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  هاي زراعی هاي وحشی ایران جهت استفاده در سیستم ارزیابی منابع ژنتیکی یونجه
  

  محمدرضا عباسی*
  ،اسان رضوي، مشهدآموزش کشاورزي و منابع طبیعی خر ،مرکز تحقیقات، علمی تأهیعضو 1

  )سسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، کرجؤبخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران، م(
   3/5/1394؛ تاریخ پذیرش:   17/8/1392تاریخ دریافت:

  
    دهیکچ

ساالنه بیش از  الت در دیمزارها با بارندگیغعنوان منابع علوفه و در تناوب با  ههاي وحشی ب  یونجه :سابقه و هدف
یکی از اجزاء مهم زراعت هستند. این گیاهان در شرایط آبی نیز با کشت پاییزه علوفه مناسبی را به متر  میلی 250

عنوان  بهتواند  کنند که می سرعت در ابتداي فصل رشد (اواخر اسفند همان سال یا ابتداي بهار سال بعد) تولید می
مجموعه  ها با علوفه خشک مورد استفاده قرار گیرد. طوالنی تعلیف دام یک علوفه سبز مناسب بعد از یک دوره

هاي وحشی ایران هستند که در بانک ژن گیاهی ملی   ترین منابع ژنتیکی یونجه مواد موجود در تحقیق حاضر مهم
وجود  ها مورفولوژیکی در آن -تا قبل از این تحقیق اطالعی از وضعیت صفات زراعی و شوند ایران نگهداري می

هاي تحقیقاتی به  هاي وحشی را براي برنامه . اجراي تحقیق حاضر مواد اولیه تحقیقات به نژادي یونجهنداشت
  1 .نماید گران فراهم می نژاد

  

. ندشدکشت در مزرعه  ، هر توده بر روي دو خطیونجه وحشیگونه  14از توده  698 تعداد :ها مواد و روش
برداري  یادداشت استانداردهاي  با توجه به دستورالعملها     نمونهوژیکی صفت زراعی مورفول 14طی دوره رشد 

. محاسبه گردیدصفات ی ضریب تغییرات فنوتیپ همچنین وپراکندگی و تمایل به مرکز  آماري پارامترهاي. گردید
میانگین براي مقایسه  گام به گام و رگرسیون به روش تجزیه بررسی رابطه صفات با عملکرد علوفه از براي
  اي استفاده شد. تجزیه خوشه از ها نسبت به یکدیگر گونه

  

                                                
   rabbasim@yahoo.com ویسنده مسئول:ن*



  1394)، 3( نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد هشتم
 

226 

باال  یلیف تا خیضع یلیون از خید علوفه در کلکسیل تولیپتانس نوع خوبی براي اکثر صفات دیده شد.ت :ها یافته
 ونجه از کامالًیبرگ  یبه سرخرطوم تحمل باال بودند. علوفه دیل تولیپتانس يتوده دارا 200ش از یب .ر بودییمتغ

تجزیه رگرسیون نشان داد بین تولید علوفه با  ک نمونه) متفاوت بود.یحساس (در  توده) تا کامالً 187(در  متحمل
 M. rigidulaبر این اساس می وجود دارد.یرابطه مثبت و مستق ، تعداد پیچ نیام و فاصله میانگرهصفت عادت رشد

(L.) All.  وM. radiata L. يها گونهو  متحملهاي  جز گونه M. noeana Boiss و M. lupulina L.  جزء
بر  یونجه وحشیهاي  گونه يبند گروه شدند. یابیارز متحمل به آفت سرخرطومی برگخوار یونجهمه ینهاي  گونه

   تقسیم کرد. خوشه 7مواد را به  اي  ه خوشهیدر تجز یاساس صفات زراع
  

  ، M. noeanaهاي  ها در طبیعت، گونه پراکنش گونهو با توجه به جمیع نتایج این تحقیق  :گیري نتیجه
M. rigidula  وM. minima (L.)L هاي باالیی یا مناطق مرتفع کشور  براي مناطق معتدله سردسیر و عرض

براي مناطق جنوبی،  M. scutellata (L.) Millو  M. turbinate (L.) Allکه  صورتیگردند. در  توصیه می
هاي زراعی پیشنهاد  هاي پایینی کشور براي استفاده در سیستم نبمه گرمسیري با زمستان مالیم در عرض

