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 چکیده
از آوری شده جمعهای بومي با استفاده از توده آزمایشي تاغ طرحصفات از برخي  عمومي در پذیریوراثت منظور بررسيبه      

تکرار در ایستگاه تحقيقاتي شهيد  3کامل تصادفي با  هایتوده بومي در قالب طرح بلوک 38تعداد  .انجام شدکشور ختلف استانهای م
طول  ،1شامل طول ساقه اصلي، قطر یقه، تعداد پنجه، طول ساقه فرعيصفت  هفتو طي سه سال تعداد  زنده روح کرمان کاشته شد

واریانس مورد تجزیه آوری شده جمعهای داده شدند.بررسي ها بر روی درختچه تاج پوششو کوچك قطر بزرگ  و 8ساقه فرعي
×  ژنوتيپاثر متقابل . (>p%1دار بود )معنيها و سالها ژنوتيپتمامي صفات اختالف بين ميانگين برای  .مرکب قرار گرفتندساده و 

 پذیریوراثت .باشدهای مختلف ميها در سالتفاوت ژنوتيپم هایاثرکه بيانگر دار بود پنجه برای سایر صفات معني بجز تعدادسال 
 25 تا 57ساده در دامنه پذیری بر مبنای تجزیه اثتورها انجام شد که مقدار پژنوتيو تجزیه مرکب صفات بر مبنای تجزیه ساده 

در تجزیه مرکب پذیری راثتومقدار دهنده کاهش نشانکه  نددرصد قرار گرفت 44 تا 71درصد و در تجزیه مرکب در دامنه بين 
ترتيب تعداد پنجه به و صفات طول ساقه اصلي ،در هر دو روش .استسال متقابل ژنوتيپ در  اتاثرباشد که این امر به دليل مي

ن بيبا توجه به تنوع ژنتيکي زیاد در  .شتندرا داژنتيکي و فنوتيپي یب تغييرات اضرو عمومي پذیری توارثدرصد کمترین و  بيشترین
 .انتخاب نمودزدایي های بيابانایجاد بادشکن در طرح را برایهای مناسب توان پایهمي ،های تاغ مورد مطالعهژنوتيپ

 
 زدایيهای بومي، تاغ، صفات ظاهری، بيابان: تودهکلیدی هایواژه

 

 مقدمه
فنوتيپ هر گياه ترکيبي از عوامل ژنتيکي و محيطي      
رات ژنتيکي با استفاده از بررسي تغييرو ازاین .است

پذیری برای اثربخشي پارامترهای مناسب ژنتيکي و وراثت
پذیری درجه وراثت .ستضروری حيهای اصالبيشتر برنامه

نماید. گيری ميانتقال صفات یك گياه به فرزندانش را اندازه
تواند برای آگاهي از تأثير ميزان پذیری ميبرآورد وراثت

ي و نيز برآورد ميزان بازده ژنتيکي در عوامل ژنتيکي و محيط
پذیری به مقدار تنوع ميزان وراثت کار رود.یك جمعيت به

محيطي و نوع صفت بستگي  هایاثرژنتيکي موجود، ميزان 
ح ارقام گياهي برای صفات مورد الانتخاب و اصالبته  د.دار

 ,Mirdrikvand)است تي روبرو بوده النظر همواره با مشک

ن اینکه یك صفت با تعداد کمي ژن اصلي و دانست .(2016
شود دارای اهميت یا تعداد زیادی ژن فرعي کنترل مي
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تواند به انتخاب را مي راهبردبسياری است، چون این امر 
تعداد عوامل ژنتيکي در حال تفرق که  .محقق نشان دهد

دارای  گيرندقرار ميبوسيله ژنتيك کمي مورد شناسایي 
شند. در این مرحله تعداد عوامل مؤثر در بااهميت باالیي مي

شوند که لزوماً با تعداد متفاوت حال تفرق برآورد مي
باشند. به این دليل از تعداد عوامل های ژني، مشابه نميمکان

et al., Niazian ) مؤثر به جای تعداد ژن باید استفاده شود

ميليون  34های موجود حدود براساس گزارش .(2014
راضي نواحي مرکزی، جنوبي و شرقي کشور ما را هکتار از ا

 et Mirhoseini)دهد مناطق بياباني و کویری تشکيل مي

2007 al.,). های جلوگيری از گسترش یکي از راه
تثبيت  ،های روان در ایرانهای بياباني دارای شنعرصه

