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سازندگي و پژوهش و سازندگي۴۴ پژوهش

۱۳۸۵ پاييز شماره ۷۲،

۴۵

                    

سازندگي و پژوهش

طبيعي منابع در

بارانك ژنتيكي تنوع بررسي
ميوه و برگ مورفولوژي ارزيابي با

چكيده
ميوه و برگ نمونههاي ساري، فريم چوب شـركت حوزه جنگلهاي در گياه اين از پايه از ۴۰ بارانك، ژنتيكي تنوع بررسـي به منظور
آنها وزن و ميوه هر در سالم بذرهاي تعداد آنها و وزن و بذر كل تعداد كوچك، بزرگ و قطرهاي ميوه، وزن صفات گرديد. جمعآوري
و ۰/۱ در پهنك دمبرگ، عرض نسبي طول و كل طول برگ، ويژه شكل پهنك، عرض و طول صفات نيز مورد برگ در گرديد. بررسي
گرفت. قرار مورد بررسي نسبي لبها عمق كل و عمق رگبرگ، جفت تعداد قاعده، برگ، زاويه شكل قاعده و شكل نوك آن، طول ۰/۹ 
وزن حداقل و حداكثر متوسط، داد نشان شـد، انجام اصلي مولفههاي به تجزيه متغيره چند آماري روش از اسـتفاده آناليز دادهها با
بود. بين سـانتيمتر ترتيب ۱۱/۵۲ و ۸/۶۲  به برگ پهنك عرض و طول اندازه بيشـترين بود. گرم و ۰/۸۸ ۱/۷۲  ،۱/۳ ترتيب به ميوه
و معنيدار همبستگي مثبت سالم بذرهاي وزن و ميوه وزن نشد. ولي بين مشاهده معنيداري همبستگي ميوه و وزن بذر سالم تعداد
معني و منفي همبسـتگي ميوه وزن و مادري درختان تنه كجتاري بين تنها ميوه و برگ صفت بين۲۰ از . (p<۰/۰۵)مشـاهده گرديد
گرديد. (p<۰/۰۵) مشاهده منفي معنيدار همبسـتگي مادري پايههاي دوشـاخگي صفت با برگ لب هاي عمق بين و (p<۰/۰۵) دار
ميوه صفت از و شـكل قاعده برگ و لبهاي كناري عمق و پهنك عرض اصلي، به مولفههاي تجزيه دوم و اول مولفه هـاي تبييـن در
با گرديد. توصيف اندك بررسي, مورد بارانك پايه ۴۰ در تنوع كلي بهطور كردند. ايفا را نقش بيشـترين بذرهاي سـالم وزن تعداد و

بود. بيشتر سنگده جمعيت اشك از جمعيت در تنوع اينحال
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مقدمه
ارزش با ــيار بس از گونههاي (Sorbus torminalis (L.) Crantz) بارانك
در ــه ك ــد ميباش (۵۳ ــي (۵۲ ، و داروي (۴۴ ،۴۲، ۳۶ ،۲۴ ،۲۰) ــادي اقتص
تك عمدتًا و طور پراكنده به گليداغي تا آستارا ايران، از ــمال ش جنگل هاي
حدود مناسب شرايط در كه است بلــندقامتي درخت .(۷) دارد حضور پايه
ميگيرد به خود برابرسينه بر۱۰۰ سانتيمتر قطر بالغ و ارتفاع (۶) متر ۳۴
ــته اند دانس پذير ــيب آس را جزء گونههاي بارانك محققان از برخي .(۲ ، ۱)
كه دادند ــدار هش آنزيمي، ــيهاي بررس با انجام همكاران و منش (۸). ايران
از .(۴) دارد ژنتيكي قرار ــايش فرس خطر در مازندران، جنگلهاي در بارانك
آن، سبب تشديد اكوتيپهاي واقع و در ژنتيكي تنوع از رو عدم آگاهي اين

ميگردد. آن ژنتيكي فرسايش خطر
ــتفاده ژنتيكي اس تنوع ــي براي بررس ــي مختلف ــاي روشه از ــروزه ام
برگ (۱۲)، و ــوه مورفولوژي مي روشهاي ــوان ميت جمله آنها از ــود. ميش
مولكولي ــاي روشه و ــرهاي) ذخي ــاي پروتئينه و ــي (آنزيم ــميايي بيوش
نام برد. را (۵۴) AFLP و (۵۶ ، ۳۲) RAPD و RFLP ، SsRــر نظي (DNA)
بوده گياهان طبقه بندي ابزارهاي قديميترين از يكي مورفولوژي صفات اما
قرار استفاده مورد بررسيها اين گونه در گسترده به طور ميوه و برگ ــت. اس
اوليه بررسيهاي برگ براي مورفولوژي از و همكاران Bruschi گرفته است.
صنوبرها خصوص روش در ــن اي .(۱۷) كردند ــتفاده اس بلوط تنوع ژنتيكي
ــد آنها ميباش انجام اصالحات و ــي ژنتيك تنوع ــي بررس الزمه ــات اقدام از
،(۱۶ ) Itan و Barnez ،(۵۱) همكاران و Shiji ،(۳۵) Sleper Krishnan و
فعاليت هاي و ژنتيكي تنوع ــي هاي بررس در (۱۱) و كالهگري ،(۳) ــدي اس

نمودهاند. شروع برگ مورفولوژي از صنوبرها، مقدمتًا اصالحي
و بين واريانس ــكل برگ ش مربوطه ــي هاي با بررس همكاران و White
و Schneider، Mclellan و (۵۵) Kincaid ، Betula ــس جن ــهاي درون گون
گونههاي براي Premoli ۳۹) و ، ۳۳) Acer ــس جن ــراي گونه هاي ب Edler
Sigaud و Aas ، Granjean ــد (۴۵). كرده ان ــتفاده Nothofagus اس جنس
تنوع ــي بررس برگ براي مورفولوژي از ،Badeau و Dupouey ــن همچني و
تعداد رگبرگ، تعداد دمبرگ، از طول بررسي هاي خود در و استفاده بلوطها
كردهاند ــتفاده اس پهنك و عرض دمبرگ، طول ــبي نس طول برگ، لپههاي

In order to study the genetic variation  of wild service (Sorbus torminalis (L) Crantz) in the  Sari forest of Mazandaran 
province, the seeds and leaves of 40 individual trees of two populations were collected. 7 characteristics of fruits and 
13 characteristics of leaves were measured. Principle components analysis were used. Results showed that; the average, 
maximum and the minimum weight of fruits were 1.3, 1.72 and 0.88 gram, respectively. The most rate of length and 
width of lamina was 11.52 and 8.62 respectively. It has seen no correlation between the number of sound seeds and 
the weight of fruit. But there was positively significant correlation between fruits weight and sound seeds weight 
(p<0.05). About  all seeds, fruit and tree characteristics, there was only significant and negatively correlation between  
trunk straightness and fruits weight (p<0.05). Also between leaf lateral  incisions and tree seed double branching was 
negatively significant too (p<0.05). In principle components analysis, width, depth of lateral incisions and shape of leaf 
base has the most important role in first component and the number and weight of sound seed  in second component. 
The genetic variation in these two population was low .And it is influenced by unnatural factors  such as humans and 
livestock. So it needs to be protected.
        
Keywords: Sorbus torminalis (L) Crantz, Genetic variation, Morphology, Seed, Leaf, Principle components analysis. 

.(۲۶،۲۳،۱۳)
درون جمعيتي تنوع برگ، مربوطه ــات صف طريق از همكاران و Haris
آنها ارزيابي كردهاند. در مركز و جنوب آمريكا را Prosopis جنس از گونه دو
كافي Prosopis گونههاي جنس تفكيك براي به تنهايي حتي را برگ صفات
جنس ــاي گونه ه ــوص خص و Muniyamma در Phipps .(۲۷) ــتهاند دانس
ــتفاده اس ژنتيكي گروهبندي برگ براي مورفولوژي از (Crataegus) ــك ولي

.(۴۳) كردهاند
برگ، ــكل ش ، Sorbus جنس هاي گونه ــاير س و بارانك ــوص خص در
اين و دورگه هاي گروه بندي گونهها ــاس اس رنگ ميوه، و ــكل همراه ش به
Aldasoro .( ۵۷ ،۴۹ ,۴۶ ,۳۷ ,۳۱ ,۳۰ ,۲۹ ,۱۹ ,۱۸) ــت ــس بودهاس جن
تفكيك گونههاي براي ميوه و برگ مورفولوژي از ــتان انگلس در همكاران و
طول رگبرگها، زاويه دمبرگ، طول صفات و كرده ــتفاده اس Sorbusجنس
مورد ميزان نشاسته و ميوه ــاختمان س بذر، شكل جوانه، ــكل ش برگ، نوك
S. جمعيت هاي در ــود موج تنوع Kovanda .(۱۵) ــد داده ان ــتفاده قرار اس
ــيار تنوع بس ــت كه كرده اس و گزارش داده ــي قرار بررس مورد را latifowa
دارد. وجود گونه اين و پايههاي در جمعيتها برگ مورفولوژي نظر از زيادي
Hatt .(۳۴) بود برگ ــكل لبهاي تعداد و ش از جنبه بيشتر ــده ش تنوع ياد
ها و جمعيت موجود بين برگ تنوع به حاشيه توجه شد با موفق در سويس

