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 چكيده
بخشي نتایج رضایت های روانهای تثبيت شناز گياهان سازگاری هستند که در برنامه (.Haloxylon sp) های جنس تاغگونه     

تثبيت در ایستگاه  1712ژنوتيپ در سال  11های برتر سياه تاغ، آزمایشي با ژنتيکي نتاج ژنوتيپ قابليتمنظور بررسي به .اندداشته
در طول پنج سال صفات مختلف  های کامل تصادفي با سه تکرار اجرا گردید.آباد قم در قالب طرح بلوکحسينهای روان شن

نشان داد که بين ميانگين بسياری از کليه صفات در مورد و مرکب مورد ارزیابي قرار گرفتند. تجزیه واریانس دو طرفه  يمورفولوژیک
ها با قطر بزرگ تاج در کليه سال و قطر تنه اصلي ،داشت. ارتفاعداری وجود ها اختالف معنيدر کليه سالها در بين ژنوتيپصفات 

همبستگي مثبت و های قبل و قطر تنه اصلي در سال داری نشان دادند. ارتفاع در سال پنجم با ارتفاعیکدیگر همبستگي مثبت و معني
اصلي  هایعاملعنوان با داشتن مقادیر ویژه باالتر از یك بههای اصلي حاصل از تجزیه به مؤلفهول عامل ا پنج نشان داد.داری معني

خسارت آفات و » ،«هااني نهالمبقا و زنده» ،«ارتفاع»، «قطر تاج»ترتيب هب پنجماول تا  هایعامل ها شدند.وارد تجزیه عامل
از نظر تمامي  ایحاصل از تجزیه خوشه چهار گروه هاميانگين همقایسنتایج براساس  .بودند «آلودگي به سفيدک تاغ»و  «هابيماری

از لحاظ ارتفاع،  دو تشکيل دهنده خوشههای داری داشتند. ژنوتيپبا یکدیگر اختالف معني %0و یا  %1صفات در سطوح احتمالي 
، سمنان 4اوليه از یزد  أمنشبا  هایاین گروه شامل ژنوتيپ .ها بودندها برتر از سایر گروهر کليه سالد قطر تنه اصلي و قطر بزرگ تاج

 ند. بود 6و  0، 7
 

 .تاغ سياهتنوع ژنتيکي،  ،ایخوشه ، تجزیههاعاملتجزیه  :هاي كليديواژه
 

 مقدمه

بيابان  جهان خشكهای از سرزمين %74نزدیك به       
عالوه بر بخش وسيعي از اراضي قاره آفریقا، است. 

هندوستان،  جنوبي،نواحي متعدد دیگری در آمریکای
هایي از آسيای غربي، آسيای ميانه، استراليا و حتي بخش

ای و شمال آمریکا به بيابان تبدیل اروپای مدیترانه
اراضي  ميليون هکتار از 05تا  73در ایران حدود  .اندشده

و از است زارهای روان شن (ميليون هکتار 12 )برابر با
درصد از ایران در شرایط  74تا  26لحاظ درصدی هم 

نواحي نامنظم و ر این بارندگي دخشك و بياباني است. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiuaqJlbDeAhUDDuwKHV9qBFAQFjABegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fagroecojournal.com%2Farticle_514557_fea4bef2f05151e6a1ad4530a60bb4ef.pdf&usg=AOvVaw1vqKLf4BFNmC4-Ni5klCZ8
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در و متر در سال است ميلي 155کمتر از طور متوسط به
رسد و ریزش متر هم نميميلي 05نقاط بسيار بحراني به 

Nateghi, & Jaryani ) ن باران هم بسيار نامنظم استای

2003.) 
که سطح وسيعي از اراضي بياباني و کویری  با وجودی
اند کاشت و طبيعي پوشش دادهزارهای دستکشور را تاغ

و این گياه نقش مؤثری در حفاظت از روستاها، تأسيسات 
شناخت زیادی از اما مزارع دارد،  و هازیربنایي، جاده

بيشتر . نداریمهای موجود در اختيار خصوصيات توده
کشور دچار پژمردگي و زردی  دست کاشت زارهایتاغ

آلودگي  :زیادی مانندشاخ و برگ هستند و مشکالت 
گير آنها شده است. ها گریبانشدید به آفات و بيماری

های تاغ نه تنها بررسي تنوع ژنتيکي موجود در توده
ند راهگشای حل بسياری از این مشکالت باشد، توامي

های برتر از حيث با معرفي ارقام و توده دتوانبلکه مي
اصالح، احيا و برای توليد و پایداری، زمينه مناسب 

نماید در کشور فراهم را کاری های تاغگسترش عرصه
(Ali Ahmad Korori, 2014) نتایج اجرای فاز اول .

وع فراواني از نظر صفات مهم طرح نشان دهنده وجود تن
ی مختلف تاغ در کشور بود. با توجه به هاتدر جمعي

دگرگشن بودن تاغ و عدم ثبات صفات والدیني در نسل 
از  ،های برتر حاصل از فاز اولبررسي نتاج ژنوتيپ بعد،

ماني، ارتفاع و قطر تاج زنده مانندنظر صفات مهم 
 & MirzaiePourmeidani-) رسدنظر ميروری بهض

04Nodoushan, 20). های جنس تاغ گونهکه طوریبه
(sp. Haloxylon از گياهان سازگاری هستند که در )

بخشي های روان نتایج رضایتهای تثبيت شنبرنامه
در ایران موجود های تاغ گونهتعداد در مورد  اند.داشته

معتقد بعضي ، نظر وجود داردشناسان اختالفبين گياه
 ،( .persicumH) تاغ گونه زرد سههستند که در ایران 

H .( و سياه تاغ )ammodendronH .) تاغ سفيد

aphyllum )برخي دیگر به تعداد گونه  و دندار رویش
پراکنش  (.Niloufari, 1986) کنندبيشتری اشاره مي

دهد که این گياه به آب و جغرافيایي سياه تاغ نشان مي

های نسبتاً شور نواحي کویری بسيار و زمين هوای خشك
های سبك و شني عميق و سازگار بوده و در خاک

کند. سياه های شني رشد و نمو ميهمچنين بر روی تپه
شود. این های رسي و نسبتاً سخت دیده ميتاغ در زمين

در مناطق خشك و را ترین شرایط محيطي گياه سخت
 05بستان آن حدود کویری و حتي مناطقي که گرمای تا

درجه  20و سرمای زمستان به زیر  سليسيوسدرجه 
 Pourmeidani)نماید رسد تحمل ميميسليسيوس 

&Tavakoli Neko, 2018.)  

