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  کلزا عملکرد اجزای و عملکرد روی بر گاما اشعه پرتودهی اثرات
 

 2مهتاب صمدی گرجی* و 1یرآبادیزمان میعل
 ،یروغن یهاشرکت توسعه کشت دانه ،شمال یکاربرد یقاتمرکز تحق ،کشاورزی بیوتکنولوژی ارشدکارشناس1

 های روغنیشرکت توسعه کشت دانه ،مرکز تحقیقات کاربردی شمالهای گیاهی، ارشد بیماریکارشناس2

 11/3/1939؛ تاريخ پذيرش:  21/11/1932تاريخ دريافت: 
 

 3چكيده

 یبا صفات زراع هايیالين و هاژنوتیپ و انتخاب القا شده یکیتنوع ژنت يجادا یبررس منظوربه

 011، 011مختلف اشعه گاما  یو زرفام، با دزها RGS003 ،(PF) گل ساریسه رقم کلزا  بذورمطلوب، 

موتانت  ينال 11 ی،صفات زراع يیالقا یکیژنت ییراتتغ پايداری تأيیدشدند. جهت  یمارت یگر 311و 

( در قالب M5) موتاسیوننسل پنجم  بررسی منظوربهشاهد ارقام همراه با  یونموتاس M4از نسل  یانتخاب

 M5 نسل یانتخاب ينال دو و بیستبا سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند.  یکامل تصادف هایطرح بلوک

 ،خورجینمیانگین طول  ،خورجیندر بوته، تعداد دانه در  خورجین تعداد ارتفاع، مانند صفاتی نظر از

در  داریمعنیتفاوت  آمده دستهب هایدادهتجزيه واريانس  نتايجشدند.  يابیوزن هزار دانه و عملکرد ارز

مربوط به  ییراتتغ يبضر یشترينب .داد نشان يشیآزما هایالينمورد مطالعه در  یصفات زراع یتمام

با شاهد نشان داد  يشیآزما هایالين میانگین مقايسهدرصد( بود.  00/23) یدر شاخه فرع خورجینتعداد 

 طورهب Zar20و  Zar16موتانت  هایالينوزن هزار دانه و عملکرد در  ،خورجینطول  میانگینکه 

 ارقامبا  یاختالف ،بررسی مورد صفات ساير نظر از هاالين ينا چون و بود شاهد ارقاماز  یشترب دارمعنی

 برتر در نظر گرفته شدند.  هایالين عنوانبهشاهد نداشتند، 
 

 موتانت  ينال و گاما اشعه ژنتیکی، تنوع کلزا، :یدیکل هایواژه

                                                           
 samadimsg88@gmail.com مسئول مکاتبه:*

mailto:samadimsg88@gmail.com
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 مقدمه

. شودمی مینأت یروغن هایدانهمردم جهان توسط  يیغذا یازهایاز ن ایعمدهاز غالت، بخش  پس

 یتاز اهم یروغن هایدانهتوسعه کشت  ی،خوراک هایروغنروز افزون کشور به  یازتوجه به ن با

 شماربهجهان  روغنی گیاهان ترين( يکی از مهم.Brassica napus L) کلزابرخوردار است.  زيادی

 تولید نظر از را سوم مقام روغنی نخل و سويا از بعد جهانی بار خوار سازمان آمار طبق که آيدمی

درصد روغن، منبع با ارزشی برای تأمین روغن خوراکی  01تا  01کلزا با داشتن  دانه. دارد روغن

در  هاآن از استفاده و زراعی گیاه اين عملکرد بر ثرؤم هایشاخصشناسايی  بنابراين. باشدمی

اصالحی گیاهان  هایفعالیت تمام. باشد ثرؤمدر افزايش تولید  تواندمیبه نژادی و به زراعی  هایبرنامه

 کارهب غذايی محصوالت بهبود در که ژنتیکی تنوع تمام نهايی منبع تقريبا. روی تنوع ژنتیکی تکیه دارد

است که  ایدهه. چند (2111 ،مالوزينسکی و یالااهلو) دهدمیدر اثر موتاسیون طبیعی رخ  شودمیبرده 

 عنوانبهمصنوعی ايجاد کرد. اصالح موتاسیونی  صورتبه توانمیرا  موتاسیونبشر پی برده است که 

قابل دسترس نیست مورد  هاگونهيک صفت مطلوب به آسانی بین  کهزمانیمنبع تنوع عمومی و يا 

