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 چكيده
مي از آن با د، جنگلنباش جا كه مشكالت اقتصادي مهمترين عامل تخريب جنگلهاي زاگرس كاري در مناطق روستايي

منظور بررسي موفقيتبهدر اين راستا، اين تحقيق. هايي كه داراي ارزش اقتصادي هستند از اهميت فراواني برخوردار است گونه
به. گرديداستان كرمانشاه انجامدر)Prunus dulcis(ه بادام خوراكي كاري با گون جنگل ابتدا دوازده ژنوتيپ بادام خوراكي مقاوم

و خشكي از سطح استان كرمانشاه جمع و در خزانه كاشته شد، سرما و مورد مياناز سپسآوري آنها شش ژنوتيپ انتخاب
وش فاكتوريل بر پايه بلوكآزماي بررسيقالب آماري اين. آزمايش قرار گرفتند هاي كامل تصادفي با شش ژنوتيپ بادام خوراكي

ب سه روش كاشت بانكت هاللي، و روش معمولي ساله پس از پايان دورههر در اين بررسي.شدعنوان شاهد انجامهبانكت خطي
و قطر ماني، مقاومت به آفت، رويشي، متغيرهايي مانند درصد زنده كه دادآمده نشان نتايج بدست.ندگيري گرديد يقه اندازه ارتفاع

و زنده هاي كاشته ژنوتيپ ماني داري بين درصد زنده تفاوت معني ها در روش ماني ژنوتيپ شده در روشهاي مختلف وجود دارد
و بانكت خطي نسبت به روش معمولي  ي نتايج مربوط به تجزيه پايداري برا.)P<0.01(بيشتر است) شاهد(بانكت هاللي

و استقرار نهالها در روش كاشت بانكت هاللي از پايداري روشهاي مختلف كاشت در مدت آزمايش نشان داد كه زنده ماني
در ماني ژنوتيپ همچنين نتايج حاصل از تجزيه پايداري زنده.بيشتري برخوردار است ي مختلف كاشت نشان داد كه روشهاها

و استقرار ژنوتيپ زنده به ماني و گنداب عليا از پايداري بيشتري برخوردارند هاي مربوط . مناطق لوالن

.ماني، ارتفاع، قطر، آفت، بانكت، پايداري زنده: هاي كليدي واژه

 مقدمه
اجتماعي،-جا كه به علل گوناگون اقتصادي از آن

و و مرتعي در سهم عامل انساني در تخريب منابع جنگلي
بجنتي و آب خهه خاك و نيمهويژه در مناطق و شك خشك

دنبالبهشود، بايدمي مرطوب روز به روز بيشتر حتي نيمه
و نگهداري  و حفظ راهكاري بود كه مردم را به ايجاد

امروزه در نظر. ايدپوشش گياهي در اين مناطق ترغيب نم
و است با جنگل و درختچه كاري درختان هاي چندمنظوره

و ذخيره بكاربردن روشهاي جمع نزوالت سازي آوري
و و آب در امر حفاظت خاك، آب پوشش گياهي جوي

 در نهايت عالوه بر افزايش توليدبتوانتا ماشتگهمت 
و درآمد ، مشاركت مردم را در امر حفاظت ساكنانملي
و و خاك و ترغيب نمود آب .پوشش گياهي تشويق

و ايران رايج بودهزوكار بادام از ديربا كشت در دنيا
بكه طوريبه،است ترين عنوان يكي از قديميهايران

و زيستگاه بادا وحشي هايمكشورهاي توليدكننده بادام
ب. شناخته شده است ازهدرخت بادام عنوان يكي
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و  هاي گرما در ميان ميوه مقاومترين درختان به خشكي
ما با توجه به اين. شود مناطق معتدله شناخته مي كه كشور

و  و يكي از كشورهاي داراي آب هواي خشك بوده
، توسعه كشت ارقاماستكمبود آب در كشور مطرح 

در مختلف مي،مناطق مناسب بادام  باشد ضروري
و فضاي سبز در مناطقي).1377فر، تهراني( ايجاد جنگل
از با هر ميلي 600ميزان بارندگي ساالنه كمتر متر قبل از

كهچيز به آب نيازمند  و اين در حالي است حدود است
 است درصد از سطح كشور فاقد اين ميزان بارندگي 95

روشهايكه بدين ترتيب ضرورت دارد). 1352كوثر،(
هاي ذخيره هاي مقاوم به خشكي، راه آبياري، كشت گونه

و احتماالً مورد طور دقيقهبساير روشها آب در خاك
.دنمطالعه قرار گير

ا هاي مقاوم به خشكي از جمله راه گونه كشت ست هايي
و پراكنشيمناطقكه ايجاد جنگل را در  با بارندگي كم

مي نامناسب امكان هاي درختي چنين گونه كاشت. سازد پذير
. استبوده هاي خشك متداول هاست كه در سرزمين قرن

در بعضي از نقاط جنوبي ايران كه ميزان بارندگي ساالنه از
كند با اتخاذ روشهاي خاص متر تجاوز نمي ميلي 300

و توت راعي گونهز هاي مو، بادام، انجير، پسته، انار
ميهب ).1352كوثر،(دنشو صورت ديم كاشته

آن با ه ميزان بارندگي در اغلب دشتهاي ايرانك وجود
و بيشتركم است ولي مثل مناطق خشك دنيا در زمستانها

ميدر اوايل بهار كمي. بارد اين مناطق بارانهاي شديد
و براه افتادن پذيري سطح نفوذ خاك سبب ايجاد هرزآب

مي بنابراينشود، سيل مي توان با بكار بردن روشهاي فني
ب ميهبخشي از اين آب را كه شود صورت سيالب روان

و و در خاك ذخيره نمود و مهار كرده با كشت درختان
از نباتات مناسب مثل مو، بادام، انجير، پسته، انار و توت

و خاك استف بمنابع آب همچنين. عمل آوردهاده بيشتري
مي آب باراني كه مستقيماً كند براي توليد در خاك نفوذ

با بنابراين بايد. رسد نظر نمي محصوالت كشاورزي كافي به
استفاده از روشهاي فني آب باران را از بخشي از زمين به

ب حال گياههخاك محدوده كشت شده وارد كرد تا بتواند

ب از).1367خواه، سپاس(اشد كاشته شده مؤثر استفاده
صح حوضچه فلسطين رايهاي ذخيره نزوالت جوي در

