
135............... ..............................................................................1394بهار و تابستان / 15شماره / سال هفتم/ پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی

RGS003و PFهاي القایی حاصل از پرتودهی اشعه گاما در ارقام ارزیابی صفات زراعی موتانت
)L.Brassica napus(کلزا 

5و افشین اسماعیلی فر4، مریم حسن پور3، ولی اله رامئه2، علی زمان میرآبادي1مهتاب صمدي گرجی

چکیده
و PFدو رقم کلزا M2گري در نسل 900و 700، 500منظور بررسی اثرات موتاسیون القایی حاصل از پرتودهی سه دز اشعه گاما به

RGS003 سوم هاي انتخابی نسل الین.مورد مطالعه قرار گرفت، همراه با تیمارهاي شاهد در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکرار
ارزیابی ارتفاع، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، میانگین طول غالف و وزن هزار دانهاز نظر صفاتی مانند )M3(موتاسیون

هاي حاصل از آزمایش نشان داد که اثر هر سه دز اشعه بر اکثر صفات مورد مطالعه در هر دو رقم نتایج تجزیه واریانس داده. شدند
گري اشعه بیشترین ضریب تنوع 900و 500به ترتیب در دزهاي RGS003و PFتعداد غالف در بوته در هر یک از ارقام و دار بودمعنی

دزهاي اشعه گاما مورد استفاده .کننده تأثیرپذیري بیشتر این صفت نسبت به پرتودهی اشعه گاما استرا داشت که این موضوع بیان
العمل بیشتر این رقم نسبت به دهنده عکسایجاد کردند که نشانPFیب تنوع را در رقم در اکثر صفات مورد مطالعه بیشترین ضر

RGS003و یک الین در رقم PFهاي آزمایشی با شاهد نشان داد که چهار الین در رقم مقایسه میانگین الین.تیمار موتاژنی بوده است
هاي برتر در نظر گرفته عنوان الینبرتري داشته و بهغالف و وزن هزار دانهتعداد غالف در بوته، تعداد دانه در نسبت به شاهد از نظر 

ها ایجاد کند دهد پرتودهی اشعه گاما قادر است تنوع مطلوبی در صفات مورد بررسی در برخی الیننتایج این بررسی نشان می. شدند
.هاي اصالحی مورد استفاده قرار گیرندهاي برتر در برنامهعنوان منابع مناسب ژرم پالسم در تولید و بهبود واریتهتوانند بهکه می

کلزا، موتاسیون القایی، اشعه گاما و پرتودهی: کلیديهايواژه

مقدمه
Brassica napus(کلزا  L.(ترین گیاهان یکی از مهم

طبق آمار سازمان آید که شمار میبهروغنی جهان
بعد از سویا و نخل روغنی مقام سوم را از بار جهانیخوار

50تا 40دانه کلزا با داشتن ). 5(نظر تولید روغن دارد 
درصد روغن، منبع با ارزشی براي تأمین روغن خوراکی 

هاي موثر بر عملکرد این شناسایی شاخص). 2(باشد می
نژادي و هاي بهگیاه زراعی و استفاده از در برنامه

اساس . تواند در افزایش تولید موثر باشدزراعی میبه
وجود تنوع کههاي اصالحی در گیاهان گزینش است روش

هاي اصالحی ژنتیکی براي افزایش کارایی آن در برنامه
هاي که تنوع در سطح گونهاز آنجایی). 1(ضروري است 

توجهی هاي اصالحی، عدم بیگیاهی به دلیل شدت فعالیت
به حفظ منابع قبلی و به دنبال آن فرسایش شدید منابع 

لذا براي افزایش نزول کرده است، به سطح پایینی ژنتیکی
. )28(موتاسیون استفاده نمودتوان از میتنوع ژنتیکی 

هاي مفید هاي افزایش آللاصالح موتاسیونی یکی از روش

هاي بهبود گیاهان و مهم زراعی و اقتصادي در برنامه
هاي در حال تنوع ژنتیکی القایی در نسل. زراعی است
هاي با تغییرات تیمار موتاژنی، انتخاب موتانتتفرق بعد از

از طرفی ایجاد تنوع ژنتیکی . )8(کند مطلوب را فراهم می
هایی با عملکرد باال ضروري براي تکامل تدریجی واریته

بوده و از القا موتاسیون در موارد متعدد بدین منظور 
ایجاد تنوع در صفات کمی و ). 10(استفاده شده است 

سیله اصالح از طریق موتاسیون توسط وکیفی به
بسیاري از ).1،20(دانشمندان مختلفی گزارش شده است 

ارقام جدید تجاري پر محصول و یا داراي صفاتی خاص، در 
طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق موتاسیون جهان به

توان به معرفی  اند که در این خصوص میایجاد شده
در پایگاه اطالعاتی واریته هاي موتانتتعدادي از واریته

