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  وراثت پذيري و عملكرد و اجزاي عملكرد هيبريدهاي ذرتبررسي تأثير تنش خشكي بر 
  

  2رحيم ناصري، 1علي اصغر نصراهللا نژاد ، 1قدرت فالحي
   gh.falahi@mail.ilam.ac.irدانشگاه ايالم يگروه زراعت و اصالح نباتات، دانشكده كشاورز1

  اه گلستانعضو هيئت علمي، گروه زراعت و اصالح نبات، دانشگ1
  دانشگاه ايالم يدانشجوي دكتري فيزيولوژي گياهان زراعي،  دانشكده كشاورز2 

  ، گروه زراعت و اصالح نباتات. يايالم، دانشگاه ايالم، دانشكده كشاورز :آدرس
 
  

  چكيده
صورت به1385راعي ذرت آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي شهرستان گيالن غرب در سال ز به منظور بررسي اثر تنش خشكي بر عملكرد

هاي كامل تصادفي با سه تكرار به اجرا در آمد. تيمارهاي آبياري در سه سطح (آبياري نرمال، هاي خردشده در قالب بلوكطرح كرت
هاي تاجي و قطع آب بعداز گرده افشاني كامل و تشكيل جنين) به عنوان عامل اصلي و هيبريدهاي سينگل قطع آب قبل از ظهور گل

 طول در كاهش نيشتريبه عنوان عامل فرعي در نظرگرفته شدند. نتايج نشان داد ب )704 و 700، 647، 666، 582، 500( كراس ذرت

 وزن در كاهش نيشتريب مشاهده شد. در حالي كه در شرايط قطع آب قبل از ظهور گل تاجي دانه عملكرد بالل، دانه در تعداد بالل،

بوده است. از نظر عملكرد دانه مناسب ترين و حساس ترين رقم  ه افشاني كامل و تشكيل جنيندانه در زمان  قطع آب بعداز گرد هزار
بود در حالي كه در شرايط قطع آب بعداز  647و  582هاي تاجي به ترتيب رقمبه تنش خشكي در شرايط قطع آب قبل از ظهور گل

ج وراثت پذيري صفات نشان داد كه تغييرات طول بالل، تعداد بود. نتاي 500و  700گرده افشاني كامل و تشكيل جنين به ترتيب رقم 
رديف دانه، تعداد دانه در رديف، وزن هزار دانه، عملكرد دانه بيشتر تحت تأثير ژنوتيپ بود در حاليكه تغييرات قطر بالل بيشتر تحت 

  تأثير شرايط محيطي بوده است.
  

  .دانه، وراثت پذيري عملكرد، تنش خشكي: كلمات كليدي
  

  مقدمه
تنوع،  به دليلاين گياه  ، در تغذيه انسان و در صنعت نيز رو به گسترش مي باشدرتغذيه دام و طيوذرت عالوه بر امروزه دامنه كاربرد 

، يطيمح طيشرا ريتاث تحت يزراع اهانيگ ردك. عملسازگاري و ارزش غذايي فراوان در رديف بهترين گياهان زراعي قرار گرفته  است
تنش  اما شوند يم محسوب ديتول اهشك مهم عوامل از زنده ريغ و زنده يتنش ها هيلك چه اگر .است آنها متقابل اثر و كييژنت ساختار

 ).Shirinzadeh et al., 2008د (يآ يم شمار به كخش مهين و كخش در مناطق ذرت ديتول نندهك محدود ياصل عوامل از آب مبودك
جه تنش يرد در نتكاهش عملكدرصد 30ه ك يشود، در حاليرد دانه مكاهش در عملكرصد د 53باعث  يتنش آب در زمان گرده افشان
تنش آب در زمان گرده  يا درطول دوره گرده افشانياست و همچنين تنش آب قبل  يدهلكاكبعد از  ياآب در طول دوره سه هفته

 شده و در نتيجه موجب سقط جنين شوند و يانمي حاز آنها تلقي يك هيچ ها شده، يااز تخمك لقاح تعداد كمي ذرت باعث افشاني
شود يها ماهش وزن دانهكباعث  يه تنش آب بعد از گرده افشانك ي). در حالPervez et al., 2004كند (مي بالل دانه كمتري توليد

