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 11/7/84تاریخ دریافت نسخه نهایی         19/10/83تاریخ دریافت مقاله  

  پژوهشی- علمینامهویژه

  علوم کشاورزی
  1385) 1(دهم، شماره دوازسال 

  
  
  
  
  

 بر عملکرد و های مختلف آبیاری و نیاز آبی سی اثرات رژیمربر
  704اجزای عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس

  

  رقیه فاطمی
  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد میاندوآب

  بیژن کهراریان
  کارشناس ارشد
  احمد قنبری

  استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
  زاده مصطفی ولی

  ه کشاورزی دانشگاه تبریزاستاد دانشکد
  

  چکیده
ای، هیبرید سینکل کراس  اجزای عملکرد ذرت دانه ، بر روی عملکرد و)تنش آبی(های مختلف کم آبیاری  به منظور بررسی رژیم

704) S.C 704( تصادفی در چهار تکرار در های کامالً های خرد شده در قالب بلوک  آزمایشی به صورت طرح کرت1380، در سال 
میلیمتر تبخیر از  160 و 130، 100فاکتور اصلی شامل سه رژیم آبیاری . تگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب به اجرا در آمدایس

.  درصد، نیاز آبی کامل محاسبه شده گیاه ذرت بود50 و 75، 100 و فاکتور فرعی سطوح مختلف نیاز آبی شامل Aطشتک کالس 
 )میلیمتر 130( میلیمتر از دو رژیم 100در رژیم رطوبتی ) تن در هکتار72/12(ملکرد دانه نتایج تجزیه آماری نشان داد که میزان ع

 درصد میزان عملکرد نسبت به تیمارهای با نیاز آبی 100همچنین در صورت تامین نیاز آبی به مقدار . بیشتر است)  میلیمتر160(و 
باعث )  میلیمتر160(ها در تیمار  انه در بالل و نیز ریزتر شدن دانهکمتر بودن تعداد د.  درصد مقادیر بیشتری را دارا بود50 و 75

کاهش طول و قطر بالل در . گردد) میلی متر100( درصد کمتر از تیمار 27تیمار حدود  گردید تا میزان عملکرد دانه درآن
رصد پوشش سبز از سوی دیگر  درصد باعث کاهش تعداد دانه و ریزتر شدن آنها از یک سو و کاهش د50تیمارهای با نیاز آبی 

ضرایب همبستگی فنوتیپی، . ربوط به مرحلۀ رشد زایشی ذرت بودبیشترین میزان کاهش عملکرد در شرایط کم آبی م. گردید
  ترین اثر مستقیم منفی  بزرگ) دهی فاصله گرده افشانی تا کاکل(رگرسیون گام به گام و تجزیۀ علّیت نشان داد که صفت 

)547/0- (P=پس هر چه در شرایط تنش آبی . روی عملکرد داشته استبر  راASIتر شود، عملکرد بیشتر شده و اجزای   کوتاه
به طور کلی از این بررسی مشخص شد که صفات وزن  .یابد عملکرد از جمله صفات وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیف افزایش می

  باشد د دانه در شرایط تنش خشکی میاز عوامل مهم تعیین کنندۀ صفت عملکر ASI هزار دانه و
  

  ذرت، تنش خشکی، آبیاری، تبخیر و تعرق، همبستگی صفات، تجزیۀ علّیت :های کلیدی واژه
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  مقدمه
از ایـن رو  ). 10( رود ترین علل کاهش عملکرد در واحد سطح مناطق خشک و نیمه خشک به شمار مـی  یکی از مهم کمبود آب غالباً

هـای بـه زراعـی،       ریزی و مدیریت صحیح آبیاری در مزارع کشاورزی به عنوان یکی از گزینه              جهت برنامه  های تحقیقاتی  نامهاجرای بر 
ای از رشد گیاه بدون کاهش زیاد عملکرد از نقطه نظر صرفه جـوئی در آب آبیـاری                    در مرحله   ایجاد تنش . ضروری است  امری الزم و  

  ).9 و 2(ین بوده است ای از محقق مورد توجه عده برای مناطق خشک و نیمه خشک
هـای   تـاکنون مـدل    انـد  ای است که تابعی از تغییرات صفات مختلف دیگر است که اصطالحاً به اجزای عملکرد موسوم                عملکرد دانه صفت پیچیده   

