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   نواحی خشک ایران (Haloxylon aphyllum) مختلف سیاه تاغ
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 چکیده 

یزد و  استانهاي سیستان و بلوچستان، سمنان،از  تاغ  سیاه ژنوتیپ 27تنوع ژنتیکی موجود در 
سه  باطرح بلوکهاي کامل تصادفی  یکدر  آباد شهرستان قم تحقیقاتی حسین در ایستگاهکرمان 
تجزیه واریانس دو طرفه  نتایج حاصل از .مورد مطالعه قرار گرفت 1376- 81طی سالهاي  تکرار

 .نشان داد ي مختلفدر سالهامورد مطالعه صفات  ها از نظر ي را میان ژنوتیپدار تفاوت معنی
. پذیري عمومی صفات در هر سال محاسبه گردید واریانس ژنوتیپی، واریانس فنوتیپی و وراثت

میزان محاسبه شده بر اساس باالتر از ها  بر مبناي نتایج تجزیه مرکب دادهپذیري صفات  وراثت
 راینبناب .بود ین و یا در حد متوسطیپذیري اکثر صفات مطلوب پا میزان وراثت .سال بودهاي هر  داده

در سال . صفات استفاده نمود میانباید از روابط همبستگی موجود  انتخابهاي اصالحی و  در برنامه
 دار مانی نهالها مثبت و معنی اول ضرایب همبستگی فنوتیپی کلیه صفات با یکدیگر به جز با زنده

)01/0p<( دار  ت و معنیصفات با یکدیگر مثباکثر ضرایب همبستگی ژنوتیپی  نیز ومسدر سال . بود
ها، قطر تنه اصلی، قطرهاي بزرگ و کوچک تاج پوشش  اع درختچهفاکثر صفات مهم نظیر ارت. بود

داري  هاي مثبت و معنی در کلیه سالها با یکدیگر و در هر دو سطح فنوتیپی و ژنوتیپی همبستگی
در  همچنین ضرایب همبستگی فنوتیپی صفات در هر سال با صفات تحت بررسی. نشان دادند

قطر تنه اصلی در سالهاي  و اع نهالها در سال اول با ارتقاع نهالفارت. سالهاي دیگر نیز محاسبه گردید
ضرایب همبستگی بقا و . داري نشان داد همبستگی مثبت و معنی) قطر تنه در سال پنجم جز به(بعد 
بر اساس نتایج کلی این . بودن دار مانی نهالها در سالهاي بعد معنی مانی نهالها در این سال با زنده زنده

بر مبناي همین صفت در  انتخاب ،هاي با ارتفاع بلند در سال پنجم براي انتخاب درختچهبررسی 
بر مبناي قطر تنه  انتخاب ،هاي با قطر تاج پوشش بزرگتر جهت انتخاب درختچهو سال اول و دوم 

 .توان توصیه نمود اصلی در سال اول را می
 همبستگی، پذیري صفات ، وراثت)Haloxylon aphyllum( یاه تاغس :هاي کلیدي واژه

 ژنوتیپی همبستگی فنوتیپی و 
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 مقدمه
از اراضی جهان را تشکیل % 35هاي خشک را که نزدیک به پیشروي بیابان، سرزمین

میلیون انسان پیوند داشته و براي  850زندگی  این سرزمینها با. نماید دهند، تهدید می می
هاي اخیر کشورهاي مختلف بسته به  در دهه. کنند غله و الیاف فراهم میآنها گوشت، 

ی را جهت یاند، فعالیتها ی قرار داشتهایبعات سوء بیابانزتاینکه چه مقدار تحت تاثیر 
بنابر گزارشهاي موجود حدود . اند مبارزه با این پدیده نامطلوب در اکوسیستم انجام داده

تخریب یافته کویري، بیابانی و  بسیارمان را مناطق میلیون هکتار از اراضی کشور 24
زارهاست  میلیون هکتار آن در سیطره شن 15تا  12دهد که  زار تشکیل می شن

  ). 1354جیحونی، (
هاي سازگار که در کارهاي تثبیت شن نتایج رضایت بخشی داده است،  یکی از گونه

 میاناي تاغ در ایران ه در مورد گونه. باشد می Haloxylon spp. هاي تاغ گونه
گونه زرد،  3ها معتقد هستند که در ایران  بعضی. شناسان اختالف نظر وجود دارد گیاه

کنند  هاي بیشتري اشاره می سفید و سیاه تاغ وجود دارد و برخی دیگر به تعداد گونه
  ).1365نیلوفري، (

. شود نگ میهاي رسیده در زرد تاغ، زیتونی رنگ و در گونه سیاه تاغ سیاه ر میوه
رود ولی تنه چوب  چوب گونه زرد تاغ، سبک و کم دوام و بیشتر براي سوخت بکار می

تاغ، تیره رنگ، سنگین و بادوام و بیشتر در امور ساختمانی مورد استفاده قرار   سیاه
سیاه تاغ داراي تنه کم و بیش تیره و کبود رنگ، چوب نسبتاً سنگین، . گیرد می

مبین، (ي و میوه مرکزي رسیده سیاه رنگ است میلیمتر 6ي هاي فاقد پولکها شاخه
1345          .(  

دهد که این گیاه به آب و هواي خشک و   پراکنش جغرافیایی سیاه تاغ نشان می
زمینهاي نسبتاً شور نواحی کویري بسیار سازگار بوده و در خاکهاي سبک و شنی ژرف 

بعضی از کارشناسان معتقدند که . ندک هاي شنی رشد و نمو می و همچنین بر روي تپه
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ترین شرایط  این گیاه در سخت. شود هاي رسی و نسبتاً سخت دیده میاه تاغ در زمینسی
 50ي تابستان آن حدود محیطی در مناطق خشک و کویري و حتی مناطقی که گرما

رسد سازگاري  گراد میدرجه سانتی 25ماي زمستان به زیر گراد و سردرجه سانتی
 ).1365نیلوفري، ( نماید می