های گياهي سازگار است بيولوژیکي آنها با استفاده از گونه
(, 2003l.et aMokhtary  .) کشت تـاغ در منـاطق بيابـاني

کند ایفا مي خاک نقـش شـگرفي در ترسيب کربن آليایران 
2015) et al., Karimi(. در ي یبسزاهای تاغ نقش درختچه

امر مبارزه با گسترش بيابان دارند و برای مبارزه بيولوژیك 
 ای مورد استفاده قرارطور گستردههبي یزابيابانبا پدیده 

وه بر التاغ، عاشکوب ط ایجاد شده در زیر یشرا .اندرفتهگ
ساله و بهبود رشد خود گياه تاغ، رشد گياهان مختلف یک

در زیر اشکوب این گياه به دنبال داشته است. به را چندساله 
حاصلخيز  زیر اشکوب، يت محيطن دليل، از نظر زیسهمي

 ارو مهي یزابيابان هایاثرزیر گياهان تاغ، باعث کاهش 
 شودهای روان ميکردن هر چه بهتر حرکت شن

, 2017)et al.Zeraati  -(Shayesteh.  بنابراین استفاده از
 زایي امری ضروری وتثبيت شن و مهار بيابان برایتاغ 

نسبت به  کهگياهي است تاغ . رسدبه نظر مي ناپذیراجتناب
و های روان در امر مبارزه با ماسهکه های گياهي بقيه گونه

د موفقيت بيشتری در نگيرتثبيت آنها مورد استفاده قرار مي
 .داردای های ماسهکنترل تپه
 از تيره اسفناجيان( Haloxylon sp.) تاغ گياه

Chenopodiaceae های مختلفي که از ين گونهبدر  باشد.مي
سه یران نام برده شده است وجود ا رد Haloxylonجنس 
 H. ammodendron و H. aphylom ،mH. persicuگونه 

در برخي منابع  .) et al.,Mirhoseini 2007( قطعيت دارد
در  ،شونددر مهرماه ظاهر مي ی این گياههاذکر شده که گل

ها در فروردین ماه دهي است و گلصورتي که این شروع بذر
  .et al. (Tokasi, 7200( اندتلقيح گردیده ظاهر شده و
( در تحقيقي نشان 2228ندوشن و همکاران )ميرزایي

 هایرویشگاه ميان و درون در وسيعي نسبتاًتنوع که دادند 

 و کمي ارتقای در تواندمي که دارد وجود تاغ سياه مختلف
اساسي های تفاوت. تفاده قرار گيرداس مورد گونه این کيفي

درخت،  ارتفاع جملهصفات رویشي ازکه از نظر ميانگين 
های مورد مطالعه مشاهده گاهویشر بين در تنه قطر و تاج قطر

های موجود که با وجود رویشگاه دارداز این  حکایتگردید 
توان به نحوی در بذرگيری و توليد نهال تاغ این گونه مي

های حاصل دارای سرعت رشد ریزی نمود که نهالبرنامه
 .ندشورویشي بسيار خوبي بوده و به نحو بهتری مستقر 

بررسي تنوع ژنتيکي در  (2278)پورميداني و همکاران 
های سالدر ها جزیه مرکب دادهتدر  قم در شرایطتاغ سياه

ها، صفات ارتفاع درختچهبرای را داری مختلف تنوع معني
قطرهای بزرگ و کوچك تاج  و هاشادابي نهال ،قطر یقه
  et al.,.(Pormeidani (2005 گزارش نمودندپوشش 
در  (8225ران )همکا تحقيق دیگری ميرحسيني و در

ی عمومي صفات مورفولوژیکي پذیروراثترابطه با بررسي 
نشان  (Haloxylon aphyllum) تاغهای مختلف سياهژنوتيپ

صفات در حد متوسط  بيشترپذیری ميزان وراثتدادند که 
تجزیه مرکب پذیری عمومي صفات بر مبنای بود. وراثت

موارد  يشتربچند ساله نيز محاسبه گردید که در  یهاداده
پذیری ساليانه صفات بودند. ميزان بزرگتر از مقدار وراثت

(، 13/2ها )برای صفات ارتفاع درختچهآنها پذیری وراثت
باال  اًنسبت( 21/2آلودگي به پسيل ) و (21/2تاج پوشش )

 et al.,Mirhoseini ) ( پایين بود11/2ولي برای قطر یقه )

