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 خالصه
 

 تکرار، به منظور  بررسی تنوع و        4بیست و پنج هیبرید ذرت دانه ای در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با               
 در مزرعه پژوهشی    1377 اردیبهشت سال    10با عملکرد و اجزائ آن، در تاریخ        روابط موجود بین صفات زراعی      

متر و    7به طول   ردیف کاشت    4شامل  هر کرت آزمایشی    . ندردیدارزیابی گ دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران     
 بوته  10 صفت زراعی با استفاده از       27در این تحقیق،    . متر بود   سانتی 20و بین بوته ها       75ردیف  فواصل بین   

 نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین          .گیری شد  میانی هر کرت اندازه    ردیف    2 در   تصادفی رقابت کننده،    
 SC 715رقم هیبرید . رد درصد وجود دا   1احتمال    هیبریدها در مورد تمام صفات اختالف معنی داری در سطح          

 کیلوگرم در هکتار به     8416 میانگین عملکرد     اب   SC 716 کیلوگرم در هکتار و رقم       13860با میانگین عملکرد    
در . عملکرد بوته با ارتفاع بوته بیشترین همبستگی را داشت         .  ترتیب بیشترین و کمترین میزان تولید را داشتند        

 دانه، تعداد دانه در بوته، تعداد روز از کاشت تا ظهور کاکل              300تجزیه رگرسیون گام به گام، ارتفاع بوته، وزن         
در تجزیه عاملی صفات،    .  درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمودند          5/72 کل برگ در مجموع       و تعداد 

خصوصیات فنولوژیکی و   .  درصد از تغییرات کل داده ها را توجیه نمودند           5/79مجموعأ     هفت عامل مستقل،  
بطو کلی می توان     .دند درصد از تغییرات را توجیه کر       40برگ بالل به عنوان عاملهای اول و دوم در مجموع             

 برگ بالل، ضخامت ساقه، ارتفاع گیاه و        صفاتی نظیر   خصوصیات فنولوژیک،   در بین   چنین نتیجه گیری کرد که      
در . تری برای گزینش هیبرید های ذرت با عملکرد باال هستند            های مهم  شاخص همچنین تعداد دانه در ردیف    

.   دانه قرار دارند   300یف دانه، تعداد دانه در بوته و وزن           درجه بعدی،  صفات عمق دانه، قطر بالل، تعداد رد           
 و تعداد بالل از        فاصله آزاد کردن گرده تا ظهور کاکل ها          صفاتی نظیر قطر چوب بالل، درصد چوب بالل،         

 .اهمیت کمتری برخوردار هستند
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اخت و بررسي اين خصوصيات     ن لذا  ش   ،و زراعي داراي تنوع بوده    
در هيبريدهاي موجود براي برآورده كردن نيازهاي به نژادگران           

 .دار استراز اهميت خاصي برخو
هر چند كه مطالعات زيادي در ارتباط با ارزيابي صفات و               

ملكرد دانه با استفاده از      با ع   آنها ارتباط  اهميت و  ،تعيين ماهيت 
، ٤(ه است   انجام شد مختلف  ها در گياهان زراعي      تجزيه به عامل  

  .)٢،  ١(ولي تعداد اينگونه مطالعات در ذرت ناچيز است        )٨،  ٧،  ٦
 صفت را كه از نتاج حاصل از يك تالقي دي           ١٥نيز  ) ٨( والتون  

بين گندمهاي بهاره بدست آمده بود، تجزيه عاملي            ٥×٥آلل  
.  درصد واريانس را توجيه كردند      ٤/٩٨عامل مجموعأ   چهار  . كرد

 درصد واريانس داده ها را توجيه كرد، مربوط         ٩/٢٩عامل اول كه    
 ٢/٢٩عامل دوم با     . به سطح برگ پرچم در زمان رسيدن بود         

كه در ارتباط با خصوصيات     بود  درصد واريانس، مربوط به صفاتي      
 ٣/٢٣عامل سوم با     . بودندمنبع و فعاليت فتوسنتزي در گياه         

 دانه و   ١٠٠٠درصد واريانس شامل تعداد خوشه در گياه، وزن           
 درصد واريانس   ١٦ارزش خوشه بود و باالخره عامل چهارم  با            

در . جامعه شامل صفات تعداد دانه در خوشه و طول خوشه بود            
 صفات اندازه گيري      ،)٦( ارتباط با لوبياي ديم، دنيس و آدامز        

 درصد  ٠٩/٧٩لي كردند و سه عامل مجموعا        شده را تجزيه عام   
در تعيين بهترين   ) ١(احمدزاده  . واريانس جامعه را توجيه كردند    

