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 از استفاده با انتظاري کشت در سفید) .Cicer arietinum L( نخود هايژنوتیپ بنديگروه

   یرهمتغ چند آماري هايروش

 3، شهریار فاتحی2، پیام پزشکپور1ابراهیم روحی

کردستان، سازمان  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان،  بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر -1

  تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، سنندج، ایران 

  کشاورزي، ان، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویجمنابع طبیعی استان لرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و-2

  آباد، ایرانخرم

  ایران، کامیارانکارشناس مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  -3

  

  چکیده

 انتظاري، کشت رد دیم شرایط تحت ایکاردا از دریافتی نخود پالسم ژرم در ژنتیکی تنوع ارزیابی منظور به

 وآورين پایگاه در تکرار دو با تصادفی کامل هايبلوك رحط قالب در 1395-96 زراعی سال در آزمایشی

 روش از استفاده. شد اجرا ،)کردستان استان( کامیاران شهرستان در واقع ایکاردا – ایران غذایی امنیت پروژه

 توجیه را هاهداد تغییرات کل از درصد 7/85 مجموع در که شد عامل چهار انتخاب به منجر هاعامل به تجزیه

 سطح از غالف لیناو ارتفاع بوته، ارتفاع صفات شامل که کرد توجیه را تغییرات از درصد 29 اول عامل. کردند

 تغییرات زا درصد 5/28 حدود که دوم عامل و بود دانه صد وزن و زمین سطح از غالف آخرین ارتفاع زمین،

 تحت هاينوتیپژ. بود دانه کردعمل و بوته در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد صفات شامل کرد، توجیه را

 عملکرد با برتر هايپژنوتی عنوان به بودند باالتري و مثبت دوم و اول عامل داراي که 3 و 14 ،15 ،4 ،16 شماره

 صفات براساس ايخوشه تجزیه نتایج به توجه با. شدند شناسایی انتظاري کشت صورت به دیم شرایط تحت باال

 نظر از ومس و اول گروه هايژنوتیپ. شدند بندي دسته گروه سه در بررسی دمور هايژنوتیپ مورفولوژیکی،

 میانگین همچنین و هاگروه سایر میان در را باالتري میانگین دانه، عملکرد و بررسی مورد زراعی صفات اکثر

 اساس رب هشد انتخاب هايژنوتیپ گروه، دو این در گرفته قرار هايژنوتیپ اکثر که داشتند هاژنوتیپ کل

  .بودند پالت باي پراکنش تجزیه

 اي   ها، تجزیه چند متغیره، تجزیه خوشهتجزیه به عامل نخود سفید، کشت انتظاري، :کلیدي يهاهواژ

                                                              

   مسئول: نگارنده      yahoo.comroohiebrahim@    :19/12/1397تاریخ پذیرش:          18/08/7139تاریخ دریافت  
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  مقدمه

