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 ديم شرايط تحت نخود عملکرد بر مؤثر صفات پذيريوراثت و ژنتيکي تنوع ارزيابي
 

 3دهرشيد احمدي داود و 2ارثي کيان فرزاد ،1عبداللهي محمدرضا ،*1موسوي سيدسعيد

 همدان سينا بوعلي دانشگاه کشاورزي دانشکده نباتات اصالح و زراعت گروه دانشيار و ستاديارا -1

 همدان سينا بوعلي دانشگاه کشاورزي دانشکده مولکولي( ژنتيک ) نباتات صالحا دکتري دانشجوي -2 

 همدان سينا بوعلي دانشگاه کشاورزي دانشکده نباتات اصالح ارشد کارشناسي دانشجوي -3
 

 31/03/1393 :دريافت تاريخ
 24/11/1394 :پذيرش تاريخ

 

 چکيده
 .باشندمی صفت هر برای گزينش به پاسخ در مؤثر مهم املع سه فنوتیپی، تنوع و پذيریوراثت میزان انتخاب، شدت

 و عملکفرد  بفر  مفؤثر  صففات  شناسايی جهت تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در آزمايشی منظور،اين برای
 سفا   درشفاهد    رقفم  دو و بخش امید الين18 )شامل نخود ژنوتیپ20 در صفات اين ژنتیکی تنوع و پذيریوراثت برآورد
 تفاوت دارای صفات کلیه برای هاژنوتیپ که داد نشان واريانس تجزيه نتايج شد. انجام ديم شرايط تحت 1391-92 زراعی
 نتفايج  بفود.  دانفه  عملکفرد  صففت  ويژهبه صفات، اين نظر از هاآن توجهقابل تنوع بیانگر اين که بودند  P<0.01) دارمعنی
 بیشفترين  19 و 3 ،13 یهفا ژنوتیپ و کمترين 7 و 17 ،1 یهاژنوتیپ ترتیببه که ددا نشان دانه عملکرد میانگین مقايسه
 مقفادير  دارایبفاال   عملکفرد  با مطلوب یهاالين کلیطوربه که بود اين بیانگر آمدهدستبه نتايج بودند. دارا را دانه عملکرد
 نسفبی  طفور به کهدرحالی، بودند نسبی آب محتواب و بوته در بذر تعداد بوته، در غالف تعداد ،تودهزيست صفات از باالتری
 بوتفه،  در غالف تعداد ،تودهزيست صفات با دانه عملکرد که داد نشان نتايج داشتند. کمتری بوته در اصلی هایشاخه تعداد
 و منففی  همبسفتگی  بوتفه  در اصفلی  شفاخه  تعفداد  صففت  بفا  و مثبفت  همبستگی نسبی آب محتوای و بوته در بذر تعداد
 در دانفه  عملکفرد  بفر  گفذار تأثیر صففت  ترينمهم که بود اين بیانگر نیز گامبهگام رگرسیون تجزيه نتايج داشت. یداریمعن

 عملکفرد  تغییفرات  درصفد 73/98 که بودند بوته در غالف تعداد و برداشت شاخص ،تودهزيست شامل ترتیببه ديم شرايط
 عملکفرد  و تفوده زيست عملکرد دانه، صد وزن صفات به مربوط ترتیببه یپذيروراثت میزان باالترين کردند. توجیه را دانه
 نتفايج  .بود بوته در غالف تعداد و گلدهی تا روز فیزيولوژيک، رسیدگی تا روز تاصف به مربوط پذيریوراثت کمترين و دانه
 مقفدار  کمتفرين  و بفود  دانفه  عملکرد و تودهزيست دانه، صد وزن صفات به مربوط ژنوتیپی تغییرات بیشترين که داد نشان

 نتیجفه  اين واقع در .بود گلدهی تا روز و دهیغالف درصد50 تا روز رسیدگی، تا روز صفات به مربوط هم ژنوتیپی تغییرات
 دارای تودهزيست صفت که داد نشان علیت تجزيه نتايج بود. صفات اين برای ترتیببه هاژنوتیپ اين کم و زياد تنوع بیانگر

 غیرمسفتقیم  اثر بیشترين دارای  تودهزيست افزايش طريق )از هم بوته در غالف تعداد صفت و مثبت مستقیم اثر بیشترين
 مقايسه نتايج شدند. شناسايی عملکرد غیرمستقیم انتخاب جهت صفات ترينمطلوب عنوانبه و بودند دانه عملکرد روی بر

 تففاوت  دارای دانفه  صفد  وزن و بوتفه  ارتففاع  صففت  دو نظفر  از طفق دسی و کابلی گروه دو که داد نشان هاژنوتیپ گروهی
 بودند. آماری دارمعنی

 
 فنوتیپی همبستگی زراعی، نخود ،گروهی مقايسات ،گامبهگام رگرسیون ،مسیر تجزيه کليدي: هايواژه

 

   1 مقدمه
 .اسفت  مهفم  یاهانف د لگفوم  سومین نخود حبوبات، بین در
 و غفذايی  نیازهفای  تامین در مهمی نقشاين گیاه  کهاين ضمن

 محدود شرايط در کشت قابلیت ،دارد را بشری جوامع پروتئینی
  .Krishnamurthy et al., 2013)اسفت  دار نیفز  را رطفوبتی 

 کابلی تیپ دو به دانه رنگ و شکل اندازه، اساس بر زراعی نخود
 تیفپ  .شفود مفی  بنفدی تقسیم )میکروکارپا  دسی و )ماکروکارپا 

 صفد  وزن بفا  معمو طور به و رنگکم و مدور آن ایهدانه کابلی

                                                           
 s.moosavi@basu.ac.ir ،09188526940تلفن همراه:  نويسنده مسئول:*

 دارای دسفی  تیفپ  کفه حفالی در ،هسفتند  گفرم 26 از بیشتر دانه
 از کمتفر  دانه صد وزن با و مختلف هایرنگ و نامنظم هایشکل
 لحفا   از سفیاه دانفه  نخودهفای  معمو ، طوربه .باشدمی گرم26

 فیدسف  دانفه  نخودهفای  بفه  نسفبت  بیمفاری  و آففات  به مقاومت
   .Kanouni, 1998) هستند ترمقاوم

 عامل ترينمهم خشکی تنش غیرزيستی، هایتنش بین از
 اسفت  جهفان  سفر سفرتا  در گیاهفان  رشد کنندهمحدود محیطی

(Ashraf & Harris, 2006.  بارنفدگی  متوسط با ايران، کشور 
 و خشفک  منفاطق  وجفز  سفا ،  در متفر میلفی 250حدود سالیانه
 بفاوجود   .FAO, 2010 ) شفود مفی  محسوب جهان خشکنیمه
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 هفای محیط با حبوبات خانواده گیاهان از برخی نسبی سازگاری
 شفرايط  ايفن  تحفت  هفا آن تولید ظرفیت سفانهأمت ايران، آبکم

 درصفد 98 حفدود  ايفران  در کفه  هرچند مثا ، برای است. پايین
 آن عملکفرد  متوسفط  است، ديم صورتبه نخود زيرکشت سطح
 در کیلفوگرم 1100 و 350 حدود آبی و ديم طشراي در ترتیببه

 اساس بر که  Anonymous, 2009 ) است شده گزارش هکتار
 متوسفط  بفه  نسفبت  عفدد  اين  FAO, 2014) فائو هایگزارش

ی راسفتا  در است. پايین بسیار نخود کنندهتولید مهم کشورهای
 در نخفود  عمفده  کشت و آب بحران به توجه با مشکل، اين حل

 شرايط به متحمل ارقام و هاالين شناسايی ايران، در ديم شرايط
 اهمیفت  هفا آن عملکفرد  بفر  مفؤثر  صفات تعیین و رطوبتی تنش
 فنوتیپی تنوع باال، پذيریوراثت عامل سه واقع، در دارد. ایويژه
 بفه  پاسفخ  اففزايش  در مفؤثر  عوامفل  شديد، گزينش شدت و باال

 ايفن  در  .Falconer & Mackay, 1996) باشفند مفی  گزينش
 پفذيری وراثفت  دارای دانفه  عملکفرد  معمفو   طوربه چون راستا،

 از کارآمفد  و صفحیح  اسفتفاده  بنفابراين  نیست، بااليی خصوصی
 امکفان  و هفا اليفن  تنفوع  تعیفین  جهت آماری مختلف هایروش

 يفک  عملکفرد،  بفا  مفرتبط  و باال پذيریوراثت با صفات شناسايی
 .باشفد مفی  نفژادی بفه  هبرنام هر شروع در ایپايه و اساسی هدف
 انجفام  حفا   در مختلففی  تحقیقفات  ففو،،  هفدف  به نیل جهت
 شفوند نمی خاصی زمانی مقطع خاص هاپژوهش اين که باشدمی
 هفوايی وآب شفرايط  با متناسب منطقه هر در هاآن مکرر انجام و

 راسفففتا، ايفففن در اسففت.  ضفففروری و الزم منطقفففه آن خففاص 
Chaghamirza et al, (2013) هفای تفوده  کفه  داشفتند  اظهار 

 مهفم  صففات  بیشفتر  بفرای  دارمعنفی  تنفوع  دارای کفابلی  نخود
-Mohammadali ) ديگفر  تحقیقی در بودند. اگرومورفولوزيک

Pouryamchi et al., 2012  رابطفه  و فنولوژيفک  صفات تنوع 
 دارمعنفی  تنوع و شد ارزيابی صفات ساير و بوتهتک عملکرد بین

 ,Sabaghpour et al يفد. گرد گفزارش  صففات  بیشفتر  بفرای 

 نخفود  هاژنوتیپ بین دررا  توجهیقابل و دارمعنی تنوع (2010)
 ایمطالعفه  در همچنین .کردند گزارش دانه عملکرد صفت برای
(Dwevedi & Gaibriyal, 2009  بین در توجهیقابل تفاوت 

 بررسفی  نتفايج  شد. مشاهده مطالعه مورد صفات برای هاژنوتیپ

 ,.Mardi et al) دسفی  نخفود  ژنوتیفپ 418 در ژنتیکفی  تنفوع 

 و بوتفه  در پُفر  هایغالف وزن صفات برای که داد نشان  2003
 داشفت.  وجفود  هفا ژنوتیفپ  بین زيادی تنوع بوته، در دانه تعداد

 برای آماری دارمعنی تفاوت Saleem et al, ( 2002) همچنین
 نمودند. گزارش نخود در مطالعه مورد صفات کلیه