بستگی باالئی بـا    شناسایی و درک روابط بین صفاتی که دارای هم        ). 3 و 7( مختلفی برای توجیه روابط این صفات با عملکرد دانه ارائه شده است           
تعیـین  بنـابراین بـا     ). 1( باشد ای دارند دارای اهمیت شایانی می      العاده خصوصاً در شرایط خشکی تأثیر فوق     عملکرد بوده و در توجیه تغییرات آن        

ط کمبـود   ای نسبت به کمبود آب در مراحل مختلف رشد و شناسایی صفاتی که در تغییـرات عملکـرد در شـرای                     واکنش صفت عملکرد ذرت دانه    
  .ریزی بهتر در امر آبیاری کسب نمود توان موفقیت شایانی را جهت برنامه ای دارند، می رطوبت خاک تأثیرات قابل مالحظه

مواد غذایی در گیاه  انتقال های گیاهی از قبیل فتوسنتز، توسعه و تقسیم سلولی و تجمع و  بر بسیاری از فرآیند1تنش رطوبتی خاک
اعـالم  ) 4(باسـتی و وسـتگیت    .ت متفاوتی ناشی از کاهش عملکرد در شرایط تنش خشکی بیـان شـده اسـت   اظهارا). 6(مؤثر است 

رسند که این امـر   رشد لولۀ گرده در تارهای ابریشمی با مشکل مواجه شده و دیرتر به تخمک می داشتند که با کاهش پتانسیل آب،
و عملکـرد دانـه رابطـۀ     ASI 2گزارش نمودندکـه  ) 5(والنس و ادمیدز ب. شود ها در بالل می سبب عدم باروری کلی یا جزئی تخمدان

هـال و   . گـذارد  این امر بر عملکـرد تـأثیر منفـی مـی          یابد که     افزایش می  ASIنزدیکی با هم دارند که در شرایط تنش خشکی مقدار           
هـای    نبـودن تعـداد دانـه       از کافی   باشد ممکن است ناشی    ASIاعالم داشتند که اگر کاهش عملکرد همراه با افزایش          ) 12(همکاران  

نیـز  ) 11(همکـاران   گرانت و.های گرده در شرایط گرم و خشک باشد باشد و یا به علت آسیب دیدن دانه      گرده در خالل خروج کاکل      
ـ     از حساسیت شدید قابلیت زیست گلچه     تواند ناشی    دارد که این موضوع می     اعالم می  محقیقـین  . ه تـنش رطـوبتی باشـد      های مـاده ب

و همچنین تـأخیر آبیـاری      ) 12 و 9 و 4(باشد   ترین مرحله نسبت به کمبود آب می       القول هستند که دورۀ گرده افشانی حساس       قمتف
که همین تـأخیر در دورۀ رشـد رویـشی            درصد کاهش محصول در بر داشته در حالی        47 روز در دورۀ دانه بندی حدود        20به مدت   

های مختلف کم آبیاری واکنش ذرت را به تنش رطوبتی بررسـی        ا اعمال دوره   بنابراین ب  ).8(کاهش عملکرد چندانی به دنبال نداشت       
نموده، تا ضمن صرفه جویی در مصرف آب بهبود مصرف آن را توسعه دهیم با وجود محاسبۀ ارتباط و همبستگی فنـوتیپی، ضـریب                        

امکان شناسایی آثار مستقیم صفات     ) مسیر(ۀ علّیت   کند، بنابراین با استفاده از تجزی      ی ماهیت ارتباط صفات را مشخص نمی      همبستگ
هـای   زیـۀ علّیـت بـا اسـتفاده از همبـستگی          در تج ) 7( داش و همکاران  . و اثر غیر مستقیم آنها بر صفت عملکرد قابل شناسایی است          

ار دانـه و طـول بـالل     اثر مستقیم و منفی باالئی را بر روی عملکرد دانه دارد، همچنین صفات وزن هـز ASIفنوتیپی نشان دادند که  
برآورد کرد و اثـر  ) = 401/0P(اثر مستقیم وزن دانه را بر روی عملکرد ) 3(آگراما .دارای اثرات مستقیم مثبتی بر عملکرد دانه بودند

