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)پژوهش و سازندگی(

چکیده:
 )Medicago sativa L. ( اطالع از وضعیت حفاظت منابع ژنتیکی در هر کشور از عوامل بسیار موثر در پیشبرد تحقیقات کاربردی است. یونجه
مهمترین لگوم علوفه اي در کشور است. در این تحقیق با جمع آوری 1957 توده از منابع ژنتیکی یونجه تحت 19 گونه، ذخایر ژنتیکی یونجه زراعی 
به 1033 توده و یونجه های وحشی به 1299 توده و تعداد گونه ها حفاظت شده از جنس یونجه در کشور به 22 گونه افزایش پیدا کرد. گونه  هاي یونجه 
زراعي، M. rigidula )L.) All  و M. minima )L.) Bartal  به ترتیب با 701، 230 و 159 توده بیشترین تعداد را در جمع آوري به خود اختصاص 
دادند. ارتفاع محل جمع آوري در این مواد از 21- متر در شهرستان نوشهر در M. polymorpha L  تا 2838 متري در ارتفاعات کرمان براي گونه  هاي 
M. rigidula )L.) All  و M. coronata )L.) Bartal  تغییر مي کرد. در این تحقیق وضعیت گونه های یونجه از نظر در معرض خطر انقراض بودن بحث 
شده است. در یونجه زراعي عالوه بر مراکز تنوع ژنتیکی پیشنهادی قبلی، ناحیه کوهستاني شمال شرق کشور نیز به عنوان یکي از مراکز تنوع 
اصلي این گونه مشخص گردید. در صورتی که در یونجه های وحشی دو مرکز اصلي تنوع در غرب و جنوب- غرب کشور مشخص شدند. استفاده از 
این ژرم پالسم در تحقیقات پیشرفته به منظور تعیین، شناسایي و معرفي منابع جدید علوفه مناسب براي شرایط هرمنطقه از مواردی است که می 

تواند در جهت تکمیل و بهره برداري مناسب از تحقیق حاضر بکار رود.
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منابع ژنتیکی یونجه ایران ...... 

Awareness of conservation situation in plant genetic resources has a key role in applied plant research. Medicago is the main forage 
legume crop in Iran. A total of 1957 accessions belong to 19 Medicago species were collected from all over the country. It increased 
total conserved materials to 1033 and 1299 accessions in alfalfa (M. sativa L.) and wild relatives of alfalfa (M. spp), respectively. It also 
increased number of conserved species in the Medicago collection to 22 species. The species with large number included of M. sativa 
L., M. rigidula (L.). All., and M. minima (L.) Bartal. with 701, 230, and 159 accession, respectively. Geographical altitude in collection 
site differed from -21 m in Noushahr for M. polymorpha L. to 2838 m in Kerman province for M. rigidula (L.) All. and M. coronata 
(L.) Bartal. The paper has been discussed the conservation situation of Medicago species in the country. It was identified a main center 
of genetic diversity for alfalfa in mountainous area of North Eastern of the country, besides former identified centers. Whereas for non-
cultivated species were identified two main center of genetic diversity in West and South- Western of the country. Collected Medicago 
materials in addition to former ones provided a huge potential of Medicago germplasm in order to use in Medicago breeding programs 
and other research.
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مقدمه
یونجه که به عنوان ملکه گياهان علوفه اي ناميده مي شود مهمرین 
لگوم علوفه اي در کشور و همچنين در برخي از کشورهاي دیگر مي باشد. 
در ایران سطح زیر کشت گونه زراعی آن حدود 600000 هکتار است. 
 Fabaceae و خانواده Trifolieae در طایفه (Medicago( جنس یونجه
و  Small بندي  طبقه  با  مطابق  و  دارد  قرار  آسا((  )پروانه  (لگومينوز 

