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 چکیده

، کنجد در منطقه مغانخالص و رقم  الین 24همبستگی عملکرد و  برخی از صفات زراعی در تجزیه کالستر و به منظور 

جهت اجرای . به اجرا در آمد 1397تکرار در منطقه مغان درسال  سههای کامل تصادفی با  در قالب طرح بلوک یآزمایش

در نظر در مناطق مختلف ایران و شاهد محلی اولتان   F6های الین خالص برتر انتخاب شده از نسل 23آزمایش با استفاده از 

گروه قرار گرفتند. در گروه اول اکثر ارقام و الین ها  3با کالستر بندی انجام شده، ارقام و الین های مورد بررسی در  .شدگرفته 

 10نیز الین شماره  دومگروه گرم در بوته قرار گرفتند که رقم شاهد اولتان نیز در این گروه بود.  73/1577با میانگین عملکرد 

 و میانگین با باالترین عملکرد 12و  7شماره  های شماره با الین سومگروه و گرم( بود  81/663که دارای کمترین عملکرد )

 10عملکرد دانه با زمان گلدهی، رسیدن مشاهده شد که صفت  بر اساس تجزیه همبستگی نیز،. ( بودگرم در بوته 79/3006)

 کپسول و قطر ساقه، همبستگی مثبت و معنی دار و با طول کپسول و وزن هزار دانه همبستگی مثبت و معنی دار داشت.

 با شرایط این آزمایش، قابل توصیه می باشند. 12و  7بنابراین الین های شماره 

 

  .و تعداد دانه ، عملکردکالسترهمبستگی،  رسیدن،زمان  لمات کلیدي:ک
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 . مقدمه1
های نامطلوب از جمله توده های بومی علیرغم برخورداری از سازگاری با شرایط محیطی بدلیل داشتن برخی صفات و ویژگی

اقتصادی و مدرن کنجد ندارند و از سوی ها توان الزم را درجهت زراعت عملکرد پایین، دیررسی و حساسیت به آفات و بیماری

گردد. دیگر وجود ارقام پر محصول و سازگار با مناطق مختلف کشور گاهی منجر به کاهش سطح کشت این محصول می

بنابراین معرفی و توصیه کشت ارقامی با تولید محصول بیشتر و یا دوره رشد کوتاهتر )زودرس( ضروری بوده وگامی اساسی در 

 .]5[رود و توسعه کشت این گیاه روغنی بومی به شمار میجهت ترویج 

دانه  به دلیل اهمیت فراوان دانه های روغنی در تغذیه انسان و دام، وضعیت تولید و فرآوری آن ها از دیرباز مورد توجه است.

صنعت و اقتصاد گردش چرخ های  همچنین های روغنی به عنوان یکی از منابع عظیم انرژی و پروتئین شناخته می شوند.

 . ]1[تعدادی از کشورها به آن ها وابسته است 

که به دلیل  ]10[( یکی از قدیمی ترین گیاهان دانه روغنی می باشدSesamum indicum Lگیاه کنجد با نام علمی )

مهمترین  همچنین تحمل تنش های محیطی از جمله تنش خشکی، به عنوان یکی از پایداری روغن آن و سهولت استخراج و

 تعداد سطح، واحد بوته در تعداد به کنجد در دانه عملکرد کلی طور به.]24[گیاهان دانه روغنی مورد توجه قرار گرفته است

 در دانه تعداد داریطور معنی به آبیاری دفعات افزایش و دارد بستگی هزاردانه و وزن کپسول در دانه تعداد بوته، در کپسول

  .]13[دهد می افزایش کنجد در را واحد سطح در توده زیست میزان و کپسول

 داریو معنی مثبت همبستگی دادند، انجام آنها والد 12 و هیبرید کنجد 36 روی که هاییبررسی در ]26[همکاران  و سکیال

 بین که جا آن نمودند، از گزارش بوته تک عملکرد با گیاه در کپسول کل و تعداد اصلی ساقه در کپسول تعداد بوته، ارتفاع بین

 عملکرد برای بهبود محققین این اعتقاد به داشت، وجود داریمعنی و همبستگی مثبت بوته ارتفاع و بوته در کپسول تعداد

