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   چكيده
 پايه از درختان بنه انتخاب 20به منظور بررسي تنوع ژنتيكي بنه در شهرستان خلخال، تعداد شش رويشگاه و در هر رويشگاه 

دست آمده  هي بها  داده.  قرارگرفتندگيري   صفت ميوه مورد اندازه7  صفت برگ و7.  گرديدآوري  ي برگ و ميوه جمعها  و نمونه
% 5 دانكن در سطح احتمال اي  هاي مورد بررسي از آزمون چند دامنه براي مقايسه ميانگين صفات رويشگاه. تجزيه و تحليل شدند

همچنين براي پي بردن به ميزان .  هبستگي ميان آنها محاسبه گرديدهاي براي تعيين روابط بين صفات، ضريب. استفاده گرديد
كه مناطق مورد   دادتجزيه واريانس نشاننتايج . شدها براساس صفات مورد بررسي تجزيه كالستر انجام  شگاهشباهت ميان روي
طول برگ، وزن برگ، سطح برگ    ميانگين.دارند% 1ي در سطح دار  اختالف معنيطول برگ كليه صفات بجز  مطالعه از نظر

عرض ميوه، درصد پوكي، طول خوشه و  ميانگين طول ميوه، . مربع بودرمت  سانتي 12/34 گرم و 79/0، متر  سانتي 46/11 ترتيب هب
نتايج نشان داد كه بين  همچنين.  عدد بود8/25 و متر  سانتي 12/9 و 96/82 ميليمتر 36/5 و 22/6تعداد دانه در خوشه بترتيب 

 دار  وه نيز همبستگي مثبت و معنيبا طول برگچه و وزن صد مي و) = 44/0r (دار  سطح برگ و وزن برگ همبستگي مثبت و معني
  بر اساس صفات مورد بررسي در دو گروه جداگانه قرارها  كه رويشگاه  نشان داداي  نتايج تجزيه خوشه. وجود دارد% 1در سطح 

 هاي بنه خلخال، كنديرق، نيمهيل و مزرعهي جعفرآباد و نوده و گروه دوم رويشگاهها   گروه اول شامل رويشگاه.گيرند  مي
 .ي مورد مطالعه، اندك ارزيابي گرديدها  طوركلي تنوع ژنتيكي در رويشگاه هب. باشد  مي

 
  .برگ ،تنوع ژنتيكي، مورفولوژي ،پسته وحشي، خلخال:ي كليديها  واژه

 
 مقدمه 

 Desf.) (Pistacia atlantica وحشي بنه يا پسته
در نواحي مديترانه، كه   متر2-7 است به ارتفاع درختي
شمال  و  افغانستان، تركيه، ايران،سوريه، پاكستانعراق، 

در سراسر زاگرس، شرق   در ايران بنه.افريقا پراكنش دارد
 ارتفاعات مناطق ،)عماني وخليج(كشور، ارتفاعات جنوبي 

 ي جنوبي البرز پراكنش داردها  مركزي و دامنه

)Sabeti, 1996 ; Khatamsaz, 1998( .توان گفت مي
Engler )1883(مطالعه بر روي جنس  كه بودي كسلين او 

جنس اين  گونه و چند واريته را از 8 انجام داد و  راپسته
از خصوصيات مورفولوژيكي  استفاده از .معرفي كرد

بندي و برآورد تنوع گياهان ي طبقهها  ترين روش قديمي
گونه  و هنوز كاربرد وسيعي در اينگردد   ميمحسوب

 يبرا) Kalagari )2003 ها در ساير گونه.مطالعات دارد
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ي اصالحي ژنتيكي ها  بررسي تنوع ژنتيكي و فعاليت
  رااين روش  وصنوبرها از مورفولوژي برگ استفاده نمود

بررسي  جهت  مهميها  روشي صنوبر از ها   گونهمورددر 
 .كرد ذكرتنوع ژنتيكي و انجام عمليات اصالحي 

  تنوع)2007( شو همكاران Khakdamanطور  همين
 )(.Zizyphus jujuba Mill  مختلف عنابيها  پياكوت

 مانند شكل يران را با استفاده از صفات مورفولولوژيا
 ياندازه خار در شاخه بررسو برگ، طول برگ، تعداد 

براي ) 2006(و همكاران    Espahbodi در بارانك .ندنمود
 را در گونهپايه اين از  40بررسي تنوع ژنتيكي، 

ي حوزه ها  گده و اشك واقع در جنگلهاي سن رويشگاه
ي برگ و ميوه اين درخت ها  ساري انتخاب و از نمونه

 13سپس با ارزيابي . جهت مطالعات خود استفاده كردند
ي برگ و ميوه، نشان دادند كه تنوع ها  صفت از نمونه

