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 چکيده

 ظاهری ساختار و کمی صفات برای ایدانه ذرت جدید )هیبرید(های دورگ تنوع ارزیابی منظور به

 چهار با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در ذرت کراس سینگل رگدو هفده )مورفولوژیک(،

 پایة بر هاعامل به تجزیه از آمده دست به نتایج شدند. کشت شاهرود کشاورزی تحقیقات مرکز در تكرار

 هم از مستقل عامل پنج کفایت بیانگر اصلی هایمؤلفه به تجزیه طریق از مشخصه های ریشه استخراج

 تبیین را هاداده کل تنوع از درصد 11/13 مجموع در که بود شده گیریاندازه صفت شانزده برای

 های ویژگی عامل عنوان با ترتیب به گرفتند بر در که صفاتی ترینمهم به توجه با هاعامل .ندکرد

 عامل و بالل اندازة عامل بالل، )تیپ( نوع عامل دانه، عملكرد با مرتبط عامل بالل، و بوته ظاهری

 هاداده های تغییرپذیری از درصد 1/11 مجموع در دوم و اول های عامل گرفتند. نام اقتصادی كردعمل

 و عملكرد اجزای و عملكرد بیشترین دارای عامل دو این نظر از که BC666 دورگ و شدند شامل را

 لحداق روش با ایخوشه تجزیة شد. معرفی برتر دورگ عنوان به بود، متوسط ارتفاع های ویژگی

 از آنها تفاوت و هاگروه صفات میانگین محاسبة داد. قرار گروه چهار در را ها دورگ ،Ward واریانس

 ،ZP434، CISKO دورگ چهار شامل که اول گروه های دورگ که داد نشان ها دورگ کل میانگین

BC666 و KOSS444 كردعمل اجزای و عملكرد جمله از ارزیابی مورد صفات از بسیاری نظر از بود 

 توجه مورد پرمحصول های دورگ عنوان به توانندمی و دارند هاگروه دیگر به نسبت باالتری ارزش دانه

 تجزیة از ناشی گروه چهار وجود فرض با فیشر خطی روش به تشخیص تابع تجزیة گیرند. قرار

 درستی که ددا نشان و کرد بندیدسته گروه چهار در باردیگر را ارزیابی مورد های دورگ ای،خوشه

 نیز المبدا ویلكس آمارة با چندمتغیره واریانس تجزیة بود. درصد 31 ایخوشه تجزیة از ناشی بندیگروه

 این از آمده دست به نتایج مجموع در داد. نشان آمده دست به گروه چهار بین را داریمعنی تفاوت

 چهار و دارد وجود شده ارزیابی ذرت های دورگ بین در زیادی بسیار تنوع که بود آن بیانگر ارزیابی

 شرایط در کشت برای پرمحصول های دورگ عنوان به KOSS444 و ZP434، CISKO، BC666 دورگ

 شدند. پیشنهاد شاهرود شهرستان همانند هوایی و آب

 

 واریانس ةتجزی ای،خوشه ةتجزی تشخیص، تابع ةتجزی ها،عامل به تجزیه كليدي: هايواژه

 .ذرت یها دورگ چندمتغیره،
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 مقدمه

 در موجود ژنتیکی تنوع میزان از شناخت و آگاهی

 منابع کارگیری هب برای ذرت های(هیبرید) دورگ

 در استفاده برای مطلوب (پالسم ژرم) توارثی ذخایر

 تولید .دارد باالیی اهمیت نژادیبه هایبرنامه

 با والدینی بین تالقی و مطلوب صفات با هایی دورگ

 برتری دورگ با هایی دورگ بیشتر نتیکیژ ةفاصل

 Camussi (1979) کند.می تولید را باالتر (هتروزیس)

 صفت هجده پایة بر را ایتالیا ذرت جمعیت 471 شمار

 و بررسی فیزیولوژیک و (رفولوژیکوم) ظاهری ساختار

 کانونی متغیرهای از هاجمعیت بندیگروه برای

 34 که نیکانو متغیر سه کمک به و کرد استفاده

 تبیین را صفات کل های تغییرپذیری از درصد

 داد. قرار گروه هشت در را جمعیت 471 کردند، می

Khattree & Naik (2000) از که کردند گزارش 

 کانونی تشخیص تابع ةتجزی از آمده دست به اطالعات

 زیر به ها رقم و هاتوده بندیگروه برای توانمی

 آنها درون زیادی همانندی که ترکوچک های گروه

 .Choukan et al  .کرد استفاده باشد، داشته وجود

 بندیگروه و ژنتیکی تنوع ارزیابی منظور به (2005)

 هایبرنامه در استفاده مورد ذرت های(الین) رگه

 چهل نظر از سال دو مدت به را رگه 51 ذرت، اصالح

 به تجزیه انجام با و بررسی ظاهری ساختار صفت

 اصلی ةمؤلف هفت که کردند گزارش اصلی هایمؤلفه

 هاداده کل های تغییرپذیری از درصد 5/33 مجموع در

 و (پدانکل) دمگل شکل اول مؤلفة شدند. شامل را

 نآنا شد. شامل را دانه شکل و بالل قطر دوم ةمؤلف

 هایداده پایة بر ایخوشه ةتجزی کمک به همچنین

 قرار متفاوت گروه چهار در را هارگه استانداردشده،

 ةتجزی با آمده دست به بندیگروه تأیید ضمن و دادند

 بودن مخروطی شاخص صفات ترتیب به تشخیص، تابع

 ردیف شمار پرچم، برگ از خارج دمگل درازای بالل،

 سطح و درازا و پرچم برگ سطح و درازا بالل، در دانه

 گروه این انجام برای صفات ترینمهم را بالل برگ

 منظور به Choukan et al. (2008) .ندکرد عنوان بندی

 تحمل بررسی و خشکی به تحمل هایشاخص ارزیابی

 ةتجزی از تنش مختلف سطوح به ذرت دورگ پانزده

 تنش شرایط در را ها رقم و ندکرد استفاده ایخوشه

 شش به شدید خیلی تنش در و گروه پنج به مالیم

 در Khayatnezhad et al. (2010) .کردند تقسیم گروه

 نمون ژن روی اصلی، هایمؤلفه ةبرپای عاملی ةتجزی

 آبی و خشکی تنش شرایط در ذرت های )ژنوتیپ(

 از درصد 31/34 مجموع در عامل پنج که دادند نشان

 اول عامل کردند. تبیین را هاداده کل های تغییرپذیری

 خود به را واریانس کل از درصد 34/41 تنهایی به

 بزرگ عاملی های یب ضر لدلی به که داد اختصاص

 بالل، در دانه شمار ردیف، در دانه شمار صفات برای

 عامل شد. نامیده عملکرد ،عامل عملکرد و دانه وزن

 خود به را واریانس کل از درصد 63/43 نیز دوم

 شناسی پدید یا گذار های ویژگی عامل و داد اختصاص

 که ندکرد بیان همچنین نآنا گرفت. نام (فنولوژی)

 577 وزن پایة بر خشکی شرایط در هانمون ژن ینشگز

 Ashofte Beiragi et al. (2011) .است سودمند دانه

 دو در را ذرت ایرانی و خارجی تجاری دورگ هیجده

 هایمؤلفه به تجزیه با و بررسی مختلف کاشت تاریخ

 ةمؤلف چهار اول کاشت تاریخ در که دادند نشان اصلی

 چهار دوم کاشت تاریخ در و درصد 35/43 اول اصلی

 های تغییرپذیری از درصد 65/43 اول اصلی ةمؤلف

 با ایخوشه ةتجزی .ندکرد تبیین را هاداده واریانس

 را ارزیابی مورد های دورگ نیز ward روش از استفاده

 کشت تاریخ در و گروه چهار به اول کشت تاریخ در

 & Khodarahmpour .کرد تقسیم گروه سه به دوم

Choukan (2011) در ژنتیکی تنوع شناخت منظور به 

 شرایط در ذرت (اینبرد) آمیخته خویش ةرگ پانزده

 با توانستند مختلف کاشت تاریخ دو در گرما تنش

 دو هر در را هارگه ،ward روش به ایخوشه ةتجزی

 هر در سوم گروه کنند. بندیدسته گروه سه در شرایط

 شمار عملکرد، یباال مقادیر داشتن دلیل به شرایط دو

 پایین مقادیر و دانه خشک ةماد وزن بالل، در دانه

ASI و دانه پروتئین درصد دانه، ریزش درصد
 )فاصلة 4

 در استفاده برای کاکل( ظهور تا افشانی گرده ةمرحل

 گرما تنش شرایط در بود. ارزشمند اصالحی هایبرنامه

 هایرگه ةبهین شرایط در و سوم و دوم گروه های رگه

                                                                               
1. Anthesis Silking Interval 
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 منظور به هاتالقی در استفاده برای سوم و اول روهگ

