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  دهيكچ

ـ هـاي گـردو و اهم       نهالـستان  يرده گردو در برخ   و زود با  ) پاكوتاه( با قدرت رشد كم      يهاپيبا توجه به وجود ژنوت     ـ ت بـالقوه ا   ي ـ ن قب ي ل ي

 ي برخـ  ي كاهش قدرت رشـد و زود بـارده        يکي متراکم و به منظور پي بردن به علل ژنت         يها  کشت يد درختان مناسب برا   يها در تول   پيژنوت

 آزاد درختـان  يافـشان  با اسـتفاده از گـرده  يناتن صفات مرتبط با قدرت رشد دو آزمون نتاج خانواده        يريپذ  و نحوه توارث   ي بذر يها  نهالدا

 روز پـس از  ۴۵ان گره، يج، از نظر ارتفاع نهال، قطر نهال، تعداد گره و طول م           يبراساس نتا . دش متفاوت اجرا    ي با قدرت رشد و بارده     يمادر

 يپـذير   وراثـت زان  يم.  وجود داشت  يناتن يهان و درون خانواده   ي ب يدار يتفاوت معن ) کسالهي يها  نهال(ز در آخر فصل رشد      يسبز شدن و ن   

ـ برآورد گرد) ۳۹/۰ -۸۸/۰( والد متوسط تا باال -ون نتاجين خانواده و رگرس  يانس ب ي صفات مورد مطالعه با دو روش وار       يبرا ـ د کـه ب ي انگر ي

 قدرت رشد مشاهده    ير اجزا ين ارتفاع نهال و سا    ي ب يدار ي مثبت معن  يبستگ  هم،  چنين  هم. ن صفات است  ي بودن و قابل توارث بودن ا      يکيژنت

 همزمـان   يا نش دوره ي برگز ي مبتن ينژاد ک برنامه به  ي ي متراکم گردو اجرا   ي کم رشد در کشت ها     يهاهي متعدد پا  ياي استفاده از مزا   يبرا. شد

 يهـا  برنامه در چنين هم. شود يشنهاد ميپ) زا شهيمه پاکوتاه و سهل ريا ني پاکوتاه يانتخاب کلون ها  (زايي  ريشه و سهل    ي صفت پاکوتاه  يبرا

ـ گ  انـدازه  ي پاکوتاه بر مبنـا    يها  نهالنش دا ير صفات گز  ين ارتفاع نهال و سا    ي باال ب  يبستگ  هم با توجه به     يبه نژاد  ه ي ارتفـاع نهـال توصـ      يري
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  مقدمه

