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چکيده
بیماری برقزدگی نخود که به وسیله قارچ  Ascochyta rabieiايجاد میشود ،يکی از مهمترين بیمارهاای نخاود
است که کشت و تولید آن را در بیشتر مناطق دنیا و از جمله ايران محادود مایکناد بناابراين شناساايی منااب ژنتیکای
مقاومت در ژرمپالسم نخود در برابر عامل بیماری ،برای طراحی برنامههای اصالحی بسیار ضروری است بهمنظور ارزياابی
مقاومت به بیماری برق زدگی در نخود ،آزمايشی با  77ژنوتیپ پیشرفته نخود دريافتی از ايکاردا در قالب طرح بلوکهاای
کامل تصادفی با سه تکرار در ايستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس انجام شد و صفات فنولوژيک ،مورفولوژيک ،عملکرد
دانه و میزان سطح زير منحنی پیشرفت بیماری يادداشتبرداری شدند نتايج نشان داد بین ژنوتیپها از نظر کلیاه صافات
اختالف معنیداری در سطح احتمال يک درصد ( )p<0/01وجود داشت بیشترين همبستگی با بیماری برقزدگی ،مربوط
به ارتفاع بوته بود ( -0/506و  )p<0/01مطابق با نتايج رگرسیون مرحلهای ،ارتفاع بوته بیشترين اثر را روی عملکرد داناه
داشت نتايج تجزيه علیت نشان داد که صفت ارتفاع بوته بیشاترين اثار مساتقیم را بار عملکارد داناه داشات ( )0/357و
بیشترين اثر غیرمستقیم مربوط به بیماری برقزدگی از طريق ارتفاع بوته بود ( )-0/151بنابراين میتاوان از ارتفااع بوتاه
بهعنوان صفت برتر در برنامههای انتخاب غیرمستقیم بهره برد تجزيه خوشهای ژنوتیپها بار اسااس ساطح زيار منحنای
گسترش بیماری برقزدگی ژنوتیپها را به سه گروه متحمل ( 37ژنوتیاپ) ،گاروه حسااس ( 15ژنوتیاپ) و گاروه مقااوم
(25ژنوتیپ) ،تقسیم شد به طورکلی میتوان نتیجه گرفت که ژنوتیپهای مقاوم در برنامههای اصالحی برای توسعه ارقام
مقاوم نخود به بیماری و مديريت اين بیماری قابل بهرهبرداری میباشند
واژههای کليدی :برقزدگی ،عملکرد ،مقاومت نخودAscochyta rabiei ،

محدودکننده تولید اعم از تنشهای غیرزنده (گرما ،خشکساالی
و شوری) و تنشهای زنده (پژمردگی فوزاريومی ،برقزدگای) در
نخود است انجام شده است ()Varshney et al., 2013
از بین تنشهای زيستی که محصول نخود را تحات تاثثیر
قرار میدهند ،بیماری برقزدگی که توسا قاارچ Ascochyta
 rabiei (Pass.) Labr.ايجاد میشاود ،مخاربتارين بیمااری
نخااود در سااطح جهااان اساات ( )Pande et al., 2005اياان
بیماری در مناطق مرطوب يا در سالهاای دارای بهاار پُربااران،
گاهی تا صددرصد محصول را نابود میکند ،به طوریکه زارعین
مجبور به کشت مجدد میشوند میزان خسارت در کشاتهاای
پايیزه بیشاتر از کشاتهاای بهااره مایباشاد ( ;Kaser 1997
 )Pande et al., 2005شاراي محیطای و زمیناهی ژنتیکای،

1

مقدمه
حبوبات در بیشتر مناطق خشک ،بهطاور وسایعی کشات
میشوند ( )Goldani & Rezvani moghadam, 2004نخود
( )Cicer arietinum L.بعد از لوبیای معمولی و سويا ساومین
حباوب دآنهاای مهام در ساطح جهاان اسات ( & Namvar
 )Sharifi, 2011و به لحاظ تولید در جنوب آسایا رتبا اول را
در باین حبوباات دارد ( )Gaur et al., 2010در اياران نخاود
زراعی بهجز سواحل درياای خازر کاه باه مقادار کمای کاشاته
میشود ،در اغلب نقااط کشاور کشات مایگاردد ( & Kaiser
 )Okhovat 1996در دنیا تالشهايی برای فائقآمدن بر عوامل
* نویسنده مسئولtaliey.fa@gmail.com :
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;et al., 2013; Pande et al., 2013; Salimi et al., 2017
 )Vafaie et al., 2017اما ناپايداری مقاومات ،مشاکل اصالی

برای جمعیت عامل بیماریزا و نیز گیاه نخاود در ياک منطقا
خاص ،دو عامل مهم در توساع اپیادمی هساتند ( Peever et
 )al., 2004; Chen et al., 2004استفاده از روشهای مرسوم
مانند ضدعفونی بذر ،تعیین تاريخ کاشت مناسب ،تناوب زراعای
و استفاده از قارچکشها برای مديريت ايان بیمااری ،باا وجاود
موفقیت نسبی ،بهطور کامل قاادر باه کنتارل بیمااری نباوده و
معماو ا غیراقتصاادی هساتند ( ;Lobna ben et al., 2010
 )Kiersten et al., 2011در اين بین بهکارگیری ارقام مقااوم
بهعنوان يک راه عملی و اقتصادی بیشتر مورد توجه بوده اسات
( )Checa et al., 2006عوامال بیمااریزای گیااهی باهطاور
مداوم در حال تغییر می باشند و به همین دلیل بر مقاومت گیاه
میزبان فائق می آيند ،بنابراين توسعه مداوم ارقام مقااوم توسا
اصالحگران گیاهی امری ضروری خواهد بود همچنین با توجاه
به تفاوت جمعیت و نژادهای ايان پااتوژن در منااطق مختلا،،
تحقیق در زمین يافتن مناب مقاومت به آن در هر منطقه امری
ضروری اسات ( )Collard & Mackill 2007در عاین حاال،
بسیاری از ارقام کشتشاده در حاال حاضار باا صافات زراعای
مطلوب ،به علت ظهور پاتوتیپها يا نژادهای جدياد در معار
خطر بیماری قرار دارند )(Jamil et al., 2010
برنامه اصلی مديريت بیماری بارقزدگای ،بار غرباالگاری
ژنوتیپهای نخود برای گازينش منااب مقاومات اساتوار اسات
تاکنون بیش از  25000رقم نخود برای مقاومت به اين بیماری،
در ايکاردا غربالگری شدهاناد و  1584رقام نخاود باا درجاات
مختلا ،مقاومات معرفای شادهاناد ()Pande et al., 2005
همچنین مطالعات متعددی برای غربالگاری ژرمپالسام نخاود
برای گزينش مقاومت انجام شده اسات ( Pande et al., 2011