 ،شود بسیاري از کشورهاي دیگر یافت نمیدر خاص مناطق بیابانی است و  سیاه تاغ
با این حال . استاین گونه صورت نگرفته  در مورداز این رو مطالعات گسترده ژنتیکی 

ها یافت بان هستند و این گونه در آن کشورهاي همسایه که داراي بیادر برخی از کشور
اي در خصوص ویژگیهاي  دهمطالعات پراکن ،)ازبکستانر ترکمنستان و نظی( شود می
به زبان روسی منتشر  طورعمده بههاي آن نیز  وب این گونه صورت گرفته که یافتهچ

هایی  یی از این گونه در زمینهها جمعیت با این حال تنوع ژنتیکی زیادي در. شده است
 و) Sen، 1989و  Sharma(گزارش شده است  نظیر قوه نامیه و ویگور بذر

)Mamedov ،1987 .(  
تاغ در استان ي مختلف ها ژنوتیپ در مورددر تحقیقی ) 1383(و کشکی  صفرنژاد

. تاج پوشش مشاهده نمودآنها از نظر ارتفاع و خصوصیات  میانداري  خراسان، تفاوت معنی
پ از سیستان در مجموع یک ژنوتی. ي برتر را از نظر صفات مهم معرفی نمودها ژنوتیپاو 

 Shamsotdinov. ي برتر معرفی شدندها ژنوتیپعنوان  هو یک ژنوتیپ از سمنان ب
در ازبکستان خصوصیات اکولوژیکی گیاهان بیابانی را به منظور اصالح آنها بررسی ) 1989(

او انتخاب را براساس خصوصیات مناسب جهت مقاومت در مقابل باد و توفان . نمود
را تفاوتهاي مهم اکولوژیکی انواع مختلف سیاه تاغ  و طبقه بندي کرد) ها تثبیت کننده شن(

خصوصیات ) Hou )1988و   Zhangهمچنین. کرد فهرستدر این برنامه اصالحی 
 و از جمله ظهور برگها کیدر مراحل مختلف فنولوژی اکولوژیکی و فیزیولوژیکی تاغ را

  گیري  اندازهپروتوپالسم فشار اسمزي  و گلدهی، محتواي آب، میزان تبخیر و تعرق
  عنوان تثبیت کننده شن و مقاوم به خشکی داراي ه سیاه تاغ ب گیاه .کردند
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خاصی نظیر کاهش سطح برگ، برگهاي باریک و سیستم  یخصوصیات مورفولوژیک
این . ی بودندیبذرها کوچک و کم وزن و داراي قدرت جوانه زنی باال. اي بزرگ بود ریشه

 .دبوزیادي ی در داخل ریشه و برگ و ظرفیت نگهداري آب یي باالگیاه داراي فشار اسمز

تجزیه با استفاده از در شوروي سابق ) Dragracer  )1969و Petrovدر آزمایشی 
ژنتیکی از قبیل  هاي فهمؤلهاي مربوط به نتاج نیمه خواهري یکسري از  داده و تحلیل
با گرده افشانی باز را  پذیري عمومی و خصوصی صفات از یک توده سیاه تاغ وراثت

اي از سیاه  تنوع موجود در توده) Dragracer )1959 در آزمایش دیگري .ندتخمین زد
دهی و نسبت طول آن به طول محور مرکزي مطالعه نمود و  تاغ را از نظر میزان شاخه

   .قرار داد تجزیه و تحلیلعنوان شاخصی از سن گیاه مورد مطالعه و  هآن را ب
اي بذر و سیتوژنتیک این  هاي ذخیره ر و الکتروفورز پروتئینگیهاي بذدر زمینه ویژ

صورت گرفته ) 1380و  1379(گونه نیز مطالعاتی توسط میرزایی ندوشن و همکاران 
هاي  ي گونهها جمعیت میانیدي در درون و است که تنوع زیادي حتی در سطح پلوئ

  .  اند مختلف تاغ مشاهده نموده
اراي مشکالتی نظیر حساسیت به آفات و بیماریها، زوال زود هاي تاغ کشور د توده
 میانهاي  بررسی و شناسایی روابط و همبستگی .باشند یمشکستگی در تنه  و هنگام

 طرحتواند راهگشاي دستیابی به یک  ي تحت مطالعه میها ژنوتیپصفات مختلف در 
ارقامی که از حیث فی و راه را براي معر هدوهاي سیاه تاغ ب و اصالح در توده انتخاب

 . ، هموار نمایدهاي موجود مناسبتر باشند تولید و پایداري از توده

تعیین بهترین سن مطالعه ساختار ی، ژنتیکی در چند سال متوال هاي مؤلفهمقایسه 
مقایسه چند جمعیت از گونه سیاه تاغ از نظر ، یی از سیاه تاغها جمعیتژنتیکی 

هاي موجود از نظر تعدادي از صفات  نسیل ژنتیکی تودهشناخت پتا ،رفتارهاي مورد نظر
و  مختلف نظیر وراثت پذیري صفات هاي مؤلفهمطالعه و تعیین ، مورفولوژیکی
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مطالعه تنوع ژنتیکی ، هاي موجود توده درژنوتیپی  ودر دو سطح فنوتیپی ها  همبستگی
ی و هاي محیط شهاي مقاوم به آفات، بیماریها و سایر تن به منظور دستیابی به پایه

از اهداف اجراي این تحقیق  هاي اصالحی تکمیلیجهت ارائه طرح ها ژنوتیپشناخت 
 .بوده است

  
 مواد و روشها

کیلومتري  30در ایستگاه حسین آباد واقع در  1376 ـ 81این تحقیق در سالهاي 
 در سال و حرارت مطلق میلیمتر 126متوسط بارندگی منطقه . شهرستان قم انجام گردید

بافت . باشد درجه سانتیگراد می 47و حداکثر دماي ثبت شده آن  -11سردترین ماه سال 
 1/8 آن pHموس بر سانتیمتر و  میلی 6/2شنی لومی با هدایت الکتریکی  ،خاك ایستگاه

متر و موس بر سانتی میلی 39/1رد استفاده جهت آبیاري هدایت الکتریکی آب مو. بود
pH  ژنوتیپ  27ان حاشیه کویر مرکزي ایران در مجموع است چهار از. بود 4/7آن

در  و متر 5×5 هفاصله طرح بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکرار و ب انتخاب و در قالب
ژنوتیپ از  8شامل  ها ژنوتیپ .کشت گردید هر تکرار شش نهال گلدانی از هر ژنوتیپ

  و بلوچستان ژنوتیپ از سیستان  9S-1S( ،6(ژنوتیپ از سمنان  9، )Y1Y-8(یزد 
)6 C-1C ( ژنوتیپ از کرمان  4و)4K-1K (بودند . 