شاخص مقاومت به خشكي در الين هاي برگزيده ذرت، داده هاي          
 الين از   ١٤مربوط به هشت شاخص مقاومت به خشكي را براي           

در . طريق تجزيه به مولفه هاي اصلي مورد بررسي قرار داد              
تغييرات كل داده ها را      % ٩٩ مولفه  بيش از       ٢ررسي ايشان،   ب

تغييرات در ماتريس داده ها     % ٥٤/٧٥مولفه اول   . توجبه نمودند 
را بيان مي نمود و همبستگي بااليي با عملكرد در شرايط بدون             

 داشت     STI و   Mp  ،GMP  ،Harmتنش و تنش، شاخص هاي      
 و تحمل به تنش نام      و از اين رو اين  مولفه،  پتانسيل  عملكرد           

از تغييرات كل داده ها را توجيه       % ١٧/٢٤مولفه دوم   . گذاري شد 
 و  TOLنموده و همبستگي مثبت و بااليي  با  شاخص هاي                

SSI بنابراين مولفه دوم به عنوان مولفه حساسيت به           .  داشت
نيز در بررسي   ) ٢(احمدي و همكاران       . تنش نامگذاري گرديد  

كي و استفاده از روش باي پالت در        شاخص هاي مقاومت به خش    
هيبريدهاي ذرت دانه اي نتايجی مشابه نتايج احمدزاده  بدست           

 سال  ٢ نيز هشت هيبريد آفتابگردان را طي        )٤ (مظفري. آوردند
 صفت فيزيولوژي و فنولوژيكي در شرايط عادي و             ٣٤از نظر    

 در تجزيه عاملي صفات تحت      .تنش خشكي مورد بررسي قرار داد     
.  درصد تغييرات كل را توجيه نمودند       ٩١ عامل   ٨عادي،  شرايط  

 و دوم   ي اول   ها  رويش به عنوان عامل     دوره   عملكرد دانه و طول   
مظفري اين  .  ها را توجيه كردند     درصد تعييرات داده   ٣/٥٧حمعا  

گونه نتيجه گرفت كه در شرايط عادي، انتخاب بر اساس عملكرد           
 تر است در حالي    سبدانه، طول دوره رويش و درصد روغن منا        

هاي انتخاب، طول    كه در شرايط تنش خشكي، بهترين شاخص       
دوره زايشي بيشتر، قطر ساقه و ارتفاع بوته زيادتر و عملكرد دانه            

 . بيشتر مي باشند
هدف از اين تحقيق، تعيين اهميت صفات مورد بررسي در            
ارتباط با عملكرد دانه و ديگر صفات اساسي با استفاده از روش              

رفولوژيكي و  وزيه به عاملها است، تا بدينوسيله، الگوهاي م           تج
اي شناسائي و    دانهذرت  فيزيولوژيكي در تعدادي از ارقام هيبريد       

استفاده از اين الگوها، منجر به طرح ريزي برنامه            .تعيين گردد 
هاي به نژادي موفق تر و مفيدتر براي تهيه ارقام هيبريد مطلوب            

 .مي شود
 

  هامواد و روش
 رقم  ٢٥به منظور بررسي و ارزيابي خصوصيات زراعي              

 رقم از   ٢٤ و    ٦٠٠ رقم از گروه     ١( ذرت  هيبريد سينگل كراس    
، آزمايشي در قالب      )  FAO  بر طبق تقسيم بندي        ٧٠٠گروه  

 تكرار در مزرعه پژوهشي       ٤طرح بلوكهاي كامل تصادفي با         
  ارديبهشت ١٨دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران در تاريخ            

در هر كرت يكي از هيبريدهاي انتخابي ذرت         .  كشت شد  ١٣٧٧
 سانتيمتر و فواصل بوته بر      ٧٥ متري به فواصل     ٧ خط   ٤بر روي   

صفات مورد بررسي    .  سانتيمتر كشت گرديد     ٢٠روي خط    
 تعداد روز    و تعداد روزها از كاشت تا ظهور گل تاجي        : عبارتند از 

اع گياه،   ارتفاع     ، ارتف بوته هاي هر كرت   % ٥٠ در   تا ظهور كاكل  
استقرار بالل،   تعداد كل برگ،  تعداد برگهاي فوقاني بالل                  
اصلي،  قطر ساقه، طول گل تاجي،  طول، عرض، و مساحت برگ             
بالل، طول و قطر بالل، تعداد رديف دانه، تعداد دانه در رديف،               

دانه،  ٣٠٠تعداد دانه در بوته،  قطر چوب بالل، عمق دانه، وزن              
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 بوته  ١٠ در   الل، شاخص برداشت بالل، تعداد بالل     در صد چوب ب   
، تعداد روز تا رسيدگي، و عملكرد دانه با          تصادفي رقابت كننده    

