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  چکیده

هـدف از انجـام ایـن پـژوهش     . ژنتیکی گیاهان مخصوصا براي صفاتی با تنوع ژنتیکی پائین مـی باشـد   ایش تنوعالقاي جهش روشی موثر براي افز
هـاي مفیـد در دو رقـم کلـزاي     یافتهي گاما بر خصوصیات مورفوفنولوژیک، عملکرد و اجزاي عملکرد و شناسائی جهشگري اشعه 1200بررسی تاثیر دز 

بـر اسـاس نتـایج    . یافتـه بـود  هاي جهـش  دار بین الین نتایج تجزیه واریانس صفات حاکی از اختالف بسیار معنی. باشدگل می و ساري RGS003بهاره 
در بررسـی ارتبـاط صـفات    . هاي فنوتیپی و ژنتیکی، صفت وزن هزار دانه داراي بیشترین ضرایب همبستگی با صفت عملکرد دانه در بوته بـود  همبستگی

با توجه به تنوع القا شده . اي نیز وزن هزار دانه به عنوان مهمترین صفت تعیین کننده عملکرد شناخته شد یون مرحلهکمی با عملکرد دانه به کمک رگرس
هـاي ژنتیکـی اصـالحی آینـده کلـزا       هاي مناسب را براي برنامه یافته ارزیابی شده، گزینههاي جهش توان از بین الین در صفات مورفولوژیک احتماال می

هاي جهـش یافتـه نسـل دوم     گل بعنوان برترین الین رقم ساري 26و  25، 16و شماره  RGS003ژنوتیپ  9یافته شماره هاي جهش ینال .انتخاب نمود
 .باشندشناسایی شدند که از نظر جنبه هاي اصالحی کلزا حائز اهمیت می

  
  جهش، اشعه گاما، تنوع ژنتیکی :واژه هاي کلیدي

  
  1مقدمه

بـا   )Brassica napus L(.، کلـزا  در میان گیاهـان دانـه روغنـی   
پـروتئین   درصـد 40روغـن و حـدود    درصـد  40هاي حاوي حدود  دانه

اسـیدهاي چـرب اشـباع در روغـن، از      درصد7کنجاله و با داشتن تنها 
بدین ترتیب کلزا دومین  .شود روغنی مهم جهان محسوب میهاي  دانه

گنـدم،   گیاه دانه روغنی و پنجمین گیاه مهم اقتصـادي پـس از بـرنج،   
کلـزا گیـاهی اسـت یکسـاله از تیـره ي      . )10( باشـد  یمـ ذرت و پنبه 

جفـت کرومـوزوم    19آلوتتراپلوئیـد بـا    )Crucifera( چلیپائیان خردل
)2n=4x=38(  که از تالقی میان B. rapa وB. oleracea   در قـرن

اي کلزا ریشه اصلی مستقیم و توسعه یافته .استدر اروپا منشا یافته 17
گل آذین کلزا بـه  . کندسانتیمتر در خاك نفوذ می 80تا عمق دارد که 
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کلزا گیاهی عمدتا خودگشن است که میـزان خودگشـنی آن    . گرددمی
ي کلـزا نیـامی و باریـک بـه     میوه. باشددرصد متغیر می 87تا  67بین 

باشـد بـه طـوري کـه در     ر است که شکوفا مـی سانتیمت 10تا  5طول 
ي راسی شکافته شده و دانه شدیدا شرایط آب و هوایی خشک از ناحیه

گیاه کلـزا و   به فردخصوصیات کیفی منحصر ). 10و1(یابند ریزش می
سازگاري آن با شرایط آب و هوایی مختلف موجب توسعه کشـت ایـن   

روغـن   تـأمین هـت  گیاه در سطح جهان و به عنوان گیاه امیدبخش ج
ي اندك  ، به لحاظ گسترهبا این وجود .)6(است  گردیدهموردنیاز مطرح 

ي ژنتیکی ارقام تجاري  پایه ،هاي اصالحی منسجم جغرافیائی و برنامه
که این امر موجـب آسـیب   . باشد پیشرفته کلزا محدود می هاي الینو 

هاي تنشبیماریها و همچنین  پذیري گیاه کلزا نسبت به شیوع آفات و
  ).8(محیطی گردیده است 

هـاي اصـالحی بـه منظـور      یـت جمعوجود تنوع ژنتیکی کافی در 
افزایش تولید و دستیابی به ارقـامی بـا عملکـرد بـاال کـه از مقاومـت       

ي زنده و غیرزنده برخـوردار باشـند، الزامـی    ها تنشبیشتري نسبت به 
فی و مـدنظر  در شرایطی همانند گیاه کلزا که تنوع ژنتیکی کا. باشد یم

کار مناسبی براي ایجاد  راه جهشدرمجموعه ژرم پالسم موجود نباشد، 



  255     ...با پرتوتابی لقاي جهشارزیابی تنوع ژنتیکی حاصل از ا

تنوع و القاي صفات موردنظر و همچنین مرتفع نمودن نواقص موجـود  
سـالیمس و  در همـین ارتبـاط   . )34و 33(در ارقام تجاري خواهد بـود  

ها جهت ایجاد تنوع  القاي جهش را از کارآمدترین روش) 26(همکاران 
یکی مدنظر در غیاب تنوع ژنتیکی طبیعـی در ژرم پالسـم معرفـی    ژنت

کالسیک براي ایجاد ارقـام جهـش    زائی جهشکارائی باالي . اند نموده
 اساس بر. است رسیدهیافته ارزشمند در اصالح نباتات امروزي به اثبات 

 که موتانت رقم MVD، 3088)( موتانت ارقام اطالعاتی بانک گزارش
-رسـیده  ثبـت  به تاکنون بوده زراعی گیاهان به لقمتع آن رقم 1700

 کلزا، سویا، آفتـابگردان و کنجـد  در گیاهان دانه روغنی از جمله . است 
کـه بیشـترین آن بـه سـویا      اسـت   شـده رقم جهش یافته ایجاد  198

، 11، 3(اسـت  رقم جهش یافتـه بـوده  15اختصاص داشته و سهم کلزا 
ین روش القاي جهش درگیاهـان  پرتوتابی متداولتر .)38و  27، 22، 12
درصد ارقام جهـش یافتـه از ایـن طریـق      89بطوریکه ). 14(باشد  می