.(۲۸) مشخص كند آماري آناليزهاي طريق را از پايهها
Sorbus جنس و شناسايي دورگههاي براي تفكيك برگ مورفولوژي از
ادامهدار تغييرات از وسيعي دامنه  Moor سوئيس در شدهاست. استفاده نيز
در اما كرد (۴۰). ــاهده مش S. latifolia در هيبريدهاي را مورفولوژي برگ
Ellstrand و Rieseberg ،S. aria و S. torminalis ــاي هيبريده ــوص خص
صفات مورفولوژي ميانگين ــا بهطور مطلق هيبريده كه كردند نتيجهگيري
ــباهت ش والدين از يكي به  ــدودي ح تا ولي ــد نميدهن ــان نش را ــن والدي
هيبريدها تمايز در برگ بررسي مورفولوژي بنابراين .(۴۷) ــت داش خواهند
محدوديت عليرغم همكاران و Aas بود. اما خواهد برخوردار ــت از محدودي
هيبريدها گروه بندي و تشخيص براي را برگ مورفولوژي كارايي ــده، ش ذكر
S. torminalis، ــاي  گونهه از ۷۲ پايه ژنتيكي تنوع ــا ــتهاند. آنه دانس مفيد
ــباهت ش ــده ياد ش گونه ۳ از يكي به كه پايههايي و S. aria و S. latifolia
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قرار بررسي مورد برگ مورفولوژي آنزيمي و روشهاي طريق از را ــتند داش
بود. هم از متمايز گروه ۷ تفكيك آنها مورفولوژي مطالعات حاصل ــد. دادهان
بدست گروه ۷ از گروه ۶ دادهاند كه آنزيمي نشان مطالعات طريق از سپس
ــتنباط اس آنها ــتند. هس مورفولوژي گروههاي واقعي طريق مطالعات آمده از
هم ــتي برگش تالقي هاي تا مرز ميتوانند ــي حت دورگهها كهاين ــد نموده ان
S. aucuparia و S. persicaبه وجود با توجه رو اين از .(۱۲) باشند ــيده رس
جنوبي ارتفاعات در S. graeca حضور و نيز (۹) ايران شمال جنگلهاي در
نيز جنگل اين در طبيعي بارانك، دورگههاي ميرود كه احتمال ,(۹) ــرز الب

باشد. داشته وجود
مورد تنها يك ــران, اي در بارانك مورفولوژي ــيهاي بررس با ــه رابط در
وجود او ــت. گرف صورت گيالن ــاي در جنگله علي ــيخ ش ــط توس مطالعه
رويشگاه چند در بارانك پايههاي در را جوانه و شاخه برگ، ــكل ش در تنوع
طرق از بارانك ژنتيكي تحقيق تنوع اين (۱۰). در كردهاست گزارش گيالن
بررسي آماري متغيره ــتفاده از روشهاي چند اس با ميوه و برگ مورفولوژي
گونه اصالح و مولكولي ــيهاي براي بررس مناسب ــتري بس يقينًا مي گردد.

شد. خواهد فراهم يادشده

و روشها مواد
مورد مطالعه - رويشگاههاي الف

حوزه  ــاي درجنگله ــك اش و ــنگده نامهاي س به ــگاه رويش دو ــدا ابت
۱۰۰´´ تا ۵۸° ۵۳ ´ ۳۰´´ ــدوده مح در واقع فريم چوب ــهامي ــركت س ش
درجه ۵۳° ۱۸´ ۰۰´´ تا ۵۳° ۱۰´ ۳۰´´ و ــمالي ش عرض °۳۶ درجه ۰۷´
جنگلهاي بخش سنگده سنگده در ــگاه رويش گرديد. انتخاب ــرقي ش طول
سفيد پل شهرستان كيلومتري جنوبي در ۳۵ فريم چوب ــهامي س ــركت ش
ــط متوس واقع و دريا ــطح از س متري تا ۱۸۰۰ ۱۶۰۰ محدوده ارتفاعي در
و تا عميق عميق ــه نيم تقريبًا خاك ــد. ميباش ۲۰درصد حدود ــيب آن ش
قسمتها، شرايط هيدرومورف بعضي در و بوده رسي بافت سنگين و داراي
و داشته حضور رويشگاه در اين انفرادي به صورت بارانك ميگردد. مشاهده
قرار دوم اشكوب در حال عمومًا اين با ــد ميرس هم متر ۳۲ بهارتفاع گاهي
واقع برتر ــكوب اش در همراه راش به كه جوان راش تودههاي در ــر دارد مگ

راش همراهي ميكند. گونه رويشگاه اين در ميشود. بارانك را
فريم, چوب سهامي شركت جنگلهاي اشك بخش در ــك رويشگاه اش
محدوده ارتفاعي ۲۱۰۰ سفيد در پل ــرقي شهر ش جنوب كيلومتري در ۴۵
رويشگاه، اين است. در درصد ۴۵ آن شيب ــط و متوس متري واقع تا ۲۳۰۰
ميباشد. پروفيلي ضعيف تكامل داراي و سنگالخي عمق, كم معموًال خاك
به مذكور ــگاه در رويش بارانك ــود. مي ش ديده نيز ــنگي س برون زدگي گاها
كيفيت دوم قرار دارد. اشكوب معموًال در و داشته حضور ممرز و همراه بلوط
آن هكتار در تعداد ولي رويشگاه سنگده پايينتر به ــبت نس بارانك پايههاي

است. بيشتر رويشگاه اين در

بارانك انتخاب پايه هاي - ب
مورفولوژي ــا ب بارانك ــالم س پايه ۲۰ ــده، يادش مناطق از يك ــر ه در
كمي خصوصيات ــد. ــائي گردي شناس مختلف طبقات قطري در و ــاوت متف
تنه، طول كل، ــاع ارتف ــينه، س برابر قطر يقه، قطر ــامل ش ــي پايه ها كيف و

گرديد. ثبت نيز ، دو شاخه بودن انحناي تنه تنه، پيچيدگي

ــيده ميوه هاي رس ــاي بارانك پايهه از ــك هري از ــاه مهر ــط م اواس در
هفت و ــد ش ميوه جدا بهطور تصادفي۱۰۰عدد پايه هر جمعآوري گرديد. از

گرفت: قرار بررسي مورد زير صفت
قطر صدم گرم) ۲- دقت (با آن گوشتي جدار با ــيده رس ميوه وزن - ۱
ــب ميليمتر) حس (بر ميوه كوچك قطر -۳ ميليمتر) ــب (برحس بزرگ ميوه
هر پريكارپ در موجود دانه هاي وزن -۵ ميوه هر پريكارپ در دانه تعداد -۴
۷- وزن هرميوه  پريكارپ ــالم در س دانههاي تعداد گرم) ۶- صدم (به ميوه

هر پريكارپ. دانههاي سالم
سنگده، اشك و منطقه دو در بارانك پايه ۴۰ از يك هر ــهريور از در ش
ها ــد. نمونه ش جمعآوري درخت تاج ــط از وس جهت يك برگ از نمونههاي
هنوز ــاخهاي كه ش Aas و همكاران از ۳ مطابق با روش خرداد ــط اواس در
در (۴۹) Sell مطالعاتي كه (۱۲). بر اساس ــد ش تهيه ــته بودند نشس گل به
گونه هاي Sorbus  وPhipps  وMuniyamma روي گونه هاي جنس خصوص
ــاخههاي ش انتهاي و ابتدا دادهاند،  (۴۳) انجام (Crataegus)و ليك و جنس
و Dickinson و همكاران (۱۲) و Aas روش و براساس گردند حدف شده ياد
شماره (شكل شاخهانتخاب شد هر مياني قسمت از برگ ۵ ،(۲۱) Phipps
برگ ۱۵ تصادفي از بين به طور آميخته و سپس هم در برگ هاي هر پايه .(۱

گرفت. قرار مورد بررسي جدا و برگ ۵ يادشده
صفت ۱۳ همكاران، و Aas روش ــا ب مطابق بارانك، ــرگ ــه با ب در رابط

زير ارزيابي شد:
۴- حداكثر ــبي دمبرگ نس طول -۳ پهنك طول -۲ دمبرگ طول - ۱
آن از طول دهم ــك ي در پهنك عرض -۶ پهنك ــكل ش -۵ پهنك ــرض ع
ــكل ش برگ ۸- قاعده از آن طول دهم نه در پهنك عرض برگ ۷- ــده قاع
لبهاي ۱۱- عمق برگ قاعده زوايه -۱۰ ــرگ ب نوك ــكل ش برگ ۹- قاعده
رگبرگهاي جفت تعداد -۱۳ لب هاي برگ ــبي نس عمق -۱۲ برگ كناري

