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 11/40/1131دریافت: 

 11/41/1131پذیرش: 

 چکیده
  ی بننننهمورفولنننوژیکی بنننر   وننننه  بنننر تنننفا    ژنوتیننن و  ارتفننناز از سنننا  درینننا  ارزینننابی ا نننر   بنننرای پنننشو شاینننن در 

( subsp. mutica Pistacia atlantica)،  اسنتا   شنادی  جنگل باغدر  متر از سا  دریا 2044و  2414، 1514سه جمعیت در نقاط ارتفاعی

 ا پایه مورفولوژیکو برخی تفا  تور  تصادفی  زینش پایه به 14دیگر،  جمعیتدو پنج پایه و از  ،از جمعیت نخستبه ترتیب ، انتخاب شد. یزد

از قبیل تفت  12طور تصادفی انتخاب و به پایه،از  ر پنج بر  سپس  در  م آمیخته شد. و آوریتعدادی بر ، جمعاز  ر پایه،  شد.در محل  بت 

تجزیه و تحلیل واریانس و مقایسا  مینانگین بنه روش دانکنن و    روش سپس با استفاده از  یری شد. اندازه غیره و خشک بر و  وز  ترابعاد بر ، 

در بنین   تفا  مورد ماالعنه از نظر  آماریدار معنی الفاخت یری شده، تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از وجود ، تفا  اندازه مبستگی پیرسو 

 ا در  ر جمعینت  ترین پایهقوی آخرمشا ده شد و در  آماریدار  ای مورد بررسی در  ر جمعیت اختالف معنی مچنین بین پایهبود.  سه جمعیت

و  کلینه   Bاز جمعینت   3و  5، 0، 1، 1 ای ، پایهAعیت از جم 3و  5 ،1 ،1 ای پایه ،تحقیق حاضربر اساس نتایج معرفی شد. مهم براساس تفا  

بنه   Cجمعینت   در ضمن، شوند.تر از نظر تفا  بر  معرفی می ای دارای فنوتی  مناسب، به عنوا  پایه1ویشه پایه شماره به  Cجمعیت ای پایه

در کنه   مربنوط دانسنت   نا  و ساختار ژنتیکی پاینه  ا  دریاارتفاز از س را به نقش تنوز مشا ده شدهتوا  می تر انتخاب شد.عنوا  جمعیت مالوب

  .قلمداد  ردد درختا  به شرایط محیایفیزیولوژیکی نوعی ساز اری و پاسخ تواند حال میعین

 

 .؛ مبدا بذربر  مورفولوژیکتفا   ؛تنوز ؛پسته وحشی ؛شادیباغکلیدی:  واژگان

 

 مقدمه

ی ( از خننننننانوادهPistacia atlantica) بنننننننه

Anacardiaceae،   بنه  کنننده،  درختی است دوپایه و خنزا

تاجی  رد و بزر  و  رسد. دارایمی متر 11ارتفاز بیش از 

ی از ساقهرنگ و ای قاور به قار نیم متر، ناتاف و تیرهتنه

شود که در نقاشنی و رننگ روغنن    آ  تمغی استخراج می

بننه یکنی از    مچننین  [. 24] ینرد  مورد استفاده قرار می

و  (P. veraی خنوراکی )  ا برای پیونند پسنته  رین پایهبهت

 ای بسنیار مقناود در برابنر شنرایط نامسناعد      یکی از  ونه

 سناز ار از نظنر اکولنوژیکی بسنیار     . این  ونهمحیای است

 نای متفناو ،   متننوز، شنیب    نای اقلیمکه در است چنا 

  ای متنوز، ساوح مختلف حاتلخیزی خاک، ارتفناز خاک

النی   -C21°و در دمنای  از سا  درینا  متر  1444تا  144

در  رشند  و روینش  واسناه  به ا رچه بنه .کندرشد می 04

 النواری  چنوب  فاقند  کشنور  خشنک  نیمه و خشک مناطق

 از کنه   نایی استفاده سایر و تمغ تولید دلیل به است، اما

 عمنل  بنه  غیره و دارویی مصارف تغذیه، در میوه آ  و بذر

 وینشه بنه  و، کشنور  درختنی  رزشباا  ایجزو  ونه آید،می

 منناطق  در کنه  جنا  آ  از  وننه  است. این ،زا رس مناقه

 حفاظت در کند،می رشد تند  ایروی شیب و کو ستانی

. زادآوری طبیعنی  [21] اسنت  بنا ا مینت   بسیار نیز خاک

 ،رفته، نامالوب اسنت و  نا ی نینز    مرویپسته  ای  ونه

د کنه ناشنی از    ینر زادآوری طبیعی تور  نمی طورکلیبه

 نای  در خناک  اغلنب این  یاه  .باشدبذر می خوابپوکی یا 

 نای آ  ژرف  روید و چو  ریشنه و خشک می سبک و  رد
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شنود و مینزا    منند منی  خوبی بهرهخاک به رطوبتاست از 

pH رسند  منی  5تنا   1 بنه  نای طبیعنی آ    خاک رویشگاه

[14] . 