در گیاهان کلزا و خردل از جهش هاي القائی بـه منظـور   .اند ایجاد شده
هاي جهش یافته با صفات با ارزش اقتصادي نظیـر ارتفـاع   ایجاد الین

دانـه،   1000ن گیاه، تعداد غـالف در گیـاه، تعـداد دانـه در غـالف، وز     
اسـت  ها استفاده شدهعملکرد دانه، محتوي روغن و مقاومت به بیماري

بـا   Gaoyou 605رقـم با تیمارگیاهان کلـزاي  ) 7(چوان و کومار ). 18(
یافتـه بـا صـفات    جهش 152تعداد  دوم ، در نسلEMSي گاما و  اشعه

تغییر یافته زودرسی، رنگ برگ، شکل بـرگ، ارتفـاع، تعـداد و زاویـه     
ي گلبرگ،  شعابات، قطر ساقه اصلی، رنگ ساقه و گل، تعداد و اندازهان

تنوع ) 31(صدیقی و همکاران . شکل مادگی و نرعقیمی بدست آوردند
و ) گـري 1000و  750(ژنتیکی ناشی از القاي جهـش بـا امـواج گامـا     

EMS نتـایج نشـان داد کـه در    . دوم کلزا بررسـی نمودنـد   را در نسل
هاي جهش زا باعث افزایش تعداد غالف در بوته مقایسه با شاهد تیمار

وکاهش تعداد دانه در غـالف و درصـد روغـن بـراي تمـامی تیمارهـا       
-Napو Oroبا تیماردو رقم کلزاي ) 25(رحمان و داس . گردیده است

ي گاما در نسل دوم تنوع زیادي بـراي صـفات    دزهاي مختلف اشعه3
فزایش طـول غـالف و   زودرسی، مقاومت به سوختگی برگی آلترناریا، ا

الین جهش یافته بـا صـفات    45تعداد بذر در غالف مشاهده نمودند و 
به بررسی تنوع ژنتیکـی  ) 35(تاگانا و همکاران . مطلوب انتخاب کردند

 800 ،600(ي گامـا   ناشی از القاي جهـش بـا سـه دز مختلـف اشـعه     
نتـایج  . سوم و ششـم کلـزا پرداختنـد    در سه نسل دوم، )گري 1000و

داد که پرتوتابی باعث ایجاد تنوع ژنتیکی و تغییر ارتفـاع بوتـه و    نشان
  . تعداد غالف در بوته گردیده است

حاصل از تیمـار   مطالعه حاضر به منظور بررسی گیاهان نسل دوم
با اشعه گاما از لحاظ تنوع ایجاد شده در صفات مورفولوژیک و مقایسه 

هاي مفیـد ناشـی از   با شاهد در شرایط مزرعه و شناسائی جهش یافته
  .کاربرد اشعه گاما به انجام رسید

  

  هامواد و روش
ي  بمنظور ارزیابی تنوع ژنتیکی حاصل از القـاي جهـش بـا اشـعه    

در مزرعـه تحقیقـاتی دانشـکده     88-89گاما، آزمایشی در سال زراعی 
 40ایـن مزرعـه در   . کشاورزي دانشگاه صنعتی اصفهان اجـرا گردیـد  

صفهان در منطقه لورك شهرستان نجف آبـاد  کیلومتري جنوب غربی ا
دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  32درجه و  22و در عرض جغرافیایی 

ارتفاع مزرعه از سطح دریا . دقیقه شرقی واقع شده است 23درجه و 51
متر و طبـق تقسـیم بنـدي کـوپن، داراي اقلـیم بسـیارگرم بـا         1630

رندگی و دماي سـالیانه  میانگین با. باشد هاي گرم و خشک می تابستان
  . درجه سانتیگراد است 5/14میلیمتر و  140به ترتیب 

نسل دوم حاصـل از تیمـار     الین 62مواد ژنتیکی مورد مطالعه به 
بـا منشـاء آلمـان و رقـم      RGS003ي ها نامدو رقم کانوالي بهاره به 

بـه منظـور القـاي بیشـترین     (ي گامـا   گري اشعه1200گل، با دز ساري
از دو رقم مزبور به عنوان شـاهد  . اختصاص یافت) ژنتیکی میزان تنوع
و ساري گل در سازمان انرژي اتمـی  RGS003بذور ارقام . استفاده شد

 بـذور . گـري اشـعه گامـا قـرار گرفتنـد      1200کرج تحت تیمار بـا دز  
درمزرعه تحقیقـاتی دانشـگاه    1387پرتوتابی شده حاصل در اسفندماه 

هـاي   جف آباد، کشت شد و با ارزیـابی صنعتی اصفهان واقع در لورك ن
مورفولوژیک براي صفات زودرسی، مقاومـت بـه شـته،  مقاومـت بـه      

بوته جهـش   30ریزش بذر، اجزاي عملکرد و عملکرد تک بوته، تعداد 
انتخـاب   RGS003بوته جهـش یافتـه رقـم     32گل و یافته رقم ساري

اه سـال  اسفندم 20بوته جهش یافته انتخابی در 62بذور حاصل از . شد
شـاهد در  گل بعنـوان ارقـام    و ساري RGS003به همراه ارقام  1388

نجـف آبـاد   -مزرعه پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لـورك 
بذور حاصل از هر بوته انتخابی در یک کرت . مورد ارزیابی قرار گرفت

تکرار همراه با بذور شاهد در مزرعه کشت شده و به عنوان نسـل   5با 
  .له حاضر مورد ارزیابی قرارگرفتنددوم در مطا

انجـام  تکرار  5هاي کامل تصادفی با آزمایش در قالب طرح بلوك
سـانتیمتر و در   4دستی و بـا فاصـله    به صورتبذور در هر بلوك . شد

همچنین در آبیاري اول از علـف کـش   . سانتیمتر کشت شد2-3 عمق
ـ     5/2بـه میـزان   ) تـرفالن (فلورالین  ارزه بـا  لیتـر در هکتـار جهـت مب

  . ي هرز استفاده شدها علف
گیاه بصورت تصادفی از هـر الیـن در    5به منظور ارزیابی صفات، 

، ارتفاع بوتـه،  روز تا گلدهی، روز تا رسیدگیهر بلوك انتخاب و صفات 
عملکـرد   ،دانـه  1000تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غـالف، وزن  

مقاومـت  . ندازه گیري شـد ا ریزش بذر و مقاومت به شتهدانه در بوته، 
هـاي  ها و میزان تجمـع کلنـی  به شته بر اساس میزان پیچیدگی برگ

