
 پژوهشیمقاله 

 DOI):) 10.22092/ijrfpbgr.2020.128402.1355شناسه دیجيتال  اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ایران نشریه علمي تحقيقات ژنتيك و

 DOR) :) . 20.1001.1.17350891.1400.29.1.2.9شناسه دیجيتال (1211) 11-22 ، صفحه1، شماره 29جلد 

 

  Pistacia atlantica)) بنه ماده و نر مختلف هایپایه عمومی پذیریترکیب قابلیت بررسی

 رویشی صفات اساس بر

 

 3پروین صالحی شانجانی و 2، محمد دادمند 2سید اسماعیل سیدیان، *1جهانیاکبر عبدی قاضی

 بریز ت تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی،شرقي، سازمان مربي، مرکز تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبيعي استان آذربایجاننویسنده مسئول مکاتبات،  -*1

 com.aabdigazijahani@gmailالکترونيکي: پست     

 تهران تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی،سسه ؤممحقق،  -2

 رزی، تهرانسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاوؤدانشيار، م -1

 

 22/8/1199تاریخ پذیرش:  22/8/1198تاریخ دریافت: 

  
 چكيده

براساس صفات رویشي بود. ( Pistacia atlantica) پذیری عمومي درختان بنههدف از این بررسي، ارزیابي قابليت ترکيب     
تالقي داده ميه رواپایه پدری با هفت پایه مادری درختان بنه در جزیره اسالمي دریاچه  11تعداد  1182به این منظور در سال 

. صفات رشد طولي ساالنه و قطر یقه شدها و مراتع کشور کشت حاصل از تالقي در مؤسسه تحقيقات جنگل بذرهای شدند.
گيری گردید. اندازه 1192و سطح تاج پوشش و حجم چوب تنه در سال  1192و  1182، 1181های لنتاج حاصل در سا

و  1182، 1181های های مختلف در سالپذیری بر اساس ميانگين رشد ساالنه و قطر یقه در نتاج تالقيبرآورد قابليت ترکيب
 است. F13×M12 1192و در سال  F13×M6 1182، در سال F12×M10 1181نشان داد که برترین ترکيب در سال  1192

 11 و والد نر 11والد ماده  1192دهند. در برآورد سال خود را در طول زمان نشان مي قابليتنتاج که این موضوع نشان داد 
تند. شبرترین والدین در صفت رشد طولي ساالنه بودند، ولي نتاج حاصل از ترکيب آنها کمترین ميانگين رشد طولي ساالنه را دا

ترکيب اینکه عالوه ه. ببودندبرترین والدین در این دو صفت  9و والد نر  11در صفت قطر یقه و سطح تاج پوشش، والد ماده 
یس باال در از وجود هتروز حکایتنتایج این تحقيق  آنها نتاجي با ميانگين قطر یقه و سطح تاج پوشش بيشتری توليد نمود.

 ،نعتيصهای دهورافربا هدف توليد ميوه و استحصال ها رویشگاهکاری و احيای جنگلتوسعه  ایاین گونه و امکان اصالح آن بر

 .داردو توليد چوب و یا روغن خوراکي با عملکرد بيشتر روغن  دارویي
 

  Pistcia atlantica والدین برتر، آزمایش نتاج،انتخاب، ژنوتيپ،  کلیدی: هایواژه
 

 مقدمه
)Desf ≈ F.  Pistacia atlanticaپسته وحشيبنه یا     

Mutica F. M.)  با کاربردهای ای چند منظوره گونه
 ،کشي، خشکبار و آجيليطب سنتي، صنایع روغن دارویي،

ناهگاه پتوسعه فضای سبز، جلوگيری از فرسایش، تغذیه و 

متحمل به خشکي، ای بنه گونه باشد.وحش ميحيات
 مانندبيماریهایي گرما و مقاوم به  ،شوری، سرما

متنوع  گار به شرایطبوده و سازورتيسيليوم و آسپرژیلوس 
و بياباني است. خشك نيمه ،آب و هوایي مناطق خشك

خشك از مناطق خشك و نيمه کاری درجنگلالوه بر ع
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ز نيصنعتي و ساختماني  مصارف سوخت، برایچوب آن 
 Mirzaei Nodoushan & Maddah) شوداستفاده مي

Arefi,1999.)Zahedipur  بيان ( 2111همکاران ) و
حفاظت خاك و جلوگيری از فرسایش، در  بنه کردند که

 هایتلطيف آب و هوای منطقه، تغذیه آب زدایي،بيابان
در  و وحش اهميت داردحيات پناهگاهزیرزميني و 

 دارا بودن مقادیر زیادآهکي با و عميق  سبك، یهااكخ
و  معيشتمين أتميوه بنه در  کند.بهتر رشد ميکلسيم 

ن روغ .دارد نقش در برخي از نقاط کشورها اقتصاد خانوار
تر از مرغوبداشتن اسيدهای چرب غير اشباع  دليلبنه به 
های پنبه دانه، بادام زميني، آفتابگردان، زیتون و روغن
درصد روغن  .(Maddah Arefi, 2003) باشدميکنجد 