.(۱۲) اصلي
ــت بدس پهنك طول بر دمبرگ طول ــيم تقس دمبرگ از ــبي نس طول
ــبه محاس پهنك عرض به حداكثر طول پهنك ــيم تقس از برگ ــكل ش آمد.
ــيم بر تقس طول، ۰/۱ در عرض پهنك با ــاوي مس ــكل قاعده برگ ش ــد. ش
طول در ۹/ ۰ پهنك عرض برابر با نوك برگ ــكل ش پهنك و حداكثر عرض

مورفولوژي تنوع بررسي براي برگ انتخاب چگونگي -۱ شماره شكل
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۴۷

است برابر لبها نسبي عمق ــد. پهنك ميباش حداكثر عرض بر ــيم تقس آن
عرض بر حداكثر ــيم كناري تقس لبهاي و عمق پهنك طول با حاصلضرب
لب هاي عميقترين از ــا ت دو ميانگين ,۱۳ ــر پارامت براي ــد. ميباش ــك پهن

شد(۱۲). محاسبه كناري
ميانگينها و محاسبه درخت پايه هر براي ميانگين يادشده صفات براي
تجزيه آماري ــره متغي چند روش ــق از طري و آمده در ــس ماتري ــورت بهص
۲۰ ــهم متغيرهاي س نتيجه در گرديد. آناليز (PCA)ــي اصل مولفههاي ــه ب
ميوه برگ و ــاي فاكتوره مهمترين و ــخص، مش واريانس ــاد ايج در ــه گان
ــهاي خوش تجزيه طريق از گرديد. تعيين ــي ژنتيك تنوع ــيهاي بررس براي

شد. بررسي رويشگاهها در تنوع و انجام گروه بنديها

نتايج
الف- مورفولوژي ميوه

برخي شد. به اشكال مختلف ديده مطالعه مورد در مناطق  بارانك ميوه
شكل ) بودند كشيده بيضوي ديگر برخي و واژگون مرغي تخم برخي كروي،
متفاوت كمرنگ چرمي، قهوهاي تا ــراق جگري ب ميوهها از ۲). رنگ ــماره ش
شدهاست. ديده نيز كرم رنگ به ــك هاي ريز از ميوهها عدس برخي روي بود.
۲ بين ميوه هر در بود. گرم متوسط ۱/۳ بهطور گوشتي جدار با ميوهها وزن
جمعيت پايه از ۲ و اشك از جمعيت ۵ پايه در ولي داشت. وجود بذر ۴ الي
با ميوهاي سنگده منطقه پايه در يك در و بذر  ۵ حاوي ميوههايي ــنگده س
درختهاي به وزن ميوه ــر حداكث گرديد. ــاهده مش هم پريكارپ  در بذر ۶
۱۴ درخت شماره به آن حداقل و گرم) ۱ /۷۲) و۲ رويشگاه اشك ۱ شماره
باالترين قطر ميوه، از نظر داشت. اختصاص سنگده (۰/۸۸ گرم) ــگاه رويش
قطر مقدار بيشترين ــك و اش منطقه ۱۶ درخت مربوط به بزرگ قطر مقدار
.(۱ (جدول شماره تعلق داشت ــك اش ۶ منطقه ــماره ش پايه به كوچك نيز
درختان ميوههاي درشتتر از ــك اش جمعيت درختان ميوههاي كلي به طور

بود. سنگده جمعيت
مورفولوژي برگ  - ب

است. ديده شده مختلف بهاشكال مطالعه مورد مناطق بارانك در برگ
پايه هاي در شاخههاي هم و شاخههاي يك پايه در روي هم برگ شكل تنوع
.(۳ بودند (شكل شماره عميق لبههاي داراي برگها زياد است. اكثر مختلف
برگها ــنگده، س جمعيت ۳ و ــك ۱ حمعيت اش پايه مانند از پايهها برخي در
شباهت  S. orientalis برگ هاي به حدودي تا و بوده عميق لب تقريبًا بدون
عرض طول دمبرگ، طول پهنك، مقدار حداكثر  .(۴ (شكل شماره داشتند
در و  سانتيمتر ۹/۷۲ و ۳/۵۶ ،۱۱/۵۲ ترتيب به ــك اش ــگاه پهنك در رويش
ــت. كمترين بوده  اس سانتيمتر ۸ /۶۲ و ۳ /۱۶ ــنگده ۴۴/ ۱۰، س ــگاه رويش
۲/۳۲ كوتاهترين مقدار( دمبرگ، طول نظر از بهعالوه شده ياد صفات مقدار
پهنك مقدار طول كمترين و سنگده جمعيت ۱۸ شماره پايه ــانتيمتر) به س
نظر ميباشد. از مربوط سنگده ۱۲ جمعيت شماره پايه به (۸/۸۳ سانتيمتر)
۷ رويشگاه شماره درخت به ــانتيمتر) س ۶/۸۴) عرض كمترين پهنك عرض

.(۲ شماره (جدول ميشود مربوط سنگده
مادري درختان و برگ صفات ميوه و بين همبستگي ج-

ميوه، و برگ متغير بيست هر به مربوط داده هاي نرمالبودن به توجه با
قرار بررسي مورد صفات بين همبستگي پيرسون، كارل روش از ــتفاده با اس
كل وتعداد ــالم تعداد بذرس با ــوه وزن مي بين كه داد ــان نش نتايج ــت. گرف

بارانك دو نمونهاز ميوه و بذر شماره ۲ - شكل

عدسك)  داراي سمت چپ صيقلي و بدون عدسك راست  (سمت

لب عميق برگهاي داراي ۳– نمونههايي از شكل شماره

لب بدون تقريبًا برگ هاي از نمونه هايي -۴ شماره شكل
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۴۹

سالم دانه هاي وزن
(گرم)

سالم تعداددانه ها دانه وزن
(گرم)

دانه تعداد ميوه كوچك قطر
(ميليمتر)

ميوه بزرگ قطر
(ميليمتر)

ميوه وزن
(گرم)