ای بنر  ،ی تنفا  مورفولوژینک   زینهکاربرد ساده و کم

ای، جایگناه  بنندی  وننه  ی کلیند شناسنایی در طبقنه   ارائه

خصوتیا  مورفولوژینک و  است.  خاتی به این تفا  داده

 یر عوامل اقلیمی و اکولنوژیکی  أفیزیولوژیک  مواره تحت ت

در بررسننی تننفا  مورفولوژیننک درختننا ، . [11] سننتند 

در ماالعنا    .رونند شمار منی  ا بهترین انداد ا از مهمبر 

تنوز بین درختا  نیز به مورفولوژی بر  ا مینت بسنیاری   

 ینا ی    نای اننداد یکنی از  نینز  بر  . [2]داده شده است 

ی تأ یر اقلیم بنر  درباره هو ماالع است که بیشترین بررسی

یکننی از دلیننل ایننن امننر را  .روی آ  انجنناد  رفتننه اسننت

توا  نقش ا ر ذار و مهم بنر  در امنر فتوسننتز بینا      می

  .[1] نمود

بررسنی تنأ یر   تنوا  بنه   درخصوص تحقیقا  مشابه می

 Carpinusی ممنرز ) رویشگاه بر مورفولنوژی بنر   وننه   

betulusدر ی اسنتا   لسنتا    کالته ای شصت( در جنگل

اد کنه  دشنا   ن اشاره نمود. اینن تحقینق   متفاو سه ارتفاز 

. کنند تغییر می ،ارتفاز تغییرا ی ممرز با تفا  بر   ونه

بنر  و  ، طنول دد منورد بررسنی   در میا  تنفا   ین مچن

در مینا  جوامنع منورد    بیشترین تا یرپذیری را سا  بر  

در بررسنی تننوز ژنتیکنی بننه بنا       .[5] ستاماالعه داشته

استفاده از تفا  مورفولوژیک بر  و میوه بنه اینن نتیجنه    

درتند از   33 داری در سا دست یافتند که اختالف معنی

 نای منورد بررسنی    العه بین جمعینت نظر تفا  مورد ما

ی  وننه بنر   بنر روی   چنین ماالعنه  م. [15] ردوجود دا

Acer rubrum  ای بر و تعداد دندانهنشا  داد که شکل  

 نای  بنوده و بنر    محنیط ر یا تن دار تحنت تور  معننی به

 نای بیشنتری   دندانه مناطق سردتر بودند، ایی که در پایه

نننوز مورفولننوژیکی بننر  . نتننایج بررسننی ت[13] ندداشننت

نشنا  داد کنه تعینین     ی مختلف تنوبر ای سه  ونه وکل

ای تنننوبر بننه کمننک تننفا     ونننهتنننوز بننین و درو  

 . [21] روش مناسبی است، مورفولوژیک بر 

شک شنناخت خصوتنیا  مورفولنوژیکی و ژنتیکنی     بی

توانند نقنش    نای طبیعنی کشنور منی    درختا  در رویشگاه

تالحی آتی اینن درختنا  در جهنت     ای امهمی در برنامه

قابلیت افزایش تولید کیفی چوب و مینوه داشنته باشند. بنا     

یا  مورفولنوژیکی و  از خصوتن  پیدا کرد   ا یآبررسی و 

کنار یری  اتخاذ تصمیما  درسنت و بنه   و ژنتیکی درختا 

  نای منورد  را کار ای مناسب و موافنق بنا سرشنت  وننه    

ی و توسننعه تننوا  در راسننتای حفننا، احیننا مننی ،بررسننی

 نای ارزشنمند و محکمنی     ناد  ، ای طبیعی کشنور عرته

 برداشت.

 یپسته صخصو در دموجو یانننن ارش ز هننننمجموع

 ربسیا ی اهیشگارو هنننننننننننک ستا آ  از حاکی ،حشیو

 هشد تخریب   ونا و  نای علت هنب ا یرا در آ  یده ستر

 و  اهیشگارو ینا در ریانونننج و  یا ی  انننحی مجموعه و

 0/2. این درختا  [22]ا در معرض تهدید است  هتگانیسز

خشک غرب و شمال غرب  ای نیمهمیلیو   کتار از جنگل

دلینل تولیند سنقز، بنه     بنه  و خود اختصاص دادهایرا  را به

بنا  [. 11]شنوند  ی ملی کشور محسنوب منی  عنوا  سرمایه

ی ارزشمند منورد   ونه ای اینوجود متأسفانه رویشگاهاین

رو شننناخت کننافی از تنننوز ژنتیکننی ز اینننا .تهدینند اسننت

تواند  اد مؤ ر در توسنعه و تنرمیم    ای موجود میجمعیت

پنشو ش حاضنر در راسنتای    .  ای این  ونه باشند رویشگاه

 ی ارزشنمند  وننه  شناخت، حفاظت و مدیریت اتولی اینن 

بنا   یزد استا جنوب واقع در شادی باغجنگلی در رویشگاه 

از طرینق   ،اینن  وننه  لنوژیکی  تننوز مورفو  یماالعه دف 

انجناد  رفتنه    ،ی تفا  مورفولوژیک بر بررسی و ماالعه

 است.

 

 هامواد و روش

 ،شادی یزدجنگل باغ :ی مورد ماالعهمشخصا  مناقه

 1151کنه تنا سنال     کشور اسنت  ی اه بنهذخیره 11جزو 

 ا و مراتنع کشنور در نقناط مختلنف     توسط سازما  جنگل

 11111 مسناحت  بنه  اینن مناقنه   .[14] سنت اایجاد شده

شرقی مرکز اسنتا  ینزد و   کیلومتری جنوب 254 کتار در 

 شهرسنتا   در  را  شهر شرق کیلومتری 14حدود  فاتله

ی ی جنگلنی در محندوده  ین عرتهشده است. ا واقع خاتم

طول  10° 10' 44''تا  10° 41' 11''مختصا  جغرافیایی 

عرض شمالی قرار  23° 14' 01''تا  23° 02' 14''شرقی و 

 . [20] رفته است 
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میلیمتننر و  251ی مناقننه میننانگین بارننند ی سننالنه