 داده تشخیص مناسب صفات، در بیشتر تنوع ایجاد

 تحقیقی در Ashofteh Beiragi et al. (2012). شدند

 تجاری دورگ سه و خارجی جدید دورگ پانزده روی

 اصلی هایمؤلفه ةتجزی و مختلف کاشت تاریخ دو در

 چهار زودهنگام کاشت تاریخ در که گرفتند نتیجه

 را هاداده واریانس درصد 43 توانست اصلی ةمؤلف

 ةمؤلف چهار ،تأخیر با کاشت تاریخ در اما کند تبیین

 نتایج کرد. تبیین را هاداده واریانس درصد 33 اصلی

 درصد 3/43 عامل چهار که داد نشان هاعامل به تجزیه

 املع پنج و زودتر کاشت تاریخ در را هاداده واریانس از

 با کاشت تاریخ در را هاداده واریانس از درصد 3/33

 هجده ایخوشه ةتجزی مبنای بر ند.کرد تبیین خیرأت

 در و گروه چهار در زود کاشت تاریخ در ذرت دورگ

 زرگب و اصلی گروه پنج در تأخیر با کاشت تاریخ

 صفات Khodarahmpour (2013) شدند. بندیگروه

 دو در را ذرت هایرگه آمیختة خویش ظاهری ساختار

 تنش بدون و مختلف سطوح با خشکی تنش شرایط،

 ارزیابی دانه شدن پر و افشانیگرده ةمرحل در خشکی

 اصلی هایمؤلفه ةپای بر هاعامل به تجزیه با و کرد

 ،37/57 ترتیب به مستقل عامل سه که داد نشان

 هاداده کل های تغییرپذیری از درصد 14/43 و 33/34

 صفات و عملکرد اجزای دانه، عملکرد .ندکرد نتبیی را

 عامل دومین گرفتند. قرار اول عامل در پدیدشناختی

 سومین و گیاه ارتفاع و بالل ظاهری ساختار شامل

 عامل در بود. بالل قطر و دانه های ویژگی شامل عامل

 بالل در دانه شمار و دانه پرشدن ةدور صفات اول

 و باال همبستگی یلدل به و داشت مثبت عاملی ضریب

 توانندمی خشکی تنش شرایط در دانه عملکرد با مثبت

 & Valizadeh باشند. سودمند عملکرد افزایش برای

Bahrampour (2013) ذرت جدید دورگ دوازده شمار 

 گروه دو در ward روش به ایخوشه ةتجزی ةپای بر را

 اب را آمده دست به بندیگروه درستی و دادند قرار

 .Tanavar et al .ندکرد تأیید ،تشخیص تابع آزمون

 از ذرت دورگ سیزده ژنتیکی تنوع بررسی با (2014)

 روش به ایخوشه ةتجزی و ظاهری ساختار صفات نظر

UPGMA، بندیدسته بزرگ گروه چهار در را آنها 

 نشان اصلی هایمؤلفه ةتجزی در همچنین .ندکرد

 کل درصد 43/36 اول ةمؤلف دو که دادند

 و تبیین را ظاهری ساختار هایداده های یرپذیریتغی

 ةتجزی از ناشی بندیگروه اول ةمؤلف دو پالت بای

 پژوهش، این از هدف کرد. تأیید نیز را ایخوشه

 دورگ هفده زراعی و ظاهری ساختار صفات بررسی

 ها،عامل به هتجزی از استفاده با تا بود ذرت جدید

 بر افزون صتشخی تابع ةتجزی و ایخوشه ةتجزی

 بر آنها بندی  گروه و ها دورگ بین تنوع میزان ارزیابی

 با پرمحصول های دورگ بتوان ،یانسهم پایة

 برای و شناسایی را مناسب ظاهری ساختار های ویژگی

 هایبرنامه در استفاده یا و منطقه در مستقیم کشت

  .کرد معرفی ذرت نژادیبه

 

 هاروش و مواد

 به ایدانه ذرت دورگ هفده ،پژوهش این گیاهی مواد

 ،KSC704، KSC700، ZP599، BC504 های نام

BC666، ZP434، BC678، BC404، NS540، 

OSSK444، OSSK499، OSSK590، KOSS444، 

CISKO، CONVENTRY، MAVERIK و 

PONCHO و تنوع میزان بررسی برای که بود 

 تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در آنها، بندی گروه

 شاهرود کشاورزی تحقیقات مرکز در تکرار ارچه با

 کاشت ردیف دو شامل آزمایشی کرت هر شدند. کشت

 37 هاردیف بین ةفاصل که بود متر 4 طول به

 17 هاردیف روی هابوته بین ةفاصل و متر سانتی

 بستر سازی آماده از پس شد. گرفته نظر در مترسانتی

 477 اوره، کود هکتار در کیلوگرم 157 کاشت،

 در کیلوگرم 477 و آمونیوم فسفات هکتار در کیلوگرم

 مخلوط خاک با دیسک کمک با پتاسیم سولفات هکتار

 ضدعفونی از پس 4335 خرداد 13 در بذر کاشت .شد

 عمق به شیارهایی در درصد 1 تیرام کربوکسین سم با

 داشت عملیات شد. انجام هاپشته روی مترسانتی 5

 3 هر مزرعه آبیاری و حلهمر دو در دستی وجین شامل

 در زراعی های مراقبت دیگر گرفت. انجام یکبار روز

 نهایت، در و شد انجام گیاهان نمو و رشد ةدور طول

 از رقم، هر رسیدگی ةمرحل به توجه با بالل برداشت

 این در بررسی مورد صفات شد. آغاز مهرماه 45 تاریخ

 بدون بوته ارتفاع گیاه، در بالل شمار شامل آزمایش
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 تاجی گل با بوته ارتفاع متر(،)سانتی تاجی گل

 خاک سطح از بالل محل ارتفاع متر(،)سانتی

 وزن )گرم(، بالل چوب خشک وزن متر(، )سانتی

 در دانه ردیف شمار )گرم(، بالل هر در دانه خشک

 عمق بالل، در دانه شمار ردیف، هر در دانه شمار بالل،

 به بالل چوب رقط و بالل قطر اختالف )نصف دانه

 بالل قطر متر(،)سانتی بالل درازای متر(،سانتی

 477 وزن متر(،)سانتی بالل چوب قطر متر(،)سانتی

 (،درصد46 سطح در رطوبت صحیحت با )گرم دانه

 توده زیست عملکرد هکتار(، در )کیلوگرم دانه عملکرد

 عملکرد )نسبت برداشت شاخص و هکتار( در )کیلوگرم

 گیریاندازه برای بودند. (توده زیست دعملکر به دانه

 هر هایبوته همة ،توده زیست عملکرد و دانه عملکرد

 هایردیف انتهای و ابتدا از بوته یک حذف از پس کرت

 شدند. گیریاندازه نظر مورد صفات و برداشت کاشت،

 ةنمون ده گزینش با بررسی مورد صفات دیگر ارزیابی

 تحلیل و تجزیه برای شد. انجام کرت هر از تصادفی

 مشترک هایعامل شناسایی و صفات بین همبستگی

 به هاعامل به تجزیه از بررسی مورد صفات بر مؤثر

 استفاده وریماکس شچرخ و اصلی هایمؤلفه روش

 بر مختلف و مستقل های عامل به صفات اختصاص شد.