 نمود.  سازماندهی گیاه ارتفاع و بوته در تعداد کپسول اساس بر را گزینش توانمی کنجد

 و کپسول طول بین مثبتی و دارهمبستگی معنی ]12[مونتیال  و آویال سوی از کنجد رقم 11روی  ، شده انجام بررسی در

 که حالی داشت. در وجود معنیداری و مثبت نیز همبستگی کپسول طول و بوته ارتفاع بین و گردید بوته مشاهده تک عملکرد

 نداد.  نشان عملکرد با داریمعنی همبستگی بوته در تعداد کپسول

 دانه کل تولید میزان و هکتار در کیلوگرم 700 عملکرد میانگین با هکتار 40000 سال این در کنجد برداشت سطح ایران در

 .]15[است  بوده تن 28000کنجد 

جهت  کنجد در منطقه مغانخالص و رقم  الین 24در  زراعیتجزیه کالستر و همبستگی عملکرد و  برخی از صفات هدف از این تحقیق 

 .تعیین بهترین یا الین برای کشت در منطقه بود

 هامواد و روش .2

در مناطق مختلف ایران، به عالوه رقم شاهد محلی   F6الین خالص برتر انتخاب شده از نسلهای  23این آزمایش با استفاده از 

ر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع د 1397اولتان در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 

 طبیعی استان اردبیل واقع در منطقه اولتان مغان اجرا شد.

    :محل اجراي پژوهش. 2-1

آزمایش در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی مغان واقع در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل 

دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  39درجه و  39)مغان( انجام شد. محل آزمایش از نظر موقعیت جغرافیایی در عرض جغرافیایی 

باشد. میلی متر می 250متر از سطح دریا قرار دارد. متوسط بارندگی سالیانه منطقه  60دقیقه شرقی و ارتفاع  42درجه و  47

 بافت مزرعه لومی بوده و زمین مورد آزمایش در سال قبل زیر کشت گندم بوده است. 
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جام و عملیات آماده سازی شامل شخم، دیسک و لولر قبل از کاشت انجام شد. قبل از اجرا، آزمون خاک از زمین مورد نظر ان

 کود مورد نیاز براساس آن در موقع مناسب مصرف شد. 
  مورد مطالعه الین ها و رقمشجره 

شماره 

 الین
 ترکیب

شماره 

 الین
 ترکیب

1 (V2822 * Pm* Olt) 13 TN238 * Sis) * (Olt * Tc-25 )) 

2 (Sis * M-19* Haj) 14 Tc-25 * J-142) * (TN238 * Olt )) 

3 (Sis * M-19* V2822) 15 Tc-25 * J-142) * (TN238 * Olt )) 

4 (Sis * M-19* V2822) 16 J-142 * V2822) * (Tc-25 * Olt )) 

5 (Sis* M-19* V2822) 17 J-142 * V2822) * (Tc-25 * Olt )) 

6 (V * 2822 Henj * Olt) 18 J-142 * V2822) * (Tc-25 * Olt )) 

7 Henj) -19 *M-142* J) 19 J-142 * V2822) * (Tc-25 * Olt )) 

8 Henj) -19 * M-142* J)  20 J-142 * V2822) * (Tc-25 * Olt )) 

9 Henj) -19* M- 142* J)   21 J-142 * V2822) * (Tc-25 * Olt )) 

10 V2822 * TN238) * (Sis * Olt )) 22 J-142 * V2822) * (Tc-25 * Olt )) 

11 V2822 * TN238) * (Sis * Olt )) 23 J-142 * V2822) * (Tc-25 * Olt )) 

12 (V2822 * Pm* Olt) 24 Olt 

 

سانتی متر در نظر گرفته شد.  8-6سانتی متر و روی ردیف  60متر با فاصله ردیف  5خط کاشت به طول  3هر کرت شامل 

 به صورت دستی انجام شد.  1397خرداد ماه  24سانتی متر خاک و در تاریخ  2-1کاشت بذر در عمق 

تنک بوته های اضافی و وجین دستی علف های نحوه آبیاری به صورت ردیفی و طبق عرف محل در طول فصل رشد انجام شد. 