منطقه درخت

۰/۰۸ ۱/۳۷ ۰/۰۹ ۱/۶۳ ۱۲/۱۴ ۱۶/۸۹ ۱/۷۲ ۱ A۱
۰/۰۸ ۱/۸۲ ۰/۰۹ ۲/۳۵ ۱۲/۱۷ ۱۸/۶۴ ۱/۷۲ ۱ A۲
۰/۰۹ ۲/۵۲ ۰/۱۰ ۳/۰۵ ۱۱/۷۸ ۱۵/۳۶ ۱/۳۰ ۱ A۳
۰/۰۵ ۱/۵۸ ۰/۰۸ ۲/۲۰ ۱۰/۸۱ ۱۶/۰۸ ۱/۳۰ ۱ A۴
۰/۱۰ ۲/۳۴ ۰/۱۰ ۳/۱۷ ۱۲/۵۸ ۱۷/۳۰ ۱/۷۱ ۱ A۵
۰/۰۷ ۱/۳۷ ۰/۰۸ ۲/۲۰ ۱۲/۷۷ ۱۶/۴۸ ۱/۳۷ ۱ A۶
۰/۰۵ ۱/۳۷ ۰/۱۱ ۲/۷۷ ۱۱/۲۹ ۱۳/۷۸ ۱/۰۵ ۱ A۷
۰/۰۸ ۲/۳۲ ۰/۰۹ ۲/۶۳ ۱۱/۶۲ ۱۶/۲۳ ۱/۲۷ ۱ A۸
۰/۱۰ ۲/۳۸ ۰/۱۱ ۲/۶۰ ۱۱/۳۱ ۱۳/۵۲ ۱/۱۹ ۱ A۹
۰/۰۸ ۱/۹۸ ۰/۰۹ ۲/۵۸ ۱۱/۵۵ ۱۳/۹۸ ۱/۱۵ ۱ A۱۰
۰/۰۵ ۱/۳۷ ۰/۰۶ ۲/۱۰ ۱۱/۰۲ ۱۳/۶۷ ۱/۰۴ ۱ A۱۱
۰/۰۸ ۲/۹۲ ۰/۱۰ ۳/۷۳ ۱۱/۰۳ ۱۳/۳۱ ۰/۹۵ ۱ A۱۲
۰/۱۰ ۲/۰۰ ۰/۱۲ ۳/۴۰ ۱۲/۱۴ ۱۵/۱۴ ۱/۳۵ ۱ A۱۳
۰/۱۰ ۲/۴۵ ۰/۱۰ ۲/۶۲ ۱۰/۷۵ ۱۴/۷۴ ۱/۰۸ ۱ A۱۴
۰/۰۸ ۱/۸۰ ۰/۰۸ ۲/۴۲ ۱۱/۴۵ ۱۵/۵۸ ۱/۲۸ ۱ A۱۵
۰/۰۷ ۱/۲۸ ۰/۰۷ ۱/۴۰ ۱۰/۳۸ ۱۸/۴۱ ۱/۴۳ ۱ A۱۶
۰/۰۴ ۰/۸۲ ۰/۰۴ ۱/۲۰ ۱۱/۰۴ ۱۴/۵۶ ۱/۳۰ ۱ A۱۷
۰/۰۶ ۱/۳۳ ۰/۰۷ ۲/۱۵ ۱۰/۴۱ ۱۶/۶۷ ۱/۳۱ ۱ A۱۸
۰/۰۸ ۱/۹۰ ۰/۰۸ ۲/۲۸ ۱۰/۴۰ ۱۵/۴۲ ۱/۱۰ ۱ A۱۹
۰/۰۶ ۱/۹۰ ۰/۰۸ ۲/۴۵ ۹/۴۶ ۱۴/۳۶ ۰/۹۴ ۱ A۲۰
۰/۰۶ ۱/۵۷ ۰/۰۷ ۱/۸۸ ۱۰/۷۷ ۱۶/۲۶ ۱/۲۰ ۲ B۱
۰/۰۹ ۲/۹۷ ۰/۱۰ ۳/۲۵ ۱۱/۱۳ ۱۵/۹۰ ۱/۴۴ ۲ B۲
۰/۰۳ ۰/۹۲ ۰/۰۴ ۲/۳۰ ۱۰/۵۳ ۱۵/۰۱ ۱/۲۳ ۲ B۳
۰/۰۳ ۰/۷۲ ۰/۰۵ ۲/۶۵ ۱۲/۴۹ ۱۴/۷۳ ۱/۵۷ ۲ B۴
۰/۱۰ ۱/۸۳ ۰/۱۱ ۲/۱۵ ۱۱/۴۵ ۱۴/۰۰ ۱/۳۱ ۲ B۵
۰/۰۷ ۲/۵۵ ۰/۰۷ ۳/۰۵ ۱۰/۴۴ ۱۳/۹۱ ۱/۰۲ ۲ B۶
۰/۰۹ ۲/۶۳ ۰/۰۹ ۲/۷۳ ۱۱/۲۷ ۱۴/۸۱ ۱/۳۴ ۲ B۷
۰/۱۰ ۲/۶۳ ۰/۱۱ ۳/۰۵ ۱۰/۶۷ ۱۴/۳۳ ۱/۱۹ ۲ B۸
۰/۰۷ ۱/۶۸ ۰/۰۸ ۲/۴۸ ۱۱/۴۴ ۱۵/۶۱ ۱/۳۸ ۲ B۹
۰/۰۸ ۱/۷۳ ۰/۰۸ ۱/۹۳ ۱۰/۶۵ ۱۵/۲۷ ۱/۲۸ ۲ B۱۰
۰/۰۸ ۲/۰۸ ۰/۰۹ ۲/۳۵ ۹/۹۵ ۱۵/۵۳ ۱/۰۰ ۲ B۱۱
۰/۰۶ ۲/۱۷ ۰/۰۷ ۲/۶۰ ۹/۵۶ ۱۶/۰۶ ۰/۸۹ ۲ B۱۲
۰/۰۷ ۱/۵۷ ۰/۰۷ ۱/۷۵ ۱۰/۹۱ ۱۳/۶۹ ۱/۰۹ ۲ B۱۳
۰/۰۶ ۱/۷۷ ۰/۰۶ ۲/۰۵ ۱۰/۱۴ ۱۲/۵۶ ۰/۸۸ ۲ B۱۴
۰/۰۶ ۱/۵۰ ۰/۰۷ ۲/۶۲ ۱۱/۰۱ ۱۴/۷۱ ۱/۳۱ ۲ B۱۵
۰/۰۹ ۲/۲۳ ۰/۰۹ ۲/۵۵ ۱۰/۷۰ ۱۵/۳۶ ۱/۱۸ ۲ B۱۶
۰/۰۹ ۲/۳۲ ۰/۰۹ ۲/۳۲ ۱۰/۲۱ ۱۵/۴۶ ۱/۱۹ ۲ B۱۷
۰/۰۶ ۱/۴۸ ۰/۰۸ ۲/۱۷ ۹/۹۸ ۱۵/۹۷ ۱/۱۴ ۲ B۱۸
۰/۱۰ ۲/۷۰ ۰/۱۱ ۲/۸۳ ۱۰/۳۹ ۱۴/۵۳ ۱/۳۰ ۲ B۱۹
۰/۱۲ ۲/۸۰ ۰/۱۳ ۳/۳۰ ۱۱/۶۸ ۱۵/۶۹ ۱/۵۴ ۲ B۲۰

ميليمتر). به ميوه قطرهاي به گرم، ميوه بارانك(وزن پايههاي كمي ميوه صفات مياگين -۱ شماره جدول
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تعداد
جفت

رگبرگ

عمق
نسبي
ها لپ

عمق
هاي لب
كناري

زاويه
قاعده

شكل
نوك
برگ

شكل
قاعده
برگ

عرض
در برگ
نه دهم 
آن طول

برگ عرض
يك در

طول دهم
آن

شكل
برگ

حداكثر
 عرض 
پهنك

طول
نسبي
پهنك

طول
پهنك

طول
دمبرك

درخت

۸/۵۰ ۱/۳۵ ۱/۲۱ ۱۵۳/۱۷ ۰/۱۰ ۰/۵۹ ۱/۰۶ ۶/۱۸ ۱/۱۲ ۱۰/۴۸ ۰/۳۱ ۱۱/۷ ۳/۶۵ A۱
۱۰/۱۷ ۱/۹۸ ۱/۶۳ ۱۹۰/۵۰ ۰/۰۸ ۰/۷۰ ۰/۷۸ ۶/۵۳ ۱/۲۳ ۹/۵۰ ۰/۲۹ ۱۱/۵۷ ۳/۴۰ A۲
۱۰/۳۳ ۱/۸۳ ۱/۹۱ ۲۰۵/۸۳ ۰/۰۶ ۰/۶۹ ۰/۶۸ ۷/۸۵ ۰/۹۶ ۱۱/۳۸ ۰/۲۸ ۱۰/۹۱ ۳/۱۰ A۳
۹/۶۷ ۱/۳۶ ۱/۱۷ ۱۵۸/۰۰ ۰/۰۹ ۰/۵۷ ۰/۸۴ ۵/۳۳ ۱/۱۶ ۹/۲۸ ۰/۳۲ ۱۰/۷۵ ۳/۴۰ A۴

۱۰/۵۰ ۲/۱۳ ۱/۸۲ ۱۶۸/۵۰ ۰/۰۸ ۰/۵۲ ۰/۸۳ ۵/۱۲ ۱/۲۰ ۱۰/۰۱ ۰/۳۸ ۱۱/۹۴ ۴/۶۰ A۵
۱۰/۰۰ ۲/۲۰ ۱/۷۹ ۱۵۷/۳۳ ۰/۱۰ ۰/۶۳ ۰/۸۹ ۵/۶۲ ۱/۲۳ ۸/۹۳ ۰/۳۴ ۱۱/۰۲ ۳/۷۵ A۶
۹/۱۷ ۳/۱۰ ۲/۹۶ ۱۸۶/۹۲ ۰/۰۹ ۰/۷۴ ۱/۱۲ ۸/۹۰ ۱/۰۵ ۱۲/۰۷ ۰/۲۹ ۱۲/۷۰ ۳/۶۵ A۷
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۵۰ پژوهش

۱۳۸۵ پاييز شماره ۷۲،

۵۱

لبهاي برگ عمق باشد بيشتر پهنك عرض و طول چقدر هر ــدند. ش ديده
برگ صفات يك از ــچ هي با زاويه قاعده برگ .(p<۰/۰۱) ــود مي ش ــتر بيش

.(۴ شماره جدول ) نداد نشان همبستگي
گرديد. مشاهده معنيدار ــتگي همبس ميوه و صفات برگ از برخي بين
طول (r=۰ /۳۵) بين دار معني و مثبت همبستگي به ميتوان بهعنوان مثال
(r=۰ /۴۱) كوچك ميوه قطر و دمبرگ طول بين نيز وزن ميوه و و ــرگ دمب
قطر كوچك همبستگي با نيز طول پهنك نمود. ــاره اش درصد ۱ ــطح س در
نتيجه نيز ــك پهن عرض ــت. ۵ درصد داش ــطح س در (r=۰/۳۸) دار معني
كل و تعداد برگ لبهاي عمق بين بهعالوه .(r=۰ /۳۷ ) نشان داد را ــابهي مش
(r=۰/۴۴) در دار ــي معن ــتگي همبس نيز ميوه در ــذر ب
همبستگيها نشان اين گرديد. مشاهده ۱ درصد سطح
ــده يادش صفات به مربوطه ژنهاي كهاحتماًال ميدهد