 . متر مربع هر كرت٩ در سطح  درصد١٤رطوبت 
 به منظور حذف اثر حاشيه، يادداشت برداريها روي دو خط           
. وسط با حذف نيم متر از ابتدا و انتهاي خطوط وسط انجام شد             

ري نيز از ابتداي كاشت تا زمان برداشت، هر هفته يك بار               آبيا
مبارزه با علفهاي هرز توسط وجين دستي و در دو           . انجام گرفت 

نتايج آزمايش تجزيه خاك، مقدار     بر اساس   . مرحله انجام گرفت  
بر )  درصد ازت  ٤٩با استفاده از اوره      ( كيلوگرم ازت خالص      ٣٠

ه آزمايش،  به     مترمربعي قطع   ٣٠٠٠اساس ميزان مساحت     
به فاصله يك ماه      به مقدار مساوي     صورت سرك در سه نوبت        

 . داده شد
تجزيه هاي آماري انجام شده شامل تجزيه واريانس،  مقايسه          

و مرحله اي     ،  تجزيه همبستگي، تجزيه رگرسيوني         ها ميانگين
ها با استفاده از تجزيه به        تجزيه به عامل  . تجزيه به عاملها بود   

 انجام  ٢ روي عامل موقت   ١اصلي و چرخش وريماكس     مولفه هاي   
اختصاص صفتها يا متغيرها به عوامل مستقل و مختلف           . گرفت

 عاملوريماكس  با توجه به مقدار ضريب عاملي،  بعد از چرخش            
 صرفنظر از عالمت    ٥/٠ضرايب عاملي بزرگتر از     . ها صورت گرفت  

ر نظر  معني دار براي هر عامل مستقل د        آنها به عنوان ضريب      
بزرگترين ضريب عاملي از ميان ضرايب هر عامل در          . گرفته شد 

حقيقت نشان دهنده عاملي است كه صفت مزبور به آن                   
براي نامگذاري هر يك از عاملها، ابتدا با          . اختصاص يافته است  

توجه به مقدار ضرايب عامل، صفتهاي مختلف انتخاب و در                
امي مناسب براي آن    نهايت با توجه به ماهيت صفتهاي انتخابي، ن       

 .گرديدعامل انتخاب 
 

 نتايج و بحث
 تجزيه واريانس  نشان داد  بين هيبريدها در مورد صفات              

درصد  احتمال يك    مورد مطالعه،  اختالف معني داري در سطح        
وجود دارد كه اين امر نشان دهنده تنوع وسيع موجود در بين               

نتايج . باشدارقام مورد بررسي براي صفات اندازه گيري شده مي          
                                                                                    
1.  Varimax  
2.  Provisional  factor. 

 رقم هيبريد با استفاده از       ٢٥مقايسه ميانگين هاي صفات براي       
، به علت حجم    )١جدول   (دادآزمون چند دامنه اي دانكن نشان       

صفات عملكرد و اجزائ آن نشان داده شده          فقط  زياد داده ها،    
 كيلوگرم  ١٣٨٦٠با ميانگين عملكرد     SC ٧١٥ كه هيبريد ) است

 كيلوگرم  ٨٤١٦با ميانگين عملكرد     SC ٧١٦هيبريد  در هكتار و    
. در هكتار به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان توليد را داشتند            

هيبريد   دانه، بيشترين مقدار مربوط به       ٣٠٠در مورد صفت وزن     
٧٢٣SC          ٧١٦هيبريد هاي       و كمترين آن مربوط به SC   و 
٧٢٠ SC  ٧٢٨هيبريد هاي   .  بود SC  ٧١٤  و SC    به ترتيب ، 
در مورد صفت   . ين و كمترين تعداد دانه در بوته را داشتند        بيشتر

  ٧٠٤SCو    SC ٧٠٥تعداد دانه در رديف بالل، هيبريدهاي         
كمترين مقدار را به خود اختصاص       ٧١٦SCبيشترين و هيبريد    

 در ارتباط با صفت       ٧١٦SCو    SC ٧٢١ هيبريدهاي. دادند
هيبريد   و    در مقام اول قرار داشتند       اتعداد رديف بالل، مشترك    

٧٢٥ SC       ٧٠٤هيبريد     در مكان بعدي وSC       از اين نظر در
 .مقام آخر قرار داشت

نشان داد كه    )  ٢جدول  (تايج ضرايب همبستگي ساده       ن
 . ردعملكرد دانه با صفت ارتفاع گياه، بيشترين همبستگي را دا            

هم، كه بعدا به آن اشاره مي شود، اين          مرحله اي   در رگرسيون   
نيز در  ) ٧( پانگسك   .ي بود كه وارد مدل شد      صفت اولين صفت  

