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مقاله پژوهشی

تنوع ریختی برگ و صفات جوانهزنی بذر تیس ( )Sorbus aucuparia L.در جنگل هیرکانی
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چکیده
تیس درختی است با پراکنش بسیار محدود و در مرز باالی درختی جنگلهای شمال کشور پراکنش دارد .در این تحقیق ،هفتت رویشتگاه
تیس از شرق به غرب جنگل هیرکانی شناسایی و رفتار جوانهزنی بذر و تنوع در صفات ریختی برگ ارزیابی شد .آنالیز چندمتغیره نشان داد
که جمعیتهای تحت بررسی از نظر صفات ریختی تحت مطالعه از یکدیگر متمایز نشدهاند و تنها برخی از پایههای رویشگاه اندبیل بهدلیل
داشتن تفاوت معنی دار در قاعدة برگ ،از درختان دیگر متمایز شدند .نتایج درصد جوانهزنی نشان داد که در تیمار سترد و تیمتار ترکیبتی
سرد و گرم ،جوانهزنی بعد از حدود  90هفته ،به حدود  300درصد رسید .سرعت جوانهزنی در تیمار سرد ،در هفتۀ  11به اوج خود رسید و
حدود  10درصد بذور در این تیمار در هفتۀ  11جوانه زدند .در تیمار ترکیبی گرم و سرد ،قبل از هفتۀ  ،10سرعت جوانهزنی بته حتداک ر
خود و با درصد جوانه زنی تجمعی به حدود  20درصد رسید ،ولی از این هفته تا هفتۀ  11سرعت جوانهزنی مجدد کند شد و از هفته  11تا
هفته  60نقطه دوم اوج خود را با درصد جوانه زنی حدود  10درصد تجربه کرد .نتایج تحقیق نشان داد که بترگ درختت تتیس در شتمال
ایران از تنوع ریختی زیادی برخوردار نیست و بذر تیس نیز از نظر قوة نامیه و زایتایی مشتکلی نتدارد و ختواب طتوالنی بتذر (نیتاز بته دو
زمستانگذرانی) سبب شده است که نهالستانهای کوهستانی با ناآگاهی از این موضوع در تولید نهال از بذر آن ناموفق باشند.
واژههای کلیدی :تنوع

ژنتیکی ،تولید نهال ،جنگل هیرکانی ،حفاظت.

مقدمه
تتتیس ( )Sorbus aucuparia L.درختتتی بلنتتد و
باریک به ارتفاع  31تا  40متر با تاجی کوتاه و پوستی
نرم و مایل به خاکستری از جتنس بارانتک و ختانوادة
گتتلستتر ) (Rosaceaeاستتت ( ;Hedlund, 1948
 .)Richard, 1975این درخت در اروپا دامنۀ توپوگرافی
 نویسندة مسئول
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( .)Richard, 1975این درخت همچنین در برنامههای
احیا و بهویژه توسعۀ فضای سبز شهری در اروپا کاربرد

برگ در این گونه بستته بته دسترستی بته نتور تغییتر
مییابد .تیس گونهای نورپسند است که به ختا هتای

فتتراوان دارد ( .)Emmer et al., 1998بتتا وجتتود
پژوهش های گستترده روی تتیس در اروپتا ،اطععتات
چندانی از حضور این گونه در شمال کشور در جنگتل
هیرکانی ،وضعیت رویشتگاهی و منتاطق پتراکنش آن
وجود ندارد .حضور این گونه در ارتفاعات جنگتلهتای
شمال کشتور گتزارش شتده استت .صتفات ریختتی از
قتتدیمیتتترین ابزارهتتای طبقتتهبنتتدی و بررستتی تنتتوع

حاصلخیز نیاز ندارد؛ بنابراین شرایط مناسبتری بترای
استقرار در فضاهای باز و خا های اسیدی در حاشتیۀ
جنگل دارد Poljak et al. (2015) .تنوع ریختشناسی
جمعیتهتای درختت  S. domesticaرا در دو منطقتۀ
قارهای و مدیترانهای کرواسی بررستی کردنتد؛ تحقیتق
آنان نشان داد که در مقایسه با برگچتههتای جتانبی،
برگچتههتای انتهتایی بترای بیشتتر متغیرهتای تحتت

ژنتیکی گونههاست که خصوصیات برگ و میوه بهطتور
گستتترده در ایتتن نتتوع بررستتیهتتا استتتفاده متتیشتتود
( .)Aas et al., 1994ریختتشناستی بترگ و میتوه از
صتتفات کارامتتد در تفکیتتک گونتتههتتا و هیبریتتدها از
یکتتدیگر در گونتتههتتای جتتنس بارانتتک محستتوب
متتتیشتتتود ( ;Challice & Kovanda 1978a

