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  :چکیده

ــاهد ماکو همراه باژنوتیپ جو  41در این مطالعه  ــال  در قالب طرح بلوكی  ئرقم ش ــادفی در س در مرکز تحقیقات اردبیل  1396هاي کامل تص

کلش، قطر ساقه اصلی، طول پدانکل، طول برگ پرچم ، عرض برگ پرچم، طول دانه، عرض  وعملکرد کاه مورد بررسـی قرار گرفتند. صـفات   

د ادانه، تعداد دانه در گیاه، طول خوشـه اصـلی، قطر خوشـه اصـلی، طول ریشک، تعداد پنجه بارور، قطر ریشک، ارتفاع گیاه، وزن هزار دانه، تعد    

در  لکردعم خشـک، درصد بقاء زمستانه و نهایتاً وزن کل دانه در گیاه، وزن کل گیاه  دانه در سـنبله، تعداد پنجه کل، وزن دانه در خوشـه اصـلی،   

هاي مورد مطالعه از نظر همه صفات مورد بررسی اختالف نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ژنوتیپ گیري شـد. ها اندازهدر ژنوتیپواحد سـطح  

طور بها وجود داشت. نتایج مقایسات میانگین نشان داد که ابل توجه در بین ژنوتیپنتیکی قژداشـتند. این موضـوع نشـان داد که تنوع     دارمعنی

 ر گیاهدکلی در صـفات مهم اقتصادي یعنی عملکرد دانه، عملکرد کاه، تعداد دانه گیاه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله اصلی و وزن کل دانه  

ها بودند. بهترین ژنوتیپ 36و  12، 10هاي و در صـفت درصــد بقاي زمســتانه ژنوتیپ  42و  33، 26، 24، 14هاي ژنوتیپ به همراه رقم ماکویی

شتند. محاسبه دا و درصد بقاي زمستانه مطالعه همبسـتگی بین صـفات نشـان داد که برخی از صـفات مورد مطالعه همبستگی مثبتی با عملکرد    

رد دانه پذیري مربوط به صفت عملکترین وراثتبه صـفت طول پدانکل و کم پذیري مربوط ترین وراثتنشـان داد که بیش  صـفات پذیري وراثت

دانه ، تعداد وزن کل دانه در گیاهصفات  نشان داد کهدادن عملکرد به عنوان صفت وابسته با قراربه روش گام به گام نتایج تجزیه رگرسیون بود. 

د عملکرداد پنجه بارور، درصــد بقاي زمســتانه و طول پدانکل صــفات موثر وزن هزار دانه، قطر ریشــک، وزن دانه در خوشــه اصــلی، تعگیاه، در 

 گام با فرض وابسـته بودن صفت بقاي زمستانه انجام شد. صفت بهمنظور یافتن صـفات موثر در بقاي زمسـتانه رگرسـیون به روش گام   به بودند.

تعداد پنجه بارور، تعداد دانه گیاه، عملکرد دانه، عرض برگ پرچم  صفات .بقاي زمستانه بود درصدترین صفت موثر بر وزن کل دانه در گیاه مهم

، 14هاي شماره پژنوتی ها را به سه گروه تقسیم کرد واي ژنوتیپتجزیه خوشه دار داشتند.نیز روي درصد بقاي زمستانه تاثیر معنیو ارتفاع گیاه 

قادیر م شش عامل اول دارايها نشان داد که ها قرار داشتند. تجزیه به عاملیپتر از بقیه ژنوتاز نظر میانگین صـفات باال  30و  25، 24، 22، 17

درصد  45/10 و14/17 ،04/30 ترتیبتا سـوم به  درصـد از تغییرات کل را توجیه کردند. عامل اول  52/75و در مجموع  ویژه باالتر از یک بودند

           بود. ايخوشهمشابه تجزیه  تقریباً ها،تجزیه به عامل بوسیلهها ژنوتیپبندي نتایج گروه .ندرا توجیه کردکل تغییرات  از

  ، تحمل سرماپذیري، همبستگی، وراثتجو:  ژنوتیپ، هاواژه کلید
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  مقدمه  -1-1

عنوان ماده غذایی مورد استفاده انسان قرار گرفته و امروزه محصوالت متنوعی از غالت تهیه غالت از دیر باز به       

میلیارد نفر خواهد رسید، در آینده  9به  2050با عنایت به روند افزایش روز افزون جمعیت جهان که تا سال . گرددمی

). امنیت غذایی در 1391همکاران، ها خواهد بود (عظیمی و ترین چالش پیش روي دولتامنیت غذایی بشر مهم

چنین واقع شدن اکثر این کشورها در مناطق هاي آینده به علت واردات غالت و همکشورهاي درحال توسعه در سال

در حدود دو  ).et al, 2008) lLobel هاي بیشتري روبرو خواهد شدپذیر از نظر تغییرات آب و هوایی، با چالشآسیب

ل به بقیه براي تولید نوشابه و مالت و الکگیرد و دنیا براي تغذیه دام مورد استفاده قرار میسوم از کل جو تولیدي در 

، ريشو، اي است که سازگاري وسیع دارد و در مقایسه با گندم در برابر خشکیجو یکی از گیاهان غله .کار می رود

  دهد.نشان میها مقاومت بیشتري آفات و بیماري

 ,Samarah)سازگاري دارد  است و به شرایط آب و هوایی مختلفبه تنش رطوبتی به طور نسبی مقاوم  جوگیاه       

دانشمندان اعتقاد دادند که با روند رو به رشد دماي زمین و مشکالت ناشی از تغییرات آب و هوایی، کشت و  .(2005

 ت و خشن گسترش بیشتري خواهد یافتشرایط آب و هوایی سخکار جو به علت سازگاري بسیار خوب آن به 

(Greenway & Munns, 1980; Munns & Tester, 2008; Nevo & Chen, 2010).   

با عنایت به اینکه این گیاه زراعی . گرددمتري هیمالیا کشت می 4000از نظر ارتفاع از سطح دریا تا ارتفاع  جو 

از نظر دامنه گستردگی کشت در نقاط مختلف جهان مقام  ،باشدقابل کشت میدر شرایط متنوع از نظر آب و هوایی 

در حال حاظر اهمیت جو در دنیا تقریبا برابر گندم است، ولی تولید آن نصف تولید  (Feug et al, 2006).د اول را دار

ذرت و سورگوم بیشتر بوده و  ،جو از برنج ینئمقدار پروتکیفیت غذایی، از نظر  .)et al, 2010) Ullrichت گندم اس

از نظر شرایط محیطی کشت،  ).1382 ،(خدابندهکند ین گندمی است که در شرایط مشابه رشد میئقابل مقایسه با پروت

 ,Hayes et al). شودهاي خاورمیانه تا ارتفاعات هیمالیا کشت میجو در طیف وسیعی از شرایط محیطی از بیابان

اي که نقش مهمی را در تغذیه انسان و حیوانات اهلی اي و علوفهترین غالت دانهمهمجو به عنوان یکی از  (2003

هاي متعددي است که باعث کاهش در کیفیت داراي آفات و بیماري ،کندخشک جهان ایفا میدر مناطق خشک و نیمه

ت هاي متفاوکشها و قارچکشها و آفات در گذشته از آفتگردد. براي کنترل این بیماريو کمیت و عملکرد آن می



٧ 
 

 (Pickering & Johnston, 2005). گران سعی در معرفی منابع ژنتیکی مقاوم دارنداما امروزه اصالح ،شداستفاده می

باشد می ذرت و برنج ،چهارمین غله مهم دنیا بعد از گندماز نظر سطح کشت،  جوهاي انجام شده سیرطبق بر

.(Shakhatreh et al, 2009) تانانگلس ،فرانسه ،دا، کاناچین، مهمترین کشورهاي تولید کننده جو در جهان روسیه، 

این گیاه نسبت به گندم دامنه  ).1382 ،ایتالیا و بلژیک هستند (خدابنده ،هندوستان ،آلمان ،دانمارك ،ترکیه ،ایرلند

ی که هایزارآید. در دیمنیز به عمل میسازگاري وسیع تري دارد و در همه نواحی معتدل و در بسیاري از نقاط سردسیر 

   تواند جایگزین مناسبی باشد.جو می ،رطوبت خاك و بارندگی براي رشد گندم ناکافی و نامطمئن باشد

متر میلی 188سوم میانگین بارندگی در جهان هست، و با متر بارندگی که یکمیلی 250ایران با میانگین سالیانه       

رویه جمعیت جهان افزایش بی .(Ghamarnia & Gorge, 2005) شودخشک دنیا محسوب میتبخیر جزو مناطق 

 Demirevska et)درصد از مناطق قابل استفاده کره زمین در معرض خشکی  26قرار گرفتن بیش از چنین همو 

al, 2008)، محسوب یت غذایی نکمبود آب شیرین تهدیدهاي جدي براي تولید کشاورزي جهانی و ام چنینهم

گیاه جو با داشتن مقاومت نسبی نسبت به گرما و خشکی توانسته است تا یکی از  (Garg et al, 2002).شوند می

جو عالوه بر نقش آن در استفاده در برخی غذاهاي انسان مانند انواع سوپ و استفاده در  گیاهان زراعی مهم دنیا باشد.

