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تنااوع ژنتيکااي دو گونااه اساات  اياان پااهوهش بااه مناااور ارزيااابي 

هاي رپيد انجاام نگربر اساس نشا (A.pectiniforme, A. elongatumm)اگروپيرون

 12تيدي استفاده شاد  آغازگر ده  نوکلئو 50گرفت  در اين بررسي از 

آغازگر نوارهاي مشخصي توليد کرده و مورد استفاده قارار گرفتناد  

جفت باز توليد  564-2000ي بين نوار چند شکل در محدوده 142در نهايت 
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بارآورد شاد   47/0هاا ها در تمام مکان( بين اکوتيپSTGتمايز ژني )

همچنين نتايج تجزيه واريانس مولكولي نشان داد كاه تناوع ژنتيكاي 

هاي ماورد ها و درون ژنوتيپهاي درون گونهها و بين ژنوتيپگونهبين 

درصد معني دار بود  همچنين در توافق باا  1مطالعه در سط  احتمال 

درصد از تنوع کل مربوط به تناوع  68/7ميانگين درجه تمايز ژني فقط 

درصاد آن باه تناوع باين  24/31بين دو گونه بود و همچناين ميازان 

هاا درصد آن مربوط به درون اکوتيپ 08/61هر گونه و  هاي دروناکوتيپ

رسم شد   UPGMAباشد  دندروگرام بر اساس ضريب تشابه ني به روش مي

براساس اين ضرايب ده اکوتيپ در چهاار گاروه قارار گرفتناد  جهات 

بررسي کارايي آغازگرهاي مورد استفاده در گروه بندي افراد هر يا  

بررسي قرار گرفتند  با توجه به اين  ازآغازگر به تنهايي نيز مورد

بهتاار از  Oligo-29و  Oligo-1هاااي بررسااي مشاااهده گرديااد کااه پرايماار

بندي نمودند  باه منااور تعياين ها را گروههاي ديگر اکوتيپپرايمر

هاا ها و نيز مشاهده فواصال باين ژنوتياپروابط ژنتيكي بين ژنوتيپ

ناوان روشاي مكمال باراي هاي هماهنگ اصلي نيز به عتجزيه به مولفه

اي، انجام گرفت  نتايج نشان داد كه سه مولفه اصلي اول تجزيه خوشه

هاا را توجياه كردناد  مولفاه اول درصد تغييرات داده 84/52مجموعًا 

هااي درصد از تنوع كل را تبيين نمود  اين مقدار براي مولفاه 28/29

به نتايج به  درصد بود  با توجه 28/14و  28/19دوم و سوم به ترتيب 
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 فصل اول

 بررسي منابع   

 مقدمه -1-1

آگاهي از سط  تنوع ژنتيکي منااابع گيااهي شارط اساساي 

بااراي اسااتفاده مااوثر از پتانساايل موجااود آنهااا در     

هاي کالسي ، تناوع باشد  در روشهاي اصالح نباتات ميبرنامه

گيري تغييرات صفات فنوتيپي ناير رناگ گال، را با اندازه

عادت رشدي يا صفات زراعي کمي مانند عملکارد، تحمال بااه 

کنند  اما ارزيابي فناوتيپي باه ها و غيره برآورد ميتنش

دليل تاثير محيط روي بياان ژن، تاوارغ غالاب و مغلاوب، 

شش ژنومي ضعيف و وابستگي به بافت و مرحله رشدي، زمان پو

بر بودن آزمايشات ارزيابي و محدود بودن اطالعات ژنتيکاي 

هاي مبتني بار به دست آمده، کاربرد محدودي دارند  تکني 

که طاي دو دهاه اخيار اراياه شاده اسات،  DNAهاي نشانگر

هايي را دارند کاه باه وسايله توانايي شناسايي چند شکلي

هاا مکمال شوند  اين روشايجاد مي DNAهاي در توالي تفاوت

ها ايان هاي کالسي  ارزيابي تنوع هستند  مزيت عمده آنروش

ماورد بررساي قارار داده و  DNAاست که تنوع را در ساط  

-ها ميباشند  همچنين اين تکني مستقل از شرايط محيطي مي

ي کم و با توانند در تمام مراحل رشد با مقدار مواد گياه

؛ 2002استفاده از هر قسامت گيااه انجاام شاوند )کاار ، 

هاي مولکولي مورد استفاده براي (  از بين روش2004رائو، 

توان به چناد شاکلي ، ميDNAشناسايي تنوع ژنتيکي در سط  

اشاره کرد  ايان روش بار  )1RAPD(قطعات تصادفي تکثير شده 

و سادگي انجاام  هايي که دارد، به دليل سرعتخالف محدوديت

کي، بارآورد  آن به طور وسيعي براي ارزياابي تناوع ژنتي

هااي بندي جواماع در گوناهتشابهات، فواصل ژنتيکي و گروه

؛ 1995گياهي زيادي استفاده شده است )باردين و همکاران، 

؛ تامسون و همکااران، 1998؛ فريسن و همکاران، 1995مکيل، 

 (  2002همکاران،  ؛ فو و1999؛ اوبورگ و همکاران، 1998

هاي صعودي غله، موجب شده كه اكنون بحران انرژي و قيمت

اي شاود بر اهميت و اساتفاده از علوفاه تاكياد فزايناده

 90(  مراتع ايران با وسعتي در حادود 1369چي، )مدير شانه

ي خشا،، ميليون تن علوفه 10ميليون هكتار و توليد ساالنه 
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آيند  هاي كشور به حساب ميمهمترين منبع توليد علوفه دام

-، ماي2TDN ميليون تن مااده خشا  6اين علوفه تنها معادل 

-ميليون واحد داماي كشاور را ماي 17باشد كه فقط تكافوي 

(  با وجود اين، متاسافانه در كشاور 1368نمايد )سندگل، 

اي، در مقايساه باا ما به توليد و مديريت گياهان علوفاه

جه شده است  به ايان ترتياب ساير محصوالت زراعي، كمتر تو

از ي، سو، عدم توجه الزم به افزايش كمي و كيفاي علوفاه، 

هاا موجب كمبود گوشت و مواد لبني و پايين آمدن كيفيت آن

شده و از سوي ديگر، فشار دام به مراتع، به نابودي بخاش 

عايمي از پوشش گياهي موجود و فرسايش خاك انجاميده اسات 

گياهان مرتعي و كمبود علوفاه از  (  تخريب1369چي، )شانه

هاا در هاي محدود كنناده توساعه داماداريمهمترين فاكتور

شاوند  در راساتاي ايجااد تعاادل باين كشور ما محسوب مي

ها و در نهايت تولياد و تعداد دام و علوفه مورد نياز آن

تأمين پروتئين حيواني ضروريسات در جهات گساترش گياهاان 

ها اقدامي ويهه صاورت عملكرد آن اي مرتعي و افزايشعلوفه

 ( 1377پذيرد )زمانيان، 

هااااي باااومي در اياااران اناااواع متعاااددي از تاااوده

آگروپيااارون باااه صاااورت علوفاااه در مراتاااع وجاااود 

-دارنااد کااه تاااکنون خصوصاايات و قراباات ژنتيکااي آن

هاااي مولکااولي مطالعااه هااا بااا اسااتفاده از نشااانگر

نشااده اساات  اياان پااهوهش بااا توجااه بااه امکانااات 

وجاااود در آزمايشاااگاه اصاااالح نباتاااات دانشاااکده م

کشااااورزي دانشاااگاه محقاااق اردبيلاااي باااه منااااور 

ارزياااابي تناااوع ژنتيکاااي باااين و درون تعااادادي از 

هاااااي دو گونااااه از جاااانس آگروپياااارون و      اکوتيااااپ

هااااي هاااا جهااات اساااتفاده در برناماااهبنااادي آنگاااروه

هاااي رپيااد انجااام اصااالحي بااا اسااتفاده از نشااانگر

 شد 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
1 -Random Amplified Polymorphic DNA     2 -Total Dry Notrients 
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 بررسي منابع -1-2

