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ABSTRACT
Background and Objectives: Golestan province located in the eastern part
of northern forests of Iran has a wide geographical distribution of Quercus
castaneifolia in terms of rainfall, temperature and soil type. Climatic
gradients from the west to the east of Golestan province have different
impacts on the genetic and the ecotype diversity of tree populations over
time that knowing the amount of this diversity helps us to manage/maintain
the genetic structure of these species. The genetic diversity of trees is so
important for adaptation of forests to climate change and for sustaining
other species and entire forest ecosystems. The aim of this research is
exploring the ecotype diversity changes of Quercus castaneifolia
populations in drought gradient (west-east) of Golestan province.
Materials and Methods: To do the study, four different populations of
Quercus castaneifolia from west to east of Golestan province in habitat
areas of Tuskestan, Aliabade Katul, Loveh and Golidagh were selected.
First, about 100 individuals of Quercus castaneifolia with similar diameter
and health and with approximately 50 to 100 meters distance from each
other, to avoid the possible affinity in each population, were considered
and then 20 individuals of Quercus castaneifolia among them were
randomly selected. After sampling, the qualitative study of marker
peroxidase of biennial branches in four different populations was done by
the use of vertical electrophoresis and by the method of Poly Acrylamide
Gel Electrophoresis (PAGE). To analyze the data, scoring of bands into
zero and one respectively for the absence and presence of bands was done
based on the prepared gels. Then GenAlex, Past and NTSYS software
packages were used for cluster analysis, Principle Coordinate Analysis as
well as data analysis regarding the allelic characteristics of studied marker
including the number of observed alleles, effective alleles, Shannon’s
information index, heterozygosity and polymorphic percentage and ecotype
diversity within and among populations.
Results: The results of this research based on total, observed, effective
alleles and heterozygosity of the peroxidase marker showed that ecotype
diversity and genetic diversity parameters examined in the west-east
gradient of the different habitats of Golestan province is different and in
the distant past, the genetic flow has been established through adjacent
populations so that ecotypes are not separable.
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Conclusion: To manage the maintenance and development of the genetic
diversity of these stands, at first it is necessary to stabilize the present
condition with respect to the diversity through emphasizing and
maintaining the index bases inside the populations and helping their
regeneration and secondly, developing the present diversity to combat the
climate change threats through gene flow with the help of seed and
seedling transition from the adjacent populations.
Cite this article: Ahmadi Mazracheh, Azam, Azadfar, Davoud, Saeedi, Zohre. 2022. Ecotypic diversity
changes of Quercus castaneifolia populations in drought gradient (west-east) in Golestan
Province. Journal of Wood and Forest Science and Technology, 28 (4), 65-81.
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چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :استان گلستان واقع در بخش شرقی جنگلهای شمال ایران دارای پراکنش وسیع

مقاله کامل علمی  -پژوهشی

جغرافیایی گونه بلندمازو از نظر میزان بارندگی ،درجه حرارت و نوع خاک است .وجود
گرادیان های اقلیمی از غرب به شرق استان گلستان اثرات متفاوتی بر تنوع ژنتیکی و اکوتیپی
جمعیتهای درختی در گذر زمان می گذارد که اطالع از میزان این تنوع ما را در مدیریت

تاریخ دریافت1395/09/23 :

حفاظت از ساختار ژنتیکی این گونهها یاری میرساند .تنوع ژنتیکی درختان برای سازگاری

تاریخ ویرایش1400/05/23 :

جنگلها با تغییرات اقلیمی و حفظ و بقای سایر گونهها و کل اکوسیستم جنگل بسیار دارای

تاریخ پذیرش1400/06/04 :

اهمیت است .هدف این پژ وهش بررسی تغییرات تنوع اکوتیپی جمعیتهای بلندمازو در طول
گرادیان خشکی (غربی-شرقی) استان گلستان میباشد.

واژههای کلیدی:

مواد و روشها :برای انجام این پژوهش چهار جمعیت مختلف بلندمازو از غرب به شرق

استان گلستان،

استان گلستان واقع در مناطق رویشگاهی توسکستان ،علیآباد کتول ،لوه و گلیداغ انتخاب

اکوتیپ،

گردید .ابتدا در هر جمعیت حدود  100پایه بلندمازو با قطر مشابه و سالم و با فاصله تقریبی 50

بلندمازو،

تا  100متر از همدیگر برای اجتناب از قرابتهای احتمالی شناسایی و از میان آنها  20پایه

