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 خالصه 

 
در پروژه هاي تحقيقاتي به زراعي و به نژادي آگاهي از روابط بين صفات مرفولوژيكي و فيزيولوژيكي گياه                   

دو آزمايش جداگانه   ، تعيين اين روابط   به منظور . زراعي با عملكرد اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد        
 رقم نخود سفيد موجود در كلكسيون حبوبات دانشكده كشاورزي دانشگاه             ٤٢٧رقم نخود سياه  و        ٤١٨ روي

هر .  در مزرعه تحقيقاتي دانشكده به صورت طرح سيستماتيك به مرحله اجرا در آمد              ١٣٨١زراعي تهران در سال  
در آزمايش مربوط به نخود سفيد      .  متر كشت گرديد   ٥/٠نمونه بر روي يك خط به طول سه متر با فاصله خطوط              

، ارتفاع گياه ، در اين تحقيق صفات عملكرد دانه     .  همچنين نخود سياه دو شاهد به ازاي هر ده خط كشت گرديد             و
وزن صد دانه و تعداد كل دانه مورد ارزيابي قرار             ، تعداد دانه در بوته    ، تعداد غالف ، تعداد شاخه هاي فرعي  

ي در هر دو آزمايش نخود سفيد و سياه نشان          رگرسيون گام به گام و تجزيه همبستگ      ، نتايج همبستگي ساده  . گرفت
 .   داد كه وزن صد دانه و تعداد كل دانه بيشترين تاثير را بر روي عملكرد دانه داشتند

 
 نخود سفيد، نخود سياه، رگرسيون، همبستگي :واژه هاي كليدي

 
 مقدمه

نخود يكي از مهمترين گياهان خانواده بقوالت است كه              
استه بوده و در جيره غذايي از اهميت          سرشار از پروتئين و نش     

از نظر سطح زير كشت در جهان نخود        ). ٣(زيادي برخوردار است  
ولي در ايران كه يكي     . در بين حبوبات در رده سوم قرار مي گيرد       
در بين انواع حبوبات    ، از خواستگاههاي اين گياه به شمار مي رود      

 اول  چه از نظر سطح زير كشت و چه از نظر توليد در درجه                 
به طوري كه بجز در نواحي مرطوب شمالي در         ، اهميت قرار دارد  

 ).١٢، ١(اكثرنقاط كشور كشت مي گردد 
نخودهاي موجود در ايران داراي تنوع بسيار بااليي از نظر             

با توجه به اهميت مطالعه تنوع        . صفات كيفي و كمي هستند     
ژنتيكي در اصالح گياهان و گسترش روزافزون كشت و توليد              

بررسي تنوع ژنتيكي آن از اهميت زيادي برخوردار              ، خودن
تاكنون مطالعات زيادي در مورد صفات كيفي و كمي           . مي باشد

در جهان و ايران انجام گرفته است كه به برخي از آنها اشاره                 
 .مي شود

با بررسي ژرم پالسم هاي نخود      ) ١٩٩١(اي سر و همكاران     
يفي و كمي به اهميت     در تركيه و اندازه گيري صفات مختلف ك        

صفات وزن هزار دانه و تعداد بذر در غالف جهت افزايش عملكرد            
 واريته نخود   ٤٤٠٩تعداد  ) ١٩٩٣(ساكتي و همكاران    . پي بردند 

 كشور را جمع آوري نموده و با مطالعه صفات           ٩سفيد مربوط به    
 ،در كشورهاي مختلف  ، مرفولوژيكي دريافتند كه تنوع در صفات     

ع در صفات ژرم پالسم هاي نخود در هر كشور              بيشتر از تنو   
 نخود تيپ   ١١٠با مطالعه   ) ١٩٩٥(والديا و همكاران     . مي باشد
همبستگي مثبت و معني داري را بين عملكرد و حجم             ، كابلي

 نمونه نخود تيپهاي     ٥٧٧) ١٣٦٧(گروسي  . بذر بدست آوردند  
، كابلي و دسي را مورد بررسي قرار داد و صفات وزن صد دانه                

