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Abstract 
Background and Objective: To assess genetic diversity value and relationships between hybrids are the main 

factors to selecting the best genotype for improvement purposes. Therefore, this research was performed to 

evaluate the association between grain yield and its components in the 38 corn hybrids as a medium maturity 

group.  
 
Materials and Methods: To study 38 corn hybrids, an experiment based on randomized complete blocks 

design with three replications at the Moghan and Karj was carried out during the 2020 cropping season by 

grain yield and its components. Stability analysis with selecting the best maize hybrid was performed by Kang 

method. 
 
Results: The results showed that there was a significant difference between corn hybrids for grain yield, grains 

per ear, ear length, rows per ear, 1000-grain weight, ear diameter, and eht grain depth. Hybrid No. 26 

(KLM81027 × K47/3) with the highest yield and ear length was identified as the best hybrid. The correlation 

between grain yield with grain depth and 1000-grain weight was significant. The heritability value was 

between 19.01% (grain yield) and 87.59% (row per ear). The regression analysis indicated that rows per ear 

and ear diameter had positively related et grain yield. Cluster analysis with grain yield, grains per ear, ear 

length, rows per ear, 1000-grain weight, ear diameter, and grain depth of 38 corn hybrids classified into four 

different groups, one of which has a hybrid of No. 26 (KLM81027 × K47/3), and No. 37 (TWC647) was the 

most desirable groups. In addition, hybrids No. 4, 9, 13, 15, 19, 20, 23, 25, 32, 37, and 38 were identified as 

superior and stable hybrids for cropping at the Moghan and Karaj climates. 
 
Conclusion: As a result, it seems that corn hybrids of FAO 600 can be suitable for cropping at the Moghan 

and Karaj climates, eht  sla K74/2-2-1-4-1-1-1 × K3640/3 hybrid was identified as superior and stable. 
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 چکیده
ای براز لحاظ عملکرد دانه افراد برتر اساس شناسایی  هیبریدهای ذرت،تعیین سطح تنوع ژنتیکی و روابط بین  اهداف:
صفات طریق  ازتعدادی هیبرید ذرت از گروه متوسط رس  پایداریرو جهت ارزیابی رود از ایناصلاحی بشمار میاهداف 

 عملکرد و اجزای عملکرد دانه انجام گرفت.

 

سه تکرار در  باهای کامل تصادفی طرح پایه بلوک در قالب هیبرید ذرت، آزمایشی 32منظور ارزیابی به ها:مواد و روش
تجزیه پایداری  اجرا شد.با استفاده صفات عملکرد و اجزای عملکرد دانه  6399 سال زراعی طیو کرج مغان دو مکان 

 همراه گزینش عملکرد دانه افراد برتر به روش کانگ انجام گرفت.به
 

انه د تعداد ردیف، در ردیف بلال ، تعداد دانهدانهداری برای صفات عملکرد نتایج حاصل نشان داد که اختلاف معنی ها:یافته
-K74/2-2-1) نه های ذرت وجود داشت. هیبرید شماره، طول بلال، قطر بلال، وزن هزار دانه و عمق دانه بین هیبریددر بلال

4-1-1-1 × K3640/3)  دار نیمثبت معشد. همبستگی  عنوان برترین هیبرید شناساییو طول بلال بهدانه با بیشترین عملکرد
عملکرد ) 16/69 برآورده شده بینعمومی پذیری دار بود. میزان وارثتمعنی وزن هزار دانه عمق دانه وبا دانه بین عملکرد 

تجزیه رگرسیون چندگانه نشان داد که صفات تعداد ردیف دانه در ( درصد بود. دانه در بلال تعداد ردیف) 99/28تا  (دانه
ف در ردی تعداد دانه، دانهت عملکرد اای با صفتجزیه خوشهدار با عملکرد دانه داشت. بلال و قطر بلال ارتباط مثبت و معنی

گروه متفاوت  چهارهیبرید ذرت را در  32 ،طول بلال، قطر بلال، وزن هزار دانه و عمق دانه، دانه در بلال تعداد ردیف، بلال
ترین عنوان مطلوببه( TWC) 38( و KLM81027 × K47/3) 81شماره  با دارا بودن هیبرید هایکی از گروهبندی کرد که طبقه

، 69، 69، 63، 9، 0نتایج حاصل از تجزیه پایداری هیبریدهای ذرت در دو منطقه نشان داد که هیبریدهای شماره  .گروه بود
 بودند. مغان و کرجدارای بیشترین رتبه عملکرد و پایداری برای مناطق  32و  38، 38، 89، 83، 81

  
تواند برای کاشت می 111رسد هیبریدهای گروه فائو نظر میهای حاصل از این پژوهش چنین بهبراساس یافته گیری:نتیجه

جزء بهترین و سازگارترین هیبرید  K74/2-2-1-4-1-1-1 × K3640/3طوریکه هیبرید به مناسب باشد. مغان و کرجدر مناطق 
 بودند.

