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مطالعات ريخت شناسي ابزار کارآمدي در جهت شناسايي تنوع ژنتيکي درون و بينگونهاي در
جمعيتهاي طبيعي گياهان است ( .)Vesque, 1889اگر چه صفات ريخت شناسي تحت تاثير شرايط
اقليمي متفاوت از خود تنوع نشان ميدهند اما برخي از صفات کمتر تحت تاثير شرايط محيطي قرار
ميگيرند و اهميت آنها در مطالعات ردهبندي در سطح گونه و جنس مورد تاکيد ميباشد( Amini et
.)al., 2016, Jones and Wilkins, 1971
جنس افرا به تيره  Aceraceaeتعلق دارد و بادارا بودن 148گونه درختي و درختچهاي خزان کننده
و به ندرت هميشه سبزيکي از جنسهاي متنوع گياهي محسوب ميشود و پراکنش وسيعي در مناطق
معتدله ،معتدله شمالي و حارهاي کره زمين دارد ) .(Van gelderen et al., 1994اين جنس در ايران
داراي 12گونه (ثابتي)1373 ،و در برخي از منابع 10گونه (ريشنگر ،1982،قهرمان1373 ،و مظفريان
 )1383ميباشد که در جنگلهاي شمال تا ارتفاع  2000متري و همچنين ،در غرب و جنوب ايران
پراکنش دارد (کريمي .)1387 ،گونه کيکم يا کرکو با نام علمي Acer monspessulanum L.يكي از
گونههاي مهم خانواده افرا ) (Aceraceaeاست( .)Amini et al., 2016زير گونههاي آن شامل كيكم
كردستاني ( ،)Acer monspessulanum subsp. assyriacumكيكم قفقازي ( Acer
)monspessulanum subsp. ibericumسياهكركو يا كيكم تركمن( Acer monspessulanum
 ،)subsp. turcomanicumكيكم شيرازي ( )Acer monspessulanum subsp. cinerascensو
كيكم ايراني ( )Acer monspessulanum subsp. persicumميباشد (ثابتي 1373،و
مظفريان .)1383،خواب دوگانه بذور اين گونه از يک طرف و مشکالت ناشي از خشکسالي و قارچهاي
همراه بذور از طرف ديگر باعث شده تکثير طبيعي آن دچار مشکل شده و جزو گونه هاي در معرض
خطر انقراض ( )Amini et al., 2016قرار گيرد .اکبريان و همکاران ) (Akbarian et al., 2011اثر
ارتفاع را بر ريختشناسي برگ و روزنه ( )Alnus subcordata Meyدر جنگلهاي هيرکاني بررسي
کردند و به اين نتيجه رسيدند که تعداد دندانههاي برگ همبستگي مثبت و تيغه برگ ،طول دمبرگ و
طول روزنه همبستگي منفي با افزايش ارتفاع دارند .در اين بررسي از تجزيه به مولفه اصلي براي تعيين
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مهمترين صفات در تفکيک اين مناطق استفاده کردند و به اين نتيجه رسيدند که شکل پايه برگ صفت
ارزشمندي در طبقهبندي جنس توسکا ميباشد.
از جمله مطالعات ريختشناسي انجام شده ميتوان به مطالعهه والکامها و همکهاران (Valkama et
) al., 2003اشاره نمود که گونههاي توس فنالند را از نظرساختار کرک برگ مورد مقايسه قرار دادنهد و
در آخر به اين نتيجه رسيدند که ساختار و تراکم توزيع کرک برگ نشانگرهاي تاکسونوميک خوبي براي
گونههاي توس ميباشد .هوندن و همکاران ) (Hovenden et al., 2004تاثير ژنوتيپ را در مورفولوژي
برگ تاييد کردند و عنوان کردند که ارتفاع در پراکنش گياهان و همه متغيرهاي ريخهتشناسهي آن بهه
خصوص ضخامت و سطح برگ تاثير بسزايي دارد.
