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تأثیر دزهای مختلف اشعهی گاما بر ویژگیهای جوانهزنی بذر گیاه دارویی بالنگوی شیرازی
2

 زهراسادات مدنی،2و1*محمدحسین فتوکیان

 تهران ـ ایران،15151-151 : صندوق پستی، دانشگاه شاهد، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی.1
 تهران ـ ایران،15151-151 : صندوق پستی، دانشگاه شاهد، دانشکدهی علوم کشاورزی.2

، ت، بترر بتالنگو دارای فوایت گونتاگونی از جملته دت ن. ( دارای مواد مؤثر فراوانی استLallemantia royleana)  گیاه دارویی بالنگو:چکیده
 ایت.اده کترد، از جهش مصنوعی برای ایجاد تنوع میتوان است،تنوع ژنتیکی در اصالح نباتات

 با توجه به اهمی.  سرفهی خشك و آسم اس، یبوس

) بتر ویژگتیهتای بترر بتالنگوی155Gy ،755 ،555 ،055 ،355 ،055 ،955 ،955 ،55 ،° اعت هی گامتا

پژوهش به منظور بررسی آثار دزهای مختلت

 نتایج حاصل از ای آزمایش نشان داد که بی.  تکرار اجرا ع0 عیرازی و ت یی دز مناسب پرتو گاما برای ایجاد جهش از طریق طرح کامالً تصادفی با
 طول ریشهچه و ساقهچه و نیز پارامترهای جوانهزنی عامل مت ت، وزن تر ریشهچه، اختالف م نیداری از نظر وزن خشك ساقهچه،دزهای اع هی گاما
 وزن، وزن تتر ستاقهچته،و واریتانس جوانتهزنتی

اتی ماننت سترع، درص جوانهزنی بتا صت. واریانس و همگنی آن وجود دارد،  سرع، دریب،زمان

 همچنتی دز.  ولی با طول ساقهچه و طول ریشهچه همبستگی ن اع،  همبستگی مثب و م نیدار داع%9  در سطح احتمال،خشك ساقهچه و ریشهچه
.  برای ایجاد جهش در بالنگوی عیرازی مناسب تشخیص داده ع055 Gy

 ویژگیهای جوانهزنی، پرتو گاما، بالنگو:کلیدواژهها

Effects of Different Doses of Gamma Rays on Seed Germination Characteristics
of Balango Shirazi (Lallemantia Royleana)
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Abstract: Balango (Lallemantia royleana), as a medicinal plant, contains a significant amount of
effective ingredients. Balango seed has several properties: it is anti-bloating, constipation, dry cough, and
asthma to name only a few. With regard to the importance of genetic diversity in plant breeding, induced
mutation has been used for diversification. This study was conducted to evaluate the effect of gamma rays
doses (0, 50, 100, 150, 250, 350, 450, 550, 700, and 900 Gy) on traits related to grains of Balango Shirazi,
and also to determine the suitable dose of gamma rays for induced mutation through completely
randomized design with four replications. On the basis of variance analysis results, the differences among
gamma rays doses were statistically significant for traits such as shoot dry weight, root fresh weight, mean
germination time, germination rate, germination variances, germination homogeneity, root length and
shoot length. The correlation of germination percentage with traits included germination rate, germination
variance, root fresh weight, shoot dry weight. The shoot dry weight was positively significant at 1%
probability level. Meanwhile, the correlation of germination percentage with shoot length and root length
was not significant. As a conclution, gamma dose of 250 Gy was chosen as a suitable dose in mutation
breeding experiment of Balango.
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تاری دریاف

تأثیر دزهای مختل

اع هی گاما بر ویژگیهای جوانهزنی برر گیاه . . .

 .1مقدمه
در حتتال حادتتر کشتت

ح ی باعث بهبود ص،ات رویشی میعود ،اما بتا افتزایش میتزان
گیاهتتان دارویتتی ،عتتاخهی مهمتتی از

دز ،رون کاهشی در ص،ات مورد مطال ه مشاه ه میعتود ].[99

کشاورزی به عمار میآی ] .[9گیاه بتالنگو دارای خاصتی هتای

همچنی مستقل بودن جوانهزنی بررهای نخود از تابشدهیهتای

گوناگون دارویی بوده و نقش مهمی در کنترل بیمتاری برگشت
غرا دارد ] .[0دانه های ای گیاه دارای ل اب اس

