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چکيده

ــت و زرع  ــع کش ــوع در مناب ــود تن وج
ازجملــه علوفــه، يکــي از راه هــای تحقق 
کشــاورزي پايــدار اســت. بــا توجــه بــه 
محدوديــت منابــع آب و خــاک و رقابــت 
زراعت  هــاي مختلــف، بهتريــن روش 
افزايــش تولیــد علوفــه، افزايــش عملکرد 
در واحــد   ســطح، بــا اســتفاده از منابــع 
ايــن  در  مي باشــد.  ژنتیکــی   بومــی 
راســتا، جمــع  آوري، ارزيابــي و اســتفاده 
ــه اي  ــان علوف ــي گیاه ــع   ژنتیک از مناب
مســتقیم  کارگیــری  بــه  به  منظــور 

ــیل  ــا پتانس ــد ب ــام جدي ــاد ارق ــا ايج ي
ژنتیکــي   برتــر، حايــز اهمیــت مي باشــد. 
تنــوع ژنتیکــي اولیــه يــا ثانويــه در 
گراس  هــای  و  لگوم  هــا  از  بســیاري 
علوفــه اي کشــور وجــود دارد کــه جــزء 
  )Accessions نمونه های ژنتیکــی)
و  مي باشــند  منطقــه  هــر  بومــي 
درگذشــته، مــورد کشــت و بهره  بــرداري 
بوده  انــد. اســتفاده از ايــن منابــع، در 
رســیدن بــه پايــداري تولیــد علوفــه در 
سیســتم هاي کشــاورزي، به  ويــژه در 
مقابله بــا تنش هــاي محیطــي روز  افزون 
ــتي،  ــتم هاي تک  کش ــز از سیس و پرهی

عــاوه بــر تولیــد مــواد غذايــي متنــوع 
ــول  ــاال در فص ــه اي ب ــا ارزش تغذي و ب
متفــاوت، به  دلیــل بهبــود حاصلخیــزي 
خــاک توســط برخــي از ايــن گیاهــان، 
ــوالت  ــرد محص ــش عملک ــث افزاي باع
بعــدي مي شــوند. در ايــن پژوهــش، 
ــان در  ــن گیاه ــتفاده از اي ــت اس قابلی
سیســتم هاي زراعــي، بــراي رســیدن به 
پايــداري تولیــد علوفــه، مورد بحــث قرار 

ــت. گرفته اس

کلمــات کليــدی: گياهــان علوفــه ای، 
نمونــه   ژنتيکــی، تنــوع ژنتيکــی
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مقدمه

وجــود تنــوع در منابــع کشــت و زرع 
ازجملــه علوفــه از راهکارهــای کشــاورزي 
پايــدار اســت. گیاهــان علوفــه اي جايــگاه 
ــاز  ــژه اي در تولیــد پروتئیــن مــورد نی وي
ــواد  ــن م ــیر( و تامی ــت و ش انسان)گوش
اولیــه پوشــاک و ســرپناه دارنــد. بــر 
اســاس آمــار، مجمــوع تولیــد محصــوالت 
شــبدر،  يونجــه،  شــامل:  علوفــه ای 
معــادل9/76  ســورگوم،  و  اســپرس 
میلیــون تــن اســت کــه حــدود 49درصد 
کل تولیــد گیاهــان علوفــه ای کشــور 
را تشــکیل می  دهــد)وزارت کشــاورزی، 
1397(. Kamalzadeh و همــکاران)2008( 
ــد  ــه تولی ــد ک ــان دادن ــی نش در تحقیق
مجمــوع منابــع علوفــه کشــور 63/5 
میلیــون تــن می باشــد و بــا توجــه مقــدار 
ــا  نیــاز علوفــه ای کشــور در علوفه هــا ی ب
ــل  ــه حاص ــد علوف ــاال، همانن ــت ب کیفی
ــه  ــا، ب ــه ای و کنجاله ه ــان علوف از گیاه
میــزان 5/6 میلیــون تــن کمبــود  وجــود 
دارد. لــذا توجــه بــه امــر تولیــد گیاهــان 
علوفــه ای بــا کیفیــت بــاال، يکــی از 
ــه در  ــود علوف ــران کمب ــای جب راهکاره
ــن  ــم تري ــی از مه ــد. يک ــور می باش کش
ــکار،  ــن راه ــه اي ــیدن ب ــل در رس عوام
ــه   ــد علوف ــرای تولی ــذر الزم ب ــن ب تامی
ــور  ــور در کش ــا و طی ــرای دام ه ــي ب کاف

ــت. اس
 بنابرايــن بهــره بــرداری مناســب از منابع 
ــد  ــه ای، می توان ــان علوف ــی گیاه ژنتیک
ــذر را  ــد ب ــاز تولی ــورد نی ــم م ژرم پاس

ــد. تامیــن نماي
حفاظــت، بــه عنــوان يــک سیســتم 
ــت  ــده اس ــف ش ــع تعري ــت مناب مديري
کــه طــي آن بیشــترين ســود و منفعــت 
ــود؛  ــی ش ــد م ــر تولی ــل حاض ــراي نس ب
ــاي  ــل ه ــود نس ــه س ــه ب ــدون اينک ب
آينــده آســیب و ضــرري برســاند  )1980 
IUCN/UNEP/WWF.(. ارزش حفاظــت 

ــه منظــور اســتفاده در  ــي ب ــر توارث ذخاي
ــل  ــه اي، حداق ــان علوف ــژادي گیاه ــه ن ب
بــراي 90 ســال اســت کــه شــناخته 
شــده اســت. لــذا تاکیــد بــراي حفاظــت 
ذخايــر توارثــي گیاهــي از 1960 افزايــش 
يافتــه اســت )Collins, 1993(. اولیــن 
مرحلــه در يــک برنامــه بــه نــژادي 
يــک  ارزيابــي  و  جمــع آوري  موفــق، 
ــاه  ــم گی ــي از ژرم پاس ــه جامع مجموع
ــژادي از  ــه ن ــه، ب مربوطــه اســت. در ادام
تنــوع ژنتیکــي درون مجموعــه اســتفاده 
ــوع  ــود تن ــه وج ــت آن ب ــرده و موفقی ک
ــده،  ــع آوري ش ــه جم ــي مجموع ژنتیک
 ,Williams ;1987 ,Clements(بســتگي دارد
ــرداری  ــت و بهره ب ــد حفاظ 1987(. فراين
از منابــع ژنتیکــي کشــور بــا جمــع آوري 
ژرم پاســم گیاه مربوطه از سراســر کشــور 
ــتاندارد  ــرايط اس ــا در ش ــداري آنه و نگه
ــن  ــي اي ــپس ارزياب ــود؛ س ــروع می ش ش
ــع  ــواد ژنتیکــي باعــث شناســايي مناب م
مهــم پُرپتانســیل در صفــات کّمــي و 
کیفــي مــی شــود. در نهايــت بــا اســتفاده 
از آنهــا در برنامه هــای پیــش بــه نــژادی و 
بــه نــژادی، معرفــي رقم هــاي مناســب و 
ســازگار بــا شــرايط متفــاوت آب و هوايي 

ــود. ــام مي ش ــور انج کش
نمونه هــای  شــده،  اصــاح  ارقــام 
 ژنتیکی)Accessions(بومــي و نمونه هــاي 
ــه زراعــي،  ژنتیکــی  وحشــي در هــر گون
ــه را تشــکیل  ــه آن گون ــي اولی ــه ژن خزان
مي دهنــد. زمانــي کــه بــه نژادگــران 
نتواننــد آلل هــاي مــورد نظرشــان را 
از خزانــه ژنــي اولیــه بدســت آورنــد، 
ــومین را  ــن و س ــي دومی ــاي ژن خزانه ه
 Morris and Greene(.جســتجو مي  نمايند
)2001; Isobe et al 2002; Fehr,1987

