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  چکیده
 الین طی آزمایشی در دو تاریخ 15هاي ذرت،   ارزیابی ژنوتیپ منظور تعیین بهترین شاخص به

در سال ) بدون تنش( مردادماه 5و ) نش گرماتدهی و پرشدن دانه با  انطباق زمان گل( تیرماه 15کاشت 
 کامل هاي در قالب طرح بلوك) منطقه گرمسیري واقع در استان خوزستان( در شهرستان شوشتر1386

نشان رگرسیون گام به گام در شرایط تنش گرما نتایج  .مورد بررسی قرار گرفتتصادفی با سه تکرار 
 اما در شرایط بدون تنش صفات .ود که وارد مدل شدل تنها صفتی بصفت تعداد دانه در بالداد که، 

 4، ها به عامل در تجزیه .ب وارد مدل شدندیترت  دانه بهوزن هزارتعداد دانه در بالل، وزن هکتولیتر و 
ها   درصد از تغییرات کل داده90/82 و 92/81ترتیب  تنش گرما و بدون تنش به در شرایطعامل مستقل 

  ومورفولوژي بالل عامل دوم ، تنش گرما و بدون تنش عامل اول، عملکرددر شرایط. بیین کردندرا ت
 وزن هکتولیتر و درصد بنامدر شرایط تنش عامل چهارم اما  .ند دانه نامیده شدمشخصاتعامل سوم 

 .گذاري گردید  درصد رطوبت بذر، وزن هکتولیتر و عرض دانه نامتنشبدون در شرایط و رطوبت دانه 
در شرایط بدون تنش   وصفت تعداد دانه در باللدر شرایط تنش گرما،   بدست آمدهبا توجه به نتایج

          .بودندهاي ذرت   ارزیابی کننده ژنوتیپصفات بهترین صفات تعداد دانه در بالل و وزن هزار دانه
  

  1اینبرد الینها، تنش گرما، ذرت،  تجزیه به عامل :هاي کلیدي واژه

                                                
 Zahra_khodarahm@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
عملکرد آن در  باشد که سطح کشت و یکی از محصوالت مهم در ایران می ).Zea mays L(ذرت 

در  1390رود سطح کشت آن تا سال  طوري که انتظار می دهه اخیر بطور چشمگیري افزایش یافته است به
عمده تنش گرما یکی از عوامل . )2006چوکان،  (به دو برابر سطح کنونی افزایش یابداستان خوزستان 

چنین افزایشی در سطح کشت و . )2009پور،  خدارحم (ولید ذرت در استان خوزستان استمحدود کننده ت
.  براي مقابله با تنش گرما استم با آن افزایش عملکرد در واحد سطح نیازمند یک برنامه اصالحی مؤثرأتو

انی دهی و پرشدن دانه ذرت موجب عدم همزم ویژه دوره گله تنش گرما در مراحل مختلف رشد و نمو ب
گردد و موجب کاهش تعداد  میبندي  هاي نر و ماده، اختالل در تلقیح و دانه یا همزمانی ناقص ظهور گل

هاي تلقیح شده، کاهش وزن هر دانه و در نهایت کاهش   ح ناقص یا سقط دانهیهاي تولیدي در اثر تلق دانه
   ).2009پور،  خدارحم( گردد تولید می

 درجه 35 روز در دماي 4- 6( که دماي ارزیابی شده مودندن گزارش )1985(جونز و همکاران 
 اذعان داشت )2000(جانسون . شود موجب کاهش در توده دانه ذرت و افزایش سقط دانه می) گراد سانتی

هایی است که هرگز  دلیل تخمک افشانی ناموفق است که آن هم به  گرده،که یکی از دالیل دانه بندي ناقص
لوئر  .باشند ها براي لقاح در نوك بالل هستند و اغلب مستعد براي سقط می ن دانهآخری. اند لقاح نیافته

 ها ظهور کاکل و برد می را از بین کاکل گرما همزمانی بین ریزش گرده و ظهور تنش که بیان نمود) 2006(
. گردد  می سقط دانه به افزایش کچلی در بالل و، در نتیجه منجرممکن است با آزاد شدن گرده مواجه نشوند

گزارش کرده است که از میان صفات مرتبط با عملکرد، صفات تعداد دانه در ردیف بالل، ) 1998(دوانی 
) 2004(باصفا . اند ترتیب باالترین ضریب همبستگی را با عملکرد دانه داشته طول بالل و قطر ساقه بالل به

