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  مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
  90جلد چهارم، شماره سوم، پاییز 

155-139  
ejcp.gau@gmail.com   

  

  ذرت جدید يدهایبریه برخی در خشکی تنش تحمل هايشاخص ارزیابی
  

  2 فرهاد عزیزي و1ییمریم حاجی بابا*

  ،  پیشوا- اسالمی واحد ورامین  دانشگاه آزاد زراعت ارشد کارشناس1
  ضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرجع2

  

   دهیچک

 هايشاخص ارزیابی و ذرت جدید دیبریه چند دانه عملکرد بر یخشک تنش اثر بررسی منظور به
 سه در یتصادف کامل يهابلوك طرح قالب در شده خرد يها کرت بصورت یشیآزما خشکی، تحمل
. دیگرد اجرا 1388 سال در کرج بذر و نهال  تهیه و اصالح قیقاتتح موسسه یپژوهش مزرعه در تکرار
 100 ،70 از پس آبیاري ترتیب به (شدید تنش و مالیم تنش نرمال، آبیاري سطح سه شامل یاصل عامل

.  هیبرید ذرت بود14 شامل زین یفرع عامل و) A کالس ریتبخ تشتک از یتجمع ریتبخ متریلیم 130 و
 ،یخشک تنش يدارا و نرمال طیشرا به توجه با یبررس مورد يهاپیژنوت دانه عملکرد اساس بر

، )STI (تنش به تحمل، )GMP (يوربهره یهندس نیانگیم ،)MP( متوسط يوربهره يهاشاخص
درصد تغییر  زین و )SSI (تنش به حساسیت، )YSI (عملکرد يداریپا، )YI( عملکرد ،)TOL (تحمل

 میمال تنش و نرمال طیشرا به توجه با یهمبستگ یبررس از حاصل جینتا. شد محاسبهصفات 
 و TOL يهاشاخص دیشد تنش و نرمال طیشرا گرفتن نظر در با و STI و MP ، GMPيهاشاخص

SSIمختلف يدهایبریه انیم یآبکم تنش به متحمل ارقام نییتع يبرا هاشاخص نیبهترعنوان   را به 
 مالیم تنش ،تنش بدون شرایط به توجه با داد نشان دهایبریه ینگمیان مقایسه نتایج. نمود معرفی ذرت

-KLM76004/3-2-1 وKSC700، K47/2-2-1-2-2-1-1-1×K3544/1 هیبریدهاي شدید تنش و

1-1-1-1-1×K3545/6 شدند ییشناسا یخشک تنش به متحمل يدهایبریه عنوان به.  
  

  .خشکی تنش هب تحمل هايشاخص دانه، عملکرد خشکی، تنش ذرت،: کلیدي هاي واژه

                                                             
  hajibabaee_m@yahoo.com  :مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
با توجه به اینکه . باشد میاصالح گیاهانترین اهداف بهبود عملکرد در شرایط خشکی یکی از مهم  

هاي زیادي براي هاي محیطی در بخش کشاورزي است، تالشترین تنش تنش خشکی یکی از مهم
 سازوکارعی، در حالی که انتخاب طبی. حفظ عملکرد گیاهان تحت شرایط خشکی صورت گرفته است

گران انتخاب  باشد ولی هدف اصالحآبی می مناسبی براي سازگاري و حفظ حیات گیاه در شرایط کم
 سال گذشته تالش 80طی بیش از . باشدمستقیم جهت افزایش عملکرد اقتصادي ارقام زراعی می

. ه استهاي خشک گردیدگران گیاهی موجب افزایش عملکرد بسیاري از محصوالت در محیط اصالح
  هاي مولکولی والعملرغم تحقیقات بنیادي بسیاري که در جهت آگاهی و کشف عکس علی

آبی انجام شده، ولی هنوز اختالف زیادي بین عملکرد گیاهان در  گیاهان در برابر کمفیزیولوژیک
 در شرایط بروز کاهش افت و افزایش ثبات عملکرد. شرایط مطلوب و تنش خشکی وجود دارد