گرادیان خشکی،

بلندمازو بهطور تصادفی انتخاب شدند .پس از انجام نمونهبرداری ،مطالعه کیفی نشانگر

نشانگر پراکسیداز

پراکسیداز شاخه دوساله با استفاده از الکتروفورز عمودی و بهروش پلیاکریل آمید ژل
الکتروفورز ( )PAGEانجام شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها ،امتیازدهی باندها بهصورت صفر و
یک به ترتیب برای عدم حضور و حضور باندها از روی ژلهای تهیهشده انجام گرفت .سپس
جهت تجزیه خوشهای ،تجزیه به مختصات اصلی و همچنین تجزیهوتحلیل دادهها در خصوص
ویژگی های آللی نشانگر مورد مطالعه شامل تعداد آلل مشاهدهشده ،تعداد آلل مؤثر ،شاخص
اطالعات شانون ،هتروزیگوتی و درصد چندشکلی و تعیین تنوع اکوتیپی درون و بین جمعیتی
از نرمافزارهای  Past ،GenAlexو  NTSYSاستفاده شد.
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یافتهها :نتایج این پژوهش بر اساس آلل کل ،مشاهدهشده ،مؤثر و هتروزیگوتی نشانگر
پراکسیداز نشان داد که تنوع اکوتیپی و پارامترهای تنوع ژنتیکی مورد بررسی در گرادیان غربی-
شرقی رویشگاههای مختلف استان گلستان متفاوت بوده و در گذشتههای دور جریان ژنی از
طریق جمعیتهای همجوار برقرار بوده است بهطوریکه اکوتیپها کامالً قابلتفکیک از یکدیگر
نیستند .شاخص اطالعات شانون نیز در جمعیتها از  0/179تا  0/334و هتروزیگوتی از 0/120
الی  0/218متغیر بود.
نتیجهگیری :برای مدیریت حفظ و توسعه تنوع ژنتیکی این تودهها باید در درجه اول نسبت به
تثبیت شرایط حاضر به لحاظ تنوع از طریق اهمیت دادن و حفظ پایههای شاخص درون
جمعیتها و کمک به تجدید حیات آن ها و در درجه بعدی نسبت به توسعه تنوع موجود برای
مقابله با تهدیدات تغییرات اقلیمی از طریق جریان ژنی به کمک انتقال بذر و نهال از
جمعیتهای همجوار موجود در صورت امکان بهره برد.
استناد :احمدی مزرعچه ،اعظم ،آزادفر ،داوود ،سعیدی ،زهره ( .)1400تغییرات تنوع اکوتیپی جمعیتهای گونه بلندمازو در طول گرادیان
خشکی (غربی -شرقی) استان گلستان .نشریه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل.81-65 ،)4( 28 ،
DOI: 10.22069/JWFST.2022.12081.1639

© نویسندگان.
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مقدمه
تنوع ژنتیکی برای سازگاری با تغییرات محیطی و

نظایر آن شرکت میکنند ( .)31فعالیت این آنزیم در

بقای طوالنیمدت گونهها بسیار مهم و حیاتی است.

فصول مختلف سال یکسان نیست بهطوریکه حداکثر

بدین منظور ،آگاهی و داشتن شناخت از تنوع ژنتیکی

فعالیت را در فصول سرد سال و حداقل فعالیت را در

درون و بین جمعیت اهمیت ویژهای در مدیریت

تابستان دارد ( .)23این آنزیم از مهمترین آنزیمها در

حفاظت منابع طبیعی دارد ( .)15وجود تنوع ژنتیکی

سیر تحوالت فیزیولوژیک گیاهان است و بهدلیل

در بین جمعیتهای یک گونه بهترین راهکارها را

فراوانی باندها و نیز امکان وضوح باند برای مطالعات

جهت حفظ تنوع جمعیتها و یافتن پایههای مادری

ا یزوآنزیمی همواره از جایگاه خاصی برخوردار است

برتر برای ذخایر بذری ارائه میکند ( .)19همچنین

(.)9

دیواره سلول گیاهی ،پاسخ به تنشهای محیطی و

تعیین کمیت و ارزیابی تنوع ژنتیکی درون جمعیت و

جنگلهای بلوط شمال پس از راشستانها با

بین جمعیتهای یک گونه این امکان را فراهم میکند

ارزشترین تودههای جنگلی بهشمار میروند و گونه

تا بهترین روشهای حفظ و نگهداری تنوع جمعیتها

بلندمازو  6/6درصد از سطح جنگلهای شمال و از

را شناخت ( .)13گوناگونی ژنتیکی پیششرط استمرار

لحاظ حجم تقریباً  8/01درصد از حجم چوبی و از

بقاء در شرایط ناهمگن زمانی و مکانی پیشرو و

لحاظ تعداد 7/65 ،درصد درختان جنگلهای شمال را

توانایی حفظ سازگاری برای نسلهای آینده است

بهخود اختصاص میدهد ( .)34این جنگلها به علت

( .)26همچنین با باال رفتن تنوع ژنتیکی در جامعه

وجود مصارف مختلف صنعتی و سنتی چوب بلوط و

حدود انتخاب هم در طبیعت و هم بهطور مصنوعی

واقعشدن آنها در جلگه و ارتفاعات پایینبند از

وسیعتر میشود ( .)10تنوع ژنتیکی درختان نیز برای

دیرباز مورد بهرهبرداری شدید قرار گرفتهاند (.)35

سازگاری جنگلها با تغییرات اقلیمی ( 25و  )14و

استان گلستان در بخش شرقی جنگلهای شمال

حفظ و بقای سایر گونهها و کل اکوسیستم جنگل

ایران واقع است و دارای پراکنش وسیع جغرافیایی

بسیار دارای اهمیت است ( .)41گروههای مختلفی از

گونه بلندمازو از نظر میزان بارندگی ،درجه حرارت و

نشانگرها شامل صفات ظاهری ،پروتئینهای ذخیرهای،

نوع خاک است .این تنوع درنتیجه سازگاری این

آیزوزایمها ،انواع نشانگرهای  DNAو اخیراً نیز

گونه با شرایط اقلیمی ،توپوگرافی و خاکی بوده و

خصوصیات سیتوژنتیک برای بررسی تنوع ژنتیکی

اغلب میتوان آن را به یک سری از گرادیانهای

استفاده میشوند که هر یک دارای مزایا و معایب

محیطی ارتباط داد ( .)20بلندمازو با نام علمی

خاصی هستند ( .)22بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده

 Quercus castaneifolia C. A. Meyدر

از نشانگرهای بیوشیمیایی (آنزیم و پروتئینهای

جنگلهای هیرکانی از سایر گونههای جنس بلوط

ذخیرهای) و مولکولی ( )DNAمعمول است (.)3

فراوانتر است و در ارتفاعات ساحلی پایینبند تا

پراکسیداز از جمله نشانگرهای بیوشیمیایی میباشد که

ارتفاعات میانبند و فوقانی این جنگلها دیده میشود

قادر است ماده سمی آب اکسیژنه را تجزیه کند.