 بیشففترين  Chaghamirza et al., 2013) تحقیقففی در
 صفففات بففا دانففه عملکففرد بففین دارمعنففی و مثبففت همبسففتگی

 شفد.  گفزارش  برداشت شاخص و بذرتک غالف تعداد توده،زيست
Nasri et al, (2012) صفففات بففین را همبسففتگی بیشففترين 

 ديفم  شفرايط  در عملکفرد  صففت  با برداشت شاخص و تودهزيست
 عملکفرد  که دادند نشان ,Meena et al  2010) آوردند. دستبه
 فرعفی،  هفای شفاخه  تعفداد  بوتفه،  در غفالف  تعفداد  صففات  با دانه

 بفا  و دارمعنفی  و مثبفت  همبستگی برداشت شاخص و تودهزيست
 همبسفتگی  رسفیدگی،  تفا  روز تعداد و گلدهی تا روز تعداد صفات
 Saman ) ديگر تحقیقی در همچنین داشت. یدارمعنی و منفی

et al., 2010  و دانه عملکرد بین یدارمعنی و مثبت همبستگی 
 وزن ،پُفر  هفای غفالف  تعداد ،تودهزيست ،پُر هایغالف وزن صفات
 شففد. گففزارش اصففلی شففاخه قطففر و دانففه عففر  دانففه، صففد

(2001 Guler et al,   همبسفتگی  نخفود،  ارقفام  ارزيفابی  بفا  نیفز 
 بوته در غالف تعداد صفات با بوته در دانه عملکرد بین یدارمعنی

 در Pouresmael et al, (2009) کردنفد.  گفزارش  تفوده زيست و
 گفزارش  خشفکی  تفنش  شفرايط  در نخفود  مختلف صفات ارزيابی
 دانفه،  صفد  وزن و برداشفت  شاخص ،تودهزيست صفات که کردند

 درصفد  داشفته،  بوتفه تفک  دانه عملکرد بر را مثبت تأثیر بیشترين
   کنند.می توجیه را عملکرد تغییرات از بااليی
 ,Mansourfar گامبهگام رگرسیون باالی يیآکار به توجه با

 کفه  است شده استفاده روش اين از زيادی تحقیقات در  ،(2013
 عنفوان بفه  گیفاه   نفوع  بفه  )بسته اقتصادی عملکرد معمو  طوربه

 مسفتقل  هفای متغیفر  عنفوان بفه  هفم  صففات  ساير و وابسته متغیر
 & Zinali et al., 2004; Fayaz) شففودمففی درنظرگرفتففه

Talebi, 2009; Nasri et al., 2012; Chaghamirza et al., 

 تعداد صفات Chaghamirza et al, (2013) تحقیق در  .2013
 و تفوده زيسفت  غفالف،  در دانه تعداد دانه، صد وزن بوته، در غالف

 رگرسفیونی  مد  وارد که بودند صفاتی ترينمهم برداشت شاخص
 Nasri et) ديگفر  پژوهشی در شدند. دانه  عملکرد) وابسته متغیر

al., 2012  و صفددانه  وزن برداشفت،  شفاخص  صففات  ترتیفب به 
 را تفأثیر  بیشترين و شدند رگرسیونی مد  وارد بوته در دانه تعداد
  2009) تحقیفق  نتايج اساس بر داشتند. دانه عملکرد تغییرات بر

Pouresmael et al, شاخص ،هتودزيست صفات که شد مشخص 
 شفدند.  رگرسفیونی  مفد   وارد ترتیفب بفه  دانه صد وزن و برداشت

(2009  Fayyaz & Talebi تعفداد  صففات  کفه  کردنفد  گزارش 
 برداشت شاخص و تودهزيست غالف، در دانه تعداد بوته، در غالف
 اففزايش  جهفت  تفوان مفی  و باشندمی دانه عملکرد بر مؤثر صفات

 کفه  دادنفد  نشان Mardi et al, (2003) گردند. انتخاب عملکرد
 اصلی شاخه ادتعد و برداشت شاخص غالف، با بذر زنو صفت سه
 مففد  وارد ترتیففببففه کففه بودنففد صفففاتی تففرينمهففم بوتففه، در

 وابسفته   متغیفر  عنفوان بفه ) دانفه  عملکفرد  به مربوط رگرسیونی
   شدند.
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 جهفت  مطلفوب  معیفاری  ژنفوتیپی  و فنوتیپی تنوع ضريب
 راسفتا،  اين در که است جامعه در فتص يک تنوع میزان برآورد

(Dwevedi & Gaibriyal (2009 تنففوع ضففريب بیشففترين 
 و بوتفه  در نیام تعداد صفات برای ترتیببه را ژنوتیپی و فنوتیپی
   کردند. گزارش برداشت شاخص

Nasri et al, (2012) ديفم  شفرايط  در که کردند گزارش 
 دانه عدادت صفت و مستقیم اثر بیشترين برداشت شاخص صفت
 شفاخص  افزايش طريق )از غیرمستقیم اثر بیشترين نیز بوته در

  2010) کففهحففالی در داشففتند. دانففه عملکففرد بففر را برداشففت 
Guler et al, دانفه،  صفد  وزن صفات ترتیببه که نمودند اظهار 

 بیشفترين  بوته، ارتفاع و بوته در غالف تعداد بوته، در دانه تعداد
 تحقیقفی  در داشفتند.  نخفود  دانفه  کفرد عمل روی را مستقیم اثر

 ترتیفب بفه  کفه  شد اظهار Fayyaz & Talebi  (2009) توسط
 بوتفه  در غفالف  تعفداد  و تفوده زيسفت  برداشفت،  شاخص صفات

 Ciftci et 2004) داشفتند.  عملکرد بر را مستقیم اثر بیشترين

al, تعفداد  و برداشت شاخص ،تودهزيست صفات که دادند نشان 
 دانفه  عملکرد بر را مثبت مستقیم اثرات شترينبی گیاه در غالف
 ،تفوده زيسفت  صففات  که داشت اظهار نیز   Padi 2003) دارند.

 مسفتقیم  اثرات بیشترين بوته در غالف تعداد و برداشت شاخص
 در صففات  ايفن  کفه  نمفود  پیشفنهاد دارنفد و   دانه عملکرد بر را

 حقیفق ت در بگیرنفد.  قفرار  انتخاب اولويت در اصالحی هایبرنامه

(Mardi et al, (2003 تفوده زيسفت  و غالف با بذر وزن صفات 
 طريفق  )از غفالف  کل تعداد صفت و مستقیم اثر بیشترين دارای
 ايفن  بودنفد.  غیرمستقیم اثر بیشترين دارای  تودهزيست افزايش

 اظهفار  Kanouni & Malhotera (2003) کفه  سفت احالی در
 اثفر  یشفترين ب بوتفه  در فرعفی  شفاخه  تعفداد  صففت  که ندداشت

 دارد. ديفم  شفرايط  در دانه عملکرد افزايش بر را مثبت مستقیم
 و دانفه  صد وزن  Jahansouz et al., 2004) ديگر تحقیقی در

 دانفه  عملکفرد  بفر  مستقیم اثر با صفات ترينمؤثر دانه کل تعداد
 Kamel & Moradi کفه  سفت احفالی  در اين شدند. شناسايی

 تعفداد  و فیزيولوژيفک  دگیرسفی  تا روز تعداد صفت دو (2008)
 اثفر  بیشفترين  بفا  صففات  تفرين مهفم  عنفوان به را گلدهی تا روز

   کردند. معرفی ديم شرايط در دانه عملکرد بر مستقیم
 برنامفه  هفر  در اساسفی  اصفل  دو کهاين به توجه با واقع در

 انتخفاب  عمفل  انجفام  سفپس  و اولیه کافی تنوع وجود ،نژادیبه
 و تنوع میزان ارزيابی شامل تحقیق اين اهداف بنابراين ،باشدمی

 نیفز  و اگرومورفولوژيک مهم صفات از برخی پذيریوراثت برآورد
 اثفر  ارزيفابی  و دانفه  عملکفرد  بر مؤثر صفات ترينمهم شناسايی
 ديم شرايط در نخود ژنوتیپ 20 در هاآن غیرمستقیم و مستقیم
 بودند.

 

 هاروش و مواد
 رقفم  دو عفالوه هبف  خشامیفدب  الين 18 شامل آزمايش اين
  1 )جفدو   بفود   .Cicer arientinum L) زراعفی  نخود شاهد
 تحفت  تکفرار  سفه  بفا  تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در که

 و کشفاورزی  تحقیقفات  مرکفز  پژوهشفی  مزرعفه  در ديم شرايط
 عففر  بففا سففنند  ايسففتگاه ،کردسففتان اسففتان طبیعففی منففابع

 جغرافیففايی و طفف شففمالی، دقیقففه35 و درجففه14 جغرافیففايی
 سفطح  از متر1450-1538 ارتفاع و شرقی دقیقه46 و درجه14
  گرديد. اجرا 1391-92 زراعی سا  در دريا

 بارنفدگی  میفانگین  هواشناسی، ساله30 هایداده اساس بر
 عملیفات  بفود.  متفر میلفی 7/349 آزمفايش  اجفرای  محل سالیانه
 عمفود  ديسفک  مرحله دو و شخم انجام شامل زمین سازیآماده
 در گفرم  کیلفو 20 )حدود نیتروژن پايه کودهای توزيع د.وب برهم
 کیلفو 20 )حدود فسفر ،اوره  کود منبع از خالص نیتروژن هکتار
 و آمونیفوم   فسففات  کفود  منبفع  از خفالص  فسفر هکتار در گرم
 و خفاک  آزمفايش  براساس هکتار  در گرم کیلو10 )حدود پتاس
 سفه  از آزمايشی هرکرت .گرفت انجام مربوطه کودی هایتوصیه
 هففارديففف بففین هفاصففل کففه شففد تشففکیل متففری پففنج رديففف
 .شفد  درنظرگرفتفه  متفر سفانتی 10 هابوته فاصله و مترسانتی25

 روز ،دهفی غالف درصد50 تا روز گلدهی، درصد50 تا روز صفات
 Siddique et) آب نسفبی  محتفوای  فیزيولوژيفک،  رسیدگی تا

al., 1990)، هفای شفاخه  تعداد بوته، در فرعی هایشاخه تعداد 

 ارتففاع  بوتفه،  در غفالف  تعداد بوته، در دانه تعداد بوته، در اصلی
 انتخفاب  براسفاس  و حاشفیه  اثفر  بارعايفت  دانه، هزار وزن و بوته