Jompe  (19) داراي 30 گونه چند ساله و 60 گونه یک ساله مي باشد. 
 تعداد 22 گونه آن در ایران گسترش طبيعي دارند )15(. منشا یونجه 
ترکستان  و  ایران  صغير،  آسياي  واویلوف  نظر  طبق   (M. sativa L.(
مي باشد و شکل وحشي آن از اورآسيا تا سيبري پراکنده است )11(. 
مراکز  آناتولي  فالت  شرق  و  خزر  دریاي  اطراف  در  ایران  از  بخشهایي 
که  صورتي  در   .)14( هستند   M. sativa L. دیپلویيد  اشکال  منشاء 
دره  هاي حاصل خيز رشته کوه  هاي زاگرس و البرز و واحه هایي در مرکز 
زراعي  یونجه  تتراپلویيد  و  زراعي  اشکال  منشا  ایران  فالت  جنوب  تا 
محسوب مي شوند)14(. گونه زراعی دارای دو سطح پلوئيدي، دیپلوئيد 
)2n=2X=16) و تتراپلوئيد )2n=4X=32) مي باشد. این گونه داراي دو 
نوع رنگ گل عمده )زرد و یا ارغواني )بنفش-آبي(( است. در اشکال گل 
 Arcangeli (L) M.sativa زرد هر دو سطح پلوئيدي به عنوان زیرگونه
subsp. falcate که داراي نيام  هاي مستقيم تا داسي شکل است طبقه 
بندي مي گردند، در صورتيکه فرم هایي باگلهاي ارغوانی )بنفش- آبي( 
 M. sativa ssp. sativa (L.) رنگ اگر تتراپلوئيد باشند به عنوان زیر گونه
 Schmalh. گونه  زیر  عنوان  به  باشند  دیپلوئيد  درصورتيکه  و   L. & L
زیر  دو  این   .)17( مي شوند  بندي  طبقه   M. sativa subsp. caerulea
گونه اخير هر دو داراي نيام  هاي پيچ دار هستند)17(. وضعيت حفاظت 
گونه های یونجه از نظر قرار داشتن در معرض خطر یا انقراض توسط 
Prosperi و همکاران )16( بيان شده است. در آن فهرست از وضعيت 
و  است  نشده  ارائه  اطالعی  یونجه  گياهشناسی  واحدهای  از  بسياری 
نویسنده در ستون وضعيت حفاظت واحد مربوطه عالمت سوال گذاشته 
است. طبق گزارش Bauchan   و Greene و  )7( حدود 15 گونه در جنس 
از جمله تعليف احشام، اصالح خاک، گياه  یونجه براي مقاصد مختلف 
پوششي، گياه همراه، استفاده دارویي و زینتي کشت مي گردند که اکثر 

آن گونه ها در ایران نيز پراکنش دارند. 
حفاظت به عنوان یک سيستم مدیریت منابع تعریف شده است که 
طي آن بيشترین سود و منفعت براي نسل حاضر توليد گردد بدون اینکه 
به سود نسل هاي آینده آسيب و ضرري برساند )13(. لذا توده  هاي بومي 
براي نسلهاي آینده بایستي حفظ شوند چون آنها پناهگاه و لنگرگاه تنوع 
سيستمهاي  براي  و  آینده  نژادي  به  برنامه  هاي  براي  اهميت  با  صفات 
گروه  فرهنگي  هویت  با  توده  ها  این  بعالوه  هستند،  کشاورزي  جدید 
معيني از مردم ارتباط دارند ) 5 و 6(. ارزش حفاظت ذخایر توارثي به 
منظور استفاده در به نژادي گياهان علوفه اي حداقل براي 70 سال است 
توارثي  براي حفاظت ذخایر  تاکيد موکدي  لذا  که شناخته شده است. 
از 1960 افزایش یافته است )9(. اولين مرحله در یک برنامه به نژادي 
گياه  پالسم  ژرم  از  جامعي  مجموعه  یک  ارزیابي  و  آوري  جمع  موفق 
مربوطه است. متعاقبا به نژادي از تنوع ژنتيکي درون کلکسيون استفاده 
کرده و موفقيت آن به وجود تنوع ژنتيکي کلکسيون جمع آوری شده 