 هیبرید جدید ذرت 6با عملکرد دانه در تعداد دانه در ردیف و دانه در بالل بین بیشترین همبستگی را 
بیشترین همبستگی عملکرد دانه در هیبریدهاي که گزارش کردند ) 2006(ان کاستخر و چو. دگزارش نمو

زادتوت آغاج و همکاران  .ترتیب با صفات عمق دانه، وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیف بود ذرت به
هاي دیررس ذرت دریافتند که در شرایط بدون تنش در بررسی همبستگی صفات در هیبرید) 2000(

فاصله زمانی بین ظهور گرده و ابریشم خشکی صفات وزن هزار دانه، طول بالل، تعداد دانه در ردیف و 
و در شرایط تنش خشکی در مرحلۀ پرشدن دانه صفات وزن هزار دانه، درصد پوشش سبز،  ASI(1( مادگی

                                                
1- Anthesis Silking Interval  
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 .دار دارند  ردیف و تعداد برگ باالي بالل با عملکرد دانه همبستگی معنیعمق دانه، طول بالل، تعداد دانه در
هاي ساده و رگرسیون گام به گام اعالم کردند که در  با بررسی همبستگی) 2008(شعاع حسینی و همکاران 

شرایط تنش خشکی صفات قطر بالل، تعداد دانه در ردیف و طول بالل و در شرایط بدون تنش درصد 
 .باشند عمق دانه، تعداد دانه در ردیف، ارتفاع گیاه و طول بالل جهت افزایش عملکرد مفید میچوب بالل، 

گزارش کردند که در تجزیه رگرسیون گام به گام صفت متوسط ) 2001(دوست همدانی و رضایی  یزدان
عملکرد بین  درصد از تغییرات 5/91 و به تنهایی گردیدسرعت پرشدن دانه اولین متغیري بود که وارد مدل 

 درصد 8/99پس از آن صفت طول دوره پرشدن دانه اضافه شد و مجموعاً . هیبریدهاي ذرت را توجیه نمود
 الین ذرت با استفاده از 52با بررسی ) 2005( چوکان و همکاران .از تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمودند

 درصد از تغییرات کل را شامل 5/83عاً  مؤلفه اصلی مجمو7هاي اصلی گزارش کردند که  تجزیه به مؤلفه
احمدزاده . ل و بالل و مؤلفه دوم قطر بالل و شکل دانه را نشان دادکمؤلفه اول بیشتر شکل پدان. شدند

ي مربوط به هشت ها دادههاي برگزیده ذرت،  در تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی در الین) 1997(
 در. مورد بررسی قرار داداصلی هاي  لفهؤاز طریق تجزیه به م الین 14شاخص مقاومت به خشکی را براي 

  درصد54/75لفه اول ؤم.  را توجیه نمودندها داده تغییرات کل  درصد99بیش از اول لفه ؤ مدوبررسی این 
نمود و همبستگی باالیی با عملکرد در شرایط بدون تنش و تنش،   را بیان میها دادهتغییرات در ماتریس 

 و نشان داد STI(3( تحمل به تنش و 2)GMP(میانگین هندسی تولید ، 1)MP( انگین تولید میهاي شاخص
 از تغییرات  درصد17/24لفه دوم ؤم. گذاري شد لفه، پتانسیل عملکرد و تحمل به تنش نامؤاز این رو این م

  به تنش حساسیتو TOL(4(  تحملهاي  را توجیه نموده و همبستگی مثبت و باالیی با شاخصها دادهکل 
)SSI(5 احمدي و همکاران . عنوان مؤلفه حساسیت به تنش نامگذاري گردید بنابراین مؤلفه دوم به. نشان داد
 در هیبریدهاي ذرت 6هاي مقاومت به خشکی و استفاده از روش باي پالت نیز در بررسی شاخص) 2000(

 هیبرید ذرت 25با بررسی ) 2005(ان زینالی و همکار. اي نتایجی مشابه نتایج احمدزاده بدست آوردند دانه
 دانه، تعداد دانه در بوته، 300اي گزارش کردند که در تجزیه رگرسیون گام به گام، ارتفاع بوته، وزن  دانه