)Banziger et al., 2002يابند. به علت اهش مي). تعداد دانه در رديف و رديف در بالل تا حدي زيادي به كم آبي حساس بوده ك
يابد و همچنين تعداد دانه در رديف به علت كوتاه شدن بالل نيز كم كاهش قطر بالل درنتيجه كم آبي، تعدادرديف دانه نيز كاهش مي
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ش بررسي تنوع صفات كمي بين هيبريدهاي مورد مطالعه در شرايط تنش و بدون تنش، ين آزمايا ين هدف از اجرايبنابراگردد. مي
و  دستيابي به الگوي مناسب جهت ها و چگونگي وراثت پذيري آن ين ميزان تأثير تنش خشكي بر روي صفات مورد بررسيتعي

  انتخاب براي عملكرد دانه بر مبناي ساير صفات در شرايط مساعد و غير مساعد بوده است.
  

  هامواد و روش
رار در مزرعه كبا سه ت يامل تصادفك يهاكدر قالب طرح بلوخرد شده  يهارتكبه صورت  1385-86ش در سال زراعي ين آزمايا 

 45 ييايو طول جغراف يقه شماليدق 15درجه و  34 ييايتحقيقات كشاورزي شهرستان گيالن غرب، استان كرمانشاه  با عرض جغراف
به ترتيب آبياري نرمال، قطع  )I3و  I1 ،I2ا انجام شد. آبياري در سه سطح (يمتر از سطح در 750و ارتفاع  يقه شرقيدق 48درجه و 

عنوان عامل اصلي و هيبريد هاي ذرت هاي تاجي و قطع آب بعداز گرده افشاني كامل و تشكيل جنين)  بهآب قبل از ظهور گل
)500SC  ،582 SC ، 647SC  ،666SC   ، 700SC  704 وSC  1به ترتيبV  ،2V ،3 V ،4V،5V  6وV  به عنوان عامل فرعي

/. اتمسفر بود) در شرايط تنش انتهايي آبياري تيمارها تا زمان 3دند.آبياري (رطوبت خاك درزمان شروع تنش حدود در نظر گرفته ش
مدت سه هفته قطع گرديد(رطوبت خاك در زمان طور معمول ادامه داشت و بعد از آن آبياري بهها و تشكيل جنين بهتلقيح كامل بالل

ها متر بود. فاصله بوتهيسانت 75متر و به فاصله  اشت به طول نهكف يرد شامل پنج يت فرعرك/. اتمسفر بود). هر 2شروع تنش حدود
روز  6 - 5ن عمل هريامل بذرها اكصورت گرفت و تا سبز شدن  يارياشت آبكمتر در نظر گرفته شد. بعد از يسانت 20ف يرد يدر رو
باراعمال گرديد. بعد از حذف اي  يكل تنش براي همه تيمارها هفتهامل تا مرحله اعماكپس از سبز شدن  ياريد. آبيبار انجام گرديك

ه عملكرد واجزاي عملكرد محاسبه شدند. طول بالل، قطر يعنوان حاشها بهفيرد يبه همراه سه بوته از ابتدا و انتها يناركف يدو رد
انه در بالل (به صورت دستي شمارش گرديد) و وزن ف، تعداد ديف دانه در بالل، تعداد دانه در ردي)، تعداد رديانيه ميدر ناح(بالل

اي برداشت مترمربع با حذف اثر حاشيه مساحت نه دانه براي اين منظور رد نهايي وكدرصد رطوبت تعيين گرديد. عمل14هزار دانه با 
مارها توسط نرم ين تيانگيمسه يمقا قرار گرفت. يل آماريه و تحليمورد تجز SASل داده توسط نرم افزار يه و تحليتجز شد. و بررسي

  . ن انجام گرفتكدان يو بر اساس آزمون چنددامنه ا Mstat-Cافزار 
  

  نتايج و بحث
داشته و باعث كاهش معني دار طول بالل در همه طول بالل  بر نتايج نشان داد كه قطع آبياري قبل از ظهور گل تاجي بيشترين تأثير را 

