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ارزیابی تنوع دورگهاي جدید ذرت دانهاي براي صفات كمی و ساختار ظاهري
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 .1دانشجوی دکتری اصالح نباتات ژنتیک بیومتری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 .2دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشكدة علوم کشاورزی دانشگاه شاهرود
 .3استاد گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشكدة علوم کشاورزی دانشگاه گیالن
(تاریخ دریافت - 1333/6/1 :تاریخ تصویب)1331/3/22 :

چکيده
به منظور ارزیابی تنوع دورگ (هیبرید)های جدید ذرت دانهای برای صفات کمی و ساختار ظاهری
(مورفولوژیک) ،هفده دورگ سینگلکراس ذرت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار
تكرار در مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود کشت شدند .نتایج بهدستآمده از تجزیه به عاملها بر پایة
استخراج ریشههای مشخصه از طریق تجزیه به مؤلفههای اصلی بیانگر کفایت پنج عامل مستقل از هم
برای شانزده صفت اندازهگیریشده بود که در مجموع  13/11درصد از تنوع کل دادهها را تبیین
کردند .عاملها با توجه به مهمترین صفاتی که در بر گرفتند به ترتیب با عنوان عامل ویژگیهای
ظاهری بوته و بالل ،عامل مرتبط با عملكرد دانه ،عامل نوع (تیپ) بالل ،عامل اندازة بالل و عامل
عملكرد اقتصادی نام گرفتند .عاملهای اول و دوم در مجموع  11/1درصد از تغییرپذیریهای دادهها
را شامل شدند و دورگ  BC666که از نظر این دو عامل دارای بیشترین عملكرد و اجزای عملكرد و
ویژگیهای ارتفاع متوسط بود ،به عنوان دورگ برتر معرفی شد .تجزیة خوشهای با روش حداقل
واریانس  ،Wardدورگها را در چهار گروه قرار داد .محاسبة میانگین صفات گروهها و تفاوت آنها از
میانگین کل دورگها نشان داد که دورگهای گروه اول که شامل چهار دورگ

،CISKO ،ZP434

 BC666و  KOSS444بود از نظر بسیاری از صفات مورد ارزیابی از جمله عملكرد و اجزای عملكرد
دانه ارزش باالتری نسبت به دیگر گروهها دارند و میتوانند به عنوان دورگهای پرمحصول مورد توجه
قرار گیرند .تجزیة تابع تشخیص به روش خطی فیشر با فرض وجود چهار گروه ناشی از تجزیة
خوشهای ،دورگهای مورد ارزیابی را باردیگر در چهار گروه دستهبندی کرد و نشان داد که درستی
گروهبندی ناشی از تجزیة خوشهای  31درصد بود .تجزیة واریانس چندمتغیره با آمارة ویلكسالمبدا نیز
تفاوت معنیداری را بین چهار گروه بهدستآمده نشان داد .در مجموع نتایج بهدستآمده از این
ارزیابی بیانگر آن بود که تنوع بسیار زیادی در بین دورگهای ذرت ارزیابیشده وجود دارد و چهار
دورگ  BC666 ،CISKO ،ZP434و  KOSS444به عنوان دورگهای پرمحصول برای کشت در شرایط
آب و هوایی همانند شهرستان شاهرود پیشنهاد شدند.
واژههاي كليدي :تجزیه به عاملها ،تجزیة تابع تشخیص ،تجزیة خوشهای ،تجزیة واریانس
چندمتغیره ،دورگهای ذرت.
* تلفن73415334433 :

E-mail: habbasdokht@yahoo.com
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مقدمه
آگاهی و شناخت از میزان تنوع ژنتیکی موجود در
دورگ (هیبرید)های ذرت برای بهکارگیری منابع
ذخایر توارثی (ژرم پالسم) مطلوب برای استفاده در
برنامههای بهنژادی اهمیت باالیی دارد .تولید
دورگهایی با صفات مطلوب و تالقی بین والدینی با
فاصلة ژنتیکی بیشتر دورگهایی با دورگ برتری
(هتروزیس) باالتر را تولید میکند(1979) Camussi .
شمار  471جمعیت ذرت ایتالیا را بر پایة هجده صفت
ساختار ظاهری (مورفولوژیک) و فیزیولوژیک بررسی و
برای گروهبندی جمعیتها از متغیرهای کانونی
استفاده کرد و به کمک سه متغیر کانونی که 34
درصد از تغییرپذیریهای کل صفات را تبیین
میکردند 471 ،جمعیت را در هشت گروه قرار داد.
 (2000) Khattree & Naikگزارش کردند که از
اطالعات بهدستآمده از تجزیة تابع تشخیص کانونی
میتوان برای گروهبندی تودهها و رقمها به زیر
گروههای کوچکتر که همانندی زیادی درون آنها
وجود داشته باشد ،استفاده کردChoukan et al. .
) (2005به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروهبندی
رگه (الین)های ذرت مورد استفاده در برنامههای
اصالح ذرت 51 ،رگه را به مدت دو سال از نظر چهل
صفت ساختار ظاهری بررسی و با انجام تجزیه به
مؤلفههای اصلی گزارش کردند که هفت مؤلفة اصلی
در مجموع  33/5درصد از تغییرپذیریهای کل دادهها
را شامل شدند .مؤلفة اول شکل دمگل (پدانکل) و
مؤلفة دوم قطر بالل و شکل دانه را شامل شد .آنان
همچنین به کمک تجزیة خوشهای بر پایة دادههای
استانداردشده ،رگهها را در چهار گروه متفاوت قرار
دادند و ضمن تأیید گروهبندی بهدستآمده با تجزیة
تابع تشخیص ،به ترتیب صفات شاخص مخروطی بودن
بالل ،درازای دمگل خارج از برگ پرچم ،شمار ردیف
دانه در بالل ،درازا و سطح برگ پرچم و درازا و سطح
برگ بالل را مهمترین صفات برای انجام این گروه
بندی عنوان کردند (2008) Choukan et al. .به منظور
ارزیابی شاخصهای تحمل به خشکی و بررسی تحمل
پانزده دورگ ذرت به سطوح مختلف تنش از تجزیة