 هاعامل چرخش از پس عاملی ضریب مقادیر پایة

 های ضریب) ةویژ مقادیر که یهای عامل گرفت. صورت

 آنها عالمت از نظر صرف بود 5/7 از بزرگتر آنها عاملی(

 برای (مؤثر مشترک )عامل دار معنی ضریب عنوان به

 است یادآوری شایان شدند. گزینش مستقل عامل هر

 در را عامل آن اهمیت عامل هر واریانس میزان که

 هاداده کل به مربوط های تغییرپذیری دادن نشان

 صفات عاملی های ضریب عالمت سویی از داد. نشان

 موجود ارتباط ةکنند مشخص نیز عامل هر در موجود

 هاعامل به تجزیه انجام در بنابراین بود. صفات این بین

 ةوسیل به هاداده ساختار بیان هدف تحقیق، این در

 بر افزون تا بود غیرهمبسته و مستقل های عامل

 در آنها از یک هر ارتباط و اهمیت صفات، بندی دسته

 شود. مشخص نیز هاداده کل های تغییرپذیری بیان

 که صفاتی به توجه با ها عامل از یک هر گذارینام

 و داشتند قدرمطلق نظر از را عاملی ضریب بیشترین

 گرفت. انجام شده گزینش صفات ماهیت مناسبت به

 یازامت از استفاده با آنها بندیگروه و ها دورگ گزینش

 درصد بیشترین که اول اصلی عامل دو حسب بر عاملی

 این به .شد انجام کردند می تبیین را های تغییرپذیری

 محور عنوان به اول اصلی عامل امتیاز از که ترتیب

Xمحور عنوان به دوم اصلی عاملی امتیاز از و ها Yها 

 در ها دورگ گرفتن قرار مکان به توجه با و شد استفاده

 موجود صفات نظر از ها دورگ وضعیت ارمودن 4 ةناحی

 هر نظر از که یدورگ نهایت در شد. تبیین عامل آن در

 شناسایی داشت قرار بهتری موقعیت در اصلی عامل دو

 ارنمود هم دیگر هایعامل ةهم برای ترتیب همین به و

 تنوع دادن نشان و بندیگروه برای شد. رسم مختصات

 بررسی، مورد صفات همة نظر از یادشده های دورگ

 میانگین جمله از مختلف هایروش به ایخوشه ةتجزی

 دورترین و نزدیکترین ،(UPGMA) هاگروه بین ةفاصل

 و شد انجام Ward واریانس حداقل و هاهمسایه

 این بر افزون .شد مقایسه آنها از ناشی بندی گروه

 کردن استاندارد همراه به نیز فاصله مختلف معیارهای

 همة ةمقایس از نهایت در .شد بررسی ها،داده ننکرد و

 هایداده با ward واریانس حداقل روش ها،روش

 یعنی بهتر بندیگروه ارائه دلیل به استانداردشده

 ها،روش دیگر از باالتر کوفنتیک همبستگی ضریب

 نمودار در (Chaining) ایزنجیره حالت نبود

 و شتربی تفاوت وجود و (دندروگرام) واره درخت

 وارة درخت نمودار و گزینش هاگروه بین دار معنی

 از برتر هایخوشه تشخیص برای .شد رسم مربوطه

 و محاسبه خوشه هر میانگین ،بررسی مورد صفات نظر

 میانگین از خوشه آن میانگین اختالف درصد سپس

 از ایخوشه ةتجزی بر افزون .شد محاسبه ها دورگ کل

 بندیگروه برای نیز کانونی تشخیص تابع ةتجزی

 از ناشی های گروه منظور، این برای و استفاده ها دورگ

 گرفته نظر در اولیه هایگروه عنوان به ایخوشه ةتجزی

 روش به کانونی تشخیص توابع ةمحاسب از پس و شدند

 بندیگروه و جا جابه هاگروه بین ها دورگ فیشر، خطی

 بر ونافز شد. ایجاد تشخیص تابع مبنای بر جدیدی

 بر ایخوشه ةتجزی از ناشی بندیگروه درستی آن،

 تابع ةتجزی با نیز Ward واریانس حداقل مبنای

 درستی آزمون برای .شد ارزیابی کانونی تشخیص

 از نیز تشخیص تابع ةتجزی از ناشی نهایی بندیگروه
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 سویه یک بندیگروه با چندمتغیره واریانس ةتجزی

 از ناشی جدید هایگروه که ترتیب این به شد. استفاده

 های دورگ و تیمار عنوان به تشخیص، تابع ةتجزی

 و شدند گرفته نظر در تکرار عنوان به هاگروه درون

 ةآمار ةمحاسب با چندمتغیره واریانس ةتجزی

 هایتجزیه همة انجام برای شد. انجام المبدا ویلکس

 شد. استفاده 46 ةنسخ SPSS افزار نرم از آماری

 افزار نرم از استفاده با هاشکل و ارهامودن همچنین

EXCEL  شدند. رسم 

 

  بحث و نتایج
 ها عامل به تجزیه

 به تجزیه روش از استفاده با هاعامل به تجزیه انجام با

 و 4 از بزرگتر ةویژ مقادیر مبنای بر و اصلی هایمؤلفه

 این شد. مشخص عامل پنج وریماکس چرخش از پس

 تنوع از درصد 43/33 نستندتوا مجموع در عامل پنج

 ها،عامل به تجزیه انجام با .کنند تبیین را هاداده کل

 و مشترک عامل پنج بررسی مورد صفت شانزده برای

 پنجم تا اول هایعامل سهم که شد شناسایی پنهانی

 و 54/44 ،46/44 ،43/16 ،43/13 با برابر ترتیب به

 شد هاشار که گونه همان (.1 )جدول بود درصد 31/3

 تنوع از درصد 43/33 مجموع در مشترک عامل پنج

 را ذرت دورگ هفده در بررسی مورد صفت شانزده

 میزان بیشترین که اول عامل (.1 )جدول کردند تبیین

 کرد تبیین را هاداده های تغییرپذیری از

 و بزرگ عاملی های ضریب دارای درصد(،43/13)

 گل ونبد بوته ارتفاع صفات برای ترتیب به مثبت

 بالل، در دانه شمار تاجی، گل با بوته ارتفاع تاجی،

 توجه با که بود بالل محل ارتفاع و ردیف در دانه شمار

 عنوان با توانمی را عامل این صفات این ماهیت به

 کرد. گذارینام بالل و بوته ظاهری های ویژگی عامل

 عامل این در موجود صفات همبستگی ضریب ةمحاسب

 همبستگی یک وجود ةدهند نشان نهدا عملکرد با

 بود. بالل( محل ارتفاع از غیر )به آنها بین داریمعنی

 و باال عامل چه اگر که گفت توانمی ترتیب این به

 ذرت اصالح در زیادی اهمیت آن در موجود صفات

 داریمعنی تأثیر توانندنمی مستقیم طور به اما دارند،

 به این بر افزون .باشند داشته دانه عملکرد افزایش در

 در بالل در دانه شمار صفت وجود تنها رسدمی نظر

 با عامل این متوسط همبستگی موجب اول عامل

 با و ترتیب این به (.4 )جدول باشد شده دانه عملکرد

 غیر به که گفت توانمی هاعامل ةتجزی نتایج به توجه

 در چندانی اهمیت صفات دیگر بالل در دانه شمار از

 بررسی مورد ذرت های دورگ در دانه عملکرد افزایش

 های تغییرپذیری از درصد 43/16 که دوم عامل ندارند.

 به مثبت و بزرگ های ضریب کرد، تبیین را هاداده

 عملکرد بالل، در دانه خشک وزن صفات برای ترتیب

 عنوان به عامل این .داشت را دانه 477 وزن و دانه

 که طوری به شد، گذارینام دانه عملکرد با مرتبط عامل

 دانه 477 وزن و بالل در دانه خشک وزن افزایش با

 داد. افزایش را دانه عملکرد غیرمستقیم طور به توانمی

 عملکرد با همبستگی باالترین بالل در دانه خشک وزن

 درصد 46/44 که سوم عامل (.4 جدول ) داشت را دانه

 اراید کرد، تبیین را هاداده های تغییرپذیری از

 عمق صفات برای ترتیب به مثبت و بزرگ های ضریب

 بالل چوب قطر برای منفی ضریب و بالل قطر دانه،

 از درصد 54/44 که چهارم عامل این بر افزون بود.

