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Abstract 

Background and Objective: One of the most important factors for proper selection of maize hybrids (Zea 

mays L.) is phenotypic evaluation and having high grain yield in a specific region. This study was conducted 

to study the quantitative traits related to grain yield and to investigate the relationship between different traits 

and to select the most important quantitative traits affecting grain yield in maize hybrids. 
 

Materials and Methods: The experiment was conducted in a randomized complete block design (RCBD) 

on 12 mays hybrids with three replications in the two cropping years of 2017-2018 in Shiraz region. Planting, 

holding and harvesting operations were carried out normally and in order to remove marginal effects, sampling 

and taking notes were performed from the two middle rows. 

 

Results: Based on the combined analysis of variance at the probability level of 0.01, all hybrids had a 

significant difference. Also, the effect of hybrid year was significant in all traits except ear diameter. Based 

on the comparison of the mean performed by Duncan method, two genotypes KSC704 and KSC707 were 

identified as hybrids with superior rank. Based on the correlation analysis, grain yield had a positive and 

significant correlation with grain width and 1000-grain weight. Also, the results of the correlation diagram 

showed a positive and significant correlation between grain yield and grain length, 1000-seed weight, plant 

height, ear length and number of rows per ear. The drawn polygon diagram also showed that KSC705 genotype 

is more desirable than other genotypes. Based on the ranking chart of genotypes based on the ideal genotype, 

SC647 hybrid was identified as a hybrid with better desirability. The hybrid grouping diagram also grouped 

the genotypes into three groups in terms of set of traits in the tested crop years. 

 

Conclusion: Based on the studied traits, KSC704, KSC705 and KSC707 genotypes were identified as better 

ranked hybrids and SC301, SC302 and SC604 genotypes were identified as unfavorable genotypes. 

 
 

Keywords: Correlation, Combined Analysis Of Variance, Ideal Genotype, Maize, Polygon Diagram  
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 چکیده
(، ارزیابی فنوتیپی و داشتن عملکرد دانه بالا .Zea mays Lهای ذرت )از مهمترین فاکتورهای انتخاب مناسب هیبرید اهداف:

دانه و بررسی ارتباط صفات مختلف  کمی مرتبط با عملکرد صفاتبه منظور مطالعه  پژوهشاین در یک منطقه خاص است. 
 انجام گرفت.  های ذرتموثر بر عملکرد دانه در هیبرید کمی صفاتا یکدیگر و انتخاب مهمترین ب
 

با سه تکرار در دو سال هیبرید ذرت  09بر روی ( RCBDهای کامل تصادفی )آزمایش در قالب طرح بلوک: هامواد و روش
در منطقه شیراز انجام گرفت. عملیات کاشت، داشت و برداشت به صورت نرمال انجام گرفت و به منظور  0326-29زراعی 

 ها از دو ردیف وسط صورت پذیرفت.ها و یادداشت برداریحذف اثرات حاشیه، نمونه گیری
 

داری با ها دارای اختلاف معنیتمامی هیبرید 10/1در سطح احتمال بر اساس تجزیه واریانس مرکب انجام گرفته : هایافته
دار شد.  بر اساس مقایسه میانگین هیبرید نیز در تمامی صفات به جز صفت قطر بلال معنی× هم بودند. همچنین اثر سال 

ایی شدند. بر اساس هایی با رتبه برتر شناسبه عنوان هیبرید KSC707و  KSC704انجام شده به روش دانکن دو ژنوتیپ 
داری تجزیه همبستگی صورت گرفته صفت عملکرد دانه با صفات عرض دانه و وزن هزار دانه دارای همبستگی مثبت و معنی

داری را بین صفت عملکرد دانه با صفات طول دانه، وزن بودند. همچنین نتایج نمودار همبستگی نیز همبستگی مثبت و معنی
طول بلال و تعداد ردیف در بلال نشان داد. نمودار چندوجهی رسم شده نیز نشان داد که ژنوتیپ هزار دانه، ارتفاع بوته، 

KSC705 تیپ ها بر اساس ژنوبندی ژنوتیپها دارای مطلوبیت بیشتری است. بر اساس نمودار رتبهنسبت به سایر ژنوتیپ
ها نیز در سال های ی شد. نمودار گروهبندی هیبریدبه عنوان هیبریدی با مطلوبیت بهتر شناسای SC647آل نیز هیبرید ایده

 ها را از نظر مجموعه صفات به سه گروه، گروهبندی نمود.  زراعی مورد آزمایش، ژنوتیپ
 

هایی با رتبه بهتر به عنوان هیبرید KSC705 و KSC704های ژنوتیپبر اساس مجموعه صفات مورد بررسی  :گیرینتیجه
 های نامطلوب شناسایی شدند.به عنوان ژنوتیپ SC302 و SC301های و ژنوتیپ

  
 آل، نمودار چند وجهی، همبستگی: تجزیه واریانس مرکب، ذرت، ژنوتیپ ایدهکلیدی واژه های
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 مقدمه

ای، یک ساله، از گیاه تک لپه( .Zea mays Lذرت )     
همچنین یکی  .(9100نیا لعلیخانواده غلات است )زند و 

از مهمترین گیاهان زراعی است که بعد از گندم و برنج، 
مقام سوم اهمیت از لحاظ کشت را در بین غلات دارد 

همچنین از گیاه ذرت برای  (. 9102)شیری و همکاران 
مصارفی از قبیل مصارف دارویی، صنعتی و استحصال 

 دهقانشود )به عنوان سوخت زیستی استفاده می اتانول
ها، تقاضای ذرت در بینیطبق پیش (.9100پور 