                                                
2- Mean Productivity  
2- Geometric Mean Productivity  
3- Stress Tolerance Index  
5- Tolerance Index  
6- Stress Susceptibility Index  
1- Biplot 
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 درصد از تغییرات عملکرد دانه را 5/72تعداد روز از کاشت تا ظهور کاکل و تعداد کل برگ در مجموع 
 درصد از تغییرات کل 5/79 عامل مستقل، مجموعاً 7ها نشان داد که  توجیه نمودند همچنین تجزیه به عامل

 40هاي اول و دوم در مجموع  عنوان عامل خصوصیات فنولوژیکی و برگ بالل به. ها را توجیه نمودند  داده
  . درصد از تغییرات را توجیه نمودند

ک و زراعی در تعدادي هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط عملکرد دانه با برخی صفات مورفولوژی
هاي چند  اي در دو شرایط تنش گرما و بدون تنش با استفاده از روش هاي ذرت دانه از اینبرد الین

ها است، تا بدینوسیله، صفات موثر در دو شرایط مذکور شناسایی و  متغیره از جمله تجزیه به عامل
  . تعیین گردد

  
  ها مواد و روش

) خوزستان منطقه گرمسیري واقع در استان( شهرستان شوشتر  در1386این تحقیق در سال زراعی 
 150 دقیقه طول شرقی با 50 درجه و 48 دقیقه عرض شمالی و 2 درجه و 32با مشخصات جغرافیایی 

 15در این بررسی . بافت خاك محل آزمایش از نوع لومی رسی بود. متر ارتفاع از سطح دریا اجرا شد
در ) حقیقات مؤسسه اصالح و تهیه نهال و بذر کرج تهیه شده بودندکه براساس ت(الین برگزیده ذرت 

 مردادماه در دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی با سه 5 تیرماه و 15تاریخ 
افشانی، لقاح و دوره پرشدن دانه به تنش   تیرماه تاریخ کاشتی است که گرده15. تکرارکشت گردیدند

در هر . باشد می) شاهد( مردادماه تاریخ کاشت رایج منطقه 5اید و تاریخ کاشت نم گرما برخورد می
که در روي هر  متر کشت گردید بطوري  سانتی75 متري به فاصله 9در سه خط ) کرت(تکرار، هر الین 

 عدد بذر قرار گرفت و بعد از 2متر ایجاد شد و در هر کپه   سانتی20 کپه با فاصله 45خط کاشت 
کلیه مراحل کاشت و داشت . رگی بوته اضافی حذف و در هر کپه یک بوته نگهداري گردید ب6مرحله 

 روز یکبار 5آبیاري از زمان کاشت تا زمان برداشت طبق عملیات معمول منطقه صورت پذیرفت و 
براساس نتایج . مبارزه با علفهاي هرز توسط وجین دستی در دو مرحله صورت پذیرفت. انجام گرفت
بر ) نیتروژن درصد 46با استفاده از اوره ( خالص  کیلوگرم  نیتروژن30زیه خاك، مقدار آزمایش تج

 نوبت به مقدار مساوي به 3 مترمربعی قطعه آزمایش، به صورت سرك در 3000اساس میزان مساحت 
افشانی تاریخ کاشت تنش  مطلق در زمان گرده  حداقل و حداکثر دماي.فاصله هر یک ماه داده شد

منظور بررسی  به. گراد بود  درجه سانتی30 و 24 درجه سانتیگراد و بدون تنش 45 و 30ب ترتی به
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پس از . عنوان حاشیه در نظر گرفته شد هصفات هر الین از هر کرت آزمایشی خط اول و سوم ب
ر  مت8عنوان حاشیه، از  همتر از باال و پایین هر خط ب رسیدگی فیزیولوژیکی دانه، با در نظر گرفتن نیم

صفاتی .  بوته تصادفی بطور جداگانه برداشت شده و به آزمایشگاه منتقل گردید5 بالل از 5خط وسط، 
تعداد ردیف دانه در بالل، تعداد دانه در ردیف بالل، تعداد دانه در بالل، قطر بالل، قطر چوب : از قبیل

گیري شد،  کولیس اندازهاز تفاضل قطر بالل و قطر چوب بالل تقسیم بر دو که با (بالل، عمق دانه 
و درصد سقط ) وزن یک لیتر بذر(، عرض دانه، قطر دانه، وزن هزار دانه، وزن هکتولیتر )بدست آمد
 متر 8از . هاي برداشت شده از خط وسط نیز به آزمایشگاه منتقل گردید سایر بالل. گیري شد دانه اندازه

