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 چکیده 

آگاهی از  که در بیشتر نواحی رویشی ایران پراکنش دارد. استای چند منظوره گونه (.Amygdalus scoparia spach)بادامک      

های جنگلی از گونهپایدار برداری و بهره کاریجنگل توسعه ،نیاز و الزمه حفاظت پیشپذیری اثترومیزان تنوع ژنتیکی و برآورد 

نتاج بررسی شد.  و سانپروونم أتودر استان فارس در آزمون  بادامکی از یهاپارامترهای ژنتیکی مراحل اولیه رشد جمعیت. است

های تصادفی با هفت جمعیت، ده درخت مادری در هر جمعیت و زیر پالتطرح بلوک کامل از با استفاده ای طور آشیانه به آزمون

برای همه انجام شد.  متر ارتفاع از سطح دریا( 1660) واقع در استان فارس شیراز درختی با سه تکرار در نهالستان کهمره سرخی هفت

درختان مادری درون بقیه صفات در جز طول ریشه اصلی  به وجود داشت.ها دار میان جمعیتمعنی هایتفاوتصفت مورد مطالعه 

تا  درصد 9/5ها )دامنه مشاهده شد. ارزیابی اجزاء واریانس نشان داد که سهم واریانس جمعیتداری های معنینیز تفاوتها جمعیت

. بود (درصد  1/11تا  درصد 8/1ها )دامنه ( از میزان کل واریانس، بیشتر از سهم واریانس درختان مادری درون جمعیتدرصد 2/34

عملکرد رویشی بهتری برخوردار از های خنج و کوار در مجموع جمعیتنوسان بود.  در 6/58افزایشی از صفر تا ضریب تنوع ژنتیکی 

 هادر بعضی از جمعیت از صفات برخیپذیری  وراثتباالتر بود. داراب  صفات تعداد ساقه و شاخه جمعیتپذیری راثتومیزان . بودند

رسد پذیری به مقادیر باالتر و پایدارتری میبه زمانی که وراثتگزینش  باید رو از این. هنوز از وضعیت پایداری برخوردار نبود وپایین 

 .شودموکول 

 

 یری پذ وراثتصفات نونهالی،  ،بادامکنتاج،  آزمون پروونس :های کليدیواژه

 
 مقدمه 

ایران  درپهناورترین پهنه جنگلی دارای استان فارس 
 در حدود مساحتیدرصد از مساحت این استان با  18است. 

اراضی جنگلی است. از این میزان  ،هکتار میلیون 4/12
 5/45درصد در ناحیه رویشی زاگرسی،  5/37جنگل، 

درصد در  17درصد در ناحیه رویشی ایران و تورانی و 
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 Bordbar et) است شدهناحیه رویشی خلیج و عمانی واقع 

al., 2010). ( بادامکAmygdalus scoparia Spach.) 
است که در  هکنند ای خزاندرختی کوچک و یا درختچه

ایران و تورانی و  ،رویشی زاگرسی نواحیخشک  مناطق نیمه
 ,Rahemi) ارتفاعات خلیج و عمانی ایران پراکنش دارد

ای از دامنه پراکنش جغرافیایی گونه بخش گسترده. (2015
های جنس بادام در استان فارس واقع بادامک و سایر گونه

این گونه همراه با  های خالص و آمیختهاست. توده شده
های بادام های شاخصی مانند بلوط، بنه و سایر گونهگونه

اندازهای جنگلی استان را وحشی بیشترین مساحت چشم
 .(Montazeri et al., 2015) دهدتشکیل می

 ،نامناسبخشکسالی، زادآوری طبیعی  ،گرمایش جهانی
امراض  ،بروز آفات ،سوزی، قطع درختان چرای مفرط، آتش

 موجبهای مختلف بخشتوسعه نامتوازن  و هاآلودگی و
های جنگلدر های تخریبی عرصهروزافزون سطح افزایش 

احیای  در. شودمی زاگرسی و ایران و تورانی مناطق رویشی
های گونه کاشت مستقیم امکان ی تخریبی،هاعرصهاین 

 از وجود ندارد و استفاده بنه ی مانند بلوط وکلیماکس درختی

 ترینمناسب بادامک از پیشاهنگی مانند ایدرختچه هایگونه

-بی با نرمش اکولوژیک این گونهاست.  رو پیش هایگزینه

 طبیعی ایهجنگل و احیای ایجاد پوششدر خود نظیر 

به فراوانی مورد استفاده  فقیر هایخاک و دارشیب مناطق
های جنگلی در احیاء رویشگاههمچنین  .قرار گرفته است

ای نقش عمدهتخریب یافته استان فارس و سایر نقاط کشور 
های بومی چند عنوان یکی از گونه به هنوز و داشتهبر عهده 

خوراکی، دارویی  های اکولوژیک،بخش با ارزشمنظوره نوید
ها و منظور احیاء جنگل به شماراجتماعی بی -و اقتصادی

مورد توجه های ایران خشکبوممراتع تخریب شده 
 ,Iranmanesh and Jahanbazi)است ی یاجراکارشناسان 

2007). 

 های دو جنسی و خودبادامک گیاهی یک پایه با گل
انی در افش گرده .(Sorkheh et al., 2009) ناسازگار است

این گونه توسط حشرات مختلف ازجمله زنبور عسل انجام 
و اندک بوده برای گلدهی این گونه  گرمایینیازهای . شودمی

گل  محض گرم شدن هوا سریع به در اواخر فصل زمستان و
. در اغلب موارد بروز سرماهای دیررس زمستانه و دهد می

ها و عدم تولید بذر ها سبب از بین رفتن گلافشاننبود گرده
دیگر در زمان  سوی. از دشواین گونه میهای در رویشگاه

عنوان یکی از  به بذردهی مناسب، بذرهای این گونه
منظور  به ومحصوالت فرعی درآمدزا توسط ساکنان بومی 

رو  از این. شودآوری میتولید تنقالت و سایر مصارف جمع
بذرهای مورد نیاز برای تولید نهال  ،علت کمبود بذر محلی به

های دارای بذر و یا و عملیات احیایی از سایر رویشگاه
. این موضوع سبب ودشه بذر تهیه میکنند تولیدهای شرکت

کیفیت و بذرهای بیعلت سازگاری نامناسب  به شود کهمی
در هم با این گونه و عملیات احیایی اغلب اوقات تولید نهال 

مدت و هم در بلندمدت با عدم  های زمانی کوتاهدوره
 درختان یا بذر مبدأ انتخابرو  از این .شود روبروموفقیت 

 و متناسب با سازگار هاینهال برای تولید مناسب مادری

 باالیی اهمیت از مناطق احیایی مختلف استان شرایط

  .است برخوردار
متعدد نشان داده است که همبستگی نزدیکی  مطالعات

-بین دامنه پراکنش جغرافیایی و تنوع ژنتیکی درون جمعیت

های درختی وجود دارد. آگاهی از گستره های گونه
-عوامل محیطی که موجب افتراقتنوع ژنتیکی و ی یجغرافیا

سبب تضمین موفقیت  ،شودها میهای سازشی در درون گونه
 کار رفته در عملیات احیایی خواهد شد به منابع بذر

(Morgenstern, 1996). ترکیب ژنتیکی مواد تولیدمثلی 
های داری بر موفقیت عملیات احیایی در دورهطور معنی به