همچنين ،کواکيک و همکاران ) (Kovacic and Nikolic, 2005رابطه بين ريختشناسي بهرگ و
فاکتورهاي محيطي در گونه توس در  5منطقه بررسي کردند و به اين نتيجه رسيدند کهه  2جميعهت از
لحاظ ريختشناسي نزديکتر به هم با شرايط محيطي متفهاوت قهرار دارنهد ،کهه مطالعهات ژنتيکهي در
تکميل آن بيان کرد اين دو جمعيت داراي قدمت بيشتري نسبت به ساير مناطق هستند.
در سال  2006نيز ،ستاريان به مطالعه جامع بيوسيستماتيک جنس داغهداغان در آفريقها پرداخهت.
ايشان با استفاده از نشانگرهاي مولکولي و بررسي صفات ريز ريختشناسي دانه گرده ،آنهدوکار ميهوه،
روزنه و کرک برگ توانست تعداد  8گونه داغداغان شناخته شده را بهه  12گونهه افهزايش دههد و کليهد
شناسايي جديدي براي اين جنس گزارش شد و  3نوع دانه گرده از اين جنس مورد تاييد قهرار گرفهت.
پروين و همکاران ) ،(Parveen et al., 2000به بررسي ريز ريختشناسي برگ (روزنههها) در  69گونهه
از  64جنس متفاوت از  28خانواده در فلور پاکستان پرداختند و به اين نتيجه دست يافتنهد کهه  6نهوع
روزنه متفاوت در اين گونهها مشهود است که  54گونه داراي روزنه آنموستيک ميباشند.
همچنين ،اکبريان و همکاران ) (Akbarian et al., 2011اثر ارتفاع را بر ريختشناسهي بهرگ و روزنهه
( )Alnus subcordata Meyدر جنگلهاي هيرکاني بررسي کردنهد .در ايهن بررسهي 10 ،منطقهه در
امتداد يک گراديان ارتفاعي و از هر ناحيه  6درخت مورد بررسي قرار گرفت و به اين نتيجه رسيدند کهه
تعداد دندانههاي برگ همبستگي مثبت با افزايش ارتفاع دارد ولي تيغه برگ طول دمبرگ و طول روزنه
همبستگي منفي با افزايش ارتفاع دارند .در اين بررسي از تجزيه به مولفه اصلي براي تعيهين مهمتهرين
صفات در تفکيک اين مناطق استفاده کردند و در آخر به اين نتيجه رسيدند که شکل پايه بهرگ صهفت
ارزشمندي در طبقهبندي جنس توسکا ميباشد.
با وجود ارزش باالي افرا کرکو در تركيب و تنوع عناصر رويشي جنگلهاي شمال و غرب کشور و با
توجه به فراهم بودن زمينههاي پژوهشي فراوان ،فقدان مطالعات بنيادي در زمينه بررسي خصوصيات
مورفولوژيکي اين گونه ،براي حفاظت اصولي از غناي ژنتيك گياهي آن بسيار محسوس است.
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پنج رويشگاه طبيعي افرا کرکو از جنگل هيرکاني و غرب شناسايي و در هر يك از مناطق (جدول 5 ،)1
الي  15پايه بالغ ،با فواصل حداقل  100متر از يكديگر ( )Miles et al., 1995انتخاب شدند .در اوايل
تيرماه (زمان تکميل برگ) ،از هر درخت تعداد ده عدد برگ از قسمت بيروني تاج جمعآوري و 17صفت
مطابق با روش آس و همكاران ) )1994( (Aas et al., 1994ارزيابي شد (جدول  .)2موقعيت  5گانه
بر روي نقشه ايران در شکل شماره ( )1نشان داده شده است.