 آگروپيروناهميت  -1-2-1

هاي داماي از اهميات هاي غذايي، فراوردهاز ميان فراورده

اي برخوردار است  بر اثر افزايش جمعيت، نياز کشور به ويهه

شود  بنابراين، توساعه ها روز به روز بيشتر مياين فراورده

شاد  باهاي اساساي مايبيشتر دامپروري در کشور يکي از نياز

هاا، کمباود يکي از عوامل مهم محدود کننده توسعه داماداري

اي کشت شاده مواد غذايي دام حاصل از مراتع و گياهان علوفه

هاي دور تاکنون مورد چرا قرار     باشد  مراتع کشور از زمانمي

هاي اخير همزمان با رشد سريع جمعيت اند، ليکن در دههگرفته

کشاورزي تبديل شده و به تناسب  هايقسمتي از مراتع به زمين

آن افزايش تعداد دام موجب فشار زيااد باه مراتاع گردياده 

است، به طوري که سط  وسيعي از اين مراتاع در حاال تخرياب 

-باشد  بررسيهاي دامي کشور نميبوده و قادر به تامين نياز

هاي انجام شده گوياي اين امر است که ظرفيت بالقوه تولياد 

ع کشور با مديريت صحي ، اصالح و احياي آنهاا علوفه در مرات

(  براي اصاالح و 1377چند برابر ظرفيت فعلي آنهاست )مقدم، 

باشاد و اي مرتعي نياز مياحياي مراتع به بذر گياهان علوفه

ها اصالح شده و مرغوب باشاند  ايان در بهتر است که اين بذر

اهاان حالي است که در ايران به توليد، ماديريت و اصاالح گي

اي در مقايسه با ساير محصوالت زراعي کمتر توجاه شاده علوفه

هااي است  در اين راستا منابع تنوع ژنتيکي گيااهي گنجيناه

اي ارزشامند باراي اي هستند که باه عناوان پشاتوانهبالقوه

گردند  زيرا اسااس تحقيقاات متخصصان اصالح نباتات محسوب مي

ساتوار اسات  تولياد نهادي گياهي بر پايه تنوع ژنتيکي ابه

اي که عالوه بر عملکرد خوب داراي ماواد غاذايي ارقام علوفه

ها هساتند، يکاي از اهاداف مهام باه مناسب براي انواع دام

باشاد  کشاور اي مينهادگران و توليد کنندگان محصوالت علوفه

اي ما به دليل اينکه خاستگاه اصلي مهمترين گياهاان علوفاه

اي بااراي توسااعه اياان محصااوالت اساات، از اسااتعداد بااالقوه
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بارداري از ايان پتانسايل نيازمناد باشد  بهرهبرخوردار مي

ريزي دقيق و مناسب است، به نحوي که بتوان اين تنوع برنامه

بارداري نماود  ايجااد ناير را حفظ کارده و از آن بهارهبي

هاي مصنوعي از طريق گزينش گياهان برتر و کشت آنهاا چراگاه

راي کشت ساير محصوالت مناسب نيستند، يکي از در مناطقي که ب

راهبردهاي عملي براي جلوگيري از تعار  باه منااطق طبيعاي 

ها از مهمترين گياهان مرتعي هستند که باه لحاا  است  گراس

توليد علوفه، حفاظت و جلوگيري از فرسايش خاک اهميت زيادي 

ها تا قبل از مرحله گلدهي، تشاکيل بارگ در دارند  در گراس

يابد  يکي از گياهاان ضمن هر برداشت يا پس از آن ادامه مي

توان از آن به عناوان علوفاه اساتفاده نماود، مرتعي که مي

از خاانواده پوآساه اسات  گيااه  آگروپيارونهاي جانس گونه

هااي يکي از مهمترين گياهان مرتعي است که گوناه اگروپيرون

ه يکاي از رويند  اين گياامختلف آن در اغلب مراتع کشور مي

 1775باشد که اولين بار در ساال مي 1تريتيسههاي طايفه جنس

گونه در دنيا  150نامگذاري شد  اين جنس داراي  2توسط گرتنر

گونه در آسيا مي باشد  اين گيااه علفاي چناد سااله  100و 

گونه از آن در مناطق مختلف اياران گازارش  19بوده و حدود 

ي اسات کاه کاه دربااره (  اين در حاال1970شده است )بور، 

هاي اين جنس بين گياهشناسان اخاتالف ناار وجاود تعداد گونه

اي اين جنس ( تعداد گونه1372اي قالسي مود )دارد  در مطالعه

گونه گزارش کرده است که در اکثر مناطق به  22را در ايران 

ويهه در نواحي شمالي، شمال غرب و نواحي مرکزي ايران يافت 

و  Aegilopsهااي ها باه آگروپيارون جانسين جنسشود  نزديکترمي

Triticum ( کاه هار ساه متعلاق باه 1996باشند )کائوديرون، مي

هاي آن قادر به تشکيل گياهان خانواده گندميان بوده و گونه

در توليد Agropyron هاي اكثر گونهباشند  هيبريد با يکديگر مي

رسايش آباي علوفه، تغذيه دام، احياء مراتع و جلوگيري از ف

مهام  هاايآگروپيارون گيارد و بادي مورد استفاده قرار ماي

باشاند کاه از دائمي هستند و اغلب آنها داراي فرم چمني مي

شوند  اين گياهاان باا ايجااد هاي خزنده قوي حاصل ميريزوم

اي مجتماع و متاراکم پنجه جوان از ناحيه يقه به صورت دسته

 آگروپيرون به طور معمول قبالً،(  1368آيند )سنگدل، در مي

                                                           
1- Triticeae             2 - J.Gaertner 
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گوناه  100تريتيسه با بيش از  بزرگترين جنس در طايفه

(  بار طباق 1971؛ هيتکوک، 1965در دنيا بود )باودين، 

اين ناريه، اين جنس تقريبًا شامل تماام گياهاان چناد 

موجود در اين طايفه با ي، سانبلچه در هار گاره  ساله

داراي خصوصيات  ها به طور مشترككه گونه شد  با اينمي

خوشه خاص بودند، درمشخصات مهم بيولوژيكي مانند ناوع 

توليد مثل و سازگاري اكولوژيكي بطور وسايعي متفااوت 

(، تاکسونوميساات 1933(  نويسااکي )1983هسااتند )ديااوي، 

، Agropyronاتحاد جماهيرشوروي سابق، آن را به ساه جانس 

Roegneria  وElytrigia  هااي گوناهكه هر جنس شامل گروهاي از

هاااي خويشاااوند يكنواخاات بااود، تقساايم نمااود  داده

را  آگروپيارون سيتولوژيكي نيز اين مفهاوم محادود از

 13الي  10(  اين جنس شامل 1983كنند )ديوي، تاييد  مي

گونه و تعدادي زير گونه اساات کاه ساه ساط  پلوئيادي 

-( و اتوx4=n2=28(، اتوتتراپلوئيد )x2=n2=14ديپلوئيد )