 و بزرگ ضریب کرد، تبیین را هاداده های تغییرپذیری

 بزرگ و منفی ضریب و دانه ردیف شمار برای مثبت

 و سوم عامل دو ترتیب این به داشت. بالل درازای برای

 تنوع از درصد 45/13 مجموع در که چهارم

 را بررسی مورد ذرت دورگ هفده در اولیه های همشاهد

 صفات برای بزرگ های ضریب دارای کردند، تبیین

 عنوان به ترتیب به و بودند بالل ةانداز و نوع به مربوط

 پنجم عامل شدند. گذارینام بالل ةانداز و نوع عامل

 تبیین را هاداده های تغییرپذیری از درصد 31/3 که نیز

 شاخص برای مثبت و بزرگ ضریب دارای و کرد

 توده زیست عملکرد برای منفی بزرگ ضریب و برداشت

 ،شد گذارینام اقتصادی عملکرد عامل عنوان به و بود

 نشان نیز همبستگی های ضریب ةمحاسب که طوری به

 با و منفی هم با صفت دو این همبستگی که داد

 اینکه به توجه با بود. دارمعنی و مثبت دانه عملکرد

 واردم بیشتر در بررسی مورد صفات اشتراک میزان

 آن بر افزون و بود 4 به نزدیک و باال بسیار مورد( 46)

 از درصد 43/33 مجموع در باال عامل پنج

 ،ندکرد تبیین را صفت شانزده های تغییرپذیری
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 شده استخراج های عامل شمار که گرفت نتیجه توان می

 این .است مناسب هاداده های تغییرپذیری تبیین برای

 از احتمال به باالتر عملکرد که دهدمی نشان موضوع

 داشته بیشتر ةبوت ارتفاع که آیدمی دست هب هایی دورگ

 در دانه شمار با دراز هایی بالل دارای آن بر افزون و

  در و کمتر بالل چوب ضخامت و بیشتر ردیف

 بیشتر ةدان 477 وزن نیز و زیادتر ةدان عمق نتیجه

 باشند.

 
 های ذرت های اصلی برای صفات مورد بررسی در دورگها با استفاده از روش مؤلفه. تجزیه به عامل4جدول 

 های عاملی پس از چرخش )وریماکس( ضریب

 صفت اول دوم سوم چهارم پنجم میزان اشتراک

 ارتفاع بوته بدون گل تاجی 314/7 7766/7 7733/7 7756/7 733/7 333/7

 ارتفاع بوته باگل تاجی 346/7 -441/7 7734/7 7745/7 431/7 335/7

 شمار دانه در بالل 315/7 665/7 -443/7 437/7 -7747/7 314/7

 شمار دانه در ردیف 335/7 331/7 -445/7 -643/7 -7736/7 355/7

 ارتفاع محل بالل 533/7 -644/7 7743/7 -646/7 316/7 333/7

 وزن خشک دانه در بالل 164/7 357/7 -7746/7 444/7 -7741/7 334/7

 عملکرد دانه 313/7 341/7 -7714/7 7733/7 463/7 345/7

 دانه 477وزن  -333/7 366/7 431/7 -7763/7 -7737/7 374/7

 عمق دانه 7746/7 413/7 343/7 -7733/7 -7733/7 346/7

 قطر بالل 654/7 7714/7 335/7 437/7 -7743/7 333/7

 قطر چوب بالل 333/7 -611/7 -433/7 353/7 7733/7 341/7

 درازای بالل 366/7 571/7 -535/7 -553/7 7763/7 346/7

 شمار ردیف دانه 7713/7 431/7 7737/7 353/7 -7744/7 354/7

 توده عملکرد زیست 7744/7 546/7 476/7 473/7 -334/7 344/7

 شاخص برداشت 146/7 673/7 -437/7 7766/7 343/7 334/7

 

 های ذرت ها در دورگهای مشخصه، درصد واریانس هر عامل و واریانس تجمعی عامل. ریشه1جدول 

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس های مشخصهریشه هاعامل

4 36/6 43/13 43/13 

1 36/3 43/16 34/54 

3 53/1 46/44 35/43 

6 36/4 54/44 64/33 

5 55/4 31/3 43/33 

 

 های عامل ها،عامل به تجزیه در اینکه به توجه با

 را مهمی نقش بنابراین هستند، غیرهمبسته و مستقل

 ها رقم گزینش و صفات مختلف هایجنبه شناسایی در

 این در کنند.می ایفا نباتات اصالح هایبرنامه در

 برای ها دورگ از یک هر گزینش منظور به تحقیق،

 به توجه با رقم هر صفات میانگین از صفت، هر بهبود

 و استفاده ،یادشده عامل در صفات عاملی های ضریب

 ةرابط به توجه با .شد محاسبه دورگ آن امتیاز میزان

 با ها دورگ بررسی، مورد عامل با صفت منفی یا مثبت

 شگزین دلیل به شدند. گزینش پایین یا باال امتیاز

 تک پایة بر گزینش به نسبت صفت چند همزمان

 است. باالتر روش این در گزینش سودمندی صفت

 ،KSC 704 و BC 666 های دورگ تحقیق این در

 اول( )عامل بالل و بوته ظاهری های ویژگی نظر از

 عنوان به دادند اختصاص خود به را باالتری مقادیر

 و دیفر در دانه شمار افزایش برای برتر های دورگ



 353 ... ای برای صفات های جدید ذرت دانه ارزیابی تنوع دورگ و همکاران: مسچی باهوش 

 این در که داشت توجه باید اما شوند،می معرفی بالل

 منظور به یافت. خواهد افزایش نیز بوته ارتفاع صورت

 دانه عملکرد اصلی های ویژگی بهبود برای گزینش

 BC و KSC 444، CISKO های دورگ دوم( )عامل

 از برتر های دورگ عنوان به و داشتند باالیی امتیاز 666

 معرفی بالل در دانه خشک وزن و هدان 477 وزن نظر

 سوم هایعامل نظر از باال امتیاز با های دورگ شوند.می

 گذارینام بالل ةانداز و نوع عامل عنوان به که چهارم و

 این بودند. PONCHO و CISKO های دورگ شدند،

 قطر اما کمتر بالل چوب قطر داشتن علت به ها دورگ

 و تردرشت هایدانه ةازاند و دانه عمق لذا و بیشتر بالل

 نظر از ها دورگ بهترین عنوان به بیشتر ردیف شمار

 باید اما شوند.می معرفی بالل مناسب نوع و اندازه

 کمتری بالل درازای ها دورگ این که داشت توجه

 پنجم عامل برای مناسب های دورگ نهایت در دارند.

 بود BC 678 دورگ نیز بیشتر اقتصادی عملکرد یعنی

 مورد دورگ هفده بین در باالتری امتیاز دارای که

 به توجه با بود. بیشتر ،برداشت شاخص برای بررسی

 شمار کاهش و هاعامل به تجزیه از آمده دست هب نتایج

 های دورگ گزینش برای بررسی، مورد متغیرهای

 واقع متفاوت عامل دو در که صفاتی نظر از مناسب

 هاعامل این مبنای بر یبعددو هایپالت از اند،شده

 1 جدول مندرجات از که طورهمان شد. استفاده

 کل، های تغییرپذیری در ها عامل سهم است، مشخص

 بنابراین یابد.می کاهش پنجم تا اول عامل از تدریج هب

 دوم و اول هایعامل مبنای بر هاپالت این ترسیم

 گزینش برای .داشت خواهد را کارایی باالترین

 از عامل، دو هر پایة بر و باال امتیاز با هایی دورگ

 که شده استفاده یبعددو پالت در ها دورگ پراکنش

 آن عمودی محور در و عامل یک آن افقی محور در

 پراکنش ارنمود نخستین .شود می بررسی دیگر عامل

 ةدهندنشان دوم و اول عامل دو مبنای بر ها دورگ

 های ویژگی پایة بر بررسی مورد های دورگ وضعیت

 که طورهمان .است دانه عملکرد و بالل و بوته ظاهری

 ،ارنمود 4 ةناحی در شودمی مشاهده 4 شکل در

 باالترین که دارد اهمیت هایی دورگ پایة گزینش

 باشند. داشته را عملکرد اجزای بیشترین و ارتفاع

 ،BC 666، NS 540، BC 404، PONCHO های دورگ

BC678 و CONVENTRY بدلیل نمودار، 4 ناحیة در 

 متوسط ارتفاع های ویژگی و بیشتر دانة عملکرد داشتن

 دورگ به مربوط مقدار بیشترین که شوندمی معرفی

BC666 .بررسی، مورد های دورگ بین در بود 

 BC 504 و KOSS 444، ZP 434، CISKO های دورگ

 و کمتر گیاه ارتفاع های ویژگی داشته، قرار 1 ناحیة در

 های دورگ داشتند. شتریبی دانة عملکرد

MAVERIK، OSSK 444، ZP 599 و OSSK 499 

 های ویژگی دارای داشتند قرار 3 ناحیة در که نیز

 ،6 ناحیة در بودند. کمتری دانة عملکرد و کمتر ارتفاع

 با KSC 700 و KSC 704، OSSK 590 های دورگ

 قرار کمتر دانة عملکرد و بیشتر ارتفاع های ویژگی

 و اول هایعامل پایة بر دوبعدی پالت بررسی گرفتند.