 سانتی متر ارتفاع بودند، انجام شد.  15تا  10نوبت هنگامی که گیاهان دارای  2هرز در 

تاریخ رسیدن ، شاخه بندی ،یسبز کردن، درصد سبز کردن، شروع گلده خیتاردر این آزمایش صفات مختلف زراعی از جمله 

 ای برای هر واحد آزمایشی تعیین گردید.و رسیدگی فیزیولوژیک به طور مشاهده کپسول اولیه 10

صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در بوته با 

 بوته تصادفی از هر واحد آزمایشی تعیین شد. 10استفاده از 

ای های ردیف وسط پس از حذف نیم متر اثر حاشیهگیری عملکرد زیست توده و دانه در واحد سطح، کل بوتهاندازهبه منظوری 

بذور جهت  ینمونه هاها به صورت کیلوگرم در هکتار محاسبه شد. از ابتدا و انتهای خط برداشت و بعد از بوجاری عملکرد آن

 هیاصالح و ته قاتیموسسه تحق یروغن یدانه ها قاتیبخش تحق شگاهیبه آزماو ترکیب اسیدهای چرب درصد روغن  نییتع

 .شدنهال و بذر فرستاده 

 تجزیه و تحلیل داده ها:. 2-2

داده های پرت با  ،قبل از تجزیه پس از جمع بندی داده ها، آزمون های آماری مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد.

 ویلک انجام شد. تجزیه -سپس نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون شاپیرو شناسایی شد.استفاده از آزمون گراب 

  .شد انجام  ،Spssی نرم افزارها با استفاده از و کالستربندی SASبا استفاده از نرم افزار  همبستگی

 نتایج و بحث. 3
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 کالستربنديتجزیه همبستگی و  .3-1

زمان  زمان سبزکردن با(، مشاهده شد که صفت 1بر اساس تجزیه همبستگی انجام شده برای صفات مورد مطالعه )جدول 

دار داشت. زمان گلدهی با صفاتطول دار و با درصد و عملکرد روغن همبستگی منفی و معنیرسیدن همبستگی مثبت و معنی

دار داشت. تعداد گل در د دانه و عملکرد روغن همبستگی منفی و معنیکپسول، وزن هزار دانه، تعداد دانه در کپسول، عملکر

دار و با عملکرد روغن همبستگی منفی و محور با طول دوره رویش و تعداد کپسول و درصد روغن همبستگی مثبت و معنی

تعداد کپسول همبستگی دار و طول دوره رویش با دار داشت. زمان رسیدن با درصد روغن دانه همبستگی منفی و معنیمعنی

دار دار و با طول کپسول، ارتفاع بوته، تعداد دانه در کپسول، عملکرد دانه و عملکرد روغن همبستگی منفی و معنیمثبت و معنی

دار داشت. طول کپسول با عملکرد دانه و داشت. تعداد کپسول با طول کپسول و عملکرد روغن همبستگی منفی و معنی

دار و ارتفاع اولین دار و ارتفاع بوته با تعداد دانه در کپسول همبستگی مثبت و معنیی مثبت و معنیعملکرد روغن همبستگ

دار داشت. ارتفاع شاخه بندی با قطر ساقه همبستگی مثبت کپسول با ارتفاع شاخه بندی و قطر ساقه همبستگی مثبت و معنی

دار داشت. همچنین وزن هزار دانه با عملکرد دانه و عملکرد عنیدار و قطر ساقه با عملکرد دانه همبستگی منفی و مو معنی

 دار داشت. روغن، تعداد دانه در کپسول با عملکرد روغن و عملکرد دانه با عملکرد روغن همبستگی مثبت و معنی

تفواع شواخه   بیان کردند عملکرد کل بیشترین همبستگی را با طوول دوره رویشوی و بعود از آن بوا ار     ]18[گوپتا و همکاران 

بندی داشت. ارتفاع زاینده کپسول در بوته با تعداد شاخه فرعی و ارتفاع بوته همبستگی مثبوت و معنوی داری را داشوت. طوول     

کپسول همبستگی مثبت و معنی داری را با صفات ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعی داشت. تعداد شواخه فرعوی ارتبوان منفوی و     

دن و تعداد گل در محور داشت، همچنین روغن دانوه فقوط بوا وزن هوزار دانوه و طوول دوره       معنی داری با صفات درصد سبز ش

گزارش شد کوه   ]7[در آزمایش انجام یافته توسط فاضلی کاخلی و همکاران  .]3[رویش همبستگی مثبت و معنی دار نشان داد 

ول در بوته دارد. با این حال روابط بین سوایر  عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی داری را با عملکرد زیست توده و تعداد کپس

نتایج تحقیقات انجام شده در رابطه با همبستگی صفات مورد مطالعه برای صفات با عملکرد دانه به لحاظ آماری معنی دار نشد. 

