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ده یچک
،هااین رویشگاهموجود در هايکلناز شناسایی و چهارمحال و بختیاري،هاي مهم گونه بید در استانرویشگاهدر این پژوهش

به وشدندمنتقلپروژههاي تولید شده در خزانه، به بستر اصلی سپس نهال.تهیه شدقلمهبراي تولید سالههاي یکسرشاخه
و در پایان فصل رویش سال در پایان فصل رویش، ارتفاع و قطر برابر سینه هر سال . گرفتندمورد بررسی قرارسالهشتمدت

نیز به طور مستمر تهیه شد.مانی درختانزندهآمار مربوط به آفات و امراض و .ندگیري شداندازهآخر، قطر متوسط تاج پوشش 
Salixشاملهگونپنجدر این استاننشان داد که هاي بید شناسایی گونهنتایج  excelsa S.G.Gmelin ،Salix acomphylla Boiss.،

Salix alba L،Salix elbursensis Boiss وSalix issatisensis.یهاي بررسیوجود داردکلن نشان داد که کمSalix alba L با (206)
Salix albaو کلن قطر برابر سینهمترسانتی12/16وارتفاعمتر86/7 L (208) از بیشترین سطح تاج پوشش، مترمربع 66/18با
نتایج مربوط به آفات و .اندنشان دادهاز خودنیز نسبت به سرما و یخبندانرا و مقاومت باالیی هبودبرخوردارت رویشیکمی

ل جاروي جادوگر، گال شته خالدار بید، گاگونه آفتهشتهاي مختلف بید در ایستگاه مورد حملهها نیز نشان داد که کلنبیماري
قرار ،نسبتاً باالئی برخوردارنداهمیتکه از نک بید، لیسه بید و سوسک چوبخوارکروي، پروانه گالزاي صنوبر، شته سیاه بید، س

.اندگرفته

، چهارمحال و بختیاريرویش،شناسایی، )Willow(بید: يدیکلهايواژه

مقدمه
ین گروه گیاهان چوبی در ترترین و پیچیدهجنس بید، بزرگ
این از رقمگونه و300برتاکنون بالغ. مناطق معتدله است

بندي جنس بید بر پایۀ طبقه. استشدهشناساییجنس
Argusهايبه زیرجنسSalix،Vetrix،Langifoliaeو

Chamaetiaهاي گیاهیدر جامعهبیدها. )1(شودتقسیم می
چنین در تجدید حیات رویشی زیادي دارند و هماهمیتطبیعی 

زیاد اهمیترغم لیکن به؛توده بسیار ارزشمندندو تولید زي
.)13(استاندكها آنژنتیکیدر مورد تنوع ها، اطالعات آن

250آوري و شناسایی جنس بید به حدود تاریخچه جمع
1753شناس سوئدي درسال لین بار لینه گیاهسال قبل که او
گردد میاست، برس را شناسایی و معرفی کردهمیالدي این جن

هاي متعددي است که به ایران داراي گونه).  درخت بید در8(
هاي آن ت دو پایه بودن درختان و عدم دسترسی به گلعلّ

اند ولی مناطق پراکنش هنوز به طور کامل تشخیص داده نشده
هاي ایرانهاي محلی آنها در کتاب درختان و درختچهو نام

درختان یا شاملبیدجنس). 10است (آورده شده 
اي خوابیده بر سطح بوتهیستاده یا به ندرتهایی ادرختچه

ها و آوري و شناسایی گونهدر طی جمع).8(استزمین
گونه گزارش شد که از این 31هاي بید در پاکستان، واریته

تا 300گونه بومی این کشور است که در ارتفاع 12تعداد، 
جهاندربیدجنس).13(اندمتر از سطح دریا پراکنده500
520کهداردگونه526تقریباًجدیدوقدیمدنیايازاعم

جنوبینیمکرهدرآنگونهششوشمالینیمکرهدرآنگونه
بومی،گونه189داراي،بیدگونه275باچیندارد.پراکنش
گونه103با یکاآمروگونه69بااروپاگونه،120باشوروي

دربیدتنوعمراکزترینبزرگ،باشندمیبومآنگونه71که
کهدارد گونه375آسیاکلیطوربهشوند.شناخته میجهان
ششکهگونه داردهشتآفریقابوده وبومی گونه آن328
گونه بید یکانحصاراًجنوبیآمریکاي.آن بومی استگونه
).8(دارد

شکلیچندصفاتدارايدرختان،سایرثابهمبهبیدها
نظرازرافراوانیمشکالتشکلی،صفت چندهمینهستند.

