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چکیده
هاي کیکمنونهالکیمورفولوژیبرخی خصوصیاتزنی وجوانهمیزانمادري بر روي بررسی تأثیر مبدأ بذر و پایهمنظور به

)Acer monspessulanum( جمعیتمادري در دو پایه20از، بذر آن) متر) واقع در جنگل 2700و 2400ارتفاع از سطح دریاي با
در سه تکرار قالب طرح کامالً تصادفی در تحقیقاتی واقع در دانشگاه یزد در گلخانهبعدآوري شد و جمعچنارناز در جنوب استان یزد

مبدأ بذر بر روي صفات قطر ارتفاع از سطح دریاي تأثیر که وتحلیل واریانس صفات مورد مطالعه نشان دادنتایج تجزیهکاشته شد. 
حاصل ازهاي نونهالقطر یقه و طول ریشه ها، که در بین این مشخصهطوريبه،بوددار ها معنینونهالیقه، طول ریشه و وزن تر ریشه

. هر چند تا حدودي ندبرخوردار بودها نسبت به سایر نهالتري ، از وضعیت مطلوبدریااز سطح تر م2700رویشگاه با ارتفاع 
آوري بذر و تولید جمعمنظور بههاي مادري آنها هاي پایهمتر با توجه به خصوصیات مورد بررسی نونهال2700رویشگاه با ارتفاع 

هاي مادري از پایهکمتريمناسب تشخیص داده شد اما درصدهاي تخریب یافته، احیاي عرصهآنکاري و متعاقبنهال و جنگل
لحاظازبرترهايپایهجمعیت،هردررواز اینحفظ تنوع مورد توجه قرار گیرند.منظور بهتوانند متر نیز می2400رویشگاه با ارتفاع 

.شودمعطوفبذر،آوريجمعبه منظور هاپایهاینبهايویژهتوجهشودمیپیشنهادکهشدمشخصصفات،عدديمقدار

یزد.صفات نونهالی، کیکم، ، گیاهیجمعیتژنتیکی، تنوع کلیدي:هايهواژ

مقدمه
هاي حفظ عرصهمنظوربهملی در سطح اقدامات جدي 

- هاي تخریبجنگلی ارزشمند و حساس کشور و احیاي عرصه

همیشه کاري ها با امر جنگلجنگلی و گسترش این عرصهیافته
جدي، حرکتاین الزمه.باید در اولویت اول متولیان امر باشد

نظر شناخت کافی، مطمئن و جامع در ن بستر کار از کردفراهم 

تر و صورت دقیقها و بهمورد این عرصهوهله نخست در 
.اي استهاي ارزشمند درختی و درختچهگونهپیرامون مهمتر، 

درختانژنتیکیومورفولوژیکیخصوصیاتشناختشکبی
- برنامهدرمهمینقشتواندمیکشورطبیعیهايرویشگاهدر

کیفیتولیدقابلیتافزایشمنظوربهدرختانایناصالحیهاي
اینحراستوحفظوداشته محصوالت فرعیوچوب
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پیدریحفاظتومحیطیزیستنقشمنظرازراهارویشگاه
خصوصیاتدرگیاهانتنوعبررسیبا. باشدداشته

رایاهانگینتفاوت موجود بیزانمتوانمیمورفولوژیکی،
- جمعیتوگیاهیهايگونهشناختبراتکاو با ارزیابی کرده 

کرد.ینرا تضمهااین گونهیداريپامتعاقباًآنها، هاي
یرثأهمواره تحت تییزیولوژیکو فییکمورفولوژیاتخصوص

Jonesد (نباشیمیکیو اکولوژیمیعوامل اقل & Wilkins,

گیاهی در جوامعيبر رویطیعوامل محیرتأثیلدلبه).1971
- یمشاهده مییکو فنولوژییکمورفولوژها، تفاوتبیشتر گونه

Barnes(شود & Han, 1993(.
در هاي طبیعی کشورعرصههاي درختی بسیاري از گونه

ازجملهکهخطر تهدید یا در معرض انقراض قرار دارند 
مطالعههپژوهش باین .کیکم استگونه، هااین گونهمهمترین 
هاي ازجمله گونه. کیکماختصاص داده شدارزشمنداین گونه

هاي مهمی در حفاظت آب و خاك جنگلبومی است که نقش 
یط سخت یل تحمل شرادلبه. این درخت زاگرس دارد

ویژه خشکی، در ایجاد پوشش درختی و رویشگاهی به
- اي مناسب براي برنامهدارد و گزینهدي یازاي اهمیت درختچه

