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  چكيده

  
م سرارود كرمانشاه به يقات دينت تحق در معاو1388 تا 1385 يش در سالهاين آزمايا

ك متأثر از ي از صفات مرفولوژيك و شماري صفات فنولوژي عمل ژن براهن نحوييمنظور تع
 و ILC588 ،ICCV2پ آرمان، هاشم، يپنج ژنوت. دي انجام گرديپ كابلي در نخود تيخشك

ILC3279به  انتخاب، و ن قرار داشتندي باال و پائيها  كه از نظر صفات مورد نظر در كران
حاصل از  (P1, P2, F1, F2, BC1, BC2)شش نسل .  داده شدنديم با هم تالقي مستقصورت
 يابيم مورد ارزيط دي با سه تكرار در شراي كامل تصادفيها  در قالب طرح بلوكيهر تالق

، ارتفاع بوته، وزن صد دانه، تعداد يدگي، روز تا رسيگلده% 50صفات روز تا . قرار گرفتند
 يها نسل يبرا.  قرار گرفتيريگ ه، تعداد غالف و عملكرد دانه در بوته مورد اندازهيخه اولشا

P1, P2  وF1 15 ،يها نسل بوته BC1  وBC2 30نسل ي بوته و برا F2 60 بوته در هر تكرار 
 جهت برآورد آثار ژن با ها نسلن يانگيه ميتجز.  قرار گرفتيابي تمام صفات مورد ارزيبرا

صورت  ها ي همه صفات و در همه تالقيئر برااسكو كاي و ياس وزنيز آزمون مقاستفاده ا
 ي برابه جز( اغلب صفات يت براي غالب-يشي افزايئر مدل ساده سه پارامتراسكو كاي. گرفت

در ) ها ي از تالقيه در بوته و وزن صد دانه در تعداديصفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه اول
ن صفات ي در توارث اير اللي از حضور اثرات متقابل غي شد كه حاكدار يها معن يشتر تالقيب

 ي هر صفت در هر تالقين مدل برايافت و بهتري برازش يسپس مدل شش پارامتر. است
، تعداد غالف و يدگي، تعداد روز تا رسيگلده% 50 صفات تعداد روز تا يبرا. ديانتخاب گرد

، مقدار [h]تيو غالب [d]يشي افزايكياثرات ژنتدار شدن  يرغم معن يعملكرد دانه در بوته عل
 يشيسه با اثرات افزاي در مقا[l]تيت در غالبيت و حضور اثر متقابل غالبي اثر غالبيار بااليبس

لذا . ن صفات استيده ايچي و توارث پيشيافزا ري غيكيشتر اثرات ژنتيت بي از اهميحاك
اما در رابطه با صفات . ز نخواهد بوديت آمين صفات موفقي ايه براي اوليها نسلانتخاب در 

 نقش يشي افزايكيه در بوته و وزن صد دانه اثرات ژنتيارتفاع بوته، تعداد شاخه اول
ن صفات ي ايه براي اوليها نسل لحاظ انتخاب در به اين. كنند يفا مي را ايتر پررنگ

 يگلده% 50 تا  همچون تعداد روزي صفاتيت براي اثر غالبيعالمت منف. دواركننده استيام
 صفات يس فقط برايزان هتروزيم.  والد زودرس استي نتاج بسويت نسبيدهندة غالب نشان

  . دار بود يه، غالف و عملكرد دانه در بوته معنيتعداد شاخه اول
  

  ،ي، مقاومت به خشكها نسلن يانگيه ميت، تجزي، اثرات غالبيشي اثرات افزا:هاي كليديواژه
  .نخود                        
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  مقدمه
د در مناطق خشك ي عامل محدود كننده توليخشك

 از ياريمه خشك جهان است كه كشت و كار بسيو ن
ر قرار داده ين مناطق تحت تأثي را در ايمحصوالت زراع

 ييد مواد غذاي نظام توليد جدياست و عالوه بر تهد
 ي مناسب كشت در راستاي الگوهايجهان، مانع اجرا

. ن مناطق استيدار در اي پاي توسعه كشاورزيهاهبرنام
ر ين سطح زيشترين حبوبات در كشور، نخود با بيدر ب

ن يهمچن. شتر برخوردار استيت بيد و اهميكشت از تول
 با يشتري بيگر حبوبات، سازگارينخود نسبت به د

 يها تي كشور داشته و با توجه به محدوديميط اقليشرا
 يتواند بخش ي، ميواني حيها نين پروتئيموجود در تأم

نخود . دين نماياز كشور را تأمين مورد ني از پروتئيبزرگ
ران به خود ير كشت حبوبات را در اي درصد سطح ز64

ران ير كشت نخود در ايسطح ز. اختصاص داده است
 يباشد كه پس از كشورها ي هكتار م000/700حدود 

ود ه رتبه چهارم را به خيهندوستان، پاكستان و ترك
طبق آمار . (Sabaghpour, 2003) اختصاص داده است

ا ير كشت نخود در دنيسطح ز FAO (2007) منتشره از
د ساالنه نخود يون هكتار بوده و كل توليلي م10بالغ بر
 پنجاه كشور عمده .باشد يون تن ميلي م8/8حدود 
 خشك و ي در نواحيكننده نخود در جهان همگ كشت

ر ي كشور، سطح ز18ها در خشك واقع هستند و تن مهين
 90 بالغ بر. باشد ي هزار هكتار م20ش از يكشت نخود ب

م ير كشت نخود در جهان به صورت ديدرصد سطح ز
 مواجه يبوده و در اواخر فصل رشد با تنش خشك

متوسط عملكرد . (Kumar & Abbo, 2001) گردد يم
باَ يلوگرم در هكتار است كه تقري ك385ران ينخود در ا

د يكاهش شد.  استيد جهانين توليانگيز نصف مكمتر ا
ل عدم وجود ارقام مقاوم به يران به دليعملكرد نخود در ا

 ,Sabaghpour)  باالستيل عملكردي با پتانسيخشك

 يژه كه فنولوژي وي با سازگارييته هايوجود وار. (2003
افته است و ي تطابق يي مطلوب آب و هوايآنها با دوره ها
 از ي الزم در مقابل كاهش عملكرد ناشيكياز مقاومت ژنت

ش و يتواند موجب افزا يتنش برخوردار هستند، م
. (Srivastava, 1987) شتر عملكرد گرددي بيداريپا
 يها سمي از مكاني مقابله با خشكياهان مختلف برايگ

 و يسم زودرسيان مكانين مياز ا. رنديگ ي بهره ميمختلف

 ي تحمل به خشكيسم براين مكاني مهمتريفرار از خشك
 .(Anbessa et al., 2006) گردد يدر نخود محسوب م

سم الزم است از توارث صفات ين مكاني اي بررسيبرا
 اطالعات يدگي و رسي همچون تعداد روز تا گلدهيمهم
 يها روش. (Toker et al., 2007)  در دسترس باشديكاف

از .  وجود داردي صفات كميكيه ژنتي تجزي برايمتعدد
 از يكي ها نسلن يانگيه مي تجزها روشن ياان يم

ن روش بر يچون ا. باشد يار مناسب مي بسيها روش
 يه تالقيگر مانند تجزي ارائه شده ديها روشخالف اكثر 

ون نتاج ـ والد قادر به برآورد اثرات يالل و رگرسيد
ن يا. (Baghizade et al., 2004) باشد يز مي نيستاز ياپ

ك يل ي كه تشكي مختلفيها نسلروش با استفاده از 
 يها ن ارزشيدهند اقدام به تخم يمجموعه خانواده را م

 & Iqbal. ندينما ي ميكيانس ژنتيا اجزاء واري و يكيژنت

Nadim (2003)را براي ها نسل تجزيه ميانگين ش رو 
 چند محوري در گياه يها عملكرد دانه و تعداد شاخه
  . پنبه مورد بررسي قرار دادند

Sharmila et al. (2007)ها نسلن يانگيه مي از تجز 
زان اثرات ژن در رابطه با يعت و مي مطالعه طبيبرا

 آن در كنجد با شش نسل يها عملكرد دانه و مؤلفه
ن نسل ها حضور اثرات يانگيه ميتجز. استفاده نمودند

ن مطالعه يا.  را نشان داديستازيت و اپي، غالبيشيافزا
 را يشير افزاي و غيشي افزايكي اثرات ژنتيت هر دوياهم

 در كنجد آشكار يدر مورد همه صفات مورد بررس
ن يانگي مهيتجز Adeyanju & Ishiyaku (2007) .ساخت
ن توارث يي تعيبرا  را با استفاده از شش نسلها نسل

.  بكار بردنديط گلخانه اي در گاودانه تحت شرايزودرس
 به صورت يق نشان داد كه زودرسين تحقيج اينتا
 يت براي غالب-يشيشود و مدل افزا يك كنترل ميژنت يپل
  .كند يت نمين صفت كفايا

 Stoddard et al. (2006) يها كيتحت عنوان تكن 
 غيرزنده در يها سلكسيون و منابع مقاومت به تنش

حبوبات به بيان صفات مرتبط با خشكي پرداخته و بيان 
دارند كه زودرسي در نخود يكي از عوامل اصلي  يم

  . مقاومت به خشكي است
(2006) Anbessa et al.ن يانگيه مي با استفاده از تجز

 ي دو ژن بزرگ اثر را در توارث صفت روز تا گلدهها نسل
 يق تالقيتوان از طر يگزارش نمودند آنها معتقدند كه م
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شاوندان ي و خوي بوميها ن صفت را از تودهي ايبرگشت
  . منتقل نمودي به نخود زراعيوحش
 (1993) Singh et al.  ها نسلروش تجزيه ميانگين 

را براي تجزيه و تحليل اثرات ژن براي عملكرد در نخود 
استفاده كردند و گزارش نمودند كه اثرات افزايشي و 
غيرافزايشي براي صفات تعداد روز تا گلدهي، تعداد 

ها در بوته و عملكرد   اوليه و ثانويه، تعداد غالفيها شاخه
  . دنددانه موثر بو

 (2000) Girase & Deshmukh  روش تجزيه
 را جهت ارزيابي عمل ژن براي عملكرد و ها نسلميانگين 

اجزاء آن در نخود انجام دادند و گزارش نمودند كه در 
اكثر صفات اثرات افزايشي و غير افزايشي دخالت دارد و 

  . باشد يعملكرد دانه تحت كنترل اثر غالبيت م
(1990) Kidambi et al. براي ارزيابي صفات زراعي 

 استفاده نمودند ها نسلدر نخود از روش تجزيه ميانگين 
 غالبيت براي - و نشان دادند كه مدل ساده افزايشي

د در ينما يت مي اوليه و ارتفاع بوته كفايها تعداد شاخه
% 50  ثانويه، تعداد روز تايها حاليكه براي تعداد شاخه

ي وجود اثرات متقابل را گلدهي و تعداد روز تا رسيدگ
   .گزارش كردند

Kashiwagi et al. (2006)ن يانگيه ميق تجزي طرز ا
 توارث ي با استفاده از شش نسل حاصل از دو تالقها نسل

شه و بوته در نخود را مورد مطالعه يصفات مرتبط با ر
 اثر يقرار دادند و نشان دادند كه در هر دو تالق

 نقش [i]يشي افزا× يشياو اثر متقابل افز [d]يشيافزا
ل يشه از قبي را در كنترل صفات مرتبط با ريمهمتر

 . كنند يفا ميشه ايحجم و وزن خشك ر

(2008) Biçer & Şakar الل  يه ديق تجزياز طر
 از صفات ي و شماريتوارث تعداد روز تا گلده

 مورد F2 يها تي در نخود را در جمعيكيمورفولوژ
 روز تا يت براي و غالبيشيزااثرات اف. مطالعه قرار دادند

  .دار بودند يار معني و وزن صد دانه بسيگلده
 رانير كشت نخود در اي هكتار سطح ز000/700از 
ش از يم بوده و بيط دي هكتار آن در شرا000/650 حدود

 كم باران يها ر كشت در استانين سطح زي از ايمين
كه  يكرمانشاه، لرستان و كردستان قرار دارد طور

 اواخر فصل رشد عملكرد را به كمتر از نصف يخشك
ن موارد ضرورت يا.  آن كاهش داده استين جهانيانگيم

 در نخود را هر چه يمطالعه توارث صفات مرتبط با خشك
 اطالعات يك برنامه اصالحيدر . كنند يان ميشتر نمايب

ت فراوان است و دانش يدر باره نحوه عمل ژن حائز اهم
 به ي اصالحيها نه در انجام برنامهين زمياصالحگران در ا

 ين بررسيلذا هدف از ا. دينما ي ميآنها كمك فراوان
 مهم، يها بر نحوه توارث صفات كم  آثار ژنييشناسا

ه يق روش تجزي در نخود از طريمرتبط با تحمل خشك
  .باشد ي مها نسلن يانگيم

  
  ها روشمواد و 

 بخش حبوبات يقاتيش در مزرعه تحقين آزمايا
 در 85-88 ي سالهايم سرارود طيقات دينت تحقمعاو

