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Classification of Maize Inbred Line based on Agro-
Morphological Traits in order to Produce Hybrid Seed

[1] A study of morphological basis of corn (Zea mays L.) yield under drought stress condition 
using correlation and path coefficient ... [2] Crops ... [3] Multivariate analysis of vineyard 
peach ... [4] The genetics and exploitation of heterosis in ... [5] Morphological and agronomic 
variation in North African and Arabian ... [6] Analysis of genetic diversity in crop plants-
salient statistical tools and ... [7] Multivariate statistical methods: A ... [8] A proposed 
revision of the IBPGR barley descriptor ... [9] Multivariate analysis of morphological 
variation in sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) germplasm from Ethiopia and ... [10] 
Multivariate analysis of diversity of tetraploid wheat germplasm from ... [11] Phenotypic 
diversity in cold-tolerant peanut (Arachis hypogaea L.) ... [12] Collection, evaluation and 
classification of Iranian confectionary sunflower (Helianthus annuus L.) populations using 
multivaraite statistical ... [13] Genetic diversity in oriental tobacco (Nicotiana tabacum L.) 
by using Multivariate statistical ... [14] Wild wheat: An introduction. Columbia: University of 
Missouri-Columbia ... [15] Study of genetic diversity of agro-morphological traits in 
confectionery sunflower (Helianthus annuus L.) populations using multivariate statistical ... 
[16] An analysis of variance test for normality ... [17] Hierarchical grouping to optimize an 
objective ... [18] Genetic diversity mulberry genotypes of Iran by using ... [19] Multivariate 
analysis of different agronomic traits of Iranian germplasm of bread ... [20] An evaluation of 
drought resistance in ... [21] Study on grain yield and related traits in new corn (Zea mays 
L.) hybrid varieties using statistical multivariate ... [22] Evaluation of morphological traits, 
yield and yield components of corn (Zea mays L.) hybrids in Mashhad ... [23] Correlation 
study and regression relations between yield, yield components and important crop 
characteristics of corn hybrids under different culture ... [24] Evaluation of genetic variation 
of durum wheat genotypes using multivariate ... [25] Classification of French maize 
populations based on morphological ... [26] Classification of Northern Spanish population 
of maize by methods of numerical ... [27] Grouping of new maize (Zea mays L.) hybrids 
using yield and morphological ... [28] Agronomic and morphologic analysis of maize hybrids 
via factor analysis in ... [29] Determine of genetic relationship in durum wheat lines by 
cluster analysis and identity of morphological main characters in each ... [30] Relationships 
among Mexican and some North American and South American races of ... [31] Corn lines 
clustering based on morphological ...  [32] New corn (Zea mays L.) hybrids grouping based 
on morphological traits, yield and its ... 

Maize (Zea mays L.) is one of the most cultivated crops worldwide, owing to its versatility and 
wide adaptability, and serves as food, animal feed, and raw material for various industrial 
products. The purpose of the current research was the classification of maize inbred lines in 
order to produce hybrid seeds based on agro-morphological traits. Each of 100 maize inbred 
lines was planted in 6 pots as 6 replications and arranged in completely randomized design 
in an open area near to greenhouse in 2015. The result of the analysis of variance revealed 
significant differences among lines for all studied traits. The highest correlation was seen 
between cob’s length and cob’s weight. Stepwise regression analysis revealed that 66.4% of 
seed yield per plant variation was determined by cob’s length and cob’s weight. Cluster analysis 
divided inbred lines into 4 groups. The highest Mahalanobis distance (28.07) was observed 
between cluster 2 and 4. The result of principal component analysis confirmed the calcification 
by cluster analysis. The genotypes from groups 2 and 4 can be potentially used as parental lines 
in hybrid varieties production and development of segregating populations.
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 چکيده

االی دلیل سازگاری بطور گسترده در سطح جهان بهذرت یکی از گیاهانی است که به
آن برای تامین مواد غذایی انسان، دام و همچنین مواد خام محصوالت صنعتی 

 Zea)های خالص ذرت بندی الینشود. تحقیق حاضر با هدف گروهت میکش
mays L.)  با استفاده از صفات آگرومورفولوژیک در راستای تولید بذر هیبرید

تکرار کشت و  ۶گلدان به منزله  ۶الین خالص ذرت هر کدام در  ۱۰۰صورت گرفت. 
 ه دانشکده کشاورزیدر قالب طرح پایه کامًال تصادفی در فضای باز محوطه گلخان

چیده شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد بین  ۱۳۹۴دانشگاه ارومیه در سال 
دار وجود دارد. ضرایب ها از نظر تمامی صفات مورد مطالعه تفاوت معنیالین

همبستگی باالیی بین صفات مورد مطالعه مشاهده شد. باالترین ضریب 
) مشاهده شد. ۸۲۲/۰چوب بالل (همبستگی بین صفت طول چوب بالل با وزن 

نشان داد صفات طول چوب بالل و وزن چوب بالل  گامبهگامتجزیه رگرسیون 
ر دسته ها در چهاکنند. در تجزیه کالستر الینیمتغییر عملکرد دانه را توجیه  ۴/۶۶%

 ۲بندی شدند. بیشترین فاصله براساس روش ماهانالوبیس بین کالسترهای گروه
بندی براساس تجزیه به مشاهده شد. نتایج حاصل از گروه ۰۷/۲۸برابر  ۴و 

های ی گروههاطور بالقوه ژنوتیپهای اصلی موید نتایج تجزیه کالستر بود. بهمولفه
های هیبرید و تولید جوامع در حال تفرق عنوان والدین واریتهتوانند بهمی ۴و  ۲

 استفاده شوند.
 پالس، ذرتتیکی، بانک ژرمتجزیه کالستر، تنوع ژن ها:کلیدواژه
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 مقدمه
ذرت از جمله غالت با ارزش مناطق گرمسیر و معتدل جهان است. 

از نظر تولید بعد از گندم و برنج سومین غله  (.Zea mays L)ذرت 
دهد سطح زیرکشت این گیاه آمار نشان می. [1]شودمهم محسوب می

تن در ٧/٤هزارهکتار با عملکرد ٢٤٣میالدی در ایران  ٢٠١١در سال 
 .[2]هکتار بوده است

نژادی گیاهان زراعی های بهوجود تنوع برای تداوم و پیشرفت برنامه
یی انتخاب ضروری است. تخمین تنوع ژنتیکی و آو افزایش کار

یک عامل اساسی در  ،هاندی ژنتیکی ژنوتیپآگاهی از خویشاو
اطالع از . [3]گیاهی است های اصالح جمعیت هایبرنامه پیشبرد
لدین انتخاب وا که شودمی باعثها های ژنتیکی بین ژنوتیپشباهت

ن خوبی نمایاو هتروزیس بهدقیق صورت گیرد طور در یک تالقی به

می فاصله بیشتری . معموًال هر چه والدین از لحاظ صفات کشود
ج مشاهده خواهد یتری در نتاشداشته باشند تنوع و هتروزیس بی

 .[4]شد
ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک اولین قدم در توصیف، تشریح و 

های مختلفی روش. [5]تپالسمی اسهای ژرمبندی مجموعهدسته
ترین آنها تنوع ژنتیکی وجود دارد و از جمله مهممطالعه برای 
طور همزمان از اطالعات که به استماری چندمتغیره های آروش

 های مختلفروشاز نمایند. چندین صفت در کلیه افراد استفاده می
های اصلی و به مولفه ای، تجزیهتجزیه چندمتغیره، تجزیه خوشه

ها هستند که در بیان و ترین روشتجزیه به مختصات اصلی مهم
بررسی تنوع  در زمینه .[6]ندتشریح تنوع ژنتیکی کاربرد زیادی دار

ترین روش برای برآورد شباهت بین ای اصولیژنتیکی، تجزیه خوشه
های چندمتغیره تجزیهاز  .[7]ی استثافراد در یک مجموعه ذخایر توار

 غالبًا برای تجزیه تنوع ژنتیکی در بسیاری از گیاهان از جمله جو
)L.Hordeum vulgare ( [8] ،سورگوم  L.lor Sorghum bico(
)Moench [9] ، گندم)spp Triticum( [10] ،بادام زمینی 
)L.Arachis hypogaea ( [11] ،هلو . LPrunus persica (
)Batsch [3] ، آفتابگردان آجیلیL.)Helianthus annuus ( [12] 