دارند. قرار مشابه كروموزمهاي در
سطح از ارتفاع بين داد كه ــان نش همچنين نتايج
و (p< ۰/۰۱) مثبت ــتگي همبس دمبرگ طول دريا و
قطر برابر و (p<۰/۰۱) ــت درخ كل و ارتفاع آن ــن بي
منفي ــتگي همبس (p<۰/۰۵) مادري درختان ــينه س
درختان دمبرگ واقع شماره ۵). در (جدول دارد وجود
همچنين و بوده بلندتر سنگده منطقه از ــك اش منطقه
بلندتر دمبرگ طول نيز كوتاهتر و قطرتر كم درختان در
وجود حالت همين ــز ني پهنك طول با در رابطه ــود. ب
همبستگي برابر سينه قطر با عرض پهنك ولي داشت.
و قطر رويشگاه، با برگ صفات ــاير س بين ــان نداد. نش
ــاهده مش معني دار ــتگي همبس مادري درختان ارتفاع
قبيل از مادري ــان درخت صفات بهعالوه بين ــد. نگردي
جز به برگ با صفات ــاخگي و دوش كج تاري، خميدگي
ــاهده مش ــتگي معنيدار همبس برگ لبهاي مورد در
ــاخگي، دوش صفت و ــرگ لبهاي ب عمق ــن بي ــد. نش
برگ واقع و در (p<۰/۰۵) ــت داش وجود ــتگي همبس
بودند(جدول داراي لبهاي عميقتر دوشاخه درختان
تحت برگ كمتر لبهاي عمق آنجاييكه ۵). از شماره

وزن
سالم بذر

تعداد
سالم بذر

وزن
بذر كل

تعداد
بذر كل

كوچك قطر بزرگ قطر ميوه وزن

۱ ميوه وزن
۰/۶۴** بزرگ قطر

۱ ۰/۲۳ ۰/۷۲** كوچك قطر
۱ ۰/۲۱ -۰/۲۱ -۰/۰۲۰ بذر كل تعداد

۱ ۰/۶۱** ۰/۲۶ ۰/۰۱ ۰/۱۶۸ وزن كل بذر
۱ ۰/۷۱** ۰/۷۲** -۰/۰۸ -۰/۱۳۵ -۰/۱۲۸ سالم بذر تعداد

۱ -۰/۴۳** ۰/۰۸ ۰/۵۱** ۰/۴۳** ۰/۳۵** ۰/۵۴** سالم بذر وزن

ميوه بين صفات همبستگي شماره ۳- جدول

شد. دار درصد معني ۵ سطح در ـ همبستگي دار شد.  ٭ معني درصد ۱ همبستگي درسطح ـ ٭٭

بزرگ قطر و ــالم س بذرهاي وزن بين ولي ندارد. ــود وج ــتگي همبس بذر
ــتگي همبس (p< ۰/۰۱) ميوه و وزن (p<۰/۰۵) كوچك قطر ،(p<۰/۰۱)
داراي درشتتر ميوه هاي واقع در .(۳ شماره (جدول شد ــاهده معنيدار مش
باشد بيشتر ميوه نيز داخل بذر تعداد چقدر هر ــتند ولي هس ــت بذور درش
كيفيت بذر با افزايش تعداد ميشود در واقع ــالم كمتر س بذور وزن برعكس
نداشت. رابطهاي ميوه وزن كل بذرها با ابعاد و تعداد دارد. عكس رابطه آن
طول ــت. نداش ــتگي همبس صفات برگ از يك هيچ ــا ب دمبرگ ــول ط
(p<۰/۰۵)برگ نوك ــكل ش با و نيز (p<۰/۰۱) آن عرض با برگ ــك پهن
داراي نوكي تيزتر و پهنتر كوتاهتر واقع برگهاي در ــتگي نشان داد. همبس

جمعيت پايههاي دو بندي گروه شماره ۵- شكل

بارانك... ژنتيكي تنوع بررسي
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۵۰ پژوهش

۱۳۸۵ پاييز شماره ۷۲،

۵۱

ميتواند اوًال ــاخگي و دوش آن بين ــتگي همبس مي گيرد، قرار محيط ــر تاثي
ثانيًا باشد، مربوطه ژنهاي حاوي كروموزومهاي بودن ــابه مش ــاندهند نش

باشد. داشته ژنتيكي منشا ميتواند بارانك پايههاي در دوشاخگي
شده ــاهده مش به برگ ــبت نس متفاوتي نتايج ميوه صفات خصوص در
ــينه س برابر قطر با آن كوچك ــر قط و وزن ميوه بين ــتگي . همبس ــت اس
كم قطرتر درختان در ميوه وزن و بوده (p<۰/۰۵) معني دار درختان مادري
مادري درخت ارتفاع ــا ب ميوه كوچك قطر بود. قطورتر ــان درخت از ــتر بيش
برابر قطر ــت وضعي با ــابه مش (p<۰/۰۵) ــت داش معني دار ــتگي نيز همبس
رابطه عكس نيز مادري ــاع درختان ارتف با رابطه در مادري، درختان ــينه س

پايههاي مادري ميوه مي رسد كه به نظر ــد. ش ــاهده مش ميوه كوچك قطر با
با رابطه در مسئله اين ــد. ــالم باش س مادري پايه هاي كوچكتر از ميوه كجتار
مادري درختان كج تاري صفت ميوه و بين وزن منفي و معنيدار همبستگي

.(۵ شماره مشاهده شد (جدول (p<۰/۰۵)

اصلي مؤلفههاي به تجزيه د-
اول صفات مؤلفه ــكيل تش در كه داد ــان نش اصلي مؤلفه هاي به تجزيه
لب ها عمق پهنك، عرض حداكثر ــه ــتند. بهطوريك مهمتري داش نقش برگ
تعداد شامل ميوه صفات دوم مؤلفه با رابطه در ــتند. داش ــتري بيش اهميت

ميوه و برگ از طريق صفات مهمتر جمعيت دو گروه بندي پايه هاي -۶ شماره شكل
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۱۳۸۵ پاييز شماره ۷۲،

۵۳
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عد
به عالوهت مهمي داشتند. نقش سالم وزن بذرهاي و سالم بذرهاي

در برگ صفات برگ مهمترين ــكل قاعده ش برگ، صفات از بين
برگ صفات ــوم، س بودند. در رابطه با مؤلفه مولفه دوم ــكيل تش
و ميوه، وزن صفات از ــد. ايفا نمودن برابري تقريبًا ــش نق ــوه و مي
جفت تعداد و طول دمبرگ برگ، از صفات و ميوه ــك كوچ قطر
۵۰ از بيش اول مولفه سه دادند. نشان ــتري بيش رگبرگ اهميت
شماره دادند(جدول به خود اختصاص را تجمعي واريانس درصد
تبيين در مولفه ــن مهمتري دوم و اول ــه مولف ــه آنجاييك از .(۶
صفات هم و ميوه مولفهها هم صفات و در اين بوده گروه بندي ها
پهنك عرض چون صفاتي ــوان ميت بنابراين ــتند داش نقش برگ
قطر نيز و ــوه مي هر بذرهاي تعداد ــز ني و لب هاي برگ ــق و عم
تاثير تحت ــتر بيش كه ــت دانس جمله صفاتي از را ــك ميوه كوچ

دارند. ژنتيكي قرار مسائل

جمعيت دو مقايسه تنوع و گروه بندي افراد ه-
،Ward`s روش طريق آناليز خوشه اي به گروهبندي از نتايج
را جمعيت دو ــاي پايهه و ميوه ــرگ ب صفات كل از ــتفاده اس با
طريق ــه از ك در نموداري ــئله مس ــن داد. اي ــاي ج ــروه گ در ۵
دندروگرامها ــيه در حاش ــهها خوش ــكيل تش واريانس ــرات تغيي
اين در شماره ۵). ــكل (ش است شده داده نشان شدهاست ــم رس
يك در ــك اش جمعيت ۱۷ و ۱۶ ،۱ ــماره ش گروه بندي پايههاي
ديگر گروه در نيز ــك اش منطقه ۱۸ و ۶ همچنين۲، ۵، و ــروه گ
جمعيت ــم پايههاي حاوي ه ديگر گروه هاي ولي ــد. قرارگرفتن
پايه دو تنها گروهها از يكي در سنگده. جمعيت هم و بودند اشك
۱۲ پايه و ديگري سنگده منطقه ۶ شماره يكي گرفتهاند كه قرار
قضاوت براي .( a قسمت (شكل شماره ۵ باشد مي منطقه اشك
گروهبنديها و اول انتخاب ــه مولف ــه س مهمتر صفت دو دقيق تر
زيادي شباهت گروهبندي اين نتايج .(bقسمت (شكل۵ شد انجام
يك مهمتر، ــات صف با گروهبندي در ــت. داش اولي گروه بندي با
۱۸ و ۶ ،۵ ــماره ش تغيير پيدا كرد. درختان اول دو گروه نواختي
حذف صفات كل گروهبندي دوم و اول گروههاي از اشك منطقه
برگ گرديد. آنان جايگزين ــنگده س منطقه ۴ ــماره ش درخت و
۲ ۱ و درختان به زيادي شباهت سنگده جمعيت ۴ درخت شماره
دارد. در گروه بندي جديد، گروه ششم ــك اش منطقه و ۱۷ ۱۶ و
ــد. در ساير ميباش ــك منطقه اش ۱۸ و ۷ ،۵ پايه ۳ از ــكل متش

