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  )مقاله کوتاه علمی(
  ایراندر  شبدر  جنسذخایر ژنتیکی مراکز تنوع بذر و شناسایی آوري جمع

  
 ، رسول 2، عبداله حسن زاده2 ،  عبدالناصر مهدي پور2، عباس میرآخورلی1محمدرضا عباسی*
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ز ،  فرامر3، محمد زمانیان2، غالمرضا عبادوز2، علی حمزه نژاد2، سام صفري2غالمرضا طاهریون
  2 همایون دارخال و2، محمد سامانی2جهانبازي

ترتیب مراکز تحقیقات کشاورزي  به2، عضو هیات علمی  مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي، مشهد1
و منابع طبیعی کرمانشاه، خراسان رضوي، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، مازندران، گلستان، فارس، مرکزي، همدان، 

ن، خراسان جنوبی، کردستان، لرستان، اردبیل، زنجان، چهارمحال و بختیاري، کرمان، خوزستان، کهکلویه و بویراحمد، سمنا
  ي، موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، کرج بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه3، خراسان شمالی و اصفهان

 03/04/1391:؛ تاریخ پذیرش16/09/1390: تاریخ دریافت

  کیده چ
 ).Trifolium L(شـبدر  جـنس    از منابع ژنتیکیبرداري پایدار به منظور حفاظت و بهرهاین تحقیق 

 هـاي   برطبق دستورالعمل استان کشور 27 گونه در 32 از    شبدر  توده 1333عداد  تمجموعا   .گردیدانجام  
لنـد مـدت در    در دو شرایط میـان مـدت و ب         آوري شده  مواد جمع  .ندشدآوري     جمع IPGRIاستاندارد  

  گـی مکـان      ویژ 26گی  هاي تمایل به مرکز و پراکند      آماره. شوند بانک ژن گیاهی ملی ایران حفاظت می      
 تـوده  142 و 188، 214به ترتیب با    آوري شده    جمعبیشترین تعداد    .برآورد گردید  ها   نمونه آوري  جمع
پـراکنش  . شـد آوري  جمـع  .T. resupinatum L و .T. pratense L. ، T. repens Lي ها  گونهدر  
 متري سـطح دریـا در   2850 متر در شهرستان نوشهر تا ارتفاع -21 از ارتفاع شدهآوري    جمع يها   گونه

 تـرین  مهـم  طبیعی  تهدیدات و   چراي مفرط نتایج نشان داد،    . داشتي مرند و ارومیه تغییر      ها  شهرستان1
در حال حاضر  یاز طرف .ر هستندفرسایش ژنتیکی خویشاوندان وحشی  شبدر در کشو   عوامل موثر در    

ل تاکید اکثر کشاورزان بر حفظ یبه دلبومی این گیاه ي ها  زراعت عامل موثري در فرسایش ژنتیکی توده  
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از مناطقی با شـوري متوسـط تـا بـاال از     بسیار کمی ي  ها   نمونه. باشد یشان نم  بومیي  ها   و استفاده توده  
منطقـه  ، رشبدي ها  پراکنش گونهبر اساس  .شدندآوري   جمعشبدر قرمز، شبدر ایرانی و سفیدي  ها   گونه

    .مشخص گردیداولیه شبدر در ایران ژنتیکی  تنوع مراکز یکی از عنوان بهشمال غرب کشور  غرب و
  

   مراکز تنوع ژنتیکی حفاظت و ،جنس شبدرجمع آوري، : ديهاي کلی واژه
  

  مقدمه
 اکولوژي هاي  جنبهاز بوده که  ارزشمندي ژنتیکی عنوان منابع ن زراعی بهها خویشاوندان وحشی گیا

لذا در کنوانسیون تنوع .  دور مانده استها از نظراغلب اوقات و اقتصادي داراي اهمیت هستند ولی 
فولر ( و کشاورزي اذغبین المللی ذخایر توارثی براي  ه معاهدو همچنین) 1992سی بی دي، (زیستی 

 به این مواد حفاظت اختصاصی و ارزش وضوعم )2005 ،موور و تیمووسکی؛ 2003و همکاران، 
ت یریستم مدیک سیحفاظت به عنوان  .قرار گرفته استکید تاً شدت مورد بهینده آمنظور استفاده در 

