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  چکیده

از . دهد ه در طی فصل زمستان و نیز عملکرد آن را در دیمزارها تحت تاثیر قرار میبوده که بقاي گیاتهدیدات جدي از یکی سرما  تنش
با . هاي تحقیقاتی مخصوصاً در نواحی دیم سردسیري باشد اینرو اصالح براي تحمل به سرما در غالت از جمله جو بایستی از اولویت

در آن با تحمل به سرما و ارتباط ها   تجمع کربوهیدراتصفت براي وجود تنوع ژنتیکی توجه به فقدان اطالعات کافی در زمینه 
از . هاي جو متحمل به سرما یاري نماید تواند ما را در انتخاب و اصالح براي داشتن ژنوتیپ این صفت میهاي جو دیم، بررسی  ژنوتیپ

ژنوتیپ جو پس از مرحله هاردنینگ در شرایط دیم  119هاي محلول در آب در  تجمع کربوهیدراتاینرو در این تحقیق تنوع در میزان 
محدوده مقدار  .تصادفی مطالعه گردیدکامل هاي  در قالب طرح بلوكبا سه تکرار ایستگاه تحقیقاتی کشاورزي دیم کشور 

 این نتایج. در نوسان بود برگکربوهیدرات در گرم ماده خشک  گرم میلی 54تا  15ها از  محلول در آب براي ژنوتیپ هاي کربوهیدرات
جو حاوي کربوهیدرات محلول در آب زیادتر، عموما از تحمل سرماي بیشتر در طی زمستان بعد از مرحله  هاي ژنوتیپ داد نشان مطالعه

 اصالح يها برنامه در دراتیکربوه زانیم يریگ زهاندا اساس بر تواند یم سرما به تحمل يبرا انتخاب نرویاز ا. ندبودبرخوردار  نگیهاردن
  .ردیگ قرار نظر مد جو
 

  .کربوهیدرات هاي محلول در آب جو زراعی، تنوع ژنتیکی،، تحمل سرما :کلمات کلیدي
 

  مقدمه
درصدي  محصول گیاهان  50عث کاهش از عوامل مهم اولیه در کاهش عملکرد گیاهان بوده و به طور متوسط با هاي محیطی تنش

ران یمزارهاي اید محصول در دیسرما از عوامل عمده محدود کننده در تول هاي محیطی،  بین تنشاز . )6(شود  زراعی عمده در دنیا می
زمند گیاهان براي سپري کردن زمستان نیا. گردند ، بقا و تولید اپتیمم محصول میو افزایش سطح زیر کشت بوده که مانع از پراکنش

 گیاهان. اند ز اینرو، گیاهان روشهایی را براي سازش به تنشهاي محیطی توسعه دادها. باشند تحمل به یخبندان طول دوره زمستان می
 ی قبل از وقوع سرماي شدید زمستانتوانند به  سرماي زیر صفر سازش پیدا کنند زمانی که آنها با سرماي مالیم نواحی معتدل می
شود که به صورت  فته میگ) hardening(یا هاردنینگ ) cold acclimation(که به این فرایند سازش به سرما تیمار داده شوند، 

ها  فعالیت آنزیمبراي مثال . )13(افتد  ژنتیکی کنترل شده  و تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی متعددي در طول این فرایند اتفاق می
  .هاي یونی همبستگی باالیی با سازش به سرما دارند و فعالیت کانال )19و16(ها  و تجمع کربوهیدرات

ها به دلیل ارتباط مستقیم آنها با فرآیندهاي فیزیولوژیکی از قبیل فتوسنتز، جابجایی عناصر و تنفس از  تغییرات در میزان کربوهیدرات
هاي محلول در آب ظاهراً نقش مهمی در تحمل به  هاي غیرساختمانی از جمله کربوهیدرات کربوهیدرات. اي برخوردار است اهمیت ویژه

