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 2زهراسادات مدنی، 2و1

 ، تهران ـ ایران15151-151صندوق پستی: ، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد. 1

 تهران ـ ایران، 15151-151 ی علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، صندوق پستی:. دانشکده2

از جملته دت  ن،ت ،     یفوایت  گونتاگون  . بترر بتالنگو دارای   است  ثر فراوانی ؤم مواددارای  (Lallemantia royleana)بالنگو  گیاه دارویی چکیده:

ایت   توان است،اده کترد.  . با توجه به اهمی  تنوع ژنتیکی در اصالح نباتات، از جهش مصنوعی برای ایجاد تنوع میاس آسم  خشك و ییبوس ، سرفه

 یبترر بتالنگو   هتای ویژگتی ( بتر  Gy155، 755، 555، 055، 355، 055، 955، 955، 55، °گامتا    یدزهای مختلت  اعت ه   آثاربه منظور بررسی  پژوهش

اجرا ع . نتایج حاصل از ای  آزمایش نشان داد که بی  تکرار  0تصادفی با  گاما برای ایجاد جهش از طریق طرح کامالً رتوعیرازی و ت یی  دز مناسب پ

زنی عامل مت ت  چه و نیز پارامترهای جوانهچه و ساقهطول ریشهچه، ، وزن تر ریشهچهداری از نظر وزن خشك ساقهی گاما، اختالف م نیدزهای اع ه

چته، وزن  زنتی، وزن تتر ستاقه   واریتانس جوانته   وزنی بتا صت،اتی ماننت  سترع      درص  جوانه آن وجود دارد. ی، سرع ، واریانس و همگنزمان، دریب

 چنتی  دز  چه همبستگی ن اع . همچه و طول ریشهولی با طول ساقه ،دار داع همبستگی مثب  و م نی% 9در سطح احتمال  ،چهچه و ریشهخشك ساقه

Gy 055  ع . تشخیص داده عیرازی مناسب یایجاد جهش در بالنگوبرای 
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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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 مقدمه  .1
مهمتتی از  یاخهعتت ،حادتتر کشتت  گیاهتتان دارویتتی   در حتتال 

