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   چكيده

رقـم تجـاري در    3ژنوتيپ وارداتي و 17 ،به منظور بررسي روابط موجود بين صفات موثر بر عملكرد دانه  ،زراعيبا توجه به اهميت نخود 
صفت آگرونوميـك    14آزمايش  در اين .قالب طرح آزمايشي بلوك هاي كامل تصادفي و در دو شرايط ديم و آبي مورد بررسي قرار گرفتند

 نتايج در محيط آبي نشان داد كه بيشترين همبستگي صفت عملكرد دانه با صفت عملكرد بيولوژيك. و فيزيولوژيك مورد بررسي قرار گرفتند
)909/0r= (و سپس شاخص برداشت )57/0 r= (يـك ژدر محيط تنش باالترين همبستگي مربوط به عملكـرد بيولو  .مي باشد   )84/0 r= (

به منظور ارائـه ي مـدلي بـراي عملكـرد      .مي باشد) =53/0r(وصفت تعداد غالف در گياه) =57/0r( وصفت مقدارآب نسبي از دست رفته
سپس صفات وارد شـده بـه    .تجزيه رگرسيون چندگانه صورت گرفت ،تنش  و عدم تنش و براساس نتايج بدست آمده در تجزيه همبستگي

ليت بررسي شد و بر اساس آن بيشترين اثر مثبت و مستقيم صفات روي عملكرد در هر دو شرايط آبي و ديم مدل رگرسيوني توسط تجزيه ع
بر اساس تجزيه به مولفه هاي اصلي در محـيط   .گزارش گرديد) r=826/0(و) r=763/0(مربوط به عملكرد بيولوژيك بود كه به ترتيب برابر 

درصد از اين  8/77در شرايط تنش نيز تعداد چهار مولفه حدود .ت كل را توجيه كرده انددرصد از تغييرا 1/86آبي شش مولفه اصلي حدود 
نتايج تجزيه خوشه اي در محيط آبي نمونه ها را به چهار گروه و در محيط ديم به سه گروه  تقسيم كـرد كـه در    .تغييرات را توجيه مي كند

 .رار مي گيردبرنامه هاي اصالحي در جهت انتخاب والدين مورد استفاده ق

  عملكرد بيولوژيك،تجزيه عليت،تنش خشكي،نخود :كليديواژگان 
 

   : مقدمه
خودگشن و دو لپه از طايفه ي سيسراسه و تيره ي پروانه آساها است ،گياهي يكساله، Cicer arientinumنخود زراعي با نام علمي 

صـفات  ، بررسي تنوع صفات در نخـود  نتايجبا توجه . )singh and saxena,1999(كه سومين لگوم مهم در دنيا به حساب مي آيد
اين  در اين آزمايش .)Ozdemir,1996(تشكيل مي دهندو وزن دانه اجزاي عملكردي را  ،تعداد دانه در غالف ،تعداد غالف در بوته

عملكرد دانه .گرفتند مورد بررسي قرار ،ديگر در روابط مركب بين عملكرد دانه و اجزاي آن زراعييك وژو چند صفت فيزيولوصفات 
تنها رابطه ي خطي ميان آنهـا را   ،ضرايب همبستگي بين اين صفات.صفت پيچيده اي است كه با ساير صفات همبستگي نشان مي دهد

تجزيه .اين در حالي است كه به كمك تجزيه عليت مي توان نحوه ي روابط ميان صفات را و سهم هريك را تعيين كرد ،بازگو مي كند
اثرات مستقيم و غير مسـتقيم صـفات را روي عملكـرد مشـخص مـي سـازد و       ،قسيم همبستگي آنها به اجزاي تشكيل دهندهعليت با ت

عملكـرد    كومـار و ارورا ).Auckland and Maesen,1980(نها كمـك مـي كنـد   آاصالحگر را در انتخاب صفات و اولويت بندي 
 Kumar and(را به عنوان اجزاي اصلي عملكرد در نخود معرفي كردنـد  وزن صد دانه و ارتفاع بوته،تعداد غالف در بوته�بيولوژيك