 جهفت  همچنفین  شدند. گیریاندازه هرکرت از بوته10 تصادفی
 دانففه، عملکففرد مهففم صفففات هففا،گیففریانففدازه اعتبففار افففزايش
 یهفا بوتفه  کفل  میانگین اساس بر برداشت شاخص و تودهزيست
 حاشفیه  اثفر  درنظرگفرفتن  از پفس  سفطح،  واحفد  در شدهکاشته
 شدند. محاسبه

 مهففم صفففات اسففاس بففر هففااليففن تنففوع ارزيففابی جهففت
 بفر  مفؤثر  صففات  تفرين مهفم  شناسفايی  بفرای  و اگروموفولوژيک

 تجزيففه جملففه از مختلففف آمففاری هففایروش از دانففه، عملکففرد
 تجزيه فنوتیپی، همبستگی ضرايب ،هامیانگین مقايسه يانس،وار

 عملکفرد  بفر  مؤثر صفات شناسايی منظوربه) گامبهگام رگرسیون
 و مسففتقیم اثففرات تعیففین منظففوربففه) علیففت تجزيففه و دانففه 
 بفر  همچنفین  شفد.  استفاده دانه  عملکرد بر صفات مستقیمغیر

 تغییفرات  ضفريب  صففات،  مربعفات  میانگین رياضی امید اساس
 گرديدنفد  بفرآورد  عمفومی  پفذيری وراثفت  و ژنفوتیپی  و فنوتیپی

(Falconer & Mackay, 1996.   
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 وراثت بیانگر ترتیببه GCV و b2H، PCV فو، روابط در
 تغییفرات  ضفريب  و فنفوتیپی  تغییفرات  ضفريب  عمومی، پذيری
 .باشندمی ژنوتیپی

 اساسف  بفر  مختلفف  افزارهفای نفرم  از هفا داده تجزيه جهت
 تجزيفه  انجفام  بفرای ) SAS Ver. 9.1 شامل هاآن بهتر يیآکار

 محاسفبه  برای) SPSS Ver. 19  ،هامیانگین مقايسه و واريانس
 انجففام بففرای) MINITAB Ver. 14 ،همبسففتگی  ضففرايب
 )بفرای  PATH2 و نرمالیتفه   آزمون انجام و گامبهگام رگرسیون
 شد. استفاده مسیر  تجزيه

 

 استفاده مورد پالسمرمژ مشخصات -1 جدول
Table 1. The characters of the used germplasm 

 

 ژنوتيپ شماره
Gen. number 

 ژنوتيپ نام
Gen. name 

 ژنوتيپ شجره
Gen. pedigree 

 ژنوتيپ شماره
Gen. number 

 ژنوتيپ نام
Gen. name 

 ژنوتيپ شجره
Gen. pedigree 

1 ICCV10302 ICCV2 × ICC17109 11 ICCV10314 ICCV92311 × ICC17109 
2 ICCV10303 ICCV2 × ICC17109 12 ICCV10315 ICCV92311 × ICC17109 
3 ICCV10304 ICCV2 × ICC17109 13 Jam (Con. 1) ICCC37 × ICC12451 
4 ICCV10305 ICCV2 × ICC17109 14 ICCV10105 ICCC37 × ICC12451 
5 ICCV10307 ICCV92311 × ICC17109 15 ICCV10111 ICCC37 × ICC12451 
6 ICCV10308 ICCV92311 × ICC17109 16 ICCV10112 ICCC37 × ICC12451 
7 ICCV10309 ICCV92311 × ICC17109 17 ICCV10114 ICCC37 × ICC12451 
8 ICCV10310 ICCV92311 × ICC17109 18 ICCV10115 ICCC37 × ICC12451 
9 ICCV10311 ICCV92311 × ICC17109 19 ICCV10117 ICCV93954 × ICC11321 

10 ICCV10312 ICCV92311 × ICC17109 20 Pirouz (Con. 2) ICCV93954 × ICC11321 
 

 بحث و نتايج
 صفات واريانس تجزيه نتايج

 از هاژنوتیپ که داد نشان  2 )جدو  واريانس تجزيه نتايج
 تعفداد  ی،نسفب  آب محتوای شامل بررسی مورد صفات کلیه نظر

 تعفداد  بوته، در اصلی هایشاخه تعداد بوته، در فرعی هایشاخه
 دانفه،  صفد  وزن بوتفه،  ارتففاع  بوته، در غالف تعداد بوته، در بذر

 رسفیدگی  تفا  روز دانفه،  عملکفرد  ،تفوده زيست برداشت، شاخص
 دارای گلفدهی  تا روز و دهیغالف درصد50 تا روز فیزيولوژيک،

 تنفوع  بیفانگر  ايفن  که بودند  p<0.05) آماری دارمعنی اختالف
 کفه ايفن  بفه  توجفه  با .باشدمی صفات اين نظر از هاآن توجهقابل
 مطلفوب  و برتفر  یهفا اليفن  انتخفاب  اسفاس  و الزمه تنوع وجود
 ،نفژادی به بعدی هایفعالیت جهت فو، نتیجه بنابراين ،باشدمی

 در انتخففاب الزمففه واقففع در اسففت. توجففهقابففل و امیففدبخش
 ايفن  وجفود  بدون که است اولیه تنوع وجود ،نژادیبه هایمهبرنا

 تعدادی روی بر هم بندیبلوک اثر ندارد. مفهومی انتخاب تنوع،
 و بفودن  مطلفوب  دهنفده نشفان  ايفن  کفه  بود دارمعنی صفات از

 .باشدمی بندیبلوک عمل بودن درست
 کفه یطوربه است شده انجام زيادی مطالعات راستا اين در

Chaghamirza et al, (2013) داشفتند  اظهار خود تحقیق در 
 بیشفتر  بفرای  دارمعنفی  تنفوع  دارای کفابلی  نخفود  هایتوده که

 در ديگففر تحقیقففی در بودنففد. اگرومورفولوزيففک مهففم صفففات
 ,.Mohammadali-Pouryamchi et al ) نخفود  ژنوتیفپ 64

 در گرديفد.  گفزارش  صفات بیشتر برای یدارمعنی تنوع  2012

 ,.Sabaghpour et al) نخفود  ژنوتیفپ 17 روی بفر  تحقیقفی 

 بفرای  هفا ژنوتیفپ  بفین  در تفوجهی قابل و دارمعنی تنوع  2010
 ,Saleem et al همچنفین  شفد.  گفزارش  دانفه  عملکفرد  صففت 

 دارمعنفی  تففاوت  نخود، مختلف یهاژنوتیپ مطالعه در (2002)
 واقفع  در نمودنفد.  گزارش مطالعه مورد صفات کلیه برای آماری

 و بفاال  فنفوتیپی  تنوع باال، خصوصی پذيریوراثت مهم عامل هس
 گفزينش  بفه  پاسخ افزايش در مؤثر عوامل شديد، گزينش شدت
 بفین  در موجفود  تنفوع  بودنباال بنابراين .باشندمی صفت هر در

 و گفزينش  عمفل  بفرای  بفرای  هفا آن مطلوبیت نشانگر هاژنوتیپ
   .باشدمی آتی نژادیبه هایبرنامه
 

 نسبي آب يمحتوا
 نسففبی، آب محتففوای صفففت بففرای کففه داد نشففان نتففايج

 شفماره  یهاالين و مقدار کمترين 17 و 11 ،1 شماره یهاالين
 اسفاس  بفر  . 3 )جدو  بودند دارا را مقدار بیشترين 3 و 19 ،13
 کفه  شد مشخص  4)جدو  همبستگی تجزيه نتايج و نتايج اين
  ،17 و 1 یهفا ناليف ) ديم شرايط در صفت اين میزان کاهش با

 19 ،13 یهاالين ديگر طرف از .يابدمی کاهش نیز دانه عملکرد
 دادنفد،  اختصاص خودبه را آب نسبی محتوای بیشترين که 3 و

 کفه  رسدمی نظربه بنابراين .داشتند نیز را دانه عملکرد بیشترين
 و مناسفب  رطفوبتی  محفدود  شفرايط  تحفت  صففت  اين افزايش
 دانفه  عملکفرد  بفرای  مسفتقیم غیفر  انتخفاب  در اسفت و  مطلوب
 را ففو،  هفای يافته نیز همبستگی تجزيه نتايج .باشدمی مناسب
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 عملکفرد  با صفت اين که داد نشان نتايج کهطوریبه ،کرد تأيید
 . 4)جدو  داشت  r =50/0*) دارمعنی و مثبت همبستگی دانه

 تعیفین  جهفت  مفید هایروش از يکی نسبی آب محتوی میزان
 بفا  نسفبی  مقابلفه  برای رطوبتی تنش شرايط در اهگی آب کمیت
 معیفار  ايفن  اسفاس  بفر  تفوان مفی  کهطوریبه است، تنش شدت

 کففرد مجففزا حففدودی تففا را حسففاس و متحمففل یهففاژنوتیففپ
(Viakumar et al., 1991.  (1989 Matin et al, اسفاس  بر 

 غربفا   جفو  در را خشکی به حساس و متحمل ارقام پارامتر اين
 توانفايی  کفه  داشفتند  اظهفار  ,Saman et al  2010) نمودنفد. 
 است ممکن پايین، آبی پتانسیل در آب محتوای حفظ و افزايش
 بفرای  آن توانفايی  و سفلولی  ديواره بیشتر استحکام دهندهنشان
 از برخفی  در باشفد.  هفا باففت  آب اتفالف  از ناشفی  تلففات  تحمل

 در بفاال  RWC بفین  یدارمعنفی  و مثبفت  همبستگی تحقیقات
 شفده  گزارش دانه عملکرد و تودهزيست و رطوبتی تنش طشراي
  .Viakumar et al., 1991) است

 

 فرعي هايشاخه تعداد
  3)جدو  فرعی شاخه تعداد صفت میانگین مقايسه نتايج

 تعداد کمترين 14 و 5 شماره یهاالين که بود امر اين از حاکی
 دارا ار فرعفی  شفاخه  تعفداد  بیشترين 18 و 9 شماره یهاالين و

 روند و نبود دارمعنی دانه عملکرد با صفت اين همبستگی بودند.
 طرففی  از نشد. مشاهده هاالين در صفت اين تغییرات در خاصی
 منففی  همبستگی دانه عملکرد با اصلی شاخه تعداد صفت چون

 اصفلی  شاخه تعداد صفت چون و داشت  r =44/0*) دارمعنی و
  49/0*) دارمعنفی  و بفت مث همبسفتگی  همديگر با هم فرعی و

