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چکیده
هاي برگ و میوه نمونه، )Pyrus glabra(گالبی وحشیهاي مختلفجمعیتمورفولوژیکی برگ و میوه منظور بررسی تنوع به
و(گرگو)متر2450متر (وزگ)،2250،)سرختنگ(متر از سطح دریا2150از این گونه در ارتفاع ر جمعیتپایه از چها48تعداد 
صفت کمی و کیفی مربوط به خصوصیات 16. سپس شدبرداري واقع در حوزه شهرستان بویراحمد نمونهپرویز)(ماهمتر2550

و 1/0ي مورد مطالعه، صفات طول پهنک، طول دمبرگ، عرض پهنک در از بین پارامترهاگیري شد. مورفولوژیک برگ و میوه اندازه
هاي عرض پهنک، طول نسبی دمبرگ، شکل برگ، سطح برگ و قطر بزرگ و کوچک میوه در بین جمعیتحداکثر طول برگ، 9/0

طول حداکثر عرض پهنک،مانندهاي اصلی نشان داد که صفاتی داري را با یکدیگر نشان دادند. تجزیه به مؤلفهمختلف تفاوت معنی
زاویه صفاتهمچنین . بندي ایفا کردندبیشترین نقش را در گروه، زاویه نوك برگ و سطح ویژه برگوزن خشک برگپهنک برگ،

تشخیصی نشان داد که صفات وتحلیلتجزیهنتایج . ندنوك برگ، وزن خشک برگ و سطح برگ داراي بیشترین ضریب تغییرات بود
از صفات شکل قاعده برگ و قطر بزرگ طور کلیبهبودند. هاجمعیتتأثیرگذار در جداسازيرگ میوه صفات شکل برگ و قطر بز

هاي گونه عنوان صفات مناسبی براي شناسایی و تفکیک ژنوتیپبهتوان میي دارندمیوه که در برابر تغییرات محیطی تغییرپذیري کمتر
.کردگالبی وحشی استفاده 

.، گالبی وحشیکمورفولوژیصفات هاي زاگرس، چند متغیره، جنگلجزیهتکلیدي:هايهواژ

مقدمه
یکی وباشد بزرگترین تیره گیاهی میRosaceaتیره

کـه در ایـران،   اسـت  ) Pyrusگالبـی ( آنهـاي  از جنس
عراق، لبنان، ترکیه، ارمنستان، قفقاز، قبرس، ترکمنسـتان،  

س گالبـی  جـن دارد. سوریه، شمال چین و اروپا پـراکنش 

)Pyrus اي خـودرو  گونه درختی و درختچـه 11) داراي
که گونه گالبی وحشی یا انچوچـک بـا   ،باشدایران میدر

Pyrus glabraنام علمـی   Boiss.  هـاي  یکـی از گونـه
هاي لرسـتان، فـارس و   انحصاري ایران است که در استان

ــار دارد  گکه ــد انتش ــه و بویراحم ,Mozaffarian)یلوی

DOI: http://dx.doi.org/10.22092/ijrfpbgr.2017.109830
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که و درختی استگیاهی چند سالهوحشیگالبی. (2005
رسـد. بـرگ آن   متـر مـی  10تا حـداکثر  5- 6به ارتفاع 

هاي کوچـک و سـفید   اي داراي گلباریک، کشیده و نیزه
قطر بهاي مایل به سیاه و کروي شکل رنگ و میوه آن قهوه

باشـد هـاي درشـت مـی   متـر حـاوي دانـه   سانتی5/2تا 
)Mozaffarian, ورده گونه انچوچک، افرمهمترین).2005

عنـوان تـنقالت مـورد    باشد که بـه هاي درشت آن میدانه
ها حتی ارزش صادراتی نیز گیرد. این دانهاستفاده قرار می

& Jazirehiشـود ( داشته و به خارج از کشور صادر می

Ebrahimi-Rustaqi, دلیل پراکنش طبیعی این به). 2003
هـاي  اکوتیـپ هـاي مختلـف  گونه در آب و هوا و خـاك 

دهد که نتیجه آن وجـود تغییـرات در   متفاوتی تشکیل می
خصوصــیات مورفولــوژیکی و فیزیولــوژیکی ایــن گونــه 

هاي زاگرس، شدت تخریب در جنگلبهباشد. با توجه می
هاي نادري در معرض خطر فرسایش ژنتیکـی  چنین گونه

رو عدم آگـاهی از تنـوع ژنتیکـی و در    قرار دارند. از این
هاي آن، سبب تشدید خطر فرسایش ژنتیکی اکوتیپواقع

طـور گسـترده در ایـن گونـه     بهبرگ و میوه گردد.آن می
Aas(ها مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت  بررسی et al.,

