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  مقاله پژوهشی 

  برداري آوري منابع ژنتیکی شبدر شیرین ایران به منظور حفاظت و بهره جمع 
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 مبسوط  چکیده

نیل به کشاورزي پایدار است. از    جهتکشت و زرع از جمله علوفه یکی از راه کارها  گیاهان زراعی براي  مقدمه: وجود تنوع در  

ش شبدر  که  (یریآنجا  گ   یکی  )Melilotus sppن  علوفهیاز  برا  يااهان  مناسب  عملکرد  وکاشت    يبا  به  و  مزارع  زمیدر   يهانیژه 

اه در داخل کشور است. تا ین گ یاز ا  يبرداردر حفاظت و بهرهپالسم اولین گام موثر  ن ژرمیا  یابی و ارز  ي آوراست، لذا جمع  ياهیحاش

  .استآوري شده قبل از این تحقیق، تعداد محدودي از منابع ژنتیکی این جنس در کشور جمع

  ها در هاي پراکنش نمونهاستاندارد در طی دو سال با مراجعه به محل  يهادستورالعملها: در این تحقیق با استفاده از  مواد و روش

هاي آوري یادداشت گردید. آماره مشخصه محل جمع  26شد. همچنین    يآورطبیعت، ژرم پالسم شبدرشیرین موجود در ایران جمع

مشخصه این  گردیدتوصیفی  برآورد  ژرمها  جمعپالسم.  شدههاي  منابع    آوري  از  استفاده  با  تا  شدند  کشت  مزرعه  در  سال  دو  براي 

 °Cکوتاه مدت (  هاي بعدي در شرایطآوري شده براي استفاده جمع  يهاپالسمژرمموجود گونه و دوره زندگی آنها مشخص شود. بذر  

  .شدندحفاظت   )-C° 18(  بلند مدت و )4-2

متري در نور آباد    3090تا  متر از سطح دریا در بابلسر    -11ها از ارتفاع  آوري شد. نمونهژنتیکی جمعنمونه  258ها: مجموعا  یافته 

شدند ولی هشت نمونه از مناطقی با    يآوربطور عمده از مناطق غیرشور جمعآوري شده  هاي جمعپالسمژرملرستان پراکنش داشتند.  

باال   تا  متوسط  با    M. indicusو    M. albus ،M. officinalisگردید.    يآورجمعشوري  ترتیب  در  نمونه  36و    201،  21به  ژنتیکی 

تحقیق   این  در  شدند.  شناسایی  ایران   M. dentatus  و  M. sulcatus  هايگونهمجموعه  براي  قبلی  تحقیقات  در  منابع   که  در 

  بدست نیامدند.ذکر شده در منابع  هايبا مراجعه به آدرس ، ذکر شده بود شناسیگیاه

نمونهنتیجه جمعگیري:  حاشیههاي  مناطق  از  شده  شرایط  آوري  تحمل  قابلیت  و  پتانسیل  بازده)  کم  و  پایین  زهکش  (شور،  اي 

لذا   دارند،  را  ژرم  توانیمتنشی  این  تحقیقات پالسماز  در  تمام    ها  نمود.  استفاده    بودند،  سالهیک  M. indicus  يهانمونه آینده 

دیگر   گونه  دو  در  که  اجباريیک  يهانمونهدرصورتی  دوساله  و  اختیاري  دوساله  داشتند.  نیز  ساله،  به    وجود  دسترسی   .Mعدم 

sulcatus    وM. dentatus   گونه  هشداريتواند  می این  تهدید  جمعدرخصوص  مجموعه  باشد.  کشور  در  اضافه    يآورها  به  شده 

ایران ( از این جنس را براي بهره  80کلکسیون قبلی بانک ژن گیاهی ملی  برداري در کشور فراهم  نمونه) پتانسیل ژنتیکی مناسبی 

  نموده است.

  ژنتیکی پالسم، نمونهبانک ژن، ژرم :يدی کل هايواژه

  هاي نوآوري: جنبه

  افزایش بیش از سه برابري منابع ژنتیکی این جنس در سیستم حفاظت خارج از رویشگاه  -١

  . M. dentatusو  M. sulcatusاخطار در خصوص در معرض تهدید بودن (یا از بین رفتن) دو گونه   -٢
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  ... یرانا یرینشبدر ش یکی منابع ژنت يآور جمع عباسی و همکاران: 

 

