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Abstract
Nowadays, optimized utilization of forests potentials and seed orchard establishment is not an option rather it 
is an obligation. In countries such as Iran, which are considered as low forest countries, forest seed orchard 
establishment is a non-replaceable exigency. This is in such conditions in which unsystematically exploration 
of forest tree species has caused genetic deterioration and reduction of genetic variation of a great number 
of valuable forest tree species. Following fulfillment of a national research project on investigation of genetic 
potential of Haloxylon species, six populations of H. aphyllum collected from Khorasan Razavi, Qom, Yazd, 
Semnan, Kerman and Sistan and Baluchestan provinces were primarily investigated by which a number of 
suitable trees with appropriate performance were selected. The selected trees were further investigated by 
progeny testing in the six provinces. A number of superior genotypes were selected on which H. aphyllum seed 
orchard was established in Qom, Khorasan Razavi, and Yazd provinces. Using collected seeds on the selected 
plus trees, seedlings were produced, and a further selection was performed on the seedlings and planted in the 
seed orchards in such a way that the least relationship could be found between adjacent stands. Optimization 
of genetic variation in the mentioned seed orchards should be dynamically continued, along with utilization of 
their outcomes. 
Keywords: Seed orchard, Haloxylon aphyllum, progeny test, genetic variation.

(Haloxylon aphyllum (Minkw.) Iljin) تشکیل باغ بذر سیاه تاغ
حسین میرزایی ندوشن1*، عباس پورمیدانی 2، علی میرحسینی 3 و حسین رحیمی 4

Establishment of black saxaul (Haloxylon aphyllum (Minkw.)Ilj) in seed orchard
H. Mirzaie-Nodoushan1*, A. Poormeidani2, A. Mirhosseini3 and H. Rahimi4

چکیده
استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در جنگل ها و تشکیل باغ بذر یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام به حساب  می آید. باغ بذر درختان 
جنگلی در کشورهایی نظیر ایران با پوشش کم جنگل یکی از ضرورت هاست. این در شرایطی است که بهره برداری های غیراصولی 
از گونه های درختی جنگلی در بیشتر نقاط کره زمین سبب پس روی ژنتیکی و تخریب تنوع و ساختار ژنتیکی بسیاری از گونه های 
 (Haloxylon aphyllum (Minkw.) Iljin) جنگلی ارزشمند شده است. با هدف بررسي توانمندی ژنتیکي تاغ، شش جمعیت از سیاه تاغ
از استان های خراسان رضوی، قم، یزد، سمنان، کرمان و سیستان و بلوچستان در یک طرح ملی مورد بررسی مقدماتی قرار گرفتند. در 
این طرح پایه های مطلوب از  نظر فرم ظاهری انتخاب شده و در استان مربوطه آزمون نتاج روی آنها اجرا شد. از بین پایه های مورد 
مطالعه تعدادی پایه  برتر انتخاب شد که مبنای تشکیل باغ بذر سیاه تاغ در استان های قم، خراسان رضوی و یزد شدند. پس از تولید نهال 
از بذر حاصل از پایه های منتخب، نهال هایی که در بدو رویش شرایط مطلوبی را از خود نشان دادند به نحوی در باغ بذر غرس شدند 
که کمترین خویشاوندی بین نهال های مجاور وجود داشته  باشد. بهینه  کردن تنوع ژنتیکی در باغ بذرهای مذکور به صورت پویا و همراه 

با بهره برداری از آن باید ادامه داشته باشد.
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ــز  ــي نی ــي و غیرطبیع ــوزي هاي طبیع آتش س
به ســهم خــود بــه ایــن رویــه تخریــب دامــن 
ــا  ــن تهدیده ــا ای ــد (Isik, 2011 ). ب می زنن
کــه روزبــه روز هــم بــر دامنــه آنهــا افــزوده 
چــون  کشــوری  در  به ویــژه  می شــود، 
ــدود  ــش مح ــطح جنگل های ــه س ــران ک ای
ــتلزم  ــا مس ــت کالن جنگل ه ــت، مدیری اس
ــن در  ــات ممک ــه ملزوم ــردن هم ــم ک فراه
جهــت بهره بــرداری بهینــه و پایــدار از 
ــی  ــای جنگل ــود گونه ه ــای موج ظرفیت ه
اســت. افزایــش روزافــزون جمعیــت کشــور 
ــه  ــرف ب ــوی مص ــر الگ ــو و تغیی از یک س
ــوب و  ــرانه چ ــرف س ــش مص ــراه افزای هم
ــار  ــر در کن ــوی دیگ ــلولزی از س ــواد س م
و  طبیعــی  جنگل هــای  ســطح  کاهــش 
صنعتــی کشــور، همگــی مبیــن ایــن واقعیــت 
ــد  ــور بای ــگل کش ــران جن ــه مدی ــت ک اس
ــور از  ــی کش ــاز چوب ــن نی ــدد تأمی درص
ــا  ــذر ب ــگل کاری و اســتفاده از ب ــق جن طری
کیفیــت عالــی در امــر تولیــد نهــال باشــند. 
ــتفاده از  ــه اس ــی ک ــه مخاطرات ــه ب ــا توج ب
ســایر گزینه هــا در تأمیــن بــذر مــورد نیــاز 

