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 ياذرت دانه دیجد يدهایبریهدر  آبیاريکمتحمل  يهابر شاخص یمبتن یابیارز

)Zea mays L.(  تیمیس منشأبا 

  

  2یرلوحیم آقافخر و ٭2يدیسع اهللا، قدرت1یشراره فارغ

  

  )18/8/1398 رش:یخ پذی؛ تار 24/11/1397 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

ـ  توانـد یآب در کشت ذرت م نهیدر جهت مصرف به ياریآبا تحمل باال به کماصالح ارقام ب ،یمنابع آب تیتوجه به محدود با  مـؤثر  اریبس

 تیمیس منشأبا  نیال 13 یحاصل تالق کراسنگلیس دیبریه 52 ،آبیاريکممتحمل به  دیجد کراسنگلیس يدهایبریه ییمنظور شناساباشد. به

با سـه   یهاي کامل تصادفعنوان شاهد در قالب طرح بلوكبه 705و  704 يدهایبریهمراه ه، بهMO17و  A679 ،K166B ،K18 يبا تسترها

 مرکـز  یایستگاه تحقیقـات  در 1394و  1393 یدو سال زراع یط اهیگ یآب ازیدرصد ن 65اساس  بر يارینرمال و آب اريیآب میتکرار در دو رژ

ـ Kg/haعملکرد دانـه (  بر اساسشدند.  یابیکرمانشاه ارز اناست یطبیع منابع و يکشاورز تحقیقات  يهـا شـاخص  ،یرطـوبت  طی) در دو مح

مـورد   يهاو شاخص طیعملکرد دانه در دو مح يبرا دهایبریه نیب يداریتنوع معن انسیوار هیتجز جیمحاسبه شدند. نتا یمقاومت به خشک

تـن در   12تـا   9/4 نیب آبیاريکم طیدر مح و 2/15تا  7/8ن یب یراتییمعمول تغ ياریببا آ طیدر مح دهایبریمطالعه نشان داد. عملکرد دانه ه

گروه  را در سه دهایبریه ،ياخوشه هیبود. تجز ریدرصد متغ 50/8 تا 67/0 نیب آبیاريکم طیهکتار نشان داد. کاهش عملکرد دانه در اثر شرا

تـنش   طیو عملکرد دانه در شـرا  آبیاريکماز لحاظ تحمل به  26و14، 38، 28، 20، 19، 23، 27، 21، 48، 45، 18، 51 يدهایبریقرار داد. ه

با توجه بـه   51و  18، 45، 48 يدهایبرینشان داد ه یاصلي هالفهؤم به هیو دو رقم شاهد برتر بودند. تجز دهایبریه گرینسبت به د ،یرطوبت

ـ بریه و مخصوصـاً  21و  25، 27، 23، 19 يدهایبری. هندهست ینرمال قابل معرف ياریآب طیشرا يباال، برا يعملکرد لیپتانس از لحـاظ   19 دی

  .ندهستتر کمتر مناسب ياریبا آب طیشرا يگروه برا نیبرتر بودند و ا یخشکتحمل به يهاو شاخص یرطوبت طیعملکرد دانه در دو مح

  

  

 تحمل يهاشاخص ،یعملکرد دانه، خشک ،ياذرت دانه :يدیکل يهاواژه
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  اصفهان یدانشگاه صنعت يگروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورز استادانو  يدکتر يدانشجوترتیب . به2و  1

  gsaeidi@cc.iut.ac.ir :یکیمسئول مکاتبات: پست الکترون :*
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   مقدمه

