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 ١    ١٣٨٣، سال ١، شماره ٥٧مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 اصالح براي (Haloxylon spp) هاي مختلف تاغ  ژنوتيپهاي ويژگيبررسي 
 ١و توسعه تاغزارها

 
 ٣ محمد تقي كاشكي              ٢عباس صفرنژاد

  چكيده
  گونــه هــاي. دنشــو هــا بــه عنــوان بزرگتــرين زيســت اقلــيم زنــده جهــان ســطح وســيعي از خشــكي هــاي جهــان را شــامل مــي  بيابــان

 از جمله  مهمترين گونه هاي تثبيت كننده شن هستند كه به طور وسـيعي در عمليـات بيولوژيـك    (Haloxylon spp)مختلف تاغ 

به منظور ارزيابي ژنوتيپهاي مختلف تاغ جهت اصالح و توسـعه تاغزارهـا در منـاطق بيابـاني                  . كار رفته است   هاحياء مناطق بياباني ب   

 توده مختلف تاغ جمع ۴۰اهان كويري بجستان در استان خراسان بر روي  در محل ايستگاه تحقيقات گي   ۷۶‐۸۰هاي   تحقيقي طي سال  

ها در   نتايج نشان داد كه ارتفاع ژنوتيپ     . هاي كامل تصادفي انجام گرفت     هاي مختلف كشور در قالب طرح بلوك       آوري شده از استان   

ترين ارتفاع را  ها به ترتيب بزرگ ي اين سال   ط  ۴ و   ۱۸،  ۳هاي شماره    پيژنوت. هاي مختلف اختالف معني داري با يكديگر دارند        سال

بزرگتـرين تـاج پوشـش در       . داري داشـتند   هاي مختلف تفاوت معني    هاي اجراي طرح، تاج پوشش ژنوتيپ      همچنين در سال  . داشتند

. ر بـود  ترين طـول برخـوردا      از بزرگ  ۲۱ و   ۱۸،  ۳۰،  ۲۳هاي شماره    محيط تنه درژنوتيپ  .  مشاهده شد  ۳ و   ۱،  ۳۰هاي شماره    ژنوتيپ

هـاي اجـرا،     تعداد انشعاب طي سال   . هاي ديگر بود    بيشتر از ژنوتيپ   ۴ و   ۱۸،  ۲۲،  ۳۰هاي شماره    ارتفاع محل انشعاب نيز در ژنوتيپ     

بـه طـور كلـي نتـايج در         . ا داشتند ه  ژنوتيپ از بيشترين تعداد و تفاوت معني داري با ديگر           ۲۱ و   ۱۷،  ۱۸،  ۳۰هاي شماره    در ژنوتيپ 

در كليه صفات تفاوت معني داري      ) توده بذري سمنان   (۳۰و  ) سيستانتوده بذري    (۱۸هاي شماره    رح نشان داد كه ژنوتيپ    هاي اجراي ط   سال

 .باشد ، قابل توصيه براي اصالح و توسعه تاغزارها ميها ويژگيتر بر روي ساير   جامعها دارند كه پس از پژوهش هاي با ديگر ژنوتيپ

 

  ، اصالح Haloxylon زدايي، تاغ، بيابان، بيابان: كلمات كليدي 

                                                            
 ٢٦/٣/٨٢: ، تاريخ پذيرش٢٣/٩/٨١:  تاريخ دريافت ‐ ۱
 (E-mail:Sebra14@yahoo.com) خراسان، مشهدطبيعي يار پژوهشي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع استاد -۲
  و منابع طبيعي خراسان ، مشهدكشاورزي پژوهشي مركز تحقيقات مربي -٣
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  ....هاي مختلف تاغسي خصوصيات ژنوتيپ                                                       برر ۲

  مقدمه 
در ( كره زمين خشكي هاي از درصد ۹/۳۶ها با اشغال  بيابان

 درجه نيمكره شمالي ۱۵‐۳۵هاي جغرافيايي  محدوده عرض
بزرگترين زيست اقليم زنده جهان ) و نيمكره جنوبي

هاي ايران نيز بخشي از  بيابان). ۵(شوند  محسوب مي
دهد كه  هاي جهان را تشكيل مي نسيماي حياتي بيابا