که  گردید یابیارزکشور ونجه ی وحشیهاي    از گونه يمنحصر بفرد ق مجموعهین تحقیر ادگردند. همچنین  می
  رد. ین مربوطه مورد استفاده قرار گیونجه توسط محققی يدبه نژا ریزي  تواند در برنامه  می اطالعات حاصله

  
  وحشی یونجه علوفه، پالسم، صفات زراعی، ژرم کلیدي: هاي واژه
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  مقدمه
 (لگومینوز (پروانه آسا)) Fabaceaeو خانواده  Trifolieaeه ف) در طای.Medicago Lجنس یونجه (  

 گونه یک ساله 60گونه چند ساله و  30) داراي 1989( اسمال و جامپ بندي طبقهو مطابق با قرار دارد 
هاي   یونجههاي   بسیاري از گونه. )20( گونه آن در ایران گسترش طبیعی دارند 22 حدود .)24( باشد  می

اي یا قابل اسـتفاده در حاصـلخیزي خـاك و یـا      علوفههاي   عنوان گونه  بهوحشی در سایر مناطق جهان 
عنـوان منـابع علوفـه و در تنـاوب بـا       هبوحشی هاي   یونجه .)5( شوند یهاي زینتی استفاده م حتی گونه

کشـت   هسـتند.  تیکی از اجزاء مهم زراعمتر  میلی 250 غالت در دیمزارها با بارندگی ساالنه بیش از
خاك شده و تولید علوفـه   حاصلخیزيبه  جاي آیش منجر هاي یکساله خانواده لگومینوز ب گیاهان علوفه

شـوند ایجـاد     می ، کاهش قابل توجهی در عملکرد غالتی که بعد از آن کشت، از طرفیداده را افزایش
در ابتداي  به سرعت این گیاهان در شرایط آبی نیز با کشت پاییزه علوفه مناسبی را .)26 و 19( کند نمی

ان یـک  عنـو  بـه تواند  می کنند که ابتداي بهار سال بعد) تولید میاواخر اسفند همان سال یا فصل رشد (
  ).14( گیردمورد استفاده قرار علوفه خشک ها با  دامبعد از یک دوره طوالنی تعلیف مناسب  سبز علوفه

ها یا  بیماري هاي غیرزیستی یا زیستی همانند تنش وحشی داراي برخی از منابع مقاومت بههاي   یونجه  
 )Hypera postica Gyllenhal(یونجه  خوارسرخرطومی برگیونجه زراعی از جمله منابع تحمل به آفت 

را  تحملتحقیقات مختلف عوامل وحشی، هاي   این آفت در یونجه بهدر خصوص تحمل  .)12( هستند
اي شکل دارند.  دهند که قاعده متورم و غده ها نسبت می ها و ساقه در سطح برگ هایی کركوجود  به

اي نظیر آرژنین در گیاه موجود  علت وجود اسیدهاي آمینه به تحملهمچنین گزارشاتی حاکی از بروز 
  ).12( باشند می

در خصوص ارزیـابی مـواد ژنتیکـی ایـن     یکساله در ایران هاي   تحقیقات انجام شده بر روي یونجه  
هـاي محـدودي    هـا و جمعیـت   بر روي تعداد گونـه  عمدتاًهاي زراعی  گیاهان جهت استفاده در سیستم

در  از مواد گیـاهی ایـران وجـود نـدارد.     جامعی تنوع گزارشی در خصوص بررسیانجام شده است و 
هر تعداد محدودي جمعیت در  )22 و 15(اند  را شامل شدهها  زیادي از گونه نسبتاً گزارشاتی که تعداد

تولیـد علوفـه چهـار     توان به می گزارشات موجود در کشور از جمله .اند ه گونه را مورد مطالعه قرار داد
مقاومت به خشکی پنج گونه ) و 2005( دريتوسط  می در شرایط دیمرقم یونجه یکساله خارجی و بو

بررسی ) و 2008توسط اسفندیاري و همکاران ( یونجه یکساله در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه
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توسط یوسفی  یونجه یکساله از نظر عملکرد علوفه تحت سطوح مختلف رطوبتی خاكهاي  تنوع گونه
   .)27 و 10، 9( اشاره کرد) 2006و مردانی (

هـاي وحشـی    از جمله یونجهاي  که ایران منشاء تنوع ژنتیکی بسیاري از گیاهان علوفه رغم این علی  
کمتـر  اي در داخل کشور  گیاهان علوفه نژادي بههاي  ولی تاکنون این مواد در برنامه) 21و  20باشد ( می
هاي زراعی در  کارگیري در سیستم هو یکساله جهت بهاي وحشی  استفاده از یونجهاند.          کار گرفته شده  به