و معتـدل   ریذرت از جمله غالت مهم و با ارزش مناطق گرمسـ 

ـ تول لیپتانسـ  نیشـتر یجهان است و ب ـ  دی غـالت دارد،   نیرا در ب

ـ تول زانیـ کشـت و م  ریـ ز لحاظ سطح زکه ا يطوربه پـس از   دی

ـ ). ا12( استمحصول مهم جهان  نیگندم و برنج سوم  اهیـ گ نی

سرعت به وناگونگ یمیاقل طیباال با شرا يقدرت سازگار لیدلبه

 نیشـتر یکه بعد از گندم و برنج ب يطوربه افته،یگسترش  ایدر دن

 130خود اختصاص داده است. در حال حاضر سطح کشت را به

 ).31کشـت ذرت قـرار دارنـد (    ریز ایدن یهکتار از اراض ونیلیم

ـ ن وریـ ط هیـ علوفه دام، در تغذ نیامروزه ذرت عالوه بر تأم از  زی

از  شـتر یآن ب ییاسـت و ارزش غـذا   ورداربرخـ  ییبسـزا  تیاهم

 هیتغذ برايذرت  دیدرصد تول 20-25. حدود استغالت  ریسا

و  رسـد یرف دام مـ بـه مصـ  آن درصـد   75تـا   60و بوده انسان 

 يهـا فـراورده  بـراي  زیـ ذرت ن یجهـان  دیدرصد از تول 5حدود 

   ).31( ردیگیمورد استفاده قرار م یصنعت

مداوم از منابع ژنتیکی ذرت موجـود در منـاطق    يبرداربهره

هاي مناسب مورد اسـتفاده در  معتدل و محدود شدن تعداد الین

هاي تجـاري، منجـر بـه    تولیـد هیبریـد   ينژادي براهاي بهبرنامه

منـاطق،   نیـ پالسم ذرت شـده اسـت. لـذا در ا   کاهش تنوع ژرم

هـاي  برنامـه  یپالسم یکی از اهداف اصلتوسعه پایه ژنتیکی ژرم

با محدود شدن  گر،ید ياز سو ).37و  35( استذرت  یاصالح

نـژادي  هاي بههاي مورد استفاده در برنامهپالسمپایه ژنتیکی ژرم

ق معتدله، توجه و گرایش شـدیدي بـه اسـتفاده از    ذرت در مناط

اي هـاي منـاطق حـاره   پالسـم ویژه ژرمهاي خارجی بهپالسمژرم

هاي تحقیقاتی در منـاطق معتدلـه،   وجود آمده و در اکثر برنامهبه

مناسـب   یکـ یمنـابع ژنت  ییها و شناسـا پالسماستفاده از این ژرم

هـر یـک از ایـن    اقلیمی حاکم بر  طیشرا ی. از طرفاستمدنظر 

باعـث   توانـد یویژه طول روز و میانگین دماي روزانه ممناطق به

ها شود و پالسمژرماین  مون و اختالل در رشدو عدم سازگاري 

ــزا ــه  شیباعــث اف ــین آنهــا ب ــورد فاصــله ژنتیکــی ب ــژه در م وی

تنـوع   نیاي و معتدلـه شـده اسـت. بنـابرا    حـاره  يهـا پالسمژرم

اي و حـاره اي و نیمـه هـاي حـاره  مپالسـ ژنتیکی موجود در ژرم

هاي اصالحی از یـک  گیري از این تنوع در برنامهچگونگی بهره

ها با شرایط اقلیمـی منـاطق معتدلـه از    آن گاريطرف و عدم ساز

نژادگـران ذرت در منـاطق   طرف دیگر، موضوع مورد توجـه بـه  

ـ از مشکالت عمـده تول  یکی لیدل نیهمبه ).15( استمعتدله   دی

ـ بریمحدود بودن تعداد ارقـام ه  ران،یدر ا ذرت اصـالح شـده    دی

از  یبه داشـتن آگـاه   دیارقام جد دیتول یو از طرف است يتجار

نیاز ها حاصل از آن يدهایبریو ه ینیوالد يهانیال یکیژنت نهیزم

  ).7دارد (

ــ اهــان،یگ دیــو تول رشــد ــأث ياطــور گســتردههب  ریتحــت ت

 یسـت یزریو غ یسـت ینـوع ز مت يهاشامل تنش یطیمح يهابیآس

 ریعبـارت اسـت از تـأث    اهیـ مفهوم تنش در گ ).25( ردیگیقرار م

ـ از عوامـل زنـده    يتعداد دیو شد یمنف زنـده موجـود در   ریغ ای

توانـد منجـر   یکه م اه،یگ یعیطب ۀمقابل يهاسمیمکان يرو طیمح

د شـو ماده خشـک و کـاهش عملکـرد     دیبه اختالل در روند تول

 ی. خشکاست یتنش خشک یطیمهم مح يهاتنش از جمله ).5(

گیاهـان  ترین عامـل محـدود کننـده رشـد و تولیـد      عنوان مهمبه

 ).2(در اکثر نقـاط جهـان و ایـران شـناخته شـده اسـت        یزراع

هاي تحمل که بر اسـاس  و شاخص ياستفاده از عملکرد اقتصاد

د، انعملکرد ارقام در هر دو محیط تنش و بدون تنش تنظیم شده

ارقام متحمل نسبت به تنش  نشیمنظور گزترین استراتژي بهمهم

تحمل به خشکی،  یکی. هر چند در زمینه بهبود ژنتاستخشکی 

یی اکـه باعـث افـزایش کـار     يگـر ید ممکن است صفات ویـژه 

ند، نیز استفاده شوند شومی آب و یا شاخص برداشت ازاستفاده 

)28.(    

رشـد مطلـوب در    يبـرا  یزراعـ  اهیگ ییتوانا یبه خشک تحمل

ـ تعر نیترو کامل نیدر بهتر یکمبود آب است، ول يدارا ینواح  فی

 یشـامل برخـ   ی) ارائه شده است، تحمل به خشک9که توسط بلوم (

 طیبه کمبود آب بـوده، کـه ممکـن اسـت در شـرا      اهیگ يهاواکنش

ـ   رینسبت به تبخ یقیو تعرق حق ریکاهش تبخ  یو تعرق بـالقوه (حت

 شیشود و منجر بـه افـزا   دهید اهی)، در گیلیتکم ياریآب تیدر وضع

  د.شو یمناسب به خشک دیدر جهت تول اهیمقاومت گ

   یبـه خشـک   تیحساس ایتحمل و  يهااستفاده از شاخص با
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  تسترهاي ذرت مورد استفاده در آزمایشو هاي خالص . اسامی الین1جدول 

  منشأ  ها و تسترها/ شجرهنام الین  والدین

  CHTSEY,2002/1389/9=1390/13=1391/10  CIMMYT germplasm-4  1 الین

  CHTSEY,2002/1389/19=1390/21=1991/70  CIMMYT germplasm-4  2الین 

  CHTSEY,2002/1389/33=1390/33=1391/61  CIMMYT germplasm-7  3الین 

  CHTSEY,2002/1389/35=1390/37=1391/64  CIMMYT germplasm-7  4الین 

  K18 ×2-CHTHIY, 2002/1389/59=1390/73=1391/43  k18 × Cimmyt originated line  5الین 

  K18 × 2-CHTHIY, 2002/1389/61=1390/77=1391/46  k18 × Cimmyt originated line  6الین 

  XT03  unknown China -source  7الین 

  CHTSEY, 2002/1390/5=1391/6  CIMMYT germplasm-4  8الین 

  CHTSEY, 2002/1390/9=1391/8  CIMMYT germplasm-4  9الین 

  CHTSEY, 2002/1390/41=1391/22  CIMMYT germplasm-7  10الین 

  CHTSEY,2002/1390/45=1391/25  CIMMYT germplasm-20  11الین 

  CHTSEY,2002/1390/53=1391/31  CIMMYT germplasm-20  12الین 

  MO17 × 6-CHTHEY, 2002/1390/69=1391/40  MO17 × Cimmyt originated line  13الین 

  K166B  CL. 187–2 × C103  1تستر

  A679  MO17 changes  2تستر

  K18  A B73 back-cross derived line[(A662 × B73)(3)]  3تستر

  MO17  CIMMYT germplasm  4تستر

  

 يبنـد دسـته  یالعمل آنها به خشکارقام را از نظر عکس توانیم 

 نشیگـز  يرا بـرا  يمتعـدد  يارهای، معمختلف پژوهشگراند. کر

تـنش   طیشرا در آنهاعملکرد  بر اساستر و متحمل يهاپیژنوت

از  يمتعـدد  قاتیکه در تحق) 38( اندکرده شنهادیو بدون تنش پ

در  یمقاوم به خشـک  يهاپیژنوت نییمنظور تعها، بهشاخص نیا

بــا توجــه بــه   .)30و  26، 20، 18ذرت اســتفاده شــده اســت (

تحمل به تـنش   یحاضر بررس قیشده هدف از تحق انیب مطالب

ـ بریه آبیـاري کم  یکـراس ذرت حاصـل از تالقـ    نگلیسـ  يدهای

 يهـا نیال نبردیبا ا تیمیس پالسماستخراج شده از ژرم يهانیال

تر به تـنش  متحمل يدهایبریمناطق معتدل بود تا بتوان ه يتجار

 یذرت معرفـ  یاصـالح  يهااستفاده در برنامه برايرا  آبیاريکم

  د.  کر

  هاو روش مواد

  یکیژنت مواد

پـژوهش از بخـش    نیـ مورد اسـتفاده در ا  یکیمواد ژنت بذرهاي

اي مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و ذرت و گیاهان علوفه

خالص و تسـترها   يهانیآنها که شامل ال یبذر تهیه شد و اسام

 52د ارائـه شـده اسـت. تعـدا     1جدول مطالعه در  نیدر ا ،است

خـالص از   نیال 13تعداد  یکراس حاصل از تالق نگلیس دیبریه

 ،MO17 ،K18 يبــا هــر کــدام از تســترها تیمیســ پالســمژرم

K166B  وA679 همـراه  از مناطق معتدله هستند به ییهانیکه ال

ـ مـورد ارز  705 و 704 دیبریدو رقم شاهد ه قـرار گرفتنـد    یابی

  ).2(جدول 

مرکـز   یایسـتگاه تحقیقـات  مدت دو سـال در  پژوهش به نیا
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  ايدانه ذرت بررسی مورد هیبریدهاي فهرست .2 جدول