متفـاوت، محیطیشرایطتأثیرتحتصفات. این)1994
جمعیتیکدروندرژنوتیپییافنوتیپیتغییراتداراي

خاکی،عواملازناشیاستممکنهکهستندگونهیکو
,Jones & Wilkinsباشـد زنـده عوامـل یـا واقلیمـی 

بـراي صـفات اینهزینهکموسادهکاربرد)، اما(1971
خاصیاي، جایگاهگونهبنديطبقهدرشناساییکلیدارائه

,Khatamsazاست (دادهصفاتاینبه ). بنـابراین 1994
بنـدي گـروه دررانقـش بیشـترین کـه صفاتیشناسایی

دارنـد محیطازکمتريتأثیرپذیريوکنندمیایفاهاگونه
ها اهمیتتفکیک گونهشناسایی وبرايآنهاازاستفادهدر

تنوع درون جمعیتی را در دو گونـه  محققان دارد.ايویژه
در مرکـز و  از طریـق صـفات بـرگ    Prosopisاز جنس 

گ را به تنهایی ند. آنها صفت برجنوب آمریکا بررسی کرد
انـد کافی دانستهProsopisهاي جنس براي تفکیک گونه

)Harris et al., ــفات )2003 ــتان از صـ . در انگلسـ

Sorbusمورفولوژي برگ و میـوه بـراي تفکیـک جـنس     

Aldasoro)شـده اسـت  استفاده et al., در یـک  . (1998
گونـه انجیلـی   از بین صفات مورد مطالعـه بـرگ   ،بررسی

)Parotia persica در شیب ارتفاعی در شرق مازندران (
زاویـه قاعـده و   ماننـد  صـفاتی ،متر)540و 340، 182(

کمترین تأثیرپذیري و شکل نوك برگ ،شکل قاعده برگ
و طول دمبرگ بیشترین تأثیرپذیري را نسبت به تغییـرات  

Yosefzade)محیطی از خود نشان دادند et al., 2008).
Betula(ندر تحقیقی که روي گونـه غـا   sp.(  در چهـار

در مرزکوه، سنگده، شهرستانک و مارمیشو)جمعیت (سیاه
کـه صـفات   شـد گـزارش  ،انجام شدهاي هیرکانیجنگل

تعــداد رگبــرگ داراي کمتــرین ضــریب وزاویــه قاعــده
تغییرات و صفات عدم تقارن پهنک و اختالف دولبه برگ 

ـ داراي بیشترین ضریب تغییرات بوده اسـت کـه مـی    د توان
ــد      ــدیگر باش ــاطق از یک ــن من ــدن ای ــدا ش ــث ج باع

)Esmaeelpour et al., در بررســـی تنـــوع ).2015
Prunus incanaهـاي مرمـره (  مورفولـوژیکی جمعیـت  

Pall.صفت مورفولوژیکی 19که از شدایران گزارش ) در
مورد مطالعه صفاتی ماننـد انـدازه سـطح بـرگ، طـول و      

نه برگ، وزن عرض پهنک برگ، طول دمبرگ، تراکم دندا
اول مؤلفـه  میوه و بذر، طول و قطر میوه و حجم بـذر در  

درصـد از  7/91اول در مجموع مؤلفه قرار گرفتند و سه 
Aliyoun Nazariند (کردواریانس کل را توجیه  et al.,

2012.(
هاي طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از رویشگاه

توجه بـه اهمیـت و   باشد. باوحشی در ایران میگونه گالبی 
در احیـاي  بایـد ،جایگاه این گونه در ایـن منطقـه رویشـی   

اینکه هاي مخروبه مورد استفاده قرار گیرد. با توجه بهجنگل
هـاي مختلـف   تاکنون گزارشی در مورد تنوع ژنتیکی و جنبه

بـراي است. بنـابراین،  رشد این گونه در استان مشاهده نشده 
کـاري و احیـاي   هـاي جنگـل  نامهاستفاده از این گونه در بر

گونه، مورد بررسی جنگل ضرورت دارد تنوع ژنتیکی در این
قرار گیرد.  
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هاي مورد مطالعهمشخصات جغرافیایی جمعیت-1جدول

ارتفاع از سطح دریا (متر)عرض جغرافیاییطول جغرافیاییجمعیت

51°38ʹ24سرختنگ "30 26ʹ27 "2150

51°40ʹ51وزگ "30 46ʹ31 "2250

51گرگو 36'0"30 46ʹ34 "2450

51°پرویزماه 37' 52"°30 54' 44"2550

هامواد و روش
براي انجام این تحقیق چهار رویشـگاه طبیعـی از گونـه    

) در استان کهگیلویه و بویراحمـد  Pyrus glabraانچوچک (
ع در حوزه شهرستان بویراحمـد (یاسـوج) انتخـاب شـد     واق