 پايه بارانك، اندك بوده ولي با اين حال تنوع در 40در
براي بررسي   .يشتر بودجمعيت اشك از جمعيت سنگده ب

تنوع ژنتيكي جنس پسته، از مورفولوژي برگ و ميوه 
)Kafkas & Prel-Treves, 2001 ( از آنزيم و

و  )Rovira et al., 1990(اي   ي ذخيرهها  پروتئين
 نيز  RAPD نظير DNAي مولكولي ها  روش

(Williams et al., 1993 ;  Kafkas & Prel-
Treves, 2001)  همچنين . ه استاستفاده شد

Yossefi )2002( بررسي و مقايسه خصوصيات  يبرا
ي بنه در كردستان ها  اكولوژيكي و مورفولوژيكي جمعيت

 پايه ماده 30و در هر منطقه كرد  تعيين  را منطقه13تعداد 
سال از لحاظ  صورت تصادفي انتخاب و دو هدرخت بنه را ب

كه درختان بنه نتايج نشان داد . داد  قرارصفات مورد ارزيابي
واقع در مناطق جنگلي بانه و مريوان از لحاظ صفات مربوط 

برتر از مناطق ) سطح، وزن و طول(به برگ و برگچه 
كه با  غيرجنگلي هستند و نتيجه تجزيه كالستر نشان داد

هاي مورد توجه به فواصل و درصد شباهت ميان گروه
 7 منطقه به 13ها يا مناطق را از توان تعداد گروه  مي،بررسي

 جهت بررسي پوكي .منطقه جهت مطالعات بعدي تقليل داد
 Maddah-Arefi و Mirzaie-Nodoushanبذر در بنه نيز 

 پايه 18ر قالب يك طرح آماري با سه تكرار از د) 1999(
ي طبيعي ها  مادري از يك جامعه گياهي بنه در رويشگاه

 از اه   كردند و صفات مورفولوژيكي پايهآوري  بذر جمع
جمله ارتفاع كل، قطر برابر سينه، قطر تاج درخت را 

نتايج نشان داد كه پوكي بذر درختان با .  كردندگيري  اندازه
ي دار   معنيييك از صفات مورفولوژيكي همبستگ هيچ
تنها همبستگي ضعيفي بين پوكي بذر با تعداد . ندارد
ي نر احاطه كننده آن مشاهده گرديد كه از نظر ها  پايه
  و همكارانMaddah-Arefiهمچنين .  نبوددار  ماري معنيآ
ي درختان بنه ها  منظور بررسي تنوع ژنتيكي پايه به) 2003(

در اواخر اسفندماه از مناطق فارس،  از نظر توليد روغن
يي از درختان ها  ايالم، سيستان و بلوچستان و خراسان پايه
ان نر و بين درخت ماده را انتخاب كردند و بعد از تالقي

از ، ها  هاي حاصل از تالقيرماده، در پايان فصل رويش، بذ
 اين  نتايج. گرديدآوري  درختان مادري منتخب جمع

كه والد پدري بيش از والد مادري در   نشان دادتحقيق 
تحقيق اين در . افزايش درصد روغن توليدي نقش دارد

ي بين درختان مادري وجود دار  روشن شد كه تفاوت معني
پذيري بين والدين   تركيب درويژه هارد، اين موضوع بد

    .بود مادري و پدري مشهود

جنس اي   در بررسي تنوع مولكولي بين و درون گونه 
  پايه از10ژنوتيپ مختلف كه شامل 42 ،پسته در تركيه

 پايه از P.atlantica، 10  گونه  پايه ازP.khinjuk 20گونه 
توسط  P.vera ز گونه پايه ا2و  P.terebintusگونه 

Kafkas  و Prel-Treves) 2001 (نتايج .مطالعه شد 



 ...هاي بنه با استفاده   يكي جمعيتبررسي تنوع ژنت

 

286

 براي تعيين تنوع  مؤثريروش RAPD  كه روش نشان داد
ميان  در باشد وو طبقه بندي چهار گونه پسته ميژنتيكي 

را بيشترين تنوع  P.terebintus گونه ،چهار گونه مذكور
 وعتن) 2002( و همكاران Kafkas همچنين  .داشت

 .P.atlantica Desf.،P. terebintus L مورفولوژيكي سه گونه
 با استفاده از صفات  را در تركيهP.eurycarpa Yalt و

 نشان داد كه  اين تحقيق ايجنت. مطالعه نمودندبرگ و ميوه 
 متفاوت P.atlantica Desf ميوه در گونه اندازه برگ و

 برگچه و ، بين وزن ميوه با طولها   و در تمام گونهدبو
ي وجود دار  همچنين ابعاد برگ همبستگي مثبت و معني

 .داشت
بررسي تنوع ژنتيكي بنه از طريق ،  تحقيقني اهدف از

 در هاي اين گونه در رويشگاهمورفولوژي برگ و ميوه
 و  حفاظتي،ي به شناساتواند   ميكه در نهايت بود خلخال

