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چکيد	ه
نتاجي	از	بيست	و	پنج	پایه	سياه	تاغ	)از	هر	پایه	هيجده	نهال	بذري(	در	یک	طرح	بلوکهاي	كامل	تصادفي	با	سه	تکرار	
از	نظ�ر	تنوع	ژنتيکي	و	وراثت	پذیري	در	تعدادي	از	صفات	رویش�ي	م�ورد	مطالعه	قرار	گرفتند.	همه	اجزاي	مدل	آماري	
مورد	اس�تفاده	تصادفي	قلمداد	گردیدند.	نتایج	حاصل	از	تجزیه	واریانس	اطالعات	مربوط	به	ارتفاع	نهالها،	قطر	تاج	و	
قطر	تنه	نش�ان	داد	كه	بخش	عمده	اي	از	منابع	تغيير	در	این	صفات	از	جمله	اثر	رویش�گاه	و	پایه	مادري	معنيدار	است.	
دامنه	تغييرات	در	صفات	گسترده	بود	و	انتظار	مي	رود	كه	با	به	كارگيري	نهالهاي	برتر	در	برخي	از	جمعيتهاي	موجود	
تاغ	بتوان	بر	س�رعت	رشد	و	نسبت	اس�تقرار	نهالهاي	این	گونه	در	طبيعت	افزود.	تفاوتهاي	اساسي	موجود	در	صفات	
رویشي	شامل	ارتفاع	درخت،	قطر	تاج	و	قطر	تنه	در	ميان	رویشگاهها	حاكي	از	این	است	كه	با	رویشگاههاي	موجود	این	
گونه	مي	توان	به	نحوي	در	بذرگيري	و	توليد	نهال	تاغ	برنامه	ریزي	نمود	كه	نهالهاي	حاصل	از	بذور،	داراي	رشد	رویشي	

بسيار	خوبي	بوده	و	به	نحو	بهتري	مستقر	گردند.

كلمات	كليد	ي:	سياه	تاغ،	تنوع	ژنتيکي،	نتاج،	وراثتپذیري،	رشد
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Heritability estimates of vegetative characteristics of black saxaul (Haloxylon aphyllum) in Yazd province
By: Hossein Mirzaie-Nodoushan,Forests and Rangelands Research Institute, A. Mirhosseini Agriculture and Natural 
Resources Research Center of Yazd Province, Yazd, Iran, H. Maddah-Arefi, Forests and Rangelands Research Insti-
tute, Tehran Iran. F. Asadicorom, Forests and Rangelands Research Institute, Tehran Iran.
Progenies of twenty five black saxaul (Haloxylon aphyllum) selected trees (eighteen seed born-progenies of each tree) 
were studied in a randomized complete block design with three replications for genetic variation and heritability of 
several morphological and vegetative characteristics. Recorded data were analyzed in an unbalance manner. All the 
statistical model components were regarded as random effects. The results of ANOVA indicated that most of the effects 
in the applied model including habitat and mother plant effects were statistically significant for plant height, crown 
diameter and collar diameter. Variation in the studied characters was vast enough. The genetic variation and superior 
stands are expected to be employed for improving growth capacity and seedling stabilization in the nature. Remarkable 
differences between the selected mother trees based on the vegetative characteristics such as seedling height, crown 
and trunk diameter imply that by the existing populations of the species, it can be planed in such a way that the required 
seedlings, produced by the collected seeds establish much better with a reasonable growth rate.

