
  تاغ سیاه يها ژنوتیپ در یمورفولوژیک صفات روابط یبررس
(Haloxylon aphyllun)  

 
 3اشرف جعفري علیو  2ندوشن حسین میرزائی، 1نجاتعلی ساالر

  
   چکیده

 Haloxylonتــاغ مختلـف  يهــا جمعیــتدر متغیرهـا   میــانتشـریح رابطــه  بـه منظــور  
aphyllum در ایـن  . سمنان انجـام شـد  در مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی  یپژوهش

قم یزد، سیستان و بلوچستان، سمنان و  يهاتاغ که از تاغزارهاي استان پیژنوت 29تحقیق تعداد 
 هـاي کامـل  ررسـی در قالـب طـرح بلوک   این ب. آوري شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند جمع

 5×5فواصـل  گیـاه بـه    6که در هر واحـد آزمایشـی    تصادفی در سه تکرار انجام شد به طوري
صفات ارتفاع گیاه، مساحت تاج پوشش، قطر یقه، ارتفاع گیاه از یقه تا اولـین  . کشت گردیدند

بذردهی، آلودگی به موریانه، آلودگی بـه تـریپس و پسـیل     ،)استقرار(مانی  صد زندهانشعاب، در
 میانگی همبست. هاي سال پنجم انجام شد دادهدر مورد آماري  تجزیه. مورد مطالعه قرار گرفتند

نتـایج  . بر اساس ضرایب همبستگی تجزیه علیت انجـام شـد   .صفات مورد بررسی قرار گرفت
ارتفـاع گیـاه از یقـه تـا اولـین       ،درصد آلودگی بـه موریانـه   تصف 3تجزیه علیت نشان داد که 

مهمترین صـفات   352/0و  -516/0 ،-744/0انشعاب و ارتفاع گیاه به ترتیب با اثرات مستقیم 
 صفات درصـد  میانبه اینکه همبستگی توجه  اما با .باشند در مساحت تاج پوشش می گذارتأثیر

 .بـود برخـوردار  ) 203/0(مساحت تـاج پوشـش از ضـریب تبیـین پـایین      آلودگی به موریانه با
قیم صـفت ارتفـاع   تغیر مس تأثیرهمچنین در این بررسی  .تعمیم پذیري آن پایین است بنابراین

 .اثـرات مسـتقیم آن بـود    دو برابـر  مساحت تاج پوشـش تقریبـا   برشعاب گیاه از یقه تا اولین ان
در امر گزینش حـایز اهمیـت    تواند میصفت ارتفاع گیاه  ،از میان صفات مورد بررسی نیابنابر
 .هاي به نژادي تاغ مورد استفاده واقع گردد در برنامه تواند میاین نتایج  .باشد

  
  سمنان و سلکسیون ،علیت، به نژاديتاغ، همبستگی، تجزیه : هاي کلیدي واژه

                                                           
       Nejat@yahoo.comمرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان سمنان -۱
  گواهی بذر و نهالثبت و سسه تحقیقات ؤم -۲
  تحقیقات جنگلها و مراتعمؤسسه  -۳
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 مقدمه
هاي روان در مناطق خشک  مهم براي تثبیت ماسه گیاهانیکی از  (Haloxylon) تاغ

 ،برینخلد( داردوجود گونه در سطح دنیا  19 این جنس از .باشد و نیمه خشک می
ان از می ).1375، مظفریان(ایران وجود دارند  یشیرو يها عرصه سه گونه آن در ،)1364
هاي  تثبیت ماسه جهتتاغ و زرد تاغ در سطح وسیعی   هاي موجود دو گونه سیاه گونه

ز قبیل بیوماس اگیاه  این آرمانیویژگیهاي  .اند در کشور مورد استفاده قرار گرفتهروان 
بذردهی باال، مقاومت  آسان،دهی، تکثیر  قابلیت جست سهولت زادآوري طبیعی،، باال

سازگاري آن با دامنه  قابلیتین، ی، تعرق پایلهاي مهیب کویريانگیز در مقابل س شگفت
مناطق خشک،  دروسیعتر تغییرات محیطی باعث گردیده است که توسعه کشت آن 

بها به عنوان تهدید و سیال آبی  فرسایش بادي و روان،مناطقی که در آن حرکت ریگهاي 
هاي  که مساحت توده طوري هب .شدید مواجه گردد استقبالگردند با  جدي محسوب می