 گرم از بذور هر الین 600گیري عملکرد دانه  پس از اندازه. گیري گردید خط وسط عملکرد دانه، اندازه
 ساعت قرار داده شدند پس از خارج کردن بذور از آون 48 درجه سانتیگراد به مدت 76وزن و در آون 

سپس کلیه بذور اولیه هر الین . مجدداً آنها را وزن و به این ترتیب وزن ماده خشک بذور بدست آمد
ها وزن ماده خشک تک دانه بدست  ها به تعداد دانه  دانهشمارش گردید و از تقسیم وزن ماده خشک

 و درصد  2100GAC مدل Dickey Johnدرصد رطوبت بذور با استفاده از رطوبت سنج، . آمد
تجزیه واریانس، . گیري گردید اندازه) 1990حسینی، (پروتئین دانه با استفاده از روش کجلدال 

سلطانی،  (SASافزار آماري  ها با استفاده از نرم املهمبستگی، رگرسیون گام به گام و تجزیه به ع
 درصد 5اي دانکن در سطح احتمال  ها از آزمون چند دامنه براي مقایسه میانگین. انجام گرفت) 1998

 روي عامل 1هاي اصلی و چرخش وریماکس ها با استفاده از تجزیه به مؤلفه تجزیه به عامل. استفاده شد
ها به عوامل مستقل و مختلف با توجه به مقدار ضریب عاملی،   صفتاختصاص.  انجام گرفت2موقت

 5/0ها ضرایب عاملی بزرگتر از  در تجزیه به عامل. ها صورت گرفت بعد از چرخش وریماکس عامل
خواجه (دار براي هر عامل مستقل در نظر گرفته شد  عنوان ضریب معنی صرفنظر از عالمت آنها به

هاي  ي هر یک از عامل ها، ابتدا با توجه به مقدار ضرایب عامل، صفتبراي نامگذار). 1996نوري، 
هاي انتخابی، نامی مناسب براي آن عامل انتخاب  مختلف انتخاب و در نهایت با توجه به ماهیت صفت

  . گردید
  

                                                
1- Varimax 
2- Provisional factor 
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  نتایج و بحث
هـا در مـورد صـفات مـورد مطالعـه، در هـر دو شـرایط بجـز صـفت قطـر بـالل              بین اینبرد الیـن   

 درصـد وجـود داشـت کـه ایـن امـر       5داري در سـطح احتمـال        یط تنش گرما اخـتالف معنـی      در شرا 
هـاي    مقایـسه میـانگین   ). 1جـدول   (باشـد     هـاي مـورد بررسـی مـی        نشان دهندة تنوع بـاال بـین الیـن        

بــا  K166Aو  K166Bهــاي   کــه الیــندهــد مــینــشان ) 3 و2( الیــن در جــداول15صــفات بــراي 
ــانگین عملکــرد  ــنش    کی1638 و 2038می ــد را در شــرایط ت ــزان تولی ــشترین می ــار بی ــوگرم در هکت ل

 کیلــوگرم در هکتــار 3771بــا میــانگین عملکــرد  K3651/2در شــرایط بــدون تــنش الیــن . داشــتند
ــصاص داد   ــود اخت ــه خ ــد را ب ــزان تولی ــشترین می ــن   . بی ــالل الی ــه در ب ــداد دان ــفت تع ــورد ص در م

K166B  ــن ــنش و الی ــرایط ت ــدون K3651/2  در ش ــرایط ب ــه را    در ش ــداد دان ــشترین تع ــنش بی  ت
 در شــرایط بــدون تــنش K3651/1  در شــرایط تــنش و الیــن K166Bو  K18هــاي  الیــن. داشــتند

ــد   ــشان دادن ــولیتر را ن ــشترین وزن هکت ــن . بی ــن    K166Bالی ــنش و الی ــرایط ت در  K166Bدر ش
                        .                 شرایط بدون تنش بیشترین وزن هزار دانه را به خود اختصاص دادند

عملکرد دانـه بـا صـفت تعـداد دانـه در بـالل بیـشترین همبـستگی را نـشان داد                  در این آزمایش    
در رگرسـیون گـام     . نیـز گـزارش گردیـده اسـت       ) 2004(صـفا    این نتیجه در تحقیـق بـا      ). 4جدول  (

ط تـنش وارد  شـود، ایـن صـفت تنهـا صـفتی بـود کـه در شـرای            به گام هم، که بعداً به آن اشـاره مـی          
عملکـرد دانـه بـا صـفات     . مدل شد و در شرایط بدون تـنش اولـین صـفتی بـود کـه وارد مـدل شـد            