. اي اشاره نمودالمللی انرژي هستهموتانت فائو و آژانس بین
هاي موتانت در محصوالتی تعداد  واریته21در آغاز قرن 

ها، هاي روغنی، سبزیجات، میوهمانند غالت، حبوبات، دانه
زایی موتان). 13(رسید 2252گیاهان زینتی و لیفی به 

)Samadimsg88@gmail.com: نویسنده مسوول(ارشد، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري،کارشناس-1
ارشد، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانکارشناس-2

استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزي مازندران -3
ارشد، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريکارشناس-4

تهراندانشگاه ،ارشدکارشناس-5
4/5/93: تاریخ پذیرش13/12/90:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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)Samadimsg88@gmail.com: نویسنده مسوول(ارشد، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري،کارشناس-1
ارشد، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانکارشناس-2

استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزي مازندران -3
ارشد، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريکارشناس-4

تهراندانشگاه ،ارشدکارشناس-5
4/5/93: تاریخ پذیرش13/12/90:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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نژادگران مختلف، با موفقیت در کلزا و خردل توسط به
جهت تغییر ساختار ژنتیکی گیاه بکار گرفته شده است که 

هایی با صفات مطلوب موثر از منجر به شناسایی موتانت
نظر عملکرد، اجزاء عملکرد، کیفیت روغن و مقاومت به 

در تحقیق انجام شده ).9،19(مل بیمارگر شده است عوا
، بذرهاي هموژنوس شلغم )9(توسط جاوید و همکاران 

1000، 750(تاثیر دزهاي مختلف اشعه گاما روغنی تحت
پس از بررسی و مقایسه  با . قرار گرفت) گري1250و 

طور بهTS96-752ارقام والدینی، مشخص شد که موتانت 
از نظرعملکرد، برتر از ) درصد5احتمال در سطح (دار معنی

اي از سویا بذرهاي واریتهدر مطالعه اي . ارقام والدینی بود
)Argomulyo (تأثیر دزهاي مختلف اشعه گاما را تحت
تنوع ژنتیکی . گرفتقرار ) گري200و 150، 100، 50(

داري در صفات کمی و کیفی گیاهان حاصل از معنی
شترین تنوع ژنتیکی در نسل پرتودهی مشاهده شد که بی

M2 موندال و همکاران .)6(گري بوده است200از تیمار
، جهت ایجاد تنوع ژنتیکی در بادام زمینی، بذرهاي )16(

گري اشعه گاما و 300و 200گیاه مذکور را با 
موالر سدیم آزید به تنهایی و میلی3و 2، 1هاي غلظت

200ترکیب تیمار نشان دادند که.  ترکیبی تیمار کردند
موالر سدیم آزید بیشترین تعداد موتانت با میلی3گري و 
همچنین  به . ایجاد کردM2درصد در نسل 8/24فراوانی 
در ) گرم52-69(دانه 100هایی با افزایش وزن موتانت

خان و همکاران . دست یافتند) گرم45(مقایسه با والدین 
رد و اجزاي عملکرد ، اثر پرتودهی گاما را روي عملک)11(

نتایج نشان داد که به جز وزن . جو مورد مطالعه قرار دادند
دار در عملکرد دانه و اجزاي هزار دانه، کاهش معنی

همچنین  وزن . عملکرد دانه در اثر پرتودهی مشاهده شد
هزار دانه در این مطالعه توأم با افزایش دز پرتودهی 

سیدیکویی و هاي دیگر توسط در بررسی. افزایش نشان داد
گري اشعه گاما 1000و 750، تأثیر دزهاي )24(همکاران 
Ethyl methyl sulphanatدرصد 1و 75/0هاي و غلظت

)EMS ( روي یک رقم بهاره کلزا با نام وستار
)Westar ( مورد مطالعه قرار گرفت نتایج این تحقیق نشان

داد غالف در گیاه داد تیمارهاي موتاژنی اثر افزایشی در تع
داشته و باعث کاهش تعداد دانه در غالف و میزان روغن 

از طریق پرتودهی ، )12(ختري و همکاران .گردیده است
750(با اشعه گاما ) junceaBrassica(بذر خردل هندي 

به سه موتانت با EMSو موتاژن شیمیایی) گري1000و 
که دستیابی جاییاز آن. رس دست یافتندعملکرد باال و زود

هایی با صفات مطلوب زراعی با توجه به نوع به موتانت
عامل موتاژنی مورد استفاده و ژنوتیپ متفاوت خواهد بود،

ی ـابی صفات زراعـارزیا هدف ـه بـن مطالعـذا ایـل
هاي القایی حاصل از پرتودهی اشعه گاما در موتانت

