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  چکیده
زا گسیل می اي برانگیخته حاصل از تبدیل پرتوسی تک انرژي که از هسته هیطالکترو مغناپرتو هاي گاما عبارتند از تابش هاي 

منظور  به. دپرتو گاما به دلیل داشتن طول موج کوتاهتر، داراي انرژي و نفوذپذیري بیشتري نسبت به سایر پرتوها می باش. شوند
ن تکرار طراحی شد و در آ 3با  تصادفی کامالدر جهش زایی گل شاخه بریده لیلیوم، ازمایشی در قالب طرح  بررسی تاثیر اشعه گاما

 سپس. مورد پرتوتابی قرار گرفتند)گري 50و 40، 30، 20، 10شاهد، (سطح تحت دزهاي مختلف پرتو گاما  6پیازهاي لیلیوم در 
مورد اندازه گیري و لیلیوم رقم تریسور خصوصیات رشدي گیاه زینتی  برخی محتواي رطوبت نسبی برگ و شاخص کلرفیل برگ،

نتایج نشان داد که پرتوتابی اثر معنی داري بر محتواي رطوبت نسبی برگ در گل شاخه بریده لیلیوم نداشتدر  .بررسی قرار گرفت
 از خود در سطح احتمال یک درصد اختالف معنی داري تعداد برگ فیل وو، مقدار کلرسطح برگشاخص پرتوتابی بر  ،حالی که
  . نشان داد

  
  ، شاخص کلرفیل، محتواي رطوبت نسبی، خصوصیات رشديجهش زایی، پرتو گاما،)Liliumlongiflorum(لیلیوم  :واژهکلید 

  
  مقدمه

این . ی که صنعتی جهانی است را برطرف سازندروش هاي بهنژادي مدرن ابداع شده اند تا نیاز به ایجاد تنوع در گل و گیاهان زینت
روشها از طرفی طول دوره اصالحی را به طور قابل توجهی کاهش می دهند و از طرف دیگر می توانند در بهنژادي گیاهانی که با 

برنامه هر ایجاد تغییرات ژنتیکی براي بهبود کیفیت در . روشهاي سنتی اصالح آنها امکان پذیر نیست نقش موثر داشته باشند
پرتوتابی با اشعه هاي گاما، ایکس و نوترون ها که از عمده ترین روشهاي پرتوتابی می باشد در  ).1(اصالحی الزم و ضروري است

 وعی از امواج الکترومغناطیسی استاشعه گاما ن). 3(درصد از واریته هاي ثبت شده در جهان اجرا شده است  80-70مورد بیش از
پرتوهاي گاما به علت خنثی بودن و قدرت نفوذ فوق العاده و ). 2(انگسترم تغییر میکند  01/0تا  1وتاه و از طول موج آن بسیار ک

ساطع  137و سزیوم  60پرتو گاما از دو چشمه کبالت . در مرکز پرتودهی تجاري متداولتر می باشند آن موجود بودن چشمه مولد
معادل یک ژول انرژي بر کیلوگرم گري  می باشد که هر (Gray)جذبی پرتو گري واحد دز . میگرد اما کاربرد اولی معمول تر است

  تولید ارقام جدید با روشهاي نوین مندبهبود ژنتیکی گیاهان براي داشتن یک کشاورزي مدرن و صنعتی نیاز). 4(ماده می باشد
ی باشد و از این روش براي تولید ارقام جدید روشهاي نوین هسته اي یک روش عالی براي بهبود ژنتیکی گیاهان م استفاده از. است

 (Liliaceae)لیلیاسه  تیرهجنس متعلق به  220یکی از   (Lilium)سوسن).3(در گیاهان زراعی ، باغی و زینتی استفاده می گردد 
بزرگ و سوسن به علت داشتن گل هاي . گونه را شامل می شود و همگی از گونه هاي زینتی هستند 85وتک لپه است که حدود 
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با  ).8(جذاب از نظر اقتصادي بسیار حایز اهمیت است و هفتمین رتبه را بین گل هاي شاخه بریده دنیا به خود اختصاص داده است
 با صفات مطلوبترپژوهشبازار جهت تولید ارقام جدید و  نیاز بنابراین با توجه بهور استآتجارت سود کتوجه به این که تجارت گل ی

  .گیاه زینتی لیلیوم مشخص گردد در ا شد تا پتانسیل استفاده از پرتوتابی و کارایی آن در ایجاد جهشحاضر طراحی و اجر
  

  مواد و روش ها
تصادفی در سه تکرار و شش  کامالدر این پژوهش اثر جهش زایی پرتو گاما بر روي گیاه زینتی لیلیوم رقم تریسور بر اساس طرح 

در مرکز تحقیقات کشاورزي و پزشکی هسته اي اشعه گاما ، که پس از پرتو دهی ) گري50و 40، 30، 20، 10شاهد، (سطح تیمار 
 شاخص کلرفیل برگ،در این مقاله تاثیر جهش زایی پرتو گاما بر روي . در گلخانه دانشگاه زنجان مورد ارزیابی قرار گرفت، کرج 

اندازه گیري شاخص کلروفیل بر روي بافت تازه و در  .قرار گرفتمورد مطالعه وتعداد برگ  سطح برگ، محتواي رطوبت نسبی برگ
. بصورت تخریبی انجام گرفت )5( متر و با استفاده از روش ارنون و همکارانهاي جوان کامالً توسعه یافته با دستگاه کلروفیلبرگ

