
  1400 اسفند  ،2 شماره  ،10 دوره  ایران دیم زراعت نشریه

227 

 

  DOI: (  10.22092/idaj.2022.356437.355( تالیجیشناسه د

  دیم شرایط در دسی تیپ نخود هايالین ژنتیکی تنوع بررسی

  يوند طاهر يزیمژگان تبر

 موسسه تحقیقات دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مراغه، ایران

  چکیده

ایی با ارزش ن منبع غذایی مهم براي انسان بوده و به عنوان یک مکمل غذحبوبات بعد از غالت، دومی

ولید در درجه تنخود در بین حبوبات هم از نظر سطح زیر کشت و هم از نظر  .شوندپروتئینی باال محسوب می

عی عملکرد واق با این وجود عملکرد آن پایین است و یک شکاف بین عملکرد بالقوه و .اول اهمیت قرار دارد

ات مطلوب زراعی، تر و داراي صفهاي نخود پر محصولبنابراین، به منظور دستیابی به ژنوتیپ .آن وجود دارد

ه مدت دو سال بژنوتیپ نخود دسی (از منشاء ایکریسات) همراه با شاهدهاي کاکا و پیروز   40تنوع ژنتیکی 

رح بلوك اتی دیم مراغه در قالب طدر ایستگاه تحقیقاتی موسسه تحقیق 1398-1399و  1397-1398زراعی 

- اختالف ژنوتیپ کامل تصادفی با دو تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج واریانس مرکب نشان داد که بین

 1لی در سطح هاي مورد بررسی از نظر صفات عملکرد، وزن صد دانه، تعداد غالف در بوته و تعداد شاخه اص

صفات تعداد  دار بود. وراثت پذیري باالیی برايدرصد معنی 5سطح درصد و از نظر صفات ارتفاع بوته در 

ر چهار گروه دها را اي ژنوتیپ) مشاهده شد. تجزیه خوشه85/0) و تعداد شاخه اصلی (90/0غالف در بوته (

براي تعداد  و 4بندي کرد. از نظر صفات عملکرد، وزن صد دانه، بیوماس و تعداد شاخه اصلی، گروه طبقه

ها، ایج تجزیه به عاملهاي مطلوب برخوردار بودند. با توجه به نتاز ویژگی 2ر بوته و ارتفاع بوته گروه غالف د

ملکرد و عامل عتوان عامل اول را درصد از کل تغییرات را توجیه کردند. می 22/71چهار عامل اول مجموعا 

 ICCV 16116 ،ICCV 08102 ،ICCVي هادوم را اجزاي عملکرد نام گذاري کرد. با توجه به نتایج، ژنوتیپ

13107 ،ICCX-110054-F3-BP-P30-BP ،ICCX-110050-F3-BP-P1-BP  وICCX-110050-F3-

P28-BP هاي برنامه توانند در جهت نیل به حداکثر عملکرد و سایر صفات مطلوب زراعی دربرتر بوده و می

  اصالحی نخود را مورد استفاده قرار گیرند. 

  ، شرایط دیم، عملکردتیپ دسی تنوع ژنتیکی، :کلیدي هايواژه
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  قدمهم

حبوبات بعد از غالت، دومین منبع غذایی انسان و 

به عنوان یک مکمل غذایی طبیعی و با ارزش براي 

، شوند (دشتکی و همکارانغالت محسوب می

). نخود منبع بسیار مناسبی از نظر روي، آهن 1391

زان فیبر نیز غنی و پروتئین است. همچنین از نظر می

درصد پروتئین،  19باشد. به طور متوسط داراي می

درصد کربوهیدرات بوده و  68درصد چربی و  13

از نظر میزان کلسیم مورد نیاز نیز حائز اهمیت است 

). نخود داراي دو تیپ 1389(رضوي و همکاران، 

دسی و کابلی است. تیپ دسی داراي بذور 

رنگ و داراي اي و سیاه کوچک با رنگ قهوه

پوشش سفت و خشن است و نوع کابلی داراي 

 تربذور بزرگتر و رنگ روشن و پوشش نرم

). با توجه به آمارنامه 1387باشد (باقري و پارسا، می

 97-98عملکرد نخود در سال زراعی  ،کشاورزي

کیلوگرم در هکتار است که نسبت به  480برابر 

گرم کیلو 1015متوسط عملکرد جهانی آن یعنی 

پایین بودن عملکرد  در هکتار بسیار پایین است.

نخود در کشور غالبا به دلیل کشت ارقام کم 

هاي زیستی و غیر زیستی، محصول، بروز تنش

پتانسیل پایین ارقام موجود و به کارگیري محدود 

هاي زراعی هاي کشاورزي و عدم اتخاذ روشنهاده

 ,Nezami and Bagheriباشد (مناسب تولید می

- ). شناسایی تنوع ژنتیکی موجود در ژرم2005

 ،پالسم و استفاده از اطالعات قابل دسترس آن

هاي مناسب به نقش مثبتی در انتخاب ژنوتیپ

هاي اصالحی دارد منظور به کارگیري در برنامه

)Prayaga et al., 2003.(  در این راستا یکی از

هاي موثر در کسب اطالعات کارآمد در روش

هاي آماري استفاده از روش ،تنوع ژنتیکی رابطه با

چند متغیره است که در نتیجه امکان شناسایی 

- هاي مطلوب و مناسب براي انجام تالقیژنوتیپ

ها یک شود. تجزیه به عاملهاي سازگار فراهم می

روش قدرتمند در کاهش تعداد زیادي صفات 

باشد. هاي مستقل میهمبسته به تعداد کمی از عامل

) با بررسی تنوع ژنتیکی 1382و همکاران (مردي 

نخود دسی مشاهده کردند که صفات  418

 %50اندازه بذر و اندازه غالف حدود  ،عملکرد

اي در مطالعه کند.ها را توجیه میتغییرات داده

) با بررسی تنوع 1397دیگر، روحی و همکاران (

ژنتیکی نخود سفید در کشت انتظاري گزارش 

تیپ که داراي عامل اول و دوم کردند که پنج ژنو

مثبت و باالتري بودند به عنوان ژنوتیپ برتر 

هاي گروه اول و سوم از شناسایی شدند و ژنوتیپ

بندي گروه نظر اکثر صفات زراعی برتر بودند.