کاربرد ارقام مقاوم است و سطح مقاومت در ارقام مقاوم معرفای
شده کامل نمیباشد ( )Labdi et al., 2013به عالوه با توجاه
به تکامل نژادهای جديد بیماارگر ،ضارورت غرباالگری پیوساته
برای معرفی نمونههای مقاوم احساس میشود ( Vafaie et al.,
 )2017در عین حال باا توجاه باه گساترش روزافازون ساطح
زيرکشت و تولید محصو ت کشاورزی ،بررسی و ارزيابی صافات
مورفولوژيک و فنولوژيک ژنوتیپها برای انتخاب ژنوتیپهايی باا
صفات مطلوب امری ضروری خواهد باود تحقیقاات نشاان داده
است که صفات مطلوب زراعی سهم عمدهای در عملکرد دانه در
نخود دارند و میتوانند موفقیت مطالعاات باهناژادی را افازايش
دهناد ( Yucel et al., 2006; Fazeli & Cheghamirza
 )2011; Salimi et al., 2017اين پژوهش باا هادف تعیاین
رواب میان عملکرد دانه و برخی صفات زراعای در  77ژنوتیاپ
نخود دريافتی از ايکاردا و ارزيابی واکنش آنها در برابر بیمااری
برقزدگی نخود در شراي مزرعه ديم صورت گرفت
مواد و روشها
آزمايش در سال زراعی  1395-1396در مزرعاه ايساتگاه
تحقیقااات کشاااورزی شهرسااتان گنباادکاووس (بااا مشخصااات
جغرافیايی  55درجه و  12دقیقاه طاول شارقی و  37درجاه و
16دقیقه عر شمالی ،ارتفاع از سطح دريا  45متر) انجام شاد
اطالعات متوس ماهانه بارندگی و رطوبت نسابی در شاکل  1و
ويژگیهای فیزيکی و شیمیايی خاک محل آزمايش در جدول 1
ارائه شده است

Bokhari et al., 2011; Kimurto et al., 2013; Ahmad

شکل  -1متوسط بارندگی و رطوبت نسبی ماهانه منطقه مورد آزمایش در سال زراعی 1395-96
Fig. 1. Mean monthly precipitation and relative humidity in cropping year of 2016-17
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جدول - 1نتایج تجزیه فيزیکی و شيميایی خاك محل اجرای آزمایش در سال 1396
Table 1. Soil physical and chemical properties of experimental location
اسيدیته

هدایت

کربنات

کربن آلی

خاك

الکتریکی

کلسيم

pH

EC

CaCo3

Organic
carbon

)(1:5
7.9

))dS.m-1
0.73

20

()%
1.46

نيتروژن

بُر

فسفر

پتاسيم

آهن

روی

عمق

بافت

N

B

P

k

Fe

Zn

Depth

()mg.kg-1
2.6
350

Soil
texture

0.6

0.15

در اين آزماايش 77 ،ژنوتیاپ نخاود (جادول  )2درياافتی از
مرکز بینالمللی تحقیقات کشاورزی در منااطق خشاک (ايکااردا)1
مورد بررسی قرار گرفت آزمايش در قالب طارح بلاوکهاای کامال
تصادفی با سه تکرار انجام شد هر تیمار شامل يک خ ياکمتاری
بود و ابتدا و انتهای هر بلوک و در فاصل هر پنج تیمار ،رقم بیاونیج
(حساس به بیماری) کاشته شد بارای ايجااد آلاودگی مصانوعی از
بقايای نخود آلودهشده سال قبل و پخش آنهاا باهصاورت دساتی
بین ردي،ها استفاده گرديد در طول فصل رشد از درصد سابز ،روز
تا  50درصد گلدهی و روز تا رسیدگی فیزيولوژيک ياداشاتبارداری
به عمل آمد همچنین ارتفاع بوته ،وزن100دانه ،ارتفاع اولین غاالف
از سطح زمین ،تعداد غالف در بوتاه ،تعاداد غاالفهاای ناباارور در
بوته ،تعداد غالفهای تکبذری در بوته ،تعداد غالفهاای دوباذری
در بوته و عملکرد دانه اندازهگیری شدند
عاليم بیماری مشاهدهشده9 ،بار به صورت هفتگی با اساتفاده
از مقیاس نمرهای ( )Singh & Reddy 1993بهشرح زيار ارزياابی
شد :1 :بدون هیچگونه عاليم روی گیاه (بسیار مقاوم)؛  :3عاليم کام
و پراکنده روی برگها و ساقهها ،بهطوریکه با بررسی دقیاق بتاوان
عاليم بیماری را ديد (مقاوم)؛  :5زخمهاای مشاخ بیمااری روی
برگها ،ساقهها و غالفها بهساادگی قابال مشااهده باوده و تعاداد
کمی از ساقهها ( 10تا 30درصد) شکستهاند (نیمهمقاوم)؛  :7عاليام
و لکهها روی برگها ،ساقهها و غالفها خیلی مشخ و منجار باه
خسارت شدهاند (بیش از  50درصد ساقهها شکستهاند)( ،حسااس)؛
 :9عاليم و لکههای بیماری ،بزرگ هستند ،بهطوریکه باعث ازباین
رفتن تعداد زيادی از بوته هاا شاده اسات (حساسایت باا ) بارای
مقايسه ژنوتیپها از سطح زير منحنی پیشارفت بیمااری 2اساتفاده
شد که با استفاده از رابطه  1محاسبه گردياد کاه در آن  Xiدرجاه
شدت بیماری در  iامین ارزيابی Xi+1 ،درجه شدت بیمااری در i+1
امین ارزيابی و )  (ti+1- tiتعداد روزهای باین دو ارزياابی مایباشاند
(:)Elliott et al., 2013
رابطه :1

2

9

cm
0-30

Silty loam

مقايسااه میااانگین بااه روش ( )HSDو آزمااون همبسااتگی و
تجزيه واريانس با استفاده از نرمافازار  SASانجاام شاد باهمنظاور
گروهبندی ژنوتیپهای ماورد بررسای ،تجزيا کالساتر بار اسااس
صفات فنوتیپی باه روش  WARDو بار اسااس بیمااری باه روش
 UPGMAانجام شد بارای محاسابات آمااری ،تجزياه رگرسایون
مرحلاهای و تجزياه علیات از نارمافزارهاای  SPSS 22.0اساتفاده
گرديد.
نتایج و بحث
تجزیه واریانس و مقایسه ميانگينها

نتايج نشان داد که ژنوتیاپ تاثثیر معنایداری ( )P<0/01بار
مقاومت به بیمااری و سااير صافات زراعای ماورد مطالعاه داشات
(جدول  )3اين مسئله دلیل بر وجود تنوع ژنتیکی قابلتوجاه باین
ژنوتیااپهااای مااورد بررساای بااود وجااود تفاااوت گسااترده بااین
جمعیتهای مورد مطالعاه از نظار صافات روز تاا گلادهی ،روز تاا
رسیدگی فیزيولوژيک ،ارتفاع گیاه و مقاومت به برقزدگای ( Daba
 )et al., 2016و عملکرد داناه ،ارتفااع بوتاه ،وزن100داناه ،شامار
غالف پوک ،شمار شاخ اصلی و روز تا رسایدگی ( Salimi et al.,
 )2017مشاهده شده است
مقايسه میاانگین  10ژنوتیاپ بااارزش باا تر و پاايینتار در
جدول  4آورده شاده اسات نتاايج نشاان داد کاه متوسا روز تاا
گلدهی و رسیدگی فیزيولوژيک به ترتیاب برابار  123/04و 155/7
روز بود و بیشاترين مقادار ايان دو صافت در ژنوتیاپ شاماره 27
( 131/33و  162روز) مشاهده شد همچنین اين ژنوتیپ به عناوان
حساسترين ژنوتیپ در برابر برقزدگی بر اساس سطح زير منحنای
گسترش بیماری ( )4044/4معرفی شاد متوسا ارتفااع بوتاه در
ژنوتیپهای مورد بررسی 64/4سانتیمتر بود که  17/4درصد کمتار
از بیشترين مقدار آن ( 78سانتیمتر در ژنوتیاپ شاماره  )73باود
ژنوتیپ  29برای صفات ارتفاع بوته و فاصله اولاین غاالف از ساطح
زمین کمتارين مقاادير و بارای تعاداد غاالف تاکباذری در بوتاه
بیشااترين مقاادار ( 40عاادد) را داشاات همچنااین متوسا شاامار
غالفهای تکبذری و دوبذری به ترتیب برابر  21/6و  4/9عدد بود
ژنوتیپ  7بیشترين و ژنوتیپهای  74و  27کمتارين تعاداد تعاداد
غالف دوبذری را داشتند

