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 چکيده
 از يکدی  عندوان  بد   کد   باشدد می 16x=2n=2 کروموزم تعداد با افشانخودگرده گیاهی (Cicer arietinum) نخود

 قالد   در عملکدرد  مختلف پارامترهای برای نخود ژنوتیپ15 ت.اس شده شناخت  جهان در گیاهی پروتئین منبع ترينمهم
 شاخ  تعداد بوت ، ارتفاع مانند صفاتی تحقیق اين در شدند. ارزيابی مزرع  شرايط در تکرار س  با تصادفی کامل بلوک طرح
 غالف تعداد بذر،دو غالف دتعدا بذر،تک غالف تعداد ساق ، در گره تعداد بوت ، در غالف کل تعداد ثانوي ، شاخ  تعداد اولی ،
 در داند   تعدداد  بوتد ،  در داند   تعدداد  بارور، غالف تعداد کاه، با دان  کل وزن دان ،100وزن غالف، پوست  با دان  وزن پوک،
 ارزيدابی  آوریزاد تالش و برداشت شاخص کاه، عملکرد بیولوژيکی، عملکرد دان ، عملکرد بوت ،تک ساق  خشک وزن غالف،
 تندوع  دهندهنشان بوت  هر در غالف تعداد و دان  عملکرد ،دان 100وزن صفات برای داریبسیارمعنی تغییرات وجود شدند.
 هدای ژنوتیپ ک  شد مشخص میانگین مقايس  نتايج اساس بر است. صفات اين برای مطالع  مورد هایژنوتیپ بین ژنتیکی

15G ،8G، 1G 6 وG  8 ژنوتیپ دو هاآن بین رد و دان  عملکرد باالترين دارای ترتی  بG 15 وG و داند   عملکرد نظر از 
 کد   داد نشدان  علیدت  تجزيد   و گدام ب گام رگرسیون فنوتیپی، و ژنوتیپی همبستگی نتايج هستند. ترينمناس  بیولوژيکی

 داند   عملکدرد  روی را تدثثیر  بیشترين بذرتک غالف تعداد و پوست ( + )دان  بوت تک غالف پوست  با دان  وزن دان ،100وزن
 مناسدبی  صدفات  بذرتک غالف تعداد و دان 100وزن بوت ، تک غالف پوست  با دان  وزن ک  کرد گیرینتیج  توانمی دارند.
 يکی باال عملکرد ک اين ب  توج  با باشند.می نخود در باالتر دان  عملکرد با هايیژنوتیپ گزينش و دان  عملکرد اصالح برای

 هدای ژنوتیپ ،نخود اصالح برای بنابراين ،است برتر هایژنوتیپ انتخاب و شناسايی برای کشاورزان اکثر اصلی هایمعیار از
 شوند. استفاده کشاورزان توسط مستقیماً يا گیریدورگ طريق از توانندمی باال عملکرد با

 
 نخود دان ، عملکرد مورفولوژيکی، صفات ژنتیکی، تنوع علیت، تجزي  واژه:کليد

 

   1مقدمه

 در جهدان  جمعیدت  کد   کدرده  اعدالم  غدذا  جهانی سازمان
 بدرای  است الزم لذا و شودمی نفر میلیارد8 از بیشتر 2030سال

 را جديدی هایروش و هاراهکار جمعیت، اين غذايی مواد تثمین
 ارزشبدا  کداالی  يک نخود (.Motavassel, 2013) گرفت کار ب

 کشور چندين در ربش مصرف برای پروتئین از مهمی منبع و باال
 میانگین با ،باال پروتئین با بذرهايی بین در ک  است يافت توسع 

 (،Ghaffari et al., 2014) گیدرد مدی  قدرار  درصد22 پروتئین
مدی  استفاده علوف  عنوان ب نخود دان  و غالف پوشش همچنین

 حفد   در مهمدی  نقدش  و (Aggarwal et al., 2015) شدود 
 کندد می بازی خشک و ديم مناطق در ويژه ب خاک حاصلخیزی

(Hajibarat et al., 2014.) ديپلوئید گیاه اين (16x=2n=2،) 
 جهددان در مهددم حبوبددات داندد  سددومین و افشددانگددردهخددود

                                                           
 soheila.afkar@gmail.com نویسنده مسئول:*

(Naghavi et al., 2012) نطقد  م در تولید میزان بیشترين با 
 اسدت.  جهدان  تولید از تن میلیون38/10 تا 67/7 حدود با آسیا
 اقتصداد  در مهمی نقش ک  است زمستان  وباتحب جزء گیاه اين

 ,Mohammadi & Talebi) دارد ديدم  منداطق  در کشاوررزی

 محصدوالت  سداير  بدا  ارتباط در لگوم اين ک  شده ثابت (.2015
 حاصدلخیز  مناطق در کشاورزی تکامل از بخشی عنوان ب زراعی
 Naghavi et) اسدت  شدده  اهلی پیش سال هزار12 تا هزار10

al., 2012.) از برخدی  بدرای  تندوع  ثانويد   مرکدز  عنوانب  ايران 
 زيدادی  تعداد دارای نخود برای ويژه طورب  و عام طورب  حبوبات

 جغرافیددايی مندداطق در نخددودپالسددم ژرم از هددايیمجموعدد  از
 ايدران  در نخود تولید (.Ghaffari et al., 2014) است متفاوت

 ژنتیکدی  پاي  با قامار تکامل با است ممکن ک  بوده ناپايدار و کم
 کدرده،  پدذير آسدی   زنده هایتنش ب  نسبت را هاآن ک  ضعیف
 اسدتفاده  علدت  بد   ضدعیف  ژنتیکدی  پاي  با ارقامی باشد. مرتبط
 در خويشدداوند هددایپالسددمژرم کمددی تعددداد از حددد از بددیش
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 Mohammadi) اندشده ايجاد زراعی گیاهان اصالحهای  برنام

& Talebi, 2015.) انددکی   اصالحی کارهای ک اين  ب توج  با
 بیشدتری  تحقیقدات  ،است گرفت  صورت ايرانی نخود ارقام روی
 اسدت  الزم ارزشدمند  غدذايی  لگدوم  اين سودمندی افزايش برای

(Naghavi et al., 2012; Aggarwal et al., 2015.) 
 بدرای  اصدالحی  موضدوعات  ترينمهم از نخود پايداری و عملکرد

 بد  عمددتاً   هاآن اصالحی برنام  وفقیتم باشند.می محصول اين
 ,.Ramanappa et al) دارد بسدتگی  ژنتیکدی  مندابع  فراواندی 

 نخدود  پالسمژرم مانند زراعی محصوالت ژنتیکی مخزن (.2013
 اصدالحی  هدای برنام  برای تواندمی ک  بوده ژنتیکی تنوع دارای
 (.Tesfamichael et al., 2015) باشدد  مفیدد  آيندده  و حدال 
 در آگاهی همچنین ژنتیکی، نظر از پالسمژرم منابع ودنبمتنوع
 ب  تواندمی اقتصادی هایويژگی بین روابط و ژنتیکی تنوع مورد