 ي درخـت بـرا    ي موجـود رو   يهـا  در اکثر درختان تعداد بـرگ     

ـ    از شـاخه و     يه ناشـ  يش از حـد لـزوم اسـت و سـا          يفتوسنتز ب

 ي فتوســنتزيي کــاراي ســبب کــاهش اساســي فوقــانيهــا بــرگ

 کـاهش قـدرت     ين، تـالش بـرا    يبنابرا. شود  مين  يي پا يها برگ

وه ي بارده در همه درختان م     يرشد و کاهش رقابت به نفع اعضا      

، ۵( تداوم دارد ينژاد  و بهي، زراعييايمي مختلف شيها به روش

 تـأثير وه بر   کاهش اندازه درخت عال   ).  ۳۰ و ۲۶،  ۲۱،    ۱۲،  ۸،  ۷

ت يري در مـد   يديـ ، نقـش کل   يديوه تول يت م يفيت و ک  ي کم يرو

 و ي سمپاشيها نهيش تراکم کشت کاهش هزيباغ بخصوص افزا  

ـ کنترل رشـد درخـت از طر  . برداشت محصول دارد   ق مـصرف  ي

 پـاکلوبوترازول و اسـتفاده از ارقـام         ماننـد مواد بازدارنده رشـد     

بـرخالف مـواد    ).  ۲۹ و   ۱۲،  ۷(م است ي قابل تنظ  يکيپاكوتاه ژنت 

ل يـ  درخـت از قب    ي رو يادي ز يبازدارنده رشد که عوارض جانب    

بـه  ) وهيـ پهن شـدن شـکل م     (وه  يت و بد شکل شدن م     يمسموم

 مجـدد بـا جيبـرلين       يک محلول پاشـ   يهمراه دارند و متعاقباٌ به      

 يهـا  ز بـرخالف روش   يـ از دارند، و ن   ين عوارض ن  يجهت رفع ا  

نه آب وکـود و هـرس       يهر خم کردن شاخه، مصرف ب     ي نظ يزراع

، شـود   ميش سن درخت از عهده باغدار خارج        يشه که با افزا   ير

مـن  ي و ا  مؤثرک ابزار   ي پاکوتاه به عنوان     يکياستفاده از منابع ژنت   

  ). ۱۲ و ۷ (شود مي محسوب يطيست محياز نظر ز

 نفوذ بهتر نور بـه داخـل        مانند متعدد درختان پاکوتاه     يايمزا

ت بهتـر،   يـ فيشتر بـا ک   يـ  ب يتز، بـارده   فتوسـن  ييتاج، بهبود کـارا   

مـن از نظـر     يا (مـؤثر  يهـا  يش تراکم کشت، محلول پاشـ     يافزا

ـ و در نها  )  همـراه باکـاهش مـصرف سـموم        يطيست مح يز ت ي

ند که در چند دهه گذشـته در        شدبرداشت آسان محصول سبب     

ب و ي پاکوتـاه مخـصوصا در سـ   يها پايها  ي کشورها ارقام    يبرخ

 ۲۱، ۱۲( استاندارد شـوند  يها ن باغ يگزي به طور کامل جا    يگالب

،  گـردو  هاي قوي  در گذشته به علت پرمزيت بودن نهال      ). ۲۶و  

طور طبيعي و يا توسط باغدار سبب       ه اعمال شده ب   گزينشفشار  

ي قوي  ها  نهال به نفع     و کم رشد   ي ضعيف ها  نهال ژنتيكي   رانش

  .)۱۲ (گرديده است

رختـان ميـوه    ي مختلـف د   هـا   گونهاجزاي ژنتيكي پاكوتاهي در     

  به و هلو ديده شده اسـت       ،آلو آلبالو، گالبي، انگور، شامل سيب، 

ان نتـاج انـواع     يـ  پاکوتـاه در م    يهـا   ژنوتيپ به   يابيامکان دست  و

وه وجود دارد و تنها زمان و تالش الزم است تا مورد       يدرختان م 

 حداقل چهار عامل    هان گزارش يبراساس ا . رندي قرار گ  ييشناسا

ـ ه، زاو گـر انيـ شامل طول م    يدهـ ، محـل شـاخه    يدهـ ه شـاخه  ي

ــتونيباز( ــايين،   يــ ــاع پــ ــي در ارتفــ ــاخه دهــ ــا شــ ک يــ

ـ  )Mesotonic(کيمزوتون  در ارتفـاع متوسـط و       يا شـاخه دهـ    ي

)  درخت ي در ارتفاع باال   يا شاخه ده  ي )Acrotonic(کيآکروتون

گر در کنتـرل انـدازه      يو سرعت رشد بدون توجه به سه عامل د        

  ).۱۲( هستند مؤثردرخت 

ار مشکل اسـت    يوه بس يعه وراثت قدرت رشد درختان م     مطال

ل دانش مربوط به صـفت قـدرت رشـد درختـان         ين دل يو به هم  

ب ي دو کلـون کـم رشـد سـ         يدر تالق . ار محدود است  يوه بس يم

)M.8 × M.9 ( ين بودند، وليک چهارم نتاج مشابه والديحدود 

 بـا  M.9 يدر تالقـ . ن بـود ين والـد يانگيـ ش از مين نتاج ب  يانگيم

در ). ۱۲( درصد از نتاج پاکوتاه بودند       ۵ تا   ۱ن  ين پررشد ب  يالدو

 شـده اسـت     يريجه گ ي و نت  ي بررس ي پاکوتاه يپذير  وراثتهلو  

ت ي تبع ي مندل يل در اندازه درخت از الگو     ي دخ ي ژنها يکه برخ 

ب که درختان پابلند، حدواسط و پاکوتاه به   ين ترت يند به ا  ينمايم

گوس مغلوب  يس و هموز  گويگوس غالب، هتروز  يب هموز يترت

  ). ۳۰ و ۱۲(هستند

ک قـدرت   يـ نـه ژنت  يبا وجود محدود بـودن اطالعـات در زم        

اند که قدرت رشد      کرده يريگ جهينت) ۱۲(رشد، فاست و زاگاجا     

ـ ش از   يبا ب   ي وراثتـ  ي و از نظـر الگـو      شـود   مـي ک ژن کنتـرل     ي

 يصـفات پلـ   ) ۱: م کرد ين صفات را به دو گروه تقس      يتوان ا  يم

 و  ي، زودبـارده  ييرعت رشـد، شـدت اسـپورزا       سـ  مانندک  يژن

ر يـ   نظ  يصفات) ۲ .شوند يک ژن کنترل م   يش از   يعملکرد که با ب   

ـ  که توسط يکي ژنتيهاا پاکوتاه يانگره و   يطول م  ک ژن کنتـرل  ي

وه يبا توجه به مطالب فوق حداقل در درختان م        ). ۱۲( شوند   يم

ن يـي  مسئول تع  يا دو و حداکثر سه ژن اصل      يک  يدانه دار و هلو     

ب گزارش شده اسـت     يدر هلو و س   .  درخت هستند  يياندازه نها 
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۲۶۱  

ـ  و   Co موسوم به    يک مکان ژن  يکه     در حالـت مغلـوب       Dwا  ي

ل اسـپور  يش تـشک يخود سـبب کـاهش انـدازه درخـت و افـزا         

 بسته به درجـه     Co موسوم به    يموتانت ها ). ۳۰ و   ۱۲(د  شو يم

 يلـ ي را از کم تا خي و پراسپور  ي، صفت کم رشد   يگوسيهتروز

  ). ۱۳ و ۱۲(کنند ياد به نتاج منتقل ميز

ـ ز با وجود فشار ز    ي ن يراني ا يدر گردو  نش بـه نفـع     ياد گـز  ي

 تفاوت بـارزي     نهالستان ي بذري موجود در   ها  نهال، بين   هايقو

كـه   طوري ه ب ،باردهي وجود دارد   ، ارتفاع و  ها  شاخهنظر زاويه    از

 ۲-۱۰ دحـدو  ارتفاع كم در   رغم سن پائين و     علي ها  نهالبرخي  

فراواني . كنند مي توليد    بذر عدد ميوه در سال دوم پس از كشت       

 نـشان  اسـت کـه    بـسيار كـم      هانهالستاناين صفت در برخي از      

منجر بـه    ها  ژنوتيپ تنها برخي از      بسته به منشاء بذر،    دهد كه  مي

در ها، بـه طـور مكـرر         پين ژنوت ي ا ).۲۹(شوند   ينتاج پاکوتاه م  

 از جملـه كرمانـشاه، سـمنان و         راني ا  نقاط مختلف  يها نهالستان

بـه  حتـي   هـاي بـسيار كوچـك         به صورت بوته   ،ضياآباد قزوين 

ـ دکتـر حـق جو     (اسـت  مشاهده شده     بوته نخود   يك اندازه ان، ي

ه يـ قات اصالح و ته   ينهالستان موسسه تحق   در). يمذاکره شخص 

 ضـمن مـشاهده     ، خزانـه كـاران    ها،  سال برخينهال و بذر کرج     

 چنين اظهار نظر مـي كننـد     ، دوساله بارده  تا يك   يي بذر ها  نهال

ايـن  فراواني   ، باشند K21از ژنوتيپ    كشت شده    روكه هرگاه بذ  

، موسـسه   نهالـستان كمـال آبـاد     ( يابـد  افـزايش مـي    ها  نهال نوع

 بـا   ). شخـصي   مذاكره ،ه نهال و بذر كرج    يقات اصالح و ته   يتحق

 ، هنـوز الگـوي وراثـت آنهـا    ها  ژنوتيپوجود ارزش فراوان اين     

بــا توجــه بــه اهميــت كــاربردي ايــن . مــشخص نــشده اســت

ـ اتـا   علمي جامع وجـود دارد      يك بررسي   به   ، نياز ها  ژنوتيپ ن ي

 سـيب    كوتـاه كننـده    ي رويـشي  ها  پايه هم به سرنوشت     پهايژنوت

سـيب  کننده فعلي   پاكوتاه   يها  پايه كه منشاء    زيرا ،گرفتار نگردد 

 و پروفـسور    ۱۶ (بود  نيز ايران   )  پرديس س يا سيب رقم پاراداي  (

سيب گمي  (و هنوز هم مشتقات آن      ) ي، مذاکرات شخص  يفالح

  امروزه به علت مزايـاي       .در داخل كشور موجود است    ) آلماسي

  ميـوه كـاري،    دربا قدرت رشد كـم       ضعيف   يها  ژنوتيپ فراوان

ي مختلـف   هـا   گونهي پاكوتاه در ميان     ها  پايهتمايل به استفاده از     

لذا انجام پـژوهش در     . يافته است ميوه در سراسر جهان افزايش      

توانـد اهميـت     مـي  گـردو  پاکوتـاه ي  هـا   پايـه زمينه دستيابي بـه     

 يق، بررسـ  ين تحق ي ا يهدف اصل .  فراواني داشته باشد   اقتصادي

 در  ي و زود بارده   ي بروز صفت پاکوتاه   يکيو شناخت علل ژنت   

ـ      ـ   ا  يريکـارگ  هدر ختان گردو و ب  ي در بهنـژاد   ياهيـ ن مـواد گ   ي

  .است گردو يشي رويها پايه

 