1. ICARDA
)2. Area Under Disease Progress Curve (AUDPC

173

171-186  صفحه،1400 سال،1 شمارة،12) سال(دوره/ پژوهشهاي حبوبات ايران/...رحمتپور و همکاران؛ بررسی روابط بين برخی

 مشخصات ژنوتيپهای مورد بررسی نخود-2 جدول
Table 2. Characteristics of studied chickpea genotypes
Entry
*
شماره

Name
نام

Entry
شماره

Name
نام

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sel.spl.k18-87
SAR80J78k2-87
Flip-05-104 C
Flip-06-31 C
Flip-09-14 C
Flip09-21 C
Flip-09-24 C
Bivanij*Sel.95 TH1716K1
Bivanij*Sel.95TH1716K3
Azad*HashemK3

41
42
43
44
45
47
48
49
50
51

11

Flip-07-33C

52

13

Bivanij

53

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Flip-05-42 C
Flip-05-43 C
Flip-05-47 C
Flip-07-40 C
Flip-06-151 C
Flip-07-234 C
Flip-07-242 C
Flip-07-244 C
Flip-07-313 C
Flip-07-327 C
Flip-08-198 C
ILC 8617
Flip-02-51 C
Flip-98-130 C* Flip-97-23 C
Saral
ILC 484 ACC no 26783-68
FLIP84-48C X81TH55/ILC 1920//ILC 2956
FLIP84-79C X80TH176/ILC 72//ILC 215
FLIP86-6C X81TH203//(ILC 3279(WH)/ILC 3355)
FLIP90-96C X87TH26/ILC 5342//FLIP 84-93C
FLIP93-93C X89TH258//FLIP 85-122C/FLIP 82150C/3/FLIP 86-7C
FLIP97-281C X94TH75/FLIP 87-58C//UC 15
FLIP97-503C X94TH8/FLIP 86-6C//FLIP 90-109C
FLIP97-530C X94TH103//FLIP 91-186C/FLIP 9196C/3/FLIP 90-109C
FLIP98-121C X95TH42/FLIP 90-15C/ILC 5362/3
/FLIP 93-2C
FLIP09-37C X04TH73/FLIP97-195C//FLIP98108C/3/FLIP96-154C78
FLIP09-58C X04TH176/FLIP95-768C//FLIP97205C

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
66
67
68
69
70
71
72
73
74

FLIP09-229C S00794(30 KR)-13/FLIP
FLIP09-285C X04TH143/FLIP00-6C//FLIP97-205C
FLIP09-289C X04TH145/FLIP00-14//FLIP98-137C
FLIP09-297C X04TH149/S00547//FLIP98-233C
ADEL
ILC 484 ACC no 26783-68
FLIP03-26C/3/98TH70/4/(FLIP93-210C/ FLIP87-8C)//S96086
FLIP06-17C//2002TH 18/3/FLIP98-130C / FLIP98-120C
FLIP06-39C//2002TH 37/3/S99520 / FLIP98-048C
FLIP06-43C//2002TH 40/3/FLIP98-28C/ FLIP98-079C
FLIP06-97C/4/2002TH 119/5/[(FLIP98-64C/ FLIP9847C)//Sel99ter85488] /3/ FLIP98-022C
FLIP06-120C/3/2002TH 131/4/(ILWC 141/S85581)//FLIP98130C
FLIP07-201C/3/03TH-20/4/(S00784/FLIP97-28C)//ICCV2
FLIP88-85C//85 TH143/3/ILC 629 / FLIP 82-144C
FLIP06-59C//2002TH 76/3/S99858/FLIP 97-026C
FLIP03-141C/3/00TH 51//FLIP98-52C/FLIP98-47C
FLIP05-44C/3/2000TH 39//FLIP98-29C/S99001
FLIP05-46C/3/2000TH 39//FLIP98-29C/S99001
FLIP07-11C/3/03TH-138/FLIP98-130C//FLIP99-34C.
FLIP07-33C/3/03TH-153/FLIP98-133C//FLIP98-117C
FLIP08-14C/4/00TH95//(FLIP84-182C/FLIP91-138C)/3/ S99075
FLIP08-58C/3/02TH3/FLIP 98- 28C // FLIP 97-102C
FLIP03-31C/3/98TH18//S96114/FLIP 92-148C
AZAD
ILC 72
ILC 484
ILC 482
FLIP 84-182C
FLIP 85-01C
FLIP 86-06C
FLIP 87-45C
FLIP 88-85C

34
35
36
37
8
39
40

75

FLIP 93-58C

76
77

FLIP 98-121C
FLIP 01-29C

78

FLIP 02-51C

79

FLIP 03-8C

80

FLIP 03-123C

 بهدلیل بدسبزی از آزمايش حذف شدند65  و46 ،12 * ژنوتیپهای شماره
* Genotype number 12, 46 and 65 were deleted because of poor seedling emergence.

 عادد در31/5 برای صفت تعداد غالف در بوته با متوسا
 و برای صفت52  بیشترين مقدار مربوط به ژنوتیپ شماره،بوته
 بیشاترين، عدد در بوته2 تعداد غالف نابارور در بوته با متوس
 مربااوط بااود میااانگین11 مقادار بااه ژنوتیااپ شااماره ژنوتیاپ
 کیلوگرم بر هکتار بود که بیشترين مقادار63 عملکرد ژنوتیپها
) و کمتارين مقادار آن باه118/67( 76 آن به ژنوتیاپ شاماره
) تعلق داشت بیشاترين و کمتارين مقادار14/81( 55 ژنوتیپ
 باا39  و75 داناه باه ترتیاب در ژنوتیاپهاای شاماره100وزن
 گرم اندازهگیری شد35/2 میانگین

ضرایب همبستگی ساده

مطالعات پیشین نشان میدهد که همبستگی بین عملکرد
Rezaienia et al., ( دانه نخود باا سااير صافات ثابات نیسات
2017; Salami et al., 2017; Yousefi et al., 1997;
 نتايج حاصل از تحلیال همبساتگی نشاان.)Ozdemir, 1996
 تعاداد،)r=0/226*( داد که عملکرد دانه با تعداد غالف در بوته
)r=0/525**(  ارتفاع بوته،)r=0/409**( غالف دوبذری در بوته
) همبساتگیr=0/272**( و فاصله اولین غالف از ساطح زماین
 روز،)r=-0/290*(  اما با روز تاا گلادهی،مثبت و معنیدار دارد
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تا رسیدگی فیزيولوژياک (** )r=-0/415و ساطح زيار منحنای
پیشرفت بیماری (** )r=-0/391همبستگی منفی و معنیداری
نشان میدهد (جادول  )5ايان نتاايج بیاانگر آن اسات کاه باا
افزايش تعداد غالف و تعداد غالف دوبذری در بوتاه ،شامار باذر
در بوته و در نتیجه عملکرد بوته افزايش می يابد
) Singh et al, (1990اظهاار داشاتند ژنوتیاپهاای باا
ظرفیت عملکرد با توانايی تولید شمار غالف در بوته و داناه در
بوت بیشتری در شراي مطلوب دارند .ساير محققان نیز وجاود
همبستگی معنیدار بین عملکرد دانه و صافات فاوق را گازارش
کاردهاناد ()Ali et al., 2012; Kayan & Adak, 2012
همچنین عملکرد دانه در بوته با صفات وزن غالف کامل در بوته
و تعداد دانه در بوته ( )Rezaeinia et al., 2017و شمار غالف
در بوته ،شمار شاخه های اصلی و فرعی ،شامار داناه در بوتاه و
ارتفاااع بوتااه ( )Salami et al., 2017همبسااتگی مثباات و
معنیدار نشاان داده اسات در ايان تحقیاق وجاود همبساتگی
مثبت و معنیدار بین عملکرد دانه با ارتفاع گیاه نشان مایدهاد
که با افزايش ارتفاع ،شامار داناه در بوتاه افازايش و در نتیجاه
عملکرد افزايش يافته است وجود همبستگی مثبت و معنای دار
بااین اياان دو صاافت پاایشتاار نیااز گاازارش شااده اساات
( )Cheghamirza et al., 2013بر اساس نتايج تحقیق حاضر
همبستگی بین ارتفاع بوته و وزن100دانه منفای مایباشاد کاه

