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چکیده
پالسم معتدله در افزایش پایه ژنتیکی ژرمهاآنکارگیريهبو بودهترین منبع ژنتیکی در جهان پالسم ذرت سیمیت متنوعژرم

گري منابع برتر و هاي غربالرو، بهبود کارایی روشهاي بزرگ پیشهموار یکی از چالش. امادر حال افزایش استبه سرعت ذرت 
تعداد چنین همو معتدله مناطقمنظور انتخاب تستر مناسبدر همین راستا، این تحقیق به.خارجی استهايپالسممناسب از ژرم

اي سیمیت انجام گرفت. بدین اي و نیمه حارهطق حارهمناهايهاي استخراجی از ژرم پالسمگري الینجهت غربالآنمناسب 
تالقیتپالسم ذرت سیمیالین استخراجی از ژرمسیزده ) ذرت با MO17 ،K18 ،A679 ،K166Bچهار تستر مناطق معتدله (منظور 

.شدندمغان بررسی هاي کامل تصادفی در سه تکرار در حاصله به همراه دو هیبرید شاهد در قالب طرح بلوكتالقی52داده شد و 
اي و نیمه مناطق حارهذرت هاي پالسماز ژرماستخراجی 7و 5، 3هاي شماره امکان استفاده مستقیم از الیننتایج حاکی از 

قدرت K166Bچنین بررسی کارایی تسترهاي مناطق معتدله ذرت نشان داد تستر هم.بودعملکرد دانهدر اصالح اي سیمیتحاره
اي اي و نیمه حارهمناطق حارهذرتهايپالسماز ژرمهاي استخراجی هاي برتر از میان الینر گزینش الینتفکیک باالیی د

یک تستر توانایی تفکیک کارگیري هببر این، قدرت تفکیک نسبتاً خوبی داشتند. عالوهA679و MO17داشته و تسترهاي سیمیت
زمان خطر عدم انتخاب یک الین برتر را به میزان طور همد استفاده از دو تستر بهدارا بوده هر چنراها)ها برتر (نه همه آنالین

. دادزیادي کاهش 

پذیري خصوصیترکیب، عمومیپذیريترکیبگزینش تستر، :کلیديیهاهواژ

مقدمه
Zea maysذرت ( L. ( میلیون و یکبا سطح زیر کشت

درجه 42جهان از ر محدوده وسیعی از د)1(هزار هکتار851
درجه عرض شمالی در شرایط اقلیمی 50عرض جنوبی تا 

بسیار متنوع از نظر دما، طول روز، میزان بارندگی و سایر 
رغم پراکنش زیاد علی. )10(شودمیکاشته پارامترهاي اقلیمی

، ايگروه عمده حارهسهبه ، ذرت کاري جهانمناطق ذرت
مورد هايذرتشود.میبندي طبقهو معتدله اينیمه حاره

30درجه شمالی تا 30کشت در محدوده عرض جغرافیائی 
در مورد کشتهاي اي و ذرتهاي حارهدرجه جنوبی به ذرت

درجه شمالی و جنوبی به 34باالتر از جغرافیائی هايعرض
گروه هاي مورد کشت در بین این دوهاي معتدله و ذرتذرت

با این حال، . )12(هستنداي موسومحارهنیمههايذرتبه
در مورد عرض جغرافیایی مناطق ذرت اختالف نظر زیادي 

یک سیستم جهانی قابل براي داشته و کاري دنیا وجود 
. بندي مناطق ذرت کاري دنیا تا به حال ارایه نشده استگروه

یک از این مناطق به ویژه از هاي اقلیمی حاکم در هرویژگی
ماي روزانه در طول دوره فصل نظر طول روز، میانگین د

زراعی باعث عدم سازگاري و اختالل در رشد و نمو این ژرم
طوري این مسئله باعث گردد بهها در اقلیم دیگر میپالسم

ها از یکدیگر و به عبارت دیگر پالسمجدا ماندن این ژرم
هاي پالسمها به ویژه در مورد ژرمفاصله ژنتیکی بین آن

کاري ایران با مناطق ذرت). 6(ه گردیده استاي و معتدلحاره
تا 25جغرافیایی عرضدر محدوده کشور توجه به قرارگیري

قسمت ولی،اي بودهدرجه شمالی، معتدله و نیمه حاره42
اي دانهذرت .باشدمیمعتدله کشور مناطق ذرت کاري اعظم

شود و کشت میکشورهکتار از اراضی هزار 185در بیش از 

). در حالی 2(باشدمیلیون تن می85/1ساالنه آن حدود تولید 
تنمیلیون5حدود ايدانهذرتبهکشورساالنهکه نیاز

ایران را درصدي این محصول،37ضریب خودکفایی .باشدمی
نموده است عنوان یکی از کشورهاي عمده وارد کننده ذرتبه
7/3(ذرت دانهتن میلیون و نیم سه کردنکه با واردطوريبه

در ، ایران 2014در سال درصد از کل واردات جهانی ذرت)
داشته استرا هشتمذرت جایگاه واردکننده بین کشورهاي

افزایش میزان تولید ذرت در ، یچنین شرایطدربنابراین . )3(
کشور از طریق افزایش عملکرد در واحد سطح ضروري و 

صالحی دیگر افزایش عملکرد و یا هر برنامه احیاتی است.
با این حال، . باشدمیو قويژرم پالسم متنوعوجود نیازمند 

و از یک طرف عدم سابقه کشت طوالنی ذرت در کشور 
محدود و موجودبرداري مداوم از منابع ژنتیکی بهرهاستفاده و 

به ذرتنژادي تولید هیبریدهاي تجاريهاي بهشدن برنامه
ب کاهش تنوع و پایه ، موجاز طرف دیگرالینمحدودتعداد

مشخص شده کشور شده است.پالسم ذرت در ژنتیکی ژرم
طبیعتاً،اي مکزیک بودهخاستگاه ذرت نواحی حارهکه است

وجود دارداي هاي نواحی حارهذرتژرم پالسم تنوع زیادي در 
کارهاي ممکن در جهت تقویت ژرم پس یکی از راه.)10(

ذرتهاي از ژرم پالسماستفاده تواند میپالسم ذرت کشور 
امروزه با محدود شدن پایه باشد.اياي و نیمه حارهحاره

نژادي ذرت بههايپالسم مورد استفاده در برنامهژنتیکی ژرم
مناطق معتدله، توجه و گرایش شدیدي جهت استفاده از ژرم

