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 چكيده

هاي محيطی در توليد علوفه در مراتع ايران نقش مهمی داشته و از گياهان مقاوم به تنش آگروپيرون 

هاي اخير مطالعات زيادي روي اين گياه انجام شده است. اين پژوهش به منظور ارزيابی است. در سال

 ,Agropyron desertorum) آگروپيرونهاي چهار گونه تنوع ژنتيکی نشانگرهاي رپيد در اكوتيپ

A.cristatum, A. pectiniforme, A. elongatum آغازگر تصادفی  50( انجام گرفت. در اين بررسی از

 12ها آغازگر داراي تکثير مناسب بوده وا تکرارپذيري خوب داشتند كه از بين آن 15اده شد. استف

نوار چند شکل در  142آغازگر نوارهاي چندشکل توليد كرده و مورد استفاده قرار گرفتند. در  نهايت 

ع ژنی نی ها بر اساس تنوجفت باز توليد شدند. تنوع ژنتيکی درون اكوتيپ 564-3000ي بين محدوده

 اگروپيرونهاي مختلف برآورد گرديد. اين نتايج نشان دهنده تنوع زياد در درون اكوتيپ 30/0تا  09/0از 

و ميانگين درجه تمايز ژنی  34/0و  18/0( به ترتيب TH( و كل )SHبود. ميانگين تنوع ژنتيکی درون )

(STGبين اكوتيپ )نتايج تجزيه واريانس مولکولی نشان  برآورد شد. 47/0هاي نشانگري ها در تمام مکان

هاي مورد مطالعه وتيپاكها و درون هاي درون گونهوتيپاكها و بين داد كه تنوع ژنتيکی بين گونه

-درصد به تنوع بين اكوتيپ 23/22ها، درصد از تنوع كل مربوط به تنوع بين گونه 31/19 دار بود.معنی

ها و درجه تمايز ژنی بين گونه ها بود.به درون اكوتيپ درصد آن مربوط 46/58هاي درون هر گونه و 

رسم شد.  UPGMAبرآورد شد. نمودار درختی بر اساس ضريب تشابه نی به روش  41/0ها بين اكوتيپ

هاي مربوط هاي مربوط به اين چهار گونه در چهار گروه قرار گرفتند. اكوتيپبندي اكوتيپدر اين گروه

 .Aهاي دو گونه در دو گروه مجزا قرار گرفتند. اكوتيپ A. cristatum و  A. desertorumبه دو گونه 

pectiniforme  وA.elongatum  در گروه ديگر قرار گرفته و از هم تفکيک نشدند. اين نشانگرها

  A. elongatumهاي اين دو گونه را به خوبی از هم تفکيک نمايند. يک اكوتيپ از گونهنتوانستند اكوتيپ



هاي هماهنگ اصلی نيز استفاده ها از تجزيه به مولفهبندي ژنوتيپک گروه مجزا داد. براي گروهتشکيل ي

 اي حاصل گرديد. نتايجی مشابه با تجزيه خوشه شد و
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 مقدمه

سوب میاز مهمترين گراس Agropyronهاي جنس گونه هاي اين جنس شوند. گونههاي مرتعی ايران مح

هاي مهم دايمی بوده و از رويند و ارزش مرتعی قابل توجهی دارند. گونهدله میدر مناطق استتتتسی ستتترد و معت

هاي اين جنس (.  گونه1375شوند و اغلب داراي فرم چمنی هستند )مظفريان، هاي فصل سرد محسوب میگونه

دام به گيرند، ممکن استتت برداشتتت شتتده و جهت تغذيه ها عالوه براينکه مورد چراي دام قرارمیو ديگر گراس



ها اي، گراسصورت خشک شده يا سيلو شده مورد استفاده قرار گيرند. در نواحی خشک و سواحل شنی و ماسه

عالوه بر تامين علوفه دام، از لحاظ حفاظت و كنترل فرستتتايش خاي نيز اهميت دارند. اين گياهان به علت دارا 

شه ستم ري سي ساختمان خاي كمبودن  شان و انبوه به بهبود  سهک میاي اف هاي نمايند. همچنين در تثبيت ما

متحري و كاهش فرسايش بادي نقش موثري ايفا نموده و در احياي اراضی باتالقی و شور حائز اهميت هستند. از 

 (.1358شود )سندگل، هاي ورزشی نيز استفاده میها و زمينكاري، ايجاد فضاي سبز، پاريها در چمناين گراس

هاي ارزشتتتمندي مثل گندم، جو و چاودار بوده و در اين طايفه گونه Triticeaeه از تير آگروپيرونجنس 

به عنوان منبع  آگروپيرونهاي جنس توان از گونهها قرابت نستتتبی وجود دارد و میوجود دارند كه بين اين گونه

كور بهره جست. هاي مذهاي زيستی و غير زيستی به گونههاي مقاومت به تنشژنتيکی ارزشمندي در انتقال ژن

به گندم منتقل  آگروپيرون( ژن عامل مقاومت به ويروس زرد جو را از 1996بر اين استتتاس، هومن و همکاران )

 اند. كرده

اساس تحقيقات به نژادي گياهان بر پايه تنوع ژنتيکی وسيع استوار است. در واقع بدون دسترسی به چنين 

اد و ارائه ارقام اصالح شده نخواهد داشت. منابع ژنتيکی گياهان تنوعی اصالحگر شانس موفقيت چندانی براي ايج

سازگاري ژنتيکی در برابر تغييرات محيطی حائز  عامل عالوه بر نقش زيربنايی براي توليد ارقام جديد، به عنوان