وجود  هعمدتاً تحت تاثير عوامل تكنونيكي و آب و هوايي ب
 عنوان بيابانزايي باوليكن آنچه از دهه هاي اخير . آمده اند

هاي انساني و توسعه طلبي  مطرح گرديده ناشي از فعاليت
وي در ابعاد همه جانبه است كه شتاب مضاعفي را بر 

اعم از جنگل، مرتع و خاك وارد كرده تخريب منابع زيستي 
است كه سرانجام تمامي اين بي مباالتي ها موجب افزايش 

طبق ارزيابي هاي صورت گرفته، . ها بوده است سطح بيابان
 ميليون هكتار از اراضي مستعد كشاورزي در ۶ساالنه حدود 

   گردد هاي برگشت ناپذير تبديل مي سراسر جهان به بيابان
هاي انجام شده در جهت كنترل فرآيند  ن فعاليتبنابراي). ۳(

جايي است كه از سوي كشورهاي متاثر از  هبيابانزايي اقدام ب
بنابر . پذيرد اي انجام مي اين پديده در سطوح ملي و منطقه

 ميليون هكتار از اراضي ۳۴گزارشات موجود حدود 
كشورمان را عرصه هاي بياباني و كويري در برگرفته كه از 

 ميليون هكتار تحت سيطره ۱۲‐۱۵قدار حدود اين م
هاي طبيعي و  بنابراين وسعت بيابان). ۳(شنزارها قرار دارد 
هاي بيابانزايي در شرايط خشك و  نيمه  تشديد فعاليت

كند تا همگام با كشورهاي  خشك كشورمان ايجاب مي
گريبانگير با مسائل كوير و بيابان، در جهت مقابله و كنترل 

 .انزايي برآييمفرآيند بياب
هاي مهم تيره   يكي از جنس(Haloxylon spp)گياه تاغ 

اسفناجيان است كـه در منـاطق خشـك و بيابـاني ايـران و               
هـاي طبيعـي كـم و بـيش انبـوه و             توراني به صورت جنگل   

گونه هاي مختلـف جـنس تـاغ از جملـه           . پراكنده مي رويد  
مهمترين گونه هاي تثبيت كننده شن هستند كه بـه طـور            

سيعي در عمليات بيولوژيك در احياي مناطق بياباني فالت   و
استقرار آسان، توانايي جـذب     . كار رفته است   همركزي ايران ب  

هـاي بـاال و تـابش شـديد آفتـاب،       آب، تحمل درجه حرارت   
هـاي فقيـر از جملـه        قابليت جذب عناصـر غـذايي از خـاك        

ر هاي بارز تاغ است كه آنرا به عنوان گونه اي برتـر د             ويژگي
بر اين اسـاس    ). ۴ و   ۱(عمليات بيابانزدايي معرفي مي نمايد    

هـاي روان در   اولين اقدامات عملي بيابانزدايي و تثبيت شـن       
سـال از   ۳۰ شروع و  اكنون كـه حـدود          ۱۳۳۸ايران از سال    

گـذرد،   اولين كارهاي انجام شده در زمينه تثبيت شـن مـي          
ق  ميليون هكتـار از حواشـي كويرهـا در منـاط           ۵/۱بيش از   

 ). ۴ و   ۱(مركزي ايران توسط درختچه تاغ تثبيت شده انـد          
هاي متفاوت توده هاي كشـت شـده در اقصـي            عكس العمل 

 از قبيـل زردي و پژمردگـي،        هـايي   ويژگـي نقاط كشـور بـه      
هاي زير زمينـي و      ها، جذب آب   حساسيت به آفات و بيماري    

نمايد   ايجاب مي  ۰۰۰تحمل به خشكي، تغيير زير اشكوب و        
آوري شـده و     هاي مختلف تاغ از سراسر كشور جمع       هكه تود 

هـاي آمـاري     به طور يكجا كشت گرديده و در قالب بررسـي         
 كمي اندازه گيري و مورد      هاي  ويژگيچندين ساله، صفات و     

هدف از اين مطالعه ارزيـابي تـوده هـاي          . مقايسه قرار گيرد  
كشت شده به منظور انتخـاب و معرفـي بهتـرين تـوده هـا               