شناسایی در دو رقم بهاره کلزا و M3جمعیت موتانت
.صورت گرفته استهاي موتانت با خصوصیات مطلوب الین

هامواد و روش
زا ـم کلـدو رقM2ابی از نسل ـاي انتخـهنـالی

)PF وRGS003 ( حاصل برنامه موتانزایی با اشعه گاما در
در مرکز تحقیقات کاربردي شرکت 1388-89سال زراعی 
شهرستان ساري مورد هاي روغنی واقع در توسعه دانه

700، 500دزهاي بذور ارقام مذکور با .ارزیابی قرار گرفتند
در مرکز تحقیقات کشاورزي و اشعه گاما گري900و 

.پرتودهی شدند60منبع کبالت با اي کرج پزشکی هسته
در ) بذور بدون تیمار اشعه(بذور پرتودهی شده و شاهد 

در سال دوم و) M1(نسل اول موتاسیونسال اول بصورت 
مورد کشت و ارزیابی ) M2(بصورت نسل دوم موتاسیون 

اي و براساس قرار گرفتند که در هر نسل با انتخاب مشاهده
ارتفاع، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در صفاتی مانند 

هاي تک بوتهغالف، میانگین طول غالف و وزن هزار دانه، 
ین موتانت ال25در این بررسی .مطلوب گزینش گردید
و PFبه همراه شاهد دو رقم ) M3(نسل سوم موتاسیون 

RGS003تصادفی در سه تکرار در قالب طرح بلوك کامل
هاي مورد نظر مربوط به هر الین. مورد بررسی قرار گرفتند

دز اشعه  از دو رقم مورد مطالعه به همراه شاهد، هر کدام 
فاصله بین متر و با سانتی150هایی به طول روي ردیف

.متر روي خط کشت شدندسانتی7متر و سانتی50ردیف 
اي هاي مشاهدهاز ابتداي مراحل رویشی تا برداشت، بررسی

هایی با صفات ظاهري متفاوت از صورت گرفته و تک بوته
ها، ارتفاع، تغییرات شاهد از نظر شکل و رنگ برگ

عادي در نوك گل آذین شاخه اصلی، طول شاخه غیر
گذاري رسی انتخاب و اتیکتی، طول غالف، و زوداصل

، )درصد30تقریباًً(به دلیل دگرگشنی باال در کلزا . شدند
براي بدست آوردن بذر خالص قبل از گلدهی، روي 

هاي انتخاب شده توري کشیده شد تا از اختالط گرده بوته
همچنین در طول مراحل . هاي مختلف جلوگیري شودالین

گذاري و سمپاشی عملیات وجین، طعمهداشت نسبت به 
. هاي گرده خوار اقدام گردیدها و سوسکها، ککعلیه راب

پس از برداشت جهت بررسی اثر دزهاي اشعه روي صفات 
گیري براي صفاتی نظیر هاي انتخابی، اندازهزراعی بوته

ارتفاع، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، میانگین 
هاي این داده. هزار دانه انجام شدطول غالف و وزن 

مورد تجزیه و تحلیل SPSS.17افزار آزمایش توسط نرم
ها نیز بر اساس آزمون حداقل قرار گرفت و میانگین داده

.مورد مقایسه قرار گرفتند) LSD(دار اختالف معنی

نتایج و بحث
PFهاي آزمایشی در رقم ارزیابی صفات زراعی در الین

نشان داد که اثر هر سه دز اشعه اعمال شده بر تمامی 
دار صفات مورد مطالعه در سطح احتمال یک درصد معنی

ر ـر سه دز اشعه بـر هـاثRGS003همچنین در رقم . بودند
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تمامی صفات مورد مطالعه به جز وزن هزار دانه در دزهاي 
دار ، گري در سطح احتمال یک درصد معنی900و 500

تعداد غالف در بوته در هر یک از ارقام . دند بودبدست آم
PF وRGS003 گري 900و 500به ترتیب در دزهاي

توان اشعه بیشترین ضریب تغییرات را داشت،  لذا می
هاي نتیجه گرفت در هر دو رقم، در دزهاي اشاره شده ژن

مربوط به صفت تعداد غالف در گیاه بیش از سایر صفات 
همچنین بر اساس نتایج . اندقرار گرفتهتأثیر موتاژن تحت

بدست آمده این بررسی نشان داد که واکنش ارقام مورد 
مطالعه نسبت به مقادیر مختلف پرتودهی متفاوت بوده 

تأثیر موتاژن تحتRGS003بیش از رقم PFاست و رقم 
.قرار گرفته است

هاي آزمایشیارزیابی صفات زراعی در الین
الین در هر یک از دزهاي 25میانگین نتایج مقایسه 

به RGS003و PFگري اشعه ارقام900و 700، 500
، و 2، 1در جداول LSDهمراه شاهدهاي مربوطه به روش 

