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  ) Acer velutinum Boiss(ي افرا پلت ها جمعيت تنوع فنوتيپي بررسي
  در استان مازندران

 
  ۳كامبيز اسپهبدي و ۲* مسعود طبري،۱زاده حامد يوسف

 ، ايران دانشگاه تربيت مدرس، دانشجوي دكتري دانشكده منابع طبيعي۱
۲
  ، ايران دانشگاه تربيت مدرس،دانشيار دانشكده منابع طبيعي 

  ، ايرانكشاورزي و منابع طبيعي استان مازندران  مركز تحقيقات مي هيا ت عل عضو٣
  )٢٠/١٢/٨٦ : تاريخ تصويب،٢٨/١٠/٨٤: تاريخ دريافت(

  

  چكيده

 جمعيت اين گونه از استان ۱۱ نتاج ،ترين صفات مورفولوژيكي گونه پلت  و تعيين مهمها به منظور بررسي تنوع جغرافيايي بين جمعيت

از .  مورد ارزيابي واقع شد)منطقه دودانگه شهرستان ساري(ي كامل تصادفي در نهالستان كوهستاني اوريملك ها قالب طرح بلوكدر ،مازندران

, سطح فتوسنتزي  برگ و شمار نتايج نشان داد كه طول ساقه با. صفت مورفولوژيکي مورد اندازه گيري قرار گرفت۱۵هر نهال توليد شده 

ي ها در تجزيه به مولفه.  داشتنددار معني برگ با سطح فتوسنتزي همبستگي شمارزن ساقه و سطح فتوسنتزي و  و،وزن برگ رويش قطري با

سطح , بيوماس كل، وزن ساقه، قطر نهال , وزن برگ.  را توجيه کردند)صفات(  درصد از كل واريانس متغيرها۸۵ مولفه اول ۴، )PCA(اصلي

 .مهم تر بودندكه در مولفه دوم وزن ريشه و نسبت مساحت برگ به وزن برگ  در حالي. ه اول داشتندترين نقش را در تبيين مولف فتوسنتزي مهم

ي موجود در خوشه اول داراي ها جمعيت.  خوشه متفاوت قرار داد۳ را در ها جمعيت )Wardروش (ايي ه از تجزيه خوشبدست آمدهنتايج 

ي موجود در خوشه دوم داراي ميزان بيوماس كل و سطح فتوسنتزي بيشتر از ها جمعيت. اند هبيشترين ميزان نسبت وزن برگ به بيوماس كل بود

به طور کلي .  کمتر بوده استها در خوشه سوم، طول ساقه، ميزان بيوماس كل و وزن برگ در مقايسه با ساير جمعيت. اند ه بودها ساير جمعيت

لذا به منظور توليد . باشند مي ممتاز ها ي ساير خوشهها وم نسبت به جمعيتي خوشه دها  شده جمعيتبررسیبا توجه به اينکه در اغلب صفات 

 )خوشه دوم( ها  اين جمعيت)محلي( ميي بوها  در صورت ضرورت و بعد از جمعيت)اوريملک سنگده( بررسینهال در نهالستان مورد 

 . ندشوتوانند توصيه  مي
  

 تجزيه و )PCA (ي اصليها ژنتيكي، مورفولوژي، بيوماس،تجزيه به مولفهتنوع  ،)Acer velutinum Boiss ( پلت:هاي كليدي واژه

  ايي هخوش
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 مقدمه
 بهرهوع ژنتيكي هاي مختلفي براي بررسي تن امروزه از روش

مورفولوژي  هاي توان روش از جمله آنها مي. شود  ميگيری
و ) اي هاي ذخيره و پروتئين  ميآنزي(بيوشيميايي  ميوه و برگ،

ي ها ترين روش ميقدي اما يكي از .روشهاي مولكولي را نام برد
بررسي تنوع ژنتيكي كه بر مبناي بررسي صفات مورفولوژي 

به منظور بررسي باشد، که  ميس استوار است، آزمون پروون
ي مختلف يك گونه در ها  از جمعيتهار بذ،تنوع ژنتيكي

يي ها نهال جغرافيايي متفاوت جمع آوري و از آنها های هطقمن
اصالح گران درختان . شود مي شرايط يكسان رويانيده با

جهان   را در اين زمينه درايي ه و گستردهای بررسیجنگلي 
 بررسیتوان به  مياز آن جمله . )١،۲۰۰۲ويو ( اند هشروع کرد

  بههاي مربوط  بررسيراهاز  )١٩٨٨( و همكاران ٢ وايتهای
 ،Betulaاي جنس  گونه  واريانس بين و درون وشكل برگ

 براي )١٩٩٨( ٤ و مکلالن و الدر)١٩٨٢( ٣کينسايد و اچنيدر
هاي   براي گونه)١٩٩٦( ٥ و پرموليAcerهاي جنس  گونه