نوبت آبیاري و در سالهاي بعد تعداد  5در سال اول جهت اطمینان از تثبیت نهالها 
. که در سال پنجم یک نوبت آبیاري صورت گرفت طوري هب ،دفعات آبیاري کاهش یافت

ها، قطر  شامل ارتفاع درختچه اگیري کلیه صفات در تمام ساله هاي حاصل از اندازه داده
، قطرهاي بزرگ و کوچک تاج پوشش )در پنج سال(مانی نهالها  تنه اصلی، بقا و زنده

، تعداد انشعاب در تنه )در سال پنجم(، صفات مربوط به آفات و بیماریها )در سه سال(
 و خسارت آفات) در سال سوم(، ارتفاع اولین انشعاب )در سالهاي اول و پنجم(اصلی 
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مورد تجزیه واریانس و مقایسه میانگین به روش آزمون چند ، )در سال دوم(و بیماریها 
  . )1 شماره جدول( اي دانکن قرار گرفتند دامنه

  
  گیري آنها مشخصات صفات، نحوه و سالهاي اندازه - 1جدول شماره 

ف
ردی

 

گیري نحوه و واحد اندازه صفات  
سالهاي 

گیري اندازه  

 اول تا پنجم سانتیمتراي نهال تا باالترین ارتفاع آن برحسب از پ ارتفاع نهالها 1

با استفاده از  میلیمتراز زیر محل اولین انشعاب تنه اصلی برحسب   قطر تنه اصلی 2
 اول تا پنجم کولیس

 مانی بقا و زنده  3
اي از  مشاهده صورت بهمانی هر نهال  بر اساس شادابی و زنده

 اول تا پنجم صفر تا نه

بزرگ تاج قطر  4
 پوشش

فاصله دورترین شاخه و برگ  نهالها در قطربزرگ تاج پوشش 
)cm(  سوم تا پنجم 

قطر کوچک تاج  5
 پوشش

کوچک تاج پوشش  فاصله دورترین شاخه و برگ نهالها در قطر
)cm(  سوم تا پنجم 

در تنه  انشعابهاتعداد  6
 اصلی

تعداد انشعاب ایجاد شده در اولین انشعاب در تنه اصلی 
 )شمارش(

 اول و پنجم

 سوم  )cm(از پاي نهال، تا اولین انشعاب ایجاد شده در تنه اصلی  ارتفاع اولین انشعاب 7

خسارت آفات و  8
 بیماریها

اي برحسب صفر  مشاهده صورت بهآلودگی به آفات و بیماریها،  
 دوم )آلوده (تا نه ) سالم (

 صورت بهها به موریانه،  میزان آلودگی تنه اصلی و شاخه خسارت موریانه 9
 )آلوده(تا نه ) سالم(اي با مقیاس صفر  مشاهده

 پنجم

اي با مقیاس صفر  مشاهده صورت بهمیزان آلودگی به سفیدك تاغ،  آلودگی به سفیدك 10
 پنجم )آلوده(تا نه ) سالم(

 خوار تاغ پروانه بذر 11
اي با مقیاس  مشاهده صورت بهمیزان خسارت پروانه بذرخوار، 

 پنجم )آلوده(تا نه ) سالم(فر ص

اي با  مشاهده صورت بهها،  و گل بذرهامیزان خسارت پسیل به  آلودگی به پسیل 12
 پنجم )آلوده(تا نه ) سالم(مقیاس صفر 

  
طور  هپذیري عمومی کلیه صفات ب وراثتو پی یهاي ژنوتیپی و فنوت واریانس بعد

ر اساس نتایج حاصل از بمهم ت صفا همچنین براي وجداگانه و به تفکیک هر سال 
  : یددگرمحاسبه تجزیه مرکب آنها با استفاده از فرمولهاي زیر 



 3شمارة  13فصلنامۀ پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران جلد 
 

 

233

 

R
MSEMSTVG −

=                 VEVGVp +=                 
VP
VGhb =2  

هاي  ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنوتیپی کلیه صفات به تفکیک سالها براساس داده
کلیه تکرارها و از طریق برآورد واریانس و کوواریانس فنوتیپی و ژنوتیپی بر مبناي امید 

بدین  .گردیدتعیین ها  ریاضی میانگین مربعات و امید ریاضی میانگین حاصلضرب
هاي زیر کوواریانس  ها انجام و با استفاده از فرمول منظور تجربه کوواریانس کلیه متغیر

 :ضریب همبستگی ژنوتیپی محاسبه گردید بعدی و ژنوتیپی و فنوتیپ

R
VExyVTxyVGxy −

=                             
r

VExyVTxyVPxy +=  
متغیرهاي مختلف در سالهاي گوناگون،  میانروابط موجود  منظور شناخت بهتر به

 .ه گردیدمتغیرها در سالهاي مختلف نیز محاسب میانضرایب همبستگی فنوتیپی موجود 
 متغیرها در سالهاي مختلف و در میانخطا در تجزیه کوواریانس  بودنبزرگ  دلیل به

متغیرها  میان ژنوتیپی همبستگی کوواریانس ژنوتیپی، ضرایب میزاننتیجه بزرگ شدن 
که نتایج حاصل از تجزیه کوواریانس و  چرا نگردید، هبدر سالهاي مختلف محاس

