدر ايرانـي نشـان        20در   RAPDاساس روش   بر  

هاي كازرون و هفت چين اصفهان هر كـدام           توده دادند كه 
 تجزيـه و تحليـل    جداگانه در يك گروه قرار گرفتند و اين         

.  آنهـا جـدا نمايـد      منشأها را براساس     تقريبا شبدر  توانست
بندي و تعيين تنوع    فات زراعي و مورفولوژيكي در گروه     ص
ره، در شبدر و گياهان     استفاده از تجزيه چند متغي    كي با   ژنتي

 ،1382عباسـي    (اسـت   هزراعي ديگـر بـه كـار گرفتـه شـد          
Brown, 1991; Gustine & Huff, 1999; Humphreys, 
1991; Caradus et al., 1989; Lu-XinShi et al., 

1997).  
هاي ژني   در تشكيل خزانه،اي وحشيه گونهاهميت 

نژادگران  زماني كه به. (Fehr, 1987) است سوم و دوم
 بدست اولزانه ژني للهاي موردنظرشان را از خآنتوانند 

 نمايند  را جستجو ميسوم و دومهاي ژني  آورند خزانه
(Fehr, 1987) .م و كولتيوارهاي اصالح شده، تمام ارقا

 يهاي وحشي در هر گونه زراع هاي بومي و توده توده
 در صورتي كه .دهند  را تشكيل مياولخزانه ژني 

اي زراعي قابليت دورگه ه گونهاي كه با  اي وحشيه گونه
هاي  گيري خزانه  حسب توانايي در دورگشدن را دارند بر

 شبدر يبرا. دهند ن را تشكيل ميين و سوميژني دوم
 & Taylor) دوم يخزانه ژن T. clusii گونه يرانيا

Gillette, 1988)  وT. fragiferum  وT. neglegtum 
ل ي را تشك(Taylor & Gillette, 1988) سوم يانه ژنخز
 سوم و دوم، اول ي ژنياه وجود خزانهن يبنابرا. دهند يم

 ،ي و عباسي مظفر؛1385، يعباس( در كشور يرانيشبدر ا
ن گونه ي ايكي مركز تنوع ژنتنيران را به مهمتري ا،)1384
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 يكي تنوع ژنتيباي و ارزيي شناسابنابراين. است  هل كرديتبد
 ياهي بانك ژن گيف اصلي از وظايكي ،ي ژنياه خزانهن يا
 .ران استي ايمل

 دومژه ي به وي ژنياه خزانه از ي جامعيابي، ارزكنونتا
ن ي ا،بنابراين نگرفته در كشور صورت يرانيشبدر ا سومو 
 ژرم پالسم شبدر يه و معرفيته، يابيبه منظور ارزق يتحق

 .ديانجام گرد يرانيا
 

 مواد و روشها
ــهريور  ــا كشــت1382در ش ــوده از 359  ب ــه3 ت   گون

 ي، شــبدر تــوت فرنگــ(T. resupinatum) يرانــي اشــبدر

(T. fragiferum) و T. clussi قيقات سسه تحؤدر مزرعه م
 كـرج طبـق دسـتورالعملهاي       اصالح و تهيـه نهـال و بـذر        

ـ ي در شبدر ا   .استاندارد مورد ارزيابي قرار گرفتند      216 يران
 ين زراع يك چ يپ  ي توده ت  21 يراعن ز يپ چند چ  يتوده ت 

كه دو   يدر حال . دادند يل م ي تشك يپ وحش ي توده را ت   23و  
ن ژرم  يـ ا.  بودنـد  ي از نـوع وحشـ     طور كلـي    بهگر  يگونه د 

 و در بانـك     يآور ها از مناطق مختلف كشـور جمـع         پالسم
هر تـوده بـر     بذر  . شوند ي م يران نگهدار ي ا ي مل ياهيژن گ 

فاصله رديفها  . دگردي روي دو خط به طول يك متر كشت       
 40اصــله گيــاه روي رديــف  ســانتيمتر و ف50ديگر از يكــ

يك متـر فاصـله     ) بلوك(بود و بين هر دو رديف       سانتيمتر  
 داراي  هـاي وحشـي بعضـي      از آنجا كه تـوده    . قرار گرفت 
ها توسـط سـمباده      ين بذر اين توده    بنابرا ،ودندبسختي بذر   
 بـذر   اشتنك پس از . پذير شدن خراش داده شد    جهت نفوذ 

