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فرسایش ژنتیکی تودههای شمشاد خزری
*

پروین صالحی شانجانی

چکیده

) از مهمترین و باارزشترین گونههای درختی پهنبرگ و همیشهسبز جنگلهای شمال کشورBuxus hyrcana( شمشاد
Cylindrocladium buxicola(  مشاهدات حاکی از بروز خشکیدگی این درخت بر اثر دو قارچ عامل باليت.محسوب میشود
) در بسیاری از رویشگاههای آنCydalima perspectalis( ) و آفت شبپره شمشادCalonectria pseudonaviculata و
 تأثیر خشکیدگی و از بین رفتن درختان بر استمرار بقای تودههای شمشاد موضوعی است کهباید بهدقت بررسی شود؛ زیرا.است
 تنوع و تمایز.کاهش تعداد نمونههای هر گونهای با تأثیر بر تنوع و تمایز ژنتیکی باعث بروز فرسایش ژنتیکی در آن گونه میشود
ژنتیکی جمعیتهای شمشاد در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بهوسیله مطالعه الگوی پروتئینهای کل برگ درختان
 نتایج این پژوهش نشان داد که با وجود خشکیدگی تعداد زیادی از درختان.و پروتئینهای ذخیرهای بذر درختان بررسی شد
 با وجود تنوع ژنتیکی قابل مالحظه جمعیتهای. جمعیتهای مختلف آن از تنوع قابل مالحظهای برخوردار هستند،شمشاد
 این مسئله میتواند ناشی از قطعهقطعه شدن زیستگاه شمشاد. اما تمایز جمعیتهای درختان با نتاجشان متفاوت است،شمشاد
 بررسیهای میدانی رویشگاههای شمشاد نیز نشان میدهد که وسعت جمعیتهای آن کاهش یافته و بهصورت.خزری باشد
، در چنین شرایطی جمعآوری انتخابی بذر از بعضی جمعیتها برای برنامههای حفاظتی و جنگلکاری.ایزوله درآمده است
 بنابراين انتخاب تعداد محدود.میتواند باعث از دست رفتن برخی ژنها شده و ساختار ژنتيکي جمعيتهای آینده را تغيير دهد
 لذا توصیه.جمعیت براي بذرگيري يا تجديدحيات در آينده ميتواند در درازمدت منجر به فرسايش ژنتيکي جمعيتها شود
.میشود نهادهای اجرایی مسئول احیای رویشگاههای شمشاد به جمعآوری از اکوتیپهای محلی توجه ویژهای داشته باشند
 شمشاد، جمعآوری بذر، تنوع ژنتیکی، تمایز ژنتیکی:واژههای کلیدی
Genetic erosion of Hyrcanian boxwoods
P. Salehi Shanjani*

