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نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال دوازدهم ،شماره  ،74پاییز  / 6931صفحات11-47 :

تاثیر جهت دامنه بر تنوع ژنتیکی درختان ارس ()Juniperus polycarpos C.Koch
رویشگاه چهارباغ استان گلستان با استفاده از نشانگرهای بیوشیمیایی
یسنا جلیلی سه بردان* ،داوود آزادفر ،زهره سعیدی
گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکده علوم جنگل،
دانشگاه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،گرگان ،ایران.
تاریخ پذیرش69/6/31:

تاریخ دریافت69/7/4 :

چکیده
این تحقیق با هدف مطالعه تنوع ژنتیکی درختان ارس منطقه چهار باغ استان گلستان با استفاده از فعالیت
آنزیم پراکسیداز و استراز در دو جهت دامنه صورت گرفت .برای بررسی تنوع ژنتیکی گونه ارس بر اساس
فعالیت کیفی آنزیم پراکسیداز و استراز 84 ،پایه درختی از دو جهت دامنه رو به شرق و رو به غرب رویشگاه
چهارباغ استان گلستان ،انتخاب و نمونههای فلس از یك جهت تاج درخت و ارتفاع یکسان از سطح زمین،
برداشت شد .پس از عصارهگیری از نمونهها ،بررسی کیفی آنزیم آن با استفاده از روش پلی اکریلآمید ژل
الکتروفورز ( )PAGEانجام شد .تجزیه خوشهای دادههای کیفی ،تنوع درون جمعیتی پایههای مورد بررسی را در
دامنه رو به شرق در  6گروه و دامنه رو به غرب در  5گروه و تنوع بین جمعیتی را  6گروه نشان داد .نتایج
فعالیت کیفی آنزیم پراکسیداز و استراز فلس در بین کل پایههای دو جهت دامنه نشان داد که میانگین تعداد آلل
در هر جایگاه ژنی ،میانگین تعداد آلل موثر ،میانگین هتروزیگوتی قابل انتظار ،میانگین شاخص اطالعات شانون،
تعداد باندهای دارای پلی مورفیسم و درصد پلی مورفیسم در دامنه رو به شرق بیشتر از دامنه رو به غرب است.
در مقایسه تنوع درون و بین جمعیتی گونه ارس در سطح جهت دامنه ،نتایج نشان داد که تنوع درون و بین
جمعیتی تقریبا با هم مشابه است نتایج این تحقیق لزوم حفاظت و بکارگیری روشهای مؤثر برای بهبود تنوع
ژنتیکی این گونه را یادآور میشود.

واژههای کلیدی :ارس ،تنوع ژنتیکی ،جهت دامنه ،چهارباغ ،نشانگرایزوآنزیمی.

مقدمه

3

با ارزش هستند .بردبتاری و ستازگاری آن نستبت بته

ارس از معدود سوزنیبرگان با ارزش ایران استت

عوامل نامساعد طبیعی و غیر طبیعتی بستیار باسستت،

و رویشگاههای طبیعی آن در مناطق وسیعی از کشتور

بهطوری که به ندرت میتوان درختی را یافت کته بته

شامل شمال ،جنتوب ،شترق ،غترب و حتتی نتواحی

دلیل ضعگ فیزیولوژیك و یتا آفتت زدگتی خشتکیده

مرکزی مجتاور بته کتویر ایتران استت .ارس و دیگتر

باشتد ( .)Ali Ahmad Korori et al., 2011تعیتین

گونههای خانواده آن ،از جنبتههتای مختلتگ گیتاهی،

کمیت و ارزیابی تنوع ژنتیکتی درون جمعیتت و بتین

ژنتیکی ،صنعتی ،چشمانداز و حفظ آب و خاک بسیار

جمعیتهای یك گونه این امکان را فراهم متیکنتد تتا
بهترین روشهای حفظ و نگهدار ی تنوع جمعیتهتا
را شتتتتناخت (2009

*نویسنده مسئولyasna_jalili_88@yahoo.com :
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Shahrodian,

 .)Hafeziدر
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مطالعات Shabaniو همکاران ( ،)0202نتایج نشان داد

گلستان با استفاده از آنزیم پراکستیداز و استتراز در دو

که در بررسی جهات جغرافیتایی ،در مجمتوع جهتت

جهت دامنه و بررسی میزان فعالیت آنزیم در دو انتدام

دامنه شرقی ،بیشترین مقادیر شاخصهای تنتوع را بته

شاخه و فلس صورت گرفت.