بستگي دارد )8 و 20 (. 
عليرغم اینکه ایران منشاء تنوع ژنتيکي بسياري از گياهان علوفه اي 
است )2 و 18( ولي به دليل عدم جمع آوری مناسب، تاکنون این مواد در 
برنامه هاي به نژادی گياهان علوفه اي در داخل کشور کمتر به کار گرفته 
شده  اند. تداوم خطر فرسایش تنوع ژنتيکي در گونه  هاي گياهان علوفه  اي 
در  اساسي  تغييرات  ارقام جدید،  و  واریته  ها  از  وسيع  استفاده  علت  به 
شهرکها،  ها،  جاده  احداث  زمين،  از  استفاده  و  کشاورزي  فعاليتهاي 
فرسایش  باعث  عوامل  این  لذا  دارد.  وجود  صنعتي  مناطق  و  شهرها 
ذخایر ژنتيکي داخلي که طي ساليان متمادي با ریز اقليم هاي مختلف 
ایران سازش یافته اند مي گردند. به همين خاطر فعاليت  هاي مربوط به 
شناسایي، حفاظت و بهره برداري پایدار از این ذخایر ژنتيکی اهميتي دو 

چندان دارد و این مقاله به این موضوع می پردازد.
 مواد و روش ها

جمع آوري براساس روش و دستورالعمل IPGRI صورت گرفت که 
خویشاوندان  و  زراعي  گياهان  بذر  آوري  جمع  براي  دستورالعمل  این 

وحشي بشکل خالصه و مفيد زیر است )3 و 12(:
اساس انتخاب محل جمع آوري، اختالف در ارتفاع، وضعيت 	- 

توپوگرافي و عرض جغرافيایي که در نهایت تغييرات آب و هوایي را باعث 
ميگردید بود.

نمونه گيري بصورت تصادفي و واحد جمع آوري توده بود که 	- 
براي اطمينان از تصادفي بودن، اخذ نمونه به فواصل ثابت از یکدیگر در 

مسير قدم زدن انجام شد.
از 50 تا 100 بوته در هر نقطه نمونه گيري )Site) بذر جمع 	- 

بذرگيري شد.  از 50 گياه  آوري گردید. در گياهان دگر گشن حداقل 
فایده این نمونه گيري حفظ بيشترین تنوع ممکني است که در نقطه 
نمونه گيري وجود داشت و همچنين براي مطالعات ژنتيکي آینده توده، 

از نقطه جمع آوري مناسب بود.
مسير جمع آوري با استفاده از نقشه  هاي داراي خطوط تراز 	- 

به مقياس 1:500000 و نقشه جاده تعيين گردید اگر براي ورود به یک 
منطقه اجازه رسمي الزم بود این مجوز اخذ گردید.

زمان جمع آوري موقعي بود که محصوالت حداکثر رسيدگي 	- 
از نظر رسيدگي محصوالت سفر  نقطه مشترک زماني  را داشتند و در 

انجام می شد.
جمع آوري بذر و تهيه نمونه هرباریومی، هر ساله از مکانهاي مختلف 
در فصل رشد و توليد بذر گياه صورت  گرفت. مجموعا 25 ویژگي مکان 
جمع آوري مطابق جدول 1 در فرم مربوطه ثبت گردید. الزم به ذکر 
است بدليل عدم دسترسي به دستگاه GPS جهت ثبت مختصات طول 
و عرض جغرافيایي محل جمع آوري، این مختصات در بانک ژن گياهي 
ملي ایران با استفاده از نقشه  هاي توپوگرافي موجود و اطالعات مربوط 
به آدرس محل جمع آوري استخراج گردید. اطالعات ارتفاع محل جمع 
آوری با استفاده از ارتفاع سنج ثبت گردید. نمونه  هاي بذري پس از جمع 
اوليه همراه  از بوجاري  از هر توده پس  به مقدار 250-100 گرم  آوري 
فرم شناسنامه اي تکميل شده به بخش بانک ژن در کرج جهت حفاظت 
نداشتند،  نمونه هرباریومی  برای شناسایی واحدهایی که  ارسال شدند. 
توده ها در شهریور 1382 و 1383 در مزرعه چهارصد هکتاری موسسه 
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نهال و بذر، هر توده روی دو خط یک متری  تحقيقات اصالح و تهيه 
با فاصله خطوط 50 سانتيمتر کشت گردید. سپس در بهار سال بعد با 
برداشت نمونه هرباریومی واحد سيستماتيکی هر توده مشخص گردید. 

