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بررسی صفات تشریحی برگ پسته وحشی )(Pistacia atlantica var kurdica
نسرین سیدی  ،*9سید غالمعلی جاللی  2و محمد مقدم
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 9گروه جنگلداری ،دانشكده منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 2گروه جنگلداری ،دانشكده منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
 3گروه بهنژادی و بیوتكنولوژی گیاهی ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران

چکیده
پسته وحشی از درختان مناطق نیمه خشك ایران محسوب می شود که از نظر مساای زیسات محیطای و اتتااادی-
اجتماعی اهم ّیّت ویژه ای دارد .این گونه به خوبی مطالعه تشریحی نشده است و در برخی حاالت تشایی

نن از

سایر واریته های گروه  Butmelaمشك است .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تنوع بار اسااس برخای از صافات
تشریحی برگ نظیر اندازه دستجات نوندی بود .به این منظور ،برگهای جمعنوری شده از سه جمعیت به مادت
یك ماه در اتانول  18درصد ترار گرفت سپس ،از هر نمونه برش عرضی تهیه شد .بر اساس نتایج به دسات نماده
برگ های این گونه دو رویه بوده ،برگ ها در هر دو سطح در مح رگبرگ اصلی دارای ُکُار

هاای کوتااه (از

نوع پوششی و غده ای) هستند .ضیامت دسته نوند مرکزی ،ضیامت برگ و طول دسته نوند مرکزی باه ترتیا
بیشترین نقش را در گروهبندی دارند .همچنین ،در این بررسی بین دو جنس نر و ماده در رابطه با صفات تشریحی
برگ اختالفی مشاهده نشد .نتایج به دست نمده از بررسی هاای تشاریحی در ایان مطالعاه مای تواناد در مطالعاات
تاکسونومی این گونه به کار رود.
واژههای كلیدی :پسته وحشی ) ،(Pistacia atlantica var kurdicaدستجات نوندی ،صفات تشریحی برگ

مقدمه

تعاادادی واریتااه را معرفاای کاارد ،در حااالی کااه هاای

نیسااتین طبقااهبناادیهااا در مااورد گیاهااان باار اساااس

زیرگونهای را معرفی ننمود Engler .برخی گونهها را نیاز

صفات رییتی بوده است .در مورد جانس پساته نیساتین

به طور کام توضیح نداد ) .(Kafkas, 2006پس از وی،

تقسیمبندی ،بر اساس رییتشناسی درخت ،بارگ ،گا

گونههای دیگری توسط محققان میتلا

و میوه توسط  )9003( Englerانجاام شاد .وی  0گوناه و

اضافه شد .تاکنون ،کام ترین طبقهبندی توساط Zohary

*نویسنده مسؤول :نشانی پست الكترونیك ،n.seyedi@urmia.ac.ir:شماره تماس80092118001 :

باه ایان جانس
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( 9192و  )9112انجام شده است Zohary .جنس پسته را

 P. atlanticaبااه کااار رود ).(Belhadj et al., 2007

بر اساس صفات رییتای بارگ و میاوه باه  0بیاش و 99

ویژگاایهااای تشااریحی روی رفتارهااای بااومشااناختی،

گونااه (جاادول  )9تقساایم نمااود ) .(Kafkas, 2006تمااام

نیازهای محیطی و سازگاری گیاهان باا شارایط پیراماونی

گوناههاای ایان جانس دو پایاه هساتند (Kafkas et al.,

بهتااری از

تاایریر مشاامگیری دارنااد و مطالعااه ننهااا در

2000؛ Kafkas and Perl-Treves, 2001؛ Kafkas,

سازش گیاه با شرایط میتل

2006؛ .(Ahmadi-Afzadi et al., 2007

برای مثاال ،در مطالعاهای کاه باا هادف تایریر شاوری بار

جدول  -9تقسیمبندی جنس پسته .٭ :گونههای همیشه سبز
Butmela

*Lentiscella

P. mexicana P. atlantica

*Eu-Lentiscus

Eu-Terebinthus

P. lentiscus

P. terebinthus

P. weinmannifolia P. texana

P. palaestina

P. saportae

P. khinjuk
P. vera
P. chinensis

محیطی را فاراهم مایکناد.

