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S6هاي برتر ذرت در نسل ي براي گزینش الیناخوشهستفاده از تجزیه ا

2یمیرحمهدي و1یصادقفرهاد 

چکیده
سازيخالصاستالزمگیريدورگدرشرکتیاومستقیمکشتجهتخالص ذرتهايالینآوردندستبهمنظوربه

1386ذرت در سال S6الین 198گردید و تعداد انجامانفراديونسلکسیاصالحیروشبکارگیريباآزمایشاینگیرد.صورت
میاندرتوجهیقابلها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آمار توصیفی تنوعصفت زراعی بر روي آن14مورد ارزیابی قرار گرفتند و 

بهمقاومت، خوابیدگیبهمقاومتتصفابهمربوطفنوتیپیتنوعمیزانبیشترینمختلفصفاتمیاننشان داد. درهاژنوتیپ
تجزیه خوشه اي به روش حداقل واریانس وارد، .بوددرصد88/20و3/21، 61/41مقدارباترتیببهدانهعملکردوبیماري

، الین23شاملاولدرصد بود. گروه4/94بندي با تجزیه تابع تشخیص ها را در سه گروه قرار داد و درصد صحت گروهالین
هاي اول و دوم بیشتر از میانگین کل هاي گروهمیانگین صفات الین.بودالین65شاملسومگروهوالین110شاملدومگروه
پذیري تستر، قابلیت ترکیب×الینتجزیههاي این دو گروه انتخاب و به نسل بعد برده شدند تا از طریق روشها بود و الینالین

توانند در هاي این دو گروه به علت داشتن مقادیر باالي عملکرد و سایر صفات میمچینین الینها مورد ارزیابی قرار گیرد. هآن
گیري مورد استفاده قرار گیرند. هاي دورگبرنامه

اي، تجزیه عاملی، تنوع فنوتیپی، ذرت، الین، عملکردهاي کلیدي: تجزیه خوشهواژه

مقدمه
معتدلوگرمسیرمناطقارزشباومهمغالتازذرت

Zea mays(.ذرت. استجهان L (ازبعددنیادرتولیدنظراز
ازیکی. )5(شودمیمحسوبمهمغلهسومینبرنجوگندم

ژرمازاستفادهنژاديبههايبرنامهدراهمیتحائزمسائل
بهتوانندمیهاپالسمژرماین. باشدمیکشورهادیگرپالسم

قراراستفادهموردکشاورزانتوسطکشتجهتمستقیمطور
استفادهجدیدهايالیناستخراجوتولیدجهتیاوگیرند
اصالحجهتمناسبمنبععنوانبهاینکهیاوگردند

نیازمستقیمطوربهباألخرهوروندکاربهموجودهیبریدهاي
داخلیمناسبهیبریدتهیهزمانتارامناسبرقمداخلی

و تولیدبرايخوبیمنبعکههاییجمعیت. نمایندبرطرف
ی از مناسبمنابعضرورتاً، باشندمیجدیدهايالینبهبود 

که از قبل هايالینو بهبوداصالحبرايمطلوبهايآلل
مپالسژرمازمستقیماستفاده.)24(باشندنمیوجود دارند،

افزایشجهتدیگرمحصوالتهمانندنیزذرتدرخارجی
مناطقپالسمژرمازاستفاده. گیردمیصورتداخلیتولید

سازگارهايپالسمژرمداخلبهآناینتروگرسیونومختلف
استفادهنحوه. دهدمیتشکیلذرتدرراژنتیکیتنوعاساس

نشمنداندامطالعهموردکراتبهنیزهاپالسمژرمایناز
. )8(اندبردهبکارآنبراينیزهائیروشوگرفتهقرارمختلف

استفادهموردهايپالسمژرمژنتیکیپایهافزایشحالهردر
خارجیهايپالسمژرمازاستفادهبانژاديبههايبرنامهدر

، تنوعکهییآنجااز.استگرفتهقرارتأکیدموردوسیعیبطور
وژنتیکیتنوعشناخت، باشدمینباتاتاصالحخامماده

