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.ندانشجوي دکتري اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه گیالن و عضو باشگاه پژهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکاب -1

دانشیار، گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي دانشگاه شاهد.-2

استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه دانشگاه شاهد.-3

)Ghorbanipour.ali@gmail.com نویسنده مسئول(*

چکیده:

شی جهش القاء شد می ژنتیکی تنوع افزایش براي رو صالح در دو این از ترکیبی یا و انتخاب، نوترکیبی با همراه که با ا
گري) 80و  60، 40، 20، 0گاما ( اشعه مختلف دزهاي تأثیر بررسی تحقیق این انجام از هدف. گیردمی قرار استفاده مورد گیاهان

مار و سپس دربذور ابتدا با اشعه گاما تیبود. مربوط به دانه در دو رقم باقال برکت و بهشهري به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در صفات 
نتایجکشت گردید.  ردیفیبه صورت و به تصادف انتخاب  1Mهاي نسلبوتهاز بدور در پایان سال اول تعدادي زمین کشت شدند. 

شان داد که  شهري و برکت، به ترتیب در در ن سامی گري یک الین جهش یافته  20و  40 هايتیمارارقام به در G220و  B141به ا
الین3Mدر نسل. شاهد کشت گردیدند هبه همرا 2Mبراي اطمینان از ثبات موتان، بذور .بدست آمد2Mنسل   B140جهش یافته  ،

صفت تعداد دانه در غالف و در الین جهش یافته   نسبتصفات تعداد پنجه، تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در غالف  G220در 

.است برتر بوده شاهد به

: باقال، اشعه گاما، موتاسیون، تعداد دانه در غالفکلمات کلیدي
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 مقدمه

یا بازترکیبی  هاي طبیعی وتنوع طبیعی در اثر جهش .ایجاد شودتواند بصورت طبیعی و یا مصنوعی تنوع ژنتیکی در گیاهان می
نژادگر به ،از آنجائیکه فراوانی تنوع طبیعی ناچیز است و سرعت آن نیز کند است شود.گیري طبیعی حاصل میها در اثر دورگژن

شت بافت پلوئیدي و کپلی هاي مصنوعی،جهش گیري مصنوعی،دورگ تنوع مصنوعی از طریق کند.از تنوع مصنوعی اســتفاده می
 الکترومغناطیس امواج از یکی گاما). Filippetti, 1983( گرددهاي مهندسی ژنتیک حاصل مییا با استفاده از تکنیک یا سلول و

 فراوان، هايموتاسیون تولید و باال پذیري تکرار مناسب، پذیرينفوذ آسان، کاربرد علت به که است مواد یونیزاسیون قابلیت با

 موتانتی هايالین تولید به موفق نیز )2003( هودوس و هاجوس راستا، این ). در1372فتوکیان، ( گیردمی قرار استفاده مورد بیشتر

 عملکرد با موتانت سه الین به نخود در EMSگاما و  اشعه کاربرد با) 2008وانی و انیس ( .شدند دانه افزایش عملکرد با سویا از

 همچنین افزایش و بذور و غالف ها،گل برگچه، دانه، تعداد و اندازه نظیر افزایش مورفولوژیکی صفات برخی تغییر و باال

 اشعه مختلف دزهاي تأثیر تحت ) بذرهایی از ارقام سویا را را2010( همکاران و هانافیا. یافتند دست سخت بذر پوشش و عملکرد
 از حاصل گیاهان کیفی و کمی صفات در داريمعنی ژنتیکی تنوع بررسی این دادند. در گري) قرار 200و  150، 100، 50گاما (

) به نقش مثبت اشعه گاما 2011گري بوده است. ابو الیزید ( 200از تیمار  2Mنسل  در ژنتیکی تنوع بیشترین که شد پرتودهی مشاهده
 گري) 60و  30، 15، 0(بذرهاي باقال را توسط دزهاي مختلف اشعه گاما ه بود. ایشان در بهبود کمیت و کیفیت دانه باقال اشاره کرد

گري از نظر تاثیر بر صفات مهم تعیین کننده عملکرد و کیفیت  30مورد تیمار قرار دادند و نشان داد که در بین تیمارهاي فوق، تیمار 
اشد، بافشان بوده، در نتیجه میزان تنوع طبیعی در آن بسیار پائین میبرتر از دزهاي دیگر اشعه گاما بود. چون باقال گیاهی خود گرده

هیچ گزارشی مبنی بر اصالح باقال از طریق موتاسیون در ایران وجود  .القاء تنوع ژنتیکی در این گیاه بسیار ضروري استدر نتیجه 
لذا هدف از انجام این تحقیق ایجاد تنوع ژنتیکی در صفات مربوط به دانه در ارقام برکت و بهشهري باقال با استفاده از اشعه ندارد. 