کـه   M. scutellataجـز   بـه ولی در کشور ایران  .)18 و 9، 7، 6( بسیاري از مناطق جهان مرسوم است
در سطح با ارزش این جنس هاي   گردد از سایر گونه می طور محدود در برخی از مراتع کشور استفاده هب

بـه  دسـتیابی  آوري، حفاظت و ارزیابی مواد ژنتیکـی بـراي    جمع .ودش نمیاستفاده تجاري و کشاورزان 
در کلکسیون باشد.  می در سراسر جهان ژن  هاي ارقام پر محصول تجارتی یکی از اصول کاري در بانک

المللی در اصالح و آزادسازي ارقـام   ي که نقش بینا و مرتعی مدیترانه اي هاي علوفه لگومتوارثی ذخایر 
کـه   این در حـالی اسـت   .)25( شوند  می هزار توده نگهداري 50دارد قریب به  شبدر تجارتی یونجه و

هسـتند کـه در    ایران وحشیهاي   مهمترین منابع ژنتیکی یونجه حاضر مجموعه مواد موجود در تحقیق
مـواد اولیـه تحقیقـات بـه نـژادي      حاضر اجراي تحقیق شوند.  بانک ژن گیاهی ملی ایران نگهداري می

   .)4و  3، 2، 1( نماید میتحقیقاتی به نژاد گران فراهم هاي  وحشی را براي برنامه هاي یونجه
  

  ها مواد و روش
 توده)، M. constricta Dureiu  )3 هاي گونهوحشی از  ونجهیتوده  698 تعداد 1382در شهریور   

M. coronata (L.) Bartal. )22 ،(توده M. laciniata (L.) Mill. )16 ،(تودهM. littoralis Loisel. )13 
 M. orbicularis  توده)، 23(  M. noeana)،توده 110(  M. minimaتوده)، 83( M. lupulina توده)،

(L.) Bartal.  )88 ،(تودهM. polymorpha L.  )92 ،(تودهM. radiate L.  )64 ،(تودهM. rigidula  
  .M. turbinate (L.) All و توده) 2(  .M. truncatula Gaertnتوده)، 7(  M. scutellataتوده)، 171(
ها از  . فاصله ردیفگردیدکشت  طور تصادفی به هر توده بر روي دو خط به طول یک متر توده) 4(

و بین هر دو ردیف در نظر گرفته شد متر  سانتی 5متر و فاصله گیاه روي ردیف  سانتی 50یک دیگر 
بنابرابن بذر  ،داراي سختی بذر هستند اًحشی بعضوهاي  جا که توده (بلوك) یک متر فاصله بود. از آن

توسط سمباده جهت نفوذپذیر شدن خراش داده شد. پس از ریختن بذر در خطوط کشت ها  این توده
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آبیاري از زمان پوشیده شد. ) روي بذر هر توده توسط مخلوط خاك برگ و ماسه (بهترین بستر ممکنه
طور نشتی  هروز یکبار و ب 8تا  7خرداد ماه هر  فروردین تا کشت تا آبان و همچنین در بهار از نیمه دوم

با توجه به ها  صفت زراعی مورفولوژیکی توده 21تعداد شد.  انجام می طور دستی هوجین بو 
  .)17و  16( گردیدبرداري  یادداشتدر مزرعه  )1( به شرح جدول IPGRIهاي  دستورالعمل

پراکندگی و تمایل به مرکز  آماري پارامترهاي مزرعه، از صفات هر توده در برداري یادداشتپس از   
محاسبه شدند. ضریب  نما و میانگینصفات شامل انحراف معیار، خطاي استاندارد، بیشینه و کمینه، 

عنوان برآوردي از مقدار تنوع در صفات کمی محاسبه گردید. تجزیه خوشه به  بهتغییرات فنوتیپی 
 7هایی که حداقل بیش از  گونهو بر روي  ی به تفکیک گونهروش وارد بر روي میانگین صفات کم

عنوان داده ورودي انجام شد. تجزیه رگرسیون به روش گام به گام صورت  بهتوده داشتند انجام شد. 
  . شدندمحاسبه برآورد و  Excel و Spss 9.1افزارهاي  نرمتوسط ها  گرفت. این تجزیه

