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 چکیده
با استفاده  استان یزد تاغ مستقر در باغ بذر (.Haloxylon persicum Bge) تاغزردژنتيکی  صفاتبا هدف برآورد  رو پژوهش پيش

کيفيت ظاهر مناسب،  باه یپا 03استان یزد،  مختلف یهاهشگایرو در تاغ موجودزرد یهاتوده بين از. انجام شد REMLاز روش 
کاشت بذر و پس از شدند.  انتخاب زیادها و دارای بذرهای با قوه ناميه توازن نسبی بين تاج و تنه، مقاوم به آفات و بيماری ،مطلوب
 با هدف هالنها صفات مستمر ثبت .متر کاشته شدند ششهایی با فواصل ردیف ینقشه رو براساس و حفظ شجره با هانهال نهال،توليد 

 ارتفاع، گسترش یشیرو صفاتشامل در سه نوبت انجام شد. صفات مورد مطالعه ساالنه و  لسا پنج طیها ارزیابی ژنتيکی ژنوتيپ
ترین همبستگی يشب نشان داد که نتایجپسيل بود. سفيدک و و آلودگی به  ، توليد بذرشادابی ،یفرع یهاقطر یقه، تعداد شاخه تاج،

 حال، ند. با اینشتی با هم دازیادهمبستگی محيطی وجود دارد و این صفات ژنتيکی بين قطر تنه و تاج و ارتفاع و آلودگی به سفيدک 
. بودها سهم بيشتر ژنتيک در ایجاد تنوع بين پایه بيانگرهمبستگی محيطی کمتر از همبستگی ژنتيکی برآورد شد که  در همه موارد

آلودگی به  مقدارپذیری به صفات ارتفاع و قطر تاج و کمترین آن به پذیری صفات نيز نشان داد که بيشترین وراثتوراثتبرآورد 
های فرعی، آلودگی به سفيدک و پذیری صفت ارتفاع، قطر تاج، قطر تنه، تعداد شاخهمقدار وراثتکه طوری به بود،سفيدک مربوط 

 .شدبرآورد  733/3و 823/3، 994/3، 433/3، 080/3، 083/3ترتيب شادابی به
 
 .REMLتاغ، روش  ژنتيکی،آزمون نتاج، پارامتر  کلیدی: هایهژوا

 

 مقدمه
خشک  هایسازگانبوماز سطح کشور را بخش وسيعی  

و  یعيطب یزارها تاغ گيرد که اغلب پوشيده ازمی برو گرم در
 یها ت شني، تثبکحفاطت خا نظرکه از  هستندکاشت  دست

ت يگر اهمیجهات د یاريف هوا و بسيف دام، تلطيروان، تعل
 مانند یمشکالت متعدد سوی دیگر،. از دارند  ییسزاهب

یکی کشور وجود دارد.  زارهایاغت  ت به آفات در يحساس
 برای توليد احداث باغ بذرهای مقابله با این مشکل، از راه
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دست  بههای است که با نهال یکيژنت یتوانمندبا  ییها بذر
  داد.را با موفقيت انجام ها  یکار جنگل ها بتواناز آن آمده

کاشت با صفات  از درختان دست یا باغ بذر به مجموعه
از  یافشان منظور کاهش گرده شود که به یم گفتهبرتر  یکيژنت

باغ . دشو  یزوله میا یکيتر( ژنت نامطلوب )پست یمنابع خارج
های اصالحی را برنامهبذرها بسته به اینکه چند چرخه از 

به باغ بذرهای نسل اول، دوم و سوم  ،باشند گذرانده
وند، يها )پ استقرار کلن از طریقباغ بذر . شوندمیبندی  تقسيم

 یبذر یها حاصل از کشت بافت( و نهال یها اهچهيقلمه و گ
مطلوب،  یها یژگیبراساس و منتخبدرختان از  آمدهدستبه
 یآور جمع ین روش برایچند ،یکي. از نظر ژنتشود یجاد میا

کاشت  یفور یها برنامه برایت مطلوب يفياطالعات بذر با ک
درختان  کها )مانند بذر حاصل از ت ن روشیوجود دارد. ا