به،متر ميلي90اشغالي با بارندگي ساليانه  بيشترين كمك را
 توليد محصول علوفه آتريپلكس نموده است 

)Anon., 1974(.
تحقيقي با عنواندر)1380(و همكاران برزگر قاضي

هاي درختي در شرايط برخي از گونه ارزيابي سازگاري
كهندبه اين نتيجه رسيد خشك تبريز، ديم در مناطق نيمه

و مالچ پالستيكي در ذخيره استفاده از بانكت هاي هاللي
و  ب استقراررطوبت و مرداني.دندارسزاييهنهالها نقش

در12در تحقيقي)1382( همكاران ژنوتيپ بادام را
هاي برترن با هدف معرفي ژنوتيپايستگاه ريخالن مريوا

درندداد از نظر مقاومت به خشكي مورد بررسي قرار ،
و رشد زنده ها از نظر درصد نهايت بين ژنوتيپ ماني

شكرچيان همچنين.شدمشاهده دار تفاوت معني،قطري
كاري چندمنظوره با استفاده طرح تحقيقاتي جنگل)1385(

و از گونه ه نزوالت آسماني در روشهاي ذخير هاي بادام
را حوضه اجرا نمود استان كرماندر آبخيز پيروئيه بافت

و ميان گونهكهشدكه در نهايت مشخص  هاي بادام
ماني روشهاي ذخيره نزوالت آسماني از نظر درصد زنده

. داري وجود دارد اختالف معني
فرض كه با بكارگيري روشهاي اين اين اين تحقيق با

يها ژنوتيپديم كاري ي، ضمن جنگلذخيره نزوالت جو
و مقاوم بادام خوراكي، مي توان مناسبترين روش مختلف

، نمودكاشت را براي كشت ديم بادام خوراكي معرفي 
كلي هدف از اجراي اين آزمايش طورهب. طراحي گرديد

بهها ژنوتيپاستقرار  ي مختلف بادام خوراكي با توجه
.باشد شيوه كاشت مناسب مي

و روشها مواد
مي شاملاين تحقيق مرحله اول:باشد دو مرحله

ي مختلف بادام خوراكي از سطحها ژنوتيپآوري جمع

يها ژنوتيپاستان كرمانشاه، تكثير آنها در خزانه، انتخاب



و خاك در استان كرمانشاه) Prunus dulcis( بررسي پايداري شش ژنوتيپ بادام خوراكي 192  در سه روش حفظ آب

و پايه و كاشت نخبه و مرحله دوم انتقال و قوي هاي سالم

ي منتخب در بستر اصلي با اعمال روشهايها ژنوتيپ

.استه نزوالت جويذخير

هاي بادام حاصل از بذر شرايط كه پايه با توجه به اين

مي برايبهتري را  شد،باشند كشت ديم دارا تصميم گرفته

كاري استفاده شود، هاي حاصل از بذر در جنگل كه از پايه

بدين صورت كه در مناطق مختلف استان كرمانشاه 

وهبكه هاييغبا) هاي متفاوت اقليم ترجيحاً(  صورت ديم

و با تعيين درخت مناسب نيمه ديم وجود داشت مشخص

و تاج متقارنو تنه واحد( بذرگيري در هر باغ، براي) تنه

.شدبادام خوراكي اقدام آوري بذر نسبت به جمع

)محل احداث خزانه(ايستگاه مهرگان مشخصات

و34عرض جغرافياييدر اين ايستگاه دقيقه28درجه

و47طول جغرافياييو شمالي  در13درجه دقيقه شرقي

اقليم.غرب كرمانشاه واقع شده است كيلومتري شمال 23

وهنيم آن مي خشك .باشد داراي بافت خاك سنگين

 سازي خزانه آماده

ماه همان سال كشت در آبان،آوري بذرها جمعاز پس

سم.شدآنها در محل خزانه شروع  بذرها قبل از كشت با

10تا5 عمق كاشت هر بذر.رچ آغشته شدندضد قا

و فاصله آنها از يكديگر سانتي متر در نظر سانتي20 متر

و.گرفته شد پس از كاشت، عمليات داشت شامل آبياري

شدتابستانو وجين علفهاي هرز در فصل بهار .انجام

داراي رشدي خوب كاشته شده در خزانه دوازده ژنوتيپ

يها ژنوتيپكه كار انتخاب طوريبه،بودندآفت فاقدو 

ب ميهنخبه مشكل حال با توجه به امكاناتهربه. رسيد نظر

و تعداد زياد  شدها ژنوتيپمحدود ي بادام، تصميم گرفته

و داراي صفات پايه يي را كه شادابها ژنوتيپ كه تر

و به بستر اصلي منتقل شوند هستندمادري بهتري  .انتخاب

،)G2(عليا، گنداب)G1( مويينهيهاپژنوتيترتيب بدين

بيننلوالو)G5(، گرگ بيشه)G4(، قشالق)G3(كندوله

و كنگاور پس از هر ژنوتيپس. انتخاب شدند)G6( صحنه

) كاري جنگل( انتقال به بستر اصلي منظوربهنهال 100

دو منظور از نايلونبدين.شدندگيري گلدان دوخت هاي

هربه استفاده گرديد، گيري گلدان برايبزرگ  طوري كه

با اين روش.نايلوني قرار گرفت نهال با خاك اطرافش در

اقل سعي شد كه تلفات حاصل از انتقال نهالها به حد

.برسد

 كاري جنگل مشخصات محل

كيلومتري شرق24در واقع پارك جنگلي بيستون

و47با طول جغرافيايي كرمانشاه و44درجه دقيقه شرقي

و34جغرافيايي عرض و23درجه ارتفاعبا دقيقه شمالي

كاري انتخاب از سطح دريا براي جنگل باالتر متر 1550

.شد

و خاك زمين  شناسي شناسي

ناحيه كرمانشاه بخشي از ارتفاعات زاگرس در غرب

اين ناحيه بخشهايي از محدوده ساختاري. استايران 

و زاگرس چين-سنندج درهراندو خورده سيرجان  شده را

در اين ناحيه واحدهاي سنگي ترياس تا عهد. گيردمي بر

ن ميودهاي رسوبيمحاضر همراه با بعضي . شوند ديده

و نئوكومين آپتين-واحدهاي سنگي ترياس، ژورايسك

سيرجان يعني در داخل مجموعه-تنها در محدوده سنندج

و مي راديوالريت سنگهاي آهكي بيستون . شوند ها ديده

و راديوالريتس در نگهاي آهكي بيستون هاي كرمانشاه كه

و مركز محدوده گسترش دارند، بخشي از واحد  شمال

 سيرجان هستند كه توسط راندگي-ساختي سنندج زمين

و خورده ساختي زاگرس چين سفيد از واحد زمين كوه

.)1351نام،بي( اند رانده شده

اين.شدبامياي قهوهخاك منطقه از گروه خاكهاي

،)Foot slopes( در شيبهاي پاي كوه سري خاكها اكثراً

و  Alluvial & Colluvial(هاي افكنه مخروط آبرفتها

Fans(و عموماً.قرار دارند عميق نيمه عمق خاك متغير
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و مقدارمي) متر سانتي 150تا75( درصد40تا20باشد