 و همكاران ٦هريس. اشاره کرد Nothofagusجنس 
 صفات مربوطه برگ، تنوع درون جمعيتي دو راه از )٢٠٠٣(

 را در مركز و جنوب آمريكا ارزيابي Prosopisگونه از جنس 
جداسازی  صفات برگ را حتي به تنهايي براي و, کردند
 ٧فيپس و مونيياما. دانستند كافي Prosopisهاي جنس  گونه

 از )Crataegus) اي جنس وليكه  گونهزمينه در )١٩٨٠(
. ند كردگيری بهرهبندي ژنتيكي  مورفولوژي برگ براي گروه

 Sorbusي ها  در سويس پايه)١٩٩٤ (٨آس و ماير
torminalis و S. aria  بهرهرا به لحاظ تنوع ژنتيكي با 

و مورفولوژيكي مورد بررسي قرار  مياز روشهاي آيزو آنزيگيری 
ي ها  از بررسيبدست آمدهتيپ  ژنو۷دادند و توانستند از 

                                                 
 ‐١ Wu 
 ‐۲ White et al. 
 ‐۳ Schneider &  Kincaid  
 ‐۴ Mclellan   Edler و 
 ‐۵ Premoli  
 ‐۶ Haris  
 ‐۷ Muniyamma  & Phipps  
‐۸ Aas and Maier 

 بررسی باال.  ژنوتيپ متفاوت را جدا نمايند۶مورفولوژيكي 
روشهاي  سپايه نتايج بررسي تنوع ژنتيكي بر همانندی

 گيری بهره .نمايد ميمولكولي و مورفولوژيكي را بيشتر آشكار 
ها   تجزيه به عاملماننداز روشهاي آماري چند متغيره 

)PCA (ييا هو تجزيه خوش )CA( ارتباط بين عملكرد و 
هاي گياهي را امكان  صفات مورفولوژيكي و گروه بندي ژنوتيپ

 ،در بررسي تنوع ژنتيكي مياين روشها اثر مه. نمايد ميپذير 
تكامل گياهان و بررسي اثر چگونگی  تعيين ، والدينگزينش

همچنين براي بدست آوردن . متقابل ژنوتيب و محيط دارند
ها و نيز گروه  فات در تنوع بين ژنوتيپنقش هر يك از ص

بهره تواند مورد  ميي اصلي ها  تجزيه به مولفهها بندي جمعيت
در . )۱۹۹۹ ، ١٠ و بردحال۱۹۹۵ ، ٩كاسلر( قرار گيردگيری

 زيادي متغير شمارزمان  تجزيه چند متغيره به طور هم
 همزمان های هابطورد بررسي قرار گرفته و درباره ر م)صفت(

از آنجا كه اختالف در دامنه تظاهر . شود مي بحث ها متغير
ي مختلف يك گونه ها صفات رويشي و مورفولوژيكي جمعيت

باشد، لذا تجزيه و  ميبه طور عمده ناشي از تنوع ژنتيكي آنها 
تحليل چند متغيره به عنوان ابزاري كارآمد در برآورد تنوع و 

 جداسازی ،مشخص كردن سهم هر صفت از تنوع كل
ي موثر در تنوع ژنتيكي بكار ها  و شناخت مولفهها جمعيت

 و ايي هتجزيه خوش. )۱۹۸۴ ،و همكاران ١١بارمل(رود  مي
ي اصلي از جمله روشهاي مناسب چند ها تجزيه به مولفه

ي اصلي قبل از تجزيه ها تجزيه به مولفه. باشند ميمتغيره 
 )صفات (ها  مفيد است، تا اهميت نسبي نقش متغيرايي هخوش
 در باره چندی های بررسی. )۱۹۹۱ ،١٢جكسون( دشوص مشخ

، همبستگي بين صفات و نيز تجزيه عليت ها تجزيه به مولفه
 ١٤نونز و اسميس : ۲۰۰۱ ، ١٣تدسه و بكله(در گياهان مختلف 

  .انجام گرفته است )۲۰۰۳ ،

                                                 
‐۹  Casler  

 ‐۱۰ Berdhal  
‐۱۱  Barmel et al.  
 ‐۱۲ Jackson  
‐۱۳  Tadesse & Bekele  

‐۱۴  Nunes & Smith  
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با توجه به اهميت تجاري درخت پلت به لحاظ چوب آن و 
ي تخريب يافته ها جنگل و بازسازي گسترشنقش موثر آن در 

شمال ايران متاسفانه اطالعاتي درباره تنوع ژنتيکي موجود 
 در بررسیي آن در کشور وجود ندارد، لذا اين ها بين جمعيت

 صفات رويشي و مورفولوژيکي و با پايه بررسیصدد است تا بر 
 ايي هتجزيه خوش(ي آماري چند متغيره ها روش از گيری بهره