بررسی ،تغییرات بیشتتری را نشتان دادنتد .همچنتین
تفاوت بین درختتان درون جمعیتتهتا و تفتاوت بتین
جمعیت ها ،برای همۀ ویژگی های تحت بررستی تأییتد
شد.
یکی دیگر از اهداف این تحقیق ،بررسی جوانه زنتی
بذر تیس و شکست خواب آن برای اهداف تولید نهتال
است؛ چراکه در اروپا نهالکاری گونتۀ تتیس بته دلیتل
سازگاری زیاد آن به شرایط نامساعد محیطی در قالب
کمربند سبز ،پترچین و احیتای منتاطق مخروبته رواج
دارد ( .)Emmer et al., 1998تتتیس همچنتتین در
جنگل های مخلوط بتورهآل کته بادهتای شتدید بارهتا
موجب شکستن درختان متیشتوند ،رشتد متیکنتد و
برای کنترل فرسایش خا مناسب است؛ امتا یکتی از
مهتتمتتترین مشتتکعت در زمین تۀ تولیتتد نهتتال تتتیس،
جوانه زنی سخت بذر آن استت ،بتهنحتوی کته بیشتتر
بذرها بهشکل نهفته درمی آیند و در ستال اول کاشتت
جوانه نمیزنند ( .)Espahbodi et al., 2007بررسی در
خصوص جوانهزنی بذر تیس نشان از آن دارد کته بتذر
تازة تیس بهدلیل خواب عمیق ،بهطور کلتی تتا زمتانی
که دامنۀ وستیعی از شترایط بترای بتذر آمتاده نشتود
جوانتته نمتتیزنتتد ( ;Barclay& Crawford, 1984
.)Devillez, 1979; Vashistha et al., 2013
پژوهش های متعتددی بترای شکستت ختواب بتذر
گونه های مختلف جنس بارانک انجتام پذیرفتته استت
( ;Sayedena et al., 2018; Tang et al., 2019

;Challice & Kovanda 1978b; Hedlund, 1948
;Hedlund, 1900; Hull & Smart, 1984
 Aldasoro et al. (1998) .)Sabeti, 1993در مطالعتۀ

صتتفات ریختتتشناستتی بتترگ و میتتوه بتترای تفکیتتک
گونههای جتنس بارانتک در انگلستتان ،صتفات طتول
دمبرگ ،زاویتۀ رگبترگهتا ،طتول نتو بترگ ،شتکل
جوانه ،شکل بذر ،ساختمان میتوه و مقتدار نشاستته را
مهمترین صفات ریختی در تفکیک گونته هتای جتنس
بارانک معرفتی کردنتد Kovanda (1961) .بتا بررستی
تنوع موجود در جمعیتهای  S. latifoliaگزارش کرد
که تنوع بسیار زیادی از نظر ریختتشناستی بترگ در
جمعیتهتا و پایتههتای ایتن گونته وجتود دارد .تنتوع
یادشده بیشتر از جنبه تعداد و شکل حاشیۀ برگ بود.
) Hatt (1993در سوئیس موفق شد با توجه به حاشیۀ
برگ گونۀ دیو آلبالو ( ،)Sorbus ariaتنوع موجود بین
جمعیتتتهتتا و پایتتههتتا را از طریتتق آنالیزهتتای آمتتاری
مشتخ کنتد Bednorz & Byzia (2005) .تغییترات
ریختتتشناستتی گونتته تتتیس را در پتتنج جمعیتتت بتتا
ویژگی های متفاوت بررسی کردند .نتایج ایتن تحقیتق
تفاوتهتای آمتاری معنتیداری را بتین جمعیتتهتای
انتخابی نشان داد .آنها همچنین بیان کردند که انتدازة

;et al., 2018

Sayedena et al., 2019; Yang
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 Arrillaga et al. (1992) .)Sharif et al., 2016در

جمعیت اروپایی آن نیز توجه شده است .نتایج این بخش

غلظت  33/1 µMجیبرلین بهمدت  94ساعت فقتط 1
درصد جوانهزنی را برای گونتۀ  S. domesticaگتزارش
کردنتد Flemion (1931) .و )Harris & Stein (1974
اثر تیمارهای خراشدهی ،شیمیایی یا مکتانیکی را بتر
کاهش زمان چینه سرمایی الزم ،برای شکستن خواب
بذر بارانک ) (S. torminalisناموفق گتزارش کردنتد.
 (2013) Afroze & O’Reillyگزارش کردند که بتذر
تیس برای داشتن بیشترین درصد جوانهزنی بته شتش
هفته تیمار گرما و به دنبال آن  40تا  46هفتته تیمتار
سرما نیاز دارد .همچنین در بررسی دیگری اثتر زمتان
برداشت ،خشک کردن ،انبار کردن کوتاهمتدت و فریتز
کردن و سرما دادن در جوانهزنی بذر تیس بررسی شد.
نتایج نشان داد که بذرهای قرارگرفته در سرما ،جوانته
زدند و جوانه زنی بذرهای برداشت شده در آختر مترداد
بیشتر از بذرهای برداشتشده در اواستط مترداد بتود.

بهعنوان اطععات پایه در تتدوین برنامته هتای حفتاظتی،
مدیریت و توسعۀ اصولی تر این گونۀ باارزش چنتدمنظورة
جنگلهای هیرکانی کاربرد دارد.