ب و يا ت صورهسنگريزه در سطح زمين يا مخلوط با خاك

جنس خاك در سطح. شود اليه در داخل خاك ديده مي

ر وسيخاك اغلب لوم رسي، لوم رس سيلتي در عمق

و رس سيلتي رنگ.و گاهي تا رسي متغير است شني

اي مايل به قرمز تيره قهوه خاك در حالت مرطوب عموماً

و عموماً. باشد مي  ساختمان فيزيكي تكامل متوسطي داشته

به. مكعبي است بآهك و وهمقدار متوسط صورت پودر

.)1351نام،بي( ذرات سخت در طبقات زير وجود دارد

سطحي زهكشي. درصد است8تا5شيب منطقه اغلب

و زهكشي مي تا حدودي زياد  خاك. باشد داخلي متوسط

برسمو ميلي5/0الكتريكي هدايت(فاقد شوري

دو8/7تا6/7اسيديته بين،)متر سانتي ر سطحمواد آلي

.است درصد43/0و در عمق درصد15/1

و هوا  آب

و هوا مي را از نظر آب مناطق در رديفتوان منطقه

 رابطههرچند طبق.قرار دادمرطوبهخشك تا نيمهنيم

آن دومارتن اصالح شده  استاي فراسرد مديترانه اقليم

و ميلي 400متوسط ميزان بارندگي.)1372نام،بي( متر

تا 1365( سال12در طول حداقل مطلق دماو حداكثر 

 باشدميگراد درجه سانتي-19و44 ترتيبهب)1376

.)1376تا 1365نام،بي(

 كاشت برايسازي بستر اصلي آماده

در،روش آماري قالب طرح پايه طرح فاكتوريل

شش شاملكهبلوكهاي كامل تصادفي در نظر گرفته شد 

ر،ژنوتيپ بادام خوراكي بانكت خطي،( وش كاشتسه

و به.باشدمي سه تكرارو)شاهد بانكت هاللي با توجه

 تيمار18،)تكرار(آمده در هر بلوك نقشه كاشت بدست

هر. قرار گرفت قطعه نمونه18قالب در 9 قطعه نمونهدر

هر. داشتنهال از يك ژنوتيپ با يك روش كاشت وجود

شد قطعه نمونه خطوط، عمود كه اين از سه خط تشكيل

متر از يكديگر از پايين به باالي شيب3بر شيب با فاصله 

با3قرار گرفتند، در هر خط  متر از يكديگر2فاصله نهال

4بعدي داراي قطعه نمونهاز قطعه نمونههر. كاشته شدند

و هر بلوك متر فاصله5از بلوك ديگر) تكرار(متر فاصله

ح.شتدا و اشيهدر واقع اين فواصل اثر  نقشاي را حذف

ميطرحدربافر را .كنند بازي

جمعروشها  آوري نزوالت جويي

؛ دو روش ذخيره نزوالت جوي در طرح اجرا شد

و روش همچنين. هاللي روش بانكت روش بانكت خطي

در شاهدعنوانبهكاشت معمولي  نظر گرفته براي مقايسه

اي اجرا شده در طرح در واقع حوضچه بانكت خطي.شد

و طول و عمق5به عرض يك متر متر سانتي25متر

باشد كه سه نهال بادام در هر كدام از آنها كاشته شده مي

اين نوع بانكت در جهت عمود بر شيب زده. است

كفهب شود، مي صورتي كه از خاك برداشته شده از

مي حوضچه ديواره شود اي در امتداد طول پايين آن ايجاد

و روانتا آب حاصل از  ب ايجاد شده در بارانهايابارندگي

هركه طوريبه.در آن ذخيره گردد شديد كامالً قطعه در

متر از يكديگر قرار3بانكت خطي با فاصله3 نمونه

خط در روش بانكت.اند گرفته  حوضچه3 هاللي در هر

و در هر حوضچه يك نهال  كشتهاللي طراحي شده

ده در سطح كوچكترشو در واقع آب ذخيرههگرديد

فقط مورد) نسبت به حوضچه خطي(هاللي حوضچه

هاللي طراحي هر حوضچه. گيردمياستفاده يك نهال قرار 

و عمق دايره شده، نيم متر است سانتي30اي با قطر دو متر

در جهت) متر سانتي20هر كدام به عرض(كه دو كمان 

شيب به دو انتهاي قطر عمود بر شيب حوضچه، متصل 

در.ب بهتر به داخل حوضچه هدايت شوداشده تا روان

 حوضچه هاللي9از قطعه نمونهواقع در اين روش هر

. تشكيل شده است شكل

و پس در بعد از پايان فصل رويش از گودبرداري

كشت در بستر اصلي، طبق برايمحل اجراي طرح، نهالها 
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و جنگل طي چهار.شدكاري نقشه كاشت به منطقه منتقل

