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ایجاد جهش در صفات مرتبط با خورجین در ارقام کلزا با استفاده از اشعهی گاما
*محمدحسین فتوکیان
 تهران ـ ایران،95955-951 : صندوق پستي،دانشگاه شاهد، دانشکدهی علوم کشاورزی،گروه زراعت و اصالح نباتات

 بذر هر بوته در،M8  در نسل. تیمار شدند6888Gy  و6888 ،288 ،°  با اشعهی گاما در دزهایRGS003  بذور ارقام کلزای ساری گل و:چکیده
 الین موتان از رقم ساری گل و62  در این نسل تعداد.یک ردیف جداگانه کشت شد و کلیهی بوتههای هر الین در طول فصل زراعی بررسی شدند
 تعداد خورجین و زمان گلدهی به دست، با توجه به تغییرات مشاهده شده در صفات زراعی مانند طول خورجینRGS003  الین موتان از رقم68
 ولی این تفاوت برای عقیمی بذر معنیدار، مشاهده شد%6  تفاوت معنیدار در سطح احتمال، بین دزهای اشعهی گاما از نظر عقیمی دانهی گرده.آمد
 و ساری گل به ترتیب درRGS003  بیشتر موتانهای به دست آمده در ارقام. مشاهده شد288Gy  حداکثر عقیمی دانهی گرده در دز.نبوده است
 موتان های به دست آمده در هر دو رقم کلزا برای صفاتی مانند تعداد خورجین در ساقهی،M9  در نسل. به دست آمدند288Gy  و6888 دزهای
. وزن هزار دانه و طول دورهی گلدهی تغییرات داشتند، تعداد دانه در خورجین، طول خورجین، تعداد خورجین در بوته،اصلی

 موتان، طول خورجین، کلزا، جهش مصنوعي، اشعهی گاما:کلیدواژهها

Induction of Mutation for Traits Related to Pod in Rapeseed
(Brassica Napus L.) Cultivars Using Gamma Rays
M.H. Fotokian*
Croup Science and Plant Breeding Department, Faculty of Agriculture, Shahed University, P.O.Box: 18155-159, Tehran-Iran

Abstract: The grains of cultivars Rapeseed Sarigol and RGS003 were irradiated with gamma rays at
doses 0, 800, 1000 and 1200 Gary (GY). For M2 generation, the grain of each plant was cultivated in a
separate row and all plants were individually investigated during cultivation. According to the observed
changes in agronomic traits such as pod length, the number of pods and flowering during M2 generation,
18 and 12 candidate mutant lines were obtained from Sarigol and RGSOO3, respectively. The differences
among gamma rays doses were not statistically significant for seed sterility, while they were significant for
pollen sterility at the level of 1%. Maximum pollen sterility was observed in 800 GY. Induced mutations in
RGS003 and Sariglo cultivars were mostly obtained in 1200 and 800 GY, respectively. The M3 mutant
lines in both Rapeseed cultivars contained a variation on traits such as the number of pod per the main
stem, the number of pod per plant, pod length, the number of grain per pod, grain weight and flowering
duration.
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 .9مقدمه

جهشهای مصنوعی و طبیعی در ترکیب با روشهای اصالح

با توجه به اینکه بیش از  %38روغن خوراکی کشور از طریق

نبات کالسیک برای تغییر ترکیب روغن و افزایش عملکرد

واردات فراهم میشود ،لزوم برنامهریزی بلندمدت و منسجم با

استفاده شدهاند ] .[69شو و همکاران ] [64در مطالعهی اثر اشعه-

هدف نیل به خودکفایی در تولید روغن خوراکی غیر قابل انکار

ی گاما با دزهای  688 ،688و  658Gyدر بذور دو الین کلزا

خواهد بود .در سالهای اخیر ،به دلیل توجه بیشتر به توسعه و

 786و  382مشاهده کردند که با افزایش دز اشعهی گاما ،میزان

ترویج کلزا ،سطح زیر کشت آن افزایش قابلمالحظهای یافته

جوانهزنی کاهش مییابد .آنها همچنین کاهش رشد و ارتفاع

است .ویژگیهای خاص گیاه کلزا و سازگاری آن با شرایط

گیاه را در نسل  M6مشاهده کردند .از بین صفات کمّی مطالعه

مختلف آب و هوایی ایران ،اهمیت این محصول را بیشتر کرده

شده ،ارتفاع شاخهی فرعی اولیه نسبت به بقیه دارای حساسیت

است ]. [6

بیشتری نسبت به اشعهی گاما بوده است .ارتفاع گیاه و ارتفاع

فعالیتهای به نژادی بر پایهی تنوع و گزینش بنا شده است.