ختتود اختصتتا

متتیدهتتد Calagari .و همکتتاران

( ،)0222بتا بررستی ایزوآنزیمتی آنتزیم پراکستیداز،

مواد و روشها

تغییتترات ژنتیکتتی جوامتتع پتتده را بتته روش ژل

نمونهبررداری :پتس از انتختاب یخیترهگتاه ارس در

پلیاکریلآمید بررسی نمود .نتتایج حاصتل از فعالیتت

رویشگاه چهارباغ ،دو جهت دامنته رو بته شترق و رو

کیفی آنزیم پراکسیداز در  002درخت از  00رویشتگاه

به غرب انتخاب شتد و از هتر جهتت دامنته  08پایته

و ظهور باندها ،الگوهای ایزوآنزیمی متفاوتی را نشتان

انتخاب گردید و ویژگیهای رویشی و مورفولتوژیکی

داد Karimi .و  ،)0222( Azadfarتنتوع ژنتیکتی را در

شامل قطر برابر سینه و ارتفاع کل پایهها تا حد امکتان

گونه سرخدار توسط دو نشانگر پراکسیداز و استراز و

مشابه در نظر گرفته شد .نمونهبرداری از سرشاخههای

مطالعته نمتوده و بته

جوان و ظاهراً سالم دو ساله هر پایته ،از یتك جهتت

معرفی بهترین اندام و نشانگر در تعیین تنوع پرداختته

نسبت به تابش نور (جنتوبی) و از ارتفتاع یکستانی از

است .نتایج بررسی تنوع ژنتیکی بین جمعیتی را باستر

تاج انجام گرفت .جهت انجتام مطالعتات الکتروفتورز

از تنوع درون جمعیتی بیان کرده استت .همننتان کته

عمودی و تعیین تنوع با نشانگرهای بیوشیمیایی استراز

 Shahو همکتتتاران ( ،)0224در بررستتتی ژنتیکتتتی

و پراکسیداز از هر درخت تعدادی فلس و شاخه تتازه

به کمك دو اندام شاخه و بتر

جمعیتهایی از  Taxusبا استتفاده از روش  RAPDدر

جمع آوری گردید و در پاکت مربتو بته هتر نمونته

پاکستان ،ستطو پتانینی از تنتوع ژنتیکتی را در درون

قرار گرفت و در بین سیههتای یتخ خشتك قترار داده

جمعیت ها نشان دادند .این تحقیتق بتا هتدف مطالعته

شد .پس از اتمام نمونه برداری از هر منطقه ،نمونههتا

تنوع ژنتیکی درختتان ارس منطقته چهتار بتاغ استتان

به آزمایشگاه انتقال داده شد.

دامنه رو به شرق

دامنه رو به غرب

شکل  :3موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
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عصررارهگیررری :جهتتت عص تارهگیتتری نتتیم گتترم از

بتا استتفاده از نترمافتزار  NTSYS pc 2.02مبتنتی بتر

شاخههای یکساله با قینی باغبانی خرد و یك گترم از

ضریب تشابه  Neiانجام گردید.

