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  چكيده 
گرم و  يمياقل طيشرا خاك و يشوربه تحمل  پراكندگي زياد در كشور و سبب به) Populus euphratica( پدهي تندرشد بوم  گونه
هاي  عنوان يكي از رويشگاه كوشكك در استان خوزستان به ياين بررسي در ايستگاه تحقيقات .است برخوردار زيادي تياز اهم خشك

همراه يك كلن حاصل از كشت سلولي  جغرافيايي مختلف كشور بههاي أدبا مب )P. euphratica( پروونانس پده 20عمده پده بر روي 
كمي و كيفي  هايويژگي. شدكشت  1388هاي كامل تصادفي در بهمن  و در قالب طرح بلوك تهيه قلمه 30 پروونانساز هر . انجام شد

فولوژيكي برگ رهاي مو و مشخصه، سطح ويژه و درصد ماده خشك برگ  زني قلمه درصد جوانه ،ارتفاع و قطر يقهها شامل رشد نهال
همراه  به پهنا، طول دمبرگ، نسبت طول دمبرگ به طول برگ، ضخامت و سطح برگ حداكثر پهنا، نسبت طول بهحداكثر ، شامل طول

ج نتاي. گيري شدند ه اندازهمتر در طول يك سال پس از كاشت در خزان 5/0هاي بلندتر از  هاي زاويه شاخه با تنه و تعداد شاخه صفت
بين  ،متر و زاويه شاخه 5/0هاي بلندتر از  جز تعداد شاخه بررسي، بههاي مورد تمام صفتلحاظ از واريانس نشان داد كه تجزيه
برخوردار تري   ترتيب از رشد قطري و ارتفاعي مطلوب هاي رامهرمز و اصفهان به دار وجود دارد و پروونانس اختالف معنيها   نساپروون
زني كم و عدم تناسب مورفولوژي برگ آن با شرايط اقليم گرمسيري، نامناسبترين  دليل درصد جوانه بهنيز اهنشان پروونانس م. بودند

هاي ماهنشان،  هاي اصلي، پروونانس لفهؤهمچنين طبق نتايج آزمون تجزيه به م. بودبراي استقرار در شمال استان خوزستان  پروونانس
  . شدندا متمايز ه از ساير ژنوتيپجلفا، زابل و كرمان 

  
   .وژيكيهاي مورفولويژگيهاي رويشي،  ويژگي خوزستان،پده، پروونانس،  :هاي كليديواژه

  
  مقدمه

شده   غربي كشور واقع استان خوزستان كه در جنوب
هاي آب  ترين رودخانه آب دليل برخورداري از پر بهاست 

شيرين كشور پتانسيل مطلوبي را براي توسعه زراعت چوب 

 ده و تندرشد عموماً هاي درختي چوب چراكه گونه ،داراست
ها صنوبر است كه از  ازجمله اين گونه. زيادي دارند يياز آبن

ارقام مختلف آن در سراسر دنيا براي زراعت چوب استفاده 
بومي هاي بومي و غير اينجاست كه گونه اما مشكل ،شود مي
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 و كيفي چوب مطلوبي برخوردارند كميصنوبر كه از توليد 
نظير خوزستان كه  در بسياري از مناطق گرم و خشك ايران

 Jalizavi et(است خشك گرم  خشك و نيمه اقليم آن عمدتاً

al.,  2010(، قابل  زياددليل شرايط خاكي و تبخير و تعرق  به
صورت  تنها گونه صنوبر كه در اين مناطق به. كشت نيستند

 ).Populus euphratica Oliv( كند پده طبيعي رشد مي
 ,.Calagari et al( ايران دارد كه پراكندگي زيادي در است

و ) Arndt et al., 2004(تحمل به شوري  نظرپده از ).2008
هاي  قلياييت خاك، درجه حرارت زياد و شدت اشعه

داراي تنه كج و  است، امااي بسيار مقاوم  خورشيدي گونه
بردباري پده ). Assareh et al., 2010(اي است  استوانه غير

به توانايي آن در محدود كردن انتقال  نسبت به نمك احتماالً
در ). Chen et al., 2002(ها وابسته است  نمك به برگ