ترین و خشکسالی و تنش ناشی از آن از مهم

هاي محیطی است که تولیدات ترین تنشرایج

 کشاورزي را با محدودیت مواجه ساخته و بازده

استفاده از اراضی مناطق خشک را کاهش داده 

درصد از مساحت  90است. بر اساس گزارش فائو، 

متر در میلی 240کشور ایران با متوسط بارندگی 

              نواحی خشک و نیمه خشک قرار 

یک سوم اراضی قابل کشت ). (FAO, 2010دارد

و با  ندارنددر جهان آب کافی براي کشاورزي 

این  ،ب و هوایی و افزایش جمعیتتغییرات آ

 ,Houerou(تر خواهد شدمشکل در آینده جدي

1996 .(  
در بین گیاهان زراعی، خانواده حبوبات از 

جمله نخود، نقش مهمی در تأمین نیازهاي غذایی 

به ویژه در  جوامع بشري، از لحاظ کمی و کیفی

کشورهاي در حال توسعه آسیایی، آفریقایی و 

ارند. اگرچه تعدادي از این آمریکاي التین د

گیاهان به خوبی با شرایط دیم سازگاري پیدا 

ها اغلب پایین است. اند ولی ظرفیت تولید آنکرده

ایران یکی از مراکز اصلی تنوع نخود است ولی با 

این وجود افزایش عملکرد نخود در ایران از 

پیشرفت ناچیزي برخوردار است. جدا از مسایل 

هاي هرز، تاریخ دم کنترل علفزراعی مانند عبه

کاشت و مکانیزاسیون که الزم است به طور اساسی 

به آن پرداخته شود کمبود تنوع ژنتیکی یکی دیگر 

از مشکالتی است که موجب پایین بودن عملکرد 

نخود در کشور است.  افزایش تنوع و انجام 

کارهاي افزایش یکی از راه ،هاي الزمتالقی

 ,Van Rheenen(ستعملکرد گیاه نخود ا

هاي نخود و نیز . براي اصالح ژنوتیپ)1993

بررسی تنوع  ،نگهداري و حفظ ذخایر توارثی آن

اي هاي نخود از اهمیت ویژهموجود بین ژنوتیپ

 ;Suzuki and Konno, 1982(برخوردار است

Tilman and Wedin, 1996 .( شناسایی تنوع

دین براي نژادگران را در امر شناسایی والژنتیکی به

هاي روش. کندکمک میهاي مطلوب انجام تالقی

وجود دارد.  ژنتیکی گیري تنوعبراي اندازهزیادي 

تجزیه تک متغیره هر صفت به طور جداگانه  در

 و این )Yeater et al., 2004(شودتجزیه می

 میزان تفاوت ارقام ،همانند تجزیه واریانس هاتجزیه

شده با یکدیگر گیري زمانی که صفات اندازه را

 ,.Yeater et al(کندتفسیر نمی ،ارتباط دارند

2004 .(  

زمان هاي آماري چند متغیره به طور همروش

ها را از نظر چندین خصوصیت مورد ژنوتیپ

به طور گسترده در  که دهندارزیابی قرار می

ز جمله ا .شوندارزیابی تنوع ژنتیکی، استفاده می

 بهان به تجزیه توها، میین این روشمترمه

اي، تجزیه تابع اصلی، تجزیه خوشه هايمؤلفه

 Mohammadi and).(علیت تشخیص و تجزیه

Prassanna, 2003  .کلی، استفاده طوربهاشاره کرد

شناسایی  برايهاي آماري چند متغیره، از روش

صفات مهم و مؤثر در عملکرد و تعیین میزان سهم 

مفید و کارآمد بر عملکرد،  هانسبی هر یک از آن

هاي آماري اي یکی از روشتجزیه خوشه .است

چند متغیره است که براي تعیین تنوع بین جوامع 

بندي آنها به دستهو مختلف گیاهی و جانوري 

هاي مختلف بر اساس فاصله ژنتیکی و یا گروه

 ,Romesburg(شودتشابه ژنتیکی به کار گرفته می
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تواند به میاین روش حداقل در دو مورد  .)2004

هاي یکی پیدا کردن گروهکند: نژادگر کمک به

ها و دیگر واقعی افراد بر اساس تشابه ژنتیکی بین آن

گروه  ها و انتخاب افراد محدودي از هرکاهش داده

 ،هایی از این نوعتجزیه ).Jobson, 2012(یا دسته

بنـدي افـراد یکنواخـت در داخـل یـک به دسته

هـاي مختلـف اوت در گروهگـروه و افراد متف

هـا اهـدافی تجزیه بـه عامـل .نمایـدکمـک مـی

هاي اصلی را در مشـابه بـا اهداف تجزیه به مولفه

بـر دارد، هـدف اساسـی در ایـن روش توصـیف 

متغیـر برحسب تعداد کمتري از  P اي ازمجموعـه

هـا و نیـز درك بهتر رابطه هـا یـا عامـلشـاخص

در تجزیه تشخیص متغیرهـا اسـت.  بـین ایـن

هاي آماري چند متغیره کانونی که یکی از روش

زمان در تفاوت بین است، همه صفات به طور هم

گیرند. این روش، مقایسه ارقام مورد توجه قرار می

چه از تجزیه ها را نسبت به آنبسیار قوي از جمعیت

آید، فراهم تک متغیره به دست می

تجزیه تشخیص ). Yeater et al., 2004(سازدمی

هاي اصلی کانونیکی روشی مرکب از تجزیه مولفه

 Vaylay and( و تجزیه همبستگی کانونیک است

Van Santen, 2002 .(  
) در بررسی 1389نظامی و همکاران(

خصوصیات فنولوژیک، مورفولوژیک و 

 70دسی، هاي نخود تیـپ عملکردي ژنوتیپ

دي کردند که خوشه بنگروه دسته 9ژنوتیپ را در 

با یک ژنوتیپ، به ترتیب  9ژنوتیپ و خوشه  29با  1

ودي  -ها بودند. دوبزرگترین و کوچکترین خوشه

خصوصیات ) نیز در بررسی 2009و گابریل(

و تنوع  عملکردي، فنولوژیک، مورفولوژیک

ژنوتیپ نخود، آنها را در شش گروه  25ژنتیکی 

هاي گروه نوتیپقرار داده و بیشترین فاصله را بین ژ

) در 1382مشاهده کردند. مردي و همکاران( 4و  3

بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی اجزاي عملکرد 

ژنوتیپ نخود دسی نشان دادند که از لحاظ  418

تنوع زیادي  ،وزن دانه با غالف و تعداد دانه در بوته

 ها وجود دارد. توکر و جاگیرگانبین ژنوتیپ

ژنوتیپ  17کرد نخود، ) براي ارزیابی عمل2004(

هاي فنوتیپی نخود کابلی را با استفاده از همبستگی

ها مورد مطالعه قرار داده و نشان و تجزیه به عامل

داري با دادند که عملکرد دانه همبستگی معنی

عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، ارتفاع بوته، 

غالف در بوته و رابطه منفی و تعداد تعداد شاخه و 

ي با وزن دانه دارد. یوسل و دارمعنی

ژنوتیپ نخود  15) در بررسی 2006همکاران(

زراعی طی دو سال متوالی نشان دادند که عملکرد 

داري با ارتفاع دانه در گیاه روابط مثبت و معنی

اولین غالف از سطح زمین، تعداد کل غالف، 

هاي پر و تعداد دانه در گیاه دارد. تعداد غالف

) نیز اظهار نمودند که تعداد 1388فیاض و طالبی(

غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، عملکرد 

بیولوژیک و شاخص برداشت، صفات اصلی در 

باشند. انتخاب براي افزایش عملکرد نخود می

 )2010) و مینا و همکاران(1382کانونی و مالهوترا(

نشان دادند که عملکرد دانه با تعداد غالف در بوته، 

ي ثانویه، عملکرد بیولوژیک و هاتعداد شاخه

دار و با شاخص برداشت، همبستگی مثبت و معنی

صفات تعداد روز تا گلدهی و تعداد روز تا 

دار دارد. بنابراین رسیدگی همبستگی منفی معنی

و سازگار هاي برتر تالش براي دستیابی به ژنوتیپ
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، بسیار حائز اهمیت است. به شرایط مختلف محیطی

ژنتیکی بر مبناي صفات ارزیابی تنوع 

تواند مورفولوژیک، فیزیولوژیک و زراعی می

پالسم، گزینش والدین دهی ژرمبراي سازمان

هاي در گیري و تولید جمعیتمناسب براي دورگ

 ,.Foundra et al(حال تفرق سودمند باشد

2000.(  
کشت انتظاري نخود در مناطق سرد ممکن 

افزایش است به دلیل افزایش طول دوره رشد و 

بهره وري آب مصرفی، در مقایسه با کشت بهاره 

ترین مشکل سبب افزایش عملکرد شود. اما اساسی

خطر بروز مرگ و میر گیاه  ،کشت انتظاري نخود

 و کاهش عملکرد کمی و کیفی بر اثر تنش سرما

هاي هاي اصالحی، ایجاد ژنوتیپست. در برنامها

الزمه  و بودهمقاوم به سرما از راهبردهاي اساسی 

هایی، وجود تنوع ژنتیکی ایجاد چنین ژنوتیپ

  است. 