. است هستفاده شدا L.Nicotiana tabacum ( [13]( توتونو 
را در  نبات صصین اصالحبررسی ابعاد مختلف تنوع ژنتیکی، مخت

شناسایی ظرفیت ژنتیکی صفات مرتبط با اهداف اصالحی یاری 
ای همطالعه الگوپذیری تنوع ژنتیکی از اقلیمهمچنین  .نمایدمی

ی پذیردهنده قابلیت سازگاری و انعطافمختلف جغرافیایی نشان
این پژوهش . [14]استهای متفاوت بومساختار ژنوم آنها با زیست

 انجام شد.های خالص ذرت ور ارزیابی تنوع ژنتیکی الینمنظبه
 

 هامواد و روش
از چندین مرکز الین خالص ذرت  ۱۰۰ در پژوهش تجربی حاضر تعداد

کرمانشاه، مرکز تحقیقات کشاورزی  (دانشگاه رازیتحقیقاتی 
، موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج) خراسان رضوی

گلدان  ۶). از هر الین تعداد ۱ ر گرفت (جدولو مورد مطالعه قرا تهیه
 یدهچکامًال تصادفی  متری کشت و در قالب طرح پایهسانتی۲۴×۲۴

در محوطه گلخانه  ۱۳۹۴در بهار و تابستان سال آزمایش د. شدن
تحقیقاتی گروه اصالح و بیوتکنولوژی گیاهی دانشكده كشاورزی 

 ۳۷˚۳۲جغرافیایی "دانشگاه ارومیه، واقع در منطقه نازلو با عرض 
شرقی و ارتفاع از سطح دریای آزاد  ۴۵˚۵شمالی و طول جغرافیایی "

. فاصله دو ردیف گلدان از هم گرفت صورت متر۱۳۱۳برابر با 
در متر سانتی۳۰ ها از هم در روی ردیف متر و فاصله گلدانسانتی۹۶

 . برای هر گلدان ازبود. هر گلدان به منزله یک تکرار نظر گرفته شد
استفاده شد. برای  ۳به  ۱مخلوط خاک برگ+خاک زراعی به نسبت 

ل صورتی که در مراحای استفاده شد بهانجام آبیاری از سیستم قطره
بار ولی بعد از سبزشدن روز یک ۳صورت ها بهاولیه سبزشدن گیاهچه

صورت صورت روزانه شدن با فصل گرما آبیاری بهکامل و مصادف
صورت مکانیکی و بنا به نیاز انجام ههای هرز بگرفت. مبارزه با علف

بار روز یک ۳صورت به (NPK) ۲۰-۲۰-۲۰برگی کود  ۸شد. از مرحله 
صفات مختلف موفولوژیکی مانند  گلدهیها داده شد. بعد از به گلدان

طول برگ ، متر)بالل (سانتی، ارتفاع بوته تا متر)(سانتی ارتفاع بوته
ان ، میزدر بوته ، تعداد باللمتر)نتی(سا عرض برگمتر)، (سانتی

، (گرم) ، وزن چوب باللدر بوته (گرم) ، وزن دانه(SPAD) کلروفیل
 ، قطر وسط چوب باللمتر)(سانتی قطر ابتدای چوب بالل

، رم)(گ ، وزن خشک بوتهمتر)(سانتی ، طول چوب باللمتر)(سانتی
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تاریخ ظهور  و(روز)  ، تاریخ ظهور بالل اول(روز) تاریخ ظهور گل نر
منظور محاسبه وزن گیری شدند. بهها اندازهدر بوته(روز) بالل دوم 

ساعت در دمای ۴۸مدت های هوایی برش و بهخشک بوته، اندام
°C۷۲  [15]گیری شدو سپس وزن آنها اندازهقرار داده. 

 
 بررسی مورد ذرت خالص هایالین آوریجمع محل و نام کد، )۱جدول 

 کالستر محل تهیه نام الین کد الین کالستر تهیهمحل  یننام ال کد الین
١ Tenptato (White- First class) ٥٣ ١ مشهد P3L2 ٤ کرمانشاه 
٢ K1263-1388 ٥٤ ٢ مشهد P14L1 Kahia ٤ کرمانشاه 
٤ 36-N/M-K3653/2 ٥٥ ٢ مشهد P19l3 ١ کرمانشاه 
 ٤ کرمانشاه P9L3 Kahia ٥٦ ١ مشهد *89-4 ٥
٦ 9/K1911 ٥٧ ٣ شهدم P15 L16 Kahia ٣ کرمانشاه 
 ٤ کرمانشاه P11L7 ٥٨ ٤ مشهد 1388/*74 ٧
٨ 8/K1911 ٥٩ ٣ مشهد P14L2 ٣ کرمانشاه 
 ٤ کرمانشاه P14L2 ٦٠ ٣ مشهد 89/*25 ٩
١٠ K1264 /1 ٦١ ٢ مشهد P10L5 ٤ کرمانشاه 
 ٤ کرمانشاه P16L6 Kahia ٦٢ ١ مشهد 1390*48 ١١
١٢ 13/K19/1 ٦٣ ٣ مشهد P16L4 Kahia ٤ کرمانشاه 
١٣ 11K1910 ٦٤ ٣ مشهد P15L4 ٤ کرمانشاه 
١٤ 5/K1911 ٦٥ ١ مشهد P1L4 (Dialell- Karaj) ٤ کرمانشاه 
١٥ 4/K1911 ٦٦ ٣ مشهد P11L9 ٤ کرمانشاه 
١٦ 7/K1911 ٦٧ ٢ مشهد P11L6 ٤ کرمانشاه 
١٧ 6/K19/1 ٦٨ ١ مشهد P9L6 ٤ کرمانشاه 
١٨ 2K1911 ٦٩ ١ مشهد P13L3 ٤ کرمانشاه 
١٩ 55-N- K3640/S ٧٠ ١ مشهد P3L11 ٤ کرمانشاه 
٢٠ 43*89 (Red cob corn) ٧١ ١ مشهد P3L1 ٤ کرمانشاه 
 ٤ کرمانشاه P10L7 ٧٢ ٣ مشهد 89/*172 ٢١
 ٤ کرمانشاه P16L12 Kahia ٧٣ ١ مشهد 88/*67 ٢٢
 ٤ کرمانشاه p1L15 Kahia ٧٤ ١ مشهد 89*23 ٢٣
٢٤ 10/K 19/1 ٧٥ ٣ مشهد P19L5 Kahia ١ کرمانشاه 
٢٥ 1*/89 (Red cob corn) ٧٦ ١ مشهد P10L9 ٤ کرج 
 ٢ کرج K615/1 ٧٧ ٢ مشهد 1399/*34 ٢٦
 ٢ کرج Mo17 ٧٨ ١ مشهد 1399*20 ٢٧
٢٨ S2/QPM/SUKMA (Indonesia) ٧٩ ٣ مشهد OH43/1-42 ٣ کرج 
٢٩ K19/1 ٨٠ ٢ مشهد K12264/ 5-1 ٢ کرج 
٣٠ K166 B/89 ٨١ ٣ مشهد R=59 ٣ کرج 
 ١ کرج K615/1 ٨٢ ٢ مشهد 6/15/*163 ٣١
٣٢ KE70012/ 1-12 -1388 ٨٣ ٣ مشهد B73 ٣ کرج 
 ٣ کرج OH43/1042 (Paternal) ٨٤ ٢ مشهد 1388/*75 ٣٣
٣٤ A679/420N89 ٨٥ ٣ مشهد R59 (Paternal) ٢ کرج 
٣٥ K18-B /1392 (Indonesia-Colombia) ٨٦ ٣ مشهد Super sweet-1387 Basin ٢ مشهد 
 ٢ مشهد Power Hense-S2 /197 ٨٧ ٣ مشهد 1388*66 ٣٦
 ٢ مشهد Challenged 1389/st ٨٨ ٣ مشهد 1388*70 ٣٧
 ٢ مشهد Sweet white/ 1390 ٨٩ ١ مشهد 89/*14 ٣٨
 ٤ مشهد *Sweet 3151 1390 ٩٠ ٢ مشهد 88/*6 ٣٩
٤٠ 3K19/1 52 ٩١ ٢ مشهد*Sweet ٣ مشهد 
٤١ K1263/1 (Sterilized) ٩٢ ١ مشهد Popcorn-53 or 54 (Linear) ٢ مشهد 
٤٢ 1387/193/Chase* ٩٣ ١ مشهد W37a ٢ کرج 
٤٣ K615/1 ٩٤ ٤ مشهد KS13 ٢ کرج 
٤٤ 39*/89 (Sibcer) ٩٥ ١ مشهد R319 ٢ کرج 
 ٣ کرج R59 (Paternal) ٩٦ ٢ مشهد 89/*16 ٤٥
٤٦ 115*13981 (White cob corn) ٩٧ ٣ مشهد W153R ٢ رجک 
 ٢ کرج K1533 Popcorn ٩٨ ١ مشهد 89/*138 ٤٧
٤٨ K19*/1392 (Isolate) ٩٩ ٣ مشهد R59*R (Double cross- maternal) ١ کرج 
٤٩ P13L2 ١٠٠ ٤ مشهد B73(RFC or CMS) ٢ کرج 
٥٠ P19L17 Kahia ٢ کرج 1 /1264 ١٠١ ٤ کرمانشاه 
٥١ P15L16 ١٠٢ ٤ کرمانشاه MO17 ٢ کرج 
٥٢ P6L1 ١٠٣ ٤ انشاهکرم ZK472221 ٢ کرج 