است. برابر تقريبًا جمعيت دو سهم گروهها
تفاوتي هيچگونه ــرگ، ب و ميوه صفات كل نظرگرفتن ــا در ب
۶ از تنها كه ولي زماني نشد. مشاهده نظر تنوع از جمعيت دو بين
شد، يكنواختي اصلي استفاده به مولفههاي تجزيه مهمتر در صفت
در ــهها خوش واريانس يافت. تغييرات كاهش واريانسها تغييرات
۶ شمار (شكل بود يكنواختتر اشك جمعيت سنگده از جمعيت
موثر صفات مهمترين واريانس مقايسه ديگر سوي از .(b ــمت قس
ــك اش جمعيت در واريانسها داد كه ــان نش نيز اول مولفه دو در
واريانس لبها، عمق مثل صفات از برخي در ــد. ميباش ــتر بيش
رابطه و در سنگده منطقه واريانس برابر ۱/۵ اشك حدود جمعيت
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۵۲ پژوهش

۱۳۸۵ پاييز شماره ۷۲،

۵۳

دوشاخگي خميدگي تاري كج كل ارتفاع سينه برابر قطر دريا سطح از ارتفاع
-۰/۰۲ -۰/۰۵ ۰/۲۳ -۰/۵۰** -۰/۳۹* ۰/۴۱** دمبرگ طول
-۰/۰۶ -۰/۱۴ ۰/۰۳ -۰/۳۷* -۰/۳۶* ۰/۴۸** پهنك طول
۰/۰۱ ۰/۰۸ ۰/۲۳ -۰/۲۱ -۰/۱۲ ۰/۰۶ دمبرگ نسبي طول
-۰/۱۲ -۰/۰۳ -۰/۰۵ -۰/۳۳* -۰/۲۱ ۰/۴* پهنك عرض
۰/۰۸ -۰/۰۷ ۰/۱۱ ۰/۱۲۲ -۰/۰۶ -۰/۱۱ شكل برگ
-۰/۱۲ ۰/۰۸ ۰/۰۳ -۰/۲۲ -۰/۲۰ ۰/۳۹* ۰/۱ طول عرض در
۰/۱۰ ۰/۱۴ -۰/۰۳ ۰/۰۹ -۰/۰۳ ۰/۱۹ ۰/۹ طول عرض در
-۰/۰۵ ۰/۱۵ ۰/۰۷ ۰/۰۳ ۰-/۰۷ ۰/۱۸ شكل قاعده برگ
۰/۱۲ ۰/۱۴ ۰/۰۲ ۰/۱۰ ۰/۱۰ -۰/۰۹ شكل نوك برگ
-۰/۰۸ ۰/۱۹ -۰/۰۹ -۰/۰۸ -۰/۰۷ ۰/۱۴ زاويه قاعده

-۰/۴۰* -۰/۰۲ ۰/۰۴ -۰/۲۱ -۰/۱۹ ۰/۲۶ ها دندانه عمق
-۰/۴۳** -۰/۰۵ ۰/۰۸ -۰/۲۰ -۰/۲۴ ۰/۲۶ ها لپ نسبي عمق

-۰/۰۸ ۰/۰۶ ۰/۱۱ -۰/۲۵ -۰/۱۰ ۰/۰۹ تعداد جفت رگبرگ

۰/۰۲ -۰/۱۶ -۰/۳۲ * -۰/۲۲ -۰/۳۸* -۰/۰۲ ميوه وزن
-۰/۰۲ -۰/۰۳ ۰/۲۰ -۰/۲۹ -۰/۲۶ ۰/۰۹ بزرگ قطر
-۰/۱۶ -۰/۲۵ ۰/۲۹ -۰/۳۵* -۰/۳۹* ۰/۲۳ كوچك قطر
-۰/۱۹ -۰/۰۸ ۰/۱۲ -۰/۰۲ -۰/۰۸ -۰/۰۴ بذر كل تعداد
-۰/۰۴ -۰/۱۸ ۰/۱۱ ۰/۰۷ -۰/۰۱ ۰/۰۴ وزن كل بذر
۰/۰۴ ۰/۰۳ -۰/۱۸ ۰/۱۵ ۰/۲۹ -۰/۱۱ سالم بذر تعداد
۰/۱۲ -۰/۰۳ ۰/۱۷ -۰/۱۱۱ -۰/۱۷ ۰/۱۸ سالم بذر وزن

رسيد ــه برابر س حدود واريانس به اختالف آن، در ۰/۱ طول عرض پهنك با
را تنوع اختالف نيز منطقه دو ژنتيكي فاصلههاي مقايسه .(۷ شماره (جدول
اشك جمعيت پايهاز بين دو فاصله (۰/۴) داد. حداقل ــان نش جمعيت در دو
گرديد(جدول ــاهده مش ــك اش جمعيت از پايه بين دو نيز فاصله حداكثر و
در كه مشخص شد نيز پايه ۴۰ كلي گروه بندي در ديگر سوي ۸). از شماره
منطقه اشك پايه هاي تنها دندروگرام انتهايي ــه خوش ۵ گروهبندي خصوص
رويشگاه در تنوع كه ميرسد نظر اين رو به از .(۶ شماره داشتند(شكل نقش

باشد. سنگده رويشگاه از بيشتر اشك

بحث
و داخل ــن بي زيادي ــيار ــه تنوع بس ك داد ــان تحقيق نش ــن اي ــج نتاي
عرض برگ، صفات بين در دارد. وجود مورفولوژي صفات نظر از ــا جمعيته
ــالم س بذرهاي وزن تعداد و ميوه صفات بين در دندانهها و ــق عم ــك و پهن
(عمق لبها) برگ حاشيه ــتند. اساسًا داش در گروه بندي را نقش ــترين بيش
خصوص Maier در و Dull دارد. نقش مهمي پايهها تمايز و ايجاد تنوع در
مهم صفات از را ــرگ ب ــيه حاش ــكل ش و انجام داده را ــي تحقيقات S. aria
Aas .(۳۸ ،۲۲) ــتهاند دانس Sorbus جنس ــخيص گونههاي تش در تمايز و
و S. latifolia .S و aria بارانك و ــوص مورفولوژي برگ خص در ــكاران هم و
و دمبرگ طول دندانهها، عمق S. aria خصوص در Kovanda ــن همچني

نتيجه آشكار تفاوت دانستند (۳۴،۱۲). بقيه صفات از مهمتر را قاعده زاويه
كه در دمبرگ است طول صفت در ــده محققان يادش تحقيق با تحقيق، اين
اين از ميتواند يادشده تفاوت داليل يكي از نداشت. مهمي نقش ما تحقيق
براي برگ مورفولوژي از Kovanda و همكاران و Aas كه ياشد شده ــي ناش
لذا ممكن كردهاند. ــتفاده جنس Sorbus اس دورگه هاي و ــا گونهه تفكيك
گونه حد در يا تعداد جفت رگبرگها اندازه طول دمبرگ و در اختالف است

گونه.  يك داخل در تا نشان دهد را خود شديدتر و دورگه
كامًال متمايز ميوههايي برگها و داراي از پايهها، برخي اينكه به توجه با
هيبريدها سطح در هايي تنوع كه داشت انتظار ميتوان ــند، ميباش از بقيه
گفته به بنا هم ــايد ش ــد باش ــته داش وجود داخل جمعيتها در دورگهها و
باشد حالت اصلي دو بين طبيعي تنوع از مسير ناشي حالت Finkeldey اين
دارند كمتر را نقش ــترين بيش واريانس ها ايجاد در كه طبيعتًا صفاتي .(۲۵)
ــند، ژن باش كنترل تحت صفات اين اگر لذا دارند. قرار ــر محيط تأثي تحت
بود. متفاوت خواهند هم با مختلف پايه هاي در ــا آنه كننده كنترل ژن هاي
مربوطه از صفات كه اگر برخي ــود ميش تداعي ذهن ــؤال در س اين بنابراين
بارانك پايههاي كه در بين دارد امكان آيا تأثير ژن باشند، تحت ميوه و برگ
وجود Sorbus جنس گونه هاي ــاير و س بارانك از دورگههايي ــت، جمعي دو

باشد. داشته
وجود Dull .S (۵۰) و latifolia و ــك باران بين ــود دورگه وج Seybold

رويشگاه مادري و درختان صفات ميوه با برگ و صفات همبستگي شماره ۵- جدول

معنيدار شد. درصد ۵ سطح در ٭ـ همبستگي معنيدار شد. درصد ۱ سطح در ٭٭ـ همبستگي
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۵۴ پژوهش