( 2005و همکاران )  Pourmeidaniتوسط در تحقيقي
و تنوع ژنتيکي موجود در  قابليتمنظور بررسي به

های برتر و انتخاب ژنوتيپتاغ سياه مختلف  یهاژنوتيپ
آزمایشي با های بياباني، معرفي و کشت در عرصهبرای 

 .شدانجام ژنوتيپ از مناطق مختلف کشور  23استفاده از 
 عاملبررسي را در پنج  موردها صفات تجزیه عاملدر 

بقا و »، «ارتفاع»، «قطر تاج»ترتيب که به تفکيك نمود
و « هاخسارت آفات و بيماری»، «هاماني نهالزنده

 ایخوشهجزیه تهمچنين  ؛بود« آلودگي به سفيدک تاغ»
تحقيق  نتایج. ها را در چهار گروه تقسيم نمودژنوتيپ

های مختلف سياه تاغ را از تنوع موجود در بين ژنوتيپ
قطر تنه اصلي و قطر تاج  ،ارتفاعمانند نظر صفات مهمي 

 Senو   Sharmaتوسطهمچنين  .نشان دادخوبي به
قوه ناميه و  هایي از این گونه در زمينهجمعيتدر ( 1989)

توسط  در تحقيق گزارش شده است.تنوع ژنتيکي زیادی 
Safarnejad (2005 )های مختلف تاغ در در ژنوتيپ

تفاوت از نظر ارتفاع و خصوصيات تاج  استان خراسان
های برتر از نظر صفات ژنوتيپشد و  گزارشداری معني

ژنوتيپ از سيستان و یك  در مجموع یكو مهم معرفي 
. گردیدهای برتر معرفي عنوان ژنوتيپهژنوتيپ از سمنان ب

Shamsodinov (1989 ) ازبکستان تحقيقي در کشور در
منظور اصالح بهرا خصوصيات اکولوژیکي گياهان بياباني 

برای گياه براساس خصوصيات مناسب  و نمودآنها بررسي 
های مهم اکولوژیکي تتفاو ،باد و توفان برابرمقاومت در 

در تحقيق دیگری  .گزارش نمودانواع مختلف سياه تاغ را 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiuaqJlbDeAhUDDuwKHV9qBFAQFjABegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fagroecojournal.com%2Farticle_514557_fea4bef2f05151e6a1ad4530a60bb4ef.pdf&usg=AOvVaw1vqKLf4BFNmC4-Ni5klCZ8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiuaqJlbDeAhUDDuwKHV9qBFAQFjABegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fagroecojournal.com%2Farticle_514557_fea4bef2f05151e6a1ad4530a60bb4ef.pdf&usg=AOvVaw1vqKLf4BFNmC4-Ni5klCZ8


 71      1 ، شماره28اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ایران جلد  تحقيقات ژنتيك و نشریه علمي

 

خصوصيات اکولوژیکي و Hou (1988 )و   Zhangتوسط
فيزیولوژیکي تاغ در مراحل مختلف فنولوژی ازجمله 

ها و گلدهي، محتوای آب، ميزان تبخير و تعرق ظهور برگ
سياه تاغ  شد وگيری و فشار اسمزی پروتوپالسم اندازه

و مقاوم به خشکي  های روانماسهعنوان تثبيت کننده به
کاهش سطح  مانندخاصي  يبا خصوصيات مورفولوژیک

 گسترده،ای های باریك و سيستم ریشهبرگ، برگ
زني باال، دارا بذرهای کوچك و کم وزن، قدرت جوانه

در داخل ریشه و برگ و ظرفيت  اسمزی باال بودن فشار
با ر شوروی سابق د گردید. معرفينگهداری آب زیاد 

خواهری مربوط به نتاج نيمه هایاستفاده از آناليز داده
پذیری یکسری از پارامترهای ژنتيکي از قبيل وراثت

-عمومي و خصوصي صفات از یك توده سياه تاغ با گرده

ragracer, Petrov & D) زده شدافشاني باز تخمين 

ای از سياه تاغ از نظر توده در آزمایش دیگری .(1969
دهي و نسبت طول آن به طول محور مرکزی ميزان شاخه

عنوان شاخصي از سن گياه هب این ویژگيو  شدمطالعه 
 .(Dragracer, 1959) گرفتمورد مطالعه و آناليز قرار 

حساسيت به  مانندمشکالتي با  در ایرانهای تاغ توده
شکستگي در تنه  و ها، زوال زود هنگامات و بيماریآف

های . این تحقيق با بررسي ویژگيندمواجه هست
های برتر سياه تاغ در ایران، راه را برای دستيابي ژنوتيپ

 .نمایدتر هموار ميمناسبتوليد و پایداری به یك توده با 
مورد  صفاتمقایسه چند جمعيت از گونه سياه تاغ از نظر 

های برتر ژنتيکي تودهقابليت شناخت  نظر در نسل دوم،
از نظر تعدادی از صفات مورفولوژیکي، مطالعه تنوع 

های مقاوم به آفات، منظور دستيابي به پایهژنتيکي به
ها های محيطي و شناخت ژنوتيپها و سایر تنشبيماری
های اصالحي تکميلي از اهداف اجرای ارائه طرحبرای 
 حقيق بوده است.این ت
 

 هامواد و روش
در ایستگاه تثبيت  1712-13های سال ياین تحقيق در ط

شرق کيلومتری  75آباد در فاصله شن روستای حسين

 312از سطح دریا  منطقه. ارتفاع شدشهرستان قم انجام 
 دمای ،مترميلي 126 ساالنه متوسط بارندگي باشد.متر مي