کاتیولی و (باشد ترین راهکار براي تامین غذا براي آینده بشر میترین و مهمي مختلف، اصلیها تنش
 است، باالیی خشک ماده عملکرد داراي برداشت مرحله یک داشتن وجود با ذرت). 2008همکاران، 

 ودشمی محسوب دام براي پایدار کیفیت با خوراك خوش ايعلوفه و شودمی تهیه آسانی به آن يوسیل
رقام حساس و مقاوم، برخی در اغلب مطالعات مربوط به تشخیص ا). 2000کوران و پوسچ، (

مشکالت . نظر قرار می گیرندالعمل در برابر خشکی مد مربوط به عکسهاي فیزیولوژیک ارزیابی
، عنوان معیار مطمئنی براي عملکرد در شرایط خشکی  بهینه تعیین یک پارامتر فیزیولوژیکموجود در زم

عنوان شاخص اصلی تحمل به خشکی مورد  هاي مختلف به میزان عملکرد باالتر در محیطهموجب شد
 دو در هاپیژنوت عملکرد یبررس در) 1992 (فرناندز. )2005ولتاس و همکاران، (استفاده قرار گیرد 

 دو هر رد که ییهاپیژنوت: کرد میتقس گروه چهار به را اهانیگ واکنش) يعاد و تنش يدارا (طیمح
 دارند ییباال عملکرد يعاد طیشرا در که ییها پیژنوت ،)A گروه (کنندیم دیتول ییباال عملکرد ط،یمح

 که ییهاپیژنوت و) C گروه (کنندیم دیتول یخوب عملکرد تنش طیشرا در که ییهاپیژنوت ،)B گروه(
 تیحساس شاخص زین) 1978 (ماور و شریف).  Dگروه (هستند ینییپا عملکرد يدارا طیمح دو هر در
 متوسط يوربهره و 3تحمل يهاشاخص نیهمچن. کردند شنهادیپ متحمل ارقام یابیارز يبرا را 2تنش به

 ياهر زادهصادق. شدند ارائه تنش به متحمل ارقام نشیگز منظور به) 1984 (نیهامبل و یلیروز

                                                             
1- SSI 
2- TOL 
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 ارقام، نشیگز يبرا شاخص نیتربه ،)1992 (فرناندز و) 2002 (ياویخ ییکربال و زادهلیخل، )2006(
 شاخص که کردند گزارش) 2006 (همکاران و مرده سه ویس. باشدیم تنش به تحمل شاخص

 تنش شدت که دارد ییکارا تنش طیشرا تحت گندم در هاپیژنوت انتخاب يبرا یزمان متوسط يور بهره
 یبررس در پژوهشگران. شدنبا ادیز تنش و تنش بدون طیشرا در عملکرد نیب اختالف و نبوده دیشد

 یصورت در باشد،یم مناسب دیشد تنش يبرا انتخاب، يهاشاخص يکارآمد که افتندیدر هاشاخص
 شدت با ییهاتنش يراوري و تحمل به تنش بوري متوسط، میانگین هندسی بهره بهرهيهاشاخص که

 تنش به نسبت ارقام نشواک بررسی در معتقدند )1987( همکاران و فررز. شوندیم شنهادیپ کمتر
 فرناندز اما. کرد معطوف خشکی به نسبت هاآن عملکرد حساسیت به را توجه بیشترین دیبا خشکی

 به و کرد تعیین را خشکی به نسبت ارقام واکنش توانمی هاشاخص کمک به که است معتقد) 1992(
به منظور ) 2004(ن شفازاده و همکارا. پرداخت خشکی به نسبت حساس و متحمل ارقام جداسازي

