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    چکیده

ها و ارقام جو با استفاده از صفات فیزیولوژیک شامل میزان پرولین، قندهاي تعدادي از الین ارزیابیتحقیق حاضر به منظور  
الین و رقم  17بدین منظور تعداد . اجرا گردید) Fv/Fmنسبت ( IIمحلول و کلروفیل برگ به همراه حداکثر کارایی فتوسیستم

. هاي کامل تصادفی در سه تکرار کشت شداز مرکز تحقیقات کشاورزي مغان تهیه و به صورت طرح بلوكجو موجود در ایران 
گیري شده، در سطح احتمال یک ها از نظر کلیه صفات فیزیولوژیک اندازهنتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که الین

-F-A1هاي الین. دار بودان قند محلول، براي بقیه صفات معنیدار داشته و اثر بلوك به جز براي صفت میزدرصد اختالف معنی
از نظر . لیسیوي کمترین میزان فلورسانس کلروفیل را داشتندو لخت  10، لخت 8 هايبیشترین و الین و صحرا لخت 15، 1

تجزیه . داده بودندکمترین میزان را به خود اختصاص لخت  11بیشترین و الین  لخت 7و  3 هايمقدار کلروفیل نیز الین
ها به سه گروه تقسیم انجام و بر طبق دندروگرام حاصل و محل برش، الین Wardها با استفاده از روش اي براي الینخوشه
 .شدند

  
 محلول هاي، فلورسانس کلروفیل، قندIIپرولین، جو، حداکثر کارایی فتوسیستم :کلمات کلیدي

 
  مقدمه

 شودمی محسوب ذرت و برنج گندم، از بعد غله چهارمین جهانی تولید نظر از و است زراعی گیاهان ترینقدیمی از یکی جو     
 این و پیوسته وقوع به ژنتیکی تنوع آن ژنی ذخیره در نتیجه در و شده اهلی انسان توسط که است گیاهانی اولین از جو). 15(

- غیر و الکلی هايآن نوشابه از کشورها اغلب در حاضر حال در ).2( است گردیده آن وحشی اجداد در ژنتیکی تنوع سبب امر
پرندگان نیز به  حتی و پرواري هايگوساله و شیري  گاوهاي تغذیه در ویژه حیوانات به پرورش در و آیدمی دست به الکلی

 کم، بارندگی دلیل به دیگر غالت که مناطقی در و داشته وسیعی سازگاري دامنه گیاه این). 1(شود مقدار زیاد استفاده می
بالغ  2006سطح زیر کشت جو در دنیا در سال  ).10( شودمی کشت کنند،نمی رشد خوبی به هوا گرماي و سرما خاك، شوري

 9/2میلیون هکتار و عملکرد آن  7/1برابر  2005میلیون تن و در ایران در سال  137میلیون هکتار و عملکرد آن بالغ بر  56بر 
 گسترده تحقیقات لزوم طیور، و دام تغذیه و غذایی رژیم در جو افزون روز اهمیت به توجه با). 6(شده است میلیون تن گزارش 

 اطالعاتی از اصالحی هاي برنامه در. گردد می احساس اصالحی و ژنتیکی نظر از ویژه به گیاه این شناسایی جهت در پیاپی و
 نامتجانس هايگروه شناسایی و هامجموعه سازماندهی جهت در دارد، وجود هاگونه بین و داخل در ژنتیکی روابط زمینه در که

 . گرددمی استفاده هاتالقی والدین انتخاب و محصوالت
 

  هامواد و روش
جو موجود در ایران بود که بذر آنها از مرکز تحقیقات کشاورزي مغان تهیه رقم  و الین 17مواد گیاهی مورد استفاده شامل   

 .انجام گرفت بلوك هاي کامل تصادفیبه صورت طرح ز صفات مورد بررسی آنالیدر تحقیق حاضر ). 1جدول (گردید 
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  هاي جو مورد استفاده در تحقیقاسامی و منشاء الین. 1جدول
  شماره الین  اسم الین شجره الین
F-A1-1  1 20الین  
F-A1-2   2 21الین 