نتایج 
در مجموع تعداد 1957 توده یونجه از 27 استان کشور )جدول2( 
و  کرمانشاه،  اردبيل،  آذربایجان شرقي-  استان هاي  گردید.  آوري  جمع 
خراسان به ترتيب با 201 ،194 و 160 توده یشترین نمونه  هاي جمع 
آوري را به خود اختصاص دادند. در برخي از استان  ها همانند مرکزي 
مي  تشکيل  زراعي  یونجه  گونه  را  شده  آوري  جمع  پالسم  ژرم  تمام 
مواد  زیاد  تعداد  با وجود  کرمانشاه  استان ها همانند  از  برخي  در  و  داد 
بودند. مجموعا تعداد  جمع آوري شده ولي تماما یونجه  هاي یک ساله 
19 گونه از یونجه  هاي موجود در ایران در طي این تحقيق جمع آوري 
و   M. rigidula (L.) All زراعي،  یونجه  گونه  هاي  )جدول2(.   شدند 
M. minima (L.) Bartal به ترتيب با 701، 230 و 159 توده بيشترین 
گونه  هاي  همچنين  دادند.  اختصاص  خود  به  آوري  جمع  در  را  تعداد 
 M. orbicularis (L.) Bartal و   M. lupulina L.  M. polymorpha L
با بيش از 100 توده جزء گونه هایي با تعداد زیاد در کلکسيون بودند 
)جدول2(. یونجه زراعي از تمامي استان ها به جز استان هاي هرمزگان، 
گيالن، ایالم و کرمانشاه جمع آوري شده است. درصورتيکه تمام مواد 
ارسالي استان هاي مرکزي، یزد، کهکلویه و بویراحمد و اصفهان را گونه 

زراعي تشکيل داد ه است )جدول2(. 
ویژگيهاي  براي  پراکندگي  و  مرکز  به  تمایل  آماري  پارامتر  هاي 
ارتفاع  است.  آمده   3 جدول  در  یونجه  نمونه های  آوري  جمع  محل 
 محل جمع آوري از 21- متر در شهرستان نوشهر استان مازندران در

 .M. polymorpha L تا 2838 متري سطح دریا در ارتفاعات کرمان براي 
گونه  هاي M. rigidula (L.) All و M. coronata (L.) Bartal با ميانگين 
1363 متر تغيير مي کرد. پراکنش توده  ها در این ویژگی داراي توزیع 
نرمال بود که بيشترین توده  ها از ارتفاعات 1200 تا 1700 متري جمع 
آوري شده بودند. در طول جغرافيایي، نمونه  ها از 41 درجه 47 دقيقه تا 
61 درجه 41 دقيقه جمع آوري شده بودند که بيشترین نمونه  ها دارای 
منشا مناطق غربي کشور بودند. در عرض جغرافيایي، نمونه  ها از عرض 
21 درجه 2 دقيقه تا 39 درجه 31 دقيقه و بيشترین نمونه  ها از عرضهاي 
شمالي کشور بين 33 تا 37 درجه جمع آوري شده بودند. با استفاده از 
مختصات جغرافيایی، پراکنش توده های بومی یونجه زراعی موجود در 
کلکسيون یونجه زراعی کشور در شکل1 و پراکنش گونه های وحشی 

یونجه موجود در شکل 2 نشان داده شده است. 
منظر  با  مکانهایي  از  نمونه ها  بيشترین  منظر،  یا  نما  ویژگی  در 
در  توده   322 و   387  ،558 با  ترتيب  به  مرتعي  و  کوهستاني  زراعي، 
مجموع تمام توده  ها جمع آوري شده بودند. در فرم زمين محل جمع 
آوري، نمونه ها از زمينهاي باتالقي که بعضي از توده  هاي یونجه زراعي 
 و گونه M. polymorpha L., M. lupulina L., M. rigidula (L.) All و 
شده  آوري  جمع  کوهستاني  مناطق  تا   M. orbicularis (L.) Bartal
بودند. در زمين  هاي باتالقي یونجه زراعي با 37 توده بيشترین تعداد را 
در جمع آوري از این محيط داشته است. بيشترین نمونه  ها از زمين هاي 
با 664، 408 و 163 توده  ترتيب  به  تپه  اي  کوهستاني، دشت صاف و 