- شمار میکاري و احیاي نواحی جنگلی مخروبه بههاي جنگل

Taymoriرود ( et al., مطالعه در مورد اهمیت ویژه).2014
شود که امروزه جزو ارزشمند کیکم از اینجا مشخص میگونه
- هاي در حال انقراض و در گروه ذخایر طبیعی مدیریتگونه

Hatamiیافته قرار گرفته است ( et al., و حفظ، ر. از این)2010
توسعه و آگاهی از عملکرد آن در برابر عوامل محیطی و 

سرشت این گونه و میزان تأثیرپذیري آن از شناخت کافی از
که در آنها قرار گرفته است، گام مهمی ی هایشرایط رویشگاه

هاي هاي زاگرسی و مهمتر از آن جنگلاحیاي جنگلمنظور به
.تورانی است- وایران

نقشجمعیتی،درونتنوعپیرامونگستردهمطالعاتالبته 
درختاناصالحیهايبرنامهبودنآمیزموفقیتدربسزایی
نوعومیزاناصالحی،برنامهیکانجامازقبل. داشتخواهد

تعییندقتبهبایدهاي یک گونه، درون جمعیتموجودتنوع
وتنوعشناخت،مسئلهمهمتریننیز،حفاظتبحثدر. شود

. کندمیتضمینراگونهپایداريتنوع،زیرا. استآنازحفاظت

برايدارند،باالییتنوعکههاییجمعیتیاهاتودهانتخاب
Greet(باشدمیمناسبژنتیکی،حفاظت et al., 1998.(
ترین و بذرگیري از اصلیمختلفمبدأهاي عملکرد بررسی 

هاي تولید نهالدرمهمترین ملزومات براي حصول اطمینان 
نظر استقرار مطلوب و کیفیت خوب در راستاي مطمئن از 

یافته و هاي تخریبعرصهدراصالحیهايبرنامهاجراي 
رود.شمار میها بهجنگلکاري

و تکثیر جنگلی، تولید هايگسترش و احیاي عرصهالزمه
طور هاین امر باید از تمامی جوانب ب.نهال استاز راه بذر و 
منظوربهتولید نهال روندزیرا،شوددرستی انجام اصولی و به

استفاده در یافته و هاي تخریباحیا و گسترش عرصه
بر، حساس و با صرف هایی بسیار زمانپروژه،هاکاريجنگل
رو ضروري از این؛هاي اقتصادي بسیار سنگین هستندهزینه

کار گرفته است که حساسیت و دقت بیشتري در این راستا به
هاي تولیدي به کمیت و کیفیت نهالطور کلی هشود. ب

بذر و همچنین محل کاشت مبدأ خصوصیات اقلیمی و خاکی 
,Mosaddegh(بستگی دارد ،در این راستا).1996
Jayasankar)1988 ،(مختلف هايپروونانساثربررسیدر

Tectona(تیکدرختزنیجوانهخصوصیاتيبر رو

grandis lINN.F (از یبررسموردهايپروونانسبینتفاوتی
و Cecilدر پژوهشی دیگر .نبودشاهد،بذرهازنیجوانهظرن

Fare)2004با مطالعه روي بذرهاي دو گونه (
Quercus shumardii وQuercus phellos نتیجه گرفتند که

- تر نسبت به نونهالهاي حاصل از بذرهاي مناطق گرمنونهال

پژوهشیدرهاي حاصل از مناطق سردتر رشد بیشتري دارند.
اختالفتأثیربررسیهدفبا) 2003(همکارانوDhanaiکه

خصوصیاترويدریاسطحازارتفاعلحاظازبذرمبدأ
مختلفخصوصیاتوزنیجوانهدرصدبذر،مورفولوژیکی

بذرمبدأ13بینودروندربذرهاازحاصلهاينهال
Albiziaگونه chinensisبینداریبه اختالف معن،انجام دادند
در) 2004و همکاران (Singhهمچنین .بردندپیهاپایهمبدأ

Celtisگونهبذررويمطالعه australis13از شدهآوريجمع
سطحازارتفاعمتر1980تا550ارتفاعیمبدأ بذر در دامنه 

زنی،جوانهدرصدصفاتکهگرفتندنتیجههندوستاندردریا
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بذرمبدأهايبینزنیجوانهشاخصوزنیجوانهزمانمیانگین
همکاران وGinwalتحقیقطی.بودمتفاوتداريمعنیطوربه
صفاتروييدارمعنیتأثیربذرمبدأکهمشخص شد) 2005(

زنیجوانهتواناییوسرعتزنی،جوانهدرصدهمانندزنیجوانه
Jatrophaجاتروفا (نونهالرشدو curcas Linn. ( ازجمله

داشته است.نونهالطول و وزن خشکصفات 
بر و پایه مادريبا هدف بررسی اثر مبدأ بذرتحقیق این 