شاخههای فرعی اولیه در بوتههای نسل  M8در تیمار 688Gy

تنوع ژنتیکی در گیاهان میتواند به صورت طبیعی و یا مصنوعی

الین  382کاهش یافت ولی تعداد شاخههای فرعی اولیه افزایش

ایجاد شود .از آنجا که فراوانی تنوع طبیعی ناچیز است و سرعت

یافته بود و عملکرد دانه بوتهها تغییری پیدا نکرد .در نسل ،M8

آن نیز کند است ،به نژادگر از تنوع مصنوعی اســتفاده میکند.

موتانهای با کاهش ارتفاع شاخههای فرعی اولیه به دست آمدند

تنوع مصنوعی از طریق دورگگیری مصنوعی ،جهشهای

که با توجه به مطالعات انجام شده در نسلهای بعدی ،از نظر

مصنوعی ،پلیپلوئیدی و کشت بافت یا سلول و یا با استفاده از

اصالحی با ارزش بودند .چن و همکاران ] [65بذور

تکنیکهای مهندسی ژنتیک حاصل میشود ]  .[9 ،8پژوهشگران

الینهای کلزای  716و  598را با اشعهی گاما در دزهای ،288

برای القاء جهش از مواد فیزیکی و شیمیایی استفاده میکنند .از

 6888و  6888Gyتیمار دادند و نتیجه گرفتند که اشعهی گاما

عوامل فیزیکی میتوان به اشعهی یونیزهکننده مانند گاما که

درصد جوانهزنی بذر ،کیفیت بذر و صفات مهم زراعی را تحت

بیشترین کاربرد را در اصالح جهش مصنوعی دارند استفاده

تأثیر قرار میدهد .با افزایش دز ،درصد جوانهزنی کاهش یافت و

کرد ] .[4قسمتهای مختلف گیاه مثل کل گیاه ،بذر ،دانهی

از این نظر الین  598نسبت به الین  716تحمل بیشتری داشته

گرده و مریستمها میتوانند تحت تیمار مواد جهشزا قرار گیرند.

است .ارتفاع بوته و طول شاخهی اولیه در نسل  M8کاهش ،ولی

در گیاهانی که تکثیر جنسی دارند تیمار بذر با مواد جهشزا

وزن هزار دانه تغییر نیافته بود .دزهای  288و  6888Gyباعث

معمولترین روش است.

افزایش روغن دانه شدند و مقدار اولئیک اسید و اروسیک اسید

روش اصالح از طریق جهش برای خیلی از گیاهان با موفقیت

به طور آشکاری تغییر یافتند.

قابل توجه همراه بوده است ] .[68 ،9تا سال  8888میالدی ،حدود

هدف از انجام این آزمایش ،القاء جهش در صفات مختلف

 8858واریتهی موتان از طریق این روش در گونههای مختلف

ارقام کلزای ساری گل و  RGS003به ویژه صفات مربوط به

گیاهی اصالح شدند که  6525موتان به طور مستقیم ،و بقیه در

عملکرد دانه (خورجین) بوده است.

استفادهی غیرمستقیم از طریق بهکار بردن موتانها در تالقیها
معرفی شدند .تعداد واریتههای موتانی که اصالح و معرفی شدند
()6

و در پایگاه اطالعاتی

 .2مواد و روشها
 9.2مواد گیاهي و پرتوتابي

واریتههای موتان تا قبل از پایان سال

 8888میالدی ثبت شدند به  8858موتان میرسد .تقریباً نیمی از

بذور ارقام کلزای ساریگل و  RGS003که از بخش دانههای

این واریتهها ( 6863واریته) طی  65سال قبل از آن معرفی شدند

روغنی مؤسسهی اصالح و تهیهی نهال و بذر کرج فراهم شده

].[68 ،66

بودند ،با اشعهی گاما در دزهای  6888 ،288 ،°و 6888Gy
18

پرتوتابی شدند .عمل پرتوتابی با چشمهی  Coسازمان انرژی

در بین گیاهان دانه روغنی شاید بیشترین توجه از نظر
اصالح موتاسیونی به کلزا و آفتابگردان شده است که در آن
71
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اتمی ایران انجام گرفت .بذور پرتوتابی شده در مزرعهی

در زمان رسیدن بذر بوتههای نسل  ،M6تعدادی از بوتهها به

تحقیقاتی دانشکدهی علوم کشاورزی دانشگاه شاهد کشت شدند.