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نحوه اندازه گيري صفات مورد مطالعه در برگ افرا کرکو در شکل  2آمده است .الزم به ذکر است که
شكل برگ از تقسيم طول پهنك به حداكثر عرض پهنك و نيز شكل نوك برگ از رابطه عرض پهنك
در  0/9طول آن تقسيم بر حداكثر عرض پهنك محاسبه شد .جهت مطالعه روزنه برگ کرکو ،برگهاي
خشک شده به مدت  5دقيقه در آب جوش قرار گرفتند و با استفاده از اسکالپل از سطح پشتي برگها
برشهاي نازکي تهيه گرديد .برشها به مدت حدود  5دقيقه داخل آب ژاول قرار گرفتند .بعد از اين
زمان ،نمونهها با ميکروسکو نوري عکسبرداري شدند .صفات ريختي روزنه (جدول  )3با استفاده از
نرم افزار  ver. 2.0Image toolsاندازهگيري گرديد (يوسف زاده و همکاران.)1389 ،
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نتايج نشان داد کل صفات مورد مطالعه در بين جمعيتها تفاوت معنيداري با هم داشهتند (جهدول
 .)p≤0.05( )4نتايج مقايسه ميانگينهانشان داد طول برگ ،عرض برگ ،ضخامت برگ ،طول لب راست،
طول لب مياني ،طول لب چپ ،طول رگبرگ راست ،طول رگبرگ مياني ،طول رگبرگ چپ در جمعيت
گرگان و لرستان نسبت به ساير جمعيتها از ميزان بيشتري برخوردار بود .همچنهين ،بيشهترين ميهزان
ضخامت برگ ،عرض در  1/4طول برگ ،عرض در  3/4طول برگ ،شکل قاعده برگ و شکل نهوک بهرگ
مربوط به جمعيت لرستان بود.عالوه بر اين ،در جمعيت گرگان صفت سهينوس بهرگ نسهبت بهه سهاير
جمعيتها از ميزان بيشتري برخوردار بود.
نتايج تجزيه به مولفههاي اصلي حاکي از آن است که حدود  88/03درصد واريهانسهها در  3مولفهه
اول توجيه شده بودند .به طوري که سهم مولفه اول  64/53درصهد ،مولفهه دوم  17/00درصهد و سههم
مولفه سوم  6/47درصد بود .در رابطه با فاکتور اول صفاتي ازقبيل طول برگ ،عرض برگ ،عهرض در /4
 1طول برگ ،عرض در 3/4طول برگ ،طول رگبرگ راست ،طول رگبرگ چهپ ،طهول رگبهرگ ميهاني،
طول لب راست ،طول لب چپ ،طول لب مياني ،سينوس برگ داراي همبستگي و بيشترين سههم را در
بين واريانسها دارا بودند.
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جهت بررسي وجود اختالف بين جمعيتهاي مختلف از نظر ريختشناسي با يكديگر ،براي دادههاي
كمي از آزمونهاي پارامتريك و جهت آناليز صفات در جمعيتهاي مختلف از آزمون  ANOVAاستفاده
شد .جهت تعيين اهميت نسبي متغيرها در تشكيل خوشهها ،آزمون تجزيه به مؤلههفههاي
اصلي( )Principal component analysisانجام ( )Jackson, 1991و در نتيجه سهم متغيرها در ايجاد
واريانس مشخص و مهمترين فاكتورهاي ريختي براي بررسيهاي تنوع ژنتيكي تعيين گرديد .از طريق
آناليز خوشهاي (به روش  )Wardگروهبنديها انجام و تنوع در بين و درون جمعيتها بررسي شد.
همچنين ،جهت طبقهبندي مشاهدهها به گروههاي مجزا (با اطمينان به تعلق برخي پايهها به گونه
مشخص) آزمون آناليز تشخيص ( )Discriminant analysisمورد استفاده قرار گرفت.