شناسانگیاهاختالف نظرباهموارهکهکندمیایجادشناسایی
وجنسیتکدرختانشماردربیدهاکهآنجاازاست.همراه

افزایشمحدود،هايدورگایجادتعلّبهنیزوپایه هستنددو
یادصفاتبرشوند. عالوهموجب میراشکلیچندصفات
رویش،ارتفاع محلوخاكترکیبها،رویشگاهبسترشده،
بنابراین.کندمیآمادهفنولوژیکتغییراتتنوعبرايرازمینه

همچنینورویشگاهیمتعددعواملحذفومطالعه دقیق
حدودتعیینوچند شکلیتدریجیمراحلدقیقبررسی

، شناختیبوموشناختیریختعواملکلیهکنترلویراتتغی
هاي گیاهی و کیفی گونهکمیهاي سیرنقش مهمی در بر

دورگشش وگونه32تعدادبهایران. بیدهايدکنایفا می
قرار بخشدهوزیرجنسسهدرکهاندشدهنامتعیین

بیدهايفراوان گونههايآوريجمعبامولر برن).8(گیرندمی

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي ایرانشناسی جنگلبوم
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شناسیباغ گیاهو کاشت آنها در1915تا 1908هاي در سال
و آغازرابیدشناسیمطالعاتنخستین،کرجفالحتمدرسه

گونهدهشرحبهتکمیلی نسبتمطالعاتانجامباآنهابراساس
).8(کرد اقدامبید

آوري و شناسایی در ایران بررسی در مورد جوامع بید با جمع
هاي مختلف این جنس در کشور توسطونانسها و پروگونه

آوري تعدادي از جمع. آنها باشروع شد)4(و همکارانهمتی
هایی در هاي بید و ایجاد کلکسیونها و پروونانسگونه

اقدام به شناسایی و پراکنش ،مختلف کشورهاياستان
وآوريجمعدر پروژه . هاي این جنس در کشور کردندگونه

استاندر بیديمادرپایهکلکسیونحداثاوشناسایی
11که متعلق به آوري شدهجمعنمونه بید86غربیآذربایجان

در تحقیقی که بر روي بیدهاي استان .)4(گونه بید است
سالهاي همپایهبینکهدادکردستان انجام شد نتایج نشان

مختلف،سنیهايگروهوهاگونهمیانودر کلکسیون
،مجموعداري در سطح یک درصد وجود دارد. درنیمعاختالف

بهمتعلقسالههفتهايپایهارتفاعوقطرمیانگینبیشترین 
9/7و مترسانتی08/14ترتیب با بهSalixexcelsهايگونه
Salixگونه،متر triandraو مترسانتی91/12ترتیب بابه
Salixگونهو متر09/7 alba متر و سانتی5/12به ترتیب با
).17(متر بوده است43/6

هاي هاي رویشی نهال) ویژگی3کالگري و همکاران (
دورگ بید را در خزانه آزمایشی کرج مورد ارزیابی قرار دادند. 

هاي برتر دورگ از نظر رشد قطري، در این تحقیق کلن
در نیز ) 2و همکاران (بابایی.شدندارتفاعی و فرم ساقه معرفی 

اي جنس بید در بررسی تشریحی برگ برخی از گونهمطالعه
هاي اپیدرم و ساختار تشریحی برگ شش گونه ایران، ویژگی

ن داد که بید را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه نشا
هاي اپیدرمی براي سلولهاي تشریحی و شکلویژگی

هاي مختلف بید کاربرد دارد.جداسازي گونه
ترین مناطق ال و بختیاري یکی از مرتفعاستان چهارمح

پربارش کشور است و به همین دلیل جزء نقاط سردسیر و

% از 1پوششکه با وجود طوريشود، به کشور محسوب می
آب کشور را در اختیار بخش قابل توجهی از،کل سطح کشور

هاي متعددي برخوردار رودخانهها واین استان از چشمهدارد. 
هاي دائمی و فصلی، پتانسیل بالقوه ود رودخانهوج).11(است 

دهد و این استان را در زمینه توسعه درختان تندرشد نشان می
هاي مختلف بید در استان، نشان از سازگاري این حضور گونه

هکتار از 5000گونه با شرایط اقلیمی استان دارد. اختصاص
اشیه هاي زراعی استان به کشت صنوبر که غالباً در حعرصه

اند نیز حکایت از عالقه مردم به زراعت ها واقع شدهرودخانه
الزمه شناسایی هرچه ).16(چوب با درختان تندرشد دارد 