غربدال  طريق از مناس  اصالحی استراتژی تدبیر برای اصالحگر
 پربدارتر  و سدازگارتر  هایژنوتیپ گسترش برای انتخاب و کردن
 ,.Ramanappa et al., 2013; Hajibarat et al) کند کمک

 هدای روش از تدوان می ژنتیکی خصوصیات تعیین برای (. 2014
 تددا مورفولددوژيکی هددایويژگددی مثددل سددنتی از اعددم مختلفددی

 Hajibarat et) کرد استفاده بیوشیمیايی و مولکولی ایهروش

al., 2014.) چنددين  نتیجد   ک  است کمی متغیر دان  عملکرد 
 نمددو و رشددد مراحددل در فیزيولددوژيکی و بیوشددیمیايی فراينددد
 اصدلی  هددف  (.Tesfamichael et al., 2015) اسدت  محصول

 يدک  اگرچد   ،اسدت  عملکدرد  افدزايش  اصدالحی  هایبرنام  اکثر
 طريدق  از بداال  عملکدرد  بدا  محصدوالتی  اصالح در عمده موفقیت
قابدل  محدوده ولی ،است آمدهدستب  السمپمژر از ساده انتخاب
 و هیبريداسیون طريق از عملکرد در بیشتر افزايش برای توجهی
 تحقیقی در (.Ramanappa et al., 2013) دارد وجود انتخاب
 صددفت15 ژنتیکددی تنددوع ارزيددابی در واريددان  تجزيدد  نتددايج

 ژنوتیدپ  اثدر  ک  کرد مشخص گندم ژنوتیپ35 در مورفولوژيکی
 است دارمعنی درصد1سطح در شده گیریاندازه صفات تمام در
(Babaie Zarch et al., 2013.) صدفات  واريان  تجزي  نتايج 

 کد   دهدد مدی  نشدان  کدابلی  نخود توده105 در شدهگیریاندازه
 بد   برداشدت  شداخص  و اولید   هدای شداخ   تعدداد  بوت ، عملکرد
 داشدتند.  نخدود  هدای تدوده  بدین  در را تغییرات بیشترين ترتی 

 کددانوپی عددر  و برداشددت شدداخص صددفات بددا داندد  عملکددرد
 & Fazeli) داشدددت داریندددیمع و مثبدددت همبسدددتگی

Chegamirza, 2011.) صددفت هفددت واريددان  تجزيدد  در 
 ارزيدابی  هدای ژنوتیدپ  بدین  در داریمعنی تفاوت مورفولوژيکی،

 کد   اسدت  ژنتیکی تنوع دهندهنشان ک  داشت وجود نخود شده
 بگیددرد قددرار رداریبددهبهددر مددورد انتخدداب طريددق از تواندددمددی

(Hajibarat et al., 2014.) ارقدام  ژنتیکدی  تندوع  ررسدی ب در 

 بدرای  بداقال  اصدلی  جمعیدت  سد   بدین  توجهیقابل تفاوت باقال،
 ,.Backouchi et al) شددد مشددخص مورفولددوژيکی صددفات

 صدفات  برخدی  ژنتیکدی  تندوع  بررسدی  بدرای  ایمطالع  (.2015
 مشدخص  و شد انجام عدس هایتوده فنولوژيکی و مورفولوژيکی

 خدوبی  تندوع  عملکدرد  نظدر  از مطالع  مورد هایتوده ک  گرديد
 عملکدرد  بدا  مثبتدی  رابطد   ک  بود صفاتی جمل  از ارتفاع دارند.
 صددفات بددین مثبتددی همبسددتگی همچنددین و داشددت داندد 

 برداشددت تددا روز تعددداد و گلدددهی تددا روز تعددداد مورفولوژيددک
 توجد   مدورد  ارتباطدات  ايدن  بايسدتی  کد  یطورب  ،شد مشاهده
 از هددف  (.Naroui et al., 2008) بگیدرد  قدرار  گدران اصدالح 
 مهدم  هدای ويژگدی  ژنتیکدی  تندوع  بررسدی  تحقیدق،  اين اجرای
 و دان  عملکرد با مختلف صفات بین روابط مورفولوژيکی،-زراعی

 مدورد  هدای ژنوتیدپ  ندژادی بد   برنام  در مؤثر صفات از استفاده
 .باشدمی نخود مطالع 
 

 هاروش و مواد
 بررسی مورد ژنتيکی مواد و کشت شرایط

 تحقیقاتی مزرع  در 1393-94 زراعی سال در مطالع  اين
 و کشداورزی  آمدوزش  و تحقیقدات  مرکز چنگائی، سراب ايستگاه
 (،1 )جدول نخود ژنوتیپ15 از استفاده با لرستان طبیعی منابع
 قالد   در کشدور  ديدم  کشاورزی تحقیقات سس ؤم از شده تهی 
 آمد.در ااجر مرحل  ب  تکرار س  با تصادفی کامل هایبلوک طرح

 ديسدک  دو یزه،پداي  شدخم  شدامل  ترتی  ب  زمین تهی  عملیات
 بدود.  (Leveler) لدولر  توسط زمین تسطیح سپ  و عمودبرهم

 کیلدوگرم 20و (5O2P) فسدفر  کیلدوگرم 50مبندای  بدر  پايد   کود
 از قبدل  و محاسدب   خداک  آزمدون  اسداس  بدر  هکتار در نیتروژن
 لدوط مخ خداک  با ديسک توسط و پخش مزرع  سطح در کاشت
 عفدونی ضدد  خداکزی،  هدای بیماری بروز از پیشگیری جهت شد.
 نسدبت  بد   تیرام کاربوکسی کشقارچ توسط کاشت از قبل بذور
 اواخدر  در نوبدت  دو در هدرز  هدای علدف  شدد.  انجدام  هزار در دو

  شدند. وجین دست توسط ارديبهشت اوايل و ماه فروردين
 

 گيریاندازه مورد صفات
 کدرت  هدر  از تصادفی طور ب  ت بو پنج رسیدگی هنگام در
 بوتد ،  ارتفداع  شدد:  گیدری انددازه  زيدر  صفات و انتخاب آزمايشی

 بوتد ،  در غالف کل تعداد ثانوي ، شاخ  تعداد اولی ، شاخ  تعداد
 بدذر، دو غدالف  تعدداد  بدذر، تک غالف تعداد ساق ، در گره تعداد
 بوتد ، تدک  دان  وزن غالف، پوست  با دان  وزن پوک، غالف تعداد
 داند   تعداد بارور، غالف تعداد ،هکا با دان  کل وزن دان ،100وزن
 عملکرد بوت ،تک ساق  خشک وزن غالف، در دان  تعداد بوت ، در