).1(جدول

گونه گالبـی وحشـی   مورفولوژیکیتعیین تنوع براي 
براساس صفات برگ و میوه، چهار جمعیت طبیعی واقـع  

اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد    هاي مختلف در رویشگاه
هاي ذکر شده، انتخاب شدند. سپس در هریک از جمعیت

100با فواصـل حـداقل   ر تصادفی طوبهپایه مادري 12
Milesمتر از یکدیگر انتخاب شـدند   et al., از ). (1995

گ و میـوه از  بـر هر درخت و در هر رویشگاه تعـدادي  
آوري در مـرداد مـاه جمـع   و در جهت جنوبیمیانه تاج

طـور  بـه بعـد  هاي هر پایه درهـم آمیختـه و   . میوهندشد
قبیل قطر بزرگ ی ازعدد میوه جدا و صفات10تصادفی، 

) بـا اسـتفاده از   1(شـکل  و کوچک میوه و طول دمگل

Aas(شـدند گیري اندازهکولیس  et al., بـراي  .)1994
هاي هر پایه گیري صفات مورفولوژیک برگ، برگاندازه

و پس برگ جدا 10طور تصادفی، بهبعد درهم آمیخته و 
Image Jافـزار  از اسکن کردن آنهـا، توسـط نـرم    1.43

1/0طول پهنک، طول دمبرگ، عرض پهنـک در  تصفا
طـول بـرگ، حـداکثر    9/0طول برگ، عرض پهنک در 

عرض پهنک، زاویه نـوك بـرگ، طـول نسـبی دمبـرگ      
طول پهنک)، شکل برگ (نسـبت  به(نسبت طول دمبرگ 

طول پهنک به حداکثر عرض پهنک)، شکل قاعده بـرگ  
طول برگ به حداکثر عرض 1/0(نسبت عرض پهنک در 

9/0)، شکل نوك برگ (نسبت عـرض پهنـک در   پهنک
طول برگ به حداکثر عرض پهنـک)، سـطح بـرگ، وزن    

وزن بهسطح ویژه برگ (نسبت سطح برگ وخشک برگ
Bruschiخشـک بـرگ) (   et al., 2000., Aas et al.,

,Dickinson and Phipps)شـد گیـري  انـدازه )1994

1984; Aas et al., 1994).
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گالبی وحشیو میوه برگ ات مورد مطالعه برخی صف-1شکل

آوري اطالعات، در قالب یک طرح آماري پس از جمع
افزار آماري با استفاده از نرم، )Nested ANOVA(اي آشیانه
SPSS از آزمون. ها انجام شددادهواریانستجزیه 19نسخه

نیانگیمسهیمقابرايزیندرصد 5دانکن در سطح احتمال 
. شدمورد مطالعه استفاده يهاتیت در جمعاز صفاکیهر

تعیین مهمترین صفات در تعیین تنوع منظور بههمچنین 
از تجزیه Pcordافزار آماريبا استفاده از نرممورفولوژیکی 

. شناسایی مهمترین شداستفاده )PCAهاي اصلی (به مؤلفه
ها نیز با کننده در جمعیتتفکیکمورفولوژیکیصفات 

,Bakhshi(انجام شدتشخیصتجزیه تابعاستفاده از 

2009(.

نتایج
اي واریانس با استفاده از طرح آشیانهتجزیهنتایج 

دمبرگ، صفات طول پهنک، طول که داشتآن ازحکایت

طول برگ، حداکثر عرض 9/0و 1/0عرض پهنک در 
پهنک، طول نسبی دمبرگ، شکل برگ، سطح برگ، قطر 

از هار جمعیت گالبی وحشی بین چبزرگ و کوچک میوه در 
). 2جدول()P<0.05(ندداشتدار لحاظ آماري اختالف معنی

اثر درخت مادري آشیانه شده در جمعیت به استثناء صفات 
دار وزن خشک و سطح ویژه برگ روي سایر صفات معنی

کهها نشان داددادهنتایج مقایسه میانگین). 2بود (جدول 
دمبرگ، عرض پهنک جمعیت گرگو از لحاظ صفات طول

طول برگ، 9/0طول برگ، عرض پهنک در 1/0در 
حداکثر عرض پهنک، طول نسبی دمبرگ، شکل نوك برگ، 

ند، داشترا قطر بزرگ و قطر کوچک میوه بیشترین مقدار 
پرویز از لحاظ طول پهنک و شکل که جمعیت ماهدرصورتی

سطح برگ هم مقدار . کمترین را داشتبرگ بیشترین مقدار 
.)3(جدولسرخ مشاهده شدجمعیت تنگر د
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از گالبی وحشیمورد مطالعهجمعیتدر چهار برگ و میوه صفات تجزیه واریانس حاصل ازمیانگین مربعات-2جدول
صفات