 شفرايط  تحفت  صففت  دو ايفن  اففزايش  کل در بنابراين ،داشتند
 بیش افزايش با کهچرا ،نیست مطلوب و مناسب رطوبتی محدود

 بخفش  يافتفه،  اففزايش  هابوته رويشی رشد صفت، دو اين حد از
 مصفرف  رويشفی  مرحلفه  در را خفود  محدود رطوبت از ایعمده
 محفدوديت  مشفکل  با زايشی مرحله در گیاه نتیجه در و کندمی
 ارتبفاط  ايفن  .يابفد می کاهش نهايی عملکرد و شودمی روبرو آب

 ,.Meena et al) تحقیقی در که ستاحالی در عملکرد با منفی

 عملکفرد  کفه  شد مشخص رطوبتی، نرما  شرايط تحت  2010
 و مثبفت  همبستگی بوته در فرعی هایشاخه تعداد صفت با دانه

 مطالعففففه اسففففاس بففففر همچنففففین اشففففت.د یدارمعنففففی
(1994 Acikgoz & Acikgoz, همبسففتگی دانففه عملکففرد 

   داشت. فرعی هایشاخه تعداد صفت با یدارمعنی و مثبت
 

 اصلي هايشاخه تعداد

  3 )جدو  اصلی شاخه تعداد صفت میانگین مقايسه نتايج
 18 و 17 یهفا اليفن  و کمتفرين  3 و 6 یهفا اليفن  که داد نشان

 دهفد می نشان نتايج اين بودند. دارا را صفت اين تعداد بیشترين
 دوم گفروه  بفه  نسفبت  او  گفروه  یهفا اليفن  در دانه عملکرد که

 اففزايش  کفه  داشفت  اظهفار  بتوان شايد کهیطوربه ،است بیشتر
 و رويشی رشد افزايش باعث رطوبتی، تنش شرايط در صفت اين

 تقلیفل  هنتیج در و محدود رطوبت از زايشی مرحله سهم کاهش
   شد. خواهد دانه عملکرد خود و عملکرد نهايی اجزای

 صفففات سففاير بفا  صفففت ايففن فنفوتیپی  همبسففتگی نتفايج 
هفای  شفاخه  تعداد صفت که اينباوجود  که داد نشان  4)جدو 
 دارای برداشفت  شفاخص  و فرعفی  شفاخه  تعفداد  صفات با اصلی

 ربذ تعداد صفات با ولیباشد، می یدارمعنی و مثبت همبستگی
 تفا  روز و  r =44/0*) دانه عملکرد بوته، در غالف تعداد بوته، در

 دارد. یدارمعنی و منفی همبستگی فیزيولوژيک رسیدگی

 

 نخود نوتيپژ20 در مختلف صفات براي واريانس تجزيه نتايج -2جدول 
Table 2. Results of analysis of variance for different traits in 20 genotypes of chickpea 

 

صفات مربعات ميانگين  
Mean of squares of traits 

 

 منبع

 تغيير
S.O.V 

آزادي درجه  
Degree of 

freedom 

 آب محتواي

 نسبي
Relative 

water 

content 

هاي شاخه تعداد

 فرعي
Number of 

sub-branches 

هاي شاخه تعداد

 اصلي
Number of 

main branches 

 در بذر تعداد

 بوته
Number of 

seed per plant 

 در غالف تعداد

 بوته
Number of 

pod per plant 

 ارتفاع 

 بوته
Plant 

height 

دانه صد وزن  
100-kernel 

weight 

 بلوک
Block 

2 6.31ns 38.43** 1.28** 18.47** 40.14** 65.93** 4.81* 

 ژنوتیپ
Genotype 

19 25.23** 3.66** 0.21** 18.68** 18.59* 20.98** 236.81** 

 خطا
Error 

38 11.57 1.73 0.11 9.02 10.07 9.18 2.65 

تغییرات ضريب  
Coefficient of variation 

11.64 17.07 17.47 16.78 19.62 13.24 5.27 

 .باشدمی یدارمعنی اختالف عدم و درصد يک ،درصد پنج آماری درسطح بودندارمعنی نشانگر ترتیببه :ns و ** ،*
*, ** and ns indicate significant at 5%, 1% probability levels and non-significant respectively. 
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 نخود ژنوتيپ20 در مختلف صفات براي واريانس تجزيه نتايج -2جدول ادامه
Continue Table 2. Results of analysis of variance for different traits in 20 genotypes of chickpea 

 

صفات اتمربع ميانگين  
Mean of square of traits 

 منبع

 تغيير
S.O.V 

آزادي درجه  
Degree of 

freedom 

 شاخص

 برداشت
Harvest 

index 

هتودزيست  
Biomass 

 عملکرد

 دانه
Grain 

yield 

کفيزيولوژي رسيدگي تا روز  
Days to physiological 

maturity  

 درصد50 تا روز

 دهيغالف
Days to 50% 

podding 

لدهيگ تا روز  
Days to 

flowering 

 بلوک
Block 

2 169.95** 1274.54* 18.94 ns 3.35 ns 0.35 ns 1.05 ns 

 ژنوتیپ
Genotype 

19 19.12* 2181.22** 334.19** 9.93* 3.28** 6.18* 

 خطا
Error 

38 9.03 434.23 67.84 5.06 1.04 3.014 

تغییرات ضريب  
Coefficient of variation 

7.38 15.89 13.52 2.81 1.92 3.79 

 .باشدمی یدارمعنی اختالف عدم ويک درصد  ،پنج درصد آماری درسطح بودندارمعنی نشانگرترتیب به :ns و **، *
*, ** and ns indicate significant at 5%, 1% probability levels and non-significant respectively. 

 

نخود ژنوتيپ20 در مختلف صفات براي ميانگين مقايسه نتايج -3 جدول  
Table 3. Results of mean comparison for different traits in 20 genotypes of chickpea 

 

 ژنوتيپ
Genotype 

آب نسبي محتواي  
Relative water 

content 

فرعي هايشاخه تعداد  
Number of sub-

branches 

اصلي هايشاخه تعداد  
Number of main- 

branches 

بوته در بذر عدادت   
Number of seed per 

plant 

بوته در غالف تعداد  
Number of pod per 

plant 

هبوت ارتفاع  
Plant 

height 

دانه صد وزن  
100-kernel 

weight 

1 21.66 C 7.33 A-F 1.73 B-D 18.67 A-E 16.40 A-C 24.13 A-E 33.66 D 

2 29.33 AB 7.53 A-F 2.06 A-C 17.06 A-E 16.53 A-C 21.86 B-E 34.66 CD 
3 32.33 AB 7.20 A-F 1.53 CD 21.73 AB 21.60 A 24.06 A-E 40 AB 
4 28.33 AB 9.06 A-D 2.06 A-C 15.73 C- E 15.60 A-C 25.86 A-C 40.66 A 
5 31.33 AB 5.96 F 2.06 A-C 17.66 A-E 16.73 A-C 22.06 B-E 39 AB 
6 29 AB 7.06 A-F 1.33 D 22.46 A 21.93 A 26.26 AB 40 AB 
7 30.33 AB 6.73 B-F 1.93 A-D 14.86 C-E 16.46 A-C 22.86 B-E 33.33 D 
8 31.66 AB 7.60 A-F 2.20 A-C 14.40 DE 14.46 BC 22.06 B-E 39.33 AB 
9 26.33 BC 9.40 A 1.93 A-D 20.04 A-E 21.53 A 25.23 A-D 38 AB 

10 30.66 AB 8 A-F 2.13 A-C 19.20 A-E 18.93 A-C 29.13 A 37.66 AB 
11 26 BC 6.66 C-F 1.60 B-D 17.80 A-E 17.40 A-C 25 A-D 37.33 BC 
12 27 A-C 8.86A-E 1.93 A-D 14.20 E 16.06 A-C 24.53 A-E 39.33 AB 
13 33.66 A 7.93 A-F 2.13 A-C 20.80 A-C 20.33 AB 21.40 B-E 21.66 E 
14 31.66 AB 6.33 EF 1.73 B-D 15.66 C-E 15.66 A-C 18.80 E 18.33 F 
15 29.66 AB 7.86 A-F 1.86 A-D 19.53 A-E 17.66 A-C 19.73 DE 21.33 E 
16 28 A-C 6.46 D-F 1.73 B-D 16.06 B-E 15.73 A-C 20.60 B-E 21.66 E 
17 26 BC 9.20 A-C 2.46 A 16.13 B-E 13.20 C 20.93 B-E 19.66 EF 
18 29 AB 9.30 AB 2.26 A 15.26 C-F 15.13 A-C 23.33 A-E 20.66 EF 
19 33.33 A 6.66 C-F 1.80 B-D 20.26 A-D 19.73 A-C 19.86 CD 22.33 E 
20 29 AB 9 A-D 1.80 B-D 18.67 A-E 18.33 A-C 20 C-E 19.33 EF 

 .باشدمی دارمعنی تفاوت عدم معنی به ستون هر در مشابه حروف
Means followed by the same letters in each column are not significantly different (P<0.05). 

