
  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیستو 

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

1  

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  براي تولیدچوب دراستان اردبیل )willowهاي تندرشد بید(معرفی گونه
  4ومحمدرضاخشمی 4،  سعیدصالح مغانلو3 کیایونس رستمی ،  2الهوردي نوري، *  1علی صمدزاده 

 

ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع تحقیقات جنگلمسئول مکاتبات، کارشناس ارشد بخش  -1

طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، اردبیل، ایران رایانامه 

)samadzadehali92@gmail.com(  

مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان ها و کارشناس ارشد بخش تحقیقات جنگل -2

اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، اردبیل، ایران

ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی اردبیل، استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل -3

  اردبیل، ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، 

ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان اردبیل، بخش تحقیقات جنگلکارشناس  -4

  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، اردبیل، ایران

  

  چکیده 

 
بیـد   گونه 526 . تاکنون نیمکره شمالی دارندبیدها با فرم زیستی درختی،درختچه اي وبوته اي، گسترش وسیعی درسطح جهان بویژه      

گونـه  34جدیـد  مطالعـات   دراز ایـران  .ده هستندگونه درنیمکره جنوبی پراکن6گونه درنیمکره شمالی و520تعدادشناسائی شده است که 

نمونـه هـاي بیـد و    به منظور شناسایی بیدها ،تاپایان مدت اجراي ایـن تحقیـق اقـدام بـه جمـع آوري      گزارش شده است. ازبیدها دورگ6و

  گونه از سطح  استان اردبیل گردیدکه عبارتنداز: 13شناسایی 

Salix alba L.,  S.acmophylla Boiss.  S.aegyptiaca L   Salix babylonica L. Salix carmanica B, S.elbursensis Boiss. S.excelsa 

Gmelin., Salix pycnostachia ,  S.pentandra  , S.triandra L var triandra form discolor   & S.triandra L. var triandra form 

concolor 

S.fragilis L., S.matsudana Koids,and S.zygostemon Boiss. 

گونه درکلکسیون استقرار یافته بودند، موردمطالعه قرار گرفتند که شامل گونـه هـاي زیـر مـی      9باتوجه به اینکه درسالهاي تحقیق  فقط  

  د:  باشن

Salix alba L., S.excelsa Gmelin., S.acmophylla Boiss. , S.triandra L.,S.elbursensis Boiss., S.fragilis L., S.matsudana Koids., 

S.aegyptiaca L.,and S.zygostemon Boiss. 

پایه ریشه دار  9متر از سطح دریا کشت گردیدند. در سال سوم تعداد  1350این گونه ها ابتدا در خزانه ایستگاه تحقیقات اردبیل با ارتفاع 

کشت گردید. بعدازبلوغ  3×3متر از سطح دریا انتقال داده شد و به فواصل  32از هرگونه ، از خزانه اردبیل به کلکسیون پارس آباد با ارتفاع 

در زمان مناسب خصوصیات مورفولوژیکی در کلکسیون مورد ارزیابی قرار گرفتند . داده هاي جمع آوري شده با روش طرح کـامالً تصـادفی   

  تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که تفاوت تمام صفات مورفولوژیکی با همدیگر معنی دار بود. 

  .لکلمات کلیدي :  بید ،  مورفولوژي ، استان اردبی
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بـراي داشـتن گیاهـان    اجتنـاب ناپـذیر     در زمان معاصر یک ضرورتنیازبه فضاي سبزو احساس  برخی درختان اندازه کوچک  

 درشهرها و حومه می باشد. مخصوصاً گیاهان چوبی که در فصل هاي مختلف جـذابیت خاصـی بـه محـیط اطـراف مـی دهنـد.       