. اهمیــت گونه هــاي وحشــي در تشــکیل 
خزانه هــاي ژنــي دومیــن و ســومین 
کــه  صورتــي  در   .)Fehr,1987(اســت
ــا گونه هــاي  گونه هــاي وحشــي اي کــه ب
ــد،  ــدن دارن ــه ش ــت دورگ ــي قابلی زراع

بــر حســب توانايــي در دورگ گیــري، 
خزانه هــاي ژنــي دومیــن و ســومین 
عنــوان  بــه  مي دهنــد.  تشــکیل  را 
 T.مثــال بــراي شــبدر قرمز،گونه هــاي
ــي  ــه ژن diffusum  وT. pallidum  خزان
 T. alpestre L،T. دومیــن و گونه هــاي
 heldreichianum )Gibelli and Belli(
  Hausskn.، T. medium، T. noricum
ــي  ــه ژن ــوان خزان ــه عن و T. rubens  ب
ســومین معرفــي شــده انــد. بــراي شــبدر 
 T. argutum., T. گونه هــاي   ســفید 
بــه   nigrescens, and T. uniflorum
عنــوان خزانــه ژنــي دومیــن و گونه هــاي 
 T. ambiguum and T. isthmocarpum
بــه عنــوان خزانــه ژنــي ســومین تعییــن 
 Morris ;2002 ,.Isobe et al( شــده اند

 .)2001  ,and Greene
  مراکــز بانــک  ژن گیاهــي بــا جمــع آوري 
ــي، از  ــک گیاه ــوع ژنتی ــت از تن و حفاظ
ــت  ــط زيس ــداري محی ــي پاي ارکان اصل
ــتند.  ــاورزی هس ــتبوم کش ــر زيس در ه
ــي  ــک گیاه ــوع ژنتی ــری از تن ــره گی به
ــتفاده از  ــموم، اس ــرف س ــش مص درکاه
ــه آفــات  نمونه هــاي متحمــل و مقــاوم ب
شکســتن  گیاهــي،  بیماري هــای  و 
چرخه هــاي زندگــي آفــات و امــراض 
ــي  ــوع گیاه ــتفاده از تن ــا اس ــي ب گیاه
مختلــف  مکان هــاي  و  زمان هــا  در 
کودهــاي  مصــرف  کاهــش  درکنــار 
ــت  ــان تثبی ــرد گیاه ــا کارب ــیمیايي ب ش
ــا،  ــت قارچ ه ــروژن و همزيس ــده نیت کنن
ــاي ژن در  ــالت  بانک ه ــن رس از مهم تري
ــمت  ــه س ــیدن ب ــتي و رس ــت زيس امنی
بوم ســازگان کشــاورزی پايــدار مي باشــد. 
ــي  ــي مل ــک  ژن گیاه ــتا بان ــن راس در اي
ــر  ــي ذخاي ــا جمــع آوري و ارزياب ــران، ب اي
علوفــه اي کشــور،  گیاهــان  ژنتیکــي 
پتانســیل مناســبي از ايــن ژرم پاســم را 
ــرداري ايجــاد نمــوده اســت  ــراي بهره ب ب
ــه  ــه طــور خاصــه ب ــه، ب ــن مقال ــه اي ک

ــردازد. ــوع می پ ــن موض ــی اي بررس
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لگوم هاي علوفه اي
از مهم ترين گياهان علوفه اي که در کشور 
مي توانند در توليد و جبران کمبود علوفه 
باشند،  باال نقش مهمي داشته  با کيفيت 
گياهان خانواده نخوديان هستند. لگوم هاي 
از  باال  تغديه اي  ارزش  بر  عالوه  علوفه ای 
نظر پروتئين و ساير مواد غذايي، به دليل 
همزيستي با باکتري هاي همزيست، قادر 
به تثبت نيتروژن هوا و افزايش حاصلخيزي 
خاک براي کشت بعدي مي باشند. از طرفي 
اين گياهان در تناوب با غالت، يکي از اجزاي 

اصلي لي فارمينگ در ديم زارها هستند. 
به  رسيدن  در  علوفه اي  لگوم هاي  لذا 
پايداري در سيستم هاي زراعي از عناصر 
جداناپذير چنين سيستم هايي  و  اساسي 
 Frame,1998،1384عليزاده( مي باشند 

.)et al
   خوشبختانه کشور ايران، مرکز تنوع ژنتيکي 
بسياري از اين گياهان می باشد و نمونه هاي 
ژنتيکی  بومي در کنار جمعيت های وحشی 
لگوم های علوفه ای پراکنش دارند. نمونه های 
زراعی  صفات  دارای  که  بومی   ژنتيکی  
ويژه ای هستند، در جنس هايی مانند يونجه، 
شبدر، اسپرس و ماشک وجود دارند. اين 
مواد، ساليان متمادی توسط کشاورزان هر 
منطقه، گزينش و کشت می شوند و مناسب 
صورتی  در  هستند.  منطقه  آن  ريزاقليم 
جنس های  از  وحشی  جمعيت های  که 
خانواده  اين  مهم  ساير جنس هاي  و  فوق 
همانند  دارند،  بااليي  علوفه اي  ارزش  که 
شبدرشيرين، خلر، شبدر پنجه کالغی و ... 
به طور طبيعي در کشور پراکنش دارند و 
دارای منابع متحمل به تنش های زيستی 
و  جمع آوري  لذا  هستند.  زيستی  غير  و 
اين  از  ارزيابي چنين تنوع ژنتيکي وسيع 
از  مناسب  بهره برداري  ادامه  در  و  گياهان 
آنها با توجه به نيازهاي مرتبط با هر منطقه 
از کشور، مي تواند راه گشاي حرکت به سمت 
باشند.  زراعي  بوم سازگان های  در  پايداري 
در ادامه به معرفی پتانسيل منابع ژنتيکی 
لگوم های علوفه ای کشور  پرداخته می شود.

)Medicago sativa L.(زراعي يونجه 
هزار   600 حدود  کشت  زير  سطح  با 
هکتار، مهم ترين لگوم علوفه اي در کشور 
است. ايران يکي از مهم ترين مراکز تنوع 
در  است.  دنيا  در  يونجه  جنس  ژنتيکي 
يک تحقيق، تعداد 1957 نمونه   ژنتيکی 
وحشي  خويشاوندان  و  زراعي  يونجه  از 
شدند  جمع آوري  گونه   22 حدود  از  آن 
و سپس با کشت در مزرعه، مورد ارزيابي 

قرار گرفتند.
ارزيابي هاي  از  نتايج حاصل  به  توجه  با   
گونه ها  پراکنش  همچنين  و  مزرعه اي 
و  عباسی  و  1386الف  کشور)عباسی  در 
 )Abbsi et al  ,2007 1394؛  همکاران 
در يونجه های زراعي ايران دو نوع متفاوت 
شامل  که  دارد  وجود  اوليه  ژني  خزانه 
و  گرمسيري  يونجه هاي  ژني  خزانه هاي 
يونجه هاي سردسيري هستند. به عبارت 
ديگر، اين دو نوع در طي زمان در کشور، 
يافته  تکامل  يکديگر  از  مستقل  طور  به 
مهم  صفات  از  خيلي  که  طوري  به  اند، 
زراعي از جمله نمره خواب پاييزي، سرعت 
رشد و تعداد چين، در اين دو نوع کامال 
 .)Abbasi et al,2007( متفاوت مي باشند
 )2007( همکاران  و  عباسی  تحقيقات 