خوشهای استفاده کردند و رقمها را در شرایط تنش
مالیم به پنج گروه و در تنش خیلی شدید به شش
گروه تقسیم کردند (2010) Khayatnezhad et al. .در
تجزیة عاملی برپایة مؤلفههای اصلی ،روی ژننمون
(ژنوتیپ)های ذرت در شرایط تنش خشکی و آبی
نشان دادند که پنج عامل در مجموع  34/31درصد از
تغییرپذیریهای کل دادهها را تبیین کردند .عامل اول
به تنهایی  41/34درصد از کل واریانس را به خود
اختصاص داد که به دلیل ضریبهای عاملی بزرگ
برای صفات شمار دانه در ردیف ،شمار دانه در بالل،
وزن دانه و عملکرد عامل ،عملکرد نامیده شد .عامل
دوم نیز  43/63درصد از کل واریانس را به خود
اختصاص داد و عامل ویژگیهای گذار یا پدیدشناسی
(فنولوژی) نام گرفت .آنان همچنین بیان کردند که
گزینش ژننمونها در شرایط خشکی بر پایة وزن 577
دانه سودمند است(2011) Ashofte Beiragi et al. .
هیجده دورگ تجاری خارجی و ایرانی ذرت را در دو
تاریخ کاشت مختلف بررسی و با تجزیه به مؤلفههای
اصلی نشان دادند که در تاریخ کاشت اول چهار مؤلفة
اصلی اول  43/35درصد و در تاریخ کاشت دوم چهار
مؤلفة اصلی اول  43/65درصد از تغییرپذیریهای
واریانس دادهها را تبیین کردند .تجزیة خوشهای با
استفاده از روش  wardنیز دورگهای مورد ارزیابی را
در تاریخ کشت اول به چهار گروه و در تاریخ کشت
دوم به سه گروه تقسیم کردKhodarahmpour & .
 (2011) Choukanبه منظور شناخت تنوع ژنتیکی در
پانزده رگة خویشآمیخته (اینبرد) ذرت در شرایط
تنش گرما در دو تاریخ کاشت مختلف توانستند با
تجزیة خوشهای به روش  ،wardرگهها را در هر دو
شرایط در سه گروه دستهبندی کنند .گروه سوم در هر
دو شرایط به دلیل داشتن مقادیر باالی عملکرد ،شمار
دانه در بالل ،وزن مادة خشک دانه و مقادیر پایین
درصد ریزش دانه ،درصد پروتئین دانه و ( 4ASIفاصلة
مرحلة گردهافشانی تا ظهور کاکل) برای استفاده در
برنامههای اصالحی ارزشمند بود .در شرایط تنش گرما
رگههای گروه دوم و سوم و در شرایط بهینة رگههای
1. Anthesis Silking Interval
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گروه اول و سوم برای استفاده در تالقیها به منظور
ایجاد تنوع بیشتر در صفات ،مناسب تشخیص داده
شدند (2012) Ashofteh Beiragi et al. .در تحقیقی
روی پانزده دورگ جدید خارجی و سه دورگ تجاری
در دو تاریخ کاشت مختلف و تجزیة مؤلفههای اصلی
نتیجه گرفتند که در تاریخ کاشت زودهنگام چهار
مؤلفة اصلی توانست  43درصد واریانس دادهها را
تبیین کند اما در تاریخ کاشت با تأخیر ،چهار مؤلفة
اصلی  33درصد واریانس دادهها را تبیین کرد .نتایج
تجزیه به عاملها نشان داد که چهار عامل  43/3درصد
از واریانس دادهها را در تاریخ کاشت زودتر و پنج عامل
 33/3درصد از واریانس دادهها را در تاریخ کاشت با
تأخیر تبیین کردند .بر مبنای تجزیة خوشهای هجده
دورگ ذرت در تاریخ کاشت زود در چهار گروه و در
تاریخ کاشت با تأخیر در پنج گروه اصلی و بزرگ
گروهبندی شدند (2013) Khodarahmpour .صفات
ساختار ظاهری خویشآمیختة رگههای ذرت را در دو
شرایط ،تنش خشکی با سطوح مختلف و بدون تنش
خشکی در مرحلة گردهافشانی و پر شدن دانه ارزیابی
کرد و با تجزیه به عاملها بر پایة مؤلفههای اصلی
نشان داد که سه عامل مستقل به ترتیب ،57/37
 34/33و  43/14درصد از تغییرپذیریهای کل دادهها
را تبیین کردند .عملکرد دانه ،اجزای عملکرد و صفات
پدیدشناختی در عامل اول قرار گرفتند .دومین عامل
شامل ساختار ظاهری بالل و ارتفاع گیاه و سومین
عامل شامل ویژگیهای دانه و قطر بالل بود .در عامل
اول صفات دورة پرشدن دانه و شمار دانه در بالل
ضریب عاملی مثبت داشت و به دلیل همبستگی باال و
مثبت با عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی میتوانند
برای افزایش عملکرد سودمند باشندValizadeh & .
 (2013) Bahrampourشمار دوازده دورگ جدید ذرت
را بر پایة تجزیة خوشهای به روش  wardدر دو گروه
قرار دادند و درستی گروهبندی بهدستآمده را با
آزمون تابع تشخیص ،تأیید کردندTanavar et al. .
) (2014با بررسی تنوع ژنتیکی سیزده دورگ ذرت از
نظر صفات ساختار ظاهری و تجزیة خوشهای به روش
 ،UPGMAآنها را در چهار گروه بزرگ دستهبندی
کردند .همچنین در تجزیة مؤلفههای اصلی نشان
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دادند که دو مؤلفة اول  36/43درصد کل
تغییرپذیریهای دادههای ساختار ظاهری را تبیین و
بای پالت دو مؤلفة اول گروهبندی ناشی از تجزیة
خوشهای را نیز تأیید کرد .هدف از این پژوهش،
بررسی صفات ساختار ظاهری و زراعی هفده دورگ
جدید ذرت بود تا با استفاده از تجزیه به عاملها،
تجزیة خوشهای و تجزیة تابع تشخیص افزون بر
ارزیابی میزان تنوع بین دورگها و گروهبندی آنها بر
پایة همسانی ،بتوان دورگهای پرمحصول با
ویژگیهای ساختار ظاهری مناسب را شناسایی و برای
کشت مستقیم در منطقه و یا استفاده در برنامههای
بهنژادی ذرت معرفی کرد.
مواد و روشها
مواد گیاهی این پژوهش ،هفده دورگ ذرت دانهای به
نامهای ،BC504 ،ZP599 ،KSC700 ،KSC704
،NS540 ،BC404 ،BC678 ،ZP434 ،BC666
،KOSS444 ،OSSK590 ،OSSK499 ،OSSK444
 MAVERIK ،CONVENTRY ،CISKOو
 PONCHOبود که برای بررسی میزان تنوع و
گروهبندی آنها ،در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی
با چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود
کشت شدند .هر کرت آزمایشی شامل دو ردیف کاشت
به طول  4متر بود که فاصلة بین ردیفها 37
سانتیمتر و فاصلة بین بوتهها روی ردیفها 17
سانتیمتر در نظر گرفته شد .پس از آمادهسازی بستر
کاشت 157 ،کیلوگرم در هکتار کود اوره477 ،
کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم و  477کیلوگرم در
هکتار سولفات پتاسیم با کمک دیسک با خاک مخلوط
شد .کاشت بذر در  13خرداد  4335پس از ضدعفونی
با سم کربوکسین تیرام  1درصد در شیارهایی به عمق
 5سانتیمتر روی پشتهها انجام شد .عملیات داشت
شامل وجین دستی در دو مرحله و آبیاری مزرعه هر 3
روز یکبار انجام گرفت .دیگر مراقبتهای زراعی در
طول دورة رشد و نمو گیاهان انجام شد و در نهایت،
برداشت بالل با توجه به مرحلة رسیدگی هر رقم ،از
تاریخ  45مهرماه آغاز شد .صفات مورد بررسی در این
آزمایش شامل شمار بالل در گیاه ،ارتفاع بوته بدون
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گل تاجی (سانتیمتر) ،ارتفاع بوته با گل تاجی
(سانتیمتر) ،ارتفاع محل بالل از سطح خاک
(سانتیمتر) ،وزن خشک چوب بالل (گرم) ،وزن
خشک دانه در هر بالل (گرم) ،شمار ردیف دانه در
بالل ،شمار دانه در هر ردیف ،شمار دانه در بالل ،عمق
دانه (نصف اختالف قطر بالل و قطر چوب بالل به
سانتیمتر) ،درازای بالل (سانتیمتر) ،قطر بالل
(سانتیمتر) ،قطر چوب بالل (سانتیمتر) ،وزن 477
دانه (گرم با تصحیح رطوبت در سطح 46درصد)،
عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار) ،عملکرد زیستتوده
(کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت (نسبت عملکرد
دانه به عملکرد زیستتوده) بودند .برای اندازهگیری
عملکرد دانه و عملکرد زیستتوده ،همة بوتههای هر
کرت پس از حذف یک بوته از ابتدا و انتهای ردیفهای
کاشت ،برداشت و صفات مورد نظر اندازهگیری شدند.
ارزیابی دیگر صفات مورد بررسی با گزینش ده نمونة
تصادفی از هر کرت انجام شد .برای تجزیه و تحلیل
همبستگی بین صفات و شناسایی عاملهای مشترک
مؤثر بر صفات مورد بررسی از تجزیه به عاملها به
روش مؤلفههای اصلی و چرخش وریماکس استفاده
شد .اختصاص صفات به عاملهای مستقل و مختلف بر
پایة مقادیر ضریب عاملی پس از چرخش عاملها
صورت گرفت .عاملهایی که مقادیر ویژة (ضریبهای
عاملی) آنها بزرگتر از  7/5بود صرفنظر از عالمت آنها
به عنوان ضریب معنیدار (عامل مشترک مؤثر) برای
هر عامل مستقل گزینش شدند .شایان یادآوری است
که میزان واریانس هر عامل اهمیت آن عامل را در
نشان دادن تغییرپذیریهای مربوط به کل دادهها
نشان داد .از سویی عالمت ضریبهای عاملی صفات
موجود در هر عامل نیز مشخصکنندة ارتباط موجود
بین این صفات بود .بنابراین در انجام تجزیه به عاملها
در این تحقیق ،هدف بیان ساختار دادهها به وسیلة
عاملهای مستقل و غیرهمبسته بود تا افزون بر
دستهبندی صفات ،اهمیت و ارتباط هر یک از آنها در
بیان تغییرپذیریهای کل دادهها نیز مشخص شود.
نامگذاری هر یک از عاملها با توجه به صفاتی که
بیشترین ضریب عاملی را از نظر قدرمطلق داشتند و
به مناسبت ماهیت صفات گزینششده انجام گرفت.