درال آماربرداري،س صفات،پايان فصل رويش هر ساله

و قطر زنده يقه نهالها با توجه به روش كاشت ماني، ارتفاع

كه آنها در فرم ثبت،همين منظور طراحي شده بودبههايي

.گرديد

 روشهاي آماري مورد استفاده

و همچنين روش با توجه به اين كه نوع ژنوتيپ بادام

و ذخيره نزوالت جوي منظور جمعهب(كاشت  هر) آوري

م دو در موفقيت جنگل ثرند، بنابراين تصميم گرفتهؤكاري

قالب طرح پايه شد كه از روش آماري فاكتوريل در

دركه طوريبه.بلوكهاي كامل تصادفي استفاده شود

و تحليل داده واريانس ساده، ها، روشهاي تجزيه تجزيه

متجزيه واريانس مركب، تجزيه پايداري  هاي لفهؤو تجزيه

و دوم اثر متقابل شد بكار) پالت باي( اول بدين. برده

شد SPSSافزار آماري منظور از نرم .استفاده

مجا در اين و تجزيه هاي لفهؤروشهاي تجزيه پايداري

و دوم اثر متقابل   به اختصار توضيح داده) باي پالت(اول

.شود مي

براساس ) Stability analysis(ي تجزيه پايداريروشها

 تجزيه واريانس

هستند كه داراي وضعيتييهاي موفق آنها ژنوتيپ

و ساير خصوصيات زراعي باشند . بهتري از نظر عملكرد

باهب در شرايط مختلف محيطي قابليدعالوه برتري آنها

همگي معتقد به پايداري عملكرد صصانمتخ.اعتماد باشد

و هستند، اما توافق واحدي بر روي تعر يف پايداري

روشهاي متعددي. گيري آن وجود نداردي اندازهروشها

ا و رابطهزبراي افزايش آگاهي و محيط اثر متقابل ژنوتيپ

در.)1377،فرشادفر(است آن با پايداري ابداع شده

مجموع با اين روشها يك ژنوتيپ پايدار چنين ارزيابي

:شود مي

ب واريانس آن در سراسر محيط-1 پاسخ-2 اشدها كم

هاي آن به محيط موازي با ميانگين پاسخ تمام ژنوتيپ

ميانگين مربعات باقيمانده-3 موجود در آزمايش باشد

 صفري،( محيطي كم باشد مدل رگرسيون بر روي شاخص

1380(.

 روشهاي تجزيه پايداري براساس تجزيه رگرسيون

وسيله تجزيهبههاي منفرد پايداري محيطي ژنوتيپ

و عبد( ون نيز قابل تخمين استرگرسي نجات شاهميشاني

يا،رقمياگر انحراف از رگرسيون؛)1376،بوشهري صفر

كلي طورهب.)1377،فرشادفر( پايدار است،حداقل باشد

در عملكرد ژنوتيپ سه محيط ها ها يا پايداري ژنوتيپ در

مي صورت زيرهب تجربي مشخصه : شود خالصه

شيب خط رگرسيون-Y(،2(هاهميانگين مشاهد-1

)b(،3-مجموع مربعات انحراف از رگرسيون )S2d.( 

Pintus (1973) ب جاي ميانگينهپيشنهاد كرد كه

مربعات انحراف از رگرسيون بهتر است از ضريب 

،استفاده شود (Coefficient of Determintion) تشخيص

R2( زيرا ضريب تشخيص
i(بههب . استS2diشدت وابسته

ژنوتيپي پايدار است كه ضريب،مشخصهبق اينط

هر.)1377،فرشادفر( تشخيص آن كم باشد پايداري نسبي

هاي مورد آزمايش ژنوتيپ نه تنها وابسته به مجموع مكان

مي بلكه وابسته به ژنوتيپ،است . باشد هاي ديگري نيز

هاي گروهي يعني پايداري يك ژنوتيپ وابسته به ميانگين

گران در مجموع اصالح. باشدمي،اند يسه شدهكه با هم مقا

يك تشخيص ژنوتيپ منظور به هاي برتر به سختي به

و انحراف  توافق يا تطابق بين ميانگين عملكرد، شيب خط

ها ها به محيط زيرا پاسخ ژنوتيپ،رسند از رگرسيون مي

و آزمون يك،هاي رگرسيون ذاتاً چندمتغيره است مسائل

م ,.Crossa et al( دهنديمتغيره را توضيح از اين.)1990

چندمكاني هاي رو به بررسي تجزيه چندمتغيره در آزمايش

.شود اشاره مي
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از)Ordination techniques( هاي انتصابي تكنيك

 Principal Components( هاي اصلي لفهمؤقبيل تجزيه

Analysis; PCA(تجزيهو، تجزيه مختصات اصلي

مي پيوستگي داده، عاملي و كوشند ها را بررسي كرده

و محيط را در يك بردار چند بعدي ارتباط هاي ژنوتيپ

مشخص كردن نويز مفيد برايها اين تكنيك. نشان دهند

.)Oppenheimer, 1960( باشد مي

و اثر متقابل ضرب اصلي جمع هايروش اثر پذير پذير

)AMMI analysis(و در واقع تركيب تجزيه واريانس

مي مؤلفهتجزيه  با. باشد هاي اصلي در اين روش ابتدا

اصلي هاياثر،استفاده از تجزيه واريانس معمولي

و جمع هاي اصلي اثر با استفاده از تجزيه مؤلفه بعد پذير

و محيط را كه معروف به اثر متقابل ضربي  متقابل ژنوتيپ

و تحليل قرار مي به است مورد تجزيه و يك دهند صورت

مينشان داد)Biplot( پالت باييگرافيك نمايش  شوده

تفسير برايپالت يك راه مفيد باي.)1377،فرشادفر(

مي داده را ها و ارزيابي ساختار يك ماتريس بزرگ باشد

مس. سازد ممكن مي هاي اصليه در تجزيه مؤلفهئلاين

.)1380،صفري(مشهود است 

 نتايج
 تجزيه واريانس ساده

ب وبراي دستيابي به اثر اثر لوك، روش كاشت، ژنوتيپ

، ماني زنده صفات رويبرروش كاشتوژنوتيپ متقابل

و درصد آلودگي به آفت ارتفاع، قطر نهالها، تجزيه يقه

 نتايج حاصل از آن در جدولكه واريانس ساده انجام شد 

.شده است ارائه1

صف-1 جدول  ات مورد نظرتجزيه واريانس ساده

مورد بررسيميانگين مربعات صفات
 منابع تغييرات

درصد آلودگي به آفت قطر يقه ارتفاع مانيدرصد زنده
ns949/561 ns266/5 ns174/1571 ns242/541 بلوك
**281/10416 **644/162 ns816/1172 **295/10115 كاشتروش

ns800/215 ns294/27 **199/3722 ns165/203 ژنوتيپ
ns748/662 ns744/22 **052/2226 ns728/538 ژنوتيپ×روش

219/285 072/18 981/748 963/458 خطا
 دار نيست اختالف معني:ns،%5در سطح دار معنياختالف:*،%1در سطح دار معني اختالف:**