هاي مختلف بید در گونهو کیفیکمیتر و ارزیابیدقیق
هاي بید از مناطق مختلف و کاشت آنها آوري کلناستان، جمع

این ابی آنها است. در کلکسیون و در نهایت شناسایی و ارزی
و موجود بیدهاي گونهبررسی کمی و کیفیتحقیق با هدف 

منظور توسعه کشت آن در بههاي مناسب و مقاوم گونهمعرفی
مصارف متنوع مندي ازنواحی مستعد رویشگاهی و بهره

انجام هاي حفاظتی و تفرجی گونه بید، صنعتی، داروئی و جنبه
.شد

هامواد و روش
طقه مورد مطالعهموقعیت من

این تحقیق در ایستگاه تحقیقات صنوبر و درختان
کیلومتري شهر بلداجی از توابع پنجبلداجی واقع دررشد تند

شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاري انجام شد. 
متر و میانگینمیلی8/403منطقه بارندگیسالیانه میانگین
است. ارتفاع از روز 3/130تعداد روزهاي یخبندان سالیانه

.متر است2230سطح دریا در این ایستگاه 
هاي مورد بررسی کلن

کلن بید از نقاط مختلف استان36در مجموع، 
آوري و در بستر اصلی طرح کاشته شد که نام آنها در جمع

آورده شده است.1جدول 
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ورد بررسیمSalixهاي جنسفهرست گونه- 1جدول 
Table 1. List of Salix species

هامواد و روش
هاي گونه بیدبه منظور اجراي این تحقیق تمامی رویشگاه

آوري جمعاستان شناسایی شد. مشخصات جغرافیایی محل در
ثبت و مخصوصهاي و خصوصیات درختان مادري در فرم

آوري شده تهیه شد (شکل هاي جمعنقشه پراکنش کلنسپس
هاي شناسایی شده، هاي مربوط به رویشگاهاز کلن. )1

آوري شد و از هر کدام به تعداد ساله جمعهاي یکسرشاخه
روي متر تهیه و برسانتی20الی 18عدد قلمه به طول 100
در خزانه کشت شد. عمل از یکدیگرمتر2هایی با فاصله پشته
آوري همزمان با جمعسال ادامه پیدا کرد. 3آوري کلن تا جمع
تهیه هاي مادرياز پایههرباریومی نیز کاملهاينمونهقلمه،

مؤسسه بخش گیاهشناسی به گونهدقیقو به منظور شناسایی
36ارسال شدند. در مجموع، ها و مراتع کشورتحقیقات جنگل

ساله، به بستر اصلی تحقیق در کلن با ریشه و ساقه یک
اصله 9بید تعداد ). از هرکلن2کلکسیون منتقل شدند (شکل 

متر به کلکسیون منتقل 4×4نهال به صورت مربعی و با فاصله 
اصله درخت هر کلن 9هاي کمی، از در خصوص برداشتشد.

ویش فاکتورهاي ارتفاع و قطر پس از پایان هر فصل ر
هاي مربوطه ثبت شد. در پایان گیري و در فرمبرابرسینه اندازه

، دو قطر عمود بر هم نیزفصل رویش سال آخر (سال هشتم)
آمار مربوط به آفات و . شدگیرياندازهدرختانپوشش تاج

طول امراض و مقاومت در برابر سرما نیز به طور مستمر و در 
ستفاده مقایسه میانگین صفات مورد بررسی با ا.تهیه شدسال

SPSSافزار توسط نرماز آنالیز واریانس یکطرفه انجام شد.19

نام کلنردیفنام کلنردیفنام کلنردیف

1Salix acmophylla Boiss13Salix issatisensis=Salix excelsa Var rodoni25Salix mdsuana Var Tortosa

2Salix excelsa S.G.Gmelin14Salix alba L26Salix alba L

3Salix alba L15Salix alba L27Salix alba L
4Salix elbursensis Boiss16Salix alba L28Salix elbursensis Boiss
5Salix excelsa S.G.Gmelin17Salix alba L29Salix elbursensis Boiss
6Salix alba L18Salix alba L30Salix elbursensis Boiss
7Salix elbursensis Boiss19Salix alba L31Salix elbursensis Boiss
8Salix alba L20Salix alba L32Salix elbursensis Boiss
9Salix excelsa S.G.Gmelin21Salix alba L33Salix alba L
10Salix alba L22Salix elbursensis Boiss34Salix elbursensis Boiss

11Salix issatisensis
=Salix excelsa Var rodoni23Salix aegyptiaca L35Salix elbursensis Boiss