میلیون  5/1به حدود  1344هــکتار در سال  000/100دست کاشت از میزان  تاغزار
عالوه  که تاغ دهد ها نشان می بررسی ).1375 ،امانی( رسیده است 1375سال  درهکتار 

این  ،باشد میوکویري  بیابانیمناطق  یگیاه مناسب جهت احیاء بیولوژیکک ی بر اینکه
 باشد اهمــــــیت مین علوفه در منـــاطق خشک حـــــائزأاز نظر ت دتوان میجنس 

)Clor  ،1975و همکاران، Shamsutdinov، 1988  ساالرو ،a1382( .  
جمله گیاهانی است که با داشتن صفت مطلوب  از H. ammodendron گونه

 به صورترطوبت ناشی از نزوالت آسمانی % 90که  بیابانینگهداري آب در مناطق 
و  Xianying. (خوبی به خشکی داشته است مقاومتگردد  تبخیر از دسترسی خارج می

 H. persicum ،H. aphyllum ،S. richteri ،Aellenia مخلوط کشت. )1988 ،همکاران

subaphylla ،Kochia prostrata، Ephedra strobilacea، Calligonum rubens، 
Artemisia badhysi و Artemisia turanica این . ح مراتع انجام شده استاصال جهت

 ،Prikhod( و زمستان براي گوسفند فراهم کردند یزیپاها علوفه خوبی در فصل  گونه
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 و H. aphyllum نشان داد که ی انجام شدیکه به منظور مدیریت چرا مطالعاتی .)1991
H. persicum توان  یا توجه به میزان پروتئین آنها مهستند که ب هایی جمله گونه از

  ).Houerov، 1978(گوشت آنها را کشت کرد تولیدجیره با اهداف  توازنجهت 
متغیرهاي  میانمتغیرها و تفکیک میزان همبستگی  میانبه منظور تشریح رابطه 

ضرایب همبستگی فنوتیپی  )مساحت تاج پوشش(مستقل مورد مطالعه با متغیر وابسته 
مستقیم روي متغیر  طور صفت مستقل نه تنها بههر متغیر یا  که آنجایی از .گردیدمحاسبه 

ات نیز ممکن است طور غیرمستقیم و از طریق سایر صف بلکه به ،گذارد وابسته اثر می
گذاري متغیرها به تأثیربه منظور پی بردن به اینکه  بنابراین روي متغیر وابسته اثر بگذارد

 .انجام شد علیت هتجزی، مستقیم یا اینکه به صورت غیر باشد میصورت مستقیم 
، ساالر(دارد  وجود در امر گزینش این روشایی کار در موردمتعددي  يهاگزارش

b1382طبائی عقدائی و و 1380 ،همکاران زبرجدي و ؛1383، جعفري وهمکاران ؛ 
  .)1382 ،بابایی
نماید که پژوهشگران در شناسایی  همیت منحصر به فرد گیاه ایجاب مینابراین اب

هاي برتر  دستیابی به واریتهتا الزم است . یندتیکی گیاه تالش مضاعف نماپتانسیلهاي ژن
این  .دار تحقیقاتی کشور محسوب گردد هاي الویت طرحو اصالح شده تاغ از جمله 

  .بررسی در این راستا انجام شده است

  
   مواد و روشـها

درجـه   51ْ میانباشد که  مربع می کیلومتر 95815استان سمنان داراي مساحتی معادل 
 20 درجه و 37ْ دقیقه تا 13 درجه و 37دقیقه طول شرقی و 3 درجه و 57دقیقه تا ْ 51َ و

هـاي اقلیمـی    بـر اسـاس روش کـوپن تیـپ     .دقیقه عـرض شـمالی قـرار گرفتـه اسـت     
اقلــیم بیابــانی ( BWKSشهرســتانهاي ســمنان، دامغــان، گرمســار و شــاهرود از نــوع  
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بـر اسـاس روش دومـارتن     .باشـد  مـی ) خشـک  عرضهاي میانـه بـا تابسـتانهاي گـرم و    
  .)1366 ،فریفته(اند  شهرستانهاي استان در اقلیم خشک سرد واقع شده

، چهار استان قم، یزد ازشده  يآور جمع ژنوتیپ تاغ 29 این آزمایش با استفاده از
 هايدوم اسفند ماه بذر که نیمهب ین ترتیبد .شد اجرا سمنان و و بلوچستانسیستان 