نشان میدهد با افزايش تعداد دانه ،وزن هر داناه کااهش يافتاه
است با توجه به اينکه درشتبودن دان نخود ،يکای از شاراي
مهم بازارپسندی آن است ،هر عاملی که باعث کاهش وزن داناه
شود ،از لحاظ تجاری و بازارپسندی جنب منفی پیادا مایکناد
بنابراين در تحقیقاات روی ايان گیااه عاالوه بار صافات کمای
(افزايش عملکرد) ،بايد به صفات کیفی مانند درشتبودن دانه و
خاوشپخاتباودن نیاز توجاه وياژه داشات ( Salami et al.,
 .)2017اگرچه انادازه داناه و عملکرد اغلب همبستگی مثبتای
بااا يکااديگر دارنااد ( ،)Acikgoz & Acikgoz, 1994امااا
شواهدی در ارتبااط با وجود همبااستگی منفای بااین ايان دو
صفت وجااود دارد ( )Ozdemir, 1996در ايان تحقیاق باین
عملکارد داناه در بوتااه و وزن100داناه همبساتگی معناایداری
مشاهده نشد ،اما عملکرد ارتباط معنیداری باا تعاداد غاالف در
بوته و تعداد غالف دوبذری در بوته داشت همچنین همبستگی
معنیداری بین وزن100داناه و تعاداد غاالف مشااهده گردياد
بررسیها نشان داده است که با افزايش تعاداد غاالف و داناه در
بوتاه ،وزن (انادازه) داناه کااهش ماایيابااد ( Singh et al.,
 )1990عدم وجود ارتباط معنیدار بین انادازه داناه و عملکارد
پیشتر نیز به اثبات رسیده است ( ;Rezaeinia et al., 2017
)Kanouni & Malhotr, 2003

جدول  -3تجزیه واریانس صفات فنوتيپی ارزیابی شده در  77ژنوتيپ نخود در شرایط مزرعه
Table 3. ANOVA results of phonotypic traits in 77 chick pea genotypes under field conditions
ميانگين مربعاتMean Squares-
فاصله اولين غالف از

تعداد غالف

سطح زمين
Height of the
first pod from
ground
*149.233
**122.697
42.553
24.466

نابارور
Number of
unfertile
pods
0.432
**5.405
0.283
27.045

تعداد غالف در بوته
Number of
pods/plant
*377.484
**282.796
26.291
16.414

روز تا بلوغ

روز تا پرشدن

فيزیولوژیک
Days to
physiological
maturity
6.004
**6.296
3.837
1.257

دانه
Grain filling
period
*33.818
**21.595
10.870
10.195

روز تا  50درصد
گلدهی
Days to 50%
flowering
15.614
**25.544
12.176
2.834

درجه آزادی
df

منابع تغيير
Sources of
variation

تکرار Replication
2
ژنوتیپ Genotype
76
خطا Error
152
)Coefficient of variation (%

ادامه جدول 3
Table 3- Countinue
ميانگين مربعاتMean Squares-
سطح زیر منحنی

عملکرد دانه
Grain
yield

وزن100دانه
100-Grain
weight

تعداد غالف دوبذری
Number of two seed
pods

تعداد غالف تکبذری
Number of single
seed pods

ارتفاع بوته
Plant
height

0.186
**28.460
0.878
18.428

*152.939
**166.959
19.978
20.812

81.264
**110.658
61.158
12.103

پيشرفت بيماری
AUDPC
0.835
*1022.416
*687134.1
**33.660
**1423.358
**138100.5
11.455
176.171
102875.0
9.586
21.124
13.387
*و ** :به ترتیب معنیدار در سطوح احتمال يک درصد و پنج درصد

درجه آزادی
df

منابع تغيير
Sources of
variation

تکرار Replication
2
ژنوتیپ Genotype
76
خطا Error
152
)Coefficient of variation (%

** and *: Significant at the 0.05 and 0.01 probability level, respectively
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جدول  -4مقایسه ميانگين صفات فنوتيپی در  77ژنوتيپ نخود در شرایط مزرعه
Table 4. Comparison of means of phenotypic traits in 77 genotypes of chickpea under field conditions
t

 10ژنوتيپ برتر با ارزش پایين
10 Genotypes with less value

 10ژنوتيپ برتر با ارزش باال
10 Genotype with more value

**15.926

(-29)118.67(-38)119(-77)119(-22)119(-75)119
(-41)116.67(-28)116.67(-15)118.67(-20)118.67
(9)116.67

(-26)127.33(-33)128.67(-71)129(-27)131.33
(-55)126.33(-31)127.33(-30)127.33(-32)127.33
(48)126.33(-14)126.33

**7.099

(-67)155(-75)155(-74)155(-73)155(-72)155(-4)155
(80)155(-79)155(-78)155(-77)155

(-31)159.67(-33)159.67(-49)159.67(-27)162
(-71)157.33(-44)157.33(-34)157.33(-30)157.33
(35)157.33(-42)157.33

**12.983

(-30)28.67(-25)30(-78)30(-2)30(-74)30(-79)30
(71)26(-14)28.67(-55)28.67(-48)28.67

(-20)36.33(-41)38.33(-9)38.33(-29)38.33(-28)40.33
(8)36(-22)36(-77)36(-38)36(-15)36.33

**13.484

(-25)55.33(-54)57(-37)57.33(-45)57.33(-35)58
(29)46.33(-33)48.67(-60)51.67(-55)52.67(-13)53

(-69)72.66(-36)74(-15)74.33(-7)74.33(-20)76(-73)78
(30)70.33(-2)71.66(-10)71.66(-41)71.66

**13.831

)36(17.33)-44(17.67)-31 (19)-35(19)-58(19.33
)29(15)-38(116)-60(16)-33(16.33)-61(17

**5.098

)33(33.67)-71(17.67)-28(34.41)-32(35)-29(22.67)27(25.33)-34(29.67)-37(33.39)-55(14.81)-13(20.67

**4.482

)41(30.67)-77(31)-35(31.33)-52(31.33)-66(29)55(29.33)-61(30)-40(30)-45(30.33)-39(26

**14.780

)63(19.33)-80(19.67)-14(20)-75(20.67)-23(12.67)19(1633)-27(17.67)-24(18.67)-18(11)-71(12

**12.104

)71(0.67)-72(0.67)-73(0.67)-18(0.67)-67(0.67)80(0.67)-25(0.67)-53(0.67)-9(0.67)-27(0.67