فلس های جوان با ترازویی بته دقتت  2/20گترم وزن
شدند .نمونهها درهاون چینتی استتریل کتامو کوبیتده

نتایج

شدند و داخل لوله آزمتایش قترار گرفتنتد و محلتول

مطالعه فعالیت کیفی پراکسیداز و اسرتراز شراهه و

عصاره گیری به آنها اضافه شد (به ازای هر گرم متاده،

فلس :مقایسه الگوهای ایزوآنزیمی پراکسیداز و استراز

 3میلیلیتر محلول عصتارهگیتری) و درب لولتههتا بتا

در دو اندام شاخه و بر

در  0جمعیت متورد مطالعته

پارافیلم بسته شد .نمونههای عصارهگیری شده بهمدت

تنتتوع نستتبتا ضتتعیفی را نشتتان داد .تعتتداد بانتتدهای

 84ساعت داخل یخنال با دمای  8درجه سانتی گتراد

ایزوآنزیمی در نمونههای بر

 02باند بتود ،در حتالی

نگهداری گردیدند تا محلول عصاره گیتری در دیتواره

که این تعداد در نمونههای شاخه  2باند بود .بانتدها در

سلولها نفوی نماید و سپس در دستگاه ستانتریفیوژ بتا

تمامی الگوهای ایزوآنزیمی در  3ناحیه حرکتی ستبك،

ستترعت  3222دور در دقیقتته بتته متتدت  02دقیقتته

متوسط و سنگین قرار گرفتند .در شتاخه بیشتتر بانتدها

سانتریفیوژ شدند ()Ali Ahmad Korori et al., 2011

در ناحیته حرکتتی ستنگین و متوستط و در بتر

هتم

روش بررسی کیفی آنزیم پراکسیداز :مطالعات کیفی

باندها در سه ناحیته ستبك ،متوستط و ستنگین واقتع

PAGE

شدند (شکل  .)0همننین  ،بررسی الگوها جهت تعیین

(پلیاکریل آمید ژل الکتروفورز) صورت گرفت .از هتر

باندهای عامل تنوع نشان داد که بر با  02باند نستبت

نمونتته  82میکرولیتتتر از عصتتاره تهیتته شتتده داختتل

به شاخه با  2باند دارای تعداد باندهای بیشتتری جهتت

چاهك ها تزریق شد .دستگاه با شدت جریان  52میلی

ایجاد تنوع در پایهها هستند .عالوه بر این ،با توجته بته

آمپر تنظیم و زمان جداسازی ایزوآنتزیمهتا حتدود 02

الگوهای ایزوآنزیمی ،هتر پایته از نظتر فعالیتت کیفتی

ساعت در نظر گرفته شد .بعد از ظهور ژلهتا ،از آنهتا

شاخه و بر

دارای الگتوی بانتدی مختتص بته ختود

عکس گرفته شد و تمامی باندهای ظاهر شده در نترم

است .در بررستی جمعیتت دامنته رو بته شترق بترای

افزار اکسل ترسیم شدند.

نشانگر پراکسیداز باندهای  04و ( 83جدول  )3و رای

نشانگر ها بتا استتفاده از الکتروفتورز عمتودی

نشتتانگر استتتراز بانتتد  80بتته ترتیتتب دارای بیشتتترین
محتوی اطالعات چند شکلی ( )PICمیباشند (جدول

روشهای آماری
بررستتتی فعالیتتتت کیفتتتی آنتتتزیم بتتته روش ژل

 )8و همننین برای نشانگر پراکستیداز بانتدهای  02و

الکتروفتتورز و تفستتیر الگوهتتای ایزوآنزیمتتی انجتتام

 36به عنوان باند های پایه معرفی شدند (جتدول  )3و

گرفت .در این راستا باندهای ایزوآنزیمی با توجته بته

در بررسی جمعیت دامنه رو بته غترب بترای نشتانگر

فاصله ابتدا و انتهای حرکت عصاره و بر اساس میتزان

پراکستتیداز بانتتدهای  04و ( 83جتتدول  )3و بتترای

حرکت بر روی ژل و محل قرارگیری بررستی شتدند.