  
  نتایج و بحث

هاي زراعی در بسـیاري از   کارگیري این مواد در سیستم ههاي وحشی و ب هقابلیت تولید علوفه یونج  
عنوان برآورد کننـده میـزان تنـوع     به). ضریب تغییرات 18و  9، 7، 6مناطق جهان مشخص شده است (

نشان داده شده است. بر ) 2(در جدول  صفاتصفات و پارامترهاي آماري تمایل به مرکز و پراکندگی 
درصـد   6/78عدد نیـام بـا    100سبی براي اکثر صفات در کلکسیون دیده شد. وزن این اساس تنوع منا

بیشترین تنوع را در صفات کمی نشان داد. صفت عادت رشد در کلکسیون دو سطح را نشـان داد کـه   
که عادت رشد خوابیده با  صورتی توده بیشترین فراوانی را نشان داد در 398عادت رشد نیمه افراشته با 

هـا عـادت رشـد افراشـته را نشـان       ها و تـوده  در رده بعدي قرار گرفت ولی هیچیک از گونهتوده  320
) و در صـورت عـدم وجـود عـادت رشـد      12ندادند. این صفت از نظر زراعی ویژگی مطلوبی است (

هـاي    جـا کـه یونجـه    افراشته در کلکسیون، عادت رشد نیمه افراشته در گزینش مـوردنظر اسـت. از آن  
) و از طرفـی  1 این تحقیق عموما عادت رشد خوابیده تا نیمه افراشته داشتند (جـدول  بررسی شده در

ها عادت رشد نیمه افراشته را نشان دادند، لذا با توجه به وجـود صـفات برتـر در     تعداد زیادي از توده
  رسد. نظر می بهها، قابلیت کلکسیون براي به نژادي در این صفت باال  سایر ویژگی
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 ).2یر بود (جدول ن از خیلی ضعیف تا خیلی باال متغپتانسیل تولید علوفه در کلکسیو برآورد چشمی  
با توجه به نتایج مقایسه میانگین پتانسیل تولید توده داراي پتانسیل تولید باال بودند.  200تعداد بیش از 

علوفه ی در تولید ترتیب نزول ها به در باالترین گروه قرار گرفت و دیگر گونه M. constricta علوفه در
 .M. rigidula، M هاي  که گونه در مقام دوم در صورتی M. noëana: به شرح زیر قرار گرفتند

minima  وM. turbinata در گروه سوم و M. littoralis هاي  به تنهایی در گروه چهارم و گونه M. 

scutellata ،M. radiata ،M. lupulina ،M. orbicularis ،M. polymorpha ،M. truncatula  وM. 

coronata در گروه پنجم و M. laciniata ترین گروه و در گروه ششم قرار گرفتند (جدول  در پایین
ویژه علوفه اول  هایی با پتانسیل تولید باال مهمترین معیار در تولید علوفه به ها و گونه ). وجود توده3

اي که هنوز از خواب زمستانی  ر گیاهان علوفهکه دیگ باشد، تا در زمانی هاي وحشی می فصل در یونجه
اند یا رشد کمی در اول فصل دارند این گیاهان بتوانند علوفه سبز موردنیاز دام و طیور را  بیدار نشده

 ).14بعد از یک دوره چند ماهه استفاده از علوفه خشک تأمین نمایند (
  

  .هاي وحشی هها در ژرم پالسم یونج گیري آن هصفات و روش انداز -1 جدول
Table 1. The traits and their measurements in wild medics germplasms. 

  اتصف
Traits  

  روش ارزیابی
Measurment method 

 اتظمالح
Remarks  

  افراشته - Semi erect( 3 -2( نیمه افراشته - 2 )Prostrate -1( خوابیده - 1  )Scoring( دهی نمره  )Growth habit( رشدعادت 
)3- Erect( 4 - اي بوته )4- Bush(  

 )Scoring( دهی نمره  )Internode length( میانگرهطول 
 )mm15( )3- Short, 15 mm(کوتاه  - 3 از سطح زمین 5تا  4در میانگره 

 )<mm40( طویل - 7 )mm40 -15( )5- Medium, 15-40mm( متوسط - 5
)7- Long, >40mm(  

  )Dense -3( متراکم - 3 )Sparse -2( پراکنده - 2 )Nill -1( فاقد کرك - 1 )Scoring( دهی نمره  )Plant hairiness( *کرکداري گیاه

  گلدهیدرصد  50با محاسبه از اول اسفند به بعد در   )Days( روز  )Days to flowering( گلدهیتعداد روز تا 
 )Dyas from 20 February to 50% flowering(  