مصنوعی تغییر يک يا چند ژن  هایموتاسیون هدف(. 2110 ،سلوی سنتامايز) گیردمیاستفاده قرار 

. باشدمی نامطلوب و مطلوب هایژننزديک به هم و شکستن همبستگی )افزايش کراسینگ اور( بین 

 مايک .داد افزايش را رقم ارزش ترتیب يناهبانتقال داده و  نظرمورد ارقامبه  توانمیمطلوب را  هایژن

 اصالح در غنی ژنتیکی تنوع ايجاد در ثرؤم هایراه( گزارش کردند القا موتاسیون از 1390و همکاران )

 از برخی و گرديده معرفی زراعی جديد ارقام صورتبه يیالقا هایموتانتاز  یاریبس .است گیاهان

 و اهلوالیا) گیرندمی قرار استفاده مورد ديگر ارقام از برخی شجرنامه در والدينی ارقام عنوانبه هانآ

 تغییر جهت خردل و کلزا در موفقیت با مختلف، گراناصالحتوسط  زايیموتان (.2111 ،مالوزينسکی

 از ثرؤمبا صفات مطلوب  هايیموتانت يیشناسا بهمنجرگرفته شده است که  کارهب گیاه ژنتیکی ساختار

 ،همکاران و جاود) است شده بیمارگر عوامل به مقاومت و روغن کیفیت عملکرد، اجزاء عملکرد، نظر

هموژنوس  یبذرها (2111) ،همکاران و جاود توسط شده انجام تحقیق در .(1331، رابلن ؛2111

 از پس. گرفت قرار( گری 1201 و 1111، 001) گاما اشعه مختلف دزهای ثیرأتشلغم روغنی تحت 

 سطح)در  دارمعنی طوربه TS96-752والدينی، مشخص شد که موتانت  ارقامبا  هاآن مقايسه و بررسی

 ی( بذرها2111) ،همکاران و ایهاناف. بود والدينی ارقام از برتر عملکرد، نظر از( درصد 0 احتمال

( یگر 211و  101، 111، 01مختلف اشعه گاما ) یدزها یر( را تحت تأثArgomulyo) سويا از ارقامی
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 یحاصل از پرتوده یاهانگ یفیو ک یدر صفات کم داریمعنی یکیتنوع ژنت یبررس ينقرار دادند. در ا

 همکاران و ختری بوده است. یگر 211 یماراز ت M2در نسل  یکیتنوع ژنت یشترينمشاهده شد که ب

( و یگر 1111 و 001) گاما اشعه با( junceaBrassica) یهند خردل بذر یپرتوده قيطر از( 2110)

 ،داک بای و يلماز .افتندي دست زودرس و باال عملکرد با موتانت سه بهEMS  يیایمیموتاژن ش

را روی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه مورد  11اثر اشعه گاما از منبع کبالت  تحقیقی در( 2111)

. شدند تیمار گاماگری اشعه  011و  911، 211، 111بررسی قرار دادند. در اين مطالعه بذور با مقادير 

 دست عملکرد اجزای و عملکرد نظر از برتر موتانت الين سه به خود آزمايش در داک بای و يلماز

 هایالين عملکرد اجزای و عملکرد بر گاما اشعه پرتودهی اثرات ارزيابی هدف با مطالعه اين .يافتند

مطلوب  یزراع یاتبا خصوص هايیالينشاهد و انتخاب  ارقام بارقم کلزا  سه  M5نسل موتانت

 صورت گرفت. 

 

 هاروشو  مواد

گل  ی)سار کلزا موتانترقم  سه یتاز جمع M4نسل  یانتخاب الين 11 از استفاده با یقتحق اين

(PF ،)RGS003 سال  درگری(،  311و  011، 011) گاما اشعهشده با سه دز  یو زرفام( پرتوده

. گرفت صورت یروغن هایدانهشرکت توسعه کشت  یکاربرد یقاتدر مرکز تحق 1931-1931 یزراع

( HYOLA 401زرفام و  ،RGS003 ،(PF) گل ساری) شاهد چهار همراهبهموتانت  هایالين بذور

 هایدر غالب طرح بلوک مترسانتی 01 رديفو با فاصله بین  مترسانتی 101روی خطوطی به طول 

 ایمشاهده هایبررسیتا برداشت،  يشیمراحل رو یدر سه تکرار کشت شدند. از ابتدا یکامل تصادف