ها گزینش را براي به نژادگران تسهیل ژنوتیپ

- ترین کارایی تجزیه خوشههر چند عمده .کندمی

هاي واقعی است اما سایی گروهاي عبارت از شنا

هاي غیر قابل انتظار ایجاد گاهی ممکن است گروه

بندي از شود که در این صورت براي تائید گروه

شود. بنابراین یکی تجزیه تابع تشخیص استفاده می

از اهداف تجزیه تابع تشخیص تائید صحت 

باشد اي میبندي حاصل از تجزیه خوشهگروه

اي کانونی و ). در مطالعه1394مقدم و همکاران، (

اي به نحو مفیدي ) از تجزیه خوشه1399همکاران (

هاي بومی نخود دسی استفاده در ارزیابی توده

بندي را با استفاده از تجزیه کردند و صحت گروه

پور یامچی و علی تابع تشخیص تائید کردند.

هاي نخود را بندي ژنوتیپ) گروه1392همکاران (
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هاي آماري چند متغیره انجام ز روشبا استفاده ا

هاي دادند. بر اساس صفات مورفولوژیک ژنوتیپ

بندي شد. مورد بررسی در پنج گروه دسته

هاي گروه سوم نیز از نظر اکثر صفات ژنوتیپ

اي دیگر قدیر و زراعی برتر بودند. در مطالعه

) تنوع ژنتیکی نخود را بررسی و با 2021همکاران (

گروه  4ها را در اي، آنیه خوشهاستفاده از تجز

از  2که گروه شماره تقسیم بندي کردند. به طوري

نظر عملکرد و اجزاي عملکرد برتر بوده و براي 

 .شرکت در برنامه بهبود ژنتیکی نخود معرفی شدند

هاي پیروز و کاکا دو رقم تیپ دسی موجود به نام

هاي محلی سال پیش به ترتیب از توده 45حدود 

اند و عملکرد ن و اهر گزینش و معرفی شدهخراسا

کیلوگرم در هکتار  550ها در شرایط دیم حدود آن

است. شناسایی و معرفی ارقام جدید که ضمن 

ها تولید عملکرد باالتر نسبت به شاهد در برابر تنش

تري داشته باشد به افزایش العمل مطلوبعکس

تولید نخود و ارتقاء وضعیت معیشتی کشاورزان 

). 1399 ،مک خواهد کرد (کانونی و همکارانک

بررسی تنوع ژنتیکی هدف از اجراي این آزمایش، 

هاي دستیابی به ژنوتیپهاي نخود دسی و ژنوتیپ

پرمحصول و با عملکرد دانه بیشتر و واجد صفات 

و با ارتفاع  ریزيکمی و کیفی مطلوب از قبیل دانه 

زه بوته زیاد به منظور تسهیل در برداشت مکانی

معرفی رقم تواند منجر به میدر نهایت  باشد کهمی

بهاره براي کشت موجود جدید برتر نسبت به ارقام 

 شود.در مناطق سردسیر کشور 

  هامواد و روش

و  1397-1398این مطالعه به مدت دو سال زراعی 

در ایستگاه تحقیقاتی آغجه کهل  1399-1398

با طول مراغه  -موسسه تحقیقاتی دیم کشور

درجه شرقی و عرض جغرافیایی  15/46غرافیایی ج

متري از سطح  1720درجه شمالی در ارتفاع  15/37

مرز با نیمه خشک سرد هم دریا که از یک اقلیم

انجام شد. مواد گیاهی  فراسرد برخوردار است

ژنوتیپ نخود دسی ارسالی  40مورد استفاده شامل 

ودند از ایکریسات همراه با دو شاهد کاکا و پیروز ب

هاي اجراي ). شرایط اقلیمی در سال1(جدول 

آمده است. در هر دو  2و 1آزمایش در نمودار 

هاي کامل سال، آزمایش به صورت طرح بلوك

ژنوتیپ در دو تکرار انجام  42تصادفی با استفاده از 

انجام در پاییز سازي و تهیه زمین عملیات آمادهشد. 

و همزمان با همچنین به منظور تغذیه گیاهان  شد و

 20سازي زمین از فرمول کودي (عملیات آماده

 خالص در کیلوگرم فسفر 30و نیتروژنکیلوگرم 

  گردید. هکتار) استفاده 

هاي قارچی، بذور منظور جلوگیري از آلودگیبه

کش مناسب، قبل از کاشت، با استفاده از یک قارچ

کشت صورت بهاره بهضد عفونی گردیده و سپس 

فاصله خطوط  با ا بذرکار آزمایشاتبکشت  شدند.