در جنــگل کاری دارد )میرزایــی ندوشــن، 
ــذر  ــد ب ــذر و تولی ــاغ ب ــکیل ب 1394(، تش
مناســب کــه بازدهــی تولیــد در عرصه هــای 
جنگلــی را به صــورت مطمئــن و پایــدار 
ــاب  ــک انتخ ــر ی ــد، دیگ ــش می ده افزای
ــت.  ــار اس ــزام و اجب ــک ال ــه ی ــت بلک نیس
جنــگل کاری  عرصه هــای  پراکنــش 
موجــود،  بــذری  نیــاز  و  آن  وســعت  و 
تعیین کننــده تعــداد و وســعت بــاغ بذرهایــی 
ــورد  ــذر م ــن ب ــرای تأمی ــد ب ــه بای اســت ک
ــود.  ــکیل  ش ــی تش ــه جنگل ــک گون ــاز ی نی
ــه در  ــی ک ــای جنگل ــت گونه ه ــی اس بدیه
عرصه هــای وســیع بــا شــرایط اقلیمــی 
دارای  بایــد  شــده اند  پراکنــده  متفــاوت 
ــددی باشــند.  ــاغ بذرهــای وســیع تر و متع ب
گونه هــای  در خصــوص  مثــال  به طــور 
و   )Amygdalus scoparia( بادامــک 
بنــه )Pistacia atlantica( کــه از دامنــه 
در  و  برخوردارنــد  وســیعی  اکولوژیکــی 
عرصه هــای گســترده ای از کشــور پراکنــش 
دارنــد، الزم اســت در چندیــن نقطــه از 
کشــور اقــدام بــه ایجــاد بــاغ بــذر آنهــا کرد. 

شکل 1- احداث باغ بذرگلخانه ای به منظور سهولت در مراقبت هاي الزم از درختان منتخب

  مقدمه
بهره برداری های مستمـــر و غیراصولــی 

ــونده به ویــژه  ــی تجدیدش از منابــع طبیع
ســبب  جنگلــی  درختــی  گونه هــای 
پــس روی ژنتیکــی و تخریــب تنــوع و 
ــای  ــیاری از گونه ه ــی بس ــاختار ژنتیک س
ــه در  ــت ک ــده اس ــمند ش ــی ارزش جنگل
مــواردی امــکان احیــا و بازگشــت بــه  
شــرایط اولیــه آنهــا هــم وجــود نــدارد. ایــن 
نظــر کــه جنگل هــا خــود بــه  خــود ترمیــم 
ــا  ــه مزاحمت ه ــود هم ــا وج ــوند و ب مي ش
ســیر تکاملــي خودشــان را طــي مي کننــد، 
نه تنهــا دیگــر مــورد قبــول اغلــب مجامــع 
علمــي نیســت، بلکــه اعتقــاد بــر این  اســت 
ــترده ،  ــي گس ــوع ژنتیک ــود تن ــا وج ــه ب ک
برخــي از گونه هــاي جنگلــي از نظــر 
ــی  ــیب پذیرند )میرزای ــیار آس ــي بس ژنتیک
ندوشــن، 1394(. امــروزه تغییــر اقلیــم کــه 
بیشــترین آثــار زیان بــارش در مناطــق 
خشــک نمایــان شــده اســت، بــه تخریــب 
ــی  ــای جنگل ــی گونه ه ــایش ژنتیک و فرس
ــاني،  ــت  انس ــد جمعی ــد. رش ــک می کن کم
چــراي شــدید دام هــاي اهلــي، آلودگي هاي 
و  شــهرها  توســعه  زیســتی،   محیــط 
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شکل 2- باغ بذر گلخانه ای به منظور مدیریت رشد و تولید در درختان منتخب

کــه در مــواردی پژوهشــگران به منظــور 
ــد  ــد و تولی ــت رش ــر و مدیری ــت بهت مراقب
در درختــان منتخــب، بــه تشــکیل بــاغ بــذر 
گونه هــای جنگلــی در گلخانــه و در شــرایط 
ــکل های  ــد )ش ــدام کرده ان ــده اق ــرل ش کنت
ــت آوردن  ــرای به دس ــواردی ب 1 و 2(. در م
حداکثــر ظرفیــت تولیــد از یــک گونــه  
ــای  ــه تالقی ه ــدام ب ــی اق ــی جنگل درخت
دســتی بیــن پایه هــای منتخــب در بــاغ 
ــد  ــد در واح ــوان تولی ــا بت ــود ت ــذر می ش ب
ســطح جنــگل را بــه بیشــترین مقــدار ممکن 
ــم در  ــا ه ــور م ــکل 3(. در کش ــاند )ش رس
ــذر چندیــن  ــاغ ب ســال های نه چنــدان دور ب
ــای  ــده گونه ه ــور عم ــی، به ط ــه جنگل گون
ــد  ــکیل ش ــی، تش ــه هیرکان ــی ناحی جنگل
کــه هــدف از تشــکیل آنهــا مجتمــع کــردن 
ــد  ــرای تولی ــر ب ــپ برت ــا فنوتی ــی ب پایه های
ــای آن  ــاز در جنگل کاری ه ــورد نی ــذر م ب
زمــان بــود کــه بــا وجــود نقص هایــی 

