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 چکیده

به منظور  .دارد ذرتدانه  عملکرد اجزای و عملکرد بر متفاوتی اثرات رشد، مختلف مراحل در آب کمبودبروز  

بصورت فاکتوریل در قالب طرح  آزمایشی، تنش کم آبیدر پاسخ به ذرت  هایهیبریدبررسی عملکرد دانه و اجزای عملکرد 

 فاکتورهاایستگاه تحقیقاتی مغان اجرا شد. مزرعه در  0353و  0354دو سال زراعی  طیکامل تصادفی در چهار تکرار 

، 021سینگل کراس  ،011سینگل کراس آب قبل گلدهی و هیبریدهای ذرت  و تنش تنش بدون سطح دو در آبیاری شامل

بر همه  تنش کم آبینشان داد که  هاتجزیه مرکب دادهبودند.  721و سینگل کراس  741اس ، سینگل کر712سینگل کراس 

 2/44درصدی ارتفاع بوته،  7/00داری داشت. تنش کم آبی باعث کاهش صفات بجزء تعداد ردیف دانه در بالل اثر معنی

درصدی تعداد دانه در ردیف بالل گردید.  01درصدی طول بالل و  04درصدی وزن صد دانه،  09درصدی عملکرد دانه، 

نشان داد که عملکرد دانه با ارتفاع بوته، وزن صد دانه، طول بالل و تعداد دانه در ردیف بالل ارتباط صفات همبستگی ساده 

در بیشتری عملکرد  ثباتاز  712و سینگل کراس  021با توجه به نتایج این پژوهش سینگل کراس  ی دارد.دارمثبت معنی

 برخوردار بودند. و تنش کم آبی  بدون تنششرایط 

 

 همبستگی، ، هیبریدهای ذرتتنش کم آبی، عملکرد دانهاجزای عملکرد،  های کلیدی:واژه

 

 

  

mailto:sm.chakherlo@yahoo.com


 6931/  تابستان 7شماره  72نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                               و .... نصراله زاده، محرم نژاد                    61

 

Evaluation of Grain Yield of Maize (Zea mays L.) Hybrides Under Water Limitation 

 
Vahid Nasrollahzade asl1, Sajjad Moharramnejad2*, Mehri Yusefi1, Ali Bandehhagh3,  

Lale Ibrahimi4 

 

 

Received: October 15, 2016    Accepted:  January 17, 2017 

1-Dept. of Agricultural Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran. 

2-Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural and Natural Resources, University of 

Mohaghegh Ardabili, Iran. 

3-Dept. of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran. 

4-Dept. of Plant Protection, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research Center, Moghan, Iran. 

*Corresponding Author: Email: sm.chakherlo@yahoo.com 

 
 

 

Abstract  

         Water deficiency at different growth stages affect maize yield differently. In order to study the response 

of maize hybrids to water stress during pre-flowering stage, a field experiment was carried out as a factorial 

experiment based on complete randomized block design at Moghan Research Station, during 2013 and 2014 

growing seasons. The experimental factors were irrigation with two water deficit conditions, one with 

commonly available irrigation water referred to as control and the other interrupted irrigation before flowering, 

and five maize hybrids (SC600, SC640, SC704, SC720 and SC740).Water deficit stress affected all measured 

traits except number of kernels per ear. Water stress reduced plant height (11.7%), grain yield (22.8%), 100 

grain weight (15%), ear length (12%) and number of kernels per row (10%). A significant correlation indicated 

a strong positive relationship between grain yield and plant height, 100 grain weight, ear length, number of 

kernels per row. According to the results of this two years experiment, SC640and SC704 had been more 

stability under commonly available irrigation and the interrupted irrigation before flowering. 
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 مقدمه

زنده است که  ترین تنش غیرخشکی شایع

شوند. با توجه به افزایش گیاهان زراعی با آن مواجه می

تولید دمای زمین و کاهش بارندگی ساالنه در جهان، 

اهمیت از و دارای پتانسیل عملکرد باال  پایدارارقام 

آمدتر از بهتر و کار. استفاده برخوردار استبسیاری 

 تنش کممنابع گیاهی موجود، شناسایی گیاهان مقاوم به 

ترین راهکارهای کاهش مشکالت تولید مهماز  آبی

 شناسایی عواملخشک هستند.  مناطق شاورزی درک

 تنش کم آبینسبت به  ،گیاهدر و پایداری مقاومت  ایجاد

 در تمقاومو  یتگیری حساساندازه یهاشاخص تعیینو 

  (.4104 ات و همکارانریبگیاه حائز اهمیت است )