کیکم در هايو برخی خصوصیات نونهالزنیجوانهمیزان روي 
استان یزد انجام جنوب دو رویشگاه واقع در جنگل چنارناز در 

.شد

هامواد و روش
واقع در جنوب استان یزد که رویشگاهی است چنارناز 

Acer(کیکم گونه  monspessulanum subsp cinerasens (
پوششاز نظر این رویشگاه.داده استدر آن تشکیل جمعیت 

متوسط. تورانی واقع شده استودر ناحیه اقلیمی ایرانگیاهی
اقلیموباشدمیگرادسانتیرجهد16، سالیانه آندرجه حرارت

Kiani(شده استبرآوردسردخشکنیمهمنطقه et al.,

دو جمعیت در دو دامنه منظور اجراي این تحقیق، به). 2015
10) و از هر جمعیت 1(جدول ارتفاعی مختلف انتخاب شدند 

براي حذف .ندشدرگیريبذانتخاب و،به طور تصادفیپایه
ها، حداقل فاصلهپایههاي ژنتیکی ناشی از ازدیاد رویشی قرابت

Ginwalمتر انتخاب شد (100، از یکدیگرهاآن et al., 2005.(
وکل، ارتفاعبرابر سینهها، مانند قطر هاي پایهبرخی از ویژگی

گیري و ثبت شد. موقعیت جغرافیایی اندازه،ابعاد تاج در محل
هر پایه ثبت و روي تنه)GPS(یاب ها با دستگاه موقعیتپایه

به آزمایشگاه آوري شدهي جمعگذاري انجام شد. بذرهاعالمت
،سازيآمادهبرايدانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد منتقل شد. 

بوجاري و بذرهاي پوك و ناسالم حذف شدند.بذرهاابتدا

ي مورد استفاده در مطالعه موردي بر روي گونه کیکمها یا مبادي بذرجمعیتموقعیت -1جدول 
بافت خاكهاي همراهگونهعرض جغرافیاییطول جغرافیاییرویشگاهارتفاع رویشگاه

لومی شنیبنه، ارژن̊57'	304'53̊متر12400-چنارناز 
لومی شنیبنه، ارژن303'53̊/56'̊متر22700-چنارناز 

،بذر کیکم داراي دو نوع خواب فیزیکی و فیزیولوژي اسـت 
طـی بایـد  و شکستن خواب بذر، زنی تسریع در جوانهرو از این

- از آنجایی که بهترین شرایط براي جوانـه .شودانجام دو مرحله 

زنی کـیکم، ضـدعفونی سـطحی و سـرمادهی در بسـتر ماسـه      
,Nasiriمرطوب اسـت (  24بـذرها را بـراي   بنـابراین  )، 2008

ماسه مرطـوب  ، سپس داخلخیس کردهدر آب معمولی ساعت 
نگهـداري  گـراد  سانتیدرجه4براي مدت چهار ماه در یخچال

تیمار سرما در راستاي از بین بردن خـواب  پیشرو. از اینشدند
بر بـذر  خواب فیزیکی بذر که مربوط به میانآن جنین و متعاقب

به طور مکـانیکی، از بـین رفـت.   است با جداشدن پوشش بذر
هیپوکلریـت یـک درصـد  محلـول ازبذرها براي ضدعفونی

,Nasiri(استفاده شددقیقه 20-15مدت رايبسدیم 2008(

ــا آب مقطــر شســتدر ادامــه و وشــو شــدند ســه مرتبــه ب
)Seghatoleslami, ). سپس بذرهاي هر پایـه در سـه   2010

هــاي درون گلــدانبــذر 20تکــرار و در هــر تکــرار تعــداد 
شـت ک1:1به نسـبت و خاك زراعی پالستیکی حاوي ماسه

زنی شروع به جوانهبذرها هفته، بعد از طی حدود یک .شدند
زده جوانـه بـذرهاي  هفته، تعداد طی مدت حدود دو وندکرد

در هر تکرار شمارش و ثبت شد و پس از چهار ماه، صفات 
ـ گیري و ثبـت  اندازه، هازیر بر روي نونهال طـول  -1:نددش

نسـبت طـول   -cm ،(3طول ریشـه cm ،(2- )اندام هوایی (
وزن تر ساقه (گـرم)،  -mm ،(5قطر یقه (-4ساقه به ریشه، 

-8) و وزن تر ریشه (گـرم -7وزن خشک ساقه (گرم)، -6
وزن خشک ریشه (گرم).
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براي بررسی تفاوت بین و :هاي آماري مورد استفادهروش
با آزمون هادادهها، پس از بررسی نرمال بودندرون جمعیت

اي و در قالب طرح با مدل آشیانهاسمیرنوف،کولموگروف
Rochon(ندوتحلیل شدکامالً تصادفی، تجزیه et al., 2007;