پذیري صفات از در این راستا تأثیر. ارائه شده است3
:باشدبه شرح زیر میآنهاموتاسیون و مقایسه میانگین 

ارتفاع گیاه
گذار بر عملکرد گیاهان گیاه صفت مهم و تأثیرارتفاع 

در این گیاهان کاهش ارتفاع گیاه . جنس براسیکا است
پذیري و تحمل به خوابیدگی باعث علت افزایش کودبه

عالوه بر این پاکوتاهی ). 10(شود افزایش عملکرد دانه می
در گیاه با زودرسی رابطه مستقیم دارد که صفت بسیار 

بر اساس نتایج ). 17(ان زراعی است مطلوب در گیاه
دار بصورت افزایشی و هاي معنیمقایسه میانگین، تفاوت

هاي موتانت نسبت کاهشی در ارتفاع گیاه در برخی از الین
PFدر رقم. به شاهد در هر دو رقم مشاهده شده است

گري 700متر در دز سانتی4/147با ارتفاع 12الین 
500متر در دز سانتی6/84ارتفاع با 20و الین ) 1جدول (

گري به ترتیب بیشترین و کمترین ارتفاع را نسبت به 
در رقم ). 1جدول (داشتند ) مترسانتی1/98(شاهد 

RGS003 نیز بیشترین و کمترین ارتفاع گیاه نسبت به
به ترتیب برابر 12و 5هاي در الین) مترسانتی81(شاهد 

گري 500در دز مترسانتی6/57متر و سانتی2/117
بیشترین ضریب تنوع در این ). 1جدول (بدست آمده است 

PFگري در رقم 700در تیمار ) درصد55/30(صفت 
با توجه به مشاهده ). 2جدول (حاصل شده است 

توان بیان کرد هاي موتانت با ارتفاع بیشتر و کمتر میالین
اثرات که پرتودهی اشعه گاما سبب ایجاد تنوع ژنتیکی با 
تواند مثبت و منفی در ارتفاع گیاه شده است و انتخاب می

براي هر دو حالت واریته پا بلند و پا کوتاه در کلزا صورت 
. گیرد

تعداد غالف در گیاه 
هر سه دز اشعه گاما تعداد غالف در گیاه را بطور 

هاي موتانت در مقایسه با شاهد دار در برخی از الینمعنی
PFگري در رقم 500تیمار . در هر دو رقم افزایش دادند

ایجاد ) 924(13بیشترین تعداد غالف در گیاه را در الین 
بیشترین تعداد غالف در RGS003در رقم ). 1جدول (کرد 

گري مشاهده شده 700در دز ) 470(1گیاه در الین 
غالف در گیاه بعد از تیمار افزایش تعداد ). 3جدول (است 

و ) 10،22(کلزا با اشعه گاما توسط پژوهشگران دیگر در
همچنین بیشترین . گزارش شده است) 15،26(سویا 

در رقم ) درصد70/35(ضریب تنوع تعداد غالف در گیاه 
PF 3جدول (گري بدست آمده است 900در دز.(

میانگین طول غالف
از اجزاي موثر بر عملکرد طول غالف یا خورجین یکی 

باشد که با انتخاب روي این صفت بطور کلزا می
توان به افزایش عملکرد و به تبع آن مستقیم میغیر

میانگین طول غالف در .افزایش عملکرد روغن دست یافت
19/8(23در الین RGS003گري رقم 500تیمار 
بیشترین ) مترسانتی95/6(نسبت به شاهد ) مترسانتی

هایی با افزایش طول موتانت). 2جدول (میزان بوده است 
، گزارش شده )22(غالف در کلزا توسط شاه و همکاران 

در ) درصد87/8(بیشترین ضریب تنوع این صفت . است
).2جدول (بدست آمده است PFگري رقم 700تیمار 

تعداد دانه در غالف
اي هر ههاي متفاوت تیمارهاي موتاژنی در الینپاسخ

در . یک از ارقام براي تعداد دانه در غالف مشاهده شد
14، بیشترین میزان تعداد دانه در غالف در الین PFرقم

) 89/21(گري نسبت به شاهد 700از دز ) 26/29(
کدام از هیچRGS003اما در رقم ). 2جدول (مشاهده شد 

دزهاي مورد استفاده نتوانست تعداد دانه در غالف را 
) 22،27(در دیگر مطالعات . ه شاهد افزایش دهدنسبت ب
شان در هایی با میزان دانه در غالف بیشتر از والدینموتانت

همچنین تعداد دانه در .  کلزا و خردل گزارش شده است
900با تیمار PFغالف بیشترین ضریب تغییرات را در رقم 

).3جدول (گري داشت 
وزن هزار دانه

دار  وزن هزار دانه ، تأثیر معنی)27(یاداوا و همکاران 
در . روي عملکرد دانه در جنس براسیکا گزارش کردند