تغییرات
طول دمبرگطول پهنک

1/0عرض برگ در 
طول برگ

عرض برگ در 
طول برگ9/0

حداکثر عرض پهنک
طول نسبی 

دمبرگ
شکل قاعده برگل برگشک

52/67ns089/0**324/0**99/165*96/24**02/64*03/893**38/4445**جمعیت
054/0**70/6**067/0**12/46**27/5**69/18**27/181**83/865**(جمعیت)درخت مادري

دهدداري را نشان میغیر معنی :ns ،درصد5و درصد1دار در سطح معنی : ب ترتیبه:*و  **

- 2ادامه جدول
صفات

تغییرات
وزن خشک زاویه نوك برگسطح برگشکل نوك برگ

برگ
طول دمگلقطر کوچک میوهقطر بزرگ میوهسطح ویژه برگ

ns08/0*52/764978ns67/4706ns002/0ns3460300**55/1130**4/470ns25/153جمعیت 
59/2546ns001/01195289ns**23/43**91/25**46/527**39/229403**025/0**(جمعیت)درخت مادري

دهدداري را نشان میغیر معنی :ns درصد، 5درصد و 1دار در سطح معنی : ترتیببه* و  **
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صفات برگ و میوه در چهار منطقه مورد مطالعهنتایج مقایسه میانگین-3جدول
جمعیت

صفت
پرویزماهوزگگرگوسرختنگ

08/52±82/2)متریلیم(طول پهنک c38/3±75/54 bc36/2±06/62 ab08/65 ± 97/1 a

3/19±)متریلیم(طول دمبرگ  24/1 b±54/25 96/0 a30/1±46/24 a8/22 ± 36/1 ab

08/6±31/0متر)طول برگ (میلی1/0عرض پهنک در  b41/0±97/7 a±12/7 44/0 ab61/6 ± 44/0 b

94/3±متر)طول برگ (میلی9/0عرض پهنک در  12/0 b20/0±76/4 a±70/3 22/0 b96/3 ± 25/0 b

52/11±56/0)متریلیم(پهنکحداکثر عرض b59/0±14/14 a46/0±21/12 b13/12 ± 85/0 b

36/0±016/0متر)طول نسبی دمبرگ (میلی b028/0±47/0 a026/0±39/0 b34/0 ± 021/0 b

63/4±15/0شکل برگ bc26/0±96/3 c±18/5 020/0 ab70/5 ± 31/0 a

52/0±ل قاعده برگشک 012/0 a02/0±56/0 a±58/0 028/0 a55/0 ± 023/0 a

35/0±016/0شکل نوك برگ a015/0±34/0 a012/0±30/0 a33/0 ± 015/0 a

70/495±متر مربع)سطح برگ (میلی 23/43 b15/45±58/624 a49/46±01/649 a37/669 ± 64/42 a

53/56±54/3زاویه نوك برگ (درجه) a17/4±22/62 a±88/55 10/5 a27/63 ± 77/5 a

076/0وزن خشک برگ (گرم) ± 007/0 a±080/0 005/0 aa009/0±094/097/0 ± 006/0 a

56/6599±سطح ویژه برگ 4/218 a13/442±01/7812 aa96/305±04/7101
55/6936

± 55/205 a

77/19±53/0متر)قطر بزرگ میوه (میلی b90/0±70/26 ab34/0±99/2042/21 ± 44/0 b

42/17±36/0متر)قطر کوچک میوه (میلی b74/0±83/21 ab26/0±98/1751/18 ± 32/0 b

07/32±متر)طول دمگل (میلی 55/2 a32/1±48/31 aa40/2±25/3095/32 ± 87/1 a

.استدرصدپنج در سطح احتمال ها بر اساس آزمون دانکن بین میانگیندارمعنیدهنده عدم اختالفنشانردیفحروف مشابه در هر 

ارزیابی درصد ضریب تغییرات نیز نشان داد که صفات 
وزن خشک برگ، زاویه نوك برگ و سطح برگ در چهار 

صفات قطر جمعیت مورد مطالعه بیشترین ضریب تغییرات و 
کمترین بزرگ و کوچک میوه، شکل نوك و قاعده برگ 

. همچنین، جمعیت گرگو در را داشتنددرصد ضریب تغییرات 
و (تنوع بیشتر)ت بیشترین ضریب تغییراتصفابیشتر
(تنوع ژنتیکی سرخ کمترین درصد ضریب تغییراتتنگ
). 2(شکلرا داشتندکمتر)

9/72تابع تشخیص نشان داد که با صحت تجزیهنتایج 

هاي درختی چهار منطقه را از هم تفکیک توان پایهدرصد می
گ، کرد و صفات تأثیرگذار در جداسازي، صفات شکل بر