تصادف از هر تیمار -تکرار انتخاب و بذور (بذور  )M8آنها به

 2.2کاشت بذر  M9و مراحل داشت

طور جداگانه برداشت شد .بذور شاهد (بذور تیمار نشده به تعداد

کاشت بذر در پشتههای به عرض  98cmو طول  5mو فاصلهی

 1خط از هر رقم) و بذور ( M8به تعداد  158خط که  963خط

دو پشتهی  18cmانجام گرفت .عملیات شخم زمین و مراحل

از  RGS003و  995خط از ساری گل) در خطوطی به طول 8m

کاشت و داشت طبق عرف منطقه انجام گرفت .این آزمایش به

و عرض  58cmکشت شدند .در نسل  M8از هر یک از ارقام

صورت فاکتوریل با طرح پایهی کامالً تصادفی اجرا شد .فاکتور

ساریگل و  RGS003به ترتیب  62و  68الین موتان از دزهای

اول ارقام کلزا (ساریگل و  )RGS003و فاکتور دوم دزهای

مختلف اشعهی گاما به دست آمدند که مطالعهی آنها به همراه

اشعهی گاما ( 6888 ،288 ،°و  )6888Gyبوده است .هر واحد

شاهد در نسل بعدی ( (M9انجام گرفت.

آزمایشی در نظر گرفته شده برای یک ترکیب تیماری حدود
 58m8بوده است .با توجه به اینکه تعداد ترکیب تیماری 2

 6.2مطالعات نسل M3

ترکیب از ارقام کلزا و دزهای اشعهی گاما بوده است ،هر ترکیب

بذرهای  M8به همراه شاهد در مزرعهی پژوهشی مرکز تحقیقات

به  85قسمت تقسیم شد و به عنوان  85تکرار در نظر گرفته شد.

کشاورزی استان مازندران -ساری بررسی شدند .بذور هر تودهی
بذر در  4خط  8متری کشت شد .همهی بوتهها از نظر صفاتی

 3.2برآورد درصد عقیمي دانهی گردهی نسل M9

مانند تعداد خورجین در ساقهی اصلی ،تعداد خورجین در بوته،

تعداد  85بوته در مرحلهی گلدهی به تصادف از هر ترکیب

طول خورجین ،تعداد دانه در خورجین ،وزن هزار دانه و طول

تیماری -تکرار ،و از هر بوتهی هم  5گل به تصادف از ساقهی

دورهی گلدهی در این نسل مطالعه شدند.

اصلی انتخاب شدند .غنچههای گل برداشت شده در الکل %18و
در یخچال نگهداری شدند .مطالعهی تعداد دانههای گردهی عقیم

 7.2تجزیه و تحلیل آماری

با استفاده از محلول یدید پتاسیم  %6و با استفاده از میکروسکوپ

تجزیهی واریانس و آزمون مقایسهی میانگین (آزمون دانکن)،

(بزرگنمایی  )48در آزمایشگاه ژنتیک و اصالح نباتات

همبستگی پیرسون بین صفات و همچنین آزمون  tبا نرمافزار

دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد انجام شد .درصد عقیمی از

 SPSSانجام گرفت .نمودارها با نرمافزار  Excelترسیم شدند.

تقسیم تعداد دانههای گردهی عقیم به تعداد کل دانه گرده
برآورد شد ] .[61برای تجزیهی آماری از میانگین  5گل استفاده

 .3نتایج و بحث

شد.

 9.3ثأثیر اشعهی گاما در عقیمي دانهی گرده و عقیمي بذر

بین دو رقم کلزای مورد مطالعه از نظر عقیمی دانهی گرده و

 4.2برآورد درصد عقیمي بذر نسل M9

عقیمی بذر تفاوت معنیدار مشاهده نشد (جدول  .)6بین دزهای

در مرحلهی رسیدن دانه ،تعداد  85بوته به تصادف از هر ترکیب

اشعهی گاما از نظر عقیمی دانهی گرده تفاوت معنیدار در سطح

تیماری -تکرار انتخاب و از هر بوته نیز  68خورجین بذری به

احتمال  %6مشاهده شد ولی این تفاوت برای عقیمی بذر معنیدار
نبوده است .اثر متقابل ارقام کلزا و دزهای اشعهی گاما اثر معنی-

طور تصادفی از ساقهی اصلی برداشت شد .از تقسیم تعداد عدم

دار آماری برای دو صفت مورد مطالعه نداشتند.

تشکیل بذر بر تعداد کل بذری که باید در هر خورجین تشکیل

از نظر عقیمی دانهی گرده و عقیمی بذر رقم  RGS003در

شود ،درصد عقیمی بذر برآورد شد .تجزیهی آماری با استفاده از

مقایسه با رقم ساریگل نسبت به اشعهی گاما حساستر بوده است

میانگین  68خورجین استفاده شد.