جمع آوري شده  اند. کمترین توده  ها از زمينهاي موجدار و دشت سيالبي 
به ترتيب با 7 و 37 توده جمع آوري شده  اند. از نظر سنگي بودن زمين 
محل جمع آوري نمونه  ها تنوع از زمين بدون سنگ تا مفروش از سنگ 
دیده شد. بيشترین توده  ها از زمينهاي زراعي دست نخورده و غيرقابل 
زراعي به ترتيب با 286 و 213 توده جمع آوري شده بودند. پراکنش 
شور  تا  شور  غير  خاک  هاي  در  خاک  شوري  نظر  از  یونجه  نمونه  هاي 
دیده شد، ولي بيشترین نمونه  ها از مناطق غير شور و داراي شوري کم 
به ترتيب با 508 و 249 توده جمع آوري شدند. از نظر وجود زهکش 
ناقص  از زهکش  در مناطق رویش یونجه  هاي جمع آوري شده تنوعي 
)بدون زهکش( تا مناطقي با زهکشي بيش از حد براي مواد جمع آوري 
شده دیده شد. بيشترین توده  ها از مناطقي با زهکشي کامل و متوسط به 
ترتيب با 502 و 195 توده جمع آوري شده بودند )جدول3(. از عوامل 
فرسایش ژنتيکی، عامل فرساینده آتش با ميانگين نمره 0/6 کمترین و 
عامل فرساینده زیستی با ميانگين نمره 3 بيشترین تاثير را در فرسایش 

مواد ژنتيکی یونجه در طبيعت داشتند )جدول3(.
بحث

با جمع آوری 1957 توده از منابع ژنتيکی یونجه در این تحقيق، 
ذخایر ژنتيکی یونجه حفاظت شده موجود در کشور 4/48 برابر نسبت به 
مواد حفاظت شده قبلی در این جنس)1( افزایش یافته است. همچنين 
از نظر تعداد گونه نيز با 1/8 برابر افزایش مجموع گونه  های حفاظت شده 
در کشور به 22 گونه رسيده است که نزدیک به تعداد گونه های ذکر شده 

برای کشور در منابع گياه شناسی )15( می باشد. 
در گونه یونجه زراعی با احتساب مواد قبلی )332 توده، 1( و جمع 
زراعی  یونجه  ژنتيکی  ذخایر  تعداد  توده، جدول2(   701( آوری جدید 
کشور به 1033 توده افزایش پيدا کرده است. گونه زراعي یونجه با تراکم 
باال از شمال شرق، شمال و شمال غرب کشور و با تراکم کمتر از مرکز 
با توجه به کلکسيون  و جنوب کشور جمع آوری شده بود )جدول2( و 
)نيک شهری،  توده های گرمسيری  از  مناسبی  مواد   )4( این گونه  قبلی 
بمی، عراقی و ...( و سردسيری )قره یونجه، همدانی، قمی، قارقالوق و ...( 
در حال حاضر در این مجموعه وجود دارند )شکل1(. وجود توده های 
بومی ویژه یک مکان کوچک و محدود، همانند توده بومی یونجه  زراعی 
آوه در الموت استان قزوین )واقع در ارتفاعات روستای آوه(، علی رغم 
نزدیکی مکانی این روستا به منشا یونجه همدانی )توده بومی فراگير در 
قزوین، زنجان، همدان و ...( حکایت از جدایی ژنتيکی این نمونه ها در 
طی زمان و ارزش ژنتيکی باالی آنها در بکار گيری در سيستمهای به 
نژادی یونجه دارد. پراکنش نمونه  هاي جمع آوري شده دو مرکز اصلي 
را در شمال شرق و شمال غرب کشور نشان  یونجه زراعي  تنوع  براي 
داد. این یافته عالوه بر دره  هاي حاصلخيز رشته کوه  هاي البرز و زاگرس 
که توسط Lesins )14( به عنوان یکي از مراکز تنوع یونجه زراعي بيان 
حاصلخيز  دره  هاي  در  کشور  شرق  شمال  کوهستاني  ناحيه  بود،  شده 
رشته کوههاي بينالود، شاه جهان و ا...اکبر را نيز به عنوان یکي از مراکز 
تنوع اصلي یونجه زراعي نشان مي دهد )شکل1(. همچنين با مرکز تنوع 
 Mehregan یونجه در شمال غرب کشور توسط  براي  بيان شده  فرعي 
)عمدتا یک ساله ها(  یونجه هاي وحشي  دارد.  و همکاران )15( مطابقت 
بيشتر در مناطق شمال شرق، شمال، شمال غرب، غرب و جنوب غربي 
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مي شود  دیده  که  همچنان   .)2 و شکل   2 )جدول  دیده شدند  کشور 
 M. lupulina L., M. minima (L.) Bartal., M. rigidula (L.) گونه  هاي
All. در تمامي مناطقي که جمع آوري انجام شده است وجود داشتند، در 
صورتيکه گونه هاي M. laciniata (L.) Miller, M. turbinata از مناطق 
بودند  آوري شده   و خوزستان جمع  بوشهر  استانهاي  در  جنوب کشور 
 M. laciniata 15( پراکنش گونه  هاي( و همکاران Mehregan .)2جدول(
Miller (.L) و M. coronata (L.) Bartal را تقریبا مثل هم و در نواحي 
گرم جنوبي و غربي کشور ذکر کرده  اند، در صورتيکه در مواد جمع آوری 
شده در این تحقيق یک توده M. coronata (L.) Bartal از استان قزوین 
در منطقه الموت و ارتفاع 1060 متري جمع آوری شده بود. در یونجه 
های یک ساله بطور کلی تنوع باالي گونه  اي در استانهاي بوشهر-فارس 
و همچنين کرمانشاه- کردستان– لرستان و آذربایجان غربي دیده شد. 
لذا پراکنش نمونه  هاي جمع آوري شده دو مرکز اصلي براي تنوع یونجه 
وحشي را در غرب و جنوب- غرب کشور نشان داد. این مناطق با مرکز 
تنوع اصلي یونجه  هاي وحشي بيان شده توسط Mehregan و همکاران 