نشان داد که اين دو نوع خزانه ژني گرچه 
يونجه  اوليه  ژني  خزانه  گروه  در  دو  هر 
نظر  از  تنها  نه  ولي  دارند،  قرار  زراعي 
از نظر ژنتيکي و صفات  جغرافيايي بلکه 
زراعي- مورفولوژيکي، بسيار با هم تفاوت 
دارند. به عبارت ديگر جدايي جغرافيايي 
اين دو گروه،  بر  اقليمي حاکم  و شرايط 
باعث تفاوت ژنتيکي )نه جدايي ژنتيکي( 
است.  شده  ايران  زراعی  يونجه های  در 
لذا با توجه به جمع آوري تقريبا جامع از 
نمونه هاي ژنتيکي يونجه زراعي، پتانسيل 
باالي اين مجموعه براي دستيابي به تنوع 
ژنتيکي مناسب براي محيط هاي مختلف 
و  )شکل1(  زيستي  تنش هاي  و  اقليمي 
غير زيستي وارد بر يونجه، وجود دارد. در 
اين راستا، عباسي )1386الف( نشان داد 
تنش  به  تحمل  براي  توجهي  قابل  تنوع 
پاييزي  خواب  نمره  همچنين  و  گرمايي 
در نمونه هاي ژنتيکي يونجه زراعي ايران 
نمونه  از 457  که  به طوري  دارد.  وجود 
 ژنتيکی يونجه زراعي 120 نمونه ژنتيکی 

متحمل به گرما مشخص شدند.  
عالوه بر يونجه زراعي، گونه های يک ساله 
يونجه که به طور طبيعي در کشور به وفور 
پراکنش دارند، داراي ارزش علوفه اي بااليي

شکل 1 -تنوع تحمل به آفت سرخرطومي برگخوار يونجه در منابع ژنتيکي بومي يونجه کشور
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هســتند و در بســیاري از مــکان هــا 
و زمــان هایــي کــه ســایر گیاهــان 
علوفــه اي داراي تولیــد علوفــه مناســبي 
نیســتند، مي تواننــد مــورد اســتفاده 
قــرار گیرنــد. بــا جمــع آوري منابــع 
ژنتیکــي یونجه هــاي وحشــي از سراســر 
کشــور و ارزیابــي آنهــا در مزرعــه، تنــوع 
بســیار باالیــي بــراي صفــات مهــم زراعي 
از جملــه عملکــرد و تنش هــای زیســتی 

ــدند  ــخص ش ــتی مش ــر زیس و غی
)عباســی 1386 الف و 1387 ج و عباســی 
(.گونــه   abbasi et al,2019;  1394
تولیــد  دارای   M. scutellataوارداتــي
ــه  ــی نســبت ب ــوده ول ــه مناســب ب علوف
ســرما حســاس مي باشــد. ایــن گونــه در 
زمســتان هاي ســرد)با توجــه بــه کشــت 
پاییــزي آن( تحمــل کمــي بــه ســرماي 
شــدید دارد، لــذا درصــورت ســرماي 
شــدید عملکــرد علوفــه آن در بهــار 
ــد. ــن مي آی ــدت پایی ــه ش ــد ب ــال بع س

 در ایــن راســتا بــا ارزیابــي بیــش از 698 
ــه یونجه هــاي  ــه  ژنتیکــی از 14گون نمون
وحشــي در منطقــه ســرد )خیرآبــاد 
ــا  ــی ب ــه  ژنتیک ــداد 6 نمون ــان(، تع زنج
ــره  ــرما )نم ــه س ــاال ب ــیار ب ــل بس تحم
کامــا   9 و  حســاس  کامــا   1(  9
ــا  ــاالی علوفــه )ت متحمــل( و عملکــرد ب
ــه خشــک( در  ــار علوف ــن در هکت 2/5 ت
ــواد  ــن م ــدند. ای ــخص ش ــه مش 4 گون
ــه  ــن گون ــوان جایگزی ــه عن ــد ب مي توانن
و  مراتــع  در  کشــت  بــراي  وارداتــي 
ــن  ــوند. در ای ــه ش ــزارع در نظــر گرفت م
 M.rigiduloides،گونه هــاي خصــوص 
 M.noeanaوM.rigidula،M.minima
بــه ترتیــب نزولــی ، متحمــل تریــن 
)عباســی  بودنــد  بــه ســرما  گونه هــا 

 .)2019b  ,.Abbasi et al ؛  1387ج 
و  تحقیــق  ایــن  نتایــج  همچنیــن 
ســایر تحقیقــات، نشــان داد کــه در 
گونه  هــاي  ایــران،  اقلیمــي  شــرایط 
یکســـاله     M. noeana، M. rigidula  و 

M. minima  بــراي مناطــق سردســیر و 
عــرض هــاي باالیــي یــا مناطــق مرتفــع 
 M. turbinata ــه ــي ک کشــور؛ در صورت
و M. scutellata بــراي مناطــق جنوبــي، 
ــم  ــتان مای ــا زمس ــیري ب ــه گرمس نیم
ــراي  ــور ب ــي کش ــاي پایین ــرض ه در ع
زراعــي  سیســتم هاي  در  اســتفاده 
)Abbsi et al ,2019 b(مناســب هســتند

جمعیت هــاي  دیگــر،  تحقیقــی  در 
ــرگ  ــت ســرخرطومي ب ــه آف متحمــل ب
یونجــه در یونجــه زراعــي )شــکل1( 
مشــخص  یک ســاله  یونجه هــای  و 
گــروه  در  )عباســی 1387ج(.  شــدند 
 698 تعــداد  یک ســاله،  یونجه هــای 
ــه  ــه در مزرع ــی از 14گون ــه  ژنتیک نمون
ارزیابــی شــدند. تنــوع خوبــی بــرای اکثر 
ــد  ــیل تولی ــد. پتانس ــده ش ــات دی صف
علوفــه در کلکســیون، از خیلــي ضعیــف 
ــود. بیــش از  ــا خیلــي قــوی متغییــر ب ت
200 نمونــه  ژنتیکــی داراي پتانســیل 
ــه  ــل ب ــد. تحم ــاال بودن ــه ب ــد علوف تولی
آفــت ســرخرطومي بــرگ یونجــه از 
کامــا متحمــل)در 187 نمونه ژنتیکــی( 
تــا کامــا حســاس)در یــک نمونــه( 
اســاس،  ایــن  بــر  بــود.  متفــاوت 

 .M. radiata و M. rigidula ــاي گونه ه
ــای  ــل و گونه ه ــاي متحم ــزء گونه ه ج
M. lupulina.، جــزء  و    .M. noeana
گونه هــاي نیمــه متحمــل بــه آفــت 
در  یونجــه  برگخــوار  ســرخرطومی 
ــدند.  ــي ش ــاله ارزیاب ــای یک س یونجه ه
در ایــن تحقیــق، مجموعــه منحصــر 
بفــردي از گونه   هــای وحشــی یونجــه 
ــات  ــه اطاع ــد ک ــي گردی ــور ارزیاب کش
برنامه  ریــزی  در  مي  توانــد  حاصــل، 
ــن  ــط محققی ــه توس ــژادي یونج ــه ن ب
ــرد  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــه م مربوط

 .)1394 )عباســی 
داراي   )Trifolium( شــبدر  جنــس 
238 گونــه اســت کــه 51 گونــه آن 
دارنــد  طبیعــي  پراکنــش  ایــران  در 
.)Rechinger,19841388؛ )مظفريــان 

ــي  ــوع ژنتیک ــز تن ــي از مراک ــران یک ای
ــوع  ــي تن ــز اصل ــوده و در مرک ــبدر ب ش
اروآســیا قــرار دارد)عباســی 1388الــف(. 
ــا  ــران ب ــي ای ــبدر زراع ــن ش ــم تری مه
هــزار  حــدود40  زیرکشــت  ســطح 
هکتــار گونــه T. resupinatum )شــبدر 
ایرانــي( مي باشــد.گونه وارداتــي شــبدر 
بــه   )T. alexanderinum( مصــري 