نتوایج   ]28[ارقام و الین های مختلف نیز موید نتایج این تحقیق می باشند بوه طووری کوه، در تحقیقوات تانگواول و همکواران       

حاصل از همبستگی ساده فنوتیپ )پیرسون( بین صفات مختلف زراعی در الین های کنجد نشان داد که همبسوتگی وزن هوزار   

 دانه با صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی و ارتفاع شاخه بندی مثبت و معنی دار بود. 

 

 کنجد در منطقه مغانخالص و رقم  الین 24همبستگی صفات مورد مطالعه براي  -1جدول 

 صفات
زمان 

 1سبزکردن

شروع زمان 

 2یگلده

تعداد گل در 

 3محور

 10یدنرس

 4کپسول 

طول دوره 

 5یشرو

تعداد 

 6کپسول

طول 

 7کپسول

ارتفاع 

 8بوته

1صفت   00/1        

2صفت   067/0  00/1        

3صفت   027/0  17/0  00/1       

4صفت   0/38* 09/0  002/0  00/1      

5صفت   11/0-  30/0  0/67** 05/0-  00/1     

6صفت   10/0  28/0  0/88** 07/0  0/79** 00/1    

7صفت   06/0-  -0/45* 33/0-  103/0  -0/45* -0/55** 00/1   

8صفت   04/0-  25/0-  15/0-  12/0-  -0/39* 21/0-  17/0  00/1  

9صفت   15/0-  05/0  11/0  08/0  04/0  06/0  10/0  05/0  

10صفت   106/0-  10/0-  32/0-  05/0-  02/0  17/0-  17/0  12/0-  

11صفت   05/0-  18/0  18/0-  16/0-  24/0  03/0-  08/0  3/0-  
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12صفت   26/0-  -0/40* 14/0  12/0-  08/0  005/0  23/0  30/0  

13صفت   15/0  -0/43* 14/0-  04/0-  -0/39* 19/0-  25/0  0/54** 

14صفت   107/0-  -0/56** 22/0-  15/0-  -0/36* 31/0-  0/39* 25/0  

15صفت   -0/44* 15/0-  0/35* -0/40* 30/0  17/0  14/0  17/0  

16صفت   -0/37* -0/71** -0/37* 23/0-  -0/38* -0/47* 0/56** 31/0  
ns ،*  به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح پنج و یك درصد. **و 

 

 کنجد در منطقه مغانخالص و رقم  الین 24همبستگی صفات مورد مطالعه براي  -1بقیه جدول 

 صفات
 ینارتفاع اول

 9کپسول

ارتفاع شاخه 

 10یبند
 11قطر ساقه

وزن هزار 

 12دانه

ت دانه در 

 13کپسول 
 14عملکرد دانه

درصد روغن 

15 

عملکرد 

 16روغن 

9صفت   00/1         

10صفت   0/46* 00/1        

11صفت   0/35* 0/67** 00/1       

12صفت   26/0  01/0  29/0-  00/1      

13صفت   14/0-  06/0-  03/0-  07/0  00/1     

14صفت   28/0-  30/0-  -0/50* 0/49* 24/0  00/1    

15صفت   12/0-  17/0-  18/0-  34/0  01/0  16/0  00/1   

16صفت   038/0  06/0  07/0-  0/48* 0/40* 0/60** 108/0  00/1  
ns ،*  به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح پنج و یك درصد. **و 

 

همبسوتگی عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیکی نیز بیانگر آن است کوه گیاهوان بوا رشد مناسب از توانایی تولید دانه بیشتری 