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

دارویی بوده و نقش مهمی در کنترل بیمتاری برگشت    گوناگون 

درمان  برایهای ای  گیاه دارای ل اب اس  که  . دانه]0[غرا دارد 

هتا، درمتان نتاراحتی کبت ،      های عصبی، رفع خونریزی لثه ناراحتی

رد و آنتژی ، میگترن و انتواع ستردرد، بازکننت ه      دسیاه سرفه، گلو

هتای  درد سینه و تنگی ن،س و سترفه، زختم  های دماغی، گرفتگی

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

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

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

عهری و عیرازی بته علت  دارا بتودن موستیالژ، در      ینوع بالنگو

 . ]0[های ناعی از سرماخوردگی مصرف سنتی دارن  رفهرفع س

 انتختاب  .اس  نباتات اصالح هایروشاساس  ژنتیکی، تنوع

، اصتالح  متورد  هتای جم یت   داختل  از (0 هاژنوتیپ آمیزموفقی 

 در پیشترف  ، آن بت ون  و دارد ژنتیکتی  تنتوع  وجتود  بته  بستتگی 

 بته ، ژنتیکتی  تنتوع  افتزایش . ]0[نیست    پریرامکان نباتات اصالح

 و ختودی  بته  ختود  هتای جهتش  و گونتاگون  هایتالقیی واسطه

 منظتور  بته   زم امکانتات  ،زاجهتش  متواد . ]5[است    میسر القائی

، . جهتش آورنت  متی  فتراهم  را ژنتیکتی  تغییترات  و جهتش  ایجاد

 که همراه بتا انتختاب و   عودمینباتات است،اده  در اصالح هنگامی

 هتای جهتش  جاکهآن از. ]6[باع   یهای اصالحی دیگریا روش

هتای  آوری، فت  دهنت  می رخ کم خیلی فراوانی با خودی به خود

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

 در ایعم ه سهم ،القائی هایجهش .]7[هستن   گیاهی هایگونه

 متواد  عملکرد و ساختار درک ویژه به ژنتیکی،سازوکار  عناخ 

 موتاسیونی، اصالح در هامح ودی  برخی وجود دارن . با ژنتیکی

 استت،اده  گیاهتان  اصالح برایای گسترده یان ازه به جهش یالقا

ی زاجهتش  عوامتل . برای القای جهتش مصتنوعی، از   ]7[ عودمی

زای جهتش  عوامتل . از میتان  عتود فیزیکی یا عیمیایی است،اده متی 

هتای  یافتته . ]1[گاما یاد کترد   یونیزان یتوان از اع همی ،فیزیکی

 بته  نستب   هاژنوتیپ حساسی  بودن مت،اوت با رابطه در بسیاری

 . منتشتتر عتت ه استت  ستتازیتتون پرتوهتتای ویتتژه بتته هتتا،موتتتاژن

 سترع   بتا  هتایی بوتته ه بت ، جتو  در جهتش  کاربرد با گراناصالح

 بر گامای اع هر ثاآ یمطال ه .]95[یافتن   دس  تربیش زنیجوانه

 تتا  اعت ه  دز کته کترد   مشتخص  بترنج  کی،ی و یکمّ یهایژگیو

 میتزان  افتزایش  بتا  اما ،عودمی رویشی ص،ات بهبود باعث ح ی

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

هتای  دهیبشتا از نخود هایبرر زنیجوانه بودن مستقل چنی هم

عت ه است     گتزارش گتران  پتژوهش  توست   گاما یاع ه مختل 

]95[.  

زنتی بته   جوانه یعون ، مرحلهدر گیاهانی که با برر تکثیر می

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

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

 نمتو  و رعت  ی مرحله تری حساس و اولی  زنی. جوانه]90[اس  

 و زنیجوانه زمان میانگی  و یکنواختی، آن بر الوهاس . ع گیاهی

 اصلی ه ف. ]93[هستن   برر مهم کی،ی وامل ع از نیز ع ن سبز

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

 نیتز  و محیطتی  عترای   بته  گیتاه  ال متل عکس چگونگی توصی 

 . ]90[ اس  گیاهان روی رفته کار بههای دهیتابش

زنی و ستبز عت ن   جوانه یمرحله ،زن گی گیاهان یدر چرخه

ای برختتوردار استت  بتته طتتوری کتته در استتتقرار  از اهمیتت  ویتتژه

بته عتمار    ایکننت ه عامل مهتم و ت یتی    ،مطلوب و عملکرد نهایی

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

هتای  استتقرار گیاههته   زنی بررها وسطح، درص  و سرع  جوانه

کش  ع ه اس . به طور طبی ی هر چه سرع   هایحاصل از برر

 ،تتر باعت   زده در مزرعته بتیش  جوانته  هایزنی و درص  بررجوانه

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

ز ستب  کتاهش  در تواننت  می مختل،ی عوامل که چن  هر. ]96[بود 

 برری اولیه رویش ق رت اما باعن ، ثرؤم گیاههه و استقرار ع ن

 از محیطتی  عترای   از بستیاری  در دتروری  عامتل  یتك در نقش 

ن نشتا  مختل  هایپژوهش .]97[اس   برخوردار فراوانی اهمی 

 محت ود  عترای   در خصتو   بته  امتر  ایت   اهمیت   که اس  داده

  تتر بتیش  مراتتب  بته  ی یپتا  هتای حترارت  درجته  در و رطتوبتی 

 گامتتتا در  یاعتتت ه آثتتتارای در رابطتتته بتتتا مطال تتته .]97[ استتت 

 زای عتتتتیمیایی و جهتتتتش kR 35و  05، 95، °هتتتتای پرتتتتودهی 

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

زنی ارتباط مشخصتی وجتود نت ارد و    گاما و درص  جوانه یاع ه

تر یشزنی بکنن گی دی متیل سول،ات بر درص  جوانهاثر تض ی 

بتا عتاه  از نظتر     kR 95 پرتتودهی گاما اس . اختالف  یاز اع ه

هتا،  دهتی تتابش تتر  دار نبوده اس . در بیشزنی م نیدرص  جوانه

تتر بتوده است .    از عاه  کمدهی ع ه تابشزنی برر درص  جوانه
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زا و اثتر  ، نوع و دز جهتش گونهکه نشان داده ع ه اس   چنی هم

