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چکیده
بلوط ايرانی ( )Quercus brantii Lindl.گونهای جنگلی است با عمر نسبتا طوالنی كه از نظر اقتصادی ،اجتماعی و زيستمحيطی
در كشور ما اهميت ويژهای دارد .مجموعه عوامل انسانی و غير انسانی سبب شده است كه برخی از جوامع گياهی اين گونه در بعضی
از رويشگاههای خود در معرض خشکيدگی و فرسايش ژنتيکی شديد قرارگيرند .از اينرو ارزيابی تنوع و ساختار ژنتيکی اين جوامع
میتواند هدايتگر فعاليتهای جنگلداران و محققان باشد .اين پژوهش با هدف ارزيابی تنوع و توانمندی ژنتيکی جمعيتی از گونه بلوط
ايرانی واقع در استان لرستان بر اساس ويژگیهای نونهالی اجرا شد .ابتدا بهطور تصادفی از  12پايه بالغ كه بذر كافی توليد كرده بودند
بذرگيری شد و بهمنظور آزمون نتاج و ارزيابی پايههای بذرگيری شده ،بذرها بهعنوان  12فاميل تنی و ناتنی در قالب طرح آماری
بلوکهای كامل تصادفی با سه تکرار كاشته شدند .با استفاده از مدل و روابط طرح آميزشی آشيانهای ،آمارههای بيومتريکی به
آمارههای ژنتيکی تبديل شده و اجزاء واريانس و وراثتپذيری صفات ارتفاع نهال ،تعداد برگ ،طول و عرض برگ و قطر يقه تخمين
زده شد .فاميلها بين  6تا  92درصد استقرار نشان دادند .تجزيه واريانس نشان داد كه از نظر همه ويژگیهای مورد مطالعه تفاوت
معنیداری بين درختان مادری وجود داشت .بخش عمدهای از واريانس حاصل متعلق به بين فاميلهای مورد مطالعه بود كه بهسبب آن
وراثتپذيری صفات بين  %57در قطر يقه تا  %95در طول برگ نهالها متغير بود .جامعه گياهی مورد مطالعه قابليت استفاده در
انتخاب پايه مناسب برای تشکيل باغ بذر و نيز اجرای برنامههای اصالحی را بهخوبی از خود نشان داد.
واژههای كليدی :تنوع ژنتيکی ،ساختار ژنتيکی ،بلوط ايرانی ،ويژگیهای نونهالی

مقدمه
بلوط ايرانی ( )Quercus brantii Lindlبا بيش از
 5500سال قدمت ( )Purhashemi et al., 2004در بسياری