همچنین فریز کتردن بتهمتدت  36هفتته و در ادامته،
دورة سرمای  36تا  42هفته ای سبب جوانه زنی بیشتر
از  10درصد شد (.)Afroze & O’Reilly, 2013
کمبتتود بتتذر ،مشتتکعت جمتتعآوری ،استحصتتال و
نگهتتتداری و نیتتتز کوتتتتاهی دورة دیرزیستتتتی بتتتذر از
محدودیت های جدی در تولید نهال بذری برای بستیاری
از گونههای درختی استت .بتا توجته بته نیتاز بته احیتا و
توسعۀ جنگلکتاری در منتاطق باالبنتد جنگتل هیرکتانی،
شناخت خصوصیات جوانه زنتی بتذر گونته هتای درختتی
بومی بهمنظور آگاهی از چگونگی تولید نهال با بازده بهتر
ضرورت مییابد .بنابراین تحقیتق حاضتر در نظتر دارد بتا
بهکارگیری تیمارهایی ضمن آگاهی از نر جوانهزنی بتذر
تیس در شمال ایران ،نوع خواب آن را نیتز تعیتین کنتد.
همچنین با توجه به اثبات کارایی نشانگرهای ریختتی در
انعکاس تفاوت های ژنتیکی از یک سو و بهدلیتل تخریتب
روزافزون رویشگاه های تتیس در شتمال کشتور از ستوی
دیگر ،در تحقیق حاضر به بررسی تنوع ژنتیکی این گونته
با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی در شتش جمعیتت
طبیعی آن و مقایسۀ تنتوع ایتن شتش جمعیتت بتا یتک

مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

برای جمع آوری نمونته هتای بترگ ،رویشتگاههتای
مختلف تیس (اندبیل در استان اردبیل ،اولسته پشتت،
اسپه ریسه و برزکتوه و اشتکورات در استتان گتیعن و
سیاه بیشه در استان مازندران) ،در جنگلهای هیرکانی
شناستتایی شتتد (شتتکل  .)3یتتک رویشتتگاه از کشتتور
لهستان نیز برای مقایسۀ صفات ریختی انتخاب شد.
شیوۀ اجرای پژوهش

در هر یک از منتاطق ذکرشتده 30 ،پایتۀ بتال بتا
فواصتتل حتتداقل  300متتتر از یکتتدیگر انتختتاب شتتد
( .)Ogawa et al., 2003از هتتر درختتت و در هتتر
رویشگاه 30 ،برگ از قسمت بیرونی تتاج جمتعآوری و
مطابق با روش ) Poljak et al. (2015یازده صفت؛ -3
طول برگچه ()LL؛  -4عتر برگچته در نصتف طتول
برگچه ()LW1؛  -1عر برگچته در  0/1طتول بترگ
()LW2؛  -2فاصلۀ حتداک ر عتر پهنتک تتا قاعتدة
برگچه ()LWP؛  -1زاویۀ بستهشده (زاویۀ اول) توسط
رگبرگ اصلی و خط مشخ شتده توستط پایتۀ تیغتۀ
برگچه و یک نقطه در حاشتیه ،در  30درصتد از طتول
تیغه ()LA1؛  - LA2 -6زاویۀ بستهشتده (زاویتۀ دوم)
توسط رگبرگ اصلی و خط مشخ شتده توستط پایتۀ
تیغۀ برگ و یک نقطه در حاشیه ،در  41درصتد طتول
تیغتته؛  -9مستتاحت برگچتته ()LA؛  -1تعتتداد دندانتتۀ
سمت راست ()NTR؛  -1تعتداد دندانتۀ ستمت چت
برگچتته ()NTL؛  -30نستتبت عتتر برگچتته در 0/1
طول برگ بته کتل برگچته ()LW1/LL؛  -33نستبت
فاصتتلۀ حتتداک ر عتتر بتترگ بتته طتتول کتتل برگچتته
( )LWP/LLاندازهگیری شد.
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(ب)

شکل  -3الف) موقعیت جغرافیایی رویشگاههای نمونهبرداریشده در این تحقیق؛ ب) رویشگاه اندبیل ،خلخال در استان اردبیل.
باال سمت چ  :میوه تیس ،باال سمت راست :نمونهبردار در حال نمونهگیری برگ،
پایین راست؛ نما از باالی درخت تیس در توده ،پایین چ

 -جوانهزنی بذر

بترای بررستتی جوانتتهزنتی بتتذر ،از منطقتتۀ انتتدبیل
شهرستان خلخال (استتان اردبیتل) در رویشتگاهی بتا
دامنۀ ارتفتاعی  4300تتا  4200متتر ارتفتاع از ستط
دریا و از  36درخت نمونه میوه تهیه شتد (جتدول .)3
میوه های جمعآوریشده بعفاصله به آزمایشگاه منتقل
شدند و بذر از آنها خارج شد .بذرهای خارجشده بترای

خشتتک شتتدن و از دستتت دادن رطوبتتت ستته روز در
معر هوای آزاد قرار گرفتنتد .بترای تعیتین ستعمت
فیزیکی ،بذرها در ظرف آب غوطهور شدند و بتذرهایی
که در سط آب شناور ماندند و به کف ظرف نرفتنتد،
از مجموعۀ بذرها حذف و فقط بذرهای کف ظرف وارد
آزمایش شدند.