و آزمون  (Outliers) های پرتشناسایی داده: هاتجزیه داده
 [16]بودن توزیع اشتباهات آزمایشی مطابق روش شاپیروویلکنرمال

گرفت. تجزیه واریانس برای تمامی  صورت SAS 9.1 افزاردر نرم
 اهای توصیفی ب. آمارهبا رویه مدل خطی عمومی انجام شدصفات 

 برای تعیین گامبهگاماز رگرسیون . شدمحاسبه  SPSS 22 افزارنرم
کنند صفاتی که بیشترین میزان تنوع عملکرد دانه در بوته را توجیه می

 هایبا استفاده از روش هاالینبندی ارزیابی و گروهاستفاده شد. 
ای ههای اصلی روی میانگین دادهای و تجزیه به مولفهتجزیه خوشه

ها ای، پس از استانداردکردن دادهگرفت. تجزیه خوشهصورت  اصلی
های اصلی از طریق ماتریس و تجزیه به مولفه [17]واردبا روش 

گرفت. صورت  ۱۴تب مینی افزارضرایب همبستگی صفات در نرم
 سیماهاالنوب روش به کالسترها در تجزیه کالستر نیب فواصل

در فایل  ۱۴تب افزار مینیممحاسبه شد. برای این منظور نخست در نر
ها ستونی در کنار ستون صفات با نام "گروه" ایجاد شد. براساس  داده

نتایج تجزیه کالستر شماره گروه هر ژنوتیپ در ستون "گروه" درج شد. 
 Above plus completeدر تجزیه تابع تشخیص با انتخاب گزینه 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  آذریغفار یعل ۳۰۰
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classification summary  در زیر بخشDisplay results  از
 توزیع فنوتیپیمحاسبه شد.  سیماهاالنوبفاصله  Optionبخش 

 .شد رسم SPSS 24 افزارنرمافراد مورد مطالعه برای هر صفت با 
 

 نتایج و بحث
مامی ها از نظر تبا توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس، بین الین

ها گزارش دار مشاهده شد (دادهصفات مورد مطالعه تفاوت معنی
های توصیفی شامل میانگین، ده است). توزیع فراوانی و آمارهنش

معیار، مقادیر حداکثر، حداقل و ضرایب تغییرات برای صفات انحراف
ارایه  ۲و جدول  ۱ترتیب در نمودار های ذرت به مورد مطالعه در الین

-۲۵۲شده است. دامنه تغییرات ارتفاع بسیار گسترده و بین 
تواند با گر میکه بیانگر این است که اصالحمتر متغیر بود سانتی۵۸

انتخاب ارقام با ارتفاع مناسب باعث افزایش راندمان کل محصول 
شود. باالبودن دامنه تغییرات برای صفات طول و عرض برگ نشان 

هایی با طول و عرض برگ بیشتر و در نتیجه داد که با انتخاب الین
توان در سطح برگ، میدنبال آن بهبود شاخص نسبت سطح برگ و به

راستای افزایش عملکرد دانه اقدام نمود. برای صفت وزن دانه در بوته 
گرم) قرار داشت که ۲۶/۲-۶۴/۱۲۳دامنه تغییرات در محدوده (

های انتخاب برای افزایش وزن دانه شود با برنامهمشاهده می
صورت توان عملکرد را بهعنوان یکی از اجزای مهم عملکرد، میبه

مگیر افزایش داد. دامنه تغییرات ظهور گل نر و بالل نیز بسیار چش
های با طول دوره رشد رویشی کمتر متغیر بود، با انتخاب الین

توان فرصت بیشتر برای پرکردن دانه و در نتیجه افزایش وزن و می
تعداد دانه در اختیار گیاه قرار داد و در پی آن عملکرد را بهبود بخشید. 

برای  %۶۹برای صفت تعداد بالل در بوته تا  %۳ت از ضریب تغییرا
ه صفات آمددستصفت وزن دانه در بوته متغیر بود. براساس نتایج به

)، تاریخ ظهور گل نر %۴۷)، وزن چوب بالل (%۶۹وزن دانه در بوته (
) دارای بیشترین ضریب تغییرات %۳۶) و وزن خشک بوته (۴۵%(

های مورد مطالعه بودند. در الینو در نتیجه باالترین مقدار تنوع 
)، تاریخ ظهور بالل اول و تاریخ ظهور %۳صفات تعداد بالل در بوته (

) دارای کمترین مقادیر ضریب تغییرات بودند. در %۷بالل دوم با (
منظور بررسی تنوع که به [18]و همکاران فخرایی الهیجیآزمایش 

طول  طول میوه،های توت ایران صورت گرفت، صفات ژنتیکی ژنوتیپ
دمبرگ، وزن خشک میوه، تراکم گل، زمان رسیدن میوه، نظم گلدهی، 
حاشیه برگ، زاویه نوک برگ، و شکل برگ دارای ضریب تغییرات 

نمونه ایرانی و خارجی  ۵۰۸با ارزیابی  [19]زهراوییو  ارشدباالیی بود. 
گندم مشاهده کردند که صفات وزن دانه در سنبله، تعداد دانه در 

ترین بله و طول سنبله گندم دارای بیشترین تنوع یعنی بزرگسن
ضریب تغییرات و صفات روز تا رسیدن کامل، روز تا گلدهی و روز تا 

 دهی دارای کمترین تنوع بودند.سنبله
 

  
 های خالص ذرتنمورفولوژیک در الیات توزیع فراوانی صف )۱نمودار 

 دهد.هر صفت را نشان میمربوط به  هایبندیمحور عمودی فراوانی هر دسته و محور افقی دسته



 ٣٠١ یبریددر راستای تولید بذر ه گرومورفولوژیکبراساس صفات آ (.Zea mays L)های خالص ذرت بندی الینگروهــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 های خالص ذرتهای توصیفی برای صفات مورد مطالعه در الینآماره )۲جدول 
 حداکثر سوم چارک میانه چارک اول حداقل ضریب تغییرات استانداردانحراف میانگین گیری)(واحد اندازه صفات

PH ۶۷/۲۱۱ ۹۷/۱۶۳ ۳۳/۱۴۸ ۳۵/۱۳۰ ۴۷/۵۸ ۰۴/۱۷ ۵۱/۲ ۰۸/۱۴۹ متر)(سانتی 
PHE ۱۲۶ ۷۶/۶۸ ۳۷/۵۷ ۵۴/۵۰ ۶/۲۸ ۹۴/۲۶ ۶/۱ ۸۷/۵۹ متر)(سانتی 

