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اي  نتايج آناليز خوشه. بندي ايفا كردند  قاعده برگ و زاويه قاعده بيشترين نقش را در گروهشكل 
گروه  هاي سه جمعيت در چهار ها، پايه با توجه به تغييرات واريانس تشكيل خوشه كه نشان داد

نيز حاكي از وجود تنوع زياد  ها همچنين نتايج بررسي تنوع درون جمعيت. جاي گرفتند
و  1شماره  هاي طوري كه پايه بوده است، به 1در سطح جمعيت پاسند  ها مورفولوژيك بين پايه

با دارا بودن شرايط رويشگاهي مشابه، بيشترين واريانس را  از يكديگر  1از جمعيت پاسند  2
و شكل  يي نظير زاويه قاعده، تعداد رگبرگها از بين صفات مورد مطالعه پارامتر. دادندنشان 

را نسبت به تغييرات  شرايط محيطي از خود ) پالستيسيتي(قاعده برگ كمترين تاثير پذيري 
نشان دادند، اين در حالي است كه صفات شكل نوك برگ و طول دمبرگ بيشترين تاثيرپذيري 

  .ي از خود نشان دادندرا از شرايط محيط
 

  ي اصلي، ايران ها انجيلي، تنوع جمعيتي، پالستيسيتي، تجزيه به مولفه: كليدي هاي واژه
  

  مقدمه
، پهن برگ، نور پسند است درختي ، [Parrotia persica (DC.) C.A. Meyer]انجيلي

متر  7-11پهناي تاج حدود و ي كوتاه ها شاخه باخزان كننده  و اي سطحي داراي سيستم ريشه
اقليم معتدل و مرطوب اين درخت مخصوص . شود ميي پاييزه آن به رنگ قرمز ديده ها كه برگ

درخت را نامنظم  يها تنه و شاخه خورد تا ميي آن صاف بوده و به يكديگر جوش ها ساقه. است
و  ها كند و از اين جهت به عنوان درختي زينتي در پارك ميزيبايي خاصي را ايجاد و ساخته 

شناس فرانسوي  گياه Parrotنام علمي جنس انجيلي به افتخار  .گيرد ميمورد استفاده قرار  ها باغ
شناسي، سبب  وقوع دوره يخبندان در اواخر دوران سوم زمين .)Sabeti 1994( شده است انتخاب

 يآستارامناطقي مانند  دراز بين رفتن اين گونه در بسياري از مناطق تحت پراكنش آن به ويژه 
شده است، به طوري كه امروزه تنها فسيل آن در اين  تركيه و ، گرجستان، لنكرانآذربايجان

خوشبختانه در يكي از معدود مناطقي از دنيا  كه هنوز هم اين گونه را  .شود ميمناطق يافت 
البته تا زمان زيادي . است ي شمال ايرانها جنگل توان به صورت طبيعي مشاهده نمود، مي

باشد، اما اخيرا توده كوچكي از آن در  ميشده است كه اين گونه اندميك شمال ايران  ميتصور 
محققان علت اين مسئله را عدم نفوذ ). Mosadegh 1998(كشور آذربايجان مشاهده شده است 

اما متاسفانه قطع  ،)Marvi Mohajer 2005( دانند ميي شمالي البرز مرتبط ها يخبندان به دامنه
يب رويشگاه و عدم توجه مناسب به اين گونه به دليل نداشتن چوب با ارزشي از بي رويه، تخر

نظر صنعتي، اين گنجينه گرانسنگ اكولوژيكي را در معرض خطر فرسايش ژنتيكي قرار داده 
يقينا با آگاهي از نياز اكولوژيك و تنوع ژنتيكي اين گونه، حفاظت، مديريت توسعه اين . است

ي مختلفي براي بررسي ژنتيكي ها امروزه از روش. پذيرد مير انجام ت گونه با ارزش، اصولي
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   را ذكر نمود كيي مورفولوژيها توان استفاده از روش ميشود كه از جمله آن  مياستفاده 
)Aas et al. 1994 .(بندي  هاي طبقه ترين روش يكي از قديمي كيبررسي صفات مورفولوژي