12Salix alba L24Salix excelsa S.G.Gmelin36Salix alba L
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هاي جمع آوري شده بید در مناطق مختلف استاننقشه پراکنش کلن-1شکل 
Figure 1. Distribution map of collected willows in different areas of the province

ها در محل کلکسیونشناسایی گونه-3شکلنمایی از بستر اصلی طرح کلکسیون بید-2شکل 
Figure 3. Identification of species in the site Figure 2. View of the willow collection project

نتایج و بحث
بررسی هاي کمی 

هاي بید حاکی از این نتایج حاصل از بررسی مقدماتی کلن
کلن در 22کلن مورد بررسی، تعداد 36موضوع بود که از بین 

کلن باقی ماند که 14اثر سرمازدگی از بین رفتند و تنها تعداد 

ه کلن متمرکز شد. نتایج تجزی14مطالعات برروي همین 
هاي مختلف درختان بید بین کلنکمیواریانس مقایسه صفات 

کلن مورد بررسی در این تحقیق در صفات 14نشان داد بین 
نظر آماري، ازhسینه و سطح تاج پوشش برابرارتفاع، قطر
).2داري در سطح یک درصد وجود دارد (جدول تفاوت معنی
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درختانمیکصفات تجزیه واریانس جدول - 2جدول 
Table 2. Variation analysis of quantitative characteristics of trees

FSigآماره میانگین مربعاتدرجه آزاديمتغیر
14048/13402/42000/0ارتفاع کل

13254/95887/16000/0قطربرابرسینه
15514/107028/12000/0سطح تاج پوشش

شود بیشترین مقدار ارتفاع در مشاهده می3ه در جدول چنانک
Salixمتر متعلق به کلن 86/7پایان سال هشتم، به میزان 

alba L متر 1/4کمترین میزان ارتفاع کل نیز به میزان و
Salixمتعلق به کلن elbursensis Boiss .با توجه به است

هاي بید به صورت جست اینکه فرم رویشی بعضی از کلن
بنابراین قطربرابر سینه درختان بید در طی گروه است 

هایی که قابلیت هاي اجراي تحقیق نیز در کلنسال
،دهی و تبدیل شدن به یک تنه منفرد را دارا بودندهرس
هاي مورد مقایسه میانگین قطربرابرسینه کلنگیري شد. اندازه

در پایان برابرسینه قطربررسی در نشان داد که بیشترین مقدار 

206متر متعلق به کلن سانتی12/16هشتم، به میزان سال
Salix alba L متر سانتی70/7و کمترین آن نیز به میزان
Salixمتعلق به کلن alba L است. مقایسه میانگین 218

هاي مورد بررسی در سال آخر نیز در کلنپوششمساحت تاج
شود ارائه شده است همانطور که مشاهده می3جدول 
در پایان سال هشتم، به مساحت تاج پوششن مقدار بیشتری
Salix(208)مربع متعلق به کلن متر66/18میزان  alba L

Salixمربع متعلق به کلنمتر23/2و کمترین آن نیز به میزان 
elbursensis Boiss است. سطح تاج پوشش کلن (207)

Salix alba L دست آمد.مترمربع به7/12نیز (206)

)در سال آخر(با استفاده از آزمون دانکن ، قطربرابر سینه و مساحت تاج پوششارتفاعهاي مورد بررسی از نظر بندي کلنگروه- 3ل جدو
Table 3. Grouping of the studied colonies in terms of height, DBH and the crown area using the Duncan test (in the last

year)
میانگین قطربرابر سینه میانگین ارتفاع و انحراف معیارننام کلردیف

و انحراف معیار
میانگین مساحت تاج پوشش و انحراف 

معیار
1Salix alba L (206)a71/0±86/7a79/3±12/16b48/4±70/12
2Salix alba L (214)a17/0±27/7ab16/2±71/13bcde82/2±04/9
3Salix alba L (208)ab87/0±94/6ab72/3±80/13a85/8±66/18
4Salix alba L (217)bc69/0±90/5---bcdefg41/2±07/7
5Salix excelsa S.G.Gmelin (205)cd42/0±62/5ab55/1±44/13bc61/2±68/11
6Salix alba L (218)cde78/0±16/5cd27/2±70/7defg90/1±98/3
7Salix alba L (211)cdef74/0±90/4bc51/2±63/9defg42/2±94/5
8Salix alba L (203)cdef32/0±86/4bc88/0±16/11bcd98/0±26/9