 %11و  %12ترتيب هو کل ميوه را در بنه ب موجود در مغز
عنوان هتواند بمي ميوه بنه کهبيان کردند نمودند و گزارش 

و از آن روغن خوراکي نيز استحصال  آجيل استفاده شده
تواند به جای روغن زیتون روغن بنه ميعالوه هب ،نمود

goldhirsh & Kostiukovsky, -Golen) مصرف شود

1997 .)Nasirzadeh   منظوربه( 2009)و همکاران 

تالقي هشت  پذیری عمومي بهارزیابي قدرت ترکيب
های طبيعي درخت ماده در عرصه 11درخت نر با 

تعدادی والد پدری مادری را که  ارسنجان اقدام نموده و
طر ق و نهال زني، ارتفاعبيشترین سهم را در صفات جوانه

همکاران  و Arefi Maddahیقه داشتند معرفي نمودند. 
ن پذیری عمومي تالقي بي( با بررسي قدرت ترکيب2112)

های پدری و پایه مادری بنه در جزیره اسالمي واقع پایه
نر و ماده را که  یهاشرقي برخي پایهدر آذربایجان

بيشترین درصد باروری و یا درصد باالی سبز شدن در 
شان را داشتند انتخاب و گزارش نتاج حاصل از تالقي

اقدام به بررسي  Romero (1992)و  Vargasنمودند. 
پایه  هفتبين  حاصل از تالقيساله پنجنهال پسته  1112

قطر تنه که از لحاظ  کردندنموده و گزارش  نر نهماده و 
 و Ak وجود داشت.ها داری بين فاميلتفاوت معني

Kaska (1992 در یك پژوهش )های مختلف اثر گرده
مورد ارزیابي قرار را روی قطر و وزن پسته توليد شده 

های بهتر از گرده P. vera که گردهداده و اعالم نمودند 
aP. atlantic و P. terebinthus نمایدعمل مي. Chao 
 122نهال حاصل از  1221 از بررسي( 9291همکاران ) و

ند که ژن نتيجه گرفت ر کاليفرنياد پستهتالقي کنترل شده 
از نسلي به نسل  Phytophthoraها به قارچ مقاومت نهال

لف عالوه همبستگي صفات مختهدیگر انتقال یافته است. ب
های برخي از ژنوتيپ باهم و با والدین نيز مشخص نمود که

هيبرید توليد شده از لحاظ صفات عملکردی، بهتر از 
با ( 2111و همکاران ) Vargazاست.  واریته کرمان بوده

ت هشماده و شش از تالقي حاصل های پسته نهالارزیابي 
مطالعه شده از لحاظ  فاميل 11 گزارش کردند که در بين نر

 ولي در نشدمشاهده داری فاوت معنيت شکوفایي زمان
قابليت دیگر برخي در گلدهي و خير أتبرخي نتاج 

و همکاران  azVarg. شداهده ششکوفایي زودتر م
 .Pهای گونه نهال های مختلفرفتار پایه(، 1992)

palastina،  P. terebinthus  ،P. atlantica  ،P. vera 
تفاوت  داده ورا مورد آزمایش قرار  P. integerrmaو 

های مورد بررسي قطر و ارتفاع نمونه دررا  داریمعني
 هایميوهبدليل دو پایه بودن درخت بنه، نمودند. ه مشاهد
ده و بواز هتروزیگوسيتي باالیي برخوردار شده توليد 

شتند. ها مشابهت زیادی نداهای حاصل از بذرنهال
Kafkas  وKaska (1992تأثي )ر گرده P. atlantica  بر

را مورد مطالعه برای بروز صفات مختلف  P. vera روی
تغييراتي  P. atlanticaکه گرده نتيجه گرفتند و داده قرار 

 اینباوجود .کندایجاد مي نتاج در صفات رویشي
ای، که تالقي درون گونه دارداز این  ها حکایتگزارش

 Maddah خصوصيات پسته نداشته است. تأثير چنداني بر

Arefi  اصالح ژنتيك منظور به (2111)و همکاران
های استان در عرصهخودرو درختان مادری بنه 

، ایالم، سيستان و بلوچستان، یزد فارسشرقي، آذربایجان
های نر و ماده نموده و اقدام به تالقي پایهو خراسان 

حاظ لتوان بالقوه و بالفعل مناسبي از که دند کرگزارش 
در  آنان .توليد روغن وجود داردها و توسعه رویشگاه

پایه  22های مادری بنه، های پر روغن در پایهبررسي بذر
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بهترین  با یافتنبنه را در پنج استان کشور انتخاب نمودند و 
های های پدری و مادری بنه و اجرای تالقيپذیرترکيب

 رد با عمليات اصالحي توانمي بيان کردند کهمطلوب، 
ری ثؤافزایش توليد روغن بنه نقش مها و هاحيای رویشگا

 ادهم های نر وسایي پایهاین پژوهش شناهدف از  .ایفا کرد
پذیرها از لحاظ صفات و انتخاب برترین ترکيببرتر 

 بود.   در جزیره اسالميرویشي 
 

  هامواد و روش
مختلف  هایپذیری پایهمنظور ارزیابي قابليت ترکيببه   
 در جزیره اسالمي 1181های طبيعي در سال در عرصه بنه

اده متعداد ده پایه نر و هفت پایه  شرقيواقع در آذربایجان
 منظور قبل از شروعبدین انتخاب و باهم تالقي داده شدند.