صفات تشاریحی بارگ ،سااته و میاوه دو واریتاه از پساته
خاوراکی ) (P. veraانجاام شاد ،شاوری باعاز افازایش
ضیامت پهنك بارگ و همچناین ،افازایش ُکُار هاای
ساده باه ویاژه در ساطح فوتاانی بارگ و کااهش تاراکم
کُُر های غدهای به ویژه در ساطح تحتاانی بارگ شاده
است (فرجادی و همكاران .)9301 ،همچناین ،در مطالعاه

در ماورد گوناه  P. atlanticaتناوع رییتای وسایعی

یاد شده فضای بین سلولی در بافات مزوفیا بارگ ،ناوع

توسط  Belhadjو همكاران ( )2881گزارش شده اسات.

روزنهها و طول سلولهای اپیدرم با تیکیاد بار تایریر تانش

پدیاااده تفااااوت درونگوناااهای ،از نظااار ویژگااایهاااای

شوری مطالعه شدهاند در حالی که هدف از مطالعه حاضر

رییتشناختی ،بین جمعیتهاای گیااهی کاه در شارایط

بررسی شاخ

هایی مانند طول ،ضیامت و شاك دساته

رویشگاهی متفاوت رشد میکنند ،اغل مشاهده میشود

نوند مرکزی و همچنین ،طول و ضیامت نوند موبی در

)Szczepaniak, 2002؛ Krzakowa et al., 2003؛

پسته وحشی است.

Halpern,

پسته وحشی گونه اتتاادی مهمای بارای روساتاییان

2005؛  .(Goulart et al., 2006عالوه بر رییتشناسای،

سااکن جنگا هاای زاگارس اسات (Pourreza et al.,

از صاافات تشااریحی باارگ نیااز باارای تكمیاا صاافات

) .2008این گونه در گذشتهای نه مندان دور در نواحی

رییتشناسی استفاده مایشاود .اساتفاده از ویژگایهاای

وسایعی از مناااطق بیابااانی جهاان رویااش داشااته اساات و

تشریحی گیاهان در تاکسونومی به حدود یك ترن پایش

یافتن نن در مناطقی که برای ساایر گوناههاای درختای

باار ماایگااردد و در سااطوی پااایینتاار ردهبناادی ،شااواهد

تابا کشاات نیسات ،توانمناادی نن را در مشاجر کااردن

فراساختاری در تقویت نتایجی که بر اساس ساایر دادههاا

بسیاری از مناطق نامساعد نشان میدهد (میرزایی ندوشن

به دست نمده و نیز در تعیین روابط خویشااوندی جدیاد،

و مدای عارفی P. atlantica .)9310 ،در ایران باه رغام

یافتههای بسیاری را فاراهم مایکناد (ربیعای و همكااران،

نقش انكار ناپذیر نن در عرصاه مناابع طبیعای ،هناوز باه

 .)9309برای مثال ،رییتشناسی بشره و تراکم کُُر هاا

خوبی مورد توجه محققان ترار نگرفتاه اسات .بناابراین،

ماایتوانااد بااه خااوبی باارای تفكیااك جمعیااتهااا در

در پژوهش حاضر ،ساختار تشریحی برگ برای کماك

Altschuler and Schipunov, 2005؛
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به تاکسونومی دتیقتر این گونه ،ارزیاابی تناوع ژنتیكای

از شستشوی نهایی ،روی الم به طور دایم تثبیت و صافات

جمعیتهای گونه پساته وحشای و ارتباا ویژگایهاای

تشریحی توسط میكروسكوپ نوری متاا باه کاامپیوتر

تشریحی با جنسیت در این گونه بررسی شده است.