اي وجود دارد. پالسم مناطق حارهپالسم خارجی به ویژه ژرم
ترین منبع ژنتیکی در جهان میت متنوعپالسم ذرت سیژرم

پالسم معتدله است و کاربرد آن در افزایش پایه ژنتیکی ژرم
سیمیت داینبرهايالین). 7،8،20(ذرت در حال افزایش است

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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86........................................................................... اياي و نیمه حارهمناطق حارههايگري ژرم پالسمدر غربالمناطق معتدلهذرت تسترهاي ارزیابی کارایی

هايدرجه باالیی از تنوع ژنتیکی در مقایسه الینداراي
در مناطق معتدله و حتی در ). 18(مناطق معتدله ذرت هستند

تحقیقاتی بر روي استفاده از هاياي، اکثر برنامهارهمناطق ح
متمرکز هاپالسمها و شناسایی منابع از این ژرمپالسماین ژرم

پالسم در عدم سازگاري این ژرم). 6،9،20،24(شده است
مواد در این مشکالت زیادي را در استفاده از ،مناطق معتدله

فاده در مورد استهايجهت افزایش پایه ژنتیکی ذرت
اصالح ذرت در مناطق معتدله ایجاد کرده است. هايبرنامه

اي افزایش بیش از اندازه ارتفاع بوته و بالل، سیستم ریشه
ضعیف، کیفیت پایین ساقه و در نتیجه خوابیدگی بوته، تاخیر 

عدم ظهور آن و در نتیجه عقیمی، از در ظهور کاکل و بعضاً
اي و نیمه ق حارهپالسم مناطعمده مشکالت کشت ژرم

عدم سازگاري اصلی مشکل . اي در مناطق معتدله استحاره
اي در مناطق معتدله را ناشی از اي و نیمه حارهپالسم حارهژرم

با توجه به این ).6(باشدمیطول روز بلند مناطق معتدله 
در هاپالسممشکالت، گزینش براي بهبود سازگاري این ژرم

گوسنارد و اطق معتدله ضروري است.شرایط روزهاي بلند من
اي با معتدله را در بهبود هاي ذرت حاره) تالقی11همکاران (

پالسم ذرت ژرمنیز در چین .بکار بردندعملکرد ذرت اروپا 
اي زیادي در برنامه اصالح ذرت وارد شده اي و نیمه حارهحاره
پذیري و پتانسیل بطور وسیعی از نظر سازگاري، ترکیو به

پالسم برگزیده چین و تیکی در توسعه پایه ژنتیکی ژرمژن
بندي هتروتیکی مورد مطالعه قرار گرفته استهوگر

خارجی و یا هر هايتعداد اینبرید الینوقتی که).4،7،8،18(
تواند از عهده به نژادگر ذرت نمی.ماده ژنتیکی زیاد است

د تستر براي تواند از تعداد زیادیالل برآید و یا نمیهايتالقی
استفاده خارجی استخراجی از ژرم پالسم هايگري الینغربال

40پذیري ) در بررسی ترکیب13نماید. هولند و گودمن (
پالسم آمریکاي التین با دو تستر محلی معتدله آمریکا ژرم

ناتنی هايدار بین عملکرد خانوادههمبستگی بسیار معنی
گیري نمودند کهنتیجهدو تستر را بدست آوردند وحاصل از

توان با یک تستر ارزیابی مقدماتی براي تعداد زیاد مواد می
) با استفاده از مدل 17ژنتیکی انجام داد. لی و همکاران (

جمعیت سیمیت را با چهار تستر 27تعداد تستر×تالقی الین
ها اعی در تالقیرتالقی دادند و با مطالعه هفت صفت زمعتدله 

د که همبستگی باالیی بین تستر از نظر هر مشاهده نمودن
) با انجام 20هفت صفت وجود دارد. نیلسون و گودمن (

گروه گري گسترده بر روي مواد ژنتیکی برگزیده از دوغربال
هتروتیک مهم آمریکا، اعالم نمودند یک تستر توانایی حذف 

باشد. فان و میتعداد زیادي از مواد ژنتیکی ضعیف را دارا 
از الین استخراجی 25) در مناطق معتدله چین 9ن (همکارا

در اي سیمیت اي و نیمه حارههاي مناطق حارهپالسمژرم
و تالقی با چهار تستر مناطق معتدله مورد ارزیابی قرار دادند

ها برتر دارا یک تستر توانایی تفکیک الیناعالم نمودند که 
هايالیناستفاده از دو تستر باعث انتخاب همه ولیبوده 
پالسم ژرمکه مشخص شده است رغم اینعلیگردد.میبرتر 

براي تولیدي توسط سیمیتايحارهو نیمهايحارهذرت 
.پالسم مناطق معتدله مفید و سودمفید استتقویت منابع ژرم

هاي اصالحی و تولید هیبرید ذرت کشور، در برنامهبا این حال 

و چه تعداد تستر مناطق هاي از قبیل کدام نوع تستربه پرسش
هاي استخراجی از ژرم گري تعداد زیاد الینمعتدله براي غربال

اي سیمیت نیاز هست، اي و نیمه حارهمناطق حارههايپالسم
هاي براي پرسشمناسب پاسخ است. یافتن شدهپاسخی ارایه ن

گري هاي غربالتواند منجر به بهبود کارایی روشمیفوق 
بنابراین، .گرددهاي خارجی پالسماسب از ژرممنابع برتر و من
منظور انتخاب تستر مناسب از ذرت مناطق این بررسی به
گري چنین تعداد مناسب آن جهت غربالمعتدله و هم

اي و مناطق حارهذرتهايهاي استخراجی از ژرم پالسمالین
اي سیمیت انجام گرفت.نیمه حاره

هامواد و روش
در ایستگاه مرکز 1392سال فصل زراعی درین پژوهش ا

ترین نقطه استان تحقیقات کشاورزي مغان واقع در شمالی
درجه و 47دقیقه عرض شمالی و 41درجه و 39اردبیل (بین 

متر از سطح دریاي 50تا 45دقیقه طول شرقی و ارتفاع 32
آزاد) اجراء شد. دشت مغان به علت شرایط توپوگرافی خاص، 

ب و هواي مغایر با سایر مناطق آذربایجان و حتی اصوالً آ
اساس آمار آب و هوایی ایستگاه نواحی جنوبی آن دارد. بر

