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 چکیده 
و تاغ سیاه مختلف  يها به منظور بررسی پتانسیل و تنوع ژنتیکی موجود در ژنوتیپ

آزمایشی با ي بیابانی استان قم، ها ههت معرفی و کشت در عرصهاي برتر ج انتخاب ژنوتیپ
در ایستگاه سال  5به مدت  1376سال از ژنوتیپ از مناطق مختلف کشور  27استفاده از 

در . تحقیقاتی حسین آباد قم و در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید
دار  معنیاختالف فاع نهال و قطر تنه اصلی ارتها از نظر  ها تفاوت بین ژنوتیپسالهمه 

)01/0P< (فات و بیماریها آ خسارتصفات مربوط به  ها براي تفاوت بین ژنوتیپ .نشان دادند
هاي  دادهتجزیه مرکب  .گردید) >05/0P( دار معنی ،در سال پنجمنیز خوار به جز پروانه بذر

هاي سه سال براي  دادهبی نهالها و اصلی و شادا  ها، قطر تنه درختچه ارتفاعصفات پنج سال 
اثر ژنوتیپ براي کلیه صفات به جز  و انجام شدو کوچک تاج پوشش  بزرگقطرهاي صفات 

صفات از  یک  هیچسال در  وژنوتیپ متقابل  اثر. بود) >01/0P(دار  معنیشادابی نهالها 
و با رشد  استها  نوتیپژ میانییر و اختالف غدهنده ثبات در روند ت این امر نشان. دار نشد معنی

. صفات مذکور تغییر نکرده است نظرها نسبت به یکدیگر از  نهالها اختالف و جایگاه ژنوتیپ
 14و  12، )از سیستان و بلوچستان( 22و  18هاي  ژنوتیپ که صفات نشان دادمقایسه میانگین 

ر تنه اصلی و قطرهاي مهمی نظیر ارتفاع نهالها، قطاز نظر صفات ، )از یزد( 6و  1و ) از سمنان(
بیشترین  22  همچنین ژنوتیپ .ها بودند برتر از سایر ژنوتیپبزرگ و کوچک تاج پوشش، 

 . ها داشت ژنوتیپ میانشادابی نهالها را در 
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 مقدمه
از اراضی جهان را تشکیل % 35خشک را که نزدیک به هاي 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 آنها گوشت، غله و الیاف فراهم می

ی را جهت یاند، فعالیتها داشتهی قرار ایبعات 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  بسیارمیلیون هکتار از اراضی کشورمان را مناطق  24
یحونی، ج(میلیون هکتار آن در سیطره شنزارهاست  15تا  12دهد که  شنزار تشکیل می

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

 میانهاي تاغ در ایران  در مورد گونه. باشد می  .Haloxylon spهاي تاغ گونه
 .H(گونه زرد  3معتقد هستند که در ایران  بعضی . شناسان اختالف نظر وجود دارد گیاه

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

. شود هاي رسیده در زرد تاغ، زیتونی رنگ و در گونه سیاه تاغ سیاه رنگ می میوه
لی تنه و ،رود 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   چوب سیاه
  ). 1345مبین، (ي است میلیمتر 6هاي فاقد پولکهاي  سیاه تاغ داراي شاخه. گیرد قرار می

ین گیاه به آب و هواي خشک و دهد که ا  پراکنش جغرافیایی سیاه تاغ نشان می
واحی کویري بسیار سازگار بوده و در خاکهاي سبک و شنی عمیق هاي نسبتاً شور نزمین

سان معتقدند که بعضی از کارشنا. کند هاي شنی رشد و نمو می و همچنین بر روي تپه
ترین شرایط  این گیاه سخت. شود هاي رسی و نسبتاً سخت دیده میسیاه تاغ در زمین

 50تابستان آن حدود  يکه گرما را محیطی در مناطق خشک و کویري و حتی مناطقی
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نماید  تحمل می رسد، درجه سانتیگراد می 25ماي زمستان به زیر گراد و سردرجه سانتی
 ).1365نیلوفري، (

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

ها یافت بان هستند و این گونه در آن کشوردر برخی از کشور هاي همسایه که داراي بیا
اي در خصوص ویژگیهاي  مطالعات پراکنده ،)ازبکستاننظیر ترکمنستان و (شود  می