  ها مواد و روش

 مختلـف   يشش درخت ده ساله با قدرت رشد و عادت بـارده          

موجـود در   ) شامل سه ژنوتيپ قـوي و سـه ژنوتيـپ ضـعيف           (

ـ  کهر يقات باغبـان  يستگاه تحق ي ا يون باغ مادر  يکلکس ه يـ ز اروم ي

 ي درختان انتخاب  ي، مشخصات عموم  ۱ جدولدر  . انتخاب شدند 

نتخاب شده ارتفاع درخت ، قطـر       در درختان ا  . آورده شده است  

کساله ي سطح خاک، متوسط طول و قطر شاخه         يدرخت در باال  

 و ي، عـادت بـارده  ) تـاج يانيـ  شـاخه از بخـش م  ۱۰به تعداد   (

ارتفاع درخت از طريق نشانه روي و استفاده        . دش تعيين   يگلده

ن زده  ياز خواص مثلثات و قطر درخت با يك خط كش تخمـ           

 گل نر و مـاده بـر        يي شکوفا يزمانا هم ي يعادت گلده . شدند

ـ  ز يمبنا ـ   = ۱:  شـدند  يبنـد ر رتبـه  ي  )Protanderous(شينـر پ

  ،)دانـــه گـــرده بـــدون حـــضور گـــل مـــاده     زش يـــر(

زش گرده و وجـود گـل مـاده         ير ()Homogamous(همرس= ۲

ل شده  يها طو  شاتون ()Protogynous(شيماده پ = ۳و  ) زمان هم

 بر اساس   يت بارده عاد. انيبا گل ماده نما   ) زش گرده يبدون ر (

 شاخه از جهات مختلـف  ۱۰ ي بارده رو  ي جانب يها تعداد جوانه 

 هـر درخـت     يها وهيم. ن زده شد  يدرخت بر حسب درصد تخم    

ط اتـاق   ي، در شرا  يدر اواسط مهر ماه به طور جداگانه جمع آور        

 تا زمان کشت در     رهابذ.  و خشک شدند   يريگ ، پوست داري  نگه

در فصل خزان، بذور بـه     .  شدند داري  نگه خشک و خنک     يمحل

در فـصل رشـد عمليـات       . كشت شدند ) يفيرد(صورت خزانه   

از (زراعي شامل آبياري هر هفته يك بار تـا آخـر فـصل رشـد                

و كـوددهي بـا اوره بـه        ) اواسط ارديبهـشت تـا اواخـر مهرمـاه        

  هاي هرز در  علف. صورت سرک در اوايل بهار صورت پذيرفت   
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  .ن مرحله با وجين دستي کنترل شدنديچند

ن تفاوت که تعداد    يد با ا  يش تکرار گرد  يدر مرحله دوم، آزما   

در فـصل برداشـت از هـر        . افتيش  ي درخت افزا  ۱۸ن به   يوالد

 و پس از خـشک کـردن        يآور  بذر جمع  ۲۰- ۳۰درخت تعداد   

 در  بذور. ه شدند يفي در ماسه مرطوب استرات    ۱۳۸۶در اول بهمن    

 داري  نگـه  کـشت و     ي اسفند در خزانه بـه همـان روش قبلـ          ۲۵

  . شدند

 ۱۵خ سـبز شـدن   يتـار (چهل و پنج روز بعد از سـبز شـدن           

 شامل ارتفاع نهـال بـر حـسب         ي، صفات مورفولوژ  )بهشتيارد

 از محل طوقه تا راس نهال، تعداد گره از محل طوقـه             متر  سانتي

توسـط طـول    ز در راس شـاخه و م      ين گره در حال تمـا     يتا آخر 

) هـا م ارتفـاع بـه تعـداد گـره        يبا تقس (متر   يليانگره برحسب م  يم

در آخر فصل رشد، دوباره ارتفاع نهال، قطـر         .  شدند يريگاندازه

انگره و نسبت قطر نهال     ينهال در محل طوقه، تعداد گره، طول م       

چنـد  (ک  يـ توني باز يهـا   نهـال .  شدند يريگ به ارتفاع نهال اندازه   

هـا   داده يه آمار يتجز. شاهده ثبت شدند  ز درصورت م  ين) شاخه

هـا در    صفات مرتبط با قدرت رشد داده      يپذير  وراثتو برآورد   

 مربوط يهانيانگيم. ه شدندي تجز ي کامل تصادف  يهاقالب بلوک 

 بـا اسـتفاده از      يجده خانواده ناتن  يان شش و ه   يبه هرصفت در م   

 بــرآورد يبــرا. ديــسه گرديــ دانکــن مقاياآزمــون چنــد دامنــه

ـ ياضـ يد ريـ  در آزمون اول، ابتدا بر اسـاس ام       يپذير  اثتور ن ي ب

ـ انس افزا ي وار ۴/۱،  ي ناتن يخانواده ها   هـر صـفت بـرآورد       يشي

ـ  بر اساس  فرمـول ز      ي خصوص يپذير  وراثتد و سپس    يگرد ر ي

  ). ۱۷ و۱۱(د يبرآورد گرد

n B F B F W Fh    2 2 2 24  

BFدر فرمول فوق     WF و   ي نـاتن  يهاادهن خانو يانس ب ي وار 2 2 

 يبـستگ   هـم . دهدي را نشان م   ي ناتن يانس درون خانواده ها   يوار

 با  يک سالگ يز  ي و ن  ي روزگ ۴۵بين جفت صفات در دو مرحله       

. دشـ محاسـبه  % ۱رابطه پارامتريك پيرسـون در سـطح احتمـال      

ده  اسـتفا SPSS (Version:11.5) ها از نرم افزاربراي تجزيه داده

 در آزمـون دوم از روش       يپـذير   وراثـت  برآورد   يبرا). ۳۲(شد  

انگر يـ ب خـط ب   ي والد استفاده شد که در آن شـ        -ون نتاج يرگرس

  ).۱۷( صفت مربوطه است يپذير وراثت

  