ان (. همچنين، نيل به حداكثر پيشرفت در اصالح گياه1376 باشد )عبد ميشانی و شاه نجات بوشهري،اهميت می

ي ساختگی و يا يک باال در يک واريته يريپذبيترك هاي با قدرتاي دگرگشن، تنها از طريق ادغام ژنوتيپعلوفه

زيربناي هر برنامه اصالحی از طريق پارامترهاي  گريد . از طرف(1948 )تيسدال، ي هيبريد مقدور استواريته

هاي مربوطه، ي عمل ژنها و اطالع از نحوهکی ژنوتيپآگاهی از ماهيت ژنتي ،بنابراين .گرددريزي میژنتيکی پی

 .(1960كهر، )نژادي ضروري است هاي بهريزيبراي برنامه

اي، گستردگی كشت در نقاط مختلف دنيا، به عنوان گياه علوفه آگروپيرونهاي جنس اهميت فراوان گونه

 یسيتوژنتيکی و مولکول ،یمطالعات ژنتيک كند كهاي زياد و داشتن سطوح پلوئيدي متنوع، ايجاب میتنوع گونه



ها و موجود در بين و درون اين گونه یتنوع ژنتيک یها از هم، بررسها جهت شناسائی و تمايز آنروي اين گونه

 تعيين سطوح پلوئيدي انجام گيرد.
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 آگروپيروناهميت  -1-1

ش  شکیبي سطح خ ضی كه ترين مقدار  صاص دارد. مرتع در واقع به كليه ارا ها در كره زمين به مراتع اخت

شکل از گراس شش گياهی كليماكس آن مت سمت اعظم پو شبه علف ق ها )علف گندميان(، گياهان گراس مانند )

براي برآورد احتياجات  هاي قابل چراي دام بوده و مقدار علوفه توليد شتتتدهگندميان(، گياهان پهن برگ و بوته

شتتود. هاي ايران از مراتع تامين می(. غذاي قستتمت اعظم دام1377شتتود. )مقدم، باشتتد، گفته میچرايی دام می

شش گياهی باعث می شش گياهی نقش موثري در حفاظت خاي و نگهداري آب دارد. پو شود كه آب مراتع يا پو

صورت آب شتري در زمين نفوذ كند و كمتر به  سطحی و نفوذ آن در سطحی هدر برود. با مهار آب هايبي هاي 

شمه صول گرم نيز تامين میزمين، آب چ شده و آب مورد نياز در ف صل ها و رودها نيز زياد  شود. روي همين ا

كند. از طرف ديگر بستتتياري از گياهان مرتعی كاربرد هاي آبخيزداري نيز كمک میحفظ و احياي مراتع به برنامه

ويی دارند. حفظ مراتع از لحاظ پرورش و حفاظت حيات وحش نيز حائز اهميت استتتت )كردوانی، صتتتنعتی و دار

1371 .) 

ست. بر اثر افزايش جمعيت، نياز هاي دامی از اهميت ويژههاي غذايی، فراوردهاز ميان فراورده اي برخوردار ا

شور به اين فراورده شتر میك سعه بيها روز به روز بي شور يکی از نيازشود. بنابراين، تو هاي شتر دامسروري در ك

سی می سا سعه دامداريا شد. يکی از عوامل مهم محدود كننده تو صل از مراتع و با ها، كمبود مواد غذايی دام حا

اند، ليکن در  هاي دور تاكنون مورد چرا قرار گرفتهباشتتد. مراتع كشتتور از زماناي كشتتت شتتده میگياهان علوفه

هاي كشاورزي تبديل شده و به تناسب آن با رشد سريع جمعيت قسمتی از مراتع به زمين هاي اخير همزماندهه

افزايش تعداد دام موجب فشتتار زياد به مراتع گرديده استتت، به طوري كه ستتطح وستتيعی از اين مراتع در حال 

ن امر استتت كه هاي انجام شتتده گوياي ايباشتتد. بررستتیهاي دامی كشتتور نمیتخريب بوده و قادر به تامين نياز

ظرفيت بالقوه توليد علوفه در مراتع كشور با مديريت صحيح، اصالح و احياي آنها چند برابر ظرفيت فعلی آنهاست 



ها باشد و بهتر است كه اين بذراي مرتعی نياز می(. براي اصالح و احياي مراتع به بذر گياهان علوفه1377)مقدم، 

اي در ی استتت كه در ايران به توليد، مديريت و اصتتالح گياهان علوفهاصتتالح شتتده و مرغوب باشتتند. اين در حال

ستا منابع تنوع ژنتيکی گياهی گنجينه ست. در اين را شده ا صوالت زراعی كمتر توجه  ساير مح سه با  هاي مقاي

 گردند. زيرا اساساي ارزشمند براي متخصصان اصالح نباتات محسوب میاي هستند كه به عنوان پشتوانهبالقوه

ست. توليد ارقام علوفهتحقيقات به ستوار ا اي كه عالوه بر عملکرد خوب داراي نژادي گياهی بر پايه تنوع ژنتيکی ا

يکی از اهداف مهم به نژادگران و توليد كنندگان محصتتوالت ن يا  .ها هستتتندمواد غذايی مناستتب براي انواع دام

صاي میعلوفه ستگاه ا شور ما به دليل اينکه خا شد. ك ستعداد بالقوهلی مهمترين گياهان علوفهبا ست، از ا اي اي ا

صوالت برخوردار می سعه اين مح شد. بهرهبراي تو سيل نيازمند برنامهبا سب برداري از اين پتان ريزي دقيق و منا