 .باشد و توسعه آن در عرصه هاي بياباني ميجهت اصالح 

 
  ها مواد و روش

هاي مختلف  در اين پژوهش، مواد اوليه آزمايش شامل توده
هاي كويري و بياباني از  بذر تاغ جمع آوري شده  از استان

قبيل سمنان، كرمان، يزد، قم، سيستان و بلوچستان و 
 خراسان از طريق مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع در

توده هاي بذري پس از طي مراحل . اختيار قرار گرفت
تعيين وزن هزاردانه، درصد (هاي فيزيكي  مقدماتي بررسي

و نيز تعيين قوه ناميه در  ) ۰۰۰خلوص، ميزان شكستگي و 
هاي گلداني  سپس نهال. شرايط گلخانه اي كشت گرديدند

 به عرصه طبيعي از قبل تعيين شده ۱۳۷۶تاغ در بهار سال 
تگاه تحقيقات گياهان كويري بجستان در استان ايس(

الزم به ذكر است كه . منتقل و بازكاشت گرديدند) خراسان
دست آمده از تعداد چهل توده بذري، در قالب  ههاي ب نهال
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 ٣    ١٣٨٣، سال ١، شماره ٥٧مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 ۶هاي كامل تصادفي با سه بلوك و  طرح آزمايشي بلوك
هاي  تكرار در هر بلوك كشت شده و پس از انجام مراقبت

ها، عمليات يادداشت برداري از پاييز  قرار نهالاوليه و است
 ثبت شده هاي ويژگياهم صفات و .  آغاز گرديد۱۳۷۷سال 

هاي آزمايش مشتمل بر ارتفاع گياه، تاج پوشش،  طي سال
اندازه (ارتفاع محل انشعاب، تعداد انشعاب، و محيط تنه 

سطح تاج پوشش از . بودند) گيري قطر تنه بوسيله كوليس
در راستاي آناليز . طر اول و دوم محاسبه گرديدميانگين ق

نتايج طرح، داده هاي حاصله از انجام آزمايش طي بهار 
 مورد SAS با استفاده از نرم افزار آماري ۱۳۷۷‐۸۰سال 

روش  هتجزيه و تحليل قرار گرفت و نهايتاً ميانگين ها ب
الزم به ذكر است . دانكن مورد مقايسه و ارزيابي قرار گرفتند

 ميانگين برخي پارامترهاي جوي باستناد آمار ايستگاه كه
 .باشد  مي)۱(سينوپتيك گناباد به شرح جدول 

 

   نتايج
هاي كامل تصـادفي     طرح آزمايشي مورد بررسي، طرح بلوك     

توده هاي مختلـف تـاغ جمـع آوري         ( تيمار   ۴۰ بلوك و  ۳با  
بود )  تكرار در هر بلوك    ۶شده از سراسر كشور و از هر توده         

پس از اجرا و اندازه گيري پارامترهـاي مختلـف، توسـط            كه  
 سـال بــه  ۴  بـراي  Minitab و SASنـرم افزارهـاي آمــاري   

صورت كلي و جداگانه آنـاليز واريـانس انجـام شـد و نهايتـاً         
مقايسه ميانگين دانكن براي هر پارامتر بين هرسـال و كـل            

هاي مـورد مطالعـه انجـام گرفـت كـه نتـايج آن طـي                 سال
 .ختلف به اين شرح استهاي م سال

 نتايج نشان داد كه اختالف معني داري بـين          ‐۷۷سال  
هـا وجـود     ارتفاع و تاج پوشش ژنوتيپ  هاي  ويژگيهر يك از    

مقايسه ميانگين ها نشان داد كـه ميـانگين ارتفـاع در            . دارد
باشد و ميانگين ارتفاع در       از همه باالتر مي    ۳ژنوتيپ شماره   

 تـاج   قـدار بيشـترين م  . تر بـود   سانتيم ۳۳/۳۵ برابر   ۷۷سال  
ميـانگين  .  بـود ۳ و ۳۶هاي شماره   پوشش مربوط به ژنوتيپ   

 سانتيمتر مربـع انـدازه      ۸۸/۳۵ برابر   ۷۷تاج پوشش در سال     
هاي دو پارامتر ارتفاع و  با مقايسه دقيق ميانگين  . گيري  شد  