گراد و ( درجه سانتي-11مطلق سردترین ماه سال )
گراد بوده درجه سانتي 41دمای ثبت شده مطلق حداکثر 

بندی کوپن منطقه دارای تيپ اقليمي است. براساس طبقه
شني لومي با  ،بافت خاک ایستگاه .استخشك بياباني 

خاک  pHموس بر سانتيمتر و ميلي 6/2هدایت الکتریکي 
 برایهدایت الکتریکي آب مورد استفاده  بود. 1/8منطقه 

 بود. 4/3آن  pHموس بر سانتيمتر و ميلي 71/1آبياری 
های توده اول،مرحله براساس نتایج اجرای طرح در 

سمنان و خراسان انتخاب شده و  های قم،برتر در استان
آوری و پس های برتر جمعپایهبذر  1712در پایيز سال 

اطالعات مربوط به محل استقرار گذاری و ثبت از شماره
های برتر آماده نمونه بذر متعلق به ژنوتيپ 11پایه، تعداد 

 (.1 )جدول کشت شد
انتخابي و برترر از  ژنوتيپ  11هریك از بذرهای ابتدا 
گلدان پالستيکي کشت و هر چند روز  45اول در مرحله 

یکبار و با توجه به ميزان رطوبت خاک با آبپاش آبيراری  
مستقر شده در گلردان در اواخرر    پایه 18تعداد  د.گردیدن

های حاصرل از  نهال .شداسفندماه در عرصه اصلي کشت 
شوند و مطالعره  محسوب مي خواهرینتاج نيمهبذرها این 

هرای  . آزمایش در قالب طرح بلوکاستآنها آزمون نتاج 
متر  0×  0کامل تصادفي با سه تکرار و با فواصل کاشت 

پایه وجود  18این آزمایش از هر ژنوتيپ  در اجرا گردید.
 پایره کشرت گردیرد.    ششعبارتي در هر تکرار به ،داشت

، بنابراین در نظر گرفته شد پنج مترنيز  هابين بلوکفاصله 
. در طرفين عرصه کاشرت و نيرز   نگردیداثر حاشيه ایجاد 

عنوان حاشريه  ابتدا و انتهای عرصه یك ردیف نهال تاغ به
مترر   حداقل نيم گودال کاشت نهالکشت گردید. عمق هر 
نهال پس از انتقال به عرصه اصلي  و قطر آن یك متر بود.

هنگرام  . ه شرد شرت اکگرودال  در  و شکافتن انتهای گلردان 
مترر برا خراک    سانتي 45 گودال تا ارتفاعهر کاشت نهال 

  دستي پر شد.
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 های برترآوری ژنوتيپشماره و محل جمع -1جدول 

 شماره تيمار اوليه بذر  أمبد شماره تيمار اوليه بذر  أمبد ردیف

 (Kکرمان ) 11 1یزد  (Yیزد ) 1

 (Yیزد ) 12 1سمنان  (Cسمنان ) 2

 (Cسمنان ) 17 2سمنان  (Cسمنان ) 7

 (Cسمنان ) 10 2سيستان  (Sسيستان ) 4

 (Cسمنان ) 14 1سيستان  (Sسيستان ) 0

 (Cسمنان ) 16 2یزد  (Yیزد ) 6

 (Cسمنان ) 13 7سمنان  (Cسمنان ) 3

 (Sسيستان ) 18 4سمنان  (Cسمنان ) 8

 (Sسيستان ) 11 7یزد  (Yیزد ) 1

   0سمنان  (Cسمنان ) 15

 

ها و جلوگيری از خشك شدن حفظ درختچهبرای 
آنها و با توجه به ميزان بارندگي در فصل بهار و سن 

ترتيب نوبت آبياری بهسه، سه، دو، دو و یك  ها تعدادنهال
با توجه  .انجام شدهای اول تا پنجم اجرای طرح در سال

اشي پازجمله کوددهي، سمبه شرایط منطقه سایر عمليات 
 و وجين انجام نشد.

 هاگيری کليه صفات در تمام سالحاصل از اندازه هایداده
شادابي نهال، قطرهای بزرگ و  قطر تنه اصلي، شامل ارتفاع،
تعداد انشعاب در تنه اصلي، ارتفاع اولين انشعاب ، کوچك تاج

ساده و مورد تجزیه واریانس ها و خسارت آفات و بيماری
مقایسه ميانگين به روش آزمون چند  .قرار گرفتندمرکب 

همچنين ضریب همبستگي بين صفات و انجام  ای دانکندامنه
برای کليه صفات  واریانسپس از تجزیه محاسبه گردید. 

های چند تجزیه برداری آنها،های یادداشتبراساس تعداد سال
ای به روش هها و تجزیه خوشمتغيره ازجمله تجزیه به عامل

 ( انجام گردید.Wardوارد )
 

 نتايج 
ميانگين، توصيفي صفات شامل:  آمارخالصه  2جدول 

را نشان حداقل، حداکثر، انحراف معيار و ضریب تعييرات 
بين مقادیر حداقل و حداکثر صفات  اختالف زیاددهد. مي
-دهنده وجود تنوع بين ژنوتيپدر سال پنجم نشانویژه به

تا  151که ارتفاع از طوریهبررسي است. ب موردهای 
 451تا  112متر و قطر بزرگ تاج از سانتي 213

بررسي در نوسان بود.  موردهای متر در ژنوتيپسانتي
نتایج تجزیه واریانس نشان داد در سال اول ارتفاع و قطر 

ترتيب در سطوح هبررسي ب موردهای تنه اصلي در ژنوتيپ
ميانگين سایر صفات با . دار بودمعني %0و  %1احتمال 

های سوم، داری نداشت. در سالیکدیگر تفاوت معني
چهارم و پنجم بين ميانگين صفات قطر تنه و ارتفاع 

بين ميانگين همچنين . داری وجود داشتتفاوت معني
در سال سوم اختالف قطرهای بزرگ و کوچك تاج 