سال و شرایط قابل تعمیم بوده و از ضرایب  همانبراي ضرایب همبستگی ژنوتیپی تنها 
توان مفهوم خاص و ثابتی را استنتاج  نمی مختلفهمبستگی ژنوتیپی متغیرها در سالهاي 

   ).1376فرشادفر، ( نمود
همچنین ضرایب همبستگی ژنوتیپی متغیرها در هر سال نیز در مواردي که واریانس 

و امکان محاسبه کوواریانس ژنتیکی میسر نبود،  محیطی از واریانس تیمار بزرگتر بوده
باشد  می ها ژنوتیپ میانواریانس ژنوتیپی نشان دهنده تنوع موجود در . محاسبه نگردید

و جزئی از واریانس فنوتیپی است که تحت تأثیر تغییرات تصادفی محیط قرار نگرفته 
ین نکته که این دو با توجه به تأثیرپذیري واریانس فنوتیپی از محیط و نیز ا. است

واریانس داراي بعد هستند، براي مقایسه واریانس ژنوتیپی صفات با یکدیگر از معیار 
پذیري،  برآوردهاي مربوط به وراثت. پذیري عمومی استفاده گردید بدون بعد وراثت



 ...تاغ  هاي مختلف سیاه ژنوتیپدر  ژنوتیپی صفاتو وتیپی نهاي ف همبستگیو پذیري  راثتو

 

234

اند، اعتبار دارد و باید از عمومیت  اي کشت شده براي جامعه معین که در شرایط ویژه
اند، احتیاط کرد  راي سایر جوامع که درشرایط محیطی متفاوت رویانده شدهدادن آن ب

  ).1376فرشادفر، (
 

 نتایج 
در  ها ژنوتیپ میان که ها در سالهاي اول تا پنجم نشان داد نتایج تجزیه واریانس داده

در ) قطر تنه اصلی در سال دوم جز به( و قطر تنه اصلی از نظـر ارتفاع نهالها هاسالکلیه 
مانی  از نظـر بقا و زنده ها ژنوتیپ. داري وجود دارد اختالف معنی %5مال تطح احس

داري  همچنین اختالف معنی. داشتندنداري  نهالها در کلیه سالها با یکدیگر اختالف معنی
از نظر قطرهاي بزرگ و کوچک تاج پوشش در سالهاي چهارم و پنجم  ها ژنوتیپ میان

قابل  ها ژنوتیپ میانتنوع  که این نتایج نشان داد. یدمشاهده گرد% 5در سطح احتمال 
  .)2جدول شماره ( استالحظه م

مانی نهالها و تعداد انشعاب در تنه  پذیري صفات بقا و زنده در سال اول وراثت
 ها از واریانس ژنوتیپ) واریانس خطا(دلیل بزرگتر بودن واریانس محیطی  هاصلی ب

جدول شماره ( ر واریانس ژنوتیپی محاسبه نگردیدو منفی شدن مقدا) واریانس تیمار(
. بود 21/0و  33/0ترتیب  هپذیري ارتفاع نهالها و قطر تنه اصلی ب در این سال وراثت. )3

این نتایج با نتایج . بسیار کم بود) 07/0(پذیري قطر تنه اصلی  در سال دوم وراثت
  .این سال مشابه بودحاصل از تجزیه واریانس و نیز مقایسه میانگین این صفت در 

 براي ارتفاع اولین انشعاب در 05/0پذیري عمومی صفات از  سال سوم وراثت در
پذیري  کوچک بودن وراثت. ها در نوسان بود براي ارتفاع درختچه 14/0تنه اصلی تا 

در این سال . دلیل بزرگ بودن میزان واریانس فنوتیپی بود هصفات در این سال ب
در تجزیه واریانس، میانگین مربعات تیمار آنها در سطح  پذیري صفاتی که وراثت

در سال چهارم مقادیر . تري قرار داشت دار نبود در سطح پائین معنی% 5احتمال 
  . باال بود نسبتا) مانی به جز بقا و زنده(ت پذیري صفا وراثت
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  مشخصات مختلف صفات تحت بررسی در طول پنج سال - 2جدول شماره 
CV% F SEM ارزیابی مورد صفات نماد سال میانگین حداقل حداکثر  

20 ** 2/7  50 14 6/28  

ول
 ا

X1 نهالها ارتفاع)cm( 
3/15  * 5/1  5/12  6/14  4/8  X2 اصلی قطرتنه)mm( 
3/22  ns 4/1  9 7/3  5/6  X3 مانی و زنده بقا  
6/19  ns 32/0  4/2  1 7/1  X4 در تنه اصلی انشعاب تعداد  
4/28  * 16 119 21 7/49  

دوم
 

X5 نهالها ارتفاع)cm( 
30 ns 4/4  33 1/6  14 X6 اصلی قطرتنه)mm( 

1/25  ns 4/1  5/8  5/2  9/4  X7 مانی و زنده بقا 
24 * 41/0  8/2  1 5/1  X8 و بیماریها آفات خسارت  
33 * 1/26  161 31 9/72  

سوم
 

X9 ها درختچه ارتفاع)cm( 
8/30  * 3/8  54 11 3/24  X10 اصلی تنه قطر)mm(  
2/29  ns 4/1  4/8  3/2  3/4  X11 مانی و زنده بقا  
5/27  ns 5/84  174 44 5/84  X12 بزرگ تاج پوشش قطر)cm( 
9/28  ns 8/73  161 40 8/73  X13 کوچک تاج پوشش قطر)cm( 

29 ns 3/45  90 17 3/45  X14 تنه انشعاب در اولین ارتفاع)cm(  
2/24  ** 2/39  255 60 3/127  

ارم
چه

 

X15 ها درختچه ارتفاع)cm( 
3/32  ** 7/16  87 12 2/39  X16 تنه اصلی قطر)mm( 
1/27  ns 2/1  8 2 6/4  X17 مانی وزنده بقا  

25 * 6/44  312 71 7/151  X18 بزرگ تاج پوشش قطر)cm( 
5/24  * 6/39  284 65 3/134  X19 تاج پوشش کوچک قطر)cm( 
7/17  ** 3/41  297 109 8/187  