(جدول .)8
حداکثر عقیمی دانهی گرده در دز  288Gyایجاد شد (جدول

 5.2مطالعات نسل M2

 .)9تفاوت بین دزهای  6888و  6888Gyاز نظر عقیمی دانه گرده
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 RGS003از نظر درصد عقیمی دانهی گرده نسبت به اشعهی

معنیدار نبوده است .گرچه تفاوت بین دزهای اشعهی گاما از نظر

گاما حساستر از رقم ساریگل است .تفاوت درصد عقیمی دانه-
ی گرده و عقیمی بذر این دو رقم در دز  6888Gyبه حداکثر
میرسد (شکل  RGS003 .)6ساری گل

عقیمی بذر معنیدار نبوده است ولی با افزایش دز ،مقدار عقیمی
بذر نیز افزایش یافته است (جدول .)9
جدول  .9نتایج تجزیهی واریانس اثر اشعهی گاما بر عقیمی دانه گرده و

RGS003

عقیمی بذر در نسل M6

19.8

9.2 39.9/3

RGS003

3/6
68/3

88/3
85/4

ساریگل

28.4/4

1.7

1200

800

دزهای اشعهی گاما )(Gy

دزهای اشعه گاما (گری)
 800RGS003ساری گل

دزهای اشعه گاما (گری)

RGS003

5

°0

0°

288
1.3

1000

1000

61.3/9

5

5

0
0

ساری گل

9535

83/2
29.8

29.8

85
25.7/7

بنابراین آزمون مقایسهی میانگین انجام نگرفت.

8822.4
/4

جدول  .3نتایج مقایسهی میانگین عقیمی دانهی گرده و عقیمی بذر در بوتههای M6

22.4

عقیمی بذر ()%
عقیمی دانهی گرده ()%
دز اشعهی گاما (گری)
86/7
6/5c
شاهد
89/7
62/1a
288
85
2/2b
6888
81/6
66/6b
6888
حروف غیرمشابه در هر ستون به معنی اخـتالف معنـیدار در سـطح احتمـال %6
است .تفاوت بین سطوح مختلف اشعهی گاما از نظر عقیمی بذر معنیدار نبـوده
است (جدول  )6و بنابراین آزمون مقایسهی میانگین انجام نگرفت.

6888

1200

1200

84
24.4/4

24.4

6888

1000

8621.8
/2

88
22

21.8
86/5
21.5

22

21.5

288

800

دزهای اشعه گاما )(Gy

 1000دزهای اشعه گاما (گری)800

°

0

35
85
2530
88
20

25

6515

20

6810

عقیمي دانه ()%

بین ارقام از نظر صفت فوق تفاوت معنیداری وجود نداشت (جدول  )6و

8525.4
/4

25.4

25.7

9830
عقیمی دانه ()%
عقیمی دانه ()%

ارقام کلزا

عقیمی دانهی گرده ()%

1.7
10

6888

1200

بوتههای M6

17.4

68
10

6/7

8.4
6888

جدول  .2میانگین درصد عقیمی محاسبه شده از طریق دانهی گرده و بذر در

15

عقیمی دانه گرده ()%

38

15.3

نیستند.

67
17.4/4

9.2/

9.9

20

65
15

عقیمی دانه گرده ()%

درجهی آزادی
منابع تغییرات
عقیمی دانهی گرده عقیمی بذر
8/81
8/867
6
ارقام کلزا )(A
8/891
** 8/842
9
دز اشعهی گاما )(B
8/897
8/887
9
A×B
8/862
8/866
675
خطای آزمایش
** :معنیدار در سطح احتمال  .%6میانگین مربعات بدون عالمت معنیدار

15.3/9
65

25

88
20

عقیمي دانه گرده ()%

63/2
19.8

میانگین مربعات )(MS

عقیمی بذر ()%

ساری گل

8525

15
55
10
°05

0

0

شکل  .9اثر متقابل ارقام کلزا و دزهای اشعهی گاما از نظر درصد عقیمی
دزهای اشعه گاما (گری)

دانهی گرده و عقیمی بذر در نسل .M6

معموالً میزان و نوع عقیمی در نسل  M6تا اندازهای از عقیمی

رقم  RGS003از نظر عقیمی بذر نسبت به رقم ساریگل
حساستر بوده است که البته این موضوع در تیمار شاهد زیاد
مطرح نیست ولی در تیمار پرتوی به ویژه در دزهای  288و

نسلهای بعد متفاوت است و به احتمال زیاد فقط بخشی از عقیمی
نسل  M6قابل توارث است و به نسلهای بعدی منتقل میشود.
عقیمی عالوه بر دالیل ژنتیکی که ناشی از آسیبهای