خط  چهارهر پالت شامل  انجام شد.سانتیمتر  25

درصد ، هاگیاهچهبعد از سبز شدن . متري بود سه

سبز یا وضعیت استقرار بوته امتیاز دهی شد 

  -%90براي درصد سبز بیش از  1امتیاز  بطوریکه

 3متیاز ا -%80-%89براي درصد سبز بین  2امتیاز 

براي  4امتیاز   -%70-%79د سبز بین براي درص

در حالتی که  5و امتیاز  %61-%69درصد سبز بین 

در نظر گرفته شد.  %60درصد سبز ژنوتیپ کمتر از 

همچنین در طول دوره رشد، ضمن انجام 

هاي معمول زراعی از جمله وجین مراقبت
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 هايهاي هرز، مبارزه با آفات و بیماريعلف

 50ري صفات تعداد روز تا یادداشت بردا ،احتمالی

درصد گلدهی و زمان رسیدگی انجام گرفت. براي 

صفات ارتفاع بوته، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه 

بوته تصادفی از  5در غالف و تعداد شاخه اصلی، 

هر کرت انتخاب شد. پس از آزمون بارتلت، به 

و ژنوتیپ تجزیه  منظور بررسی اثر متقابل بین سال

ها با استفاده از نرم رکب بر روي دادهواریانس م

انجام شد. ضرایب همبستگی  GENSTATافزار 

ها با استفاده از بندي ژنوتیپساده بین صفات، گروه

اي، تعیین محل برش دندروگرام از تجزیه خوشه

طریق تجزیه تابع تشخیص و در نهایت تجزیه به 

 انجام گرفت. SPSSها با استفاده از نرم افزار عامل

اجزاي واریانس با امید ریاضی میانگین مربعات و با 

) به شرح زیر 2000هاي روي (استفاده از فرمول

  محاسبه شد:
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  هاي مورد استفاده در آزمایشمشخصات ژنوتیپ  – 1جدول 

  ژنوتیپ  شماره  ژنوتیپ  شماره  ژنوتیپ  شماره

1  ICCV 14104 15  ICCV 16103 29  ICCX-110050-F3-BP-P1-BP 

2  ICCV 14105 16  ICCV 16105 30  ICCX-110050-F3-P28-BP 

3  ICCV 14107 17  ICCV 16107  31  ICCV 16102  

4  ICCV 14109 18  ICCV 16109 32  ICCX-110052-F3-BP-P20-BP 

5  ICCV 14110 19  ICCV 16110 33  ICCX-110054-F3-BP-P54-BP 

6  ICCV 14117 20  ICCV 16116 34  ICCX-110054-F3-BP-P11-BP 

7  ICCV 14118 21  ICCV 16117 35  ICCX-110054-F3-BP-P12-BP 

8  ICCV 15102  22  ICCV 01101 36  ICCX-110054-F3-BP-P23-BP  

9  ICCV 15104  23  ICCV 03205 37  ICCX-110054-F3-BP-P30-BP 

10  ICCV 15105 24  ICCV 04111 38  ICCX-110054-F3-BP-P35-BP  

11  ICCV 15108 25  ICCV 08102 39  ICCX-110054-F3-P47-BP 

12  ICCV 15113 26  ICCV 13107 40  ICCX-110057-F3-BP-P45-BP 

13  ICCV 15114 27  ICCV 13108 41  KAKA 

14  ICCV 16101 28  ICCX-110049-
F3-BP-P15-BP 

42  PIROUZ 
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  97-98بارندگی، تبخیر، متوسط دما، متوسط دماي حداقل و حداکثر مطلق در سال زراعی   -1نمودار 

  
  

  
 98-99دما، متوسط دماي حداقل و حداکثر مطلق در سال زراعی بارندگی، تبخیر، متوسط   -2نمودار 

  

  نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که بین 

هاي مورد بررسی از نظر صفات عملکرد، ژنوتیپ

وزن صد دانه، تعداد غالف در بوته و تعداد شاخه 

درصد و از نظر صفات  1اصلی اختالف در سطح 

دار بود. درصد معنی 5ارتفاع بوته در سطح 

 50ها از نظر استقرار بوته، اختالف بین ژنوتیپ

دار نبود درصد گلدهی و تعداد بذر در غالف معنی

). اثر سال براي تمام صفات به جز ارتفاع 2(جدول 

بوته، عملکرد، تعداد بذر در غالف و تعداد شاخه 

بود. برآورد  دارمعنی درصد 1اصلی در سطح 

تیکی براي صفات انجام شد. باالترین پارامترهاي ژن

ضریب تغییرات فنوتیپی مربوط به بیوماس 

) و ارتفاع بوته 15/10)، وزن صد دانه (14/28(

) بود. بیشترین مقادیر تغییرات ژنتیکی در 15/7(

بیوماس، وزن صد دانه، تعداد غالف در بوته و 

  ). 3ارتفاع بوته مشاهده شد (جدول 

اي تمام صفات بیشتر از ضریب تغییرات ژنتیکی بر

ضریب تغییرات محیطی بود. بنابراین، با توجه به 

تنوع ژنتیکی باال و تاثیر کم محیط، شانس گزینش 

یابد. نتایج این مطالعه و پیشرفت ژنتیکی افزایش می

) مطابقت 1395هاي حسنی و همکاران (با یافته
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دارد. در این مطالعه، براي وراثت پذیري عمومی 