به زبان روسی منتشر  طور عمده بهي آن نیز ها هچوب این گونه صورت گرفته که یافت
یی ها هع ژنتیکی زیادي در جمعیتهایی از این گونه در زمینبا این حال تنو. شده است

 و) Sen، 1989و Sharma ( گزارش شده است نظیر قوه نامیه و ویگور بذر
)Mamedov ،1987 .(  

تاغ در استان خراسان، هاي مختلف  ژنوتیپ در مورددر تحقیقی ) 1383(صفرنژاد 
او . تاج پوشش مشاهده نمودداري بین آنها از نظر ارتفاع و خصوصیات  تفاوت معنی
در مجموع یک ژنوتیپ از سیستان . هاي برتر را از نظر صفات مهم معرفی نمود ژنوتیپ

 Shamsotdinov. هاي برتر معرفی شدند ن ژنوتیپعنوا بهو یک ژنوتیپ از سمنان 
در ازبکستان خصوصیات اکولوژیکی گیاهان بیابانی را به منظور اصالح آنها ) 1989(

د و براساس خصوصیات مناسب جهت مقاومت در مقابل باد و توفان بررسی نمو
در را تفاوتهاي مهم اکولوژیکی انواع مختلف سیاه تاغ  وبندي  طبقه) ها تثبیت کننده شن(

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

گیري  اندازه ،فشار اسمزي پروتوپالسم و گلدهی، محتواي آب، میزان تبخیر و تعرق
با عنوان تثبیت کننده شن و مقاوم به خشکی ه سیاه تاغ بدر این بررسی  .کردند

خاصی نظیر کاهش سطح برگ، برگهاي باریک و سیستم  یخصوصیات مورفولوژیک
فشار  بودن دارا، زنی باال قدرت جوانه، وچک و کم وزنک يبذرها، اي بزرگ ریشه
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 .زیاد بررسی گردیدی در داخل ریشه و برگ و ظرفیت نگهداري آب یاسمزي باال
تحلیل با استفاده از در شوروي سابق ) Dragracer  )1969و Petrovدر آزمایشی 

یل هاي ژنتیکی از قب مؤلفههاي مربوط به نتاج نیمه خواهري یکسري از  داده
با گرده افشانی باز  را پذیري عمومی و خصوصی صفات از یک توده سیاه تاغ وراثت

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

   .قرار داد تحلیله مورد مطالعه و ن شاخصی از سن گیاعنوا بهو آن را 
اي بذر و سیتوژنتیک این  ر و الکتروفورز پروتئینهاي ذخیرهدر زمینه ویژگیهاي بذ

صورت گرفته ) 1380و  1379(گونه نیز مطالعاتی توسط میرزایی ندوشن و همکاران 
ي ها هاست که تنوع زیادي حتی در سطح پلوئیدي در درون و بین جمعیتهاي گون

  . اغ مشاهده نموده اندمختلف ت
 مشکالتی نظیر حساسیت به آفات و بیماریها، زوال زود هنگامبا هاي تاغ کشور  توده

بررسی خصوصیات و ویژگیهاي این تحقیق با . باشند یمواجه مشکستگی در تنه  و
تولید و هاي مختلف سیاه تاغ در ایران، راه را براي دستیابی به یک توده با  ژنوتیپ

تعیین بهترین سن مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیتهایی . نماید اسبتر، هموار میمنپایداري 
شناخت  ،مقایسه چند جمعیت از گونه سیاه تاغ از نظر رفتارهاي مورد نظر، از سیاه تاغ

مطالعه تنوع ، ي موجود از نظر تعدادي از صفات مورفولوژیکیها هپتانسیل ژنتیکی تود
ی هاي محیط هاي مقاوم به آفات، بیماریها و سایر تنش هژنتیکی به منظور دستیابی به پای

از اهداف اجراي این  ها جهت ارائه طرح هاي اصالحی تکمیلی شناخت ژنوتیپو 
  . تحقیق بوده است
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  مواد و روشها
کیلومتري  30آباد واقع در  در ایستگاه حسین 1376 ـ 81این تحقیق در سالهاي 

میلیمتر در سال و  126ط بارندگی منطقه متوس. شهرستان قم انجام گردیدجنوب 
درجه  47و حداکثر دماي ثبت شده آن   -11حرارت مطلق سردترین ماه سال 

