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  (Diospyros lotus) خرمندی ۀتنوع مورفولوژیکی میو

 در شمال ایران های آن برخی از جمعیتبین و درون 
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 چکیده

صافا  مورفووويیام مياوه، پان       براسااس  خرمنادی  ۀگونا  هاای  جمعيت بين و درون برخی از تنوع بررسی منظوربه

متر از سطح دریا  733و  133، 333ارتفاع ترتيب با به Cو  A ،Bهای )جمعيت در طول دو ترانسکت ارتفاعی جمعيت

متار در   133و  333باه ترتياب باا ارتفااع       Eو Dهاای  شرقی شهرستان بابال و جمعيات   های بخش بندپی در جنگل

صور  تصادفی انتخاب و از هر یم، تعادادی  ينوتيپ به 93 ،كالته شهرستان گرگان( انتخاب شد. از هر رویشگاه شصت

تکارار، جادا و در    طور تصادفی، پن  مياوه در ساه  ها، به  آوری شد. پس از درهم آميختن ميوه ميوه در اواسط مهر جمع

 ۀكليا هاا از نظار    داد كه تفااو  باين جمعيات     تحليل واریانس نشانوگيری شد. نتای  تجریه صفت اندازه پن مجموع 

 Aجمعيات  هاا نياز نشاان داد كاه      . مقایسه ميانگين بين جمعيتدار بود درصد معنی 9صفا  مورد بررسی، در سطح 

ها نيز نشان داد كاه،   نتای  تجریه و تحليل واریانس درون جمعيت. همچنين بوددارای بيشترین مقدار ميانگين صفا  

. دار وجاود دارد  ها اختالف معنی كليه صفا  مورد بررسی، بين ينوتيپها از نظر  ، در سایر جمعيتAبه غير از جمعيت 

هاای   از نظر صافا  مياوه در باين و درون جمعيات     زیادیحقيق، این گونه از تنوع مورفووويیکی بر اساس نتای  این ت

، Aاز جمعيات   6و  1 هاای ينوتياپ ، مياوه  آوری جماع منظاور  هاا باه   و بهتارین ينوتياپ   استمورد مطاوعه برخوردار 

 هاای ينوتيپو  Dاز جمعيت  1و  4 هایينوتيپ، Cاز جمعيت  1و  4، 3 هایينوتيپ، Bاز جمعيت  6و  2 هایينوتيپ

 .شناخته شدند، Eاز جمعيت  4و  1

 .صفا  مورفووويیکی ، خرمندی،، تنوعارتفاع از سطح دریاهای کلیدی:  واژه

 

 

 

   ایميل:                         31939191333شماره تماس:       مسئول ۀنویسند mhhakimi@yazd.ac.ir 
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 و هدف مقدمه

 ۀخاانواد  باه  متعلاق  (Diospyros lotus) خرمندی

Ebenaceae،  گونه است كاه در   133متشکل از حدود

گساترش   انگرمسايری جها  مناطق گرمسيری و نيمه

 درختااای ایااان گيااااه، .(Chittendon, 1956) دارد

، باه  پایاه ، دو(Kochanova et al., 2012) كننده خزان

 عار   باه و  1 -94طاول  ها باه ، برگمتر 91ارتفاع تا 

 هاای باا گال  مرغی یا مستطيلی، متر، تخمسانتی 3 -7

منفارد و تقریباا بادون دمگال      باًكوچم محوری تقری

كوچم، كمای   ۀآن ست ۀميو .(9343)مظفریان،  است

هنگاا  رسايدن در    است كه زردرنگ تر از فندقبزرگ

)ثاابتی،   پوش اسات تيره با سطح گردینه ای                      پایيز قهوه

از نظر پراكنش جهانی در تااوش، افاانساتان،    .(9349

ای قفقااز و  نستان، پاكستان، شمال آناتووی، مااور مترك

. ایان گيااه   (9343مظفریاان،  ) هيماويا پاراكنش دارد 

خنثای و  ، در خاک حااوی تركيباا  اسايدی    خوبی به

تواناد در ناواحی    همچناين مای   و كند می رشد قليایی

 رشاد كناد و نيازمناد خااک     ساایه  یا بدون سایهنيمه

. در ایااران از (Chittendon, 1956) اساات مرطااوب

متار از   9933های ساحلی دریای خزر تا ارتفاع  قسمت

و  شود آستارا تا راميان گرگان دیده می و ازسطح دریا 

د، در جواماع  یابا  چون با باذر باه ساهووت تکثيار مای     

 .  شود جنگلی شمال ظاهر می

 ۀماساور  ۀچوب خرمندی سخت است و برای تهيا 

ن اسات و چنانچاه از رطوبات و باارا     مطلاوب نساجی 

هااا و منااازل  محفااوم مانااد، باارای پوشااش ساااختمان

 هاال  ۀشمال نيز برای تهيشود. در  روستایی مصرف می

های زیر شيروانی مصارف   )سرچوب ساختمان( یا تخته

 رود كاار مای  دوشااب باه   ۀآن برای تهي ۀوشود و مي می

در تركيااه در طااب  گونااه ایاان ۀميااو. (9349)ثااابتی، 

  شااود ماای اسااتفاده یبوساات درمااان باارای ساانتی

(Baytop, 1984) .و بارای   اسات بر خرمندی تب ۀميو

 كشاور  درآن  ۀدانا . شاود  استفاده میافزایش ترشحا  

  كاااااربرد دارد بخااااش،عنااااوان آرا بااااه، چااااين

(Nabavi et al, 2009) ایاان درخاات در تركيااه در .

 خرماوو مادری برای ۀعنوان پایشرقی آناتووی، بهشمال

  ;Ercisl and Akbulut, 2009) شااودماایاسااتفاده 

Onur and Onur, 1995).  در طاب سانتی   خرمنادی ،

ضاد   كنناده، ، ضادعفونی سارفه ضد بخش،آرا عنوان به

رود كااار ماایبااهملااين،  و قاااب ، تومااورضااد دیاباات، 

(Ebrahimzadeh et al., 2008; Simmons, 1972; 

Chopra, 1986 ) اساهال  بارای درماان   نيز آن ۀميوو ،

 شااود اسااتفاده ماای فشااار خااون باااا خشاام وساارفه 

(Bown, 1995) در خصوصشده با توجه به موارد ذكر 

آن،  ۀی مياو د دارویا ژه كااربر ویا باه  ميت این گوناه، اه

هااا و و شناسااایی پایااه تنااوع آن  بااارۀدر تحقيااق

 یابد.آن اهميت می های برتر  جمعيت

بهتار اكوسيساتم    حفاظات  و مادیریت  كلیطوربه

 و درون جنگل نيازمند آگااهی از تناوع ينتيکای باين    

. در واقااع تنااوع (Epperson, 1992) سااتها جمعيات 

هاا و نياز تركياب ایان تناوع،      جود در گونهينتيکی مو

  كناااد هاااا را تعياااين مااای   یاااداری اكوسيساااتم پا

(1991 Ziehe and Muller Stark,)  و انتخااااب

رای دارناد، با   هایی كه تناوع زیاادی    ها یا توده  معيتج

 .( (Greet et al., 1998اسات حفاظت ينتيکی مناسب 

تناوع ينتيکای    ۀهای مطاوعا  روشترین یکی از قدیمی

ویاژه  سااس صافا  مورفوواويی باه    اها، مطاوعه بر ونهگ

در ایان   .(Aas et al., 1994) برگ و ميوه استصفا  

 گونااااه سااااه یمورفووااااويیک تنااااوعزمينااااه، 

Pistacia terebintus Desf،P.atlantica L   وP. 