کاربرد جو در تهیه انواع  ،چنینهم اي دارد.نقش بسیار ویژهنیز در جیره غذایی دام و طیور ، هاتهیه انواع شیرینی

نیز نقش مهم جو در برخی صنایع و تهیه برخی  ها مانند آبجو و غیره و اهمیت آن در تهیه الکل صنعتی ونوشیدنی

  باشد.ها بسیار مهم و ضروري میمواد دارویی و ویتامین

 ،باشدن میبنداشود و ناگزیر از تحمل سرماي زمستان و یخصورت پاییزه کشت میکه جو غالبا بهبا توجه به این      

 یخ به ملتحکه  نتایج یک تحقیق نشان داد باشد. تواند یکی از صفات مهم در جو میبنابراین مقاومت به سرما می

 تانزمس مشکالت از مهمی زدگی بخشیخ ،زیرا است جو در زراعی و اقتصادي اهمیت با کلیدي ویژگی یک زدگی

 محدود ه راتانزمس و هبهار محصوالت انواع بین کیفی صفات موثر انتقال و محصول جغرافیایی توزیع بنابراین و است

  .(Vision et al, 2013) نمایدمی

گونه گیاهی  30000حدود  بینشدت باعث کاهش تنوع در گیاهان زراعی شده است. از کشاورزي متداول به     

تنوع و  (Haussmann et al, 2004). باشدمیعمده تغذیه مردم جهان  منابعگونه  30 تنهاشده،  شناختهخوراکی 

تنوع ژنتیکی براي بسیاري از صفات مهم در  (Maxted et al, 2006). گزینش دو رکن هر برنامه اصالحی است

اي عالوه بر کاهش تنوع بین گونهچنین هم .(Evans, 1993) محدود شده استهاي زراعی خزانه ژنتیکی اولیه گونه
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-هاي اصالح شده داراي سازگاري باال انتخاب بهترین ژنوتیپدر گیاهان زراعی، اصالح گیاهان از طریق ایجاد جمعیت

 ,et al تشده اس  ايههاي سازگار باعث کاهش تنوع داخل گوندادن  واریتهها، ایجاد ارقام محلی یکنواخت و ترویج

2004) (Haussmann. تواند موجب بروز اي در میان گیاهان زراعی میاي و داخل گونهکمبود تنوع بین گونه

هاي محیطی بستگی زیادي به ها و تنشاي گردد. همچنین مقاومت گیاهان در برابر آفات، بیماريمشکالت عدیده

ا هتنوع ژنتیکی در گیاهان زراعی، براي برنامه ارزیابی ،بنابراین .et al, 2002) (Roudbarkalaryد تنوع ژنتیکی دار

  اصالحی و حفاظت از ذخایر توارثی کاربرد حیاتی دارد.

  تاریخچه جو      و مبداء -1-2 

مبدا جو  .باشدمبدا حقیقی جو هنوز ناشناخته می ترین گیاهان زراعی است که اهلی شده است.جو یکی از قدیمی       

باشد و طبق نظر واویلوف مبدا جو کشورهاي طبق نظر هارلن زاگرس در غرب ایران، آناتولی جنوبی و فلسطین می

هاي جنوب ردیفه وحشی است که از حفاريترین جو از ارقام دو. قدیمی(Harlen, 1979) اتیوپی، چین و ژاپن است

جو  ءترین فرضیه پذیرفته شده درباره منشامهم شده است.می دست آمده و معلوم شده که در عصر حجر کشتاروپا به

 ,Slafer et al)ه شده استئداند. ولی فرضیه چند مرکزي براي جو نیز ارازراعی را مربوط به هالل حاصلخیز می

2002) .  

    کشت جو در جهان و ایران مناطق عمده -1-3

ایتالیا و  ،هندوستان ،آلمان ،دانمارك ،ترکیه ،ایرلند ،انگلستان ،فرانسه ،دا، کاناچین، روسیهمانند ی یکشورها         

درصد سطح کل زیر  9/56حدود  .(Fao, 2016) هستندترین کشورهاي تولید کننده جو در جهان جزو مهمبلژیک 

، همدان ،فارسدبیل، ار ،ي آذربایجان شرقی و غربیهاباشد. استانکشت جو در ایران به صورت کشت دیم می

مرکزي و خراسان مناطق عمده کشت جو به صورت ، لرستان، کیلویه و بویراحمد، کهکرمانشاه ،ایالم، زنجان، دستانکر

هاي بیشترین سطح کشت دیم را در میان سایر استان، هزار هکتار 139استان لرستان با حدود  دیم در ایران هستند.

فارس، تهران، مرکزي، قزوین، آذربایجان شرقی، قم و اردبیل هاي خراسان رضوي، همدان، اصفهان، استانکشور دارد. 

ترین سطح زیر کشت آبی در صورت آبی در ایران هستند که استان خراسان رضوي بیشمناطق عمده کشت جو به

  .(Anonymous, 2015)باشد کشور را دارا می
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  عملکرد و سطح زیر کشت جو در جهان و ایران: میزان تولید، -1-4

  میزان تولید -1-4-1 

میلیون تن بوده که از این میزان  04/77بالغ بر  94-1393ایران در سال  میزان تولید انواع محصوالت زراعی در       

درصد مربوط به جو 4/16در صد مربوط به گندم و  14/68 که از این مقدار .بوددرصد آن مربوط به غالت  68/23

 2900000ایران  تن و در 136400000طبق آمار فائو میزان تولید جو در جهان . )1395 ،(احمدي و همکاران باشدمی

  . (Fao, 2016) باشدهزار تن می

  عملکرد -1-4-2

 .(Fao, 2016) استتن در هکتار  8/1تن در هکتار و در ایران  08/3جهان  جو دردیم و آبی متوسط عملکرد 

 باشدتن می 2/1دود حتن و در شرایط دیم  2/3کشور ایران در شرایط آبی در حدود متوسط عملکرد جو در 

.(Anonymous, 2015)   

  سطح زیر کشت -1-4-3

 استهکتار  1611000هکتار و میزان سطح زیر کشت در ایران  47335000میزان سطح زیر کشت در جهان 

(Fao, 2016). سطح کشت  ،طوري کهبه .باشدمیسطح زیر کشت گندم از نظر  دومین غله در ایران بعد از جو

 18/8( درصد 9/71میلیون هکتار بوده که سطح مربوط به غالت  38/11حدود  94-1393محصوالت زراعی در سال 

 76/1( درصد 49/15 به مقدار و جو درصد 24/50مقدار گندم به بیشترین مقدار مربوط به و باشدمی میلیون هکتار)

       .)1395 ،(احمدي و همکاران بودمیلیون هکتار) 

  گیاه شناسی جو -1-5

باشد. عقیده بر این است که جو زراعی جزو تیره گندمیان (گرامینه) می (Hordeum Vulgaure L)جو زراعی      

 ،کوچکیوجود آمده است (النهرین بهدر حدود نه هزار سال پیش در منطقه بین (H. spontaneum)از جد وحشی خود 

اشته تري دریز (گندم، چاودار و یوالف) توسعه کم. که نسبت به سایر غالت دانهاستجو داراي ریشه افشان  ).1373

تري براي جذب مواد غذایی دارد. ساقه جو مانند ساقه گندم بندبند و توخالی و و نسبت به سایر غالت قدرت ضعیف

 هایتر از باالیهاي پایینی کوتاهگرهشود که میانگره تشکیل میمیان 7تا  5ها توپر است. هر ساقه جو از در محل گره

تعداد ساقه در هر بوته جو تحت تاثیر عوامل ). 1385و همکاران، شریف  ؛1376محصل و همکاران، (راشد هستند 
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متر در ساتنی 25یر است.  طول ساقه در ارقام گوناگون متفاوت و از زنی، بین یک تا شش متغمختلف موثر بر پنجه

و سید شریفی ؛ 1376و همکاران، راشد محصل یر است (متر در جوهاي پابلند متغسانتی 150جوهاي پاکوتاه تا 

 30تا  25عدد، و در جوي دو ردیفه بین  60تا  25ردیفه، بین ). تعداد دانه در هر سنبله در جوي شش1387همکاران، 

 58تا  23و در اکثر ارقام به پوشینک چسبیده است. وزن هزار دانه معموال بین  بودهجو گندمه 1984دانه  است.عدد 

 ،هاي حاصلخیز بوده و فصل بهار مساعد و خنک دارنددر مناطقی که داراي خاك جو).  1373 بهنیاگرم متغیر است ( 

 محدود کننده در مناطقدهد. دوره رشد نسبتا کوتاهی داشته و هرگاه رطوبت یک عامل بهترین عملکرد را نشان می

نماید خشک و نیمه خشک باشد، جو از سایر غالت سردسیري در شرایط مشابه محصول زیادتري تولید می

(Benbelkacem et all, 1984; Boomstra, 1993).   