موس  میلی 6/2شنی لومی با هدایت الکتریکی  ،بافت خاك ایستگاه. باشد سانتیگراد می
 39/1رد استفاده جهت آبیاري هدایت الکتریکی آب مو. بود 1/8 آن pHبر سانتیمتر و 

استان حاشیه کویر مرکزي ایران در  چهار از. بود 4/7آن  pHموس بر سانتیمتر و  یلیم
ه طرح بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکرار و ب ژنوتیپ انتخاب و در قالب 27مجموع 
 .کشت گردید در هر تکرار شش نهال گلدانی از هر ژنوتیپ و متر 5×5 هفاصل

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

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 گیري کلیه صفات در تمام سالها هاي حاصل از اندازه داده
در سه (، قطرهاي بزرگ و کوچک تاج پوشش )در پنج سال(تنه اصلی، شادابی نهالها 

، تعداد انشعاب در تنه اصلی )در سال پنجم(، صفات مربوط به آفات و بیماریها )سال
و خسارت آفات و ) در سال سوم(اولین انشعاب ، ارتفاع )در سالهاي اول و پنجم(

قرار ساده و مرکب مورد تجزیه واریانس ، )1 شماره جدول(بیماریها در سال دوم 
   . انجام شد اي دانکن مقایسه میانگین به روش آزمون چند دامنه. گرفتند
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  گیري آنها مشخصات صفات، نحوه و سالهاي اندازه  -1 جدول شماره

ف
ردی

گیري و واحد اندازهنحوه  صفات   
سالهاي 

گیري اندازه  
اول تا  از پاي نهال تا باالترین ارتفاع آن برحسب سانتیمتر ارتفاع نهالها  1

 پنجم

از زیر محل اولین انشعاب تنه اصلی برحسب میلیمتر با استفاده  قطر تنه اصلی 2
 از کولیس

اول تا 
 پنجم

اي از صفر تا  صورت مشاهده هب بر اساس میزان شادابی هر نهال شادابی نهالها 3
 نه

اول تا 
 پنجم

قطر بزرگ تاج  4
 پوشش

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

سوم تا 
 پنجم

قطر کوچک تاج  5
 پوشش

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

سوم تا 
 پنجم

تعداد انشعابات  6
 در تنه اصلی

داد انشعاب ایجاد شده در اولین انشعاب در تنه اصلی تع
 )شمارش(

اول و 
 پنجم

ارتفاع اولین  7
 انشعاب

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

خسارت آفات و  8
 بیماریها

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

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

آلودگی به  10
 سفیدك

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

پروانه بذر خوار  11
 تاغ

اي با مقیاس  صورت مشاهده هت پروانه بذرخوار، بمیزان خسار
 پنجم )آلوده( تا نه) سالم( صفر

اي با  ها، بصورت مشاهده ها و گلرمیزان خسارت پسیل به بذ آلودگی به پسیل 12
 پنجم )آلوده(تا نه ) سالم(مقیاس صفر

  
  و بحث  نتایج

قطر تنه اصلی در نتایج تجزیه واریانس نشان داد، در سال اول ارتفاع نهالها و 
میانگین . دار بود معنی% 5و % 1ترتیب در سطوح احتمال  ههاي تحت بررسی ب ژنوتیپ

از ) CV%(میزان ضریب تغییرات . داري نداشتند سایر صفات با یکدیگر تفاوت معنی
در سالهاي سوم، . براي شادابی نهالها محاسبه گردید% 3/22براي قطر تنه تا % 3/15

داري بین میانگین صفات قطر تنه و ارتفاع نهالها  ، تفاوت معنیچهارم و پنجم نیز
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گیري قطرهاي بزرگ و کوچک تاج پوشش  در این سالها با اندازه. مشاهده گردید
داري وجود  مشخص گردید، بین میانگین این صفات در سال سوم اختالف معنی

ضریب تغییرات از . بود دار معنیکه تفاوت این صفات در سالهاي بعد  نداشت، در حالی
در سال سوم براي قطر کوچک تاج پوشش در نوسان % 9/28در سال پنجم تا % 3/19

  ). 2 شماره جدول(بود 
صفات خسارت موریانه، آلودگی به سفیدك و آلودگی به پسیل در سال پنجم در 

داري بین میانگین صفات شادابی  همچنین تفاوت معنی. بودند دار معنی% 5سطح احتمال 
. هاي تحت بررسی مشاهده نگردید ها و تعداد انشعاب در تنه اصلی بین ژنوتیپنهال