تیمارهاي حاصل از پرتودهی اشعه گاما بیشترین وزن هزار 
500از تیمار ) گرم76/4(10در الین PFدانه در رقم 

افزایش وزن هزار دانه ). 2جدول (گري مشاهده شده است
دانه بوده است و این یافته با نتایج ناشی از افزایش اندازه

که ) 22(و  شاه و همکاران ) 3(مطالعات چوهان و کومار 
هایی با اندازه بذر بزرگتر و وزن هزار دانه بیشتر در موتانت

بیشترین ضریب تنوع . براسیکا گزارش کردند مطابقت دارد
گري در رقم 900در تیمار ) درصد32/10(وزن هزار دانه 

RGS0033جدول (ست آمده است بد .(
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وزن هزار دانهدانه در غالفطول غالفغالف در گیاهارتفاع
PFRGSPFRGSPFRGSPFRGSPFRGS

1cc--jj66//101101bb5353//9797277277//44llmm223223//77ccddaa5959//66cc2020//66cc--jj9595//1919dd--ii8989//2020aabbcc0707//44aabbcc8181//33
2d-k96/98bcde67/89467/5g-k181efgab40/6c55/6b-h78/20hi03/19cde40/3ab30/4
3ab2/114c-g78/81325/5kim189/8efabc86/5ab66/7c-j12/20fghi91/19bcde84/3abc78/3
4aa--gg33//107107bb99//101101596/4c-g228/2cdab32/6c45/6a-f50/21bcde55/22cde63/3abc77/3
5bb--jj3/102a2/117376/9il164/ .6 fgha58/6c34/6c-i35/20bc26/23cde57/3abc74/3
6a-e2/109efg34/76421/3hl179/7efgabc05/6c40/6f-k45/18c-h03/21bcde71/3a39/4
7c-j9/100g00/73539e-j194/4eabc15/6c10/6a01/24i57/18abc10/4abc65/3
8a8/114efg06/77488488//55gg--kk141141//11hhiiaabbcc1111//66bbcc7676//66aabbccdd2424//2222bb6767//2323bbccdd9898//33aa4242//44
9a-h7/103bc34/95389/3ijkl202/3deabc87/5bc7/10g-k31/18bcd74/22bcd94/3abc04/4

10c-j9/101fg33/75491/8g-k129/7iabc20/6c14/6e-k91/18fghi80/19a76/4abc16/4
11adcd3/110efg28/76185/2m190/4efab45/6c05/6b-i52/20fghi02/20bcde75/3abc80/3
12kl99/87h64/57372/7jkl159/1gha69/6c20/6ijk39/17b-f83/21bcde82/3abc67/3
13ab3/114c-g78/81924a201/3deabc25/6bc89/6abc63/22hi83/18bcde90/3abc84/3
14abc6/112g39/74755/2abc180/4efgabc25/6c43/6a-f57/21ghi16/19bcde86/3abc55/3
15a-g6/105g45/74865/7ab146/7hiab47/6bc80/6c-j94/19fghi62/19ab45/4abc04/4
16jkl67/90defg67/78387/1i-l208/1cdea56/6bc70/6hijk05/18fghi50/19de23/3abc00/4
17a-e3/108gh50/69677/2c-f163/4fghbcd65/5c32/6a-g24/21fghi80/19cde52/3abc92/3
18g-l78/95g33/72482/1g-k181/3efgcd36/5bc70/6jk99/16d-i83/20e16/3bc48/3
19a-f1/108fg05/75614c-g202/1deabc98/5c29/6abcd12/22fghi78/19bcde73/3abc65/3
20l60/84c-g00/83537/8e-j199/2deabc88/5c45/6k35/16d-i82/20cde42/3abc57/3
21a-i7/103b-f89/88686/4ced294bd91/4bc62/6c-i18/20e-i31/20de30/3abc03/4
22d-k39/98bcd31/91508/5f-j367/4aab32/6c36/6abc45/22fghi14/20de23/3abc64/3
23ijkl55/91bc33/95565/8d-h145/8hiabc19/6a19/8d-k15/19hi96/18bcde91/3abc93/3
24f-l10/96defg39/79547e-i236/7cabc14/6c56/6abcd31/22b-i39/21bcde81/3c32/3
25h-l78/92a5/116726/3bcd199/1deab51/6c20/6ab66/23d-i83/20cde36/3bc43/3

e-k10/98defg00/81670/2c-f235/7ca66/6bc95/6a-e89/21a89/26cde65/3abc21/4شاهدشاهد
%%CCvv21/846/1688/3296/248/6634/797/989/899/958/7

