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القای موتاسیون در گیاه لیلیوم ) (Lilium longiflorumبا استفاده از پرتو گاما در شرایط درون
شیشهای
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چکیده
اصالح و تولید ارقام جدید گیاهان زینتی و تکثیر و پرورش آنها صنعتی رو به رشد و در حال گسترش است .بدلیل جایگاه لیلیوم
در بازارهای داخلی و خارجی و ارزش این گیاه زینتی به عنوان چهارمین گل شاخه بریده دنیا ،انجام تحقیقات منسجم برای
افزایش تنوع در این گیاه ضروری به نظر میرسد .این پژوهش با هدف بررسی اثر پرتوی گاما بر القای جهش در گیاه لیلیوم در
شرایط درون شیشهای و شناسایی تغییرات ژنتیکی با استفاده از نشانگر مولکولی  ISSRانجام شد .تیمار تابشی پس از باززایی
ریزنمونههای الیه سلولی نازک 1فلسهای پیاز رقم OT Yellowدر محیط کشت  MSحاوی  1میلیگرم در لیتر  BAو 0/5
میلیگرم در لیتر  NAAبا دُزهای  3 ،7و  10گری پرتو گاما کبالت  30اعمال شد .بررسی تغییرات مولکولی موتانتهای حاصل
از القای پرتو گاما با نشانگر  ISSRنشان داد که تیمار جهش توانسته چندشکلی نسبتاً باالیی در آنها ایجاد کند .با توجه به نتایج
بدست آمده از این تحقیق تمامی تیمارها باعث تغییرات ژنتیکی شدهاند اما تیمار تابشی با شدت  7گری از لحاظ ایجاد تنوع و
همچنین عدم اختالل در باززایی ریزنمونهها کارآمدتر بوده است .همچنین نشانگر  ISSRقدرت تمایز خوبی را به منظور تعیین
تنوع ژنتیکی نشان داده است .این نتایج نشاندهنده قدرت و کارایی پرتو گاما در ایجاد تنوع ژنتیکی میباشد که بهنژادگر را جهت
بهبود واریتههای گیاهی با خصوصیات مطلوب کمک مینماید.
کلمات کلیدی :پرتو گاما ،لیلیوم ،موتاسیون ،نشانگر مولکولی.ISSR ،

)Thin Cell Layer (TCL
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مقدمه
گیاهان زینتی از لحاظ اقتصادی از اهمیت قابل توجهی

نیاز اساسی برای بدست آوردن تنوع کافی است .با این حال

برخوردارند .افزایش تقاضا برای تولید این گیاهان،

به نظر میرسد که با کشت بافت و انتخاب درون شیشهای،

نشاندهنده ضرورت بکارگیری روشهای جایگزین به

این مشکل بر طرف شده است .استفاده از علم کشت بافت

منظور افزایش تنوع و بهبود عملکرد گیاهان زینتی است

گیاهی به عنوان راهکاری موثر به منظور کوتاه نمودن دوره

( .)Afrasiab 2006القای موتاسیون به عنوان یکی از منابع

اصالح موتاسیونی و افزایش کارایی آن مورد توجه قرار

ایجاد تنوع میتواند قابلیتهای بالقوه ژنتیکی را که بطور

گرفته است (.)Dita et al. 2006

طبیعی بروز نمییابند ،ایجاد نماید ( Bagheri et al.

در روشهای جهشزایی درون شیشهای میتوان با استفاده

 .)2008به عبارت دیگر القای موتاسیون به یک روش پایدار

از نشانگرهای مختلف به بررسی تنوع ژنتیکی پرداخت و

برای ایجاد تنوع درون واریتههای گیاهی تبدیل شده است.