 لشام اولیه هايپالسم ژرم پالسم اولیه و اجداد جو صورت گرفته است. ازجمله جدولمطالعات زیادي درمورد ژرم      

 روپاا شمال همچنین و مدیترانه دریاي حوضه پرورش تاریخ بررسی دهنده نشان که است جو از گونه ژنوتیپ 192

گونه و  32از لحاظ ژنومی امروزه جو شامل  ).(Comadran et al, 2009است  شده داده شرح کامل طور به و است

 16، (2n=2x=14)ید ئتاکسون دیپلو 28تاکسون جو،  45از  .(Bothmer et all, 1998)تاکسون است  45 جمعا

باشد. می x=8با عدد پایه کروموزمی  (2n=6x=42)ید ئتاکسون هگزاپلو 8و ، (2n=2x=28)ید ئتاکسون تتراپلو

تند. اندازه د همگی وحشی هسئیید و هگزاپلوئهاي تتراپلوهاي زراعی و وحشی، ولی گونهید شامل گونهئهاي دیپلوگونه

در جو مانند سایر غالت ژنوم  .(Arumugandthan & Earle,1991)) است Mbp 5000بطور متوسط ( ژنوم جو

صورت تکراري درصد از ژنوم به 20تا  10هاي تکراري و غیر تکراري است. حدود اي از توالییدهچشامل مجموعه پی

   (Slafer et al, 2002).باشد شونده میتکرار هاي غیرنوم دربرگیرنده توالیژدرصد  60تا  50پی و حدود درپی

  تنوع -1-6

 هاي. تنوع ویژگی همه جمعیتاستمنظور از تنوع دامنه اختالفات و گوناگونی بین جمعیتی از موجودات        

پذیري فیزیولوژیک افراد و تکامل موجودات زنده ي هتروزیگوسی و انعطافپایهچنین تنوع، همو  استبیولوژیک 

  ها وجود دارد. ها و هم بین جمعیتدرحقیقت تنوع هم درون جمعیت .(Borras et al, 2004)د باشمی
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  تنوع ژنتیکی -1-6

 هاآن بین و چندشکلی وجود تفاوتدر صفات مختلف موجودات زنده گیاهی و جانوري، منظور از تنوع ژنتیکی       

یجاد ارقام ا نتیجه خواهد بود.فایده و بیکارهاي اصالحی بیباشد. اگر تفاوت و تنوع ژنتیکی وجود نداشته باشد، می

اال براي هر پذیر نیست و وجود تنوع ژنتیکی ببرتر از نظرآگرونومیکی بدون دسترسی و استفاده از تنوع ژنتیکی امکان

که از لحاظ اقتصادي ارزش یک رقم  واضح است (Kumar, 1999).باشد صفت یک اصل مهم در اصالح نباتات می

ورت صشده نتیجه گزینش بهارقام اصالح که توان گفت پس می .آن رقم دارد مطلوبگیاه زراعی بستگی به صفات 

با  .باشدکه شرط الزم براي آن وجود تنوع در این صفات می باشندزمان براي چندین صفت میزمان و یا غیر همهم

شود که توسط انتخاب و اصالح گیاه از نظر صفات مورد نظر بهبود یابد ی این امکان حاصل میاستفاده از تنوع ژنتیک

(Rao, 2004).            

یاهان شود، فرصت مناسبی را براي اصالح گها یافت میاي که به طور طبیعی در اکثر گونهتنوع ژنتیکی گسترده      

 کنندگان، شناسایی صفات گیاهی موثر در بهبودي اختصاصی اصالحوظیفه ،طور کلیدهد. بهزراعی در اختیار قرار می

استفاده از تنوع ژنتیکی ). 1380باشد ( ارزانی، هاي صفات مطلوب در داخل رقم میعملکرد و کیفیت و تجمع ژن

هت ج بلکه متخصصین اصالح نباتات از این روش براي بررسی ذخایر ژنتیکی ،ها نیستمحدود به مطالعه جمعیت

توان از بررسی مثال می .(Brown- Guedira et al, 1999)نمایند میها استفاده انتخاب والدین مورد نظر براي تالقی

ه هاي مورفولوژیکی در یک کلکسیون براي دستیابی بتنوع ژنتیکی، براي شناسایی دورترین افراد از نظر شباهت

رین مقدار قدرت تاین ترتیب نتاج حاصل ممکن است داراي بیشبه نمود.ترین تنوع ژنتیکی استفاده هایی با بیشتالقی

گیاهان زراعی نظیر جو کم شده ). تنوع ژنتیکی در برخی از 1383زاده، گیري یا همان هتروزیس باشند (صادقدورگ

الحی میزان هاي اصکه در روند برنامهبررسی تنوع ژنتیکی نتیجه گرفتند  براي دریک تحقیقبه عنوان نمونه  است.

زراعی جو به بیان دیگر، . (Condon et al, 2008)است کاهش یافته 39/2به  98/5تنوع اللی در هر لوکوس از 

که  شدطی یک تحقیق مشخص  چنینهم .(Matus, I., Hayes, 2002) باریکی است"	مبتنی بر پایه ژنتیکی نسبتا

گسترده ارقام با پایه ژنتیکی . کشت (Rasmusson & Phillips, 1997) داردجو شش ردیفه پایه ژنتیکی باریکی 

تغییرات جهانی  علتزیستی گردد. بویژه  بههاي زیستی و غیرپذیري آنها نسبت به تنشتواند سبب آسیبباریک می

حقیقات دیگر تباشد. ها رو به افزایش میوقوع غیرمنتظره این تنش ، هاي کشاورزيشرایط محیطی و تغییر در سیستم
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 ,Ellis et al)هاي الیت موجود است هاي یافت شده در جو وحشی در الینصد اللدر 56تا  40داد که فقط نشان 

2000; Matus & Hayes, 2002).  

ند اهاي فراوانی هستند که یا از بین رفتهنیازمند دسترسی به ژن  نژادان براي اصالح ارقام جدید گیاهان زراعی،به      

اظت برداري دقیق و صحیح و حفیا در حال از بین رفتن هستند. پس اکتشاف و اطالع از میزان تنوع ژنتیکی، بهره و

هاي و مطالعه روند تکامل گیاهان زراعی در جهت نیل به اهداف اصالحی ضروري برد برنامهاز منابع ژنتیکی در پیش

دي گیاهان زراعی مستلزم وجود دامنه وسیعی از صفات بهبود اقتصا ،عالوه بر این (Laemmli, 1970).باشد می

ی که دهند، مانند صفاتگیاهی است که بعضی از صفات ساختارهاي ظاهري یا ساختمانی گیاه را تحت تاثیر قرار می

گردند و برخی دیگر از صفات به فرآیندهاي فیزیولوژیک، نظیر انتقال و جذب مواد غذایی یا موجب استحکام ساقه می

د تا نسبت ازسصفاتی وجود دارند که گیاه را قادر می ،چنینهم .شوندومت به تنش دماي باال و یا خشکی مربوط میمقا

  به عوامل بیماري و یا حشرات آفت مقاومت نماید.

 منابع ژنیتیک گیاهی عالوه بر نقش زیربنایی براي تولید ارقام جدید، به عنوان عامل سازگاري ژنتیکی در برابر      

زیربناي هر برنامه  ،چنین). هم1376باشند (عبدمیشانی و شاه نجات بوشهري، محیطی حایز اهمیت می تغییرات

الع از نحوه ها و اطاطالع از ماهیت ژنتیکی ژنوتیپ ،بنابراین .شودریزي میاصالحی از طریق پارامترهاي ژنتیکی پایه

  .(Fehr, 1987)باشد مینژادي ضروري ي بههاي مربوطه، براي برنامهعمل ژن

  عوامل تاثیرگذار در تنوع ژنتیکی -1-6-1

ترکیب ژنتیکی یک جمعیت گیاهی تحت تاثیر جهش، مهاجرت و نوترکیبی قرار گرفته و باعث افزایش تنوع       

یابد. ی کاهش میگی ژنتیکشدهتنوع ژنتیکی به وسیله گزینش طبیعی و مصنوعی و رانده ،درمقابل .گرددژنتیکی می

ساخت  هايهاي مطلوب است که باعث افزایش سازگاري گیاهان به محیطتکامل گیاهان حاصل تغییر در فراوانی آلل

افشانی عوامل دیگري مانند گرده ،عالوه بر این .(Ortiz et al, 1999) است شود و نشانگر تنوع ژنتیکی فعلیبشر می

یشی تکامل و اهلی شدن گیاهان و تکثیر رو ،رافیاییغموانع ج، اصالحیهاي سیستم ،نرعقیمی ،خودناسازگاري ،طبیعی

این نشانگرها  ود.شبراي بررسی تنوع ژنتیکی از نشانگرها یا همان مارکرها استفاده می برتنوع ژنتیکی تاثیرگذار هستند.