 روي بذر هر توده توسط مخلوط خـاك         ،در خطوط كشت  
ـ پوشـيده   ) بهترين بستر ممكنـه   (برگ و ماسه     بـذر  . دگردي

در حد چند دانه بودنـد،      و   يمقدار كم  هايي كه داراي   توده
 بعـد از اطمينـان از       ،ابتدا در گلدان در گلخانه كشـت شـد        

  . مرزعه نشاء شدند در مهر ماه همان سال در،وانه زدنج
با توجه به ها  صفات زراعي مورفولوژيكي توده

 در مزرعه 1  به شرح جدولIPGRIدستورالعملهاي 
 .(IPGRI, 1984, 1992) گرديديادداشت برداري 
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  در كلكسيون شبدر بانك ژن گياهي ملي ايران،گيري صفات  روش امتيازدهي يا اندازه-1جدول 
 مالحظات نوع ارزيابي صفت رديف

  افراشته-3 ، نيمه افراشته-2 ، خوابيده-1 دهي نمره د گياه رشعادت 1
 مرغي  واژ تخم-3 ،تخم مرغي-2 ، گرد-1 نمره دهي شكل برگچه 2
  ندارد-2 دارد، -1 دهي نمره چهوجود ماركر برگ 3
  كرك متراكم-3 كرك پراكنده، -2 بدون كرك، -1 دهي نمره  گياهيكركدار 4
 .دي گرديادداشت برداري يرانيدر شبدر اتنها  متريسانت طول دمبرگ 5
  سانتيمتر  در گلدهي)ساقه اصلي (طول گياه 6
 .باشد ين مي شمارش اول فروردمبدأ تعداد روز يتعداد روز تا گلده 7
  قرمز-6 ، ارغواني-5 ،صورتي -4،  سفيد-1 دهي نمره رنگ گل 8
 .دي گرد10م بر ي و تقسيبردار ادداشتياه ي ارتفاع گ،ده روز بعد از برداشت متر بر روزيسانت ني چند چيراني ايهاسرعت رشد در شبدر 9

 .باشد ين مي شمارش اول فروردمبدأ تعداد روز  رسيدگي بذرتعداد روز تا 10

اي   قهوه-6،  سياه-5 ، سبز مايل به قرمز-4 ،اي  قرمز قهوه-2 ، زرد-1 دهي نمره رنگ بذر 11
  سبز زرد-9 ،اي وط با قهوه سبز زرد مخل-8، متمايل به زرد

  گرم  دانه1000وزن  12
 

يكم (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 صفات هاي آماريعامل. گرديد
 و (Variation coefficient)ضريب تغييرات و   شدندمحاسبه

به  (Shannon, 1948, Shannon index)ص شنون شاخ
 در صفات كمي و ترتيب به ،اي از تنوع كنندهعنوان برآورد

ه ي در تجز.ندكيفي براي هر صفت محاسبه گرديد
 اهي گي طول ساقه اصليروش گام به گام براون از يرگرس

 .ر صفات استفاده شديعنوان صفت وابسته در مقابل سا به
 در يا  و رتبهينگين هر صفت كم كالستر مياتجزيهدر 

در گونه  يپ زراعيك تيا ي و(هاي يك گونه   تودهمجموع
در اين . بعنوان داده مورد استفاده قرار گرفت) يرانيشبدر ا

 . استفاده شد(Ward) بندي به روش وارد تجزيه از گروه
 استاندارد Z scoreها به روش  ه كالستر دادهيقبل از تجز

 ,SPSS 9.1افزارهاي توسط نرمماري  محاسبات آ.دنديگرد

Excel دي گردانجام.  
 
 ج ي نتا

در  را (T. resupinatum) يراني شبدر ايزانه ژنخ
 23ن، ي چند چي توده زراع204 شامل ، توده253 مجموع

. دادند يل مي تشكي توده وحش26ن و يك چي يتوده زراع
 سطح ي متر2774 تا 350ن از ارتفاع ي چند چيهاشبدر
 در.  شده بودنديآور  متر جمع1828ن يانگيا ما بيدر

ن يانگي با مي متر1900 تا -21 از ي كه نوع وحشيصورت
 يپهايتعادت رشد در .  شده بوديآور  جمعي متر990

 در .مه افراشته و افراشته بودي فقط ن،نيك چين و يچند چ
 بيشتر ،ن دو نوعيا  عالوه بري وحشپيكه در ت يصورت
  ).2 جدول(ده بودند ي رشد خواب عادتيها دارا توده
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 شبدر ي زراعيها  تودهبيشتر در يوجود نشانگر برگ
 يپ شبدر وحشي كه در تي در صورت،ده نشدهي ديرانيا
سرعت رشد مجدد . ده شديد ها ن صفت در غالب تودهيا