برعکــس، برخــی از گونه هــای جنگلــی 
ــه  دارای ســازگاری مخصوصــی هســتند و ب
برخــی از شــرایط بوم شــناختی ویــژه تعلــق 
ــیعی  ــل گســترش وس ــن دلی ــد و به همی دارن
ــه  ــه مــوارد توصی ــن گون ــد. در ای هــم ندارن

ــود.  ــذر نمی ش ــاغ ب ــدد ب ــه تع ب
بــاغ بــذر در دنیــا تاریخــی کوتــاه ولــی 
ــی  ــت. زمان ــته اس ــیب داش ــراز و نش پرف
ــد  ــط تولی ــذر فق ــاغ ب ــکیل ب ــراد از تش م
ــور  ــاد به منظ ــد زی ــت تولی ــا ظرفی ــذر ب ب
بازســازی و گســترش جنگل هــا بــود و 
توجــه زیــادی بــه پایــداری نســل های 
آینــده ایــن درختــان نمی شــد. امــروزه 
عالوه بــر افزایــش تولیــد در جنگل هــای 
و  حفــظ  بــه  دست کاشــت،  و  طبیعــی 
گونه هــای  ژنتیکــی  اســاس  گســترش 
جنگلــی اولویــت زیــادی داده می شــود. 
ارزش بــذر اصالح شــده در جنــگل کاری 
و احیــاء جنگل هــا بــه انــدازه ای اســت 

ــروزی،  ــتانداردهای ام ــا اس ــتند ب ــه داش ک
ــوند.  ــداد می ش ــی قلم ــل اول ــذر نس ــاغ ب ب
آزمــون نتــاج و اطمینــان از قابلیــت انتقــال 
ویژگی هــای مطلــوب یــک پایــه منتخــب از 
یــک گونــه جنگلــی به نســل بعــد موضوعی 
بــود کــه بیشــترین تأکیــد را در بــاغ بذرهای 
نســل دومــی به خــود اختصــاص داد و 
ترکیب پذیــری  آزمــون،  ایــن  عالوه بــر 
پایه هــای منتخــب در یــک جامعــه گیاهــی 
ــدم  ــتند، ع ــب هس ــا منتخ ــه پایه ه ــه هم ک
خویشــاوندی ژنتیکــی در پایه هایــی کــه در 
ــد  ــرار می گیرن ــم ق ــذر در مجــاور ه ــاغ ب ب
پایه هــا در فضــای  و چینــش مطلــوب 
ــزش  ــن آمی ــه کمتری ــوی ک ــذر به نح ــاغ ب ب
ــه  ــک پای ــای ی ــن کپی ه ــاوندی بی خویش
ــود و  ــام ش ــاوندان انج ــا خویش ــب ی منتخ
مشــارکت مناســب همــه پایه هــا در مخــزن 
ژنــی حاصــل از تشــکیل بــاغ بــذر مهمترین 
نکاتــی بودنــد کــه در بــاغ بذرهــای موســوم 
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بــه نســل ســومی مــورد توجــه ویــژه 
ــی  ــذر مبتن ــاغ ب ــکیل ب ــد. تش ــرار گرفتن ق
پایه هــای  ژنتیکــی  آزمون هــای  بــر 
ــا بیشــتر  منتخــب و درنظــر گرفتــن همــه ی
ــذر نســل  ــاغ ب تمهیداتــی کــه در تشــکیل ب
ــده،  ــوم ش ــی مرس ــای جنگل ــوم گونه ه س
چندســالی اســت کــه دغدغــه پژوهشــگران 
ــپهبدي  ــت )اس ــده اس ــور ش ــگل در کش جن
ندوشــن،  میرزایــی  همــکاران، 1382؛  و 
از   .)1391 همــکاران،  و  تابنــده  1385؛ 
ــی  ــده، مطالعات ــای انجام ش ــه فّعالیّت ه جمل
ــدی  ــی توانمن ــه ارزیاب ــه در زمین ــت ک اس
ــه از تــاغ در کشــور انجــام  ژنتیکــی دو گون
شــد )میرزایــی ندوشــن و همــکاران، 1380 
و 1387؛ پورمیدانــی و همــکاران، 1384؛ 
میرزایــی ندوشــن، 1385؛ میرحســینی و 
همــکاران،  و  ســاالر   ،1386 همــکاران، 
ــذر  ــاغ ب ــکیل ب ــه آن تش ــه نتیج 1390( ک
تــاغ در ســه اســتان کشــور بــود کــه شــرح 