جم
 پن

X20 ها درختجه ارتفاع)cm( 
6/20  * 3/14  94 26 9/58  X21 تنه اصلی قطر)mm( 
7/25  ns 4/1  8 2 5/5  X22 مانی وزنده بقا  
5/19  * 9/51  401 112 3/223  X23 بزرگ تاج پوشش قطر)cm( 
3/19  * 48 378 108 6/203  X24 کوچک تاج پوشش قطر)cm( 
4/17  ns 57/0  5 2 3 X25 انشعاب درتنه اصلی تعداد 

24 * 5/1  6 1 1/3  X26 موریانه خسارت 
2/20  * 97/0  4 1 8/1  X27 سفیدك به آلودگی  
6/23  ns 18/1  5 1 1/2  X28 بذرخوار پروانه  
5/21  * 4/1  6 1 04/3  X29 پسیل یه آلودگی  

  %5غیر معنی دار در سطح احتمال   ns،  % 5معنی دار در سطح احتمال  * ،  % 1معنی دار در سطح احتمال  **
  
ز سالهاي قبل بود که بیشتر ا صفات تحت بررسی در سال پنجم عموماپذیري  وراثت 
 میاننس محیطی و وجود تنوع دلیل استقرار نهالها، کاهش میزان واریا تواند به می

ها  رختچهارتفاع د پذیري در این سال مربوط به باالترین میزان وراثت. باشد ها ژنوتیپ
از نظر این صفت  ها ژنوتیپ میان سبی باالیی دردهنده وجود تنوع ن بود که نشان 31/0
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دلیل منفی شدن مقدار  مانی نهالها به پذیري زنده وراثتدر این سال و سال چهارم . باشد می
  .واریانس ژنوتیپی محاسبه نگردید

  
پذیري عمومی صفات در طول  واریانس فنوتیپی، ژنوتیپی و وراثت - 3جدول شماره 

  پنج سال
واریانس  سال نماد ارزیابی مورد صفات

  )VG(ژنوتیپی
واریانس فنوتیپی 

)VP(  
پذیري  وراثت
)hg

2(  
 X1 نهالها ارتفاع

ول
ا

 

3/16 49 33/0 
 X2 4/4 21 21/0 اصلی قطرتنه

 - X3 18/0- 9/1 مانی و زنده بقا
 - X4 01/0- 11/0 در تنه اصلی انشعاب تعداد

 X5 نهالها ارتفاع

  دوم

5/50 6/250 20/0 
 X6 32/1 31/19 07/0 صلیا قطرتنه

 X7 35/0 96/1 18/0 مانی و زنده بقا
 X8 05/0 16/0 30/0 و بیماریها آفات خسارت
 X9 ها درختچه ارتفاع

 سوم

1/67 648 10/0 
 X10 26/9 5/65 14/0 اصلی تنه قطر
 X11 22/0 84/1 12/0 مانی و زنده بقا
 X12 4/80 623 13/0 بزرگ تاج پوشش قطر
 X13 6/55 511 11/0 وچک تاج پوششک قطر
 X14 54/7 4/181 05/0 انشعاب درتنه اولین ارتفاع

 X15 ها درختچه ارتفاع

ارم
چه

 

531 1486 36/0 
 X16 6/82 264 31/0 تنه اصلی قطر
 - X17 09/0- 57/1 مانی وزنده بقا
 X18 465 1904 25/0 بزرگ تاج پوشش قطر
 X19 349 1512 23/0 تاج پوشش کوچک قطر

 X20 ها درختجه ارتفاع

جم
پن

 

502 1607 31/0 
 X21 4/52 200 26/0 تنه اصلی قطر
 - X22 11/0- 88/1 مانی وزنده بقا
 X23 679 2577 26/0 بزرگ تاج پوشش قطر
 X24 620 2175 27/0 کوچک تاج پوشش قطر
 X25 05/0 33/0 15/0 انشعاب درتنه اصلی تعداد

 X26 48/0 38/2 20/0 موریانه خسارت
 X27 21/0 39/1 11/0 سفیدك به آلودگی
 X28 16/0 95/1 17/0 بذرخوار پروانه
 X29 34/0 89/0 23/0 پسیل هب آلودگی
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بر را واریانس ژنوتیپی، فنوتیپی و وراثت پذیري عمومی صفات  ،4 شماره جدول
با توجه . دهد شان مین ها دادهامید ریاضی منابع تغییرات در جدول تجزیه مرکب مبناي 

میزان  ،به مفهوم و نحوه محاسبه وراثت پذیري و تأثیر پذیري آن از اثرات محیطی
. باشد میتر از مقادیر سالیانه آن  مبنا دقیقاین پذیري محاسبه شده بر  وراثت
موارد بزرگتر از مقدار سالیانه آنها می باشد، کلیه پذیري عمومی صفات در  وراثت

قطر بزرگ تاج ، 67/0 قطر تنه اصلی، 78/0 ها ان آن براي ارتفاع درختچهکه میز طوري هب
  . دوب 41/0مانی نهالها  بقا و زندهو براي  61/0 پوشش

  
بر مهم پذیري عمومی صفات  واریانس ژنوتیپی، فنوتیپی و وراثت - 4 شماره جدول

  هاآنمبناي میانگین چند ساله 

ریانس فنوتیپی وا  )VG(واریانس ژنوتیپی صفت مورد ارزیابی
)VP(  

 (وراثت پذیري عمومی
hg

2(  
 78/0 1813  1409 ارتفاع درختچه ها
 67/0 228 154 قطر تنه اصلی
 41/0 78/2 15/1 بقا و زنده مانی

 61/0 2951 1790 قطر بزرگ تاج پوشش
 59/0 2329 1381 قطرکوچک تاج پوشش
تعداد انشعاب در تنه 

 اصلی
025/0 198/0 

13/0 

  
ل ضرایب همبستگی فنوتیپی کلیه صفات با یکدیگر به جز با بقا و در سال او

مانی با ارتفاع نهال  ضرایب همبستگی فنوتیپی بقا و زنده. دار بود مانی مثبت و معنی زنده
در این سال ضرایب . دار نبود منفی و با قطر تنه اصلی و تعداد انشعاب در تنه، معنی

