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، كارشناس ارشد اصالح نباتات (رحيم محمديان  ،) دانشگاه تبريز، كارشناس ارشد اصالح نباتات (پورب بهنام طهماس
  )يزواحدتبر،دانشگاه آزاد اسالمي 

  
  
  

  چكيده
تكرار در  3به منظور بررسي همبستگي فنوتيپي صفات هيبريد هاي مختلف ذرت ،آزمايشي بصورت طرح كرتهاي خرد شده با     

شرايط بدون تنش و تيمار قطع آبياري در مراحل گلدهي و پر شدن دانه در مزرعه آزمايشي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان 
پس از تجزيه داده ها و برآورد ميانگين صفات مختلف هيبريدها،ضرائب همبستگي فنوتيپي براي .شدتبريز به مورد اجرا گذاشته 

تمام هيبريد ها در شرايط بدون تنش خشكي و سطوح مختلف تيمار قطع آبياري در دو مرحله گلدهي و پر شدن دانه برآورد 
ديف دانه و وزن صد دانه و در تيمار قطع آبياري از بطور كلي در شرايط بدون تنش ، گزينش از طريق صفات تعداد ر. گرديد

  . طريق وزن صد دانه براي گزينش هيبريدهاي متحمل به خشكي توصيه مي گردد
  مقدمه
مطالعه در زمينه واكنش گياهان نسبت به كمبود آب و تنش خشكي امروزه بخش وسيعي از مطالعات به نژادي را به خود       

بهترين . تنش خشكي بيش از هر عامل ديگري در ايران رشد و توليد گياهان را كاهش مي دهدهمچنين . اختصاص داده است
راه مقابله با تنش خشكي بطور كلي استفاده بهينه از آب و اصالح گياهان براي افزايش مقاومت به خشكي است و آن 

ح گياهان و افزايش مقاومت آنها به تنش اصال. عبارتست از توانايي گياه براي رشد و توليد مطلوب در شرايط تنش مي باشد
خشكي مي تواند به عنوان يكي از اجزاي مهم يك روش تلفيقي مطلوب براي فائق آمدن بر تنش خشكي در نظر گرفته شود 

ساده ترين اقدامات در اصالح گياهان براي مقاومت به خشكي يا تنش هاي ديگر محيطي استفاده از تنوع ژنتيكي موجود .
ين روش ژنوتيپهاي مختلف در معرض تنش مورد نظر قرار گرفته و آنهايي كه بهتر از همه اين شرايط را تحمل كنند است در ا

الزم بذكر است كه تنش خشكي بر كليه مراحل رشد و نمو گياه به ميزان مساوي اثر نمي گذارد بعضي از . انتخاب مي شوند 
) .  1(در حاليكه برخي ديگر كمتر تحت تاثير قرار مي گيرند مراحل نسبت به افزايش تنش خشكي خيلي حساس هستند

به عالوه ، . شايان ذكر است فنوتيپ يك گياه زراعي نتيجه اثرات متقابل تعداد زيادي عوامل ژنتيكي و محيطي مي باشد 
  ).   4( عوامل محيطي متفاوت همبستگي بين صفات مربوط به عملكرد را تغيير مي دهند
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عملكـرد دانـه   . همبستگي هاي فنوتيپي صـفات مختلـف را در ذرت مـورد بررسـي قـرار دادنـد      )  1993( سينگ و سينگ    
. همبستگي فنوتيپي مثبت با خصوصيات بالل نظير طول بالل، تعداد رديف دانه ، تعداد دانه در رديف و وزن صد دانـه داشـت  

ــ    يدگي همچنــــــين همبســــــتگي فنــــــوتيپي منفــــــي بــــــين عملكــــــرد و پارامترهــــــاي تكامــــــل و رســــ
ارتفاع . رسيدگي فيزيولوژيك مشاهده شد% 50خشك شدن بالل و روز تا % 50گلدهي كاكل ، روز تا % 50نظير روز تا ظهور  

پارامترهاي مربوط به بالل و صفات زراعي نيـز همبسـتگي   . گياه ، بالل و گل تاجي همبستگي فنوتيپي مثبت با عملكرد داشتند
  ).9(مثبت نشان دادند

ارتباط صفات مختلف با عملكرد تك بوته و عملكرد در واحد سطح را بطور جداگانه مورد )  1991( اگارناتشيوا و ج   
همبستگي معني دار و مثبتي با وزن صد دانه ، تعداد دانه در بالل ، تعداد بالل در گياه ) تك بوته(عملكرد . بررسي قرار دادند 

( بوالنس و ادميدز ). 8(رصد وزن خشك دانه به كل بوته داشتو مجموع وزن خشك گياه و درصد وزن خشك گياه و د
ادميدز و ). 6(همبستگي فنوتيپي معني داري بين عملكرد دانه تحت شرايط تنش را با ساير صفات تعيين نمودند)  1996