دو برابر  9151کشورهای در حال توسعه تا سال 
بر (. 9100چادهاری و همکاران تقاضای کنونی است )

اساس آمار سازمان خواروبار و کشاورزی )فائو(، میزان 
تولید ذرت در ایران یک میلیون و چهارصد هزار تن در 

سطح زیر (. 9191برآورد شده است )فائو  9191سال 
هزار هکتار و متوسط  032کشت ذرت در ایران در حدود 

 کیلوگرم است 0621عملکرد ذرت در هکتار حدود 
ابی فنوتیپی برای تجزیه و تحلیل ارزی (. 9109)احمدی 

باشد آمد میلات از جمله ذرت بسیار کارتنوع در غ
(. 9100، سالازار و همکاران 9102تیاواری و همکاران )

های ذرت از مهمترین فاکتورهای انتخاب مناسب ژنوتیپ
برای یک منطقه خاص، داشتن عملکرد دانه بالا برای این 

عملکرد دانه به  (. 9103ها است )علی و همکاران ژنوتیپ
مقدار زیادی تحت تاثیر عوامل محیطی قرار می گیرد و 
ظرفیت عملکرد دانه بالا به توانایی ژنوتیپ در تولید، 
انتقال و ذخیره مواد غذایی در دانه بستگی دارد )مرادیان 

های اصلاحی انتخاب بر در برنامه(. 9100 و همکاران
د زیاد صفات زراعی با همبستگی مثبت و منفی اساس تعدا
های تجزیه آماری که گیرد، در نتیجه روشانجام می

ند برای تعداد صفات موثر در عملکرد را کاهش ده
(. 9110جانسون و ویچرن )باشد اصلاحگران مفید می

کنترل ژنتیکی عملکرد به طور مستقیم تحت تاثیر صفاتی 
ند و در واقع شناخت است که با عملکرد همبستگی دار
ن و یافتن نوع روابط همبستگی بین عملکرد و اجزای آ

 تورست وتواند باعث افزایش عملکرد گردد )بین آنها می
(. همچنین تجزیه همبستگی بین صفات 9110همکاران 

مختلف با عملکرد دانه به تصمیم گیری در مورد اهمیت 
نها به عنوان معیارهای آنسبی این صفات و ارزش 

انتخاب، کمک فراوانی می کند )حمزه پوز و همکاران 
ک با دقت و با سادگی قابل صفات مورفولوژی(. 9100
گیری هستند. برخی از آنها توارث پذیری بالایی اندازه

دارند و گزینش بر اساس این صفات ممکن است راهی 
مطمئن و سریع برای غربال کردن جوامع گیاهی و بهبود 

یکی از (. 9119یین و همکاران عملکرد دانه باشد )
های ارتباط بین دو متغیرضریب همبستگی است معیار

نیز به  GGE biplotروش (. 9103بلوچ زهی و همکاران )
تواند به صورت انعطاف بالا در تجزیه و تحلیل میدلیل 

لوب های مطنقش بسیار مهمی در انتخاب ژنوتیپگرافیکی 
راجکان به منظور بررسی یان و (. 9100یان داشته باشد )

( که یکی از GT biplotاثر متقابل ژنوتیپ و صفت )
 بررسی صفات مختلف در ،است GGE biplotهای روش

های مورد مطالعه در آزمایشات خود استفاده در ژنوتیپ
(. آکورا و همکاران نیز به 9119یان و رجکان نمودند )

منظور بررسی همبستگی بین صفات در بررسی اثر 
استفاده  GGE biplotقابل ژنوتیپ و صفت از روش مت

چوکان و همکاران ان )چوک(. 9100آکورا و ککتن کردند )
( در آزمایشی که بر روی ارقام ذرت انجام داد 9115

همبستگی مثبت و بالایی را بین عملکرد دانه با صفات 
تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه و عمق دانه مشاهده 

ذرت  رقم 90در بررسی همبستگی صفات در نمود. 
مشاهده شد که صفات ارتفاع بوته، تعداد روز تا برداشت 

بلال دارای همبستگی مثبت و  بلال، طول بلال و ارتفاع
ویولا و همکاران داری با صفت عملکرد بودند )معنی
 ن تحقیق، بررسی روابط بین عملکردهدف از ای(. 9113

موثر بر  صفات کمیجزای عملکرد و تعیین انه و دا
دانه و همچنین گروهبندی هیبریدهای  عملکردپایداری 

ذرت مورد بررسی با استفاده از صفات زراعی و شناخت 
دانه  صفات با صفت عملکردهمبستگی موجود بین 

 باشد. می
 

 هامواد و روش
خصوصیات زراعی و بررسی به منظور ارزیابی      

قالب هیبرید ذرت در  09 تعداد جزای عملکرد،عملکرد و ا
( در سه تکرار و RCBDهای کامل تصادفی )طرح بلوک

در منطقه شیراز مورد 0326-29در دو سال زراعی 
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آزمایش و بررسی قرار گرفتند. منطقه شیراز دارای طول 
و با  E36 °59'و عرض جغرافیایی  N39° 92'جغرافیایی

متر ارتفاع از سطح دریا بوده و دارای میانگین  0090
میلی متر می باشد.  9/390بارندگی سالیانه به میزان 

هیبریدهای مورد آزمایش در چهار خط به طول دو متر 
سانتیمتر از هم کشت شدند.  05و خطوط کشت با فاصله 

بوته در نظر گرفته  91111همچنین تراکم بوته در هکتار 
عملیات کاشت، داشت و برداشت به صورت نرمال شد. 