ارتفاع،  ها،برگمتفاوت از شاهد از نظر شکل و رنگ  یبا صفات ظاهر هايیبوتهگرفته و تک  صورت

 زودرسی و خورجین طول اصلی، شاخه طول اصلی، شاخه آذين گل نوک در عادیغیر ییراتتغ

 ین،وج یاتدر طول مراحل داشت نسبت به عمل ینشدند. همچن گذاریبرچسبانتخاب و 

. جهت رفع يدگرده خوار اقدام گرد هایسوسکو  هاککراب،  یهبر عل پاشیسم و گذاریطعمه

 دگرگشنی دلیلبه. يدگرد حفر مترسانتی 91به عمق  هايیکانال هاتکرار ینب یمزرعه در فضا یآبگرفتگ

 هایبوته یبر رو ی،آوردن بذر خالص قبل از گلده دستهب یبرا ،(درصد 91 يبا)تقر کلزا در باال

کار  ينا یشود. برا یریمختلف جلوگ هایالينشد تا از اختالط گرده  یدهکش یانتخاب شده تور

 هایبوته یدر ابعاد مناسب پس از آماده شدن بر رو یشده و تور یهمتر ته 2به طول  یفلز هایمیله
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ارتفاع  یبرا یانتخاب ينال 22عملکرد از  یاجزا گیریاندازه ها،بوتهبرتر نصب شد. پس از برداشت 

و وزن هزار دانه و  ینطول خورج یانگینم ین،تعداد دانه در خورج یاه،در گ ینبوته، تعداد خورج

استفاده در سال  یجداگانه برداشت و برا طوربه یعملکرد انجام شد. بذور حاصل از هر بوته انتخاب

و  يدگرد یلو تحل يهتجز MSTAT-C افزارنرمتوسط  يشآزما ينا هایداده .شد سازیذخیرهبعد 

 .گرفت قرار مقايسه مورد( LSD) دارمعنیبر اساس آزمون حداقل اختالف  یزن هاداده یانگینم

 

 بحث و نتايج

 یقتحق ينحاصل از ا یهادادهتجزيه واريانس  نتايج: یانتخاب هایالیندر  یصفات زراع ارزیابی

 (. 1)جدول داد  نشان يشیآزما یهاينالمورد مطالعه در  یصفات زراع یتمام دررا  یداریمعن اختالف

 
 .M5 یهای انتخابالینتجزیه واریانس صفات مختلف  -1 جدول

 (MS) مربعات میانگین

 عملکرد دانه هزار وزن غالف در دانه غالف طول بوته در غالف ارتفاع تغییر منابع

 992/012 003/1 091/11 019/1 012/9913 320/239 تکرار

 11/11311** 319/1** 992/10** 211/1** 100/012** 010/023** تیمار

 100/192 191/1 100/1 910/1 093/2310 199/190 خطا

 تغییرات ضريب

 (درصد)
11/10 00/23 29/9 02/12 21/12 11/11 

 .درصد 1درصد و  0دار بودن در سطح احتمال معنیدار، معنیترتیب عدم به ** و *

 

از  یدر برخ یاهدر ارتفاع گ یصورت کاهشهب يیهاتفاوت یانگین،م يسهمقا يجبر اساس نتا :گیاه ارتفاع

نسبت  ينال 11در  یاهکه ارتفاع گ طوریهبشاهد مشاهده شده است.  ارقامموتانت نسبت به  یهاينال

دست همتر( بیسانت 22/00) PF-13 يندر ال یاهارتفاع گ يندار داشته و کمتریمعنشاهد کاهش  ارقامبه 

 RGS-3 يندر ال یاهگروه قرار گرفتند. اگر چه ارتفاع گ يکشاهد در  ارقامها با ينال بقیه آمده است.