 به اين نتيجه رسيد كه مهمترين صفت در ارتباط با            ١٩٩٧سال  
عملكرد دانه با صفات      . عملكرد دانه، صفت ارتفاع گياه است       

 دانه، تعداد دانه در رديف بالل،         ٣٠٠تعداد دانه در بوته، وزن        
 بالل  طول بالل، طول،  عرض ، و مساحت برگ بالل،  ارتفاع               

اصلي، ضخامت ساقه،  و طول گل تاجي همبستگي مثبت و                
صفات تعداد رديف    .  درصد نشان داد    ١معتي داري در سطح       

، و تعداد انشعابات گل       ٣ ASIدانه، تعداد روز تا كاكل دهي،          
 درصد، همبستگي منفي با عملكرد دانه نشان         ١تاجي در سطح    

 . داد
ه به عنوان متغير    عملكرد دان مرحله اي،  در تجزيه رگرسيون    

وابسته در مقابل بقيه صفات به عنوان متغيرهاي مستقل مورد            
صفت ارتفاع بوته، اولين       ). ٣جدول   (بررسي قرار گرفت       

                                                                                    
3. Anthesis-silking interval 
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 تعداد رديف بالل
تعداد دانه در رديف 

 بالل
)گرم(وزن سيصد دانه  در بوتهتعداد دانه  عملكرد دانه

 )كيلوگرم در هكتار(
 نام  هيبريد

bcdef ٥/١٨ bcd ٤٢ abcd ٦٧٣ bcdef ٦/٨٤ abc٦٤٧ ١٢٩٣٠SC 
H ٢/١٥ ab ٤٧ abcd ٦٥٨ bcdef ٥/٨٣ abc ٧٠٤ ١٢٩٠٠SC 

Gh ٥/١٥ a ٤٨ abcd ٦٧٩ bcdef ٦/٨٤ abcde٧٠٥ ١٢٢٨٠SC 
bcdef ٣/١٨ cde ٤٠ abc ٧٢٤ defg ٩/٧٩ ab ٧١٣ ١٣٣٣٠SC 
fgh ٩/١٦ ghi ٣٤ d  ٥٣٨ bcde ٨/٨٨ cde ٧١٤ ١١١٠٠SC 

defgh ١/١٧ bcde ٤١ abce ٦٣٤ abc ٣/٩٢ a ٧١٥ ١٣٨٦٠SC 
Gh ٣/١٥ abc ٤٤ abcd ٦٥٦ cdef ٧/٨١ abcde ٧٠٨ ١١٦٩٠SC 

bcdef ٩/١٧ abcd ٤٤ abcd ٦٧٩ cdef ٦/٨٠ abcde ٧٠٧ ١٢١٤٠SC 
bcdef ١/١٨ efghi ٣٨ abcd ٥٩٩ efg ٨/٧٦ de ٧٠٩ ١٠٥٦٠ SC 

A ٦/٢٠ i  ٣٣ abcd ٦٢٥ g ٣/٦٨ f ٧١٦ ٨٤١٦SC 
abcd ١/١٩ fghi ٣٥ bcd ٥٨٥ cdef ٣/٨١ de ٧١٧ ١٠٤٤٠SC 
defg ٣/١٧ efghi ٣٦ cd ٥٧١ ab ٧/٩٣ abc ٧١٨ ١٢٧٩٠SC 
abc ٤/١٩ defghi ٣٩ abcd ٦٥٤ fg ٠/٧٣ bcde ٧١٩ ١١٣١٠SC 

Abc   ٦/١٩ cdef ٤٠ abcd ٦٦٨ g  ٤/٦٨ e ٧٢٠ ١٠٢٩٠SC 
bcdef ٠/٢١ bcde ٤١ ab ٧٣٦ defg ١/٧٨ abcd ٧٢١ ١٢٤٨٠SC 
abcde ٠/١٩ cdef ٤٠ abc ٦٩٦ fg  ٠/٧٤ abcde ٧٢٢ ١١٩٩٠SC 
bcdef ٠/١٧ bcde ٤١ cd ٥٧٧ a ٧/٩٩ abc ٧٢٣ ١٢٨١٠SC 
defgh ٢/١٧ bcd ٤٣ abcd ٦٨٢ abcde ٦/٨٨ abc ٧٢٤ ١٣١٦٠SC 

ab ٣/٢٠ hi ٣٣ abcd ٦١٣ def ٤/٨٠ abcde ٧٢٥ ١١٧٣٠SC 
fgh ٩/١٦ cdefg ٣٩ abcd ٦٢٥ bcdef ٢/٨٤ abcde٧٢٦ ١١٦٩٠SC 