 تدالش  و برداشت شاخص ،کاه عملکرد بیولوژيکی، عملکرد دان ،
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 داند   عملکدرد  و بیولدوژيکی  عملکدرد  تعیین ورظمن ب  آوری.زاد
 اثدرات  حدذف  از بعدد  کدرت  هدر  از مترمربدع 8/1 معادل سطحی
خشدک  از پد   شدده برداشدت  هایبوت  شد. برداشت ایحاشی 
 داند   تفکیک شدند. توزين بیولوژيکی عملکرد تعیین برای شدن

 و توزين هادان  سپ  و شد انجام دستی صورتب  کلش و کاه از
 عملکدرد  بد   داند   عملکدرد  نسبت از استفاده با برداشت شاخص

   شد. محاسب  بیولوژيکی

 
 مطالعه مورد هایژنوتيپ -1 جدول

Table 1. Studied genotypes 

ژنوتيپ شماره  

Genotype number 

ژنوتيپ نام  

Genotype name 

 رشد تيپ

Growth type 

G1 SEL.S.P.L.k3-87 ،رسمیان ايستاده* 

G2 SEL.S.P.L.k4-87 ،رسمیان ايستاده 

G3 SEL.SPL.K10-87 ،رسمیان ايستاده 

G4 SEL.SPL.K14-87 ،رسمیان ايستاده  

G5 SEL.SPL.K17-87 ،رسمیان ايستاده  

G6 SEL.SP.L.K18-87 ،رسمیان ايستاده  

G7 FLIP05-46C ،رسمیان ايستاده  

G8 FLIP03-17C ،رسمیان ايستاده  

G9 FLIP05-18C ،رسمیان ايستاده  

G10 SEL.SP.L.K20-87 ،رسمیان ايستاده  

G11 FLIP05-22C رسمیان ستاده،اي  

G12 SAR80J910K13-87 ،رسمیان ايستاده  

G13 SEL.SP.L.K2-87 ،رسمیان ايستاده  

G14 AZAD ،رسمیان ايستاده  

G15 ADEL ،رسمیان ايستاده  

رسمیان و ايستاده ها،ژنوتیپ هم  رشدی تیپ * 
Growth type of genotypes: erect & intermediate 

 
 استفاده مورد آماری هایروش

 هدا داده تحلیدل  و تجزي  ها،داده بودننرمال آزمون از پ 
 سطح در دانکن روش ب  میانگین مقايس  واريان ، تجرية شامل
 تجزيدة  و همبسدتگی  ضدراي   بدرآورد  رگرسدیون،  تجزية ،05/0

 Path2 و SPSS، Minitab17، SAS 9.1افزارهاینرم با علیت
 شد. انجام

 

 بحث و نتایج
 ميانگين مقایسه و سواریان تجزیه

 بدین  داریمعندی  تفداوت  کد   داد نشدان  واريدان   تجزي 
 و داند   عملکرد دان ،100وزن صفات برای مختلف هایژنوتیپ
 داریمعنی اختالف صفات ديگر برای و دارد وجود غالف تعداد
 ژنتیکی تنوع دهندهنشان تغییرات اين (.2 )جدول نشد مشاده
 ب  مربوط صفات و عملکرد برای مطالع  مورد هایژنوتیپ بین

 نخدود  ی هدا ژنوتیدپ  بدین  داریمعندی  تفداوت  اسدت.  عملکرد
(Cicer arietinum L.) عملکرد برای کوسووا مختلف مناطق 

 در آمدده دسدت ب  نتايج با ک  شد مشاهده دان 100وزن و دان 
 بدد (.Aliu et al., 2016) دارد همخددوانی آزمددايش ايددن

 ژنتیکدی  تندوع  وجدود  ب  مؤثر اصالحی روش يک وجودآوردن

 ب  بستگی صفت يک ژنتیکی اصالح در موفقیت و دارد بستگی
 دارد صدفت  آن بد   مربدوط  ژن خزاند   در موجود تنوع ماهیت

(Ebrahimi et al., 2011.) در شدده مشداهده  ژنتیکدی  تنوع 
 پتانسدیل  داند ،  عملکدرد  بدرای  مطالعد   مورد هایژنوتیپ بین
 و گسترده سازگاری با هاژنوتیپ ينبهتر تعیین برایپالسم ژرم
 از يکدی  دان  عملکرد همچنین .دهدمی نشان را محیط با ويژه

 بدرای  ارقدام  گدزينش  و شناسدايی  بدرای  اساسدی  هایشاخص
 ,.Mallu et al باشدد مدی  کشداورزان  و نهايی کنندهاستفاده

 تواندد مدی  نخدود  عملکدرد  يیآکدار  کد   شده مشخص .2014

 ديگددر طدرف  از و شددود تعیدین  وتدد ب در غدالف  تعددداد توسدط 
 بددرای توانندددمددی بیشددتر غددالف تعددداد بددا هددايیژنوتیددپ

 باال عملکرد آوردندستب  برای زودرس ارقام با هیبريداسیون
 علدت  ب  تواندمی بوت  در غالف تعداد همچنین شوند. استفاده
 ،خداک  دسترسدی  قابدل  غدذايی  مدواد  و رطوبدت  بدرای  رقابت

 از يکدی  داند   وزن دهد. کاهش را بذر هانداز ک  باشد فاکتوری
 ايدن  بدرای  دارمعندی  تفاوت ک  بوده نخود در صفات ترينمهم

 علدت  بد   اسدت  ممکن بررسی مورد هایژنوتیپ بین در صفت
 انددازه  کد   باشدد  غالف پرشدن زمان و غالف اندازه در تفاوت
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 نتايج (.Mallu et al., 2014) دهندمی قرار تثثیرتحت را بذر
 15G هدای ژنوتیدپ  کد   داد نشان (4 )جدول میانگین مقايس 

،8G، 1G 6 وG  عملکرد از هاژنوتیپ ساير ب  نسبت ترتی  ب 
 و 15G هدای ژنوتیپ ک درحالی ،بودند برخوردار بیشتری دان 
8G بودندد.  کدرده  تولید را بیولوژيکی عملکرد مقدار بیشترين 

 لکردعم بیشترين همزمان تولید برای 15G و 8G هایژنوتیپ
 بیشدترين  شددند.  شدناخت   هاژنوتیپ برترين بیولوژيکی و دان 

 15G و 8G ژنوتیدپ  در ترتی  ب  ،دان 100وزن و غالف تعداد
 اخدتالف  نخدود  مختلف هایژنوتیپ بررسی نتايج شد. مشاهده
 دهدد می نشان دان  عملکرد برای هاژنوتیپ بین در داریمعنی

(Ahmad et al., 2012; Chegamirza et al., 2012; 