هاي درصد از جمعيت 90(، در حدود x6=n2=42يد )هگزاپلوئ

 ( 1969ها وجود دارند )ديوي، طبيعي اين گونه

ها به خشکي و سرما بسايار مقااوم باوده و باه آگروپيرون

شرايط شوري و قليايي متحمل هساتند  ايان گياهاان از ناار 

باشاند )وگيال و همکااران، عملکرد و کيفيت علوفه مطلوب مي

آگروپيارون  هااي جانساز مهمترين گونهA. elongatum (  گونه 1998

است  اين گياه داراي مقاومت خوبي به شوري و قليائيت خااک 

( 1991؛ جانسان، 1978باشد )شانون، و تحمل شرايط نامساعد مي

از اينرو براي احياي مراتع و توليد علوفه در کشور مناساب 

تاوان ياست  با شناسايي تنوع و پتانسيل ژنتيکي اين گياه م

هااي تالقاي باه منااور هاي اصالحي، برناماهاز آن در برنامه

هاي با اي با گونههاي بين گونهتوليد هيبريد و حتي در تالقي

قرابت زياد استفاده کرد  از جمله گياهاني که داراي قرابت 

، جو و چااودار 1توان گندمباشند، ميفاميلي با اين گياه مي

وان از اين گياه باه عناوان يا  ترا نام برد  بنابراين مي

هااي هاي مقاومات باه تانشمخزن ژني ارزشمند جهت انتقال ژن

هااي گونههاي مذکور بهره جست  زيستي و غير زيستي به گونه

، متحمل به خشاكي، حارارت پاايين، شاوري و آگروپيرون

شاناخته  زاي گنادممقاوم به زنگ و ساير عوامل بيماري

                                                           
1 - Triticum aestivum 
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نوان ي، منبع ژني براي اصالح توانند به عاند كه ميشده

گندم به كار روند  موفقيت در به دسات آوردن هيبرياد 

هااي مفياد ، انتقال ژنآگروپيرونهاي بين گندم و گونه

ساازد پذير مايبه گندم را امكان آگروپيرون Pاز ژنوم 

 ( 2007)چي و لي، 

 آگروپيروناهداف اصالحي در  -1-2-2

اي، گستردگي کشت ه علوفهاهميت اين گياه به عنوان ي  گيا

اي زيااد و اين گياه در نقاط مختلاف دنياا، تناوع گوناه

کناد کاه مطالعاات داشتن سط  پلوييدي متنوع، ايجااب ماي

سيتولوژيکي، مورفولوژيکي و مولکولي روي اين گيااه جهات 

ها و تعيين تنوع درون و بين آنهاا شناسايي و تمايز گونه

هاي محكم، قدرت شتن ريشهاين گياه به علت داانجام گيرد  

تكثير زياد و تاا حادودي خاوش خاوراك باودن داراي ارزش 

و  1351؛ پيمااني فارد، 1350باشاد )نعمتاي مرتعي خوبي مي

 و مورفولاوژيكي هاايويهگاي بدليل هاآگروپيرون ( 1369كريمي

 مستقر و كشور هاياستان اكثر در خود فرد به منحصر فيزيولوژيكي

 باا باذر كشت دارند  دامدار روستاييان اداقتص در بسزايي نقش

 موجب غيره، و كاشت مناسب زمان سازگار، هايگونه انتخاب كيفيت،

(  جهت 1382)كابلي،  شودمي هاآگروپيرون آميزموفقيت استقرار

توليد علوفه و افزايش آن در کشورهاي مختلاف دنياا و از 

هااي هاي بسياري وجاود دارد  يکاي از روشجمله ايران راه

هاي مطلوب و پر توليد علوفه و افزايش آن شناسايي ژنوتيپ

باشد  آگاهي از ميزان تناوع محصول و سپس اعمال گزينش مي

ها در گزينش و تالقي ارقاام از ژنتيکي درون و بين ژنوتيپ

توجاه باه اهميات مراتاع در اهميت خاصي برخوردار اسات  

زم است تاا اي از علوفه مورد نياز دام، التامين بخش عمده

ريزي صحي  و علمي نسبت باه اصاالح و احيااء با ي، برنامه

مراتع اقدام گردد  جهت نيل به اين هدف، شناسايي گياهان 

هاا، اساتعدادها و سازگار در هر منطقه و شناسايي قابليت

واقعيات  رساد نيازهاي اكولوژي، آنها ضروري باه ناار مي

ي ناا خوشاايند هاي مرتعي كشور بيانگر وضاعيتموجود عرصه

اي ناگوار را جهت مراتع بوده و تداوم چنين وضعيتي آينده

آوري بذور گياهاان مرتعاي، باه منااور جمعكند  ترسيم مي

هااي زني باذور گوناهتكميل وتقويت بان، ژن، بررسي جوانه

جنگلي ومرتعي و شكستن خواب بذور، بررسي سيتوژنتي، برخي 

هاي مرتعي مهام كي گونهها، مطالعات اصالحي و ژنتياز لگوم
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از  اي در آنهاا،ناير گراسها وانجام تالقي هاي بين گوناه

 توان به آنها اشاره نمود مهمترين اهدافي است که مي

 آگروپيرونهاي معرفي برخي از گونه -1-2-3

ها از لحا  توليد علوفه سبز وخشا  انواع اين گونه

ا در هاباشند  اغلب اين گونهداراي ارزش فراواني مي

-هاي همسايه ايران به ميزان فراواني يافات مايکشور

هاي زراعي اين گياه فاراوان نيسات شود  تعداد گونه

گوناه از آن در ناواحي  20ولي به تنهاايي بايش از 

باشد  اين گياهان اکثرا به مختلف ايران پراکنده مي

صورت کشت مخلوط با ساير گياهان جهت احداغ چراگااه 

گيرد  به عالوه برخي از انواع مي مورد استفاده قرار

ها به علت پوشانيدن سط  زماين باه وسايله اين گونه

-ريشه يا چمني شدن جهت جلوگيري از فرسايش کشات ماي

شوند  بذر اين گياهان در مدت کوتااه جواناه زده و 

کنند  تحمل ايان گيااه هاي هرز رقابت ميبا رشد علف

و هاوا و  در برابر عوامل محيطي مانند تغييارات آب

يا خاک زياد بوده و ويهه نواحي گرم يا نسبتا گارم 

 باشد  مي

هااي هاي ايان گيااه باه وياهه گوناهبرخي از گونه

intermedium A.  وA. elongatum هايبا گندم T. aestivum  وT. durum 

هااي ايان گيااه داراي باشد  سانبلچهقابل تلقي  مي

ه محور اصالي چندين گل است که اغلب منفرد و کامال ب

هاي مزبور روي محاور اصالي گال چسبيده است  سنبلچه

هاا کاه آذين بر روي مفصلي قرار گرفته اسات  گلاوم

مساوي و محکم و داراي چندين رگبرگ اسات، کوتااهتر 

هاا داراي آياد  سانبلچهاز اولين گلومل به نار ماي

ها اين ريشا  باه ناوک باشد و در برخي گونهريش  مي

است، گلومل از پشات محادب باوده و  تيزي تبديل شده

باشاد  طاول پالئاا دار ميرگبرگ ريش  7تا  5داراي 

برابر طول گلومل است  اين گياهان از انواع نباتات 

باشاند  اکثار هاي راست ميدائمي بوده و داراي ساقه

هاي ايان جانس جهات تولياد علوفاه سابز ماورد گونه

در ردياف گيرند و تنها عده معدودي استفاده قرار مي

 ( 1369نباتات مراتع قرار دارند )کريمي، 
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  A. desertorum ونهگ -1-2-3-1