 

 نشفان   4 )جدو  همبستگی نتیجه که طورهمان واقع در
 بوتفه  در اصلی و فرعی هایشاخه تعداد حد از بیش افزايش داد،
 مطلفوب  اسفت،  رطوبتی محدوديت دارای که ديم، شرايط تحت
 رويشفی  رشفد  و بیشفتر  کفانوپی  ايجاد باعث کهیطوربه ،نیست
 شفرايط  در گیفاه  چفون  ،ديگفر  طرفی از .شودمی گیاه در بیشتر
 مشفکل  بفا  زايشی حساس مراحل در ،دارد قرار رطوبتی محدود

 در دانفه  عملکفرد  کاهش باعث و شده مواجه رطوبتی محدوديت

  2010) کفه  ستاحالی در اين  .Slafer, 1994 ) شودمی گیاه
Meena et al, تعفداد  صففات  بفا  دانفه  کردعمل که کردند اظهار 

 و بیولوژيفک  عملکفرد  بوته، در اصلی شاخه تعداد بوته، در غالف
 باشفد می یدارمعنی و مثبت همبستگی دارای برداشت شاخص

 تفنش  از کمتفر  رطفوبتی  تفنش  شفدت  فو، تحقیق در البته که
 نتیجفه  بفودن متفاوت دلیل اين شايد و است بوده حاضر تحقیق
 باشد. حاصله
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نخود ژنوتيپ20 در مختلف صفات براي ميانگين مقايسه نتايج -3 ولجد ادامه  
Continue Table 3. Results of mean comparison for different traits in 20 genotypes of chickpea 

 

 ژنوتيپ
Genotype 

برداشت شاخص  
Harvest index 

تودهزيست   
Biomass 

دانه عملکرد  
Grain yield 

يزيولوژيکف رسيدگي تا روز  
Days to physiological maturity 

دهيغالف درصد 50 تا روز  
Days to 50% podding 

گلدهي تا روز  
Days to flowering 

1 44.88 BC  89.50 F 40 G 83.66 AB 63 AB 47.33 A-C 
2 49.59 A-C  95.50 EF 47.50 E-G 84.33 AB 63.66 AB 48.66 A-C 
3 42.93 C  181 A 77.66 A 86.33 AB 61.66 BC 47.33 A-C 
4 51.88 AB  113.67 C-F 59 B-F 82.66 B 64.33 A 51 A 
5 47.99 A-C  127.33 B-E 60.66 A-E 83.66 AB 62 A-C 50.66 AB 
6 43.82 C  174.67 A 75.66 AB 85 AB 62.66 A-C 46.33 C 
7 49.46 A-C  96 EF 47 E-G 87 AB 63.66 AB 49.33 A-C 
8 44.98 BC  110 C-F 49.33 D-G 82.66 B 63.66 AB 51 A 
9 44.26 BC  152.67 A-C 67 A-D 85 AB 63 AB 49.66 ABC 

10 46.50 A-C  154 A-C 71.50 AB 85 AB 61.33 BC 49 A-C 
11 44.93 BC  143.33 A-D 63 A-E 84.66 AB 63.66 AB 47 BC 
12 48.98 A-C  125.50 B-E 61 A-E 83.66 AB 60.33 C 49.33 A-C 
13 46.51 A-C  168.20 AB 78 A 83 B 63.33 AB 48.33 A-C 
14 46.85 A-C  114 C-E 53.33 C-G 88 A 63 AB 49.66 A-C 
15 47.32 A-C  127.67 B-E 60.67 A-E 82.66 B 61.66 BC 48.33 A-C 
16 47.16 A-C  137.50 A-E 64.50 A-E 85.33 AB 61.66 BC 48.33 A-C 
17 49.41 A-C  87.67 F 43 FG 83.66 AB 62.66 ABC 47 BC 
18 47.93 A-C  105 DF 50 D-G 82.33 B 62.66 ABC 48.33 A-C 
19 52.79 A  146 A-D 77 A 85.33 AB 61.33 BC 48.66 A-C 
20 45.14 BC  152.33 A-C 68 A-C 84 AB 63 AB 48.66 A-C 

 باشد.دار میحروف مشابه در هر ستون به معنی عدم تفاوت معنی
Means followed by the same letters in each column are not significantly different (P<0.05). 

 
 بوته در بذر تعداد

 8 و 12 یهفا الين که شد مشخص  3 )جدو  نتايج طبق
 را بوته در بذر دادتع بیشترين 3 و 6 شماره یهاالين و کمترين

 ايفن  کفه  اسفت  ايفن  بیفانگر   4 )جدو  حاصله نتايج بودند. دارا
 دارای دانفه  عملکفرد  و تفوده زيست غالف، تعداد صفات با صفت

 تفا  روز صففت  بفا  و  r =7/0**) یدارمعنفی  و مثبت همبستگی
 طبفق  داشفت.   r =50/0*) دارمعنفی  منففی  همبستگی گلدهی
 تعداد و غالف با بذر وزن صفت دو ,Mardi et al 2003) نتايج
 و داشفتند  دانفه  عملکفرد  بر را مستقیم اثر بیشترين بوته در بذر
 مطالعففه اسففاس بففر شففدند. معرفففی عملکففرد اجففزای عنففوانبففه
(1994 Acikgoz & Acikgoz, همبسففتگی دانففه عملکففرد 

 و بوتفه  در غالف تعداد بوته، در دانه تعداد با یدارمعنی و مثبت
  داشت. ثانويه هایشاخه تعداد

 

 بوته در غالف تعداد
 یهفا اليفن  که گرديد مشخص  3 )جدو  نتايج به توجه با
 3 و 6 شففماره یهففااليففن و تعففداد کمتففرين 8 و 17 شففماره

نتففايج اسففاس بففر بودنففد. دارا را صفففت ايففن تعففداد بیشففترين
 صففات  بفا  صففت  اين که گرديد مشاهده  4 )جدو  همبستگی

 دارای  r =82/0**) دانففه عملکففرد و تففودهزيسففت بففذر، تعففداد
 کفه  اسفت  ايفن  بیفانگر  اين که بود دارمعنی و مثبت همبستگی
 از گفردد. مفی  دانفه  عملکفرد  افزايش به منجر صفت اين افزايش
 برداشت شاخص و اصلی شاخه تعداد صفات با صفت، اين طرفی

 و يفک  سفطح  در ترتیببه یدارمعنی و منفی همبستگی دارای
 در غفالف  تعفداد  ,Sandu et al 1991) .دباشف مفی  درصفد  پنج
 اجفزای  عنفوان بفه  را دانفه  صفد  وزن و بوتفه  در بفذر  تعداد بوته،

  1991) همچنفین  کردنفد.  معرفی دسی تیپ نخود در عملکرد
Viakumar et al, عملکفرد  بین را یدارمعنی و باال همبستگی 

 مطالعففه اسففاس بففر کردنففد. گففزارش غففالف طففو  و دانففه
(1994 Acikgoz & Acikgoz  همبسففتگی دانففه عملکففرد 

 داشت. بوته در غالف تعداد با یدارمعنی و مثبت
 

 بوته ارتفاع
 15 و 14 یهفا اليفن  کفه  بفود  اين بیانگر  3 )جدو  نتايج

 مقدار بیشترين دارای 6 و 10 شماره یهاالين و کمترين دارای
 فنففوتیپی همبسففتگی نتففايج .باشففندمففی مففذکور صفففت بففرای
 دانفه  صد وزن و بوته ارتفاع بین که است آن زا حاکی  4)جدو 

 دارد وجفود  درصفد  يک سطح در یدارمعنی و مثبت همبستگی
(**75/0= r ، دو ايفن  دارمعنفی  همبستگی عدم به توجه با ولی 

 هرچنفد  که گرفت نتیجه توانمی بنابراين دانه، عملکرد با صفت
 وجبم است ممکن رطوبتی نرما  شرايط در بوته ارتفاع افزايش
 بیشفتر،  فتوسنتز به منجر نتیجه در و بیشتر نور دريافت افزايش
 انتقفا   نتیجفه  در و سفاقه  در آن ذخیفره  و بیشفتر  پرورده مواد
 Viakumar et) گفردد  بیشفتری  دانفه  عملکرد و بیشتر مجدد

al., 1991 ، 4 و 3 )جفدو   تحقیفق  ايفن  از حاصله نتايج ولی  
 اففزايش  باعث ديم طشراي تحت صفت اين افزايش که داد نشان
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 ,Phadnis et alکفه طفوری بفه  ،شودمین دانه عملکرد دارمعنی

 آوردندسفت بفه  با Acikgoz & Acikgoz (1994) و (1970)
 دانفه  عملکفرد  اففزايش  برای اصالح که داشتند ابراز مشابه نتايج

 بوته در غالف تعداد با پاکوتاه یهابوته انتخاب بر مبتنی بايستی
 باشد. بیشتر بوته در بذر تعداد و بیشتر

 

نخود ژنوتيپ 20 در مختلف صفات فنوتيپي همبستگي -4 دولج  

Table 4. Phenotypic correlation of different traits in 20 genotypes of chickpea 
 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 صفات

  1X) نسبی آب محتواب
Relative water content 

1             

  2X) فرعی هایشاخه تعداد
Number of sub-branches 

0.31ns 1            

  3X) اصلی هایشاخه تعداد
Number of main 

branches 

0.06 ns 0.49* 1           

  4X) بوته در بذر تعداد
Number of seed per 

plant 

0.18ns -0.12ns -0.50* 1          

  5X) بوته در غالف تعداد
Number of pod per plant 

0.28ns -0.09 

ns -0.57** 0.89** 1         

  6X) بوته ارتفاع
Plant height 

-0.28ns 0.23 ns -0.08 

ns 0.18 ns 0.30 ns 1        

  7X) دانه صد وزن
100-kernel weight 

-0.14ns -0.07ns 0.19 ns 0.07ns 0.23 ns 0.75** 1       

  8X) اشتبرد شاخص
Harvest index 

-0.15ns -0.06 

ns -0.45* 0.42* -0.43* 0.24 ns 0.22ns 1      

  9X) تودهزيست
Biomass 

0.40* -0.10 

ns -0.53** 0.75** 0.86** 0.24ns 0.14ns 0.47* 1     

  10X) دانه عملکرد
Grain yield 

0.50* -0.10 

ns -0.44* 0.70** 0.82** 0.17ns 0.08ns 0.21 ns 0.96** 1    

 فیزيولوژيک رسیدگی تا روز

(11X  
Days to maturity 

0.20ns -0.53** -0.51** 0.11 ns 0.27 ns -

0.07ns 0.01ns 0.12 ns -0.19 

ns 
0.16 

ns 1   

 دهیغالف درصد 50 تا روز

(12X  
Days to 50% podding 

-0.13 

ns 0.08 ns 0.15 ns -0.19 

ns 
-0.21 

ns 
-

0.01ns 0.05ns -0.01ns -0.34 

ns 
-

0.40* 
-0.11 

ns 1  

   13X) گلدهی تا روز
Days to flowering 

0.32ns 0.05 ns 0.42 * -0.50* -0.29 

ns 
-

0.06ns 0.21ns -0.35 

ns 0.24 ns 0.15 

ns 
-0.12 

ns 
0.16 

ns 1 

 .باشدمی یدارمعنی اختالف عدم ويک درصد  ،پنج درصد آماری درسطح بودندارمعنی نشانگرترتیب به :ns و **، *
*, ** and ns indicate significant at 5%, 1% probability levels and non-significant respectively. 