از جنگلهای زاگرس در مناطق شمالغرب تا جنوبغرب
ايران حضور دارد .گونههای مختلف بلوط ازجمله بلوط
ايرانی از نظر اقتصادی ،اجتماعی و زيستمحيطی اهميت
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ويژهای دارند .اين گونهها بهدليل دگرگشنی شديدی كه دارند
از تنوع درون و بين گونهای زيادی برخوردارند و در
بسياری از مناطق رويشگاهی خود در ساير كشورها نيز
منشأ تنوع ژنتيکی زيادی هستند ( ;Hawn et al., 1999
 .)Hokanson et al., 1993عالوه بر اين جنگلهای بلوط
در حفظ تنوع و تركيب گونهای و نيز حاصلخيزی خاک در
اراضی تحت پوشش خود نقش ويژهای ايفا میكنند .گفته
میشود نقش اين گونهها در پايداری جنگلهای تحت
پوشش يک نقش كليدی است ،بهطوریكه بدون حضور آنها
اكوسيستم بهسرعت پسروی میكند ( ;Chaubey, 2012
 .)Lorite et al., 2008با اين حال رشد سريع جمعيت
انسانی در محدوده جنگلهای بلوط و افزايش نياز سرانه به
فراوردههای چوبی و بسياری از داليل ديگر موجب
استفادههای غير پايدار از اين منابع ارزشمند شده است .آثار
منفی اين اقدامات وقتی به آثار مخرب تغيير اقليم و
خشکسالیهای طوالنیمدت و نيز پديدههايی مانند افزايش
ريزگردها ،آتشسوزی ،چرای دام و كشت زيراشکوب اين
گونههای جنگلی افزوده میشود چيزی جز تخريب،
پسروی و كاهش تنوع ژنتيکی اين گونههای ارزشمند را
درپی ندارد ( .)Mirzaie-Nodoushan, 2015از اينرو
ارزيابی تنوع و ساختار ژنتيکی جوامع گياهی بلوط میتواند
هدايتگر فعاليتهای جنگلداران و بهنژادگران گونههای
جنگلی باشد .اگرچه ارزيابیهايی كه در سطح مولکولی و
كاريوتيپی در برخی از گونههای بلوط در كشور انجام شده
است حکايت از وجود تنوع ژنتيکی كافی در اين گونههای
جنگلی با ارزش است ( Alikhani et al.,2014; Tabandeh
 ،)et al., 2012a ; 2012bولی ساختار ژنتيکی جمعيتهای
مختلف اين گونهها كه میتواند عالوه بر ارزيابی تنوع
ژنتيکی آنها ،ظرفيتهای قابل استفاده جمعيتهای مورد
مطالعه را نيز ارزيابی كند كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در حالیكه دانش كافی در زمينه ميزان تنوع ژنتيکی در بين
جمعيتهای مختلف گياهی بلوط و نيز ساختار ژنتيکی تنوع
در درون جمعيتها الزمه حفاظت از اكوسيستمهای جنگلی
و مديريت آنهاست ( .)Redkina et al., 2008اساسا وجود
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تنوع ژنتيکی كافی است كه پايداری جوامع گياهی بهويژه
جوامع گياهی جنگلی را تأمين میكند (Zeihe & Müller-
 .)Stark, 1991گونههای جنگلی بهدليل عمر نسبتا طوالنی
كه دارند در طی سالها و دورههای مختلف در معرض
تنشهای مختلف محيطی ازجمله خشکی و خشکسالی،
گرما و سرما و آفات و امراض مختلف قرار میگيرند كه بايد
تاب تحمل همه اين تنشها را داشته باشند .در غير اين
صورت يا دوره زندگی آنها كوتاه خواهد شد يا عرصه
گسترش آنها كاهش خواهد يافت و فقط محدود به نقاطی
خواهند شد كه تنشهای كمتری در آنها وجود دارد.
گونههای مختلف بلوط در كشور ما عرصههای وسيع و
متنوعی را بهخود اختصاص دادهاند كه حکايت از تحمل
زياد آنها به تنشهای گوناگون محيطی دارد .با اين حال
مجموعه تنشهايی كه طی چندين سال اخير در برخی نقاط
به گونههای گياهی كشور ازجمله بلوط وارد شد از آستانه
تحمل گونههايی از درختان جنگلی كشور گذشته است.
بهطوریكه منجر به خشکيدگی درصدی از اين درختان در
نقاطی از كشور گرديد .اتفاقی كه در جوامع بلوط گاهی به
آن زوال بلوط لقب داده شد .حداقل اثراتی كه اين پديده بر
جوامع بلوط خواهد گذاشت كاهش تنوع ژنتيکی اين گونهها
و از دست رفتن بخشی از ظرفيتهای موجود در آنها است
كه در مواردی ،ديگر قابل تجديد نخواهد بود .البته در ساير
نقاط جهان نيز زوال بلوط و از دست رفتن تنوع ژنتيکی در
بسياری از گونههای اين جنس مورد توجه و هشدار برخی
از محققان قرار گرفته است ( Sonesson & Drobyshev,
.)2010, Ahmadi et al., 2014
در زمينه شيوه مطالعه جمعيتهای گياهی از گونههای
دگرگشن جنگلی الزم بهذكر است كه با توجه به دگرگشن
بودن بلوط ،نهالهای حاصل از بذرهای جمعآوری شده از
هر درخت بهمنزله خواهر و برادران ناتنی يا هافسيب
( )Half-sibقلمداد میشوند كه قابليت استفاده در طرحهای
آزمايشی موسوم به آزمون نتاج و مطالعات ساختار ژنتيکی
جمعيتی را دارند .بهنحوی كه با استفاده از واريانس حاصل
از ميانگين فاميلهای مورد مطالعه كه از يک جمعيت گرفته
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شدهاند میتوان واريانس افزايشی موجود در آن جمعيت را
تخمين زد .اين نوع واريانس تعيينكننده ظرفيت ژنتيکی
موجود در جمعيتهای گياهی مورد مطالعه در پاسخ به
برنامههای اصالحی بهويژه برنامههای مبتنی بر گزينش و
تشکيل مخزن ژنی جديد با عناوينی مانند باغ بذر و نظاير
اينهاست .البته در گونههای درختی جنگلی كه فاصله بين
درختان زياد است بيشتر بذری كه روی يک درخت تشکيل
میشود حاصل تالقی بين دو يا چند درخت مجاور است كه
حاصل آن فولسيب ( )Full-sibيا خواهر و برادر تنی بودن
بيشتر نهالهای حاصل از يک درخت خواهد بود .از اينرو
نهالهای حاصل از يک درخت جنگلی مانند بلوط ،تركيبی
از تنیها و ناتنیهاست كه نسبت اين دو را عواملی مانند
فاصله بين درختان ،تراكم جنگل مربوطه و شدت جريان باد
در زمان انجام تالقیها تعيين میكند .البته بايد اشاره كرد كه
بسياری از مشخصههای دموگرافيک در جوامع گياهی
ازجمله شيوه توليد مثل ،متوسط سن درختان ،اندازه جمعيت
و شيوه نمونهگيری از جامعه گياهی در تعيين قابليتهای
يک جامعه گياهی نقش تعيينكنندهای دارند (Mirzaie-
 .)Nodoushan, 2015بهطوریكه با كوچک شدن جوامع
گياهی ،كه در اثر عوامل طبيعی يا غير طبيعی اتفاق میافتد،
ناگزير توانمندی ژنتيکی آنها نيز محدود خواهد شد .بنابراين
بايد تأكيد كرد كه برای استفاده از طرح آميزشی آشيانهای
برای انجام مطالعات ساختار ژنتيکی فرضياتی حاكم است كه
بايد رعايت شود تا بتوان از پايههای بذرگيری شده بهعنوان
نمايندههای يک جامعه مندلی در مطالعات ژنتيکی جمعيت
استفاده كرد .يکی از اين فرضيات اين است كه والدين
منتخب بايد از يک منشأ ژنتيکی برخوردار باشند .بهعبارت
ديگر از يک جامعه بزرگ گياهی كه دارای تالقیهای
تصادفی با يکديگر هستند و شانس برابر در تالقی با
يکديگر و همينطور خودگشنی دارند گرفته شده باشند .در
ضمن اطالعات و آمارههای ژنتيکی حاصل از محاسبات
فقط قابل تعميم بههمان جامعه گياهی میباشد.
اين تحقيق با هدف ارزيابی تنوع و توانمندی و ساختار
ژنتيکی جمعيتی از گونه بلوط ايرانی كه در رويشگاهی در

ساختار ژنتيکی جمعيتی از بلوط ...