نشتتانگر استتتراز بانتتد  80بتتهترتیتتب دارای بیشتتترین

همننتتین براستتاس وجتتود و عتتدم وجتتود بانتتدهای

محتوی اطالعات چند شکلی( )PICمیباشند (جدول

ایزوآنزیمی در هر جمعیت تجزیه خوشهای انجام شد.

 )8و همننین برای نشانگر پراکسیداز باندهای 52 ،02

تجزیه خوشهای با ترسیم خوشه به روش  UPGMAو

و  54بهعنوان باندهای پایه معرفی شتدند (جتدول .)3
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شکل  :2الگوی ایزوآنزیمی پراکسیداز فلس جمعیت چهار باغ ( Eدامنه رو به شرق و  Wدامنه رو به غرب)

شکل  :1الگوی ایزوآنزیمی استراز فلس پایههای جمعیت چهار باغ ( Eدامنه رو به شرق و  Wنشان دهنده دامنه رو به غرب)

شکل  :4الگوی ایزوآنزیمی پراکسیداز شاخه پایههای جمعیت چهار باغ ( Eدامنه رو به شرق W ،دامنه رو به غرب F ،پایه ماده و  Mپایه نر)

شکل  :5الگوی ایزوآنزیمی استراز شاخه پایههای جمعیت چهار باغ ( Eدامنه رو به شرق W ،دامنه رو به غرب F ،پایه ماده و  Mپایه نر)
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فعالیت کیفی آنزیم پراکسیداز و استتراز شتاخه در

میتتانگین تعتتداد آلتتل در هتتر جایگتتاه ژنتتی (،)0/245

بین کل درخت های جهت دامنته متورد بررستی قترار

میتتتانگین تعتتتداد آلتتتل متتتوثر( ، )0/030میتتتانگین

گرفت .نتایج نشان داد که در مقایسته دو دامنته رو بته

هتروزیگتتوتی قابتتل انتظتتار (نئتتی) ( ،)0/052میتتانگین

شرق و رو به غرب میانگین تعداد آلل در هر جایگتاه

شاخص اطالعتات شتانون ( ،)2/063تعتداد بانتدهای

ژنتتی ( ،)0/433میتتانگین تعتتداد آلتتل متتوثر(، )0/33

دارای پلتتیمورفیستتم ( ، )08درصتتد پلتتی مورفیستتم

میتتانگین هتروزیگتتوتی قابتتل انتظتتار(نئی) (،)2/00

( )%24/52و میانگین محتوای اطالعتات چنتد شتکلی

میتتانگین شتتاخص اطالعتتات شتتانون ( ،)2/36تعتتداد

( )0/020( )PICدر اندام فلتس بتاستر بتوده و میتزان

بانتتدهای دارای پلتتیمورفیستتم ( )02و درصتتد پلتتی

تنتتوع بیشتتتری را نشتتان داده استتت (جتتدول 0و .)0

مورفیستم ( )%43/33در جمعیتت دامنتته رو بته شتترق

بنابراین برای مقایسه دو جهت دامنه فلس انتدام بهتتر

بیشتتتر استتت و در مقایستته دو انتتدام شتتاخه و فلتتس

است.

جدول  :0خصوصیات آللهای مشاهده شده اندام فلس در جایگاههای ژنی هر دو نشانگر در جمعیتهای مورد مطالعه
دامنه رو به شرق

دامنه رو به غرب

دو دامنه

میانگین تعداد آلل در هر جایگاه ژنی

0/433

0/25

2/022

میانگین تعداد آلل موثر

0/33

0/02

2/025

میانگین هتروزیگوتی قابل انتظار(نئی)

2/00

2/04

2/200

میانگین شاخص اطالعات شانون

2/36

2/02

80/522

تعداد باندهای دارای پلیمورفیسم

02

2

00

% 43/33

%25

% 20/62

00

00

00

درصد پلی مورفیسم
تعداد کل باندها

جدول :2خصوصیات آللهای مشاهده شده اندام شاخه در جایگاههای ژنی جمعیت جهتهای جهت دامنه
دامنه رو به شرق