ــد. ــد ش ــه خواه ــر آن ارائ مختص
 

 اقدامات و یافته ها
به دنبـــال اجـــرای یـــک طـــرح ملـــی بـــا 
ـــاغ  ـــي ت ـــدی ژنتیک ـــي توانمن ـــدف بررس ه
کـــه هم زمـــان در شـــش اســـتان کشـــور 
بـــه اجـــرا درآمـــد )میرزایـــی ندوشـــن، 
ـــیاه تاغ ـــگاه س ـــش رویش ـــدا ش 1385(، ابت
(Haloxylon aphyllum (Minkw.) Iljin) در 
ــزد،  ــم، ی ــوی، ق ــان رض ــتان های خراس اس
ــتان  ــتان و بلوچس ــان و سیس ــمنان، کرم س
ــه و  ــرار گرفت ــی ق ــی مقدمات ــورد بررس م
تعــدادی از پایه هــا کــه از نظــر فــرم ظاهــری 
مطلــوب به نظــر می رســیدند، انتخــاب شــدند 
تــا در زمــان تولیــد بــذر از آنهــا بذرگیــری 
شــده و در هــر شــش اســتان آزمــون نتــاج 
روی آنهــا انجــام شــود. درمجمــوع، 33 پایه 
منتخــب از شــش جمعیــت بــزرگ ســیاه تاغ 
مــورد ارزیابی هــای ژنتیکــی و ســیتوژنتیکی 

قــرار گرفتنــد تــا ضمــن انجــام آزمــون نتاج 
ــت  ــه قابلی ــری ک ــای برت ــاب پایه ه و انتخ
ــاج و  ــه نت ــود ب ــای خ ــال توانمندی ه انتق
ــی  ــاختار ژنتیک ــتند، س ــد را داش ــل بع نس
ــی  ــز ارزیاب ــه نی ــورد مطالع ــای م جمعیت ه
ــا،  ــن ارزیابی ه ــه ای ــر پای ــود. ب ــن ش و تعیی
جمعیت هــا و پایه هــای منتخــب از نظــر 

 
تشکیل باغ بذر مبتنی 

بر آزمون های ژنتیکی پایه های 
منتخب و درنظر گرفتن همه یا 

بیشتر تمهیداتی که در تشکیل باغ 
بذر نسل سوم گونه های جنگلی 
مرسوم شده، چندسالی است که 
دغدغه پژوهشگران جنگل در 

کشور شده است 

شکل 3- انجام تالقی های مصنوعی بین پایه های منتخب در باغ بذر درختان جنگلی به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در آن گونه
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ــورد  ــک م ــای مورفولوژی ویژگی ه
مطالعــه، تنــوع گســترده ای از خــود 
نشــان دادنــد کــه بخــش وســیعی از 
ــه نتــاج  ــل انتقــال ب ایــن تنــوع قاب
ــد  ــی ش ــدی ارزیاب ــل های بع و نس
ــکیل  ــای تش ــتند مبن ــه می توانس ک
بــاغ بــذر قــرار گیرنــد. دامنــه 
ــک  ــات مورفولوژی ــی از صف ــرات برخ تغیی
مــورد مطالعــه حاصــل از تجزیــه داده هــای 
آزمــون نتــاج در چهــار اســتان قم، خراســان 
رضــوی، یــزد و ســمنان کــه هم زمانــی الزم 
در اجــرای آزمایــش را داشــتند، در جــدول 
ــت  ــر اس ــت. الزم به ذک ــده اس ــه ش 1 ارائ

ــال  ــای س ــن داده ه ــداد میانگی ــن اع ــه ای ک
ــت  ــتان اس ــار اس ــات در چه ــارم صف چه
کــه در آزمایشــی کــه 15 نتــاج از هــر پایــه 
ــتان در  ــار اس ــک از چه ــر ی ــب در ه منتخ
ــد.  ــت آم ــدند، به دس ــه ش ــرار مطالع 3 تک
به عبــارت دیگــر، بــر مبنــای داده هــای 
ــه  ــتانی، دامن ــای اس ــا میانگین ه ــرادی ی انف
ــداد  ــن اع ــترده تر از ای ــیار گس ــات بس صف
نمونــه  به عنــوان  به طــوری  کــه  بــود، 
ــای  ــی از پایه ه ــاج برخ ــر ت ــن قط میانگی
ــتر از 400  ــمنان بیش ــتان س ــب در اس منتخ
ــم  ــن ه ــن میانگی ــه ای ــود ک ــانتی متر ب س
برمبنــای ارزیابــی 15 نتــاج از هــر ژنوتیــپ 
منتخــب مــورد مطالعــه ســه تکــرار در ایــن 

ــد. ــت آم ــتان به دس اس
از بیــن پایه هــای مطالعــه شــده در 
اســتان های مــورد نظــر، 10 پایــه بــا 
ــال  ــاع نه ــاج و ارتف ــر ت ــترین قط بیش
انتخــاب شــده و مبنــای تشــکیل بــاغ 
اســتان های  در  ســیاه تاغ  بــذر 
و  قــم، خراســان رضــوی 
یــزد قــرار گرفتنــد. در 
واقــع ایــن 