های جمعیت و استذار ثیرگأتزمانی کوتاه و بلندمدت 
  به مانی در درازمدترشد خوب و زنده ،درختی برای بقاء

ها . تنوع ژنتیکی مقاومت جمعیتهستندنیازمند تنوع ژنتیکی 
زای حاد و مزمنی مانند آفات و را در برابر عوامل تنش

البته  .نمایدها و اثرهای گرمایش جهانی تقویت میبیماری
منابع ژنتیکی مواد کاشت   به کافی نبودن مالحظات مربوط

 Thomas) شودمیهای احیایی منجر به شکست پروژهاغلب 

et al., 2014).  
به  با توجه ،هاو توزیع تنوع ژنتیکی درون گونه سطح
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طور  به ،های مختلف استفاده شده برای شناسایی آنتکنیک
لکولی مانند و. نشانگرهای مهستندای متفاوت قابل مالحظه

ها ابزارهای ریزماهواره وAFLP، RFLP ،هاآلوزیم
ها قدرتمندی را برای شناسایی تنوع بین و درون جمعیت

اند که این مطالعات مختلفی نشان داده. اما کنندفراهم می
تنوع صفات مربوط به سازگاری بررسی نشانگرها برای 

موفقیت از آنجا که هستند. های ضعیفی هکنند بینیپیش
بستگی مانی، رشد و تولید مثل افراد زنده به ییجمعیت احیا

با اهمیت بسیار  یمالحظات مربوط به تنوع سازشدارد 
ارزیابی تنوع سازشی در درون دامنه منظور  به .هستند

پذیری صفات با گیری وراثتاندازهبه پراکنش یک گونه 
مختلف های أمبدبا های گیاهان جمعیتدر اهمیت اکولوژیک 

عنوان یکی از دالیل  به ظور کنترل محیطمن به کهنیاز است 
 Obrien et) اندکاشته شدهدر مکانی مشترک تنوع فنوتیپی 

al., 2007).  هدف تعیین  با نتاجو  سانپروونم أتوآزمون
مناسب  أمبدها و انتخاب تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت

در  أمبدها در هر برای بذرگیری و نیز انتخاب بهترین پایه
. این آزمون با حذف شودای اجرا میهای آشیانهطرحقالب 

های اثرهای محیطی و قضاوت بر اساس ویژگی
های رویانده شده در شرایط محیطی مورفولوژیک نونهال

بررسی تنوع ناشی از  برایمناسبی را  شرایط ،یکسان
طوالنی بودن  با توجه به .سازداثرهای ژنتیکی فراهم می
-ویژگیو ها ارزیابی توانمندی ،دوره رشد درختان جنگلی

در ازجمله قدرت استقرار و سرعت رشد اولیه گیاه های 
 Espahbodi et) گیردمورد ارزیابی قرار میمرحله نونهالی 

al., 2008b).  مهمترین شاخص مورد بررسی در آزمون
 هدهند است. این شاخص نشانخصوصی یری پذ وراثت ،نتاج

 استر جامعه دصفت خاص یک مقدار نسبی کنترل ژنتیکی 
عالیق جمله از سال ینطی چند آنو پایداری باال بودن  و

ای در بررسی منابع سابقه در باشد.میجنگل گران اصالح
های بادام گونه درنتاج  و سانهای پروونانجام آزمون مورد

اما مطالعات در این  .مشاهده نشدازجمله بادامک وحشی 
 مانند بلوط ایرانی های دیگریزمینه بر روی گونه

(Alvaninejad et al., 2008)، ( بارانکEspahbodi et al., 

2008a ،)( گز روغنیMirzaie-Nodoushan et al., 2011) 
چندین در است.  شدهانجام ( Seyedi et al., 2012) بنهو 

های از طریق روشبادامک تنوع ژنتیکی گونه  ،مطالعه
 همکارانو  Mehdigholi. شده استلکولی بررسی وم
 .scoparia  Aدر بررسی تنوع ژنتیکی شش جمعیت( 2013)

با  های مختلف دامنه پراکنش این گونه در کشوراز قسمت
ها باالترین تعداد آلل، SSRای نشانگرهای هستهاز استفاده 

در این  .گزارش کردندفارس و لرستان  هایرا در جمعیت
تنوع ژنتیکی و ارتفاع پارامترهای  بین داررابطه معنیمطالعه 

مشاهده  ،مطالعهمورد های از سطح دریا یا مکان جمعیت
 و همکاران  Noormohammadiدر ضمن نشده است.

های بادامک را با استفاده از جدایی ژنتیکی جمعیت (2013)
ها از نظر جمعیتاین  ند.بررسی کرد ISSR نشانگرهای

 هتروزیگوستیمرفیسم آللی و لکولی، پلیوخصوصیات م
داری با یکدیگر تفاوت داشته و توسط مسافت طور معنی به

از  درصد 48 در این تحقیق .بودندتفکیک قابل از یکدیگر 
 درصد 52ها و تنوع بین جمعیتناشی از کل تنوع ژنتیکی 

 شده است.گزارش ها به تنوع درون جمعیتمربوط 
 مناسب حفاظت، مدیریت و استفاده از منابع ژنتیکی

و نوع نیازمند به آگاهی از میزان  عملیات احیایی منظور به
بررسی توزیع تنوع هدف این مطالعه  رو از اینتنوع است. 

 یهادرون جمعیت های مادریپایهها و جمعیتبین ژنتیکی 
که در  استپالسمی  دستیابی به منابع ژرممنظور  به بادامک

 ظرفیتاز احیایی عملیات  و کاریجنگل ،تولید نهال
ی یپذیری باالو وراثتخوب  صفات نونهالی ،ژنتیکی

پذیری وراثتمیزان همچنین محاسبه  ،دنباشبرخوردار 
-با وراثت شناسایی صفاتی منظور به صفات مختلف بادامک

تمرکز مطالعات بعدی بر  برایپایداری بیشتر  و پذیری باال
 باشد.این صفات میروی 

 
 هاروش مواد و

طبیعی  از هفت جمعیت 1394ماه سال در خرداد و تیر
مورد  مناطق .ری شدبردا نمونه( 1مطابق )جدول بادامک 
ایران و تورانی و خلیج و  ،در نواحی رویشی زاگرسیمطالعه 
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 10 در هر جمعیت .(1 شکل) دارندعمانی استان فارس قرار 
با سیمای ظاهری و بذردهی انی آزاد افش درختچه با گرده

 ندداشتمتر از یکدیگر قرار  100فاصله تقریبی  اکه ب مناسب
یاب  توسط دستگاه موقعیت آنها UTM مختصاتانتخاب و 

در طور جداگانه  به بذرهای هر درختچه شد.جهانی ثبت 
و تا زمان کاشت این آوری جمعدار برچسب هایظرف

 ییبذرها 1394در بهمن سال  تفکیک هویتی حفظ گردید.
 48 ،قرار گرفته بودندتیمار سرما و رطوبت  تحتکه از قبل 

 ور شده و در نهالستان کهمره سرخی در ساعت در آب غوطه
در قالب طرح بلوک کامل کیلومتری غرب شیراز  55

پایه  70ترتیب که  بدین. تصادفی با سه تکرار کاشته شد
طور  به ژنوتیپ 70عنوان  به مادری از هفت رویشگاه
ازای هر پایه مادری  ر گرفت و بهتصادفی در هر تکرار قرا

اتیلنی حاوی خاک زراعی و کود  های پلیهفت بذر در گلدان
طور خطی قرار گرفته بودند،  به یک که به نسبت سه به دامی

 کاشته شد.
 