___________________________________________________________________________________________ 
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Arora,1991.(تعداد دانه در گياه ،صفات وزن صد دانه،در بررسي ديگري�تعداد غالف در گياه و ارتفاع بوته به عنـوان صـفاتي كـه    
بر اساس مطالعـات آچيـك گـر عملكـرد      ).GÜler,et al,2001(بيشترين اثر مستقيم را بر روي عملكرد گياه داشته اند معرفي شدند

عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشـت  ،تعداد غالف در بوته،دانه در واحد سطح همبستگي مثبت و معني داري با عملكرد دانه در بوته
 فيـاض و طـالبي    نتـايج آزمـايش   ).Acikgoz,1994(اما وزن صد دانه هيچگونه همبستگي معني داري با عملكرد نشـان نـداد  .داشت

(fayyaz&talebi,2009) دانه در غالف و ،كه روابط مثبت و معني داري بين عملكرد و صفات تعداد غالف در بوته ،نشان مي دهد
همچنين در اين آزمايش اثرات مسـتقيم و معنـي داري از طـرف صـفات شـاخص      . يك و شاخص برداشت وجود داردژعملكرد بيولو

سـينگ و همكـاران    ،زمايشـي مشـابه  آكه در ،ته بر روي عملكـرد دانـه مشـاهده شـد    عملكرد بيولوژيك و تعداد غالف در بو،برداشت
(Singh, et al.1990)      پـادي  .صفات عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت را در مقايسه با سـاير صـفات در اولويـت قـرار دادنـد

(Padi,2003) رداشـت بيشـترين اثـر مسـتقيم را     در بررسي ارقام نخود سوداني عنوان نمود كه صفت عملكرد بيولوژيك و شاخص ب
نتـايج   (Toker,2004)تـاكر نيـز در   .روي عملكرد دانه دارند و در برنامه هاي اصالحي اين صفات را در اولويت انتخـاب قـرار داد  

بـه   ،به طور كلي هدف از اين آزمايش بررسي تنوع ژنتيكي موجود در الين هاي نخود و در شرايط ديـم و آبـي  .مشابهي به دست آورد
  .است كه درنهايت عالوه بر گروه بندي الين ها مي توان گزارشي از عملكرد و اجزاي آن ارائه داد كمك روش هاي بيومتري 

  
  :ها مواد و روش

اليـن رقـم    3الين ژنوتيپ وارداتي توسط مركز تحقيقات ديم سـرارود كرمانشـاه و   17مشتمل بر ،الين نخود 20در اين آزمايش تعداد 
طرح آماري بلوك هاي كامل تصادفي  و در دو محـيط ديـم و آبـي و در سـه تكـرار در هـر بلـوك ودر مزرعـه ي         در قالب  ،تجاري

 25عمليات تهيه زمين با عمـق شـخم حـدود   .اجرا شد 87-88تحقيقاتي دانشكده ي كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه در سال زراعي 
) تنش خشـكي (الين ها در دو شرايط ديم.شخم بهاره و ديسك انجام گرفتآماده سازي زمين با يك .آغاز شد 1387سانتي متر در پاييز

سانتي متر و فاصله  50كه در آن فاصله ي رديف ها حدود ،كاشت بذر به صورت دستي بود.و در سه تكرار كشت شدند) نرمال(و آبي
محيط نرمال و با توجه به نياز آبيـاري  در .سانتي متر در نظر گرفته شد 5سانتي متر و عمق بذور حدود  10ي بذور روي رديف حدود 

عمليـات داشـت   .آبياري صـورت نگرفـت   ،اين در حالي است كه در محيط تنش.مرتبه آبياري در مراحل داشت صورت گرفت 3 ،گياه
 -)Ys(و ديـم ) Yp(عملكـرد آبـي  : صفات مورد مطالعه در اين آزمايش عبـارت از   .شامل وجين و سله شكني مرتبا انجام مي گرفت