Abstract

Boxwood (Buxus hyrcana) is the most important and valuable broadleaf and evergreen tree species of
Hyrcanian forests. Dieback of Box trees caused by boxwood Blight (Cylindrocladium buxicola) and boxwood
moth (Cydalima perspectalis) continues to be reported in the Caspian forest. The impact of trees dieback
on the survival of boxwood masses is a subject that needs to be carefully investigated since the reduced
number of species causes genetic erosion through influencing genetic diversity and differentiation. The genetic
diversity and differentiation of box trees and their progenies were studied along Hyrcanian forests by the
Research Institute of Forests and Rangeland using total protein and seed storage protein markers. Results
indicated that despite the dieback of large parts of boxwood, different populations showed considerable
genetic diversity. Despite the considerable genetic variation of the boxwood populations, the differentiation of
trees was different from their offspring. These results can be attributed to the fragmentation of the boxwood
habitat. Field surveys shows that the size of the boxwood population is decreased and isolated. In this kind of
circumstances, selective seed collection from some populations for conservation and reforestation programs
can cause the loss of some genes and alter the genetic structure of future populations. Therefore, the selection
of a limited population for seed collection or regeneration can lead to genetic erosion of populations in the
future. Therefore, it is recommended that a special attention be paid to the seed collection from local ecotypes
by the organizations responsible for the restoration of boxwood habitats.
Keywords: Genetic differentiation, genetic variation, boxwood, seed collection
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بیمـاری مخـرب و خطرناکی اسـت که سـبب خـزان و از
مقدمه
بیـن رفتن تودههـای این درخت میشـود .این بیماری
شمشـاد خزری که به آن شمشاد
جنگلی یا شمشـاد هیرکانی ( Buxusبـر اثـر فعالیـت دو نـوع قـارچ میکروسـکوپی بـه
 )hyrcana Pojarkنیـز گفته میشـود نامهای علمی  Cylindrocladium buxicolaو
یکـی از مهمترین و باارزشترین گونههای  Calonectria pseudonaviculataبهوجـود
درختـی پهنبرگ و همیشهسـبز جنگلهای میآیـد ( .)Mirabolfathy et al., 2013ایـن
شـمال کشـور است .شمشـاد خزری بهعلت بیمـاری بیشـترین آسـیب را بـه بافـت تنـه و
توليـد چـوب مرغـوب و بـاارزش ،همـواره شـاخههای جانبـی درخـت وارد میکنـد و
مـورد تعـرض قاچاقچيان قرار گرفته اسـت .بـا ایجـاد لکههـای قهـوهای در بـرگ گیـاه،
بهدليـل کاهش چشـمگير سـطح جنگلهاي مـرگ سـریع و گسـترده بافتهـا را فراهـم
شمشـاد ،ایـن گونـه در فهرسـت گونههـای میسـازد (شـکل  .)1نشـانههای بیمـاری
گیاهـی در خطـر انقراض اتحادیـه بینالمللی سـوختگی شمشـاد در سـال  ۱۳۸۹نخستین
حفـظ طبیعـت ( )IUCNقرار گرفـت ( Jaliliبـار در جنگلهای آسـتارا و تالش در اسـتان
 .)and Jamzad, 1999براسـاس آمار سال گیالن دیده شـد و بهدنبال آن در سـال 1391
 1392سـازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری ایـن بیمـاری همهگیـر شـد .اکنـون سراسـر
کشور ،سطح رویشـگاههای شمشاد  72هزار جنگلهـای شـمال را دربـر گرفتـه اسـت،
و  450هکتـار در اسـتانهای گیلان ( 35بهطوریکه براسـاس آخرین بررسیها حدود
هـزار هکتـار) ،مازنـدران ( 37هـزار هکتار)  55هـزار هکتـار از رویشـگاههای شمشـاد
و گلسـتان ( 450هکتار) برآورد شـده است .مـورد حمله ایـن بیمـاری قرار گرفتهاسـت.
اکنـون این گونـه مورد تهاجـم بیماری بالیت عامـل آفـت شـبپره شمشـاد ،پروانـهای بـا
شمشـاد و آفت شـبپره شمشـاد قرار گرفته نام علمی  Cydalima perspectalisاسـت
بهطوریکـه صدمـات جبرانناپذیـری بـه کـه بهصـورت طبیعی در شـرق آسـیا زندگی
تودههـای آن در جنگلهـای شـمال وارد میکنـد و از بهـار  1395در مناطقی از غرب
شده اسـت ( .)Mirabolfathy et al., 2013استان مازندران بهویژه در نمکآبرود و پارک
بیمـاری سـوختگی یـا بالیـت شمشـاد ،جنگلی بنفشـه چالـوس ،جنگل سیسـنگان

در نوشـهر و جنگلهـای سیسـرا و متلقـو
به شمشـادها خسـارت وارد کرد .در درختان
خسارتدیده عالئمی شامل خردگی برگها،
باقـی مانـدن رگبرگها ،تنیده شـدن تارهای
فـراوان و وجـود الروهای در حـال تغذیه و
درنهایت بیبرگی درختـان بهصورت تودهای
مشـاهده میشـود (شـکلهای  2تـا .)4
بهنظـر میرسـد تغییـرات آبوهوایـی،
شـرایط خوبـی برای رشـد عوامـل بیماریزا
ی سـالهای اخیـر
ایجـاد کـرده و خشکسـال 
موجـب حسـاستر شـدن ایـن درخت شـده
اسـت .مطالعـات نشـان دادهانـد کـه تغییـر
اقلیـم و گرم و خشـک شـدن محیـط ،عامل
اصلـی محرک در شـیوع بیماریهـا و آفات