Tesfamichael et al., 2015)  تثيیدد  ذکرشده تحقیقات ک
 بدر  مبتندی  و بدوده  آزمدايش  اين در آمدهدستب  نتايج کننده
 بدا  مدرتبط  صدفات  و دان  عملکرد برای باال ژنتیکی تنوع وجود
 مطالعد   مدورد  هایژنوتیپ بین شدهمشاهده تنوع باشد.می آن

 هدای برنامد   در نظدر  مدورد  صدفات  اصدالح  برای خوبی فرصت
 هامیانگین مقايس  نتايج از استفاده با و کندمی فراهم اصالحی

 بدرای  والددين  عندوان بد   را باال دان  عملکرد با ارقامی توانمی
 برد. کار ب اصالحی کارهای
 

 صفات بين همبستگی
مانددا  بد   فتوسدنتزی  مواد تخصیص نتیج  گیاه عملکرد

 منبدع  بین متعادل روابط طريق از ک  بوده گیاه اقتصادی های
 بدین  صدحیح  موازند   ديگر بعبارت يا ،شودمی حاصل مخزن و

 مطلدوب  هدای عملکدرد  بد   دسدتیابی  مهم عامل مخزن و منبع
 گدزينش،  هایبرنام  انجام در (.Vaghar et al., 2010) است

 صدفات  و داند   عملکدرد  ارتبداط  از اطالعدات  و آگداهی  داشتن
 صدفت  داند   عملکدرد  باشدد. می مهم بسیار ديگر مورفولوژيکی

 دسدت بد   صفت زيادی تعداد متقابل اثر از ک  است ایپیچیده
 ارزيابی، جهت باشد.می محیط و ژنوتیپ تثثیر تحت ک  آيدمی

 برآورد ،عملکرد اجزای نسبی سهم تعیین و دان  عملکرد بهبود
مدی  هددف  اين ب  رسیدن برای مناسبی ابزار ساده همبستگی

 از حاصدل  نتدايج  (.Mohammadi & Talebi, 2015) باشدد 
 ک  داد نشان صفات بین ژنوتیپی و فنوتیپی همبستگی تجزي 

 ،pr=1) داند  100وزن صدفات  با دان  عملکرد صفت همبستگی
99/0=gr،) بوتد   در غدالف  کل تعداد (973/0=pr، 99/0=gr) 

 دان  کل وزن (،pr، 99/0=gr=906/0) بذرتک غالف کل تعداد
 بیولدوژيکی  عملکدرد  (،pr، 938/0=gr=939/0) بوت تک کاه با
(939/0=pr، 938/0=gr،) 944/0) بوتدد  در داندد  تعددداد=pr، 

99/0=gr) 871/0) غددددالف پوسددددت  بددددا داندددد  وزن و=pr، 
989/0=gr) عملکدرد  صدفات  با اما ،است دارمعنی و باال بسیار 
 ،pr=-/596) %1 سدطح  در داریمعندی  و منفی همبستگی کاه

542/0-=gr) .فندوتیپی  و ژنتیکدی  هایهمبستگی معالي دارد، 
 بدودن کمدی  علدت  بد   کد   داشت تفاوت مقدار نظر از و مشاب 
 ايدن  هدا آن بر محیط مالحظ  قابل تثثیر و مطالع  مورد صفات

 همبسدتگی  ضري  مقدار باالبودن .است انتظار مورد اختالفات
 نظر مورد صفات بر محیط کم تثثیر فنوتیپی ب  نسبت ژنوتیپی

 با (.Bakhshipour et al., 2013) برعک  و دهدمی نشان را
 داند   عملکرد ژنوتیپی و فنوتیپی همبستگی باالبودن ب  توج 

 کدل  تعدداد  بوتد ،  در غدالف  کل تعداد دان ،100وزن صفات با
 بدرای  بوتد   در داند   تعداد و بیولوژيکی عملکرد بذر،تک غالف

 هدای معیدار  عندوان بد   صفات اين ب  بايد دان  عملکرد افزايش
 همبسدتگی  ديگدر  طدرف  از کدرد.  توج  گزينش برای مناسبی
 نشدان  بیولوژيکی عملکرد و دان  عملکرد بین دارمعنی و مثبت
 کد   يابند بهبود همزمان توانندمی اقتصادی صفات ک  دهدمی
 دارد. همخددوانی Tesfamichael et al. (2015) نتددايج بددا

 گیاه در کمی صفات بین گیهمبست ضري  مورد در مطالعاتی
 عملکرد بین داریمعنی و مثبت همبستگی ک  داد نشان نخود
 Rezaeian) بوت  در غالف تعداد و بیولوژيکی عملکرد با دان 

Zadeh et al., 2011; Ebrahimi et al., 2011; 

Tesfamichael et al., 2015) داند  100وزن (Rezaeian 

Zadeh et al., 2011) بوتد   در  داند  تعدداد  و (Rezaeian 

Zadeh et al., 2011; Ebrahimi et al., 2011)  وجدود 
 شداخص  صدفت  دارد. همخدوانی  تحقیدق  اين نتايج با ک  دارد

 تعداد صفت بارا  دارمعنی و مثبت همبستگی باالترين برداشت
 بیدانگر  برداشت شاخص (.pr=718/0) داد نشان بذرتک غالف
 بدديهی  .اسدت  مخدزن  بد   بعمن از شدهساخت  آلی مواد میزان
 سدبز  هدای اندام از بیشتری فتوسنتزی مواد میزان هرچ  است
 شدود مدی  دان  عملکرد افزايش سب  ،شود منتقل دان  ب  گیاه

(Fazeli & Chegamirza, 2011.)  و فندوتیپی  همبسدتگی 
 کاه با دان  کل وزن صفات با بیولوژيکی عملکرد صفت ژنوتیپی
 ،pr=939/0) دانددد 100وزن (،pr، 99/0=gr=1) بوتددد تدددک
938/0=gr،) 813/0) بوتد  تدک  غدالف  پوست  با دان  وزن=pr، 
977/0=gr،) 939/0) بوتددد تدددک سددداق  خشدددک وزن=pr، 
746/0=gr،) گیاه ارتفاع (812/0=pr، 996/0=gr،) داند   تعداد 
 اولیدددد  شدددداخ  تعددددداد (،pr، 99/0=gr=901/0) بوتدددد  در
(667/0=pr، 99/0=gr) 930/0) بوتد   در فغدال  کدل  تعدداد  و 

=pr، 99/0=gr) عملکدرد  صفت با اما ،بود دارمعنی و باال بسیار 
 (pr، 953/0=gr=-567/0) دارمعندی  و منفدی  همبسدتگی  کاه