استان لرستان قرار دارد از نظر ويژگیهای نونهالی اجرا شد
تا ضمن شناخت بهتر ظرفيتهای ژنتيکی گونه مذكور از
رويشگاه مورد نظر ،پايههايی كه نسبت به ساير پايهها
برتری قابل توجهی دارند نيز شناسايی شوند تا در
پروژههای اصالحی آينده ازجمله تشکيل باغ بذر اين گونه
ارزشمند بهكار گرفته شوند .الزم بهذكر است كه در مطالعه
ساختار ژنتيکی جوامع گياهی ،ضمن اندازهگيری ميزان تنوع
ژنتيکی ،اجزاء واريانس هم به تناسب نوع طرح آميزشی
مورد استفاده از هم تفکيک میشوند .از اينرو با توجه به
استفاده از تركيب فول سيبها و هافسيبها يا خواهر و برادران
تنی و ناتنی در اين مطالعه ،واريانس افزايشی از واريانس
كل قابل تفکيک بوده و با استفاده از آن وراثتپذيری نيز
قابل تخمين میباشد.

مواد و روشها
برای انجام اين تحقيق ابتدا يکی از جوامع بلوط ،كه در
منطقه ملهشبانان واقع در استان لرستان قرار گرفته و از
سالمتی نسبی مناسبی برخوردار بود انتخاب شده و بهطور
تصادفی از  12پايه بالغ بلوط ايرانی كه بذر كافی توليد كرده
بودند و فاصلهای بيش از  200متر از هم داشتند در هفته
اول آبانماه بذرگيری شد .رويشگاه انتخابی ملهشبانان با
o
موقعيت جغرافيايی " 48o10 ' 40طول شرقی و "31' 07
 33عرض شمالی و در  20كيلومتری غرب شهرستان
خرمآباد در مسير جاده خرمآباد به كوهدشت واقع شده است
(شکل  .)1براساس جديدترين آمار اقليمی ايستگاه
هواشناسی خرمآباد ( ،)1364-1393بارش ساالنه اين
منطقه  474ميلیمتر و دمای متوسط ماهانه آن  16/7درجه
سلسيوس است.
بهمنظور انجام آزمون نتاج و ارزيابی پايههای بذرگيری
شده از نظر قدرت استقرار و تعدادی از ويژگیهای نونهالی
در نتاج ،بذرهای جمعآوری شده در هفته دوم آبانماه در
قالب يک طرح آماری مزرعهای بلوکهای كامل تصادفی با
سه تکرار در مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور بهطور
مستقيم در خاک كاشته شد .بهنحوی كه هر واحد آزمايشی
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در هر تکرار حداقل  10نهال برای مطالعات مورد نظر و در
مجموع آزمايش از هر درخت مادری حداقل  30نهال باقی
بماند تا بتوان با استفاده از مدل و روابط طرح آميزشی
آشيانهای ) (Nestedآمارههای بيومتريکی را به آمارههای
ژنتيکی تبديل كرد .البته بهدليل حاصلخيزی مناسب زمين از
هيچگونه كودی برای تقويت آن استفاده نشد .ارزيابی صفات
در انتهای فصل رويش در اواخر مهرماه انجام شد.
در اندازهگيری صفات ،ده نهال از هر واحد آزمايشی به

35

اين شرح مورد اندازهگيری قرار گرفتند :ارتفاع هر نهال از
سطح خاک تا جوانه انتهايی اندازهگيری شد .تعداد برگ هر
نهال شمارش شد .از هر نهال طول و عرض  5برگ كه
نماينده مناسبی از برگهای آن نهال بودند اندازهگيری و
ميانگين آنها گزارش شد .قطر تنه هر نهال در يک
سانتیمتری از سطح خاک نيز گزارش شد .درصد نهالهای
سبز شده و باقیمانده تا زمان اندازهگيریها نسبت به تعداد
بذر كاشته شده بهعنوان درصد زندهمانی گزارش شد.

شکل  -1موقعيت رويشگاه بلوط مورد مطالعه در استان لرستان ،شهرستان خرمآباد (جنگل ملهشبانان بر روی شکل با دايره مشخص شده است).