  یدهیبر ترکیب  هیبرید ترکیب

XT03 ×K166B  28 4-CHTSEY,2002/1389/9=1390/13 × MO17  1 

4-CHTSEY, 2002/1390/5 × MO17  29 4-CHTSEY,2002/1389/19=1390/21 × MO17  2 

4-CHTSEY, 2002/1390/9 × MO17  30 7-CHTSEY,2002/1389/33=1390/33 × MO17  3 

7-CHTSEY, 2002/1390/41 × MO17  31 7-CHTSEY,2002/1389/35=1390/37 × MO17  4 

20-CHTSEY,2002/1390/45 × MO17  32 K18 / 2-CHTHIY, 2002/1389/59=1390/73 × MO17  5 

20-CHTSEY,2002/1390/53 × MO17  33 K18 / 2-CHTHIY, 2002/1389/61=1390/77 × MO17  6 

MO17 / 6-CHTHEY, 2002/1390/69  × MO17  34 XT03 × MO17  7 

4-CHTSEY, 2002/1390/5 × K18  35 4-CHTSEY,2002/1389/9=1390/13 × K18  8 

4-CHTSEY, 2002/1390/9 × K18  36 4-CHTSEY,2002/1389/19=1390/21 × K18  9 

7-CHTSEY, 2002/1390/41 × K18  37 7-CHTSEY,2002/1389/33=1390/33 × K18  10 

20-CHTSEY,2002/1390/45 × K18  38 7-CHTSEY,2002/1389/35=1390/37 × K18  11 

20-CHTSEY,2002/1390/53 × K18  39 K18 / 2-CHTHIY, 2002/1389/59=1390/73 × K18  12 

MO17 / 6-CHTHEY, 2002/1390/6 × K18  40 K18 / 2-CHTHIY, 2002/1389/61=1390/77 × K18  13 

4-CHTSEY, 2002/1390/5 × A679  41 XT03 × K18  14 

4-CHTSEY, 2002/1390/9 × A679  42 4-CHTSEY,2002/1389/9=1390/13 × A679  15 

7-CHTSEY, 2002/1390/41 × A679  43 4-CHTSEY,2002/1389/19=1390/21 × A679  16 

20-CHTSEY,2002/1390/45 × A679  44 7-CHTSEY,2002/1389/33=1390/33 × A679  17 

20-CHTSEY,2002/1390/53 × A679  45 7-CHTSEY,2002/1389/35=1390/37 × A679  18 

MO17 / 6-CHTHEY, 2002/1390/69 × A679  46 K18 / 2-CHTHIY, 2002/1389/59=1390/73 × A679  19 

4-CHTSEY, 2002/1390/5 × K166B  47 K18 / 2-CHTHIY, 2002/1389/61=1390/77 ×A679  20 

4-CHTSEY, 2002/1390/9 × K166B  48 XT03 × A679  21 

7-CHTSEY, 2002/1390/41×  K166B  49 4-CHTSEY,2002/1389/9=1390/13 × K166B  22 

20-CHTSEY,2002/1390/45 × K166B  50 4-CHTSEY,2002/1389/19=1390/21 × K166B  23 

20-CHTSEY,2002/1390/53 × K166B  51 7-CHTSEY,2002/1389/33=1390/33 × K166B  24 

MO17 / 6-CHTHEY, 2002/1390/69 × K166B  52 7-CHTSEY,2002/1389/35=1390/37 × K166B  25 

 K18 / 2-CHTHIY, 2002/1389/59=1390/73 ×K166B  26 53  (شاهد) 704هیبرید 

 K18/2-CHTHIY,2002/1389/61=1390/77×K166B  54 (شاهد) 705هیبرید 
K166B  

27 

  

اسـتان کرمانشـاه واقـع در     یو منـابع طبیعـ   يکشاورز تحقیقات

ــاداســالم ــا طــول  يلــومتریک 63غــرب ( آب غــرب کرمانشــاه) ب

 34 ییایـ عـرض جغراف  ،یشرق قهیدق 26درجه و  47 ییایجغراف

 جـام ان ایمتر از سطح در 1346و ارتفاع  یشمال قهیدق 8درجه و 
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  1394و  1393هاي سال دردر طول دوره آزمایش غرب)  آباداسالمهاي هواشناسی محل کشت (. داده3جدول 

 گراد)(سانتی کمینه دما گراد)(سانتی بیشینه دما گراد)(سانتی میانگین دما )درصد( رطوبت نسبی متر)(میلی میزان بارندگی
  ماه

1394 1393 1394 1393 1394 1393 1394 1393 1394 1393 

 اردیبهشت 7/7 2/8 4/21 6/22 1/14 4/14 7/60 5/56 2/4 2/5

 خرداد 4/10 6/10 7/30 5/30 5/20 6/20 5/39 1/39 5/0 2/0

 تیر 7/15 4/15 2/41 9/40 4/26 1/26 7/23 8/24 0 0

 مرداد 6/14 9/15 4/35 2/36 5/24 1/26 8/27 1/28 0 0

 شهریور 6/12 0/13 7/33 2/34 7/22 6/23 21/26 1/28 0 0

  

و  یرسـ  -یلتیوع سـ از نـ  شیگرفت. بافـت خـاك منطقـه آزمـا    

در  متـر، یلیم 538 شیآزما يمحل اجرا انهیسال یبارندگ نیانگیم

درجـه   2/41منطقـه   يدمـا  زانیـ م نیشـتر یب شیانجام آزمـا  یط

جـدول  ( بـود  گرادیدرجه سانت 7/7آن  نهیکم يو دما گرادیسانت

  .استمعتدل  میقلا ي) و بر اساس مدل آمبرژه، منطقه دارا3

همـراه دو  بـه  هـا یحاصل از تالق دیبریه 52مطالعه،  نیا در

با سـه تکـرار    یهاي کامل تصادفرقم شاهد در قالب طرح بلوك

 میـ و در هـر سـال در دو رژ   1394و  1393 یدو سال زراع یط

ـ قرار گرفتنـد و دو رژ  یابیجداگانه مورد ارز یرطوبت ـ آب می  اريی

 ازیـ درصد ن 65بر اساس  ياریصورت نرمال و آبهب ياریشامل آب

  ) انجام شد. آبیاريکم طی(شرا اهیگ یآب

 36خط کشت و هر خط شـامل   4شامل  یشیکرت آزما هر

متـر  سـانتی  75متر بود کـه بـا احتسـاب    سانتی 18کپه به فاصله 

فاصله خطوط کشت و احتساب یـک بوتـه در هـر کپـه، تـراکم      

هزار بوته در هکتـار منظـور شـد. در هـر کپـه       74کشت حدود 

بـذر   3 اه،یـ گ کیـ دن و داشـتن حـداقل   اطمینان از سبز ش براي

برگی فقط یک بوتـه در هـر    4-5کشت شد و سپس در مرحله 

منظـور حـذف   ها حذف شدند. بـه بوته هیکپه نگهداري شد و بق

  برداشت شد.  یانیها از دو خط مبوته يهاتنها دانه ،ياهیاثر حاش

از اجراي آزمایش چنـد نمونـه خـاك از محـل اجـراي       قبل

و  پرمصـرف گیري عناصر غدایی و نسبت به اندازهآزمایش تهیه 

ـ تول يخـاك بـرا   يکود ازیتعیین ن براي( مصرفکم ذرت در  دی

و نیمی از کـود   ازیمنطقه) آنها اقدام شد. کل کود فسفاته مورد ن

برگه شـدن   7اوره در زمان کاشت و نیمی دیگر از اوره در زمان 

  ).34( سرك مصرف شد صورتبهذرت 

بـا   سیمـانت  - پـنمن  - بر اساس معادله فـائو  اهیآبى گ ازین

ــرم  ــتفاده از ن ــزار اُپتــ اس ــت واتOptiwatوات ( یاف  ) و ن

)Netwatده روزه با توجه به آمـار هواشناسـى    يها) در دوره

در منطقه کرمانشـاه ده   جیرا ياریمنطقه محاسبه شد. دوره آب

بـر اسـاس روش    ياریدور آب نیبار بوده و انتخاب اکیروز 

 يهـا داده هیـ وات بـر پا  یافزار اُپتـ ورزان است. نرمکشا جیرا

و بـا   کیمراحل مختلف فنولوژ يدرازمدت و برا یهواشناس

ـ  ازین زانیم ثیمانت - پنمن - استفاده از روش فائو روزانـه   یآب

 رانیـ مختلـف ا  يهـا میاقل ییآب و هوا طیرا در شرا اهانیگ

 نیـی در تع یعنـوان مرجعـ  از آن بـه  تـوان یمحاسبه کرده و م

در  شـتر یدقـت ب  بـراي استفاده کرد. امـا   اهانیگ یآب يازهاین

ـ  ازیمحاسبه ن ـ افـزار نـت وات اسـتفاده شـد. ا    از نـرم  یآب  نی

بار  کیده روز  یهواشناس يهاداده يافزار بر اساس ورودنرم

ـ مانت - پـنمن  - و فرمول فـائو  ـ ن ثی ـ  ازی را محاسـبه   اهیـ گ یآب

 ازیـ محاسبه ن ايبرفائو  ناسانمعادله توسط کارش نی. اکندیم

حجم آب  تی). درنها3(شده است  یمعرف یزراع اهانیگ یآب

  شد: نییتع ریطبق فرمول ز زیمکعب ن بر اساس متر ياریآب

ـ ن) × 2m(ت کـر  مسـاحت حجم آب آبیـاري=   آبـى روزانـه    ازی

)mm/day (× ارىیدور آب )روز) 10  

کنتـور و   لهیبـه وسـ   زیـ آب مـورد اسـتفاده ن   زانیـ ورود م کنترل

ـ  ازیانجام شد. ن یکیپالست يهاولهل ذرت بـر اسـاس    یخالص آب

ـ نتافرمول پنمن م یدوساله و بر اساس خروج يهاداده فـائو   ثی

مکعـب در هکتـار بـه    متـر  7500غرب  آباداسالم ستگاهیا يبرا



  ۱۴۰۰ بهار/ اول / شماره  يازدهم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