کشت و در اواسط ) 10×20(در خزانه داخل گلدانهاي پالستیکی  ها تیپژنوکلیه 
قبل از  هاربذ. ندو در زمین غرس گردیدشدند اردیبهشت ماه نهالها به عرصه منتقل 

طرح  در قالبش یآزمااین . عفونی گردیدندضددو در هزار  کش زینب کشت با قارچ
گاه تحقیقات منابع طبیعی استان ایست هاي کامل تصادفی با سه تکرار دربلوک يا مزرعه

 6 ژنوتیپ تاغ و هر واحد آزمایشی را 29تیمارهاي این بررسی را . سمنان انجام شد
روي ردیف  هاي بوته میان هاي هاصلفو  ردیفها میان هاي هاصلداد ف بوته تاغ تشکیل می

 صه آزمایش یک، اطراف عراي به منظور حذف اثرات حاشیه. متر در نظر گرفته شد 5
شد به منظور  اي خشک می طی سالهاي انجام طرح اگر بوته. ردیف تاغ کشت گردید

واکاري شده  يها ، اما بوتهواکاري انجام شد هیتک پا میانهمسان رقابت ناحذف اثرات 
آبیاري در عرصه فقط سال اول و دوم بعد از  .گرفتند یقرار نم يادداشت برداریمورد 

در آماري  تجزیه .تابستان سالی دوبار انجام شدکاشت جهت استقرار گیاه در فصل 
اندازه  مورد در این بررسیر یبه شرح ز صفاتی .گرفت هاي سال پنجم انجام دادهمورد 
  .قرار گرفتند گیري

جنوب  -گیري مساحت تاج پوشش قطر شمال براي اندازه: Yمساحت تاج پوشش
فرض نگین این دو قطر و استفاده از میاگیري شد و با  غرب تاج اندازه -شرق و قطر
   .اي بودن تاج پوشش مساحت آن محاسبه گردید دایره

گیري  اندازههر پایه به تفکیک در ارتفاع گیاه بر حسب سانتیمتر، : X1ارتفاع گیاه 
  . شد
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   .گیري گردید قطر یقه با استفاده از کولیس در سطح خاك اندازه:  X2قطر یقه
تا اولین ) یقه(محل طوقه  میانفاصله  :X3 ارتفاع از طوقه تا اولین انشعاب

   .گیري گردید کش اندازه ها با خط شاخه هاابانشع
شدند  هایی که خشک می تعداد بوته) واحد آزمایشی(در هر کرت : X4 مانی زنده

مانی محاسبه  عنوان درصد زنده ماندند به هایی که باقی می بوته شمارش و درصد
 .گردید می

 .نمره داده شد 5تا  1به هر ژنوتیپ از در هر پایه کم بذر بر اساس ترا :X5دهی بذر

  .نمره داده شد 5تا 1از اي  صورت مشاهدهه ب :X6 آلودگی به موریانه
  .نمره داده شد 10تا 1از اي  صورت مشاهدهه ب :X7 آلودگی به پسیل
وزیع ها به ت د که با توجه به تعداد زیاد دادهاي بررسی ش هاي مشاهده ابتدا توزیع داده
 میانمتغیرها و تفکیک میزان همبستگی  میانبه منظور تشریح رابطه . نرمال نزدیک بود

، ضرایب )مساحت تاج پوشش(متغیرهاي مستقل مورد مطالعه با متغیر وابسته 
م و یمستق اتبراي مشخص کردن اثر .شد محاسبه همبستگی فنوتیپی پیرسون

  SPSSهاينرم افزار از اي این منظوربر .جزیه علیت انجام شدتمستقیم صفات مهم غیر
تشخیص صفات مهم از انجام این تجزیه به منظور  پیش .استفاده گردید PATH2و 

در تجزیه علیت از روش رگرسیون گام به گام استفاده  آنهاشرکت دادن و گذار تأثیر
یاه ارتفاع گ، با توجه به نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام صفات ارتفاع گیاه .گردید

و آلودگی  آلودگی به موریانه، صفت بذردهی ،درصد زنده مانی، از یقه تا اولین انشعاب
مساحت تاج ( Yدر این بررسی متغیر  .وارد مدل رگرسیون گردید به پسیل و تریپس