براي  90/0براي ارتفاع بوته و  176/0ه صفات دامن

که تعداد غالف در بوته مشاهده شد. با توجه به این

وراثت پذیري صفاتی مانند تعداد غالف در بوته و 

درصد بود. بنابراین،  80تعداد شاخه اصلی باالتر از 

به دلیل سهم کم محیط، گزینش براي این صفت 

اي که هکه در مطالعموثرتر خواهد بود. در حالی

) در نخود پاییزه طی سه سال 1395توسط کانونی (

در شرایط دیم انجام گرفت، کمترین و بیشترین 

مقادیر وراثت پذیري به ترتیب براي صفات تعداد 

غالف در بوته و عملکرد دانه مشاهده شد. موسوي 

هاي امید بخش ) با بررسی الین1397و همکاران (

یزان وراثت نخود گزارش کردند که باالترین م

پذیري مربوط به صفات وزن صد دانه، عملکرد 

دانه، تعداد غالف در بوته، تعداد بذر در بوته و 

  باشد. زیست توده می

میانگین صفات به تفکیک سال و میانگین دو ساله 

ارائه  4هاي تحت مطالعه در جدول براي ژنوتیپ

گلدهی و زمان  %50شده است. اثر سال بر زمان 

دار است. با توجه درصد معنی 1سطح رسیدگی در 

شود که مجموع  مشاهده می 2و  1به نمودارهاي 

هاي فروردین، اردیبهشت و خرداد بارندگی در ماه

 3/122متر و در سال دوم میلی 7/163در سال اول 

متر است. از طرفی متوسط دما در این سه ماه میلی

، 8/5و در سال دوم  14/18و  6/9، 2/5در سال اول 

که علیرغم این باشد. دلیل اینمی 35/18و  1//4

شرایط در سال دوم گلدهی و رسیدگی دیرتر بوده، 

زمان کشت است که در سال اول به دلیل وجود 

کشت کمی با تاخیر و در نیمه دوم  ،پوشش برف

فروردین ماه اما در سال دوم، در نیمه دوم اسفند 

ل دوم که در ساانجام شده است. با توجه به این

کشت زودتر انجام شده، بنابراین طول دوره رشدي 

گیاه بیشتر شده، استفاده از نزوالت آسمانی در 

اسفند ماه  نیز باعث شده است که اثر سال بر روي 

وزن صد دانه، بیوماس و تعداد غالف در بوته 

ها در رابطه داري باشد. البته وضعیت ژنوتیپمعنی

و تعداد شاخه اصلی با صفات عملکرد، ارتفاع بوته 

در سال دوم بهتر است، هرچند که اختالف 

  داري مشاهده نشده است.معنی

 ICCV16107بیشترین عملکرد مربوط به ژنوتیپ 

کیلوگرم در هکتار و کمترین آن در  820با 

با  ICCV15113و  ICCV14107هاي ژنوتیپ

کیلوگرم در هکتار مشاهده شد. تفاوت بین  390

دار دسی از نظر ارتفاع بوته معنیي نخود هاژنوتیپ

 26ها با ترین آنبود. پا بلندترین ژنوتیپ و پاکوتاه

هاي متر مربوط به ژنوتیپسانتی 16و 

ICCV13107  ،ICCV08102  وICCV14107 

 2/24اي دیگر این مقادیر به ترتیب بود. در مطالعه

 ,.Ganjeali et alمتر گزارش شد (سانتی 42و 

ان تفاوت مربوط به اقلیم منطقه این میز .)2011

که است که در منطقه فراسرد مراغه با توجه به این

کشت در اواخر اسفند و یا فروردین ماه انجام 

شود کاهش نزوالت آسمانی مقارن با افزایش می

افتد و این دماي هوا در اردیبهشت ماه اتفاق می

ها زمانی که به رشد رویشی شود بوتهباعث می

اند به گل رفته و رشد زایشی خود رسیدهمناسبی ن

که در مناطق معتدل و یا را آغاز نمایند در حالی

گرمسیر و نیمه گرمسیر به دلیل طوالنی بودن دوره 

متر سانتی 40رشدي و کشت در پاییز ارتفاع باالي 

اثر سال بر صفت وزن صد دانه  شود.مشاهده می
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ر وزن صد ها نیز از نظدار بوده و بین ژنوتیپمعنی

  ).2دار مشاهده شد (جدول دانه تفاوت معنی

  

  هاي نخود دسیتجزیه واریانس مرکب و میانگین مربعات صفات مورد بررسی در ژنوتیپ – 2جدول 

  منابع تغییر

درجه 

  آزادي

  میانگین مربعات

استقرار 

  بوته

50% 

  گلدهی

زمان 

  رسیدگی

ارتفاع 

  بوته
  عملکرد

وزن صد 

  دانه
  بیوماس

تعداد 

الف در غ

  بوته

تعداد 

بذر در 

  غالف

تعداد 

شاخه 

  اصلی

  ns0/85  ns79/0 **69/472  *  1823958  **01/561  ns095/0  ns48/6  9/11833  **  42/3621**  29/14**  1  سال

  60/1  01/2  51/5  72248  85/54  09/0  69/26  31/18  63/28  077/0  2  تکرار/سال

  ns91/0  ns03/8  ns80/17  *33/43  **041/0  **12/98  *13683  **86/20  ns23/0  **95/0  41  ژنوتیپ

  ns44/8  ns22/12  ns69/35  ns012/0  ns11/32 ns6859  ns05/2  ns205/0  ns14/0  13/1  41  ژنوتیپ×سال