كه همان صفات ظاهري گياه هستند از اولين  كييشانگرهاي مورفولوژن .است گياهان بوده 
مثل شكل  ها برخي از آن. بندي گياهان صورت گرفته است مداركي بودند كه بر اساس آن طبقه

ماني، مقاومت در مقابل سرما و آفات و خصوصيات  زنده مانندبرگ، شاخه، جوانه و يا صفاتي 
تر  انند بذر و ميوه در سنين طوالنيبرخي ديگر م. چوب، در سنين اوليه قابل بررسي هستند

  .شوند بررسي مي
طور گسترده از آن در بررسي تنوع   ، برگ بوده كه به هاي مهم گياهان يكي از اندام

 ,Barnez & Itan 1993, Shiji et al. 1996(ژنتيكي استفاده گرديده است 
 Bruschi et al. 2003, Kincaid & Schneider 1982 Mclellan & Endler 1998,( 

سايي اصفت برگ و شاخه براي شن 19از  )et al. 2002 Borzan(و همكاران  بورزان ،در كرواسي
 ,P. sylvestris P. densifloraهاي  و گونه) Pinus  nigra(و تفكيك هيبريدهاي بين كاج سياه 

  .استفاده نمودند P. thunbergianaو 
از طريق صفات مربوط به برگ، تنوع  )et al. 2003 Harris(و همكاران  هريسمريكا آ در

 ها آن. يابي كردندزرارا در مركز و جنوب آمريكا  Prosopisدرون جمعيتي دو گونه از جنس 
  .كافي دانستند Prosopisهاي جنس  صفات برگ را حتي به تنهايي براي تفكيك گونه

  
  روش بررسي

نسكت ارتفاعي در براي انجام اين تحقيق سه رويشگاه درخت انجيلي در طول يك ترا
ر شرق استان مازندران انتخاب واقع د) محدوده طرح جنگلداري پجيم(منطقه پاسند بهشهر 

 ). 1جدول ( شد
ي متفاوت و با فواصل حداقل ها پايه با ويژگي 10سپس در هر يك از مناطق ذكر شده، 

پايه  پنجداد ، تع3از رويشگاه پاسند  .انتخاب شد) Miles et al. 1995(متر از يكديگر  100
از هر درخت و در هر رويشگاه تعدادي برگ از قسمت بيروني و در يك  سپس .دشانتخاب 

 براساس. آوري شد مهر، جمعماه در نيمه اول ) Pazooki 2000( جهت جغرافيايي از ميانه تاج
   و همكاران آس و )Dickinson & Phipps 1984( فيپس وديكينسون روش 

)Aas et al. 1994(برگ جدا و  پنجطور تصادفي،  هاي هر پايه در هم آميخته و سپس به  ، برگ
  ).1شكل ( قرار گرفت  مورد بررسي
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 هاي منطقه مورد مطالعه ويژگي - 1 جدول

  
  

  
  .انجيلي درخت تنوع برگ در -1شكل

.Fig.1. Leaf variation in Parrotia persica 
  
  
 

  رويشگاه  منطقه
ارتفاع از سطح
دريا رويشگاه 

  )متر(

عرض
  جغرافيايي

)UTM(  

طول 
  جغرافيايي

)UTM(  
  زون

شهرستان 
  بهشهر

 1 پاسند
)A(  182  0733486  4062449  s39  

 2 پاسند
)B(  340  0733744  4061221  s39  

 3 پاسند
)C(  540  0734021  4060041  s39 
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صفت زير  Aas et al. 1994(، 11(و همكاران  آس در ادامه بررسي برگ، مطابق با روش
  :ارزيابي قرار گرفت مورد

