
  1393، سال 8، شماره 3فرآیند و کارکرد گیاهی، جلد 
  
  

  a_arzani@cc.iut.ac.ir نشانی پست الکترونیکی:، نویسنده مسؤل*
 

  
عملکرد دانه کلزا و روابط آنها با  هاپلوییدهاي دابلنالی فتوسنتزي در هايلفهؤم ارزیابی تنوع

 در شرایط مزرعه
  

 و قدرت اله سعیدي *احمد ارزانی ،الهام پاپی موسوي
  ، دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتی اصفهانگروه زراعت و اصالح نباتات

  )17/11/1392؛ تاریخ پذیرش: 12/04/1392(تاریخ دریافت:  
  
  

  :چکیده
در  .Brassica napus Lا هاپلویید کلزالین دابل 30ر آنها با عملکرد دانه دط و ارتبا فتوسنتزيت این آزمایش به منظور ارزیابی خصوصیا

 هاي کامل تصادفیکیلومتري غربی اصفهان در قالب طرح بلوك 40مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در 

 ،هدایت مزوفیلی ،ايهدایت روزنه ،اجرا شد. در این پژوهش خصوصیاتی چون میزان تعرق 1390- 91دو تکرار در سال زراعی در 
گیري کارایی مصرف آب و عملکرد دانه اندازه ،میزان فتوسنتز ،کارایی مصرف آب فتوسنتزي ،ايغلظت دي اکسید کربن داخل روزنه
هاپلویید کلزا از لحاظ تمامی خصوصیات مرتبط با فتوسنتز و همچنین عملکرد هاي دابلد که الینشدند. نتایج تجزیه واریانس نشان دا

 (هدایت مزوفیلی ،=r)29/0داري داشتند. نتایج جدول همبستگی نشان داد که بین عملکرد دانه و صفات فتوسنتز دانه اختالف معنی

30/0(r=  چنین بین صفت عملکرد دانه با کارایی ري وجود داشته است و همدر صد همبستگی مثبت و معنی دا 5در سطح احتمال
داري در سطح احتمال یک درصد وجود داشت. بین صفات فتوسنتز و هدایت مزوفیلی همبستگی همبستگی معنی =r)33/0(ب مصرف آ

 داراي بیشترین فتوسنتز 9اره هاپلویید شم. ضمن اینکه الین دابل=r) 99/0ت)داري در سطح احتمال یک درصد وجود داشبسیار معنی
ترین هدایت داراي کم 5هاپلویید و الین دابل )08/0) و هدایت مزوفیلی (16/10کارایی مصرف آب ( ،)4/0اي(هدایت روزنه ،)75/27(

از لحاظ صفات هاپلویید مختلف کلزا هاي دابلکه بین تمامی الین گفتتوان ) بودند. در مجموع می08/3فتوسنتز ( و )009/0مزوفیلی (
هاپلویید از لحاظ صفات مرتبط هاي دابلداري وجود داشت. که این اختالف حاکی از تنوع باالي ژنتیکی الینمورد مطالعه اختالف معنی

   .با فتوسنتز و در نتیجه ظرفیت عملکرد دانه بوده است
  

  کلزا.،عملکرد دانه ،هاي فتوسنتزيشاخص :هاي کلیديواژه
  

  :مقدمه
درصد  Brassica napus L.( 42ي کلزا داراي (هادانه

کلزا گیاه یک درصد پروتئین دارند.  25روغن و حدود 
 وئید طبیعی از خانواده براسیکاسهساله و هیبرید آمفی دیپل

باشد. در کلزا پایین بودن با مسیر فتوسنتزي سه کربنه می
ها همراه با کاهش مساحت برگ ،میزان رطوبت خاك

ي گیاه و در نهایت فتوسنتز کنندهموجب کاهش سطح 
  شود. کاهش تسهیم مواد به دانه می

ترین فرایند گیاهی است که نقش بسزایی فتوسنتز مهم
  در تثبیت کربن و تولید مواد آلی در گیاهان دارد

)Bishop and Bugbee, 1998(. ترین شاخص براي حساس
 بررسی رفتار روزنه ،بررسی وضعیت فیزیولوژیکی گیاه
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ها به عنوان اندام اصلی فتوسنتز کننده واکنش برگست. ها
رطوبت نسبی هوا و سایر  ،دماي برگ ،با توجه به دماي هوا