و های مختلف کم آبیاری بر روی عملکـرد   این آزمایش ارزیابی رژیم هدف اصلی از . قابل توجه بودASIغیر مستقیم آن نیز از طریق 
بر عملکرد تحت شـرایط تـنش       ای و تعیین و شناسایی صفات مؤثر         ای در راستای افزایش عملکرد ذرت دانه       کرد ذرت دانه  اجزای عمل 
  .شود صفت اصلی نیز می در انتخاب برای صفات همبسته موجب تغییر باشد زیرا خشکی می

  

  :ها مواد و روش
این . انجام شد  کیلومتری شمال غربی شهر5کشاورزی میاندوآب واقع در ، در ایستگاه تحقیقات 1380این آزمایش در بهار سال 

)  سانتیگراد  درجۀ15 تا 8متوسط دمای سالیانه خاک بین ( 3هوایی کشوری دارای رژیم دمایی مزیک تقسیمات آب و منطقه از نظر
                                                           

1. Soil moistur stress 
2. Anthesis - Silking Interval 
3. Mesic 
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 80آب و هوایی منطقه در سال زراعی های  باشد پارامترهای اقلیمی و برخی از ویژگی می )نیمه خشک ( 1و رژیم رطوبتی زریک
طبق تقسیم بندی کوپن  ).های ایستگاه هواشناسی میاندوآب براساس داده(آمده است ) 1(در جدول شماره  )سال اجرای آزمایش(

اطالعات هواشناسی در طول دوره آزمایش از  ).1(شود  های خشک محسوب می های نیمه خشک سرد با تابستان جزء اقلیم این محل
رعه آزمایشی از خاک مز. خالصه شده است) 1جدول ( متری محل آزمایش به دست آمده که در 100نطقۀ میاندوآب در فاصلۀ م

  .ارائه گردیده است) 3 و 2جدول(باشد و نتایج تجزیۀ فیزیکی و شیمیایی آن در  نوع لوم سیلتی می
  

  های اردیبهشت تا آبان از  اطالعات هواشناسی در ماه -1جدول 
  1380میاندوآب سال  تگاه تحقیقات کشاورزیایس

  )mm(تبخیر از طشتک تبخیر   %رطوبت نسبی هوا   Cْمتوسط در جه حرارت   ماه

  اردیبهشت
  خرداد
  تیر
  مرداد
  شهریور
  مهر
  آبان

74/16  
11/21  
93/25  
69/27  
9/22  
13/19  
2/17  

29/37  
82/30  
5/28  
58/27  
07/24  
28/29  
18/32  

6/69  
0/158  
9/241  
99/279  
1/296  
0/203  
8/130  

  
  ـ مشخصات فیزیکی خاک مزرعۀ مورد مطالعه2جدول 

 ظاهری جرم مخصوص  بافت خاک  cmعمق خاک 
)g/cm3(  

  FCرطوبت 
  )درصد وزنی(

 W.Pرطوبت 
  )درصد وزنی(

  3/11  7/26  48/1  لوم سیلتی  0 ـ 30
  2/11  1/27  48/1  لوم سیلتی  30ـ 60

  
  طالعه ـ مشخصات شیمیایی خاک مزرعه مورد م3جدول 

  S.Pدرصد اشباع   (%)کربن آلی  dS/m(  pH(هدایت الکتریکی   cm عمق خاک
  50  62/0 9/7  34/1  0 ـ 30
  45  16/0  9/7  36/1  30ـ 60

  

                                                           
1. Xeric 
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   نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی میانگین مربعات صفات-4جدول 

  
 . درصد5 و 1دار در سطوح احتمال   معنیتیب به تر٭  و٭٭

  
   درصد1برای صفات در سطح احتمال ) فاکتور اصلی(میانگین دور آبیاری  مقایسه -5 جدول

  عملکرد  صفات تیمار
)t/ha(   

  وزن هزار
  دانه

ASI   
تعداد دانه در   ارتفاع بوته  طول بالل  )روز(

  ردیف
درصد 

  پوشش سبز
های گل  تعداد شاخه
  تاجی

 A 12،72  A 331،8  C 2،167  A 20،83  A 213،8 A 42،58 A 78،92 A 12،58   روز11دور آبیاری 