مطالعااه و عكااسباارداری شاادند (نل بویااه و همكاااران،
 .)9308در این مطالعاه ،صافاتی نظیار ضایامت ،طاول و

مواد و روشها

شك دسته نوند مرکزی ،طاول نوناد ماوبی ،ضایامت

جمعنوری برگ در اواخر شهریورماه سال  9301از

بارگ ،تااراکم کُُار هااا و عمااق برجساتگیهااای سااطح

سه رویشگاه در دو استان نذربایجان غربای و کردساتان

فوتانی و تحتانی برگ در مح رگبرگ اصلی بررسای و

(جاادول  )2بااه روش طااری کااامالف تاااادفی از  28پایااه

اندازهگیریها به کمك عدسی مدرّج انجام شد.

مادری و  28پایه پدری انجام شد.

تحلیل دادهها

جدول  -2مشیاات جغرافیایی و اتلیمی جمعیتهای مطالعه شده

دادهها در تال طری کامالف تاادفی ،تجزیه واریاانس
شد .از نزمون  tاستیودنت به منظور مقایسه دو جنس نار و

نام مح  /جمعیت

سلماس

شاهیندژ

بانه

استان

نذربایجانغربی

نذربایجانغربی

کردستان

ماده و از نزمون توکی برای مقایسههای مندگانه اساتفاده

عرض جغرافیایی

30˚ 83 N

33˚ 80 N

33˚ 38 N

شد .برای گروهبندی ژنوتیپهای مطالعه شده از تجزیه به

طول جغرافیایی

00˚ 39 E

09˚ 08 E

03˚ 02 E

ارتفاع )(m

9188

9398

9188

مؤلفههای اصالی و تجزیاه خوشاهای باه روش  Wardبار

939/19

180

390/1

99/3-2/1

90/3-0/3

91/13-3/1

وجود همبستگی تاب تبول بین صفات مطالعه شاده انجاام

91

00

90

شد .همه تجزیههای نماری با نارمافازار  SPSSنسایه 99

بارندگی ساالنه
)(mm

متوسط دما
(min-max) ºC

متوسط رطوبت
نسبی )(%

اساس فاصاله اتلیدسای ،اساتفاده شاد .پایش از تجزیاه باه
مؤلفههای اصلی ،نزمونهای بارتلت و  KMOبرای تعیین

انجام شد.

باارای بررساای صاافات تشااریحی ،نمونااههااای تااازه
جمعنوری شده بارگ باه مادت یاك مااه در اتاانول 18
درصد ترار گرفت .سپس ،برگها با استفاده از میكروتوم

نتایج
طی مطالعات تشریحی که روی درختان میتل

از

دستی برش داده شدند .تطعات برش یافته پس از شستشاو

هر جمعیت انجام شد ،تعدادی صفت تشریحی مشاهده

با نب مقطر به وسیله صافی به مدت  99تا  28دتیقه (زمان

شد .از جمله ننها سلول های پارانشیم نارده ای فقاط در

از دساات رفااتن رناای طبیعاای نمونااههااا) در نب ژاول 9

سطح فوتانی برگ وجود دارناد .از ایان رو ،تشایی

درصااد تاارار گرفتنااد .در ایاان مرحلااه ،پااس از شستشااو،

سطح فوتاانی و تحتاانی بارگ از ایان طریاق صاورت

تطعااات باارش یافتااه بااه ماادت  98تااا  28دتیقااه در رناای

گرفت .به این برگ هاا اصاطالحاف دو رویاه )(bifacial

کارمن زاجی و در مرحله پایانی پس از شستشاوی مجادد

گفتااه ماایشااود .در هاار دو سااطح باارگهااا در مح ا

به مدت مند رانیه در رنی نبی متی ترار گرفتناد و پاس

رگبرگ اصلیُ ،کُر

های کوتااه (از ناوع پوششای و
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غدهای) به طول حدود  9/9میكرومتر (به نادرت بلناد)
دیده شدند .تراکم ُکُر

ها در هر سه جمعیت اناد

دیگر عالوه بر حالت بیضوی ،شاك مادوّر نیاز دیاده
شد .در عین حال ،شك عماومی دساته نوناد مرکازی

بود و از این نظر اختالفی بین جمعیت ها مشاهده نشاد.