  مقدمه 

در   تنوع  زراعی وجود  گیاهان    گیاهان  جمله  از 

راهعلوفه از  یکی  در  اي،  کشاورزي جهت  کارها  به  نیل 

علوفه گیاهان  است.  خوراك پایدار  تأمین  دلیل  به  اي 

در رسیدن به امنیت   ايیژهومورد نیاز دام و طیور جایگاه 

ب بشر  تخمهغذایی  و  شیر  گوشت،  تولید  در  و ویژه  مرغ 

دارند.   نخ)  و  چرم  (تولید  پوشاك    ي هالگومهمچنین 

(  يهاجنسنظیر  اي  علوفه شبدر Medicagoیونجه   ،(  

)Trifolium) اسپرس  و   (Onobrychis  ( نیز و 

(علوفه  هايینه گرام ذرت  همانند  سورگوم Zeaاي   ،(

)Sorghum ارزن  ،() سایر Setariaو    Panicumها  و   (

(علوفه  هايینه گرام ، Lolium، Phalaris  ،Festucaاي 

Bromus  مهم…و از  گیاهان  )  ژنتیکی  منابع  ترین 

بمی  کشوراي  علوفه هزار    800طوري که حدود  هباشند؛ 

علوفه گیاهان  کشت  زیر  سطح  از  به هکتار  کشور  اي 

 اي یونجه، شبدر و اسپرس اختصاص دارد علوفه  يهالگوم

همکاران1(احمدي  شبدر ).  2015  ،و  جنس  بین  این    در 

قالب    2شیرین  در  طبیعی  پراکنش    ي هاگونهگرچه 

علی ولی  دارد،  کشور  در  باالمتعددي  پتانسیل  ي  رغم 

  هايیستمس، هنوز در  تولید علوفه و تحمل شرایط تنشی

  برداري قرار نگرفته است.زراعی مورد بهره

به  شیرین    شبدر  جنس  هايیشگاهرو شبیه  تقریبا 

به آب و    آنهااست ولی در مقایسه با    3ي حقیقیشبدرها

و   معتدل  مقدار   يهاخاكهواي  (با  آلکالین  و  خنثی 

سالی و کم آبی  کافی آهک) سازگارند و در مقابل خشک

مقاوم شوري  همچنین  و  هستند.  تابستانه    يهاگونهتر 

رشد   عادت  با  دوساله  یا  یک  گیاهانی  شیرین  شبدر 

- سانتی  120افراشته بوده و ارتفاع گیاه تا  افراشته و نیمه

. پراکندگی جغرافیایی این گیاه در مرکز  رسدیمز  متر نی

ایران،   عراق،  قفقاز،  لبنان،  سوریه،  اروپا،  جنوب  و 

به   است که  افغانستان، آسیاي میانه، هندوستان و چین 

ایران  در  است.  شده  وارد  نیز  دیگر  نقاط  از  بسیاري 

در شرق، شمال شرق تا شمال    M. officinalisپراکنش  

براي   غرب  و  کناره    M. albusغرب  شرق  شمال  در 

غرب،   تا  شرقی،   M. indicus  يبراخزري  جنوب  در 

 
1 Ahmadi 
2 Melilotus 
3 Trifolium 

فقط   M. sulcatusشرق، جنوب تا جنوب غربی و براي  

 M. dentatusدر جنوب شرق ذکر شده است. همچنین  

گلستان   يآورجمع  جنگل  جنوب  از  آخانی  توسط  شده 

است شده   .M.  )1020  ،4(موسوي  گزارش 

messangensis  ،M. neapolitanus    وM. polonica  

در منابع مختلف از جمله فلور ترکیه، فلور ایرانیکا و فلور 

از ایران گزارش شده    يآورشوروي بدون ذکر محل جمع

آن در تولید   يهاگونه  ین مهمتر  .)2001(موسوي،    است

هستند که داراي    M. officinalis   و  M. albus  علوفه

کروموزوم در    باشند. می  2n=2x=16  تعداد  دگرگشنی 

از   گیاهان  متغیر   57تا    8این  شرایط  به  بسته  درصد 

به   يها روش.  )1942،  5(هارتیگ  است بسته  آن  احیاي 

ب کار  شرایط  و  بازههدف  افشانی  گرده  گرده  ،  صورت 

باروري خود  همچنین  و  قفس  در  است  افشانی   متغیر 

  ). 5200، 6(برنر

اي تحقیقات نشان داده است که کشت گیاهان علوفه

زارهـا، آیـش در دیم  جایگزینساله خانواده لگومینوز  یک

منجر به افزایش مواد آلـی و نیتـروژن در خـاك شـده و 

دهـد و در عـین هـا را افـزایش میتولید علوفه بـراي دام

حال، کاهش قابل توجهی در عملکرد غالتـی کـه بعـد از 

و همکـاران 7(وایـت  یجاد نمـی کنـدشوند اآن کشت می

ــتج1994 ــاران 8؛ من ــیرین در  .)1980و همک ــبدر ش ش

  اصالح خاك نیز داراي اهمیت است.

-هعنوان علوفه بـبه  هعمدبطور    شیرین  شبدر  گیاهان

 دامصورت علوفه خشک، سیلو و یا چـرا مـورد اسـتفاده  

در ابتـدا در   شبدرشـیرین.  )2005(برنـر،  گیرنـد  قرار می

ها از خوشخوراکی کمتري به خـاطر مقایسه با سایر لگوم

ویـژه در ابتـداي وجود طعم تلخ ترکیبـات کومـارینی بـه

هـا بـه تعلیف دام برخودار است، ولـی در طـی زمـان دام

کننـد. ایـن گیـاه در بهـار و طعم تلخ این گیاه عادت می

ر ابتداي تابستان نسبت به اواخر فصل که بافـت چـوبی د

باشـد. از نظـر تر مییابد خـوش خـوراكگیاه افزایش می

خوشخوراکی براي اسب، گاو و گوسفند متوسط تا خـوب 

 
4 Moussavi 
5 Hartwig 
6 Brenner 
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8 Mannetje 
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، 1(میر  تن در هکتار  7باشد. تولید علوفه خشک آن تا  می

ــهدر  )2008 ــیرین گل يهاگون ــبدر ش ــفید و زرد ش س

باشد. این گزارش شده است و بسته به واریته متفاوت می

گلـدهی   %10لید علوفـه بایسـتی در زمـان  گیاه براي تو

شـده و خشبی چون در گلدهی کامل گیاه   .برداشت شود

تر و شـود. عملکـرد علوفـهاز کیفیت علوفه آن کاسته می

در ترکیــه بــه  Melilotus caerulea (L.)خشــک در 

تـن در هکتـار در   62/2تا    49/2و    97/9تا    79/9ترتیب  

، 2(آتـس  اسـتدرصد گلـدهی گـزارش شـده    50مرحله  

2011(.  

روي   تحقیق  سال  هفت  از  مختلف   يهاگونهبعد 

مناسب براي استفاده    يها گونه شبدر شیرین در استرالیا  

  M. albusجنوب استرالیا  به ویژه در  شور    يهاخاكدر  

از    M. indicusو   بیش  تحقیق  این  در  شدند.  مشخص 

و    يهاگونه از    یکیژنتنمونه   300 شدند  بررسی  مختلف 

نیز   M. albusاز    ییهانمونه  کومارین  پائین  مقدار  با 

و  3(راجر   شده استمعرفی  مشخص شدند که ارقامی نیز  

شبدر    .)2006همکاران،   جنس  که  این  به  توجه  با 

در   کشورها    هايیستم سشیرین  از  برخی  همانند  زراعی 

روسیه   و  اسپانیا  کانادا،  آراژانتین،  ا استرالیا،  حیاي در 

داردشور    هايینزم همکاران،    کاربرد  و  ، )2006(راجر 

علوفه و  کشاورزي  مرسوم  گیاهان  که  به  جایی  قادر  اي 

برداري از منابع ژنتیکی برتر  باشند، بهرهرشد در آنجا نمی

تواند در افزایش  اي شور میحاشیه  يهامکاناین گیاه در  

بهره با  علوفه  کشت  تولید  قابل  مناطق  تمامی  از  گیري 

کشور   در  گیاه  اگرچه  این  نماید.  ایجاد  مثبتی  تاثیر 

پراکنشآ موطن  شیرین    ي هاگونه   طبیعی   مریکا  شبدر 

این کشور   کلکسیون شبدر شیرین  در  ولی   947نیست 

ژرم نمونه  از  نگژنتیکی  گیاه  این  میپالسم    شودهداري 

در مقایسه با کلکسیون ایران تا قبل از   ، که)2005(برنر،  

) جاري  پراکنش  نمونه  80حدود  تحقیق  با  ژنتیکی) 

  طبیعی این گیاه در کشور مقدار قابل توجهی است.

با توجه به پراکنش طبیعی جنس شـبدر شـیرین در 

ایران تا قبل از ایـن تحقیـق تعـداد کمـی از منـابع ایـن 

ــران  يورآجــنس جمــع ــاهی ملــی ای ــک ژن گی و در بان

 
1 Meyer 
2 Ates 
3 Rogers 

شد که صفات زراعی و مورفولوژیکی مختلف نگهداري می

گزارش شده ها  آنها نیز ارزیابی شده است. در این ارزیابی

گلدهی در شبدر شیرین که زمان در بوته که ارتفاع    است

از اجزاي مهم عملکرد علوفه است قابـل رقابـت بـا سـایر 

ملــه شــبدر ایرانــی، اســپرس و اي از جعلوفــه يهــالگوم

 ساله بوده و در مواردي حتی برترزراعی و یک  هايیونجه

؛ عباسـی و 2012، 4(عباسـی ه اسـتاز این گیاهـان بـود

بــه . )a,b 2019عباســی و همکــاران،  ؛2007 همکــاران،

شــیرین  عبــارت دیگــر تولیــد علوفــه در گیاهــان شــبدر

شـبدر، یونجـه و تواند قابل رقابت با تولیـد علوفـه در  می

این نوع تحقیقات در کشورهاي مختلفی از   اسپرس باشد.