مدل آماری طرح مورد استفاده در اين تحقيق بهشرح
زير است:
Yijl = µ + i + j + i j + l(i) +  ijl

در مدل فوق  Yijlارزش فنوتيپی متغير مورد نظر در
lامين نتاج از پايه مادری iام در تکرار jام µ ،ميانگين كل،
 iاثر پايه مادری j ،اثر بلوک l(i) ،اثر نتاج آشيانه شده در
پايه مادری ij ،اثر متقابل بلوک در پايه مادری و ijl
خطای باقيمانده مدل میباشد.
از اين روش تاكنون در مطالعه توانمندی ژنتيکی و نيز
ساختار ژنتيکی جمعيتهای مختلف از گونههای متعدد
جنگلی در كشور نيز استفاده شده است ( Espahbodi et al.,
; .)2008; Tabandeh et al., 2012aاز ويژگیهای بارز

استفاده از اين روشها در مطالعه جمعيتهای گياهی
جنگلی ،ارزيابی توانمندی ژنتيکی آنها و سنجش قابليت اين
جمعيتها در بهكارگيری آنها در برنامههای اصالحی و نيز
تشکيل باغ بذر آنهاست .از اين نظر هم تفاوتهای زيادی در
بين تودههای مختلف اين گونهها مشاهده شده است.
با مراقبت های الزم به ويژه در اوايل جوانه زنی و
شروع رش د رويشی نهالهای جوان تفاوت های موجود
بين نها ل های توليد شده از هر فاميل ناتنی مشخص شد.
در انتهای فصل رويش با توجه به اينکه نتاج هر درخت
با نتاج ساير درختان متفاوت بود اطالعات حاصل
به صورت آشيانه ای ) (Nestedتجزيه وتحليل شدند،
به نحوی كه واريانس حاصل از عامل نتاج در جدول
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تجزيه واريانس به عنوان خطای آزمايشی برای سنجش و
مقايسه پايه های مادری از يکديگر استفاده شد
( .)Mirzaie-Nodoushan et al., 2012همه اثرات
موجود در جدول تجزيه واريانس تصادفی قلمداد شده و
با استفاده از اميد رياضی ميانگين مربعات حاصل از
تجزيه واريانس داده ها (جدول  ،)1اجزاء واريانس تخمين
زده شدند .رابطه زير معموال برای محاسبه وراثتپذيری
صفات با استفاده از هافسيب های مستخرج از جوامع
دگرگشن گياهی استفاده می شود ( Sebbenn et al.,
:)2003

2

در رابطه فوق  h2nوراثتپذيری خصوصی و

f



واريانس ژنتيکی بين فاميلهای ناتنی است كه حاصل از
بذرگيری از تکدرختان بهصورت مجزا است و برابر است
با كواريانس درون فاميلهای ناتنی و در تخمين برآورد

واريانس ژنتيکی افزايشی (  )مورد استفاده قرار میگيرد.
2

A

2

بهعبارت ديگر

f

 4

2

A

 .مقادير

2
w

 و

2
e

 بهترتيب

واريانس درون فاميلها و خطاست .الزم به توضيح است با
توجه به اينکه بلوط ايرانی دگرگشن بوده و گردهافشانی در
آن باز میباشد ،نهالهای حاصل از بذر يک درخت مادری
هاف سيب يا خواهر و برادر ناتنی قلمداد شده و واريانس
افزايشی در آنها معادل چهار برابر جزء واريانس بين
فاميلهاست ( .)Falconer & Mackay, 1996ولی در
گونههای جنگلی بهدليل فاصله درختان از يکديگر شانس
تالقی درختان نزديک به هم بيشتر است .از اينرو احتمال
تشکيل بيشتر بذرها روی يک درخت از تالقی با درختان
مجاور بيشتر است .بههمين دليل درصد زيادی از بذرهايی
كه روی يک درخت تشکيل میشود حاصل تالقی بين دو
پايه مجاور است كه فولسيب و بقيه هافسيب قلمداد

میشوند .از آنجا كه واريانس بين فاميلهای فولسيب يا
تنیها شامل يکدوم واريانس افزايشی و واريانس بين
فاميلهای هافسيب يا ناتنیها شامل يکچهارم واريانس
افزايشی است ،بنابراين توصيه شده است كه صورت كسر
وراثتپذيری معادل سه برابر واريانس ژنتيکی بين فاميلها
محاسبه شود .از اينرو از رابطه زير كه اجزاء آن شرح داده
شد ،برای محاسبه وراثتپذيری استفاده شد:

پس از تأييد نرمال بودن دادهها ،از رويه  GLMدر نرمافزار
 SASبرای تجزيهوتحليل آماری استفاده شد .همه اجزاء
مدل ازجمله اثرات تکرار ،والد مادری و نتاج آشيانه شده در
والد مادری تصادفی قلمداد شد .بر اساس مدل طرح
آشيانهای ،از اثر نتاج آشيانه شده در پايههای مادری در
آزمون مقايسه پايههای مادری استفاده شد .در دستهبندی
ميانگينهای والدين مادری بهروش دانکن هم از اثر نتاج
آشيانه شده در پايههای مادری بهعنوان خطا استفاده شد .در

جدول   1جزء خطای مدل  Pr o ،جزء نتاج آشيانه شده
2

2

e

در والد مادری  Tre ،جزء والد مادری،
2

2

تکرار در والد مادری و

Re p



2

Re p*Tre

 اثر متقابل

اثر بلوک است .همينطور k ،r

و  nبهترتيب تعداد تکرار ،تعداد والدمادری و تعداد نتاج از
هر والد مادری در هر تکرار است.