  نیامتعداد روز تا اولین بلوغ 
)Days to the first maturity pod(  روز )Days(   شود  می تا بلوغ اولین نیام که از گیاه جدابا محاسبه از اول اسفند  

)Dyas from 20 February to pod maturity(  
  نیامچرخش تعداد 

)Number of pod whorl( 
  )Randomly in 10 pods( نیام 10در نمونه تصادفی از   )Numbering( شمارش

  )Dense -3( متراکم - 3 )Spars -2( پراکنده - 2 )Nil -1( فاقد کرك - 1  )Scoring( دهی نمره  )Pod hairiness( *ي نیامکرکدار

 )Scoring( دهی نمره  )Pod spininess(نیام درجه خارداري 
 اي تکمه - Smooth( 2 -1( بدون خار - 1
)2- Tuberculate( 3 - (کمتر از نصف طول نیام) کوتاه 
 )3- Short (less than half diameter of pod)( 
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  اتصف
Traits  

  روش ارزیابی
Measurment method 

 اتظمالح
Remarks  

 )بلند (مساوي یا بیشتر از نصف طول نیام - 4
)4- Long (equal to or greater than half diameter of pod)(  

  )Mean of 100 pods( نیام 100میانگین   )Gram( گرم   )Pod weight( نیاموزن 
  )Mean of 1000 seeds( دانه 1000میانگین وزن   )Gram( گرم   )Seed weight( بذروزن 

      )Seed/pod ratio( نیامنسبت بذر به 
    )Numbering( شمارش  )Seed number per pod( تعداد بذر در نیام

  برگسرخرطومی تحمل به 
)Alfalfa weevil susceptibility(  دهی نمره )Scoring( 

  )Scoring at the end of March( ارزیابی در هفته دوم تا سوم فروردین
  )No damage( شود نمیرغم آلوده بودن خسارت برگی دیده  علی - 1
  )Damage<50% -3( لودگیآ >50% - 3
  آلودگی <Damage = 5%( 7 - 50% -5( % آلودگی50 - 5
)7- Dmage> 50% 9 - 1009( % آلودگی- Damage = 100%(  

  علوفهپتانسیل تولید برآورد چشمی 
)Yield-eye score(  دهی نمره )Scoring( 

  متوسط - Low (5 -3(ضعیف   - 3) Very low -1(خیلی ضعیف  - 1
)5-Intermediate( 7 - خوب )7- Good( 9 - خیلی خوب )9- Very good(  

  .باشد میپراکنده= فاصله تا قاعده نزدیکترین کرك مجاور بیشتر از طول کرك : *
)Sparse: base of nearest neighbor further than length of hair(  

  .باشد میتراکم= فاصله تا قاعده نزدیکترین کرك مجاور کمتر از طول کرك م
)Dense: base of nearest neighbor closer than length of hair(  

  

، M. truncatula  خصوص این صفت سایر تحقیقات انجام شده در کشور در شش گونه در
M. scutellata،  M. rigidula،  M. littoralis،  M. rogosa  و M. orbicularis به برتري تولید علوفه در گونه 
M. scutellata  در شرایط مناسب رطوبتی و  M. truncatula  و  M. rigidula   شرایط رطوبتی اشاره در کلیه
 و  M. scutellataهاي   از مقایسه دو رقم تجارتی در گونه ،دیگر یدر گزارش ).27شده است (

M. truncatula یدر مقایسه با گونه بوم، M. minima  به برتري برخی از ارقام تجارتی در تولید علوفه اشاره
و صفات: عادت  برآورد چشمی عملکرد علوفهبین مستقیم و مثبتی رابطه تجزیه رگرسیون ). 8شده است (

  :استزیر رابطه به قرار  رشد، تعداد پیچ نیام و فاصله میانگره را نشان داد. معادله
 (Adjusted R2= 0.42),   Y= -0.28 + 0.58X1 + 0.38X2 + 0.16X3 

 
ترتیب صفات عادت رشـد،   به X3 و X1، X2برآورد چشمی پتانسیل تولیدعلوفه و  Yدر معادله فوق 

جا که در تجزیه رگرسیون برآورد چشمی پتانسیل تولید  باشند. از آن تعداد پیچ نیام و فاصله میانگره می
هایی با عادت رشـد نیمـه    توان توده تقمی نشان داد لذا میعلوفه با صفت عادت رشد رابطه مثبت و مس
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هاي زراعی) و داراي پتانسیل تولید علوفه بـاال در مجموعـه مـواد     افراشته (حالت مناسب براي سیستم
  برداري و استفاده معرفی نمود. ارزیابی شده را انتظار داشت و براي بهره