مطلوب  هایویژگیپ برتر، بذر حاصل از جوامع با يبا فنوت
طور موقت تا عت بهيدر طب اغلبد بذر( يتول یو نواح

. بذر شوندمیاستفاده  یوجود آمدن باغ بذر دائم به
اما  ،ندارد یادیز یاغلب بازده ها ن روشیاز ا آمده دست به

ش قابل یبه افزا موقت یها موارد استفاده از روش یدر بعض
در برابر آفات و امراض ها نهالت و مقاومت يفيمالحظه ک

در منطقه را درختان توانند سازگار  یم که انجامدمی
 Tabaei Aghdaei & Jafari) دنکنن يتضم شده کاری جنگل

Mofidabadi, 2000 .) های گونهبرای ایجاد باغ بذر
ی هاکشوردر ویژه بهو  دنيادر ای طوالنی سابقهانحصاری 

احداث باغ بذر و استفاده از  هایمزیتاروپایی دارد. 
است که همه  یها به قدر ن باغیشده در ایابیارز یها پيژنوت
 یحتر بذهای به احداث باغا را يران جنگل در دنیمد

طرح است.  ترغيب کردههنگفت  یها نهیصرف هز درصورت
ژنتيکی براساس آزمون  صفاتاحداث باغ بذر با برآورد 

های برتر های ضعيف و شناسایی پایهنتاج، حذف ژنوتيپ
 یهایو نهال هاتوان بذر یمبذر با احداث باغ شود. انجام می

بذرهای نسبت به  یشتريت رشدونمو بيقابلکه  کردد يتول
  داشته باشند. دیگر

 هاز خانواد (.Haloxylon persicum Bge) زردتاغ هگون
بسيار  و ارزشمند یاهيگ( Chenopodiaceaeاسفناج )

 ایران یریکو کو خش یمرکز مناطقاست که در پذیر  سازش
 . زردتاغپراکنش دارند ،استش یقادر به رو یا که کمتر گونه

 93-823بارندگی ساالنه ی با طيط محین شرایتر در سخت
درجه  74تا منفی  43درجه حرارت  متر و نوسان ميلی

 در این گونهدارد.  یو رشد مناسب شدهمستقر  سانتيگراد
 به ییها درختچه صورت به رانیا ینواح اغلب در یفعل طیشرا

 عمده علت رسد یم نظر هب که شود یم دهید متر 7 حدود ارتفاع
 زردتاغ. آن است چوباز  استفاده هدف با دیشد قطع آن
 Mirhosseini)ها بيماری و و آفات خشکی به مقاومت ليدل به

et al., 2009 )از وسيعی هایعرصه در گسترش تيقابل 
 و زاییبيابان افزایش از جلوگيری برای کشور یهاابانيب

 . دارد را دام نياز مورد تأمين علوفه همچنين
 کشورها از یدودحتاغ در تعداد م یها گونه کهاز آنجایی

سرشت و  به های اندکیپژوهشدر  رویش دارند،
انجام شده است. بنابراین، اشاره ها های رویشی آن ویژگی

تنوع و ساختار ژنتيکی  هایی برای مطالعهپژوهش
ها  اصالح و گسترش آن هدف باهای موجود  جمعيت

ژنتيکی  صفاتبرآورد  ،رو پژوهش پيشدر ضروری است. 
با  استان یزد،در نسل دوم بذر ، مستقر در باغ تاغزردگونه 

شناسایی ساختار،  با تاانجام شد  REMLاستفاده از روش 
مدیریت  برایگيری تصميمتنوع و پتانسيل ژنتيکی موجود، 

صورت و اصالح  این گونه ارزشمند در منطقه مورد مطالعه 
  گيرد.
 

 هامواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

 اهللتیآ قاتيتحق ستگاهیاباغ بذر تاغ  در پژوهش نیا
 شهرستان یلومتريک 93 در اشکذر شهرستان یصدوق ديشه

از سطح  یمتر 8803ارتفاع ایستگاه در این انجام شد.  زدی
در متر  ميلی 23 ساالنه متوسط یبارندگ و با شتهقرار دا دریا
درجه  88ساالنه  درجه حرارتمتوسط  دارای ،سال
تيرماه با  ،ترین و سردترین ماه سال گرمگراد است. يسانت

 ماه با متوسطراد و دیگدرجه سانتي 9/93متوسط دمای 
 طول در مطلق دما . حداکثراستراد يگسانتدرجه  2/4دمای 
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 درجه 4/89 منفی آن حداقل سانتيگراد و درجه 4/44 سال
 بيترتهب منطقه در باد یهاتجه یفراوان .است رادگيسانت

 ن سرعتیشتريبو  است یشرق جنوب و یغرب ،یغرب شمال
 منطقه مياقل. رسيده است ثبت بهساعت  در لومتريک 873باد، 

 درو  کفراخش، دومارتن یمياقل یبندميتقس ستميس در
 فیدر رد کوپن ستميس در و سرد کخش، آمبرژه یبندميتقس

BWSh  رديگیم قرار .  
 

  پژوهشروش 
با هکتار  4/8به وسعت  یا عرصه ،8988سال در 
های مناسب زمين از نظر بافت خاک، شوری  قابليت

های سخت در سطوح  خاک، یکنواختی و عدم وجود الیه
 ید صدوقياهلل شه تیقات آيستگاه تحقیدر اعمق خاک  کم

با فاصله شش  ییها فیرد یرو ،در عرصه. شد انتخاب
ک متر حفر یبه طول، عرض و عمق  ییها چالهمتر از هم، 

 یخاک سطحپنج متر بود.  یکدیگرها از چاله. فاصله شد
خته یگر چاله ریبه سمت د یک سمت و خاک عمقیبه 

 یها متر با سرشاخه یسانت 03شد. ته هر چاله به عمق 
لوگرم کود يک 83حدود  ،. در هر چالهشددرخت پر 

با ها  بقيه چالهخته و یها ر سرشاخه یده رويپوس یوانيح
ها  فین رديز در بين یعمق یها . خاکشدپر  یخاک سطح

 .ندشدپخش 
زردتاغ  یها تودهبين از ، 8988ز یيدر اواخر پا 

موجود  بذرهایه يه انتخاب و کلیپا 03 ،موجود در استان
و ثبت  یگذار . پس از شمارهشد یآور ه جمعیپا هر یرو

 شگاه منتقلیشده به آزمایآور جمع بذرهایاطالعات، 
حفظ  8983سال کاشت در فصل بهار برای  شدند تا

انتخاب  برایر یزموارد  بذرها یآور . در زمان جمعشوند
 قرار گرفت: مورد توجهها در عرصه  هیپا
تا در انتخاب  بودهفرم  د خوشیمنتخب با یها هیپا( 8

 جاد نشود. یت ایبرتر مشکل و محدود یها پيژنوت

و توازن  بودهت مطلوب يفيک یدارا یانتخاب یها هیپا( 7
 ن تاج و تنه برقرار باشد.يب ینسب

ها مقاوم  یماريبه آفات و ب نسبت یانتخاب یها هیپا( 9
 باشد. زیادی ه يقوه نام یها دارا هیپا یديو بذر تول بوده

از  کیهر بذرهای ، 8983اوایل فروردین در 
 87×74ابعاد  به یلونیگلدان نا 90 ها در پيژنوت
رطوبت موجود در  با توجه بهو  هاشته شدمتر ک یسانت
ند. در شد یاريبار با آبپاش آب کیا سه روز یدو  ،کخا

ژنوتيپ برتر انتخاب و  84 ،ورماه همان سالیاواخر شهر
فرم،  خوش یها منتخب )نهال  نهال 83از هر ژنوتيپ 

 غيره(ها و  یماريت مطلوب، مقاوم به آفات، بيفيک یدارا
چينش و طبق نقشه  هشدبا حفظ شجره به عرصه منتقل 

نحوی به هانهال. (8)شکل  شدند هشتاکها ردیف یرو
 نظر از یقرابت چيه مجاورهای  نهال که کاشته شدند

 با انيم در دو حداقل و باشند گر نداشتهیکدی با شگاهیرو
ک ی از که شاوندیخو یهانهال و باشند گانهيگر بیکدی

گر داشتند. یکدی از را فاصله نیشتريب بودند، پيژنوت
 و یزادآوراز درون ممانعت منظوربه گر،ید عبارت به