 49/0  207/0  69/10  8508  94/32  016/0  63/27  87/11  27/6 76/0  82  خطا

  73/32  29/24  31/22 40/14  20/17  39/15  94/7  61/2  64/2  17/21  ضریب تغییرات%

 ns ،* ،** درصد 1دار در سطح درصد و معنی 5دار در سطح دار، معنیبه ترتیب غیر معنی   

 
  برآورد ضریب تغییرات ژنوتیپی، فنوتیپی، واریانس ژنتیکی، فنوتیپی و وراثت پذیري عمومی صفات –3جدول 

  شاخه اصلیتعداد   تعداد غالف در بوته  بیوماس  وزن صد دانه  عملکرد  ارتفاع بوته  پارامتر

GCV%  02/30  38/11  22/83  75/198  39/57  65/32  

PCV% 15/7  35/1  15/10  14/28  05/6  54/3 

��
� 91/1  007/0  50/16  1706  65/4  20/0  

���
�  03/4  002/0-  41/0-  5/824-  32/4-  175/0-  

��
� 832/10  010/0  53/24  75/3420  17/5  237/0  

ℎ�
� 176/0  707/0  672/0  498/0  90/0  85/0  

  

که در نخود دسی دانه ریز بودن با توجه به این

هایی که از نظر این صفت باشد، ژنوتیپمطلوب می

-ICCX-110054-F3-BPمطلوب بودند به ترتیب 

P30-BP  گرم،  4/16باICCX-110050-F3-

P28-BP  گرم،  5/17باICCV15113   5/18با ،

ICCV13107  6/18با ،ICCX-110050-F3-

BP-P1-BP  گرم و  6/19باICCV16116  8/19با 

) تنوع 1391دشتکی و همکاران ( گرم بودند.

ژنوتیپ نخود دسی از کلکسیون  390ژنتیکی 

حبوبات دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران را 

بررسی کردند. از نظر وزن صد دانه بیشترین و 

 بود. 44/7و  34/28کمترین مقادیر به ترتیب برابر با 

ها از نظر تعداد غالف در بوته تفاوت بین ژنوتیپ

دار بود. بیشترین و کمترین تعداد غالف در معنی

بوته تقریبا سه برابر با یکدیگر تفاوت داشتند به 

 عدد در ژنوتیپ 20که بیشترین تعداد با طوري

ICCX-110054-F3-BP-P30-BP  8و کمترین با 

بود ICCV16103  مربوط به ژنوتیپ غالف
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  هاي نخود دسیمیانگین صفات زراعی ژنوتیپ -4دول ج

غالف در بوته تعداد تعداد شاخه اصلی  ژنوتیپ ارتفاع بوته عملکرد وزن صد دانه بیوماس 

2.0 12.7 385.0 21.5 0.52 17.0 1 
1.7 17.7 482.8 20.6 0.60 19.1 2 

2.2 13.7 431.3 22.3 0.39 16.0 3 

1.7 12.2 411.3 34.8 0.51 19.8 4 

3.0 11.7 580.5 31.5 0.78 20.1 5 

2.5 14.2 410.5 22.6 0.46 19.2 6 

1.7 15.2 499.0 23.8 0.72 21.6 7 

1.5 15.5 411.3 21.2 0.60 19.5 8 

2.2 11.5 478.5 30.8 0.51 20.8 9 

2.2 16.2 535.5 29.5 0.65 22.5 10 

1.7 18.7 361.0 24.5 0.52 19.1 11 

1.5 12.7 387.8 18.5 0.39 17.3 12 

1.7 16.2 413.5 38.5 0.60 18.5 13 

1.5 13.5 401.3 30.5 0.67 19.7 14 

1.5 8.0 402.5 22.9 0.48 20.1 15 

2.0 12.7 500.0 28.8 0.56 22.2 16 

2.2 13.0 516.3 26.8 0.82 19.8 17 

1.5 16.7 459.3 22.2 0.61 18.8 18 

2.5 14.2 465.8 25.6 0.55 18.6 19 

1.7 17.0 360.0 19.8 0.64 20.2 20 

2.7 15.2 429.0 28.7 0.71 21.1 21 

1.5 13.0 495.0 31.2 0.65 21.6 22 

1.7 12.7 485.8 22.5 0.65 22.0 23 

1.5 16.7 377.8 21.9 0.44 25.3 24 

1.7 13.7 439.3 21.1 0.69 26.0 25 

2.2 13.5 418.0 18.6 0.56 26.0 26 

1.2 15.2 329.0 24.5 0.55 20.8 27 

1.5 12.2 399.0 25.0 0.49 24.3 28 

1.7 16.0 333.5 19.6 0.47 23.0 29 

1.5 14.2 336.5 17.5 0.46 21.8 30 

2.2 15.0 462.3 22.0 0.63 20.0 31 

2.5 13.2 460.5 23.6 0.59 22.7 32 

1.7 14.2 407.3 20.6 0.52 19.6 33 

1.7 15.0 534.5 21.7 0.66 23.1 34 

2.5 15.2 410.0 22.3 0.45 25.8 35 

2.0 10.2 360.8 25.1 0.58 23.2 36 

3.5 20.0 370.8 16.4 0.54 19.3 37 

2.0 15.0 447.8 20.0 0.50 16.6 38 

1.7 11.0 413.3 25.1 0.48 23.1 39 

2.5 13.2 334.5 21.9 0.41 22.0 40 

1.2 12.0 469.3 14.5 0.51 22.5 41 

2.5 12.2 471.5 19.5 0.61 16.7 42 

1.9 14.14 431.9 23.83 0.56 21.2 Mean 

1.30 6.36 125.61 8.29 0.176 3.35 LSD 5% 
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هاي حاصل از ارزیابی تنوع که این نتایج با یافته