انجـام شـده   سایر کشورهاجمله آمریکا، چین، استرالیا و  

پتانسیل تولید علوفه در منـابع ارزیابی طوري که هاست. ب

آوري شده و یـا وارد شـده در ژنتیکی شبدر شیرین جمع

ی از ایـن این کشورها منجر به معرفی و آزادسازي ارقـام

، 5برنـرهـاي زراعـی شـده اسـت (برداريگیاه بـراي بهره

و 6؛ ژانـگ5200؛ برنـر،  2006؛ راجر و همکـاران،  1970

جامع از جـنس شـبدر   يآورلذا جمع  ).2108  ،همکاران

بـرد تواند کمک شایانی در پیششیرین و ارزیابی آنها می

نژادي این گیاه داشته باشـد. ایـن مـواد بـه به  يهابرنامه

عنوان منابع ژنتیکی علوفه جدید به ویژه بـراي اسـتفاده 

  اي قابلیت کاربرد خواهند داشت.حاشیه  هايینزمدر 

  

    هاروشمواد و 

المللی    ستورالعملدبراساس    يآورجمع  موسسه بین 

گرفتگیاهی    ژنتیکیذخایر   دستورالعمل  .  صورت  این 

  بذر گیاهان زراعی و خویشاوندان وحشی  يآوربراي جمع 

شکل    آنها شرحبه  بود  به  ؛  1958،  7(وایت  زیر 

  ):1995و همکاران 8؛ انگلس 1984، آرايجیپیي ا

جمع   -الف محل  انتخاب  در ،  يآوراساس  اختالف 

که  است  جغرافیایی  عرض  و  توپوگرافی  وضعیت  ارتفاع، 

  شود. یتغییرات آب و هوایی را باعث م نهایت  در

واحد  نمونه   –ب و  تصادفی  صورت  به  گیري 

از  نمونه   يآورجمع  اطمینان  براي  که  بوده  ژنتیکی 

 
4 Abbasi 
5 Brenner 
6 Zhang 
7 Whyte 
8 Engels 
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نمونه باتصادفی بودن،  از یکدیگر در    گیري  ثابت  فواصل 

  د. یمسیر قدم زدن انجام گرد

بذر   ،بوته در هر نقطه نمونه گیري  100تا    50از    -ج  

در  دیگرد  يآورجمع  موجود  بذر  میزان  به  مکان    (بسته 

  . آوري گردید)گرم جمع 100ولی حداکثر 

جمع   -د   از    يآورمسیر  استفاده  داراي   يهانقشه با 

به مقیاس   تراز  تعیین    1:500000خطوط  و نقشه جاده 

شد. اگر براي ورود به یک منطقه اجازه رسمی الزم بود 

از مراکز مربوطه همانند ادارات جنگلها و این مجوز    قبالً

  . شده بوداخذ  اي مراتع، محیط زیست و آب منطقه

، بسته به  92-93و    91-92در دو فصل زراعی    –ه  

انجام   يآورجمع خر زمستان، بهار و تابستان  منطقه در اوا

  شد. 

از    يآورجمع  ساله  فصل    ي هامکانهر  در  مختلف 

گرفت.   صورت  گیاه  بذر  تولید  و  بذري    يهانمونهرشد 

جمع از  مقدار    يآورپس  سالم  گرم    100به  هر  بذر  از 

فرم  نمونه  همراه  اولیه  بوجاري  از  پس  ژنتیکی 

جمع شناسنامه بهاي  شده  تکمیل  تحقیقات   آوري  مرکز 

و   اولیه  مراحل  طی  جهت  مشهد  در  رضوي  خراسان 

ها همراه با  د. در پایان تحقیق، نمونه یارزیابی ارسال گرد

جمع در    يآوراطالعات  نگهداري  جهت  ارزیابی  و 

سردخانه و بانک اطالعاتی به بانک ژن گیاهی ملی ایران 

با   مرتبط  اطالعات  شدند.  فرستاده  کرج  در  واقع 

جمع  هايیژگیو یک نمونه  يآورمکان  جدول  طبق  ها 

  تهیه گردید. 

آوري شـده بـراي شناسـایی و تهیـه ي جمعهانمونه

یی هانمونهدر مزرعه و    1393نمونه هرباریومی در اسفند  

نمونه، به دلیـل عـدم   24که بذر کمی داشتند (مجموعا  

آوري)، در گلـدان کشـت وجود بذر کافی در مکان جمـع

ي گلدانی پس از سبز شدن و اسـتقرار در هاکشتشدند.  

دند. کشت در مزرعه بـر فروردین به مزرعه منتقل ش  25

 60روي یک خط به طول یک متر و بـه فاصـله خطـوط 

ها یک متر و فاصله متر انجام شد. فاصله بین بلوكسانتی

متر در نظر گرفته شـد. سانتی 10گیاه روي ردیف پنج تا 

) در M. indicusبذر تمـامی نمونـه هـاي خـود گشـن (

مزرعه استحصال و پس از بوجـاري جهـت نگهـداري بـه 

هاي سردخانه منتقـل شـد. همچنـین بـذر تمـام نمونـه

) نیـز M. officinalis, M. albusیکـی دگرگشـن (ژنت

بصورت گرده افشانی باز احیا گردید. الزم به ذکـر اسـت 

ژنتیکی بـا اسـتفاده يهانمونهدر این گروه، بذرتعدادي از 

آوري ي حاصل از جمعهادادهاز قفسه ایزوله احیا گردید.  

العاتی بخش بانک ژن گیاهی ملی ایران براي در بانک اط

  ي بعدي ثبت گردید.هااستفاده

ــاریومی واحــد سیســتماتیکی   ــه هرب ــه نمون ــا تهی ب

و   )2001(ژنتیکی با استفاده از منابع موسـوي  يهانمونه

  شناسایی شدند. )1984(1رشینگر

به  یی که در ایران وجود دارندهاگونهکلید شناسایی  

  شرح ذیل است:

و  هابرگي  هاگوشوارك   -1 پهن  قاعده  در  میانی  ي 

نیام  متحدالمرکز،  خطوط  داراي  نیام  سطح  دار،  دندانه 

  .M. sulcatus Desf د نوك گر

(بعضی  هابرگي  هاگوشوارك   -1+ صاف  میانی  ي 

داراي  هابرگمواقع در   دندانه)، سطح    2تا    1ي تحتانی 

  و یا مشبک نامنظم  ي) موربهارگنیام داراي خطوط (

ي مورب تقریبا مشخص،  هارگسطح نیام داراي  -2

  10تا  4گل و به طول   100تا  40) 30گل آذین داراي (

  M. officinalis (L.) Pall مترسانتی

  ي مشبک نامظم هارگسطح نیام داراي  -2+

به طول  گل  -3 گل  جام  زرد،  رنگ  به  ) 3-(  5/2ها 

  . M. indicus (L) Allمتر میلی

طول  گل  -3+ به  گل  جام  سفید  رنگ  به   6تا    3ها 

  M. albus Medicusمتر میلی

متمایزکننده  عمده   M. dentatusمشخصات 

(W.K.) Pers.    ي فوق الذکر به قرار زیر است:  هاگونه از

تا  هابرگچه  مستطیلی  بیضوي  گیاه  وسط  و  پایینی    4ي 

برابر طویل   5ها تا  برابر و باالیی  3سانتیمتر طول، حدود  

ي قسمت باالیی گیاه از قاعده تا  هابرگچهتر از عرضشان،  

ي خار مانند.  هازائدهنوك برگچه دندانه دار تعداد زیادي  

ضخیمرگبرگ برگچه  نوك  در  و  ظریف  برجسته  تر.  ها 

طول    هاگوشوارك یزهاي  سرنمتر،  میلی  15تا    5به 

دندانه آن،  باریک،  قاعده  در  چاکدار  یا  و  ندرت  بدار 

  . استبرگشته 

و  پارامترها توصیفی  آمار  ي  هامکانهاي  یژگیوي 

افزار هاي آماري توسط نرمیهتجزپراکنش برآورد گردید.  