ح آبياري ديگر شد، در حالي كه در زمان قطع آب بعداز گرده افشاني كامل و تشكيل جنين هيبريدهاي مورد مطالعه نسبت به دو سط
كمترين و  V1تفاوت معني داري در طول بالل هيبريدهاي مختلف ديده نشد. در مرحله قطع آب قبل از ظهور گل تاجي هيبريد 

. علت تاثير كمبود آب بر كاهش طول بالل ناشي از )2بيشترين طول بالل را نسبت به ساير ارقام داشته اند (جدول  V2هيبريد 
است، نياز زيادي به آب دارد، باشد. از آنجا كه بالل بوسيله چند برگ پوشيده شدهحساسيت اين اندام به وجود يا عدم وجود آب مي

بيشتر و تعداد دانه بيشتري هاي هاي طبيعي آن است تا بتواند رديفزيرا رشد طولي و عرضي سريعي داشته وحجم زياد يكي ازويژگي
 پرورده كاهش مواد موجب يده گل مرحله در رسد. تنشدر سطح خود ايجاد كند. بنابراين عكس العمل فوق امري طبيعي به نظر مي

 كمتر يده گل در مرحله يخشك تنش يمارهايت در بالل طول جه،ينت در .گردد يبالل م محور رشد نقصان و بالل به افتهي اختصاص

 را دانه و عملكرد شده ذرت بوته در دانه تعداد شيافزا موجب رايز ر دارد،يتأث دانه عملكرد بر ميمستق ريغ طور به بالل طول. شد

طول بالل با قطر بالل، تعداد رديف در بالل، تعداد دانه در رديف، عملكرد دانه همبستگي مثبت و معني داري  .داد خواهد شيافزا
طور معني داري باعث كاهش قطر بالل هيبريدهاي مورد مطالعه در زمان قطع آب قبل از ظهور گل ). تنش آبي ب3داشت (جدول 

 يبرا ييغذا عناصر ه آب نقش مهمي در تقسيم سلولي وانتقالكنيا به توجه ). با1تاجي نسبت به دو سطح آبياري ديگر گرديد (جدول
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 قطر از يامجموعه و رديگيم لكش اهيگ يشيزا مراحل در بالل قطر هك جاآن رشد دارد و از شيافزا جهينت در و يفتوسنتز مواد ديتول

است. در زمان  افتهي اهشك زين بالل قطر زانيم و آب  ييغذا عناصر به يدسترس اهشك با نيباشد، بنابرايم دانه عمق و بالل چوب
و نسبت به ساير ارقام كمترين قطر بالل را داشته بيشتر تحت تأثير قرار گرفته V4 قطع آب قبل از ظهور گل تاجي قطر بالل هيبريد 

نسبت به ساير هيبريدها كمتر بوده است كه نشان دهنده مقاومت اين رقم به تنش  V2است در حالي كه كاهش قطر بالل در هيبريد 
شرايط آبياري نرمال رطوبتي بوده است. قطع آب بعداز گرده افشاني كامل و تشكيل جنين تأثير معني داري بر قطر بالل نسبت به 

قطر بالل با طول بالل، تعداد رديف در بالل، تعداد دانه در رديف، عملكرد دانه همبستگي مثبت دارد (جدول  ).2نداشته است(جدول
دانه در زمان قطع آب قبل از ظهور گل  هايرديف و كمترين تعداد )5/16(). بيشتربن تعداد رديف هاي دانه در آبياري نرمال3

داد.  ذرت نسبت بالل در ها تخمك يميعق بر يخشك تنش اثر به توان يرا م بالل در دانه تعداد مشخص كاهش نيبود. ا )23/8(تاجي
هاي بالل بهپذير نبوده و به همين دليل تخمدانها امكانوسيله ابريشمافشاني وپذيرش گرده بهپوشاني گردهدرشرايط تنش خشكي هم