اي به نام ارتقاي امنیت غذایی در اخیراً پروژه

هاي غالت محور دیم بین ایران و مرکز سیستم

تحقیقات بین المللی کشاورزي براي مناطق 

منعقد شد که بر اساس آن  )ICARDA(خشک

ل مقرر شد طی پنج سال تولید دیم در سطحی معاد

هزار هکتار در چهار استان کردستان،  905

 25کرمانشاه، لرستان و آذربایجان شرقی به میزان 

درصد افزایش یابد. نخود یکی از محصوالت 

به  ،هدف این پروژه است که در تناوب با گندم

هاي تحقیقاتی، ترویجی و طور اساسی فعالیت

شود. این تحقیق به اجرایی در مورد آن انجام می

بندي بررسی تنوع الگوي ژنتیکی و گروه منظور

ها بر اساس عملکرد دانه و صفات ژنوتیپ

هاي آماري چند مورفولوژیکی با استفاده از روش

و  هاي اصلیتجزیه به مولفه ،متغیره (تجزیه گروه

  ) انجام شد. تجزیه کانونیکی

  هامواد و روش

در راستاي اجراي پروژه ارتقاي امنیت غذایی 

و با هدف دسترسی به ارقام دانه کاردا ای –ایران 

ژنوتیپ  26درشت، پابلند و پر محصول، تعداد 

نخود سفید از مرکز تحقیقات بین المللی ایکاردا 

در تعدادي از  1394-95در سال زراعی 

هاي تحقیقاتی موسسه تحقیقات کشاورزي ایستگاه

کردستان کشور از جمله ایستگاه سارال  کشور دیم

ها واجد صفات عدادي از این ژنوتیپ. تشدارزیابی 

مطلوب زراعی بوده که به همراه تعدادي از ارقام 

  شدند.  انتخابهاي بعدي داخلی براي انجام آزمون

 1395-96که در سال زراعی  در این تحقیق

نخود کابلی در قالب  ژنوتیپ و رقم  22، انجام شد

هاي کامل تصادفی با دو تکرار در طرح بلوك

 -تدل سرد پایگاه نوآوري پروژه ایران منطقه مع

ایکاردا در شهرستان کامیاران استان کردستان با 

دقیقه شمالی و  49درجه و  34عرض جغرافیایی 

دقیقه شرقی با  52درجه و  46طول جغرافیایی 

متر از سطح دریا کشت شدند. بر  1545ارتفاع 

سال زراعی، میانگین  هواشناسیهاي اساس داده

متر بود. میلی 413ل اجراي آزمایش بارندگی مح

متر در سانتی 25عملیات تهیه زمین با عمق شخم 

سازي زمین آغاز و قبل از کشت، آماده 1395پاییز 

با اجراي یک شخم بهاره و دیسک انجام شد. 

کاشت بذر به صورت دستی در آذر ماه انجام 

گرفت و هر کرت آزمایشی شامل پنج  خط کاشت  
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متري و سانتی 30و با فاصله خطوط متر  12به طول 

متر و عمق سانتی 10فاصله بذور بر روي خطوط 

 همتر در نظر گرفته شد. در مرحلسانتی 7بذر حدود 

هاي هرز، وجین دستی داشت، براي مبارزه با علف

درصد  90صورت گرفت. زمانی که حدود 

ها رسیده بودند، پس از حذف هاي کرتبوته

متر مربع  4نه برداري از سطح اي، نمواثرات حاشیه

از هر کرت آزمایشی انجام و عملکرد دانه بر اساس 

  کیلوگرم در هکتار محاسبه شد. 

  نخود سفید مورد بررسی هاياسامی ژنوتیپ -1جدول 

کد 

 ژنوتیپ
  منشاء  نام ژنوتیپ  کد ژنوتیپ  منشاء پینام ژنوت

1  FLIP 84-79C 12  ایکاردا  FLIP 09-120C ایکاردا 

2  FLIP 84-182C 13  ایکاردا  FLIP 09-159C ایکاردا 

3  FLIP 85-17C 14  ایکاردا  FLIP 09-289C ایکاردا 

4  FLIP 86-6C 15  ایکاردا  FLIP 90-96C ایکاردا 

5  FLIP 87-8C 16  ایکاردا  FLIP 97-530C ایکاردا 

6  FLIP 97-266C 17  ایکاردا  ILC482 ترکیه 

7  FLIP 98-121C 18  ایکاردا  Arman یکارداا 

8  FLIP 09-7C 19  ایکاردا  Azad ایکاردا 

9  FLIP 09-67C 20  ایکاردا  Saral ایکاردا 

10  FLIP 09-72C 21  ایکاردا  Azkan ترکیه 

11  FLIP 09-84C 22  ایکاردا  Akso ترکیه 

  

صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته، ارتفاع 

اولین غالف از سطح زمین، ارتفاع آخرین غالف 

 زمین، تعداد غالف بارور در بوته، تعداداز سطح 

هاي دانه در غالف، تعداد دانه در بوته، تعداد شاخه

 گیريثانویه، وزن صد دانه بود که پس از میانگین

مشاهدات براي صفات مورد بررسی، مورد تجزیه 

  آماري قرار گرفتند.