صفت  ينتنوع ا يبضر یندار نبود. همچنیمعن يشافزا ينشده است اما ا یشترمتر( بیسانت 2/120)

موتانت با ارتفاع کمتر در  یهاينال(. با توجه به مشاهده 2دست آمده است )جدول هدرصد ب 11/10
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با اثرات مثبت  یکیتنوع ژنت يجاداشعه گاما سبب ا یکرد که پرتوده یانتوان بیم یمورد بررس یتجمع

 .یردپا کوتاه در کلزا صورت گ ارقام یتواند برایمشده است و انتخاب  یاهدر ارتفاع گ

نسبت  ZAR-20و  PF-14، ZAR-16 یهاينالدر  یاهدر گ ینتعداد خورج :گیاه در خورجین تعداد

شاهد بوده و  ارقام یانگینم يکها نزدينال ينا یانگینم يراما مقاد ،نشان داد يشبه شاهد هر کدام افزا

 یاهدر گ خورجیندار تعداد یمعنکاهش  ينال 12دار نبود. در یمعن یها از نظر آمارآن ینب یهاتفاوت

و  بیشترين یبترتبهRGS-3 (00/31 )( و 1/209) PF-14 ينشاهد مشاهده شد. ال ارقامنسبت به 

و کاهش  افزايش(. 2شاهد هر کدام داشتند )جدول  ارقامرا نسبت به  یاهدر گ ینتعداد خورج ينکمتر

 ،همکاران و)شاه کلزا  در يگرگران دبا اشعه گاما توسط پژوهش یماربعد از ت یاهدر گ ینتعداد خورج

گزارش  (2110 ،رواننانداو  يامانجا ،2111 ،همکاران و تاه) سويا و( 2119 ،جاود و همکاران ،1331

در  ینصفت تعداد خورج یتنوع برا يبضر یشترينب يابیصفات مورد ارز یندر ب ینشده است. همچن

 یهانسل یانجام گرفته ط یهایبررسبا  يجنتا ينا (.2دست آمده است )جدول هدرصد( ب 00/23) یاهگ

M1  وM2 در شاخه فرعی  ینکه مشخص شد در میان تمام صفات مورد بررسی، صفت تعداد خورج

پذيری بیشتر اين صفت نسبت به تأثیرکننده بیاندر اکثر موارد بیشترين ضريب تغییرات را نشان داد که 

 (.2113 ،و همکاران یگرجیصمدباشد، مطابقت دارد )میمقادير مختلف پرتودهی اشعه گاما 

باشد که با انتخاب بر میبر عملکرد کلزا ثر ؤمطول خورجین يکی از اجزای  :خورجین طول میانگین

تبع آن افزايش عملکرد روغن  بهتوان به افزايش عملکرد و میمستقیم غیرطور هروی اين صفت ب

 یشتريناز شاهد بوده است و ب یشتردار بیمعنطور به ينال 11 در ینطول خورج یانگیندست يافت. م

با  يیهاموتانت(. 2متر( مشاهده شد )جدول یسانت 19/9) PF-14 يندر ال خورجینطول  یانگینم

 ارقامها با ينال یهشده است. بق ( گزارش1331)در کلزا توسط شاه و همکاران  خورجینطول  يشافزا

 ها مشاهده نشد. آن ینب یگروه قرار گرفته و اختالف يکشاهد در 

از  یشترب ZAR-21و  PF-10، PF-14 یهاينالدر  یندانه در خورج تعداد: یندانه در خورج تعداد

گروه قرار گرفتند.  يکشاهد اختالف نداشته و در  ارقامها با ينال ينشاهد بوده است اما ا ارقام

تعداد دانه در  يناست و کمتر يافتهدار کاهش یمعنطور هب ينال 19در  ینتعداد دانه در خورج ینهمچن

 ،و همکاران ياداوامطالعات ) يگر(. در د2( مشاهده شد )جدول 21/10) RGS-3 يندر ال ینخورج
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شان در  يناز والد یشترب خورجیندانه در  یزانبا م يیهاموتانت( 1333، 1331 ،همکاران و شاه، 1309

 کلزا و خردل گزارش شده است.  

وزن هزار  یشتريناست. ب يافته يشافزادار یمعنطور هب ينوزن هزار دانه در هشت ال :دانه هزار وزن

 يشگرم( مشاهده شد. افزا 19/2) PF-7 ينآن در ال ينگرم( و کمتر 01/0) ZAR-19 يندانه در ال

مطالعات چوهان و کومار،  يجبا نتا يافته يناندازه دانه بوده است و ا يشاز افزا یوزن هزار دانه ناش

در  یشترتر و وزن هزار دانه ببا اندازه بذر بزرگ يیهاموتانت( که 1331( و شاه و همکاران، )1391)

 یدار وزن هزار دانه رویمعن یر(، تأث1309و همکاران ) ياداوا .گزارش کردند مطابقت دارد یکابراس