 توده) تا کامالً 187(در  متحمل از کامالً ،ندر کلکسیو یونجه خواربه سرخرطومی برگ تحملصفت   
دهد   بود که نشان می 5/1حساس (در یک نمونه) متفاوت بود. میانگین این صفت در کلکسیون برابر یا 

بـه آفـت    متحمـل تا نیمـه   متحمل ها کامالً به این آفت بودند. بیشترین توده تحملها داراي  اغلب توده
در گـروه  به این آفت ترین مواد  عنوان متحمل به M. rigidula و M. radiate .)2 (جدول ارزیابی شدند

تـرین گونـه    عنوان حسـاس  بهدر باالترین گروه و  M. noeana که گونه صورتی) قرار گرفتند در aاول (
ویـژه در   بـه سرخرطومی برگخوار یونجه یکی از آفات مهم یونجه زراعی ). 3 مشخص گردید (جدول

خسارت در مزارع یونجه زراعی ایجاد درصد  100که این آفت تا  صورتید. در باش اول فصل (بهار) می
تر بوده و حداکثر  پایینهاي وحشی یونجه موجود در این تحقیق خسارت آن بسیار   کند ولی در گونه می
 M. rigidulaو  M. radiataها هماننـد   رسید. از طرفی برخی از گونه ) می3و  2(جداول درصد  50به 

صورت رجحـانی در   به). اگرچه ممکن است این تنوع 3 االیی به این آفت نشان دادند (جدولتحمل ب
هاي یونجه وحشی به آفـت    مزرعه ایجاد شده باشد ولی برخی مطالعات از تحمل باالي برخی از گونه

ي وحشـی بـه ایـن آفـت در     ها  ). با توجه به گزارشات قبلی از تحمل یونجه23و  12اند ( گزارش داده
منابع ژنتیکی متحمل به آفت سرخرطومی در این مطالعه مواد مناسبی را براي چنین وجود )، 13ایران (

  کند.  مرتبط فراهم میهاي  پژوهش
 )،2 (جـدول  نشـان داد هـا    در تـوده  تعداد روز تا گلدهی با محاسبه از اول اسفند تنـوع زیـادي را    

وجود طبقات رسیدگی گیاه در ختلف متفاوت بود. در منابع مروز  105تا  32از این صفت که  طوري هب
هـاي آب و   اي از نیازهاي عمده تحقیقات در تهیه و معرفی ارقام با توجه به ویژگـی  محصوالت علوفه

بندي ژرم پالسم  گروه). با توجه به وجود تنوع باال در این صفت، امکان 11باشد (  هوایی هر منطقه می
رس، متوسط رس و دیررس در مواد ارزیابی شده وجود دارد. بر این هاي زود هاي وحشی به گروه یونجه

بـا   M. lupulina هـا و  ترین گونه روز جز زودرس 1/44، با میانگین گلدهی M. coronataاساس گونه 
  ).3 ها قرار گرفتند (جدول ترین نمونه روز جز دیررس 4/63میانگین 

شناسی صرف، تجزیه  ي زراعی و نه گیاهها ها و ویژگی ها بر اساس قرابت جهت مقایسه گونه  
هاي زراعی  هایی که در یک خوشه قرار گرفتند قابلیت ). بنایراین گونه1اي انجام شد (شکل  خوشه

بر این اساس . هاي زراعی باید به آن توجه گردد ها در سیستم کارگیري آن مشابهی با هم داشتند که در به
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در خوشه اول ظاهر شدند. این  M. minima, M. polymorpha, M. noeana, M. radiataهاي  گونه
باشند و همچنین داراي پتانسیل تولید   ) در کشور می20ها از این نظر که داراي پراکنش تقریباً مشابه ( گونه

هاي گلدهی مشابه و عمدتاً کرکدار هستند در یک خوشه قرار گرفتند. در خوشه دوم  علوفه و زمان
هاي  هاي داراي نیام ). این گونه1قرار گرفتند (شکل  M. turbinata, M. rigidula, M. littoralisهاي  گونه

هاي خار دار و همچنین کرکدار و پتانسیل تولید علوفه باال  داري نیام M. turbinataجز گونه  سخت و به
 .Mور و با در مناطق جنوبی کش M. turbinataبا  M. littoralisهستند. از نظر پراکنش جغرافیایی گونه 

rigidula ) 20در مناطق شمالی کشور همپوشانی دارد.(  
  

  
هاي  پالسم یونجه هاي صفات زراعی مورفولوژیکی در هر گونه از ژرم دندروگرام حاصل از میانگین داده -1شکل 