انواع موتانت را شناسایی نمود .به عبارت دیگر کاربرد

این روش احتمال القای تنوع جدیدی را که در طبیعت

همزمان نشانگرهای مولکولی با القای موتاسیون منجر به

وجود ندارد یا در طول تکامل از دست رفته است ،افزایش

تشخیص زودهنگام گیاهان موتانت میشود ( & Brown

میدهد (.)Maluszynski et al. 2000; Danesi 1991

 .)Thorpe 1995بطور کلی تولید گیاهان زینتی موتانت با

محققان از تکنیک القای موتاسیون به عنوان ابزاری مناسب

استفاده از کاربرد عوامل جهشزا همراه با بهرهگیری از علم

برای ایجاد یا افزایش سریع تنوع در گونههای گیاهی

کشت بافت گیاهی به عنوان یکی از راهکارهای موثر برای

استفاده میکنند (.)Niks et al. 1994; Brunner 1995

پیشبرد اهداف اصالحی در این گیاهان مورد توجه قرار

بطورکلی در میان تکنیکها و منابع ژنتیکی در دسترس برای

گرفته است.

القای موتاسیون ،موتاژنهای فیزیکی پتانسیل مناسبی را برای

لیلیوم گیاهی چند ساله و مقاوم به سرما است که متعلق به

کاربرد در برنامههای اصالحی خصوصاً در گیاهان باغی

جنس  Liliumو خانواده لیلیاسه 7میباشد .این گیاه در اروپا

نشان میدهند (.)Phuong Thao et al. 2003

و آمریکا بطور گسترده به عنوان گل شاخه بریده و گیاه

تالشهای صورت گرفته با استفاده از عوامل جهشزا به

گلدانی مورد استفاده قرار میگیرد .در تنها تحقیق انجام شده

منظور القای تنوع در شرایط طبیعی در گیاهان زینتی موجب

بر روی این گیاه ،پیازها با دُزهای صفر 7 ،1/5 ،1 ،0/5 ،و

افزایش تنوع و تولید ارقام دارای ویژگیهای متمایز شده

 7/5گری پرتو گاما تیمار شدند .در این آزمایش دُز  1گری

است ،با این حال بدلیل نامشخص بودن تغییرات فنوتیپی

به عنوان بهترین دُز برای القای تنوع در نظر گرفته شد ،به

حاصل از جهش القایی توسط عامل جهشزا ،هزینههای

این دلیل که  55درصد نمونهها در این دُز سالم باقی مانده و

نگهداری جمعیت اصالحی در شرایط طبیعی به منظور

باززا شدند و درصد تنوع القا شده در این دُز بیشتر از سایر

شناسایی گیاهان موتانت مفید و امکان تفرق صفات در

تیمارهای تابشی و معادل  39/7درصد بود ( Xi et al.

روش طبیعی بدلیل تکثیر گیاهان از طریق بذر ،کارآمدی این

 .)2012از اینرو بدلیل جایگاه لیلیوم در بازار داخلی و

روش با مشکل مواجه شده است .همچنین مشکل اصلی در

خارجی و ارزش این گیاه زینتی به عنوان چهارمین گل

استفاده از عوامل جهش در شرایط برون شیشهای ،دسترسی

شاخه بریده دنیا ،انجام تحقیقات منسجم برای افزایش تنوع

به جمعیتهای بزرگ برای بروز موتاسیون میباشد که پیش
Liliaceae
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در این گیاه ضروری میباشد .بدین منظور این پژوهش با

مشابه انجام شد .به منظور رشد بیشتر ،هنگامی که اندازه

هدف بررسی اثر پرتو گاما بر القای جهش در این گیاه با

شاخسارهها به  3سانتیمتر رسید ،شاخسارهها از ریزنمونه

استفاده از نشانگر مولکولی  ISSRدر شرایط درون شیشهای

اولیه جدا شده و در محیط کشت با ترکیب هورمونی مشابه

انجام شد.

به مدت دو ماه واکشت شدند (شکل  .)1پس از آن شاخه-
های رشد یافته به مدت یک ماه در محیط کشت 1/7 MS

مواد و روشها

قرار گرفتند تا ریشه تولید کنند .سپس گیاهچهها برای
سازگاری به محیط حاوی کوکوپیت و پرلیت به نسبت 1:1

تهیه ریزنمونه و اعمال موتاسیون

انتقال یافتند.