Sebben et al., براي بررسی اختالفات، از ). 2003
ها از آزمون بندي میانگینواریانس و براي گروهوتحلیلتجزیه
مادري، در پایهبراي بررسی اثر جمعیت و استفاده شد.دانکن

GLM)SASها از رویههریک از جمعیت Institiute,

SASافزار در نرم)، 1998 مدل آماري مورد استفاده شد.9.1
1ها به صورت رابطه استفاده براي بررسی تفاوت بین جمعیت

بررسی تفاوت درون هر جمعیت براي نیز 2بود. از رابطه 
:استفاده شد

=1رابطه µ + + ( )+ ( ) +
)اثر مبدأ، میانگین کل، µکه در آن  پایه اثر (

)آشیانه شده در مبدأ، مادري آشیانه شده در نهالاثر (
خطاي کل است.و آشیانه شده در جمعیتپایه مادري

=2رابطه  µ + + ( ) +

)، پایه مادرياثر میانگین کل، µکه در آن  اثر (
خطاي کل است.و پایه مادرينهال آشیانه شده در 

بررسی ارتباط بین مورفولوژي پایه مادري و صفات براي 
از آزمون همبستگی پیرسون هاي حاصل از آنها نیزنونهال

افزار با استفاده از نرمهمبستگیوتحلیل استفاده شد. تجزیه
SAS .انجام گردید9.1

نتایج
: هاتحلیل واریانس و مقایسات میانگین بین مبدأوتجزیه

واریـانس نشـان داد کـه اخـتالف بـین      وتحلیـل نتایج تجزیه
دار نبود، بـه بیـانی   زنی، معنیمیزان درصد جوانهها از نظر جمعیت

نبـود. اثـر جمعیـت بـر     داردیگر اثر جمعیت، بر این صفت، معنـی 
درصـد  99در سـطح  طول ریشه و وزن تر ریشه، صفت روي دو

امـا  . بـود دار معنـی درصد 95صفت قطر یقه، در سطح بر روي و 
هـا ماننـد   ها از نظر سایر صفات مربوط به نونهالاختالف جمعیت

، وزن تر سـاقه، وزن  ریشهبه ساقهصفات طول ساقه، نسبت طول 
).2(جدولدار نبود ریشه، معنیخشک ساقه و وزن خشک

هاوتحلیل واریانس صفات مورد مطالعه بین جمعیتمیانگین مربعات حاصل از تجزیه-2جدول 
خطاپایه مادريجمعیتصفات

67/1زنیجوانه ns37/148/0
221/7طول ساقه ns774/3194/2
188/128طول ریشه **789/128441/13

003/0ریشهطول /ساقهطول  ns138/0399/0
081/0قطر یقه *042/0171/0

0123/0وزن تر ساقه ns0122/0008/0
000/0وزن خشک ساقه ns000/0000/0

093/0وزن تر ریشه **032/0011/0
0002/0وزن خشک ریشه ns0001/0000/0

دارغیرمعنی:nsدرصد،95سطحدردارمعنی:*درصد،99سطحدردارمعنی:**
هاي مورد بررسی در بین دو جمعیت، در بین کلیه پارامتر

متر 2400از نظر میانگین وزن تر ریشه، جمعیت ارتفاع 
اي متر از سطح دریا، دار2700نسبت به جمعیت ارتفاع 

، ریشه و قطر یقهمقادیر بیشتري بود. همچنین صفات طول 

متر از نظر 2400متر نسبت به جمعیت 2700در جمعیت 
زنی بود. از نظر میانگین جوانهبیشترمیانگین داراي مقادیر 

هم تفاوت چندانی بین دو جمعیت گیاهی مورد مطالعه 
).3مشهود نبود (جدول 
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دانکنروشاساسبرمطالعهموردهايجمعیتهايمیانگینبنديگروه-3جدول 
متر2700جمعیت ارتفاعمتر2400جمعیت ارتفاعصفات

20/14زنی (درصد)جوانه a50/17 a

cm(843/6طول ساقه ( a537/7 a

cm(153/16طول ریشه ( b077/19 a

489/0ریشه/ طول ساقهطول  a474/0 a

mm(750/0قطر یقه ( b824/0 a

gr(132/0وزن تر ساقه ( a103/0 a

gr(024/0وزن خشک ساقه ( a025/0 a

gr(160/0وزن تر ریشه ( a082/0 b

gr(018/0وزن خشک ریشه ( a014/0 a

.هاستجمعیتبیندارمعنیتفاوتدهندهحروف مختلف در ردیف، نشان

:  هاتحلیل واریانس و مقایسات میانگین درون مبدأوتجزیه
از هاي مورد بررسی،پایهبینمتر، 2400ارتفاع در جمعیت