طول دوره گلدهي رابه عنوان صفات متمايز       ، عداد دانه در غالف   ت
با بررسي  ) ١٣٧٦(مردي  . كننده دو تيپ از يكديگر ذكر نمود        

عملكرد ، رقم نخود تيپ دسي صفات وزن بذر در غالف              ٤١٨
بيولوژيكي و تعداد كل غالف را به عنوان صفات با بيشترين تأثير            

 .روي عملكرد بذر ذكر نمود

 محمدرضا جهانسوز: مكاتبه كننده
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بررسي صفات مختلف موثر بر عملكرد       ، تحقيقهدف از اين    
نخود سياه و نخود سفيد و شناسايي صفاتي است كه از نظر                 
روشهاي آماري بيشترين تأثير را مي توانند بر روي عملكرد               

باشناسايي اين صفات امكان برنامه ريزي اصالحي        . داشته باشند 
در جهت انتخاب صفات موثر در بهبود عملكرد فراهم خواهد              

شايان  ذكر است كه ارقام بومي نخود بدليل قدمت و                 . شد
سازگاريشان با شرايط نا مساعد محيطي داراي ژنهاي مفيدي            
هستند و از اين ژنها مي توان در برنامه هاي اصالحي استفاده               

 .نمود
 

 مواد و روش ها
 در مزرعه تحقيقاتي      ١٣٨٠-٨١اين مطالعه درسال زراعي     

 ٥٧ درجه و    ٥٠ت جغرافيايي   دانشكده كشاورزي كرج با مختصا    
متر ١٣١٢ دقيقه شرقي و ارتفاع      ٤٨ درجه و    ٣٥دقيقه شمالي و    

بافت خاك از نوع لومي رسي با مواد         . از سطح دريا انجام گرديد    
رقم نخود سياه و     ٤١٨در اين تحقيق     . آلي نسبتا  زياد مي باشد    

 رقم نخود سفيد موجود در كلكسيون حبوبات دانشكده             ٤٢٧
شگاه تهران بطور جداگانه به صورت طرح                كشاورزي دان  

 بذر  ٤٠از هر نمونه تعداد     . سيستماتيك مورد ارزيابي قرار گرفت    
شمارش و براي ضدعفوني و جلوگيري از فساد بذر در داخل               
خاك با قارچ كش مانكوزب و حشره كش ليندين آغشته گرديد            

 . و در پاكتهاي مخصوص بذر قرار داده شد
متر و فواصل    ٣ك خط بطول      هر كرت آزمايش شامل ي      

سانتي متر  ٧بذور به فاصله    .  سانتي متر بود  ٥٠خطوط از يكديگر    
در نخود  .  سانتي متر در روي هر خط كشت گرديدند       ٥و در عمق    

سياه در ازاي هر ده خط نمونه كاشته شده يك خط نخود سياه              
و درنخود سفيد به ازاي هر       ، پيروز و  يك خط نخود سياه كاكا        

ه كاشته شده يك خط نخود سفيد جم و يك خط            ده خط نمون  
همچنين در  . نخود سفيد بيونيچ به عنوان شاهد كشت گرديد         
عمليات تهيه  . ابتدا و انتهاي هر بلوك نيز شاهدها كشت شدند          

تسطيح و ايجاد فارو در مهر ماه سال       ، ديسك، زمين شامل شخم  
در . عمليات كاشت بصورت دستي انجام شد       .  انجام گرفت  ٨٠

هفت ،  روز يكبار   ١٥مزرعه با دور آبياري هر         ، ه داشت مرحل
مرتبه آبياري گرديد و در سه مرحله نيز وجين با دست صورت              

 .گرفت

ارتفاع ، عملكرد كل دانه    : صفات مورد بررسي عبارت بودند از     
، تعداد دانه در بوته    ، تعداد غالف ، تعداد شاخه هاي فرعي  ، گياه