Key words: Haloxylon aphyllum, Genetic variation, Progeny, Heritability, Growth

مقد	مه
تن��وعدرمیزانبارندگيوتبخیرحاکيازتعدداقالیمحیاتيدرکش��ور
ميباشد.میانگینس��االنهبارندگيدرکشور256میليمتراست.میزان
بارندگيدرمناطقمرکزي،جنوبيوش��رقيکمترازبس��یاريازمناطق
دیگرکش��وراس��توبخشعمدهايازبیابانهاوکویرهايکشوردراین
مناطققرارگرفتهاند.س��ایرمناطقکش��ورماکهدرحاش��یهبیابانهاو
کویرهاقرارگرفتهاندنیزازروندعموميبیابانزایيکهدامنبس��یارياز
کشورهاراگرفتهاستمستثنينیست.غفلتازاینپدیدهشومميتواند
سالیانهس��طحبیابانهايکشوررابهنحوغیرقابلباوريافزایشدهد.از
اینروبههرنحوممكنوبههروس��یلهايبایدمانعگسترشبیابانهاي
کشورگردیدوبااستفادهازانواعروشهايموجودسعيدرجلوگیرياز

اینپدیدهداشت.
یكيازموثرترینوپایدارترینروشهايجلوگیريازگسترشعرصههاي
بیابان��يکهش��نهايرواننی��زدرآنفعالميباش��د،تثبیتبیولوژیك
ش��نهايروانبااستفادهازگونههايس��ازگارباشرایطخشكوبیاباني
ميباشد.تاغگیاهياستکهدارايچندینگونهبودهونسبتبهشرایط
خش��كواراضيدارايبافتسبكوسفرهآبزیرزمینيپائینورطوبت
کمسازگاريپیداکردهاست.تاغدرسختترینشرایطمحیطيخشك
وبیابانيبهویژهدرش��نزارهاازگذشتهتاکنونمورداستفادهبودهاست
)10،7(.کنت��رلفرس��ایشباديدرمناطقخش��كوبیابانيکش��وراز
ضروریاتحفاظتوتوس��عهمنابعآبوخ��اكوبهعبارتصحیحتراز
الزاماتتماميطرحهايتوسعهايبهشمارميرود.یكيازموثرتریناین
اقداماتمبارزهبیولوژیك،استقرارپوششگیاهيویاجلوگیريازتخریب

پوششگیاهيفقیروآسیبپذیرموجودميباشد)3(.
تاغدارايگونههايارزش��مندياستکهدربس��یاريازنقاطمرکزيو

خش��كکویريکشورماکهگونههايبسیارکميقادربهرویشميباشد
گسترشیافتهاند.بهعبارتدیگرگونههايتاغ،بسیارسازشپذیرهستند.
بهطوريکهدرس��ختترینش��رایطازجملهمحیطخشكبیابانيودر
مناطقيکهدرجهحرارتتابستانبهپنجاهدرجهسانتيگرادودرزمستان
گاهيبهحدود20-درجهس��انتيگرادميرس��دودرنواحيبابارندگي
س��الیانهحدود170-30میليمترمس��تقرشدهورشدمناسبيدارد.به
طورکليتاغدرمقایس��هباگز،خاكهايبابافتس��بك،بدونشوريو
یاکميشوروخشك)سفرهآبزیرزمینيخیليپایین(ورطوبتهواي
بس��یاراندكراميپس��ندد.امادربینگونههايت��اغتفاوتهايکاماًل
محسوسوجوددارد.ازآنجملهسفیدتاغهاباخاكهايخیليسبكو
عمیق)تپههايش��ني(وسیاهتاغهابااراضيپستوخاكهايسنگین
سازگاريبیشتريدارند)2(.اینتفاوتهادردرونرویشگاههايمختلف
یكگونهنظیرس��یاهتاغنیزبهنحوقابلتوجهيقابلمشاهدهوارزیابي
است.عالوهبرتثبیتشن،گونههايمختلفتاغدارايویژگيهايمتعدد
دیگرينیزميباشندکهمهمترینآنهاراميتواناصالحفیزیكيخاكو
افزایشموادغذائيآندرمحدودهزیرتاجپوش��شوآمادهکردنمحیط