 9تا  1ها در هر کرت با استفاده از مقیاس ها و برگشته بر روي ساقه
بعنوان حساس  9تا  4بعنوان مقاوم و  3تا  1هاي رتبه. گیري شداندازه

به زدن در پـاي  میزان ریزش بذر نیز براسـاس ضـر  . در نظر گرفته شد
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ي میزان ریـزش بـذرها و   ي رسیدگی بذور و مشاهدهها در مرحلهبوته
 1اي از هـاي شـکافته شـده بـه صـورت رتبـه      همینطور میزان غالف

تجزیه واریـانس صـفات   . ارزیابی گردید) ریزش زیاد(3تا ) ریزش کم(
تکـرار بـه    5کامل تصـادفی بـا    هاي بلوكمورد مطالعه در قالب طرح 

 PROCیافته بـا اسـتفاده از   جهش هاي الینرآورد تنوع بین منظور ب
GLM در نرم افزارSAS هـاي   مقایسـه میـانگین الیـن   . انجام گرفت
) LSD%5(دار فیشـر   یافته و شاهد به روش حداقل تفاوت معنـی جهش

 . انجام شد
به منظور درك روابط بین صفات مورد بررسی، ضرایب همبستگی 

یافتـه و شـاهد   هـاي جهـش   ها براي الیـن  فنوتیپی و ژنتیکی بین آن
محاسبه و از رگرسیون گـام بـه گـام بـه منظـور تعیـین صـفاتی کـه         

  .بیشترین تاثیر را در ایجاد تنوع براي عملکرد دانه داشتند، استفاده شد
  

  نتایج و بحث
  ها تجزیه واریانس و مقایسه میانگین

هـاي  نتایج تجزیه واریانس صفات زراعی مورد بررسی در ژنوتیپ 
نشـان داد کـه در هـر دو رقـم     ) 2و1جـداول  ( RGS003ساري گل و

% 1ها از لحـاظ تمـامی صـفات در سـطح احتمـال      تفاوت بین ژنوتیپ
 ي اشـعه این است کـه پرتوتـابی    ي دهندهاین امر نشان . بود دار معنی

صـفات مـورد بررسـی ایجـاد     تنـوع  در  داري معنـی گاما تـاثیر بسـیار   
  . است نموده

یافته و ارقام شاهد نشان داد که هاي جهشین الینمقایسه میانگ
داراي ارزش بیشتري از نظـر صـفات   دوم یافته نسل الین هاي جهش

الزم به ذکر اسـت کـه در میـان الیـن هـاي      . مورد بررسی می باشند
یافته، الین هایی که ارزش صفاتشان کمتر از رقم مادري باشـد  جهش

هاي  ي ماهیت تصادفی جهش و این امر نشان دهنده. نیز وجود داشت
  .القا شده می باشد

روز تـا گلـدهی    دار معنـی گامـا موجـب کـاهش     ي اشعهپرتوتابی 
شـد کـه هـر دو بـا شـاهد      RGS003و گـل  سارينسل دومهاي  الین

اهمیت ارقـام زودرس  ). 4و  3جداول (دادند  داري نشان اختالف معنی
. باشـد  یمشتر است، بی تر کوتاهبه ویژه در مناطقی که طول فصل رشد 

همچنین در کاشت تاخیري و یـا کاشـت دوم در تابسـتان کـه توزیـع      
باشد،  یمبهینه آب آبیاري بین محصوالت پاییزه و بهاره داراي اهمیت 

به دلیل مصرف آب کمتـر بسـیار    به خصوصاستفاده از ارقام زودرس 
  .باشد یممهم 

طالعـه  ي گاما، زودرسی را در دو رقم مـورد م  اعمال جهش با اشعه
و RGS003رقـم   9و 7، 4هاي جهـش یافتـه شـماره     الین .القاء نمود

تـرین   گـل، بـه عنـوان زودرس    رقم ساري 5الین جهش یافته شماره 
روز پس ازکشت وارد مرحله گلدهی شـدند   57هاي جهش یافته  الین

در  .روز به پایـان رسـانیدند   108و  107ي رشد خود را پس از  و چرخه
بـه ترتیـب    و سـاري گـل  RGS003ارقام شاهد ي رشد حالیکه چرخه

  ).4و  3جداول (روز به طول انجامید  127و  117

  
  گل هاي جهش یافته و رقم شاهد ساري تجزیه واریانس صفات زراعی درالین - 1جدول 

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  میانگین مربعات
  تا روز

  گلدهی
  تا روز

  رسیدگی
ارتفاع       

  بوته
  غالف تعداد
  وتهب در

 در دانه تعداد
  غالف

 وزن
  دانه عملکرد  هزاردانه

  8/14  87/0  4/258  2963٭  1426٭٭  6/96٭٭  7/490٭٭  4  بلوك
  6/52٭٭  6/5٭٭  3/50٭٭  5053٭٭  3/1585٭٭  508٭٭  7/549٭٭  30  ژنوتیپ

  7/5  6/0  9/26  3201  2/367  19/0  06/3  120  اشتباه آزمایشی
  % 5و  1 دار در سطوح احتمال به ترتیب معنی -*و ** 

  
  RGS003تجزیه واریانس صفات زراعی در الین هاي جهش یافته و رقم شاهد  -2جدول

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  میانگین مربعات
  تا روز

  گلدهی
  تا روز

  غالف تعداد  ارتفاع بوته   رسیدگی
  بوته در

 در دانه تعداد
  غالف

 وزن
  دانه عملکرد  هزاردانه

  2/7  56/0  44/98  4/1847٭  3/226  5/31٭٭  8/72٭٭  4  بلوك
  22٭٭  21/1٭٭  3/127٭٭  6426٭٭  7/587٭٭  1/512٭٭  4/436٭٭  32  ژنوتیپ

  3/2  7/3  07/23  3/1785  5/136  16/0  02/1  128  اشتباه آزمایشی
 % 5و  1دار در سطوح احتمال  به ترتیب معنی -*و ** 
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نـژادي جهشـی    هـاي بـه   زودرسی یکی از اهداف مهـم در برنامـه  

با تیمـار بـذورکلزا    )36(تاگانا و همکاران ). 24(باشد  ی میگیاهان زراع
دار روز تـا گلـدهی و روز تـا     به کاهش معنی با اشعه گاما در نسل دوم