 و بداال  همبسدتگی  کد   صدفاتی  از کلدی  طدور  ب  .وجود داشت
باشدند،   داشدت   بیولدوژيکی  عملکرد و دان  عملکرد با دارمعنی
 عملکدرد  بهبدود  برای شايد و کردعمل بینیپیش برای توانمی
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 صددفاتی، چنددین در مثبددت افددزايش هرگوندد  و کددرد اسددتفاده
 دهد.می افزايش را نخود بیولوژيکی عملکرد و دان  عملکرد

 

 گامبهگام رگرسيون تجزیه
 متغیدر  عندوان بد   داند   عملکرد گامب گام رگرسیون تجزي  در

 شددند.  گرفت  نظر در مستقل متغیر عنوانب  صفات بقی  و (Y) تابع
 داند ، 100وزن صفات ک  داد نشان گامب گام رگرسیون تجزي  نتايج
 ضدري   بدا  بوتد  تدک  غالف پوست  با دان  وزن و بذرتک غالف تعداد
 کردندد  توجید   را دان  عملکرد تغییرات بیشترين درصد100 تبیین

مدی  مشداب   همبستگی ضراي  از آمدهدستب  نتايج با نتايج اين ک 

 داند   وزن (،X1) دان 100وزن (،Ys) دان  عملکرد ب  توج  با شند.با
 معادلد   (X3) بدذر تک غالف تعداد و (X2) بوت تک غالف پوست  با

   آمد: دستب  زير
Ys= -0/14+ 29/99***X1 -0/012*X2 +0/013*X3 

 رگرسدیونی  معادل  در 2R= 100دارمعنی تبیین ضري  وجود
 داند   عملکدرد  افدزايش  در صدفات  نايد  بودنمؤثر دهندهنشان فوق
 بدذر تدک  غالف تعداد و دان 100وزن ک  داد نشان نتايج است. نخود
   شوند.می دان  عملکرد افزايش باعث

 

 

 نخود هایژنوتيپ مورفولوژیک صفات واریانس تجزیه -2 جدول

 Table 2. Mean squares (MS) of ANOVA morphological traits in Cicer arietinum 
 

 تغييرات منبع
S.O.V 

درجه 

 آزادی
Df 

   MS مربعات ميانگين

 کاه عملکرد
Straw yield 

 شاخص

 برداشت
Harvest 

index 

 بذردو غالف کل تعداد
Number of two-seed 

pod 

 زادآوری تالش
Productivity effort 

 در دانه تعداد

 غالف
Number of 

seed/pod 

 

 غالف کل تعداد

 پوک
Number of 

empty pod 

 Rep. 2 314387* 7ns 2.03ns 0.179ns 0.3ns 0.04ns تکرار

 Genotype 14 70946ns 36.57ns 0.68ns 0.834ns 0.58ns 1.17nsژنوتیپ

 Error 28 57782 42.21 0.87 1.07 1.11 0.6خطا

       Total 44کل

 تغييرات منبع
S.O.V 

درجه 

 آزادی
Df  

   MS مربعات ميانگين

 در دانه تعداد

 بوته
Number of 

seed/plant 

 کل تعداد

 بوته در غالف
Number of 

pod/plant 

 در گره تعداد

 ساقه
Number of 

node/stem 

 بذر کل تعداد

 غالف تک
Number of 

one seed pod 

 پوسته با دانه وزن

 بوته تک غالف
Pod weight 

(seed+shell) 

 با دانه کل وزن

 بوته تک کاه

Total weight 

(seed+straw) 

 عملکرد

 بيولوژیکی

Biological yield 

 **Rep. 2 646.5ns 1787.7** 11.15ns 875.3* 649.08** 985.8** 887183 تکرار

 Genotype 14 469.8ns 407.6 ns 9.29ns 344.7ns 144.94ns 325.7ns 293103nsژنوتیپ

 Error 28 304.7 296.3 4.79 228.7 94.98 167.4 150625خطا

        Total 44کل

 تغييرات منبع
S.O.V 

درجه 

 آزادی
Df  

   MS مربعات ميانگين

 بوته ارتفاع
Plant height 

 شاخه تعداد

  اوليه

Number of 

primary 

branch 

 خشک وزن

 بوته تک ساقه
Dry weight of 

stem/plant 

 شاخه تعداد

 ثانویه
Number of 

secondary 

branch 

 دانه100وزن
100-seed 

weight 

 غالف تعداد

 بارور

Number of 

filled pod 

 

 دانه عملکرد

Seed yield 

 **Rep. 2 17.65 ns 2.75 * 2.04ns 2.2ns 4.35** 2.47* 4.35 تکرار

 *Genotype 14 49.31 ns 1.19ns 1.15ns 1.02ns 1.25* 1.31* 1.25ژنوتیپ

 Error 28 26.93 0.68 0.84 0.75 0.59 0.55 0.59خطا

        Total 44کل

sn ،*  درصد 1 و درصد5 احتمال سطح در دارمعنی و دارمعنیغیر :**و 
 ns, *, **: Non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively 

 
  

 در فتوسددنتز از اسددتفادهدهنددده نشددان ،داندد  بدداال 100وزن
 داند   ملکدرد ع دارمعندی  و باال همبستگی دلیل اين و است دسترس

 ديگدر  نتايج با اين ک  باشدمی دان 100وزن و بوت  در غالف تعداد با
(Saleem et al., 2002) از يکددی داندد 100وزن دارد. مطابقددت 

 وزن و کیفیددت ريددزی، و درشددتی دهندددهنشددان و عملکددرد اجددزای
 تقريبداً  ژنتیکدی  خصوصیت يک نینچهم .باشدمی هادان  مخصوص

 Mirzaei) شود واقع نیز محیط تثثیر تحت تواندمی ک  است یکمّ

Heidari et al., 2011.) صددفات میددان روابددط مطالعدد  در 
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 بلوچسدتان  و سیسدتان  اسدتان  گنددم  بدومی  هایتوده مورفولوژيک
 صدفت  کد   داد نشدان  گامب گام روش ب  گان چند رگرسیون تجزي 
 Naroui et) دارد داند   عملکدرد  روی تثثیر بیشترين دان 100وزن

al., 2008) نتدايج  بررسدی  شدامل  ديگدر  تحقیقدات  در همچنین و 
 دسدی  و کدابلی  نخدود  هایژنوتیپ در گامب گام رگرسیون از حاصل

(Dashtaki et al., 2012،)   تجزيد   و صدفات  همبسدتگی  مطالعد 
 ديدم  نخدود  عملکرد اجزای و عملکرد روی بر تکمیلی آبیاری علیت

(Nasri et al., 2012،) شدرايط  تحدت  لوبیدا  تیکدی ژن تنوع بررسی 
 مشدخص  (Keshavarznia et al., 2013) خشدکی  تنش و نرمال
 کد   داشدت  داند   عملکدرد  بدر  مثبتدی  تدثثیر  داند  100وزن ک  شد