% 7/25در تعداد انشعاب در تنه اصلی تا % 4/17باال و بین  امعطور بهضریب تغییرات 
صلی در سالهاي اول و پنجم تعداد انشعاب در تنه ا. در شادابی نهالها در نوسان بود

  .داري مشاهده نگردید ها تفاوت معنی ن ژنوتیپایمل دو ساگیري گردید که در هر  اندازه
ها و در طول سالهاي اجراي  تفاوت میانگین صفات تحت بررسی در ژنوتیپ

که تفاوت میانگین ارتفاع  طوري هب. دوآزمایش از روند نسبتاً مشخص و ثابتی تبعیت نم
تنوع . دار بود وچک تاج پوشش در کلیه سالها معنیقطرهاي بزرگ و ک، قطر تنه و نهالها
باال بودن ضریب تغییرات . در سالهاي اولیه کمتر از سالهاي بعد بودها  ژنوتیپ میان

با توجه  .باشد هر صفت مینسبت به میانگین در  ها هنشان دهنده باال بودن انحراف داد
از توان  باال بودن ضریب تغییرات را می ،دار نبودن اثر تکرار در اکثر صفات به معنی
مقدار ضریب تعییرات در مورد صفات مربوط به . نوع درون ژنوتیپی دانستوجود ت

اي باالتر  هاي مشاهده مقدار ضریب تغییرات در داده( خسارات آفات و بیماریها باال بود
باشد  میزان آلودگی بیشتر تابع موقعیت نهالها در عرصه کاشت می. )از حد معمول است

صورت  هعبارت دیگر خسارت این عوامل ب هب .هاتا نوع ژنوتیپ و یا شماره تکرار آن
اجراي آزمایش مشاهده گردید و تابع نوع تیمار و محل اي در عرصه تاغکاري و  لکه

  .)2 شماره جدول( تکرار نبود
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  مشخصات مختلف صفات تحت بررسی در طول پنج سال -2جدول شماره 
CV% F Se ارزیابی مورد صفات سال میانگین حداقل حداکثر 

20  ** 2/7 50 14 6/28  

ول
ا

 

 )سانتیمتر( نهالها ارتفاع

 )میلیمتر( اصلی قطرتنه 4/8 6/14 5/12 5/1 * 3/15

3/22 ns 4/1 9 7/3 5/6 نهالها شادابی 

6/19 ns 32/0 4/2 1 7/1 در تنه اصلی انشعاب تعداد 

4/28 * 16 119 21 7/49 

 دوم

 )سانتیمتر( نهالها ارتفاع

30 ns 4/4 33 1/6 14 میلیمتر( اصلی قطرتنه( 

1/25 ns 4/1 5/8 5/2 9/4 نهالها شادابی 

 و بیماریها آفات خسارت 5/1 1 8/2 41/0 * 24

33 * 1/26 161 31 9/72 

 سوم

 )سانتیمتر( ها درختچه ارتفاع

 )میلیمتر( اصلی تنه قطر 3/24 11 54 3/8 * 8/30

2/29 ns 4/1 4/8 3/2 3/4 شادابی نهالها 

5/27 ns 5/84 174 44 5/84 سانتیمتر( بزرگ تاج پوشش قطر( 

9/28 ns 8/73 161 40 8/73 سانتیمتر( کوچک تاج پوشش قطر( 

29 ns 3/45 90 17 3/45 سانتیمتر( تنه انشعاب در اولین ارتفاع( 

2/24 ** 2/39 255 60 3/127 

ارم
چه

 

 )سانتیمتر( ها درختچه ارتفاع

 )میلیمتر( تنه اصلی قطر 2/39 12 87 7/16 ** 3/32

1/27 ns 2/1 8 2 6/4 شادابی نهالها 

 )سانتیمتر( بزرگ تاج پوشش قطر 7/151 71 312 6/44 * 25

 )سانتیمتر( تاج پوشش کوچک قطر 3/134 65 284 6/39 * 5/24

7/17 ** 3/41 297 109 8/187 

جم
پن

 