منابعحفظوصحیحمدیریتبرايتوارثیذخایربنديطبقه

بسیارهاتالقیانجامجهتمناسبوالدینانتخابوژنتیکی
. )7(استسودمند

مطلوبارقاماصالحجهتمناسبهايروشاتخاذالزمه
اصالحدردیگرطرفاز. استهاآنتنوعازصحیحشناخت
گزینشدرصفاتمیانروابطفهمودرك، گیاهان

یا، شوندنمیگیرياندازهآسانیبهکهصفاتیبرايغیرمستقیم
در.استمهمبسیاردارندکمیپذیريوراثتکهصفاتی
زراعیصفتتعدادياساسبرانتخابنژاديبههايبرنامه

ومثبتهمبستگیآنهابیناستممکنکهگیردمیصورت
کهتحلیلیوتجزیههايروشلذا. باشدداشتهوجودمنفی
صفاتتعداد، مفیداطالعاتاززیاديمقداربردنبینازبدون
نگرش. استارزشباپژوهشگرانبرايدهندکاهشرامؤثر

مطالعهموردهاينمونهخصوصیاتبنديطبقهبرايطقیمن
بهتجزیهمانندمتغیرهچندآماريهايروشازاستفاده

قدرتمنديروشهاعاملبهتجزیه. سازدمیروشنراهاعامل
ازايمجموعهزیراستخراج، عملکرداجزايبرآوردکهاست

چندهايدادهاساسیمفاهیمشناخت، همسانمتغیرهاي
ازکمیتعدادبههمبستهصفاتاززیاديتعدادکاهش، متغیره
شود میبردهکاربهمتغییرهابینهمبستگیتشریحوهاعامل

هاي آماري چند اي یکی از روشتجزیه خوشه. )12،21(
متغیره است که براي تعیین تنوع بین جوامع مختلف گیاهی و 

هاي مختلف بر اساس ها به گروهبندي آنو دسته.ي و..جانور
. )21(می شود فاصله ژنتیکی و یا تشابه ژنتیکی به کار گرفته 

نژادگر کمک نماید: تواند به بهروش حداقل در دو مورد میاین 
هاي واقعی افراد بر اساس تشابه ژنتیکی یکی پیدا کردن گروه

ها و انتخاب افراد محدودي از هر بین آنها و دیگر کاهش داده

ایرانکرمانشاه،طبیعیمنابعوکشاورزيتحقیقاتمرکزاستادیار،-1
تحصیالتدانشگاهمحیطی،علوموپیشرفتهتکنولوژيوعلومپژوهشگاهمحیطی،لومعپژوهشکدهبیوتکنولوژي،گروهنباتات،اصالح، استادیار-2

)me.rahimi@kgut.ac.ir، (نویسنده مسوول: ایرانکرمان،پیشرفته،فناوريوصنعتیتکمیلی
24/5/94تاریخ پذیرش:6/4/94تاریخ دریافت:

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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اصالحیهايبرنامهاولینازیکی.)12(دسته گروه یا
هاپذیريترکیبارزیابی، ذرتنژاديبهبراياینبردهايالین

واریانساجزاءوپذیريترکیبتعیین. تاساولیههاينسلدر
براينژاديبهبرنامههردراصلیهايفعالیتازیکیژنتیکی
مبنايدارايژنوتیپیکازاستفادهبا. باشدمیگیريدورگ

راهاالینعمومیپذیريترکیبتسترعنوانبهوسیعژنتیکی
.)2(داد قرارآزمایشموردکراستاپروشبا

مطالعات زیادي در مورد تنوع ژنتیکی در گیاهان مختلف 
40مطالعهبا)10(همکاران وهارادا. )1،4(انجام شده است 

که صفاتکردندگزارشفنوتیپیصفت18ذرت براساسرقم
ضریبباالتریندر گیاههادانهکلوزنوباللدردانهتعداد

نیز )15(پور همچنین خدارحمنشان دادند. رافنوتیپیتغییرات
درصد، 79و 27نشان داد که صفات عملکرد دانه با مقدار 

درصد و تعداد دانه در بالل با 68و 22تعداد دانه در ردیف با 
درصد بیشترین ضریب تغیرات فنوتیپی را به ترتیب 74و 22

با )26(همکاران در شرایط نرمال و تنش نشان دادند. تناور و 
با استفاده از UPGMAانجام تجزیه خوشه اي به روش 