عوامل محدود کننده  .خصوصیات محیطی متفاوت است
اي که روزنهعوامل فتوسنتز به دو دسته تقسیم می شوند: 

منجر به کاهش انتشار دي اکسید کربن به فضاي بین 
شوند و عوامل اي میثر کاهش هدایت روزنهسلولی در ا
اي که فتوسنتز را از طریق اثر مستقیم به غیر روزنه

در کنند. فرآیندهاي بیوشیمیایی فرآوري کربن محدود می
به لحاظ اختالل  ،ايحالت عامل محدود کننده غیر روزنه

غلظت دي اکسید کربن  ،هاي بیوشیمیایی گیاهدر واکنش
عامل اصلی محدود کننده  .یش می یابداي افزازیر روزنه

   .کاهش هدایت مزوفیلی است ،فتوسنتز
حفظ و نگهداري سرعت طبیعی تبادالت گازي از 
جمله خصوصیاتی است که باعث افزایش رشد و عملکرد 

روزنه ها مدخل اصلی گیاه هستند و شکاف  .شودمی
تعرق و  ،ها نقش مهمی را در کنترل تبادالت گازيروزنه
.  (Ratnayaka and Kincaid, 2005)کندتز ایفا میفتوسن

ها موجب کاهش همزمان فتوسنتز و هدایت بستن روزنه
ها میزان کارایی مصرف آب و در روزنه .شوداي میروزنه

نهایت ظرفیت عملکرد را در فرایند فتوسنتزي تحت تاثیر 
ها عموما در واکنش به عوامل اندازه روزنه د.دهنقرار می
و درونی تحت تأثیر قرار گرفته و در نتیجه مقدار محیطی 

یابد. آب تعرق یافته و گاز کربنیک جذب شده تغییر می
نتایج مطالعات حاکی از این است که در صد باالیی از آب 

 .شوداي خارج میوارد شده در گیاه از طریق تعرق روزنه
ها نیز نقش ي آنها در واحد مساحت و اندازهتعداد روزنه

 مطالعات انجام شده .دارند یاهمی در تبادالت گازي گمه
اي کاهش هدایت روزنه ،نشان داد که با افزایش سن برگ

ي یابد. ضمن اینکه آنها مشاهده نمودند که رابطهمی
  اي وجود دارد. ضعیفی بین فتوسنتز و میزان هدایت روزنه

میزان  ،ها تحت تاثیر عوامل محیطی از جمله نورروزنه
غلظت دي اکسید کربن و وضعیت آبی گیاه قرار  ،رطوبت

). در شرایط محیطی یکسان Brownlee, 2001گیرند (می
ارقام مختلف گیاهان زراعی توانایی تبادالت گازي متفاوتی 

دهند که ناشی از اختالف در تعداد روزنه در واحد نشان می
هاست. طی سطح برگ و نیز اندازه متفاوت روزنه در برگ

بر روي دو رقم قدیمی و جدید گندم مشخص شد تحقیقی 
که رقم جدید سرعت فتوسنتزي بیشتري دارد و این سرعت 

ي هدایت مزوفیلی بیشتر بود. طی آزمایشی فتوسنتز به واسطه
میزان فتوسنتز گیاه زراعی به سرعت فتوسنتز مشخص شد که 

در واحد سطح برگ و مساحت سطح برگ بستگی داشته 
نشان  ،نتایج مطالعه در هندوستان. (Winter et al., 2008) است

ي خطی بین میزان تبخیر و تعرق واقعی گیاه کلزا و داد که رابطه
همچنین  .(Habir et al., 1989)  عملکرد آن وجود داشته است

آزمایشی که بر روي کلزا در اسپانیا انجام گرفت نشان داد که 
- میلی 495ل بیشترین عملکرد در صورت تامین نیاز آبی معاد

 تعرق) حاصل گردیده است - در صد تبخیر 100متر (معادل 
(Munoz and Fernondes, 1975)اي که در . در مطالعه

مشخص شد که بین میزان  ،شرایط استان فارس انجام گرفت
اي با ي گلدهی و هدایت روزنهفتوسنتز برگ در مرحله

میري و داري وجود دارد (عملکرد دانه همبستگی معنی
  ).1386همکاران، 

افزایش آگاهی از صفات فیزیولوژیک موثر در 
تواند معیاري مناسب جهت گیري عملکرد دانه میشکل