۱۳۸۵ پاييز شماره ۷۲،

۵۵

پنجم مؤلفه مؤلفه چهارم سوم مؤلفه دوم مؤلفه مؤلفهاول
مؤلفهها
صفات

-۰/۴۱۸۹ ۰/۰۷۶۹ ۰/۴۰۵۵ ۰/۱۱۵۹ ۰/۰۴۴۶ دمبرگ طول
۰/۱۰۳۹ ۰/۳۱۴۹ ۰/۱۴۰۶ -۰/۰۰۹۵ ۰/۳۰۶۹ پهنك طول
-۰/۴۷۰۰ -۰/۱۴۰۷ ۰/۲۹۳۰ ۰/۰۸۸۷ -۰/۱۵۷۰ دمبرگ نسبي طول
-۰/۱۰۶۸ ۰/۲۰۵۹ -۰/۰۰۷۲ ۰/۱۴۱. ۰/۳۹۴۸ پهنك عرض حداكثر
۰/۲۵۴۶ -۰/۰۲۵۰ ۰/۱۷۱۷ -۰/۰۲۶۹ -۰/۲۷۶۳ شكل برگ
-۰/۰۲۵۲ -۰/۱۴۰۵ -۰/۱۷۰۲ ۰/۲۵۴۷ ۰/۳۴۵۳ طول بزگ عرض در ۰/۱
۰/۱۱۲۳ ۰/۵۰۱۷ -۰/۱۴۵۷ ۰/۱۸۶۴ ۰/۰۲۸۲ طول برگ عرض در ۰/۹
۰/۰۶۰۶ -۰/۳۹۸۳ -۰/۲۱۴۰ ۰/۳۱۶۴ ۰/۱۳۹۷ شكل قاعده برگ
۰/۱۸۸۴ ۰/۲۸۵۳ -۰/۱۲۵۰ ۰/۱۲۲۷ -۰/۲۷۳۱ شكل نوك برگ
۰/۰۰۱۹ -۰/۴۱۲۵ -۰/۱۷۹۰ ۰/۲۵۵۵ ۰/۱۹۷۴ زائيه قاعده
-۰/۱۳۷۷ ۰/۰۹۶۳ -۰/۱۰۰۹ -۰/۰۹۱۳ ۰/۳۷۸۸ ها لپ عمق
-۰/۰۶۶۴ ۰/۱۱۸۲ -۰/۰۶۷۹ -۰/۱۱۵۰ ۰/۳۴۴۳ ها لپ نسبي عمق
-۰/۱۸۵۹ -۰/۰۷۰۹ ۰/۲۸۷۹ -۰/۱۰۰۶ ۰/۰۸۸۱ تعداد جفت رگبرگ
-۰/۲۲۵۹ -۰/۰۰۲۴ ۰/۴۳۰۰ ۰/۲۵۹۵ ۰/۰۵۳۲ ميوه وزن
۰/۲۳۰۴۶ -۰/۱۷۹۶ ۰/۲۳۹۱ ۰/۲۶۶۵ -۰/۰۱۵۸ بزرك قطر
۰/۰۸۸۵ ۰/۰۷۹۴ ۰/۳۶۵۷ ۰/۱۸۹۳ ۰/۱۷۴۹ كوچك قطر
۰/۱۱۲۰ -۰/۰۸۷۷ ۰/۱۳۹۴ -۰/۳۸۳۸ ۰/۱۹۷۲ بذر كل تعداد
۰/۴۲۷۳ ۰/۱۲۰۲ ۰/۱۷۸۵ -۰/۱۸۷۳ ۰/۱۹۹۵ بذرها كل وزن
۰/۲۲۸۲ -۰/۲۱۵۹ ۰/۱۳۷۶ -۰/۴۰۷۱ ۰/۰۷۶۴ سالم بذرهاي تعداد
۰/۲۱۶۸ ۰/۱۲۱۶ ۰/۱۱۳۴ ۰/۳۷۸۸ ۰/۰۷۵۵ سالم هاي بذر وزن
۰/۷۴۶۵ ۰/۶۶۷۰ ۰/۵۶۲۶ ۰/۴۲۲۶ ۰/۲۵۸۱ تجمعي واريانس

جمعيت
متغيرها

پهنك  عرض لبهاحداكثر طولعمق پهنك در ۰/۱ عرض
برگ

پهنك لبهاطول نسبي عمق

۱/۲۵۶۰/۲۵۹۱/۶۶۰۰/۷۵۶۰/۲۶۷اشك

۱/۰۸۳۰/۱۵۷۰/۴۹۰۰/۶۹۳۰/۱۷۸سنگده

همين گزارش كردهاند. را (۲۲) S. aria و ــك باران بين طبيعي ــاي دورگهه
همه اين ــد(۱۴). نمودن گزارش نيز ــويس در س Storrer و Aas را ــوع موض
از ابتداع را Sorbus جنس گونههاي بين طبيعي دورگههاي وجود ــان محقق
از نظر همكاران و Aas مانند آنها از برخي و كرده بررسي برگ طريق صفات
كردندهاند را ثابت برگ به ــيهاي مربوط بررس اهميت آنزيمي ــيهاي بررس
هاي جنگل در S. auaparia S. persica به وجود توجه با ــن بنابراي .(۱۲)
مي رود (۹)، احتمال البرز جنوبي ارتفاعات در S. gereca (۹) و ايران شمال
باشد. ــته داش هم وجود دورگههايي منطقه، در پايههاي بارانك بين كه در
همين از نيز ، S.orientalis بودن بارانك از واريتهاي يا و گونه پيرامون بحث
۱ شماره پايه اشك برگ جمعيت پايههاي بين شود. در مي ــي موضوع ناش
آشكاري كامًال تفاوت ۱۷ ۴ و ــماره ش برگ پايه ــنگده س جمعيت بين در و

S. orientalis برگ به زيادي ــيار بس شباهت پايه ها و ساير برگ به ــبت نس
را فرضيه البتهاين ــند. باش كهاين پايهها دورگه دارد احتمال بنابراين دارند.
نمود. آمينه اثبات اسيدهاي توالي و DNA دقيق ــي هاي بررس طريق از بايد
و Nelson-Jones و (۴۱) فرانسه در همكاران و Muratorio همانطوريكه
را Sorbus جنس رقمهاي گونهها و اصلي (۴۲) منشأ در انگلستان همكاران

نمودهاند. بررسي مولكولي روشهاي طريق از
داخل تعداد بذر و ميوه وزن ــن كه بي داد ــان نش تحقيق همچنين اين
لزومًا كه ميسازد روشن نتيجه ندارد. اين وجود معنيداري ــتگي همبس آن
عمده ميوهها حجم باشد. داشته ــتري بيش بذرهاي درشتتر نبايد ميوههاي
محيطي شرايط از متاثر احتماًال بيشتر و داده ــكيل جدار گوشتي آن تش را
ميوه، مختلف صفات بين كه در داد نشان مؤلفههاي اصلي به تجزيه ــد. باش

پنج مؤلفه اول در مطالعه مورد كليه درختان ميوه برگ و صفات مخفي هاي ريشه شماره ۶- جدول

اول   مولفه در موثر صفات مهمترين واريانس جدول ۷- مقادير

بارانك... ژنتيكي تنوع بررسي
Archive of SID

www.SID.ir



سازندگي و پژوهش و سازندگي۵۴ پژوهش

۱۳۸۵ پاييز شماره ۷۲،

۵۵

ژنتيكي فاصله ها اتصال خوشه تعداد

۰/۴۰ A۱۵ A۲ ۳۹

۰/۵۲۹ S۱۴ A۱۹ ۳۸
۰/۵۴۵ S۲۰ S۶ ۳۷
۰/۵۷۱ S۱۶ S۱۱ ۳۶
۰/۶۱۵ S۱۳ A۴ ۳۵
۰/۶۴۰ S۱۵ A۲ ۳۴
۰/۶۸۱ S۱۹ A۸ ۳۳
۰/۷۰۸ S۱ A۴ ۳۲
۰/۷۳۹ S۱۱ A۲۰ ۳۱
۰/۷۷۰ A۱۰ A۲ ۳۰
۰/۸۵۰ S۵ A۱۱ ۲۹
۰/۹۲۴ S۱۷ S۷ ۲۸
۰/۹۷۲ S۱۲ S۸ ۲۷
۰/۹۷۸ S۶ A۳ ۲۶
۰/۹۸۷ A۹ A۸ ۲۵
۰/۹۹۸ S۱۸ S۱۰ ۲۴
۱/۰۰ A۱۷ A۱ ۲۳
۱/۰۴ S۹ A۱۹ ۲۲
۱/۰۵ A۶ A۲ ۲۱
۱/۲۰ A۱۶ A۴ ۲۰
۱/۳۱ S۲ A۱۴ ۱۹
۱/۳۵ S۳ A۱۱ ۱۸
۱/۳۸ A۱۳ A۳ ۱۷
۱/۵۹ S۷ A۸ ۱۶
۱/۶۳ A۱۴ A۱۲ ۱۵
۱/۶۹ A۲۰ A۱۹ ۱۴
۱/۸۹ S۱۰ A۱۱ ۱۳
۱/۹۰ S۴ A۴ ۱۲
۱/۹۵ A۱۸ A۵ ۱۱
۱/۹۸ A۱۲ A۳ ۱۰
۲/۱۳ A۴ A۱ ۹
۲/۱۶ A۱۹ A۸ ۸
۲/۶۶ A۵ A۲ ۷
۲/۶۸ S۸ A۱۱ ۶
۳/۱۶ A۷ A۳ ۵
۴/۰۲ A۱۱ A۱ ۴
۴/۵۳ A۸ A۲ ۳
۴/۶۸ A۲ A۱ ۲
۷/۷۷ A۳ A۱ ۱