.باشددار نمیمعنیLSD5%درباشندتفاوت دو میانگین که حداقل در یک حرف مشترك می

گري500دز PFوRGSحاصل ارقام M3هاي مقایسه میانگین ارتفاع گیاه، تعداد غالف در گیاه، طول غالف، دانه در غالف، وزن هزار دانه موتانت-1جدول 

ارزیابی صفات زراعی موتانت
هاي القایی حاصل از پرتودهی اشعه گاما در ارقام
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وزن هزار دانهدانه در غالفطول غالفغالف در گیاهارتفاع
PFRGSPFRGSPFRGSPFRGSPFRGS

1gghhii9898//6060aa--ee3030//7878480480//55ii--ll470470//44aabb--gg3636//66ccdd9696//55gghhiijj4242//2121hh--ll3030//2020ccddee2626//33aabbccdd7171//33
2ghi98a-e00/84378/4mn286/8cdebcef49/6abcd63/6bcde04/24abc76/24a-e94/3bcd56/3
3gh37/99a-e00/83428/9j-m281/3c-fij50/5abc97/6m14/14f-l00/21de23/3abcd93/3
4iijj8989//8888aa--ee9595//8080903/7a172/7ikbcde59/6cd98/5d-h60/22l93/18a-e62/3bcd56/3
5ghij88/92ab22/90519/2hi129/7klc-i21/6abcd75/6bcd56/24d-h15/22a-e53/3abcd62/3
6efg9/102a-e83/75511/3ij111/9lhij63/5abc01/7b55/25c-g69/22a-e45/3abcd91/3
7hij50/90a-e00/83397/2lm257/4efgb-f56/6abcd25/6b-g74/23g-l86/20a-e6/3abc23/4
8j40/87a-e44/747474//4444aa--ee633633//22eeffggjj1111//55aabbccdd3535//66mm1616//1414bbccdd3434//2424ee1717//33aa3636//44
9d5/114a-e44/8181/44a-e612/2fge-i88/5ab16/7bcd50/24g-l92/20a-e60/3abcd10/4

10cd5/119a-e72/8282/72a-e879/6abhij62/5bcd05/6l21/17ijkl87/19ab19/4abcd11/4
11cd1/116a-e11/7878/11a-e799/1bcd-i94/5bcd04/6c-h75/22g-k51/20a-e80/3abcd97/3
12a4/147a-e11/7575/11a-e403/5lmd-i98/5bcd17/6kl31/18g-k48/20a25/4abcd73/3
13b4/136bcde28/6969/28b-e492ijkc-h28/6cd97/5bcd93/24e-k70/21abc12/4d32/3
14c7/125a56/9696/56a290/3nghij71/5abcd45/6a26/29h-l40/21a-e66/3ab26/4
15ab6/138ab09/9292/09ab560ghiab07/7abcd53/6e-i64/21hijkl34/20e20/3abcd07/4
16ghi40/98ab61/8989/61ab602/7fghfghi85/5abcd72/6hijk63/20b-f20/23a-e63/3d38/3
17de6/111a-e42/8484/42a-e825/1abcbcd65/6abcd57/6jkl92/18e-j80/21abcd07/4abcd69/3
18ghij83/93a-e80/7676/80a-e818/7abcbc83/6abcd29/6b-f98/23e-i91/21abcd06/4abcd02/4
19de5/111abc08/8989/08abc419klmc-i14/6abcd42/6d-h65/22bcde29/23a-e77/3abcd88/3
20hij93/89e28/6262/28e705/3dehij56/5abcd28/6ijk91/19bcde57/23a-e02/4abcd76/3
21cd4/117a00/9696a768/5cdd-i96/5abcd28/6hij94/20l42/19a-e72/3abcd67/3
22d9/113abcd89/8585/89a-d415/3klme-i91/5a36/7f-j48/21bcde67/23a-e3/50abc22/4
23def3/110de50/6565/50de672/7efa60/7abcd35/6bc28/25ab26/25a-e69/3cd46/3
24efg6/101ab17/9292/17ab409/7klme-i89/5d63/5ijk97/19kl43/19bcde3/36abcd03/4
25fg101cde33/6666/33cde625edgc-i19/6abc91/6kl37/18jkl56/19a-e47/3abcd73/3

ghi10/98a-e00/8181a-e670/2efbcd66/6abc95/6e-i89/21a89/26a-e65/3abc21/4شاهدشاهد
%%CCvv55/320/1166/2985/3187/857/607/1630/946/848/7

گري700دز PFوRGSحاصل ارقام M3هاي مقایسه میانگین ارتفاع گیاه، تعداد غالف در گیاه، طول غالف، دانه در غالف، وزن هزار دانه موتانت- 2جدول 
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136.......... .............................................................................................................هاي القایی حاصل از پرتودهی اشعه گاما در ارقام ارزیابی صفات زراعی موتانت