SPSS 15  .انجام شد  

 
1 Rechinger 
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  شبدرشیرین جنس    يهاپالسمژرم  يآورمکان جمع يهامشخصه .1جدول 

Table 1. Characterstics of collection site (CS) for Melilotus germplasms 

 Characteristic  مشخصه
  روش یا واحد 

  برداري یادداشت 
Method of 
recording 

 Remarks  مالحظات 

 Wild 2- Cultivated -1  کاشته شده -2  ی وحش -Scoring 1  دهی نمره  Accession type  نوع نمونه 

آدرس محل 

  ي آورجمع 
Collection 

address 
 -  بطور کامل ثبت شد -   

عرض 

  ییایجغراف
Geographical 

latitude 
 ,Degree  درجه و دقیقه 

second 
  - 

طول 

  ییایجغراف
Geographical 

altitude 
 ,Degree  درجه و دقیقه 

second 
  - 

ارتفاع از 

  ا یسطح در
Geographical 

altitude 
 -   m متر 

 Scoring  دهی نمره  View of CS  ا منظره ینما 

  -4 یکوهستان -3  ی مرتع -2  یجنگل -1

  -7 یمنطقه زراع -6 یساحل -5 یابانیب

  ی منطقه صنعت - 8 يمنطقه شهر

1- Forest 2-Grassland 3-Mountain 4- 
Desert 4-Desert 5- Coastal 6-Urban 7- 

Indastrial 

 -   Percent  درصد  Slope of CS  ب یش

 Land form of  ن یشکل زم
CS 

 Scoring  دهی نمره 

دشت   -2 ی البیدشت س -1 یباتالق -0

 -6 ياتپه-5غلطان  -4موجدار  -3مسطح 

  -8تکه تکه   یبیسراش - 7تکه تکه  ياتپه

  رهیغ -9 یکوهستان

0-swamp 1- flood plain 2- flat plain 3- 
undulating 4- rolling 5- Hill 6- 

fragmented hill 7- fragmented slope 8- 
mountainous 9- etc. 

 Scoring  دهی نمره  Level of CS  مکان برداشت 

قله   - 3دامنه  -2قله  -1سطح صاف  -0

  -6ب وسط ی ش -5ب باال یش -4محدب 

  -9گودال بسته  -8ن ییب پای ش -7تراس 

  گودال باز

0-Smooth surface 1- Peak 2- Slope 3- 
Convex peak 4- Upper slope 5- Middle 

slope 6- Terrace 7- Lower slope 8- 
Closed pit 9- Open pit 

 Scoring  دهی نمره  Soil texture  بافت خاك 

  -4 یرس -3لت) ی(س يال  -2 یشن -1

  یرس-یلتیس -6 یرس-یشن- 5 یلتس-یشن

  یمواد آل - 8 یلوم -7

1- Sandy 2- silt 3-Clay 4- Sandy-silt 5- 
Sandy-clay 6- Silt-clay 7- loamy 8-

Organic matters 

بودن  یسنگ

  نیزم
Stoniness  دهی نمره  Scoring 

  -2دست نخورده  یزراع -1بدون سنگ  -0

زراعت مشکل   يبرا -3دست خورده  یزراع

  از سنگ مفروش  -5 یر قابل زراعیغ -4

0- Stoneless 2- Intact cultivated 3- 
Cultivated 3- Difficult for cultivation 

4- Not arable 5- Stony 

 Scoring  دهی نمره  Soil depth  عمق خاك

در حد عمق   -2شخم کمتر از عمق  -1

  یلیخ - 4شخم شتر از عمق یب -3شخم 

  قیعم

1- Less than plowing depth 2- Plowing 
depth 3- More than plowing depth 4- 

Very deep 

 Scoring  دهی نمره  Drainage  یزهکش
  -3متوسط زهکش  -2زهکش ناقص  -1

  ش از حد یزهکش ب-4کامل زهکش 

1- Incomplete drainage 2- Medium 
drainage 3- Complete drainage 4- 

Excessive drainage 

pH خاك  Soil pH  دهی نمره  Scoring 
تا   6/ 8ن یب  -63/ 7تا  4ن  یب  -42کمتر از  -1

  8/ 6ش از یب -85/ 5تا  7/ 6ن یب  -74/ 5

1- Less than 4, 2- Between 4 to 6.7, 3- 
Between 6.8 to 7.5 4- Between 7.6 to 

8.5 5- Over 8.6 

 Scoring دهی نمره  Soil salt  خاك يشور
  -3  کم يشور -2  ر شور یغ -1

  اد یز يشور -4متوسط  يشور
1- Non-saline 2- Low salinity 3- 

Moderate salinity 4- High salinity 

واکنش 

  ته خاكیدیاس
Soil acidity 

reaction 
 Scoring دهی نمره 

کربنات   -3جوش زننده   - 2بدون واکنش  -1

  م مشهود یکلس
1- No reaction 2- Boiling 3- Calcium 

carbonate evident 

 Scoring دهی نمره  Soil color  خاكرنگ 

ل یزرد ما -3زرد  -2زرد روشن  - 1د یسف -0

 يقهوا -5ل به زرد یما يهوا -4به قرمز 

ره  یل به تیما ياقهوه  -7 ياقهوه  -6روشن 

  -9 یرهت يل به خاکستریما  ياقهوه  -8

  روشن یتونیز

0- white 1- light yellow 2- yellow 3- 
reddish yellow 4- yellowish brown 5- 
light brown 6- brown7- dark brown 8- 

light grayish brown 9- light olive 

عامل 

نده یفرسا

  زراعت

Erosion factor 
(EF) of 

cultivation 
 Scoring  دهی نمره 

  -3کم  -2 یسطح -1وجود ندارد  -0

  دیشد -4متوسط 
0- None 1- Very low 2- Low 3- 

Moderate 4- Severe 
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 Characteristic  مشخصه
  روش یا واحد 

  برداري یادداشت 
Method of 
recording 

 Remarks  مالحظات 

عامل 

نده یفرسا

  ي اریآب

EF of 
irrigation 

 Scoring دهی نمره 
  -3کم  -2 یسطح -1وجود ندارد  -0

  دیشد -4متوسط 
0- None 1- Very low 2- Low 3- 

Moderate 4- Severe 

عامل 

نده یفرسا

  ي کود

EF of 
fertilization 

 Scoring دهی نمره 
  -3کم  -2 یسطح -1وجود ندارد  -0

  دیشد -4متوسط 
0- None 1- Very low 2- Low 3- 

Moderate 4- Severe 

عامل 

نده یفرسا

  بادي 

EF of wind  دهی نمره Scoring 
  -3کم  -2 یسطح -1وجود ندارد  -0

  دیشد -4متوسط 
0- None 1- Very low 2- Low 3- 

Moderate 4- Severe 

عامل 

نده یفرسا

  ی ستیز

EF of 
biological 

 Scoring دهی نمره 
  -3کم  -2 یسطح -1وجود ندارد  -0

  دیشد -4متوسط 
0- None 1- Very low 2- Low 3- 

Moderate 4- Severe 

عامل 

نده یفرسا

  آتش 

EF of fir  دهی نمره Scoring 
  -3کم  -2 یسطح -1وجود ندارد  -0

  دیشد -4متوسط 
0- None 1- Very low 2- Low 3- 

Moderate 4- Severe 

عوامل  

نده یفرسا

  گر ید

Something else 
of EF 

 Scoring دهی نمره 
  -3کم  -2 یسطح -1وجود ندارد  -0

  دیشد -4متوسط 
0- None 1- Very low 2- Low 3- 

Moderate 4- Severe 

پ منطقه  یت

  ي آورجمع 
Type of CS  دهی نمره Scoring 

- 5 یمرتع - 4 یجنگل -3 یباغ -2 یزراع -1

  یصنعت -8 یابانیب -7 یساحل -6 یکوهستان

  -12 یباتالق - 11 یريکو-10 يشهر – 9

  رهیغ

1- Agricultural 2- Horticultural 3- 
Forest 4- Rangeland5-Mountainous 6- 
Coastal 7- Desert 8- Industrial 9-Urban 