اين گياه نسبت به خشکي و سارما مقاومات زياادي دارد  

هاي رسي سنگين و يا شاني ها به غير از خاکروي انواع خاک

به خوبي رشد کرده و تا حدودي نسبت به قليايي بودن خااک 

ي ظهاور نانچه پيش از مرحلاهمقاوم است  ارزش غذايي آن چ

ي دام قارار گيارد، بسايار بااال اسات  گل مورد اساتفاده

ي اصالح شده از اين گياه شناخته شده کاه واريته ۸تاکنون 

از نار مقاومت به خشکي و توليد علوفاه  1ي نوردانواريته

متار سانتي ۵/۱باشد  عمق مناسب کاشت داراي ارزش خاصي مي

باشد  کيلوگرم در هکتار مي ۶ت کشت و مقدار بذر مناسب جه

گراد را تحمل ي سانتي+ درجه40تا  -۲۰هاي اين گياه حرارت

 ( 1369نمايد )کريمي، مي

 .cristatum Aگونه  -1-2-3-2

نااام دارد کااه از نااار  2ي آن فياارويمهمتاارين واريتااه

اسات، ايان گوناه در ناواحي  A. desertorumخصوصيات رشد شبيه 

تواند براي مقاصد حفاظت خاک نيز کند و ميتر رشد ميمرتفع

هاي کوتاه مورد استفاده قرار گيرد  اين گياه داراي ساقه

اسات  عماق کاشات و  A. desertorum ازهااي بايش با تعداد برگ

 .Aميزان بذر و قدرت تحمل سرما و گرما در اين گياه شبيه 

desertorum  ،( 1369است )کريمي   

  A. ripariumگونه -1-2-3-3

توان به عنوان گياه مرتعي و دار که ميگياهي است ريزوم

نيز جهت حفاظت خاک از آن استفاده نمود  نسبت به خشکي و 

ي قليايي بودن خاک مقاومت زيادي دارد  مهمتارين واريتاه

متار و ساانتي 5نام دارد  عماق مناساب کاشات  3آن سودار

باشاد  ميکيلوگرم در هکتار  ۶مقدار بذر مناسب براي کشت 

گاراد را ي ساانتي+ درجاه40تاا  -۱۵هاي بين درجه  حرارت

 ( 1369نمايد )کريمي، تحمل مي

  A. sibiricum گونه -1-2-3-4

   A. desertorumگياهي اسات دايماي داراي خصوصايات مشاابه 

مقاومت به خشکي اين گياه بسيار جالب توجه است به نحاوي 

دگي نيز به خوبي رشد متر بارنميلي ۲۰۰که در شرايط حدود 

باشد با مي A. cristatumمي کند  ساير خصوصيات اين گياه ناير 

                                                           
1 - Nordan    2 – Fairway   3 - Sodar 
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گاراد را ساانتي يدرجاه -۲۵اين تفاوت که سرماي کمتر از 

 ( 1369نمايد )کريمي، تحمل مي

   A. aucheriگونه -1-2-3-5

دار و بسايار خوشاخوراک، ولاي تولياد گياهي است ريزوم

است  در شرايط طبيعاي باه خاوبي  ي آن بسيار پايينعلوفه

ي حاصل پوشاند، ولي نتيجهي وسيعي را ميرشد کرده و منطقه

از کشت زراعي رضايت بخش نبوده است  کشات اياان گيااه در 

کيلوگرم در هکتاار  ۶متري خاک و به ميزان سانتي ۵/۱عمق 

ي ساانتي + درجاه40و  -۲۰هااي باين شود و حرارتانجام مي

کند  برخي از دانشامندان ايان گيااه را گراد را تحمل مي

 .Aو  A. trichophorum اي از گوناه اروپاايي و آسايايي واريته

intermeidum هاي ايراني آن در اراضاي قابال دانند  واريتهمي

خورد  محصاول ايان گيااه و علوفاه کشت فراوان به چشم مي

-حاصل از آن از نار کمي وکيفي داراي اهميت چنداني نماي

   ( 1369کريمي، باشد )

  A. tauriونه گ -1-2-3-6

اين گياه دايمي و بسيار مقاوم بوده و از آن براي کشت 

-هاي فرسايش يافتاه مايدر مناطق سنگي و کوهستاني و خاک

ي از اين گياه اوايال ي استفادهتوان استفاده نمود  دوره

متار و ميازان ساانتي ۵/۱باشد  عمق مناسب کاشات بهار مي

ا تا -۲۰هاي باشد  حرارتکيلوگرم در هکتار مي ۶کاشت بذر 

اي قاوي باا گونه  نمايدگراد را تحمل ميي سانتي+ درجه38

هااي ناازک و هاي راست و بلناد اسات کاه داراي بارگساقه

اي آذربايجان، البارز هاي صخرهخوشخوراک بوده و در دامنه

   ( 1369و بخشي از زاگرس تمرکز دارد )کريمي، 

 

 

 

  A. trichophorumگونه  -1-2-3-7

-گياهي است با ارزش غذايي خوب و چون داراي ريازوم ماي

باشد، عالوه بر توليد علوفه براي حفاظت خااک نياز از آن 

هاي شود  گياهي است که خشکي و گرماي زياد خاکاستفاده مي

 ي آني اصالح شدهنمايد  واريتهفقير و قليايي را تحمل مي

هاي بلند و پر بارگ ياهي است با ساقهنام دارد  گ 1توپار

                                                           
1 -Topar      



69 

ي کناد  دورهکه در ارتفاعات مختلف از سط  دريا رشاد ماي

باشاد  عماق بهره برداري آن بهار تا اواسط تابساتان ماي

متر و مقدار مناسب باذر جهات باذر سانتي ۵/۱مناسب کاشت 

هاي باين کيلو گرم در هکتار است  اين گياه حرارت ۸کاري 

نماياد گراد را به خوبي تحمل ميي سانتيه+ درج ۴۰تا  -۱۸

 (  1369)کريمي، 

 A. elongatumونه گ -1-2-3-8

اين گياه نسبت به خشکي و قلياييت خاک مقاومات زياادي 

دارد و در طول مدت تابستان و اوايل پاييز علف سابزي را 

کند  به دليل خنثي بودن سااقه ي دام توليد ميبراي تغذيه

وراک نبوده و ارزش غذايي آن نياز کام ها زياد خوشخو برگ

نام دارد  عمق مناسب  1ي آن الکري اصالح شدهاست   واريته

کيلاوگرم  ۱۰متر و مقدار بذر جهت باذرکاري سانتي ۲کاشت 

ي سانتي گاراد + درجه40و  -۲۰در هکتار است و حرارت هاي 

 ( 1369نمايد )کريمي، را تحمل مي

  A. repens گونه -1-2-3-9

 50-100هااي راسات کاه ارتفااع آن ي است باا سااقهگياه

هااي ايان شاود  بارگمتر بوده، گاهي نيز بلندتر ميسانتي

-گياه باري  و مسط  بوده، اغلب در سط  فوقاني دراي کرک

باشد  به عاالوه غاالف بارگ نياز از هاي پراکنده ظريفي مي

هاي غير متراکمي پوشيده شده است  اين گياه در برخاي کرک

رويد و تا حدودي نيز مضر و زارع به صورت علف هرز مياز م

 ( 1369زيان آور است )کريمي، 

 A. intermedium ونه گ -1-2-3-10

اي قاوي گياهي است دائمي، نرم، چمني و با سيستم ريشاه

هاا راسات باوده و باشد  فرم ظاهر بوتهکه بومي روسيه مي

هاا بارگشاود  تعداد فراواني برگ در قاعده بوته ديده مي

هاا باشاد  پوشاينهباري ، پيچيده و داراي راس تيزي  ماي

داراي پنج رگبرگ بوده و پوشين  بادون ريشا  اسات  ايان 

گياه با فرا رسيدن هواي سارد و رطوبات کاافي در اوايال 

يابد  بايد متذکر شد کاه پاييز رشد اوليه خود را باز مي

ادر چنانچه سرماي زمستان شدت پيدا نمايد، علوفه فاو  قا

رود  باذر ايان به ادامه رشد نبوده و احتماال از بين ماي

                                                           
2 - Alker  
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زناد گياه دراز بوده، مدت کوتاهي پس از برداشت جوانه مي