دمبرگ به طول  طول نسبت(طول نسبي دمبرگ  -3طول پهنك،  -2طول دمبرگ،  -1
نسبت طول پهنك به حداكثر عرض (شكل پهنك  -5حداكثر عرض پهنك،  -4، )پهنك
عرض پهنك در نه دهم طول  -7عرض پهنك در يك دهم طول آن از قاعده برگ،  -6، )پهنك

طول آن به حداكثر عرض  1/0عرض پهنك در (قاعده برگ  شكل -8آن از  قاعده برگ، 
زوايه  -10،)طول آن به حداكثر عرض پهنك 9/0عرض پهنك در (شكل نوك برگ  -9 ،)پهنك

شكل قاعده برگ مساوي با عرض پهنك در (هاي اصلي  رگتعداد جفت رگب -11 و قاعده برگ
طول  9/0با عرض پهنك در طول، تقسيم بر حداكثر عرض پهنك و شكل نوك برگ برابر  1/0

  ).باشد ميآن تقسيم بر حداكثر عرض پهنك 
براي كاهش حجم محاسبات با حفظ دقت آزمايش، ميانگين صفات ياد شده براي هر  

ها به صورت ماتريس درآمده و از طريق روش چند متغيره آماري  پايه درخت محاسبه و ميانگين
بررسي تنوع ژنتيكي تعيين   براي   برگ اكتورهاي ف  ، مهمترين)PCA(هاي اصلي  تجزيه به مؤلفه

  هاي تنوع مورفولوژي استفاده فراوان شده است هاي اصلي در بررسي از تجزيه به مؤلفه. گرديد
)Backhaus et al. 2000, Humphreys 1991 Casler 1995, Berdahl et al. 1999, .( از طريق

بررسي  ها در بين و درون جمعيت  جام و تنوعان بندي گروه ،)Wardبه روش (اي  آناليز خوشه
  .شد

استفاده ) MANOVA(از آزمون آناليز واريانس چند متغيره  ها براي مقايسه ميانگين
از آزمون النداي ويلكس استفاده شده  ها اثرات متغير داري معنيسطح تعيين جهت . گرديد
به منظور تاييد . ي استفاده شدبندي سلسله مراتب از روش خوشه ها بندي پايه براي خوشه. است
  از روش آماري ها ي حاصل از فنوگرام و اثبات واقعي بودن روابط گروهها داده

)Cophenetic Correlation (در واقع با . كه نوعي ضريب همبستگي است، استفاده گرديد
ي كه داراي ضريب همبستگي باالتر) و ماتريس اوليه ها پايه( استفاده از اين روش روابطي

دست آمده در ه در نهايت بر اساس ضريب تبيين ب. ، انتخاب گرديد)7/0 ضرايب باالي(اند  بوده
پذيري صفات از محيط  همچنين ميزان تاثير. شدگيري  مورد قبول يا عدم قبول نتايج تصميم

  :دشطبق فرمول زير محاسبه ) 2003(و همكاران  بروچي مطابق با روش) پالستيسيتي(

X
x

- Pl=1 

Pl= پالستيسيتي پارامتر مورد بررسي، x= كمترين مقدار پارامتر مورد بررسي ،X=  بيشترين
  مقدار پارامتر مورد بررسي

 



  ١٨٣                   استان مازندران                         در شيب ارتفاعي در شرق انجيلي درخت بررسي تنوع برگ
 

انجام  JMP و SPSS ،Pcord4تجزيه و تحليل اطالعات فوق با استفاده از نرم افزار 
  .گرفت

  
 نتيجه

 ها آناليز واريانس و مقايسه ميانگين -
ي مورد مطالعه، صفات زاويه ها ناليز واريانس نشان داد كه از بين تمامي پارامترنتايج آ

ي ها طول آن در بين جمعيت 1/0قاعده، شكل نوك برگ، شكل قاعده برگ و عرض پهنك در 
  ).1، شكل 2جدول (را با يكديگر نشان دادند  داري معنيمختلف تفاوت 