 4 تا 25/0 از ،باشد ين مين كننده تعداد چييكه از عوامل تع
 در تيپ متر در روزي سانت3/2ن يانگيمتر در روز با ميسانت

% 27رات ييب تغيضر). 2 جدول(ر بود ي متغنچند چي
ن صفت در ي اينشان دهنده وجود تنوع قابل قبول برا

ن يك چي و ي وحشيپهايرشد مجدد در ت. ون استيكلكس
ك ي يك توده از شبدرهاي ، اماده نشدي ديرانيشبدر ا

ر  مت1310در ارتفاع رانشهر ي شده از پيآور ن جمعيچ
 رشد مجدد ي داراي در زمان گلدهيبردار ني چيا در پيدر

تواند گذار بين  ن توده از نظر تكاملي ميي ا. بوديمناسب
اقه در ابتداي بهار و عدم سگياهاني داراي (تيپ يك چين 

گياهاني با دمبرگ طويل به (و چند چين ) رشد مجدد
 .باشد) جاي ساقه در ابتداي بهار و داراي رشد مجدد

 ه عملكرد علوفي اصلي كه از اجزاياه در گلدهياع گارتف
ن يپ چند چين را در تيانگي و من مقداريشتري ب،است 

 كه ي در صورت،متر داشتي سانت1/43 و 5/72 با ترتيب به
). 2 جدول (نشان داد يپ وحشين مقدار را در تيكمتر

 روز 100 تا 25ن از يپ چند چي در تيتعداد روز تا گلده
 دانه 1000ن وزن يانگيم. ر بودييروز در تغ 79با متوسط 
ن مقدار و در ي گرم كمتر76/0 با ي وحشيدر شبدرها

دار را داشت قن ميشتري گرم ب5/1ن با يك چيپ يت
پ در خزانه ي در هر سه تي تنوع،رنگ گل). 2 جدول(
،  بودندي رنگ صورتي دارايو همگنشان نداد  اول يژن
گر يپ ديدو ت نسبت به يپ وحشي شدت رنگ در تاما
 يك توده در شبدرهايفقط .  پررنگ بوديشتر و صورتيب

 يد و صورتي سفي گلهاي وجود داشت كه دارانيچندچ
 درصد ،50TN01488وده به شماره تن ي در ا،رنگ بود

 .شتر بودي رنگ بي صورتيگلها
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 به تفكيك تيپ، شبدر ايرانياوله ژني كي خزانيمورفولوژ -هاي آماري پراكندگي و تمايل به مركز صفات زراعيعامل -2جدول 
 صفت وحشي يك چينچند چين

ميانگين نما كمينه بيشينهميانگين نماكمينهبيشينهميانگيننماكمينه بيشينه
  2937 2852 3653  2937 2937 3529  3340 2338 3657 عرض جغرافيايي
  5130 4515 5427  4608 4608 5307  4915 4147 5909 طول جغرافيايي

09/990 1740 -21 5/16441900 1650 1050 7/18282150 2000 350 2774 ارتفاع جغرافيايي
  1 1 3  3 2 3  3 2 3عادت رشد

  1 1 2  1 1 2  1 1 2 كركداري گياه
  3 2 8  3 3 8  3 2 3 شكل برگچه
  1 1 2  1 1 2  1 1 2 نشانگر برگي
 50 9 31 3/31     11 4 4 7/5 (cm)طول دمبرگ

 6/14 13 3 31 6/32 40 17 3/47 1/43 45 10 5/72ارتفاع گياه در گلدهي
 7/38 40 24 56 6/30 28 22 48 9/70 80 25 100 تعدا روز تا گلدهي

  4 4 4  4 4 4  4 4 4 رنگ گلبرگ
 4/74 72 51 89 65 58 53 91 1/104 121 63 135تعداد روز تا رسيدگي

 g 83/1 56/0 3/1 33/1 08/2 76/0 47/1 5/1 97/0 37/0 4/0 61/0 دانه 1000وزن
  1 1 9  3 2 2  2 1 6رنگ بذر

         3/2 9/1 25/0 2 سرعت رشد مجدد
 

  به تفكيك تيپ، شبدر ايرانياولكي خزانه ژني يمورفولوژ - و شاخص شنون براي صفات زراعيCV برآورد ضرايب تنوع-3جدول 
 صفت وحشي يك چينچندچين