ها و یکنواختی براي آزمون نرمال بودن داده

، براي تجزیه  Minitab 16واریانس از نرم افزار

هاي اصلی و ترسیم اي، تجزیه به مؤلفهخوشه

                                                              
1- Varimax 

 SPSS22نمودارهاي دو بعدي از نرم افزارهاي 

ها پس از استفاده شد. ضرایب عامل Minitab16و

هاي بر مبناي تجزیه به مؤلفه 1چرخش وریماکس

اصلی برآورد شدند. البته در ابتدا به منظور تشخیص 

براي تحلیل عاملی از دو ها مناسب بودن داده

اولکین) و آزمون -میر-(کایزر KMOچرخش 

چنین براي تعیین اعتبار هم بارتلت استفاده شد.

به دو قسمت تصادفی تقسیم شدند و  هاآنها، داده

براي هر قسمت به طور  هاسپس تجزیه به عامل

که نتایج در دو جداگانه انجام شد. با توجه به این
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غییر افراد روي نتایج تأثیري ت ،گروه یکسان بود

بندي کلی داشت. یک جمعتوان نداشته و می

بندي انجام شده، هبراي تأیید صحت گروچنین هم

از تجزیه واریانس چند متغیره، تجزیه تابع تشخیص 

براي بررسی تفاوت  عالوه بر این،استفاده شد. 

ها از لحاظ صفات مختلف، مقایسه میانگین گروه

  . شدصفات مورد بررسی انجام ها براي گروه

ها، تجزیه پس از آزمون همگنی واریانس

و  SAS 9.1هاي ها با استفاده از برنامهداده

MSTATC  انجام شد. تعیین ضرایب همبستگی

فاده اي با استها و تجزیه خوشهساده، تجزیه به عامل

صورت   Minitab 16و SPSS 19از برنامه 

ندي انجام شده از بگرفت. براي تأیید صحت گروه

تجزیه واریانس چند متغیره، تجزیه تابع تشخیص، 

ها چنین براي بررسی تفاوت گروهاستفاده شد. هم

ها از لحاظ صفات مختلف، مقایسه میانگین گروه

بر اساس  گرفته وبراي صفات مورد بررسی انجام 

میانگین هر تکرار در نظر  ،هاي هر گروهژنوتیپ

یانس یک طرفه انجام گرفته شد و تجزیه وار

  گرفت. 

  نتایج و بحث

شناخت رابطه بین  :تعیین ضرایب همبستگی ساده

عملکرد دانه و صفات مورفولوژیک در اجراي 

هاي گزینش، اهمیت زیادي دارد. بر اساس برنامه

ها ضرایب همبستگی ساده بین میانگین ژنوتیپ

صفات مورد بررسی محاسبه شد. نتایج حاصل از 

) نشان داد 2گی بین صفات(جدول تحلیل همبست

که عملکرد دانه به ترتیب با صفات تعداد غالف در 

                                                              
1- Varimax 
2- Data Validation 

دار تعداد دانه در بوته همبستگی مثبت و معنی و بوته

دارد. بیشترین ضرایب همبستگی به ترتیب بین 

با  تعداد دانه در بوته وصفات تعداد غالف در بوته 

ف ارتفاع آخرین غالو و ارتفاع بوته  94/0متوسط 

سایر  .دمشاهده ش 0 /92با متوسط از سطح زمین 

 ,.Malik et al., 2010; Meena et al ;( محققان

2010 Toker, 2004( داري نیز همبستگی معنی

   بین صفات فوق و عملکرد دانه گزارش کردند.

ها از طریق تجزیه به عامل :هاتجزیه به عامل

توان به تاثیر شرایط محیطی بر اهمیت و می

ها پس از برد. ضرایب عامل بندي صفات پیوهگر

هاي لفهؤبر مبناي تجزیه به م1چرخش وریماکس

). البته در ابتدا به 3(جدول  اصلی برآورد شدند

ها براي تحلیل منظور تشخیص مناسب بودن داده

اولکین)  -میر -(کایزر KMOعاملی از دو شاخص 

 با توجه به  و آزمون کرویت بارتلت استفاده شد.

به دست آمد، لذا  485/0برابر  KMOکه مقدار این

ها براي تحلیل هاي موجود بین دادههمبستگی

دار مناسب بودند. آزمون کرویت نیز معنی یعامل

) که وجود همبستگی کافی بین 2X=798/401بود(

توان نتیجه گرفت متغیرها را نشان داد. بنابراین می

 باشند.یمناسب م یها براي تحلیل عاملکه داده

، آنها به دو گروه تصادفی 2هابراي تعیین اعتبار داده

ها براي هر تقسیم شدند و سپس تجزیه به عامل

که گروه به طور جداگانه انجام شد. با توجه به این

نتایج در دو گروه یکسان بود، تغییر افراد روي 

ها با نتایج تأثیري نداشت و بنابراین تجزیه به عامل

فات مورد بررسی صورت گرفت. بر استفاده از ص



  7139 اسفند،  2ه ،  شمار7 دوره  رانیم اید نشریه زراعت

209  

 

این اساس چهار عامل بر اساس مقادیر ویژه بزرگتر 

  از درصد   71/85انتخاب شدند که در مجموع  1از 

 ها را توجیه کردندموجود در کل داده تغییرات

).3(جدول 

  کشت انتظاري هاي نخود کابلی در شرایط دیم به صورتضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی در ژنوتیپ -2جدول 