ــاده     ــه، وزن م ــالل، عمــق دان ــه، قطــر ب ــف، وزن هــزار دان ــه در ردی ــداد دان ــه، تع ــف دان تعــداد ردی
دار و بـا صـفت درصـد پـروتئین دانـه همبـستگی        خشک دانه و قطر دانـه همبـستگی مثبـت و معنـی          

در شـرایط بـدون تـنش عملکـرد دانـه بـا صـفات تعـداد دانـه در ردیـف                 . دار نشان داد    معنیمنفی و   
دار و بــا صــفت درصــد پــروتئین دانــه همبــستگی منفــی و  و عمــق دانــه همبــستگی مثبــت و معنــی

ــی ــشان داد  معن ــی ). 5جــدول (دار ن ــالل،  ) 1998(در مطالعــه دوان ــه در ردیــف ب صــفات تعــداد دان
در گــزارش . ل بیـشترین همبـستگی را بـا عملکــرد دانـه نـشان دادنـد      طـول بـالل و قطـر سـاقه بــال    

ــفا  ــان     ) 2004(باص ــتخر و چوک ــه اس ــالل و در مطالع ــه در ب ــف و دان ــه در ردی ــداد دان ــفات تع ص
ــا   ) 2006( ــاالیی ب ــستگی ب ــه در ردیــف داراي همب ــه و تعــدا دان ــه، وزن هــزار دان صــفات عمــق دان

  . عملکرد دانه بودند
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صفت تعداد دانه در بالل تنها صفتی بود که وارد مدل رگرسیون ) 6جدول (ما در شرایط تنش گر
توان اذعان داشت که  بنابراین می.  درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمود81گام به گام شد و 

در شرایط بدون تنش . تر است در شرایط تنش گرما انتخاب بر اساس صفت تعداد دانه در بالل مناسب
 درصد از تغییرات 53، صفت تعداد دانه در بالل اولین صفتی بود که وارد مدل شد و )6جدول (

وزن هکتولیتر و وزن هزار دانه بودند که : صفات بعدي در مدل به ترتیب. عملکرد دانه را توجیه نمود
ه گام، با توجه به نتایج رگرسیون گام ب.  درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمودند83مجموعاً 

توان انتخاب را در شرایط بدون تنش بر اساس صفات تعداد دانه در بالل، وزن هکتولیتر و وزن  می
اي گزارش   هیبرید ذرت دانه25با بررسی ) 2005(زینالی و همکاران  .تر دانست هزار دانه مناسب

ه در بالل، تعداد روز از  دانه، تعداد دان300کردند که در تجزیه رگرسیون گام به گام، ارتفاع بوته، وزن 
 درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه 5/72کاشت تا ظهور کاکل و تعداد کل برگ در مجموع 

                             . نمودند
در بررسی همبستگی صفات در هیبریدهاي دیررس ذرت دریافتند ) 2000(زادتوت آغاج و همکاران 

که در شرایط بدون تنش خشکی صفات وزن هزار دانه، طول بالل، تعداد دانه در ردیف و فاصله زمانی بین 
ظهور گرده و ابریشم مادگی و در شرایط تنش خشکی در مرحلۀ پرشدن دانه صفات وزن هزار دانه، درصد 

ه، طول بالل، تعداد دانه در ردیف و تعداد برگ باالي بالل با عملکرد دانه همبستگی پوشش سبز، عمق دان
هاي ساده و رگرسیون گام به گام  با بررسی همبستگی) 2008(شعاع حسینی و همکاران . دار دارند معنی

ط اعالم کردند که در شرایط تنش خشکی صفات قطر بالل، تعداد دانه در ردیف و طول بالل و در شرای
بدون تنش درصد چوب بالل، عمق دانه، تعداد دانه در ردیف، ارتفاع گیاه و طول بالل جهت افزایش 

  .باشند عملکرد مفید می
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بـا سـایر صـفات مـورد مطالعـه در اینبـرد       ) متغیـر وابـسته  ( تجزیه رگرسیونی گام به گام عملکرد دانـه  - 6جدول  
  نشهاي ذرت در شرایط تنش گرما و بدون ت الین