 
 و موقعيت نهالستان در استان فارس بادامك مورد مطالعه های جمعيت پراکنش جغرافيايي -1 شکل

 

 کامل استقرار زمان تا آبیاری و روزمره هایمراقبت

های تابستان شدت نور توسط توری در .شد انجام هانهال
در ها نهال میزان اولیه تقلیل یافت. درصد 50سایبان به 

ها نهال واز خاک خارج  وی ریشهشبا دقت و شستمهرماه 
عنوان  به قطع و از آن محل تا نوک ساقهیقه از محل 
 عنوان طول ریشه به و از آن محل تا انتهای ریشهارتفاع 

 شد.گیری  اندازهمتر  کش با دقت میلیبا خط، هااصلی نهال
تعداد برگ،  ومتر میلی 1/0قطر یقه با کولیس با دقت 

وزن تر  .دشتعداد شاخه هر نهال شمارش و  تعداد ساقه
در بعد از قرار گرفتن  و وزن خشک آنهاساقه و ریشه 

با ترازوی  ساعت 48مدت  به گرادسانتی 110آون 
 گیری شد.اندازه 01/0دیجیتالی با دقت 
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 فارس استان درو محل نهالستان  مطالعه مورد بادامك هایجمعيت جغرافيايي مشخصات -1 جدول

 (m) ارتفاع از سطح دريا
 طول جغرافيايي

 (E) 

 عرض جغرافيايي 

(N) 
 جمعيت

ف
ردي

 

 1 چم ریز مرودشت ̎  17 ̍ 29̊ 30 ̎  26 ̍ 06̊  52 1960

 2 کوه خرسی پاسارگاد ̎  36̍  07̊ 30 ̎  33 ̍ 54 ̊  52 1815

 3 دره اهرو ارسنجان ̎  24̍  54̊  29 ̎  45 ̍ 22̊  53 1670

 4 میانجنگل فسا ̎  33̍ 11̊  29 ̎  37 ̍ 21̊  52 1820

 5 شاه بهرامی کوار ̎  54̍  09̊  29 ̎  26 ̍ 39̊  52 1805

 6 گردنه بالش داراب ̎  01̍ 50̊  28 ̎  04 ̍ 37̊  54 2200

 7 کوه هوا خنج ̎  54̍  49̊  27 ̎  51 ̍ 50̊  52 1470

 8 نهالستان کهمره سرخی ̎  53̍  29̊ 29 ̎  08 ̍ 11̊  52 1660

 

و بر  PROC GLM با استفاده از رویه تجزیه واریانس
تعداد  حذف دلیل به انجام شد.خطی  هایمبنای مدل
وتحلیل واریانس و اجزاء آن با  تجزیه نتاج، از محدودی

رو  از ایناستفاده از امید ریاضی اجزاء معمول مقدور نشد. 
 مربعات میانگین ریاضی امید طریق محاسبه از هاواریانس

 با استفاده از رویه  ایآشیانه نامتعادلهای طرح به مربوط

PROC VARCOMP افزار  نرمSAS به اجزاء  1.9 نگارش
 برگرفته از یکبا استفاده از مدل  مختلف تفکیک گردید.

(Rochon et al., 2007 تفاوت ) های ها و پایهجمعیتبین
 .شد ها برآوردجمعیت شده در همادری آشیان

 
 1مدل 

Yijkl = μ + Ri + Li + Gk (Lj) + Pl (Lj×Gk) + eijkl    

 

اثر  Riمعرف میانگین کل مدل،  μ ،که در این مدل
های مادری آشیان اثر پایه Gk(Lj) ،اثر جمعیت Lj ،بلوک

ای ه اثر آشیانهدهند نشان Pl(Lj×Gk) ،هاشده در جمعیت
خطای کل  eijklهای مادری در جمعیت و نتاج در پایه

ها آزمون باقیمانده توسطمفروضات مدل  باشد.مدل می
 اجزاء پس از برآورد اجزای واریانس مدل، گردید. بررسی

 شدند. تبدیل صفر به محاسبات در بود منفی ی کهواریانس
  (1رابطه )با استفاده از  یجمعیتبین واریانس نسبت 

 محاسبه شد. ( Rochon et al., 2007برگرفته از )
 1رابطه 

= σ
2
pop /( σ

2
pop + σ

2
mt(pop) )  GST     

 
σ2، یجمعیتبین واریانس نسبی  GSTرابطه این که در 

pop 

σ2 و واریانس جمعیت
mt(pop) های مادری واریانس پایه

تفکیک  ،جزیه واریانست .آشیان شده در جمعیت است
برای خصوصی پذیری وراثت یزانم ها و تخمینواریانس

  2طور جداگانه از طریق مدل  به هااز جمعیت یکهر
 
 2مدل 

Yijk = μ + Ri + Gj + Ri× Gj + Pk(Gj) + eijk      
 
اثر متقابل پایه  Ri×Gjاثر پایه مادری،  Gjدر آن که  
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نتاج آشیان شده در پایه مادری اثر  Pk(Gj)مادری در بلوک، 
با فرض نتاج  دست آمد. به ،باشدمی خطای کل مدل eijk و

، )هاف سیب( های ناتنیعنوان خانواده به هر درخت مادری
 σ2A = 4بر مبنای رابطه ) (σ2A) واریانس ژنتیکی افزایشی

σ2f برآورد شد که )σ2f های واریانس ژنتیکی بین خانواده
 پذیری خصوصی بر مبنای تک درختناتنی است. وراثت

(h2n) و ( 2های مورد مطالعه با استفاده از رابطه )در جمعیت
 et al., 2003) شد برآورد استفاده از اجزای واریانسبا 

Sebbenn).  
 2رابطه 

ℎ2𝑛 =
4σ 2f

σ2e+σ2𝑤+σ2f 
                      

 
ترتیب واریانس درون  به σ2eو  σ2wکه در این رابطه 

ضریب تنوع ژنتیکی خطاست.  واریانسهای مادری و پایه
  ( محاسبه شد.3افزایشی صفات بر اساس رابطه )
 
 3رابطه 

CVA= σA / x × 100% 

 
ضریب تنوع ژنتیکی افزایشی و   CVAرابطهکه در این  

σA  جذر واریانس ژنتیکی افزایشی برای یک صفت وx 
 . باشدمیمیانگین صفت  

 

  نتایج
که  نشان دادای تجزیه واریانس بر اساس مدل آشیانه

طول ریشه  ،تعداد ساقه ،قطر یقه ،ارتفاع هریک از صفات
تعداد  ،وزن تر ریشه ،وزن تر ساقه ،تعداد شاخه ،اصلی
وزن خشک ریشه و نسبت ساقه  ،وزن خشک ساقه ،برگ

بذر( مبدأ )از جمعیت متأثر داری طور معنی به به ریشه
متأثر بقیه صفات  ،جز طول ریشه اصلی به هستند. همچنین
اثر  .بودهای مادری در جمعیت ای پایهاز اثر آشیانه