عملکرد 

 )9دانه(

وزن صد 

 )8دانه(

تعداد شاخه 

 )7جانبی(

تعداد دانه 

 )6در بوته(

تعداد دانه 

در 

 )5غالف(

تعداد غالف 

 )4در بوته(

ارتفاع 

آخرین 

 )3غالف(

ارتفاع اولین 

 )2غالف (

  )1ارتفاع بوته(

        1 

       1 **75/0 

      1  **85/0 **92/0 

     1  19/0 08/0- 16/0 

    1  *54/0- 01/0- 04/0- 08/0- 

   1  12/0- **94/0 21/0 09/0- 16/0 

  1  *49/0 *52/0- **60/0 16/0 26/0 22/0 

 1 *49/0 05/0- 07/0 07/0- 33/0 17/0 36/0 

1 32/0- 05/0- *15/0 07/0- *49/0 06/0- 35/0- 16/0- 

  رصدبه ترتیب معنی دار در سطح احتمال پنج و یک د **و  *

  

  هاي نخود تحت شرایط دیم به صورت کاشت انتظاريها با چرخش وریماکس براي ژنوتیپتجزیه به عامل -3جدول 

  عامل  صفت

  اول 

  عامل

  دوم 

  عامل

  سوم 

  عامل

  چهارم 

  میزان اشتراك

  953/0  -204/0  -071/0  067/0  950/0  ارتفاع بوته

  840/0  085/0  -135/0  -276/0  860/0  ارتفاع اولین غالف 

  874/0  -209/0  036/0  182/0  892/0  ارتفاع آخرین غالف 

  973/0  -052/0  -501/0  845/0  074/0/0  تعداد غالف در بوته

  760/0  061/0  866/0  -054/0  059/0  تعداد دانه در غالف

  902/0  -031/0  -243/0  910/0  120/0  تعداد دانه در بوته

  846/0  270/0  -806/0  244/0  254/0  تعداد شاخه جانبی

  960/0  -946/0  091/0  -096/0  216/0  وزن صد دانه

  762/0  262/0  183/0  789/0  -195/0  عملکرد دانه

  871/7  137/1  775/1  349/2  609/2  مقادیر ویژه

  875/0  126/0  197/0  261/0  290/0  سهم انفرادي
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درصد از تغییرات را توجیه کرد  29عامل اول 

ین غالف که شامل صفات ارتفاع بوته، ارتفاع اول

از سطح زمین، ارتفاع آخرین غالف از سطح زمین 

. عامل دوم که حدود بودو وزن صد دانه با بار مثبت 

درصد از تغییرات را توجیه کرد، شامل  5/28

صفات تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در بوته و 

که به همراه عامل اول،  با بار مثبت بود عملکرد دانه 

و اجزاء عملکرد را شامل  صفات مربوط به عملکرد

شناسی هاي ریختعامل ویژگی ،. عامل اولشدند

هاي عملکرد عامل ویژگی ،نام گرفت و عامل دوم

دانه نام گرفت. با توجه به اهمیت این دو عامل، 

 برايترین صفات صفات مذکور به عنوان مهم

هاي هاي نخود سفید بوده و ژنوتیپانتخاب ژنوتیپ

میزان عملکرد دانه در بوته را برگزیده، بیشترین 

این نتیجه با گزارش هاي سایر  نشان خواهند داد.

محققان دیگر نیز مطابقت دارد که در آن مجموع 

تا  35عوامل اول و دوم در تجزیه و تحلیل عامل از 

درصد گزارش شده است(مردي و همکاران،  59

حسنی و  .، 1392.، پوریامچی و همکاران، 1382

  ). 1395 همکاران،

آمده با توجه به توجیه بیش از  دست تایج بهن

چهار عامل و ه  ها به واسطدرصد تغییرپذیري 85

معتبر بوده و  هایخوانی با نتایج دیگر بررسهم

هاي ویژگیدانه و هاي عملکرد عامل

در نتایج پژوهشی دیگر . شناسی تعیین شدندریخت

 36براي تعیین صفات مؤثر بر عملکرد دانه در 

درصد  2/77نخود، چهار عامل ه(الین) گر

 ).Kamel et al., 2008(واریانس را توجیه کردند

عامل  پنج عاملی، تحلیل با مطابق دیگري بررسی در

 هاتغییرپذیري درصد 81 از بیش به دست آمدند که

 درصد 22 توجیه با اول عامل که کردند توجیه را

 عامل نه،دا اندازة تعیین کنندة عامل تغییر، به عنوان

 عامل به عنوان تغییرپذیري، درصد 20توجیه  با دوم

 درصد 16 توجیه سوم با عامل عملکرد،

 عامل ریخت شناسی، عامل به عنوان تغییرپذیري،

 به عنوان درصد تغییرپذیري 2/14 توجیه با چهارم

 9 توجیه پنجم  با عامل و برداشت شاخص عامل

ري نام بارو درصد به عنوان تغییرپذیري از درصد

 ). Ghorbani et al., 2013(گرفتند

کنندة معیار  هاي تعیینمنظور یافتن ویژگی به 

ه نخود از روش تحلیل براي گزینش عملکرد دان

ها را درصد تغییرپذیري 9/92سه عامل عاملی، 

هاي یک، دو و سه به ترتیب عامل .توجیه کردند

درصد واریانس را توجیه  8/16و  8/24، 3/51

عامل سوم  ).Toker and Cagiran, 2004(کردند

درصد تغییرات را توجیه کرد،  7/19که حدود 

شامل صفات تعداد دانه در غالف  با بار مثبت و 

باشد. میزان تعداد شاخه جانبی  با بار منفی می

اشتراك نیز بخشی از واریانس یک متغیر است که 

شود که هر چه هاي مشترك مربوط میبه عامل

، نشان دهنده دقت بیشتر در برآورد بیشتر باشد

  ).Jackson, 1991(باشدواریانس متغیر مربوطه می

شود، میزان اشتراك مالحظه می کهطورهمان

). این امر، نشان 3باشد(جدول اکثر صفات باال می

دهد که تعداد عامل مورد انتخاب، مناسب بوده می

به تغییرات صفات را  اندتوانسته هاي منتخبو عامل

نحو مطلوبی توجیه نمایند. با توجه به میزان 

 )0945/0اشتراك، صفات تعداد غالف در بوته( 

وزن صد بیشترین اشتراك و بیشترین دقت و 

کمترین اشتراك و کمترین دقت را ) 421/0دانه(



  7139 اسفند،  2ه ،  شمار7 دوره  رانیم اید نشریه زراعت

211  

 

