
 

150 

 ايران هاي حبوباتپژوهش

 1399دوّم  ة، نيم2ةشمار 11وره(دسال)

 ، نوع مقاله: پژوهشی150-163 ةصفح

 

 

Iranian Journal of Pulses Research 

Vol. 11, No. 2, 2020, p. 150-163 (Research Article) 

DOI: 10.22067/ijpr.v11i2.70383 

 
  خشکی تنش شرايط تحت نخود امیدبخش هايالين عملکرد بر مؤثر صفات شناسايی و پذيريتنوع ارزيابی

 

 4کانونی همایون و 3عبدی فاطمه ،2یعبدالله محمدرضا ،*1موسوی سعيد سيد

  ایران ،همدان ،نايسیبوعل دانشگاه کشاورزی، دانشکده ،نباتات اصالح و زراعت گروه استادیار -1

 m.abdollahi@basu.ac.ir ایران؛ ،همدان ،نايسیبوعل دانشگاه کشاورزی، دانشکده ،نباتات اصالح و زراعت گروهاردانشي -2

 ایران؛ ،همدان ،نايس یبوعل دانشگاه کشاورزی، دانشکده ،نباتات اصالح و زراعت گروه نباتات، اصالح دکترای یدانشجو -3

fatemeh.abdi.ba@gmail.com 
 ترویج و آموزش تحقيقات، سازمان کردستان، استان طبيعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقيقات مرکز باغی زراعی قيقاتتح بخش دانشيار-4 

 hkanouni@gmail.com ایران؛ سنندج، کشاورزی،
 

 04/02/1397 :دريافت تاريخ
 30/02/1398 :پذيرش تاريخ

 

 چکيده
 تنووع  با مرتبط ژنتیکی پارامترهای برآورد و پالسمژرم تنوع ارزيابی نژادی، به برنامه هر در موفقیت جهت گام اولین

 آمواری،  مختلوف  هوای روش از اسوتفاد   بوا  نخود ژنوتیپ 20 ارزيابی ،تحقیق اين اصلی فاهدا باشد.می مختلف صفات در
 دانه عملکرد افزايش بر مؤثر صفات ترينمهم شناسايی و یکياگرومورفولوژ مهم صفات ژنتیکی پارامترهای از برخی برآورد

 در ديوم  شورايط  تحت تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در یآزمايش اهداف، اين به رسیدن جهت .بود هاآن
 1391-1392 زراعوی  سال در سنندج ايستگا  -کردستان استان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز پژوهشی مزرعه
 بود، نظر مورد ،«عملکرد اجزای و عملکرد عامل يا مؤلفه» عنوانبه اول، عامل و اول مؤلفه زياد مقدار که هرچند شد. انجام
 مثبت راستايیهم بیشترين شد. پیشنهاد «رويشی رشد عامل يا مؤلفه» عنوانبه دوم، عامل و دوم مؤلفه بینابین مقدار ولی

 بوتوه  در دانه تعداد و بوته در غالف تعداد بوته، در دانه عملکرد تود ،زيست به مربوط ترتیببه اول، عامل و مؤلفه با صفات
 افزايش بر مؤثر صفات ترينمهم عنوانبه بوته، در دانه تعداد و بوته در غالف تعداد تود ،زيست صفات اساس، اين بر که بود

 بیشوترين  بوته، در اصلی شاخه تعداد صفت رويهبی افزايش معکوس، طوربه شدند. شناخته ديم شرايط تحت دانه عملکرد
 بور  منفوی  توثثیر  بوا  صوفت  تورين نامطلوب عنوانبه و داد نشان دانه، عملکرد با يعنی اول، عامل و مؤلفه با را منفی ارتباط

 وجوود  بیوانگر  هاپالتبای ناحیه چهار هر در هاژنوتیپ مطلوب پراکنش شد. شناسايی آزمايش اين شرايط در دانه عملکرد
 تنووع  بیشترين دانه عملکرد و تود زيست ،دانه100وزن صفات نظر، مورد صفات بین از بود. هاآن بین در باال ژنتیکی تنوع

 بیشترين دارای ،«دانه عملکرد خوشه» عنوانبه دوم، خوشه که بود اين بیانگر ایخوشه تجزيه نتايج دادند. نشان را ژنتیکی
 در چشومگیری  تنوع بروز به منجر خوشه، دو اين هایژنوتیپ بین تالقی انجام که دبو سوم خوشه اعضای با ژنتیکی فاصله
 نمود. تثيید درصدصد طور به را ایخوشه تجزيه بندیگرو  صحت ،تشخیص تابع تجزيه نتايج .شد خواهد تفرق نسل اولین
 مقودار  و بوتوه  در دانوه  تعوداد  بوتوه،  در غالف تعداد  ،تودزيست صفات بیشتر مقدار برای انتخاب آزمايش، اين نتايج طبق
 و دانوه 100وزن صوفات،  بین از شد. خواهد ديم شرايط تحت دانه عملکرد بهبود به منجر بوته، در اصلی شاخه تعداد کمتر

 بهبود هتج غیرمستقیم انتخاب راستای در توانمی موجود تنوع اين از که بودند ژنتیکی تنوع بیشترين دارای تود زيست
  کرد. استفاد  ديم شرايط تحت و پالسمژرم اين در دانه عملکرد
 

 خشک تنش عاملی، تجزيه ای،خوشه تجزيه ،تشخیص تابع تجزيه ،اصلی هایمؤلفه به تجزيه کليدی: هایواژه
 

  1 مقدمه

 ،نخوودفرنگی  و لوبیوا  از پو   زراعی نخود حبوبات، بین در
 تغذيه در ایويژ  نقش دارای و دارد را جهانی اهمیت سوم رتبه

 از يکوی  .Kanouni, 2001)) باشود موی  ايوران  و جهوان  موردم 
 وجوود  ايوران،  در گیوا   ايون  نوژادی بوه  بورای  توجه قابل مزايای

 ايجواد  امکوان  امور  ايون  کوه  است متنوع و غنی بومی پالسمژرم

                                                           
 s.moosavi@basu.ac.ir نویسنده مسئول:*

 شورايط  بوه  سوازگاری  جديد ارقام معرفی و امیدبخش هایالين
 فوراهم  را خشوکی  تنش به متحمل ارقام ويژ هب محیطی، نامطلوب

 تونش  به گیا  اين نسبی ازگاری، با وجود سحقیقت در کرد. خواهد
 تورين مهوم  از يکوی متثسفانه  (، Moosavi et al., 2017) رطوبتی
 گیوا   ايون  در عملکرد پايداری و مقدار محدودکنند  محیطی عوامل
 ,Imtiaza) باشود موی  فصول  آخور  خشوکی  تنش پروتئین، از غنی

 خشوکی  تونش  محیطوی،  نوامطلوب  عوامول  بین از واقع در (.2010
 جهوان  سور سورتا  در گیاهان عملکرد و رشد کنند محدود ترينمهم
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 جهوان،  هوای کشور بین در (.Ashraf & Harris, 2006) باشدمی
 در متور میلوی  250 حودود  سوالیانه  بارنودگی  متوسط با ايران کشور
 شوود موی  محسووب  جهان شکخ نیمه و خشک مناطقجزو  سال،