جدول  -3مختصات جغرافیایی رویشگاههای نمونهبرداریشده از شمال ایران
نام رویشگاه
اندبیل
اولسه پشت
اسبه ریسه
برزکوه
اشکورات
سیاهبیشه چالوس

عر

جغرافیایی ()UTM
412100
100399
411111
101991
2013120
141401

 -تیمار بذر

در این تحقیق برای بررستی جوانتهزنتی ،بتذرهای
درخت تیس تحت سته تیمتار مختلتف قترار گرفتنتد
(جدول .)4

طول جغرافیایی ()UTM

ارتفاع از سط دریا (متر)

2366340
2361119
2361121
2321440
216194
2030111

4400
3100
3110
3100
4400
4900

برای هر تیمار  36تکرار و برای هتر تکترار  41بتذر
در نظر گرفته شد .ظروف محتوی بذر هفتتهای دو بتار
رطوبت داده شدند و وضعیت بذرها از نظر جوانتهزنتی
بررسی شد ( .)Zarchini et al., 2013در ایتن بررستی
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مدت الیه گذاری (فاصلۀ زمانی بین قترار دادن بتذر در

رؤیتتت آختترین بتتذر جوانتتهزده) و ستترعت جوانتتهزنتتی

تیمار تا رؤیت اولین جوانه) ،درصد جوانهزنتی (نستبت
تعداد بذر جوانه دار به کل بذر تحتت استتراتیفه) ،دورة
جوانه زنی (مدت زمان الزم بین رؤیت اولین جوانته تتا

بررسی شد ( .)Rameau et al., 1989رؤیت نشدن بذر
جوانه دار طتی دو هفتته بعتد از مشتاهدة آخترین بتذر
جوانهدار مع پایان جوانهزنی قرار گرفت.

جدول  -4تیمارهای انجامگرفته بهمنظور بررسی جوانهزنی بذر تیس
تیمار اول (سرد)

تیمار دوم (فریز+سرد)

تیمار سوم (ترکیبی گرم و سرد)

قرار دادن بذر در دمای
 2درجۀ سانتیگراد ،یخچال

قرار دادن بذر بهمدت دو هفته در دمای

تیمار ترکیبی گرم (دمای اتاق بهمدت دو
هفته) و سرد ( 2درجۀ سانتیگراد)

 –40درجۀ سانتیگراد (فریزر) و بعد دمای یخچال

روش تحلیل

-مطالعۀ ریختی

 -ریختشناسی

 -شکلپذذیری صذفات بررسذیشذده براسذا

برای صفات یادشده با استفاده از نترمافتزار SPSS

موقعیت جغرافیایی

میانگین برای هر جمعیت محاسبه شد و بعد از آزمون
نرمالیتی و همگنی واریانس ،تجزیتۀ واریتانس صتورت

میزان شکل پذیری فنوتیپی صتفات تحتت بررستی
براساس تغییر رویشتگاه در شتکل  4التف نشتان داده

گرفت و از آزمون توکی برای مقایسۀ میتانگین صتفات
استتتفاده شتتد .آزمتتون خوشتتهای و مؤلفتتههتتای اصتتلی
( )PCAبتتا استتتفاده از نتترمافتتزار آنعیتتن Clustvis
( )https://biit.cs.ut.ee/clustvis/انجام گرفت.

شده است .همتانطتور کته در شتکل مشتخ استت،
صفات تعداد دندانه ،مساحت برگچه و زاویۀ قاعتده در
مقایسه با دیگر صفات بررسی شده از واریانس بیشتری
در رویشگاه هتای مختلتف برختوردار بودنتد .واریتانس
صفات ریختی به تفکیک هر رویشگاه نیتز در شتکل 4
ب آورده شده است.

 -جوانهزنی

درصتتتتد جوانتتتتهزنتتتتی بتتتتذرها بتتتتا فرمتتتتول
⁄
 GPمحاسبه شد که در آن  nتعتداد
کل بذرهای جوانهزده و  Nتعداد بذرهای کاشتتهشتده
استتتتت .ستتتترعت جوانتتتتهزنتتتتی بتتتتا فرمتتتتول
∑
محاسبه شتد کته  nتعتداد بتذر
جوانتهزده در روزهتتای شتتمارش و  WSSتعتتداد روز از
زمتان جوانتهزنتی استت ( ;Fulbright et al., 1983
 .)Olney & Pollock, 1960پیش از آنالیز واریتانس از
داده های درصدی آر سینوس گرفته شده است تتا از
شرایط توزیع نرمال برختوردار شتوند ()Rezaei, 2002
و سپس در صورت معنتیداری آنتالیز واریتانس ،بترای
مقایسۀ میانگین از آمون دانکن استفاده شد.
نتایج

 تنوع جمعیتی صفات بررسیشده-تحلیل واریانس و مقایسۀ میانگین

نتایج تجزیۀ واریانس یکطرفۀ صفات برگ انتهتایی
در هفتت رویشتگاه بررستتیشتده نشتتان داد کته همتتۀ
صفات به جز سه صفت عر برگچه در نصف طول بته
طول کل برگچته ( ،)LW1/LLفاصتلۀ حتداک ر عتر
پهنک تتا قاعتدة برگچته ( )LWPو تعتداد دندانته در
سمت چ ) (NTLبین جمعیتهتای مختلتف تفتاوت
معنتتیداری نشتتان دادنتتد (جتتدول  .)1صتتفات عتتر
برگچه در  0/1طول برگچه ( )LW2و فاصلۀ بیشتترین
پهنای برگچه تا ابتتدای برگچته ( )LWPدر جمعیتت
اندبیل بیشتر از جمعیتهای دیگر بود.
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الف)

ب)
شکل  -4الف) تغییرپذیری هر یک از صفات بررسیشده براساس میانگین کل رویشگاهها؛
ب) پراکندگی صفت بررسیشدة درخت تیس به تفکیک هر جمعیت
( =3اندبیل؛  =4اولسه پشت؛  =1اسپه ریسه؛  =2برزکوه؛  =1سیاهبیشه؛  =6لهستان؛  =9اشکورات)

40
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جدول  -1آنالیز واریانس صفات در بین جمعیتهای تحت بررسی برای برگ انتهایی
صفات تحت بررسی

میانگین مربعات

F

Sig.