ــكيل مولفهها تش و واريانسها در را تاثير ــترين ميوه، بيش هر در بذر تعداد
گرفته قرار محيط تاثير تحت كمتر ميوه هر در بذر تعداد بنابراين ــت. داش
از تعدادي در گياه ميباشند. ژنتيكي خصوصيات متاثر از ــتر بيش احتماًال و 
كه شد پريكارپ مشاهده هر عدد بذر در ۵ الي ۶ پايه ها، برخي از ميوههاي

بود. خواهد از مسائل ژنتيكي متاثر احتماًال
مربوطه كمي صفات اكثر اندازه كه داد نشان ميانگينها مقايسه آزمون
پهنكو طول دمبرگ، طول ميوه، وزن ميوه، قطرهاي مانند ــرگ ب و به ميوه
سنگده رويشگاه از اشك رويشگاه در قاعده از آن طول در۱/ ۰ پهنك عرض
سنگده ــگاه رويش در كمي اين صفات ميرفت كه اندازه انتظار بود. ــتر بيش
وضعيت مراتب ــه به تغذي و عمق بافت، مربوطه ــائل مس و خاك نظر ــهاز ك
ميتوان پس ــد. باش ــتر بيش دارد ــك اش ــگاه رويش به ــبت نس مطلوبتري
خاك (با رويشگاه اشك در يادشده صفات اندازه بودن باال استنباط نمود كه

محيطي. تا ژنتيكي است اثرات از بيشتر متاثر فقيرتر)
جمعيت از ــتر بيش ــك جمعيت اش در كه تنوع داد ــان نش نتايج اگرچه
دو بين ژنتيكي فاصلهاي ــت كمترين توجه داش بايد ولي ــت، اس ــنگده س
۱۹ اشك ــماره هاي ش پايه و نيز بين ــك اش ۲ جمعيت و ۱۵ ــماره پايه ش
ديگري و سنگده جمعيت يكي در درخت، اين دو ــد. ش ــنگده واقع و ۱۴ س
بين هم فاصله بيشترين ديگر ــوي س از است. شده واقع ــك جمعيت اش در
مشاهده از هم) نزديك بسيار مكاني فاصله (در در رويشگاه اشك پايه چند
اينكه هم (۵) مي گردد كم رنگ رويشي احتمال تكثير هم رو اين از گرديد
اين از و بوده يكسان منشاء داراي ريشهاي بهطور جمعيت دو مي رسد بهنظر
دو اختالف اصلي دليل ــت. دانس ديگري اكوتيپ را آنها از نميتوان يكي رو
ــگاه رويش گرفتن قرار ميتوان به را درون جمعيتي تنوع ميزان در جمعيت
هم و بود تأثير دام تحت كمتر هم كه ــت دانس حفاظتي در منطقه ــك اش
انسان واقع دخالتهاي در نگرفتهاست. قرار تحت بهره برداري تاكنون اينكه
در تنوع براين اختالف در ميزان بنا سنگده شدهاست. در تنوع كاهش باعث
در طبيعي. منشاء تا برخوردار است طبيعي منشاء غير از بيشتر جمعيت دو
و همكاران، Demesure .(۲۰) ــد مي باش بارانك اندك ژنتيكي تنوع نيز اروپا
به را آن  Rotach و (۲۰) ــوا و آلودگي ه ــنگين س برداري دليل آن را بهره
طبيعي به ــران زادآوري اي در دادهاند. ــبت نس (۴۸) طبيعي زادآوري ــدم ع
گزارش ــاز هنوز مسئلهس هوا آلودگي .(۶ ، ۵ ــرد (۱، ــي صورت ميگي خوب
در زيستي بارانك تنوع كاهش عامل مهمترين كه ــد مي رس نظر به نگرديد.
از طريق تنوع ادامه بررسي ضمن لذا ــند. باش دام وجود و بهره برداري ايران
در بارانك ــاي پايهه اندك مولكولي، حفاظت از و ــيميايي ــاي بيوش روشه

رسد. مي به نظر ضروري شمال جنگلهاي

استفاده  مورد  منابع
نيا،  مسلم اكبري طبري، مسعود ندوشن، ميرزايي ــين حس كامبيز، - اسپهبدي، ۱
نگهداري بذر سال يك و هاي مادري پايه ــن س ۱۳۸۳؛ اثر ــوركي، يحيي دهقانش
،(۴) جلد۱۱ ــران، اي صنوبر و جنگل ــي پژوهش بارانك. فصلنامه بذر ــدن رويان در

.۵۳۹ – ۵۱۹ ص
سيفاهللا عماديان، اهللا، ندوشن، سيدفضل ــين. ميرزايي حس كامبيز، اسپهبدي، - ۲
پوشش حفاظتي خاك و عمق كاشت اثرهاي ۱۳۸۱؛ بررسي سعيد قاسمي صباغ و
ايران طبيعي منابع ــه ــتاني. مجل كوهس ــتانهاي نهالس در بارانك نهال روياندن در

شماره۱ جلد۵۵

بين پايهها ژنتيكي ۸- فاصله جدول
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۵۶ پژوهش

۱۳۸۵ پاييز شماره ۷۲،

۵۷

گياهي جوامع و بين درون در آن و ساختار ژنتيكي تنوع فرهاد، ۱۳۸۰؛ اسدي، - ۳
دكتري رساله آن. بومي غير و ارقام بومي بين صنوبر و تالقي  گونههاي محتلف از

صفحه. ۲۵۸ مدرس، تربيت دانشگاه جنگل داري رشته
سازي جدا منظور به آنزيمي مطالعات ــتفاده از اس ۱۳۸۰؛ يعقوب ، ايرانمنش، - ۴
ارشد كارشناسي نامه پايان . فريم جنگلي منطقه در بارانك ژنوتيپهاي و اكوتيپ ها

صفحه. ۱۰۶ مازندران، دانشگاه طبيعي منابع دانشكده جنگل داري، رشته
روياندن نحوه ــي و شناس جنگل مطالعه ۱۳۷۸؛ رضا، ــد محم ــان، پورمجيدي - ۵
ــته رش دكتري دوره پايان نامه خزري. جنگل هاي غرب بارانك در گونه تكثير و بذر

صفحه. مدرس، ۲۷۰ تربيت جنگلداري دانشگاه
تكثير و ــذر ب روياندن ــوه نح ــه مطالع ۱۳۷۹؛ ــا،  رض ــد ــان، محم پورمجيدي - ۶
، جلد۵۴ ــران اي طبيعي منابع ــه مجل خزري، ــاي جنگله غرب در ــك باران ــه گون

۱۳۹ـ۱۳۱.
ــارات انتش . ايران درختچههاي و درختان جنگل ها ۱۳۷۳؛ اهللا. حبيب ــي، ثابت - ۷

صفحه. ۸۱۰ يزد، دانشگاه
ايران، شمال جنگلهاي اكولوژي توان تعيين ۱۳۸۰؛ ــن، سيد محس ــيني، حس - ۸
دريايي علوم منابع طبيعي و دانشكده حنگلداري، دوره دكتري رشته درسي جزوه

صفحه مدرس،۸۴ تربيت دانشگاه
،(Rosaceae) گلسرخ تيره :۶ فلور ايران, شماره ۱۳۷۱؛ محبوبه.، ساز، خاتم - ۹

صفحه. ۳۵۲ مراتع, و جنگلها تحقيقات موسسه انتشارات
در جنگل هاي بارانك مورفولوژيكي تنوع بررسي ۱۳۷۹؛ مرتضي، شيخ علي، - ۱۰
كشاورزي ــكده دانش ــد رشته جنگلداري، ارش ــي كارشناس دوره پاياننامه تالش،

صفحه. ۹۷ گيالن، دانشگاه
ژنتيكي پده و ــي اكولوژيك ــرات تغيي ــي بررس ۱۳۸۳؛ ــن، محس ــري، كالهگ - ۱۱
دوره نامه پايان ايران، طبيعي رويشگاههاي در (Populus euphratica Oliv)
تربيت دانشگاه درياي علوم و طبيعي منابع ــكده دانش ، جنگلداري ــته رش دكتري

۱۴۵ صفحه. مدرس،
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