ها در بيستم فروردین همان گلدهي در زمان تورم جوانه
خوشه گل ماده در  21خوشه گل نر و  11سال تعداد 

هایي از کاغذ سلوفان درختان والدی مورد نظر در کيسه
آوری گردید. های درختان نر جمعایزوله شدند و گرده گل

 های مادهافشاني با تزریق گرده در داخل کيسه گلگرده
کنترل و اطمينان از  برای. شدایزوله شده انجام 

عنوان شاهد ایزوله شده در نظر هپنج خوشه ب افشاني،گرده
. دانجام نشوافشاني در آنها گرفته شد تا هيچگونه گرده

 دند.ها برداشته شافشاني، پاکتیك هفته پس از اتمام گرده
که  نشدهای شاهد هيچ گونه بذری تشکيل در پاکت

با گرده خارجي بود. دهنده اطمينان از عدم تالقي نشان
آوری گردید و در آبان سال حاصل از تالقي جمع بذرهای
سپس در  شد،ساعت در آب خيس  22برای  1181

محدودیت  باتوجه به های کوچك کشت شدند.نگلدا
ای در به قطعه 1181تابستان در  گياهچه 121زمين تعداد 

ور ها و مراتع کششناسي مؤسسه تحقيقات جنگلباغ گياه
 1192و  1182، 1181های انتقال یافتند. در پایيز سال

 های اصليرشد طولي ساالنه )ميانگين رشد طولي شاخه
متر( ها )ميليمتر( و قطر یقه نهالبر حسب سانتي

 صفات مذکور،بر عالوه  1192در سال  گيری شد.اندازه
ضرب قطر بزرگ در قطر کوچك در تاج پوشش )حاصل

 واحد مترمربع( و حجم چوب تنه )ميانگين سطح مقطع در
جانبي تنه و یقه ضرب در ارتفاع تنه در  شاخه اولين محل

گيری گردید. برای گزینش واحد مترمکعب( نيز اندازه
 اطالعات حاصل با ها و برادران ناتني،خواهر

پذیری و قابليت ترکيب SPSSو  Excel ارهایافزنرم
 (GCA: General Combining Ability)عمومي 

 های مختلف بنه، براساس روش ارائه شده توسط پایه

Tabaei Aghdaei وJafari Mofidabadi (2111)  مورد
ين نتاج ميانگ این ترتيب که به وتحليل قرارگرفت.تجزیه

تالقي مورد نظر نسبت به هر یك از والدین محاسبه و با 
ن نتاج حاصل از همان والد مقایسه شد. در صورت يميانگ

برتری مثبت، در صورت برابری صفر و در صورت کم 
 .منفي منظور گردید ،بودن از ميانگين نتاج والد مورد نظر

عنوان قدرت هنتاج برای هر یك از صفات ب جبری جمع
در  .شدج والد مربوطه در (GCAپذیری عمومي )ترکيب

پذیرها برای هر یك از صفات تحت نهایت برترین ترکيب
 بررسي شناسایي و معرفي شدند. 

 
  نتایج

ميانگين  (GCA)پذیری عمومي قابليت ترکيبمقادیر     
های از تالقي پایهحاصل ی هانهال ساالنهرشد طولي 

درج شده است.  1جدول  در 1181مختلف بنه در سال 
 را GCAباالترین  11شماره والد  پدری،در ميان والدین 

با  2پس از آن والد شماره  نشان داد. 1/18 ه ميزانب
GCA 2/12  در رده دوم قرار گرفت. در  زیادبا اختالف

 11مادری شماره ، والد 2و  11برتری والد پدری شماره 
ميان والدین مادری، والد شماره  در ثری داشت.ؤنقش م

. در دست آوردبهرتبه نخست را  2/11 برابر GCAبا  12
والد  محرز بود. 11این برتری نقش والد پدری شماره 

 اًنسبتبا اختالف  28/2 برابر GCAبا  11شماره مادری 
  زیادی در رده دوم جای گرفت.

رشد  پذیری عمومي ميانگينقابليت ترکيب مقادیر
( نشان داد که 2)جدول 1182نتاج در سال  ساالنه طولي

ترتيب با هب 11و  2الدین پدری، والد شماره در بين و
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GCA  های اول و دوم را از لحاظ رتبه 22/2و  8/2برابر
 .دست آوردندبه 1182ميانگين رشد طولي ساالنه در سال 

نسبت به سایر  12/2برابر  GCAبا  12والد مادری شماره 
 .پذیری عمومي باالیي داشتوالدین مادری، قابليت ترکيب

بيشترین ميانگين رشد طولي ساالنه نتاج در که طوریبه
 شدمتر رشد مشاهده سانتي 21به ميزان  F13×M6تالقي 

متر و سانتي 1/12با  F13×M10های و ژنوتيپ
F12×M11  دست بههای بعدی را متر رتبهسانتي 12با