  ج و بحثينتا

 از نظـر    يان شش خانواده نـاتن    يج آزمون اول، در م    يبر اساس نتا  

 گـره، طـول      شده شامل ارتفاع نهال، تعـداد      يريصفات اندازه گ  

 روز پـس از سـبز       ۴۵ (يانگره و قطر نهـال در دو دوره زمـان         يم

 در سـطح    يدار  معنـي ار  ياختالف بس )  فصل رشد  يشدن و انتها  

ـ ج مقا يبر اسـاس نتـا    . وجود داشت % ۱احتمال   ن يانگيـ سات م ي

 روز پـس از     ۴۵صفات مرتبط با قدرت رشد نهـال        ) ۲ جدول(

 ۱/۵۱ و ۸/۴۸،  ۴/۴۴ب  يـ ن ارتفاع نهـال بـه ترت      يسبز شدن، کمتر  

در داخـل   .  بـود  ۱ و   ۶،  ۵ ي ناتن يمتر مربوط به خانواده ها     يليم

   مـشاهده   ي بـذر  يهـا  ن نهال ي ب ياديز اختالفات ز  يهر خانواده ن  

  يتفاده در آزمون نتاج ناتن مشخصات درختان مورد اس.۱جدول 

قطر درخت   )متر(ارتفاع درخت   يخانواده ناتن

  )متر يسانت(

انه ي ساليشيمتوسط رشد رو

  )متر يسانت(

  قدرت رشد

  کم رشد  ۳/۳۵  ۰/۱۴  ۰/۴  ۱

  پررشد  ۶/۶۰  ۰/۲۰  ۰/۸  ۲

 پررشد  ۲/۴۵  ۰/۱۷ ۰/۸  ۳

 پررشد  ۶/۶۶  ۰/۲۵ ۰/۹  ۴

  کم رشد  ۳/۳۳  ۰/۱۲ ۰/۳  ۵

  کم رشد  ۶/۳۱  ۰/۱۴ ۰/۴  ۶



  … بستگي فنوتيپي صفات پذيري و هم تنوع مورفولوژي، وراثت

۲۶۳  

  

  ). ۲رات در جدول ييدامنه تغ(د يگرد

ن يز کمتـر يـ رشـد ن  در آخـر فـصل      ي نـاتن  يهـا  ن خانواده يا

ن تعـداد   يگر، کمتـر  يبه عبارت د  . ن ارتفاع نهال را داشتند    يانگيم

ـ  مربوط به ايانگره و قطر نهال در هر دوره زمان يگره، طول م   ن ي

 يدار معنـي گر اختالف ي بود و با سه خانواده ديسه خانواده ناتن  

ان فصل رشد   ين ارتفاع نهال در پا    يکمتر). ۳ جدول(نشان دادند   

ب مربوط به خـانواده     ي متر به ترت   يلي م ۰/۱۵۰ و   ۲/۱۴۲،  ۵/۱۳۵

بـه علـت   .  نداشـتند يدار معني بودند که باهم اختالف ۵ و ۶،  ۱

ـ    يلـ ي و تنوع خ   ها  نهالک بودن قطر اکثر     يبار ن آنهـا،  ي محـدود ب

ن و  يکمتـر .  شـد  يريقطر نهال فقط در آخر فصل رشد اندازه گ        

 ۳/۴ با   ۲ و ۶هاي   ب مربوط به خانواده   ين قطر نهال به ترت    يشتريب

  .  متر بود  ميلي۱/۷و 

ن و درون يدهنــد کــه بــيج بــه وضــوح نــشان مــين نتــايــا

 مورد مطالعه از نظر صفات مرتبط با قـدرت رشـد            يها خانواده

دامنـه  (يعيانگره تنـوع وسـ    يـ  تعـداد گـره و طـول م        ماننـد نهال  

 يگوسـ يعـت هتروز  يشود که با توجـه بـه طب       يديده م ) راتييتغ

ن با قـدرت رشـد متفـاوت در         يستفاده از والد  درختان گردو و ا   

ارتفـاع نهـال، تعـداد گـره و         . باشديق در حد انتظار م    ين تحق يا

اختالف .  قدرت رشد نهال هستند    ي اصل يانگره از اجزا  يطول م 

اه، ي س ي، گردو يراني ا ي در گردو  ي بذر يها  نهالدر قدرت رشد    

 منبع   بسته به  ير درختان جنگل  ي و سا  يب، هلو، بلوبر  يتون، س يز

ـ در پا ). ۲۵ و   ۱۸(بذر گزارش شده اسـت       ان فـصل رشـد، بـا       ي

پ بـه  ي، چهار مورفوت ها  نهالتوجه به عادت رشد و قدرت رشد        

  ).۱ شکل(ص بود يان نتاج قابل تشخير در ميشرح ز

  

  پررشد) ۱ 

 تا حدود يك    ي و رشد قطر   متر  سانتي ۹۰-۷۰ن  ي ب يبا رشد طول  

ـ قرار گرفتن   (کيکليسيرشد با (متر، با دو فالش رشد       يسانت ک ي

زه، رشـد دو  يين دو واحد رشـد بهـاره و پـا     يدوره توقف رشد ب   

  )).شود يگفته م) Bicycleic(ک يکليسيا باي يا چرخه

  

  يمه قوين) ۲

   يمتر رشد قطر يلي م۶ تا ۴ و ي رشد طولمتر سانتي ۴۰-۶۰با 

  

  )انگره فشردهيم(پاکوتاه ) ۳

ـ     متـر   سانتي ۳۰با ارتفاع کمتر از      متـر و   يلي م ۵ تـا    ۳ن  ي و قطـر ب

   فشردهيها انگرهيم

  

  کيتونيا بازي يا چند شاخه) ۴

 بـا   ي شـاخه جـانب    ۵ تـا    ۲ و بـا     متـر   سانتي ۳۰با ارتفاع کمتر از     

  .ا طبيعيي فشرده و  غالبا متوسط تا گاهاًيهاانگرهيم

  ب ي از نظر نسبت ارتفاع به قطر نهال به عنوان ضـر           چنين  هم

   روز پس از سبز شدن۴۵ شده يري صفات اندازه گيرات برايين و دامنه تغيانگيسه مي  مقا.۲جدول 

  يوالد مادر  )mm(انگره يطول م  تعداد گره  )mm(ارتفاع نهال 

  دامنه  نيانگيم  دامنه  نيانگيم  دامنه  *نيانگيم

۱  a۱/۵۱  ۹۰-۱۰  ۵/۵  b ۷-۴  ۶/۵  a ۱۰-۵/۱  

۲  ۷/۱۱۲  b ۱۷۰-۸۰  ۲/۹  a ۱۲- ۶  ۳/۸  bc ۶/۱۱- ۴/۵  

۳  ۴/۷۴  ab ۱۶۰-۲۰  ۲/۶  b ۱۱-۴  ۲/۹  bc ۲/۱۴- ۴  

۴  ۶/۱۰۶  b ۲۸۰-۲۰  ۸/۶  b ۱۶-۳  ۵/۱۱  c ۱۷-۶/۶  

۵  ۴/۴۴  a ۸۰-۲۰  ۷/۴  b ۶-۳  ۴/۶  ab ۱۲-۲/۱  

۶  ۸/۴۸  a ۱۲۰-۲۰  ۲/۵  b ۹-۳ ۲/۷  ab ۵/۱۲-۳  

  ۰۰۲/۰  ۰۰۲/۰  ۰۰۵/۰  سطح احتمال

  .د شده دارندي در سطح احتمال قيدار ين ها، حروف نامشابه با هم اختالف معنيانگي درستون مربوط به م:*
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۲۶۴  