  . یافته نسبت به شاهد اشاره نمودندهاي جهش رسیدگی الین
هاي جهـش  زایی با اشعه گاما براي القاء پاکوتاهی در الین جهش

یافتـه  هـاي جهـش   بطوریکـه الیـن  . ه بـود یافته کلزا با موفقیت همرا
کاهش ارتفاع بوته را نسـبت بـه شـاهد نشـان     RGS003گل و  ساري

. دار بـود  گل معنـی  دادند که این کاهش ارتفاع بوته تنها در رقم ساري
بـه  RGS003 31گل و شماره  ساري 29یافته شماره هاي جهش الین

یافتـه  هاي جهش متر کوتاهترین الین سانتی 56و  49ترتیب با ارتفاع 
در حالیکه ارتفاع بوته ارقـام شـاهد سـاري گـل و     . مورد مطالعه بودند

RGS003 کـاهش  ). 4و 3 جـداول (متر بـود  سانتی 77و  94به ترتیب
ین تـر  مهـم گیاهان جنس براسیکا از  به خصوصارتفاع گیاهان زراعی 

ارقـام پابلنـد جـنس براسـیکا اغلـب دچـار       . باشـد  یماهداف اصالحی 
ي ظهـور   ها به منصه ی شده و در نتیجه ظرفیت عملکردي آنخوابیدگ

از جملـه   هـا  نهـاده در ضمن گیاهان پاکوتاه پاسخ بهتري به . رسد ینم
مقادیر باالي کود داشته و حتی تحت شـرایط نـامطلوب آب و هـوایی    

نماینـد   یمـ شوند و بنابراین عملکرد بیشتري تولید  ینمدچار خوابیدگی 
، 750دز  3با تیمار بـذور خـردل بـا    ) 13(کاران جاوید و هم). 18و 15(

ــه   1250و  1000 ــه کــاهش معنــی دار ارتفــاع بوت گــري اشــعه گاماب
شهزاد و همکاران . هاي جهش یافته نسبت به شاهد اشاره نمودند الین

گري اشعه گاما یـک الیـن جهـش     200با تیمار بذور برنج با دز ) 30(
متر کوتـاهتر از   سانتی 40و  تر  روز زودرس 13یافته بدست آوردند که 

  .شاهد بود
 26یافته شماره هاي جهش بیشترین تعداد غالف در بوته در الین

غـالف   231و  325بـه ترتیـب بـا    RGS003 32گل و شـماره   ساري
در حالیکه تعداد غالف در بوته ارقام شـاهد سـاري گـل و    . بدست آمد
RGS003  ققـان  مح). 4و 3جـداول   (غـالف بـود    83و  87به ترتیـب

گیاهان جنس براسیکاي تحـت   زیادي به افزایش تعداد غالف در بوته
صــدیقی و ).  27و  26، 6، 3(انــد  تیمـار بــا اشــعه گامــا اشــاره نمــوده 

یافته در مقایسه با هاي جهش افزایش تعداد غالف الین )31(همکاران 
  .مشاهده کردند EMSشاهد را ناشی از تیمار بذور کلزا با اشعه گاما و 

هاي  دار تعداد دانه در غالف الین اء جهش موجب کاهش معنیالق
بیشـترین  . نسـبت بـه شـاهد شـد     RGS003گل و  یافته ساريجهش

هـاي   کمتـرین آن در الیـن   و گل مقادیر این صفت براي شاهد ساري
تعـداد دانـه در   . گـل ثبـت شـد    ساري 30و 27، 24یافته شماره جهش

بـود   23و  21رتیـب  بـه ت RGS003غالف ارقام شاهد سـاري گـل و   
کاهش تعداد دانه در غالف الین هاي جهش یافته در ). 4و 3جداول  (

ي ماهیت تصادفی جهش هاي القـا  مقایسه با ارقام شاهد نشان دهنده
). 17(باشد ي گاما میگري اشعه 1200شده و همچنین اثرات مضر دز 

مـا در  با تیمار بذور کلـزا بـا اشـعه گا   ) 29و 28(اگرچه شه و همکاران 
ي بیشتر نسبت به شـاهد   دانههاي جهش یافته با تعداد  نسل دوم الین

بدست آوردند اما نتایج حاصل مبنی برکاهش تعداد دانه در غـالف در  
در کلزا و پاتیـل  ) 31(اثر تیمار با اشعه گاما توسط صدیقی و همکاران 

 احتمـاال افـزایش تعـداد   . اسـت  در سویا نیز تائید شده) 23(و همکاران 
ي گامـا موجـب کـاهش تعـداد      غالف در بوته در اثر پرتوتـابی اشـعه  

  .هاي تشکیل شده در هر غالف شده است دانه
وزن هزار دانه  دار غیرمعنیکاهش القاء جهش با اشعه گاما موجب 

دار  معنـی افـزایش   گل نسبت به شـاهد و  ساريیافته جهش هاي الین
. ت به شـاهد شـد  نسبRGS003جهش یافته  هاي الینوزن هزار دانه 

بطوري که بیشترین مقادیر این صفت براي الین جهش یافته شـماره  
30 RGS003 27، 24هاي جهش یافته شماره  و کمترین آن در الین 

وزن هـزار دانـه ارقـام شـاهد سـاري گـل و       . گل ثبت شد ساري 30و
RGS003 احتمـاال   ).4و 3جـداول  (گرم بـود   40/3و  12/3به ترتیب

 هـاي  در غالف موجب افزایش وزن هزار دانه الیـن  کاهش تعداد دانه
بـا تیمـار   ) 15(جاوید و همکاران  .گردیده استRGS003یافته جهش

، )1(، صمدي گرجی و همکـاران  )18(بذور خردل و ختري و همکاران 
با تیمار بـذور کلـزا    )29و 28(و شه و همکاران ) 20(کومار و همکاران 

یافته را نسبت بـه  هاي جهش ه الینبا اشعه گاما افزایش وزن هزار دان
  . شاهد گزارش نمودند

دار عملکـرد دانـه    القاء جهش با اشعه گاما موجب افـزایش معنـی  
نسـبت بـه شـاهد شـد      RGS003گـل و   یافته ساريهاي جهش الین

یافتـه  بیشترین مقادیر این صفت بـراي الیـن جهـش   ). 4و  3جداول (
و کمترین آن بـراي   28RGS003و الین شماره  گل ساري 26شماره 