بدون آسیب و ضرر، بیشترین سود و منفعت را براي نسل حاضر و  آن یف شده است که طیمنابع تعر
حفاظت و استفاده . )1980 ،دبلیو دبلیو اف/ یو ان ایی پی/  انآي یو سی( نمایدنسل هاي آینده ایجاد 

 از گیاه مربوطهپالسم  ژرمآوري   تحقیقاتی دقیق براي جمعهاي   ع ژنتیکی کشور با انجام برنامهباز منا
مواد ژنتیکی باعث شناسایی و این در شرایط استاندارد و سپس  ارزیابی  آنها سراسر کشور و نگهداري

 مناسب هاي  ت منجر به معرفی رقمهایهم پر پتانسیل در صفات کمی و کیفی گشته و در نکشف منابع م
  .گردد  میو سازگار  با شرایط متفاوت آب و هوایی کشور

 با سطح  کهاست اي   دو لپهاي   بعد از یونجه مهمترین گیاه علوفه) .Trifolium spp(شبدر جنس 
در طایفه  این جنس .)2009عباسی  (در کشور داردي ا  ویژهد هزار هکتار جایگاه صکشت حدود یک

Trifolieae  و خانوادهFabaceae گونه آن در ایران 49 گونه است که 238داراي  و قرار دارد 
:  داراي سه مرکز اصلی تنوع به نامنها این گیا). 1996 مظفریان،؛ 1984رشینگر،  (پراکنش طبیعی دارند

 در  است وایران یکی از مهمترین مراکز تنوع ژنتیکی شبدر. ستندیوروآسیا، آمریکا و جنوب آفریقا ه
 و تیلورمطابق نظر ). 1990 و 1985؛ تیلور 1984رشینگر، ( مرکز اصلی تنوع یوروآسیا قرار دارد

منطقه بومی  ها   گونه درصد7شبدر منشاء یوروآسیا دارند و ي ها   گونه درصد60) 1979 (همکاران
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برداري از این مواد در کشور  اهمیت حفاظت و بهرهبدین ترتیب  .یبري هستندایران و تورانی و یوروس
 .گردد  میمشخص

 با برخی از مراکز مهم نگهداري قیتحقبل از انجام این قمقایسه موقعیت کلکسیون شبدر ایران 
کند که ذخایر توارثی جنس شبدر در   میمشخص) 1998فائو، ( نها موجود در  جشبدرذخایر توارثی 

الیا ر، است) توده78405(نی هاجدر کلکسیون آن در مقایسه با تعداد ) 2006، عباسی  توده220(ران ای
 یر توارثیمرکز ذخا. باشد  میپایین بسیار ) توده1445(و فرانسه )  توده3401(، ایکاردا ) توده25000(

ال حرکز در ن میا، دیس گردی تاس1988در  NSW1 یقاتیموسسه تحق ا توسطید در استرالیشبدر سف
  درصد5وار، ی کولت درصد15، یوحشي ها  توده% 70د شامل ی توده شبدر سف600 حدود يحاضر دارا

وزارت کشاورزي آمریکا ون ی کلکس).2007لین و همکاران،  (باشد  میمواد ناشناخته% 10و ارقام گر ید
بري و  کوئیزن (باشد می جهان در ها  ن مجموعهیتر  از کاملیکی ها  گونه از شبدر208با دارا بودن 

  .)2002 ،همکاران
ن مرکز حفاظت و ی، مهمتررانی ای ملیاهیون شبدر بانک ژن گیدر کلکسقبل از این تحقیق 

پالسم  تعداد کمی از ژرم در کشور، آنها یشاوندان وحشی و خوین زراعها ایگ هاي   پالسم ژرم ينگهدار
 هاي  از طرفی پراکنش گونه. )2004 ،اسی مظفري و عب؛2006 ،عباسی (شد شبدر کشور حفاظت می

 باال براي هاي   داراي قابلیتها قابل توجهی از آندکه تعداوجود دارد شبدر در ایران جنس متعددي از 
به  پالسم شبدر کشور  فرسایش ژنتیکی ژرم افزایش روند بالذا .هستند  زراعیهاي  استفاده در سیستم