) تعداد دانه در 2005. نقوي و جهانسوز(داشتند

بوته، عملکرد دانه در بوته، تعداد غالف در بوته، 

تعداد دانه در غالف و وزن صد دانه را به عنوان 

با توجه به این که دو عامل عملکرد معرفی کردند. 

ها عامل اصلی اول و دوم بیشترین تغییرات واریانس

را توجیه کردند و صفات عملکرد دانه و اجزاي 

ها قرار داشتند از این دو عامل عملکرد در این عامل

شناسایی ت آوردن پراکنش و براي به دس

هاي برتر در دستگاه مختصات، استفاده ژنوتیپ

از   3و  14، 15، 4، 16هاي ). ژنوتیپ1شد(شکل

هاي اول و دوم، مثبت و باالتر بودند، لذا نظر عامل

هاي با توان به عنوان ژنوتیپها را میاین ژنوتیپ

  عملکرد و اجزاي عملکرد  باال معرفی کرد.

  

  

  ي نخود کابلی بر اساس دو عامل اصلی اول و دوم تحت شرایط دیم به صورت کشت انتظاريهاپراکنش ژنوتیپ -1شکل 

  

ها به منظور تعیین قرابت ژنوتیپ اي:تجزیه خوشه

از  ،بندي آنها بر مبناي صفات مورد بررسیو گروه

اي به روش وارد و معیار فاصله تجزیه خوشه

 هاياقلیدوسی به منظور تعیین خویشاوندي ژنوتیپ

بندي آنها بر اساس صفات مورد بررسی و گروه

مهم زراعی استفاده شد. براي تعیین تعداد کالستر 

مناسب از روش بیشترین گسیختگی بر اساس تغییر 

ناگهانی در اختالف دو فاصله ادغام متوالی و ریشه 

دوم تعداد افراد استفاده گردید و صحت آن با تابع 

در نهایت تشخیص مورد ارزیابی قرار گرفت و 

شد. بر این اساس، تعداد کالستر مناسب تعیین 

بندي گروه دسته سههاي مورد بررسی در ژنوتیپ

ژنوتیپ، گروه دوم،  نهشدند که در گروه اول، 

ژنوتیپ قرار  ششژنوتیپ و در گروه سوم،  هفت
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به منظور تایید اختالف بین  ).2گرفتند(شکل 

