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 چكیده 
 

بیهد   گونهه  625 . تاکنون نیمکره شمالی دارندبیدها با فرم زیستی درختی،درختچه ای وبوته ای، گسترش وسیعی درسطح جهان بویژه      

گونهه  34جدیهد  مطالعهات   دراز ایهران  .ده هسهتند گونه درنیمکره جنوبی پراکنه 5گونه درنیمکره شمالی و625تعدادشناسائی شده است که 

نمونهه ههای بیهد و    به منظور شناسایی بیدها ،تاپایان مدت اجرای ایه  تحقیها ااهدام بهه جمهع آوری      گزارش شده است. ازبیدها دورگ5و

 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 ارار گرفتند که شامل گونهه ههای زیهر مهی      9باتوجه به اینکه درسالهای تحقیا  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 ریشهه دار   9متر از سطح دریا کشت گردیدند. در سال سوم تعداد  1365ای  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 ارار گرفتند . داده های جمع آوری شده با روش طرح کامالً تصهادفی  

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

 .لکلمات کلیدی :  بید ،  مورفولوژی ، استان اردبی
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 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

بهرای داشهت  گیاههان    اجتنها  ناپهریر     در زمان معاصر یک ضرورتنیازبه فضای سبزو احساس  برخی درختان اندازه کوچک  

 درشهرها و حومه می باشد. مخصوصًا گیاهان چوبی که در فصل های مختلف جهرابیت خاصهی بهه محهیط اطهراد مهی دهنهد.       

بیدهای اطبی وکوهستانی، ایده ال و مناسب برای باغهای صخره ای و خزانه های کوهستانی یابهاغ   ای  درختان مانندتعدادی از

هستند. به دلیل اندازه کوچک و گستردگی سازگاری اکولوژیکی مواع بلوغ در بیدها، رشد که    وفضای سبز های کوچک شهری

می گیرند. درختان بید با ویژگیهای منحصر به فردی مانند گونه های بید به طور موفقیت آمیز مورد استفاده ارار برخی و کوتاه 

کاربرد فراوان و گسترده ای در صنایع پیشرفته چوبی و نیز مصارد روستائی و زیسهتی    ،سریع الرشد بودن و اابلیت تولید چو 

فاوت کشور همهواره مهورد   دارند. سهولت تکثیر و اابلیت کشت گونه های مختلف آن با استفاده از المه در شرایط اکولوژیکی مت

 بوده است .    توجه روستائیان و سایرتولید کنندگان چو

  : اهداف

شناسایی گونهه ههایی کهه فصهل      -3شناسایی گونه هایی که مناسب فضای سبز هستند  -2شناسایی گونه های تند رشد،   -1

شناسهائی   -5تعیی  موارد استفاده از بیدها -6شناسایی گونه های جدید درصورت موجود بودن دراستان   -4رشد طوالنی دارند

 گونه هائی که ازنظرحفاظت خاک وآبخیزداری مناسب هستند

 منطقه مورد مطالعه جغرافیاییمشخصات 

از مسهاحت کهل کشهور را بهه خهود       59/1کیلومتر مربهع حهدود    15963استان اردبیل در شمال غر  ایران با مساحتی بالغ بر 

شهمالی   39و 42ْ'تها   35ْ و 46'شرای و عرض های جغرافیایی  44و ْ 66'تا  45و ْ  3' جغرافیاییاختصاص داده و بی  طول های 

  .ارار گرفته است

 روش تحقیق
های هربهاریومی در حهاالت گهل، بهرگ      آوری نمونه گونه  بید از سطح  استان اردبیل جمع آوری گردید. جمع 13درای  تحقیا 

صهفات المهه تهیهه گردیهد و      یرفت و جهت ایجاد خزانه تجربی و مطالعات تهاکزونومی های زایشی کامل صورت پر کامل و جوانه

 گونه  که در کلکسیون استقرار یافته بودند   مورد مطالعه ارار 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 

پایه ریشهه   9متر از سطح دریا کشت گردید. در سال سوم تعداد  1365ای  گونه ها در خزانه ایستگاه تحقیقات اردبیل با ارتفاع 

کشهت   3×3متر از سطح دریا انتقال داده شد و بهه فواصهل    32با ارتفاع  اردبیل به کلکسیون پارس آباددار از هرگونه ، از خزانه 

مستقر شده در کلکسیون با روش طرح کامالً تصادفی در  فصل رویشی خصوصیات فنولوژیکی و مورفولوژیکی گونه های گردید. 

(R.C.Dبررسی )  رههای و داده های بدست آمده با استفاده از نهرم افزاSAS , MSTATC , SPSS     از طریها آزمهون ههایt 
)برای مقایسه خصوصیات( مقایسه میانگی  به روش دانک ، تجزیه به مولفه های اصلی و نیز تجزیه کالستر بهه منظهور بررسهی    

 ارابت ژنتیکی گونه ها مورد ارزیابی ارار گرفت.
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 استان اردبیل 

 
 تجزیه واریانس خصوصیات مورفولوژی گونه های بید -1جدول 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 کلکسیون % در گونه های مختلف بید  در 6میانگی  رشد خصوصیات مورفولوژیکی به روش دانک  در سطح احتمال  مقایسه - 2دول  شمارهج

 