)41(5)-45(5.66)-35(6)-11(6.33)-56(3.67)-30(3.67)61(4)-44(4.67)-60(3.67)-16(3.67

**16.289

)27(8.67)-24(10)-33(12)-16(13.67)-14(13.67)-63(7)18(7.33)-19(8)-71(8.67)-23(8.67

)45(35.67)-31(39)-52(39.33)-29(40)-34(30.67)42(33.67)-44(35)-2(29.33)-51(30.33)-36(30.67

**21.712

)30(1)-29(1)-59(1)-28(1)-71(1.33)-55(1.33)- 32(0.67)23(0.67)-74(0)-27(0

)50(11)-11(12)-39(12)-7(12.33)-20(9.33)-9(9.67)52(10.33)-5(10.33)-8(8.67)-17(9

**20.813

)74(1459.3)-41(1477.8)-16(1503.7)-48(1525.9)44(1381.5)-23(1381.5)-68(1381.5)-80(1451.9)6(1329.6)-72(1381.5

)13(3966.7)-29(3988.9)-27(4044.4)-55(3500)31(3616.7)-35(3681.5)-64(3255.6)-60(3333.3)34(3340.7)-54(3177.8

)24(41.33)-17(42)-73(44)-10(44.33)-77(34)41(71.66)-74(36.67)-23(40)-18(32)-2(32.67
)70(111.33)-3(117.04)-76(118.67)-69(90.33)20(94.33)-7(103.29)-10(86.37)-9(87)-43(87.59)67(89.75
)21(40)-18(40)-20(40.67)-75(44.33)-68(39.33)13(39.67)-7(39.67)-6(39)-51(39)-43(39.33
)42(53.33)-45(53.67)-52(60)-11(45.33)-39(46.33)39(46.33)-31(51.33)-50(42.33)-44(43.67)-34(44)7(45.33

صفات
Traits
میانگین روز تا گلدهی
Mean days to
flowering
روز تا بلوغ فیزيولوژيک
Days to physiological
maturity
دوره پرشدن دانه
Grain filling period
ارتفاع بوته
)Plant height (cm
فاصله اولین غالف از سطح زمین
Height of the first pod
from ground
عملکرد دانه
(Grain yield )kg/h
وزن100دانه
)100-Grain weight (g
تعداد غالف در بوته
Pod per plant
تعداد غالف نابارور
Number of unfertile
pods
تعداد غالف تکبذری
Number of single
seed pods
تعداد غالف دوبذری
Number of two seed
pods
سطح زير منحنی پیشرفت
بیماری
AUDPC

** :معنیداری در سطح احتمال يک درصد را نشان میدهد
**: Significant at the 0.01 probability level
اعداد بیرون پرانتز ،شماره ژنوتیپ و اعداد داخل پرانتز ،مقدار میانگین میباشد
Numbers out of the parentheses are the genotype number and numbers are in the parentheses show the means.

حساس به بیماری بودند ،عملکرد دانه کمی داشاتند همچناین
ژنوتیپ شماره  43که جزو  10ژنوتیپ برتر از نظر عملکرد داناه
بود ،از نظر واکنش به بیماری مقاوم بود
) Kimurto et al, (2013دريافتند که بیماری برقزدگی
باعث کاهش معنیدار عملکرد دانه شده و عموماا ژنوتیاپهاايی
که مقاومت بیشاتری باه بیمااری نشاان دادناد ،عملکارد داناه
بیشتری نیز داشتند همچنین تعداد غالف در بوتاه همبساتگی
منفی و معنیداری با وزن100دانه نشان داد

نتايج حاصل از تحلیل ضرايب همبستگی (جدول  )5نشان
داد کااه بیماااری بااا صاافت عملکاارد دانااه همبسااتگی منفاای و
معنی دار داشت ( )P<0/01با توجه به ايانکاه عامال بیمااری
برقزدگی بخش عمدهای از گیاه نخود را از بین میبرد و موجب
آسیب نواحی فتوسنتزی ،آسیب مساتقیم باه داناه و همچناین
مرگ گیاه میشود ( ،)Kimurto et al., 2013بنابراين کااهش
میزان عملکرد دانه و وزن100دانه بر اثر بیماری توجیه میشود
ژنوتیااپهااای  13 ،29 ،34و  27کااه جاازو  10ژنوتیااپ برتاار
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جدول -5ضرایب همبستگی ساده بين صفات فنوتيپی  77ژنوتيپ نخود
Table 5. Simple correlation coefficients between phenotypic traits in 77 chickpea genotypes
12

1

11

10

9

8

7

1

صفتTrait

1

1
**0.516

1
2

1

**0.318

**0.857

3

0.067
-0.103
*-0.234

0.159
-0.039
*-0.281

**0.439
-0.032
*-0.270

4
5
6

**-0.375

**-0.391

7

*0.226

8

-0.056

9

3

2

6

5

4

1

1
**0.472

1
-0.201
0.043

1

**0.347

**-0.371

-0.148

-0.218

1

0.103

**0.272

**0.525

**0.409

0.135

-0.044

1

*-0.290

-0.054

0.098

-0.159

-0.195

-0.010

0.038

1

**-0.458

**-0.415

-0.088

*-0.249

**-0.351

*-0.268

0.028

1

-0.018

**-0.854

0.119

-0.029

-0.066

**0.417

*0.246

**-0.391

*-0.277

0.050

-0.028

10

*-0.266

-0.030

0.083

0.024

-0.019

0.034

11

**-0.336

**-0.425

-0.008

0.087

-0.023

0.074

12

* :معنیداری در سطح پنج درصد :** ،معنیداری در سطح يک درصد
 :1تعداد غالف در بوته :2 ،غالف نابارور در بوته :3 ،تعداد غالف تکبذری در بوته :4 ،تعداد غالف دوبذری در بوته :5 ،ارتفاع بوته :6 ،فاصله اولین غالف از سطح زمین :7 ،وزن100دانه :8 ،عملکرد دانه،
 :9روز تا 50درصد گلدهی :10 ،روز تا رسیدگی فیزيولوژيک :11 ،دوره پرشدن دانه :12 ،سطح زير منحنی گسترش بیماری
1: Pod/plant, 2: Number of unfertile pods, 3: Number of single seed pods, 4: Number of two seed pods, 5: Plant height, 6: Height of the

first pod from ground, 7: 100-Grain weight, 8: Grain yield, 9: Days to 50% flowering, 10: Days to physiological maturity, 11: Grain
filling period, 12: AUDPC