 ICCV2پنج ژنوتيپ . ديشهرستان كرمانشاه اجرا گرد
ررس و يد( ILC3279، )يزودرس و مقاوم به خشك(

زورس و مقاوم به ( ILC588، )يحساس به خشك
 و آرمان) يررس و حساس به خشكيد(، هاشم )يخشك

 مي مسقبه صورت) يرس و نسبتاَ حساس به خشك انيم(
ر يها به شرح ز يب تالقيترت.  داده شدنديگر تالقيبا همد

 دوم ي، تالق(ILC3279×ILC588)  اوليتالق. بود
)ILC588 × سوم ي، تالق)هاشم (ILC3279×ICCV2) ،

 هاي پنجم، تالقي) هاشم ×ICCV2(تالقي چهارم 
 ،(ICCV2 × ILC588)، تالقي ششم ) هاشم× آرمان(

× آرمان (و تالقي هشتم  ICCV2)× آرمان ( هفتم تالقي
.(ILC3297 ارقام مورد استفاده در اين تحقيق طوري در 

 در نقطه ي صفات مورد بررسينظر گرفته شدند كه برا
 از يكي كه، اگر ي معنبه اين. گر باشنديمقابل همد

نه باشد ي كميگرينه بود ديشيك صفت بي ين برايوالد
در . افتيق دست يتا بتوان به اهداف ذكر شده در تحق

جاد ي اي مورد اشاره برايها پيسال اول آزمايش ژنوت
. گيري شركت داده شدند  دورگيها  در بلوكF1نسل 

 يها نسل آوردن به دستدر سال دوم آزمايش جهت 
BC1و BC2هر تالقي، نسل ي برا F1 هر تالقي به عنوان 

در . دهنده با والدين مربوطه تالقي داده شدوالد گرده
 P1, P2, F1, F2 نسل 6با استفاده از سال سوم آزمايش 

BC2, BC1 در قالب طرح ها نسل تجزيه ميانگين 
 كامل تصادفي با استفاده از مدل شش يها بلوك

 يها نسل. دي انجام گردHayman (1958)پارامتري 
 كامل يها  در قالب طرح بلوكيحاصل از هر تالق
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 مورد يها نسل يابيارز.  با سه تكرار كشت شدنديتصادف
 صورت ياريم و بدون انجام آبيط دي تحت شرايبررس

 و يومي فوزاري پژمردگيماري از بيريشگي پيبرا. گرفت
ل يكش بنوم، بذور قبل از كشت با قارچيزدگبرق

  الزم شامل سلهي زراعيهامراقبت.  شدنديضدعفون
س يوتي هرز و مبارزه با الرو هليهان علفي، وجيشكن

 يها يريگاندازه. ديم گردنخود در طول فصل كشت انجا
 و ارقام F1 بدون تفرق شامل نسل يها نسل يصفات برا

 ي، برا) بوته در هر تكرار15( بوته 45 ي بر رويوالد
 بوته و 60 ي بر روي در هر تكرار و در هر تالقF2نسل 

 در هر تكرار BC2 و BC1 ي برگشتي تالقيها نسل يبرا
 انجام يادف تصبه صورت بوته 30 ي بر رويو هر تالق

% 50 شامل تعداد روز تا يريگصفات مورد اندازه. گرفت
ه، ي اوليها، ارتفاع بوته، شاخهيدگي، روز تا رسيگلده

وزن صد دانه، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه و عملكرد 
نان از نرمال بودن يپس از حصول اطم. دانه در بوته بود

م آزمون نرمال ها با انجا انسيداده ها و متجانس بودن وار
 يق برنامه آماريبودن داده و تست بارتلت از طر

Minitabشده يريگ  اندازهيها  كه تعداد بوتهيي، از آنجا 
 هر نسل يها  مختلف متفاوت بود، لذا دادهيها نسل يبرا

ار درون آن نسل كه به عنوان وزن يدر عكس انحراف مع
انس يه واريد سپس تجزيدر نظر گرفته شد ضرب گرد

سه ي و مقاي كامل تصادفيهاه طرح بلوكي بر پاينوز
 دانكن يا به روش آزمون چند دامنهي وزنيهانيانگيم

 SAS افزار با استفاده از نرم %5و  %1در سطح احتمال 
  براي كليه صفات موردها نسلپس از آنكه . انجام گرديد

ن يدار ب يگرفتند و تفاوت معنانس قرار يه واريتجز
  .دي انجام گردها نسلن يانگيه مي مشاهده شد تجزها نسل

  با استفاده ازها نسلبر اين اساس تجزيه ميانگين 
 هاي حاصل بر روي دادهMather & Jinks (1982)روش 

  با استفاده ازBC2 , BC1, F2, F1, P2, P1 از شش نسل
  :ر انجام گرفتيمدل ز

ljihdmY 22 2 βαβαβα +++++=  
  

  ميانگين همهm ميانگين يك نسل، Yدر اين فرمول 
 ]h[ مجموع اثرات افزايشي، ]d[ در يك تالقي، ها نسل

  مجموع اثرات متقابل بين آثار]i[مجموع اثرات غالبيت، 
  مجموع اثرات متقابل بين آثار افزايشي و]j[افزايشي، 

، α ،β  ر غالبيت، مجموع اثرات متقابل بين آثا]l[غالبيت، 
2α، βα2 ،2β يكي ژنتي پارامترهايهاحاصلضرب 
  . باشد يم

 Mather & Jinks (1982)ضرايب اجزاء ژنتيكي از 
  روش استاندارد شامل تخمين آثار ژني.گرفته شده است

 هاي قابل دسترس است كه بهاز ميانگين انواع ميانگين
 مشاهده شده با يها نسلن يانگيسه ميله مقايوس
كه از شش پارامتر فوق برآورد (  مورد انتظاريها نيانگيم

ا كمتر با ي ي شش پارامتريهابرآورد. انجام گرفت) شدند
چون تعداد  . آمدبه دست ياستفاده از حداقل مربعات وزن

ها در هر نسل متفاوت بودند با استفاده از انسيافراد و وار
 استاندارد محاسبه و ين عكس مربع خطايانگيهر م

ن يدر ا. (Ghanadha, 1999)  انجام گرفتيه وزنيجزت
مطالعه هر شش نسل با دو، سه، چهار، پنج و شش 

به پارامتر امتحان شدند تا مشاهده شود كدام مدل 
. ديه نمايها را توجنيانگيتواند م ين مدل مي بهترعنوان

 برازش با استفاده از آزمون ييكوي نبه وسيلهها  تمام مدل
 مورد يك درجه آزاديچهار، سه، دو و اسكوئر با  يكا
 ,Allard, 1960; Mather & Jinks) سه قرار گرفتنديمقا

به  مربوطه يهاسيعكس و ضرب كردن ماتر. (1982
  . تب انجام گرفت يني ميافزار آمار  نرموسيله
  

  يجنتا
  يگلده% 50تعداد روز تا 

گلدهي در % 50 براي صفت روز تا ها نسلتفاوت بين 
دار شد معني% 1ها در سطح احتمال تمام تالقي

 از نظر صفت مذكور ها نسلاز اين رو ميانگين ). 1جدول(
  براي روز تاF1ميانگين نسل . مورد مقايسه قرار گرفت

اين . ها را داشتگلدهي حد واسط والدين تالقي% 50
دهنده عدم وجود غالبيت كامل و هتروزيس نشان
بررسي ). 2ل جدو( دار در مورد اين صفت است معني

 در اين F2 نشان داد كه نسل F2هاي نسل ميانگين داده
گلدهي تمايل به % 50هشت تالقي براي صفت روز تا 

 والد زودرس دارد و در مقايسه با والد ديررس به شدت از
برآوردهاي . گلدهي كاسته شده است% 50تعداد روز تا 

ئر و اسكو كايآثار ژن همراه با آزمون مقياس وزني، 
 دليله ب.  آمده است3  در جدول]h/d [رجه غالبيتد

 براي مدل سه پارامتري در (χ2) دودار شدن كي معني
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  غالبيت -ها مشخص گرديد كه مدل افزايشيتمام تالقي
[m]) ،]d[ و ]h[( گلدهي مناسب% 50 براي صفت روز تا 

 صفت يلذا برا.  وجود داردير اللينبوده و آثار متقابل غ
 برازش شد و از ي مدل شش پارامتريلدهگ % 50روز تا

بين مدلهاي ممكن مدلي انتخاب شد كه تمامي 
يا بيشترين (دار شده باشد پارامترها در آن مدل معني

و نيز كفايت مدل با ) دار داشته باشدتعداد پارامتر معني
در . ئر تاييد شوداسكو كايدار شدن آزمون غيرمعني

 مدل براي توارث بهترين (ILC3279×ILC588)تالقي 
  پارامتري بود كه اجزاء اين مدل4اين صفت مدل 
 [h] ، اثر غالبيت[d] ، اثر افزايشي[m] عبارتند از ميانگين

 tآزمون . [i] ستازي از نوع افزايشي در افزايشيو اثر اپي
دهنده اهميت دار شد كه نشانبراي تمام اين اجزاء معني

 در تالقي. ستاين اجزاء در كنترل توارث اين صفت ا
 (ILC3279×ICCV2)و سوم )  هاشم ×ILC588(دوم 

 ، اثر غالبيت[m] مدل پنج پارامتري با اجزاء ميانگين
[h]، اثر افزايشي [d]اثر متقابل افزايشي در افزايشي ، [i] 

 بهترين مدل براي [j] متقابل افزايشي در غالبيت و آثار
ن يجزء ا 5 هر يبرا t آزمون. ن صفت بودي توارث اتوجيه
  . دار شدمعنيمدل 

متقابل افزايشي   و اثر[d]عالمت مخالف اثر افزايشي 
ت متضاد اثر ي ماه در تالقي دوم نمايانگر[i] در افزايشي
 دهنده نشانن يهمچن. ن صفت استي ايمتقابل برا

ن ي در كنترل ايشي افزايكي اثرات ژنتيگ ت كاهندهيخاص
دار ير معني غ[h] تي سوم اثر غالبيدر تالق. صفت است

دار ممكن است بواسطه يرمعنيت غيبود، مشاهده اثر غالب
 نامتقارن باشد كه يت دو جهته با اثرات ژنيحضور غالب

 يعالمت منف. دار استيس معنيجه آن فقدان هتروزينت
دهد كه ژن  ي نشان م[j] تي در غالبيشياثر متقابل افزا
 چهارم مدل يدر تالق. نده مغلوب هستنديها با اثرات افزا

، اثر [d] يشي، اثر افزا[m] نيانگي شامل اثر مي پارامتر4
ن ي بهتر[j] تي در غاالبيشي و اثر متقابل افزا[h] تيغالب

ت در ياثر غالب. ن صفت استيه توارث اي توجيمدل برا
 بودن اثر يمنف. دار بوديرمعني و غي منفين تالقيا

 يودرس زيت خالص براي غالبدهنده نشان [h]ت يغالب
 انتخاب يها ندين مؤلفه ممكن است در طول فرايا. است

 ×آرمان(پنجم  يهايدر تالق. رديمورد استفاده قرار گ
 مدل پنج پارامتري (ICCV2 × ILC588)و ششم ) هاشم

، [h] ، اثر غالبيت[d] ، اثر افزايشي[m]  ميانگينبا اجزاء
البيت  و آثار متقابل غ[i] آثار متقابل افزايشي در افزايشي

 بهترين مدل براي توارث اين صفت [l] در غالبيت
. دار شد براي همه اين اجزاء معنيtآزمون . شناخته شد

غالبيت در   و اثر متقابل[h]عالمت مخالف اثر غالبيت 
 حضور اپي دهنده نشان در هر دو تالقي [l] غالبيت

اين شكل از اپي ستازي با . ستازي از نوع دوگانه است
ي بعد از آن سبب ها نسل و F2در نسل كاهش تنوع 

همچنين عالمت . گردد اختالل در فرايند انتخاب مي
مخالف اثر افزايشي و اثر متقابل افزايشي در افزايشي در 
تالقي ششم نمايانگر ماهيت متضاد اثر متقابل براي اين 

 ICCV2)× آرمان (هاي هفتم در مورد تالقي. صفت است
ئر در اسكو كاي آزمون ILC3297)× آرمان (و هشتم 

 ي شش پارامتردار بود و فقط در مدلتمامي مدلها معني
ت مدل شش يدار بود كه در نهاي معني ژنياثرها

ن امر با توجه ين صفت انتخاب شد كه اي اي برايپارامتر
در هر . ه استين صفت قابل توجيك بودن ايژنتيبه پل
 [h] تي هفتم و هشتم عالمت اثر غالبيهاي تالقيدو

  .  است[l] تيت در غالبيمخالف عالمت اثر متقابل غالب
 يت برخيدهد كه غالب ي نشان م[l] يعالمت منف