2007.) 
و امل اقليمي بر روی تاغ عو هایاثر در مورد يمطالعات
زدایي و مقابله با های گياهي که با اهداف بيابانسایر گونه

توان به که مي شدههای شن و شرایط کم باراني انجام طوفان
ثير أتTobe  (8222 ) .اشاره کردزیر شرح برخي از آنها به
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رشد دو گونه گياه بياباني زني بذر و بر جوانه NaCl)(نمك 
 .را مطرح کرد H. Persicum و endronH.ammodتاغ 

های نهالهر دو گونه در مرحله  داد کهایشان نشان نتایج 
کمتر به شوری  های جوانترنهالتر نسبت به مرحله بالغ

نتایج نشان  ،دو گونههای بالغ نهالدر مقایسه . دندسازگار ش
H  گونه نسبت به .ammodendron H داد که گونه

persicum بود تر حملبه شوری مت(. 2000et alTobe .) 
در تجدید تاغ هرس نمود که گزارش ( 1117)عربزاده 

ثر ؤمهای پژمرده و زرد سرسبزی و ميزان رشد تاغکاری
مختلفي بر ميزان رشد  هایاثرهای متفاوت آن بوده و شدت

 (.Arabzadeh, 1995) و سرسبزی دارد
Singh ( پاسخ فيزیولوژیکي بذر 1111و همکاران )اغ ت

در شرایط شوری مورد های هالوفيت را و برخي گونه
ر مقایسه بين چهار گونه د آناندادند. بررسي قرار 

 Haloxylon تاغ ،nummularia lindi Atriplexآتریپلکس 

recurvum ،Suaeda nudiflora  وSalsola barryosma  

(R&S) و مراحل اوليه  بذرهازني که جوانهکردند مشاهده
زنده حساس های غيرخيلي به شوری و استرس هارشد بوته

پيدا  با افزایش شوری تقليلها زني بذرجوانهو درصد  بودند
زني بذر را نشان داد که تاغ باالترین درصد جوانهنتایج کرد. 

 Salsola (3/48% )Suaeda( در مقایسه با 4/53%)
 Ajmalkan and) داشت( %47( و آتریپلکس ) 4/71%)

Irwin, 1996.) 
تواند در راستای اهداف پذیری ميدانستن وراثتالبته 

گيری تعداد زیادی شود و بجای اندازه استفادهاصالحي 
باال اکتفا نمود و  پذیریوراثتصفت به معدودی صفت با 

درواقع  در وقت و هزینه نمود.را جویي زیادی صرفه
ای از نتایج آینده برنامه اصالحي ما را پذیری زمينهوراثت

هدف از این مطالعه بررسي صفات ظاهری  ان خواهد داد.نش
عمومي  پذیریوراثتهای بومي و محاسبه تعدادی از توده

های برتر برای این صفات برای استفاده در انتخاب پایه
های بياباني کارهای اصالحي و یا گسترش آن در عرصه

 کشور است.
 

 هامواد و روش
های مختلف از استان آزمایش برایهای مورد نياز ژنوتيپ

های انتخاب . با توجه به اینکه استانشدتهيه  ازجمله کرمان
های طبيعي که تقریبا تمام رویشگاه هایي بودندشده استان

 از نظر آماری با توجه به جمعيت شد،این گياه را شامل مي
 که بود این بر فرض ،های مختلفهای تاغ در استاندرختچه

 کل برای خوبي نماینده شده انتخابهای ژنوتيپ این

 .باشند کشور در موجودتاغ  بومي هایژنوتيپ
آزمایش در ایستگاه تحقيقاتي شهيد زنده روح در مرکز  

تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي استان کرمان 
ژنوتيپ مورد  83 در مجموع انجام شد. 1324در سال 

تا  کيلوگرمي 3ی هاگلدان .(1)جدول  استفاده قرار گرفت
سانتيمتر مانده به لبه از خاک تهيه شده پر گردید و  7ارتفاع 

در ها مورد نظر در گلدان بذرهایاقدام به کاشت  بعد
ای در حدود یك با الیه بذرهاگردید و روی فروردین ماه 

بالفاصله  متر از خاک نرم )ماسه نرم( پوشيده شد وسانتي
با توجه به از دست رفتن سریع قوه  د.اقدام به آبياری گردی

بذر در هر گلدان  12-5بين  ،ناميه بذر تاغ و ریز بودن بذر
بذر سبز شده  12ها کمتر از گلدان بيشترکشت شد که در 