انتخاب این صفات براي اصالح عملکرد دانه باشد. 
هاي فتوسنتزي در تحقیقات متعددي بر روي شاخص

گیاهان زراعی با تعداد محدود ژنوتیپ در شرایط تنش 
با توجه به واکنش متفاوت  اجرا شده است. اما

آگاهی  ،هاي فتوسنتزي در شرایط محیطی تنششاخص
هاي فتوسنتزي در شرایط از تنوع ژنوتیپی شاخص

محیطی عادي و روابط آنها با عملکرد دانه حائز اهمیت 
است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عوامل فتوسنتزي 

لویید هاپالین دابل 30و روابط آنها با عملکرد دانه در 
   کلزا در شرایط مزرعه اجرا شده است.

  
  :هاروش و مواد

در مزرعه تحقیقاتی  1390-91این آزمایش در سال زراعی 
 40دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در 
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کیلومتري غربی اصفهان اجرا شد. ارتفاع مزرعه از سطح 
متر که داراي اقلیم نیمه خشک با تابستان  1630دریا 

باشد. میانگین بارندگی و دماي سالیانه به ترتیب ک میخش
افت ب باشد.درجه سانتی گراد می 5/14میلی متر و  140

گرم  4/1خاك مزرعه لوم رسی با جرم مخصوص ظاهري 
 30بر سانتی متر مکعب است. مواد ژنتیکی مورد بررسی 

 ،هاي دابل هاپلوییدهاپلویید کلزا بودند. که الینالین دابل
بوده که در  003اس  آرجی ×زرفام رقمتالقی دو ل از حاص

اند. قابل ذکر است که ارقام والدي کشور آلمان تهیه شده
ابتدا در طی دو نسل مورد خودگشنی قرار گرفته، و سپس 
در تالقی مشارکت داده شدند. این آزمایش در قالب طرح 

هاي کامل تصادفی با دو تکرار در اسفند ماه سال بلوك
هاپلویید در یک جرا شد. هر الین دابلا 1390 -91 زراعی

متري و با سانتی 4متر با فواصل بذور  2ردیف به طول 
ها مترکشت شدند. آبیاري کرتسانتی 30فواصل ردیف 

ي روزت به گرفت. در مرحلهیکبار در هفته صورت می
کلزا از کود  هاپلوییدهاي دابلمنظور رشد رویشی بهتر الین

هاي هرز از سم اده گردید. براي مبارزه با علفازت استف
ترفالن در ابتداي رشد گیاه همراه با آب آبیاري استفاده 

چنین براي مبارزه با شته مومی کلم از سم کنفیدور شد. هم
 طی سه نوبت سمپاشی استفاده شد.

 ،صفات مورد بررسی در این مطالعه شامل عملکرد دانه
میکرومول دي ) ((Aرگ میزان فتوسنتز در واحد سطح ب

) gsاي (هدایت روزنه ،اکسید کربن بر متر مربع بر ثانیه)
میلی مول ) ((Eمیزان تعرق ،میلی مول بر متر مربع بر ثانیه)(

) (Ciغلظت داخلی دي اکسید کربن  ،بر متر مربع بر ثانیه)
کارایی مصرف آب فتوسنتزي  ،(میکرو مول بر مول)

ول آب) با تقسیم میزان (میکرومول دي اکسید کربن بر م
هدایت مزوفیلی (میلی مول  ،ايفتوسنتز به هدایت روزنه

دي اکسید کربن در متر مربع در ثانیه) با تقسیم فتوسنتز به 
اي و کارایی مصرف آب غلظت دي اکسید کربن درون روزنه

از نسبت میزان تثبیت فتوسنتز بر تعرق حاصل محاسبه شد. 
ري دي اکسید کربن در حضور میزان کمتر فتوسنتز و فرآو

 اي به مفهوم پایینمقادیر باالي دي اکسید کربن داخل روزنه

هاي بودن میزان هدایت مزوفیلی و عدم توانایی سلول
کارایی  .باشدمزوفیل در استفاده از دي اکسید کربن می

مصرف آب فتوسنتزي شاخصی است که میزان فتوسنتز به 
  دهد. تعرق را نشان می اي وازاء هر واحد هدایت روزنه

هاي فتوسنتزي طی یک نوبت براي گیري شاخصاندازه
  ي گلدهی در ساعاتهاپلویید در مرحلههر الین دابل

میکرومول  2000- 1597صبح و در شدت نور معادل  12-9
فوتون بر متر مربع بر ثانیه انجام شد. صفات مورد نظر از 

هاي مربوط ی بوتهي قسمت میانهاي کامالً توسعه یافتهبرگ
 گیري شد. اندازههاپلویید در دو تکرار اندازهبه هر الین دابل

گیري توسط دستگاه اندازههاي فتوسنتزي هاي شاخصگیري
ی. آي نسخه نرم افزار س تبادل گازي قابل حمل مدل ال.