eurycarpa Yalt و برگ صفا  از استفاده با تركيه در 

 ایان  نتاای  (. Kafkas et al., 2002) شد مطاوعه ميوه

 ۀگونا  در مياوه  و بارگ ۀ اناداز  كاه  داد نشاان  تحقياق 

P.atlantica Desf  گونه تما  در و بود متفاو،بين ها 

 بارگ  ابعااد  همچناين  و برگچاه  طاول  باا  مياوه  وزن

در بررسای   .اردد وجاود  داریینمع و مثبت همبستگی

با ارزیاابی  ( Sorbus torminalis) تنوع ينتيکی بارانم

در ساطح پاایين   تناوع   مقادار ميوه،  رفووويی برگ ومو

زرافشاار و  . (9344 و همکااران، )اسپهبدی  شدزارش گ

در بررسااای تناااوع خصوصااايا   ( 9344) همکااااران
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جاز  هكه، بند برد پی مورفووويیکی برگ و ميوه داغداغان

صفا  طول دمبرگ، عر  منقارک، تعداد دنداناه، وزن  

شاده  بررسای ميوه و طول دمگال، از نظار ساایر ماوارد     

در  شاود.  هاا دیاده مای    داری بين جمعيات  تفاو  معنی

 هاای تاوده  مورفوواويیکی  تنوع بررسی بهتحقيقی دیگر 

 درخات  16 و خته شدپردا گلستان استان بومی گردوی

 مختلا   جنگلی مناطق و ارتفاعا  در گردو ۀتود پن ز ا

 ارتفاع با گردو كمی صفا  برخی بين ارتباط و شناسایی

 هابررسی این نتای  طوركلیبه .شد ارزیابی ریاد سطح از

 تنوع گلستان استان بومی گردوی های توده كه داد نشان

نياا و   احتشاا  ) دارناد  مورفووويیکی صفا  نظر از زیادی

  ۀگوناا از نمونااه 44 همچنااين .(9347همکاااران، 

Prunus tomentosa جارافياایی  مختل  ۀمنطق 93 از 

 ارزیاابی  کیمورفوواويی  صافا   از اساتفاده  با چينكشور 

 در مورفووويیکی نیوگوناگ كه شد مشاهده و شد ينتيکی

 صافا   در تاييرا  بيشترین و بوده زیاد ها جمعيت بين

  اساات بااوده باارگ عاار  و ميااوه قطاار ميااوه، وزن

(Zhang et al., 2008). در  نيز (9313) و همکاران بينا

كناار باا اساتفاده از صافا       گيااه  ينتيکای  بررسی تنوع

 ،آماده  دست هب نتای  طبقكه  نداشاره كرد کیمورفووويی

 بررسی مورد های تيپوين در شدهگيریاندازه صفا  ۀهم

 .است صفا  در زیاد تنوع ۀدهندنشان كه بود دارینمع

مورفووااويیکی بلااوط ایراناای   ۀمنظااور مطاوعاا بااه

(Quercus brantii) درخاات از دو جهاات   33، بااذر

تاا   733عی )ارتفاا  ۀشماوی و جناوبی و از چهاار طبقا   

متر  2233تا  9733متر،  9733تا  9233متر،  9233

های استان كهگيلویه متر( از جنگل 2733تا  2233و 

مياااانگين  ۀآوری شاااد. مقایساااو بویراحماااد جماااع

پارامترهای مورفووويیم بذور درختاان نشاان داد كاه    

ضرب طول در پهنای باذر  وزن بذر، طول بذر و حاصل

وواای درختااان  ،یاباادماایبااا افاازایش ارتفاااع، كاااهش 

با یکدیگر نداشتند  یدار ارتفاعا  مختل  تفاو  معنی

تأثير ارتفاع از ساطح   رسد این صفا  تحتنظر میو به

در  (.9347و همکاااران، ذواوفقاااری ) يسااتنددریااا ن

تنااوع مورفووااويیکی باارگ، ميااوه و  دیگااری پااژوهش

( 9341ممارز، توساط آخونادنژاد و همکااران )     ۀبراكت

نتای  این تحقيق نشان داد كاه در صافا     .دش بررسی

ممارز   ۀمورفووويیم برگ، دانه و براكته و شاتون گونا 

منظاور تفکيام   تنوع درون جمعيتی وجاود دارد و باه  

دويال  ممرز، صافا  طاول بارگ و وزن داناه باه      ۀگون

ان صافا   وعنا ثيرپذیری كمتر از شرایط محيطی باه تأ

نظاری و  علياون   .معرفی شادند متمایزكننده، مناسب 

 منظور بررسای تناوع ينتيکای   به نيز (9319همکاران )

Prunus incana Pall.، صافت مورفوواويیکی را    نوزده

در پاان  جمعياات طبيعاای ایاان گونااه بررساای و      

را  هاا پایاه های شامل بلندترین و كوتااهترین   جمعيت

 .  كردندشناسایی 

پاراكنش، از   ۀی و اقليمای در دامنا  یتنوع جارافياا 

های مورفوواويیکی و   در ایجاد تفاو  مهمجمله عوامل 

شمار های مختل  به در رویشگاهينتيکی ميان درختان 

تنوع ينتيکای   در زمينۀمطاوعه  نبودبا توجه به  .آید می

خرمندی در شمال كشور، ایان تحقياق در نظار     ۀگون

تنوع ، سی برخی از صفا  مورفووويیم ميوهدارد با برر

هاای   و درون جمعيت این گونه را در بينمورفووويیکی 

همچناين، بررسای ارتبااط    مختل  آن بررسای كناد.   