 .آوردند
و  (GCA)پذیری عمومي قابليت ترکيبمقادیر 

از تالقي حاصل درختان  االنهسرشد طولي  ميانگين
در بين نشان دادند که  1192های مختلف بنه در سال پایه

ترتيب با هب 2و والد شماره  11والد شماره  ،والدین نر
GCA جدول  بودندبرترین والدین  81/1و  18/1 برابر(

 21/1 برابر GCAبا  11. در بين والدین ماده نيز والد (1
در رده اول و دوم قرار  21/2 برابر GCAبا  2و والد 

لد واقي تال گرفتند. باالترین ميانگين رشد طولي در نتاج
مشاهده متر سانتي18/11 ه ميزانب 11با والد ماده  12نر 

با  11با والد ماده  2والد نر  نتاج تالقيپس از آن  شد.
متر در رده دوم جای سانتي 1/11رشد طولي  ميانگين

با  9با والد ماده  12تالقي والد نر نتاج حاصل از  .ندگرفت
 12با والد ماده  2متر رشد و ترکيب والد نر سانتي 21/1
االنه س رشد طولي ميانگينمتر رشد کمترین سانتي 1/1با 

 را داشتند. 
و  (GCA)پذیری عمومي قابليت ترکيبمقادیر 

های از تالقي پایهحاصل ی هانهالميانگين قطر یقه 
درج شده  2در جدول شماره  1181 مختلف بنه در سال

عمومي  پذیریدر بين والدین مادری بيشترین ترکيب است.
با  که در تالقي شدمشاهده  1 برابر GCAبا  8در والد 

. بهترین بوداتفاق افتاده  9و  12والدین پدری شماره 
با  8ها در بين والدین پدری به والد شماره پذیرترکيب
GCA نتاج تالقي  یافت.اختصاص  12/1 برابرF8×M9 

. مقادیر داشتندحداکثر ميانگين قطر را  ×M12F8و 
ل از حاصنتاج یقه قطر  پذیری عمومي و ميانگينترکيب

( نشان 1)جدول  1182مختلف بنه در سال های تالقي پایه
 1/2 برابر GCAبا  9والد  ميان والدین پدری دردادند که 

نسبت  8رتبه اول را اخذ نمود. برتری نقش والد مادری 
 GCAبا  1پدری به سایر والدین محرز بود. همچنين والد 

نسبت به  12/1 برابر GCAبا  8 پدریو والد  22/2 برابر
الدین پذیر در ميان وبقيه برتری داشتند. بهترین ترکيب

اختصاص  21/1 برابر GCAبا  8والد شماره  به مادری
و  F8×M9، F9×M11 هایتالقيبرتری  افت.ی

F11×M3 متر از لحاظ ميلي 11و  11، 18ترتيب با هب
 محرز بود.  هاقطر نسبت به سایر ژنوتيپ ميانگين
در نتاج پذیری عمومي مقادیر ترکيب 2 جدولدر 

های مختلف بنه براساس صفت حاصل از تالقي پایه
برترین  است. شدهدرج  1192در سال ميانگين قطر یقه 

مشاهده گردید.  11با مادری  12 در تالقي والد پدرینتاج 
ا مومي بع یپذیربهترین ترکيبدر بين والدین مادری 

 11 مادری به والد اختالف زیادی نسبت به سایر والدین
که در برتری آن نقش  تعلق گرفت 12/1 برابر GCAبا 

پدری در بين والدین  د.محرز بو 2و  12والدین پدری 
 پذیری عموميترکيب زیرا ،برتر شناخته شد 9فقط والد 

برآورد گردید و نسبت به سایر والدین پدری  1/1 آن برابر
 پذیری دراختالف زیادی داشت. کمترین ميزان ترکيب

 .شدمشاهده  1با والد مادری  11تالقي والد پدری 
ل نتاج حاصپذیری عمومي قابليت ترکيب 2 در جدول

بر اساس ميانگين تاج های نر و ماده بنه ایهاز تالقي پ
شود در مالحظه ميهمانگونه که است.  شدهدرج پوشش 

ره پذیری عمومي در والد شمابين والدین نر برترین ترکيب
مشاهده  21/1و  81/1 برابر GCAترتيب با هب 11و  9

  GCAبا 11نيز والد شماره  ری. در بين والدین مادشد
بيشترین  12/1 برابر  GCAبا 2شماره  و والد 28/1 برابر

پذیری در باالترین ترکيب .داشتندپذیری عمومي را ترکيب
ميانگين با  11با والد ماده  12نتاج حاصل از تالقي والد نر 

پس از آن ترکيب  .شدشناسایي ( 2m12/2)پوشش  تاج
 2m8/1تاج پوشش ميانگين با  12ماده والد با  21نر والد 

 تاج ميانگيندر رتبه دوم جای گرفت. کمترین مقدار 



 11      1 ، شماره22اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران جلد  تحقیقات ژنتیك و نشریه علمی

( و 2m11/1) 9نر با والد ماده  11پوشش در تالقي والد 
 گردید. ه( مشاهد2m11/1) 1با ماده  11ترکيب والد نر 