گزینش دورگها و گروهبندی آنها با استفاده از امتیاز
عاملی بر حسب دو عامل اصلی اول که بیشترین درصد
تغییرپذیریهای را تبیین میکردند انجام شد .به این
ترتیب که از امتیاز عامل اصلی اول به عنوان محور
Xها و از امتیاز عاملی اصلی دوم به عنوان محور Yها
استفاده شد و با توجه به مکان قرار گرفتن دورگها در
ناحیة  4نمودار وضعیت دورگها از نظر صفات موجود
در آن عامل تبیین شد .در نهایت دورگی که از نظر هر
دو عامل اصلی در موقعیت بهتری قرار داشت شناسایی
و به همین ترتیب برای همة عاملهای دیگر هم نمودار
مختصات رسم شد .برای گروهبندی و نشان دادن تنوع
دورگهای یادشده از نظر همة صفات مورد بررسی،
تجزیة خوشهای به روشهای مختلف از جمله میانگین
فاصلة بین گروهها ( ،)UPGMAنزدیکترین و دورترین
همسایهها و حداقل واریانس  Wardانجام شد و
گروهبندی ناشی از آنها مقایسه شد .افزون بر این
معیارهای مختلف فاصله نیز به همراه استاندارد کردن
و نکردن دادهها ،بررسی شد .در نهایت از مقایسة همة
روشها ،روش حداقل واریانس  wardبا دادههای
استانداردشده به دلیل ارائه گروهبندی بهتر یعنی
ضریب همبستگی کوفنتیک باالتر از دیگر روشها،
نبود حالت زنجیرهای ( )Chainingدر نمودار
درختواره (دندروگرام) و وجود تفاوت بیشتر و
معنیدار بین گروهها گزینش و نمودار درختوارة
مربوطه رسم شد .برای تشخیص خوشههای برتر از
نظر صفات مورد بررسی ،میانگین هر خوشه محاسبه و
سپس درصد اختالف میانگین آن خوشه از میانگین
کل دورگها محاسبه شد .افزون بر تجزیة خوشهای از
تجزیة تابع تشخیص کانونی نیز برای گروهبندی
دورگها استفاده و برای این منظور ،گروههای ناشی از
تجزیة خوشهای به عنوان گروههای اولیه در نظر گرفته
شدند و پس از محاسبة توابع تشخیص کانونی به روش
خطی فیشر ،دورگها بین گروهها جابهجا و گروهبندی
جدیدی بر مبنای تابع تشخیص ایجاد شد .افزون بر
آن ،درستی گروهبندی ناشی از تجزیة خوشهای بر
مبنای حداقل واریانس  Wardنیز با تجزیة تابع
تشخیص کانونی ارزیابی شد .برای آزمون درستی
گروهبندی نهایی ناشی از تجزیة تابع تشخیص نیز از
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تجزیة واریانس چندمتغیره با گروهبندی یکسویه
استفاده شد .به این ترتیب که گروههای جدید ناشی از
تجزیة تابع تشخیص ،به عنوان تیمار و دورگهای
درون گروهها به عنوان تکرار در نظر گرفته شدند و
تجزیة واریانس چندمتغیره با محاسبة آمارة
ویلکسالمبدا انجام شد .برای انجام همة تجزیههای
آماری از نرمافزار  SPSSنسخة  46استفاده شد.
همچنین نمودارها و شکلها با استفاده از نرمافزار
 EXCELرسم شدند.
نتایج و بحث
تجزیه به عاملها

با انجام تجزیه به عاملها با استفاده از روش تجزیه به
مؤلفههای اصلی و بر مبنای مقادیر ویژة بزرگتر از  4و
پس از چرخش وریماکس پنج عامل مشخص شد .این
پنج عامل در مجموع توانستند  33/43درصد از تنوع
کل دادهها را تبیین کنند .با انجام تجزیه به عاملها،
برای شانزده صفت مورد بررسی پنج عامل مشترک و
پنهانی شناسایی شد که سهم عاملهای اول تا پنجم
به ترتیب برابر با  44/54 ،44/46 ،16/43 ،13/43و
 3/31درصد بود (جدول  .)1همانگونه که اشاره شد
پنج عامل مشترک در مجموع  33/43درصد از تنوع
شانزده صفت مورد بررسی در هفده دورگ ذرت را
تبیین کردند (جدول  .)1عامل اول که بیشترین میزان
از تغییرپذیریهای دادهها را تبیین کرد
(13/43درصد) ،دارای ضریبهای عاملی بزرگ و
مثبت به ترتیب برای صفات ارتفاع بوته بدون گل
تاجی ،ارتفاع بوته با گل تاجی ،شمار دانه در بالل،
شمار دانه در ردیف و ارتفاع محل بالل بود که با توجه
به ماهیت این صفات این عامل را میتوان با عنوان
عامل ویژگیهای ظاهری بوته و بالل نامگذاری کرد.
محاسبة ضریب همبستگی صفات موجود در این عامل
با عملکرد دانه نشاندهندة وجود یک همبستگی
معنیداری بین آنها (به غیر از ارتفاع محل بالل) بود.
به این ترتیب میتوان گفت که اگر چه عامل باال و
صفات موجود در آن اهمیت زیادی در اصالح ذرت
دارند ،اما بهطور مستقیم نمیتوانند تأثیر معنیداری
در افزایش عملکرد دانه داشته باشند .افزون بر این به
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نظر میرسد تنها وجود صفت شمار دانه در بالل در
عامل اول موجب همبستگی متوسط این عامل با
عملکرد دانه شده باشد (جدول  .)4به این ترتیب و با
توجه به نتایج تجزیة عاملها میتوان گفت که به غیر
از شمار دانه در بالل دیگر صفات اهمیت چندانی در
افزایش عملکرد دانه در دورگهای ذرت مورد بررسی
ندارند .عامل دوم که  16/43درصد از تغییرپذیریهای
دادهها را تبیین کرد ،ضریبهای بزرگ و مثبت به
ترتیب برای صفات وزن خشک دانه در بالل ،عملکرد
دانه و وزن  477دانه را داشت .این عامل به عنوان
عامل مرتبط با عملکرد دانه نامگذاری شد ،بهطوریکه
با افزایش وزن خشک دانه در بالل و وزن  477دانه
میتوان بهطور غیرمستقیم عملکرد دانه را افزایش داد.
وزن خشک دانه در بالل باالترین همبستگی با عملکرد
دانه را داشت ( جدول  .)4عامل سوم که  44/46درصد
از تغییرپذیریهای دادهها را تبیین کرد ،دارای
ضریبهای بزرگ و مثبت به ترتیب برای صفات عمق
دانه ،قطر بالل و ضریب منفی برای قطر چوب بالل
بود .افزون بر این عامل چهارم که  44/54درصد از
تغییرپذیریهای دادهها را تبیین کرد ،ضریب بزرگ و
مثبت برای شمار ردیف دانه و ضریب منفی و بزرگ
برای درازای بالل داشت .به این ترتیب دو عامل سوم و
چهارم که در مجموع  13/45درصد از تنوع
مشاهدههای اولیه در هفده دورگ ذرت مورد بررسی را
تبیین کردند ،دارای ضریبهای بزرگ برای صفات
مربوط به نوع و اندازة بالل بودند و به ترتیب به عنوان
عامل نوع و اندازة بالل نامگذاری شدند .عامل پنجم
نیز که  3/31درصد از تغییرپذیریهای دادهها را تبیین
کرد و دارای ضریب بزرگ و مثبت برای شاخص
برداشت و ضریب بزرگ منفی برای عملکرد زیستتوده
بود و به عنوان عامل عملکرد اقتصادی نامگذاری شد،
بهطوریکه محاسبة ضریبهای همبستگی نیز نشان
داد که همبستگی این دو صفت با هم منفی و با
عملکرد دانه مثبت و معنیدار بود .با توجه به اینکه
میزان اشتراک صفات مورد بررسی در بیشتر موارد
( 46مورد) بسیار باال و نزدیک به  4بود و افزون بر آن
پنج عامل باال در مجموع  33/43درصد از
تغییرپذیریهای شانزده صفت را تبیین کردند،
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و افزون بر آن دارای باللهایی دراز با شمار دانه در
ردیف بیشتر و ضخامت چوب بالل کمتر و در
نتیجه عمق دانة زیادتر و نیز وزن  477دانة بیشتر
باشند.