صفات مورفولوژیکی هیبریدهاي ذرت را در چهار گروه اصلی 
تفاده از رقم ذرت با اس40اي دیگر قرار دادند. در مطالعه

همچنین در .)18(اي در چهار گروه قرار گرفتندتجزیه خوشه
در چهار UPGMAژنوتیپ ذرت به روش 38اي دیگر مطالعه

نیز با انجام)20(. رمضانی و همکاران )25(گروه قرار گرفتند 
دادندهاي ذرت نشانروي هیبریدها و الینهاعاملبهتجزیه

کلتغییراتدرصد79/85مستقل،واصلیعاملسهکه
نماید.میتوجیهراهاداده

هاي به منظور شناسایی و انتخاب الیننیزحاضرتحقیق
باشد تا بتوان از آنها براي برآورد ذرت میS6برتر 
تالقیازاستفادهژنتیکی با واریانساجزاءوپذیريترکیب

هاي اصالحی ذرتدر مراحل بعدي برنامهالین در تستر
استفاده نمود.

هامواد و روش
هايترکیبتولیدکهپروژهایناصلیهدفبهتوجهبا
زندههايتنشبهنسبیمقاومتباذرتپرمحصولوسازگار

درمطالعهموردجمعیتتبیسبیناز. بودمنطقهدرغیرزندهو
مانندمناسبظاهريباانتخابیهايبوتهتکاولسال
مناسبزاویهووضعیت، بهترساقهضخامت، قويهايریشه
انتخابهابیماريوآفاتعالئمتظاهرعدم، ساقهبابرگ
تمامدقتباومناسبزماندرخودگشنیعملیات. شدند
S3مرحلهتابوتهتک700ازبیشابتدادر. گردیدانجام

زودآزمایشیکباS3مرحلهدر. شدندگشنیدهوگزینش
هاالینغربالعملیاتMO17وB73تستردوباآزمونی
پژوهشالین انتخاب گردید. این198گرفت و تعداد صورت

1386هايسالدرغربآباداسالمتحقیقاتیایستگاهدر
هاي برتر شد تا الینانجامS6مرحلهدرالین198روي

ها در پذیري آنترکیبگزینش و در سال بعد براي برآورد 
به منظور قالب طرح الین در تسستر مورد استفاده قرار گیرند. 

تهیه بستر کاشت، در فصل پاییز قطعه زمینی یکنواخت در 
انتخاب و شخم عمیق زده اسالم آباد غرب ایستگاه تحقیقاتی 

فسفر (کود فسفات آمونیوم) یلوگرمک140کاشتقبل ازشد، 
. گردیدمصرفهکتاراوره) درنیتروژن (کودکیلوگرم160و 

هفتتاپنجزماندرنیزهکتاردرنیتروژنکیلوگرم90حدود 
.گردیدمصرفسركبه صورتهابوتهبرگه شدن
بهکاشت(اردیبهشتدومدههتاریخدرهاالینکاشت

به صورت آزمایشایندر. تگرفصورت1386سال) هنگام
هرهاي کامل تصادفی در دو تکرار صورت گرفت. طرح بلوك

فاصلهمتر،4خطهرطول. گردیدکشتخطیکدرالین
مترسانتی75هاردیفبینفاصلهومترسانتی20هاکپهبین

نمودنتنگمرحلهدروکشتبذردوکپههردر. شدمنظور
10هرمرتبطوربهآبیاريعملیاتماند.باقیبوتهیکتنها
کلیه مراحل کاشت و داشت طبق . گرفتصورتباریکروز

هاي هرز توسط معمول منطقه صورت پذیرفت و مبارزه با علف
پنج بوته تصادفی از وجین دستی در دو مرحله صورت گرفت.

ها انجام نآها بر روي گیريهر الین انتخاب و کلیه اندازه
موسسهدستورالعملبراساسصفت14تحقیقایندرگرفت. 