نتايج
نتايج حاصل از درصد سبزشدن و استقرار نتاج
فاميلهای ناتنی مورد مطالعه نشان داد كه از اين نظر
اختالف معنی داری بين فاميل ها وجود داشت ،به طوریكه
فاميل ها بين  6تا  92درصد استقرار نشان دادند (جدول
 .)2اين تفاوت استقرار در تکرار های مختلف هم به خوبی
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خود را نشان داد .به عبارت ديگر از يکی از فاميل های
ناتنی مورد مطالعه (نتاج حاصل از درخت مادری شماره
 )4تنها  6درصد از نتاج استقرار پيدا كردند .در حالی كه
اين مقدار در نتاج والد مادری شماره  1به  92درصد
رسيد .عالوه بر تفاوت از نظر قدرت استقرار نتاج كه
اهميت زيادی در انتخاب پايه های مادری دارد ،تجزيه
واريانس بر اساس مدل آشيانه ای نشان داد كه درختان
مادری از نظر همه ويژگیها ی مورد مطالعه ازجمله
ارتفاع نهال ،تعداد برگ ،طول و عرض برگ و قطر يقه در
اواخر مهرماه تفاوت معنی داری داشتند (جدول  .)2اين
تفاوت بين نتاج حاصل از  12پايه مادری يا  12فاميل
تنی و ناتنی ،ميانگين های به دست آمده از اين فاميل ها را
در دسته های مختلفی قرار داد كه با توجه به دامنه تنوع
در صفات تعداد دسته ها و همپوشانی آنها متفاوت بود
(جدول  .)3از نظر ارتفاع نهال فاميل شماره  1به اندازه ای
متفاوت بود كه از اين نظر در يک دسته جداگانه و بقيه
فاميلها در دسته دوم قرار گرفتند ( 15/1سانتی متر در
فاميل شماره  1در مقابل  4/2سانتی متر در فاميل شماره
 .)4دامنه اختالف بين ميانگينهای فاميل های مورد
مطالعه از نظر اين صفت  10/9سانتی متر بود .با اين حال
از نظر تعداد برگ ،فاميلها در سه دسته مختلف قرار
گرفتند كه فاميل های شماره  2 ،1و  10در دسته اول و
ساير فاميلها در دو دسته بعدی قرار گرفتند كه در
مواردی همپوشانی هم نشان دادند .البته تفاوت بين
فاميلها از نظر صفت طول برگ متنوع تر بود .در همه
صفات مطالعه شده فاميل شماره  1در دسته اول قرار
داشت و برتری غير قابل انکاری از خود نشان داد .الزم
به توضيح است كه اختالف بين تک نهالها در درون
فاميلها از نظر صفات مورد مطالعه وسيع تر از اختالف
بين فاميلهاست .به طوری كه از نظر ارتفاع ،نهالهايی با
ارتفاع  2و  51سانتیمتر هم در درون فاميلها مشاهده

37

شد (جدول  .)4به عبارت ديگر دامنه اختالف از 10/9
سانتی متر بين ميانگين فاميلها به  49سانتی متر در درون
فاميلها افزايش يافت .دليل اين اختالف هم قابليت های
متفاوت تک درختان جنگلی در ويژگی های رويشی و
حتی انتقال آن به نتاج و نسل آينده است .به همين تناسب
در ساير صف ات مورد مطالعه هم دامنه تنوع در درون
فاميلها به مراتب بيشتر از دامنه تنوع در بين فاميلهاست
(جدول های  3و  . )4اين اختالف از نظر تعداد برگ هم
قابل توجه است .به نحوی كه در برخی از نهالها در آخر
فصل رويش تنها  3برگ و در برخی ديگر تا  32برگ هم
مشاهده شد .اين دو نهال به ترتيب از دو فاميل شماره  4و
 1بودند كه از نظر ميانگين فاميل در صفاتی مانند تعداد
برگ و ارتفاع نهال و درصد زندهمانی در دو دسته دو
طرف دامنه تنوع قرار داشتند.
نتا يج حاصل از تفکيک اجزاء واريانس در جدول
شماره  5ارائه شده است .با تفکيک اجزاء بيومتريکی
واريانس حاصل از تجزيه واريانس به اجزاء ژنتيکی،
منابع تغييرات درون جمعيت گياهی مورد مطالعه از نظر
اين صفات مشخص گرديدند .از نظر ارتفاع نهال بيشتر
تنوع موجود در درون فاميل ها مشاهده شد ( .)%69بااين
حال وراثت پذيری اين صفت قابل توجه بود (.)%75
به طوریكه توزيع اجزاء واريانس در بين فاميل ها و درون
آنها در ساير صفات متوازن تر بود ،به نحوی كه
وراثت پذيری آنها نيز افزايش يافت (جدول .)5
ض ريب همبستگی كليه تركيبات دوگانه صفات
(جدول  ) 6حکايت از همبستگی باالی بي شتر صفات
مورد مطالعه با يکديگر داشت .به طوری كه به عنوان نمونه
ارتفاع نهال و طول برگ با ساير صفات مورد مطالعه در
سطح يک درصد همبستگی نشان دادند .بر اساس اين
داده ها ،در مرحله نونهالی عرض برگ با تعداد برگ
همبستگی نشان نداد.
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جدول  –1اميد رياضي ميانگين مربعات حاصل از تجزيه واريانس صفات مربوط به  kوالد مادری با  nنتاج
در هريك از  rتکرار يك طرح آزمايشي بلوکهای کامل تصادفي