شکل-2 باال: تکثير گونه های يونجه يک ساله متحمل به سرما؛شکل 1 -تنوع تحمل به آفت سرخرطومي برگخوار يونجه در منابع ژنتيکي بومي يونجه کشور
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علوفه و خوراک دام
دوره اول-  شماره یک -  بهار و تابستان  1۳۹۹ - شماره  پیاپی)1( 

طــور محــدودي در مناطــق جنوبــي و 
شــمالي کشــور نیــز کشــت مي شــود. 
ــداد  ــد و تع ــوع در دوره رش ــود تن وج
ــتفاده  ــد در اس ــبدر مي توان ــن ش چی
بهینــه از زمین هــاي زراعــي در جهــت 
ــاورزي  ــوالت کش ــدار محص ــد پاي تولی

موثــر باشــد. 
در ايــن راســتا، بــا ارزيابــي حــدود160 
ــوع  ــي تن ــی شــبدر ايران ــه  ژنتیک نمون
مناســبي از يــک چیــن تــا چنــد چین 
در ايــن گونــه مشــخص شــد )عباســی 
و  1388الــف  عباســی  1387ب، 
عباســی و زمانیــان 1387(. در صفــت 
ــیار  ــوع بس ــي تن ــا گلده ــداد روز ت تع
جالبــي در ژرم پاســم وجــود داشــت؛ 
بــه طــوري کــه مــواد انتخابــي بــه ســه 
گــروه زودرس، متوســط رس و ديــررس 
ــات  ــار در تحقیق ــن ب ــراي اولی ــه ب ک
شــبدر ايرانــي گــزارش می شــدند، 

تقســیم شــدند.
ــد در  ــوع مي توان ــن تن ــتفاده از اي  اس
برنامــه ريــزي مناســب بــراي اســتفاده 
از زمیــن و منابــع آبــي در جهــت تولید 
علوفــه  بیشــتر، بســته بــه مــکان هــاي 
مختلــف کشــور موثــر باشــد )عباســی  
و زمانیــان 1387(. در همیــن راســتا با 
جمــع آوري و ارزيابــي بیــش از 1500 
ــران از 27  ــبدر اي ــی ش ــه   ژنتیک نمون

ــت  ــاله، قابلی ــاله و چندس ــه يک س گون
اســتفاده آنهــا در سیســتم هاي زراعــي 
ــرار گرفــت )عباســی  مــورد بررســي ق
به طوری کــه،   .)1391 همــکاران  و 
 T. echinatum، گونه  هــاي يک ســاله
  T. purpureum، T.diffusum، T. hirtum
و T.lappaceum بــه ترتیــب نزولــي 
از نظــر تولیــد علوفــه بــه عنــوان 
گونه  هــاي مناســب بــراي اســتفاده 
ــنهاد  ــي پیش ــاي زراع ــتم ه در سیس
ــف، عباســی  شــدند )عباســی 1388ال
1386ب، عباســی و همــکاران 1389(. 
چندســاله  شــبدرهای  گــروه  در 
تعــداد190 نمونــه  ژنتیکــی بومــی، 
 ،T. pratense( ــز ــبدر قرم ــامل ش ش
69 نمونــه  ژنتیکــی(، شــبدر دورگ 
ــه  ژنتيکــی(،  )T. hybridum، 29 نمون
شــبدر ســفید )T. repens، 34 نمونــه 
 T.( توت فرنگــي  شــبدر   ژنتیکــی(، 
fragiferum، 37 نمونــه  ژنتیکــی( و 
شــبدر تومنــز )T. tumens، 21 نمونــه 
 ژنتیکــی( بــه همــراه ارقامــی تجارتــی 
از شــبدر قرمــز و شــبدر ســفید ارزيابي 
شــدند. تعــداد 25 صفــت زراعــی-

مورفوفنولوژيکــی در نمونه هــا از جملــه 
عملکــرد علوفــه در چیــن اول و ســاير 
چین هــا ارزيابــي گرديــد. مقايســه 
عملکــرد  بــرای  گونه هــا  میانگیــن 

علوفــه ســال اول نشــان داد کــه گونــه 
شــبدر قرمــز بــا میانگیــن 63/5 تــن در 
هکتــار بــه تنهايــی در باالتريــن گــروه 
ــای  ــه گونه ه ــی ک ــرار دارد. در صورت ق
ــر و  ــروه پائین ت ــز، در گ دورگ و تومن
شــبدر ســفید بــا 25/2 تــن در هکتــار 
ــا 18/4 تــن در  و شــبدر توت فرنگــی ب
هکتــار بــه ترتیــب نزولــی در گروه های 
همچنیــن  گرفتنــد.  قــرار  بعــدی 
نمونه هــای  ژنتیکــی پُرپتانســیل در 
صفاتــی هماننــد ســرعت رشــد بعــد از 
ــه ســفیدک  ــرداری، تحمــل ب ــن ب چی
ــرگ  ــگ ب ــه زن ــل ب ــطحی و تحم س
مشــخص شــدند. نمونه هــای برتــر 
به نــژادی  تحقیقــات  ادامــه  بــرای 
شــبدرهای چندســاله پیشــنهاد شــدند 

)عباســی 1397(. 
يکــي از محدويت هــاي کشــت شــبدر 
بــه ويــژه در گونــه شــبدر ايرانــي 
ــاز  ــور( نی ــبدر کش ــي ش ــه زراع )گون
ــد از قطــع  ــه بع ــن گون ــاالي اي ــي ب آب
ــن  ــد. . اي ــاره مي باش ــای به بارندگی ه
ــع  ــرف مناب ــه ص ــت ک ــی اس در حال
ــاره )از  ــرای کشــت گیاهــان به ــی ب آب
جملــه صیفی جــات( بــرای کشــاورزان 
در ايــن زمــان اولويــت بیشــتری دارد. 
ــه  ــذا در صــورت وجــود دسترســي ب ل
ــل  ــه متحم ــبدر ک ــي ش ــع ژنتیک مناب

شکل3 -پتانسيل توليد علوفه و تنوع شبدرهای يک ساله متحمل به کم آبياری
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به کمي آبیاري هستند، در جهت رسیدن به 
پايداري در کشاورزی حرکت خواهیم نمود. در 
اين راستا در تحقیقي  با بررسي 129 نمونه 
گزينش  گونه،  از 14  وحشي  شبدر   ژنتیکی 
6 گونه برتر و ارزيابي آنها در دو مکان و دو 
تیمار آبي، مشخص شد که گونه هاي وحشي

 T. purpureum، T. echinatum، T. hirtum،
ترتیب  به   T. lappaceum و   T. diifusum
نزولي در مشهد، گونه هاي مناسب براي تولید 
علوفه هستند. در صورتي که در ارومیه گونه 
 T. echinatum، T. lappaceum، T.هاي
 T. hirtum و   puepureum، T. diffusum
اين  در  علوفه  تولید  براي  مناسب  نمونه هاي 
لذا    .)2019a  ,.Abbasi et al( بودند  مکان 
گزارش هايي  کشورها  از  برخي  در  همچنان 
گونه  از  غیر  گونه هايی  از  استفاده  بر  مبني 
وجود  علوفه  تولید  برای   T. resupinatum
دارد)Morris and  Greene, 2001(، در ايران 
نیز مي  توان از اين گونه ها به ويژه در شرايطي 
که آب عامل محدودکننده است، براي تولید 