CV شاخص شنونCV شاخص شنون CV شاخص شنون 
 76/0  41/052/0عادت رشد

 2/0  35/0  39/0  كركداري گياه
 9/0  5/0  56/0  شكل برگچه
 71/0  54/0  63/0  نشانگر برگي
  2/0  27/0  45/0 (cm)طول دمبرگ

  53/0  2/0  23/0 ارتفاع گياه در گلدهي
  21/0    19/0 تعدا روز تا گلدهي

 0    0  رنگ گلبرگ
  1/0  15/0  14/0 تعداد روز تا رسيدگي

  g 14/0  22/0  31/0 دانه 1000وزن
 46/1  85/0  74/0 رنگ بذر

      27/0 سرعت رشد مجدد
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 T. clusii  تنها گونهيراني شبدر ا،دوم يدر خزانه ژن
(Taylore & Gillette, 1988)،با چهار توده وجود داشت  .

 در يكساله بوده كه به صورت وحشي گونه شبدر نيا
ها  از آنجا كه تعداد نمونه.  نقاط كشور پراكنش دارديبرخ
 تمام بنابراين ،باشد ي كم ميراني شبدر اين خزانه ژنيدر ا
. است هه شدي ارا4جدول ها در   تودهيابي ارزيها داده

 ين گونه تنوعيا  و شكل برگچه دريعادت رشد، كركدار
ده، ي عادت رشد خوابيها دارا ند و تمام تودهدانشان ند

 ياه در گلدهيارتفاع گ. ده و بدون كرك بودندي كشيبرگها
.  بودمتغيرمتر ي سانت5/15ن يانگيمتر با مي سانت21 تا 10از 

شتر از مقدار آن در شبدر ين صفت بين ايانگيمقدار م
تعداد . بود )2 متر، جدولي سانت5/14 (يپ وحشي تيرانيا

). 3 جدول( بود متغير روز 52 تا 40 از يتا گلدهروز 
با  (نيك چيپ يه تيشتر شبي ب،ن صفتي از نظر ابنابراين

ا ي و )2  روز، جدول48 تا 22 يتعداد روز تا گلده
 روز، 25-50 ي روز تا گلدهدبا تعدا(ن يزودرس چند چ

از رنگ گل . باشد ي مي زراعيرانيدر شبدر ا) 1 شكل
رنگ كرم  يك توده داراي  وري متغيد تا كرم و صورتيسف

و   نشان ندادي رنگ بذر تنوع.)3 جدول( بود يو صورت
 دانه از 1000 وزن اما .ندد بذر زرد رنگ بوي دارايهمگ
ر يك به مقادير بود كه نزديي گرم در تغ74/0 تا 34/0

 تا 37/0(باشد  مي ي وحشيراني شبدر ايبدست آمده برا
  ).2  گرم، جدول97/0
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عادت رشد

 
 ميانگين تعداد روز تا گلدهي به تفكيك عادت -2 شكل

  در شبدرهاي چندچين،رشد

  ايراني شبدردوم خزانه ژني T. clussiهاي ارزيابي ژرم پالسم   داده-4جدول 
عادت  شماره نمونه

 رشد

كركداري 
 گياه

شكل 
 برگچه

نشانگر 
 برگي

ارتفاع گياه 
 در گلدهي

 روز دتعدا
 تا گلدهي

رنگ 
 گلبرگ

تعداد روز تا 
 رسيدگي

 هزاروزن 
 gدانه 

50TN00908 1 1 3 1 5/18 52 1 87 74/0 

50TN01178 1 1 3 2 5/12 47 24/0 85 4و 

50TN01438 1 1 3 1 10 45 2 80 5/0 

50TN00825 1 1 3 1 12 40 2 77 34/0 
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 كه T. fragiferumو  T. neglectum ياه گونهاز 
 Taylore)دهند  يل مي را تشكيراني شبدر اسوم يخزانه ژن

& Gillett, 1988)،ي تنها گونه شبدر توت فرنگ 

(T. fragiferum)ران ي اي ملياهيون بانك ژن گي در كلكس
ن گونه مورد يده از ا تو102 در مجموع. وجود دارد

 2100 در گرگان تا -14 قرار گرفتند كه از ارتفاع يبايارز
 با يجان شرقي آذربايتانهاسا در اي از سطح دريمتر
.  شده بودنديآور  در كشور جمعي متر1317ن يانگيم