 تنوع جغرافيايي اين گونه را در )ي اصلياه و تجزيه به مولفه
  . نمايدبررسیي مختلف آن در استان مازندران ها بين جمعيت

  

  ها مواد و روش

 های هطق سه ترانسكت ارتفاعي از منبررسیبراي انجام اين 
ي حوزه ها غرب، شرق و مركز استان مازندران واقع در جنگل

 از منطقه هآنگا.  شدندگزينشاداره كل منابع طبيعي ساري 
غرب و مركزي چهار مبداء ارتفاعي و از منطقه شرق سه مبداء 

مشخصات جغرافيايي هر رويشگاه به . دشارتفاعي شناسايي 
  :باشد مي زيرشرح جدول 

   جغرافيايي مبداء بذرهای ويژگی ‐۱ جدول

  رويشگاه  منطقه
  ارتفاع از سطح درياي 

  )متر( مبداء بذر
  طول جغرافيايي  عرض جغرافيايي

  ۳۰º ۳۶  ´´۱۱´ ۳ º ۵۲ ´۵۲´´  ۲۰  پارك نور
  º ۳۶  ´´۲´ ۸º ۵۲ ۲۷ ´۱۸´´  ۷۰۰  جوربند
  º ۳۶  ´´۳۵ ´۳ º ۵۲ ۲۲´ ´۱۲´  ۱۰۰۰  دييز

  غرب

  ۲۲º ۳۶  ´´۴۵´ ۳ º ۵۲´۲۶´´  ۱۲۰۰  شاه نظر
  º ۳۶  ´´۲۱´ ۸ º ۵۳ ۱۵ ´۴۰´´  ٤٠٠  الجيم
  º ۳۶  ´´۱۱´ ۶ º ۵۳ ۹ ´۴۰´´  ١٠٠٠  لمزر
  º ۳۶  ´´۱۵ ´۱۵ º ۵۳ ۳´ ´۳۶´  ١٦٠٠  سنگده

  مركزي

  º ۳۶  ´´۳۵´ ۲۰ º ۵۳ ۷´ ۲۶´´  ٢٢٠٠  اشک
  º ۳۶  ´´۲۰´ ۳۶ º ۵۳ ۱۱´ ۱۷´´   ۴۰۰  ۱پاسند
  شرق  º ۳۶  ´´۳۲´ ۳۶ º ۵۳ ۱۱´ ۲۷´´   ۸۰۰  ۲پاسند
  º ۳۶  ´´۳۳´ ۳۶ º ۵۳ ۱۱´ ۴۷´´   ۱۲۰۰  ۳پاسند

  
 پايه با ويژگيهاي ۱۰ ذكر شده، های هطقدر هر يك از من

، تاج متقارن و قطر برابر ايي هتنه مستقيم، استوان( ميانگين
 هاصلو با ف) ۱۹۹۶ و همكاران، ١كرنلويس( تودهيانگينسينه م

 ، و همكاران٢مايلز( متر از يكديگر۱۰۰ ها کمينه
از قسمت مياني تاج   بذرشماریانتخاب شده و )۱۹۹۵
.  در نيمه اول مهر ماه جمع آوري شد)۱۳۷۹پازكي،(آنها

های  هاصلي يك متر مربعي به فها  بذر در كرت عدد۵۰سپس 
ي ها  سانتي متر در سه تكرار و در قالب طرح بلوك)۲۰*۱۰(

                                                 
‐۱  Cornelius et al  

‐۲  Miles et al    

نزديک به (كامل تصادفي در نهالستان كوهستاني اوريملك 
 از نيمه ها كرت.  كاشته شد))مبداء بومي(رويشگاه سنگده 

 بعد.  يكبار آبياري شدندايي هدوم خرداد تا پايان شهريور هفت
 ميانه طي دو نوبت عمليات وجين يكي در ها از سبز شدن بذر

 صورت ها  تير ماه در همه كرتميانهارديبهشت و ديگري در 
 داخل ها نهال همه براي اندازه گيري ارتفاع و قطر يقه . گرفت

براي اندازه گيري بيوماس،  .اند ههر كرت اندازه گيري شد
 از هر كرت به  نهال را۳ درآغازمساحت برگ و طول ريشه 

بعد از جدا نمودن ريشه، ساقه و . گزينش شدطور تصادفي 
 ۷۰ ساعت در دماي ۴۸، آنها را در آون به مدت ها نهالبرگ 

 بهرههر يك از اندامها با آنگاه  خشك نموده و ليوسدرجه س
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خط با طول ريشه نيز . دشتوزين   از ترازوي ديجيتاليگيری
 گيري براي اندازه. شدكش تا دقت ميليمتر اندازه گيري 

 عدد برگ به طور تصادفي از هر نهال ۵مساحت هر برگ 
 ١ دستگاه مساحت سنج برگبا و سپس مساحت آنها گزينش