  و پيژنوت کی از که ییهان نهاليب ،یشاوندیخو یهاتالقی
 شد گذاشته فاصله نهال دو حداقل بودند، یمادر هیپا

در شده، های خشک جایگزینی ژنوتيپبرای  .(7)شکل 
جدید که بذر  هایهرساله از ژنوتيپ ،بخشی از عرصه

و پس از  انجام شدآزمون نتاج  ،بودشده آوریها جمع آن
 ،نتقال داده شدندمطلوب به باغ بذر ا های ژنوتيپانتخاب 

 پيشينهایی که در سال  که در هر سال ژنوتيپطوریبه
های برتر جایگزین شدند.  خشک شده بودند، با ژنوتيپ

های اوليه، آبياری  ها در سال مناسب نهالمنظور استقرار  به
به همه عوارض احتمالی از قبيل  الزم انجام شد و نسبت

های الزم صورت گرفت. در  آفات و امراض نيز مراقبت
سه سال ها در صفات نهالسال از اجرای طرح، پنج طول 
 (.8)جدول  شدندگيری اندازه
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 انجام آزمون نتاج برای بهار فصل در شدهآوریجمع بذرهای کاشت -1شکل 

 

 
 اجرای پژوهش نمای باغ بذر در سال سوم -2شکل 

 

 ها آن یریگ و نحوه اندازهها نهالصفات  -1جدول 

 یريگ نحوه و واحد اندازه صفت فیرد

 (cm) ن ارتفاع آنینهال تا باالتر یاز پا ارتفاع  8

 (cm) سيبا استفاده از کول ین انشعاب تنه اصلير محل اولیاز ز قطر تنه  7

 ن( یتر و از صفر تا پنج )شاداب یفيهر نهال به صورت ک یماندنو زنده یبر اساس شاداب  یشاداب 9

 (cm)  کوچک تاج قطر بزرگ وميانگين براساس  تاج  قطر 4

 )شمارش( ین انشعاب در تنه اصليشده در اولجادیتعداد انشعاب ا تعداد شاخه  4

 کامل( ی( تا پنج )آلودگی)بدون آلودگ دک تاغ از صفريبه سف یزان آلودگيبراساس م کديبه سف یآلودگ 0
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  هاتحلیل داده و  تجزیه
 شامل رو پژوهش پيشبرآوردشده در  هایمشخصه

( که برابر h2پذیری خصوصی )همبستگی ژنتيکی، وراثت
افزایشی به واریانس فنوتيپی است با نسبت واریانس ژنتيکی 

های مؤلفهابتدا های مذکور همشخص. برای محاسبه بود کل
دست آوردن  هب یهااز روش یکی. ندواریانس برآورد شد

 هایداده تحليل و  تجزیه برای که REML یبرآوردها
درجه دوم  یهاتکرار فرم ،شداستفاده  رو پيش پژوهش

MIVQUE از بودها آن یاضیر يدهایدست آوردن ام و به .
های ید نسبتمقادیر جد پيش عنوان به آمدهدستبهمقادیر 

. این تکرار شدبرآوردها محاسبه و  شدواریانس استفاده 
مقادیر ادامه  تکرار تا زمان یکسان شدن برآوردها و پيش

، آنگاه بودهمگی مثبت ها لفهؤم. اگر برآورد یافت
معادالت درجه . شدحاصل می REMLبرآوردهای نهایی 

 :هستند 9تا  8های  رابطهشرح  به MIVQUEدوم 
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بردار اثرات  b بردار مشاهدات صفت، y :8در رابطه 

دهنده ماتریس طرح ربط X بردار اثرات تصادفی، a ثابت،
دهنده رکوردها به ماتریس طرح ربط b، Z رکوردها به بردار

ماتریس روابط خویشاوندی افزایشی بين افراد،  a، A بردار
  
  مولفه واریانس افزایشی،   

 I مولفه واریانس باقيمانده و  
 ماتریس واحد است. 