0/003

بین گروهها

داخل گروهها

1/01

0/14

1/92

عر

برگ در نصف طول برگ

0/11

0/34

1/09

0/01

عر

برگ در  0/1طول برگ

3/46

0/62

3/16

0/00

3/41

0/41

2/4

0/001

11/1

31/01

4/96

0/010

تعداد دندانه در چ

1/19

31/91

0/61

0/56

مساحت برگ

43/01

4/11

9/01

0/000

زاویۀ اول

324/4

40/12

6/14

0/000

زاویۀ دوم

391/64

36/13

30/11

0/000

عر برگ در نصف طول به طول کل
فاصلۀ حداک ر عربرگبرگ به طول کل

0/003

0/002

0/46

0/56

0/04

0/006

4/11

0/011

طول کل برگ

فاصلۀ بیشترین پهنای برگ تا ابتدای
برگدر راست
تعداد دندانه

برگ

در صفت سط برگچه ( )LAجمعیت استبه ریسته
بیشتتترین میتتانگین و جمعیتتت اروپتتایی (لهستتتان) و
اشکورات کمترین مقدار را به خود اختصاص دادند .در
صفات تعتداد دندانتۀ ستمت راستت ( )NTRو دندانتۀ
سمت چ ( )NTLجمعیت های اولسته پشتت ،استپه
ریسه و برزکوه بیشتترین مقتدار و اشتکورات کمتترین
مقتدار را نشتان دادنتتد .در بررستی صتفات در برگچتتۀ
کناری جمعیت های تحت مطالعته ،در بیشتتر صتفات
بهجز صفت نسبتی عر برگ در نصف طول برگ بته
طول کل برگچه ( )LW1/LLتفاوت معنیداری نشتان
دادند (جدول  .)2در برگچۀ کناری نیز صتفات عتر
بتترگ در  0/1طتتول بتترگ ( ،)LW2عتتر برگچتته در
نصف طول برگچته ( ،)LW1فاصتلۀ بیشتترین پهنتای
برگچه تا ابتدای برگچه ( )LWPو ستط بترگ ()LA
در جمعیت اندبیل بیشتر از جمعیتهای دیگر بود.
مقایسۀ میانگین به تفکیک برای برگچۀ انتهتایی و
برگچۀ کناری نیز براساس آزمتون تتوکی در جتدول 2
آورده شده است .نتایج نشان داد که در برگچۀ انتهایی
و کناری ،صفات عتر برگچته در  0/1طتول برگچته
( )LW2و فاصلۀ بیشتترین پهنتای برگچته تتا ابتتدای

برگچتتته ( )LWPدر جمعیتتتت انتتتدبیل بیشتتتتر از
جمعیت های دیگر بتود .صتفت ستط بترگ ( )LAدر
برگچۀ انتهتایی جمعیتت استبه ریسته ( 3100متتر از
ستتط دریتتا) و در برگچتتۀ کنتتاری جمعیتتت انتتدبیل
( 4400متر از ستط دریتا) بیشتترین میتانگین را بته
خود اختصاص دادند.
 -تجزیه به مؤلفههای اصلی و نقشه داغ

1

نتتتایج تجزیتته بتته مؤلفتتههتتای اصتتلی در فضتتای
مختصات نشان میدهد کته صتفات ریختتی قتادر بته
تمتتایز جمعیتتتهتتا از یکتتدیگر در طتتول گرادیتتان
جغرافیایی جنگل هیرکتانی نیستتند و تنهتا برختی از
پایههای درختی جمعیت اندبیل واقع در استان اردبیل
و غربیتترین قستمت پتراکنش ایتن گونته در جنگتل
هیرکانی از دیگر پایههای درختی متمایزند (شتکل .)1
رسم نقشۀ داغ ( )Heatmapنیز بیانگر ایتن استت کته
پایه های مذکور از نظر قاعدة برگچه با درختتان دیگتر
متفاوتاند (شکل .)2

- Heat map

1
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حدود  10درصد بذر ایتن تیمتار ،در هفتته  11جوانته
می زنند؛ این در حالی است که در تیمار ترکیبی گترم

 -جوانهزنی

نتایج مربوط به درصد و سرعت جوانهزنی در شکل
 1آورده شده است .نتایج نشتان داد کته در تیمتار دو
هفته فریزر و سپس سرما ،قوة نامیه بذر از بین میرود
و بذر قادر به جوانهزنتی نیستت .امتا در تیمتار سترد و
تیمار ترکیبی سرد و گرم جوانهزنی بعتد از حتدود 90

و سرد ،اگرچه قبل از هفتۀ  10سرعت جوانتهزنتی بته
حداک ر خود و با درصد جوانه زنی تجمعتی بته حتدود
 20درصد می رسد ،از این هفته تتا هفتتۀ  11سترعت
جوانهزنی مجدد کاهش مییابد و از هفتۀ  11تا هفتتۀ
 60نقطۀ دوم اوج خود را با درصد جوانهزنی حدود 10
درصد تجربه میکند و  40درصد بذر باقیمانده حدود
 33هفته بعد (هفتۀ  )93جوانهزنی را تکمیل میکنند.