داري وجـود نداشـت.  زنـی، تفـاوت معنـی   لحاظ مقدار جوانـه 
، وزن خشک ساقه، وزن تر ساقهطول از لحاظ صفات همینطور 

- اخـتالف معنـی  در این جمعیت، نیزساقه و وزن خشک ریشه 

نداشت اما در دو صفت طول ریشه و نسـبت طـول   داري وجود 
درصد و در دو صفت قطر یقـه  99در سطح ریشهبه طول ساقه

دار وجـود  درصد، اخـتالف معنـی  95و وزن تر ریشه در سطح 
ارتفـاع  واقـع در  جمعیـت در حـالی کـه در  .)4(جدول داشت
اختالف و طول ریشه زنی ها از نظر جوانهپایهبین ،يمتر2700
اخـتالف  وزن تـر ریشـه   از نظردرصد و99دار در سطح معنی
سـایر مـورد  امـا در  .درصد مشاهده شـد 95در سطح دار معنی

وجـود  هاي مادري بین پایهداري ، اختالف معنیهانونهالصفات
).4(جدول نداشت
2400جمعیـت  هاي مطالعه شـده از  پایهطور کلی در بین به
هـا را در  بیشـترین مقـادیر میـانگین   5و 3، 8، 9هاي پایهمتر، 

ند و کمترین مقادیر مربوط کردجمیع صفات مورد بررسی کسب 
هـاي  پایـه ) و در بـین  5بـود (جـدول   1مادري شـماره پایهبه 

، متـري 2700واقـع در ارتفـاع  جمعیتمادري مورد مطالعه در 
بیشـترین مقـادیر   10و 2، 6، 9هـاي مـادري شـماره  هايپایه

نـد و  کردها را در جمیع صـفات مـورد بررسـی کسـب     میانگین
مـادري  هـاي پایـه مربوط به نیز در این جمعیتکمترین مقادیر

).6بود (جدول 5و 8شماره

هاجمعیتدرونواریانسوتحلیلتجزیهازحاصلهاي مادريپایهاثرمربعاتمیانگین-4جدول
متر2700جمعیت ارتفاعمتر2400ارتفاعتیجمعصفات

80/0زنی (درصد)جوانه ns90/1 **

cm(495/3طول ساقه  ( ns053/4 ns

cm(861/78طول ریشه  ( **718/178 **

196/0ریشه/ طول ساقهطول  **080/0 ns

mm(052/0قطر یقه ( *032/0 ns

gr(022/0وزن تر ساقه ( ns002/0 ns

gr(000/0وزن خشک ساقه ( ns000/0 ns

gr(056/0وزن تر ریشه ( *007/0 *

gr(000/0وزن خشک ریشه ( ns000/0 ns

داریرمعنیغ:nsدرصد، 95در سطح دارمعنی:*درصد،99سطحدردارمعنی:**
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دانکنروشبا استفاده ازمتري رویشگاه چنارناز2400مطالعه شده از ارتفاعیت گیاهی جمعمربوط به هاي مادريهاي پایهمیانگینبنديگروه-5جدول 

پایه مادريصفات


%10زنی (درصد)جوانه b15% ab20% ab%3/8 b%3/13 ab%7/16 ab10% b10% b25% a%3/13 ab

cm(400/5طول ساقه ( b100/6 ab133/6 ab667/7 ab967/7 ab600/7 ab033/7 ab400/6 ab567/8 a567/5 b

cm(833/16طول ریشه ( b600/20 ab133/11 c000/22 a867/19 ab733/6 d800/18 ab433/16 b167/19 ab967/9 cd

321/0ریشه/ طول ساقهطول  bc300/0 c533/0 b348/0 bc412/0 bc712/1 a374/0 bc399/0 bc446/0 bc564/0 b

mm(637/0قطر یقه ( bc740/0 ab847/0 ab443/0 c810/0 ab717/0 ab913/0 a833/0 ab733/0 ab787/0 ab

gr(060/0وزن تر ساقه ( b107/0 b150/0 b095/0 b121/0 b125/0 b094/0 b366/0 a108/0 b090/0 b

gr(015/0وزن خشک ساقه ( b021/0 ab035/0 a025/0 ab027/0 ab029/0 ab022/0 ab028/0 ab020/0 ab019/0 ab

gr(071/0وزن تر ریشه ( c074/0 c43/0 a122/0 bc094/0 c250/0 ab080/0 c362/0 ab065/0 c056/0 c

gr(024/0وزن خشک ریشه ( a019/0 a022/0 a023/0 a021/0 a011/0 a019/0 a011/0 a018/0 a011/0 a