علوفه استفاده نمود.  
 )Onobrychis(تعداد 69 گونه جنس اسپرس
در کشور پراکنش طبیعي دارند که 27 گونه آن 
اختصاصي ايران هستند. در تحقیقی )عباسی، 
اسپرس  نمونه  ژنتیکی   198 تعداد   ،)1391
با  کشور  سراسر  در  و  شد  جمع آوری  زراعی 
کاشت در مزرعه طی دو سال، ارزيابی شدند. 
تنوع خوبي برای اکثر صفات زراعي ديده شد. 
در صفت تعداد روز تا گل دهی وجود40 روز 
تنوع، مواد مناسب برای تولید ارقام در گروه های 
مختلف رسیدگی را فراهم نمود. همچنین تنوع 
مناسبی برای صفت تحمل به سفیدک سطحی 

و ريزش نیام در مواد ديده شد.
 بر اساس نتايج تجزيه رگرسیون رنگ ارغوانی 
ساقه به عنوان يک نشانگر سريع برای گزينش 
مواد به منظور تولید علوفه باال مشخص شد در 
تحقیقی ديگر با ارزيابي هاي مزرعه اي در534 
 O. نمونه   ژنتیکی از20 گونه مختلف، گونه هاي
 pulchella،   O. michauxii، O. subnitens،
O. chorassanica و O. schahuensis براي 
به کارگيري در سيستم هاي زراعـي مشخـص

شکل 1 -تنوع تحمل به آفت سرخرطومي برگخوار يونجه در منابع ژنتيکي بومي يونجه کشور

T. hirtum، T. echinatum، T. diffusum شکل 4 -باال راست به چپ: به ترتيب گونه های
T. lappaceum و T. purpureum پایین راست به چپ: به ترتيب گونه های

شکل 1 -تنوع تحمل به آفت سرخرطومي برگخوار يونجه در منابع ژنتيکي بومي يونجه کشور

شکل5 - واکنش کلکسيون اسپرس زراعی ايران به بيماری سفيدک سطحی )راست (،
 گزينش و تکثير نمونه ژنتيکی متحمل به سفيدک با پتانسيل توليد علوفه مناسب )چپ( 

 شکل 6 -گونه های مناسب اسپرس برای بکارگيری در سيستم های زراعی توليد علوفه،
 به ترتيب از راست به چپ عباتند از:

O. chorassanica و o. michauxii،o.subnitens، O. schahuensis

توليد پايدار علوفه با بهره برداري از منابع ژنتيکي بومي9



علوفه و خوراک دام
دوره اول-  شماره یک -  بهار و تابستان  1۳۹۹ - شماره  پیاپی)1( 

شکل 7 -باال: پتانسيل توليد علوفه در کلکسيون شبدر شيرين، پايين: گونه های شبدر شيرين به ترتيب از راست به چپ عبارتند از:
M. officinalis و M.indicu، M ablus 

عباســی   ،1391 )عباســی  شــدند 
مهرانــی  و  عباســی  و  1387الــف 
ــیل  ــي پتانس ــن ارزياب 1393(. همچنی
تولیــد علوفــه ژرم پاســم هاي برتــر 
در  وحشــي  و  زراعــي  اســپرس هاي 
ــخص  ــراي مش ــي ب ــم و آب ــرايط دي ش
انجــام  ژنوتیپ هــا  بهتريــن  کــردن 
شــده اســت )عباســی 1393(. در ايــن 
ــي  ــل توجه ــه قاب ــات، مجموع تحقیق
ــی  ــپرس زراع ــی اس ــم بوم از ژرم پاس
ــه  ــه ب کشــور جهــت اســتفاده در برنام

ــدند.  ــی ش ــپرس، ارزياب ــژادی اس ن
از  يکــی   )Melilotus( شبدرشــیرين 
لگوم هــای علوفــه اي اســت کــه بــه 
صــورت زراعــي در کشــور اســتفاده 
ــودرو  ــکل خ ــه ش ــه ب ــود، بلک نمي ش
در مراتــع و علف زارهــا مــورد بهــره 
بــرداري کشــاورزان قــرار مي گیــرد. 
ايــن در حالــی اســت که در کشــورهايی 
هماننــد آمريــکا، کانــادا و اســترالیا، 
ــزراع  ــه در م ــوان علوف ــه عن ــا ب عمدت

 .)Brenner,2004( می شــود  کشــت 
در ايــن کشــورها، ايــن گیــاه بــه عنوان 
علوفــه خشــک، ســیلو و يــا بــه صــورت 
چــرا مــورد اســتفاده دام هــا می باشــد. 
ــه  ــدا در مقايس ــیرين در ابت ــبدر ش ش
بــا ســاير لگوم هــا از خوشــخوراکی 
کمتــری بــه خاطــر وجــود طعــم تلــخ 
ترکیبــات کومارينــی، بــه ويــژه در 
ــت؛  ــودار اس ــف دام برخ ــدای تعلی ابت
ولــی در طــی زمــان، دام هــا بــه طعــم 
تلــخ ايــن گیــاه عــادت می کننــد. 
تولیــد علوفــه خشــک آن تــا 7 تــن در 
ــای  ــار )Meyer,2005( در گونه ه هکت
ــزارش  ــیرين گ ــبدر ش ــفید و زرد ش س
شــده اســت و بســته بــه رقــم متفــاوت 
 Melilotus می باشــد؛ درحالی کــه، در
caerulea )بومــی ترکیــه( عملکــرد آن 
از 2/49 تــا 2/62 تــن در هکتــار در 
مرحلــه 50 درصــد گل دهــی گــزارش 
2011(. شــبدر   ,Ates( اســت  شــده 
شــیرين بــه دلیــل داشــتن ريشــه هاي 

ــا شــبدر تحمــل  عمیــق، در مقايســه ب
ــن  ــکي دارد؛ همچنی ــه خش ــادی ب زي
ــاال می باشــد.  ــه شــوری آن ب تحمــل ب

.)Rogers et al  ,2008(
ــش از 300  ــي بی ــت و ارزياب ــا کش  ب
نمونــه   ژنتیکــی شــبدر شــیرين موجــود 
در بانــک ژن گیاهــی ملــی ايــران، 
ــه  ــد علوف ــا در تولی ــن گونه ه مهم تري
 M. albus, M. officinalis, بــه عنــوان
شــدند   M.indicusمشــخص 
 Abbasi et,2017عباســی 1388ب و(
al(. وجــود کوماريــن، يــک گلیکوزيــد 
ــر  ســیانوژني در ايــن جنــس، در مقادي
ــاال، ازمحدوديــت در اســتفاده از ايــن  ب
 M. dentatus ــه جنــس مي باشــد. گون
ــمالي  ــي ش ــش آن در نواح که پراکن
ــل  ــه دلی ــت، ب ــده اس ــر ش ــران ذک اي
ــن  ــر بســیار پايیــن از اي داشــتن مقادي
ــه  ــراي  ب ــي ب ــزد خوب ــد، نام گلکوزي
نــژادي شبـــدر شیـــرين در جهــت 
ــه  ــد علوف ــا تولي ــام ب ــه ارق ــيدن ب رس
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مناســب و کوماريــن پايیــن اســت. 
شــیرين  شــبدر  کلکســیون  مــواد 
ايــران از نظــر مقــدار کوماريــن  ) 
Abbasi et al,2017( و تحمــل بــه 
شــوری ) Abbasi et al,2018( ارزيابی 
شــده اســت. در ايــن مجموعــه، مقــدار 
ــا از 0/08 درصــد  ــن در نمونه ه کوماري
ــرگ  ــک ب ــد وزن خش ــا 5/27 درص ت
متغییــر بــود. همچنیــن نمونه هــای 
ــر  ــوری در ه ــه ش ــل ب ــی متحم  ژنتیک
گونــه مشــخص شــد و نشــان داده 
تــا 300   شــوری های 100  در  شــد 
 NaCl، M. officinalis، میلی مــوالر 
M. albus و M. indicus بــه ترتیــب 
ــد.  ــوری بودن ــه ش ــل ب ــی متحم نزول