رتبه ماتریس  r(X) تعداد مشاهدات و N :7در رابطه 
 است. X اثرات ثابت یا ماتریس

 tr مجموع مربعات عامل تصادفی، SSa :9در رابطه 
 زیرماتریسی از معکوس کلی A-1C مجموع عناصر قطری،

 dfa ضرایب مدل مختلط که مربوط به اثرات تصادفی است.
 است. a موجود در بردار عناصربرابر با تعداد 
ابتدا برای اثرات ثابت تصحيح انجام  ،REMLدر روش 

. پس از آیددست میبهدرستنمایی  حداکثر سپسو  شده
ها باید مثبت و ماتریس واریانس، REMLاستفاده از روش 

آمده باید مثبت قطعی یا دستهای )کو(واریانس بهمولفه
قطعی باشد. ماتریس همبستگی باید در  حداقل مثبت نيمه

 باشد. 8منفی تا  8دامنه 
ی هاارزیابی ژنوتيپ برای 4رابطه از  پژوهش،در این 

 :استفاده شد هامشخصمورد مطالعه و برآورد 
 

                             (4)رابطه 

 
 a ،بردار اثرات ثابت b ،بردار مشاهدات y که در آن:

بردار اثرات باقيمانده  e و بردار اثرات تصادفی ژنوتيپ
های ضرایب ترتيب ماتریس به Zو  X است.تصادفی 

ثابت، اثرات ژنوتيپ را با هستند که رابطه اثرات 
           در آن و کنندرکوردها برقرار می

   ،
          

             و    
      

خواهد    
 بود.
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ارزش یک ژنوتيپ هميشه به یک صفت محدود 
ممکن است چندین صفت در بهبود ژنتيکی یک  و نيست

اط بين باشد. یک مدل چندصفتی ارتبمؤثر جمعيت 
زیرا واریانس و کوواریانس  ،گيردصفات را درنظر می

لحاظ های ارثی ژنتيکی و محيطی را در تخمين ارزش
یک کوواریانس دقيق بين صفات ایجاد  ،. بنابرایندکنمی

. اگر دشو میهای ارثی که باعث تخمين بهتر ارزش شده
پذیری و همبستگی ژنتيکی و محيطی بين دو  وراثت

شده با یک مدل باشد، ارزش ارثی حاصلصفت برابر 
برای . صفتی و یک مدل چندصفتی برابر خواهد بود تک

 زیربردارها برای چند صفت  ،استفاده از مدل چندصفتی
و د نشومیو معادالت همزمان حل  گرفته قراریکدیگر 

مدل چندصفتی  .شود انجام میها بينیبرآوردها و پيش
 :بود 4صورت رابطه به رو پژوهش پيشدر  مورد استفاده

 

                                           (4)رابطه 

                                                        
                                                       

 
تعداد صفات در آناليز چندصفتی است که  n که در آن:

 .بود شش پژوهش برابر بادر این 
و  Rافزار داری اثرات توسط نرمآزمون معنی

 BLUBF90 خانواده افزارها با استفاده از نرموتحليل تجزیه
 انجام شد.

 

 نتایج
 دردر باغ بذر مورد مطالعه  شدهگيریاندازه صفات
های صفت از بين .ارائه شده است 7جدول 

را داشت  معيار ارتفاع بيشترین انحراف شده، گيری اندازه
. صفات متغير بودمتر سانتی 727تا  2بين آن که دامنه 

معيار را  کمترین انحراف و شادابی نيز سفيدکآلودگی به 
  .نشان دادند

های ژنتيکی و کوواریانس -نتایج برآورد واریانس
ارائه شده است که  4و  9 های ترتيب در جدول محيطی به

ترین واریانس ژنتيکی در صفت ارتفاع و پس يشبيانگر ب
. بيشترین واریانس محيطی بوداز آن در صفت قطر تاج 

نيز در صفت ارتفاع و پس از آن در قطر تاج مشاهده 
 شد.