 گاما بوده ست.

 هامواد و روش

 جهت به سازمان انرژي اتمی ایران در تهرانتایی از بذر ارقام برکت و بهشهري به طور جداگانه آماده و  600توده بذر  5تعداد 
) ارسال گردید. بذور قبل از تیمار با پرتو گاما به مدت یک Gyگري ( 80و  60،  40،  20(شاهد)،  0تیمار با پرتو گاما در دزهاي 

بود که در مرکز تابش گاماي  60در شرایط آب و هواي تهران نگهداري شدند. منبع پرتو گاما سلول کبالت هفته در دماي اتاق 
ر قالب انجام گرفت. بذور نسل اول دیستگاه تحقیقات برنج تنکابن (چپرسر) اي این طرح در اسازمان مذکور قرار دارد. مراحل مزرعه

بوته به طور تصادفی  10تکرار کشت شدند. در مرحله رسیدن دانه، از هر واحد آزمایشی تعداد  3هاي کامل تصادفی در طرح بلوك
 انتخاب و صفاتی چون تعداد ساقه، تعداد غالف، تعداد دانه پر و خالی و درصد عقیمی مطالعه شدند. 
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ادف انتخاب و بذور هر بوته جداگانه برداشت شد. در نسل بوته به تص 50از هر واحد آزمایشی تعداد  )1M(در پایان نسل اول 
سانتیمتر به صورت  20و  30عدد بذر از هر بوته به طور تصادفی انتخاب و به ترتیب با فاصله بین و روي ردیف  15تعداد  )2M(دوم 

عه م گرفت. براي مطالهاي کامل تصادفی در سه تکرار کشت گردید. عملیات کاشت و داشت همانند نسل اول انجاطرح بلوك
بوته بطور تصادفی انتخاب و صفات تعداد پنجه، تعداد غالف، تعداد دانه پر و  5خط و در هر خط  20صفات در هر واحد آزمایشی، 

خط از تیمارهاي مختلف  53گیري قرار گرفتند. در پایان فصل زراعی، مورد اندازه 1Mخالی و همچنین درصد عقیمی همانند نسل 
به منظور بررسی بیشتر از نظر  3Mرسید حامل جهش یافته از نظر عملکرد و اجزاي عملکرد بودند، انتخاب و در نسل ر میکه به نظ

بوته براي هر الین همانند نسل قبلی کشت شده مورد بررسی قرار گرفتند. صفات  50ثبات صفات در یک تکرار و به تعداد حداکثر 
هاي هر واحد آزمایشی، تجزیه بوده است. براساس میانگین داده 2Mمورد مطالعه در نسل  مورد مطالعه در این خطوط مشابه صفات

 انجام گرفت. %5انجام گرفت. آزمون مقایسه میانگین به روش دانکن در سطح احتمال  SASها با نرم افزار آماري داده

 نتایج و بحث

ارائه شده است. بر اساس نتنایج حاصل از این  2Mو  1M هاينتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در نسل 1در جدول 
دار معنی %1، اثرات دزهاي مختلف اشعه گاما بر صفات تعداد غالف و تعداد دانه پر و خالی در سطح احتمال 1M جدول در نسل

دار است. د معنیدرص 1نیز اثرات دزها بر صفات تعداد دانه پوك و درصد عقیمی دانه در سطح احتمال  2Mبوده است. در نسل 
به ترتیب بر صفات تعداد غالف در بوته و تعداد دانه خالی در غالف در  2Mو  1M هاياثرات متقابل ژنوتیپ در اشعه گاما در نسل

 ). 1دار بود (جدول درصد معنی 1سطح احتمال 

ترین تعداد و بهشهري نشان داد که بیشنتایج تاثیر مقادیر مختلف دزهاي اشعه گاما بر صفت تعداد غالف در بوته در ارقام برکت 
عدد)  9/3عدد) و کمترین تعداد آن مربوط به رقم برکت ( 3/14گري اشعه گاما ( 60غالف در بوته مربوط به رقم بهشهري و در دز 