هاست.پایهبیندارمعنیتفاوتدهندهحروف مختلف در ردیف، نشان
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دانکنروشبا استفاده ازچنارنازي رویشگاهمتر2700گیاهی مطالعه شده از ارتفاعیتجمعمربوط به هاي مادريپایههايمیانگینبنديگروه-6جدول 
پایه مادريصفات



3/8%زنی (درصد)جوانه c%7/11 c%7/21 abc%3/18 bc%20 abc%7/31 a%3/8 c%3/13 c%3/28 ab%3/13 c

cm(167/6(طول ساقه ab333/8 ab300/6 ab933/7 ab567/5 b967/8 a667/7 ab367/7 ab500/8 ab567/8 ab

cm(433/12(یشهطول ر c933/25 a067/13 c500/28 a933/8 c033/22 ab700/15 bc567/10 c433/28 a167/25 a

504/0ریشه/ طول ساقهطول  a320/0 a486/0 a279/0 a625/0 a423/0 a728/0 a694/0 a298/0 a388/0 a

mm(307/0قطر یقه ( ab943/0 ab763/0 ab727/0 b717/0 b880/0 ab000/1 a773/0 ab913/0 ab713/0 b

gr(068/0وزن تر ساقه ( a133/0 a075/0 a082/0 a069/0 a136/0 a120/0 a101/0 a112/0 a134/0 a

gr(019/0وزن خشک ساقه ( ab031/0 ab017/0 ab026/0 ab014/0 b032/0 ab028/0 ab018/0 ab026/0 ab035/0 a

gr(052/0وزن تر ریشه ( abc146/0 a051/0 abc038/0 bc022/0 c103/0 abc080/0 abc034/0 bc153/0 a136/0 ab

gr(012/0وزن خشک ریشه ( ab018/0 ab005/0 b017/0 ab006/0 b016/0 ab016/0 ab007/0 b025/0 a022/0 ab

ست.هاپایهبیندارمعنیتفاوتدهندهحروف مختلف در ردیف، نشان
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هاي مادري و نتاج حاصل از آنهاهاي دوگانه بین صفات مورد مطالعه در پایههمبستگیتحلیلوتجزیهنتایج-7جدول

صفات

قطر پایه

ارتفاع 
قطر تاجپایه

درصد جوانه زنی

طول ساقه

طول ریشه

طول ساقه به ریشه

قطر یقه

وزن تر ساقه

ک ساقه
وزن خش

وزن تر ریشه

ک ریشه
وزن خش

31/0ارتفاع پایه *1
65/0قطر تاج **34/0 **1

-5زنیجوانهدرصد  ns28*17ns1
18/0طول ساقه   ns21/0 ns22/0 ns24ns1
07/0طول ریشه   ns24/0 ns20/0 ns18ns38/0 **1

03/0ریشهبهساقهطول  ns00/0 ns09/0- ns5- ns22/0 ns70/0 - **1
24/0قطر یقه  *11/0 ns39/0 **6ns23/0 ns02/0 ns13/0 ns1

34/0وزن تر ساقه  **07/0 ns34/0 **7- ns16/0 ns06/0 ns03/0 ns15/0 ns1
23/0وزن خشک ساقه  ns14/0 ns31/0 *17ns61/0 **27/0 *17/0 ns31/0 *15/0 ns1

27/0وزن تر ریشه  *03/0- ns30/0 *3- ns00/0 ns02/0- ns02/0 ns11/0 *55/0 **22/0 ns1
14/0وزن خشک ریشه  ns07/0 ns10/0 ns10ns31/0 *46/0 **27/0 - *13/0 ns03/0 ns59/0 **18/0 ns1
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هاي مادريها و پایهصفات نهالنتایج بررسی همبستگی بین
هاي پایهوهانهالصفاتهمبستگیتحلیل ازحاصلنتایج

ونونهالیقهقطرصفاتدرخت باقطرکهدادنشانمادري
در سطح ساقهتردرصد و با وزن95ریشه در سطح تروزن
صفتهمچنینداشت.دارمعنیومثبتدرصد همبستگی99

مثبتهمبستگیزنیدرصد جوانهبامادريدر پایهکلارتفاع
هاي پایهتاجقطر. داشتدرصد95سطحدرداريمعنی

ساقه در سطح تروزننونهال ویقهقطرصفاتمادري نیز با
95ریشه در سطح تروزنوساقهخشکوزندرصد و با99

).7داشت (جدول دارو معنیمثبتدرصد همبستگی

حثب
نتاج با هدف - هاي توأم پروونانسآزمونصورت کلی به

ها و انتخاب مبدأ تعیین تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت
ها در هر مناسب براي بذرگیري و نیز انتخاب بهترین پایه