قرارمطالعهموردو )11(گیرياندازهتوارثیذخایرالمللیبین
تاروزتعداد،تاسلظهورتاروزتعداد: ازعبارتندکهگرفتند
، اصلیباللمحلارتفاعارتفاع بوته، ،فیزیولوژیکیرسیدن

، عمق دانه،باللردیفدردانهتعداددر بالل،دانهردیفتعداد
مقاومت،دانهرطوبتدرصد ، باللچوبدرصد، وزن هزار دانه

دانهعملکردوبوته کیفیت، بیماريبهگی، مقاومتخوابیدبه
تجزیهشامل آمار توصیفی،شدهانجامآماريهايتجزیه

از.بودهاعاملبهخوشه اي و تجزیههمبستگی، تجزیه
به اقلیدسیفاصلهو معیار1اي به روش واردخوشهتجزیه

بررسی و هاي موردمنظور تعیین خویشاوندي ژنوتیپ
براي استفاده شد. آنها براساس صفات مهم زراعیبندي گروه

گسیختگیبیشترینهاي از روشمناسبتعیین تعداد کالستر
ومتوالیادغامفاصلهدواختالفدرناگهانیتغییراساسبر

و صحت آنها با تابع استفاده گردیدریشه دوم تعداد افراد
ستر تشخیص مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت تعداد کال

روشازاستفادهباهاعاملبهتجزیهمناسب تعیین گردید. 
عاملرويوریماکسچرخشواصلیهايمولفهبهتجزیه
افزار نرمکلیه محاسبات با استفاده از انجام گرفت. موقت

SAS ver. .SPSS verافزار و نرم)22(9.2 انجام )23(22
گردید.

نتایج و بحث
آمار توصیفی

ضریبومعیارانحراف، میانگین، حداکثر، حداقلمقادیر
آورده1جدولدربررسیموردصفاتبرايفنوتیپیتغییرات

، ارزیابیموردصفاتکلیهنظراز1جدولطبق. استشده
میاندر. شدمشاهدههاژنوتیپمیاندرتوجهیقابلتنوع

صفات بهفنوتیپی مربوطتنوعمیزانبیشترینمختلفصفات
مقاومت به خوابیدگی، مقاومت به بیماري و عملکرد دانه به 

درصد بود. بنابراین در 88/20و 3/21، 61/41ترتیب با مقدار 
توان گفت که منابع ژنتیکی خوبی براي مورد این صفات می

هاي اصالحی ذرت براي بهبود این صفات در برنامهاستفاده
وترینوجود دارد. از نظر تعداد روز تا رسیدن بین زودرس

1- Ward’s method
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کمترینکهداشتوجوداختالفروز8ژنوتیپتریندیررس
ضریب . بودداراراصفاتبینشدهمحاسبهتنوعدرصد

درصد براي صفات مختلف متغیر 61/41تا 1/1تغیرات بین 
تنی بین 4/15مچنین براي صفت عملکرد یک اختالف بود. ه

) وجود 2/21) و بیشترین عملکرد (9/5کمترین عملکرد (
دهنده تنوع باالیی براي این صفت در بین داشت که نشان

توان از آن در هاي مورد مطالعه هست که میالین

نیز )10(همکارانوهاي اصالحی استفاده نمود. هارادابرنامه
هادانهکلوزنوباللدردانهتعدادصفاتگزارش کردند که

همچنین. دارندرافنوتیپیتغییراتضریبباالترینگیاهدر
تعداددانه،عملکردصفاتکهدادنشاننیز)15(پورخدارحم

تغیراتضریببیشترینباللدردانهتعدادوردیفدردانه
.دادندرا نشانفنوتیپی

صفات مورد مطالعهتوصیفیهايآماره- 1جدول
Table 1. Descriptive statistics of studied traits

صفات هدامن مینیمم ماگزیمم میانگین واریانس یب تغیراتضر
تاسل (روز)ظهورتاروز 9 64 73 67/69 09/3 52/2

متر)بوته (سانتیارتفاع 155 166 321 67/220 71/347 45/8
متر)(سانتیمحل باللارتفاع 72 83 155 40/123 95/154 09/10

(روز)رسیدنتاروزتعداد 8 117 125 69/120 77/1 10/1
متر)دانه (میلیعمق 2/4 3/10 14/4 95/11 56/0 27/6
(گرم)دانههزاروزن 163 176 339 73/263 24/1074 43/12

ردیفدردانهتعداد 22 5/30 52/5 68/40 10/15 55/9
باللدردانهردیف 9 12 21 22/16 22/3 06/11