 گزارش کردند. یکاعملکرد دانه را در جنس براس

در عملکرد  یو کاهش يشیصورت افزاهدار بیمعن یهاتفاوت یانگین،م يسهمقا يجبر اساس نتا :عملکرد

طور هب ينکه در هفت ال یطورهشاهد مشاهده شده است. ب ارقامموتانت نسبت به  یهاينالاز  یبرخ

و  یشترينب ینشاهد مشاهده شد. همچن ارقامعملکرد کمتر از  ينو در شش ال یشتردار عملکرد بیمعن

گرم در  RGS-2 (3/109 ينهکتار( و الگرم در  1/011)ZAR-21  يندر ال یبترتبهعملکرد  ينکمتر

 دست آمده است.هب (هکتار

میان اجزای عملکرد و خصوصیات رشدی  یوستگیترين بخش الگوی پمهمهمبستگی  ضرايب

تجزيه  شود.یمدر نظر گرفته  یچیدهصفت پ يکعنوان بهدهند که چگونه عملکرد یمو نشان  باشندمی

صفات مورد مطالعه  یدهد بین ارتفاع با تماممینشان  M5نسل  یهای انتخابالينهمبستگی صفات در 

 مورد صفات تمامی با عملکرد بین همبستگی همچنین(. 9 دار وجود دارد )جدولمعنیهمبستگی 

تواند میزايی موتانگیری کرد که نتیجهتوان می طورکلیهب .است بوده دارمعنی غالف طول جزبه مطالعه

بايد میزان يند آفرگسترده تنوع با اثرات منفی يا مثبت در صفات ايجاد کند اما در اين  طورهب

پذيری و همبستگی صفات مختلف مورد توجه قرار گیرد تا در نهايت بتوان از تنوع مطلوب ايجاد تأثیر

 برتر استفاده نمود.  ارقامشده جهت تولید و بهبود 
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 .M5نسل  یهای انتخابالینمقایسه میانگین صفات زراعی در  -2 جدول