هاي امید بخش زمستانه و بینابین با استفاده از آبی آخر فصل در ژنوتیپبررسی تحمل به تنش کم
 بر اساس  گندمهابندي ژنوتیپ تنش به این نتیجه رسیدند که رتبههاي تحمل و حساسیت به شاخص
سان بود و بین وري یکوري متوسط و میانگین هندسی بهرههاي تحمل به تنش، بهرهشاخص
داري ستگی مثبت و معنیهاي مذکور و عملکرد دانه در هر دو محیط تنش و بدون تنش، همب شاخص

 تنش مختلف سطوح در ذرت مختلف هیبریدهاي بررسی آزمایش این انجام از هدف .وجود داشت
 تنش ايدار مناطق در کشت توسعه براي هیبریدها بهترین انتخاب و معمول ياریآب شرایط به نسبت

 تنش به تحمل يهاشاخص از استفاده با خشکی تنش سطوح در هیبریدها عملکرد ارزیابی و آبیکم
  .بود

  
  ها روش و مواد

 در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 1388این پژوهش در سال زراعی 
 دقیقه شمالی 47 درجه و 35 جغرافیایی عرض دقیقه شرقی و 55 درجه و 50 جغرافیایی طولکرج با 

 = pH 5/7 رسی با -خاك محل آزمایش داراي بافت لومی.  متر از سطح دریا اجرا شد1254و ارتفاع 
هاي خرد شده در قالب صورت کرتاین آزمایش به.  بودزیمنس بر متر   دسی7/0ت الکتریکیو هدای

 :بیاري بعنوان عامل اصلی شاملسه رژیم آ. هاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردیدطرح بلوك
S1 = متر تبخیر  میلی70آبیاري پس از (آبیاري نرمال( ،S2 = تنش مالیم) متر   میلی100آبیاري پس از



 3 شماره 1390) 4 (جلد زراعی گیاهان تولید الکترونیک مجله
 

 142

 هیبرید 14و ) Aمتر تبخیر از تشتک تبخیر کالس   میلی130آبیاري پس از(تنش شدید = S3، )تبخیر
  . ر نظر گرفته شددعنوان عامل فرعی  هب )1جدول (اي دیررس ذرت علوفه

  
  شیآزما مورد ذرت ررسید يدهایبریه شماره و یاسام -1 جدول

 شماره هیبرید
K47/2-2-1-4-1-1-1×MO17 1 

K3653/2×K19 2 
K3653/2×MO17 3 
KSC700 4 
KSC704 5 
KSC720 6 
KLM76004/3-2-1-1-1-1-1-1×K3545/6 7 
K74/2-2-1-2-1-1-1-1×K3545/6 8 
K47/2-2-1-2-2-1-1-1×K3544/1 9 
KL M76004/3-2-1-1-1-1-1-1×K3544/1 10 
K47/2-2-1-2-1-1-1-1×K3544/1 11 
K47/3-1-2-7-1-1-1×MO17 12 
KLM77029/8-1-2-3-2-3×MO17 13 
KLM76005/2-3-1-1-1-1×MO17 14 

  
 با متري 7 ردیف 3در  تاواکسیو کشقارچ با یعفونضد از پس هیبرید هر بذور طرح این در

 کاشت هايردیف روي هاکپه فاصله. شدند کشت ايکپه صورت به و یکدیگر از مترسانتی 75 صلهفا
 در آبیاري اختالط از ممانعت منظور به. شد گرفته نظر در) هکتار در بوته هزار 75 تراکم (مترسانتی 18

 لحاظ کاشت بدون ردیف دو همچنین و هیحاش عنوان به کاشت فیرد 2 یاصل کرت هر يانتها و ابتدا
 از اهیگ ازین مورد تروژنین. گرفت قرار اهیگ اریاخت در خاك آزمون اساس بر ازین مورد کود زانیم. گردید