(درصد)دانهرطوبتدرصد 10 8 18 43/11 37/5 28/20
بالل (درصد)چوبدرصد 2/10 01/8 2/18 37/13 64/2 14/12

دانه (تن در هکتار)عملکرد 4/15 9/5 2/21 72/13 21/8 88/20
(مقیاسی)مقاومت به خوابیدگی 2 1 3 27/1 28/0 61/41

مقاومت به بیماري (مقیاسی) 2 1 3 04/1 05/0 30/21
بوته (مقیاسی)کیفیت 7 2 3 71/6 97/0 65/14

ايتجزیه خوشه
متغیرهاي مورد مطالعه به توزیع یک از تبدیل هرازپس 
تجزیه در (استاندارد کردن به روش آماري)،Zنرمال 

بین ژنوتیپ از مربع فاصله جهت تعیین فاصلهاي خوشه
اقلیدوسی و روش وارد استفاده گردید. تجزیه کالستر بر 

هاي اصلی براي تمامی صفات اساس میانگین صفات داده
ورت دندروگرام نشان داده انجام گردید که نتایج آنها به ص

گردد، با مشاهده می1همانگونه که در شکل شده است.
باهاي مورد مطالعه در سه گروه توجه به نقطه برش الین

قرارغیرمشابهگروهیبینومشابهگروهیدرونخصوصیات
4/94تشخیصتابعاساسبربنديگروهصحتکهگرفتند
دومگروهالین،23شاملاولگروه. آمددستبهدرصد
براي. بودالین65شاملسومگروهوالین110شامل
صفت 30نظرازکالسترهاازیکهردادن ارزشنشان
ازمیانگین کالسترهاازانحرافدرصد، شدهگیرياندازه

حديانحرافات تااین).2جدول(شدکل محاسبهمیانگین
لذا. باشدهايدر الینتنوعوجوددهندةنشانتواندمی

قرابت دارايکالسترهاازیکهردرهاي موجودالین

در کالسترهاي موجودهايالینبهنسبتبیشتريژنتیکی
گیريدورگبهنیازصورتدربنابراینمتفاوت هستند،

مختلفکالسترهايدرموجودهايالینبهتوجهباتوانمی
وريرهبهبرايکالستر،هربرايصفاتمیانگینارزشو

استفادهمتجاوزتفکیکوهتروزیسمانندهاییپدیدهازبیشتر
ارتفاعصفاتنظرازوبودالین23شاملاولکالستر.کرد

دانهردیفتعداددانه،هزاروزندانه،عمقبالل،ارتفاعبوته،
رطوبت دانه، درصد چوب بالل و عملکرد دانه درصدبالل،در

میانگینازترینیپاسایر صفاتنظرزاوکلمیانگینازباالتر
الین بود و صفات تعداد 110شامل کالستر دوم.کل بود

روز تا ظهور کاکل، تعداد روز تا رسیدن، وزن هزار دانه، تعداد 
دانه در ردیف، مقاومت به خوابیدگی، مقاومت به بیماري و 
کیفیت و شکل ظاهري بوته ارزشی باالتر از میانگین کل 

الین قرار گرفته بودند و صفات 65ر کالستر سوم داشت. د
تعداد روز تا ظهور کاکل، تعداد دانه در ردیف و درصد چوب 
بالل ارزشی باالتر از میانگین کل داشتند و بقیه صفات 

ارزشی کمتر از میانگین کل به خود اختصاص دادند.
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واردهاي مورد مطالعه به روشتجزیه کالستر الین-1شکل 
Figure 1. Cluster analysis of studied lines based on ward method.
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ارزشمنداول و دوم از نظر اکثر صفاتکالسترهايالین
برايگیريدورگهايبرنامهآنها درازتوانمیوهستند
هاي کالستر همچنین الین.کرداستفادهصفات مذکورانتقال

سوم از لحاظ اینکه صفات ارتفاع بوته و بالل و زمان رسیدن 
هاي اصالحی و تر از میانگین کل دارند در برنامهارزشی پایین

ب به نژادگر گیري براي کاهش این صفات که مطلودورگ
خاوري خراسانی و تواند مورد استفاده قرار گیرند.باشند، میمی

هیبرید ذرت را با استفاده از تجزیه 34نیز )13(همکاران 
ها اي در هفت گروه قرار دادند که هر کدام از گروهخوشه