ست، به نحوي كه بتوان اين تنوع بی صنوعی ابرداري نمود. ايجاد چراگاهنظير را حفظ كرده و از آن بهرها ز هاي م

ستند، يکی از  سب ني صوالت منا ساير مح شت  شت آنها در مناطقی كه براي ك طريق گزينش گياهان برتر و ك

ها از مهمترين گياهان مرتعی هستتتند راهبردهاي عملی براي جلوگيري از تعرض به مناطق طبيعی استتت. گراس

ها تا قبل از مرحله د. در گراسكه به لحاظ توليد علوفه، حفاظت و جلوگيري از فرسايش خاي اهميت زيادي دارن

توان از آن به يابد. يکی از گياهان مرتعی كه میگلدهی، تشکيل برگ در ضمن هر برداشت يا پس از آن ادامه می

ستفاده نمود، گونه ست. گياه  آگروپيرونهاي جنس عنوان علوفه ا سه ا يکی از مهمترين  اگروپيروناز خانواده پوآ

هاي طايفه رويند. اين گياه يکی از جنسهاي مختلف آن در اغلب مراتع كشتتور میگياهان مرتعی استتت كه گونه

سال می  1تريتيسه گونه در دنيا  150نامگذاري شد. اين جنس داراي  2توسط گرتنر 1775باشد كه اولين بار در 

ق مختلف ايران گونه از آن در مناط 19گونه در آستتيا می باشتتد. اين گياه علفی چند ستتاله بوده و حدود  100و 

ست )بور، شده ا ست كه كه درباره تعداد گونه1980گزارش  سان (. اين در حالی ا شنا هاي اين جنس بين گياه

گونه گزارش  22اي اين جنس را در ايران ( تعداد گونه1372اي قالستتی مود )اختالف نظر وجود دارد. در مطالعه

                                                 
1- Triticeae              2- J.Gaertner  
 
 



شتتتود. شتتتمال غرب و نواحی مركزي ايران يافت می كرده استتتت كه در اكثر مناطق به ويژه در نواحی شتتتمالی،

(. و هر ستتته 1996باشتتتند )كائوديرون، می Triticumو  Aegilopsهاي جنس آگروپيرونها به نزديکترين جنس

 هاياكثر گونهباشند. هاي آن قادر به تشکيل هيبريد با يکديگر میمتعلق به گياهان خانواده گندميان بوده و گونه

فاده قرار در  رونيآگروپ بادي مورد استتتت غذيه دام، احياء مراتع و جلوگيري از فرستتتايش آبی و  يد علوفه، ت تول

هاي خزنده قوي باشند كه از ريزومهاي مهم دائمی هستند و اغلب آنها داراي فرم چمنی میآگروپيرون د.نگيرمی

صل می ستهحا صورت د آيند اي مجتمع و متراكم در میشوند. اين گياهان با ايجاد پنجه جوان از ناحيه يقه به 

سنگدل،  ساس نظر(. 1368) سه بزرگترين جنس در طايفه  آگروپيرون یقبل يهاهيبر ا گونه  100با بيش از تريتي

چند  گياهان شتتتامل تمام ، اين جنس تقريباًهايهطبق اين نظر(. بر 1971؛ هيتکوي، 1965)باودين،  در دنيا بود

ها به طور مشتري داراي خصوصيات كه گونه شد. با ايندر هر گره می چهک سنبلطايفه با ي اين در موجود ساله

خوشتته خاص بودند، درمشتتخصتتات مهم بيولوژيکی مانند نوع توليد مثل و ستتازگاري اكولوژيکی بطور وستتيعی 

ستند )ديوي،  متفاوت سکی )1983ه سه جنس ك، تا(1933(. نوي شوروي، آن را به  ست اتحاد جماهير سونومي

Agropyron ،Roegneria  وElytrigia شامل گروهی از گونه شاوند يکنواخت بود، تقسيم كه هر جنس  هاي خوي

 يبندميدر تقس .(1983)ديوي،  كنندرا تاييد می آگروپيرونهاي سيتولوژيکی نيز اين مفهوم محدود از نمود. داده

(، x2=n2=14) ح پلوئيدي ديسلوئيدسه سط كه گونه و تعدادي زير گونه است 13الی  10اين جنس شامل  ديجد

ها هاي طبيعی اين گونهدرصد از جمعيت 90حدود  در(، x6=n2=42هگزاپلوئيد )و اتو (x4=n2=28اتوتتراپلوئيد )

 (.1969)ديوي،  دنوجود دار

ها به خشکی و سرما بسيار مقاوم بوده و به شرايط شوري و قليايی متحمل هستند. اين گياهان آگروپيرون

 A. elongatum                           (. گونه1998، مورباشند )وگيل و ر عملکرد و كيفيت علوفه مطلوب میاز نظ

استتت. اين گياه داراي مقاومت خوبی به شتتوري و قليائيت خاي و تحمل  آگروپيرون هاي جنساز مهمترين گونه

ساعد می شانون، شرايط نام شد ) سن، 1978با شور از اينرو  .(1991؛ جان براي احياي مراتع و توليد علوفه در ك

سيل ژنتيکی اين گياه می سايی تنوع و پتان شنا ست. با  سب ا صالحی، برنامهتوان از آن در برنامهمنا هاي هاي ا



 يهابه منظور انتقال ژن هاي با قرابت زياداي با گونههاي بين گونهتالقی به منظور توليد هيبريد و حتی در تالقی

ست مطلوب توان از اين گياه به می دارند و رونيآگروپبا  ياديقرابت زگندم، جو و چاودار مانند فاده كرد. گياهانی ا

هاي هاي زيستتتی و غير زيستتتی به گونههاي مقاومت به تنشعنوان يک مخزن ژنی ارزشتتمند جهت انتقال ژن

عوامل ري و مقاوم به زنگ و ساير ، متحمل به خشکی، حرارت پايين، شوآگروپيرون هايگونهمذكور بهره جست. 