 5گل و الین شـماره   ساري 30و 27، 24جهش یافته شماره  هاي الین
RGS003   عملکـرد دانــه ارقـام شـاهد سـاري گــل و      .مشـاهده شـد
RGS003مقـادیر بـاالي    ).4و 3 جداول(گرم بود  8و  40/7ه ترتیب ب

عملکرد دانه در بوته حاصل از افـزایش تعـداد غـالف در بوتـه و وزن     
مبنی ) 4(باشد که با گزارشات بگ  هاي جهش یافته می الین هزار دانه

ي کلزا با صفات تعداد غالف در بوتـه، تعـداد    دانهبر وابستگی عملکرد 
افـزایش عملکـرد   . دانه در غـالف و وزن هـزار دانـه همـاهنگی دارد    

هاي جهش یافته نسبت به ارقام شاهد احتماال به دلیـل انتخـاب    الین
راي صفات مقاومت به شته، عملکرد و اجـزاي  یافته بهاي جهشالین

افزایش عملکرد دانه در بوته کلزا در اثر تیمار با . عملکرد باال می باشد
ختـري و  . توسط سایر محققـین نیـز مشـاهده شـده اسـت      اشعه گاما
در کلزا بـه افـزایش عملکـرد     )15(همکاران  و جاوید و) 18(همکاران 

اشعه گاما نسبت به شاهد اشاره هاي جهش یافته حاصل از تیمار  الین
  .نمودند
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  گل هاي جهش یافته نسل دوم و شاهد رقم ساري هاي صفات زراعی الین یانگینممقایسه  - 3جدول 

  
  تیمار

  روز تا
  گلدهی

  روز تا
  رسیدگی

  ارتفاع بوته
)cm(  

تعداد غالف در 
  بوته

  تعداد دانه
  در غالف

 هزاروزن 
  )g(دانه 

عملکرد دانه 
  )g(در بوته 

  a 5/82  a  3/127  a 1/94  b 06/87  a 94/20  a12/3   b 43/7  شاهد
  b 19/76  b 2/120  b 48/71  a 57/111  b 12  a06/3   a 46/8  جهش یافته

 دار نیست معنیLSD 5%باشند با آزمون براي هر صفت تفاوت دو میانگین که داراي حرف مشابه می

  
  RGS003دوم و شاهد در رقم یافته نسلهشهاي ج هاي صفات زراعی الین یانگینممقایسه - 4جدول 

  
  تیمار

  روز تا
  گلدهی

  روز تا
  رسیدگی

  ارتفاع بوته
)cm(  

  تعداد غالف
  در بوته

تعداد دانه در 
  )g(عملکرد دانه در بوته  )g(دانه  هزاروزن   غالف

  a 1/71  a  3/117  a 23/77  b 23/83  a 92/22  b 37/3  b 07/8  شاهد
جهش 

  یافته
b37/65  b 6/113  a 94/70  a 6/109  b 93/14  a 69/3  a 46/9  

  .دار نیست معنی  5LSD%باشند با آزمون براي هر صفت تفاوت دو میانگین که داراي حرف مشابه می
  

  دوم هاي برتر نسل خصوصیات الین
یافتـه و  هـاي جهـش   خصوصیات مورفولوژیک و فنولوژیک الیـن 

 6و  5اره در جداول شـم  RGS003گل و  تیمارهاي شاهد ارقام ساري
هایی که از نظر دو یا چند صفت مورد  در هر رقم الین. ارائه شده است

توانند بـه   ها دارند، می تري نسبت به سایر الین بررسی وضعیت مطلوب
  هاي پیشـرفته  هاي متعاقب در نسل هاي برتر براي بررسی عنوان الین

  .انتخاب شوند
ان داد کـه  گـل نشـ   یافته ساريهاي جهش بررسی و مقایسه الین

گل از نظر تعداد غالف  یافته ساريبرترین الین جهش 26شماره  الین
در ضمن این الیـن  . در بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در بوته بود

الیـن  . باشـد  یافته متوسط رس و داراي ارتفاع بوته متوسط مـی جهش
رد عالوه بر دارا بودن مقادیر برتـر بـراي عملکـ    25یافته شماره جهش

دانه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در غالف و تعداد غالف در بوته، الیـن  
نیز داراي مقادیر برتر عملکرد دانـه   16الین شماره . پاکوتاهی نیز بود

از  8الیـن شـماره   . در بوته، وزن هزار دانه و تعداد غالف در بوته بـود 
از  2شماره الین . ها داشت نظر عملکرد دانه رتبه سوم را در میان الین

نظر وزن هزار دانه در رتبه سوم و از نظر تعداد دانه در غالف در رتبـه  
عالوه بر دارا بودن بیشترین تعداد دانه  17الین شماره . دوم قرارگرفت

از نظر تعداد غالف در بوته  23الین شماره . در غالف، زودرس نیز بود
مـامی  در ضـمن ت . یافتـه قرارگرفـت  هـاي جهـش   در رتبه سوم الیـن 

گـل و   هاي برتر از لحاظ خصوصیات مورفوفنولوژیک ارقام ساري الین
RGS003 مقاوم به شته و داراي ریزش بذرکم تا متوسط بودند.  

نشـان داد کـه   RGS003یافته هاي جهش بررسی و مقایسه الین
هاي اول  از نظر عملکرد دانه به ترتیب رتبه 23و  28هاي شماره  الین

عالوه بـر   9یافته شماره الین جهش. ها داشتند نو دوم را در میان الی

تـرین   دارا بودن مقادیر برتر براي عملکـرد و وزن هـزار دانـه، زودرس   
که از نظر وزن هـزار   24و  30هاي شماره  الین. یافته بودالین جهش

هاي اول و سوم قرارگرفتند از نظر تعداد غـالف   دانه به ترتیب در رتبه
الیـن  . وم و سوم را بـه خـود اختصـاص دادنـد    هاي د در بوته نیز رتبه

هـا   نیز از نظر وزن هـزار دانـه رتبـه دوم را در میـان الیـن      29شماره 
عالوه بر دارا بودن رتبه دوم از نظر تعـداد دانـه    7الین شماره . داشت

عـالوه بـر زودرسـی و     15الیـن شـماره   . در غالف، زودرس نیز بـود 
  .ز بودعملکرد نسبتا زیاد، الین پاکوتاهی نی

  

  همبستگی بین صفات
نتایج همبستگی هاي فنوتیپی و ژنتیکی بین صفات در الین هاي 

همبسـتگی مثبـت و   . ارائه شده است 7دوم در جدول یافته نسلجهش
داري بین صفات فنولوژیک روز تا گلدهی و روز تـا رسـیدگی در    معنی