 بـاالتر از  ۴ و ۹، ۱،  ۳۶،  ۳هـاي شـماره      تاج پوشش، ژنوتيپ  
 .ار گرفتندها قر ساير ژنوتيپ
ــال  ــك از   ‐۷۸س ــر ي ــين ه ــه ب ــان داد ك ــايج نش  نت

 نيـز   ۷۸ها در سـال       ارتفاع و تاج پوشش ژنوتيپ     هاي  ويژگي
هـاي   ژنوتيـپ . وجود دارد  ) α=درصد۱(اختالف معني داري    

 ارتفـاع را دارنـد و ميـانگين         قـدار  باالترين م  ۳ و   ۳۶شماره  
ن بيشـتري .  سانتيمتر اسـت   ۴۴/۵۲  برابر    ۷۸ارتفاع در سال    

.  اسـت  ۳۶ و   ۷،  ۱،  ۹هـاي    تاج پوشش مربـوط بـه ژنوتيـپ       
 سـانتيمتر مربـع     ۸۵/۵۴ برابر   ۷۸ميانگين تاج پوشش سال     

هـاي    نشـان داد كـه ژنوتيـپ       ۷۸هاي سال    آناليز داده . است
 از نظر پارامترهاي تـاج پوشـش و ارتفـاع در            ۷ و   ۳۶شماره  

سطح باالتري قرار داشـته و اخـتالف معنـي داري بـا سـاير               
 . ها نشان دادند يپژنوت

 ۷۹هـا در سـال        ارتفاع و تاج پوشش ژنوتيپ     ‐۷۹سال  
بزرگتـرين ارتفـاع    . داشـتند  )  α%=۱(اختالف معنـي داري     

ميـانگين  . باشـد   مـي ۶ و ۲۱هـاي شـماره    مربوط به ژنوتيپ  
ــال  ــاع در س ــزان ۷۹ارتف ــه مي ــانتيمتر اســت۹۲/۷۸ ب .  س

ره همچنين بيشترين تاج پوشش مربوط به تيمارهـاي شـما         
 برابـر   ۷۹ميانگين تاج پوشـش در سـال        . باشد  مي ۳۴ و   ۳۰
 ۳۵طور كلي ژنوتيپ شماره      هب.  سانتيمتر مربع است   ۷۷/۷۳

با  ) α%=۱(از نظر تاج پوشش و ارتفاع، اختالف معني داري          
 محيط تنه، ارتفاع محل     هاي  ويژگي. ها داشتند  ديگر ژنوتيپ 

خـتالف  هـاي مختلـف ا     انشعاب و تعداد انشعاب در ژنوتيـپ      
هـاي   معني دار داشتند و بزرگترين محيط تنـه در ژنوتيـپ          

ميانگين محيط تنه در سال     .  ديده شد  ۲۱ و   ۳۶،  ۳۰شماره  
ــر ۷۹ ــود۵۴/۸ براب بزرگتــرين ارتفــاع محــل .   ســانتيمتر ب

ــر ۲۰انشــعاب در ژنوتيــپ شــماره  ــانگين آن براب  ۲/۳ و مي
هـاي مختلـف، بيشـترين       در مقايسه ژنوتيـپ   . سانتيمتر بود 

 . بود۳۰ و ۲، ۱۱، ۱هاي شماره  نشعاب مربوط به ژنوتيپا
 نشـان داد كـه اخـتالف        ۸۰ نتـايج در سـال       ‐۸۰سال  

 مــورد مطالعــه هــاي ويژگــيدر  ) α=درصــد۱(معنــي داري 
ارتفاع، تاج پوشش، محيط تنه، ارتفاع محل انشعاب و تعداد          

تـرين   بزرگ. هاي مختلف وجود دارد    انشعاب در بين ژنوتيپ   
ــاع در  ــپارتف ــاي شــماره  ژنوتي .  مشــاهده شــد۳۰ و ۱۸ه
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  ....هاي مختلف تاغسي خصوصيات ژنوتيپ                                                       برر ۴

ميـانگين تـاج    .  متر بـود    سانتي ۷۸/۸۶ميانگين ارتفاع برابر    
ترين تاج پوشـش      سانتيمتر مربع و بزرگ    ۷/۹۹پوشش برابر   