10-Salt desert 11-Swamp 12-Others 

پ منطقه  یت

  جمع مجاور 
Type of 

neighbor's CS 
 Scoring دهی نمره 

- 5 یمرتع - 4 یجنگل -3 یباغ -2 یزراع -1

  یصنعت -8 یابانیب -7 یساحل -6 یکوهستان

  -12 یباتالق -11  ي ریکو-10 يشهر – 9

 رهیغ

1- Agriculture 2- Horticultural 3- 
Forest 4- Rangeland5-Mountainous 6- 
Coastal 7- Desert 8- Industrial 9-Urban 

10- salt desert 11-Swamp 12-Others 

  

  نتایج

ي مورد جستجو به صورت هااستاناین جنس از اکثر 

هاي ) و در بین نمونه2جدول  آوري گردید (وحشی جمع

آوري شده هیچ نمونه زراعی وجود نداشـت. تمـامی جمع

ي طبیعی یا حاشـیه هاعرصهصورت وحشی از  هها بنمونه

آوري شدند. در یک مـورد در اسـتان باغات و مزارع جمع

آذربایجان غربی، با مصاحبه با زارعین مشخص گردید در 

آباد کیلومتري ارومیه در جاده نازلو در روستاي بهلول  20

ژنتیکی بومی شده از این جنس هاي، نمونه1388تا سال  

شده است ولی در حال حاضر کشت می  براي تولید علوفه

گردد. الزم به ذکر است کـه بـذر ایـن نمونـه ینمکشت  

آوري ذخـایر ژنتیکـی جـنس بومی شده در طـرح جمـع

آوري و بـه بانـک ژن ارسـال جمـع  1380شبدر در دهه  

). ایــن جــنس در منــاطق 2009شــده اســت (عباســی، 

ي محلی: ساري یونجه در زنجـان، هاناممختلف کشور به  

هلوگیا در کهگیلویه و بویر احمد، شاه افسـر یـا یونجـه م

گل زرد در کرمـان و سـبیت زرد یـا سبیسـت بـاغی در 

ژنتیکی نمونه  258). تعداد  2جدول  مشهد معروف است (

هـاي اجـراي رغم کاهش بارندگی سـالاز این جنس علی

آوري گردید. در این تحقیق قریب به اتفاق تحقیق، جمع

بدر شیرین در سطح کشـور مـورد مناطق رویشی گیاه ش

هاي هـا از اسـتانجستجو قرار گرفت. بیشـترین جمعیت

، 29،  57کرمان، کرمانشاه، همدان و زنجان به ترتیب بـا  

  ).2جدول آوري گردید (ژنتیکی جمعنمونه 22،  22

در  M. dentatusگـزارش بـراي تنهـا بـا توجـه بـه 

ن کشور از منطقه قزقلعه در جنوب جنگـل گلسـتان، ایـ

 .Mیی از هانمونـهمنطقه بازدید شد. در ایـن جسـتجو، 

officinalis   در ابتداي دوراهی دشـت بـه جـاده چمـن

آوري گردیـد، در جنگـل گلسـتان مشـاهده و جمـع-بید

یی از شبدر شیرین که هانمونهادامه با رسیدن به قزقلعه  

هنوز در مرحله رویشی بودند و بذري نداشتند در حاشیه 

دره دیده شد که به علت چـرا توسـط آب جاري در کف  
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آوري بذر وجود نداشـت. لـذا مجـددا در دام امکان جمع

این منطقه مورد کاوش قـرار گرفـت. در ایـن  1393مهر  

جستجو، از سمت منطقه دشت (در شهرستان جاجرم) و 

دره منتهی به قزقلعه که در وسط آن نهـر بـاریکی از آب 

هایی از نمونـهنیز در جریـان بـود منطقـه بازدیـد شـد و 

متـــري قزقلعـــه مشـــاهده و  100شـــبدر شـــیرین در 

  ).1شکل آوري گردید (جمع

آوري شـده در شـکل یـک هاي جمـعپراکنش گونـه

 .Mشود. نشان داده شده است. همچنان که مشاهده می

indicus   در شمال، شرق، جنوب و جنوب غـرب کشـور

 M. officinalisو  M. albusپراکنش دارد. در حالیکـه 

غرب، مرکـز و   شمالي شمال شرق، شمال،  هاقسمتدر  

غرب کشور گسترش دارند. منطقه کارواندر در شهرستان 

از آن   M.sulcatusخاش در بلوچستان به دلیل گزارش  

آوري برخوردار بود. مواد منطقه از اهمیت زیادي در جمع

شـکل آوري گردیـد (این منطقه در دو سال متوالی جمع

1 .(M. dentatus  ي خراسان شـمالی و هااستاندر مرز

در استان سیستان و بلوچستان  M. sulcatusلستان و گ

در شکل یـک نشـان داده   Sو    Dکه به ترتیب به حروف  

ها را بـر طبـق آدرس منـابع و شده است محل این گونـه

  ).1شکل  دهد (تحقیقات قبلی نشان می

  

  هاي پراکنش ویژگی مکان

براي آماره  پراکندگی  و  مرکز  به  تمایل  هاي 

داشتند  شبدرهاهایی که  مکان آنجا رویش  در  ي شیرین 

نمونه   3در جدول   پراکنش  ارتفاع  آمده است.  از   -11ها 

در   مازندران  استان  بابلسر  شهرستان  در   .Mمتر 

indicus    متري سطح دریا در شهرستان    3090تا ارتفاع

  9/1471با میانگین    M. officinalisنورآباد لرستان در  

می تغییر  ارتفامتر  پراکنش  جمعکرد.  محل  آوري  ع 

بیشترین يهانمونه  بود.  نرمال  توزیع  داراي  ژنتیکی 

ارتفاعات  نمونه  از  جمع   2200تا    1200ها  آوري  متري 

دقیقه   21و  درجه    40ها از طول جغرافیایی  شدند. نمونه

آوري شدند. در این  دقیقه شرقی جمع  50درجه و    60تا  

نمونه بیشترین  طولویژگی  از  وها  کشور  غربی  از   هاي 

ها از عرض  آوري شدند. نمونهدرجه جمع   48تا    45مدار  

تا    11درجه    27جغرافیایی   دقیقه    08درجه    39دقیقه 

). در ویژگی سنگی  3جدول  آوري گردیدند (شمالی جمع

هاي بدون سنگ  ینزمها از  آوري، نمونهبودن محل جمع

  آوري شدند. تا کامال سنگالخی جمع

ي زراعی  هامکانها از  در این ویژگی، بیشترین نمونه

آوري، از  آوري شده بودند. زهکشی خاك محل جمعجمع 

تا  هاخاك زهکش  بدون  زهکش  ینزمي  با  سنگی  هاي 

نمونه  بیشترین  که  بود  متغییر  حد  از  از  بیش  ها 

جدول  آوري شده بودند (یی با زهکش کامل جمعهامکان

تعداد  3 از    نمونه  23).  زهکش  ینزمژنتیکی  با  هایی 

شدند.  جمعناقص   شیرین  ها نمونهآوري  شبدر  بطور ي 

  ، آوري شدند از مناطق غیر شور تا شوري کم جمع  ه عمد

ي آذربایجان  هااستان آوري شده از  ولی هشت نمونه جمع 

ژنتیکی)، گلستان  نمونه   2ژنتیکی)، فارس (نمونه  2غربی (

(نمونه  2( هرمزگان  و  از نمونه  2ژنتیکی)  ژنتیکی) 