دلیل بزرگتر بودن  عداد انشعاب در تنه اصلی بهی و تمان همبستگی ژنوتیپی بقا و زنده
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ضریب همبستگی ژنوتیپی ارتفاع نهال . واریانس خطا از واریانس تیمار محاسبه نگردید
  ).5جدول شماره (دار نبود  با قطر تنه اصلی مثبت ولی معنی

صفات تحت بررسی ) G(و ژنوتیپی ) P(ضرایب همبستگی فنوتیپی  - 5جدول شماره 
  در سال اول

تعداد انشعاب تنه 
    ارتفاع نهالها  قطرتنه اصلی  مانی زنده بقا و  اصلی

   00/1  rP ارتفاع نهالها 
   rG 
  00/1  

**55/0  rP قطر تنه اصلی 
  ns25/0  rG 
 00/1  

ns05/0  ns11/0- rP مانی بقا و زنده 
 - - rG 

00/1  
ns11/0  **33/0  **39/0  rP  تعداد انشعاب تنه

 ns12/0  - - rG اصلی

 
غیر معنی دار در سطح احتمال   ns،  % 5معنی دار در سطح احتمال  * ،  % 1معنی دار در سطح احتمال  **

5%  
  

% 1هاي فنوتیپی مثبت و در سطح احتمال  در سال سوم کلیه ضرایب همبستگی
همچنین در این سال ضریب همبستگی ژنوتیپی قطر بزرگ تاج پوشش . دار بودند معنی
ضرایب . لیه صفات، بزرگتر از یک بود که در جدول عدد یک منظور گردیدبا ک

% 1همبستگی ژنوتیپی قطر کوچک تاج پوشش با کلیه صفات مثبت و در سطح احتمال 
جدول (سایر ضرایب همبستگی ژنوتیپی عموماً مثبت و کوچک بودند . دار بود معنی

  ). 6شماره 
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صفات تحت بررسی ) G(و ژنوتیپی ) P(ضرایب همبستگی فنوتیپی  - 6جدول شماره 
  در سال سوم

 
ارتفاع 
اولین 

انشعاب 
 درتنه

قطر 
کوچک 

تاج 
 پوشش

قطر 
بزرگ 
تاج 
 پوشش

 بقا و
  مانی زنده

قطرتنه 
  اصلی

ارتفاع 
  ها درختچه

ضریب 
 همبستگی

صفات مورد 
 ارزیابی

     00/1 rP ها ارتفاع درختچه      rG 
    00/1 

**89/0 rP یقطر تنه اصل 
    ns 19/0 rG 
   00/1  

**51/0 **46/0 rP مانی بقا و زنده 
   - - rG 
  00/1  

**55/0  **87/0 **87/0 rP تاج  قطر بزرگ
 rG 00/1 00/1  -   پوشش

 00/1 
**96/0 **50/0 **85/0 **87/0 rP تاج  قطر کوچک

 rG 29/0* 42/0** - 00/1  پوشش

00/1 
**48/0 **45/0 **29/0  **34/0 **51/0 rP  ارتفاع اولین

 ns16/0 rG 28/0* - 00/1 27/0* انشعاب درتنه
    %5غیر معنی دار در سطح احتمال   ns،  % 5معنی دار در سطح احتمال  * ، % 1معنی دار در سطح احتمال  **

  
ها با قطرهاي بزرگ و کوچک تاج  در سال پنجم همبستگی فنوتیپی ارتفاع درختچه

ضرایب همبستگی فنوتیپی قطر تنه اصلی با . دار بود معنی% 1و در سطح پوشش مثبت 
قطرهاي بزرگ و کوچک تاج پوشش، تعداد انشعاب در تنه اصلی نیز مثبت و در سطح 

داد همچنین ضریب همبستگی قطر کوچک تاج پوشش و تع. دار بود معنی% 1احتمال 
ضرایب همبستگی صفات . دار بود معنی% 1احتمال  انشعاب در تنه اصلی در سطح

ضرایب . دار بود مربوط به آفات و بیماریها با سایر صفات در بیشتر موارد غیرمعنی
دار بود که نشان دهنده  همبستگی ژنوتیپی این صفات با کلیه صفات دیگر مثبت و معنی

به عبارت دیگر ظهور و بروز آلودگی به آفات و . تأثیر فراوان محیط بر بروز آنان است
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 ستها ژنوتیپتابع وضعیت مکانی و زمانی یها بیشتر از آنکه تابع ژنوتیپ باشد، بیمار
  .)7جدول شماره (

  
صفات تحت بررسی ) G(و ژنوتیپی ) P(ضرایب همبستگی فنوتیپی  -7جدول شماره

  در سال پنجم

آلودگی 
  به پسیل

پروانه 
  بذرخوار

آلودگی 
به 

  سفیدك
خسارت 
  موریانه

تعداد 
انشعاب 
در تنه 
  اصلی

طر ق
کوچک 

تاج 
  پوشش

قطر 
  بزرگ
تاج 
  پوشش

بقا و 
  مانی زنده

قطر تنه 
  اصلی

ارتفاع 
  ها درختچه

ضریب 
  همبستگی

صفات 
مورد 
 ارزیابی

         00/1  rP  ارتفاع
 rG           ها درختچه

        00/1  
**68/0  rP  قطر تنه

 rG -           اصلی
       00/1  

ns 04/0  09/0 -  rP  بقا و
 rG -  -          مانی زنده

      00/1  
ns 05/0 -  **91/0  **67/0  rP قطر بزرگ  

 rG 00/1 00/1 -         تاج پوشش
     00/1  

**98/0  ns 07/0 -  **88/0  **63/0  rP قطر کوچک  
 ns 02/0  - ns 12/0 **52/0 rG       تاج پوشش

    00/1  
**44/0  ns 07/0  ns 07/0 -  **43/0  *26/0  rP تعداد 

  انشعاب
 ns 07/0 ns 05/0  - ns 01/0  ns 03/0 rG      در تنه اصلی

   00/1  
ns 09/0  ns 05/0  ns 05/0  ns 21/0  ns 04/0  ns22/0 -  rP  خسارت

 rG 00/1 86/0** -  55/0** 48/0** -      موریانه
  00/1  

ns 05/0  ns 08/0  ns 24/0  *23/0  ns 03/0  ns 21/0  *27/0  rP  آلودگی به
 rG 55/0** 80/0** -  78/0** 85/0** 71/0** 93/0**    سفیدك