ه دار بود ک). اختالف تعداد غالف در بوته رقم برکت در دزهاي مختلف اشعه گاما از نظر آماري غیر معنی3در دز صفر بود (جدول 
 بیانگر نتایج چه اگر). 3دار بود (جدول گري غیر معنی 20این مقادیر نیز اختالف آن با تعداد غالف رقم بهشهري در دزهاي صفر و 

 یافته افزایش شاخه اصلی در غالف تعداد اشعه، دز میزان افزایش با اما بوده اشعه مختلف دزهاي بین دارمعنی اختالف عدم

 در گیاه را غالف تعداد افزایش دادند، انجام ماش روي موتاژن تأثیر در زمینه که آزمایشاتی ) طی2000مهرا ( و واگمار است.

اري است دنتایج نشان داد که در ژنوتیپ بهشهري اثر دز در افزایش تعداد غالف در بوته داراي اثر افزایشی و معنی نمودند. گزارش
با افزایش مقادیر دزهاي مختلف اشعه گاما، تعداد دانه خالی به . گرددمی تلقی اصالحی مطلوب تغییر یک عنوان به نتیجهکه این 

 40). دزهاي 3گري مشاهده شد (جدول  80طور خطی افزایش یافت، به طوریکه کمترین آن در تیمار شاهد و بیشترین آن در تیمار 
گري نیز اختالف  20ر غالف نشان ندادند. بین دزهاي صفر و داري از نظر تاثیر بر صفت تعداد دانه خالی دتفاوت معنی 80و  60، 
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باشد (جدول گري می 20دهد که حداقل دز الزم براي ایجاد عقیمی دانه در باقال باالتر از دز داري مشاهده نشد و این نشان میمعنی
و کمترین  و بهشهري نشان داد که بیشترین ). نتایج تاثیر مقادیر مختلف دزهاي اشعه گاما بر صفت تعداد دانه خالی در ارقام برکت2

عدد) اشعه گاما بود (جدول  2/4عدد) و صفر گري ( 6/14( 40میانگین تعداد دانه خالی مربوط به رقم بهشهري به ترتیب در دزهاي 
 20زهاي صفر و ). اختالف تعداد تعداد دانه خالی رقم برکت در دزهاي مختلف اشعه گاما با تعداد دانه خالی رقم بهشهري در د3

دهد که رقم بهشهري  به طور متوسط حساسیت بیشتري به پرتو گاما از ). این نشان می3دار بود (جدول گري از نظر آماري غیر معنی
 عکس توانندمی گونه گیاهی یک مختلف ارقام که باشدمی نکته این بیانگر موضوع ایننظر صفت تعداد دانه خالی در بوته دارد. 

 از قبل ژنتیکی آن روابط و مطالعه مورد رقم نوع با موتاژن تأثیر مکانیسم در واقع و داشته اشعه دزهاي به متفاوتی هايالعمل

داري مشاهده نشد. نتایج مقایسه در ارقام بهشهري و برکت بین دزهاي مختلف پرتو گاما اختالف معنی .دارد مستقیمی رابطه تیمار
ارائه شده است. بین دزهاي مختلف پرتو گاما اختالف  2در جدول  2Mبه دزهاي مختلف در نسل میانگین درصد عقیمی بذر با توجه 

و صفر گري اشعه  40داري از نظر تاثیر بر عقیمی بذر مشاهده شد. بیشترین و کمترین درصد عقیمی به ترتیب مربوط به دزهاي معنی
دار بود (جدول از نظر آماري غیر معنی 80و  60همچنین بین دزهاي و  40و  20). اختالف درصد عقیمی بین دزهاي 2بود (جدول 

2 .( 

 2Mو  1Mهاي تجزیه واریانس صفات در نسل -1جدول 
 1Mنسل                                                                                                        2Mنسل 