جنــس ماشــک )Vicia( بــا 140 گونــه، 
45 گونــه آن در ايران گســترش طبیعي 
دارد و قريــب بــه اتفــاق  گونه هــا داراي 
ــتند.  ــه اي هس ــیل و ارزش علوف پتانس
ــاح و  ــن در اص ــان همچنی ــن گیاه اي
حفاظــت خــاک به ويــژه در نواحــي 
ارزش  مي باشــند.  موثــر  دار  شــیب 
زراعــي چهــار گونــه از ايــن گیاهــان بــه 
 V.  sativa, V. ervilia, V. :ــام هــاي ن
narbonensis, V. assyriaca بررســي 
شــده اســت )عباســی 1379، عباســی و 

ــکارارن 1386(.  هم
ــداد  ــترين تع ــی ها، بیش ــن بررس در اي
 V. گونــه  را  کلکســیون  در  موجــود 
نمونــه  ژنتیکــی   145 بــا   ervilia
نمونــه     63 بــا   V. sativa گونــه  و 
بقیــه  می دادنــد.  تشــکیل  ژنتیکــی 
گونه هــا دارای تعــداد انگشــت شــماری 
ــش از  ــد. بی ــیون بودن ــه در کلکس نمون
شناســی  زراعی-گیــاه  صفــت   40
اســاس  بــر  مجموعه هــا  ايــن  در 
ارزيابــی  مربوطــه  دســتورالعمل های 
پُرپتانســیل  نمونه هــای  شــدند. 
ايــن  در  عملکــرد  اجــزای  نظــر  از 

ــی  ــدند، )عباس ــخص ش ــه مش مجموع
1379، عباســی و همــکاران 1386(. 
ــرای  مــواد حاصــل از ايــن تحقیقــات ب
بهره بــرداری در مناطــق معتــدل تــا 
ــن  ــند. همچنی ــب می باش ــرم مناس گ
جنس هــاي ديگــر هماننــد خلــر، گــون ، 
لوتــوس  و .... داراي ارزش علوفــه اي و 
ــتند  ــور هس ــي در کش ــش طبیع پراکن
ــب  ــت مناس ــا حفاظ ــد ب ــه مي توانن ک
ــرداري اســتفاده شــوند. جهــت بهــره ب

گراس  های علوفه اي
جمــع  آوری جامعــی از منابــع ژنتیکــی 
 Setaria ــه ريــز هماننــد ارزن  هــای دان
و  نمونــه  ژنتیکــی(   66(  italica

Panicum miliaceum )220 نمونــه 
 ژنتیکــی(، بــه همــراه ســورگوم های 
نمونه ژنتیکــی(  بومــی کشــور )400 
ژرم پاســم های  کــه  شــده  انجــام 
حاصلــه در بانــک ژن گیاهــی ملی ايران 
حفاظــت می شــوند. ايــن مــواد نســبت 
خشــکی  و  شــوری  تنش هــای  بــه 
)عباســی1382،  شــده اند  ارزيابــی 
عباســی و نخ فــروش1387، نخعــی و 
ــا  ــن ارزيابی ه ــکاران 1391(. در اي هم
و  ســورگوم  از  نمونه هــای  ژنتیکــی 
 10 از  بیــش  شــوری های  در  ارزن 
ادامــه  بــا  متــر  بــر  دســی زيمنس 
ــن  ــد. همچنی ــذر نمودن ــد ب رشــد تولی
نمونه هــای متحمــل بــه تنــش خشــکی

شکل8- مزارع توليد علوفه در گونه های ماشک و خلر از باال به پايين گونه های 
L. cicera و V.ervilia، sativaV
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ــی  ــان گل ده ــاری در زم ــع آبی ــا قط ب
مشــخص شــدند. ايــن مــواد، غنــاي 
ژرم پاســم گیاهــان علوفــه اي کشــور را به 

شــدت بــاال می برنــد.
   عــاوه بــر ســورگوم و ارزن، ســاير 
ــور محــدود  ــه ط ــه اي ب ــای علوف گراس ه
در مراتــع بــه صــورت منفــرد و يــا مخلوط 
بــا ماشــک ها و ســاير لگوم هــای علوفــه اي 
جهــت برداشــت علوفــه بــه صــورت تــر و 
يــا خشــک و ســیلو بــراي زمســتان دام هــا 
ــن  ــه اي ــي ک ــوند. درصورت ــت می ش کش
گیاهــان در کشــورهاي اروپايــي، اســترالیا، 
آمريــکای شــمالی و ژاپــن يکــي از عمــده 
ــه طــور  ــه اي چــه ب ــان علوف ــن گیاه تري
ــه  ــا علوف ــع و ي ــتقیم در مرت ــراي مس چ
بســته بنــدي شــده هســتند. جنــس 
ــک  ــه اي ي ــاه علوف ــوم )Lolium( گی لولی
يــا چنــد ســاله اي اســت کــه بومــي اروپــا، 
مناطــق معتــدل آســیا )ازجملــه ايــران( و 

ــد.  ــا می باش ــمال آفريق ش
   کلکســیون لولیــوم ايــران بیــش از 
100 نمونــه   ژنتیکــی از 6 گونــه مهــم 
دارد )عباســی 1388ج و عباســی 1392( 
کــه صفــات مهــم زراعــي آن بــراي بهــره 
بــرداری در مــکان هــاي مختلــف ارزيابــي 
ــت  ــه، صف ــن مجموع ــت. در اي ــده اس ش
ــه  ــار در گون ــداي به ــاه در ابت ــاع گی ارتف
از همــه  Lolium temulentum بیــش 
و در گونــه L. perenne کمتــر از بقیــه 
ــت  ــه در صف ــي ک ــت. در صورت ــوده اس ب
ســرعت رشــد تابســتانه گونه هــا بــه 
 L.  ســه گــروه تقســیم شــدند، کــه گونــه
ــا نمــره 8/3 )1 کمتريــن  multiflorum ب
میــزان، 9 بیشــترين میزان( بــه تنهايي در 
باالتريــن ســطح قــرار گرفــت بعــد از ايــن 
ــره 5/7   ــا نم ــه L.  perenne ب ــه، گون گون
ــاي  ــه گونه ه ــي ک ــت در صورت ــرار گرف ق
L.  persicum و L.  temulentum بــدون 
ــزو  ــر ج ــن صف ــا میانگی ــدد ب ــد مج رش
بنــدي  طبقــه  يک ســاله  گونه هــاي 
  L.  rigidum شــدند کــه بــه همــراه گونــه
در پايین تريــن ســطح قــرار گرفتنــد 

)عباســی 1388ج(. 
در جنــس Phalaris )علــف قنــاري( کــه 
گیاهــي بــا قابلیــت بــاالي تولیــد علوفــه 
ــل در  ــاقه های طوي ــود س ــل وج ــه دلی ب
گیــاه مي باشــد، ارتفــاع گیــاه در پايیــز از 
25 تــا 63 ســانتي متــر بــا میانگیــن 48/5 
ســانتي متــر متغییر بــود. چنیــن ارتفاعي 
از گیــاه در 26 آبــان مــاه کــه اکثــر 
ــه  ــق معتدل ــه اي مناط ــاي علوف لگلوم ه
ــی  ــد )عباس ــه ان ــواب رفت ــه خ ــرد ب س
مي توانــد   ،)1392 عباســی  و  1388ج 
ــراي تولیــد علوفــه  جايگزيــن مناســبي ب
ــق  ــن مناط ــال در اي ــل از س ــن فص در اي
باشــد. البتــه بــرای نیــل بــه ايــن منظــور 
می تــوان از کشــت مخلــوط لگــوم و 
گــراس اســتفاده نمــود. لــذا در زمانــی کــه 