No. عملکرد دانه هزار وزن غالف در دانه غالف طول گیاه در غالف ارتفاع 

RGS-1 abc2/111 abcde3/119 ab01/0 bcd19/19 defg09/9 abc9029 

RGS-2 bcd11/30 bcde1/100 ef10/0 bcd21/10 fg31/2 k1093 

RGS-3 a2/120 e00/31 ab00/0 d21/10 abcde31/9 bcde9193 

RGS-4 cd00/00 bcde0/199 bcde09/1 cd30/10 fg11/9 ijk1909 

RGS-5 bcd00/93 de2/119 bcde02/1 abcd00/21 efg11/9 ghij2201 

RGS-6 abcd11/31 abcde1/100 abc29/0 bcd19/10 abcd29/0 ghij2229 

PF-7 abcd00/31 bcde9/191 cdef11/1 bcd11/13 g19/2 hijk2111 

PF-8 abcd1/111 bcde1/102 bcde11/1 bcd09/13 efg29/9 bcde9193 

PF-9 abc2/119 cde11/119 abcd11/0 bcd31/19 efg91/9 fgh2011 

PF-10 cd99/91 bcde2/110 ab09/0 ab19/22 fg39/2 gh2009 

PF-11 abcd1/119 abcde9/112 def10/1 bcd10/19 fg19/9 ijk1901 

PF-12 bcd22/30 abcde1/210 bcde11/1 abc19/21 fg91/2 defg2193 

PF-13 d22/00 bcde2/129 bcde01/1 bcd00/10 bcdefg01/9 jk1013 

PF-14 bcd11/31 a1/209 a19/9 ab03/22 fg99/2 efgh2099 

Zar-15 bcd99/31 bcde0/120 cdef10/1 bcd19.43 abcd21/0 defgh2129 

Zar-16 abcd00/30 ab0/292 ab09/0 abc90/21 abcd31/9 bc9099 

Zar-17 d22/00 de9/110 bcde03/1 ab91/21 cdefg01/9 ghij2211 

Zar-18 cd11/99 abcde9/103 abcd39/1 bcd19/10 cdefg01/0 ghijk2101 

Zar-19 bcd11/93 de9/119 bcdef10/1 abc11/21 ab01/0 hijk2111 

Zar-20 abc0/111 abc1/229 abcd19/0 abc11/21 a01/0 ab9139 

Zar-21 abcd11/30 abcde0/100 bcdef00/1 a29/20 abc91/0 a0111 

Zar-22 abcd11/31 abcde1/111 abcd99/1 bcd11/19 abcde91/9 cdb9193 

RGS abcd1/110 abcde2/219 bcdef01/1 ab01/21 efg29/9 ghij2990 

PF abc9/119 abcde0/131 f09/0 ab00/21 efg21/9 ghi 2020 

Zarpham ab9/110 abcd9/213 ef11/0 ab02/21 efg19/9 efgh2032 

Hyola401 abc9/111 abcde9/211 def11/1 ab12/22 bcdef10/9 cdef9101 

%Cv 11/10 00/23 29/9 02/12 21/12 11/11 

اختالف درصد  0 احتمال در سطح LSDبراساس آزمون  هستندحرف مشترک  يکدر دارای که حداقل  هاییانگینم

 .ندارددار یمعن
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 .M5نسل  یهای انتخابالینضرایب همبستگی صفات مختلف زراعی در  -3 جدول

 عملکرد 
 هزار وزن

 دانه

 در دانه تعداد

 غالف
 غالف طول

 غالف تعداد

 گیاه در
 ارتفاع

 1 021/1** -001/1* 019/1* -001/1** 010/1** ارتفاع

  1 -191/1 099/1** -003/1* 001/1** گیاه در غالف تعداد

   1 -290/1 001/1* -101/1 غالف طول

    1 -011/1** 119/1** غالف در دانه تعداد

     1 -092/1* دانه هزار وزن

      1 عملکرد
 درصد. 1و  0دار بودن در سطح احتمال معنیترتیب به ** و *

 

 هایژنوتیپ ايجاد اساس بر عملکرد افزايش برای گیاهان اصالح :هاالین و بوته تک برترین انتخاب

 گیاه ارتفاع. است زنده غیر و زنده هایتنش به نسبت مقاومت ايجاد يا عملکرد اجزای بهبود با جديد

 علتبه گیاه ارتفاع کاهش گیاهان اين در. است براسیکا جنس گیاهان عملکرد در گذارتأثیر و مهم صفت

(. 2119 ،همکاران و جاود) شودمی دانه عملکرد افزايش باعث خوابیدگی به تحمل و پذيریکود افزايش

 یزراع یاهانمطلوب در گ یاردارد که صفت بس یمرابطه مستق یبا زودرس یاهدر گ یپاکوتاه ينبر اعالوه

 ZAR-22و  ZAR-16، ZAR-20، ZAR-21موتانت  یهاينال(. 1333 ،آدامسکاو  یسزاکاست )اولجن

طور هها بينال يننشده خود داشتند بلکه در عملکرد دانه ا یمارنسبت به والد ت یارتفاع کمترکه يناضمن 

پا  يیهاموتانت( 1331) ،شاه و همکاران ، (1391) ،مشاهده شده است. چوهان و کومار يشدار افزایمعن

مؤثر در  عواملترين نمودند. مهم یموتانت کلزا و خردل معرف یهایتجمععملکرد از  يشکوتاه با افزا

و وزن هزار  خورجیندر بوته، تعداد دانه در  ینهای اولیه، تعداد خورجشاخهافزايش تولید کلزا، تعداد 

 در نتیجهخواهد بود و  یشترب ینباشد تعداد دانه در خورج یشترب خورجینباشند. هرچه طول میدانه 

طول  یانگینمطلوب در هر دو صفت م يشعملکرد حاصل خواهد شد. افزا يشدر افزا یمنسبت مستق

 ياداوا مشاهده شده است. ZAR-21 و PF-10، PF-14 یهاينالدر  ینو تعداد دانه در خورج ینخورج

در عملکرد  یمطور مستقهو وزن هزار دانه ب ین( نشان دادند که تعداد دانه در خورج1309و همکاران )

 ،RGS-3، RGS-6، ZAR-15موتانت ) ينهشت الهستند. وزن هزار دانه در  یرگذارثأتدانه خردل 

ZAR-16، ZAR-18، ZAR-19، ZAR-20  وZAR-22يششاهد افزا ارقامدار نسبت به یمعنطور ه( ب 
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. در بررسی يابدمی يشافزا یونالقا موتاس یجهها در نتينال يندهد اندازه بذر ایمامر نشان  ينا .يافت

داری در اکثر معنیگزارش شد که تنوع ژنتیکی  ،M2و  M1 یهانسل یای صورت گرفته طمزرعه

طوری که ارتفاع گیاه در ارقام مورد مطالعه در اکثر هصفات مورد مطالعه در مزرعه مشاهده شده است. ب