دامنه رو به غرب

هر دو دامنه

میانگین تعداد آلل در هر جایگاه ژنی

0/245

0/520

2/036

میانگین تعداد آلل موثر

0/030

0/063

2/030

میانگین هتروزیگوتی قابل انتظار(نئی)

2/052

2/028

2/382

میانگین شاخص اطالعات شانون

2/063

2/025

08/000

تعداد باندهای دارای پلیمورفیسم

4

6

02

%24/52

%52/08

%40/00

08

08

08

درصد پلی مورفیسم
تعداد باندها

جدول  :1محتوای اطالعات چندشکلی ( )PICباندهای ایزوآنزیمی پراکسیداز فلس جمعیت دامنه رو به شرق و رو به غرب
میانگین

PL54

PL52

PL82

PL83

PL36

PL02

PL04

PL00

نام باند

2106

2

2

2122

2180

2122

2

2180

2130

میزان  PICدر دامنه رو به غرب

2103

2106

2106

2132

2180

2

2

2180

2130

میزان  PICدر دامنه رو به شرق
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جدول  :8محتوای اطالعات چندشکلی ( )PICباندهای ایزوآنزیمی استراز فلس جمعیت دامنه رو به شرق و رو به غرب
میانگین

EL54

EL53

EL80

EL35

نام باند

2/08

2/08

2/08

2/30

2/06

میزان  PICدر دامنه رو به غرب

2/03

2/08

2/08

2/32

2/24

میزان  PICدر دامنه رو به شرق

گروهبندی درختان ارس در دو جمعیت رویشگاه

کدام در یك گروه مستقل و چهار گروه بین آنها

مورد مطالعه را بر اساس شکل  5بر اساس آنالیز

مشترک بوده است .بر اساس شکل  6دامنه رو به

خوشهای به روش  Ward’sدر جمعیت دامنه رو به

غرب را به  5گروه مجزا تفکیك نمود .پایههای ،WF0

شرق ،بر اساس بهترین ضریب کوفنتیك و خط برش

 WF0و  WF3در گروه یك ،پایههای 0

WM0,WM

ترسیم شده ،پایههای نر و ماده مورد مطالعه را به 6

و WM 3در گروه دو ،پایههای WF8,WM 5و6

گروه تقسم بندی کرد پایههای  EM0 ،EF0و 3

WF

EF

در گروه سه ،پایه WM 5در گروه چهار و پایههای

در گروه یك ،پایههای  ,E 0 ،EF 0و  EM 3در گروه

 8WMو  WM 6در گروه پنج جای گرفتند .همانطور

دو ،پایه  EF 8در گروه  ،3پایههای  EM 8و  EF 5در

که مشاهده میشود پایههای نر در سه گروه مستقل،

گروه چهار ،پایههای  EF 6و  EM 6در گروه پنج و

پایههای ماده در یك گروه مستقل و یك گروه متشکل

پایه EM5در گروه شش جای گرفتند .همانطور که

از پایههای نر و ماده جای گرفتند .تنوع درختهای نر

مشاهده میشود پایههای نر و ماده از این جمعیت هر

در این جهت دامنه بیشتر است.

EF1
EM1
EF3
EF2
EM2
EM3
EF4
EM4
EF5
EF6
EM6
EM5
1.00

0.79

0.57

0.36

Coefficient

شکل  :5دندروگرام فعالیت کیفی پراکسیداز و استراز فلس دامنه رو به شرق
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WF1
WF2
WF3
WM1
WM2
WM3
WF4
WF5
WF6
WM5
WM4
WM6
1.00

0.60

0.80

0.39

0.19

Coefficient

شکل  :9دندروگرام فعالیت کیفی پراکسیداز و استراز فلس دامنه رو به غرب

و بر اساس شکل  2در بررسی تنوع بین جمغیتی،

WM3, EM2, EM3, EM1و  WM2در گروه دو،

پایههای مورد مطالعه در دو جهت دامنه را به  6گروه

پایههای  EF4,WM6و WM4در گروه سه،

مجزا تفکیك نمود .پایههای

 EF5, WF4, EM5, WF5و  WF6در گروه چهار و

EF1, EM1,WF1,

 EF3,WF2و  WF3در گروه یك ،پایههای

EM4,

 EF6, EM6و  WM5در گروه شش قرار گرفتند.