  
  هاي مختلف عه از جمعيتي صفات مورد مطالها مقايسه ميانگين -2جدول 

 ميانگين صفت
 

جمعيت  A  جمعيت B  جمعيت C 
58/3 طول دمبرگ ±  94/0 a 1/4 ±  16/1 a 6/3 ±  99/0 a 
39/7 طول پهنك ±  42/1 a 4/7 ±  58/1 a 2/7 ±  3/1 a 

48/0 طول نسبي دمبرگ ±  1/0 a 55/0 ±  14/0 a 51/0 ±  13/0 a 
8/4 حداكثر عرض پهنك ±  91/0 a 9/4 ±  19/1 a 7/4 ±  06/1 a 

ل برگشك  53/1 ±  18/0 a 51/1 ±  2/0 a 55/1 ±  22/0 a 
طول  1/0عرض در  27/2 برگ  ±  57/0 a 5/2 ±  7/0 a 56/2 ±  61/0 a 

طول برگ 9/0عرض در   89/1 ±  64/0 b 56/2 ±  94/0 a 2±  65/0 b 
46/0 شكل قاعده برگ ±  06/0 c 5/0 ± 07/0 b 54/0 ±  08/0 a 
39/0 شكل نوك برگ ±  11/0 b 51/0 ±  14/0 a 43/0 ±  13/0 b 

7/111 زاويه قاعده ±  8/17 b 6/108 ±  20 b 8/120 ±  3/15 a 
ها تعداد جفت رگبرگ  8/6 ±  69/0 a 1/7 ±  91/0 a 6/6 ± 743/0 a 

ها در بين جمعيت دار بين صفات مورد مطالعهحروف انگليسي كوچك مختلف در رديف، نشان از تفاوت معني *
  .باشددرصد مي 5سطح 

  
 هاي اصلي  تجزيه به مؤلفه -

در تشكيل مؤلفه اول، صفات حداكثر عرض  كه هاي اصلي نشان داد ؤلفهتجزيه به م
طول برگ، طول دمبرگ و در رابطه با مؤلفه دوم صفات  1/0و  9/0پهنك، و عرض پهنك در 

شكل برگ، حداكثر عرض پهنك و زاويه قاعده اهميت بيشتري را در مقايسه با ساير صفات از 
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شكل قاعده برگ، شكل نوك برگ و تعداد جفت  در تبيين مؤلفه سوم،. خود نشان دادند
درصد واريانس  70با توجه به اينكه  سه مؤلفه اول بيش از . رگبرگ نقش مهمتري داشتند

توان نتيجه گرفت كه صفات حداكثر  مي ،بنابراين .)3 جدول(تجمعي را به خود اختصاص دادند 
عده بيشترين نقش را در عرض پهنك، طول دمبرگ، شكل برگ، شكل قاعده برگ و زاويه قا

  .بندي ايفا نمودند گروه
 

  هاي مخفي صفات برگ در پنج محور اول ريشه -3جدول 
 محور پنجم محور چهارم محور سوم محور دوم محور اول صفت

 - 042/0 - 253/0 -137/0 310/0 -405/0 طول دمبرگ
 - /.403 523/0 -259/0 079/0 306/0 طول پهنك

 - 124/0 - 583/0 -001/0 288/0 -278/0 طول نسبي دمبرگ
 - 093/0 106/0 052/0 -399/0 -356/0 حداكثر عرض پهنك

 - 402/0 - 226/0 -083/0 455/0 -178/0 شكل برگ
 - 093/0 106/0 052/0 -399/0 -356/0 طول برگ1/0عرض در 
 316/0 - 001/0 -187/0 070/0 -500/0 طول برگ9/0عرض در 

 175/0 - 087/0 -469/0 336/0 -/.252 شكل قاعده برگ
 - 108/0 351/0 502/0 226/0 017/0 شكل نوك برگ

 - 617/0 - 286/0 230/0 -356/0 -002/0 زاويه قاعده
 198/0 019/0 -572/0 209/0 -085/0 هاتعداد جفت رگبرگ