 )سانتیمتر( ها درختجه ارتفاع

 )میلیمتر( تنه اصلی قطر 9/58 26 94 3/14 * 6/20

7/25 ns 4/1 8 2 5/5 شادابی نهالها 

 )سانتیمتر( بزرگ تاج پوشش قطر 3/223 112 401 9/51 * 5/19

 )سانتیمتر( کوچک تاج پوشش قطر 6/203 108 378 48 * 3/19

4/17 ns 57/0 5 2 3 انشعاب درتنه اصلی تعداد 

 موریانه خسارت 1/3 1 6 5/1 * 24

 سفیدك به آلودگی 8/1 1 4 97/0 * 2/20

6/23 ns 18/1 5 1 1/2 خوار بذر  پروانه 

 پسیل هب آلودگی 04/3 1 6 4/1 * 5/21

    %5دار در سطح احتمال  غیر معنی ns، % 5داردر سطح احتمال  معنی * ،  % 1داردر سطح احتمال  معنی **
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ی و شادابی نهالها ها، قطر تنه اصل نتایج تجزیه مرکب صفات ارتفاع درختچه
صورت سه ساله نشان  هصورت پنج ساله و قطرهاي بزرگ و کوچک تاج پوشش ب هب

% 1جز شادابی نهالها، در سطح احتمال  هها براي صفات فوق ب ژنوتیپ میانداد، تفاوت 
ها در طول سالهاي  دار شدن اثر تیمار نشان دهنده اختالف ژنوتیپ معنی. دار بود معنی

. دار نشد تیمار در کلیه صفات فوق معنی× همچنین اثر متقابل سال . ودمورد مطالعه ب
ها بود که با تغییر سالها  ژنوتیپ میاندهنده ثبات در روند تغییر و اختالف  این امر نشان

مقدار . ها نسبت به یکدیگر تغییر نکرده است و رشد نهالها اختالف و جایگاه ژنوتیپ
در قطر بزرگ تاج پوشش و % 3/10از حداقل  ضریب تغییرات در صفات تحت بررسی

در قطر تنه اصلی و در تجزیه مرکب پنج % 5/21در تجزیه مرکب سه ساله و حداکثر 
دلیل سرعت رشد متفاوت نهالها  هباال بودن نسبی ضریب تغییرات ب. ساله محاسبه گردید

  ).4و  3 جدولهاي شماره(تلف بود و تفاوت فاحش میانگین صفات در سالهاي مخ
  

  تجزیه واریانس مرکب پنج ساله صفات تحت بررسی -3جدول شماره 

 df منابع تغییرات
 )ms (میانگین مربعات

 نهالها شادابی اصلی تنه قطر ها درختچه ارتفاع

 ns1/5 535** 4722** 26 ژنوتیپ

 /.ns2906 ns 530 ns87 2 تکرار

 94/4 7/219 5/1524 52 )1(اشتباه

 1/69** 32263** 336732** 4 سال

 ns 671  ns103 ns31/1 104 سال* ژنوتیپ 

 36/2 7/101 539 8 )2(اشتباه

 CV  6/16 5/21 4/17% تغییرات ضریب

 سطح در دار معني غیر ns ،% 5 احتمال سطح در دار معني *  ،% 1 احتمال سطح در دار معني **
  %5 احتمال
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  حت بررسیتجریه واریانس مرکب سه ساله صفات ت -4جدول شماره 

 df منابع تغییرات
 )ms (میانگین مربعات

 کوچک تاج پوشش قطر بزرگ تاج پوشش قطر

  5092** 6528** 26 ژنوتیپ

 ns5047  ns 530 2 تکرار

 7/219 3001 52 )1(اشتباه

 32263**  379906** 2 سال

 ns 716  ns103 52 سال* ژنوتیپ 

 7/101  442 4 )2(اشتباه

 CV  3/10 4/21% تغییرات ضریب

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

هاي  ژنوتیپ میانگین چند ساله آنها نشان داد که ها بر اساس مقایسه میانگین ژنوتیپ
نه اصلی از نظر قطر ت. ها بودند از نظر ارتفاع باالتر از سایر ژنوتیپ 14و  12، 22

که از نظر  22ژنوتیپ . ها قرار گرفتند باالتر از سایر ژنوتیپ 14و  18، 22هاي  ژنوتیپ
ن برترین ژنوتیپ محسوب گردید، از نظر شادابی نهالها نیز برتر عنوا بهدو صفت فوق 
از نظر  22و  18، 12هاي  هاي سال پنجم، ژنوتیپ بر اساس داده. ها بود از سایر ژنوتیپ