 

 دانه صد وزن
 وزن صففت  بفرای  میفانگین  مقايسه جدو  نتايج بررسی با
 یهفا اليفن  و کمتفرين  17 و 14 یهفا الين  ،3 )جدو  دانه صد

 شفايد  داشفتند.  را دانفه  صفد  وزن رمقادي بیشترين 3 و 4 شماره
 واسفطه هبف  رطفوبتی  تفنش  شرايط در دانه عملکرد کاهش دلیل
 فتوسفنتزی  مواد محدوديت دلیلهب دانه، صد وزن صفت کاهش
 عامفل  ايفن  .دهفد مفی  رخ رطفوبتی  تنش بروز زمان در که است
 نرسفد  خود باقوه پتانسیل حد به دانه صد وزن که شودمی باعث

 مفواد  بفرای  غفالف  در موجفود  هفای دانه رقابت ديگر عبارتیبه و
 بفر  گفردد. مفی  دانفه  صفد  وزن کفاهش  باعث محدود فتوسنتزی

 بفا  صفت اين که گرديد مشخص همبستگی جدو  نتايج اساس
 یدارمعنففی و مثبففت همبسففتگی دارای بوتففه ارتفففاع صفففت

 عملکفرد  کفه  نمودنفد  اظهفار  ,Singh et al  1990) .باشفد مفی 
 وزن و بوتفه  در بفذر  تعداد ،تودهزيست صفات مستقیم اثر تحت
 همبسففتگی گونففههففی  دانففه صففد وزن دارد. قففرار دانففه صففد

 نففداد نشففان ديگففر صفففات يففا دانففه عملکففرد بففا یدارمعنففی
(Acikgoz & Acikgoz, 1994.  

 

 برداشت شاخص
 نشفان   3 جدو  ) برداشت شاخص میانگین مقايسه نتايج

 یهففااليففن و تففرينکم دارای 6 و 3 شففماره یهففااليففن کففه داد
 مففذکور صفففت بففرای مقففادير بیشففترين دارای 4 و 19 شففماره

 ايفن  کفه  داد نشفان   4 )جفدو   فنفوتیپی  همبستگی .باشندمی
 دانفه  عملکفرد  و تفوده زيسفت  غفالف،  تعفداد  بذر، تعداد با صفت



 

200 

 1396نيمة اول ، 1ة، شمار8/ جلدايران هاي حبوباتپژوهش .../ارزيابي تنوع ؛و همکارانموسوي 

 صفففت بففا و  r =21/0*) دارمعنففی و مثبففت همبسففتگی دارای
 آمفاری  سطح در دارمعنی و منفی همبستگی اصلی شاخه تعداد
 و مثبفت  هفای همبسفتگی  Ozdemir  1996) دارد. درصد پنج
 و ثانويفه  هفای شفاخه  تعفداد  بوتفه،  ارتففاع  بفا  دانه عملکرد قوی

 کرد. تجزيه غیرمستقیم و مستقیم اثرات به را برداشت شاخص
 

 تودهزيست
 و 3 شفماره  یهفا الين و کمترين 1 و 17 شماره یهاالين

 آب کمبفود   .3 )جدو  داشتند را تودهتزيس مقدار بیشترين 6
 تفوده زيسفت  عملکفرد  در چشفمگیر  کفاهش  ببس دسترسقابل
 و مسفتقیم  اثفر  ديفم  اراضی تکمیلی آبیاری طرفی از و گرددمی

 دارد. دانفه  تولیفد  اففزايش  و برداشفت  شاخص افزايش در مثبت
 تفوده زيسفت  همبستگی که است اين از حاکی  4 )جدو  نتايج

 بوتفه  در غالف تعداد و بوته در بذر تعداد دانه، دعملکر صفات با
 برداشفت  شفاخص  و اصفلی  شفاخه  تعفداد  با و دارمعنی و مثبت

 بیشفترين  تفوده زيسفت  .باشفد مفی  یدارمعنی منفی همبستگی
 دانفه  عملکفرد  بفا  را  r =92/0**) دارمعنفی  و مثبت همبستگی

 تقريبفا   بوتفه  چفون  نخفود  برداشفت  هنگفام  در واقفع  در داشت.
 ريفزد، مفی  هابرگ بیشتر برداشت هنگام در و است شده خشک
 بفه  و است دانه وزن به مربوط تودهزيست وزن اصلی بخش پس

 و تفوده زيسفت  بفین  بفااليی  و مثبفت  همبسفتگی  دلیلفی  چنین
 بفا  ,Yousefi et al  1997) داشفت.  خواهد وجود دانه عملکرد
 گیهمبسفت  کفه  داشفتند  اظهار دسی تیپ نخود رقم20 مطالعه
 اولیفه،  هفای شاخه تعداد و دانه عملکرد بین یدارمعنی و مثبت
 دارد. وجود برداشت شاخص و تودهزيست دانه، صد وزن

 

 دانه عملکرد
 و17 ،1 شفماره  یهفا الين به مربوط دانه عملکرد کمترين

 شفماره  یهفا الين به مربوط ترتیببه دانه عملکرد بیشترين و 7
 ايفن  که داد نشان  4)جدو  همبستگی جدو  بود. 19 و 3 ،13

 در بفذر  تعفداد  بوته، در غالف تعداد ،تودهزيست صفات با صفت
 و دارمعنفی  و مثبت همبستگی دارای نسبی آب محتوای و بوته
 و منففی  همبسفتگی   r =44/0*) اصفلی  شفاخه  تعفداد  صفت با

 همبسفتگی  و هامیانگین مقايسه نتايج اساس بر داشت. دارمعنی
 غفالف  تعفداد  نسبی، آب محتوای مانند یصفات که شد مشخص

 دانفه  عملکفرد  بفر  اصلی شاخه تعداد و برداشت شاخص بوته، در
 واقفع  در .انفد شفده  دانفه  عملکفرد  تغییفر  باعث ،ندبود گذارتأثیر
 عملکفرد  اففزايش  اين بودند، بااليی عملکرد دارای که يیهاالين
 و غفالف  تعفداد  نسفبی،  آب محتوای همچون صفاتی تأثیر تحت

 عنفوان بفه  تفوان مفی  را صففات  ايفن  بنفابراين  اسفت.  تودهيستز
 پیشفنهاد  خشفک وگفرم  شفرايط  در گفزينش  در مؤثر معیارهای

 هفای شفاخه  تعفداد  بوتفه،  در غفالف  تعداد با دانه عملکرد نمود.
 و مثبففت همبسففتگی برداشففت شففاخص و تففودهزيسففت فرعففی،
 ی،رسفیدگ  تفا  روز تعفداد  و گلفدهی  تفا  روز تعفداد  با و دارمعنی

 ,.Meena et al) داشففت یدارمعنففی و منفففی همبسففتگی

2010 .   
 

 فيزيولوژيک رسيدگي تا روز
 شفماره  یهفا الين فیزيولوژيک رسیدگی تا روز صفت برای

 و کمتفرين  دارای ترتیفب بفه  19 و 14 شماره یهاالين و 4 ،18
 داد نشفان  آزمايشفات  نتفايج   .3 جدو  ) بودند مقادير بیشترين

 گلففدهی، و رسففیدگی تففا روز تعففداد و دانففه عملکففرد بففین کففه
 ,.Yousefi et al) دارد وجفود  یدارمعنفی  و منفی همبستگی

 رويشفی  رشفد  خشکی تنش شرايط در که يیهاژنوتیپ  .1997
 بفر  برسفند،  زايشفی  مرحله به زودتر کرده، سپری سريع را خود
 داشفت  خواهنفد  بفااليی  عملکفرد  تفنش،  از ففرار  مکانیزم اساس

(Singh & Saxena, 1999.  
 

 دهيغالف درصد50 تا روز
 دارای ترتیببه 19 و 12 شماره یهاالين ،2جدو  مطابق

 صففت  مقفدار  بیشترين دارای 2 و 4 شماره یهاالين و کمترين
 بیفانگر  همبسفتگی  نتفايج  .بودنفد  دهفی غفالف  درصفد 50 تا روز

 عملکفرد  بفا  صفت اين  r = -40*) دارمعنی و منفی همبستگی
 دوره طفو   بیفانگر  دهفی غالف درصد50 تا روز واقع در بود. دانه

 شفرايط  تحفت  فنولوژيک دوره طو  افزايش که است فنولوژيک
 زايشفی  دوره در محدوديت باعث و نیست مطلوب رطوبتی تنش

   .شودمی عملکرد کاهش و
 

 گلدهي تا روز
 نشفان   3 جفدو   ) گلفدهی  تا روز صفت میانگین مقايسه

 یهفا اليفن  و کمتفرين  دارای 17 و 6 شفماره  یهفا الين که داد
 همبسففتگی بودنففد. مقففدار بیشففترين دارای 8 و 5 ،4 شففماره
 گلفدهی  تفا  کاشفت  از روز تفا  روز تعداد با دانه عملکرد فنوتیپی
 فاصفله  کفه  نخفود  از ارقفامی  کلفی، طوربه بود. دارمعنی و منفی
 تفنش  بفا  اسفت،  تفر طفوالنی  هفا آن گلفدهی  تفا  زنیجوانه زمانی
 در کمتفری  دانه و غالف تعداد شده، مواجه فصل تهایان خشکی
  .Singh et al., 1990) کنندمی تولید بوته واحد

 

 1 گروهي مقايسات نتايج
 دو میفانگین  بفین  مقايسه يعنی او ، گروهی مقايسه نتايج

 ،13 تففا 1 شففماره یهفا ژنوتیففپ) کففابلی تیفپ  نخودهففای گفروه 

                                                           
1 Orthogonal comparisions  
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  ،1جدو  ،20 ات 14 شماره یهاژنوتیپ) دسی تیپ و  1جدو 
 صففت  دو نظفر  از فقفط  ففو،  گروه دو که داد نشان  5 )جدو 
 آمففاری دارمعنففی تفففاوت دارای دانففه صففد وزن و بوتففه ارتفففاع

(p<0.01  مهفم  صففت  نظفر  از ففو،  گروه دو میانگین و بودند 
 که ستااين بیانگر اين که نداشتند دارمعنی تفاوت دانه عملکرد

  2 )جفدو   مختلفف  صفات نظر از هاژنوتیپ بین تفاوت کل در
 مقايسفه  نبفوده،  هاژنوتیپ دسی  و )کابلی تیپ و نوع به وابسته
 Khanizad) تحقیقی در .باشدمی مطلوب تیپ دو اين همزمان

& Kanouni, 2006   کفه  داد نشفان  گروهفی  مقايسفه  نتفايج 
 بفرای  یدارمعنفی  تففاوت  دارای دسی و کابلی تیپ یهاژنوتیپ
 مقايسففه يعنففی دوم، مقايسففه نتففايج .بودنففد صفففات بیشففتر
 که بود اين بیانگر  5 )جدو  مربوطه شاهد با کابلی یهاژنوتیپ