  .اين گونه در منطقه كمك كند ژنتيكيتنوع نگهداري 
 

 مواد و روشها
 ي مورد مطالعه ها   رويشگاه-الف 

 خلخال، مزرعه، هاي به نامابتدا شش رويشگاه بنه
 شهرستان واقع در ،كنديرق، نيمهيل، جعفرآباد و نوده

پستي بلندي (يي جغرافيا مشخصات.خلخال انتخاب گرديد
 1در جدول شش رويشگاه مورد بررسي  )و آب وهوايي

 .  استارائه شده
 ي بنه ها  انتخاب پايه -ب

 پايه بنه 20ي ياد شده ها  در هر يك از رويشگاه
 بر صفات مورد نظر گذاري گرديد و عالمت شناسايي و

ارزيابي  (Kafkas & Prel-Treves, 2001)اساس روش
سطح ( صفات مربوط به برگگيري جهت اندازه .گرديدند

طول برگچه، عرض برگچه،  ،برگ، وزن برگ، طول برگ

در شهريورماه از هر  )طول برگچه/  و عرضد برگچهتعدا
ي مياني درخت ها  طور تصادفي از بخش هرگ بب 5پايه 

وزن برگ پس از . انتخاب و به آزمايشگاه منتقل شد
خشك نمودن كامل برگ در معرض هواي آزاد با استفاده 

 گرديد گيري   گرم اندازه01/0از ترازوي ديجيتالي با دقت 
ح برگ نيز از پالنيمتر ديجيتالي استفاده  سط تعيينو براي
دانه در   صفات مربوط به ميوه وگيري  براي اندازه .گرديد

تصادفي انتخاب ور ط ه خوشه ب10ماه از هر پايه اوائل آبان
  ميوه، عرض)متر برحسب ميلي(  ميوهگرديد و طول

با دقت (  دانه100، وزن ميوه 100وزن ) متر برحسب ميلي(
  تعداد دانه در هر خوشه و درصدخوشه، طول )صدم گرم

 از ي مادريها   صفات كمي پايه.گيري شداندازه پوكي
  سينه، ارتفاع كل و قطر تاج درخت نيزجمله قطر برابر

 و آزمون ها   پس از بدست آوردن داده. گرديدگيري  اندازه
 ANOVAصورت  ه، تجزيه آماري بها  نرمال بودن داده

  هرصفات درميانگين مقايسه ي  برا.شدطرفه انجام يك
دانكن در سطح احتمال اي   از آزمون چند دامنهرويشگاه 

براي تعيين رابطه صفات مورفولوژيكي . استفاده گرديد% 5
ي ها   همبستگي ميان متغيرهاي  با يكديگر، ضريبها  پايه

منظور پي بردن به ميزان   بهو مورد بررسي محاسبه گرديد
  براساس صفاتها  ان رويشگاهخويشاوندي و شباهت مي

 و شد انجام Ward، تجزيه كالستر به روش مورد بررسي
 ,.Moghaddam et al(  ترسيم گرديدهدندروگرام مربوط

1994(. 
 

 نتايج 
خصوصيات جغرافيايي، آب و هوايي و تيـپ جنگلـي          

 ارائـه شـده     1ي مورد بررسـي بنـه در جـدول          ها    رويشگاه
ريا به رويشگاه جعفرآبـاد     بيشترين ارتفاع از سطح د    . است
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و همچنين    آن به رويشگاه بنه خلخال تعلق دارد           و كمترين 
كمتــرين بارنــدگي و  ي بنــه خلخــال و نــودههــا  رويــشگاه

ــين   ــدگي را در بـ ــشترين بارنـ ــاد بيـ ــشگاه جعفرآبـ رويـ
 . )1جدول  (ي مورد مطالعه دارندها  رويشگاه

 
  بنه در شهرستان خلخالي مورد مطالعهها    رويشگاه آب و هواييشرايط   وجغرافيايي خصوصيات -1جدول 

 تيپ رويشگاه
 طول جغرافيايي

 )شرقي(
عرض جغرافيايي 

 )شمالي(
ارتفاع از سطح 

 )متر( دريا
 ميانگين بارندگي

 )متر ميلي(
ي روزانه متوسط دما

 )گراد درجه سانتي(
 16º 48 ˜ 57΄ 33º 37 1310 2/340 1/12 ΄47 ˜ تيپ خالص بنه بنه خلخال
 23º 48 ˜ 13΄ 27º 37 1560 6/380 5/12 ΄20 ˜ افرا همراه بنهـ ارس  كندرق
 29º 48 ˜ 59΄ 21º 37 1440 2/340 3/10 ΄57 ˜ بنهـ سياه تلو  نوده

