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چکیده

پژوهش پيشرو با هدف برآورد صفات ژنتيکی زردتاغ ( )Haloxylon persicum Bge.مستقر در باغ بذر تاغ استان یزد با استفاده

از روش  REMLانجام شد .از بين تودههای زردتاغ موجود در رویشگاههای مختلف استان یزد 03 ،پایه با ظاهر مناسب ،کيفيت
مطلوب ،توازن نسبی بين تاج و تنه ،مقاوم به آفات و بيماریها و دارای بذرهای با قوه ناميه زیاد انتخاب شدند .پس از کاشت بذر و
توليد نهال ،نهالها با حفظ شجره و براساس نقشه روی ردیفهایی با فواصل شش متر کاشته شدند .ثبت مستمر صفات نهالها با هدف
ارزیابی ژنتيکی ژنوتيپها طی پنج سال و ساالنه در سه نوبت انجام شد .صفات مورد مطالعه شامل صفات رویشی ارتفاع ،گسترش
تاج ،قطر یقه ،تعداد شاخههای فرعی ،شادابی ،توليد بذر و آلودگی به سفيدک و پسيل بود .نتایج نشان داد که بيشترین همبستگی
ژنتيکی بين قطر تنه و تاج و ارتفاع و آلودگی به سفيدک وجود دارد و این صفات همبستگی محيطی زیادی با هم داشتند .با اینحال،
در همه موارد همبستگی محيطی کمتر از همبستگی ژنتيکی برآورد شد که بيانگر سهم بيشتر ژنتيک در ایجاد تنوع بين پایهها بود.
برآورد وراثتپذیری صفات نيز نشان داد که بيشترین وراثتپذیری به صفات ارتفاع و قطر تاج و کمترین آن به مقدار آلودگی به
سفيدک مربوط بود ،بهطوریکه مقدار وراثتپذیری صفت ارتفاع ،قطر تاج ،قطر تنه ،تعداد شاخههای فرعی ،آلودگی به سفيدک و
شادابی بهترتيب 3/823 ،3/994 ،3/433 ،3/080 ،3/083و  3/733برآورد شد.
واژههای کلیدی :آزمون نتاج ،پارامتر

ژنتيکی ،تاغ ،روش .REML

مقدمه
بخش وسيعی از سطح کشور را بومسازگانهای خشک
و گرم دربر میگيرد که اغلب پوشيده از تاغزارهای طبيعی و
دستکاشت هستند که از نظر حفاطت خاک ،تثبيت شنهای