.  مربـوط اسـت    ۱۷ و   ۱۸،  ۲۲،  ۳۰هـاي شـماره      به ژنوتيـپ  
، ۴،  ۳۰هـاي شـماره      بيشترين محيط تنه مربوط به ژنوتيپ     

 سـانتيمتر   ۶/۹انگين محيط تنه معـادل       بوده و مي   ۱۲ و   ۱۸
ــت ــه    . اس ــوط ب ــعاب مرب ــداد انش ــترين تع ــين بيش همچن
 بوده و ميانگين تعـداد      ۳۲ و   ۳۰،  ۴،  ۱۸هاي شماره    ژنوتيپ

 نشـان داد    ۸۰نتايج سال   . متر است   سانتي ۳/۲انشعاب برابر   
 بـراي پارامترهـاي مـورد       ۳۰ و   ۱۸هـاي شـماره      كه ژنوتيپ 

ها  با ديگر ژنوتيپ   ) α=درصد۱(بررسي اختالف  معني داري      
 .دارند
 

 بحث و نتيجه گيري
دهـد كـه در       نشان مـي   ۷۷‐۸۰هاي   به طور كلي نتايج سال    

هـاي مختلـف      ارتفـاع در ژنوتيـپ     قـدار محل مورد بررسي م   
، ۳هـاي شـماره    ژنوتيپ. داري با يكديگر دارند اختالف معني 

در . انـد  ترين ارتفاع را داشـته  ها بزرگ   طي اين سال ۴ و   ۱۸
هـاي    تـاج پوشـش نيـز در ژنوتيـپ         قدار م ۷۷‐۸۰هاي   سال

بزرگترين تـاج پوشـش در      . داري دارند  مختلف تفاوت معني  
محـيط تنـه در     .  قـرار دارد   ۳ و   ۱،  ۳۰هـاي شـماره      ژنوتيپ
 ۲۱ و   ۱۸،  ۳۰،  ۲۳هاي شماره     در ژنوتيپ  ۷۹‐۸۰هاي   سال

ارتفاع محل انشعاب در    .  برخوردار هستند  قداراز بيشترين م  
 ۴ و   ۱۸،  ۲۲،  ۳۰هـاي شـماره       در ژنوتيپ  ۷۹‐۸۰هاي   سال

تعـداد انشـعاب نيـز در       . اسـت هـاي ديگـر      بيشتر از ژنوتيپ  
 ۲۱ و   ۱۷،  ۱۸،  ۳۰هاي شماره     در ژنوتيپ  ۷۹‐۸۰هاي   سال

 را داشتند و اين در حالي بود كه طـي ايـن             قداربيشترين م 
مدت در منطقه جنوب خراسان بـه ويـژه حـوزه شهرسـتان             

ـ      ) ۱ول  جد(گناباد . رو بـوده اسـت     هبا پديـده خشكسـالي روب
 ۱۸هـاي شـماره      دهـد ژنوتيـپ    همانگونه كه نتايج نشان مي    

ر بيشـت در  ) توده بذري سمنان   (۳۰و  ) توده بذري سيستان  (
 مورد مطالعه از ميانگين بااليي برخوردار بـوده و          هاي  ويژگي

دهنـد   هـا نشـان مـي    اختالف معني داري بـا ديگـر ژنوتيـپ     
 ) .۲، جدول ۲و  ۱نمودار (

ها نشان داده است كه به طور عمومي         مطالعات و بررسي  
در شرايط رويشگاهي و اقليمي منطقه مورد بررسـي، گونـه           

داراي رشد نسبتاً سريع بوده )  سال۱‐۵(تاغ در سنين اوليه    
 سال، رشـد متوسـطي      ۱۰‐۱۵و از آن پس در فاصله سنين        

ود، بـه   شـ  داشته، سپس به تـدريج از رشـد آن كاسـته مـي            
 سـال تقريبـاً بـا توقـف         ۱۵‐۲۰طوريكه در سنين بيشتر از      

گردد كه اين سنين بسته به گونه و رويشگاه    رو مي  هرشد روب 
اماني و پرويزي گـزارش نمودنـد كـه         ). ۱(باشد   متفاوت مي 

رسد، اما بـه      متر مي  ۶ارتفاع پايه هاي تاغ حداكثر به حدود        
هاي تـاغ در     ايهقطر پ . باشد  متر مي  ۳‐۵طور متوسط حدود    