به منظور شکستن خواب پیاز ،پیازهای تازه تهیه شده گیاه
لیلیوم ( )Lilium longiflorumرقم  OT Yellowاز یکی

استخراج DND

از تولید کنندگان گل لیلیوم در شهر مشهد خریداری و به

استخراج  DNAاز بافت برگ گیاهچههای سازگار شده که

مدت یک ماه در دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

با سه دُز پرتو گاما تیمار شده بودند و گیاهچههای شاهد بر

به منظور ضدعفونی سطحی ،فلسهای پیازها جدا شده و به

اساس کیت ستونی استخراج  DNAشرکت دنازیست آسیا

مدت نیم ساعت زیر آب جاری قرار گرفتند و سپس به

( )S-1030و دستور العمل موجود در کیت انجام شد.

مدت  15دقیقه با هیپوکلریت سدیم  7درصد و پس از آن

آنالیز ISSR

به مدت  10دقیقه با محلول کلرید جیوه  0/1درصد تیمار

 17آغازگر ( ISSRجدول  )1که در تحقیقات قبل روی

شدند .شستشوی فلسها با آب مقطر استریل در زیر هود

لیلیوم و سایر گیاهان زینتی استفاده شده بودند ( Xi et al.

المینار 3 ،بار هر بار به مدت  5دقیقه انجام شد .از آنجایی

 )2012انتخاب و توسط شرکت دنازیست آسیا سنتز شدند.

که ضخامت ریزنمونههای فلس ،تعیین کننده میزان نفوذ

واکنش زنجیرهای پلیمراز

پرتو گاما و تاثیر آن در القای جهش میباشد ،فلسها به

زمان و دمای الزم برای مراحل مختلف تکثیر با استفاده از

قطعاتی با ضخامت  3میلیمتر برش داده شدند .ریزنمونه-

آغازگرهای  ISSRبه صورت زیر تنظیم شد:

های آماده شده در محیط کشت  MSحاوی  1میلیگرم در

واسرشت اولیه در دمای  94درجه سانتیگراد به مدت 5

لیتر  BAو  0/5میلیگرم در لیتر  NAAکشت شدند .نمونه-
ها به سازمان انرژی اتمی ایران واقع در تهران منتقل شده و

دقیقه 40 ،چرخه تکثیر شامل واسرشت در دمای  94درجه

با دُزهای  3 ،7و  10گری پرتو گاما کبالت  30تیمار شدند.

به مدت  30ثانیه ،اتصال آغازگر در دمای اتصال ویژه آن

بدلیل ضخامت کم الیههای سلولی و گزارشهای منتشر

(جدول  )1به مدت  1دقیقه ،گسترش در دمای  27درجه به

شده توسط سایر محققان ( ،)Xi et al. 2012کمترین

مدت  1دقیقه و واسرشت نهایی در دمای  27درجه به مدت
 10دقیقه انجام شد.

دُزهای پرتو گاما موجود در سازمان انرژی اتمی ایران در
این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت .برای هر تیمار 10

تعیین فاصله ژنتیکی

پتری دیش که هر یک حاوی  5ریزنمونه بود در نظر گرفته

به منظور تعیین فواصل ژنتیکی ،الگوی باندی حاصل از 17

شد .پس از تیمار ریزنمونهها بدلیل حذف اثر منفی تابش،

آغازگر با استفاده از نرم افزار  Total Labبه صورت صفر

واکشت مجدد آنها در محیط کشت با ترکیب هورمونی

و یک کد گذاری شد .سپس ماتریس شباهت ژنتیکی با
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استفاده از ضریب تعیین فاصله جاکارد و روش کالستر بندی  UPGMAتوسط نرم افزار  NTSYS.2رسم گردید.

شکل  -1باززایی و رشد شاخههای حاصل از ریزنمونههای الیه سلولی نازک گیاه لیلیوم رقم  OT Yellowکه به ترتیب از راست به چپ با
دُزهای  3 ،7و  10گری پرتو گاما تیمار شدند.
جدول -1آغازگرهای  ISSRانتخاب شده به منظور شناسایی تنوع القا شده در گیاه لیلیوم.
نام آغازگر