هاي محلی نخود دسی یکسان است ژنتیکی توده

از نظر صفت تعداد ). 1399(کانونی و همکاران، 

دار عنیها اختالف مشاخه اصلی نیز بین ژنوتیپ

مشاهده شد، به این ترتیب که بیشترین تعداد شاخه 

-ICCX-110054-F3-BP-P30مربوط به ژنوتیپ 

BP )5/3 در ژنوتیپ  2/1) و کمترین تعداد با

ICCV13108  ،مردي و مشاهده شد. پیش از آن

ژنوتیپ  418) تنوع ژنتیکی را در 1382همکاران (

 نخود دسی موجود در کلکسیون حبوبات دانشکده

کشاورزي دانشگاه تهران بررسی کردند. کمترین 

و  3و 1و بیشترین تعداد شاخه اصلی به ترتیب 

  عدد بود. 8/1میانگین آن 

روابط بین صفات بر اساس ضرایب همبستگی در 

ارائه شده است. نتایج نشان دهنده وجود  5جدول 

بین عملکرد با صفات  دارمعنی همبستگی مثبت

و همچنین همبستگی منفی وزن صد دانه و بیوماس 

بین عملکرد و صفات شروع گلدهی و  دارمعنی و

) نیز 1387کامل و مرادي (باشد. زمان رسیدگی می

دار بین عملکرد و این صفات را ارتباط منفی معنی

رود همانطور که انتظار میگزارش کردند. 

 %50بین صفات  دارمعنی همبستگی مثبت و بسیار

همچنین بین صفات  ،یگلدهی و زمان رسیدگ

تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در بوته مشاهده 

بیشترین همبستگی مثبت بین صفات  ،در کلشد. 

بیوماس و عملکرد دانه مشاهده شد، که مشابه با 

  باشد.) می1394نتایج موسوي و همکاران (

به منظور تعیین نزدیکی  اي:خوشهتجزیه 

مبناي صفات مورد  ها بربندي آنها و گروهژنوتیپ

اي با استفاده از روش تجزیه خوشه ،بررسی

UPGMA .نتایج و فاصله اقلیدوسی انجام شد 

براي تعیین محل برش تجزیه تابع تشخیص 

 6در جدول  ايدندروگرام حاصل از تجزیه خوشه

است. انحراف میانگین هر گروه از میانگین  آمده

 آمده است. 2کل نیز در شکل 

  هاي نخود دسیتگی ساده صفات زراعی در ژنوتیپهمبس -5جدول 

  

ته
بو

ر 
را

تق
اس

  

50
%

 
ی
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گل
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ر
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انه  
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ر   
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غ
ه   
خ

شا
د 

دا
تع

ی
صل
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                    1  استقرار بوته

                  1  01/0  گلدهی 50%

                1  64/0**  19/0  زمان رسیدگی

              1  26/0  29/0  -04/0  ارتفاع بوته

            1  03/0  -37/0*  -30/0*  -22/0  عملکرد

          1  34/0*  -05/0  04/0  11/0  09/0  وزن صد دانه

        1  30/0*  63/0**  -03/0  -22/0  -03/0  -30/0*  بیوماس

      1  -15/0  -17/0  26/0  -09/0  -22/0  -26/0  14/0  تعداد غالف در بوته

    1  70/0**  -32/0  -18/0  17/0  14/0  -23/0  -20/0  05/0  تعداد بذر در غالف

  1  06/0  13/0  18/0  04/0  14/0  -11/0  -24/0  03/0  11/0  تعداد شاخه اصلی
  درصد 1در سطح  دارمعنی درصد و 5در سطح  دارمعنی به ترتیب ** و *
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  هاي نخود دسیوتیپاي ژنتابع تشخیص براي تعیین محل برش دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه  -6جدول 

  تعداد اعضاي گروه
  ي براي تابع تشخیصدارمعنی سطح

  تابع چهارم  تابع سوم  تابع دوم  تابع اول

2  002/0        

3  003/0  07/0      

4  001/0  06/0  19/0    

5  002/0  01/0  10/0  17/0  

  

  
 UPGMA هاي نخود دسی با استفاده از روشتجزیه کالستر ژنوتیپ -1شکل 

  

به سطوح احتمال، محل برش طوري  با توجه 

گروه به دست آید. از نظر صفات  4انتخاب شد که 

عملکرد، وزن صد دانه، بیوماس و تعداد شاخه 

مطلوب بود. همانطور که در شکل  4گروه  ،اصلی

شود ارقام کاکا و پیروز همراه با نیز مشاهده می 1

ژنوتیپ نخود دسی با منشا ایکریسات در این  10

ر دارند. براي صفت تعداد غالف در بوته گروه قرا

هاي مطلوب از ویژگی 2گروه  ،و ارتفاع بوته

هاي مطلوب ). از ویژگی2برخوردار بود (شکل 

هاي اصالحی به توان در برنامهها میاین گروه

 منظور رسیدن به حداکثر تنوع ژنتیکی استفاده کرد.