(FAO, 2010) درصود 98 حودود  ايران در که ستا حالی در اين و 
 ,Anonymous) باشود موی  ديم صورت به نخود زيرکشت سطح از

 بور  و خشکی تنش اساسی مشکل وجود به توجه با بنابراين (.2009
 ارزيوابی  و ايجواد  ايوران،  در گیوا   ايون  غنی پالسمژرم وجود اساس
 اموری  باال عملکرد با سازگار ارقام معرفی جهت بخشامید هایالين
 اساسووی مشوکالت  از يکوی ، واقوع  در اسوت.  ناپوذير  اجتنواب  و الزم

 اسواس  بور  کوه طووری بوه  ،است آن پايین عملکرد، گیا  اين کاشت
 در نخوود  عملکورد  متوسوط  (،FAO, 2017) فواوو  هوای گزارش
 کتوار ه در کیلوگرم 600 و 1000 حدود ترتیببه ايران و جهان
 مقايسه در ايران در نخود تولید متوسط که حالی دراست،  بود 

 از تور پوايین  بسیار نخود کنند  تولید مهم کشورهای میانگین با
 تنووع  وجود ارزيابی مشکل، اين حل یراستا در است. فوق آمار
 تحوت  پیشرفته هایالين ارزيابی و بومی هایپالسمژرم در اولیه

 نژادیبه برنامه يک ادامه و شروع زمهال رطوبتی، مختلف شرايط
موی  جديد ارقام معرفی نیاز پیش بعبارتی و زمینه اين در موفق
 و بواال  تنووع  بواال،  پوذيری وراثوت  عامل سه وجود واقع، در باشد.
 اصولی  عامول  نتیجه در و گزينش به پاسخ الزمه گزينش، شدت

 ,Falconer & Mackay) باشود موی  صوفت  هور  نوژادی بوه  در

 يکوی  متغیور ،  چند هایتجزيه هایروش راستا، اين در (.1996
 و گیواهی  هوای پالسوم ژرم ارزيوابی  جهوت  مطلووب  هایروش از
 ریماآ یهاروش که نجاآ از .اسوت  هاآن در نتیکیژ عتنو آوردبر

 ارقر مدنظر را یگیراز ندا چندين نهمزما رطو به  چندمتغیر
 هووووپاي بر نتیکیژ عتنو تحلیل و تجزيه در الذ ،ندووووهدیووووم

 سیعیو دبرراوک ولیومولک و یمیايیوبیوش ی،ژفولورمو یاوه داد
 تجزيه ، رووودمتغیوووچن تجزيووه مختلف یهاروش بین از ند.دار
 تابع تجزيه و ایخوشه هوتجزي عاملی، تجزيه ،صلیا یمؤلفههابه

 لوو تحلی و هوو تجزي جهوت  اوو هروش ايون  ترينممه از تشخیص
 باشووووندمووووی حیصالا ادمو در دموجو یووووونتیکژ طوووووبروا

(Mohammadi & Prasanna, 2003). گونووهايوون انجووام 
 مکورر  انجوام  و شووند نمی خاصی زمانی مقطع خاص هاپژوهش

 آن خواص  هووايی  و آب شورايط  بوا  متناسب منطقه هر در هاآن
بوه  مهوم  اهوداف  از يکوی  واقوع  در است. ضروری و الزم منطقه
 به و ستا اهو ژنوتیوپ  بهترين بنتخاا منظوور  به گزينش نژادی،
 نظر از بايد مطالعه ردمو جامعه ،فهد ينا به دسووووتیابی رمنظو
 باشد توووووووووجهی قابوووووووول عتنو دارای سیربر ردمو تصفا

(Broughton, 2003) مندزنیا دخو عتنو ينا از گاهیآ که 
 بهبووود واقووع در .(Ramirez,1991) میباشد پالسمژرم يابیارز

برناموه  موفقیت کلید ژنتیکی، تنوع از استفاد  طريق از محصول

 داليول  (Renganayaki et al., 2001). اسوت  نوژادی بوه  های
 بوین  و درون ژنتیکوی  تنووع  صوحیح  ارزيابی به نیاز برای زيادی

 گوواهی  به توانمی داليل اين از دارد. وجود گیاهی هایجمعیت
 گیاهووان ژنتیکووی تنوووع صووحیح نگهووداری يووا حمايووت ،بووذر

(Dwevdi & Gaibriyal, 2009،) ژنتیکی تغییرپذيری ۀتجزي 
 ,.Zheleva et al) پالسوم ژرم نگهوداری  و توزيع ها،ژنوتیپ در

 & Tahir) هاتالقی برای برتر والدهای صحیح انتخاب و (2007

Karim, 2011)  تحقیقات فوق، اهداف به نیل جهت د.کر اشار 
 .باشدمی انجام حال در مختلفی
(Mohammadali-Pouryamchi et al, (2012  عتنوو 
را  صفات ساير و بوتهتک عملکرد بین رابطه و فنولوژيکی صفات

 گوزارش  صوفات  بیشوتر  برای ی رادارمعنی تنوعارزيابی کرد  و 
 کوابلی  نخوود  هایتود  که دادند نشان مختلف تحقیقات کردند.
 آگرومورفولووژيکی  مهم صفات بیشتر برای دارمعنی تنوع دارای
 ;Kanouni, 2001; Jahansouz et al., 2005 ) بودنوود

Aghaei et al., 2005; Najibnia et al, 2008; Dwevedi 

& Gaibriyal, 2009; Chaghamirza et al., 2012.) در 
 پذيریوراثت مقدار بیشترين (Hassan et al., 2008) تحقیقی

 و دانوه 100وزن فرعوی،  شواخه  تعوداد  صفات به مربوط ترتیببه
 Moosavi et al, ( 2017) همچنوین  بود. گلدهی تا روز تعداد
 و توود  زيسوت  ،دانوه 100وزن صفات ترتیببه که داشتند اظهار

 کمتوورين فنولوووژيکی، صووفات و بیشووترين دارای دانووه عملکوورد
 Ozveran Yucel et داشتند. ديم شرايط تحت را پذيریوراثت

al, (2006) تعوداد  صوفت  پوذيری وراثت نخود، گیا  مطالعه در 
 تعداد صفات پذيریوراثت و ترپايین را گلدهی صد در 50 تا روز
 از بواالتر  را بوتوه  در غوالف  تعداد و دانه1000وزن بوته، در دانه
 داشتند اظهار Noor et al, (2003) کردند. برآورد صفات ساير
 و فرعوی  شواخه  تعداد گلدهی، درصد 50 تا روز تعداد صفات که

 ,Arshad et al دادنود.  نشان بااليی پذيریوراثت دانه100وزن

 اصولی  شاخه تعداد صفات برای را پايینی پذيریوراثت (2002)
 روش از (Jackson, 1991) تحقیقی در کردند. گزارش فرعی و