  

44  

حساسیت  يهاشاخص و تحمل هايشاخص ،آبیاريکمنرمال و  یرطوبت طیعملکرد دانه در شرا يتجزیه واریانس مرکب برانتایج  .4جدول 

  1394و  1393 یسال زراع دو يهابر اساس داده به تنش

  هاعملکرد دانه و شاخص
 منابع تغییر درجه آزادي

YSI YI GMP MP STI TOL SSI YS YP 
**48/0 **30/0 ns43/0 ns01/0 ns01/0 **01/79 **27/3 **36/17 **11/18 1 سال 

 تکرار (سال) 4 17/37 21/1 61/0 05/29 12/0 76/11 27/8 02/0 09/0

 ژنوتیپ 53 99/14** 38/19** 80/0** 22/19** 23/0** 43/12** 00/14** 33/0** 12/0**

ns02/0 ns01/0 ns75/0 ns78/0 ns01/0 ns88/3 ns15/0 ns85/0 ns56/2 53  ژنوتیپ ×سال 

 خطا 212 32/2 12/1 12/0 23/3 01/0 95/0 93/0 02/0 02/0

ns  یک درصدداري در سطح احتمال داري و معنیترتیب عدم معنیهب **و  
YP ،عملکرد دانه در محیط نرمال :YSآبیاري، : عملکرد دانه درمحیط تنش کمSTI   ،شاخص تحمل بـه تـنش :TOL  ،تحمـل :GMP   میـانگین هندسـی :
  ص پایداري است.: شاخYSI: شاخص عملکرد و YI: حساسیت به تنش، SSIوري، : میانگین بهرهMPوري، بهره

  

 90 ياریراندمان آب نکهیبا توجه به ا شیآزما نیدست آمد و در ا

. با توجـه  دشمتر مکعب محاسبه  8250خالص  ازیدرصد بود، ن

انجـام   یکیوژیـ زیتا زمان بلـوغ ف  ياریدور آب 10 باًیتقر نکهیبه ا

ـ آب مـار یشود در تیم ـ نرمـال هـر دور آب   ياری  825معـادل   ياری

 یتنش خشـک  ماریتار درنظر گرفته شده و در تمکعب در هکمتر

 يو برا مکعب در هکتارمتر 5362معادل  یکل آب مصرف محج

  .دشمکعب در هکتار اعمال متر 2/536 ياریهر دور آب

  

  هاعملکرد و محاسبه شاخص يریگاندازه

 20رطوبـت بـه کمتـر از     دنیو رسـ  کیـ ولوژیزیاز بلـوغ ف  پس

 یانیـ (دو خـط م  یشـ یرت آزمامربع از هر کمتر 8درصد، حدود 

هر کرت) برداشت شده و عملکـرد دانـه و درصـد رطوبـت آن     

سپس با توجه به مسـاحت برداشـت شـده عملکـرد      يریگاندازه

  محاسبه شد. یشیهر کرت آزما يبرحسب تن در هکتار برا

 طی) و محـ YPنرمـال (  طیاستفاده از عملکرد دانه در محـ  با

ــنش  ــمت ــاريک ــاخص )،YS( آبی ــاش ــنش   تح يه ــه ت ــل ب م

2
pSp )Y/()Y×Y(=STI )13 تحمل ،(SP YYTOL  

 يوربهـره  یهندس نیانگی)، م33(
PS YYGMP  )13 ،(

Y+Y(=MP(/2 يوربهره نیانگیم PS )33بـه   تی)، حساس

ــنش  Y/()Y(-1/[)]Y/()Y(-1[=SSI[(تــــ PSPS )14 ،(

SSشــاخص عملکــرد  Y/Y=YI )16ــ) و شــاخص پا  يداری

PSعملکرد  Y/Y=YSI )10یبررس مورد پیژنوت 54 ي) برا 

، 18SPSS يافزارهــابــا اســتفاده از نــرم تیــدرنها محاســبه شــد.

13SYSTAT  2013وMicrosoft Office  طیدر محـ Excel هیـ تجز 

در  LSD(با استفاده از آزمون  هانیانگیم سهیها، مقاداده انسیوار

 ،یهمبسـتگ  هیـ تجز ،ياخوشـه  هیـ درصد)، تجز 5تمال سطح اح

  مربوط انجام شد. ينمودارها ۀیتهو  یاصل يهامؤلفه به هیتجز

  

  و بحث جینتا

نشــان داد  شیمرکــب در دو ســال آزمــا انسیــوار هیــتجز جینتــا

ها و عملکرد دانـه  تمام شاخص يبرا دهایبریه نیکه ب) 4(جدول 

درصـد   کیـ در سـطح   ياردیتفاوت معنـ  ياریآب میدر هر دو رژ

ـ متفاوت ژنوت یکیژنت لیدهنده پتانسوجود داشت، که نشان  هـا پی

 نیمچنـ و ه یرطـوبت  طیعملکرد دانـه در هـر دو شـرا    دیتول يبرا

× . اثر متقابل سال است یمتفاوت آنها به تنش رطوبت یتحمل نسب

نشـد و   داریمعنـ  یمـورد بررسـ   يهـا تمام شاخص يبرا پیژنوت

 رییبه تغ اتیخصوص نیاز لحاظ بروز ا هاپیوتواکنش ژن جهیدرنت

ـ مـورد ارز  يهاسال یمیاقل طیشرا بـوده و رونـد    کنواخـت ی ،یابی

کشـت ذرت در تمـام    نکـه ی. با توجه به ااندرا نشان نداده یمتفاوت

 طیکـه در شـرا   یارقـام  جـاد یا ،است یصورت آبه مناطق کشور ب

 ياقتصـاد محصـول مطلـوب و بـا صـرفه      دیقادر به تول ياریآبکم

از لحـاظ   یکـ یاسـت. وجـود تنـوع ژنت    تیحائز اهم اریباشند، بس
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ـ  آبیـاري کـم بـه  عملکرد دانه و تحمـل   ـ بریه نیدر ب مـورد   يدهای