جدول آوري شدند (وسط تا باال جمعمناطقی با شوري مت

3.(  

ذخایر   کننده  تهدید  و  ژنتیکی  فرساینده  عوامل  در 

چراي  همان  که  زیستی  عوامل  شیرین،  شبدر  توارثی 

و   مراتع  مجاور  هاعرصهمفرط  مناطق  یا  طبیعی  ي 

با ینزم مرتبط  عوامل  همچنین  و  هستند  زراعی  هاي 

مهم از  زراعت  قبیل  از  زرع  و  تهدید  ترین  کشت  عوامل 

درصورتی بودند.  تهدیدات  کننده  حاضر  حال  در  که 

دلیل    ،صنعتی به  خاکی  بادي  فرسایش  و  سوزي  آتش 

نمونه  از  اینکه  داشتند  قرار  باغات  و  مزارع  کنار  در  ها 

عوامل مهم فرساینده ژنتیکی ذخایر توارثی شبدر شیرین  

  ). 3جدول نبودند (

بذر کشت  با  سیستماتیکی:  واحد    هاي شناسایی 

واحد  جمع  شناسایی  و  مزرعه  در  شده  آوري 

شدند   شناسایی  گونه  سه  مجموعا  آنها  سیستماتیکی 

ساله و یا دوساله  )، همچنین عادت گلدهی یک2جدول  (

ها تعیین گردید. در سال اول پس از گلدهی  بودن نمونه

تعداد   ها،  یکساله  نمونه  36نمونه  گونه  از   .Mژنتیکی 

indicus    از  ژنتیکی  نمونه   22وM. officinalis  

ژنتیکی دیگر اگرچه شبدر شناسایی شدند. دویست نمونه

لذا   نرفتند  گل  به  اول  سال  در  چون  ولی  بوده  شیرین 

ها در  شناسایی آنها مشخص نگردید. این نمونهواحد گیاه

  سال دوم به گل رفته و شناسایی شدند. از این مجموعه

M. albus    ژنتیکی) و  نمونه  21(تعدادM. officinalis 

  ژنتیکی) را تشکیل دادند. نمونه 179(تعداد 
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  ، گونه و نام محلی آنها يآوربه تفکیک استان محل جمع  شده يآورن جمعیر یشبدر ش یکیتعداد منابع ژنت .2جدول  

Table 2. Collected accessions regarding to their origins, species, and local names 
 

Local name ینام محل  
شناسایی  گونه

 شده 

تعداد 

ژنتیکینمونه  
Province ف یرد استان  

  
Melilotus 

officinalis, M. 
albus 

20 AzarbayjanGharbi 
  جانیآذربا 

یغرب  
1 

  M. officinalis 5 AzarbayjanSharghi 
آذربایجان  

 شرقی
2 

  
M. officinalis, 

M. albus 
4 Ardabil لیاردب  3 

  M. officinalis 1 ALborz 4 البرز 

Shams  شمس M. indicuss 3 Baluchestan 5 بلوچستان 

Shodar شودر M. indicuss 2 Boushher  6 بوشهر 

  
M. officinalis, 

M. albus 
8 CharmahalvaBAkhtiyari 

چهارمحال و 

ي اریبخت  
7 

Sebistbaghi, Sebist 
Golzard 

سبیست  

ا) باغیکسی(سب  

 سبیست گل زرد

M. officinalis, 
M. albus, M. 

indicus 

14 Khorasan e Razavi 
خراسان 

 رضوي 
8 

Younjeh Mar 
ونجه مار (در ی

روان) یش  
M. officinalis, 5 Khorasan e Shomali 

خراسان 

 شمالی 
9 

Sari Younjeh  ساري یونجه M. officinalis, 
M. albus 

22 Zanjan  10 زنجان 

  
M. officinalis, 

M. albus 
21 Semnan  11 سمنان 

Younjehzard  یونجه زرد M. officinalis, 
M. indicus 

6 Fars  12 فارس 

YounjehGhorooleh ونجه قروله ی  M. officinalis, 
M. albus 

4 Kordestan 13 کردستان 

Shah Afsar, 
YounjehGoghzard, 

YounjehAsbi 

ونجه  یشاه افسر، 

ونجه یگل زرد، 

یاسب  

M. officinalis, 
M. indicus 

57 Kerman 14 کرمان 

  
M. indicus, 

M. officinalis 
29 Kermanshah 15 کرمانشاه 

Mahloogia گیامهلو  M. officinalis 12 KohgielouyehvaBoyrahmad 
ه و  یلوکهگی

ر احمدیبو  
16 

  M. officinalis 1 Golestan 17 گلستان 

Younjehzard ونجه زرد ی  M. officinalis 8 Lorestan 18 لرستان 

  
M. officinalis, 
M. albu, M. 

indicus 

16 Mazandaran  19 مازندران 

YounjehGolzard ونجه گل زردی  M. indicus 4 Hormozgan 20 هرمزگان 

  
M. officinalis, 

M. albus 
22 Hamedan  21 همدان 

   258 Total  22 جمع 
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  شدند  يآورجنس شبدر شیرین در ایران که در این تحقیق جمع  يهاگونهپراکنش  .1شکل 

Fig. 1. Distribution of collected Melilotus species in Iran 

  

نهایت می از  در  تحقیق  این  در  گفت  ي  هاگونه توان 

M. albus  ،M. indicus    وM. officinalis    ترتیب به 

نمونه (فارغ از یک یا دوساله بودن آنها)    201و    36،  21

  آوري گردید. جمع 

ژنتیکی همچنین در مزرعه، از هر گونه تعدادي نمونه

گذاري ایزوله شدند.    ها توسط پاکتقبل از باز شدن گل

شده  هاگلصددرصد    M. indicusدر    تنها ایزوله  ي 

تبدیل به بذر شدند ولی در دو گونه دیگر این طور نبود،  

این موضوع نشان داد که   همچنان که    M. indicusلذا 

در منابع ذکر شده است خودگشن بوده درصورتی که دو 

  گونه دیگر دگرگشن بودند. 

  

  بحث

مختلفهاناموجود   (  ي  گیاه  این  )  1جدول  براي 

نشان دهنده توجه خاص کشاورزان و زراعین به این گیاه  

در  یم استفاده  پتانسیل  گیاه  این  لذا  ي  هانظامباشد. 