آباد، این منطقه جزء اقلیم نیمههواشناسی سینوپتیک پارس
هايي مالیم و تابستانهابیابانی خفیف بوده و داراي زمستان

و دي و هاي سال ترین ماهباشد. تیر و مرداد گرمگرم می
هاي سال است. متوسط بارندگی در فصل بهمن سردترین ماه

متر میلی32و تابستان 5/106، بهار 82، زمستان 5/78پاییز 
ترین میزان بارندگی طبق آمار هواشناسی پارس باشد. بیشمی

ساله 25باشد. طبق آمار آباد از فروردین تا آخر خرداد می
متر و متوسط تبخیر لیمی2/271آباد متوسط بارندگی پارس

این . )21،23(متر گزارش شده استمیلی5/1486ساالنه 
بندي سیمیت مشابه مناطق معتدله اساس طبقهمنطقه بر

سازگارذرتهايبراي استخراج الینباشد. میدنیا کاري ذرت
پالسم مورد استفاده در سال ژرممنابع پالسم سیمیت،ژرماز 

اصالح و تهیه نهال بذر در توسط موسسه تحقیقات1381
المللی از سیمیت دریافت گردید و سپس قالب آزمایشات بین

محل موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال بذر کرج، در
معتدله هايطور مستقیم و یا پس از تالقی اولیه با الینبه

یم معتدله) در طی لتر به اقمنظور القاي سازگاري بیش(به
استخراج یق خودگشنی و گزینش اقدام بهاز طر،بعدهايسال
الین13تعداد سازگار گردید. در نتیجه این فرایندهايالین

برتر شناسایی و استخراج شد. در مرحله بعدي بایستی قابلیت 
مناطق در تالقی با منابع موجود و سازگارهاترکیب این الین

، MO17معتدله مشخص شوند. بدین منظور چهار الین (
K18 ،A679 ،K166B(مدل تالقی عنوان تستر بر اساسبه
پالسم ذرت سیمیت ژرمالین استخراجی از 13تستر با× الین

هیبرید از این تالقی بدست 52تالقی داده شدند و در نتیجه 
شور کراپ، از گروه لنکسترK18و MO17هايالینآمد. 

از گروه K166Bدنت و الینیللواز گروه ریدA679الین 
52معتدله سیمیت در شرایط ایران هستند.غیرذخایر توارثی

به همراه دو هیبرید شاهد و پرهاهیبرید حاصل از تالقی
در قالب طرح )704و 705هايمحصول (سینگل کراس
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هوایی منطقه مغاندر شرایط آب وکامل تصادفی هايبلوك
دو خطمورد ارزیابی قرار گرفتند. هر کرت آزمایشی شامل 

متر بود که در 48/6متر و به طول سانتی75به فاصله کاشت 
به کپه36روي هرخط جهت اطمینان از سبز شدن دو بذر در 

متر به صورت دستی کاشته شد. پس از تنک سانتی18فاصله 
روز بعد از کاشت) فقط 18برگی (حدود 5-4کردن در مرحله 
س تراکم بر این اساکهنگه داشته شدکپهیک بوته در هر 
هايهزار بوته در هکتار بود. مبارزه با علف74کشت در حدود 

هرز به صورت وجین دستی و در دو نوبت انجام گردید. براي 
مبارزه با آفات از جمله آگروتیس، پیرائوستا، هلیوتیس و 
کارادرینا و نیز کنه از سموم توصیه شده توسط کارشناسان 

ي هابرداشت کلیه مراقبتآفات استفاده شد. از زمان کاشت تا
هرز، کودهی و هاي، مبارزه با علفاز قبیل آبیاريزراعی الزم

غیره به عمل آمد. میزان کود مصرفی بر اساس آزمون خاك 
کیلوگرم فسفات 300که، طوريمحل آزمایش تعیین گردید. به

کیلوگرم 300کیلوگرم کود اوره قبل از کاشت و 100آمونیم و 
ورت سرك مصرف شد. صفات مورد بررسی اوره نیز به ص

هاي دو خط وسط بعد از حذف بوتهشامل عملکرد دانه (بالل
005/0اي هر خط برداشت و با ترازوي حساس حاشیههاي

وتوزین گردید، سپس عملکرد بالل با درصد چوب بالل
درصد تصحیح شد و میزان عملکرد دانه در هکتار 14رطوبت 

ردید)، تعداد ردیف دانه در بالل، (تن در هکتار) مشخص گ

تعداد دانه در هر ردیف بالل، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، 
تعداد روز ظهور کاکل،تا از سبز شدن تعداد روز ارتفاع بالل، 

سبز (تعداد روز از زمان فیزیولوژیکنتا رسیداز سبز شدن 
هاي دو خط وسط هر درصد بوته50تا زمانی که در شدن

ي محافظ بالل، خشک هاي پایین بالل و برگهاگکرت، بر
عنوان تعداد روز تا رسیدگی نیز زرد شدند بههاو بقیه برگ

فیزیولوژیکی در نظر گرفته شد. در این زمان عالوه بر عالیم 
و تعداد روز از شود)میباال، در نوك دانه الیه سیاه نیز تشکیل 

.بودندظهور کاکل تا رسیدن فیزیولوژیک
:)14(بر اساس مدل زیر انجام تعیین شدتستر× یه الین تجز

ijkkijjiijk rsggY  
در تکرار i×jاندازه صفت براي تالقی Yijkکه در این مدل 

k باشد. میامµ ،میانگین جمعیتgi پذیري عمومی ترکیباثر
ام، jپذیري عمومی براي تستر ترکیبgjام، اثر iبراي الین 

Sij ري خصوصی براي تالقی پذیترکیباثرi×j ،امrk اثر
ام است. براي تجزیه kijخطاي مربوط به فرد εijتکرار و 

ها به اجزا تشکیل دهنده از روش پیشنهادي واریانس تالقی
پذیري اثر ترکیبهمچنین ) استفاده گردید. 14کمپتورن (

آزمون اثرات برآورد و )SCA(یخصوص،)GCA(عمومی
ها و تسترها با استفاده صوصی الینپذیري عمومی و خترکیب

باها تجزیه آماري داده). 5(صورت گرفتtاز آزمون 
).18،16(صورت گرفتSPSSو SASافزارهاي نرم

تستر×والدینی ذرت استفاده شده در برنامه تالقی بر اساس مدل الینهاياسامی الین- 1جدول 
Table 1. The name of maize parent lines hybridized in this research based on line×tester model