. بررسی را مشخص کردشکل قاعده برگ و قطر بزرگ میوه 
درصدي درختان 100از تطابق حکایتبندي، صحت طبقه

که در حالیداشت،تشخیص تجزیهمنطقه گرگو با نتایج 
درصد 3/58سرخ، هاي جمعیت تنگدرصد پایه7/66

پرویز درصد جمعیت ماه7/66هاي جمعیت وزگ و پایه
هاي مربوط به ). برگ4(جدولند بندي شدصحیح گروه

است.ارائه شده4چهار جمعیت در شکل 
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مطالعهدر چهار جمعیت مورد مورفولوژیک ضریب تغییرات صفات -2شکل 

تابع تشخیصتجزیهبندي مناطق مختلف براساس صحت کالسه-4جدول
بندي در هر گروهکالسه

کل
پرویزماهوزگگرگوسرختنگ

802212سرختنگ
0120012گرگو
207312وزگ

013812پرویزماه
درصــــــــــد

7/660/07/167/160/100سرختنگ
0/00/1000/00/00/100گرگو
7/160/03/58250/100وزگ

0/03/8257/660/100پرویزماه

جهی از از آنجا که دو محور اول داراي درصد قابل تو
درصد)، نمودار 81/50هاي توجیهی بودند (واریانس

هاي درختی بر روي صفحه مختصات با استفاده پراکنش پایه
از این دو محور انجام شد، بنابراین نتایج نشان داد که صفت 

همبستگی 2تابع و شکل برگ با1قطر بزرگ میوه با تابع 
از سه 1بر اساس محور ). جمعیت گرگو5نشان داد (جدول

سرخ و هاي وزگ، تنگمنطقه دیگر جدا شد. جمعیت
). 3پرویز نیز داراي حداکثر همپوشانی بودند (شکلماه
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توابع تشخیصی کانونی استاندارد شدهب یضرا-5جدول 
توابعصفات

123
-830/0174/0-660/0شکل برگ

592/0179/0956/0شکل قاعده برگ
-034/1392/0154/0قطر بزرگ میوه

هاي اصلیمؤلفهتجزیه بههاي درختی مورد مطالعه از چهار جمعیت در فضاي محور اول و دوم مستخرج از پخش پایه-3شکل

سه محور که دادهاي اصلی نشان نتایج تجزیه به مؤلفه
را توجیه ها واریانسدرصد از کل 5/64اول در مجموع 

ترتیب بهورهاي اول تا سوم ند که از این میان، سهم محکرد
. در )6(جدولدرصد بود691/13و 247/22، 569/28

اول صفات حداکثر عرض پهنک برگ، عرض پهنک مؤلفه 
طول از 1/0عرض پهنک در و طول از قاعده برگ9/0در 

طول پهنک صفاتدومرابطه با مؤلفه در و قاعده برگ
در مؤلفه سوم وو وزن خشک برگ ، سطح برگبرگ

و سطح ویژه زاویه نوك برگوشکل نوك برگصفات 
خود اختصاص دادند. بهها را بیشترین سهم واریانسبرگ

صفات حداکثر عرض که توان نتیجه گرفت بنابراین، می
طول از قاعده برگ، عرض 1/0پهنک، عرض پهنک در 

طول از قاعده برگ، زاویه نوك برگ، شکل 9/0پهنک در 
و سطح رگ و وزن خشک برگنوك برگ، طول پهنک ب

(جدولندکردبندي ایفا بیشترین نقش را در گروهویژه برگ
7( .
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هتنوع ریختی برگ گالبی وحشی در چهار جمعیت مورد مطالع-4شکل

هاي اصلیدرصد واریانس اختصاص یافته به مؤلفه-6جدول 
بروکن استیکدرصد واریانس تجمعیدرصد واریانسارزش ویژهمحور

1857/4569/28569/28440/3
2782/3247/22816/50440/2
3327/2691/13507/64940/1
4
5

561/1
496/1

181/9
799/8

688/73
487/82

.606/1
556/1
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هاي اصلیدر مؤلفهمورفولوژیک برگ و میوهریشه مخفی صفات-7جدول 
مؤلفه
مؤلفه پنجمچهارممؤلفهمؤلفه سوممؤلفه دوممؤلفه اولصفات

0506/0-2275/0-1222/0-1025/04521/0طول پهنک
3030/00935/0-1724/0-2892/00756/0طول دمبرگ

-1726/03115/00827/0-3338/01801/0طول برگ1/0عرض پهنک در 
-1211/0-3422/01638/02790/01723/0طول برگ9/0عرض پهنک در 

-2401/0-0409/00370/0-4088/00523/0حداکثر عرض پهنک
4604/00512/0-1935/02850/00359/0طول نسبی دمبرگ