بیدهاي قطبی وکوهستانی، ایده ال و مناسب براي باغهاي صخره اي و خزانه هاي کوهستانی یابـاغ   این درختان مانندتعدادي از

هستند. به دلیل اندازه کوچک و گستردگی سازگاري اکولوژیکی موقع بلوغ در بیدها، رشد کـم   وفضاي سبز هاي کوچک شهري

می گیرند. درختان بید با ویژگیهاي منحصر به فردي ماننـد  گونه هاي بید به طور موفقیت آمیز مورد استفاده قرار برخی و کوتاه 

کاربرد فراوان و گسترده اي در صنایع پیشرفته چوبی و نیز مصارف روسـتائی و زیسـتی     ،سریع الرشد بودن و قابلیت تولید چوب

فاوت کشور همـواره مـورد   دارند. سهولت تکثیر و قابلیت کشت گونه هاي مختلف آن با استفاده از قلمه در شرایط اکولوژیکی مت

  بوده است .   بتوجه روستائیان و سایرتولید کنندگان چو

  : اهداف

شناسایی گونـه هـایی کـه فصـل      -3شناسایی گونه هایی که مناسب فضاي سبز هستند  -2شناسایی گونه هاي تند رشد،   -1

شناسائی  -6تعیین موارد استفاده از بیدها -5شناسایی گونه هاي جدید درصورت موجود بودن دراستان   -4رشد طوالنی دارند

  گونه هائی که ازنظرحفاظت خاك وآبخیزداري مناسب هستند

 منطقه مورد مطالعه جغرافیاییمشخصات 

از مسـاحت کـل کشـور را بـه خـود       09/1کیلومتر مربع حدود  17953استان اردبیل در شمال غرب ایران با مساحتی بالغ بر 

 39و 42ْ'تـا   37ْ و 45'شـرقی و عـرض هـاي جغرافیـایی      48و ْ 55'تا  47و ْ  3' جغرافیاییاختصاص داده و بین طول هاي 

    .شمالی قرار گرفته است

  روش تحقیق

هاي هربـاریومی در حـاالت گـل، بـرگ      آوري نمونه گونه  بید از سطح  استان اردبیل جمع آوري گردید. جمع 13دراین تحقیق 

صـفات قلمـه تهیـه گردیـد و      یرفت و جهت ایجاد خزانه تجربی و مطالعات تـاکزونومی هاي زایشی کامل صورت پذ کامل و جوانه

  گونه  که در کلکسیون استقرار یافته بودند   مورد مطالعه قرار گرفتند که   عبارتند از: 9کاشته شد. در نهایت 

1- Salix alba.L 2- S. acmophylla Boiss., 3- S. aegyptiaca L., 4- S. excelsa S.G.gmelin .5- S.elbursensis .Boiss , 6- 

S. fragilis L.7- S. triandra L.8- S. matsudana  Koids, 9- S. zygostemon Boiss 

پایـه   9متر از سطح دریا کشـت گردیـد. در سـال سـوم تعـداد       1350این گونه ها در خزانه ایستگاه تحقیقات اردبیل با ارتفاع 

 3×3متر از سطح دریا انتقال داده شـد و بـه فواصـل     32با ارتفاع  اردبیل به کلکسیون پارس آبادریشه دار از هرگونه ، از خزانه 

مستقر شده در کلکسیون بـا روش طـرح کـامالً    در  فصل رویشی خصوصیات فنولوژیکی و مورفولوژیکی گونه هاي کشت گردید. 

از طریـق آزمـون    SAS , MSTATC , SPSSرهـاي و داده هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزا ) بررسیR.C.Dتصادفی (

(براي مقایسه خصوصیات) مقایسه میانگین به روش دانکن، تجزیه به مولفه هاي اصلی و نیـز تجزیـه کالسـتر بـه منظـور       tهاي 

  بررسی قرابت ژنتیکی گونه ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  
  تجزیه واریانس خصوصیات مورفولوژي گونه هاي بید -1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  کلکسیون % در گونه هاي مختلف بید  در 5میانگین رشد خصوصیات مورفولوژیکی به روش دانکن در سطح احتمال  مقایسه -  2دول  شمارهج

  