به عدم بارندگی در زمان  زراعی را دارد. از طرفی با توجه  

بذ دلیل  هاعرصهدر    ها ررسیدن  به  طبیعی  ي 

دریسالخشک  پی  براي   هاي  شانس  بیشترین  پی، 

آبراهه این گیاه در کنار  و  برداشت بذر  ها، حاشیه باغات 

جدول   که  آنچنان  و  بود  مزارع  مناطق    3مرز  (ویژگی 

می نشان  این جنس)  بیشترین  پراکنش  از    هانمونهدهد 

جمع مناطقی  بودندچنین  شده  دیگر  ؛  آوري  عبارت  به 

جمعنمونه  ژهاي  تنوع  میزان  حداقل  شده  نتیکی  آوري 

می ایران  این  در  گیاه  این  کم  براي  شرایط  در  که  باشد 

مطالعه   این  در  و  داشته  شناسایی  قابلیت  نیز  باران 

است جمع  باران ممکن  پر  لذا در سال  است.  آوري شده 

آوري شده تنوع بیشتري از آنچه که در این تحقیق جمع 

در خصوص   نکته  این  ذکر  آید.  بدست  هاي  یژگیواست 

جمع که    هانمونه ري  آومناطق  است  ي  هانمونه ضروري 

از  جمع  شده  داراي هامکانآوري  و  غرقاب  یا  و  شور  ي 

(جدول   ناقص  بهره  3زهکشی  براي  اهمیت  داراي   (

هستند چنین  ؛  برداري  هستند  یژگیوزیرا  صفاتی  هایی، 

بکارگیري   براي  در  يشبدرهاکه  هاي  ین زمشیرین 
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دنیحاشیه  نقاط  از  برخی  در  غرقاب  و  شور  توسط اي  ا 

) و  2006،  و همکاران  محققین مختلف دنبال شده (راجر

شده  انجام  آنها  از  برداري  بهره  براي  متعددي  تحقیقات 

  ).2010و همکاران، 1ز؛ نیکل2006است (

راینال و  کلمو  نظر  اساس  ، )1981(  2بر 

که در  M. officinalisو  M. albusژنتیکی از هاينمونه 

می گل  به  دوم  جز  سال  اجباري  هانهگوروند  دوساله  ي 

یی که در  هانمونهشوند. ولی ي میبنددستهشبدر شیرین 

می گل  به  دوم  و  اول  جزو  سال  دوساله هاگونه روند  ي 

  ).  1981شوند (کلمو و راینال، بندي میاختیاري دسته 

ژنتیکی یکسـاله، دو يهانمونـهقابل ذکر است وجـود 

شـبدر شـیرین ساله و چند ساله حتـی در یـک گونـه از 

و 3باشـد (کاسـپربورفرآیندي معمول در ایـن جـنس می

توان ذکر کرد در مجموعه ). بنابراین می1962همکاران،  

را  M. officinalisنمونـه از  22آوري شده تعـداد جمع

 .Mو  M. officinalisنمونه از  200دوساله اختیاري و 

albus    ی دادند. از طرفي اجباري تشکیل میهادوسالهرا

 .Mدهنـد، نشـان می 2و جـدول  1همچنان که شـکل 

indicus  ي گــرم و معتــدل در هاجلگــهدر  هعمــدبطــور

ــور و در  ــوب کش ــرق و جن ــزر و ش ــاي خ ــیه دری حاش

  M. albusقصرشیرین در غرب کشور پراکنش دارد؛ ولی  

در منـاطق مرتفـع و سـرد گسـترش  M. officinalisو 

کوهسـتانی  منـاطق M. albusدارند. در ایـن دو گونـه، 

سرد شمال غرب، شمال و شمال شرق را بیشـتر تـرجیح 

). بـه عبـارت دیگـر جـدایی اقلیمـی و 1شـکل  دهد (می

نسبت بـه دو گونـه  M. indicusجغرافیایی در پراکنش 

باشد. لذا در بهـره بـرداري از ایـن دیگر کامال مشهود می

  منابع بایستی به این نکته توجه شود.

در گـزارش  M. sulcatusسـاله، ي یـکهانمونـهدر 

از شهرستان خاش گـزارش شـده بـود،   )2001(موسوي  

آوري ي جمـعهانمونـهولی در این تحقیق ایـن گونـه در 

ــه جــاي آن  ــد، ب شــده از ایــن منطقــه شناســایی نگردی

). قابل 1شکل شناسایی شد ( M. indicusیی از هانمونه

ذکر است که بافت رویشی دو گونه خیلی شـبیه بـه هـم 

هـاي هایی بـا چینداراي نیام M. indicusباشد ولی می

 
1 Nichols 
2 Klemow and Raynal 

3 Kasperbauer 

هــا ایــن چین M. sulcatusباشــد ولــی در مشــبک می

). تمامی 2001مارپیچی و متحدالمرکز هستند (موسوي، 

آوري شده از خاش که در مزرعـه کشـت ي جمعهانمونه

  هاي مشبک بودند.هایی با چینشدند داراي نیام
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  شبدر شیرین  ي هانمونه يآورمحل جمع يهایژگیو ی ل به مرکز و پراکند گیتما  توصیفی يهاآماره .3جدول 

Table 3. Descriptive parameters of dispersion and central tendency for the characteristics of Melilotus collection site's (CS) 
characteristics  

  ن یانگیم

Mean 

استاندارد يخطا  

 
Standard 

error 

  نما (مد) 

Mod 

انحراف  

  استاندارد 

Standard 
deviation 

  نهیکم

Minimum 

  نهیشیب 

Maximum 

Collection 
site's 

characteristics 

 * ویژگی مکان

349761.5 1954.7 361615 24020.1 271138 390827 

Geographical 
latitude 
(degree, 
minute, 
second) 

  ییای عرض جغراف

  ، ثانیه) دقیقه (درجه، 

493644.6 3272.7 531300 40215.7 402100 605024 

Geographical 
altitude 
(degree, 
minute, 
second) 

  ییای طول جغراف

 ) ثانیه ، دقیقه جه، (در

1471.3 52.5 985 649.3 -11 3090 
Geographical 
altitude (m) 

  ییا یارتفاع جغراف

  ) نمره(

  0  0 9 
View of CS 

(score) 
 ) نمره (  ا منظری نما 

6.2 1.0 2 7.7 0 25 
Slope of CS 

(score) 
 ) نمره(  بیش

  2  1 9 
Land form of 

CS (score) 
 ) نمره(  نیشکل زم

  6  0 9 
Level of CS 

(score) 
 ) نمره(  مکان برداشت

  5  1 9 
Soil texture 

(score) 
 ) نمره(  بافت خاك

2.6 0.1 2 1.2 0 5 
Stoniness 

(score) 

  ن یبودن زم یسنگ

 ) نمره(

1.9 0.1 2 0.7 1 4 
Soil depth 

(score) 
 ) نمره(  عمق خاك

2.7 0.1 3 0.9 1 4 
Drainage 
(score) 

 (نمره)  یزهکش

3.3 0.0 3 0.5 2 4 
Soil pH 
(score) 

 (نمره)   pHخاك 

1.3 0.0 1 0.6 1 4 
Soil salt 
(score) 

  (نمره)  نیزم  يشور

1.1 0.0 1 0.4 1 3 
Soil acidity 

reaction 
(score) 

  ته خاك یدی واکنش اس

 ) نمره(

  6  0 9 
Soil color 

(score) 
 ) نمره(  رنگ خاك

2.0 0.1 3 1.5 0 4 

Erosion factor 
(EF) of 

cultivation 
(score) 

  نده زراعت یعامل فرسا

 ) نمره(

2.0 0.1 3 1.4 0 4 
EF of 

irrigation 
(score) 

  يارینده آب یعامل فرسا

 ) نمره(

0.6 0.1 0 1.1 0 3 
EF of 

fertilization 
(score) 

  ي نده کودیعامل فرسا

 ) نمره(

1.5 0.1 0 1.6 0 4 
EF of wind 

(score) 
 (نمره)  ندهیعامل فرسا
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  ن یانگیم

Mean 

استاندارد يخطا  

 
Standard 

error 

  نما (مد) 

Mod 

انحراف  

  استاندارد 

Standard 
deviation 

  نهیکم

Minimum 

  نهیشیب 

Maximum 

Collection 
site's 

characteristics 

 * ویژگی مکان

2.5 0.1 3 1.4 0 4 
EF of 

biological 
(score) 

  یستینده ز یعامل فرسا

 (نمره) 

0.3 0.1 0 0.9 0 4 
EF of fir 
(score) 

  نده آتشیعامل فرسا

 (نمره) 

0.9 0.1 0 1.4 0 4 
EF of 

industrial 
(score) 

 ینده صنعتیعامل فرسا

 (نمره) 

0.7 0.1 0 1.5 0 4 
Something 
else of EF 

(score) 

  گری نده دیعوامل فرسا

 (نمره) 

  2  0 2 
Type of CS 

(score) 

  يآورپ منطقه جمعیت

 (نمره) 

  4  0 9 
Type of 

neighbor's CS 
(score) 

  پ منطقه مجاوریت

 (نمره) 

  در بخش روش تحقیق آورده شده است.   يآوردر فرم اطالعات جمع يآورمحل جمع هايیژگیو: کد مربوط به هر یک از *

* The code associated with each CS characteristic is provided in the survey form presented in Materials and 
Methods. 