 
 پذیری، همبستگی بندی، وراثتگروه، صفات زراعیرگرسیون،  های کلیدی:واژه
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 مقدمه
گیاهان زراعی از مهمترین منابع تأمین مواد غذایی 

گیاهان ها همچنان بهها و آینده آنو زندگی انسان هستند
زراعی و محصولات زراعی وابسته است. هنوز هم در 

های زیادی از سوء های در حال توسعه انسانکشور
جمعیت  ز افزونرشد رو ،برند. همچنینتغذیه رنج می

مواد غذایی را افزایش داده و افزایش  به جهان نیاز فزاینده
تولیدات گیاهان زراعی و محصولات زراعی را از اهمیت 

افزایش سطح زیادی برخوردار کرده است. از آنجایی که 
گیرد، هدف آرامی صورت می زیر کشت محدود بوده و به

نژادی افزایش عملکرد های زراعی و بهاصلی همه برنامه
اخیر عملکرد بیشتر گیاهان زراعی  در پنج دهه ،باشدمی

)وانگ و هو  با اهمیت، افزایش خیلی زیادی داشته است
 اجزایبالا بودن عملکرد اقتصادی و بهبود صفات  (.8186

نژادگران از مهمترین خصوصیات مورد توجه به عملکرد
 باشدبرتر می هایهیبریددر راستای شناسایی 

 های برترکردن هیبرید. پیدا (8169اویکونلیب و همکاران )
صفات زراعی از جمله عملکرد و اجزای عملکرد  براساس

ع ، روشی سریاین صفات گیریدلیل سهولت اندازهدانه به
اختر و همکاران ) باشدبرای بهبود عملکرد دانه می

دانه  اجزای عملکردبررسی صفات  ،. از این نظر(8169
با کارایی بالا  هایهیبریدتواند در راستای شناسایی می

 در کنار صفات زراعی نقش بسیار مهمی داشته باشد
تجاری هیبریدهای موفقیت  (.8168)استادر و همکاران 

عوامل گوناگون از جمله خصوصیات والدین ذرت به
های اینبرد( که برای تولید یک هیبرید ساده و )لاین

شناسایی بستگی دارد.  ،پرمحصول ذرت مناسب هستند
-برید در ذرت و  ارتباط بین والدین و ژنوتیپوالدین هی

هیبریدهای  های تولیدی کمک زیادی در دستیابی به
نماید. هر یک از صفات اجزای عملکرد و مناسب ذرت می

سهم زیادی در پایداری و  یسایر صفات مهم مرفولوژیک
تولید یک هیبرید ذرت دارد. برای تولید یک هیبرید ذرت، 

والدینی و بررسی عملکرد و روش تولید و حفظ بذر 
)پینگ و  ها اهمیت زیادی داردلایندانه اجزای عملکرد 

مستقیم عملکرد بررسی گیری اندازه (.8166همکاران 

مستقیم یا غیر مستقیم بر عملکرد صورت بهصفاتی که 
ن آ بگذارد. از اثرروی بهبود عملکرد تواند میثیر دارند أت

دانه در بلال، وزن صد دانه، وزن توان بهمیجمله صفات 
-بهزیادی گران اصلاحقطر بلال، طول بلال اشاره کرد. 

اثر افزایشی در توارث عملکرد دانه، قطر بلال، طول اهمیت 
 بلال و وزن دانه در بلال در تحقیقات خود اشاره کرده اند

ردرگیوز و -و رکاندیو 8162نژاد و همکاران )محرم
 (8160ان و همکاران )کچوطبق گزارش  (.8181همکاران 

از میان صفات مرتبط با عملکرد، صفات طول بلال، قطر 
بیشترین ضریب  بلال و تعداد دانه در ردیف بلال

 شیری و همکاران. اندداشتههمبستگی را با عملکرد دانه 
گزارش کردند که ، هیبرید ذرت پنجبا بررسی  (8161)

بیشترین همبستگی را بین تعداد دانه در بلال و تعداد 
کنترل مطلوب اثرات محیطی در . دداشتنردیف در بلال 

تواند از طریق های اصلاحی برای بهبود عملکرد میبرنامه
یی با ستگی بالابینش غیر مستقیم برای صفاتی که همگز

 هستند عملکرد دارند و کمتر در معرض تغییرات محیطی
ستگی بین بهم (.8181نیلیمور و همکاران انجام گیرد )

 تتعیین روابط علّهمچنین اجزای عملکرد دانه و  عملکرد و
ها و شناسایی و تعیین اثر مستقیم و و معلولی بین آن

های غیر مستقیم صفات روی عملکرد و دانه از راه
-ثیر گذار بر عملکرد دانه میأشناسایی صفات مهم و ت

 بالاییبستگی مثبت و مه (.8186)ساندهو و دهیلون  باشد
 ، وزنبلال بین عملکرد دانه و صفات تعداد دانه در ردیف

است شدهگزارش در گیاه ذرت و عمق دانه هزار دانه 
. (8169و شیری و همکاران  8161)شیری و همکاران 

صورتی که تنوع در عملکرد و اجزای آن تعیین و در
هایی برای بهبود ظرفیت ممکن است راه ،شناخته شود

عملکرد از طریق اصلاح گیاهان زراعی شناسایی و 
بکاواک و  (.8186)ساندهو و دهیلون  اجرایی کرد

ها و گزارش کردند که بین اینبرد لاین (8112) همکاران
-ها همبستگی معنیهای حاصل از آنظرفیت تولید هیبرید

گزارش کردند  (8161) رفیق و همکارانداری وجود دارد. 
روش های حاصل بهو هیبرید لاین 61با بررسی روی که 

 611داری بین صفات وزن تست کراس همبستگی معنی
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 . بابیک و همکارانمشاهده کردنددانه دانه و عملکرد 
صفت  31اساس لاین ذرت براینبرد 09روی  (8112)