 . وزن صددانه و تعداد كل دانه
تعداد ، تعداد شاخه هاي فرعي  ، ي تعيين صفات ارتفاع گياه    برا

 نمونه بصورت تصادفي از هر خط        ٥، غالف و تعداد دانه در بوته      
قبل از رسيدن كامل و قبل از خشك شدن بوته ها انتخاب شده              
و از سطح خاك بطور كامل برداشت و به آزمايشگاه منتقل                 

وزن صد  ، انههمچنين براي بررسي صفات عملكرد كل د       . گرديد
دانه و تعداد كل دانه تمام بوته هاي باقيمانده در زمين با دقت               

 .برداشت شده و به آزمايشگاه منتقل گرديد
بلوكها به عنوان   ،  به منظور تعيين يكنواختي زمين آزمايشي     

تيمار و شاهدها بطور جداگانه در هر بلوك به عنوان تكرار در                
قرار گرفتند بطوريكه براي    قالب طرح كامال تصادفي مورد تجزيه       

 .عمل تجزيه واريانس صورت گرفت، كليه صفات
، پس از تصحيح صفات بر اساس نتايج تجزيه واريانس               
. همبستگي ساده دو به دو براي كليه صفات محاسبه گرديد              

همچنين به منظور شناسايي صفاتي كه بيشترين رابطه را با               
م استفاده  صفت عملكرد دارند از روش رگرسيون گام به گا              

بطوريكه عملكرد به عنوان متغير وابسته و ساير صفات به          . گرديد
همچنين به  . عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شدند          

تنها صفاتي  (منظور تعيين اثرات مستقيم و غير مستقيم صفات          
از ، با عملكرد ) كه وارد معادله رگرسيون گام به گام شده بودند          

شد تا همبستگي بين صفات به اجزاء       روش تجزيه عليت استفاده     
مستقيم و غير مستقيم تفكيك گرديده و مناسبترين صفات              

 . موثر بر عملكرد تعيين شود
 

 نتايج و بحث
تجزيه واريانس طرح كامال تصادفي نامتعادل براي كليه             
صفات در هر دو نوع نخود سفيد و سياه معني دار بود كه نشان               

براي حذف  . ه آزمايشي بود   دهنده عدم يكنواختي زمين مزرع      
تأثير غير يكنواختي زمين مزرعه آزمايشي مقادير صفات به              

بطوريكه در هر بلوك ضريب        . صورت زير تصحيح گرديدند     
تصحيح از تقسيم ميانگين صفت در داخل بلوك بر ميانگين               

پس از اعمال ضرايب    . همان صفت در كل آزمايش محاسبه شد       
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دي بر روي اعداد تصحيح شده      تصحيح كليه تجزيه هاي آماري بع    
 .صورت گرفت

مقادير ضرايب همبستگي ساده بين صفات مختلف در نخود          
براي اكثر صفات معني دار     ) ٢جدول(و سياه    ) ١جدول(سفيد  
البته مقادير عددي همبستگي هاي معني دار بدست آمده،       . گرديد

براي اكثر صفات مخصوصا  براي نخود سفيد كم مي باشد كه               
معرف همبستگي ژنتيكي بين صفات نباشد و در           ممكن است   

ولي با توجه به    . نتيجه اهميت بيولوژيكي آنها را كاهش مي دهد       
اينكه برخي همبستگي ها در تجزيه ضرايب همبستگي استفاده          
گرديده اند، در آنجا مقادير اثرات مستقيم و غير مستقيم روابط            

 عملكرد  در نخود سفيد صفت   . بين صفات بهتر توجيه خواهد شد     
كل دانه با كليه صفات به جز صفت تعداد شاخه هاي فرعي                 

همچنين تعداد كل   . همبستگي مثبت و معني داري را نشان داد       
دانه نيز با كليه صفات همبستگي معني داري را نشان داد، ولي             

) -٤٢٤/٠(همبستگي اين صفت با صفت وزن صد دانه منفي              
مبستگي منفي و   نيز ه ) ١٣٧٦(مردي و بهرامي احمدي      . بود

