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چكيده
 بهصورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار،اين آزمايش بهمنظور بررسی اثر پرتوهای گاما بر جوانهزنی بذر ارقام ذرت
 و260  فجر،400  دهقان،AR64(  ژنوتیپ ذرت4  فاکتور اول شامل. پژوهشکده کشاورزی هستهای به اجرا درآمد-در مجتمع پژوهشی البرز
 در اين بررسی صفات طول. گری) بود500  و400 ،300 ،200 ،150 ،100 ،50 ،) و فاکتور دوم دز پرتو گاما در هشت سطح (صفر704
. متوسط زمان جوانهزنی و درصد جوانهزنی مورد ارزيابی قرار گرفتند، شاخص بنیه بذر، تعداد ريشه، طول کلئوپتیل، طول ساقه چه،ريشهچه
 اختالف بین سطوح پرتو گاما و همچنین اثر متقابل ژنوتیپ × دز،نتايج نشان داد که اختالف بین ژنوتیپهای مورد بررسی از نظر کلیه صفات
 و فجر400  درصد بیشترين و ژنوتیپهای دهقان92/5  با میانگین704  ژنوتیپ. بهجز درصد جوانهزنی از نظر کلیه صفات معنیداری بود،گاما
 دز مناسب برای، با توجه به واکنش متفاوت ارقام مورد بررسی به دزهای پرتو گاما. کمترين درصد جوانهزنی را به خود اختصاص دادند260
 گری خواهد بود؛ اما دزهای باالتر از50 ،740  گری و رقم100 ،260  رقم فجر، گری150 ،400  رقم دهقان، گری150  الی50 ،RA64 رقم
. بر خصوصیات جوانهزنی و رشد در بذر ذرت اثر منفی داشتند،دزهای ذکر شده برای هر کدام از ارقام مذکور
 ذرت، جوانهزنی،60 - کبالت، پرتو گاما:کليدواژهها
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Abstract
This experiment was conducted as a factorial experiment in a completely randomized design with three
replications, to investigate the effect of Gamma rays on germination of maize (Zea mays) using the
Cobalt-60 radiation therapy apparatus. The first factor consisted of 4 maize genotypes (AR64, Dehgan
400, Fajr 260 and 704) and the second factor was gamma-ray dose in eight levels (0, 50, 100, 150, 200,
300, 400 and 500 Gy). In this study, traits such as root length, stem length, coleoptile length, root
number, vigor index, mean germination time and germination percentage were evaluated. The results
showed that the differences between genotypes for all traits, the difference between gamma-ray levels
and the interaction between genotype and gamma-ray doses factor were significant for all traits except
for germination percentage. Genotype 704 with the highest mean of 92.5% and genotypes of Dehgan 400
and Fajr 260 had the lowest germination percentage. Regarding the different reaction of the cultivars to
gamma-ray doses, the appropriate dose for RA64 is 100-150 Gy, for Dehgan 400 is 150 Gy, for Fajr 260
is 100 Gy and 704 is 50 Gy. However, doses higher than the values indicated for each of the cultivars
had a negative effect on maize seed germination characteristics and growth.
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بررسی اثر پرتوهای گاما با منبع کبالت 60 -بر جوانهزنی بذر ذرت

 .1مقدمه

جوانهزنی ،رشد سلولی ،فعالیت آنزيمی ،مقاومت در برابر

ذرت نسبت به اکثر محصوالت زراعی ديگر در طیف وسیعتری

استرس ،و بازدهی محصول میشود [.]16-12

از ارتفاع ،طول و عرض جغرافیايی ،تحت شرايط دمايی از سرد

جاواردينا و پیريس [ ]17بیان کردند که در حال حاضر،

تا بسیار گرم ،در مناطق مرطوب تا نیمهخشک و در بسیاری از

پرتو گاما يکی از مهمترين تیمارهای فیزيکی جهت افزايش

انواع مختلف خاک رشد میکند و يکی از مهمترين محصوالت

محصوالت در گیاهانی مانند برنج ،ذرت ،لوبیا ،لوبیا چشمبلبلی

غذايی در جهان است و همراه با برنج و گندم ،حداقل 30

و سیبزمینی میباشد .همچنین ،پرتو گاما برای استرلیزاسیون

درصد از کالری غذايی بیش از  4/5میلیارد نفر را در  94کشور

و محافظت دانههای غالت در کشاورزی و تغذيه سودمند است

در حال توسعه فراهم میکند [.]1

[ .]18مطالعه اثرات پرتو گاما بر خصوصیات کمی و کیفی برنج

جوانهزنی دانه بخش حساسی از مراحل نمو گیاهی است.