   دهند.طورغیر مستقیم وجود تنوع ژنتیکی را نشان میبه
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        نشانگرها -1-6-2

در یک موجود زنده  DNAفات مورفولوژیک یا وجود یک ماده شیمیایی و یا توالی خاص ، صمنظور از  نشانگر       

باشند. محققین از زمان بسیار طوالنی جهت یافتن هاي غیر مستقیم انتخاب، میبه عنوان مالك نشانگرها باشد.می

ررسی تنوع که بتوانند جهت ببراي ایناین نشانگرها  درتالش هستند. ،نشانگرهاي ژنتیکی پیوسته با صفات کمی

 شکلچند  ،هکاز ایناست  عبارت این شرایطازجمله ، باشندباید داراي شرایط خاصی  ،ژنتیکی مورد استفاده قرار گیرند

مختلف نواع ا. باشندهاي مختلف تکرارپذیر در محیط ،چنینهم ،باشندگیري بوده و به آسانی قابل شناسایی و اندازه

د از . این نشانگرها عبارتنهستندگیرند و هرکدام داراي مزایا و معایبی نشانگرها وجود دارند که مورد استفاده قرار می

ینی و ئنشانگرهاي مولکولی نیز به دو دسته نشانگرهاي پروت. مولکولینشانگرهاي  و نشانگرهاي مورفولوژیک

موارد میزان تنوع ارزیابی شده با استفاده از نشانگرهاي یاد شده نتایج در خیلی از شوند. تقسیم می DNAنشانگرهاي 

  .(Farshadfar, 1995)کند یکسانی تولید می

  نشانگرهاي مورفولوژیک -1-6-3

این  .هستند نشانگرهاي مورفولوژیک اولین نشانگرهایی که براي ارزیابی تنوع ژنتیکی مورد استفاده قرار گرفتند،      

باشند. شرط الزم جهت مجاز بودن هاي قابل رویت در ریخت ظاهري موجود مینشانگرها در واقع نتیجه جهش

باشند  رهاي مختلف تکرارپذیاستفاده از این صفات به عنوان نشانگر این است که بیان آنها در طیف وسیعی از محیط

(Dvorak et al, 1998) .بر  ه صورت کالسیک عمدتا مبتنیاي مختلف گیاهی بهبررسی تنوع ژنتیکی در بین گروه

هاي قابل بروز در صفات قابل رویت گیاهان مورد مطالعه براساس تعدادي از تفاوت ،یات ظاهري بوده که در آنخصوص

وسیله کشت و بررسی صفات مورفولوژیکی، یک جامعه گیاهی و یا یک رقم جدید از جوامع شوند، که بهامتیازبندي می

استفاده از این نشانگرها سادگی استفاده و  هايحسنیکی از  شود.تشخیص داده میو دیگر و یا ارقام دیگر متمایز 

توان یمزیر  صورتمزایاي نشانگرهاي  مورفولوژیک را به  باشد.گیري میهاي خاص براي اندازهعدم نیاز به دستگاه

  :(Slafer et al, 2002) بیان نمود

  راحتی قابل استفاده هستند.این نشانگرها به -1      

  نشانگرهاي مورفولوژیک قابل تعمیم در محیط مزرعه هستند. -2      

  اسی گیاه به راحتی قابل تشخیص هستند.شننشانگرهاي مورفولوژیک از طریق صفات ظاهري و ریخت -3      
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چنین چند شکلی کم در این ها و همکم بودن تعداد آن ي مورفولوژیک،ازجمله ایرادهاي  استفاده از نشانگرها      

طالعات زیادي جهت بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از این نشانگرها انجام شده است، ازجمله مباشد. نشانگرها می

براي بررسی تنوع زنتیکی در که صفات  عملکرد و اجزاي عملکرد جو ) اشاره کرد 1382(ولیزاده مطالعه توان به می

) تنوع ژنتیکی جوهاي بومی مناطق شمال ایران را بر اساس صفات 1381چنین شفاالدین (هم جو استفاده کردند.

) با استفاده از صفات زراعی  و مورفولوژیک در 1381رجبی و همکاران (. قرار دادمطالعه مورد مورفولوژیک و زراعی 

رقم جو چک اسلواکی  53تنوع ژنتیکی  در یک تحقیق دیگر تنوع ژنتیکی را در چغندر قند بررسی کردند.چغندر قند 

  .(Kraic et al, 2002) بررسی نمودند  RAMSبا استفاده از صفات مورفولوژیک، زراعی، بیوشیمیایی و نشانگر را 

مطالعه تنوع ژنتیکی براي یافتن والدین مناسب جهت تالقی به منظور ایجاد هیبریدهاي بهتر جزو یکی از       

شود. یهاي مختلفی استفاده ماز روش در گیاهان هاي اساسی در اصالح نباتات است. براي بررسی تنوع ژنتیکیپژوهش

تیپی سی تنوع ژنتیکی از روي تنوع فنوریا به عبارت دیگر بر ،گیاهانها مطالعه صفات مورفولوژیک یکی از این روش

ا سادگی صفات مورفولوژیک به دقت و ب باشد.باشد. مسلماً تنوع فنوتیپی حاصل تنوع ژنتیکی و آثار محیطی میمی

صفات ممکن  گزینش بر اساس این ،پذیري نسبتا باالیی دارند. بنابراینتوارث ،چنینگیري هستند. همزیادي قابل اندازه

  .(Yin, 2002) کردن جوامع گیاهی و بهبود عملکرد دانه باشدن و سریعی براي غربالئاست راه مطم

  نشانگرهاي بیوشیمیایی -1-6-2

 شوند. به عبارت دیگر همانحاصل می هاهایی هستند که از بیان ژنینئنشانگرهاي بیوشیمیایی همان پروت      

میایی ینی هستند که واکنش شیئهاي مختلف مولکولی یک آنزیم با ماهیت پروتها فرمباشند. آیزوزیممی هاآیزوزیم

ا ههاي مختلف یک یا چند مکان ژنی هستند آیزوزیمهاي اللها فراوردهنمایند. این مولکولیکسانی را کاتالیز می

 ین نشانئبیوشیمیایی چندشکلی  را در سطح پروتنشانگرهاي ). 1386نقوي و همکاران، بارز هستند (معموال هم

هاي ژنی مورد مطالعه هاي برتر براي مکانانتخاب ژنوتیپ از مزایاي این نشانگرها (Hardon et al, 1994).دهند می

 ,Ribaut et al). باشدمیها بدون توجه به ابهامات ناشی از اثر متقابل محیط و خطاي آزمایشی بر روي ژنوتیپ

1997; Courtosis et al, 2000; Baum, 2003; Verma et al, 2004; Grando et al, 2005)   

زیع غیر و توین ارقام اهلی، پوشش ژنومی ضعیف شکلی کم در ب از معایب این نشانگرها محدودیت تعداد و چند    

از طریق الکتروفورز و ها ینئعلت اینکه، این پروتبه ،چنینهم .(Hames & Rikwood, 1990)باشد تصادفی می
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اي تري نسبت به نشانگرهنیاز به لوازم و روش پیچیده ،آمیزي قابل جداسازي و تشخیص هستند. بنابراینرنگ

در یک  .است ینی انجام شدهئمورفولوژیک دارند. تحقیقات زیادي براي بررسی تنوع ژنتیکی از طریق نشانگرهاي پروت

مودند اي مشاهده نبررسی بیان ژن تنظیم کننده سرما در ارقام حساس و متحمل جو تحت شرایط مزرعه تحقیق براي

هاي در ژنوتیپ ،که حالی در ،شودهاي متحمل دیده میدر ژنوتیپ COR14b و  COR14a ین ئکه انباشت باالي پروت

  .(Giorni et al, 1999)هایی مشاهده نشدینئحساس چنین پروت

  DNAنشانگرهاي  -1-6-3

 شوند: نشانگرهايبه سه دسته تقسیم می این نشانگرها .باشدمی DNAتوالی خاصی از این نشانگرها  منظور از     

 یابیو نشانگرهاي مبتنی بر توالی DNAگیري اي پلیمراز، نشانگرهاي مبتنی بر دورگمبتنی بر واکنش زنجیره

DNA  .(Kraic et al, 2002)  به عنوان یک ابزار تکمیلی به همراه  این است که نشانگرهاي مولکولیاز مزایاي

- ستفاده میانشانگرهاي مورفولوژیک و فیزیولوژیک، در مطالعات ژنتیکی، اصالح نباتات و بررسی روابط فیلوژنتیک 

 مرحله از رشد گیاهچنین، در هر ها بسیار فراوان است. همتحت تاثیر شرایط محیطی نبوده و تعداد آن ،. زیراشوند

از معایب این نشانگرها پیچیدگی و نیاز به لوازم و  (Manifesto et al, 2001). ها استفاده نمودتوان از آنمی

تنوع ژنتیکی استفاده  بررسیهم در  DNAباشد. از نشانگرهاي هاي مورفولوژیک میهاي خاص نسبت به روشدستگاه

 RAPDهاي ایرانی از نشانگر تنوع ژنتیکی در برنج بررسی) براي 1380رودبارکالري و همکاران ( .شده استزیادي 

ژنوتیپ جو از نشانگرهاي  64) براي بررسی تنوع ژنتیکی در 1389حاج منصور و همکاران ( ،چنین. همکردنداستفاده 

ی از بررسی تنوع ژنتیک منظورکه بهدر یک تحقیق دیگر مولکولی شامل نشانگرهاي ریزماهواره استفاده نمودند. 