گیری تجزیه فنوتیپی آزمایشی انجام دادند که با بکار
دو گروه بزرگ با دو زیر  های اینبرد بهلاین ،ایخوشه

ر د یزراع اهیگ کیعملکرد  دارییپا گروه تقسیم شدند.
-طیآن در مح زیآم تیموفق دیتول ییواقع عبارت از توانا

تواند ب یستیبا اهیگ کی کهطوریبه باشد،یمتفاوت م های
طول  راتییاضافه بودن آب، تغ ایسرما، گرما، کمبود 

و  ییایمیش طیاز شرا یعیروز، شدت نور و دامنه وس
خود  زیآم تیخاک را در جهت رشد و نمو موفق یکیزیف

این سازگاری در  .(8169)اختر و همکاران  دیتحمل نما
ود شاصلی و فرعی پیچیده کنترل می یهاواقع توسط ژن

و سازگاری ممکن است ناشی از یک واکنش اختصاصی 
ژنتیکی جهت تحمل سرما، یخبندان، خشکی و غیره باشد 

 یعخاص به دامنه وسی بییا ممکن است واکنش یک ژنوت
)مومنی  از شرایط مختلف محیطی جهت تولید خوب باشد

ارزیابی های مختلفی برای روش .(8188و همکاران 
های مختلف وجود دارد که هر پایداری ارقام در محیط

ها برای انتخاب افراد برتر و سازگار برای تمام کدام ازآن
هدف در این راستا پژوهش حاضر با باشد. محیط می

عملکرد و اجرای عملکرد دانه هیبریدهای پایداری ارزیابی 
-، تعیین میزان وراثتگروه متوسط رس امیدبخش ذرت

  بین عملکرد و اجرای عملکرد دانه بود.ارتباط پذیری و 
 مواد و روش ها 

دو منطقه شامل در  6399 زراعی سال طیاین آزمایش 
مرکز تحقیقات و  مغانایستگاه تحقیقات کشاورزی 

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل و 
ایستگاه تحقیقات کشاورزی کرج موسسه تحقیقات 

-ش به. آزمایگرفتانجام اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج 

های کامل تصادفی در سه تکرار صورت طرح پایه بلوک
هیبرید امید  31شامل  گیاهی ارزیابی شدهمواد اجرا شد. 

 SC704همراه دو رقم به از نوع سینگل کراس ذرت بخش

که از بخش تحقیقات ذرت و گیاهان بود  TWC647و 
رج کای موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر علوفه

 (. 6تهیه شدند )جدول 

 
 مورد مطالعهامید بخش و دو رقم ذرت های هیبرید -1جدول 

 شماره هیبرید شماره هیبرید

K74/1×K1264/5-1 81 K3653/2×K1264/5-1 6 

KLM76002/3-1-1-1-1-1-1-3×K1264/5-1 86 4-CHTSEY,2002/90/1-2×K1264/5-1 8 

KLM82010 × K166B 88 KLM77002/10-1-1-1-1-3-2 × K1264/5-1 3 

KLM76004/3-5-1-2-2-1-1-1×K1264/5-1 83 K18X2-CHTHIY,2002/90/77-3×K1264/5-1 0 

KLM76021/1-3-1-1-1-2-1-1×K1264/5-1 80 K18x2-CHTHIY,2002/90/77-1×K1264/5-1 9 

KLM76021/1-3-1-1-1-2-1-1×K1264/5-1 89 K18x2-CHTHIY,2002/90/77-2×K1264/5-1 1 

KLM81027 × K47/3 81 20-CHTSY, 2002/90/61-2 × K3640/3 8 

KLM77002/3-1-1-1-1-1-1-3 × K47/3 88 K3547/4×K1264/5-1 2 

KLM78012/6-1-1-1-1-3 × K47/3 82 K74/2-2-1-4-1-1-1 × K3640/3 9 

C4-97-5×C4-97-25 89 K3640/3×K1264/5-1 61 

C4-97-16×SD-97-6 31 K47/2-2-1-2-1-1-1-1×K1264/5-1 66 

C4-97-23×C4-97-14 36 K47/2-2-1-2-2-1-1-1×K1264/5-1 68 

C5-97-2×C4-97-12 38 K74/2-2-1-3-3-1-1-1 × K166B 63 

C5-97-2×C4-97-23 33 K47/2-2-1-3-3-1-1-1×K1264/5-1 60 

C4-97-25×C4-97-13 30 K47/2-2-1-4-1-1-1×K1264/5-1 69 

C8-97-7×SD-97-1 39 K47/2-2-1-2-2-1-1-1×K1264/5-1 61 

SD-97-6×C8-97-2 31 K47/2-2-1-4-1-1-1×K1264/5-1 68 

TWC647 38 K47/2-2-1-4-1-1-1-1×K1264/5-1 62 

SC704 32 K47/2-2-1-4-2-1-1-1×K1264/5-1 69 
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سازی بستر بذر شامل رتیواتور، شخم برگردان،  آماده
که کاشت صورت تسطیح بهاره و دیسک بود. قبل از این

 691کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم و  311گیرد، 
 691و  کیلوگرم در هکتار اوره در زمین توزیع گردید

ر مراحل مختلف رشدی گیاه دکیلوگرم در هکتار اوره 
صورت سرک استفاده شد. هر کرت آزمایشی ذرت به