 12های سبز شده به حدود بعد از اینکه ارتفاع نهال بود.
کردن برای عمل تنك ماه بعد( 3)حدود  متر رسيدسانتي
های زیادی در آنها سبز شده بود انجام ه نهالهایي کگلدان

انتقال به  براینهال  7-4شد و سعي گردید در هر گلدان 
بنابراین یك مرحله از عمليات  .زمين اصلي باقي بماند

ها نهال  .شدکردن به بعد از انتقال به زمين اصلي موکول تنك
متر از  7سانتيمتر و با فواصل  72هایي به عمق در چاله

همراه با خاک اطراف آن از گلدان  و کاشته شدهدیگر یک
بر اساس )ایجاد شده از قبل های خارج و در داخل چاله

این کار در تابستان )شهریورماه(  کشت شدند. (نقشه کاشت
 .انجام شد
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 اجرای آزمایش برایهای مورد استفاده لیست ژنوتیپ -1جدول 

 شماره ژنوتيپ نام ژنوتيپ  ره ژنوتيپشما نام ژنوتيپ  شماره ژنوتيپ نام ژنوتيپ

 1  1یزد  18 8سيستان  83 4کرمان

 8 4یزد  13 4سيستان  84 7کرمان

 3 7یزد  14 7سيستان  87 11کرمان

 4 4یزد  17 4سيستان  84 18کرمان

 7 5یزد  14 5قم  85 13کرمان

 4 2یزد  15 4قم  82 14کرمان

 5 1یزد  12 2قم  81 17کرمان

 2 12یزد  11 8یزد  23 14کرمان

 1 4سمنان  82 1کرمان  31 15کرمان

 12 3سمنان  81 8کرمان  38 12کرمان

 11 1سيستان  88 3کرمان  - -

 

 هایبلوک طرح آزمایش این برای استفاده مورد طرح

 هر .بود تکرار سه و تيمار 38با  )RCBD (تصادفي کامل

 آزمایشي پالت هر و ودب آزمایشي پالت 38 دارای تکرار

 7یکدیگر  از هاردیف فاصله ،گياه عددی 4 ردیف یك شامل
 در متر 7یکدیگر  از هاردیف روینيز  هابوته فاصله و متر
 تکرار هر در تيمار یك به پالت هر اختصاص د.ش گرفته نظر

 3طي بردارییادداشت عمليات. انجام گردید تصادفي طورهب
 . شد انجام سال

برداری پس از اتمام دوره سال کار یادداشت در هر
 هر از اصلي شاخه رویشي در اوایل آبانماه انجام شد. طول

 سه طول ميانگينعي فر شاخه طول متر،سانتي حسب بر بوته

، قطر بزرگ و مترسانتي حسب بر بوته هر از فرعي شاخه
بر  قطر یقه تيمتر وقطر کوچك تاج پوشش برحسب سان

 .گردید دداشتیا گيری وحسب ميليمتر با کوليس اندازه
برآورد اجزاء واریانس  ،مرکب تجزیه انجام از پس
ژنوتيپي و محيطي بر اساس اميد ریاضي ميانگين  فنوتيپي،

های خرد شده کرتمربعات حاصل از تجزیه واریانس طرح 
 SPSS و CMSTAT آماریافزارهای توسط نرمدر زمان 

 وتحليل قرار گرفت.مورد آناليز و تجزیه
ها( و اميد تيمارها )ژنوتيپ تصادفي اثر به توجه با

 دشریاضي مربوطه واریانس ژنوتيپي و فنوتيپي محاسبه 
 Darvishi Zeidabadi, 1998)(.  اميدهای فرمول تخمين

 آمده است.( 8) در جدولصفات ميانگين مربعات ریاضي 
عمومي  پذیریوراثتپس از برآورد اجزاء واریانس مقدار 

 .شده ب( محاس1صفات با استفاده از فرمول )
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 و امیدهای ریاضیدو سال  مرکب و برآورد اجزاء واریانس در طولاجزای جدول تجزیه واریانس  -2 جدول