شده گندم زايبيماري صالح گندم به كار روند. موفقيت  ژنی براي توانند به عنوان يک منبعاند كه میشناخته  ا

به گندم  آگروپيرون Pهاي مفيد از ژنوم ، انتقال ژنآگروپيرونهاي در به دستتتت آوردن هيبريد بين گندم و گونه

 (.2007چی و لی، ) سازدپذير میرا امکان

 خصوصيات گياه شناسی  -1-2

 هايبا گندم A. elongatum و  .intermedium Aهاي هاي اين گياه به ويژه گونهبرخی از گونه

T. aestivum  وT. durum استتت كه  چههاي اين گياه داراي چندين گلباشتتد. ستتنبلچهقابل تلقيح می

آذين بر روي هاي مزبور روي محور اصلی گل. سنبلچهاغلب منفرد و كامال به محور اصلی چسبيده است

ست.  صلی قرار گرفته ا شهمف ست، كوتاهتر از اولين پو ساوي و محکم و داراي چندين رگبرگ ا ها كه م

ها اين ريشک به نوي تيزي باشد و در برخی گونهها داراي ريشک میآيد. سنبلچهبه نظر می پوشينک

باشد. طول پالئا دار میرگبرگ ريشک 7تا  5حدب بوده و داراي از پشت م پوشينکتبديل شده است، 

شينکبرابر طول  ساقه پو ست. اين گياهان از انواع نباتات دائمی بوده و داراي  ست میا شند. هاي را با

گيرند و تنها عده معدودي در هاي اين جنس جهت توليد علوفه ستتبز مورد استتتفاده قرار میاكثر گونه

 (.1369ع قرار دارند )كريمی، رديف نباتات مرات

آذين  به حالت ها تخت يا لوله شتتده، گلگياهان پايا يا يکستتاله، پهنک برگ Agropyronهاي جنس گونه

سنبلچه صلی گلسنبل و  شهآذين قرار میها بدون پايک در روي محور ا ساوي و داراي گيرند. پو ها كم و بيش م

شه ستند. نوي پو شکها معموالً بچندين رگه ه شکريده و يا ري شت لما گرد، ري ست. پ شک دار ا دار و يا فاقد ري

باشند ها سه تايی، گندمه دوكی شکل يا كشيده، در انتها با زايده مو، ناف خطی به درازاي دانه دارا میاست. پرچم



يد علوفه ستتتبز وخشتتتک داراي ارزش فراوانی  آگروپيرون يهاانواع گونه (.1359)مبين،  از لحاظ تول

هاي شود. تعداد گونههاي همسايه ايران به ميزان فراوانی يافت میها در كشورباشند. اغلب اين گونهمی

گونه از آن در نواحی مختلف ايران پراكنده  20زراعی اين گياه فراوان نيستتتت ولی به تنهايی بيش از 

ساير گياهان جهت احداث چمی شد. اين گياهان اكثرا به صورت كشت مخلوط با  ستفاده با راگاه مورد ا

ها به علت پوشتتانيدن ستتطح زمين به وستتيله ريشتته يا گيرد. به عالوه برخی از انواع اين گونهقرار می

شوند. بذر اين گياهان در مدت كوتاه جوانه زده و با چمنی شدن جهت جلوگيري از فرسايش كشت می

محيطی مانند تغييرات آب و هوا و  كنند. تحمل اين گياه در برابر عواملهاي هرز رقابت میرشتتد علف

 . (1369)كريمی،  باشديا خاي زياد بوده و ويژه نواحی گرم يا نسبتا گرم می

 های مورد مطالعه معرفی گونه -1-3

  A. desertorum گونه -1-3-1

به خشتتکی و ستترما  استتت.بستتيار باال ي ظهور گل مرحله اين گونه در صتتورت استتتفاده قبل ازارزش غذايی 

هاي رستتی ستتنگين و يا شتتنی به خوبی رشتتد كرده و تا ها به غير از خايومت زيادي دارد. روي انواع خايمقا

س سبت به قليايی بودن خاي مقاوم ا سانتیدرجه+ 40تا  -20هاي . اين گياه حرارتتحدودي ن گراد را تحمل ي 

شده .نمايدمی صالح  شکی و  از اين گونه ارقام ا سترزش ا باعلوفه  بامقاوم به خ شده ا صالح  سب باال ا . عمق منا

 .(1369)كريمی،  .باشدكيلوگرم در هکتار می 6 كشتجهت مناسب متر و مقدار بذر سانتی 5/1كاشت 

 .cristatum Aگونه  -1-3-2

سيار با ارزش بوده و  ساق كند.تر رشد میدر نواحی مرتفعاين گونه در حفظ خاي ب بوده هاي كوتاه هداراي 

عمق  بوده، A. desertorumشبيه  ياز نظر خصوصيات رشد دارد. A. desertorum نسبت به يترشهاي بيبرگو 

   .(1369است )كريمی،  گونه مذكور شبيهتقريبا ميزان بذر و قدرت تحمل سرما و گرما در اين گياه  ،كاشت