وزن هزار دانهدانه در غالفطول غالفغالف در گیاهارتفاع
PFRGSPFRGSPFRGSPFRGSPFRGS

1eeffgghh66//105105cc--hh3333//7979747747//88ccdd141141//55iiaabb6666//66aabbcc9696//66oo4949//1515gghhii8282//2020aabb1616//44aabbcc8181//33
2abcd2/117h89/67437.8j170/6f_ia71/6a36/7defg46/24fgh16/21c-g48/3ab30/4
3d-h108fgh03/72547hi226/2d_habc20/6abcd24/6ab92/27hij76/19fg18/3abc78/3
4ffgghh55//103103ffgghh0707//7070787/5bc187/4f-iabc56/6bcd09/6lm74/19hij68/19efg32/3abc77/3
5efgh2/105efgh00/74636/8fg147hibc79/5abcd68/6mn67/18c-g49/22b-f72/3abc74/3
6cdef7/110b-f94/87674/5d-g246/6c-fc71/5abcd15/6o90/14c-g66/22abc06/4a39/4
7ab122efgh72/73698/4def221/1d-iabc15/6cd85/5klm94/19fgh17/21b-f79/3abc65/3
8hi11/97b-h78/79140140//77mm235/3c-gabc4545//66dd5151//55ddeeffgg5454//2424kk3737//1717bb--ff7777//33aa4242//44
9c-g1/109a-e89/91685/7d-g202/2f-iabc97/5abcd41/6jklm50/20defg86/21c-g54/3abc04/4

10ab3/123b-h11/84297/4l243243//33cc--ffabc39/6abcd39/6cdef36/25c-g56/22c-g45/3abc16/4
11abcde2/116c-h89/78834a162/9ghic73/5cd87/5mn51/18cde22/23a45/4abc80/3
12c-g6/108d-h67/74434/1j234/4c-gabc90/5abcd16/6ghij58/22fghi92/20abc05/4abc67/3
13d-h4/107abcd38/93326/2kl300/4bcdabc38/6abcd15/6efgh71/23hij87/19efg33/3abc84/3
14b-f4/114c-h72/76808/9bc239/9c-gabc10/6abcd18/6bcd89/25hij60/19bcde81/3abc55/3
15ab4/123b-g61/87618/8gh287/2b-ebc79/5abc10/7jklm52/20cdef86/22g94/2abc04/4
16abcd8/117abc09/94384/8jk307/8bcabc53/6abc98/6abc27/27bc88/23efg21/3abc00/4
17abcd118ab72/98373/8jk408408//77aaabc25/6bcd01/6cde76/25ghi80/20efg28/3abc92/3
18ab4/122efgh08/74411/3j186/4f-ia72/6bcd05/6ghi76/22jk28/18defg43/3bc48/3
19abcd2/117c-h75/78538/2i213/3e-iabc40/6abcd19/6defg27/24bcd61/23abcd97/3abc65/3
20ij55/88abcde06/74710/5def338ababc12/6abcd48/6a04/28c-g06/22b-f78/3abc57/3
21abc6/119a3/107812abc242/2c-gabc04/6bcd04/6defg45/24c-g53/22defg42/3abc03/4
22a5/126ab06/99423/6j333ababc93/5abcd48/6no84/16efgh30/21defg41/3abc64/3
23abcd2/117efgh06/74391/3jk396/8aabc99/5abcd42/6ijkl90/20bcd63/23b-f56/3abc93/3
24j55/85b-h19/84740/4cde232/4c-gbc79/5ab21/7fgh48/23ab32/25abcd97/3c32/3
25ij78/91gh33/68885/1a243/3c-fabc06/6abcd14/6d-h94/23ijk05/19defg43/3bc43/3

ghi98b-h00/81670/2efg235/7c-gab66/6abc95/6hijk89/21a89/26b-f65/3abc21/4شاهدشاهد
%%CCvv60/488/1402/68/1466/610/930/416/477/757/14

گري900زدPFوRGSحاصل ارقام M3هاي ارتفاع گیاه، تعداد غالف در گیاه، طول غالف، دانه در غالف، وزن هزار دانه موتانتمقایسه میانگین -3جدول 

ارزیابی صفات زراعی موتانت
هاي القایی حاصل از پرتودهی اشعه گاما در ارقام
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گري900و 700، 500در دزهاي RGS003و PFهاي موتانت برتر دو رقممقایسه میانگین الین- 4جدول 
وزن هزار دانهدانه در غالفطول غالفتعداد غالف در بوتهارتفاعالین موتانتدز اشعهرقم

VarietyIradiation(GY)MutantsHeight (cm)Siliqua per plant
(No)

Siliqua length
(cm)

Grain per siliqua
(No)

1000 grain weight
(g)