. در ]91[ نتت ثرؤزنتتی بتترر بتترنج مجوانتتهر درصتت  بتتمتقابتتل آنهتتا 

بتر روی  ای تنوع ژنتیکی، مطال ه بررسیبه منظور  ،دیگر پژوهشی

. ]05[عت ه است    انجام  RGS003و  Sarigolکلزای  هایگونه

 ،گامتا  یههای اع ر عرای  ظرف پتری بی  دزکه د دریافتن آنها 

د دار آمتاری وجتو  زنی اختتالف م نتی  گرچه از نظر درص  جوانه

% 5زنتتی در ستتطح احتمتتال ولتتی از نظتتر ستترع  جوانتته ،ن اعتت 

چنتی  در عترای  کشت     هتم  .عتود متی دار مشاه ه اختالف م نی

زنتی و  از نظر درص  جوانه ،کلزای مورد مطال ه هایگونهگل انی 

% 9دار در ستطح احتمتال   زنی دارای اختتالف م نتی  سرع  جوانه

 رع ستت زنتتی،جوانتته درصتت  نظیتتر هتتاییویژگتتی .]09[ هستتتن 

(3 کلئوپتیتل  طتول  عت ن،  ستبز  زنتی، سترع   جوانته 
 و تتر  وزن و 

  عنتتوان بتته هتتاگیاههتته ارزیتتابی در چتتهستتاقه و چتتهریشتته خشتتك

 .]00[مطرح هستن   با  پریریوراث با  ییهاص، 

  پارامترهتتای از برختی ی مقایسته  بتتا حادتر،  پتژوهش  در

بته   عتیرازی  یگیتاه بتالنگو   پاست   تا اس  ع ه تالش ،زنیجوانه

تتأثیر   ه ایت  منظتور،  بت  .عتود  مطال ه گاما یزای اع هعامل جهش

و وزن تتر  گاما روی ص،اتی مانن ، طول  یاع همت،اوت از  مقادیر

 میتانگی  مت ت زمتان،    ،و نیز درصت   چهریشهو  چهساقهو خشك 

 ع ن . مطال ه  زنیواریانس و همگنی جوانه سرع ، ،دریب

 

 وش کار. ر2

 گاما یاشعهها با بذر پرتودهی 2.1

که از مرکز تحقیقتات گیاهتان دارویتی    عیرازی  یبالنگو بررهای

، 55، °گامتا در دزهتای    یبتا اعت ه  دانشگاه عاه  تهیه عت ه بتود   

دهتتتی ابشتتتت Gy155 و 755، 555، 055، 355، 055، 955، 955

Coع ن . پرتتودهی بتا منبتع    
بتا   (0 005گاماستل   یدر مح،ظته  65

 اتمتی  انترژی  ستازمان  گامتای  تتابش  مرکزدر  Gy/s 30/0تابش 

 %95انجام گرف . رطوب  برر در هنگتام پرتتودهی حت ود     ایران

 بوده اس .