 00/1  
*24/0  ns 11/0  ns 16/0  

ns 
05/0 -  

ns 
04/0 -  

ns 02/0  
ns 
03/0 -  

ns09/0 -  rP  پروانه
 rG 00/1 00/1 -  00/1 00/1 88/0** 00/1 00/1   بذرخوار

00/1  
**62/0  ns15/0  ns 21/0  ns 20/0  ns 15/0  ns 15/0  ns 17/0  ns 18/0  ns07/0 -  rP  آلودگی به

 rG 00/1 -  -  00/1 -  -  -  00/1 31/0*  پسیل
  %5غیر معنی دار در سطح احتمال   ns،  % 5معنی دار در سطح احتمال  * ،  % 1معنی دار در سطح احتمال  **

  
داري با ارتفاع نهالها و قطر تنه  ارتفاع نهالها در سال اول همبستگی مثبت و معنی

همچنین قطر تنه اصلی در این سال با قطر تنه اصلی در  .عد داشتاصلی در سالهاي ب
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مانی  ضرایب همبستگی بقا و زنده. داري بود سالهاي بعد داراي همبستگی مثبت و معنی
مانی نهالها و قطرهاي بزرگ وکوچک تاج پوشش در سالهاي  نهالها در سال اول با زنده

رایب همبستگی تعداد انشعاب در تنه ض .دار بود مثبت و معنی) به جز سال پنجم(بعد 
در سال . دار بود ها و قطر تنه اصلی در سال پنجم مثبت و معنی اصلی با ارتفاع درختچه

داري با صفات ارتفاع نهالها،  دوم ارتفاع نهالها و قطر تنه اصلی همبستگی مثبت و معنی
آلودگی به قطر تنه اصلی و قطرهاي بزرگ و کوچک تاج پوشش در سالهاي بعد و با 

روند موجود براي صفات فوق در سالهاي بعد نیز . سفیدك تاغ در سال پنجم داشتند
سایر ضرایب همبستگی تعداد انشعاب در تنه اصلی در سال پنجم با . گردد مشاهده می

  ).8جدول شماره (دار بود  غیرمعنی بیشترصفات در سالهاي مختلف 
  
  



  

 

 *دیگرسالهاي  درت در هر سال با صفات تحت بررسی صفا سادهضرایب همبستگی   - 8شماره جدول

سال صفت نماد
 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 

X5 نهالها ارتفاع 

دوم
 

62/0  37/0  05/0  22/0                 
X6 40/0 تنه اصلی قطر  43/0  05/0  06/0                 
X7 02/0 مانی و زنده بقا  28/0  35/0  12/0                 

X8 
آفات و  خسارت

 بیماریها
05/0 -  23/0  27/0  33/0                 

X9 ها درختچه ارتفاع 

سوم
 

66/0  45/0  07/0 -  04/0  86/0  75/0  17/0  04/0 -             
X10 46/0 تنه اصلی قطر  46/0  08/0  02/0  79/0  87/0  27/0  05/0             
X11 02/0 مانی و زنده بقا  18/0  44/0  2/0  47/0  43/0  32/0  20/0             

X12 
بزرگ تاج  قطر

 پوشش
48/0  41/0  01/0 -  08/0  80/0  88/0  05/0  03/0             

X13 
کوچک تاج  قطر

 پوشش
49/0  43/0  06/0 -  11/0  75/0  88/0  03/0  07/0             

X14 
اولین  ارتفاع
68/0    درتنه انشعاب  26/0  11/0 -  12/0  62/0  33/0  19/0  07/0 -             

X15 ها درختچه ارتفاع 

ارم
چه

 

59/0  45/0  01/0  07/0  76/0  61/0  15/0  02/0 -  90/0  69/0  38/0  74/0  73/0  54/0       
X16 53/0 تنه اصلی قطر  56/0  02/0  01/0 -  78/0  80/0  14/0  08/0  88/0  82/0  47/0  86/0  82/0  48/0       
X17 04/0 مانی زندهو  بقا  27/0  33/0  14/0  41/0  43/0  34/0  20/0  41/0  51/0  93/0  54/0  52/0  39/0       

X18 
بزرگ تاج  قطر

 پوشش
35/0  42/0  14/0  04/0 -  74/0  83/0  12/0  03/0  84/0  83/0  55/0  91/0  88/0  35/0       

X19 
کوچک تاج  قطر

26/0 پوشش  34/0  20/0  04/0 -  72/0  85/0  11/0  08/0  79/0  81/0  53/0  89/0  86/0  30/0       



 

  

سال صفت نماد
 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 
X20 ها درختچه ارتفاع  

جم
 پن

58/0  46/0  13/0 -  63/0  60/0  46/0  11/0  18/0 -  79/0  56/0  27/0  56/0  57/0  52/0  84/0  72/0  23/0  68/0  61/0  
X21 تنه اصلی قطر  20/0  49/0  09/0  37/0  54/0  70/0  05/0  04/0 -  69/0  56/0  51/0  79/0  77/0  21/0  64/0  80/0  47/0  87/0  83/0  
X22 مانی و زنده بقا  19/0  21/0  02/0 -  09/0  21/0  11/0  24/0  17/0  12/0  18/0  30/0  14/0  13/0  29/0  14/0  08/0  46/0  02/0 -  01/0 -  

X23 
بزرگ تاج  قطر   

    پوشش
07/0  39/0  29/0  11/0 -  46/0  66/0  13/0  10/0  55/0  61/0  56/0  69/0  67/0  11/0  56/0  71/0  45/0  87/0  86/0  