 A. elongatum گونه -1-3-3



قلياييت  ،خشتتکی كرده وي دام توليد ي تغذيهستتبز برا يهفواين گياه در طول تابستتتان و اوايل پاييز عل

ی بودن ستتاقه و شتتبخبه دليل . كندیتحمل م یبه خوبي ستتانتی گراد را درجه +40و  -20هاي خاي و حرارت

متر و مقدار بذر سانتی 2عمق مناسب كاشت   .ستهاتر از ديگر گونهارزش غذايی آن كم و یخوشخوراك ،هابرگ

 .(1369)كريمی،  دباشر میكيلوگرم در هکتا 10 یمصرف

 A. pectiniformeگونه  -1-3-4

ست و علوفه خوب و با قابليت انبارداري باال توليد می شکی ا شوره زانودار گياهی دائمی و مقاوم به خ كند. ما

هاي ستتاقه آغوش بدون كري متر، پهنک بطور نازي، نوي دار داراي غالفستتانتی 75در قاعده و بعد راستتت تا 

متر پهنا، تخم مرغی يا سانتی 1-5/1متر طول و سانتی 2-5گل آذين به صورت سنبله فشرده انتهايی با  باشد.می

گلچه كامأل بی كري دارد  3-5متر طول و ها در حدود يک سانتیدار سنبلچهباشد. محور كريبيضوي شکل می

 (.    1369)كريمی، 

 تنوع ژنتيكی -1-4

ن اطالعات را ياباشتتتد. میو موجودات زنده  هاي افراد گياهیود در ژنتنوع ژنتيکی، مجموع اطالعات موج

و يا ارقام پيشتترفته، ارقام ستتنتی عبارتند از:  یمربوط به هر گياه پيدا كرد. اين منابع ژن یتوان در منابع ژنتيکیم

هاي والدينی پايه هاي اصالحی ياالين باشد،ها مرسوم نمیهاي تجاري قديمی كه كشت آن، واريتهیبوم يهاتود

هاي اوليه گياهان زراعی كه از مراكز تنوع قديمی فرم ،كنندكه متخصتتصتتين اصتتالح نباتات آنها را نگهداري می

شاوندان نزديک آن هاي وحشی گياهان زراعی وگونه و اندآوري شدهواويلوف جمع در هر فرد از يک گونه  .هاخوي

عمومًا دارد كه ممکن است اين اطالعات منحصر به فرد باشد و  وجود یاز اطالعات ژنتيک ياو يا جمعيت مجموعه

  (.2001)جيسينيوي و همکاران،  دو عضو از همان گونه از لحاظ ژنتيکی يکسان نيستند

تنوع ژنتيکی از ملزومات اصتتتالح نباتات استتتت كه از تکامل طبيعی ناشتتتی شتتتده و جزء مهمی از پايداري 

باشد. تنوع باعث تأمين قابليت سازگاري دراز مدت و اكولوژي متعادل هستند، می هاي بيولوژيکی كه از نظرنظام

شود. در مواردي كه درجه تطابق افراد مختلف بسته به اقليم، عوامل خاكی و اجزاي زنده محيط بقاي جمعيت می



يت كمک میتغيير می به تنوع ژنتيکی جمع طابق مختلف  با درجه ت ند، جمع آوري افرادي  ند. ك نژادگران بهك

ستفاده از تنوع به منظور ثبات  شهاي جديد ا شکال جديد و مفيد تنوع ژنتيکی و رو ستجوي ا گياهی دائماً در ج

هاي جديد هستند. ثبات عملکرد يکی از اجزاي كشاورزي پايدار بوده و اگر بتوان عملکرد در مواجه شدن با تنش

توان به آن دسترسی پيدا كشت پر محصول تركيب نمود، میهاي سطوح بااليی از تنوع ژنتيکی مفيد را در نظام

اي كه به طور نژادگران، دونوع تنوع ژنتيکی متداول و جديد را در اختيار دارند. تنوع ژنتيکی گستتتتردهكرد. به

صالح گياهان زراعی در اختيار قرار میها يافت میطبيعی در اكثر گونه سبی را براي ا بطور  .دهدشود، فرصت منا

صالح ژنتيکی دايمی امکانك صفات لی بدون تنوع ارثی ا سايی  شنا صالح كننده  صی ا صا ست. وظيفه اخت پذير ني

باشتتتد داخل رقم می درها براي صتتتفات مطلوب گياهی كه در بهبود عملکرد و كيفيت  نقش دارند و تجمع ژن

 (.1380 ،ارزانی)

هاي گياهی در يک محيط موجب تنوع گونه .گرددها برمیتوزيع تنوع ژنتيکی به ستتتاختار ژنتيکی جمعيت

ها باشد كه تنوع داخل گونهگردد، اما نکته حائز اهميت اين میپايداري و افزايش قابليت توليد آن اكوسيستم می

هاي تنوع ژنتيکی در جمعيت (.1996، نيود يلمن و)ت تواند نقش مهمی در توليد يک اكوستتتيستتتتم ايفا كندمی

ست از طر سازگياهی ممکن ا سی، مهاجرت و جريان ژن، رانده  يق  و كارهاي متفاوتی نظير جهش نوتركيبی جن

( و دالئل از دستتت رفتن منابع ژنتيکی و كاهش 1381، و همکاران يباقرشتتدن ژنتيکی و گزينش ايجاد شتتود )

وفان، ط عوامل طبيعی مانند آتش ستتوزي، ستتيل و طبيعی عبارتند از: ( در جوامع1372تنوع ژنتيکی )وجدانی، 

سازي خاي چراگاه، تبديل فشردهو افزايش تراكم گياهان سمی  به دليل هاچراگاه ها از مراتع وچراي بی رويه دام