یک از  روی هیچ جمعیتدر  نتاج در پایه مادریای آشیانه
داری معنی (.2)جدول دشدار نصفات مورد بررسی معنی

های مادری در جمعیت نشان از آن دارد که شدن اثر پایه
بین ده پایه مادری  هاتفاوتها حداقل در یکی از جمعیت

نسبت واریانس دار است. از نظر صفات مورد بررسی معنی
 50ای کلیه صفات مورد مطالعه بیشتر از بین جمعیتی بر

واریانس های مؤلفهعبارت دیگر سهم  به است. درصد
تر از سهم ها پایینهای درون جمعیتمربوط به خانواده

تعداد مورد طور نمونه در  به هاست.واریانس میان جمعیت
شاخه سهم جمعیت بیش از چهار برابر سهم درختان 

باشد. ایجاد شده در مدل میهای مادری از کل واریانس
در بین صفات مورد مطالعه بیشترین سهم واریانس 

 2/34های نسبت ساقه به ریشه )جمعیت متعلق به صفت
و کمترین آن  (درصد 2/13( و وزن تر ریشه )درصد
مورد ( است. در درصد 9/5ها )قطر یقه نونهال به متعلق

ها نیز سهم واریانس درختان مادری درون جمعیت
( و درصد 1/11تعداد ساقه )  به بیشترین سهم مربوط
 است( درصد 8/1طول ریشه )  به کمترین سهم مربوط

  .(3 جدول)
مورد مطالعه  یهاجمعیت در صفات هایمیانگین

حداکثر ارتفاع مربوط  .دادند نشان را زیادی هایتفاوت
-حداقل مربوط به جمعیتهای خنج و کوار و به جمعیت

حداکثر قطر یقه مربوط به های ارسنجان و داراب بود. 
های فسا، مرودشت و کوار بود. از نظر تعداد ساقه جمعیت
وزن از نظر و فسا ارسنجان و  ،های خنججمعیتو شاخه 

مرودشت و از نظر وزن تر و  جمعیت تر و خشک ریشه
حائز  های خنج و کوارجمعیت و تعداد برگ، خشک ساقه

 ،طول ریشه اصلیجز  به .(4 )جدول ها بودندرتبهباالترین 
ها درختان مادری درون جمعیتتفاوت بین کلیه صفات 

 ود.بدار معنی



 

 

 ایآشيانه مدل پايه بر بادامك از مختلف جمعيت هفت به مربوط هایداده واريانس تجزيه از حاصل مربعات ميانگين -2جدول 

 تغييرمنابع 
 ارتفاع نهال

 متر ( )سانتي
 قطر يقه

 متر( )ميلي
 تعداد ساقه

طول ريشه 
 اصلي
 متر( )سانتي

 تعداد شاخه
 وزن تر ساقه

 )گرم(
 وزن تر ريشه

 )گرم(
 تعداد برگ

وزن خشك 
 ريشه
 )گرم(

وزن خشك 
 ساقه
 )گرم(

 نسبت ساقه به ريشه

43/8085 تکرار ** **673/14 **97/95 **70/1955 **33/63 **40/108 **31/8 **37/464690 **43/0 **162/8 **17/30 

57/23 جمعیت ** **026/2 **12/56 **78/1747 **79/64 **049/13 **968/3 **60/38544 **14/0 **79/0 **54/45 

60/153 جمعیت در مادری پایه ** **27/0 **58/5 ns 55/129 **44/2 **64/0 **185/0 **77/1675 **011/0 **051/0 **047/1 

80/61 جمعیت در مادری پایه در نتاج ns ns 126/0 ns 24/1 ns 26/79 ns 05/1 ns 33/0 ns 10/0 ns 48/603 ns 004/0 ns 024/0 ns 26/0 

77/70 خطا  13/0 516/1 63/101 42/1 36/0 11/0 81/882 005/0 028/0 35/0 

   هاداری تفاوت عدم معنی ns:  و   دار معنی 05/0در سطح  هاتفاوت :*   ،دار معنی 01/0در سطح  هاتفاوت  :**
 

 جمعيتي بين نسبي واريانس و( هاواريانس نسبي سهم) صفات واريانس هدهند تشکيل اجزاء -3جدول 

 جمعيت در مادری پايه جمعيت تکرار صفت
 در مادری پايه در نتاج

 جمعيت
 خطا

 نسبت واريانس
 بين جمعيتي 

-4/1(0) 1/5( %1/5) 35/8( %4/8) 84/17 (%8/17) ارتفاع نهال  (1/70%) 7/70 62/0 

 57/0 132/0( %3/70) -0001/0(0) 008/0 (%5/4) 011/0( %9/5) 036/0( %2/19) قطر یقه
22/0( %6/9) تعداد ساقه  (1/13% )29 /0  (1/11% )25/0  (0 )10/0-  (2/66% )52/1  53/0 
2/5(%5/4) اصلی طول ریشه  (5/8%) 9/9  (8/1%)1/2  (0 )9/5-  (3/85% )9/99  82/0 

12/0(%9/5) تعداد شاخه  (2/17%)34/0  (4/4%) 08/0  (0)1/0-  (6/72%) 4/1  80/0 
/25 (%7/35) وزن تر ساقه  (10%)07/0  (2/2%)015/0  (0)001/0-  (1/52%) 36/0  82/0 

021/0(%1/13) وزن تر ریشه  (2/13%)022/0  (1/3%)004/0  (0)0008/0-  (7/70%)11/0  84/0 

7/1064(%8/48) تعداد برگ  (1/10%)04/221  (7/2%)87/59  (0)27/67-  (3/38%)46/834  78/0 

001/0(%4/12) وزن خشک ریشه  (8/9%)0007/0  (9/4%)0004/0  (0)0005/0-  (79/72%)005/0  63/0 

018/0(%3/35) وزن خشک ساقه  (8/7%)004/0  (4/2%)001/0  (0)001/0-  (5/54%)029/0  80/0 
05/0 (%1/8) ساقه به ریشهنسبت   (2/34%) 24/0  (2/6%)04/0  (0)009/0-  (6/51%)37/0  85/0 

 .باشدها به درصد میاعداد داخل پرانتز سهم نسبی واریانس          



 

 