هایا اسامی الینهاپدیگري الینکدشماره
1L14-CHTSEY,2002/1389/9=1390/13

2L24-CHTSEY,2002/1389/19=1390/21

3L37-CHTSEY,2002/1389/33=1390/33

4L47-CHTSEY,2002/1389/35=1390/37

5L5K18×2-CHTHIY,2002/1389/59=1390/73

6L6K18×2-CHTHIY,2002/1389/59=1390/73

7L7XT03

8L84-CHTSEY, 2002/1390/5

9L94-CHTSEY, 2002/1390/9

10L107-CHTSEY, 2002/1390/41

11L1120-CHTSEY,2002/1390/45

12L1220-CHTSEY,2002/1390/53

13L13MO17 × 6-CHTHEY, 2002/1390/69

14T1MO17(tester)

15T2K18(tester)

16T3A679(tester)

17T4K166B(tester)

ثایچ و بحنت
از نظر صفات عملکرد دانه، هااختالف هیبریدها و تالقی

تعداد ردیف دانه، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه، ارتفاع 
تا ظهور کاکل، تعداد روز از ظهور روزتعدادبوته، ارتفاع بالل، 

کاکل تا رسیدن فیزیولوژیک و تعداد روز تا رسیدن 
ها، شرایط تالقیشدن اثردار معنی.ودبدار معنیفیزیولوژیک

تستر و تجزیه اثر تالقی به × براي انجام تجزیه الینرا الزم 

تستر) براي × اجزاي آن (اثر الین، اثر تستر و اثر متقابل الین 
پذیري واریانس ترکیب. مهیا نمودصفات عملکرد دانه و سایر 

صفات در سایربراي عملکرد دانه و و تسترها هاالینعمومی 
دار دار بود. اختالف معنیدرصد معنییکسطح احتمال 

دهنده وجودنشانها ها و بین الینمشاهده شده بین تستر
و سایر صفات نقش اثرات افزایشی ژنی در کنترل عملکرد دانه 

بود.
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88........................................................................... اياي و نیمه حارهمناطق حارههايگري ژرم پالسمدر غربالمناطق معتدلهذرت تسترهاي ارزیابی کارایی

زراعیو سایر صفات براي عملکرد دانه ذرتتستر ×میانگین مربعات تجزیه واریانس الین - 2جدول
Table 2. Mean squares of the line × tester analysis  for grain yield and some agronomic traits

تکرارصفات / منابع تغییرات 
)2(

هاتالقی
)51(

TGCA
)3(

LGCA
)12(

T × L, SCA
)36(

خطا
)102(

04/677/3عملکرد دانه **76/23 **۰۵/۷ **01/1 **60/0
06/1241/6در باللدانهیفتعداد رد **80/49 **01/11 **26/1 **53/0

61/3533/24باللدر ردیفتعداد دانه **61/142 **48/37 **09/10 **54/4
5/312902/735دانهوزن هزار **92/813 **9/767 **47/717 **28/285
39/60714/433بوتهارتفاع **32/1836 **1060**24/107 *45/65

23/97618/287باللاعارتف **76/922 **5/742 **43/82 **64/42
72/5600/16تعداد روز از سبز شدن تا ظهور کاکل **07/36 **19/44 **94/4 **40/2

70/1230/15تعداد روز از ظهور کاکل تا رسیدن فیزیولوژیک **00/55 **38/31 **63/6 ns71/5
83/1597/9تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیک **84/20 **51/18 **21/6 ns98/4

پذیري : ترکیبTGCA،داردرصد و غیر معنی5درصد، 1دار در سطح احتمال : به ترتیب معنیnsو*، **باشد.میاعداد داخل پرانتز نشان دهنده درجه آزادي منبع تغییر مربوطه 
اثر متقابل الین در تستر.یا پذیري خصوصی : ترکیبT × L, SCA،هااثر الینها یا پذیري عمومی الین: ترکیبLGCAعمومی تسترها یا اثر تسترها، 

پذیري ( واریانس ترکیبتستر× میانگین مربعات الین 
و سایر صفات به جز صفات نیز براي عملکرد دانه خصوصی)

تعداد روز از ظهور کاکل تا رسیدن فیزیولوژیک و تعداد روز تا 
دار بودن ). معنی2(جدولدار بودنیمعرسیدن فیزیولوژیک

تستر نشان دهنده واکنش متفاوت × میانگین مربعات الین 
تواند ناشی میهاي مختلف است که ها در ترکیب با تسترالین

ها در ترکیب با تسترها از نظر قدرت از واکنش متفاوت الین
چنین حاکی از تنوع بین الین و تسترها انتقال صفات باشد. هم

هاي مناسب جهت استفاده در باشد که امکان گزینش الینمی
دار بودن دهد. همچنین معنیمیبرنامه تولید هیبرید را افزایش 

تستر حاکی از نقش اثر غالبیت و × میانگین مربعات الین 
. )5(و سایر صفات بود افزایشی در کنترل عملکرد دانه غیر

و یافزایششود هر دو اثرمیگیري بنابراین چنین نتیجه
و سایر صفات مورد مطالعه افزایشی در کنترل عملکرد دانه غیر

در هاژناثر افزایشی و غیر افزایشیهر دو ند. نقش شتنقش دا
).15،22،23کنترل عملکرد دانه به کرات گزارش شده است (

هاي تالقینشان داد ها تالقیمقایسه میانگین عملکرد دانه
89/10، 91/10، 19/11ترتیب با به 23و 28، 26، 19شماره

ي باالتري نسبت به دانهعملکرد، تن در هکتار78/10و 
تن در هکتار) 50/10با (704محصول هیبرید شاهد پر

ها با داشتند، هرچند این اختالف از آماري نبود و این تالقی
هاي مادري اینیک گروه قرار گرفتند. الینرقم شاهد در 

پالسماز ژرماستخراجی 7و 5، 2شماره هايالین،هاتالقی
چنین همبودند. اي سیمیت اي و نیمه حارههاي مناطق حاره

ي بین دو رقم عملکرد دانه،تالقی ایجاد شده52تالقی از 18
تن در هکتار) 50/10(704تن در هکتار) و 12/9(705شاهد 

، 3، 2، 1هايالینها، تولید نمودند که والد مادري این تالقی
هاي مناطق پالسماز ژرماستخراجی11و 8، 7، 6، 5، 4

این نتایج .)3(جدول بودنداي سیمیتاي و نیمه حارهحاره
اي هاي مناطق حارهپالسمدهد امکان استفاده از ژرمنشان می