مختل

که برای درمان

اع هی گاما توست پتژوهشگتران گتزارش عت ه است

].[95

ناراحتی های عصبی ،رفع خونریزی لثههتا ،درمتان نتاراحتی کبت ،

در گیاهانی که با برر تکثیر میعون  ،مرحلهی جوانهزنتی بته

سیاه سرفه ،گلودرد و آنتژی  ،میگترن و انتواع ستردرد ،بازکننت ه

دلیل تأثیری که بر تراکم گیاهان دارد بسیار مهم و حساس اس ،

گرفتگیهای دماغی ،درد سینه و تنگی ن،س و سترفه ،زختمهتای

زیرا بقای گیاه و پابرجتایی آن ،بته مراحتل ابتت ایی رعت وابستته

دهتتان ،تونیتتك مقتتوی ،کنتتترل درجتته حتترارت بتتا  ،یبوستت ،

اس

] .[90جوانهزنی اولی و حساستری مرحلهی رعت و نمتو

سوزاک ،اسهال خونی و اسهال مزم است،اده متیعتود ] .[3طبتع

گیاهی اس  .عالوه بر آن ،یکنواختی و میانگی زمان جوانهزنی و

موسیالژ  )9بالنگو از نظر طب سنتی ،گرم و مرطوب اس  .هتر دو

برر هستن ] .[93ه ف اصلی

نوع بالنگوی عهری و عیرازی بته علت

سبز ع ن نیز از عوامل مهم کی،ی

دارا بتودن موستیالژ ،در

از روش تجزیهی رع و به کارگیری م اد ت رعت  ،تودتیح و

رفع سرفههای ناعی از سرماخوردگی مصرف سنتی دارن ].[0

توصی

تنوع ژنتیکی ،اساس روشهای اصالح نباتات اس  .انتختاب

چگونگی عکسال متل گیتاه بته عترای محیطتی و نیتز

تابشدهیهای به کار رفته روی گیاهان اس

].[90

موفقی آمیز ژنوتیپها  )0از داختل جم یت هتای متورد اصتالح،

در چرخهی زن گی گیاهان ،مرحلهی جوانهزنی و ستبز عت ن

در

بتته طتتوری کتته در استتتقرار

بستتگی بته وجتود تنتوع ژنتیکتی دارد و بت ون آن ،پیشترف
اصالح نباتات امکانپریر نیست