 نيمهيل
بادام همراه قره ـ بنه 

 ميخ
˜ 25΄ 24º 48 ˜ 39΄ 17º 37 1290 420 0/12 

 18º 48 ˜ 25΄ 27º 37 1290 4/320 1/15 ΄24 ˜ بنه همراه بادام -ارس  مزرعه

 جعفرآباد
ارس همراه  -سياه تلو 

 بنه
˜ 10΄ 38º 48 ˜ 38΄ 08º 37 1750 40/340 4/18 

 
  صفات برگ و برگچه-

ي مورد بررسي مربوط به ها  تجزيه واريانس مشخصه
 ها   درختان بنه به تفكيك رويشگاهبرگچه صفات برگ و

   به استثناءكه دنتايج نشان دا . ارائه شده است2در جدول 
مورد بررسي در بين ، از نظر ساير صفات طول برگ
مقايسه نتايج  .داري وجود دارد  اختالف معنيها  رويشگاه
 وزن برگ و ،ميانگين كل سطح برگكه  نشان دادميانگين 

 مربع، متر  سانتي 12/34 ترتيب بهطول برگ درختان بنه 
يشگاه باشد و رو   ميمتر  سانتي 46/11  گرم و79/0

 متر  سانتي 98/45 (جعفرآباد بيشترين ميانگين سطح برگ
 93/0( رويشگاه مزرعه بيشترين ميانگين وزن برگ، )مربع
را ) متر  سانتي 96/11(و بيشترين ميانگين طول برگ ) گرم

 ي مورد مطالعه بخود اختصاص دادندها  در بين رويشگاه
همچنين ميانگين كل تعداد برگچه، عرض ). 3جدول (

 ترتيب بهطول برگچه / برگچه، طول برگچه و عرض
. بود 45/0  ومتر  سانتي 62/5، متر  سانتي 55/2، 15/5

ي مزرعه و جعفرآباد بيشترين ميانگين تعداد ها  رويشگاه
 نوده و جعفرآباد بيشترين ميانگين عرض برگچه و ؛برگچه

نهايت  رويشگاه مزرعه بيشترين ميانگين طول برگچه و در
طول برگچه / جعفرآباد بيشترين ميانگين عرض رويشگاه 

ي مورد مطالعه بخود اختصاص ها  را در بين رويشگاه
 .دادند
 صفات خوشه و ميوه  -
د بررسي مربوط به خوشه و ميـوه        ورين كليه صفات م   ب

ي مــورد بررســي اخــتالف هــا   رويــشگاهدردرختــان بنــه 
 .)2جـدول   (شت  وجود دا  %1داري در سطح احتمال       معني
 ميانگين كـل     كه نشان داد اي دانكن       آزمون چند دامنه  يج  نتا

  دانـه  100 و وزن     ميـوه  100وزن   ،عرض ميـوه   طول ميوه، 
 ،متـر     سـانتي  36/5،  متـر     سـانتي  25/6 ترتيـب   بهدرختان بنه   

 تغييـر   هـاي  باشـد و ضـريب       مـي   گرم 16/3  و گرم 83/11
 .دبـــو  درصـــد20/16 و13/10، 77/8، 26/7 ترتيـــب بـــه

و طـول ميـوه      بيشترين ميانگين    نوده و   رآبادرويشگاه جعف 
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 87/6( عـرض ميـوه   رويشگاه مزرعه بيـشترين ميـانگين       
وزن  بيـشترين ميـانگين      جعفرآبـاد و رويشگاه   ) متر ميلي
ي مـورد   هـا     را در بين رويـشگاه    ) گرم 12/14 ( ميوه 100

همچنــين  .)3جــدول (مطالعــه بخــود اختــصاص دادنــد
تعـداد دانـه در      طول خوشه و  ،  پوكي درصدگين كل   نميا

 .دبـو  8/25،  متـر     سـانتي  12/9،  96/82 ترتيـب   بـه  خوشه
 و نوده   درصد پوكي رويشگاه جعفرآباد بيشترين ميانگين     

كنديرق و بنـه     و رويشگاه    طول خوشه بيشترين ميانگين   
 در  را تعـداد دانـه در خوشـه      بيشترين ميـانگين    خلخال،  

 .د بخود اختصاص دادن،ي مورد مطالعهها  بين رويشگاه
  همبستگي صفات برگ و ميـوه و صـفات درختـان           -
  مادري  

 صـفات بـه    ي مربـوط  ها    با توجه به نرمال بودن داده     
ــوه  ــرگ و مي ــون    ،ب ــارل پيرس ــتفاده از روش ك ــا اس ب

نتـايج  . مورد بررسي قرار گرفـت     ،همبستگي بين صفات  
 وزن بـرگ همبـستگي      نشان داد كه بـين سـطح بـرگ و         