تـك  (هاي كامالً مناسب و پايـه تنهـا          محل يقه در رويشگاه   
طور  ه سانتيمتر نيز برسد، اما ب     ۲۵تواند به بيشتر از      مي) پايه

 ).۱( شود تر ميم سانتي۸‐۱۰متوسط حدود 
هــاي  بررســي پــراكنش ارتفــاع و تــاج پوشــش ژنوتيــپ

دهد كـه بـين تـاج         نشان مي  ۷۷‐۸۰هاي   مختلف طي سال  
هـا يـك رابطـه خطـي وجـود دارد        و ارتفاع ژنوتيـپ   پوشش

مطالعـات قبلـي نبـز وجـود رابطـه          ). ۳ و جـدول     ۳نمودار  (
خطي بين وزن سرپاي درختچه، قطر متوسط تاج پوشش و          

در بررسـي   ) ۱۹۹۴(ارزانـي   ). ۲(كنـد    ارتفاع آن را تاييد مي    
ارتباط بين شاخ و برگ، پوشش تاجي و توليـد گياهـان در              

يمـه خشـك نشـان داده اسـت كـه بـين             مناطق خشك و ن   
ــاجي و توليــد، ارتبــاط معنــي داري وجــود دارد            پوشــش ت

و پوشش تاجي شاخص مناسـب       ) α=درصد۵ و   α=درصد۱(
و اين ارتباط در زمانهـا      . آيد براي برآورد توليد به حساب مي     

بـا اتكـا بـه نتـايج        ). ۶(و شرايط فصلي مختلف پايدار است       
 وجـود رابطـه بـين صـفات انـدازه            و يادشـده پژوهش هاي     

گيري شده و توليد در درختان جنگلي، در برآورد موجودي          
) توده بذري سيسـتان    (۱۸هاي شماره    توان ژنوتيپ  سرپا مي 

را كه از برتري خاصي برخـوردار       ) توده بذري سمنان   (۳۰و  
ر بـر روي سـاير      تـ  هـاي جـامع    هستند، پس از انجام بررسي    

هـاي زنـده غيرزنـده       ت به تـنش    از جمله مقاوم   هايي  ويژگي
 .جهت اصالح و توسعه تاغزارها توصيه نمود
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  ميانگين پارامترهاي جوي طي سالهاي اجراي طرح در ايستگاه گناباد‐ ۱جدول 

 )درصد(رطوبت نسبي  )ميليمتر(تبخير و تعرق  )ميليمتر(بارندگي  سال رديف

۱ ۱۳۷۶ ۲۲۰ ۵/۲۷۲۹ ۳/۴۴ 

۲ ۱۳۷۷ ۲۵۵ ۴/۲۹۳۶ ۳۳/۴۰ 

۳ ۱۳۷۸ ۳/۶۷ ۳/۲۵۹۰ ۵۸/۳۷ 

۴ ۱۳۷۹ ۵/۸۸ ۹/۲۶۹۶ ۴۵/۳۳ 

۵ ۱۳۸۰ ۵/۶۹ ۵/۲۹۴۲ ۳۶ 
 

 
 ۷۷‐۸۰هاي مختلف طي سالهاي   پارامترهاي پراكندگي مربوط به صفات اندازه گيري شده در ژنوتيپ‐۲جدول 

 منبع تغييرات تعداد ميانگين انحراف از معيار مجموع مربعات حداقل حداكثر

 تاج پوشش ۴۰ ۲۸۸۶۳/۶۲ ۳۶۵۹۵/۱۹ ۲۴۹۲ ۲۷۶۰۰/۲۲ ۱۰۰۰۰/۹۰

 ارتفاع ۴۰ ۵۵۲۵۰/۶۰ ۰۷۸۲۳/۱۶ ۲۴۲۲ ۱۵۷۰۰/۳۰ ۰۵۷۰۰/۸۵

 محيط تنه ۴۰ ۳۳۴۰۰/۷۸ ۶۹۱۶۵/۲۳ ۳۱۳۳ ۶۰۰۰/۳۶ ۹۲۰۰۰/۱۱۲

 ارتفاع محل انشعاب ۴۰ ۰۶۴۰۰/۸۳ ۰۵۳۳۴/۲۶ ۳۳۲۳ ۶۸۰۰۰/۳۸ ۷۵۰۰۰/۱۲۷

 تعداد انشعاب ۴۰ ۷۲۷۰۰/۸۱ ۵۳۷۳۳/۲۶ ۳۲۶۹ ۴۸۰۰۰/۳۹ ۰۳۰۰۰/۱۳۱

 
 