2199/0-1649/0-1824/0-2894/0-2419/0شکل برگ
2200/04940/01610/0-2096/0-0072/0شکل قاعده برگ
1115/0-2701/03319/01912/0-0862/0شکل نوك برگ

-1195/0-0144/01607/0-2935/03636/0سطح برگ
-0246/0-2147/02248/03650/02117/0زاویه نوك برگ
5430/0-2434/01288/0-1523/04162/0وزن خشک برگ
3081/0-0047/0-2368/01520/04463/0سطح ویژه برگ
-1016/0-1540/0-2985/00683/00504/0قطر بزرگ میوه
1039/0-1686/0-2382/00714/00111/0قطر کوچک میوه

-1344/02577/00607/0-2242/0-1012/0طول دمگل

بحث
هـا از مهمتـرین   بـرگ ،کیدر بررسی صفات مورفولـوژی 

Wangرونـد شـمار مـی  بـه ها اندام et al., بررسـی  ).(2001
شرایط محیطی درو مقدار تغییرات آن کیصفات مورفولوژی
است که از دیرباز مـورد توجـه   تیخصوصیامختلف ازجمله 

بندي گیاهی بـوده اسـت. امـا برخـی از     علم ردهن امتخصص
کمتر تحت تأثیر شرایط محیطـی قـرار   یصفات مورفولوژیک

شـوند. شناسـایی و   گرفته و کمتـر دسـتخوش تغییـرات مـی    
بنـدي زیسـتی گیاهـان و    کارگیري چنـین صـفاتی در رده  هب

ز اهــداف اصــلی هــاي مختلــف از یکــدیگر اتفکیــک گونــه
ــی  ــاهی م & Jones)باشــدمتخصصــان سیســتماتیک گی

Wilkins, هـا نشـان داد کـه    نتایج مقایسه میـانگین . (1971
صـفات کمـی مربـوط بـه میـوه و بـرگ ماننـد        بیشتراندازه 

9/0و 1/0قطرهاي بزرگ و کوچک میوه، عرض پهنک در 

طول برگ، حداکثر عرض پهنک و طـول نسـبی دمبـرگ در    
بـا توجـه بـه    .ها بودرویشگاهگو بیشتر از سایر گررویشگاه

کـرد باط نتوان چنین استآمده از این تحقیق میدستبهنتایج 
توانـد ناشـی از اثـرات    که باال بودن اندازه صفات یادشده می

محیطی یا ژنتیکی باشد. محققـان قسـمتی از تنـوع صـفات     
مورفولوژیک برگ و میـوه را ناشـی از تفـاوت در شـرایط     

ی و ادافیکی رویشگاه ازجمله میانگین رطوبت و دمـاي  اقلیم
خـاك میـزان حاصـلخیزي  سالیانه، طـول فصـل خشـک و   

)(Schimedt & Levin, 1985; Koik et al., و 2006
نسـبت هـا  وجود تنوع ژنتیکی بین جمعیتبهقسمتی دیگر را 

بیشترین طـول  که ها نشان داد ند. نتایج مقایسه میانگیناهداد
هـاي رویشـگاه گرگو مشاهده شد که با رویشگاهدمبرگ در 

داري نداشت و کمترین طـول  پرویز اختالف معنیو ماهوزگ
سـرخ بـود. از آنجـا کـه     تنگرویشگاهدمبرگ نیز متعلق به 
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ها نقش هـدایت مـواد را بـه بـرگ     ها همانند رگبرگدمبرگ
دلیـل  بـه برعهده دارند و در شرایط حرارتی ارتفاعـات بـاال   

رجــه حــرارت، گیاهــان بــه حــداکثر فعالیــت محــدودیت د
از فتوسنتزي و انتقال مواد در آغاز فصل رویش نیاز دارنـد،  

هرچه دمبرگ بلندتر باشد سبب انتقال بیشـتر مـواد و   رو این
,Bohn & Magnasco)شـود  هـا مـی  آب به بـرگ  2007;

Walls, رابطه عکـس درجـه حـرارت و طویـل     که،(2011
کت بیشتر شـیره آونـدي و کـربن    حردلیل بهها شدن دمبرگ

Fieldباشد (حاصل از تولید تحت شرایط سردتر می et al.,

پرویز ماهرویشگاهشکل برگ در همچنین، مشخصه).2005
سرخ بـود. از آنجـا کـه    گرگو و تنگرویشگاه بزرگتر از دو 

پرویز ماهرویشگاههاي شکل برگ و طول پهنک در مشخصه
رواز ایـن باشد، پایین میهايویشگاهر(ارتفاع باال) بیشتر از 

دلیـل  بـه پرویـز)،  افزایش طول پهنک در ارتفاعات باال (مـاه 
و در مقابـل جـذب   بـاال  کاهش تبخیر و تعرق در ارتفاعات 