 55/0r (با طـول برگچـه   و) = 44/0r (دار  مثبت و معني

 نيز همبـستگي مثبـت و   )= 64/0r ( ميوه100 و وزن )=
ــي ــين عــرض . وجــود دارد% 1 در ســطح دار  معن همچن

 29/0r(دار  برگچه با وزن برگ همبستگي مثبت و معني

همبـستگي مثبـت و     نيـز )= 21/0r( و با طول بـرگ ) =
 بــين .)4 جــدول( دارد% 5احتمــال   در ســطحدار  معنــي

ــوه برخــي صــفا ــرگ و مي ــينيزت ب ــستگي معن  دار  همب
توان به همبستگي مثبت و        مي عنوان مثال  به .شد   مشاهده
 در  )r =64/0 (سـطح بـرگ    ميـوه بـا      100وزن   دار    معني

  و بـا طـول برگچـه   )= 30/0r (با طول بـرگ  ،%1سطح 

)27/0 r =(طــول خوشــه بــا و همچنــين %5ســطح   در 
 الزم .اره نمـود اش %5در سطح ) = r 44/0( تعداد برگچه

ذكر است كه بين صـفات درختـان مـادري از قبيـل             ه ت ب
سـينه بـا     ارتفاع درخت و قطر تاج درخت و قطر برابـر         

 ي مـشاهده نـشد    دار    صفات برگ و ميوه همبستگي معني     
 .)4جدول (
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 ).برگ، برگچه و ميوه درختان بنه( نتايج تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه -2جدول 

 منابع تغييرات
درجه 
 آزادي

سطح 
 برگ

وزن 
 برگ

طول 
 برگ

تعداد 
 برگچه

 عرض

 برگچه

طول 
 برگچه

 /عرض
 طول برگچه

طول 
 ميوه

عرض 
 ميوه

وزن 
 ميوه100

وزن 
  دانه100

درصد 
 پوكي بذر

طول 
 خوشه

تعداد دانه 
 در خوشه

 56/111٭٭ 51/4٭٭ 05/582٭٭ 34/5٭٭78/24٭٭ 79/7٭٭ 98/6٭٭ 238/0 ٭٭ 554/0٭٭ ns040/0 98/2٭ 108/0ns 08/5٭٭ 74/429٭٭ 5 رويشگاه
 29/13 00/1 89/34 16/2 649/0 221/0 204/0 012/0 183/0 042/0 08/1 84/2 015/0 55/16 54 اشتباه

ضريب 
CV 92/11% تغييرات  50/15 09/14 60/19 00/8 30/8 18/24 26/7 77/8 13/10 20/16 06/7 97/10 07/23 

  دار  غير معني=  ns ،%5 در سطح احتمال دار  معني=  ٭ ،%1 در سطح احتمال دار  معني=  ٭٭  
 ي مورد مطالعهها  در رويشگاه %5 با استفاده از آزمون دانكن در سطح احتمال درختان بنه  و ميوهميانگين صفات كمي برگمقايسه  -3جدول 

 صفات    
 
 رويشگاه

 سطح برگ
 متر  سانتي(

 )مربع

 وزن برگ
 )گرم(

 طول برگ
 )متر  سانتي(

تعداد 
 برگچه

عرض 
 برگچه

 )متر  سانتي(

طول برگچه
 )متر  سانتي(

طو/عرض
 ل برگچه

 طول ميوه
 )متر ميلي(

عرض 
 ميوه

 )متر ميلي(

 100وزن 
)گرم( ميوه

 100وزن 
 دانه

 )گرم(

درصد 
 پوكي

طول 
 خوشه

 )متر  سانتي(

تعداد دانه 
 در خوشه

 b20/31 c62/0 a 45/11 c80/4 c 47/2 ab 65/5 b44/0 ab17/6 c03/5 b75/11 ab 38/3 d08/75 b22/8 a 80/29 بنه خلخال
 b95/32 b79/0 a 31/11 c 93/4 c 48/2 ab73/5 c 43/0 d96/4 d17/4 c 93/10 a 69/3 d98/70 b 47/8 a20/30 كندرق
 d93/27 b78/0 a 74/11 ab05/5 a 60/2 ab71/5 b45/0 a 20/7 ab 31/5 ab 81/11 ab 21/3 b78/85 a 05/10 d50/22 نوده
 c81/29 b77/0 a 18/11 ab32/5 ab 58/2 c35/5 ab 48/0 c 19/5 b18/5 d21/10 b 05/3 b33/85 ab 24/9 ab70/24 نيمهيل
 ab83/36 a 93/0 a 96/11 a 34/5 ab 57/2 a98/5 c43/0 b93/6 a 87/6 b 20/12 c 89/2 ab 07/86 ab 47/9 c 40/23 مزرعه
 a98/45 ab86/0 a 17/11 a 44/5 a 61/2 c31/5 a 49/0 a07/7 ab62/5 a 12/14 d 76/2 a 51/94 ab 25/9 ab20/24 جعفرآباد
 8/25 12/9 96/82 16/3 83/11 36/5 25/6 45/0 62/5 55/2 3/5 46/11 79/0 12/34 ميانگين كل