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در رابطه با مولفه دوم ضخامت برگ ،شکل نوک برگ ،شکل قاعده برگ ،طول نسبي دمبرگ ،طهول
دمبرگ داراي همبستگي و بيشترين سهم را در بين واريانسها دارا بود .در تبيين مولفهه سهوم ،صهفت
شکل پهنک بيشترين واريانس را داشت .همچنين نمودار پراکنش پايههههاي درختهي در فضهاي محهور
مختصات بر اساس دو مولفه حاصل ،تجزيه به مولفهههاي اصهلي توانسهت پايههههاي درختهي جمعيهت
لرستان را از ساير جمعيتها جدا کند .در بين جمعيتها جميعت ياسوج و مازندران همپوشهاني بسهيار
زيادي داشتند .اين در حالي است که بيشترين پراکندگي در جمعيت گرگان مشاهده شد (شکل .)3
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نتايج آناليز تشخيص نشان داد90درصدپايهها به درستي طبقهبندي شدهاند به طوري که از
نمونههاي مورد مطالعه از رويشگاه مازندران 93/3،درصد در رويشگاه مازندران و  6/7درصد در رويشگاه
ياسوج قرار گرفت .از نمونههاي مطالعه شده در اصفهان  83/3درصد مربوط به همين رويشگاه و 16/7
درصد در رويشگاه ياسوج قرار گرفت (جدول .)5
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نتايج تجزيه خوشهاي بر اساس صفات مطالعه شده نشان دادپايههاي نمونهگيري شده از  5جميت
در  4خوشه جدا تفکيک شدند .به طوري که در خوشه اول تنها  2پايه از جمعيت لرستان قرار گرفت و
ساير پايهها تشکيل خوشه دوم را دادند .پايههاي جمعيت گرگان و اصفهان در خوشه اول و چهارم
پراکنده شدند به طوري که  80درصد جمعيت گرگان در خوشه اول و  20درصد در خوشه سوم قرار
گرفت .اين درحالي است که جمعيت اصفهان در خوشه اول  20درصد و در خوشه سوم  80درصد قرار
داشت.در خوشه چهارم 100درصد پايههاي مازندران و ياسوج قرار گرفتند.همچنين ،نتايج آناليز
خوشهاي بر اساس ميانگين صفات مورد مطالعه در  5جمعيت حاکي از آن است که جمعيت ياسوج و
مازندران خويشاوندي نزديکتري نسبت به همديگر نسبت به ساير جمعيتها داشتند (شکل .)4
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درصد واقعي

تابع
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-0.138
*0.781
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.335
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مقدار ويژه
واريانس توجيهي
واريانس تجمعي

*بزرگترين همبستگي مطلق بين هر متغير و هر يک از توابع تشخيص

مطالعه صفت کرک در ميان جميتهاي مختلف افرا کرکو نشان داد جمعيهت ياسهوج بيشهترين ميهزان
کرک را در سطح برگ دارد .بيشترين تراکم کرک دمبرگ مربوط به جمعيت اصفهان بود .اين در حهالي
است که سطح پشتي برگهاي جمعيتهاي مختلف بجز جمعيت مازندران داراي کرک ميباشد و وجود
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ضرايب استاندارد آناليز تشخيص نشان داد صفات سينوس برگ ،ضخامت برگ ،عرض در  3/4طول
برگ ،طول دمبرگ ،شکل پهنک و شکل قاعده برگ نقش موثرتري درتفکيک جمعيتها داشتند.
همچنين تابع اول و دوم  85درصد واريانس را به خود اختصاص داده است که سهم تابع اول 58
درصد ميباشد .در رابطه با تابع اول ،صفات سينوس برگ وضخامت برگ بيشترين سهم را در بين
واريانسها داشتند و داراي همبستگي با يکديگر بودند که بيانگر اهميت نسبي اين صفات در تفکيک
جمعيتها ميباشد (جدول .)6
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کرک در سطح پشتي جمعيت مازندران فقط در محل اتصال رگبرگهاي اصلي است .همچنهين ،وجهود
کرک در حاشيه برگ در تمام جمعيتها بجز جمعيهت لرسهتان و اصهفهان ديهده شهد .تشهخيص نهوع
کرکها توسط ميکروسکو نوري( Olympusمدل  )RFCAL-BH2نشان داد که در تمهام جمعيهتهها
کرکها از نوع چند سلولي ساده بودند (شکل .)5

وحیده پیام نور و همکاران
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 :Aمساحت روزنه (ميکرومتر مربع) :P،محيط روزنه (ميکرومتر) :L ،طول روزنه (ميکرومتر)،
(ميکرومتر) :R ،نسبت طول به عرض روزنه :D ،تراکم روزنه (تعداد در ميليمتر مربع)
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نتايج حاصل از مطالعه روزنه بر اساس آزمون آناليز واريانس يک طرفه حاکي از آن است که در تمام
صفتهاي مطالعه شده به غير از صفت نسبت طول روزنه به عرض روزنه در بين جمعيتهاي مختلف
تفاوت معنيداريمشاهده شد .مساحت روزنه در جمعيتهاي اصفهان ،لرستان و ياسوج نسبت به دو
جمعيت ديگر بيشتر بود؛ اين درحالي است که تراکم روزنه در اصفهان نسبت به ساير جمعيتها از
ميزان کمتري برخوردار بود (جدول .)7
نتايج تجزيه خوشهاي بر اساس صفات روزنه حاکي ازتقسيم جمعيتهاي مورد مطالعه به  2خوشه بود.