روی کنجد نشان داد که همبستگی بین تعداد کپسول در بوته با عملکرد  ]20[پژوهش حسن زاده و همکاران .]4[برخوردارند 

ستگی عملکرد دانه با عملکرد زیست توده بیانگر آن است که با افزایش زیست توده، دانه کنجد مثبت و معنی دار بود. همب

امکان انتقال مواد فتوسنتزی تولیدی به اندام های زایشی بهبود یافته و از طریق بهبود در تولید کپسول و دانه، عملکرد دانه نیز 

  .]2[افزایش می یابد 

ها بر اساس صفات مختلف استفاده از تجزیه کالستر است. در این پژوهش جهت بندی ژنوتیپهای طبقهیکی از مهمترین روش

-های مفید )با عملکرد باال( و حساس )با عملکرد پایین( بر اساس صفات مختلف، از روش خوشهبندی و جداسازی الینگروه

 و دانه های صفات مورد مطالعه، عملکرد ویژگی اساس بر مطالعه مورد ها و ارقامالینبندی نیز استفاده شد. نتایج نشان داد 

واحد،  19حدود (. با برش دندروگرام از فاصله 1شدند )شکل  بندی استاندارد گروه های داده از استفاده با و  عملکرد اجزای

، 19، 22، 20، 16، 8، 18، 23، 15گروه قرار گرفتند. در گروه اول ارقام و الین های شماره  3ارقام و الین های مورد بررسی در 

قرار گرفتند که رقم شاهد اولتان  در بوته گرم 73/1577با میانگین عملکرد  1و  17، 14، 2، 9، 3، 13، 4، 11، 5، 24، 6، 21

قرار گرفت که دارای کمترین مقدار عملکرد  10نیز الین شماره  دومگروه نیز در این گروه و با عملکرد نسبتا خوب قرار دارد. 

به ترتیب با عناوین ) 12و  7شماره  های شماره با الین سومگروه و ( در بین الین ها و ارقام مورد مطالعه بود گرم 81/663)

(Henj -19 *M-142* J)  و(TN238 * Sis * (Olt * Tc-25 )) گرم در  79/3006) و میانگین با باالترین عملکرد

ها مجزا ساخته است )شکل عملکرد باال با صفات مطلوب را از سایر الین( بود بنابراین این خوشه به نحو مطلوبی، الینی با بوته

1 .) 

 هایژنوتیپ تقسیم کرد، خوشه دو به تنش را و نرمال شرایط در مختلف صفات خوشهای در تجزیه ]12[عسکری و همکاران 

 قرار گرفتند. با دیگر خوشه در هاژنوتیپ مابقی و قرار گرفتند خوشه یک در یلووایت و 2 الین آباد،صفی جام، خوسف، تربت
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 20 وزن دانه، وزن هزار بیولوژیک، عملکرد دانه، عملکرد چون هم مهمی در صفات اول گروه گروه، هر میانگین نتایج به توجه

 شناسایی شدند.  برتر گروهی و هستند دوم گروه به نسبت میانگین باالتری دارای کپسول تعداد و کپسول

تجزیه خوشه ای یا کالستر روشی است که می تواند برای پیدا کردن شباهت بین ژنوتیپ ها مورد استفاده قرار گیرد. هدف از 

کاهش تعداد داده های آزمایش است  "پیدا کردن دسته های واقعی افراد و یا ژنوتیپ های مشابه و ثانیا "تجزیه خوشه ای اوال

کاذب  T2 ژنوتیپ مورد مطالعه بر اساس آزمون های   70تجزیه خوشه ای برای  ]9[در مطالعه نصیری و سعیدی  .]8[

مجزا شناسایی شدند. ژنوتیپ های گروه دوم به علت داشتن  "(، سه گروه کامالCCCهوتلینگ و معیار توان سوم خوشه ها )

عملکرد باال ارزشمند شمرده شدند. این ژنوتیپ ها همچنین دارای بیشترین تعداد کپسول در بوته بودند و میانگین تعداد شاخه 

 در بوته آنها نیز پائین بود. 