 6888Gyحساسیت  RGS003نسبت به ساری گل برای عقیمی
بذر که نمادی از وقوع ناهنجاریهای کروموزمی در اثر تیمار
پرتوی است بیشتر مشاهده شده است (شکل .)6
اثر متقابل ارقام کلزا و دزهای اشعهی گاما با وجود اینکه از
نوع تغییر در ترتیب است ،ولی به دلیل کافی نبودن مقدار آن ،این
تأثیر معنیدار نشده است و نشاندهندهی آن است که دو فاکتور
اشعهی گاما و ارقام از نظر عقیمی دانهی گرده و عقیمی بذر
مستقل از همدیگرند .به استثای دز  ،288Gyدر بقیهی موارد،
درصد عقیمی دانهی گرده  RGS003بیشتر از ساریگل بوده
است و با این نتایج میتوان چنین نتیجه گرفت که رقم

فیزیولوژیکی است با توجه به زمینهی ژنتیکی ،به شرایط تیمار با
مواد جهشزا ،نوع و دز جهشزا بستگی دارد .حتی در استفاده از
یک دز ،میزان عقیمی از یک گیاه به گیاه دیگر و از یک گل
آذین به گل آذین دیگر متفاوت است ،که نشاندهندهی تأثیر
تصادفی جهشزاها در نوع و فراوانی آسیبهای ژنتیکی و
فیزیولوژیکی است .برای اهداف اصالح ژنتیکی گیاهان ،معموالً
عقیمی کم و فراوانی باالی جهش زنده مدنظر است .به طور کلی
عقیمی ناشی از اشعهی گاما به خاطر جهش کروموزمی به ویژه
نقصانهای کوچک( )8یا جابهجایی( )9است ].[61
72
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حالیکه کاهش جوانهزنی ،بیشتر به خاطر آسیبهای

معموالً با افزایش دز جهشزا ،درصد عقیمی نیز افزایش
مییابد و بین فراوانی جهش و عقیمی با دز تا اندازهای همبستگی

فیزیولوژیکی و تأخیر در تقسیم میتوز است ].[61

وجود دارد و بعد از آن به دلیل مرگ و میر زیاد ناشی از افزایش

 2.3الینهای موتان نسل M3

در هر دو رقم کلزای مورد مطالعه و در همهی تیمارهای اشعهی

دز یا عقیمی ،فراوانی جهش نیز کاهش مییابد .بین درصد

گاما ،الین موتان مشاهده شد (جدولهای  4و .)5

جوانهزنی ،و درصد عقیمی همبستگی اندکی وجود دارد ،زیرا
عقیمی عمدتاً ناشی از ناهنجاریهای کروموزمی و ژنی است ،در

جدول  .4متوسط صفات مطالعه شده در الینهای موتان  M9در کلزای رقم RGS003
دوره گلدهی
تعداد دانه در
تعداد خورجین
تعداد خورجین
دز اشعهی گاما
شمارهی الین
وزن هزار دانه
طول خورجین
(روز)
خورجین
در بوته
در ساقهی اصلی
()Gy
موتان
)(g
)(cm
92
*9/973
**67
1 ns
**674
**98
6888
6
44
*9/956
**63
**4/75
**665/5
*95/5
6888
8
49
**4/757
**88/1
**7
*675/5
*91/5
6888
9
48
*9/946
*86/8
**1/7
**27/5
**96
6888
4
48
9/149 ns
**61
1 ns
**688/5
**94/5
6888
5
48
9/728 ns
89/1 ns
1/85 ns
**646
**44
6888
1
93
**9/891
**82/2
**7
**15/5
92/5 ns
288
7
48
*9/927
**65
5/2 ns
**882/5
49/5 ns
6888
2
48
*9/945
**99/8
1/85 ns
**661/5
*95/5
6888
3
48
**9/887
*88/5
*1/5
**635
**56/5
6888
68
46
**4/682
*87
**7/85
**686/5
*95
6888
66
93
9/51 ns
**86
1 ns
**649/1
93/5 ns
6888
68
95
9/553
84/86
5/3
615/2
48/6
شاهد
°
* ** ،و  :nsبه ترتیب معنیدار در سطوح احتمال  %5و  %6و غیرمعنیدار .مقایسهی میانگین با شاهد با آزمون  tانجام گرفته است .برای صفت مربوط به دوره گلدهی
به دلیل اینکه تکرار وجود نداشت ،مقایسهی میانگین انجام نگرفت.
جدول  .5متوسط صفات مطالعه شده در الینهای موتان  M9در کلزای رقم ساری گل
شمارهی الین
موتان
69
64
65
61
67
62
63
88
86
88
89
84
85
81
87
82
83
98
شاهد