مشخص ساخت که دز پرتو تا حدی باعث بهبود صفات رويشی

در بعضی از گونهها بذرها همزمان شروع به جوانهزنی میکنند،

میگردد اما با افزايش میزان دز ،روند کاهشی در صفات مورد

اما در برخی گونههای ديگر سرعت جوانهزنی تحت تأثیر عوامل

مطالعه مشاهده میگردد [ .]19همچنین مستقلبودن

محیطی قرار میگیرد .عواملی مثل اندازه بذر ،پوسته دانه،

جوانهزنی بذور نخود از تیمارهای مختلف پرتو گاما توسط

زيستپذير ی ،میزان کشت دانه در عمق خاک ،رطوبت خاک،

مولینا و همکاران [ ]6بیان گرديده است.

غلظت اکسیژن ،دما و ژنتیک دانه بر جوانهزنی و توان

ويندل و همکاران [ ]20نشان دادند که در گوجهفرنگی

گیاهچهها در رشد مؤثر میباشند [ .]2يکی از روشهای

دزهای پايین پرتو گاما با منبع کبالت 60 -باعث تحريک

شناختهشده برای افزايش قدرت ،سرعت جوانهزنی و يکنواختی

جوانهزنی و در واقع تعداد میوه و تولید کل تا  86درصد در 10

سبز کردن پیش تیمار بذر است [ .]3از گروه تیمارهای

گری میشود.