گیري ساخت کشور انگلستان انجام شد. جهت اندازه 10/1
   لم و بالغ استفاده شد.هاي ساعوامل فتوسنتزي از برگ

هاي کامل تصادفی تجزیه واریانس بر اساس طرح بلوك
 SASرتوسط نرم افزا PROC GLMش و بر اساس رو

ها با استفاده از آزمون حداقل انجام گرفت. مقایسه میانگین
  دار فیشر در سطح احتمال پنج در صد انجام شد.دامنه معنی

  
  بحث: و نتایج

ارائه  1فات مورد مطالعه در جدول نتایج تجزیه واریانس ص
هاپلویید در تمامی صفات اختالف هاي دابلشده است. الین

داري را با یکدیگر نشان دادند. این نتایج حاکی از تنوع معنی
هاپلویید کلزا از لحاظ صفات مرتبط با باالي ژنتیکی دابل

  فتوسنتز و در نتیجه ظرفیت عملکرد بوده است.
بیشترین غلظت داخلی  ید کربن:غلظت داخلی دي اکس

 کم و 20 ،15 ،13هاپلویید دي اکسید کربن به الین دابل
(جدول  اختصاص داشت 30هاپلویید ترین آن به الین دابل

کاهش  کربن داخل برگ واکسیدبا کاهش غلظت دي). 2
گردد انتقال آن به کلروپالست فتوسنتز محدود می

)Kicheva et al., 1994 صورت گرفته بر ). طی تحقیق
 کوتاه گندم مشخص شد در ارقام پابلند و پاروي ارقام پا

کوتاه گندم با سطح برگ پرچم کوچکتر، ظرفیت تبادل 
  بیشتري در مقایسه با ارقام پا بلند خالص دي اکسید کربن
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  ا.هاپلویید کلزالین دابل 30نتایج تجزیه واریانس صفات فتوسنتزي و عملکرد دانه در  - 1جدول 
        میانگین مربعات        

درجه   منابع تغییرات
  آزادي

غلظت   عملکرد دانه
  داخلی
CO2  

هدایت   تعرق
 مزوفیلی

کارایی 
مصرف آب 

 فتوسنتزي

کارایی 
مصرف 

 آب

  هدایت فتوسنتز
 ايروزنه

26/19 *4660049  1 تکرار  69/0  004/0  13/19  02/0  5326 0001/0  

4/266 *770564 29 هاپلوییددابلالین ** 39/0 ** 012/0 ** 6/78 ** 1/9 ** 49254* 0007/0 ** 

05/28 661173 29 اشتباه آزمایشی  15/0  002/0  005/9  16/1  24859 00008/0  

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

  . Bishop and Bugbee, 1998)دارند (
و  2هاپلویید بیشترین میزان تعرق مربوط به دابل تعرق:
اختصاص  17هاپلویید زان تعرق به الین دابلکمترین می

از طریق  سازگاري گیاهان عمدتاً .)2(جدول  داشت
گیرد ها صورت میفرآیندهاي تعرق و فتوسنتز در برگ

)(Brownlee, 2001ها که بر روي . نتایج برخی پژوهش
گندم انجام گرفت نشان داد که کاهش تعرق و هدایت 

تر در گیاه و نیز موجب ینمنجربه مصرف آب پای ،ايروزنه
 طبق برخی گزارش .شودافزایش پتانسیل آب برگ پرچم می

ها مشاهده شده است که با افزایش آب موجود در گیاه میزان 
  Brownlee, 2001) .(یابد تعرق در گیاه افزایش می

اي مربوط به بیشترین هدایت روزنه اي:هدایت روزنه
اي یزان هدایت روزنهترین مو کم 9 هاپلوییدالین دابل

طی  ).2(جدول  بود 8و 18 هايهاپلوییدمتعلق به الین دابل
 )1988( و همکاران Winterتحقیقات انجام گرفته توسط 