)15( مطابقت دارند. همچنين مرکز فرعي تنوع یونجه  هاي وحشي بيان 
توسط این محققين در شمال شرقي منطبق بر پراکنش نمونه  هاي یونجه 
در تحقيق حاضر بود. از طرفي منطقه شمال غرب کشور نيز یکي دیگر از 
مناطق پراکنش و تنوع یونجه  هاي وحشي مي تواند باشد که در تحقيق 

Mehregan و همکاران )15( به آن اشاره نشده است. 
 M.  ،  M. sauvagei Negre  ،  .M. aculeata Willd های  گونه 
truncatula Gaertner به ترتيب با تعداد 2، 2 و 1 توده )جدول 2( در 
ایران جز گونه های در معرض خطر انقراض بوده که بایستی در جمع آوری 
های تکميلی به آن توجه شود. در این ارتباط در تحقيق Prosperi و 
 M. نيامده است ولی گونه M. aculeate همکاران )16( اسمی از گونه
sauvagei Negre با داشتن 5 توده در کلکسيون ایاالت متحده نيز به 
عنوان گونه در معرض خطر انقراض ذکر گردیده است درصورتی که از 
گونه M. truncatula Gaertner )گياه مدل ژنتيکی( به عنوان یک گونه 
آتی و جمع  تحقيقات  لذا در  است.  برده شده  نام  توده  با 320  زراعی 
آوری های تکميلی بایستی در خصوص جمع آوری و حفاظت ژنتيکی 
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.M.noeana Boiss که  این گونه ها توجه بيشتری نمود. از طرفي گونه 
طبق گزارش Prosperi و همکاران )16( از گونه  هاي در حال انقراض 
ذکر شده است و در سيستم ذخایر توارثي ایاالت متحده فقط تعداد 19 
توده از این گونه گزارش شده است در تحقيق حاضر تعداد 28 توده از 
5 استان جمع آوري شد که نشان دهنده وضعيت خوب این گونه در 