 بالل نوع و بالل و بوته ظاهری های ویژگی یعنی سوم

 گزینش نمودار، 4 ناحیة در که داد نشان (1 )شکل

 و ارتفاع باالترین دارای که دارد اهمیت هایی دورگ

 KSC های دورگ بنابراین باشند. بالل نوع بهترین

704، NS 540، CONVENTRY و PONCHO 

 هایعامل از ناشی پراکنش نمودار شوند.می ینشگز

 ،BC 666، NS 540، BC 404 (3 )شکل چهارم و اول

CONVENTRY، KSC 700 و PONCHO ناحیة در 

 بیشتر بالل اندازة و باال ارتفاع دلیل به نمودار، 4

 عامل دو مبنای بر پراکنش ارنمود .شوند می گزینش

 NS های دورگ که داد نشان (6 )شکل پنجم و اول

540، BC 678، BC 404 و PONCHO 4 قسمت در 

 عملکرد و بوته ارتفاع های ویژگی دلیل هب ،ارنمود

 پالت بررسی .شوند می گزینش مطلوب اقتصادی

 عملکرد یعنی سوم و دوم هایعامل پایة بر دوبعدی

  های دورگ که داد نشان (5 )شکل بالل نوع و دانه

ZP 434، NS 540، CONVENTRY، CISKO و 

PONCHO دانة عملکرد دلیل به نمودار، 4 قسمت در 

 پالت بررسی .شوند می گزینش مطلوب بالل نوع و باال

 بالل ةانداز و دانه عملکرد هایعامل پایة بر یبعددو

  ،KOSS 444 های دورگ که داد نشان (4 )شکل

BC 666، CISKO، NS 540، BC 404، 

CONVENTRY و PONCHO به نمودار، 4 ناحیة در 

 گزینش مطلوب بالل ةانداز و باال دانه عملکرد سبب

 عملکرد عامل دو مبنای بر پراکنش ارنمود .شوند می
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 که داد نشان (،3 )شکل اقتصادی عملکرد و دانه

 و BC 504، NS 540، BC404، PONCHO های دورگ

BC 678 و دانه عملکرد علت به نمودار، 4 قسمت در 

 نمودار شوند. یم گزینش مطلوب اقتصادی عملکرد

 (،3 )شکل چهارم و سوم عامل دو مبنای بر پراکنش

 CISKO، PONCHO، NS های دورگ که داد نشان

 دلیل به نمودار، 4 قسمت در CONVENTRY و 540

 بررسی شوند. می گزینش مطلوب بالل اندازة و نوع

 عملکرد و بالل نوع های عامل پایة بر دوبعدی پالت

 ،NS 540 های دورگ که ددا نشان (3 )شکل اقتصادی

PONCHO و MAVERIK به نمودار، 4 قسمت در 

 گزینش مطلوب اقتصادی عملکرد و بالل نوع سبب

 اندازة هایعامل پایة بر دوبعدی پالت بررسی شوند. می

 که داد نشان (47 )شکل اقتصادی عملکرد و بالل

 ناحیة در NS 540 و PONCHO، BC 404 های دورگ

 اقتصادی عملکرد و بالل ةندازا علت به نمودار، 4

 هایپالت به توجه کلیطوربه .شوند می گزینش بیشتر

 بیشتر که دهدمی نشان هاعامل پایة بر شده تشکیل

 پالت اطراف در و نبوده میانگین حد در ها دورگ

 تنوع ةنتیج ها دورگ باالی پراکنش اند.یافته تجمع

 هایعامل رنظ از آنها کم همانندی و ها دورگ این زیاد

 این ةدهند تشکیل صفات نتیجه در و شده گزینش

 تأثیر بررسی با Rafii et al. (2001) .است هاعامل

 ذرت ةدان عملکرد بر غذایی عناصر و خشکی تنش

 37 از بیش مشترک عامل چهار که گرفتند نتیجه

 .کردند تبیین را هاداده های تغییرپذیری درصد

 درصد 36 ییتنها به اول عامل که طوری هب

 صفات که داد اختصاص خود به را ها تغییرپذیری

 را برداشت شاخص و ردیف در دانه شمار بالل، درازای

 عاملی ةتجزی در Zynali et al. (2005) شد.می شامل

 ذرت کراس سینگل دورگ رقم 15 روی بر صفات

 کل در که را مستقل عامل هفت توانستند ایدانه

 تبیین را هاداده کل های تغییرپذیری از درصد 5/33

 نتیجه طورکلی به آنها .کنند شناسایی کردند،می

 ارتفاع ساقه، ضخامت بالل، برگ صفات که گرفتند

 اول ةدرج در ردیف در دانه شمار همچنین و گیاه

 باال عملکرد با ذرت های دورگ گزینش برای اهمیت

 دانه، ردیف شمار بالل، قطر دانه، عمق صفات هستند.

 قرار یبعد ةدرج در دانه 377 وزن و بوته در دانه شمار

 وزن روی ها ضریب بزرگترین دارای اول ةمؤلف .گرفتند

 دوم ةمؤلف و عملکرد و ساقه قطر ،بوته وزن ،بالل

 شمار ،دانه ردیف شمار روی ها ضریب بزرگترین دارای

 .Khodarahmpour et al .بود بالل درازای و دانه کل

 های نمون ژن ارزیابی شاخص هترینب تعیین برای (2011)

 تاریخ دو با شوشتر شهرستان در را ذرت رگة پانزده ذرت،

 داد نشان هاعامل به تجزیه کردند. بررسی مختلف کاشت

 و گرما تنش شرایط در توانست مستقل عامل چهار که

 از درصد 37/31 و 31/34 ترتیب به تنش بدون

 شرایط در آنها ند.ک تبیین را هاداده کل های تغییرپذیری

 دوم عامل عملکرد، را اول عامل تنش بدون و گرما تنش

 دانه های ویژگی را سوم عامل و بالل ظاهری ساختار را

 شمار شامل اول عامل شرایط دو هر در کردند. گذارینام

 دانه عمق دانه، عملکرد ردیف، در دانه شمار بالل، در دانه

 و دانه ردیف رشما بالل، چوب قطر شامل دوم عامل و

 صفت گرما تنش شرایط در آنها نهایت در بود. بالل قطر

 شمار صفات تنش بدون شرایط در و بالل در دانه شمار

 صفات بهترین عنوان به را هزاردانه وزن و بالل در دانه

 شناختند. ذرت هاینمون ژن کنندة ارزیابی

Khodarahmpour (2013) درعامل که داد نشان نیز 

 هر ردیف شمار بالل، در دانه شمار دانه، دعملکر اول

 در و دانه 377 وزن و ردیف هر در دانه شمار بالل،

 و بالل ارتفاع بالل، چوب قطر بالل، درازای دوم عامل

 Ashofteh داشتند. بزرگ عاملی ضریب گیاه ارتفاع

Beiragi et al. (2012) تاریخ دو هر در که ندکرد بیان 

 ارتفاع صفات شامل ومد و اول عامل مختلف کاشت

 ردیف در دانه شمار و بالل درازای بالل، ارتفاع گیاه،

 برای محققان این نتایج با تحقیق این نتایج بودند.

 ذرت های نمون ژن گزینش برای صفات، بهترین تعیین

 و اول هایعامل در مهم صفات این داشت. همخوانی

 ردعملک بالل، در دانه شمار ردیف، در دانه شامل دوم

 بود. بالل محل ارتفاع و گیاه ارتفاع هزاردانه، وزن دانه،

 وارد چهارم و سوم هایعامل در نیز یادشده صفات دیگر

 قطر بالل، قطر دانه، عمق صفات که داد نشان و شد

 اهمیت درجة دانه، ردیف شمار و بالل درازای بالل، چوب

 یادشده محققان نتایج با نظر این از که دارد کمتری

  بود. اوتمتف
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 نمودار 4ناحیة مطلوب: قسمت 

 1ناحیه 

 3ناحیه 

 4ناحیه 

 6ناحیه 

 6ناحیه 

 1ناحیه 

 3ناحیه 

 4ناحیه 

 1ناحیه  4ناحیه 

 3ناحیه  6ناحیه 

 1ناحیه 

 6ناحیه  3ناحیه 

 4ناحیه 
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 نمودار 4ناحیة مطلوب: قسمت 

 1ناحیه  

 6ناحیه  3ناحیه  

 4ناحیه  

 6ناحیه  3ناحیه  

 4ناحیه   1ناحیه  

 1ناحیه 

 3ناحیه  

 4ناحیه 

 6ناحیه 

 3ناحیه 

 4ناحیه   1ناحیه  

 6حیه نا
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 های چهارم )اندازة بالل( و پنجم )عملکرد اقتصادی(.بر پایة عاملهای ذرت  دورگ. نمایش پراکنش 47شکل 

 نمودار 4ة مطلوب: قسمت ناحی

 

  ایخوشه ةتجزی

 واحد، پنج حدود ةفاصل از ای واره درخت نمودار برش با

 ضریب (.44 )شکل شد ایجاد )خوشه( گروه چهار

 داد نشان و بود 33/7 روش این کوفنتیک همبستگی

 توانسته خوبی به Ward واریانس حداقل روش که

 یا و هااوتتف و کند استفاده را شده بررسی صفات است

 ساخته نمایان خوبی به را ها دورگ بین هایهمانندی

 ارائه بررسی مورد های دورگ از مناسبی بندیگروه و

 ،ZP 434، CISKO های دورگ شامل اول گروه دهد.