متر  1/9طول  متر و بهسانتی 89فاصله  شامل دو خط به
 81متر و با تراکم حدود سانتی 39له بین بوته با فاص

هزار بوته در هکتار کشت شد. برای اطمینان از سبز شدن 
صورت دستی چهار بذر کاشته شد و بذور در هر کپه به

برگی فقط دو بوته  3-0پس از تنک کردن در مرحله 
-مناسب در هر کپه نگه داشته شد. همچنین، وجین علف

 در همه مراحل انجام گرفت. صورت دستی های هرز به
 

 صفات مورد ارزیابی
طور بلال به سهها، شدن کامل بوته بعد از خشک

برداری شد صورت دستی نمونهتصادفی از هر کرت به
در بلال در دانه بلال و تعداد ردیف  ردیف و تعداد دانه در

های برداشت شده آزمایشگاه شمارش گردید. طول بلال
( DC102ها توسط کولیس مدل )نتوسط خط کش و قطر آ

ها از بلال جدا و قطر چوب گیری شد. سپس دانهاندازه
گیری شد که در نهایت ( اندازهDC102) بلال توسط کولیس

قطر چوب بلال میزان عمق از نصف اختلاف قطر بلال به
ها از بلال، تعداد دانه محاسبه گردید. بعد از جدا کردن دانه

شمارش ( Numigralدستگاه بذرشمار )دانه توسط  6111
در  گیری شد.ها اندازهو توسط ترازوی حساس وزن آن

 89 حذف از نهایت در مرحله رسیدگی زراعی، پس
 عنوانبه کاشت خط هر انتهای و ابتدا از مترسانتی

های ذرت بلال هر کرت کاشت خط دو از حاشیه،
ترازو  ها از بلال توسطکردن دانه برداشت و بعد از جدا

  گیری شد.ها اندازهمیزان عملکرد دانه بلال

 های آماریتجزیه
همراه گزینش عملکرد دانه افراد برتر تجزیه پایداری به

های نرمال بودن خطا( انجام گرفت. 6922به روش کانگ )
اسمیرنوف  -آزمایشی توسط آزمون کرلمرگروف 

ها و مقایسه شد و سپس تجزیه واریانس داده محاسبه
 (LSD)دار ها توسط آزمون حداقل اختلافات معنییانگینم

در سطح احتمال پنج درصد انجام گرفت. برای برآورد 
صفات مورد مطالعه از امید ریاضی عمومی پذیری وراثت

ضرایب همبستگی صفات  شد. میانگین مربعات استفاده
هیبرید امید بخش  32مورد مطالعه، با استفاده از میانگین 

. تجزیه رگرسیون گام به گام و گردیدذرت محاسبه 
 JMPو  SPSSای هیبریدها با استفاده از نرم افزار خوشه

 استفاده شد. 
 

 نتایج و بحث
های داد که بین هیبریدها نشان تجزیه واریانس داده

گیری شده اختلاف مختلف ذرت در همه صفات اندازه
(. مقایسه میانگین 8داری وجود داشت )جدول معنی

های ذرت نشان داد که هیبرید شماره عملکرد دانه هیبرید
تن در  61/66( با K74/2-2-1-4-1-1-1 × K3640/3) نه

عه مطالهای مورد بیشترین عملکرد را بین هیبرید هکتار
پذیری عمومی برای صفت (. وراثت3داشت )جدول 

درصد و ضریب تغییرات فنوتیپی   16/69عملکرد دانه 
با  (8181نژاد و شیری )درصد برآورد شد. محرم 99/69

بررسی هیبرید امید بخش ذرت بیان داشتند که هیبریدها 
با تلاقی والد پدری متفاوت دارای اختلاف قابل توجهی از 

طوریکه هیبرید شماره ان عملکرد بلال داشتند بهلحاظ میز
( دارای KLM77021/4-1-2-1-2-4-1× K47/3هفت )

د رسنظر میبیشترین مقدار وزن بلال را داشت. چنین به
های مورد بررسی از تنوع قابل توجهی برخوردار جمعیت
هستند.
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ف و تعداد ردیبلال  دیفدر رمقایسه میانگین تعداد دانه 
های ذرت نشان داد که هیبرید در بلال در هیبریددانه 

 89( و هیبرید شماره TWC647) 38شماره 
(KLM76021/1-3-1-1-1-2-1-1×K1264/5-1 )ترتیب به

ر دانه دو تعداد ردیف در ردیف بلال بیشترین تعداد دانه 
. این صفات از صفات تعیین (3)جدول داشتند را بلال 

و اهمیت بسیار بالایی در اصلاح  کننده عملکرد دانه هستند
اسمیت و های جدید ذرت دارند. جمعیت و تولید هیبرید

با ارزیابی هیبریدهای ذرت اظهار کردند  (8186همکاران )
مختلف با خصوصیات پدری و مادری  یکه هیبریدها

متفاوت دارای اختلاف و تنوع قابل توجهی از لحاظ تعداد 
ه در ردیف بلال داشتند. که ردیف دانه در بلال و تعداد دان

 با نتایج این پژوهش مطابقت داشت.