 3/92 8/83 5/70 1/53 1/27 واريانس تجمعي

   
  ها ها و جمعيت بندي پايه گروه -

ه با استفاده از كل صفات برگ انجام شد، نشان داد كه با توجه اي ك نتايج آناليز خوشه
هاي  ، پايه)است  ها رسم شده در حاشيه پاييني دندروگرام(ها  به تغييرات واريانس تشكيل خوشه

، 4، 3، 1هاي شماره  در گروه اول، پايه). 2شكل (سه جمعيت در چهار گروه مجزا جاي گرفتند 
از جمعيت سوم در  5و  3، 1ز جمعيت دوم و درختان شماره ا 2از جمعيت اول،  10و  8، 5

از جمعيت اول به تنهايي در يك گروه  2در گروه دوم درخت شماره . يك گروه قرار گرفتند
هاي شماره  از جمعيت اول و پايه 9و  7، 6هاي شماره  گروه سوم شامل پايه. جداگانه قرار گرفت

از جمعيت سوم و گروه چهارم شامل  2شماره  از جمعيت دوم و درخت 3و  6، 5، 1، 7، 8
  ).2شكل (از جمعيت سوم بود  4از جمعيت دوم و پايه شماره  10و 9، 4هاي شماره  پايه
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 روشا استفاده از انجيلي ب درخت ي صفات برگا دندروگرام حاصل از تجزيه خوشه -2شكل 
  .صفت مورد مطالعه 11بر مبناي  (Ward) وارد

Fig. 2. Cluster analysis of Parrotia persica populations based on 11 leaf characters 
using Ward method.  

 
از يك جمعيت و داراي  1و  2هاي شماره  همچنين نتايج نشان داد كه اگرچه پايه

   .باشند يكديگر ميي هستند، ليكن داراي بيشترين فاصله از ا شرايط رويشگاهي مشابه
 هاي مربوط به جمعيت اول داراي ها، پايههمچنين نتايج نشان داد كه در سطح جمعيت

  .باشند بيشترين فاصله از يكديگر مي
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A
xis 2

ها در  هاي درختي حاكي از فاصله زياد بين پايه محاسبه فاصله اقليدسي بين پايه
داراي بيشترين فاصله  1ند از جمعيت پاس 1بوده است، به طوري كه درخت  1جمعيت پاسند 
 5همچنين كمترين فاصله  نيز بين پايه شماره . از همان جمعيت بوده است 2با پايه شماره 

با پايه  2جمعيت پاسند  7همين جمعيت و پايه شماره  6با پايه شماره  2جمعيت پاسند 
  .مشاهده شده است 3پاسند  2شماره 

ي مختصات بر اساس دو ها فضاي محور ي درختي درها نمودار حاصل از پراكنش پايه
ي درختي هر جمعيت را بر اساس ها ي اصلي نتوانست پايهها مولفه اول حاصل از تجزيه به مولفه

  توان  مي ،اما بر اساس اين نمودار. صفات مورفولوژيك برگ به صورت مجزا تفكيك نمايد
ي ها و پايه 1جمعيت پاسند از  5و  4،  2ي درختي شماره ها ه وضوح تمايز مورفولوژيك پايهب

را تشخيص داد  3پاسند از جمعيت  2و درخت شماره  2 از جمعيت پاسند 10و  3درختي 
  ).3شكل (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ي درختي مورد مطالعه در فضاي محور مختصات براساس دو ها نمودار پراكنش پايه -3شكل  

  .ي اصليها مولفه اول حاصل از تجزيه به مولفه
Fig. 3. Scatter plot of the discriminant analysis: discriminant scores for the first two 
functions of the means of considered parameters for the different populations are 
shown on the axes. 
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يي ها رنشان داد كه پارامت ها نتايج حاصله از محاسبه پالستيسيتي براي هر يك از متغير
نظير زاويه قاعده، تعداد رگبرگ و شكل قاعده برگ كمترين تاثيرپذيري را نسبت به تغييرات 
شرايط محيطي از خود نشان دادند، اين در حالي است كه صفات شكل نوك برگ و طول 

  ).4 شكل(دمبرگ بيشترين تاثيرپذيري را از شرايط محيطي از خود نشان دادند 
  
  

 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

.ميزان پالستيسيتي پارامترهاي مورد مطالعه -4شكل   
Fig. 4. Plot of plasticity (Pl) of the five analyzed populations. 