يک درصد منفی و معنیدار شد ژنوتیپهاای 54 ،13 ،60 ،29
و  55که جزو  10ژنوتیپ برتر از لحاظ حساسایت باه بیمااری
بودند ،کمترين ارتفاع بوته را در بین ساير ژنوتیاپهاا داشاتند
ژنوتیپهای شماره  35و  29 ،36و  60کاه نسابت باه بیمااری
حساس بودند ،از لحاظ صفت فاصله اولین غالف از سطح زماین
جزو ژنوتیپهای با ارزش کمتار بودناد ژنوتیاپهاای  23و 74
جزو ژنوتیپهای با درجه بیمااری کام ،از لحااظ صافت فاصاله
اولین غالف از سطح زمین جزو ژنوتیپهای با ارزش با بودند
يکی از خسااراتی کاه بیمااری بارقزدگای باه گیااه وارد
میکند ،آسیب به نواحی فتوسنتزی (برگچهها) و باه دنباال آن
کاهش سطح فتوسنتز گیاه میباشد ( Dokken-Bouchard et
 )al., 2010با پايینآمدن سطح فتوسنتز ،گیاه ديرتر به مرحله
گلدهی و رسیدگی فیزيولوژيک خواهد رسید در واقا افازايش
بیماری باعث طو نیترشدن دوره روز تا 50درصد گلدهی و روز
تا رسیدگی فیزيولوژياک خواهاد شاد در ايان پاژوهش رابطا
مثبت و معنی داری بین سطح زير منحنی گسترش بیمااری باا
صاافات روز تااا رساایدگی فیزيولوژيااک ( )P<0/01و روز تااا
50درصد گلدهی ( )P<0/05مشاهده شاد ژنوتیاپهاای  35و
 34که جزو  10ژنوتیاپ برتار از نظار صافت روز تاا رسایدگی
فیزيولوژيک بودند ،در گروه ژنوتیپهای حساس به بیماری قرار
داشتند در مقابل ژنوتیپهای  72 ،74و  80که میزان بیمااری
آنها در بین ژنوتیپهای ديگر کمتر بود ،طاول دوره رسایدگی
فیزيولوژيک کمتری نیز داشتند ژنوتیپهاای شاماره  27و 31

از آنجا که بر اثر بیماری دانههای آلوده بیرنا ،،چاروک،
فرورفته ،نامرتب ،فاسد و کوچکتر می شوند و در نتیجه کیفیت
داناه کااهش مایياباد (،)Dokken-Bouchard et al., 2010
میتوان نتیجه گرفت که بیماری برقزدگای عملکارد داناه را از
طريق کاهش اندازه دانه پايین میآورد )Singh et al, (1990
نیااز اظهااار داشااتند کااه بااا افاازايش تعااداد غااالف در بوتااه،
وزن100دانه کم میشود
محل قرارگیری کنیدیهاای قاارچ عامال بیمااری داخال
پیکنیدهايی است که روی زخمها قرار دارند اين کنیادیهاا در
شراي مرطوب از داخل پیکنید به بیرون تراوش پیدا میکنند و
بر اثر  rainsplashاز روی برگچاههاا و سااقههاای آلاوده ايان
کنیدیها حمل شده و به گیاهان و برگهای اطراف میافتناد و
به اين صاورت اساپورها از گیااه آلاوده باه گیااه ساالم منتقال
میشود ( )Dokken-Bouchard et al., 2010طبیعتاا هرچاه
ارتفاع بوته و سطح اولین غاالف از زماین کمتار باشاد ،میازان
اسپورهايی که بر اثار  rainsplashروی گیااه مایافتاد بیشاتر
خواهد بود و در معر آلودگی بیشتری قارار خواهناد گرفات.
درنتیجه میزان حساسیت گیاهان دارای ارتفاع کمتر به بیماری
برقزدگی ،بیشتر خواهد باود وجاود رابطاه منفای و معنایدار
(** )r=-0/4بین  AUDPCو ارتفااع بوتاه در مطالعاات ديگار
اثبات شده است ( )Kiprop, 2016در اين پژوهش نیاز رابطاه
سطح زير منحنی گسترش بیماری و میازان نهاايی بیمااری باا
صفات ارتفاع بوته و فاصله اولین غالف از سطح زمین در ساطح
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که میزان بیماری زيادی را از خود نشان دادناد ،طاول دوره روز
تا 50درصد گلدهی و روز تا رسیدگی فیزيولوژيک بیشتری نیاز
داشتند ژنوتیپ  41جزو  10ژنوتیپ با مقاومت با به بیمااری،
دارای میااانگین روز تااا 50درصااد گلاادهی بااا يی بااود و باارای
ژنوتیپ  55که جزو  10ژنوتیپ حساس باه بیمااری باود ،ايان
صفت میزان کمتری داشت وجود رابطه منفی و معنایدار باین
روز تا گلدهی و مقاومت به بیمااری توسا Aryamanesh et
) al, (2010و ) Daba et al, (2016گزارش شده است

تحليل رگرسيون و تجزیه عليت

نتايج حاصل از تجزيه رگرسیون گامباهگاام در جادول ،6
نشان داده شده است صفت عملکرد دانه بهعنوان متغیر وابسته
و صفات ارتفاع بوته ،تعداد غالف دوبذری در هار بوتاه و ساطح
زير منحنی گسترش بیماری متغیرهای مستقل در نظار گرفتاه
شدند ارتفاع بوته اولین صفتی بود که وارد مدل شد و 28درصد
از تغییرات عملکرد را توجیه کرد بعد از آن صفت تعداد غاالف
دو بااذری در هاار بوتااه (37درصااد) و بیماااری (42درصااد) از
تغییرات عملکرد را توجیه کردند

جدول  -6تجزیه رگرسيون گام به گام برای عملکرد دانه به عنوان متغير وابسته در  77ژنوتيپ نخود
Table 6. Stepwise regression of grain yield as the dependent variable in 77 chickpea genotypes
خطای استاندارد
Standard Error

Fپارامتر
(F) Parameter

()R2

0.364

28.553

0.276

1.285

0.642

21.915

0.372

2.352

0.003

17.438

0.417

-0.008

بر اساس نتايج حاصل از تجزيه علیت ،صفت عملکرد داناه
بهعنوان متغیر وابسته و صفات ارتفاع بوته ،تعداد غالف دوبذری
در هر بوته و بیماری بهعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفتاه
شدند مطابق با جدول  ،7بیشترين اثر مستقیم بر عملکرد داناه
را صفت ارتفاع بوته ( )0/357داشات بعاد از آن صافت تعاداد
غالف دوبذری در هار بوتاه ( )0/336باود و بیمااری ()-0/237
کمترين اثر مستقیم را بر عملکرد دانه داشت اثار غیرمساتقیم
ارتفاع بوته از طريق بیماری به میزان  0/101و مثبات ،و بارای
صاافت تعااداد غااالف دوبااذری در هاار بوتااه 0/067 ،بااود اثاار
غیرمستقیم تعداد غالف دوبذری در هار بوتاه از طرياق ارتفااع
بوته  0/071و از طرياق بیمااری  0/002باود اثار غیرمساتقیم
بیماری از طريق ارتفاع بوته  0/151و منفای و از طرياق تعاداد

صفت
Traits

ضریب رگرسيون
Regression coefficient

ارتفاع بوته
Plant height
تعداد غالف دوبذری در بوته
Number of two seed pods
سطح زير منحنی گسترش بیماری
AUDPC

غالف دوبذری در هر بوته  -0/002باود صافت ارتفااع بوتاه باا
داشتن همبستگی معنیدار باا عملکارد و اثار مساتقیم مثبات،
نشاندهنده ارتبااط قاوی باین ايان دو متغیار باوده و انتخااب
مستقیم از راه اين صفت میتواند ساودمند باشاد کاه باا نتاايج
( Salimi et al, (2017مطابقت دارد
تجزیه خوشهای ژنوتيپها بر اساس صفات زراعی

برای گروهبنادی ژنوتیاپهاا بار اسااس صافات زراعای از
خوشهبندی به روش  Wardاستفاده شد کاه ژنوتیاپهاا در دو
گروه تقسیمبندی میشاوند (شاکل  )2جادول  ،8گاروهبنادی
ژنوتیپها را بر اساس صفات زراعی نشان میدهد

جدول  -7تجزیه ضرایب همبستگی به اثرهای مستقيم و غيرمستقيم برای عملکرد دانه در  77ژنوتيپ نخود
Table 7. Path analysis to direct and indirect effects for yield in 77 chickpea genotypes
Indirect effects through
Direct effect
Total effect
Plant heightNumber of two seed pods
AUDPC
اثرات مستقيم
اثرات مستقيم
ارتفاع بوته
سطح زیر منحنی گسترش بيماری تعداد غالف دوبذری در بوته
**0.525