 X1 X2 X3 صفت وارد شده به مدل مرحله  شرایط
خطاي 
 استاندارد

ضریب 
 R2تبیین 

   برايFمقدار 
  ضرائب در معادله

 نهایی

X1( 899/0 -  -  802/0  809/0 075/55(تعداد دانه در بالل   1  تنش گرما ** 

X1( 730/0 -  - 473/1 533/0 843/14(تعداد دانه در بالل  1   * 

X2( 863/0 446/0 - 029/4 714/0 989/14(یتر وزن هکتول 2  تنش بدون ** 

X3( 749/0 655/0 431/0 774/1 829/0 795/17(وزن هزار دانه  3   ** 

  
ــل  ــه عام ــه ب ــایج تجزی ــن نت ــا در الی ــاي ذرت در جــدول  ه ــت )7(ه ــشان داده شــده اس ــن .  ن در ای

ــ  هــا  هدی داجــدول میــزان واریــانس هــر عامــل بــر حــسب درصــد، اهمیــت آن را در تفــسیر تغییــرات کل
ــی ــشان م ــد ن ــا    . ده ــه ب ــت ک ــانس آن صــفت اس ــشی از واری ــده بخ ــشان دهن ــفت ن ــزان اشــتراك ص می

 عامــل مــستقل، 4در شــرایط تــنش گرمــا و بــدون تــنش، در مجمــوع . هــاي مــشترك ارتبــاط دارد عامــل
ــ ــب هب ــل داده 90/82 و 92/81 ترتی ــرات ک ــد از تغیی ــد   درص ــه نمودن ــا را توجی ــر دو . ه ــل اول در ه عام

ـ                 شرایط    درصـد از کـل   32/38 و 04/46ترتیـب    هعملکرد نامیده شـد کـه در تـنش گرمـا و بـدون تـنش ب
در شــرایط تــنش گرمــا صــفات عملکــرد دانــه، تعــداد دانــه در  .هــا را توجیــه نمودنــد واریــانس کــل داده

الل، عمـق دانـه، وزن هـزار دانـه، قطـر دانـه و وزن مـاده خـشک دانـه ضـرایب                           ردیف، تعـداد دانـه در ـب
ــد و عــاملی م ــشان دادن ــت ن ــی  6ثب ــستگی مثبــت و معن ــه همب ــا عملکــرد دان ــر ب دار داشــتند   صــفت اخی

در شرایط بدون تـنش صـفات عملکـرد دانـه، تعـداد دانـه در بـالل، تعـداد دانـه در ردیـف و                    ). 4جدول  (
ــدول     ــق ج ــد و طب ــشان دادن ــت ن ــاملی مثب ــه ضــریب ع ــی 5عمــق دان ــت و معن ــستگی مثب ــا  ، همب دار ب

صـفات درصـد پـروتئین دانـه و درصـد سـقط دانـه ضـریب عـاملی منفـی           . ان دادنـد  عملکرد دانه نیز نـش    
 عملکـرد دانـه بـا صـفت درصـد سـقط دانـه همبـستگی نداشـت و بـا           5نشان دادنـد و بـر طبـق جـدول       

  .دار نشان داد صفت درصد پروتئین دانه همبستگی منفی معنی
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ــاران    ــونز و همک ــایج ج ــه نت ــه ب ــا توج ــسون )1985( ب ــوئر و) 2000(، جان ــا ) 2006( ل ــزایش دم اف
ــه مــی  ــزایش درصــد ســقط دان ــه اف ــی  منجــر ب ــم و همکــاران  شــود از طرف ــق ویلهل ــق تحقی ) 1999(طب

ه ناشـی از مقـدار نـشاسته کمتـر اسـت کـه بـا توجـه بـه اینکـه در غـالت                               افزایش درصد پروتئین در داـن
نـشاسته در بـذور   نشاسته اهمیـت بـه سـزایی دارد عامـل اول باعـث کـاهش درصـد پـروتئین و افـزایش                       

شــاخص مهمــی بــراي ارزیــابی و اصــالح بنــابراین بــاال بــودن عامــل اول در هــر دو شــرایط . شــود مــی
عامــل دوم در شـرایط تــنش گرمــا و بـدون تــنش مورفولــوژي   . آیـد  هــاي ذرت بـه حــساب مــی  ژنوتیـپ 

 در ).7 جـدول (هـا را شـامل شـد      درصـد از تغییـرات داده  18/21 و   63/15ترتیـب    بالل نامیـده شـد و بـه       
هر دو شرایط صفات قطـر چـوب بـالل، قطـر بـالل و تعـداد ردیـف دانـه ضـریب عـاملی مثبـت نـشان                       