 ات مختلف،با توجه به نتاج تجزيه واريانس براي صف

در تفاوت معني اثر براي.بلوك مشاهده نگرديد اثر داري

براي در سطح يك درصديدار روش كاشت، تفاوت معني

و مقاومت به آفت صفات درصد زنده  ماني، قطر يقه

در تفاوت معنيبراي اثر ژنوتيپ.گردد مشاهده مي دار

هاي مختلف ديده سطح يك درصد بين ارتفاع ژنوتيپ

در داريت معني، تفاوصفت ارتفاعبراي همچنين.شود مي

ژنوتيپو اثر متقابل روش كاشت سطح يك درصد براي

.گرددمي مشاهده

 آزمون دانكن

در روشهاي هاي صفات مختلف براي مقايسه ميانگين

و روش كاشت  كاشت بانكت خطي، بانكت هاللي

دركهمعمولي از آزمون دانكن استفاده شد   نتايج آن

.شده استارائه2 جدول
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و خاك از نظر صفات مختلف مورد اندازهمقا-2جدول  روش دانكنبه گيري يسه روشهاي حفظ آب

)درصد(آلودگي به آفت )مترميلي(قطر يقه )مترسانتي(ارتفاع )درصد(مانيزنده و خاك روشهاي حفظ آب

a96/20 a05/20 a10/95 a40/73 بانكت خطي

a13/27 a66/17 a29/85 a22/67 بانكت هاللي

b37/65 b08/14 a09/79 b60/29 )شاهد(معمولي

در،براساس آزمون فوق صفات اثر روشهاي كاشت

و درصد آلودگي به آفت درصد زنده  ماني، قطر يقه

در به اين.استدار معني معني كه ميانگين صفات فوق

و بانكت هاللي اختالف روشها ي كاشت بانكت خطي

ن معني و در يك گروه داري مي)aگروه(دارند گيرند، قرار

دار اختالف معني) شاهد(ولي با ميانگين در روش معمولي 

همين دليل ميانگين اين صفات در روش كاشتبه؛دارند

مي)bگروه(معمولي در گروه ديگري  ميانگين.دنگير قرار

صفت ارتفاع در روشهاي مختلف كاشت اختالف 

نم معني هاي اين همين دليل ميانگينبهدهد،يداري را نشان

قرار)aگروه(صفت در هر سه روش كاشت در يك گروه 

از.اند گرفته و هاللي بيشتر قطر يقه نهالها در بانكت خطي

مي) شاهد(روش معمولي  و در يك گروه قرار ،گيرند بوده

كه ميزان آلودگي نهالها به آفت در اين دو روش در حالي

م ).2جدول(باشديكمتر از شاهد

 گيري ها از نظر صفات مختلف مورد اندازه مقايسه ژنوتيپ-3جدول

)درصد(آلودگي به آفت )مترميلي(قطر يقه )مترسانتي(ارتفاع )درصد(مانيزنده هاژنوتيپ

a24/38 a11/15 a29/71 a03/53 G1

a24/38 a55/16 ab 75/86 a45/60 G2

a83/30 a55/15 a75/64 a20/59 G3

a10/48 a72/18 ab 00/84 a33/49 G4

a22/38 a00/19 b27/110 a74/56 G5

a30/33 a66/18 b90/101 a68/61 G6

فقط از نظر ارتفاعها ژنوتيپ،3با توجه به جدول

مي اختالف معني ؛ بر اين اساس دهند داري را نشان

در گروه6و5يها ژنوتيپ،aدر گروه3و1يها ژنوتيپ

bطور مشترك در هر دو گروهبه4و2يها ژنوتيپو

.گيرند قرار مي

ماني براي چهار دوره تجزيه واريانس مركب صفت زنده

 آماربرداري

ي مختلف بادامها ژنوتيپماني براي صفت زنده

س تجزيه واريان،خوراكي طي چهار مرحله آماربرداري

.ارائه شده است4 نتايج آن در جدولكه مركب انجام شد

 ماني براي چهار دوره آماربرداري تجزيه واريانس مركب صفت زنده-4 جدول

×ژنوتيپ×روش

 دوره آماربرداري

×روش

 ژنوتيپ

×ژنوتيپ

 دوره آماربرداري
 ژنوتيپ

×روش كاشت

 دوره آماربرداري

روش

 كاشت

هايدوره

 آماربرداري

984/0 **000/0 423/0 210/0 **000/0 **000/0 **004/0
%1دار در سطح معني اختالف: **
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مي چنان در گردد، اثر دوره چه مالحظه هاي آماربرداري