معني داري را بين وزن صد دانه و تعداد دانه در بوته گزارش                 
 . نمودند

بيشترين ضرايب همبستگي در نخود سفيد مربوط به صفات         
و همچنين صفات   ) ٩٥١/٠(تعداد دانه در بوته و تعداد غالف           
اين مقادير باال   . بود) ٨٣٦/٠(تعداد كل دانه با عملكرد كل دانه         

 . يكي نيز مورد تاييد مي باشنداز نظر بيولوژ
در نخود سياه صفت عملكرد كل دانه از نظر آماري با كليه              

اگر چه  (صفات همبستگي مثبت و معني داري را نشان داد               
مقادير همبستگي براي برخي صفات از نظر عددي بسيار پايين            

همچنين ضريب همبستگي صفت وزن صد دانه با كليه           ). بودند
 .غير معني دار بود) ٧٥٤/٠(رد صفات بجز صفت عملك

نتايج مربوط به همبستگي ساده بين صفات موثر در عملكرد          
سينك ، )١٩٨٩(با نتايج محققين قبلي از جمله سادهو و مندال          

 ايسر و همكاران   ، )١٩٨٩(سامال و همكاران     ، )١٩٨٩(و سينك 
و بهرامي  )١٣٧٦(مردي  ، )١٩٩٢(داسگوپتا و همكاران    ، )١٩٩١(

 .تا حد زيادي همخواني دارد) ١٣٧٦(احمدي 
نتايج رگرسيون گام به گام براي نخود سياه وسفيد به ترتيب           

درنخود سفيد از ميان صفات      .  آمده است  ٤ و   ٣در جدول هاي   

مورد بررسي صفت تعداد كل دانه اولين صفتي بود كه وارد                 
تغييرات وزن  % ٧٠اين صفت حدود     . معادله رگرسيوني گرديد  

صفت دومي كه وارد      . را توجيه مي نمايد   ) عملكرد(كل دانه    
معادله رگرسيوني شده است صفت وزن صد دانه مي باشد كه              

را توجيه   ) عملكرد(از تغييرات متغير وابسته         % ٢٤حدود   
از تغييرات عملكرد را به     % ٩٤اين دو صفت با همديگر      . مي نمايد

همچنين در نخود سياه به ترتيب          . خود اختصاص مي دهند   
تعداد كل دانه وارد معادله رگرسيوني گام        ،  صد دانه  صفات وزن 

 درصد تغييرات و در مجموع      ٣٩، ٥٦به گام شده اند و به ترتيب       
 .از تغييرات صفت عملكرد را توجيه مي نمايند% ٩٥

 از آنجاييكه تنها صفاتي كه همبستگي بااليي با عملكرد كل          
نرو كم بودن   دانه داشته اند وارد معادله رگرسيون شده اند، از اي         

مقادير همبستگي بين صفات ديگر بيانگر اين است كه اين                
همبستگي ها تنها از نظر آماري به دليل زياد بودن تعداد نمونه             
معني دار مي باشند و از نظر بيولوژيكي احتماال ارتباط معني داري         

در . وجود ندارد ) با مقادير كم همبستگي     (بين اين صفات      
)  ٢ و   ١جداول  (اده نخود سفيدو سياه   حقيقت نتايج همبستگي س   

)  ٤ و   ٣جداول(با نتايج صفاتي كه وارد معادله رگرسيوني شده اند         
نيز با  ) ١٣٧٦(بهرامي احمدي    . تا حد زيادي همخواني دارد      

انجام رگرسيون گام به گام در نخود سفيد دريافت كه به ترتيب             
غالف وزن صد دانه و  تعداد بذر در           ، صفات تعداد غالفهاي پر    

 در حاليكه مردي    . بيشترين رابطه را با عملكرد بذر داشته اند         
صفات وزن بذر در غالف و شاخص برداشت را به عنوان           ) ١٣٧٦(