  B 10،20  A 320،0  B 2،917 AB 20،33 A 210،0 AB 39،92 B 72،92 AB13،5   روز15دور آبیاری 
 B 9،293  A 309،3 A 3،750 B 19،80 A 199،6 B 37،67 C 68،58 A 14،75   روز19دور آبیااری 

  
   درصد1سطح احتمال برای صفات در ) فرعی فاکتور(آب آبیاری   مقایسه میانگین میزان- 6جدول 

 عملکرد  صفات تیمار
)t/h(   وزن هزار دانه  ASI تعداد دانه در   ارتفاع بوته  طول بالل روز

  ردیف
درصد 

  پوشش سبز
های  تعداد شاخه
  گل تاجی

 A 12،58  A 332،5 C 2،167 A 21،61 A 221،3 A43،25 A 78،50 B 13،33  %100نیاز آبی 
 B 10،87 AB 319،8 B 3،00 A 20،45 B 206،3 AB 40،0  B 73،50 AB 13،42  %75نیاز آبی 
 C 8،76 B 308،7 A 3،667 B 18،90 C 195،8 B 36،92 C  68،42  A 14،08  %50نیاز آبی 

  
  های صفات مورد مطالعه  ضرایب همبستگی- 7 جدول

  
  .باشد  می٪1 و ٪5دار در سطح   به ترتیب همبستگی معنی∗ ∗ و ∗
  

 های کامل تصادفی در چهار تکرار بلوک  با طرح پایۀ1های خرد شده  ذرت در قالب کرت704 راسدر این آزمایش هیبرید سینکل ک
های کامل تصادفی در  های فرعی به صورت بلوک لی و سطوح مختلف نیاز آبی در کرتهای اص دورهای آبیاری در کرت. پیاده شد

                                                           
1. Split plot 
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کاشت با توجه به شرایط جوی و میزان تبخیر و تعرق روزانه با  روز بعد از 45ها حدود دور آبیاری برای کلیۀ تیمار.  شدنظر گرفته
هر دور آبیاری بعد .  روز تا قبل از رسیدگی فیزیولوژیکی اعمال گردید11ـ 19 به فاصلۀ Aهای طشتک تبخیر کالس  استفاده از داده

معی روزانه از طشت، پس از انجام گرفت، میزان تبخیر تج A  میلیمتر تبخیر از طشتک کالس160 ±5و 130 ±5، 100 ±5از 
های مختلف  عامل فرعی میزان. داد میلیمتر، زمان آبیاری را نشان می) 160 و 130 ،100(رسیدن به مقدار مورد نظر برای هر تیمار 

برداری تصادفی از سه قسمت  ، نیاز آبی کامل محاسبه شدۀ گیاه ذرت بود که توسط نمونه)درصد 100 و 75 ،50( آب آبیاری شامل
های زراعی مختلف  مراقبت.  ساعت قبل از آبیاری محاسبه گردید24مختلف هر کرت و تعیین درصد وزنی رطوبت خاک حدود 

 پشته به 6گردید، هر واحد آزمایشی مرکب از  فصل کشت انجام های هرز و غیره در طول شامل دادن کود ازتۀ مورد نیاز، وجین علف
)  بوته در هکتار70000با تراکم  (cm 75ها   و بین ردیفcm 19ها در روی هر پشته  بوته متر بود که فواصل این 7/5×9/4ابعاد 

 برگی فقط 4 - 5 بذر در هر کپه انجام گرفت، بعد از تنک در مرحلۀ 3 به تعداد 22/2/1380کاشت بذور در تاریخ . تنظیم گردید
های تصادفی  بلوک های خرد شده، در قالب یانس طرح کرتآوری اطالعات تجزیۀ وار پس از جمع .یک بوته در هر کپه نگهداری شد

صورت گرفت، همچنین ضرایب  % 5ای دانکن در سطح احتمال  انجام گرفت مقایسات میانگین با استفاده از آزمون چند دامنه
  .  مرحله انجام گرفت3طی ) تجزیۀ علیت(تجزیۀ ضرایب همبستگی . همبستگی بین صفات مورد مطالعه تعیین گردید