بیضاااوی اسااات .برخااای صااافات تشاااریحی ک ّمّااای

شك دسته نوند مرکزی بیضوی و دایاره ای اسات باه

اندازه گیری شده که مقدار ننها در نمونه های میتلا

طوری که در همه نمونه های جمعیت بانه شاك دساته

متفاوت است ،در سه جمعیت بانه ،سلماس و شاهیندژ

نوند مرکزی بیضوی بود ،در حالی که در دو جمعیت

ال

در شك  9مشی

شدهاند.

ب

شك  -9عكس مقطع عرضای بارگ  .288Xالا ) جمعیات باناه ،ب)
جمعیات سالماس و ج) جمعیات شااهیندژ .حاروف مشای
شك ال

شااده در

عبارتند از :A :ضیامت برگ در ناحیه رگبرگ اصلی یعنای

فاصله بین بشره تحتانی زیر دسته نوند مرکزی تا باالترین سلول بشرهای
در سطح فوتانی بارگ (میكرومتار)؛  :Bضایامت دساته نوناد مرکازی
(میكرومتر)؛  :Cطول دسته نوناد مرکازی (میكرومتار)؛  :Dطاول نوناد
موبی در دسته نوند مرکزی (میكرومتر)؛  :Eعمق برنمادگی در ساطح
فوتانی برگ در مح رگبرگ اصالی (میكرومتار)؛  :Fعماق برنمادگی
در سطح زیرین برگ در مح رگبارگ اصالی (میكرومتار)؛  :Gتعاداد
برجستگیهای دسته نوند مرکزی در سطح تحتانی برگ.

ج

باار اساااس جاادول  ،3بیشااترین ارزش از نظاار همااه

وجود داشت .در مورد صفت طول نوند موبی در دسته

صفات در نمونههاای جمعیات باناه دیاده شاد .ایان ساه

نوند مرکزی جمعیت باناه باا هار دو جمعیات اخاتالف

جمعیت در مورد صفات اندازهگیری شده ،تفاوتهاایی

معنیدار نشان داد .از لحاظ صافات ضایامت بارگ در

بااا یكاادیگر داشااتند .بااه طااوری کااه از نظاار صاافات:

مح رگبرگ اصلی ،عمق برنمدگی در سطح فوتانی و

ضاایامت ،طااول و تعااداد برجسااتگیهااای دسااته نونااد

تحتانی برگ در مح رگبرگ اصلی باین ساه جمعیات

مرکزی بین دو جمعیت سلماس و بانه اختالف معنایدار

مطالعه شده اختالف معنیدار مشاهده نشد .به طور کلی،

19
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بین دو جنس نر و ماده از لحااظ هماه صافات تشاریحی

گرفتند ،در حالی که بیشتر ژنوتیپهاای جمعیات باناه در

برگ اختالف معنیدار دیده نشد .همچنین ،ارر جنسایت

گروه دوم دیده شدند .ژنوتیپهای جمعیت شااهیندژ در

در هی یك از سه جمعیت مطالعه شده معنیدار نبود.

هر سه گروه تقریباف به طور یكسان پراکنده بودند .به طاور

تجزیه خوشهای صافات تشاریحی بارگ (شاك ،)2

کلی ،بدون در نظر گرفتن نوع جمعیت ،نمونههای گرفتاه

ژنوتیپهای مطالعه شده را به سه گروه اصلی تقسیم کارد

شااده از هاار پایااه از نظاار صاافات اناادازهگیااری شااده

کااه در گااروه اول اغل ا ژنوتیااپهااای جمعیاات بانااه و

تفاوتهایی داشتند که بیشترین تفاوت به ضایامت دساته

همچنین ،تعدادی از ژنوتیپهای جمعیت شااهیندژ تارار

نوند مرکزی مربو بود.