صفات که تفاوت این در حالي داری وجود نداشت،معني
 %7/11دار بود. ضریب تغييرات از های بعد معنيدر سال

در سال سوم برای قطر کوچك  %1/28در سال پنجم تا 
ر نوسان بود. خسارت موریانه، آلودگي به سفيدک و د تاج

 %0آلودگي به پسيل در سال پنجم در سطح احتمال 
همچنين بين ميانگين صفات شادابي نهال و  دار بود.معني

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiuaqJlbDeAhUDDuwKHV9qBFAQFjABegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fagroecojournal.com%2Farticle_514557_fea4bef2f05151e6a1ad4530a60bb4ef.pdf&usg=AOvVaw1vqKLf4BFNmC4-Ni5klCZ8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiuaqJlbDeAhUDDuwKHV9qBFAQFjABegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fagroecojournal.com%2Farticle_514557_fea4bef2f05151e6a1ad4530a60bb4ef.pdf&usg=AOvVaw1vqKLf4BFNmC4-Ni5klCZ8
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بررسي  موردهای نشعاب در تنه اصلي بين ژنوتيپتعداد ا
ضریب تغييرات عموماً  .نشدمشاهده داری تفاوت معني
در تعداد انشعاب در تنه اصلي تا  %4/13باال و بين 

در شادابي نهال در نوسان بود. تعداد انشعاب در  3/20%
که در  شدگيری های اول و پنجم اندازهتنه اصلي در سال

. نشدداری مشاهده ها تفاوت معنيژنوتيپ هر دو سال بين
ها در سال گرچه تنوع بين ژنوتيپ که این نتایج نشان داد

های بعرد این تنروع در سال اما ،اول چندان مشهود نيست
 کامالً قابل مشاهده است.

-ضرایب همبستگي ارتفاع با قطر تنه اصلي در سال

انشعاب در تعداد  دار بود.های اول و دوم مثبت و معني
تنه با ارتفاع در سال اول دارای ضریب همبستگي مثبت و 

-صفات در سال داری بود. کليه ضرایب همبستگيمعني

دار معني %1های سوم و چهارم مثبت و در سطح احتمال 
بود. همبستگي ارتفاع با صفات قطر تنه اصلي و قطرهای 

 %1بزرگ و کوچك تاج در سال پنجم مثبت و در سطح 
دار بود. ضرایب همبستگي قطر تنه اصلي با قطرهای معني

بزرگ و کوچك تاج و تعداد انشعاب در تنه اصلي مثبت 
دار بود. همچنين ضریب معني %1و در سطح احتمال 

همبستگي قطر کوچك تاج و تعداد انشعاب در تنه اصلي 
دار بود. در صفات مربوط به معني %1در سطح احتمال 

ها ضریب همبستگي خسارت پروانه ها، تنآفات و بيماری
بذرخوار با ميزان آلودگي به پسيل مثبت و در سطح 

دار بود و با سایر صفات در آن سال معني %1احتمال 
دار نبود. بررسي همبستگي صفات با یکدیگر در معني
ارتفاع و قطر تنه اصلي در هر  های مختلف نشان داد،سال

مبستگي مثبت و های دیگر هسال با همين صفات در سال
دهنده ناچيز بودن اثر محيط بر داری داشت که نشانمعني

همچنين  ژنتيك گياه است. این دو صفت و سهم عمده
ضرایب همبستگي شادابي نهال در هر سال با سایر صفات 

ضرایب همبستگي  دار نبود.های بعد اکثراً معنيدر سال
ع و قطر تعداد انشعاب در تنه اصلي در سال اول با ارتفا

دار بود. قطرهای تنه اصلي در سال پنجم مثبت و معني
بزرگ و کوچك تاج در هر سال با همين صفات و با 

اغلب های دیگر و قطر تنه اصلي در سالارتفاع 
آلودگي به سفيدک  داری داشت.همبستگي مثبت و معني

قطر تنه اصلي و  تاغ در سال پنجم با صفات ارتفاع،
های مختلف ك تاج پوشش در سالقطرهای بزرگ و کوچ

  (.7داری بود )جدول دارای همبستگي مثبت و اکثراً معني
ترین صفات از بين صفات مختلف منظور تعيين متنوعبه

مورد بررسي در طول پنج سال، تجزیه عاملي با استفاده از 
 21ها )(، روی ماتریس دادهPCهای اصلي واریانس )مؤلفه

آنها در تجزیه  F این مرحله صفاتي کهمتغير( انجام شد. در 
دار نبود و همبستگي باالیي با سایر صفات واریانس معني

 11های اصلي نشان نداد حذف گردید. در تجزیه به مؤلفه
( و درصد Eigenvalueفاکتور تعيين شد. مقدار ویژه )

بود. پنج  %4/42و  8/11ترتيب واریانس فاکتور اول به
مقادیر ویژه باالتر از یك و با واریانس فاکتور اول با داشتن 

های اصلي وارد تجزیه عنوان فاکتوربه %0/61تجمعي 
های مختلف ها شدند. کليه صفات مورد بررسي در سالعامل

دارای ضریب عاملي خاصي با هریك از فاکتورها بودند. 
 دار فرض گردید.معني 05/5ضرایب عاملي بزرگ از 

های اول و دوم با عاملهای مختلف ارتفاع در سال
داری بود. قطر تنه اصلي دارای ضریب عاملي مثبت و معني

و قطرهای بزرگ و کوچك تاج با عامل اول دارای ضریب 
داری بود. همچنين ارتفاع اولين انشعاب عاملي مثبت و معني

تنه اصلي در سال سوم با عامل دوم دارای همبستگي مثبت 
در سال دوم با عامل سوم  داری بود. شادابي نهالو معني

داری بود. خسارت آفات دارای ضریب عاملي مثبت و معني
ها در سال دوم و تعداد انشعاب در تنه اصلي در و بيماری

سال پنجم با فاکتور چهارم دارای ضریب عاملي مثبت و 
داری بود. آلودگي به سفيدک تاغ با عامل پنجم دارای معني

تر بودن دليل بزرگی بود. بهدارضریب عاملي مثبت و معني
ضریب عاملي قطرهای بزرگ و کوچك تاج از سایر ضرایب 