  .وحشی به روش وارد
Figure 1. denderogram based on mean of agro-morphological traits per species in wild medics genetic  

  
به فرد از قبیل عدم کرکداري یـا کـرك    دلیل داشتن صفات زراعی منحصر به M. orbicularisگونه 

هاي نرم و بدون خار و عادت رشد عمدتاً خوابیده به تنهایی در خوشه سوم قـرار   متراکم و داشتن نیام
قـرار   Orbicularesر ایران است کـه در بخـش   تنها گونه موجود دگونه از نظر گیاه شناسی نیز  گرفت. این

 پراکنش   ).1قرار گرفتند (شکل  M. coronata و M. lacianiataهاي  ). در خوشه چهارم گونه20گیرد (  می
  ). 20جغرافیایی این دو گونه تقریباً مثل هم و در نواحی گرم جنوبی و غربی کشور ذکر شده است (
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  .هاي وحشی ایران ه مرکز و پراکندگی صفات در ذخایر توارثی یونجهپارامترهاي آماري تمایل ب -2جدول 
Table 2. Distribution and tendency center parameters of agro-morphological traits in Iranian wild 
medic genetic resources. 

ضریب 
  تغییرات

CV 

  میانگین
mean 

خطاي 
 استاندارد
  از میانگین

SE 

  میانه
Mi 

  نما
Mo 

 انحراف
  استاندارد

SD  

  بیشینه
Max  

  کمینه
Min 

 صفات

31.8  1.6 0.02 2 2 0.5  2 1 
   (نمره) عادت رشد

)Growth habit(  

65.2 2.5  0.07  2 1 1.66 9 1 
  (نمره) مقاومت به سرخرطومی

)Alfalfa weevil susceptibility(  

20.4 5.7  0.04 5 5 1.16 7 3 
  (نمره) طول میانگره

)Internode length(  

36.7 2.4 0.03  3 3 0.87 3 1 
  (نمره)  کرك داري گیاه

)Plant hairiness(  

17 52.5 0.34 52 52 8.94  105 32  
  تعداد روز تا گلدهی

)Days to flowering( 

34.2 5.7 0.07 6 5 1.94 9 1 
 پتانسیل تولید علوفهبرآورد چشمی 

  )Yield-eye score(نمره) (

8.2  105.3 0.34 105 98 8.64 130 80  
  تعداد روز تا اولین بلوغ نیام

)Days to the first maturity pod( 

39.8 1.1 0.02 1 1 0.44 3 1 
  (نمره) کرکداري نیام

)Pod hairiness(  

50 3.8 0.09  4 1 1.89 7.7 1 
   تعداد چرخش نیام

)Number of pod whorl( 

40.1 2.4 0.05 3 3 0.95  4 1 
  (نمره) خارداري نیام

)Pod spininess(  
  )Pod weight((گرم)  نیام 100 وزن  0.1 24.5 3.62 0.18 3.69 0.19 4.6 78.6

59.1 5  0.15 5 3 2.96 16 1 
  تعداد بذر در نیام

)Seed number per pod( 

48.8  0.3 0.01 0.3  0.34 0.16  0.93  0.03 
  نسبت بذر به نیام

)Seed/pod ratio( 

59.2  2.5 0.08 2.3 1.3 1.49 12.4 0.16 
  (گرم) دانه 1000وزن 

)1000-Seed weight(  
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(حروف  ها بر اساس تجزیه دانکن بندي آن و گروه هاي وحشی هاي مختلف یونجه میانگین صفات در گونه -3جدول 
  .دهنده گروه مشابه هستند) نشانمشابه در هر مورد 