جدول  -3میانگین و دامنه تغییرات صفات تشریحی برگ در سه جمعیت پسته وحشی .عالیم اختااری صفات در شك  9نمده است .حاروف
بیانگر عدم اختالف معنی دار میانگینهای ک با استفاده از نزمون توکی در سطح  P<0.05است .

یكسان در یك ردی

سلماس

جمعیت
صفات
)A (µm

)B (µm

)C (µm

)D (µm

)E (µm

)F (µm

شاهیندژ

میانگین

دامنه تغییرات

میانگین

دامنه تغییرات

میانگین

دامنه تغییرات

ک

90/83 a

93/13-29/29

91/01 a

90/12-29/13

28/82 a

90/99-22/01

نر

90/9

93/13-22/03

3/31

99/29-29/13

91/02

90/99-22/01

ماده

91/11

90/33-29/29

0/33

90/12-91/09

28/90

90/10-29/13

ک

99/20 b

0/3-91/9

99/09 ab

1/9-99/1

90/82 a

99/3-93/1

نر

99/00

0/0-90/9

28/23

1/1-99/1

90/89

99/3-99/1

ماده

99/29

0/3-91/9

22/82

1/9-93/1

93/10

92/2-93/1

ک

93/0 b

98/01-23/19

90/10-38/03

29/91 b

90/99-23/31

نر

91/03

99/10-23/90

90/20

90/10-20/12

28/00

90/99-23/31

ماده

93/80

98/01-23/19

91/99

99/9-38/03

29/90

91/19-23/19

ک

92/1 b

0/23-91/11

91/83 a

92/83-29/29

91/09 a

93/13-23/19

نر

93/13

1/19-91/02

93/21

92/83-29/00

91/29

93/13-23/19

ماده

92/23

0/23-91/11

91/00

93/00-29/29

90/3

99/10-29/91

ک

0/13 a

2/1-1/02

9/81 a

3/33-1/93

9/39 a

0/39-1/31

نر

9/3

2/1-1/02

99/13

3/33-3/92

3/91

9/81-1/31

ماده

0/19

3/33-3/19

99/31

3/00-1/93

9/29

0/39-3/92

ک

9/03 a

0/01-0/10

9/91 a

3/91-3/30

9/00 a

2/1-0/00

نر

1/91

9/33-0/10

0/10

0/13-3/30

9/0

2/1-0/00

ماده

9/33

0/01-3/92

0/31

3/91-3/81

9/1

3/32-1/20

ک
G

بانه

b

ab

29/90

3/19

3-9

ab

0

3-9

a

0/02

0-9

نر

0/9

0-9

9/3

3-9

0/0

0-9

ماده

3/0

3-9

0/13

0-9

0/03

0-9
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شااك  -2دناادروگرام حاصاا از تجزیااه خوشااهای
صاافات تشااریحی باارگ سااه جمعیاات پسااته وحشاای.
حروف  m ،B ،SH ،Sو  fبه ترتیا

معارف سالماس،

شاااهیندژ ،بانااه ،پایااه ناار و پایااه ماااده و اعااداد شااماره
شناسایی درختان هستند.

بر اساس نتایج تجزیه به مؤلفههای اصالی ،مؤلفاه اول

شك  3گروهبندی ژنوتیپهاای مطالعاه شاده را بار

 38/0درصد واریاانس کا را پوشاش داد ،در حاالیکاه

اساس دو مؤلفه اصلی اول و دوم نشاان مایدهاد .نتاایج

مؤلفههای دوم و سوم باه ترتیا  91/20و  98/19درصاد

حاص صحت گروهبندی از طریاق تجزیاه خوشاهای را

واریانس را شام شدند .با توجه باه جادول  0در تشاكی

بیان کند .بنابراین ،ژنوتیپ هایی که در تجزیه خوشاهای

مؤلفااه اول بااه ترتی ا  :ضاایامت دسااته نونااد مرکاازی،

در یك گروه واتاع شادند ،در ایان شاك نیاز نزدیاك

ضیامت برگ و طول دسته نوند مرکزی بیشاترین نقاش

یكدیگر ترار گرفتند.