ترین گیاهان زراعی از مهم (.Zea mays Lذرت )

م سوم را در بین غالت گندم و برنج مقااز بعد و  بوده

-53در سال زراعی ای . سطح زیر کشت ذرت دانهدارد

ای میزان تولید ذرت دانههزار هکتار و  432حدود  ،0354

 )احمدی و همکاران بودمیلیون تن  00/0 کشور ایران

4102.)  
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 نمو و و رشد بر آب تنش از ناشی سوء آثار

تنش،  شدت تنش، وقوع زمان به بستگی ذرت، عملکرد

 هیبریدهای برتری .دارد گیاه ژنوتیپ و نموی مرحله

 مناسب محیطی شرایطباید در  بالقوه تولید نظر از ذرت

 اگرارزیابی گردد.  هیبرید هر نیازهای رشدی با منطبق و

 شود، کشت محیطی نامساعد شرایط در ذرت گیاه

 معمولی ارقام سازگار به نسبت کمتریعملکرد  هیبریدها

 نامساعد شرایط با افشانیگرده اگر و داشت خواهند

 شود، مقارن (رطوبت کمبود و گرم بادهای) محیطی

)مشاور بود  خواهد ضعف نقطه یک هیبریدها یکنواختی

های رشد گیاهان بعضی از دوره. (4109و همکاران 

بیشترین حساسیت را نسبت به تنش آب دارند. به عنوان 

مثال، تنش آب در زمان گرده افشانی ذرت باعث لقاح 

 یاها شده و در نتیجه دانهتخمک و یا عدم تلقیح  کم تعداد

در بررسی  .(4100)مکومبی و همکاران تولید نخواهد شد 

 مالیم و شدیدی عملکرد آبی تنش (4113) داویدسهاگ و 

 29و  03ذرت مورد مطالعه را به ترتیب  هایدانه هیبرید

( بیان کردند 4109) قبادی و همکاران درصد کاهش داد.

و ، تعداد دانه در هر بالل کاهش آبیتنش که با افزایش 

دانه در بالل( به تیمار  4/213کمترین تعداد دانه در بالل )

تنش رطوبتی موجب . تنش شدید رطوبتی تعلق داشت

بیشترین و  ودار وزن صد دانه گردید کاهش معنی

دانه به ترتیب مربوط به سطوح آبیاری  کمترین وزن صد

تنش کم  شرایط در مطلوب و تنش شدید رطوبتی بود.

 ساقه و برگ ذخایروابسته به  گیاه زایشی ، رشدآبی

مواد  بودن ناکافی دلیل به دانه مناسب تشکیل و عدم بوده

 پیش یا و دانه شدن پر افشانی، گرده زمان در فتوسنتزی

کامان و همکاران (. 4104 امامربانی و باشد )میآن  از

 در رویشی رشد در مرحله خشکی تنش اعمال با( 4100)

 باعث مرحله این در تنش شدید که اعالم کردند ذرت

 خاک، سطح از باللارتفاع  ساقه، ارتفاع دارمعنی کاهش

 خشک پوشش وزن میانگره، و گرهتعداد  برگ، تعداد

خشکی  شدید و مالیم تنش گردد.می بالل طول و بالل

 و برگ ساقه، خشک وزن دارمعنی کاهش باعث

 و برداشت شاخص دارمعنی افزایش و هاشاخساره

هفن  میزان به دانه عملکرد ه وآب شد از استفاده کارآیی

 جزئی کاهش که رسدنظر می به یافت. کاهش درصد

 اثر در رشد رویشی زمان در فیزیولوژیک منبع اندازه

 نشده ودانه  عملکرد افت باعث لزومًا خشکی، تنش

 زمان رشد در ذرت مصرفی آب از مقداری تخصیص

پذیر  امکان دیگر هایزراعت در مصرف برای رویشی

 اعمال خصوص در (4112) کاکیر تحقیقات نتایج است.