ایه طرح ها، تجزیه واریانس چند متغیره بر پگروه

کامالً تصادفی نامتعادل براي صفات مورد نظر 

انجام شد که در آن هر چهار آماره ویلکس 

 )، اثر هتلینگ667/7)، اثر پیالري(0001/0المبدا(

) در 211/346و باالترین ریشه روي( )79/722(

دار شدند. بنابراین سطح احتمال یک درصد معنی

دار توان نتیجه گرفت، بین بربه طور قاطع می

داري وجود داشت. به این ها اختالف معنیمیانگین

ها هاي قرار گرفته در درون گروهترتیب، ژنوتیپ

هاي هاي قرار گرفته در گروهنسبت به ژنوتیپ

متفاوت از نظر این صفات، شباهت بیشتري با هم 

بندي، صحیح بوده است. از طرف داشته و گروه

هاي بنديدیگر، به منظور بررسی صحت گروه

اي، از تابع بدست آمده ازروش تجزیه خوشه

بندي تابع تشخیص استفاده گردید که نتایج گروه

  آمده است.  4تشخیص در جدول 

نتایج تجزیه تابع تشخیص نشان داد که تمامی 

اند و بندي شدهها به طور صحیح گروهژنوتیپ

 100ها میزان موفقیت تابع تشخیص براي تمام گروه

ین مقدار را میزان موفقیت کل درصد است که ا

دهد تابع تشخیص گویند. میزان موفقیت نشان می

بندي یا که تابع تشخیص تا چه حد در گروه

ها موفق بوده است. در تجزیه تشخیص بین گروه

تابع تشخیص کانونیکی، دو متغیر کانونیک اول که 

 4/99مقادیر ویژه باالتر از یک داشتند در مجموع 

تواند موجود را تبیین کردند که میدرصد واریانس 

انتساب ارقام جدید  برايبه عنوان معیاري مطمئن 

به گروه صحیح مورد استفاده قرار گیرد. هر متغیر 

کانونیکی، ترکیب خطی مجموعه متغیرهاي 

گیري بینی کننده و متغیرهاي مجموعه اندازهپیش

 Vaylay and Van(کندشده را محاسبه می

Santen, 2002.(  
داري بین هاي کانونیکی بسیار معنیهمبستگی

 ) وRc=99/0ها با اولین متغیر کانونیک(ژنوتیپ

) نشان دهنده Rc=998/0متغیر کانونیک( دومین

این است که متغیرهاي کانونیک تفاوت بین ارقام 

ضرایب  ).4کنند (جدول را به خوبی توجیه می

تشخیص استاندارد شده کانونیکی همبستگی خطی 

بین متغیرهاي اصلی و متغیرهاي کانونیکی را  ساده

کند، لذا ضرایب تشخیص استاندارد محاسبه می

منعکس کننده واریانس مشترکی  ،شده کانونیکی

گیري شده با متغیرهاي است که متغیرهاي اندازه

تواند در ارزیابی توجیه نسبی کانونیک دارند و می

رار هر متغیر در هر مرحله کانونیک مورد تفسیر ق

   ).et al.,1994 Cruz-Castillo( گیرد

کند که براي تفسیر )  نیز توصیه می2002رنشر(

توابع تشخیص، از ضرایب تشخیص استاندارد شده 

استفاده شود. این ضرایب، تاثیرات هر صفت را 

پس از حذف اثرات سایر صفات در توابع تشخیص 

دهد. در حقیقت، اثرات خاص هر به دست می

بر اساس کند. ابع تشخیص محاسبه میصفت را در ت

ضرایب استاندارد شده کانونیکی صفت تعداد 

شاخه جانبی در اولین معادله تشخیص کانونیکی، 

چنین ضرایب ). هم4(جدول  قابل توجه است

صفات عملکرد دانه و ارتفاع اولین غالف از سطح 

زمین در دومین معادله تشخیص کانونیکی زیاد 

تایج حاکی از آن است که ). این ن4جدول است(

ها این صفات بیشترین تأثیر را  در تنوع بین ژنوتیپ
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دار اول و دارند. سپس از متغیرهاي کانونیکی معنی

  ).2بندي ارقام استفاده شد(شکل دوم براي گروه

  

  

ط دیم به صورت دندروگرام مربوط به گروبندي ژنوتیپ هاي نخود کابلی با استفاده از صفات زراعی تحت شرای -2شکل 

  کشت انتظاري

  

  ضرایب استاندارد کانونیکی صفات اندازه گیري شده در ژنوتیپ هاي نخود کابلی تحت شرایط دیم در کشت انتظاري :4جدول

   متغیر هاي کانونیکی

2 1  

538/0  840/0   a عملکرد دانه *

445/0-  736/0-  a تعداد شاخه جانبی *

346/0-  373/0  ارتفاع بوته *

200/0-  233/0  تعداد دانه در غالف *

970/0  220/0  a تعداد دانه در بوته *

932/0 * 11/0-  aارتفاع آخرین غالف  

825/0 * 564/0  aارتفاع اولین غالف  

776/0- * 100/0  a وزن صد دانه 

358/0 * 242/0-  a تعداد غالف در بوته 

600/82 a 9/2590   مقادیر ویژه 

0/100  9/96  درصد سهم تجمعی 

994/0  99/0  همبستگی کانونیکی 
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  ها بر اساس صفات مورد بررسی تحت شرایط دیم به صورت کشت انتظاريتجزیه واریانس گروه :5جدول

  واریانس درون گروهی  واریانس بین گروهی  صفات

  21  1 درجه آزادي

  640/0  613/36 ارتفاع بوته

  632/0  533/23  ارتفاع اولین غالف 

  416/0  721/32  ارتفاع آخرین غالف 

  484/0  539/43  تعداد غالف در بوته

  002/0  014/0  تعداد دانه در غالف

  938/0  942/45  تعداد دانه در بوته

  324/0  365/4  تعداد شاخه جانبی

  240/0  475/28  وزن صد دانه

  773/127995  268/418649  عملکرد دانه

بر این اساس، سه گروه کامالً مجزا به دست 

تنوع ژنتیکی درون گروهی آمد و در هر گروه، 

فاصله کمی نسبت به تنوع ژنتیکی بین گروهی 

داشت. در حقیقت ارقام هر گروه فاصله ژنتیکی 

بیشترین فاصله بین  .شتندکمی با یکدیگر دا

 2هاي و کمترین فاصله بین گروه 1و  2هاي گروه

چنین ). هم2و شکل  6مشاهده گردید(جدول  3و 

ظر متغیر کانونیکی اول هاي گروه دوم از نژنوتیپ

از نظر متغیر کانونیکی دوم،  3هاي گروه و ژنوتیپ

). 2بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند(شکل 

با توجه به گروه اول و سوم که داراي عملکرد و 

اجزاي عملکرد خوبی بوده و در عین حال فاصله 

هاي به ژنتیکی باالیی با یکدیگر دارند در برنامه

هاي جدید با عملکرد ایجاد ژنوتیپ نژادي جهت

توان از تالقی بین این گروها استفاده کرد. باال، می

ها، براي تک تک به منظور بررسی بهتر گروه

صفات مورد بررسی به صورت جداگانه تجزیه 

هاي با واریانس یک طرفه انجام شد و ژنوتیپ

هاي سوم  و چهارم و منشاء کشور ترکیه در گروه

  دیگر قرار گرفتند .در کنار هم

ها در کلیه صفات مورد بررسی بین گروه

). بدیهی 5داري مشاهده شد(جدول اختالف معنی

است اگر میانگین یک صفت در یک خوشه، از 

چنین ها و هممیانگین آن صفت در سایر خوشه

میانگین کل باالتر باشد، بدین مفهوم است که 

هاي آن گروه براي آن صفت، ارزش ژنوتیپ

بیشتري دارند. بر اساس نتایج مقایسه میانگین 

هاي گروه ) ژنوتیپ6ها (جدول صفات براي گروه

هاي گروه سوم از نظر اکثر اول به همراه ژنوتیپ

صفات زراعی مورد بررسی در مقایسه با گروه دوم 

ها، از ارزش باالتري و میانگین کل ژنوتیپ

روه را هاي این گبرخوردار بودند. بنابراین ژنوتیپ

هاي برتر در این تحقیق توان به عنوان ژنوتیپمی

  معرفی کرد.