روان ،تعليف دام ،تلطيف هوا و بسياری جهات دیگر اهميت
بهسزایی دارند .از سوی دیگر ،مشکالت متعددی مانند
حساسيت به آفات در تاغزارهای کشور وجود دارد .یکی
از راههای مقابله با این مشکل ،احداث باغ بذر برای توليد
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بذرهایی با توانمندی ژنتيکی است که با نهالهای بهدست
آمده از آنها بتوان جنگلکاریها را با موفقيت انجام داد.
باغ بذر به مجموعهای از درختان دستکاشت با صفات
ژنتيکی برتر گفته میشود که بهمنظور کاهش گردهافشانی از
منابع خارجی نامطلوب (پستتر) ژنتيکی ایزوله میشود .باغ
بذرها بسته به اینکه چند چرخه از برنامههای اصالحی را
گذرانده باشند ،به باغ بذرهای نسل اول ،دوم و سوم
تقسيمبندی میشوند .باغ بذر از طریق استقرار کلنها (پيوند،
قلمه و گياهچههای حاصل از کشت بافت) و نهالهای بذری
بهدستآمده از درختان منتخب براساس ویژگیهای مطلوب،
ایجاد میشود .از نظر ژنتيکی ،چندین روش برای جمعآوری
اطالعات بذر با کيفيت مطلوب برای برنامههای فوری کاشت
وجود دارد .این روشها (مانند بذر حاصل از تکدرختان
با فنوتيپ برتر ،بذر حاصل از جوامع با ویژگیهای مطلوب
و نواحی توليد بذر) اغلب در طبيعت بهطور موقت تا
بهوجود آمدن باغ بذر دائمی استفاده میشوند .بذر
بهدستآمده از این روشها اغلب بازدهی زیادی ندارد ،اما
در بعضی موارد استفاده از روشهای موقت به افزایش قابل
مالحظه کيفيت و مقاومت نهالها در برابر آفات و امراض
میانجامد که میتوانند سازگار درختان را در منطقه
جنگلکاریشده تضمين کنند ( Tabaei Aghdaei & Jafari
 .)Mofidabadi, 2000ایجاد باغ بذر برای گونههای
انحصاری سابقهای طوالنی در دنيا و بهویژه در کشورهای
اروپایی دارد .مزیتهای احداث باغ بذر و استفاده از
ژنوتيپهای ارزیابیشده در این باغها به قدری است که همه
مدیران جنگل در دنيا را به احداث باغهای بذر حتی
درصورت صرف هزینههای هنگفت ترغيب کرده است .طرح
احداث باغ بذر با برآورد صفات ژنتيکی براساس آزمون
نتاج ،حذف ژنوتيپهای ضعيف و شناسایی پایههای برتر
انجام میشود .با احداث باغ بذر میتوان بذرها و نهالهایی
توليد کرد که قابليت رشدونمو بيشتری نسبت به بذرهای
دیگر داشته باشند.
گونه زردتاغ ( )Haloxylon persicum Bge.از خانواده
اسفناج ( )Chenopodiaceaeگياهی ارزشمند و بسيار
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سازشپذیر است که در مناطق مرکزی و خشک کویری ایران
که کمتر گونهای قادر به رویش است ،پراکنش دارند .زردتاغ
در سختترین شرایط محيطی با بارندگی ساالنه 93-823
ميلیمتر و نوسان درجه حرارت  43تا منفی  74درجه
سانتيگراد مستقر شده و رشد مناسبی دارد .این گونه در
شرایط فعلی در اغلب نواحی ایران بهصورت درختچههایی به
ارتفاع حدود  7متر دیده میشود که بهنظر میرسد علت عمده
آن قطع شدید با هدف استفاده از چوب آن است .زردتاغ
بهدليل مقاومت به خشکی و آفات و بيماریها ( Mirhosseini
 )et al., 2009قابليت گسترش در عرصههای وسيعی از
بيابانهای کشور برای جلوگيری از افزایش بيابانزایی و
همچنين تأمين علوفه مورد نياز دام را دارد.
از آنجاییکه گونههای تاغ در تعداد محدودی از کشورها
رویش دارند ،در پژوهشهای اندکی به سرشت و
ویژگیهای رویشی آنها اشاره شده است .بنابراین ،انجام
پژوهشهایی برای مطالعه تنوع و ساختار ژنتيکی
جمعيتهای موجود با هدف اصالح و گسترش آنها
ضروری است .در پژوهش پيشرو ،برآورد صفات ژنتيکی
گونه زردتاغ ،مستقر در باغ بذر نسل دوم در استان یزد ،با
استفاده از روش  REMLانجام شد تا با شناسایی ساختار،
تنوع و پتانسيل ژنتيکی موجود ،تصميمگيری برای مدیریت
و اصالح این گونه ارزشمند در منطقه مورد مطالعه صورت
گيرد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
این پژوهش در باغ بذر تاغ ایستگاه تحقيقات آیتاهلل
شهيد صدوقی شهرستان اشکذر در  93کيلومتری شهرستان
یزد انجام شد .این ایستگاه در ارتفاع  8803متری از سطح