هاي جوان،  كشور چين از بررسي الگوهاي پراكنش نونهال
هاي پده كه با تغيير مسير  جوش هاي جديد و ريشه جست

آنها در نزديكي معلوم شد كه بيشتر  ،اند رودخانه ظاهر شده
بستر رودخانه پراكندگي دارند و با افزايش فاصله از آن 

  ). Aishan et al., 2013(يابند  شدت كاهش مي به
. هاي جنس صنوبر تندرشد است پده مانند ساير گونه

رويش قطري ساالنه درختان پده در دو منطقه شوشتر و 
در  متر ميلي 54/9و  63/9ترتيب  گتوند استان خوزستان به

است  شدهسال برآورد  36و  35ترتيب  بهتقريبي سن 
)Calagari et al., 2000 .(جوش  اين گونه با توليد ريشه

و طول  ماني زنده. قابليت زيادي در توليدمثل غيرجنسي دارد
. ه به رويش غيرجنسي نيستهاي پده وابست عمر توده
هاي  مهمترين عملكرد رويش غيرجنسي در محيط احتماالً

مثل دهنده توليد اثر افزايش ،كند د ميخشني كه پده در آن رش
 ).Eusemann et al., 2013(هاي بزرگ است  توسط كلن

 نظرازرودخانه تجن واقع در شمال خراسان پده در حاشيه 
 60تر از  فاكتورهاي فيزيكي خاك، با درصد رس عمق پايين

نشان داد  رابطه مثبت و با درصد شن رابطه منفي متر سانتي
)Sepehri & Bozorgmehr, 2003 .( در تشكيل خاك

آبي و نيز سايش هاي طبيعي پده در ايران، فر رويشگاه
بافت . دنثري دارؤهاي هيدرولوژيكي رودخانه نقش م ويژگي

. استلومي و لومي  - ها شني، شني خاك در كليه رويشگاه
شده در ايران حالت  اقليم بررسي 11خاك در  pHمقدار 

و دامنه  8/8تا  3/7آن بين قليايي قليايي داشته و دامنه 
زيمنس  ميلي 30از كمتر از يك تا ) EC(هدايت الكتريكي 

 ,.Calagari et al(است   متر در نوسان بوده بر سانتي

2010b .(واقع در آسياي ميانه نشان  تحقيقي در ازبكستان
هايي كه در اثر  توان براي اصالح خاك ز پده ميداد كه ا

 ,.Hbirkou et al(استفاده كرد  ،اند مديريت تخريب شدهسوء

2011 .(  
، كشورزياد پده در سطح  شبا توجه به پراكنازطرفي 

 جغرافيايي أثير عامل مبدأت درموردهايي  پژوهش
. است انجام شدهبر صفات مختلف آن در ايران  )پروونانس(

طبيعي  أريف ساده عبارت از آخرين مبدپروونانس در تع
و همكاران  Kiani, 2004.( Calagari(است يك گونه 

هاي گرده پده بر  جغرافيايي دانه أمبدنشان دادند كه ) 2003(
. ندارد داري معني ثيرأت رويان ماني زندهدرصد باروري و 

هاي برگ درختان پده در  بررسي تراكم روزنههمچنين 
هاي طبيعي آن نشان داد كه بيشترين مقدار در  گاهرويش

هاي گرم خوزستان و كمترين آن در نواحي سرد  رويشگاه
 ,.Calagari et al(و قرخالر بوده است  ماهنشاننظير 

2010b.( در گستره  يميو اقل ييايجغراف اختالفات بنابراين
تا است امر سبب شده  نيثر بوده و اؤگونه م نيانتشار ا
 نيدرختان ا انيم يكيو ژنت يكيازنظر مورفولوژ ييها تفاوت

 Rotenberg et( گونه در مناطق تحت انتشار حاصل گردد

al., 2000( .هاي پده از  آوري پروونانس با جمع رواز اين
توان  مناطق مختلف كشور و كاشت آنها در يك نقطه مي

هاي  داري را ازنظر ويژگي هاي معني انتظار مشاهده تفاوت
ي و مورفولوژيكي داشت كه درنهايت در اصالح برخي رويش
 ثرؤمهاي اين گونه درختي ازجمله كيفيت چوب آن  ويژگي