ح دریاا و  ویژه ارتفااع از ساط  ی بهیهای جارافيا ویژگی

مياوه و   هاای مورفوواويیکی   عر  جارافيایی با ویژگی

هااا از نظار تووياد مياوه در هاار     انتخااب بهتارین پایاه   

 .استنيز از جمله اهداف این تحقيق  جمعيت

 

 ها مواد و روش

ساه رویشاگاه درخات     ایان تحقياق،   اجارای ای بر

خرمندی در طول یام ترانساکت ارتفااعی در بخاش     

، 333بندپی شرقی شهرستان بابل، در حدود ارتفااعی  

متر از سطح دریا، و دو رویشگاه در طاول   733و  133

شهرسااتان  ۀكالتااتفاااعی در شصااتیاام ترانسااکت ار

نياا(، در    بهارا  دكتار  جنگلداری طرح 9 )سری گرگان

متاار از سااطح دریااا   133و  333ده ارتفاااعی ومحااد

    .(9)جدول  انتخاب شد
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 شدهبررسیهای  مشخصا  جارافيایی رویشگاه -9دول ج

 رویشگاه استان
ارتفاع از 

 دریا سطح
 جارافياییطول 
(UTM) 

 عر  جارافيایی
(UTM) 

 های همراه گونه

 مازندران
 مازندران
 مازندران
 گلستان
 گلستان

 (A) لبندپی شرقی باب

 (B) بابلبندپی شرقی 

 (C) بندپی شرقی بابل

 (Dشصتکالته )

 (Eشصتکالته )

 متر 333

 متر 133

 متر 733

 متر333

 متر 133

 شرقی 12̊  34́

 شرقی 12̊  34́

 شرقی 12̊  31́

 شرقی 14̊  24́

 شرقی 14̊  22́

 شماوی 36̊ 97 ́

 شماوی 36̊ 94 ́

 شماوی 36̊ 93 ́ 

 شماوی 36̊ 46 ́

 شماوی 36̊  41́

 ممرز، انجيلی

 توسکا انجيلی، ممرز،

 کاتوس انجيلی، ممرز،

 ممرز، انجيلی

 ممرز، انجيلی

 

 ایاه پ 93سای  برر ماورد  هاای جمعيت از هریم در

( 9347)كفااش و همکااران،    تصاادفی  طاور كاامالً   باه 

 درخات  هاای ویژگای  برخی گيریاندازه وشد   انتخاب

رخت مانند قطر، ارتفاع كل و موقعيت جارافيایی هر د

هاای  حاذف قرابات   منظاور باه گرفات.   انجا  محل در

درختان ماادری   ۀينتيکی ناشی از تکثير رویشی، فاصل

  متااار منظاااور شاااد  933 كااامدساااتاز یکااادیگر 

(Ginwal et al., 2005).   از هاار درخاات و در هاار

آوری شاد.   جماع  ،چند ميوه در اواساط مهار  اه رویشگ

یاام از  باارای هاار طااور تصااادفیهااا بااه سااپس ميااوه

در  .شادند تحقياق جادا و بررسای     ۀگانا  رارهای سهتک

اسااپهبدی و ) شاادصاافا  زیاار بررساای  ۀ،ميااو مااورد

 :(9344همکاران، 

 طول -2)بر حسب گر (  تازه ۀرسيد ۀوزن ميو -9

)بار حساب    عر  مياوه  -3 متر()بر حسب ميلی وهمي

 ۀوزن دانا  -1تعاداد داناه در هار مياوه      -4متر( ميلی

 گر (بر حسب ) موجود در هر ميوه

هاا از نظار كلياه     برای بررسی تفاو  بين جمعيات 

 هاا دادهصفا  مورد بررسی، پس از آزمون نرمال بودن 

هاا انجاا     واریاانس تحليال  و، تجزیهو همگنی واریانس

 .بود 9 ۀصور  رابطبهكه مدل آماری آن  گرفت

 Yik= µ+ƞk+αi(k)+εik 9 ۀرابط

اثار   αi(k)أ، اثار مباد   ƞkميانگين كال،   µكه در آن 

 خطای كل است. εikشده در مبدأ و ينوتيپ آشيانه

 طاور جداگاناه  اطالعا  هار جمعيات باه    ،در ادامه

تحليل شد كه مدل آماری آن باه صاور  زیار    وتجزیه

 :بود

 Yi= µ + αi + εi 2 ۀرابط

 εiو  اثاار ينوتيااپ αi ميااانگين كاال، µكااه در آن 

 .خطای كل است

هااا  سااپس از طریااق آزمااون دانکاان، ميااانگين   

بندی شد. تجزیه و تحليل اطالعا  با اساتفاده از   گروه

 شد. انجا   SASافزارنر 

 

 نتایج

 هاتحلیل بین جمعیتونتایج تجزیه

اخاتالف باين   ، یاانس وار تحليلوتجزیهطبق نتای  

 9در سطح  بررسید صفا  مور همۀاز نظر  ها جمعيت

 (.2جدول ) ددار بو درصد معنی

 Aهااا نشااان داد كااه جمعياات   مقایسااۀ ميااانگين

متاار بناادپی شاارقی باباال( در  333)جمعياات ارتفاااع 

ها، از نظر هماۀ صافا  ماورد     مقایسه با سایر جمعيت

نظار   بررسی، دارای بيشترین ساطح مياانگين باود. از   

صاافا  وزن ميااوه، عاار  و طااول ميااوه و وزن بااذر، 

متار بنادپی شارقی     133)جمعيت ارتفااع   Bجمعيت 

 Eهای بابل( كمترین مقدار ميانگين را داشت. جمعيت

 Dكالتاۀ گرگاان( و   متر شصات  133)جمعيت ارتفاع 

كالتااۀ گرگااان( متاار شصاات 333)جمعياات ارتفاااع 

تارین   ایيندارای پا  43/4و  17/4ترتيب با مياانگين   به

 (.3مقدار ميانگين تعداد بذر بودند )جدول 
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 ها جمعيت ميوه بين بررسیمورد واریانس صفا   ۀتجزی ميانگين مربعا  حاصل از -2 جدول

 خطا )جمعيت( ينوتيپ جمعيت  صفا 

 37/3 11/3 46/3 ميانگين مربعا  وزن ميوه

 F 72/11 32/94 - 

 P 3339/3 3339/3 - 

 49/3 14/2 47/26 مربعا  ميانگين عر  ميوه

 F 11/61 22/7 - 

 P 3339/3 3339/3 - 

31/32 ميانگين مربعا  طول ميوه   26/3 34/3 

 F 17/14  14/1 - 

 P 3339/3  3339/3 - 

 39/3 36/3 29/3 ميانگين مربعا  وزن بذر 

 F 37/23 16/1 - 

 P 3339/3 3339/3 - 

 19/3 26/2 92/93 ميانگين مربعا  تعداد بذر

 F 79/91 43/4 - 

 P 3339/3 3339/3 - 

 

 دانکن آزمونها براساس  جمعيتبندی ميانگين گروه –3 جدول

  صفا 

 ها جمعيت

   

 وزن ميوه 
 )گر (

 عر  ميوه
 متر()ميلی

 طول ميوه
 متر()ميلی

 وزن بذر
 )گر (

 تعداد بذر

 )تعداد(

A جمعيت 
11/2 ميانگين  

a 67/4  a 17/1  a 41/3  a 23/6  
a 

37/3 اشتباه معيار  94/3  93/3  32/3  93/3  

B جمعيت 
34/2 ميانگين  

e 31/6  
d 31/1  c 62/3  

c 
 73/1  

b 

31/3 اشتباه معيار  94/3  22/3  33/3  94/3  

C جمعيت 
34/2 ميانگين  

c 13/7  
b 63/4  b 61/3  

b 43/1  b 

93/3 اشتباه معيار  97/3  94/3  32/3  91/3  

D جمعيت 
24/2 ميانگين  d 37/7  

c 67/4  
b  79/3  

b 43/4  c  

92/3 اشتباه معيار  24/3  23/3  34/3  24/3  

E جمعيت 
64/2 ميانگين  b 19/7  

b 61/4  
b 72/3  

b 17/4  
c 

91/3 اشتباه معيار  29/3  26/3  33/3  29/3  

 است. درصد 1بين جمعيت ها در سطح  دار و  معنیتفا ۀدهند، نشان*حروف انگليسی كوچم مختل 