در . باشد ي در جهت كاهش اندازه صفت مي ژنيها مكان
 مخالف عالمت [d] يشيز عالمت اثر افزاي هفتم نيتالق

 يهامدل.  است[i] يشي در افزايشياثر متقابل افزا
ر هر ين صفت از تاثي ايها برا يمام تالقافته در تيبرازش 

ن ي در كنترل ايشيرافزاي و غيشي افزايكي اجزاء ژنتيدو
  بر طبق انحراف[h/d]ت يدرجه غالب. ت دارنديصفت حكا

F1دي برآورد گردي هر تالقين براين والديانگي از م .
 مفهوم به اين (h/d < +1 >0)ن نسبت يمثبت بودن ا
ررس رخ داده يرف والد دطه  بيت نسبياست كه غالب

 (h/d < 0 >1-)نسبت ن ي بودن ايكه منف يدر حال. است
 والد زودرس رخ به طرف دهد كه غالبيت نسبينشان مي
- نشان-1 كوچكتر از و+ 1مقادير بزرگتر از . داده است

. باشد ي مي ژنيها ت در مكانيدهنده وجود فوق غالب
رفنظر از  صي صفت گلدهي برا]h/d[ت يمقدار درجه غالب

 اول، پنجم، ششم، هفتم و يهايعالمت آن در تالق
 يدهنده فوق غلبه برا ك بوده كه نشانيشتر از يهشتم ب

ن صفت در ي در مورد ا]h/d[عالمت . ن صفت استيا
  .  بودي منف7 و 6 و 4و  2 يتالق
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  يدگيتعداد روز تا رس
 در يدگي صفت روز تا رسي برايانس وزنيه واريتجز

 دار شديمعن% 1ا در سطح احتمال هيتمام تالق
 به روش ين وزنيانگيسه مين و مقايانگيم). 1جدول(

هاي مختلف نشان داد اي دانكن براي تالقيچند دامنه
 به سمت والد ديررس و F1ها نسل كه در بيشتر تالقي

). 2جدول(  به سمت والد زودرس تمايل دارندF2نسل 
اسكوئر  وزني و كايبرآورد آثار ژن همراه با آزمون مقياس 

ها نشان داد كه مدل ساده سه پارامتري براي تمام تالقي
 غالبيت مدل مناسبي براي توجيه توارث اين -افزايشي

اللي وجود  لذا اثرات متقابل غير). 3جدول( صفت نيست
 و تالقي (ILC3279×ILC588)در تالقي اول . دارد

يل دله مدل پنج پارامتري ب) ILC3279 ×آرمان (هشتم 
براي  ئر مربوطه بهترين مدلاسكو كايدار نشدن معني

در اين دو تالقي . توجيه توارث اين صفت شناخته شد
، [d]، اثر افزايشي [m]اثر ميانگين : اجزاء مدل عبارتند از

 و [i]، اثرات متقابل افزايشي در افزايشي [h]اثر غالبيت 
 تمام  برايtآزمون  .[j]اثرات متقابل افزايشي در غالبيت 
دار شد كه معني% 1اين اجزاء در سطح احتمال 

دهنده اهميت اين اجزاء در كنترل توارث اين صفت  نشان
مدل انتخابي براي اين صفت در تالقي چهارم . است

)ICCV2× پارامتري است با اين 5نيز مدل )  هاشم 
 تفاوت كه در اين تالقي اثرات متقابل غالبيت در غالبيت

[l]شي در غالبيت به جاي افزاي [j]وارد مدل شده است  .
صفت روز تا  ئر براياسكو كايها آزمون در ساير تالقي

دار بود كه در نهايت رسيدگي در تمامي مدلها معني
، 3، 2هاي  مدل شش پارامتري براي اين صفت در تالقي

  .  انتخاب شد7و  6، 5
هايي   در تمام تالقي[l] و [h]عالمت مخالف اثرات 

ستازي  حضور اپيدهنده نشاناند  جزاء وارد شدهكه اين ا
 [l]عالمت منفي . از نوع دوگانه در توارث اين صفت است

ها براي صفت تعداد روز تا رسيدگي نشان در تمام تالقي
هاي ژني در جهت دهد كه غالبيت برخي مكان مي

هر چند مقدار اثر افزايشي . باشد كاهش اندازه صفت مي
[d] دار ها معنيبراي تمام تالقي% 1 در سطح احتمال

 به مراتب [h]شده است اما در مقايسه با اثر غالبيت 
تواند حاكي از نقش مهمتر اين نتيجه مي. كمتر است

. اثرات ژنتيكي غير افزايشي در كنترل اين صفت باشد

براي اين صفت تحت تاثير شرايط  بنابراين گزينش
 قابل تثبيت ي اوليه بعد از تالقيها نسلخودگشني در 

عالمت منفي اثرات متقابل افزايشي در غالبيت . باشدنمي
[j]گي   خاصيت كاهندهدهنده نشانها  در بيشتر تالقي

عالمت . اثرات ژنتيكي افزايشي براي اين صفت است
دهنده   نشان7  و6، 2 در تالقي هاي ]i[ و ]d[مخالف 

در . ماهيت متضاد اثرات متقابل براي اين صفت است
 تمام اجزاي مدل شش 7و  6، 5، 3، 2هاي قيتال

دار گرديده است در اين شرايط درجه پارامتري معني
توان نيكوئي   لذا نمي. صفر است2χ (df: 6-6=0)آزادي 

برازش مدل را تست كرد در اين حالت ممكن است 
اثرات متقابل سه گانه وجود داشته باشد كه تنها با 

مقدار . ر قابل آزمون استشتي بيها نسل استفاده از تعداد
ن ي ايصرفنظر از عالمت آن برا [h/d]ت يدرجه غالب

دهنده ك بود كه نشانيها بزرگتر از يصفت در تمام تالق
 در كنترل يشيت نسبت به جزء افزايت جزء غالبياهم

 يهاي در تالقيكيانس ژنتياجزاء وار. باشد ين صفت ميا
  .مختلف برآورد شده است

   ارتفاع بوته
 براي صفت ارتفاع بوته در ها نسلنگين مربعات ميا

 دار شدمعني% 1ها در سطح احتمال تمام تالقي
تجزيه ميانگين وزني به روش دانكن در ). 1جدول(

 ها نسلداري را بين هاي مختلف نيز اختالف معنيتالقي
ميانگين ). 2جدول ( از لحاظ صفت ارتفاع بوته نشان داد

 ها بيشتر از در اكثر تالقيF1ل ارتفاع بوته براي نتاج نس
دهد كه يجه نشان مين نتين است اين والديانگيم

 يها نسلن يانگيم.  غالب استي بر پاكوتاهيپابلند
 ,P1 به ترتيب مشابه والدين BC1, BC2برگشتي  يتالق

P2كه ميانگين نسل  حالي  است، درF2 در بيشتر 
آثار ژن برآورد . ها كمتر از ميانگين والدين استتالقي

اسكوئر براي همراه با آزمون مقياس وزني و كاي
در تالقي اول .  آمده است3مختلف در جدول  هاي تالقي

ئر براي مدل ساده اسكو كايدار شدن معني و دوم عدم
 )]h[ و ]m)، ]d غالبيت -افزايشي سه پارامتري

دهنده كفايت اين مدل در توجيه توارث صفت  نشان
 براي هر سه مؤلفه اين مدل t ونآزم. ارتفاع بوته است

m) ،]d[ و ]h[(دار شد ولي در تالقي تالقي اول معني  در
 ]h[اثرات غالبيت . دار بود غير معني]h[ دوم براي مؤلفه
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 به ترتيب در تالقي اول و دوم منفي ]d[و افزايشي 
 در تالقي اول تقريباً دو ]d[افزايشي  مقدار مؤلفه. شدند

 است كه بيانگر اهميت اين ]h[غالبيت  برابر مقدار مؤلفه
منفي شدن اثر . صفت ارتفاع بوته است جزء در توارث

 در F1دهد كه نسل  ميتالقي اول نشان  در]h[غالبيت 
اين تالقي ارتفاع بوته كمتري نسبت به ميانگين والدين 

دار در  مثبت و غير معني]h[اثر غالبيت . داشته است
 ميانگين ارتفاع بوته در نسل دهد كهتالقي دوم نشان مي

F1مقدار اثر .  اندكي بيش از ميانگين والدين بوده است
 در تالقي دوم منفي و هشت برابر مقدار اثر ]d[افزايشي 
دهنده اهميت اين مؤلفه در  است كه نشان]h[غالبيت

 ]d[البته منفي بودن . توجيه توارث اين صفت است
 P2 و كدام والد P1بستگي به اين دارد كه كدام والد 

 به دليل (ILC3279 × ILCCV2) در تالقي سوم. است
دو براي مدل سه پارامتري مشخص دار شدن كيمعني

 )]h[ و ]m) ،]d غالبيت -گرديد كه مدل ساده افزايشي
براي صفت مورد نظر مناسب نبوده و لذا آثار متقابل 

 ،]m[مدل چهار پارامتري با اجزاء . غيراللي وجود دارد
]d[ ،]h[ و ]i[ بهترين مدل براي توجيه توارث اين صفت 

  . در اين تالقي بود
% 1 براي تمام اجزاء و در سطح احتمال tآزمون 

 در اين تالقي دو ]h[مقدار مؤلفه غالبيت . دار شدمعني
اما مقدار باال و .  است]d[ برابر مقدار مؤلفه افزايشي

 اين تالقي  در]i[ مثبت اثر متقابل افزايشي در افزايشي
نويد بخش مؤثر واقع شدن انتخاب براي رسيدن به 

در . گياهان پابلند در بين نتاج حاصل از اين تالقي است
اسكوئر براي مدل  كاي ) هاشم ×ICCV2(تالقي چهارم 

) ]h[ و ]m، ]d( غالبيت -ساده سه پارامتري افزايشي
گردد كه اثرات  در نتيجه مشخص مي. دار گرديدمعني

در توارث اين صفت نقش ) ستازياپي(غير اللي متقابل 
بهترين مدل انتخابي براي ارتفاع بوته در اين . دارند

 tبود كه آزمون ] i[ و ]m[ ،]d[ تالقي مدل سه پارامتري
دار معني% 1سطح احتمال  براي هر سه جزء اين مدل در

 و اثرات متقابل افزايشي ]d[ حضور اثرات افزايشي. شد
دهنده  نشان]h[ در غياب اثرات غالبيت] i[ در افزايشي

. اهميت اثرات ژنتيكي افزايشي در توارث اين صفت است
ي اوليه بعد ها نسلتوان به مؤثر بودن انتخاب در لذا مي

هاي در تالقي. صفت خوش بين بوداز تالقي براي اين 

 و (ILC588×ICCV2)، ششم )هاشم ×آرمان (پنجم 
اسكوئر  دار شدن كايني، مع)ILC3279 ×آرمان (هشتم 

 غالبيت دال بر -براي مدل ساده سه پارامتري افزايشي
عدم كفايت اين مدل براي توجيه توارث اين صفت در 

گردد كه اثرات  مشخص مي لذا. هاي نامبرده استتالقي
بهترين مدل انتخابي در هر . متقابل غيراللي نقش دارند

اثر ميانگين ها مدل چهار پارامتري شامل  اين تالقيهس
]m[ اثر افزايشي ،]d[ اثر غالبيت ،]h[ و اثر متقابل 

هاي پنجم و در مورد تالقي.  بود]l[غالبيت در غالبيت 
% 1 براي هر چهار مؤلفه در سطح احتمال tهشتم آزمون 

 ]d[دار شد اما در مورد تالقي ششم اثر افزايشي معني
دار،  معني]l[حضور مؤلفه . دار و منفي بودغير معني

دهنده دخالت اثرات متقابل غير اللي در بيان اين نشان
 تقريباً چهار برابر مقدار ]h[غالبيت  مقدار اثر. صفت است

 كه با ]h[ است اما عالمت منفي اثر غالبيت ]d[ افزايشي
 در تضاد است ]l[عالمت اثر متقابل غالبيت در غالبيت 

نگين كمتر بيانگر غالبيت نسبي نتاج به سمت والد با ميا
دهنده حضور همچنين نشان. باشد از اين صفت مي

ستازي ستازي از نوع دوگانه است كه اين شكل از اپي اپي
شود   و بعد از آن ميF2ي ها نسلتنوع در  باعث كاهش

  .گردد كه در نتيجه آن فرآيند انتخاب دچار اختالل مي
تري در  ها ارتفاع بوته كوتاه در اين تالقيF1نسل 

هتروزيس منفي . ه با ميانگين والدين داشته استمقايس
تواند در آينده تحقق پيدا كند با توجه به اين حقيقت مي

  منفي است و ارزش نسبي])l]+[h([كه ارزش خالص 
[d] و ])l]+[h([شود ميزان  بيني مي پيش.  برابر هستند

واسطه حضور اثرات متقابل ه ب F2هتروزيس در نسل 
در .  باشدF1ف ميزان آن در نسل غير اللي كمتر از نص