کشور مي باشد. 
این معني نيست  به  یا منظر زراعي  نما  از  نمونه جمع آوري شده 
این  این موضوع دارد که  بر  بلکه تاکيد  باشد،  که آن نمونه زراعي مي 
نمونه در مناطقي که زراعت مي شود نيز قابل دستيابي و جستجو است. 
زراعي شدن  قابليت  دیده شود  مناطق  این  در  اگر گونه اي وحشي  لذا 
رشد  زراعي  غير  مناطق  در  که صرفا  است  هایي  گونه  از  تر  آسان  آن 
 M. ،  M. polymorpha L. نکته گونه  هاي  این  به  با توجه  نمو دارند.  و 
 radiata L., M.rigidula(L.) All., M. minima, M. polymorpha L. و

جمع  زراعي  مناطق  از  که  بودند  گونه هایي   M. truncatula Gaertner
آوري شدند. عموما یونجه  ها در مناطق غير شور یا با شوري کم رویش 
دارند. نمونه  هاي کمتري از مناطقي با شوري متوسط وتنها 10 توده از 
مناطقي با شوري باال جمع آوري شده بودند که از این تعداد 7 توده را 
  M. minima (L.) Bartal, M. گونه زراعي یونجه و سه توده را گونه  هاي
orbicularis (L.) Bartal و .M. polymorpha L تشکيل مي دادند. از این 
نظر تمامي توده  هاي گونه M.turbinata از مکانهاي غيرشور جمع آوري 
شده بودند. در ویژگی نوع زهکش در مکان جمع آوری نمونه یونجه  زراعي 
با 13 توده و گونه  هاي  M. minima (L.) Bartal., M. ploymorpha با 
3 توده و گونه .M.polymorpha L با 2 توده جمع آوري شده از مناطق 

زهکش ناقص بيشترین نمونه  ها را در این نوع زهکش به خود اختصاص 
غرقابي  زمين  هاي  براي  علوفه  نمونه  هاي  انتخاب  در  ویژگي  این  دادند. 
فرساینده  عامل  باالی  نمره  ميانگين  به  توجه  با  باشد.  مفيد  تواند  مي 
ژنتيکی در  بقا مواد  برای  بيشترین خطر  نمره 3، جدول3(  )با  زیستی 
عرصه های طبيعی عوامل زیستی و عمدتا چرای بی رویه می باشد. لذا 
با توجه به خوش خوراکی این مواد برای دام و از طرفی خشکسالی های 
پی در پی سالهای اخير، این تحقيق با جمع آوری تعداد قابل توجهی از 
ذخایر توارثی یونجه، کمک به سزایی در حفاظت از منابع ژنتيکی این 
گياه داشته است. جمع آوري 1957 توده در این تحقيق به همراه 437 
توده موجود در قبل از این تحقيق در بانک ژن گياهي ملي ایران )1(، 
ارزش ذخایرتوارثي  با  از مجموعه  هاي  یکي  به عنوان  را  این کلکسيون 
یونجه در جهان مطرح نموده است که با بعضي از کلکسيون هاي بزرگ 
همانند ذخایر تورثي کلکسيون یونجه در فرانسه با1140 توده و نيوزیلند 
با 2000 توده )10( رقابت مي کند. استفاده از ژرم پالسم یونجه جمع 
آوري شده در تحقيقات پيشرفته به منظور تعيين، شناسایي و معرفي 
منابع جدید علوفه در کنار ارزیابي  هاي پيشرفته گونه  هاي زراعي براي 
کولتيوارهاي  و  ارقام  معرفي  جهت  در  برتر  پالسم  هاي  ژرم  شناسایي 
جدید و مناسب براي شرایط هر منطقه با توجه به تقاضاهاي تحقيقاتي 
هر منطقه همچنين تهيه و معرفي کلکسيون مرکزي در گونه هایي که 
تعداد زیادي دارند از جمله یونجه زراعی و جمع آوري  هاي تکميلي با در 
نظر گرفتن نتایج این تحقيق و توجه به نياز  هاي تحقيقاتي آینده از جمله 
تحقيقاتي مي تواند باشد که در جهت تکميل و بهره برداري مناسب از 

تحقيق حاضر بکار رود.

منابع ژنتیکی یونجه ایران ...... 