ظور حذف اثرات حاشیه، نمونه انجام گرفت و به من
ها و یادداشت برداری ها از دو ردیف وسط گیری

رتفاع بوته قبل از برداشت صورت پذیرفت. صفت ا
گیری شده و الباقی صفات بعد از برداشت مورد اندازه

آزمایش عبارت  اندازه گیری قرار گرفتند. ارقام مورد
، KSC703 ،KSC260 ،KSC705 ،KSC400بودند از: 

KSC706 ،KSC704 ،KSC707 ،DC370 ،SC647 ،
SC302 ،SC604  وSC301 صفات مورد بررسی نیز .

(، قطر EL(، طول بلال )PHعبارت بودند از: ارتفاع بوته )
(، تعداد ردیف در NGR(، تعداد دانه در ردیف )EDبلال )

(، GL(، طول دانه )GWدانه )(، عرض NREبلال )
( و عملکرد TWG(، وزن هزار دانه )GDضخامت دانه )

 (. YLDدانه )
 تجزیه های آماری انجام شده شامل تجزیه واریانس

تگی سو تجزیه همببه روش دانکن مقایسه میانگین  ،مرکب
ی آماری ذکر شده از میانگین هابود. جهت تجزیه روش

استفاده شد.  نیز زراعیهای حاصل از دو سال داده

تر نسبت به سایر ید مطلوبهمچنین جهت انتخاب هیبر
نمودارهای چندوجهی،  ها از نظر صفات، ازژنوتیپ

تگی بین صفات و گروه آل، نمودار همبسژنوتیپ ایده
هت انجام تجزیه گرافیکی، ها استفاده شد. جبندی ژنوتیپ

اول، سال دوم و میانگین دو سال به  های سالاز داده
شد. به منظور آنالیز و تجزیه صورت جداگانه استفاده 

و   SAS.v9.2های آماری چند متغیره از نرم افزار روش
جهت رسم نمودارهای تجزیه گرافیکی از نرم افزار 

Genstat.v12  .استفاده شد 
 

 نتایج و بحث
 و مقایسه میانگین مرکب تجزیه واریانس

انجام  10/1تجزیه واریانس مرکب در سطح احتمال    
گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که اثر سال در 

بلال، عرض دانه و طول دانه  صفات طول بلال، قطر
تمامی صفات دارای اختلاف  درها دار بودند. ژنوتیپمعنی
هیبرید نیز در تمامی صفات  ×اثر سالداری بودند. معنی

دار شد. بیشترین میزان قطر بلال معنیبه جز صفت 
( و 9/90ضریب تغییرات مربوط به صفت ضخامت دانه )

اد دانه تعد کمترین میزان ضریب تغییرات مربوط به صفت
بر اساس مقایسه (. 0( بود )جدول 99/9ف )در ردی

های میانگین به روش دانکن انجام گرفته، ژنوتیپ
KSC704  وKSC707 هایی با رتبه برتر به عنوان ژنوتیپ
به عنوان هیبریدهایی با  SC604و  SC302های و ژنوتیپ

 (. 9رتبه پایین شناسایی شدند )جدول 

 
 هیبرید ذرت در منطقه شیراز  12تجزیه واریانس مرکب صفات مورد بررسی در  -1جدول 


منابع 
 تغییر

 درجه
 آزادی

 ارتفاع
 بوته

 دانه تعداد بلال قطر بلال طول
 ردیف در

 تعداد
 در ردیف
 بلال

 عرض
 دانه

 ضخامت دانه طول
 دانه

 وزن
 دانه هزار

 عملکرد
 دانه

 ns19/05 **25/0 **02/95 ns36/1 ns2/00 *19/3 **6/20 ns50/1 ns0/3009 ns115/1 0 سال
 5* 0/0551* 09/2* 16/00** 02/5** 16/006* 33/06** 0/090** 10/00** 6/0033* 00 هیبرید
خطای 

0 
0 5/002 6/00 2/392 00/6 5/53 00/0 20/0 06/9 0/3305 5/0 

 ×سال 
 هیبرید

00 *9/59 *92/0 ns0/5 **3/9 *5/00 *00/1 *15/6 ns99/9 *9/0156 *0/0 

خطای 
9 

00 9/009 02/1 3/00 50/0 99/92 03/1 3 10/0 0/9501 9/9 

ضریب 
 تغییرات

-- 69/00 59/6 92/2 99/9 6/00 0/09 0/05 9/90 9/00 59/95 

 و عدم معنی دار می باشد. 15/1و  10/1مال : به ترتیب اختلاف معنی دار در سطح احتns**،* و  
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 دو سال زراعیهیبرید ذرت در منطقه شیراز در  12در آزمایش  11/1مقایسه میانگین به روش دانکن با سطح احتمال  -2جدول 


رتبه  ژنوتیپ

 کل
 بوته ارتفاع

(Cm) 

 طول
 بلال

(Cm) 

 قطر
 بلال

(mm) 

 دانه تعداد
 ردیف در

 تعداد
 در ردیف
 بلال

 دانه عرض
(mm) 

 دانه طول
(mm) 

 ضخامت
 دانه

(mm) 

 دانه هزار وزن
(g) 