 اهمیت تا شد استفاد  ایخوشه تجزيه از قبل ها،عامل به تجزيه
 ايون  در .شوود  تور روشن دارند، نقش هاخوشه در که متغیرهايی

 کواهش  يوا  افوزايش  جهوت  در اصوالح  کوه  شد مشخص تحقیق
 .اسوت  پوذير امکوان  هوا آن اجوزا   در تغییور  وسویله  بوه  ها،عامل

(Toker (2003 درصود  87 بوا  عامول،  چهوار  تعداد تحقیقی در 
 ديگوور تحقیقووی در کووهحووالی در ،کوورد شناسووايی را واريووان 

(Toker & Cagirgan, 2004) شدند. شناسايی مهم عامل سه 
(Sabokdast & Khialparast (2008 در را اصولی  عامول  سه 

داد  کول  تغییرات از درصد 7/78 که کردند استخراج لوبیا گیا 
 داد نشان تحقیقی در Dargahi (2006) کردند.می توجیه را ها
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 واريوان   کول  از درصود  43/65 حودود  اصولی  مؤلفوه  هفت که
 منظوور  بوه  Ray chadhury (2007) کردنود.  توجیوه  را صفات
 خوشوه  دو بوه  را فرنگوی  نخود ارقام ژنتیکی، روابط سازیآشکار
 .کردنوود بنوودیدسووته خوشووه هوور در گوورو  زيوور دو بووا اصوولی

(Poryamachi et al, ( 2011  ای،خوشوه  تجزيوه  انجوام  بوا 
 کوه  داشوتند  اظهار و داد  قرار گرو  چهار در را نخود ژنوتیپ64

  دارد. وجود سوم و اول خوشه هایژنوتیپ بین تنوع بیشترين
 ,Moosavi et al., 2015; Ghorbani)  مختلف نامحقق

گورو   صحت آزمون برای ،تشخیص تابع تجزيه روش از (2009
 اسوتفاد   مختلوف  گیاهوان  در ایخوشوه  تجزيه از حاصل بندی
   اند.کرد 

گورو   و ارزيوابی  -1 :از بودنود  عبوارت  وهشپژ اين اهداف
 صوفات  تورين مهوم  شناسوايی  -2 مطالعه، مورد پالسمژرم بندی

 پارامترهوای  از برخی برآورد -3 و دانه عملکرد افزايش با مرتبط
 تونش  شورايط  تحوت  اگرومورفولووژيکی  مهم صفات در ژنتیکی
 خشکی.
 

 هاروش و مواد
 نخوود  رقوم  دو و امیودبخش  اليون  18 شوامل  تحقیق اين

 هوا ژنوتیپ که (1 )جدول بود (.Cicer arientinum L) زراعی
 صوورت  بوه  تکورار  سه با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در

 مرکوز  پژوهشوی  مزرعه در طبیعی هایبارش از استفاد  با و ديم
 ايسوتگا   -کردسوتان  استان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات
 طول شمالی، دقیقه 35 و درجه 14 جغرافیايی عرض با سنندج

 از متور  1450 ارتفواع  و شرقی دقیقه 46 و درجه 14 جغرافیايی
 .(2 )جدول گرديد اجرا 1391-1392 عیزرا سال در دريا سطح

 ديسک مرحله دو عمیق، شخم شامل زمین سازیآماد  عملیات
 توزيوع  بوود.  لوولر  توسوط  زموین  تسوطیح  سپ  و هم بر عمود

 و خواک  آزمايش اساس بر فسفر و پتاس نیتروژن، پايه کودهای
 سه از آزمايشی کرت هر گرفت. انجام مربوطه کودی هایتوصیه
سوانتی  25 هوا رديف بین فاصله که شد تشکیل یمترپنج رديف

 درنظور  متور سوانتی  10 رديوف  روی در هابوته بین فاصله و متر
 درصود 50 تا روز صفات .(Moosavi et al., 2017) شد گرفته
 رسوویدگی تووا روز دهووی،غووالف درصوود 50 تووا روز دهووی،گوول

 (،Siddique et al., 1990) آب نسوبی  محتووای  فیزيولووژی 
 تعوداد  بوتوه،  در اصولی  شاخه تعداد بوته، در فرعی شاخه تعداد
 انوه، د1000وزن و بوته ارتفاع بوته، در غالف تعداد بوته، در دانه

 از بوتوه 10 تصوادفی  انتخواب  براسواس  و حاشویه  اثور  رعايوت  با
 صوحت  افوزايش  جهوت  همچنوین  شودند.  گیوری انداز  ،هرکرت

 شواخص  و توود  زيسوت  دانه، عملکرد مهم صفات ها،گیریانداز 
 واحود  در شود   کاشوته  هایبوته کل میانگین اساس بر برداشت
 جهوت  شودند.  محاسوبه  حاشیه، اثر درنظرگرفتن از پ  سطح،
 و اگرومورفولووژيکی  مهوم  صوفات  براسواس  هاالين تنوع بررسی

 از مختلوف  آمواری  هوای روش از ،نظور  مورد اهداف به نیل برای
 و ایخوشوه  تجزيه ها،عامل به تجزيه اصلی، مؤلفه تجزيه جمله
 یهاتجزيه و تمحاسبا کلیه شود.  استفاد  تشخیص تابع تجزيه

 پذيرفت. منجاا Minitab و SPSS یهاارفزامنر طريق از ریماآ
 بوا  ترتیوب  بوه  فنووتیپی  تنووع  ضوريب  و ژنووتیپی  تنوع ضريب

 اجوزای  2 و 1 رابطوه  در آمود.  دسوت هبو  زيور  روابوط  از استفاد 
PCV، GCV، ph

2σ، g
2σ ضوريب  دهنود  نشوان  ترتیوب به  و 

 واريوان   فنوتیپی، واريان  ژنتیکی، تنوع ضريب فنوتیپی، تنوع
 و ژنتیکی واريان  باشند.می نظر مورد صفت میانگین و ژنتیکی

 & Hallauer روش طبوق  2و 1 روابوط  در فنووتیپی  واريوان  

Miranda, (1998) شد. محاسبه 
 بنودی گورو   و هاالين خويشاوندی میزان تعیین منظور به

 با و وارد روش به بندیگرو  بررسی، مورد صفات مبنای بر هاآن
   شد. انجام پیرسون مربع فاصله ماتري  تشکیل
 

 

 
 استفاده مورد هایژنوتيپ مشخصات -1 جدول

Table 1. The characters of the used genotypes 
 

 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 (Control 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 (Control 2) (Control2) ICCV93954 × ICC11321 
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 آزمایش اجرای درمحل دما متوسط و بارندگی متوسط اطالعات -2 جدول

Table 2. The information of the average of raining and temperature in the experiment sit  
 

 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1391 سال

Year 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 

 شهریور مرداد تير خرداد اردیبهشت ردینفرو اسفند ماه

Month March April May June July August September 

 0 0 0 0 63.6 35.3 15.6 متر()میلی بارندگی

Raining (mm)        

 21 27.8 28.5 24.4 16.8 13.2 9.5 گراد(تی)سان دما

C)o( Temperature        

 