باشد که با  اندارد شده با ضرایب علیت میابتدا اثرات مستقیم متغیر مستقل روی متغیر وابسته یعنی ضرایب رگرسیون جزیی است
به   yهای مستقل بر متغیر وابستۀ قیم هر متغیر از طریق سایر متغیراثر غیر مست .برآورد شدند استفاده از ماتریس ضرایب همبستگی

 از با قیمانده یا بخشی اثرات y =(pyi) (rij)  بر متغیر وابستهjمتغیر   از طریقiمتغیر  ر غیر مستقیمثا .صورت زیر محاسبه شد
RPRY گردد از طریق فرمول غیرهای مستقل در سیستم توجیه نمیتغییرات متغیر وابسته که با مت

21   R2.برآورد شدند =−
   . باشد گرسیون چندگانۀ استاندارد شده میهای ناشی از متغیرهای مستقل در مدل ر نسها و کواریا عبارت از مجموع کل واریانس

  
  :بحث نتایج و

اند ولی اثر متقابل  دار روی آنها داشته  دور آبیاری و نیاز آبی اثر معنیها برای صفات مختلف نشان دادکه تقریبا تجزیه واریانس داده
عملکرد دانه، تعداد دانه در بالل و وزن هزار دانه در  مقایسۀ میانگین. دار نشد  صفات معنی آبی برای هیچ کدام ازدور آبیاری در نیاز

 کمتر. بیشتر است)  میلیمتر160 و 130( میلی متراز دو تیمار دیگر 100ردهد که میزان عملکرد دانه در تیما نشان می) 4(جدول 
پایین بودن پتانسیل آب   و)دهی فاصلۀ گرده افشانی، کاکل (ASI در اثر افزایش  ) میلی متر160( بودن تعداد دانه در بالل در تیمار

همچنین کمتر بودن تعداد .  باعث گردید تا عملکرد دانه کمتری نسبت به دو تیمار دیگر به وجود آیدکاهش آب مصرفی خاک و
رسد که عامل اصلی کاهش  به نظر می. طول و قطر بالل دانستدن توان در رابطه با کمتر ش را می  )رمتلیی م160 (دانه در تیمار

های مربوط به دور آبیاری بیشتر و نیاز آبی کمتر، کاهش میزان آب آبیاری مصرف شده و به تبع آن افزایش تنش  در تیمارعملکرد 
ایشی را تحت تأثیر قرار داده و های ز خشکی باشد، به خصوص در مراحل رشد زایشی، کمبود رطوبت خاک به شدت رشد و نمو اندام

از طرف دیگر . گزارش گردیده است) 11(، گرانت و همکاران  )9( ک نتایج مشابهی توسط اِ. باعث کاهش عملکرد گردیده است
 و ASIتوان ناشی از کاهش  را می) در صد نیاز آبی100 میلی متر با 100( افزایش عملکرد در تیمارهای مربوط به دور آبیاری 

 روز 8 در اثر تنش خشکی به بیش از ASIاشاره کردند اگر ) 13(و بویر نیز وستگیت. یش درصد باروری و تولید بهینه دانستافزا
بودن مقدار عملکرد در تیمارهای  کمتر .شود تولید می نیز دانه بدون باللی افزایش یابد تعداد دانه در ردیف بسیار محدود شده و حت

داری در  هش معنیدهد در صورتی که کمبود رطوبت خاک از یک حد معینی بگذرد باعث کا ن میمواجه شده با تنش خشکی نشا
 = r)401/0% (1داری در سطح احتمال  های گل تاجی همبستگی منفی و معنی گردد وزن هزار دانه با تعداد شاخه عملکرد می

این  .های گل تاجی را منفی گزارش نمودند عداد شاخههمبستگی بین عملکرد با ت) 5( نشان داد، بوالنوس و همکاران نیز )7جدول(
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داری باعث کاهش ارزش متفاوت صفاتی مانند  طور معنیه آبیاری و کمبود آب خاک بدهد، که افزایش فاصلۀ  مقایسات نشان می
بور و وی صفات مزاین تغییرات نشان دهندۀ اثرات متفاوت خشکی تنشی بر ر..عملکرد طول بالل، تعداد دانه در ردیف گردیده است