 Leaf area( و سطح برگ گیاه توسط دستگاه سطح برگ سنج) 7(به روش  )RWC(اندازه گیري محتواي رطوبت نسبی برگ 
metter( تعداد برگ که پس از اتمام دوره ي رشدي گیاه انجام گرفت تمام برگ هاي لیلیوم شمارش گردید و ثبت . ارزیابی گردید

تکرار انجام شده و محاسبه هاي آماري شامل تجزیه واریانس و مقایسه میانگین  3ازمایش در قالب طرح کامل تصادفی و در . شد
  .رسم شدندExcel صورت گرفت و نمودارها با استفاده از نرم افزار) 1/9نسخه ( SASزار داده ها با نرم اف

  
 نتایج و بحث

در سطح اثر معنی داري  لیلیوم نتایج حاصل از تجزیه واریانسنشان داد که پرتوتابی با اشعه گاما بر شاخص کلروفیل برگ گل
گاما، بیشترین شاخص کلروفیل در سطح تابش  اشعهسطح  6با لیلیومهاي گل پیاز پرتودهیدر وجود داشت بطوریکه % 1احتمال 

در طی مطالعات خود گزارش کردند که رنگدانه هاي فتوسنتزي )9(وین و پوالرد. )1جدول ( آمدبدست  012/0 وبرابر با) گري 30(
نتیجه قطعی در رابطه با تاثیر  البته.در اثر تابش پرتو گاما  تخریب می شوندکه این امر باعث کاهش ظرفیت فتوسنتزي می شود

  .پرتو گاما بر کلروفیل هاي گیاه مشاهده نشده است
  

  لیلیوم رقم تریسورگیاه زینتی فیزیولوژیکی - مقایسه میانگین سطوح مختلف پرتو گاما بر صفات مورفو - 1دول ج
 تیمار پرتوتابی

)گري(   
محتواي رطوبت  شاخص کلرفیل

 برگ (%)نسبی
  تعداد برگ

  )عدد(
  برگسطح 

  
0 010/0 ab 62/67 a 89/52 b 05/60 a 

10 008/0 ab 56/62 a 78/52 b 10/47 b 

20 009/0 ab 32/62 a 78/50 b 47b 

30 012/0 a 72/63 a 55/48 b 77/41 bc 
40 007/0 b 81/57 a 55/37 b 99/38 c 
50 008/0 ab 25/60 a 32/90 a 75/37 c 

  .نیستندداراي تفاوت معنی داري % 1 احتمال زمون دانکن در سطحآس میانگین هایی که با حروف مشابه نشان داده شده اند بر اسا *
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تجزیه  جدولتوجه به نتایج حاصل ازگامابا در بررسی هاي انجام شده با سطوح مختلف پرتودهی  :محتواي رطوبت نسبی برگ 
بیشترین محتواي ي شاهد ولی با این حال برگ ها. محتواي رطوبت نسبی برگ مشاهده نگردید درواریانس اختالف معنی داري 

تجزیه واریانس اختالف معنی جدول نتایج حاصل از :سطح برگ  .مقایسه با سایر گیاهان تیمار شده داشتند دررا رطوبت نسبی 
میزان سطح برگ در شرایط تیمار صفر در مقدار سطح برگ نمونه ها نشان داد بطوریکهبیشترین % 1را در سطح احتمال  داري

گري مشاهده  50ن درسطح تیمار آمقدار سطح برگ کاهش یافت و کمترین مقدار شدت پرتوتابی با افزایش  و ودگري پرتو گاما ب
اگرچه بیین شدت هاي مختلف پرتو تابی اختالف معنی داري مشاهده نشد ولی اختالف تمام تیمارها با تیمار شاهد بسیار . گردید

. شدمشاهده سطوح مختلف پرتودهی اختالف معنی داري بین با توجه به نتایج گ از نظر تعداد بر :تعداد برگ  .قابل توجه می باشد
) برگ32/90(گري مشاهده شد  50تیمار  دریک افزایش ناگهانی در تعداد برگ هانشان می دهد که ) 1جدول(مقایسات میانگین

ایش دز پرتودهی بطورکلی باعث کاهش افزکه ست ا این در حالی.و نیز شاهد قابل توجه بودکه درمقایسه با سایر سطوح تیمار 
بیان کردند که موتاژن ها می توانند اثرات منفی مستقیمی روي بافت  )6(نظیر و همکاران. گري گردید 40تعداد برگ تا سطح 

زهاي گیاهی داشته باشند به گونه اي که بسیاري از موتاسیون ها می توانند کشنده باشنداین امر ناشی از این حقیقت است که در د
خیلی زیاد، تابش می تواند با بروز صدمات ابتدایی، تقسیم سلولی را به تاخیر بیندازند و یا آن را متوقف کند که این امر القاء مرگ 

  .سلولی یا تغیراتی در مورفولوژي گیاه را به همراه خواهد داشت
  

  نتیجه گیري کلی
 پیاز گل لیلیوم پرتوتابیمیزان رطوبت نسبی برگ مشاهده نشد در حالیکه  تاثیر مستقیم و معنی دار پرتوتابی برنتایج نشان داد که 

با این وجود نتایج مثبت و . داشتلیلیوم  گیاه زینتیتعداد برگ در نیز  و  ، شاخص سطح برگاثر معنی داري بر شاخص کلرفیل
زیادي در جهت ایجاد جهش در گیاهان منفی بدست آمده از پرتوتابی نشان دهنده این واقعیت می باشد که پرتوتابی پتانسیل 

مولکولی و با این حال مطالعه بیشتر این گیاهان پرتوتابی شده در سطوح  . داشته اما احتمال تغییرات مثبتی در گیاه ایجاد نمی کند
 .براي ارایه نتایج دقیق تر الزامی می باشدبیوشیمیایی 
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