در کرد دانه ذرتلبراي اصالح عماي سیمیتو نیمه حاره
پالسم در چین ژرم.معتدله ایران وجود داردمناطق شرایط 

در برنامه اصالح طور گستردهبهاي اي و نیمه حارهحارهذرت 
منظور استخراج و تولید الین بهمناطق معتدله این کشور،ذرت

در .)4،7،8،9،18(استوارد شدهسازگارو هیبریدهاي 
نیز، مطالعات مناطق معتدلهسایرذرتتحقیقاتهايبرنامه

ها پالسماز این ژرمپر پتانسیل ی منابع شناسایزیادي بر روي 
شونده ترکیبمنظور شناسایی به).11،20،24(استمتمرکز 

ها و تسترها برآورد الین)GCA(پذیري عمومیترکیب،برتر
ترکیب پذیري عمومی مثبت K166Bتستر ).4جدول (گردید

داد. میانگین عملکرد دانه دار براي عملکرد دانه نشانو معنی
ژرمهاي استخراجی از حاصله از این تستر با الینهاي قیتال

هاي حاصله از پالسم سیمیت باالتر از میانگین عملکرد تالقی
مثبت GCA، 7و 5، 2،3هاي شمارهها بود. الینسایر تستر

منفی GCA، 13و 12، 10، 9، 8هاي دار و الینمعنی
GCAها نسایر الی.داشتندبراي عملکرد دانهدارمعنی
. بنابراین امکان نشان ندادندي عملکرد دانهابرداريمعنی

در اصالح 7و 5، 2،3هاي شماره استفاده مستقیم از الین
هاي که براي عملکرد در میان الین. ردعملکرد دانه وجود دا

5و 3، 2هاي د الیننشان دادندارمثبت معنیGCA،دانه
نشان دارمثبت معنیGCAیز براي تعداد ردیف دانه در بالل ن

GCAدهی براي تعداد روز تا کاکل5دادند. الین شماره 
تر به عبارت دیگر این الین باعث کوتاهداشت. دارمنفی معنی

6الین شماره گردد.میو زودرسیشدن دوره رشد رویشی
تعداد و براي دار مثبت و معنیGCAبراي تعداد دانه در ردیف 

تعداد روز تا ل تا رسیدن فیزیولوژیک وروز از ظهور کاک
دار داشت. بنابراین و معنیمنفیGCAرسیدن فیزیولوژیک

امکان استفاده مستقیم در اصالح عملکرد دانه از این الین 
براي اهداف خاص 6شماره الینتوان از وجود ندارد، ولی می

در از جمله افزایش تعداد دانه در بالل و زودرسی اصالحی 
نیز فان و همکارانجست.پالسم و یا الین سود ژرماصالح

از استخراجی الین25ارزیابیبا 2010در سال 
در اي سیمیت اي و نیمه حارههاي مناطق حارهپالسمژرم

چین به این نتیجه رسیدند چهار تستر مناطق معتدله تالقی با 
ها براي عملکرد دانهعمومی تعدادي از الینپذیري ترکیبکه

که با نتایج این )9(باشدمیدار مثبت و معنیو اجزاي آن
قسمت از تحقیق حاضر مطابقت داشت.
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هاتالقیو رتبه به همراه دو هیبرید شاهدهاتالقیعملکرد دانه مقایسه میانگین - 3جدول 
Table 3. The comparison of crosses along with two check hybrids for grain yield and their ranking

عملکرد دانه هاتالقیشماره
(تن در هکتار)

رتبه
عملکرد دانه (تن در هاتالقیشمارههاتالقی

هارتبه تالقیهکتار)

1L1×MO1705/81128L7×K166B89/1050
2L2×MO1728/81529SC70512/9-
3L3×MO1750/93930SC70450/10-
4L4×MO1793/7931L8×MO1781/62
5L5×MO1785/94532L9×MO1712/75
6L6×MO1775/7833L10×MO1762/76
7L7×MO1777/82434L11×MO1716/814
8L1× K1813/93235L12×MO1785/63
9L2× K1851/94036L13×MO1794/51
10L3×K1869/94337L8×K1804/810
11L4×K1812/93138L9×K1835/817
12L5×K1861/82139L10×K1810/930
13L6×K1805/81240L11×K1829/816
14L7×K1876/94441L12×K1885/64
15L1×A67937/93642L13×K1877/825
16L2×A67948/93743L8×A67948/819
17L3×A67930/93444L9×A67966/77
18L4×A67971/82345L10×A67913/813
19L5×A67919/115246L11×A67962/822
20L6×A67900/92847L12×A67938/818
21L7×A67931/104748L13× A67995/827
22L1×K166B50/93849L8×K166B35/935
23L2×K166B78/104950L9×K166B87/826
24L3×K166B26/104651L10×K166B50/820
25L4×K166B47/104852L11×K166B30/933
26L5×K166B91/105153L12×K166B06/929
27L6×K166B54/94154L13×K166B65/942

-----15/0-

ذرت و سایر صفات زراعیبراي عملکرد دانههاو تسترهاپذیري عمومی الینترکیبمقادیر - 4جدول 
Table 4. The general combining ability of maize lines and testers for grain yield and some agronomic traits

تستر و 
†هاالین

عملکرد 
دانه

تعداد ردیف 
دانه

در تعداد دانه 
ردیف

وزن هزار 
دانه

ارتفاع 
بوته

ارتفاع 
تعداد روز از سبز بالل

شدن تا ظهور کاکل
تعداد روز از ظهور 

کاکل تا رسیدن
تعداد روز تا 

رسیدن 
فیزیولوژیک

T1- 96/0 **- 44/1 **22/041/5 *- 85/8 **- 64/6 **83/0 **- 37/1 **- 54/0
T2- 14/0- 14/054/2 **- 01/5- 95/1- 59/042/0- 62/0- 21/0
T319/029/1 **- 80/0 *91/173/4 **45/3 **- 38/1 **04/1 **- 33/0
T492/0 **28/0 *- 95/1 **- 31/207/6 **79/3 **13/094/0 *08/1 **