ماني بنابراين زنده دار شده است، سطح يك درصد معني

و در دورهها ژنوتيپ هاي مختلف آماربرداري متفاوت بوده

پس بهتر است. باشدمي دار اين تفاوت از نظر آماري معني

موردي مورد بررسي در سالهايها ژنوتيپپايداري 

و اثر متقابل.شدتجزيه وتحليل،مطالعه اثر روش كاشت

و همچنين مختلف هاي روش كاشت در دوره آماربرداري

در اثر متقابل روش كاشت در ژنوتيپ نيز در اين تجزيه

بنابراين براي بررسي.دار شده استد معنيسطح يك درص

وتااين اثر تجزيه همچنيننياز به تجزيه پايداري

و محيط كه معروفيهاي اصل مؤلفه اثر متقابل ژنوتيپ

حاصل اثر متقابل.باشدميبه اثر متقابل ضربي است 

نشان)پالت باي( صورت يك نمايش گرافيكيبه ضربي

ميداد در شوده مورد بررسي قراريبعدبحثمكه

.گيرد مي

 ماني پايداري براي صفت زنده هاي مشخصه

درها ژنوتيپماني بررسي سازگاري صفت زنده

 روشهاي مختلف كاشت

پايداري هاي مشخصه، براي سه روش كاشت مورد مطالعه

ارائه5نتايج آن در جدولكهمحاسبه گرديدها ژنوتيپ

.شده است

 در روشهاي مختلف كاشتها ژنوتيپماني صفت زنده براي داريپايايه مشخصه-5 جدول

سهم هر ژنوتيپ

 رگرسيون MSدر

سهم هر ژنوتيپ

 اثر متقابل MS در

انحراف

داستاندار

شيب خط

 رگرسيون

ميانگين

 ماني زنده

ضريب

تشخيص

انحراف از

 رگرسيون
ها ژنوتيپ

07/118 96/66 222/0 632/1 09/61 188 186/15 G1

23/23 62/18 218/0 281/1 56/63 262 022/14 G2

60/52 05/59 471/0 422/1 61/58 345 351/65 G3

85/708 65/254 029/0 550/0- 08/57 4100 454/0 G4

08/69 89/155 907/0 484/1 03/66 522 570/242 G5

29/21 90/45 489/0 731/0 64/66 623 641/70 G6

مي5با توجه به جدول يها ژنوتيپكه رددگ مالحظه

و(6و5شماره ) بيشه گرگ متعلق به مناطق لوالن

مي ماني زنده بيشترين ميزان ميانگين و را دارا باشند

براساس.سازگاري بيشتري دارند مشخصهبراساس اين 

به(4و2ي شمارهها ژنوتيپانحراف استاندارد  متعلق

و ي را بيشترين سازگار) گنداب عليا مناطق قشالق پاوه

و نشان مي براساس شيب خط رگرسيون، سهم هر دهند

و سهم هر ژنوتيپ ميانگين مربعات ژنوتيپ در اثر متقابل

متعلق(6و2يها ژنوتيپ،رگرسيون ميانگين مربعاتدر 

و گنداب عليا  بيشترين سازگاري را نشان) به مناطق لوالن

.دهند مي

كه با اين نتايج مشخص مي شمها ژنوتيپشود 2ارهي

و گنداب عليا(6و نسبت به كليه) متعلق به مناطق لوالن

مي پايدارترها مشخصه .دهندو سازگاري بيشتري را نشان

طي بررسي پايداري زنده ماني در روشهاي مختلف كاشت

 سالهاي مورد مطالعه

و براي سه روش كاشت بانكت خطي، بانكت هاللي

ني طي سالهايما پايداري صفت زنده هاي مشخصه،شاهد

ارائه6 مورد مطالعه محاسبه گرديد كه نتايج آن در جدول

.شده است
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 ماني در روشهاي مختلف كاشت طي سالهاي مختلف زنده براي صفت پايداري هاي مشخصه-6 جدول

سهم هر ژنوتيپ

 رگرسيون MSدر

سهم هر ژنوتيپ

 اثر متقابل MS در

انحراف

داستاندار

خط شيب

 رگرسيون

ميانگين

 ماني زنده

ضريب

تشخيص

از انحراف

 رگرسيون
 روشهاي كاشت

65/76 01/51 254/0 641/0 81/70 150 119/38 بانكت خطي

13/35 37/21 156/0 757/0 41/67 255 248/14 بانكت هاللي

56/215 24/138 410/0 603/1 28/48 352 358/99 معمولي

مي6 با توجه به جدول دوكه گردد مالحظه براي

و ميانگين زندهمشخصه  ،ها ژنوتيپماني ضريب تشخيص

ميرا روش بانكت خطي پايداري بيشتري دهد، ولي نشان

بانكت هاللي بهتر جواب روش،ديگرمشخصهجدر پن

.داده است

اثر اصلي انحراف از اثر افزايشي برايهاي لفهؤمبه تجزيه

 متقابل روشهاي كاشت طي سالهاي مورد مطالعه

م و دوم اثر متقابل زنده لفهؤتجزيه ماني هاي اول

بها ژنوتيپ صورت نمايشهطي سالهاي مورد مطالعه

.نشان داده شده است1گرافيكي در شكل 

و دومين نمايش گرافيكي-1شكل  مورد مطالعهيسالهايطها ژنوتيپيمان زنده لفه اصلي انحراف از اثر افزايشي براي اثر متقابلؤم اولين

مي1در شكلكه طور همان سازگاري،شود مشاهده

هر چند،ها قطعي نيست يك از ژنوتيپ عمومي براي هيچ

و(6و2هاي كه ژنوتيپ مربوط به مناطق گنداب عليا

.تمايل بيشتري به مركز دارند) لوالن

م و دوم اثر متقابل روشهاي لفهؤتجزيه هاي اول

بكاشت طي  صورت نمايشهسالهاي مورد مطالعه

.نشان داده شده است2گرافيكي در شكل 

وم
د
فه
ؤل
م

ل
قاب
مت
ثر
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 اثر متقابلمؤلفه اول



و صنوبر ايران جلد  2199شمارة18فصلنامة تحقيقات جنگل

و دومين نمايش گرافيكي-2شكل ازؤماولين رو لفه اصلي انحراف طيهاشاثر افزايشي براي اثر متقابل  مورد مطالعهيسالهايكاشت

مي2چنانكه در شكل روش(2 گردد، روش مالحظه

و بيشتري تمايل) كاشت بانكت هاللي به مركز نشان داده

.سازگاري عمومي بيشتري با سالها دارد

م و دوم اثر متقابل زنده لفهؤتجزيه هاي ژنوتيپمان هاي اول

 در روشهاي مختلف كاشت

م و دوم اثر متقابل زنده لفهؤتجزيه ماني هاي اول

ب ژنوتيپ صورت نمايشهها در روشهاي مختلف كاشت

.نشان داده شده است3گرافيكي در شكل 

وم
د
فه
ؤل
م

ل
قاب
مت
ثر
ا

اثر متقابلمؤلفه اول
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و دومين نمايش گرافيكي-3شكل طيدر روشهاها ژنوتيپ لفه اصلي انحراف از اثر افزايشي براي اثر متقابلؤم اولين يمختلف كاشت