BC 666  و KOSS 444 .از گروه این های دورگ بود 

 عملکرد شامل بررسی مورد صفات از بسیاری نظر

 وزن بالل، در دانه شمار دانه، عملکرد ،توده زیست

 ردیف، در دانه شمار دانه، 477 وزن دانه، خشک

 بالل، چوب خشک وزن دانه، ردیف شمار بالل، درازای

 کل میانگین از باالتر هایارزش دانه عمق و بالل قطر

 بررسی مورد صفات دیگر نظر از اما داشتند، هاگروه

 داشتند ها دورگ کل میانگین از کمتر ارزشی

 این برتر های ویژگی به توجه با بنابراین (.3)جدول

 به آن های دورگ مهم، صفات از بسیاری نظر از گروه

 عملکرد اجزای و عملکرد باالی مقادیر داشتن علت

 پایین همچنین و تر(دراز و ترقطور های)بالل دانه

 ارزشمندند بسیار بالل محل ارتفاع و بوته ارتفاع بودن

 اصالح برای نژادی به هایبرنامه در اآنه از توان می و

 .کرد استفاده جمعیت

 

 
با استفاده از های ذرت  دورگبندی .  نمودار گروه44شکل 

 wardای به روش حداقل واریانس تجزیة خوشه
 

 

 

 

 6ناحیه 

 1ناحیه  4ناحیه 

 3ناحیه 

 1ناحیه   4ناحیه 

 3ناحیه  6ناحیه 
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 رتهای ذ دورگبرای صفات مورد بررسی در از میانگین کل گروه تفاوت میانگین هر ها و . میانگین گروه3 جدول

 اشتباه استاندارد( ±صفات مورد بررسی )میانگین  

 ها دورگ گروه
 درازای 

 بالل

 قطر 
 بالل

 قطر چوب
 بالل

 شمار دانه 
 در ردیف

 شمار 
 ردیف دانه

 شمار دانه 
 در بالل

 ارتفاع محل
 بالل

 ارتفاع بوته بدون
 گل تاجی

4 ZP 434         

 CISKO 33/1±46/17 46/7±1/6 46/7±34/1 33/3±66/35 74/4±34/46 53/53±35/543 33/5±73/31 35/47±6/431 

 BC 666         
 KOSS 444         

 انحراف میانگین گروه  
 از میانگین کل

33/7 71/7 75/7- 31/4 64/7 33/37 33/6- 11/6- 

1 BC 678         

 NS 540 33/7±13/17 41/7±43/6 74/7±33/1 31/6±31/36 51/7±33/43 34/53±34/636 31/5±33/34 74/44±34/433 

 OSSK 444         

 انحراف میانگین گروه  
 از میانگین کل

41/7 74/7- 73/7 3/7- 51/7- 61/6- 33/6 36/6 

3 KSC 700         

 ZP 599 34/7±13/43 73/7±45/6 43/7±33/1 44/7±35/34 3/7±53/46 75/15±34/641 34/4±33/33 3/4±34/443 

 MAVERIK         

 انحراف میانگین گروه  
 از میانگین کل

63/4- 73/7- 43/7 33/1- 13/7 31/14- 33/7 34/4- 

6 BC 504         
BC 404         

 PONCHO         
 KSC 704 34/4±64/43 44/7±43/6 74/7±31/1 61/3±75/36 46/4±14/46 43/61±33/636 31/3±33/34 33/41±3/434 

 CONVENTRY         
 OSSK 499         
 OSSK 590         

 انحراف میانگین گروه  
 از میانگین کل

1/7- 74/7 76/7- 73/7- 46/7- 6/5 73/7- 43/1 

 41/436 6/34 43/633 35/46 41/36 34/1 43/6 44/43 میانگین کل 

 
 های ذرت دورگصفات مورد بررسی در  برایاز میانگین کل گروه تفاوت میانگین هر ها و . میانگین گروه3 جدولادامه 

 اشتباه استاندارد( ±صفات مورد بررسی )میانگین  

 ها دورگ گروه
 ارتفاع بوته
 با گل تاجی

 وزن
 دانه 477

 عمق
 دانه

 عملکرد
 دانه

 عملکرد
 توده زیست

 شاخص
 برداشت

 خشکوزن
 چوب بالل

 وزن
 خشک دانه

4 ZP 434         

CISKO 33/43±15/173 75/1±36/13 4133/7±4373/7 41/4754±35/3333 35/4437±5/43441 754/7±6373/7 45/6±73/44 43/43±47/474 

 BC 666         
 KOSS 444         

 انحراف میانگین گروه  
 از میانگین کل

64/6- 76/3 7445/7 36/133 54/1313 773/7- 36/7 1/43 

1 BC 678 
NS 540 

OSSK 444 

        

 43/46±74/143 53/7±53/16 713/7±4541/7 33/4344±33/4435 33/577±44637 736/7±5731/7 66/3±34/43 44/43±43/34 

 انحراف میانگین گروه  
 از میانگین کل

35/4 13/4- 773/7- 33/416 36/3341- 7431/7 13/4 13/4- 

3 KSC 700         

ZP 599 33/3±34/175 36/1±3/11 751/7±5333/7 34/615±44/6355 43/336±43417 765/7±3353/7 47/1±33/45 34/5±33/43 

MAVERIK         

 انحراف میانگین گروه  
 از میانگین کل

35/5- 4/3- 7443/7 13/4475- 36/4441- 511/7- 4/7- 53/43- 

6 BC 504         
BC 404         

PONCHO 53/41±74/146 37/4±31/15 735/7±4344/7 34/553±13/4633 33/344±13/45736 763/7±6354/7 35/4±36/44 33/3±34/35 

 KSC 704         
 CONVENTRY         
 OSSK 499         
 OSSK 590         

 انحراف میانگین گروه  
 از میانگین کل

37/1 41/7 7616/7 44/31- 36/374 7713/7 73/7 36/4 

 3/33 63/44 6337/7 36/46331 36/4547 4461/7 3/15 34/144 میانگین کل 
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 و  BC 678، NS 540 های دورگ شامل دوم گروه