در نتیجــه بــا توجــه بــه ســهولت تــشخیص ایــن صــفات بــاال بــودن ایــن عامــل مهــم در هــر دو  . دادنــد
در شــرایط تــنش ) 2008(شــرایط بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد کــه بــا نتیجــه شــعاع حــسینی و همکــاران  

توانـد بـراي افـزایش     بقت دارد، ایـن محققـین نیـز اذعـان داشـتند کـه صـفت قطـر بـالل مـی               خشکی مطا 
ایــن عامــل در . گــذاري شــد عامــل ســوم در هــر دو شــرایط مشخــصات دانــه نــام. عملکــرد مفیــد باشــد

در . هـا را توجیـه کـرد        درصـد از تغییـرات کـل داده        31/14 و   66/11شرایط تنش و بـدون تـنش بترتیـب          
درصـد سـقط دانـه، درصـد پـروتئین دانـه و عـرض دانـه و در شـرایط بـدون تـنش            شرایط تنش صـفات   

ــد   ــه ضــرایب عــاملی مثبــت نــشان دادن ــه، وزن هــزار دانــه و وزن مــاده خــشک دان در . صــفات قطــر دان
شرایط تنش عملکرد دانه بـا صـفات درصـد سـقط دانـه و عـرض دانـه همبـستگی نداشـت و بـا درصـد                  

کـه بـا توجـه بـه مـوارد اشـاره شـده در        ) 4جـدول  (دار نـشان دادنـد        پروتئین دانه همبستگی منفی و معنی     
مورد عامل اول در شرایط بـدون تـنش، پـایین بـودن عامـل سـوم در شـرایط تـنش مفیـد اسـت امـا، بـاال              
بودن ایـن عامـل در شـرایط بـدون تـنش بـا توجـه بـه اینکـه صـفات قطـر دانـه، وزن هـزار دانـه و وزن                     

، 7در عامـل چهـارم در شـرایط تـنش طبـق جـدول       . ، مـدنظر اسـت  ماده خشک دانه همگی مفیـد هـستند   
صفت وزن هکتولیتر ضریب عـاملی مثبـت و صـفت درصـد رطوبـت دانـه ضـریب عـاملی منفـی نـشان                         

ــد  درصــد از تغییــرات کــل داده58/8داد و هــر دو  ــه نمودن ــن . هــا را توجی در شــرایط بــدون تــنش در ای
ض دانـه ضـریب عـاملی مثبـت و صـفت وزن          ، صـفات درصـد رطوبـت دانـه و عـر           8عامل طبق جدول    

هــا را توجیــه   تغییــرات کــل داده09/9هکتــولیتر ضــریب عــاملی منفــی نــشان دادنــد و هــر ســه صــفت  
بــا ). 5جــدول (دار نــشان داد  عملکــرد دانــه بــا صــفت عــرض دانــه همبــستگی مثبــت و معنــی. نمودنــد

رایط تـنش بـاال بـودن آن بایـد     باشـد در شـ   توجه به اینکه وزن هکتولیتر صـفت مناسـبی بـراي سـیلو مـی              



 پور و همکاران  زهرا خدارحم

 46

در شـرایط بـدون تـنش صـفات درصـد رطوبـت بـذر و عـرض دانـه ضـریب عـاملی                 . مدنظر قرار گیـرد   
مثبت اما صفت وزن هکتولیتر ضـریب عـاملی منفـی نـشان دادنـد کـه بایـد پـایین بـودن آن مـدنظر قـرار                    

 عامـل مـستقل، مجموعـاً       7هـا،    گزارش کردنـد کـه در تجزیـه بـه عامـل           ) 2005(زینالی و همکاران    . گیرد
ــل داده 5/79 ــرات ک ــد   درصــد از تغیی ــه نمودن ــا را توجی ــه  . ه ــالل ب ــرگ ب ــوژیکی و ب ــصوصیات فنول خ

چوکـــان و  . درصـــد از تغییــرات را توجیـــه نمودنــد  40هـــاي اول و دوم در مجمــوع   عنــوان عامــل  
زارش کردنـد  هـاي اصـلی گـ     الیـن ذرت بـا اسـتفاده از تجزیـه بـه مؤلفـه      52با بررسـی  ) 2005(همکاران  