صفاتي كه به ترتيب درگامهاي اول و دوم وارد معادله رگرسيون            
در كل نتايج رگرسيون گام به گام در        . شده بودند را معرفي نمود    

ي دهد كه دو صفت تعداد كل دانه و         نخود سفيد و سياه نشان م     
از اينرو از   . وزن صد دانه با افزايش عملكرد در ارتباط مي باشند         

آنها مي توان در جهت ايجاد برنامه هاي اصالحي به منظور                
 .افزايش عملكرد بهره برد

در بررسي صفات از طريق تجزيه همبستگي تنها صفاتي كه           
ه رگرسيوني شده بودند    در روش رگرسيون گام به گام وارد معادل       

نتايج تجزيه ضرايب همبستگي براي     . مورد استفاده قرار گرفتند   
 . گزارش شده است٦ و ٥نخودسفيد و سياه به ترتيب در جداول 
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  مقادير ضريب همبستگي بين صفات مختلف در نخود سفيد-١جدول 
تعداد دانه در بوته عملكرد كل دانه وزن صد دانه تعداد كل دانه   طول بوته تعداد شاخه هاي فرعي غالفتعداد 

 طول بوته ــــــ ٢٣٤/٠** ٣٩٦/٠** ٣٣٧/٠** ٢٤٥/٠** ١٣٧/٠* ١٥١/٠**
 تعداد شاخه هاي فرعي  ــــــ ٥٣١/٠** ٥٤٠/٠** ٠٣/٠ -١٦٤/٠** ١٣٤/٠**
 تعداد غالف   ــــــ ٩٥١/٠** ٢٢٦/٠** -١١٤/٠* ٢٩٠/٠**
 عداد دانه در بوتهت    ــــــ ٢٢٥/٠** -١٣٤/٠** ٢٩٠/٠**
 عملكرد كل دانه     ــــــ ١١/٠* ٨٣٦/٠**
 وزن صد دانه      ــــــ -٤٢٤/٠**

 تعداد كل دانه       ــــــ

 .مي باشند% ٥و % ١ به ترتيب معني دار در سطح ** و *
 

  مقادير ضريب همبستگي بين صفات مختلف در نخود سياه-٢جدول 
تعداد دانه در بوته ملكرد كل دانهع وزن صد دانه تعداد كل دانه   طول بوته تعداد شاخه هاي فرعي تعداد غالف

 طول بوته ــــــ ٢٠٣/٠** ٣٩٦/٠** ٣٨٨/٠** ١٧٨/٠** ٠٢/٠ ٣٣٦/٠**
 تعداد شاخه هاي فرعي  ــــــ ٤٣٩/٠** ٤٤٤/٠** ١٣٤/٠** -٠٣/٠ ١٩٨/٠**
 تعداد غالف   ــــــ ٩٧٤/٠** ٢٩٩/٠** -٠٣/٠ ٤٣٨/٠**
 تعداد دانه در بوته    ــــــ ٢٨٤/٠** -٠٣/٠ ٤١٨/٠**
 عملكرد كل دانه     ــــــ ٧٥٤/٠** ٥٥٣/٠**

 وزن صد دانه      ــــــ -١/٠
 تعداد كل دانه       ــــــ

 .مي باشند% ٥و % ١ به ترتيب معني دار در سطح ** و *
 

 سته يامتغير واب( رگرسيون گام به گام صفت عملكرد دانه -٣جدول
Y ( و بقيه صفات)در نخود سياه) متغيرهاي مستقل 

صفت وارد شده به مدل r2 معادله گام
11179 X/Y  ١ )x1(وزن صد دانه  /.٥٦ =+

21 1202118 X/X/Y ++−=  ٢ )X2(تعداد كل دانه  /.٩٥

 
 متغير وابسته يا( رگرسيون گام به گام صفت عملكرد دانه -٤جدول

Y (صفات و بقيه )در نخود سفيد) متغيرهاي مستقل 
صفت وارد شده به مدل r2 معادله گام

1140850 X//Y  ١ )x1(تعداد كل دانه  /.٧٠ =+

21 59170177 X/X/Y ++−=  ٢ )X2(وزن صد دانه  /.٩٤

 
 ءنتايج تجزيه عليت در نخود سفيد نشان داد كه در بين اجزا           

 تعداد كل دانه داراي بيشترين      صفت) وزن كل دانه  (عملكرد دانه   

 در  ءاثر مستقيم اين جز    . بر عملكرد بود   ) ٠٧/١(اثر مستقيم    
 عملكرد حدود دو برابر اثر مستقيم وزن صد دانه                         