های ضعیف در گزینش برای عملکرد سبب پیشرفت
گزینش صفات ثانویه نژادگران بهتوجه به است کههشد

 گونزالو و همکاران (.8186)اسمیت و همکاران  جلب شود
هایی که انجام دادند توصیه کردند طبق بررسی (8161)

هایی با طول بلال بیشتر یا تعداد دانه استفاده از لاینکه 
بیشتر در در بلال و تعداد ردیف دانه در بلال در ردیف 

-هباشد بمیهای مناسب مفید اصلاح ذرت و تولید ترکیب
طوریکه نقش مهمی در تعیین پایداری عملکرد هیبریدهای 

  ذرت دارند.
داد که قطر بلال نشان  مقایسه میانگین طول بلال و

 89و  (KLM81027 × K47/3) 81 های شمارههیبرید
(KLM76021/1-3-1-1-1-2-1-1×K1264/5-1به ) ترتیب

(. هیبرید 3بیشترین طول و قطر بلال را داشتند )جدول
( KLM76021/1-3-1-1-1-2-1-1×K1264/5-1) 80شماره 

-C5-97-2×C4-97) 33کمترین طول بلال و هیبرید شماره 

 (8161و همکاران ) رفیقکمترین قطر بلال را داشتند. ( 23
هیبریدهای مختلف از لحاظ طول بلال گزارش کردند که 

و قطر بلال پاسخ متفاوتی دادند ولی در کل هیبریدهای 
 برتر طول بلال بیشتری داشتند.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 های ذرتهیبریدتجزیه واریانس عملکرد بلال و صفات فیزیولوژیکی در  -2جدول 
درجات  منابع تغییر

 آزادی
 میانگین مربعات

 عملکرد
 دانه

 تعداد
در  دانه

 ردیف بلال

 تعداد
دانه  ردیف

 در بلال

 طول
 بلال

 قطر
 بلال

 وزن

 هزار دانه
 عمق
 دانه

 668/91ns 63/96ns 69/69ns 69/19ns 9198/91ns 6/96ns *912/93 6 محیط
 1/90 61926/81 60/86 68/68 69/91 339/91 810/06 0 تکرارمحیط/

 **1/10 **6236/03 **1/89 **61/60 **68/89 **21/91 *86108/88 38 هیبرید

 61/03ns 6/10ns 60/69ns 8/89ns 169/90ns 1/90ns *2/98 38 هیبرید×محیط
 29/1 29/982 19/8 39/63 98/6 06/60 02/9 602 خطا

 11/66 19/68 39/0 08/9 92/1 81/61 21/69 )%( ضریب تغییرات
 89/86 01/81 81/88 81/83 99/28 23/88 16/69 )%( عمومی وراثت پذیری

ns ،*  باشددار در سطح احتمال پنج و یک درصد میدار و معنیترتیب غیر معنیبه **و 
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وزن هزار دانه یکی از اجزای مهم تشکیل دهنده عملکرد 

وزن هزار دانه تحت  باشد. در این مطالعهدانه ذرت می
(. هیبرید 6 های ذرت قرار گرفت )جدولثیر هیبریدأت

بالاترین وزن هزار  (KLM82010 × K166B) 88شماره 

 ذرتهای مقایسه میانگین صفات مختلف هیبرید - 3جدول 
 شماره
 هیبرید

 دانه عملکرد
(1-ton.ha) 

در  دانه تعداد
 ردیف بلال

 ردیف تعداد
 دانه در بلال

 بلال طول
(cm) 

 بلال قطر
(cm) 

 هزار دانه وزن
(g) 

 دانه عمق
(cm) 

6 66/9 99/38 09/81 61/61 23/0 11/800 13/6 
8 93/2 81/30 91/68 91/69 91/0 91/882 61/6 
3 11/2 89/38 21/68 31/68 91/0 99/826 16/6 
0 19/61 99/01 81/68 83/81 83/0 29/821 11/6 
9 86/2 91/06 11/62 91/62 91/0 19/891 61/6 
1 00/9 61/32 61/62 11/62 83/0 89/828 19/6 
8 38/61 89/03 29/68 61/69 11/9 69/818 69/6 
2 19/9 91/30 89/62 21/69 13/9 31/816 12/6 
9 61/66 11/39 69/69 91/69 61/9 91/310 19/6 
61 01/9 91/06 91/68 13/68 23/0 91/882 11/6 
66 16/61 29/36 91/69 81/68 31/9 11/822 63/6 
68 03/9 29/38 99/81 91/69 61/9 11/891 66/6 
63 66/66 89/39 11/62 91/69 93/0 89/318 12/6 
60 81/2 91/33 91/69 31/61 21/0 81/819 13/6 
69 89/61 21/31 19/69 11/62 61/9 01/829 12/6 
61 18/9 81/89 81/69 81/69 63/9 91/896 61/6 
68 26/9 01/38 31/81 01/61 31/9 01/888 89/6 
62 90/9 69/30 19/62 11/62 11/9 89/896 69/6 
69 68/61 09/39 99/69 31/68 91/0 69/892 99/1 
81 33/61 89/38 31/81 11/61 83/9 39/899 13/6 
86 16/9 61/32 19/68 61/62 81/0 19/313 99/1 
88 21/9 09/31 09/69 91/69 91/0 61/319 99/1 
83 83/61 81/38 91/62 81/68 21/0 81/889 63/6 
80 91/9 99/38 09/81 33/60 81/9 31/899 69/6 
89 13/61 11/30 21/81 01/69 13/9 61/896 81/6 
81 89/1 09/03 19/69 93/86 81/9 31/308 66/6 
88 98/1 99/39 39/81 31/68 31/9 91/890 11/6 
82 91/2 09/38 19/68 91/62 21/0 89/368 19/6 
89 11/2 39/31 81/61 03/81 11/0 81/368 23/1 
31 98/8 09/38 81/69 23/69 81/0 11/330 96/1 
36 98/2 69/31 11/69 21/69 31/0 39/310 22/1 
38 69/61 21/30 89/68 31/68 91/0 11/386 99/1 
33 99/8 69/89 31/60 63/61 33/0 21/312 22/1 
30 21/9 31/31 39/63 81/69 33/0 69/311 12/1 
39 02/9 21/38 01/69 03/69 21/0 91/381 11/6 
31 09/2 01/30 81/61 13/68 91/0 61/333 16/6 
38 89/61 31/01 01/69 21/81 21/0 91/318 69/6 
32 33/66 39/09 81/69 91/86 23/0 89/363 69/6 