اميد رياضي ميانگين مربعات )(EMS

منابع تغيير

+ n Re p*Tre + kn Re p
2

2

تکرار

+ r Pr o + rn Tre
2

والد مادری

2

2

Re p*Tre

n
+ r
 + n
2

+

e

2

2

Pr o

e

2

2

Re p*Tre

e

نتاج در والد مادری
اثر متقابل تکرار در والد مادری

2
e





2

خطای مدل

e



جدول  –2ميانگين مربعات حاصل از تجزيه واريانس صفات مربوط به نتاج يکساله از  12فاميل ناتني مورد مطالعه
از جامعهای از بلوط ايراني مستقر در لرستان
درجه آزادی

منابع تغيير
تکرار

2

ارتفاع نهال
ns

تعداد برگ
**

2/90

طول برگ
ns

13/4

عرض برگ
ns

0/40

0/58

**2/48

قطر يقه
ns

0/08

**3/91

والد مادری

11

**220/29

**139/63

**6/71

نتاج در والد مادری

102

**49/99

**16/62

*0/60

ns

0/17

**0/81

والد مادری *تکرار

22

**4/50

**15/40

*0/59

0/09ns

**0/54

خطای باقيمانده مدل

201

1/70

2/79

0/34

0/25

0/16

** و * :بهمفهوم معنیدار در سطح  1و  5درصد و  nsبهمفهوم غير معنیدار است.

جدول  -3ميانگين ويژگيهای مورفولوژيك مورد مطالعه در نتاج يکساله از  12فاميل تني و ناتني حاصل از درختان مادری آزمون نتاج شده از يك
جامعه بلوط ايراني مستقر در لرستان
صفات

ارتفاع نهال

والدين

طول برگ

تعداد برگ

)(cm

)(cm

قطر يقه

عرض برگ

)(mm

)(cm

زندهماني
()%

1

a

15/1

a

12/00

a

5/23

ab

3/02

a

3/3

92

2

b

8/9

a

11/60

ef

3/63

ab

3/00

ab

2/8

68

3

b

7/5

b

8/93

bc

4/45

a

3/13

bc

2/6

65

4

b

4/2

c

5/89

f

3/56

c

2/56

cd

2/2

6

5

b

8/6

b

8/87

def

3/88

b

2/83

ab

2/9

85

6

b

6/4

bc

6/77

b

4/62

ab

3/02

bc

2/7

74

7

b

5/6

bc

7/00

def

3/88

bc

2/80

bcd

2/4

83

8

b

4/5

c

5/70

f

3/53

d

2/28

d

1/9

75

9

b

6/2

bc

7/57

cbd

4/25

ab

2/90

bc

2/4

75

10

b

8/5

a

11/87

def

3/90

d

2/25

ab

2/9

78

11

b

8/1

b

8/53

def

3/95

c

2/57

ab

3/0

30

12

b

6/2

bc

7/33

cde

4/12

ab

2/90

bc

2/6

65

*:

ميانگين صفاتی كه بين درختان مادری دارای حروف مشترک هستند از نظر آماری اختالف معنیداری نداشته و در يک دسته قرار میگيرند.

جدول  -4ميانگين عمومي و دامنه صفات بين نتاج در درون فاميلهای مطالعه شده بلوط ايراني
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صفات

39

خطای معيار

ميانگين کل

حداقل

حداکثر

±4/87

7/68

2/0

51/0

4/11

2/5

8/0

تعداد برگ

±3/49

2/78

1/5

4/0

8/67

3/0

32/0

قطر يقه )(mm

±0/71

2/67

1/3

6/0

ارتفاع نهال

)(cm

±0/82

طول برگ )(cm

عرض برگ

±0/54

)(cm

جدول  –5اجزاء واريانس حاصل از تفکيك اجزاء بيومتريکي واريانس به اجزاء ژنتيکي با استفاده از مدل آشيانهای (مقادير داخل پرانتز درصد از
کل اجزاء واريانس را نشان ميدهد).
اجزاء واريانس
صفات
ارتفاع نهال
طول برگ
عرض برگ
تعداد برگ
قطر يقه

پايههای مادری

نتاج در پايه مادری

تکرار

پايه مادری در
تکرار

خطا

6/07

16/26

0/01

0/30

1/07

()%26

()%69

()>%1

()%1

()%5

0/21

0/09

0/01

0/03

0/34

()%31

()%13

()%2

()%4

()%50

0/09

0/00

0/01

0/00

0/25

()%26

()%0

()%3

()%0

()%71

3/98

4/66

0/00

1/35

2/79

()%31

()%36

()%0

()%11

()%22

0/10

0/22

0/00

0/04

0/16

()%19

()%42

()%0

()%8

()%31

وراثتپذيری

0/75
0/95
0/89
0/93
0/57

جدول  –6ضرايب همبستگي دوگانه همه ترکيبات دوگانه صفات مورد مطالعه در نتاج يکساله بلوط ايراني
طول برگ

صفات

ارتفاع نهال

ارتفاع نهال

1/00

طول برگ

**0/42

1/00

عرض برگ

**0/16

**0/50

تعداد برگ

**0/71

**0/19

قطر يقه

**0/68

**0/31

عرض برگ

تعداد برگ

قطر يقه

1/00
ns

0/07

1/00

**0/16

**0/59

1/00

** :بهمفهوم معنیدار در سطح  1درصد و  nsبهمفهوم غير معنیدار است.

بحث و نتیجهگیري
اختالف معنیدار پايههای مادری حکايت از وجود تنوع
كافی در درون جمعيت مورد مطالعه دارد كه بخشی از اين
تنوع بايد تنوع ژنتيکی و در برنامههای اصالحی و ژنتيکی،