 

اي در شـبدر شـیرین یـهکومارین یک ماده ضـد تغذ

ــت ــه، اســ ــوع در گونــ ــاده داراي تنــ ــن مــ ها و ایــ

و  (عباســی باشــدایــن گیــاه می يژنتیکیيهانمونــه

 ي. کمتــرین مقــدار آن در منــابع بــرا)2017 همکــاران،

ــه ــل ییهاگون ــت M. dentatus مث ــده اس ــزارش ش  گ

پـراکنش   .)1981،  2؛ گوپلن1997،  1کریس و بروان(مک

و   خراسـان شـمالی  هاياستانمرز  این گونه در ایران در  

شهرســتان جــاجرم، منطقــه دشــت و قلعــه  در گلســتان

محـاط در ارتفاعـات جنـوبی   يهـادرهقدیمی قزقلعه در  

). گونـه 2001  ،جنگل گلستان ذکر شده است (موسـوي

دیگري که از نظر مقدار پـایین کومـارین حـایز اهمیـت 

است که طبق گزارش موسوي  M. sulcatusاست گونه 

در جنوب شرق کشور دیده شده اسـت. ایـن دو   )2001(

گونــه در ایــن تحقیــق در منــاطق جســتجو شــده دیــده 

شده در این تحقیق از خاش   يآورجمع  يهاگونهنشدند.  

M. indicus ــ ــایی  M. officinalisه و از قزقلع شناس

ها بـا توجـه بـه سـال  یها در طـد ایـن گونـهیشدند. شا

 ین آن و از طرفــــین پــــائیومــــارکو  کیخوشــــخورا

ن رفته یدام از ب  يتوسط چرا  یدر پ   یپ   يهایسالکخش

 
1 McKersie and Brown 

2 Goplen 

ق یـن تحقیـه در اکـار محـدود شـده  ینش آن بسکا پرای

ه کآن موفقیتی در پی نداشت. البته همچنان    يآورجمع

ترین از مهم  یکیدام    يدهد چراینشان م  3ج جدول  ینتا

لـذا ایـن عوامل فرسایش ژنتیکی این جنس بوده اسـت.  

ــه ــن دو گون ــه وضــعیت ای ــق نشــان داد ک  .M( تحقی

sulcatus  وM. dentatus( در معرض تهدیـد انقـراض 

به هاي مسئول  زمانبایستی سا  بنابراین  ،باشدمی  ژنتیکی

  توجه داشته باشند.این نکته 

 M. messangensis ،M. neapolitanus هايگونه

در منابع مختلف از جمله فلور ترکیـه،  M. polonicaو 

از   يآورفلور ایرانیکا و فلور شوروي بدون ذکر محل جمع

اند. هیچ نمونه هرباریومی از ایـن سـه ایران گزارش شده

(موسـوي،   ود نـداردجـو  گونه اخیـر در هربـاریوم ایـران

ها نیــز در ایــن تحقیــق بــه ویــژه در . ایــن گونــه)2001

  دند.شمالی دیده نش يهااستان

  

  گیرينتیجه

وجود پراکنش طبیعی داخل کشور و تنـوع ژنتیکـی 

شبدر شیرین براي صفات مختلـف  يهاگونهبین و داخل 

بهره برداري از این گیاهان   ،تعداد روز تا گلدهی  از جمله

رشـدي گیاهـان در   هـايیژگیو  نماید.را امکان پذیر می
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ایـن کـه  از جمله پتانسیل تولید علوفه، نشـان داد  مزرعه

برابـر و یـا  ایـران منابع ژنتیکی شـبدر شـیرین  صفت در

حقیقی (مرسوم)   يشبدرهابیشتر از مقدار این صفت در  

 ،تولیـد علوفـه  بـرايلذا این گیاهـان  گزارش شده است.  

لذا پیشـنهاد   زراعی را دارند.هاي  نظامقابلیت استفاده در  

احیاي منـابع ژنتیکـی دگرگشـن کـه داراي که    شودمی

جهـت بهـره بـرداري بـا   ،ذخیره بـذري پـایینی هسـتند

ــتفاده از  ــاروشاس ــرد. يه ــورت گی ــه ص ــابی  ایزول ارزی

وري شـده آاي پتانسیل تولید منابع ژنتیکی جمعمقایسه

یک ساله و دوساله با   يهاگونهدر این تحقیق به تفکیک  

برداري در تحقیقات به زراعی مرسوم براي بهره  يهالگوم

شوري و   يهاتنشارزیابی نسبت به    ت پذیرد.رنژادي صو

در این مجموعه   خشکی براي دسترسی به منابع متحمل

 انجام شود.
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Extended abstract 

 Introduction: One of approaches to reach sustainable agriculture is to exploit crop diversity, especially 
in legume species. Since Melilotus spp. (sweet clover) is a forage crop with a suitable yield especially in the 
marginal lands; therefore collection and characterization of this germplasm is the first effective step for its 
conservation and utilization in the country. Few accessions of Melilotus genetic resources had been collected 
in the National Plant Gene Bank of Iran, before this study. 

Materials and Methods: Sweet clover genetic resources were collected all over the country using 
standard descriptors during two years. Twenty-six characteristics of collection sites were recorded and their 
descriptive statistics were estimated. The collected materials were planted in an experimental field to identify 
their life cycle. The seeds of collected germplasms were conserved in mid (2-4 °C)- and long (-20 °C)-terms 
conditions for further using. 

Results: A total of 258 accessions were collected. The geographical altitude of plant origin differed from 
-11 m in Babolsar to 3090 m in Noor Abad in Lorestan. The materials were mostly collected from non-saline 
habitats. However, eight accessions were collected from mid to high salinity locations. Taxonomically, M. 
albus, M. officinalis, and M. indicus were identified with a number of 21, 201 and 36 accessions, 
respectively. M. dentatus and M. sulcatus, which have been mentioned in the former researches in Iran, were 
not collected in the recent study. 

Conclusion: The collected germplasms from marginal lands (saline, low drainage and low fertility lands) 
may be tolerant to such marginal lands, therefore they can be exploited for the future research. All M. indicus 
species were annual; whereas there were annual as well as facultative and obligate biennial accessions in the 
two other species. Lack of access to M. dentatus and M. sulcatus may be an alarm that they may be 
threatened species in the country. Collected materials in this study along with the former collection in the 
Iranian National Plant Gene Bank (80 accessions) have provided high potentials of Melilotus genetic 
resources for exploitation in the further.  

Keywords: Accession, Gene Bank, Germplasm 

Highlights:  
1- The three-fold increase in the Melilotus germplasms in the ex-situ conservation system. 
2- Alarm for M. dentatus and M. sulcatus which may be threatened with extinction in the country.  
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