میتوان نتیجه گرفت که شمار عاملهای استخراجشده
برای تبیین تغییرپذیریهای دادهها مناسب است .این
موضوع نشان میدهد که عملکرد باالتر بهاحتمال از
دورگهایی بهدست میآید که ارتفاع بوتة بیشتر داشته

جدول  .4تجزیه به عاملها با استفاده از روش مؤلفههای اصلی برای صفات مورد بررسی در دورگهای ذرت
ضریبهای عاملی پس از چرخش (وریماکس)
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

میزان اشتراک

صفت
ارتفاع بوته بدون گل تاجی

7/314

7/7766

7/7733

7/7756

7/733

7/333

ارتفاع بوته باگل تاجی

7/346

-7/441

7/7734

7/7745

7/431

7/335

شمار دانه در بالل

7/315

7/665

-7/443

7/437

-7/7747

7/314

شمار دانه در ردیف

7/335

7/331

-7/445

-7/643

-7/7736

7/355

ارتفاع محل بالل

7/533

-7/644

7/7743

-7/646

7/316

7/333

وزن خشک دانه در بالل

7/164

7/357

-7/7746

7/444

-7/7741

7/334

عملکرد دانه

7/313

7/341

-7/7714

7/7733

7/463

7/345

وزن  477دانه

-7/333

7/366

7/431

-7/7763

-7/7737

7/374

عمق دانه

7/7746

7/413

7/343

-7/7733

-7/7733

7/346

قطر بالل

7/654

7/7714

7/335

7/437

-7/7743

7/333

قطر چوب بالل

7/333

-7/611

-7/433

7/353

7/7733

7/341

درازای بالل

7/366

7/571

-7/535

-7/553

7/7763

7/346

شمار ردیف دانه

7/7713

7/431

7/7737

7/353

-7/7744

7/354

عملکرد زیستتوده

7/7744

7/546

7/476

7/473

-7/334

7/344

شاخص برداشت

7/146

7/673

-7/437

7/7766

7/343

7/334

جدول  .1ریشههای مشخصه ،درصد واریانس هر عامل و واریانس تجمعی عاملها در دورگهای ذرت
عاملها

ریشههای مشخصه

درصد واریانس

درصد واریانس تجمعی

4

6/36

13/43

13/43

1

3/36

16/43

54/34

3

1/53

44/46

43/35

6

4/36

44/54

33/64

5

4/55

3/31

33/43

با توجه به اینکه در تجزیه به عاملها ،عاملهای
مستقل و غیرهمبسته هستند ،بنابراین نقش مهمی را
در شناسایی جنبههای مختلف صفات و گزینش رقمها
در برنامههای اصالح نباتات ایفا میکنند .در این
تحقیق ،به منظور گزینش هر یک از دورگها برای
بهبود هر صفت ،از میانگین صفات هر رقم با توجه به
ضریبهای عاملی صفات در عامل یادشده ،استفاده و
میزان امتیاز آن دورگ محاسبه شد .با توجه به رابطة