F-A2-11   3 22الین 
F-GRB-84-11   4 27الین 
F-GRB-85-5   5 30الین 

PETUNIA1/CHINIA(a)  3 6 لخت 
CONGONA/BORR  7 7 لخت 

STIPA/PETUNIA1//KOLLA/BBSC(b)  8 8 لخت 
PETUNIA1/CHINA (c)  9 9 لخت 

STIPA/PETUNIA1//KOLLA/BBSC (c)  10 10 لخت 
GLORIA-BAR/COPAL//BEN.4D/3/S.P-B/4/DC-B/SEN/5/CONGONA 11 11 لخت 

STIPA/PETUNIA1//KOLLA/BBSC (a) 4 12 لخت 
CHAMICO/TOCTE//CONGONA (a) 14 13 لخت 

PALLIDUM48//NORDIC/563.6.5/3/CEL-B…2/MZQ//CEL-B/5/LINO/6/CONGONA 15 14 لخت 
CHAMICO/TOCTE//CONGONA (d) 19 15 لخت 

 16 لیسیوي  لیسیوي
 17 صحرا  صحرا

  
با استفاده از و سپس  گیرياندازه) 5(و همکاران  زیافته و به روش بیت توسعههاي برگی کامالً غلظت پرولین در بافت     

نانومتر، غلظت پرولین هر نمونه بر حسب میکروگرم  520مقدار جذب در  هاي استاندارد و رابطه رگرسیون بین غلظت ومحلول
براي  .انجام شد) 4( آرنونو به روش سنجش کلروفیل از بافت تازه برگی  .محاسبه گردیدبرگ پرولین در هر گرم وزن تر 

ها در گیريتمام اندازه. استفاده شد )ADCBioscietificکمپانی ( osI30گیري میزان فلورسانس کلروفیل از دستگاه اندازه
، فلورسانس حداکثر ) F0(و پارامترهاي فلورسانس اولیه  به منظور به حداقل رساندن تغییرات روزانه انجام 13تا  10ساعات 

)Fm ( پتانسیل عملکرد کوانتوم)Fv/Fm( و نیز فلورسانس متغیر)Fv=Fm-F0 (هاي محلول گیري قندراي اندازهب .بدست آمد
هاي منحنی کالیبراسیون با استفاده از منحنی استاندارد گلوکز رسم و میزان قند. استفاده شد) 8(گوئن و همکاران از روش ایری

افزار نرماز  آنالیزهاي آماري براي انجام. )3( گرم در هر گرم وزن تر برگ محاسبه گردیدها بر اساس میلیمحلول نمونه
SPSS16 استفاده شد. 

  
  نتایج و بحث

ها از نظر کلیه صفات گردد الینمشاهده می) 2جدول(صفات فیزیولوژیک نتایج حاصل از تجزیه واریانس  همانطور که در   
اثر بلوك به جز براي صفت میزان قند . دار دارندگیري شده، در سطح احتمال یک درصد اختالف معنیفیزیولوژیک اندازه

بندي اي نشانگر این مسئله است که بلوكار شدن اثر بلوك در اکثر صفات مزرعهدمعنی. دار بودمحلول، براي بقیه صفات معنی
هاي فیزیولوژیک به گیريدار شدن اثر بلوك در اکثر اندازهرسد علت معنیبه نظر می. مزرعه در جهت مناسب انجام گرفته است

ین امر به علت محدود بودن جا در اتاقک رشد بود و ها باشد، که اگیري و نمونه برداري از بلوكخاطر متفاوت بودن زمان اندازه
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درصد براي صفت میزان  78/0ضریب تغییرات محاسبه شده از . هاي مختلف آزمایش کنیمها را در زمانباعث شد بلوك
 .درصد براي صفت میزان قند محلول متغیر بود 18/19فلورسانس کلروفیل تا 

  هاي جو مورد مطالعه اي ژنوتیپتجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک بر. 2جدول 

 میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر
 میزان کلروفیل میزان قند محلول  Fv/Fm  پرولین

  ns 11/0  **99/156  014/0*  005/0*  2  بلوك
  72/25**  42/0**  011/0**  297/0**  16  ژنوتیپ
  45/3  05/0  004/0  001/0  38  خطا

ضریب 
  69/4  18/19  78/0  97/4    (%)تغییرات

ns  ، * ، **دار در سطح احتمال پنج و یک درصددار و معنیبه ترتیب غیر معنی  
 

گزارش کردند که محتواي پرولین آزاد در گیاهان ممکن است بسته به شرایط فنولوژیک و تیپ رشدي ) 11(پتکو و تربی    
رطوبتی و شوري بر میزان اسیدهاي آمینه اضافه شده و مشاهده نمودند که در اثر تنش ) 9(ماتئوس و هیز . آنها متفاوت باشد

هاي محلول در با وجود اینکه افزایش غلظت کربوهیدرات. در این میان میزان افزایش اسید آمینه پرولین بیشتر از سایرین است
هوایی موجب مختل ، اما از طرف دیگر تجمع قندها در اندام هاي )7(ها می شود ها موجب حفظ تعادل اسمزي در تنشبرگ

ها را راهکاري براي کاهش افزایش میزان کربوهیدرات) 12(پرادو و همکاران . دهندشدن فتوسنتز شده و تولید را کاهش می
 . انداثرات تنش اسمزي و یونی و در نهایت سازگاري گیاهان با این شرایط دانسته

  بیشترین و  17و  14، 1هاي شماره الین. آورده شده است 3در جدول  میزان کلروفیل و Fv/Fmمقایسه میانگین براي صفات 
بیشترین، و رقم  7و 6هاي از نظر میزان کلروفیل نیز الین. کمترین مقدار فلورسانس کلروفیل را داشتند 16و  10، 8هاي الین
اخذ و جذب نور را در ارتباط  گیري فلورسانس کلروفیل بازده مکانیسماندازه. کمترین مقدار را به خود اختصاص داده بودند 11

استفاده از فلوروسانس کلروفیل یک روش مطمئن و . کندگیري میکمپلکس سیستم نوري برگ اندازه IIبا فتوسیستم 
ریزا و همکاران ). 13(باشد غیرمخرب براي نشان دادن وقایع فتوسنتزي گیاه و قضاوت در مورد وضعیت فیزیولوژیکی آن می

هاي بهاره و زمستانه یوالف درگونه IIدهی به سرما بر راندمان کوانتومی فتوسیستمر طول دوره عادتدر بررسی تاثی) 13(
کاهش یافته ولی در  IIدهی ابتدا میزان راندمان کوانتومی فتوسیستم دریافتند که با قرارگرفتن این گیاهان در شرایط عادت

- را نشان می IIحداکثر عملکرد کوانتومی واکنش فتوشیمیایی  Fv/Fmنسبت . گرددادامه افزایش و به سطح اولیه خود باز می
و انتقال  IIدهنده تاثیر سوء دماي پایین بر فتوسیستم در اثر دماي پایین نشان IIدهد و کاهش راندمان کوانتومی فتوسیستم 

نشت مواد از غشا بوده که باعث  الکترون در فتوسنتز است که علت این امر از بین رفتن استحکام غشاي تیالکوئید و در نتیجه
آمیز در تواند به عنوان یک روش موفقیتمی  Fv/Fmگیري شده، بنابراین اندازه IIکاهش انتقال الکترون در فتوسیستم 

 ).14(شناسایی تفاوت در تحمل به سرما به کار گرفته شود 
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  میزان کلروفیل و Fv/Fmمقایسه میانگین براي صفات . 3جدول