 X7و  X6و  X5و  X4و  X3و  X1و صفات ) وابسته(به عنوان متغیر معلول ) پوشش
  .ندکار گرفته شددر تجزیه ب) مستقل(تغیرهاي علت به عنوان م
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 مورد مطالعه يها ژنوتیپنظر در  صفات مورد نمیانگی - 1 شماره جدول

گیاه ارتفاع  
X1 

(cm) 

 تاج
 پوشش

Y  
m2 

یقه قطر  
X2 

(mm) 

تا  ارتفاع
 انشعاب

X3 
)cm( 

 زنــــــده
 X4ماني

(%) 

 بذردهی
X5  

)5-1(  

 موریانه
X6  

)5-1( 

 پسیل
X7  

)10-1( 
 کد مبدأ

 1 یزد 00/3 67/2 83/1 9/88 7/25 47/38 91/3 61/133
 2 یزد 00/1 00/1 00/2 8/77 7/26 43/34 72/2 67/159
 3 یزد 00/4 67/1 00/1 9/88 1/33 43/44 28/4 39/157
 4 یزد 00/2 33/2 83/1 9/88 8/24 61/51 95/3 28/150
 5 یزد 67/3 67/2 50/0 9/88 4/21 41/31 57/3 22/138

 6 یزد 33/4 67/1 83/0 8/77 24 37/28 9/2 115
 7 یزد 00/3 33/1 67/0 83 8/22 72/33 07/3 67/140

 8 یزد 33/3 67/1 17/1 2/61 2/26 25/27 85/2 125
 9 یزد 33/3 67/1 67/1 9/88 6/33 94/38 23/4 89/128

 10 یزد 00/1 00/2 50/2 9/88 7/33 53/41 55/3 160
 11 منانس 67/2 00/2 33/1 9/88 8/23 38/27 22/2 78/106
 12 سمنان 33/5 00/1 00/1 7/66 2/28 42/39 64/4 83/150
 13 قم 00/1 33/1 67/2 8/77 3/29 61/45 1/4 22/192
 14 سیستان 00/1 00/1 00/3 9/88 5/29 22/38 51/3 11/171
 15 سیستان 00/1 67/1 33/3 83 1/28 15/38 18/3 44/194
 16 سیستان 00/1 67/1 83/1 7/66 1/27 47/40 73/3 78/172
 17 سیستان 00/1 00/1 67/2 4/83 6/31 98/42 42/3 94/158
 18 سیستان 00/1 33/1 17/2 9/88 3/22 22/38 41/2 22/162
 19 قم 33/3 00/1 00/1 83 3/19 07/42 27/3 67/127
 20 قم 00/3 33/1 00/1 3/72 8/20 56/18 79/1 83/85
 22 یزد 33/2 67/1 50/0 100 3/17 06/30 75/2 89/118
 23 قم 00/1 00/1 33/3 83 7/25 67/49 64/3 67/180
 30 سمنان 33/3 33/2 17/1 8/77 8/21 61/54 63/4 33/105
 31 سمنان 00/4 00/2 33/2 7/66 3/23 76/42 53/4 33/181

 32 سمنان 33/2 00/1 50/0 7/66 9/15 72/30 16/2 120
 33 سمنان 66/2 33/1 50/1 3/62 3/18 4/38 24/3 67/111
 34 سمنان 66/4 67/2 5/0 9/88 5/30 46/30 42/3 67/135

 35 سمنان 33/3 67/1 833/0 83 9/18 88/17 67/1 917/95
 36 سمنان 33/3 33/2 1 8/77 2/22 92/31 69/2 143



 
  مورد بررسیصفات  ضرایب همبستگی فنوتیپی - 2 جدول شماره
مساحت تاج   یصفات مورفولوژیک

  پوشش
تا ارتفاع   قطر یقه  اهیگ ارتفاع

  انشعاب
رصد زنده د

  مانی
آلودگی به   بذردهی

  موریانه
              479/0##  ارتفاع گیاه

            568/0  795/0##  قطر یقه
          357/0  539/0##  519/0##  تا انشعابرتفاع گیاه ا
        217/0  074/0  053/0  -010/0  مانی رصد زندهد

      057/0  482/0##  516/0##  741/0##  277/0  بذردهی
    -270/0  292/0  040/0  -010/0  -167/0  203/0  آلودگی به موریانه

  353/0  -753/0##  -115/0  -194/0  -298/0  -516/0##  148/0  پسیلآلودگی به 
  معنی دار است% 1ح احتمال ضرایب همبستگی در سط : **
  