صنايع وتاسيسات مربوط  توسعه شهرنشينی و افزايش امور خانه سازي، شهرسازي، جاده سازي و ،مراتع به مزارع

ستفاده از واريتههرز و  يهامانند مبارزه با علف یعمليات به زراعبه آنها،  شده يکنواخت وا صالح  جايگزين  هاي ا

 هاي بومی، از عوامل مهم نابودي منابع ژنتيکی بوده است.شدن سريع آنها بجاي واريته

 اهميت بررسی تنوع ژنتيكی -1-5



و  ها در خصوص فرايندهاي تکاملها، نه تنها در يافتن پاسخ صحيح به پرسشدري تنوع ژنتيکی برخی گونه

هاي حفاظت منابع طبيعی مفيد استتتت، بلکه پيش نيازي براي استتتتفاده از منابع ژنتيکی در بهبود استتتتراتژي

ها بين گونهو اطالع در مورد ارتباطات ژنتيکی درون  (.2007چی و لی، ) باشتتتدهاي اصتتتالح نباتات میبرنامه

يکی به منظور ستتتازماندهی منابع ژنتيکی مهمی در اصتتتالح نباتات دارد. تخمين ارتباط ژنت و كاربردهاي متعدد

سايی ارقام، كمک به ا شنا سيون )براي  الزم  يهانمونهگيري(، و كاهش تعداد دو رگنتخاب والدين براي هيبريدا

، و همکاران )تارمن تواند مفيد باشتتدبراي بدستتت آوردن نمونه برداري از يک دامنه وستتيع از تنوع ژنتيکی، می

1994.)  

توان براي شناسايی دورترين افراد خويشاوند در كلکسيون جهت به دست آوردن ژنتيکی، می از بررسی تنوع

ستفاده كرد. در موارد ديگر تالقی شد، ا سازي با مزيت هتروزيس با شترين قدرت دورگ  هاي ممکن كه داراي بي

می ژن كنترل می مند به انتقال يک صفت جديد باشد كه توسط يک يا تعداد كاصالح كننده ممکن است عالقه

تواند به شتتود بدون اين كه تغييري در زمينه ژنتيکی عمومی مربوط به چند صتتفت كمی رد دهد. اين حالت می

 (.1381 ،و همکاران يباقركمک تالقی نزديکترين افراد خويشاوند واجد صفات جديد انجام شود )

است. اگر از بررسی تنوع ژنتيکی  ها الزمه سازگاري و تغييرات تکاملیوجود تنوع ژنتيکی درون جمعيت

فه هان علو يا باشتتتتد. دري تنوع ژنتيکی و اثرات در گ يد  جد قه  ياه در منط هدف معرفی آن گ اي و مرتعی 

ساختار ژنتيکی گونه شی روي  شارگزين ستف ضروري ا ستيال  شده(، براي پيش بينی ا  هاي غير بومی )معرفی 

يی يک جمعيت گياهی براي استتتقرار و نفوذ در يک محيط توانا (.2001؛ جيستتينيوي و همکاران، 1997)ديکر، 

ستگی دارد ستيالي آن به تنوع ژنتيکی درون جمعيت ب سير به اين خاطر  (.1990)كليج،  جديد و ميزان ا اين تف

ست كه جمعيت شتري واجد هايی با تنوع ژنتيکی باالتر درمقابل جمعيتا هاي با تنوع ژنتيکی پايين با احتمال بي

هايی باشند. به همين دليل، احتماالً، جمعيتيی هستند كه قادر به بقا و توليد مثل در شرايط جديد میهاژنوتيپ

سبت به جمعيت سريعتر مورد گزينش مهاجم با تنوع ژنتيکی باال در يک محيط جديد ن هاي با تنوع كمتر خيلی 

هاجم منجر شودكه امکان دارد باعث هاي اصلی و مگيرند. كه ممکن است به واگرايی بين جمعيتطبيعی قرارمی



؛ كافمن و همکاران، 2001)ستتايمن و همکاران،  افزايش ميزان استتتيالي جمعيت مهاجم در محيط جديد شتتود

2001.)  
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 يهادادهشود. انجام می مختلف روش چنديا يک ها  به وسيله افراد يا جمعيت بينمطالعه تنوع ژنتيکی 

و  ی، بيوشتتيميايیيک يا چند نوع صتتفت و يا نشتتانگر مورفولوژيک يگيرمورد استتتفاده، معموال حاصتتل از اندازه

هاي متفاوتی براي تجزيه تنوع ژنتيکی در داده از، ارتباط(. در اين 2003باشتد )محمدي و همکاران، می یمولکول

)برناردو،  ايشجره اطالعات ،(1997سکات و همکاران، )ا هااطالعات جغرافيائی مبداء ژنوتيپ مانندگياهان زراعی 

سمر و همکاران، 1993 صيات مورفولوژيکی  (،1994؛ وان هينتوم و همکاران، 1993؛ مي صو سميت، خ ؛ 1992) ا

 و (1997)هايمريک و همکاران،  ها هاي بيوشتتتيميايی حاصتتتل از آناليز آيزوزايمداده (،1995بارهن و همکاران، 

سميت،  اي،يرههاي ذخپروتئين ست.  (1987)ا شده ا ستفاده  ساير ا صاً زمانی كه  صو اطالعات جغرافيائی، مخ

هاي ها و الينباشتتند، بعنوان مثال در مورد مواد بانک  ژن، مفيد استتت. شتتجره واريتهاطالعات در دستتترس نمی