برايحضورگونههايدیگرگیاهيدانست)8،1(.
درس��طحبینالملل��يمطالعاتژنتیك��يزیاديدرخص��وصگونههاي
مختل��فتاغص��ورتنگرفتهاس��توازآنجاکهاینگونهه��امنحصربه
کش��ورهایياس��تک��هداراياراضيبیابانيهس��تند،تحقیق��اتانجام
ش��دهدرمحدودهکش��ورهايمنطقهوهمجوارص��ورتگرفتهوعمدتاً
همبهزبانغیرانگلیس��يمنتش��رش��دهاند.بااینحالتعداديگزارش
مطالعاتانجامش��دهدرزمینههايمختلفاینگونههاازجملهمطالعات
سیتوژنتیكي،جوانهزنيبذرواکولوژيوجودداردکههمگيبیانگرنقش
مهمآنهادرمبارزهبابیابانوجلوگیريازحرکتشنهايروانميباشد

وراثت	پذیری	چند	صفت	...
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)15،14،13و16(.گونهه��ايتاغدرعرصههايوس��یعيازکش��ورما
بهصورتطبیعيودس��تکاش��تروی��شدارند.اینگونهه��ابهدلیل
ویژگيه��ايمنحصربهفرد)ازجملهمقاومتبهخش��كي(داراياهمیت
خاصيبودهوبهدلیلهمینویژگيها،قابلیتگس��ترشدرعرصههاي
وسیعتريازشنزارهايبیابانيوجلوگیريازفرسایشباديدارند.برخي
ازگونههايتاغتاکنوندرکش��ورماازجنبههايمختلفموردتوجهقرار
گرفتهاند.بااینحالهنوزتوانمنديژنتیكيدررویش��گاههايمختلفاز
گونههايتاغبهویژهسیاهتاغکهدرعرصههايوسیعيازکشورپراکنش
یافتهاندبهخوبيبرماروش��ننیس��ت.ازطرفيدرموردامكاناستفاده
ازتنوعموجوددررویش��گاههايمختلفتاغکهدرنقاطمختلفکش��ور
پراکندههس��تند،درجهتاصالحاینگونههايارزشمندنیزمطالعهاي
صورتنگرفتهاس��ت.تنوعموجوددررویش��گاههايمختلفتاغمنش��ا
محیطيداردیاژنتیكيواگرمنشاژنتیكيداردتاچهاندازهقابلانتقال
بهنتاجونس��لبعدميباشدازجملهسواالتياستکهتاکنونبيجواب
ماندهاس��ت.بررس��يتنوعژنتیكيموجوددررویش��گاههايتاغنهتنها
ميتواندراهگش��ايحلبسیاريازمشكالتباشد،بلكهميتوانبامعرفي
رویش��گاههايبرترازحیثتولیدوپایداري،زمینهمناسبجهتاصالح،
احیاوگسترشعرصههايتاغکاريکشوررافراهمنمود.اینتحقیقدر
جهتپاس��خبهبرخيازپرسشهايفوقطراحيواجراگردید.مطالعات
ژنتیكيوارزیابيرویش��گاههايتاغکشوردرچندیناستانکشورشكل
گرفتهاستکهبخشيازگزارشهايآننیزتاکنونمنتشرگردیدهاست
)9،6،5،4(.همهاینمطالعاتحاکيازوجودتنوعژنتیكيگس��ترده

دررویشگاههايتاغميباشد.

مواد	و	روشها
درقال��بی��كط��رحمل��ي،ازمی��انرویش��گاههايموجودس��یاهتاغ
)Haloxylon aphyllum(دراس��تانهايمختل��فکش��ورب��هطور
تصادفيتعداديپایهمناس��بکهدارايبذرکافيبودندانتخابش��دهو
کلیهبذورموجودبررويآنهاجمعآوريش��د.بذورهریكازپایههادر
تعدادکافيگلداننایلونيکش��تشدندوبراساسمیزانرطوبتموجود
درخاك،دویاسهروزیكبارآبیاريگردیدند.نهالهايباقيماندهاز25
پایهمادريدرقالبطرحآزمایش��يبلوكهايکاملتصادفيباسهتكرار
درعرصهايدریزدباطولشرقي'54o12الي'54o14وعرضشمالي
'31o56الي'31o57وارتفاعازس��طحدریا1200مترکشتگردیدند.
ازه��رپایهم��ادري18نهالموردمطالعهقرارگرفت.بدینترتیبکهدر
هرتكرار6پایهحاصلازبذرهریكازبیس��توپنجپایهمادريکش��ت
گردید.بهدلیلکنديرش��ددرنهالهايتاغ،قراربرمراقبتواس��تقرار
مناس��بنهالهادرسالهاياولیهاجرايطرحگردیدوتعداديازصفات
مورفولوژیكازرويکلیهنهالهاگزارشگردید.صفاتارتفاعنهالها،قطر
تاجگیاه،تعدادش��اخههايفرعيونیزقطرتنهدرمحلطوقهدرس��ال