. اسننتمیلیننو  مترمکعننب  1/11حجننم بننارش آ  معننادل 

میانگین حنداکرر آ    ،C1/11° میانگین دمای  وای سالنه

°C1/13  و میانگین حداقل آ °C1/1 باشد. تیرمناه بنا   می

مناه بنا مینانگین    تنرین و دی  رد C1/25° متوسط حداکرر

.  سنتند  نای سنال   سردترین مناه  C1/4° متوسط حداقل

و  %11، حنداقل آ   %10حداکرر رطوبنت نسنبی محندوده    

تننرین و مننرداد، منناه مرطننوباسننت. دی %01متوسننط آ  

اقلنیم  باشنند.   ای سال از نظر رطوبت منی ترین، ماهخشک

شنادی بنا اسنتفاده از سیسنتم     بناغ  یشنده مناقه حفاظت

 .[1] شدخشک سرد برآورد نیمه ،دومارتناقلیمی 

 سنه جهت اجرای این پنشو ش، نخسنت    :روش تحقیق

متنر کنه در    2044و  2414، 1514در ارتفاعنا   جمعیت 

جنگنل حفناظتی    واقع در ،دادآنها بنه تشکیل جمعیت می

 در. (1)جندول   شد، انتخاب دی در جنوب استا  یزدشاباغ

و  2414 اعننا  ننای ارتفجمعیننتاز ، Bو  Aدو جمعیننت 

 تو در جمعی [2]ده پایه  ر یک  ،متر از سا  دریا 2044

C ،  پننج پاینه،   درینا،  از سنا   متنر  1514واقع در ارتفناز 

 انتخاب شد.  
  ای مورد ماالعه مشخصا  جمعیت -1جدول 

 خاک بافت  مراه  ای ونه جغرافیایی عرض جغرافیایی طول رویشگاه ارتفازجمعیت

A 2044 10 متر     º 1'23   º 01'متوسطبافت تنگرس بادامک، ارژ ، ،کیکم 

B 2414 10 متر   º 14' 23   º 01'،متوسطبافت بادامک کیکم 

C 1514 10 متر   º 11' 23   º 00' -  متوسطبافت 

 

مناده انتخناب شند.     درختا طور تصادفی و از  ا بهپایه

 نا ناشنی از ازدیناد     نای ژنتیکنی پاینه   برای حذف قرابنت 

در نظر متر  144 ا از یکدیگر ی پایهفاتله، حداقل رویشی

. از  ر درخت در  ر جمعیت تعدادی بر  [11]شد   رفته

ی تناج  از قسمت بیرونی و در یک جهت جغرافیایی از میانه

 نای  نر کنداد از    بر آوری شد. در اوایل شهریورماه جمع

تنور  تصنادفی پننج    و سپس به [1] با  م مخلوط ا پایه

 یری جدا شند. سنپس تنفا     برای اندازه  ر پایه ازبر  

 ینری قنرار    ر پایه مورد اندازهاز زیر بر روی  ر پنج بر  

 [:21] رفت 

 (cmبر  )طول دد (1

 (cmطول پهنک ) (2

 بر  به پهنک(بر  )نسبت طول دددطول نسبی د (1

 (  cmحداکرر عرض پهنک ) (0

 (آ شکل پهنک )نسبت طول پهنک به حداکرر عرض  (1

 (cmی بر  )قاعده آ  ازطول  1/4عرض پهنک در (1

 (cmی بر  )طول آ  از قاعده 3/4عرض پهنک در  (1

طول آ  بنه   1/4ی بر  )عرض پهنک در شکل قاعده  (5

 حداکرر عرض پهنک(

طنول آ  بنه    3/4شکل نوک بر  )عنرض پهننک در     (3

 حداکرر عرض پهنک(

 ی قاعده )درجه(زاویه  (14

 وز  تر بر  ) رد(  (11

 وز  خشک بر  ) رد(.  (12

 نا از نظنر   فناو  بنین و درو  جمعینت   برای بررسنی ت 

 پس از آزمو  نرمال بود   اتفا  مورد بررسی بر ، داده

ای و در قالب ، با مدل آشیانهبا روش کلمو روف اسمیرنوف

 و تجزینه SAS افنزار  ننرد  با استفاده ازطرح کامالً تصادفی 

بننرای بررسننی اختالفننا ، از آزمننو  تجزیننه  تحلیننل شنند.

،  نا از آزمنو  دانکنن   بنندی مینانگین  وهواریانس و برای  ر

   استفاده شد.

تنر در   نای مناسنب  تر و نیز پایهسپس جمعیت مالوب

در  ر جمعیت از نظر تفا  فنوتین  بنر  انتخناب شند.     

 ا، تفا  ابعاد بنر  ماننند طنول و    انتخاب جمعیت و پایه

د ننده مینزا  تولیند و    عرض پهنک و وز  بر  که نشنا  

اسنت و تنفا  کلیندی محسنوب     سا  فتوسننتزی  یناه   

که کلیه تفا  در حالی ،شوند، معیار انتخاب قرار  رفتمی

ماالعه اختالفنا  و تننوز بنین و درو      برایمورد بررسی، 

   مورد تجزیه و تحلیل قرار  رفت. ، اجمعیت

، از آزمننو  تعیننین  مبسننتگی بننین تننفا     بننرای

    مبستگی پیرسو  استفاده شد. 
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 نتایج

نشنا  داد کنه    نا  دادهوارینانس   و تحلینل  نتایج تجزیه

تفا  منورد بررسنی    تمامی ا از نظر اختالف بین جمعیت

ی مقایسنه  (.2 )جدول بوددار جز شکل نوک بر ، معنیبه

 C (1514 نشا  داد که جمعیت سه جمعیتمیانگین بین 

 ،تنفا  منورد بررسنی    بیشنتر از لحنا    (از سا  دریا متر

، عنرض پهننک و وز  بنر    ویشه تفا  کلیدی طنول و  به

 بود ای بالتری  ای دیگر دارای میانگیننسبت به جمعیت

   (.1)جدول 

 