ازجمله تشکيل مخازن ژنی برتر قابل استفاده است .از آنجا
كه بلوط يک گونه دگرگشن است انتظار وجود تنوع ژنتيکی
در درون و بين جمعيتهای مختلف آن وجود دارد .اين
تنوع ،كم و بيش در مطالعات ساير محققان بر روی گونههای
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مختلف بلوط هم گزارش شده است ( Tabandeh et al.,
2009; 2012a; Alvaninejad et al., 2009; Zolfaghari

 .)et al., 2009وجود اين مقدار تنوع ژنتيکی در يک
جمعيت گياهی نه تنها از قابليت باالی آن در استفاده در
برنامههای اصالحی حکايت دارد بلکه از اين جهت نيز
نويدبخش است كه در صورت بروز تنشهای ناخواسته
محيطی ،اين جامعه گياهی قدرت مقابله با تنش را خواهد
داشت .بهعبارت ديگر قدرت بافری اين جامعه گياهی زياد
است .البته بهدليل دگرگشن بودن اين گونه جنگلی انتظار
تنوع ژنتيکی باال در آن وجود دارد و هرچه يک جامعه
گياهی جنگلی بزرگتر باشد دامنه اين تنوع نيز بيشتر خواهد
شد .ضمن اينکه در گونههای جنگلی همه ظرفيتهای
ژنتيکی يک درخت در سالهای اوليه رشد بروز پيدا نمیكند
و بخشی از توانمندیها در سالهای آينده خود را نشان
میدهند ) .(Mirzaie-Nodoushan et al., 2015بر اساس
مطالعات  Whiteو همکاران ( )2007اطالع كافی از ساختار
ژنتيکی و سطح تنوع ژنتيکی در گونههای جنگلی الزمه
مديريت و حفاظت بهينه از آنهاست و در صورت وجود
تنوع كافی در اينگونه جوامع گياهی است كه میتوان از
توليد كافی و پايداری مناسب آنها اطمينان حاصل كرد .به
اعتقاد برخی از پژوهشگران علم ژنتيک و اصالح نباتات،
پايداری جوامع گياهی بهويژه جوامع گياهی جنگلی مستلزم
وجود تنوع ژنتيکی كافی است ( Zeihe & Müller-Stark,
 .)1991بهويژه در مناطقی كه در معرض تغييرات اقليمی،
خشکی و خشکسالیهای مکرر هستند توان ژنتيکی و
قدرت بافری گونههای جنگلی بايد بيش از ساير مناطق
باشد ،بهنحوی كه جمعيتهای گياهی بتوانند در مقابل اين
تنشهای گاه و بيگاه مقاومت كنند .اهميت اين شناخت در
مورد گونههايی مانند بلوط ايرانی كه يکی از عناصر اصلی
جنگلهای گستردهای است كه ضمن اينکه مأمن و مأوای
هزاران گونه از حيات وحش است ارتزاق بخش وسيعی از
ساكنان محلی و نيز تعادل اكوسيستم مناطق وسيعی از كشور
نيز به آن وابسته است ،اهميت بيشتری پيدا میكند .درصد
زندهمانی نتاج در پايان فصل رويشی نيز قابل توجه است.

ساختار ژنتيکی جمعيتی از بلوط ...