 هااميد ریاضي ميانگين مربعات کلون درجه آزادی منابع تغييرات

1g ژنوتيپ
 

2222

GGYGRe ryry  
 

r تکرار 1 
222

rGre rygy  
 

)1)(1( (aتکرار )اشتباه × ژنوتيپ   rg
 

22

GRe y 
 

)1( سال   y
 

222

yGye rfr  
 

)1)(1( سال× ژنوتيپ   yg
 

22

GYe r 
 

))1)(1)( ( bتکرار )اشتباه × سال × ژنوتيپ   yrg  e

2

  
              ygr  دهند.را نشان مي داد تکرارترتيب تعداد سال، تعداد ژنوتيپ و تعبه: ,,

 
b( پذیری عموميبرآورد وراثت

2(h  سال 3حاصل از تجزیه مرکب در طول 

                                                (1فرمول )

ryry

h
eGYGR

G

G

P

G

b 222

2

2

2

2

2












 

2

G 
 واریانس ژنتيکي  =

2

e
 

  واریانس اشتباه )محيطي(  =

 P

2

 

 واریانس فنوتيپي  =

2

GR    و
2

GB =  بهترتيب اجزاء واریانس حاصل از اثرهای متقابل ژنوتيپ× تکرار و ژنوتيپ× سال 
 

 صفات مورد بررسیسال  3های مرکب دادهنتایج تجزیه واریانس  -3جدول 

 منبع تغيير
s.o.v 

 درجه

 آزادی

 هخاشطول 

 اصلي 

 قطر 

  یقه

 تعداد

 پنجه

  طول شاخه

 1 فرعي

 طول شاخه

 8فرعي  

 قطربزرگ

 تاج پوشش 

 قطرکوچك 

 تاج پوشش

 2/1221** 2/1811** 1/244** 1/182** 18/1** 24/188** 8/428** 31 ژنوتيپ

 8/117** 4/8153** 4/1518 4/225** 48/2 1/143* 4/177* 8 تکرار

 22/324 42/278 12/332 52/335 12/2 27/42 8/481 48 1یخطا

 22743** 18325** 72315** 8/42432** 11/32** 4/5841** 5/47484** 8 سال

 ns 82/2  *7/142 **12/172 **2/825 *2/121 72/83** 1/825* 48 ژنوتيپ در سال

 42/117 42/142 12/24 12/128 31/2 44/18 22/124 182 8یخطا

        825 کل

 دارمعنيو غير %1دار در سطح ني، مع%7دار در سطح معني: nsو  *، **
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 نتایج 
در تمامي صفات اختالف بين ميانگين تيمارها در      

همچنين اثر سال نيز طي سه  دار بود.معني %1سطح احتمال 
سال × دار بود. اثر متقابل ژنوتيپ سال مورد بررسي، معني

 دار بودجز برای صفت تعداد پنجه برای سایر صفات معنيبه
 تصادفي مدل تحت واریانس تجزیه که آنجا از(. 3ل )جدو
 آزمایش این در مطالعه موردهای ژنوتيپ عدادت و شد انجام

با محاسبه رو بودند؛ ازاین بزرگتر جامعه یك نماینده واقع در
ژنوتيپ، ژنوتيپ در تکرار و ژنوتيپ در  ریاضي اميدهای
 هارهریك از اث ژنتيکي واریانسی آزمایش خطاسال و 

بر مبنای تجزیه  عمومي پذیریوراثت درنتيجه ،محاسبه شد
نتایج نشان داد که طوریبه. گردید محاسبهمرکب سه سال 

درصد بود )جدول  44 تا 71پذیری عمومي بين که وراثت
4.) 

 
bیری عمومی )پذمحیطی و وراثت ، واریانسدر سال تکرار، ژنوتیپ در ژنوتیپ، ژنتیکیبرآورد اجزاء واریانس  -4جدول 

2h حاصل از )
 سال 3ها در طی ژنوتیپ تجزیه واریانس مرکب

 صفت
G

2 
 واریانس ژنوتیپی

GR
2 

 ژنوتيپ در تکرار واریانس

GY
2 

 ژنوتيپ در سال واریانس

e
2 

 محيطي انسیوار
b

2h 

 پذیری عموميوراثت

 44/2 22/124 43/33 45/127 24/127 طول شاخه اصلي

 72/2 44/18 44/3 42/1 12/5 قطر یقه 

 74/2 31/2 22/2 82/2 18/2 تعداد پنجه

 72/2 12/128 82/17 85/52 53/71 1 طول شاخه فرعي

 74/2 12/24 33/81 53/23 74/71 8 طول شاخه فرعي

 71/2 42/142 45/88 33/181 84/41 پوششقطر بزرگ تاج

 74/2 42/117 73/84 54/12 25/42 پوششقطر کوچك تاج

 