به  22ژنوتیپ . ها بودند تیپها و قطر تنه اصلی برتر از سایر ژنو تفاع درختچهمیانگین ار
  ).5 شماره جدول(ها بود  ی از نظر شادابی نهالها برتر از سایر ژنوتیپتنهای
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هاي مختلف در سال پنجم و میانگین  مقایسه میانگین صفات در ژنوتیپ -5جدول شماره 
  ساله پنج

شماره 
 ژنوتیپ

  ها هارتفاع درختچ
 )سانتیمتربرحسب ( 

 )0-9( شادابی نهالها )میلیمتربر حسب (قطر تنه اصلی

 سال پنجم میانگین پنجساله سال پنجم میانگین پنجساله سال پنجم میانگین پنجساله
1 a-f 106  a-e 196  a-e35  a-e 66  ab8/5  ab2/6  
2 a-e107   a-e 208  a-f 34  a-e 65  ab 6/5  ab 3/4  
3 d-g 75   ef 147  ef 23  de 48  ab 5  ab 9/4  
4 fg 72   c-f 160  def 24  b-e 57  ab 3/5  ab 5/5  
5 b-g 85   b-f 166  b-f 29  a-e 61  ab 1/6  ab 7/6  
6 b-g 90   a-e 202  a-f 30  a-d 70  ab 6/4  b1/4  
7 a-f 106   a-e 193  a-f 30  cde 53  b 1/4  ab 5/4  
8 d-g 75   b-f 170  ef 23  de 47  ab 6/4  ab 8/5  
9 efg 73  def 156  c-f 26  a-e 60  ab 1/5  ab 8/4  
10 a-e 107  a-e 218  b-f 29  a-e 58  ab 9/5  ab 3/6  
11 a-f 102   a-e 214  ef 23  cde 51  ab 9/4  ab 6/5  
12 a 125   a 260  a-d 36  abc 75  b 2/4  ab 3/5 
13 a-d 109   abc 231  c-f 27  a-e 64  ab 2/5  ab 8/5  
14 ab 117   a-d 222  abc 38  a-e 63  ab 5/5  ab 8/5  
15 a-g 94   b-f 187  ef 22  de 44  ab 7/5  ab 5/6  
16 g 63   f 119  ef 21  e 40  ab 2/5  ab 6  
17 b-g 85   a-e 212  ef 23  de 46  ab 6/4  ab 5/5  
18 abc 116   ab 235  ab 42  a 84  ab 1/6  ab 5/5  
19 b-g 87  b-f 180  c-f 28  a-e 59  ab 1/5  ab 9/5  
20 a-f 102 b-f 186  b-f 29  a-e 58  b 4/4  ab 5  
21 b-g 83  b-f 174  c-f 26  a-e 62  b4/4  ab 6/5  
22 a 125  ab 233  a 42  ab 81  a5/6  a 7  
23 c-g 83  b-f 169  c-f 27  a-e 59  ab 3/5  ab 5/5  
24 d-g 76  ef 148  c-f 25  cde 49  ab 1/5  ab 7/5  
25 efg 74  def 157  f 21  de 44  ab 4/5  ab 6/5  
26 d-g 77  def 154  c-f 27  cde 53  ab 7/4  b 4  
27 d-g 80  b-f 171  c-f 25  cde 55  ab 5  ab 6/5  

  اختالف معنی داري ندارند% 5در هر ستون اعداد داراي حروف مشابه با یکدیگر در سطح 
  

، 14، 18، 22هاي  در سال سوم از نظر قطرهاي بزرگ و کوچک تاج پوشش ژنوتیپ
لین ها از نظر ارتفاع او بررسی وضعیت ژنوتیپ. ها برتر بودند وتیپاز سایر ژن 1و  7

سانتیمتر به همراه  63با ارتفاع  10ژنوتیپ  انشعاب در تنه اصلی نشان داد که
. ها داشت بیشترین ارتفاع اولین انشعاب را نسبت به سایر ژنوتیپ 14و  20هاي  ژنوتیپ
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که در سال اول  طوري همشاهده نگردید، باز نظر تعداد انشعاب در تنه اصلی تنوع زیادي 
 18  در سال پنجم ژنوتیپ. دار داشتند با یکدیگر تفاوت معنی 6و  25هاي  فقط ژنوتیپ

ترتیب بیشترین و کمترین تعداد انشعاب  هانشعاب ب 5/2با  11انشعاب و ژنوتیپ  2/4با 
  . در تنه اصلی داشتند