 مورد مطالعهيسالها

 بحث
به نتيجه حاصل از تجزيه واريانس براي با توجه

و ماني نهالها، روش كاشت در درصد زنده صفت زنده ماني

وؤمي بادام خوراكي كامالًها ژنوتيپاستقرار  ثر بوده

و بانكت هاللي زنده ماني روشهاي كاشت بانكت خطي

نسبت به روش كاشت) در سطح يك درصد(بيشتري 

و يانس، تفاوت معنيولي در تجزيه وار. معمولي دارند دار

قابل بحثي بين دو روش كاشتي كه منجر به ذخيره 

و هاللي(نزوالت جوي  شود مشخصمي) بانكت خطي

در نشد، همچنين در تجزيه واريانس براي زنده ماني

.داري مشاهده نگرديدي مختلف تفاوت معنيها ژنوتيپ

ت بنابراين تصميم گرفته شد كه عامل زمان را وارد محاسبا

و پايداري زنده ي بادام را موردها ژنوتيپماني كرده

. ارزيابي قرار دهيم

كه بدانيم كدام يك از دو روش كاشت بانكت براي آن

و استقرار نهالهاي بادام خطي يا بانكت هاللي در زنده ماني

و؛دنده بهتر جواب مي به نتايج حاصل از تجزيه پايداري

م ا لفهؤاستخراج و دوم ثر متقابل روشهاي كاشت هاي اول

و آن را مورد بحث كرده طي سالهاي مورد مطالعه استناد

مي6با توجه به جدول. دهيم قرار مي كه مالحظه گردد

 در روشها ژنوتيپماني طي سالهاي مختلف، زنده

و اين روش براي زنده بانكت ماني هاللي پايدارتر بوده

مهمچنين با توجه به استخرا.استتر مناسب هاي لفهؤج

و دوم اثر متقابل روشهاي كاشت طي سالهاي مورد  اول

و نمايش گرافيكي حاصل از آن، مالحظه مي گردد مطالعه

كه روش كاشت بانكت هاللي طي سالهاي مختلف 

 همكارانو قاضي برزگر.ماني را دارد زنده پايدارترين

كه)1380( استفاده از طي تحقيقي به اين نتيجه رسيدند

و مالچ پالستيكي در ذخيرهتبانك هاي هاللي شكل

ب و گيرايي نهالها نقش همچنين.دنسزايي دارهرطوبت

كه روشهاي ذخيره به اين نتيجه رسيد)1385( شكرچيان

تأثير هاي بادام ماني گونه نزوالت آسماني نيز بر روي زنده

استفاده،يادشدهبا توجه به نتايج حاصل از تحقيقات.دارد

كه منجر به ذخيره) بانكت هاللي(كاشت مناسب از روش
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بأت،بيشتر نزوالت جوي شود و سزايي در زندههثير ماني

. ديم داردطاستقرار نهالهاي بادام تحت شراي

داري بين در تجزيه واريانس ساده تفاوت معني

و استقرار هيچ زنده از ماني در،نشد ديدهها ژنوتيپيك

ري مشخص گرديد كه در تجزيه پايداكه حالي

و(6و2ي شمارهها ژنوتيپ متعلق به مناطق لوالن

و ها پايدارتر مشخصهنسبت به كليه) گنداب عليا

به همچنين. دهند سازگاري بيشتري نشان مي با توجه

م و لفهؤاستخراج درها ژنوتيپدوم اثر متقابل هاي اول

مي)3شكل( روش كاشت :گردد نتايج زير مشاهده

مربوط به مناطق(5و1ي شمارهها تيپژنو-

و مويينه گرگ سازگاري اختصاصي با روش كاشت) بيشه

و براي اين روش كاشت مناسبتر .ندبانكت خطي دارند

) مربوط به منطقه قشالق(4ژنوتيپ شماره-

سازگاري اختصاصي با روش كاشت معمولي نشان

و مي .براي اين روش كاشت مناسبتر است دهد

مربوط به مناطق(6و3و2ي شمارههايپژنوت-

و گنداب عليا با) لوالن، كندوله سازگاري اختصاصي

و براي اين روش كاشت  روش كاشت بانكت هاللي دارند

.مناسبترند

و(6و2ي شمارهها ژنوتيپ- مربوط به مناطق لوالن

پالت نشان تمايلي بيشتري به مركز باي) گنداب عليا

ين سازگاري عمومي بيشتري نسبت به دهند، بنابرا مي

روشهاي مختلف كاشت دارند، بدين معني كه در روشهاي 

مي مختلف كاشت زنده .دهند ماني پايدارتري را نشان

و استخراج مؤلفهبا توجه به و تجزيه پايداري هاي اول

يها ژنوتيپ در روش كاشت،ها ژنوتيپدوم اثر متقابل 

ومبدأبادام با به گنداب هاي بذر لوالن عنوان عليا

ميها ژنوتيپ .شوندي برتر معرفي

 هاللي ماني در روش بانكت هاي مورد مطالعه براي صفت درصد زنده ژنوتيپاي خوشهتجزيه-4شكل

ماني صفت درصد زنده،UPGMAبا استفاده از روش

شد بندي در روش كاشت بانكت هاللي گروهها ژنوتيپ

پالت بندي، نتايج باي از اين گروهنتايج حاصل).4شكل(

ت3شكل  ميأرا مي. كند ييد شود چنانچه مشاهده

و در يك گروه قرار گرفته6و3و2يها ژنوتيپ

و ژنوتيپ5و1يها ژنوتيپ به تنهايي4در گروه ديگر

. در يك گروه قرار گرفته است

و نتايج بدست با توجه به بررسي آمده هاي انجام شده

كهأيي موفق بودند كه منشها ژنوتيپ بذر آنها مناطقي بوده

أمنشكه طوريبه.تشابه اقليمي با محل اصلي كاشت دارند

و داراي اقليم مديترانه6و2يها ژنوتيپبذر اي سرد
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و منطقه بيستون، محل اصلي كاشت آنها نيز فراسرد بوده

