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باتوجه به نرخ باالی رشد جمعیت ،افزایش سرانه مصرف روغنهای خوراکی و میزان واردات آن ،علیرغم دستاوردهای بسیار
تأثیرگذار در افزایش تولید گیاهان دانههای روغنی ،هنوز نیاز به افزایش تولید این گیاهان برای تولید روغن وجود دارد (Meena

) .et al, 2015به منظور افزایش راندمان در هر نوع گیاهی میبایست تنوع باالیی در خزانه ژنی اولیه وجود داشته باشد

(Kumar et

 .al, 2013a; Kumar et al, 2015).تنوع ژنتیکی نقش اساسی در توسعهی واریتههای اصالحی ایفا میکند .به عنوان مثال ،به دلیل
تنوع کم ژرم پالسم  Brassica junceaدر طبیعت ،کارایی اصالح از طریق تالقی کاهش یافته است ،لذا برای ایجاد تنوع ژنتیکی،
باید ابزارهای جدیدی بکار گرفته شود ) .(Sestili et al, 2010اصالح موتاسیونی میتواند راهکار مناسبی برای تقویت تنوع ژنتیکی،
بهویژه در مورد صفاتی با تنوع ژنتیکی کم باشد ) .(Szarejko et al, 2007گزارشهای زیادی از اصالح موتاسیونی موفق در دانههای
روغنی مختلف در دسترس است ) .(Bacelis, 2001; Spasibionek, 2006; Ferrie et al., 2008; Parry et al., 2009موتاسیونهای
القا شده به طور کلی برای ایجاد تنوعی بکار گرفته شدهاند که بندرت در ژرمپالسم طبیعی پیدا میشد .جهشزایی برای بهبود تعداد
زیادی از صفات مطلوب نظیر :زودرسی ،پاکوتاهی ،مقاومت به تنشهای زنده و غیر زنده ،عملکرد بذر و کیفیت روغن استفاده
شده است) . (Schnurbush et al, 2000; Parry et al, 2009جهشزا های فیزیکی و شیمیایی زیادی برای القاء جهش در گیاهان
وجود دارد .ذات تغییر در ساختار ژنتیکی گیاهان به نوع عمل مادهی جهشزا بستگی دارد

(Feldmann et al, 1994; Meinke et

) .al, 1998بر اساس سطح دوز مصرف و زمان تیمار با موتاژنهای مختلف ،چندین نوع بازآرایی در قطعات  DNAممکن است
اتفاق بیفتد که متعاقباً بر دامنهی جهش تأثیرگذار است .اطالع از دوز صحیح یک موتاژن خاص برای گیاه هدف (یا حتی گونه و
ژنوتیپ خاص) جهت القاء جهش با تکرار مناسب بسیار با اهمیت است .اتیل متان سولفانات ( )EMSیک جهشزای شیمیایی است
که در ژنوم گیاهی جهشهای تصادفی ایجاد میکند و گزارش شده است که از مؤثرترین و قویترین جهشزاها به شمار میرود
) (Hajra, 1979و عموماً جهشهای نقطهای ایجاد میکند ) .(Okagaki et al, 1991فولور و همکاران ( ،)1975تنوعهای
مورفولوژیکی زیادی را با استفاده از  EMSدر  B. napusبدست آوردند .بطور مشابه  Khalatkarو همکاران( ،)1991جهشهای
متنوعی را در  B. napusگزارش کردند .جهشهای زودرسی گل در  B. napusتوسط  Landgeو همکاران( )1995گزارش شده
است .معموالً تیمار با موتاژن سبب کاهش جوانه زنی بذر ،نرخ رشد و قدرت باروری میشود .بعالوه در تعداد زیادی از گیاهان
تیمار شده قابلیت حیات در مراحل مختلف رشدی به میزان چشمگیری کاهش می یابد .دوز مصرفی برای حداکثر کارآیی عامل
جهشزا ،به خواص آن ماده و روش تیمار بستگی دارد .از این رو مصرف زیاد مواد جهشزا سبب نرخ باالی مرگ و میر شده و
مصرف کم آن ،جهشهای کمی ایجاد میکند .اکثر پژوهشگرانی که در زمینه مطالعه مواد جهش زا فعالیت می کنند ،عقیده دارند،
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 در خصوص کلزا.  باید مورد استفاده قرار گیرد که در میان گونهها و عوامل جهشزا مقدار متفاوتی استLD50 دوز نزدیک به
اطالعات محدودی از دوز الزم عوامل جهشزای شیمیایی موجود است و گزارشات قابل توجهی در خصوص گونهها و واریتههای
 و بررسی تاثیرEMS  مربوط به مواد جهشزایLD50  برای تعیین دوز،(Yadav et al, 2016)  در تحقیقی.متفاوت در دست نیست
( وTetraploid, 2n=4x=36, AABB) B. juncea  آزمایشی بر روی دو واریته خردل هندی،آن بر میزان سطوح مختلف پلوئیدی
 نتایج این آزمایش تاثیر معنیدار دوزهای.( انجام گرفتDiploid, 2n=2x=24, SS) Sinapis alba یکی از گونه های وحشی آن
%0/3  و%0/73 ،%0/42  نتایج بدست امده نشان داد دوزهای. و دوره زمانی تیمار را در جوانهزنی بذور تیمار شده نشان دادEMS
 برایLD50  بعالوه. ساعت بترتیب برای واریتههای خردل هندی و دو گونه خویشاوند وحشی تاثیر مناسبی داشته است12 بمدت
 این اطالعات برای شروع برنامه اصالح. نیز متفاوت بودB. juncea  بیشتر بود و برای دو واریتهیS. alba  ازBrassica juncea
.موتاسیونی در گیاهان جنس براسیکا بسیار مفید هستند
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