عات نادرست يا ناقص شود. با اين وجود، شجره، بعضی اوقات شامل اطالاصالحی اغلب به خوبی تشخيص داده می

ست سکات و همکاران، 1995)هان و همکاران،  ا شانگرها1997؛ ا شيمياي یمورفولوژيک ي(. به غير از ن كه  یو بيو

نيز به طور  DNA ينشتتانگرها از اخير يهااند، در ستتالمورد استتتفاده زياد قرار گرفته یدر مطالعه تنوع ژنتيک

 .شودیگسترده استفاده م

انتخاب صتتحيح تعداد  ،هاي مولکولیهاي گياهی با روشجمعيت یتنوع ژنتيک آميزموفقيت یدر بررستت

سی با تعداد  سوي ديگر برر ست. از  سی تعداد زياد نمونه، هدر دادن منابع و امکانات ا ست. برر سيار مهم ا نمونه ب

اي تنوع ژنتيکی در ارزيابی الگوه (.1381 ،و همکاران يباقركم نيز نمی تواند نتيجه رضتتايت بخشتتی ارائه دهد )



هاي گياهی كمک مهمی به بسياري از مطالعات زيست شناسی تکاملی، حفاظت ژنتيکی، اصالح نباتات و جمعيت

  .(2005)كاتس و همکاران،  اكولوژي نموده است
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بندي ابل رتبهنشتتانگرهاي مورفولوژيکی عمدتاً متناظر با صتتفات كيفی هستتتند كه به صتتورت عينی ق 

شانگرها در طبيعت يافت میمی شند. اين ن شات جهشبا ست میشوند و يا در نتيجه آزماي آيند. تا چند زايی بد

شه ستفاده براي نق شانگرهاي ژنتيکی مورد ا صفات مورفولوژيکی از قبيل پا كوتاهی، سال اخير، ن ها در گياهان ، 

شکل برگ و غيره بودند ) سم،  سآلبيني سط يک  (.1382 ،یلعلو ذوا یفار صفات مورفولوژيکی كه تو سته از  آن د

ستفاده بهتک لوكوس كنترل می شانگر ژنتيکی خواهند بود شوند، قابل ا شروط بر اين كه عنوان ن ها آن تظاهر ،م

ش محيطمحدود به  شانگرهاي مورفولوژيکی د. با اينخاص نبا صورت غالب و مغلوبكه ن هاي ژنتيکی ، واكنشبه 

تاثير عوامل محيطی و ژنتيکی ،كنندينش را بخوبی پيش بينی میپس از گز ند  ولی تحت  اپيستتتتازي قرار مان

ه با اطالعات مستتتتند در باره يابد كه همراتشتتتريح چنين صتتتفاتی فقط هنگامی اهميت می ،گيرند. بنابراينمی

فنوتيپ را  ها به صتتورتژن تظاهركه چنين عواملی، با توجه به اين .نامه و شتترايط محيط پيرامونی باشتتدشتتجره

توان گفت كه استتتتفاده از صتتتفات مورفولوژيکی به عنوان نشتتتانگر ژنتيکی محدود می ،دهندتحت تاثير قرار می

شانگرمی شکال ديگر ن ستشود. ا صفات ديگر را تحت تاثير قرار  ینبوده و گاه یخنث كه هاي مورفولوژيکی اين ا

و در  باشندشرايط رشد گياه می وابسته به مرحله وصفات مورفولوژيکی از طرف ديگر،  (.1383 )يونسی، دهندیم

سی آنامکان  هر شانگرهاي مورفولوژيکی چنان اثرات (1992)كاتو و همکاران،  وجود نداردها برر . عالوه براين، ن

ستندكنند كه براي برنامه هابزرگی بر روي فنوتيپ ايجاد می صالحی نامطلوب ه كوچک اثر هاي ژن يهااثر .ي ا

شانند را می شخيص  وپو ستگيپاين امر ت  در مورد ايننمايد. هاي مطلوب براي گزينش را تقريباً غير ممکن میيو

استتتفاده از  یكل به طورو  نمايدیاستتتفاده آنها را محدود مپاليوتروپی  و اپيستتتازي ،غالبيت يهااثر نشتتانگرها

 (.2005، 2000)چيس،  ژنيکی مناسب نيستندیهاي فنوتيسی و مورفولوژيکی براي مطالعات پلداده



اندازه  كمیتغييرات صفت  یبررس يبرارنگ بذر   یاز نشانگر مورفولوژيک بار اولين يبرا (1923ساكس )

شکل گرفت. امروزه از  یصفات كم يهاژن یيابمطالعه، تحقيقات جديد مربوط به مکاناين كرد. با ستفاده ابذر 

  شود.ین منظور استفاده ماي يبرا یملکول ينگرهاانش
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ها، ها، ايزوكروموزومها هستند. تلوسنتريکساختمان كروموزوم نمايانگر تنوع در یسيتوژنتيک يهانشانگر 

 فراهم آوردن توان به منظورها میاز اين نشتتتانگر(. 1373اند )بزرگی، بندينگ از اين گروه يها و الگوهایجابجاي

 ها و غيرهاطالعات كمی، روي تاريخچه تکاملی گياه، بررستتی ستتيتولوژيکی و تعيين مشتتخصتتات آن، قرابت گونه

)شتتتارما و  تواند بيانگر اختالفات ژنتيکی باشتتتدها میاختالف در شتتتکل و اندازه كروموزوم وجود. استتتتفاده كرد