ها و درجه تحمل به  تحقیقات زیادي وجود همبستگی مثبت بین میزان کربوهیدرات. )4,5,15,16( کنند زدگی در گیاهان بازي می یخ
تیماردهی سرما . باشد ها می که مؤید افزایش تحمل به سرما با افزایش میزان کربوهیدرات (4,8,9,15)سرما در غالت را نشان داده 
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و یا مؤثر  )18(شار اسمزي هاي مؤثر در تنظیم ف باعث کاهش میزان آب در گیاه و در نتیجه باعث افزایش قابل توجهی در کربوهیدرات
  .)13(گردد  در محافظت از غشاي سلولی می

ها وجود  زدگی و میزان کربوهیدرات اند که هیچ نوع ارتباط یا همبستگی بین تحمل به یخ در مقابل، برخی از تحقیقات نیز نشان داده
دهد که هنوز نقش  این مشاهدات متضاد نشان می.   (7,11,17)زدگی پایین هاي گراس با تحمل به یخ ندارد، مخصوصاً در برخی از گونه

زدگی به صورت آشکاري مشخص نشده و  هاي محلول در آب در تحمل به یخ هاي غیرساختمانی از جمله کربوهیدرات کربوهیدرات
از اینرو در این تحقیق تنوع در میزان تجمع . دهد تر را نشان مییشهاي گیاهی متفاوت باشد، و لزوم مطالعات ب ممکن است بین گونه

  .شده استمطالعه  تنش سرما تحمل و ارتباط آن با هاي جو پس از مرحله هاردنینگ هاي محلول در آب در ژنوتیپ کربوهیدرات
  

  مواد و روش ها
به همراه دو ژنوتیپ جو  119اي محلول در آب، ه ژوهش براي مطالعه وجود تنوع ژنتیکی براي میزان تجمع کربوهیدرات در این پ 

متر در قالب  3ردیف و بطول  3در کرتهایی با اي  در شرایط مزرعه) حساس به سرما( Rihane-03و ) متحمل به سرما(شاهد سهند 
آبیاري شدند تا و کشت  1388-89سال پاییز  در  ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم مراغهتکرار در  3هاي کامل تصادفی در  طرح بلوك
 انجامدر آنها به سرما دهی  عادتسپس با کاهش تدریجی دما و طول روز در طی فصل پاییز،  .به مرحله پنجه دهی برسندسبز شده 

بعد از مرحله (هاي محلول، بعد از  بارش برف و شروع یخبندان و توقف رشد گیاهان  گیري غلظت کربوهیدرات به منظور اندازه .شد
سپس . ندگردیدساعت خشک شده و آسیاب  72به مدت  C  º72عدد بوته از هر ژنوتیپ انتخاب و در دماي 15، تعداد )هاردنینگ

داغ استخراج شده و عصاره %) 80(الکل اتیلیک  ml 15گیري یک گرم ماده خشک برگ در  ها از طریق سه بار عصاره کربوهیدرات
و % 5فنل  ml 1پس از اضافه کردن . گردد نرمال صاف می 3/0باریم  هیدروکسید ml 7/4و % 5سولفات روي  ml 5حاصل با استفاده از 

ml 5 ها در  اسید سولفوریک غلیظ، غلظت کربوهیدراتml 2  نانومتر و به  535از عصاره نهایی به وسیله اسپکتروفتومتر در طول موج
افزار  در پایان به منظور انجام محاسبات آماري از نرم). 1(د یگرد هاي مختلف گلوکز تعیین  کمک منحنی استاندارد حاصل از غلظت

GenStat گرفتانجام % 5اي دانکن در سطح  ها با استفاده از آزمون چند دامنه استفاده شده و مقایسه میانگین.  
  

  نتایج و بحث
داري  هاي محلول در آب اختالف معنی ها از نظر صفت میزان کربوهیدرات ، بین ژنوتیپ)1جدول (نتایج تجزیه واریانس صفات بر اساس 
گرم کربوهیدرات  میلی) 46شماره الین ( 54تا ) 30 شماره الین( 15ها از  قندهاي محلول در آب براي ژنوتیپ میزانمحدوده . وجود داشت

و جزء  همیلی گرم بود 26و  3/26راي میزان قند به ترتیب ارقام شاهد آبیدر و سهند دا). 2جدول (در گرم ماده خشک در نوسان بود 
گرم  میلی 16 کربوهیدراتبا میزان  )Rihane-03(حساس ترین الین نسبت به سرما . آیند به شمار میهاي با میزان قند متوسط  ژنوتیپ