عالوه بر اين اثرات غير مستقيم       . بر عملكرد مي باشد  ) ٥٤٤/٠(
نسبتا  باالي صفات بر روي همديگر مخصوصا  اثر غير مستقيم             

) -٤٥٥/٠(عملكرد از طريق تعداد كل دانه          وزن صد دانه بر       
با ) عملكرد(بيانگر عدم وجود رابطه تنگاتنگ بين وزن كل دانه           

در . هر يك از صفات تعداد كل دانه و وزن صد دانه مي باشد                
حقيقت اگر چه تاثير مستقيم صفات بر روي عملكرد باال                  
مي باشد ولي به واسطه منفي و باال بودن تاثير غير مستقيم                

  و  ٨٣٦/٠فات بر يكديگر در نهايت باعث ايجاد همبستگي             ص
 به ترتيب براي تعداد كل دانه و وزن صددانه با صفت                 ١١/٠

 .عملكرد شده است
 تقريبا ) ٨٠٥/٠(در نخود سياه تأثيرمستقيم وزن صد دانه           

بر عملكرد مي باشد   ) ٦٢٥/٠( برابر اثرمستقيم تعداد كل دانه       ٣/١
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٨٠٥/٠

٦٢٥/٠ 

٠٧/١

٥٤٤/٠ 

يت نسبي بيشتر صفات وزن صد دانه        كه اين موضوع بيانگر اهم    
هيچ يك از اثرات     . مي باشد) عملكرد(بر روي وزن كل دانه         

غيرمستقيم معني دار نمي باشند كه بيانگر وجود رابطه تنگاتنگ         
بين عملكرد كل دانه با هر يك از صفات تعداد كل دانه و وزن                 

 .صد دانه مي باشد
 

يم و غيرمستقيم قتـ تجزيه ضرايب همبستگي به اثرات مس٥جدول 
 فيدس  كل دانه در نخودعملكردبراي 

  دانهتعداد كل: ـ صفت۱ 
  اثر مستقيم ٠٧/١**
  اثر غير مستقيم از طريق 
    دانهوزن صدـ  -٢٣٥/٠**
 جمع اثرات ٨٣٦/٠**
  دانهوزن صد: ـ صفت۲ 
  اثر مستقيم ٥٤٤/٠**
  اثر غير مستقيم از طريق 
   ه دانتعداد كلـ  -٤٥٥/٠**

 جمع اثرات ١١/٠*
 اثرات باقيمانده ٢٢/٠

  درصد درصد٥٥ و  و ١١به ترتيب معني دار در سطوح احتمال به ترتيب معني دار در سطوح احتمال     * و  و **
 

يم و غيرمستقيم تقـ تجزيه ضرايب همبستگي به اثرات مس٦جدول 
 سياه  كل دانه در نخودعملكردبراي 

 وزن صد دانه: ـ صفت۱ 
  اثر مستقيم ٨٠٥/٠**
  اثر غير مستقيم از طريق 

   ـ تعداد كل دانه -٠٦/٠
 جمع اثرات ٧٤٩/٠**
 تعداد كل دانه: ـ صفت۲ 
  اثر مستقيم ٦٢٥/٠**
  اثر غير مستقيم از طريق 

   ـ وزن صد دانه -٠٨/٠
 جمع اثرات ٥٥٣/٠**

 اثرات باقيمانده ٢٢٥/٠
  درصد درصد١١ معني دار در سطح احتمال  معني دار در سطح احتمال **