آمده است عالمت و میزان همبستگی این ) 7دولج(ضرایب همبستگی در بین صفات مختلف در .باشد در نهایت بر روی عملکرد می
داری با اکثر  وزن هزار دانه همبستگی معنی. استصفات تحت تأثیر محیط رشد، مرحلۀ رشد و شدت تنش خشکی قرار گرفته 

و  باشد بوالنوس در شرایط کمبود رطوبت می همیت این صفت و نقش مهم آن در تعیین عملکردصفات نشان داد که بیانگر ا
نیز همبستگی بین عملکرد و تعداد دانه در بالل و طول بالل ) 7(داش و همکاران . نیز نتایج مشابهی را گزارش نمودند  )5(همکاران 

همخوانی ) 5( داری نشان داد که با نتایج بوالنوس و همکاران معنیهمبستگی منفی و  ASI عملکرد دانه با  را مثبت گزارش کردند
، کاهش تعداد دانه در ردیف و افزایش همبستگی این صفات با ASIهای خود به افزایش در پژوهش) 13(وستگیت و بویر. دارد

، وزن هزار دانه، طول بالل،  ASIتوان نتیجه گرفت که صفات  می) 7(با توجه به جدول . عملکرد در شرایط تنش آبی تأکید داشتند
توانند تأثیر قابل  کرد در شرایط کمبود رطوبت خاک میعمل در تغییرات تعداد دانه و ردیف، درصد پوشش سبز و عمق دانه

توان تا حدود زیادی از کاهش عملکرد در اثر تنش خشکی  ها می یجه با اصالح این صفات در هیبریدای داشته باشند در نت مالحظه
و  ASI نیز همبستگی بین عملکرد و وزن دانه و تعداد دانه در بوته و ارتفاع گیاه را مثبت و با) 5( بوالنس و ادمیدز .اب نموداجتن

 دهد، های گل تاجی منفی گزارش کردند این همبستگی باال اهمیت پارامترهای گلدهی را در تعیین عملکرد نشان می تعداد شاخه
  .گردد هش شدید عملکرد میکه تنش در این مراحل باعث کا

  
صفاتی که .  آمده است9 و8نتایج رگرسیون گام به گام برای عمکرد دانه در شرایط آزمایش و تجزیۀ علیت مربوط به آن در جداول 

برای مقایسۀ اثرات علیت ضرایب همبستگی فنوتیپی .  بودندASIبعد از تجزیه علیت در مدل نهائی باقی ماندند وزن هزار دانه و 
 دارای اثرات مستقیم قابل توجهی ASIشود هر دو صفت وزن هزار دانه و  فات وارد شده به مدل استفاده گردید، که مالحظه میص

) 9 جدول( نمایند باشند، این دو صفت در مجموع بیشترین تغییرات موجود در عملکرد دانه را توجیه می می عملکرد دانه بر روی
ئی را  اثرات مستقیم و منفی باالASIهای فنوتیپی نشان دادند، صفت   با استفاده از همبستگیدر تجزیه علیت) 7(داش و همکاران

، بنابراین در اثر تنش اعمال شده عامل اصلی افت عملکرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به باشد برروی عملکرد دانه دارا می
تر بهرۀ   کوتاهASIهای اصالحی از گزینش هیبریدها بر اساس  رنامهتوان در ب باشد، پس می  میASIکاهش وزن دانه و افزایش 

استفاده  ها جهت گزینش ارقام مقاوم به خشکی  به عنوان یکی از بهترین شاخصASI از صفت CIMMYTفراوانی جست که در
افزایش  باشد ی میمراحل گرده افشانی و کاکل دهالعاده ذرت به تنش در  نشان دهندۀ حساسیت فوقASI شود گزینش صفت  می

 مستقیم بر عملکرد های گرده و کاهش تعداد دانه در ردیف گردیده است که بطور غیر فاصله سبب عقیم شدن برخی از دانهاین 
گیری کلی  نتیجه .تواند افزایش عملکرد در شرایط تنش را موجب شود  میASIمستقیم بنابراین گزینش غیر گذارد، تأثیر منفی می