لگــوم در خــواب می باشــد علوفــه گــراس 
ــود.  ــل برداشــت خواهــد ب قاب

 Bromus، Poa، Festuca، جنس هــای 
داراي  ايــران  در   Poa و   Agrostis
گونه هــای متعــدد يــک  ســاله وچنــد

يک ســاله و چندســاله هســتند )مظفريــان 
1388(. بــا ارزيابــي پتانســیل تولید علوفه 
در 244 نمونــه  ژنتیکــی از ژرم پاســم 
ــه ای موجــود در کشــور  ــای علوف گراس ه
و بــا اســتفاده از گروه بنــدي دانکــن، 
مشــخص گرديــد، Phalaris بــه تنهايــی 
 Dactylis و Bromusدر باالتريــن گــروه و
در گــروه بعــدي قــرار گرفتنــد در صورتــي 
کــه دو جنــس Poa و Agrostis در پايین 
تريــن گــروه قــرار گرفتنــد )عباســی 

 .)1392

شکل 11 -پتانسيل توليد علوفه در  
Lolium temulentum

شکل12 -پتانسيل توليد علوفه در گونه های لوليوم )جلو( و 
بروموس )انتهای( تصوير

شکل10 -نمايی از پتانسيل توليد علوفه، مديريت مزرعه و
 احيای منابع ژنتيکی کلکسيون لوليوم ايران

شکل9 -نمونه ژنتيکی ارزن معمولی بومی کرمان )راست( و 
واکنش نمونه های ژنتيکی ارزن دم روباهی )سمت چپ(

12



جدول-1 ارزيابي و شناسايي منابع مقاومت و صفات مهم زراعي در کلکسيون هاي مختلف گياهان علوفه اي بانک ژن گياهي ملي ايران 

نتيجه گيري 
وجــود مــواد ژنتیکــي مناســب بــراي 
گیاهــان علوفــه اي در کشــور، بــا توجــه بــه 
پراکنــش طبیعــي آنهــا در مناطــق مختلف 
و پتانســیل تولیــد علوفــه بــاال در ایــن 
گیاهــان، آنچنــان کــه در تحقیقــات مــورد 
ــاره  ــه آن اش ــزارش ب ــن گ ــتفاده در ای اس
گردیــد )جــدول1(، یکــی از عناصــر مهم در 
حرکــت به ســمت پایداری در سیســتم های 
کشــاورزی می  باشــد. بــا توجــه بــه عملکــرد 
ــاال در برخــی از نمونه هــای  ژنتیکــی کــه  ب
ــده  ــت ش ــوم کش ــای مرس ــر نمونه ه براب
توســط کشــاورزان و در برخــی مــوارد 
ــا  ــن جمعیت ه ــی بیشــتر می باشــد ، ای حت
ــزارع و  ــه طــور مســتقیم در م ــد ب می توانن

مراتــع جهــت تولیــد علوفــه  بــاال و پایــدار 
اســتفاده شــوند. در ایــن خصــوص، گرچــه 
در برخــی از مــوارد ممکــن اســت پتانســیل 
ــام  ــه ارق ــبت ب ــی نس ــواد ژنتیک ــد م تولی
ــل  ــه دلی ــی ب ــر باشــد، ول ــی پایین ت تجارت
ــواد، در  ــن م ــیع در ای ــی وس ــه ژنتیک پای
مقایســه بــا ارقــام تجارتــی، منابــع ژنتیکــی 
ــاعد  ــرایط نامس ــا ش ــه ب ــه و مقابل در مواج
محیطــی، پایــداری بیشــتری دارنــد. از 
طرفــی، منابــع ژنتیکــی گیاهــان علوفــه ای 
قابلیــت اســتفاده در برنامه هــای تحقیقــات 
بــه نــژادي ایــن گیاهــان را دارنــد، تــا ارقــام 
مناســب بــراي مناطــق و شــرایط آب و 
ــوند.  کام  ــف کشــور آزاد ش ــي مختل هوای
آخــر این کــه بــا حفاظــت و بهــره بــرداری 

ــا واردکــردن تنــوع  ــه ای، ب از گیاهــان علوف
ــوان  گیاهــی در سیســتم های زراعــی، می ت
بــه ســمت پایــداری در کشــاورزي حرکــت 
نمــود. در ایــن ارتبــاط، گیاهــان علوفــه ای 
ــا تهیــه علوفــه و عناصــر غذایــي متنــوع  ب
ــا  ــور در زمان ه ــام و طی ــاز احش ــورد نی م
و مکان هــای مختلــف، بهبــود وضعیــت 
خــاک بــه دلیــل تثبیــت ازت و دیگــر اثرات 
میکوریزهــاي درونــی و بیرونــی مرتبــط بــا 
ایــن گیاهــان بــر خــاک، شکســتن چرخــه 
ــي، و  ــاي گیاه ــات و بیماري ه ــي آف زندگ
ــاي  ــواد در زمین ه ــن م ــري ای ــه کارگی ب
ــا  ــراي برخــي از زراعت ه ــه ب ــیه ای ک حاش
ــان را  ــش خودش ــند، نق ــب نمي باش مناس

ــد. ــا می نماین ایف

تعداد ژرم پالسممحصول
ارزيابي شده

صفات ارزيابي
شده

شناسايي منابع مقاومت به تنش  و ساير يافته هاي تحقيقاتي

سرخرطومي يونجه، سفيدک سطحي، تنش سرما و متحمل به گرما، بهينه سازي روش دورگ 188220يونجه
گيري بين گونه اي در يونجه هاي يکساله، توليد باالی علوفه

معرفي 30  نمونه ژنتيکی برتر شبدر ايراني، همچنين گونه هاي جديد )وحشي( براي استفاده در 166029شبدر
سيستم هاي زراعي کشور در حال معرفي هستند، متحمل به کم آبياری

مقاومت به ريزش نيام و سفيدک سطحي، منابع با پتانسيل توليد علوفه باال53426اسپرس

شته برگ ذرت،  تنشهاي خشکي و شوري40029سورگوم

نمونه های پرپتانسيل علوفه22642ماشک

تحمل به شوری و کومارين پايين30630شبدرشيرين

عادت رشد نيمه افراشته در برخي از 13710ساير لگوم
نمونه ژنتيکی هاي لوتوس و پتانسيل توليد علوفه باال در خلر

رشد سريع و رشد مجدد در برخي 28124گراس های علوفه ای
 نمونه ژنتيکی ها، رشد در سرما و پتانسيل باالب تولبد علوفه

متحمل به تنش خشکي و شوری28615ارزن
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ــذر، شــماره ثبــت 87/1658. ــه نهــال و ب اصــاح و تهی
ــبدر  ــي ش ــاي ژن ــي خزانه ه ــوع ژنتیک ــي تن ــي، م ر. 1387ب. بررس - عباس
ايرانــي )Trifolium resupinatum L.( در بانــک ژن گیاهــي ملــي ايــران. 
ــماره 1،  ــد 16 ش ــران، جل ــي اي ــي و جنگل ــان مرتع ــاح گیاه ــک و اص ژنتی

ــات 37-49. صفح
- عباســي، م ر. 1387ج. ارزيابــي ذخايــر توارثــي يونجــه هــاي يکســاله موجود 
ــران در مناطــق ســرد. گــزارش نهايــي طــرح،  ــي اي در بانــک ژن گیاهــي مل
ــات  ــه تحقیق ــي،  موسس ــي گیاه ــر توارث ــک و ذخاي ــات ژنتی ــش تحقیق بخ