ضروري   انجام این تحقیق حفاظت از مواد ژنتیکی شبدر وی،هاي صنعتی و عوامل طبیع دلیل فعالیت
  . باشدمی
  

  ها  مواد و روش
 ،وجدانی؛ 1982هاوکس، ( گرفتصورت  IPGRIآوري براساس روش و دستورالعمل  جمع

ي مختلف در فصل رشد و تولید ها هر ساله از مکانبذر و تهیه نمونه هرباریومی، آوري  جمع. )1990
 در فرم مربوطه ثبت )1( مطابق جدولآوري   جمع ویژگی مکان25 مجموعاً. فتگر بذر گیاه صورت 

  و طول و عرض جغرافیایی به کمک نقشهبا استفاده از ارتفاع سنجآوري   جمعارتفاع محل. گردید

                                                
1- New South Walse 

 ،
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 گرم از هر توده 100-250مقدار ه بآوري   جمعي بذري پس ازها    نمونه.ثبت گردیدتوپوگرافی منطقه 
 حفاظت به بانک ژن در کرج جهت )2 جدول( ي تکمیل شدها هلیه همراه فرم شناسنامبوجاري اوو 

محاسبه و آوري   جمعهاي   مکانهاي   تمایل به مرکز و پراکندگی براي ویژگی هاي  آماره .ند شدارسال
سط  تو ثبت شده براي هر توده با استفاده از مختصات جغرافیاییها  کنش گونهارپنقشه  .ندارایه گردید

  .تهیه شد Elwiseبرنامه 
  

  نتایج و بحث 
از  .)2 جدول(آوري گردید   استان کشور جمع27 گونه از 32 توده در قالب 1333در مجموع بذر 

 بوده،) 1997فاسیل و انگلس، (هاي مختلف شبدر از انواع بذور اورتدکس  آنجایی که بذر گونه
 در و همچنین براي حفاظت طوالنی مدت دگرا درجه سانتی –20سردخانه با دماي  حفاظت آنها در

  .باشد پذیر می امکانهاي جاري  جهت فعالیت) گراد  درجه سانتی0-4(ماي د
 توده شبدر 15 توده شبدر سفید، 6 توده در شبدر برسیم، 5آوري شده  هاي جمع  از مجموع توده

هاي   ها از مراتع و عرصه  نهها و گو   توده شبدر ایرانی جزء مواد زراعی بوده و بقیه توده120قرمز و 
 )1996 (مظفریانطبق گزارش . آوري گردیدند سبز شده بودند جمع) وحشی(طور خودرو  طبیعی که به

 گونه شبدر در کشور پراکنش طبیعی دارند که در این تحقیق مواد ژنتیکی 49تعداد  )1984( رشینگر و
هاي یکساله  آوري شده را شبدر ي جمعها  بیشتر گونه). 1جدول (آوري گردید   گونه شبدر جمع32

هاي چند ساله   هاي سفید، قرمز، توت فرنگی، تومنز و دورگ از جمله گونه تشکیل دادند و شبدر
 توده از شبدر ایرانی وجود 142آوري شده مجموعا  پالسم جمع در ژرم. موجود در کلکسیون بودند

ه شبدر ایرانی به همراه مواد موجود در آوري شد پالسم جمع این مجموعه از ژرم). 1 جدول(داشت 
 300مجموعا بیش از ) 2008 ،عباسی و زمانیان(بانک ژن گیاهی ملی ایران قبل از اجراي این تحقیق 

پالسم با ارزشی را براي اهداف تحقیقات به نژادي این گونه شبدر در  شود که ژرم توده را شامل می
توان اینگونه نتیجه گرفت که   نتایج این تحقیق میبا توجه به. کند کشور و سطح جهان فراهم می

 با T.vavilovi و T.ambiguum، T.badium ،T.clusii ،T.ochroleucum ،T.physodesهاي   گونه
هاي در معرض خطر انقراض در کشور بوده و در   آوري شده احتماال جز گونه  توده جمع5کمتر از 

ها در   هر چند که نام این گونه. هاي بیشتر توجه نمود  نهآوري این گو تحقیقات آینده بایستی به جمع
 نیامده )2001(موریس و گرین هاي در خطر انقراض شبدر گزارش شده توسط   فهرست قرمز گونه
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جز  T. diffusum و T. echinatum، T. lappaceum ،T. purpureumهاي   از طرفی گونه. است
زیاد و دارا بودن حالت رشد نیمه افراشته تا ) علوفه(و ساقه دلیل تولید برگ  هایی هستند که به  گونه