همچنین این دو صفت با صـفات  . یافته مشاهده شدالین هاي جهش
تعداد دانه در غالف، وزن هزار دانه و عملکرد دانـه همبسـتگی هـاي    

یافتـه،  هـاي جهـش   بنابراین در الیـن . منفی و معنی داري نشان دادند
دانه و عملکـرد دانـه   هزارزودرسی با افزایش تعداد دانه در غالف، وزن 

هـاي   نیـز در الیـن   )18(و همکـاران   ختري. در بوته همراه بوده است
یافته کلزا، بین صفت روز تا رسیدگی با صفت عملکـرد دانـه در   جهش

  . داري را گزارش کردند بوته همبستگی منفی و معنی
داري بین ارتفاع بوتـه بـا تعـداد دانـه در      همبستگی منفی و معنی

عدم تعادل در تخصـیص  . یافته مشاهده شدهاي جهش غالف در الین
تواند در ایجاد این روابـط   اد فتوسنتزي به رشد رویشی و زایشی میمو

در ) 17(در خـردل و کرمـزاده و همکـاران    ) 5(بیلت . منفی موثر باشد
کلزا به همبستگی منفی میان ارتفاع بوته و تعداد دانه در غالف اشـاره  

  . نمودند
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  گل دوم رقم ساري هاي نسل مقایسه میانگین صفات مورفولوژیک و زراعی الین -5جدول

شماره 
  الین

ارتفاع 
  )cm(بوته

روز تا 
  گلدهی

روز تا 
  رسیدگی

  تعداد 
  غالف در بوته

تعداد دانه در 
  غالف

وزن هزار 
  )g(دانه 

عملکرد دانه 
  )g(در بوته 

مقاومت 
  ریزشبه شته         

1  b-f55  m64  i113  abc66/133  b-g26/11  ab7/3  abc54/9  زیاد  مقاوم  
2  a-d71  igh73  f119  a-d86  ab8/19  ab8/3  abc39/9  متوسط  مقاوم  
3  a-d70  l68  h115  ab33/165  b-e06/14  ab73/3  abc32/9  زیاد  مقاوم  
4  abc33/78  igh73  f119  a-d5/93  b-g8/8  ab89/3  abc88/9  زیاد  مقاوم  
5  a-d33/67  n57  J108  bcd5/58  b-e46/14  ab56/3  abc24/9  زیاد  مقاوم  

6  ab80  lk69  h115  a-d33/126  abc33/16  ab43/3  abc55/9  زیاد  مقاوم  
7  a-d66/72  m64  i113  a-d107  b-g6/9  ab1/3  abc37/9  زیاد  مقاوم  
8  bcd5/64  hij72  f119  a-d155  a6/27  ab8/3  ab71/10  متوسط  مقاوم  
9  abc66/78  ijk71  g117  a-d33/78  b-e13/14  ab73/3  abc18/9  متوسط  مقاوم  
10  a-d33/72  ijk71  g117  a-d3/83  a-d33/15  ab26/3  abc96/8  متوسط  مقاوم  
11  bcd65  jkl70  g117  a-d115  b-f88/12  ab83/2  abc14/9  متوسط  حساس  
12  a-d66/74  jkl33/70  g117  a-d77  b-f12  ab6/3  abc04/9  زیاد  مقاوم  
13  a33/107  efg75  e122  a-d25/101  b-f85/12  ab6/3  abc7/8  متوسط  حساس  
14  ab66/84  33/77  d124  bcd48  b-g10  ab12/3  abc71/9  متوسط  حساس  
15  ab81  def76  e122  a-d33/118  b-g93/8  ab4/3  abc83/8  متوسط  حساس  
16  b-f57  d78  d124  b204  ab5/19  b42/4  b55/11  کم  مقاوم  
17  ab66/83  m33/63  i113  ab33/164  ab53/21  ab23/3  abc58/9  متوسط  مقاوم  
18  ab81  ijk71  g117  abc145  b-g6/10  ab8/2  abc97/8  متوسط  حساس  
19  b-f57  fgh33/74  e122  a-d90  b-g8  b4/2  abc9  کم  حساس  
20  ab66/83  efg75  e122  a-d5/92  b-g3/8  b4/2  abc86/8  کم  مقاوم  
21  ab66/79  def76  e122  a-d129  b-e14  ab2/3  abc17/9  متوسط  مقاوم  
22  b5/54  igh73  f119  a-d127  b-e8/14  ab8/2  abc11/9  متوسط  اسحس  
23  abc78  ijk71  g117  ab190  b-g4/11  ab08/3  abc42/9  کم  مقاوم  
24  abc66/78  c83  c128  cd0  g0  c0  e0  حساس  ___  
25  ab33/87  a112  a130  b204  ab5/19  b42/4  b55/11  کم  مقاوم  
26  ab66/82  d78  d124  a325  b-e14  a9/4  a89/13  متوسط  مقاوم  
27  b-f56  d78  d124  cd0  g0  c0  e0  حساس  ___  
28  b-f55  a112  a130  cd32  c-g7/5  ab7/2  a-d02/6  زیاد  حساس  
29  b-f49  33/105  c128  cd32  c-g7/5  ab7/2  a-d02/6  زیاد  حساس  
30  b-f57  c85  b129  cd0  g0  c0  e0  حساس  ___  

  .دار نیست معنیLSD 5%باشند با آزمون براي هر صفت تفاوت دو میانگین که داراي حرف مشابه می
  

ــار  همچ ــان و کوم ــین چوه ــان و داس )7(ن ــه و ) 25(، رحم و ش
هاي جهـش  نیز در بررسی روابط بین صفات الین) 29و 28(همکاران 

یافته کلزا و خردل به همبسـتگی منفـی بـین ارتفـاع بوتـه و اجـزاي       
عدم وجـود همبسـتگی معنـی دار میـان      . اندعملکرد کلزا اشاره نموده

مطالعه با نتایج تونکتـور و سیفتسـی    ارتفاع بوته و عملکرد دانه در این
  . در کلزا مطابقت دارد) 37(

صفت تعداد غالف در بوته با صـفات تعـداد دانـه در غـالف، وزن     
یافتـه همبسـتگی   هـاي جهـش   هزار دانه و عملکرد دانه در بوته الین