 كل شمارسطح فتوسنتزي هر نهال نيز از ضرب . تعيين شد
  . برگ هر نهال در ميانگين مساحت برگ آن نهال بدست آمد

  
  ها  آماري دادهتجزيه

 JMP از نرم افزار گيری بهرهعات با تجزيه وتحليل اطال
،SPSS و Pcordهمبستگي از تجزيهبراي . فت صورت گر 

با آزمون  سپس .دگيری ش بهرهآزمون همبستگي اسپيرمن 
Anovaبراي مقايسه .  شدتجزيهها  داده  اختالف آماري

آزمون  بعد از ،بررسی براي هر صفت مورد ها ميانگين کالستر
 - Kolmogrovوسط آزمون ت( ها نرمال بودن داده

Smirnov(ها  و آزمون برابري واريانس ) از گيری بهرهبا 
 ضمن .دش گيری بهره Duncan از آزمون )Leveneآزمون 

 ،رعايت اصل وجود همبستگي باال براي صفات مورد بررسي
ي ها  از روش تجزيه به مولفهها پس از استاندارد كردن داده

 ، از دو مولفه اصليگيری رهبهبا . گيری شد بهره )PCA(اصلي
 Pcord  از نرم افزارگيری بهره با  ها دياگرام پراكنش جمعيت

 JMP نيز با استفاده از نرم افزار ايي هتجزيه خوش. دشرسم 
ازه صفات اند ه و محاسبه فاصلها پس از استاندارد كردن داده

  . انجام گرفت ميك
  

  نتايج

 نشان )۲ول جد( نتايج تجزيه همبستگي به روش اسپيرمن
 برگ و سطح فتوسنتزي و نيز شمارداد كه بين طول ساقه با 

بين قطر نهال با سه صفت وزن برگ، وزن ريشه و سطح 
همچنين بين . ده شدديي دار معنيفتوسنتزي همبستگي 

طول ريشه با سطح فتوسنتزي و نيز بين وزن ريشه با نسبت 
. شدديده ي دار معنيمساحت برگ به وزن برگ همبستگي 

                                                 
‐۱ Leaf Area Meter  

 ديدهي دار معنيبين وزن برگ با وزن ساقه نيز همبستگي 
 .دش

 نشان )۳جدول(ي اصلي ها  همچنين نتايج تجزيه به مولفه
 نتايج همبستگي بين صفات با چهار مولفه اول پايهداد كه بر 

بيوماس كل، وزن ساقه، قطر نهال و , ي وزن برگ ها متغير
فه اول دارا سطح فتوسنتزي بيشترين نقش را در تشكيل مول

در تبيين مولفه دوم متغيرهاي وزن ريشه و . باشند مي
در مولفه . اند همساحت برگ به وزن برگ نقش اصلي را داشت

. باشند ميسوم وزن برگ به بيوماس كل بيشترين نقش را دارا 
 برگ نيز بيشترين واريانس را شمارطول ريشه و , طول ساقه

همچنين مشخص . دنددر تشکيل مولفه چهارم ايجاد کرده بو
 را به خود ها  درصد واريانس۸۵شده است چهار مولفه اول 

روش  (ايي هدر تجزيه خوش. )۳جدول ( اند هاختصاص داد
Ward( ۱۱بهره از هر پانزده صفت ، جمعيت مورد بررسي 

 ۳ در ها ، جمعيتبدست آمده شد و با برش دندروگرام گيری
ي ها اول، مبداءخوشه قرار گرفتند، به طوري كه در خوشه 

، در ۳پارك نور، جوربند و سنگده، دييز، شاه نظر و پاسند 
: و در خوشه سوم  ي لمزر و الجيمها مبداء: خوشه دوم

 و اشك در كنار يكديگر قرار ۲، پاسند۱ي پاسندها مبداء
 از تجزيه بدست آمدههمچنين نتايج . )۱شكل (گيرند مي
ر خوشه دوم ي موجود دها  نشان داد كه جمعيتايي هخوش

 داراي ميزان بيوماس كل و سطح فتوسنتزي )الجيم و لمزر(
باشند، در حالي كه  مي ها بيشتري از ساير جمعيت

ي موجود در خوشه اول داراي نسبت وزن برگ به ها جمعيت
ي ها  جمعيتهای ويژگیاز . اند هبيوماس كل بيشتري بود

زن موجود در خوشه سوم، طول ساقه، ميزان بيوماس كل و و
ي موجود در دو خوشه ها برگ كمتر در مقايسه با جمعيت

فاصله اقليدسي بين  در محاسبه . )۵جدول (باشد ميديگر 
ي سنگده و ها ، بيشترين فاصله بين جمعيتها جمعيت
ي دييز و ها  و كمترين فاصله بين جمعيت)۷۵/۴( ۱پاسند

 .)۴جدول ( بدست آمد )۸۶/۱(جوربند 
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  )روش اسپيرمن (بررسیات مورد  همبستگي بين صف‐۲جدول 