EF2,

EF1
EM1
WF1
EF3
WF2
WF3
EF2
WM3
EM2
EM3
WM1
WM2
EF4
WM6
WM4
EM4
EF5
WF4
EM5
WF5
WF6
EF6
EM6
WM5
0.79

1.00

0.58

0.17

0.38

Coefficient

شکل  :7دندروگرام فعالیت کیفی پراکسیداز و استراز فلس جمعیت دامنه رو به شرق و رو به غرب

باشد .معموس در گونههای پهنبر

بحث

نمونه شاخه در

میدانیم قسمتهای مختلگ گیاه دارای الگوهای

درختان معرف قسمت پایدار گیاهی و نمونه بر

پروتئینی ثابت نیستند ،بلکه هر قسمت گیاه دارای

معرف قسمت ناپایدار و تولید کننده غذا است (

Ali

خود است که این الگو

 )Ahmad Korori et al, 2011که این نکته تأکیدی بر

میتواند معرف سیستم فیزیولوژیك آن قسمت از گیاه

این امر است که اندام شاخه با توجه به پایداری بیشتر

الگوهای پروتئینی خا
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میباشد.

بنابراین به طور کلی مشاهده میشود که فعالیت کمی

اندام مناسبتری جهت مطالعات آنزیمی

نتایج حاصل از محتوای اطالعات چند شکلی و

و کیفی نشانگرهای مورد استفاده در اندام فلس بیشتر

فعالیت کیفی آنزیم پراکسیداز و استراز این تحقیق

بوده و در چنین مطالعاتی اندام فلس توصیه میگردد.