 و 2χ اسكوئر دار شدن كايتالقي هفتم نيز به دليل معني
 غالبيت براي -عدم كفايت مدل سه پارامتري افزايشي

اين صفت مدل شش پارامتري برازش شد كه مدل پنج 
دار بيشتر و پارامتري به دليل داشتن پارامترهاي معني

به ئر اسكو كاي شدن دارتأييد كفايت مدل با غير معني
اجزاء اين مدل .  بهترين مدل انتخاب گرديدعنوان

، اثر غالبيت ]d[، اثر افزايشي ]m[عبارتند از اثر ميانگين 
]h[ اثر متقابل افزايشي در افزايشي ،]i[ و اثرات متقابل 

 براي تمام اجزاء tآزمون . ]j [افزايشي در غالبيت
  مقدار   از   بيشتر قي تال  اين  در]h[مقدار . دار شد معني
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]d[عالمت مخالف اثر افزايشي .  بود]d[ و اثر متقابل 
 براي ارتفاع بوته در اين تالقي ]i[افزايشي در افزايشي 

. نمايانگر ماهيت متضاد اثر متقابل براي اين صفت است
 ايجاب ]j[ منفي شدن اثر متقابل افزايشي در غالبيت

 بين نتاج حاصل از ي اوليهها نسل كند كه انتخاب درمي
منفي . اين تالقي ممكن است با مشكل برخورد نمايد

براي اين صفت در بيشتر  ]h/d[شدن درجه غالبيت 
 معني است كه غالبيت نسبي براي اين به اينها تالقي

 والدي اتفاق افتاده است كه داراي به طرفصفت 
  . تري است ميانگين كوچك

  هي اوليهاتعداد شاخه
س وزني براي اين صفت در تمام تجزيه واريان

دهنده وجود دار بود كه نشانمعني% 1ها در سطح  تالقي
 ي مورد بررسي استها نسلتنوع ژنتيكي كافي در بين 

آزمون تجزيه ميانگين وزني به روش دانكن ). 1جدول (
هاي مختلف قرار  ي مورد مطالعه را در كالسها نسلنيز 

 .ستها نسلن داد كه حاكي از تنوع ژنتيكي در بي
 تالقي اول و به جزها  در تمام تالقيF1 ميانگين نسل

ششم بيشتر از ميانگين والدين بود كه بيانگر اثر فوق 
 نيز F2ميانگين نسل . ها براي اين صفت استغالبيت ژن

ها بيشتر از ميانگين والدين و به سمت در اكثر تالقي
يانگين م. والد با تعداد شاخه اوليه بيشتر تمايل دارد

BC1و  BC2 تقريباً شبيه به ميانگين والدين P1  و P2 
 با توجه به تنوع ژنتيكي الزم در بين). 2جدول ( بود

  با استفاده از آزمونها نسل، تجزيه ميانگين ها نسل
 ئر براي برآورد اثر ژن در جدولاسكو كايمقياس وزني و 

 ئر براياسكو كايدر تالقي اول و هشتم .  آمده است3
 دار نشد غالبيت معني-ل ساده سه پارامتري افزايشيمد

 دهنده كفايت اين مدل براي توجيه توارث اينكه نشان
  . صفت است
دار معني] h[و ] m[ ،]d[ براي هر سه جزء tآزمون 

در ] h[ و غالبيت] d[دارشدن اثرات افزايشي معني. شد
 يها ها بيانگر اهميت هر دوي مؤلفه هر دوي اين مدل

. صفت استن يت در كنترل اي و غالبيشي افزايكيژنت
در تالقي اول به دليل ] h[منفي شدن اثر غالبيت 

غالبيت نسبي نتاج به سمت والد با تعداد شاخه اوليه 
 در مقايسه با F1كمتر است كه ميانگين كمتر نسل 

ميانگين والدين در تالقي اول نيز بر اين موضوع داللت 
در هر دو تالقي منفي ] d[عالمت اثر افزايشي . دارد

عالمت اثر افزايشي بستگي به اين دارد كه كدام . است
 پنجم هاي دوم و در تالقي.  باشدP2 و كدام والد P1والد 

ئر مدل ساده اسكو كايدار شدن دليل معنيه و ششم ب
 غالبيت، مدل شش پارامتري - سه پارامتري افزايشي

توارث اين برازش شد و مناسبترين مدل براي توجيه 
. بود] m[ ،]d[ ،]i[صفت مدل سه پارامتري با اجزاء 

دار در هر سه تالقي معني] d[و ] m[ براي اثرات t آزمون
دار شدن معني. دار نبوددر تالقي دوم معني] i[اثر . شد

دهنده در غياب اثرات غالبيت نشان] d[و ] m[اثرات 
. استاهميت اجزاء ژنتيكي افزايشي در كنترل اين صفت 

ي اوليه بعد از تالقي براي اين ها نسللذا انتخاب در 
عالمت مخالف اثر . آميز خواهد بود صفت موفقيت

] i[ و اثرات متقابل افزايشي در افزايشي] d[افزايشي 
. بيانگر اهميت متضاد اثر متقابل براي اين صفت است

 شانس رسيدن به اينبردهاي بهتر] i[منفي بودن عالمت 
در . دهدج حاصل از اين تالقي را كاهش ميدر ميان نتا

 ،]m[تالقي چهارم و هفتم مدل پنج پارامتري با اجزاء 
]d[،] h[،] i [ و]l [ بهترين مدل براي اين صفت بود كه

 در تالقي چهارم براي تمام اجزاء و در تالقي tآزمون 
اثر . دار شدمعني] m [به جزهفتم براي تمامي اجزاء 

در اين مدل شانس رسيدن به ] i[دار مثبت و معني
ي اوليه بعد از تالقي بيشتر ها نسلاينبردهاي بهتر را در 

و اثرات متقابل ] h[عالمت مخالف اثر غالبيت . سازدمي
ستازي دهنده حضور اپينشان] l[غالبيت در غالبيت 

  . دوگانه در مورد اين صفت است
 (([i]+[d]-([l]+[h]))چهارمهتروزيس در تالقي مقدار

كه اين  داري با صفر دارد در حاليمثبت و اختالف معني
مقدار در مورد تالقي هفتم منفي بوده و اختالف 

 در F1وضعيت ميانگين نسل . داري با صفر ندارد معني
ها نيز بر اين مقايسه با ميانگين والدين در اين تالقي

در تالقي سوم مدل چهار پارامتري . موضوع داللت دارد
ترين مدل براي اين مناسب] i[و ] m[ ،]d[ ،]h[با اجزاء 

 براي همه اجزاء اين مدل در سطح tآزمون . صفت بود
وجود اثرات متقابل افزايشي در . دار شدمعني% 1احتمال 

دار بر حضور اثرات متقابل مثبت و معني] i[افزايشي 
مقدار اثر . غيراللي در توارث اين صفت داللت دارد

. است] d[افزايشي  دو برابر اثرمثبت و ] h[غالبيت 
نيز بر ماهيت ] i[و ] d[عالمت مخالف اثر افزايشي 

  . متضاد اثرات متقابل در مورد اين صفت داللت دارد
  



 173  ... تجزيه ژنتيكي مقاومت به خشكي در نخود :كرمي  

  هاي مورد مطالعه در هشت تالقي نخود تيپ كابلي تجزيه واريانس وزني نسل-1 جدول
CV% ثر بلوكا اثر نسل خطاي آزمايشي  صفات تالقي ها 

4/2  4/36  **21259  *3/167  C1 
5/2  9/46  **48416  2/89  C2 
5/1  9/39  **420168  *2/238  C3 
5/3  6/45  **60673  9/35  C4 
5/2  9/64  **27913  28  C5 
5/3  7/58  **9469  3/16  C6 

2  77/50  **70551  6/152  C7 
3  4/65  **61539  2/57  C8 

 تا 
روز

50 %
هي

گلد
 

8/1  7/53  **26755  7/80  C1 
8/1  04/63  **60295  2/8  C2 
4/1  3/65  **186500  9/112  C3 
7/1  33  **119578  7/102  C4 
3/1  5/69  **239793  4/5  C5 
4/1  6/53  **228651  5/29  C6 
8/1  4/58  **36006  7/125  C7 
3/3  203  **182105  8/120  C8 

وز 
ر

گي
سيد

تا ر
 

6  34/12  **3/436  **7/107  C1 
6/3  8/7  **1928  2/4  C2 
2/3  3/6  **5/2407  **9/63  C3 
5/4  4/7  **2400  4/15  C4 
1/5  4/12  **1504  5/24  C5 
9/6  4/13  **3/804  9/1  C6 
5/3  3/8  **6/1619  7/3  C7 
7/4  9/8  **2165  11  C8 

وته
ع ب

رتفا
 ا

5/13  2/8  **4/29  84/0  C1 
8/7  8/2  **6/127  9/1  C2 

12  9/7  **309  32/0  C3 
9/11  8/6  **5/116  07/12  C4 

7  7/1  **5/171  6/4  C5 
11  5/4  **82  4/2  C6 
16  13  ** 108  9/7  C7 
9  9/2  **352  8/7  C8 

خه
 شا

داد
تع

 
ليه

ي او
ها

 

8/16  4/9  2/9 ns 2/5  C1 
9/7  3 **6/62  2/18  C2 

11 4/4  **6/165  **9/32    C3 
10 6/3  **4/127  2/12  C4 
11 3/7  **164  3/24  C5 
8 04/3  **121  9 C6 
5/9  5/5  *24    22/0  C7 

6 8/1  **282  3/2  C8 

وته
در ب

ف 
غال

داد 
 تع

7/6  8/14  **2/887  7/49  C1 
3/3  7/11  **5/3633  3  C2 
8/5  3/27  **3022  8/4  C3 
5/3  3/10  **6541  7/11  C4 
6/10  6/10  **5/2374  6/22  C5 

5/2  10  **10024  6/3  C6 
7/4  4/15  **2381  142  C7 
2/2  4/6  **4492  22  C8 

دانه
صد 

زن 
 و

 



 1390، 1، شماره 42دوره ايران   زراعيعلوم گياهانمجله        174

 1ادامه جدول    
CV% ثر بلوكا اثر نسل خطاي آزمايشي  صفات تالقي ها 

20 6/9  7/12 ns 05/3  C1 
6/5  99/0  4/54  ** **2/32  C2 
04/10  4/3  **6/178  **8/26  C3 
5/11  03/3  **1/51  7/6  C4 
9/15  9/6  **81  1/4  C5 

10 4/3  **138  4/2  C6 
 13  9/5   **6/51  2/4  C7 

10 5/2  **166  5/5  C8 

وته
در ب

نه 
د دا

كر
عمل

 

   C1 (ILC3279×ILC588); C2 ( ) ILC588); C3 (ILC3279×ICCV2); C4 هاشم ×   ;(ICCV2 هاشم×

   C5 )هاشم×آرمان ( ; C6 (ICCV2 × ILC588); C7 (ICCV2  آرمان × ); C8 (ILC3297  آرمان× )       
  . درصد5 و 1  احتمال در سطحدار به ترتيب معني*و  **                             

  
   دانهوزن صد

 زيرا عالوه بر ،اين صفت در نخود اهميت زيادي دارد
اينكه بر روي عملكرد دانه نقش دارد از نظر بازار پسندي 

 ن دليل نيز بيشتر ازينيز حائز اهميت فراوان است به هم
ميانگين . استديگر صفات مورد بررسي قرار گرفته 

ها در  براي اين صفت در تمام تالقيها نسلمربعات وزني 
مقايسه ). 1جدول ( دار شدمعني% 1سطح احتمال 

اي دانكن ميانگين وزني با استفاده از آزمون چند دامنه
. هاي مجزا قرار دادي مورد مطالعه را در گروهها نسلنيز 
ن  تنوع كافي براي اين صفت در بيدهنده نشانكه 
تجزيه ميانگين ). 2جدول ( ي مورد بررسي استها نسل
ئر در اسكو كاي با استفاده از آزمون مقياس وزني و ها نسل

ها  در همه تالقيF1ميانگين نسل .  آمده است3جدول 
دهنده اثر  تواند نشانبيشتر از ميانگين والدين بود كه مي

ميانگين نسل . فوق غالبيت ژن در مورد اين صفت باشد
F2 نيز بيشتر از ميانگين والدين است و به والد با وزن 

 هاي برگشتي ميانگين تالقي. صد دانه بيشتر تمايل دارد
BC1 و BC2ها تقريباً نزديك به  در بيشتر تالقي

 سه هئر براي مدل ساداسكو كاي. باشدميانگين والدين مي
 تالقي به جزها  غالبيت در تمام تالقي-پارامتري افزايشي

دار گرديد كه بيانگر عدم كفايت اين مدل  معنيهفتم
لذا مدل . براي توجيه توارث صفت وزن صد دانه است

مدل با حذف اجزاء  شش پارامتري برازش شد و بهترين
در . هاي مختلف انتخاب گرديددار در تالقيغير معني