 يافشان شود. گردههاي نامنظم در بالل ميهاي ماده ، موجب تشكيل رديفنتيجه عدم تلقيح كامل گلشوند و درطور ناقص بارور مي
 ريسا و تروژنين آب، كمبود مثل يعوامل . رديگ يم صورت يتاج گل ظهور از پس روز چند طور معمول به دگرگشن اهيگ نيا در

به  را بالل در دانه تعداد كاهش علت پژوهشگران از گريد يبرخ .گردند گرده يها دانه تيجمع كاهش توانند سبب يم ييغذا عناصر
اين صفت با تعداد دانه در بالل،  .)Payero et al.,2009(اند  داده نسبت از آن شيپ اي و يده گل زمان در پرورده مواد بودن يناكاف

). تعداد دانه در 3تگي معني دار ندارد (جدول عملكرد دانه همبستگي مثبت و معني دار در حاليكه با وزن هزار دانه هيچ گونه همبس
 .باشدها ميدهي و زمان تشكيل و پر شدن دانهرديف تحت كنترل خصوصيات ژنتيكي و فراهم بودن آب و مواد غذايي در مراحل گل

قطع آب قبل از ظهور گل تاجي بطور يكساني در ارقام مورد مطالعه باعث كاهش تعداد دانه در رديف نسبت به شرايط آبياري نرمال 
شده است در حاليكه قطع آب بعداز گرده افشاني كامل و تشكيل جنين تأثير معني داري بر اين صفت نسبت به آبياري نرمال نداشته 

موقع انجام نشده  افشاني بهها شده كه در نتيجه آن گردهاز ظهور گل تاجي باعث تأخير در ظهور كاكل). قطع آب قبل 2است(جدول
هاي ماده بسيار اندك بوده، كه در نتيجه احتمال هاي زنده براي تلقيح گلرسد كه در اين مرحله تعداد گردهنظر مياست. زيرا به

كه تعداد دانه كمتري دركل بالل تشكيل شود، يا اين كه ممكن است ه باعث گرديدهاست واين پديدتشكيل دانه را به حداقل رسانده
ها بارور شده اما در اثر تنش خشكي سقط شده و در نتيجه دانه كمتري در رديف ودر بالل ايجاد گردد. اين جنين بعضي از تخمدان

اي بستگي واد فتوسنتزي جاري وانتقال مجدد مواد ذخيره). وزن هزار دانه به م3صفت  با عملكرد دانه همبستگي مثبت دارد (جدول 
دارد، همچنين سرعت وطول دوره پرشدن دانه تعيين كننده وزن هزاردانه است. با توجه به نتايج بدست آمده  تغييرات وزن هزار دانه 

رسد كاهش وزن هزار دانه هيبريد در هيچ كدام از سطوح آبياري تفاوت معني داري را نشان نداد در حالي كه به نظر مي V1هيبريد 
V5  نسبت به ساير هيبريدها در مرحله قطع آب بعداز گرده افشاني كامل و تشكيل جنين به دليل كاهش مواد فتو سنتزي و دوام سطح

 رقرا ريتأث تحت با يخشك ). تنش2برگ و توليد ماده خشك بوده كه در نتيجه موجب چروكيدگي دانه وكاهش وزن دانه شد (جدول
 كاهش ياديز زانيم به را پرورده مواد ديزان توليم تواند يم ن،يكالو چرخه يها ميآنز تيفعال كاهش ها، شدن روزنه باز درجه دادن

 ماريت دانه در هزار وزن دار يمعن شود.كاهش كيولوژيزيمقصد ف تيظرف دانه هر وزن كاهش موجب ميمستق طور به ن راهيا داده و از

 نيا در آب كمبود ريداد. تأث نسبت متر،ك وزن با دهكيچرو يها دانه د آمدنيپد به توان يم را دانه پرشدن مرحله در يخشك تنش
عملكرد دانه . شد خواهد ذرت يها دانه يدگيچروك حهينت و در پرورده مواد زانيم اهشك اه،يگ يجار فتوسنتز كاهش مرحله موجب