پنجمازغرسنهالهادراینمقالهموردبررسيقرارگرفتهاست.

طرح	و	مدل	آماري	مورد	استفاده	
نهاله��ايحاصلدرقالبطرحآماريبلوكهايکاملتصادفيکاش��ته
ش��دهوازآنجاکهازهرپایهمادريششتكبوتهدرهرواحدآزمایشي

کاشتهشدهویادداشتبرداريگردیدامكانمحاسبهواریانسدرونپالت
نی��زفراهمگردی��د.ازطرفيباتوجهبهاینكهنهاله��ايداخلهرپالت
حاص��لازیكدرختازیكگونهدگرگش��نبود،ای��ننهالهاخواهرو
برادرناتني)Half-Sib(قلمدادشدهوازواریانسحاصلازمیانگیناین
فامیله��اميتوانواریانسافزایش��يراتخمینزد.باتوجهبهاینكهبخش
وس��یعيازس��یاهتاغهايموجوددرکشوردستکاش��تاست،احتمال
اینكههمهاینتاغزارهايدس��تکاشتمنشامشتركداشتهباشنددور
ازذهننیس��ت.ازاینرودراینتحقیقس��یاهتاغهايدس��تکاش��ت
کشوریكجمعیتبزرگقلمدادگردیدتابتوانساختارژنتیكيپایههاي

مادريموردبررسيراارزیابينمود.
مدلآماريمورداستفادهدراینطرحبهشرحزیرميباشد:

Yijkl =µ +hk +ai)k(+bj +rl)ik(+ai)k(bj +eijkl
کهدرآناجزايمدلعبارتنداز:

Yijkl=ارزشفنوتیپيlامیننتاجدرiامینپایهمادريدررویش��گاهkام
کهدرjامینبلوكکشتشدهبود.

µ=میانگینکل
hk=اثرkامینرویشگاه

)ai(k=اثرiامیندرختمادريکهدررویشگاهkامآشیانهشدهاست
bj=اثرjامینتكرار

)rl(ik=اثرنتاجlامآشیانهشدهدرپایهمادريiام،رویشگاهkام
ai)k(bj=اث��رمتقاب��لبلوكjاموپایهمادريiامکهدررویش��گاهkام

آشیانهشده
eijkl=اثرخطايآزمایشي

iاندی��سپای��همادرياس��تکهاز1ت��اgمتغیرميباش��دوgدر
رویشگاههايمختلفمتغیراست.

jاندیستكراراستکهاز1تاrمتغیراستوr=3است.
kاندیسرویشگاهاستکهاز1تاpمتغیراستوp=4است.

lاندیسنتاجاستکهاز1تاsمتغیراستوs=6است.
الزمبهتوضیحاس��تکهب��اتوجهبهتعلقنهاله��ايداخلهرپالتبه
یكوالدمادريمش��خصونیزتفاوتپایههايمادريجمعآوريشدهاز
هررویش��گاه،ایناثراتبهترتیبدردرونپایهمادريورویشگاهآشیانه
شدند.ازآنجاکهدربرخيازواحدهايآزمایشتعداديازنهالهاازبین
رف��تبهنوع��يآزمایشغیرمتعادلگردی��دودرنتیجهتجزیهوتحلیل
واریانسواجزاءآنبااستفادهازامیدریاضياجزايمدلمعمول،مقدور
نگردید.ازاینروبااس��تفادهازفرمانGLMدرنرمافزارSASکهقادر
بهتجزیهدادههايغیرمتعادلنیزميباشدایندادههاتجزیهگردید.همه
اجزاءمدلازجملهاثراترویش��گاه،پایهم��ادري،نتاجدرپایهمادريو