در میان صـفات مـورد بررسـی، صـفات     . داري نشان دادمثبت و معنی
د دانه در غالف و وزن هزار دانه همبسـتگی  تعداد غالف در بوته، تعدا

وجـود  . داري با عملکرد دانه در بوتـه نشـان دادنـد    مثبت و بسیار معنی
دار بـین عملکـرد و اجـزاء عملکـرد توسـط       همبستگی مثبت و معنـی 

، یـاداوا و  )18(، ختـري و همکـاران   )4(، بگ )17(کرمزاده و همکاران 
در کلـزا گـزارش شـده    )  13(و هابیکوت ) 16(،کندیل ) 39(همکاران 

  .است
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  RGS003رقم نسل دوم هاي صفات مورفولوژیک و زراعی الین مقایسه میانگین - 6جدول 

شماره 
  الین

ارتفاع 
  )cm(بوته

روز تا 
  گلدهی

روز تا 
  رسیدگی

تعداد غالف 
  در بوته

تعداد دانه در 
  غالف

وزن هزار دانه 
)g(  

عملکرد دانه 
  )g(در بوته 

مقاومت به 
  ریزش  شته

1  ab66/72  g60  i109  fgh63  a-e18  b-e52/3  a-d83/9  زیاد  مقاوم  
2  d66/57  b71  b117  e-h8/72  d-j6/12  b-e66/3  a-e97/8  کم  مقاوم  
3  ab74  e64  e113  a-d6/152  c-h48/15  c-f4/3  a-d88/9  متوسط  مقاوم  
4  ab33/62  h57  i107  d-h2/85  e-j88/11  a-e91/3  a-e36/9  متوسط  حساس  
5  ab33/71  c69  c115  e-h2/80  g-k64/9  f36/2  c-f61/7  کم  حساس  
6  ab66/75  e64  e113  a-d146  a-e08/18  c-f26/3  a-d88/9  زیاد  مقاوم  
7  ab66/76  h57 i108  fgh61  a76/23  b-e52/3  a-d52/9  زیاد  مقاوم  
8  ab75  g60  g111  c-f101  b-g12/16  b-e64/3  a-d97/9  متوسط  مقاوم  
9  ab75  h57 i107  d-h89  abc7/22  a-e65/3  ab43/10  متوسط  مقاوم  
10  b33/80  g60  g111  c-g75/93  b-f65/16  b-e48/3  a-d51/9  کم  مقاوم  
11  ab66/71  e64  e111  fgh6/61  h-k52/9  c-f87/2  c-f68/7  زیاد  حساس  
12  ab66/62  b71  b188  fgh58  d-j55/12  b-e4/3  gf75/6  متوسط  مقاوم  
13  ab33/77  cd68  c114  e-h8/77  c-j4/14  def22/3  a-d45/9  زیاد  مقاوم  
14  ab33/65  e64  e112  d-h6/83  a04/24  b-e56/3  a-d59/9  زیاد  مقاوم  
15  ab33/62  f62  h110  e-h75  c-j 32/14  c-f44/3  a-e008/9  کم  حساس  
16  d33/56  a73  c119  h2/15  k64/4  c-f95/2  g5/4  کم  مقاوم  
17  c59  a73  c119  c-g98  k7  c-f76/3  a-e93/8  کم  ممقاو  
18  a66/84  e64  e113  fgh4/69  ijk76/8  f8/2  gf75/6  زیاد  حساس  
19  a66/84  d67  c115  b-f120  f-k08/10  abc25/4  a-d56/9  زیاد  حساس  
20  b33/83  c69  c115  e-h72  h-k9/8  b-e7/3  a-e11/9  زیاد  مقاوم  
21  ab66/65  e64  e113  h22  f-k05/11  b-e05/4  a-e27/9  متوسط  مقاوم  
22  c67  b71  b117  g5/101  h-k04/9  b-e05/4  a-d74/9  کم  مقاوم  
23  ab33/73  f62  f112  c-g5/102  a1/23  a-d04/4  ab53/10  متوسط  مقاوم  
24  66/79  ab72  a119  a194  a-e8/17  ab62/4  abc17/10  متوسط  مقاوم  
25  ab66/75  e64  d114  b-f120  ijk6/8  a-d37/3  a-e16/9  زیاد  مقاوم  
26  ab66/72  f62  f112  e-h4/74  a-d47/18  def32/3  a-d53/9  وسطتم  مقاوم  
27  ab66/73  e64  e113  b-f120  c-j12/13  a-e53/3  a-d77/9  متوسط  حساس  
28  ab33/72  f62  f112  abc163  ab8/20  a-d97/3  a89/10  کم  مقاوم  
29  a83  c69  c115  abc5/160  d-j52/12  a9/4  a-d67/9  متوسط  مقاوم  
30  ab65  b71  b117  ab227  ijk8.25  abc3/5  abc01/10  متوسط  مقاوم  
31  d 56  a73  a119  d-h66/81  h-k06/9  a-d06/4  a-e2/9  کم  حساس  
32  ab23/64  e64  113  ab33/231  c-j7/12 a-d1/4  abc01/10  کم  حساس  

  .دار نیست معنیLSD 5%باشند با آزمون براي هر صفت تفاوت دو میانگین که داراي حرف مشابه می
  

ستگی بـین عملکـرد دانـه در بوتـه و اجـزا      بیشترین ضرایب همب
بطوریکه بیشترین میزان همبستگی بین عملکـرد  . عملکرد حاصل شد

ــه و وزن  ــه در بوتـ ــد  هزاردانـ ــت آمـ ــه بدسـ ). = r 91/0٭٭(دانـ
توانـد حـاکی از وجـود     یمـ هاي بـاالي بـین ایـن صـفات      یهمبستگ

). 32و 9، 2(ها و آثار محیطـی باشـد   پیوستگی ژنی، آثار پلیوتروپی ژن

به هر حال همبستگی مثبت عملکرد بـا اجـزاء عملکـرد حـاکی از آن     
یافته با تعداد غـالف، تعـداد دانـه و    هاي جهش است که انتخاب الین

دانه بیشتر احتماال به افزایش عملکرد منجـر خواهدگردیـد و   هزاروزن 
هاي اصالحی  بعنوان انتخـاب غیرمسـتقیم   بنابراین این اجزا در برنامه

  .  تواند بکار رودلکرد دانه میبراي عم
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 هاي جهش یافته بین صفات زراعی الین) پائین قطر(و فنوتیپی ) باالي قطر(همبستگی ژنتیکی  ضرایب - 7جدول 