 دهدمی نشان ذرت رشد مختلف مراحل در تنش رطوبتی

 بالل تشکیل و دهیکاکل مرحله در تنش رطوبتی که

 مرحله در تنششده و   دانه شدید عملکرد کاهش موجب

 شود.می ماده آذین گل در ظهور تأخیر موجب دهیکاکل

مرحله رشد رویشی باعث افت  در رطوبتی تنش اعمال

 خشکی تنشو  هخشک تولیدی شدماده درصدی  34-42

 در خشک ماده تجمع کاهش باعث دانه پرشدن مرحله در

 گرددمی دانه مؤثر رشد دوره شدن کوتاه باعث و دانه

هدف از این پژوهش مطالعه  (.4101 )نیمسیس و ریتچی

تاثیر کمبود آب بر پایداری عملکرد دانه و اجزای عملکرد 

 زراعی بود.دانه پنج هیبرید ذرت طی دو سال 

 

 هامواد و روش

 0353 و 0354 زراعی سال دو طی تحقیق این 

 استان در واقع مغان کشاورزی تحقیقات ایستگاه در

 27 و شمالی عرض دقیقه 20 و درجه 35 بین) اردبیل

 از متر 91 تا 29 ارتفاع و شرقی طول دقیقه 34 و درجه

خصوصیات فیزیکی و  .شد اجرا( آزاد دریای سطح

-ارایه شده یکشیمیایی خاک محل آزمایش در جدول 

 هواشناسی ایستگاه هوایی و آب آمار است. براساس

 ابانیبی نیمه اقلیم جزء منطقه این آباد، پارس سینوپتیک

 هایتابستان و مالیم هایزمستان دارای بوده، خفیف

 درجه 0/32 متوسط با دما بیشینه. باشدمی گرم

 قهمنط سالیانه بارندگی متوسط و ماه مرداد در سلسیوس

است شده گزارش مترمیلی 9/325 نیز مطالعه مورد

 هواشناسی ایستگاه هوایی و آب آمار براساس .(4)جدول 
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 هایزمستان دارای منطقه این آباد، پارس سینوپتیک

 سطمتو با دما بیشینه. باشدمی گرم هایتابستان و مالیم

 بارندگی متوسط و ماه مرداد در سلسیوس درجه 0/32

 گزارش مترمیلی 9/325 نیز مطالعه مورد منطقه سالیانه

در فاکتوریل آزمایش به صورت  .(4است )جدول شده

کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا  هایقالب طرح بلوک

در دو سطح آبیاری بهینه و قطع در  فاکتور اول شد.

 فاکتور( و 4112 همکاران)دیریرا و مرحله قبل گلدهی 

، سینگل کراس 011ذرت )سینگل کراس  هیبریدپنج  دوم

و سینگل  741، سینگل کراس 712، سینگل کراس 021

 خط چهار شامل آزمایشی کرت هر ( بودند.721کراس 

 در که بود متر 70/9 طول به و مترسانتی 79 فاصله به

 صورت به متر سانتی 02 فاصله به بوته 34 هر خط، روی

 فاصله مترسانتی 79 احتساب با. شد کاشته دستی

 در بوته هزار 79 حدود در کشت تراکم کاشت، خطوط

 ردیف دو حذف از پس محصول برداشت. بود هکتار

 خط هر انتهای و ابتدا از مترسانتی 49 و کرت کناری هر

 به کرت هر وسط خط دو از فقط حاشیه، به عنوان کاشت

  .شد انجام مربع متر 02/2مساحت 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش -1جدول 

 ماده آلی

)%( 

 نیتروژن کل

)%( 

پتاسیم قابل 

 ذبج

(ppm) 

 فسفر قابل جذب

(ppm) 

درصد 

 اشباع

pH 

 خاک
 رس

)%( 

 سلیت

)%( 

 شن

)%( 

 بافت

 خاک

 رسیلومی 07 24 20 2 20 31 2/222 0/1 2/0

 

و رسیدگی  رشد فصل انتهای در بردارینمونه

و  عملکرد عملکرد، اجزای گیریاندازه برای فیزیولوژیکی

 کلیه در بردارینمونه برای. شد انجام ارتفاع بوته ذرت

 ابتدا از متر نیم حذف و کناری ردیف دو با حذف هاکرت

متر مربع  9/2 معادل سطحی انتهای سه ردیف وسط، از و

 01 تعداد و برداشت بر کف صورت به ذرت هایبوته

عملکرد  گیری صفاتاندازه جهت تصادفی طور به بوته

دانه، طول بالل،  هزار وزن شامل دانه، اجزای عملکرد

و تعداد ردیف دانه  ردیف بالل در دانه عمق دانه، تعداد

 اریآم تحلیل و تجزیه .شد بوته انتخاب ارتفاع و( در بالل

 و انجام  SPSSآماری  نرم افزار از استفاده با هاداده

 حداقل اختالف آزمون از استفاده با نیز هامیانگین مقایسه

 .شد انجام درصد پنج احتمال سطح ( درLSDداری )معنی

 