هفته تا حدود  300درصد می رسد .البته نتایج بررسی
سرعت جوانه زنی نشان می دهد که سرعت جوانتهزنتی
در تیمار سترد در هفتته  11بته اوج ختود متیرستد و

جدول  -2مقایسۀ میانگین صفات ریختی برگچۀ انتهایی و برگچۀ کناری درخت تیس در رویشگاههای مختلف

3/4±0/21

3±0/49

4±0/11

31/6±1/6a

39/39±4/6

1/9±4/91

21/6±3/9

21/31±3/6

0/24±0/09

0/24±0/06

3±0/13

4/01±0/11

32/1±2/1

برگ

برگچه

2/12±0ab

3/11±3ab

3/3±0/31ab

4/3±0/14ab

31±1/3a

36/6±1/1a

6/6±3/1ab

22±4/16a

22/2±3/9a

0/22±0/01ab

0/26±0/01ab

عر

اندبیل

1/12±0a

4/09±0/1a

3/2±0/11a

4/26±0/11

34/4±1/29ab

31/1±1/1ab

9/2±4/1ab

16/9±2/11b

19±9/9b

0/24±0/01ab

0/21±0/01a

برگچه در نصف

طول برگچه

عر

در نصف طول برگچه

در  0/1طول برگچه

تا قاعده برگچه

فاصلۀ پهنترین قسمت برگچه

تعداد دندانۀ سمت راست

تعداد دندانۀ سمت چ

سط برگچه

زاویۀ برگچه

در  %30طول برگچه

زاویۀ برگچه

در  % 40طول برگچه

عر

طول برگچه  /طول برگ

تا قاعده برگچه  /طول برگچه

فاصلۀ پهنترین قسمت برگچه

جمعیت

برگچه انتهایی

اولسهپشت
اسپه ریسه

a

برزکوه

b

1/3±3/01
2/9±3/36

b

b

3/4±0/11

bc

bc

ab

ab

a

a

a

39±4/41

a

ab

9/3±3/1

a

a

21/9±3/6

a

a

21/9±3/6

ab

a

0/26±0/01

ab

ab

0/22±0/06

سیاهبیشه

1/1±0/1c

3/11±0/41ab

0/61±0/31c

3/61±0/31b

31/4±1/6ab

34/1±1/9b

6/1±3/4ab

26/4±3/11a

26/4±3/1a

0/26±0/01a

0/21±0/01a

لهستان

1/1±0/13c

3/16±0/41b

0/9±4/1c

3/11±0/49b

32/1±3/2a

32/6±3/92a

1±0/09b

21/9±4a

21/4±1a

0/24±0/01ab

0/29±0/01ab

اشکورات

1/11±0a

3/11±0/1ab

0/1±0/32bc

4±0/14ab

33±4/1b

33/1±1/1b

1/1±0/19b

22/1±3/1a

41/22±0/11b

0/16±0/01b

0/2±0/01b

اندبیل

6/9±0/11a

3/4±0/29a

3/16±0/1a

4/1±0/91a

32/3±4/1c

36/2±2/6b

اولسهپشت

1/46±0/12

a

3/1±0/43

3±3/4

4/11±0/21

31±1/3

36/1±1

b

اسپه ریسه

6/33±3

a

3/4±0/14

39/26±1/4

ab

برگچه کناری

b

a

bc

bc

3±0/36

abc

ab

bc

b

4/26±0/21

31/41±4/1

b

bc

1/1±3/9a
1/9±3/96

11/1±9b
a

1/3±1/13

21/63±3/4
a

a

11/1±6/9b

0/11±0/09a

0/21±0/01a

22/3±9/32

a

0/19±0/01

0/26±3

26/1±3/1

a

0/12±0/02

26/2±3/1

a

a

a

0/26±0/3

برزکوه

1/9±0/96b

4/09±14a0/

0/16±0/43bc

4/21±0/14ab

32/1±2/1b

36/9±4/41b

1/1±3/1ab

29/6±1a

29/9±3/6a

0/16±0/01a

0/21±0/01ab

سیاهبیشه

1/2±0/1b

3/11±31a0/

0/61±0/4c

4±0/46b

31/1±6/1a

39/6±1/1a

1/1±0/13ab

26/1±3/36a

26/1±3/3a

0/11±0/03a

0/16±0/04b

3/6±0/43

0/13±0/39

4/4±0/11

31/1±1/3

31/3±1/14

1/11±3/1

29/24±4/4

29/2±4/4

a

0/11±0/02

a

0/1±0/33

4/1±0/21

3±0/41

31±1/1

36±1/1

1/41±4/46

29/1±4

26/1±3

a

0/11±0/01

ab

لهستان

b

2/9±0/91

اشکورات

a

6/3±0/61

b

a

bc

ab

b

b

4/1±0/2

a

c

 -حروف مختلف در ستون نشاندهندة تفاوت معنیدار بین میانگینهاست.

a

b

ab

ab

a

a

a

a

0/2±0/01
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(الف)

(ب)

( ج)