مثبت یا منفی صفت با عامل مورد بررسی ،دورگها با
امتیاز باال یا پایین گزینش شدند .به دلیل گزینش
همزمان چند صفت نسبت به گزینش بر پایة تک
صفت سودمندی گزینش در این روش باالتر است.
در این تحقیق دورگهای  BC 666و ،KSC 704
از نظر ویژگیهای ظاهری بوته و بالل (عامل اول)
مقادیر باالتری را به خود اختصاص دادند به عنوان
دورگهای برتر برای افزایش شمار دانه در ردیف و
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بالل معرفی میشوند ،اما باید توجه داشت که در این
صورت ارتفاع بوته نیز افزایش خواهد یافت .به منظور
گزینش برای بهبود ویژگیهای اصلی عملکرد دانه
(عامل دوم) دورگهای  CISKO ،KSC 444و BC
 666امتیاز باالیی داشتند و به عنوان دورگهای برتر از
نظر وزن  477دانه و وزن خشک دانه در بالل معرفی
میشوند .دورگهای با امتیاز باال از نظر عاملهای سوم
و چهارم که به عنوان عامل نوع و اندازة بالل نامگذاری
شدند ،دورگهای  CISKOو  PONCHOبودند .این
دورگها به علت داشتن قطر چوب بالل کمتر اما قطر
بالل بیشتر و لذا عمق دانه و اندازة دانههای درشتتر و
شمار ردیف بیشتر به عنوان بهترین دورگها از نظر
اندازه و نوع مناسب بالل معرفی میشوند .اما باید
توجه داشت که این دورگها درازای بالل کمتری
دارند .در نهایت دورگهای مناسب برای عامل پنجم
یعنی عملکرد اقتصادی بیشتر نیز دورگ  BC 678بود
که دارای امتیاز باالتری در بین هفده دورگ مورد
بررسی برای شاخص برداشت ،بیشتر بود .با توجه به
نتایج بهدستآمده از تجزیه به عاملها و کاهش شمار
متغیرهای مورد بررسی ،برای گزینش دورگهای
مناسب از نظر صفاتی که در دو عامل متفاوت واقع
شدهاند ،از پالتهای دوبعدی بر مبنای این عاملها
استفاده شد .همانطور که از مندرجات جدول 1
مشخص است ،سهم عاملها در تغییرپذیریهای کل،
بهتدریج از عامل اول تا پنجم کاهش مییابد .بنابراین
ترسیم این پالتها بر مبنای عاملهای اول و دوم
باالترین کارایی را خواهد داشت .برای گزینش
دورگهایی با امتیاز باال و بر پایة هر دو عامل ،از
پراکنش دورگها در پالت دوبعدی استفاده شده که
در محور افقی آن یک عامل و در محور عمودی آن
عامل دیگر بررسی میشود .نخستین نمودار پراکنش
دورگها بر مبنای دو عامل اول و دوم نشاندهندة
وضعیت دورگهای مورد بررسی بر پایة ویژگیهای
ظاهری بوته و بالل و عملکرد دانه است .همانطور که
در شکل  4مشاهده میشود در ناحیة  4نمودار،
گزینش پایة دورگهایی اهمیت دارد که باالترین
ارتفاع و بیشترین اجزای عملکرد را داشته باشند.
دورگهای ،PONCHO ،BC 404 ،NS 540 ،BC 666
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 BC678و  CONVENTRYدر ناحیة  4نمودار ،بدلیل
داشتن عملکرد دانة بیشتر و ویژگیهای ارتفاع متوسط
معرفی میشوند که بیشترین مقدار مربوط به دورگ
 BC666بود .در بین دورگهای مورد بررسی،
دورگهای  CISKO ،ZP 434 ،KOSS 444و BC 504
در ناحیة  1قرار داشته ،ویژگیهای ارتفاع گیاه کمتر و
عملکرد دانة بیشتری داشتند .دورگهای
 ZP 599 ،OSSK 444 ،MAVERIKو OSSK 499
نیز که در ناحیة  3قرار داشتند دارای ویژگیهای
ارتفاع کمتر و عملکرد دانة کمتری بودند .در ناحیة ،6
دورگهای  OSSK 590 ،KSC 704و  KSC 700با
ویژگیهای ارتفاع بیشتر و عملکرد دانة کمتر قرار
گرفتند .بررسی پالت دوبعدی بر پایة عاملهای اول و
سوم یعنی ویژگیهای ظاهری بوته و بالل و نوع بالل
(شکل  )1نشان داد که در ناحیة  4نمودار ،گزینش
دورگهایی اهمیت دارد که دارای باالترین ارتفاع و
بهترین نوع بالل باشند .بنابراین دورگهای KSC
 CONVENTRY ،NS 540 ،704و PONCHO
گزینش میشوند .نمودار پراکنش ناشی از عاملهای
اول و چهارم (شکل ،BC 404 ،NS 540 ،BC 666 )3
 KSC 700 ،CONVENTRYو  PONCHOدر ناحیة
 4نمودار ،به دلیل ارتفاع باال و اندازة بالل بیشتر
گزینش میشوند .نمودار پراکنش بر مبنای دو عامل
اول و پنجم (شکل  )6نشان داد که دورگهای NS
 BC 404 ،BC 678 ،540و  PONCHOدر قسمت 4
نمودار ،به دلیل ویژگیهای ارتفاع بوته و عملکرد
اقتصادی مطلوب گزینش میشوند .بررسی پالت
دوبعدی بر پایة عاملهای دوم و سوم یعنی عملکرد
دانه و نوع بالل (شکل  )5نشان داد که دورگهای
 CISKO ،CONVENTRY ،NS 540 ،ZP 434و
 PONCHOدر قسمت  4نمودار ،به دلیل عملکرد دانة
باال و نوع بالل مطلوب گزینش میشوند .بررسی پالت
دوبعدی بر پایة عاملهای عملکرد دانه و اندازة بالل
(شکل  )4نشان داد که دورگهای ،KOSS 444
،BC 404 ،NS 540 ،CISKO ،BC 666
 CONVENTRYو  PONCHOدر ناحیة  4نمودار ،به
سبب عملکرد دانه باال و اندازة بالل مطلوب گزینش
میشوند .نمودار پراکنش بر مبنای دو عامل عملکرد
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دانه و عملکرد اقتصادی (شکل  ،)3نشان داد که
دورگهای  PONCHO ،BC404 ،NS 540 ،BC 504و
 BC 678در قسمت  4نمودار ،به علت عملکرد دانه و
عملکرد اقتصادی مطلوب گزینش میشوند .نمودار
پراکنش بر مبنای دو عامل سوم و چهارم (شکل ،)3
نشان داد که دورگهای NS ،PONCHO ،CISKO
 540و  CONVENTRYدر قسمت  4نمودار ،به دلیل
نوع و اندازة بالل مطلوب گزینش میشوند .بررسی
پالت دوبعدی بر پایة عاملهای نوع بالل و عملکرد
اقتصادی (شکل  )3نشان داد که دورگهای ،NS 540
 PONCHOو  MAVERIKدر قسمت  4نمودار ،به
سبب نوع بالل و عملکرد اقتصادی مطلوب گزینش
میشوند .بررسی پالت دوبعدی بر پایة عاملهای اندازة
بالل و عملکرد اقتصادی (شکل  )47نشان داد که
دورگهای  BC 404 ،PONCHOو  NS 540در ناحیة
 4نمودار ،به علت اندازة بالل و عملکرد اقتصادی
بیشتر گزینش میشوند .بهطورکلی توجه به پالتهای
تشکیلشده بر پایة عاملها نشان میدهد که بیشتر
دورگها در حد میانگین نبوده و در اطراف پالت
تجمع یافتهاند .پراکنش باالی دورگها نتیجة تنوع
زیاد این دورگها و همانندی کم آنها از نظر عاملهای
گزینششده و در نتیجه صفات تشکیلدهندة این
عاملها است (2001) Rafii et al. .با بررسی تأثیر
تنش خشکی و عناصر غذایی بر عملکرد دانة ذرت
نتیجه گرفتند که چهار عامل مشترک بیش از 37
درصد تغییرپذیریهای دادهها را تبیین کردند.
بهطوریکه عامل اول به تنهایی  36درصد
تغییرپذیریها را به خود اختصاص داد که صفات
درازای بالل ،شمار دانه در ردیف و شاخص برداشت را
شامل میشد (2005) Zynali et al. .در تجزیة عاملی
صفات بر روی  15رقم دورگ سینگلکراس ذرت
دانهای توانستند هفت عامل مستقل را که در کل

 33/5درصد از تغییرپذیریهای کل دادهها را تبیین
میکردند ،شناسایی کنند .آنها بهطورکلی نتیجه
گرفتند که صفات برگ بالل ،ضخامت ساقه ،ارتفاع
گیاه و همچنین شمار دانه در ردیف در درجة اول
اهمیت برای گزینش دورگهای ذرت با عملکرد باال
هستند .صفات عمق دانه ،قطر بالل ،شمار ردیف دانه،