های کرتهای دادهبر مبنای ميانگين یه مرکب، عالوه بر تجز
و پارامترهای مختلف ژنتيکي شد انجام  نيز سال تجزیه ساده 3

نتایج نشان داده که ميزان  درج گردید. 7محاسبه و در جدول 
تجزیه  پذیری بر مبنای تجزیه واریانس ساده به مراتب ازوراثت

 پذیریتوراثميزان  بيشترینو  واریانس مرکب بيشتر بود
 پذیریوراثت ميزان کمترین و طول شاخه اصلي( برای 25/2)

 ميزان بودنبدست آمد. باال  برای تعداد پنجه( 57/2) عمومي
 صفت آن که ستا این دهندهنشان صفت یك پذیریوراثت

 بودنپائين. بعکس و شودمي کنترل کمتری ژن تعداد بااحتماالً 
 از بيشتری تعداد با صفت کنترل بيانگر ،پذیریوراثت ميزان

 .باشدمي هاژن
 واریانسها و محاسبه تجزیه ساده داده زه ااستفاد با

سایر پارامترهای ژنتيکي از قبيل  فنوتيپي واریانس و ژنوتيپي

شد.  محاسبه نيز فنوتيپي تنوع ریبض و ژنوتيپي تنوع ضریب
 ژنوتيپي تنوع یبضر به فنوتيپي تنوع ضریب نسبت همچنين
 کمتر هرچه نسبت این ميزان که است بدیهي. شد محاسبه

 بروز روی بر محيط هایاثر بودن کمتر دهندهنشان باشد
 ميزان به توجه با تواندمي نژادگربه و بوده نظر مورد صفت

 صفت انتخاب به بيشتری اطمينان با صفت پذیریوراثت
تعداد پاجوش  صفت قتحقي این در .نماید اقدام مناسب

و  (17/1) تغييرات ضریب نسبت بيشترین دارای)پنجه( 
 ضریب نسبتکمترین )ارتفاع گياه(  اصليشاخه  طولصفت 

 صفت ميزان تنوع در بنابراین. بود دارا را( 25/1) تغييرات
)طول شاخه  دوم صفت روی بر و بيشتر)تعداد پنجه(  اول

 شده محاسبه عمومي پذیریوراثت ميزان. بود کمتراصلي( 
 آمده( 7) جدول در پارامترها سایر با همراه صفت هر برای
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 جدول این در ژنوتيپي و فنوتيپي هایواریانس. است
 شده تبدیل هایداده رویساده بر  واریانس تجزیه براساس

 ژنوتيپي به فنوتيپي تغييرات یباضر نسبت. است شده انجام
 .دهدمي نشان صفت ظهور روی بررا  محيط هایاثر ميزان

 

 سایر پارامترهای ژنتیکی بر اساس تجزیه ساده  عمومی صفات و پذیریوراثتمقادیر واریانس ژنوتیپی، واریانس فنوتیپی،  -2 جدول
 سال  3های میانگین داده

g صفت
2 

 واریانس ژنوتيپي

p
2 

 واریانس فنوتيپي
CV.g%  

 ژنوتيپي 

CV.ph%  
 فنوتيپي

b
2h  

gcv پذیری عموميوراثت
pcv

.
 ميانگين .

 382/8 258/1 25/2 817/4 25/7 28133/2 2124/2 طول شاخه اصلي

 745/8 255/1 24/2 251/18 817/11 21444/2 2214/2 قطر یقه 

 141/1 173/1 57/2 822/11 58/1 24533/2 2374/2 تعداد پنجه

 544/1 221/1 24/2 453/5 24/4 21411/2 21433/2 1طول شاخه فرعي

 542/3 212/1 281/2 857/12 375/1 14233/2 183/2 8طول شاخه فرعي

 123/5 211/1 285/2 83/14 545/14 4444/2 348/1 قطر بزرگ تاج پوشش

 477/3 2254/1 24/2 1814/2 12/11 11544/2 145/2 قطرکوچك تاج پوشش

gcv
pcv

.
 ژنوتيپي تنوع ضریب به فنوتيپي تنوع ضریب نسبت= .