    بحث و نتایج
 اصلی همؤلف به تجزیه

، کوول در اول اصولی  مؤلفووه سوه  (،3 )جوودول نتوايج  طبوق 
 بوا  اول مؤلفوه  .کردنود  توجیه را هاداد  کل تغییرات از درصد76

 ارتبواط  بیشوترين  کهحالی در ،کل تغییرات از درصد 47 توجیه
 ،بوتوه  در غوالف  تعوداد  ،توود  زيست صفات با ترتیببه را مثبت

 شواخه  تعداد صفات با داشت، بوته در دانه تعداد و دانه، عملکرد
 بوا  بوود.  منفوی  ارتبواط  دارای برداشوت  شاخص و بوته در اصلی
 و عملکورد  صوفات  بوا  مؤلفوه  ايون  قوی و مثبت ارتباط به توجه

 اجوزای  و عملکورد  مؤلفوه » عنووان به مؤلفه اين عملکرد، اجزای
 مؤلفوه  ايون  بیشتر مقدار اساس، اين بر که شد نامید  «عملکرد

 ژنوتیوپ  يک در مؤلفه اين مقدار افزايش واقع، در بود. نظر مورد
 شود.  خواهد ژنوتیپ آن در دانه عملکرد افزايش به منجر خاص،
 ايون  قووی  و مثبت ارتباط وجود نتیجه، اين در توجه قابل نکته
 و توود  زيسوت  افوزايش  بوین  چون که است تود زيست با مؤلفه

 شبخو  اگور  البتوه  دارد، وجوود  معکووس  رابطه برداشت شاخص
 لذا باشد، زايشی نه و رويشی هایبخش شامل تود زيست عمد 
 از حقیقوت  در اسوت.  منفی برداشت شاخص با مؤلفه اين رابطه
 پالسوم ژرم در کوه  کورد  اسوتنباط  چنین بتوان شايد نتیجه اين

 ايون  ،انود داشوته  بوااليی  عملکورد  کوه  هوايی الين مطالعه، مورد
 از انتقوال  بواالی  قدرت و باال تود زيست طريق از را باال عملکرد

 بواال  توانوايی  با ديگر عبارتیهب اند.آورد  بدست 2مخزن به 1منبع
 سورعت  افوزايش  بوا  ديگور  طرفی از و خود تود زيست تولید در

 هوا(، )دانه مخزن به و...( هاساقه و ها)برگ منبع از مجدد انتقال
 هوا دانه وزن افزايش به را خود تود زيست وزن از ایعمد  بخش

 از درصود  20 حودود  توجیوه  بوا  دوم مؤلفوه  انود. داد  اختصواص 
 شواخه  تعوداد  بوتوه،  ارتفواع  صوفات  با کهحالی در کل، تغییرات

 داد، نشان را مثبت رابطه بیشترين دانه100وزن و بوته در فرعی
 قوی نسبت به و منفی رابطه فیزيولوژی رسیدگی تا روز صفت با

                                                           
1. Source 

2. Sink 

 باشود،  تور کوتا  گیا  شدیر دور  طول هرچقدر واقع در داشت.
 بوه  توجوه  بوا  بنوابراين  شد. خواهد رويشی رشد کاهش به منجر

 «رويشوی  رشود  مؤلفه» را مؤلفه اين توانمی صفات اين ماهیت
 شورايط  در رطوبوت  محودوديت  به توجه با ديگر طرفی از نامید.
 افوزايش  خوود،  رشودی  دور  نسبی کاهش برای گیا  نیاز و ديم
 تونش  شورايط  در رويشوی  رشود  بوه  بووط مر مؤلفه حد از بیش

 حد از بیش کاهش که استحالی در اين نیست. مطلوب خشکی
 عملکورد  کواهش  به منجر ،دانه100وزن جملهاز هم، صفات اين

 الوذکر، فووق  هوای اسوتدالل  اساس بر بنابراين شد. خواهد نهايی
 در باشود. موی  نظور  موورد  و مطلووب  مؤلفوه  اين بینابین مقادير
 بینوابینی  مقودار  و اول مؤلفوه  بیشوتر  مقودار  به هتوج با ،نتیجه
مؤلفوه  پوالت بای نمودار چهارم و اول ناحیه بین مرز دوم، مؤلفه
 ،اسوتدالل  ايون  اسواس  بر است. نظر مورد و مطلوب ،اصلی های

الين و ،ترينمطلوب عنوان به 19 و 13 ،6 ،3شمار  هایژنوتیپ
 ،هوا اليون  ينتور نوامطلوب  عنووان  بوه  4 و 8 ،7 ،17 شمار  های

 اصولی  هوای مؤلفوه  پوالت بوای  نمودار به توجه با شدند. شناخته
قابول  ژنتیکوی  تنوع که کرد استنباط چنین توانمی (،1 )شکل
 چراکوه  دارد، وجوود  نظور  موورد  هوای ژنوتیوپ  بوین  در توجهی
 ايون  و انود شود   پخوش  پوالت بوای  ناحیه چهار هر در هاژنوتیپ
 در باشود. موی  هوا ژنوتیوپ  بوین  در چشومگیر  تنوع وجود بیانگر

 کواهش  بور  عوالو   اصولی،  هایمؤلفه به تجزيه روش در حقیقت
 نظور  موورد  پالسمژرم در تنوع وجود عدم يا وجود ها،داد  حجم

 ديگور،  عبوارتی هبو  (.Malik et al., 2014) شودمی ارزيابی نیز
 هايیگرو  مورد در اطالعاتی دادن با اصلی مؤلفه به تجزيه روش

 نژادگوران بوه  به ،دارد بیشتری اهمیت خاص صفات هاآن در که
 انجوام  بیشوتر  آگواهی  با را نژادیبه هایبرنامه که دهدمی اجاز 

 ,Ghafoor) ديگور  نامحققو  (.Salimi et al., 2012) دهنود 

2003; Ganjali et al., 2009; Hamayoon et al., 2011; 

Shiv et al., 2012; Malik et al., 2014) به يهتجز روش از 
 هوای ژنوتیوپ  انتخواب  و تنووع  ارزيوابی  جهوت  اصلی هایمؤلفه

 روی بر ترتیب به جداگانه تحقیق دو در .کردند استفاد  مطلوب
 ,Kamel & Moradi) کوابلی  تیوپ  زراعوی  نخوود  اليون  36
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 (Pezeshkpour et al., 2018 ) نخوود  ژنوتیوپ  15 و ،(2008
 و 2/77 ،هوا آن در ترتیوب بوه  که آمد دستهب مؤلفه چهار تعداد
 اصولی  هوای مؤلفوه  ينا توسط هاداد  کل تغییرات از درصد 80

 واريان ، بیشترين با اول مؤلفه تحقیق، دو هر در .شدمی تبیین

 صوفات  افزايش که شد شناسايی عملکرد اجزای مؤلفه عنوان به
 عملکورد  بهبود جهت نهايی نتیجه عنوان به مؤلفه اين با مرتبط

   شد. پیشنهاد دانه

 

 خشکی تنش شرایط تحت زراعی نخود ژنوتيپ 20 برای اصلی مؤلفه به تجزیه ضرایب-3 جدول
Table 3. Coefficients of principal component analysis for 20 chickpea genotypes under drought stress condition 

 

 صفات
Traits 

 اول لفهؤم

First com. 