 (1332-33کشاورزی مغان طی دو سال زراعی )میانگین ماهانه دما و بارش در ایستگاه تحقیقات   -2جدول 
 

 ماه

 میزان بارندگی گراد(درجه حرارت )سانتی

 متوسط حداکثر حداقل متر()میلی

0354 0353 0354 0353 0354 0353 0354 0353 

 2/44 2/02 3/04 5/04 5/02 1/02 7/9 7/7 فروردین

 0/07 1/02 3/41 2/02 4/47 7/07 9/03 7/7 اردیبهشت

 0/00 0/00 3/42 0/43 7/30 9/31 5/00 2/00 خرداد

 3/0 1/9 4/42 7/40 5/32 7/34 9/40 7/41 تیر

 1/1 0/00 0/42 2/49 0/39 2/45 7/41 1/40 مرداد

 2/42 5/42 0/49 0/42 7/30 3/31 9/05 5/02 شهریور

 2/24 0/43 1/07 4/07 0/40 7/44 3/04 0/00 مهر

 2/23 7/09 3/00 0/04 0/09 5/00 9/0 3/7 آبان

 2/00 2/27 4/0 7/9 7/2 2/01 0/3 5/1 آذر
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 نتایج و بحث

 ارتفاع بوته

ها اثر تنش و نتایج تجزیه مرکب دادهبا توجه به 

روی ارتفاع بوته هیبرید در سطح احتمال یک درصد 

 هیبرید در سطح× دار بود. همچنین اثر متقابل تنش معنی

)جدول  داری نشان داداختالف معنیاحتمال یک درصد 

باعث کاهش ارتفاع بوته هیبریدهای ذرت آبی (. تنش 3

درصد ارتفاع  79/00باعث کاهش گردید مورد مطالعه 

بوته نسبت به شرایط آبیاری عادی شد. مقایسه میانگین 

که سینگل کراس  حاکی استیبرید ه× اثر متقابل تنش 

بیشترین ارتفاع بوته را در هر دو شرایط به خود  712

 هیبرید در ساقه ارتفاع بودن (. باال0اختصاص داد )شکل 

 عدادت در داشتن هیبرید این ذاتی پتانسیل از ناشی را 712

 نای در بیشتر هایگره میان فاصله و ساقه بیشتر گره

(. ربانی و 4109دانستند )سیدزوار و همکاران  هیبرید

در  آبی تنش( کاهش ارتفاع بوته در تیمار 4104امام )

 4/01حدود را مرحله رشد رویشی نسبت به تیمار شاهد 

های پیشین، از درصد گزارش کردند. طبق نتایج پژوهش

ای هلفشار تورژسانس سلو آبیتنش آنجا که در شرایط 

ل شود، لذا طوکم می یتولید مواد فتوسنتز و ساقه کاهش

وته تحت تاثیر بهای ساقه و در نتیجه ارتفاع میانگره

شیری  ،4104)ربانی و امام  دهدنشان میخشکی کاهش 

در مرحله رشد  تنش کم آبی(. اعمال 4109و بهرامپور 

چرا که  ه ودار ارتفاع ساقه شدرویشی باعث کاهش معنی

له ممکن است موجب آسیب به در این مرح تنش کم آبی

 کاکیر) های بالل در مراحل اولیه رویشی گرددآغازه

عدم تامین آب کافی در مرحله رشد رویشی ذرت، (. 4112

اگرچه تاثیر مستقیمی بر عملکرد نهایی دانه ندارد، لیکن 

بر استقرار بوته، توسعه و رشد ساقه تاثیر گذاشته و 

دهد )پاولو و ش میها را کاهتجمع مواد در این اندام

 (.4112رینالدی 

 

 

 
 

 برای ارتفاع بوته، عملکرد دانه و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت تحت تنش واریانس مرکب نتایج تجزیه -3جدول 