توالی آغازگر

دمای اتصال

نام آغازگر

توالی آغازگر

دمای اتصال

UBC-824

(TC)8G

52.4

3A21

(TG)7ACC

52.4

UBC-853

(TC)8RT

51.6

3A39

(CA)7GTA

50

3A01

(GA)8TC

53.9

3A42

(GACA)4C

52.4

3A07

(AG)7CTT

50

UBC-873

(GACA)4

48.2

3A62

(TG)7ACT

50

UBC-815

(CT)8G

52.4

UBC-843

(CT)8RA

54

UBC 845

(CT)8RG

52

R: A or G

گیاهچهها در تیمارهای تابشی  3 ،7و  10گری مورد بررسی

نتایج و بحث

قرار گرفت .طبق نتایج ،با افزایش دُز تابشی به میزان  3و 10

پس از تیمار ریزنمونههای  TCLگیاه لیلیوم با گذشت دوره

گری ،میزان باززایی ریزنمونهها نسبت به کاربرد دُز  7گری

زمانی  1/5-7ماه ،خصوصیات رشدی از قبیل درصد

کاهش یافته بود .همچنین تفاوت معنیداری در درصد

باززایی ،میانگین تعداد گیاهچه در هر ریزنمونه و ارتفاع
30
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باززایی تیمار شاهد (عدم القای جهش) و دُز  7گری

در تیمار گلچههای گیاه داوودی ( Chrysanthemum

مشاهده نشد (جدول  .)7عالوه بر این در دُزهای باالتر ( 3و

 )morifoliumبا دُزهای باالی پرتو گاما نیز ،کاهش

 10گری) شاخههای باززا شده  10تا  14روز پس از باززایی

معنیداری در ارتفاع گیاهچهها و تعداد گیاهچههای بدست

بتدریج زرد شده و از بین رفتند (شکل  .)7در تحقیقات

آمده گزارش شد ( .)Barakat et al. 2010همچنین با

انجام شده توسط سایر محققین نیز ،دُزهای پایین پرتو گاما،

تابش دُز باال پرتوی گاما ( 30گری) به ریزنمونههای کالوس

اثری بر باززایی ریزنمونهها نداشته است در حالیکه دٌزهای

گیاه ژربرا ( )G. jamesoniiگیاهچههای جهش یافتهای

باالتر پرتو گاما سبب کاهش باززایی و از بین رفتن نمونه-

بدست آمد که ارتفاع آنها به نصف ارتفاع گیاهچههای

های باززا شده داشته است (Lu et al. 2007; Farjadi-

طبیعی کاهش یافته بود .شدت باالی تابش با اثر بر غشا و

 .)shakib et al. 2010عالوه بر این نتایج آزمایش نشان

دیواره سلولی از جذب آب توسط سلولهای گیاهی

داد که بیشترین تعداد گیاهچه در هر ریزنمونه و حداکثر

جلوگیری کرده و در مسیر بیوسنتزی هورمونها نیز اختالل

ارتفاع گیاهچه در بین تیمارهای تابشی اعمال شده ،در دُز

ایجاد میکند .این تغییرات فیزیولوژیکی در مجموع منجر به

تابشی  7گری بدست آمد (جدول .)7

کاهش ارتفاع گیاهچههای جهش یافته ژربرا شده است
(.)Hasbullah et al. 2012

جدول  -2مقایسه میانگین دُزهای مختلف پرتو گاما بر خصوصیات رشدی ریزنمونههای لیلیوم در شرایط درون شیشهای.
دُز پرتو گاما

درصد باززایی

میانگین تعداد گیاهچه در هر

میانگین ارتفاع گیاهچه

()Gy

()%

ریزنمونه

()cm

0
2

a

100

a

100

a

7/883

b

7/103

a

3/133

b

7/500

6

22/33b

1/770cd

1/000de

10

22/33b

1/053 cde

1/000de

حروف مشترک بیانگر عدم اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد آزمون دانکن میباشد.