 بفرای  جفم   )رقفم  او  شفاهد  و کابلی گروه میانگین بین تفاوت
 صففات  بفرای  و درصفد  پفنج  سطح در نسبی آب محتوای صفت
 درصفد يفک  سفطح  در دانفه  عملکرد و تودهزيست دانه، صد وزن
 گفروه  میفانگین  بفین  تففاوت  نیفز  سوم مقايسه در .بود دارمعنی
 و تودهزيست صفت دو برای فقط پیروز  )رقم دوم شاهد و دسی

 نتفايج  اسفاس  بر بود. دارمعنی درصد پنج سطح در دانه عملکرد
 هفر  میفانگین  بین تفاوت وجود که شودمی استنباط چنین فو،
 وجفود  گربیفان  دانفه،  عملکرد برای مربوطه هایشاهد با گروه دو

 صفورت بفه  دسفی  و کابلی هاینخود مناسب گروهی درون تنوع
 ايفن  از توانمی که باشدمی مربوطه شاهد با مقايسه در جداگانه
   کرد. استفاده آتی نژادیبه هایبرنامه در تنوع

 

 شاهد اب دسي گروه و دوم( )مقايسه اول شاهد با کابلي گروه اول(، )مقايسه دسي و کابلي نخودهاي گروه دو بين گروهي مقايسه -5 جدول

مختلف صفات براي سوم( )مقايسه دوم  

Table 5. Orthogonal comarision between two checkpea Kabuli and Desi groups (first comparision), Kabuli group with 

first control (second comparision) and Desi group with second control (theird comparision) for different traits 
 

صفات مربعات ميانگين  
Mean of squares of traits آزادي درجه  

Degree of freedom 

 صفات
Traits سوم مقايسه   

Third comparision 
دوم مقايسه  

Second comparision 
اول مقايسه  

First comparision 

0.96 ns 69.23* 10.70 ns 1 
نسبی آب محتوای  

Relative water content 

4.72 ns 0.27 ns 0.0075ns 1 
فرعی هایشاخه تعداد  

Number of sub-branches 

0.08 ns 0.18 ns 0.12 ns 1 
اصلی هایشاخه تعداد  

Number of main branches 

4.42 ns 24.55 ns 5.33 ns 1 
بوته در بذر تعداد  

Number of seed per plant 

11.82 ns 17.69 ns 31.36 ns 1 
بوته در غالف تعداد  

Number of pod per plant 

0.76 ns 25.34 ns 180.7 ** 1 
بوته ارتفاع  

Plant height 

4.19 ns 716.32 ** 3524.89 ** 1 
دانه صد وزن  

100-kernel weight 

21.89 ns 6.91 ns 28.80 ns 1 
برداشت شاخص  

Harvest index 

2475.26 * 3409.81 ** 1003.92 ns 1 
تودهزيست  

Biomass 

250.83 * 590.06 ** 34.45 ns 1 
دانه عملکرد  

Grain yield 

0.79 ns 6 ns 0.08 ns 1 
فیزيولوژيک رسیدگی تا روز  

Days to physiologic maturity 

1.78 ns 1.03 ns 3.7 ns 1 
دهیغالف درصد 50 تا روز  

Days to 50% podding 

0.19 ns 0.85 ns 3 ns 1 
گلدهی تا روز  

Days to flowering 

 .باشدمی یدارمعنی اختالف عدم ويک درصد  ،پنج درصد آماری درسطح بودندارمعنی نشانگرترتیب به :ns و **، *
*, ** and ns indicate significant at 5%, 1% probability levels and non-significant respectively. 
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 گامبهگام رگرسيون نتايج

 صفففت سففه ترتیففببففه کففه داد نشففان  6 )جففدو  يجنتففا
 عنفوان بفه  بوتفه،  در غفالف  تعداد و برداشت شاخص ،تودهزيست
 رگرسفیونی  ضفريب  بفا  دانفه،  عملکفرد  بفر  مؤثر صفات ترينمهم
 از درصفد 73/98 مجموع در و ندشد رگرسیونی مد  وارد مثبت

 نتفايج  بفا  ،مفوارد  ايفن  نمودنفد.  توجیفه  را دانه عملکرد تغییرات
  4 )جفدو   همبسفتگی  تجزيفه  و  3 )جدو  هامیانگین مقايسه

 پفژوهش،  ايفن  در حاصفله  نتفايج  اساس بر داشتند. مطابقت هم
 شفرايط  در دانفه  عملکرد افزايش برای که داشت انتظار توانمی
 صففات  از بفااليی  مقفادير  بفا  يیهفا اليفن  انتخاب رطوبتی، تنش

 Pouresmael) تحقیقفی  در بود. خواهد مؤثر و مطلوب مذکور،

et al., 2009  شفاخص  ،تفوده زيسفت  صففات  که شد مشخص 
 و شفده  رگرسفیونی  مفد   وارد ترتیببه دانه صد وزن و برداشت

 & Fayyaz  2009) داشتند. دانه عملکرد بر را تأثیر بیشترين

Talebi, تعفداد  بوتفه،  در غفالف  تعداد صفات که کردند گزارش 
 صففات  تفرين مهم شت،بردا شاخص و تودهزيست غالف، در دانه
 عملکرد افزايش جهت ندتوانمی و باشندمی دانه عملکرد بر مؤثر

 ,Chaghamirza et al (2013) تحقیففق در گردنففد. انتخففاب

 غفالف،  در دانه تعداد دانه، صد وزن بوته، در غالف تعداد صفات
 وارد کفه  بودنفد  صفاتی ترينمهم برداشت شاخص و تودهزيست
 پژوهشی در شدند. دانه  )عملکرد وابسته متغیر رگرسیونی مد 
 برداشفت،  شاخص صفات ترتیببه  Nasri et al., 2012) ديگر
 و شفدند  رگرسیونی مد  وارد بوته در دانه تعداد و صددانه وزن

 داشتند. دانه عملکرد تغییرات بر را تأثیر بیشترين

 
  مستقل ايمتغيره عنوانبه ،ارزيابي مورد صفات ساير و وابسته متغير عنوانبه دانه، عملکرد براي گامبهگام رگرسيون نتايج -6 جدول

نخود مختلف ژنوتيپ20 در  
Table 6. The results of stepwise regression for grain yield as the dependent variable and other assessed traits as 

independent variables in 20 genotypes of chickpea 
 

 رگرسيون راحلم

گامبهگام  
Step 

 صفات
Traits 

مبدأ از عرض  
Intercept  

رگرسيوني ضرايب  
Regression coefficient  

تجمعي تبيين ضريب  
Cumulative 

determination coefficient  X1 X2 X3 

1 
  1xتوده )زيست

Biomass 
13.42 0.36   **83.50 

2 
  2xشاخص برداشت )

Harvest index 
-58.11 0.44 1.27  **95.56 

3 
  3xتعداد غالف در بوته )

Number of pod per 

plant 

-55.89 0.41 1.21 0.29 **98.73 

.باشدمی درصد يک سطح در رگرسیونی مد  بودن دارمعنی بیانگر **               
             ** indicates that regression model is significant at 1% probability levels. 

 

 فنوتيپي و ژنوتيپي تغييرات ضريب ،پذيريوراثت نتايج
 کفه  داد نشفان   7 جفدو  ) صففات  پذيریوراثت نتايج
 دانفه،  صفد  وزن صففات  بفه  مربفوط  پفذيری وراثت باالترين
 مربفوط  پفذيری وراثت کمترين و دانه عملکرد و تودهزيست

 بوده غالف تعداد و گلدهی تا روز رسیدگی، تا روز تاصف به
 از بفرآوردی  پذيریوراثت میزان چقدرهر حقیقت در .است
 اسفت  مفهوم اين به باشد، باال صفتی در رياضی امید طريق
 ژنتیکفی  عوامفل  کنتفر   و تفأثیر  تحت بیشتر صفت آن که

 دارد. مربوطه هاژنوتیپ بین در را بااليی ژنتیکی تنوع بوده،
 خصوصی یپذيروراثت خوبیبه عمومی پذيریوراثت چهاگر
 بودنباال اما نمايد، مشخص را تنوع ژنتیکی سهم دتوانمین

 نتا  به والدين از صفات بهتر نسبی انتقا  معرف آن میزان
 نشان زراعی نخود ژنوتیپ25 ژنتیکی تنوع مطالعه .باشدمی

 جهت ترتیببه باال ژنوتیپی و فنوتیپی تنوع ضريب که داد
 گرديد مشاهده رداشتب شاخص و بوته در نیام تعداد صفات

 اسفتفاده  مفیفدی  نحفو بفه  هفا آن از عملکرد بهبود برای که
  .Dwevedi & Gaibriyal, 2009 ) کردند

 موجفود  ژنفوتیپی  و فنوتیپی تنوع میزان تعیین جهت
 تغییففرات ضففريب محاسففبه بففه اقففدام مختلففف، صفففات در

 تغییفرات  ضريب صفات کلیه در گرديد. فنوتیپی و ژنوتیپی
 بفاالترين  بفود.  ژنوتیپی تغییرات ضريب از ترگربز فنوتیپی
 دانففه، صففد وزن صفففات را ژنففوتیپی تغییففرات ضففرايب
 تا روز صفات را ضريب کمترين و دانه عملکرد و تودهزيست

 گلفدهی  تفا  روز و دهفی غفالف  درصفد 50 تفا  روز رسیدگی،
  دادند. اختصاص خودبه
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نخود ژنوتيپ20 در مختلف صفات براي عمومي پذيريوراثت و فنوتيپي يراتتغي ضريب ژنوتيپي، تغييرات ضريب برآورد -7 جدول  
Table 7. Estimation of GCV, PCV, and broad sense heritability for different traits in 20 genotypes of chickpea 

 

 صفات
Traits 

 ژنوتيپي تغييراتضريب
GCV (%) 

 فنوتيپي تغييراتضريب
PCV (%) 

عمومي ذيريپوراثت  (%) 
Broad Sense Heritability 

نسبی آب محتوای  
Relative water content 

15.83 19.65 64.88 

فرعی هایشاخه تعداد  
Number of sub-branches 

22.77 28.46 64.06 

اصلی هایشاخه تعداد  
Number of main branches 

21.80 27.87 61.18 

بوته در بذر تعداد  
Number of seed per plant 

22.24 27.92 63.47 

بوته در غالف تعداد  
Number of pod per plant 

22.01 29.55 55.51 

بوته ارتفاع  
Plant height 

18.50 22.75 66.13 

دانه صد وزن  
100-kernel weight 

49.76 50.02 86.89 

برداشت شاخص  
Harvest index 

7.71 10.69 52.12 

تودهزيست  
Biomass 

34.41 37.91 82.42 

دانه عملکرد  
Grain yield 

28.99 32 82.12 

فیزيولوژيک رسیدگی تا روز  
Days to physiologic maturity 

2.66 3.87 47.30 

دهیغالف درصد 50 تا روز  
Days to 50% podding 

2.67 3.29 65.86 

گلدهی تا روز  
Days to flowering 

4.13 5.61 54.25 

 
 