گي بين در بررسي اثرات تنش خشكي با استفاده از اطالعات جمع آوري شده در طي چندين سال همبست)  1990( همكاران
   ).7(عملكرد دانه و دوره گلدهي را معني دار بدست آوردند

  مواد و روش ها
در اين تحقيق ده رقم هيبريد ذرت از دو گروه زودرس و متوسط رس براساس گروههاي رسيدگي فائو مورد بررسي قرار     

فاكتور . تيمار انجام گرفت 3تكرار و  3آزمايش با استفاده از طرح اسپيلت پالت در قالب بلوكهاي كامل تصادفي با . گرفت
و ) آبياري كامل ، قطع آبياري در مرحله گلدهي و قطع آبياري در مرحله پر شدن دانه( اصلي شامل سطوح مختلف آبياري

در طول اجراي آزمايش در مزرعه صفات به تفكيك در تيمارهاي . فاكتور فرعي شامل ده رقم هيبريد از دو گروه رسيدگي بود
  . به گروههاي زودرس و متوسط رس و در سه تيمار آبياري و دو مرحله تنش اندازه گيري شدند مربوط

  نتايج و بحث
ضرائب همبستگي فنوتيپي صفات مورد مطالعه در شرايط بدون تنش نشان داد كه همبستگي عملكرد تك بالل با صفات  

بيشترين همبستگي مربوط به . مثبت و معني دار بود% 1در سطح احتمال ) 804/0(و وزن صد دانه) 855/0(تعداد رديف دانه
مي باشد يعني تاثير اين صفت در عملكرد تك بالل در شرايط بدون تنش بيشتر از وزن صد دانه ) 855/0(تعداد رديف دانه 

ان هيچ يك از صفات با وزن صد دانه همبستگي مثبت يا منفي معني داري نش. بوده و از اهميت بيشتري برخوردار است
) 743/0( و تعداد برگ زير بالل) 649/0(با ارتفاع بالل ) 744/0(همبستگي هاي صفات تعداد رديف دانه با طول بالل. ندادند

در سطح ) 884/0(مثبت و معني دار و همبستگي هاي صفات تعداد برگ زير بالل با تعداد كل برگ % 5در سطح احتمال 
دانه  100با توجه به نتايج فوق معلوم مي شود تاثير صفات تعداد رديف دانه ، وزن مثبت و معني دار شد، بنابراين % 1احتمال 

  . در شرايط بدون تنش بر روي عملكرد بيشتر بوده و صفات مطلوبي براي عملكرد تك بالل در اين شرايط مي باشد
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  جدول ضرائب همبستگي فنوتيپي صفات در هيبريدهاي ذرت در شرايط بدون تنش

اره
شم

  

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفات

          1 ارتفاع بوته  1

52/0 ارتفاع بالل  2  1        

164/0 تعدادكل برگ  3  701/0 1        

6/0 225/0 - 31/0 تعداد برگ باالي بالل  4  1       

397/0 تعداد برگ زير بالل  5  73/0 * 88/0 *158/0 1      

73/0 332/0 قطر چوپ بالل  6 * 454/0 315/0 387/0 1     

    1 324/0 142/0 132/0 193/0 541/0 106/0 تعداد رديف دانه  7

649/0 543/0 طول بالل  8 * 195/0 039/0 - 266/0 456/0 74/0 * 1   

  1  41/0 683/0 153/0 - 354/0 - 046/0 - 3/0 07/0 - 1/0 وزن صد دانه  9

339/0 - 084/0 354/0 11/0 266/0 - 2/0 عملكرد تك بالل  10  85/0 ** 54/0 81/0 ** 1 

  % 1و % 5به ترتيب معني دار در سطح احتمال  **و  *
ضرائب همبستگي فنوتيپي صفات مورد مطالعه در تيمار قطع آبياري در مرحله گلدهي نشان داد كه هيچ يك از صفات مورد 

) -728/0(دانه در رديف دانه با تعداد  100همبستگي وزن . مطالعه همبستگي مثبت و معني داري با عملكرد تك بالل نداشتند
يعني افزايش تعداد رديف دانه در تيمار قطع آبياري باعث تاثير منفي بر روي وزن . معني دار شد% 5منفي و در سطح احتمال 

تيمار قطع آبياري در مرحله گلدهي باعث خشك شدن دانه هاي گرده . دانه مي شود 100دانه شده و باعث كاهش وزن  100
دانه  100وري را كاهش، درصد دانه هاي پوك را افزايش و در نتيجه در اثر افزايش تعداد رديف دانه وزن شده ، تلقيح و بار