از اهمی ت

] .[0افتزایش تنتوع ژنتیکتی ،بته

مطلوب و عملکرد نهایی ،عامل مهتم و ت یتی کننت های بته عتمار

واسطهی تالقیهای گونتاگون و جهتشهتای ختود بته ختودی و
القائی میسر است

ویتتژهای برختتوردار اس ت

میرود ] .[95یکی از عوامل دس یابی به عملکرد بتا در واحت

] .[5متواد جهتشزا ،امکانتات زم بته منظتور

سطح ،درص و سرع

جوانهزنی بررها و استتقرار گیاههتههتای

ایجاد جهتش و تغییترات ژنتیکتی را فتراهم متیآورنت  .جهتش،

حاصل از بررهای کش

ع ه اس  .به طور طبی ی هر چه سرع

هنگامی در اصالح نباتات است،اده میعود که همراه بتا انتختاب و

جوانهزنی و درص بررهای جوانتهزده در مزرعته بتیشتتر باعت ،

یا روشهای اصالحی دیگری باع ] .[6از آنجاکه جهتشهتای

است،اده از منابع رع نظیر نور ،آب و عناصر غرایی بهتتر خواهت

خود به خودی با فراوانی خیلی کم رخ میدهنت  ،فت آوریهتای

بود ] .[96هر چن که عوامل مختل،ی میتواننت در کتاهش ستبز

القاء جهش ،ابزار مناسبی برای ایجتاد ستریع و افتزایش تنتوع در

ع ن و استقرار گیاههه مؤثر باعن  ،اما ق رت رویش اولیهی برر

گونههای گیاهی هستن ] .[7جهشهای القائی ،سهم عم های در

در نقش یتك عامتل دتروری در بستیاری از عترای محیطتی از

عناخ

سازوکار ژنتیکی ،به ویژه درک ساختار و عملکرد متواد

اهمی

فراوانی برخوردار اس

] .[97پژوهشهای مختل

نشتان

ژنتیکی دارن  .با وجود برخی مح ودی ها در اصالح موتاسیونی،

داده اس

القای جهش به ان ازهی گستردهای برای اصالح گیاهتان استت،اده

رطتوبتی و در درجته حترارتهتای پتایی بته مراتتب بتیشتتر

میعود ] .[7برای القای جهتش مصتنوعی ،از عوامتل جهتشزای

است ت

] .[97مطال تتتهای در رابطتتته بتتتا آثتتتار اعت ت هی گامتتتا در

فیزیکی یا عیمیایی است،اده متیعتود .از میتان عوامتل جهتشزای

پرتتتتودهیهتتتتای  05 ،95 ،°و  35 kRو جهتتتتشزای عتتتتیمیایی

فیزیکی ،میتوان از اع هی یونیزان گاما یاد کترد ] .[1یافتتههتای

دی متیل سول،ات بر  6گونته بترنج ایرانتی نشتان داد کته بتی دز

بته

اع هی گاما و درص جوانهزنی ارتباط مشخصتی وجتود نت ارد و

موتتتاژنهتتا ،بتته ویتتژه پرتوهتتای یتتونستتاز منتشتتر ع ت ه اس ت .

اثر تض ی کنن گی دی متیل سول،ات بر درص جوانهزنی بیشتر

اصالحگران با کاربرد جهتش در جتو ،بته بوتتههتایی بتا سترع

از اع هی گاما اس  .اختالف پرتتودهی  95 kRبتا عتاه از نظتر

بسیاری در رابطه با مت،اوت بودن حساسی

ژنوتیپها نستب

که اهمیت

ایت امتر بته خصتو

در عترای محت ود

یافتن ] .[95مطال هی آثار اع هی گاما بر

درص جوانهزنی م نیدار نبوده اس  .در بیشتتر تتابشدهتیهتا،

ویژگیهای کمّی و کی،ی بترنج مشتخص کترد کته دز اعت ه تتا

درص جوانهزنی برر تابشدهی ع ه از عاه کمتتر بتوده است .

جوانهزنی بیشتر دس
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همچنی نشان داده ع ه اس

 [00] 00و چرختتهی نتتوری  90-90قتترار داده ع ت ن  .هتتر واح ت

که گونه ،نوع و دز جهتشزا و اثتر

متقابتتل آنهتتا ب تر درص ت جوانتتهزنتتی بتترر بتترنج مؤثرن ت ] .[91در

آزمایشی عامل یك ظرف پتری به قطر  95 cmبود که ت ت اد 55

پژوهشی دیگر ،به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ،مطال های بتر روی

داختل

گونههای کلزای  Sarigolو  RGS003انجام عت ه است

برر در آن و بر روی کاغر صافی قترار داده عت  .رطوبت

].[05

ظرف پتری به ان ازهای بود که کاغر صافی کامالً مرطوب ع ه و

آنها دریافتن که در عرای ظرف پتری بی دزهای اع هی گامتا،

رطوب

به صورت آب آزاد نبوده اس  .ت اد بررهای سبز عت ه

گرچه از نظر درص جوانهزنی اختتالف م نتیدار آمتاری وجتود

به صورت روز عمار ،عمارش ع ن  .ب

ن اع ت  ،ولتتی از نظتتر ستترع

جوانتتهزنتتی در ستتطح احتمتتال %5

از  ،90 dطول ساقهچته

 5نمونه در هر پتری) ،طول ریشهچه  5نمونه در هر پتری) ،وزن

اختالف م نیدار مشاه ه متیعتود .هتمچنتی در عترای کشت

تر ستاقهچته وزن نمونتههتای جوانتهزده در هتر پتتری) ،وزن تتر

گل انی گونههای کلزای مورد مطال ه ،از نظر درص جوانهزنتی و

ریشهچه وزن نمونههتای جوانتهزده در هتر پتتری) ،وزن خشتك

جوانهزنی دارای اختتالف م نتیدار در ستطح احتمتال %9

ساقهچه وزن نمونههتای جوانتهزده در هتر پتتری) ،وزن خشتك

سرع

هستتتن ] .[09ویژگتتیهتتایی نظیتتر درص ت جوانتتهزنتتی ،س ترع

ریشهچه وزن نمونههای جوانهزده در هر پتری) ان ازهگیری ع .

ستبز عت ن ،طتول کلئوپتیتل  )3و وزن تتر و

نمونتتههتتای ستتاقهچتته و ریشتتهچتته در آون و در دمتتای 75 ̊C

خشتتك ریشتتهچتته و ستتاقهچتته در ارزیتتابی گیاههتتههتتا بتته عنتتوان

خشکان ه ع ن  .در پایان آزمتون جوانتهزنتی و پتس از عتمارش

ص ،هایی با وراث پریری با مطرح هستن ].[00

میزان بررهای جوانهزده به صورت روز عمار ،درص جوانتهزنتی

جوانتهزنتی ،سترع

در پتژوهش حادتر ،بتتا مقایستهی برختی از پارامترهتتای

 ،)GP )5نرخ جوانهزنی  ،)GC )6میانگی م ت زمان جوانهزنی

تا پاست گیتاه بتالنگوی عتیرازی بته

جوانتتهزنتتی  ،)GR )7یکنتتواختی واریتتانس

جوانهزنی ،تالش ع ه اس

 ،)MGT )7ستترع

عامل جهشزای اع هی گاما مطال ه عتود .بته ایت منظتور ،تتأثیر

)1

مقادیر مت،اوت از اع هی گاما روی ص،اتی مانن  ،طول و وزن تتر

رواب

 )GVو همگنی جوانهزنی

)95

 )GHبته ترتیتب بتا استت،اده از

 )9تا  )6محاسبه ع ن :