 عملکرد
 دانه

)1-(t.ha 

KSC703 5 abcd021 b3/00 e0/30 ed2/09 bc9/39 bc20/5 bc01 bc95/9 abcde19/923 ab63/6 
KSC260 0 cd0/006 bc5/03 cd0/36 a6/00 cd19/99 cde15/5 c02/9 b20/3 abc0/390 abc30/5 
KSC705 3 ab0/901 a0/00 cd9/36 ed5/09 a9/00 bcd009/5 ab09/09 bc63/9 abcd9/312 abc50/5 
KSC400 6 abc5/910 d9/09 de33 e39/09 bc15/33 bcd000/5 ab23/00 bc09/9 abcde0/929 ab9/6 
KSC706 2 a9/900 b2/03 f0/90 e0/09 bc9/33 cde10/5 b20/01 bc95/3 ed0/959 abc20/5 
KSC704 0 bcd3/093 b3/00 a9/00 bc0/05 bcd3/30 bcd0/5 a6/03 a02/5 a9/330 abc52/5 
KSC707 9 cd009 b2/03 cd3/30 bc2/00 bcd6/92 a00/6 ab95/09 bc10/3 a9/303 ab29/6 
SC307 01 bcd0/090 e9/01 de30 e36/09 e3/91 bcde06/5 ab05/00 a02/5 ab12/331 a00/0 
SC647 0 d9/069 cd5/09 bc01 b9/05 ab0/36 b29/5 ab90/09 c06/9 e2/935 abc65/5 
SC302 09 d9/066 cd6/09 ab2/00 cd0/00 bcd0/31 ed90/0 b0/00 bc00/3 abcde0/902 c39/0 
SC604 00 abcd023 cd0/09 cd5/36 cde90/03 ed5/95 f00/9 bc09/01 a12/6 cde9/956 c15/5 
SC301 9 abcd0/021 b2/03 de0/35 cde99/03 bcd5/92 f30/0 a5/03 bc53/3 bcde10/966 c63/0 


 

 اتفهمبستگی بین ص
زمایش نتایج همبستگی بین صفات در سال اول آ     

داری را بین صفات طول بلال با همبستگی مثبت و معنی
ارتفاع بوته، تعداد دانه در ردیف با قطر بلال، عرض دانه 
با صفات تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف در بلال و 
صفت وزن هزار دانه با صفات عملکرد دانه و ضخامت 

دوی نیز در آزمایش خود همبستگی دانه را نشان داد. 
ت و معنی داری را در صفات تعداد دانه در ردیف و مثب

دوی وزن هزار دانه با صفت عملکرد دانه مشاهده نمود )
نیز  (9111) زادوت آغاج و همکاران(. 9110و همکاران 

ریدهای ذرت، همبستگی در بررسی همبستگی صفات هیب
داری را در صفات تعداد دانه در ردیف و مثبت و معنی

وزن هزار دانه با صفت عملکرد دانه مشاهده نمودند. 
 داری بین صفات قطر بلالهمچنین همبستگی منفی و معنی

با ارتفاع بوته و طول بلال، صفت تعداد دانه در ردیف با 
ارتفاع بوته و صفت ضخامت دانه با تعداد ردیف در بلال 

دوم آزمایش نیز صفات تعداد  وجود داشت. در سال
ردیف در بلال با ارتفاع بوته و طول بلال، صفت طول دانه 
با صفات طول بلال و تعداد ردیف در بلال، صفت ضخامت 

دانه با صفت عرض دانه، صفت وزن هزار دانه با صفت 
عرض دانه و صفات عملکرد دانه با قطر بلال، عرض دانه 

دار بودند. مثبت و معنیدانه دارای همبستگی  و وزن هزار
داری بین صفات ارتفاع بوته با معنیهمبستگی منفی و 

قطر بلال و تعداد دانه در ردیف و صفت ضخامت دانه با 
صفت تعداد ردیف در بلال مشاهده شد. در بررسی 

های دو سال زیه همبستگی بر روی میانگین دادهتج
ر طآزمایش نیز صفت ارتفاع بوته با صفات طول بلال، ق

ستگی مثبت و بلال و تعداد ردیف در بلال دارای همب
دار و با صفت تعداد دانه در ردیف دارای همبستگی معنی

منفی و معنی داری بود. صفت قطر بلال با صفت تعداد 
دار و با ردیف دارای همبستگی مثبت و معنی دانه در

ود. دار بدانه دارای همبستگی منفی و معنی صفت عملکرد
 دانه دارای د ردیف در بلال نیز با صفت عرضصفت تعدا

دانه  دار و با صفت ضخامتهمبستگی مثبت و معنی
دار بود. دو صفت عرض دارای همبستگی منفی و معنی

دانه دارای  دانه و وزن هزار دانه نیز با صفت عملکرد
 (. 3داری بود ) جدولهمبستگی مثبت و معنی
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 هیبرید ذرت مورد بررسی در آزمایش در منطقه شیراز در دو سال زراعی 12تجزیه همبستگی بین صفات در  -3جدول 

 وزن هزار دانه
(g) 

ضخامت 
 دانه

(mm) 

طول 
 دانه

(mm) 

عرض 
 دانه

(mm) 

تعداد ردیف 
 در بلال

 

تعداد دانه 
 در ردیف

 

 قطر بلال
(mm) 

طول 
 بلال

(Cm) 

ارتفاع 
 بوته

(Cm) 

 سال صفات

  طول بلال *1/99        
 
 
 
 0سال 

 قطر بلال -00/1** -39/1*       

      

*39/1 ns99/1- *33/1- 
تعداد دانه 
 در ردیف

     
ns09/1 ns00/1 ns09/1- ns02/1 

تعداد ردیف 
 در بلال

    **05/1 **0/1 ns09/1 ns12/1- ns10/1- عرض دانه 

   ns12/1- ns12/1- ns13/1 ns10/1 ns12/1- ns16/1- طول دانه 

  
ns19/1- ns96/1- *35/1- ns19/1- ns00/1- ns110/1 ns00/1 

ضخامت 
 دانه

 
*36/1 ns19/1 ns19/1 ns19/1- ns15/1 ns19/1 ns00/1- ns02/1 

وزن هزار 
 دانه

*15/1 ns90/1 ns05/1- ns15/1 ns93/1- ns99/1- **3/1- -1/19ns ns119/1- عملکرد دانه 
        1/90ns طول بلال  