 دوم لفهؤم
Second com. 

 ومس لفهؤم

Third com. 

Relative water content 0.068 0.358- 0.097 نسبی آب محتوای 

Sub-branche number 0.427- 0.436 0.113-  فرعی هشاخ تعداد 

Main-branche number 0.229- 0.134 0.339-  اصلی شاخه تعداد 

Seed number per plant 0.172- 0.028 0.398 بوته در دانه تعداد 

Pod number per plant 0.001 0.060 0.420 بوته در غالف تعداد 

Plant height 0.288 0.556 0.117 بوته ارتفاع 

100-Seed weight 0.534 0.433 0.095  دانه100وزن 

Harvest index 0.015- 0.032- 0.295- برداشت شاخص 

Biomass 0.131- 0.065 0.426 تود زيست 

Grain yield 0.155- 0.051 0.404  دانه عملکرد 

Days to physiologic maturity 0.396 0.377- 0.141 کفیزيولوژي رسیدگی تا روز 

Days to 50% podding  0.122 0.112 0.134- دهیغالف درصد 50 تا روز 

 Days to 50% flowering 0.388 0.015 0.192- گلدهی درصد 50 تا روز 

Eigen values 1.6477 2.0743 4.8523 ويژ  مقادير 

Cumulative variance  0.760 0.672 0.470 تجمعی واريان 

 

 
  خشکی تنش شرایط تحت نخود ژنوتيپ 20 برای اول اصلی مؤلفه دو پالتبای نمودار -1 شکل

Fig. 1. Biplot graph of two-first principal components for 20 chickpea genotypes under drought stress condition 

RWC, Relative water content ( نسبی آب محتوای ); SBN, Sub-branche number ( فرعی شاخه تعداد ); MBN, Main branche number ( اصلی شاخه تعداد ); SN, Seed 

number per plant ( دانه تعداد بوته در ); PN, Pod number per plant ( بوته در غالف تعداد ); PH, Plant height ( بوته اعارتف ); HSW, 100-Seed weight ( دانه100وزن ); HI, 

Harvest index ( برداشت شاخص ); BY, Biomass ( تود زيست ); GY, Grain yield ( دانه عملکرد ); DTM, Days to physiologic maturity ( فیزيولوژی رسیدگی تا روز ); 

DT50P, Days to 50% podding ( دهیغالف درصد 50 تا روز ) ; DT50F, Days to 50% flowering ( گلدهی درصد 50 تا روز ). 
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 هاعامل به تجزیه

 بر ،يماک ور چرخش از پوو  لیوووعام يباروووض موواتري 
 دندوووش آوردروووب لیوووصا یاوووهمؤلفووه به تجزيه روش یمبنا

 از درصوود 9/75 مجموووع در اول اصوولی عاموول سووه (.4)جوودول
بوه  اول عامول  کردنود.  توجیوه  را هاداد  کل در موجود تغییرات
 بوا  و کورد  توجیوه  را کول  تغییورات  از درصود  45 حدود تنهايی
 تعوداد  و بوتوه  در دانوه  تعوداد  دانوه،  عملکرد ،تود زيست صفات
 شواخه  تعوداد  صوفات  بوا  و مثبت رابطه بیشترين بوته در غالف
 رابطوه  بوه  توجه با .شتدا منفی ارتباط برداشت شاخص و اصلی
 عنووان بوه  اول عامل ق،فو مهم صفات با اول عامل قوی و مثبت

 زيواد  مقودار  کوه  شد شناخته «عملکرد اجزای و عملکرد عامل»
 قوی ارتباط بیشترين وجود توجه، قابل نکته است. نظر مورد آن
 اسوت  دانه عملکرد و تود زيست صفات و عامل اين بین مثبت و

 کوه  هوايی ژنوتیوپ  کورد  اسوتنباط  بتوان شايد نتیجه اين از که
 طريق از هم هاآن عملکرد افزايش اند،داشته يیباال دانه عملکرد
 از ایعمود   بخوش  انتقوال  توانايی طريق از هم و باال تود زيست

 بورای  بواال  پتانسویل  داشوتن  طريق از مخازن به تود زيست اين
 دوم عامول  باشود. موی  بوتوه  در غالف تعداد و بوته در دانه تعداد
 صوفات  بوا  و کورد  توجیوه  را هاداد  تغییرات از درصد 18 حدود
 بوا  و مثبت و قوی رابطه اصلی شاخه تعداد و فرعی شاخه تعداد
 .شوت دا منفوی  و قووی  رابطه ژيکفیزيولو رسیدگی تا روز صفت

 رشود  عامول  يا رويشی بنیه عامل» را عامل اين توانمی بنابراين
 شورايط  تحوت  آن بینوابینی  مقودار  کوه  کرد نامگذاری« رويشی

 پوالت بوای  مطلوب ناحیه نابراينب است. نظر مورد خشکی تنش
 ناحیه عک ، بر و چهارم اول ناحیه بین ناحیه نیز، عاملی تجزيه

 بور  باشد.می پالتبای سوم و دوم ناحیه بین ناحیه آن نامطلوب
نوامطلوب  و 6 و 3 هوای اليون  ،ژنوتیوپ  ترينمطلوب اساس اين

 همقايسو  در توجه قابل نکته باشند.می 4 و 17 ،8 ،7 الين ترين
بوا   کوه  سوت ا ايون  هوا عامول  به تجزيه و هامؤلفه به تجزيه نتايج
، روش دو هور  از حاصول  کنند تثيید و يکسان تقريباً نتايج وجود

 جدا ديگريک از را هاعامل هامؤلفه ضرايب از بهتر ،عاملی ضرايب
 نیووز (2 )شووکل عوواملی تجزيووه پووالتبووای نتووايج اسووت. کوورد 
 دو هور  کوه  اسوت  (1 )شوکل  اهو مؤلفه تجزيه نتايج کنند تثيید
 میزان است. نظر مورد پالسمژرم در باال تنوع وجود دهند نشان

 هوای عامول  بوه  کوه  است متغیر يک واريان  از بخشی ،اشتراک
 دهنود  نشوان  باشود،  بیشوتر  هرچوه  که شودمی مربوط مشترک
 باشوودمووی مربوطووه متغیوور واريووان  بوورآورد در بیشووتر دقووت

(Jackson, 1991). میوزان  ،گوردد موی  مالحظوه  که ونهگهمان 
 عامول  تعوداد  دهدمی نشان که ستا باال ،صفات بیشتر اشتراک

 اندتوانسته منتخب هایعامل است و بود  مناسب انتخاب، مورد
 Naghavi et) نمايند توجیه مطلوبی نحو به را صفات تغییرات

al., 2005.) عملکوورد صووفات اشووتراک، میووزان بووه توجووه بووا 
 تغییورات  توثثیر  تحوت  توجهیقابل طور به (912/0) تود زيست
   گیرد.می قرار اول عامل مقدار

 
 

 خشکی تنش شرایط تحت نخود ژنوتيپ 20 برای هاعامل به تجزیه ضرایب -4 جدول
Table 4. Coefficients of factor analysis for 20 chickpea genotypes under drought stress condition 

 

 صفات
Traits 

 لفه اولؤم

First com. 