 
 فارس استان در بادامك جمعيت هفت مطالعه مورد مورفولوژيك هایويژگي ميانگين -4 جدول

نسبت ساقه به 
 ريشه

وزن خشك 
 ساقه
 )گرم(

وزن خشك 
 ريشه
 )گرم(

 تعداد شاخه

 وزن تر 
 ريشه
 )گرم(

 وزن تر ساقه
 )گرم(

 تعداد برگ

طول ريشه 
 اصلي
 متر()سانتي

 تعداد ساقه
 قطر يقه

 متر()ميلي

 ارتفاع
 متر()سانتي

 صفت 

 
 پروونس

 a7/2 
 a47/0 

 d21/0 
a17/2 

e69/0 
 a 7/1 

 a2/88 
 e6/13 

 a6/2 
b68/2 

 a4/23 خنج 
 cd2/1 

c29/0  cd23/0 
c32/0 

 cd96/0 
c1/1 

 cd3/54 
 a3/22 

c9/1 
b68/2 

c9 /16 داراب 
 c3/1 

c31/0 
d20/0 

ab65/0 
 d86/0 

 c13/1 
 bc64 

 ab3/20 
 ab4/2 

b71/2 
 c7/15 ارسنجان 

 d1/1 
 bc33/0  ab26/0 

d21/0 
ab1/1 

 c2/1 
d4/51 

ab1/21 
 d3/1 

 b74/2 
 ab4/21 پاسارگاد 

 b5/1 
 a45/0 

 bc24/0 
bc40/0 

 ab7/1 
 ab6/1 

b70 
 bc3/18 

 bc1/2 
 a86/2 

 a2/23 کوار 
 b5/1 

 b39/0 
 a27/0 

ab61/0 
 bc5/1 

 b5/1 
b9/67 

cd1/17 
 ab4/2 

 a97/2 
b8/19 فسا 

 d1/1 
 c
 32/0 

 a28/0 
d31/0 

 a2/1 
 c2/1 

 e7/36 
 de6/14 

d1/1 
 a88/2 

 ab4/22 مرودشت 

 .ندارند داریمعنی اختالف آماری نظر از هستند مشترک حروف دارای که هر ستون های میانگین        
 

 ایآشيانه مدل پايه بر بادامك از جمعيت هفت به مربوط هایداده جداگانه واريانس تجزيه از حاصل مربعات ميانگين -5 جدول

 به ساقه نسبت
 ریشه

 خشک وزن
 ساقه

 خشک وزن
 شاخه تعداد ساقه تر وزن ریشه تر وزن برگ تعداد ریشه

 ریشه طول
 اصلی

 ارتفاع یقه قطر ساقه تعداد

  صفت
 تغییر   منابع

**66/0 *52/0 **006/0 **6/2714 **18/0  *49/0 ns 87/0 ns 85/98 **37/10 **311/0 39/67  ns ارسنجان  

ns 13/0 ns 01/0  **011/0 ns 74/743 ns 09/0 ns 072/0  **5/2 ns 50/158  **92/7 ns 07/0 **04/239  داراب 
 **79/0 ns 034/0 ns 007/0  **5/2068  *19/0 ns 25/0 ns 56/1  *96/134  **5/8  *193/0  **41/138 فسا  

 **73/0  **10/0  **026/0  **30/2530  **36/0  **82/1 ns 852/0 ns 62/137  *23/4  **36/0  **21/228  کوار 

  **7/3   *061/0   *0067/0 ns 29/1834 *  13/0 ns 73/0   **3/15 *5/123   *79/4   **38/0  **6/215  خنج 

 **52/0  *037/0 ns 005/0  **2/542 ns 277/0  **67/0  **73/1 ns 72 *30/0 ns 272/0 09/62  ns مرودشت 

ns 27/0 ns 04/0  *010/0 ns 66/841 ns 16/0 55/0  *78/0  ns 05/83  *30/1  **32/0 07/93  ns پاسارگارد 

 ها  داری تفاوت عدم معنیns: دار  و   معنی 05/0ها در سطح تفاوت *:   دار، معنی 01/0ها در سطح تفاوت : **
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 جداگانه صورت به هاجمعیت هایداده واریانس تجزیه در

 هر در که نحوی به .شد آشکار جمعیتی درون اختالف نیز

 برخی نظر از مطالعه مورد مادریی هاپایه ،جمعیت هفت

-معنی اختالف یکدیگر با درصد پنج و یک سطوح در صفات

دار های آماری معنیو در بعضی از صفات تفاوت داشته دار
 بیومتریکی اجزاء تفکیک جهت ایناز  .(5 )جدول نبود

 ارائه (6 جدول) در آن نتایج که شد نجاماصفات  واریانس

  .است شده
 

  بادامكهفت جمعيت  به تفکيك در صفات واريانس هدهند تشکيل اجزاء -6 ولجد

 ارسنجانجمعيت 

نسبت ساقه 

 به ريشه

وزن خشك 

 ساقه

وزن خشك 

 ريشه
 تعداد برگ

وزن تر 

 ريشه

وزن تر 

 ساقه

تعداد 

 شاخه

طول ريشه 

 اصلي
 ارتفاع قطر يقه تعداد ساقه

 صفت        

 منابع تغيير

15/0 011/0 00012/0 8/1526 008/0 15/0 54/1 10/3 23/0 029/0 29/1  تکرار 

01/0 0015/0 00011/0 20/70 003/0 007/0 057/0 28/0 44/0 009/0 43/3-  پایه مادری 

012/0 0005/0- 00026/0 97/30- 005/0 004/0- 06/0- 02/2 045/0 012/0 48/7  پایه مادری× تکرار  

0019/0 00002/0 00012/0 97/77 002/0 003/0 143/0- 83/1 20/0 009/0 33/13  درختان در پایه مادری 

171/0 022/0 0026/0 80/684 067/0 26/0  13/11  8/94 89/1 089/0 04/77  خطا 

 

 دارابجمعيت 

نسبت ساقه 

 به ريشه

وزن خشك 

 ساقه

وزن خشك 

 ريشه
 تعداد برگ

وزن تر 

 ريشه

وزن تر 

 ساقه

تعداد 

 شاخه

طول ريشه 

 اصلي
 ارتفاع قطر يقه تعداد ساقه

 صفت      

 منابع تغيير

 تکرار 9/26 05/0 046/0 -08/1 893/0 162/0 035/0 12/520 005/0 015/0 039/0

 پایه مادری 3/6 -006/0 310/0 -08/6 76/0 -006/0 -006/0 63/2 -000005/0 -00019/0 -006/0

 پایه مادری×  تکرار 3/8 021/0 063/0 40/23 31/0 002/0 016/0 91/50 001/0 0002/0 016/0

 درپایه مادری درختان 0/4 -0066/0 -04/0 82/7 -43/0 001/0 018/0 -05/27 0003/0 0001/0 0008/0

 خطا 96/37 099/0 46/1 34/91 08/6 18/0 051/0 79/411 0032/0 015/0 145/0

 

 فساجمعيت 

نسبت ساقه 

 به ريشه

وزن خشك 

 ساقه

وزن خشك 

 ريشه
 تعداد برگ

وزن تر 

 ريشه

تر وزن 

 ساقه

تعداد 

 شاخه

طول ريشه 

 اصلي
 ارتفاع قطر يقه تعداد ساقه

 صفت 

 منابع تغيير

 تکرار 44/23 007/0 465/0 23/30 15/3 28/0 022/0 8/1178 004/0 01/0 188/0

 پایه مادری  05/7 -007/0 271/0 32/4 -43/0 -007/0 001/0 83/13 -00007/0 0003/0 024/0

 پایه مادری × تکرار  -2/3 018/0 276/0 20/0 4/1 009/0 008/0 40/133 001/0 001/0 0097/0

 درختان در پایه مادری -3/6 022/0 039/0 -43/1 -41/0 003/0 011/0 47/3 -000004/0 -001/0 005/0

 خطا 01/53 118/0 52/1 24/61 96/8 24/0 07/0 7/587 004/0 02/0 22/0
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 کوار جمعيت