 

 بحث 
ها از نظر تمامي دار بودن اختالف بين ژنوتيپمعني    

صفات مختلف مورد بررسي بيانگر وجود تنوع زیاد و 
مطالعاتي  های بومي مورد بررسي است.گسترده بين ژنوتيپ

سي منظور برربه (1323) ندوشنتوسط پورميداني و ميرزایي
انجام های چند متغيره تنوع ژنتيکي تاغ با استفاده از روش

های که بر اساس آن تنوع ژنتيکي کافي در ميان ژنوتيپ شد
Pormeidani & Mirzaie-)گردید مشاهده مورد مطالعه

Nodushan 2004). 
ژنوتيپ در سال برای تعداد دار بودن اثر متقابل عدم معني

های ژنوتيپ دراین صفت  احتماليثبات بيانگر وجود پنجه 
های تغييرات آب و هوایي در سال ومورد بررسي است 

این های بومي تودهبر عملکرد این صفت در ثيری أتمختلف 
سال  ژنوتيپ دردار بودن اثر متقابل معني .استداشته ن گياه

 هاژنوتيپاثر محيط در بروز صفات مختلف در دهنده نشان
انجام شود بر مبنای چند سال  باشد و الزم است ارزیابيمي

2007) et al.,(Mirhoseini . 

عنوان توان ارتفاع گياه را بهبرای انتخاب ژنوتيپ برتر مي
 قابليت توارث باال مورد توجه قرار داد. یك صفت با

ها دهنده تنوع موجود بين ژنوتيپواریانس ژنوتيپي نشان
ثير أتباشد و جزئي از واریانس فنوتيپي است که تحت مي

 et al.,Mirhoseini ) تغييرات محيط قرار نگرفته است

 پذیریوراثتقابليت همچنين با توجه به باالبودن  (.2007
بودن نسبت ضریب تغييرات  و پایين قطر یقهعمومي صفات 

فنوتيپي به ضریب تغييرات ژنوتيپي این صفت بعد از صفت 
ت ارتفاع توان این صفت را نيز در کنار صفمي ،ارتفاع گياه

های ها و یا پایهعنوان صفت کمکي برای انتخاب تودهگياه به
زدایي مورد های بيابانبرتر برای تکثير و یا استفاده در برنامه

اصالح جوامع برای صفاتي که مقدار  توجه قرار داد.
پذیری آنها پایين است از طریق گزینش مستقيم وراثت

برای صفاتي که نتيجه است و بعکس گزینش دشوار و بي
بنابراین  باشد.پذیری باالیي هستند مفيد ميدارای وراثت
ای از نتایج مورد انتظار از تواند زمينهپذیری ميمقدار وراثت

ها را ژنوتيپهای جزئي ميان نظر از تفاوتگزینش، صرف
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اطالع از   et al.,.(Mirhoseini (2007نشان دهد 
امکان را به محقق دار این های مثبت و معنيهمبستگي

های مناسب را برای بهبود تاج پوشش دهد که ژنوتيپمي
 Pormeidani) دنمایکاربرد در برنامه اصالحي انتخاب  برای

2004 ,Nodushan-Mirzaie &).  با توجه به تنوع ژنتيکي
های توان پایههای تاغ مورد مطالعه ميزیاد در بين ژنوتيپ

زدایي های بيابانطرح ایجاد بادشکن در را برایمناسب 
 .انتخاب نمود
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Abstract 
     To investigate the broad-sense heritability of some Haloxylon traits, an experimental design 

was performed using native populations collected from different provinces of Iran. 32 native 

populations were planted based on a randomized complete block design with three replications 

in Shaheed Zendeh Ruh's research station in Kerman. During three years, seven traits including 

main stem length, collar diameter, number of tillers, sub-stem length1, sub-stem length2, the 

small and large diameter of the canopy on shrubs were examined. The data were assessed by 

simple and combined analysis of variance. For all traits, the difference between the mean of 

genotypes and years was significant (p<%1). The genotype× year interaction effect was 

significant for all other traits except the number of tillers, which indicates different effects of 

genotypes in different years. Heritability of traits was estimated based on simple and combined 

analysis of variances. The amount of heritability was ranged from 75 to 87% for simple analysis 

and 51 to 64% for combined analysis, which indicates a decrease in heritability in a combined 

analysis. This is due to the genotypes by the year interactions effects. In both methods, the main 

stem length and number of tillers had the highest and lowest broad-sense heritability and 

coefficients of genetic and phenotypic variation, respectively. Due to the high genetic diversity 

among the studied Haloxylon genotypes, it will be possible to select the best rootstocks for 

making windbreaks in desertification projects. 
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