bcdef ٤/١٨ bcde  ٤١ abc ٧٠٣ fg ٨/٧٥ abcde ٧٢٧ ١٢٢٤٠SC 
abc ٤/١٩ bcde ٤١ a ٧٥٥ fg ٥/٧٦ abcde ٧٢٨ ١٢٣٩٠SC 

bcdef ٨/١٧ bcde ٤٢ abcd ٦٩٤ bcdef ٧/٨٢ abcd ٧٢٩ ١٢٦٠٠SC 
cdef ١/١٨ bcde ٤١ abcd ٦٨٩ defg  ٠/٧٩ abc ٧٣٠ ١٢٧٥٠SC 

defgh ١/١٧ defghi ٣٨ bcd ٥٩٥ abcde ٨/٨٩ abcde ٧٣١ ١٢٢٦٠SC 
 .داراي حروف مشابه در يك ستون اختالف معني داري با هم ندارند ارقام

 
 درصد از تغييرات عملكرد      ٥/٣٨صفتي بود كه وارد مدل شدو         

ات بعدي در مدل به ترتيب عبارت بودند        صف. دانه را توجيه نمود   
 دانه، تعداد دانه در بوته، تعداد روز از كاشت تا               ٣٠٠وزن  : از

 درصد از    ٥/٧٢ مجموعأ        كه ظهور كاكل و تعداد كل برگ        
 با توجه به نتايج تجزيه      . تغييرات عملكرد دانه را توجيه نمودند      

 

ارتفاع  مي توان انتخاب را بر اساس صفات          رگرسيون،مرحله اي   
 درصد  ٥٠ دانه، تعداد دانه در بوته، تعداد روز تا           ٣٠٠بوته، وزن   

 .ظهور كاكل و تعداد كل برگ انجام داد
ها را در ارقام هيبريد ذرت          نتايج تجزيه به عامل     ٤جدول  

 در اين جدول، ميزان واريانس هر عامل        . دانه اي نشان مي دهد    



٨٩٩ تجزيه به عامل ها در ارقام هيبريد ذرت دانه اي : زينالي و همكاران



 ١٣٨٤، سال ٤، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٩٠٠

غييرات كلي داده   اهميت آن را در تفسير ت      ، كه   بر حسب درصد  
بخشي نشان دهنده    ميزان اشتراك صفت كه       و ها نشان مي دهد   

هاي مشترك ارتباط دارد،     كه با عامل  است  از واريانس آن صفت     
 درصد از   ٥/٧٩ عامل مستقل،     ٧ در مجموع     .ارائه شده است     

عامل اول، كه خصوصيات     . تغييرات  داده ها را توجيه نمودند        
 درصد از كل واريانس داده ها را          ٨/٢٤فنولوژيكي ناميده شد،     

در اين عامل، بزرگترين ضرايب عاملي مثبت ، به           . توجيه نمود 
گرده دهي،   درصد    ٥٠ترتيب  متعلق به صفات تعداد روز تا             

طول   و تعداد روز تا ظهور گل تاجي و تعداد روز تا ظهوركاكل            
تعداد برگ باالي بالل اصلي داراي ضريب عاملي         . گل تاجي بود  

 درصد از    ٢/١٥  ) اندازه برگ بالل      (عامل دوم .  بود منفي
تغييرات داده ها را شامل شد و بزرگترين ضرايب عاملي مثبت              

بالل با  برگ  ، طول و عرض      برگ بالل  مربوط به صفات مساحت   
بين صفات موجود در اين عامل،          .  مثبت بود   يضرايب عامل 

مل عا. همبستگي بسيار زياد مثبت و معني داري مشاهده شد           
.  درصد از تغييرات داده ها را توجيه كرد        ٩/١١)  رشد گياه   (سوم

در اين عامل، ضخامت ساقه، ارتفاع بوته و بالل، عملكرد دانه،              
مثبت و معني   املي  نعداد دانه در رديف بالل داراي ضرايب ع          

ر معني داري نيز بين اين       اهمبستگي مثبت و بسي   . دنداري بود 
عامل چهارم، كه   . دانه مشاهده شد  صفات با يكديگر و با عملكرد       

 درصد از تغييرات كل      ٤/١٠عامل اجزاي عملكرد ناميده شد،          
داده ها را توجيه نمود و شامل صفات  قطر بالل، تعداد رديف                

 ٣٠٠ مثبت و صفت وزن      يدانه، تعداد دانه در بوته با ضريب عامل       
نتايج همبستگي  . منقي بود غير معني دار     يدانه با ضريب عامل   

 دانه با صفات عمق دانه،       ٣٠٠اده نشان داد كه صفت  وزن          س
قطر بالل، تعداد رديف دانه و تعداد دانه در بوته داراي                     