 6-7 مرحله در مابقی و کاشت از قبل نیمی نوبت، دو در هکتار در لوگرمیک 400 مقدار به اوره منبع
 برگ یسوزن و برگ پهن هرز يهاعلف با مبارزه يبرا. گرفت قرار اهیگ اریاخت در سرك عنوان به یبرگ
 قبل و کاشت از بعد مرحله در) االکلر (السو با همراه هکتار در تریل 5/1 مقداربه نیآتراز کشعلف از
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 لیتر در هکتار 5/1میزان  بهD,2,4 کش علف از یبرگ 5- 6 مرحله در و گرفت صورت ياریآب نیاول از
. گرفت صورت مرحله همین در دستی وجین مرحله کی وبرگ استفاده شد هاي هرز پهنعلیه علف

 حجم تعیین براي.  مشخص شدA آبیاري با استفاده از میزان تبخیر روزانه از تشتک تبخیر کالس زمان
 ریشه توسعه عمق تا نظر مورد کرت خاك از برداري نمونه آبیاري از قبل آبیاري، هر در مصرفی آب

 درصد سپس. شد داده قرار گراد سانتی درجه 80 آون در عتسا 24 بمدت مذکور نمونه. گردید انجام
 تعیین آبیاري هر در 2 و 1 روابط از استفاده با آبیاري آب حجم و شد محاسبه خاك یوزن رطوبت
 کنترل ،بود شده داده قرار اصلی فلکه ابتداي در که کنتور از استفاده با نیز مصرفی آب مقدار. گردید

 خطوط ابتداي در که هاییدریچه و هیدروفلوم هايلوله از استفاده با یآزمایش مزرعه آبیاري. شد
  .گرفت صورت بود شده تعبیه کاشت

H = ρb(F.C - m) D :  1 رابطه  
 V = H × A : 2 رابطه  

 خاك، ظاهري مخصوص جرم bρ کرت، داخل آب ارتفاع دهنده نشان H ،2 و 1 هاي رابطه در  
C.F مزرعه، ظرفیت حد در رطوبتm آبیاري، زمان در نظر مورد کرت جرمی رطوبت D عمق 

 با دانه عملکرد نییتع از پس .است کرت مساحتA  و کرت در آبیاري آب حجم Vریشه، توسعه
 شاخص د،یتول نیانگیم ا یمتوسط يوربهره هايشاخص تنش بدون و تنش يدارا طیشرا به توجه

 يداریپا شاخص ، عملکرد شاخص، تحمل شاخص، تنش تحمل شاخص، يوربهره یندسه نیانگیم
 با )3-10( روابط کمک به درصد تغییر صفت یا درصد کاهش و تنش به حساسیت شاخص عملکرد،
 15نسخه ) (MINITABتب مینی افزار نرم از استفاده با و شد محاسبه  اکسلافزارنرم از استفاده
 نیبهتر نییتع منظور به تنش بدون و دارتنش ياریآب يهامیرژ از ک یهر رد هاشاخص نیب یهمبستگ
 طرحي آمار مدل اساس بر انسیوار هیتجز ها،شاخص محاسبه بر عالوه .دیگرد محاسبه شاخص

  .شد انجامی تصادف کاملي هابلوك

)3(رابطه    
SI

YYSSI PS )/(1
    ,     










P

S

Y
Y

SI 1 )4( رابطه    ,     2

.

P

SP

Y
YYSTI   

)5(رابطه  
2

SP YYMP 
 , ) 6(  رابطه SP YYTOL  )7( رابطه       ))(( PS YYGMP   
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)8( رابطه     
S

S

Y
YYI  )9( رابطه   ,          

P

S

Y
YYSI   

)10( رابطه درصد تغییر صفت=     100


P

SP

Y
YY

 

  عملکرد ژنوتیپ در محیط داراي تنش،: Ysعملکرد ژنوتیپ در محیط بدون تنش، : Yp آنها در که
PY :ها در محیط بدون تنش،  متوسط عملکرد کلیه ژنوتیپ:SYها در   متوسط عملکرد کلیه ژنوتیپ