شکل  -1الف) نمودار تجزیه به مؤلفه های اصلی به تفکیک برگچۀ کناری؛ ب) برگچۀ انتهایی؛
ج) ترکیب دو برگچۀ کناری و انتهایی
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شکل  -2نمودار تجزیه به مؤلفههای اصلی به تفکیک نقشۀ داغ برای الف) برگچۀ کناری؛
ب) برگچۀ انتهایی؛ ج) ترکیب دو برگچۀ کناری و انتهایی

فریز+سرد

گرم+سرد

(الف) درصد جوانهزنی

درصد جوانه زنی (تجمعی)

زمان جوانه زنی (هفته)

زمان جوانه زنی (هفته)
سرد

فریز+سرد

گرم+سرد

سرد

(ب) سرعت جوانهزنی

شکل  -1الف) درصد جوانهزنی تجمعی گونۀ تیس؛ ب) سرعت جوانهزنی گونۀ تیس در  93هفتۀ تحت بررسی

(بذر جوانه زده*زمان طی شده به روز)

8 28 34 51 55 59 63 66 71

4

4 8 28 34 51 55 59 63 66 71

سرعت جوانه زننی

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
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بحث
 -ریختشناسی

بررستتی صتتفات ریختتتی و میتتزان تغییتترات آن در
شرایط محیطتی مختلتف از خصوصتیاتی استت کته از
دیرباز مورد توجه متخصصتان علتم ردهبنتدی گیتاهی
بوده است؛ اما برخی از صفات ریختی کمتر تحت تأثیر
شرایط محیطتی قترار متیگیرنتد و کمتتر دستتخوش
تغییرات متی شتوند .شناستایی و بتهکتارگیری چنتین
صتتفاتی در ردهبنتتدی زیستتتی گیاهتتان و تفکیتتک
گونههای مختلف از یکدیگر از اهداف اصلی متخصصان
سیستماتیک گیاهی است (.)Jones & Wilkins 1971
نتایج مقایسۀ میانگین ها در تحقیتق حاضتر نشتان داد
که از نظر بیشتر صفات تحت بررسی (هتم در برگچتۀ
انتهتایی و هتم در برگچتۀ کنتتاری) ،بتین جمعیتتهتتا
اختعف معنیداری وجود داشتت .تفتاوت معنتیدار در
برختتی از صتتفات ریختتتی بتترگ درختتت تتتیس از
جمعیتتتتتهتتتتای مختلتتتتف در تحقیقتتتتات دیگتتتتر
پژوهشتگران از جملته ) Bednorz & Byzia (2005و
) Tyszkiewicz & Staszkiewicz (1997نیتز تأییتد
شد .البتته نتتایج آنتالیز بته مؤلفتههتای اصتلی نشتان
می دهد که تغییرات صفات ریختی بهحدی نیست کته
جمعیتتتهتتا (بتتهجتتز جمعیتتت انتتدبیل) را از یکتتدیگر
تفکیک کند Guo .و همکاران ( )4031نشان دادند که
با افزایش ارتفاع صفات کارکردی گیاه از جمله طول و
عر  ،محیط و مستاحت بترگ کتاهش متییابتد؛ امتا
نسبت طول به عر برگ افتزایش پیتدا متیکنتد .در
واقع با افزایش ارتفتاع از ستط دریتا درختتان تمایتل
بهسمت بترگ هتای باریتکتتر دارنتد .امتا ازآنجتا کته
جمعیت های تحت بررسی در ایتن تحقیتق (از ایتران)
همگی از ارتفاع تقریبی باالی  4000متر از سط دریا
هستند ،بهدلیل نبود تفاوت در ارتفتاع از ستط دریتا،
اختعفات ریختی چشمگیری در صفات ریختتی بترگ
مشاهده نشده است .البته محققان قسمتی از این تنوع
صتتفات ریختتتی بتترگ را ناشتتی از تفتتاوت در شتترایط
اقلیمی و ختاکی رویشتگاه ،از جملته میتانگین دمتای

ستتتتالیانه و رطوبتتتتت ،طتتتتول فصتتتتل خشتتتتک
و میتزان حاصتلخیزی ختتا

( ;Koik et al., 2003

 )Taylor & Gerrie, 1987و قسمتی دیگر را به تنتوع
ژنتیکی بین جمعیتها نسبت دادهاند.
 -جوانهزنی

