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Abstract
The research was performed for evaluation and employment of genetic variation and potentials of
Haloxylon persicum genotypes, and establishment of a seed orchard, using selected genotypes of the 
species of Yazd province, planted in desert research station of Shahid Ayatollah Sadoughi, located in 
Askezar city of the province. Seed of fifteen genotypes were collected from natural habitats of the species
and sown in plastic pots during early spring. The seedlings were transplanted to the seed orchard
location, after two months, based on the orchard plan. Several traits such as plant height, crown diameter,
vigor, and susceptibility to powdery mildew, were recorded on the plants. The data were analyzed using 
correlation coefficient analysis. The genotypes with vigorous crown growth and seed production were 
regarded as the best genotypes for seed production. Based on which, the best progenies were observed 
for three of the studied genotypes, whereas, the progenies of four other genotypes didn’t show any 
superiority.
Keywords: Genetic diversity, seed orchard, Haloxylon persicum, Yazd

ارزيابی ژنوتیپ هاي زرد تاغ استقرار يافته در باغ 
بذر تاغ دراستان يزد

عليميرحسيني1*،حسينميرزاييندوشن2وعباسزارعزاده3

Evaluation  of selected Haloxylon persicum Bge. genotypes established 
in Yazd Haloxylon seed orchard

A. Mirhosseini*1, H. Mirzaie Nodoushan2 and A. Zarezadeh3

D
O

I:1
0.

22
09

2/
irn

.2
01

8.
11

77
67

چکیده
اين پژوهش به منظور ارزيابي و استفاده از توانمندي هاي ژنتيكي و تنوع موجود در ژنوتيپ هاي مختلف زرد تاغ 
).Haloxylon persicum Bge( و تشكيل باغ بذرتاغ با استفاده از ژنوتيپ هاي برتر استان يزد در ايستگاه تحقيقات 
بيابان شهيد آيت اهلل صدوقي واقع در شهرستان اشكذر اجرا شد. پانزده ژنوتيپ زردتاغ از رويشگاه هاي طبيعي  
جمع آوري و در فصل بهار در گلدان هاي پالستيكي کشت شدند. پس از دو ماه، نهال هاي گلداني به عرصه مورد 
نظر برای احداث باغ بذر منتقل و طبق نقشه، کاشته شدند. برخي از صفات مختلف مانند ارتفاع، سطح تاج، شادابي 
و همچنين آلودگي به سفيدك و پسيل در نهال ها اندازه گيري شد. داده ها با روش هاي آناليز همبستگي صفات مورد 
تجزيه و تحليل قرار گرفتند. بهترين نتاج ژنوتيپ هاي مطلوب براي توليد بذر ژنوتيپ هايي هستند که از نظر سطح 
تاج از رشد کافي برخوردار بوده، به طوري که بتوان بذر زيادی از آنها به دست  آورد. از اين نظر، برترين نتاج برای 

سه ژنوتيپ  مورد مطالعه مشاهده شد، در حالی که چهار ژنوتيپ ديگر هيچ برتری نشان ندادند. 

واژه های کلیدی: باغ بذر، تنوع ژنتيكي، زرد تاغ، يزد
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دارا بـودن بافـت ذخيـره اي کم، فقط دو تا سـه ماه پس 
از جمـع آوري، قوه ناميه خود را حفظ مي کند و پس 

از آن به شـدت از قـوه ناميه اش کاسـته شـده و 
قدرت جوانه زنی خود را از دسـت مي دهد. 

شـرايط مناسـب براي نگهداري بذرهاي 
ايـن گيـاه در درجـه حـرارت کـم و 
حـدود 5 درجـه سـانتي گراد اسـت. 
بنابراين، چگونگـي جمع آوري بذر، 
درجـه خلوص و نـوع انبار، اهميت 
زيـادی دارد )پورميدانـي، 1382(.  

بـذر از ارکان اصلـي و اسـاس 
و  توسـعه اي  در طرح هـاي  موفقيـت 

در  درصورتي کـه  اسـت.  جنـگل کاري 
اسـتفاده  مناسـب  بـذر  از  جنگل کاري هـا 
نشـود، بخـش قابـل توجهـی از تالش ها و 
هزينه هـاي هنگفتـي کـه در ايـن راه صرف 
مي شـود، بي ثمـر خواهـد مانـد. ازايـن رو، 
توليـد بـذر مناسـبي کـه بتوانـد نهال هايـي 
بـا توانمنـدي ويژه مناطـق مورد نظـر برای 
جنـگل کاري توليـد کنـد، از ضرورت هـاي 
به ويـژه در مناطـق خشـك  اجتناب ناپذيـر 
و بيابانـي اسـت. تاغ کاري هايـي کـه به طور 
گسـترده در عرصه هـاي بياباني کشـور انجام 
می شـود نيـز از اين قاعـده مسـتثني نبوده و 
درصورتي کـه بتـوان بـا ايجـاد بـاغ بـذر از 
ژنوتيپ هايي بهـره گرفت که داراي توانمندي 
ژنتيكي بيشـتري باشـند، مي تـوان نهال هايي 
توليد کرد که از نظر رشـد رويشـي، اسـتقرار 