 
 
 
 9سال 

       ns90/1- **09/1- قطر بلال 

      

ns91/1 ns09/1 *35/1- 
تعداد دانه 
 در ردیف

     

ns0/1- ns19/1- **60/1 *30/1 
تعداد ردیف 

 در بلال

    ns00/1 ns115/1 ns06/1- ns02/1 ns16/1- عرض دانه 

   ns09/1 *36/1 ns9/1- ns02/1 *05/1 ns05/1 طول دانه 

  
ns10/1- **50/1 **50/1- ns03/1 ns0/1 *90/1- ns19/1- 

ضخامت 
 دانه

 
ns10/1 ns99/1 *92/1 ns09/1 ns19/1- ns09/1 ns12/1 ns00/1 

وزن هزار 
 دانه

*33/1 ns00/1- ns13/1 **09/1 ns10/1- ns09/1- *30/1 1/19ns ns99/1 عملکرد دانه 

  بلالطول  *1/99        
 
 
 

میانگین دو 
 سال زراعی

       ns39/1- **00/1 قطر بلال 

      

*99/1 ns110/1 **0/1- 
تعداد دانه 
 در ردیف

     

ns19/1- ns15/1 ns90/1 *3/1 
تعداد ردیف 

 در بلال

    *39/1 ns09/1 ns13/1- ns12/1 ns16/1- عرض دانه 

   ns12/1 ns09/1 ns00/1- ns16/1 ns09/1 ns115/1 طول دانه 

  
ns10/1- ns06/1- **50/1- ns09/1 ns19/1 ns02/1- ns13/1- 

ضخامت 
 دانه

 
ns00/1 ns0/1 ns90/1 ns12/1 ns13/1 ns03/1 ns12/1- ns06/1 

وزن هزار 
 دانه

*02/1 ns13/1- ns16/1- *35/1 ns09/1- ns95/1- **09/1- 1/10ns ns05/1 عملکرد دانه 

 و عدم معنی داری 15/1و  10/1ترتیب اختلاف معنی دار در سطح احتمال : به ns**،* و  
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 نمودار چندوجهی
به منظور بررسی ژنوتیپ و عملکرد دانه و اجزای      

عملکرد دانه از روش تجزیه گرافیکی در سال اول، سال 
استفاده دوم و میانگین دو سال زراعی مورد آزمایش 

شد. نمودار چندوجهی جهت تشخیص بهترین ژنوتیپ ها 
 . این نموداردر بین صفات مورد مطالعه استفاده می گردد

هایی که بیشترین فاصله از مبدا از وصل کردن ژنوتیپ
ها در م می شود، به طوریکه سایر ژنوتیپرا دارند، رس

قرار می گیرند. در هر بخش داخل این چندوجهی 
هایی که با صفات خاص دارای عملکرد و ژنوتیپ

مطلوبیت بیشتری هستند از طریق خطوطی از هم جدا می 
 ( و دهقانی و همکاران )9110 کویه و همکارن )واشوند. 
( 9101( بر روی ارقام کلزا و دولت آباد و همکاران )9119

بر روی ارقام ذرت از این نوع گراف برای مطالعات خود 
نمودار چندوجهی سال اول آزمایش در استفاده نمودند. 

، DC370 ،SC301 ،KSC706 ،KSC705ژنوتیپ های 
SC647  وKSC260  .بیشترین فاصله از مبدا را داشتند

، DC370های مچنین بر اساس این نمودار ژنوتیپه
SC604  وSC301  دارای بیشترین مطلوبیت نسبت به

صفات ضخامت دانه، طول دانه و عملکرد دانه، ژنوتیپ 
KSC706  بیشترین عملکرد را نسبت به صفت ارتفاع

صفات تعداد  در KSC703و  KSC705 هایبوته، ژنوتیپ
بیشترین  SC647ردیف در بلال و طول بلال، ژنوتیپ 

های د را در صفت ضخامت دانه و ژنوتیپمیزان عملکر
KDC704 ،SC302  وKSC260  دارای بیشترین میزان

بلال بود. در این نمودار  عملکرد نسبت به صفت قطر
ات ییرات صفهایی که نزدیک مبدا قرار دارند به تغژنوتیپ

دهند. بر این اساس ژنوتیپ واکنش زیادی نشان نمی
KSC400 0بود )شکل  نسبت به تغییرات صفات خنثی-

، KSC705های الف(. در سال دوم آزمایش ژنوتیپ
KSC400 ،KSC703 ،DC370 ،SC604 ،SC302و 
KSC704 یشترین میزان فاصله از مبدا نمودار را ب

صفات تعداد ردیف در  KSC705داشتند. همچنین ژنوتیپ 
 در KSC706در بلال، طول بلال و طول دانه، ژنوتیپ 

صفات وزن هزار دانه، ارتفاع بوته و عرض دانه، ژنوتیپ 
KSC703 های از نظر صفت عملکرد دانه، ژنوتیپ

SC302 ،SC604  وKSC260 ه و ضخامت دانت اصف در

 در SC301و  SC647های تعداد دانه در ردیف و ژنوتیپ
یت د و مطلوبصفت قطر بلال دارای بیشترین میزان عملکر