 )MSمیانگین مربعات (    )MSمیانگین مربعات (

درجه  منابع تغییر
 آزادي

تعداد 
 ساقه

تعداد 
 غالف

تعداد دانه 
 پر

تعداد دانه 
 خالی

درصد 
درجه  منابع تغییر  عقیمی

 آزادي
تداد 
 ساقه

تعداد 
 غالف

تعداد دانه 
 پر

تعداد دانه 
 خالی

درصد 
 عقیمی

 ns 4.7 ns 302 ns 108 ns 0.002 ns 1.3 2 تکرار  0.49ns 8 ns 39 ns 132 ns 0.1 ns 2 تکرار
 ns 19.5 ns *666 0.25 ns 4022 *78 1 ژنوتیپ  **ns 12.4 ns 215 11 **1766 *18.3 1 ژنوتیپ

 0.02 31 25.2 17.7 2.13 2 خطاي اصلی  0.1 214 2 .13 11.86 0.92 2 خطاي اصلی
 **ns 164 ns 323 ns **154 0.04 2.9 4 دز اشعه  0.32ns 259** 588** 378 ns 0.1 ns 4 دز اشعه

 ns 124 ns 48 ns **124.4 0.02 ns 0.9 4 اثرات متقابل  0.26ns 95** 77.7 ns 34.3 ns 0.05ns 4 اثرات متقابل

 1.2 16 خطاي فرعی  0.12 34.6 33.87 15.6 1.27 16 خطاي فرعی
 123 172 29.7 0.01 

 1و  5دار در سطح احتمال * و ** به ترتیب معنی
دار، غیر معنی  درصد    ns 
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 صفات مورد مطالعه.از نظر  2M و 1Mهاي . مقایسه میانگین دزهاي اشعه گاما در نسل2جدول 

                       1Mنسل 2Mنسل                            
  تعداد غالف تعداد دانه پر تعداد دانه خالی  تعداد دانه خالی )٪عقیمی(
15b 4.6c  5.5c 9.7b 5.2b 0  

 
 دز اشعه

 
 

24a 9.3ab  7bc 11.7b 6.1b 20 
24.6a 10.14a  9.5ab 17.4a 9.1a 40 
21ab 8.9ab  10.8ab 15.8a 10.12a 60 
18ab 6.6bc  11.3a 14.9a 8.4a 80 

 است.  %5حروف غیر مشابه به معنی وجود اختالف معنی دار در سطح احتمال 
 

 
                        مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم در دز اشعه گاما   -3جدول 

   1Mنسل 2Mنسل

 رقم دز اشعه تعداد غالف  تعداد دانه خالی
5b 3.9c 0 برکت 

6.6b 4.8c 20 برکت 
5.7b 5.9c 40 برکت 

5.85b 5.97c 60 برکت 
5.86b 6c 80 برکت 
4.2b 6.4c 0 بهشهري 

11.98a 7.3c 20 بهشهري 
14.6a 12.3ab 40 بهشهري 

11.95a 14.3a 60 بهشهري 
7.4b 10.7b 80 بهشهري 

               است.  %1دار در سطح احتمال حروف غیر مشابه به معنی وجود اختالف معنی
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گري در تکرار اول بدست آمده است) و شاهد  40(که در رقم بهشهري در دز  B140مشخصات الین جهش یافته  4در جدول 
گري در تکرار اول بدست آمده است) و شاهد مربوط به نسل سوم  20(که در رقم برکت در دز  G220همراه با الین جهش یافته 

)3(M .الین جهش یافته  ارائه شده استB140 ف برتر بوده و اختالف آنها از نظر این نسبت به شاهد از نظر صفت تعداد دانه در غال
شاهد بهشهري و  1 شکل ).4(جدول داري از نظر سایر صفات مورد مطالعه مشاهده نشد دار بوده است. اختالف معنیصفت معنی

صفات  از بسیاري براي اشعه تیمار تحتالعمل ارقام برکت و بهشهري  عکس چه اگردهد. را نشان می B140الین جهش یافته 
 گاما اشعه شده اعمال دزهاي از برکت رقم به رقم بهشهري نسبت بیشتر پذیري تأثیر دهنده نشان نتایج اما است، بوده یکسان

 تیمار از قبل آن ژنتیکی روابط و مطالعه رقم مورد نوع با موتاژن تأثیر مکانیسم که باشدمی نکته این بیانگر این نتایج باشد.می

 به بسته بررسی مورد صفات مطلوب در تغییرات ایجاد در موتاژنی کارایی که گفت توانمی کلی بطور . دارد مستقیمی رابطه