اي فاکتور مشخص گردید که هدایت روزنه ،بر روي گندم
این شاخص  ها نیست ومناسبی جهت غربال کردن ژنوتیپ

د. برخی محققین بسته به شرایط محیطی متفاوت خواهد بو
اي و هدایت روزنه ،اعالم داشتند بین صفات فتوسنتز

  عملکرد دانه در گیاه کلزا ارتباطی وجود ندارد
)(Wells et al., 1982   و برخی دیگر در گیاه سویا بین

داري را گزارش اي ارتباط معنیفتوسنتز و هدایت روزنه
ي . طی تحقیق دیگر(Hobbs and Mahon, 1982)اند کرده

دار بین هدایت که بر روي گندم انجام گرفت ارتباط معنی
  .(Austin et al., 1980)اي و فتوسنتز مشاهده شد روزنه

-بیشترین میزان فتوسنتز مربوط به الین دابلمیزان فتوسنتز: 

 5هاپلویید و کم ترین آن مربوط به الین دابل 9هاپلویید 
-ت روزنه. کاهش هماهنگ فتوسنتز و هدای)2(جدول  بود

-ي محدودیت روزنه، نشان دهندهاي تحت شرایط محیطی

ها بسته شدن روزنه .(Austin, 1989) اي در فتوسنتز است
به  ،گردد که علی رغم حفظ آبموجب توقف فتوسنتز می

باالتر  نرخعلت افزایش دماي برگ نامطلوب است. 
وجود تغییرات قابل توجهی در عملکرد می  بدونفتوسنتز 

ژنی عملکرد در طی پر شدن دانه و  ه دلیل اثرات چندب تواند
به عنوان مثال، ( گیري میزان فتوسنتزاندازهدلیل روش  یا به

 .) باشدبراي یک دوره کوتاه از زمان تنها وبرگ  یک در
گزارش موجود در ارقام هیبرید کلزا حاکی از این است که 

تر از رس کم سرعت فتوسنتز خالص در ارقام ناسازگار و دیر
هاي زودرس بوده و از آنجا که مقدار فتوسنتز با هیبرید

دوام سطح برگ افزایش مدت زمان فتوسنتز روزانه یا افزایش 
هاي بنابراین هیبرید ،شوددر طول پر شدن دانه بیشتر می

 مقایسه با هیبرید زودرس از توان تولید عملکرد بیشتري در
نتایج  ).1384 ،مهدوي و همکاران(ندهاي دیررس برخوردار

مطالعه دیگري نشان داده است که سرعت و نرخ فتوسنتز، 
وراثت پذیري متوسط تا باالیی داشته است و بنابراین به عنوان 

هاي برتر تک شاخص انتخاب معیار درستی براي یافتن ژنوتیپ
میزان فتوسنتز ضمن اینکه  .(Reddy et al., 2003)نخواهد بود 

سن گیاه یک افت  باشد و با افزایشخالص با زمان ثابت نمی
  نزولی نشان داده است. 

بیشترین میزان کارایی مصرف آب کارایی مصرف آب:
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ترین میزان مربوط و کم 9هاپلویید مربوط به الین دابل
. هر چه )2(جدول  بود 5هاپلویید مربوط به الین دابل
 و غلظت دي اکسید کربن زیر روزنهمیزان فتوسنتز بیشتر 

باشد، کارایی مصرف آب بیشتر خواهد بود اي کمتر 
Martin and Ruiz-Torres, 1992)(.  برخی پژوهشگران

ي زمین هاي آبیاري، اندازهآوريبیان داشتند استفاده از فن
ثر هستند ؤهاي آبیاري بر کارایی مصرف آب مو شیوه

)(Frija et al., 2009.  کاهش رطوبت خاك ممکن است از
ها سبب افزایش کارایی مصرف آب در د روزنهطریق انسدا

   اي گرددبرخی گیاهان از جمله ذرت دانه
(Sander and Bastiaanssen, 2004).  