شکل  -2زرد شدن و از بین رفتن شاخههای القا شده حاصل از ریزنمونههای  TCLگیاه لیلیوم ،تیمار شده با دُزهای ( 3سمت راست) و 10
گری (سمت چپ) پرتو گاما.
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آنالیز نمونههای تیمار شده با پرتو گاما با استفاده از

بیشترین درصد چند شکلی متغیر بود و میانگین میزان

نشانگر ISSR

چندشکلی  33/08درصد محاسبه شد (جدول .)3

ارزیابی کمی و کیفی  DNAاستخراج شده نشان داد که
نمونهها از کمیت و کیفیت باالیی برخوردار میباشند (شکل
 .)3غلظت  DNAاستخراج شده در اکثر موارد بیش از 100
نانوگرم در میکرولیتر بود .همچنین نسبت جذب در طول
موج  730به  780بطور متوسط بین  1/8تا  7بود.

شکل  -4الگوی نواری  ISSRحاصل تکثیر موتانتهای احتمالی

شکل  -7استخراج  DNAژنومی برخی از موتانتهای احتمالی

لیلیوم با استفاده از آغازگر . UBC845شماره  :1نمونه شاهد؛

گیاه لیلیوم بر روی ژل آگارز  1درصد.

شماره  :7سایز مارکر 100 plus؛ شماره  3تا  :2نمونههای
موتانت.

مشاهده الگوهای باندی  ISSRدر موتانتهای احتمالی
رقم  OT Yellowلیلیوم

تجزیه خوشهای بر اساس تمامی آغازگرها

تغییرپذیری ژنتیکی  13موتانت احتمالی لیلیوم که از سه
سطح تیمار تابش ( 3 ،7و  10گری پرتو گاما کبالت )30

باندهای چندشکل برای ترسیم دندروگرام بر اساس آنالیز

بدست آمده بودند و  3شاهد با استفاده از  17آغازگر ISSR

خوشهبندی  UPGMAاستفاده شدند .شباهت ژنتیکی بین

آنالیز شدند .از 17آغازگر بررسی شده 11 ،آغازگر باندهای

ژنوتیپها و شاهد با استفاده از ضریب جاکارد محاسبه

چند شکل در بین موتانتهای احتمالی مورد مطالعه تولید

گردید .سپس با استفاده از ماتریکس تشابه و الگوریتم تشابه

کردند که در مجموع  93باند امتیازدهی شد که  33باند ،چند

بدست آمده ،آنالیز خوشهبندی  UPGMAصورت گرفت.

شکلی نشان دادند .تعداد باندها از  5باند برای آغازگر

گروهبندی موتانتهای احتمالی و شاهد در دندروگرام،

 UBC853تا  14باند برای آغازگر  UBC845متغیر بود که

تمایز ژنتیکی ژنوتیپهای مورد مطالعه را نشان داد .در

بیانگر قدرت این آغازگرها در تفکیک موتانتها است

دندروگرام  13موتانت احتمالی و  3شاهد به  7گروه و 7

(شکل .)4

فرد مجزا در سطح تشابه ژنتیکی  0/23گروهبندی شدند

درصد چند شکلی از 14/78درصد برای آغازگر  3A42با

(شکل .)5

کمترین درصد تا  100درصد برای آغازگر  3A07با
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جدول  -7نام و توالی آغازگر مورد استفاده و اطالعات چندشکلی آن در رقم .OT Yellow
نام آغازگر

تعداد باندها

تعداد باندهای چند شکل

فراوانی باندهای چندشکل ()%

3A01

2

4

52/14

3A07

8

8

100

3A21

3

0

-

3A39

2

5

21/47

3A42

2

1

14/78

3A62

8

5

37/5

UBC 824

9

3

33/33

UBC 873

8

3

25

UBC 843

2

5

21/47

UBC 853

5

4

80

UBC 815

10

8

80

UBC 845

14

11

28/52

مجموع

93

33

-

شکل -5دندروگرام بدست آمده از روش  UPGMAو ضریب جاکارد برای  13موتانت احتمالی و شاهد لیلیوم .در این دندروگرام3 ،
نمونه شاهد ،موتانتهای احتمالی  5 ،17 ،11 ،9 ،8 ،1و  10گروه شماره 1؛ موتانتهای احتمالی  4 ،3 ،7و  ،3گروه شماره  7و موتانتهای
احتمالی  2و  13دو فرد مجزا هستند که در مجموع نشاندهنده  7گروه و  7فرد مجزا میباشند.
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که تمامی تیمارها باعث تغییرات ژنتیکی شدهاند .بدلیل