 تغییر منابع
درجات 

 آزادی

 میانگین مربعات

 عملکرد دانه
وزن هزار 

 دانه
 طول بالل

در تعداد دانه 

 ردیف بالل

تعداد ردیف 

 دانه در بالل
 ارتفاع بوته

 ns 21/1 **29/34 **49/39 **59/03 **00/45 ns50/4 0 سال

 10/9 20/1 07/1 50/0 31/3 17/1 0 تکرار/سال

 92/045** 00/20** 37/0** 93/40** 44/524** 44/2** 0 تنش

 ns 02/0 **17/0 *00/00 **33/2 12/21** 05/0** 2 هیبرید

 ns44/1 ns 12/01 **02/00 ns 44/1 ns90/1 ns21/1 0 تنش× سال 

 ns 22/1 **42/34 ns50/0 ns30/1 ns 20/3 ns99/0 2 هیبرید× سال 

 ns 00/0 ns 90/1 ns09/9 **50/013 00/755** 10/7** 2 هیبرید× تنش 

 ns10/1 **42/42 ns40/1 *37/3 ns51/0 ns23/1 2 هیبرید× تنش × سال

 42/0 40/3 00/1 25/1 00/0 02/1 92 خطا

 90/5 01/04 41/01 91/7 09/07 12/47 ضریب تغییرات )%(
ns ،*  باشد.درصد می 0درصد و  9دار در سطح احتمال دار، معنیبه ترتیب غیر معنی **و 
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 در سطوح کم آبی هیبریدهای ذرت ارتفاع بوته  -1شکل 

 .باشند می دارمعنی آماری اختالف فاقد هامیانگین مقایسۀ آزمون اساس بر مشترک حرف دارای هایستون

 

 عملکرد دانه

( 3دول ها )جنتایج تجزیه واریانس دادهبراساس 

بر عملکرد دانه هیبریدهای ذرت رید و هیبکم آبی تنش 

اثر  داشته ودار معنیاثر در سطح احتمال یک درصد 

رید برای عملکرد دانه در سطح احتمال هیب×  تنشمتقابل 

 75/44دار بود. تنش کم آبی باعث کاهش یک درصد معنی

درصد عملکرد دانه هیبریدهای مورد مطالعه نسبت به 

مقایسه میانگین اثر متقابل  گردید. شرایط آبیاری عادی

هیبرید عملکرد دانه ذرت نشان داد که بیشترین × تنش 

 یبریدهای ذرت مربوط به سینگل کراسای هعملکرد دانه

 (. 4بود )شکل  021و سینگل کراس  712

 

 
 آبی کم تنش در سطوح  عمکلرد دانه هیبریدهای ذرت -2شکل 

 .باشند می دارمعنی آماری اختالف فاقد هامیانگین مقایسۀ آزمون اساس بر مشترک حرف دارای هایستون

 

( اظهار کردند که 4119کالمیان و همکاران )

کاهش شدیدتر عملکرد دانه در مورد هیبریدهای میان 

  712کراس  و سینگل 027رس و دیررس سینگل کراس 

آبی وجود دارد. در حالی که در صورت اعمال تنش 
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کاهش کمتری   ،و پر برگ 310هیبریدهای سینگل کراس 

 دهی ودر مراحل گل تنش کم آبی .ندعملکرد دانه داشت در

 0/02و  4/45پر شدن دانه به ترتیب موجب کاهش 

(. 4109شیری و بهرامپور شود )درصدی عملکرد دانه می

در مراحل  تنش کم آبیکاهش عملکرد دانه ذرت در اثر 

ه شدن طول زایشی به کاهش کارایی فتوسنتز و کوتا

(. 4104ریبات و همکاران دوره رشد بستگی دارد )

مرحله  از پس بوته فتوسنتز از دانه بخش وزن بیشترین

 مزرعه مدیریت در بنابراین،. شودمی تأمین دهیگل

 هیدرات ،باشد ها زیادتربرگ مانی سبز دوره طول هرچه

با  آبی تنششد.  خواهد منتقل دانه به بیشتری کربن

پایانی سبزمانی برگ در مراحل کاستن از طول دوره 

-موجب افت شدید تولید مواد پرورده توسط اندام رشد،

 باالی عملکرد(. 4101)اشرف  شودمیهای فتوسنتزی 

دانه  پرشدن مرحله در خشکی تنش اعمال تیمار در دانه

 مجدد انتقال به توانمی را دهیگل در مقایسه با مرحله

محیطی )خشکی(  هایتنش اعمال .نسبت داد پرورده مواد

در را سهم مواد پروده به گیاه در هنگام پر شدن دانه، 

ریبات و ) کندانتقال مجدد در پر شدن دانه بیشتر می

بعد از  تنش کم آبی(. در رابطه با تاثیر 4104همکاران 

( گزارش 4100دهی بر عملکرد ذرت، یان و همکاران )گل

درصد در مقایسه با  02کردند که عملکرد دانه حدود 

( گزارش کردند 4104. ربانی و امام )داشتشاهد کاهش 

تغییرات کمتری نسبت به اعمال  712که سینگل کراس 

که با نتایج این  داشتهدر مراحل مختلف  تنش کم آبی

 در هیبرید این رسدمی نظر بهپژوهش مطابقت دارد. 