  . هاي زراعی را دارند   به سیستم ورودقابلیت) 2011 ، عباسی و همکاران؛2009 ،عباسی(افراشته 
 به چراي اي عمدتاً  هان علوفه  نشان داد، عامل فرساینده زیستی که در مورد گیا)2( نتایج جدول

هاي  از خطرات و تهدید...) سالی، سیل و خشک(ین عامل فرساینده طبیعی گردد و همچن می مفرط بر
 در خصوص بنابراین. مهم در تخریب و فرسایش ژنتیکی خویشاوندان وحشی شبدر در کشور هستند

نیز به عامل ) 2002(بري و همکاران  کوئیزن. هاي جستجو نشده بایستی به آن توجه شود  مکان
در مراکش اشاره ) 2011(و همکاران  از مناطق آسیا و اروپا و بنانیفرسایش چراي مفرط در بعضی 

نکته جالب . شوند اند که تهدید بالفعل و خطرناکی براي خویشاوندان وحشی شبدر محسوب می ه کرد
 بودهاي بومی شبدر توسط عامل زراعت    توجه در عوامل فرساینده، عدم فرسایش ذخایر ژنتیکی توده

تواند عامل شدیدي در  دهد، زراعت نمی ه نماي صفر براي این صفت نشان میهمچنان ک). 2جدول (
عبارت دیگر اکثر کشاورزان  به. هاي بومی شبدر در حال حاضر در ایران باشد  فرسایش ژنتیکی توده

ویژه گونه شبدر ایرانی  چون در جنس شبدر و به.  دارند آنهاهاي بومی  تاکید بر حفظ و استفاده از توده
هاي زراعی وارد   هاي اصالح شده زیادي در سیستم  هنوز رقم) ه غالب کشت و زرع در کشورگون(

و بنابراین این عامل در حال حاضر تهدید کننده به ) 2008 ، عباسی و زمانیان؛2009 ،عباسی (ندا ه نشد
هاي   ونهپراکنش نم. ها در مناطق غیر شور یا با شوري کم رویش دارند  عموما شبدر. رود شمار نمی

ها از مناطق غیر   هاي غیرشور تا شور دیده شد، ولی بیشترین نمونه  شبدر از نظر شوري خاك در خاك
هاي انگشت   نمونه. آوري شدند  توده جمع242 و748ترتیب با  به) 2 جدول(شور و داراي شوري کم 

هاي شبدر قرمز، شبدر ایرانی و سفید   شماري از مناطقی با شوري متوسط تا باال بعضا از گونه
آوري شده، تنوعی از  هاي جمع از نظر وجود زهکش در مناطق رویش شبدر. آوري شده بودند جمع

آوري شده دیده شد  با زهکشی بیش از حد براي مواد جمعتا مناطقی ) بدون زهکش(زهکش ناقص 
آوري شده از مناطق   توده جمع9 و 10ترتیب با  هاي شبدر سفید و توت فرنگی به  گونه). 2 جدول(

  .  ها را در این نوع زهکش به خود اختصاص دادند  زهکش ناقص بیشترین نمونه
در شهرستان نوشهر استان مازندران در  متر -21آوري شده از ارتفاع  پالسم جمع مجموعه ژرم

 متري سطح دریا در 2850تا ارتفاع  T. lappaceumو  T. campestreهاي شبدر ایرانی،   گونه
 نشان 1همچنان که شکل . هاي قرمز و سفید پراکنش داشتند هاي مرند و ارومیه براي شبدر  شهرستان
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در صورتی . آوري شده بودند  درجه جمع55 تا 46 ها از طول جغرافیایی در مدار  دهد بیشترین نمونه می
دلیل کمی بارش سالیانه بجز در مناطق محدودي  به)  درجه63 تا 55بین (هاي شرقی   که در طول

 32 درجه و 39 دقیقه تا 52 درجه و 28ها از عرض   در عرض جغرافیایی نمونه. آوري نشدند جمع
هاي شمالی کشور   ها از عرض  مچنین بیشترین نمونهه). 2 و جدول 1 شکل(آوري شده اند  دقیقه جمع