نشان داد که میانگین تعداد آلل در هر جایگاه ژنی،

ایزوپروتئینها و ایزوآنزیمها حساسترین عامل برای

میانگین تعداد آلل موثر ،میانگین هتروزیگوتی قابل

جداستازی و تفکیتك تتاگزونومی گیاهتان محستوب

انتظار ،میانگین شاخص اطالعات شانون ،تعداد باند و

میشوند و مثل اثر انگشت معرف شناسایی جنس ،گونه

درصد پلی مورفیسم پایهها در جهت دامنه رو به شرق

و زیر گونه هستند ( )Mandal et al., 2000بنتابراین در

و رو به غرب برای اندام فلس متنوعتر از شاخه بوده

بسیاری از تحقیقات ،فعالیتت کمتی و کیفتی ایزوآنتزیم

و باسترین میزان تنوع را نشان داده است .که این نتایج

پراکسیداز در گیاهان مبنای طبقه بندی ژنتیکی قرار داده

متفاوت

شده است ( .)Iran manesh et al., 2006بررسی تنتوع

و

ژنتیکی به وسیله نشانگرهای ایزوآنزیمی پراکستیداز و

با تحقیقات مربو

به گونههای پهن بر

است که احتماس به دلیل تفاوت در سوزنیبر

استراز فلس در جهت دامنه ،با توجه به نتتایج حاصتل

همیشهسبز بودن ارس در مقایسه با پهن برگان خزان

از ترسیم دندروگرام و نتایج حاصل از اطالعات کمتی

کننده مورد مطالعه است .مطالعه محققینی مانند

باندها نشان داد که پایه های موجود در جهت دامنه رو

 Alamiو همکاران ( ،)0223در بررسی تنوع ژنتیکی

به شرق دارای میزان تنوع باستری نسبت بته دامنته رو

ارقام و گونههای پسته ایرانی بیشترین پلیمورفیسم را
مربو

به اندام بر

به غرب هستند .نتایج مطالعات کیفی دو جمعیت مورد

بیان کرد بیشتر با نتایج این

مطالعه در دو دامنه رو به شرق و رو به غترب در ایتن

تحقیق همسو است .همننین محققین بسیاری در
بررسی تنوع ژنتیکی گونههای پهنبر

تحقیق با استفاده از نشانگرپراکسیداز ،تفاوتهتایی را از

و سوزنیبر

نظر ژنتیکی بین پایههای جمعیتهتای مختلتگ نشتان

مورد مطالعه خود از پلیمورفیسم ایزوآنزیم پراکسیداز
بر

داد .نتایج مطالعات و بررسیهای الگوهای ایزوآنزیمتی

استفاده نموده و نتایج بسیار خوبی ارانه نمودند

و دندروگرامهای رسم شده براستاس جهتت دامنته در

( .)Calagari et al., 2007به نظر میرسد که علت

دامنه رو به شرق حاکی از وجود تفتاوتهتای ژنتیکتی

کمتر بودن فعالیت آنزیمی نمونههای شاخه نسبت به

بین درختان بود .در بررسی و مقایسه تنتوع موجتود در

فلس ناشی از فصل نمونه برداری است در این

دو جهت دامنه ،نتتایج نشتان داد کته تنتوع ژنتیکتی بته

پژوهش برداشت نمونه در فصل پانیز بوده و این

دست آمده در کل رویشگاه و در هریك از جمعیتتهتا

فصل از جهتهای مختلگ برای نمونه برداری حانز

در دامنه رو به شرق بیشتر از دامنه رو بته غترب بتود.

اهمیت است چون در این زمان آمادهسازی متابولیکی

همننین دامنه رو به شرق با ایجاد  02باند ایزوآنزیمتی

گیاهان در برابر سرما شروع شده ،فصل رویش گیاهی

نسبت به دامنه رو به غرب با  2باند دارای پلیمورفیسم

رو به پایان است و درختان به خواب خود نزدیك

باستری بود .جهت جغرافیایی از عوامل مهم در استتقرار

میشوند و به عبارتی تحت تنش قرار میگیرند و

گونههای گیاهی است .در نیمکرة شتمالی دامنته رو بته

معموسً گیاهان در شرایط شروع سرما نیازمند به

شرق از شترایط بهتتری نستبت بته دامنته رو بته غترب

افزایش پروتئینهای خاصی هستند بنابراین چون اندام

برخوردار است .دامنه رو به غرب بهعلت دریافت نور

فلس بر اساس ساختار درونی اش حساس تر نسبت

بیشتر و قرار گرفتن در معرض بیشتر تتابش خورشتید

به شاخه است دارای فعالیت آنزیمی بیشتری است.

گرم تر بوده و با رطوبت کم خاک ،شرایط نامطلوبتری
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را برای تجدید حیات کلی گونه اُرس مهیا ساخته و بته