 ايدن  بد   توج  با است. تحقیق اين در آمدهدستب  نتايج کنندهتثيید
 بدر  انتخداب  داند   عملکدرد  افزايش جهت ک  شودمی استنباط نتايج
 تعدداد  و بوتد  تدک  غدالف  پوسدت   بدا  دان  وزن دان ،100وزن مبنای
 در ذکرشدده  صدفات  رودمدی  انتظار و بود خواهد مؤثر بذرتک غالف
 باشند. داشت  عملکرد بینیپیش در را سهم بیشترين مدل

 
 

 عليت تجزیه
 نشدان  (3 )جدول گیاه دان  عملکرد علیت تحلیل و تجزي 

 و مسدتقیم  تاثدرا  بیشدترين  دارای داند  100وزن صفت ک  داد
 مستقیم اثرات اين چون و باشدمی صفت اين بر (002/1مثبت)

 انتخداب  بدود،  جهدت  يدک  در و داشدت   مطابقدت  همبسدتگی  با
   باشد. مفید تواندمی صفت اين طريق از مستقیم

 بوتد   در غدالف  پوسدت   بدا  داند   وزن مسدتقیم غیدر  اثرات
 داند  100وزن طريق از (908/0) بذرتک غالف تعداد و (873/0)

 طددوربدد  ذکرشددده صددفات کدد  معنددی بدددين باشددد،مددی مثبددت
مدی  عملکرد افزايش موج  دان 100وزن افزايش با غیرمستقیم

 غدالف  تعدداد  و بوتد   در غدالف  پوست  با دان  وزن صفت شوند.
 طدور بد   امدا  ،دارندد  بدذر  تولیدد  بدر  پدايینی  مستقیم اثر بذرتک
 تثثیر دان 100وزن افزايش توسط دان  عملکرد روی مستقیمغیر
 بدااليی  کدارايی  دان 100وزن صفت دهدمی نشان ک  گذارندمی
   دارد. دان  عملکرد اصالح برای

 دانه عملکرد صفت برای عليت تجزیه -3 جدول

Table 3. Path analysis for seed yield trait 
 

 

 صفات
Traits 

 
 

 

مستقيم اثر  
Direct effect 

مستقيمغير اثر  

Indirect effect 

همبستگی ضریب  

Correlation Coff 

دانه100وزن  

100- seed weight 

غالف پوسته با دانه وزن  

Pod weight (seed+shell) 

بذرتک غالف تعداد  

Number of one-seed pod 

دان 100وزن  

100- seed weight 
1 1.002 - -0.004 0 

غالف پوست  با دان  وزن  

Pod weight (seed+shell) 
0.871 -0.005 0.873 - 0 

بذرتک غالف تعداد  

Number of one-seed pod 
0.906 0 0.908 -0.004 - 

 
طدور مسدتقیم   شود ک  انتخاب برای صفاتی ک  ب پیشنهاد می

مستقیم روی عملکرد دان  تثثیر دارند و باعث افزايش عملکدرد  و غیر
نتايج تجزي  علیت اين آزمايش، بر اسداس  ب  ک  با توج  -دان  شده 

ف در بوتدد  و صددفات وزن داندد  بددا پوسددت  غددالف، تعددداد غددال    
تواند باعث افدزايش عملکدرد داند     انجام گیرد ک  می -دان 100وزن

 (873/0) بوتد   در غدالف  پوست  با دان  وزن مستقیمغیر اثراتشود. 
مدی  مثبدت  داند  100وزن طريق از (908/0) بذرتک غالف تعداد و

 افدزايش  با مستقیمغیر طورب  کرشدهذ صفات ک  معنی بدين باشد،
 بدا  داند   وزن صدفت  شوند.می عملکرد افزايش موج  دان 100وزن

 بدر  پدايینی  مسدتقیم  اثر بذرتک غالف تعداد و بوت  در غالف پوست 
 توسدط  داند   عملکدرد  روی مسدتقیم غیر طورب  اما ،دارند بذر تولید

 صدفت  هدد دمدی  نشدان  کد   گذارندد می تثثیر دان 100وزن افزايش
پیشدنهاد   دارد. دان  عملکرد اصالح برای بااليی يیآکار دان 100وزن
مسدتقیم  طور مسدتقیم و غیر شود ک  انتخاب برای صفاتی ک  ب می

روی عملکرد دان  تثثیر دارند و باعدث افدزايش عملکدرد داند  شدده      

اب بدر  با توج  ب  نتايج تجزي  علیت اين آزمدايش، انتخد   .انجام گیرد
اساس صفات وزن دان  بدا پوسدت  غدالف، تعدداد غدالف در بوتد  و       

اند باعث افزايش عملکرد داند  شدود. در بررسدی    تومیدان  100وزن
بدا توجد  بد      (Saleem et al., 2002های نخود در تحقیقی )الين

دار و مثبت عملکرد دان  با تعداد غدالف در بوتد  و   همبستگی معنی
داندد  از طريددق 100غیرمسددتقیم بدداالی وزن داندد  و اثددرات100وزن

داند  نقدش   100تعداد غالف در بوت ، پیشنهاد شدد کد  صدفت وزن   
مهمی در عملکرد دان  دارد ک  تثيیدکننده نتايج ايدن آزمدايش مدی   

هدای  باشد. وجود تنوع ژنتیکی وسیع بدرای عملکدرد داند  ژنوتیدپ    
امکدان    ,Tesfamichael et al(2015)شدده توسدط   کابلی ارزيابی
هدای خداص و   هايی بدا عملکدرد بداال بدرای سدازگاری     تولید ژنوتیپ

آمدده در ايدن تحقیدق    دستدهد ک  با نتايج ب گسترده را نشان می
هدای  گیدری بدین ژنوتیدپ   رگهمخوانی دارد. در گیداه نخدود از دو  

 شده برای افزايش سازگاری بد  شدرايط آب و هدوا و خداک    گزينش
 جديدد  هايی برای شرايط محیطدی موجود، همچنین گسترش الين
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 بد   توجد   بدا  (.Ramanappa et al., 2013) کرد استفاده تواندمی
ژنوتیدپ  انتخداب  و شناسايی برای اصلی هایشاخص از يکی ک اين
 بندابراين  باشدد، مدی  بداال  عملکدرد  کشداورزان  اکثدر  بدرای  برتر های

 طريدق  از نخدود  اصدالح  بدرای  تواندد مدی  باال عملکرد با هایژنوتیپ
 شوند. استفاده کشاورزان توسط مستقیماً يا گیریدورگ
 

 گيرینتيجه

 نتدايج  و صفات برای مطالع  مورد هاینوتیپژ تنوعب   توج  با
 کد   علیدت  تجزي  و گامب گام رگرسیون همبستگی، تحلیل و تجزي 