در يک فاميل  6درصد و در فاميلی ديگر  92درصد
زندهمانی مشاهده شد كه بهدليل آن بذرگيری تصادفی از
درختان بالغ بلوط برای توليد نهال را بايد امری غير منطقی
قلمداد كرد .الزم بهتوضيح است كه درختان جنگلی عموما
سالهای طوالنی را بايد در عرصه جنگلی بمانند و عالوه بر
احتمال مواجه شدن با تنشهای مختلف محيطی رشد
متفاوتی را در ازای دريافت منابع محيطی برابر از خود نشان
میدهند .بنابراين الزم است در انتخاب درختان منشأ بذر
برای توليد نهال ابتدا ارزيابی الزم بهصورت آزمون نتاج
انجام بشود و بعد به بذرگيری از درختان منتخب اقدام شود.
دامنه  4/2تا  15/1سانتیمتری ارتفاع نهال در ميانگين
فاميلها در سال اول (جدول  )3بهمفهوم  72درصد اختالف
ميانگين ضعيفترين فاميل نسبت به قویترين فاميل است.
اين اختالف وقتی در درون فاميلهای مورد مطالعه محاسبه
شود ( 2در مقابل  51سانتیمتر ،جدول  )4اختالف بين
ضعيفترين و قویترين نتاج در درون فاميلها به بيش از
 %96خواهد رسيد .از نظر ساير صفات هم اختالفهای
گستردهای بين ميانگينهای نتاج فاميلهای مطالعه شده
مشاهده شد كه بيانگر ضرورت بهرهگيری از توانمندی
موجود در درون اين جوامع در ايجاد مخازن ژنی غنیتر
برای توليد نهال و احياء جنگلهای مخروبه میباشد.
وراثتپذيری صفات هم در جمعيت مورد مطالعه باال بود
كه بهمعنی توانمندی باالی اين جمعيت گياهی در پاسخ به
برنامههای اصالحی از نظر ويژگیهای رويشی مورد مطالعه
است .الزم بهذكر است با توجه به اينکه تخمين وراثتپذيری
بر مبنای فاميلهای تنی و ناتنی انجام شد ،در صورتیكه
ميزان خودگشنی در اين جمعيت بيش از مقدار تصادفی در
گونه بلوط باشد سبب توليد فاميلهای نزديکتر از خواهر و
برادرهای تنی و ناتنی میشود كه بهنوبه خود موجب اريبی
تخمينهای وراثتپذيری و بهعبارتی تخمين بيش از مقدار
واقعی آنها خواهد شد .البته عوامل و داليل ديگری ازجمله
ميزان لينکاژ بين ژنی و اثرات متقابل غير آللی يا اپيستازی
نيز در ميزان وراثتپذيری مؤثر هستند ( & Falconer
 .)Mackey, 1996با اين حال مقادير باالی وراثتپذيری
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صفات مورد مطالعه نشان از ظرفيت ژنتيکی قابل استفاده در
برنامههای اصالحی مبتنی بر گزينش دارد .الزم به توضيح
است با توجه به اينکه وراثتپذيری حاصل نسبت جزء
واريانس افزايشی به واريانس كل است ،زياد بودن
وراثتپذيری صفات حکايت از اين دارد كه بيشتر واريانس
و تنوع موجود در اين جامعه گياهی از نوع افزايشی است.
بر اين اساس اين جامعه گياهی از تنوع مناسبی برخوردار
است كه به گزينش پايههای برتر و ايجاد مخازن ژنی
مناسب ازجمله باغ بذر بهخوبی پاسخ میدهد .البته اين
نتيجهگيری در مورد جوامع جنگلی كشور با نتيجهگيری
ساير محققان علوم جنگل هم تطابق دارد ( Espahbodi et
 .)al., 2003قطر يقه كمترين ميزان وراثتپذيری را نشان داد
كه ممکن است بهدليل حساسيت زياد اين صفت به شرايط
متنوع محيطی باشد (.)Alvaninejad et al.,2009
در پژوهشی كه  Geburekو )1994( Tripp-Knowles
با استفاده از تنوع آنزيمی در هفت مقر ژنی پلیمورفيک بر
روی گونهای از بلوط ) (Q. macrocarpaانجام دادند
مشاهده كردند كه بيشتر آللهای مورد مطالعه بهصورت
تصادفی در مکان پراكنش داشتند ولی در دو آلل مورد
بررسی فضاهای متفاوتی از نظر پراكنش آللی پيدا كردند كه
میتوانست ناشی از جريان ژنی متفاوت و يا ساير عوامل
دموگرافيک باشد .البته در مواردی انتخابهای متفاوت
درختان در برداشت از جنگل هم میتواند عامل چنين
اتفاقاتی باشد كه با توجه به همگنی كافی در جامعه گياهی
مورد مطالعه محققان مورد اشاره ،اين عامل نمیتوانست
مسبب چنين تفاوتهايی در پراكندگی آللی در آن جامعه
گياهی باشد .در هر صورت مجموعه عوامل انسانی و غير
انسانی سبب شده است كه برخی از جوامع گياهی بلوط
ازجمله گونه  Q. brantiiكه پراكنش وسيعتری هم دارد در
برخی از رويشگاههای خود در معرض خشکيدگی و
فرسايش ژنتيکی شديد قرارگيرد .البته جلوگيری از اين
فرسايش و احياء اين جنگلها در مرحله اول مستلزم
ارزيابی وضع موجود و شناسايی رويشگاههايی است كه از
وضعيت مطلوبی برای تأمين ذخائر ژنتيکی توانمند برای
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اهدافی مانند تشکيل باغ بذر برخوردارند.

سپاسگزاري

بدينوسيله از همه همکارانی كه در گروه زيستفناوری

مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور بهنوعی در اجرای
اين تحقيق ما را ياری كردند صميمانه تشکر و قدردانی می-
كنيم .همينطور از مسئوالن محترم مؤسسه مذكور كه امکانات
مورد نياز در اجرای اين پژوهش را در اختيار گذاشتند نيز
صميمانه قدردانی میكنيم.
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Abstract
Persian oak (Quercus brantii Lindl.) with a vast habitat in Zagros mountain range, has a
specific importance in Iran, based on economic, sociologic and environmental aspects. A
complex of human and non-human factors caused to show genetic erosion in several plant
populations of the species. Therefore, evaluation of genetic variation and architecture of plant
population could be informative for forest managers and breeders. The research was performed
to evaluate genetic potentials of a plant population of the species located in Lorestan provinces,
west of Iran. Seed was collected randomly on twelve single plants to be used in assessment of
the parent plants by a progeny test experiment. The seeds were evaluated as twelve half-sib and
Full-sib families planted in a completely randomized block design with three replications.
Biometric parameters were converted to genetic parameters using nested mating design model,
by which genetic variance components and heritability values were estimated. The studied
families showed a range of 6 to 92 percent establishment. Analysis of variance revealed
significant difference between the parents based on all of the recorded traits. Majority of the
variance components was observed between the studied families, for which heritability of the
characters was also strong, varying between 57% on collar diameter, to 95% on leaf length.
Therefore, the studied oak plant population has the capability to be used for selecting suitable
materials for seed orchard establishment as well as performing other breeding projects.
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