 منابع تغییر
 درجه

 آزادی

 میانگین مربعات

رشدارتفاع 

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

 021/0 001/0 002/0 391/2 99/1 004/0 020/0 069/0 091/0 1/0 3 تكرار

 013/0**   8 تیمار
**294 /1 

**099  /0 
**149/1 

**602/0 
**92/13 

**009/19 
**094/1 

**223/0 
**189/13 

 038/0 001/0 003/0 003/2 91/0 012/0 028/0 119/0 002/0 094/0 24 اشتباه

 %16/2 %16/4 %92/3 %63/19 69/09 %41/21 %31/28 %82/61 %14/24 %88/39 - ضریب تغییرات
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 سطح برگ

 )سانتیمتر مربع(

طول دمبرگ 

 )سانتیمتر(

 

 عرض برگ

 )سانتیمتر(

 

 طول برگ

 )سانتیمتر(

 سطح تاج

 )متر مربع(

 اطر بزرگ

 ) متر(

 اطر کوچک

 ) متر(

 

 ارتفاع تاج

 ) متر(

 تنهاطر

 )سانتیمتر(

ارتفاع درخت) 

 متر(
 ردیف زنوتیپ

e53/4 e556/5 f41/5 ab36/9 c29/1 c53/5 Cd64/5 bcd54/5 de4/5 ab59   /5 S.acmopylla 1 

f593/5 d5926/5 e513/1 cd556/5 c5156/5 d456/5 d4456/5 d16/5 e2526/5 c126 /5 S. triandra 2 

e53/4 e5526/5 d332/1 bc654/5 b44/3 b9526/5 B13/1 a2/1 b243/1 a1/1 Salix .alba 3 

d345/4 g4556/5 c424/1 d926/4 c523/1 d45/5 E2126/5 cd3526/5 c446/5 bc43/5 S. excels 4 

d333/4 c9556/5 f456/5 a96/15 c54/5 e25/5 E1426/5 ab9456/5 c556/5 a112/1 S. fragilis 6 

b3/11 a235/1 c414/1 a93/15 c99/5 e156/5 C5926/5 abc545/5 cde66/5 a96/5 S.matsodana 5 

a43/12 b9526/5 a452/2 bcd3/5 c3556/5 e1426/5 E5526/5 d156/5 a4/1 bc3326/5 S. aegyptica 5 

c413/9 f5526/5 b553/1 bcd553/5 a54/6 a294/1 A556/1 bcd656/5 a426/1 a513/1 S.zygostemon 4 

e956/5 e516/5 e545/1 bc434/4 c3256/5 e1426/5 E1656/5 d1526/5 cd5356/5 ab526/5 S. elbursensis 9 
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نشان  می دهد که از لحاظ 1تجزیه واریانس خصوصیات مورفولوژیکی ،ارزیابی شده درگونه های مختلف در جدول شماره

رشدارتفاع درخت ، رشداطرتنه، رشدارتفاع تاج، رشداطربزرگ، رشداطرکوچک، رشدسطح تاج، رشدطول برگ ، رشدطول 

% اختالد معنی داری وجود دارد.گونه های 99ینان %  یعنی با اطم1در سطح احتمال  سطح برگودمبرگ رشدعرض برگ 

 % اختالد معنی داری باه   دارند.99%  یعنی با اطمینان 1کاشته شده در تمام خصوصیات ارزیابی شده در سطح احتمال 

نشان  12% در گونه های مختلف  در جدول شماره6مقایسه میانگی  خصوصیات مورفولوژیکی به روش دانک  در سطح احتمال 

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

triandra  کمتری   رشد را داشته اند . از نظر  اطر تنهS.zygostemon   وS. aegyptiaca و Salix alba   وبیشتری 

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

triandra   و S. aegyptiaca وis   S. elbuursens کمتری   رشد را داشته است.اطر کو چک تاج در 

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

aegyptiaca .ج دراطربزرگ تاکمتری  رشد را داشته است S.zygostemon و Salix alba  بیشتری  و در وS. fragilis 

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

S.zygostemon  و و Salix alba   بیشتری  و در درS. aegyptiaca    وS. elbursensis   کمتری  رشد را داشته

کمتری  مقدار را داشته است.  عرض برگ در  S. excelsaبیشتری  و در   S.matsudana و S. fragilisاست. طول برگ  

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

S.matsudana    و  بیشتری S. excelsa وS.zygostemon    سطح برگ کمتری  مقدار را داشته است. از لحاظS. 

aegyptiaca   وبیشتری S. triandra  .کمتری   مقدار را داشته است  

از لحههاظ خصوصههیات مورفههو لههوژیکی میههزان رشههد و تولیههد چههو  از بههی  گونههه هههای مههورد مطالعههه گونههه هههای         

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

 پیشنهادات 

 پیشنهاد می شود با توجه به نیاز فراوان صنایع به چو  ، از گونه های سریع الرشد برای تولید چو  استفاده شود. – 1

( به خاطر خصوصیات ظهاهری در فضهای سهبز     S.matsudana( و بید فری ) S.aegyptiacaاز گونه های بید مشک ) – 2

 استفاده گردد.

( بهرای حفاظهت خهاک و جلهوگیری از       S.fragilisسال است در بعضهی از کشهورها  از )   155با عنایت به اینکه بیش از  – 3

  رودخانه ها استفاده گردد.فرسایش استفاده می شود. و ای  گونه در استان شناسایی شده است. برای 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. 
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