 کدل  تعداد و غالف پوست  با دان  وزن دان ،100وزن صفات داد نشان
مدی  محسدوب  داند   عملکرد بر مؤثر زایاج ترينمهم بذرتک غالف
 داند   عملکدرد  در اخدتالف  احتمداالً  کد   گفدت  تدوان مدی . لذا شوند

 صدفات،  ايدن  بدین  از اسدت.  صفات اين در تفاوت علت ب  هاژنوتیپ
 اثدر  و همبسدتگی  بداالی  يردمقدا  بد   توجد   بدا  دان 100وزن صفت

 بهبددود روی بددر تواندددمددی علیددت تجزيدد  در آن مثبددت و مسددتقیم
 بد   هدای برنامد   در مطلدوب  هدای ژنوتیپ گزينش يا و دان  دعملکر
 .باشد توصی  قابل انتخاب برای مبنايی عنوانب  نژادی

 
 نخود هایژنوتيپ مورفولوژیکی صفات ميانگين مقایسه -4جدول

Table 4. Mean comparison for morphological traits of chickpea genotypes

 ژنوتيپ
Genotype 

وتهب ارتفاع  
Plant height (cm) 

 اوليه شاخه تعداد
Number of 

primary branches 

 ثانویه شاخه تعداد
Number of 

secondary 

branches 

 بوته در غالف کل تعداد
Number of total 

pod per plant 

G1 45.20± 3.64 abc 2.76± 0.23 bc 4.1± 1.1 ab 58.7± 16.1 abc 

G2 42.10± 1.95bc 2.93± 0.34 abc 3.36± 0.63 ab 38.33± 8.09 c 

G3 44.30± 2.5 abc 2.53± 0.46 c 5.67± 0.88 ab 53± 8.74 abc 

G4 45.77± 1.86 abc 3.06± 0.29 abc 4.53± 1.44 ab 55± 10.2 abc 

G5 40.63± 3.71bc 2.96± 0.88 abc 12.83± 6.77 a 50± 14.5 abc 

G6 45.97± 2.03 abc 3.1± 0.66 abc 5.73± 1.44 ab 60± 16. 4 abc 

G7 42.10± 1.50 bc 2.3± 0.17 c 2.67± 0.67 b 36.67± 2.33 c 

G8 48.65± 0.37 ab 4.02± 0.33 a 8.55± 0.14 a 76± 1.73 a 

G9 40.73± 6.65 bc 2.73± 0.29bc 7.17± 1.95 a 63.7± 18.7 abc 

G10 37.20± 1.59 c 2.96± 0.2 abc 4.37± 1.1 ab 40.7± 10.7 bc 

G11 40.96± 0.49 bc 2.63± 0.52 bc 4.86± 0.94 ab 45.3± 10.2 abc 

G12 40.30± 1.15bc 2.96± 0.2 abc 4.63± 2.02 ab 51.3± 13. 4 abc 

G13 48.50± 5.48 ab 3.15± 0.08 abc 5.65± 0.95 ab 50.5± 7.22 abc 

G14 40.63± 2.23 bc 3.3± 0abc 5.3± 2.76 ab 48± 13.7 abc 

G15 52.45± 1.07 a 3.6± 0 abc 7.3± 0.17 ab 74± 1.73 ab 

 

 

4ادامه جدول   
Continue of Table 4 

ساقه در گره تعداد  
Number of node 

per stem 

  غالف کل تعداد

بذرتک  
Number of  

one-seed pod 

پوک غالف کل تعداد  
 Number of 

empty pods  

هبوتتک ساقه شکخ وزن  
Dry weight of stem 

(g) 

 غالف پوسته با دانه وزن

بوتهتک  
Pod weight 

(seed+shell) (g) 

20.43± 0.72 ab 48.3± 12.1 abc 2.33± 0.88 abc 15.33± 3.54 ab 32.07± 7.13 abc 

16.03± 1.47 c 28.33± 7.88 c 6± 2.52 ab 11.4± 1.97 b 19.47± 4.18 bc 

19.96± 0.82 abc 48.33± 6.17 abc 3.67± 2.67 abc 16.57± 3.06 ab 25.53± 3.78 abc 

20.37± 1.21 ab 45.33± 5.46 abc 2.67± 0.67 abc 14.9± 3.06 ab 27.63± 5.89 abc 

18.53± 3.09 abc 41.3± 11.2 abc 1± 0 c 13± 4.25 ab 22.5± 7.21 abc 

18.4± 0.58 ab 49.3± 14.2 abc 2.67± 0.67 abc 18.97± 5.9 ab 30.6± 8.66 abc 

20.97± 1.66 ab 30.33± 2. 4 bc 2± 0.57 bc 34.8± 19.1 ab 16.97± 0.57 c 

22.65± 1.36 a 60± 2.89 ab 6± 1.5 ab 21.32± 0.04 ab 38.7± 2.66 a 

20.87± 1.67 ab 60± 11.6 ab 7.33± 2.33 a 17.87± 5.29 ab 31.87± 6.77 abc 

20.43± 0.86 ab 38± 10.3 abc 1± 0 c 12.07± 3.42 ab 18.67± 4.57 c 

19.97± 1.04 abc 38.3± 10.7 abc 3.33± 1.2 abc 12.2± 1.08 ab 32.5± 16.5 abc 

18.67± 0.88 abc 43.7± 10.5 abc 5.33± 1.33 ab 13.27± 2.23 ab 24.9± 4.13 abc 

20.25± 1.01 ab 37± 11 abc 4± 1 abc 18.3± 2.42 a 26.45± 5. 4 abc 

17.73± 0.46 bc 41.7± 12. 4 abc 5.33± 1.76 ab 13.07± 3.06 ab 18.9± 4.32 c 

22.65± 0.37 a 66± 1.15 a 2.5± 0.26 abc 24.4± 0.34 abc 38.25± 1.88 ab 
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  Continue of Table 4 -4ادامه جدول 

 ژنوتيپ
Genotype 

 عملکرد کاه

 )گرم(
Straw yield (g) 

 وزن کل دانه با کاه
Total weight 

(seed+straw) per 

plant (g) 

لکرد دانه عم  
Seed yield (g.m-2) 

 عملکرد بيولوژیکی 
Biological yield 

(g.m-2) 