 
 زنیگیری صفات مرتبط با جوانهاندازه 2.2

تکتترار در  0ایتت  آزمتتایش در قالتتب طتترح کتتامالً تصتتادفی و بتتا  

آزمایشگاه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشتگاه عتاه  انجتام    

بترر   055ت ت اد   ، دز اعت ه گامتا(   دهتی تابشع . برای هر سطح 

 C̊و در ژرمینتاتور بتا دمتای    عمارش، ظرف پتری  0سالم و در 

عتت ن . هتتر واحتت  قتترار داده  90-90نتتوری ی چرختتهو  ]00[ 00

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

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

و  ع همرطوب  ای بود که کاغر صافی کامالًظرف پتری به ان ازه

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

 چته طول ساقه ،d 90ش ع ن . ب   از به صورت روز عمار، عمار

 نمونه در هر پتری(، وزن 5  چهنمونه در هر پتری(، طول ریشه 5 

 زده در هتر پتتری(، وزن تتر    هتای جوانته  چته  وزن نمونته  تر ستاقه 

زده در هتر پتتری(، وزن خشتك    هتای جوانته  چه  وزن نمونهریشه

خشتك  زده در هتر پتتری(، وزن   هتای جوانته  چه  وزن نمونهساقه

گیری ع . زده در هر پتری( ان ازههای جوانهچه  وزن نمونهریشه

 C̊ 75چتته در آون و در دمتتای چتته و ریشتتههتتای ستتاقهنمونتته

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

زنتی  زده به صورت روز عمار، درص  جوانته جوانه هایمیزان برر
 5) GP6 زنی (، نرخ جوانه) GC،) زنی میانگی  م ت زمان جوانه
 7) MGT7 زنتتی (، ستترع  جوانتته) GR یکنتتواختی واریتتانس ،)
 1) GV95 زنی ( و همگنی جوانه) GH     بته ترتیتب بتا استت،اده از )

 ن :محاسبه ع  (6 تا  (9 رواب  
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 هایت ت اد کتل بترر    Nزده، ت ت اد بترر جوانته    niای  رواب ، در 