 ینیوالـد  يهـا نیـ ال نبـرد یا نیب ادیز یکیتفاوت ژنت انگریب یررسب

 یداخلـ  یانتخـاب  يو تسـترها  تیمیسـ  پالسمژرمانتخاب شده از 

 یاصـالح  يهـا السم حاضر در برنامهپبوده است و استفاده از ژرم

 يبـرا  داریخواهد بود. وجود تنوع معن دیمف اریذرت در کشور بس

ـ  یتحمل بـه خشـک   ـ بریه نیدر ب کـراس ذرت در   نگلیسـ  يدهای

  ).36و  29، 19، 8، 4، 1گزارش شده است ( یمختلف قاتیتحق

عملکـرد دانـه در    نیشـتر ی) کـه ب 5جـدول  نشان داد ( جینتا

اختصاص داشت، که  48شماره  دیبریال به هنرم یرطوبت طیشرا

ـ   يداریاختالف معن 705با رقم شاهد  بـا رقـم    ینشان نـداد، ول

ـ بـود. بعـد از ا   داریاختالف معنـ  يدارا 704شاهد  ـ بریه نی  د،ی

 51و  3، 46، 45، 27، 25، 24، 23، 21، 19، 18، 5 يدهایــبریه

م نسبت بـه رقـ   يشتریعملکرد ب دار،یبدون داشتن اختالف معن

ـ بریداشتند. ه 705شاهد  عملکـرد   نیکمتـر  يدارا 29شـماره   دی

 705تـن در هکتـار بـود، کـه بـا رقـم شـاهد         7/8 زانیدانه به م

ـ   داریاختالف معنـ  ـ بریدو ه نیداشـت. همچن بـا   705شـاهد   دی

عملکرد  نیانگیبا م 704و  ارتن در هکت 63/13عملکرد  نیانگیم

عملکـرد   يبـرا  يداریاختالف معنـ  يتن در هکتار دارا 22/10

عملکـرد دانـه در    زانیـ م نیشـتر ینرمال بودنـد. ب  طیدانه در شرا

ـ بریبه ه ینرمال رطوبت طیشرا ـ بـا م  48 دی تـن در   18/15 نیانگی

در  ياذرت دانـه  يعملکرد بـرا  نیهکتار اختصاص داشت، که ا

انجام شـده مطابقـت دارد    ینرمال با مطالعات قبل ياریآب طیشرا

ـ برید دانـه ه متوسـط عملکـر   ی)، ول11( نرمـال   طیدر شـرا  دهای

ــود کــه ا    38/12 مقــدار در مطالعــات   نیــتــن در هکتــار ب

  گزارش شده است. زی) ن32و همکاران ( هیاستخروئییرضا

 نیشـتر یب 19شماره  دیبریه زین آبیاريکمتنش  طیشرا در

را داشت که بـا رقـم شـاهد    ) تن در هکتار 12(عملکرد دانه 

درصد بـود، بعـد از    5در سطح  داریاختالف معن يدارا 705

، 23، 22، 21، 20، 18، 15، 14، 12، 11، 9 يدهایــــبریآن ه

ــه 51و  48، 45، 39، 38، 30، 28، 27، 26، 25، 24 ــوبـ  رطـ

 طیدر شـرا  705نسـبت بـه رقـم     يشتریب يعملکرد داریمعن

از  یاسـت کـه برخـ    حیداشتند. الزم به توضـ  آبیاريکمتنش 

 705نسبت به رقم شـاهد   يشتریعملکرد دانه ب زین دهایبریه

رقـم   نیاختالف آنها با ا یداشتند، ول ياریآبکم طیتحت شرا

عملکرد  نیانگیبا م 705). رقم شاهد 5 نبود (جدول داریمعن

ـ بـا م  704تن در هکتار با رقم شـاهد   55/6 عملکـرد   نیانگی

اخـتالف   يدارا ياریآبتنش کم طیتن در هکتار در شرا 13/5

 طیعملکـرد دانـه در شـرا    نی). کمتـر 5 ولبود (جد داریمعن

تـن در هکتـار    95/4 نیانگیبا م 31 دیبریبه ه آبیاريکمتنش 

نشان  داریمعن فاختال 704اختصاص داشت که با رقم شاهد 

 زانیـ درصد م 35و با کاهش  آبیاريکمتنش  طینداد. در شرا

تـن در   62/7به  هاپیمتوسط عملکرد دانه ژنوت ،یآب مصرف

درصد کاهش مشـاهده   45/38طور متوسط و به دیهکتار رس

 جیبا نتا آبیاريکمکاهش عملکرد دانه در اثر تنش  نیکه ا دش

ــاران ( ــک و همک ــل 23ل ــاران ( و) و الب ــت 24همک ) مطابق

مقدار کـاهش عملکـرد    دها،یبریه نیداشت. در هر حال در ب

نرمال متفاوت بـود، کـه    طیتنش نسبت به مح طیدانه در مح

است و  آبیاريکم طیبه شرا دهایبریش متفاوت هواکن يایگو

ـ     نیا ـ  داریمهـم در وجـود تفـاوت معن ـ بریه نیب  يبـرا  دهای

شـاخص   خصوصبه نشبه ت تیتحمل و حساس يهاشاخص

ده اسـت.  کر یتجل انسیوار هی) با توجه به تجزTOLتحمل (

کومار و ) 19و همکاران ( ي)، جعفر17( و همکاران یگلباش

ـ برینشان دادند کـه ه  زی) ن22و  21و همکاران ( ذرت  يدهای

کاهش عملکرد دانه در اثـر   يرا برا یمتفاوت یکیژنت لیپتانس

  اند. داشته یتنش آب طیشرا

به تنش مشاهده شد که دو رقم  تیشاخص حساس بر اساس

در  35/1و  29/1 بیــترتبــه SSI ریبــا مقــاد 705و  704شــاهد 

ـ آبمکـ  طیباال در شـرا  تیبا حساس يهاپیدسته ژنوت قـرار   ياری

ــتند. ه ــبریداشــ ــتریب 52و  47، 46، 43، 41، 5 يدهایــ  نیشــ

ـ را به تنش نشـان دادنـد و بق   تیحساس ـ بریه هی  تیحساسـ  دهای

  ).  5 به تنش نسبت به دو رقم شاهد داشتند (جدول يترکم

ـ بریدو رقـم ه  زیاساس شاخص تحمل ن بر و  704شـاهد   دی

ـ   يداریاختالف معنـ  705 ـ بریه ینداشـتند، ول ، 11، 8، 1 يدهای

مقدار  نیبا داشتن کمتر 38و  29، 28، 26، 22، 20، 19، 14، 12
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  هاي تحمل و حساسیت به تنش خشکی درهاي عملکرد دانه در شرایط معمول آبیاري، شرایط تنش رطوبتی و شاخص. میانگین5جدول 