تعــداد دانــه در  -)NPPL(تعــداد غــالف در گيــاه -)HSW(وزن صــد دانــه -)HI(شــاخص برداشــت -)BY(كــرد بيولوژيــكعمل
كلروفيـل   -)RWL(ميزان آب نسبي از دست رفتـه  -)RWC(ميزان آب نسبي برگ -)NSPL(تعداد دانه در بوته -)NSPO(غالف
بـه منظـور    .مـي باشـند   ،)PC(ميـزان پـرولين   -)Chl-T(كلروفيل كـل  -)Chl-b( bكلروفيل -)Chl-a( aكلروفيل -)SPAD(اسپد

بوته هاي هر  ،براي محاسبه عملكرد بيولوژيك پس از رسيدگي.عملكرد كل محاسبه گرديد�در پايان فصل رشد،محاسبه ميزان عملكرد
براي .در نظر گرفته شد و ميانگين آنها به عنوان وزن اندام هوايي ،و بعد از جداسازي ريشه ها از محل طوقه وزن  ،پالت برداشت شده

از حاصل تقسيم عملكرد دانه ي هر تكرار از هر ژنوتيپ بر عملكرد بيولوژيـك همـان ژنوتيـپ در همـان      ،برداشت شاخص برداشت
از دسـتگاه   ،به منظور ارزيابي ميزان كلروفيـل اسـپد كـه بـر اسـاس رنـگ برگهـا و در مزرعـه محاسـبه مـي گـردد           .تكرار استفاده شد

Chlorophyll Meter SPAD502 ،       سـاير صـفات   .اسـتفاده شـد  ،و بر اسـاس ميـانگين سـه قرائـت بـراي هـر ژنوتيـپ در تكرار
  ).javadinia2009(فيزيولوژيك در آزمايشگاه محاسبه گشتند
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ضرايب همبسـتگي و تجزيـه   . استفاده گرديد MSTAT-Cبه منظور محاسبه ي تجزيه هاي واريانس و مقايسات ميانگين از نرم افزار
تجزيه عليت نيز .محاسبه شدند SPSS-16چندگانه و تجزيه خوشه اي و تجزيه به مولفه هاي اصلي نيز به كمك نرم افزار  رگرسيون

  ).farshadfar1998(به روش دستي صورت گرفت
 

  :نتايج و بحث
 تجزيه واريانس و مقايسات ميانگين:  

بنابراين موفقيت در اصالح ژنتيكي يك صفت بسـتگي بـه   . بوجود آوردن يك روش اصالحي موثر بستگي به وجود تنوع ژنتيكي دارد
نتـايج جـدول تجزيـه    . به اين منظور در ابتدا تجزيه واريانس انجام گرفـت . ماهيت تنوع موجود در خزانه ژن مربوط به آن صفت دارد

و ،aكلروفيل ،صـد دانـه  وزن ،عملكـرد بيولوژيـك   ،واريانس در محيط آبي گوياي وجود اختالف معني دار در ميان صفات عملكرددانه
اين بدان معناست كه الين هاي مورد مطالعه داراي تنوع خوبي مي باشند و در ادامه با شناسايي الين هاي مورد . كلروفيل كل مي باشد

عملكـرد   ،عملكـرد دانـه  : شـامل ،ايـن نتـايج در محـيط تـنش خشكي     ).1جدول(نظر مي توان انتخاب هاي آگاهانه اي را داشته باشيم
). 2جـدول (وكلروفيـل كـل مـي باشـند     ،aكلروفيل،تعداد دانـه در بوتـه  ،تعداد غالف در بوته،وزن صد دانه،شاخص برداشت،ژيكبيولو

نيز در صفات مشترك نتايج مشـابهي را گـزارش كـرده    ، (fayyaz&talebi,2009) فياض و طالبي ،) javadinia2009(جوادي نيا
سپد اختالف معني داري را نشان ندادند و اين بيانگر اين مطلب اسـت كـه بـراي ايـن     ساير صفات مانند ميزان پرولين و كلروفيل ا.اند

بـر  .صفات در اين مواد آزمايشي تنوع ژنتيكي مشاهده نمي شود و انتخاب بوته هاي برتر بر اساس اين صفات نمي توانـد مفيـد باشـد   
به منظـور محاسـبه مقايسـه     .ن نمي تواند مفيد واقع شودهمين اساس براي اين صفات كه تنوعي در انها وجود ندارد، مقايسات ميانگي