هتای   . تجزیته نباعت  اد روز پس از کش  می Diو  ،کش  ع ه

ها از طریتق  میانگی  یانجام ع . مقایسه SPSSافزار آماری با نرم

رستم   Excelافزار نمودارها با نرمو آزمون دانک  صورت گرف  

 ع ن .
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 نتایج. 3

هتتای ( نشتان داد کته بتی  دز   9واریتانس  جت ول    ینتتایج تجزیته  

 چتته، وزن خشتتك گامتتا از نظتتر وزن تتتر ریشتته یمختلتت  اعتت ه

 ، سترع ، دتریب  میانگی  مت ت زمتان،   و نیز چهیشهرچه و ساقه

طتول  . رددار وجتود دا زنی ت،اوت م نتی واریانس و همگنی جوانه

هتا  چه نیز از جمله ص،اتی بودن  که ت،اوت بی  دزچه و ریشهساقه

 (.0دار بوده اس   ج ول % م نی9سطح احتمال در آنها با 

 زنتتی، درصتت  هتتای جوانتتهمطتتابق نتتتایج مربتتوط بتته بررستتی 

داری را نشان ن اد، اما در تغییر م نیدهی بشتا 1زنی تح  جوانه

بتتود قتت ار تتتری  مبتتیشدارای  Gy 355و  55هتتای دهتتیبشتتتا

زنتی  (. بته عبتارت دیگتر بتررها اگرچته جوانته      3و  9 های ج ول

اما با افتزایش دز   ،گاما دارن  یاع هدهی بشیکسان در سطوح تا

های رع  و درصت  بقتای گیاههته کتاهش یافت .      عاخص ،اع ه

رون  یکنواختی  ،هادهیبشزنی تح  تاتأثیرپریری سرع  جوانه

با عاه  مشابه بتود ولتی در    Gy 355و  955، 55ن اع ، بلکه در 

نستتب  بتته عتتاه  کتتاهش  Gy 155و  755، 555، 055، 055، 955

 ایتدر روزه ها(. زیرا اکثر برر3داری را نشان دادن   ج ول نیم 

جوانه زدن  که طبق فرمول محاستباتی   ،زمان مورد بررسی یاولیه

جوانه زده همراه با کاهش طتول   هایبا کاهش ت  اد برر ،مربوطه

 یاب . زنی کاهش میزمان کاع   ت  اد روز(، سرع  جوانه

گیتری عت ه و   بی  ص،ات ان ازه یبرای مشخص کردن رابطه

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

 دتریب، سترع  و  زنی بتا  نشان داد که میانگی  م ت زمان جوانه

( %9و  در سطح احتمال دارد زنی همبستگی من،ی واریانس جوانه

میتانگی  مت ت زمتان    زنتی بتا   ولی همگنتی جوانته  اس ،  دارم نی

 .رد( دا%9دار  در سطح احتمال زنی همبستگی مثب  و م نیجوانه

 ردچه همبستگی وجود ن اطول ساقهو  چهچنی  بی  طول ریشههم

 (.0 ج ول 

 رگرستیون بتا روش گتام بته     ی، پتس از تجزیته  پتژوهش در ای  

 زنی به عترح زیتر  خطی ای  ص،ات با درص  جوانه یم ادله ،(99 گام

(، PG  زنیدرص  جوانه ،متغیرها عبارتن  ازدس  آم  که در آن ه ب

(، CVزنی  جوانه (، سرع CG  زنیدریب جوانهزنی یا نرخ جوانه

 .(UGزنی  ( و همگنی جوانهVGیکنواختی واریانس  
 

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

 

 زنی بررهای بالنگوی عیرازیی گاما بر ص،ات مرتب  با جوانهتأثیر دزهای مختل  اع هواریانس  یتجزیه. 1جدول 

 درجه آزادی منابع تغییرات
 (MS) تامیانگی  مرب 

 چهوزن تر ساقه چهوزن تر ریشه چهوزن خشك ساقه چهوزن خشك ریشه

 ns55555565/5 *555599/5 *559/5 ns559/5 1 گاما یدزهای اع ه
 550/5 5559/5 5555535/5 55555537/5 35 خطای آزمایشی

 0/90 0/97 0/90 3/90  (%CV) دریب تغییرات
ns  5سطح احتمال دار در دار و م نی: به ترتیب غیرم نی*و%. 

 

 عیرازی زنی بررهای بالنگویی گاما بر ص،ات مرتب  با جوانهتأثیر دزهای مختل  اع هواریانس  یتجزیه. 1جدول  یادامه

 منابع تغییرات
درجه 
 آزادی

   (MS) اتمرب میانگی  

 زنیهمگنی جوانه زنیواریانس جوانه زنیسرع  جوانه زنیدریب جوانه زنیدرص  جوانه زنیمیانگی  م ت زمان جوانه

 ns000/65 **757/997 **955/959 **077/6 **119/6 969/5** 1 گاما یدزهای اع ه
 353/9 300/9 770/91 516/90 567/09 597/5 35 خطای آزمایشی

 3/03 0/00 3/97 0/96 3/00 1/09  (%CV)دریب تغییرات 

ns  9سطح احتمال دار در دار و م نی: به ترتیب غیرم نی**و%. 
 

 بالنگوی عیرازی چهچه و ساقهطول ریشهی گاما بر تأثیر دزهای مختل  اع هواریانس  یتجزیه. 2جدول 

 درجه آزادی تغییراتمنابع 
 (MS) تامیانگی  مرب 

 چهطول ساقه چهطول ریشه
 066/9** 779/3** 1 گاما یدزهای اع ه

 91/5 716/5 915 خطای آزمایشی
 3/07 0/07  (%CV) دریب تغییرات

 .%9سطح احتمال دار در : م نی**                                               
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 بالنگوی عیرازیزنی بررهای ی میانگی  ص،ات مرتب  با جوانهمقایسه. 3جدول 

 ی گامادز اع ه
(Gy) 

 چهطول ساقه
(mm) 

 چهطول ریشه
(mm) 

 چهوزن تر ساقه
(g) 

 چهوزن تر ریشه
(g) 

 چهوزن خشك ساقه
(g) 

 چهوزن خشك ریشه
(g) 

̊ 505/0   ab 905/0   abcd 351/5 99305/5   ab 599905/5  c 5509/5 

55 65/9      c 075/0    ab 33575/5 95775/5   abc 5963/5     a 550675/5 

955 605/9    c 705/9    bcde 309/5 90375/5   a 590505/5  ab 550575/5 

955 775/9    bc 305/0    abc 070/5 959/5      abc 59055/5    ab 550605/5 

055 95/0      a 75/0      a 39175/5 95705/5   abc 595075/5  ab 550005/5 

355 605/9    c 005/0    ab 39705/5 5715/5     bc 595075/5  ab 55535/5 

055 7/9       bc 5/9        de 07705/5 57605/5   bc 59065/5    ab 55055/5 

555 7/9       bc 505/0    bcde 0165/5 57075/5   c 59565/5    ab 55095/5 

755 605/9   c 05/9     e 0105/5 513/5      bc 5907/5      bc 550975/5 

155 005/9   d 675/9   cde 01075/5 51075/5   bc 596005/5  a 5507/5 

 داری با هم ن ارن .اختالف م نی ،که حروف مشترک دارن  هاییدهیتابش     

 