نور بیشتر درختان بـراي غلبـه بـر مشـکالت اقلیمـی ایـن       
بـرگ درختـان   تر شـدن  کشیدهموجبباشد کهمیارتفاعات 
Xu)شده است  et al., بنابراین هرچه طـول پهنـک   ، (2009

شود. اما در تر میشکل برگ نیز کشیدهآنتبعبیشتر باشد به
باشـد، تمایـل   تـر مـی  گرگو که طول پهنـک کوتـاه  رویشگاه

است که بیشتر بودن طول نسبی اي کوتاهنیزهسمت بهها برگ
تنـوع  البته گرگو دلیلی بر این ادعاست. رویشگاهدمبرگ در 
تواند ناشـی از عوامـل محیطـی باشـد کـه      میهاشکل برگ

هــاي مــورد مطالعــه در شــرایط دلیــل حضــور جمعیــتبــه
اکولوژیکی متفاوت از نظر اقلیمی و ادافیکـی، قابـل توجیـه    

هـا را ناشـی از شـیب    است. محققان تنـوع در شـکل بـرگ   
بین مناطق مورد مطالعـه گـزارش کردنـد   اکولوژیکی موجود

Barnes, 1975; Yosefzade et al., 2008; Zarafshar et

al., سـرخ  کمتر بودن سطح بـرگ در منطقـه تنـگ   . )(2009
تر علت وجود تبخیر و تعرق و خشکبهتر) نیز (ارتفاع پایین

Xuبودن اقلیم به نسبت ارتفاعات قابل توجیه است ( et al.,

تحقیق با نتایج بررسی تأثیر شرایط اقلـیم  این ). نتایج 2009
طـــول دمبـــرگ در گونـــه انجیلـــیبـــر روي تغییـــرات 

)Parrotia persica) (Yosefzade et al., )، طـول 2008

) Sorbus torminalisپهنـــک در گونـــه بارانـــک (  
)Espahbodi et al., بــرگ در گونــه افــرا )، ســطح2007
)Acer rubrumــرا ) و شـــکل بـــرگ در دو گونـــه افـ

)Acer rubrum) ــوط ) Quercus kelloggii) و بلـ
)Royer et al., ) مطابقت دارد. 2008

که داشت از آن حکایت نتایج برآورد ضریب تغییرات 
کوچک صفات طول پهنک، شکل قاعده برگ و قطر بزرگ و

میوه کمترین تأثیرپذیري را از محیط دارند. بنابراین این صفات 
گیرند و بیشتر تحت کنترل ژن کمتر تحت تأثیر محیط قرار می

شده هرچه صفتی در بین جامهاي انگزارشبنا بههستند. 
هاي مختلف یک ژنوتیپ کمتر تحت تأثیر محیط قرار گیرد پایه

Funk(باشدنتیک میژآن صفت بیشتر تحت کنترل  et al.,

از آنجا که طول پهنک با افزایش ارتفاع از سطح دریا ).2007
توان گفت این صفت مشخصه خوبی براي می،افزایش یافت

رو صفت شکل قاعده برگ ایناز باشد. شناسایی این گونه نمی
همراه قطر بزرگ و کوچک میوه که تأثیرپذیري کمتري را در به

هاي دهند، مشخصهبرابر شرایط محیطی از خود نشان می
راستا با این نتایج باشند. هممناسبی براي شناسایی این گونه می
Yosefzadeشکل قاعده برگ در گونه انجیلی ( et al., 2008 (

ابعاد میوه (طول و عرض میوه) در گونه داغداغان و
)Zarafshar et al., ) کمترین تأثیرپذیري را نسبت به 2009

تشخیص تابع تجزیهنتایج شرایط محیطی از خود نشان دادند. 
هاي مختلف بر درختان مادري واقع در جمعیتنشان داد که 

صفات شکل برگ، شکل قاعده برگ و قطر بزرگ میوه اساس
ز هم تفکیک شدند. از آنجا که صفت شکل برگ تأثیرپذیري ا

براي تواند صفت مناسبی زیادي از محیط داشت، بنابراین نمی
رو از اینهاي جنس گالبی باشد. تفکیک این گونه از سایر گونه

علت اینکه در صفات شکل قاعده برگ و قطر بزرگ میوه به
توانند شاخص میکردندتغییرکمتر مقابل تغییرات محیطی 

گونه ها) اینزیرگونهو هاي (مناسبی براي شناسایی ژنوتیپ
ایفابنديگروهدررانقشبیشترینکهصفاتیباشند، زیرا 

عنوانبهندتوانو کمتر تحت تأثیر محیط قرار دارند میکنندمی
,Kummerow(قرار گیرندستفاده امورد ژنتیکینشانگر