 بیشتری مقاومت و عملکرد دارای تنش خشکی شرایط

 هیبریدها باشد. سایر به نسبت

 

 

 

 

 

 وزن صد دانه

بر وزن صد اثرات اصلی سال، تنش و هیبرید 

در سطح احتمال یک درصد دانه هیبریدهای مورد مطالعه 

× و تنش  هیبرید× اثرات متقابل سال و دار بود معنی

ی در سطح احتمال یک درصد داراختالف معنینیز هیبرید 

. همچنین اثر متقابل سه جانبه داشتندصد دانه  برای وزن

سطح در نیز برای صفت مذکور  هیبرید× تنش × سال 

(. مقایسه میانگین اثر 3)جدول  گردیددار معنییک درصد 

هیبرید نشان داد، که × تاریخ کاشت × سه جانبه سال 

دارای بیشترین  712و سینگل کراس  021س سینگل کرا

وزن صد دانه نسبت به سایر هیبریدهای مورد مطالعه در 

هر دو شرایط آبیاری عادی و تنش کم آبی طی دو سال 

 (.2)جدول داشت  زراعی

افت وزن دانه ناشی از تنش آبی نسبت به تیمار 

با تاثیر بر فرایند باز درصد بود. تنش آبی  15/09شاهد 

های چرخه کالوین، ها، کاهش فعالیت آنزیمشدن روزنه

تواند میزان تولید مواد پرورده را به میزان زیادی می

ها کاهش داده و به طور مستقیم موجب کاهش وزن دانه

شود )زالتیو و لبدون )ظرفیت مقصد فیزیولوژیک( می

ار وزن هزار د(. کاهش معنی4100، یان و همکاران 4104

ن توادانه در تیمار تنش آبی در مرحله پر شدن دانه را می

های چروکیده با وزن کمتر نسبت داد )کامان به تولید دانه

(. کمبود آب در این مرحله موجب کاهش 4100و همکاران 

فتوسنتز جاری گیاه، مواد پروده و در نتیجه چروکیدگی 

ه شدن دوره های ذرت خواهد شد. به عالوه، کوتادانه

رشد دانه و در نتیجه زودرسی در اثر تنش کم آبی یکی 

دیگر از دالیل احتمالی کاهش وزن هزار دانه در تیمارهای 

اعمال تنش آبی در مرحله پر شدن دانه است )ریبات و 

( سینگل 4104. در پژوهش ربانی و امام )(4104همکاران 

ای هبیشترین وزن صد دانه را در بین هیبرید 712کراس 

ذرت مورد مطالعه در شرایط تنش کم آبی را داشت و 

هیبریدهای که وزن صد دانه بیشتری داشتند از پتانسیل 

عملکرد دانه و شاخص برداشت باالتری برخوردار بودند.
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 طول بالل

( نشان 3ها )جدول نتایج تجزیه واریانس داده 

 هیبریدهایطول بالل بر  هیبریدتنش و سال، داد که اثر 

و بود دار ذرت در سطح احتمال یک درصد اختالف معنی

در سطح احتمال  طول باللبرای  تنش×  سالاثر متقابل 

طول بالل در شرایط تنش کم  .دار بودیک درصد معنی

درصد نسبت به شاهد )آبیاری عادی( کمتر  01/04آبی 

(، تنش کم آبی 3ها نشان داد )شکل مقایسه میانگین بود.