 

 هادرون جمعیت لیلتحونتایج تجزیه

 A واریااانس در جمعياات  تحلياالوتجزیااه نتااای 
نشاان   متر بندپی شارقی بابال(   333)جمعيت ارتفاع 

از نظار   ا در این جمعيات ه  اختالف بين ينوتيپكه  داد
درصاد   9و عار  مياوه در ساطح     طاول  صفا  وزن،

اخاتالف  ووی از نظار وزن و تعاداد باذر     ،بوددار  معنی

، باين  هاا نياز  ساایر جمعيات  در  .شاتند ندا داری معنی
از نظار كلياه صافا  ماورد بررسای مياوه،        ها ينوتيپ

 شااتدرصااد وجااود دا 9دار در سااطح  اخااتالف معناای
 (.4)جدول 
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 جمعيتپن  ميوه در  بررسیواریانس صفا  مورد  ۀحاصل از تجزیاثر ينوتيپ ميانگين مربعا   -4 جدول

 Eجمعيت  Dجمعيت  Cجمعيت  B جمعيت Aجمعيت   صفا 

 16/9 26/9 74/3 64/3 32/3 ميانگين مربعا  وزن ميوه

 F 33/3 44/99 92/93 96/27 11/27 

 P 3926/3 3339/3 3339/3 3339/3 3339/3 

 77/3 13/4 44/9 49/2 96/2 ميانگين مربعا  عر  ميوه

 F 44/1 33/6 17/3 71/7 16/97 

 P 3334/3 3333/3 3341/3 3339/3 3339/3 

 96/6 96/3 44/2 69/3 11/3 نگين مربعا ميا طول ميوه

 F 34/3 16/4 44/6 11/4 64/22 

 P 3944/3 3339/3 3332/3 3339/3 3339/3 

 34/3 31/3 33/3 31/3 33/3 ميانگين مربعا  وزن بذر

 F 76/9 73/4 31/3 49/1 17/96 

 P 9436/3 3339/3 3996/3 3331/3 3339/3 

 22/3 14/3 31/9 33/2 46/3  ميانگين مربعا  تعداد بذر

 F 46/3 31/6 99/3 73/4 31/4 

 P 1724/3 3333/3 3961/3 3394/3 3339/3 

 

، Aها نشاان داد كاه در جمعيات     ميانگين ۀمقایس

بيشترین مقدار ميانگين از نظار صافت وزن مياوه، در    

كه كمتارین  درحاوی ۀشود دیده می 6و  1های  ينوتيپ

. از نظار عار    بود 1و  9های  مقدار مربوط به ينوتيپ

بيشاترین مقادار مياانگين و     6و  1های  ميوه، ينوتيپ

. بودناادكمتاارین مقاادار را دارا  93و  4هااای  ينوتيااپ

غيار از  ها، به ينوتيپ  ۀميانگين صفت طول ميوه در هم

از  1. ينوتياپ  شات در بااترین سطح قرار دا 7ينوتيپ 

 4نظر وزن بذر، بيشاترین مقادار مياانگين و ينوتياپ     

هاا از  ينوتياپ  ۀ. ميانگين كليا شتمترین مقدار را داك

. در نتيجه، شتندداری ندا نظر تعداد بذر، اختالف معنی

و  هاا ترین ينوتيپبهترین و مناسب 6و  1 هایينوتيپ

 باارای هاااتاارین ينوتيااپ ، ضااعي 4و  7هااای  ينوتيااپ

بررسااای  منظاااورباااهآوری مياااوه  انتخااااب و جماااع

  ناااداو خاااوراكی ويیکی و اساااتفاده دارویااایمورفووااا

 (.1)جدول 

در  2نيز، از نظر وزن ميوه، ينوتياپ   Bدر جمعيت 

هااا دارای بيشااترین مقاادار  مقایسااه بااا سااایر ينوتيااپ

دارای كمتاارین مقاادار بااود.  93ميااانگين و ينوتيااپ 

از نظر مقدار ميانگين عر  و طول  2و  9های  ينوتيپ

و  1های  ميوه، در بااترین سطح قرار داشتند و ينوتيپ

تاارین سااطح بودنااد. بيشااترین مقاادار  در پااایين 93

و كمترین مقدار  7ميانگين وزن بذر مربوط به ينوتيپ 

 6های  بود. همچنين ينوتيپ 93نيز مربوط به ينوتيپ 

از نظر تعداد باذر در هار مياوه بيشاترین مقادار و       7و

كمترین مقدار ميانگين را در مقایساه   93و  3ينوتيپ 

ایان نتاای    شاتند. باا توجاه باه     هاا دا  با سایر ينوتياپ 

هاای موجاود در    بارد كاه از باين ينوتياپ     توان پی می

، از نظاار تمااامی صاافا  مااورد بررساای،   Bجمعياات 

 1و  93هااای  بهتاارین و ينوتيااپ 6و  2هااای  ينوتيااپ

هاای مياوه    منظور انتخااب نموناه  ترین مورد به ضعي 

برای رسيدن به اهداف مورد نظر در این تحقيق اسات  

 .(6)جدول 
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 دانکن آزمونبراساس  Aبندی ميانگين جمعيت  گروه -1 جدول

 ها ينوتيپ
 وزن ميوه 

 )گر (

 عر  ميوه
 متر()ميلی

 طول ميوه
 متر()ميلی

 وزن بذر
 )گر (

 تعداد بذر

 )تعداد(

cd 14/2 13/4 ميانگين 9  bc 27/93 a 76/3 ab 33/6  a 

33/3 97/3 اشتباه معيار   24/3  36/3  33/3  

94/3 ميانگين 2  ab 47/4  bc 33/93 a 12/3  ab 33/6  a 

93/3 اشتباه معيار   47/3  23/3  36/3  33/3  

32/3    ميانگين 3  abcd 37/1  ab 47/1  a 77/3  ab 67/1  a 

31/3 اشتباه معيار   24/3  47/3  34/3  33/3  

19/2   ميانگين 4  bcd 47/7  c 47/1  a 64/3  c 67/1  a 

96/3 اشتباه معيار   43/3  27/3  33/3  33/3  

14/3 ميانگين 1  a 73/1  a 27/93  a 33/9  a 33/6  a 

34/3 اشتباه معيار   11/3  27/3  93/3  14/3  

21/3 ميانگين 6  ab 93/93  a 47/93  a 43/3  ab 67/6  a 

93/3 اشتباه معيار   93/3  37/3  33/3  33/3  

41/2 ميانگين 7  d 93/4 bc 13/4  b 47/3  ab 33/6  a 

91/3 اشتباه معيار   94/3  94/3  36/3  33/3  

97/3   ميانگين 4  abc 23/1 ab 13/93  a 12/3  ab 67/6  a 

27/3 اشتباه معيار   46/3  21/3  93/3  44/3  

73/2 ميانگين 1  bcd 23/4 bc 47/1  a 43/3  ab 67/6  a 

93/3 اشتباه معيار   23/3  43/3  34/3  33/3  

11/2    ميانگين 93  abcd 43/7  c 37/93  a 19/3  ab 33/6  a 

ه معياراشتبا   34/3  43/3  11/3  39/3  33/3  

 است. درصد 9ها در سطح  درون جمعيتدار    معنیتفاو ۀدهند، نشانمختل  كوچم*حروف انگليسی 