 لفه دومؤم
Second com. 

 لفه سومؤم

Third com. 

Relative water content 0.270- 0.478- 0.313 نسبی آب محتوای 

Sub-branche number 0.027 0.868 0.016- فرعی شاخه تعداد 

Main branche number 0.185- 0.533 0.621- اصلی شاخه تعداد 

Seed number per plant 0.017 0.066- 0.901 بوته در دانه تعداد 

Pod number per plant 0.210 0.193- 0.902 بوته در غالف تعداد 

Plant height 0.862 0.248 0.198 بوته ارتفاع 

100-Seed weight 0.946 0.070- 0.040  دانه100وزن 

Harvest index 0.150- 0.158 0.613- برداشت شاخص 

Biomass 0.101 0.080- 0.948 ود تزيست 

Grain yield 0.057 0.060- 0.912  دانه عملکرد 

Days to physiologic maturity 0.015 0.800- 0.094 کفیزيولوژي رسیدگی تا روز 

Days to 50% podding  0.175 0.091 0.314- دهیغالف درصد 50 تا روز 

 Days to 50% flowering 0.291 0.197- 0.551- گلدهی درصد 50 تا روز 

Eigen values 1.9431 2.0971 4.5341  ويژ  مقادير 

Cumulative variance (%)  0.759 0.63 0.449 تجمعی واريان  درصد 



 

156 

 150-163، صفحه 1399، سال2ة، شمار11سال)دوره(/ ايرانهاي حبوبات پژوهش .../پذیریارزیابی تنوع؛ موسوی و همکاران
 
 

 
 خشکی تنش شرایط تحت نخود ژنوتيپ 20 برای اول اصلی عامل دو پالتبای نمودار -2شکل

Fig. 2. Biplot graph of two-first principal factors for 20 chickpea genotypes under drought stress condition 

RWC, Relative water content ( نسبی آب محتوای ); SBN, Sub-branche number ( فرعی شاخه تعداد ); MBN, Main branche number ( اصلی شاخ تعداد ); SN, Seed 

number per plant ( دانه تعداد بوته در ); PN, Pod number per plant ( بوته در غالف تعداد ); PH, Plant height ( بوته ارتفاع ); HSW, 100-seed weight ( دانه100وزن ); HI, 

Harvest index ( برداشت شاخص ); BY, Biomass ( تود زيست ); GY, Grain yield ( دانه عملکرد ); DTM, Days to physiologic maturity ( کفیزيولوژي رسیدگی تا روز ); 

DT50P, Days to 50% podding ( دهیغالف درصد 50 تا روز ) ; DT50F, Days to 50% flowering ( گلدهی درصد 50 تا روز ). 

 

Mardi et al, (2003) عامول  نخوود،  روی بر تحقیقی در 
 بوتوه،  در دانوه  عملکورد  بوتوه،  در دانه تعداد صفات با که را اول

 بطهرا دانه 100 وزن و بوته در غالف تعداد بوته، در غالف تعداد
 معرفوی  «عملکرد اجزای و عملکرد عامل» عنوانبه داشت، قوی

 بیشوترين  دوم، و اول اصولی  عامل دو که اين به توجه با کردند.
 دانوه  عملکورد  صفات و کردند توجیه را هاداد  واريان  تغییرات

 دو ايون  از داشتند، قرار هاعامل اين در عملکرد اجزای و بوته در
 برتر هایژنوتیپ شناسايی و پراکنش آوردندستبه جهت عامل

موی  مالحظوه  کوه  طورهمان شد. استفاد  مختصات دستگا  در
 بوا  هوای ژنوتیوپ  عنووان  بوه  6و 3 هوای ژنوتیوپ  (2)شکل گردد

 شدند. شناسايی باال عملکرد اجزای و عملکرد
 

 ایخوشه تجزیه
 وجوود  عودم  يوا  وجوود  بیانگر نوعی به هم ایخوشه تجزيه

 هوای تجزيوه  نتوايج  تثيیدکنند  نتیجه در و هاالين بین رد تنوع
 (3 )شوکل  ایخوشوه  تجزيوه  نتوايج  کوه طوریبه ،باشدمی قبلی
دسوته  مجوزا  گورو   سوه  در بررسی مورد هایژنوتیپ داد نشان
 هنُ اول، خوشه در (1،11،9،10،12) ژنوتیپ پنج که شدند بندی

 و دوم شوووهخو در (16 ،14 ،7 ،18 ،4،17 ،8 ،5 ،2) ژنوتیوووپ
 قوورار سوووم خوشووه در (19 ،20 ،15 ،13 ،6 ،3) ژنوتیووپ شووش

 کوه طوریبه ،بود کنند متمايز کاملطور به هابندیگرو  گرفتند.

 اجوزای  و بوتوه  در دانوه  عملکورد  بوا  هایالين شامل دوم خوشه
 خوشوه » عنووان به خوشه اين اساس، اين بر که بود باال عملکرد
 با سوم خوشه که استحالی در ناي شد. شناسايی «دانه عملکرد

 بوه  بواال،  رويشی صفات و پايین عملکرد با هایالين دربرداشتن
 بوه  توجوه  بوا  واقع در شد. شناخته «رويشی بنیه خوشه» عنوان

 و 3)شوکل  سووم  و دوم گورو   دو بوین  ژنتیکوی  فاصله بیشترين
 بیشوترين  خوشوه،  دو ايون  اعضوای  بین تالقی انجام (،5 جدول
 خواهود  ايجاد را (2F) تفرق نسل اولین در نوعیمص تنوع میزان
-ژنوتیوپ  بوین  تالقی انجام (Naderi, 2013) تحقیقی در کرد.

 تنووع  مقودار  بیشوترين  ايجاد جهت دور، ژنتیکی فواصل با های
 الين 19 تعداد (Rao, 2007) تحقیقی در شد. پیشنهاد ژنتیکی
 Cicer) وحشووی نخووود از ژنوتیووپ پوونج و زراعووی نخووود

veticulatum) مجزا گرو  سه در ،ایخوشه تجزيه از استفاد  با 
-گورو   مجوزا  خوشوه  يک در وحشی هایژنوتیپ و ندگرفت قرار

 بوه  شود  انجوام  آمواری  مختلوف  هایروش واقع در .شدند بندی
 بوا  هوای ژنوتیوپ  کهطوریبه ،کردند تثيید را ديگريک نتايج نوعی

 در هم پايین ردعملک با هایژنوتیپ و خوشه يک در باال عملکرد
 ژنتیکوی  فاصوله  چه هر که آنجا از گرفتند. قرار مجزا خوشه يک