در اينجا حروف مشترك نشان دهنده عدم . آورده شده است 4و3ميانگين از روش چند دامنه اي  دانكن استفاده شد كه نتايج در جدول
   ).4و3جدول (اختالف معني دار ميان الينها مي باشد

  تجزيه واريانس صفات در محيط آبي - 1جدول

  
  

  تجزيه واريانس صفات در محيط ديم - 2جدول
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  مقايسات ميانگين به روش دانكن در محيط آبي - 3جدول

  
  

  مقايسات ميانگين به روش دانكن در محيط ديم - 4جدول
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 ضرايب همبستگي ساده بين صفات:  
شـاخص  ،)r=909/0(ملكـرد بيولوژيـك   مشاهدات نشان مي دهـد كـه صـفات ع   .اين ضرايب بر اساس ضريب پيرسون محاسبه شدند

داراي بيشـترين   ،)r=34/0(و تعـداد دانـه در گيـاه   )r=39/0(ميـزان آب نسـبي بـرگ   ،)r=39/0(تعداد غالف در بوتـه ،)r=57/0(برداشت
ر د ).5جدول (ساير صفات مورد مطالعه همبستگي معني داري را نشان نمي دهند.همبستگي مثبت و معني دار با عملكرد دانه مي باشند

ميـزان آب نسـبي از دسـت رفتـه     ،)r=84/0(محيط ديم مشـاهدات حـاكي از آن اسـت كـه  بـه ترتيـب صـفات عملكـرد بيولوژيـك         
 ،)r=35/0(و وزن صـد دانـه   ) r=42/0(شـاخص برداشـت  ،)r=51/0(تعداد دانه در گيـاه  ،)r=53/0(تعداد غالف در گياه،)r=57/0(برگ

  ).6جدول(لكرد دانه مي باشندداراي بيشترين همبستگي مثبت و معني دار با عم
صـفت عملكـرد   ،با توجه به نتايج به دست آمده مي توان گفت كه همانطوركه ضرايب همبستگي موجود بين صـفات نشـان مـي دهد   

 Singh, et)كه تا حدودي با نتـايج سـينگ و همكـاران   ،يك بيشترين نقش مثبت را در بهبود صفت عملكرد دانه دارا مي باشدژبيولو

al.1990) فياض و طالبيو (fayyaz&talebi,2009) ن را در كنار صفاتي چـون شـاخص برداشـت و    آلذا مي توان . مطابقت دارد
باال بودن مقدار همبستگي آب نسبي از دست  .تعداد غالف در گياه به عنوان اصلي ترين و شاخص ترين معيار هاي انتخاب عنوان كرد

در هـر دو محـيط ديـم و آبـي صـفت عملكـرد       . مهـم آب در زراعـت ديـم را دارد   رفته برگ و عملكرد در محيط ديم نشان از نقش 
بيولوژيك داراي مقدار مثبت و بااليي از همبستگي با عملكرد دانه است،كه به نظر مي رسد ، به كمك انتخاب هاي غير مسـتقيم و بـر   

در  RWCصـفات فيزيولوژيـك    . د كمك كردمي توان به افزايش عملكر،روي صفاتي كه داراي همبستگي بااليي با اين صفت هستند
چراكه عالوه بر همبسـتگي بـااليي كـه بـه صـورت مسـتقيم بـا        .در محيط ديم  از جمله ي اين صفات مي باشند RWLمحيط آبي و 

و محيط عملكرد دانه دارند، داراي همبستگي بااليي با عملكرد بيولوژيك هستند كه خود باالترين همبستگي را با عملكرد دانه در هر د
  .نشان داده است

  ضرايب همبستگي ساده صفات در محيط آبي - 5جدول
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  ضرايب همبستگي ساده صفات در محيط ديم - 6جدول

  
  