  1394و  1393ذرت ارزیابی شده در دو سال  هیبرید 54 

YSI YI STI GMP MP TOL SSI 
Ys    

 (تن در هکتار)
Yp  

 شماره هیبرید   تن در هکتار) (

70/0 97/0 51/0  78/8 95/8 17/3 79/0 35/7 58/10 1 

56/0 90/0 55/0 19/9 58/9 17/5 16/1 85/6 33/12 2 

52/0 96/0 67/0 08/10 77/10 00/7 26/1 27/7 22/14 3 

55/0 87/0 53/0 00/9 45/9 50/5 18/1 65/6 18/12 4 

47/0 89/0 64/0 90/9 68/10 83/7 38/1 77/6 60/14 5 

60/0 95/0 56/0 29/9 57/9 67/4 03/1 22/7 98/11 6 

57/0 85/0 50/0 67/8 12/9 33/5 12/1 47/6 80/11 7 

72/0 99/0 53/0 98/8 15/9 00/3 72/0 55/7 73/10 8 

62/0 02/1 64/0  87/9 18/10 67/4 99/0 78/7 58/12 9 

63/0 00/1 61/0 60/9 92/9 67/4 96/0 65/7 22/12 10 

77/0 10/1 63/0 75/9 92/9 00/3 61/0 42/8 43/11 11 

77/0 10/1 60/0 50/9 60/9 33/2 60/0 37/8 83/10 12 

57/0 89/0 54/0 04/9 50/9 33/5 12/1 78/6 22/12 13 

88/0 30/1 76/0 71/10 80/10 83/1 31/0 92/9 70/11 14 

67/0 08/1 68/0 13/10 42/10 17/4 87/0 25/8 60/12 15 

59/0 89/0 52/0 87/8 20/9 83/4 07/1 77/6 63/11 16 

69/0 01/1 57/0 37/9 68/9 83/3 81/0 72/7 62/11 17 

61/0 17/1 86/0 47/11 82/11 67/5 02/1 95/8 75/14 18 

83/0 57/1 13/1 18/13 25/13 50/2 44/0 00/12 50/14 19 

82/0 39/1 90/0 62/11 70/11 17/2 46/0 58/10 78/12 20 

67/0 31/1 97/0 20/12 45/12 00/5 85/0 98/9 93/14 21 

83/0 18/1 66/0 98/9 12/10 33/2 44/0 02/9 23/11 22 

74/0 43/1 05/1 66/12 85/12 83/3 67/0 93/10 72/14 23 

57/0 02/1 70/0 33/10 78/10 17/6 13/1 75/7 85/13 24 

66/0 31/1 99/0 29/12 60/12 17/5 88/0 00/10 17/15 25 

88/0 26/1 70/0 30/10 35/10 67/1 32/0 60/9 15/11 26 

73/0 43/1 05/1 66/12 83/12 83/3 69/0 87/10 78/14 27 

00/1 41/1 79/0 98/10 10/11 67/0 01/0 72/10 45/11 28 

90/0 00/1 44/0 09/8 15/8 00/1 27/0 63/7 70/8 29 

72/0 16/1 72/0 41/10 60/10 50/3 72/0 85/8 38/12 30 

53/0 65/0 32/0 95/6 43/7 00/5 23/1 95/4 92/9 31 

52/0 71/0 40/0 69/7 27/8 67/5 24/1 43/5 07/11 32 

60/0 99/0 63/0 78/9 17/10 33/5 04/1 55/7 78/12 33 

60/0 69/0 32/0 98/6 33/7 17/4 05/1 25/5 42/9 34 

52/0 67/0 33/0 10/7 60/7 00/5 25/1 10/5 12/10 35 

58/0 76/0 44/0 06/8 70/8 00/6 09/1 78/5 63/11 36 

58/0 89/0 53/0 94/8 35/9 33/5 10/1 78/6 93/11 37 
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  .5ادامه جدول 

YSI YI STI GMP MP TOL SSI 
Ys    

 (تن در هکتار)
Yp  

 شماره هیبرید   تن در هکتار) (

99/0 38/1 80/0 92/10 03/11 00/1 02/0 50/10 60/11 38 

60/0 03/1 67/0 14/10 52/10 33/5 04/1 83/7 22/13 39 

51/0 86/0 56/0 20/9 75/9 33/6 26/1 60/6 95/12 40 

48/0 68/0 38/0 61/7 20/8 00/6 36/1 22/5 22/11 41 

55/0 94/0 61/0 65/9 10/10 83/5 17/1 20/7 03/13 42 

39/0 65/0 41/0 88/7 87/8 83/7 58/1 97/4 77/12 43 

58/0 88/0 51/0 78/8 13/9 17/5 09/1 65/6 60/11 44 

60/0 17/1 86/0 46/11 88/11 17/6 04/1 88/8 90/14 45 

42/0 80/0 58/0 40/9 38/10 50/8 51/1 05/6 73/14 46 

48/0 75/0 45/0 27/8 83/8 33/6 36/1 75/5 98/11 47 

58/0 15/1 87/0 52/11 97/11 50/6 10/1 75/8 18/15 48 

53/0 82/0 48/0 50/8 95/8 33/5 22/1 22/6 67/11 49 

52/0 76/0 43/0 14/8 60/8 50/5 26/1 85/5 38/11 50 

61/0 13/1 79/0 00/11 33/11 33/5 01/1 62/8 08/14 51 

44/0 68/0 41/0 93/7 70/8 83/6 46/1 20/5 17/12 52 

   )704(رقم  53 22/10 13/5 29/1 33/5 70/7 22/7 34/0 67/0 50/0

 )705(رقم  54 63/13 55/6 35/1 00/7 10/10 44/9 58/0 86/0 48/0

15/0 15/0 14/0 07/1 09/1 08/2 40/0 17/1 75/1 )05/0=α(LSD  

  

بودنـد و از لحـاظ    يشتریتحمل به تنش ب يدارا TOLشاخص 

ـ   نیا  5 طحدر سـ  داریشاخص با هر دو رقم شاهد اخـتالف معن

مقــدار  نیشـتر یب 46و  43، 5 يدهایـ ربیدرصـد نشـان دادنـد. ه   

 نیخود اختصاص دادند و با دارا بودن کمترشاخص تحمل را به

ــاهد   ــم ش ــا رق ــل ب ــدر  705تحم ــد و   کی ــرار گرفتن ــروه ق گ

  شاخص بودند.  نیبر اساس ا دهایبریه نیترتحملکم

 یهندســ نیانگیــم ،يوربهــره نیانگیــســه شــاخص م يبــرا

ـ  یسانکیروند  یو تحمل به خشک يوربهره هـا  پیـ ژنوت نیدر ب

 705سه شـاخص، رقـم    نیکه بر اساس ا يطورمشاهده شد، به

نسبت به رقم  يداریو معن شتریب ياریآبتحمل به تنش کم يدارا

ـ بریه گـر ی). از طـرف د 5 بود (جدول 704 ، 19، 18، 14 يدهای

ــاس  51و  48، 45، 38، 28، 27، 25، 23، 21، 20 ــر اس ــه  ب س

نشان دادنـد و بـا    آبیاريکمنسبت به را  يشتریشاخص، تحمل ب

ـ بریه یول داشتند داریارقام شاهد اختالف معن و  34، 31 يدهای

شـناخته شـدند، کـه بـا رقـم       آبیـاري کمتحمل به  نیکمتر با 35

هر سه شاخص نداشـتند، امـا    يبرا داریاختالف معن 704شاهد 

  بود. داریمعن 705اختالف آنها با رقم شاهد 

 705مشاهده شد کـه رقـم شـاهد     زین YIشاخص  اساس بر

 704نسـبت بـه رقـم شـاهد      يشـتر یتحمـل ب  يداریطور معنبه

ـ تول يدهایبریه نیداشت. در ب ـ بریه 38 زیـ شـده ن  دی تحمـل   دی

داشتند که در  ياریآبشاخص نسبت به کم نیبر اساس ا يشتریب

 دندتحمل را نشان دا نیشتریب 27و  23، 19 يدهایبریآنها ه نیب

بودند.  داریاختالف معن يدارا 705حاظ با رقم شاهد ل نیو از ا

با  43و  35، 31 يدهایبریشاخص، ه نیبر اساس ا زیدر مقابل ن

ـ بریه نیتـر فیضـع  آبیاريکمتحمل به  نیکمتر  طیدر محـ  دهای

ـ بودند و از لحـاظ ا  ياریآبکم  704شـاخص بـا رقـم شـاهد      نی

  ).5 نشان ندادند (جدول يداریاختالف معن

مشاهده شد کـه دو رقـم    زیعملکرد ن يداریپا شاخص يبرا

نسـبت  بـه عملکرد دانـه   يداریپا زانیم يدارا 704و  705شاهد 

ـ   يداریاختالف معن گریبودند که با همد یفیضع  ینداشـتند، ول
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در  کیبه خش و حساسیت هاي تحملشاخص و آبیاريکمدانه در شرایط آبیاري نرمال، تنش  دبین عملکر همبستگی. ضرایب 6جدول 

  هیبرید ذرت 54

  Yp  Ys  SSI  TOL  MP  GMP  STI  YI  شاخص

Ys **45/0        

SSI 12/0 **83/0-       

TOL **44/0 **59/0- **92/0      

MP **83/0 **87/0 **45/0- 13/0-     

GMP **75/0 **93/0 **56/0- 26/0- **99/0    

STI **74/0 **93/0 **56/0- 26/0- **99/0 **00/1   

YI **45/0 **99/0 **83/0- **59/0- **87/0 **93/0 **93/0  

YSI 12/0- **83/0 **00/1- **93/0- **45/0 **56/0 **55/0 **83/0 

  داري در سطح احتمال پنج و یک درصدترتیب معنیبه **و  *

  