S.E.12/012/034/070/230/105/125/038/036/0تسترها
L115/0- 23/010/0- 21/169/018/7 **- 03/019/015/0
L266/0 **86/1 **- 61/0- 97/10 *61/1- 03/2- 70/027/157/0
L383/0 **42/0 *- 70/029/388/12 **76/8 **22/0- 31/0- 10/0
L420/0- 55/0 **- 29/1 *- 57/5- 32/2- 09/1- 12/1 **10/1- 01/0
L528/1 **52/0 *48/3 **- 09/13 *39/443/122/1 **- 06/015/1
L6- 27/0- 35/098/1 **- 54/1- 19/2- 04/080/1 **- 15/3 **- 35/1 *

L708/1 **- 72/0 **- 48/1 *42/558/21 **83/14 **30/2 **- 15/015/2 **

L8- 69/0 **04/024/084/1- 05/12 **- 28/10 **- 20/2 **27/1- 93/0
L9- 86/0 **40/0- 25/3 **27/12 *- 28/5 **- 69/3- 62/3 **10/2 **- 51/1 *

L10- 52/0 *38/1 **- 95/041/9- 90/12 **- 74/13 **- 03/2 **77/1 *- 26/0
L11- 27/002/0- 18/080/031/382/6 **13/3 **- 65/1 *49/1 *

L12- 07/1 **- 15/1 **45/077/8- 64/4 *- 94/4 **47/0- 56/2 **- 10/2 **

L13- 53/0 *- 65/1 **21/2 **- 43/9- 10/5 *- 20/355/019/074/0
S.E.22/021/061/088/434/289/145/069/064/0هاالین

.درصد5درصد و  1دار در سطح احتمال : به ترتیب معنی*و **.صورت گرفتtها و تسترها با استفاده از آزمون پذیري عمومی و خصوصی الینترکیبآزمون اثرات : †
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ها براي عملکرد دانه پذیري خصوصی تالقینتایج ترکیب
دار تستر پذیري خصوصی مثبت و معنیداد به جز ترکیبنشان 
K18 و تستر10با الین شمارهA679 سایر ، 5با الین شماره
داري نشان معنیمثبت و پذیري خصوصی ها ترکیبتالقی

در مناطق معتدله چین)9فان و همکاران (. )5(جدولدادندن
و نیمه اي هاي مناطق حارهپالسماز ژرمالین استخراجی 25

مورد چهار تستر مناطق معتدله با تالقی دراي سیمیتحاره
ها یک از تالقیکه هیچمشاهده نمودندارزیابی قرار دادند و 

چنین دار ندارند. هممثبت و معنیترکیب پذیري خصوصی
ه بودگزارش کردکه ) 25زامبري و همکاران (نتایج بررسی 

ل توجهی بیش از طور قابپذیري عمومی بهواریانس ترکیب
با نتایج این قسمت از پذیري خصوصی استواریانس ترکیب

ترکیبتوان گفت می. بنابراین تحقیق حاضر مطابقت داشت
ترین منبع تغییرات براي عملکرد دانه در پذیري عمومی مهم

هاي مورد مطالعه بود.تالقی

دانه ذرتبراي عملکرد هاپذیري خصوصی تالقیترکیبمقادیر - 5جدول 
Table 5. The specific combining ability (SCA) of crosses for  maize grain yield

MO17K18A679K166Bالین/ تستر
L1002/0260/0170/0- 431/0
L2- 273/0142/0- 219/0350/0
L3774/0147/0- 578/0- 342/0
L4- 166/0209/0- 536/0493/0
L5671/0- 387/1 **870/0 *- 145/0
L6126/0- 393/0229/0038/0
L7- 199/0- 035/0193/0041/0
L8- 400/0017/0123/0260/0
L9086/0494/0- 530/0- 050/0

L10244/0906/0 *- 395/0- 755/0
L11532/0- 156/0- 161/0- 215/0
L12028/0- 792/0410/0355/0
L13- 424/1 **588/0434/0401/0
S.E.446/0446/0446/0446/0

درصد 5درصد و  1دار در سطح احتمال : به ترتیب معنی*و **

هاي غربال الیندر برنامه تالقی و تولید هیبرید ذرت، 
انتهاي استخراجی درهايمناسب از میان تعداد زیاد الین

یی باالالعادهفوقکاربردياهمیتاز هاي اصالح ذرت برنامه
برخورددار است. بنابراین یک تستر مناسب باید قادر باشد 

فان و از هم تفکیک نماید. راهاترین الینترین و قويضعیف
براي بررسی راايسادهنسبتاً ) معیار مناسب و 9همکاران (

هاي ی تسترهاي مورد استفاده در گزینش الینکارای
عداد مناسب چنین انتخاب تو همخارجیمنابعاستخراجی از 

استخراجی از منابع خارجی هايالینگري تستر براي غربال
هاي برتر و پر پتانسیل که از والدین تالقیهاآن.ارایه دادند

هیبرید برتر از هیبرید شاهد و یا در سطحنظر عملکرد دانه
عنوان بهراهارا مشخص نمودند و این الین،بودندشاهد
هاي یت پایه ژنتیکی ژرم پالسمبرتر در جهت تقوهايالین

ها براي الیناینبومی و یا داشتن امکان استفاده مستقیم 
هايالینها آنسپس تجاري در نظر گرفتند.تولید هیبرید

چنین همتوسط یک تستر به تنهایی و شده برتر گزینش 
زمان با دو تستر، سه تستر و چهار تستر معین گزینش هم

تعداد حاالت ممکن با چهار تستر نمودند. بر همین اساس 
حالت با دو 6(چهار حالت با یک تستر، حالت 15برابر با 

هر چهار تستر)تستر، چهار حالت با سه تستر و یک حالت با
و4، 2، 7، 5برتر به ترتیبهاي در این بررسی، الیناشد.بمی

بودند(والد مادري ده تالقی برتر از نظر عملکرد دانه) 3
منظور بررسی کارایی تسترها در چنین بههم).3ل(جدو

ها براي هررتبه عملکرد دانه تالقیهاي برتر، گزینش الین
که بر ارایه شد6در جدول مشخص گردیدند و یک از تستر 

بر تسترها و یا از یک اساس تعداد پنج الین برتر براي هراین 

مختلف ترکیبات میانگین عملکرد دانه مربوط به رتبه اساس 
گزینش هايالینمشخص شدند و هاالیناز یک با هرتستر

در هاآنحاالت مختلف ترکیبتستر و یا یک از هرتوسط
هاي عنوان نمونه الینبهه شده است. دنشان دا7جدول 
در مقایسه با MO17در تالقی با 11و 2، 7، 3، 5شماره 
د دانه داشتند با این تستر باالترین عملکرهاسایر الینتالقی 

را به MO17و باالترین رتبه عملکرد دانه در تالقی مربوط به 
زمان دو براساس انتخاب همچنین خود اختصاص دادند. هم

گزینش 10و 4، 5، 7، 3هايالین، K18و MO17تستر 
براي سایر برتريهاالینند. به همین منوال گزینششد

طورکلی علیرغم بهانجام گرفت.نیز حاالت ترکیب تسترها 
حالت، 15گزینش شده در هايالینتشابه نسبی بین 

هاي الین11و 10، 7، 5، 3،4، 2، 1شماره هايالین
معموالً .)7(جدولندبودتوسط یک یا چند روش گزینش شده

تولید هیبرید(هاي) با عملکرد دانه ،هدف نهایی اصالح ذرت
تالقی ایجاد شده 52یان ده تالقی برتر از مبنابراینباال است.