  

  
  ن مورد مطالعهيان نتاج حاصل از والديه شده در مديد يها پي مورفوت.۱شکل 

  

 )Compactness(يدهنده فـشردگ که مقدار کمتر آن نشان    (تراكم  

 فـصل   يها در انتها   ن خانواده ي ب يدار  معنياختالف  ) شتر است يب

مربـوط  ) ۹/۲۸(ن نسبت فوق    يکمتر). ۳جدول  (د  شه  ديدرشد  

 بود  ۲مربوط به خانواده    ) ۸/۳۹(ن نسبت   يشتري و ب  ۱به خانواده   

در .  برخوردار بودند  ين کم رشد و پررشد    يب از والد  يکه به ترت  

ـ رشد در مقا  ن کم   يضمن نتاج والد   ن پررشـد، از    يسه بـا والـد    ي

 ي برخوردار بودند که حـاک    ينسبت تعداد گره به قطرساقه کمتر     

  . قطر ساقه استي تعداد گره به ازايادياز ز

ک، يـ توني از عـادت رشـد باز      ي بـا برخـوردار    ۵والد شماره   

و )  بـاال  يب بـارده  يبـا ضـر    (ي و جانب  يا خوشه يعادت بارده 

%) ۶۰(ا به بخش اعظـم نتـاج        قدرت رشد کم، صفات مذکور ر     

ـ  دهـد ا   يخود منتقل کرد که نشان م       يپـذير   وراثـت ن صـفت    ي

   شده در آخر فصل رشديريگ  صفات اندازهيرات براييمنه تغن و دايانگيسه مي مقا.۳جدول 

  يوالد مادر  قطر نهال/ ارتفاع   )mm(قطر نهال   )mm(انگره يطول م  تعداد گره  )mm(ارتفاع نهال 

  )دامنه(ن يانگيم  )دامنه(ن يانگيم  )دامنه(ن يانگيم  )دامنه(ن يانگيم  * )دامنه(ن يانگيم

۱  ۵/۱۳۵  a 

)۲۶۰-۵۰(  

۴/۱۰  b 

)۲۷-۱۲(  

۰/۹  a 

)۱۳-۴(  

۴/۴  a 

)۷-۳(  

۲/۲۸  b 

)۴۳-۱۶(  

۲  ۰/۲۸۰  bc 

)۴۰۰-۲۰۰(  

۴/۱۵  a 

)۲۵-۱۴(  

۴۱/۱۴  bc 

)۱۶-۱۱(  

۱۱/۷  b 

)۹-۵(  

۸/۳۹  a 

)۵۴-۲۷(  

۳  ۵/۱۷۵  ab 

)۲۵۰-۸۰(  

۰/۱۲  ab 

)۲۱-۱۳(  

۳/۱۶ c 

)۲۹-۷(  

۱/۵  ab 

)۱۸-۴(  

۴/۳۳  ab 

)۴۱-۲۶(  

۴  ۲/۳۰۲  c 

)۹۶۰-۱۰۰(  

۴/۱۵  a 

)۳۷-۱۳(  

۶/۱۴  bc 

)۱۶-۷(  

۱/۷  b 

)۷-۳(  

۷/۳۹  a 

)۵۳-۲۵(  

۵  ۰/۱۵۰ a 

)۲۵۰-۱۰۰(  

۱/۱۱  ab 

)۲۲-۱۲(  

۸/۹  ab 

)۱۶-۷(  

۷/۴  ab 

)۷-۳(  

۳/۳۱  b 

)۴۱-۲۴(  

۶  ۲/۱۴۲  a 

)۲۵۰-۹۰(  

۴/۱۱  ab 

)۲۳-۱۳(  

۶/۱۰  ab 

)۱۲-۶(  

۳/۴  a 

)۱۸-۳(  

۳/۳۲  ab 

)۴۷-۲۵(  

  ۰۰۳/۰  ۰۰۳/۰  ۰۰۰/۰  ۰۶۰/۰  ۰۱۳/۰  سطح احتمال

  .د شده دارندي در سطح احتمال قي دارين ها، حروف نامشابه با هم اختالف معنيانگي در ستون مربوط به م: *