شکل 4- آماده سازی بستر کاشت نهال های منتخب در تشکیل باغ بذر سیاه تاغ

Half-) بــاغ بذرهــا مبتنــی بــر نتــاج ناتنــی
ــکیل  ــیاه تاغ تش ــب س ــای منتخ sib) پایه ه
شــدند. ابتــدا عرصــه مناســبی انتخــاب شــد 
ــا  ــی ب ــطیح، روی ردیف های ــس از تس و پ
ــول،  ــی به ط ــر چاله های ــل 5 × 5 مت فواص
ــر  ــر حف ــک مت ــی ی ــق تقریب ــرض و عم ع
ــک  ــه  ی ــطحي ب ــد )شــکل 4(. خــاک س  ش
ــر  ــمت دیگ ــه  س ــي ب ــاک عمق ــمت و خ س
ــه به عمــق  ــه ریختــه شــد. تــه هــر چال چال
50 تــا 60 ســانتي متر بــا سرشــاخه هاي 
ــاغ  ــده ت ــاخه هاي هرس ش ــت )سرش درخ
ــر شــد. در  ــي( پ ــای گیاه ــا ســایر گونه ه ی
ــرم(  ــداري )حــدود 10 کیلوگ ــه مق ــر چال ه

ــاخه ها  ــیده روي سرش ــي پوس ــود حیوان ک
ریختــه شــد و بقیــه فضــای خالــی چاله هــا 
ــده از روي  ــا خــاک ســطحي برداشــت ش ب
عمقــي  خاک هــاي  شــد.  پــر  چاله هــا 
چاله هــا نیــز در بیــن ردیف هــا پخــش 
ــور  ــا به منظ ــدن چاله ه ــس از پرش ــد. پ  ش
ــال کاري  ــل از نه ــاک قب ــه خ ــت اولی نشس

آبیــاري انجــام شــد. بایــد تأکیــد کــرد کــه 
ــذري  ــد ب ــذر تولی ــاغ ب هــدف از احــداث ب
ــه از نظــر ژنتیکــي مناســب اســت  اســت ک
و از نظــر ســایر مســائل کمــي و کیفــي 
ــن  ــرار دارد. از ای ــده آل ق ــع ای ــز در وض نی
به خصــوص  اولیــه  ســرمایه گذاري  رو، 
ــي و  ــب رویش ــرایط مناس ــردن ش ــم ک فراه
زایشــي موجــب تولیــد بــذر بهتــر و بیشــتر 
بــذر  امــر،  ایــن  به مــوازات  مي شــود. 
ــیاه تاغ در  ــب س ــای منتخ ــل از پایه ه حاص
ــا  ــد و ت ــته ش ــی کاش ــای پلی اتیلن گلدان ه
ــان  ــتقرار و رشــد مناســب در هم ــان اس زم
ــن  ــد. ای ــاری ش ــت و آبی ــا مراقب گلدان ه
ــی  ــی در محل های ــان مقتض ــا در زم نهال ه
از بــاغ بــذر کــه بــرای هــر گلــدان بســته بــه 
ــا ســایر گلدان هــا  شــجره و خویشــاوندی ب
تعییــن شــده بــود، بــا درنظــر گرفتــن وجــود 
نهال هــای  بیــن  خویشــاوندی  کمتریــن 
ــتقرار  ــور اس ــد. به منظ ــت ش ــاور، کش مج
ــاري  ــا، در دو ســال اول، آبی مناســب نهال ه
الزم انجــام شــد و نســبت بــه آفــات و 
امــراض نیــز مراقبت هــاي الزم درنظــر 

ــد. ــه ش گرفت

 نتیجه گیری نهایی و پیشنهادها
ــن  ــاج انجــام شــده بی ــون نت ــه آزم ــر پای ب
ــای  ــر مبن ــه ب ــاغ ک ــب ت ــای منتخ پایه ه
ــه  ــود، 10 پای ــک ب ــای مورفولوژی ویژگی ه

جدول 1- میانگین برخی از صفات 33 پایه منتخب سیاه تاغ در استان های خراسان رضوی، یزد، قم و سمنان

قطر تاج )سانتی متر(قطر یقه )سانتی متر(ارتفاع نهال )سانتی متر(صفت مورد مطالعه

بیشینه

کمینه

117/4

59/4

4/8

2/1

245/7

85/4



برتــر انتخــاب و بــر مبنــای نتــاج به دســت 
ــه  ــی ک ــاب پایه های ــا و انتخ ــده از آنه آم
مطلــوب  ویژگی هــای  انتقــال  قابلیــت 
خــود بــه نتــاج را داشــتند، ســه بــاغ بــذر 
ســیاه تاغ در اســتان های خراســان رضــوی 
)گنابــاد(، قــم )حســین آباد( و یزد )اشــکذر، 
ایســتگاه شــهید صدوقــی( تشــکیل شــد. بــا 
گذشــت پنــج ســال از اجــرای ایــن طــرح 
ــی  ــاله نهال های ــر س ــا ه ــتقرار نهال ه و اس
کــه ضعفــی از خــود نشــان دادنــد، از بــاغ 
ــکیل  ــوازات تش ــدند. به م ــذف ش ــذر ح ب
ــداد  ــورد تع ــاج در م ــون نت ــذر، آزم ــاغ ب ب
ــام  ــاغ انج ــر ت ــای برت ــری از پایه ه دیگ
محــل  در  منتخــب  نهال هــای  و  شــد 