دریا قرار داشته و با بارندگی متوسط ساالنه  23ميلیمتر در
سال ،دارای متوسط درجه حرارت ساالنه  88درجه
سانتيگراد است .گرمترین و سردترین ماه سال ،تيرماه با
متوسط دمای  93/9درجه سانتيگراد و دیماه با متوسط
دمای  4/2درجه سانتيگراد است .حداکثر مطلق دما در طول
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سال  44/4درجه سانتيگراد و حداقل آن منفی  89/4درجه
سانتيگراد است .فراوانی جهتهای باد در منطقه بهترتيب
شمالغربی ،غربی و جنوبشرقی است و بيشترین سرعت
باد 873 ،کيلومتر در ساعت به ثبت رسيده است .اقليم منطقه
در سيستم تقسيمبندی اقليمی دومارتن ،فراخشک و در
تقسيمبندی آمبرژه ،خشک سرد و در سيستم کوپن در ردیف
 BWShقرار میگيرد.
روش پژوهش
در سال  ،8988عرصه ای به وسعت  8/4هکتار با
قابليت های مناسب زمين از نظر بافت خاک ،شوری
خاک ،یکنواختی و عدم وجود الیه های سخت در سطوح
کم عمق خاک در ایستگاه تحقيقات آیت اهلل شهيد صدوقی
انتخاب شد .در عرصه ،روی ردیفهایی با فاصله شش
متر از هم ،چالههایی به طول ،عرض و عمق یک متر حفر
شد .فاصله چالهها از یکدیگر پنج متر بود .خاک سطحی
به یک سمت و خاک عمقی به سمت دیگر چاله ریخته
شد .ته هر چاله به عمق  03سانتی متر با سرشاخههای
درخت پر شد .در هر چاله ،حدود  83کيلوگرم کود
حيوانی پوسيده روی سرشاخه ها ریخته و بقيه چاله ها با
خاک سطحی پر شد .خاکهای عمقی نيز در بين ردیف ها
پخش شدند.
در اواخر پایيز  ،8988از بين توده های زردتاغ
موجود در استان 03 ،پای ه انتخاب و کليه بذرهای موجود
روی هر پایه جمع آوری شد .پس از شمارهگذاری و ثبت
اطالعات ،بذرهای جمع آوریشده به آزمای شگاه منتقل
شدند تا برای کاشت در فصل بهار سال  8983حفظ
شوند .در زمان جمع آوری بذرها موارد زیر برای انتخاب
پایه ها در عرصه مورد توجه قرار گرفت:
 )8پایههای منتخب بای د خوش فرم بوده تا در انتخاب
ژنوتيپهای برتر مشکل و محدودیت ایجاد نشود.
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 )7پایههای انتخابی دارای کيفيت مطلوب بوده و توازن
نسبی بي ن تاج و تنه برقرار باشد.
 )9پایههای انتخابی نسبت به آفات و بيماری ها مقاوم
بوده و بذر توليدی پایه ها دارای قوه ناميه زیادی باشد.
در اوایل فروردین  ،8983بذرهای هر یک از
ژنوتيپ ها در  90گلدان نایلونی به ابعاد 87×74
سانتی متر کاشته شده و با توجه به رطوبت موجود در
خاک ،دو یا سه روز یک بار با آبپاش آبياری شدند .در
اواخر شهری ورماه همان سال 84 ،ژنوتيپ برتر انتخاب و
از هر ژنوتيپ  83نهال منتخب (نهال های خوش فرم،
دارای کيفي ت مطلوب ،مقاوم به آفات ،بيماری ها و غيره)
با حفظ شجره به عرصه منتقل شده و طبق نقشه چينش
روی ردیفها کاشته شدند (شکل  .)8نهالها بهنحوی
کاشته شدند که نهال های مجاور هيچ قرابتی از نظر
رویشگاه با یکدی گر نداشته باشند و حداقل دو در ميان با
یکدیگر بيگانه باشند و نهالهای خویشاوند که از یک
ژنوتيپ بودند ،بيشترین فاصله را از یکدی گر داشتند.
به عبارت دیگر ،بهمنظور ممانعت از درونزادآوری و
تالقیهای خویشاوندی ،بين نهالهایی که از یک ژنوتيپ و
پایه مادری بودند ،حداقل دو نهال فاصله گذاشته شد
(شکل  .)7برای جایگزینی ژنوتيپ های خشکشده ،در
بخشی از عرصه ،هرساله از ژنوتيپهای جدید که بذر
آن ها جمعآوریشده بود ،آزمون نتاج انجام شد و پس از
انتخاب ژنوتيپ های مطلوب به باغ بذر انتقال داده شدند،
بهطوری که در هر سال ژنوتيپ هایی که در سال پيشين
خشک شده بودند ،با ژنوتيپ های برتر جایگزین شدند.
به منظور استقرار مناسب نهال ها در سال های اوليه ،آبياری
الزم انجام شد و نسبت به همه عوارض احتمالی از قبيل
آفات و امراض نيز مراقبت های الزم صورت گرفت .در
طول پنج سال از اجرای طرح ،صفات نهالها در سه سال
اندازهگيری شدند (جدول .)8
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شکل  -1کاشت بذرهای جمعآوریشده در فصل بهار برای انجام آزمون نتاج