PF

PF

RGS003

13114/3ab924a6/25abc22/63abc3/90bcde

50015105/6a-g865/7ab6/47ab19/94c-j4/45ab

48888//8989ii--jj903/7a6/59b-e22/06d-h3/62a-e

887/40j633/2efg5.115.11jj1414//1616mm33//1717ee

70010119/5cd879879//66aabb5/62hij17/21l4/19ab

23110/3def672/7ef7/60a25/28bc3/96bcde

2088/55ij710/5def6/12abc28/08a3/87b-f

9002485/55j740/5cde5/79bc23/48fgh3/97a-d

PF (control)98ghi670/2efg6/66ab21/89h-k3/65b-f

17878//3030aa--ee470/4a55//9696ccdd2020//3030hh--ll33//7171aa--dd

700284a-e286/6cde6/63a-d24/76abc3/65bcd

2285/89a-d218/7g-j7/36a23/67b-e4/22abc

267/89h170/6f-i7/36a21/16fgh4/21a

9002374/06e-h396/8a6/42a-d23/63bcd3/45abc

RGS003(control)81b-h235/7c-g6/95abc26/89a4/21a

.باشددار نمیمعنیLSD5%درباشندتفاوت دو میانگین که حداقل در یک حرف مشترك می

پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
 /

سال هفتم
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گیري کرد که توان چنین نتیجهاز نتایج بدست آمده می
دزهاي اشعه گاما مورد استفاده در اکثر صفات مورد 

ایجاد کردند به PFمطالعه بیشترین ضریب تنوع را در رقم 
العمل این رقم نسبت به تیمار موتاژنی بیشتر عبارتی عکس

. بوده است
براي معرفی ) 4جدول (ج این بررسی در نتای

در دزهاي RGS003و PFهاي موتانت برتر از دو رقم الین
با توجه به تعداد . گري آمده است900و 700، 500
و PFهاي مطلوب بدست آمده از هر یک از ارقام الین

RGS003 و نتایج حاصل از بررسی خصوصیات مربوط به
شود که مشخص می) 3و 2، 1جداول (اجزاي عملکرد 

نسبت به تیمارهاي موتاژنی بیشتر PFالعمل رقم عکس
هاي انجام گرفته طی این نتایج با بررسی. بوده است

.)21(مطابقت دارد M2و M1هاي نسل

گري در900و 500بر اساس نتایج این پژوهش دزهاي 
تنوع توانستند RGS003گري در رقم 700و دز PFرقم

ات مورد بررسی ایجاد کنند که منجر به مطلوبی در صف
مطابق . هاي مطلوب در این ارقام شده استشناسایی الین

القا هاي انجام گرفته در این تحقیق مشخص گردید بررسی
برخی از داري در موتاسیون از طریق اشعه گاما نقش معنی

بطوري که . بر اجزاي عملکرد وارد کرده استصفات موثر
ا در کاهش ارتفاع گیاه، افزایش تعداد پرتودهی اشعه گام

غالف در بوته، افزایش میانگین طول غالف و افزایش وزن 
که منجر به شناسایی اي داشته است هزار دانه اثر سازنده

هاي مطلوب از نظر صفات مورد بررسی در هر دو رقم الین
توان از تنوع مطلوب ایجاد شده در میشده است بنابراین 

عنوان منبع مناسبی از ژرم پالسم در تولید و هها باین الین
.هاي اصالحی استفاده کردهاي برتر در برنامهبهبود واریته
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Evaluation of Agronomic Traits of Mutants Induced by Gamma
Irradiation in PF and RGS003 Varieties of Rapeseed (Brassica napus L.)

Mahtab Samadi Gorji1, Ali Zaman Mirabadi2, Valiollah Rammeah3, Maryam Hasanpour4

and Afshin Esmailifar5

Abstract
In order to evaluate of the effects of induced mutation doses of gamma irradiation 500, 700 and

900 Gry, the M2 generation of two rapeseed varieties including RGS003 and PF, were studied along
with control treatments in a randomized complete block design with three replications. Selected
lines of third-generation of mutation (M3) were evaluated for plant height (cm), number of pods per
plant and seeds per pod, pod length (cm) and 1000 seed-weight (gr). Effect of gamma irradiation
doses in most traits were significant for both varieties while, number of pods per plant showed the
highest C.V. in PF and RGS003 at doses of 500 and 900 respectively. Results indicated that the
traits highly affected from gamma radiation. The PF mutants had the highest C.V. for most traits,
showing it is highly affected from gamma irradiation. Mean comparison of the traits showed that
four lines of PF and one line of RGS003 indicated better than control plant height, number of pods
per plant, seeds per pod and seed weight. Results demonstrated that gamma irradiation is suitable
for producing desirable variation and can be used as suitable genetic resources for producing
superior varieties.
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