  . بود تنش به تیحساس صشاخ: SSI و شدت تنش : SIمحیط داراي تنش، 
  

  بحث و جینتا
 واسطه به یاهیگ یکانوپ ک یبه شده وارد تنش زانیم یابیارز جهت ياریمع تنش شدت: تنش شدت

 تنش شدت). 1992فرناندز،  (باشدیم عملکرد به خسارت زانیم اساس بر یطیمح نامطلوب عامل کی
 طیشرا گرفتن نظر در با و 21/0 میمال تنش و نرمال ياریآب طیشرا به توجه با دانه عملکرد يبرا
   .شدند محاسبه 31/0 دیشد تنش و نرمال ياریآب

 از کمتر (آن يعدد نییپا ریمقاد که تنش به تیحساس شاخص اساس بر: تنش به تیحساس شاخص
 انسیوار هیتجز از حاصل جینتا باشد،یم تنش شرایط به نسبت دیبریه يباال تحمل دهندهنشان ،)واحد

 شدید تنش و مالیم تنش و تنش بدون طیشرا در دانه عملکرد و یخشک تنش به تحمل يهاشاخص
 موضوع نیا گر انیب که نداشتند يداریمعن اختالف گریکد یبا مطالعه مورد هیبریدهاي که داد نشان
. )3 و 2 جدول (دادند نشان خشکی تنش به نسبت یمشابه واکنش مطالعه مورد دهايیبریه که است

 هیبریدها تمام شدید تنش و مالیم تنش و تنش بدون طیشرا در که داد نشان هیبریدها نیانگیم سهیمقا
 و 4 جدول. (اندشده شناخته تنش به متحمل ارقام عنوان به و اندگرفته قرار يآمار گروه ک یدر هم با
 اساس بر صرفاً را یشیآزما مواد حساسیت به تنش شاخص از استفاده با ها پیژنوت یابیارز). 5

 توانیم شاخص، نیا از استفاده با گرید عبارت به و کندیم بنديدسته تنش به تیحساس و مقاومت
نادري و همکاران، ( کرد مشخص آنها عملکرد لیپتانس به توجه بدون را متحمل و حساس يها پیژنوت

2004( .  
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 ،)2006 (ياهر زادهصادق قاتیتحق اساس بر: يوربهره یهندس نیانگیم و  تنش به تحمل شاخص
 شاخص ارقام، نشیگز يبرا شاخص نیبهتر ،)1992( فرناندز و) 2002 (ياویخ ییکربال و زادهلیخل

 عملکرد تنش و تنش بدون طیشرا دو هر در که را یارقام است قادر رایز باشد،یم تنش به تحمل
 در فقط ا یو) B گروه (شتن بدون طیشرا در فقط که یارقام گروه دو از را) A گروه (دارند ییباال
 که است معتقد) 1992 (فرناندز. دینما کیتفک دارند، ییباال نسبتاً عملکرد) C گروه (تنش طیشرا

 داریمعن و باال يهایهمبستگ به توجه با يوربهره یهندس نیانگیم و تنش به تحمل يهاشاخص
 نیترمناسب عنوان به تنش، بدون و تنش طیشرا در گندم يهاپیژنوت دانه عملکرد و آنها نیب موجود

 تحمل شاخص نظر از. باشندیم هیتوص قابل مطلوب، عملکرد يدارا يهاژنوتپ نشیگز يهاشاخص
 توجه با باشد،یم ارقام تحمل دهنده نشان شاخص يباال ریمقاد که يوربهره یهندس متوسط و به تنش

 ،4 شماره يدهایبریه میمال تنش و تنش بدون طیشرا در عملکرد يبرا هیبریدها میانگین مقایسه به
 گروه ک یدر هم با دهایبریه تمام دیشد تنش و تنش بدون طیشرا گرفتن نظر در با و) 4 جدول(

  . دندیگرد نییتع متحمل يهاپیژنوت عنوان به و) 5 جدول (اندگرفته قرار يآمار
 دهندهنشان آن يعدد ياالب ریمقاد که متوسط يوربهره شاخص از استفاده: متوسط يوربهره شاخص