  ( 1369)کريمي، 

 A. pectiniformeگونه  -1-2-3-11

گياهي است دائمي، مقاوم به خشاکي و از ناار علوفاه و 

د باشد  ماشوره زانودار در قاعده و بعانبارداري عالي مي

متر، پهن  بطور ناازک، ناوک دار داراي سانتي 75راست تا 

باشد  گل آذيان باه صاورت هاي ساقه آغوش بدون کرک ميغالف

 1-5/1متار طاول و ساانتي 2-5سنبله فشارده انتهاايي باا 

باشاد  محاور متر پهنا، تخم مرغي يا بيضوي شکل مايسانتي

گلچاه  3-5متر طاول و ها در حدود ي  سانتيدار سنبلچهکرک

 (  1369کامأل بي کرک دارد)کريمي، 

 آگروپيرونمطالعات ژنتيکي در  -1-2-4

امروزه متخصصاين ژنتيا  گيااهي کوشاش بساياري جهات 

هااي و انتقاال ژن آگروپيارونهاي مختلاف شناسايي گونه

يه ارقاام  هت اصاالح و ته مفيد آنها به ارقام زراعي ج

آورند عمل ميها به تر نسبت به  بيماريتر و مقاوممرغوب

هاي آگروپيارون جهات ( از جنس1980(  بور )1991)بادين، 

ايجاد مقاومت به بيمااري کوتاولگي زرد و انتقاال باه 

اي گندم و جو استفاده کارده اسات  همچناين در مطالعاه

( سااه الياان گناادم 1993ديگاار، جااي يانااگ و همکاااران )

تالقااي داده و جفاات شاادن  A. elongatumهگزاپلوئيااد را بااا 

بندي آنها را بررسي کردند  در ايان ها و نواروموزومکر

را باه دسات آوردناد  ايان اليان  GI5321بررسي آنها الين 

گندم باه  1Dجانشين دي سومي  بوده که در آن کروموزوم 

جايگزين شده اسات  آگروپيرونوسيله کروموزوم شماره ي  

و بدين صورت به بيماري ويروسي موزائي  مقاوم گردياده 

ين گياه سازگاري وسيعي داشاته و در آب و هاواي است  ا

کند  بنابراين، حفظ ذخيره ژنتيکي متفاوت رشد و نمو مي

و کاربرد علمي صحي  از اين منابع ژنتيکي باعث احيااي 

شود  با توجه باه مراتع و افزايش توليد علوفه کشور مي

هاي مختلف اين گياه اينکه تنوع زيادي بين و درون گونه

د، بنابراين، کارايي گزينش براي اصاالح صافات وجود دار

مطلوب باال بوده و اصالح کنندگان نبات را قاادر خواهاد 

ساخت که عمليات اصالح نبات را با موفقيت بيشتري هدايت 

کرده و پيش ببرند  مهمترين عمليات اصالحي، تعيين ژنوم 

باشاد کاه ايان ماورد و سط  پلوييدي گياه مربوطاه ماي
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انجاام  اگروپيارونهااي مختلاف از گونه درباره تعدادي

(  اصاغري 1377؛ گرجي، 1995؛ اسدي، 1994گرفته است )جو، 

( باا مطالعاه کااريولوژي چهاار گوناه 2007و همکاران )

( A. desertom , A. imbricatum, A. cristatum, A. pectinoforme) آگروپياارون

( باا x4=n2=28ها تتراپلوئياد )نشان دادند که اين گونه

اي که مورد ( بودند  چهار گونهx=7عدد ژنومي پايه هفت )

داري از لحا  خصوصايات مطالعه قرار گرفتند تفاوت معني

ها در وجود و عدم ها با هم نداشتند  اين گونهکروموزوم

ها روي کاريوگرام ، موقعيت ماهوارکBهاي وجود کروموزوم

ئيدي( هاي اضافي)اشکال مختلف آنيوپلوو تعداد کروموزوم

تواند مويد وجود تنوع ژنتيکي درون اختالف داشتند که مي

( 1385اي در اين گياه باشاد  گرجاي )اي و بين گونهگونه

 A. elongatum, A. desertum, A. cristatum)آگروپيارون پنج گونه مختلف 

A.tauri   وA. tirchophrumهاي بومي ايران بودناد، ( که از گونه

هاا، بررساي العه مورفولوژي  گوناهآوري و پس از مطجمع

هاا را باه روش اساکواش انجاام داد  کاريولوژيکي گونه

نتايج نشان داد که از پنج گونه مورد مطالعه دو گوناه 

( x8=n2=56(، دو گونه اکتاپلوئيد )x4=n2=28تتراپلوئيد )

( بودناد  در تماامي x10=n2=70و ي  گوناه دکاپلوئياد )

بررساي تعاداد کروماوزوم  هاي مطالعه شده در ايانگونه

پايه برابر هفت بود و هيچ تفاوتي از اين لحا  در بين 

هاا، طاول باازوي ها وجود نداشت  اندازه کروموزومگونه

 کوتاه و بلند بررسي شده با يکديگر تفاوت نشان دادند 

 تنوع ژنتيکي در آگروپيرون -1-2-5

هااي فاصله ژنتيکي بار اسااس ترکياب ژنتيکاي جمعيات

هاي مختلف )فاصاله يکي به وسيله فراواني ژنوتيپبيولوژ

هااي مختلاف در مکاان ژناي ژنوتيپي( و يا فراواني آلل

شود  فاصله ژني ارتبااط مي مورد نار )فاصله ژني( بررسي

-(  پهوهش1960مثبتي با پديده هتروزيس دارد )فالکونر، 

هاي زيادي درباره محاسبه تنوع ژنتيکي و کاربرد آن در 

؛  1379هان مختلاف ارائاه شاده اسات )صاالحي، اصالح گيا

(  ارزيااابي و تعيااين تنااوع 1379؛ عباادي، 1379شاايران، 

ژنتيکي معموال بر اساس صافات فناوتيپي، بيوشايميايي و 

گيرد  هر ي  از اين ساه دساته صافات مولکولي انجام مي

بايسات باه موقاع و داراي نقاط ضعف و قوتي است که ماي
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در خيلاي از ماوارد ميازان  ها توجه شاود مناسب به آن

تنوع ارزيابي شده با استفاده از صفات يادشاده نتاايج 

( فاصاله ژنتيکاي 1995کناد  فرشاادفر )يکساني توليد مي

هاي وحشي را با استفاده از صفات ريخات تعدادي از گندم

اي )گلياادين( هااي ذخيارهشناسي و الکتروفورز پروتئين

هر دو دسته نشانگر محاسبه کرد  نتايج به دست آمده از 

( ميزان تنوع ژنتيکي بين 1378تقريبا يکسان بود  رجبي )

را بر اساس صفات کاريوتيپي،  آگروپيرونهاي مختلف گونه

شيميايي و فنوتيپي محاسبه و نتايج نسابتا مشاابهي را 

( بااا اسااتفاده از 1383گاازارش کاارده اساات  فرشااادفر )