و عوامل دوم تا پنجم « قطرتاج پوشش»عاملي، عامل اول 
« خسارت آفات»، «ماني نهالبقا و زنده»، «ارتفاع»ترتيب به
 (.4نامگذاری شدند )جدول « آلودگي به سفيدک تاغ»و 
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 بررسی در طول پنج سال موردمشخصات مختلف صفات  -2جدول 

CV% F #ES ارزیابي مورد صفات سال ميانگين حداقل حداکثر 

25 ** 2/3 05 14 6/28 

 اول

 متر()سانتي ارتفاع

 متر()ميلي اصلي تنه قطر 4/8 6/14 0/12 0/1 * 7/10

7/22 ns 4/1 1 3/7 0/6 نمره( لنها شادابي( 

6/11 ns 72/5 4/2 1 3/1 عدد( در تنه اصلي انشعاب تعداد( 

4/28 * 16 111 21 3/41 

 دوم

 متر()سانتي ارتفاع

75 ns 4/4 77 1/6 14 متر()ميلي اصلي تنه قطر 

1/20 ns 4/1 0/8 0/2 1/4 نمره(  لنها شادابي( 

 )نمره( هاو بيماری آفات خسارت 0/1 1 8/2 41/5 * 24

77 * 1/26 161 71 1/32 

 سوم

 متر()سانتي ارتفاع

 متر()ميلي اصلي تنه قطر 7/24 11 04 7/8 * 8/75

2/21 ns 4/1 4/8 7/2 7/4 نمره( شادابي نهال( 

0/23 ns 0/84 134 44 0/84 متر(بزرگ تاج )سانتي قطر 

1/28 ns 8/37 161 45 8/37 متر(کوچك تاج )سانتي قطر 

21 ns 7/40 15 13 7/40 متر()سانتي تنه انشعاب در اولين ارتفاع 

2/24 ** 2/71 200 65 7/123 

 چهارم

 متر()سانتي ارتفاع

 متر()ميلي تنه اصلي قطر 2/71 12 83 3/16 ** 7/72

1/23 ns 2/1 8 2 6/4 نمره( لشادابي نها( 

 متر(بزرگ تاج )سانتي قطر 3/101 31 712 6/44 * 20

 متر(تاج )سانتي کوچك قطر 7/174 60 284 6/71 * 0/24

3/13 ** 7/41 213 151 8/183 

 پنجم

 متر()سانتي ارتفاع

 متر()ميلي تنه اصلي قطر 1/08 26 14 7/14 * 6/25

3/20 ns 4/1 8 2 0/0 نمره( شادابي نهال( 

 متر(بزرگ تاج )سانتي قطر 7/227 112 451 1/01 * 0/11

 متر(کوچك تاج )سانتي قطر 6/257 158 738 48 * 7/11

4/13 ns 03/5 0 2 7 تنه اصلي انشعاب در تعداد 

 )نمره( موریانه خسارت 1/7 1 6 0/1 * 24

 )نمره( سفيدک به آلودگي 8/1 1 4 13/5 * 2/25

6/27 ns 18/1 0 1 1/2 نمره( بذرخوار پروانه( 

 )نمره( پسيل هب آلودگي 54/7 1 6 4/1 * 0/21

 = خطای استانداردSE #    %0دار در سطح احتمال غيرمعني: ns،  %0دار در سطح احتمال معني:  *،  %1دار در سطح احتمال معني: **
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiuaqJlbDeAhUDDuwKHV9qBFAQFjABegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fagroecojournal.com%2Farticle_514557_fea4bef2f05151e6a1ad4530a60bb4ef.pdf&usg=AOvVaw1vqKLf4BFNmC4-Ni5klCZ8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiuaqJlbDeAhUDDuwKHV9qBFAQFjABegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fagroecojournal.com%2Farticle_514557_fea4bef2f05151e6a1ad4530a60bb4ef.pdf&usg=AOvVaw1vqKLf4BFNmC4-Ni5klCZ8


 

 

 مختلفهای سال دربررسی  موردصفات در هر سال با صفات  سادهضرایب همبستگی  -3جدول 

ال صفت نماد
 س

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X9 X11 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X11 X19 X21 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X21 X29 

X1  ارتفاع 
ول

 ا
1/55                           

X2 1/55 5/00 قطر تنه اصلي                          

X3 1/55 5/50 5/11- شادابي نهال                         

X4  1/55 5/11 5/72 5/71 تعداد انشعاب                        

X5  ارتفاع 

وم
 د

5/62 5/73 5/50 5/22 1/55                       

X6 1/55 5/85 5/56 5/50 5/47 5/45 قطر تنه اصلي                      

X7 1/55 5/21 5/27 5/12 5/70 5/28 5/52 شادابي نهال                     

X9  ارتفاع 

وم
 س

5/66 5/40 -5/53 5/54 5/86 5/30 5/13 1/55           
         

X11 1/55 5/81 5/23 5/83 5/31 5/52 5/58 5/46 5/46 قطر تنه اصلي          
         

X11 1/55 5/01 5/46 5/72 5/47 5/43 5/2 5/44 5/18 5/52 شادابي نهال         
         

X12  1/55 5/00 5/83 5/83 5/50 5/88 5/85 5/58 5/51- 5/41 5/48 قطر بزرگ تاج        
         

X13  1/55 5/16 5/05 5/80 5/83 5/57 5/88 5/30 5/11 5/56- 5/47 5/41 قطر کوچك تاج       
         

X14 1/55 5/48 5/40 5/21 5/74 5/01 5/11 5/77 5/62 5/12 5/11- 5/26 5/68 تنه انشعاب      
         

X15  ارتفاع 

رم
چها

 

5/01 5/40 5/51 5/53 5/36 5/61 5/10 5/15 5/61 5/78 5/34 5/37 5/04 1/55              

X16 1/55 5/85 5/48 5/82 5/86 5/43 5/82 5/88 5/14 5/85 5/38 5/51- 5/52 5/06 5/07 قطر تنه اصلي             