ــای  ــاغ بذره ــده از ب ــذف ش ــای ح پایه ه
 5 شــکل  شــدند.  جایگزیــن  ســه گانه 
ــاد را  ــیاه تاغ گناب ــذر س ــاغ ب ــی از ب نمای

نشــان می دهــد. 
بــاغ  ایجــاد  آثــار  اســت  بدیهــی 
به دســت آمده  بــذر  از  اســتفاده  و  بــذر 
برتــر گونه هــای جنگلــی  پایه هــای  از 
ــذر  ــتفاده از ب ــا اس ــال ب ــد نه ــس از تولی پ
ــه  ــال ب ــذر و انتق ــاغ ب ــت آمده از ب به دس
مــورد  گونــه  عرصه هــای رویشــگاهی 
نظــر دیــده خواهــد شــد. بــا ایــن حــال در 
زمینــه برتــری نهال هــای به دســت آمده 
ــادی وجــود  ــای زی ــذر گزارش ه ــاغ ب از ب
ــات Schneck و  ــه در مطالع دارد. از جمل

ــاج  ــتفاده از نت ــا اس Schneck (2013)  ب
ــذر  ــاغ ب ــدي از ب ــذر تولی به دســت آمده از ب
ــد از  ــي )Pinus sylvestris( بع کاج جنگل
10 ســال رویــش، از نظــر رویــش ارتفاعــی 
نهــال 14/5 درصــد و از نظــر رویــش 
حجمــي نزدیــک 20 درصــد برتــري نســبت 
بــه شــاهد مشــاهده شــد. در ضمــن همیــن 
محققــان در نهــال به دســت آمده از بــاغ 
 Larix occidentalis بذر دورگــي از گونــه
از نظــر رویــش ارتفاعــي 20 تــا 30 درصــد 
و از نظــر رویــش حجمــي50 تــا 80 درصد 
برتــري نســبت بــه شــاهد مشــاهده کردنــد.

ــذر  ــاغ ب ــه ب ــت ک ــد اس ــه تأکی الزم ب
یــک امــر دینامیــک و پویاســت و بــه 
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ــر  ــد تغیی اقتضــای شــرایط روز بای
کــه  کلن هایــی  تعــداد  کنــد. 
در بــاغ بــذر مســتقر شــده اند، 
ــی  ــه برخ ــی ک ــای احتمال ضعف ه
ــذر  ــاغ ب ــتقر در ب ــای مس از پایه ه
یــا  می دهنــد  نشــان  خــود  از 
ــه در  ــدی ک ــر جدی ــای برت پایه ه
ارزیابی هــای مــوازی شناســایی می شــوند، 
برخــی  کــه  می کنــد  ایجــاب  گاهــی 
ــری  ــذف و دیگ ــذر ح ــاغ ب ــا از ب پایه ه
ــاج به دســت آمده  ــود. از نت جایگزیــن ش
از بــاغ بــذری کــه در عرصــه رویشــگاهی 
ــی  ــی پایه های ــم گاه ــود ه ــته می ش کاش
قابــل  برتــری  کــه  مشــاهده می شــود 
توجهــی نســبت بــه ســایر پایه هــا از خــود 
ــن صــورت ممکــن  ــد. در ای نشــان می دهن
ــون  ــا آزم ــده ب ــا در آین ــن پایه ه ــت ای اس
نتــاج و تأییــد ژنتیکــی، حتــی بــا والدیــن 

ــوند.  ــن ش ــذر جایگزی ــاغ ب ــود در ب خ
درختـان  بـذر  بـاغ  تشـکیل  از  پـس 
جنگلـی نـکات متعددی را بایـد مورد توجه 
قـرار داد. از جملـه اینکـه بـاغ بـذر به طور 
معمـول از تعـداد اندکـی پایـه برتر یـا نخبه 
تشـکیل می شـود و در صورتی کـه درسـت 
عمـل نشـود، به طـور بالقـوه ممکـن اسـت 
فرسـایش  معـرض  در  نظـر  مـورد  گونـه 
ژنتیکـی قـرار گیـرد کـه بـا حـذف بخشـی 
زیـادی  زیانبـار  آثـار  ژنتیکـی  تنـوع  از 
ایجـاد می شـود. از جملـه اینکـه موجـب از 
دسـت رفتـن انعطاف پذیری فنوتیپـی در آن 
جمعیـت گیاهی می شـود و در جوامع دارای 
رقابـت نزدیک بـرای دریافت منابع زیسـتی 
ممکـن اسـت بـه از دسـت رفتن برخـی از 
ژنوتیپپ هـا منجـر شـود. بایـد تأکیـد کـرد 
کـه نـرخ افزایـش میانگیـن شایسـتگي یک 
بـه  مسـتقیم  به صـورت  گیاهـی  جمعیـت 
دارد.  بسـتگي  آن جمعیـت  ژنتیکـي  تنـوع 
طـول  اغلـب  جنگلـی  درختـی  گونه هـای 
در  و  دارنـد  زیـادی  دیرزیسـتی  و  عمـر 
طـول دوره حیاتشـان با نیرو های گزینشـی 
متعـددی در چندیـن جهـت مواجه هسـتند. 
از ایـن رو، ایـن گونه هـا بایـد انعطاف پذیری 
الزم را داشـته و قـادر بـه مقابلـه هم زمـان 
بـا ایـن نیروهـا باشـند )میرزایـی ندوشـن، 