 
 ماالعه  ای موردواریانس بین جمعیت و تحلیل دست آمده از تجزیههمیانگین مربعا  ب -2ل جدو

 خاا )جمعیت( پایه جمعیت منابع تغییر

 144 22 2 درجه آزادی

11/1  بر طول دد ** 21/1 ** 10/1 

15/1  طول پهنک ** 01/2 ** 11/4 

11/4 بر طول نسبی دد ** 10/4 ** 00/4 

01/4  حداکرر عرض پهنک * 11/4 ** 12/4 

12/4 شکل پهنک ** 413/4 ** 431/4 

04/4  طول از قاعده بر  1/4عرض پهنک در  ** 13/4 ** 15/4 

21/4  طول از قاعده بر  3/4عرض پهنک در  * 23/4 ** 411/4 

40/4 ه بر شکل قاعد ** 421/4 ** 4421/4 

4/443ns 402/4 شکل نوک بر  ** 4431/4 

14/1544 بر  زاویه قاعده ** 12/101 ** 11/144 

21/1 وز  تر بر  ** 454/1 ** 11/4 

13/4 وز  خشک بر  ** 11/4 ** 411/4 

 داریعدد معنی nsدرتد،  1داری در سا  معنی * درتد، 1دار در سا  ** معنی

 
 دانکن روش براساس  اجمعیت میانگین بندیوه ر -1 جدول

  Cجمعیت  Bجمعیت  A جمعیت تفا 

 1/41a 1/13ab 1/14b (cm)بر  طول دد

 1/11b 1/10b 1/04a (cm)طول پهنک 

 1/45a 1/41a 4/50b بر طول نسبی دد

 2/11b 2/23ab 2/04a (cm)حداکرر عرض پهنک 

 2/11a 2/01b 2/11a شکل پهنک

 4/00c 4/11b 4/11a (cm)طول از قاعده بر   1/4در عرض پهنک 

 1/41b 1/43b 1/21a (cm)طول از قاعده بر   3/4عرض پهنک در 

 4/24c 4/20b 4/21a شکل قاعده بر 

 4/05a 4/03a 4/12a شکل نوک بر 

 11/41c 11/41a 15/31b )درجه(زاویه قاعده 

 1/01a 1/24b 1/11a (g)وز  تر بر  

 4/54b 4/15c 4/30a (g) وز  خشک بر 

 .درتد است 1 ا در سا  دار بین جمعیتحروف انگلیسی مشترک در ردیف، نشا  د نده عدد تفاو  معنی

 

درو  بننرای بررسننی اختالفننا   ی میننانگین مقایسننه

  نای پاینه  بنین ،  Aدر جمعیتنیز نشا  داد که   اجمعیت

 ، ینری شنده  مورد بررسی، از لحا  تمنامی تنفا  انندازه   

  Bدر جمعینت  (.0)جندول  دارد داری وجود اختالف معنی

جنز تنفا    بنه از نظر  مه تفا  مورد بررسنی    اپایهبین 

ی پهننک،  ی قاعدهبر ، زاویهبر ، طول نسبی ددطول دد

داری در وز  خشنک بنر ، اخنتالف معننی    وز  تر بر  و 

غینر از   هبن   Cدر جمعینت  درتد وجنود داشنت.   33سا  

ی طنول از قاعنده   3/4عرض پهنک در  تفا  طول پهنک،

بننر  و شننکل نننوک بننر  و وز  خشننک بننر ، اخننتالف 

 نا مشنا ده شند    داری از نظر سایر تفا  بنین پاینه  معنی

   (.0)جدول 

در   نا پاینه ی مینانگین بنین   بر اسناس نتنایج مقایسنه   

 ا در این جمعیت از وضعیت مالوبی ه پایه م،  Cجمعیت



 73   حسین نادیو  ساروی تابنده آفاق                                                        .... هبن برگ ریختی تنوع بر ژنوتیپ و دریا سطح از ارتفاع اثر

  )طول و عرض پهنک و از نظر میانگین تفا  کلیدی بر

دارای  1پاینه شنماره     رچنند وز  بر ( برخوردار بودنند.  

 نای اینن تنفا  بنر اسناس مقایسنا        بالترین مینانگین 

  A(. در جمعینت 1میانگین به روش دانکنن بنود )جندول    

 نای  ، پایه B، بیشترین و در جمعیت3و  5 ،1 ،1 ای پایه

  (.1و  1دول ، از این نظر، برتر بودند )ج3و  5، 0، 1، 1

ی نتایج تحلیل  مبسنتگی بنین تنفا  منورد ماالعنه     

بر  و پایه نشا  داد کنه در بنین برخنی از تنفا  بنر       

 مننین طننور بننین برخننی از تننفا  بننر  و تننفا  پایننه  

(.5داری وجنننود داشنننت )جننندول   مبسنننتگی معننننی

 
  ر جمعیت در ماالعه مورد تفا  واریانس تحلیل و تجزیه از حاتل پایه مادری ا ر مربعا  میانگین -0 جدول
   Cجمعیت   Bجمعیت   A جمعیت   ای مورد ماالعهجمعیت