 بالنگوی عیرازیزنی بررهای ی میانگی  ص،ات مرتب  با جوانهمقایسه. 3جدول  یادامه

 گامای دز اع ه
(Gy) 

 زنیمیانگی  م ت زمان جوانه
(d) 

 زنیدرص  جوانه

)%  

 زنیدریب جوانه

)%  
 زنیهمگنی جوانه زنیواریانس جوانه زنیسرع  جوانه

̊ 6691/9  e 75 ab 0017/65  a 0069/05  a 0775/99  a 1900/7  d 

55 7000/9  de 5/79  a 0373/50  b 0505/00  a 3337/99  a 7335/7  d 

955 6639/9  e 5/75  ab 9135/65  a 0677/05  a 6577/99  a 6019/7  d 

955 7070/9  de 75 ab 3577/50  b 6951/05  ab 7675/95  ab 0160/1  cd 

055 1753/9  bcd 5/77  ab 5711/59  bcd 5935/05  ab 3037/95  abc 9001/95  bcd 

355 7759/9  cd 5/71  a 0705/53  bc 0705/00  a 7077/95  ab 0697/1  cd 
055 9001/0  ab 73 ab 3090/07  de 5630/30  bc 1305/7  cd 5976/99  ab 

555 9555/0  ab 75 ab 5037/06  de 7576/30  bc 0975/1  bcd 7570/95  abc 

755 5570/0  abc 67 b 6563/07  cde 5001/30  c 0075/7  d 9696/90  a 

155 0003/0  a 76 ab 6950/00 e 7770/33  bc 5755/7  cd 6517/99  ab 

 داری با هم ن ارن .اختالف م نی ،که حروف مشترک دارن  هاییدهیتابش
 

 بالنگوی عیرازیزنی بررهای درایب همبستگی پیرسون بی  ص،ات مرتب  با جوانه. 4جدول 

 
میانگی  م ت 

 زنیزمان جوانه

 درص  
 زنیجوانه

 دریب 
 جوانه زنی

  سرع 
 زنیجوانه

  واریانس
 زنیجوانه

 همگنی 
 زنیجوانه

تر  وزن
 چهساقه

وزن خشك 
 چهریشه

وزن خشك 
 چهساقه

وزن خشك 
 چهریشه

 طول 
 چهریشه

           -070/5 زنیدرص  جوانه

          071/5 -117/5** زنیدریب جوانه

         105/5** 609/5 -105/5** زنیسرع  جوانه

        171/5** 155/5** 606/5* -155/5** زنیواریانس جوانه

       -110/5** -177/5** -773/5** -669/5* 777/5** زنیهمگنی جوانه

      -660/5* 759/5* 737/5* 605/5 557/5 -696/5 چهوزن تر ساقه

     507/5 -565/5 563/5 559/5 665/5* 505/5 -660/5* چهوزن تر ریشه

    -357/5 975/5 999/5 -900/5 -979/5 -375/5 355/5 059/5 چهوزن خشك ریشه

   319/5 077/5 305/5 -050/5 363/5 350/5 963/5 570/5 -977/5 چهوزن خشك ریشه

  055/5 060/5 010/5 011/5 -307/5 353/5 305/5 077/5 067/5 -061/5 چهطول ریشه

 010/5 910/5 -050/5 003/5 365/5 -560/5 569/5 567/5 505/5 337/5 -506/5 چهطول ساقه

 دار هستن .درایب ب ون ستاره غیرم نیو % 9% و 5دار در سطوح احتمال ترتیب م نی: به **و  *
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و ناعتی از همگنتی، سترع      زنتی تغییرات درص  جوانه 11%