G1 805± 96 ab 43.6± 6.97 ab 716± 154 abcd 1308± 209 ab 

G2 950± 149ab 37.1± 5.92b 438± 75cd 1113± 178 b 

G3 860± 219 ab 46.57± 3.01 ab 589± 95 abcd 1379± 90.2 ab 

G4 667± 149 ab 46.17± 9.77 ab 611± 125 abcd 1385± 293 ab 

G5 634± 201ab 42.8± 15.2ab 561± 185bcd 1283± 455ab 

G6 716± 190 ab 56.2± 14.1 ab 700± 197 abcd 1685± 424 ab 

G7 882± 83.2 ab 33.63± 3.22 b 378± 26.7 d 1009± 96.7 b 

G8 578± 96.6 ab 63.65± 3.32 a 864.8± 53. 3 a 1909.8± 96.06 a 

G9 509± 122 b 54.3± 14.9 ab 717± 161 abc 1628± 446 ab 

G10 644± 248 ab 32.03± 8.78 b 430± 89.1cd 961± 264 b 

G11 902± 261 ab 35.73± 6.84 b 434± 99.1 cd 1072± 205 b 

G12 1011± 142a 42.33± 5.42ab 544± 106abcd 1270± 163ab 

G13 705± 96.1 ab 51.95± 7.19 ab 588± 95.3 abcd 1559± 216 ab 

G14 964± 80.5 ab 37.63± 6.61 b 433± 90.2 cd 1129± 198 b 

G15 690± 0 ab 65.2± 0.75 a 871.5± 45.9 ab 1956± 22.5 a 
 

 تعداد دانه در بوته
Number of seed 

per plant 

 تعداد غالف بارور
Number of filled 

pod 

 شاخص برداشت
Harvest index (%) 

دانه )گرم(100وزن  
100- seed weight 

 

65± 18 abc 14± 3.21 ab 42.08± 7.27 ab 23.87± 5.15 abcd 

42.33± 3.38c 17.67± 3.76a 38.16± 3.03b 14.6± 2.5cd 

59.7± 10.1 abc 12± 3.21 abc 39.95± 1.34 ab 19.63± 3.17 abcd 

62± 14 abc 5± 2 c 42.08± 3.27 ab 20.37± 4.18 abcd 

56.7± 17.8abc 6.33± 2.19bc 43.63± 3.48 ab 18.7± 6.15bcd 

69.2± 18 abc 8.67± 0.88 abc 47.2± 6.68ab 23.33± 6.56 abcd 

37± 4 c 6.67± 1.2 bc 40.76± 3.56 ab 12.6± 0.89 d 

87.5± 8.95 ab 10± 1.53 abc 41.91± 4.79 ab 28.83± 1.78 a 

81.3± 19.5 abc 5± 1.15 c 47.18± 2.59 ab 23.9± 5.38 abc 

44.67± 8.74 bc 11± 3.61 abc 43.2± 2.54 ab 14.33± 2.97 cd 

53± 14.4 abc 5.33± 1.76 c 41.05± 1.23 ab 14.47± 3.3 cd 

53.7± 14.4bc 6± 2.52bc 45.51± 3.65 ab 18.13± 3.53abcd 

56± 4.62 abc 4.67± 1.86 c 41.01± 2.09ab 19.6± 3.18 abcd 

49± 11.8 abc 10.67± 5.7 abc 40.73± 0.33 ab 14.43± 3.01 cd 
77± 2.89 a 10± 0 bc 51.68± 0 a 29.05± 1.53 ab 

 .باشند می دارمعنی تفاوت فاقد ،هستند مشترک حرف يک در ک  ستون هر اعداد                
                      Values within individual columns indicated by at least one equal letter are not significantly different at 0.05 probability level. 
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Introduction 
Chickpea (Cicer arietinum L.) is a winter crop and mostly self-pollinated with chromosome number 

2n=2x=16 that it is known as one of important source of vegetable protein in the world. It is found that 70% 
of the total world’s chickpea production belongs to the Asian region. India, Turkey, Pakistan, and Iran are 
the major countries in Asia that produce chickpea. Iran is an important center of chickpea diversity but the 
productivity of chickpea in Iran is variable and low, which may be related to limiting climatic factors, water 
availability, genotype and little breeding work in Iranian chickpea cultivars. The presence of genetic 
diversity among genotypes indicates the genotypes are a valuable resource to increase product quality and 
productivity. Analysis of genetic diversity can provide practical information for selection of parental material 
in plant breeding programs and gene-bank management. The objectives of this study were to evaluate genetic 
variation among chickpea genotypes and to determine the relationships among agronomic traits with seed 
yield using analysis of variance, comparison of means, correlation coefficient, step-wise regression and path 
analysis. 

 
Materials & Methods 

The experiment was conducted in the city of Khorramabad 2014-2015, in latitude 33 degrees 36 minutes 
north and longitude 47 degrees and 40 minutes east of the Greenwich meridian is located. Its height from sea 
level is 1200 meters. Fifteen chickpea genotypes were supplied from Dryland Agricultural Research 
Institute, Iran and studied for various yield parameters under field conditions in a randomized complete 
block design with three replications. in present study 21 morphological characteristics such as plant height, 
number of primary branches, number of secondary branches, number of total pod per plant, number of node 
per stem, number of one-seed pod, number of two-seed pod, number of empty pod per plant, pod weight 
(seed+shell), seed weight per plant, 100- seed weight, number of filled pod, seed yield, number of seed per 
pod, number of seed per plant, biological yield, straw yield, harvest index, total seed weight (seed+straw), 
dry weight of stem and productivity effort were evaluated. 

 
Results & Discussion 

The analysis of variance showed highly significant variations (p≤0.01) among genotypes for seed weight 
per plant, 100-seed weight, seed yield and number of pod per plant characters. According to the mean 
comparison results, it was found that G8, G9, G1 and G6 genotypes have the highest seed yield respectively 
and G8, G9 and G13 genotypes have the highest biological yield. The correlation analysis results revealed 
that seed yield has a highly significant relationship with 100-seed weight, seed weight per plant, the number 
of pod per plant, the number of one-seed pod, the number of seed per plant and weight of pod (seed+shell) 
but there is a negative correlation between seed yield and straw yield. Also, there is positive and significant 
correlation between biological yield and total seed weight (seed+straw), 100-seed weight, pod weight 
(seed+shell), seed weight per plant, dry weight of stem, plant height, the number of seed per plant, the 
number of primary branches and the number of total pod per plant. Results of stepwise regression analysis 
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for seed yield as a dependent variable and the other traits as independent variables showed that 100% of total 
variation of seed yield justified by the number of one-seed pod, pod weight (seed+shell) and 100-seed weight  
traits. The path analysis confirmed that weight of pod (seed+shell) has the maximum positive direct 
influence on seed yield plant and 100-seed weight and number of one-seed pod also exhibited a considerable 
indirect effect on the seed yield through the weight of pod (seed+shell). Finally, the results of simple 
correlation, stepwise regression and path analysis in this experiment showed the 100-seed weight, weight of 
pod (seed+shell) and number of one-seed pods had the greatest effect on seed yield.  
 

Conclusion 
With regard to the result of mean comparison, it can be concluded that G8 and G9 genotypes from the 

studied genotypes are better based on seed yield and biological yield. Also, stepwise regression and path 
analysis results showed that pod weight (seed+shell), 100-seed weight and one-seed pod traits would be the 
appropriate selection criteria for better seed yield in chickpea. 
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