نسبت ساقه 

 به ريشه

وزن خشك 

 ساقه

وزن خشك 

 ريشه
 تعداد برگ

وزن تر 

 ريشه

وزن تر 

 ساقه

تعداد 

 شاخه

طول ريشه 

 اصلي
 ارتفاع قطر يقه تعداد ساقه

 صفت 

 منابع تغيير

 تکرار 7/46 06/0 706/0 12/24 74/1 747/0 062/0 8/2296 00044/0 054/0 134/0

 پایه مادری  1/9 007/0 140/0 -66/1 0079/0 046/0 0063/0 80/74 00075/0 0033/0 0061/0

 پایه مادری × تکرار  -2/1 001/0 220/0 86/15 46/0 040/0 013/0 02/82 0010/0 00030/0 063/0

 درختان در پایه مادری -7/1 /01 -107/0 -857/0 013/0 076/0 013/0 44 0004/0 0030/0 015/0

 خطا 7/70 10/0 675/1 37/75 59/6 498/0 12/0 761 0041/0 038/0 26/0

 

 خنججمعيت  

نسبت ساقه به 

 ريشه

وزن خشك 

 ساقه

وزن خشك 

 وزن تر ريشه تعداد برگ ريشه
وزن تر 

 ساقه

تعداد 

 شاخه

طول ريشه 

 اصلي
 ارتفاع قطر يقه تعداد ساقه

 صفت 

 

 منابع تغيير

 تکرار 9/39 065/0 81/0 12/3 91/1 51/0 049/0 1/2750 00017/0 039/0 056/0

 پایه مادری  11/11 0311/0 21/0 67/3 302/0 017/0 0076/0 -75/4 00013/0 0022/0 196/0

 پایه مادری × تکرار  27/0 -0098/0 29/0 94/10 63/0 0087/0 -0036/0 34/258 0005/0 -00042/0 276/0

 درختان در پایه مادری 86/4 0057/0 -14/0 -63/0 40/0 044/0 0077/0 -57/17 -0003/0 0020/0 -066/0

 خطا 97/66 104/0 66/1 17/45 05/12 041/0 055/0 54/981 0032/0 031/0 908/0

 

 مرودشتجمعيت 

نسبت ساقه به 

 ریشه

وزن خشک 

 ساقه

وزن خشک 

 ریشه
 وزن تر ساقه وزن تر ریشه تعداد برگ

تعداد 

 شاخه

طول ریشه 

 اصلی
 ارتفاع قطر یقه تعداد ساقه

 صفت 

 منابع تغییر

 تکرار -195/1 013/0 0044/0 8/24 40/1 030/0 -0002/0 83/40 /0026 0021/0 018/0

 پایه مادری  -27/1 -014/0 00039/0 -6/1 66/0 -008/0 006/0 89/8 -00005/0 -0006/0 007/0

 پایه مادری × تکرار  2/7 056/0 0095/0 7/3 52/0 08/0 004/0 31/18 00047/0 004/0 038/0

 درختان در پایه مادری 9/5 009/0 006/0 -4/1 -45/0 015/0 -005/0 49/1 -00073/0 0017/0 -007/0

 خطا 9/31 14/0 144/0 2/71 05/12 19/0 16/0 79/122 007/0 014/0 145/0
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 پاسارگاردجمعيت 

نسبت ساقه به 

 ریشه

وزن خشک 

 ساقه

وزن خشک 

 ریشه
 وزن تر ساقه وزن تر ریشه تعداد برگ

تعداد 

 شاخه

طول ریشه 

 اصلی
 ارتفاع قطر یقه ساقه تعداد

 صفت 

 منابع تغییر

 تکرار 11/41 052/0 034/0 49/61 12/0 228/0 0312/0 72/827 -00016/0 025/0 128/0

 پایه مادری  -19/3 0067/0 0068/0 55/1 09/0 006/0 -0017/0 -6 000038/0 -00005/0 0030/0

 پایه مادری × تکرار  96/11 015/0 129/0 -64/1 46/0 037/0 009/0 65/114 0007/0 0031/0 02/0

 درختان در پایه مادری -31/2 -0037/0 -084/0 -115/0 81/0 -015/0 0035/0 04/467 /0002 -0029/0 -011/0

 خطا 3/72 105/0 615/0 27/91 41/4 294/0 11/0 04/467 0041/0 027/0 143/0

           
 

 

 صفات ژنتيکي افزايشي پذيری خصوصي و واريانسوراثت
پذیری صفات در وراثت تفاوت میزان از نشاننتایج 
پذیری میزان وراثتبیشترین . داشتهای مختلف جمعیت

 ، وزن تروزن تر ریشه ،ارتفاع، قطر یقه مربوط به صفات
و میزان جمعیت خنج در ساقه و نسبت ساقه به ریشه 

در  88/0یری صفات در این جمعیت از صفر تا پذ وراثت
برخی پذیری بعضی از صفات در میزان وراثت .نوسان بود

 که است ذکر به الزم. (7)جدول  ودهای صفر بجمعیتاز 

 آن بودن صفر مفهوم به واریانس اجزاء از برخی شدن منفی

. ضریب تنوع ژنتیکی افزایشی باشدمی واریانس از جزء

را نسبت افزایشی اندازه استاندارد شده واریانس ژنتیکی 
این میزان نماید. هر چقدر به میانگین صفت ارائه می
در این  نسبی آن باالتر است.ضریب باالتر باشد تنوع 

از حداقل صفر تا افزایشی واریانس ژنتیکی  تحقیق
در نوسان بود. حداکثر  ساقهتعداد برای  درصد 58 حداکثر

تعداد صفات افزایشی مربوط به  ضریب تنوع ژنتیکی
تعلق داشت. قطر یقه حداقل آن به صفت و ساقه  و شاخه
هفت جمعیت مورد مطالعه ضریب تنوع ژنتیکی میان در 

 دارابو کمترین آن به جمعیت  خنججمعیت افزایشی 
 (. 8مربوط بود )جدول 

 
 

 مطالعه  مورد هایجمعيت درون نتاج صفات خصوصي يریپذ وراثت مقدار -7جدول 

 صفت        
 جمعيت

 تعداد ساقه قطر يقه ارتفاع
طول 
ريشه 
 اصلي

تعداد 
 شاخه

وزن تر 
 ساقه

وزن تر 
 ريشه

تعداد 
 برگ

وزن 
خشك 
 ريشه

وزن 
خشك 

 ساقه

نسبت 
ساقه به 

 ريشه

 57/0 25/0 14/0 0 43/0 61/0 15/0 25/0 39/0 88/0 53/0 خنج
 07/0 30/0 48/0 31/0 17/0 28/0 02/0 0 28/0 24/0 46/0 کوار
 37/0 06/0 0 07/0 04/0 0 0 26/0 51/0 0 47/0 فسا
 0 0 0 02/0 0 0 43/0 0 68/0 0 45/0 داراب

 07/0 0 03/0 0 0 07/0 06/0 07/0 04/0 21/0 0 پاسارگارد
 21/0 26/0 14/0 34/0 16/0 11/0 02/0 01/0 68/0 32/0 0 ارسنجان
 15/0 0 0 23/0 14/0 0 34/0 0 01/0 0 0 مرودشت
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 مطالعه مورد هایجمعيت درون نتاج در درصدبه  صفاتافزايشي  ژنتيکي تنوع ضريب مقدار -8جدول 