 روپيش پژوهشدر  باتوجه به توضيحات فوق،. خواهد بود
هاي  پروونانس هاي رويشي و مورفولوژيك سه ويژگيبا مقاي
واقع در شمال  آزمايشيشده در خزانه   كاشته مختلف

و رشد  ازنظر استقرارهاي پده  ، بهترين پروونانسخوزستان
  . معرفي شدند
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  ها مواد و روش 
  مطالعهمشخصات منطقه مورد 

 شمال استان خوزستان و ايستگاه تحقيقاتي كوشكك در
دقيقه و  9درجه و  32كيلومتري شهر شوشتر، در عرض  12
دقيقه و  50درجه و  48ثانيه شمالي و طول جغرافيايي  31
 5/56با ارتفاع اين ايستگاه . شرقي واقع شده است ثانيه 26

. رودخانه كارون قرار دارد در حاشيهمتر از سطح دريا 
نزديكترين ايستگاه ) 2006تا  1997(ساله 10اساس آمار بر

متوسط بيشترين و  پژوهش،به محل ) شوشتر(هواشناسي 
ماه و دي) c 8/38°(ترتيب در تيرماه  كمترين دماي ماهانه به

)°c 5/13 (متر  همچنين كمترين بارندگي با صفر ميلي. است
هاي خرداد، تير، مرداد و شهريور و بيشترين آن در  در ماه

دوره خشكي منطقه . رخ داده است) مترميلي 8/94(دي 
مطالعه اقليم منطقه مورد. ه و از اسفند تا آبان استما 8حدود 

ميانگين =  c 4/9°و  =Q2 4/2(با استفاده از فرمول آمبرژه 
 شدبياباني گرم شديد تعيين ) كمينه دماي سردترين ماه سال

)Ghadiripour et al., 2012.(  
 پژوهش روش 

از كه  پده  پروونانس 16بررسي تعداد  براي انجام اين
سسه تحقيقات جنگلها صنوبر مو بخشتوسط محققان  پيش

آوري شده و در  از نقاط مختلف كشور جمع كشور و مراتع
 Calagari( تحقيقاتي البرز كشت شده بودند ايستگاهمزرعه 

et al., 2010 a( عالوه چهار پروونانس گتوند، رامهرمز،  به
حميديه و دزفول از خوزستان و يك كلن كشت سلولي 

)Jafari Mofidabadi et al., 2001) ( انتخاب و ) 1جدول
متري تهيه و  سانتي 25قلمه  10تعداد  نانسپروواز هر سپس 

صورت رديفي به فاصله نيم متر از يكديگر و فاصله بين  هب
براي هر  قلمه 30درمجموع ( متر در سه تكرار دوهر رديف 
هاي كامل تصادفي در بهمن  در قالب طرح بلوك )پروونانس

ها، در  پس از اطمينان از رويش قلمه .شدندكشت  1388
. ها در خزانه ثبت شد قلمه زني جوانهرصد د 1389بهار 

اواسط در  برگهاي مورفولوژيكي  ور بررسي مشخصهمنظ به
با استفاده از روش ) 1389آخر تابستان (فصل رويش 

و دستورالعمل ثبت صفات ) Slycken, 1995( اساليخن
ها و كلتيوارهاي جنس صنوبر  مورفولوژيكي كلن

)Anonymous, 1998( برداري از برگ  اقدام به نمونه
از  به اين ترتيب كه .شددر محل خزانه شده  هاي كاشته قلمه

 50از هر پروونانس شامل  برگ 150( هر پايه پنج برگ
در يك جهت مشخص و در ارتفاع مياني ) برگ از هر تكرار

هر  براي نمونه برگ 30تعداد از ميان آنها سپسو آوري  جمع
طور تصادفي انتخاب  هب) از هر تكرارنمونه  10( پروونانس

 .گرفتگيري قرار  اندازه موردمذكور صفات  درنهايت  وشد 
هاي  نيز مشخصه) 1389زمستان (در اواخر فصل رويش اول 