هاي اصلی نشان داد که در مورد هنتایج تجزیه به مؤلف. )1981
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ویژه صفت حداکثر صفات بهبیشتر صفات مورفولوژیکی برگ 
طول قاعده برگ، 9/0و 1/0عرض پهنک، عرض پهنک در 

طول زاویه نوك برگ، شکل نوك برگ، طول پهنک برگ، 
و در مورد صفات دمبرگ، وزن خشک برگ و سطح ویژه برگ 

شترین نقش را در مورفولوژي میوه، قطر بزرگ میوه بی
تبریزي در تحقیق روي گونه محققانبندي ایفا کردند. گروه

)Populus nigra( زاویه نوك مانند گزارش کردند که صفاتی
بندي برگ و حداکثر عرض پهنک بیشترین نقش را در گروه

Ali)داشتند Mohamadi et al., در تحقیقی دیگر نیز . (2009
بلوط بلندمازوه گونجمعیت طبیعی5که بر روي

)Quercus castaneifoliaانجام هاي مازندران) در جنگل
اي حداکثر پهنمساحت برگ،که صفاتشدگزارش ،گردید
تعداد جفت رگبرگ اصلی تعداد دندانه در سمت راست، برگ،

برگ بیشترین نقش را در گروهکل طول دمبرگ و طول برگ، 
Raisi(ها داشتندبندي پایه et al., صفات مربوط ). 2013

شکل برگ شامل، شکل نوك برگ، زاویه نوك و شکل قاعده به
شود و در برابر تغییرات صفات کیفی محسوب میوبرگ جز

که صفات حداکثر عرض محیطی ثبات بیشتري دارند، در حالی
طول از قاعده برگ، طول 9/0و 1/0پهنک، عرض پهنک در 

شود و میصفات کمی محسوب وپهنک و طول دمبرگ جز
Kremerگیرند (اغلب تحت تأثیر تغییرات محیط قرار می et

al., توان از صفات کیفی براي مقایسه )، براین اساس می2002
صفات .کردها در رابطه با شکل برگ استفاده بین جمعیت

هاي قابل توجهی از شکل برگ، مؤلفهبهمورفولوژیک مربوط 
دهند و این صفات واریانس ناشی از شکل برگ را نشان می

حتی در شرایط محیطی مختلف در یک سطح کوچک و یا در 
هاي مختلف هاي یک درخت در شدتمعرض قرار گرفتن برگ

نوري باز هم تحت ژنوتیپ هستند. براین اساس تنوع ژنتیکی را 
Herediaتوان سنجید (با استفاده از این صفات می et al.,

شکل نوك برگ، شکل صفات زاویه نوك،رو از این). 2004
قاعده برگ و قطر بزرگ میوه که در برابر تغییرات محیطی کمتر 

توانند کنند و بیشتر تحت کنترل ژنتیک هستند، میتغییر می
هاي ژنوتیپعنوان صفات مناسبی براي شناسایی و تفکیک به

آمده از دستبهبا توجه به نتایج ها) این گونه باشند.(زیرگونه

ایجاد تنوع هرچه بیشتر و برايشود کهشنهاد میاین تحقیق پی
هاي بندي بر اساس دادهاز گروهمبدأها حفاظت ژنتیکی داخل 

بندي اثر محیط حذف مولکولی استفاده شود. چون در این گروه
دست بهها از ژنوتیپرا تري بندي دقیقتوان دستهه و میشد
ز از سایر عنوان جمعیتی متمایبههمچنین جمعیت گرگو .دآور

گردد.حفاظت ژنتیکی توصیه میبراي ها جمعیت
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Abstract
To examine morphological variability of leaves and fruits of wild pear (Pyrus glabra) among

different populations, leaf and fruit samples of 48 trees from four populations at altitude of 2150
m above sea level (Tange Sorkh), 2250 m (Vezg), 2450 m (Gorgo) and 2550 m (Mahparviz)
located in Boyer Ahmad city, Iran, were collected. Then, 16 quantitative and qualitative leaf and
fruit morphologic traits were recorded. Analysis of variance showed that among the studied
parameters, lamina length, petiole length, lamina width at 0.1 and 0.9 of leaf lengths, maximum
width of lamina, relative length of petiole, leaf shape, small and large diameter of fruit showed
significant differences among the populations. Results of principal components analysis showed
traits such as maximum width of lamina, lamina length, leaf dry weight, leaf tip angle, and leaf
specific surface, played the most important role in grouping the genotypes and populations. In
addition, leaf tip angle, leaf dry weight, and leaf surface had the highest coefficient of variation.
Results of discriminate analysis showed that effective traits in isolation of the populations
including leaf shape and fruit large diameter. Finally, leaf base shape, and large diameter of fruit
remained unchanged resisting environmental changes (less variability) can be used as good
traits to identify and separate genotypes of wild pear.

Keywords: Morphological traits, multivariate analysis, wild pear, Zagros forests