 2، 22، 18هاي  پوشش ژنوتیپ در سال پنجم از نظر قطرهاي بزرگ و کوچک تاج
در برابر خسارت موریانه،  10و  6، 12هاي  ژنوتیپ. برتر از سایرین بودند 6و 

در برابر  20و  6، 3هاي  در برابر خسارت سفیدك تاغ، ژنوتیپ 23و  16، 3هاي  ژنوتیپ
در برابر خسارت پسیل  20و  13، 10هاي  خوار و باالخره ژنوتیپ خسارت پروانه بذر

  ). 6 شماره جدول(رین مقاومت را از خود نشان دادند بیشت



  
  ها و سالهاي مختلف مقایسه میانگین صفات در ژنوتیپ -6جدول شماره 

ه شمار
 ژنوتیپ

  قطر بزرگ
 تاج پوشش

  قطر کوچک
 تاج پوشش

  تعداد انشعاب
 در شاخه اصلی

ارتفاع 
 اولین انشعاب

خسارت 
  آفات

 و بیماریها

خسارت 
 موریانه

آلودگی به 
 دكسفی

پروانه 
 بذرخوار

  آلودگی
 به پسیل

سال  سال سوم سال پنجم سال سوم
 پنجم

سال 
 اول

سال 
 سال پنجم سال پنجم سال پنجم سال پنجم سال دوم سال سوم پنجم

1 ab116  a-e 249  abc 90  abc 225  ab 8/1  bc 07/3  abc 46  bcd 6/1  abc 4  a-d 67/1  ab 03/2  cd 96/1  
2 a-d91  abc 279  abc 77  ab 257  ab 8/1  bc 80/2  abc 39  bcd 6/1  abc 17/4  ab 37/3  ab 2  a-d 1/3  
3 a-d74  def 177  abc 63  cd 166  ab 1/2  bc 73/2  abc 45  bcd 3/1  abc 47/3  d 1  ab 16/1  a-d 77/2  
4 a-d 7  a-f 215  abc 64  bcd 189  ab 7/1  

abc 
17/3  

abc 38  cd 2/1  abc 07/3  cd 13/1  ab 66/1  a-d 63/3  
5 a-d 96  a-f 227  abc 88  a-d 214  ab 9/1  

abc 
13/3  

abc 45  bcd 3/1  abc 77/3  bcd 60/1  ab 9/1  a 37/5  
6 a-d 81  abc 277  abc 75  ab 259  b 4/1  bc 03/3  abc 40  bcd 3/1  c 50/1  a-d 83/1  ab 17/1  bcd 5/2  
7 a-d 100  a-f 213  abc 93  bcd 189  ab 9/1  bc 3  abc 45  bcd 3/1  abc 10/3  cd 33/1  ab 77/1  a-d 23/3  
8 cd 64  def 175  bc 55  cd 163  ab 6/1  bc 80/2  abc 42  cd 2/1  abc 67/3  cd 23/1  ab 13/2  a-d 1/3  
9 bcd 67  a-f 242  c 51  abc 230  ab 6/1  ab 73/3  c 27  d 1  abc 83/3  cd 33/1  ab 17/1  bcd 23/2  
10 a-d 87  a-f 228  abc 76  a-d 204  ab 6/1  

abc 
20/3  

a 63  d 1/1  c 70/1  a-d 23/2  ab 1/1  d 27/1  
11 a-d 70  c-f 191  abc 64  bcd 182  ab 9/1  c 55/2  abc 49  d 1  c 90/1  a-d 70/1  ab 15/2  bcd 15/2  
12 a-d 95  a-d 268  abc 84  abc 234  ab 8/1  

abc 
15/3  

abc 44  cd 2/1  c 50/1  a 40/3  ab 25/3  a-d 5/3  
13 a-d 85  a-f 228  abc 72  a-d 216  ab 7/1  bc 75/2  abc 53  bcd 5/1  c 90/1  a-d 40/2  ab 1  cd 55/1  
14 a-d 103  a-f 232  abc 92  a-d 206  ab 8/1 bc 63/2  ab 57  bcd 5/1  c 17/2  a-d 23/2  ab 2/1  bcd 33/2 

  اختالف معنی داري ندارند% 5در هر ستون اعداد داراي حروف مشابه با یکدیگر در سطح 
  
  
 
 