ي مختلاف هااهاي مورفولاوژيکي و شايميايي گوناهنشانگر

اگروپيرون را مورد ارزيابي قرار داد و نتايج مشاابهي 

( 1970اي ديگر پيماني فارد )را به دست آورد  در مطالعه

 آگروپياروناکوتياپ  32تنوع فنولوژيکي و مورفولوژيکي 

 A. elongatumرا مورد بررسي قرار داد  بر اساس اين پهوهش 

عملکارد بيشاتري داراي تنوع مورفولوژيکي و  A. intermedium و

هاي ديگر تجزياه بودند  با اين حال، در مقايسه با روش

ها ياا صافات مورفولاوژيکي، تنوع ژنتيکي مثل آيزوزايم

حساس، تکرار پذير و از ناار تکنولاوژي  DNAنشانگرهاي 

رواج بيشتري پيدا کرده اسات  صافات مورفولاوژيکي بار 

ده و گيري شده در مزرعه و گلخانه باواساس صفات اندازه

بررسي آنها هم از نار هزينه به صرفه نيست و هم اينکه 

هااي باشاد  روشپاذير ماينسبت به شارايط محيطاي آسايب

اي نياز داراي محادوديت هاي ذخيرهپروتئين    آيزوزايم و

هاي خويشاوند نزدي  نشاان بوده و تنوع کمي بين ژنوتيپ

ممکن  هاي ديگرها و پروتئيندهند  به عالوه، آيزوزايممي

است تحت تاثير محيط، بافت و دوره رشاد گيااهي باشاند 

(  بااراي رفااع اياان مشااکالت 1992)کاااتو و همکاااران، 

ماراز نايار اي پلاينشانگرهاي مبتني بر واکنش زنجياره

؛ لينا  و 1988رپيد معرفي شادند )ساانتاال و همکااران، 

( کاه در آن از 1996؛ ويارک و همکااران، 1995همکاران، 

-نوکلئوتيدي استفاده ماي 8-10ختلف تصادفي آغازگرهاي م

هاي ديگر که جهت طراحي و ساخت شود  همچنين بر خالف روش

آغازگرها به اطالعات اوليه در زمينه توالي قطعه ماورد 

باشد، در اين روش براي رفع اين مشاکل کاه نار نياز مي

هاي ژنوم هنوز مشخص نشاده اسات، در اکثر گياهان توالي
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شاود هاي اختيااري اساتفاده مايبا توالياز آغازگرهاي 

هاي تکثير شاده (  ماهيت فراورده1997)کالو و همکاران، 

 DNAهااي هاي آغازگرها، طول آغازگرها و تواليبه توالي

( در مطالعه چند شکلي 1991بستگي دارد  ولش و همکاران )

تواند با آغازگرهاي اختياري ثابت کردند که اين روش مي

همه موجودات به کار رود و در شناساايي و بين نهادهاي 

( 1997باشد  اقبال و همکاران )بررسي نهادها با ارزش مي

تکني  رپيد را براي ارزيابي تنوع ژنتيکاي تعادادي از 

هاي تجاري پنبه به کار بردند  همچناين، هاوف و واريته

( از اين تکني  براي مطالعه تنوع ژنتيکي 1997همکاران )

ر استفاده کردند  فرشاادفر و همکااران در ارقام چاودا

( در تحقيقااي بااه مناااور بررسااي محاال کرومااوزومي 1381)

هااي هاي فيزيولوژيکي مقاومت به خشاکي در گوناهنشانگر

هاي افزايشي و ديزوميا  ، سري کامل الينآگروپيرونوحشي 

و گيرناده  A. elongatumهااي دهناده والاد      آگروپيارون و

(Triticum aestivum L.)  ،رقم بهاره چيني( را در سه فاز مزرعه(

گلخانه و آزمايشگاه مورد مطالعه و بررسي قرار دادند  

(، آب نسبي RWCهاي افزايشي از لحا  ميزان آب نسبي)الين

(، WUE(، کااارآيي اسااتفاده از آب )RWLاز دساات رفتااه )

(، اخاتالف SCاي )( و تبادل روزناهCHFفلورسنس کلروفيل )

ان دادند که بيانگر تنوع ژنتيکي و امکاان داري نشمعني

هاي افزايشاي انتخاب براي اصالح مقاومت به خشکي در الين

باشد  بر اساس شاخص انتخااب چندگاناه فيزيولاوژيکي مي

(MSIکروموزوم ،) از ژنوم  7و  5، 3هايE  داراي بيشترين

( بااراي صاافات 1QTLهاااي ژنااي کنتاارل کننااده )مکااان

مقاومت به خشکي بودند  ارزيابي  فيزيولوژيکي مرتبط با

( و STIهاي افزايشي بر اساس شاخص تحمال باه خشاکي )الين

(، نيز نشاان داد کاه بيشاترين ESIزني )شاخص تنش جوانه

QTL 7هااي کنترل کننده مقاومت به خشکي روي کروموزومE, 

3E  5وE ( بااه 1383قارار دارنااد  فرشااادفر و همکاااران )

 آگروپيارونهاي مختلف ي گونهمناور ارزيابي تنوع ژنتيک

شناساي و شايميايي، صافات مختلفاي بر اساس صفات ريخات

مانند تعداد پنجه، طول سانبله، تعاداد سانبلچه، طاول 

هاي شيميايي مانند درصد پهن  برگ پرچم و غيره و ترکيب

                                                           
1 - Quantitative Trait Loci 
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خاکستر، درصد ماده آلي، درصد الياف خام و درصد مااده 

و مقايسه ميانگين  خش  را تعيين کردند  تجزيه واريانس

داري نشاان ها براي صفات مختلف اختالف معنايبين ژنوتيپ

اي با استفاده از صفات ريخات داد  بر اساس تجزيه خوشه

ها به پنج گروه تقسيم شادند  شناسي و شيميايي، ژنوتيپ

هاي اصلي، صفات طول پهن  بارگ بر اساس تجزيه به مولفه

در باين ترکيباات پرچمي، طول سنبله و ارتفاع گيااه و 

شيميايي درصد خاکستر، مواد آلي و الياف خام بيشاترين 

( باه منااور 1381سهم را داشاتند  محمادي و همکااران )

  اي مرتعيجمعيت از گونه علوفه 23ارزيابي تنوع ژنتيکي 

A. elongatum آوري شده از مناطق مختلف کشور، اقدام به جمع

اورزي منطقاه بررسي آن در پهوهشاکده بيوتکنولاوژي کشا

مرکزي کشور نمودند  اندازه گيري روي ده صفت در طي دو 

سال انجاام گرفات  بار اسااس نتاايج حاصال از تجزياه 

هاي مورد مطالعه براي هماه صافات واريانس اختالف نمونه

در سال اول و اغلب صفات در سال دوم در سط  يا  درصاد 

-دار گرديدند  ضريب تنوع ژنتيکاي و فناوتيپي دادهمعني

هاي سال دوم براي صفات مهمي مانند عملکرد علوفه خشا  

و براي تعداد ساقه باه ترتياب  85/59و  74/36به ترتيب 

بود که نشان دهنده وجاود تناوع بااال در  63/28و  97/13

باشاد  از هاي مورد مطالعه براي اين صفات مينمونه ميان

هاي به ناهادي از ايان تناوع توان در برنامهاين رو مي

 تيکي در بهبود آنها استفاده نمود  ژن

 تنوع بيولوژيکي -1-2-6

تنوع بيولوژيکي به تعداد، گوناگوني و تغييارات گوناه 

هااي هاا و سيساتمهاي گيااهي، جاانوري و ميکروارگانيسام

توان در سه شود  تنوع بيولوژيکي را مياکولوژيکي اطال  مي

 (:1990سط  تعريف کرد )جانسن و همکاران، 

وع ژنتيکي که به اختالفات موجود درون ي  گوناه تن -الف

 شود اطال  مي

هاي مختلاف اي که به تنوع و فراواني گونهتنوع گونه -ب

 شود در ي  ناحيه اطال  مي

هااي متناوع تنوع اکوسيستمي که به وسايله رساتنگاه -ج

هايي که در داخل ي  منطقه به زارها يا باتال مانند علف

 شود مي آيد، توصيفوجود مي

 منبع ژنتيکي -1-2-7
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واژه منبع ژنتيکي به معناي وسايع کلماه، شااامل تناوع 