 تجزيه رگرسيون چندگانه:  
عملكرد بيولوژيك شـاخص برداشـت تعـداد غـالف در     ،بر طبق نتايج حاصل شده در محيط آبي صفات معني دار مورد آزمايش شامل

نه در گياه وميزان آب نسبي برگ به عنوان متغير ثابت به مدل رگرسيوني وارد شدند كه در نهايت معادلـه رگرسـيوني بـه    تعداد دا،گياه
  :صورت زير برآورد شد

YN=-113.88+.-0.763(BY)+0.264(HI)-0.143(NPPL)+0.255(NSPL)-0.049(RWC) 
تعـدادغالف  ،وزن صـد دانه ،شـاخص برداشـت  ،د بيولوژيكاين معادله رگرسيوني در محيط تنش براي صفات معني دار شـامل عملكـر  

  :تعداد دانه در گياه و ميزان آب نسبي از دست رفته به صورت زير تعريف شد،درگياه
YS=267.09+0.826(BY)+0.433(HI)-0.014(HSW)+0.014(NPPL)-0.044(NSPL)+0.001(RWL) 

  
 تجزيه عليت:  

تجزيه عليت تنها  براي صفاتي كه داراي همبستگي معني داري با عملكرد دانه بودند انجام شد چرا كه ساير صفات ارتباط معني داري 
همانطور كه مالحظه مي شود و با توجه به مقدار باالي اثر مستقيم عملكرد بيولوژيك روي عملكـرد  .را با عملكرد دانه نشان نداده اند 

 .اين مطلب نشان دهنده رابطه واقعي بين آنهاست و انتخاب مستقيم اين صفت براي اصالح عملكرد بسيار مفيد است،)=763/0r(دانه 
يعنـي   ،)=308/0r(همچنين بيشترين اثر غير مستقيم روي عملكرد مربوط به ميزان آب نسبي برگ از طريق عملكرد بيولوژيـك اسـت  

د در محيط آبي مي تواند از طريـق انتخـاب بـراي ميـزان آب نسـبي بـرگ باشـد        مناسب ترين اتخاب غير مسقيم براي افزايش عملكر
كه نشان دهنده ي رابطه ) =826/0r(باالترين اثر مستقيم را مربوط به عملكردبيولوژيك ،نتايج تجزيه عليت در محيط تنش  .)7جدول(

از انتخاب مستقيم اين صفت براي اصالح عملكرد كه در نتيجه . ي واقعي بين عملكرد بيولوژيك و عملكرد دانه است گزارش مي كند
ميزان آب نسبي از ،)=436/0r(در اين محيط باالترين اثرات غير مستقيم به ترتيب مربوط به تعداد غالف در بوته.مي توان استفاده نمود

يق عملكرد بيولوژيـك بـه   مي باشد كه همگي از طر) =253/0r(و وزن صد دانه ) =388/0r(تعداد دانه در بوته،)=435/0r(دست رفته
در آزمايشـي صـفت عملكـرد     (singh et al.,1990)سينگ و همكـاران  ). 8جدول(طور غير مستقيم روي عملكرد دانه اثر ميگذارند

فيـــاض و  .بيولوژيـــك را در مقايســـه بـــا ســـاير صـــفات بـــه عنـــوان بـــاالترين اثـــر مســـتقيم روي عملكـــرد عنـــوان نمـــود 
گــزارش )=194/0r(يــن صــفت را بعــد از شــاخص برداشــت داراي بــاالترين اثــر مســتقيم نيــز ا (fayyaz&talebi,2009)طــالبي
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 GÜler)مشابه است اما با نتايج گولر و همكاران (toker,2004)و تاكر (padi,2003)همچنين نتايج آزمايش با نتايج پادي.نمودند

et al,2001) و كانوني وراجيندرا سينگ(kanooni and singh,2003)  اثر مستقيم را در وزن صد دانه گزارش نموده كه باالترين
  .اند مغايرت دارد

  اثرات مستقيم و غير مستقيم در محيط آبي - 7جدول

  
  اثرات مستقيم و غير مستقيم در محيط ديم - 8جدول

  
  
 تجزيه به مولفه هاي اصلي:  