هاي اصالحی میزان که در روند برنامه نشان دادو نتیجه  شداستفاده  SSRنشانگر  70نشانگرهاي مولکولی شامل 

اسماعیلی و همکاران  . (Condon et al, 2008) کاهش یافته است 39/2به  98/5تنوع اللی در هر لوکوس از 

  استفاده نمودند. SSRاز نشانگر مولکولی جو  ژنتیکی) نیز براي بررسی تنوع 1392(

  تحمل به سرما  -1-7

ار گیاهان تفاوت بسی ترین عوامل محدود کننده رشد و تولید جو در مناطق سرد و معتدل است.سرما یکی از مهم      

)حساس بوده و 12-0اغلب گیاهان مناطق استوایی به سرما (دماي  .دهندزیادي از نظر مقاومت به سرما نشان می

ولی درعوض گیاهان مناطق معتدله  ،هاي خود را تحمل نمایندزدگی در بافتتوانند دماهاي زیر صفر و یخمعموال نمی
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ایی به دماه شوند، مقاومت زیادي رااین گیاهان زمانی که کامال به سرما خوگیري می .معموال به سرما مقاوم هستند

میزان زیادي توسط عوامل قابلیت مختلف گیاهان به تحمل دماهاي پایین به (Guy, 1990).دهند زیر صفر نشان می

 ،هاي مختلف یک گیاه نیز از نظر مقاومت به سرما اختالف دارند. به عنوان مثالشود. حتی قسمتژنتیکی کنترل می

سرما در امان است، نسبت به ساقه مقاومت کمتري دارد. عوامل دیگري هاي گیاهی ریشه که از دسترس در اکثر گونه

اشند زدگی گیاه تاثیر داشته بتوانند بر مقاومت به سرماهاي زنده و غیر زنده نیز میمانند سن گیاه، تغذیه و تنش

.(Wilkinson, 2000) نوع بهاره که به سرما حساس  .شودگیاه جو از نظر مقاومت به سرما به سه نوع تقسیم می

بله تولید شده و تا فرا رسیدن فصل بهار، سن کشتشود. نوع پاییزه که در فصل پاییز می کشتبوده و بنابراین در بهار 

واسط که نسبت به سرما مقاومت کمتري داشته و در مناطق نسبتا گرمسیري در هر دو فصل بهار کنند. نوع حد نمی

   .(Ullrich, 2010)شوند می کشتو پاییز 

مهم  يزدگی یک عامل محدود کنندهزدگی بر روي گیاه تاثیر بگذارد. تنش یختواند به صورت تنش یخسرما می      

. گاهی خسارت سرما به حدي است که منجر به نابودي et al, 2008)  (Mahfooziبقا جو در مناطق سرد ایران است

و وقوع آن در مناطق گرمسیري شود گیاهان مناطق سرد و معتدله دیده میشود. صدمات سرما در کامل محصول می

افتد. بسیاري از تغییرات هاي دمایی مختلف اتفاق میزدگی غالت پاییزه در دامنهکمتر مطرح است. خسارت یخ

السمایی پ ءغشاجریان زیاد آب از  :عبارتند از ،گیردهاي گیاهان صورت میزدگی در سلولفیزیولوژیکی که در اثر یخ

رم شدن شود در اثر متوهاي یخ در فضاي بین سلولی که این فرایند باعث میکریستال تشکیلدر طول یخ زدن تا 

ردد گشدگی سیتوپالسم در نهایت موجب نابودي سلول میبافت ارتباط بین سلولها از بین برود و همچنین خشک

.(Levitet, 1982) دو صورت تظاهر نماید:تواند به زدگی در گیاه مییخ  

  انجماد برون سلولی  -1      

  انجماد درون سلولی -2      

تشکیل یخ در فضاي بین سلولی، موجب حرکت آب از داخل سلول به دلیل غلظت کم محلول در فضا بین سلولی       

ا و فشار هسلول هاي یخ در بینشود. این فرآیند موجب بزرگ شدن کریستالو پتانسیل کم یخ نسبت به آب می

زدگی بین سلولی به طور غیر مستقیم در شود. خسارت ناشی از یخمکانیکی به دیواره سلول و ترك خوردن آن می

وب انواع ها و رسینئشامل غیر طبیعی شدن پروت دي پسابیدگی خود سلول است. خسارت احتمالی در این مورنتیجه

گی زدتوانند خود را در برابر سرما و یخان مناطق گرمسیري اغلب نمی. گیاه(Mahajan & Tuteja)شود ها میمولکول
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ود، شزمانی که دما کم می ،بنابراین .اغلب گیاهان مناطق معتدل به سرما عادت دارند ،درصورتی که .محافظت نمایند

ضد انجماد و  هايینئشود. تشکیل اولیه یخ خارج سلولی تحت کنترل پروتها تشکیل مییخ فقط در بیرون سلول

عنوان عاملی براي کشش و خروج بخار آب از درون ر کمتري دارد ولی بهطیخ خارج سلولی خ .هاي یخی هستندهسته

خشک شدگی حاصل از   et al, 1995) .(Houde شودکند و کمبود آب درون سلولی را باعث میسلول عمل می

   (Guy, 1990).غیرقابل جبران به سلول ادامه داشته باشدتواند حتی تا وارد شدن خسارت ها میزدگی میان سلولیخ

ورتی که ص هاي اکثر گیاهان تشکیل شوند. درتوانند در بافتهاي یخ میبا توجه به میزان نزول دما، کریستال      

هاي گیاهان گاهی گونه (Breton et al, 2000).افت دما سریع باشد، یخ ممکن است درون سلول تشکیل شود 

د از هاي مختلف گیاهی وقتی نتواننهاي خود سازگار شوند. قسمتهاي یخ در بافتمجبور هستند تا به وجود کریستال

است.  ضرمزنند. تشکیل یخ در داخل گیاه براي بقاي آن هاي یخی و رشد یخ جلوگیري کنند، یخ میتشکیل هسته

ها و غشاهاي رد که به مقدار زیادي در داخل دیوارهشکل مکعبی یخ جامد با کاهش دما انبساط یافته و احتمال دا

   (Guy, 1990).باشد سلولی نفوذ کند که از طریق فرآیندهاي عادي سلولی قابل جبران نمی

  مکانیسم عادت به سرما -1-7-1

ه آن خوگیري ب زدگی افزایش یابد کهگیرند تا مقاومت به سرما و یخکار می گیاهان مناطق معتدله فرآیندهایی را به      

ي صفر انجام کمی باالدر زمان قرارگرفتن گیاهان در دماهاي  . این فرایندشودو یا عادت دهی به سرما گفته می

دهی به سرما در طول فصل پاییز از عوامل بسیار مهم در غالت است عادت (Mahajan & Tuteja, 2005). شودمی

دگی را زطی آن گیاهان مواد محافظت کننده در برابر یخشده و تغییرات مهم بیوشیمیایی و متابولیکی  موجبکه 

د آیترین مقاومت یک گیاه به دماهاي پایین زمانی بدست میبیش .(Mahfoozi et al, 2005a)نمایند انباشته می

هاي انیسمکمکار گیري بهامکان  ،دهی شود. گیاهان مقاوم، با خوگیري به دماهاي پایینکه گیاه به دماهاي پایین عادت

زمانی که گیاهان در دماي (Fowler et al, 1996b). آورند دست میبهمقاومت مورد نیاز براي بقاي زمستانه را 

تدریج  و به این ترتیب به نماینداهر میظهاي ساختمانی مرتبط با مقاومت به سرما تخوگیري به سرما واقع شوند، ژن

رسند. در غالت زمان یابد تا به تدریج به حداکثر مقاومت خود میمقدار مقاومت به سرما در این گیاهان افزایش می

هفته دوره خوگیري گزارش شده  8تا  4الزم براي حصول حداکثر مقاومت به سرما بسته به نوع ژنوتیپ و مقدار دما، 

تواند متوقف گردد، خوگیري به دماهاي پایین یک فرایند تجمعی است که می (Mahfoozi et al, 2001).است 
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صورتی که در اثر قرار گرفتن گیاهان خوگرفته به سرما به ).(Fowler & Gusta, 1997برگشته و مجددا شروع شود 

شروع خوگیري به . دماي آستانه جهت )(Fowler & Gusta, 1997 گرددمیدر دماهاي باال این خوگیري سریعا بر

جهت ایجاد مقدار مقاومت باال  این دما (Fowler et al, 1996b).باشد می گراددرجه سانتی 10سرما به طور تقریبی 

دما و  میان میزان معکوسیرابطه  (Fowler & Gusta, 1997).کافی نیست براي سرما در گیاهان خوگرفته به سرما

. هرگاه گیاهانی (Fowler et al, 1999)گراد وجود دارد درجه سانتی 10-0سرعت خوگیري به سرما در دماهاي بین 