نتاج حاصل از تالقي پذیری عمومي ترکيب قابليت
حجم چوب تنه  بر اساس ميانگينهای نر و ماده بنه پایه

 باالترین است. شدهدرج  8جدول در  1192در سال 
با  12والد به پذیری عمومي در بين والدین نر ترکيب
GCA با  9و والد  1221 برابر GCA 2121 برابر 

پذیری عمومي در اص یافت. از لحاظ قدرت ترکيبصاخت
 22/998 برابر GCAبا  8بين والدین ماده نيز والد شماره 

نسبت به  12/112 برابر GCAبا  2ماده شماره و والد 
با والد  9 والد پدری ترکيب .داشتند یسایر والدها برتر

تنه  چوب حجمبرترین نتاج از لحاظ  8مادری 
(1cm22/2122) .با والد  11پس از آن والد پدری  بود

در رتبه  3cm 2129 تنه چوب ميانگين حجم با 8مادری 
 در نتاج تنه چوب حجم ميانگيندوم قرار گرفت. حداقل 

 )3cm 8/221) 12و ماده  12حاصل از تالقي والدین نر 
مشاهده ( 3cm 92/122) 9با والد ماده  12 و تالقي والد نر

ترین والدین در تالقي شناسایي عنوان ضعيفهگردید و ب
 شدند.

و  sib Halfو برداران تني و ناتني ) انخواهر ارزیابي

Full sib) از لحاظ های مختلف حاصل از تالقي پایه
درج  9در جدول طولي ساالنه و قطر  ميانگين رشدصفات 

لي طو نشان داد از لحاظ ميانگين رشد بررسي است. شده
 پذیری عمومي والدین نر در سالساالنه، باالترین ترکيب

اختصاص داشت. در  11و  9، 2های به شماره 1181
 11و  2در شماره  1182ال که این برتری در س صورتي

 .شدمشاهده  11و  2های در شماره 1192و در سال 
پذیری عمومي در والدین ماده نيز در سال بيشترین ترکيب

 1182در سال  مشاهده گردید. 11و  12در شماره  1181
 11و  2 هایبه شماره 1192در سال و  12به شماره 

 اختصاص یافته است.
 11و والد نر  11براساس آخرین آماربرداری، والد ماده 

برترین والدین در صفت رشد طولي ساالنه بودند، ولي ترکيب 
آنها نتاجي با کمترین ميانگين رشد طولي ساالنه را توليد نمود 

(. در صفت قطر یقه و سطح تاج پوشش، والد ماده 9)جدول 
 .بودندصفت این دو  برایبرترین والدین  9و والد نر  11

ترکيب آنها نتاجي با برترین ميانگين قطر یقه اینکه عالوه هب
 (.9و سطح تاج پوشش توليد نمود )جدول 

 

این صفت در نتاج  (GCA)پذیری عمومی متر( و قابلیت ترکیبمقادیر میانگین رشد طولی ساالنه )بر حسب سانتی -1جدول 

 1131در سال های نر و ماده بنه پایه حاصل از تالقی

 پایه نر     

 پایه ماده
1 M 1 M 2 M 2 M 8 M 9 M 11 M 11 M 12 M 11 M GCA 

1 F -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 21- 

2 F 28 -- -- 28 1/19 -- 22 8/19 -- -- 2/2- 

8F 1/12 2/22 -- 2/18 1/21 1/19 1/21 2/22 22 1/21 92/1- 

9F 1/12 21 2/11 2/19 28 1/22 2/12 2/21 8 12 8/1- 

11F 12 -- -- 12 -- -- 22 -- -- -- 12/1- 

12F -- -- 12 12 21 -- 111 12 2/21 21 2/11 

11F 1/21 18 1/11 8/12 1/21 2/21 8/28 -- 9 2/12 28/2 
GCA 21/2- 22/2- 2/12 21/1- 12/1- 12/1 1/18 19/2- 8/2- 82/2-  

M:  والد پدری(Male)  وFوالد مادری : (Female)  .عدم ثبت اطالعات در تالقي مورد اشاره است.  –عالمت  است 
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این صفت در نتاج  (GCA)پذیری عمومی متر( و قابلیت ترکیبمقادیر میانگین رشد طولی ساالنه )بر حسب سانتی -2جدول 

 1311های نر و ماده بنه در سال حاصل از تالقی پایه

 پایه نر     

 پایه ماده
1 M 1 M 2 M 2 M 8 M 9 M 11 M 11 M 12 M 11 M GCA 

1 F -- -- -- -- -- -- -- 8 -- -- 11/19- 

2 F 11 -- -- 11 2/21 -- 8/22 11 -- -- 91/1 

8F 2/22 28 - 2/18 11 1/22 2/12 1/21 21 1/21 22/2- 

9F 2/22 8/12 8/29 22 22 1/11 9/12 12 28 2/28 11/1 

11F 22 -- -- 2/12 -- -- 1/22 -- -- -- 21/2- 

12F -- -- 1/11 21 11 -- 22 12 2/12 2/21 12/2 

11F 22 1/22 21 1/21 1/22 2/21 1/12 -- 22 22 91/1 

GCA 2- 22/1- 8/2 81/1 11/1- 12/1- 22/2 21/1- 1/1 22/1  

M والد پدری :(Male)  وFوالد مادری : (Female)  عدم ثبت اطالعات در تالقي مورد اشاره است.  –است. عالمت 