تالقي اول، دوم و چهارم مدل پنج پارامتري بهترين مدل 
جزاء اين مدل عبارتند از اثر ا. براي اين صفت بود

اثر متقا  ،[h] ، اثر غالبيت[d] ، اثر افزايشي[m]ميانگين 
متقابل افزايشي در   و اثر[i]بل افزايشي در افزايشي 

 براي تمام اجزاء در سطح احتمال tآزمون . [j] غالبيت
 در اين مدل [j] و [i]حضور اثرات . دار شدمعني% 1

. صفت است ستازي در مورد توارث اينيبيانگر اثر اپ
 در تالقي اول و چهارم منفي [d] عالمت اثر افزايشي

. تواند به دليل تغيير جايگاه والدين باشد اين مي. است
دار  معني[d] و افزايشي [h] عليرغم حضور اثرات غالبيت

در اين مدل، با وجود اثرات متقابل افزايشي در افزايشي 
[i]و افزايشي در غالبيت  [j]رود كه مي دار انتظار معني

يافتن  ي اوليه بعد از تالقي برايها نسلانتخاب در 
در . هايي با وزن صد دانه بيشتر كارآمد باشدژنوتيپ

 [d] ،[m] تالقي سوم و پنجم مدل سه پارامتري با اجزاء
  . باشد  مدل انتخابي براي اين صفت مي[i]و 

حضور اثر . دار گرديدسه جزء معني براي هر tآزمون 
 در [i] و اثر متقابل افزايشي در افزايشي [d]افزايشي 

 بر اهميت بيشتر اثرات ژنتيكي [h] غياب اثر غالبيت
افزايشي در كنترل اين صفت داللت دارد، هر چند كه 

 در اين [i]عالمت منفي اثر متقابل افزايشي در افزايشي 
قي ششم و هشتم نيز مدل در تال. كننده است مدل نگران

ترين مدل جهت توجيه  پارامتري به عنوان مناسب4
اجزاء مدل عبارتند از اثر . توارث اين صفت انتخاب شد

[m] ،[d]، [h]  و[j] . آزمونtاجزاء در سطح ه براي هم 
 [h]در اين مدل اثرات غالبيت . دار شد  معني% 1احتمال 

 از نظر مقدار هم دار بوده و  هر دو معني[d]و افزايشي 
دار شدن اثر متقابل اما معني. تقريباً مشابه هستند

 در اين مدل از نقش مهمتر اثرات [j]افزايشي در غالبيت 
 لذا ،كندصفت حكايت مي ژنتيكي افزايشي براي اين

ي اوليه اميدوار ها نسلتوان به مؤثر بودن انتخاب در مي
رامتري اسكوئر مدل سه پا در تالقي هفتم كاي. بود
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اين بيانگر كفايت اين . دار نشد  غالبيت معني-افزايشي
 اجزاء ميانگين. مدل براي توجيه توارث اين صفت است

[m] و افزايشي [d] و غالبيت % 1 در سطح[h] در سطح 
هاي برازش شده همانند ديگر مدل. دار گرديدمعني% 5

دار شدن اثر براي اين صفت در اين مدل نيز معني

به % 5 در سطح [h]و غالبيت % 1 در سطح [d]افزايشي 
نقش بيشتر اثرات ژنتيكي افزايشي در توارث وزن صد 

 براي وزن صد دانه [h/d]درجه غالبيت . دانه داللت دارد
تواند ها بيشتر از يك شد كه ميدر تمام تالقي

  .  اثر فوق غالبيت ژن در مورد اين صفت باشددهنده نشان
  

  ت براي شش نسل مورد بررسي در هشت تالقي نخود تيپ كابلي ميانگين صفا-2 جدول
 صفات ها نسل  1تالقي   2تالقي   3تالقي   4 تالقي  5 تالقي  6تالقي   7 تالقي  8 تالقي

70± 5/1  D 
3/61  ± 30/1 B 

63± 40/1 C 
3/58  ± 9/1  A 

63± 5/1  E 
65± 2 F 

1 ± 57 D 
58/0 ± 7/60  A 
53/1± 3/57  E 

2 ± 57  B 
53/1 ± 3/58 C 

08/2± 3/61  E 

5/1 ± 3/53  E 
 1 ± 56 A 

5/1 ± 3/54  B 
2 ± 3/50  C 

5/1 ± 3/54  B 
2 ± 55  D 

53/1± 3/63  D 
15/1± 3/59  C 

1 ± 61  B 
8/1± 7/58  A 
5/1± 7/62  E 
5/1± 3/61  E 

2/1± 7/61  B 
2 ± 55  E 

5/1 ± 7/57  C 
8/3 ± 3/58  D 

1 ± 62  A 
4 ± 56  F  

2 ± 89  C 
D 2 ± 78

57/0 ± 3/81  A 
3 ± 81  B 

53/1 ± 3/81  B 
E 06/3 ± 3/81

31/2±33/75  E 
15/1 ±7/87  A 
53/1± 3/83  B 

6/3 ± 81  D 
08/2± 7/75  C 
5/3 ±33/87  F 

2/1± 7/88  A 
2±70  E 

5/2± 7/80  D 
3± 7/75  B 
 C7/2± 82
1/3± 3/73 F 

P1. 
P2. 
F1. 
F2. 
BC1. 
BC2. 

 تا 
روز

50 %
هي

گلد
 

99± 80/0 D 
3/87 ± 6/1  A 

90 ± 5/1 D 
7/84 ± 6/1  B 
3/90 ±  5/1 C 

 3/87 ± 5/1  E 

53/1 ± 7/87 E 
1 ± 89  A 

5/1 ± 85  D 
08/2 ± 7/82  A 

60/1 ± 84 C 
2 ± 3/87  B 

58/0 ± 3/82  B 
1 ± 84  C 

58/0 ± 7/82  A 
2 ± 76  D 

08/2 ± 7/82  F 
53/1 ± 3/82  E 

58/0± 3/94  A 
1 ± 86  D 

58/0± 3/87  B 
2± 86  C 

15/1 ± 3/92  E 
2± 90  F 

73/1 ± 95  B 
58/0 ± 3/86  A 
5/1 ±3/84  C 

3 ± 84  D 
9/2 ± 3/91  E 
08/2 ± 3/86  F 

5/1 ± 7/123  D 
5/1 ± 7/107  E 

1 ± 108  A 
3/2 ± 7/106  C 
2/1 ± 3/111  B 
52/2 ± 3/114  F 

2/1 ± 7/106  C 
2/1 ± 3/117  A 
5/1 ± 3/110  C  
5/2 ± 7/107  B 
1/2 ± 7/107  D 

64/2 ± 117  E 

5/1 ± 121  D 
± 7/102 5/1  E 
5/1 ± 3/109  A 

± 3/103  52/2  B 
± 3/109  2 C 

5/2 ± 7/103  F 

P1. 
P2. 
F1. 
F2. 
BC1. 
BC2 

گي
سيد

ا ر
وز ت

 ر

 3/52 ± 9/3 E 
4/43  ± 54/3  B 
8/45 ± 13/3  C 
6/43 ± 34/5  A 

45± 84/3  D 
8/35  ±  17/5 F 

5/2 ± 82/35  D 
03/3 ± 1/44  C 

3 ± 5/44  B 
42/4 ± 3/41  A 
4/4 ± 7/36  D 
3/4 ± 5/44 C 

9/2 ± 2/35  C 
4/4 ± 9/34  D 
9/3 ± 3/36  B 
9/4 ± 64/32  A 
4/4 ± 74/31  C 

2/5 ± 6/32  E 

7/4± 5/50  B 
3/4 ± 1/45  B 
07/4 ± 9/46  B 
24/5 ± 6/45  A 
03/5 ± 8/44  C 
09/5 ± 7/44  C 

8/2 ± 9/49  A 
09/3 ± 4/32 D 
7/3 ± 4/38  C 

12/5 ± 37  B 
2/5 ± 3/44  C 
03/4 ± 7/33  E 

76/3 ± 8/49  D 
84/2 ± 2/37  C 
5/3 ± 08/45  B 

72/4 ± 39  A 
4/4 ± 7/45  D 
4/4 ± 5/38  E 

13/3 ± 4/40  C 
6/3 ± 9/51  B 
9/2 ± 9/46  A 
4/5 ± 9/44  A 
6/3 ± 3/43  A 
08/5 ± 46/48  D 

2/4 ± 1/52  CD 
± 3/3 6  4/3  D 

9/3 ± 7/40  B 
± 43 6  A 
± 6/45  7 CD 

1/4 ± 56/39  C 

P1. 
P2. 
F1. 
F2. 
BC1. 
BC2 

وته
ع ب

رتفا
 ا

 9/35 ± 5/9  C 
 9/47 ± 2/8  A 

8/57 ± 1/8  B 
 5/39 ± 7/14  B

8/53  ± 7/12  C
 71± 7/12  D 

44/0 ± 3/2  B 
41/0 ± 20/1  C 
6/0 ± 85/1  C 
69/0 ± 73/1 A 

61/0 ± 1/2 BC 
73/0 ± 9/1  BC 

5/0 ± 63/1 C 
51/0 ± 48/2  B 
5/0 ± 53/1  B 
66/0 ± 55/1  A 
58/0 ± 61/1  B 
68/0 ± 79/1  C 

5/0 ± 6/1  B 
47/0 ± 2/1  C 
46/0± 7/1  B 
62/0± 64/1  A 
64/0± 62/1  D 

57/0± 5/1  CD 

42/0 ± 22/1  B 
42/0 ± 21/2  A 

45/0 ± 3/2  A 
61/0 ± 61/1  A 
5/0 ± 36/2  A 
6/0 ± 50/3  B 

43/0 ± 23/1  B 
68/0 ± 36/2  B 
47/0 ± 32/2  A 
73/0 ± 81/1  A 
64/0 ± 62/1  B 

65/0 ± 1/2  B 

38/0 ± 17/2  B 
51/0 ± 52/1  D 
64/0± 98/1  C 
72/0 ± 95/1  A 

72/0 ±1/2  BC 
66/0 ± 19/2  D 

48/0 ± 32/1  D 
± 13/2 34/0  B 

5/0± 5/1  BC 
± 76/1 65/0  A 

± 47/1  54/0  B 
69/0± 7/1  CD 

P1. 
P2. 
F1. 
F2. 
BC1. 
BC2 

خه
 شا

داد
تع

 
ليه

ي او
ها

 