و خشك ساقهچه و ریشهچه و نیز درصت  ،میتانگی مت ت زمتان،
دریب ،سرع  ،واریانس و همگنی جوانهزنی مطال ه ع ن .

)9

N

i

)0

 .2روش کار

D n
n
i

= GP

= MGT

i

 1.2پرتودهی بذرها با اشعهی گاما

1
×100
MGT
 ( D i - D )2 n i
= GV = δ 2
 ni

)3

بررهای بالنگوی عیرازی که از مرکز تحقیقتات گیاهتان دارویتی

= GC

)0

دانشگاه عاه تهیه عت ه بتود بتا اعت هی گامتا در دزهتای ،55 ،°
 755 ،555 ،055 ،355 ،055 ،955 ،955و  155Gyتتتتابشدهتتتی

i

)5

ع ن  .پرتتودهی بتا منبتع  65Coدر مح،ظتهی گاماستل  )0 005بتا
تابش  0/30 Gy/sدر مرکز تتابش گامتای ستازمان انترژی اتمتی
ایران انجام گرف  .رطوب

 ni

D
=D

n
1
= GH
 100
VG

)6

برر در هنگتام پرتتودهی حت ود %95

در ای رواب  ni ،ت ت اد بترر جوانتهزده N ،ت ت اد کتل بتررهای

بوده اس .

کش

ع ه ،و  Diت اد روز پس از کش

میباعن  .تجزیتههتای

آماری با نرمافزار  SPSSانجام ع  .مقایسهی میانگی ها از طریتق

 2.2اندازهگیری صفات مرتبط با جوانهزنی

ای ت آزمتتایش در قالتتب طتترح کتتامالً تصتتادفی و بتتا  0تکتترار در

آزمون دانک صورت گرف

آزمایشگاه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشتگاه عتاه انجتام

ع ن .

ع  .برای هر سطح تابشدهتی دز اعت ه گامتا) ،ت ت اد  055بترر
سالم و در  0ظرف پتری عمارش ،و در ژرمینتاتور بتا دمتای ̊C
79

و نمودارها با نرمافزار  Excelرستم

اع هی گاما بر ویژگیهای جوانهزنی برر گیاه . . .

تأثیر دزهای مختل

 .3نتایج

اولیهی زمان مورد بررسی ،جوانه زدن که طبق فرمول محاستباتی

نتتایج تجزیتهی واریتانس جت ول  )9نشتان داد کته بتی دزهتتای

مربوطه ،با کاهش ت اد بررهای جوانه زده همراه با کاهش طتول

مختل ت

زمان کاع

اع ت هی گامتتا از نظتتر وزن تتتر ریشتتهچتته ،وزن خشتتك

ت اد روز) ،سرع

جوانهزنی کاهش مییاب .

ساقهچه و ریشهچه و نیز میانگی مت ت زمتان ،دتریب ،سترع ،

برای مشخص کردن رابطهی بی ص،ات ان ازهگیتری عت ه و

واریانس و همگنی جوانهزنی ت،اوت م نتیدار وجتود دارد .طتول

مق ار دز پرتودهی ،همبستگی بی آنها برآورد ع  .نتایج حاصتل

ساقهچه و ریشهچه نیز از جمله ص،اتی بودن که ت،اوت بی دزهتا

و

در آنها با سطح احتمال  %9م نیدار بوده اس

نشان داد که میانگی م ت زمان جوانهزنی بتا دتریب ،سترع

واریانس جوانهزنی همبستگی من،ی دارد و در سطح احتمال )%9

ج ول .)0

م نیدار اس  ،ولی همگنتی جوانتهزنتی بتا میتانگی مت ت زمتان

مطتتابق نتتتایج مربتتوط بتته بررستتیهتتای جوانتتهزنتتی ،درص ت
جوانهزنی تح

جوانهزنی همبستگی مثب

 1تابشدهی تغییر م نیداری را نشان ن اد ،اما در

و م نیدار در سطح احتمال  )%9دارد.