به طوري که بيشتر پايههاي جمعيت گرگان و مازندران تشکيل يک خوشه وساير جمعيتها يک خوشه
را تشکيل دادند (شکل .)6
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گرگان

مازندران

درصد واقعي

همانطور که در جدول ( )10مشاهده ميشود ،ضرايب استاندارد آناليز تشخيص نشان داد صفات تراکم
روزنه و محيط روزنه نقش موثرتري درتفکيک جمعيتها داشتند .همچنين تابع اول و دوم 96/7درصد
واريانس را به خود اختصاص داده است که سهم تابع اول  87/8درصد ميباشد .در رابطه با تابع
اول،صفت تراکم روزنه و در رابطه دوم محيط روزنه بيشترين سهم را در بين واريانسها داشتند و داراي
همبستگي با يکديگر بودند که بيانگر اهميت نسبي اين صفات در تفکيک جمعيتها ميباشد.
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نتايج آناليزت شخيص نشان داد که 76درصد پايهها به درستي طبقهبندي شدهاند .به طوري که از
بينپايههاي مورد مطالعه از رويشگاه مازندران  70درصد پايهها در رويشگاه مازندران قرار گرفت.
همچنين ،از نمونههاي مطالعه شده در اصفهان 70،درصد نمونهها مربوط به همين رويشگاه و 30درصد
در رويشگاه لرستان قرار گرفت .عالوه بر اين ،از پايههاي مورد مطالعه در رويشگاه لرستان80 ،درصد
پايهها داخل رويشگاه قرار گرفت (جدول  .)8همچنين ،گروهبندي بر اساس دو مولفه اول تابع تشخيص
جمعيتهاي مختلف را به دو گروه مجزا از لحاظ صفات روزنه تقسيم کرد (شکل .)7
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مقدار ويژه
واريانس توجيهي
واريانس تجمعي

* :داشتن اهميت نسبي بيشتر صفت درتفکيک جمعيتها

در تحقيق حاضر ريخت شناسي افرا کرکو ( )Acer monspessulanum L.در پنج رويشگاه مهورد
بررسي قرار گرفت کهبا بررسي عوامل ايجاد کننده تنوع ،مشخص شد که سهم بااليي از تنهوع مشهاهده
شده مربوط به تفاوت بين پايههاي درختي در داخل يک جمعيت بوده است .اگر چه وجود تنوع ريختي
در داخل جمعيتهاي مختلف يک گونه به سبب حضور آن در شرايط محيطي مختلف ،جهت سازگاري
و استمرار حيات آن قابل انتظار است ،اما زماني که اين تغييرات در داخل افراد يک جمعيهت بهه حهدي
باشد که به راحتي از يکديگر قابل تشخيص باشهند ،مهيتهوان از آنهها بهه عنهوان گونههههاي مجهزا نهام
برد( .)Mayer and Eshlok, 1991هرچند که صفات مورفولوژيک در شهرايط اقليمهي متفهاوت دچهار
تنوع ميشوند (( Oyeleke et al., 2004; Obiremi and Oladele, 2001; Jones and Wilkins,
.1971
اما برخي از صفات کمتر تحت تاثير شرايط محيطي قرار مي گيرند و چنهين صهفاتي در رده بنهد
زيستی گياهان و تفکيک گونههاي مختلف از يکديگر مورد استفاده قرار ميگيرند.