بیوفیزيکی میتوان به روشهايی همچون تیمار با میدانهای

الله و همکاران [ ]21در تحقیقی برهمکنش تنش شوری و

الکتريکی ،مغناطیسی و الکترومغناطیسی ،تیمار با پرتوهای

پرتو گاما بر جوانهزنی و رشد گیاهچه گلرنگ را مورد ارزيابی

مختلف نظیر گاما ،ايکس ،UV ،فرکانسهای فراصوتی ،يونیزه و

قرار دادند و گزارش کردند که دزهای کمتر از  200گری در

لیزر اشاره کرد [.]4

گلرنگ توانايی تولید گیاه مقاوم به شوری را دارند .پالوانه و

استفاده از پرتوتابی بهعنوان يک روش تمیز و بدون اثرات

همکاران [ ]22در بررسی اثر پرتو گاما بر جوانهزنی گردهها و

نامطلوب بر روی خصوصیات کیفی مواد غذايی در امريکا و

جنینزايی هاپلوﺋید بکرزا در گلمحمدی به اين نتیجه رسیدند

بیش از  20کشور ديگر از جمله آرژانتین ،بلژيک ،برزيل ،کانادا،

که تعداد کلروپالست سلولهای روزنه در تیمار  250گری

چین ،دانمارک ،فنالند ،فرانسه ،مجارستان ،اندونزی ،فلسطین

بیشترين میزان تولید گیاهان هاپلوﺋید را داشت .صبوریراد و

اشغالی ،مکزيک ،هلند ،نروژ ،کرهجنوبی ،آفريقای جنوبی و

همکاران [ ]23بهمنظور ارزيابی رفتار جوانهزنی بذر کوشیا

انگلستان در ابعاد تجاری مرسوم است [ .]5يکی از روشهايی

مطالعهای با کاربرد واحدهای مختلف پرتو گاما و سطوح

که با صرف هزينه انرژی کم میتواند سبب افزايش محصول و

مختلف تنش شوری انجام دادند و گزارش کردند که سطوح

ساير موارد شود ،پرتودهی است [ .]6پرتو گاما بهعنوان يک

مختلف تنش شوری و واحد پرتو گاما بر درصد جوانهزنی نهايی،

پرتو يونیزان با ايجاد تغییرات سیتولوژی ،بیوشیمیايی،

سرعت جوانهزنی ،میانگین زمان جوانهزنی ،شاخص جوانهزنی و

فیزيولوژيکی و مورفولوژيکی در سلولها و بافت از طريق تولید

وزن خشک گیاهچه تأثیر معنیدار داشت .در شرايط عدمتنش

راديکالهای آزاد در سلول بر رشد و نمو گیاه اثر میگذارد

شوری ،بذور شاهد (پرتو نديده) باالترين صفات جوانهزنی

[ .]9-7دزهای باالی پرتو گاما اثرات بازدارنده دارند در حالیکه

مذکور را به خود اختصاص داده بودند .همچنین با افزايش

دزهای پايینتر ممکن است تحريککننده باشند [ .]11 ،10در

سطح تنش شوری به میزان  10و  20دسی زيمنس بر متر،

حقیقت ،دزهای پايین پرتو گاما باعث افزايش تکثیر سلولی،

استفاده از دز پرتو گاما  50گری و در سطح شوری  30دسی
زيمنس بر متر کاربرد دز پرتو گاما  200گری سبب افزايش
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صفات جوانهزنی شد .همچنین بیان داشتند در مجموع کاربرد

شمارش روزانه تعداد بذرهای جوانهزده به مدت  7روز در

پرتو گاما در شرايط شوری میتواند در افزايش قابلیت جوانهزنی

يک زمان مشخص انجام گرفت .بذرهايی که طول ريشهچه

بذور کوشیا مؤثر باشد .پیرزاد و همکاران [ ]24بهمنظور ارزيابی

آنها بیش از  2میلیمتر بود بهعنوان بذرهای جوانهزده

اثر تابش سطوح گاما پیش از جوانهزنی بذر و مقادير نیتروژن

شمارش شدند .در روز آخر تعداد صفات طول ريشهچه ،طول

بر رشد و عملکرد دارويی بابونه آلمانی آزمايشی را انجام دادند و

ساقهچه ،طول کلئوپتیل ،تعداد ريشه اندازهگیری شدند.

گزارش کردند که با وجود اثر متقابل بین گاما و نیتروژن بر

شاخص بنیه بذر [ ]25و از رابطه  ،1درصد جوانهزنی نهايی

عملکرد اسانس ،بهدلیل عدم معنادار بودن بر درصد اسانس،

[ ]26از رابطه  ،2متوسط زمان جوانهزنی [ ]26از رابطه 3

مقايسه میانگینها اختالف معناداری بین ترکیبات تیماری

محاسبه گرديد:

نشان نداد.
در اين پژوهش هدف بهدست آوردن میزان دز الزم برای

( ×100 )1طول گیاهچه × درصد جوانهزنی نهايی = شاخص بنیه بذر

به حداکثر رساندن سرعت جوانهزنی بذور ذرت مورد ارزيابی
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 .2مواد و روشها

MGT

اين آزمايش در سال  1394در مجتمع پژوهشی کرج-

که در روابط  2و  :Ng ،3تعداد کل بذور جوانهزده و  : Ntتعداد

پژوهشکده کشاورزی هستهای واقع در استان کرج انتهای

کل بذور مورد ارزيابی؛  :iشمارش iام (در اين آزمايش روز iام)،

رجايیشهر -بلوار شهید مؤذن -بلوار انرژی اتمی به اجرا درآمد.

 :niتعداد بذرهای جوانهزده در شمارش iام و  :tiتعداد روز تا

در اين پژوهش اثر پرتو گاما با منشأ کبالت 60 -بر روی  4رقم

شمارش iام میباشد.