9/35 ± 5/9  C 
9/47 ± 21/8  A 
8/57 ± 1/8  B 
5/39 ± 7/14 B 
8/53  ± 7/12  C 

71± 7/12  D 

1/8 ± 3/65  AB 
1/7 ± 04/41 A 

1/10±4/57  A 
1/20 ± 8/33  B 
7/16 ± 3/60  B 
7/15 ± 6/49  B 

1/12 ± 6/69  C 
7/10 ± 3/67  B 

72/7 ± 49  A 
4/16 ± 3/36  B 
5/14 ± 9/57  C 
5/17 ± 1/52  D 

4/5 ± 24/23  B 
3/5 ± 3/32  A 
4/7 ± 1/52  AB 
7/15± 8/35  AB 
76/11 ± 2/32  D 
7/15 ± 9/53  C 

9/7 ± 8/28  B 
8/9 ± 4/70  A 
8/9 ± 7/51  AB 
06/22 ± 7/35 C 
6/14 ± 03/37  D 

09/19 ± 75  E 

2/9 ± 4/26  C 
10/7 ± 3/50  A 
6/11 ± 3/48  A 
8/26 ± 5/40  B 

9/19 ±1/36  CD 
6/26 ± 8/61  D 

7/7 ± 2/60  A 
6/9 ± 5/52  A 
7/13± 7/59  A 
5/26 ±9/45  B 
4/19 ± 3/54  B 

3/22± 70  C 

63/7 ± 56/30 A 
4/40  ± 4/10  A 

8/12 ± 3/41  A 
± 1/35 8/19  A 

± 2/34  2/15  A 
2/4 ± 9/9  A 

P1. 
P2. 
F1. 
F2. 
BC1. 
BC2 

وته
در ب

ف 
غال

داد 
 تع

4/23  ± 4/0  C 
5/24 ± 6/0  A 

 9/24 ± 63/0  B
2/24 ± 25/1  B 

 6/24 ± 4/1  D 
63/23 ± 61/0  D

6/1 ± 5/28  D 
57/1 ± 9/25  C 
96/0 ± 1/26  A 
5/1 ± 7/26  A 
71/1 ± 7/26  B 
2/1 ± 3/26  A 

96/0 ± 4/28  D 
83/0± 6/22  E  
6/0 ± 1/29  A 
01/1 ± 85/27  B 
89/0 ± 81/27  C 

1/1 ± 3/26  F 

45/0 ± 8/23  A 
7/0 ± 04/25  C 

99/0 ± 4/25 D 
4/1 ± 09/26  B 

23/1 ± 4/24  E 
11/1 ± 6/25  D 

69/0 ± 4/23  D 
2/1 ± 9/24  E 
03/1 ± 7/27  C 
13/1 ± 8/24  B 
7/0 ± 02/26  A 

35/1 ± 26  F 

02/1 ± 3/25  D 
97/0 ± 2/24  C 
2/1 ± 54/27  A 

9/1 ± 9/26  B 
9/1 ± 4/26  DE 
74/1 ± 6/26  E 

9/0 ± 5/30  A 
92/0 ± 7/23  C 
3/1 ± 8/29  C 
6/1 ± 2/26  D 
4/1 ± 5/30  B 
6/1± 33/25  E 

23/1 ± 12/24 C 
± 05/32 7/2  D 

34/1 ± 9/27  A 
± 03/31  98/2  B 
± 13/25  53/1  A 

71/9 ± 62/21 C 

P1. 
P2. 
F1. 
F2. 
BC1. 
BC2 

دانه
صد 

زن 
 و

4/8 ± 53/2  C 
 03/13 ± 5/3  A

09/17 ± 9/4  B 
8/9 ± 9/4  A 
07/12 ± 7/4  C 

 5/14 ± 8/4  D 

3/8 ± 4/27  C 
07/3 ± 98/9  B 
9/3 ± 94/17  A 

6 ± 25/9  AB 
9/6 ± 10/18 B 

5/4 ± 1/12  B 

3/5 ± 5/20  C 
1/4 ± 7/14  CD 
2/3 ± 8/16  A 
7/4 ± 2/10  A  
4/4 ± 7/17  B 
 8/4 ± 8/11  D 

9/2 ± 11/6  C 
35/2 ± 43/8  A 
6/3 ± 2/13  AB 
29/5 ± 41/9  A 
4/4 ± 15/9  C 

07/6 ±7/13  BC 

9/2 ± 9/6  B 
9/5 ± 7/21  B 
5/4 ± 3/17  A 

3/6 ± 5/9  B 
9/4 ± 6/11  B 
08/7 ± 5/23  C 

7/2 ± 26/6  C 
6/2 ± 1/13  B 
98/2 ± 7/15  A 

75/7 ± 11  B 
8/4 ± 24/9  C 
8/6 ± 37/19  C 

2/9 ± 2/35  C 
3/3 ± 7/11  B 
9/4 ± 91/19  A 

9/7 ± 6/12  B 
6/7 ± 6/22  B 
2/7 ± 6/29  C 

19/2 ± 80/6 A 
± 86/13 7/5  A 

1/4 ± 9/12 A 
29/10  ± 65/6  A 
±99/8  9/4  A 

2/7 ± 7/15  A 

P1. 
P2. 
F1. 
F2. 
BC1. 
BC2 

وته
در ب

نه 
د دا

كر
عمل

 

  .ي با هم ندارنددارمعنيهايي كه با حروف مشابهي نشان داده شده اند تفاوت  نسل-
C1 (ILC3279×ILC588); C2 )  هاشم× ILC588); C3 (ILC3279×ICCV2); C4 ( ) هاشم×آرمان( ICCV2); C5 هاشم× ; C6 (ICCV2 × ILC588);  
C7 (ICCV2 × آرمان   ); C8 (ILC3297  آرمان× ) 
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  در بوتهتعداد غالف 
 براي اين صفت در ها نسلميانگين مربعات وزني 

). 1جدول ( دارشدها به جز تالقي اول معنيتمام تالقي
اي مقايسه ميانگين وزني به روش آزمون چند دامنه

ي مورد بررسي را از لحاظ تعداد غالف ها نسلدانكن نيز 
ميانگين ). 2جدول ( هاي مجزا قرار داددر بوته در گروه

ها بيشتر از ميانگين والدين  تالقيه براي همF1نسل 
ورد تواند به دليل اثر فوق غالبيت ژن در ماست اين مي

ها كمتر  در اكثر تالقيF2ميانگين نسل . اين صفت باشد
از ميانگين والدين و به سمت والد با تعداد غالف كمتر 

هاي ميانگين اين صفت براي تالقي. در بوته تمايل دارد
 و P1 به ترتيب به سمت والدين BC2 و BC1برگشتي 

P2تمايل نشان دادند  .  
 ها نسلانگين جهت تعيين عمل ژن، نتيجه تجزيه مي

اسكوئر در جدول  و كاي با استفاده از آزمون مقياس وزني
ها به اسكوئر براي تمام تالقي آزمون كاي.  آمده است3

دار شد كه بر عدم كفايت مدل جز تالقي سوم معني
مدل شش . كند غالبيت داللت مي- ساده افزايشي

پارامتري برازش گرديد و بهترين مدل با توجه به تعداد 
در تالقي دوم و . دار انتخاب گرديدارامترهاي معنيپ

 براي [i]و  [h] ،[d] ،[m] پارامتري با اجزاء 4چهارم مدل 
 tآزمون . توجيه توارث اين صفت بهترين برازش را داشت

. دار شدمعني% 1براي تمام اجزاء در سطح احتمال 
 در اين مدل [i] حضور اثر متقابل افزايشي در افزايشي

 وجود اثرات متقابل بين ژني در مورد اين هندده نشان
 نسبت [h]اگر چه مقدار بيشتر اثر غالبيت . صفت است

 اهميت بيشتر اثرات هدهند نشان [d]به اثر افزايشي 
در مورد اين صفت است اما اثر  ژنتيكي غير افزايشي

 كه [i]دار اثر متقابل افزايشي در افزايشي مثبت و معني
يي هم برخوردار است شانس از ارزش مقداري باال

ي اوليه بعد از ها نسلرسيدن به اينبردهاي مطلوب در 
ئر اسكو كايدر تالقي سوم . نمايد تالقي را تقويت مي

. دار نشدبراي مدل سه پارامتري افزايشي ـ غالبيت معني
 ،[m]دهنده كفايت مدل سه پارامتري با اجزاء  اين نشان

[d]  و[h] آزمون . صفت است جهت توجيه توارث اينt 
 %1براي هر سه پارامتر موجود در مدل در سطح 

 و [h]ارزش مقداري اثرات ژنتيكي غالبيت . دار شد معني
 اهميت هر هدهند نشان تقريباً برابر بود اين [d]افزايشي 

در تالقي . ها در كنترل اين صفت استدوي اين مؤلفه
 [j]و  [i] ،[h] ،[d]، [m] پارامتري با اجزاء 5پنجم مدل 

. ترين مدل براي توجيه توارث اين صفت است مناسب
دار شد، معني% 5 كه در سطح [i] اثر به جزتمام اجزاء 

عالمت . دار شدندمعني% 1در سطح احتمال آماري 
  و اثر متقابل افزايشي در افزايشي[d] مخالف اثر افزايشي

[i] اهميت متضاد اثر متقابل در مورد اين هدهند نشان 
  در مقايسه با اثر[h]مقدار باالي اثر غالبيت . ت استصف

داري از اثر  همراه با مقدار منفي و معني[d]افزايشي 
كه اثر متقابل   در حالي[j]متقابل افزايشي در غالبيت 

 از لحاظ ارزش مقداري پائين و [i]افزايشي در افزايشي 
 نوميدكننده ،دار شدهمعني% 5تنها در سطح احتمال 

ي اوليه بعد ها نسللذا احتمال موفقيت انتخاب در . است
  . آيد از تالقي پائين مي

مدل پنج پارامتري  ها ششم، هفتم و هشتمدر تالقي
اجزاء اين . بهترين مدل براي توجيه توارث اين صفت بود

، [d]، اثر افزايشي [m]مدل عبارت بودند از اثر ميانگين 
 و اثر [i]ر افزايشي ، اثر متقابل افزايشي د[h]اثر غالبيت 

 در هر [l] و [i]، [h]اجزاء . [l]متقابل غالبيت در غالبيت 
ار بودند در حاليكه معني% 1سه تالقي در سطح احتمال 

هاي هفتم و هشتم   فقط در تالقي[d] و [m]اجزاء 
. دار بودنددار شدند و در تالقي ششم غيرمعنيمعني

يشي مثبت و اگرچه وجود اثر متقابل افزايشي در افزا
دار با ارزش مقداري نسبتاً باال در اين مدل معني

دار اثر غالبيت اميدواركننده است اما مقدار مثبت و معني
[h] كه ميزان آن بسيار بيشتر از اثر افزايشي [d] است و 

ستازي دوگانه به دليل عالمت مخالف اثر حضور اپي
 [l] و اثر متقابل غالبيت در غالبيت [h] غالبيت
 لحاظ اميد به يافتن به اين. كننده است مأيوس
ي ها نسلهاي مطلوب با تعداد غالف بيشتر در  ژنوتيپ

از آنجايي كه نخود . برداوليه در حال تفرق را از بين مي
اه ين گي ايم براي عقهاي نريك گياه اتوگام بوده و الين

توان از اثرات ژنتيكي  نميست لذا يهنوز در دسترس ن
. ي در توليد هيبريدهاي مطلوب استفاده كردافزايش غير

) [h]+[l] (-)[d] +[i](مقدار هتروزيس براي اين صفت 
 6/22 و -5/7 ،-9/21ترتيب هاي مذكور به در تالقي

 درجه غالبيت. داري با صفر داشت  معنياست كه اختالف
[h/d] تر از يك شد كه ها بزرگدر همه تالقي
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 .در مورد اين صفت است اثر فوق غالبيت ژن دهنده نشان
پذيري عمومي و خصوصي براي تمام  متوسط توارث

اين مقادير .  مي باشد54/0 و 78/0ها به ترتيب تالقي
اهميت هر دو جزء افزايشي و غالبيت را در كنترل اين 

بنابراين براي بهبود اين صفت، هر . دهندصفت نشان مي
 يها روشي اصالحي مبتني بر انتخاب و ها روشدوي 

  . توان به كار برداصالحي مبتني بر هيبريداسيون را مي
  نهعملكرد دا

 براي اين صفت در ها نسلميانگين مربعات وزني 
 در (ILC3279×ILC588)  تالقي اولبه جزها تمام تالقي

مقايسه ). 1جدول ( دار شدمعني% 1سطح احتمال 
ي ها نسلميانگين وزني به روش دانكن نيز نشان داد كه 

داري با هم بررسي از لحاظ اين صفت تفاوت معنيمورد 
  نشان دادها نسلنتايج تجزيه ميانگين ). 2جدول ( دارند

ها بيشتر از ميانگين  در تمام تالقيF1كه ميانگين نسل 
تواند نتيجه اثر فوق غالبيت ژن براي اين مي. والدين بود

 در F2ميانگين نسل . صفت عملكرد دانه در بوته باشد
ها كمتر از ميانگين والدين بود و به سمت تالقيبيشتر 

ميانگين . والد با عملكرد دانه كمتر تمايل داشت
 به ترتيب به سمت BC2 و BC1هاي برگشتي  تالقي

  .  تمايل نشان دادندP2 و P1ميانگين والدين 
برآورد آثار ژن با استفاه از آزمون مقياس وزني و 

دار شدن يمعن.  آمده است3ئر در جدول اسكو كاي
ئر مدل ساده سه پارامتري افزايشي ـ غالبيت اسكو كاي

ها بيانگر عدم كفايت اين مدل و حضور براي تمام تالقي
اثرات متقابل غير اللي در رابطه با توارث صفت عملكرد 

 ) هاشم× (ILC588در تالقي دوم . باشد دانه در بوته مي
ط در دار بود و فقها معنيئر در تمامي مدلاسكو كاي

دار بود و مدل شش پارامتري تمامي اثرهاي ژني معني
در نهايت مدل شش پارامتري براي اين صفت انتخاب 
شد كه اين امر با توجه به پلي ژنيك بودن صفت قابل 

دار شدن تمام اجزاء در اين مدل معني. توجيه است
 اهميت هر دوي اثرات ژنتيكي افزايشي و هدهند نشان

دار دليل معنيه ب. رل اين صفت استغيرافزايشي در كنت
ئر اسكو كايشدن تمام اجزاء در اين مدل درجه آزادي 

توان نكوئي برازش مدل را تست   لذا نمي،باشد صفر مي
ي بيشتر وجود ها نسلاستفاده از تعداد  نمود بايستي با

مقدار باال و مثبت . اثرات متقابل سه گانه را آزمون نمود

 حاكي از [d]يسه با اثر افزايشي  در مقا[h]اثر غالبيت 
. نقش مهمتر مؤلفه غالبيت در كنترل اين صفت است

 و اثر متقابل غالبيت در [h]عالمت مخالف اثر غالبيت 
ستازي دهنده حضور اپي مدل نشان  در اين[l]غالبيت 

 و اثر متقابل [d]عالمت اثرات افزايشي . باشددوگانه مي
ه اين دارد كه كدام والد  بستگي ب[j] افزايشي در غالبيت

P1 يا P2لذا عالمت اثر متقابل افزايشي در غالبيت.  باشد 
[j]اما عالمت ديگر ،نمايد در اكثر حاالت تغيير مي 

رغم اين تفاسير  علي. ماندپارامترها بدون تغيير مي
 هشداري [j] عالمت منفي اثر متقابل افزايشي در غالبيت