عالوه بر اين ،محققان بخشي از تنوع صفات مورفولوژيک برگ را ناشي از شرايط اقليمي متفاوت و
همچنين ،تحت تاثير خاک رويشگاه (رطوبت و دماي ساليانه) ،طول فصل خشک و ميزان حاصلخيزي
خاک ( )Schimedt and Levin, 2003و از طرفي بخشي ديگر را بدليل وجود تنوع ژنتيکي بين
جمعيت ها ميدانند .بر اساس ميانگين صفات برگ در  5جمعيت مشخص شد جمعيت ياسوج و
مازندران نسبت به ساير جمعيتها خويشاوندي نزديکتري نسبت به يکديگر دارند .بيشترين پراکندگي
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نيز در جمعيت گرگان مشاهده شد .با توجه به شرايط آب و هوايي مشابه براي درختان واقع در يک
جمعيت ،عدم قرار گرفتن آنها در خوشههاي مشابه ،حاکي از تنوع باال براي گونه افرا کرکو در سطح
جمعيت و حتي ميتواند فرضيه حضور زيرگونههاي ديگر از کرکو عالوه بر زيرگونه هاي کيکم آشوري
(يا کيکم کردستاني) ،کيکم شيرازي (يا کيکم دشت ارژني) ،سياه کرکو (يا کيکم قفقازي) ،کيکم ايراني
(يا کيکم کرماني) و کيکم ترکمني (مظفريان )1383 ،در ايران را تقويت نمايد.در تحقيق حاضر ،صفات
اصلي متمايز کننده گروهها شامل صفات سينوس برگ ،ضخامت برگ ،عرض در  3/4طول برگ ،طول
دمبرگ ،شکل پهنک و شکل قاعده برگ ميباشد.معموالتنوع و اختالف در ابعاد برگدر ارتباطبا
رويشگاهها و شرايط اكولوژيك حاكم بر آنها ميباشد بهطوريکه سبب تفاوت معنيدار بين
شرايطاكولوژيك و صفات ريختي برگ ميشود(.)Linhart and Grant, 1996با توجه به نتايج تحقيق،
ميتوان به وجود تنوع به ويژه تنوع درون جمعيتي در صفات مورفولوژيک پي برد (.)Sattarian, 2006
لذا صفاتي همچون طول دمبرگ و شکل قاعده برگ که تاثير پذيري کمتري از محيط دارند (زرافشار و
همکاران ،)1388 ،ميتوانند به عنوان صفات متمايز کننده در تفکيک زيرگونه در گونه افرا مورد
استفاده قرار گيرند چرا که صفاتي که دخيل در اندازه برگ هستند ممکن است متاثر از محيط و شرايط
رويشگاه باشد.
كركها از جمله اجزاي مهم در برابر تنشهاي محيطي ،از قبيل خشكي و تابش اشعههاي مضر هسهتند
و ساختار و نوع آنهها در مطالعهات تاكسهونومي کهاربرد دارد ( .)Agrawal and Fishbein, 2006نهوع
کرک برگها در جمعيتهاي مورد مطالعه يکسان و از نوع چند سلولي سهاده تشهخيص داده شهد .نهوع
کرک در برخي گونهها (يوسف زاده  )1390از صفات مهم تاکسونوميک در شناسايي گونه هها محسهوب
شده و در برخي ديگر (چاپالق پريدري و همکاران )1391 ،نميتواند صفت تفکيک کننده باشد.
نوع كرك يك صفت تاكسونوميك است كه ممکن است در برخي از گونه هامانند نمدار صهفت تفکيهک
کننده باشد (يوسف زاده  )1390و يا در برخي ديگر از گونهها مانند ممرز صفت تفکيک کننده محسوب
نگردد (چاپالق پريدري و همکاران .)1391 ،با توجه بهه نتهايج ايهن تحقيهق ،تفهاوتي در نهوع کهرک در
رويشگاههاي مختلف مشاهده نشد و در تمام جمعيتها ،نوع کهرک از نهوع چنهد سهلولي سهاده بودنهد.