موتانتهای احتمالی ،M11 ،M10 ،M9 ،M8 ،M5 ،M1

کاربرد الیههای نازکی از فلس پیاز لیلیوم به عنوان ریزنمونه

 M12و نمونههای شاهد در درون گروه  Iتقسیمبندی

در این آزمایش و باززایی مستقیم نمونهها ،به نظر میرسد

شدند .کمترین تغییرات ژنتیکی در گروه  Iمشاهده شد .از

تنوع القا شده در موتانتهای احتمالی ،تنوع سوماکلونال

بین این موتانت های احتمالی ،موتانت  M1و  M5مربوط

نباشد به این دلیل که غالباً تنوع سوماکلونال ناشی از باززایی

به دُز تابشی  7گری M8 ،و  M9متعلق به دُز تابشی  3گری

غیر مستقیم ریزنمونهها و القای کالوس در آنها میباشد.

و موتانتهای  M11 ،M10و  M12مربوط به دُز تابشی 10

همچنین اگر فرض شود تنوع سوماکلونال بر اثر ترکیب

گری میباشند .در گروه  IIموتانتهای  M4 ،M3 ،M2و

هورمونی محیط کشت ایجاد شده است بایستی در برخی از

 M6قرار داشتند که موتانتهای  M3 ،M2و  M4تحت

نمونههای شاهد نیز حداقل مقداری تنوع مشاهده شود که

تیمار تابشی  7گری و موتانت  M6تحت تیمار  3گری بود.

در این پژوهش ،نمونههای شاهد تنوعی را نشان ندادند.

موتانتهای ( M7تیمار  3گری) و ( M13تیمار  10گری)

نتایج این تحقیق مشابه با نتایج القای موتاسیون با استفاده از

در درون هیچ خوشهای گروهبندی نشدند .این دو موتانت

پرتو گاما بر روی لیلیوم ( )Xi et al. 2012و القای

نسبت به بقیه موتانتها دارای تشابه ژنتیکی کمتری هستند

موتاسیون با پرتو گاما در گیاه داوودی بود ( Barakat et al.

و تغییر ژنتیکی بیشتری نشان دادند.

 .)2010بطوریکه در تیمار نمونههای لیلیوم و داوودی با

عموماً جهت ارزیابی تنوع در موجودات و تفکیک ژنوتیپ-

دُزهای مختلف پرتو گاما ،تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگر

ها ،از نشانگرها استفاده میشود .در بین این نشانگرها،

 ISSRمشخص شد که نشاندهنده قدرت پرتو گاما در ایجاد

نشانگر  ،ISSRتکنیکی مبتنی بر واکنش زنجیرهای پلیمراز

تنوع و بروز تغییرات ژنتیکی میباشد.

است که از سال  1994برای مطالعه ارقام مختلف گیاهان

نتایج این تحقیق به عنوان مقدمهای برای ادامه تحقیق بر

مورد استفاده قرار میگیرد ( .)Guan et al. 2008این

روی خصوصیات مورفولوژیک موتانتهای احتمالی گیاه

نشانگر دارای تکرار پذیری باال بوده و از مراحل ساده و

لیلیوم ضروری است .همچنین استفاده از نشانگر میتواند

کوتاهی برخوردار است .همچنین قادر است چند شکلی
مطلوبی را در تجزیه و تحلیل روابط ژنتیکی ایجاد کند .در

روند تشخیص موتانتها و تنوع القا شده را تسریع نماید.

این تکنیک بعد از استخراج  DNAژنومی ،قطعه مابین دو

بررسی تغییرات مولکولی موتانتهای لیلیوم حاصل از القای

ناحیه تکراری ریزماهواره یکسان که دارای جهت گیری

پرتو گاما در این تحقیق ،نشان داد که تابش توانسته است از

مخالف نسبت بهم بر روی ژنوم هستند بوسیله تک پرایمری

لحاظ ژنتیکی ،چندشکلی نسبتاً باالیی در آنها ایجاد کند.