شکل  -2نمای باغ بذر در سال سوم اجرای پژوهش
جدول  -1صفات نهالها و نحوه اندازهگیری آنها
ردیف

صفت

نحوه و واحد اندازهگيری

8

ارتفاع

از پای نهال تا باالترین ارتفاع آن ()cm

7

قطر تنه

از زیر محل اولين انشعاب تنه اصلی با استفاده از کوليس ()cm

9

شادابی

بر اساس شادابی و زندهماندنی هر نهال به صورت کيفی و از صفر تا پنج (شادابترین)

4

قطر تاج

براساس ميانگين قطر بزرگ و کوچک تاج ()cm

4

تعداد شاخه

تعداد انشعاب ایجادشده در اولين انشعاب در تنه اصلی (شمارش)

0

آلودگی به سفيدک

براساس ميزان آلودگی به سفيدک تاغ از صفر (بدون آلودگی) تا پنج (آلودگی کامل)
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تجزیه و تحلیل دادهها
مشخصههای برآوردشده در پژوهش پيشرو شامل
همبستگی ژنتيکی ،وراثتپذیری خصوصی ( )h2که برابر
است با نسبت واریانس ژنتيکی افزایشی به واریانس فنوتيپی
کل بود .برای محاسبه مشخصههای مذکور ابتدا مؤلفههای
واریانس برآورد شدند .یکی از روشهای بهدست آوردن
برآوردهای  REMLکه برای تجزیه و تحليل دادههای
پژوهش پيشرو استفاده شد ،تکرار فرمهای درجه دوم
,

رابطه ()8
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 MIVQUEو بهدست آوردن اميدهای ریاضی آنها بود .از
مقادیر بهدستآمده بهعنوان پيشمقادیر جدید نسبتهای
واریانس استفاده شد و محاسبه برآوردها تکرار شد .این
تکرار تا زمان یکسان شدن برآوردها و پيشمقادیر ادامه
یافت .اگر برآورد مؤلفهها همگی مثبت بود ،آنگاه
برآوردهای نهایی  REMLحاصل میشد .معادالت درجه
دوم  MIVQUEبهشرح رابطههای  8تا  9هستند:

̂
[=] [ ]
̂

]

̂

[

̂

رابطه ()7

̂

رابطه ()9
در رابطه  y :8بردار مشاهدات صفت b ،بردار اثرات
ثابت a ،بردار اثرات تصادفی X ،ماتریس طرح ربطدهنده
رکوردها به بردار  Z ،bماتریس طرح ربطدهنده رکوردها به
بردار  A ،aماتریس روابط خویشاوندی افزایشی بين افراد،
مولفه واریانس باقيمانده و I
مولفه واریانس افزایشی،
ماتریس واحد است.
در رابطه  N :7تعداد مشاهدات و ) r(Xرتبه ماتریس
اثرات ثابت یا ماتریس  Xاست.
در رابطه  SSa :9مجموع مربعات عامل تصادفیtr ،
مجموع عناصر قطری A-1C ،زیرماتریسی از معکوس کلی
ضرایب مدل مختلط که مربوط به اثرات تصادفی استdfa .
برابر با تعداد عناصر موجود در بردار  aاست.
در روش  ،REMLابتدا برای اثرات ثابت تصحيح انجام
شده و سپس حداکثر درستنمایی بهدست میآید .پس از
استفاده از روش  ،REMLواریانسها باید مثبت و ماتریس

̂

مولفههای (کو)واریانس بهدستآمده باید مثبت قطعی یا
حداقل مثبت نيمهقطعی باشد .ماتریس همبستگی باید در
دامنه  8تا منفی  8باشد.
در این پژوهش ،از رابطه  4برای ارزیابی ژنوتيپهای
مورد مطالعه و برآورد مشخصها استفاده شد:
رابطه ()4
که در آن y :بردار مشاهدات b ،بردار اثرات ثابتa ،