  .دارندي دار  اختالف معني % 5، اعدادي كه در ستونها داراي حروف غير مشترك هستند در سطح احتمال ٭
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 همبستگي صفات برگ و ميوه با صفات درختان مادري -4جدول 

 صفات

رگ
ح ب

سط
 

زن 
و

رگ 
ب

 
 

رگ
ل ب
طو

 
داد  
تع

چه
برگ

 
ض  
عر

چه
برگ

چه 
برگ

ول 
ط

 
ض 
عر

چه /
برگ

ول 
ط

 

ول
ط

يوه 
م

  

يوه
ض م

عر
 

زن  
و

10
0

 
يوه

م
زن   

و
10

0
 

صد  دانه
در

كي
پو

 
 

شه
خو

ول 
ط

 
 

انه 
د د

عدا
ت

شه
خو

در 
اع  

رتف
ا

خت
در

 
طر  

ق
ت

ج 
ا خت
در

 
ر   ط

ق
ر براب
 سينه

                1٭٭443/0 وزن برگ
               1 0/ 167 0/ 168 طول برگ
              1 108/0 ٭0/ 274 ٭0/ 270 تعداد برگچه
             1 -157/0 ٭215/0 ٭296/0 165/0 عرض برگچه
            1 ٭0 /426 056/0 0/ 451 432/0٭٭558/0 طول برگچه

طول /عرض
           1 -0/ 321 0/ 212 -226/0 -0/ 256 0/ 280 -443/0 برگچه

          1 -006/0 224/0 053/0 ٭-261/0 -132/0 0/ 126 0/ 352 طول ميوه
         1٭٭0 /692 098/0 -0 /144 040/0 226/0 -134/0 244/0 170/0 عرض ميوه

        1٭٭0/ 325٭٭0/ 345 125/0 ٭0/ 271 004/0 -122/0 ٭0/ 301 233/0٭٭0/ 645  ميوه100وزن 
       1٭ 0/ 471 -035/0 -123/0 0/ 321 231/0 -135/0 08/0 -205/0 211/0 -051/0  دانه100وزن 

-0/ 541 0/ 349 310/0 380/0 155/0 -021/0 173/0 530/0 -032/0 0/ 225 -0/ 448 پوكي درصد
 ٭

1      
     1 0 /415 -211/0 053/0 228/0 193/0 -075/0 0/ 322 ٭0/ 271 ٭0 /446 -043/0 190/0 -070/0 طول خوشه

تعداد دانه در 
 خوشه

    1 -066/0 -0/ 247  0/ 202 079/0٭٭0 /337٭٭0 /355 -/142 -228/0 030/0 -187/0 053/0 -047/0 -010/0

   1 -345/0 0/ 312 198/0 -145/0 087/0 -156/0 -247/0 089/0 201/0 081/0 0/ 235 221/0 392/0 0/ 233 ارتفاع درخت
  1 0/ 514 -0/ 352 089/0 054/0 -089/0 105/0 -154/0 -231/0 079/0 -154/0 -123/0 167/0 -128/0 -071/0 -009/0 قطر تاج درخت
 1٭٭726/0  ٭0/ 589 0/ 321 089/0 041/0 074/0 0/ 425 031/0 -046/0 041/0 072/0 021/0 006/0 230/0 241/0 035/0 قطر برابر سينه

  %5 در سطح احتمال دار  معني =  ٭ ،% 1 در سطح احتمال دار  معني=  ٭٭
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  و مقايسه تنوع بين آنهاها  بندي رويشگاه  گروه-

 با استفاده از كل Ward به روشاي   تجزيه خوشه
 شش ،برگ و ميوه درختان مادري صفات مورد بررسي

. )1شكل  (گروه قرار دادرويشگاه مورد مطالعه را در دو 

ي جعفرآباد و نوده در يگ ها   بندي رويشگاههدر اين گرو
ي كنديرق، نيمهيل، بنه خلخال و ها  گروه و رويشگاه

 .مزرعه در يك گروه جداگانه ديگر قرار گرفتند

 
  اده بنهدرختان م برگ و ميوه صفات بر اساس Ward دندروگرام حاصل از تجزيه كالستر به روش حداقل -1شكل

 
 بحث 

نتايج اين بررسي نشان داد كه تنوع هم در بين 
بين درختان مادري مورد بررسي از   و هم درها  رويشگاه