با توجه به برابر بودن تنوع درون و بین جمعیتی

همین دلیل تنوع ژنتیکی در آنها کمتر است .در مطالعته

در دو جهت دامنه ،توصیه میشود جهت افزایش تنوع

 Shabaniو همکاران ( ،)0202نتایج نشتان داد کته در

درون جمعیتی ابتدا تعیین محدوده و ارزیابی

مجموع جهتت دامنته رو بته شترق ،بیشتترین مقتادیر

اکوسیستم صورت بگیرد و مشخص شود که در

داد .نتتایج

مدیریت احیای منطقه کدام روش کاربرد دارد .در

تحقیقات  Abdolah zadeو همکتاران ( ،)0223نشتان

صورتی که تنها قرق و انجام مطالعات پایش ،به احیای

میدهد که شیب ،فقط به روی قطر برابر ستینه جهتت

ارسستان منتهی شود ،مدیریت باید در آن سمت و سو

جغرافیایی و ارتفاع اثر میگذارد و تاثیر توام جهتت و

هدایت شده و هر گونه حضور در عرصه مانند انسان

شیب فقط روی ارتفاع معنی دار است .بتدون در نظتر

و دام ممنوع شود .با برقراری سیستم قرق در یك

گرفتن شتیب ،بلنتدترین درختتان در جهتت شترقی و

دوره زمانی و کنترل عوامل تخریب ،جنگل روند

قطورترین درختان در جهتات شترقی و جنتوبی قترار

تخریب را طی کند و به سمت تکامل حرکت کند.

دارند .به طور کلی از این تحقیق میتوان استنتاج کترد

حفاظت باید بر حسب زمان اجرای طر

قرق و

که در جهت شرقی وضعیت رویشی درختان مساعدتر

شدت آن تعیین گردد و در رویشگاهها باید مطالعات

بوده و بذر بیشتری قابلیت جوانته زنتی و استتقرار در

پایش قرق بر اکوسیستم هر پنج سال اعمال شود.

عرصه دارد .بنابراین مشاهده می شود که در تحقیقتات

همننین در مناطقی که تنوع ژنتیکی کمتر است از

فوق جهت دامنه رو بته شترق بته عنتوان جهتتی کته

طریق بذرکاری یا نهال کاری یا کمك در احیاء بستر

باسترین تنوع را دارد معرفی میشود.

خاک به کمك پایههای شاخص به افزایش تنوع درون

شاخصهای تنتوع را بته ختود اختصتا

جمعیتی کمك نمود.

در مقایسه تنوع درون و بین جمعیتتی گونته ارس
در سطح جهت دامنه ،نتایج نشان متی دهتد کته تنتوع
درون و بین جمعیتی تقریبا بتا هتم مشتابه استت ایتن

نتیجهگیری نهایی

مطلب با تئوری باستر بودن تنوع درون جمعیتی نسبت

بهطورکلی با توجه به نتایج بتهدستت آمتده در ایتن

به تنوع بین جمعیتی در سوزنی برگان مغایرت دارد .با

تحقیق و همننین بررسی منابع موجود ،چنین بر می آید

توجه به نتایج به دست آمده بر اساس ستوزنی برگتان

که باید افزایش تنتوع ژنتیکتی درون جمعیتتی هتر دو

دو پایه و دیر زیست ،سطو تنوع ژنتیکی بهطور نظتر

جهت مورد مطالعه به ویژه جهت دامنته رو بته غترب

بایستی در درون جمعیتها باستر از بتین جمعیتتهتا

به کمتك تجدیتد حیتات مصتنوعی حاصتل از بتذور

باشتتد ( )Hawkins and sweet, 2017همننتتان کتته

پایههای شاخص صورت بگیرد ،میتزان تنتوع ژنتیکتی

 Shahو همکتتتاران ( ،)0224در بررستتتی ژنتیکتتتی

درون و برون جمعیتی گونته ارس در رویشتگاه ارس

جمعیتهایی از  Taxusبا استتفاده از روش  RAPDدر

چهار باغ به کمك نشانگرهای مولکتولی  DNAانجتام

پاکستان ،ستطو پتانینی از تنتوع ژنتیکتی را در درون

شود و همننین اینکه تاثیر سایر عوامل توپوگرافی بتر

Azadfar

میزان تنوع ژنتیکی پایههتای ارس بررستی شتود و در

( )0202در بررسی تنتوع ژنتیکتی گونته سترخدار بته

نهایت مطالعات این تحیق در سایر رویشگاههای ارس

کمك مطالعه همزمان دو نشانگر و دو اندام ،در برخی

کشور هم صورت بگیرد.

جمعیتها نشان دادنتد .همننتین  Karimiو

مناطق مورد مطالعه تنوع ژنتیکی بین جمعیتی را باستر
از تنوع درون جمعیتی بیان کرده است.
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