X17 1/55 5/43 5/76 5/71 5/02 5/04 5/17 5/01 5/41 5/74 5/47 5/41 5/14 5/77 5/23 5/54 شادابي نهال            



 

 

ال صفت نماد
 س

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X9 X11 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X11 X19 X21 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X21 X29 

X11  1/55 5/71 5/81 5/82 5/70 5/88 5/11 5/00 5/87 5/84 5/12 5/87 5/34 5/54- 5/14 5/42 5/70 قطر بزرگ تاج           

X19  1/55 5/10 5/42 5/87 5/31 5/75 5/86 5/81 5/07 5/81 5/31 5/11 5/80 5/32 5/54- 5/25 5/74 5/26 قطر کوچك تاج          

X21  ارتفاع 

جم
 پن

5/08 5/46 -5/17 5/67 5/65 5/46 5/11 5/31 5/06 5/23 5/06 5/03 5/02 5/84 5/32 5/27 5/68 5/61 1/55         

X21 1/55 5/68 5/87 5/83 5/43 5/85 5/64 5/21 5/33 5/31 5/01 5/06 5/61 5/50 5/35 5/04 5/73 5/51 5/41 5/25 قطر تنه اصلي        

X22 1/55 5/54 5/51- 5/51- 5/52- 5/46 5/58 5/14 5/21 5/17 5/14 5/75 5/18 5/12 5/24 5/11 5/21 5/51 5/52- 5/21 5/11 شادابي نهال       

X23  قطر بزرگ تاج 

 

5/53 5/71 5/21 -5/11 5/46 5/66 5/17 5/00 5/61 5/06 5/61 5/63 5/11 5/06 5/31 5/40 5/83 5/86 5/63 5/11 -5/50 1/55      

X24  1/55 5/18 5/53- 5/88 5/62 5/85 5/85 5/40 5/67 5/05 5/57 5/01 5/65 5/03 5/00 5/43 5/12 5/08 5/73 5/51- 5/73 5/74 5/51- قطر کوچك تاج     

X25 1/55 5/44 5/53 5/53- 5/47 5/26 5/45 5/42 5/71 5/74 5/12 5/51- 5/21 5/75 5/45 5/28 5/10 5/17 5/20 5/51- 5/14- 5/10 5/41 5/18- تعداد انشعابات    

X26 1/55 5/51 5/50 5/50 5/21 5/54 5/22- 5/12 5/54 5/25 5/51- 5/23- 5/72 5/52 5/51 5/24 5/53 5/18- 5/21- 5/51 5/56- 5/50 5/25 5/72- 5/73- موریانه   

X21 1/55 5/11 5/16 5/50- 5/54- 5/52 5/52- 5/51- 5/58 5/53 5/50 5/52 5/50 5/51- 5/11 5/56 5/51 5/14 5/54 5/11 5/51 5/56- 5/20 5/58- 5/27 5/58- پروانه بذرخوار  

.دار هستندمعني %1در سطح احتمال  47/5تر از های بزرگهمبستگيو  %0در سطح احتمال  73/5تر از های بزرگهمبستگي: *
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منظور ا و بههبر مبنای نتایج حاصل از تجزیه عامل
 بررسي از نظر صفات مختلف، موردهای بندی ژنوتيپگروه

)شامل صفات مختلف در  متغير 21ای روی تجزیه خوشه
و یا دار در تجزیه واریانس معني Fطول پنج سال که دارای 

. با انجام شدضریب همبستگي باالیي با سایر صفات بودند( 

+ دندروگرام 15ترسيم خط برش از مقياس فاصله اقليدسي 
از تجزیه واریانس و  تقسيم شد. خوشهبه چهار  (1 شکل)

منظور بررسي وضعيت هروش دانکن بميانگين به همقایس
 (. 0استفاده گردید )جدول  هاخوشه

 

 *هادر تمام سال ها برای کليه صفاتتجزیه عامل -4 جدول

 پنجم عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل **اول عامل صفات مورد ارزیابي سال

 اول
 44/5 -11/5 -26/5 66/5 77/5 ارتفاع 

 47/5 22/5 51/5 15/5 08/5 قطر تنه اصلي

 دوم

 23/5 -54/5 23/5 41/5 34/5 ارتفاع

 17/5 53/5 50/5 26/5 83/5 قطر تنه اصلي

 -58/5 44/5 06/5 50/5 76/5 نهالشادابي 

 21/5 32/5 51/5 -57/5 14/5 هاخسارت آفات و بيماری

 سوم

 54/5 -54/5 14/5 00/5 36/5 ارتفاع

 51/5 -57/5 21/5 76/5 81/5 قطر تنه اصلي

 16/5 -56/5 13/5 74/5 83/5 قطر بزرگ تاج 

 14/5 -51/5 11/5 45/5 87/5 قطر کوچك تاج 

 58/5 11/5 56/5 85/5 27/5 اولين انشعاب تنه اصليارتفاع 

 چهارم

 -52/5 57/5 10/5 08/5 66/5 ارتفاع

 56/5 12/5 21/5 74/5 86/5 قطر تنه اصلي

 -51/5 5/51- 14/5 77/5 15/5 قطر بزرگ تاج 

 551/5 5/51- 14/5 21/5 81/5 قطر کوچك تاج

 پنجم

 5/20- -5057 -51/5 03/5 08/5 ارتفاع

 -57/5 -51/5 22/5 -51/5 83/5 قطر تنه اصلي

 -51/5 16/5 12/5 -51/5 14/5 قطر بزرگ تاج

 50/5 14/5 14/5 -51/5 12/5 قطر کوچك تاج

 -5013 85/5 -56/5 13/5 -22/5 تعداد انشعاب در تنه اصلي

 62/5 41/5 11/5 58/5 51/5 آلودگي به سفيدک تاغ

 3/4 6/6 8/6 2/1 2/42 واریانس نسبيدرصد  

 0/61 8/64 2/08 4/01 2/42 واریانس تجمعيدرصد  
 دار هستند.معني 0/5تر از ضرایب عاملي بزرگ:  *
 « آلودگي به سفيدک تاغ»و « خسارت آفات»، «هاماني نهالبقا و زنده»، «ارتفاع»، «قطر تاج پوشش» عبارتند از: ترتيبعوامل اول تا پنجم به:  **
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 %1ها از نظر تمامي صفات مهم در سطوح احتمالي گروه
های ژنوتيپ داری داشتند.با یکدیگر اختالف معني %0و یا 