و زنده مانـي داراي تـوان بيشـتري باشـند. 
بهتريـن روش اسـتاندارد در توليـد بـذر 
بـاغ  ايجـاد  ژنتيكـي،  نظـر  از  اصالح شـده 
بـذر اسـت. بـا توجـه بـه اهميـت بـاغ بذر، 
متأسـفانه در کشـور مـا بـه ايـن موضـوع 
به صـورت اصولي پرداخته نشـده  اسـت. باغ 
بـذر به مجموعـه اي از درختان دست کاشـت 
بـا صفـات ژنتيكـي برتـر اطـالق مي شـود 
کـه به منظـور کاهـش گرده افشـاني از منابـع 
خارجـي نامطلوب )پسـت تر( ژنتيكي، ايزوله 
مي شـوند. باغ بذر به وسـيله اسـتقرار کلن ها 
از  گياهچه هـاي حاصـل  و  قلمـه  )پيونـد، 
کشـت بافـت( و نهال هـاي بـذري حاصل از 
درختـان انتخاب شـده براسـاس ويژگي هاي 
مطلـوب، ايجـاد مي شـود. از نظـر ژنتيكـي، 
چنديـن روش بـراي جمـع آوري اطالعـات 

بـذر بـا کيفيـت مطلـوب بـرای برنامه هـاي 
فـوري کاشـت وجـود دارد. ايـن روش هـا 
)ماننـد بذر حاصـل از تك درختان با فنوتيپ 
برتـر، بـذر حاصـل از جوامع بـا ويژگی های 
مطلـوب و نواحـي توليد بـذر( به طور معمول 
در طبيعـت به طـور موقـت تا به وجـود آمدن 
باغ بـذر دائمي مورد اسـتفاده قرار مي گيرند.
بـذر حاصـل از روش هـاي موقتـي، اغلـب 
بازدهـي زيادي نـدارد، امـا در بعضي موارد، 
اسـتفاده از روش هاي مذکور به افزايش قابل 
مالحظه اي از نظـر کيفيت و مقاومت در برابر 
آفـات و امراض در درختان منجر مي شـود و 
مي توانـد سـازگاري خوبـي را تضميـن کند. 
باغ هـاي بـذر بـا منشـأ نهال هـاي بـذري با 
اسـتفاده از نتاج درختان گزينش شـده ايجاد 
مي شـوند. هزينه گزينش و کاشـت به نسـبت 
کـم بـوده و منطقه به نسـبت وسـيعي در يك 

دوره کوتاه زماني کشـت مي شـود.
بـاغ بـذر را مي تـوان بـه طريقي کشـت 
کـرد که امـكان آزمـون نتاج هم زمان ميسـر 
باشـد. پـس از حـذف گياهـان ضعيف تـر، 
يـك  باقي مانـده،  دست کاشـت  درختـان 
دسـتاورد گزينشـي را نيـز ممكـن مي سـازد 
)طبايي عقدايي و جعفري  مفيدآبادي، 1379(. 
تجربيـات بين المللـي حاکي از اين اسـت که 
روش هـاي سيسـتماتيك و خاصـي بايـد در 
ايجـاد باغ بذر دنبال شـود تـا مانع پس روی 
شـود بـذري  پايه هـاي  نتـاج  در  ژنتيكـي 

ايـن روش هـا توسـط   .(Nester, 1994)

 مقدمه
بيابان اکوسيسـتمي اسـت که 

اسـتمرار حيات در آن با دشواري 
و تنگناهـاي فراوانـي مواجه اسـت. 