جدول (گرم جزو ژنوتیپهاي با قند نسبتا باال بود میلی  30با داشتن ) 59الین (ولی متحمل ترین ژنوتیپ  ؛با قند پایین بود یجزو ژنوتیپهای
فاولر و . گردد میسرما  در آب باعث افزایش تحمل بهقندهاي محلول بیشتري از میزان گیري کرد داشتن  توان نتیجه از اینرو می. )2

ارا بودن مقدار زیادي کربوهیدرات هاي ارقام پائیزه گندم به علت د اند هاظهار داشتنیز ) 1372(و محفوظی و همکاران ) 1981(همکاران 
و  LT50مقادیر  بررسی با) 1997(یوشیدا و همکاران . سرماي بیشتري برخوردار می باشند تحمل بهها، از  ذخیره شده در طوقه و سایر اندام

 يساکاریدها زدگی، مونو و ديوم به دماهاي یخ در ارقام مقا که میزان کربوهیدرات هاي محلول در طوقه و برگ هاي گندم گزارش نمودند
ها با میزان تحمل به سرما همبستگی نشان داد و میزان  هاي گندم نیز تفاوت در تجمع کربوهیدرات در بین ژنوتیپ. یابد میتجمع  يبیشتر

) 1997(گالیبا و همکاران . )(20هاي محلول در آب در طول مدت اعمال تیمارهاي سرما به صورت پیوسته افزایش یافت  کربوهیدرات
 قندها طورکلی به. هاي حساس داشتند و ساکارز نسبت به ژنوتیپ  هاي متحمل به سرما میزان باالتري از فروکتان مشاهده نمودند که گندم

 سرما به مقاومت ایجاد در ها پروتئین عمل نحوه و ساختمان از محافظت و دسترس قابل انرژي تأمین سلولی، آب انجماد دماي کاهش در
 غلظت افزایش. گردند می سلولی بین هاي یخ شکیلت مقابل در ها سلول پسابیدگی کاهش باعث همچنین هاقند). 3( دارند اي هدعم نقش
 مایع درون انجماد نقطه رفتن تر پایین و سلول اسمزي پتانسیل شدن منفی تر به منجر آب محتواي و کاهش سلول درون محلول مواد
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 مناسب فیزیولوژیک شاخص کی عنوان به توان می را قند محتوي افزایش کلی طور به .گردد می سرما برابر در مقاومت افزایش و سلولی
  .هاي متحمل به سرما استفاده کرد ، و از آن به عنوان معیاري براي ارزیابی ژنوتیپ)14( گرفت نظر در سرما به مقاومت براي
  

  ژنوتیپ هاي جومیانگین مربعات تجزیه واریانس صفت مورد مطالعه در   -1جدول                                      
 منابع تغییر                                 درجه آزادي                                      کربوهیدراتها  

  ns 30                                          2                                    تکرار    
  182**                                     118                                    تیمار    
  12/2                                       236                                   اشتباه    

CV %                                       -                                            4  
                                        ns    ، * درصد 1و  5به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال  :**و  

  
  

 )Rihane-03سهند و (ي آزمایش به همراه شاهدها در ژنوتیپ ها مورد نظر میانگین کل، دامنه تغییرات و اشتباه استاندارد صفت  -2جدول 

 LSD 5%                      Rihane-03         سهند        Se                           منه تغییرات دا               میانگین                                صفت                                

  82/5                     16              26           7/0             14  – 54                     25            محلول در آب کربوهیدرات   

  
  گیري کلی نتیجه

بصورت خالصه نتایج این مطالعه نشان داد که تنوع ژنتیکی براي صفات میزان کربوهیداتهاي محلول در آب در بین ژنوتیپهاي جو وجود 
از اینرو انتخاب براي . حاوي کربوهیدرات بیشتر از تحمل به سرماي بیشتر در طی زمستان برخوردار می باشند داشته و ژنوتیپهاي جو

  .واند بر اساس اندازه گیري میزان کربوهیدرات در برگ در برنامه هاي اصالح جو مد نظر قرار گیردتحمل به سرما می ت
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