 بال بالل در هر دو سال زراعی شد. باعث کاهش طو

های داری در سالهیچ اختالف معنی ،آبیاری عادی

 نشد. مشاهده  0354-53زراعی 

 

 مختلف سطوح در میانگین وزن صد دانه و تعداد دانه در ردیف بالل هیبریدهای ذرت -4 جدول

 زراعی سال دو در تنش کم آبی

 تعداد دانه در ردیف بالل وزن صد دانه )گرم( هیبرید سطوح تنش سال زراعی

0354 

 آبیار عادی

1/332 011سینگل کراس  def 3/91 a 

2/309 021سینگل کراس  cd 9/20 b 

5/303 712سینگل کراس  cd 1/20 b 

9/320 741سینگل کراس  cde 9/20 b 

3/427 721سینگل کراس  gh 3/20 b 

 کم آبی تنش

011سینگل کراس   5/423 gh 2/21 bc 

021سینگل کراس   4/304 efg 2/35 bcd 

712سینگل کراس   7/302 egh 1/35 bcd 

741سینگل کراس   9/452 gh 2/35 bcd 

5/450 721سینگل کراس  fgh 4/30 bcde 

0353 

 آبیار عادی

9/322 011سینگل کراس  cde 1/30 bcde 

1/200 021سینگل کراس  a 9/21 bc 

9/420 712سینگل کراس  b 1/32 cdef 

1/204 741سینگل کراس  b 1/34 ef 

2/372 721سینگل کراس  c 4/31 ef 

 تنش کم آبی

011سینگل کراس   9/407 h 0/33 def 

021سینگل کراس   1/451 gh 0/30 ef 

712سینگل کراس   1/421 gh 0/31 ef 

741سینگل کراس   9/407 h 0/30 ef 

9/404 721کراس سینگل  h 1/42 f 

 .باشدمی درصد 9 احتمال سطح در دارمعنی تفاوت عدم نشانگر ستون هر در مشابه حروف



 39                                                                        ( تحت تنش کم آبیL. Zea mays) هیبریدهای ذرت دانه عملکردارزیابی 

 

 
 مقایسۀ آزمون اساس بر مشترک حرف دارای هایطول بالل ذرت )ستون بر آبی کم  سال و سطوح تنش تاثیر -3شکل 

 باشند( می دارمعنی آماری اختالف فاقد هامیانگین

 

( اظهار کردند که تنش 4109ان )سیدزوار و همکار       

با تاثیر  شده وداری در طول بالل آبی باعث کاهش معنی

بر فتوسنتز برگ موجب کاهش تولید مواد پرورده، رشد 

طول بالل به طور غیر  .گرددمیسلولی و طول بالل 

ه در تعداد دان کاهش دانه تاثیر دشته ومستقیم بر عملکرد 

 (.4112خواهد داد )کاکیر  کاهشبوته ذرت عملکرد دانه را 

تنش کم گزارش کردند که ( 4119کالمیان و همکاران )

  دار طول بالل ذرت شد.باعث کاهش معنی آبی

 

  تعداد دانه در ردیف بالل

نشان  هادادهنتایج حاصل از تجزیه واریانس 

داد که اثرات اصلی سال، تنش و هیبرید در سطح احتمال 

بر تعداد دانه در ردیف بالل هیبریدهای ذرت درصد  پنج

اثرات متقابل دو جانبه برای  بود.دار معنیمورد مطالعه 

(. مقایسه میانگین 3دار نبود )جدول صفت مذکور معنی

هیبرید نشان داد، که × تاریخ کاشت × سال اثر سه جانبه 

به ترتیب  741و سینگل کراس  011سینگل کراس 

 بیشترین و کمترین تعدا دانه در ردیف بالل داشتند

درصد تعدا دانه در  2/01آبی باعث افت (. تنش 2)جدول 

ردیف بالل نسبت به شرایط آبیاری عادی در هیبریدهای 

ش تعداد دانه در بالل این کاه گردید.ذرت مورد مطالعه 

ها در بالل بر عقیمی تخمک آبیتنش توان به اثر را می

 افشان بهافشانی در این گیاه دگر گردهنسبت داد. گرده

-تاجی صورت می طور معمول چند روز پس از ظهور گل

روژن و سایر عناصر گیرد. عواملی مثل کمبود آب، نیت

ده گردند رگهای د سبب کاهش جمعیت دانهتوانغذایی می

ریبات و همکاران ، 4101، اشراف 4104ربانی و امام )

(. کاهش تعداد دانه، به دلیل کاهش ظرفیت مقصد 4104

 آبی نشت داشته وفیزیولوژیک اثر مستقیم بر عملکرد دانه 

طی مرحله گلدهی موجب افت شدید در تعداد دانه خواهد 

ها، شد. در هیبریدهای مقاوم، با خروج سریع کاکل

ها و باروری با پیدایش کاکل ها گردهمزمانی ظهور دانهه

در نتیجه،  و ها، میزان کچلی در بالل کاهشانهزیادتر د

، تعداد دانه در ردیف بالل افت کمتری آبی تنشدر شرایط 

 (.0559یابد )بوالنوس می

 