 و  بودهيعيطب يها ها مراتع و عرصه ن تودهي اي تماممنشأ
 مرتع و يستمهاي سل استفاده درين گونه پتانسينكه ايبا ا

 ي هنوز در كشور به عنوان گونه زراعاما ، را دارديچراگاه
 يا  گونهيشبدر توت فرنگ. است  همورد استفاده قرار نگرفت

 يده و داراي خواببه طور عمدهچند ساله با عادت رشد 
بوده كه با قطعه قطعه شدن ) استولون( رونده يها ساقه

ت ي عالوه بر استفاده از بذر، قابليشيق رويساقه به طر
 يي انتهايطع قسمتهاقعدم ر دارد و در صورت يتكث

ن در سال ي رونده در اواخر سال اول و همچنيها ساقه
برگها . گردد يم باعث مخلوط شدن دو كرت مجاور ،دوم

 .ا فاقد آن بودندي و ي نشانگر برگي دارا،بسته به نوع توده
وجود تنوع انگر يصفت بن ي در ا69/0 شاخص شنون اما
طول ساقه ). 4 جدول(ون بود ين صفت در كلكسي ايباال

متر در ي سانت27ن يانگيمتر با مي سانت47 تا 10 از يدر گلده
 يژگيل وين صفت و به دلي از نظر ااهين گي ا.ر بودييتغ

 توليد ي مناسب براياه گونهتواند از  ي باال مييزا ساقه
رنگ گل از .  باشديدائم يهاعلوفه در مراتع و چراگاه

ن توده يشترير بود كه بي متغي تا قرمز و ارغوانيصورت
 يتعداد روز تا گلده.  بودندي با رنگ صورتيي گلهايدارا
جدول (ر بود يي روز در تغ5/106ن يانگي با م130 تا 50از 
ف يرد در ي شبدر توت فرنگ،ن صفتياز نظر ا). 5

ررس در يا گروه دشتر بير گرفته كه باررس قري دياه گونه
.  داردي در زمان گلدهيهماهنگن يچندچ يرانيشبدر ا

 گرم 23/1ن يانگي گرم با م7/1 تا 62/0 دانه از هزاروزن 
پ ير آن در تين صفت از مقادير بود كه مقدار اييدر تغ
 اما ،شتر بودهيب T. clussiن يو همچن يراني شبدر ايوحش
 يرانيبدر ان شين و چند چيچك ي يهاپيبا برابر تيتقر
 ). 4 و 2هاي جدول(باشد  يم
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 كي شبدر توت فرنگي،يمورفولوژ -هاي آماري پراكندگي و تمايل به مركز صفات زراعيعامل -5جدول 

  شبدر ايراني سومخزانه ژني در 

 كمينه بيشينه صفت
انحراف 
 استاندارد

 نما
خطاي 
 استاندارد

 CV ميانگين
شاخص 
 شنون

     3552  2852 3932 عرض جغرافيايي
     5059  4437 5408 طول جغرافيايي

  36/0 1317 5/48 1320 471 -14 2100 ارتفاع جغرافيايي
 13/0    1  1 2 عادت رشد

 23/0    1  1 2 كركداري گياه
 29/0    3  3 8 شكل برگچه
 69/0    2  1 2 نشانگر برگي

  34/0 27 1 30 9 10 47 ارتفاع گياه در گلدهي
  14/0 5/106 5/1 110 4/14 50 130 روز تا گلدهي دتعدا

  10/0 2/4 05/0 4 42/0 4 6 رنگ گلبرگ
  06/0 2/136 2/1 140 9/7 107 150 تعداد روز تا رسيدگي

  g 7/1 62/0 26/0 30/1 04/0 23/1 22/0 دانه هزاروزن 
 27/1    8  3 9 رنگ بذر

 
اه ي صفت ارتفاع گيره برايغون چند متيه رگرسيتجز

ر ي در مقابل سااست  ه عملكرد علوفي اصليكه از اجزا
اه ين ارتفاع گي بي و مثبتيوصفات نشان داد كه رابطه ق

)Y(  و صفات عادت رشد)X1 (يو تعداد روز تا گلده 
)X2 (درصد6/58ن دو صفت ي ادر مجموع،. دارد وجود  

)r2=0.568 (ه ي توجياه را در گلدهياز تنوع طول ساقه گ
 :ر استيمعادله مربوطه به قرار زنموده و 

 Y= -6.6+ 12.1X1+ 0.24X2                )1معادله (
 از 20 سه خوشه را كه از فاصله ي ا ه خوشهيج تجزينتا