تتتابشدهتتیهتتای  55و  355 Gyدارای بتتیشتتتری مقتت ار بتتود

همچنی بی طول ریشهچه و طول ساقهچه همبستگی وجود ن ارد

ج ولهای  9و  .)3بته عبتارت دیگتر بتررها اگرچته جوانتهزنتی

ج ول .)0
در ای پتژوهش ،پتس از تجزیتهی رگرستیون بتا روش گتام بته

یکسان در سطوح تابشدهی اع هی گاما دارن  ،اما با افتزایش دز

)99

اع ه ،عاخصهای رع و درصت بقتای گیاههته کتاهش یافت .

گام  ،م ادلهی خطی ای ص،ات با درص جوانهزنی به عترح زیتر

تابشدهیها ،رون یکنواختی

آم که در آن متغیرها عبارتن از ،درص جوانهزنی ،)PG

جوانهزنی تح

تأثیرپریری سرع

به دس

نرخ جوانهزنی یا دریب جوانهزنی  ،)CGسرع جوانهزنی ،)CV

ن اع  ،بلکه در  955 ،55و  355 Gyبا عاه مشابه بتود ولتی در
 755 ،555 ،055 ،055 ،955و  155 Gyنستتب

یکنواختی واریانس  )VGو همگنی جوانهزنی .)UG

بتته عتتاه کتتاهش

م نیداری را نشان دادن ج ول  .)3زیرا اکثر بررها در روزهتای
جدول  .1تجزیهی واریانس تأثیر دزهای مختل
منابع تغییرات

درجه آزادی

دزهای اع هی گاما
خطای آزمایشی
دریب تغییرات )(CV%

1
35

Gp=995/070-9/167 UG+9/130 CV-9/00 CG-0/511 VG )7

اع هی گاما بر ص،ات مرتب با جوانهزنی بررهای بالنگوی عیرازی
میانگی مرب ات )(MS

وزن خشك ریشهچه

وزن خشك ساقهچه

وزن تر ریشهچه

وزن تر ساقهچه

5/55555565ns
5/55555537
90/0

*5/555599
5/5555535
97/0

*5/559
5/5559
90/0

5/559ns
5/550
90/3

 nsو * :به ترتیب غیرم نیدار و م نیدار در سطح احتمال .%5
ادامهی جدول  .1تجزیهی واریانس تأثیر دزهای مختل
منابع تغییرات

دزهای اع هی گاما
خطای آزمایشی
دریب تغییرات )(CV%

اع هی گاما بر ص،ات مرتب با جوانهزنی بررهای بالنگوی عیرازی

میانگی مرب

ات )(MS

درجه
آزادی

میانگی م ت زمان جوانهزنی

درص جوانهزنی

دریب جوانهزنی

سرع جوانهزنی

واریانس جوانهزنی

همگنی جوانهزنی

1

**5/969

65/000ns

**997/757

**959/955

**6/077

**6/119

35

5/597

09/567

90/516

91/770

9/300

9/353

03/3

00/0

97/3

96/0

00/3

09/1

 nsو ** :به ترتیب غیرم نیدار و م نیدار در سطح احتمال .%9
جدول  .2تجزیهی واریانس تأثیر دزهای مختل
منابع تغییرات