  . دانه كاهش مي يابد 100افت بيشتري پيدا كرده و در نهايت وزن 
  جدول ضرائب همبستگي فنوتيپي صفات هيبريدهاي ذرت در تيمار قطع آبياري در مرحله گلدهي

اره
شم

  
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفات

          1 ارتفاع بوته  1

23/0 ارتفاع بالل  2  1        

134/0 تعدادكل برگ  3  613/0 1        

214/0 - 179/0 44/0 تعداد برگ باالي بالل  4  1       

177/0 تعداد برگ زير بالل  5  67/0 * 75/0 * 483/0 - 1      

71/0 قطر چوپ بالل  6 * 332/0  36/0 166/0 211/0 1     
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    1 202/0 - 004/0 008/0 001/0 044/0 069/0 تعداد دانه رديف  7

519/0 225/0 طول بالل  8  132/0 459/0 - 428/0 69/0 * 286/0  1   

  1  - 581/0 - 374/0 - 583/0 - 447/0 213/0- 338/0 - 299/0 - 122/0 وزن صد دانه  9

- 403/0 - 248/0 - 172/0- 406/0 - 298/0 - 199/0 عملكرد تك بالل  10  344/0 132/0 - 581/01 

  % 1و % 5به ترتيب معني دار در سطح احتمال  **و  *
ضرائب همبستگي فنوتيپي صفات مورد مطالعه در تيمار قطع آبياري در مرحله پر شدن دانه نشان داد كـه همبسـتگي عملكـرد    

ــالل       ــوپ بـ ــر چـ ــر قطـ ــفاتي نظيـ ــا صـ ــالل بـ ــك بـ ــال  ) 814/0(تـ ــطح احتمـ ــه  % 1در سـ ــد دانـ ــا وزن صـ   و بـ
مي باشد يعنـي  ) 814/0(مثبت و معني دار بود و بيشترين همبستگي مربوط به قطر چوپ بالل % 5در سطح احتمال ) 667/0( 

. تاثير اين صفت بر روي عملكرد در تيمار قطع آبياري بيشتر از وزن صد دانـه بـوده و از اهميـت بيشـتري برخـوردار اسـت       
در سـطح  ) 901/0( و تعداد برگ زير بالل با تعداد كـل بـرگ   ) 847/0( ه همبستگي هاي صفات طول بالل با تعداد رديف دان

  و همبســـــــــــتگي هـــــــــــاي صـــــــــــفات تعـــــــــــداد بـــــــــــرگ زيـــــــــــر % 1احتمـــــــــــال 
ــه    ــاع بوت ــا صــفات ارتف ــالل ب ــالل) 632/0(ب ــاع ب ــالل  ) 762/0(و ارتف ــاع ب ــا ارتف ــه ب ــاع بوت ــرگ ) 703/0(ارتف ــداد ب   و تع

وزن صـد دانـه بـا    . مثبت و معني دار بود% 5در سطح احتمال ) 691/0(ل و تعداد كل برگ با تعداد برگ باالي بال) 0675/0( 
بنابراين با توجه به نتايج حاصل مي تـوان گفـت تيمـار قطـع     . هيچ يك از صفات همبستگي مثبت يا منفي معني داري نداشت

شـده و در نهايـت عملكـرد را    آبياري در مرحله پر شدن دانه با تاثير بر روي فتوسنتز برگي باعث كاهش انتقال مواد بـه دانـه   
بنابراين در تيمار قطع آبياري در مرحله پر شدن دانه مي توان هيبريد ها را در اين . نسبت به شرايط بدون تنش كاهش مي دهد

 .آزمايش بر اساس صفات قطر چوپ بالل و وزن صد دانه براي مقاومت به خشكي گزينش نمود

  
  بريد هاي ذرت در تيمار قطع آبياري در مرحله پر شدن دانهجدول ضرائب همبستگي فنوتيپي صفات در هي

اره
شم

  
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفات

          1 ارتفاع بوته  1

70/0 ارتفاع بالل  2 *1        

67/0 تعدادكل برگ  3 *619/0 1        

69/0 09/0 433/0 تعداد برگ باالي بالل  4 *1       

63/0 تعداد برگ زير بالل  5 *76/0 *90/0 **308/0 1      

     1 22/0 - 074/0 135/0 548/0 467/0 قطر چوپ بالل  6

    1 38/0 03/0 074/0 054/0 332/0 524/0 تعداد رديف دانه  7

   1 84/0 17/0 29/0 - 105/0 168/0 421/0 46/0 طول بالل  8
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  1- 07/0- 25/0 35/0 08/0 - 275/0 - 054/0 - 113/0 - 217/0 وزن صد دانه  9

81/0 16/0 - 159/0 054/0 318/0 352/0 عملكرد تك بالل  10 ** 41/0 38/0 66/0 * 1 

  % 1و % 5به ترتيب معني دار در سطح احتمال  **و  *
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