در خوشه . )3 شكل (گر جدا شده بودند را نشان داديكدي

 كنار هم يرانين از شبدر ايچ ن و چنديك چي يپهاياول ت
 يراني شبدر ايپ وحشي ت،در خوشه دوم. قرار گرفتند

 كه شبدر يظاهر شدند، در صورت T. clussi گونه  باهمراه
ژرم . دي در خوشه سوم ظاهر گرديي به تنهايتوت فرنگ

 در خوشه اول ي خزانه ژني بوميها پالسم حاصل از توده
 يرم پالسم وحشژ كه ي درصورت،دندياول ظاهر گرد

در خوشه دوم  و دوم در كنار ژرم پالسم خزانه اولخزانه 
 يراني شبدر اسومت ژرم پالسم خزانه يدر نها. ندظاهر شد

 . )3 شكل ( در خوشه سوم قرار گرفتييبه تنها
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درهاي ايراني، يك شب (اولاي ه خزانهمورفولوژيكي در ژرم پالسم  -هاي زراعي  دندروگرام حاصل از ميانگين داده-3 شكل

 .اي بر اساس روش وارد در تجزيه خوشه) T. fragiferum (سومو ) T. clusii( دوم، )حشيچين، چند چين و
 

 بحث
مالحظه شبدر ايراني چين  چنددر تيپ زراعي 

ع موجود در كشور در اين شبدر گردد كه تنو مي
ي كه در تيپ در صورت. )1 جدول (است  هآوري شد جمع

آوري شده شايد  هاي كمي كه جمع يك چين به دليل توده
ند كه وجود تنوع در چهر. ي تكميلي باشدآور نياز به جمع

 كه ژرم دادنشان ) 3 و 2هاي ولدج(ژرم پالسم يك چين 
از  .باشد  ارزشي در اين تيپ نيز موجود ميپالسم با

 پراكنش محل جغرافيايي خزانه ژنتيكي ژرم پالسم ،يطرف
وجود سازگاري و استفاده در اين ) 2 جدول(شبدر ايراني 

وجود شاخص . تلف نشان دادمواد را براي مناطق مخ
 شبدر عادت رشد در تيپ وحشي  براي صفت76/0شنون 

  در تيپهاي چندترتيب به 52/0 و 41/0 نسبت به يرانيا
تيپ وحشي براي  درچين و يك چين وجود تنوع باال را 

ل يدل ن بهيهمچن ).3 جدول(دهد  اين صفت نشان مي
ن يو از آنجا كه ا يصفت نشانگر برگوجود تنوع در 

 رشد گياه بروز اولدر مراحل به عنوان يك نشانگر صفت 
ژادي و دورگ گيري ن ت بهدر تحقيقا بنابراينيابد،  مي

در شبدر قرمز . تواند كاربرد داشته باشد شبدر ايراني مي

گياه با فنوتيپ بدون ماركر برگي ناشي از ژنوتيپ مغلوب 
 كه اين موضوع (Taylore, 1985)هموزيگوت است 

 ايراني نيز مورد بررسي قرار گيردد براي شبدرهاي توان مي
و در صورت پيوستگي ژن كنترل كننده اين صفت با 

بتداي در ا (م زراعي به دليل ظهور سريع صفتصفات مه
نژادي شبدر مورد استفاده  در تحقيقات به) دوره رويشي

، قابليت يوجود تنوع باال در تعداد روز تا گلده .قرار گيرد
 چين را به سه گروه زودرس، رم پالسم چندبندي ژ گروه

پ ي ت،بر اين اساس. دهد رس و ديررس نشان مي متوسط
رس گروه زود. باشد يچند چين به سه گروه قابل تقسيم م

 درصد 5/7 و يا  توده15 روز كه 50 تا 25با دوره گلدهي 
رس با دوره گلدهي  دادند، گروه متوسط مواد را تشكيل مي

 105يشترين تعداد را در مجموعه با  روز كه ب75 تا 51
 1/41 توده 84 و سوم گروه ديررسها كه با داشتندتوده 

 شكل(دادند  يپ چند چين را تشكيل ميدرصد از مواد ت
 قبلي براي شبدر بندي در گزارشهاي وجود چنين گروه). 1

 ، عباسي و زمانيان؛1385، عباسي (است ه شدانيبايراني 
 يازهاي و نيبند  گروهي از روشهانيو همچن )1384