دز اشعهی گاما
()Gy
288
288
288
6888
288
6888
288
288
288
288
288
288
288
6888
288
6888
288
288
°

تعداد خورجین
در ساقهی اصلی
**88/5
**84
**85
**96/5
**86
**48/5
**92
**83
48 ns
**97/5
*48/5
*58
45 ns
47 ns
*48
45/5 ns
**57/5
*49/5
47/9

تعداد خورجین
در بوته
**659/5
**34/25
**23/5
**619
**621
**658/5
**678
**687/5
*885
**618
**638/5
*853
**638/5
**886
**618/5
*881/5
**614
891 ns
846/1

طول خورجین
)(cm

**5/5
**5/7
**5/85
1/5 ns
**4/2
**5/2
**5/75
**7/85
**5
*1
**5/85
**5/85
**4/5
**5/2
**5/5
*1
*7
**5/85
1/4

73

تعداد دانه در
خورجین
86/5 ns
86 ns
**61
**81/4
**64/4
**84/8
86/1 ns
88/4 ns
*62/2
88/1 ns
**67/1
86 ns
86 ns
**67
**84
**87/5
86/4 ns
**85
88/8

وزن هزار دانه
)(g

9/535 ns
*4/852
**9/697
**9/648
9/469 ns
**8/549
*9/895
**4/858
*9/156
*9/126
9/464 ns
**9/661
*9/166
**8/623
9/414 ns
**8/59
*9/389
9/465 ns
9/476

دوره گلدهی
(روز)
93
97
48
49
95
99
83
91
98
94
98
99
96
99
94
94
91
98
92
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* ** ،و  :nsبه ترتیب معنیدار در سطوح احتمال  %5و  %6و غیرمعنیدار .مقایسهی میانگین با شاهد با آزمون  tانجام گرفته است .برای صفت مربوط به دوره گلدهی
به دلیل اینکه تکرار وجود نداشت ،مقایسهی میانگین انجام نگرفت.
 9.2.3الینهای موتان نسل  M3در رقم RGS003

روز) حدود یک هفته زودرستر بوده است .طول دوره گلدهی

در نسل  M9تعداد  68الین موتان کاندید مطالعه شدند که بیش-

این الین  2روز بیشتر از شاهد بوده است .البته باید توجه کرد

تر آنها از تیمار  6888Gyاشعهی گاما به دست آمدند (جدول .)4

که زودرس کردن کلزا به ویژه رقم  RGS003که در استان

حداکثر تعداد خورجین ساقهی اصلی در الین موتان شمارهی 68

مازندران و بخشی از استان گلستان سازگار است ،میتواند در

با  56/5خورجین به دست آمد که نسبت به شاهد (48/6

شالیزار به ویژه در فصول پاییز و زمستان به دلیل بدون استفاده

خورجین) دارای تفاوت معنیدار در سطح احتمال  %6بوده است

بودن شالیزارها کشت شود .این کار یعنی کشت کلزا بعد از

(جدول  .)4در الین موتان شمارهی  2که در آن تعداد خورجین

برداشت برنج نه تنها منبع مناسبی برای بهبود اقتصاد شالیکاران

ساقهی اصلی با شاهد اختالف معنیداری دارد ،تعداد خورجین

خواهد بود ،بلکه باعث تنوع در اکولوژی شالیزارها نیز خواهد

در بوته ( 882/5خورجین) نسبت به سایر الینهای موتان

بود و میتواند در خواص شیمیایی خاک اثر مثبت بگذارد.

 RGS003بیشترین تعداد است و با شاهد نیز اختالف معنیدار
دارد .این شاید به علت فاصلهی کم بین خورجینها در شاخههای

 2.2.3الینهای موتان نسل  M3در ساریگل

فرعی باشد زیرا تعداد خورجین در ساقه اصلی در این الین نیز

در نسل  ،M9تعداد  62الین موتان کاندید مطالعه شدند که بیش-

بیشتر از شاهد بوده است.