 
 اجزاي صفات مورد مطالعه، عملکرد، پایه بر جد در منطقه مغانکنخالص و رقم  الین 24کالستربندي  -1شکل 

 عملکرد.
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 گیري . نتیجه4

زمان  زمان سبزکردن با(، مشاهده شد که صفت 1بر اساس تجزیه همبستگی انجام شده برای صفات مورد مطالعه )جدول 

دار داشت. زمان گلدهی با صفاتطول معنیدار و با درصد و عملکرد روغن همبستگی منفی و رسیدن همبستگی مثبت و معنی

دار داشت. تعداد گل در کپسول، وزن هزار دانه، تعداد دانه در کپسول، عملکرد دانه و عملکرد روغن همبستگی منفی و معنی

دار و با عملکرد روغن همبستگی منفی و محور با طول دوره رویش و تعداد کپسول و درصد روغن همبستگی مثبت و معنی

دار و طول دوره رویش با تعداد کپسول همبستگی دار داشت. زمان رسیدن با درصد روغن دانه همبستگی منفی و معنیمعنی

دار دار و با طول کپسول، ارتفاع بوته، تعداد دانه در کپسول، عملکرد دانه و عملکرد روغن همبستگی منفی و معنیمثبت و معنی

دار داشت. طول کپسول با عملکرد دانه و عملکرد روغن همبستگی منفی و معنیداشت. تعداد کپسول با طول کپسول و 

دار و ارتفاع اولین دار و ارتفاع بوته با تعداد دانه در کپسول همبستگی مثبت و معنیعملکرد روغن همبستگی مثبت و معنی

اخه بندی با قطر ساقه همبستگی مثبت دار داشت. ارتفاع شکپسول با ارتفاع شاخه بندی و قطر ساقه همبستگی مثبت و معنی

دار داشت. همچنین وزن هزار دانه با عملکرد دانه و عملکرد دار و قطر ساقه با عملکرد دانه همبستگی منفی و معنیو معنی

 دار داشت.روغن، تعداد دانه در کپسول با عملکرد روغن و عملکرد دانه با عملکرد روغن همبستگی مثبت و معنی

 های داده از استفاده با عملکرد و  اجزای و دانه های صفات مورد مطالعه، عملکرد ویژگی اساس بر مطالعه مورد ارقامها و الین

گروه قرار گرفتند.  3واحد، ارقام و الین های مورد بررسی در  19حدود با برش دندروگرام از فاصله شدند.  بندی استاندارد گروه

با  1و  17، 14، 2، 9، 3، 13، 4، 11، 5، 24، 6، 21، 19، 22، 20، 16، 8، 18، 23، 15در گروه اول ارقام و الین های شماره 

قرار گرفتند که رقم شاهد اولتان نیز در این گروه و با عملکرد نسبتا خوب قرار دارد.  در بوته گرم 73/1577میانگین عملکرد 

گرم( در بین الین ها و ارقام مورد مطالعه  81/663قرار گرفت که دارای کمترین مقدار عملکرد ) 10نیز الین شماره  دومگروه 

 * TN238 * Sis)و  (Henj -19 *M-142* J)به ترتیب با عناوین ) 12و  7شماره  های شماره با الین سومگروه و بود 

(Olt * Tc-25 با باالترین عملکرد )) ( بودگرم در بوته 79/3006) و میانگین . 
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Abstract  
 

In order to cluster analysis and yield correlations and some agronomic 

traits in 24 pure lines and sesame cultivars in Moghan region, an 

experiment was conducted in a randomized complete block design with 

three replications in Moghan region in 2017. The experiment was 

performed using 23 top pure lines selected from F6 generations in 

different regions of Iran and local Oltan control. By clustering, cultivars 

and lines were divided into 3 groups. In the first group, most cultivars 

and lines with average yield of 1577.73 g / plant were in control group. 

The second group had the lowest yield line 10 (663.81 g) The third group 

with lines No. 7 and 12 had the highest and average yield (3006.79 g / 

plant). Based on correlation analysis, it was observed that grain yield was 

positively and significantly correlated with flowering time, ripening of 10 

capsules and stem diameter, and with capsule length and 1000-seed 

weight. Therefore, lines 7 and 12 are recommended by the conditions of 

this experiment. 

Keywords: Time of maturity, correlation, cluster, yield and number of 

kernels. 

 

 

 

 