شود. در واقع آزمون نتاج با حذف اثرات مبدأ، انجام می
- هاي مورفولوژیک نهالمحیطی و قضاوت بر اساس ویژگی

شرایط محیطی یکسان، امکان مناسبی هاي رویانده شده در 
.سازدرا براي بررسی تنوع ناشی از اثرات ژنتیکی فراهم می

هاي تواناتري اند نهالهاي مادري که توانستهبنابراین پایه
را به اي ژنتیکی خود هظرفیتاز بخش مناسبی و تولید کنند 

شوند. در میان صفات ، انتخاب میکنندنسل بعد منتقل 
ارتفاع از صفات کلیدي ومانی، قطر یقهک، زندهمورفولوژی

هاي مربوط به بیشتر پژوهششوند که در محسوب می
، هاي گیاهی بر مبناي آزمون نتاجارزیابی ژنتیکی جمعیت

,Tabandeh Saraviاند (قرار گرفتهتوجه مورد  et al.,

با بررسی تنوع ژنتیکی گیاهان با استفاده از ).2012
توان میزان تفاوت موجود بین خصوصیات مورفولوژیکی، می

ها یا همچنین انتخاب توده.گیاهان را مورد بررسی قرار داد
هایی که تنوع باالیی دارند، براي حفاظت ژنتیکی، جمعیت

Greetباشد (مناسب می et al., 1998.(

مورد خصوصیات برخی نشان داد که پژوهشاین نتایج 
مانند طول ریشه، قطر یقه و وزن تر ریشه ها نونهالبررسی 

مانندیو صفاتنشان داددار معنیبذر اختالفتأثیر مبدأ تحت
. در این رابطه باید نبودمتفاوتأمبددر دو زنیمیزان جوانه
خصوصیاتبررسینیز در)Jayasankar)1998اشاره کرد که

تیکاز درختمختلفهايپروونانسدرزنیجوانه
(Tectona grandis lINN.F.)هايپروونانسبینتفاوتی

هاي زیادي در این راستا پژوهش.مشاهده نکردیبررسمورد
و Ginwalعنوان مثالبهشده است،انجامهاي دیگر روي گونه
تأثیربذرمبدأکهدریافتندخودپژوهشدر) 2005همکاران (

زنی،جوانهدرصدازجملهزنیجوانهصفاتروييدارمعنی
طول و صفات نیزوزنیجوانهتواناییوزنیجوانهسرعت

Jatropha(جاترفاهاي نونهالرشدو وزن خشک curcas

Linn. (داشت .
با مطالعه روي بذرهاي دو )Fare)2004و Cecilهمچنین

Quercusگونه shumardii وQuercus phellos نتیجه
تر نسبت هاي حاصل از بذرهاي مناطق گرمگرفتند که نونهال

در . داشتندهاي حاصل از مناطق سردتر رشد بیشتري به نونهال
تر نه تنها هاي منطقه مرتفعهش نونهالوپژاین که در حالی

؛داري نسبت به جمعیت دیگر نشان ندادندکاهش رشد معنی
تري وضعیت مطلوبقطر یقه و طول ریشه حتی در دو صفت

هاي کیکم نسبت به خشکی و کلی نهالطوربه.را نشان دادند
-سرما مقاومند و همین مسئله احتماال باعث شده است که نهال

تر نیز کاهش رشد نشان ندهند. هاي حاصل از مناطق مرتفع
هاي واقع درنهالویژههاي مناطق ارتفاعی باال بهنهالهمچنین

دلیل سخت بودن شرایط محیطی معموالً داراي درختی بهمرز
باشند تا بتوانند آب و مواد غذایی را اي بهتري میسیستم ریشه
,Körner(کنندبهتر جذب  و درنتیجه مقاومت آنها به ) 1998

Blödner(باشدمیبیشترسرما و خشکی  et al., 2005.(
بر صفات مورد مطالعه، نتایج پایه مادرياثر بررسیدر 

2400تر (کم ارتفاعجمعیتمادري هاي پایهبین که نشان داد
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، قطر ریشهبه ساقهت طول ریشه، نسبت طول اصفاز نظر، )متر
داري وجود داشت و یقه و وزن تر ریشه، اختالف معنی

2700(ترمرتفعهاي واقع در جمعیتپایههمینطور در بین 
زنی، طول ریشه و وزن تر جوانهدرصد سه صفت از نظر، )متر

داري وجود داشت. در پژوهشی هم که ریشه، اختالف معنی
Alvaniتوسط  Nejad با هدف بررسی اثر ) 2009(و همکاران

زنی و صفات نونهالی برودارمبدأ بذر روي جوانه
)Quercus brantii Lindl زاگرس جنوبی در حوزه) در