و وزن هزار دانه در  ینموارد نسبت به شاهد کاهش يافت. همچنین پرتودهی روی میانگین طول خورج

 یهاينال یاناز م یکل طورهب (.2113 ،و همکاران یگرجیصمد)است هر دو رقم روند افزايشی داشته 

طور هکه ب ينضمن ا ، ZAR-20و ZAR-16موتانت  يناز صفات مطلوب تنها دو ال يکبا هر  یانتخاب

 يرشاهد داشتند از نظر سا ارقاماز  یشتروزن هزار دانه و عملکرد ب ین،طول خورج یانگیندار میمعن

 يجبرتر در نظر گرفته شدند. از نتا یهاينالعنوان بهشاهد نداشتند  ارقامبا  یاختالف یصفات مورد بررس

 یمطلوب زراع یاتموتانت با خصوص یهاينشود که انتخاب الیممشخص  یبررس يندست آمده در اهب

موتانت در صفات مورد  یهاينالاز  یدر برخ یکه تنوع مطلوب یطورهکند بیم ییرتغرقم با توجه به نوع 

ارقام شده  يناز صفات مطلوب در ا یبا برخ يیهاينال يیبه شناسامنجرشده است که  يجادا یبررس

ارقام مورد استفاده، نوع صفت مورد  یپیتفاوت در ساختار ژنوت یلدلبهممکن است  يجنتا يناست. ا

باشد. مطابق  یطیمح يطیو شرا یاز صفات مورد بررس يکهر  یاثر نوع موتاژن بر رو ی،بررس

داری معنیهای انجام گرفته در اين تحقیق مشخص گرديد القا موتاسیون از طريق اشعه گاما نقش بررسی

که پرتودهی اشعه گاما در کاهش ارتفاع گیاه،  طوریبه. داردعملکرد  یبر اجزاثر ؤماز صفات  یدر برخ

 یداریاثر معنو افزايش وزن هزار دانه  یندر بوته، افزايش میانگین طول خورج ینافزايش تعداد خورج

از  يکدر هر  یاز صفات مورد بررس یمطلوب از نظر برخ یهاينال يیبه شناسامنجرداشته است که 

عنوان منابع بهها ينال ينشده در ا يجادتوان از تنوع مطلوب ایم ينشده است بنابرا یارقام مورد بررس

در نظر  يداستفاده کرد. البته با یاصالح یهابرنامهبرتر در ارقام و بهبود  تولید دراز ژرم پالسم  یمناسب

 رقابت ژنتیکی، اثر و فیزيولوژيک هایآسیب برعالوهموتانت،  یتای جمعمزرعهداشت که در بررسی 

 بررسی که جايیآن از. هستند گذارثیرأت گیاهان روی محیطی شرايط و موتانت غیر و موتانت گیاهان

شدند لذا  يکبه خلوص نزد يباها تقرينال( صورت گرفت که M5) موتاسیون پیشرفته نسل در هاالين

از نظر صفات مورد بررسی،  یانتخاب یهاينالجهت دستیابی به نتايج مطمئن و دقیق در هر يک از 

حداقل در چند منطقه  يدبرتر با یهاينال یو عملکرد رو یسازگار یبررس ینهادامه تحقیقات در زم

 . یردصورت گ
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Abstract2 

 To investigate the genetic variation induced and selection of genotypes with 

desirable traits, seeds of three varieties of rapeseed included Sarigol (PF), RGS003 

and Zarfam were treated with different doses of gamma ray 500, 700 and 900 Gy. 

To confirm the stability of the induced genetic traits, 66 mutant lines from M4 

generation were studied in a randomized complete blocks design with three 

replications. Twenty-two selected lines of M5 generation were evaluated of traits 

such as height, number of siliqua per plant, number of seeds per siliqua, mean 

siliqua length, seed 1000 weight and yield. The results of analysis variance showed 

that there are significant differences among the lines in all the traits studied. The 

highest coefficient of variation was obtained for the number of siliqua per branch 

(29.57 percent). Mean comparison of experiment lines with control showed that 

siliqua length. 1000 weight seed and yield were significantly higher than the 

control varieties in Zar-16 and Zar-20 mutant lines. Because of these lines had not 

different in control varieties, these were considered as superior lines. 
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