ذرت با استفاده از دستگاه گاماسل با منبع کبالت 60 -و

قبل از تجزيه دادهها ،فرضیات تجزيه واريانس (مانند نرمال

بهصورت فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار

بودن توزيع دادهها) مورد آزمون قرار گرفت .برای صفاتی که اثر

مطالعه گرديد .در اين پژوهش فاکتور اول شامل ژنوتیپ در 4

متقابل دز پرتو گاما و رقم معنیدار بود با توجه به اينکه

سطح (AR64؛ دهقان 400؛ فجر  260و  )704و فاکتور دوم

معرفی ترکیب تیماری مفهومی نداشت ،برشدهی فیزيکی

سطوح دز پرتو گاما در هشت سطح (صفر،150 ،100 ،50 ،

[ ]27برای سطوح پرتو گاما در هر سطح رقم انجام و مقايسه

 400 ،300 ،200و  500گری) میباشد.

میانگین براساس آن انجام و دز مناسب برای هر رقم بهطور

بذرها در هشت گروه با دز صفر،200 ،150 ،100 ،50 ،

جداگانه بررسی شد .مقايسات میانگین به روش آزمون چند

 400 ،300و  500گری تحت تابش قرار گرفت ،سپس از هر

دامنهای دانکن و در سطح آماری  5%انجام شد .برای انجام

گروه تعداد  75بذر شمارش و در زير دستگاه المینار فلو يکبار

محاسبات آماری از نرمافزار  SAS 9/3و جهت رسم نمودار از

با استفاده از الکل  30( 70%ثانیه) و يکبار با آب ژاول 7( 5%

نرمافزار  Excelاستفاده شد.

دقیقه) استريل گرديد .بعد از شستشوی کامل بذرهای استريل
شده (با آب مقطر استريل) آنها را به داخل پتری ديش
استريل با قطر  7/5سانتیمتر ( 25بذر در هر پتری ديش)
انتقال داده و سپس روی بذرها با کاغذ صافی استريل پوشانده
و سپس  6میلیلیتر آب مقطر استريل جهت مرطوب نگهداشتن
بذرها به داخل پتری ديشها ريخته شد .دور پتری ديشها با
پارافیلم پوشانیده شده و به داخل انکوباتور با دمای  25درجه

 .3یافتهها
بین ژنوتیپهای مورد بررسی از نظر کلیه صفات و بین سطوح
فاکتور دز پرتو گاما بهجز درصد جوانهزنی از نظر کلیه صفات
اختالف معنیداری مشاهده گرديد .همچنین اثر متقابل فاکتور
ژنوتیپ × دز پرتو گاما بهجز تعداد ريشه و درصد جوانهزنی از
نظر کلیه صفات معنیدار بود (جدول ..)1

سانتیگراد منتقل گرديد.
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بررسی اثر پرتوهای گاما با منبع کبالت 60 -بر جوانهزنی بذر ذرت
جدول  .1تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه
میانگین مربعات
درجه