 .   همبستگي منفي و معتي داري مي باشد
 درصد از تغييرات كل داده ها را تفسير           ٤/٧عامل پنجم،      

با توجه به اينكه ويژگي رشدي اكثر صفات در اين عامل از             . كرد
عددي قابل شمارش است، لذا اين عامل را عامل تعداد               نظر  

در اين عامل، تعداد انشعابات گل تاجي، تعداد روز تا              . ناميديم
رسيدگي، تعداد كل برگ داراي ضرايب عاملي مثبت و صفت              

نتايج همبستگي ساده   .  طول بالل داراي ضريب عاملي منفي بود      
مثبت و  صفات نيز نشان داد كه بين صفات فوق همبستگي               

معني داري وجود داشت و  لذا نتايج كامال مويد همديگر                   
 ٥عامل ششم، كه خصوصيات چوب بالل ناميده شد،            . هستند

اين عامل  شامل دو      . درصد كل واريانس جامعه را تفسير نمود       
صفت قطر چوب بالل و درصد چوب بالل با ضريب عامل مثبت             

 دو صفت    نيز بين اين   ي  همبستگي مثبت و معني دار        . بود
 .ه شد عامل ششم را خصوصيات چوب بالل ناميد        . مشاهده شد 

 در صد تغييرات كل را شامل شد        ٨/٤ ،   ASIعامل هفتم به نام     
  با ضريب عامل منفي و تعداد بالل در بوته با                ASIو صفت   

 .    ضريب عامل مثبت در آن قرار گرفتند
 

با ) ير وابستهمتغ( تجزيه رگرسيوني گام به گام عملكرد دانه -٣جدول 
 ساير صفات مورد مطالعه در ارقام هيبريد ذرت دانه اي
b در مدل 

 نهايي
b در مرحله وارد 

 شدن در مدل
٢R به مدل صفت وارد شده  

 ارتفاع ٣٨٥/٠ ٦٢١/٠ ٣٢١/٠
  دانه٣٠٠وزن  ٥٠٤/٠ ٣٦٤/٠ ٤٨٠/٠
 تعداد دانه در بوته ٦٩٥/٠ ٤٩٤/٠ ٤٥٨/٠
 ظهور كاكلروزها تا  ٧٠٧/٠ -١٢٢/٠ -١٥٤/٠
 تعداد كل برگ ٧٢٥/٠ -١٣٧/٠ -١٣٧/٠

 
بطور كلي از نتايج حاصله چنين استباط مي شود كه صفات            
مربوط به خصوصيات فنولوژيكي گياه و همچنين خصوصيات            

هاي مهمي براي ارزيابي و اصالح        برگ بالل مي توانند شاخص     
بعد از صفات فوق، صفاتي      . هاي ذرت به حساب آيند      ژنوتيپ
 ضخامت ساقه، ارتفاع گياه و بالل و همچنين تعداد دانه در            نظير

  در مرحله بعد، صفاتي      .رديف تاثير بسزائي در عملكرد دانه دارند      
نظير عمق دانه، قطر بالل، تعداد رديف دانه، تعداد دانه در بوته و             

در ارتباط با ساختار گياه و فعاليتهاي        .  دانه قرار دارد   ٣٠٠وزن  
داد انشعابات گل تاجي، روزهاي تا رسيدگي،        آن صفاتي نظير تع   

تاثير . تعداد كل برگ و طول برگ در مرحله بعدي قرار دارند             
  و تعداد    ASIصفاتي نظير قطر چوب بالل، درصد چوب بالل،           

 .بالل بر ساختار گياه و عملكرد دانه در مرحله انتهايي قرار دارد
انه و  با در نظر گرفتن همبستگي صفات مختلف با عملكرد د          

ويژگي هر يك از عامل ها، در برنامه هاي اصالحي جهت افزايش            
 عملكرد دانه بايستي باال بودن عامل هاي دوم و سوم و پايين               



٩٠١ تجزيه به عامل ها در ارقام هيبريد ذرت دانه اي : زينالي و همكاران

  نتايج تجزيه عاملي در مورد صفات بانضمام عملكرد دانه در ارقام هيبريد ذرت دانه اي-٤جدول 
 عاملها