0.101

0.067

-

0.357

**0.409

0.002

-

0.071

0.336

**-0.391

-

-0.002

-0.151

-0.237

Traits
صفت
ارتفاع بوته
Plant height
تعداد غالف دوبذری در بوته
Number of two seed pods
سطح زير منحنی گسترش بیماری
AUDPC

** :معنیداری در سطح احتمال يک درصد
**: Significant at the 0.01 probability level
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شکل  -2دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای  77ژنوتيپ نخود بر اساس صفات زراعی
Fig. 2. Dendrogram result from the cluster analysis method of 77 genotypes based on
agrological traits
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جدول  -8ميانگين گروهها و انحراف از ميانگين کل برای صفات فنوتيپی ارزیابی شده در  77ژنوتيپ نخود
Table 8. Group mean and deviation of mean for phenotypic traits in 77 chickpea genotypes
ميانگين کل
Total mean

گروه Group 1 1

گروه Group 2 2

انحراف از ميانگين ميانگين انحراف از ميانگين
Deviation
Mean
Deviation

ميانگين
Mean

31.06

-1.64

32.7 a

-0.24

30.82 b

1.97

-0.53

2.5 a

-0.08

1.89 b

21.42

-2.48

23.9 a

-0.37

21.05 b

4.68

1.78

2.9 b

0.27

4.95 a

64.81

6.61

58.2 b

0.99

65.8 a

27

4.5

22.5 b

-4.33

22.67 a

35.29

2.19

33.1 b

0.33

35.62 a

63

-24.4

38.6 b

3.63

66.64 a

123.03

1.57

124.6 a

-0.23

122.8 b

155.64

2.06

157.7 a

-0.3

155.34 b

32.44

0.46

32.9 b

-0.07

32.37 b

با توجه به مقايسات میاانگین و انحاراف معیاار بارای هار
کالستر ،گروه يک از نظر صفات ارتفاع بوته ،فاصله اولین غاالف
از زمین ،تعداد غالف دوبذری ،عملکرد و وزن100دانه نسبت به
گروه دو ،برتری داشت گروه دوم نیز از نظر صفات تعداد غاالف
در بوته ،تعداد غالف نابارور در بوته ،تعداد غاالف تاکباذری در
بوته ،روز تا رسیدگی فیزيولوژياک ،روز تاا 50درصاد گلادهی و
طول دوره پرشدن داناه بار گاروه اول برتاری داشات بناابراين
ژنوتیپهای گروه دوم به عناوان ژنوتیاپ هاای زودرس معرفای
ماایشااوند باارای دو گااروه ،میاازان آماااره Pillais Trace
( ،)0/568آمااااره  ،)0/435( Wikks Lambdaآمااااره
 )1/298( Hotellings Traceو آماااره Roys Largest
 )1/298( Rootمحاسبه شد طبق ايان نتاايج ،ژنوتیاپهاای
گروه اول از نظر صفات مرتب با عملکرد دانه ،به علات داشاتن
ارزش بیشااتر جهاات کاااربرد در برنامااههااای اصااالحی توصاایه
می شوند همچنین با توجه به اهمیت عملکرد داناه و زودرسای
که از اهداف مهم اصالحی نخود می باشد ( Rezaeinia et al.,
 ،)2017میتوان از تالقی ژنوتیپهای موجاود در ايان دو گاروه
برای تولید ژنوتیپها با عملکرد با و زودرس استفاده کرد.

صفت
Traits
تعداد غالف در بوته
Pod per plant
تعداد غالف نابارور
Number of unfertile pods
تعداد غالف تکبذری
Number of single seed pods
تعداد غالف دوبذری
Number of two seed pods
ارتفاع بوته
Plant height
فاصله اولین غالف از سطح زمین
Height of the first pod from ground
وزن100دانه
100-Grain weight
عملکرد دانه
Grain yield
میانگین روز تا 50درصد گلدهی
Days to 50% flowering
روز تا بلوغ فیزيولوژيک
Days to physiological maturity
دوره پرشدن دانه
Grain filling period

تجزیه خوشهای ژنوتيپها بر اساس سطح زیر منحنی گسترش
بيماری برقزدگی
تجزيه خوشهای دادهها به روش  Wardانجاام گرفات و بارش

دندروگرام ،ژنوتیپها را به سه گروه تقسیم کرد (شاکل  )3جادول،9
گروهبندی ژنوتیپها را بر اساس سطح زير منحنی گساترش بیمااری
برقزدگی نمايش میدهد گروه يک بهعنوان گاروه متحمال (شاامل
 37ژنوتیپ) ،گروه دوم حسااس (شاامل  15ژنوتیاپ) و گاروه ساوم
(شامل  25ژنوتیپ) ،نسبت باه بارقزدگای مقااوم بودناد همچناین
ژنوتیپهای گروه دوم ،دارای عملکرد پايینتری نسبت به گروه ياک و
سه بودند ،ولی گروه يک که واکنش متحمل داشت ،عملکرد باا تری
را دارا بودند از نظر وزن100داناه گاروه ساوم دارای باا ترين میازان
میانگین و گروه دوم کمترين میزان را دارا باود در ايان گاروهبنادی،
ژنوتیپ ( 13بیونیج ،حساس) جزو گروه حساس ،ژنوتیپ ( 45عاادل،
مقاوم) جزو گروه مقاوم ،ژنوتیپ ( 66آزاد ،متحمل) جزو گاروه مقااوم
و ژنوتیپ ( 29سارال ،متحمل) جزو گاروه حسااس قارار گرفتناد در
مطالعه ) Salimi et al, (2017ژنوتیپها بر اسااس بیمااری در ساه
سطح مقاوم ،متحمل و حساس به بیماری گروه بندی شادند؛ در ايان
تقسیمبندی تعداد  11ژنوتیپ در گروه مقاوم ،چهار ژنوتیاپ متحمال
و  20ژنوتیپ در گروه حساس به بیماری قارار گرفتناد  11ژناوتیپی
که مقاومت خوبی نسبت به بیماری از خاود نشاان دادناد ،در مزرعاه
نیز عملکرد متوس به با داشتند.
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شکل  -3دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای  77ژنوتيپ نخود بر اساس بر اساس سطح زیر منحنی گسترش بيماری برقزدگی نخود
Fig. 3. Dendrogram result from the cluster analysis method of 77 genotypes based on AUDPC of chickpea
Ascochyta blight
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جدول  -9واکنش  77ژنوتيپ نخود بر اساس تجزیه خوشهای برای سطح زیر منحنی گسترش بيماری برقزدگی
Table 9. Reaction of 77 chickpea genotypes to Ascochyta blight based on cluster analysis of AUDPC
گروه Group

شماره ژنوتيپ Genotype number
38-9-15-4-58-5-7-75-77-14-26-67-21-71-11-62-3-20-79-53-2-76-37-56-70-73-10-57-1-63-47-52-69-36-39-50-25
29-13-54-8-61-33-59-55-49-35-64-31-60-27-34
42-80-74-40-48-30-24-16-17-45-78-43-66-22-19-51-6-18-44-32-23-28-72-41-68