مي داراي اقليم مديترانه .باشد اي فراسرد

بادام ژنوتيپ14از ميان) 1382(انهمكارو آزدو

كاري جنگل برايرا مورد آزمايش، هفت ژنوتيپ خوراكي

و ساير استانهاي اراضي كم بازده مناطقي از استان مركزي

و در  با خصوصيات رويشگاهي همانند ايستگاه خسبيجان

هاي خشكسالي شرايط ديم يا حداقل آبياري در دوره

با6و1،5ي شمارههايپژنوت كه شاملدكردنپيشنهاد 

و با7و2،3ي شمارهها ژنوتيپمبدأ بذر شهرستان اراك

و ژنوتيپ شماره با مبدأ بذر4مبدأ بذر شهرستان خمين

ببنابراين.بود دليجان ميهاز نتايج فوق چنين كه نظر رسد

ماني نهالهاي براي رسيدن به اثر واقعي ژنوتيپ در زنده

بهبادام بايد عامل زما عنوان يك متغير وارد محاسباتن را

و يا پس از يك دوره زماني چندين ساله تجزيه  نماييم

. رساند واريانس ساده ما را به اين هدف مي

،آلودگي به موريانه خاكزي مورد درصد در

در نتايج منعكس شده است درصد آلودگيكه طوري همان

بدين صورت؛براي روشهاي كاشت داراي تفاوت است

و بانكت هاللي كمترين  كه روشهاي كاشت بانكت خطي

موريانه. درصد آلودگي به آفت موريانه خاكزي را داشتند

و پايه به پايه خاكزي معموالً هايي كه تحمل هاي خشك

و دچار ضعف بيولوژيك كمتري نسبت به كم آبي دارند

مي شده كه كند، بنابراين طبيعي است اند حمله

درها ژنوتيپ ،اند هاي ذخيره آب قرار داشته بانكتيي كه

.داشته باشند كمتري آلودگي

و آزمون با توجه به نتايج حاصل از تجزيه واريانس

دانكن، رويش ارتفاعي در نهالها وابسته به نوع ژنوتيپ 

وها ژنوتيپو باشد بادام خوراكي مي ي مناطق لوالن

ي مناطقها ژنوتيپو بيشه بيشترين رويش را دارند گرگ

و قشالق پاوه نيز وضعيت بهتري نسبت به گنداب عليا

هنتيجبه اين) 1382(همكارانو آزدو همچنين.دارند بقيه

 3/116با متوسط ارتفاع3كه ژنوتيپ شماره رسيدند

و سانتي ي شمارهها ژنوتيپ متر داراي بيشترين رشد طولي

متر داراي سانتي3/64و5/59با ارتفاع برابر11و9

ميكمت مي.باشند رين رشد طولي كه اين نتايج نشان دهند

ت .ثير داردأعامل ژنوتيپ در رشد طولي نهالهاي بادام

م در ثر است،ؤمورد رويش قطري عامل روش كاشت

وها ژنوتيپ ي مستقر در روشهاي كاشت بانكت خطي

داري بانكت هاللي از نظر رويش قطري تفاوت معني

دها ژنوتيپنسبت به  ر روش كاشت معموليي مستقر

و از رويش قطري بيشتري برخوردارند .دارند

 سپاسگزاري
وسيله از همه همكاراني كه در انجام اين پژوهش بدين

و راهنمايي نمودند، صميمانه  نگارندگان را پشتيباني

.شود قدرداني مي

 مورد استفاده منابع
ض- آزمايش. 1382،.حو سردابي،.غ، گودرزي،.آزدو،

ژنوتيپ بادام در شرايط ديم در شهرستان14كاريلجنگ

و صنوبر ايران. اراك .203-217:)2(11،تحقيقات جنگل

ا عبدي قاضي،.ا،برزگر قاضي- ع.جهاني، ، مقدم،.، جوانشير،

س.م از. 1380،.و عبدي، ارزيابي ميزان سازگاري برخي

خشك هاي درختي در شرايط ديم در مناطق نيمه گونه

و صنوبر ايران.يزتبر دومين نامه ويژه،تحقيقات جنگل

. 457-475):2(10همايش ملي بنه يا مرواريد سبز، 

بندي تفضيلي طبقه شناسي نيمه مطالعات خاك.1351 نام،بي-

و هرسين مهندسين مشاور. اراضي دشت صحنه، بيستون

.صفحه146آبكاو، 

.رسالنامه هواشناسي كشو.1365-1376نام،بي-

،مطالعات جاماب.گزارش اطلس اقليمي ايران.1372،نامبي-

.صفحه 340،وزارت نيرو

نشر جهاد دانشگاهي. پرورش بادام. 1377،.ع،فر تهراني-

.صفحه31، واحد مشهد
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آوري هرزآب مطالعه سيستم جمع. 1367،.ع،خواه سپاس-

،دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز. كاري انگور براي ديم

- AG-298-18گزارش نهايي پروژه تحقيقاتي شماره

.صفحه72، 60

كاري جنگل زيرطرح ملي گزارش نهايي. 1385،.ا،شكرچيان-

و روشهاي ذخيره چندمنظوره با استفاده از گونه هاي بادام

.آبخيز پيروئيه بافت كرمان حوضهنزوالت آسماني در 

و مراتع كشور .صفحه82، مؤسسه تحقيقات جنگلها

به. 1380،.ه،صفري- تجزيه سيتوژنتيكي پايداري مقاومت

ي روشهاو ساير AMMIخشكي در گندم با روش تجزيه 

دانشكده،كارشناسي ارشد نامه پايان. تجزيه پايداري

.صفحه120، كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه

س- اصالح.1376،.ع،نجات بوشهريو شاه.عبد ميشاني،

.صفحه 382، دانشگاه تهران انتشارات.يلينباتات تكم

ع- .نباتات كمي در اصالح كاربرد ژنتيك.1377،.فرشادفر،

.صفحه 528،انتشارات دانشگاه رازي

كاري ديم با كاربرد گزارش مقدماتي جنگل. 1352،.ا،كوثر-

مؤسسه تحقيقات. مالچ نفتي در مناطق خشك كشور

و مراتع كشور .صفحه45، جنگلها

ف- ح.مرداني، ب.، سردابي، ح.، يوسفي، ،.، معروفي،

ف م. قصرياني، يها ژنوتيپمعرفي. 1382،.و خانقي،

به خشكي بادام فصلنامه.)Prunus dulcis( معمولي مقاوم

و خشكسالي كشاورزي-علمي شماره،ترويجي خشكي

10 :65-57.
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Abstract 
 
Since the economical problems are the most important factors in degrading of Zagros forests in Iran, 
plantation of species with economical values in rural areas can be useful. In order to investigate the 
success of different genotypes of Almond (Prunus dulcis), this research was conducted in Kermanshah 
province. At first, 12 Almond genotypes which were resistant to cold and drought conditions were 
collected and then planted in a nursery. Six genotypes with high performance were selected for the trial. 
This research was conducted under Factorial Experimental design in the base of Complete Randomized 
Blocks design with two factors: six genotypes and three water catchments methods, including linear 
banquet, crescent banquet, and common method as control. Some variables including survival, pest 
resistance, stem base diameter and height were measured every year after the growing season. In survival 
point of view, results showed that there was a significant difference between water catchments methods 
and the planted genotypes. The linear banquets and crescent banquet had more vitality than those planted 
in common method (p<0.01). The stability analysis for water catchments methods at the research period 
showed that the seedlings planted in the crescent banquet had the most stability in survival and 
establishment.  
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