اصــاح و تهیــه نهــال و بــذر، شــماره ثبــت: 87/965.
- عباســي، م ر. 1388 الــف. تنــوع ژنتیکــي ذخايــر توارثــي شــبدر در بانــک 
ــاح  ــک و اص ــي. ژنتی ــات زراع ــر صف ــد ب ــا تاکی ــران ب ــي اي ــي مل ژن گیاه
ــات 70-87. ــماره 1، صفح ــد 17 ش ــران، جل ــي اي ــي و جنگل ــان مرتع گیاه

- عباســی م ر. 1388ب. احیــا و ارزيابــي صفــات زراعــي مورفولوژيکــي ذخايــر 
توارثــي شبدرشــیرين، شــبدرپنجه کاغــي، خلــر موجــود در بانــک ژن گیاهي 
ــر  ــک و ذخاي ــات ژنتی ــش تحقیق ــرح، بخ ــي ط ــزارش نهاي ــران. گ ــي اي مل
ــذر، شــماره  ــال و ب ــه نه ــات اصــاح و تهی ــي، موسســه تحقیق ــي گیاه توارث

ــت: 88/1263.  ثب
- عباســی م ر. 1388ج. احیــاء و ارزيابــي صفــات زراعــي مورفولوژيکــي ذخايــر 
توارثــي باريــک برگیــان  علوفــه اي موجــود در بانــک ژن گیاهــي ملــي ايــران. 
گــزارش نهايــي طــرح، بخــش تحقیقــات ژنتیــک و ذخايــر توارثــي گیاهــي،  

موسســه تحقیقــات اصــاح و تهیــه نهــال و بــذر، شــماره ثبــت: 88/1104.
- عباســی م ر . 1391. تنــوع ژنتیکــي ژرم پاســم اســپرس ايــران بــا تاکیــد 
بــر صفــات زراعــی. تحقیقــات ژنتیــک و اصــاح گیاهــان مرتعــي و جنگلــي 

ــران، جلــد 20 شــماره 1، صفحــات 160-171.  اي
صفــات  و  علوفــه  عملکــرد  ظرفیــت  ارزيابــي   .1392 ر.  م  عباســی   -
ــه اي،  ــاي  علوف ــه ه ــي از گرامین ــي برخ ــر ژنتیک ــي در ذخاي مورفوفنولوژيک
ــماره 2،  ــد 21 ش ــران، جل ــي اي ــي و جنگل ــان مرتع ــاح گیاه ــک و اص ژنتی

صفحــات 270 تــا 281.
- عباســی  م ر. 1393. گــزارش نهايــی ارزيابــي پتانســیل تولیــد ژرم پاســم 
هــاي برتــر اســپرس در شــرايط ديــم و آبــي، شــماره فروســت 44839 مــورخ 
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- عباســی م ر. 1394. ارزيابــی منابــع ژنتیکــی يونجــه هــاي وحشــی ايــران 

ــد 8  جهــت اســتفاده در سیســتم هــاي زراعــی. تولیــد گیاهــان زراعــی: جل
ــا 238. شــماره 3، صفحــات 225 ت

ــي از  ــي برخ ــر توارث ــي ذخاي ــات زراع ــي صف ــی م ر. 1397. ارزياب - عباس
ــور  ــران به-منظ ــي اي ــي مل ــک ژن گیاه ــاله بان ــي چندس ــبدرهاي وحش ش
ــع ژنتیکــي علوفــه جديــد. گــزارش نهايــي طــرح، بخــش  معرفــي مناب
ــر توارثــي گیاهــي،  موسســه تحقیقــات اصــاح و  تحقیقــات ژنتیــک و ذخاي

ــت: 54356 /97. ــماره ثب ــذر، ش ــال و ب ــه نه تهی
ــیون  ــي کلکس ــوع ژنتیک ــي ن. 1386. تن ــي ش و بقاي ــي م ر، واعظ - عباس
ــر اســاس  ــران ب ــي اي ــک ژن گیاهــي مل ــخ  )Vicia ervilia( بان ماشــک تل
صفــات زراعــي مورفولوژيکــي. ژنتیــک و اصــاح گیاهــان مرتعــي و جنگلــي 

ايــران، 15 )2(، 113-129.
- عباســي م ر، و زمانیــان م. 1387. گــروه بنــدي ژرم پاســم انتخابــي شــبدر 
ايرانــي چنــد چیــن بانــک ژن گیاهــي ملــي ايــران و صفــات موثــر در عملکرد. 

پژوهــش و ســازندگي در زراعــت باغبانــي 79.
ــش  ــه تن ــل ب ــع تحم ــايي مناب ــروش ع. 1387. شناس ــی م ر و نخ ف - عباس
شــوري در ژرم پاســم ســورگوم بانــک ژن گیاهــي ملــي ايــران.  علــوم زراعــي 

ايــران، ، جلــد 5 شــماره 4، صفحــات 191 تــا 207.
-  عباســی م ر و مهرانــی ا. 1393. بررســی تنــوع ژنتیکــی صفــات زراعــی و 
موفولوژيکــی ژرم پاســم گونــه هــاي اســپرس وحشــی بــراي بهره بــرداری در 
تحقیقــات بــه نــژادی. نشــريه ديــم، دوره 4 شــماره 1، صفحــات 115 تــا 122.

- عباســي م ر، زمانیــان م، نادعلــي ف. 1389. معرفــي منابــع ژنتیکــي 
ــتفاده در  ــراي اس ــران ب ــي اي ــبدرهاي وحش ــد از ش ــژادي( جدي ــه ن )پیش ب
سیســتم هــاي زراعــي، ژنتیــک و اصــاح گیاهــان مرتعــي و جنگلــي ايــران، 

305-318  ،)2(18
- عباســي م ر، میرآخورلــي ع، مهدی پــور ع، حســن زاده ح، کنعانــي ر، 
رمضانعلــي علــي تبــار، مختارپــور ح و 16 نويســنده ديگــر. 1391. جمــع آوری 
ــران.  ــبدر در اي ــس ش ــی جن ــر ژنتیک ــوع ذخاي ــز تن ــايی مراک ــذر و شناس ب
ــارم،  ــماره چه ــم، ش ــد پنج ــی، جل ــان زراع ــد گیاه ــک تولی ــه الکترونی مجل

صفحــات 191-204. 
- عباســي م ر، میرآخورلــي ع، مهدی پــور ع، حســن زاده ح، کنعانــي ر، 
ــع  ــر. 1394. مناب ــنده ديگ ــور ح و 19 نويس ــار، مختارپ ــي تب ــي عل رمضانعل
ــوع.  ــز تن ــت و مراک ــع آوري، حفاظ ــتجو، جم ــران: جس ــه اي ــی يونج ژنتیک
ــا 63.  نشــريه زراعــت )پژوهــش و ســازندگی(، شــماره 106، صفحــات 55 ت
- علیــزاده، خ. 1384. توســعه گیاهــان علوفــه اي ماشــک و خلــر در ديمزارهاي 

کشــور. اولیــن همايــش ملــي گیاهــان  علوفــه اي کشــور، کرج   
ــی،  ــران: التین ــان اي ــای گیاه ــگ نام ه ــي ا... )1388( فرهن ــان ول - مظفري

ــر. ــگ معاص ــارات فرهن ــم، انتش ــاپ شش ــی، چ ــی، فارس انگلیس
ــرد و  ــش عملک ــي واکن ــو ا. 1392. ارزياب ــي م ر،  آرزمج ــي آ،  عباس - نخع
ــه قطــع آبیــاري در  خصوصیــات مورفولوژيــک ژنوتیــپ هــاي ارزن نســبت ب
مرحلــه گلدهــي. اکوفیزيولــوژي گیاهــان زراعــي )علــوم کشــاورزي): جلــد 7 

ــا 127 ــات 115 ت ــماره 2 )26(، صفح ش
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