 

 دانکن آزمونبراساس  Bندی ميانگين جمعيت ب  گروه -6جدول 

 ينوتيپ
 وزن ميوه 

 )گر (

 عر  ميوه
متر()ميلی  

 طول ميوه
متر()ميلی  

 وزن بذر
 )گر (

بذر تعداد  

 )تعداد(

31/2 ميانگين 9  bc 7/67 a 47/4  a 61/3  bc 33/1  bc 

23/3 اشتباه معيار   21/3  24/3  34/3  33/3  

41/2 ميانگين 2  a 27/7  ab 43/4  ab 72/3  abc 33/1  bc 

96/3 اشتباه معيار   77/3  73/3  33/3  33/3  

36/2 ميانگين 3  cde 43/1  cd 47/6  cde 63/3  cde 33/1  c 

عياراشتباه م   36/3  43/3  24/3  34/3  33/3  

13/9 ميانگين 4  de 33/6  bc 37/4  ab 69/3  bcd 33/6  ab 

92/3 اشتباه معيار   33/3  37/3  34/3  33/3  

49/9 ميانگين 1  e 37/1  d 47/1  ef 41/3  def 33/1  bc 

22/3 اشتباه معيار   47/3  73/3  36/3  33/3  

27/2 ميانگين 6  bcd 43/6  bc 73/7  abc 76/3  ab 33/7  a 

31/3 اشتباه معيار   99/3  37/3  31/3  33/3  

16/2 ميانگين 7  ab 23/6  bcd 27/7  bcd 44/3  a 33/7  a 

34/3 اشتباه معيار   23/3  93/3  32/3  33/3  

67/9 ميانگين 4  e 47/1  cd 33/6  def 47/3  ef 33/1  bc 

31/3 اشتباه معيار   37/3  93/3  32/3  33/3  

32/2 ميانگين 1  cde 63/1  cd 47/1  ef 62/3  bcd 33/1  bc 

31/3 اشتباه معيار   99/3  37/3  34/3  33/3  

26/9 ميانگين 93  f 37/1  d 63/1  f 42/3  f 67/4  c 

94/3 اشتباه معيار   94/3  23/3  37/3  67/3  

 است. درصد 9ها در سطح  دار درون جمعيت تفاو  معنی ۀ، نشان دهند*حروف انگليسی كوچم  مختل 
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از ، Cهاای جمعيات    دی مياانگين بنا  براساس گروه

دارای  93و  1، 4، 3های  نظر صفت وزن ميوه، ينوتيپ

كمتارین   9بيشترین مقدار ميانگين بودناد و ينوتياپ   

مقاادار داشاات. عاار  ميااوه و طااول ميااوه نيااز در    

دارای بيشااترین مقاادار   93و  1، 4، 3هااای  ينوتيااپ

ترتياب  ميانگين بود. كمترین مقدار این صفا  نياز باه  

)از نظاار عاار  ميااوه( و   1و  4، 2هااای  نوتيااپدر ي

)از نظار طاول مياوه( دیاده شاد.       1و  4هاای   ينوتيپ

از نظار وزن باذر بيشاترین     93و  4، 3، 2های  ينوتيپ

دارای كمتارین   1مقدار ميانگين را داشتند و ينوتياپ  

هاای ماورد بررسای از نظار      مقدار بود. تمامی ينوتياپ 

رین مقدار مياانگين  تعداد بذر در هر ميوه، دارای بيشت

بهترین ماوارد و   93و 4، 3های  بودند. بنابراین ينوتيپ

ترین ماوارد از نظار انتخااب     ضعي  9و  1های  ينوتيپ

ميوه برای هدف ماورد نظار در ایان تحقياق شاناخته      

 (.7شدند )جدول 

 براساس روش دانکن Cبندی ميانگين جمعيت  گروه –7 جدول

 وزن ميوه   ينوتيپ
 ) گر (

يوهعر  م  
متر()ميلی  

 طول ميوه
متر()ميلی  

 وزن بذر
 ) گر (

 تعداد بذر

 )تعداد(

61/9 ميانگين 9  d 43/6  c 37/4  cde 14/3  cd 33/6  a 

94/3 اشتباه معيار   42/3  11/3  34/3  33/3  

27/2 ميانگين 2  bc 13/6  bc 13/7  de 72/3  abc 33/6  a 

92/3 اشتباه معيار   47/3  93/3  33/3  33/3  

ينميانگ 3  47/2  a 33/4  a 93/93  a 74/3  ab 67/6  ab 

92/3 اشتباه معيار   44/3  21/3  32/3  33/3  

34/3 ميانگين 4  a 13/7  ab 47/1  ab 71/3  ab 33/6  a 

94/3 اشتباه معيار   24/3  21/3  34/3  14/3  

92/3 ميانگين 1  a 63/4  a 37/1  abc 63/3  bcd 67/4  b 

34/3 اشتباه معيار   31/3  11/3  37/3  33/3  

99/2 ميانگين 6  cd 47/7  abc 13/7  de 67/3  bcd 67/1  ab 

97/3 اشتباه معيار   47/3  94/3  36/3  33/3  

92/2 ميانگين 7  cd 67/7  abc 33/1  cd 64/3  bcd 33/6  a 

93/3 اشتباه معيار   64/3  33/3  34/3  14/3  

43/9 ميانگين 4  cd 73/6  bc 47/7  e 64/3  bcd 33/6  a 

31/3 اشتباه معيار   93/3  37/3  31/3  33/3  

23/2 ميانگين 1  bc 43/6  bc 43/7  e 13/3  d 67/4  b 

99/3 اشتباه معيار   99/3  23/3  34/3  33/3  

61/2 ميانگين 93  ab 43/4  a 47/1  ab 47/3  a 67/6  a 

93/3 اشتباه معيار   33/3  47/3  34/3  33/3  

 است. درصد 9ها در سطح  ون جمعيتدر دار تفاو  معنی ۀدهند، نشان*حروف انگليسی كوچم  مختل 

 