  منابع تغییر
  درجه

  آزادي

  میانگین مربعات

رشدارتفاع 

  درخت
  سطح برگ  طول دمبرگ  عرض برگ  طول برگ  رشدسطح تاج  رشدقطربزرگ  رشدقطرکوچک  رشدارتفاع تاج  رشدقطرتنه

  021/0  001/0  002/0  371/2  97/1  004/0  025/0  069/0  091/0  1/0  3  تکرار

  8  تیمار
  **513/0 **294 /1 **577  /0 **147/1 **652/0 **92/13 **007/17 **574/1 **223/0 **189/13 

  038/0  001/0  003/0  503/2  91/0  012/0  028/0  117/0  052/0  074/0  24  اشتباه

  %16/2  %16/4  %72/3  %63/19  69/57  %41/21  %31/28  %82/61  %14/24  %88/37  -  ضریب تغییرات
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  سطح برگ

  (سانتیمتر مربع)

طول دمبرگ 

  (سانتیمتر)

  

  عرض برگ

  (سانتیمتر)

  

  طول برگ

  (سانتیمتر)

  سطح تاج

  (متر مربع)

  قطر بزرگ

  ( متر)

  قطر کوچک

  ( متر)

  

  ارتفاع تاج

  ( متر)

  تنهقطر

  (سانتیمتر)

ارتفاع درخت( 

  متر)
  ردیف  زنوتیپ

e03/8  e705/0  f81/0  ab35/9  c29/1  c73/0  Cd58/0  bcd64/0  de4/0  ab69   /0  S.acmopylla 1 

f793/6  d7925/0  e013/1  cd075/6  c7175/0  d465/0  d4875/0  d15/0  e2625/0  c125 /0  S. triandra  2  

e03/8  e7025/0  d332/1  bc508/7  b84/3  b9725/0  B13/1  a2/1  b243/1  a1/1  Salix .alba 3 

d347/8  g4075/0  c428/1  d925/4  c023/1  d47/0  E2125/0  cd3625/0  c885/0  bc43/0  S. excels  4  

d333/8  c9075/0  f875/0  a95/10  c68/0  e27/0  E1825/0  ab9875/0  c775/0  a112/1  S. fragilis  5  

b3/11  a237/1  c418/1  a93/10  c99/0  e165/0  C7925/0  abc746/0  cde55/0  a95/0  S.matsodana  6  

a43/12  b9625/0  a862/2  bcd3/7  c3075/0  e1425/0  E0625/0  d165/0  a8/1  bc3325/0  S. aegyptica  7  

c813/9  f6025/0  b763/1  bcd063/7  a74/5  a298/1  A675/1  bcd575/0  a825/1  a013/1  S.zygostemon 8 

e965/7  e715/0  e087/1  bc438/8  c3275/0  e1825/0  E1575/0  d1625/0  cd7375/0  ab725/0  S. elbursensis  9  
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

نشان  می دهد که از لحاظ 1تجزیه واریانس خصوصیات مورفولوژیکی ،ارزیابی شده درگونه هاي مختلف در جدول شماره

رشدارتفاع درخت ، رشدقطرتنه، رشدارتفاع تاج، رشدقطربزرگ، رشدقطرکوچک، رشدسطح تاج، رشدطول برگ ، رشدطول 

% اختالف معنی داري وجود دارد.گونه هاي 99ینان %  یعنی با اطم1در سطح احتمال  سطح برگودمبرگ رشدعرض برگ 

  % اختالف معنی داري باهم  دارند.99%  یعنی با اطمینان 1کاشته شده در تمام خصوصیات ارزیابی شده در سطح احتمال 

نشان  12% در گونه هاي مختلف  در جدول شماره5مقایسه میانگین خصوصیات مورفولوژیکی به روش دانکن در سطح احتمال 

 .S بیشترین وS.matsudana و S. fragilis Salix .alba S.zygostemon   می دهد که ارتفاع درخت در گونه هاي

triandra  کمترین  رشد را داشته اند . از نظر  قطر تنهS.zygostemon   وS. aegyptiaca و Salix alba  وبیشترین 