 
  گيري بحث و نتيجه
 يي استفاده ازاتنوع بين و درون گونه و شناسايي  يكي از اولين مراحل در تعيين 

 ها به دليل  ژيكي، برگي مورفولوها از ميان مشخصه. باشد ميشانگرهاي مورفولوژي ن
 اي  گيري از اهميت ويژه رشد و توليد مثل درختان بر اساس فتوسنتز و كربن

 نتايج بررسي محققان نشان داده است كه مشخصات مورفولوژيك . باشند ميبرخوردار 
 باشند ميي مختلف نقش مهمي را دارا ها برگ در تعيين تمايز ميان درختان در رويشگاه

)Barnes et al. 1975 Sokal & Rohlf 1986,.( ي مورد مطالعه در اين ها از ميان مشخصه
طول آن در بين  1/0تحقيق، زاويه قاعده، شكل نوك برگ، شكل قاعده و عرض پهنك در 

  ميزان زاويه قاعده برگ . را با يكديگر نشان دادند داري معنيي مختلف تفاوت ها جمعيت
در واقع با افزايش . نمايد ميدريافتي توسط گياه، تغيير به دليل ايجاد تغييرات در ميزان نور 

سازد با ايجاد  ميميزان زاويه قاعده برگ سطح دريافت نوري آن افزايش يافته و گياه را قادر 
طول دمبرگ،  برگ، صفات بين در همچنين .چنين سازگاري، ميزان نياز به نور را تنظيم نمايد

،در اين راستا .داشتند بندي گروه در را نقش شترينبي برگ قاعده زاويه و شكل ،پهنك عرض
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نيز در تحقيقي روي مورفولوژي برگ گونه بارانك به نتايجي ) 1385(و همكاران  اسپهبدي 
 ،)Sorbus aria(گونه تيس  خصوص در )Kovanda 1961( كواندا همچنين. مشابه دست يافتند

  و Sorbus torminalis، S. aria كسه گونه باران در )Aas et al. 1994( و همكاران آس و
S. latifolia، مهمها  در تمايز گونه رابرگ  قاعده زاويه و دمبرگ طول ،ي برگها لب عمق 

تعداد جفت  تاصف در شده ياد محققان تحقيق با تحقيق، اين نتيجه آشكار تفاوت .دانستند
 شده ناشي اين از تواند مي مذكور تفاوت داليل از يكي. استها بوده  ها و زاويه رگبرگ رگبرگ

 لذا. كردند استفاده ها رگهود و گونه تفكيك براي برگ مورفولوژي از محققان فوق كه اشدب
 و ها گونه بين در ها رگبرگ جفت تعداد يا وها  زاويه رگبرگ اندازه در اختالف است ممكن
 .گونه يكتا در  دهد نشان را خود بيشتر ها دورگه

  ي درختي ها درختي نشان داده است كه برخي از پايهي ها نمودار پراكنش پايه
)A4، A2، A5، B3 وB10 (  توان مي ،بنابراين. ودندب  بقيه از متمايز كامالً مورفولوژي داراي 

ي گونه انجيلي واقع در يك رويشگاه ممكن است تنوع ها نتيجه گرفت كه در ميان جمعيت
ي ها ترين فاصله اقليدسي بين پايههمچنين وجود بيش. باشد داشته وجوددرون جمعيتي 