با )17(محمدي و همکاران داراي یک یا دو زیرگروه بودند. 
وارد،روشبهاستفادهباايخوشهتجزیهاستفاده از 

کردند. تقسیمدستهپنجبهرامطالعهموردهیبریدهاي
برمؤثرصفاتودانهعملکردنظرازسومودومهايخوشه

) دانههزاروزنوبیولوژیکعملکردبرداشت،شاخص(عملکرد
25در تحقیق دیگري نیز .بودندبرخوردارباالتريمیانگیناز

اي در پنج گروه قرار ژنوتیپ ذرت براساس تجزیه خوشه
گرفتند که نتایج نشان داد بیشترین فاصله بین کالستر چهار و 

دهنده تنوع زنتیکی باال بین این دو گروه بود پنج بود و نشان
الین ذرت را با استفاده از 30نیز )3(آزاد و همکاران .)16(

اي در شش گروه تقسیم نمودند و نشان دادند که تجزیه خوشه
کالستر ششم از نظر اکثر صفات اجزاي عملکرد میانگین 

نتایج محققین مختلف باالتري نسبت به میانگین کل دارد.
دستهاي ذرت بهبندي ارقام و الیندر گروهمتفاوتیکامالً
موردصفاتنوعتاکید اهمیتبردالیلیهااینکهآوردند
باشد.مورد بررسی میارقامنوعوارزیابی

هاتجزیه به عامل
ها براي صفات مورد نتایج تجزیه به عامل3جدول 
پنجدر این تجزیه دهد. را نشان میذرت الین198مطالعه در 

ها را توجیه درصد تغییرات کل داده87/65عامل مجموعاً 
، 93/13، 89/14عامل به ترتیب پنجنمودند. میزان واریانس 

خیاط نژاد و باشد. درصد می07/11و 62/12، 37/13
نیز با انجام تجزیه عاملی نشان دادند که پنج )14(همکاران 

نمایند. در درصد از تغییرات داده ها را توجیه می82/96عامل 
الین 144عه دیگر نیز با انجام تجزیه عاملی بر روي مطال

درصد از 3/78صفت کمی، پنج عامل حدود 17ذرت و 
عامل اول با بیشترین سهم در . )6(تغییرات را توجیه نمودند 

رطوبت دانه، وزن هزار دانه، درصدعمقتوجیه تغییرات صفات 
باشد و ضرایب عاملی صفات مثبت و دانه و عملکرد دانه می

و این بدان معنی است که صفات مذکور نقش موثري بودباال 
ها باعث در افزایش عملکرد دانه دارند و انتخاب از طریق آن

گردد و به همین خاطر این افزایش و بهبود عملکرد دانه می
گذاري گردید. نامعامل تحت عنوان عامل اجزاي عملکرد 

مقاومت با صفات منفیعامل دوم داراي ضرایب عاملی باال و 
و ضرایب عاملی مثبت و مقاومت به بیماريو به خوابیدگی

د. ظاهر گیاه نامیده شبود و عامل باال با صفت کیفیت بوته 
ارتفاع بوته و ارتفاع عامل سوم هم داراي ضرایب باالیی با 

عامل چهارم داراي شد. ل نامیدهطوو عامل محل بالل داشت
باال و مثبتی با صفات تعداد روز تا ظهور تاسل و تعداد ضریب

در عامل روز تا رسیدن داشت و عامل دوره رشد نامیده گردید. 
پنج هم ضرایب عاملی صفت تعداد ردیف دانه در بالل مثبت 
و باال و ضریب عاملی درصد چوب بالل منفی و باال بود و 

گذاري گردید. به طور کلی از نتایج بالل نامعامل شکل 
شود که صفات اجزاي عملکرد و حاصله چنین استنباط می

هاي توانند شاخصهمچنین صفات مربوط به ظاهر گیاه می
هاي ذرت به حساب آیند. و اصالح ژنوتیپمهمی براي ارزیابی 

همیت خاص در اگیري صفت یا سهولت تشخیص یا اندازه
باشد. به طوري که این صفات بایستی نژادي میهاي بهبرنامه

به طور مستقیم در مزرعه قابل تشخیص بوده و باعث سهولت 
در گزینش و افزایش کارایی آن گردد.