مؤلفـه اول شـکل پـدانکل و    .  درصـد از تغییـرات کـل را تبیـین کردنـد          5/83 مؤلفه اصـلی مجموعـاً       7که  
  . شد بالل و مؤلفه دوم قطر بالل و شکل دانه را شامل می

هـا، در   با در نظر گـرفتن همبـستگی صـفات مختلـف بـا عملکـرد دانـه و ویژگـی هـر یـک از عامـل                 
یش عملکـرد دانـه بایـستی در شـرایط تـنش گرمـا بـاال بـودن عامـل اول،                  هاي اصالحی جهت افـزا      برنامه

دوم و چهارم و پایین بـودن عامـل سـوم و در شـرایط بـدون تـنش بـاال بـودن عامـل اول، دوم و سـوم و                       
کـه بـا     گیـري صـفت یـا صـفاتی         سـهولت تـشخیص یـا انـدازه       . پایین بودن عامل چهارم مد نظر قرار گیرد       

بطـوري کـه   . باشـد  نـژادي مـی   هـاي بـه   باشـند، داراي اهمیـت خـاص در برنامـه         عملکرد باال رابطه داشـته      
این صفات بایـستی بـه راحتـی قابـل تـشخیص باشـند و باعـث سـهولت در گـزینش و افـزایش کـارایی                       

بیـشترین عملکـرد دانـه و تعـداد دانـه در بـالل        K166Bنظر بـه اینکـه در شـرایط تـنش، الیـن         . آن گردد 
کــه نتــایج همبــستگی نــشان داد کــه بیــشترین همبــستگی عملکــرد دانــه بــا را داشــت و بــا توجــه بــه این
همچنـین بـا توجـه بـه نتـایج تجزیـه رگرسـیون گـام بـه گـام کـه در                     . باشـد   صفت تعداد دانه در بالل می     

شرایط تنش گرمـا تنهـا ایـن صـفت وارد مـدل شـد و در ضـمن ایـن صـفت ضـریب عـاملی مثبـت در                            
تـوان ایـن صـفت را بـه عنـوان بهتـرین        ل اول مـد نظـر اسـت، مـی       عامل اول نشان داد و بـاال بـودن عامـ          

در شـرایط بـدون تـنش صـفت تعـداد دانـه در بـالل بـا                . شاخص ارزیابی در شرایط تـنش معرفـی نمـود         
. عملکرد دانه بـاالترین همبـستگی را نـشان داد امـا وزن هـزار دانـه بـا عملکـرد دانـه همبـستگی نداشـت                    

انـه در بـالل اولـین صـفت و وزن هـزار دانـه سـومین صـفتی بـود                 در رگرسیون گام به گـام هـم تعـداد د          
هــا صــفات تعــداد دانــه در بــالل در عامــل اول و وزن هــزار  در تجزیــه بــه عامــل. کــه وارد مــدل گردیــد

دانه در عامل سوم ضریب عاملی مثبـت بـه خـود اختـصاص دادنـد و بـاال بـودن هـر دو عامـل مـد نظـر                           
صــفت تعــداد دانــه در بــالل و وزن هــزار دانــه مهمتــرین تــوان نتیجــه گیــري کــرد کــه  پــس مــی. اســت

  . باشند هاي برتر در شرایط بدون تنش می صفات یا شاخص جهت شناسایی ژنوتیپ
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Abstract 

In order to determine the best index for evaluating maize genotypes, 15 maize 
inbred lines were evaluated in two planting dates, 6 July to coincide heat stress 
with pollination time and 27 July as normal planting to avoid high temperature 
during pollination and grain filling period, using a randomized complete block 
design with three replications, in Shushtar city, in 2007. Result showed that in 
stepwise regression analysis for heat stress condition, grain number per ear was the 
single trait that entered in model but, for normal condition, grain number per ear, 
hektolitr weight and 1000 grain weight were entered in model, respectively. Factor 
analysis, for heat stress and normal conditions indentified four independent factors 
which explained 81.92 and 82.90 percent of all variations, respectively. Under 
both, heat stress and normal conditions, first factor yield, second factor ear 
morphology and third factor grain characteristic named. But fourth factor in stress 
condition hektolitr weight and grain moisture percent and in normal condition grain 
moisture percent, hektolitr weight and grain width named. Based on the results, 
grain number per ear under heat stress and grain number per ear and 1000 grain 
weight, revealed as suitable traits which can discriminate maize genotypes. 
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