شمشاد
خزری بهعلت توليد
چوب مرغوب و باارزش،
همواره مورد تعرض قاچاقچيان قرار
گرفته است .بهدليل کاهش چشمگير
سطح جنگلهاي شمشاد ،این گونه در
فهرست گونههای گیاهی در خطر
انقراض اتحادیه بینالمللی حفظ
طبیعت ( )IUCNقرار گرفت.

شکل  -1شمشادهای آسیبدیده از بیماری بالیت در رویشگاه سمندکیش گیالن (سمت چپ) و پیرهرات گیالن (سمت راست)
طبیعت ایران /جلد  ،3شماره  ،2پیاپی  ،9خرداد -تیر 1397
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است (;Desprez-Loustau et al., 2006
 .)Raffa et al., 2008اگرچـه توصیههایـی

بـرای سمپاشـی درختـان آلـوده بهصـورت
هوایـی و زمینی وجـود دارد ،ولی سمپاشـی
گسـترده بهدلیل خطری که برای سایر جوامع
گیاهـی و جانـوری دارد ،قابـل اجرا نیسـت.
بروز خشکیدگی شمشاد در بسیاری از
رویشگاههای آن ،منجر به کاهش تعداد درختان
زایا در این گونه شده است .از آنجاییکه کاهش
تعداد نمونههای هر گونهای با تأثیر بر تنوع و
تمایز ژنتیکی ،باعث بروز فرسایش ژنتیکی
در آن گونه میشود ( )Solbrig, 1991در
این پژوهش تنوع و تمایز ژنتیکی جمعیتهای
شمشاد در طول گستره پراکنش این گونه در
جنگلهای هیرکانی با استفاده از نشانگرهای
مرفولوژیکی و ژنتیکی بررسی شد.

با وجود خشکیدگی
بخـشهـــای وسیعــــی از
رویشگاههای شمشـاد ،جمعیتهای
مختلـف آن از تنـوع قابـل مالحظهای
برخوردارنـد .تنـوع در ويژگيهـاي
مختلـف اين گيـاه احتمـا ًال بهعلت
هتروزیگوزیتیناشیازدگرگشنی
در شمشـاد است.
شکل  -2شمشاد مورد تهاجم قرار گرفته توسط آفت شبپره شمشاد در پارک جنگلی دکتر درستکار (گیالن)

اقدامات انجام شده و یافتهها

شکل  -3شمشاد مورد تهاجم قرار گرفته توسط الروهای آفت شبپره
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تنــوع و تمایــز ژنتیکی جمعیتهای شمشــاد
در مؤسســه تحقیقات جنگلها و مراتع کشــور
بهوســیله مطالعــه الگــوی پروتئینهــای کل
بــرگ درختــان و پروتئینهــای ذخیــرهای
بــذر درختــان بررســی شــد .در ایــن
پژوهــش تنــوع و تمایــز جمعیتهــای
شمشــاد موجــود و نیــز جمعیتهایــی کــه
در آینــده شــکل خواهنــد گرفــت (توســط
نتــاج بــذری) بــرآورد شــدند .بــه ایــن
ترتیــب بــرگ درختــان ســالم و آلــوده
بهعنــوان نماینــده جمعیتهــای شمشــاد
موجــود و بــذر درختــان ســالم بهعنــوان
نماینــده جمعیتهای شمشــاد آینده بررســی
شــدند .از آنجاییکــه فقــط درختــان ســالم