بیشترین درصد جوانهزنی در تیمار ترکیبتی چینته
گرمایی بهمدت دو هفته و سپس چینه سرمایی ( 3تتا
 2درجۀ سانتی گراد) حاصل شد .البته بین این تیمار و
تیمار چینه سرمایی اختتعف معنتی داری دیتده نشتد
(جدول  .)4نتایج نشان داد کته بیشتترین جوانتهزنتی
تیس در تیمار دو هفته گرم و بعد سترد ،در هفتتۀ 21
و در تیمار سرد در هفتۀ  11دیده شد .ایتن در حتالی
استتت کتته ) Gosling (2007تیمتتار چینتته گرمتتایی و
سپس  36تا  10هفته چینه سرمایی برای جوانته زنتی
گونۀ تیس از مبدأ کشور استکاتلند را گتزارش کردنتد.
این اختعف در سرعت جوانهزنتی بتین تتیس ایتران و
اروپا شاید به دلیل وضعیت رویشگاه یا ستن پایتههتای
مادری تحت بررسی باشد؛ چنانکه برای درختت تتیس
گزارش شد که مدت الیهگتذاری تتا حتدودی بتا ستن
پایه های مادری مرتبط است و الیهگذاری گرم قبتل از
دادن سرما پتانسیل جوانهزنی را افزایش میدهد .البته
) Jentsch (1970نشتتان داد کتته چینتته گرمتتایی بتتر
جوانه زنی نهایی بذر گونۀ بارانک بیتأثیر است و فقتط
ستتبب طتتوالنی شتتدن زمتتان الزم بتترای رستتیدن بتته
بیشترین جوانه زنی می شتود و بتا نتتایج ایتن تحقیتق
مطابقت ندارد .بهطور کلی ،محققتان سترمای مرطتوب
 4-1درجۀ سانتیگراد بهمدت  1تا  46هفتته را بترای
جوانهزنی موفق بتذر جتنس بارانتک الزم دانستتهانتد
(.)Harris & Stein, 1974; Royer et al., 2005
بررسی سرعت جوانتهزنتی حتاکی از آن استت کته
بیشتتترین ستترعت جوانتتهزنتتی بتترای تیمتتار ستترد
در هفتۀ  11اتفتاق افتتاده استت Flemion (1931) .و
) Bray et al. (1989اظهار داشتتند کته الیتهگتذاری
سرد سبب افزایش فعالیت آنزیمتی بتذر و بتهتبتع آن
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ستتنتز زیتتاد  RNA ،DNAو پتتروتئینهتتا و در نتیجتته
افزایش سرعت جوانه زنی بذر میشود .نتایج همچنتین

بهار سال دوم کاشتت بتذر ،جوانته متیزنتد .بنتابراین
مشخ است که با توجه به شرایط سخت رویشتگاهی

نشان داد که در تیمار دو هفته فریزر و بعد سترمای 2
درجۀ ستانتی گتراد هتی بتذری جوانته نتزد .بته نظتر
می رسد با وجود اینکه تیس مخصوص ارتفاعات باال بتا
سرمای سخت زمستانه است ،قوة نامیۀ بذر ختود را در
دمای بیش از  -40درجۀ سانتیگراد از دست میدهد.
البته محتمل استت کته سترمای بتیش از  -40درجتۀ
سانتی گراد ،سبب رفتن بذر به خواب عمیق متی شتود

این گونه (حضور در رویشگاه سنگعخی ،بدون خا و
بستتیار شتتیبدار) ،راهبتترد دو زمستتتانگتتذرانی بتترای
جوانه زنی ،درصد تجدید حیات طبیعی تیس از طریتق
بذر را بسیار نادر کرده است.
بهطور کلی به نظر می رسد برای تولید نهال تتیس
به منظور توسعۀ فضای سبز شهری ،با اعمال تیمتار دو
هفته گرم و بعد سرما ( 2درجۀ سانتیگراد) ،متیتتوان

که این موضوع باید در تحقیقات بعدی تحقیق شود.
بهطور کلتی بتا توجته بته اینکته بتذر تتیس بترای
جوانتهزنتتی بتیش از  10درصتتد ،بته حتتدود  60هفتتته
الیهگذاری در سرما نیاز دارد ،انتظار میرود در صورت
کاشت بذر تیس در نهالستان بهصتورت معمتول بترای
گونههای جنگلی ،جوانهزنی بذر اتفاق نیفتد .بتا توجته
به نمودار سرعت جوانهزنی برای تیمتار گترم و سترد و
وجود دو نقطۀ اوج برای سرعت جوانهزنی بتذر تتیس،
راهبرد درخت تیس برای جوانهزنی در طبیعت ،گذران
دو زمستان سرد و یک فصل گترم استت و در صتورت
وجود شترایط مناستب بترای حضتور بتذر در طبیعتت
(محافظت در برابر پرندگان ،آفتت و  )...بتذر تتیس در

انتظار داشت به بازده تولید نهال تا  10درصد در هفتۀ
پنجاهم دست یافتت .البتته مطالعتات تکمیلتی ماننتد
اعمال تیمارهای شتیمیایی و بیوشتیمایی نیتز ممکتن
است کمک کند تا بتازده تولیتد نهتال در دورة زمتانی
کوتاهتری به حداک ر برسد.
تشکر و قدردانی
از حمایت مالی صندوق حمایتت از پژوهشتگران و
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Abstract
Rowan is a tree with a very limited distribution in the upper treeline in the Hyrcanian forest. In this
study, seven habitats of this tree from east to west of the Hyrcanian forest were identified and seed
germination behaviors and diversity in leaf morphological traits were evaluated. Multivariate analysis
showed that the studied populations were not differentiated from each other in terms of morphological
traits. The results of germination percentage showed that in cold treatment and hot and cold treatment,
germination reached about 100% after about 70 weeks. The germination rate in the cold treatment
reaches its peak at week 55 and about 90% of the seeds germinate at week 55. In the hot and cold
combination treatment, although before week 50 the germination rate reaches its maximum with a
cumulative germination percentage of about 40%, but from this week to week 55 the germination rate
again slows down and from week 55 to week 60 second drops. It experiences its peak with about 80%
germination. The results of the present study showed that the Rowan tree species does not have a high
morphological diversity in its habitats in the northern Iran. Due to lack of knowledge on the long-term
seed germination of this tree, mountain nurseries have been unsuccessful in producing seedling.
Keywords: Hyrcanian forest, Conservation, Seed production, Genetic diversity.
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