متر  سانتي پنجمتر، زاويه  سانتي 50هاي بلندتر از  شاخه تعداد
  .شدارتفاع ثبت  اول شاخه با تنه اصلي، قطر يقه و

 هاي رويشي و مورفولوژيكي صفتروابط  نييتع منظور به
 هاي لفهؤمهاي مورد بررسي، روش تجزيه به   پروونانسبا 
مورد استفاده   PC-Ord4افزار ، با كمك نرم)PCA( ياصل

 يبررس( ياصل يها لفهؤم فيتوص رايبهمچنين . قرار گرفت
ضريب همبستگي از ) هياول يرهايها با متغ لفهؤروابط م
 ريو مقاد ها لفهؤم يبر رو ها پروونانسنمرات  ريمقاد پيرسون

 ,.Xu et al( شداستفاده مطالعه مورد يرهاياز متغ كيهر 

2008; Lin et al., 2012 .(بودن و  منظور بررسي نرمال به
 - هاي كلموگروف مونترتيب از آز ها به همگني واريانس داده

واريانس هريك تجزيهستفاده شد و براي نوف و لون ايسمرا
هاي كامل تصادفي و  از طرح آزمايشي بلوك ها از صفت

. شداز آزمون دانكن استفاده  مقايسه ميانگين صفاتبراي 
  .انجام گرفت SPSS19افزار هاي آماري با نرم كليه آزمون
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  )Calagari et al., 2010 a(تحقيقاتي كوشكك شوشتر  بررسي پده در ايستگاههاي موردهاي جغرافيايي پروونانسويژگي - 1 جدول
  )متر(ارتفاع از سطح دريا  عرض جغرافيايي طول جغرافيايي آوريمبدا جمع  استان رديف

 260 36ْْ   15َ 61ْْ 10َ سرخس خراسان 1

 50 37ْ   46َ 54ْ 56َ داشلي برون گلستان 2

 1320 35ْ   39َ 45ْ51َ خجير تهران 3

 350 36ْ   48َ 49ْ 12َ منجيل گيالن 4

 1600 32ْ   31َ 34َْ51 فالورجان اصفهان 5

 900 34َ  ْ 12 51ْ 23َ كاشان اصفهان 6

25ْ تفرش مركزي 7  َ48 30   ْ31 1700 

 1600 32ْ   08َ 52َْ48 خمين مركزي 8

 1870 28ْ   58 45َْ56 بافت كرمان 9

 380 30ْ   50َ 38َْ61 زابل سيستان و بلوچستان 10

57ْ سنندج كردستان 11  َ46 03َ   ْ35 1300 

 1280 35ْ   13َ 46ْ 24َ مريوان كردستان 12

43ْ ماه نشان زنجان 13  َ47 46َ   ْ36 1820 

47ْ جلفا آذربايجان شرقي 14  َ45 50َ   ْ38 710 

 1070 38ْ   26َ 45ْ 35َ قرخالر آذربايجان شرقي 15

 98 31ْْ   07َ 36ْْ49َ رامهرمز خوزستان 16

 80 32ْْ   08َ 48ْْ  52َ گتوند خوزستان 17

 140 32ْ   15َ 20َْ48 دزفول خوزستان 18

 - - - كشت سلولي - 19

 850 32ْ   15َ 47ْ 55 مالوي لرستان 20

  22 31ْْ   30َ 48ْ 27َ حميديه خوزستان 21

  
  نتايج 

هاي  بررسي در قالب طرح بلوكهاي مورد مقايسه مشخصه
  كامل تصادفي

هاي پده معلوم  هاي رويشي پروونانس از مقايسه مشخصه
دار   معنياختالف ) پروونانس(شد كه همه آنها در سطح تيمار 

 95اطمينان جز درصد ماده خشك كه در سطح داشته و به
 درصد 99 همگي در سطح داري  معني دار بود، معني درصد