ــبریه ، 23، 22، 21، 20، 19، 17، 15، 14، 12، 11، 8، 1 يدهایـ

ــپا نیشــتریب 38و  30، 29، 28، 27، 26، 25 ــرد  يداری را عملک

با هر دو رقم شاهد اختالف نشان  يداریطور معندارا بودند و به

ـ  ـ بریه نیدادند، همچن  نیکمتـر  52و  47، 46، 43، 41، 5 يدهای

 داریعملکرد را داشتند و با دو رقم شاهد اختالف معنـ  يداریپا

هـر شـاخص    ينشان داد که بـرا  هانیانگیم سهینداشتند. لذا مقا

ـ  آبیـاري کـم  تنشبه  تیحساس ایتحمل و  عملکـرد   نیو همچن

ـ بریاز ه یدانه، بعضـ  بـا دو رقـم    داریاخـتالف معنـ   يدارا دهای

نشـان دادنـد، کـه از     يشاهد بودند و نسبت به آنها برتر دیبریه

، 23، 18، 27، 45، 21، 25، 48 يدهایبریبه ه توانیجمله آنها م

  د. کراشاره  12و  41، 23، 11، 28، 38، 14، 51، 20، 19

منظـور  بـه  شـتر یب تیـ مطلوب يدارا یشاخصـ  نکهیبه ا توجه با

که با عملکرد دانه  است یتحمل به خشک يبرا هاپیانتخاب ژنوت

داشته باشد  ییباال ینرمال و تنش همبستگ ياریآب طیدر هردو مح

قرار گرفت  یمورد بررس يهاشاخص نیب یهمبستگ نی)، بنابرا6(

تحمـل،   يهـا کـه شـاخص   ادنشان د یهمبستگ جی. نتا)6(جدول 

و  یتحمل به خشـک  ،يوربهره یهندس نیانگیم ،يوربهره نیانگیم

باال با عملکرد دانـه در هـر دو    یهمبستگ يشاخص عملکرد دارا

 يهـا عنـوان شـاخص  هـا بـه  شاخص نیبودند، لذا ا ياریآب طیمح

ار مورد اسـتفاده قـر   توانندیبرتر م يهاپیژنوت نشیمناسب در گز

 تیحساسـ  ایـ تحمل و  يهااکثر شاخص ی. وجود همبستگرندیگ

ـ ب ط،یبه تنش با عملکرد دانه در دو محـ  ـ مناسـب بـودن ا   انگری  نی

اسـت،   آبیـاري کـم متحمل بـه   دیبریارقام ه نشیها در گزشاخص

ـ ا يبـرا  یمناسـب  يهـا شـاخص  YSIو  SSIدو شـاخص   یول  نی

و  GMP، MP). در هر حال سـه شـاخص   27و  6منظور نبودند (

STI تحمـل   یابیارز يبرا گریباال با همد یداشتن همبستگ لیلدبه

  تر بودند.مناسب دهایبریه ياریآببه تنش کم

کـه بـا    ییهـا بر اساس شاخص دهایبریه يبندمنظور گروهبه

 يشـتر یب یهمبستگ ياریآبنرمال و تنش کم ياریآب طیهر دو مح

ـ آب میـ عملکـرد دانـه در دو رژ   نیداشتند و همچنـ   ۀیـ تجز ،ياری

 یدوسـ یو بر اساس مربع فاصله اقل UPGMAبا روش  ايخوشه

شـده اسـت.    رائـه ا 1شـکل  در  ياانجام شد، که نمودار خوشـه 

در سه گروه قـرار گرفتنـد.    هاپیژنوت شود،یکه مالحظه م چنان

ـ بریگروه اول شامل ه ، 19، 23، 27، 21، 48، 45، 18، 51 يدهای

 يدارا ییهــاز لحــاظ شــاخصبــود کــه ا 26و  14، 38، 28، 20

ـ     یهمبستگ  لیاز لحـاظ پتانسـ   نیباال بـا عملکـرد دانـه و همچن

ــ  ــه در دو مح ــرد دان ــربر ط،یعملک ــر   ت ــمن اکث ــد. در ض بودن

گروه با دو رقم شاهد از لحاظ عملکرد دانه در  نیا يهاپیژنوت
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اساس  بر یمورد بررس يهاپیژنوت يبرا یدوسیو بر اساس مربع فاصله اقل UPGMAبا روش  ياخوشه هینمودار تجز .1شکل 

 .بودند طیبا عملکرد دانه در دو مح یهمبستگ نیشتریب يکه دارا ییهاشاخص

 
شـماره   دیبریداشتند. ه يداریاختالف معن آبیاريکمتنش  طیمح

ـ بریه نیـ در گـروه دوم قـرار گرفـت و ا    ییتنهـا به 29  ءجـز  دی

ـ بریه گـر یبود. د فیضع يهاپیژنوت م شـاهد در  و دو رقـ  دهای

 یمـورد بررسـ   اتیکه از لحاظ خصوصـ  فتندگروه سوم قرار گر

 14 ،یمورد بررس دیبریه 52از  نیبودند. بنابرا فیمتوسط تا ضع

ـ برینسـبت بـه دو رقـم ه    یقابل تـوجه  يبرتر دیبریه شـاهد   دی

درصد از  30حدود  نیگروه قرار گرفتند، بنابرا کیداشتند و در 

ـ بریعنوان هبه دهایبریه  30برتـر شـناخته شـدند. وجـود      يدهای

ـ  آبیاريکممتحمل به  نسبتبه دیبریه درصد  هـا پیـ ژنوت نیدر ب

 يبـرا  یمورد بررسـ  دیجد پالسمژرممطلب است که  نیا انگریب

 ند،هســتســودمند  آبیــاريکــماصــالح ارقــام ذرت متحمــل بــه 

 ينسبت به دو رقم شاهد برتـر  دهایبریه شتریب نکهیا خصوصبه

  نشان دادند.

تمـام   بر اساس یاصل يهالفهؤبه م هیبرتر تجز يدهایبریه يبرا

ارائـه   7جدول در  جیانجام شد که نتا یمورد بررس يهاشاخص

 61/99لفـه اول در مجمـوع   ؤدو م شـود یشده است. مالحظه م

لفـه اول تمـام   ؤدنـد و در م کر هیـ کل را توج انسیدرصد از وار

بودنـد.   يشـتر یب قـش ن يدارا YIو  YSهـا بـه اسـتثناء    شاخص

عملکـرد دانـه در    لیلفـه پتانسـ  ؤعنـوان م لفـه اول بـه  ؤم نیبنابرا

، GMP ،MP يهـا نرمال درنظر گرفته شـد کـه شـاخص    طیشرا

TOL  وSSI و شاخص  یشینقش افزاYSI يبـرا  ینقش کاهش 

تـنش   طیعملکرد دانه در محـ  زیدوم ن مؤلفهلفه دارند. در ؤم نیا

 نیشتریب MPو  YI ،STI ،GMP يهاهمراه شاخصبه ياریآبکم

 شیلفـه افـزا  ؤعنـوان م لفـه دوم بـه  ؤم نینقش را داشـتند. بنـابرا  

، YI يهـا شـاخص  شیو افـزا  آبیـاري کم طیعملکرد دانه در مح

STI ،GMP  وMP .منظور شد  
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در  یرد بررسمو يهاشاخص یاصل يهالفهؤبه م هیحاصل از تجز یتجمع انسیو وار انسیدرصد وار ژه،یو ریلفه، مقادؤم ریمقاد .7جدول 

  یبه خشک تیهاي تحمل و حساسو شاخص آبیاريکمنرمال، تنش  ياریآب طیدانه در شرا دعملکر برتر از لحاظ يدهایبریه

 هاشاخص  لفه اولؤم لفه دومؤم

366/0 *926/0- YSI 

956/0 290/0 - YI 

799/0 600/0 STI 

772/0 635/0 GMP 

670/0 741/0 MP 

382/0- 921/0 TOL 

375/0- 922/0 SSI 

958/0 284/0- Ys 

122/0 990/0 Yp 

 مقادیر ویژه  01/5 95/3

 درصد از واریانس  71/55 90/43

 واریانس تجمعی  71/55 61/99

  .لفه هستندؤسهم در م نیشتریب يشده است دار دهیآنها خط کش ریکه ز ییهالفهؤم ریمقاد *

  