LL ۰۶/۸۰ ۹۴/۶۰ ۵۱۵/۵۶ ۲۵۷/۵۲ ۴۴/۴۲ ۵۵/۱۲ ۷۱۱/۰ ۱۹/۵۷ متر)(سانتی 
LW ۹۹/۹ ۷۸۵/۷ ۳۵/۷ ۸۱۷۵/۶ ۰۱/۵ ۴۸/۱۱ ۰۸۷۳/۰ ۳۶۴۴/۷ متر)(سانتی 

EPP ۷۶۶۴/۱ ۰۵/۰ ۵۸/۲۸ ۱ ۱۹۲۵/۱ ۲ ۲ ۳ 
Ch (SPAD) ۸۸۳/۴۰ ۷۱۸/۰ ۷۳/۱۷ ۶۸/۲۷ ۶۰۳/۳۶ ۲۹/۴۰ ۱۸۳/۴۴ ۱۳/۷۰ 

SWP (گرم) ۶۴/۱۲۳ ۴۵/۶۰ ۳/۳۶ ۵۵/۲۵ ۲۶/۲ ۹/۵۷ ۴۸/۲ ۲۶/۴۳ 
CDW (گرم) ۰۴/۳۱ ۱۹/۱۸ ۰۲۵/۱۳ ۳۴۳/۱۰ ۵۷/۲ ۴۸/۴۰ ۵۷۷/۰ ۳۸۵/۱۴ 

CDBP ۳۲/۳ ۷۸/۲ ۵۴/۲ ۳۲/۲ ۱/۱ ۴۷/۱۵ ۰۳۸۶/۰ ۵۱۷۷/۲ متر)(سانتی 
CDMP ۴۴/۳ ۴۸/۲ ۲۳/۲ ۰۸/۲ ۱/۱ ۲۴/۱۶ ۰۳۶۱/۰ ۲۴۶۸/۲ متر)(سانتی 

CL ۸۷/۱۷ ۰۳۵/۱۵ ۲۳/۱۳ ۰۴۵/۱۱ ۸/۴ ۹۸/۲۱ ۲۸۲/۰ ۹۷۱/۱۲ متر)(سانتی 
DWP (گرم) ۱۵/۱۰۵ ۶۱/۵۹ ۲۶/۴۹ ۴۴/۴۱ ۸۵/۲۰ ۲۸/۲۶ ۳۵/۱ ۰۵/۵۱ 

DT (روز) ۹۱ ۲۵۳/۷۲ ۳۳۵/۶۸ ۹۱۸/۶۳ ۸۳/۴۲ ۳۶/۱۲ ۸۳۱/۰ ۹۱۹/۶۷ 
DFEE (روز) ۴/۹۲ ۸۱ ۱۷/۷۸ ۵۸۵/۷۴ ۶۲ ۸۱/۶ ۵۲۸/۰ ۲۲۸/۷۸ 
DSEE (روز) ۹۷ ۶۵/۹۰ ۸۵ ۶۶۵/۸۱ ۲۵/۷۴ ۵۶/۶ ۶۰۹/۰ ۶۲۲/۸۵ 

PH :بوته، رتفاعا PHE :بالل، تا بوته ارتفاع LL :برگ، طول LW :برگ، عرض EPP :بالل، تعداد Ch :کلروفیل، میزان SWP :ر بوته،د دانه وزن CDW :چوب بالل، وزن CDBP :چوب ابتدای قطر 
 دوم بالل ظهور تاریخ: DSEE بالل اول، ظهور تاریخ: DFEE نر، گل ظهور تاریخ: DT بوته، خشک وزن: DWP بالل، چوب طول: CL بالل، چوب وسط قطر: CDMP بالل،

 
 همبستگی صفات مورد مطالعه

های پیشرفت برنامه اطالع از چگونگی ارتباط بین صفات مختلف در
رفه طنژادی برای افزایش عملکرد دانه اهمیت دارد زیرا انتخاب یکبه

برای صفات زراعی بدون درنظرگرفتن صفات دیگر نتایج مطلوبی 
بایست به های اصالحی مینخواهد داشت. بنابراین در برنامه

. با استفاده از تجزیه همبستگی [20]همبستگی بین صفات توجه شود
). در ۳ه بین صفات مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت (جدول رابط

رابطه با اکثر صفات مورد مطالعه تغییرات مربوط به جفت صفات 
ر بین داسو با همدیگر بود. بیشترین همبستگی مثبت و معنیهم

) مشاهده شد. ۸۲۲/۰صفات طول چوب بالل با وزن چوب بالل (
ار با صفات ارتفاع بوته دطول بالل دارای همبستگی مثبت و معنی

) بود. ۶۴۶/۰) و وزن خشک بوته (۶۲۵/۰)، طول برگ (۸۰۸/۰(
) مشاهده ۵۱۰/۰همبستگی مثبت بین طول برگ و وزن خشک بوته (

) و وزن چوب بالل ۷۹۷/۰شد. تغییرات وزن دانه با طول چوب بالل (
بود. وزن چوب بالل  %۱دار در سطح احتمال سو و معنی) هم۷۳۳/۰(

)، قطر ابتدای چوب با تاریخ ظهور ۸۲۲/۰ات طول چوب بالل (با صف
) همبستگی مثبت نشان داد. در این آزمایش ۷۱۹/۰بالل دوم (

ضرایب همبستگی منفی بین برخی از صفات مشاهده شد. بیشترین 
همبستگی منفی بین تاریخ ظهور بالل اول و تعداد بالل مشاهده شد 

ل دیرتر ظاهر شود تعداد بالل که بیانگر این است که هرچه بالل او
داربودن از نظر دلیل غیرمعنییابد. البته این مقدار بهکاهش می

در مطالعه خود روی  [21]و همکاران بیرگیآماری فاقد اهمیت است. 
هیبریدهای جدید ذرت نشان دادند بیشترین همبستگی مثبت و 

ل بالل دار در درجه اول بین تعداد دانه در ردیف بالل با طومعنی
) و بعد از آن بین رسیدگی فیزیولوژیکی و تعداد کل برگ در ۷۹/۰(

) وجود داشت. در آزمایش آنها بررسی همبستگی سایر ۶۸/۰گیاه (
فاع دار بین ارتفاع بوته و ارتصفات بیانگر همبستگی مثبت و معنی

بررسی همبستگی  [22]و همکاران گلباشی) بود. در آزمایش ۸/۰بالل (
 ترتیب، بیشترین همبستگیختلف نشان داد که بهبین صفات م
) و وزن چوب و درصد ۸۴/۰دار بین ارتفاع بوته و بالل (مثبت و معنی

) وجود داشت و همچنین بیشترین همبستگی منفی نیز ۸۰/۰چوب (
شعاع ) مشاهده شد. -۸/۰بین صفات درصد دانه و وزن چوب (

زایش قطر بالل و بیان نمودند در نتیجه اف [23]و همکاران حسینی
قطر چوب بالل، وزن چوب و درصد چوب بالل در مجموع کاهش و 

 یابد.عملکرد دانه افزایش می

 تعیین متغیرهای موثر بر متغیر تابع منظوربه گامهبگاماز رگرسیون 
متغیر  عنوانبه). به همین منظور عملکرد دانه ۴استفاده شد (جدول 

تغیرهای مستقل در نظر گرفته م عنوانبهوابسته و دیگر صفات 
 %۶۲شدند. طول چوب بالل نخستین متغیر واردشده به مدل بود که 

کرد. در مرحله بعدی صفت وزن از تغییر عملکرد دانه را توجیه می
 %۴/۶۶این صفات  مجموع درچوب بالل وارد مدل شد. 

