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  ها ترین یافته مهم
 بر برخی صفات مرفوفیزیولوژیک، خصوصیات بیوشیمیایی پرتوگاما ایجاد تنوع ژنتیکی و معرفی دز بهینه       منظور  به

)  گـري 300و  250، 200، 150، 100، 50شامل صفر،  (پرتوگاماي دفاعی در گیاه کلزا، هفت دز   ها  ژنو بیان برخی    
شده  یريگ  اندازهبیوشیمیایی خصوصیات میزان ی،بتا پرتودز افزایش نتایج نشان دادند که با   .  قرار گرفت  استفاده مورد

 هـاي  یمآنـز میزان و فعالیـت اسیداسـکوربیک،    . داري افزایش یافت    یمعن طور  بهشاهد   به نسبت یژهو  بهو   دز افزایش با
ي هـا  ژناین مسئله در خـصوص فعالیـت   . یافت افزایش گاما ی پرتو تاب  دز افزایش با و دیسموتاز ید سوپر اکس  کاتاالز و 

رسد که سـطوح   یمبر این اساس چنین به نظر  .نیز صادق بود پراکسیداز اسکوربیک و دیسموتاز یدسوپر اکساتاالز، ک
  . نماید ینمایجاد  را باالي دز پرتوي گاما در فعالیت متابولیسمی بذور و گیاه کلزا مشکلی

 

  کلزا، تابش گاما، تنوع ژنتیکی، بیوشیمیایی : کلیديهاي واژه
 

 91-306-89 گزارش طرح تحقیقاتی شماره شناسه :منبع یافته
 

 ساناز رمضانپور، حمید نوري پور، سیده سعید نواب ):گان(نویسنده

  اکسیدان در کلزا تحت پرتوتابی پرتو گاما لید آنتیهاي دخیل در مسیر تو مطالعه تغییرات بیان برخی ژن :عنوان
  

  91-306- 89 :شماره

  8/10/1393   :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

Administrator
Untitled
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  اهمیت موضوع
 با همگام کلزا خوراکی مصارف  افزایش.گردد ی ممحسوب ایران و در جهان روغنی گیاهان ینتر  مهماز یکی کلزا
  جهت.گردد ی متولید داخل در کشور یازن  موردروغن  درصد10 تنها ال حاضرو در ح تاس نبوده تولید افزایش
 این در.  یافت باالدستعملکرد و بهینه خصوصیات با ارقامی روغن، باید به واردات عدم و خودکفایی به رسیدن

 هاي کیتکن . استضروري امري محصول این کیفی و کمی بهبود جهت مناسب اصالحی يها  روشاز استفاده راستا
 ایجاد سبب است ممکن بذور ی پرتو تابمحصول، بهبود در. باشند ی مکشاورزي در کاربرد چندین داراي يا هسته
 به تحمل زودرسی،جمله   ازیافته بهبودصفات داراي جدید هاي ژنوتیپ قادرندگرها   اصالحکه شود ژنتیکی تنوع

   .نمایند انتخاب را آن کیفیت و دانه عملکرد افزایش شوري،

 

  )شرح مساله(مقدمه 
 بودن دارا بر عالوه محصوالت این. دهند ی متشکیل را هانج غذایی ذخایر دومین غالت، از پس روغنی يها دانه

 در روغنی گیاهان ینتر  مهماز یکیعنوان   بهکلزا میان این در. باشند ی منیز پروتئین حاوي چرب، اسید غنی یرذخا
 نیروغ گیاهان ینتر  مهماز یکی دانه، تن میلیون 27 از بیش جهانی تولید با کلزا امروزه . استمطرح جهان سطح
 این کاشت زیر سطح افزایش و توسعه به کشاورزي وزارت هاي یاستسه  بتوجه با. گردد ی ممحسوب ایران و جهان

 و بهینه خصوصیات با ارقامی به رسیدن يها  راهباید روغن، واردات عدم و خودکفایی به رسیدن جهت محصول
 این کیفی و کمی بهبود جهت مناسب اصالحی يها  روشاز استفاده راستا این در. گیرد قرار مدنظر باال عملکرد
 زمینه این در.  استاصالحی يها  روشموفقیت در رکن ینتر  مهمژنتیکی تنوع.  استضروري امري محصول
 تنوع ژنتیکیتنها   نهژنتیکی جهش کمک با. گردد ی ممحسوبقبول   قابلیی کارابا روشی موتاسیون از استفاده
دسترسی  موجود هاي یکدیگر و ژنوتیپ با موتانت هاي ترکیب الین امکان به توجه با بلکه یابد، یمافزایش  جمعیت

 اصالح و بهبود جهت در تالش و ارقام ژنتیکی پتانسیل به اتکا اساس این بر .گردد یمهاي مطلوب ممکن  ژنوتیپ به
 طریق از اصالحی برنامه ره بنیادي اصولکه  آنجا از. نماید ی مایجاد عملکرد افزایش در اساسی نقشها   آنژنتیکی
 ضروري نژادي به يها  برنامهموفقیت حصول درها   ژنتنوع افزایش لذا گردد، ی متعیین ژنتیکی پارامترهاي مطالعه

 دفاعی، يها  ژنبرخی بیانروند   درمتفاوت يها  تابششدت در پرتوگاما اثرات  در این زمینه توجه به بررسی.است
 جهت در یادشده خصوصیات وها   ژنبیان تغییرات ارتباط زیولوژیکی و مطالعهمرفوفی و بیوشیمیایی خصوصیات

  .برتر مدنظر قرار گرفت موتانت هاي الین معرفی
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  )ها، جداول و سایر مستندات لمشتمل بر شک(اطالعات تکمیلی 
داري به  یمعنیري واکنش مثبت و گ اندازه موردتحلیل آماري نشان داد کلیه پارامترهاي بیوشیمیایی  و  یهتجز

 ی و سایربررس موردي دفاعی ها ژناین مسئله در خصوص روند بیان . نشان دادند ی گاماپرتو تابافزایش سطح 
رسد گیاه کلزا ظرفیت مناسبی در انجام  یمنظر  بر این اساس چنین به.  نیز صادق بودمطالعه موردي مرفولوژصفات 

  . ی را داراستپرتو تابي اصالحی با استفاده از ها پروژه

 