داري مشاهده  در سطح بلوك هيچ اختالف معني. بوده است
  ). 2جدول (نشد 

  
  هاي پده در خزانه هاي رويشي پروونانس واريانس براي مشخصهنتايج آزمون تجزيه - 2جدول 

  ميانگين مربعات  
  صفت

 منابع تغييرات 
  زني جوانه ماده خشك  برگ ويژه سطح ارتفاع  قطر يقه درجه آزادي

ns181/0 ns044/0 ns 680/112 ns 001/0 ns 174/153 2 بلوك
299/562**  004/0*  687/309**  672/0** 545/0** 20 پروونانس
  151/6294  002/0 304/99 161/0 228/0 40 خطا

  دار غيرمعني nsدرصد         95 اطمينان دار در سطح معني*درصد          99 اطمينان دار در سطح معني**
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هاي اصفهان، كاشان، تفرش، خمين، كرمان،  پروونانس
زابل، سنندج، كشت سلولي و لرستان بيشترين و پروونانس 

ازنظر قطر يقه، . را داشتند زني جوانهماهنشان كمترين 
برون، اصفهان، هاي داشلي رين مقدار به پروونانسبيشت

تفرش، سنندج، دزفول، كشت سلولي و حميديه و كمترين آن 
بيشترين و كمترين ارتفاع نيز . به جلفا و قرخالر تعلق داشت

بيشترين مقدار سطح . ترتيب مربوط به خمين و جلفا بودبه
هاي ماهنشان و سنندج و كمترين  سويژه برگ در پروونان

آن در پروونانس زابل مشاهده شد و باالخره از نظر ماده 
پروونانس  كهطوريشد، بهخشك، تنها دو گروه تفكيك 

ها در  زابل با بيشترين ميزان در يك گروه و بقيه پروونانس
  ). 3جدول (گروه دوم جاي گرفتند 

  
  دانكن يا  به روش آزمون چنددامنه هاي پده در خزانه پروونانسهاي رويشي  مشخصهمقايسه ميانگين  - 3 جدول

  )درصد( ماده خشك برگ  )گرم/مربعمتر سانتي(سطح ويژه برگ  )متر(ارتفاع )مترسانتي(قطر يقه )درصد( زني جوانه  پروونانس پده
 abcd 1/93 abc2/50 abcde 108/16 abc 0/30 b 68/67 سرخس

 ab 2/69 a 2/98 abc 101/34 abcd 0/34 b 88/00 داشلي برون

 ab 2/09 abc 2/28 cde 110/23 abc 0/31 b 87/67 خجير
 abc 2/00 abc 2/65 abcd 97/28 abcd 0/34 b 80/33 منجيل
 a 2/72 a 3/18 ab 99/32 abcd 0/35 b 94/67 اصفهان

 a 2/39 ab 3/04 abc 103/99 abcd 0/33 b 94/33 كاشان
 a 2/54 a 3/10 ab 105/17 abcd 0/34 b 96/33 تفرش
 a 2/44 ab 3/20 a 94/25 bcd 0/34 b 96/67 خمين
 a 2/36 ab 2/91 abcd 92/15 cde 0/38 b 96/00 كرمان
 a 2/30 ab 2/85 abcd 74/73 e 0/46 a 96/67 زابل

 a 2/79 a 3/18 ab 116/15 a 0/31 b 96/67 سنندج
 abcd 2/43 ab 2/86 abcd 101/13 abcd 0/33 b 75/00 مريوان
 d 1/52 bc 1/79 ef 114/30 a 0/29 b 39/00 ماهنشان
 cd 1/28 c 1/47 f 99/38 abcd 0/33 b 50/00 جلفا
 abcd 1/40 c 2/17 de 88/09 de 0/30 b 71/00 قرخالر
 bcd 2/43 ab 2/87 abcd 86/49 de 0/38 b 59/67 رامهرمز
 abcd 2/39 ab 2/79 abcd 100/71 abcd 0/34 b 71/00 گتوند
 abc 2/65 a 3/10 ab 102/43 abcd 0/36 b 78/67 دزفول

 a 2/49 a 2/89 abcd 92/20 cde 0/38 b 92/67 كشت سلولي

 a 2/09 abc 2/39 bcde 113/32 ab 0/32 b 93/33 لرستان
 abcd 2/49 a 3/11 ab 91/39 cde 0/38 b 73/67 حميديه