( .)35این گونه از مهمترین گونههای صنعتی است و

پراکسیداز در تمام سلولهای گیاهی وجود دارد (.)1

تا ارتفاع  50متر و قطر  2تا  2/5متر میرسد (.)35

پراکسیدازها در بسیاری از فرایندهای سلولی مانند

بلندمازو بهدلیل داشتن دامنه اکولوژیک گسترده و

متابولیسم اکسین ،تشکیل چوب ،اتصاالت عرضی در

سازگاری مناسب با شرایط اقلیمی و خاکی بسیاری از
69
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مناطق هیرکانی ( )35و همچنین با توجه به ارزش

نشانگر ریزماهواره ،هتروزیگوتی مشاهدهشده بین

باالی اقتصادی و زیستمحیطی آن بهعنوان یکی از

 0/638و  0/844بود و این مقدار برای جمعیتهای

بهترین گونههای بومی برای جنگلکاری و احیای

کنار آب نسبت به جمعیتهای قله یا دامنه کوه

مناطق مخروبه در جنگلهای هیرکانی محسوب

بیشتر بود .نتایج این پژوهش به این اشاره دارد که

میگردد ( .)11پژوهشگران بسیاری در مناطق مختلف

احتماالً فقدان خاک مرطوب ،مانع توسعه و احیای

دنیا تنوع درختان جنس بلوط را با استفاده از انواع

 Q. serrataاست و تنوع ژنتیکی در مناطق خشک

نشانگرها بررسی کردهاند .با ارزیابی تنوع ژنتیکی 50

کاهش مییابد ( .)27در مطالعهای نیز تنوع

پایه درخت بلندمازو در پنج رویشگاه در جنگلهای

مولکولی و مورفولوژیکی  55پایه از بلوط ایرانی

نکا و نور مازندران با استفاده از فعالیت آنزیمی

( )Quercus branti Lindl.در هشت منطقه واقع در

پراکسیداز بیشترین فاصله ژنتیکی بین رویشگاههای

استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از نشانگرهای

میانبند و باالبند ،کمترین فاصله ژنتیکی بین

 ،AFLPریزماهواره کلروپالست  cpSSRو مورفولوژی

رویشگاههای میانبند و پایینبند مشاهده شد .همچنین

برگ بررسی شد .بر اساس نشانگر ریزماهواره

تغییرات ارتفاعی بهخوبی در گروهبندی رویشگاهها

کلروپالست ،سهم تنوع درون جمعیتها ( 66درصد)

ایفای نقش کرده است بهطوریکه بیشترین فاصله

بیشتر از تنوع بین جمعیتها ( 34درصد) بود

ژنتیکی بین پایههای مرتفعترین رویشگاه با پایههای

( .)40همچنین در مطالعه تنوع ژنتیکی  5گونه

کم ارتفاعترین رویشگاه دیده شده است و علت تنوع

بلوط همیشهسبز شامل ،Q. coccifera ،Q. ilex

و اختالف بین رویشگاهها اختالف ارتفاع ،اقلیم و

 Q. canariensis ،Q. afaresو  Q. suberدر بخش

اکولوژی رویشگاهها بیان شده است .بررسی تکثر

غربی تونس با استفاده از نشانگرهای کلروپالستی،

آللی ،تعداد آلل مؤثر و هتروزیگوتی و مقایسه مقادیر

نتایج پژوهش بیانگر تنوع ژنتیکی درونگونهای پایین

فوق با مطالعات خارجی نشان داد که تنوع آللی و

و نبود جریان ژنی بین گونهها بود .مقدار تنوع ژنتیکی

هتروزیگوتی در جمعیت بلوطهای هیرکانی بیشتر از

کل نیز  0/378گزارش شد ( .)36در بررسی الگوی

بلوطهای اروپاست ،امّا تنوع درون جمعیتی بلوط

فیلوژئوگرافی و ساختار ژنتیکی  30جمعیت طبیعی

هیرکانی بیشتر از تنوع برون جمعیتی آن است (.)32

گونه  Q. acutissimaبر اساس توالی DNA

در مطالعهایزوآنزیمی تمایز ژنتیکی جمعیتهای

کلروپالست در چین ،طبق نتایج تجزیه واریانس

 Quercus roburو  Quercus petraeaدر اروپای

مولکولی ( )AMOVAتنوع ژنتیکی بین جمعیتی و

مرکزی و شرقی ،متوسط تعداد آلل در هر لوکوس

درون جمعیتی بهترتیب  59/54و  40/46درصد بود.