S.acmopylla وS. triandra  کمترین  رشد را داشته است.ارتفاع  تاج در Salix albaو، S. fragilis بیشترین ودر S. 

triandra   و S. aegyptiaca وis   S. elbuursens کمترین  رشد را داشته است.قطر کو چک تاج در 

S.zygostemon و Salix alba بیشترین  و درS. Excelsa  ، S. fragilis و S. elbuursensis و S. 

aegyptiaca .ج درقطربزرگ تاکمترین رشد را داشته است S.zygostemon و Salix alba  بیشترین و در وS. fragilis 

در   سطح تاجکمترین  رشد را داشته است .  S. aegyptiacaو  ،  S.matsudana   و  S. elbursensisو 

S.zygostemon  و و Salix alba   بیشترین و در درS. aegyptiaca    وS. elbursensis   کمترین رشد را داشته

کمترین مقدار را داشته است.  عرض برگ در  S. excelsaبیشترین و در   S.matsudana و S. fragilisاست. طول برگ  

S. aegyptiaca  بیشترین ودر، S. fragilis و S.acmopylla طول دمبرگ  کمترین مقدار را داشته است .  از نظر

S.matsudana   و  بیشترین S. excelsa وS.zygostemon    سطح برگ کمترین مقدار را داشته است. از لحاظS. 

aegyptiaca  وبیشترین S. triandra  .کمترین  مقدار را داشته است   

ــه هــاي          ــورد مطالعــه گون ــه هــاي م ــین گون ــد چــوب از ب ــزان رشــد و تولی ــوژیکی می ــو ل از لحــاظ خصوصــیات مورف

.S.zygostemon Boiss   . ،S.matsudana Koids   .،S.alba L  و L. S.fragilis بیشتري دارند. برتریت   

 پیشنهادات 

  پیشنهاد می شود با توجه به نیاز فراوان صنایع به چوب ، از گونه هاي سریع الرشد براي تولید چوب استفاده شود. – 1

) به خاطر خصوصیات ظـاهري در فضـاي سـبز     S.matsudana) و بید فري ( S.aegyptiacaاز گونه هاي بید مشک ( – 2

  استفاده گردد.

) بـراي حفاظـت خـاك و جلـوگیري از       S.fragilisسال است در بعضی از کشـورها  از (  100با عنایت به اینکه بیش از  – 3

   رودخانه ها استفاده گردد.فرسایش استفاده می شود. و این گونه در استان شناسایی شده است. براي سواحل 
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Abstract  
Willows have spacious distribution in the world (especially at the northern hemisphere) with shape of 
tree shrub and bush wood. Before this 526 species are recognized that 520 species are distribution in 
the northern hemisphere and 6 species in the southern hemisphere. 34 species and 6 hybrids are 
reported from Iran. In order to investigation of genetical variation, 13 species were collected and 
recognized from Ardabil province .finally 9 species were selected for study that including Salix alba 
L., S.excelsa Gmelin., S.fragilis L., S.acmophylla Boiss., S.triandra L., S.matsudana Koids., 
S.aegyptiaca L., S.zygostemon Boiss. and S.elbursensis Boiss. These species were planted at nursery 
site with 1350 m altitude in Ardabil research station.9 rooted cutting from each species were 
transported from Ardabil nursery to Parsabad collection with 32m altitude in the second year and were 
planted with 3×3 distance.At suitable time morphological traits were measured collection site. 
Collected data were analyzed by R.C.D.(Randomized Complete Designe).The results showed that 
whole of morphological traits.The selected 9 species in the all morphological traits had significant 
difference.(%99 confidance).. From the view point of morphological traits all species were classified 
in four groups including Salix elbursensis, S.acmophylla, S.triandra , S.excelsa  group, S.fragilis and 
S.matsodana group, S.aegyptiaca group and   S.alba , S.zygostemon group. 
 
Key words: Willows invention , morphology, Ardabil province. 