 کنند.یمهای عملکرد دانه در بوته را تبیین تغییرپذیری
 ایهای اصلی و تجزیه خوشه تجزیه به مولفه

های اصلی برای رسیدن به اهداف تشریح و تنوع از تجزیه به مولفه
ش تعداد موجود در جامعه، تعیین سهم هر صفت در تنوع و کاه

 های غیرهمبسته که ترکیبیمتغیرهای اصلی از طریق محاسبه مولفه
، در تجزیه تنوع [24]شوداز متغیرهای اصلی هستند، استفاده می

های اصلی با استفاده از ماتریس همبستگی، سه موجود به مولفه
). در واقع دو ۵تنوع موجود را توجیه نمودند (جدول  %۶۲مولفه اول 
واریانس را به خود اختصاص دادند. صفات ارتفاع  %۵۲مولفه اول 
بالل  چوب ابتدای چوب بالل و قطر وزن در بوته، دانه بوته، وزن

در  انهد ترتیب بیشترین نقش را در تبیین مولفه اول و صفات وزنبه
ا بالل اول نیز بیشترین نقش ر ظهور نر و تاریخ گل ظهور بوته، تاریخ

های موقعیت مکانی الین ۲. در نمودار در تبیین مولفه دوم داشتند
های مورد بررسی از نظر دو مولفه اصلی حاصل از تجزیه به مولفه

اصلی براساس صفات آگرومورفولوژیک که توانستند بیشترین درصد 
از واریانس کل را توجیه نمایند، مشخص شده است. براساس این 

باال و مثبت و از  بندی گروه اول از نظر مولفه اول دارای مقادیردسته
های گروه دوم نظر مولفه دوم دارای مقادیر منفی است. اکثر الین

دارای مقادیر حداکثر و مثبت از هر دو مولفه هستند. گروه سوم دارای 
پراکندگی زیاد از نظر دو مولفه و درنهایت گروه چهارم دارای مقادیر 

در بررسی  [25]و همکاران گاوسناردمنفی برای هر دو مولفه اصلی بود. 
-پالسم فرانسه از نظر صفات آگروذرت ژرم ۲۶۲تنوع موجود در 

بندی های اصلی و گروهمورفولوژیکی با استفاده از تجزیه به مولفه
ترین متغیرها در بردارهای ها اعالم کردند که مهمبراساس این مولفه

همیت بندی ااصلی صفات رسیدگی، شکل بالل و دانه است. این گروه
. دهدبندی نشان میفات رسیدگی، شکل دانه و بالل را در گروهص

صفت مورفولوژیکی و با استفاده  ۲۳با بررسی  [26]گونزالسو  لورادو
نمودند، تعداد تغییرات کل را توجیه می %۵/۶۴از سه مولفه اصلی که 

افشان ذرت اسپانیا را در چهار گروه مختلف طوری رقم آزاد گرده ۸۳



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  آذریغفار یعل ۳۰۲
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دند که مولفه اول، زودرسی و اندازه دانه، مولفه دوم قطر بندی کرگروه
بالل و صفت گل تاجی و بالخره مولفه سوم شکل دانه، طول و شکل 

روی گندم  [24]ارزانیو  فراهانینمود. در پژوهش بالل را توصیف می
ز تا دهی، رودر مولفه اول بیشترین تغییرات را صفات روز تا سنبله

اد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته و طول سنبله در افشانی، تعدگرده ۵۰%

جهت مثبت و وزن هزار دانه در جهت منفی توجیه نمودند و در مولفه 
دوم باالترین سهم را صفات عملکرد دانه، شاخص برداشت، وزن دانه 
در سنبله و تعداد دانه در سنبله دارا بودند. در مولفه سوم تعداد سنبله 

یولوژیک و در مولفه چهارم صفات عملکرد در واحد سطح و عملکرد ب
 بیولوژیک و عملکرد دانه دارای اهمیت بودند.

 
 های خالص ذرتستگی بین صفات مورد مطالعه در الینهمب )۳ جدول

 PH PHE LL LW EPP Ch SWP CDW CDBP CDMP CL DWP DT DFEE صفات
PHE ۸۰۸/۰              

LL ۴۹۳/۰ ۶۲۵/۰             
LW ۳۷۷/۰ ۳۸/۰ ۳۶۶/۰            

EPP ۲۷۵/۰ ۱۳۵/۰ -۰۲۷/۰ ۰۶۴/۰           
Ch -۰۱۱/۰ -.۰۲۹/۰ -۰۶۶/۰ -۱۵۸/۰ -۰۳۳/۰          

SWP ۳۵/۰ ۲۲۳/۰ ۰۴۳/۰ ۲۸۸/۰ ۲۵۲/۰ ۱۹۷/۰         
CDW ۴۴۲/۰ ۲۸۷/۰ ۰۷۸/۰ ۳۶۶/۰ ۲۴۹/۰ ۱۰۳/۰ ۷۷۳/۰        

CDBP ۳۷۹/۰ ۲۶۸/۰ ۰۲۱/۰ ۲۶۵/۰ ۲۶۸/۰ ۱۷۶/۰ ۵۲۴/۰ ۷۵/۰       
CDMP ۱۸۶/۰ ۰۹۴/۰ ۰۴۱/۰ ۱۹۷/۰ ۱۸۸/۰ ۱۰۶/۰ ۴۰۱/۰ ۶۲۲/۰ ۷۹۲/۰      

CL ۴۴۲/۰ ۳۱۷/۰ ۰۹۷/۰ ۳۱۴/۰ ۲۲۳/۰ ۱۶۷/۰ ۷۹۷/۰ ۸۲۲/۰ ۵۵۵/۰ ۴۰۱/۰     
DWP ۶۴۹/۰ ۶۴۶/۰ ۵۱/۰ ۴۰۶/۰ ۲۱۹/۰ -۰۳۷/۰ ۳۲۸/۰ ۴۲۲/۰ ۳۱۸/۰ ۲۰۸/۰ ۳۶۸/۰    

DT ۱۹۸/۰ ۱۸۸/۰ ۲۲۳/۰ ۲۷۶/۰ -۰۵۱/۰ ۰ -۱۰۵/۰ -۰۶۴/۰ ۰۲۵/۰ -۰۸۵/۰ -۰۶۴/۰ ۲۲۲/۰   
DFEE ۱۹۸/۰ ۱۶۴/۰ ۱۷۷/۰ ۱۸۴/۰ -۱۷۸/۰ ۰۱۴/۰ -۱۷۴/۰ -۱۴/۰ -۰۱۵/۰ -۱۱۴/۰ -۱۲۸/۰ ۲۲۵/۰ ۶۹۶/۰  
DSEE ۳۶۳/۰ ۳۱۶/۰ ۱۹۵/۰ ۲۴/۰ ۱۰۹/۰ -۰۳۳/۰ -۰۸۴/۰ -۰۱/۰ ۰۹۲/۰ -۰۵۳/۰ -۰۰۲/۰ ۲۸۳/۰ ۴۲۵/۰ ۷۱۹/۰ 

 ۰۵/۰دار در سطح احتمال معنی ۱۹۷/۰های برابر یا بزرگتر از همبستگی
PH :بوته، رتفاعا PHE :بالل، تا بوته ارتفاع LL :برگ، طول LW :برگ، عرض EPP :بالل، تعداد Ch :کلروفیل، میزان SWP :در بوته، دانه وزن CDW :چوب بالل، وزن CDBP :چوب ابتدای قطر 

 دوم بالل ظهور تاریخ: DSEE بالل اول، ظهور تاریخ: DFEE نر، گل ظهور تاریخ: DT بوته، خشک وزن: DWP بالل، چوب طول: CL بالل، چوب وسط قطر: CDMP بالل،

 
 خالص ذرت هایالین در مستقل ریعنوان متغبه صفات دیگر و تابع ریعنوان متغبه دانه عملکرد یبراگام بهگام ونیرگرس )۴جدول 

 ضریب تورم واریانس F شدهتصحیح 2R 2R جزئی 2R ضرایب رگرسیون متغییرهای واردشده به مدل
b1 b2 

CL ٩٢/٢ ٣٣/١٣٨** ٦٢٠/٠ ٦٢٥/٠ ٦٢٥/٠  ٧٩١/٠ 

CDW ٩٢/٢ ٠٢/٨٤** ٦٦٤/٠ ٦٧٢/٠ ٠٤٧/٠ ٣٧١/٠ ٤٩٠/٠ 
Durbin-Watson=1.89 

CDW :بالل، چوب وزن CL :بالل چوب طول 
 

 های خالص ذرتهای اصلی در الینمقادیر ویژه، درصد واریانس و واریانس تجمعی مولفه )۵جدول 
 مقادیر ویژه

 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 
۹۳۳۵/۴ همقدار ویژ  ۹۰۷۱/۲  ۵۲۵/۱  ۱۰۶/۱  ۰۲۹۲/۱  ۸۴۳۷/۰  ۶۸۵۵/۰  ۴۶/۰  ۳۷۲۸/۰  ۳۳۷۴/۰  ۲۱۸۷/۰  ۱۸۵۸/۰  ۱۸۰۳/۰  ۱۱۹۶/۰  ۰۹۵۵/۰  