 یول يعاد طیشرا در باال عملکرد با یارقام نشیگز به منجر اغلب باشد، یم تنش به ینسب تحمل
 به توجه با شاخص این یبررس در) 1984روزیلی و هامبلین،  (گرددیم تنش طیشرا به کم تحمل
 4 شماره دیبریه میمال تنش و تنش بدون طیشرا در دانه عملکرد يبرا هیبریدها میانگین مقایسه

 قرار يآمار گروه ک یدر هم با دهایبریه تمام دیشد تنش و تنش بدون طیشرا در و) 4 جدول(
) 1997( زادهاحمد چه اگر. شدند ییشناسا تنش به متحمل يدهایبریه عنوان به و) 5 جدول (اند گرفته

 یخشک به متحمل و صولمح پر يهانیال نشیگز يبرا یمناسب اریمع راوري متوسط  بهرهشاخص
وري متوسط  بهرهشاخص که کردند گزارش) 2006 (همکاران و مرده سه و یس یول کرد یمعرف ذرت
 نیب اختالف و نبوده دیشد تنش شدت که دارد ییکارا تنش طیشرا در هاپیژنوت انتخاب يبرا یزمان

  .نباشد ادیز تنش و تنش بدون طیشرا در عملکرد
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. باشدیم ارقام ینسب تحمل دهندهنشان ن،ییپا يعدد ریمقاد زین تحمل شاخص در :تحمل شاخص
 تنش و تنش بدون طیشرا به توجه با که کرد مشخص شاخص نیا نظر از هیبریدها میانگین مقایسه

 به که) 5 و 4 ولاجد (گیرند می قرار يآمار گروه ک یدر هم با دهایبریه تمام دیشد تنش و میمال
 موجب اغلب تحمل شاخص اساس بر انتخابگزارش شده . شدند ییشناسا حملمت يهادیبریه عنوان

روزیلی و همامبلین،  (کنندیم دیتول ینییپا عملکرد تنش بدون طیشرا در که شودیم یارقام نشیگز
1984.(  

 ریمقاد پایداري عملکرد، شاخص در: عملکرد کاهش درصد شاخص و عملکرد يداریپا شاخص
برهارت و راسل، یا (باشدیم تنش طیشرا در پیژنوت تیحساس دهندهاننش واحد از شتریب يعدد

 جهت در را ارقام واقع در عملکرد کاهش درصد شاخص و عملکرد يداریپا شاخص دو) 1966
 عنوان به پایداري عملکرد شاخص توسط که یپیژنوت گرید عبارت به. کنندیم نشیگز گریهمد عکس

 کاهش ا یو رییتغ زانیم نیکمتر از شود،یم یمعرف تنش طیشرا در عملکرد يباال يداریپا با یپیژنوت
 با دانه عملکرد يبرا هیبریدها میانگین مقایسه به توجه با پژوهش نیا در. باشدیم برخوردار عملکرد

 اندگرفته قرار يآمار گروه ک یدر هم با دهایبریه تمام میمال تنش و تنش بدون طیشرا به توجه
 نظر از) 5 جدول (9 شماره دیبریه دیشد تنش و تنش بدون طیشرا گرفتن نظر در با و) 4 جدول(

 نظر از که یحال در گرفت، قرار دهایبریه ریسا به نسبت يباالتر رتبه در پایداري عملکرد شاخص
 نشان پایداري عملکرد شاخص واقع در. گرفت يجا مراتب نیترییانتها در عملکرد کاهش درصد
 جهینت در و) 1984 ،اسکاپاگ و بوسالما( باشدیم یخشک تنش به رقم یکینتژ مقاومت زانیم دهنده

 تنش بدون و تنش طیمح دو هر در ییباال عملکرد دیبا باال شاخص پایداري عملکرد زانیم با یپیژنوت
  .کند دیتول