 هیـ زلفه اول حاصـل از تج ؤپالت دو م ينمودار با 2شکل  در

 شـود یارائه شده است. چنانچه مالحظه مـ  یاصل يهالفهؤبه م

ــتریب يدارا 21و  25، 27، 23، 19 يدهایـــبریه ــدار  نیشـ مقـ

ـ بریه 5 نیبودند و ا STIو  GMP ،MP يهاشاخص  يبـرا  دی

ارقـام   دیـ منظـور تول ذرت بـه  یاصـالح  يهااستفاده در برنامه

. ندهستتوجه  قابل آبیاريکم طیمطلوب در شرا دیبا تول دیبریه

عملکـرد دانـه مناسـب و     يدارا 51و  18، 45، 48 يدهایبریه

 آبیـاري کـم تـنش   طینرمال بودند، اما در شرا طیدر شرا يبهتر

نداشــتند و در حــد متوســط بــه بــاال بودنــد.  ییعملکــرد بــاال

 آبیـاري کـم بـه تـنش    ییت باالیحساس دهایبریه نیا یعبارتبه

را  TOLو  SSI يهـا اخصاز شـ  يشتریب رینشان دادند و مقاد

ـ بریداشـتند. ه   یتـنش رطــوبت  طیدر شـرا  38و  28، 20 يدهای

 لینرمـال پتانسـ   طیداشـتند، امـا در شـرا    یعملکرد دانه مطلوب

ـ نشان ندادند. درنها ییعملکرد باال دیتول ـ  تی ـ بریه نیب  يدهای

پــالت  يبــا توجــه بــه نمــودار بــا 26و  14 دیــبریبرتــر، دو ه

ــ  تــرفیضـع   ينمـودار ســه بعــد  3شــکل در  نیبودنـد. همچن

 نیانگیـ همـراه شـاخص م  به یرطوبت طیعملکرد دانه در دو مح

ـ برتر ارائه شده است. بر اساس ا يدهایبریه يبرا يوربهره  نی

ــودار ه  Aدر منطقـــه  21و  25، 27، 23، 19 يدهایـــبرینمـ

ـ  يبندگروه ـ ) قـرار داشـتند. ا  13( دزفرنان ـ بریه نی  يدارا دهای

 يبودند، که دارا یرطوبت طیدو مح عملکرد دانه مطلوب در هر

بودند.  دهایبریه ۀینسبت به بق زین يشتری) بMP( دیتول نیانگیم

درصـد در   33/27برتر  يدهایبریه نیمتوسط کاهش عملکرد ا

ـ  19شماره  دیبریآنها ه نیبود که در ب آبیاريکماثر  متوسـط   اب

نسـبت بـه    ییبـاال  اریبس يدرصد برتر 24/17کاهش عملکرد 

  گروه داشت.  نیا يدهایبریه گرید

 هنمودار قرار داشت B ۀدر منطق 51و  18، 45، 48 يدهایبریه

 زانیـ داشتند و م یبدون تنش عملکرد دانه خوب طیو فقط در مح

MP ـ متوسط بـود. هرچنـد ا   دهایبریه نیا گـروه بـر اسـاس     نی

عملکـرد   لیپتانس يدارا یها در رده دوم قرار داشتند، ولشاخص

ـ  یوبترط طیباال در مح ـ بریآنهـا ه  نیمعمول بودند و در ب  48 دی

  داشت. ياریمعمول آب طیشرا يبرا يبهتر اریپتانسل عملکرد بس
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  یمورد بررس يهابرتر بر اساس شاخص يدهایبریه یاصل يهالفهؤبه م هیلفه اول حاصل از تجزؤپالت دو م ينمودار با. 2شکل 

  

  
  برتر يهاپیژنوت يبرا يوربهره نیانگیبه همراه شاخص م طیعملکرد در دو مح ينمودار سه بعد. 3شکل 

  

 يبنـد گـروه  C ۀبا قرار گفتن در منطق 38و  28، 20 يدهایبریه

تـنش عملکـرد دانـه     طی) نشـان دادنـد کـه در شـرا    13فرناندز (

لکرد دانه کمتر از عم ینرمال رطوبت طیدارند، اما در شرا یمطلوب

 D ۀدر منطقــ 26و  14 يدهایــبریه تیــداشــتند. درنها نیانگیــم
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ـ نمودار قرار گرفتند و ب ـ ا فیضـع  لکـرد عم انگری ـ بریدو ه نی  دی

ـ برینسبت به متوسط عملکرد دانـه ه   طیبرتـر در دو محـ   يدهای

  بود. ياریآبنرمال و تنش کم

  

  يریگجهینت

 یدر تالقـ  تیمیس يهانیال نبردیا نیدر ب ییباال یکیژنت لیپتانس

ـ بریه دیـ منظـور تول به یدخل يبا تسترها نگل کـراس  یسـ  يدهای

ـ آب طیعملکـرد در شـرا   يوجود داشت و باعث شد که برا  ياری

ـ بریه نید. همچنشومشاهده  ییتنوع باال یمعمول حاصـل   يدهای

ـ ن ياریآبکم طیدر شرا ـ ام نیـ و ا ندداشـت  یواکـنش مناسـب   زی  دی

بـا   يدیـ شده ارقام جد دیتول يدهایبریه نیوجود آمد که در ببه

ـ آب طیعملکـرد بـاال در شـرا    لیپتانس  نیو همچنـ  یمعمـول  ياری

اساس  نید. بر اکر دیتول ياریآبکم طیعملکرد قابل قبول در شرا

در  دبخشیام يهاپیعنوان ژنوتبه 51و  18، 45، 48 يدهایبریه

ـ آب طیذرت در شـرا  کـراس نگلیرقم س دیتول نرمـال قابـل    ياری

ـ بریبودند و ه یمعرف ـ بریه 21و  19، 23، 27، 25 يدهای  يدهای

مقاومت بـه   يهاو شاخص طیبرتر بر اساس عملکرد در دو مح

 19شــماره  دیــبریخصــوص هبــهگــروه،  نیــبودنــد. ا یخشــک

 يبـرا  کـراس نگلیارقام س دیمنظور تولبخش بهدیام يهاپیژنوت

   .ندستهکمتر  ياریذرت با آب دیمطالعه در تول وردمنطقه م طیشرا
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Abstract 

Regarding the insufficient water resources, developing of cultivars with high tolerance to water deficit can be very 
effective to optimize water consumption. To identify maize hybrids with higher tolerance to water deficit, 52 single 
cross hybrids were field evaluated according to a randomized complete block design with three replications in each 
irrigation regime. The hybrids were produced through crossing of 13 inbred lines from CIMMYT germplasms with four 
testers of A679, K166B, K18 and MO17. Two check hybrid varieties (KSC704 and KSC705) were included for 
comparison.  Two irrigation regimes including a normal and a deficit irrigation based on 65% water requirement of 
plants were applied during two growing seasons of 2014 and 2015 at the Research Station of the Agriculture and 
Natural Resources of Kermanshah Province. The drought tolerance and sensitive indices were calculated based on grain 
yield (t/ha) of hybrids at two irrigation regimes. The results of analysis of variance showed significant differences 
among the hybrids for grain yield and all the indices. The seed yield of hybrids in normal irrigation condition varied 
from 8.7 to 15.2 t/ha. This range was 4.9 to 10 t/ha in deficit irrigation condition. The cluster analysis classified the 
hybrids in three distinctive groups. It was recognized that hybrids number 51, 18, 45, 48, 21, 27, 23, 19, 20, 28, 38, 14 
and 26 were superior than the others in terms of water deficit tolerance and grain yield. The PCA analysis showed that 
hybrids number 48, 45, 18 and 51 with high yield potential can be introduced as more promising ones for maize 
production in normal irrigation condition. However, hybrids 19, 23, 27, 25, 21, and particularly 9 were recognized more 
suitable for maize production in water deficit condition. 
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