اثراتمتقابلتصادفيقلمدادگردیدند.
لذااثراتمورداستفادهبهعنوانخطايآزمایشيدرسنجشمنابعتغییر
باتوجهبهاجزايواریانسوضرائبآنهادرامیدریاضيمیانگینمربعات
تعیینگردید.براساسضرائبامیدریاضي،مقدارعددياجزايواریانس
تخمینزدهشدوبااستفادهازایناجزايوراثتپذیريخصوصيمحاسبه

گردید.
ازاجزايواریانسوبااس��تفادهازرابطهزیرجهتمحاسبهوراثتپذیري

خصوصيصفاتاستفادهشد.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


132  د ر  منـابع طبیـعی  

sfواریان��سژنتیكيبین
h2وراثتپذی��ريخصوصي،2

nدرای��نرابطه
فامیلهاس��توs2wواریانسدرونفامیليیابیننتاج،s2eاثرمتقابل
s2اثرنتاجکهدرپایههايمادريآشیانهشده

rg،بلوكوپایههايمادري
seخطايآزمایش��ياس��ت.باتوجهبهگردهافشانيبازدرتاغواینكه

و2
نتاجهرپایهمادري،خواهروبرادرناتني)Half-sib(محسوبميشوند
وواریانسافزایشيبرایناساسبرابراستباچهاربرابرجزءواریانسبین

s2q=4s2(وراثتپذیريخصوصيمحاسبهگردید)12(.
f(فامیلها

ب��اتوجهبهوجوداختالفمعن��يداريبینپایه هايمادريونیزس��ایر
مناب��عتغیی��رازروشدانكنجهتدس��ته بنديمیانگین ه��ايپایه هاي

مادرياستفادهگردید.

نتایج
باتوجهبهتعدادنابرابرنتاجدرواحدهايآزمایش��يتجزیهمرکبداده ها
ازحال��تتعادلخ��ارجگردید.ازاینروازفرم��انGLMجهتتجزیه
داده هااستفادهگردید.بههمیندلیلضرائباجزايامیدریاضيمیانگین
مربع��اتنیزبراس��اسوضعیتموجودتصحیحگردی��دکهدرجدول3
ضرائبجدیدارائهگردیدهاس��ت.بدیهياستمحاسبهاجزاءواریانسبر

اساسایناجزايوضرائبصورتگرفتهاست.
نتایجحاصلازتجزیهواریانسداده ها،درجدول2ارائهگردیدهاست.در
خصوصصفاتارتفاعنهالها،قطرتاجوقطرتنه،بهجزاثرنتاج،س��ایر
اثراتدرسطحیكوپنجدرصدمعنيداربودند.معنيدارشدنایناثرات
ب��هویژهاث��رپایه هايمادريمطلوببهنژادگرانب��ودهوحاکيازوجود
تنوعمورفولوژیكدرمیانودرونرویش��گاه هايموردمطالعهمي باش��د
کهبخشعمده ايازاینتنوعمورفولوژیكمي تواندمنشاژنتیكيداشته
باش��د.دردس��ته بنديپایه هايمادريبراس��اسصفتارتف��اعنهال ها،
پایه هایيازسیس��تانوبلوچستانبیش��ترینمیانگینرابدستآوردهو
دردس��تهاولقرارگرفتند)303و274سانتيمتر(.درمقابلپایهايبا
داشتنمیانگین68سانتيمترارتفاعازسمناندردستهآخرقرارگرفت.
ب��هطورکليدامنهتغییراتاینصفتبین68و303س��انتي مترمتغیر
ب��ود.پورمیدانيوهم��كاراننیزدرآزمایشمش��ابهيدرقمتفاوت هاي
معنيداريبینپایه هايمادريورویش��گاه هايموردمطالعهازنظراین
ویژگي هايمورفولوژیكمشاهدهنمودندکهبارشدنهال هاایناختالفات
بیش��ترنمایانش��د)6(.تجزیهاجزايبیومتریكيواریانسصفتارتفاع
نهال هابهاجزايژنتیكينش��اندادکهجزءواریانسبینفامیل هاارزش
نس��بتاًمناس��بيدارد.اگرچهاینجزءدرمقایسهباس��ایراثراتممكن
اس��تکمقلمدادگرددوليباتوجهبهماهیتژنتیكياثرنتاجدردرون
پایه هايمادري،درمجموعتنوعژنتیكياینصفتدراینمجموعهزیاد
است.وراثت پذیرياینصفتنیز0/59تخمینزدهشدکهبیانگرقابلیت
نس��بيرویش��گاه هادرارتقاءجمعیتيازنظراینصفتوصفاتوابسته