بــذر تولیــد میکننــد مطالعــه پروتئینهــای
ذخیــرهای بــذر میتوانــد اثــر انتخــاب
ناشــی از بــروز بیمــاری و حملــه آفــات بــر
جمعیتهــای شمشــاد و نیــز تنــوع و تمایــز
جمعیتهــای آینــده شمشــاد را بــرآورد کند.
از بــرگ و بــذر  11جمعيــت شمشــاد
در طــول گســتره پراکنــش شمشــاد خــزری
بــراي مطالعه الگــوی پروتئينهــاي کل برگ
و پروتئینهــای ذخیــرهای بــذر درختــان
نمونهبــرداری انجــام شــد (شــکل  .)5بــا
توجــه بــه خشــکیدگی شمشــاد در بســیاری
از رویشــگاهها ،انتخــاب محــل جم ـعآوری
بســیار دشــوار بــود ،زیــرابایــد حداقــل 20
درخــت ســالم دارای بــذر ،در محــل موجود
باشــد تــا نمونــه بــرگ و بــذر جم ـعآوری
شــده نماینــده ســاختار ژنتیکــی جمعیــت
باشــد .مطالعــه پروتئینهــای ذخیــرهای بــذر

مشــاهده شــد کــه حاکــی از تنــوع ژنتیکــی
قابــل مالحظــه در جمعیتهــای حاضــر
و آینــده شمشــاد اســت .بــا وجــود تنــوع
ژنتیکــی قابــل مالحظه جمعیتهای شمشــاد
توســط هــر دو آزمــون ،نتایــج حاصــل از
گروهبنــدی ایــن جمعیتهــا براســاس
آزمونهــای پروتئینهــای ذخیــرهای بــذر،
تفــاوت زیــادی بــا گروهبنــدی براســاس
پروتئینهــای کل بــرگ درختــان داشــت.
نتایــج حاصــل از گروهبنــدی جمعیتهــا
براســاس الگــوی پروتئینهــای بــرگ
درختــان موجــود در جنگلهــای شمشــاد
تــا حــدود زیــادی منطبــق بــر الگــوی
جغرافیایــی بــود (شــکل  -6الــف) .ایــن
الگــو میتوانــد ناشــی از پاســخ گیاهــان
بــه گوناگونــی عوامــل اکولوژیکــی حاکــی
از ســازگاری گیاهــان بــا شــرایط محیطــی

میکننــد ،کاهــش جریــان ژن بینجمعیتــی
و کاهــش کارایــی گردهافشــانی همراه اســت
(Dudash and Fenster, 2000; Duncan
.)et al., 2004; Huang et al., 2008
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بــا
وجــود خشــکیدگی بخشهــای وســیعی از
رویشــگاههای شمشــاد ،جمعیتهای مختلف
آن از تنــوع قابــل مالحظـهای برخوردارنــد.
تنــوع در ويژگيهــاي مختلــف ايــن گيــاه
ال بهعلــت هتروزیگوزیتــی ناشــی از
احتمــا ً
دگرگشــنی در شمشاد اســت (SagÆso et
 .)al., 1996سیســتم گردهافشــانی شمشــاد
بهوســیله بــاد و حشــرات عمــل میکنــد تــا
حفــظ بقــای گیــاه تضمیــن شــود (Lazaro
)and Travest, 2005؛ ولــی بهدلیــل
صدمــات وســیع وارده بــه رویشــگاههای
شمشــاد ،تنــوع ژنتیکــی نســبت ًا بــاالی

شکل  -4الرو (سمت چپ) و حشره بالغ (سمت راست) آفت شب پره شمشاد

درختــان در هــر  11جمعیــت امکانپذیــر
شــد .ولــی مطالعــه پروتئينهــاي کل بــرگ
فقــط در شــش جمعیــت انجام شــد زیــرا در
پنــج جمعیــت آنالیــز پروتئينهــاي کل برگ
درختــان آلــوده بینتیجــه بــود .از آنجاییکــه
هــدف مطالعــه پروتئينهــاي کل بــرگ هــر
دو درختــان ســالم و آلــوده بــود بهناچــار
جمعیتهایــی از بــرگ درختــان آلــوده کــه
فاقــد پروتئیــن بودنــد از آنالیز حذف شــدند.
 52نــوار پروتئینــی (بــا میانگیــن
پلیمورفیســم  78/46درصــد) در الگــوی
پروتئینهــای کل بــرگ و  55نــوار پروتئینی
(بــا میانگیــن پلیمورفیســم  73/23درصــد)
در الگــوی پروتئینهــای ذخیــرهای بــذر