-متفاوت، انجام شد، نتیجه گرفتند که وزنیارتفاعطبقه چهار 

جمعیت گیاهی چه و گیاهچه در چه، ساقههاي خشک ریشه
حاصل از جمعیت گیاهی بذرهايمنشأ ارتفاع باال نسبت به با 
.ارتفاعات پایین و میانی کمتر بوددر

هاي برتر، جمعیتی و معرفی پایهمطالعات درونمورددر 
رویشی نتوان با اطمینان مرحلهشاید در این سن و در این 

همچنین،)Wu)1998سخن گفت، ولی مطابق با نظر 
Danuesvicius وLindgren)2003،(پایهتوان حداقل می-

که این خود ضمن کردهاي بسیار ضعیف را شناسایی و حذف 
، باعث کاهش آیندههاي افزایش دستاورد ژنتیکی در سال

عرصه براي آزمون نتاج هاي کاشت، داشت و تهیههزینه
سنگین در این راه هايارتاز خسآنخواهد شد و متعاقب

هاي تخریب یافته ها و احیاي عرصهکاريامر جنگلدر ویژه به
عمل خواهد آمد.جلوگیري به
-رو با توجه به نتایج این پژوهش، چنانچه از پایهاز این

، از جمعیت 5و 3، 9، 2، 6، 8،7ي هاهاي مادري شماره
هايمادري شمارههايهمین منوال پایهمتر چنارناز و به2400

بذر متر چنارناز2700از جمعیت 4، و 1، 7، 2، 9، 6،10
کاري در براي تولید نهال در نهالستان و جنگل،شودتهیه 

هاي مورد هاي مشابه و یا در همین عرصهشرایط و عرصه
، امیدوار بود و بیشترن به حصول دستاورد توابررسی، می
آوري شود در راستاي تکثیر این گونه و جمعتوصیه می

اي برده توجه ویژههاي نامپایهآن از این عرصه، به بذرهاي

هاي ناشی از آزمون و خطاي زیانشود و به این ترتیب از 
عمل آید.گیري بهجلوهاي مختلف، تا حد زیادي پایهبذرهاي

هاي درختی و پایهفولوژيرموبین نتایج بررسی رابطه
ها، نشان داد که قطر پایههاي حاصل از این پایهصفات نونهال

بر صفات قطر یقه، وزن تر ساقه و طور قطر تاجهمینمادري
ها این صفات نهال.دار داشتتأثیر مثبت و معنیهانونهالریشه

توان با وجود باال که میمراتب از فاکتورهاي مهمی است به
و استقرار ، مانیبودن مقادیر آنها ابراز داشت که شانس زنده

بیشتر خواهد بود. احتماال در آینده،هانهالسازگاري 
در بین صفات وزن تر ساقه با وزن نکته قابل توجه اینکه

خشک ساقه و همچنین وزن تر ریشه با وزن خشک ریشه 
-داري وجود نداشت که این امر میها، همبستگی معنینونهال

دو اینباشد که مقدار آب درونمسئلهاز این حکایتتواند 
شود در که پیشنهاد میباشدمتغیر میاندام گیاهی مورد مطالعه 

این گونه، تمرکز و توجه هايبر روي نهالآیندهمطالعات 
انجاماي در مورد بررسی میزان آب درون بافت گیاهی ویژه
هاي در اندامرا که بتوان سهم وزن آب موجود طوريبهشود،
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Seed source and parental tree effects on germination rate and seedling growth
of Acer monspessulanum (case study: Chenarnaz forest in Southern of Yazd province)
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Abstract
To investigate possible effects of seed source and genotypes on germination rate and several

other morphological traits on seedlings of Acer monspessulanum subsp cinerasens, seeds were
collected on 20 genotypes of two populations (2400 and 2700 meters above sea level) of the species
of Chenarnaz forest, located in South part of Yazd province, Iran. Seeds were planted in a research
greenhouse at Yazd University based on a completely randomized design with three replications.
Analysis of variance showed that effect of altitudes of seed sources on collar diameter, root length
and fresh weight of seedling root were statistically significant, so that, collar diameter and root
length of seedling from the studied plant population at 2700 meters above sea level, were better
than that of the second plant population. Although according to the studied characteristics of the
population at altitude of 2700 meters the studied population was identified as a suitable plant
population for seed collecting, seedling production, reforestation and subsequently recovery of
degraded areas, but much less percentage of the stands at the altitude of 2400 meters could also be
considered in order to maintain genetic diversity. Thus, on both plant populations, the best trees
were identified in terms of the studied traits value. It is recommended that special attention be paid
on the mentioned trees for seed collecting.

Keywords: Acer monspessulanum, genetic variation, plant population, seedling traits, Yazd.