  … بستگي فنوتيپي صفات پذيري و هم تنوع مورفولوژي، وراثت

۲۶۵  

 ي است کـه در حالـت عـاد        يادآوريالزم به   .  دارد ييار باال يبس

 سال پس از کشت بذر ظـاهر        ۴ تا   ۲ در گردو    ي جانب يها شاخه

 کوتاه در نتـاج     يهاانگرهيعادت رشد فشرده با م    ). ۳۱(شوند  يم

 بـه عنـوان     ۱ در نتاج خـانواده      يد ول يه گرد ن مشاهد يهمه والد 

. شتر از همـه بـود     يـ ف ب ي فـوق العـاده ضـع      يک درخت مـادر   ي

ـ انگره ز يـ  و طـول م    متـر   سـانتي  ۹۵ با ارتفاع حدود     يها  نهال اد ي

ار يان نتاج خانواده بـس    يبه تعداد محدود تنها در م     ) Iپ  يمورفوت(

  .ده شديد) ۴ يوالد مادر(پررشد 

ها در آزمـون دوم در  ن گروه يانگيمسات  يج مربوط به مقا   ينتا

ـ  کـه د يهمـان طـور   . انـد  خالصه شـده   ۴ جدول  شـود  مـي ده ي

 گروه مورد مطالعـه از نظـر صـفات          ۱۸ن  ي ب يدارياختالف معن 

 ۳/۱۰ن ارتفـاع نهـال      يکمتـر . مرتبط با قدرت رشد وجـود دارد      

 بـود کـه از قـدرت رشـد     ۱۳ و۸ن ي مربـوط بـه والـد     متر  سانتي

 هوموگـاموس   ي و عـادت گلـده     ي جـانب  يف عادت بارده  يضع

پ ي ژنوت چنين  هم. باشنديبرخوردار م ) شتري ب يدرصد خودگشن (

 بـا  يز نتـاج  ي ن ي خوشه ا  يق با عادت بارده   ين تحق ي ا ۱۵شماره  

پ، يــن ژنوتيــا. د نمــوديــتول) متــر ســانتي ۶/۱۱(ارتفــاع کمتــر 

ـ ، زاسـت  خودبارور   ه کامالً ي ثانو يمخصوصا در حالت گلده    را ي

  به جز در همان ژنوتيـپ      يچ نوع شاتون  يقع از سال ه   ن مو يدر ا 

ز مربوط ين) cm ۲۰ش ازيب(ن ارتفاع نهال يشتريب. شود  ميافت ن ي

 قدرت ين گروه داراي ايوالد مادر.   بود۵ و ۱۸به نتاج والدين    

 پروتاندروس  ي و عادت گلده   يي انتها ياد، عادت بارده  يرشد ز 

ــد ــدروس ا. بودن ــادت پروتان ــع ــپن ي ــا ژنوتي ــشه ــده  ان ن دهن

 اختالف ين نظر با گروه قبلي آنها است که از ا  ي باال يدگربارور

  .دارند

 خالصــه محاســبات مربــوط بــه بــرآورد     ۵ جــدولدر 

ـ  ارا ي روزگ ۴۵ صفت ارتفاع نهال در سن       ي برا يپذير  وراثت ه ي

ه صفات مـرتبط بـا قـدرت رشـد          ي بق ين امر برا  يشده است و ا   

همـان طـور کـه      . سـت ه شـده ا   ي ارا ۶ جدولج در   يبرآورد و نتا  

 ارتفاع نهال در هر دو      ي برا يپذير  وراثتزان  ي م شود  ميمالحظه  

انگره در آخر فصل رشد بـاال اسـت         ي طول م  ي و برا  يدوره زمان 

 قطر نهال در آخـر فـصل رشـد متوسـط            ي، برا )۸۰/۰ش از   يب(

  .است) ۳۵/۰-۳۹/۰(ه موارد کم تا متوسط ي بقيو برا) ۶۶/۰(

 والد در   -ق نتاج ي از طر  يپذير  ثتوراج حاصل از برآورد     ينتا

زان يـ  م شـود   ميهمان طور که مالحظه     . ه شده است  ي ارا ۲ شکل

، ۷۶/۰ب  يـ  ارتفاع، قطر و تعداد گـره بـه ترت         ي برا يپذير  وراثت

ـ  آمـده از طر    دسـت   بـه ج  يباشد کـه بـا نتـا       ي م ۴۰/۰ و   ۶۲/۰ ق ي

 اسـت کـه     يهيبد.  هماهنگ است  ها کامالً ن خانواده يانس ب يوار

اد باشد دقـت    ي مورد مطالعه ز   ي ناتن يها عداد خانواده هر چقدر ت  

 يه شـده اسـت بـرا      يابد و توصـ   ي يش م يز افزا ي ن يپذير  وراثت

ـ      تعـداد خـانواده    يپذير  وراثتق  يبرآورد دق   ۱۰۰ش از   يهـا بـه ب

  ). ۱۱(ابد يش يافزا

 ي بـرا  يپـذير   وراثـت مقـدار   ) ۲۳( و همکاران    يمداح عارف 

رد کـرده انـد و جکـوبز و          بـرآو  ۵۸/۰ارتفاع نهال را در گـردو       

 بـاال   يلـ ي خ يريپـذ  اه بـه وارثـت    ي س يدر گردو ) ۱۸(همکاران  

 ارتفـاع   ي باال برا  يپذير  وراثت. افته اند يدست  ) کيک به   ينزد(

 مـشاهده شـده     يپيرات فنـوت  ييـ  بـودن تغ   يکـ يانگر ژنت يـ نهال، ب 

کـاهش  (ن يشتر نتاج بـه والـد  ي ار شباهت ب   يز حاک ي و ن  باشد  مي

ـ بـوده و نو   ) تنوع درون خانواده    بـه   يابيد بخـش امکـان دسـت      ي

 يهـا   برنامـه ن مناسـب در     ي پاکوتاه با انتخاب والـد     يها  ژنوتيپ

  .  گردو استيبهنژاد

  

  ن صفاتي بيبستگ هم

ن صـفات در دو مرحلـه از فـصل          ي ب يبستگ  همج حاصل از    ينتا

ن جـدول، ارتفـاع     يطبق ا .  خالصه شده است   ۷ جدولرشد در   

 نـشان   يدار  معنـي ار بـاال و     ي بـس  يبـستگ   همه صفات   ينهال با بق  

ن يـي ت ارتفاع نهال در تع    يگر بر اهم  يک بار د  ين امر،   يا. دهد يم

 ارتفـاع نهـال و      يريـ کنـد و بـا انـدازه گ       يد مـ  يکتأقدرت رشد   

ر و طاقـت فرسـا     يـ  وقـت گ   يهـا يريگ ر اندازه ينظر از سا   صرف

  .افتي دست يکيتوان به حداکثر بازده ژنت يم

ـ ) ۹۰/۰( باال   اري بس يبستگ  هم چنين  هم ن ارتفـاع نهـال در      يب

 با ارتفاع نهال در آخر فصل رشد، بـر امکـان            ي روزگ ۴۵مرحله  

ــز ــرا)Early selection(نش زودرسيگـ ــتي بـ ــه يابي دسـ  بـ

ـ نما ي پاکوتاه داللت مـ    يها  ژنوتيپ   نش زود رس مـواد     يگـز . دي
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۲۶۶  

  