را داشتهاند.
جدول  -0بردارهای ویژه صفات تشریحی برگ بناه در دو مؤلفاه
اصلی .صفات با بردارهای بیش از  8/03به عنوان صافات ماؤرر در
نظر گرفته شدهاند.
صفات

مؤلفه اول

مؤلفه دوم

)A (µm

8/012

8/211

)B (µm

8/128

8/908

)C (µm

8/030

-8/021

)D (µm

8/090

-8/018

)E (µm

8/390

8/019

)F (µm

8/301

8/321

G

8/119

-8/238

شك  -3گروهبندی ژنوتیپهای مطالعه شده بر اساس مؤلفاههاای
اول و دوم حاص از تجزیه به مؤلفههاای اصالی صافات تشاریحی
برگ سه جمعیت پسته وحشی

بررسی صفات تشریحی برگ پسته وحشی )(Pistacia atlantica var kurdica

بحث

11

داشااات .در گوناااههاااایی از جااانس  Festucaانااادازه

در مطالعه حاضرُ ،کُر

در هر دو سطح برگها و

دسااتههااای نوناادی یكاای از شاااخ

هااای شناسااایی

در مح رگبرگ اصلی مشاهده شد که این صافت در

تاکسااونومیك بااه شاامار ماایرود (اسااالمی جوینااده و

تقسیم بندی جنس پسته یكی از ویژگی های ایان گوناه

همكاران.)9301 ،

به شمار مایرود ).(Yaltirik, 1967; Al-Yafi, 1978

در رابطه با صفات تشریحی بارگ در ایان بررسای،

عالوه بر این ،سطح بارگ هاای گیاهاان خشاكیپساند

بین دو جنس نر و ماده اختالفای مشااهده نشاد .تااکنون

پوشاایده شاادهانااد (Tewari and

گزارشی مبنی بر مقایسه صفات تشریحی بارگ باین دو

معمااوالف بااا کُاار

) .Agarwal, 2001از نظر تاراکم کُُار

هاا در محا

جنس در این گونه دیده نشده است.

رگبرگ اصلی ،بین سه جمعیات اخاتالف مشامگیری
دیده نشد در صورتی که  Belhadjو همكاران ()2881

جمعبندی

هاا در گوناه P. atlantica

باه طاور کلای ،گوناه  P. atlantica var kurdicaاز

توانستند جمعیت های مطالعه شده را گروه بندی کنناد.

لحاااظ سیسااتماتیك بااه خااوبی مطالعااه نشااده اساات و در

در مح رگبرگ اصالی در

نن از سااایر واریتااههااای گااروه

با استفاده از تاراکم کُُار
به طوری که تراکم ُکُر

برخاای حاااالت تشاایی

تعدادی از جمعیت ها کم و در تعدادی دیگر زیاد بود.

 Butmelaمشاااك اسااات ).(Belhadj et al., 2007

هاا

 P. atlantica var kurdica )9192( Zoharyرا به علات

با ص فات رویشگاهی همبستگی ندارد و احتمااالف ساایر

حضور بال در ابتدای دمبرگ برگچهها به عنوان واریتهای

خاوصیات تشریحی در برابر کاهش بارندگی دخیا

از  P. atlanticaمعرفاای کاارد و نن را P. eurycarpa

هستند .در پژوهش حاضر ،جمعیت های مطالعه شده باا

نامید .پس از وی )9131( Yaltirik ،با مطالعاه گوناههاای

این که از نظر شرایط اتلیمی متفاوت بودند ،اماا از نظار

پسااته در ترکیااه نظریااه  Zoharyرا ،مبناای باار ایاان کااه

با وجود این ،ننها گزارش کردند که تراکم کُُار

تراکم ُکُر

اختالف نداشتند ،تراکم ُکُر

در محا

رگبرگ اصلی در هر سه جمعیت مطالعه شاده اناد

 P. eurycarpaواریتهای از  P. atlanticaاست ،رد کارد
و به دلی حضور بال در ابتدای دمبرگ برگچهها نن را به

های

عناااوان گوناااهای جدیاااد باااین دو گاااروه  Butmelaو

ساده در مح رگبرگ اصلی را در دو واریتاه از پساته

 Eu-Terebinthusتاااااارار داد .پااااااس از ننAl-Yafi ،

خوراکی ) (P. veraگزارش کردند.