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ 
 صفت ميزان اشتراك

 گرده دهي% ٥٠تاريخ  ٩٧٢/٠ ٩٦٧/٠* -٠٦١/٠ ٠٦١/٠ ٠١٠/٠ ٠٣٠/٠ ٠٢٢/٠ ١٣٤/٠
  ظهور گل تاجي٥٠/٠تاريخ  ٩٦٥/٠ ٩٦٥/٠* -٠٦٩/٠ ٠٦٣/٠ ٠٩٧/٠ ٠١٦/٠ -٠٠١٦/٠ ١٢٦/٠
 ظهور كاكل% ٥٠تاريخ  ٩١٦/٠ ٨٩٦/٠* -١٧١/٠ ٠٢٠/٠ ١٣٧/٠ ٠٤١/٠ -١٠٥/٠ -٢٢٩/٠
 تعداد برگ باالي بالل اصلي ٧٨٩/٠ -٦٧٢/٠* -٢٠٩/٠ -٠٨٤/٠ ٢٦٧/٠ ٣٢٤/٠ -٢٠٢/٠ ٢٦٦/٠
 طول گل تاجي ٦٩٥/٠ ٥٦٢/٠* ٥٠٨/٠ ٢٢٧/٠ -٠٩٠/٠ -١٥١/٠ -٠١١/٠ ١٩٦/٠
 مساحت برگ بالل ٩٤٦/٠ -٠٣٩/٠ ٩٤٧/٠* ٢٠٣/٠ -٠٢٧/٠ -٠٢٧/٠ ٠٧٤/٠ -٠٢٢/٠
 عرض برگ بالل ٧٧٢/٠ -٠٥٠/٠ ٨٥٢/٠* ٠٧٤/٠ -٠٥٤/٠ -١٧٩/٠ ٠١٨/٠ ٠٣٨/٠
 طول برگ بالل ٨٣٧/٠ -٠١٧/٠ ٨٤٥/٠* ٢٩٤/٠ ٠٣٤/٠ ١٣٥/٠ ١٠٦/٠ -٠٧٣/٠
 ضخامت ساقه ٧٦٧/٠ -١٨٢/٠ ١١٣/٠ ٨٣٣/٠* -٠٨٧/٠ -٠١٧/٠ ١١٣/٠ ٠٧٨/٠
 ارتفاع گياه ٧٨٩/٠ ٠٤٣/٠ ٢٩٥/٠ ٨٢٢/٠* ٠١٦/٠ -٠٧١/٠ ١٣٤/٠ -٠١٨/٠
 ارتفاع بالل ٨٥٠/٠ ١٧٨/٠ ١٥٨/٠ ٧٨٤/٠* -٣٢٨/٠ -٠١٥/٠ ١٩٣/٠ -١٨١/٠
 عملكرد ٧١٨/٠ -٢٤٠/٠ ٤١٦/٠ ٥٧٧/٠* ٠٤٩/٠ -٣٢٢/٠ ٠٣٦/٠ ٢١٨/٠
 تعداد دانه در رديف ٨٨٤/٠ ١١٢/٠ ٢٩٦/٠ ٥٣٥/٠* ١٣٠/٠ -٤٨٥/٠ -٤٣٨/٠ ٢٣٠/٠
 عمق دانه ٧٨٠/٠ ٠٨٦/٠ -١٢١/٠ -١٤٧/٠ ٨٢٨/٠* -٠٩١/٠ -١٩٥/٠ -٠٧/٠

 قطر بالل ٩٢١/٠ ١٥١/٠ ٠١٣/٠ ٠٢٧/٠ ٨٢٣/٠* ٠١٤/٠ ٤٦٤/٠ ٠٦٦/٠
 تعداد رديف دانه ٨١٧/٠ -٠٧٢/٠ -٠٦٠/٠ -٣٠٥/٠ ٧٢٨/٠* ٣٦٤/٠ ٢٠٦/٠ -٠٩٩/٠
 تعداد دانه در بوته ٨١٢/٠ -٠٥١/٠ ٢٠٤/٠ ٣٦٩/٠ ٦٧٢/٠* -٠٧٠/٠ -٢٩١/٠ ٢٩٩/٠
  دانه٣٠٠وزن  ٦٢٩/٠ -٢١٤/٠ ٤٣١/٠ ٢١٦/٠ -٤٦٩/٠ -٢٧٨/٠ ٢٠٩/٠ ٠٩٥/٠
 تعداد انشعابات تاسل ٦٣٧/٠ ٠٦٩/٠ ٠٠٧/٠ -٢٨٩/٠ ٠٣٣/٠ ٧٢٨/٠* ١٣٨/٠ -٠٠٣/٠
 روزها تا رسيدگي ٦٢٩/٠ -٠٧٨/٠ ٠٧٠/٠ ٣٩٣/٠ ٠٨٤/٠ ٦٤٥/٠* ٢٠١/٠ -٠١٣/٠
 تعداد كل برگ ٧٨٩/٠ -٢١٥/٠ -٢٥٦/٠ ٠٠٤/٠ -١٠١/٠ ٦٣٧/٠* -٣٣٣/٠ ٣٨٩/٠
 طول بالل ٨٠٥/٠ ٠١٧/٠ ٤٧١/٠ ٣٥٥/٠ -٢٣١/٠ -٥٧٩/٠* -٢٥٠/٠ ٠٧١/٠
 اللقطر چوب ب ٨٩٣/٠ ١٢٠/٠ ١٤٠/٠ ١٨٧/٠ ٢٨٧/٠ ١١٤/٠ ٨٣٨/٠* ١٦٢/٠
 درصد چوب بالل ٧٧٨/٠ -١٣١/٠ ٠٧٧/٠ ٢١٥/٠ -٢٨٠/٠ ١٥٧/٠ ٧٧٨/٠* ٠٠١/٠