ظهور گل تاجي نسبت به دو سطح ديگر آبياري بيشتر تحت تأثير قرار گرفته و در  در هيبريدهاي مورد مطالعه در زمان قطع آب قبل از
ها و هاي بالل وكاهش رشد طولي و قطري باللكامل تخمدان همه هيبريدها بطور معني داري كاهش يافت. علت اين امرعدم باروري

 V4زمان قطع آب قبل از ظهور گل تاجي در هيبريد  درنتيجه تعداد دانه كمتر در بالل بوده است. بيشترين كاهش عملكرد دانه در
 مشاهده گرديد در حالي كه اين هيبريد در شرايط آبياري نرمال نسبت به ساير هيبريدها داراي بيشترين عملكرد دانه بوده است كه
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در زمان قطع V3,V4,V6عملكرد دانه  ).2به تنش خشكي نسبت به ساير ارقام مي باشد (جدول نشان دهنده حساسيت زياد اين رقم
آب بعداز گرده افشاني كامل و تشكيل جنين بطور معني داري نسبت به آبياري كامل كاهش يافته كه مي تواند ناشي از كاهش وزن 

نتايج وراثت پذيري صفات نشان داد كه تغييرات طول . هزار دانه وهمچنين عدم باروري قسمت انتهايي بالل (نوك بالل) باشد
) بيشتر تحت تأثير 64/0عملكرد دانه ()، 98/0()، وزن هزار دانه 84/0)، تعداد دانه در رديف(8/0عداد رديف دانه()، ت86/0بالل(

ژنوتيپ بود. اين امر مبين اين مسئله است كه واريانس فنوتيپي اين صفات به نسبت خيلي بيشتري از واريانس ژنتيكي شان در شرايط 
) بيشتر تحت تأثير شرايط محيطي بوده است. بايد به اين نكته توجه داشت 14/0ت قطر بالل(تنش نزول كرده است در حاليكه تغييرا

كه اصالح جوامع براي صفات با وراثت پذيري پايين از طريق گزينش مستقيم دشوار است و برعكس گزينش براي صفاتي كه داراي 
ر وراثت پذيري مي تواند زمينه اي از نتايج مورد انتظار از وراثت پذيري بااليي هستند مفيد مي باشد. به همين دليل است كه مقدا

  گزينش را ارائه دهد.
  
 يريگ جهينت

در زمان قطع آب قبل  دانه عملكرد بالل، دانه در تعداد بالل، طول در كاهش نيشتريب بود آن از يحاك پژوهش نيا جينتا ،يكل طور به 
دانه در زمان قطع آب بعداز گرده افشاني كامل و تشكيل  هزار وزن در اهشك نيشتريب آمد. در حاليكه دست به از ظهور گل تاجي

هاي بوده است. از نظر عملكرد دانه مناسب ترين و حساس ترين رقم به تنش خشكي در شرايط قطع آب قبل از ظهور گل جنين
و  700و تشكيل جنين به ترتيب رقم بود در حالي كه در شرايط قطع آب بعداز گرده افشاني كامل  647و  582تاجي به ترتيب رقم

 لذا .است يخشك تنش به نسبت ذرت مرحله نيتر حساس يگلده كه مرحله گفت توان يم پژوهش، نيا جينتا به توجه بود. با 500

  شود.  انجام مرحله نيا در اهيگ يآب ازين با برابر ياريعملكرد، آب حداكثر حصول يبرا كه داشت دقت ديبا
  
  

  هاي ذرتهيبريد انس عملكرد واجزاي عملكرديه وارييانگين مربعات در تجزمقادير م-1جدول 
 منابع تغيير

  
درجه 
  آزادي

  طول بالل
  

  قطر بالل
  

  دانه هاي تعداد رديف
  

  تعداد دانه در رديف
  

  وزن هزار دانه
  

  عملكرد دانه
  

 ns 0/02 n.s 0/68 n.s 15/1 n.s 183 n.s 0/83 n.s 2/21  2 تكرار
 **313/6 **6156 **3233 **425 **35/1 **258  2  تنش