نشاان   Dجمعيت ميانگين  ۀنتای  حاصل از مقایس

 93و  1 ،4هااای  ينوتيااپ ازنظاار وزن ميااوه، كااه داد

دارای  2و ينوتياپ  را داشتند بيشترین مقدار ميانگين 

و  1 ،4هاای   . عر  ميوه در ينوتيپبودكمترین مقدار 

ی دارا 4و ينوتيااپ  شااتمقاادار را دا بيشااترین 93

انگين از نظار  . بيشاترین مقادار ميا   بودمقدار  كمترین

و كمتارین آن    6و  1، 4، 3های  طول ميوه در ينوتيپ

. مياانگين وزن باذر   دیده شد 1و  4، 7های  در ينوتيپ

بيشااترین مقاادار و در  93و  1، 1، 4هااای  در ينوتيااپ

در  .باااودكمتااارین مقااادار  4و  6، 2هاااای  ينوتياااپ

گين و بيشترین ميانر، اد بذتعد 93و  1، 4های  ينوتيپ

 .شااترا دا كمتاارین ميااانگين 6و  2هااای  در ينوتيااپ

باارای ، Dدر جمعياات  هااا، بهتاارین ينوتيااپبنااابراین

، و 1و  4هااای  نوتيااپآوری ميااوه، ي انتخاااب و جمااع

 ندمعرفی شدموارد ترین ضعي نيز  7و  4های  ينوتيپ

 (.4)جدول 
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عيات  شده در جمهای انتخاب از بين تمامی ينوتيپ

E از نظر وزن مياوه، بيشاترین    1و  4های  نيز، ينوتيپ

كمترین مقادار   4و  6، 2های  مقدار ميانگين و ينوتيپ

را داشااتند. از نظاار عاار  ميااوه، بيشااترین ميااانگين 

 6و  2هاای   و ينوتياپ  1و  4، 9های  مربوط به ينوتيپ

 4هاای   دارای حداقل ميانگين بودند. همچنين ينوتيپ

انگين را از نظر طاول مياوه داشاتند،    ، بيشترین مي1و 

های  كه كمترین مقدار این ميانگين در ينوتيپدرحاوی

 1و  9هاای   دیده شد. وزن بذر نياز در ينوتياپ   6و  2

 4، 7، 6، 4، 3، 2هاای   بيشترین ميانگين و در ينوتيپ

كمتاارین ميااانگين را داشاات. بيشااترین مقاادار   93و 

دیاده   1و  4های  ميانگين ار نظر تعداد بذر، در ينوتيپ

، ميانگين كمترین مقادار  4كه در ينوتيپ حاوی شد، در

 بندی مياانگين  با توجه به گروه 1و  4های  بود. ينوتيپ

 6و  2هااای  ، بهتاارین ينوتيااپ و ينوتيااپEجمعياات 

 (.1ترین بودند )جدول  ضعي 

 

 بحث

اسااااتفاده از خصوصاااايا  مورفووااااويیکی، از    

بارآورد تناوع   بنادی و   هاای طبقاه   تارین روش  قدیمی

شود و همچنان كاربرد وسيعی در  گياهان محسوب می

؛ 9344گونه مطاوعا  دارد )اسپهبدی و همکااران،   این

(. پاراكنش یام گوناه در منااطق     9344كياا،   رستمی

مختل  جارافيایی و ارتفااعی، سابب ایجااد تناوع در     

 شاود  خصوصيا  مورفووويیام و فيزیووويیام آن مای   

(Jones and Wilkins, 1971). عوامال   تاأثير  دويال به

و  مورفووويیام  اختالف وجود جوامع، روی بر محيطی

  شااودمشاااهده ماای هاااگونااه اغلااب در فنووويیاام

(Barnes and Han, 1993) نتای  تحقيق حاضر نشان .

داری از نظار   ها تفاو  معنی داد كه، بين كليه جمعيت

صفا  مورد بررسی ميوه وجود دارد. از نظار ارتفااع از   

دریااا، در منطقااه بنادپی شاارقی باباال، از بااين   ساطح 

های مورد بررسای در ساه محادودۀ ارتفااعی،      جمعيت

-متر از سطح دریاا( مناساب   333)ارتفاع  Aجمعيت 

ترین ماورد از نظار صافا  ماورد بررسای مياوه باود.        

، et al.  Saenz- Romero(2006)براساس مطاوعاا   

تر  دويل این امر ممکن است وجود فصل رویش طوانی

تار باشاد. از    تر و شرایط محيطی مساعددر مناطق گر 

های مورد بررسی  نظر طول جارافيایی، از بين جمعيت

 متر از سطح دریا، جمعيت  333در محدودۀ ارتفاعی 

A  متر از سطح دریا بندپی شارقی بابال(    333)ارتفاع

شرایط بهتری داشت. گرگان در طول شرقی قرار دارد، 

كمتری نسبت به بابال برخاوردار   از رطوبت و بارندگی 

تااری دارد. نتااای   هااوایی خشاامو اساات و شاارایط آب

دهد كه شرایط اكوواويیکی   تحقيقا  مختل  نشان می

هاای   دهد و فقط ينوتياپ  تر، تنوع را كاهش می سخت

توانناد بااقی بمانناد كاه      سازگار با شرایط خااص مای  

دهد. در محادودۀ ارتفااعی    درنتيجه تنوع را كاهش می

 133)ارتفااع   Eمتر از سطح دریا نياز جمعيات    133

تار باود.   كالتۀ گرگان( مناسبمتر از سطح دریا شصت

در  Eعلت این امر ممکن است قارار داشاتن جمعيات    

محدودۀ طرح حفاظتی باشد كه به همين دويل كمتار  

اسات.  رویه قرار گرفته  برداری بی تأثير دا  و بهرهتحت 

( در 9344همکااران )  و كياا  براساس مطاوعا  رستمی

بررسی درصاد پاوكی باذر بناه، دويال وجاود تفااو         

هاا، حفااظتی باودن رویشاگاه      دار بين رویشاگاه  معنی

اساات. در تحقيااق تابنااده ساااروی و  كناادریق بااوده 

( در خصوص گونه بلوط بلندمازو نياز  9319همکاران )

اثبااا  شااد كااه رویشااگاه چمسااتان كااه رویشااگاه    

است و در ارتفااع  نه بوده نخورده و تيپيم آن گو دست

كمتری از سطح دریا واقع شاده، از تناوع و مطلوبيات    

هاای ماورد بررسای ایشاان     بيشتری در بين جمعيات 

 است.برخوردار بوده
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 دانکن آزمونبراساس  Dبندی ميانگين جمعيت  گروه –4جدول 