LSD5% 80/3 99/9 98/6 11/8 31/1 89/38 91/9 
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 6را دارا بود و هیبرید شماره  گرم( 61/319) دانه
(K3653/2×K1264/5-1 ) 11/800)کمترین وزن هزار دانه 

 ،شود(. همان طور که مشاهده می3را داشت )جدولگرم( 
. بوددر نوسان گرم  391و  899وزن هزار دانه بین 

که با اینارقامی که دیررس هستند مشروط به معمولاً
های محیطی از جمله دوره رشد، کمبود آب و محدودیت

دارای وزن هزار دانه بالایی  ،مواد غذایی مواجه نشوند
)بابیک و همکاران  چون دوره رشد طولانی دارند .هستند
گزارش کردند  (8118) اظهر و احسان زاده نوری. (8112

از لحاظ وزن هزار دانه مورد مطالعه های ذرت هیبریدکه 
ی داردرصد با یکدیگر اختلاف معنی پنجدر سطح احتمال 

 نشان دادند. 
 68هیبرید شماره  ،اساس مقایسه میانگین عمق دانهبر

(K47/2-2-1-4-1-1-1×K1264/5-1به )( سانتی89/6عمق-

 30و هیبرید شماره  ترین عمق دانه را دارا بودبیش (متر
(C4-97-25×C4-97-13( با عمق )سانتی 1233/1)متر 

 کمترین عمق دانه را دارا بود.
عمومی پذیری نتایج حاصل از برآورد میزان وراثت

های ذرت براساس امید صفات مورد مطالعه در هیبرید

ری پذیوراثتریاضی میانگین مربعات نشان داد که میزان 
درصد  99/28و  16/69عمومی صفات مورد مطالعه بین 

(. قطر بلال و تعداد ردیف دانه در بلال 8متغیر بود )جدول 
درصد  16/69درصد بیشترین و عملکرد دانه با  99/28با 

خود اختصاص دادند. مطالعه پذیری را بهکمترین وراثت
یب ل ضرهای مناسب مثی پارامتروسیلهتنوع ژنتیکی به

پذیری برای شروع یک برنامه تنوع ژنتیکی و وراثت
اصلاحی با کارایی بالا بسیار ضروری است. از سوی 

-های گوناگون میدیگر گزینش مستقیم براساس پارامتر

کننده باشد. در حالی که گزینش غیر  تواند سخت و گمراه
لا پذیری باهای مرتبط با وراثتمستقیم از طریق پارامتر

یریز و پ-است بهتر از گزینش مستقیم باشد )سیلوا ممکن
های ( در لاین8168(. چوکان و همکاران )8181همکاران 

پذیری عمومی را برای صفات ذرت ایرانی میزان وراثت
-درصد بر آورد کردند. محرم 29و  18مورد مطالعه بین 

هیبرید ذرت طی  66( با ارزیابی 8181نژاد و شیری )
پذیری عمومی عملکرد بلال را ن وراثتیکسال زراعی میزا

درصد  16براساس امید ریاضی میانگین مربعات حدود 
 گزارش کردند.

     

 
 صفات عملکرد و اجزای عملکرد دانهبین همبستگی – 1 شکل

 

اجزای تجزیه همبستگی بین برخی صفات زراعی و 
)شکل  های امید بخش ذرت نشان دادعملکرد در هیبرید

بین عملکرد دانه با عمق دانه و وزن هزار دانه  ( که6
داری وجود داشت و عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی
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داری دارد. با قطر بلال و طول بلال همبستگی معنی
همچنین عمق دانه با قطر بلال، تعداد ردیف در بلال و 

داری دانه در ردیف بلال همبستگی مثبت و معنیتعداد 
داشت. وزن هزار دانه با طول بلال و تعداد دانه در ردیف 

داری داشت. همچنین قطر بلال بلال همبستگی مثبت معنی
همبستگی مثبت و  در بلال با عمق دانه و تعداد ردیف دانه

دار داشت. تعداد ردیف دانه در بلال با عمق دانه و معنی
 (.6بلال همبستگی مثبتی نشان داد )شکل قطر 

 19طبق آزمایشی که روی  (8116دیوی و همکاران )
هیبرید دابل کراس و دابل تاب کراس ذرت گزارش کردند 
که بین صفات وزن هزار دانه، قطر بلال و تعداد دانه در 

جود دار وردیف بلال با عملکرد دانه همبستگی مثبت معنی
 پژوهش مطابقت دارد.داشت. که با نتایج این 