  در بين صفات.ر صفات مورفولوژيكي وجود داردنظ
برگ، سطح برگ و طول برگچه و در بين مربوط به 

صفات ميوه، طول ميوه و تعداد دانه در خوشه و همچنين 
. بندي داشتند ميوه بيشترين نقش را در گروهوكيدرصد پ

توان از جدول تجزيه واريانس استنباط    مياين مسئله را
 و همكاران  Riazi خصوص تحقيقاتي كه در. نمود

 داشتند .P. atlantica Desf بر روي درختان بنه) 1996(
دليل دوپايه بودن از  هكه درختان بنه ب نشان دادند

طور  هاي توليد دانه برخوردارند و بهتروزيگوتي باالئي بر
ي حاصل از بذرها، مشابهت زيادي با ها  طبيعي نهال

 آوري  زني بذرهاي جمع كه جوانه طوري هب. همديگر ندارند
ي داشته و بين دار  شده از نواحي مختلف اختالف معني

 كهاي    مطالعهرد . درصد در نوسان بوده است18 -95

Yossefi ) 2002 (ختان پسته وحشي در منطقه بر روي در
كردستان داشت نشان داد كه دليل تنوع باال در ميان 

 دو پايه بودن و خصوصيات اكولوژيكي ،ي بنهها  جمعيت
نتايج همبستگي صفات برگ و ميوه، . باشد   مياين گونه

رگ و وزن برگ و همچنين بين بنشان داد كه بين سطح 
ي دار  و معني ميوه و ابعاد برگ همبستگي مثبت 100 وزن

  و همكاران Kafkas   اين موضوع را مطالعات.وجود دارد
 روي تنوع مورفولوژيكي سه گونه كه بر )2002(

P. atlantica Desf, P. terebintus L. و P. eurycarpa 

Yaltنيز به اين نااين محقق. كند   مي اثبات نيز داشتند 
مچنين نتيجه رسيدند كه ميان وزن ميوه با طول برگچه و ه

  .ي وجود دارددار  ابعاد برگ همبستگي مثبت و معني

وزن ميوه  بيشترينكه رويشگاه جعفرآباد  با توجه به اين
 در بين  را و بيشترين درصد پوكيو كمترين وزن دانه

توان چنين استنباط  مي،داشتي مورد مطالعه ها  رويشگاه
ي ها  اين رويشگاه نسبت به رويشگاه اندازه ميوه كرد كه
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حجم   در اين رويشگاهكه ديگر اينديگر بزرگتر است و 
 در .استعمده ميوه را جدار گوشتي آن تشكيل داده 

 داراي ميزان روغن بيشتري ي مادري موجودها   پايهنتيجه
ي ديگر ها  ي موجود در رويشگاهها  نسبت به ساير پايه

 توسط  از نظر درصد روغن توليدي،كه اين يعني .است
ي ها   در اين رويشگاه نسبت به ساير رويشگاهدرختان بنه

ديگر بسيار قابل توجه بوده و از اين نظر امكان انتخاب 
ري توليد كننده روغن بيشتر در اين رويشگاه ددرختان ما

 و همكاران Maddah Arefi در تحقيقي .د داردووج
روغن   به منظور بررسي تنوع توليد بذرهاي پرنيز )2003(

 نتيجه رسيدند كه مقدار  اين به بنه،دريي ماها  در پايه
 درصد 39 تا 20  ازي بذريها  روغن موجود در نمونه

  بنه گونههايبذرنكته قابل توجه در مورد  .متفاوت است
ي مورد بررسي ها  اين است كه درصد پوكي در رويشگاه

كه زادآوري طبيعي اين گونه را  طوري ه ب،خيلي باالست
ن اع توسط محققن موضواي .دچار مشكل كرده است

 & Riazi et al., 1996; Mirzaie-Nodoushan(ديگري

Maddah Arefi, 1999; Esmailpour, 2003; Vatanpour 
Azghandi & Ghorbani, 2003 and Dehghan Shoraki 

& Mirzaie-Nodoushan, 2006)  گزارش شده استنيز .
 ،فتدتواند اتفاق بي   ميداليل مختلف هرضه باچه اين ع اگر

ي نر و ماده و ها  ولي تلقيح نامناسب گل و ناسازگاري پايه
 از عوامل عمده اين پديده  شرايط محيطيهمچنين

 Dehghan Shoraki & Mirzaie( آيد   ميحساب هب

Nodoushan, 2006.( نتايج اين تحقيق نشان داد كه بين 
 ليقب از ها  درصد پوكي بذر با صفات مورفولوژيكي پايه

ارتباط  طر برابر سينه و قطر تاج درختق ،ارتفاع
-Mirzaie مطلب را مطالعاتاين .  ندارد وجوديدار  معني

Nodoushan و Maddah Arefi) 1999 (بر روي  كه
ارتفاع، قطر  (ها  همبستگي صفات مورفولوژيكي پايه