ب(. در نمودار -0ها بودند )شکلنسبت به سایر ژنوتیپ
های میانگین دو سال زراعی، ژنوتیپ بدست آمده از داده

 KSC705 ،KSC706 ،SC604 ،KSC260 ،KSC704های 
دارای بیشترین فاصله از مبدا نمودار بودند.  KSC707و 

صفات طول بلال  در KSC705در هر بخش نیز ژنوتیپ 
صفت  در KSC703و تعداد ردیف در بلال، ژنوتیپ 

از نظر صفت ارتفاع بوته،  KSC706عملکرد دانه، ژنوتیپ 
دانه، صفت ضخامت  در DC370و  SC604های ژنوتیپ
از نظر صفات  SC647و  SC302 ،KSC704های ژنوتیپ

وزن هزار دانه، تعداد دانه در ردیف و قطر بلال دارای 
با توجه  SC301عملکرد و مطلوبیت بالایی بودند. ژنوتیپ 

به نزدیکی به مبدا نمودار نسبت به تغییرات صفات 
 ج(. -0واکنشی نشان نداد )شکل

نگین دو با بررسی نمودارهای سال اول، سال دوم و میا
گیری توان اینگونه نتیجهدر آزمایش، می سال زراعی

به عنوان ژنوتیپ برتر  KSC705نمود که ژنوتیپ 
شناسایی شد. همچنین بر اساس سال های مورد مطالعه 

از نظر صفت ضخامت دانه، ژنوتیپ  SC604ژنوتیپ 
KSC703 صفت تعداد دانه در ردیف، ژنوتیپ  در
KSC704  از نظر صفت قطر بلال، ژنوتیپKSC706 در 

از نظر صفت  KSC703صفت ارتفاع بوته، ژنوتیپ 
صفت تعداد ردیف  در KSC705عملکرد دانه و ژنوتیپ 

در بلال دارای عملکرد و برتری بیشتری نسبت به سایر 
 هیبریدهای مورد مطالعه بودند. 

 
 آلها بر اساس ژنوتیپ ایدهرتبه بندی ژنوتیپ

اساس  ها بربندی ژنوتیپبر اساس نمودار رتبه     
ر خطی به نقطه آل، از مبدا مختصات نموداژنوتیپ ایده

شود و به دو طرف ادامه میابد، ها وصل میمیانگین
بهترین ژنوتیپ، ژنوتیپی است که متمایل به انتهای مثبت 
و فاصله عمودی آن از این خط کمترباشد. در این شکل 

لامت بهترین نقطه، مرکز دوایر هم مرکزی است که با ع
ها بر اساس ن مشخص شده است و سایر ژنوتیپپیکا

شوند. بر اساس نمودار بدست بندی میاین نقطه رتبه
به عنوان  SC647آمده از آزمایش سال اول، ژنوتیپ 
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به  SC301و  KSC706های ژنوتیپ مطلوب و ژنوتیپ
ترتیب  های نامطلوب شناسایی شدند.عنوان ژنوتیپ

ن هیبرید به قرار زیر تریها از مطلوب تا نامطلوبژنوتیپ
 الف(. -9است: )شکل

 




 

بای پلات چند وجهی واکنش هیبریدهای ذرت به صفات مورد ارزیابی در دو سال زراعی در منطقه شیراز الف( سال  -1شکل
 اول زراعی، ب( سال دوم زراعی، ج( میانگین دو سال زراعی

PH :ارتفاع بوته ،EL :طول بلال ،ED :قطر بلال ،NGR :تعداد دانه در ردیف ،NRE :تعداد ردیف در بلال ،GW :عرض دانه ،GL :طول دانه ،

GT :ضخامت دانه ،TWG :وزن هزار دانه ،YLD :عملکرد دانه 

 G1: KSC703, G2: KSC260, G3: KSC705, G4: KSC400, G5: KSC706, G6: KSC704, G7: KSC707, G8: DC370, 

G9: SC647, G10: SC302, G11: SC604, G12: SC301 

 

SC647> KSC707> KSC260> SC302> KSC704> 

KSC703> KSC400> KSC705> SC604> DC370> 

SC301> KSC706. 
بر اساس نمودار بدست آمده از سال دوم آزمایش، 

ترین ژنوتیپ و هیبرید به عنوان مطلوب KSC705ژنوتیپ 
DC370  وSC604 ترین ژنوتیپ به عنوان نامطلوب

ها بندی ژنوتیپسایی شد. بر این اساس ترتیب رتبهشنا
ترین ژنوتیپ به قرار زیر از برترین ژنوتیپ تا نامطلوب

 ب(. -9است: )شکل 
KSC705> KSC704> SC647> SC301> KSC707> 

KSC706> KSC400> KSC703> SC302> 

KSC260> SC604> DC370. 
دو سال های نمودار بدست آمده ازمیانگین دادهبر اساس 

به  SC647و  KSC707های اول و دوم آزمایش، ژنوتیپ

به عنوان  SC604های مطلوب و ژنوتیپ عنوان ژنوتیپ
ه این اساس ترتیب رتبژنوتیپ نامطلوب شناسایی شد. بر 

ترین ژنوتیپ به تا نامطلوب ها از بهترینبندی ژنوتیپ
 ج(. -9قرار زیر است: )شکل 

KSC707> SC647> KSC704> KSC705> SC302> 

KSC260> SC301> KSC703> KSC400> DC370> 

KSC706> SC604. 
با توجه به بررسی نمودارهای سال اول، دوم و میانگین 

گیری نمود که توان اینگونه نتیجهال آزمایش میدو س
هایی به عنوان ژنوتیپ SC647و  KSC707های ژنوتیپ

و  KSC706های عملکرد و مطلوبیت بالا و ژنوتیپ با
SC604  با مطلوبیت پایین نسبت به سایر هیبریدهای

 مورد مطالعه شناسایی شدند.  
 