هاي با امتیاز باال ها و انتخاب الینبندي الینجهت گروه
ها در پالت دو و بر اساس دو عامل اول، از پراکنش الین

آن متعلق به عامل اجزاي Xودار بعدي استفاده شد که نم
آن متعلق به عامل ظاهر گیاه است که در Yعملکرد و نمودار

نشان داده شده است.2شکل 

ذرتمختلفصفاتبرايهاگروهکلمیانگینازانحرافدرصدومیانگین- 2دولج
Table 2. The mean and standard deviation of the mean of all the groups for different traits in maize

صفات گروه اول انحرافدرصد گروه دوم انحرافدرصد گروه سوم انحرافدرصد
تاسل (روز)ظهورتاروز 23/68 06/2- 24/70 82/0 71 91/1

متر)بوته (سانتیارتفاع 54/233 83/5 03/217 65/1- 74/201 58/8-
متر)(سانتیمحل باللارتفاع 02/132 98/6 5/120 35/2- 91/112 5/8-

(روز)رسیدنتاروزتعداد 34/120 29/0- 03/121 28/0 04/120 53/0-
متر)دانه (میلیعمق 43/12 04/4 78/11 41/1- 39/11 68/4-
(گرم)دانههزاروزن 94/271 11/3 65/266 11/1 52/226 11/14-

ردیفدردانهتعداد 98/39 71/1- 01/41 82/0 04/41 9/0
باللدردانهردیف 40/17 29/7 59/15 86/3- 87/15 14/2-

(درصد)دانهرطوبتدرصد 77/12 72/11 92/10 47/4- 09/10 74/11-
بالل (درصد)چوبدرصد 64/13 98/1 14/13 73/1- 73/13 69/2

دانه (تن در هکتار)عملکرد 17/15 59/10 7/13 14/0- 71/9 23/29-
(مقیاسی)مقاومت به خوابیدگی 23/1 91/2- 15/1 93/8- 91/1 9/50

مقاومت به بیماري (مقیاسی) 1 88/3- 1 88/3- 35/1 55/29
بوته (مقیاسی)کیفیت 71/6 07/0- 7 29/4 35/5 33/20-
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دوم در تجزیه عاملیواولها براساس دو عاملپراکنش الینيبعددونمودار-2شکل 
Figure 2. Distribution of two-dimensional graph of lines based on first and second factors of factor analysis

گرفتند.ها در پنج گروه قرار براساس این دو عامل الین
منظوربهايخوشههتجزیوهاعاملتجزیهازحاصلنتایج
داشت و همدیگر را تا حدودي مطابقتهاجمعیتبنديگروه

تایید نمودند. دلیل تطابق کم به خاطر این است که تجزیه 
بندي اي از صدرصد اطالعات استفاده نموده و گروهخوشه

درصد از 29دهد ولی دو عامل اول در حدود انجام می
کار بردند. ها بهدي جمعیتبنگروهاطالعات و تغییرات را براي 

)19(و همچنین رحیمی و همکاران)9(احتشامی و همکاران 
اي مناسب تر نیز نشان دادند که گروه بندي با تجزیه خوشه

کند در هست چرا که از تمام اطالعات صفات استفاده می
بندي تنهاگروهمعیارعاملیزیهتجروشحالی که در

درکهپالت استبايدهندهتشکیلعواملاهمیتاساسبر

برايشدهضرایب مشخصبهتوجهبانیزهاعاملاینخود
توان گفت با توجه به نتایج میگیرد. میصورتصفتهر

زمانی که دو عامل اول درصد باالیی از تغییرات را توجیه 
بندي استفاده شوند و در غیر از این اي گروهتوانند برنمایند می

بندي استفاده اي براي گروهصورت بهتر است از تجزیه خوشه
بندي انجام شده و نمود تا بر اساس صدرصد تغییرات گروه

نتایج بهتري به دست آید.
توان استنباط نمود که براي گزینش نتایج میمجموعاز 

هاي مناسب و بردن الیندر بین تعداد زیادي الین و انتخاب 
اي انجام تواند براساس تجزیه خوشههاي بعد میآنها به نسل

گیرد چرا که تجزیه خوشه اي از اطالعات تمام صفات براي 
هایی که از نظر همه صفات بندي استفاده نموده و الینگروه