بردار اثرات تصادفی ژنوتيپ و  eبردار اثرات باقيمانده
تصادفی است X .و  Zبه ترتيب ماتریس های ضرایب
هستند که رابطه اثرات ثابت ،اثرات ژنوتيپ را با
،
رکوردها برقرار می کنند و در آن
خواهد
و
بود.
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ارزش یک ژنوتيپ هميشه به یک صفت محدود
نيست و ممکن است چندین صفت در بهبود ژنتيکی یک
جمعيت مؤثر باشد .یک مدل چندصفتی ارتباط بين
صفات را درنظر می گيرد ،زیرا واریانس و کوواریانس
ژنتيکی و محيطی را در تخمين ارزش های ارثی لحاظ
میکن د  .بنابراین ،یک کوواریانس دقيق بين صفات ایجاد
شده که باعث تخمين بهتر ارزش های ارثی می شو د .اگر
وراثت پذیری و همبستگی ژنتيکی و محيطی بين دو
صفت برابر باشد ،ارزش ارثی حاصل شده با یک مدل
تک صفتی و یک مدل چندصفتی برابر خواهد بود .برای
استفاده از مدل چندصفتی ،بردارها برای چند صفت زیر
یکدیگر قرار گرفته و معادالت همزمان حل میشوند و
برآوردها و پيشبينی ها انجام می شود .مدل چندصفتی
مورد استفاده در پژوهش پيش رو به صورت رابطه  4بود:
رابطه ()4

در این پژوهش برابر با شش بود.
آزمون معنیداری اثرات توسط نرمافزار  Rو
تجزیهوتحليلها با استفاده از نرمافزار خانواده BLUBF90
انجام شد.

نتایج
صفات اندازهگيریشده در باغ بذر مورد مطالعه در
جدول  7ارائه شده است .از بين صفت های
اندازه گيری شده ،ارتفاع بيشترین انحراف معيار را داشت
که دامنه آن بين  2تا  727سانتی متر متغير بود  .صفات
آلودگی به سفيدک و شادابی نيز کمترین انحراف معيار را
نشان دادند.
نتایج برآورد واریانس  -کوواریانس های ژنتيکی و
محيطی به ترتيب در جدول های  9و  4ارائه شده است که
بيانگر بيش ترین واریانس ژنتيکی در صفت ارتفاع و پس
از آن در صفت قطر تاج بود  .بيشترین واریانس محيطی
نيز در صفت ارتفاع و پس از آن در قطر تاج مشاهده
شد.

که در آن n :تعداد صفات در آناليز چندصفتی است که
جدول  -2آمارههای توصیفی دادهها
صفت

تعداد

ميانگين

انحرافمعيار

کمينه

بيشينه

اشتباهمعيار

ارتفاع

783

84/33

44/84

2/33

727/33

7/04

قطر تاج

783

27/44

93/89

2/43

708/33

7/93

قطر تنه

783

7/33

8/28

3/83

8/99

3/83

تعداد شاخه

783

9/84

8/47

8/33

83/33

3/33

آلودگی به سفيدک

783

3/30

3/72

3/33

7/33

3/37

شادابی

783

4/83

3/92

9/33

4/33

3/37
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جدول  -3واریانس (روی قطر) و کوواریانس (زیر قطر) ژنتیکی صفات مورد بررسی
شادابی