  SL  CD  RL  RL/SL RW  LW  SW  TB  LN  LA  RW/TB SW/TBLW/TBLA/LWPA 
SL  ١                              

CD  ١  ٦١/٠                            

RL  ١  ١٦/٠ ‐٠٩/٠                          

RL/SL  ١  ‐٠٥/٠  ‐٢٧/٠ ‐٢٣/٠                        

RW  ١  ‐١١/٠  ١٨/٠  ٥٦/٠ ٠٠٥/٠                      

LW  ١  ٥٤/٠  ‐٥٣/٠  ٢٤/٠ ‐٨٤/٠**  ٥/٠                    

SW  ١ ٩١/٠**  ٤٥/٠  ‐٥٦/٠  ٤٢/٠  ٦٩/٠* ‐٤١/٠                  

TB  ١ ٩٥/٠** ٩٥/٠**  ‐٥٧/٠  ‐٥٧/٠  ‐١٥/٠  ‐٧٤/٠* ‐٤٧/٠                

LN  **١  ٤٩/٠  ٣٨/٠  ٤٣/٠  ‐١٣/٠  ‐٥٤/٠  ‐٢٨/٠  ‐٤٦/٠ ‐٩/٠              

LA  ١  ٠٦/٠  ٢٨/٠  ٢٨/٠  ٤٨/٠  ‐١٢/٠  ‐٣/٠  ٣٢/٠  ٥٢/٠  ٢٩/٠            

RW/TB ١  ‐٣١/٠ ‐٢٩/٠  ١/٠ ‐٠١/٠ ‐٠٥/٠  ٣٧/٠  ١١/٠  ‐٤٧/٠  ‐٣/٠ ‐٥١/٠          

SW/TB ١  ‐٣٩/٠  ‐١٤/٠  ٣٧/٠  ٣٢/٠  ٤٦/٠ ‐٢١/٠  ‐١٥/٠  ‐٠٠٩/٠  ٤١/٠  ٢١/٠ ‐٥٣/٠        

LW/TB ١  ‐٥٦/٠*  ‐١٦/٠  ٦١/٠**  ١٦/٠  ٠٥/٠ ‐٠٥/٠  ٢٢/٠  ‐٢١/٠  ‐٤٤/٠  ‐٣/٠  ١٦/٠  ١٦/٠      

LA/LW ١  ٥١/٠  ‐٢١/٠  ‐٤٤/٠  ٣٦/٠ ‐٠٤/٠ ‐٤٧/٠  ‐٤٦/٠  ‐٤/٠  ‐٦٧/٠*  ٠٤/٠  ٠٠٩/٠  ‐٢٢/٠ ‐٠٥/٠    

PA  **١  ٣٩/٠  ٤٣/٠  ٥٧/٠  ‐١٦/٠  ٦٥/٠  ٦٥/٠  ٣٦/٠  ٣٢/٠  ٤٦/٠  ‐٠٢/٠  ‐٣٦/٠  ٠٧/٠  ٦٨/٠* ٨١/٠  
  
SL ‐ طول ساقه CD ‐قطر يقه  RL =  طول ريشهRL/SL ‐ طول ريشه به طول ساقه RW = وزن ريشه ,LW = وزن برگ ,SW ‐وزن ساقه TB = بيوماس کل ,LN  =برگشمار  ,  
LA = مساحت برگ ,RW/TB = بيوماس کل/ وزن ريشه ,SW/TB = بيوماس کل/ وزن ساقه ,LW/TB ۳ = بيوماس کل/وزن برگ ,LA/L = وزن برگ/ مساحت برگ, PA ‐سطح فتوسنتزي   
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  ها  بين هريک از صفات با مولفه)r(   همبستگي‐۳جدول 

  مولفه چهارم  مولفه سوم  مولفه دوم  مولفه اول  
  ‐٤٩/٠*  ٢٩/٠  ٢٤/٠  ٦٦/٠  طول ساقه
  ‐١/٠  ‐٢٢/٠  ‐١٣/٠  ٧٩/٠**  قطر يقه
  ٥٨/٠*  ٣٤/٠  ‐٠٠٩/٠  ١٦/٠  طول ريشه

  ‐٣٦/٠  ‐٣/٠  ‐١/٠  ‐٥٤/٠  طول ساقه به طول ساقه
  ١٧/٠  ٤٤/٠  ‐٦٦/٠**  ٢٦/٠  ورن ريشه
  ١٧/٠  ‐٠٢/٠  ‐٣٣/٠  ٩/٠**  وزن برگ
  ٢٢/٠  ٢٨/٠  ‐٤٥/٠  ٧٨/٠**  وزن ساقه
  ٠٩/٠  ١/٠  ‐٤٥/٠  ٨٥/٠**  بيوماس کل