( ،)Maliníková et al., 2013جریــان ژن و
انتخــاب طبیعــی ()McLean et al., 2015
باشــد .گروهبنــدی جمعیتهــای شمشــاد
براســاس الگــوی پروتئینــی بــذر درختــان،
از الگــوی جغرافیایــی یــا شــیب خاصــی
پیــروی نمیکــرد (شــکل  -6ب) .نبــود
شــباهت الگــوی پروتئینی بــذر جمعیتهای
نزدیــک (سیســنگان  1و  )2یــا شــباهت
الگــوی پروتئینــی بــذر جمعیتهــای دور
از هــم (چشــمهبلبل گلســتان و ســمندکیش
گیــان) میتوانــد ناشــی از قطعهقطعــه
شــدن رویشــگاه شمشــاد باشــد .قطعهقطعــه
شــدن زیســتگاه یــک گونــه بــا کاهــش
تعــداد افــرادی کــه در تولیدمثــل شــرکت

مشــاهده شــده در جمعیتهــای مــورد
مطالعــه ،در آینــده حفــظ نخواهــد شــد زیرا
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه تمایــز
ژنتیکــی بیــن جمعیتهــای شمشــاد آغــاز
شــده اســت .نتایــج مطالعــه در ســایر گونهها
نیــز نشــان داده کــه بــر اثــر کاهش انــدازه و
ایزولــه شــدن جمعیــت ،تمایــز ژنتیکــی بیــن
جمعیتهــا افزایــش مییابــد (Leonardi
 .)et al., 2012بررســیهای میدانــی
رویشــگاههای شمشــاد نیــز نشــان میدهــد
کــه وســعت جمعیتهــای آن کاهــش
یافتــه و بهصــورت ایزولــه درآمــده اســت.
قطعهقطعــه شــدن رویشــگاه یــک گونــه
باعــث کاهــش تعــداد افــراد تولیدمثلکننــده
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درون یــک جمعیــت ،کاهش جریان
ژن میــان جمعیتهــا (Dudash
 )and Fenster,2000و کاهــش
بهــرهوری گردهافشــانی (Jarne
and Charlesworth, 1993, Dun )can et al., 2004در جمعیتهــا

میشــود .محدودیــت گــرده در
جمعیتهــای قطعهقطعــه و ایزولــه در هــر دو
گونههایــی کــه بــا بــاد گردهافشــانی میکنند
(Knapp et al., 2001; Koening and
 )Ashley, 2003یـا گونههایـی که توسـط
حشـرات گردهافشـانی میشـوند (Moody-

Weis and Heywood, 2001; Rocha
 )and Aguilar, 2001گزارش شده است.

شکل  -5موقعیت جمعیتهای شمشاد مورد بررسی ( :1چشمه بلبل :2 -پاسند :3 -سیسنگان:4 -1
سیسنگان :5 -2توسکاتک :6 -نمکآبرود :7 -کالرآباد :8 -چیساپارک :9 -اسکولک :10 -سمندکیش-
 :11پیرهرات)

کمیـت و کیفیـت گـرده بـا تأثیر بـر موفقیت
تولیدمثل گیاه ،نقش بسزایی در بقای آن دارد
(Dudash and Fenster, 2000; Hedrick

بایـد
به جمعیتهای موجود
در هر دو برنامههای حفاظتی
 in situو  ،ex situتوجه بیشتری
شود تا به مرور زمان از تنوع ژنتیکی بین
و درونجمعیتی شمشاد کاسته نشود .زیرا
از دست دادن تنوع ژنتیکی ممکن است
به کاهش توانایی گونه نسبت به تحمل
تغییرات محیطی و تغییرات جمعیتها
در کوتاه و بلندمدت منجر شود.
and Kalinowski,2000; Rocha and
Aguilar, 2001; Byers, 2004; Colling
 .)et al.,2004در شرایطی که جمعیت ایزوله