درجه آزادی

دزهای اع هی گاما
خطای آزمایشی
دریب تغییرات )(CV%

1
915

اع هی گاما بر طول ریشهچه و ساقهچه بالنگوی عیرازی
میانگی مرب ات )(MS

** :م نیدار در سطح احتمال .%9

70

طول ریشهچه

طول ساقهچه

**3/779
5/716
07/3

**9/066
5/91
07/0

مجلهی علوم و فنون هستهای9315 ،76 ،

جدول  .3مقایسهی میانگی ص،ات مرتب با جوانهزنی بررهای بالنگوی عیرازی
دز اع هی گاما

طول ساقهچه

)(Gy

طول ریشهچه

وزن تر ریشهچه

وزن تر ساقهچه

وزن خشك ساقهچه

وزن خشك ریشهچه

)(mm

)(mm

)(g

)(g

)(g

)(g

̊

0/505 ab

0/905 abcd

5/351

5/99305 ab

5/599905 c

5/5509

55

c

0/075 ab

5/33575

5/95775 abc

5/5963 a

5/550675

955

9/605 c

9/705 bcde

5/309

5/90375 a

5/590505 ab

5/550575

955

9/775 bc

0/305 abc

5/070

5/959

5/59055 ab

5/550605

055

a

0/75

5/39175

5/95705 abc

5/595075 ab

5/550005

355

9/605 c

0/005 ab

5/39705

5/5715 bc

5/595075 ab

5/55535

055

bc

9/7

9/5

5/07705

5/57605 bc

5/59065 ab

5/55055

555

bc

9/7

0/505 bcde

5/0165

5/57075 c

5/59565 ab

5/55095

755

9/605 c

9/05 e

5/0105

bc

5/5907

5/550975

155

9/005 d

9/675 cde

5/01075

5/51075 bc

9/65

0/95

a

de

abc

bc

5/513

5/596005 a

5/5507

تابشدهیهایی که حروف مشترک دارن  ،اختالف م نیداری با هم ن ارن .
ادامهی جدول  .3مقایسهی میانگی ص،ات مرتب با جوانهزنی بررهای بالنگوی عیرازی
دز اع هی گاما

میانگی م ت زمان جوانهزنی

درص جوانهزنی

دریب جوانهزنی

)(Gy

)(d

)%

)%

̊
55

9/6691 e

75 ab

65/0017 a

05/0069 a

9/7000 de

79/5 a

50/0373 b

00/0505 a

سرع

جوانهزنی

واریانس جوانهزنی

همگنی جوانهزنی

99/0775 a

7/1900 d

99/3337 a

7/7335 d

955

9/6639 e

75/5 ab

65/9135 a

05/0677 a

99/6577 a

7/6019 d

955

9/7070 de

75 ab

50/3577 b

05/6951 ab

95/7675 ab

1/0160 cd

055

9/1753 bcd

77/5 ab

59/5711 bcd

05/5935 ab

95/3037 abc

95/9001 bcd

355

9/7759 cd

71/5 a

53/0705 bc

00/0705 a

95/7077 ab

1/0697 cd

055

0/9001 ab

73 ab

07/3090 de

30/5630 bc

7/1305 cd

99/5976 ab

555

0/9555 ab

75 ab

06/5037 de

30/7576 bc

1/0975 bcd

95/7570 abc

755

0/5570 abc

67 b

07/6563 cde

30/5001 c

7/0075 d

90/9696 a

155

0/0003 a

76 ab

00/6950e

33/7770 bc

7/5755 cd

99/6517 ab

تابشدهیهایی که حروف مشترک دارن  ،اختالف م نیداری با هم ن ارن .
جدول  .4درایب همبستگی پیرسون بی ص،ات مرتب با جوانهزنی بررهای بالنگوی عیرازی

درص جوانهزنی

میانگی م ت

درص

دریب

زمان جوانهزنی

جوانهزنی

جوانه زنی

-5/117

**

-5/105

5/609

واریانس جوانهزنی

**-5/155

*5/606

سرع جوانهزنی

5/071
**

**5/155

**5/171
**-5/177

5/105

همگنی جوانهزنی

**5/777

*-5/669

**-5/773

وزن تر ساقهچه

-5/696

5/557

5/605

*

*

*

وزن تر ریشهچه

جوانهزنی

جوانهزنی

ساقهچه

ریشهچه

ساقهچه

ریشهچه

-5/070
**

دریب جوانهزنی

سرع
جوانهزنی

واریانس

همگنی

وزن تر

وزن خشك

وزن خشك

وزن خشك

طول
ریشهچه

5/737

**-5/110
*

5/759

*

-5/660

-5/660

5/505

5/665

5/559

5/563

-5/565

5/507

وزن خشك ریشهچه

5/059

5/355

-5/375

-5/979

-5/900

5/999

5/975

-5/357

وزن خشك ریشهچه

-5/977

5/570

5/963

5/350

5/363

-5/050

5/305

5/077

5/319

طول ریشهچه

-5/061

5/067

5/077

5/305

5/353

-5/307

5/011

5/010

5/060

5/055

طول ساقهچه

-5/506

5/337

5/505

5/567

5/569

-5/560

5/365

5/003

-5/050

5/910

* و ** :به ترتیب م نیدار در سطوح احتمال  %5و  %9و درایب ب ون ستاره غیرم نیدار هستن .

73

5/010

اع هی گاما بر ویژگیهای جوانهزنی برر گیاه . . .