  .دهدرا نشان ميدار  حروف مشترك عدم وجود اختالف معني
  

هاي مورفولوژيكي نشان داد كه در سطح  نتايج مشخصه
هاي طول برگ، حداكثر پهناي  ، صفت)پروونانس(تيمار 

برگ، نسبت طول برگ به پهناي برگ، طول دمبرگ، 
 درصد 99 اطمينان سطح برگ در سطحضخامت برگ و 
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هاي نسبت طول دمبرگ به  صفت. دار داشتند اختالف معني
متر و زاويه  سانتي 50هاي بلندتر از  طول برگ، تعداد شاخه

متر اول شاخه با تنه اصلي هيچ اختالف  سانتي پنج
  ).4جدول ( داري نداشتند معني

  
  هاي پده در خزانه هاي مورفولوژيكي پروونانس واريانس براي مشخصهنتايج آزمون تجزيه - 4 جدول

  ميانگين مربعات

  صفت
 منابع تغييرات

درجه 
آزادي

  طول برگ
حداكثر پهناي 

   برگ

نسبت طول 
برگ به 
پهناي برگ

 طول دمبرگ
نسبت طول 

دمبرگ به طول 
  برگ

ضخامت 
  برگ

  سطح برگ

تعداد 
هاي  شاخه
 50از بلندتر 
 متر سانتي

متر  سانتي پنجزاويه 
اول شاخه با تنه 

  اصلي

 ns 775/8 ns 005/0 *643/13 ns 427/0 ns 001/0 **930/13ns 538/8 ns 346/0 672/145*   2 بلوك

  666/75ns 620/0  **001/0 **947/79ns 353/14ns 549/0** 889/0** 905/303** 573/336**  20 پروونانس
  516/0  449/9  278/2  000/0  491/0  228/3  016/0  192/5  832/36  40 خطا

  دار غيرمعني nsدرصد         95 اطمينان دار در سطح معني*درصد          99 اطمينان دار در سطح معني**
  

هاي مورفولوژيكي، پروونانس اصفهان  ازنظر مشخصه
بيشترين طول دمبرگ و پهناي برگ و كمترين نسبت طول 

كشت  همراه بابرگ به پهناي برگ را داشت و همچنين 
كمترين . بودسلولي از بيشترين مقدار سطح برگ برخوردار 

ترتيب  ميزان طول برگ، پهناي برگ و طول دمبرگ به
. باشد هاي منجيل، زابل و جلفا مي مربوط به پروونانس

بيشترين طول برگ به كلن كشت سلولي و بيشترين نسبت 
و زابل طول برگ به پهناي برگ به پروونانس جلفا 

ضخامت برگ نيز اندازه بيشترين و كمترين . اختصاص داشت
هاي كرمان و سرخس مشاهده شد و  ترتيب در پروونانس به

سرخس و قرخالر  هاي كمترين سطح برگ در پروونانس
  ). 5جدول ( شدمشاهده 

  )PCA(هاي اصلي  لفهؤنتايج بررسي با روش تجزيه به م
فاكتور رويشي و  14اصلي  هايلفهؤماز آناليز تجزيه به 

- لفهؤمكه  شدپروونانس مورد بررسي مشخص  21ارتفاعي 

 026/3و  229/5اصلي اول و دوم با مقادير ويژه  هاي
درصد از تغييرات  616/21و  350/37ترتيب  به

 لفهؤمبنابراين از اين دو  ، كنند ها را تبيين مي پروونانس
نتايج  .شدها استفاده  هاي پروونانس اصلي در تحليل تفاوت

اصلي  هايلفهؤمشده و   همبستگي ميان فاكتورهاي ثبت
نشان داد كه نه عامل طول برگ، حداكثر پهناي برگ، نسبت 
طول برگ به حداكثر پهناي برگ، طول دمبرگ، سطح برگ، 

متر، قطر يقه، ارتفاع و  سانتي 50هاي بلندتر از  تعداد شاخه
عامل ضخامت برگ،  چهاراصلي اول و  لفهؤمزني با  جوانه
ويژه برگ و ماده متر اول با تنه اصلي، سطح  سانتي پنجزاويه 