25/4  4  خطاي كرت اصلي  05/0  79/0  2/42  5/101  71/0  

 **n.s 11/3** 47/7** 4811** 4/79 0/33 **21/6  5  رقم

 **n.s 21/9** 1033* 2/74 2/47 *0/37 **8/4  10  تنش×اثر متقابل رقم 

08/1  30  خطاي كل  15/0  71/0  25/6  486 59/0  

  7/10  9/8  77/8  1/6  7/10  41/6  -  د)ضريب تغييرات (درص

ns ، *و يك درصد بودن در سطح احتمال پنج درصد دار و معني داريب نشانگر غيرمعنيبه ترت**  و  
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  ، مقايسه ميانگين  هيبريدهاي ذرت در سه سطح آبياري بر طول و قطر بالل، تعداد دانه در رديف، وزن هزار دانه، عملكرد دانه-2جدول 
 I1  I2 I3  

 V1 V2 V3  V4  V5 V6 V1 V2 V3 V4 V5  V6  V1  V2  V3  V4  V5  V6  

 15g 18c-e 17ef 21a 19cd 18c-e 9k 14g 14gh 9jk 12hi 11ij 15fg 19bc 17d-f 21ab 18c-e 18c-e  طول بالل
 4ab 2ab 4ab 4ab 4a 4ab 2cd 2c 2de 1e 1de 1de 4ab 4ab 4ab 4ab 4ab 4b  قطر بالل

تعداد دانه در 
  رديف

31e 32de 30e 38ab 40ab 39ab 13f 13f /14 f 13f /12 f /11 f 34c-e 36b-d /33 c-e 32 a-c /38 ab 41a 

-239d  وزن هزار دانه

f

264b-

d

263b-

e 
319a 249c-f 262b-

e

226d-

f

216fg 242d-

f

250c-f 235d-

f 
238d-

f 
221e-

g 
237d-

f 
218fg 294ab 183g 248a-c 

8cd 8cd 9bc 11a 10ab 11a /2  عملكرد دانه ef /3 e 2ef /1 f /2 ef /2 ef /7 d /8 cd /8 d /9 bc /10 ab /9 bc 
: قطع آب I2: آبياري نرمال، I1ندارند.  دارييدر سطح احتمال پنج درصد تفاوت معن مشابه بر اساس آزمون دانكن حروف يدارا يهانيانگيدر هر ستون م -

   و تشكيل جنين: قطع آب بعداز گرده افشاني كامل I3قبل از ظهور گل تاجي، 
  

  همبستگي بين صفات ذرت -3جدول 
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Effect of drought stress on the heritability of yield and yield components of maize hybrids 
Abstract 
In order to evaluate the effect of drought stress on yield of corn hybrids, this study was conducted at Gilan-E-Gharb 
(Iran). A randomized complete block design with split plot arrangement and three replicates was used. Three irrigation 
treatments (Normal irrigation, water cut before the appearance of a crown of flowers and water cut after 
pollination fully and formed embryo) as the main factor and single cross hybrids of maize (500, 582, 666, 
647, 700 and 704) to were considered as sub plots. Results showed a reduction in ear length, number of 
grains per ear, grain yield was observed in terms of water cut before tasseling.The yield most appropriate and 
the most sensitive cultivars to drought stress in terms of water cut before the appearance of flowers crown 
the numbers 582 and 647, while in terms of water cut after pollination fully formed fetus, respectively, 
compared to 700 and 500 respectively. Heritability results showed that changes in ear length, number of 
kernel rows, number of kernels per row, grain weight, grain yield was influenced by genotype, whereas ear 
diameter changes were more influenced by environmental conditions.  
Keywords: stress, yield, heritability. 

 

  وزن هزار دانه  تعداد دانه در رديف  تعداد رديف دانه  قطر بالل  طول بالل  
     **0/84  قطر بالل

    **0/95 **0/73  تعداد رديف دانه
   **0/9 **0/93 **0/89  تعداد دانه در رديف

  0/41n.s 0/15n.s 0/01n.s 0/24n.s  وزن هزار دانه
 0/32n.s **0/96 **0/88 **0/93 **0/9  عملكرد دانه
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