9
Salix issatisensis= Salix excelsa

Var rodoni (215)def24/0±84/4bc11/3±87/9bcdefg19/2±73/7

10Salix excelsa S.G.Gmelin (210)def66/0±78/4bc17/2±44/10bcd87/2±50/9
11Salix elbursensis Boiss (204)ef29/0±45/4---fg08/1±68/2

12
Salix issatisensis= Salix excelsa

Var rodoni (212)ef57/0±36/4bc28/2±59/10bcdefg08/2±59/7

13Salix excelsa S.G.Gmelin (202)efg46/0±12/4c16/2±90/8cdefg05/2±53/6
14Salix elbursensis Boiss (207)fg35/0±10/4---g02/1±23/2

Salixروند رویش ارتفاعی کلن  alba L که داراي 206
در استهاي مورد بررسی بیشترین رویش ارتفاع در بین کلن

نشان داده شده است. همانطور که در این شکل 4شکل 
در این کلن از سال ارتفاعیشود، میزان رویشمشاهده می

86/7به ارتفاع 1390متر شروع و تا پایان سال 5/2با 1383
عبارت دیگر رویش متوسط سالیانه ارتفاع بهمتر رسیده است.

متر) است.98/0متر (1این کلن حدود 

Salixروند رویش قطري کلن  alba L که داراي 206
هاي مورد بررسی در بین کلنقطر برابرسینه بیشترین رویش 

برابرسینه در این میزان رویش قطرنیز نشان داد کهباشد می
متر شروع شده و با داشتن سانتی11/1با 1383کلن از سال 

متر رسیده است. سانتی2/16به 1390روند افزایشی در سال 
02/2متر (سانتی2رویش متوسط قطري این کلن حدود 

متر) در سال است.سانتی
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 یقّای اجرای تحقدر طی سال     Salix alba Lکلي در برابرسیٌِ ٍ قطرهیاًگیي ارتفاع  -4شکل 

Figure  . Average height and DBH of Salix alba L     during the research years 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Salix alba Lًوایی از فرم تٌِ در کلي بَهی  -7شکل                  Salix alba L    ًوایی از فرم تاج در کلي بَهی -1شکل       

Figure  . Crown form of Salix alba L                                     Figure  . Trunk form of Salix alba L       
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Salix(...................................................... ..............................................................................................................68(هاي مختلف بیدبررسی کمی و کیفی گونه

هاي برگ و گل پنج گونه بید شناسایی شدهویژگی- 4جدول 
Table 5. Characteristics of leaves and flowers of five species of identified willow

حاشیه برگ دمبرگ شکل جوانه زایشی گل آذین شکل برگ فرم رویشی تاج پوشش گونه ردیف

ايحاشیه دندانه محدب با سطح داخلی 
فررو رفته یا مسطح مخروطی اي دم گربه

اياستوانه برگ نیزه اي درختی هاي شاخه
نیمه آویزان

Salix exelsa
S.G.Gmelin 1

حاشیه صاف با سطح داخلی فررو 
رفته یا مسطح مخروطی

اي دم گربه
نسبتا کوتاه 

و متراکم
برگ نیزه اي درختی شاخه هاي 

نیمه آویزان
Salix acmophylla

Boiss 2

اي و حاشیه دندانه
حاشیه تاخورده

با سطح داخلی فررو 
رفته یا مسطح ايي یا استوانهبیضو واگرا برگ نیزه اي درختی شاخه هاي 

آویزان Salix alba L 3

ايحاشیه دندانه بلند و خمیده و واژگون ايبیضوي یا استوانه اي دم گربه
اياستوانه برگ تخم مرغی درختی شاخه هاي 

ایستاده Salix issatisensis 4

-ايدندانهحاشیه نیم
نیم صاف

و با سطح داخلی فرر
رفته یا مسطح ايبیضوي یا استوانه اي دم گربه

اياستوانه برگ نیزه اي درختچه اي تاج بصورت 
نامشخص

Salix elbursensis
Boiss 5

آفات
نشان داداین تحقیقهاي انجام شده در طی اجراي بررسی

هاي مختلف بید در ایستگاه مورد حمله آفات مختلفی کلنکه
نسبتاً اهمیتاز گونه آفت8از بین آنها ند که اهقرار گرفت

اقتصادي این اهمیتها نشان داد باالئی برخوردارند. بررسی
ها و ارقام هشت گونه متوسط است. این آفات روي کلن

هاي خاصی را شامل مختلف بید عمومی بوده و میزبان
منشأ پالئارکتیک داشته و به ویژه در کهاین آفات شوند. نمی

، عبارتند از:اروپا و آسیا انتشار گسترده دارند
Tuberolachnus:شته خالدار بید. 1 salignus Gmelim.