 ارزیابی مورد اکثر صفات میانگین برکت رقم در که آنجایی از و است متفاوت آن مورد مصرف میزان و رقم نوع صفت، نوع

 ایجاد تنوع براي اشعه دز باالتر مقادیر از استفاده رقم این براي که رسدنظر می به است بوده شاهد در آن میانگین به نزدیک

 زراعی با مطلوب خصوصیات با موتانت هايالین انتخاب که شودمی مشخص بررسی این در آمده نتایج به دست از .باشد الزم
 است شده ایجاد مورد بررسی صفات در موتانت هايالین از برخی در مطلوبی تنوع که طوريبه کند،می تغییر رقم نوع به توجه
 ساختار در تفاوت به دلیل است ممکن نتایج این شده است. ارقام این در مطلوب صفات از برخی با هاییالین شناسایی منجر به که

 محیطی شرایطی و بررسی مورد صفات از یک هر روي بر موتاژن نوع اثر مورد بررسی، صفت نوع استفاده، مورد ارقام ژنوتیپی
 برخی داري درمعنی نقش گاما اشعه طریق از موتاسیون القا گردید مشخص تحقیق این در گرفته انجام هايمطابق بررسی باشد.

 میانگین افزایش بوته، در خورجین تعداد ، افزایش در گاما اشعه پرتودهی که طوريبه دارد. عملکرد اجزاي بر مؤثر صفات از
 صفات از برخی نظر از مطلوب هايالین شناسایی منجربه که است داري داشتهمعنی اثر دانه هزار وزن افزایش و خورجین طول
 از منابع مناسبی به عنوان هاالین این در شده ایجاد مطلوب تنوع از توانمی بنابراین است. شده از ارقام یک هر در بررسی مورد
 ايمزرعه بررسی در که نظر داشت در باید البته کرد. استفاده اصالحی هايبرنامه در برتر ارقام بهبود و تولید در پالسم ژرم

 روي محیطی شرایط و موتانت غیر و موتانت رقابت گیاهان ژنتیکی، اثر و فیزیولوژیک هايآسیب عالوه بر موتانت، جمعیت
 هستند.  تأثیرگذار گیاهان
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با شاهد به ترتیب در ارقام برکت  B140و  G220هاي جهش یافته میانگین و اشتبه معیار صفات مطالعه شده در الین -4جدول 
  .3Mو بهشهري در نسل 

 صفت G220جهش یافته  ) X ±Sxشاهد (  B140جهش یافته  ) X ±Sxشاهد (
3.4  ± 0.5 3.4  ± 0.24  4  ± 0.74 8  ±  تعداد پنجه 1.4
8.2  ± 2.4 7.4  ± 0.68  4.6  ± 0.55 5  ±  تعداد غالف در بوته 0.8
2.2  ± 0.2 2.92  ± 0.17  156  ± 3.15 39.5  ±  تعداد دانه در غالف 2.12

15.4  ± 4.36 21.4  ± 2.25  1.4  ± 0.5 3  ±  تعداد دانه پر 1.4
3.8  ± 1.2 7.8  ±  تعداد دانه خالی 5±1.1 6±1.5  1.77

0.21  ± 0.03 0.25  ± 0.03  0.09  ± 0.04 0.07  ±  درصد عقیمی 0.02
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Abstract: 
Mutation induction is a method for increasing genetic diversity that is used in plant breeding with 

selection, recombination or a combination of these. The aim of this study was to investigate the effects 
of different doses of gamma rays (20, 40, 60 and 80 Gy and zero doses as control) in order to create 
genetic variation in grain related traits in two bean cultivars named Barkat and Behshahri. Seeds were 
first treated with gamma rays and then cultivated in the field. At the end of the first year, a number of 
M1 generation plants were randomly selected and planted in rows. The results showed that in Behshahri 
and Barakat cultivars, mutant lines B141 and G220 in M2 generation were obtained in 40 and 20 Gy 
treatments, respectively. To ensure stability of the mutant, M2 seeds were planted with control. In M3 
generation, B140 mutant line was superior in number of pods per pod and in G220 mutant line the 
number of tiller, pod per plant and number of seed per pod. 

Keywords: Faba bean, Gamma irradiation, Mutation, Number of seeds per pod 

 

 

 

 

 

 

 