Table 3. Traits mean in wild medic accessions and their grouping by Duncan analysis (the same 
letters showed the same group).  
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M. constricta 3.3 de 5.7 bc 44.7 ab 8.7 d 6.0 d 11.4 f 7.7 e 0.25 abcd 3.8 d 
M. coronata 1.9 ab 5.3 abc 44.1 a 4.9 ab 3.1 b 1.0 ab 2.7 ab 0.30 bd 1.0 a 
M. laciniata 4.5 fg 4.5 a 46.7 abc 4.1 a 5.8 d 4.0 cd 6.1 de 0.35 d 2.4 bc 
M. littoralis 3.1 cde 5.7 bc 54.8 cd 5.7 abc 6.1 d 10.8 f 6.3 de 0.18 ab 3.6 cd 
M. lupulina 4.9 gh 6.0 bc 63.4 e 5.0 ab 1.0 a 0.2 a 1.0 a 0.73 f 1.1 a 
M. minima 1.8 ab 5.8 bc 51.6 abc 6.1 bc 3.7 b 2.0 abc 3.8 bc 0.34 d 1.9 ab 
M. noeana 5.6 h 6.3 c 54.2 cd 7.3 cd 3.7 b 5.1d 4.0 bc 0.21 abc 2.8 bcd 

M. orbicularis 2.8 bcd 5.7 bc 52.0 abc 5.0 ab 4.6 c 8.0 e 10.4 f 0.35 d 2.8 bcd 
M. polymorpha 2.2 abc 6.2 c 51.3 abc 5.0 ab 3.3 b 3.8 cd 4.1bc 0.28 bcd 2.9 bcd 

M. radiate 1.4 a 5.0 ab 52.2 abc 5.1 ab 1.0 a 3.1 bcd 5.3 cd 0.46 e 2.9 bcd 
M. rigidula 1.7 a 5.4 abc 51.0 abc 6.6 bc 5.9 d 7.3 e 6.6 de 0.23 abc 2.8 bcd 

M. scutellata 4.0 efg 5.9 bc 50.1 abc 5.4 ab 6.8 e 18.8 g 4.0 bc 0.15 a 11.2 f 
M. turbinate 3.5 def 6.0 bc 53.0 bcd 6.0 bc 4.6 c 8.0 e 5.5 cd 0.27 bcd 5.4 e 

 
  

ـ    M. scutellataو در خوشـه ششـم    M. constrictaدر خوشه پنجم گونـه    .M هقـرار گرفتنـد. گون

scutellata دلیل داشتن صفات ویژه زراعی از قبیل پتانسیل تولید علوفه باال و عدم خار در نیام که در  به
هاي وحشی جدا شده  گیرد از بقیه گونه  عنوان تنها گونه زراعی مورد کشت و زرع قرار می حال حاضر به

هاي  ولی زیر بخش) Spirocarposاست. این دو گونه از نظر سیستماتیکی هر دو در یک بخش مشابه (
متفاوت قرار دارند و در تجزیه کالستر نیز این دو گونه در یک خوشه بزرگتر با همدیگر ظاهر شدند. در 

باشد،   هاي وحشی یونجه مورد مطالعه می که یک گونه چند ساله در میان گونه M. lupulinaنهایت گونه 
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هاي یونجه در  از خوشه اصلی تشکیل دهنده بقیه گونه به تنهایی در خوشه هفتم قرار گرفت. این خوشه
  ).1متباعد شده بود (شکل  25همان ابتدا و از فاصله ژنتیکی 

هاي یونجه وحشی جدا نمود.  گونه را از بقیه گونه بنابراین تجزیه کالستر همانند صفات زراعی این
هاي تک بذري بدون خار و  داشتن نیامگونه از قبیل  تواند به صفات زایشی این  عمده دلیل این تفکیک می

 Lupulariaگونه در تقسیمات سیستماتیکی جنس یونجه نیز به تنهایی در بخش  پیچ مربوط باشد. این
  ).20گیرد (  قرار می

  
  گیري کلی نتیجه
با توجه به نتایج این تحقیق و تعداد ژرم پالسم موجود در هر گونه در بانک ژن گیاهی ملی ایران   

براي مناطق معتدله  M. minimaو  M. noeana  ،M. rigidulaهاي  ها در طبیعت، گونه آن و پراکنش
و  M. turbinataکه  صورتیگردند. در  هاي باالیی یا مناطق مرتفع کشور توصیه می سردسیر و عرض

M. scutellata هاي پایینی کشور براي  براي مناطق جنوبی، نبمه گرمسیري با زمستان مالیم در عرض
گردند. بر اساس اطالعات حاصل از این تحقیق و انجام  هاي زراعی توصیه می استفاده در سیستم

اي  علوفهتر (در اقلیم، زمان و گونه) همچنان که در دیگر منابع ژنتیکی گیاهان  تخصصیهاي  بررسی
ت مشخص و هاي مناسب براي اهداف متفاوت تحقیقا پالسم توان ژرم می) اتفاق افتاده است، 3و  2، 1(

  برداري گردند.  بهره
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