جمعیتهای  Q. roburبین  1/8تا  2/6و در

نتایج این مطالعه نشان داد که احتماالً ناهمگنی

جمعیتهای  Q. petraeaبین  2تا  3بود .همچنین

جغرافیایی و تغییرات آبوهوایی ،ساختار ژنتیکی و

مقدار هتروزیگوتی مورد انتظار در  Q. roburدر

الگوی فیلوژئوگرافی این گونه را تحتتأثیر قرار داده

مقایسه با  Q. petraeaکمی باالتر بود ( .)12در

است ()42؛ بنابراین علیرغم اهمیت آگاهی از تنوع

پژوهشی بهمنظور بررسی تأثیر ارتفاع و توپوگرافی بر

ژنتیکی و اکوتیپی در بحث مدیریت بهرهبرداری

جمعیتهای  Q. serrateدر

توده ها در مقابل پیامدهای تغییرات اقلیمی ،تاکنون

کوهستانهای چیچیبو در مرکز ژاپن با استفاده از

مطالعهای در این خصوص بر روی گونه بلندمازو در

تنوع ژنتیکی

70

تغییرات تنوع اکوتیپی جمعیتهای گونه بلندمازو  / ...اعظم احمدی مزرعچه و همکاران

استان گلستان انجام نگرفته است .ازاینرو در این

اسکوربیک 3/8 ،گرم بوراکس 3/6 ،گرم نمک طعام،

پژوهش تغییرات تنوع اکوتیپی جمعیتهای پایینبند

 2گرم  EDTA-Na2و  50گرم پلیاتیلنگلیکول به

گونه بلندمازو در گرادیان خشکی استان گلستان با

حجم یک لیتر است .نمونهها بهمدت  24ساعت در

استفاده از نشانگر بیوشیمیایی پراکسیداز مورد بررسی

دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری و سپس با سرعت

قرار گرفت.

 3000دور در دقیقه و بهمدت  20دقیقه سانتریفیوژ
شدند و از قسمت شفاف رویی برای مطالعات کیفی

مواد و روشها

آنزیم استفاده شد ( .)1مطالعه کیفی آنزیم با استفاده از

نمونهبرداری :بهمنظور انجام این پژوهش چهار

الکتروفورز عمودی بهروش ( PAGEپلیاکریل آمید

جمعیت مختلف بلندمازو از غرب به شرق استان

ژل الکتروفورز) با ترکیب ژل شامل اکریل آمید 120

گلستان واقع در مناطق رویشگاهی توسکستان (طرح

گرم ،بیس اکریل آمید  2گرم و تریس  45/6گرم به

گرمابدشت) ،علیآباد کتول (طرح سرخداری) ،لوه و

حجم یک لیتر صورت گرفت (.)21

گلیداغ انتخاب گردید (شکل  1و جدول  .)1ابتدا در

تجزیهوتحلیل دادهها :دادههای الکتروفورتیکی از

هر جمعیت حدود  100پایه بلندمازو با قطر مشابه و

طریق امتیازدهی باندها بهصورت صفر و یک بهترتیب

سالم و با فاصله تقریبی  50تا  100متر از همدیگر

برای عدم حضور و حضور باندها از روی ژلهای

برای اجتناب از قرابتهای احتمالی شناسایی و از

تهیهشده در نرمافزار  Excelانجام شد .سپس برای

میان آنها  20پایه بلندمازو بهطور تصادفی انتخاب

تجزیه خوشهای بر اساس بهترین ضریب همبستگی

شدند .در اواسط پاییز  94نمونههای شاخه دوساله ،از

کوفنتیک و تجزیه به مختصات اصلی از نرمافزار

ارتفاع میانه تاج و از جهت جنوبی (به دلیل تکمیل

 NTSYS ver. 2.02استفاده شد ( .)33در این

فرایند فیزیولوژیک) جمعآوری شد ( )16زیرا در

پژوهش گروهبندی دادهها بهروش گروهبندی

فصول رو به سرما میزان پلیمورفیسم آنزیم پراکسیداز

 UPGMAو بر اساس ضریب تشابه جاکارد به کمک

بیشتر است ( .)1برای حفظ رطوبت ،نمونهها

نرمافزار  Pastصورت گرفت .همچنین تجزیهوتحلیل

بهصورت جداگانه درون کیسه نایلونی و در یخدان

دادهها در خصوص ویژگیهای آللی نشانگر مورد

حاوی یخ خشک (دمای  4درجه سانتیگراد)،

مطالعه و تعیین تنوع اکوتیپی درون و بین جمعیتی به

بالفاصله به آزمایشگاه انتقال داده شد.

کمک آزمون  AMOVAدر نرمافزار Ver. 6.2

مطالعات آزمایشگاهی :عصارهگیری از نیم گرم شاخه

 GenAlexانجام گرفت ( 17و  .)29الزم به ذکر است

تر هر درخت که با قیچی باغبانی کامالً خرد شده بود

که نمونهها با کدهای یک کاراکتری شامل منطقه مورد

انجام و بالفاصله با نسبت  3:1با محلول عصارهگیری

مطالعه (توسکستان ( ،)Tعلیآباد کتول ( ،)ALلوه

توصیه شده توسط ابرمن و استیچ ( )1982مخلوط شد

( )LOو گلیداغ ( ))GOمشخص شد.

( .)7این محلول شامل  1/2گرم تریس 2 ،گرم اسید
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی جمعیتهای گیاهی بلوط مورد مطالعه ( -1توسکستان  -2علیآباد کتول  -3لوه  -4گلیداغ).
Figure 1. Geographical position of studied oak populations (1- Tosekestan 2- Aliabadekatul 3- Loveh 4- Golidagh).

جدول  -1اطالعات جغرافیایی جمعیتهای مورد مطالعه.
Table 1. Geographic information of studied populations.