 0 3 3  درجه آزادی ا ر پایه مادری

 *1/15ns2/10**14/41  بر دد طول

 2/54**1/25ns**2/11  پهنک طول

 *4/12ns4/430**4/11  بر دد نسبی طول

 **4/12**4/13**4/01  پهنک عرض حداکرر

 **4/415**4/15 **4/51  پهنک شکل

 **4/142**4/11**4/11  بر  قاعده از طول 0/1 در پهنک عرض

 4/01**4/12ns**4/21  بر  قاعده از طول 0/9 در پهنک عرض

 **4/414**4/441**4/411  بر  قاعده شکل

 4/41**4/411ns*4/414  بر  نوک شکل

 **142/31ns1041/20**041/14  قاعده  زاویه

 **4/145ns1/21**1/15  بر   تر وز 

 4/11ns4/12ns**4/11  بر   خشک وز 

 نیست. دارمعنی ns درتد، 1داری در سا  معنی * درتد،1دار در سا  ** معنی

 
 دانکن روش اساس بر  Cجمعیت در ماالعه مورد تفا   ایمیانگین بندی روه -1 جدول

 پایهشماره                                         

 12 1 0 1                               تفا 

 1/15ab 1/15ab 1/04ab 0/12b 0/12b (cm)بر  طول دد

 1/15a 1/12a 1/12a 1/15a 1/10a (cm)طول پهنک 

 4/31ab 4/51abc 4/33a 4/11c 4/10bc (cm)بر  طول نسبی دد

 2/10b 2/11bc 2/44c 2/25bc 2/42a (cm)حداکرر عرض پهنک 

 2/11a 1/41a 2/11a 2/35a 2/15b شکل پهنک

 4/02b 4/12b 4/12b 4/32a 1/14a (cm)طول از قاعده بر   1/4عرض پهنک در 

 1/22a 1/02a 1/42b 1/14ab 1/14ab (cm)طول از قاعده بر   3/4عرض پهنک در 

 4/11c 4/11c 4/21b 4/01a 4/10a شکل قاعده بر 

 4/03b 4/11a 4/11ab 4/05b 4/00b ر شکل نوک ب

 11/04b 04/24c 11/54b 13/04b 51/44a )درجه(زاویه قاعده 

 1/04bc 1/52ab 1/11c 1/21bc 2/12a (g)وز  تر بر  

 4/11b 1/41ab 4/13b 4/31ab 1/12a (g)وز  خشک بر  

 است. درتد 1 سا  در  امادری پایه بین دارمعنی تفاو  عدد د نده نشا  ردیف، در مشترک انگلیسی حروف
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 دانکن روش اساس بر  Aجمعیت در ماالعه مورد تفا   ایمیانگین بندی روه -1 جدول
                          پایه                        شماره                  

              تفا  
121 01115314

 1/14cd 1/15bc 0/12d 0/15d 1/15bc3/10a1/41b 1/35bc 1/10bc 1/35bc (cm)بر  طول دد

 0/50de 1/20cd 1/11abc 0/25e 1/15bcd 1/14a 1/40abc 1/55abc 1/10ab 1/12bcd (cm)طول پهنک 

 1/11ab 1/21ab 4/11c 1/42b 1/21ab 1/11a 1/11ab 1/42b 4/31b 1/40b بر  طول نسبی دد

 2/14bc 2/41bc 1/51c 1/30c 2/04b 2/34a 2/11bc 2/22bc 1/34c 2/24bc (cm) عرض پهنک

 2/11c 2/11bc 1/12a 2/21c 2/11bc 2/12c 2/54b 2/11bc 1/11a 2/10bc شکل پهنک

 4/00bc 4/12b 4/12de 4/11cd 4/21de 4/14a 4/12b 4/10b 4/22e 4/10b (cm) طول از قاعده 1/4عرض پهنک در

 1/45b 4/55bc 4/15c 1/42bc 1/10ab 1/05a 4/34bc 1/11ab 1/20ab 4/30bc (cm) عدهطول از قا 3/4عرض پهنک در

 4/21ab 4/21a 4/11b 4/15b 4/11c 4/20a 4/20a 4/20a 4/12c 4/20a شکل قاعده بر 

 4/11ab 4/01b 4/11b 4/11ab 4/05b 4/14ab 4/02b 4/12ab 4/11a 4/00b شکل نوک بر 

 12/44a 11/24a 01/24a 11/24a 12/04ab 11/44a 12/14ab 11/24ab 11/44c 11/54a )درجه(زاویه قاعده 

 1/11c 1/35c 4/31c 4/30c 1/13bc 2/35a 1/11b 1/23c 1/22c 1/14c (g)وز  تر بر  

 4/12c 4/10c 4/11c 4/11c 4/11c 1/14a 1/1b 4/11c 4/13c 4/13c (g)وز  خشک بر  

 .است درتد 1 سا  در  اپایه مادری بین دارمعنی تفاو  دعد د نده نشا  ردیف، در مشترک انگلیسی حروف
 

 دانکن روش بر اساس B جمعیت در ماالعه مورد تفا   ایمیانگین بندی روه -1جدول 
 پایه شماره              
            تفا 

1 2 1 01 1 1 5 3 14 

 4/30a 1/52ab 1/12a 1/45ab 1/31ab 1/14ab 0/51b 1/41ab 1/14ab 0/15b (cm) بر طول دد

 1/12abc 1/45bcd 1/14abcd 1/15ab 1/11bcd 1/50cd 1/14bcd 1/10a 1/14a 0/15d (cm) طول پهنک

 4/35abc 1/10abc 1/21ab 4/50c 1/21ab 1/21a 4/30abc 4/31abc 4/55bc 1/1abc  بر طول نسبی دد

 2/14ab 2/11ab 2/21ab 2/10ab 1/30bc 2/41bc 2/05ab 2/34a 2/12ab 1/12c (cm) عرض پهنک

 2/11ab 2/11c 2/15bc 2/00bc 2/11ab 2/11bc 2/41c 2/21c 2/11ab 2/31a شکل پهنک

 4/10bc 4/11bc 4/10bc 4/10b 4/10b 4/15c 4/55a 4/10bc 4/14bc 4/11c (cm) طول از قاعده1/4عرض پهنک در