3/37

ارتفاع

صفت

آلودگی به سفيدک

تعداد شاخه

قطر تنه

قطر تاج

483/73

ارتفاع

443/33

488/33

قطر تاج

3/23

82/89

88/43

قطر تنه

3/48

3/88

9/07

-3/03

تعداد شاخه

3/40

-3/80

3/47

83/98

84/83

آلودگی به سفيدک

3/39

-3/38

3/30

8/43

8/34

شادابی

جدول  -4واریانس (روی قطر) و کوواریانس (زیر قطر) محیطی صفات مورد بررسی
شادابی

3/88

ارتفاع

صفت

آلودگی به سفيدک

تعداد شاخه

942/33

ارتفاع

723/43

793/73

قطر تاج

3/22

83/97

83/83

قطر تنه

3/39

3/88

4/34

9/89

تعداد شاخه

7/74

-3/24

3/73

9/74

83/89

آلودگی به سفيدک

-3/97

3/37

-3/38

3/37

3/20

شادابی

جدول  4نتایج برآورد صفات ژنتيکی را با استفاده
از روش  REMLنشان می دهد که بيانگر وجود بيشترین
همبستگی ژنتيکی بين صفات قطر تنه و تاج و ارتفاع و
آلودگی به سفيدک بود .همچنين ،نتایج بيانگر همبستگی
محيطی زیاد در این صفات بودند ،اما در همه موارد،
مقدار همبستگی مح يطی کمتر از همبستگی ژنتيکی
برآورد شد که بيانگر سهم بيشتر ژنتيک در ایجاد تنوع
بين پایه ها بود .بر این اساس ،همبستگی ژنتيکی بين
صفت ارتفاع و قطر تاج  ، 3/ 878ارتفاع و قطر تنه
 ، 3/ 800قطر تنه با قطر تاج  3/344و آلودگی به

قطر تنه

قطر تاج

سفيدک و ارتفاع  3/ 378برآورد شد .کمترین همبستگی
ژنتيکی نيز بين صفت تعداد شاخه های فرعی با صفات
دیگر برآورد شد .برآورد وراثت پذیری صفات نشان داد
که بيشترین وراثت پذیری به صفات ارتفاع و قطر تاج و
کمترین آن به ميزان آلودگی به سفيدک مربوط بود،
به طوری که مقدار وراثت پذیری صفت ارتفاع ،قطر تاج،
قطر تنه ،تعداد شاخه های فرعی ،ميزان آلودگی به
سفيدک و شادابی به ترتيب ،3/ 433 ،3/ 080 ،3/ 083
 3/823 ،3/ 994و  3/ 733برآورد شد.
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جدول  -5همبستگی محیطی (باالی قطر) ،همبستگی ژنتیکی (زیر قطر) و وراثتپذیری (روی قطر) صفات مورد بررسی
شادابی

آلودگی به سفيدک

تعداد شاخه

قطر تنه

قطر تاج

ارتفاع

صفت

3/879

3/940

3/783

3/047

3/278

3/083

ارتفاع

3/334

3/873

3/932

3/234

3/080

3/878

قطر تاج

-3/348

3/840

3/897

3/433

3/344

3/800

قطر تنه

3/327

-3/480

3/994

3/787

3/793

-3/343

تعداد شاخه

-3/047

3/823

-3/974

3/239

3/278

3/378

آلودگی به سفيدک

3/733

3/789

-3/874

3/474

3/442

3/709

شادابی

بحث
نتایج پژوهش پيشرو بيشترین همبستگی ژنتيکی را بين
صفات قطر تنه و تاج و ارتفاع و آلودگی به سفيدک نشان
داد و بيانگر همبستگی محيطی زیاد در این صفات بود.
بهطور کلی ،معنیدار بودن همبستگی بين دو صفت دالئل
متفاوتی میتواند داشته باشد که مهمترین آنها پيوستگی
ژنهای کنترلکننده دو صفت و یا پليوتروپی است
( .)Makarechian, 2002در حالت پيوستگی ،ژنهای
متفاوتی صفات مورد نظر را کنترل میکنند ،اما همه آنها
روی یک کروموزوم و با فاصله کم نسبت به هم قرار
گرفتهاند .در این صورت ،هرچه فاصله بين این ژنها کمتر
باشد ،همبستگی بيشتر است .در حالت پليوتروپی ،یک ژن
ممکن است چند صفت را کنترل کند که در این صورت نيز
صفاتی که توسط آن ژن کنترل میشوند ،همبستگی نشان
میدهند .شدت همبستگی به طبيعت صفت و تعداد اللهای
آن ژن بستگی دارد .در این پژوهش ،همبستگی صفاتی را
که در سطح زیاد معنیدار شدند میتوان به پيوستگی ژنی یا
پليوتروپی نسبت داد .همبستگی زیاد بين ارتفاع و قطر یقه
ازجمله مواردی است که در پژوهشهای متعددی گزارش
شده است (Safavi et al., 2011؛ Tabandeh Saravi et
.)al., 2008
برآورد وراثتپذیری صفات در پژوهش پيشرو نشان
داد که بيشترین وراثتپذیری به صفات ارتفاع و قطر تاج و
کمترین آن به ميزان آلودگی به سفيدک مربوط بود .در این