ها در فضاي با توجه به نتایج واکنش ژنوتیپ

هاي گروه اول ) نیز اکثر ژنوتیپ1باي پالت(شکل
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و سوم از نظر عامل دوم که عملکرد و اجزاي 

عملکرد را شامل بود، مقادیر باالتري را داشتند. 

ز نظر اکثر صفات زراعی، هاي گروه دوم اژنوتیپ

ها مقادیر کمتري نسبت به میانگین کل ژنوتیپ

اي نشان دادند. بنابراین با توجه نتایج تجزیه خوشه

هاي گروه اول و سوم توان از تالقی ژنوتیپمی

  هاي با عملکرد باال اقدام نمود.براي تولید ژنوتیپ

  

  شرایط کشت انتظاري هاي نخود کابلی درتجزیه خوشه اي در ژنوتیپ :6جدول

  میانگین کل  3گروه  2گروه   1گروه   صفات

 086/4±217/43 ارتفاع بوته

 

557/46±596/3 

 

82/46±3/4  

 

7/45  

 463/4±744/24  ارتفاع اولین غالف 

 

33/27±98/3 

 

26±045/2 

 

2/26  

 905/3±817/39  ارتفاع آخرین غالف 

 

479/42±648/3 

 

45/43±75/3 

 

2/42  

 818/3±867/22  تهتعداد غالف در بو 

 

9/17±617/2 

 

05/24±18/5 

 

9/20  

 101/0±177/1  تعداد دانه در غالف 

 

165/1±076/0 

 

116/1±07/0 

 

2/1  

 732/3±711/26  تعداد دانه در بوته 

 

77/20±759/2 

 

7/26±34/5 

 

1/24  

 645/1±283/8  تعداد شاخه جانبی 

 

336/7±348/1 

 

4/7±354/1 

 

6/7  

 821/2±81/30  وزن صد دانه 

 

83/34±89/3 

 

03/33±59/3 

 

9/32  

 2/160±5/2008  عملکرد دانه 

 

7/1626±220 

 

1/2211±9/126 

 

8/1907  

 

  گیريتیجهن

کلی نتایج نشان داد که بین ارقام مورد طوربه

داري وجود دارد و بررسی تنوع ژنتیکی معنی

ها با داشتن توان تولید باال و یا برخی از   ژنوتیپ

هاي به توانند در برنامهر میصفات مطلوب دیگ

نژادي مورد استفاده قرار گیرند و منشاء تولید 

هاي اصالح شده باشند. تجزیه تابع تشخیص واریته

کانونیکی نیز در محاسبه میزان تنوع و شناسایی 

هاي نخود صفات بسیار موثر در تنوع ژنوتیپ

سفید، موفق عمل کرد. صفات تعداد غالف در 

و تعداد دانه  ه در بوته، وزن صد دانهبوته، تعداد دان

در غالف از جمله صفات مهم و تاثیر گذار بر 

توان با گزینش براي این عملکرد دانه بوده و می

چنین با صفات عملکرد دانه را افزایش داد. هم

که بیشترین تنوع براي این صفات در توجه به این

هاي مورد بررسی مشاهده شد، با بین ژنوتیپ

توان عملکرد و اصالح براي این صفات می انتخاب

دانه را به نحو مطلوبی افزایش داد. عالوه بر این، 

اي در تمایز ش تجزیه خوشهاستفاده از رو

هاي مشابه بر اساس صفات گروهها به زیرژنوتیپ

مورفولوژیک و زراعی، نتیجه مطلوب و قابل قبولی 

  در برداشت.

  تشکر و قدردانی 

ایت مالی معاونت زراعت و این پژوهش با حم

با استفاده از اعتبارات پروژه ارتقاي امنیت غذایی 

هاي غالت محور، اجرا ایکاردا  در سیستم –ایران 

وسیله از معاون محترم وزیر در امور شد که بدین

زراعت جناب آقاي مهندس کشاورز، قائم مقام 
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معاونت جناب آقاي دکتر وفابخش، مدیر ملی 

ي دکتر عزیز نیان، دفتر ایکاردا در پروژه جناب آقا

 و دکتر صادقیان و دکتر رضایی انایران جناب آقای

چنین جناب آقاي مهندس سپري معاون محترم هم

بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي 

کردستان و همکاران ایشان در مدیریت جهاد 

  شود.کشاورزي کامیاران تشکر و سپاسگزاري می
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Abstract 

To evaluate genetic diversity of Kabuli chickpea genotypes under rainfed conditions in 

Entezary planting, an experiment was carried out in a randomized complete block design 

with two replications, in innovation platform of Iran-ICARDA Food Security Project located 

in Kamyaran city (Kurdistan province) during the year of 2016-2017. Based on the factor 

analysis, four factors were selected which 85.7 percent of the total variation were explained. 

The first factor was explained 29 percent of variation which include plant height, the first 

pod height, the last pod height and 100 grain weight. The second factor was explained 28.5 

percent of variation which include number of pod per plant, number of seed per plant and 

grain yield. Therefor these two factors used to identify genotypes with high yield and yield 

components and genotypes 3, 4, 14, 15 and 16 were selected as high yield and yield 

component genotypes in Entezari planting. According to the result of cluster analysis based 

on morphological traits, the genotypes were classified into three groups. The genotypes of 

the first and the third clusters in most of agronomic traits and grain yield per plant had high 

average, compared to other clusters and genotypes average. According to the results of 

cluster analysis, we can use from genotypes of the first and the third clusters for producing 

hybrids with early maturity and high grain yield.  

Keywords: Kabuli chickpea, entezary planting, factor analysis, multivariate analysis, cluster 

analysis 
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