ي اوليه در بين اين ها نسلاست بر اينكه انتخاب در 
 تفاوت زيرا( ها ممكن است با مشكل مواجه شودژنوتيپ

). ها كاهش يافته استها و هتروزيگوتبين هموزيگوت
 در اين مدل [h])+([l] -([i]+[d]) مقدار هتروزيس

در . داري با صفر داردباشد كه اختالف معني  مي-3/15
 پارامتري 5  مدل(ILC3279×ICCV2) تالقي سوم

. باشدرين مدل براي توجيه توارث اين صفت ميبهت
، [d]، اثر افزايشي [m]اجزاء مدل عبارتند از اثر ميانگين 

 و اثر [i]، اثر متقا بل افزايشي در افزايشي [h]اثر غالبيت 
 براي تمام اجزاء tآزمون . [j]متقابل افزايشي در غالبيت 

از جمله نكات قابل . دار شدمعني% 1در سطح احتمال 
و  [h]توجه در اين مدل نيز مقدار باالي اثر غالبيت 

. باشد مي[j]منفي بودن اثر متقابل افزايشي در غالبيت 
دار نشان  منفي و معني[j]اثر متقابل افزايشي در غالبيت 

هاي كاهنده اين صفت اكثراً غالب دهد كه ژنمي
 تالقي  در اين[h]) - (([i]+[d])مقدار هتروزيس . هستند

در . داري با صفر دارد مي باشد كه اختالف معني5/9
 × ICCV2)ششم  ،) هاشم ×(ICCV2 هاي چهارمتالقي

ILC588) آرمان ( و هشتم ×ILC3297 (ترين مناسب
 پارامتري است 4مدل براي توجيه توارث اين صفت مدل 
، اثر افزايشي [m]اجزاء اين مدل عبارتند از اثر ميانگين 

[d]البيت ، اثر غ[h]و اثر متقابل افزايشي در افزايشي  [i] .
براي هر سه تالقي در سطح احتمال  [i] و [h]، [d]اجزاء 

دار شدند اما اثر ميانگين فقط براي تالقي معني% 1
هاي چهارم و هشتم دار بود و در تالقيششم معني

 [m]دار شدن اثر ميانگين غيرمعني. دار شدغيرمعني
 در ها نسل توزيع يكنواخت ميانگين ممكن است به دليل
  طوري كه اثر يكديگر را . باشدطرفين ميانگين كل 
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   برآورد ميانگين و اجزاء ژنتيكي براي صفات اندازه گيري شده در هشت تالقي نخود تيپ كابلي-3 جدول
[h/d] 2χ  [l] [j] [i] [h] [d]  [m] صفات  تالقي  

08/1  
76/0-  
14/0  
195/0-  

7/15  
8/29-  
3/15-  

6/9  

05/2  
18/0  
09/1  
15/2  
85/2  
93/1  
00/0  
00/0  

-  
-  
-  
-  

6/1±8/16- ** 
9/1±9/18- ** 
5/1±3/18- ** 
5/3±4/21- ** 

-  
3/1±6/11- ** 
97/0±1/12- ** 
8/0±9/8 ** 

- 
- 

7/0±3/2- ** 
7/1±7/12- ** 

7/0±8/8 ** 
7/0±9/2 ** 
5/0±9/2 ** 

-  
9/0±4/13 ** 
04/1±8/17 ** 
9/0±3/11 ** 
8/1±7/22 ** 

9/0±10 ** 
8/0±7/4 ** 
4/0±77/0 ** 
3/0±65/0- ns 
5/2±8/29 ** 
9/2±3/36 ** 

3/2±28 ** 
3/5±4/41 ** 

2/0±2/9 ** 
2/0±2/6- ** 

24/0±5/5 ** 
2/0±3/3 ** 
14/0±9/1 ** 
2/0±2/1- ** 
11/0±8/1- ** 
19/0±3/4 ** 

6/0 ± 6/70 ** 
6/0±6/78 ** 
3/0±5/80 ** 
2/0±4/58 ** 
9/0±9/47 ** 

07/1±9/36 ** 
**9/0±5/47  

8/1±9/48 ** 

C1. 
C2. 
C3. 
C4. 
C5. 
C6. 
C7. 
C8. 

 تا 
روز

50 %
هي

گلد
 

30/1  
6/7-  
7/5  
2/9  
6/11  

60-  
8/24-  

85/1  

42/3  
00/0  
00/0  
54/0  
00/0  
00/0  
00/0  
21/4  

- 
3±3/23 ** 

4/2±6/28- ** 
2/3±1/26- ** 
7/1±3/30- ** 
8/1±3/24- ** 

54/1±8- ** 
- 

1/8-  ± 95/0 ** 
5/1±8- ** 
2/1±22- ** 

- 
8/0±7/3- ** 

86/0±4/2 ** 
72/0±3/5- ** 
95/0±7/3- ** 

8/14  ± 5/0 ** 
7/1±7/18 ** 
3/1±6/24 ** 
9/1±04/20 ** 
1/0±7/20 ** 

07/1±26 ** 
9/0±12 ** 
4/0±9/13 ** 

2/12  ± 6/0 ** 
6/4±3/40 ** 
6/3±6/45 ** 
03/5±7/39 ** 
61/2±2/48 ** 
9/2±8/49 ** 
4/2±6/16 ** 
6/0±8/10 ** 

3/9  ± 21/0 ** 
15/0±3/5- ** 

18/0±8 ** 
15/0±4/4 ** 
1/0±2/4 ** 
11/0±83/0- ** 
17/0±67/0- ** 

14/0±8/5 ** 

97 ± 46/0 ** 
7/1±3/93 ** 
3/1±03/91 ** 

9/1±6/70 ** 
98/0±5/69 ** 
1/1±2/57 ** 
9/0±4/76 ** 
4/0±3/79 ** 

C1. 
C2. 
C3. 
C4. 
C5. 
C6. 
C7. 
C8. 

گي
سيد

تا ر
وز 

 ر

45/0-  
12/0-  
9/1  

- 
8/3-  

166 
52/1-  
6/3-  

20/3  
9/7 * 
3/1  
5/6  
2/5  
5/1  
3/6 * 
9/5  

- 
- 
- 
- 

2/2±9/7 ** 
2±2/13  

- 
3/2±1/14 ** 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

8/1±2/7- ** 
- 

- 
- 

9/0±7/10 ** 
6/0±5/3 ** 

- 
- 

9/0±9/1 * 
- 

4/3- ± 8/0  ** 
7/0±7/0 ns 
1/1±2/12 ** 

- 
14/2±7/8- ** 
12/2±12- ** 
2/1±3/6 ** 
2/2±2/16 ** 

5/7  ± 5/0 ** 
4/0±7/5- ** 
4/0±5/6 ** 
42/0±9/8 ** 
46/0±3/2 ** 

5/0±07/0- ns 
4/0±2/4- ** 
4/0±5/4 ** 

 4/44  ± 5/0 ** 
4/0±7/45 ** 
8/0±9/32 ** 
35/0±7/37 ** 
5/0±8/47 ** 
5/0±1/35 ** 
9/0±8/37 ** 
4/0±5/47 ** 

C1. 
C2. 
C3. 
C4. 
C5. 
C6. 
C7. 
C8. 

وته
ع ب

رتفا
 ا

67/0  
-  
4/7-  
8/22-  

-  
-  
75/6  
8/5-  

08/7  
97/5  
4/8  

31/4 * 
78/0  
6/2  

99/4  
88/1  

-  
-  
-  

8/0±9/6- ** 
- 
- 

6/0±98/1- ** 
- 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

-  
08/0±12/0 ns 
14/0±49/0 ** 
4/0±3/4 ** 
07/0±25/0- ** 
09/0±52/0 ** 
33/0±1/1 ** 

- 

1/0±25/0- ** 
- 

17/0±02/1 ** 
2/1±8/11 ** 

- 
- 

9/0±2/3 ** 
09/0±68/0  

06/0±37/0- ** 
65/0±32/0 ** 
07/0±55/0- ** 
06/0±52/0- ** 
05/0±19/0 ** 
07/0±36/0- ** 
05/0±48/0 ** 

06/0±12/0-  

05/0±8/1 ** 
07/0±9/1 ** 
12/0±3/1 ** 
4/0±5/2- ** 

04/0±7/1 ** 
04/0±6/1 ** 
34/0±6/0 ns 
05/0±3/1  

C1. 
C2. 
C3. 
C4. 
C5. 
C6. 
C7. 
C8. 

 
وته

در ب
يه 

 اول
خه

 شا
داد

 تع

- 
82/7  
78/0-  
5/1-  
13/7-  
7/57  
6/14  
7/32  

- 
6/7 * 
22/7  
53/5  
07/6 * 
8/0  

149/0  
47/2  

- 
- 
- 
- 
- 

2/20± 2/63- ** 
2/16±2/84- ** 

 114- ± 2/23 ** 

- 
- 
- 
- 

98/7±1/33- ** 
- 
- 
- 

- 
4/5 ± 9/22 ** 

- 
8/4 ± 3/28 ** 

± 5/7  02/3 * 
8/10± 6/76 ** 
4/9± 9/84 ** 

 9/77 ± 1/2 ** 

- 
** 8/6 ±7/26 

04/2 ± 6/9 ** 
1/6 ± 31 ** 
2/4± 6/32 ** 
8/30± 120 ** 

25± 5/173 ** 
 8/208 ±35** 

- 
5/1 ± 4/3 * 
2/1 ± 3/12- ** 
5/1 ± 7/20- ** 

7/0 ± 6/4- ** 
1/2± 1/2  ns 
35/1±9/11 ** 

4/6- ± 32/1 ** 

- 
1/5 ± 6/33 ** 
2/1 ± 1/38 ** 
6/4 ± 5/21 ** 
9/2 ± 4/20 ** 
1/11± 9/7-  ns 
4/9± 8/31- ** 

3/36-  ± 3/2 ** 

C1. 
C2. 
C3. 
C4. 
C5. 
C6. 
C7. 
C8. 

وته
در ب

ف 
غال

داد 
 تع

39/1  
08/2  
- 
6/7-  

- 
21/1  
16/1-  
51/1-  

9/5 * 

54/1  
16/6  
33/3  

 43/5  
9* 
15/2  
87/1  

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2/7-  ± 6/1 ** 
 99/0± 2/5 ** 

- 
9/0±7/3 ** 

- 
9/0± 7/3- ** 

- 
1/3 ± 93/0 ** 

4/5-  ± 1/1 ** 
67/0± 3/4 ** 
27/0± 5/2 - ** 

51/0±4/2 ** 
24/0± 4/1- ** 

- 
- 
- 

2/5-  ± 1/1 ** 

8/0± 05/7 ** 
- 

63/0± 9/5 ** 
- 

23/0± 5/3 ** 
43/0± 1/1-  * 

82/0 ± 23/0 ** 

8/3-  ± 5/0 ** 
16/0± 4/3 ** 

2/0± 44/0 * 
26/0± 8/0- ** 
15/0±64/0- ** 
2/0 ± 9/2 ** 
29/0± 94/0 ** 

55/0- ± 13/0 ** 

1/33  ± 9/0 ** 
6/0± 8/22 **  

14/0±2/27 ** 
44/0±9/21 ** 

** 2/0±8/25 
17/0±7/25 ** 

29/0± 27  ** 
9/23 ± 12/0 ** 

C1. 
C2. 
C3. 
C4. 
C5. 
C6. 
C7. 
C8. 

دانه
صد 

زن 
 و
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  3جدول ادامه 
[h/d] 2χ  [l] [j] [i] [h] [d]  [m] صفات  تالقي  

-  
42/10  
63/2-  
2/2-  
88/4-  
45/3  
34/5  
75/6-  

-  
00/0  
3/6 * 
9/7 * 

52/6 * 
05/5  
25/2  
97/1  

-  
**8/10±9/71- 

-  
-  
-  
-  

3/5 ±7/14- ** 
- 

-  
7/5 ±5/37 - ** 

8/2±6/7- ** 
- 

9/2± 6/6- * 
- 
- 
- 

-  
7/5 ±2/54 ** 
2/1 ± 93/2 * 

6/1±2/12 ** 
- 

3/1± 6/14 ** 
3± 3/24 ** 

4/8 ± 34/1 ** 

-  
5/16±5/122 ** 

42/1± 02/9 ** 
1/2±7/15 ** 

67/0± 7/5 ** 
5/1±4/13 ** 
99/7± 5/39 ** 

03/15 ± 1/2 ** 

-  
4/1 ± 8/11 ** 

4/0± 4/3- ** 
7/0±2/7- ** 
3/0±2/1- ** 
8/0± 9/3 ** 
9/0± 4/7 ** 

2/2- ± 44/0 ** 

-  
**8/5 ±7/30-  

1/1± 9/6 ** 
5/1±1/2  ns 
29/0± 2/7 **  
1± 6/3 ** 
97/2± 8/6- * 

4/2 ± 3/1  ns 

C1. 
C2. 
C3. 
C4. 
C5. 
C6. 
C7. 
C8. 