با توجه  .باشد مينشان از تنوع باالي بين جمعيتي در اين رويشگاه  Aدرختي در سطح جمعيت 
ي انتخاب شده از اين جمعيت روي يال و برخي ديگر از داخل دره ها به اينكه برخي از پايه

شي ايجاد شرايط ميكروكليمايي رسد تنوع باال در اين جمعيت نا مياند، لذا به نظر  انتخاب شده
  .متفاوت در اين جمعيت باشد

 در كه صفاتيميزان پالستيسيتي صفات مورد مطالعه، حاكي از آن است كه از بين 
 تأثير تحت كمتر داشتند، صفات شكل برگ و زاويه قاعده را نقش بيشترين ها واريانس ايجاد
به همراه  صفات اين مولكولي اثبات شود كهبا انجام مطالعات  اگربنابراين، . دارند قرار محيط

، باشند مي ژن كنترل تحت اند، پذيري را از محيط نشان داده ساير صفاتي كه كمترين تاثير
براساس  ها گيري از اين صفات در بررسي تنوع بين گونه توان در مطالعات آينده با بهره مي

  .تري دست يافت مورفولوژي برگ به نتايج قابل اعتماد
و  4و  2شماره  هايبيشترين فاصله را با پايه 1 نين نتايج نشان داد كه پايه شمارههمچ

بيشترين فاصله  4و نيز پايه شماره  6و  1هاي شماره بيشترين فاصله را با پايه 2نيز پايه شماره 
شود اين  ميآنچه باعث توجه بيشتر به مسئله فوق . نشان داده است 5و  1هاي شماره را با پايه

ي فوق از يك جمعيت و در يك فاصله بسيار كمي نسبت به يكديگر قرار ها است كه تمامي پايه
 تاييد البته از نظر ژنتيكي با يكديگر متفاوت باشند، ها پايه اين تمامي كه دارد احتمال. دارند
  .رساند اثبات به DNA دقيق هاي بررسي مطالعات مولكولي و طريق از بايد را فرضيه اين
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In order to investigate the variation within and among populations of  

Parrotia persica C.A. Meyer based on leaf morphological traits, three populations 

were selected from Behshar area, in the east of Mazandaran Province. The 

populations selected along a transect in different altitudes of 182, 340, 540 meter 

above the sea level, respectively. In each population, 10 trees were selected and 

some leaves were collected from middle crown in early October. Leaves mixed 

together and then five leaves were selected randomly for study. The result shows 

that base angle, top leaf figure, end leaf figure and width lamina in 0.1 length of leaf 

had significant difference among populations. PCA analysis indicated that maximum 

width of lamina, length of petiole, leaf figure; end leaf figure and base angle 

constitute a major role in the observed variance. Cluster analysis accomodated all 

trees into four groups. The results indicated that leaf morphology variation among 

the trees in the studied populations was high, especially in Pasand 1. 
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Also, base angle, numbers of vine and end leaf figure have the lowest 

plasticity population and top leaf figure and length of petiole had the highest 

plasticity in relation to environmental conditions. 

 

Key words: Parrotia persica, Population variation, Plasticity, PCA, Iran 

 

 Figures and tables are given in the Persian text. 

 

References 

AAS, G., MAIER, J., BALTISBERGER, M. and MATZGER, S. 1994. Morphology, 

isozyme variation, cytology and reproduction of hybrids between Sorbus aria 

(L.) Crantz. and S. torminalis (L.) Crantz. Helv. 104: 195–214. 

DICKINSON, T.A. and PHIPPS, J.B. 1984. Studies in Crataegus (Rosaceae: 

Maloideae) IX. Short-shoot leaf heteroblasty in Crataegus crus-galli sensu 

lato. Can. J. Bot. 62: 1175–1780. 

MARVI MOHAJER, R. 2006. Silviculture and Tending of Forest. Tehran 

University Publication. 387 pp. 

BACKHAUS, K., ERICHSON, B., PLINKE, W. and WEIBER, R. 2000. 