 عليت تجزيه نتايج
 دارای که صفاتی است الزم محصو ،رپُ ارقام اسايیشن برای

 تا شوند شناسايی ،هستند دانه عملکرد با یدارمعنی مثبت رابطه
 ارقفام  در مطلفوب  هفای ژن گردآوری به نسبت ،هاآن گزينش با

 تعیفین  در همبستگی ضرايب از استفاده گردد. اقدام شدهاصالح
 گفاهی  چراکفه  ،تاس کنندهگمراه اوقات گاهی صفات بین روابط
 مسفتقیم غیر اثرات نتیجه صفت، دو بین باالی همبستگی اوقات
 حالفت  ايفن  در کفه   Ali et al., 2003) باشفد می ديگر صفات

 روشفی  عنوانبه علیت تجزيه روش از نباتات، اصالح نامتخصص
 طفور بفه  دانفه  عملکفرد  بفر  مفؤثر  صففات  شناسايی برای مطلوب
  .Emam & Borjan, 2000) کنندمی استفاده گسترده
 مثبفت  تفأثیر  بیشفترين  تودهزيست صفت ،نتايج اساس بر
 در . 8)جدو  داشفت  دانفه  عملکفرد  افزايش روی بر را مستقیم
 بوتفه  در غالف تعداد صفت مثبت مستقیم اثر مقدار بعد، ةمرحل
 کفه  بفود  ايفن  بیانگر حاصله نتايج بود. باال نسبی طوربه و مثبت
 و انفد داشته باالتری دانه عملکرد شتر،بی ةتودزيست دارای ارقام
 شفاخص  صففات  بفا  دانفه  عملکفرد  بین همبستگی ضريب چون

 )اثفر  علیفت  ضفريب  با برابر تقريبی طوربه تودهزيست و برداشت
 همبسفتگی  ضفريب  صفورت ايفن  در لفذا  اسفت،  بفوده  مستقیم 

 انتخفاب  و باشدمی متغیر دو بین واقعی رابطه میزان ةکنندبیان
 دانفه  عملکفرد  افزايش در دتوانمی صفات، اين طريق از مستقیم
 موجفب  بفاال،  ةتفود زيست با ارقامی گزينش بنابراين باشد. مفید

 کفه صفورتی  در و گرديفد  خواهفد  گیاه اقتصادی عملکرد افزايش
 آن از تفوان مفی  باشفد،  داشفته  هفا ژنوتیپ بین در مطلوبی تنوع
 دانفه  دعملکفر  بهبفود  جهفت  در انتخاب برای شاخصی عنوانبه

 در نخفود  تودهزيست عمده بخش چون حقیقت در کرد. استفاده
 مستقیم رابطه پس ،دهدمی تشکیل دانه وزن را برداشت هنگام

 خواهفد  وجفود  دانفه  عملکفرد  و تفوده زيست بین بااليی مثبت و
 عملکرد برای خوبی نماينده تودهزيست ديگر عبارتیهب که داشت
 علیفت  تجزيفه  ضرايب از استفاده با مشابه نتايج است. بوده دانه
 بفین  مسفتقیم غیر اثرات و دارمعنی مثبت، ةرابط وجود بر مبنی

 Mohan et) است شده گزارش برداشت شاخص و دانه عملکرد

al., 1993.  غیرمستقیم اثر بیشترين بوته در غالف تعداد صفت 
 افففزايش طريففق از دانففه عملکففرد مقففدار روی بففر را مثبففت و
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 تعفداد  اگر رطوبتی، تنش شرايط تحت يعنی ،داشت تودهزيست
 کفه  يابدمی افزايش مفید تودهزيست شود، بیشتر بوته در غالف
 گفام  در ياففت.  خواهد افزايش هم دانه عملکرد میزان آن تبعبه
 از برداشفت  شفاخص  اثر به مربوط غیرمستقیم اثر بیشترين بعد

 شفاخص  کفه یطفور بفه  ، 51/0) بفود  تودهزيست افزايش طريق
 وزن آن عمفده  بخفش  کفه  تودهزيست افزايش طريق از برداشت

 شد. خواهد دانه عملکرد مقدار افزايش موجب است، دانه

(2001  Guler et al, دانه، وزن صفات که کردند گزارش 
 ترتیفب بفه  بوته ارتفاع و بوته در غالف تعداد بوته، در دانه تعداد

  2004) د.داشففتن دانففه عملکففرد بففر را مسففتقیم اثففر بیشففترين
Ciftci et al, شفاخص  ،تفوده زيسفت  صففات  که داشتند اظهار 

 را مثبت مستقیم اثرات بیشترين بوته در غالف تعداد و برداشت
  داشتند. نهايی عملکرد با

 
نخود ژنوتيپ20 در مسير تجزيه نتايج -8 جدول  

Table 8. The results of path analysis in 20 genotypes of chickpea 
 

صفت امن  
Name of trait 

مستقيم اثر  
Direct effect 

طريق از غيرمستقيم اثر  
Indirerct effect by 

دانه عملکرد با همبستگي ضريب  
Coefficient of correlation to grain yield 

1 2 3 
تودهزيست  

Biomass 
1.09  -0.146 0.007 0.96 

برداشت شاخص  

Harvest index 
-0.31 0.515  0.003 0.21 

بوته در غالف تعداد   

Number of pod per plant 
0.009 0.944 -0.134  0.82 

 Error=0.06 باقیمانده اثر                       

 
   گيرينتيجه

 هفای اليفن  کفه  بفود  ايفن  بیفانگر  تحقیفق  اين کلی نتیجه
 صففات  کلیفه  نظفر  از توجهیقابل و کافی تنوع دارای امیدبخش
 بفودن امیفدبخش  و مناسفب  دهنفده نشان اين که بودند موردنظر
 اففزايش  .باشفد مفی  نفژادی به آتی هایبرنامه در هاآن از استفاده
 و بوتفه  در دانفه  تعفداد  بوتفه،  در غالف تعداد ،تودهزيست صفات

 رويهبی افزايش و ديم شرايط مطلوب هابرگ نسبی آب محتوای

 وژيکیفنولف  صففات  و بوتفه  ارتففاع  فرعفی،  و اصلی شاخه تعداد
 طبفق  مجمفوع  در نبفود.  شفرايط  ايفن  مطلفوب  و مناسب خیلی
 در کلفش وکفاه  ريزش دلیلهب )البته تودهزيست صفت دو نتايج،
 دهد می تشکیل دانه عملکرد را آن عمده بخش برداشت، هنگام

 اففزايش  بفا  مفرتبط  صففات  تفرين مطلوب بوته در غالف تعداد و
 شدند. معرفی آزمايش اين شرايط در دانه عملکرد
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Introduction  

Drought stress is one of the most important abiotic stresses in the world. Chickpea play very important 

role for human life in the developing countries. Kanouni and Malhotra (2003) mentioned that the traits of 

pod number per plant, sub-branches per plant, biomass and harvest index had positive and significant and the 

phonological traits showed a negative and significant correlation with grain yield. In a research (Fayyaz & 

Talebi, 2009), the traits of number of pod and number of seed per plant were proposed as the most important 

traits for yield increasing in chickpea. Saleem et al., (2002) reported that the chickpea genotypes were 

significantly difference for the majority of traits. In a research the traits of seed weight per pod and seed 

number per plant had the maximum direct effect on grain yield. Stepwise regression showed that the traits of 

biomass, harvest index and 100-kernel weight had the great effect on chickpea grain yield, so that the traits 

explained main part of yield variance. Identifying the most effective traits on chickpea grain yield was the 

main objective of the current research. 

  

Materials & Methods 

In order to identify the most important and effective traits on grain yield this experiment was conducted 

based on randomized complete block design with three replications in 20 chickpea promising lines under 

moisture stress condition in 2011-2012. The experiment was conducted in agricultural and natural resources 

research of Kurdistan under normal moisture condition. The traits of day to 50 percent flowering, day to 50 

percent podding, day to maturity, relative water content, number of sub-branches, number of main-branches, 

seed number per plant, pod number per plant, plant height, 100- kernel weight, grain yield, harvest index and 

biomass were measured. The analysis of variance, mean comparison, correlation analysis, stepwise 

regression analysis, path analysis was used for identifying the best genotypes and traits in the current 

experiment. According to the traits expected value, phenotypic coefficient variation, genotypic coefficient 

variation and broad sense heritability were estimated for all traits. 

 

Results & Discussion  

ANOVA results showed that the lines were significantly different for all traits. The above result 

indicated high genetic diversity for the lines.  Mean compression results showed that the lines number 1, 17 

and 7 had the minimum and the lines number 13, 3 and 19 had the maximum grain yield. General results 

indicated that the suitable lines with high grain yield had a maximum amount of biomass, pod number per 

plant, seed number per plant and RWC and had a minimum amount of main branch number per plant. The 

result showed a positive significant correlation between RWC, seed number, pod number, harvest index, 

biomass and grain yield. The correlation for grain yield and number of main branch per plant was 

significantly negative. The results of stepwise regression showed that the traits of harvest index, biological 
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yield and pod number per plant were the most effective traits on wheat yield respectively under current 

research condition. The maximum and minimum broad sense heritability were recorded for the traits of 100-

kernel weight, biomass and grain yield, days to physiological maturity, days to flowering and pod number 

per plant, respectively. Results of path analysis showed that the traits of biomass and pod number per plant 

had maximum direct and indirect positive effects on grain yield. The results of orthogonal comparision 

showed that Kabuli and Dasi Groups were significantly difference for plant height and 100-kernel weight.  

 

Conclusion 

Identifying and detection of the traits with high correlation with the traits of grain yield is a suitable 

strategy for indirect selection of grain yield. In this way, using of simple and multivariate statistical method 

can be useful and suitable method.  According to the results, the traits of biomass and pod number per plant 

were recognized as the best suitable traits for indirect grain yield selection. 

 

Key words: Chickpea, Orthogonal comparision, Path analysis, Phenotypic correlation, Stepwise 

regression 

 