فرایند خوگیري قرار گیرند، گراد) درجه سانتی -4تا  -2بندان (که تقریبا عادت داده شده به سرما هستند در دماهاي یخ

صورتی به ،اي وجود داردسازي و تحمل به سرما رابطهبین بهاره. (Gusta & Fowler, 1997)شود تر انجام میسریع

   .(Manifesto et al, 2001a)دهند ره سازي تحمل به سرما را از دست میاغالت پس از تکمیل به ،که

از جمله این  .آیدوجود میها و تغییر میزان مواد مختلف بهروشاز گیاهان با استفاده  ایجاد تحمل به سرما در      

هاي ضد انجماد و همچنین روتئینپ ،قندهاي محلول ،aکلروفیل  فلورسانس ،کلروفیل ،میزان پرولیندر  تغییرها روش

  .باشدمی ،نقش طوقه در فرآیند مقاومت

  تاثیر دماهاي پایین برتغییر میزان پرولین-1-7-2

ها ینئدر تنظیم فشار اسمزي و پایداري ساختارهاي داخل سلول مانند پروت اسید آمینه پرولین به عنوان یک ماده      

فظ اح ،چنیننماید. همبه عنوان یک رادیکال آزاد تمیز کننده و بافر سلولی عمل می ،اینبرو غشاها نقش دارد. عالوه

بن و انرژي کر ،نیتروژن. بعد از اتمام تنش، با تخریب پرولین، ستاسازگار با متابولیسم   NADPH+NADP/نسبت 

در اکثر گیاهان تجمع پرولین آزاد در نتیجه  .شودهاي ناشی از سرما فراهم میالزم جهت ترمیم و بازیابی خسارت

پرولین در سلول باعث  عتجم. (Thomashow, 1998)آید وجود میهاي زیستی و غیر زیستی بهپاسخ گیاه به تنش

ها از تجزیه شدن، تنظیم اسمزي سلول و نیز حفظ حالت طبیعی اکسیژن، حفاظت آنزیمهاي آزاد از بین رفتن رادیکال

برابر شرایط نرمال  100گردد. این تجمع و افزایش غلظت در برخی از گیاهان تحت تنش شرایط سرما تا غشا می

  .(Matus & Hayes, 2002)باشد می
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  تاثیر دماهاي پایین برتغییر میزان کلرفیل -1-7-3

ري فلورانس گیمستقیم سنجش فعالیت فتوسنتزي اندازههاي سریع و غیریکی از روش در یک مطالعه بر روي جو      

برطبق یک گزارش دیگر  .(Rong-hu et al, 2006)باشد می SPADکلروفیل و برآورد شاخص کلروفیل از طریق 

فیزیولوژیکی تحمل تنش سرما هاي دوام فتوسنتزي و حفظ غلظت کلروفیل تحت شرایط تنش از جمله شاخص

در ارقام حساس  IIکاهش مقدار کلروفیل برگی و راندمان کوانتومی فتوسیستم  (Pessarakli, 1999).باشد می

   (Yang et al, 2003).باشد حاصل خسارت به غشا کلروپالست طی تنش سرما می

  aتاثیر دماهاي پایین بر فلورسانس کلروفیل  -1-7-4

ن هاي فتوشیمیایی و فتوفیزیولوژیکی مصرف شود، ممکامکان دارد که همه انرژي کلروفیل برانگیخته در واکنش      

است انرژي به صورت گرما پخش شود و یا بخشی از انرژي به صورت گرما و بقیه آن به صورت تشعشع گسیل گردد. 

ري جذب شده داراي انرژي کمتر و طول موج بیشتدراین صورت انرژي تشعشعی گسیل شده نسبت به انرژي تشعشعی 

اند. برعکس مهاي فتوشیمیایی باقی میاست. اگر انرژي گرمایی یا فلورسانس ساتع شود، انرژي کمتري براي واکنش

هاي فتوشیمیایی مصرف شود، هیچ دانه برانگیخته در واکنشاین حالت، درصورتی که انرژي یک مولکول رنگ

ابل باشد، عملکرد آن قواهد شد. باتوجه به اینکه طیف انعکاس نور جذب شده متفاوت میفلورسانسی منعکس نخ

 Baker).سنجش هست. رابطه راندمان فتوسنتزي گیاه و فلورسانس کلروفیل در مطالعات زیادي بررسی شده است 

& Rosenqvist, 2004)  

  تاثیر دماهاي پایین بر تغییر میزان قندهاي محلول -1-7-5

ي قندها مانند رافینوز، سوربیتول، ساکارز و فروکتان درطی زمان خوگیري گیاه بارها زاي تشکیل دهندهجتجمع ا      

ا خشکی زدگی یکشیدگی در اثر یحها طی شرایط آبینئشاها و پروتغگزارش شده است. برخی از این مواد باعث ثبات 

  .(Breton et al, 2000)شوند می

  هاي ضد انجمادینئهاي پایین بر تغییر میزان پروتتاثیر دما -1-7-6

 هايگان پروتئینمهرههاي آب سرد، حشرات مقاوم به سرما و دیگر بیدر موجودات مختلف شامل گیاهان، ماهی      

هاي ضد انجماد براي اي از پروتئینطور مستقل مشاهده شده است. گیاهان از مجموعه گستردهبه) (AFPضد انجماد 
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ها ینئویژگی این پروت .(Breton et al, 2000)نمایند زدگی استفاده میحفاظت در مقابل دماهاي پایین و شرایط یخ

ن ها بدون اینکه اثري روي نقطه ذوب شدینئاین صورت که این پروتباشد. بهدر غلظت باال واکنش سریع به دما می

نجماد به هاي ضد اینئپیوند پروت نتیجه گردند. این خاصیت دري انجماد میمحلول داشته باشند. باعث کاهش نقطه

هاي آبدوست هاي آب و رشتهباشد و از طریق پیوند هیدروژن موجب اتصال بین مولکولي یخی میسطح هسته

 در غالتی مانند گندم، (Thomashow, 1998).نماید هاي یخ جلوگیري میها شده و از رشد کریستالینئکناري پروت

 .نندکهاي ضد انجماد در آپوپالست در طول خوگیري به سرما تجمع پیدا میینئهاي پاییزه و بهاره پروتو جو چاودار

که در افتد. با توجه به ایندر گیاهانی مثل ذرت و توتون تحت تیمار سرمازدگی چنین حالتی اتفاق نمی ،کهدرحالی

ه است که عنوان شدبنابراین چنین  ،شودبیشتري تشکیل میهاي یخی هاي چاودار تحت شرایط خوگیري هستهبرگ

   .(Griffit et al, 1997)زدگی باشند اجزاي مکانیسم تحمل به یخ جزو هاي یخی اضافی ممکن استاین هسته

  نقش طوقه در فرایند تحمل به سرما -1-7-7

طوقه در غالت زمستانه یکساله مکان مریستمی است که در معرض خسارت سرما و یخبندان بوده و قابلیت       

زدگی دارد. در در جو و گندم مریستم انتهایی تحمل بیشتري به دماهاي یخ .)et al, 1996) Bridgerترمیم دارد 

باالیی مریستم طوقه به عنوان ناحیه بخش  .آزمایشی قسمت مریستمی از طوقه جدا و به دو ناحیه تجزیه گردید

انتهایی و بخش پایینی به عنوان ناحیه بنیانی نامیده شد. وزن خشک هر دو ناحیه در طول خوگیري به سرما افزایش 

   .(Livingston et al, 2005)شک در ناحیه بنیانی نسبت به ناحیه انتهایی بیشتر بود خیافت، اما وزن 

باشد، زیرا قسمت زیادي از طول یک صفت کلیدي و با اهمیت اقتصادي و زراعی میتحمل به سرما در جو        

          (Vision et al, 2013). و جو پاییزه باید این شرایط را تحمل نمایدباشد هواي سرد میوفصل زمستان داراي آب

تواند در انتخاب ارقام بهتر و یا جو میها از لحاظ تحمل به سرما در مطالعه تنوع ژنتیکی موجود در بین ارقام و الین

قات تحقیهاي اصالحی مفید باشد. مل به سرما در برنامهحهاي متمند به منظور گزینش الینهاي هدفانجام تالقی

دهد . این موضوع نشان میدارندتیپ رشدي زمستانه ، 1گونه جودره ویژهاغلب اجداد وحشی جو زراعی بهنشان داده که 

 .  کنترل (Takahash & Yasuda, 1971; Saisho et al, 2011)اولیه تیپ رشدي زمستانه داشته استکه جو اهلی 

دگی در زداشتن توانایی مقاومت به یخ. است ویژگی چندین نهایی تظاهرات و است پیچیده سرما به تحمل ژنتیکی

                                                             
1 - (H. spontaneum)  
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و  که بوسیله عالیم تدریجی کاهش درجه حرارت آب و هواي فصل پاییز بستگی دارد قابلیت خوگرفتن به به گیاهان

ی  به ظرفیت زدگنماید. مقاومت به سرماطول روز و شدت نور توسط تغییرات بیوشیمیایی به افزایش مقاومت کمک می