نسبت ساقه به 

 ريشه

وزن 

خشك 

 ساقه

وزن 

خشك 

 ريشه

تعداد 

 برگ

وزن تر 

 ريشه

وزن تر 

 ساقه

تعداد 

 شاخه

طول 

ريشه 

 اصلي

تعداد 

 ساقه
 ارتفاع قطر يقه

 صفت 

 پروونس

 خنج 4/28 1/13 2/35 1/28 6/50 3/15 9/25 - 8/10 9/19 7/32

 داراب 7/29 - 6/58 - 32 - - 9/5 9/1 - -

 ارسنجان - 7 2/55 2/5 55 8/14 7/12 1/26 4/10 9/24 4/15

 پاسارگاد - 9/5 6/12 8/11 21 9/12 - - 7/4 - -

 کوار 26 8/5 6/35 - 44 8/26 3/9 7/24 8/22 7/34 4/10

 فسا 8/26 - 3/43 3/24 - - 2/4 9/10 - 8/8 6/20

 مرودشت - - 6/3 - 31 - 9/12 2/16 - - 2/15

 

 

 بحث 

 هاای ماادری  پایهها و در جمعیت صفات مورد مطالعه
الگوهای ند. دادداری را نشان ها تنوع معنیدرون جمعیت

هاای  پایاه و  هاا تنوع در صفات مورد مطالعه در جمعیات 
 واریانس باین  نسبت .متفاوت استدرون جمعیت  مادری

 بیشتر از بررسی مورد کلیه صفات در (3)جدول  جمعیتی

 هابین جمعیت تفاوت که دهدمی نشان و است درصد 50

 نقاش  هار جمعیات،   در ماادری  درختاان  بین تفاوت از

در نتیجه تناوع   .است داشته هاواریانس ایجاد بیشتری در
بااالتر   .اسات بین جمعیتی از تنوع درون جمعیتی بیشاتر  

 های مادریپایهنسبت به  هاجمعیت بینبودن مقادیر تنوع 
از  هاا جمعیات ه آن اسات کاه   دهند نشان هاجمعیتدرون 

پوشاانی اثار    هام  بارای یکدیگر ایزوله بوده و جریان ژن 
 Sudrajat) و یا رانش ژنتیکی کافی نیست انتخاب طبیعی

et al., 2015).  سهم واریانس جمعیتمیزان بزرگتر بودن-

-درون جمعیت های مادریپایهها نسبت به سهم واریانس 

 et توساط  نتااج و  سانپروونا تاوأم  هاای  ها در آزماون 

al.,2009) Alvaninejad ) برایQuercus brantti، (Li 

et al.,1993)  در گونهPicea glauca  در کانادا و(Zeng 

et al., 1994)  برایPinus caribaea و در چین (et al., 

2003 Sebbenn )رای گوناه  بAraucaria angustifolia 
از نظار اجازاء ژنتیکای     در برزیال گازارش شاده اسات.    

ها از تنوع ژنتیکی مناسابی برخاوردار   جمعیت، واریانس
هستند و وجود تنوع ژنتیکی درون جمعیتی نیز قابل توجه 

-اهداف اصالحی امکاان  منظور به گزینشرو  از این .است

 پذیر است.  
هاای  پراکنش مکاانی، فنولاوژی گلادهی، مکانیسام    

ناسازگاری و الگوهای پراکنش دانه و گارده همگای در   
ژنتیکی ها دخیل هستند. وضعیت ساختار ژنتیکی جمعیت
تغییارات آن برآینادی از   میازان  جمعیت در هر لحظه و 

 & Murillo ترکیاب هماه ایان عوامال خواهاد باود      

Roeha.,1999)). علاات خااود ناسااازگاری  بااه بادامااک
گامتوفیتی یک گونه دگر لقاح اجبااری اسات کاه ایان     

شود که هار جمعیات باداماک بسایار      موضوع سبب می
بوده و هر ژنوتیپ نیز دارای سطوح بااالیی از  ناهمگون 

 Zeinalabedini et) باشاد  )ناخالصای(  هتروزیگوسیتی

al., 2007)در ایاان زمینااه .Zohary  و Hofe (2000 )
 را ناشای از خاود   باادام  وحشای  هاای ژنوتیاپ  تناوع 
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 و باین  آزاد و لقااح  انیافشا  گرده و امکان ناسازگاری
 ناوع  ایان  .اناد هاای مختلاف باادام دانساته    گونه داخل

تنوع مورفولوژیکی  سبب هتروزیگوسیتی و انی،افش گرده
 که حتی ایبه گونه ،شودمی بادام هایدر ژنوتیپ باالیی

باا مطالعاه    .کناد مای مشاکل   را آنهاا  دیبنا طبقاه  کاار 
-ای در جمعیتتنوع گسترده SSR اینشانگرهای هسته

 و همکااران  Mehdigholiهای باداماک ایاران توساط    
تناوع ژنتیکای باین    محققاان  ایان   .شد گزارش( 2013)

های بادامک را ناشای از ساازگاری باا شارایط     جمعیت
ی از هم قارار  فواصل زیاددر که ی یهامحلی در جمعیت

 های بادامک. در بررسی جدایی جمعیتانددانسته، دارند
Noormohammadi ( 2013و همکاران )   باا اساتفاده از

ناشی از را % از کل تنوع ژنتیکی ISSR ،48رهای انشانگ
تناوع درون  ناشای از   % را52هاا و  تنوع باین جمعیات  

حاصال از ایان   باا نتاایج   کاه  کردند گزارش ها جمعیت
ز آنجا که صافات کمای همیشاه    اندارد.  مطابقتتحقیق 

همان روندهای ساختار ژنتیکی نشانگرهای ژنتیکای را  
ترکیب تناوع فناوتیپی و   زیادی  محققاندهند نشان نمی

تعیاین سااختار    منظاور  باه  راتنوع نشانگرهای ژنتیکی 
 ,.Zhang et al) اناد توصایه نماوده  هاا  ژنتیکی جمعیت

ها ممکن پارامترهای همانند اندازه و مکان توده .(2015
هاا نقاش   دادن تنوع ژنتیکای درون تاوده   است در شکل
های با اندازه کوچک ممکن اسات در  توده داشته باشند.

هاای  جمعیات  .شوندنهایت توسط رانش تصادفی متمایز 
مانند جمعیت مرودشت کاه در بااالترین حاد گساترش     

-جمعیات شمالی این گونه در استان فارس قارار دارد و  

شرق فارس مانند داراب و ارسنجان که در بادامک های 
علت پیکربندی کام و بایش    به مجاورت کویر قرار دارند

هاای  حضاور کاویر در یاک سامت، ژن     علت به وخطی 
 کنندبیرونی کمتری را از طریق مهاجرت ژنی دریافت می

 هستندتنوع ژنتیکی کمتری برخوردار میزان احتماالً از و 

( Harfouche et al., 2003). 
 نیازمند گیاهی یک گونه احیاء و گسترش در موفقیت

 و رویشی هایبا قابلیت و توانمند ژنتیکی منابع از استفاده

 هاای جمعیت پذیریوراثت تخمین. است مناسب استقرار

 در یری صافات پاذ  وراثات  که دهدنشان می مورد مطالعه

 برخای  حاال  ایان  با .است متفاوت مختلف هایجمعیت

های باا میاانگین   خنج و کوار دارای نهال مانند هاجمعیت
خشک سااقه بااالتر و میازان    ارتفاع، قطر یقه، وزن تر و 