همچنين ،در ميان جميتهاي مختلف افرا کرکو ،بيشترين تهراکم کهرک دمبهرگ مربهوط بهه جمعيهت
اصفهان بود که احتماال بدليل خشکي منطقه ميباشد بطوريکه هرچه خشکي منطقه افزايش يابد براي
مقابله با خشکي ،ميزان کرک ها افزايش می يابد .اقدام سطح پشتي بهرگههاي جمعيهتههاي مختلهف
باستثناي جمعيت مازندران ،همه کرک دار بوده و وجود کرک در سطج پشتي جمعيت مازنهدران فقهط
در محل اتصال رگبرگهاي اصلي ديده شد .حاشيه برگ در سهه جمعيهت گرگهان ،ياسهوج و مازنهدران
کرکدار و در جمعيت لرستان و اصفهان فاقد کرک بود .بيشترين ميزان کرک در سطح برگ مربهوط بهه
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روزنه و کرک کارآيي الزم را در ردهبندي گونه افرا کرکهو نهدارد و لهذا ،نمهيتهوان از آنهها در مطالعهات
تاکسونوميک استفاده نمود .اما برخي از صفات برگ از قبيل صفات سينوس برگ ،ضخامت برگ ،عهرض
در  3/4طول برگ ،شکل پهنک طول دمبرگ و شکل قاعده برگ بدليل تاثير پهذيري کمتهر از محهيط
ميتوانند به عنوان صفات متمايز کننده در زير گونههاي افرا کرکو مورد استفاده قرار گيرند .با اين حال،
با توجه به اهميت اين گونه پيشنهاد ميشود ،به منظور تفکيک دقيقتر ،ريخت شناسهي و ريهز ريخهت
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جمعيت ياسوج بود .به نظر ميرسد تنوع مشاهده شده در کرک در رويشگاههاي مختلف گونه افرا کرکو
در جهت سازگاري به شهرايط محيطهي اسهت کهه مطهابق بها نظهرات ژانها و مارشهال (Zhang and
) Marshall, 1995است .لذا ،ميتوان بيان کرد که اين پارامتر معيار صحيحي در بررسي تنوع گونه در
افرا کرکو نميباشد.
روزنه از جمله صفات مهم ديگر در ردهبندي گياهان هستند که در ميزان و کارآيي گياه در مصهرف آب
نقش مهمي را ايفا ميکنند .تعداد و تراکم روزنه به علت ارتبهاط تنگاتنها بها خصوصهيات رويشهگاه در
سطح گونه ،جنس و واريتهها متفاوت هستند ( .)Luo and Zhou, 2001عالوه بر اين ،تيپ روزنهه در
برگ بالغ ،نه تنها ميتواند به عنوان يك صفت تشخيصي مد نظر قهرار گيهرد ،بلكهه در بسهياري مهوارد
ميتواند به عنوان شاخصي بهراي قرابهت تاكسهونوميك گونههههاي گيهاهي نيهز اسهتفاده شهود (Van
).Cotthem, 1970در پژوهش حاضر تنها يک نوع روزنه براي جمعيتهاي مختلف کرکو ،گهزارش شهد
که نوع پاراسيتيک است که به عنوان ابتداييترين نوع روزنه براي گياهان گلدار بويژه دو لپهاييها مهي-
باشد ( )Baranova, 1972, 1992و در آن ،سهلولهاي همهراه در امتهداد محهور طههولي سههلولهههاي
محهافظ قرار دارند ( .)Dilcher, 1974عليرغم يکسان بودن تيپ روزنه در اين رويشگاهها تفهاوت قابهل
توجهي از نظر دادههاي کمي در تمامي رويشگاهها مشاهده شد .به طوري که اندازه روزنهه در رويشهگاه
گرگان و لرستان نسبت به ساير رويشگاهها بزرگتر بود که ميتواند به دليل شرايط خاص اکولهوژيکي در
منطقه باشد .ابعاد روزنهه در ارتبهاط مسهتقيم بها شهرايط اکولوژيهک منطقهه اسهت ( Schoettle and
 .)Rochelle, 2000همچنين ،تراکم روزنه در اصفهان کمتر از ساير رويشگاهها بود که احتماال به دليل
شرايط خاص اکولوژيکي منطقه از نظر ميزان تبخير و تعرق ميتواند باشد .در اين تحقيق ،صفات تراکم
روزنه و محيط روزنه نقش موثرتري درتفکيک جمعيتها داشتند .بطهوريکههجمعيهتههاي مختلهف از
لحاظ صفات روزنه به دو گروه مجزا تقسيم شدند.به نظر ميرسد به لحاظ تاثيرپذيري زياد روزنه نسهبت
به شرايط محيطي نميتوان از آنها به عنوان پارامتر متاثر از ژنتيک نام برد و بيشتر تحهت تهاثير محهيط
ميباشد.
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