 4/34ef 1/10a 1/11a 14/30def 1/40cdef 1/14cde 1/02b 1/20bc 4/52fg 4/15g (cm) طول از قاعده3/4عرض پهنک در

 4/21bc 4/20bc 4/21bc 4/21b 4/25b 4/13c 4/11a 4/13c 4/24bc 4/20bc شکل قاعده بر 

 4/13de 4/13a 4/14bc 4/11de 4/10bc 4/11bc 4/15b 4/00cde 4/10e 4/01cd شکل نوک بر 

 11/44abc 15/44c 11/14abc 13/24a 11/44abc 13/54bc 15/44ab 11/44abc 12/24abc 11/54c )درجه( زاویه قاعده

 1/25abc 1/41abc 1/11abc 1/25abc 1/41abc 1/421abc 4/32c 1/11ab 1/11a 4/31bc (g) وز  تر بر 

 4/11ab 4/15ab 4/51ab 4/11ab 4/11ab 4/13ab 4/14b 4/34a 4/51a 4/10ab (g) وز  خشک بر 

درتد است 1 ا در سا  پایه مادریدار بین ی عدد تفاو  معنید ندهدیف، نشا حروف انگلیسی مشترک در ر

 تحلیل  مبستگی -5جدول 
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04/4 قار پایه ** 1
4/41ns 11/4 قار تاج             ** 1

21/4 طول پهنک            * 21/4 * 4/21ns 1
11/4 عرض پهنک           ** 4/24ns 4/41ns 12/4 ** 1

4/11ns 4/44ns 4/12ns 4/22ns 11/4 طول دمبر           * 1
4/11ns 4/14ns 4/15ns 14/4 وز  تر بر          ** 10/4 ** 15/4 ** 1

4/10ns 4/41ns 4/22ns 14/4 وز  خشک        ** 11/4 ** 13/4 ** 35/4 ** 1
4/11ns 4/43ns 4/12ns 4/15ns 14/4 طول 1/4در عرض        ** 4/45ns 21/4 * 21/4 * 1

4/45ns 4/45ns 4/11ns 4/11ns 04/4 طول 3/4 عرض در      ** 14/4 * 11/4 ** 12/4 ** 4/21ns 1
11/4 هزاویه قاعد     ** 4/41ns 4/11ns 4/41ns 01/4 ** 4/40ns 4/11ns 4/14ns 11/4 ** 4/41ns 1

15/4 طول نسبی دمبر     ** 12/4 ** 10/4 ** 20/4 * 4/22ns 4/11ns 4/11ns 4/10ns 11/4 ** 21/4 * 4/11ns 1
4/11ns 4/24ns 4/14ns 4/11ns 4/41ns 4/24ns 4/43ns 4/43ns 4/41ns 4/15ns 4/44ns 25/4 شکل پهنک   * 1

4/41ns 4/10ns 4/11ns 4/43ns 4/40ns 4/11ns 4/11ns 4/14ns 4/12ns 4/40ns 4/41ns 4/44ns 4/44ns 1 شکل قاعده 

51/4 شکل نوک بر  ** 12/4 ** 4/43ns 4/24ns 14/4 * 4/11ns 4/41ns 4/41ns 4/12ns 4/40ns 41/4 ** 14/4 * 4/45ns 4/44ns 

 نیست. دارمعنی ns درتد، 1داری در سا  نیمع * درتد،1دار در سا  ** معنی
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  گیریو نتیجه بحث