  ‐٥١/٠*  ٣/٠  ١٦/٠  ٥٤/٠   برگشمار
  ٤٦/٠  ‐٢٤/٠  ٤٤/٠  ٦٤/٠  مساحت برگ

  ١٥/٠  ١٣/٠  ‐٥٥/٠  ‐١٨/٠  بيوماس کل/ وزن ريشه
  ١٥/٠  ٧٥/٠**  ‐١٣/٠  ٢٧/٠  بيوماس کل/ وزن برگ
  ‐٢٤/٠  ‐١٢/٠‐٣٣/٠  ٦/٠  ٤١/٠  بيوماس کل/ وزن ساقه

  ‐٣٧/٠    ٩١/٠**  ‐٠٦/٠  وزن برگ/ مساحت برگ
  ‐١١/٠  ‐٠/٠  ٥٤/٠  ٧/٠**  طح فتوسنتزيس

  ٤٧/١  ٥/٢  ١/٣  ٩/٥  مقدار ويژه
  ١٠  ١٦  ٢٠  ٣٩  درصد از كل واريانس
  ٨٥  ٧٥  ٥٩  ٣٩  درصد تجمعي واريانس

  

  .باشد مي دار معني ٠١/٠در سطح احتمال . ** : باشد مي دار معني ٠٥/٠ در سطح احتمال *

 

   
   جمعيت پلت يكساله۱۱ در بررسی صفت مورد ۱۵ بر مبناي ميانگين Wardايي به روش   از تجزيه خوشهبدست آمدهدندروگرام  ‐۱شكل 

  

 خط برش
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  هاي اصلي  از تجزيه به مولفهگيری بهره با )Print2 و Print1( در دو مولفه اصلي پايه جمعيت پلت بر ۱۱ دياگرام پراكنش براي ‐۲شكل 

  
  ها  محاسبه فاصله اقليدسي بين جمعيت‐۴ جدول

joiner  Leader خوشهشمار ها فاصله بين خوشه  

  ۱۰  ۸۶/۱ جوربند دييز

  ۹  ۹۸/۱ شاه نظر ۳پاسند

  ۸  ۴۲/۲ سنگده اشك

  ۷  ۴۹/۲ الجيم لمزر

  ۶  ۷۷/۲ پارك نور شاه نظر

  ۵  ۳۸/۳ پارك نور جوربند

  ۴  ۶۹/۳ ۱پاسند  ۲پاسند

  ۳  ۷۵/۴ ۱پاسند  سنگده

  
  
  
  
  

 دومخوشه

 اول خوشه  سومخوشه 
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 ي بدست آمدهها يك از كالستر در هر بررسی صفت مورد ۱۵ ميانگين ‐۵دول ج

  دار معنيF  ۳خوشه   ۲خوشه   ۱خوشه   
۱/۴ ± ۳۹  طول ساقه a ۳/۳۹  ± ۱/۴ a ۲/۳۱ ± ۶/۳ b *۷/۵  
۹/۶  قطر يقه  ± ۱۴/۰  ۶/۷  ± ۴۹/۰  ۵/۶  ± ۲۳/۰  ۰۲/۶  
۳/۳۲  طول ريشه  ±  ۴  ۳/۳۰  ±  ۷/۰  ۲/۳۴  ± ۴/۱۲  ۱۶/۰  

۶۴/۰  طول ساقه به طول ساقه  ± ۰۴/۰  ۵۷/۰  ± ۰۴/۰  ۷۵/۰  ± ۱۴/۰  ٥/٢  
۹/۲  ورن ريشه  ± ۴/۰  ۸/۳  ± ۵۶/۰  ۶/۲  ± ۲/۱  ۲/۱  
۹/۸  وزن برگ  ± ۳/۱ b ۹/۱۲  ± ۸/۱ a ۶/۵  ± ۷۵/۰ c **٨/۲۳ 
۷/۴  وزن ساقه  ± ۶۲/۰ a ۲/۵  ± ۷/۰ a ۴/۲  ± ۵۳/۰ b **٤/۲۱  
۹/۱۶  بيوماس کل  ± ۲/۲ b ۲/۲۲  ± ۴/۳ a ۵/۱۰  ± ۸/۱ c **٣/۱۸  

۴/۱۹   برگشمار  ± ۲ ۴/۲۰  ± ۹/۲  ۸/۱۵  ± ۵/۲  ٤/٣  
۱/۷۵  احت برگمس  ± ۱/۱۶  ۶/۹۸  ± ۵/۲  ۵/۷۲  ± ۵/۱۲  ٦/٢  

۲۸/۰  بيوماس کل/ وزن ريشه  ± ۰۳/۰  ۳۲/۰  ± ۰۲/۰  ۳۳/۰  ± ۰۳/۰  ٢٢/٢  
۲۸/۰  بيوماس کل/ وزن برگ  ± ۰۱/۰ a ۲۳/۰  ± ۰۰۷/۰ b ۲۳/۰  ± ۰۳/۰ b *١/٦  
۵۲/۰  بيوماس کل/ وزن ساقه  ± ۰۳/۰  ۵۸/۰  ± ۰ ۵۴/۰  ± ۰۳/۰  ٥/٢  