  %9 ویکنتتتواختی واریتتتانس بتتتوده نیتتتز زنتتتی و دتتتریب جوانتتته

چنی  رواب  غیرخطتی  ص،ات و هم یثیر بقیهأمان ه ناعی از تباقی

گامتا بتا    یرگرسیون خطی بی  دز اع ه ی. در بررسی رابطهاس 

صت،ات متورد مطال ته، حت اکثر دتریب تببتی  در متورد دتتریب        

 .(6تا  9های عکلدس  آم   ه ب %67زنی جوانه

ای از کرومتوزوم و  ممک  اس  در سطح ژن یتا قط ته   جهش
طور کلتی هت ف از   ای از ژنوم به وجود آی . به حتی در مجموعه

، تغییتر  انهتای یتونیز  ی تتابش های مصنوعی به وسیلهایجاد جهش
 تنتوع  گران،پژوهش .]03[باع  یك یا چن  ژن نزدیك به هم می

  تحت   کته  ستویا  از واریتته  یتك  یکمّت  صت،ات  در عت ه  ایجتاد 
انت  و مشتاه ه   کترده  مطال ته  رااس   بوده گاما یاع هدهی بشتا

 طتور  بته  اهت دهتی تتابش  همته  در زنتی جوانته  درصت   کهان  نموده
در بررستی   که حالی در. ]00[ اس  داده نشان کاهش داریم نی
 ازمستتقل   ،گامتا ی اعت ه دهی تابش تح  هابرر زنیجوانه ،دیگر
که با نتتایج   ]05[ گیردصورت می نخود در اع ه مختل  دزهای
انجتام  ی مطال ته  یتك  طی چنی هم حادر مطابق  دارد. پژوهش

 یطول گیاههته ، کاهش واریته برنج این یکا و ژاپونیکا 7بر ع ه 
. ]06[ گتزارش عت ه است    گاما در همه موارد  یتح  تأثیر اع ه

 ای تهتتررتب یهتچتتاقهتچتته و ستتطتتول ریشتته ،حادتتر پتتژوهشدر 
دار در ستطح  م نتی ت اوتت،ت  ،گامتا  ی ه بتا اعت ه  تعت ی تدهابشتت

ولتی ایت  تغییترات در دزهتای مختلت        ،نشتان داد % را 9احتمتال  
 . اردمستقیمی نت  یرابطه ،مت،اوت اس  و با افزایش یا کاهش دز

موتاژن عیمیایی اتیل  و گامای اع ه کاربرد دیگر با گرانپژوهش
 بتا  موتتان  (90  یت   سته  بته  نختود  در (EMS)متتان ستول،ونات   

  افزایش نظیر مورفولوژیکی اتتص، رخیتب رتتغیی و ا تب ردتعملک

 

 
 

  زنی.ی گاما و همگنی جوانهی رگرسیونی بی  دز اع هرابطه. 1شکل 

 
 

 زنی.جوانه دریبی گاما و ی رگرسیونی بی  دز اع هرابطه. 2شکل 
 

 
 

 زنی.جوانه یکنواختیی گاما و ی رگرسیونی بی  دز اع هرابطه. 3شکل 
 

 
 

 زنی.جوانه سرع ی گاما و ی رگرسیونی بی  دز اع هرابطه. 4شکل 

 
 

 .چهوزن تر ریشهی گاما و ی رگرسیونی بی  دز اع هرابطه. 5شکل 
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 .زنین جوانهامیانگی  م ت زمی گاما و ی رگرسیونی بی  دز اع هرابطه. 6شکل 