(Hom:Lachnidae) که از اواسط تابستان تا آبان ماه روي
درختان میزبان در ایستگاه دیده شد. 

Eriophyes:گال جاروي جادوگر. 2 triradiatus Nalepa.
(Acari: Eriophyidae)اي که باعث جارویی، کوچک و کپه

هاي درختان بید در کلکسیون شده اند.شدن برگ
Pontania:گال کروي. 3 viminalis L. (Hym

Tenthredinidae)، این حشره باعث ایجاد گال در سطح
شود. این گال قرمز و کروي است و در وسط ها میپایینی برگ

اي براي زندگی الرو وجود دارد.هآن  حفر
Aegeria:پروانه گالزاي صنوبر. 4 apiformis Clerck.

(Lep: Aegeriidae)،هاي داخلی الرو این پروانه از قسمت
منظمی در هاي غیرساقه درخت میزبان تغذیه نموده و داالن

کند. همچنین محل تغذیه متورم شده و به صورت آن ایجاد می
آید.گال در می

Chaitophorus:شته سیاه بید. 5 niger Mord. (Hom
Chaitophoridae) هاي جوان حمله ها و شاخهبه برگکه

و از جمله محل اجراي این کرده و در تمام مناطق کشور
تحقیق انتشار دارد.

Monosteira:سنک بید. 6 unicostata Muls. & Rey
(Hom:Tingitidae) حشره ، این حشره در مرحله پورگی و

هاي درختان فرو برده و از کامل خرطوم خود را در بافت برگ
به علت تولید مواد دفعی زیاد و نمایدشیره آنها تغذیه می

توسط آفت به ویژه در مواقع طغیانی، یک الیه تقریباً دائمی به 
هاي سیاه، غالباً در پشت پهنک برگ به وجود صورت لکه

ۀ این آفت، ضعیف شده و درختان مورد حملآید. در مجموعمی
هاي بید در کلنگردند.میمستعد پذیرایی از آفات چوبخوار

محل اجراي این تحقیق به این آفت آلوده بودند. متاسفانه 
.استمیزان خسارت این آفت در استان باال 

Hypnomeuta:بیدلیسه . 7 rorellus Huebner.
(Hom:Hypnoneutidae)ها و انه، الروهاي این پروانه از جو

هاي بید تغذیه کرده و عالئم آن شامل برگ خوردگی و برگ
تشکیل پوشش تارعنکبوتی است.

Buprestidae:Coleoptera(picta(:سوسک چوبخوار.8
F.Melanophila ، بدون پا و قسمت قدامی بدنش متورم

است که با تغذیه از تنه درختان مختلف و از جمله بید، 
رد نموده و لذا از آفات مهم و درجه یکخسارات زیادي را وا

آنها محسوب می گردد.
زردي فیزیولوژیک موجود در کلکسیون نیز عمومی بود که 

ناصر شد عواملی نظیر شرایط خاك (بافت، همانطور که گفته 
موجود در خاك و ...) همچنین نوع کلن و شرایط و دوره 

هستند. آبیاري و یا عوامل پاتوژن گیاهی در آن دخیل 
هاي بید در استان چهارمحال در مورد شناسایی و معرفی گونه

و بختیاري تاکنون گزارشی ارائه نشده است. بنابراین مطالعه 
عنوان اولین بررسی دقیق و علمی در معرفی و حاضر به

شناخت دقیق. استهاي بید در استان استفاده از قابلیت گونه
باناچیزوپنهانیصفاتداشتنعلتبهبیدهايگونه
ومطالعاتچنانچهومقدور نیستهرباریومیهاينمونه

گذاريامکان نامباشد،شدهانجامدقتبهصحراییمشاهدات
در).8(بود خواهدبخشرضایتحدتاهرباریومیهاينمونه

اي از جمله بید که شکلدرختچهودرختیهايمورد گونه
اصطالحبهاست،متغیر...وگیاهاندازهکرکپوش،وهابرگ

دچارراشناسو گیاهشودمیشکلیچندمقولهگیاه دستخوش
شناسایی بسیار هاي دقیقاستفاده از روشکندمیسردرگمی

بررسیبازماندر این پژوهش هم). 8(ضروري است
هنگامبهبررسی،هاي مورد بررسیکلنهاي هرباریومینمونه
کلکسیون نیز صورت پذیرفت و با ردشدهکاشتههاينمونه

گونه پنجدر مجموع متفاوتهايصفات گونهدقیق بررسی
غربیدر یک مطالعه در شمالبید شناسایی و معرفی گردید.
S.angustifolia,کردستان، ده گونه بید  ,S.alba