  
  ها و سالهاي مختلف مقایسه میانگین صفات در ژنوتیپ -6ماره ادامه جدول ش

شماره 
 ژنوتیپ

  قطر بزرگ
 تاج پوشش

  قطر کوچک
 تاج پوشش

  تعداد انشعاب
 در شاخه اصلی

ارتفاع اولین 
 انشعاب

  خسارت آفات
 و بیماریها

 خسارت موریانه
آلودگی به 
 سفیدك

 پروانه بذرخوار
  آلودگی
 به پسیل

 سال پنجم سال پنجم سال پنجم سال پنجم سال دوم سال سوم سال پنجم سال اول سال پنجم سومسال  سال پنجم سال سوم

15 bcd 66  ef 167  bc 58  cd 154  ab 7/1  bc 6/2  abc 55  bcd 3/1  c 87/1  a-d 13/2  ab 5/2  a-d 13/3  
16 cd 64  f 150  bc 58  d 136  ab 9/1  bc 8/2  bc 32  bcd 6/1  c 65/1  d 1  ab 3/3  abc 15/4  
17 d 60  b-f 198  c 52  bcd 185  ab 7/1  bc 95/2  abc 38  d 1/1  abc 55/3  cd 15/1  ab 5/2  bcd 5/2  
18 abc 112  a 302  ab 100  a 279  ab 9/1  a 23/4  abc 56  bc 9/1  abc 9/2  abc 8/2  ab 3/3  abc 2/4  
19 a-d 78  a-f 227  abc 68  a-d 210  ab 8/1  bc 9/2  abc 38  cd 2/1  abc 7/3  a-d 6/1  ab 9/1  a-d 8/2  
20 a-d 98  a-f 209  abc 80  cd 171  ab 8/1  c 5/2  a 63  bcd 5/1  bc 4/2  cd 2/1  ab 25/1  cd 7/1  
21 a-d 77  a-f 226  abc 67  a-d 205  ab 5/1  abc 4/3  abc 38  bcd 6/1  abc 9/2  cd 4/1  ab 7/2  a-d 7/2  
22 a 119  ab 286  a 105  ab 260  ab 7/1  abc 6/3  abc 47  bcd 6/1  abc 5/3  a-d 6/2  ab 7/2  ab 9/4  
23 a-d 83  a-f 220  abc 70  bcd 193  ab 9/1  bc 1/3  abc 48  bcd 3/1  a 6/5  a-d 8/1  ab 86/3  abc 13/4  
24 cd 63  c-f 185  bc 56  cd 171  ab 6/1  abc 37/3  abc 45  b 2  bc 5/2  d 1  ab 2/2  a-d 9/2  
25 bcd 68  a-f 227  abc 64  a-d 218  a 2/2  bc 3  abc 41  a 8/2  bc 6/2  a-d 6/2  ab 6/2  a-d 4/3  
26 a-d 82  a-f 217  abc 75  bcd 193  ab 6/1  bc 85/2  abc 42  bcd 3/1  abc 4  cd 35/1  ab 1.8  a-d 3.25  
27 a-d 76  def 180  abc 69  cd 166  ab 7/1  bc 73/2  abc 36  bc 9/1  ab 3/5  cd 13/1  ab 1.5  a-d 3.4  

  اختالف معنی داري ندارند% 5وف مشابه با یکدیگر در سطح در هر ستون اعداد داراي حر
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براي ها  ژنوتیپ میاندار در  یج نشان دهنده تنوع و تفاوت معنینتاطور کلی  هب
از سیستان و (  22و  18شماره هاي  که ژنوتیپ طوري هب، صفات در اکثر سالها بود

مهمی نظیر ارتفاع صفات از نظر ، )از یزد( 6و  1و ) از سمنان( 14و  12، )بلوچستان
ها  برتر از سایر ژنوتیپنهالها، قطر تنه اصلی و قطرهاي بزرگ و کوچک تاج پوشش 

بیشترین نمره شادابی نهالها را در ) از سیستان و بلوچستان( 22  همچنین ژنوتیپ .بودند
  . ها داشت ژنوتیپ میان

سلهاي بعد تعیین و در نآنها باید هاي مختلف  مؤلفهها و  این ژنوتیپوضعیت نتاج 
تا بتوان به یک توده برتر از نظر صفات مهم در عملیات بیابانزدائی و  محاسبه گردند

  .تثبیت شنهاي روان دست یافت
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