 ب الف

 ج
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 نمودار همبستگی بین صفات
به منظور بررسی همبستگی بین صفات به صورت      

گرافیکی از نمودار همبستگی بین صفات استفاده شد 
در این نمودار بای پلات کسینوس زاویه بین (. 3)شکل

نشانگر شدت همبستگی بین صفات  بردارهای صفات،
درجه باشد،  21باشد. اگر زاویه بین بردارها کمتر از می

+، در صورتیکه 0برابر با همبستگی موجود بین بردارها 
درجه باشد، همبستگی  21زاویه بین بردارهای صفات 

موجود بین بردارهای صفات برابر با صفر و در 
درجه باشد نشان  091صورتیکه زاویه بین بردارها 

 (.9113یان و کنگ خواهند بود ) -0دهنده همبستگی 
( از این گراف در مطالعات خود 9100 کاپلان و همکاران )

بر اساس نتایج ر روی ارقام ذرت استفاده نمودند. ب
بدست آمده از سال اول آزمایش، صفات ارتفاع بوته، 

با هم دارای طول بلال، تعداد ردیف در بلال و عرض دانه 
 که نتایج بدست آمدهداری بودند. همبستگی مثبت و معنی

( بود. 3مشابه با نتایج جدول تجزیه همبستگی )جدول 
زن تعداد دانه در ردیف، قطر بلال و وهمچنین صفات 

همبستگی  ،ه بردارها با همهزار دانه نیز با توجه به زاوی
داری را نشان دادند. صفات ضخامت دانه، مثبت و معنی

دانه دارای همبستگی  وزن هزار دانه، طول دانه و عملکرد
خدا رحم پور و همکاران دار با هم بودند. مثبت و معنی

ژنوتیپ ذرت همبستگی مثبت و  05 نیز ، در مطالعه
داری را بین صفات عملکرد دانه و وزن هزار دانه معنی

صفت . (9100)خدارحم پور و همکاران  بیان نمودند
دانه دارای همبستگی  ارتفاع بوته نیز با صفت عملکرد

دار بود. صفات عرض دانه با عملکرد دانه، مثبت و معنی
ت دانه و صفات ضخامصفات تعداد ردیف در بلال با 

دار ار دانه نیز همبستگی منفی و معنیطول دانه با وزن هز
الف(. در سال دوم آزمایش نیز  -3را نشان دادند )شکل

صفات قطر بلال با تعداد دانه در ردیف، صفات تعداد 
ردیف در بلال، طول دانه، عرض دانه، طول بلال و ارتفاع 

داری بودند. دارای همبستگی مثبت و معنی بوته با هم
 عرض دانه، ارتفاع بوته و عملکرد صفات وزن هزار دانه،

داری بودند که دارای همبستگی مثبت و معنیدانه با هم 
از نظر صفت عملکرد دانه مشابه با نتایج بدست آمده از 

صفات ( می باشد. نیز 3جدول تجزیه همبستگی )جدول

ی گی منفدانه دارای همبست تعداد دانه در ردیف با عملکرد
مودار ب(. نتایج حاصل از ن -3دار بودند )شکل و معنی

های دو سال مورد آزمایش بدست آمده از میانگین داده
نیز حاکی از ان بود که صفات قطر بلال، تعداد دانه در 

هم، صفات عرض دانه، طول  ردیف و وزن هزار دانه با
 ا همدانه ب ردیف در بلال، طول بلال و عملکرددانه، تعداد 

دانه دارای  و همچنین صفات ارتفاع بوته با عملکرد
رج زاده معماری فداری بودند. همبستگی مثبت و معنی

در بررسی عملکرد و اجزای عملکرد  تبریزی و همکاران
ژنوتیپ ذرت، همبستگی مثبت و معنی داری را  99دانه 

در صفات تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال، طول 
صفت عملکرد دانه مشاهده نمودند ) فرج زاده ا بلال ب

همچنین بیرگی و  (.9100معماری تبریزی و همکاران 
ایش خود نیز همبستگی مثبت و همکاران در آزم

داری را بین صفات عملکرد دانه با تعداد دانه در معنی
صفت . (9100)بیرگی و هماران  ردیف گزارش نمودند

بلال و طول بلال  ضخامت دانه با صفات تعداد ردیف در
 و صفت ارتفاع بوته با صفات قطر بلال و تعداد دانه در

-3دار بودند) شکلردیف دارای همبستگی منفی و معنی
 ج(. 

 
 ها از نظر صفاتگروهبندی ژنوتیپ

ها، هیبریدها را بر اساس نمودار گروهبندی ژنوتیپ     
مورد ارزیابی پایداری و میزان عملکرد در صفات مختلف 

ها را بر اساس صفات گروهبندی می قرار داده و ژنوتیپ
ها به سه س نمودار سال اول آزمایش، ژنوتیپکند. بر اسا

گروه، گروهبندی شدند. گروه اول شامل ژنوتیپ های 
SC301 ،SC604  وDC370 گروه دوم شامل ،
و گروه  KSC703و  KSC706 ،KSC400های ژنوتیپ

و  KSC704 ،KSC260 ،SC647های سوم شامل ژنوتیپ
SC302 ژنوتیپ .KSC705 ها قرار در هیچیک از گروه

ها در الف(. بر اساس گروهبندی ژنوتیپ -0نگرفت )شکل
شکل گرفت. گروه اول  سال دوم آزمایش، سه گروه