طول

طول ساقه

طول

آزادی

ريشهچه

چه

کلوپتیل

ژنوتیپ

3

**15/227

**4/744

**167/297

**0/586

پرتو گاما

7

**19/572

**11/524

**645/481

**27/280

ژنوتیپ × پرتو گاما

21

**5/882

**2/574

**58/221

اشتباه آزمايشی

64

منابع تغییر

ضريب تغییرات%

تعداد ريشه

ns

0/203

وزنتر

شاخص طولی

متوسط زمان

درصد

ريشه

بنیه بذر

جوانهزنی

جوانهزنی

**2/431

**91/937

**7/119

**5623/264

**7/186

**38/458

**5/452

58/185ns
ns

380/407

**0/252

**17/85

*0/488

0/341

0/371

3/256

0/119

0/023

1/281

0/281

405/208

17/89

24/73

7/72

10/70

7/78

26/12

13/66

28/05

**  *،و  =nsبهترتیب ،معنیداری در سطح احتمال  1%و  5%و غیر معنیدار را نشان میدهد.

 1 .3طول ریشهچه

 4.3تعداد ریشه

در اين تحقیق با افزايش میزان دز مصرفی نسبت به شاهد،

بیشترين تعداد ريشه در رقم فجر  260مشاهده شد و بقیه

طول ريشهچه افزايش معنیداری داشت ولی در سطوح باالتر

ارقام بدون اختالف معنیدار با هم در رتبه دوم قرار گرفتند

پرتو کاهش معنیدار در طول ريشهچه مشاهده گرديد

(شکل  .)1همچنین بیشترين تعداد ريشه متعلق به دزهای 50

(جدول  .)2بهنحویکه در رقم  100 ،RA64الی  200گری ،در

الی  150گری بود (شکل .)2

رقم دهقان  150گری ،در رقم فجر  150 ،260الی  200گری
و در رقم  50 ،740گری باالترين طول ريشهچه مشاهده

 5.3شاخص بنيه بذر

گرديد .اعمال دزهای باالتر در هرکدام از اين ارقام به کاهش

شاخص بنیه بذر برای رقم  ،RA64در دز پرتو  0الی  150و

طول ريشهچه منجر شد (جدول .)2

 300الی  400گری ،در رقم فجر  0الی  100و  200گری و در
رقم  50 ،740گری باالترين مقدار را داشت (جدول .)2