( P. atlantica )9110را بر اساس صافات رییتای بارگ

بود .فرجادی و همكاران ( )9301نیز تراکم ُکُر

در مطالعااه کنااونی ،اناادازه دسااته نونااد مرکاازی
(ضیامت و طول) در جمعیت بانه نسبت به دو جمعیات

به دو زیرگونه تقسیم کرد و  P. eurycarpaرا باه عناوان
واریتهای از  P. atlanticaدانست.

دیگر بزرگتر بود کاه ایان امار شااید باه علات انادازه

نتایج به دست نمده از بررسیهاای تشاریحی در ایان

بزرگ تر برگ و شرایط متفاوت اتلیمی در این جمعیت

مطالعاااه مااایتواناااد در مطالعاااات تاکساااونومی گوناااه

توجیااه شااود .همچنااین ،ضاایامت دسااته نونااد مرکاازی

 P. atlanticaبه کار رود .برای مثال ،دسته نوند مرکازی

بیشترین نقش را در گروهبندی جمعیتهای مطالعه شده

در این گونه عموماف بیضویشك است.
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 جنااب،از جناب نتاای دکتار حساین میرزایای ندوشان

سپاسگزاری
از مساؤوالن محتاارم مؤسسااه تحقیقااات جنگا هااا و

نتااای دکتاار ساایاوش حسااینی و ساارکار خااانم مهناادس

مراتع کشور و دانشگاه ارومیه که امكانات مورد نیااز در

.رویانگیز عباس عظیمی اعالم میشود

،اجرای ایان تحقیاق را در اختیاار نگارنادگان گذاشاتند
سپاسگزاری

 مرات، همچنین.صمیمانه تدردانی میشود
منابع

.01-11 :18 فالنامه پژوهش سازندگی
) مقایسه9301( . ی، و حكمنبادی. ف، زرینکمر،. ا،فرجادی
Pistacia vera ویژگیهای نناتومیكی دو واریته از گوناه

و بررسی تیریر شوری و ضاربه مكاانیكی بار دفرماه شادن
.11-31 :09  فالنامه پژوهش سازندگی.میوه
) تنااوع9310( . ی، و ماادای عااارفی. ی،میرزایاای ندوشاان
(Pistacia ژنتیكای درصاد پاوکی باذر در درختاان بناه

:02  فااالنامه مجلااه پااژوهش و سااازندگی. atlantica)
.989-988
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Leaf anatomical investigation of Pistacia atlantica var kurdica
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Abstract
Wild pistachio is one of the tree species in semi-arid areas in Iran that has important
environmental and economical- social impacts. This species has not been studied well
anatomically and in some cases, distinguishing it from other varieties of Butmela is difficult.
The aim of this research was to investigate the diversity of this species based on some
anatomical leaf traits such as vascular tissue. For this reason leaves were collected from tree
populations and they were kept in ethanol (70 %) for one month, then cross sections were
prepared from each sample. Based on the results, the leaves of Pistacia atlantica were bifacial
and they had short trichomes (glandular and covering) in both adaxial and abaxial surfaces.
Thickness of central vascular tissue, thickness of leaf and length of central vascular tissue had
the most important roles in grouping, respectively. Also, no differences were found between
male and female trees for anatomical traits. The results from this study could be used in the
taxonomy of this species. For example, the form of central vascular tissue in this species was
generally oval.
Key words: Pistacia atlantica, Vascular tissue, Leaf anatomical traits
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