,S.aegyptiacaacmophylla.S،S.babylonica
S.excelsa،S.australior،S.zygostemon،S.persiaca

نیز شش )19(یوسفیاست معرفی شده S.purpureaو
S.alba,گونه ,S.aegyptiacaacmophylla.S،S.excelsa

،S.zygostemonوS.purpureaمعرفی کردستانرا براي
هاي در دورهبیدهاي تنوع ژنتیکی کلندر تحقیقی .ندکرد

تروفوز مورد بررسی هاي الککارگیري روش ژلهبکوتاه مدت با
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و استشده کلن انتخاب 114قرار گرفت. در این آزمایش 
همچنین و ها و عوامل محیطی مقاومت به آفات، بیماري

. نتایج این استبررسی شدهدر آنهاهاي مرتبط با رشدژن
کاري در شرایط جنگلپژوهش نشان داد که تنوع ژنتیکی 

ه و تنوع ) افزایش یافتfull-sib familiesطبیعی (
).11(هتروزیگوتی بیشتر شده است.

هاي کلننتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که از بین
Salixمورد بررسی، کلن  alba L 12/16متر و 86/7با 206

سانتی متر به ترتیب بیشترین ارتفاع و قطر برابر سینه و کلن 
Salix alba L مربع بیشترین سطح تاجمتر66/18با 208
اند و از مقاومت ها به خود اختصاص دادهپوشش را در بین کلن

باالیی نیز نسبت به سرما و یخبندان برخوردار بوده و مناسب 
براي توسعه زراعت چوب و همچنین استفاده در فضاي سبز 

هاي سازگار و مقاوم در این شهري هستند. استفاده از گونه
Salixگونهتحقیق و به خصوص  alba Lز صفات که ا

مناسبی همچون رشد ارتفاعی و قطري خوب، تنه قطور و 
و همچنین مقاومت خوب در برابر صاف، تاج گسترده و زیبا

هاي حفاظتی، ها و سرما برخوردار است، از جنبهآفات و بیماري
تفرجی، دارویی، اقتصادي و ابعاد مختلف فضاي سبز شهري 

توان به ین میداراي ارزش باالیی است. از این گونه همچن
هایی مناسب براي پیوند بیدهاي مجنون استفاده عنوان پایه

ها و فضاي سبز شهري کرد که مورد تقاضاي سازمان پارك
اند هاي موجود در کلکسیون نیز که توانستهاست. از سایر کلن

ها مقاومت نسبی داشته باشند در برابر سرما و آفات و بیماري
ايهاي درختی و درختچهه و فرمتنوع در گوندارايهمچنین
بر اساس آمار توان در فضاي سبز شهري بهره برد. میهستند،

میانگین تعداد روزهاي یخبندان در 1395هواشناسی در سال 
روز در سال بوده است. 130ایستگاه تحقیقات بلداجی، 

در هاي موفق بید توان از کاربردهاي کلنهچنین می
بید به لحاظ رد. استفاده کنیز دارویی هاي صنعتی وزمینه

دستی، داروئی، آبخیزداري، کاربردهاي مختلف در صنایع
در شمال . اي داردویژهاهمیتکشاورزي، جنگلداري و زینتی 

آسیا شمار زیادي از اعضاء خانوادة بید پراکنش داشته و شرق
استفاده تولید چوب مختلفی مانند ها و منظورهاي براي هدف

ي اله رشد سریع درختان بید و غلظت بابا توجه ب).7(وندشمی
ها در این درختان، بسیاري از آنها براي تولید سالیسات

).15(شوندمیداروهاي گیاهی در صنعت داروسازي کشت
ها در حاشیه از جمله مناطق مناسب براي کاشت این گونه

لیخان، شیخ عتوان بهها در مناطق مختلف استان میرودخانه
مسیر - مورز- گردنه تاراز- تنگ هونی- بازفت (پل شرمک

تلورد به دهناش)، پل ارمند و پل دو آب صمصامی اشاره کرد.
در کشور ایرلند در بررسی میزان )9(و همکارانراکنمک

کلن بید را 20هاي بید در دوره کوتاه مدت، تولید و رشد گونه
ه در مورد رویش و در مطالعه انجام شداند.بررسی کرده

در شش ناحیه Salix exiguaهاي نامیک جمعیت کلندی
کلن شناسایی و 34ژنوتیپ از 108رویشی در کالیفرنیا، 

). 18ها بررسی گردید (هاي رویشی آنویژگی
ارزیابیوشناساییآوري،جمع"در تحقیقی با عنوان

ج نتای"کردستاناستانبیدهايفنولوژیکومورفولوژیک
,ه گوننشان داد که سه S.excelsaS.albaوS.triandra

تشکیلرااین استانبیدهايدرصد90ازبیشمجموعدر
درهاي همسالپایهبین مقایسه آماري همچنین .اندداده

اختالفمختلف،سنیهايگروهوهاگونهمیانوکلکسیون
نشان راارتفاعوقطردرصفات داري در سطح یک درصد معنی
سالههفتهايپایهارتفاعوقطرمیانگینمجموعدرداد.