 
 چنتی  هتم  و هابرر و غالف ها،گل چه،برگ دانه، ت  اد و ان ازه

 هتای بررستی  یافتن . دس  سخ  برر پوعش و عملکرد افزایش

 موتتان   Gy 055دزهتای   در هتا موتتان  ایت   کته  داد آنهتا نشتان  

PUSA-212   دانتتتتته،ی انتتتتت ازه افتتتتتزایشبتتتتتا ویژگتتتتتی  

  Gy 055و  عتتتاه ( بتتته نستتتب  غتتالف  و هتتتاگتتتل چتتته،بتترگ 

 ،هابترر  ت ت اد  عت ن  برابتر  دوبا ویژگتی   PUSA-212C موتان 

 بته  عاه ( به نسب  عملکرد افزایش و هابرگ و هاگل ها،غالف

 از ناعتی  فیزیولتوژیکی  هایآسیب ت  اد بی  .]7[ ین آمی دس 

. دارد وجتود  بتا یی  همبستتگی ، موتاستیون  فراوانتی  بتا  موتاسیون

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

 هتتایآستتیب دز، افتتزایش بتتا کلتتی طتتوره بتت کتترد. مشتتخص

 میتان  از کته  عود،می مشاه ه اول نسل در تریبیش فیزیولوژیکی

 اثتر  بیتان  بترای  مناستبی  بسیار عاخص، چهگیاه طول کاهش آنها

ی وستتیله بتته عمومتتاً زاجهتتشدهتتی بشتتتا اثتتر. ]07[استت   اعتت ه

 بترر  باروری و گیاههه طول زدن،جوانه درص  مانن  پارامترهایی

 ت یتی   برای مناسبی م یار ،زنیجوانه درص  .عودمی گیریان ازه

، زننت  متی  جوانهدهی تابش از پس بررها اغلب زیرا نیس  دز اثر

 گیتاه،  رعت   کتاهش  بنتابرای   رونت . متی  بتی   از مت تی  زا پس اما

 میزان گیاههه،ی مرحله رع  در برگ، سطحی ان ازه بقا، درص 

 تواننت  متی  کامتل  گیتاه  در بتارور  هتای پنجته  درصت   و عقیمتی 

 .]07[ باعن  پرتوآثار  گیریان ازه برای مناسبیهای م یار

 

 گیری. نتیجه4

 انترژی  ستازمان  در گامتا ی اعت ه  بتا دهی بررها تابش که جاآن از

 بته  نتایج به توجه با و، گیردمی انجام ناچیز یهزینه با ایران اتمی

 ییعیمیا مواد بودن گران چنی هم و، پژوهش ای  در آم ه دس 

 رطوب  مثلدهی تابش عرای  کنترل با عودمی پیشنهاد زا،جهش

بته منظتور    -رهابتر دهتی  ابشت از پس بالفاصلهبررها  کش  برر،

 عنتوان  به گامای اع ه از ییزاجهش سودمن ی و بازدهی افزایش

 استت،اده  گیاهتان  ستایر  و بتالنگو  هایپژوهش در مناسبی موتاژن

 دارای گامتا ی اعت ه  ناهنجتار آثتار   دلیتل  به موتان های ی  .عود

 .دارن  تریکم عملکرد عاه  به نسب  و ،هستن  عقیمی مق اری

 نسب  برگشتی تالقی با توانمی ها ی  ای  عملکرد اصالح برای

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

 بتا  کته وجود ایت   با زنیجوانه درص . کرد اق ام عقیمی حرف یا

 دز ت یتی   جهت   مناستبی  ص،  اماهمبستگی دارد، دز اع ه گاما 

دز  مختلت   ستطوح  در زنیجوانه درص  که زیرا ،طلوب نیس م

 داریم نتی  اختتالف  و بتود  یکسان تقریباً گامای اع هدهی تابش

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

 هتای جهتش  وقتوع  دلیتل  بته  ،رعت   ینت  افر طتول  در اما زنن ،می

 بته  توانمی هاجهش گونهای  یجمله از .رون می بی  از، کشن ه

  بتی   از گیتاه  ،ستبزینه  فقت ان  دلیتل ه ب که نمود اعاره (93 رنگیبی

 ص،اتی مانن  از اس  بهتر مناسب دز ت یی  برایبنابرای   .رودمی

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

 طتول  گیتری انت ازه  پرتوهتا،  برابر در ساقه به نسب  ریشه تربیش

 باع .می ترمناسب مطلوب،دز  ت یی  منظور به ساقه

 

 هانوشتپی
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
13. Albinism 
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