ابت جهت تأمین های با دور بیشتر و مقدار آب محدود، به دلیل کمبود آب و افزایش رق که در آبیاری است مایش آناز این آز حاصل
ها، درصد پوشش سبز کمتری نسبت به آبیاری کامل وجود داشت که این امر منجر به کاهش اجزای عملکرد دانه  نیاز آبی بین بوته

 بیانگر ASIو ) اجزای عملکرد( عملکرد با صفات وزن هزار دانه، تعداد دانه در ردیف دار  معنی وجود همبستگی باال و .گردیه است
ریزی آبیاری را در  بنابراین برنامه. باشد می اهمیت این صفات و نقش و مهم آنها در تعیین عملکرد در شرایط کمبود رطوبت خاک

، خصوصاً مراحل زایشی( مرحلۀ حساس کرد که گیاه درصورت محدودیت مقدار آب، با توجه به شرایط محیطی باید طوری تنظیم 
 100 گل تاجی از دور آبیاری ظهور توان تا مرحلۀ زایشی یعنی ر کم آبی نگردد در این آزمایش میدچا) به علت پروتاندر بودن ذرت

نیاز % 100 میلی متر با 100اری باشد از دور آبی را که دوران حساس به کمبود آب مینیاز آبی و از این دوره به بعد % 75متر با میلی
های بیشتری را زیر کشت برده و عملکرد  جوئی شده در مرحلۀ رشد رویشی زمین در نتیجه با مقدار آب صرفه. آبی استفاده نمود

  .گیاه را در کل منطقه افزایش داد
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  139   704اجزای عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس بر عملکرد و های مختلف آبیاری و نیاز آبی سی اثرات رژیمربر

  
  .رگرسیون گام به گام برای عملکرد دانه تحت شرایط آزمایشی - 8جدول

  احتمال  t  خطای استاندارد  ضریب رگرسیون  مدلصفات وارد شده به 
ASI  513/1 -  332 /0  562/4 -  000  

  0/ 003  158/3  0/ 015  0/ 04  وزن هزار دانه
  0/ 935  0/ 082  239/5  0/ 435  عرض از مبدأ

        677 /0 = R2  
  

   ـ تجزیه ضرایب همبستگی فتوتیپی صفات مختلف 9جدول
  .ر مستقیمبا عملکرد دانه به اثرات مستقیم و غی

  همبستگی فنوتیپی  2  1  صفت  شماره
1  ASI  547 /0 -  215 /0 -  **761 /0 -  
  0/ 688**  0/ 379  0/ 31  وزن هزار دانه  2

68 = . /R2  
  اعداد موجود در قطر نشانگر اثرات مستقیم و خارج از قطر نشانگر اثرات غیر مستقیم هستند 

  /01معنی دار درسطح احتمال  **
  

  ایی تجزیه علیتدیاگرام نه-1شکل
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566. /-

  وزن هزار دانه
379+. /  

  عملکرد 

ASI 
547 . /-  
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Abstract 
For evaluation of different irrigation regims on yield and yield component and other traits under drought 
stress of corn (zea mays L). In order, to study the effect of different irrigation regims on yield and yield 
components of corn hybrid (S.c704) an experiment was conducted in agricultural research station of 
Miyandoab during the 2001. Experimental design was split plot based on Randomized Complete Blocks 
(RCB) in four replications. The main plots were three irrigation regims including 100,160,130 mm. 
Evaporation from class A pan. The sub plots were different level irrigation consisting of 100,75,50 
percentage of different level of water requirement. The results showed that grain yield of 100mm is 
significantly greater than 130,160 mm. The yield achieved by 100% water requirement was 275 greater 
than (50%). Lesser kernel per ear and lighter kernels in 160 mm cused reduction in grain yield. Smaller 
length and diameter ears in 50% water requirement. caused reduction of kernel number and reduction of 
kernel size resulted smaller kernels. The effect of three irrigation regims and water requirement on traits 
was significant. The all traits had a significant correlation between yield and yield components. Path 
analysis showed that (ASI) had the greatest negative direct effect on yield and 1000 grain weight had the 
positive direct effect on yield. 
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