تجزیه رگرسیون چند گانه با استفاده از روش گام به 
و صفات تعداد دانه، تعداد ردیف،  دانهگام بین عملکرد 

طول و قطر بلال، عمق دانه، و وزن هزار دانه نشان از 
با عملکرد بود و  قطر بلالو  تعداد دانهارتباط دو صفت 

 زیر بود: صورتمدل آماری حاصل به
قطر )91/81+ (تعداد دانه)66/93+ 318/92- =عملکرد دانه(

 (p=1/16  R2=1/80   (بلال
یت روی ( با انجام تجزیه عل8163ّمحمدی و همکاران )

هیبرید دیررس ذرت بیان داشتند  60صفات زراعی در 

که شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانه 
کرد مستقیم با عملرابطه مستقیم و ارتفاع بوته رابطه غیر 

( مطالعه روابط بین 8119دانه داشت. جلیلی و همکاران )
یت صفات وزن هزار دانه، صفات با استفاده از تجزیه علّ 

درصد چوب بلال، مساحت برگ و تعداد روز تا رسیدگی 
 صفات مؤثر بر عملکردترین عنوان مهمبهفیزیولوژیک را 

  دانه ذرت گزارش نمودند.
-ارقام گوناگون دارای تنوع زیادی میاز آنجایی که 

گیری بر مبنای یک یا چندین صفت باشند تصمیم
همین جهت رسد. بهنظر نمیمورفولوژیک صحیح به

ها علاوه بر استفاده از روش انتخاب بهترین ژنوتیپ
های مختلف آماری استفاده محاسبه همبستگی از روش
 باشد.ای میها تجزیه خوشهکرده که یکی از این روش

های آماری چند متغیره است، ای از تکنیکتجزیه خوشه
مختلف اساس صفات بندی افراد برکه هدف آن گروه

، با برش ایخوشهاساس نتایج حاصل از تجزیه است. بر
-بههای مختلف چهار گروه ایجاد شد. از محلدندروگرام 

( KLM81027 × K47/3) 81های شماره طوری که هیبرید
طول بلال و  با بیشترین عملکرد دانه،( TWC647) 38و 

 ل)جدو قرار گرفتند در یک گروهدر ردیف بلال تعداد دانه 
در براساس خصوصیات یکسان ها سایر هیبرید (. 0

 (. 8 )شکل بندی شدندمختلف تقسیمهای گروه

 
 کلاسترهای چهار گروه مقایسه میانگین هیبرید -4جدول 

 هاگروه
 عملکرد

 دانه
 تعداد

 در ردیف بلال دانه
 تعداد

 دانه در بلال ردیف
 طول
 بلال

 قطر
 بلال

 وزن
 هزار دانه

 عمق
 دانه

 19/6 06/820 19/9 18/61 61/69 90/39 21/929 ژنوتیپ(68) 6گروه
 11/6 66/311 29/0 36/62 81/61 28/31 38/991 ژنوتیپ(9) 8 گروه

 20/1 11/361 01/0 19/69 63/69 01/89 11/080 ژنوتیپ(9) 3گروه 
 61/6 86/319 99/0 00/81 99/61 61/01 98/812 ژنوتیپ(8) 0گروه 

 11/6 99/316 23/0 18/62 92/61 80/31 12/991 کلمیانگین 
 

 
 استفاده از روش وارد با (8166آشفته و همکاران )

(Ward) که روی چندین صفت کمی در هایی بررسی
ای انجام دادند چهار خوشه جهت های ذرت دانهدهیبری
( با 8112بندی بدست آوردند. بابیک و همکاران )گروه

 31اینبردلاین ذرت و براساس  09هایی که روی بررسی

خوشه بزرگ که هر کدام  81صفت فنوتیپی انجام دادند 
 همکاران. چوکان و زیر گروه داشت بدست آوردنددو 

لاین ذرت  98ای بر روی با انجام تجزیه خوشه (8160)
 .خوشه قرار دادندچهار در  ها راصفت، لاین 98اساس بر



 1041/ سال 3شماره   23نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                 محرم نژاد، شیری                   243

 

( با ارزیابی صفات عملکرد بلال 8186پیران و همکاران )
هیبرید ذرت  32و موفولوژیکی در هیبریدهای ذرت، 

دی بنای در دو گروه مختلف تقسیمبراساس تجزیه خوشه
 کردند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ای سلسله مراتبینقشه دمایی همراه با تجزیه و تحلیل خوشه -2شکل 

 

نتایج حاصل از تجزیه پایداری هیبریدهای ذرت در دو 
، 9، 0منطقه مغان و کرج نشان داد که هیبریدهای شماره 

دارای بیشترین  32و  38، 38، 89، 83، 81، 69، 69، 63
رتبه عملکرد و پایداری برای مناطق گرم و خشک بودند 

(. با توجه به نمودار بای پلات هیبریدهای ذرت 9)جدول 

-K74/2-2-1-4(، هیبرید نه )3عملکرد دانه )شکل براساس 

1-1-1 × K3640/3 63( و هیبرید (K74/2-2-1-3-3-1-1-1 × 

K166B جزء هیبریدهای با عملکرد دانه بالا جزء )
هیبریدهای سازگار برای مناطق مغان و کرج شناسایی 

 شدند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 پلات عملکرد دانه هیبریدهای ذرت نمودار بای -3شکل 
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 محاسبه نمرات پایداری و عملکرد -5جدول 