، گروه KSC706و  KSC705 ،SC301های شامل ژنوتیپ
و  SC604 ،SC302 ،KSC704های دوم شامل ژنوتیپ

SC647 های شامل ژنوتیپ، گروه سومKSC400 ،
KSC703 ،KSC707  وDC370 ژنوتیپ .KSC260  در
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ب(.  بر اساس  -0ها جای نگرفت )شکل هیچیک از گروه
ده از میانگین دو سال آزمایش نیز نمودار بدست آم

بندی شدند. گروه اول ها در سه گروه، گروهژنوتیپ
و  KSC707 ،KSC703 ،DC370های شامل ژنوتیپ

KSC400های ه دوم شامل ژنوتیپ، گروKSC260 ،
KSC704 ،SC302  وSC647  و گروه سوم شامل دو

 هایبود. دو ژنوتیپ KSC703و  SC301 هایژنوتیپ
KSC704  وKSC706 0در هیچ گروهی یافت نشد )شکل-

های ها در سال(. با توجه به بررسی تمام نمودارج
گیری نمود که از نظر یجهتوان اینگونه نتآزمایش می

، SC647های پایداری و میزان عملکرد در صفات، ژنوتیپ
SC302  وKSC704 های در یک گروه و ژنوتیپ

KSC703  وKSC400 با هم  در گروه دیگر قرار گرفته و
شباهت دارند. دولت آباد و همکاران نیز از این نوع نمودار 
در مطالعات خود بر روی ارقام ذرت استفاده نمودند 

 (.9101ران )دولت آباد و همکا
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بای پلات رتبه بندی هیبریدهای ذرت بر اساس ژنوتیپ ایده آل در دو سال زراعی در منطقه شیراز الف( سال اول  -2شکل

 زراعی، ب( سال دوم زراعی، ج( میانگین دو سال زراعی

PH : بوتهارتفاع ،EL :طول بلال ،ED :قطر بلال ،NGR :تعداد دانه در ردیف ،NRE :تعداد ردیف در بلال ،GW :عرض دانه ،GL :طول دانه ،

GT :ضخامت دانه ،TWG :وزن هزار دانه ،YLD :عملکرد دانه 

 G1: KSC703, G2: KSC260, G3: KSC705, G4: KSC400, G5: KSC706, G6: KSC704, G7: KSC707, G8: DC370, 

G9: SC647, G10: SC302, G11: SC604, G12: SC301 

 

 

 

 

 

 الف

 

 ب

 

 ج
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بای پلات همبستگی صفات به منظور تعیین رابطه بین صفات مورد ارزیابی در دو سال زراعی در منطقه شیراز الف(  -3شکل

 سال اول زراعی، ب( سال دوم زراعی، ج( میانگین دو سال زراعی

PH : بوتهارتفاع ،EL :طول بلال ،ED :قطر بلال ،NGR :تعداد دانه در ردیف ،NRE :تعداد ردیف در بلال ،GW :عرض دانه ،GL :طول دانه ،

GT :ضخامت دانه ،TWG :وزن هزار دانه ،YLD :عملکرد دانه 

 G1: KSC703, G2: KSC260, G3: KSC705, G4: KSC400, G5: KSC706, G6: KSC704, G7: KSC707, G8: DC370, 

G9: SC647, G10: SC302, G11: SC604, G12: SC301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بای پلات گروه بندی هیبریدها از نظر صفات مورد مطالعه در دو سال زراعی در منطقه شیراز الف( سال اول زراعی،  -4شکل

 ب( سال دوم زراعی، ج( میانگین دو سال زراعی

PH : بوتهارتفاع ،EL :طول بلال ،ED :قطر بلال ،NGR :تعداد دانه در ردیف ،NRE :تعداد ردیف در بلال ،GW :عرض دانه ،GL :طول دانه ،

GT :ضخامت دانه ،TWG :وزن هزار دانه ،YLD :عملکرد دانه 

 G1: KSC703, G2: KSC260, G3: KSC705, G4: KSC400, G5: KSC706, G6: KSC704, G7: KSC707, G8: DC370, 

G9: SC647, G10: SC302, G11: SC604, G12: SC301 

 الف

 

 ب

 

 ج

 

 الف

 

 ب

 

 ج
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 نتیجه گیری

هازیه واریانس انجام گرفته، ژنوتیپبر اساس تج 
داری با هم بودند. اکثر صفات دارای اختلاف معنی در

مقایسه میانگین به روش دانکن نیز نشان داد که هیبرید 
KSC704  نسبت به سایر هیبریدهای مورد مطالعه دارای

 گی صفات نیز همبستگیرتبه بهتری بود. تجزیه همبست
دار اکثر صفات را با صفت عملکرد دانه مثبت و معنی

تجزیه گرافیکی انجام گرفته در این تحقیق نیز . نشان داد
وجهی ژنوتیپ از آن بود که بر اساس نمودار چندحاکی 

KSC705 برید برتر و بر اساس نمودار به عنوان هی

 آل، هیبریدها بر اساس ژنوتیپ ایدهبندی ژنوتیپرتبه
KSC707  وSC647 هایی با عملکرد و به عنوان ژنوتیپ

 مطلوبیت بالا شناسایی شدند. 


 سپاسگزاری

 بدین وسیله از کلیه همکاران مزرعه تحقیقاتی
آباد و همچنین از  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

همکاری جناب آقای دکتر زارع که در اجرای آزمایشات 
اند تشکر و سپاسگزاری ک نمودهتحقیق حاضر کم
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