موقعيـت جغرافيايـي خـاص  به دليـل 
بـر  خشـكي  غلبـه  آن  در  کـه  ايـران 

رطوبت از شـاخصه هاي اصلي محسـوب 
می شـود قسـمت اعظمي از سـطح کشور را 

اکوسيستم های خشـك و گرم دربر گرفته و 
طبيعي است که بيشـتر فعاليت هاي توسعه اي 
در مناطـق خشـك از شـرايط سـخت بيابان 
متأثر باشـد. سـطح وسـيعي از مناطق خشك 
کشـور را تاغ زارهـاي طبيعي و دست کاشـت 
تشـكيل مي دهنـد کـه از نظر حفاظـت خاك، 
تثبيـت شـن هاي روان، تعليـف دام، تلطيـف 
هـوا و بسـياري از جنبه هـای ديگـر داراي 
اهميت بسـزايی هستند. از سـويی، مشكالت 
قابـل توجـه متعـددي از قبيل حساسـيت به 
آفـات در توده هاي موجود تاغ کشـور وجود 
دارد. براسـاس گزارش هـای موجود، مجموع 
مناطق بياباني کشور حدود 90 ميليون هكتار 
)نزديك به 55 درصد مسـاحت کشور( است 
)خسروشـاهي، 1395(. با وجود اين شرايط، 
پژوهـش در مورد پوشـش گياهـي و گياهان 
مقاوم به خشـكي مانند تـاغ از اهميت زيادي 

برخوردار اسـت. 
 (Haloxylon persicum Bge.) زردتاغ
 ،)Chenopodiaceae( اسـفناج  تيـره  از 
گياهـي درختـي يـا گاهـي درختچـه اي، بـه 
بلنـدي تـا شـش متـر اسـت. پوسـت سـاقه 
به رنـگ زرد  متمايـل بـه خاکسـتري روشـن 
خاکسـتري  به رنـگ  جـوان  شـاخه هاي  و 
روشـن اسـت. فصـل گل دهـي آن نيـز اوايل 
بهـار و فصل رسـيدن ميـوه پاييز اسـت. گياه 
تپه هـاي شـني بخـش دشـتي  اغلـب روي 
مناطـق ايرانـو- تورانـي و خليـج و عمانـي 
ديـده مي شـود )اسـدي، 1380(. مقـدار بذر 
قابـل برداشـت از هـر پايـه تاغ حـدود 2 تا 
3 کيلوگـرم اسـت که در هر گـرم آن 240 تا 
370 عـدد بذر وجود داشـته و وزن هزاردانه 
آن 1/8 تـا 4/5 گـرم اسـت. يكـي از نكات 
مهـم در زمينـه کشـت، توسـعه و زاد آوري 
طبيعـي گياهـان، تعييـن شـرايط الزم بـراي 
جوانه زنـي بـذر آنها اسـت. بذر تـاغ به علت 

باغ بذر به مجموعه اي 
از درختان دست كاشت با صفات 

ژنتیكي برتر اطالق مي شود كه به منظور 
كاهش گرده افشاني از منابع خارجي نامطلوب 

)پست تر( ژنتیكي، ايزوله مي شوند. باغ بذر 
به وسیله استقرار كلن ها )پیوند، قلمه و گیاهچه هاي 
حاصل از كشت بافت( و نهال هاي بذري حاصل 
از درختان انتخاب شده براساس ويژگي هاي 
مطلوب، ايجاد مي شود. از نظر ژنتیكي، چندين 
روش براي جمع آوري اطالعات بذر با كیفیت 
مطلوب برای برنامه هاي فوري كاشت 

وجود دارد.
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White Hodge و  افـرادي چـون 
و  خـورده  محـك  1993(نيـز  ( ا
دسـتاوردهاي آنهـا مـورد مقايسـه 
قـرار گرفته انـد. در ايـن خصـوص، 
Matheson و Willcocksا(1976) 
سـال ها پيـش اثـرات مديريت پايه هـاي بذر 
دادنـد.  نشـان  کاج  نظيـر  را در گونه هايـي 
انـدازه جمعيتي کـه بايد در باغ بـذر مديريت 
و نگهداري شـود نيز از ديد پژوهشگران پنهان 

نمانـده اسـت. پژوهشـگرانی مانند
Sluderا)1993) آزمـون نتـاج هم زمـان در 
ايجـاد بـاغ بـذر را مورد توجـه قـرار دادند. 
ايجـاد بـاغ بـذر گونه هاي  انحصـاري در 
سـاير کشـورها به ويـژه کشـورهاي اروپايـي 
سـابقه ديرينـه اي دارد. مزاياي ايجـاد باغ بذر 
و اسـتفاده از ژنوتيپ هاي ارزيابي شده در اين 
باغ هـا به قدري اسـت کـه همه مديـران کالن 
جنـگل در دنيـا را حتي به صـرف هزينه هاي 
هنگفـت در ايـن خصـوص واداشـته اسـت. 
ايجـاد بـاغ بـذر از اوليـن گام هايي اسـت که 
ژنتيكـي  از پـس روی  به منظـور جلوگيـري 
توده هـاي جنگلـي و اسـتفاده از توده هـاي 
بـذري مناسـب برداشـته مي شـود. به عبارت 
ديگـر، اسـتفاده نكـردن از بـذر مناسـب در 
جنگل کاري، گلوگاهي اسـت که هميشـه مانع 
حرکت پرشـتاب و بهينه مديـران جنگل کاري 
شـده اسـت. متأسـفانه هزينه هـاي مترتب بر 
ايجـاد بـاغ بـذر ازجمله عرصـه مـورد نياز، 
آماده سـازي زميـن، توجه هـای ويـژه اي کـه 
بايـد به پايه بـذري معطوف شـود، هزينه هاي 
مراقبـت و نگهـداري و بسـياري از مسـائل 
فرعـي ديگـر اغلـب فوايـد هنگفت بـاغ بذر 
نظيـر  ميان مـدت )در گونه هايـي  را کـه در 
تـاغ( يـا طوالني مـدت )در گونه هايـي نظيـر 
قـرار  تحت الشـعاع  مي شـود،  عايـد  راش( 
مي دهـد. بـا اين حـال، تجربيـات بين المللـي 
در اسـتفاده از بـاغ بذر گواه اين ادعاسـت که 
ايـن سـرمايه گذاري ها بازدهي ارزشـمندي را 

