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 چکیده
با  پرتوتابی .ن استنوی به تولید ارقام جدید با روش هاي نیاز یک کشاورزي مدرن و صنعتیگیاهان براي داشتن  بهبود ژنتیکی        

که  به ویژه براي گیاهانی القایی موتاسیون روش هاي .باشندمی پرتوتابی عمده ترین روش هاي، ایکس و نوترون ها از گاما اشعه هاي
 . ایجاد کند تواند تنوع ژنتیکیمحدود است حایز اهمیت بوده و می در آنها از تولید مثل جنسی داشته و تنوع ناشی تولید مثل رویشی

 براي .باشدشاخه بریده مریم میمورفوفیزیولوژیک گل  صفات بر برخی ازپرتو گاما مختلف  دزهاي م این آزمایش بررسیهدف از انجا
نسبی آب  کلروفیل، محتواي: از جمله مرفوفیزیولوژیکخصوصیات برخی بر ) گري 50 و40 ،30 ،20(دز اشعه گاما 4این منظور تاثیر 

، مختلف پرتو گاما روي سطح برگ هايزنتایج نشان داد که د .شد دهنده بررسی تعداد برگ و ارتفاع ساقه گل برگ، سطح برگ،
افزایش دز اشعه میزان سطح برگ و ارتفاع با که  داري داشته اند بطوريساقه گل دهنده تاثیر معنیارتفاع نسبی آب برگ و  وايمحت

ارتفاع ساقه گل دهنده در بیشتر موارد بیشترین ضریب تغییرات را نشان داد  بین صفات مورد بررسی در. .کاهش یافتساقه گل دهنده 
  .مقادیر مختلف پرتودهی اشعه گاما می باشدکه بیان کننده تاثیر پذیري بیشتر این صفت نسبت به 

  
  پرتو گاما، تنوع ژنتیکی ،نسبی آب برگ محتوايگل مریم، دز اشعه،   :واژه هاي کلیدي

  
 مقدمه

سفید به  هايه دلیل داشتن گلشاخه بریده در جهان است که ب از مهمترین گل هاي ).Polianthes Tubrose L(گل مریم        
ح نباتات به اصال اهداف کالسیک یا مولکولی براي به روش جهش در ایجاد تنوع ژنتیکیاصالح  کارایی .آنتوس گفته می شودآن پلی

از  ، تولید محصول را در بسیاريتوانسته اند از تنوع زیستیگران با این روش  نژادهفتاد سال گذشته به طیکه  تایید رسیده به طوري
با تکثیر  واریته موتانت از گیاهانی 465ی، انرژي اتم مشترك فائو و آژانس بین المللی زبر اساس اطالعات مرک ).7(گیاهان افزایش دهند

 مشخص شده در مورد گیاهان زینتی ).8(ها بوده استدر مورد میوه و برخی بیشتر در مورد گیاهان زینتی تولید شده است که رویشی
 است و بنابراین اصالح موتاسیونی شود که بسیار مطلوبگیاهان می زیاد در رنگ و شکل ایناست که موتاسیون باعث ایجاد تنوع بسیار 

به وسیله  و کیفی ایجاد تنوع در صفات کمی). 9(است شده مطرح به عنوان یک ابزار مهم و قدرتمند در اصالح گیاهان زینتی امروزه
و  که بصورت گل بریدنی گیاهان زینتیاز مهمترین  برخی). 13، 1(گزارش شده است طریق جهش توسط دانشمندان مختلفی اصالح از
 گل در). 4(و اختر ، داوودي، میخک، ارکیده، شمعدانیرز: اصالح از طریق جهش مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از براي یا گلدانی

جهت تغییر  سوماتیکی ایجاد جهش). 2(انجام گرفته استفیزیکی هايو هم با موتاژن شیمیایی ا موتاژن هايایجاد تنوع هم ب داوودي
نیز نشان دادند که ) 2007(و همکاران لو .گزارش گردید )2000(تو گاما توسط ماندال و همکارانربا استفاده از پ رنگ گل داوودي

هدف  .موفقیت آمیز بوده است Jinzhanyantaiرقم  در نرگس چینی مانیبا ایجاد جهش و زنده) گري 10با دز (از اشعه گاما استفاده 
گل مریم براي انتخاب خصوصیات مورفوفیزیولوژیک  پرتو گاما در ایجاد تنوع بر برخی ازمختلف  تاثیر میزان هاي از این پژوهش بررسی

 .اصالحی می باشد جهت استفاده در برنامه هاي جهش مطلوب
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 مواد و روش ها
هاي انتخاب شده کورم.اجرا گردید 1392در سال کرج  هسته اي و پزشکی و مرکز تحقیقات کشاورزياین پژوهش در دانشگاه زنجان 

درجه  22تا  20 با دماي مرطوب و در محلی کنفی کامالً هايساعت در داخل کیسه 48ابی به مدت قبل از ارسال به مرکز پرتوت
مخصوص در  ها در بسته هايس کورمسپ .سلول ها قرار داده شدند آبی مریستم و همچنین باال بردن محتويگراد جهت تحریک سانتی
به منظور . شدند رتو تابیگري پ 50و  40، 30، 20 با دزهاي 220از نوع گاماسل  60گراد با منبع کبالت درجه سانتی 25دماي 
 کورم ها در شرایط یکسان از نظر.با سه تکرار انجام شد تصادفی در قالب طرح کامالً آزمایشیمختلف پرتو گاما  هايزتاثیر دبررسی