بایـد جمعیت هـای  دلیـل  به همیـن   .)1394
جنگلـی  درختـی  گونه هـای  از  موجـود 
توانمنـد و اسـاس ژنتیکی آنها وسـیع باشـد. 
در بیـان اهمیت تنـوع ژنتیکـی در گونه های 
جنگلـی باید گفـت که تنـوع ژنتیکي عبارت 
اسـت از مجمـوع تنوع ارثي به دسـت آمده از 
مسـیرهاي تکاملـي مختلـف که طـی اعصار 
موجـود  تک پایه هـاي  به وسـیله  قـرون،  و 
در درون و بیـن واحد هـاي گیاهـي حمـل 
ایـن تک پایه هـا  مي شـود و اسـاس پاسـخ 
در مقابـل عوامـل زنـده و غیرزنـده موجـود 
در طبیعـت را تشـکیل مي دهـد و پیش نیـاز 
سـازگاري بـا محیط و تکامل بیشـتر اسـت 
(Reed & Frankham, 2003). از آنجـا 
از  مختلـف  پایه هـای  پلوئیـدی  کـه سـطح 
یـک گونـه جنگلـی یکـی از عواملی اسـت 
ترکیب پذیـری  میـزان  تعیین کننـده  کـه 
آنهاسـت، متولیان باغ بذر باید از سـازگاری 
کاریوتیپـی پایه هایـی کـه در بـاغ بـذر یک 
گونـه  جنگلـی قـرار می گیرنـد هـم اطمینان 
حاصـل کننـد. چراکـه ممکـن اسـت اگرچه 
گونـه  یـک  از  پایه هایـی  ظاهـر  به حسـب 
تفـاوت آشـکاری بـا هم نداشـته باشـند، اما 
از نظـر ویژگی های کاریوتیپی و حتی سـطح 
پلوئیـدی بـا یکدیگـر متفـاوت باشـند. این 
موضـوع در بررسـی ویژگی هـای کاریوتیپی 
پایه هـای مـورد مطالعـه از سـیاه تاغ توسـط 
  Asadi Corom و Mirzaie-Nodoushan

2(2002) به وضـوح مشـاهده شـد.

ــاغ بذرهــا  ــی هــم کــه در ب ــان ژن جری
به طــور عمــده از طریــق انتقــال گــرده 
ــد  ــی خواه ــبب آلودگ ــرد، س ــام می گی انج
شــد. به عبــارت دیگــر، ریختــه ارثــی بــذر 
ــذر به طــور کامــل حاصــل  ــاغ ب ــدی ب تولی
تالقــی بیــن ژنوتیپ هــای برتــری کــه 
ــد  ــده اند، نخواه ــل ش ــذر منتق ــاغ ب ــه ب ب
ــه  ــع گون ــه جوام ــن رو، توجــه ب ــود. از ای ب
جنگلــی مــورد نظــر در مجــاورت بــاغ بذر 
از ایــن نظــر اهمیــت ویــژه ای دارد. به همیــن 
دلیــل، در مــواردی کــه فاصلــه مناســب از 
جوامــع طبیعــی یــک گونــه مقــدور نیســت، 
ــای  ــاغ بذره ــاد ب ــر ایج ــی نظی ــه اقدامات ب
زمــان  مدیریــت  به منظــور  گلخانــه ای 
ــاغ بــذر قبــل از  گل دهــی و گرده افشــانی ب

اینکــه در جوامــع گیاهــی مجــاور گــرده ای 
ــوند. ــل می ش ــد، متوس ــده باش ــد ش تولی

ــرد  ــد ک ــوان تأکی به طــور خالصــه می ت
کــه دســتاوردهاي کامــل ژنتیکــي حاصــل 
از یــک بــاغ بــذر مشــروط به شــرایط 
نگرفتــن  درنظــر  کــه  اســت  متعــددی 
هــر کــدام از ایــن شــرایط، بخشــی از 
دســتاوردهای مــورد انتظــار را کاهــش 
ــه  ــرایط، ایزول ــن ش ــه ای ــد. از جمل می ده
بــودن بــاغ بــذر در تولیــد مثــل و ممانعــت 
ــر  ــهم براب ــته، س ــی ناخواس ــان ژن از جری
ــي  ــل و هم زمان ــد مث ــپ در تولی ــر ژنوتی ه
تک پایه هــای منتخــب مســتقر در بــاغ 
بــذر در گلدهــي اســت. در صــورت محقــق 