به دنبـال خواهد داشـت. 
ازآنجاکـه زردتاغ  فقط خاص کشـورهاي 
محدودی است که داراي شرايط اقليمي مشابه 
مناطق مرکزي ايران هستند، در منابع خارجی 
به اين گونه کمتر توجه شـده اسـت. ازاين رو، 
بايـد پژوهش هـای مختلفـی در زمينه هـاي 

بيولـوژي، سـيتوژنتيك و درنهايـت اصـالح 
و گسـترش ايـن گونـه  توسـط کارشناسـان 
کشـورهايي که از ايـن گونه بهره مند هسـتند، 
انجام شـود. به همين دليل، بيشـتر مطالعاتي که 
تاکنـون در مورد اين گونه  انجام شـده مربوط 
به کشـور هايي نظير ترکمنسـتان و قزاقسـتان 
بـوده که نتايج آنها نيز بيشـتر به زبان روسـي 
اسـت، ولي در چند سـال اخيـر گزارش هايي 
در مـورد ايـن گونه به چاپ رسـيده که به طور 

مختصـر به آنها اشـاره مي شـود. 
پـس   )1380( همـكاران  و  ميرزايـي 
ي  ذخيـره ا تئين هـاي  پرو ج  سـتخرا ا ز  ا
تـاغ گونـه  دو  از  ژنوتيـپ   23 بذر هـاي 

بـا   )H. aphyllum و   H. persicum(  
الكتروفـورز بـه روش SDS-PAGE اقدام به 
بررسـي و ارزيابي تنـوع ژنتيكي موجود ميان 
پايه هـاي مذکور در سـطح ماکرومولكول هاي 
پروتئينـي کردنـد. اگرچـه از نظـر باندهـاي 
پروتئينـي، تفاوت زيـادي ميـان ژنوتيپ هاي 
مختلـف از هر گونه مشـاهده نشـد کـه بتواند 
مبنـاي تفكيـك و تمايـز بيـن ژنوتيپ ها قرار 
گيـرد، ولـي تفاوت هاي قابل توجهـي بين دو 
گونه مشـاهده شـد. نتايج تجزيه خوشه اي نيز 
دو گونـه را به خوبـي از يكديگر تفكيك کرد. 
در پژوهـش ديگری مشـخص شـد کـه تعداد 
کروموزوم هـاي دو گونـه مذکـور 18 عـدد و 
 .(Mirzaie et al., 2002) ديپلوئيـد اسـت
سـاالر و همـكاران )1384( نشـان دادنـد که 
صفـت ارتفـاع مي توانـد مناسـب ترين صفت 
بـرای گزينـش تـاغ از نظـر بهبود سـطح تاج  
باشد. صفرنژاد و کاشكي )1383( در پژوهشی 
در مـورد ژنوتيپ هـاي مختلف تاغ در اسـتان 
خراسـان، تفـاوت معنـي داري ميـان آنهـا از 
نظـر ارتفـاع و خصوصيـات تـاج مشـاهده و 
ژنوتيپ هـاي برتر را از نظر صفات مهم معرفي 
کردند. نظير اين نتايـج در پژوهش  پورميداني 
در اسـتان قم )1382(، ميرحسيني و همكاران 
در استان يزد )1382( و ساالر و همكاران در 

استان سـمنان )1384( مشـاهده شد.
بـا توجـه بـه محدوديـت دامنـه انتشـار 
زردتـاغ در جهـان، ايجـاد باغ بـذر اين گونه 
در مناطـق مرکـزي ايـران ازجمله اسـتان يزد 
در سـال  به همين منظـور  و  احسـاس شـده 
1388 با تصويب طرح پژوهشـی با مشارکت 

مؤسسـه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور اقدام 
به تأسـيس آن شـد. از اهـداف مهم بـاغ بذر 
زردتـاغ مي تـوان بـه اين مـوارد اشـاره کرد: 
1- شناسـايي ژنوتيپ هاي برتر تـاغ که قادر 
بـه توليـد نتـاج و نهال هـاي برتر  باشـند، 2- 
ايجـاد بـاغ بذر کنترل شـده کـه بتواند بـذر با 
کيفيـت و کميت زياد توليد کند و 3- بررسـي 
سـازگاري برخي از ژنوتيپ هـاي زردتاغ در 

شـرايط استان. 