۳۲۹/۰ درصد واریانس  ۱۹۴/۰  ۱۰۲/۰  ۰۷۴/۰  ۰۶۹/۰  ۰۵۶/۰  ۰۴۶/۰  ۰۳۱/۰  ۰۲۵/۰  ۰۲۲/۰  ۰۱۵/۰  ۰۱۲/۰  ۰۱۲/۰  ۰۰۸/۰  ۰۰۶/۰  
۳۲۹/۰ درصد تجمعی  ۵۲۳/۰  ۶۲۴/۰  ۶۹۸/۰  ۷۶۷/۰  ۸۲۳/۰  ۶۹۸/۰  ۸۹۹/۰  ۹۲۴/۰  ۹۴۷/۰  ۹۶۱/۰  ۹۷۴/۰  ۹۸۶/۰  ۹۹۴/۰  ۱ 

 بردارهای ویژه متغیر
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 

PH - ۳۵۲/۰  ۱۸/۰  ۲۱/۰  - ۱۴۱/۰  ۱۵۱/۰  - ۱۰۲/۰  - ۱۶۳/۰  ۰۲۴/۰  - ۰۳/۰  - ۴۹۹/۰  -۱۳/۰  ۳۷۶/۰  ۲۲۴/۰  - ۵۰۵/۰  - ۰۷۸/۰  
PHE - ۳۲۱/۰  ۲۴۳/۰  ۲۱۳/۰  ۰۳۸/۰  ۱۸۶/۰  - ۱۰۸/۰  - ۰۴۹/۰  ۰۵/۰  - ۶۹/۰  - ۳۴۸/۰  ۱۸/۰  - ۲۴۷/۰  ۰۴/۰  ۶۷۹/۰  ۱۷۹/۰  
LL - ۲۲۱/۰  ۲۵۷/۰  ۳۳۴/۰  ۳۴۶/۰  ۱۱۶/۰  - ۱۸۶/۰  ۲۴۹/۰  - ۱۲۷/۰  ۵۷۷/۰  ۳۰۳/۰  - ۰۵۱/۰  - ۰۲۹/۰  - ۲۵۸/۰  - ۱۷۹/۰  - ۰۳۲/۰  
LW - ۲۶۸/۰  ۰۹/۰  - ۰۳۱/۰  ۲۲۷/۰  - ۳۴۳/۰  ۴۴۸/۰  ۳۷۹/۰  - ۵۴۶/۰  - ۲۷۷/۰  - ۱۳۷/۰  - ۰۸۳/۰  ۰۵۷/۰  - ۰۲۹/۰  ۰۰۸/۰  - ۰۲۴/۰  
EPP - ۱۱۴/۰  ۰۰۹/۰  ۰۶۹/۰  - ۸۲۳/۰  - ۲۱۲/۰  - ۲۳/۰  ۲۴۹/۰  - ۲۲۸/۰  ۱۲/۰  ۱۲۳/۰  - ۰۹۸/۰  ۱۰۱/۰  - ۱۵۹/۰  ۱۳۲/۰  ۰۱۵/۰  
Ch - ۰۵۶/۰  - ۱۴۳/۰  - ۲۹/۰  - ۰۴۲/۰  ۸۱۱/۰  - ۰۸۷/۰  ۲۵۴/۰  -.۰۳۳۵ - ۱۷۵/۰  ۰۸۸/۰  ۰ ۰۴۴/۰  ۰۱۴/۰  - ۰۰۹/۰  ۰۸۴/۰  

SWP - ۳۰۱/۰  - ۳۰۲/۰  ۰۲۵/۰  - ۱۵۴/۰  ۶۰/۰  ۳۵۹/۰  - ۰۲۳/۰  ۰۲۹/۰  ۳۳۷/۰  ۱۵۹/۰  - ۲۱۳/۰  - ۳۷۸/۰  ۵۶۹/۰  - ۰۲۸/۰  - ۰۸۹/۰  
CDW - ۳۶۴/۰  - ۲۷۹/۰  - ۰۸۶/۰  ۰۱۴/۰  - ۰۸۹/۰  ۰۷۶/۰  - ۰۹/۰  ۱۶۷/۰  - ۰۱/۰  ۰۵۹/۰  ۰۱۱/۰  ۰۲۱/۰  - ۲۶/۰  - ۱۷۲/۰  ۷۹۵/۰  
CDBP - ۳۱۵/۰  - ۲۱۷/۰  - ۳۱۴/۰  ۰۶/۰  - ۱۰۲/۰  - ۳۳۵/۰  - ۰۲۹/۰  ۰۳۵/۰  - ۰۸۲/۰  - ۲۴۷/۰  - ۱۳۱/۰  - ۵۰۴/۰  - ۳۶۳/۰  - ۱۵۳/۰  - ۳۶۵/۰  
CDMP - ۲۲۴/۰  - ۲۷/۰  - ۲۷۶/۰  ۲۷۴/۰  - ۲۴۷/۰  - ۴۸۲/۰  ۰۳۲/۰  - ۱۰۳/۰  ۱۵۲/۰  ۰۳۹/۰  ۱۲۴/۰  ۴۰۲/۰  ۳۸۴/۰  ۲۶۸/۰  - ۰۱۸/۰  

CL - ۳۳۱/۰  - ۲۴۴/۰  ۰۲۲/۰  - ۰۲۴/۰  ۱۵۱/۰  ۳۹۱/۰  - ۱۴۵/۰  ۲۰۸/۰  ۰۸۵/۰  ۰۸۴/۰  ۲۲۹/۰  ۴/۰  - ۳۷۵/۰  ۲۳۸/۰  - ۴۰۵/۰  
DWP - ۳۳۶/۰  ۱۶۸/۰  ۲۰۶/۰  - ۰۰۲/۰  - ۰۳۹/۰  - ۱۷۳/۰  - ۰۵۵/۰  ۱۴۶/۰  - ۵۸۷/۰  ۵۸۹/۰  ۱۰۸/۰  - ۰۷/۰  ۱۵۸/۰  - ۱۱۱/۰  - ۱۲/۰  

DT - ۱۱۷/۰  ۳۴/۰  - ۳۶۳/۰  - ۰۷۸/۰  - ۰۱۲/۰  ۰۹۴/۰  ۵۷۸/۰  ۵۲/۰  ۰۷۷/۰  - ۱۰۶/۰  ۲۸۹/۰  - ۰۳/۰  ۱۲۴/۰  - ۰۵۴/۰  ۰۰۸/۰  
DFEE - ۰۹/۰  ۴۱۶/۰  - ۴۳۴/۰  ۰۳۱/۰  ۰۱۷/۰  ۰۷۷/۰  - ۲۳۲/۰  ۱۰۴/۰  ۰۳۴/۰  ۱۸۹/۰  - ۶۷۵/۰  ۱۷۶/۰  - ۰۶۲/۰  ۱۷۸/۰  ۰۱۲/۰  
DSEE - ۱۳۹/۰  ۳۸۵/۰  -۳۲۶/۰  - ۱۲۳/۰  - ۰۲۲/۰  ۰۷۴/۰  - ۴۶۵/۰  - ۳۶۳/۰  ۱۹۳/۰  ۰۵۴/۰  ۵۳۲/۰  - ۱۶۳/۰  ۰۳۲/۰  - ۰۷/۰  ۰۴۳/۰  

PHبوته، رتفاع: ا PHE :بالل، تا بوته ارتفاع LL :برگ، طول LW :برگ، عرض EPP :بالل، تعداد Ch :کلروفیل، میزان SWP :در بوته، دانه وزن CDW :ل،بال چوب وزن CDBP  :چوب ابتدای قطر 
 دوم. بالل ظهور تاریخ: DSEE بالل اول، ظهور تاریخ: DFEE نر، گل ظهور تاریخ: DT بوته، خشک وزن: DWP بالل، چوب طول: CL بالل، چوب وسط قطر: CDMP بالل،
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ل و دوم تحزیه به های خالص ذرت براساس دو مولفه اوبندی الیندسته )۲نمودار 
 های اصلی روی صفات آگرومورفولوژیکمولفه