 گرفتانجام می فصل رشد مرتباً ها در طینمونه برداري .در گلخانه کاشته شدند پالستیکی هايدر گلدان حیطیخاك و شرایط م
 :زیر صورت گرفت بر اساس معیارهاي ارزیابی.و

 .بدست آمد) 1967(شاخص کلروفیل با استفاده از روش آرنون :کلروفیلشاخص 
 .محاسبه شد) 14(بر اساس معادله شونفلد و همکاران RWCمیزان  :آب برگ نسبی محتواي

 .شد اندازه گیري )AM300 leaf area meterَ( سطح برگ با استفاده از دستگاه اندازه گیري :میزان سطح برگ
 5سطح احتمال دامنه اي دانکن در  آزمون چند ها ازمقایسه میانگین داده انجام شد و براي  SAS ها توسط نرم افزار آماريتجزیه داده

  .درصد استفاده شد
  

  نتایج و بحث
به طوري که  ).1جدول (داري ندارداثر معنیبر شاخص کلروفیل برگ  با اشعه گاما یه واریانس نشان داد که پرتوتابینتایج حاصل از تجز

-تفاوت معنی سطوح پرتودهیپس از آن با افزایش گري بدست آمد و  9/142برابر با  و) صفر گري(شاهددر بیشترین شاخص کلروفیل 
رنگدانهخود گزارش کردند که  در طی مطالعات) 1983(وین و جونز و پوالرد). 3جدول(بین چهارسطح اشعه گاما مشاهده نگردید داري
 .شودمی شوندکه این امر باعث کاهش ظرفیت فتوسنتزيتخریب می در اثر تابش پرتو گاما فتوسنتزي هاي

 01/0 احتمال در سطح داريکه بین تیمارها اختالف معنینشان داد تایج حاصل از تجزیه واریانس ن: )RWC(برگآب  محتواي نسبی 
با مطالعه ) 2004(کیم و همکاران .را داشت RWCگري باالترین میزان  20که دز پرتو دادلذا نتایج نشان  .)1جدول (دارد وجود

-رويداريپایین تر پرتو، اثر معنیدریافتند که دزهايکلم چینی روي سه رقم) صفر تا بیست گري(گاما مختلف پرتودهیدزهاي
  .رشد داشته و با توسعه جوانه همراه بوده استپارامترهاي

  
 

  .جدول مقایسه میانگین ها براي صفات اندازه گیري شده - 1جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    غیر معنی دار 01/0p<( ،ns(معنی دار بودن در سطح:  **          
  

  تعداد برگ  ارتفاع ساقه گل دهنده  سطح برگ  محتواي نسبی آب برگ  کلروفیل  تیمار
1  9/142 a bc02/8  a67/92  a51/125 a33/20  
20  ab16/110 a06/12  b03/61  a33/114 a66/16  
30  b43/74 c51/5  b27/66  b66/71 16a 
40  ab56/123 ab63/9  b89/43  52c  15a 
50  b89/78 a33/11  b52/39   ----  ---- 
CV  32/27  17/18  79/23  61/10  26/18  

  معنی داري  منابع تغییرات
  ns **  **  **  ns  پرتو اشعه
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  :تعداد برگ 
د بود بیشترین تعداد برگ مربوط به سطح شاهبه طوري که  بر تعداد برگ نشد باعث کاهش چندانی کلی بطور افزایش دز پرتودهی 

      .گري بود 40به سطح  طکمترین تعداد برگ نیز مربو.گري نداشت 40و  20،30داري با سطح پرتوتابی که از این نظر اختالف معنی
  :رتفاع ساقه گل دهندها
 با افزایش دز پرتوتابی. باشدگري می ) 40(و کمترین ارتفاع در سطوح باالي پرتو گاما  شاهد دربیشترین ارتفاع ساقه گل دهنده  

ها در موارد بسیار متعدد ذکر هش ارتفاع بوته تحت تاثیر موتاژنکا ).1جدول (یافت داريدهنده کاهش معنی اع ساقه گلمیزان ارتف
  ).12و3(گردیده است

   :سطح برگ
کاهش این باال، این تیمار باعث  هايبه طوري که در دز .دهنده بود اثر تیمار پرتودهی بر این صفت، همانند تاثیر آن بر ارتفاع ساقه گل

  ).3جدول (نسبت در کورم هاي گل مریم شد
که  ايهداشته باشند به گون بافت گیاهی روي و مستقیمی توانند اثرات منفیها میبیان کردند که موتاژن) 1998(نظیر و همکاران

تواند با بروز زیاد، تابش می خیلی از این حقیقت است که در دزهاي انند کشنده باشند ، این امر ناشیتوها میاز موتاسیون بسیاري
در مورفولوژي گیاه را  یا تغیراتی کند که این امر القاء مرگ سلولی د و یا آن را متوقفرا به تاخیر بینداز قسیم سلولیصدمات ابتدایی، ت

  .به همراه خواهد داشت
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