 2 .3طول ساقهچه

نتايج نشان داد که با افزايش میزان دز پرتو گاما ،طول ساقهچه

 6 .3متوسط زمان جوانهزنی

نیز نسبت به شاهد افزايش ولی از يک میزان به بعد باعث

در رقم  RA64دزهای  50الی  ،300دهقان  400دزهای 50

کاهش معنیداری طول ساقهچه شد .در رقم  0 ،RA64الی

الی  200گری ،فجر  260دزهای  100الی  ،200رقم 704

 150گری ،رقم فجر  100 ،260گری و رقم  50 ،704گری

دزهای  50الی  200گری از پايینترين متوسط زمان الزم برای

بیشترين طول ساقهچه را داشت؛ اما طول ساقهچه رقم دهقان

جوانهزنی برخوردار بودند (جدول .)2

 400تحت تأثیر تغییر سطوح دز پرتو مورد بررسی قرار نگرفت
(جدول .)2

 7 .3درصد جوانهزنی

اعمال و تغییر دز پرتو گاما بر در صد جوانهزنی تأثیر معنیداری
 3.3طول کلئوپتيل

نداشت (جدول  .)1ژنوتیپ  704با میانگین  92/5درصد بیش

با افزايش میزان دز پرتو گاما ،طول کلئوپتیل نیز نسبت به

ترين درصد جوانهزنی را داشت و ژنوتیپهای دهقان  400و

شاهد افزايش ولی از يک میزان به بعد باعث کاهش معنیداری

فجر  260بهترتیب با میانگینهای  60درصد پايینترين درصد

طول کلئوپتیل شد .در رقم  50 ،RA64الی  200گری ،در رقم

جوانهزنی را به خود اختصاص دادند (شکل ..)3

دهقان  150 ،400گری ،در رقم فجر  100 ،260گری و در
رقم  50 ،740الی  100گری باالترين طول کلئوپتیل مشاهده
گرديد (جدول .)2
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جدول  .2مقايسه میانگین اثر دو جانبه ژنوتیپ × سطوح دز مصرفی کبالت60-
متوسط زمان جوانهزنی
شاخص بنیه بذر
طول کلوپتیل
طول ساقه چه
طول ريشهچه
دز پرتو
رقم
)(Gy
(روز)
(سانتیمتر)
(سانتیمتر)
(سانتیمتر)
4/47abc
3/84abc
26/50b
3/15ab
3/08a
0
RA64
3/41d
5/00ab
28/27ab
3/72a
3/12a
50
3/63cd
5/14ab
30/20a
4/09a
3/64a
100
3/29d
5/78a
27/83ab
3/84a
3/36a
150
3/98bcd
3/56bc
28/23ab
2/41bc
3/60a
200
3/13d
4/04abc
25/20b
2/30bc
2/75a
300
4/86ab
4/57ab
25/3b
1/78cd
3/07a
400
5/26a
2/24c
12/47c
1/21d
1/59b
500
4/86ab
2/61a
22/06c
1/78a
2/56bc
0
دهقان 400
4/08bcd
3/00a
23/53c
1/85a
2/82b
50
3/84cd
2/70a
3/05b
1/94a
3/26b
100
3/69d
3/57a
34/42a
2/17a
4/44a
150
4/04bcd
2/98a
22/33c
2/53a
2/43bc
200
4/33abcd
2/59a
20/61c
1/92a
2/44bc
300
4/68abc
2/31a
15/63d
1/81a
1/70cd
400
5/06a
1/77a
9/81e
1/56a
1/04d
500
4/55ab
3/94ab
30/50a
2/30bcd
3/53b
0
فجر 260
4/01bc
3/86ab
29/29a
3/17b
3/30b
50
3/87bc
4/32ab
33/17a
4/50a
3/67b
100
3/92bc
3/11bc
31/67a
1/83cde
4/07ab
150
3/13c
5/83a
30/10a
2/57bc
4/67a
200
4/21ab
1/85c
19/77b
1/13e
1/80c
300
4/20ab
1/75c
16/00c
1/27de
1/77c
400
5/06a
1/50c
12/20d
1/17e
1/43c
500
3/79bc
11/31b
26/67b
4/50b
6/81b
0
704
2/00e
14/12a
31/5a
4/54a
8/58a
50
2/30de
11/02b
33/22a
3/67b
7/35b
100
2/34de
10/32b
23/28c
4/48b
5/84c
150
2/37de
3/88c
10/50f
2/28c
1/60d
200
2/96cd
3/56c
19/78d
1/38cd
2/43d
300
3/92b
2/15cd
14/61e
0/56d
2/48d
400
5/05a
0/45d
1/46g
0/35d
0/26e
500
میانگین تیمارهايی که دارای حروف مشابهی هستند ،براساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5%از لحاظ آماری اختالف معنیداری با همديگر ندارند.
..

شكل  .1میانگین ژنوتیپها برای صفت تعداد ريشه

شكل  .2میانگین دزهای مورد بررسی برای صفت تعداد ريشه

میانگین تیمارهايی که دارای حروف مشابهی هستند ،براساس آزمون دانکن

میانگین تیمارهايی که دارای حروف مشابهی هستند ،براساس آزمون دانکن

در سطح احتمال  5%از لحاظ آماری اختالف معنیداری با همديگر ندارند.

در سطح احتمال  5%از لحاظ آماری اختالف معنیداری با همديگر ندارند.
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بررسی اثر پرتوهای گاما با منبع کبالت 60 -بر جوانهزنی بذر ذرت

شكل  .3میانگین ژنوتیپها برای صفت درصد جوانهزنی
میانگین تیمارهايی که دارای حروف مشابهی هستند ،براساس آزمون دانکن
در سطح احتمال  5%از لحاظ آماری اختالف معنیداری با همديگر ندارند.