: بیشترین کارایی مصرف کارایی مصرف آب فتوسنتزي
بوده و  9و  7هاپلویید آب فتوسنتزي مربوط به الین دابل

جدول ( تعلق داشت 25هاپلویید کم ترین آن به الین دابل
. با توجه به اینکه، با افزایش پتانسیل فتوسنتز الین، )2

از  7یابد و الین کارایی مصرف آب فتوسنتزي افزایش می
نظر پتانسیل فتوسنتزي برتر بوده است، برتري این الین از 

هنگام  لحاظ کارایی مصرف آب را نیز موجب شده است.
این نسبت بنابر بسیار مهم است. پایداري گیاه ،تنش رطوبتی

به همین  ماند.جذب دي اکسیدکربن به تعرق ثابت نمی
دلیل عمده تفاوت بین بازده مصرف آب فتوسنتزي در 

باشد که رژیم هاي مختلف رطوبتی ناشی از این امر می
میزان متفاوتی فتوسنتز و تعرق را تحت ه تنش خشکی ب
 داردهد، که در نهایت منجر به تفاوت معنیتاُثیر قرار می

رطوبتی  مختلف هايازده مصرف آب فتوسنتزي بین رژیمب
  ).  El Hafid et al., 1998( دگردمی

بیشترین میزان هدایت مزوفیلی در  هدایت مزوفیلی:
 ترین میزان آن به الین دابلو کم 9هاپلویید الین دابل
و همکاران  Barutcular. )2(جدول  دیده شد 5هاپلویید 

ه عامل اصلی محدود کننده اند کاظهار داشته )2000(
. طی تحقیقی که تفتوسنتز، کاهش هدایت مزوفیلی اس

توسط بولوم بر روي گندم انجام گردید مشخص گردید که 
ي هدایت مزوفیلی بیشتر واسطهه سرعت بیشتر فتوسنتز ب

است. باال بودن هدایت مزوفیلی بیانگر کارآیی فرآوري 
  ).(Ratnayak and Kincaid, 2005باشد بیشتر کربن می

هاپلویید آید الین دابلطور که از مقایسات بر می همان
 ،ايهدایت روزنه ،داراي بیشترین میزان فتوسنتز 9شماره 

کارایی مصرف آب و هدایت مزوفیلی بوده است. در حالی 
داراي کم ترین میزان  5هاپلویید شماره که الین دابل

  بوده است. کارایی مصرف آب و هدایت مزوفیلی  ،فتوسنتز
بیشترین عملکرد دانه به الین عملکرد در واحد سطح: 

 2311و  2339به ترتیب با میانگین  9و  7هاپلویید دابل
کیلوگرم در هکتار اختصاص داشت. عملکرد دانه کلزا به 

نوع خاك و  ،شرایط آب و هوایی ،ظرفیت عملکرد رقم
مدیریت زراعت بستگی داشته و عوامل ژنتیکی و زراعی 

عیین کننده رشد و نمو گیاه و در نتیجه عملکرد دانه ت
). نتایج سایر مطالعات انجام ,.Farre et al 2002هستند (

هاي کلزا از گرفته نیز حاکی از تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ
باشد. در گزارشی در شرایط لحاظ ظرفیت عملکرد می

 308استان فارس مشاهده گردید که ارقام طالیه و هایوال 
اند ترین عملکرد دانه را داشتهترتیب بیشترین و کمبه 

دیگري حاکی از  نتایج مطالعه .)1386(میري و همکاران، 
هاپلویید کلزا عملکرد قابل هاي دابلاین بوده است که الین

اند قبول و در حد عملکرد دانه ارقام تجاري تولید کرده
(Kucera et al.,1993) .اجرا  طی آزمایشی که شرایط اهواز

شد مشخص گردید که بیشترین و کمترین عملکرد دانه به 
 تن در هکتار و 61/2با  401ترتیب به هیبرید هایوال 

تن در هکتار تعلق داشته است  51/1با  500ژنوتیپ آپشن 
ترین ). در آزمایشی دیگر بیشترین و کم1388 ،(خیاط

 5367( 401عملکرد دانه به ترتیب به رقم هایوال میزان
کیلوگرم در  2460وگرم در هکتار) و رقم گولیاس (کیل

، هکتار) اختصاص داشته است (سلیمانزاده و همکاران
1386.(  

نتایج تجزیه همبستگی نشان داد که بین : روابط صفات
فتوسنتز و  ،ايصفات هدایت مزوفیلی و هدایت روزنه