تر آنها از تیمار  288Gyاشعهی گاما به دست آمدند (جدول .)5

طول خورجین در الین موتان شمارهی  3که در دز 6888Gy

از دزهای  6888و  6888Gyنیز الین موتان به دست آمد و این

اشعهی گاما به دست آمده است ،گرچه با شاهد دارای اختالف

نشان میدهد که دزهای اشعهی گامای مورد مطالعه برای القاء

معنیدار نبود ،ولی متوسط تعداد دانه در خورجین در این الین

موتان در کلزا مناسبند و البته در این راستا شاید موضوع تفاوت

( 99/8بذر) بیشتر از شاهد ( 84بذر) بوده ،و اختالف آنها نیز

بین

معنیدار است (جدول  .)4نتایج به دست آمده از این گزارش

ژنوتیپهای مختلف یک گونه از نظر واکنش به یک دز نیز

نشان میدهد که تعداد بذر در خورجین میتواند با وجود

میتواند مدنظر قرار گیرد .این مطلب یعنی تفاوت واکنش ارقام

کوچکتر بودن طول غالف ،بیشتر باشد.

مختلف یک گونه به دزهای مواد جهشزا در گزارشهای
مختلف ارائه شده است ].[89-61

در الین موتان شمارهی  9در  RGS003که بوتهها به هنگام
رسیدن فیزیولوژیکی بذر نیز سبز بودند ،حداکثر وزن هزار دانه

الینهای موتان  88 ،86و  87تعداد خورجین کمتری در

( )4/75 gبه دست آمد .وزن هزار دانه در الین موتان شمارهی 3

بوته نسبت به شاهد دارند و علت آن هم وجود تعداد خورجین

که بیشترین تعداد دانه در خورجین را در مقایسه با شاهد و سایر

کمتر در شاخههای فرعی بوده است .تعداد خورجین در شاخهی

الینهای موتان در  RGS003دارد ،نسبت به شاهد کمتر بود و

اصلی در این الینهای موتان نیز کمتر از شاهد بوده است.

این میتواند به دلیل رقابت بین بذرها و وزن کمتر هر دانه باشد.

همبستگی بین تعداد خورجین در بوته با تعداد خورجین در

گرچه حداکثر تعداد دانه در خورجین در الین موتان  3در تیمار

شاخهی

اصلی

 6888 Gyرقم  RGS003به دست آمد ،ولی طول خورجین در

معنیدار و مثبت بوده است ولی ارتباط بین این صفات در الین-

این الین ( )1/85 cmنسبت به حداکثر طول خورجین ()7/85 cm

های موتان  88 ،86و  89دارای روند مثبت نبوده است .در بیشتر

که در الینهای موتان  66و  88مشاهده شده است به طور

الینهای موتان ساری گل مورد مطالعه ،تعداد خورجین در

قابلتوجهی کمتر بوده است .الین موتان شمارهی  9که در زمان

شاخهی اصلی کمتر از شاهد بوده است.

رسیدن دانه رنگ برگ و ساقهی آن تقریباً سبز بوده است ،کم-

به استثنای الین موتان شمارهی  84که از تیمار  288Gyاشعه-

ترین زمان رسیدن را ( 622روز) دارد و نسبت به شاهد (634

ی گاما به دست آمده است و بیشترین تعداد خورجین در بوته

7
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( 853خورجین) را دارد ،بقیهی الینهای موتان تعداد خورجین

جهشزاهای فیزیکی و شیمیایی در دنیا اصالح شدهاند .در خیلی

کمتری از شاهد ( )846/1دارند طوری که تفاوت همهی آنها

از مراکز تحقیقات کشاورزی دنیا از روش اصالح موتاسیون برای

نسبت به شاهد معنیدار بوده است و در این میان تنها الین موتان

اصالح تعداد زیادی از گیاهان زراعی به طور موفقیتآمیزی

شمارهی  98با شاهد اختالف معنیدار نداشته است.

استفاده شده است ].[98-84 ،61 ،68 ،3 ،4

طول خورجین در همهی الینهای موتان مورد مطالعه در

برخی از محققین معتقدند که اصالح نباتات از طریق

ساریگل از شاهد کمتر بودند ولی مقدار این صفت نه تنها در

موتاسیون را نباید تنها راه اصالحی دانست ،بلکه آن را باید یک

الینهای موتان  88و  83بیشتر از شاهد بود ،بلکه با آن اختالف

وسیلهی اضافی دیگر به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی ،شکستن

معنیدار نیز دارد (جدول  .)5با توجه به اینکه همبستگی بین

پیوستگی ژنها ،کوتاه کردن دورهی اصالح یک واریته ،انجام

طول خورجین و تعداد دانه در خورجین معنیدار و مثبت بوده

موتاسیون سماتیکی و حتی موتاسیونهای تکژنی تلقی کرد.