جز سال اول(، قطر موجود در خوشه دو از لحاظ ارتفاع )به
ها برتر از سایر تنه اصلي و قطر بزرگ تاج در کليه سال

 6و  0، 7های سمنان این گروه شامل ژنوتيپ .ها بودندگروه
تعداد چهار ژنوتيپ تشکيل دهنده  بود. 4و ژنوتيپ یزد 

برتر از  2پس از خوشه  ذکرشدهصفات  خوشه یك از نظر
و  3و  1، سمنان 1های یزد ژنوتيپ .ها بودندسایر گروه
، 1ژنوتيپ کرمان  را تشکيل دادند. 1گروه  7سيستان 

خوشه سه را  15و  1، 8، 0، 4، 2های سمنان ژنوتيپ

های تشکيل دادند، این خوشه از نظر اغلب صفات در سال
در نهایت خوشه چهار  مختلف دارای کمترین مقدار بود.

 7و  2و یزد  4و  2، 1های سيستان ای از ژنوتيپمجموعه
 بود.

های سایر سمنان برتر از ژنوتيپ أهای با منشژنوتيپ
یزدی  أهای با منشاز ژنوتيپ اغلبخوشه دو  مناطق بودند.

سيستاني و  أهای با منشو سمناني، خوشه یك از ژنوتيپ
سمناني و کرماني تشکيل  أهای با منشخوشه سه از ژنوتيپ

های توان پابلند و ژنوتيپرا مي 2های خوشه شدند. ژنوتيپ
 را پا کوتاه ناميد. 4خوشه 

 

 
            Y1  C7  C1  S3    C3 Y4   C5  C6  C2 C4 C10  C9  K1  C8   S1  Y3  S4   Y2  S2     

 
 سياه تاغبرتر های ای ژنوتيپدندروگرام حاصل از تجزیه خوشه -1شکل 

Y ،یزد =C  ،سمنان =K  ،کرمان =S سيستان و بلوچستان = 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiuaqJlbDeAhUDDuwKHV9qBFAQFjABegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fagroecojournal.com%2Farticle_514557_fea4bef2f05151e6a1ad4530a60bb4ef.pdf&usg=AOvVaw1vqKLf4BFNmC4-Ni5klCZ8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiuaqJlbDeAhUDDuwKHV9qBFAQFjABegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fagroecojournal.com%2Farticle_514557_fea4bef2f05151e6a1ad4530a60bb4ef.pdf&usg=AOvVaw1vqKLf4BFNmC4-Ni5klCZ8


 

 

 
 
 
 

 ایخوشههای حاصل از تجزیه ميانگين صفات مهم در گروه -5 جدول

 شماره متر(ارتفاع )سانتي متر()ميلي قطر تنه اصلي متر()سانتي قطر بزرگ تاج

 سال  اول سال دوم سال سوم چهارم سال سال پنجم سال  اول سال دوم سال سوم چهارم سال سال پنجم سال سوم سال چهارم پنجم سال گروه

b 273 b 131 ab 1408 b 62 b 4307 a 2301 ab 1006 b 800 a 212 b 101 b 8000 a 0300 77a 1 

a 214 a 213 a 11008 a 8200 a 60 a 7700 a 1104 a 15 a 274 a 133 a 155 a 6208 b 28 2 

c 187 c 113 c 6404 d 4006 c 21 b 25 c 1107 b 802 b 131 c 151 c 01 b 41 bc 26 7 

b 210 c 173 c 31 c 03 c 7102 b 2100 c 1208 c 301 b 164 c 154 c 6501 b 4704 c 2000 4 

** ** ** ** ** * ** * * ** ** * ** F 
   %0دار در سطح احتمال معني:  *، %1دار در سطح احتمال معني: **
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 بحث
این تحقيق در ادامه پروژه اجرا شده توسط پورميداني و       

منظور بررسي توان به( اجرا گردید. آنان 1787همکاران )
های مختلف تاغ، ژنتيکي و تنوع موجود در ژنوتيپ

ژنوتيپ از چهار منطقه کشور  75آزمایشي با استفاده از 
در طول پنج سال صفات مختلف آنان . انجام دادند

ارتفاع، قطر تنه اصلي، قدرت بقا و  مانندمورفولوژیکي 
مورد ارزیابي را ماني و قطرهای بزرگ و کوچك تاج زنده
تایج گزارش شده نتایج این تحقيق را با ن روازاین .دادندقرار 

نتایج  کنيم.ها مقایسه مياز ارزیابي نسل قبل این ژنوتيپ
حاصل از تجزیه واریانس در مورد کليه صفات نشان داد که 

در کليه  هابين ميانگين بسياری از صفات در بين ژنوتيپ
 در تحقيق داری وجود داشت.ها اختالف معنيسال

(Nodoushan, 2004-Pourmeidani & Mirzaie)  نيز که
ژنوتيپ  11ژنوتيپ برتر به همراه  11بر روی والدین این 

دیگر از نقاط مختلف کشور انجام شد، تنوع فراواني بين 
ها عبارتي والدین این ژنوتيپبررسي که بهمورد های ژنوتيپ

ارتفاع، قطر تنه اصلي و قطر بزرگ تاج  بودند، مشاهده شد.
داری ثبت و معنيها با یکدیگر همبستگي مدر کليه سال

نشان دادند. ارتفاع در سال پنجم با ارتفاع و قطر تنه اصلي 
که  داری نشان دادهای قبل همبستگي مثبت و معنيدر سال

Pourmeidani & Mirzaie-)تحقيق نتایج قابل مقایسه با 

Nodoushan, 2004) ضرایب  که آنان گزارش کردند .بود
ش در سال همبستگي قطرهای بزرگ و کوچك تاج پوش