به مولفـه هـاي اصـلي مـي توانـد مفيـد       تجزيه  ،با توجه به نتايج ضرايب همبستگي بين صفات و وجود همبستگي هاي مثبت و منفي
مولفه اصلي معرفي  6صفت تعداد 14بر اساس نتايج حاصل از تجزيه به مولفه هاي اصلي در محيط فاقد تنش خشكي  بر اساس .باشد

دانـه و   در مولفه اول  باالترين مقادير مربوط بـه عملكردهـاي  .درصد از تغيرات كل داده ها را توجيه نمودند 16/86شد كه در مجموع 
بيولوژيك و شاخص برداشت و غالف در بوته و دانه در بوته وهمچنين دانه در غالف مي باشد كـه بـا توجـه بـه ارتبـاط مسـتقيم بـا        

نتايج حاصـل از همبسـتگي و تجزيـه عليـت نيـز      .عنوان مولفه ي عملكرد يا رشد مورفولوژيك ناميد هعملكرد مي توان اين مولفه را ب
  a-b-Tدر مولفه ي دوم باالترين مقادير مربوط بـه انـواع سـه گانـه ي كلروفيـل     .در يك مولفه توجيه مي كند قرارگيري اين صفات را

مي توان .است كه  با توجه به پايين بودن مقدار عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك همسو با نتايج تجزيه عليت و همبستگي ها مي باشد
در مولفـه ي سـوم صـفات    .ذكر شده اسـت  9نتايج ساير مولفه ها نيز در جدول.گانه ناميد اين مولفه را مولفه ي مربوط به كلروفيل سه

در جهت مثبت وصفات تعداد دانه در غالف وشاخص برداشت و كلروفيل اسپد در جهـت   bآب نسبي برگ و كلروفيل ،كلروفيل كل
اثير مثبت ميزان آب از دست رفته برگ و اثـر منفـي   مولفه ي چهارم نيز بيشتر تحت ت.منفي تاثير بيشتري نسبت به ساير صفات داشتند

در مولفه ششم اثر مثبت ميزان پـرولين بـارزتر   .مي باشد aمولفه پنجم بيشتر تحت تاثير منفي كلروفيل .و كل قرار دارد bكلروفيل هاي 
درصـد از   89/77وع در شرايط تنش خشكي نيز چهار مولفه اصـلي محاسـبه شـدند كـه در مجمـ       ).9جدول(از ساير صفات مي باشد

نتايج مولفه ي اول و دوم تقريبا مشابه شرايط عدم تنش است كه در مولفه ي اول تنهـا مقـادير صـفات    .تغييرات كل را توجيه مي كنند
در جهـت   aدر مولفه ي سوم صفات ميزان آب نسبي برگ و كلروفيل .ميزان آب نسبي برگ وپرولين وتعداد دانه در غالف پايين است

مولفه . فات كلروفيل اسپد و وزن صد دانه  و تعداد دانه در غالف در جهت منفي تاثير بيشتري نسبت به ساير صفات داشتندمثبت و ص
و تعـداد دانـه در غـالف و كلروفيـل كـل مـي        aچهارم نيز بيشتر تحت تاثير مثبت شاخص برداشت و پرولين و اثـر منفـي كلروفيـل   

  ). 10جدول(باشد
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  هاي اصلي در محيط آبيتجزيه به مولفه  - 9جدول

  
  

  تجزيه به مولفه هاي اصلي در محيط ديم -10جدول

  
 تجزيه خوشه اي:  

بـا  .تجزيه خوشه اي  تنها بر اساس صفاتي كه در تجزيه واريانس معني دار گزارش شدند و در محيط هاي تنش و عدم تنش انجام شد
اقليدسي باعث قرارگيري  5/2ساس صفات داراي تنوع معني دار در فاصله گروه بندي نمونه هاي مورد بررسي بر ا 2و1توجه به شكل 
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-15-4-3-16-6در محيط آبي درخوشه  اول الين هـاي  . و در سه خوشه در شرايط ديم مي شود ،گروه در شرايط آبي 4نمونه ها در
 2-11-7-19-8رم اليـن هـاي   ودر خوشه چهـا   17و  12و در خوشه سوم الين  1-18-9-10-13-5و درخوشه  دوم الين هاي  20