 13-75نوکلئوتیدی که بر اساس نواحی ریزماهواره طراحی

بطوریکه هر سه سطح تیمار باعث تغییرات ژنتیکی شده و

شدهاند ،تکثیر میشود .محصوالت تکثیری معموال دارای

موتانتهایی با تمایز ژنتیکی ایجاد کردند .اما با توجه به

طول  700-7000جفت باز هستند که میتوان آنها را

اینکه تیمار ریزنمونهها در سطوح باالتر تابش ( 3و 10

بوسیله ژل آگارز یا پلی اکریل آمید نمایان ساخت و چند
شکلی موجود در این نواحی را تشخیص داد ( Reddy et

گری) کاهش باززایی نمونهها را بهمراه داشت ،بهترین سطح

.)al. 2002

تیمار تابشی برای ریزنمونههای فلس گیاه لیلیوم در شرایط

با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق به نظر میرسد

درون شیشهای ،دُز  7گری در نظر گرفته شد .ممکن است
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هنگام استفاده از پرتو گاما ،عالوه بر ایجاد تنوع مطلوب،

 -7کشت ریزنمونههای  TCLدر محیط کشت حاوی 1

موتانتهای نامطلوب نیز بروز و ظهور یابند .یکی از مزایای

میلیگرم در لیتر  BAو 0/5میلیگرم در لیتر .NAA

مهم القای موتاسیون در کشت درون شیشه ای مشخص

 -3تیمار ریزنمونهها با دُز تابشی  7گری و سپس واکشت

کردن همین صفات مطلوب و نامطلوب و گزینش از بین

ریزنمونهها بالفاصله پس از تیمار در محیط کشت با ترکیب
هورمونی مشابه

آنها میباشد .به عبارتی با انتخاب در محیط درون شیشهای

 -4واکشت ریزنمونهها در محیط کشت مشابه به منظور

سریعتر میتوان به تنوع مفید القا شده و صفات مطلوب

رشد بیشتر به مدت  7ماه

دسترسی پیدا کرد.

 -5کشت شاخههای رشد یافته در محیط کشت  1/7 MSبه

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که نشانگر  ISSRاز

منظور تولید ریشه به مدت یک ماه

قدرت تمایز خوبی به منظور تعیین تنوع ژنتیکی برخوردار

 -3سازگاری گیاهچهها در محیط حاوی کوکوپیت و پرلیت

میباشد .این نتایج نشاندهنده قدرت و کارایی موتاژن

به نسبت 1:1

فیزیکی پرتو گاما در ایجاد تنوع ژنتیکی میباشد که دست

سپاسگزاری

بهنژادگر را برای اعمال انتخاب در جهت بهبود واریتههای
گیاهی با خصوصیات مطلوب باز میگذارد.

نگارندگان مقاله از گروه بیوتکنولوژی گیاهان زینتی جهاد
دانشگاهی مشهد جهت تامین اعتبار و امکانات الزم برای

دستورالعمل ترویجی

انجام این تحقیق کمال تشکر را دارند.

جهت القای تنوع و ایجاد جهش در گیاه لیلیوم:
 -1شکستن خواب پیاز لیلیوم با قرار دادن آنها در دمای 4
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Mutation induction in lilium (Lilium longiflorum) using gamma ray at in vitro conditions
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Abstract
Breeding and production of new varieties of ornamental plants as well as their propagation and
developing are an expanding industry. Researches find it necessary to increase the genetic variation in
Lilium, because of value of this ornamental plant as the fourth cut flower in the world. The present study
was carried out to investigate gamma radiation effects on in vitro mutation induction in Lilium. ISSR
markers were used to determine genetic variation in resulting explants. Thin cell layer (TCL) explants
were treated with 2, 6 and 10 Gy of gamma rays. Treated explants were cultured in MS medium
supplemented with 1 mg/l BA and 0.5 mg/l NAA. Results showed all treatments induced genetic
diversity, but the optimal dose was 2 Gy, because of increase diversity and survival rate of explants. The
results confirmed the efficiency of ISSR markers for detection of genetic variations. Furthermore, the
results suggested that mutatants induced by gamma irradiation are not only as a source for genetic
variations but also as a useful tool for early selection of desirable mutants by breeders.
Keywords: Gamma ray, Lilium, Mutation, Molecular Marker, ISSR.
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