ژنتيکي در هر موجود بيولوژيکي است و در مفهوم محدودتر، 

عبارت از تنوع ژنتيکي موجود در گياهاان زراعاي اهلاي و 

(  اناواع ,1987IBPGRهاسات )هاي وحشاي وابساته باه آنگونه

هااي آيناده توفياق برناماه منابع تنوع ژنتيکي گياهي که

هااي اصالح نباتات به آن بستگي دارد، عبارتناد از: گوناه

وحشي، ارقام باومي، اشاکال ابتادايي گياهاان زراعاي در 

-مراکز تنوع اوليه آنها، گياهان مهاجر به مراکز ثانويه

ها ممکن است در آنجا زيادتر شاده باشاد و اي که تنوع آن

 ( 1971 ارقام زراعي )کريچ و همکاران،

(، در هار منباع 1971بندي هاارلن و دويات )براساس تقسيم

 ژنتيکي، سه دسته مواد ژنتيکي وجود دارد:

توانناد هايي است که مايمنابع ژني اوليه: شامل گونه  1

 هيبريدهاي بارور توليد کنند 

هااي هاايي اسات کاه ژنمنابع ژني ثانويه: شامل گونه  2

هايي با باروري تر را دارا بوده و هيبريدقابل دسترس

 کنند محدود ايجاد مي

هايي اسات کاه منابع ژني ثالثيه: اين منبع داراي ژن  3

هاي زراعي نبوده و در به راحتي قابل انتقال به گونه

گياري فقاط در ساط  هاي اصاالح نباتاات و دورگبرنامه

 گيرند محدود مورد استفاده قرار مي

 عوامل موثر در تنوع ژنتيکي -1-2-8

تيکي ي  جمعيت گياهي تحت تاثير جهش، مهااجرت ترکيب ژن

گيرد  در مقابال، تناوع ژنتيکاي باه و نوترکيبي قرار مي

وسيله گزينش مصنوعي و طبيعي و رانده شدگي ژنتيکي کااهش 

هاي مطلاوب کاه ساازگاري يابد  تغيير در فراواني  آللمي

دهند در تکامل هاي ساخت بشر را افزايش ميگياهان به محيط

بسيار مهم بوده و بيانگر تنوع ژنتيکي گياهي فعلي  گياهي

هاايي از قبيال       (  همچنين، مکاانيزم1999هستند )اورتيز، 

هااي اصاالحي، افشاني طبيعي، موانع جغرافيايي، سيستمگرده

خود ناسازگاري، نرعقيمي و تکثير رويشي، تکامال و اهلاي 

 اند شدن گياهان را تحت تاثير قرار داده

 اهميت مطالعه تنوع ژنتيکي -1-2-9

ها، نه تنها در يافتن پاسخ درك تنوع ژنتيكي برخي گونه

هاا در خصاوص فراينادهاي تكامال و بهباود صحي  به پرساش
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هاي حفاظت منابع طبيعي مفياد اسات، بلكاه پايش استراتهي

هاي اصالح نيازي براي استفاده از منابع ژنتيكي در برنامه

اطالع در مورد ارتباطات  ( 2007)چي و لي،  باشدنباتات مي

هاا، هاا و باين گوناههاا ياا تاودهژنتيكي درون اكوتياپ

كاربردهاي متعادد مهماي در اصاالح نباتاات دارد  تخماين 

ارتباط ژنتيكي به مناور سازماندهي منابع ژنتيكاي باراي 

شناسايي ارقام، كم، به انتخاب والدين براي هيبريداسيون 

الزم باراي بدسات  1هااينموناهگيري(، و كاهش تعداد )دورگ

آوردن نمونه برداري از ي، دامنه وسيع از تنوع ژنتيكاي، 

از بررساي تناوع   (1994تواناد مفياد باشاد )تاارمن، مي

توان براي شناسايي دورترين افاراد خويشااوند ژنتيكي، مي

هااي ممكان كاه داراي در كلكسيون جهت به دست آوردن تالقي

، اساتفاده كارد  در ماوارد بيشترين مقدار هتروزيس باشد

مند به انتقاال يا، صافت ديگر اصالح كننده ممكن است عالقه

شاود، جديد باشد كه توسط ي، يا تعداد كمي ژن كنتارل ماي

بدون اين كه تغييري در زمينه ژنتيكي عماومي مرباوط باه 

تواناد باه كما، تالقاي چند صفت كمي رخ دهد  اين حالت مي

جد صفات جدياد انجاام شاود نزديكترين افراد خويشاوند وا

سال است کاه  70  همچنين بيش از (1381)باقري و همکاران، 

دامنه کشت ارقام برتر و پر محصول گياهان زراعي افازايش 

 اين، ارقام متنوع و زراعي قديمي وپيدا کرده است  بنابر

هاي جدياد و هاي سنتي کشت و زرع به سرعت با واريتهروش  

شوند  اين تغييار از ناار يگزين ميعمليات مدرن زراعي جا

ژنتيکي به مقدار زياد و بطور ماداوم تناوع ژنتيکاي هار 

گياه زراعي را کاهش داده و تنوع درون گياهان زراعي باا 

شاود  ايان کااهش، فرساايش يکنواختي ژنتيکي جايگزين ماي

هاا را تساريع ذخاير توارثي گياهي و بروز اپيدمي بيماري

نهادگران براي اصالح ارقام جدياد  کند  از طرف ديگر بهمي

هاي فراواني هساتند گياهان زراعي، نيازمند دسترسي به ژن

اند و يا در حال از بين رفتن هساتند  که يا از بين رفته

بنابراين، اکتشاف، اطالع از ميزان تناوع ژنتيکاي، بهاره 

برداري صحي  و دقيق و حفاظت از منابع ژنتيکي در پيشبرد 

نهادي و مطالعه روند تکامل گياهان زراعاي هاي به برنامه

                                                           
1 - accessiuon 
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ريزي هاي به نهادي حاايز در جهت تبيين اصول صحي  برنامه