Multivariate Analysemethoden: eine anwendungsorientierte einführung. 

Springer, Berlin. 

BARNEZ, B.V. and ITAN, F. 1993. Phenotypic variation of Chinese aspens and 

their relationships to similar taxa in Europe and north America. Can. J. Bot. 

71: 799–815. 

BERDAHL, J.D., MAYLAND, H.F., ASAY, K.L. and JEFFERSON, P.G. 1999. 

Variation in agronomic and morphological traits among Russian Wild Rye 

accessions. Crop Science 39: 1890–1895. 

BORZAN, Ž., IDŽOJTIĆ, M. and GUTTENBERGER, H. 2002. Identification of  F1 

hybrids Pinus nigra J.F. Arnold × P. sylvestris L., P. nigra J.F. Arnold ×  

P. densiflora Siebold et zuce and P. nigra J.F. Arnold × P. thunbergian 

Franco. by internal and external morphometric traits.Silvae Genetica 51:  

270-277. 



84                                                                                                      H. Yosefzadeh et al. 

BRUSCHI, P., GROSSONI, P. and BUSSOTTI, F. 2003. Within and among tree 

variation in leaf morphology of Quercus petraea (Matt.) Liebl. Natural 

Population Trees 17: 164–172. 

CASLER, M.D. 1995. Pattern of variation in a collection of perennial rye grass. 

Crop Science 35: 1169–1171. 

ESPAHBODI, K., MIRZAEE NADOSHAN, H., TABARI, M. and AKBARINIA, 

M. 2006. Investigation of genetic variation of wild service [Sorbus torminalis 

(L.) Crantz.], using morphological analysis of fruits and leaves. Pajouhesh va 

Sazandegi 72: 44–57. 

HARRIS, P.J.C., PASIECZNIK, N.M., SMITH, S.J., BILLINGTON, J.M. and 

RAMIREZ, L. 2003. Differentiation of Prosopis juliflora and P. pallida 

using foliar characters and ploidy. Forest Ecology & Management 180:  

153–164. 

HUMPHREYS, M.O. 1991. A genetic approach to the multivariate differentiation of 

perennial rye grass (Lolium prenne  L.) populations. Heredity 66: 437–443. 

KINCAID, D.T. and SCHNEIDER, R.B. 1982. Quantification of leaf shape with a 

microcomputer and  Fourier  transform. Can. J. Bot. 61: 2333–2342. 

KOVANDA, M. 1961. Taxonomical Studies in Sorbus genus. Acta Dendrol. 

Cechoslo 3: 23–70. 

MCLELLAN, T. and ENDLER, J.A. 1998. The relative success of some methods 

for measuring and describing the shape of complex objection. System. Biol. 

47: 264–281. 

MILES, L.M., JEANNE, A.M. and ROBERT, D.W. 1995. Provenance and progeny 

variation in growth and frost tolerance of Casuarina cunninghmiana in 

California, USA . Forest Ecology & Management 79: 161–171. 

MOSADEGH, A. 1999. To a forest and nursery forest. Tehran University 

Publication, 516 pp. 

PAZOOKI, G. 2000. Genetic improvement of forest trees. Reshad Publication, 

275 pp. 

SABETI, H. 1994. Forests, Trees and Shrubs of Iran. Yazd University Publication, 

810 pp. 



Variation in leaf morphology of Parrotia persica along an elevational gradient …                                   85 

SHIJI, W., BINGHAO, C. and HUGUN, L. 1996. Euphrates poplar forest. China 

Environmental Science Press, 117 pp. 

SOKAL, R.R. and ROHLF, F.J. 1995. Biometry. The Principle and Practice of 

Statistics in Biological Research, New York, 887 pp. 

 
Address of the authors: H. YOUSEFZADEH, M.R. AKBARIAN and  
Dr. M. AKBARINIA, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources & 
Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, P.O. Box 47711-63676, 
Mazandaran, Noor, Iran. 
 

 
 