ماندن در برابر خشک شدگی در اثر سرما و قابلیت بازگشت از حالت استرس سرما بستگی هاي گیاهی براي زندهبافت

   .(Pecchioni et al, 2012) دارد

باشد. در می DNA هاي مولکولی هاي ارزیابی تنوع ژنتیکی تحمل به سرما استفاده از نشانگریکی دیگر از روش     

هاي خاص جو کشت ژنوتیپ که نماینده ژنوتیپ 184یک تحقیق انجام شده یک مجموعه گسترده ژنتیکی بالغ بر 

افت یارقام  مقاوم به سرما  ها تعدادياز میان این ژنوتیپ ودر یک دوره طوالنی کشت  بود،شده در منطقه مدیترانه 

ه و براي بود جمع شدهایتالیا  واقع در فورادادا در اسپانیا و فییونزوال  در مطالعات مرکزاز دو ها این ژنوتیپکه شدند 

   (Vision et al, 2013).  بودند  SNP نشانگر 1536داراي صفت مقاومت به سرما 

ا در ارقام مکننده تحمل به سرسی بیان ژن تنظیمرسی تحمل به تنش سرما در جو با برربراي بر یدر تحقیق      

در  COR14bو  COR14aین ئاي مشاهده گردید که انباشت باالي پروتحساس و متحمل جو تحت شرایط مزرعه

هایی مشاهده نشد. وجود این ینئحساس چنین پروت هايدر ژنوتیپ ،در حالی که .وجود داشتهاي متحمل ژنوتیپ

 .(Giorni et al, 1999)تواند باشد مستقیمی در اصالح براي تحمل به تنش سرما میها معیار غیرینئوع پروتن

 محفوظی (Fowler et al, 1996b; Limin et al, 2003).دارد با مقاومت به سرما بسیار مهمی  سازي رابطهبهاره

 سازينیاز بهاره ،) گزارش نمودند که عالوه بر دیگر عوامل موثر بر مقاومت به سرما در گندم و جو1385(و ساسانی 

د و شود، گیاهان رشباشد که سبب میجزو فرایندهاي مهم و موثر در سازگاري ارقام زمستانه گندم و جو به محیط می

توان ارقام هاي به نژادي میایند و با استفاده از روشچرخه رویشی و زایشی خود را متناسب با تغییرات فصل کنترل نم

  سازي متناسب ایجاد نمود.سازگار به شرایط محیطی مختلف با طول دوره بهاره

در اواخر فصل زمستان و اوایل فصل  "مخصوصاآمار بلندمدت حکایت از آن دارد که کاهش ناگهانی دماي هوا       

با توجه  ).1385 نام،شود (بیبهار باعث خسارت به مزارع گندم و جو در اکثر مناطق سرد و حتی سرد معتدل کشور می

به اهمیت و رواج کشت جو در کشور و نیز منطقه اردبیل و کشت آن بصورت تناوب با غالت و وجود ارقام مختلف با 

ل و توان از پتانسیشوند، میهاي خارجی که به کشور از طریق سیمیت وارد میچنین الینهمخصوصیات متفاوت و 

با عنایت  ،چنینهم .ها با ارقام کشت شده رایج منطقه استفاده نمودچنین مقایسه آنها و همتنوع ژنتیکی موجود در آن

ردد، گخسارت به عملکرد محصول جو می باشد و باعثهاي نسبتا سرد میبه اقلیم سرد منطقه که داراي زمستان
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و  هاي جدید زمینه اصالحتحمل به سرما در الین جزاي عملکرد و، اضرورت دارد تا با بررسی تنوع ژنتیکی  عملکرد

  گزینش ارقام بهتر که داراي عملکرد بیشتر و تحمل به سرما زیادتري هستند، فراهم آید. 

  ر ژنتیکیمقاومت به سرماي زمستان از نظ -1-7-8

شود. هیچ زایی بیان میهاي آلرون، در اواخر مرحله جنینبه سرما در الیه شدن جو در جریان سازگار HVA1ژن       

د. زدگی باشبا افزایش تحمل به یخ سرما به خوگیري فرآیند در HVA1مدرکی وجود ندارد که نشانگر ارتباط بین بیان 

مسئول ایجاى تحمل به تنش خشکی است. با این فرض ارتباط بین تحمل ولی اخیرا گزارش شده است که این ژن 

زیاد  ،زدگی باشدیک ژن مسئول تحمل به یخ HVA1اینکه ژن  لزدگی وجود دارد و احتمابه خشکی و تحمل به یخ

 گرفتن گیاهان در معرض باشد که با قرارتحمل به سرما یک صفت کمی پیچیده می .(Thomashow, 1998)است 

هاي ي فعالیت ژنباره نحوه رفراوان انجام شده، توافق عمومی دیابد. عالرغم مطالعات زدگی تظاهر میدماهاي یخ

اي هکنترل کننده تظاهر این صفت وجود ندارد. اثرهاي غالبیت ناقص و فوق غالبیت و نیز اثرهاي افزایشی براي ژن

ا هفقط توسط محیط، بلکه به وسیله اثر پلیوتروپی سایر ژننهها تحمل به سرما گزارش گردیده است. تظاهر این ژن

  .(Fowler et al, 1999)شود هم تحت تاثیر واقع می

  هاي ارزیابی تحمل به سرماروش -1-7-8

سال اخیر استفاده شده است. این مطالعات در شرایط  50هاي مختلفی براي بررسی تحمل به سرما در طی روش      

هاي فیزیولوژیک و رشد مجدد پس از فرایند ، با کنترل عوامل محیط،زمایشگاهییا در شرایط آ مزرعه ومطالعات در 

  .et al, 2005b) (Mahfoozi اندزدگی، اجرا شدهسرما و یخ

 شوند. در روشهاي ارزیابی تحمل به سرماي زمستان به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم تقسیم میروش      

ود. شگیرند. ارزیابی در مزرعه و یا آزمایشگاه انجام میزدگی قرار میمستقیما تحت تاثیر سرما و یخمستقیم گیاهان 

 (FSI) اياي مناسب است شاخص بقاي مزرعههایی که براي تعیین بقاي زمستانی تحت شرایط مزرعهیکی از روش

جاي اینکه گیاهان در روش دوم به شود.یبراي این منظور استفاده م  50LTباشد. در آزمایشگاه هم معموال از می

زدگی قرار گیرند، بعضی از صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و یا بیوشیمیایی (محتواي پرولین مستقیما در معرض یخ

 Prasil)ود شها) و صفات بیوفیزیکی (هدایت الکتریکی بافت) براي ارزیابی مقاومت به سرما استفاده میو اسمولیت

et al, 2007)اي داراي مزایایی مانند برآورد اثرات متقابل نوسانات طبیعی دما با تحمل به سرما و مزرعه هاي. روش
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د که باشبندان میتر بقاي گیاه بعد از شرایط یخزاد و بذر زاد در مزرعه براي برآورد واقعیهاي خاكنیز وجود بیماري

ا هاي این است که در برخی از سالهی موجود نباشد. اشکال روش مزرعهاین عوامل ممکن است در شرایط آزمایشگا

وجود ندارد زدگی هاي مقاوم به یختشخیص بهتر و موفق ژنوتیپ امکانهاي سرد به دلیل عدم وجود زمستان

Mahfoozi et al, 2005b)(.  

و هوایی نیست تابع تغییرات آب این است که،   50LTهاي آزمایشگاهی مانند آزمون انجماد و حسن استفاده از روش

یکی محیط  ؛دو اشکال براي روش آزمایشگاهی وجود دارد (Mahfoozi et al, 2001b).و آسان و کم هزینه است 

یعنی در محیط طبیعی دما مداوم در حال نوسان است ولی در محیط کنترل  .کنترل شده متفاوت از محیط طبیعی است

زاد ممکن هاي بذر زاد و خاكشود و اشکال دوم بیماريشده معموال یک دماي ثابت (معموال دماي بحرانی) اعمال می

   (Blum, 1988).است در شرایط آزمایشگاهی نباشند 

  ژنتیکی و بقاي زمستانه جوبرخی مطالعات انجام شده درباره تنوع  -1-9

در رابطه با اجزاي عملکرد که تامین کننده عملکرد نهایی هستند، در مناطق نیمه خشک ممکن است وزن دانه       

نقش بیشتري در مقایسه با شرایط مساعد محیطی داشته باشد. پس از این که تعداد دانه توسط تنش رطوبتی کاهش 

ران آن افزایش وزن دانه است. این موضوع از راه یک آزمایش که به وسیله توفایل  تنها راه گیاه براي جب ،یابدمی

   .(Tufai, 1971)انجام شده، روشن شده است 

تجزیه  ،هاي جو از تجزیه رگرسیون) جهت بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر تحمل به سرما در ژنوتیپ1392عیوضی (     

 .درصد تغییرات را تبیین نمود 80استفاده نمود و نشان داد که چهار مولفه اول هاي اصلی اي و تجزیه به مولفهخوشه

 ها جهت بهبود عملکرد دانه دارايمولفه عملکرد براي گزینش ژنوتیپ عنواندرصد از کل تغییرات به 26مولفه اول با 

تاثیر تاریخ  د پاییزه و بهاره تحتهاي جو با تیپ رشتري بود. نتیجه نهایی این بود که عملکرد دانه ژنوتیپاهمیت بیش

کثر هاي جو پس از کسب حدانتیجه گرفتند که میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ در یک تحقیقکاشت قرار گرفت. 