  مساحت تاج پوشش صفات بر روياثرات مستقیم و غیر مستقیم و تعیین تجزیه علیت  -3جدول شماره
 اتاثر  

  مستقیم
  مستقیمغیر  ات اثر 

ارتفاع گیاه از   ارتفاع گیاه    صفات
  یقه 

درصد زنده 
  مانی

آلودگی به    صفت بذردهی 
  موریانه

لودگی به آ
  پسیل

کلهمبستگی   

148/0  014/0  -206/0  0  04/0  -083/0  ــ  383/0  ارتفاع گیاه   
ارتفاع گیاه از 

  یقه
-516/0  -012/0  -551/0  -006/0  042/0  ــ  182/0  -173/0  ## 

-195/0  002/0  -359/0  -022/0  ــ  -093/0  197/0  -078/0   درصد زنده مانی  
-116/0  02/0  043/0  ــ  016/0  -01/0  -004/0  -098/0  صفت بذردهی   

آلودگی به  
  موریانه

-754/0  -02/0  ــ  -006/0  037/0  -128/0  105/0  -744/0  ## 

+352/0  ــ  2/0  -029/0  003/0  +028/0  077/0  +071/0  آلودگی به پسیل  
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کل هریک از صفات مورد مطالعه  اثراتو  اثرات مستقیم و غیر مستقیم - 4جدول شماره 
  مساحت تاج پوششبا 

  جمع کل اثرات  اثر غیر مستقیم  اثرات مستقیم  صفات
  148/0  -235/0  383/0  ارتفاع گیاه 

  -516/0  -343/0  -173/0  ارتفاع گیاه از یقه
  -195/0  -117/0  -078/0   درصد زنده مانی

  -116/0  -018/0  -098/0  بذردهی 
  -754/0  -01/0  -744/0  آلودگی به موریانه

  352/0  281/0  071/0  آلودگی به پسیل  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
ی تیپهاي فتـو همبسـتگی  ضـرایب  علیت بر اسـاس مقـادیر   تجزیهدیاگرام  -1شکل شماره 

 صفات مورد بررسی
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  جیتان
ها به همراه  نیانگین میحاصل از مطالعات، ا يها نیانگیم يسه نظریبه منظور مقا 

مقادیر ضرایب  .اند دهیارائه گرد 1مورد مطالعه، در جدول شماره  يها ژنوتیپمنشاء 
 .ارائه شده است 2همبستگی که مبناي تجزیه علیت قرار گرفتند در جدول شماره 

 ارتفاع گیاه صفات ارتفاع گیاه، قطر یقه، تاج پوشش باشود مساحت   چنانکه مشاهده می
ر داشته اما با سای% 1داري در سطح  اولین انشعاب همبستگی مثبت معنی یقه تا از

همبستگی تاج ضرایب  .مشاهده نگردید داري صفات مورد مطالعه همبستگی معنی
   .مثبت بودجز درصد زنده مانی ه پوشش با کلیه صفات ب

نمودار . ارائه شده است 4و  3ز در جداول شماره یت نیه علیتجز ج حاصل ازینتا
مشاهده  3چنانکه در جدول شماره  .ج بدست آمده استین نتایک بر اساس ایشماره 

اثر مثبت . اند بر تاج پوشش از خود نشان داده یم منفیشتر صفات اثر مستقیشود ب یم
  . تاس یز و قابل چشم پوشیار ناچیل هم بسیبه پس یآلودگ
  
  بحث
دهد که  میق به محقاین امکان را دار  یمثبت و معن يهاهمبستگیاطالع از  

ي مناسب را براي بهبود تاج پوشش جهت کاربرد در برنامه اصالحی انتخاب ها ژنوتیپ
تریپس و موریانه ، آلودگی به پسیل وتاج پوشش  میانجود همبستگی مثبت و. داینم

شتر مورد تهدید آفات قرار تاج پوشش بهتر بی ي باها ژنوتیپکه  استحاکی از آن 
بیوشیمیایی و شرایط فیزیولوژیکی  ياهدلیل ترکیب هگیرند که این امر ممکن است ب می

طور این امکان وجود دارد که تاج پوشش وسیعتر شرایط مناسبتر به  همین .گیاه باشد
ن امر یا. نماید را براي رشد آفات مذکور ایجاد میعبارت دیگر میکروکلیماي بهتري 