تأثیر دزهای مختل

و

65

دتتتریب جوانتتتهزنتتتی و نیتتتز یکنتتتواختی واریتتتانس بتتتوده و %9

55

باقیمان ه ناعی از تأثیر بقیهی ص،ات و همچنی رواب غیرخطتی

05

اس  .در بررسی رابطهی رگرسیون خطی بی دز اع هی گامتا بتا

y=-5/595x + 57/309

جهش ممک اس

35

R0=5/670

صت،ات متورد مطال ته ،حت اکثر دتریب تببتی در متورد دتتریب
جوانهزنی  %67به دس

05
95

آم عکلهای  9تا .)6
در سطح ژن یتا قط تهای از کرومتوزوم و

9555

حتی در مجموعهای از ژنوم به وجود آی  .به طور کلتی هت ف از

755

655
055
دز اشعهی گاما ()Gy

055

°

°

شکل  .2رابطهی رگرسیونی بی دز اع هی گاما و دریب جوانهزنی.

ایجاد جهشهای مصنوعی به وسیلهی تتابشهتای یتونیزان ،تغییتر
ایجتاد عت ه در صت،ات کمّتی یتك واریتته از ستویا کته تحت

90
95

را مطال ته کتردهانت و مشتاه ه

7

نمودهان که درصت جوانتهزنتی در همته تتابشدهتیهتا بته طتور
م نیداری کاهش نشان داده اس
دیگر ،جوانهزنی بررها تح
پژوهش حادر مطابق

y=-5/5530x + 99/01

6

R =5/6317

0

0

] .[00در حالی که در بررستی

تابشدهی اعت هی گامتا ،مستتقل از

0

اع ه در نخود صورت میگیرد ] [05که با نتتایج

دزهای مختل

9555

دارد .همچنی طی یتك مطال تهی انجتام

755

655
055
دز اشعهی گاما ()Gy

°

055

°

شکل  .3رابطهی رگرسیونی بی دز اع هی گاما و یکنواختی جوانهزنی.

ع ه بر  7واریته برنج این یکا و ژاپونیکا ،کاهش طول گیاههتهی
در پتتژوهش حادتتر ،طتتول ریشتتهچتته و س تتاقهچ تتهی بترره تتای

05

تح

تتابشدهتی عتت ه بتا اعت هی گامتا ،ت،تتاوت م نتیدار در ستطح

35

احتمتال  %9را نشتان داد ،ولتی ایت تغییترات در دزهتای مختلت
مت،اوت اس

05

y=-5/5939x + 03/169

و با افزایش یا کاهش دز ،رابطهی مستقیمی نت ارد.

R0=5/6551

پژوهشگران دیگر با کاربرد اع هی گاما و موتاژن عیمیایی اتیل
متتان ستول،ونات ) (EMSدر نختود بته سته یت  )90موتتان بتا

95
°

9555

عملکترد بتا و تغییتر بترخی ص،تات مورفولوژیکی نظیر افزایش

755

655
055
دز اشعهی گاما ()Gy

055

شکل  .4رابطهی رگرسیونی بی دز اع هی گاما و سرع

°

جوانهزنی.
5/90

90

7
y=5/5530x + 7/1306

6

R0=5/5107

0
0

9555

755

055
655
دز اشعهی گاما ()Gy

055

°

همگنی جوانهزنی (یکای دلخواه)

95

5/90
5/9
5/57
y=-5/55553x + 5/9957

5/56

R0=5/5573

5/50
5/50

°

9555

755

055
655
دز اشعهی گاما ()Gy

055

°

°

شکل  .5رابطهی رگرسیونی بی دز اع هی گاما و وزن تر ریشهچه.

شکل  .1رابطهی رگرسیونی بی دز اع هی گاما و همگنی جوانهزنی.

70

وزن تر ریشهچه ()g

90

سرعت جوانهزنی (یکای دلخواه)

].[06

55

تأثیر اع هی گاما در همه موارد گتزارش عت ه است

یکنواختی جوانهزنی (یکای دلخواه)

یك یا چن ژن نزدیك به هم میباع ] .[03پژوهشگران ،تنتوع

90

تابشدهی اع هی گاما بوده اس

ضریب جوانهزنی (یکای دلخواه)

 %11تغییرات درص جوانهزنتی ناعتی از همگنتی ،سترع

75

مجلهی علوم و فنون هستهای9315 ،76 ،

0
9/5

y=5/5556x + 9/750
R0=5/6779

9
5/5

میانگین مدت زمان جوانهزنی ()d

0/5

دس

جهشزا ،پیشنهاد میعود با کنترل عرای تابشدهی مثل رطوب
برر ،کش

755

9555

055
655
دز اشعهی گاما ()Gy

بررها بالفاصله پس از تابشدهتی بتررها -بته منظتور

افزایش بازدهی و سودمن ی جهشزایی از اع هی گاما به عنتوان
موتاژنی مناسب در پژوهشهای بتالنگو و ستایر گیاهتان استت،اده
عود .ی های موتان به دلیتل آثتار ناهنجتار اعت هی گامتا دارای

°
055

آم ه در ای پژوهش ،و همچنی گران بودن مواد عیمیایی

مق اری عقیمی هستن  ،و نسب

°

برای اصالح عملکرد ای

شکل  .6رابطهی رگرسیونی بی دز اع هی گاما و میانگی م ت زمان جوانهزنی.