 

 هاداده یتوصیفهای  آماره -2جدول 

 معيار اشتباه بيشينه کمينه معيار انحراف ميانگين تعداد صفت

 04/7 33/727 33/2 84/44 33/84 783 ارتفاع

 93/7 33/708 43/2 89/93 44/27 783 قطر تاج

 83/3 99/8 83/3 28/8 33/7 783 قطر تنه

 33/3 33/83 33/8 47/8 84/9 783 تعداد شاخه

 37/3 33/7 33/3 72/3 30/3 783 آلودگی به سفيدک

 37/3 33/4 33/9 92/3 83/4 783 شادابی
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  صفات مورد بررسی واریانس )روی قطر( و کوواریانس )زیر قطر( ژنتیکی -3 جدول

 صفت ارتفاع قطر تاج قطر تنه تعداد شاخه آلودگی به سفيدک شادابی

 ارتفاع 73/483     

 قطر تاج 33/488 33/443    

 قطر تنه 43/88 89/82 23/3   

 تعداد شاخه -03/3 07/9 88/3 48/3  

 آلودگی به سفيدک 83/84 98/83 47/3 -80/3 40/3 

 شادابی 34/8 43/8 30/3 -38/3 39/3 37/3

 

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

 صفت ارتفاع قطر تاج قطر تنه تعداد شاخه آلودگی به سفيدک شادابی

 ارتفاع 33/942     

 قطر تاج 73/793 43/723    

 قطر تنه 83/83 97/83 22/3   

 تعداد شاخه 89/9 34/4 88/3 39/3  

 آلودگی به سفيدک 89/83 74/9 73/3 -24/3 74/7 

 شادابی 20/3 37/3 -38/3 37/3 -97/3 88/3

 

نتایج برآورد صفات ژنتيکی را با استفاده  4جدول 
دهد که بيانگر وجود بيشترین نشان می REMLاز روش 

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، 

يطی کمتر از همبستگی ژنتيکی مقدار همبستگی مح
برآورد شد که بيانگر سهم بيشتر ژنتيک در ایجاد تنوع 

ها بود. بر این اساس، همبستگی ژنتيکی بين بين پایه
، ارتفاع و قطر تنه 878/3صفت ارتفاع و قطر تاج 

و آلودگی به  344/3، قطر تنه با قطر تاج 800/3

بستگی برآورد شد. کمترین هم 378/3سفيدک و ارتفاع 
های فرعی با صفات ژنتيکی نيز بين صفت تعداد شاخه

پذیری صفات نشان داد دیگر برآورد شد. برآورد وراثت
پذیری به صفات ارتفاع و قطر تاج و که بيشترین وراثت

کمترین آن به ميزان آلودگی به سفيدک مربوط بود، 
پذیری صفت ارتفاع، قطر تاج، که مقدار وراثتطوری به

های فرعی، ميزان آلودگی به تعداد شاخه قطر تنه،
، 433/3، 080/3، 083/3ترتيب سفيدک و شادابی به

 برآورد شد.   733/3و  823/3، 994/3
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  مورد بررسی پذیری )روی قطر( صفات)زیر قطر( و وراثت ژنتیکی)باالی قطر(، همبستگی محیطی همبستگی  -5 جدول

 صفت ارتفاع قطر تاج قطر تنه تعداد شاخه آلودگی به سفيدک شادابی

 ارتفاع 083/3 278/3 047/3 783/3 940/3 879/3

 قطر تاج 878/3 080/3 234/3 932/3 873/3 334/3

 قطر تنه 800/3 344/3 433/3 897/3 840/3 -348/3

 تعداد شاخه -343/3 793/3 787/3 994/3 -480/3 327/3

 آلودگی به سفيدک 378/3 278/3 239/3 -974/3 823/3 -047/3

 شادابی 709/3 442/3 474/3 -874/3 789/3 733/3

 

 حث ب
ترین همبستگی ژنتيکی را بين يشب رو پژوهش پيشج ینتا

صفات قطر تنه و تاج و ارتفاع و آلودگی به سفيدک نشان 
در این صفات بود.  زیادهمبستگی محيطی  بيانگرو  داد
ن دو صفت دالئل يب یدار بودن همبستگیطور کلی، معن به

ها پيوستگی  ن آنیترتواند داشته باشد که مهمیم یمتفاوت
است  ا پليوتروپییکننده دو صفت و کنترل یها ژن

(Makarechian, 2002.)  ،یها ژندر حالت پيوستگی 
ها  همه آن اما ،کنندیصفات مورد نظر را کنترل م یمتفاوت

قرار  هم ک کروموزوم و با فاصله کم نسبت بهی یرو
ها کمتر  ن ژنین ايهرچه فاصله ب ،ن صورتیاند. در ا گرفته