 در  يي صـرفه جـو    ي برا مؤثرک راهبرد   ي نه تنها به عنوان      ياهيگ

 درختــان ينــژدا  بــهيهــا برنامــه در نــه مخــصوصاًيوقــت و هز

 آثـار تـوان   ي آن مـ   ي، بلکـه بـا اجـرا      )۹ و   ۳(شود  يمحسوب م 

هش داد   را کـا   يکـ ي نمودن اثـرات ژنت    يط در مخف  يپوشاننده مح 

ان نتـاج   يـ ن ارتفـاع نهـال در م      يين پا يانگيدر مجموع، م  ). ۴و  ۳(

 بر قدرت رشد نتـاج      ي والد مادر  تأثير از   ين کم رشد حاک   يوالد

 شـود  مـي سبب ) )Mathernal effect(ياثر مادر(ن امر ي ا.است

ه باشـند   ي به هم شـب    ياديک مادر تا حدود ز    يکه نتاج حاصل از     

ن پررشد يان نتاج والديکوتاه در م   پا يها پي وجود فنوت  ي، ول )۶(

ز نسبت داد که    ي ن يزيآمشي از خو  ي ناش يرو توان به پس   يرا م 

  ). ۶ و ۴( اثبات شده است ي و جانورياهي گيها گونهدر اغلب 

ز بـه   يـ ق ن ين تحق ي محل ا  ييهوا ط آب و  ياز آنجا كه در شرا    

 يزيـ آمشين احتمال خـو   ي اغلب والد  ي در گلده  يعلت همزمان 

ـ ار ز يبس  از  يد بـود، ايـن عامـل ممکـن اسـت مـسئول بخـش              اي

 از  يکـاهش رشـد ناشـ     .  مـشاهده شـده باشـد      يکيانس ژنت يوار

ــآمشيخــو ــوان يزي ــه عن ــ ب ــراي ــه يابي دســتيک راهکــار ب    ب

  فصل رشد در آخريلي فام۱۸ان ي شده در ميرين صفات اندازه گيانگيسه مي مقا.۴جدول 

يمشخصات مهم والد مادر گروه *ن نتاج يانگيم  

  تعداد گره  )cm( قطر نهال   )cm(ارتفاع نهال 

۱۳ LV ,HG,LB ** ۲/۱۰  a ۳۵/۰  ab ۶/۷  a 

۸ LV, HG,LB کيتوني و باز  ۴/۱۰  a ۳۲/۰  a ۴/۸  abcd 

۱۵ LV,HG, CB ۶/۱۱  ab ۳۱/۰  a ۰/۸ abc 

۱ LV,PG TB ۶/۱۲  abc ۳۵/۰  ab ۵/۱۰  gh 

۶ LV, HG,TB ۰/۱۳ abc ۳۷/۰  ab ۷/۷  ab 

۱۶ MV,HG, LB ۲/۱۳  abcd ۳۶/۰  ab ۳/۸  abcd 

۹ MV, HG, LB ۳/۱۳  abcd ۳۵/۰  ab ۰/۹ abcdef 

۲ MV,PG, LB ۴/۱۳  abcd ۳۹/۰  abc ۵/۹  defg 

۴ MV, PG,TB ۸/۱۴  bcde ۳۵/۰  ab ۱/۱۱  h 

۱۴ MV,PG,LB ي و پوست کاغذ  ۹/۱۴  bcde ۴۰/۰ abcd ۱/۹  bcdefg 

۳ MV,PR,TB ۰/۱۵  bcde ۳۸/۰  abc ۲/۱۰  fgh 

۱۰ MV,HG, LB ۵/۱۵  cde ۴۷/۰  bcd ۴/۹  abcde 

۷ HV,PR,TB ۷/۱۵  cdef ۴۳/۰  bcd ۸/۹  efgh 

۱۷ HV,HG, TB ۶/۱۶  def ۴۵/۰  bcd ۳/۱۰  fgh 

۱۲ HV,PR, TB ۸/۱۷  ef ۵۷/۰  e ۸/۱۰  efgh 

۱۱ HV,PR,TB ۹/۱۸  fg ۶۶/۰  e ۳/۹  cdefg 

۵ HV,PR,TB ۰/۲۱ h ۵۴/۰  ef ۶/۱۱  i 

۱۸ HV,PR,TB ۲/۲۴ i ۵۰/۰ bcd ۵/۱۱  i 

نوس، يپروتوج) PGپروتاندروس،) PRهموگاموس، ) HGپر رشد، ) HVمتوسط رشد، ) MVکم رشد، ) LV:يم اختصاريعال: **

LB (ي جانبيبارده ،CB (و ي خوشه ايبارده TB (يي انتهايبارده   

 .د شده ندارندي در سطح احتمال قي داريم اختالف معن با حروف مشابه با هين هايانگيدر هر ستون م: *
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۲۶۷  

    ي روزگ۴۵ ارتفاع نهال در سن ي برايريپذ انس و وراثتي وارين مربعات، اجزايانگي م.۵جدول 

  ياضيد ريام  ن مربعاتيانگيم  يدرجه آزاد  منبع

  ۶۱/۸۲۶۸  ۵  ي مادرين گروه هايب
WM BM 
2 29  

WM  ۳۲/۲۳۴۴  ۴۸  ي مادريدرون گروه ها 2

  

WM 2

   ۳۲/۲۳۴۴ 

BM VA 2 1

4 
 ۲۵/۶۵۸  يشيانس افزايوار ) = ۳۲/۲۳۴۴-۶۱/۸۲۶۷/ (۹

Vp WM BM  2 2

 ۵۸/۳۰۰۲ يپيس فنوتانيوار 

n

V A
h

V P
2

 

 ۸۷/۰ =يريوراثت پذ) = ۴× ۲۵/۶۵۸ / (۵۸/۳۰۰۲

  

  ي در دو مرحله زمانين گروهيانس بي صفات مرتبط با قدرت رشد با استفاده از واري برايريبرآورد وراثت پذ. ۶جدول 

  آخر فصل رشد   روز پس از سبز شدن۴۵
  صفت

VA  VP 
nh 2  VA  VP  

nh 2  

  ۸۸/۰  ۸۶/۱۷۲۴۳  ۹۸/۱۵۲۰۰  ۸۷/۰  ۵۸/۳۰۰۲  ۰۰/۲۶۳۳  ارتفاع نهال

  ۳۵/۰  ۰۷/۳۱  ۹۵/۱۰  ۳۹/۰  ۸۸/۱۹  ۹۲/۷  تعداد گره

  ۸۰/۰  ۰۹/۳۱  ۹۲/۲۴  ۳۹/۰  ۸۰/۱۴  ۸۶/۱۲  ان گرهيطول م

  ۶۶/۰  ۴۴/۶  ۲۷/۴  -  -  -  قطر نهال

  