دلیل خشکی عمومی  هاي جنوبی به  آوري شده بودند درصورتی که در عرض  درجه جمع37 تا 33بین 
هاي شبدر، به ویژه   پراکنش گونه با توجه به تمامی آنچه که گفته شد. آوري شده اند مواد کمتر جمع

شمال شرق، شمال، شمال غرب و غرب کشور دیده شد همچنین هاي وحشی، بیشتر در مناطق   نمونه
هاي زاگرس و قسمتی در جنوب غربی کشور   در نواحی محدودي از مرکز در امتداد شرقی رشته کوه

هاي کردستان و کرمانشاه و   شود منطقه غرب بین استان پراکنش داشتند، همچنان که در شکل دیده می
به دلیل ) بین بانه و پیرانشهر(هاي کردستان و آذربایجان غربی   همچنین در شمال غرب بین استان

شبدر در ایران ) 1997واویلو، (توانند یکی از مناطق تنوع اولیه  هاي شبدر می  وجود تنوع زیاد در گونه
وجود شرایط اقلیمی مناسب از جمله میزان بارندگی مناسب نسبت به بقیه کشور ). 1شکل(باشند 

  .الیل تنوع شبدر در این مناطق باشدتواند یکی از د می
 توده موجود در قبل از این تحقیق در بانک ژن 220 توده در این تحقیق به همراه 1333آوري  جمع

هاي ذخایر توارثی شبدر در جهان   ترین مجموعه گیاهی ملی ایران، این کلکسیون را یکی از بزرگ
 توده، فائو 1445(کلکسیون شبدر در فرانسه هاي بزرگ همانند  نموده است که با بعضی از کلکسیون

هاي مهم زراعی   ویژه براي گونه  هاي ژنی اولی، دومین و سومین به   وجود خزانه. کند رقابت می) 1998
آوري شده، کلکسیون شبدر ایران را به یکی  در مواد جمع) a,b، 2007 ؛ عباسی2001موریس و گرین، (

پالسم در   استفاده از این ژرمبنابراین. ر تبدیل نموده استترین منابع ژنتیکی جنس شبد از مهم
تحقیقات پیشرفته شبدر به منظور تعیین، شناسایی و معرفی منابع جدید علوفه همچنین تهیه و معرفی 

پالسم دارند از جمله شبدر ایرانی، شبدر قرمز و  هایی که تعداد زیادي ژرم  کلکسیون مرکزي در گونه
هاي تحقیقاتی   هاي تکمیلی با در نظر گرفتن نتایج این تحقیق و توجه به نیاز  ريآو شبدر سفید و جمع

برداري مناسب از تحقیق حاضر  توانند باشند که در جهت تکمیل و بهره آینده از جمله تحقیقاتی می
  .بکار رود
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(Short Technical Report) 
Seed collection and centers of diversity of Trifolium  

genetic resources in Iran 
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Abstract  
This study was conducted in order to sustainable conservation and utilization of 

Trifolium genetic resources. A total of 1333 accessions of Trifolium under 32 
species from 27 provinces were collected according to IPGRI descriptors. 
Collected germplasms are conserved in mid- and long-term conservation at 
National Plant Gene Bank of Iran. Statistical parameters of tendency to center and 
dispersion were estimated for 26 characters of samples collection site. The most 
collected germplasm related to T. pretense L., T. repens L. and T. resupinatum L. 
with 214, 188, and 142 accessions, respectively.  Altitude related distribution of 
collection sites were differed from -21 m in Noshahar to 2850 m in Orumieh and 
Marand. The results revealed that over grazing and natural erosion were as the 
most important factors resulted in genetic erosion of Trifolium genetic resources in 
Iran. Whereas agriculture was not an effective factor on genetic erosion of clover 
landraces, because the farmers prefere to conserve their landraces. A few numbers 
of T. pretense, T. repens and T. resupinatum accessions were collected from saline 
sites. Distribution of clover species showed that West and North-West of the 
country could be considered as primary centers of clover genetic diversity in Iran.  
 
Keywords: Center of genetic diversity; Collection; Conservation; Trifolium3 
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