 گزینش
-عملکرد

 پایداری
نمرات 
 پایداری

واریانس 
 پایداری

 شده حیرتبه تصح
 عملکرد

تصحیح 
 رتبه عملکرد

 عملکرد رتبه
شماره 
 هیبرید

 63 1 82/1 63 6- 60 66/9 6 

 8 1 90/0 8 6- 2 93/2 8 

 9 1 91/1 9 6- 61 11/2 3 

+ 89 1 66/0 89 6 82 19/61 0 

 61 1 81/1 61 6- 66 86/2 9 

 62 1 00/9 62 6 68 00/9 1 

 3 8- 31/8 33 6 38 38/61 8 

 62 0- 38/9 88 6 86 19/9 2 

+ 31 0- 61/68 01 8 32 61/66 9 

 61 1 81/9 61 6 69 01/9 61 

 83 0- 31/61 88 6 81 16/61 66 

 68 1 98/8 68 6 61 03/9 68 

+ 30 0- 90/2 32 8 31 66/66 63 

 66 1 98/0 66 6- 68 81/2 60 

+ 38 1 36/0 38 8 39 89/61 69 

 86 1 29/6 86 6 81 18/9 61 

 83 1 18/1 83 6 88 26/9 68 

 81 1 26/6 81 6 89 90/9 62 

+ 82 8- 98/8 31 6 89 68/61 69 

+ 30 1 88/0 30 6 33 33/61 81 

 62 8- 66/2 81 6 69 16/9 86 

 80 1 09/6 80 6 83 21/9 88 

+ 38 1 69/8 38 6 36 83/61 83 

 89 1 81/0 89 6 80 91/9 80 

+ 82 1 18/9 82 6 88 13/61 89 

 6- 1 99/8 6- 3- 8 89/1 81 

 8- 8- 31/8 1 3- 3 98/1 88 

 2 1 03/6 2 6- 9 91/2 82 

 0- 2- 21/31 0 8- 1 11/2 89 

 9- 2- 88/80 3 8- 9 98/8 31 

 0 2- 90/83 68 6- 63 98/2 36 

+ 36 1 96/8 36 6 31 69/61 38 

 1- 2- 13/83 8 8- 0 99/8 33 

 61- 2- 18/08 8- 3- 6 21/9 30 

 66 2- 88/63 69 6 62 02/9 39 

 8- 2- 09/63 1 6- 8 09/2 31 

+ 38 0- 08/9 31 8 30 89/61 38 

+ 38 8- 39/2 39 8 38 33/66 32 
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( با ارزیابی پایداری و 6399باصفا و طاهریان )
سازگاری عملکرد علوفه هیبریدهای ذرت براساس 

دو هیبرید پایداری برای مناطق مختلف  کیاکووالانس ر
( 6392مورد ارزیابی گزارش کردند. جوکار و همکاران )

ها امیدبخش دانه هیبریدیپایداری عملکرد با ارزیابی 
با استفاده از روش امی دو  در مناطق مختلف کشورذرت 

ترتیب با عملکرد به SC715Bو  SC703هیبرید ذرت شامل 
تن در هکتار که برای مناطق مختلف  28/68و  61/63دانه 

کشور سازگار و پایدار گزارش کردند. مومنی و همکاران 
 دبخشیام یدهایبریه یسازگار زانیم یبررس( با 6011)

مختلف  یهامنطقه دری طیمح راتییبه تغ یاذرت دانه
، SC704ی دهایبریهاظهار کردند که هیبریدهای  کشور

KLM77002/3-1-1-1-1-1-1-3 × K18  و KLM77029/8-1-

1-1-2-2-2 × B73  عنوان هیبریدهایی با پایداری بالاتر به
 بودند. GGEbiplpotبا روش گرافیکی 

 

 گیرینتیجه

اساس نتایج حاصل اثر هیبرید برای صفات عملکرد بر
 ،دانه در بلال ، تعداد ردیفدر ردیف بلال ، تعداد دانهدانه

دار طول بلال، قطر بلال، وزن هزار دانه و عمق دانه معنی
زان می مشاهده شد.ها تنوع قابل توجهی بود و بین هیبرید

 99/28و  16/69پذیری صفات مورد مطالعه بین وراثت
همبستگی ارتباط  برآورد شد. نتایج حاصل از درصد

با عمق دانه و وزن هزار  دانهبین عملکرد  دارمثبت و معنی
. تجزیه رگرسیون چندگانه نشان داد که دانه وجود داشت

و قطر بلال رابطه مستقیم با در ردیف بلال تعداد دانه 
هیبرید ذرت  32ای تجزیه خوشه عملکرد دانه داشتند.

در دانه ورد مطالعه از لحاظ عملکرد و اجزای عملکرد م
براساس نتایج  .بندی شدندطبقهمختلف چهار گروه 

حاصل از تجزیه پایداری کانگ هیبریدهای ذرت، 
، 38، 89، 83، 81، 69، 69، 63، 9، 0هیبریدهای شماره 

 جزء پایدارترین هیبرید بودند.  32و  38

 
 یسپاسگزار

-991139ژه مصوب به کد وپراین مقاله مستخرج از 
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و  111-13-13-1

-بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می

باشد. در ادامه از رئیس بخش تحقیقات ذرت و گیاهان 
ای، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و علوفه

ان است مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی
اردبیل که در اجرای این پروژه کمک کردن نهایت تقدیر 

 آید.و تشکر به عمل می
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