*٧٤٤/٠ -١٢٢/٠ -٢٣٥/٠ -٠٨٦/٠ ٠٨١/٠ ٠٢٥/٠ -٢٦٩/٠ -٧٦٦/٠ ASI 
 تعداد بالل ٥٣١/٠ -١٩٥/٠ -٣٠٤/٠ -٠٤٧/٠ ٠٨٩/٠ ٠٥٦/٠ -٠٩٤/٠ ٦١٥/٠*

 (%)ميزان واريانس   ٨/٢٤ ٢/١٥ ٩/١١ ٤/١٠ ٤/٧ ٥ ٨/٤
 %واريانس تجمعي  ٨/٢٤ ٤٠ ٩/٥١ ٣/٦٢ ٧/٦٩ ٧/٧٤ ٥/٧٩

 . نشان دهنده ضريب عاملي معني دار است*
 

 بودن عامل هاي اول، چهارم، پنجم و هفتم در نظر گرفته             
شود تا  بدين ترتيب صفات با همبستگي مثبت در ارقام افزايش             

سهولت . و صفات با همبستگي منفي كاهش داده خواهند شد           
ي صفت يا صفاتيكه با عملكرد باال رابطه         تشخيص يا اندازه گير   

داشته باشند داراي اهميت خاص در  برنامه هاي به نژادي                 
به طوري كه اين صفات بايستي به طور مستقيم در             . مي باشد

مرزعه قابل تشخيص بوده و باعث سهولت در گزينش و افزايش            
 . كارايي آن گردد

طالعه بررسي صفات مختلف در هيبريدهاي پرمحصول اين م       
نشان مي دهد كه باالترين عملكرد دانه از                  ) ١جدول   (

هيبريدهايي بدست آمده است كه در آنها تعداد دانه در رديف و             
تعداد رديف دانه در بالل در حدمتوسطي قرار دارند و افزايش              
. بيش از حد هر يك باعث كاهش ديگري گرديده است                   

ر مي باشد  همبستگي منفي بين اين دو صفت نيز مويد اين ام            
به نظر مي رسد كه در گزينش ارقام پر محصول،             ). ٢جدول  (

از . نبايستي به دنبال افزايش بيش از حد اين دو صفت بود                
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صفات ديگر داراي اهميت كه مي توان آنها را به سادگي در                 
.  شرايط مزرعه شناسايي نمائيم، تعداد انشعابات گل تاجي است          

ز منجر به كاهش عملكرد     به نظر مي رسد افزايش اين صفت ني        
دانه گرديده است كه اين امر در همبستگي منفي اين صفت با              

به نظر مي رسد    ). ٢جدول  (عملكرد دانه نشان داده شده است        
افزايش تعداد انشعابات گل تاجي به عنوان يك منبع رقابت               
كننده با اندام ماده يا بالل، در مصرف مواد غذايي بوته عمل                 

سهم بالل از مواد غذايي، باعث كاهش عملكرد        نموده و با كاهش     
 . دانه مي گردد

از آنجائيكه ميزان دانه گرده توليدي از يك گل تاجي،                
هزاران بار بيشتر از مقدار مورد نياز جهت تلقيح يك بالل                  
 مي باشد، مي توان به سادگي و با اطمينان ارقامي را گزينش نمود 

 

باال بودن همبستگي    . سدكه انشعابات گل تاجي آن به حداقل بر       
در ٢عملكرد دانه با مساحت برگ بالل و عرض آن و نقش عامل              

، بايستي توجه كافي به اندازه برگ بالل         )٤جدول  (اين بررسي   
به نظر مي رسد نقش فتوسنتز اين برگ در پر شدن                . نمود

 .   دانه هاي بالل و در نهايت عملكرد دانه، تعيين كننده باشد
 

 سپاسگزاري
 تحقيق با حمايت مالي از جانب حوزه معاونت پژوهشي            اين

 كشاورزي  پرديس   دانشگاه تهران و همكاريهاي معاونت پژوهشي     
انجام گرفته است كه بدينوسيله مراتب قدرداني        و منابع طبيعي    

 .خود را  ابراز مي دارم
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