۱/۳۷  وزن برگ/ مساحت برگ  ± ۹/۵  ۱/۴۱  ± ۲/۵  ۷/۴۱  ± ۷/۸  ٥٣/٠  
٥/٧* ۲۸۲b ۲۰۱۵ ± ۳۴۴a ۱۱۳۹ ± ۱۸۵b ± ۱۴۵۳  سطح فتوسنتزي  

  

  .)آزمون دانکن(ست ها  بودن اختالف بين ميانگيندار معني حروف مختلف در رديف بيانگر ‐
  .باشد مي دار معني ٠٥/٠ در سطح احتمال *

  .باشد مي دار معني ٠١/٠ در سطح احتمال **

  

  بحث

 بررسي همبستگي ميان صفات نشان داد كه پژوهشدر اين 
وزن ساقه و بيوماس کل تحت تاثير وزن برگ قرار دارد، 
طوري كه با افزايش يا كاهش وزن برگ، وزن ريشه و ساقه 

هزارا و (در اين راستا . نيز افزايش يا كاهش يافته است
 کنند که توليد بيوماس، بيش تر ميگزارش )١)۱۹۸۶(تريپاتي 

 وزن برگ و بهينهتحت تاثير عملکرد فتوسنتز برگ است؛ اگر 
 باالتر براي تثبيت توانيا مساحت آن افزايش يابد، به دليل 

 .شود ميکربن فتوسنتزي، مقدار بيوماس بيش تري نيز توليد 
، از تجزيه به ايي ه از تجزيه خوشپيشدر اين بررسي 

                                                 
‐۱  Hazara &Tripathi  

 شد يریگ بهره ها ي اصلي در گروه بندي جمعيتها مولفه
 تا اهميت نسبي نقش )۱۹۹۹ ، ٣ و بردحال۱۹۹۵ ، ٢كاسلر(

، در تنوع موجود بين )۱۹۹۱ ،٤جكسون ()صفات(متغيرها 
هاي اول و دوم  در تبيين مولفه. دشو مشخص ها جمعيت

بيوماس كل، وزن ساقه، قطر نهال، ي اصلي ها تجزيه به مولفه
 سطح فتوسنتزي، وزن برگ، وزن ريشه و مساحت برگ به

كه در  از آنجايي. بيشترين واريانس را ايفا كردندوزن برگ 
ي ها  درصد واريانس۸۵ي اول تا چهارم كه ها تشكيل مولفه

                                                 
‐۲  Casler  

‐۳  Berdhal  

‐۴  Jackson 
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دهند، وزن اندامهاي نهال  ميريشه مخفي را به خود اختصاص 
گيرند و با توجه به ارتباط  مي را در بر یا هسهم قابل مالحظ, 

هزارا و (سنتزي تنگاتنگ بين توليد بيوماس با سطح فتو
 بين قطر نهال با دار معنيو همچنين ارتباط  )١،۱۹۸۶تريپاتي

 در هایرسد، علت عمده تغيير ميسطح فتوسنتزي به نظر 
ي مختلف گونه ها ي جمعيتها نهال مورفولوژيك های ويژگی
 به علت تفاوت در مورفولوژي برگ آنها بويژه سطح ،پلت

  .باشد مي ها نهالفتوسنتزي 
 دو مولفه اصلي اول و پايه جمعيت بر ۱۱موقعيت پراكنش و 

 نشان داد که مولفه اول تاثير به سزايي در )۲شكل (دوم 
در اين .  داشتايي ه از تجزيه خوشبدست آمدهي ها تمايز گروه

بين نقش بيوماس كل و وزن برگ بيشتر بود، طوري كه 
ي خوشه دوم كه در سمت چپ مولفه اول قرار ها جمعيت
داراي بيشترين ميزان بيوماس و بيشترين ميزان  اند هگرفت

ي واقع در خوشه سوم كه در سمت ها وزن برگ و جمعيت
، داراي كمترين ميزان بيوماس اند هراست مولفه اول قرار گرفت

 اسدي زمينهدر همين . اند هو كمترين ميزان وزن برگ بود
ي ها  به ترتيب روي جمعيت)۱۳۸۴( و ا سپهبدي )۱۳۸۰(

 صفات رويشي و پايهه صنوبر و بارانك بر مختلف گون
پايه  بر ها  جمعيتجداسازیمورفولوژيكي بيان كردند كه 

 برگ نسبت به ساير صفات مورفولوژيك داراي های ويژگی
در . باشد ميقرابت بيشتري با تقسيم بندي رايج سيستماتيك 