دهناد  یری بیشتری را برای این صفت نشان مای پذ وراثت
ارسانجان و فساا از نظار    مانناد  های جمعیت .(7)جدول 

 (4 جدول) برخوردار بوده باالیی میانگین از تعداد شاخه
. گازینش ایان   (7 جادول )داشتند  باالیی پذیریتوراث و

و کارآمدتر مؤثر علت کمتر بودن اثرهای محیطی  به صفات
تاوان ایان صافات رویشای را در ایان      خواهد بود و مای 

پذیری باین  تفاوت میزان وراثت ها ارتقاء بخشید.جمعیت
پذیری زیرا وراثت ،های طبیعی امری طبیعی استجمعیت

یک صفت به فراوانی آلل مربوط به آن صفت در جمعیت، 
 عوامل محیطی بساتگی  عوامل محیطی و اثر متقابل ژن و

-جمعیات در بعضی از صفات  دریری صفر پذ وراثت. دارد

معنا است که واریانس افزایشای در آن   بدینهای مختلف 
طاوری کاه واریاانس     باه  ،جمعیت و محیط وجود نادارد 

البتاه   .فنوتیپی کامالً محیطی و ژنتیک غیرافزایشی اسات 
ناشای  تواند پذیری یک صفت میوراثتمیزان پایین بودن 

کم بودن آلل مرغوب، تثبیت یک آلل در اثار انتخااب   از 
تأثیرپاذیری  طبیعی، تنوع ژنتیکی کم درختاان ماادری و   

جاز   به .(Zolfaghari et al.,2013) باشدصفت از محیط 
 از پاذیری بعضای  کم بودن میازان وراثات  موارد یاد شده، 

ر اغلاب  دول ریشاه اصالی   طا  مانندصفات مورد مطالعه 
آزمون است این علت سن کم گیاهان  به احتماالً هاجمعیت

دهد که کنترل ژنتیکای ایان پارامترهاا هناوز     و نشان می
ساهم  و محیط بر بیان فناوتیپی ایان صافات     استضعیف 
 صفات در ایان باازه زماانی   این گزینش  و دارد تریقوی

بناابراین   .(Sudrajat et al., 2016) نیستکارآمد مطالعه 
یری ایان صافات در   پاذ  ضرورت دارد که میازان وراثات  

کاه آیاا    شودباالتر تعیین و مشخص  های با سنینآزمون
 ماندکاهش و یا نسبتاً باثبات باقی می این میزان افزایش،

(Rochon et al., 2007). در این زمینه Zobel و Talbert  
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پاذیری  که مقاادیر وراثات   خاطرنشان کردندنیز  (1984)
سان بلاو     باه  که یدرختاندر  اغلب با تغییر سن و محیط

پاذیری  روند افزایش میزان وراثت کند.تغییر می، رسندمی
گازارش   Eucalyptus grandis با افزایش سن در گوناه 

در ایان  آنجاا کاه    از. (Osario et al.,2001) شده اسات 
ی هاا جمعیات  بعضای از صافات در  یری پذ وراثتمطالعه 
رو  از ایاان ،اسااتنوسااان زیااادی برخااوردار از  مختلااف
نیست  مناسب هیکسالهای در نهالمناسب صفات  گزینش

که این صافات باه    های بعدبه سال بایدانتخاب صفات و 
کاه  ذکر است  به الزمهمچنین . شودموکول رسند  ثبات می
در اسات  شاده  انجاام   مکانآزمون تنها در یک چون این 

مقادار  ، محایط × صورت وجود اثرهای متقابل  ژنوتیاپ  
 اسات برآورد شده پذیری بیشتر از مقدار واقعی آن وراثت

Bihamta et al., 2014)). 
علات   باه  ی اسات کاه  یهاا گونه بادامک ازجمله گوناه 

-مناسب و ایجاد ساقه و شاخه اًنسبترشد  ،استقرار سریع

منظور ایجاد پوشش و حفاظت خااک در   بههای پر تعداد 
فراوانای  های آبخیز باه  های تثبیت بیولوژیک حوزهبرنامه

 شاخه ،بنابراین تعداد ساقه ،مورد استفاده قرار گرفته است
حفااظتی   یعناوان مزیتا   باه  بیشتر در ایان گوناه   و برگ

 بارگ و  ،ی که از تعداد ساقهیهاجمعیت. شودمحسوب می
دوانی بیشاتری برخاوردار هساتند نقاش حفااظتی       شاخه

-میزان وراثتدر این مطالعه . کنندکارآمدتری را بازی می

و  68/0تاا   01/0 تعاداد سااقه از حاداقل    صفتپذیری 
 باود در نوساان   52/0تاا   03/0از حاداقل  تعداد شاخه 

 ،فساا  ،هاای داراب ایان صافات در جمعیات    .(7 )جدول
 ی برخاوردار بیشاتر پاذیری  از وراثات و خانج  ارسنجان 

در گازینش اولیاه بارای دساتیابی باه      رو  از ایان  .هستند
ایان  تاوان  بیشتر مای  شاخهبا تعداد ساقه و های درختچه
ذکر اسات   به در نهایت الزم ها را مد نظر قرار داد.جمعیت

بارای  گوناه باداماک   در نتاج و  سانآزمون پرووناین که 
در نهالستان  انگیاهرو  از این ،یک فصل رویش انجام شده

شاود  با شرایط افراطی که منجر به تمایزهای سازشی مای 
با صاراحت و  زود است که  خیلیبنابراین اند،  نشدهروبرو 

تاوان  های برتر سخن گفت اماا مای  پایهمورد اطمینان در 
ضعیف را که در جریان آزمون از  های مادریپایهحداقل 

اناد را شناساایی و   بین رفته و یا عملکرد ضاعیفی داشاته  
د که ایان موضاوع سابب افازایش دساتاورد در      کرحذف 
تولید نهال در های کاشت و های آینده و کاهش هزینهسال

  نهالستان خواهد شد.
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Abstract  
    Amygdalus scoparia spach. a multi-purpose species which is growing in most of vegetation 

regions of Iran. Knowledge of genetic variability and heritability is essential prerequisite for 

conservation, forest development and sustainable use of forest plants. Genetic parameters on 

early growth were estimated in open-pollinated combined provenance-progeny tests. The 

experiment was conducted based on a nested model using randomized complete block design 

with 7 population, 10 mother trees per population 7 individuals per subplot and 3 replications in 

nursery of Kohmareh-Sorkhi of Fars (1660 m a.s.l.). Significant differences among the 

populations and mother trees within populations were observed for all of the studied traits, 

except for the taproot length among mother trees within populations. Evaluation of components 

of variance showed that the population effects (ranging from %5.9 to % 34.2) contributed to 

total variance more than mother trees within populations effects (ranging from%1.8 to %11.1). 

Additive genetic variation coefficient in populations varied from 0 to 58.6%. In general, Khonj 

and Kavar populations performed better growth. Heritability was low and not yet stable for 

some traits in some populations. Therefore, selection should be postponed until the heritability 

values reach to relatively high and stable values. 
  

Key words: Amygdalus scoparia Spach., combined provenance-progeny tests, heritability, 

seedling traits  
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