 وزن ميوه  ها ينوتيپ
 ) گر (

 عر  ميوه
 متر()ميلی

 طول ميوه
 متر()ميلی

 ن بذروز
 ) گر (

 تعداد بذر

 )تعداد(

77/9 ميانگين 9  cd  63/6  bc 13/4  cd 17/3 bc 33/4  cd 

91/3 اشتباه معيار   14/3  37/3  37/3  14/3  

17/9 ميانگين 2  d 47/1  bc 33/4  cd  19/3  c  67/3  d  

99/3 اشتباه معيار   27/3  21/3  36/3  33/3  

41/9 ميانگين 3 bcd 37/6  bc 63/7  a  63/3  bc  33/1 bcd 

31/3 اشتباه معيار   24/3  42/3  33/3  33/3  

39/3 ميانگين 4  a 43/4  a 43/93  a  14/3  a  33/6  ab 

34/3 اشتباه معيار   42/3  33/3  33/3  14/3  

24/3 ميانگين 1  a 73/4  a 33/93  ab  13/3  a 33/1  bcd  

97/3 اشتباه معيار   74/3  14/3  92/3  14/3  

21/2 ميانگين 6  b 63/6  bc 43/1  abc 16/3  c  33/3  d 

91/3 اشتباه معيار   31/3  33/3  34/3  33/3  

71/9 ميانگين 7  cd 47/6  bc  33/4  d 66/3  bc  67/4  bcd 

34/3 اشتباه معيار   11/3  33/3  37/3  33/3  

73/9 ميانگين 4  cd 67/1  c  13/7  d 11/3  c 33/4  cd 

94/3 اشتباه معيار   33/3  93/3  37/3  14/3  

نميانگي 1  11/9  bc 27/7  b  73/7  d  49/3  ab 33/7  a 

92/3 اشتباه معيار   94/3  94/3  31/3  14/3  

91/3 ميانگين 93  a 67/4  a 23/1  bc 13/3  a 67/1  abc 

92/3 اشتباه معيار   44/3  42/3  92/3  44/3  

 .است درصد 9ها در سطح  دار درون جمعيت نیدهنده تفاو  مع، نشان*حروف انگليسی كوچم  مختل 

 

 دانکن آزمونبراساس  Eبندی ميانگين جمعيت گروه –1جدول 

 ينوتيپ
 وزن ميوه 

 ) گر (

 عر  ميوه
متر()ميلی  

 طول ميوه
متر()ميلی  

 وزن بذر
 ) گر (

 تعداد بذر

 )تعداد(

97/3 ميانگين 9     b 27/4  ab  67/1  bc 39/9  a 33/4  cd 

39/3 اشتباه معيار   94/3  24/3  37/3  33/3  

ينميانگ 2  63/9  d 13/1  d 13/6  e 16/3  c 67/1  b 

34/3 اشتباه معيار   27/3  93/3  31/3  67/3  

31/3 ميانگين 3  b 67/7  bc 13/4  c 64/3  c  33/4  cd  

23/3 اشتباه معيار   44/3  44/3  34/3  33/3  

64/3 ميانگين 4  a  47/4  ab 33/93  ab 11/3 c 67/3  d  

99/3 اشتباه معيار   27/3  94/3  33/3  33/3  

72/3 ميانگين 1  a  13/4  a 73/93  a 33/9  a  33/1  bc 

36/3 اشتباه معيار   21/3  43/3  34/3  14/3  

61/9 ميانگين 6  d 73/1  d 67/6  e 63/3  c 33/1  bc 

37/3 اشتباه معيار   37/3  37/3  32/3  33/3  

93/3 ميانگين 7  b  33/4  bc 37/1  c 64/3  c 33/4  cd 

31/3 اشتباه معيار   33/3  43/3  31/3  14/3  

44/9 ميانگين 4  d 27/7  c 13/7  d 62/3  c  33/7  a 

31/3 اشتباه معيار   24/3  44/3  39/3  33/3  

41/2 ميانگين 1  c 37/4  bc 27/1  c 43/3  b 33/6  ab 

93/3 اشتباه معيار   93/3  37/3  33/3  33/3  

31/2 ميانگين 93  bc 23/7  c 43/7  d 66/3  c 33/1  bc 

93/3 اشتباه معيار   33/3  23/3  33/3  33/3  

 است. درصد 9ها در سطح  درون جمعيت دار دهنده تفاو  معنیدر ردی ، نشان *حروف انگليسی كوچم  مختل 
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متار   333جمعيات ارتفااع   )A جمعيات   غيار از به
از نظار وزن  آن  های بين ينوتيپ شرقی بابل( كه بندپی

درون ، نداشات وجاود   داری و تعداد بذر اختالف معنی
ماورد بررسای،    از نظر تمامی صافا  ها،  جمعيت ۀكلي

تناوع   ۀدهناد نشاان  مسائله  این .بود دار اختالف معنی
. اسااتدر صاافا  مااورد بررساای  جمعيتاایدرون زیاااد

؛ 9349ثااابتی، ) اسااتای دوپایااه  خرمناادی گونااه 
افشانی آن  و گرده (9344؛ رضوی، 9343مظفریان، 

 در نتيجااه تنااوع   گياارد. از طریااق باااد صااور  ماای  
هااای دوپایااه از   گونااهدارد.  زیااادیجمعيتاای درون

ای توويااد ميااوه و دانااه  باار زیااادیتی ساايهتروزیگو
 ی در ایاان زمينااها مشااابه هااایپااژوهش .برخوردارنااد

 و همکااران  كياا  رستمی تحقيقصور  گرفته از جمله 

های بنه  جمعيت ميان  در زیاددويل تنوع ، كه (9344)
گوناه  ن یه باودن و خصوصايا  اكوواويیکی ایا    دوپارا 
تناوع   دگياهی كامال دگرگشن باشا  ۀاگر گون .ندستناد

شاود   های گيااهی آن ایجااد مای    بيشتری در جمعيت
هاا  جمعيات  كاردن كه خودگشنی باا محادود   درحاوی

بناابراین در ایان گوناه     ؛شودمنجر به كاهش تنوع می

دويل دوپایه بودن ميزان خودگشنی صفر اسات كاه   به
 ۀنتيجا باشاد.  در آن می بودن تنوع زیادخود دويلی بر 

جانس صانوبر نياز     درباارۀ ( 9343) كالگاری تحقيق 
نشان داد كه دويل اخاتالف ينتيکای زیااد ایان گوناه      

هاا در داخال    امکان حركت ينهایی كه  نسبت به گونه

شان وجود ندارد، دوپایه بودن و افازایش تالقای   جوامع
  جمعيتی و باين جمعيتای و همچناين پراكناده    درون

 هایی گونه همچنينآن است.  ۀور و گردشدن وسيع بذ

 كه گياهان مانند) كنند می پراكنده را خود های ين كه

( دهناد مای  انجا  را عمل اینبذر  و گرده ۀدان توويد با

 داخال  تناوع  باه  نسابت  كمتاری  جمعيتی بين تنوع

اماا در ایان    .(Hamrick et al., 1979) دارند جمعيتی
از نظر تنوع  ،زیاد جمعيتیعالوه بر تنوع درون ،تحقيق

  .مشاهده شد یمناسبوضعيت جمعيتی نيز بين
منظاور انتخااب   به FAO (2001) گزارش براساس

هاای   های گياهی، پرويه ها در جمعيت برخی از ينوتيپ
ها  شود كه موجب كاهش برخی از ين اصالحی اجرا می

های . جمعيتشود و در نتيجه كاهش تنوع ينتيکی می
 تحقيااق تاااكنون تحاات هااي  در ایاان بررساایمااورد 