 
 

 
 
 
 

 
 ي تشريح روابط بين ـ دياگرام ضرايب عليت برا۱شكل 

 صفات در نخود سياه
 

 
 
 
 
 
 
 

 اگرام ضرايب عليت براي تشريح روابط بين  دي-٢شكل 
 فيدصفات در نخود س

 
 در كـل نـتايج تجـزيه عليـت در نخـود سفيد و سياه نشان                 در كـل نـتايج تجـزيه عليـت در نخـود سفيد و سياه نشان                
مـي دهـد كـه بـا بهـبود دو صفت تعداد كل دانه و وزن صد دانه                   مـي دهـد كـه بـا بهـبود دو صفت تعداد كل دانه و وزن صد دانه                   

مقاديــر مقاديــر . . ي اســتي اســتامكــان كســب عملكــرد بيشــتر قــابل دسترســامكــان كســب عملكــرد بيشــتر قــابل دسترســ
 اثرات مستقيم و     اثرات مستقيم و    ٢٢ و    و   ١١همبسـتگي سـاده بين صفات در جداول         همبسـتگي سـاده بين صفات در جداول         

نتايج نتايج . . غيرمسـتقيم صـفات بـر روي يكديگـر را تأيـيد مـي نمايد              غيرمسـتقيم صـفات بـر روي يكديگـر را تأيـيد مـي نمايد              
تجـزيه عليـت محققين ديگر متنوع مي باشد چنانچه داسگوپتا و            تجـزيه عليـت محققين ديگر متنوع مي باشد چنانچه داسگوپتا و            

بـا انجـام تجـزيه همبسـتگي در نخـود نشان         بـا انجـام تجـزيه همبسـتگي در نخـود نشان         ) ) ١٩٩٢١٩٩٢((همكـاران   همكـاران   
تعداد بذر در گياه و وزن      تعداد بذر در گياه و وزن      ، ، اهاهدادنـد كـه صفات تعداد غالف در گي        دادنـد كـه صفات تعداد غالف در گي        

. . صـد دانـه بيشـترين اثـر مسـتقيم را بـر روي عملكرد داشته اند                صـد دانـه بيشـترين اثـر مسـتقيم را بـر روي عملكرد داشته اند                
نيز اثر مستقيم وزن صد     نيز اثر مستقيم وزن صد     ) ) ١٩٨٩١٩٨٩((همچنيـن سـينگ و همكـاران        همچنيـن سـينگ و همكـاران        

دانـه و تعداد بذر در غالف را روي عملكرد بذر بسيار باال گزارش              دانـه و تعداد بذر در غالف را روي عملكرد بذر بسيار باال گزارش              
ــد ــدنمودن ــتاو   . . نمودن ــريو اس ــو و س ــيكه رائ ــتاو   در حال ــريو اس ــو و س ــيكه رائ ــزيه ) ) ١٩٩٥١٩٩٥((در حال ــزيه در تج در تج

د صفت ارتفاع را به عنوان بهترين صفت در نخود          د صفت ارتفاع را به عنوان بهترين صفت در نخود          همبسـتگي خو  همبسـتگي خو  
 ..ذكر نمودندذكر نمودند
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SUMMARY 

 
In order to determine relationships between morphological traits as well as to 

determine the most important characters affecting seed yield in white and black 
chickpea, two separate field experiments were conducted in 2002 at the Experimental 
Station of Agricultural College of Tehran University. The entries were planted in rows 
of 3m length with 0.5m space between rows. Two white and two black chickpea 
varieties were planted after every 10 rows as a check in white and black chickpea 
experiments respectively. The studied characters were: total seed yield, plant height, 
number of secondary branches, number of pods, number of seeds per plant, 100 seed 
weight and number of total seeds. The results of simple correlation, stepwise regression 
and path analysis in either experiment showed the 100 seed weight and number of total 
seeds had the greatest effect on seed yield, respectively.    

 
Key words: White chickpea, Black chickpea, Regression, Correlation. 