 دسوت  بیشوتری  هتوروزي   بوه  توانمی ،باشد بیشتر هاژنوتیپ
 قورار  مجزا سه و دو هایگرو  در که هايیالين از توانمی ،يافت
 استفاد  تالقی برنامه در ،دارند هم از بیشتری فاصله و نداهگرفت
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 تجزيوه  از اسوتفاد   بوا  زراعی نخود ژنوتیپ 15 العهمط در .نمود
 بوا  و گرفتنود  قورار  گورو   سوه  در بررسی مورد هایالين خوشه،
 گورو   دو ايون  هوای ژنوتیوپ  سه، و دو هایگرو  فاصله به توجه
 هتوروزي   بوه  دسوتیابی  برای تالقی والدين عنوان به توانندمی

 در .(Pezeshkpour et al., 2018 ) شوووند انتخوواب بیشووتر
 Phaseolus) معمولی لوبیای مختلف هایژنوتیپ خوشه تجزيه

vulgaris L.،) موجود هایژنوتیپ که آمد دستهب خوشه چهار 

 را مقودار  بیشترين مختلف صفات میانگین نظر از اول خوشه در
 اکثور  در چهوارم  خوشوه  در موجوود  هوای ژنوتیپ و دادند نشان
 تالقوی  بنوابراين  ،دنود دا نشان را میانگین میزان کمترين صفات
 بوا  زودرس هیبريودهای  تولیود  امکان خوشه دو اين هایژنوتیپ
 Shafiee Khorshidi) دهود موی  نشان را باال عملکرد میانگین

et al., 2012.) 

 

 
 خشکی تنش شرایط تحت مختلف صفت 13 اساس بر نخود ژنوتيپ 20 بندیخوشه -3شکل

Fig. 3. Clustering 20 chickpea genotypes according to 13 different traits under drought stress condition 
 

 خشکی تنش شرایط تحت مختلف صفت 13 اساس بر نخود ژنوتيپ 20 هایخوشه بين فاصله ماتریس -5 جدول
Table 5. Distance matrix among clusters of 20 chickpea genotypes under drought stress condition 

 

 سوم خوشه دوم خوشه اول خوشه 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

 اول خوشه
0 746 825 

Cluster 1 

  دوم خوشه
0 1035 

Cluster 2  

 

 تشخيص تابع تجزیه

 توسوط  شد انجام هایبندیگرو  صحت از اطمینان جهت
 (6)جدول شد انجام تشخیص تابع تجزيه عمل ای،خوشه تجزيه

 صددرصد طورهب هاژنوتیپ تمامی که داد نشان حاصله نتايج که
 تشخیص تابع تجزيه نتايج مثال برای اند.شد  بندیگرو  صحیح
 با ،نددبو بااليی دعملکر دارای که ژنووتیپی  شوش  کوه  داد نشان

 .گرفتند ارقر دوم خوشه در ستیدر به صددرصد اطمینوووووووان
 ,.Moosavi et al., 2015 Safari et al) مختلوف  نامحققو 

2008; Ghorbani, 2009;) تشووخیص تووابع تجزيووه روش از، 
 در ایخوشوه  تجزيوه  از حاصول  بنودی گورو   صحت آزمون برای

 اند.کرد  استفاد  مختلف گیاهان

 
 فنوتيپی و ژنوتيپی تنوع ضریب

 مهوم  تاصوف  دانوه،  عملکورد  بور  عالو  که داد نشان نتايج
 بوته در دانه تعداد فرعی، شاخه تعداد تود ،زيست ،دانه100وزن

 ژنتیکوی  تغییورات  ضريب بیشترين دارای بوته در غالف تعداد و
 صوفات  بورای  مسوتقیم غیر انتخواب  بنوابراين  .(7 جدول) ندبود

 بوین  در بوتوه،  در غوالف  تعداد و بوته در دانه تعداد تود ،زيست
 افوزايش  بوه  منجور  کوه  اسوت  ممکون  مطالعوه  موورد  هوای الين

 .شود ديم يطشرا در دانه عملکرد غیرمستقیم
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 خشکی تنش شرایط تحت نخود ژنوتيپ 20 برای تشخيص تابع تجزیه نتایج -6 جدول

Table 6. Results of discriminant function analysis for 20 chickpea genotypes under drought stress condition 
 

 کل

Total 

 خوشه هر برای شدهبينیپيش اعضای

Predicted number for any cluster 
Predicted group membership 

 
 خوشه شماره

Cluster No. 

 
 3 2 1  

 تعداد 5 0 0  5

Count 
 

1 

6  0 6 0 2 

9  9 0 0 3 

 درصد 100 0 0  100

Percent 

 

1 

100  0 100 0 2 

100  100 0 0 3 

 
 تاصوف  اين از استفاد  تحقیق، اين نتايج طبق حقیقت در

قابول  آينود   در امیودبخش  هایالين اين نژادیبه ایهبرنامه در
 شود  اظهار (Moucheshi, 2010) تحقیقی در .باشدمی توصیه

 ،بوته در غالف تعداد صفات به مربوط پذيریوراثت بیشترين که
 ژنتیکوی  تنووع  مطالعه در .بود دانه100وزن و بوته در دانه تعداد
 (Dwevedi & Gaibriyal, 2009) زراعوی  نخوود  ژنوتیپ 25

 ترتیوب بوه  بوااليی  ژنووتیپی  تنوع ضريب و فنوتیپی تنوع ضريب
 مشواهد   برداشوت  شواخص  و بوته در غالف تعداد صفات جهت
 دانوه  عملکورد  بهبوود  بورای  صوفت  دو اين از استفاد  که گرديد

 و ژنووتیپی  تغییورات  ضوريب  باالبودن نیهمچن گرديد. پیشنهاد
 بورای  تغییورات  ترد گس دامنه دهند نشان صفات برای فنوتیپی

 آمود  دسوت هبو  نتايج (.Singh et al ., 2014) است صفات اين
 ضوريب  بوین  صوفات  برخوی  در کوه  دهود موی  نشوان  (7)جدول
 نواچیزی  تفواوت  ژنووتیپی  تغییورات  ضريب و فنوتیپی تغییرات
 بور  محیطوی  اثورات  ناچیزبودن دهند نشان که شودمی مشاهد 

 خیلوی  فنووتیپی  ايبضور  مقودار  چنانچه ولی ،است صفات بیان
 میزان باالبودن بر داللت ،باشد ژنوتیپی تغییرات ضريب از بیشتر
 بور  تحقیقوی  در (.Singh et al ., 2014) اسوت  محیطوی  اثرات
 بواالترين  کوه  شود  اظهوار  (Moosavi et al., 2017) نخوود  روی

 و دانوه 100وزن صوفات  بوه  مربووط  ترتیوب بوه  ،پذيریوراثت میزان
 تووا روز تاصووف بووه مربوووط پووذيریوراثووت کمتوورين و تووود زيسووت

   .بود بوته در غالف تعداد و گلدهی تا روز ،کفیزيولوژي رسیدگی
 

 خشکی تنش شرایط تحت نخود ژنوتيپ 20 در مختلف صفات برای فنوتيپی و ژنوتيپی تنوع ضریب برآورد -7 جدول
Table 7. Estimation of GCV and PCV for different traits in 20 genotypes of chickpea under drought stress condition 