جمعیت

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

Population

Longitude

Latitude

"54° 34' 53.1

"36° 43' 11.8

میانگین بارندگی

اقلیم منطقه

سالیانه (میلیمتر)

(طبق روش آمبرژه)

)Elevation (m

Mean annual
)temperature (˚C

Mean annual
precipitation
)(mm

Climate
(Ambreje
)method

775

13.5

575

ارتفاع از سطح
دریا (متر)

متوسط دمای سالیانه
(درجه سانتیگراد)

نیمهخشک تا
توسکستان
Tosekestan

علیآباد کتول
Aliabad
Katul

لوه
Loveh

گلیداغ
Golidagh

نیمهمرطوب
Semi-arid to
Semi-humid

نیمهخشک تا
54° 58' 00

"36° 50' 53.3

400

17.6

586.2

"55° 39' 53.4

"37° 21' 29.4

583

15.05

461

"56° 01' 07.8

"37° 42' 56.5

نیمهمرطوب
Semi-arid to
Semi-humid

نیمهخشک
Semi-arid

13.4

1260

304.6

نیمهخشک
Semi-arid

نتايج و بحث

پارامترهای تنوع ژنتیکی مورد بررسی با هم متفاوت

نتایج حاصل از تنوع ژنتیکی چهار جمعیت

هستند .میانگین کل جمعیتها شامل تعداد آلل

بلندمازو در گرادیان غربی -شرقی استان گلستان

مشاهدهشده ،تعداد آلل مؤثر ،شاخص اطالعات

براساس نه آلل کل مشاهدهشده نشانگر پراکسیداز

شانون ،هتروزیگوتی و درصد چندشکلی بهترتیب

نشان داد که جمعیتهای مورد مطالعه به لحاظ

برابر با  0/152 ،0/230 ،1/258 ،1/194و  47/22شد
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(جدول  .)2جمعیت توسکستان بهطورکلی از نظر

حاصل از ماتریکس نئی برای چهار جمعیت بلندمازو،

پارامترهای تنوع ژنتیکی بیانشده بیشترین میزان را

کمترین فاصله ژنتیکی ( )0/072بین دو جمعیت

دارا بود و جمعیت علیآباد در رتبه بعد از آن قرار

علیآباد و گلیداغ و بهتبع آن بیشترین شباهت

داشت و جمعیتهای لوه و گلیداغ نیز از نظر

ژنتیکی ( )0/931بین این دو جمعیت را نشان داد.

پارامترهای مورد بررسی نسبت به سایر جمعیتها در

همچنین بیشترین فاصله ژنتیکی ( )0/191بین دو

آخرین رتبه قرار گرفتند .شاخص اطالعات شانون در

جمعیت لوه و گلیداغ و کمترین شباهت ژنتیکی

جمعیتها از  0/179تا  0/334و هتروزیگوتی از

( )0/826نیز بین این دو جمعیت مشاهده شد (جدول

 0/120الی  0/218متغیر بود (جدول  .)2طبق نتایج

 .)4گروهبندی دندروگرام تجزیه خوشهای و نمودار

حاصل از تجزیه واریانس مولکولی (،)AMOVA

دوبعدی حاصل از تجزیه به مختصات اصلی برای

تفاوت معنیداری در سطح خطای کمتر از  1درصد

جمعیتهای بلندمازو نیز حاکی از شباهت ژنتیکی

بین تنوع ژنتیکی جمعیتها وجود داشت و سهم تنوع

کمتر دو رویشگاه توسکستان -علیآباد نسبت به

درون جمعیتها ( 59درصد) بیشتر از تنوع بین

توسکستان -لوه و توسکستان-گلیداغ بود (شکلهای

جمعیتها ( 41درصد) مشاهده شد (جدول  .)3نتایج

 2و .)3

جدول  -2ویژگیهای آللی نشانگر پراکسیداز حاصل از شاخه در جمعیتهای بلندمازو در استان گلستان.
Table 2. Allelic characteristics of peroxidase marker extracted from branch of Quercus castaneifolia
populations in Golestan province.
جمعیتهای مورد مطالعه
Studied populations

پارامترهای تنوع
ژنتیکی

توسکستان

Genetic
diversity
parameters

Tosekestan

میانگین
Mean

تعداد کل آللها

SE
Standard
Error

لوه

علیآباد
Aliabad

میانگین
Mean

9

SE
Standard
Error

گلیداغ

Loveh

میانگین
Mean

6

SE
Standard
Error

کل

Golidagh

میانگین
Mean

6

SE
Standard
Error

Total

میانگین
Mean

5

SE
Standard
Error
9

Total alleles

تعداد آلل
مشاهدهشده

1.778

0.147

1.111

0.309

1.000

0.289

0.889

0.309

1.194

0.143

Observed alleles

تعداد آلل مؤثر

1.361

0.122

1.244

0.113

1.202

0.116

1.226

0.135

1.258

0.059

Effective alleles

شاخص
اطالعات شانون

0.334

0.093

0.226

0.096

0.179

0.093

0.181

0.098

0.230

0.047

هتروزیگوتی

0.218

0.067

0.149

0.065

0.120

0.064

0.123

0.070

0.152

0.032

Shannon’s
information
index

Heterozygosity

درصد چندشکلی
polymorphic
Percentage

77.78

33.33

44.44
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Table 3. Analysis of Molecular Variance of genetic diversity in Quercus castaneifolia populations in Golestan province.
درصد تنوع ژنتیکی
میانگین مربعات واریانس تخمینی
مجموع مربعات
درجه آزادی
منبع تغییرات
ɸpt
Percentage of
Estimated
Mean of
Sum of
Degree of
genetic diversity

variance

squares

squares

freedom

41

0.557

11.921

35.763

3

Sources of variation

بین جمعیتها
Among populations

*

0.415

59

0.786

0.786

59.750

76

درون جمعیتها
Within populations

100

-

1.343

95.513

کل

79

Total

 درصد معنیدار1 * در سطح
* Significant in 1% level

. ماتریکس نئی شباهت ژنتیکی (باالی قطر اصلی) و فاصله ژنتیکی (پایین قطر اصلی) جمعیتهای بلندمازو در استان گلستان-4 جدول
Table 4. Matrix of Nei for genetic identity (top of the main diagonal) and genetic distance (down of the main
diagonal) of Quercus castaneifolia populations in Golestan province.
گلیداغ
لوه
علیآباد
توسکستان
جمعیت
Golidagh