08/14با قطر برابر سینهexcelsa.هاي به گونهمتعلق
با قطر برابر سینهS.triandraومتر9/7ارتفاعمتر وسانتی

متعلقهايپایهازبیشترمتر09/7ارتفاعمتر وسانتی91/12
43/6ارتفاعمتر وسانتی5/12هبا قطر برابر سینalba.گونه به

به منظور تعیین سال مناسب ) 5هیتونن ().19(بوده است متر
را aquaticaSalixبراي تولید انبوه با بیوماس باال براي گونه 

سال مورد مقایسه 10و 7، 3هاي در جنوب فنالند در دوره
آماري قرار داد. 

به ها ت آنکه مقاومبید هاي معرفی شده کلنمقاومت 
استان در این تحقیق به اثبات رسیده است و شدیدسرماي

موجود در هاي اصلی و فرعی سارها و رودخانهوجود چشمه
مندي مردم استان به کاشت ترین دالیل عالقهاز مهماستان
بید است. حضور درختان بید در بسترهاي شنی حاشیه گونه 

ن این درخت به خاك ها در استان بیانگر کم توقع بودرودخانه
هاي مستحکم ریشهترین شرایط بااست. درختان بید در سخت

ها مستقر ها و حتی جادهخود در بستر و داخل رودخانه
هاي حفاظتی و شوند. مصارف متنوع صنعتی، داروئی و جنبهمی

تفرجی گونه بید نیز غیر قابل انکار است. الزمه بالفعل شدن 
خصوص توسعه ینه زراعت چوب و بههاي بالقوه در زمپتانسیل

پویا شدن صنایع چهارمحال و بختیاري،درختان بید در استان
تبدیلی وابسته به این محصوالت و ارزشمندتر شدن آنها است. 

د دارند که غالباً در ها وجوبسیاري از اراضی در حاشیه رودخانه
کند و شان تغییر پیدا میفصلی رودخانه، سطحهاياثر جریان

را ها این عرصهدتواندرخت بید از جمله درختانی است که می
هاي این درخت پس از استقرار در بستر و . ریشهت کندیتثب

از ،حاشیه رودخانه با کاهش سرعت آب در فصول پربارش
آلود شدن آب جلوگیري فرسایش بستر و حاشیه رودخانه و گل

کند. می

تشکر و قدردانی
ها و مایت مالی موسسه تحقیقات جنگلاین تحقیق با ح

مراتع کشور و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع 
از طبیعی استان چهارمحال و بختیاري انجام شده است. 

مجموعه مدیریتی مرکز و به ویژه رئیس و همکاران بخش 
تحقیقات جنگل و مرتع و همچنین تمامی نیروهاي اداري، 

در مدت اجراي این تحقیق و در به مالی و پشتیبانی مرکز که 
از جناب شود.اند تشکر مینتیجه رسیدن آن نقش مهمی داشته

شناس موسسه گیاهاصغر معصومی استاد علیآقاي دکتر 
هاي بید در ها و مراتع کشور که شناسایی گونهتحقیقات جنگل

شود. این تحقیق را انجام دادند سپاسگزاري می
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Abstract
In this research, important habitats of the species of salix in Chaharmahal and Bakhtiari

province were identified. Then, one-year branches were produced for the production of cuttings.
Then the seedlings were transferred to the main field of the project and surveyed for 8 years.
Height, DBH and diameter of the canopy were measured. Also pests and diseases of the trees
were investigated continually. The results showed that five species including Salix excelsa
S.G.Gmelin, Salix acmophylla Boiss., Salix alba L, Salix elbursensis Boiss and Salix-
issatisensis were identified in this province. Quantitative studies showed that Salix Alba L (206)
with 7.86 m height and 16.12 cm DBH and Salix Alba L (208) with 18.66 m2 of canopy surface
were better than other species and have high resistance to cold and frost. The results of pests and
diseases also indicated that 8 species of pest were existing on all Salix species.
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