) تنوع ژنتیکی را 2014ریاض مالک و همکاران (

در این مطالعه نخود دسی بررسی کردند.  113در 

به چهار  ايخوشهها با استفاده از تجزیه ژنوتیپ

هاي که ژنوتیپگروه تقسیم شدند. به طوري

هاي برتر از نظر زودرس در یک گروه و ژنوتیپ

برخی صفات نظیر عملکرد، شاخص برداشت و 

  تعداد غالف در بوته در گروه دیگر قرار گرفتند.
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  هاي حاصل  از برش دندروگرام از میانگین کلنمودار اختالف میانگین گروه -2شکل  

) تنوع 2020( فیکراي دیگر تساي و در مطالعه

ژنوتیپ نخود دسی را در اتیوپی  100ژنتیکی 

معیار ها با استفاده از بررسی کردند. این ژنوتیپ

شدند.  بندي-گروه تقسیم 9در  ،فاصله ماهاالنوبیس

هاي نخود -) ژنوتیپ2020ووس و همکاران (

اکراین را از نظر تنوع ژنتیکی  بومی دسی و کابلی

این  ،ايخوشهمورد مطالعه قرار دادند. تجزیه 

ها را در چهار گروه تقسیم بندي کرد. در ژنوتیپ

هاي مطلوب اول نخودهاي کابلی با ویژگی گروه

گی، از نظر تحمل به خشکی، مقاوم به برق زد

 گروهدرشتی دانه و عملکرد باال قرار گرفتند. در 

هاي کابلی دیررس، داراي میزان دوم ژنوتیپ

هاي ، در گروه سوم ژنوتیپپروتئین کم و ریز دانه

کابلی دانه درشت و داراي پروتئین باال و باالخره 

هاي نخود دسی قرار در گروه چهارم اغلب ژنوتیپ

سط تجزیه چهار گروه ایجاد شده توگرفتند.

کالستر در قالب طرح کامال تصادفی بررسی شد. 

نشان   7نتایج تجزیه واریانس در جدول شماره 

دهنده این است که اختالف بین تیمارها از نظر 

، براي %1صفات عملکرد و بیوماس در سطح 

صفات وزن صد دانه و تعداد غالف در بوته در 

 بود.  هر چند از نظر صفات دارمعنی %10سطح 

 4و  2هاي ارتفاع بوته و تعداد شاخه اصلی گروه

مطلوب بودند، اما اختالف بین تیمارها براي این 

  نبود.  دارمعنی صفات از نظر آماري

ها براي ابتدا مناسب بودن داده :هاتجزیه به عامل

و آزمون  KMOتحلیل عاملی، از طریق دو شاخص 

ز ها پس اکرویت بارتلت تائید شد. ضرایب عامل

بر مبناي تجزیه به عامل اصلی  Varimaxچرخش 

). بر اساس نتایج، چهار  8برآورد شدند (جدول 

انتخاب شدند  1عامل بر اساس مقادیر ویژه باالتر از 

درصد از تغییرات موجود در کل  22/71که جمعا 

). عامل اول 8ها را توجیه کردند (جدول داده

که درصد از تغییرات را توجیه کرد  25حدود 
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شامل عملکرد، وزن صد دانه و بیوماس با بار مثبت 

درصد تغییرات را توجیه  21بود. عامل دوم حدودا 

کرد. شامل صفات تعداد غالف در بوته و تعداد 

درصد تغییرات را  13بذر در غالف بود. عامل سوم 

گلدهی،  %50توجیه کرد و شامل صفات روز تا 

چهارم نیز  زمان رسیدگی و ارتفاع بوته بود. عامل

درصد تغییرات را توجیه نمود و شامل صفات  12

استقرار بوته و تعداد شاخه اصلی بود. در مطالعات 

دیگر نیز نتایج مشابهی از نظر میزان توجیه تغییرات 

توسط عوامل اول و دوم گزارش شده است 

ساي کومار و  ;2020(راجانی و همکاران، 

). با 2019کومار و همکاران،  ;2021همکاران، 

 50که عامل اصلی اول و دوم تقریبا توجه به این

درصد تغییرات کل را توجیه کرد و صفات 

ها قرار عملکرد و اجزاي عملکرد در این عامل

داشتند از این دو عامل براي به دست آوردن 

  ).3ها استفاده شد (شکل پراکنش ژنوتیپ

  

  از تجزیه کالسترهاي حاصل نتایج تجزیه واریانس براي گروه -7جدول 

 میانگین مربعات

تعداد غالف در   تعداد شاخه اصلی  منابع تغییر  درجه آزادي

  بوته

 عملکرد بیوماس وزن صد دانه  ارتفاع بوته

ns  221/0 +19/15 ns  314/3 +1611/49  **9/42872 **  055/0 3 تیمار 

 خطا 38 006/0  1/306 1288/21 75/6 73/5 2397/0

 کل 41      

ns ،**   درصد 10در سطح  دارمعنی درصد و 1در سطح  دارمعنی دار،به ترتیب غیر معنی +و 

  ژنوتیپ نخود دسی 42ها در تجزیه به عامل –8جدول 

  میزان اشتراك  عامل  چهارم  عامل سوم  عامل دوم  عامل اول  صفت

 69/0  76/0  074/0  020/0  -321/0  استقرار بوته

  72/0  120/0  810/0  -23/0  -06/0  گلدهی 50%

  75/0  090/0  758/0  -265/0  -314/0  زمان رسیدگی

  69/0  -294/0  716/0  276/0  125/0  ارتفاع بوته

  81/0  -083/0  -170/0  204/0  857/0  عملکرد

  55/0  387/0  167/0  -252/0  555/0  وزن صد دانه

  78/0  -085/0  -102/0  -259/0  834/0  بیوماس

  76/0  204/0  -195/0  821/0  -089/0  تعداد غالف در بوته

  87/0  -055/0  -024/0  934/0  -045/0  تعداد بذر در غالف

  47/0  579/0  -111/0  165/0  314/0  تعداد شاخه اصلی

    217/1  309/1  136/2  461/2  مقادیر ویژه

    223/71  056/59  963/45  606/24  درصد سهم تجمعی
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  و دوم هاي نخود دسی بر اساس دو عامل اولپراکنش ژنوتیپ -3شکل 