. کاهش میزان تحمل به سرما در ارقام جو بهاره  (Mahfoozi et al, 2005a)یابدمیزان تحمل به تدریج کاهش می

شود ولی در ارقام زمستانه متحمل به سرما، کاهش میزان تحمل از اوایل زمستان آغاز ز میاپس از مدت کوتاهی آغ

 شوندمیخسارت سرما  دچارچندان شدید، نه يحتی ارقام پاییزه در اواسط زمستان در برابر سرما ،طوري کهبه .شودمی

  توانند سرما زمستان مناطق سردسیر را  تحمل نمایند. هاي نیمه متحمل نمینوتیپژکه در چنین شرایطی 
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 براي یقاز جمله در یک تحق فته استتحقیقات بسیار زیادي درباره بررسی تنوع ژنتیکی در گیاه جو صورت گر      

 29به همراه  ،که از مناطق مختلف اردن گردآوري شده بودند )H. spontaneumنمونه جو وحشی ( 103سی ربر

زهراوي  (Shakhatreh et al, 2009).د تنوع باالیی در صفات مورفولوژیک و زراعی مشاهده نمودن ژنوتیپ جو زراعی

 Hordeum)وم ئپالسم جو اسپانتان) به مطالعه تنوع ژنتیکی صفات آگرومورفولوژیکی در ژرم1390و همکاران (

spontaneum) رنگ صفتهاي اجدادي جو زراعی). نتایج نشان داد که از لحاظ صفات کیفی، پرداختند (از گونه 

ترین تنوع در بین صفات کیفی بوده و نیز ضریب تغییرات براي صفات تولید دانه و علوفه که قاعده ساقه داراي بیش

نوع ژنتیکی ) طی یک تحقیق به بررسی ت1392باال بود. اسماعیلی و همکاران ( "نسبتا ،جزو صفات کمی هستند

عه مشاهده هاي مورد مطالنتیکی باالیی در ژنوتیپژو تنوع  ر و بدون پوشینه جو دیم پرداختندداهاي پوشینهژنوتیپ

ترین صفات موثر بر در مرکز تحقیقات همدان به  ارزیابی تنوع و شناسایی مهم) 1393نمودند. موسوي و همکاران (

تنوع  ترینترین و کمهاي مورد مطالعه بیشآنها گزارش نمودند که در الینبخش جو پرداختند. الین امید 20عملکرد 

ترتیب مربوط به صفات تعداد سنبله در متر مربع و طول ریشک در شرایط عدم تنش و صفات تعداد سنبله ژنتیکی به

هاي طی سال  ودر جتنوع اللی  نتایج تحقیقی دیگر نشان داد کهدر متر مربع و طول ساقه در شرایط تنش رطوبتی بود. 

که روي تنوع ژنتیکی  يدر تحقیق دیگر .(Condon et al, 2008) کم شده استگیري به نحو چشم 1998تا  1985

شان ن ماهواره انجام گرفت،آوري شده از چین و تبت شامل سه گونه جو با استفاده از نشانگر ریزنمونه جمع 106در 

گردید  چین مشخصدر ، هاي زراعی شدهاي است و نیز مبدا جواي بیشتر از درون گونهداد که تنوع ژنتیکی بین گونه

et al, 2006) Feug Z (. خویشاوند وحشی جو از منطقه  45نمونه جو شامل  90تنوع ژنتیکی   ،دیگر یدر یک تحقیق

و  SSRآوري شده از کشورهاي مختلف خاورمیانه را با استفاده از خویشاوند وحشی جو جمع 45بت کشور چین و ت

ISSR  بت آوري شده از منطقه تهاي جو وحشی جمعنتایج حاصل نشان داد که تنوع ژنتیکی ژنوتیپ رسی کردند.بر

روابط بین تنوع ژنتیکی و ) براي بررسی 1393نیا و همکاران (محمدي .(Wang et al, 2009) بیشتر از خاورمیانه بود

اي، زیه خوشهتجتجزیه ضرایب همبستگی به اثرات مستقیم و غیر مستقیم از  وعملکرد و سایر صفات مورفولوژیک 

  تجزیه علیت استفاده نمود.ها و تجزیه به عامل

  اهداف پژوهش -1-10

   جو طالعهتعیین وجود تنوع ژنتیکی در بین ارقام مورد م -
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   ر عملکرد دانه در جوارقام براي دستیابی به حداکثو یا ترین رقم تعیین مناسب -

  پذیري عمومی صفات مورد مطالعهتعیین وراثت -

  هاي اصالحیها در برنامهبندي ارقام جو از نظر صفات مورفولوژیک جهت استفاده از آنگروه -

   تحمل زیاد به سرما در جوهاي داراي تعیین ژنوتیپ و به سرما تحملهاي مورد مطالعه از نظر بررسی ژنوتیپ -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  فصل دوم:

  مواد و روش پژوهش
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  مختصات جعرافیایی محل آزمایش -2-1

تاي اردبیل واقع در استان اردبیل شهرستان اردبیل روس و منابع طبیعی این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزي      

کیلومتر مربع که در حدود یک درصد مساحت ایران  17950آالروق انجام گردید. استان اردبیل با مساحت تقریبی 

   .غرب این کشور واقع شددر شمال و باشدمی

  هوایی و خصوصیات آب -2-2

تانی سرد معتدل کوهس ،ايگرم مدیترانه ،ايداراي چهار اقلیم مدیترانهبندي کوسن استان اردبیل براساس تقسیم

ماه از سال سرد  8تا  5شود که هوا در آن باشد. شهرستان اردبیل جزو مناطق سردسیر ایران محسوب میو معتدل می

  ).1396اسی کشور، تر است (سازمان هواشنبیش زدر بهار و پاییتمام فصول وجود دارد ولی شدت آن  است. بارندگی در

علت گستردگی طولی این استان و همچنین اختالف ارتفاع بسیار زیاد در داخل این استان  نزدیکی به دریاي به

باشد. براساس و هوایی زیادي می هاي نسبتا صاف داراي تنوع آبهاي متفاوت همراه با دشتخزر و وجود کوهستان

هاي استخراجی از سازمان هواشناسی کشور میانگین دماي هواي سالیانه در ایستگاه هواشناسی اردبیل از سال داده

گراد و درجه سانتی -27/2ساله ماه با متوسط سیگراد و سردترین ماه ديدرجه سانتی 89/8به میزان  1393تا  1363

   8/3ساله دماي پاییز و زمستان بوده و متوسط سیگراد درجه سانتی 35/18ساله ترین ماه تیرماه با متوسط سیگرم
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In this research, 41 barley genotypes with a control variety called Makoi were studied in 
a randomized complete block design in 2017 in Ardabil Research Center. The traits of 
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and width, seed number per plant, main spike longth and diameter, awn length and 
diameter, fertile tiller number, plant height, 1000 seed weight, number of seeds per spike, 
total tiller number, seed weight per main spike, seed weight per plant, plant dry weight, 
winter survival percentage and Yield per m2 were measurd in genotypes. Resuts of 
ANOVA showed significant difference between studied genotypes in all traits. The results 
of mean comparisons showed that in general economic attributes such as grain yield, straw 
yield seed number, 1000 seed weight, number of seed per spike and total grain weight per 
plant, Makuie variety and 14, 24, 26 and 42 genotypes and in winte survival percentage, 
genotypes of 10, 12 and 36 were the best genotypes. Study of correlation between traits 
showed that some of the studied traits had a positive correlation with yield and winter 
survival. The percentage of heritability calculation showed that the most heritability 
related to the peduncle length traites and the lowest heritability was related to grain yield. 
The results of regression analysis by stepwise method and cunsedering yield as dependent 
attribute showed that total grain weight per plant, seed number, 1000 seed weight, flag 
leafe diameter, seed weight per main spike, number of fertile tillers, winter survival 
percentage and peduncle length were effective traits in yield. In order to find the effective 
traits for the winter survival, step wise regression method was used, assuming winter 
survival trait as dependent trait, the trait of total seed weight per plant was effective on 
winter survival. Fertile tillers, seed number, grain yield, flag leaf width and plant height 
had significat effect on winter survival percentag. The cluster analysis grouped the 
genotypes in to three groups and the genotypes 14, 17, 22, 24, 25 and so had higher traits 
means in compared with other genotypes.  Factor analysis stating that the first six factors 
had eigen values higher than one and justify 75.22% of total variations.  First to third 
factor  explained 30.04, 17.41 and 10.45% of the variation, respectively. The superior 
genotypes based on the results of grouping the factor analysis were similar to cluster 
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