 اقدام ها 
موقعیت محل اجراي طرح 

ايـن پژوهش درطـول سـال هاي 1388-92 
در ايسـتگاه تحقيقـات آيت اهلل شـهيد صدوقي 
واقـع در 30 کيلومتري شهرسـتان يـزد انجام 
شـد. طول جغرافيايي منطقه '12 °54، عرض 
جغرافيايي آن '1 °32 و ارتفاع از سـطح دريا 
1160 متـر اسـت. بارندگي متوسـط سـاالنه 
70 ميلي متـر بـوده و عمده بارش هـا در پاييز 
و زمسـتان اسـت. متوسـط دماي سـاالنه 18 
درجـه سـانتي گراد و گرم تريـن مـاه سـال با 
متوسـط دماي 30/3 درجه سانتي گراد، تيرماه 
و سـردترين ماه سـال با متوسـط 4/7 درجه 
 سـانتي گراد، دي مـاه اسـت. حداکثـر مطلـق 
دمـا در طـول سـال 45/5 درجه  سـانتي گراد 
و حداقل آن 13/5- درجه  سـانتي گراد است. 
فراوانـی جهت هـای بـاد در منطقـه به ترتيـب 
شـمال غربـي، غربي و جنوب شـرقي اسـت. 
فراواني بادهاي فرساينده زياد بوده و بيشترين 
سـرعت ثبت شـده، 120 کيلومتر در سـاعت 
بوده اسـت. اقليم منطقه در سيستم تقسيم بندي 
اقليمـي دومارتن فراخشـك، در تقسـيم بندي 
آمبـرژه خشـك سـرد و در سيسـتم کوپن در 

رديف BWSh قـرار مي گيرد.
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ازآنجاكه 
زردتـاغ  فقط خاص 

كشورهاي محدودی است 
كـه داراي شـرايط اقلیمـي 
مشـابه مناطق مركزي ايران 
هسـتند، در منابع خارجی 
كمتـر  گونـه  ايـن  بـه 
توجه شـده است.
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انتخاب و آماده سازي محل باغ بذر
در سال 1388 عرصه اي به وسعت 1/5 هكتار 
)شـكل 1( در ايستگاه تحقيقات آيت اهلل شهيد 
صدوقي واقع در شهرستان اشكذر انتخاب و با 
حفـر پروفيل و آزمايش خـاك از قابليت هاي 
مناسـب زمين از نظر بافت، شوري، يكنواختي 
و فقـدان اليه هاي سـخت در سـطوح کم عمق 
خـاك اطمينان حاصل شـد. روي رديف ها به 
فواصـل 5 متـر چاله هايـي به طـول، عرض و 
عمـق يـك متر حفـر شـد. فاصله هـر رديف 
بـا رديـف کنـاري 6 متـر در نظر گرفته شـد. 
خاك سـطحي به يك سـمت و خـاك عمقي 
به سـمت ديگر چاله ريخته شـد. تـه هر چاله 
به عمق 60 سـانتي متر با سرشاخه هاي درخت 
پـر شـد. در هر چاله حـدود 10 کيلوگرم کود 
حيواني پوسـيده روي سرشـاخه ها ريخته و با 
خاك سـطحي بقيه چاله ها پر شـد. خاك هاي 

عمقي نيـز در بين رديف ها پخش شـدند.
انتخاب پايه هاي مادري و جمع آوري بذرها

توده هـاي زردتـاغ  ميـان  از  پاييـز  اواخـر 
موجـود در رويشـگاه هاي مختلـف اسـتان، 
60 پايـه انتخـاب و تمـام بذرهـای موجـود 
روي آنهـا جمـع آوري شـد )شـكل 2(. پـس 
از شـماره گذاري و ثبـت اطالعـات مربـوط، 
بذرهای جمع آوري شـده به آزمايشگاه منتقل 
و در دماي آزمايشـگاه خشك و برای کاشت 

در فصـل بهـار نگهداري شـدند. 
در زمـان جمـع آوري بذر نـكات زير برای 
انتخاب پايه ها در عرصه مورد توجه قرار گرفت:

شكل 1- انتخاب و تسطيح محل باغ بذر

شكل 3- کاشت بذرهای جمع آوري شده در فصل بهار برای انجام آزمون نتاج

شكل 2- بذرهای جمع آوري شده از رويشگاه هاي طبيعي

شكل 4- انتخاب نهال هاي برتر برای انتقال به باغ بذر
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- پايه هـاي منتخب بايـد خوش فرم 
باشـند تا در انتخـاب ژنوتيپ هـاي برتر 

مشـكل و محدوديتی ايجاد نشـود. 
- پايه هاي انتخابي بايد داراي کيفيت 
مطلوب باشند و توازن نسبي بين تاج و تنه 

برقرار باشد.
- پايه هـاي انتخابـي نسـبت بـه آفـات و 
بيماري هـا )به ويـژه پروانـه بذرخـوار( مقـاوم 
بـوده و بـذر توليـدي پايه هـا داراي قـوه ناميه 

زيادی باشـد. 
عملیات کاشت و داشت

اوايـل فروردين بذرهای هـر يك از ژنوتيپ ها 
در 36 گلدان نايلوني به ابعاد 25×12 سانتي متر 

شكل 5- پايه هاي مستقر شده زردتاغ )ژنوتيپ 10 نتاج شماره 4، سال دوم( 

شكل 7- بذردهي پايه هاي مستقر شده زردتاغ در باغ بذر

 شكل 6- پايه هاي مستقر شده زردتاغ )ژنوتيپ 10 
نتاج شماره 4، سال پنجم( 

کشـت شده )شكل 3( و براساس مقدار رطوبت 
موجـود در خـاك دو يـا سـه روز يك بـار بـا 
آبپـاش آبياري شـد. اواخر خرداد همان سـال 
پايه هـاي منتخـب )نهال هايـي کـه خوش فرم، 
بـه آفـات،  کيفيـت مطلـوب، مقـاوم  داراي 
بيماري هـا و غيـره بودنـد، شـكل 4( بـا حفظ 
شـجره نامه بـه عرصه منتقل و براسـاس نقشـه 
روي رديف هـاي موردنظـر کشـت شـدند. در 
زمـان انتقـال نهال ها به عرصـه، نهال ها طوری 
در کنـار يكديگـر کشـت شـدند کـه نهال هاي 
مجاور هيچ قرابتي از نظر رويشـگاه با يكديگر 
نداشـته باشـند و حداقل دو در ميان با يكديگر 
بيگانه باشـند و نهال هاي خويشاوند که از يك 

ژنوتيپ بودند، بيشـترين فاصلـه را از يكديگر 
داشـتند. به عبـارت ديگر، به منظـور ممانعت از 
درون زاد آوري و تالقي هاي خويشـاوندي، بين 
نهال هايـي کـه از يـك ژنوتيپ و پايـه مادري 
بودنـد، حداقـل دو نهال فاصله گذاشـته شـد. 
به منظور اسـتقرار مناسـب نهال ها در سال هاي 
اوليـه، آبياري الزم انجام شـد و نسـبت به همه 
عـوارض احتمالـي ازقبيل آفـات و امراض نيز 

مراقبت هـاي الزم به عمـل آمد.
صفات مورد ارزيابي

آزمـون  کـه  مسـتمر  يادداشـت برداري هاي 
مجـددي بـراي نهال هايـي اسـت کـه در بـاغ 
بـذر قـرار گرفته اند، در سـال هاي اجراي طرح 
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انجام شـد. صفاتي که يادداشـت برداري شدند، 
به طور عمـده صفات رويشـي ازقبيـل ارتفاع، 
گسـترش تاج، صفات تنه در محـل يقه، تعداد 
شـاخه هاي فرعـي، حساسـيت بـه تنش هاي 
محيطي و حساسـيت هاي احتمالـي به آفات و 
امراض بود. پايه های مستقرشـده در باغ بذر در 
شـكل های 5 و 6 و توليد بذر آنها در شـكل 7 
نشـان داده شده است. باوجود انتخاب پايه هاي 
برتر در آزمون نتاج اوليه، ممكن است برخي از 
ژنوتيپ ها در باغ بذر نسـبت به سايرين ضعف 
نشـان دهند کـه بايد شناسـايي شـده و حذف 
شـوند. ايـن ژنوتيپ هـا بايـد بـا ژنوتيپ هاي 
جديـدي کـه در آزمـون نتاجـي کـه هرسـاله 
به مـوازات انجـام مي شـود، جايگزيـن شـوند. 
در باغ بذر در سـال هاي خشكسـالي که بارش 
کافـي برای تأميـن نياز آبي درختـان تاغ برای 
توليـد بـذر وجود نـدارد، به ويژه در سـال هاي 
اوليه اسـتقرار، الزم است که آبياري انجام شود.