 

 

این صفت در نتاج  (GCA)پذیری عمومی متر( و قابلیت ترکیبمقادیر میانگین رشد طولی ساالنه )بر حسب سانتی -3 جدول

  1213در سال های نر و ماده بنه حاصل از تالقی پایه

M والد پدری :(Male)  وFوالد مادری : (Female)  عدم ثبت اطالعات در تالقي مورد اشاره است.  –است. عالمت 

 

 پایه نر    

 پایه ماده
1 M 1 M 2 M 2 M 8 M 9 M 11 M 11 M 12 M 11 M  GCA 

1 F -- -- -- -- -- -- -- 1/2 -- --  212/1- 

2 F 21/2 -- -- 11 11/12 -- 2/8 12/11 -- --  211/2 

8F 92/2 2 -- 18/2 21/1 11/2 22/1 2/2 2 11/9  291/1- 

9F 12/9 1/2 1/12 12/2 12/2 11/2 11/9 92/2 21/1 22/11  122/1- 

11F -- 2 -- 18/1 -- -- 1/2 -- -- --  -- 

12F -- -- 1/1 88/2 1/2 -- 18/1 21/8 1 21/12  221/2- 

11F 92/8 82/9 1/11 28/9 22/2 82/9 12/11 21/2 18/11 --  211/2 

GCA 122/1 118/1- 81/1 112/1 112/1 111/1- 112/1- 121/1- 222/1- 182/1   
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این صفت در نتاج حاصل از تالقی  (GCA)پذیری عمومی متر( و قابلیت ترکیبمقادیر قطر یقه )بر حسب میلی -4 جدول

 1131در سال های نر و ماده بنه پایه

 پایه نر    

 پایه ماده
1 M 1 M 2 M 2 M 8 M 9 M 11 M 11 M 12 M 11 M GCA 

1 F -- -- -- -- -- -- -- 1/8 -- -- 111/2- 

2 F 2/11 -- -- 2/12 1/11 -- 2/11 2/12 -- -- 921/1 

8F 21/11 8/11 -- 11/9 8/12 11 21/9 8/11 12 8/11 1 

9F 11/8 8/9 1/9 9/9 1/11 2/11 18/9 1/9 11/8 9/2 822/1 

11F -- 1/11 -- 1/9 -- -- 1/8 -- -- 22/9 122/1- 

12F -- -- 11 2/11 2/11 -- 9/11 2/2 1/12 -- 211/1- 

11F 1/2 2/11 1/11 9/11 1/11 12/9 92/8 2/12 2/11 -- 111/1- 

GCA 1/1- 82/1 1/1- 1/1 12/1 11/1 2/1- 1 8/1 8/1-  

M والد پدری :(Male)  وFوالد مادری : (Female)  عدم ثبت اطالعات در تالقي مورد اشاره است.  –است. عالمت 

 

 

این صفت در نتاج حاصل از  (GCA)پذیری عمومی متر( و قابلیت ترکیبمقادیر میانگین قطر یقه )بر حسب میلی -1 جدول

 1311در سال های نر و ماده بنه تالقی پایه

 پایه نر    

 پایه ماده
1 M 1 M 2 M 2 M 8 M 9 M 11 M 11 M 12 M 11 M GCA 

1 F -- -- -- -- -- -- -- 2/21 -- -- 12/2- 

2 F 18 -- -- 1/21 2/22 -- 2/12 2/22 -- -- 18/1- 

8F 2/21 2/22 -- 1/21 2/28 18 2/21 2/29 11 8/22 21/1 

9F 18 2/21 1/22 2/21 2/12 1/22 1/21 11 12 1/21 92/1- 

11F 11 -- -- 8/21 -- -- 9/21 -- -- -- 29/1- 

12F -- -- 2/21 1/11 2/21 -- 2/11 1/12 2/29 1/22 22/1- 

11F 2/21 1/28 21/29 1/22 2/22 21 1/22 -- 11 22 12/1 

GCA 11/1- 22/2 22/1- 12/1- 12/1 11/2 12/1 82/1 91/1- 19/1-  

M والد پدری :(Male)  وFوالد مادری : (Female)  عدم ثبت اطالعات در تالقي مورد اشاره است.  –است. عالمت 
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این صفت در نتاج حاصل از  (GCA)پذیری عمومی متر( و قابلیت ترکیبحسب سانتی مقادیر میانگین قطر یقه )بر -1جدول 