،شبیه با هیبرید شاهد بودندیا وبرتر که از نظر عملکرد دانه 
گردید. تعیینتست کراس 15به منظور مقایسه کارایی روش 

ها ي مشخص شد که این تالقیهاتالقیبا بررسی والدین این 
اند با چهار تستر بدست آمدهاز تالقی پنج الین خارجی تنها
بودند و به 3و 4، 2، 7، 5شماره هايالینعبارت از که

کارایی یک تستر یا حالت . هاي برتر انتخاب شدندعنوان الین
ترکیبی از تسترها زمانی باال خواهد بود توانایی انتخاب همه یا 

د. بنابراین نداشته باشرا برتر هايالینتعداد بیشتري از این 
که هاي مشابه نالیگیري مهم، براي دستیابی به چنین نتیجه

یا حالت و با هریک از تسترها شده گزینش هاي الینمیان در 
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هاي ده تالقی با الینتست کراس) 15روش (هاترکیبی تستر
) مشخص و نتایج در 3و 4، 2، 7، 5هاي شماره برتر (الین

هاي گزینش توسط با بررسی دقیق الینارایه شد.8جدول 
مشخص شد یک )8ول(جدهاتست کراسحالت مختلف15

) از میان چهار تستر به درستی هر پنج K166Bتستر(تستر
تسترهايچنین دو تستر (. همه استانتخاب کردرا الین برتر 

MO17 وA679 توانایی انتخاب چهار الین از میان پنج (
توانست سه الین برتر از K18الین برتر را داشتند و تستر 

K166Bبنابراین تستر اید. تفکیک نمرا میان پنج الین برتر 
میان هاي برتر ازالینباالیی در گزینشقدرت تفکیک

اي و نیمه هاي مناطق حارهپالسماز ژرماستخراجی هايالین

A679و MO17و تسترهاي دارا استاي سیمیتحاره
یک نسبتاً خوبی دارند. عالوه بر این، نتایج حاصله کقدرت تف

از میان پنج الین برتر در هر 7و 3نشان داد دو الین شماره 
در چهارده حالت (فقط توسط تستر 5حالت و الین شماره 15

) مورد گزینش قرار نگرقت) انتخاب K18(تستر 2شماره 
یک تستر مناسب گیري کرد جهیتوان نتمیبنابراین شدند.

چند ها) دارا بوده هرها برتر (نه همه آنتوانایی تفکیک الین
یک الین برتر را به عدم انتخابدو تستر خطر استفاده از 

هايدهد. این نتایج در تطابق با یافتهمیزان زیادي کاهش می
) بود.9(فان و همکاران

ستر چهار تتالقی با در اي سیمیت اي و نیمه حارههاي مناطق حارهپالسماز ژرماستخراجی الین13رتبه عملکرد دانه تالقی حاصله از -6جدول
مناطق معتدله

Table 6. The ranks of grain yields of 13 lines derived from tropical and subtropical CIMMYT germplasm crossed
with the four temperate maize testers

MO17K18A679K166Bالین/ تستر
L1810101
L210111111
L3121299
L479610
L51361313
L66387
L711131212
L82246
L94513

L105822
L119455
L123134
L131778

زمان توسط حاالت مختلف ترکیب تسترها پنج الین انتخاب شده توسط هر یک از تسترها به تنهایی و گزینش هم- 7جدول 
Table 7. Five lines selected by different testers and different combinations of testers

تست 
T1†T2T3T4T12T13T14T23T24T34T123T124T134T234T1234هاکراس

الین
هاي

شدهانتخاب 

L57LL5L5L3L5L57L7LL5L53LL57LL5
3L3L7L7L7L7L3LL5L27L7L7L7LL57L
7LL4L2L2L53L7L3L3LL23LL53LL23L

L2L10L1L4L4L2L2L4L43LL4L2L23LL2
L11L33L3LL10L1L4L13L5L4L11L4L4L4L4

T1†تستر =MO17،T2تستر =K18،T3تستر =A679،T4تستر =K166B،T12 دو تستر =T1 وT2،حاالت....سایر به همین منوال براي

برتر موجود در میان الین گزینش شده با هریک از تسترها و یا ترکیب مختلف تسترهاهايتعیین الین- 8جدول 
Table 8. The determination of best lines among selected lines crosses from difference testcross experi by different

testers and different combinations of testers
T1‡T2T3T4T12T13T14T23T24T34T123T124T134T234T1234†برترهايالین

2S§-SS-SS-SS-SSSS
3SSSSSSSSSSSSSSS
4-S-SS-SSSSSSSSS
5S-SSSSSSSSSSSSS
7SSSSSSSSSSSSSSS

،A679= تسترK18،T3= تسترMO17،T2= تسترT1: ‡ها با تسترهاي مورد مورد مطالعه بدست آمده اند. که ده تالقی برتر از نظر عملکرد دانه از تالقی آنهاي: الین†
T4تستر =K166B،T12 دو تستر =T1 وT2، حرف §. شودمیبه همین منوال براي سایر حاالت نوشته:Sگزینش شده با هاي، مشخص کننده وجود الین برتر در میان الین

باشد.میتستر یا ترکیبات مختلف تسترها 

هاي حاصل از عملکرد تالقیوجود تفاوت رتبه علیرغم 
همبستگی رتبه عملکرد دانه )،6(جدولتسترها با یکدیگر

با A679به جز همبستگیهاتسترداخل يهاتالقی
K166B ،دهدمی. این نشان )9(جدول دار بودمثبت و معنی