، بيشترين فاصله بين ها محاسبه فاصله اقليدسي بين جمعيت
در چنين مواردي .  بدست آمد۱نگده و پاسند ي سها جمعيت
 زيادي از صفات شمار وقتي دسته بندي بر مبناي بويژه

 های هدست يي كه درها گيرد، جمعيت ميمورفولوژيك انجام 
توانند مولد تنوع ژنتيکي مناسبي  ميگيرند  ميدور از هم قرار 

 اين قبيل زيراي اصالحي باشند، ها  در پروژهگيری برای بهره
از ) ژنتيكياحتمالبه ( كه داراي بيشترين فاصله ها معيتج

فاصله ( بدست آمدهباشند، تا جايي كه ناسازگاري  مييكديگر 

                                                 
‐۵  Hazara &Tripathi   

توانند تنوع ژنتيكي زيادي را ايجاد  مياجازه بدهد ) ژنتيكي
  . نمايند
 از تجزيه بدست آمده خوبي بين نتايج همخوانی کلدر 
نظر به . جود داشتي اصلي وها  و تجزيه به مولفهايي هخوش

 صفات مورد بيشترخوشه دوم در  ي واقع درها اينكه جمعيت
 داراي وضعيت بهتري ها  نسبت به ساير جمعيتبررسی
 ها  بذر اين جمعيتگزينشتوان با  مي، )۵جدول (باشند  مي

براي توليد نهال، كيفيت توليد را درنهالستان فوق بهبود 
فقط براي نهالستان  با اين حال نتايج به دست آمده. بخشيد
  . تواند قابل توصيه باشد مي بررسیمورد 

 يك صفت مورفولوژيك به بررسیبه طور کلي اگر چه 
باشد، وليكن با  مي نها  جمعيتدرستتنهايي قادر به تمايز 

 و دياگرام پراكنش ايي ه خوشتجزيه نتايج همانندیتوجه به 
ر اين  دو مولفه اول، نشان داده شده دپايه بر ها جمعيت
 جداسازی آتي به منظور های بررسی شايد بتوان در ،بررسی
 وزن ساقه، وزن برگ، بيوماس كل و پايهبر , هاي پلت جمعيت

 وزن برگ و بيوماس پايه، بويژه بر ها نهالسطح فتوسنتزي 
 ساير صفات  نتايج قابل قبولي دست يافت و از بهها نهالكل 

ت که تفاوت مشاهده  اسيادآوریالبته الزم به . صرفنظر كرد
 ها  به معناي تفاوت ژنتيکي بين جمعيتها شده بين جمعيت

تواند به دليل قرار گرفتن  مي بررسیباشد، بلکه گونه مورد  مين
 سازگاري با محيط برایي جغرافيايي مختلف، ها در محيط

توان جهت نتيجه  ميالبته .  را در خود ايجاد نمايدهايیتغيير
 از روشهاي مولکولي، ژنتيکي يا غير ریگي بهرهگيري دقيق با 

. را مشخص نمودها ژنتيکي بودن تفاوت بين جمعيت
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Abstract 
In order to study of genetic variation and determination of important growth and morphological among 

11 population of Acer velutinum, an experiment was conducted using a complete block design with three 
replications in Orimalek nursery in Mazandaran province. 15 growth and morphological of seedling were 
measured. Phenotypic correlation among characteristics were determined for all pair- wise combinations. 
Using principal component analysis (PCA) and cluster analysis (CA) the populations were classified 
based on 15 characters. There was significant correlation between length stem with leaf number and 
photosynthetic area. Collar diameter was negatively correlated with leaf weight and total biomass and 
positively correlated with stem weight. Using principal component analysis, the first four component 
determined 85 of the total variation. , leaf weight, total biomass, stem weight, collar diameter and 
photosynthetic area was the most important traits in the first component. , root weight and leaf area; leaf 
weight ratio were the important traits in the second component. The 11 population were grouped into 3 
clusters based on multivariate analysis of 15 classifications variables. Populations in cluster 1 averaged 
well above the overall mean for leaf weight total biomass ratio. The Populations in cluster 2 had greater 
total biomass and photosynthetic area in comparison other populations. The populations in cluster 3 were 
the lower length root; total biomass and leaf weight in comparison other populations. Generally, there 
were a good correspondence between PCA analysis and cluster analysis results. Finally, in future research, 
for study of genetic variation of Acer velutinum it is suggested to use weight stem,leaf weight, total 
biomass and photosynthetic area of seedlings (speacially leaf weight and total biomass) and avoid study of 
other traits. 
 
Key words: Caucasian maple (Acer velutinum Boiss), Genetic variation, Morphological traits, Principal 

component analysis, Cluster analysis  
  
  
  
  

E-mail: hamed_seraj20@yahoo.com , Fax: +98 122-6253499 Tel: +98 124-3225296 * Corresponding author:  
 