در مطالعات متعددی که جهت غربالگری ژرمپالسم نخود
برای مقاومت به برقزدگی انجام شده است ،فراوانی ژنوتیپهای
مقاوم ،متفاوت و اغلب کام باوده اسات Shokouhifar et al,
( )2006در بررسی واکنش  420توده باومی و  97يان و رقام
خارجی در برابر عامال بارق زدگای در گلخاناه و مزرعاه نشاان
دادند که در مرحله غالفادهای و گلادهی ،نموناههاای مقااوم و
حساس با دقت بیشتری قابل تمايز میباشاند مطالعاه واکانش
 150ين الیت نخود به بیماری در مرحله گیاهچهای نشان داد
که  29ين دارای مقاومت نسبتاا با و پايدار نسبت به بیمااری
میباشند ( )Pande et al., 2011در کنیا در بین  36ژنوتیاپ
نخود ارزياابیشاده ،تنهاا  12نموناه مقااوم باه بیمااری بودناد
( Ashrafi et al, (2016) )Kimurto et al., 2013به منظور
ارزيابی واکنش ژنوتیپهای نخود نسبت به برقزدگی در خزاناه
بینالمللی ،ينهای ارسالی از ايکاردا را در استان ايالم و استان
گلستان (گنبدکاووس) مورد بررسی قرار دادند کاه از  38يان
مورد بررسی ،در استان ايالم 12 ،يان مقااوم 20 ،يان نیماه
مقاوم و در گلستان ،تمامی ينها مقاومت نشان دادند
) Salami et al, (2017باا بررسای  35ژنوتیاپ نخاود
کابلی نشان دادند که ژنوتیاپهاا در ساه گاروه مقااوم (شاامل
11ژنوتیااپ) ،گااروه متحماال ( 4ژنوتیااپ) و گااروه حساااس
(20ژنوتیپ) قرار گرفتند اين نتايج مؤيد تنوع کام مقاومات در

گروه اول (متحمل)
(Group 1 )Tolerant
گروه دوم (حساس)
(Group 2 )Susceptible
گروه سوم (مقاوم)
(Group 3) Resistance

بین نمونههای نخاود اسات ( )Ahma et al., 2013مطالعاات
نشان داده است که اساس ژنتیکی مقاومت باه ايان بیمااری در
نخود کمی بوده و میزان مقاومات در نموناههاای نخاود جزئای
مایباشاد ( )Peveer et al., 2012همچناین روش و شاراي
غربالگری ژنوتیپهای نخود و قدرت تجاوزگری پاتوتیپ ماورد
استفاده و همچنین اقلایم منااطق ماورد بررسای ،در مطالعاات
مختلاا ،متفاااوت بااوده اساات و غربااالگااری نخااود بااه دلیاال
تثثیرپذيری از شراي محیطی منجر به نتايج متفاوتی میگاردد
()Vafaei et al., 2017
در اين تحقیق که در شراي ديم مزرعه و در اقلایم گنباد
کاووس و با استفاده از آلودگی طبیعی به صورت پخاش بقاياای
گیاهی آلوده در سطح مزرعه انجاام شاد ،نتاايج نشاان داد کاه
آلودگی اولیه به میزان کافی در سطح پاالتهاای آزمايشای رخ
داد و در ارزيابی مقاومت ،در نهايت  25ژنوتیاپ باا ساطوحی از
مقاومت به بیماری معرفی شدند اين گروه عملکرد قابالقباولی
نسبت به گروه حساس داشتند همچنین در بررسی همبساتگی
مشخ شد کاه همبساتگی منفای و معنایداری باین میازان
بیماری و عملکرد گیاه وجود دارد از اين ژنوتیپها میتاوان در
برنامههای اصالحی برای توسعه ارقام مقاوم نخود باه بیمااری و
مديريت اين بیماری بهره برد
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Introduction
Chickpea (Cicer arietinum) is an edible legume grown widely for its nutritious seed, which is rich in
protein, minerals, vitamins, and dietary fiber and is the third most important food legume of the world after
common bean and pea. Ascochyta blight, caused by Ascochyta rabiei, is one of the most important diseases
of chickpea that limits its cultivation and production in most parts of the world, including Iran. The use of
resistant cultivars is the most effective and economical strategy for management of Ascochyta blight.
Therefore, identifying the genetic resources of resistance in chickpea germplasms against Ascochyta blight is
very important in designing breeding programs. Furthermore genetic diversity in chickpea collection can be
used in breeding program for selection of genotype with desirable agronomic traits. Studying relationships
between agronomic traits under disease stress conditions would assist breeders to identify the effective traits
and use proper selection intensity in their breeding programs.
Materials and Methods
In order to assess the resistance to Ascochyta blight, and the relationship of some yield related traits and
relative resistance to Ascochyta blight disease, research was conducted with 77 advanced chickpea
genotypes received from ICARDA in a randomized complete block design with three replications at the
Agricultural Research Station of Gonbad-e-Kavous in 2017. Plants were inoculated by applying uniformly
scattered infected chickpea debris after seedling emergence. The degree of susceptibility and resistance to
disease of each line was determined using 1-9 rating scale and area under disease progress curve was also
calculated. Various phonological and morphological traits including yield and yield components were
measured.
Results and Discussion
According to the results of ANOVA, there was a significant difference among genotypes for all traits
(p< 0.01) which revealed genetic variation among them. Genotype of 76 and 55 with an average of 118.67
and 14.81 kilograms grain per hectare had the highest and lowest yield, respectively. The results of
phenotypic correlation under disease-stress condition showed that plant height had the highest correlation
(-0.586, p< 0.01) with Ascochyta blight progress. AUDPC was also correlated to grain yield negatively.
Genotypes 13, 27, 29, and 34 which belong to the most sensitive group to the disease, had the lowest grain
yield and the resistant genotype of 34, had the highest grain yield. AUDPC had also negative correlation
*
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(p< 0.01) with plant height and height of the first pod from ground. There was a positive correlation at 1%
probability level between AUDPC and days to 50% flowering and days to physiological maturity revealed
that as the disease progresses, those two factors become longer. Genotypes 34 and 35 which had the longest
days to physiological maturity were belonging to disease sensitive group. Stepwise regression analysis
introduced AUDPC, number of two seed pods and plant height with 42% justify changes as the most
effective traits. According to the results of stepwise regression, plant height had the highest effect on grain
yield. The results of Path analysis showed that plant height had the most direct effect on grain yield (0.357)
and the most indirect effect was related to AUDPC via plant height (-0.1151). Therefore, plant height can be
used as a superior trait in indirect selection programs. Based on agronomic traits under disease stress
conditions, cluster analysis set the genotypes into two groups using the square Euclidian distance and Ward
method. The genotypes of first cluster, had the highest average in plant height, height of the first pod from
ground, number of two seed pods, grain yield and 100-grain weight compared to the other one. The second
group was earliness and had higher days to 50% flowering, days to physiological maturity and grain filling
period. According to the results of cluster analysis for disease parameter based on the square Euclidian
distance and Ward method, the genotypes classified in three clusters including tolerant, sensitive, and
resistant where 25, 37, and 15 genotypes were placed in resistant, tolerant, and susceptible groups,
respectively. The sensitive group had less grain yield than the others. Genotype 26 was highly susceptible
and genotypes 6, 22, 43 and 65 were identified as highly resistant.
Conclusion
The findings of this study showed that management of Ascochyta blight is essential to provide increased
and stable yields where conditions are suitable for the disease. According to the results, the studied chickpea
germplasm, are valuable resources, in addition to possess new traits provide high diversity for breeders to
improve the new varieties and can be employed as resistant sources in chickpea breeding programs to
develop resistant cultivars to Ascochyta blight.
Keywords: Ascochyta blight, Ascochyta rabiei, Chickpea, Resistance, Yield
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