Loveh

Aliabad

Tosekestan

Population

0.922

0.925

0.908

1

توسکستان
Tosekestan

0.931

0.926

1

0.096

علیآباد
Aliabad

0.826

1

0.077

لوه

0.078

Loveh
1

0.191

0.072

0.081

گلیداغ
Golidagh

 دندروگرام تجزیه خوشهای نشانگر پراکسیداز شاخه جمعیتهای بلندمازو در استان گلستان-2 شکل
.)= گلیداغGL = لوه وLO ،= علیآبادAL ،= توسکستانT(
Figure 2. Cluster analysis dendrogram of peroxidase marker of the branch of Quercus castaneifolia
populations in Golestan province (T=Tosekestan, AL=Aliabad, LO=Loveh and GO=Golidagh).
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شکل  -3نمودار دوبعدی حاصل از تجزیه به مختصات اصلی برای چهار جمعیت بلندمازو
با استفاده از نشانگر پراکسیداز در استان گلستان.
Figure 3. Two-dimensional diagram resulted from Principle Coordinate Analysis for four
Quercus castaneifolia populations by the use of peroxidase marker in Golestan province.

با توجه به نتایج حاصل از تنوع اکوتیپی بلندمازو

 Q. petraeaدر اروپای مرکزی و شرقی ،متوسط

در گرادیان خشکی استان گلستان بر اساس نشانگر

تعداد آلل در هر لوکوس جمعیتهای  Q. roburبین

بیوشیمیایی پراکسیداز ،چهار جمعیت مورد مطالعه به

 1/8و  2/6و در جمعیتهای  Q. petraeaبین  2تا 3

لحاظ پارامترهای تنوع ژنتیکی مورد بررسی با هم

بود که میزان این دو ویژگی باالتر از بلوط بلند مازو

متفاوت بودند (جدول  )2که علت را میتوان

ایران بود ( .)12همچنین مطالعات ژنتیکی بر روی

خواستگاههای اکولوژیک بلندمازو و وجود تنوع در

هشت گونه بلوط اروپایی ( ،)30بلوط ژاپنی

مجموعه عوامل اکولوژیک مانند اقلیم و عوارض

 ،)28( Quercus mongolica var. crispulaپنجاه

جغرافیایی مثل ارتفاع از سطح دریا و همچنین وجود

جمعیت  Q. variabilisدر آسیای شرقی ( ،)5پنج

رقابت با سایر گونهها در این چهار جمعیت عنوان

گونه بلوط همیشهسبز شامل ،Q. coccifera ،Q. ilex

کرد ( .)42 ،32نتایج این پژوهش نشان داد که میزان

 Q. canariensis ،Q. afaresو  Q. suberدر

هتروزیگوتی از سمت جمعیتهای اصلی بلندمازو در

بخش غربی تونس ( )36و سی جمعیت طبیعی گونه

غرب استان به سمت جمعیتهای مرزی در شرق

 Q. acutissimaدر چین ( )42و مقایسه آن با نتایج

استان کاهش مییابد که علت آن احتماالً به کاهش

حاصل از این پژوهش ،به نظر میرسد تنوع ژنتیکی و

جریان ژنی و یا عوامل دیگر ارتباط داشته باشد.

اکوتیپی در جمعیتهای گونههای مختلف جنس بلوط

مطالعات مشابه بر روی بلوط چوبپنبه در اروپا نیز

اروپایی و سایر کشورها ،بیشتر از جمعیتهای گونه

نشان از بیشتر بودن میزان هتروزیگوتی در جمعیتهای

بلندمازو در استان گلستان است که علل آن را احتماالً

خوب بلوط چوبپنبه در اسپانیا ( )8در مقایسه با

باید در کمی جریان ژنی بهعلت کوچکی و جدا افتادن

جمعیتهای مرزی این بلوط در اروپا دارد (.)18

جمعیتهای موجود بلندمازو و تخریبهای گذشته

در مطالعه ایزوآنزیمی جمعیتهای  Q. roburو

تودههای این گونه باارزش جستجو نمود .همچنین
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مقایسه مقادیر پارامترهای تنوع ژنتیکی در این پژوهش