OSSK 444 .نیز گروه این در موجود های دورگ بود 

 با بوته ارتفاع دانه، عملکرد صفات لحاظ از ترتیب به

 گل بدون هبوت ارتفاع بالل، محل ارتفاع تاجی، گل

 شاخص بالل، درازای بالل، چوب خشک وزن تاجی،

 میانگین از باالتر هایارزش بالل چوب قطر و برداشت

 بررسی مورد صفات دیگر نظر از و داشت ها دورگ کل

 یعنی دانه عملکرد اجزای و توده زیست عملکرد مانند

 و دانه ردیف شمار دانه، 477 وزن بالل، در دانه شمار

 کل میانگین از تریپایین سطح در ردیف در دانه شمار

 (کالستر) خوشه این در (.3 ل)جدو گرفت قرار

 دارای هایذرت عنوان به آن های دورگ از توان می

 کرد. استفاده ترمناسب گیاه ارتفاع و بالل درازای

 استثنای به دوم، گروه در موجود های دورگ بنابراین

 از باالتر آنها ارزش میانگین طور به که دانه عملکرد

 مطلوب فاتص دیگر نظر از بود، ها دورگ کل میانگین

 عملکرد اجزای بوته، ارتفاع مانند نژادگربه موردنظر و

 نامطلوبی مقادیر ،توده زیست عملکرد ویژه به و دانه

 این های دورگ گزینش که رسدمی نظر به و داشتند

 مانند مطلوب های ویژگی برای جمعیت اصالح به گروه

 هایدانه با و بزرگ هایبالل تولید و پاکوتاهی

 شامل سوم گروه شد. نخواهد منجر تر درشت

 بود. KSC 700، ZP 599، MAVERIK های دورگ

 صفت سه نظر از تنها سوم درگروه موجود های دورگ

 بالل چوب قطر و دانه ردیف شمار بالل، محل ارتفاع

 باالتر د.داشتن ها دورگ کل میانگین از باالتر مقادیر

 ردیف شمار نظر از گروه این های دورگ ارزش بودن

 های ویژگی عنوان به تواندمی بالل چوب قطر و دانه

 این رسدمی نظر به اما شود، گرفته نظر در آنها مطلوب

 نظر از را سوم گروه های دورگ است نتوانسته برتری

 عملکرد اجزای و عملکرد مانند مهم صفات از بسیاری

 در که طوری به .دهد نشان ها دورگ دیگر از برتر ،دانه

 گروه این های دورگ از یک هیچ گفت انتومی مجموع

 اجرای محیطی شرایط در مطلوب های ویژگی دارای

 ةمنطق در کشت برای رو این از و نیستند آزمایش

 گروه در (.3 )جدول شوندنمی توصیه آزمایش اجرای

 ،BC 504، BC 404 دورگ هفت نیز چهارم

PONCHO، KSC704، CONVENTRY، OSSK 

 در موجود های دورگ رفتند.گ قرار OSSK 596 و 499

 عملکرد مانند صفات از بعضی لحاظ از اگرچه گروه این

 بدون بوته ارتفاع تاجی، گل با بوته ارتفاع ،توده زیست

 میانگین از باالتر سطحی در دانه 477 وزن و تاجی گل

 چهارم گروه های دورگ برتری اما بودند، ها دورگ کل

 داشته زیادی اهمیت تواندنمی صفات این لحاظ از

 صفت دو تنها یادشده صفت چهار بین از زیرا باشد،

 نژادگربه نظر از دانه 477 وزن و توده زیست عملکرد

 دو گیرند. قرار توجه مورد توانندمی که دارند اهمیت

 تاجی گل بدون و با بوته ارتفاع یعنی دیگر صفت

 هایبرنامه در توانندمی و دارند اهمیت هنگامی

 آنها ارزش که گیرند قرار استفاده وردم نژادی به

 نژادگربه تا باشد ها دورگ کل میانگین از تر پایین

 .کند استفاده پاکوتاه های رقم تولید برای آن از بتواند

 توانمی مجموع در نیز چهارم گروه مورد در بنابراین

 های ویژگی گروه این های دورگ از یک هیچ که گفت

 مواد عنوان به یا منطقه در کشت برای مطلوبی

 ندارند. جمعیت های ویژگی بهبود برای اصالحی

Galarreta & Alvarez (2001) ذرت رقم 477 شمار 

 ساختار صفت ودو بیست نظر از را اسپانیا شمال محلی

 طریق از و بررسی شناختی بوم ویژگی هفده و ظاهری

 مختلف گروه هفت در را ها رقم ایخوشه ةتجزی

 با بندیگروه این تأیید ضمن و کردند بندی گروه

 شمار بالل، شکل برگ، سطح تشخیص، تابع ةتجزی

 بالل، در دانه ردیف شمار تاجی، گل های انشعاب

 ترینمهم از را بالل درازای و چوب وزن بوته، ارتفاع

 .ندکرد عنوان توارثی ذخایر این بندیگروه برای صفات

 و بوته فاعارت برای باالیی توارث قابلیت بررسی این در

 شمار بالل، قطر بالل، درازای بالل، ةگر شمار بالل،

 شد. گزارش بالل چوب وزن و ردیف در دانه

Khodarahmpour (2012) ژنتیکی تنوع تعیین برای 

 دو با گرما تنش شرایط در ذرت دورگ وهشت بیست

 را ظاهری ساختار صفت سی مختلف، کاشت تاریخ

 ward روش هب ایخوشه ةتجزی با و کرد بررسی

 گروه سه در آزمایش شرایط دو هر در را ها دورگ

 در دوم گروه های دورگ که گرفت نتیجه و بندیدسته

 عملکرد باالی مقادیر داشتن دلیل به شرایط دو هر

 درصد دانه، ریزش کمتر درصد و عملکرد یاجزا دانه،
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 تا افشانی گرده ةمرحل ة)فاصل ASI و دانه نئیپروت

 نظر از گروه این های دورگ بودند. ربهت کاکل( ظهور

 دانه، عملکرد دانه، 477 وزن دانه، خشک وزن صفات

 دانه شمار بالل، در ردیف شمار ردیف، در دانه شمار

 بالل ارتفاع گیاه، ارتفاع دانه، عمق بالل، قطر بالل، در

 کل میانگین از بیشتر ارزشی تاجی گل درازای و

 با Valizadeh & Bahrampour (2013) داشتند.