شمار دانه در بوته و وزن  377دانه در درجة بعدی قرار
گرفتند .مؤلفة اول دارای بزرگترین ضریبها روی وزن
بالل ،وزن بوته ،قطر ساقه و عملکرد و مؤلفة دوم
دارای بزرگترین ضریبها روی شمار ردیف دانه ،شمار
کل دانه و درازای بالل بودKhodarahmpour et al. .
) (2011برای تعیین بهترین شاخص ارزیابی ژننمونهای
ذرت ،پانزده رگة ذرت را در شهرستان شوشتر با دو تاریخ
کاشت مختلف بررسی کردند .تجزیه به عاملها نشان داد
که چهار عامل مستقل توانست در شرایط تنش گرما و
بدون تنش به ترتیب  34/31و  31/37درصد از
تغییرپذیریهای کل دادهها را تبیین کند .آنها در شرایط
تنش گرما و بدون تنش عامل اول را عملکرد ،عامل دوم
را ساختار ظاهری بالل و عامل سوم را ویژگیهای دانه
نامگذاری کردند .در هر دو شرایط عامل اول شامل شمار
دانه در بالل ،شمار دانه در ردیف ،عملکرد دانه ،عمق دانه
و عامل دوم شامل قطر چوب بالل ،شمار ردیف دانه و
قطر بالل بود .در نهایت آنها در شرایط تنش گرما صفت
شمار دانه در بالل و در شرایط بدون تنش صفات شمار
دانه در بالل و وزن هزاردانه را به عنوان بهترین صفات
شناختند.
ذرت
ژننمونهای
ارزیابیکنندة
 (2013) Khodarahmpourنیز نشان داد که درعامل
اول عملکرد دانه ،شمار دانه در بالل ،شمار ردیف هر
بالل ،شمار دانه در هر ردیف و وزن  377دانه و در
عامل دوم درازای بالل ،قطر چوب بالل ،ارتفاع بالل و
ارتفاع گیاه ضریب عاملی بزرگ داشتندAshofteh .
) Beiragi et al. (2012بیان کردند که در هر دو تاریخ
کاشت مختلف عامل اول و دوم شامل صفات ارتفاع
گیاه ،ارتفاع بالل ،درازای بالل و شمار دانه در ردیف
بودند .نتایج این تحقیق با نتایج این محققان برای
تعیین بهترین صفات ،برای گزینش ژننمونهای ذرت
همخوانی داشت .این صفات مهم در عاملهای اول و
دوم شامل دانه در ردیف ،شمار دانه در بالل ،عملکرد
دانه ،وزن هزاردانه ،ارتفاع گیاه و ارتفاع محل بالل بود.
دیگر صفات یادشده نیز در عاملهای سوم و چهارم وارد
شد و نشان داد که صفات عمق دانه ،قطر بالل ،قطر
چوب بالل ،درازای بالل و شمار ردیف دانه ،درجة اهمیت
کمتری دارد که از این نظر با نتایج محققان یادشده
متفاوت بود.
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شکل  .4نمایش پراکنش دورگهای ذرت بر پایة عاملهای اول (ویژگیهای ظاهری بوته و بالل) و دوم (عملکرد دانه).
ناحیة مطلوب :قسمت  4نمودار
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شکل  .1نمایش پراکنش دورگهای ذرت بر پایة عاملهای اول (ویژگیهای ظاهری بوته و بالل) و سوم ( نوع بالل).
ناحیة مطلوب :قسمت  4نمودار
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شکل  .3نمایش پراکنش دورگهای ذرت بر پایة عاملهای اول (ویژگیهای ظاهری بوته و بالل) و چهارم (اندازة بالل).
ناحیة مطلوب :قسمت  4نمودار
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شکل  .6نمایش پراکنش دورگهای ذرت بر پایة عاملهای اول (ویژگیهای ظاهری بوته و بالل) و پنجم (عملکرد اقتصادی).
ناحیة مطلوب :قسمت  4نمودار
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شکل  .5نمایش پراکنش دورگهای ذرت بر پایة عاملهای دوم (عملکرد دانه) و سوم (نوع بالل).
ناحیة مطلوب :قسمت  4نمودار
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شکل  .4نمایش پراکنش دورگهای ذرت بر پایة عاملهای دوم (عملکرد دانه) و چهارم (اندازة بالل).
ناحیة مطلوب :قسمت  4نمودار
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شکل  .3نمایش پراکنش دورگهای ذرت بر پایة عاملهای دوم (عملکرد دانه) و پنجم (عملکرد اقتصادی).
ناحیة مطلوب :قسمت  4نمودار
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شکل  .3نمایش پراکنش دورگهای ذرت بر پایة عاملهای سوم (نوع بالل) و چهارم (اندازة بالل).
ناحیة مطلوب :قسمت  4نمودار
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شکل  .3نمایش پراکنش دورگهای ذرت بر پایة عاملهای سوم (نوع بالل) و پنجم (عملکرد اقتصادی).
ناحیة مطلوب :قسمت  4نمودار
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شکل  .47نمایش پراکنش دورگهای ذرت بر پایة عاملهای چهارم (اندازة بالل) و پنجم (عملکرد اقتصادی).
ناحیة مطلوب :قسمت  4نمودار
تجزیة خوشهای

با برش نمودار درختوارهای از فاصلة حدود پنج واحد،
چهار گروه (خوشه) ایجاد شد (شکل  .)44ضریب
همبستگی کوفنتیک این روش  7/33بود و نشان داد
که روش حداقل واریانس  Wardبه خوبی توانسته
است صفات بررسیشده را استفاده کند و تفاوتها و یا
همانندیهای بین دورگها را به خوبی نمایان ساخته
و گروهبندی مناسبی از دورگهای مورد بررسی ارائه
دهد .گروه اول شامل دورگهای ،CISKO ،ZP 434
 BC 666و  KOSS 444بود .دورگهای این گروه از
نظر بسیاری از صفات مورد بررسی شامل عملکرد
زیستتوده ،عملکرد دانه ،شمار دانه در بالل ،وزن
خشک دانه ،وزن  477دانه ،شمار دانه در ردیف،
درازای بالل ،شمار ردیف دانه ،وزن خشک چوب بالل،
قطر بالل و عمق دانه ارزشهای باالتر از میانگین کل
گروهها داشتند ،اما از نظر دیگر صفات مورد بررسی
ارزشی کمتر از میانگین کل دورگها داشتند
(جدول .)3بنابراین با توجه به ویژگیهای برتر این

گروه از نظر بسیاری از صفات مهم ،دورگهای آن به
علت داشتن مقادیر باالی عملکرد و اجزای عملکرد
دانه (باللهای قطورتر و درازتر) و همچنین پایین
بودن ارتفاع بوته و ارتفاع محل بالل بسیار ارزشمندند
و میتوان از آنها در برنامههای بهنژادی برای اصالح
جمعیت استفاده کرد.

شکل  .44نمودار گروهبندی دورگهای ذرت با استفاده از
تجزیة خوشهای به روش حداقل واریانس ward
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جدول  .3میانگین گروهها و تفاوت میانگین هر گروه از میانگین کل برای صفات مورد بررسی در دورگهای ذرت
گروه

دورگها

درازای
بالل

قطر
بالل

4

ZP 434
CISKO

17/46±1/33

6/1±7/46

صفات مورد بررسی (میانگین ±اشتباه استاندارد)
شمار دانه
شمار
شمار دانه
قطر چوب
در بالل
ردیف دانه
در ردیف
بالل

ارتفاع محل
بالل

31/73±5/33 543/35±53/53 46/34±4/74 35/66±3/33 1/34±7/46

ارتفاع بوته بدون
گل تاجی
431/6±47/35

BC 666
KOSS 444

انحراف میانگین گروه
از میانگین کل
1

7/33

7/71

-7/75

4/31

7/64

37/33

-6/33

-6/11

BC 678

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

NS 540

433/34±44/74

OSSK 444

انحراف میانگین گروه
از میانگین کل
3

7/41

-7/74

7/73

-7/3

-7/51

-6/61

6/33

6/36

KSC 700

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

ZP 599

443/34±4/3

MAVERIK

انحراف میانگین گروه
از میانگین کل
6

-4/63

-7/73

7/43

-1/33

7/13

-14/31

7/33

-4/34

BC 504
BC 404
PONCHO

6/43±7/44 43/64±4/34

KSC 704

34/33±3/31 636/33±61/43 46/14±4/46 36/75±3/61 1/31±7/74

434/3±41/33

CONVENTRY
OSSK 499
OSSK 590

انحراف میانگین گروه
از میانگین کل
میانگین کل

-7/1

7/74

-7/76

-7/73

-7/46

5/6

-7/73

1/43

43/44

6/43

1/34

36/41

46/35

633/43

34/6

436/41

ادامه جدول  .3میانگین گروهها و تفاوت میانگین هر گروه از میانگین کل برای صفات مورد بررسی در دورگهای ذرت
گروه

دورگها

4

ZP 434
CISKO

ارتفاع بوته
با گل تاجی

وزن
 477دانه

عمق
دانه

صفات مورد بررسی (میانگین ±اشتباه استاندارد)
عملکرد
عملکرد
زیستتوده
دانه

شاخص
برداشت

وزنخشک
چوب بالل

وزن
خشک دانه

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

BC 666
KOSS 444

انحراف میانگین گروه
از میانگین کل
1

BC 678
NS 540

3

KSC 700

-6/64

3/76

7/7445

133/36

1313/54

-7/773

7/36

43/1

4435/33±4344/33 7/4541±7/713 16/53±7/53 143/74±46/43
OSSK 444
416/33
-7/773
-4/13
4/35
انحراف میانگین گروه
از میانگین کل