  Fv/Fm  الین
  )ثانیهمیلی(

  کلروفیل
)SPAD(  الین  Fv/Fm  

  )ثانیهلییم(
  کلروفیل

)SPAD(  الین  Fv/Fm  
  )ثانیهمیلی(

  کلروفیل
)SPAD(  

1  827/0 85/39  7  819/0  05/43  13  823/0  97/39  
2  817/0  43/40  8  813/0  78/35  14  826/0  37/41  
3  824/0  6/38  9  818/0  8/39  15  818/0  27/40  
4  816/0  1/39  10  811/0  25/36  16  813/0  13/41  
5  822/0  67/39  11  82/0  52/35  17  824/0  3/40  
6  82/0  08/42  12  819/0  85/36  )5%LSD(p<  015/0  717/0  

   
هایی هستند که براي دستیابی به حداکثر هتروزیس محققین جهت انتخاب بهترین والدین در هر تالقی در پی ارقام یا ژنوتیپ  

ها براساس صفات تواند از طریق بررسی فاصله ژنتیکی موجود بین ژنوتیپدور باشند که این امر مهم می از نظر ژنتیکی از هم
-هنگام استفاده از صفات مورفولوژیک ارقامی که در نتیجه دسته. اي بدست آیدمورفولوژیک با استفاده از روش تجزیه خوشه

-ها مورد استفاده قرار میي اصالحی به عنوان والدین در انجام تالقیهاگیرند در پروژههاي دور از هم قرار میبندي در دسته
گیرند از لحاظ ژنتیکی بیشتر به هایی که در یک گروه قرار میدر این تجزیه، الین. گیرند تا مولد تنوع ژنتیکی بیشتري باشند

-طبق دندروگرام حاصل و محل برش، الین انجام و بر Wardها با استفاده از روش اي براي الینتجزیه خوشه. هستند هم شبیه
 Fv/Fmاین گروه از نظر صفت . قرار داشتند 5و  2، 1، 3، 17هاي در گروه اول الین). 1شکل (ها به سه گروه تقسیم شدند 

پایینی بود که از نظر صفت میزان کلروفیل در رتبه هاي  8و 12، 11، 10هاي گروه دوم شامل الین. داراي مقادیر باالیی بودند
شود که مالحظه می 1با توجه به شکل . بود 7و  16، 6، 14، 9، 4، 15، 13هاي و در نهایت گروه سوم شامل الین. قرار داشتند

تواند اند میهاي دورتري قرار گرفتههایی که در گروهبنابراین، تالقی بین ژنوتیپ. ها از یکدیگر زیاد استفاصله ژنتیکی گروه
به این معنی که با تالقی . بیشترین فاصله را از یکدیگر دارند 2و  1کالستر . اد و حداکثر هتروزیس تولید نمایدنتاجی با تنوع زی

هایی توان به حداکثر تنوع دست یافت در داخل کالسترها نیز اولویت تالقی با الینهایی که در این دو گروه قرار دارند میالین
  . باشندها مییزیولوژیک داراي ارزش و اهمیت بیشتري نسبت به سایر الیناست که از نظر صفات مورفولوژیک یا ف

  
  هاي مورد مطالعه جو از نظر صفات فیزیولوژیکنمودار درختی الین. 1شکل

 
 

  گیري کلینتیجه
دهند که گیاهان در شرایط محیطی متفاوت مواد محلول با وزن مولکولی کم، به نام مواد محلول سازگار، را تجمع می  

 تنظیمرا در  نقشباشد و بیشترین ، قندهاي محلول و گالیسین بتائین می)به طور گسترده پرولین(شامل اسیدهاي آمینه 
در شرایط  ، قندهاي محلول و کلروفیلمبنی بر افزایش تجمع پرولین ات متعددبا توجه به نتایج حاصل از تحقیق. دندار يسمزا
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و با  بودههاي گیاهی غیر مخرب براي بوتهصفات فیزیولوژیک گیري این توجه به اینکه اندازهتوان اظهار کرد که با تنش، می
تواند معیارهاي هاي فوق میشاخصتوان میزان مقاومت را ارزیابی نمود، استفاده از برگ یک بوته بدون از بین رفتن آن، می

 .باارزشی در اصالح و ارزیابی مقاومت به تنش در جو محسوب شوند
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