است)جدول4(.
دامن��هتغییراتصفتقطرتاجبین76و361س��انتیمتربهپایه هایيبه
ترتیبازاس��تانهايس��منانوسیستانوبلوچس��تانتعلقداشت.در

خصوصصف��اتارتفاعنهال هاوقطرتاجبایداضافهکردکهگذش��تهاز
دامن��هتغییراتمورداش��اره،تعلقپایه هايبرت��رازنظرایندوصفتبه
رویشگاهسیستانوبلوچس��تانونیزبرتريمیانگینعمومياینصفات
درپایه هايجمع آوريشدهازاستانمذکور،توانمنديویژهاینرویشگاه
رادریافت��نتكپایههایيباقابلیت هايبس��یارزیادمش��خصمي کند.
پورمیدانيومیرزایيندوش��ننیزدربررس��يتنوعژنتیكيدرسیاهتاغ
تنوعژنتیكيوسیعيازنظرویژگي هايمورفولوژیكبهویژهارتفاعگیاهو
قطرتنهاصليمشاهدهنمودند)5(.ازآنجاکهقطرتاجهمبستگيباالیي
بابرخيازصفاتمورفولوژیكدیگرنظیرارتفاعگیاهدارد)9(داشتنتاج
گس��تردهميتواندباویژگي هايمثبتدیگريهمهمراهباشد.مطالعاتي
کهدرزمینههمبس��تگيصف��اتمورفولوژیكبایكدیگ��رصورتگرفته
نشاندادهاستکهاینصفاتهمبستگي هايباالیيبایكدیگردارندکه
بخشعمده ايازاینهمبستگي هابهصورتغیرمستقیماعمالمي گردد.
بهعنواننمونهس��االروهمكاراننش��اندادندکهاثرغیرمستقیمارتفاع
گیاهازیقهتااولینانش��عاببرمساحتتاجپوششتقریباًدوبرابراثرات
مس��تقیمآنمي باشد)9(.وراثتپذیريبااليقطرتاجنیزحاکيازتنوع
ژنتیكيقابلانتقالوبرنامه ریزياینگونهدرکش��ورداردکهمي تواندبه

نحومطلوبيدربرنامه هاياصالحيبهکارگرفتهشود.
درصفتتعدادشاخه هايفرعي،بهجزاثرتكرار،هیچیكازمنابعتغییر
درجدولتجزیهواریانساختالفمعنيداريازخودنش��انندادند.تعداد
ش��اخه هادرگونهکندرش��ديچونتاغممكناس��تدرسال هاياولیه
ق��ادربهبروزتماميتوانژنوتیپيخودنباش��د.بااینحالمیانگین هاي
نس��بتاًمتفاوتاینپایهم��ادريازیكدیگرحاکيازتنوعنس��بيدراین
رویشگاه هاس��ت.دامنهاینصفتبین2/3و3/5عددکهبهپایه هایيبه