از . (Frame et al., 1998) باشد يم  در شبدرهاينژاد به
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 ميانگين تعداد روز تا گلدهي در تيپ چند چين به ،طرفي
با عادت رشد   نشان داد گياهاني،تفكيك عادت رشد

افراشته داراي زمان گلدهي بيشتري نسبت به گياهاني با 
ن اين صفت عادت رشد نيمه افراشته بودند، ميانگي

 روز در عادت رشد افراشته و 66 و 70 ترتيب به
  ).2 شكل(افراشته بود  نيمه

ها از مراتع  ، تمامي توده)T. clusii (دوم يدر خزانه ژن
آوري شده بودند و هيچ نمونه  به صورت وحشي جمع

 ،عباسي(زراعي در كشور از اين گونه وجود نداشت 
 متري سطح 1600 تا 1220اين مواد از ارتفاع ). 1385

نشاه، آذربايجان شرقي و غربي دريا از استانهاي كرما
آوري  تعداد كم ژرم پالسم، جمع. آوري شده بودند جمع
 .دارد يلي را در اين خزانه ژني محرز ميتكم

 قريب بيشتر، )يشبدر توت فرنگ (سوم يدر خزانه ژن
 فقط اما ،ابيده بودندها داراي عادت رشد خو  اتفاق تودهبه

 متري سطح دريا از 2010آوري شده از ارتفاع   توده جمعيك
ن داد كه شهرستان كازرون عادت رشد نيمه افراشته را نشا

به اين گياه . باشد هاي زراعي مي مناسب استفاده در سيستم
 توده 4 كرك پراكنده در اما ،ت فاقد كرك اسطور عمده

بي آوري شده از خراسان، سمنان، فارس و آذربايجان غر جمع
قه باال، ن به دليل ساقه زايي باال، طول ساي همچن.مشاهده شد

د وليها، نرمي بافت رويشي و ت  تودهبيشترفقدان كرك در 
تواند به عنوان يكي از   مييبيومس باال شبدر توت فرنگ

ي پايا و همچنين در هاا در مراتع و چراگاهه گونهترين مناسب
گيري با شبدر  ورگهاي د نژادگران در برنامه صورت نياز به

 . ايراني مورد استفاده قرار بگيرد
دهد كه گياهاني   مي نشان1ون در معادله يج رگرسينتا
. دنباش  ميزي نعادت رشد افراشته يدارا طويلترهاي  با ساقه

هايي با  ه از ژرم پالسم در صورت استفاد،به عبارت ديگر
ه ب ، طويلتر در هر سه خزانه ژني شبدر ايرانيهاي ساقه

 گياهاني با عادت رشد ها ن ژرم پالسميا طور عمده
تر  گياهاني ديررس چنين ،از طرفي. د بودناهوافراشته خ

 بنابراين. باشد و تعداد روز تا گلدهي آنها باال ميبوده 
نژادگران از   بهنتايج اين تجزيه بايستي در استفاده

 . اي ژني شبدر ايراني مد نظر قرار گيرده خزانه

استفاده از صفات  نشان داد كه يا ه خوشهيج تجزينتا
اي ژني شبدر ه خزانهبندي   مورفولوژيكي در گروه-زراعي

اين شبدر را اي ژني ه خزانه است  هايراني توانست
با ) Gillett) 1988 و Taylore گونه كه تحقيقات همان

اند، مشخص و  گيري نشان داده استفاده از قابليت دورگ
اين نتيجه اشاره دارد كه در ين نچهم. )3 شكل (جدا نمايد

دا  بهتر است ابتدومگيري شبدر ايراني با خزانه ژني  دورگ
گيري انجام شده و  با تيپ وحشي شبدر ايراني دورگ

صل با تيپهاي يك چين و چند چين زراعي سپس نتاج حا
دليل شباهت زياد شبدر ايراني  اين موضوع به. تالقي شوند

از جمله عادت رشد ) دوم ژني خزانه (T. clussiوحشي با 
  دانه مشابه در دو نوع شبدر استهزارو مهمتر از آن وزن 

 ايجاد خواهد گكه مشكالت كمتري براي جنين دور
يكي در ژاستفاده از صفات زراعي و مورفولو. نمود
بندي، تعيين قرابت ژنتيكي و همچنين تعيين و  گروه
ماري روشهاي آبا استفاده از كي نتيص خزانه ژيتشخ

ن بر روي ره، در تحقيقات ساير محققاتجزيه چند متغي
 است  هشبدر و گياهان زراعي ديگر به كار گرفته شد