 ةتجزی ةپای بر ذرت جدید دورگ دوازده بندی گروه

 دو در را ها دورگ توانستند ward روش به ایخوشه

 نیز را آمده دست به بندیگروه درستی دهند. قرار گروه

 های دورگ نآنا .ندکرد تأیید تشخیص تابع آزمون با

 میانگین از باالتر مقادیر داشتن دلیل به را اول گروه

 عمق دانه، ردیف شمار هزاردانه، وزن صفات یبرا کل

 افشانی گرده بین ةفاصل بوته، ارتفاع بالل، درازای دانه،

 تردراز بالل با هایی دورگ عنوان به تاجی، گل ظهور تا

 را دوم گروه های دورگ شناختند. بیشتر ةبوت ارتفاع و

 ردیف، در دانه شمار صفات بودن باالتر دلیل به نیز

 شمار فیزیولوژیکی، رسیدگی تا روز شمار ،بالل ارتفاع

 قطر تاجی، گل ظهور تا روز شمار افشانی، گرده تا روز

 عنوان به کل میانگین به نسبت بالل چوب قطر و بالل

 این نتایج کردند. معرفی ترقطور هایبالل با هایی دورگ

 صفات نظر از اول گروه های دورگ که داد نشان تحقیق

 وزن بالل، درازای دانه، ردیف شمار ردیف، در دانه شمار

 شمار و دانه خشک وزن دانه، عمق بالل، قطر دانه، 477

 ارتفاع صفات نظر از دوم گروه های دورگ و بالل در دانه

 دارای بالل چوب خشک وزن و بالل محل ارتفاع بوته،

 نظر این از و بودند ها گروه کل میانگین از باالتر میانگینی

 .داشتند همخوانی یادشده محققان نتایج با

 
 کانونی تشخیص تابع ةتجزی

 توابع کانونی همبستگی و واریانس ویژه، مقادیر

 شد. ارائه 6 جدول در آمده دست به کانونی تشخیص

 به اول تشخیص تابع دو شودمی مالحظه هکچنان

 های تغییرپذیری از درصد 1/44 و درصد 3/33 ترتیب

 بین تنوع از درصد 477 مجموع در و هاداده کل

 بر ها دورگ بندیگروه برای کردند. تبیین را ها داده

 مختصات محورهای در تابع دو این تشخیص، تابع پایة

 مختصات ةمحاسب از پس و شدند داده نشان یبعددو

 محورهای دستگاه در آنها موقعیت ،دورگ هر

 در که گونه همان (.41 )شکل آمد دست به مختصات

 نیز تشخیص تابع ةتجزی شود،می دیده 41 شکل

 متفاوت گروه چهار به را بررسی مورد های دورگ

 را ایخوشه ةتجزی از ناشی بندیگروه و کرد بندی گروه

 از ناشی ،اولیه بندیگروه درستی برآورد .کرد تأیید

 که داد نشان (u) یو روش به ایخوشه ةتجزی

 و بود درست درصد 4/36 میزان به اولیه بندی گروه

 ةتجزی با اشتباه طور به درصد( 3/5) دورگ یک تنها

 از آمده دست به نتایج ةمقایس شد. بندیگروه ،ایخوشه

 های دورگ بررسی و (41 و 44 های)شکل روش دو

 3 ةشمار دورگ که داد نشان گروه هر در موجود

(OSSK444) همراه به ایخوشه ةتجزی در که 

 و BC678 ترتیب )به 5 و 6 ةشمار های دورگ

NS540) گروه به است بهتر گرفت، قرار دوم گروه در 

 و 41 ،3 شمارة های دورگ کنار در و شود منتقل سوم

 (MAVERIK و KSC700، ZP599 ترتیب )به 46

 نظر به 41 شکل در عبارتی به شود. بندیگروه

 به 1 گروه از باید OSSK 444 دورگ که رسید می

 شد. گروه این وارد اشتباه به چون شود منتقل 3 گروه

 کنار در اینکه جای به دورگ این دیگر، عبارت به

 گیرد، قرار 1 گروه در BC678 و NS 540 های دورگ

 و KSC 700، ZP 599 های دورگ همراه به باید

MAVERIK د.نشو بندیگروه 3 گروه در Jaynes et 

al. (2003) صحرایی هایداده روی بر که تحقیقی در 

 مورد ذرت های نمون ژن توانستند دادند انجام ذرت

 گروه پنج در ایخوشه ةتجزی از استفاده با را بررسی

 به تشخیص تابع ةتجزی با آنها سپس .کنند بندیدسته

 از درصد 37 که دادند نشان کنارگذاری روش

 Choukan et al. (2005) بودند. درست هابندی گروه

 بندیگروه و ژنتیکی تنوع بررسی منظور به نیز

 ذرت، اصالح هایبرنامه در استفاده مورد ذرت های رگه

 چهار در ایخوشه ةتجزی کمک به را رگه ودو پنجاه

 تابع ةتجزی از سپس و دادند قرار متفاوت گروه

 ةتجزی از ناشی بندیگروه تأیید برای تشخیص

 برای مناسب روشی را آن و کردند استفاده ای خوشه

 تابع ةتجزی از استفاده .ندکرد عنوان منظور این

 یک تنها نه فیشر خطی روش به کانونی تشخیص
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 بندیگروه و تنوع میزان ةمحاسب برای مناسب روش

 آزمون برای آن بودن مناسب بلکه ،هاستنمون ژن

 توسط نیز ایخوشه ةتجزی از ناشی بندیگروه درستی

 است. هشد یدأیت و بررسی دیگر نامحقق

 
 های ذرت وش خطی فیشر در دورگ. تجزیة تابع تشخیص کانونی به ر6جدول

 همبستگی کانونی واریانس تجمعی )%( واریانس )%( مقادیر ویژه توابع تشخیص کانونی

 333/7 3/33 3/33 433/4 اول

 433/7 7/477 1/44 357/7 دوم

 
 

 
 های ذرت با استفاده از تجزیة تابع تشخیص . موقعیت دورگ41شکل 

 ای است(.ها بر پایة تجزیة خوشه بندی اولیة دورگروه، دسته)چهار گ

 

 چندمتغیره واریانس ةتجزی

 تابع ةتجزی از ناشی گروه چهار بین که داد نشان نتایج

 اختالف بررسی مورد صفات همة لحاظ از تشخیص

  دارد. وجود درصد 5 احتمال سطح در داریمعنی

 تابع ةتجزی از ناشی بندیگروه درستی امر این

 تابع ةتجزی که داد نشان و کرد تأیید را تشخیص

 توانست خوبی به فیشر خطی روش به تشخیص

 که هایی دورگ و بندیگروه را بررسی مورد های دورگ

 

 قرار گروه یک در دارند یکدیگر با را همانندی بیشترین

  نیز Rabiei & Rahimi (2009) (.5 )جدول دهد

 هشت بندیگروه و ایخوشه ةتجزی انجام از پس

 استفاده چندمتغیره واریانس ةتجزی از کلزا، نمون ژن

 با واریانس ةتجزی روش که داشتند اظهار و کردند

 برای سودمند روش یک المبدا ویلکس ةآمار از استفاده

 تشخیص تابع ةتجزی از ناشی بندیگروه درستی آزمون

 است.

 های ذرت بندی ناشی از تجزیة تابع تشخیص در دورگتی گروه. تجزیة واریانس چندمتغیره برای آزمون درس5جدول 
 آماره درجة آزادی تیمار درجة آزادی خطا المبدا مقدار ویلکس Fمقدار  Pr<Fسطح احتمال

 المبدا ویلکس 3 43 564/7 43/3 75/7

 
 های ذرت . اسامی و شمارة مورد استفاده برای دورگ4 جدول

 شماره نام دورگ شماره نام دورگ
PONCHO 10 KSC704 1 
OSSK 590 11 ZP434 2 

ZP 599 12 KSC700 3 
CISKO 13 BC678 4 

MAVERIK 14 NS540 5 
CONVENTRY 15 OSSK499 6 

KOSS 444 16 OSSK 444 7 
BC 404 17 BC 504 8 

  BC 666 9 
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 کلی گیرینتیجه

 بین که داد نشان پژوهش این نتایج طورکلی هب

 وجود داریمعنی ژنتیکی تنوع ارزیابی ردمو های دورگ

 تالقی با شده یافت ژنتیکی تنوع از توان می و داشت

 تولید برای بیشتر ژنتیکی ةفاصل با هایی دورگ بین

 .کرد استفاده اصالحی هایبرنامه در بیشتر برتر دورگ

 که بود آن ةکنند بیان هاعامل به تجزیه از ناشی نتایج

 برای دانه عملکرد و بالل و بوته ظاهری های ویژگی

 .هستند مناسب کشت برای برتر های دورگ شناسایی

 دوم و اول های عامل مبنای بر ها دورگ پراکنش ارنمود

 عامل و بالل و بوته ظاهری های ویژگی عامل یعنی

 BC666 دورگ که داد نشان دانه عملکرد با مرتبط

 را  هبوت  مطلوب  ارتفاع و دانه عملکرد میزان بیشترین

 

 عامل دو این نظر از مطلوب دورگ عنوان به و داشته

 که داد نشان نیز ایخوشه تجزیة نتایج شد. شناخته

 باالی مقادیر داشتن دلیل به اول گروه های دورگ

 ارتفاع کمتر مقادیر و عملکرد اجزای و دانه عملکرد

 از توانمی و بودند ارزشمند بالل محل ارتفاع و بوته

 گیریدورگ هایبرنامه در صفات این تقالان برای آنها

 ،ZP434، CISKO های دورگ نهایت در کرد. استفاده

BC666 و KOSS444 ویژه به مطلوب صفات داشتن با 

 توانندمی اینکه بر افزون عملکرد، اجزای و عملکرد

 محل همانند هوایی و آب شرایط در مستقیم طور به

 هاینامهبر در آنها از شوند، کشت آزمایش اجرای

 های رقم تولید أمنش و کرد استفاده نیز نژادی به

 باشند. منطقه در برتری ةشد اصالح
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ABSTRACT 

In order to evaluate of diversity among new maize hybrids for quantitative and morphological traits, 17 

new single cross maize hybrids were studied in Shahrood Agriculture Research Station using randomized 

complete blocks design with four replications. Results showed that five independent factors were 

responsible for significant correlation between 16 measured traits and explained 89.18% of total variation. 

Factors with most important traits including plant and ear characteristics factor, grain yield factor, ear 

type, ear size and economical yield were nominated. First and second factors explained 51.8% of total 

variation. BC 666 hybrid had maximum yield, yield components and optimal plant height traits and 

introduced as the best hybrid. Cluster analysis by Ward’s minimum variance method clustered hybrids in 

to four groups. The creation of calculating of the groups mean and the difference from total hybrids, mean 

indicated that the first group including ZP 434, CISKO, BC 666 and KOSS 444 had higher value of many 

studied traits including yield and yield components compare to other groups and can be considered as 

hybrids with high yield. The second group containing genotypes of BC 678, NS 540 and OSSK 444 had 

higher mean than other groups for the ear height and plant height with and without tassel which was not 

suitable group. The third group with three genotypes had the lowest mean among groups and the fourth 

group with seven genotypes was the largest group and had the highest value among groups for ear 

diameter, 100 kernel weight, plant height with and without tassel, kernel depth and biological yield. 

Discrimination function analysis by Fischer’s linear method can from these results and classified hybrids 

in four groups and showed that the cluster analysis was corrected. Validity of grouping was confirmed by 

discriminate analysis (94%). Multivariate analysis of variance by Wilk’s lambda also showed that there 

were significant differences (P<0.05) between 4 groups. In conclusion it can be mentioned that there were 

high diversity among studied maize hybrids and four hybrids including ZP 434, CISKO, BC 666 and 

KOSS 444 were identified as hybrids with high yield for cultivation in climatic conditions similar to 

Shahrood.  
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