خاص خود را با محيطی كه در آن  هاي متعلق به يک گونه، هر يک ستتتازش ژنومی( و جمعيت1989همکاران، 

 (.1381دهند )ميرزايی ندوشن و همکاران، نشان می ،رويندمی

نشانگرهای مولكولی -9-1  

باشد. یم DNA ي)پروتئين و آنزيم( و نشانگرها یبيوشيمياي يشامل نشانگرها یمولکول ينشانگرها

ها و تجزيه و تحليل وسعه الکتروفورز پروتئينها با تنشانگرها براي بررسی تنوع ژنتيکی جمعيت استفاده از اين

در  DNA از نشانگرهاي مبتنی بر  يتعداد زياد، آن به دنبالها از حدود سه دهه پيش شروع شد. تنوع ايزوزايم

و ديگر  4، گزينش براساس نشانگر3یصفات كم يهاژن یياب، مکانیژنتيکتنوع  یامکان بررسباشد، كه دسترس می

 (.2005، نريبا)كاتس و سازد را فراهم می یمطالعات مولکول

بيوشيميايی یهانشانگر -1-9-1  

اشاره كرد. مزيت بزرگ اين نشانگرها اين ذخيره  هايپروتئينتوان به یم یمهم بيوشيمياي ياز نشانگرها

ستند و از بارز ههم يجزو نشانگرها .شوندیمطالعه م یژن يهاها در واقع مستقيما مکاناست كه با مطالعه آن

                                                 
3 - Quantitative Trait Loci (QTL) 
4 - Marker assisted Selection (MAS) 



توان استفاده نمود یم با ساير نشانگرها براي شناسايی جوامع مختلف گياهی و ارقام يا همراهتنهايی و  ها بهآن

 .(1998، نريباکا و ي)پاتر

ها آناليز آلوزايم اشاره كرد.يزوزايمی آيمی يا الوزآنشانگرهاي توان به  یديگر م نشانگرهاي بيوشيميايی از 

بافتی انجام شده و  استخراج )عصاره گيري( .(1996)مارفی و همکاران ،  احت استانجام آن رنسبتاً آسان و 

هاي اين عصاره بر حسب بار الکتريکی و شود. پروتئينالکتروفورز روي ژل نشاسته يا پلی آكريالميد انجام می

افزودن سوبستراي بدون رنگ كه هاي خاص در ژل با شوند. بعد از الکتروفورز، موقعيت آنزيمشان پخش میاندازه

ها، وضعيت همو يا مکانردد. بر حسب تعداد گشود، نمايان میتحت شرايط واكنش مناسب به رنگ تبديل می

شود. قابل رؤيت می نوارهتروزيگوسی و ساختار پروتئين )تعداد زير واحدهاي تفکيک شده(، از يک تا چندين 

هاي ايزوزايم و بعضی اوقات واژه نتيجه حاوي اطالعات مفيد باشد. درتواند چندشکل، و ها مینوارموقعيت اين 

هائی هستند كه روي يک سوبستراي يکسان اثر ها آنزيمآلوزايم بطور غلط قابل تعويض تلقی شده است. ايزوزايم

-یهم عمل م گذارند، ولی لزوماً محصول يک ژن يکسان نيستند و از لحاظ تحري الکتروفورزي متفاوت ازمی

ها، در مراحل متفاوت زندگی يا در اجزاء سلولی متفاوت، ممکن است ايزوزايم. (2005ويزينگ و همکاران، )كنند

)كروزر،  هستندهم  ها اشکال متفاوت يک آنزيم در نتيجه اللآلوزايم (.2005نگ و همکاران، يزي)و فعال باشند

اسيد، در اند، اما در يک يا چند آمينوشدهکسان حاصل ی با منشأ ييهااشند كه از ژنبهائی میو ايزوزايم (1993

كنند. مزيت اصلی نشانگرهاي آلوزايمی، توارث هم بارز و سادگی تکنيکی و هزينه نتيجه تفاوت اللی، با هم فرق می

  (.2005نگ و همکاران، يزي)و باشدها میپائين تجزيه و بررسی آن

ها، اي بسياري از موجودات زنده از باكتري تا تعداد زيادي از قارچها بطور موفقيت آميز برالکتروفورز آلوزايم

ی، يکفيزيولوژ ها در مطالعاتاز اين تکنيک (.1966س، يرا)ه بکار رفته است 1960و حيوانی بعد از  یي گياههاگونه

 هيبريد هاي آميزشی، سطح پلوئيدي و موجودات زندهبررسی سيستم ،، سيستماتيک، ژنتيک و اصالحايیبيوشيمي

تر نشانگرهاي مورفولوژيکی اي موفقها به طور قابل مالحظهتمايز ژنوتيپ ها درن نشانگريا استفاده شده است.

هايی بوده و تنوع كمی بين اي داراي محدوديتهاي ذخيرهايزوزايم و پروتئين يهاهر چند كه نشانگرهستند. 



 (.1988؛ سانتاال و همکاران، 1997؛ كالو و همکاران، 1997هوف، ) دهندهاي خويشاوند نزديک نشان میژنوتيپ

اه باشند )كاتو و يگ يط، بافت و دوره رشدير محيتحت تاث هاي ديگر ممکن استها و پروتئينايزوزايم ،به عالوه

 ازهبه بافت ت داشتن نشانگرها، نيازن ياكافی نبودن تعداد  ،عالوه براين (1994من و همکاران، ر؛ تا1992همکاران، 

 (.2005؛ ويزينگ و همکاران، 1993شود )تنسکلی، یها محدود مها كاربرد آنآن يط رويو اثر مح

 