بلندمازو از جمله نیمه رطوبت پسند بودن آن ،احتماالً

با نتایج حاصل از مطالعه رئیسی و همکاران ()2011

عدم ضخامت خاک مناسب و مرطوب و سایر عوامل

بر روی تنوع ژنتیکی بلندمازو در استان مازندران نشان

اکولوژیک ،مانع توسعه و احیای این گونه شده است

میدهد که تنوع آللی و هتروزیگوتی در جمعیتهای

و تنوع ژنتیکی آن در این مناطق کاهش یافته است

بلندمازو در استان مازندران بیشتر از جمعیتهای این

( .)27در پژوهشی نیز بهمنظور بررسی تأثیر ارتفاع و

گونه در استان گلستان است ( .)32بر اساس نتایج این

توپوگرافی بر تنوع ژنتیکی جمعیتهای Q. serrate

پژوهش تنوع در رویشگاه توسکستان و سپس علیآباد

در کوهستانهای چیچیبو در مناطق مرکزی ژاپن

قابلتوجه است و به سمت رویشگاه لوه و گلیداغ

با استفاده از نشانگر ریزماهواره ،هتروزیگوتی

کاهش مییابد (جدول )2؛ بنابراین بهنظر میرسد که

مشاهدهشده بین  0/638و  0/844بود و این مقدار

تنوع در طول گرادیان غربی-شرقی از مازندران

برای جمعیتهای کنار آب نسبت به جمعیتهای

بهطرف شرق استان گلستان بهطور منظمی کاهش

واقع در قله یا دامنه کوه بیشتر بود .نتایج این پژوهش

مییابد .وجود تنوع بیشتر برای این گونه در

به این اشاره دارد که احتماالً فقدان خاک مرطوب،

رویشگاههای غرب استان گلستان نسبت به لوه و

مانع توسعه و احیای  Q. serrataو عامل کاهش

گلیداغ میتواند نشاندهنده کاهش جریان ژنی از

تنوع ژنتیکی در مناطق خشک کاهش است ( .)27از

طریق گرده از غرب استان گلستان به سمت لوه

طرفی بهنظر میرسد که به علت جدایی جغرافیایی

بهعلت نزدیکشدن به مرزهای پراکنش شرقی گونه

صورت گرفته بین رویشگاههای بلندمازو در

بلندمازو و همچنین شرایط مساعدتر رقابت گونهای،

گرادیان غربی -شرقی استان گلستان تحتتأثیر

شرایط اکولوژیک و جغرافیایی بهنفع بلوط در منطقه

دخالتهای انسانی و همچنین موقعیت قرارگیری این

لوه باشد .اما در رویشگاه گلیداغ بهعلت شرایط

رویشگاههای باقیمانده به لحاظ یال و دره ،امکان

نامساعدتر اکولوژیک انتظار افزایش تنوع میرفت که

تبادل ژن از طریق گرده بهوسیله باد به حداقل رسیده

با توجه به جدایی جغرافیایی این رویشگاه از

است .بهطور کل به نظر میرسد این امر موجب شده

جمعیتهای اصلی بلوط در استان گلستان چنین امری

تا در این گرادیان ،تنوع ژنتیکی بلندمازو کاهش یابد.

میسر نشده است .الزم به ذکر است که استان گلستان،

چنین نتایجی در خصوص تعداد آلل کل ،آلل

با توجه به موقعیت جغرافیایی ،تحتتأثیر طول و

مشاهدهشده و آلل مؤثر نیز قابلمشاهده است.

عرض جغرافیایی ،رشتهکوههای البرز ،دوری و

طبق نتایج حاصل از تجزیه واریانس مولکولی

نزدیکی به دریا ،وزش بادهای محلی و ناحیهای و

( ،)AMOVAتفاوت معنیداری در سطح خطای

پوشش متراکم جنگل ،آبوهوای گوناگونی دارد

کمتر از  1درصد بین تنوع ژنتیکی جمعیتها وجود

بهطوریکه با حرکت از غرب به شرق استان به علت

داشت و سهم تنوع درون جمعیتها ( 59درصد)

دوری از اثرات دریای خزر و کاهش ارتفاعات البرز با

بیشتر از تنوع بین جمعیتها ( 41درصد) است

خشکی و گرمای هوا مواجه است و در مناطق شرقی

(جدول  .)3علت این امر را میتوان باد گردهافشان

استان (گلیداغ) میزان بارندگی ساالنه اندک است و

بودن این گونه عنوان کرد ( .)37 ،24 ،32 ،6این نوع

بهعلت افزایش گرما رطوبت هوا کاهش مییابد با

سیستم گردهافشانی با انتقال گرده منجر به انتقال ژنها

توجه به این نکته و همچنین نیازهای اکولوژیک

بین جمعیتها و درنتیجه کاهش تنوع بین آنها
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میگردد که البته انتقال بذر در مورد بلوطها به علت

 ،AFLPریزماهواره کلروپالست  cpSSRو مورفولوژی

سنگین بودن بذر آنها صدق نمیکند؛ بنابراین

برگ نیز سهم تنوع درون جمعیتها ( 66درصد)