در سطح احتمال یک در  هدایت مزوفیلی ،ايهدایت روزنه
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  هاپلویید کلزاالین دابل 30یب همبستگی ساده بین صفات مورد بررسی در ضرا - 3جدول 
  8 7 6 5 4 3 2 1 صفات  
               CO2 1غلظت داخلی   1
             0/19ns 1 تعرق  2
           ns -0/02 ns 1 0/23- ايهدایت روزنه 3
ns 0/18 ns 6/0 0/11- فتوسنتز  4 ** 1         
- **ns 0/36 0/13 کارایی مصرف آب  5 41/0 ** 0/2 ns 1       
ns 0/16 ns 0/61** 99/0 0/17- هدایت مزوفیلی  6 ** 0/19 ns 1      
1/0 کارایی مصرف آب 7  07/0  23/0-  02/0-  **61/0 11/0  1    
ns -0/03 ns 0/14 ns 29/0 0/04- عملکرد دانه  8 * -0/03 ns 0/30* **33/0  1  
ns ،**درصد 5و  1ر در سطوح احتمال معنی داعدم وجود اختالف معنی دار و به ترتیب *و.  

  
داري وجود داشته داري معنیصد همبستگی مثبت و معنی

. نتایج تجزیه همبستگی همچنین نشان داد )3(جدول  است
که عملکرد با صفات فتوسنتز و هدایت مزوفیلی در سطح 

داري داشته در صد همبستگی مثبت و معنی 5احتمال 
مزوفیلی همبستگی است. ضمن اینکه عملکرد با هدایت 

داري در سطح احتمال یک درصد داشت. بین معنی بسیار
 صفات فتوسنتز و هدایت مزوفیلی همبستگی بسیار معنی

چه  داري در سطح احتمال یک درصد وجود داشت. اگر
 و عملکرد رشد بوته کنترل عامل اصلی میزان فتوسنتز

ار بسی دانه و عملکرد بین میزان فتوسنتزاما رابطه  است،
 در مورد این نتایج متناقض رو، و از این ،پیچیده است

که در گزارشی بین صفات بطوريمشاهده شده است.  ارتباط
اي و عملکرد دانه در گیاه کلزا هدایت روزنه ،فتوسنتز

و از   Wells et al., 1982)ارتباطی وجود نداشته است (
باط اي ارتطرفی در گیاه سویا بین فتوسنتز و هدایت روزنه

  .(Hobbs and Mahon, 1982) داري گزارش شده استمعنی
  

  گیري:نتیجه
هاپلویید نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که الین دابل

 ،ايهدایت روزنه ،داراي بیشترین فتوسنتز 30شماره 

کارایی مصرف آب وهدایت مزوفیلی بوده است. ضمن 
لحاظ از این نیز از  9و  7هاپلویید هاي دابلاینکه الین

داري با این الین نداشتند. از طرف صفات تفاوت معنی
ترین هدایت داراي کم 16هاپلویید شماره دیگر الین دابل

نتایج . کارایی مصرف آب و فتوسنتز بوده است ،مزوفیلی
هدایت  ،نشان داد که بین عملکرد دانه و صفات فتوسنتز

 عنیچنین کارایی مصرف آب همبستگی ممزوفیلی و هم
هاي داراي . از سویی دیگر ژنوتیپداشته استداري وجود 

اي باال هدایت فتوسنتز بیشتر عالوه بر هدایت روزنه
استفاده از دي مزوفیلی و به عبارتی کارآیی بیشتري در 

اکسید کربن وارد شده به روزنه را دارا هستند و در نتیجه 
شده ها کاسته اي آناز غلظت دي اکسید کربن زیر روزنه

توان استنباط کرد که بین صفات از این نتایج می است
کارایی مصرف آب و هدایت مزوفیلی رابطه  ،فتوسنتز

اینکه با توجه به تفاوت . ضمننزدیکی وجود دارد
 می ،هاي فتوسنتزي در ژنوتیپ هاي مورد بررسیشاخص

این آزمایش را در شرایط تنش خشکی نیز اجرا نموده توان 
هاي قیاس شرایط شاهد براي انتخاب ژنوتیپ و نتایج را با

  برداري قرار داد. کارآمد در شرایط تنش مورد بهره

  
  :منابع

) ارتباط 1386ا. ( ،ن. و سلطانی ،لطیفی ، ح. ،سلیمانزاده
فنولوژي و صفات فیزیولوژیک با عملکرد دانه در ارقام 
مختلف کلزا تحت شرایط دیم. مجله علوم کشاورزي و 
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