 .4بحث
پرتو گاما با دزهای مختلف ،آثار متفاوتی بر سلولهای گیاهی
دارد که بسته به ژنتیک و مقاومت متفاوت سلولها نسبت به
پرتو گاما ،سلولها پاسخهای گوناگونی از خود نشان میدهند
[ .]28در اين آزمايش نیز واکنش ارقام مورد مطالعه نسبت به
تغییر دز پرتو گاما متفاوت بود .ناصريان خیابانی و همکاران
[ ]29نیز گزارش کردند که بین ارقام مورد بررسی از نظر
حساسیت به پرتو گاما تفاوت وجود دارد که با نتايج اين تحقیق
مطابقت داشت .از طرفی تغییر میزان دز در اين آزمايش
تأثیری بر درصد جوانهزنی نداشت .ناصريان خیابانی و همکاران
[ ]29و چیفتچی و همکاران [ ]6نیز مستقل بودن درصد
جوانهزنی بذور تحت تیمار پرتو گاما را از دزهای مختلف پرتو
نشان دادهاند .ناصريان خیابانی و همکاران [ ]29پیشنهاد کردند
که درصد جوانهزنی نمیتواند معیار مناسبی برای تعیین اثر دز
پرتو گاما باشد چون اغلب بذرها پس از پرتوتابی جوانه میزنند
اما پس از مدتی از بین میروند.
مطالعات متعدد اثر دزهای نسبتاً پايین پرتو گاما را بر
مؤلفههای جوانهزنی مثبت ارزيابی نمودهاند [.]32-30 ،24 ،20
پرتو گاما با دزهای نسبتاً پايین بهعلت شکسته شدن برخی از
مولکولهای بزرگتر درون بذر به مولکولهای کوچکتر و
استفاده جنین از آنها ،افزايش رشد و همچنین افزايش تکثیر
سلولی و در نتیجه افزايش رشد و فعالیتهای متابولیسمی ،به
دنبال افزايش مقدار و فعالیت برخی از آنزيمها [ ]33و افزايش
احتمالی نسبت  ATPبه  ،ADPموجب افزايش سرعت
جوانهزنی میگردد [ .]34دزهای پايین پرتو گاما موجب تغییر
شبکه پیامرسانی هورمونی مانند افزايش در مقدار هورمونهای
کینتین ،جیبرلین [ ]35و اتیلن [ ]36و حتی در برخی مواقع
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کاهش اکسین [ ]37در سلولهای گیاه يا افزايش ظرفیت آنتی
اکسیدانی سلولها برای تسهیل غلبه بر عوامل تنشزای روزانه
مانند تغییر شدت نور و درجه حرارت در شرايط رشد میگردد
[.]38
در اين تحقیق دزهای باالی پرتو گاما باعث کاهش در
مقادير مؤلفههای جوانهزنی بذر ذرت شد .گزارشهای متعددی
توسط ساير محققین در خصوص نامناسب بودن دزهای باالی
پرتو گاما منتشر شده است [ .]32-30 ،24 ،20دزهای نسبتاً
باالی پرتو گاما باعث القاء فعالیت آنزيمی و تجمع سوکروز و
گونههای پروتئینی در گیاهان میشود [ .]36گزارش شده که
پرتو گاما از طريق ايجاد تغییرات ساختاری ،اکسیداسیون و
تشکیل راديکالهای آزاد ،مانند آنیون سوپر اکسید ،پراکسید
هیدروژن و راديکال هیدروکسیل ،مولکولهای زيستی را تحت
تأثیر قرار میدهد [.]39
راديکالهای آزاد میتوانند از طريق ايجاد صدمات
اکسیداتیو تغییرات ساختاری در پروتئینهای محلول ايجاد
کنند .پرتوتابی بذرها با دز باالی اين تشعشع سنتز پروتئین و
فعالیت آنزيمها را نیز مختل میسازد [ .]39دزهای باالی پرتو
بهدلیل آثار مخرب بر ژنوم سلول موجب توقف چرخه سلولی در
مرز  G2/Mو در نتیجه توقف تقسیم سلولی و در بعضی موارد
بهدلیل يونش بسیار شديد و تخريب ماکرومولکولهای زيستی
باعث مرگ سلول و در نهايت مرگ گیاه میشود [.]40
 .5نتيجهگيری
براساس نتايج آزمايش ،اعمال پرتو گاما تا يک دامنه باعث
افزايش مؤلفههای جوانهزنی نسبت به شاهد (بدون تابش پرتو)
شده و دزهای باالتر باعث کاهش مؤلفههای مطلوب جوانهزنی
می شود .اين دامنه واکنش به تغییر دز پرتو گاما در ارقام مورد
بررسی متفاوت بود؛ بنابراين ،با توجه به واکنش متفاوت ارقام
مورد بررسی به دزهای پرتو گاما با منشأ کبالت ،60 -دز
مناسب برای رقم  50 ،RA64الی  150گری ،رقم دهقان ،400
 150گری ،رقم فجر  100گری و رقم  50 ،740گری خواهد
بود.
تشكر و قدردانی
نويسندگان از مساعدتها و همکاریهای مسئولین محترم
پژوهشکده کشاورزی هستهای -مجتمع پژوهشی کرج تشکر
مینمايند.
.
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