 ( 2000اهميت بسيار است )فورد اليود، 

 اي برآورد تنوع ژنتيکيهروش -1-2-10

گيري تغييرات صفات هاي سنتي، تنوع را با اندازهدر روش

ت کمي مانناد فنوتيپي مانند رنگ گل، عادت رشدي و يا صفا

کنناد  اماا عملکرد، تحمل به تنش ها و غيره بارآورد ماي

هاي فنوتيپي به دليل تاثير محايط روي بياان ژن، ارزيابي

توارغ غالب و مغلوب، پوشش ژنااومي ضاعيف و وابساتگي باه 

بافت و مرحله رشدي، زمان بر بودن آزمايشاات ارزياابي و 

د محادودي محدود بودن اطالعات ژنتيکي بدست آماده، کااربر

، روش هاااي بيوشاايميايي براساااس 1960دارنااد  در دهااه 

ها اراياه شادند کاه هاي بذر و آنزيمالکتروفورز پروتئين

مفيد بودن آنها در تجزيه و تحليل تنوع ژنتيکي به اثبات 

اي هااي ذخيارهها تفاوت بين پاروتئينرسيده است  اين روش

مختلاف يا   هايهاي رمزشونده به وسيله آللدانه يا آنزيم

کنناد  باا مکان ژني يا چند مکاان ژناي را شناساايي ماي

-هاي بيوشيميايي تا حدي اثر محيط حذف مياستفاده از روش

شود، اما مفياد باودن آنهاا باه علات عادم تواناايي در 

شناسايي سطوح پايين تنوع، پوشش ژنومي محدود، توزيع غير 

ي مبتناي هاباشد  تکني تصادفي و تعداد کم آنها محدود مي

اند، براساس شناسايي که طي دو دهه اخير ابداع شده DNAبر

آنهاا  DNAهاي هاي حاصل از تفاوت افراد در تواليچندشکلي

هاي قاديمي ارزياابي تناوع ها مکمل روشباشند  اين روشمي

 DNAهستند  مزيت عمده آنها اين است که تنوع را در ساط  

شرايط محيطي هستند  دهند و مستقل از مورد بررسي قرار مي

تواند در تمام مراحل رشدي، باا مقادار کام مي DNAتجزيه 

مواد گياهي و با استفاده از هر قسمت گيااه انجاام شاود 

هاي مولکولي استفاده شاده (  روش2004؛ رائو، 2002)کار ، 

باه طاور کلاي  DNAبراي شناسايي تناوع ژنتيکاي در ساط  

هاي خاص و کوتااه ليهاي برشي که توابراساس کاربرد آنزيم

DNA دهند، ناير چندشکلي طاولي قطعاات را تشخيص و برش مي

-ماي )2PCR(يا براساس واکنش زنجيره پلي مراز  )1RFLP(برشي 

هااي مانناد چندشاکليPCR هاي مبتني بار باشند  اهميت روش

(، چناد شاکلي طاولي RAPD) DNAقطعات تکثير شده تصاادفي 

                                                           
1 -Restriction Fragment Length Polymorphism          2 -Polymerase Chain Reaction 
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در  )2SSR(هاي ساده تکراري ليو توا )1AFLP(قطعات تکثير شده 

هااي مطالعات تنوع به اثبات رسيده اسات  مقايساه تکنيا 

مختلف مشکل است، زيرا هر روش مزايا و معايب خاص خود را 

دارد و کاربرد ي  سيستم براساس هدف مطالعاه و خصوصايات 

 ( 1997باشد )کار  و همکاران، اي متفاوت ميگونه

 نشانگرها -1-2-11

ي بسيار طوالني، محققين اصاالح نباتاات در پاي هااز مدت

اناد  يافتن نشانگرهاي ژنتيكي پيوسته با صفات كمي، بوده

توان به عنوان معيارهاي غير مساتقيم از اين نشانگرها مي

(  بااراي اينكااه 1373، فااوالدانتخاااب اسااتفاده نمااود )

نشانگرها در اصالح نباتات مفيد باشاند بايساتي خصوصايات 

 (:1989بدهند )تنکسلي،  زير را نشان

 مورد نار پيوستگي بسيار نزدي، با ژنهاي -

 پذيري زيادتوارغ -

 گيريآسان بودن اندازه -

هااي در حال حاضر تمايل زيادي براي دستيابي به نشانگر

بيشتر جهت تهيه و ايجااد نقشااه کامال ژنتيکااي در اکثار 

ند، شوها باعث ميگياهان زراعي وجود دارد  اين قبيل نقشه

 هاي اصلي شناسايي و به سارعت تعياين محال گردناد که ژن

ها باه عناوان يا، وسايله باراي شناساائي قطعاات نشانگر

هاي هيبريداسايون ها در برنامهکروموزوم و استفاده از آن

روند  نشاانگرها ها نيز به کار ميبراي انتقال مستقيم ژن

رقاام ها و خلاوص ژنتيکاي اهم چنين براي شناسايي ژنوتيپ

 گيرند زراعي مورد استفاده قرار مي

كنناد معموالً به سه دسته تقسيم ماينشانگرهاي ژنتيكي را  

 (:a1377فرشادفر، )

 لوژيکينشانگرهاي مورفو -الف 

 نشانگرهاي سيتوژنتيكي -ب 

 نشانگرهاي مولكولي -ج 

ها داراي نقاط ضعف و قوتي است كه هر ي، از اين نشانگر

سب از آنها استفاده نماود  در خيلاي بايد به موقع و منا

-از موارد، ميزان تنوع ارزيابي شده با اساتفاده از روش

                                                           
1 -Amplified Fragment Length Polymorphism            4 -Simple Sequence Reapeat 
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هاي ياد شده نتايج يكساني را نشان داده است )فرشادفر و 

 ( 1381فرشادفر، 

 نشانگرهاي مورفولوژيكي -1-2-11-1

استفاده از نشانگرهاي ژنتيكي در اوايل ايان قارن باا  

شانگرهاي  مورفولاوژيكي شاروع شاد  اولاين استفاده از ن

در لوبيا بين صفات انادازه  1923پيوستگي ژنتيكي در سال 

بذر )ي، صفت كمي( و رنگ بذر )ي، نشانگر ژنتيكاي( پيادا 

هاي بيشتري گزارش و (  بعد از آن پيوستگي1923)ساکس، شد 

   مورد استفاده قرار گرفت

باه  نشانگرهاي مورفولوژيكي عمدتًا صفات كيفي هستند كه

باشاند  ايان نشاانگرها در بندي مايصورت عيني قابل رتبه

زاياي شوند و يا در نتيجاه آزمايشاات جهاشطبيعت يافت مي

آيند  نشانگرهاي مورفولوژيكي داراي توارغ غالب، بدست مي

مغلوب هستند  تا چند سال اخير، نشانگرهاي ژنتيكي ماورد 

رفولوژيكي ها در گياهان، صفات مواستفاده براي تهيه نقشه

از قبيل پا كوتاهي، آلبينيسم، شكل بارگ و غياره بودناد                    

آن دسته از صفات مورفولوژيكي كه توسط ي،  ( 1382)چاوال، 

شوند، قابل استفاده به عنوان نشاانگر مکان ژني كنترل مي

ژنتيكي خواهند بود، مشروط بر ايان كاه تاااهر آنهاا در 

دهااد  بااا اينكااه نشااانگرهاي هاااي گوناااگون روي محاايط

هااي ژنتيكاي پاس از گازينش را مورفولوژيكي غالب، واكنش

كنند ولي تحت تااثير عوامال محيطاي و بخوبي پيش بيني مي

گيرند  بنابراين، تشري  قرار مي 1ژنتيكي مانند اپيستازي

ياباد كاه هماراه باا چنين صفاتي فقط هنگامي اهميات ماي

ه و شرايط محيط پيراماوني اطالعات مستند درباره شجره نام

باشد  با توجه باه اينكاه چنااين عاواملي، تاااهر ژن در 

تاوان گفات كاه دهناد مايفنوتيپ را تحت تاثير قارار ماي

استفاده از صفات مورفولوژيكي به عنوان نشاانگر ژنتيكاي 

هااي مورفولاوژيكي مبتناي بار محدود است  در كل، نشانگر

باشاند خاناه مايگيري شاده در مزرعاه ياا گلصفات اندازه

ها چون تابع شرايط رشد گيااه (  اين نشانگر1383)يونسي، 

ها از نار هزينه به صرفه نيسات و نسابت هستند، بررسي آن

باشند )کاتو و همکاران، پذير ميبه شرايط محيطي نيز آسيب

19 
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