نشــدن  آنهــا فراوانــي آللــي از نســلي 
ــي  ــد و تضمین ــر می کن ــد تغیی ــل بع به نس
به نســل هاي  برتــر  آلل هــاي  انتقــال  در 
ــورت،  ــن ص ــود. در ای ــد ب ــدي نخواه بع
کاهــش کیفیــت ژنتیکــي در محصــول بــذر 
تولیــدی را در پــی خواهــد داشــت. هــدف 
نهایــي اصــالح نباتــات جنگلــي، ایجــاد یــا 
بازســازي جنگل هایــي اســت کــه بــا تکیــه 
ــاي  ــود در جنگل ه ــاي موج ــر برتري ه ب
ــت  ــت و کمی ــود و کیفی ــام ش ــي انج طبیع
چــوب تولیــدي در واحــد ســطح را افزایش 
ــز  ــراض نی ــا و ام ــه آفت ه ــبت ب داده و نس
مقاومــت نســبي ایجــاد  کنــد. بدیهــي اســت 
کــه به نژادگــران گونه هــاي جنگلــي در 
ــي  ــه جنگل ــک گون ــذر ی ــاغ ب ــداث ب اح
پیشــرفت  بیشــترین  کســب  به دنبــال 
ــي  ــوع ژنتیک ــظ تن ــار حف ــي در کن اصالح

تنوع 
ژنتیکي عبارت است از 

مجموع تنوع ارثي به دست آمده 
از مسیرهاي تکاملي مختلف که طی 
اعصار و قرون، به وسیله تک پایه هاي 

موجود در درون و بین واحد هاي 
گیاهي حمل مي شود و اساس پاسخ این 

تک پایه ها در مقابل عوامل زنده و 
غیرزنده موجود در طبیعت را تشکیل 

مي دهد
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 Hosius et al., 2000;) هســتند  زیــاد 
 .(Alizoti et al., 2010; Funda, 2012
ــر  ــای برت ــاب پایه ه ــیوه انتخ ــداف و ش اه
در  اســت  ممکــن  جنگلــی  گونه هــای 
آینــده دچــار تغییراتــی شــده و بــه تناســب 
در  جدیــدی  روش هــای  روز  نیاز هــای 
ــه کار  ــی ب ــی جنگل ــع ژنتیک ــت مناب مدیری
گرفتــه شــود. از ایــن رو، ایــن بــاغ بذرهــا 
ــک  ــا و داینامی ــورت پوی ــد به ص ــز بای نی
ــی  ــا در پ ــان آنه ــوند و متولی ــت ش مدیری
ــرای  ــد ب ــر جدی ــای برت ــن ژنوتیپ ه یافت
تقویــت بــاغ بــذر باشــند. امــروزه اســتفاده 
ــی و  ــوع غیرافزایش ــی از ن ــوع ژنتیک از تن
ــی  ــای ژنتیک ــه قابلیت ه ــدی از هم بهره من
گونه هــای  در  گیاهــی  جمعیت هــای 
ــده  ــرح ش ــذر مط ــای ب ــی در باغ ه جنگل
ــی  ــاغ بذرهای ــن اســاس، ب ــر همی اســت. ب
کــه از تعــداد معــدودی پایــه تشــکیل شــده 
نیــز در  تولیــد می کننــد  بــذر دورگ  و 
ــن  ــده اند. از ای ــج ش ــور ها رای ــی کش برخ
رو متولیــان بــاغ بــذر بایــد در تأمیــن بــذر 
دورگ در برخــی از گونه هــای جنگلــی 
ــه اکولوژیکــی  ــه دامن ــی ک ــژه گونه های به وی
ــترده ای  ــای گس ــته و عرصه ه ــیعی داش وس
را پوشــش می دهنــد، اقــدام کننــد تــا 
بتــوان از ظرفیت هــای موجــود در ایــن 
گونه هــا به نحــو بهتــری اســتفاده کــرد.

 سپاسگزاری
ــه در  ــی ک ــه همکاران ــیله از هم ــن وس بدی
ــز  ــاغ در مراک ــذر ت ــاغ ب ــرح ب ــرای ط اج
تحقیقــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
ــم و خراســان رضــوی  ــزد، ق ــتان های ی اس
ــکر  ــال تش ــد، کم ــکاری کردن ــا هم ــا م ب
قیصــری  مهنــدس  آقــای  از  داریــم.  را 
از خراســان رضــوی بــرای در اختیــار 
ــاغ بــذر خراســان  گذاشــتن تصاویــری از ب

ــم. ــژه داری ــکر وی ــم تش ه
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