عیفتر بهتر در معرض این موضوع که گیاهان ضدارد چرا که با  يشتریب یاز به بررسین
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ن نشان داد که این بررسی همچنی .دارد مغایرتي   ا گیرند تا اندازه آفات قرار می
از . پوشش وجود داردو سطح تاج  ها ژنوتیپان بذر نشستن مز میانهمبستگی مثبتی 
یی که مساحت بیشتري دارند ها ژنوتیپکه ن چنین نتیجه گرفت توا این موضوع می

کاشت  پنجمالزم به ذکر است که در سال  .اند رسیده) بذردهی(تر به مرحله بلوغ زود
که به مرحله بذردهی نرسیده  دیی بودنها ژنوتیپبرداریها انجام شده است هنوز  که آمار
اینکه  یابا یکدیگر ارتباطی دارند در برنامه اصالحی درك اینکه صفات مختلف  .بودند

د نگذار می تأثیرطور مستقیم و غیر مستقیم روي هم و روي صفت وابسته  چگونه به
  .در همین راستا انجام شده است حاضر بررسی. باشد میاهمیت  زحای

ی استاندارد شده است که ضرایب همبستگی را یتجزیه علیت ضریب رگرسیونی جز
غیر اي از متغیرهاي مستقل بر روي یک مت ستقیم مجموعهاثرات مستقیم و غیرمبه 

یق برآورد ضرایب تجزیه علیت از طر .نماید گیري می وابسته تقسیم نموده و اندازه
غیرهاي مت میاني ممکن ها شود به همین دلیل ابتدا کلیه همبستگی همبستگی آغاز می

سبه اثر مستقیم و غیر سپس تجزیه علیت از طریق محا .شود مستقل و وابسته برآورد می
ستگی صفات به تجزیه همب  .)1 شماره شکل( شود اثر باقیمانده انجام می و مستقیم

ارتفاع ( X3و ) آلودگی به موریانه( X6مستقیم نشان داد که صفت اثرات مستقیم و غیر
و  -744/0مستقیم  به ترتیب با اثرات )ارتفاع گیاه ( X1و )گیاه از یقه تا اولین انشعاب

 .)3جدول شماره (روي مساحت تاج پوشش دارد را بیشترین اثر  352/0و  -17/0
صورت به بر روي صفت مساحت تاج پوشش  آلودگی به موریانه( X6گذاري تأثیر

تقریبا برابر با آنها  میانضریب همبستگی چون بیشتر از دو صفت قبلی بود و مستقیم 
مبستگی بیان کننده میزان رابطه در این صورت ضریب هبود ) اثر مستقیم( ضریب علیت

به  ارتفاع گیاه از یقه تا اولین انشعاب( X3 گذاريتأثیرو  باشد می دو متغیر میانواقعی 
اج پوشش داري با ت ن صفت رابطه معنیکه ای نحوي هب. بیشتر بودصورت غیرمستقیم 
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 موجب کاهشمستقیم غیرصورت ولی از طریق تشدید حساسیت به موریانه به  ،نداشت
موجب افزایش ستقیم مصورت به  )ارتفاع گیاه( X1صفت . گردیدحت تاج پوشش مسا

داري  معنی تأثیرآلودگی به موریانه با تشدید صورت غیرمستقیم ه بولی شد تاج پوشش 
  .نداشتمساحت تاج پوشش بر 

طور  هاشت ولی این صفت برابطه مستقیمی با تاج پوشش ند X4مانی  درصد زنده
مانی  که درصد زنده ییها ژنوتیپکه  نحوي به ،دافزایش ارتفاع نهال ش موجب غیرمستقیم

ولی در مقابل با افزایش ارتفاع گیاه  .اند اند ارتفاع بیشتري نیز داشته بیشتري داشته
اثرات این این بنابر .خسارت موریانه افزایش و موجب کاهش تاج پوشش گردیده است

  .مانی با تاج پوشش گردید زنده طهراب دندار ش منفی و مثبت موجب عدم معنی
ها را بر  هپایکه بخواهیم گزینش ی در صورت و تحلیل تجزیهاین بر اساس نتایج 

بر اساس صفت آلودگی به موریانه  که رسد نظر می اس یک صفت انجام بدهیم بهاس
ین یاین دوصفت ضریب تبیین پا میانعنایت به اینکه همبستگی  اما با .مناسب باشد