 تعداد ردیف دانه در بالل

براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب  

سال تحت تاثیر صفت تعداد ردیف دانه در بالل ها، داده

پنج درصد یک و در سطح احتمال  به ترتیبو هیبرید 

اثرات متقابل دو جانبه و سه جانبه . قرار گرفتدار معنی

ود دار بغیر معنیبرای تعداد ردیف دانه در بالل در 

نشان داد که سینگل کراس  هامقایسه میانگین(. 3)جدول 

ی بیشترین تعداد دانه در دارا 021و سینگل کراس  712

 این بر کم آبی تیمارهایعدم تاثیر  (.2)شکل  بودندبالل 

 از جزء این نسبی ثبات دهندة نشاندر این تحقیق صفت 
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 نهایی است. تعداد محیطی مقابل تغییرات در دانه عملکرد

و  هدش تعیین اجزا سایراز قبل  ،در بالل دانه ردیف

احتماال در مرحله تعیین تعداد ردیف در بالل رقابت 

چندانی بین مقصدهای فیزیولوژیک برای دریافت مواد 

اثر تیمارهای مورد  بو به این ترتی اردپرورده وجود ند

است داری در این صفت ایجاد نکردهمطالعه تغییر معنی

 (.4104)چن و همکاران 

 

 همبستگی صفات 

بررسی همبستگی ساده صفات نشان داد که  

عملکرد دانه با صفات ارتفاع بوته، وزن صد دانه، طول 

-بالل و تعداد دانه در ردیف بالل همبستگی مثبت و معنی

 ینیز همبستگ که دیگر محققیننتایج (، 9دار داشت )جدول 

را تایید دانه در ردیف طول بالل و تعداد عملکرد دانه با 

، شیری و همکاران 4104فر نی و منیری)موم اندکرده

4100.)  

 

 
-میانگین مقایسۀ آزمون اساس بر مشترک حرف دارای هایمیانگین تعداد ردیف دانه در بالل هیبریدهای ذرت )ستون -4شکل 

 باشند( می دارمعنی آماری اختالف فاقد ها

 

 

تنش ( در بررسی اثرات 4102خاکسار و همکاران ) مادح

بر عملکرد و اجزای عمکلرد در ذرت در شرایط  کم آبی

تنش نشان دادند که صفت طول بالل با عملکرد دانه 

 سیدزوار و همکارانداری دارد. ارتباط مثبت معنی

( در بررسی همبستگی صفات و تجزیه علیت 4109)

تنش نشان دادند که صفات ط عملکرد دانه ذرت در شرای

الل، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه و وزن تعداد ب

داری با عملکرد دانه دارد. با افزایش ارتباط معنیصد دانه 

ه ک یافتهطول بالل، تعداد دانه در هر ردیف بالل افزایش 

این موضوع اثر مستقیم در باال رفتن عملکرد دانه دارد 

بیرگی و  آشفته (. در پژوهش4112اکا و همکاران )نام

که عملکرد دانه  مشخص گردید (4100همکاران )

داری با صفات ارتفاع بوته، طول همبستگی مثبت معنی

بالل و تعداد ردیف دانه در بالل دارد  که با نتایج بدست 

 آمده از این پژوهش مطابقت دارد.
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 گیری کلینتیجه

 تنش کم آبیدو سطح  در آزمایش این نتایج

که قطع آبیاری قبل  داد نشان آبی()آبیاری عادی و تنش 

 75/44درصد ارتفاع بوته،  79/00از گلدهی باعث کاهش 

 01/04درصد وزن صد دانه،  15/09درصد عملکرد دانه، 

درصد تعداد دانه در ردیف  21/01درصد طول بالل و 

بالل نسبت به حالت آبیاری در هیبریدهای ذرت مورد 

 021و سینگل کراس  712 سینگل کراسمطالعه شد. 

بیشترین مقدار ارتفاع بوته، عملکرد و اجزای عملکرد دانه 

از لحاظ  .را طی دو سال زراعی به خود اختصاص دادند

ارتفاع بوته، وزن همبستگی ساده عملکرد دانه با صفات 

تعداد دانه در ردیف بالل همبستگی  الل وصد دانه، طول ب

 .داشت یدارمثبت و معنی
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 ردیف بالل
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