 نای  وینشه روش  ای اتالحی، بنه قبل از  ر ونه برنامه

اتالحی مبتنی بر انتخاب، حفا و تکریر، شنناخت مینزا    

ماالعه از اقداما  اساسی و اولیه و   ای موردتنوز جمعیت

ینا ی،   نای   ی جمعینت ماالعهناپذیر است. امری اجتناب

حاکی از آ  است که  یا ا  در شرایط اکولوژیکی مختلف 

در خصوتیا  مورفولوژیک و فیزیولوژیک خود، تنوز ایجاد 

جمعیتنی در   ه تنوز درو  و بینکطوری، به[11] کنندمی

 . ای محیای، دور از انتظار نیست رادیا  طول

حاکی از وجود تغیینرا  در تنفا     تحقیق حاضر نتایج

 .منورد بررسنی بنود    ای جمعیتکی بر  بنه در مورفولوژی

تواند بیانگر تأ یر اقلنیم و  مینانور شنرایط    این مسأله می

درو  جوامع با ارتفاعا  متفاو  و ساختار ژنتیکی ادافیکی 

 نای  ی بننه در جنگنل  تنفا  بنر   وننه    بیشنتر بر روی 

بررسنی تننوز ژنتیکنی     نتایج .کو ستانی ایرا  تورانی باشد

نینز   توسنط محققنا  دیگنر    ویشگاه مختلنف بنه در شش ر

تننفا   بیشننتردار در حنناکی از وجننود اخننتالف معنننی  

 نای منورد   مورفولوژیکی بر  این  ونه در بنین رویشنگاه  

بخشی از تنوز تفا  مورفولوژیکی بر   [.15بود ] ماالعه

که به آ  اشاره شد، ممکن است ناشی از تفاو  در شنرایط  

فیکننی رویشننگاه، از جملننه اقلیمننی یننا میکرواقلیمننی و ادا

میانگین، رطوبت و دمنای سنالیانه، طنول فصنل خشنک و      

میزا  حاتلخیزی خاک مبدأ ا بوده و قسمتی دیگر ناشی 

.  مچننین  [10] نا باشند   از تنوز ژنتیکنی بنین جمعینت   

ماالعننا   ابننت کننرده اسننت کننه اخننتالف موجننود بننین   

رخنی   ا و بآ  ا( به موقعیت اکولوژیکی )مبدأ ا پروونانس

 ا ماننند طنول و عنرض جغرافینایی و      ای رویشگاهویش ی

 در اینن خصنوص،   .[1]ارتفاز از سا  دریا، مربنوط اسنت   

بررسننی تنننوز مورفولوژیننک پنننج جمعیننت راش شننرقی   

(Fagus orientalis Lipsky.با اندازه ،) یری  شت تفت 

ی  منه  کنه  د ند نشنا  منی   مورفولوژیکی بر  این  وننه 

ی بننین بننر  بننه اسننترنای فاتننله تننفا  مورفولننوژیکی 

 نا  ای در بنین جمعینت   نا تفناو  قابنل مالحظنه    ر بر 

 ای مورفولوژیکی بر  احتمنال  داشتند.  مسانی و شبا ت

ی انابناق  ند که نتیجهدنسبت داده ش ی ای ژنتیکبه تنوز

  .[1] با شرایط محیای متنوز است

با  دف بررسی تنوز مورفولوژینک  ی دیگری در ماالعه

 Betula papyrifrra نای تنوس )    در مینا  ژنوتین   بر

Marsh.مورفولوژیک بر  بنا مبندأ    ( و بررسی ارتباط تنوز

کننه  نشننا  داد ،جمعیننت در کانننادا  21 ننا در جمعیننت

 نا وجنود   دار در مینا  جمعینت  معننی  تیکی ای ژنتفاو 

و عننرض بننر  بننا  تننفا  سننا  بننر ، دمبننر  .شننتدا

جغرافیایی و ارتفناز از    ای عرض جغرافیایی، طول رادیا 

و  مبسنتگی   ،ی مربت ا راباهسا  دریا در مبدأ جمعیت

ای با شاخص بارش و خشنکی  دار قابل مالحظهمنفی معنی

 ای نتایج بررسی رویشگاه .[11]  ا داشتدر مبدا جمعیت

فولوژیکی بنر  و  ر ای موشاه بلوط  ندی بر اساس ویش ی

ه در اسنتا   نیال    میوه در سه رویشگاه طبیعی اینن  ونن  

شامل شفت، فومن و شفارود، نشا  داد که از نظنر تنفا    

دار وجنود  مورفولوژیک بر  بین سه رویشگاه تفاو  معننی 

. در نهایت ارتفاز از سا  دریا و جهنت جغرافینایی در   رددا

 .[12] ا مو ر تشخیص داده شد ایجاد این تفاو 

نتایج تحقینق حاضنر  مچننین تننوز زینادی را مینا        

دار وجنود تغیینرا  معننی    ای  ر جمعیت نشنا  داد.  پایه

جمعیتی نسبت بنه تغیینرا  بنین جمعیتنی ماالعنه      درو 

ی  ا را برای  وننه ی تنوز ریختی درو  جمعیتشده، ایده

 ای پراکنش شادی و چه بسا کل عرتهبنه در رویشگاه باغ

این  ونه در مناطق کو ستانی اینرا  تنورانی، تنا حندودی     

 نای  بر روی تعنداد پاینه   کند که نیاز به پشو شمیتقویت 

شناسی میوه و  ل و  رده بیشتر،  مچنین ماالعا  ریخت

تننر از  مننه، ماالعننا  مولکننولی و   و غیننره دارد و مهننم 

 نای   نایی کنه ژ   در واقنع  وننه  طلبد. بیوشیمیایی را می

افشنا (،  کنند )مانند  یا ا  بناد  نرده  خود را پراکنده می

بود  این  ونه دوپایه. [3] جمعیتی بالیی دارندو تنوز در

 آ  اسنت از دلیل اتلی بنال بنود  تننوز درو  جمعیتنی     

در  میزا  خود شنی تفر اسنت.  ، ای دوپایهچو  در  ونه

افشنا    نای بناد رده   ای انجاد شده بر روی  وننه پشو ش

جمعیتنی  تنوز درو [ 0] کنار[ و 21مانند بلوط بلندمازو ]

انجناد شنده بنر    ماالعنا   در  وح مشا ده شده است.وضبه

 آ ، نای  جمعینت  دلینل تننوز بنال در   نینز   روی  ونه بنه

 اخنتالف  نینز  و  اپایه شدید  تروزیگوسیتی و بود  دوپایه
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 21]اسنت  ذکر شدهی بررس مورد طقامن اکولوژیکی شرایط

 .[15و 

نتایج  مبستگی بین تفا  نشا  داد که در بین برخی 

داری وجنود  بر ،  مبستگی معننی مورد بررسی  از تفا 

 مچنین در بررسی  مبستگی بنین تنفا  پاینه و     .داشت

 ا بنر برخنی   تفا  بر  محرز شد که برخی از تفا  پایه

عننوا   بسزایی داشت، بنه  ی بر ، تأ یرتفا  مورد ماالعه

ی تفت ارتفاز کل پایه بر تفا  ابعاد بنر  و زاوینه   ،مرال

داری داشت که بنا  ، تأ یر مربت و معنیی پهنک بر قاعده

 آخنر این قابلیت سا  مو ر فتوسنتزی افزایش یافتنه و در  

 ،بننه  .شنود منی   نا در پاینه   ای رویشیمنجر به مالوبیت

افشانی آ  از طریق بناد تنور    پایه بوده و  ردهای دو ونه

  یرد.  می

بر اساس نتایج پشو ش حاضنر، بنا توجنه بنه اخنتالف      

توا   ا، میین تفا  مورد بررسی درو  جمعیتدار بمعنی

بنود   وینشه دوپاینه  و به افشا  بود این مسأله را به باد رده

متفاو  بود  شنرایط اکولنوژیکی و    چنینبنه و  م ی ونه

این تنوز و تغیینرا   اقلیمی حاکم بر مبدأ ا نسبت داد. ریز

 نا در  محیای که پایهدو عامل تواند ناشی از در تفا  می

تفکینک ا نر    .باشند  ا جمعیت اند و شرایط ژنتیکیآ  واقع

تنر و  جنای بررسنی دقینق    (محیط و ژنتینک این دو عامل )