 
ای براساس صفات آگرومرفولوژیک به روش وارد، تجزیه خوشه

 ۳بندی نمود (نمودار های مورد مطالعه را در چهار کالستر گروهالین
شود که در هر گروه مشاهده می ۱). با توجه به جدول ۱و جدول 

(کرمانشاه، مشهد و کرج) حضور دارند. افرادی از هر سه محل تهیه 
در واقع در این تحقیق تنوع ژنتیکی الگوپذیری چندانی از محل تهیه 

های ژنتیکی مختلف های مربوط به یک محل در گروهندارد، زیرا الین
ها حضور ها از همه مکانقرار گرفتند و در یک گروه ژنتیکی، الین

ع ها یا توزیابه نسبی الیندلیل تشداشتند و این امر احتماًال به
د های مورهای همجوار است. بیشتر الینها بین استانیکسان الین

ترین الین بزرگ ۳۵مطالعه در گروه دوم قرار گرفتند و این گروه با 
ترین کالستر را تشکیل داد. الین کوچک ۲۱گروه بود. گروه اول با 

اوت با یکدیگر و تفهای درون یک گروه دارای قرابت ژنتیکی باال الین
س منظور ایجاد تنوع و هتروزیها هستند. بهژنتیکی با افراد سایر گروه

که  های دیگرهای یک گروه را با افرادی از گروهتوان ژنوتیپباالتر می
نژادی، دارای حداکثر فاصله ژنتیکی با آنها هستند ترکیب نمود. در به

ر یک یش تنوع ژنتیکی دانتخاب نیازمند تنوع ژنتیکی است و با افزا
شود. با توجه به نتایج حاصل تر میجمعیت، دامنه انتخاب گسترده

در راستای کاهش  SNKاز مقایسات میانگین که براساس آزمون 
)، گروه چهارم از نظر صفات ۶خطای نوع اول صورت گرفت (جدول 

ارتفاع بوته، ارتفاع بوته تا بالل، عرض برگ، وزن چوب بالل، قطر 
ای چوب بالل، تعداد بالل در بوته، وزن دانه در بوته و وزن خشک ابتد

بوته دارای بیشترین مقدار بود. از نظر صفات طول برگ، تعداد بالل و 
تاریخ ظهور گل نر و تاریخ ظهور بالل دوم گروه سوم بهتر از سایر 

 های گروه چهارم بیشترینها بود. از نظر صفت ارتفاع بوته الینگروه
گروه سوم در جایگاه دوم قرار داشت و دو گروه اول و دوم از  مقدار و

نظر صفت ارتفاع بوته در یک گروه آماری قرار گرفتند. از نظر صفت 
دوم  های اول وارتفاع بوته تا بالل گروه چهارم بیشترین مقدار و گروه

داری دارای کمترین مقدار بودند و از نظر آماری باهم اختالف معنی
ن های گروه سوم و کمتری یشترین مقدار طول برگ در الیننداشتند. ب

های اول و دوم مشاهده شد. از نظر صفت عرض برگ مقدار در گروه
بیشترین مقدار در گروه چهارم و کمترین آن در گروه اول مشاهده 

های دوم و سوم برای این صفت در یک گروه آماری قرار شد و گروه
ر بوته گروه سوم دارای بیشترین گرفتند. برای صفت تعداد بالل د

دار نداشت و در های چهارم و اول تفاوت معنیمقدار بود که با گروه
یک گروه آماری قرار گرفتند و گروه اول دارای کمترین مقدار بود. 
بیشترین مقدار کلروفیل در گروه اول مشاهده شد که این مقدار با 

وزن دانه در بوته  دار نداشت. برای صفاتگروه چهارم تفاوت معنی
ها در یک جامعه گروه چهارم بیشترین مقدار را داشت و با سایر گروه

آماری قرار گرفت. بیشترین وزن چوب بالل مربوط به گروه چهارم 
دار نداشتند و های اول و سوم از نظر آماری تفاوت معنیبود و گروه

 بکمترین مقدار مربوط به گروه دوم بود. بیشترین قطر وسط چو
بالل مربوط به گروه چهارم و کمترین مقدار آن مربوط به گروه اول 
بود. بیشترین طول چوب بالل مربوط به گروه چهارم بود و با سایر 

دار داشت. ها که در یک جامعه آماری قرار گرفتند تفاوت معنیگروه
بیشترین وزن خشک بوته مربوط به گروه چهارم و کمترین مقدار 

ول بود. از نظر صفت تاریخ ظهور گل نر بیشترین مربوط به گروه ا
دار از مقدار در گروه سوم مشاهده شد که با گروه دوم تفاوت معنی

نظر آماری نداشت و کمترین مقدار مربوط به گروه اول بود. برای 
صفت تاریخ ظهور بالل اول بیشترین مقدار را گروه دوم و کمترین 

 مقدار را گروه اول داشت.
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 براساس ذرت خالص هایالین ایخوشه تجزیه از حاصل دندروگرام )٣نمودار 
 وارد روش به مطالعه مورد آگرومورفولوژیک صفات

 
 های خالص ذرتدر الین SNKها با استفاده از آزمون ژنوتیپای خوشهای های حاصل از تجزیهمقایسه میانگین صفات در گروهها از هم و  فاصله گروه )۶ جدول

 Y PH PHE LL LW EPP Ch SWPاز  Xفاصله کالستر  Yاز  Xفاصله کالستر  تعداد ژنوتیپ گروه
 b۳۱/۱۳۱ b۹۸/۴۷ c۸۲/۵۲ c۵۷/۶ a۸۲/۱ a۹۱/۴۲ b۱۴/۳۵ ۰۷/۲۸=۴از  ۲ ۷۲/۱۲=۲از  ۱ ۲۱ اول
 b۴۹/۱۳۵ b۴۴/۵۵ bc۹۳/۵۵ b۴۰/۷ b۳۹/۱ a۹۲/۳۹ b۵۲/۲۷ ۳۱/۲۲=۴از  ۳ ۸۶/۱۲=۳از  ۱ ۲۵ دوم
 a۱۳/۱۶۱ a۴۸/۶۶ a۵۸/۶۰ b۴۳/۷ a۹۷/۱ a۰۳/۴۰ b۶۹/۳۲  ۴۳/۱۹=۴از  ۱ ۲۹ سوم

 a۳۵/۱۶۶ a۷۷/۶۷ ab۸۰/۵۸ a۸۹/۷ a۹۵/۱ a۸۱/۴۱ a۲۷/۷۶  ۱۹/۱۷=۳از  ۲ ۲۷ چهارم
    CDW CDBP CDMP CL DWP DT DFEE 

    bc۶۸/۱۱ b۳۸/۲ b۲۲/۲ b۱۳/۱۲ b۶۱/۳۹ c۹۸/۵۸ c۷۲/۷۲ 

    c۱۴/۱۰ c۷۱/۲ c۹۲/۱ b۲۳/۱۱ b۷۸/۴۴ a۴۵/۷۱ a۱۶/۸۱ 

    b۳۱/۱۳ a۷۳/۲ a۴۰/۲ b۹۴/۱۱ a۰۱/۵۸ a۷۹/۷۲ a۸۱/۸۰ 

    a۰۶/۲۲ a۸۰/۲ a۴۸/۲ a۴۴/۱۶ a۲۵/۶۰ b۵۷/۶۶ b۹۸/۷۶ 

    DSEE       

    b۸۵/۸۰       

    a۷۵/۸۷       

    a۱۴/۸۸       

    a۴۰/۸۵       

PHبوته، رتفاع: ا PHE :بالل، تا بوته فاعارت LL :برگ، طول LW :برگ، عرض EPP :بالل، تعداد Ch :کلروفیل، میزان SWP :در بوته، دانه وزن CDW :بالل، چوب وزن CDBP  :بالل، چوب ابتدای قطر CDMP :قطر 
 دوم بالل ظهور تاریخ: DSEE ول،بالل ا ظهور تاریخ: DFEE نر، گل ظهور تاریخ: DT بوته، خشک وزن: DWP بالل، چوب طول: CL بالل، چوب وسط
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روی هیبریدهای جدید ذرت  [27]و همکاران ولیزادهدر پژوهش 
ای، هیبریدهای مورد بررسی در دو کالستر قرار گرفتند. میانگین دانه