ترتیبازیزدوقمتعلقداشتندمتغیربود.
الزمبهذکراس��تکهبامعني دارشدناثراتمتقابلدرسطحیكدرصد
بای��دبهاثراتپایهمادريازمنظردیگرينگاهکرد.س��ازگاريخصوصي
برخيازگونه هايگیاهيمي تواندیكيازدالئلاساس��ياینامرباش��د.
دامن��هتغیی��راتصفتقطرتنهبین2/1و7/9س��انتي متربهترتیبدر
پایه هایيازس��منانوسیس��تانوبلوچس��تانمتغیربود)جدول5(.در
تجزی��هاجزايبیومتریكيب��هاجزاءژنتیكيواریانسنی��زاثرنتاجدرون
پایه ه��ايمادريمنفيش��دهاس��تکهبهدلیلکوچكب��ودناینعدد

)0/4-(ناچیزیاصفرقلمدادمي گردد.

بحث	و	نتيجه گيري
بهطورکلينتایجارائهشدهدرتجزیهوتحلیلداده هانشاندادکهتنوع
نسبتاًوسیعيدردرونومیانرویشگاه هايمختلفسیاهتاغوجوددارد
کهميتوانددرارتقايکميوکیفياینگونهمورداس��تفادهقرارگیرد.
تفاوت هاياساس��يکهازنظ��رمیانگینصفاترویش��يازجملهارتفاع
درخت،قطرتاجوقطرتنهدربینرویش��گاه هايموردمطالعهمش��اهده
گردی��دحاکيازایناس��تکهباوجودرویش��گاه هايموج��وداینگونه
مي ت��وانبهنح��ويدربذرگیريوتولیدنهالت��اغبرنامه ریزينمودکه
نهال هايحاصلدارايس��رعترشدرویش��يبسیارخوبيبودهوبهنحو
بهتريمستقرگردند.باتوجهبهاهمیتاینگونهگیاهيدرمشجرکردن
بیابان هاوجلوگیريازش��ن هايروانونیزس��ایرویژگي هايموثريکه
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داردارزشتوجهبهس��ازگاريخصوص��يآننیزوجودداردودرصورتي
کهنس��بتبهاحداثباغبذرمناس��بوخاصعرصهه��ايمختلفاقدام
گرددميتواننسبتبهاستقرارورشدبهترنهال هادرعرصه هايبیاباني
اطمین��انحاصلنمود.درخصوصوراثتپذیريبااليصفاتينظیرقطر
ت��اجوقط��رتنهضمناینكهارزشژنتیكياینتنوعبرکس��يپوش��یده
نیس��تبایداش��ارهنمودکهجهتتخمیناجزاءواریان��سدرگونههاي
دگرگش��نينظیرتاغبذرحاصلازیكپایهمادريرامعموالیكفامیل
ناتن��ي)Half-sib(قلمدادمي کنند.بااینحالباتوجهبهوجودمیزاني
خودگش��نيیاتالقيافراديباخویش��اوندينزدیكدراینگونهبخشي
ازفامیل هاممكناستخواهروبرادرتني)Full-sib(باشندوچنانكه
موضوعتوس��طBaliuckasوهمكارانموردبحثقرارگرفتهاستباید
تخمی��نوراثت پذیريدرچنینم��وارديحدبااليتخمینقلمدادگردد

.)11(

تشکر	و	قدرداني
ازمسئولینمحترمموسسهتحقیقاتجنگل هاومراتعکشورکهامكانات
اجراياینطرحرادراختیارگذاشتهوازجهاتمختلففنيوپشتیباني
نیزمارایارينمودندبس��یارسپاس��گزاریم.ازمس��ئولینمحترموکلیه
هم��كارانمرکزتحقیقاتکش��اورزيومنابعطبیعياس��تانیزدکهدر

اجراياینطرحکمالهمكاريراداشته اندنیزبینهایتسپاسگذاریم.
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جدول	1	-	پایه هاي	مادري	مختلف	تاغ	و	محل	جمع آوري	بذر	آن	ها

جدول	2-	منابع	تغيير	و	ميانگين	مربعات	حاصل	از	تجزیه	واریانس	و	سطح	معني دار	بودن	آن	ها	در	صفات	ارتفاع	گياه،	قطر	تاج	گياه،	تعداد	شاخه هاي	فرعي	و	قطر	تنه	درختان	در	سال	پنجم	آزمایش.