 ۷۷‐۸۰هاي مختلف طي سالهاي   تعيين ضرايب همبستگي بين صفات اندازه گيري شده در ژنوتيپ‐۳جدول 

 تاج پوشش ارتفاع محيط تنه ارتفاع محل انشعاب تعداد انشعاب

۹۱۴۹/۰ 

*** 

۹۷۴۶۵/۰ 

*** 

۹۰۷۳۹/۰ 

*** 

۹۲۹۸۳/۰ 

*** 

۰۰۰۰۰/۱ 

۹۳۷۱۱/۰ 

*** 

۹۴۳۴۱/۰ 

*** 

۹۸۳۵۳/۰ 

*** 

۰۰۰۰۰/۱  

۹۴۱۴۹/۰ 

*** 

۹۴۶۲۵/۰ 

*** 

۰۰۰۰۰/۱   

۹۸۸۴۰/۰ 

*** 

۰۰۰۰۰/۱    

۰۰۰۰۰/۱     
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  ....هاي مختلف تاغسي خصوصيات ژنوتيپ                                                       برر ۶

وسيله از مركـز تحقيقـات منـابع طبيعـي و امـور دام              ن اي  هب
و ايسـتگاه تحقيقـات     ) تامين كننده اعتبـار طـرح     (خراسان  

و كليـه  ) محل اجراي طـرح (منابع طبيعي و امور دام گناباد      
كــه بــه نحــوي در انجــام ايــن تحقيــق همكــاري  كــارانيهم

همچنـين از موسسـه تحقيقـات       . شـود  اند تشكر مـي    داشته
جنگلها و مراتع كشور و به ويژه آقاي دكتر حسين ميرزايـي        

 .شود ندوشن جهت تامين بذور و خدمات علمي قدرداني مي
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 ۷۷‐۸۰هاي  الهاي مختلف طي س پوشش در ژنوتيپ  تغييرات ارتفاع و تاج‐۱شكل 
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  ....هاي مختلف تاغسي خصوصيات ژنوتيپ                                                       برر ۸

 ٧٩‐٨٠هاي  هاي مختلف طي سال  تغييرات محيط تنه، تعداد انشعاب و ارتفاع محل انشعاب در ژنوتيپ‐٢شكل 
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 ٧٧‐٨٠هاي  هاي مختلف طي سال پوشش در ژنوتيپ همبستگي پارامترهاي ارتفاع و تاج‐٣شكل 
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  ....هاي مختلف تاغسي خصوصيات ژنوتيپ                                                       برر ۱۰
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An Investigation of Saxaoul (Haloxylon spp) for Improvement 
and Development of Saxaoul Lands 

 
 

Safarnejad1, A. and M.T. Kashki 2 
 

Abstract 
Desert eonstitutes the biggest bioclimatic area in the world. Saxaoul (Haloxylon spp) is one of the most 
important stabilizers of sand dunes used in for biological combating of desertification. For improving and 
development of Saxaoul lands, this research was carried out in Bajestan Desert Plants Research Station 
(Khorasan) during 1998-2001. 
The results indicated that, there is a significance difference between genotypes for height and cover 
characteristics. Higher heights were observed in genotypes number 3, 18 and 4 respectively. The most cover 
was observed in genotypes number 30, 1 and 3. The biggest trunk perimeter belonaed to genotypes number 23, 
30, 18 and 21. The most branch height was characteristic of genotypes number 30, 22, 18 and 4 as compared 
with other genotypes. Branch number in genotype 30, 18, 17 and 21 was more than in other genotypes. In 
general,, genotypes number 18 (Sistan) and 30 (Semnan) were the most prominent for most characters. 
However, additional study is necessary for other characters before introducing any genotype for release. 

 
Key words : Saxaoul, Haloxylon, Desert , Desertification, Breeding 
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