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 Hordeumجو )در گیاه ( و 1991توسط مولر ) Drosophila melanogasterزا در مگس میوه، عامل جهش عنوانبهکشف اشعه گاما 

vulgare ا بر هیابی ژنترین ابزارها در مکانها یکی از مهمزایی القایی بود که بعد( سرآغاز فصل جدیدی بنام جهش1991) لراستاد( توسط

نژادگران  شمار زیادی از به ،ز این کشفی ساختار، بیان و تنظیم بیان ژن برای کاوش ژنوم تبدیل شد. مدتی پس امطالعه ،هاروی کروموزوم

 (.  Ahloowalia, 9112) پرداختند اشعه برای تغییر در صفات گیاهی این ژنتیک به بررسی استفاده از متخصصین و

هار گیاه دانه چشود. به دلیل برتری این های گیاهی تولید شده در جهان از سویا، پالم، کلزا و آفتابگردان گرفته میروغن چهارمسهبیش از 

سایر گیاهان هم کمتر مورد استفاده قرار گرفتند و هم نادیده  ،روغنی

کشت  . اگرچه(Murphy 1999; Khan et al. 9119)انگاشته شدند 

( چندان مورد توجه نبوده است، .Carthamus tinctorius Lگلرنگ )

هان برای رشد در مناطق گرمسیری و خشکی ولی در مقابل این گیاه

. بعالوه روغن حاصله نیز از کیفیت طبخ استند هند بسیار مناسب مان

-. از محدودیت(Singh and Nimbkar 9116)خوبی برخوردار است 

توان به وجود خار، عملکرد پایین بذر و محتوای پایین های این گیاه می

 ،ها. این محدودیت(Dajue and Mundel 1996)روغن اشاره نمود 

ا کلزا و سویا که بدون خار بوده و دارای عملکرد گلرنگ را در رقابت ب

هایی همچون تحمل به . زراعت این محصول با توجه به ویژگی(Pahalvani 9112)نماید باشند، ضعیف میو محتوای روغن باالتری می

کالسیک  های اصالحهند از طریق روش ژهیوبهتواند مفید باشد. تاکنون چندین واریته در سراسر دنیا خشکی، درجه حرارت باال و شوری می

. (Kumar and Srivastava 9111) افزایش دهدها نتوانست عملکرد بذر و روغن را در این محصول هرحال تمام این تالشاند. بهشده معرفی

تولید پوسته بذر ، یفیت بذر()مقیاسی از ک بذر حجمیافزایش اندازه و وزن نشان داد که  نتایج تجزیه و تحلیل چند واریته و الین اصالحی 

ذر در گل، تعداد ب بینعالوه ه شود. بی خود منجر به کاهش محتوای روغن در بذر میتر به نوبهمراه دارد. پوسته بذر ضخیمه تر را بهضخیم

 Ranga Rao et)شود باال میهای با عملکرد مانع تولید واریته که ی گل همبستگی منفی وجود داردو اندازه حجمی تعداد گل در بوته، وزن

al. 1911; Roopa and Ravikumar 9111; Rampure et al. 9112) .های گلرنگ وجود تنوع ژنتیکی مانع دیگر بر سر راه توسعه واریته
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ایی زباشد. بنابراین برای برطرف نمودن این مشکل استفاده از جهشآن می های محدود، حداقل برای برخی صفات خاص در ژرم پالسم

. اگر چه موتاسیون توانایی القای تغییرات مطلوب در ژرم پالسم گیاهی را دارد ولی در (Rampure et al. 9112)القایی پیشنهاد شده است 

در بحث کارایی و موثر بودن آن نقش بسیار مهمی را  زاجهشمقابل اثرات مخربی را نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین دوز مصرفی عامل 

 کند. نژادی این محصول بازی میهدر ب

از  ،یدهای گیاهی سرشار از اولئیک اسهای گلرنگ در هند دارای مقادیر زیادی لینولئیک اسید هستند که در مقایسه با سایر روغنژنوتیپ

با اتیل ، Bhimaمنظور دستیابی به محصولی با محتوای اولئیک اسید باالتر، رقم، ه مطلوبیت کمتری برخوردارند. بر این اساس در تحقیقی ب

لینولئیک اسید  کاهش در مقداراولئیک اسید و افزایش در مقدار اسید چرب استفاده از این تیمار شیمیایی باعث  متان سولفانات تیمار گردید. 

(. Rampure & et al., 9112دو الین با محتوای باالی اولئیک اسید حاصل گردید )های سه و چهار تعداد بود. در ادامه روند اصالحی در نسل

برخوردار  یاالترباز کارایی  یکیالکترنتایج نشان داد، دی متیل سولفواکسید در مقایسه با اشعه گاما و شوک  Okaz & et al., 9116در تحقیق 

 تر شدند.ودرسحاصل نسبت به الین های والدینی ز دبخشیامبود و الین های 
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