  1321در سال های نر و ماده بنه تالقی پایه

 پایه نر    

 پایه ماده
1 M 1 M 2 M 2 M 8 M 9 M 11 M 11 M 12 M 11 M GCA 

1 F -- -- -- -- -- -- -- 1/2 -- -- 12/1- 

2 F 9 -- -- 9 11/8 -- 11 12/9 -- -- 22/1- 

8F 18/8 28/9 - 12/9 11 21/12 22/9 12/11 2/9 81/9 22/1 

9F 2/8 12/9 2/9 9 18/11 21/9 22/2 21/12 2/2 22/2 91/1- 

11F -- 1/11 - 21/2 -- -- 8 -- 12 -- 12/1- 

12F -- -- 11/9 21/11 9 -- 11 8 1/12 11 22/1 

11F 11/8 12/11 21/12 82/11 18/11 12/11 21/11 9 21/9 -- 12/1 

GCA 1- 11/1 99/1 12/1- 181/1 1/1 111/1 21/1- 18/1 11/1-  

M والد پدری :(Male)  وFوالد مادری : (Female)  .عدم ثبت اطالعات در تالقي مورد اشاره است.  –عالمت  است 

 

 

این صفت در نتاج حاصل از  (GCA)پذیری عمومی مترمربع( و قابلیت ترکیبمقادیر میانگین تاج پوشش )بر حسب  -1جدول 

 2113در سال های نر و ماده بنه تالقی پایه

 پایه نر    

 پایه ماده
1 M 1 M 2 M 2 M 8 M 9 M 11 M 11 M 12 M 11 M GCA 

1 F -- -- -- -- -- -- -- 11/1 -- -- 12/1- 

2 F 21/1 -- -- 22/1 19/2 -- 12/1 81/1 -- -- 112/1 

8F 82/1 91/1 -- 81/1 28/2 22/2 11/2 81/1 2/1 2/1 129/1- 

9F 1 2/1 21/1 29/1 29/2 28/2 22/1 11/8 11/1 21/1 118/1- 

11F -- 22/1 -- 12/1 -- -- 22/2 -- -- -- 212/1- 

12F -- -- 12/2 88/1 12/2 -- 21/1 11/1 12/1 8/1 282/1- 

11F 29/1 19/1 22/1 28/1 22/1 12/1 12/2 18/1 12/2 -- 291/1 

GCA 1/1- 192/1 112/1- 221/1- 121/1 812/1 11/1- 212/1 29/1- 18/1  

M والد پدری :(Male)  وFوالد مادری : (Female)  عدم ثبت اطالعات در تالقي مورد اشاره است.  –است. عالمت 
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این صفت در نتاج  (GCA)پذیری عمومی مترمکعب( و قابلیت ترکیبسانتیمقادیر میانگین حجم چوب تنه )بر حسب  -1 دولج

 1321در سال و ماده بنه  های نرحاصل از تالقی پایه

 پایه نر    

 پایه ماده
1 M 1 M 2 M 2 M 8 M 9 M 11 M 11 M 12 M 11 M GCA 

1 F -- 1221 -- -- -- -- -- 221 -- -- 2122- 

2 F 2122 2122 -- 2199 1112 -- 2981 1211 -- -- 12/112- 

8F 2122 -- -- 1922 1912 2122 2119 1121 1122 2921 22/998 

9F 1112 1111 1911 -- -- 2182 2291 1222 121 2181 22/121- 

11F -- -- -- 2221 1222 -- 2928 -- -- -- 22/121- 

12F -- -- 2121 1922 2282 2211 1229 1121 222 1111 111- 

11F 2218 1812 1811 -- -- 1812 1828 2221 112 -- 12/118- 
GCA 212- 1/199 8/211 1/121- 212 1212 222/1- 2/119- 1221 2/211  

M والد پدری :(Male)  وFوالد مادری : (Female)  .عدم ثبت اطالعات در تالقي مورد اشاره است.  –عالمت  است 
 

مادری  والدین پدری و و ترکیب (GCA)پذیری عمومی ترین والدها بر اساس مقادیر قابلیت ترکیببرترین و ضعیف -2جدول 

 1321بنه برآورد شده در سال 

 تنه حجم چوب  تاج پوشش  قطر یقه  طولي ساالنهرشد   بندیگروه والدین

 GCA شماره والد   GCA شماره والد   GCA شماره والد   GCA شماره والد    

 1211 9  1/1 11  1/1 11  18/1 11  برترین مادهد الو

 1221- 12  2/1- 1  1- 1  21/1- 12  ترینضعيف 

 999 8  81/1 9  1/1 9  21/2 11  برترین لد نراو

 2122- 1  29/1- 12  1- 1  22/1- 1  ترینضعيف 

  9×8   11×9   11×9   12×11  برترین F×M ترکيب 

  9×2   11×11   9×12   11×11  ترینضعيف 

M والد پدری :(Male)  وFوالد مادری : (Female)  .است  

 
 حث ب

در  يجمعيتتنوع ميان  سبب افزایش هتروزیگوسيتي    
 پسته نه،ب مانندو دوپایه با درصد دگرگشني باال  يهایگونه

پدیده هتروزیس در هر صفتي ممکن  شود.خرما ميو 
عملکرد و اجزاء عملکرد  آن دراست دیده شود اما ميزان 

et (Niazian ,) نسبت به سایر صفات زراعي بيشتر است

2016 al.,. Maddah Arefi (7200) تالقي  با بررسي
ذیری پهای مختلف بنه گزارش نمود که قدرت ترکيبپایه

ه زیاد و در صفت قطر یقدرصد استقرار نسبتاً  بنه در صفت
  د.بوکمتر 

د ها ميانگين رشنتایج نشان دادند که در برخي تالقي
اساس که برطوریهب کمتر از والدین بود.طولي ساالنه نتاج 
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و والد ماده  11 ، والد نر1192آخرین آماربرداری در سال 
برترین والدین در صفت رشد طولي ساالنه بودند، ولي  11

نتاجي با کمترین ميانگين رشد طولي ساالنه ترکيب آنها 
ممکن است در  گاهي هتروزیسکه  از آنجایي توليد نمود.