نسبت . دار دارند اصلي دوم همبستگي معني لفهؤمخشك با 
اصلي  هايلفهؤميك از   طول دمبرگ به طول برگ با هيچ

  ).6جدول (دار نشان نداد  همبستگي معني
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  اي دانكن  به روش آزمون چند دامنه خزانه هاي پده در هاي مورفولوژيكي پروونانس مشخصهمقايسه ميانگين  - 5جدول 

پروونانس 
 پده

   برگ طول
  )مترميلي(

 پهناي حداكثر
        برگ

 )مترميلي( 

نسبت طول 
     برگ به 
  پهناي برگ

  طول دمبرگ
 )متر  ميلي( 

نسبت طول 
دمبرگ به 
  طول برگ

  برگ ضخامت
  )مترميلي( 

  برگ سطح
 مترسانتي( 

 )مربع

 هاي تعدادشاخه
   بلندتر

-سانتي 50  از

 متر

 پنج زاويه
 اول سانتيمتر

اصلي  تنه با
 )درجه(

 bc  11/94 jk 7/80 b 9/01 ij 0/10 a 0/135 f 7/88 j 7/73±1/71 a 44/13 a 91/78 سرخس
داشلي 
 برون

75/58 efgh 32/51 bcd 2/32 hijkl 18/87 bc 0/25 a 0/182 abc 16/68 d 8/17 a 46/08 a 

 cd 18/11 hi 5/09 cd 12/47 fgh 0/14 a0/165 cde 11/04 hi 5/48 a 41/55 a 88/90 خجير
 h 34/97 b 2/04 kl 18/01 bcd 0/26 a0/197 ab  16/33 de 6/09 a  41/22 a 70/66 منجيل
 cdefgh 43/830 a 1/84 l 23/72 a 0/29 a0/173 bcde 23/33 a 11/57 a 44/61 a 80/63 اصفهان
 cdefg 22/30 fg 3/76 ef 10/64 hij 0/76 a 0/177 bcd 12/96 fgh 3/92 a 43/82 a 82/62 كاشان
 cdef 17/18 hi 4/93 d 8/87 ij 0/71 a0/165 cde 10/92 hi 4/89 a 43/48 a 84/45 تفرش
 gh 25/45 ef 2/88 ghi 13/72 efgh 0/19 a0/185 abc 13/78 efg 6/03 a 45/49 a 72/31 خمين
 bc 14/62 ij 6/33 bc 12/54 fgh 0/14 a0/209 a 9/14 ij 7/14 a 41/33 a 91/73 كرمان
 cd 7/59 l 11/82 a 8/38 jk 0/09 a0/185 abc 5/21 k 7/57 a 42/55 a 88/99 زابل
 fgh  29/33 cde 2/54 hijk 18/66 bc 0/25 a0/148 ef 15/31 def  6/43 a 45/36 a 74/18 سنندج
 defgh 32/60 bcd 2/44 hijk 20/92 ab 0/27 a0/165 cde 16/56 d 11/27 a 44/61 a 78/58 مريوان
 bc 20/48 gh 4/57 de 11/82 ghi 0/13 a0/153 def 11/47 ghi 5/33 a 49/48 a 91/62 ماهنشان
 ab 9/62 kl 10/48 a 5/47 k 0/05 a0/174 bcde 6/87 jk 5/78 a 40/23 a 102/04 جلفا
 fgh 14/48 ij 5/30 cd 14/72 efg 0/20 a0/188 abc 8/04 j 10/94 a 46/36 a 74/90 قرخالر
 ab 28/90 de 3/54 fg 15/33 def 0/15 a0/197 ab 20/13 b 8/39 a 45/33 a 102/68 رامهرمز
 fgh 33/55 bc 2/24 jkl 20/67 ab 0/28 a0/182 abc 16/88 cd 8/91 a 43/97 a 73/93 گتوند
 cde 33/26 bc 2/61 hij 19/14 bc 0/22 a0/167 cde 19/43 bc  8/04 a 46/60 a 86/92 دزفول
كشت 
 سلولي