جدول	3-	اميد	ریاضي	ميانگين	مربعات	صفات	مورد	مطالعه	در	نهال هاي	سياه	تاغ.

**،	*		و		ns		به	ترتيب	به	مفهوم	معني دار	در	سطح	یک	درصد،	پنج	درصد،	و	غير	معني دار	است.

در	جدول	فوق	اجزاء	اميد	ریاضي		به	شرح	زیر	مي باشند:
)s2RPG)L	=	جزء	واریانس	مربوط	به	اثر	متقابل	تکرار	در	پایه	مادري	آشيانه	شده	در	رویشگاه 	 	 	 s2e2=	جزء	واریانس	مربوط	به	خطاي	درون	پالت	

)s2G)L	=	جزء	واریانس	مربوط	به	پایه	مادري	آشيانه	شده	در	رویشگاه 	 	 	 	 s2R=		جزء	واریانس	مربوط	به	اثر	بلوک	

s2L=	جزء	واریانس	مربوط	به	اثر	رویشگاه )s2P)GL	=	جزء	واریانس	مربوط	به	اثر	نتاج	كه	در	پایه	مادري	و	رویشگاه	آشيانه	شده	است	

کداختصاراستانمحلجمع آوريردیفکداختصاراستانمحلجمعآوريردیف

S6سمنانY114یزد1

S7سمنانY215یزد2

S8سمنانY316یزد3

S9سمنانY417یزد4

B1سیستانوبلوچستانY518یزد5

B2سیستانوبلوچستانY619یزد6

B3سیستانوبلوچستانY720یزد7

B4سیستانوبلوچستانY821یزد8

B5سیستانوبلوچستانS122سمنان9

B6سیستانوبلوچستانS223سمنان10

G1قمS324سمنان11

G2قمS425سمنان12

S5سمنان13

قطرتنهشاخهفرعيقطرتاجارتفاعگیاهDFمنابعتغییر
**0/61ns81/2**71806**391490رویشگاه

**0/48ns41/4**34484**2120130پایهمادري)آشیانهشدهدررویشگاه(
**67/6**2/02**88011**260383تكرار

865070ns8173ns0/42ns7/8nsنتاج)آشیانهدرپایهمادريورویشگاه(

**0/39ns18/7*14880**2810722اثرمتقابلپایهمادريدرتكرار
30384471180/388/3خطا

اجزايوضرائبامیدریاضيمیانگینمربعاتمنابعتغییر

s2	0/090	s2e+ 1/54s2RG(L(+رویشگاه
p (GL(+	3/7	s2G)L(+	22/5	s2

L

s2	0/94	s2e+ 1/86s2RG(L(+پایهمادري)آشیانهشدهدررویشگاه(
p (GL(+	4/46	s2G)L(

s2	22/28	s2e+ 1/48s2RG(L(+تكرار
p

s2	s2e+ 1/35نتاج)آشیانهدرپایهمادريورویشگاه(
p (GL(

)s2e+ 1/96g2RG(Lاثرمتقابلپایهمادريدرتكرار

s2eخطا
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جدول	4-	اجزاي	واریانس	بدست	آمده	با	استفاده	از	اميد	ریاضي	ميانگين	مربعات	و	ضرائب	محاسبه	شده	آن	ها		

	جدول	5-	مقایسه	ميانگين	پایه	هاي	مادري	سياه	تاغ	بر	اساس	صفات	مختلف	و	دسته	بندي	آن	ها	با	استفاده	از	روش	دانکن.	ميانگين	هاي	داراي	حروف	مشابه	با	یکدیگر	اختالف	معني	دار	ندارند.
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