وته
در ب

نه 
د دا

كر
عمل

 

C1 (ILC3279×ILC588); C2 ( ) ILC588); C3 (ILC3279×ICCV2); C4  هاشم× ) هاشم×آرمان( ICCV2); C5 هاشم× ; C6 (ICCV2 × ILC588); C7 (ICCV2  آرمان × ); 

C8 (ILC3297  آرمان× )        
  . درصد5 و 1 در سطح دارمعنيبه ترتيب * و ** 

  
سبب  را  دار شدن ميانگين كل و غير معني ودهخنثي نم

 مثبت و [h]مقدار بااليي از اثر غالبيت . گردندمي
ها  در اين تالقي[d]دار در مقايسه با اثر افزايشي  معني

نيز قابل توجه است كه بيانگر اهميت بيشتر اثرات 
ژنتيكي غيرافزايشي در مقايسه با اثرات ژنتيكي افزايشي 

 [h] تفاوت مقادير اثر غالبيت. صفت استدر كنترل اين 
هاي  در تالقي([i] +[d]) در مقابل مجموع اثرات افزايشي

اين نشان . باشد  مي8/8 و -1/5، 7/10مذكور به ترتيب 
دهد كه هتروزيس با احتمال زياد در جهت عملكرد مي

 در تالقي پنجم. افتددر بوته اتفاق مي دانه بيشتر
 و [h]، [d]، [m] ارامتري با اجزاء پ4مدل )  هاشم×آرمان(

[j] بهترين برازش را براي توصيف توارث اين صفت 
. دار شد براي تمام اجزاي اين مدل معنيtآزمون . داشت

 [d] در مقايسه با اثر افزايشي [h]مقدار باالي اثر غالبيت 
 منفي و [j]و حضور اثر متقابل افزايشي در غالبيت 

هاي تعريف مشابه ساير مدلدار در اين مدل نيز معني
در تالقي . باشد شده در ارتباط با عملكرد دانه در بوته مي

 [l] و [i]، [h]، [d]، [m]  پارامتري با اجزاء5هقتم مدل 
ترين مدل براي توجيه توارث اين صفت است كه مناسب

از نكات قابل تأمل در . دار هستندتمام اجزاء مدل معني
 در [h]ر باالي اثر غالبيت توان به مقدااين مدل مي

 و عالمت مخالف اثر غالبيت [d]مقايسه با اثر افزايشي 
[h] و اثر متقابل غالبيت در غالبيت [l] كه بيانگر حضور 
مقدار درجه . ستازي از نوع دوگانه است اشاره نموداپي

ها در ارتباط با صفت  براي تمام تالقي[h/d]غالبيت 
باشد كه از يك ميعملكرد دانه در بوته بيشتر 

با اين تفاسير . هاستدهنده اثر فوق غالبيت ژن نشان
ي اوليه براي ها نسلتوان نتيجه گرفت كه انتخاب در  مي

  .تواند مؤثر واقع گردداين صفت به هيچ وجه نمي
  

  بحث
 مكانيسم زودرسي و فرار از خشكي مهمترين 
مكانيسم براي تحمل به خشكي در نخود محسوب 

 واقع ارقامي كه فصل رشد خود را قبل از گردد در مي
برخورد با هواي گرم و خشك اواخر فصل زراعي به اتمام 

 Anbessa) شوندرسانند متحمل به خشكي ناميده ميمي

et al., 2006). هاي اصالحي بنابراين محققين در برنامه
 ،براي ايجاد و باال بردن ميزان تحمل به خشكي در نخود

هاي زودرس و با عملكرد باال را دنبال دستيابي به واريته
 براي بررسي اين مكانيسم الزم است اطالعات. كنند مي

 ،گلدهي% 50كافي در مورد توارث صفات تعداد روز تا 
 تعداد روز تا رسيدگي و عملكرد دانه در دسترس باشد

(Toker et al., 2007) .در بررسي توارث صفات تعداد روز 
وز تا رسيدگي مشخص شد كه گلدهي و تعداد ر% 50تا 

هر دوي اثرات ژنتيكي افزايشي و غير افزايشي در كنترل 
اين صفات دخيل هستند اما اثرات ژنتيكي غير افزايشي 

توان به موفقيت لذا نمي. كنندنقش مهمتري را ايفا مي
ي اوليه بعد از تالقي براي اين صفات ها نسلانتخاب در 
بخش افزايشي واريانس (زيرا اثر اصالحي . اميدوار بود

دار شدن در براي اين صفات عليرغم معني) ژنتيكي
. مقايسه با بخش غير افزايشي بسيار كمتر و اندك است

اگر چه نقش اثرات ژنتيكي افزايشي براي تعداد روز تا 
 ين اثرات برايتر از نقش ا پر رنگگلدهي به مراتب% 50

 يه برا برازش شديهامدل.  بوديدگيتعداد روز تا رس
 يهاي تالقي براها نسلن يانگيه مين صفات در تجزيا

ها در  ژنيستازي بر حضور اثرات اپيمختلف همگ
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ن امر با توجه يا. ن صفات داللت دارنديكنترل و توارث ا
ن يهمچن. ه استين صفات قابل توجيك بودن ايژن يبه پل

 برازش يها  موجود در مدلير عالمت پارامترهايدر تفس
 و تعداد روز تا يگلده% 50 تعداد روز تا يراافته بي

ن صفات ي روشن شد كه در مورد توارث ايدگيرس
ن شكل از يا.  از نوع دوگانه وجود دارديستاز ياپ
 يها نسلگر ي و دF2 با كاهش تنوع در نسل يستاز ياپ

. گردد ي انتخاب مهدر حال تفرق، سبب اختالل در پروس
ن صفات نشان ي اي برا[h/d]ت يعالمت درجه غالب

 به يت نسبي مختلف غالبيها يدهد كه نتاج در تالق يم
ت خالص ي غالبدهنده نشانن يا. سمت والد زودرس دارند

ن موضوع يبا در نظر گرفتن ا.  استي زودرسيبرا
د زودرس به عنوان يبري هيهاتهيد واريتوان به تول يم
 يد ارقام متحمل به خشكيك راهكار مناسب جهت تولي

دوار ي نخود امين ارقام در مناطق مختلف برايه او توسع
د و يشه فقط با تولين اندي ساختن اياگر چه عمل. بود

پذير خواهد  عقيمي ژنتيكي امكان با نر ييهانيتوسعه ال
 ،Kidambi et al.، Biçer & Şakar (2008) (1988)  .بود

Singh et al. (1993)  وMalhotra & Singh (1989) نيز 
گلدهي و % 50بهي را براي صفات تعداد روز تا نتايج مشا

 هارتفاع پائين بوت. اندتعداد روز تا رسيدگي گزارش نموده
نخود در مقايسه با ديگر محصوالت مانند گندم در 
راستاي برداشت مكانيزه اين محصول، يك فاكتور 

پائين بودن ارتفاع بوته در نخود عالوه . باشد بازدارنده مي
دانه در هكتار، به دليل ايجاد اختالل بر كاهش عملكرد 

ر ي در كاهش سطح زيير بسزاي مكانيزه، تأثدر برداشت
. كشت و توليد كل اين محصول در سطح كشور دارد

 نخود در مناطق خشك و همشكل پائين بودن ارتفاع بوت
نيمه خشك به مراتب حادتر است زيرا حادث شدن تنش 

 اين هز ارتفاع بوتخشكي در اين مناطق به ميزان بااليي ا
همچنين وزن صد دانه از جمله صفات . كاهدمحصول مي

مهم و مورد توجه محققين در نخود است كه عالوه بر 
ن محصول ي اي عملكرد دانه، در بازارپسندير بر رويتأث
نتايج اين تحقيق تماماً حاكي از .  دارديير بسزايز تأثين

 با اثرات سهينقش مهمتر اثرات ژنتيكي افزايشي در مقا
 در توارث و كنترل صفات ارتفاع يشير افزاي غيكيژنت

لذا . ه در بوته و وزن صد دانه استيبوته، تعداد شاخه اول
ي اوليه بعد از تالقي ها نسلرسد انتخاب در  يبه نظر م

ن صفات ي از ايير باالي با مقادييهابراي يافتن ژنوتيپ
با نتايج اين نتايج . آميز خواهد بودمنطقي و موفقيت

ن مطابقت يگر محققي شده توسط دگزارش
 ;Kidambi et al., 1988; Singh et al., 1992)داشت

Malhotra & Singh, 1989; Hovav et al., 2003;. 
Biçer & Şakar, 2004; Anbessa et al., 2006). 

 و اثرات ژنتيكهاي ژنتيكي صفات پلي شناخت مؤلفه
 حي، اندازهي اصالها روشمحيطي، براي انتخاب 

ها و شدت سلكسيون از اهميت بااليي برخوردار جمعيت
با مطالعه و بررسي عملكرد دانه و صفت تعداد . است

غالف در بوته مشخص شد كه اين صفات توارث 
دار شدن هر دوي اثرات رغم معني ياي دارند و علپيچيده

ج حاصل از مدل يژنتيكي افزايشي و غير افزايشي، نتا
ها حاكي از نقش مهمتر يافته در تمام تالقي برازش يها

. اثرات ژنتيكي غير افزايشي در كنترل اين صفات است
ژه اثر يوه همچنين حضور اثرات متقابل غير اللي ب

هاي برازش شده در مدل [l]تيت در غالبيمتقابل غالب
 هدهند نشان ها نسلبراي اين صفات در تجزيه ميانگين 

. چيده اين صفات استمولتي ژن بودن و توارث پي
هاي برازش يافته در عالمت پارامترهاي حاضر در مدل

 قدرت كاهندگي اثرات هدهند نشانبسياري از اين صفات 
ت هستند يژنتيكي افزايشي است، در واقع اين اثرات غالب

 انتخاب در جتاًينت. ن صفات هستندي اهكه افزايند
 هاي در حال تفرق فاقدي اوليه در جمعيتها نسل

قدرت هتروزيس متوسطي براي بسياري . باشدكارآيي مي
از اين صفات مشاهده گرديد اما با توجه به اتوگام بودن 

ن يعقيمي پايدار در ا نخود و عدم وجود سيستم نر
ميانگين درجه  .محصول استفاده از آن مشكل است

ها غالبيت براي اكثر صفات مورد مطالعه در بيشتر تالقي
ها اثر فوق غالبيت ژن دهنده نشان كه بيشتر از يك بود

 غالبيت Biçer & Şakar (2008)در حالي كه  .است
 .اندنسبي را براي بيشتر صفات در نخود گزارش كرده

(1987) Muehlbauer & Singh براي اثر فوق غالبيت را 
هاي اوليه و ثانويه، تعداد غالف و  صفات تعداد شاخه

  .اندهدنموتعداد دانه در نخود گزارش 
(1973) Dhaiwal & Gill هاي  تعداد شاخهيبرا

اثر فوق غالبيت اوليه و ثانويه، تعداد غالف و دانه در بوته 
همچنين گزارش كردند كه تعداد . را گزارش كردند
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غالف و عملكرد دانه در بوته اثر فوق غالبيت مثبت را 
گلدهي % 50كه تعداد روز تا  دهند در حالينشان مي
يت منفي و وزن صد دانه عدم وجود غالبيت را فوق غالب

 يستاز ياز آنجايي كه حضور اثرات اپ. اندبروز داده
 يدوگانه و نقش اصلي اثرات ژنتيكي غير افزايشي برا

ت انتخاب در ي مانع از موفقياكثر صفات مورد بررس
شرفته ي پيها نسلگردد و انتخاب در  يه مي اوليها نسل

طلبد كه لي بزرگ را ميهاي خي جمعيتهز ادارين
هاي فراوان است، لذا توليد نهيمستلزم زمان و هز

عقيمي و استفاده از قدرت  هايي با سيستم نر الين
هاي هيبريد نخود يكي از بهترين تهيهتروزيس در وار

هاي اصالحي اين محصول راهكارهاي پيشرفت برنامه

ي كالسيك اصالح نباتات روش ها روشاز ميان . است
 براي اصالح اكثر ها روشتر از ديگر  تك بذر مناسببالك

را در اين روش انتخاب ي ز،رسدصفات در نخود به نظر مي
گيرد و از ي اوليه در حال تفرق صورت نميها نسلدر 

  نكه از تك بذر استفاده يل ايطرف ديگر به دل
هاي  جمعيتهگردد، حجم كار كاهش يافته و ادارمي

ها توان از روش دابلمچنين ميه. گردد بزرگ تسهيل مي
 پلوئيدي براي اصالح نخود استفاده نمود زيرا در اين
 روش با كشت بساك و توليد گياهان دابل هاپلوئيد،

 هايي هموزيگوت و خالص ايجاد خواهد شد كه جمعيت
 نشيهاي مورد نظر را مورد گزتوان الين به راحتي مي

 .قرار داد
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