رسی بر دورمصفات  میان از از این رو. آن پائین است تعمیم پذیريدارد  )203/0(
ج پوشش صفت ارتفاع گیاه به عنوان مناسبترین صفت در امر گزینش تاغ براي بهبود تا

ز نظر ویژگیهاي اها  زیابی توانمندي ژنتیکی تودهار .گیردمورد توجه قرار  تواند می
بازدهی بیشتر در دستور کار  ح ارقام بهتر بامختلف و امکان استفاده از آنها در اصال

  .نژادگران گیاهی خواهد بود که تحقیق حاضر در همین راستا است به ویژه بهن امحقق

ش یبوده و در مناطق مرطوب رو يریح است که تاغ خاص مناطق کویالزم به توض
مجاور  يهاراز کشو یران و برخیشتر منحصر به ایگونه مطالعات ب نین رو ایاز ا. ندارد

 یمنظور بررس به) 1383(ندوشن  ییرزایو م یدانیمپور توسط یران مطالعاتیدر ا .گردد یم
 ره صورت گرفته است که بر اساس آنیچند متغ يتاغ با استفاده از روشها یکیتنوع ژنت

مورد مطالعه آنها را بر اساس  يها ژنوتیپان یدر م یکاف یکیضمن مشاهده تنوع ژنت
 . نمودند يبند دستهبه پنج دسته متفاوت  یکیولوژمورف يهایژگیو
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  سپاسگزاري
و منابع طبیعی استان وسیله از کلیه همکارانی که در مرکز تحقیقات کشاورزي  بدین 

 . نمائیم اند تشکر می ا در اجراي این تحقیق یاري نمودهر سمنان که ما
 

 منابع
 نشریه -مراتع و لهاجنگ تحقیقات سسهؤم تاغ،. 1375. پ آذرنوش، و م امانی، 

  .149 شماره
سی تنوع ژنتیکی و تجزیه کالستر برر. 1383 ،.ح و میرزایی ندوشن، .پورمیدانی، ع

فصلنامه تحقیقات ژنتیک و ). Haloxylon(ي مختلف تاغ ها ژنوتیپ) اي خوشه(
  .15-1: 12ح گیاهان جنگلی و مرتعی ایران، اصال

ارزیـابی   .1383 ،.ح ،مداح عـارفی  و .م ،زاده ؛ حسام.م ،؛ ضیائی نسب.ا .عفري، عج 
 Trifolium)شـبدر قرمـز    يهـا  جمعیـت تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه و بذر در 

pratense) فصلنامه پژوهشـی  -چند متغیره تجزیهاستفاده از روشهاي آماري  با 
  .91-108 :12 ،و جنگلی مرتعیتحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان 

 فنی دفتر کشور، مراتع و جنگلها سازمان. تاغ نهال کاشت. 1364. ع برین، خلد 
  .22 شماره نشریه. کویرزدائی و شن تثبیت

بررسی تنوع ژنتیکی گونه  .1380. ق زاده،کریم  ،.ح میرزائی ندوشن، ،.ع، زبرجدي 
مجلـه   متغیـره استفاده از روشهاي آماري چند  با Bromus tomentellus مرتعی

  .2-7ص  51 :پژوهش و سازندگی
 ترویجی همایش .کشور تاغ يها جمعیت ژنتیکی تنوع بررسی .a1382. ن ر،ساال 

 و سیستان کشاورزي جهاد سازمان. )زاهدان( توارثی ذخایر و بومی دانش
  .بلوچستان
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 و تاغ ملی همایش. تاغ هاي نمونه اولیه خواب مقدماتی بررسی .b1382. ن ساالر، 
  .کشور اتعمر و جنگلها سازمان. )کرمان( ایران در تاغکاري

وع ژنتیکی براي تحمل خشکی تن ارزیابی. 1382 ،.م بابائی، و .ر .سعقدائی،  طبائی 
هـاي چنـد    از تجزیـه  استفاده با(Rosa damascena)  هاي گل محمدي همدر قل

و جنگلـی   مرتعـی مه پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصـالح گیاهـان   امتغیره، فصلن
  .39-51 :11شماره . ایران
 مناطق در موردي مطالعه بر تأکید با اقلیمی بندي طبقه سیستمهاي. 1366 ،.ج فریفته،
 نشریه ایران، بیابانی و کویري مناطق تحقیقات مرکز ایران، خشک و خشک نیمه
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