44637±577/33
-3341/36

34/43±43/44 43/34±3/66 7/5731±7/736
-4/13
4/13
7/7431

6355/44±615/34 7/5333±7/751 11/3±1/36 175/34±3/33

43417±336/43

43/33±5/34 45/33±1/47 7/3353±7/765

ZP 599
MAVERIK

انحراف میانگین گروه
از میانگین کل
6

-5/35

-3/4

7/7443

-4475/13

-4441/36

-7/511

-7/4

-43/53

BC 504
BC 404
PONCHO

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

KSC 704
CONVENTRY
OSSK 499
OSSK 590

انحراف میانگین گروه
از میانگین کل
میانگین کل

1/37

7/41

7/7616

-31/44

374/36

7/7713

7/73

4/36

144/34

15/3

7/4461

4547/36

46331/36

7/6337

44/63

33/3
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گروه دوم شامل دورگهای  NS 540 ،BC 678و
 OSSK 444بود .دورگهای موجود در این گروه نیز
به ترتیب از لحاظ صفات عملکرد دانه ،ارتفاع بوته با
گل تاجی ،ارتفاع محل بالل ،ارتفاع بوته بدون گل
تاجی ،وزن خشک چوب بالل ،درازای بالل ،شاخص
برداشت و قطر چوب بالل ارزشهای باالتر از میانگین
کل دورگها داشت و از نظر دیگر صفات مورد بررسی
مانند عملکرد زیستتوده و اجزای عملکرد دانه یعنی
شمار دانه در بالل ،وزن  477دانه ،شمار ردیف دانه و
شمار دانه در ردیف در سطح پایینتری از میانگین کل
قرار گرفت (جدول  .)3در این خوشه (کالستر)
میتوان از دورگهای آن به عنوان ذرتهای دارای
درازای بالل و ارتفاع گیاه مناسبتر استفاده کرد.
بنابراین دورگهای موجود در گروه دوم ،به استثنای
عملکرد دانه که به طور میانگین ارزش آنها باالتر از
میانگین کل دورگها بود ،از نظر دیگر صفات مطلوب
و موردنظر بهنژادگر مانند ارتفاع بوته ،اجزای عملکرد
دانه و بهویژه عملکرد زیستتوده ،مقادیر نامطلوبی
داشتند و به نظر میرسد که گزینش دورگهای این
گروه به اصالح جمعیت برای ویژگیهای مطلوب مانند
پاکوتاهی و تولید باللهای بزرگ و با دانههای
درشتتر منجر نخواهد شد .گروه سوم شامل
دورگهای  MAVERIK ،ZP 599 ،KSC 700بود.
دورگهای موجود درگروه سوم تنها از نظر سه صفت
ارتفاع محل بالل ،شمار ردیف دانه و قطر چوب بالل
مقادیر باالتر از میانگین کل دورگها داشتند .باالتر
بودن ارزش دورگهای این گروه از نظر شمار ردیف
دانه و قطر چوب بالل میتواند به عنوان ویژگیهای
مطلوب آنها در نظر گرفته شود ،اما به نظر میرسد این
برتری نتوانسته است دورگهای گروه سوم را از نظر
بسیاری از صفات مهم مانند عملکرد و اجزای عملکرد
دانه ،برتر از دیگر دورگها نشان دهد .بهطوریکه در
مجموع میتوان گفت هیچ یک از دورگهای این گروه
دارای ویژگیهای مطلوب در شرایط محیطی اجرای
آزمایش نیستند و از اینرو برای کشت در منطقة
اجرای آزمایش توصیه نمیشوند (جدول  .)3در گروه
چهارم نیز هفت دورگ ،BC 404 ،BC 504
OSSK ،CONVENTRY ،KSC704 ،PONCHO
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 499و  OSSK 596قرار گرفتند .دورگهای موجود در
این گروه اگرچه از لحاظ بعضی از صفات مانند عملکرد
زیستتوده ،ارتفاع بوته با گل تاجی ،ارتفاع بوته بدون
گل تاجی و وزن  477دانه در سطحی باالتر از میانگین
کل دورگها بودند ،اما برتری دورگهای گروه چهارم
از لحاظ این صفات نمیتواند اهمیت زیادی داشته
باشد ،زیرا از بین چهار صفت یادشده تنها دو صفت
عملکرد زیستتوده و وزن  477دانه از نظر بهنژادگر
اهمیت دارند که میتوانند مورد توجه قرار گیرند .دو
صفت دیگر یعنی ارتفاع بوته با و بدون گل تاجی
هنگامی اهمیت دارند و میتوانند در برنامههای
بهنژادی مورد استفاده قرار گیرند که ارزش آنها
پایینتر از میانگین کل دورگها باشد تا بهنژادگر
بتواند از آن برای تولید رقمهای پاکوتاه استفاده کند.
بنابراین در مورد گروه چهارم نیز در مجموع میتوان
گفت که هیچ یک از دورگهای این گروه ویژگیهای
مطلوبی برای کشت در منطقه یا به عنوان مواد
اصالحی برای بهبود ویژگیهای جمعیت ندارند.
 (2001) Galarreta & Alvarezشمار  477رقم ذرت
محلی شمال اسپانیا را از نظر بیستودو صفت ساختار
ظاهری و هفده ویژگی بومشناختی بررسی و از طریق
تجزیة خوشهای رقمها را در هفت گروه مختلف
گروهبندی کردند و ضمن تأیید این گروهبندی با
تجزیة تابع تشخیص ،سطح برگ ،شکل بالل ،شمار
انشعابهای گل تاجی ،شمار ردیف دانه در بالل،
ارتفاع بوته ،وزن چوب و درازای بالل را از مهمترین
صفات برای گروهبندی این ذخایر توارثی عنوان کردند.
در این بررسی قابلیت توارث باالیی برای ارتفاع بوته و
بالل ،شمار گرة بالل ،درازای بالل ،قطر بالل ،شمار
دانه در ردیف و وزن چوب بالل گزارش شد.
 (2012) Khodarahmpourبرای تعیین تنوع ژنتیکی
بیستوهشت دورگ ذرت در شرایط تنش گرما با دو
تاریخ کاشت مختلف ،سی صفت ساختار ظاهری را
بررسی کرد و با تجزیة خوشهای به روش ward
دورگها را در هر دو شرایط آزمایش در سه گروه
دستهبندی و نتیجه گرفت که دورگهای گروه دوم در
هر دو شرایط به دلیل داشتن مقادیر باالی عملکرد
دانه ،اجزای عملکرد و درصد کمتر ریزش دانه ،درصد
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پروتئین دانه و ( ASIفاصلة مرحلة گردهافشانی تا
ظهور کاکل) بهتر بودند .دورگهای این گروه از نظر
صفات وزن خشک دانه ،وزن  477دانه ،عملکرد دانه،
شمار دانه در ردیف ،شمار ردیف در بالل ،شمار دانه
در بالل ،قطر بالل ،عمق دانه ،ارتفاع گیاه ،ارتفاع بالل
و درازای گل تاجی ارزشی بیشتر از میانگین کل
داشتند (2013) Valizadeh & Bahrampour .با
گروهبندی دوازده دورگ جدید ذرت بر پایة تجزیة
خوشهای به روش  wardتوانستند دورگها را در دو
گروه قرار دهند .درستی گروهبندی بهدستآمده را نیز
با آزمون تابع تشخیص تأیید کردند .آنان دورگهای
گروه اول را به دلیل داشتن مقادیر باالتر از میانگین
کل برای صفات وزن هزاردانه ،شمار ردیف دانه ،عمق
دانه ،درازای بالل ،ارتفاع بوته ،فاصلة بین گردهافشانی
تا ظهور گل تاجی ،به عنوان دورگهایی با بالل درازتر
و ارتفاع بوتة بیشتر شناختند .دورگهای گروه دوم را
نیز به دلیل باالتر بودن صفات شمار دانه در ردیف،
ارتفاع بالل ،شمار روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی ،شمار
روز تا گردهافشانی ،شمار روز تا ظهور گل تاجی ،قطر
بالل و قطر چوب بالل نسبت به میانگین کل به عنوان
دورگهایی با باللهای قطورتر معرفی کردند .نتایج این
تحقیق نشان داد که دورگهای گروه اول از نظر صفات
شمار دانه در ردیف ،شمار ردیف دانه ،درازای بالل ،وزن
 477دانه ،قطر بالل ،عمق دانه ،وزن خشک دانه و شمار
دانه در بالل و دورگهای گروه دوم از نظر صفات ارتفاع
بوته ،ارتفاع محل بالل و وزن خشک چوب بالل دارای
میانگینی باالتر از میانگین کل گروهها بودند و از این نظر
با نتایج محققان یادشده همخوانی داشتند.
تجزیة تابع تشخیص کانونی