روش هاي آماري مورد استفاده 
به منظـور دسـتيابي بـه روابـط بين صفـات در 
ژنوتيپ هـاي منتخـب، داده هـاي اندازه گيـري 
شـده با اسـتفاده از روش هاي مختلـف آماري 
تجزيه و تحليل شدند. نظر به اينكه در هيچكدام 
از نتـاج ژنوتيپ هاي مسـتقر شـده در باغ بذر، 
آلودگـي به سـفيدك و پسـيل مشـاهده نشـد 
و همـه نتـاج نيـز در سـال پنجـم، بـذر توليد 
کردند، سـه صفت آلودگي به سـفيدك، پسـيل 
و توليـد بـذر  تجزيه و تحليـل آماري نشـدند.  

 يافته ها
براسـاس آخرين يادداشـت  برداري که در سال 
پنجـم انجام شـد، از 150 نهال زرد تـاغ، 131 
نهال در باغ بذر مسـتقر شده بودند )جدول 1(. 
مطلـوب  ژنوتيپ هـاي  نتـاج  بهتريـن 
بـراي توليـد بـذر، ژنوتيپ هايـي هسـتند کـه 

از نظـر سـطح تـاج از رشـد کافي برخـوردار 
باشـند، به طوري کـه بتوان بـذر زيـادی از آنها 
سـطح  و  ارتفـاع  صفت هـای  به دسـت آورد. 
تـاج در تـاغ عالوه بـر سرشـت ژنتيكـي ، در 
شـرايط اقليمـي و بافـت متفاوت خـاك تغيير 
مي کننـد. صفـت قطـر بـزرگ و کوچـك تاج 
اصلـي  ويژگـي  يـك  به عنـوان  مي توانـد 
در گزينـش ژنوتيپ هـا در بـاغ بـذر باشـد. 
به عبارتـي، نتـاج ايـن ژنوتيپ هـا در مقايسـه 
با نتـاج سـاير ژنوتيپ هـاي مورد بررسـي از 
تنوع بيشـتري برخـوردار هسـتند. از مجموع 
نتايـج و مباحـث بيـان شـده مي تـوان نتيجـه 
گرفـت کـه تنـوع به نسـبت زيـادی از نظـر 
بيـن  بررسـي در  مهـم مـورد  اکثـر صفـات 
نتـاج ژنوتيـپ وجـود داشـت. برتريـن نتـاج 
ژنوتيپ هـا از نظـر سـطح تـاج  در جـدول 2 
قابل مشـاهده اسـت. از اين نظر، ژنوتيپ هاي 
11، 12، 13 و 15 فاقـد نتـاج برتـر بودنـد. 
به منظـور گروه بندي و تعيين مقدار تشـابه 
يـا فاصله ژنتيكـي ژنوتيپ هاي مورد بررسـي 
از تجزيـه خوشـه اي اسـتفاده شـد. بـا توجـه 
بـه اينكـه در برنامه هـاي اصالحـي، هـر قدر 
والديـن از نظر ژنتيكي دورتر باشـند، تفكيك 
آنهـا نيـز سـاده تر اسـت، بنابراين افـرادي که 
در يـك گـروه قـرار مي گيرنـد به هم شـبيه تر 
بـوده و افـرادي کـه در گروه هـاي دورتر قرار 
مي گيرنـد، تفاوت بيشـتري دارند )جـدول 3(.

 نتیجه گیري و پیشنهادها
بهترين نتـاج ژنوتيپ هاي مطلوب بـراي توليد 
بذر، ژنوتيپ هايي هسـتند که از نظر سـطح تاج 
از رشـد کافي برخوردار باشند به طوري که بتوان 
بـذر زيـادی از آنهـا به دسـت آورد. بـا توجه به 
اينكه سرشاخه هاي تاغ سست هستند، در زمان 
جمع آوري بذر بايد مواظب بود که سرشـاخه ها 