ک ژن یشتر است. در حالت پليوتروپی، يب یباشد، همبستگ
ز ين صورت نیممکن است چند صفت را کنترل کند که در ا

نشان  یشوند، همبستگیکه توسط آن ژن کنترل م یصفات
 یهاعت صفت و تعداد الليبه طب یدهند. شدت همبستگیم

را  یصفات یهمبستگپژوهش، ن یدارد. در ا یآن ژن بستگ
ا ی یپيوستگی ژن توان بهمی دار شدندیمعن زیادکه در سطح 

قه ین ارتفاع و قطر يب زیاد ی. همبستگنسبت دادوتروپی يپل
گزارش  متعددی هایپژوهشاست که در  مواردی ازجمله

 Tabandeh Saravi et؛ Safavi et al., 2011) شده است

al., 2008.) 
نشان  رو پژوهش پيش درپذیری صفات برآورد وراثت

پذیری به صفات ارتفاع و قطر تاج و داد که بيشترین وراثت
کمترین آن به ميزان آلودگی به سفيدک مربوط بود. در این 

 ( که7333اران )و همک Mirzaie-Nodoushan نتایج ،راستا
تاغ های گونه سياهارزیابی ژنتيکی برخی جمعيت مورددر

 ،انجام شدهای یزد، سمنان، سيستان و بلوچستان و قم استان
ی جمعيت نشان داد که این گونه تنوع ژنتيکی بين و درون

پذیری صفات ارتفاع، وراثت این پژوهشگران. شتزیادی دا
( 33/3و 30/3، 43/3ترتيب  )به زیاد را قطر تاج و قطر یقه

 کردند( برآورد 87/3) کم را های فرعیو صفت تعداد شاخه
 رو همخوانی دارد.پيشپژوهش  که با نتایج

ت انتقال تنوع يانگر قابليب یریپذزان وراثتياز آنجاکه م
آن در صفات مورد  زیادر ی، مقاداستموجود به نتاج  یکيژنت

ر ينظ ییها از روش مطالعه امکان اصالح صفت با استفاده
قطر ر ينظ یصفات ،پژوهشن ید. در اکنیيد میأانتخاب را ت

بودند. اگر  زیادی یکيتنوع ژنت یو ارتفاع دارا تنه، قطر تاج
باشد، این صفات  زیادپذیری صفات در سنين اوليه وراثت
 ,.Rochon et alالزم برای ارتقاء را دارند ) یتوانمند

که در  دهدنشان میمختلف نيز  هایپژوهش(. نتيجه 2007
از صفات  بيشترارتفاع صفت پذیری موارد وراثت یاريبس

 استانتخاب زودهنگام مناسب  برایو  بودهدیگر 
(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). 
 یکيتابع تنوع ژنت یریپذ ح است که وراثتيالزم به توض

نظام  مانند یهم به عوامل متعدد یکيو تنوع ژنت است



 489                                                                                                                               4شماره  72نشریه علمی تحقيقات جنگل و صنوبر ایران جلد 

مورد  یاهياگر گونه گ .دارد یبستگ یاهيدمثل گونه گيتول
 یشتريو تنوع ب یبينوترک ،دگرگشن باشد طور کاملبهنظر 

 مقدارهرچه . شود یجاد میآن ا یاهيگ یها تيدر جمع
در  یکيشتر باشد، تنوع ژنتيب یاهيک گونه گیدر  یخودگشن

ای دگرگشن و گونه تاغابد. ی یز کاهش ميآن ن یها تيجمع
در آن وجود  زیاد یکيه افشان است و انتظار تنوع ژنتدبادگر

پژوهش صفات مورد مطالعه در  زیاد یها یریپذ وراثت .رددا
ار ين تنوع در سطح بسیتوان از ا یکه م حاضر نشان داد

. کردن گونه استفاده یا یفيک کمی ودر ارتقاء  یمطلوب
 تنه ، قطرقطر تاجصفات  بيشتر یریپذل وراثتيدلبهبنابراین، 

در باغ بذر مورد  یمادر یهاهینش پایو ارتفاع، اگر گز
های توان به دستاوردیم انجام شود،ها  آنبراساس  مطالعه
 . دوار بوديام بهتر یهاد نهاليتول وبيشتر 
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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. 
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