  7  6  5  4  3  2  1  صفات
  - 39/0  - 37/0  - 45/0  - 07/0  69/0  92/0  1  تعداد روز تا گلدهی 1
  - 51/0  - 44/0  - 54/0  -1/0  36/0  1  65/0٭٭  تعداد روز تا رسیدگی 2
  - 26/0  - 28/0  23/0  13/0  1  36/0٭٭  67/0٭٭  )cm(ارتفاع بوته 3
  72/0  74/0  51/0  1  15/0  -083/0  -  096/0  تعداد غالف در بوته 4
  79/0  29/0  1  47/0٭٭  18/0  - 51/0٭٭  -41/0٭٭  تعداد دانه در غالف 5
  85/0  1  28/0  69/0٭٭  -25/0٭  - 43/0٭٭   -34/0٭٭  )g(وزن هزار دانه 6
  1  91/0٭٭  76/0٭٭  70/0٭٭  - 22/0   -49/0٭٭  -39/0٭٭  )g(عملکرد دانه در بوته 7

  % 5و  1به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال  - *و **                
  

  )n=62(، هاي جهش یافته نسل دوم اي براي عملکرد دانه در الین نتایج تجزیه رگرسیون مرحله - 8جدول 
 F  مدلR2  جزءR2  پارامترهاي مدل  صفات

  97/29٭٭  52/0  52/0  32/4  وزن هزار دانه
  98/32٭٭  78/0  26/0  50/0  تعداد دانه در غالف

تعداد غالف در 
  67/14٭٭  86/0  078/0  08/0  بوته

  92/6٭  89/0  030/0  - 09/0  روز تا رسیدگی
  77/36٭٭  ___  ___  -26/18  عرض از مبدا

  
ز تـا  در ضمن همبستگی منفـی عملکـرد بـا روز تـا گلـدهی و رو     

هاي زودرس احتمـاال بـه    رسیدگی حاکی از آن است که انتخاب الین
  .افزایش عملکرد منجر خواهد گردید

  
  ايرگرسیون مرحله

بررسـی  . اسـت ارائـه شـده   8اي در جـدول  نتایج رگرسیون مرحله
یافتـه توسـط   هـاي جهـش  روابط بین متغیرها و عملکـرد دانـه الیـن   

درصد از  52هزار دانه به تنهایی اي نشان داد که وزن  رگرسیون مرحله
این صفت به همـراه  . است تغییرات عملکرد دانه در بوته را توجیه کرده

درصد از تغییرات عملکـرد دانـه در    78تعداد دانه در غالف در مجموع 
صفت بعدي که وارد مدل شـد تعـداد غـالف در    . بوته را تبیین نمودند

درصـد تغییـرات را    86وع بوته بود که همراه با دو صفت قبلی در مجم
در نهایت آخرین صفت وارد شـده در مـدل رگرسـیون،    . توجیه نمودند

درصـد   89صفت روز تا رسیدگی بود که با سه صفت قبلی در مجموع 
نتـایج حاصـل از   . از تغییرات عملکرد دانه در بوتـه را توجیـه نمودنـد    

 ي با ضرایب همبستگی که حاکی از همبستگی بـاال ا مرحلهرگرسیون 
بین عملکرد دانه در بوته با وزن هزار دانه، تعداد دانه در غالف و تعداد 

ي حاضـر   نتایج مطالعه). 8جدول (غالف در بوته بود هماهنگی داشت 
که روز تـا رسـیدگی، وزن هـزار دانـه و تعـداد      ) 16(با گزارش کندیل 

غالف در بوته بیشترین سهم را در توجیه تغییرات عملکرد دانـه کلـزا   
) 21(به همین ترتیب لیاله و ال خطیـب  . استتند، مطابقت داشتهداش

نشان دادند که وزن هزار دانه، تعـداد غـالف در بوتـه، تعـداد دانـه در      
درصد تغییرات عملکرد دانه کلزا را توجیه  97غالف و روز تا رسیدگی 

درصـد از تغییـرات    1/95نمودند به طوریکه وزن هزار دانه به تنهـایی  
  .ه را تبیین کردعملکرد دان

  
  نتیجه گیري
یافته از نظـر تمـامی صـفات    ي جهشها دار بین الینتفاوت معنی

با توجـه بـه   . ها بوده استدهنده وجود تنوع بین آنمورد بررسی نشان
یافتـه حاصـل از   ي جهشها این که در این مطالعه ارقام شاهد و الین

و مورفولوژیـک  داري از لحاظ صفات زراعی  اختالف بسیار معنی ها آن
و وزن هـزار دانـه در رقـم    RGS003بجز صفات ارتفاع بوتـه در رقـم   

یافته بـراي  ي جهشها گل داشتند، بنابراین امکان گزینش الین ساري
نتـایج حاصـل از بررسـی    . صفات مورفولوژیـک و زراعـی وجـود دارد   
بـه  . اي موید یکدیگر بودندهمبستگی میان صفات و رگرسیون مرحله

در تعیـین ضـرایب همبسـتگی، صـفت وزن هـزار دانـه       اي کـه  گونه
در روش رگرسـیون  . بیشترین همبستگی را با عملکـرد دانـه دارا بـود   

اي نیز این صفت به تنهایی بیشترین ضریب تبیین را بـه خـود   مرحله
اي براي عملکرد دانـه در   نتایج تجزیه رگرسیون مرحله. اختصاص داد

که  یافته و شاهد نشان دادي جهشها بوته بعنوان متغیر وابسته درالین
بوتـه   صفات وزن هزاردانه، تعـداد دانـه در غـالف و تعـداد غـالف در     
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بنـابراین جهـت   . باشـند صفات مهمی در انتخاب بـراي عملکـرد مـی   
رسیدن به یک پاسخ موثر و افزایش عملکرد الزم است گزینش الیـن  

بـر   .یافته براي این صفات به طـور همزمـان انجـام گیـرد    هاي جهش
 9هاي جهش یافته شـماره   اساس نتایج القاي جهش با پرتوتابی، الین

RGS003 هـاي   گل بعنوان برترین الیـن  ساري 26و  25، 16و شماره
جهش یافته نسل دوم از نظـر زودرسـی، عملکـرد و اجـزاي عملکـرد      

هـاي اصـالحی، جهـت بهبـود همزمـان       شناخته شدند کـه در برنامـه  
  .باشنده میخصوصیات زراعی قابل استفاد
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