مشابه عمل نسبتاً ها بندي الینتسترهاي مورد مطالعه در گروه
و A679ترین شباهت مربوط به تسترهايکردند و بیش

MO17و تسترهايK166B وA679این )9(جدول بود .
ه باط است بننیز به راحتی قابل است7جدول ازگیرينتیجه
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در A679و K166Bچنین و همMO17و A679طوري 
. این بودندشان مشابه پنج الین برتر انتخابیچهار الین از
جویی در هزینه و تسریع در دهد براي صرفهمییافته نشان 
هاي مربوط به گزینش الیناصالح ذرتهايروند برنامه

اي در اي و نیمه حارهحارههاياستخراجی از ژرم پالسم
به کم تر تستر استفاده نمود. از تعداد توانمیمناطق معتدله 

تر همبستگی عملکرد دانه براي حاالت منظور بررسی بیش
(جدول حالت تسترها) برآورد گردید15مختلف ترکیب تستر (

و حاالت همبستگی بین تسترهااغلب نتایج نشان دادو)10
د این یافته بار دار بوها مثبت و بسیار معنیمختلف ترکیب آن

توان از تعداد کمتر تستر مناطق معتدله میدیگر تاکید کرد که 
اي حارههايهاي استخراجی از ژرم پالسمگري الیندر غربال

اي ذرت در مناطق معتدله استفاده کرد. فان و و نیمه حاره
هاي استخراجی از ژرم ) نیز در غربال الین9همکاران (

اي در مناطق معتدله چین به مه حارهاي و نیحارههايپالسم

توان فقط از مینتیجه مشابهی دست یافتند و تاکید کردند که 
نتایج طورکلی بهیک تستر به جاي چهار تستر استفاده نمود.

K166Bها از جمله تالقی تستر امیدبخش در برخی از تالقی
با A679تالقی تستر چنینو هم7و 2،5شمارههايبا الین

اي و نیمه پالسم حارهژرمنشان داد استفاده از5ن شماره الی
تر را تواند امکان دستیابی به منابع برتر و سازگاراي میحاره

هاي استخراجی گري الینعالوه بر این، غربالتسهیل نماید.
با اي سیمیتاي و نیمه حارههاي مناطق حارهپالسماز ژرم

ذیر است. در این مطالعه پتسترهاي معتدله ذرت کشور امکان
هاي قدرت تفکیک باالیی در گزینش الینK166Bتستر 

هاي مناطق پالسماز ژرمهاي استخراجی برتر از میان الین
داشت. به عالوه نتایج نشان اي سیمیتاي و نیمه حارهحاره

ها برتر (نه همه داد یک تستر مناسب، توانایی تفکیک الین
استفاده از دو تستر خطر عدم انتخاب ها) دارا بوده هر چندآن

دهد.یک الین برتر را به میزان زیادي کاهش می

الین با چهار تستر مورد مطالعه13هاي حاصله از ي تالقیاي) براي رتبه عملکرد دانههمبستگی اسپیرمنی ( همبستگی رتبه- 9جدول 
Table 9. Correlation coefficients of ranks of grain yields of 13 lines with the four testers

درصد5درصد و  1دار در سطح احتمال : به ترتیب معنی*و **

انه براي حاالت مختلف ترکیب تسترها ضریب همبستگی پیرسونی براي میانگین عملکرد د-10جدول 
Table 10. Correlation coefficients among means grain yields with different numbers of testers and their combinations

T1T2T3T4T12T13T14T23T24T34T123T124T134T234
T1
T251/0
T371/0 **41/0
T464/0 *55/083/0 **

T1291/0 **82/0 **66/0 *69/0 **

T1394/0 **50/091/0 **79/0 **86/0 **

T1493/0 **58/0 *84/0 **87/0 **90/0 **96/0 **

T2347/039/074/0 **68/0 *50/064/0 *62/0 *

T2436/045/052/072/0 **46/047/057/0 *90/0 **

T3471/0 **49/096/0 **95/0 **71/0 **89/0 **89/0 **74/0 **64/0 *

T12391/0 **73/0 **85/0 **81/0 **96/0 **96/0 **95/0 **64/0 *52/087/0 **

T12488/0 **79/0 **77/0 **85/0 **97/0 **90/0 **96/0 **60/0 *58/0 *85/0 **98/0 **

T13489/0 **54/093/0 **89/0 **85/0 **98/0 **98/0 **69/0 **57/0 *95/0 **95/0 **93/0 **

T23473/0 **75/0 **88/0 **93/0 **85/0 **87/0 **90/0 **71/0 **66/0 *95/0 **94/0 **94/0 **93/0 **

T123487/0 **71/0 **88/0 **89/0 **92/0 **95/0 **97/0 **67/0 *60/0 *92/0 **99/0 **98/0 **97/0 **97/0 **

درصد 5درصد و1دار در سطح احتمال : به ترتیب معنی*و **
T1تستر =MO17،T2تستر =K18،T3تستر =A679،T4تستر =K166B،T12 دو تستر =T1 وT2،....به همین منوال براي سایر حاالت

MO17A679A679رمنییهمبستگی اسپ
MO17
K18599/0 *

A679742/0 **577/0 *

K166B555/0 *385/0703/0 **
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Abstract
Maize germplasm from CIMMYT is genetically most diverse in the world and is exceedingly useful

for broadening the genetic base of temperate maize germplasm. It is a tough challenge for improving
efficiency and reliability of extracting the best suitable material from exotic germplasm. So, this study
was done to determine the optimum number of testers and suitable testers for screening a maize line
derived from tropical and subtropical CIMMYT germplasm. For this purpose, four temperate maize
testers (MO17, K18, K166B and A679) with thirteen lines originated from CIMMYT germplasm were
crossed. Resulted fifty five crosses along with two hybrid checks were evaluated using a randomized
complete block design with three replications at Moghan. The results indicate that there was the
possibility of direct use of lines No 3, 5 and 7 derived from tropical and subtropical CIMMYT germplasm
to improve grain yield. The performance of the temperate maize tester showed that tester K166B had high
efficiency in selecting superior line derived from tropical and subtropical CIMMYT germplasm and
testers MO17 and A679 were relatively good. Results revealed that one inbred line tester would
effectively select most, if not all, of the top best exotic lines and two testers gave more reliable results
than one tester did.

Keywords: General combining ability, Specific combining ability, Tester selection

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jc

b.
9.

23
.8

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jc

b.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/jcb.9.23.85
http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-877-en.html
http://www.tcpdf.org