دهنده این است که تعداد نتایج نشان ،به طور کلی

غالف در بوته، وزن صد دانه، ارتفاع بوته، تعداد 

ترین صفات تاثیر گذار بر بذر در غالف از مهم

باشند و اصالح در جهت بهبود این عملکرد بوته می

تواند عملکرد بوته را به نحو مطلوبی صفات می

که نشان دهنده دقت  افزایش دهد. میزان اشتراك

بیشتر در برآورد واریانس متغیر مربوطه است در 

توان نتیجه گرفت ). می7صفات باال است. (جدول 

که تعداد عامل انتخاب شده مناسب است و 

اند تغییرات صفات را به نحو مطلوبی توجیه توانسته

نمایند. به ترتیب صفات تعداد غالف در بوته 

) بیشترین و 47/0ی () و تعداد شاخه اصل87/0(

مشاهده  3در شکل کمترین دقت برآورد را داشتند. 

-ICCV 04111 ،ICCXهاي شود که ژنوتیپمی

110054-F3-BP-P12-BP ،ICCV 08102 ،

ICCV 13107 ،ICCX-110050-F3-BP-P1-

BP ،ICCX-110054-F3-BP-P11-BP ،

ICCV 14118 ،ICCV 13108 ،ICCX-

110052-F3-BP-P20-BP  وICCV 01101 

هاي اول و دوم همراه با شاهد کاکا از نظر عامل

که در نخود دسی مثبت بودند. اما با توجه به این

معیار گزینش ژنوتیپ در رابطه با وزن صد دانه 

برعکس نخود کابلی، ریز دانه بودن آن است 

 ICCV 16116 ،ICCVهاي بنابراین، ژنوتیپ

08102 ،ICCV 13107 ،ICCX-110050-F3-

BP-P1-BP ،ICCX-110050-F3-P28-BP  و

ICCX-110054-F3-BP-P30-BP عنوان  به

  شوند. هاي برتر شناسایی میژنوتیپ
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  گیري کلینتیجه

تنوع  هابه طور کلی نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ

ها داري وجود دارد. برخی از ژنوتیپژنتیکی معنی

به دلیل دارا بودن صفات  ICCV13107مثل 

هاي به نژادي و تولید در برنامه توانندمطلوب می

 ،رقم مورد استفاده قرار گیرد. صفات ارتفاع بوته

تعداد دانه در  ،تعداد غالف در بوته ،وزن صد دانه

غالف و تعداد شاخه اصلی از صفات مهم و تاثیر 

توانند با گزینش براي گذار بر عملکرد بوده و می

این صفات عملکرد را افزایش داد. استفاده از 

ها به زیر اي در تمایز ژنوتیپتجزیه خوشه

هاي مشابه بر اساس صفات زراعی نتیجه گروه

مطلوب و قابل قبولی داشت. تجزیه تابع تشخیص با 

اي درصد محل برش را در تجزیه خوشه 98اطمینان 

- می ،ايتائید نمود. با توجه به نتایج تجزیه خوشه

اي تولید بر 4و  3هاي گروه ژنوتیپ توان از تالقی

هاي با عملکرد باال استفاده کرد. به طور ژنوتیپ

، ICCV 16116 ،ICCV 08102هاي کلی ژنوتیپ

ICCV 13107 ،ICCX-110054-F3-BP-P30-

BP ،ICCX-110050-F3-BP-P1-BP  وICCX-

110050-F3-P28-BP ها برتر از سایر ژنوتیپ

هاي اصالحی نخود به توانند در برنامهبوده و می

 د. کار رون
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Abstract 

Legumes are a second important food source for humans and a valuable supplement with 

high protein quality. Chickpea has the highest harvested area and yields within legumes. 

However, the yield of chickpea is low and there is a gap between the expected and observed 

yield of this crop. In order to access high yielded genotypes with suitable agronomic 

characteristics, genetic diversity of 40 ICRISAT originated desi chickpea genotypes and two 

check varieties (Kaka and Pirouz) were evaluated in complete block design with two 

replications in dryland agricultural research institute in Maraghe station during 2017-2018 

and 2018-2019. Agronomic traits were recorded. Combined analysis results showed that 

there were significant differences between genotypes at 1% for yield, 100sw, pod number in 

plant and main branch numbers. For plant height at 5%. High heritability was observed for 

pod number in the plant (0.90) and main branch number (0.85). Cluster analysis categorized 

genotypes into 4 groups. Group 4 had desirable characteristics for yield, 100SW, biomass 

and main branch numbers. Group 2 was desirable for plant height and pod number in the 

plant. Principal component analysis results showed that the first four PCs explained the 

71.22% of differences. The first and second PCs could be named yield and yield attributes. 

Results showed that ICCV 16116, ICCV 08102, ICCV 13107, ICCX-110054-F3-BP-P30-

BP, ICCX-110050-F3-BP-P1-BP and ICCX-110050-F3-P28-BP were suitable to use as 

parents in chickpea breeding programs to access high yielded genotypes.  
 
Key words: desi type, dryland condition, genetic diversity, yield.  
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