مقادیر ویژه ،واریانس و همبستگی کانونی توابع
تشخیص کانونی بهدستآمده در جدول  6ارائه شد.
چنانکه مالحظه میشود دو تابع تشخیص اول به
ترتیب  33/3درصد و  44/1درصد از تغییرپذیریهای
کل دادهها و در مجموع  477درصد از تنوع بین
دادهها را تبیین کردند .برای گروهبندی دورگها بر
پایة تابع تشخیص ،این دو تابع در محورهای مختصات
دوبعدی نشان داده شدند و پس از محاسبة مختصات

هر دورگ ،موقعیت آنها در دستگاه محورهای
مختصات بهدست آمد (شکل  .)41همانگونه که در
شکل  41دیده میشود ،تجزیة تابع تشخیص نیز
دورگهای مورد بررسی را به چهار گروه متفاوت
گروهبندی کرد و گروهبندی ناشی از تجزیة خوشهای را
تأیید کرد .برآورد درستی گروهبندی اولیه ،ناشی از
تجزیة خوشهای به روش یو ) (uنشان داد که
گروهبندی اولیه به میزان  36/4درصد درست بود و
تنها یک دورگ ( 5/3درصد) بهطور اشتباه با تجزیة
خوشهای ،گروهبندی شد .مقایسة نتایج بهدستآمده از
دو روش (شکلهای  44و  )41و بررسی دورگهای
موجود در هر گروه نشان داد که دورگ شمارة 3
( )OSSK444که در تجزیة خوشهای به همراه
دورگهای شمارة  6و ( 5به ترتیب  BC678و
 )NS540در گروه دوم قرار گرفت ،بهتر است به گروه
سوم منتقل شود و در کنار دورگهای شمارة  41 ،3و
( 46به ترتیب  ZP599 ،KSC700و )MAVERIK
گروهبندی شود .به عبارتی در شکل  41به نظر
میرسید که دورگ  OSSK 444باید از گروه  1به
گروه  3منتقل شود چون به اشتباه وارد این گروه شد.
به عبارت دیگر ،این دورگ به جای اینکه در کنار
دورگهای  NS 540و  BC678در گروه  1قرار گیرد،
باید به همراه دورگهای  ZP 599 ،KSC 700و
 MAVERIKدر گروه  3گروهبندی شوندJaynes et .
 (2003) al.در تحقیقی که بر روی دادههای صحرایی
ذرت انجام دادند توانستند ژننمونهای ذرت مورد
بررسی را با استفاده از تجزیة خوشهای در پنج گروه
دستهبندی کنند .سپس آنها با تجزیة تابع تشخیص به
روش کنارگذاری نشان دادند که  37درصد از
گروهبندیها درست بودند(2005) Choukan et al. .
نیز به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و گروهبندی
رگههای ذرت مورد استفاده در برنامههای اصالح ذرت،
پنجاهودو رگه را به کمک تجزیة خوشهای در چهار
گروه متفاوت قرار دادند و سپس از تجزیة تابع
تشخیص برای تأیید گروهبندی ناشی از تجزیة
خوشهای استفاده کردند و آن را روشی مناسب برای
این منظور عنوان کردند .استفاده از تجزیة تابع
تشخیص کانونی به روش خطی فیشر نه تنها یک
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روش مناسب برای محاسبة میزان تنوع و گروهبندی
ژننمونهاست ،بلکه مناسب بودن آن برای آزمون
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درستی گروهبندی ناشی از تجزیة خوشهای نیز توسط
محققان دیگر بررسی و تأیید شده است.

جدول .6تجزیة تابع تشخیص کانونی به روش خطی فیشر در دورگهای ذرت
توابع تشخیص کانونی

مقادیر ویژه

واریانس ()%

واریانس تجمعی ()%

همبستگی کانونی

اول
دوم

4/433
7/357

33/3
44/1

33/3
477/7

7/333
7/433

II

I
IV

III

شکل  .41موقعیت دورگهای ذرت با استفاده از تجزیة تابع تشخیص
(چهار گروه ،دستهبندی اولیة دورگها بر پایة تجزیة خوشهای است).

بیشترین همانندی را با یکدیگر دارند در یک گروه قرار
دهد (جدول  (2009) Rabiei & Rahimi .)5نیز
پس از انجام تجزیة خوشهای و گروهبندی هشت
ژننمون کلزا ،از تجزیة واریانس چندمتغیره استفاده
کردند و اظهار داشتند که روش تجزیة واریانس با
استفاده از آمارة ویلکسالمبدا یک روش سودمند برای
آزمون درستی گروهبندی ناشی از تجزیة تابع تشخیص
است.

تجزیة واریانس چندمتغیره

نتایج نشان داد که بین چهار گروه ناشی از تجزیة تابع
تشخیص از لحاظ همة صفات مورد بررسی اختالف
معنیداری در سطح احتمال  5درصد وجود دارد.
این امر درستی گروهبندی ناشی از تجزیة تابع
تشخیص را تأیید کرد و نشان داد که تجزیة تابع
تشخیص به روش خطی فیشر به خوبی توانست
دورگهای مورد بررسی را گروهبندی و دورگهایی که

جدول  .5تجزیة واریانس چندمتغیره برای آزمون درستی گروهبندی ناشی از تجزیة تابع تشخیص در دورگهای ذرت
آماره

درجة آزادی تیمار

درجة آزادی خطا

مقدار ویلکسالمبدا

ویلکسالمبدا

3

43

7/564

مقدار

F

3/43

جدول  .4اسامی و شمارة مورد استفاده برای دورگهای ذرت
نام دورگ

شماره

نام دورگ

شماره

PONCHO
OSSK 590
ZP 599
CISKO
MAVERIK
CONVENTRY
KOSS 444
BC 404

10
11
12
13
14
15
16
17

KSC704
ZP434
KSC700
BC678
NS540
OSSK499
OSSK 444
BC 504
BC 666

1
2
3
4
5
6
7
8
9

سطح

احتمالPr<F

7/75
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داشته و به عنوان دورگ مطلوب از نظر این دو عامل
 نتایج تجزیة خوشهای نیز نشان داد که.شناخته شد
دورگهای گروه اول به دلیل داشتن مقادیر باالی
عملکرد دانه و اجزای عملکرد و مقادیر کمتر ارتفاع
بوته و ارتفاع محل بالل ارزشمند بودند و میتوان از
آنها برای انتقال این صفات در برنامههای دورگگیری
،CISKO ،ZP434  در نهایت دورگهای.استفاده کرد
 با داشتن صفات مطلوب بهویژهKOSS444  وBC666
 افزون بر اینکه میتوانند،عملکرد و اجزای عملکرد
بهطور مستقیم در شرایط آب و هوایی همانند محل
 از آنها در برنامههای،اجرای آزمایش کشت شوند
بهنژادی نیز استفاده کرد و منشأ تولید رقمهای
.اصالحشدة برتری در منطقه باشند
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نتیجهگیری کلی

بهطورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که بین
دورگهای مورد ارزیابی تنوع ژنتیکی معنیداری وجود
داشت و میتوان از تنوع ژنتیکی یافتشده با تالقی
بین دورگهایی با فاصلة ژنتیکی بیشتر برای تولید
.دورگ برتر بیشتر در برنامههای اصالحی استفاده کرد
نتایج ناشی از تجزیه به عاملها بیانکنندة آن بود که
ویژگیهای ظاهری بوته و بالل و عملکرد دانه برای
.شناسایی دورگهای برتر برای کشت مناسب هستند
نمودار پراکنش دورگها بر مبنای عاملهای اول و دوم
یعنی عامل ویژگیهای ظاهری بوته و بالل و عامل
BC666 مرتبط با عملکرد دانه نشان داد که دورگ
بیشترین میزان عملکرد دانه و ارتفاع مطلوب بوته را
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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.
Keywords: cluster analysis, discriminate function analysis, factor analysis, Maize hybrid, multivariate
analysis.
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