به عاه عملکرد کمتری دارن .

ی ها میتوان با تالقی برگشتی نسب

به انتقال ژن اق ام کرد و یا مج داً با موتاسیون نسب

بته کتاهش

یا حرف عقیمی اق ام کرد .درص جوانهزنی با وجود ایت کته بتا
دز اع ه گاما همبستگی دارد ،اما ص،

ان ازه و ت اد دانه ،برگچه ،گلها ،غالف و بررها و هتمچنتی
افزایش عملکرد و پوعش برر سخ

دس

مناستبی جهت

ت یتی دز

مطلوب نیس  ،زیرا که درص جوانهزنی در ستطوح مختلت

یافتن  .بررستیهتای

دز

آنهتا نشتان داد کته ایت موتتانهتا در دزهتای  055 Gyموتتان

تابشدهی اع هی گاما تقریباً یکسان بتود و اختتالف م نتیداری

 PUSA-212بتتتتتا ویژگتتتتتی افتتتتتزایش انتتتتت ازهی دانتتتتته،

ن اع  .به عبارت دیگر ،اکثر بتررهای تتابشدهتی عت ه جوانته

بتتته عتتتاه ) و 055 Gy

میزنن  ،اما در طتول فراینت رعت  ،بته دلیتل وقتوع جهتشهتای

موتان  PUSA-212Cبا ویژگتی دو برابتر عت ن ت ت اد بتررها،

کشن ه ،از بی میرون  .از جملهی ای گونه جهشها میتوان بته

بتترگچتتته ،گتتتلهتتتا و غتتالف نستتتب

غالفها ،گلها و برگها و افزایش عملکرد نسب
دس

بیرنگی

به عاه ) بته

)93

اعاره نمود که به دلیتل فقت ان ستبزینه ،گیتاه از بتی

میرود .بنابرای برای ت یی دز مناسب بهتر اس

میآین ] .[7بی ت اد آسیبهای فیزیولتوژیکی ناعتی از

از ص،اتی مانن

طول ساقه و ریشه است،اده عود .در ای میان بته دلیتل حساستی

موتاسیون بتا فراوانتی موتاستیون ،همبستتگی بتا یی وجتود دارد.

به ساقه در برابر پرتوهتا ،انت ازهگیتری طتول

بنابرای قبل از آزمایشهای اصلی ،بای واکنش گیاه را به موتاژن

بیشتر ریشه نسب

مشتتخص کتترد .ب ته طتتور کلتتی بتتا افتتزایش دز ،آستتیبهتتای

ساقه به منظور ت یی دز مطلوب ،مناسبتر میباع .

فیزیولوژیکی بیشتری در نسل اول مشاه ه میعود ،کته از میتان
پینوشتها

آنها کاهش طول گیاهچه ،عاخص بسیار مناستبی بترای بیتان اثتر
اعت ه اس ت

1. Mucilage
2. Genotype
3. Coleoptile
4. Gamma Cell 220
5. Germination Percentage
6. Germination of Coefficient
7. Mean Germination Time
8. Germination Rate
9. Germination Variance
10. Germination Homogeneity
11. Stepwise
گیاهی که هنوز رقم یا واریته) نش ه اس 12. .

] .[07اثتتر تتتابشدهتتی جهتتشزا عمومتاً بتته وستتیلهی

پارامترهایی مانن درص جوانهزدن ،طول گیاههه و باروری بترر
ان ازهگیری میعود .درص جوانهزنی ،م یار مناسبی برای ت یتی
اثر دز نیس

زیرا اغلب بررها پس از تابشدهی جوانه متیزننت ،

اما پس از مت تی از بتی متیرونت  .بنتابرای کتاهش رعت گیتاه،
درص بقا ،ان ازهی سطح برگ ،رع در مرحلهی گیاههه ،میزان
عقیمتی و درصت پنجتههتای بتارور در گیتاه کامتل متیتواننت

13. Albinism

م یارهای مناسبی برای ان ازهگیری آثار پرتو باعن ].[07
 .4نتیجهگیری
از آنجا که تابشدهی بررها بتا اعت هی گامتا در ستازمان انترژی
اتمی ایران با هزینهی ناچیز انجام میگیرد ،و با توجه به نتایج بته
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