X24 
کوچک تاج قطر

- 01/0 پوشش  34/0  37/0  09/0 -  37/0  58/0  12/0  13/0  47/0  55/0  57/0  60/0  59/0  03/0  50/0  63/0  45/0  80/0  80/0  

X25 
در  انشعابها تعداد

- 18/0 تنه   41/0  15/0  14/0 -  01/0 -  25/0  13/0  16/0  15/0  28/0  40/0  30/0  29/0  09/0 -  12/0  34/0  39/0  42/0  40/0  

X26 موریانه خسارت  37/0 -  32/0 -  20/0  05/0  06/0 -  01/0  21/0 -  04/0  18/0 -  07/0  24/0  09/0  02/0  32/0  27/0 -  09/0 -  20/0  04/0  12/0  

X27 
به  آلودگی

44/0 سفیدك  45/0  22/0  19/0  50/0  36/0  23/0  25/0  03/0  14/0  01/0  42/0  44/0  34/0  66/0  58/0  36/0  60/0  53/0  

X28 بذرخوار پروانه  08/0 -  23/0  08/0 -  25/0  06/0 -  09/0  11/0  23/0  04/0  14/0  01/0  06/0  11/0  09/0 -  05/0  02/0  05/0  07/0  08/0  
X29 به پسیل آلودگی  35/0 -  09/0  05/0  29/0 -  05/0 -  24/0  04/0  23/0  04/0 -  20/0  27/0  17/0  27/0  23/0 -  15/0 -  05/0  32/0  09/0  14/0  

  .ھستند دار معني% 1 احتمال سطح در 43/0 از بزرگتر ھاي ھمبستگي و% 5 احتمال سطح در 37/0 از بزرگتر ھاي ھمبستگي *
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  بحث 
دلیل کم بودن میزان تنوع و یا بزرگ بودن  به(ر صفتی که میانگین مربعات آن در ه

پذیري محاسبه  از میانگین مربعات خطا چندان بزرگتر نبود، مقدار وراثت) میزان خطا
دهنده تعداد ژنهاي کنترل کننده  پذیري نشان ی مقدار وراثتاز طرف. شده نیز کوچک بود

پذیري بیانگر وجود تنوع ژنتیکی از نوع غالبیت  باال بودن مقدار وراثت. باشد صفت می
در سالهاي چهارم و پنجم با توجه به استقرار نهالها ). 1376فرشادفر، (و افزایشی است 

 پذیري صفات در اکثر موارد بیش از تو کم شدن اثر محیط بر بروز صفات، میزان وراث
واریانس ژنوتیپی به شدت تحت تأثیر که رسد  نظر می به. مقدار آن در سالهاي اول بود

که در سالهاي چهارم و پنجم مقدار آن در اکثر  طوري هباشد، ب میزان رشد نهالها می
که این با توجه به این وضوعاین م. صفات بیشتر از مقادیر آن در سالهاي اول است

گیري هر صفت است، قابل توجیه  واریانس داراي بعد بوده و تابع واحد و مقدار اندازه
  . باشد می

پذیري آنها پایین است از طریق گزینش  اصالح جوامع براي صفاتی که مقدار وراثت
پذیري  برعکس گزینش براي صفاتی که داراي وراثت. نتیجه است مستقیم دشوار و بی

اي از نتایج مورد  تواند زمینه پذیري می مقدار وراثت بنابراین. باشد فید میباالیی هستند، م
پذیري اکثر صفات پایین و یا  باتوجه به اینکه وراثت. انتظار از گزینش را ارائه دهد

 میانهاي اصالحی و گزینش باید از روابط همبستگی موجود  متوسط است، در برنامه
پذیري  مقدار وراثت .الحی استفاده نموداص طرحصفات جهت دستیابی به اهداف 

پذیري بقا و  وراثت .اي از نتایج مورد انتظار از گزینش را ارائه دهد تواند زمینه می
دهنده تاثیر پذیري فراوان این  یا غیر قابل محاسبه بود که نشانمانی نهالها کم و  زنده

  ). 3 شمارهجدول ( صفت از شرایط محیطی است
دیر ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنوتیپی در اکثر موارد با یکدیگر در کلیه سالها مقا

اختالف داشتند که نشان دهنده تاثیر فراوان محیط بر نحوه و میزان بروز اکثر صفات در 
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تاثیرات متفاوتی از شرایط  ها ژنوتیپعبارتی دیگر ه ب. باشد ي مختلف میها ژنوتیپ
  . آنها متفاوت بود یانممحیط دریافت نموده و بروز صفات مختلف در 

صفات در سالهاي مختلف  میانبا توجه به نتایج حاصل از ضرایب همبستگی 
بر مبناي  انتخابهاي با ارتفاع بلند در سال پنجم  گردد، براي انتخاب درختچه توصیه می

هاي با قطر  جهت انتخاب درختچه. در سالهاي اول و دوم صورت گیردارتفاع نهالها 
را بر مبناي قطر تنه اصلی در سالهاي اول و دوم  انتخابتوان  میتاج پوشش بزرگ 

با توجه به باال بودن ضرایب همبستگی تعداد انشعاب در تنه اصلی در سال  .انجام داد
توان جهت  ها و قطر تنه اصلی در سال پنجم، از این صفت می اول با ارتفاع درختچه

 .ر استفاده نمودهاي برتر از نظر دو صفت مهم مذکو انتخاب توده

دلیل بزرگتر بودن مقدار کوواریانس ژنتیکی از مخرج کسر در فرمول  هکه ب درصورتی
 هايلمقـدار آن در جـدو   مربوطه، ضریب همبستگی ژنوتیپی بزرگتر از یک بدست آمـد، 

این موارد را به بزرگ بودن اثرات محیط در بروز . ضرایب همبستگی، یک منظور گردید
گیري این صفات و نیز خطـاي حاصـل    خطاي آزمایش در اندازه بعضی صفات، افزایش

  ).1376فرشادفر، (توان نسبت داد  از کوچک بودن جامعه می
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