مشاهده میشود که تبادل جریان ژنی بین

بیشتر از تنوع بین جمعیتها ( 34درصد) بود (.)40

رویشگاههای این پژوهش به علت جدایی جغرافیایی

بهطورمعمول ،گونههای بلوط که دگرگشنی آنها باال

و از بین رفتن تودههای بینابینی کاهش یافته است که

است از تنوع ژنتیکی درون جمعیتی باال و تنوع بین

درنتیجه تنوع بین جمعیتی درصد باالیی را بهخود

جمعیتی پایینی برخوردار هستند (.)38

اختصاص داده است .رئیسی و همکاران ( )2011در

طبق نتایج حاصل از ماتریکس نئی و نمودار

بررسی تنوع ژنتیکی بلندمازو با استفاده از پراکسیداز

دوبعدی حاصل از تجزیه به مختصات اصلی برای

و همچنین علیخانی و همکاران ( )2014در بررسی

چهار جمعیت بلندمازو ،بیشترین فاصله ژنتیکی

تنوع ژنتیکی مازودار و ویول ،شعبانیان و همکاران

( )0/191و کمترین شباهت ژنتیکی ( )0/826نیز بین

( )2015در مطالعه تنوع درون و بین جمعیتی نه

دو جمعیت لوه و گلیداغ مشاهده شد که بیانگر

جمعیت بلوط ایرانی ( )Q. brantiiواقع در بخش

تفاوت بیشتر به لحاظ ساختار اکوتیپی در بین این دو

شمالی جنگلهای زاگرس و همچنین شعبانیان و

رویشگاه نسبت به سایر رویشگاهها برای گونه

همکاران ( )2016در مطالعه تمایز و تنوع ژنتیکی بین

بلندمازو است (جدول  .)4با توجه به اختالف ارتفاع

و درون هشت جمعیت مختلف بلوط ایرانی با شرایط

از سطح دریای این دو جمعیت از هم (جدول ،)1

رویشگاهی متفاوت از جنگلهای ایالم نتیجهای

احتماالً این اختالف و نبود جریان ژنی به علت

مشابه نتیجه حاصل از این پژوهش را عنوان کردند

جدایی جغرافیایی موجب ایجاد اختالف ژنتیکی بین

( .)39 ،38 ،2 ،32همچنین طی بررسی تنوع آلوزایمی

این دو رویشگاه شده است .رئیسی و همکاران

 Q. laevisدر ترکیه ،تنوع درون جمعیتی نسبتاً باالیی

( )2011در بررسی تنوع ژنتیکی بلندمازو با استفاده از

برای این گونه گزارش شد امّا تنوع ژنتیکی در میان

پراکسیداز نیز علت تنوع و اختالف بین رویشگاهها را

جمعیتها کم بود ( .)4در بررسی تنوع آلوزایمی

اختالف ارتفاع ،اقلیم و اکولوژی رویشگاهها بیان

 14جایگاه ژنی از  19جمعیت ،Q. petraea

کردند ( .)32همچنین کمترین فاصله ژنتیکی ()0/072

 Q. pubescens ،Q. cerrisو  Q. roburدر شرق

و بهتبع آن بیشترین شباهت ژنتیکی ( )0/931بین دو

استرالیا نیز میانگین تنوع درون جمعیتی نسبت به

جمعیت علیآباد و گلیداغ مشاهده شد (جدول .)4

بین جمعیتی بیشتر بود ( .)37همچنین طبق نتایج

این مطلب نشاندهنده این موضوع میتواند باشد که

تجزیه واریانس مولکولی ( )AMOVAدر بررسی

در گذشتههای دور جریان ژنی از طریق تبادل گرده

ساختار ژنتیکی  14توده Q. macrocarpa Mich.

بین جمعیتهای جلگهای از بین رفته رویشگاه

در امریکا ،بیش از  97درصد تنوع ژنتیکی مربوط به

علیآباد با جمعیتهای همجوار تا گلیداغ ادامه داشته

درون تودهها و کمتر از  3درصد تنوع ژنتیکی

است که امروزه با گسترش شهرها و روستاها تمامی

مربوط به میان تودهها بود ( .)6در مطالعه تنوع

جمعیتهای جلگهای و بهتبع آن این ارتباط (جریان

مولکولی و مورفولوژیکی  55پایه از بلوط ایرانی

ژنی) از بین رفته است .چنین شباهتهای ژنتیکی بین

( )Quercus branti Lindl.در هشت منطقه واقع در

رویشگاهها در گروهبندی دندروگرام تجزیه خوشهای

استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از نشانگرهای

و نمودار تجزیه به مختصات اصلی برای چهار
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دور جریان ژنی از طریق جمعیتهای همجوار برقرار

شرقی استان-جمعیت بلندمازو در گرادیان غربی

بوده است بهطوریکه اکوتیپها کامالً قابلتفکیک از

 نشان میدهد که یک جریان ژنی بین این،گلستان

یکدیگر نیستند؛ بنابراین با توجه به تغییرات اقلیمی در

چهار جمعیت در زمانهای گذشته وجود داشته است

پیشرو و شباهتهای ژنتیکی اکوتیپهای موجود در

و به لحاظ ساختار ژنتیکی نمیتوان این چهار جمعیت

شرقی گونه بلندمازو در استان گلستان-گرادیان غربی

را بهصورت اکوتیپهای جدا از هم تفکیک نمود

و تعیین میزان تنوع موجود باید در ابتدا نسبت به

 بهطورکلی تأثیر عوامل انسانی از.)3  و2 (شکلهای

حفظ و افزایش این تنوع اقدامات الزم مانند شناسایی

قطع یکسره تودههای بلوط در جلگه بهمنظور توسعه

 جلوگیری از برداشت بیرویه و،پایههای شاخص

 روستاها و بهخصوص زمینهای کشاورزی و،شهرها

 همچنین.کمک به تجدید حیات طبیعی اقدام کرد

همچنین قطع و بهرهبرداریهای دولتی و غیردولتی

برای افزایش تنوع در رویشگاههای با تنوع کمتر

انجامشده منجر به کوچک شدن جمعیتهای

 بهویژه.میتوان از بذور جمعیتهای همجوار بهره برد

 جدایی آنها از یکدیگر و کاهش تنوع،بلندمازو

الزم است برای احیاء و افزایش تنوع در دو جمعیت

.ژنتیکی تودههای این گونه شدهاند

لوه و گلیداغ از بذر پایههای شاخص هر جمعیت یا
نتیجهگیری کلی
بهطورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که تنوع

جمعیتهای همجوار استفاده شود و به حفاظت
.ژنتیکی دو جمعیت لوه و گلیداغ توجه بیشتری شود

شرقی رویشگاههای-اکوتیپی در گرادیان غربی
مختلف استان گلستان کاهش یافته و در گذشتههای
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