ايـن  .الين هاي داراي فاصله ي ژنتيكي زياد مناسب براي دو رگ گيري و دستيابي به هيبريد هاي با هتروزيس بـاال هسـتند  .قرار دارند
وشه نتايج تجزيه خ. تقسيم بندي بيانگر وجود تنوع خوبي در بين نمونه ها است كه مي توان از آن در برنامه هاي اصالحي بهره جست

. مي باشد10-20-16-9-4-7-5و خوشه دوم شامل 14-8-19-6-3 -13-12-2-15-11اي در محيط ديم گروه اول شامل الين هاي
با توجه به فاصله اين گروه ها .وجود دارند كه نشان از اختالف شديد اين دو الين با سايرين دارد  18و 1در خوشه سوم تنها دو الين 
مونه هاي موجود در هر گروه مي توان والدين مناسبي را براي هيبريداسيون مستقيم و غير مستقيم انتخاب به ويژه گروه اول و آخر و ن

  ).2و 1شكل(نمود
  

  دندروگرام حاصل از تجزيه خوشه اي در محيط آبي -1شكل

  
  دندروگرام حاصل از تجزيه خوشه اي در محيط ديم -2شكل

  
  :و پيشنهادات كلي  نتيجه گيري

ل از تجزيه واريانس حاكي از اين است كه در الين هاي مورد مطالعه تنوع كـافي جهـت انتخـاب والـدين مناسـب وجـود       نتايج حاص
به طـور كلـي نتـايج تجزيـه همبسـتگي نشـان از       . اين تنوع در هر دو شرايط در برخي صفات زراعي و فيزيولوژيك مشاهده شد.دارد
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كـه مـي تـوان از آن در انتخـاب      ،ملكرد دانه را در هر دو شرايط ديم و آبـي داشـت  همبستگي باال و معني دار عملكرد بيولوژيك با ع
با توجـه بـه   .تجزيه عليت نيز نشان از اثر مستقيم و مثبت اين صفت با عملكرد دانه داشت.مستقيم  براي افزايش عملكرد استفاده نمود

  .دسته گروه بندي شدند 3م به دسته و در محيط دي 4نتايج تجزيه خوشه اي در محيط آبي ژنوتيپ ها به 
همچنـين بـه   .پيشنهاد مي شودبه منظور پي بردن به منظور انتخاب مستقيم در اين الين ها از صفت عملكرد بيولوژيـك اسـتفاده شـود   

به منظور دستيابي به هييبريدهايي بـا عملكـرد بـاال    .منظور بررسي ژنوتيپ هاي مقاوم به خشكي شاخص هاي مقاومت ارزيابي گردند
مناسـب تـر    2و6در محيط تنش مناسب و در محيط آبي هيبريد ميان الين   11و 1وهمچنين  18و  11دورگ گيري ميان ژنوتيپ هاي 
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Abstract : 
For detection relationship between traits, 17 genotype and 3 commercial seed were evaluated in a 
Randomized Complete Block Design , and in 2 level of moisture. the results showed that seed yield 
has the highest correlation with biologic yield (r=0.909) and Harvest Index(r=0.57). in tension site 
biologic yield (r=0.84) and Relative Water Content (r=0.57) and Number of pod Per Plant (r=0.53), 
were the highest correlation. According to the results of obtained from correlation analysis, for 
suggest a model for normal and stress yield, regression analysis was done. results showed that 
biologic yield in normal site(r=0.763) and tension site(r=0.826) have the greatest direct and positive 
effect on seed yield. In normal site, likewise, 6principal components approximately explained 
86.1%, and in stress site,4 principal components approximately explained 77.8% of total variance. 
in normal site cluster analysis, divided these accessions to 4 clusters and in tension site to 3 clusters, 
that can be used for select best parents in hybridization programs. 
 
 Key words: chickpea, drought tension, path analysis, biologic yield 
 