هیبریدهای خوشه اول از نظر صفات وزن هزار دانه، تعداد دانه در 
ا افشانی تگردهردیف، عمق دانه، طول بالل و ارتفاع بوته و فاصله 

دهی بیشتر از میانگین کل بود و به این جهت خوشه اول دارای کاکل
یز از تر بودند. خوشه دوم ن هیبریدهای با ارتفاع بیشتر و بالل کشیده

نظر صفات دانه در ردیف، ارتفاع بالل، تعداد روز تا رسیدگی 
الل و بدهی، قطر افشانی، روز تا کاکلفیزیولوژیک، تعداد روز تا گرده

 [28]و همکاران رمضانیقطر چوب بالل دارای میانگین بیشتری بود. 
صفات زراعی و مورفولوژیکی هیبریدهای ذرت را مورد مطالعه قرار 
دادند و بیان داشتند که بیشترین عملکرد دانه متعلق به هیبرید 

SC647  و کمترین عملکرد مربوط به رقمSC301  .و  رشیدیاست
ژنوتیپ گندم دوروم را مورد مطالعه  ۶۴ژنتیکی  روابط [29]همکاران

ها نشان داد که آمده از تجزیه مرکب دادهدستقرار دادند، نتایج به
داری وجود ها از نظر صفات مورد مطالعه تفاوت معنیبین ژنوتیپ

ه، های مورد مطالعمنظور تعیین روابط ژنتیکی بین ژنوتیپدارد. به
ها به پنج گروه تقسیم نجام و ژنوتیپای به روش وارد اتجزیه خوشه

ها در های بومی در یک گروه و بقیه ژنوتیپشدند و همه ژنوتیپ
بندی نژادهای مکزیکی ذرت، چهار گروه دیگر قرار گرفتند. در گروه

صفت مورفولوژیکی مورد مطالعه  ۲۵نژاد را با استفاده از  ۷۱تعداد 
هفت گروه مختلف را  ایقرار دادند و با استفاده از تجزیه خوشه

های ذرت بر بندی الینای برای گروه. در مطالعه[30]شناسایی کردند
و  ۱۳۸۱مدت دو سال (الین به ۵۲پایه صفات مورفولوژیک، تعداد 

صفت مورفولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. آنها با  ۴۰) از نظر ۱۳۸۲
صفت را  ۲۵ ها در تجزیه واریانس، تعداددرنظرگرفتن تنوع بین الین

ها مورد استفاده قرار دادند. براساس بندی الینانتخاب و برای گروه
ها در چهار گروه قرار گرفتند و دریافتند که این تجزیه کالستر الین

 بندی مستقیم براساس کل صفاتبندی انطباق باالیی با گروهگروه
 . در تحقیق دیگری روی ذرت دریافتند که در[31]مورفولوژیک دارد

ای براساس صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و اجزای تجزیه خوشه
آن، هیبریدها در سه گروه به همراه دو گروه تک عضوی قرار گرفتند 

بندی براساس عملکرد علوفه و اجزای آن در پنج در حالی که در گروه
رد دانه رسد عملکگروه تقسیم شدند. با توجه به این نتایج به نظر می

شده برای کنند و هیبرید اصالحطور مجزا از هم عمل میو علوفه به
منظور عملکرد دانه استفاده نمود. در این توان بهعملکرد علوفه را نمی

دی بنترین صفات در گروهآزمایش صفات مربوط به رسیدگی، مهم
های اصلی و . در حالت کلی نتایج تجزیه به مولفه[32]هیبریدها بود
ها در تطابق با یکدیگر بود و در هر دو، الینای داری تجزیه خوشه

چهار گروه قرار گرفتند. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه کالستر و 
های اصلی مشاهده شد که فاصله کالستر دوم از تجزیه به مولفه

د منظور تولیبیشترین مقدار است در نتیجه به ۰۷/۲۸چهارم برابر با 
جود دلیل وها بهتالقی افراد این گروهطور بالقوه هیبریدهای برتر، به

 تنوع ژنتیکی باالتر مطلوب خواهد بود.
 عدم و مالی منابع کمبود تحقیق این هایمحدودیت جمله از

 در. ستا ژنتیکی تنوع بررسی برای مولکولی نشانگرهای از استفاده
 بندیهگرو و ژنتیکی تنوع بررسی ادامه، در مالی، منابع تامین صورت

 صورت نیز SNP قبیل از مولکولی نشانگرهای با ذرت یهاالین
 و مولکولی نشانگرهای با هاالین بندیگروه از پس. گرفت خواهد

 از یک هر( مختلف هتروتیک هایگروه از هاییالین مورفولوژیک،
. یافت خواهند تالقی (Diallel)دیالل  صورتبه و انتخاب) هاخوشه

 خواهند ارزیابی ایمزرعه شرایط در عملکرد برای حاصل هیبریدهای
 هیبریدهای عملکرد به مربوط هایداده از استفاده با درنهایت. شد

 هبرآوردشد خویشاوندی ماتریس و) مشاهدات ماتریس( شدهارزیابی
 هیبریدهای عملکرد ،(Kinship matrix)مولکولی  نشانگرهای با

 (Mixed linear model)مخلوط  خطی مدل با نشدهارزیابی
 اساییشن باال عملکرد با هیبریدهای درنهایت و شد خواهد پیشگویی

 .شوندمی
 

 گیرینتیجه
 کامالً  طرح قالب در ذرت خالص الین ١٠٠ ژنتیکی تنوع تحقیق این در

. شد ارزیابی مورفولوژیکی صفت ١٥ براساس تکرار ٦ با تصادفی
 مورد تصفا تمامی نظر از هاالین بین واریانس، تجزیه نتایج براساس
 رایب ایگسترده تغییرات دامنه. شد مشاهده دارمعنی تفاوت مطالعه
 براساس. شد مشاهده بالل و نر گل ظهور جمله از شدهارزیابی صفات
 و لبال چوب طول صفات که شد مشاهده گامبهگام رگرسیون نتایج
. نمایندمی توجیه را دانه عملکرد تغییرات از سهم بیشترین بالل وزن

 طالعهم مورد هایالین مورفولوژیک صفات براساس کالستر جزیهت در
 بین هفاصل بیشترین آنجایی که از. گرفتند قرار متفاوت گروه ٤ در

 ۴ و ۲ هایگروه هایژنوتیپ بالقوه طوربه بود ٤ و ٢ هایخوشه
 الح در جوامع تولید و هیبرید هایواریته والدین عنوانبه توانندمی

 .ندشو استفاده تفرق
 

 ریفناوزیست پژوهشکده و کشاورزی دانشکده ازتشکر و قدردانی: 
 انجام برای الزم امکانات نمودنفراهم خاطربه ارومیه دانشگاه

 شود.می قدردانی و تشکر پژوهش،
 در ایندنممی تایید نویسندگان مقاله وسیلهبدیناخالقی: تاییدیه
 اریهمک یکدیگر با الهمق نگارش و تحلیل و تجزیه اجرا، ایده، طراحی
 از مستقیم برداشت حاضر مقاله دارندمی اعالم و اندداشته
 .نبوده است تحقیقات دیگر چاپ حال در یا شدهچاپ هاینوشته

هیچگونه تعارض منافعی دارند نویسندگان اعالم میتعارض منافع: 
 .وجود ندارد

(نویسنده اول)، نگارنده  آذر عفاری علی سهم نویسندگان:
(نویسنده دوم)،  زادهدرویش رضا)؛ %٤٠قدمه/پژوهشگر اصلی (م

 بفرین موالیی)؛ %٣٠شناس/تحلیلگر آماری/نگارنده بحث (روش
کهریزی (نویسنده  دانیال ؛)%١٠(نویسنده سوم)، پژوهشگر کمکی (

 درویشی (نویسنده پنجم)، ؛ بابک)%١٠پژوهشگر کمکی (چهارم)، 
 )%١٠( کمکی پژوهشگر

دانشگاه ارومیه بوده ژوهش حاضر تحت حمایت مالی پمنابع مالی: 
 است.
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