شـده باشـد تمایـل افـراد بـه خودگشـنی یا
دگرگشنی با افراد خویشاوند (خویشگشنی)
افزایـش مییابد که تأثیر منفی روی سلامتی
درخت ( )fitnessمیگـذارد (Buza et al.,
 .)2000; Kery et al.; 2000افزایش تمایل
گیاه برای خودگشنی و خویشگشنی تدبیری
اسـت که گیاه برای اسـتمرار بقای خود بهکار
میبندد؛ زیـرا چنانچه تالقی بین جمعیتهای
ایزولـه صـورت بگیرد ،بروز پدیـده فرودافت
دگرگشـنی ()Outbreeding Depression
باعـث کاهـش سـازگاری به محیـط در نتاج
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شکل  -6نمودار رستهبندی ( )PCoAجمعیتهای شمشاد براساس دادههای پروتئینهای کل برگ
(الف) و پروتئینهای ذخیرهای بذر (ب)

شـده و در مجموعههـای ژنـی همسـازگار افزایـش رانـش ژنتیکـی ()Genetic Drift
اختلال ایجـاد میشـود (  Dudash andبیشـتر میشـود (.)Buza et al., 2000
 .)Fenster, 2000بـه ایـن ترتیـب در طـی
زمـان تنـوع ژنتیکـی جمعیتهـای ایزوله و نتیجهگیری نهایی و پیشنهادها
کوچـک کاهش مییابـد و تمایـز جمعیتها بـا توجـه بـه دیرزیسـتی درخـت شمشـاد
بهعلـت اثـر مؤسـس ( )Founder Effectو و کاهـش شـدید تعـداد پایههـای آن (بـر
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،)اثـر بیمـاری بالیـت و آفـت شـبپره
انتظـار مـیرود تنـوع ژنتیکـی جمعیتهای
شمشـاد کاهـش یافتـه و تمایـز ژنتیکـی
 بـرای جلوگیـری از.آنهـا افزایـش یابـد
کاهـش تنـوع ژنتیکـی باید بـه جمعیتهای
موجـود در هـر دو برنامههـای حفاظتـی
 توجه بیشتری شود تا به،ex situ  وin situ
مرور زمان از تنوع ژنتیکی بین و درونجمعیتی
 زیرا از دست دادن تنوع.شمشاد کاسته نشود
ژنتیکی ممکن است به کاهش توانایی گونه
نسبت به تحمل تغییرات محیطی و تغییرات
.جمعیتها در کوتاه و بلندمدت منجر شود
در برنامههـای حفاظتـی و جنـگلکاری
بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه ویژه شـود کـه با
توجـه بـه قطعهقطعـه شـدن رویشـگاههای
 جمـعآوری انتخابـی بـذر از بعضی،شمشـاد
جمعیتهـا و جمـعآوری نکـردن بـذر از
 میتوانـد باعـث از دسـت،برخـی دیگـر
رفتـن برخـی ژ نهـا شـده و سـاختار
.ژنتيکـي جمعيتهـای آینـده را تغييـر دهد
حـذف ژنهـا از سيسـتمهاي جنگلـي طـي
 بهوسـيله تغيير،برنامههـاي جمـعآوري بـذر
سـاختار ژنتيکي و سـطح تنوع ژنتيکي روي
 اسـتمرار، پايداري اکوسيسـتم،حاصلخيـزي
طوالنیمـدت و تکامـل جمعيتهـا اثـر
 بنابرايـن انتخـاب تعـداد محدود.ميگـذارد
جمعیـت بـراي بذرگيـري يـا تجديدحيـات
در آينـده ميتوانـد در درازمـدت منجـر بـه
 لـذا.فرسـايش ژنتيکـي جمعيتهـا شـود
توصیـه میشـود نهادهـای اجرایـی مسـئول
احیای رویشـگاههای شمشـاد به جمعآوری
.از اکوتیپهـای محلـی توجه ویـژهای بکنند
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