صفاتکلیهبرايهاعاملبهتجزیهنتایج- 3جدول
Table 3. Results of factor analysis for all traits

صفات 1عامل  2عامل 3عامل 4عامل 5عامل اشتراكمیزان
تاسل (روز)ظهورتاروز 168/0- 147/0- 183/0- 610/0 342/0- 573/0

متر)بوته (سانتیارتفاع 111/0 156/0 870/0 107/0- 045/0- 808/0
متر)(سانتیمحل باللارتفاع 171/0 106/0 869/0 063/0- 029/0 801/0

(روز)رسیدنتاروزتعداد 082/0 205/0 046/0 669/0 157/0 524/0
متر)دانه (میلیعمق 702/0 040/0 119/0 431/0- 183/0 728/0
(گرم)دانههزاروزن 850/0 141/0 018/0 198/0 099/0 791/0

ردیفدردانهتعداد 138/0- 056/0- 175/0 081/0 797/0 695/0
باللدردانهردیف 015/0- 099/0 124/0 739/0- 291/0- 656/0

درصد)(دانهرطوبتدرصد 782/0 048/0- 243/0 013/0- 215/0- 719/0
بالل (درصد)چوبدرصد 158/0- 123/0- 278/0 105/0- 681/0- 592/0

دانه (تن در هکتار)عملکرد 560/0 292/0 282/0 305/0- 128/0 588/0
(مقیاسی)مقاومت به خوابیدگی 108/0- 743/0- 066/0- 035/0- 074/0 575/0

ي (مقیاسی)مقاومت به بیمار 154/0 722/0- 007/0 044/0 033/0 548/0
بوته (مقیاسی)کیفیت 128/0 641/0 206/0 214/0 327/0 623/0

درصد واریانس 89/14 93/13 37/13 62/12 07/11  --------
درصد واریانس تجمعی 89/14 82/28 19/42 81/54 87/65  -----
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دهد. در نهایت با بررسی مشابه باشند در یک گروه قرار می
روه و اختالف میانگین هر صفت از میانگین صفات هر گ

هایی که میانگین بهتري توان گروهها، میمیانگین کل الین
بسته به نوع صفت از میانگین کل را داشته باشند انتخاب نمود 

هاي آن گروه را به نسل بعد برد و بدین ترتیب در هر و الین
ه هاي با کیفیت پایین اجتناب نمود. با توجنسل از انتخاب بوته

هاي گروه اول و دوم که درصد انحراف از به نتایج الین
میانگین اکثر صفات آن از میانگین کل بیشتر بود، این 

ها انتخاب شدند تا در نسل بعد با استفاده از تجزیه الین الین
پذیري آنها ارزیابی شده و بتوان در در تستر قابلیت ترکیب

قرار گیرند.هاي به نژادي ذرت مورد استفاده برنامه
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The use of Cluster Analysis for Best Lines Selection in Maize at S6 Generation

Farhad Sadeghi1 and Mehdi Rahimi2

Abstract
In order to obtain pure lines of corn for direct sowing or their usage in crossing, it is

necessary to provide pure genotypes. This experiment was carried out by the use of individual
selection breeding method and the 198 S6 lines of maize were evaluated in 2007and 14 traits
were measured on them. The results of descriptive statistics showed considerable variation
among genotypes. The maximum amount of phenotypic variation among different traits related
to lodging resistance, disease resistance and grain yield traits with a value of 41.61, 21.3 and
20.88 percent, respectively. Cluster analysis by Ward’s minimum variance, clustered lines into
three groups and the Percentage of grouping accuracy was 94.4 with discrimination function
analysis. The first group consists of 23 lines, the second group included 110 line and the third
group involved 65 line. The traits mean of lines at the first and second cluster were higher than
traits mean of total lines and selected the lines of these two groups and were taken to the next
generation that combining ability are evaluated through line × tester analysis. Also the lines of
these two groups due to high value of yield and other traits can be used in hybridization
programs. Also, factor analysis based on principal components after varimax rotation showed
that 65.87 percent of total variations between genotypes were determined by five independent
factors. According to the first two factors, the lines were divided into five groups. The result of
factor analysis and cluster analysis to classify lines partially matched and confirmed each other.
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