شماره 106، نشریه زراعت، بهار  1394

63

منابع مورد استفاده
پروژه تحقيقاتی “شناسایي، . 1 نهایي  ر. )1382( گزارش  عباسي، م 

احيا و ارزیابي صفات زراعي مورفولوژیکي کلکسيون یونجه. سازمان 
تحقيقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، 82/962، 82/11/7. 

)التين-. 2 ایران  گياهی  نامهای  فرهنگ   )1375( و  مظفریان، 
انگليسی-فارسی(. انتشارات فرهنگ مصور. تهران. ایران

وجداني پ. )1371( ترجمه: استراتژي هاي جمع آوري )نویسنده . 3
ژن  بانک  کشور،  داخل  آموزشي  کالس  جزوه  لوإیچي(،  گوارنيو، 

گياهي ملي ایران. 
4. Abbasi, M.R., Vaezi, Sh and Hemati F. (2007). Identification 

of two types of Iranian alfalfa gene pool based on agro-
morphological traits. PAK J Biological Science, 10: 3314-
3321.

5. Altieri, M.A. and Merrick L.C. (1987). In situ conservation 
of crop genetic resources through maintenance of traditional 
farming systems. Economic Botany 41: 86-96.

6. Brush, S.B. (2000). The issues of in situ conservation of 
crop genetic resources. Pp. 3-26 in Genes in the field: 
On-farm conservation of crop diversity (S.B. Brush, ed.). 
Lewis Publishers, Boca Raton/International Development 
Research Center, Ottawa, Canada/International Plant 
Genetic Resources Institute, Rome, Italy.

7. Bauchan G. and Greene S. (2000). Report on the status of 
Medicago germplasm in the United States. Prepared by 
Alfalfa Crop Germplasm Committee. USDA-ARS, USA. 

8. Clements, R.J. (1987). An Australian white clover breeding 
program: justification, objectives, timing and resources 
needed. Pp. 5.1-5.5. In Proceedings of a Specialist Workshop 
on National White Clover Improvement. University of New 
England, Armidale.

9. Collins, W.J. (1993) Summary: Plant Resources. Pp. 83-
84 in Grasslands for Our World (M.J. Baker, ed.). SIR 
Publishing, Wellington, New Zealand.

10. FAO (1998). The state of the word’s plant genetic resources 
for food and agriculture. Rom, Italy.

11. Hanson A.A. (1988). Alfalfa and alfalfa improvement, 
Medison Wisconsin, USA, ISBN. 0,89118-094-X.

12. Hawkes J. C. (1982). Crop genetic resources field collection 
manual. IPGRI, Rome, Italy.

13. IUCN/UNEP/WWF. (1980). The World Conservation 
Strategy. IUCN, Gland, Switzerland.

14. Lesins, K. (1976). Alfalfa. In (Simmonds N.W., ed.): 
Evolution of crop plants. Longman, London, pp. 165-168.

15. Mehregan M., M.Mousavi, and N. Nasrabadi. (2003). The 
genus Medicago in Iran: Biodiversity and variation centers. 

Rostaniha, 4: 5-18.
16. Prosperi, J. M.., Angevain M., Bonnin I., Chaulet E., Génier 

G., Jenczewski E., Olivieri I., and Ronfort J. (1996) Genetic 
diversity, preservation and use of genetic resources of 
Mediterranean legumes: Alfalfa and medics. In: The Genus 
Medicago in the Mediterranean Region: Current situation 
and prospects in Research. Hammamet, Tunisie. October 
1995. Options Méditerranéennes 18:71-89.

17. Quiros, C.F., and Bauchan G.R. (1988) The genus Medicago 
and the origin of the Medicago sativa complex. p. 93–124. 
In A.A. Hanson et al. (ed.) Alfalfa and alfalfa improvement. 
Agron. Monogr. 29. ASA, CSSA, and SSSA, Madison, WI. 

18. Rechinger K.H. 1984. Flora Iranica. No: 157, 73-79.
19. Small, E., Jomphe M. (1989) A synopsis of the genus 

Medicago (Leguminosae). Canadian Journal of Botany 67: 
3260-3294.

20. Williams, W.M. (1987) Adaptive variation. Pp. 300-317 in 
White Clover (M.J. Baker and W.M. Williams, eds.). CAB 
International, Wallingford, UK.