است (جدول  )1ولی در برخی از الینها مانند الین  88و الین

استفاده از جهشزاهای فیزیکی و شیمیایی در پیدایش برخی از

 83با آنکه دارای بیشترین طول خورجین را دارند ،تعداد دانه

واریتههای مطلوب موفق ،و در برخی دیگر غیرمؤثر بوده است .با

در آنها با شاهد اختالف معنیداری نداشته است .همچنین با توجه

کاربرد جهشزاهای فیزیکی و شیمیایی توانستهاند ارقام مطلوبی

به اینکه طول خورجین در الین موتان شمارهی )7 cm( 83

از گیاهان زراعی نظیر غالت ،حبوبات ،گیاهان روغنی ،گیاهان

بزرگتر از الین موتان شمارهی  )5/85 cm( 98بوده است ،تعداد

علوفهای ،درختان میوه و زینتی از طریق موتاسیونهای مصنوعی

دانهی آن ( 86/4دانه) کمتر از تعداد دانهی الین موتان شمارهی

ایجاد و انتخاب کنند و برای کشت در اختیار کشاورزان قرار

 85( 98دانه) بود.

دهند .با وجود موفقیت در به کارگیری موتاسیون برای برنامههای

وزن هزار دانه در الین موتان شمارهی  )4/858 g( 88که

اصالحی و اصالح بسیاری از گیاهان و تالش بسیاری از کمپانی-

بزرگترین طول خورجین ( )7/85در بین الینهای موتان

ها و مؤسسات در اصالح از راه موتاسیون (نظیر بخش کشاورزی

ساریگل را داشته است ،بیشتر از سایر الینهای موتان بوده

سازمان اتمی ایران) ،پژوهشگران در بسیاری از موارد ،با عدم

است و تفاوت آن با شاهد نیز معنیدار است (جدول .)5

موفقیت روبهرو بودهاند .کوچک بودن جمعیتهای مورد

حداکثر ارتفاع با  627 cmدر الین شمارهی  98به دست آمد

بررسی ،عدم انتخاب صحیح مادهی جهشزا و میزان آن،

که مربوط به رقم ساریگل است و در تیمار با  288Gyاشعهی

نامشخص بودن نتیجهی استفاده از عوامل جهشزا و عدم اعمال

گاما مشاهده شد .همچنین حداکثر فاصلهی اولین شاخهی فرعی

صحیح روش گزینش ،میتوانند دالیل عمدهی عدم موفقیت

از زمین در این الین دیده شد .حداقل فاصلهی اولین شاخهی

باشند.

فرعی از زمین در الین شمارهی  68که مربوط به تیمار 6888 Gy
رقم  RGS003است ،مشاهده شد .در تیمار  ،288Gyرقم ساری

 .4نتیجهگیری

گل و در الین موتان  ،84با حداکثر تعداد خورجین در بوته (853

به دست آوردن الینهای متنوع موتان در این پژوهش نشان

خورجین) به دست آمد که علت آن میتواند ناشی از تعداد

میدهد که القاء موتان از طریق اشعهی گاما دارای پتانسیل

قابل توجه شاخهی فرعی ( )7/5باشد.

مطلوبی است و شاید بتوان با این روش موضوع زودرسی ارقام
کلزای ساری گل و  RGS003را برای توسعهی بیشتر سطح

اصالح نباتات با استفاده از جهشزایی مصنوعی در حال

زیر کشت کلزا در استانهای ساحلی شمال کشور برطرف کرد.

حاضر به خوبی استاندارد شده است .تعداد زیادی واریتهی
امیدبخش در گیاهان مختلف به طور موفقیتآمیزی با استفاده از

جدول  .6ضرایب همبستگی بین صفات مورد مطالعه در الینهای موتان نسل M9

تعداد خورجین در ساقهی اصلی

فاصلهی اولین شاخه
فرعی از زمین

تعداد شاخه فرعی

*8/4

8/89

تعداد خورجین در
ساقهی اصلی
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طول خورجین

تعداد دانه در خورجین
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-8/48*
-8/2

8/55**

8/5*

8/47**

تعداد خورجین در بوته

8/84

-8/85

-8/82

طول خورجین

8/46*

-8/62

8/61

-8/87

-8/83

تعداد دانه در خورجین

8/87

-8/82

-8/89

-8/85

-8/84

وزن هزار دانه

. و ضرایب فاقد ستاره معنیدار نیستند%6  و%5  به ترتیب معنیدار در سطوح احتمال:** * و

از آنجا که تیمار بذور با اشعهی گاما در سازمان انرژی اتمی
ایران با هزینهی ناچیز انجام میگیرد (و البته انتظار میرود برای
اینکار نه تنها هزینهای دریافت نشود بلکه پژوهشهای مرتبط با
کاربرد صلحآمیز انرژی هستهای مورد تشویق مادی و معنوی
سازمان قرار گیرد) و با توجه به نتایج به دست آمده در این
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