تنه  تعداد انشعاب در ها، قطر تنه وپنجم با ارتفاع درختچه
دار معني %1اصلي در همان سال مثبت و در سطح احتمال 

همبستگي صفات مربوط به آفات و  ضرایبالبته  بود.
دار نبود. ارتفاع نهالها و بيماریها با سایر صفات اکثراً معني

داری با ت و معنيقطر تنه اصلي در سال اول همبستگي مثب
ارتفاع نهالها و قطر تنه اصلي در سالهای بعد داشت. ضرایب 

ماني ماني نهالها در سال اول با زندههمبستگي بقا و زنده
دار نهالها در سالهای بعد )به جز سال پنجم( مثبت و معني

-و عوامل دوم تا پنجم به« تاج پوشش قطر»عامل اول  .بود

و « خسارت آفات»، «ماني نهالزندهبقا و »، «ارتفاع»ترتيب 

 .نامگذاری شدند« آلودگي به سفيدک تاغ»
ها بخوبي اصلي و تجزیه عاملهای مؤلفهتجزیه به 

در پنج عمل اصلي تجميع را بررسي مورد متغير  21توانستند 
های تشکيل دهنده خوشه دو از لحاظ ارتفاع، ژنوتيپکنند. 

ها برتر از سایر ه سالقطر تنه اصلي و قطر بزرگ تاج در کلي
اوليه از  أمنشهای با ها بودند، این گروه شامل ژنوتيپگروه
 & Pourmeidani)در تحقيق بودند.  6و  0، 7، سمنان 4یزد 

Nodoushan, 2004-Mirzaie) ها روی والدین این ژنوتيپ
 یتحقيق دیگر در گردید.مشابهي گزارش  اًنسبتنتایج 

(2012 .,al etSalar, )  که را ژنوتيپ تاغ  21نتاج حاصل از
مورد مطالعه و بررسي  آوری شده بوداستان کشور جمع 4از 

های اصلي در ای و تجزیه به مؤلفهتجزیه خوشه دادند.قرار 
هرای برترر از ژنوتيپ .شدهای حاصل استفاده بررسي داده

 7، 1، 12، 27، 75، 71ارتفاع و تاج پوشش شامل حيرث 
هرچند  .قرار گرفتنده اغلب در خوشه اول کبودند  1،

پوشش در این خوشه  صفت تاج لحاظهای برتر از ژنوتيپ
، اما حساسريت بره آلودگي به موریانه و قرار گرفتند

هرای مربرروط برره آلرودگي بره پسريل در ژنوتيرپ
طي این همچنين آنان  بود.بيشررتر  1خوشرره شررماره 

 .نمودندگزینش را ژنوتيپ برتر  11بررسي 
از نظر که تنوع نسبتاً فراواني تحقيق با توجه به این در 

 أمنشهای دارای بررسي در ميان ژنوتيپ موردصفات 
شت، وجود دااول پروژه  مرحلهدر جغرافيایي مختلف 

 های برتر مورد ارزیابي در نسل دوم قرار گرفتند.ژنوتيپ
سياه  برترهای تنوع موجود در بين ژنوتيپ نتایج این تحقيق

ارتفاع، قطر تنه اصلي و  مانندتاغ را از نظر صفات مهمي 
با اطالعات حاصرل از این  .نشان دادبخوبي قطر تاج 
 دخوتواند متناسب با اهداف اصرالحي نژادگر ميبررسي به

هرا بره نحرو مطلوب از تنوع موجود و قرابت بين ژنوتيرپ
نژادی اسرتفاده کررده و وضرعيت ژنتيکي های بهدر برنامه

بخشرد. امرروزه ارزیابي بهای گزینش شده را بهبود ژنوتيپ
هرای مختلف و ها از نظر ویژگريتوانمندیهای ژنتيکي توده

امکان استفاده از آنها در ارقام بهترر برا برازدهي بيشتر در 
از است.  هنژادگران قرار گرفتویژه بهدستور کار محققان به

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiuaqJlbDeAhUDDuwKHV9qBFAQFjABegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fagroecojournal.com%2Farticle_514557_fea4bef2f05151e6a1ad4530a60bb4ef.pdf&usg=AOvVaw1vqKLf4BFNmC4-Ni5klCZ8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiuaqJlbDeAhUDDuwKHV9qBFAQFjABegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fagroecojournal.com%2Farticle_514557_fea4bef2f05151e6a1ad4530a60bb4ef.pdf&usg=AOvVaw1vqKLf4BFNmC4-Ni5klCZ8
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در احداث و ایجاد باغ بذر سياه  تواناین تحقيق مينتایج 
 تاغ استفاده نمود. 
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Abstract 

     Haloxylon species are adaptable plants that have had satisfactorily results in sand fixation 

programs. To investigate the genetic potential of progeny of the superior Haloxylon aphyllum 

genotypes, an experiment with 19 genotypes was performed using a randomized complete block 

design with three replications at Hossein Abad sand dune stabilization station, Qom, Iran in 

2013,. During five years, various morphological traits were evaluated. Combined analysis of 

variance over years for all traits showed that there was a significant difference between many of  

traits among genotypes in all years. Tree height, main trunk diameter and crown diameter 

showed a positive and significant correlation with each other in all years. Height in the fifth year 

showed a positive and significant correlation with the height and diameter of the main trunk in 

the preceding years. The first five factors resulting from principal component analysis with 

specific values higher than one were entered into factor analysis as the main factors. The first to 

fifth factors were identified as "crown diameter", "height", "survival and seedling survival", 

"pest and disease damage " and "powdery mildew infection", respectively. Based on the mean 

comparison of the four groups obtained from cluster analysis, the groups showed significant 

differences in all the traits at p<0.01 or p0.05. The genotypes in cluster2 were superior to other 

groups in terms of height, main trunk diameter and crown diameter in all years. This group 

included genotypes of primary origins of Yazd 4 and Semnan 3, 5 and 6. 

 

Keywords: Cluster analysis, Factor analysis, Genetic diversity, Haloxylon. 
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