 آنها مطرح شده است     ير کلون يوتاه و سپس تکث    پاک يها  ژنوتيپ

ان نتـاج   يـ ف در م  ي ضـع  يهـا   نهالاد  يبا توجه به درصد ز    ). ۱۲(

ن ين والد ي رسد که ا   ين به نظر م   يف و کم رشد چن    ين ضع يوالد

  .  داشته باشنديي بااليگوسي مربوطه هموزي ژنيها مکاندر 

سم يـ  در خـصوص مکان    ي قطعـ  يريگ جهي نت يبه هر حال برا   

 و يلـ ي تکمي بهنژاديهااز به برنامهي کنترل قدرت رشد ن  يکيژنت

رسد كه  قدرت رشد      به نظر مي  . باشد کنترل شده مي   يها يتالق

ـ  افزا آثـار  از   يک صفت کم  ينهال گردو به عنوان      ن ي چنـد  يشي

 صفات مـرتبط بـا      ين وجود برخ  يبا ا . شودي م ي ناش يمکان ژن 

 يي بـاال  يريذپ ک، وراثت يتوني عادت رشد باز   مانندقدرت رشد،   

ـ رسد که توسـط   ين به نظر م   يدارند و چن   ـ ک ي  يا دو ژن اصـل ي

 ينـ يبشي پ ين اساس برا  ين بر ا  ي شوند و انتخاب والد    يکنترل م 

ن ي والـد  يپيانتخاب فنـوت  . ثر خواهد بود  ؤار م ي بس يلي فام ييکارآ

بر اساس قدرت رشد، ارتفـاع درخـت و قطـر سـاقه در طـول                

 بـوده اسـت     ي درختـان جنگلـ     از ياري بـس  ينژاد  به يخ مبنا يتار

)۲۰  .(  

 يتـوان بـرا   يق را مـ   يـ ن تحق ي آمده از ا   دست  به ياهيمواد گ 

مـه  ي پاکوتاه و ن   يها  پايهن  يمأ جهت ت  ينژاد  به يها توسعه برنامه 

ـ  پا ي بهنـژاد  يها  برنامها همانند   يکار گرفت و     هپاکوتاه ب   يهـا هي

 از  ي متعدد بـاغ   يها يابي ارز يم برا يبه طور مستق  ) ۹ و   ۷(ب  يس

وندک و ثبات رشد استفاده     ي پ ي رو تأثير،  زايي  ريشهت  يل قابل يقب

ـ توان با   يع روند کار، م   ي تسر يبه عالوه، برا  . نمود ک انتخـاب   ي

 يکـ ي بـه بـازده ژنت     يکـ ي از منـابع ژنت    يعيف وسـ  يـ گسترده از ط  

ـ ن جا ممکـن اسـت ا      يدر ا . افتي دست   يتر مطلوب ن سـوال   ي

ل زمـان و در محـل       ا سرعت رشد نهال در طو     يمطرح شود که آ   

ن سوال هر چنـد کـه بـا         يا نه؟ پاسخ به ا    يباغ ثابت خواهد بود     

 با توجـه بـه شـواهد        يست ول ير ن يپذق امکان ين تحق ي ا يها  داده

  ش يدر آزمـا .  استينيش بي قابل پيش قبلي آمده از آزما دست  به
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 يريپـذ  وراثـت )  A:۱۳۸۶ والد در آزمون سـال  -ون نتاج يق رگرسي صفات مرتبط با قدرت رشد از طريريپذ برآورد وراثت.۲شکل

ن ارتفـاع   يانگيون م ي ارتفاع در حالت رگرس    يريپذ وراثت) Bن ارتفاع نتاج به ارتفاع والد مادر،        يانگيون م يارتفاع نهال در حالت رگرس    

ـ ن قطر نتاج بـه م     يانگيون م ي قطر نهال در حالت رگرس     يريپذ وراثت) Cکساله در والد مادر،     ينتاج به طول شاخه      ن قطـر شـاخه     يانگي

  .  صفت مربوطه استيريپذ ون معادل وراثتيب خط رگرسيدر هر شکل ش.  تعداد گره در شاخهيريپذ وراثت) Dکساله والد مادر و ي

  

   رشد در دو مرحله از فصل رشدير اجزاين ارتفاع نهال با ساي بيپي فنوتيها ي همبستگ.۷جدول 

 SS1* NN1 LI1 SS2 NN2 LI2 SD  صفت

SS1  ۱              

NN1 ۹۱/۰  ** ۱       

LI1 ۷۴/۰ ** ۴۷/۰ ** ۱      

SS2 ۹۰/۰ ** ۸۲/۰ ** ۶۲/۰ ** ۱     

NN2 ۸۶/۰ ** ۷۴/۰ ** ۷۲/۰ ** ۸۵/۰ ** ۱    

LI2 ۸۹/۰  ** ۸۰/۰ ** ۶۹/۰ ** ۸۴/۰ ** ۷۷/۰ ** ۱   

SD ۸۷/۰ ** ۷۸/۰ ** ۶۱/۰ ** ۹۳/۰ ** ۸۲/۰ ** ۸۷/۰ ** ۱  

  %۱ دار در سطح يمعن: **قطر نهال ) SDانگره و يطول م) LIتعداد گره، ) NN هال، ارتفاع ن) SS  :يم اختصاريعال*

  .مي باشد) آخر فصل رشد (يک سالگي و ي روزگ۴۵ صفت در مرحله يريگ انگر اندازهيب بي به ترت۲ و ۱ يها سي اند-
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پ يـ  بـا فنوت   يهـا   ژنوتيپاز  %  ۴۷ش از   ياول مشخص شد که ب    

 چهار سال پـس از کـشت        يو حت پاکوتاه دو سال پس از کشت       

 يقدرت رشد محدود داشته و زودبارده     )  درج نشده اند   ها  داده(

ـ ارز. انـد  خود را حفظ نمـوده     پ يـ  ژنوت ۸۷۳ ي رفتـار زراعـ    يابي

 انتخـاب  ين مادري والديزودبارده و پاکوتاه حاصل از نتاج بذر    

ز نشان داده است که اکثر آنهـا        ي، در فرانسه ن   )از ازبکستان (شده  

). ۱۴( برخـوردار هـستند      يا ک و بوتـه   يـ تونيدت رشـد باز   از عا 

 بـا  يدرختـان گـردو  ) ي متـر ۵/۲کمتر از ( محدود  يليارتفاع خ 

سال سن داللت بر ثبـات رشـد        ۲۰ش از   ي با ب  ي خوشه ا  يبارده

  ).۲۹ و ۲۸( ل درختان دارد ين قبيا

 )Darwinian fitness(ينـ ي دارويستگي، شايعيط طبيدر شرا

ط کنتـرل   يک محـ  ي در   ي، ول )۶(کمتر است    ها  ژنوتيپل  ين قب يا

ـ  توان از مزا   يک باغ متراکم م   يط  ي شرا مانندشده و هدفمند      ياي

ش تـراکم کـشت و سـهولت داشـت و           يها در افزا   هيل پا ين قب يا

 متـراکم گـردو بـر     يها در حال حاضر باغ   . برداشت استفاده کرد  

 گردوي سياه و هـرس      ي رو ي جانب ي کشت ارقام با بارده    يمبنا

شـوند  ي م يا بررس يا و اسپان  يفرني در کال  يشيني به طور آزما   پرچي

 و  يازمنـد تحـول و بـازنگر      يهـا بـه شـدت ن      ل کشت ين قب يو ا 

  ).۲۷ (هستندوندک يه و پيب پاياصالح از نظر ترک

ک برنامه  ي ي پاکوتاه کننده گردو، اجرا    يها  پايه به   يابي دست يبرا

ت يآزمون قابل همراه با )Recurrent  selection(يا نش دورهيگز

شتر يـ  درک هر چـه ب     يز برا ي است و ن   يار ضرور ي بس ييزا شهير

 يکـ يهاي ژنت  شي کنترل قدرت رشد انجام آزما     يکيسم ژنت يمکان

 کراس با شرکت ي کنترل شده، پليها يريگ ل دورگيع از قب يوس

ط ي و تکرار دار در محـ      ي آمار يشتر در قالب طرح ها    ين ب يوالد

تـوان بـا انجـام      ي مـ  ينچنـ   هـم .  اسـت  ي مختلـف ضـرور    يها

ـ  يها يتالق ـ ن شـاخص و     ين والـد  ي ب ـ    -ا خـود  ي  يبـارور فراوان

 يش داد و بـا تالقـ      ين صفات را افـزا    يم در کنترل ا   ي سه يها آلل

تـوان  يف م ي و ضع  ين داراي  قدرت رشد قو     يکنترل شده والد  

 Quantitative Trait( کنتـرل کننـده  يها ق ژنيتعداد و مکان دق

Loci(QTL) mapping(نمودييت رشد را شناسا قدر .  

  

   يسپاسگزار

زاده کارشـناس مرکـز     يرعليد شـ  يـ  مهنـدس وح   ياز زحمات آقا  

مانه ي صم يه در همکار  ي اروم يعي و منابع طب   يقات کشاورز يتحق

  .شودي مي طرح سپاسگزاريدر اجرا
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