 هیکل عملکرد نیانگیم به تنش طیشرا در پیژنوت عملکرد نسبت از عملکرد شاخص: عملکرد شاخص
 زانیم حسب بر هاپیژنوت يبندرتبه موجب نیبنابرا گردد،یم محاسبه تنش طیشرا در هاپیژنوت

 يگاواز نظر به) 2006سی و سه مرده و همکاران،  (گرددیم تنش طیمح در آنها يدیتول عملکرد
 توجه با حاضر شیآزما در. ندارد ییکارا A گروه يهاپیژنوت نشیگز يبرا عملکرد شاخص) 1997(
 4 شماره دیبریه میمال تنش و تنش بدون طیشرا در دانه عملکرد يبرا هیبریدها میانگین یسهمقا به
 قرار يآمار گروه ک یدر هم با دهایبریه تمام دیشد تنش و تنش بدون طیشرا به توجه با و) 4 جدول(
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. شدند بانتخا تنش طیمح در عملکرد زانیم نیباالتر با ییدهایبریه عنوان به و )5 جدول( اندگرفته
 یشاخص تنش، به متحمل ارقام نشیگز يبرا شاخص نیترمناسب که اعتقادند نیا بر نیمحقق یبرخ

 باشد تنش و تنش بدون طیشرا دو هر در دانه عملکرد با ییباال نسبتاً یهمبستگ يدارا که است
  .)2001 ، و همکاران فرشادفر،2002 ؛زاده و کربالیی خیاوي خلیل(

 از حاصل جینتا: تنش بدون و تنش طیشرا در عملکرد و تنش به تحمل يها شاخص نیب یهمبستگ
 تنش و تنش بدون طیشرا به توجه با دانه عملکرد مورد بررسی يهاشاخص نیب یهمبستگ یبررس

نتایج نشان داد که بیشترین میزان همبستگی . است شده درج) 7 و 6 (جدول در دیشد تنش و میمال
 و وريین هندسی بهرهگمیان، تحمل به تنشهاي  یط تنش مالیم به شاخصعملکرد دانه با توجه به شرا

و با در نظر گرفتن ) 6جدول  (r ،89/0 =r ،87/0 =r= 91/0 به ترتیب با مقادیر وري متوسطبهره
 r ،82/0 =r= 99/0به ترتیب با مقادیر  عملکرد پایداريو عملکرد هاي شرایط تنش شدید به شاخص

 در گزارش. دار بودند احتمال یک درصد معنیها در سطحکه این همبستگیتعلق داشت ) 7جدول (
 و وريین هندسی بهرهگمیان، تحمل به تنشذکر شده است که سه شاخص ) 2004(گلپرور و همکاران 

هاي گندم در هر دو داري با عملکرد دانه ژنوتیپ همبستگی مثبت و بسیار معنیوري متوسطبهره
داشتند که با نتایج حاصل از این پژوهش براي عملکرد دانه در شرایط بدون محیط تنش و بدون تنش 

 بر انتخاب) 1992 (فرناندز اعتقاد به. باشدتنش و تنش شدید یکسان بوده و موید این مطالب می
 هیپا بر انتخاب و باال عملکرد لیپتانس با ییهاپیژنوت نشیگز موجب وري متوسطبهره شاخص اساس

 نییپا عملکرد لیپتانس با یول تنش به متحمل يهاپیژنوت نشیگز باعث ه تنششاخص حساسیت ب
ین گ میانو تحمل به تنش يهاشاخص ها،پیژنوت نشیگز يبرا شاخص نیبهتر ،يو نظر طبق. گرددیم

 و تنش طیمح دو هر در که هستند ییهاپیژنوت ییشناسا به قادر که رایز باشند،یم وريهندسی بهره
 همکاران و ردیاشنا که یحال در ،)Cو B گروه از A گروه (کنندیم دیتول ییباال لکردعم تنش بدون