آسـيب نبينند. براي اين منظـور، در زمان ايجاد 
بـاغ بـذر بايـد از ژنوتيپ هايي اسـتفاده کرد که 
ارتفاع آنها کم و تاج پوشـش آنها گسـترده بوده 
و از رشـد کافـي برخوردار باشـند. بـا توجه به 
شاخص ديرزيسـتي تاغ مي توان درختچه هايي 
را کـه تاج پوشـش آنهـا گسـترده بوده و رشـد 
کافـي دارنـد و ارتفـاع آنهـا زياد اسـت، هرس 
کـرد. پس از هـرس، ارتفاع گياه در مقايسـه با 
گياهان مشـابه که هرس نشـده اند، کاهش قابل 
مالحظـه اي خواهد داشـت. بنابراين، بـا اجراي 
هـرس، درختچه هـا بـه شـكل کوتـاه و متراکم 
تبديل شـده و هيچگاه ابعاد آنها بـه اندازه پيش 
از هـرس بـاز نخواهد گشـت. اين موضـوع در 
زمان کاشـت اوليـه در عرصه  بايد مـورد توجه 
قـرار گيرد تا بـا کاهش ابعاد گياهان، مشـكلي 
در حفاظـت خـاك عرصـه ايجـاد نشـود. اين 
درختچه هـا در برخـورد بـا هجـوم ماسـه هاي 
روان، مقاومـت خوبـي از خـود نشـان داده اند. 
در تـاغ تنـوع گسـترده اي وجـود دارد کـه 
هنوز ناشـناخته اسـت و مي تواند تحول زيادي 
در قابليت هـاي اين گياه ايجاد کند. با شـناخت 
بهتـر و ارزيابي اين قابليت هـا و به کارگيري آنها 
مي تـوان بـه ژنوتيپ هـا و جمعيت هايي دسـت 
يافـت کـه بهتر بتوانند شـرايط سـخت محيطي 
را در مناطـق خشـك تحمـل کننـد. بـراي اين 
کار بهتـر اسـت ابتـدا بـا تكثيـر گيـاه ازطريق 
قلمـه، بـه ژنوتيپ هـاي واحـد رسـيد و بعـد 
ژنوتيپ هـاي واحـد و ثابـت را در ارزيابي هـا 
مورد اسـتفاده قـرار داد. با اطالعـات حاصل از 
ايـن پژوهـش، به نژادگرها و کارشناسـان منابع 
طبيعي مي توانند متناسـب با اهـداف اصالحي و 
احيايـي خود از تنـوع موجود و قرابت بين نتاج 
ژنوتيپ هـاي موجود، در برنامه هـاي به نژادي و 
احيـای مراتـع و مناطـق بياباني اسـتفاده کنند.  

 سپاسگزاري 
جدول 1- تعداد پايه هاي کاشته شده و استقرار يافته در باغ بذر تاغ

جدول 2- برترين ژنوتيپ ها و نتاج آنها از نظر سطح تاج 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره ژنوتيپ در باغ بذر
1 3 11 10 7 5 4 3 2 1 37 36 13 33 31 شماره ژنوتيپ در زمان جمع آوري
5 10 11 10 10 24 24 24 24 24 6 6 6 6 6 تعداد پايه هاي کاشته شده
2 3 3 3 2 19 19 15 20 17 6 5 6 5 6 تعداد پايه هاي استقراريافته

14 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ژنوتيپ
3 4 17 2-12 3-10-11-15 14 3 2-3 1-2-3 3 2-3-4 نتاج 



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 54

نويسـندگان مراتب سـپاس و قدرداني خود را 
از همكاران محترم مؤسسـه تحقيقات جنگلها 
و مراتـع کشـور و مرکـز تحقيقـات و آموزش 
کشـاورزي و منابع طبيعي اسـتان يـزد به دليل 
فراهم کردن بسـتر مناسـب انجام اين پژوهش 

ابـراز مي دارند.
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* دو عدد اول شماره ژنوتيپ و دو عدد دوم شماره نتاج است )0601: ژنوتيپ6، نتاج 1(

جدول 3- دسته بندي نتاج ژنوتيپ هاي زرد تاغ براساس صفات مختلف در تجزيه خوشه اي

تعداد انشعاب )cm( قطر تنه اصلي )m2( سطح تاج )m( ارتفاع درصد نتاج در خوشه *نتاج ژنوتیپ هاي تشکیل دهنده خوشه  تعداد عضو خوشه خوشه

3/38 2/49 0/43 0/8
1020-0109-1002-0918-
0902-0814-0813-0801-

0705-0617-0610-0606-0601
14/5 13  1

4/9 2/16 0/31 0/67
1005-0915-0908-0815-
0811-0714-0707-0612-

0604-0602
11/2 10 2

3/42 3/21 0/65 1/18
1019-1018-1017-1015-1013- 

1007-0916-0912-0910-0904-0810-
0809-0808-0720-0718-0704-0618-

0615-0603
21/2 19 3

5/67 2/56 0/60 0/9
1016-1011-1008-0909-
0901-0804-0716-0713-
0702-0701-0616-0613-

0611-0609-0605
16/5 15 4

3/12 1/38 0/20 0/68

1004-1012-1006-1003-
1001-0919-0914-0913-
0911-0907-0906-0905-
0903-0807-0806-0805-
0803-0719-0717-0712-
0709-0708-0706-0608

26/6 24 5

5/67 3/72 1/1 1/1 1004-0917-0812-0802-
0715-0711-0710-0703-0614 10/00 9 6
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