که والدین در صفت مورد طوریهب ،جهت منفي بروز کند
 دنهای حاصل از تالقي آنها باشاز هيبرید نظر بهتر

(2018et al,. Moosavi ) ،توان در از این پایه مي روازاین
 . استفاده کردی پا کوتاه هاتوليد پایه

تاج حاصل از تالقي نکه  نتایج این پژوهش نشان داد
F8×M9 کنند. بيشترین حجم چوب تنه را توليد مي

Maddah Arfi (2112 ) گزارش نمود که نتاج حاصل از
پذیری خصوصي قدرت ترکيببر اساس  F8×M9تالقي 

یاد ز درصد هتروزیس نسبتاً بيشترین باروری را داشتند.
های دهنده نقش زیاد ژننشاندر صفت حجم چوب تنه 

 et al,.Moosavi ) باشدغالب کنترل کننده این صفات مي

. در پسته خوراکي، اختالف نتایج تني و ناتني (2018
 و Vargas پدری توسط حاصل از تالقي والدین مادری و

Romero (1997 بررسي )داری را تفاوت معني نانآ. شد
 . دندکرج مورد بررسي مشاهده در قطر تنه نتای

بررسي ميانگين رشد ساالنه و قطر یقه در نتاج 
 1192و  1182، 1181های های مختلف در سالتالقي

، F12×M10 1181نشان داد که برترین ترکيب در سال 
 F13×M12 1192و در سال  F13×M6 1182در سال 

خود را  قابليتنتاج که دهد این موضوع نشان مي است.
بر این اساس، در انتخاب  دهد.طول زمان نشان ميدر 

تا بررسي نتایج از دارد برتر، ضرورت  والدین مطلوب و
ز تا ني مرحله تشکيل بذر یا ميوه تا مرحله توليد نهال و

  Maddah)رسيدن به درختان بالغ و بارور ادامه یابد

Arfi, 2007).  
سيعي وای با نياز آبي پایين بوده و پراکندگي بنه گونه

شرقي مثل قافالن کوه ميانه، حاشيه آذربایجان در استان
های ارسباران، اوزن، ارتفاعات سراب، جنگلرودخانه قزل

و عجب  جزیره اسالمي ،ميهوجزایر دریاچه ار ،شبستر
هتروزیس تحت شرایط ها نشان داده است دارد. بررسي

et al., Hamzeh ) یابدمي استرس خشکي افزایش

منظور ههای اخير و ببه خشکسالي توجه با .(2018
ین ا نتيکيژنابودی و فرسایش حفاظت و جلوگيری از 

توسعه  منظور گزینش،های مشابه بهگونه، انجام طرح
با هدف توليد ميوه و استحصال ها رویشگاهو احيای  کشت

و یا روغن خوراکي با  دارویي ،صنعتيهای دهورافر
عملکرد بيشتر و درصد روغن باالتر در منطقه بسيار موفق 

 خواهد بود. 
 

 سپاسگزاری
 ها و تحقيقات جنگلسسه ؤممحترم  ئيسروسيله از بدین

ترم مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع مح رئيسو  کشور
شرقي و سایر همکاران محترم که در آذربایجان طبيعي

ما را یاری نمودند سپاسگزاری  اجرای این پژوهش
 گردد. مي
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Abstract 

    The aim of this study was to evaluate the general combining ability of vegetative traits 

of Pistcia atlantica. For this purpose 10 male trees were crossed with seven female trees in 

the Islamic island of Lake Urmia in 2003. The hybrid seeds were sown in the Forest and 

Rangeland Research Institute. Annual growth mean and collar diameter of progenies 

measured at 2006, 2007 and 2017; the canopy area and trunk wood volume were measured 

in 2017. Estimation of the general combining ability based on mean annual growth and 

collar diameter in the offspring of different crosses in 2006, 2007 and 2017 showed that 

the best combination were F12 × M10, in 2006, F13 × M6, in 2007 and F13 × M12 in 2017. 

This indicated that the offsprings showed their potential over time. In the 2017, the F13 × 

M13 hybrid were the best in terms of annual growth mean, but their produced progenies 

had the lowest amount growth. Female parent 13 and male parent 9 were the best parents 

for the collar diameter and canopy surface. In addition, their combination produced 

offspring with the highest average collar diameter and canopy surface. The results indicate 

the high heterosis in P. atlantica and its possibility in breeding improved varieties to 

development of reforestation and rehabilitation of habitats with the aim of producing 

industrial products, medicines or edible oils and Wood production with higher yield. 

 

Keyvord: Selection, genotype, Progeny test, Superior parents, Pistcia atlantica 
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