 ترمناسب یمعمول يایلوب يهاپیژنوت انتخاب يبرا را وريین هندسی بهرهگمیان شاخص) 1997(
 گرما و یخشک تنش ریتاث خصوص در) 2002( ياویخ ییکربال و زادهلیخل پژوهش جینتا. انددانسته

ین هندسی گمیان و حساسیت به تنش يهاشاخص که کرد مشخص دوروم، گندم شرفتهیپ يهانیال بر
 زیتما قدرت ازوري متوسط بهره و تحمل، حساسیت به تنش يهاشاخص با سهیمقا در وريبهره

 یبررس از حاصل جینتا يبندجمع. باشندیم برخوردار متحمل يهاپیژنوت انتخاب يبرا يباالتر
   ،وري متوسطبهره يها شاخص میمال تنش و تنش بدون طیشرا به توجه با دانه دعملکر یهمبستگ
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 و تنش بدون طیشرا گرفتن نظر در با و هاشاخص نیبهتر تحمل به تنش و وريین هندسی بهرهگمیان
 به متحمل ارقام نییتع و نشیگز يبرا حساسیت به تنش و تحمل يهاشاخص ،یخشک دیشد تنش
) 2004 (همکاران و زادهشفا گزارش با که ،انتخاب شدند ذرت مختلف يدهایبریه نیب در یآبکم تنش

 يهاپیژنوت عملکرد با داریمعن و مثبت یهمبستگ بودن دارا واسطهبه را شده ذکر يهاشاخص که
 يبرا مناسب يارهایمع عنوان به ،یگلده مرحله از پس یخشک تنش و تنش بدون طیشرا دو در گندم

 یهمسان کردند، یمعرف طیشرا دو هر يبرا یخشک به متحمل و محصول پر يهاپینوتژ ییشناسا
بازده و متحمل به تنش سوي ارقام کم ه شاخص تحمل و حساسیت به تنش انتخاب را بنهایت در .دارد

کند که هم تحمل به تنش دهد و شاخص تحمل به تنش هیبریدهایی را انتخاب میخشکی سوق می
  .یل عملکرد باالیی دارندخشکی و هم پتانس

هاي مکرر، ها و همچنین بروز خشکسالیبا توجه به نیاز روز افزون کشور براي تامین علوفه دام
شناسایی هیبریدهاي جدید ذرت که در شرایط محدودیت آب، بتوانند عملکرد قابل قبولی تولید کنند 

 و 7 ،4 شماره يدهایبریهاین پژوهش با توجه به نتایج حاصل از . باشداز اهمیت خاصی برخوردار می
   .شدند ییشناسا یآب کم تنش به متحمل يدهایبریه  عنوان به مختلف يهاشاخص توسط 9
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Abstract  
In order to study drought tolerance indices and to introduce tolerant maize 

hybrids in drought conditions, an experiment was conducted at the experimental 
field of Seed and Plant Improvement Institute, in 2009. The experiment was carried 
out using split-plot in a randomized complete block design (CRBD) with three 
replications. The main plots consisted of three levels of irrigation regimes 
(irrigation after 70, 100 and 130 mm cumulative evaporation from evaporation pan 
class A) and sub-plots included 14 new corn hybrids. Based on kernel yield of 
hybrids in normal and stress conditions, mean productivity (MP), geometric mean 
productivity (GMP), stress tolerance index (STI), tolerance (TOL), yield index 
(YI), yield stability index (YSI), stress susceptibility index (SSI) trait and change 
(%) attributes were calculated. The results showed that, in addition to significant 
correlation under normal and mild drought stress conditions MP, GMP, STI were 
determined as the best indices. Under normal and water deficit stress TOL and SSI 
were the best indices for introduce drought tolerant maize hybrids. The KSC700, 
KLM76004/3-2-1-1-1-1-1-1×K3545/6 and K47/2-2-1-2-2-1-1-1×K3544/1hybrids 
also identified as tolerant hybrids under drought stress conditions. 
 
Keywords: Maize; Drought Stress; Kernel yield; Drought tolerance indices.4 
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