 

Traits صفات 
 (درصدتنوع فنوتيپی ) ضریب (درصدژنوتيپی ) ضریب تنوع

(GCV%) (PCV%) 

Relative water content 19.65 15.83 نسبی آب محتوای 

Sub-branche number 28.46 22.77 فرعی شاخه تعداد 

Main branche number 27.87 21.80 اصلی شاخه تعداد 

Seed number per plant 27.92 22.24 بوته در دانه تعداد 

Pod number per plant 29.55 22.01 بوته در غالف تعداد 

Plant height 22.75 18.50 بوته ارتفاع 

100-Seed weight 50.02 49.76  دانه100وزن 

Harvest index 10.69 7.71 برداشت شاخص 

Biomass 37.91 34.41 تود زيست 

Grain yield 32 28.99  دانه عملکرد 

Days to physiologic maturity 3.87 2.66 کفیزيولوژي رسیدگی تا روز 

Days to 50% podding  3.29 2.67 دهیغالف درصد 50 تا روز 

Days to 50% flowering 5.61 4.13 گلدهی درصد 50 تا روز 

 

   گيرینتيجه

 آمواری،  مختلف هایروش که گرفت نتیجه توانمی یکل طور به
 طرفوی  از و دادنود  نشوان  پالسمژرم اين در را توجهی قابل تنوع
 تثيیود  تووجهی  قابول  طوور به را يکديگر نتايج هاروش اين ديگر،

 با خوبی تطابق اصلی هایمؤلفه تجزيه نتايج مثال طوربه کردند.
 ديگور،  طورف  از ت.داشو  ایخوشوه  تجزيه و عاملی تجزيه نتايج
 طوربه را ایخوشه تجزيه بندیگرو  تشخیص، تايع تجزيه نتايج

 مقودار  بورای  انتخواب  حاصوله،  نتايج طبق کرد. تثيید صددرصد
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 در دانوه  تعوداد  و بوتوه  در غالف تعداد تود ،زيست صفات بیشتر
 بهبوود  جهوت  بوتوه،  در اصولی  شواخه  تعداد کمتر مقدار و بوته

 آزمايش اين با مشابه شرايط در و ديم يطشرا تحت دانه عملکرد
 و بوتوه  در غوالف  تعداد صفت دو کهطوریبه ،گرددمی پیشنهاد

 تحوت  دانه عملکرد اجزای ترينمهم عنوانبه بوته در دانه تعداد
مطلووب  کوه  شود  مشوخص  و شدند معرفی آزمايش اين شرايط
 در دانوه  تعوداد  طريوق  از بیشوتر  آزمايش اين هایژنوتیپ ترين

 طرفوی  از اند.داد  افزايش را خود عملکرد دانه100وزن نه و وتهب

 بوا  و توود  زيسوت  صوفت  بورای  باال تنوع وجود به توجه با ديگر،
 بورای  انتخواب  دانه، عملکرد با آن همراستايی بیشترين به توجه

 عملکورد  بهبوود  به منجر غیرمستقیم طوربه ،تود زيست افزايش
 بوا  همچنوین  شود.  خواهد پالسمرمژ اين آتی هایبرنامه در دانه

 و دوم خوشوه  دو اعضوای  بوین  ژنتیکی فاصله بیشترين به توجه
 تالقی والدين عنوان به توانندمی گرو  دو اين هایژنوتیپ سوم،
 احتموالی  هتوروزي   و ژنتیکی تنوع بیشترين به دستیابی برای

 شوند. پیشنهاد
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Introduction 
Chickpea is one of the most important pulses in the world and it plays a key role in feeding of people in 

Iran. Iran is one of the original centers of chickpea. This plant has a significant genetic diversity and has 
favorable conditions for breeding and introducing new cultivars in Iran. According to FAO reports (2014), 
the average grain yield of chickpea in Iran with a cultivated area of 565 thousand hectares and an average 
yield of 557 kg per hectare is very low compared to the average of the major countries producing chickpeas. 
In order to solve this problem, identification of the initial variety of lines and cultivars to start the program is 
of particular importance. In fact, three factors of heredity, high diversity and severity of selection are 
effective factors in increasing the response to selection. In this regard, there are various methods for 
estimating genetic variation in plant species, one of the most important of these methods is multivariate 
analysis. It is necessary to use these methods for the classification of germplasm and the analysis of the 
genetic relationships existing between the modifying materials. Among the various methods of multivariate 
analysis, the principal component analysis, factor analysis, cluster analysis and decomposition function 
analysis are among the most important of these methods. In fact, one of the important goals of an outbreak is 
to select the best genotypes. In order to achieve this goal, the studied population should have a significant 
variation in terms of the characteristics studied, which knowledge of this diversity requires evaluation of the 
germplasm. 

  

Materials and Methods 
This study included 20 chickpea (Cicer arietinum L.) promising lines were planted in a randomized 

complete block design with three replications in 2013 growing season. To evaluate the diversity of lines 
based on important agro-morphological traits and to achieve the desired goals, various statistical methods 
including principal component analysis, factor analysis, cluster analysis and decomposition function analysis 
were used. Genotypic coefficient of variance (GCV) and phenotype coefficient of variance (PCV) using 
genotype variance and phenotype variance, respectively, were calculated. All calculations and statistical 
analyzes such as component analysis, cluster analysis, and decomposition function analysis were performed 
using SPSS and Minitab software.  
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Results and Discussion 
The lowest and the highest coefficient of genotypic changes were related to day physiology (2.66%) and 

100-seed weight (49.76%). The results showed that the three main first components explained 76% of the 
total variance of the traits totally. The first and second components were named as "component of grain yield 
increase" and "vegetative growth component". The results of factor analysis were consistent with the results 
of the principal component analysis. In order to cluster the studied lines and for their grouping based on the 
studied traits, Ward method and Pearson’s square distance matrix were used. According to the cluster 
analysis, the genotypes were located in three distinct groups, so that the second and third clusters had the 
highest genetic distance and they were recognized as “yield clusters" and "vegetative growth cluster", 
respectively. Therefore, crossing between the two above mentioned-groups, will result to high artificial 
diversity in the future generations. According to the cluster analysis, the lines were divided into three 
separate clusters. Discriminant function analysis confirmed the cluster grouping completely. In a study, 
nineteen chickpea lines and five genotypes of wild chickpea (Cicer veticulatum) were classified into three 
distinct groups using cluster analysis, so that wild-type genotypes in one group and two lines of cropping 
lines were grouped separately from other lines. Ganjali et al, (2009), applied the multivariate bi-plot analysis 
to evaluate the variation in chickpea germplasm for drought resistance. 

 

Conclusion 
There was a remarkable genetic diversity for the current germplasm, therefore existence a high level of 

genetic diversity and a remarkable GVC for the trait of 100-seed weight indicating that this trait can be used 
as a suitable character for yield improvement in the germplasm and under this experiment conditions. 
Finally, selection for high levels of biomass, pod number per plant and seed number per plant, and a low 
amount of main branches number, will increase the grain yield in the future breeding program. 
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