 & Gustine 1382 ، عباسي؛1383 ،عباسي و همكاران(

Huff, 1999, Brown, 1991; Humphreys, 1991; 
Gradus et al., 1989; Lu-Xinshi et al., 1997.( 

 شبدر سوم و دوم، اولاي ژني ه هخزانوجود تنوع باال در 
ينه مناسبي را ايراني موجود در بانك ژن گياهي ملي ايران زم

كنندگان از اين ژرم پالسم با ارزش جهت  براي استفاده
 .است هاستفاده در ايجاد ارقام برتر شبدر ايراني فراهم نمود
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 سپاسگزاري
-79233 شمارهيقاتي از طرح تحقيق قسمتين تحقيا
 يكشاورزو تحقيقات آموزش ترويج، مان  ساز12-100

 نويسنده بدين وسيله مراتب سپاس و ،بنابراين. است
سسه تحقيقات ؤقدرداني خود را از مديريت محترم م

اصالح و تهيه نهال و بذر و به ويژه مديريت محترم بخش 
تحقيقات ژنتيك و بانك ژن گياهي ملي ايران به جهت 

  .دارد  ابراز مي،يقبستر مناسب انجام تحقفراهم كردن 
 

 مورد استفاده منابع
 ياه گونهد علوفه ولي اثر فصل كاشت بر تيبررس. 1384 ،.م ان،يزمان

 .159-173 صفحات ،2 ، شماره21نهال و بذر جلد. شبدر
گزارش نهايي طرح جمع آوري، شناسايي و . 1385 ،.ر. م، عباسي

. فادهارزيابي ذخاير توارثي جنس شبدر به منظور حفاظت و است
ازمان تحقيقات و سسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال، ؤم

 .آموزش كشاورزي
تنوع ژنتيكي در كلكسيون سورگوم بانك ژن . 1382 ،.ر. م،باسيع

 .353-367: 3 شماره 19 ، جلدنهال و بذر. ملي ايران
د، صفات مهم وليل تي پتانسيبررس. 1384 ،. م،اني و زمان.ر. م،يعباس

ن، ي چند چيراني اي ژرم پالسم شبدرهايبند در عملكرد و گروه
 . كشور، كرجيا اهان علوفهي گيش ملي همااولين
ناسايي دونوع ش. 1383 ،.ف ، همتي و. ش،ي واعظ،.ر. م،عباسي

هاي  هاي زراعي ايراني بر اساس داده خزانه ژنتيكي يونجه
 يشناس ستين كنفرانس زيدوازدهم.  مورفولوژيكي-زراعي
 .انران، همدي ايسراسر

 ير توارثيذخا: يديمقاله كل. 1384 ،.ر. م،ي و عباس. ج،يمظفر
 يش ملي همااولين.راني اي ملياهي در بانك ژن گيا اهان علوفهيگ
 . كشور، كرجيا اهان علوفهيگ
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Abstract 
Iran and the east of Mediterranean area is the main center for genetic diversity of Persian 

clover (Trifolium resupinatum). To investigate the genetic diversity of Persian clover for 
primary (T. resupinatum), secondary (T. clusssi) and tertiary (T. fragiferum) gene pools, 359 
accessions were evaluated in the field according to IPGRI descriptors in 2003. Days to 
flowering differed from, 22 to 100 days, 40 to 52 days, and 50 to 130 days for the primary, 
secondary, and tertiary gene pools, respectively. Thousand seed weight means were 1.15, 0.49, 
and 1.23 g in the primary, secondary, and tertiary gene pools, respectively. In T. fragiferum, 
mainly showed prostrate growth habit trait, one accession showed growth habit that could be 
used in the agronomic systems. Phenotypic variation (CV) and Shannon indices showed high 
levels of diversity for most of the traits. A positive linear relationship between stem length at the 
flowering as depended trait with growth habit and days to flowering traits expressed of 58.6% 
(r2=0.586) variation. Cluster analysis classified the gene pools in three groups. Landraces from 
primary gene pool appeared in the first cluster, whereas in the second cluster the wild 
germplasm of primary gene pool came together with secondary gene pool materials. Finally, the 
tertiary gene pool germplasms revealed in the third cluster. Existence of high levels of diversity 
in the primary, secondary and tertiary gene pools of Persian clover in National Plant Gene Bank 
of Iran can provide a potent germplasm for improvement of high potential Persian clover lines. 

 
Key words: Persian clover, genetic diversity, gene pool and cluster analysis. 