 با درصد پوكي بذر انجام )برابرسينه و قطر تاج درخت
كه آنها نيز به اين نتيجه ريطو هب. باشد   ميداده بودند همسو

 شده ذكريك از صفات  پوكي بذر با هيچكه رسيدند 
ي ندارد و تنها همبستگي ضعيفي بين دار  همبستگي معني

ي احاطه كننده آن مشهود است ها  پوكي بذر با تعداد پايه
مقايسه ميانگين درصد  . نيستدار  كه از نظر آماري معني
لف نشان داد كه رويشگاه ي مختها  پوكي بذر در رويشگاه

 را  و بيشترين وزن صد دانهكنديرق كمترين درصد پوكي
 بيشترين زادآوري  واستي مختلف دارها  در بين رويشگاه

دليل اصلي چنين  .شود   مينيز در اين رويشگاه ديده
توان به حفاظتي بودن اين رويشگاه ارتباط    مياختالفي را

كه تاكنون  ده و هم اينثير دام بوأتحت ت داد كه هم كمتر
طوركلي با  هب. رويه قرار نگرفته است برداري بي تحت بهره

در نظر گرفتن يكنواختي و كمتر بودن ضريب تغييرات 
توان چنين استنباط مي )برگ و ميوه(صفات مورد بررسي 

 ي مورد مطالعه اندكها  رويشگاهبين تنوع در كرد كه 
 مورد بين صفاتي دار   اختالف معنيچهاگر. باشد  مي

توان اين موضوع    مياما ، وجود داردها  رويشگاه در بررسي
شرايط اكولوژيكي  را به دو پايه بودن و متفاوت بودن

 تجزيه كالستر،اساس  براز طرفي . نسبت دادها  رويشگاه
 بر اساس صفات مورد بررسي در دو گروه ها  رويشگاه

صفات برگ و از نظر  كه يعني اين. جداگانه قرار گرفتند
 ، وجود دارد شباهتي مادري درختان بنهها  بين پايهميوه، 

عبارت ديگر درختان بنه از نظر برگ و ميوه در  هب
نيمهيل و مزرعه قرابت  كندريرق، بنه خلخال يها  رويشگاه

جعفرآباد و ( گروه ديگر و همين وضعيت در ژنتيكي دارند
با توجه گردد    ميپيشنهاد بنابراين  .نيز صادق است) نوده

به پايين بودن درصد پوكي بذر در رويشگاه كنديرق و 
زني  كه ارتباط مستقيمي با درصد جوانهوزن باالي دانه 
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جهت توليد نهال از بذرهاي اين منطقه استفاده  ،دارد
 ، براي تكميل مطالعات در اين زمينهكه به طوري .گردد

يق  از طر ژنتيكيبررسي تنوعضمن  گردد   ميپيشنهاد
ي ها  ي بيوشيميايي و مولكولي، اندك رويشگاهها  روش
تحت حفاظت جدي قرار  ، در منطقه اين گونهموجود
 .گيرد
 

 يسپاسگزار
 مراحل انجام ي كه در تماميزانيه عزي كلازله يوس نيبد

 ي مهندس محمدياز آقا( نمودند، ياريق، ما را ين تحقيا
 يبنائ مهندس ؛قات كندرق خلخاليستگاه تحقيمسئول ا

ان يقات خلخال و آقايستگاه تحقيكارشناس سابق ا
 در ي به جهت كمك و همكاري و محمدي، فتاحياخالص
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Abstract 

In order to study genetic diversity of wild pistachio in Khalkhal, six forest sites, and 20 
female trees per site were selected in which leaf and seed samples were collected. Seven 
characteristics were recorded on fruits and leaves. The resulted data were analysed and means 
compaired by Dancans Test. For determination of between characters the correlation 
Coefficients calculated and for grouping of areas on the basic the studied characteristics, cluster 
analysis were accomplished. the studied sites for all of genetic characteristics (except leaf 
length) showed significant difference. the average leaf length, leaf weight and leaf area, were 
11.46 cm, 0.79 Gram and 34.12 cm 2 , respectively. and the average fruit length, fruit width, 
seedless percentage, cluster length and seed per cluster were 6.25 mm. 5.36 mm, 82.96, 9.12 
and 25.8 respectively. The results correlation between characteristics of leaf and fruit showed 
that, leaf area was positively correlated with leaf weight and 100 fruit weight was positively 
correlated with leaflet length and width fruit dimonsions in this species. The results of cluster 
analysis based on similarities percentage studied groups showed that, sites were classified in 
two groups including Nodeh, Jafarabad groups and Kadirag, Mazraeh, Baneh khakhal, Nimhil 
group. Totally, the genetic diversity was low evaluated in these habitats.  
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