راستا ،نتایج  Mirzaie-Nodoushanو همکاران ( )7333که
درمورد ارزیابی ژنتيکی برخی جمعيتهای گونه سياهتاغ
استانهای یزد ،سمنان ،سيستان و بلوچستان و قم انجام شد،
نشان داد که این گونه تنوع ژنتيکی بين و درونجمعيتی
زیادی داشت .این پژوهشگران وراثتپذیری صفات ارتفاع،
قطر تاج و قطر یقه را زیاد (بهترتيب 3/30 ،3/43و )3/33
و صفت تعداد شاخههای فرعی را کم ( )3/87برآورد کردند
که با نتایج پژوهش پيشرو همخوانی دارد.
از آنجاکه ميزان وراثتپذیری بيانگر قابليت انتقال تنوع
ژنتيکی موجود به نتاج است ،مقادیر زیاد آن در صفات مورد
مطالعه امکان اصالح صفت با استفاده از روشهایی نظير
انتخاب را تأیيد میکند .در این پژوهش ،صفاتی نظير قطر
تاج ،قطر تنه و ارتفاع دارای تنوع ژنتيکی زیادی بودند .اگر
وراثتپذیری صفات در سنين اوليه زیاد باشد ،این صفات
توانمندی الزم برای ارتقاء را دارند ( Rochon et al.,
 .)2007نتيجه پژوهشهای مختلف نيز نشان میدهد که در
بسياری موارد وراثتپذیری صفت ارتفاع بيشتر از صفات
دیگر بوده و برای انتخاب زودهنگام مناسب است
( Cornelius et al., 1996; Toky et al., 1996; Hodges
;et al., 2002; Vargas-Hernandez et al., 2003
;Bogdan et al., 2004; Tabandeh Saravi et al., 2008

.)Safavi et al., 2011
الزم به توضيح است که وراثتپذیری تابع تنوع ژنتيکی
است و تنوع ژنتيکی هم به عوامل متعددی مانند نظام
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 اگر گونه گياهی مورد.توليدمثل گونه گياهی بستگی دارد
 نوترکيبی و تنوع بيشتری،نظر بهطور کامل دگرگشن باشد
 هرچه مقدار.در جمعيتهای گياهی آن ایجاد میشود
 تنوع ژنتيکی در،خودگشنی در یک گونه گياهی بيشتر باشد
 تاغ گونهای دگرگشن و.جمعيتهای آن نيز کاهش مییابد
بادگرده افشان است و انتظار تنوع ژنتيکی زیاد در آن وجود
 وراثتپذیریهای زیاد صفات مورد مطالعه در پژوهش.دارد
حاضر نشان داد که میتوان از این تنوع در سطح بسيار
.مطلوبی در ارتقاء کمی و کيفی این گونه استفاده کرد
 قطر تنه، بهدليل وراثتپذیری بيشتر صفات قطر تاج،بنابراین
 اگر گزینش پایههای مادری در باغ بذر مورد،و ارتفاع
 میتوان به دستاوردهای،مطالعه براساس آنها انجام شود
.بيشتر و توليد نهالهای بهتر اميدوار بود
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Abstract
The aim of this study was to estimate the genetic parameters of Haloxylon persicum Bge.,
based on a progeny test in seed orchards of Yazd province using the REML method. For this
purpose, 60 trees with good appearance, optimum quality, the relative balance between crown
and trunk, resistant to pests and diseases, and with high germination seeds were selected among
the H. persicum stands in different habitats of Yazd province. After seed planting and seedling
production, they were transplanted into the field by preserving the tree and planted on rows with
6 m intervals. The final traits for genetic evaluation of genotypes were continuously recorded
during 5 years of project implementation in three times. The studied traits consisted mainly of
vegetative traits such as height, crown spreading, trunk diameter, number of branches,
freshness, seed production and contamination of powder and psyllium. The results showed the
highest genetic correlations between trunk and crown diameter and height and contamination
with powder. The results also indicated a high environmental correlation between those traits.
However, environmental correlations were estimated to be lower than genetic correlations,
which indicated a greater genetic contribution to diversity among the trees. Estimation of
heritability of traits also showed that the highest heritability was related to the height and
diameter of the crown and the least to powder contamination. Moreover, freshness were
estimated to be 0.619, 0.616, 0.509, 0.335, 0.170, and 0.20, respectively.
Keywords: Genetic parameter, Haloxylon, progeny test, REML method.