برخنی از  وجنود  بنا اینن   .در ماالعا  آتنی دارد  تریجزیی

تأ یر شرایط محیانی قنرار   تفا  مورفولوژیکی کمتر تحت

 میناور از سنویی دیگنر، برخنی دیگنر بیشنتر       ، یرندمی

ی بنر ،  ی قاعدهطور مرال، تفت زاویهد. بهمحیای  ستن

دلینل   یرد. این تنفت بنه  تأ یر محیط قرار میبسیار تحت

ایجاد تغییرا  در میزا  نور دریافتی، توسنط  یناه، تغیینر    

ی ی قاعنده کند به بیانی دیگر با افنزایش مینزا  زاوینه   می

بر ، سا  دریافت نوری آ  افزایش یافته و  یناه را قنادر   

د با ایجاد چننین سناز اری، مینزا  دریافنت ننور را      سازمی

  .[12]تنظیم نماید 

ی بنر  در   ینری شنده  بر اساس میانگین تفا  اندازه

 نای   نا کارخاننه   ر جمعیت و بنا توجنه بنه اینکنه بنر      

روند و با افنزایش تعنداد و ابعناد    شمار میغذاسازی  یاه به

یابند؛  منی  این انداد، سا  مؤ ر فتوسنتزی در  یاه، افزایش

رویش و اسنتقرار و مقاومنت بیشنتر و    تواند در نهایت بهمی

 نایی  توا  با انتخاب پایهمی . ا منتهی  رددتر پایهمالوب

، ویشه ابعناد بنر   به تر از نظر تفا  بر با فنوتی  مناسب

 بازده تولید را افزایش داد.  

تکرینر و ینا    بنرای آوری بذر اینن  وننه   جمع به منظور

ی این  ونه با عمل بذرکاری یافته ای تخریبرتهاحیای ع

 نای   ا از تمامی پاینه توا  در راستای اتالح این عرتهمی

معرفی شده، در این پنشو ش اسنتفاده نمنود و بنازده کنار      

 نا را کنا ش و از برخنی    آوری بذر را افزایش و  زینهجمع

 نای مناسنب،   عدد  زینش اتنولی پاینه   ناشی از ای ضرر

 ،1 نای  تحقیق حاضنر پاینه  بر اساس نتایج کرد.  جلو یری

از  3و  5، 0، 1 ،1 نننای ، پاینننهAاز جمعینننت  3و  5 ،1

ویشه پاینه شنماره   به  Cجمعیت ای و کلیه پایه Bجمعیت 

تنر از نظنر    ای دارای فنوتی  مناسنب به عنوا  پایه آ ، 1

بنه عننوا     Cضمنا جمعینت   شوند.معرفی میتفا  بر  

از این نظنر انتخناب شند. لزد بنه ذکنر      تر جمعیت مالوب

 نا، تنفا  ابعناد بنر      است که در انتخاب جمعیت و پایه

د ننده  مانند طول و عرض پهننک و وز  بنر  کنه نشنا     

میزا  تولید و سا  فتوسنتزی  یاه است و تفا  کلیندی  

شوند، معیار انتخاب قرار  رفته و سایر تنفا   محسوب می

ت ماالعنه تننوز بنین و    مورد بررسی در تحقیق حاضر، جه

  ا مورد توجه بوده است.درو  جمعیت

نتایج این تحقیق نشنا  داد کنه  وننه بننه در مناقنه      

مورد ماالعه از تنوز فنوتیپی بنالیی از نظنر تنفا  بنر      

تواند در مندیریت و حفاظنت از اینن    برخوردار است که می

پیشننهاد   قنرار  ینرد.    ونه ارزشمند در آینده مورد توجنه 

در کنل   ود تغییرا  و تننوز مورفولنوژیکی اینن  وننه    شمی

تری مانند آزمو  نتاج،  ای دقیقبا روش آ  پراکنشدامنه 

در راسننتای حصننول  ننای بیوشننیمیایی و مولکننولی  روش

  .اطمینا  بیشتر انجاد شود
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Abstract 

In this research to investigate effects of elevation and genotype on leaf morphological traits of 

Pistacia atlantica subsp. mutica, three populations were selected at 1850, 2050 and 2400 meters 

above sea level in Bagh Shadi forest, Yazd province. From one population, five trees and two other 

populations, ten trees were randomly selected and some morphological traits of them were 

recorded. From each tree, a number of leaves were collected and intermixed. Then, five leaves from 

each tree were selected randomly and 12 traits such as leaf dimensions, fresh and dry weight of 

leaves were measured. Then, by using variance analysis and mean comparison using Duncan's 

method and Pearson correlation, the measured traits were analyzed. Results showed that there was a 

significant difference in the studied traits among the three populations. There was a significant 

difference between trees in each population. Finally, the best trees in each population were 

introduced based on the important traits. Based on the results, trees 6, 7, 8 and 9 of population A, 

trees 1, 3, 4, 8 and 9 of population B and all trees of population C, especially tree number 5, are 

introduced as trees with the best leaf phenotype. In addition, the population C was chosen as the 

best population. The observed diversity can be related to the role of elevation and the genetic 

structure of trees, which can also be considered as a kind of adaptation and physiological response 

of the trees to environmental conditions. 
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