و اخاااتالف  انااادعملياااا  اصاااالحی قااارار نگرفتاااه
هااای آنهااا  دار بااين ينوتيااپ معناایمورفووااويیکی 

 است. زیاد آنانتنوع ينتيکی  ۀدهند نشان
ده در این تحقيق، پيشانهاد  آمدستهبراساس نتای  ب

منظاور   باه هاا   بهتارین ينوتياپ  انتخااب   بارای شود  می
و  A ،2جمعيات   6و  1های ينوتيپاز  ،ميوه آوری جمع

 Dجمعيات   1و  C ،4جمعيت  1و  B ،3 ،4جمعيت  6

ناابراین  ب .شود استفاده  ،Eجمعيت  1و  4 هایينوتيپو 
 و نياز آوری مياوه  كه بارای جماع  گرفت  توان نتيجه می

مصاارف دارویای، اگار     منظاور باه توويد نهال این گوناه  
شاده در  های معرفای های مادری از ينوتيپعنوان پایه به

 بيشاتر تاوان باه دساتاورد    می شوداین تحقيق استفاده 

 تربا فنوتيپ مناسبهای اميدوار بود و با انتخاب ينوتيپ
 بازده توويد را افزایش داد.  

تاوان گفات كاه ایان گوناه از تناوع        در نهایت می
ين و از نظاار صافا  ميااوه در باا  زیااادیمورفوواويیکی  
 .ها برخوردار است درون جمعيت

 

 منابع

 یاونس  ساتاریان،  علای  نژادساتاری، طاهر ، وناآخوندنژاد، س

. بررساای تنااوع 9341نجااار، باقریااهمحماادباقر و  عصااری

 مورفووااااويیکی باااارگ، ميااااوه و براكتااااه ممااااارز     

(Carpinus betulus L.)   ، در شرایط جارافيایی مختلا

 .73- 64 :(3) 91های علو  گياهی،  پژوهش

وحياد  كورش وحدتی، ، ، مهدی شریفانینيا، عبداهلل احتشا 

پاور   و سميه محسانی  زاده مقد ، سيد جواد موسویعرفانی

 گاردوی  هایتوده مورفووويیکی تنوع بررسی. 9347تکلو، 

هاای تووياد    پاژوهش  ،گلستان استانمناطق مختل   بومی

 . 44-21(: 3) 96، گياهی

طبری، مسعود ميرزایی ندوشن، حسين ، كامبيز اسپهبدی،

. بررسای  9344 ،ی دهقاان شاوركی  یحيا و  نيااكبریمسلم 

 گ و مياوه، تنوع ينتيکی بارانم با ارزیاابی مورفوواويی بار   

 . 17 -44: 72پژوهش و سازندگی، 
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زاده و علای   زرافشار، مهرداد، مسلم اكبرنياا، حاماد یوسا    

ووويیام  . بررسی تنوع در خصوصيا  مورف9344ستاریان، 

در ( .Celtis australis L) برگ و مياوه گوناه داغاداغان   

الح تحقيقااا  ينتياام و اصاامختلاا ، شاارایط جارافيااایی 

 . 44-11(: 9) 97 گياهان مرتعی و جنگلی ایران،

 تنوع . بررسی9313 اوه زمانی و وحيده ناظری،بيحذاطمه، بينا، ف

 با (Ziziphus spina-christi (L.)Wil) كنار گياه ينتيکی

 اصاالح  و مينتي تحقيقا  ،مورفووويیکی صفا  از استفاده

 .244-274(: 2) 91، ایران جنگلی و مرتعی گياهان

هاای   . تناوع ينتيکای جمعيات   9319تابنده ساروی، آفاق، 

( Quercus castanefolia C.A. Mayer) مااازو بلنااد

هااای كاااریوتيپی و آزمااون نتااا ، رساااوه  براساااس ویژگاای

دكتری جنگلداری دانشکده منابع طبيعی و علاو  دریاایی   

 .ص 961 دانشگاه تربيت مدرس نور،

های  ها، درختان و درختچه . جنگل9349، اهللثابتی، حبيب

 .ص 476ایران، انتشارا  دانشگاه یزد، 

یوسافی،   و بایزیاد  شی خانيکیغالمرضا بخ، بو بكفاش، ش

بلاوط   های مورفووويیم بارگ گوناۀ   . بررسی ویژگی9347

هاای   ( در جنگال Quercus infectoria Oliv.) دارماازو 

 ژوهش و ساازندگی در مناابع طبيعای،   پا  استان كردستان،

71 :936-944. 

 و اكوواويیکی  تاييارا   . بررسای 9343 حسان، م كالگری،

 در(.Populus euphratica Oliv)  پااده ينتيکاای

 دانشاکدۀ  دكتاری،  ناماه پایاان  ایاران،  طبيعی های رویشگاه

 ناور،  تربيات مادرس،   دانشگاه منابع طبيعی و علو  دریای

   ص. 941

ایماانی،  اكبار   علای  و فتااحی محماد   یاونس، كياا،   رستمی

از  های بنه با اساتفاده  . بررسی تنوع ينتيکی جمعيت9344

 اصالح و مينتي تحقيقا  صفا  مورفووويیم برگ و ميوه،

 . 214 -244(: 2) 97 ،ایران جنگلی و مرتعی گياهان

. محصوا  فرعی جنگل و مرتع، 9344 ،رضوی، سيد علی

 .ص 376 فرهنگی انتشاراتی گرگان، موسسه

فااززه  ماردی و  محسان  نياا،   ذواوفقاری، رقيه، مسلم اكبری

 . مطاوعااه تنااوع ينتيکاای بلااوط ایراناای     9347قناااتی، 

(Lind Quercus brantii) ارتفااعی   مختلا   جواماع  در

 مووکاووی  نشانگر از استفاده با بویراحمد و كهکيلویه استان

 گياهاان  اصاالح  و ينتيام  تحقيقاا  ، (SSR)ریزمااهواره  

 .949-972(: 2) 96ایران،  جنگلی و یمرتع
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Abstract 

To investigate the variation between and within same populations of Diospyros lotus based on 

fruit morphological characteristics, five populations (A, B, C, D, E) were selected along two 

altitude transects (populations A, B and C with a height of 300, 500 and 700 meters from the 

sea level, respectively in eastern Bandpey forests of Babol and populations D and E with an 

elevation of 300 and 500 meters in Shastklateh, Gorgan). From each site 10 genotypes were 

randomly selected and some fruits of each genotype was collected in mid-October. After 

mixing the fruits, five fruits with three replicates were randomly separated and totally five 

traits measured. The results indicated that the difference between the populations for all traits 

was significant (p≤ 0.01). The mean comparison between populations also showed that in 

general, population A has the highest amount of trait mean. The analysis of variances within 

population also indicated that except population A, in other populations for all studied traits, 

there was significant difference between genotypes. Based on the results of this study, this 

species has high morphological diversity in fruit characteristics among and within studies 

populations and the best genotypes in order to gather fruit, were 5 and 6 from population A, 2 

and 6 from population B, 3, 4 and 5 from population C, 4 and 5 from D and 5 and 4 from 

population E. 
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