103/45 a  34/63 b  3/01 gh  19/86 b  0/20 a  0/190 abc 23/23 a  9/43 a  45/39 a 

 h  30/13 cd 2/35 hijk 15/91 cde 0/23 a 0/164 cde 15/04 def 5/56 a  43/37 a 70/41 لرستان
 efgh  35/01 b 2/29 hijkl 20/63 ab 0/26 a0/185 abc  17/70 bcd  9/80 a  42/36 a 76/16 حميديه

  .دهدرا نشان ميدار  حروف مشترك عدم وجود اختالف معني
  

اصلي، از چپ به  هايلفهؤمبراساس نتايج تجزيه به 
هاي بلندتر  بندي، فاكتورهاي تعداد شاخه راست نمودار رسته

متر، سطح برگ، طول دمبرگ، حداكثر پهناي  سانتي 50از 
، قطر يقه و ارتفاع، افزايش و نسبت طول زني جوانهبرگ، 

 .يابند برگ به حداكثر پهناي برگ و طول برگ كاهش مي
 پنجبرگ و زاويه همچنين از پايين به باال، سطح ويژه 

متر اول با تنه اصلي، زياد و ماده خشك و ضخامت  سانتي

شود كه  گيري مي بنابراين چنين نتيجه. شوند برگ كم مي
بررسي تورهاي رويشي و مورفولوژيكي موردازنظر كليه فاك

هاي  جز نسبت طول دمبرگ به طول برگ، پروونانس به
كاشان و لرستان برون، دزفول، گتوند، سنندج، مريوان،  داشلي

هاي زابل، كرمان و جلفا  داراي بيشترين مقدار و پروونانس
  ).6جدول  و 1  شكل(باشند  مي مقدارداراي كمترين 
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  رويشي و مورفولوژيكي يها ريمتغو  PCAي محورها نيبي همبستگ - 6جدول 
 مؤلفه اصلي دوم اصلي اولمؤلفه   عالمت اختصاري هاي مورد بررسي متغير

 LL -0/463 * -0/277 ns )متر  ميلي(طول برگ 
 MLW 0/907 ** 0/207 ns )مترميلي(حداكثر پهناي برگ 

 LL/MLW -0/852 ** -0/427 ns نسبت طول برگ به حداكثر پهناي برگ

 PL0/891 ** 0/131 ns )مترميلي(طول دمبرگ 

 PL/LL 0/363 ns 0/131 ns نسبت طول دمبرگ به طول برگ

 ** TL 0/209 ns -0/703 )مترميلي(ضخامت برگ 
 LA 0/863 ** 0/109 ns )مترمربع سانتي(سطح برگ 

 NB 0/436 * -0/203 ns مترسانتي50تعدادشاخه بلندتر از 
 * BSA 0/125 ns 0/501 )درجه(متر اول با تنه اصلي سانتي پنجزاويه 

 D 0/816 ** -0/232 ns )متر سانتي(قطر يقه 

 H 0/796 ** -0/327 ns )متر(ارتفاع 
 ** SLA 0/001 ns 0/884 )گرم/مترمربع سانتي(سطح ويژه برگ 

 ** DM 0/159 ns -0/903 )درصد(ماده خشك 

 GP 0/473 * -0/366 ns )درصد(زني  جوانه

  دار غيرمعني nsدرصد         95 اطمينان دار در سطح معني*درصد          99 اطمينان دار در سطح معني**

  

  
  اول و دوم ياصل هايلفهؤمبراساس  هاي پده پروونانس يبندرسته -1 شكل

  
  بحث

و گستره  جغرافيايي با توجه به دامنه وسيع انتشار
هاي  پده در ايران، تفاوت هاي رويشگاه متفاوت ارتفاعي
هاي مختلف  موجود ميان پروونانسمورفولوژيكي 

سرخس

كاشان

زابل

سنندج

ماه نشان

رامهرمز
حميديه

داشلي برون
خجير

منجيل
اصفهان

تفرش
خمين

كرمان

مريوان

جلفا

قرخالر گتوند دزفول

كشت سلولي

لرستان

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-8 -6 -4 -2 0 2 4 مؤلفه اصلي اول6

مؤلفه اصلي دوم
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كمترين پروونانس ماهنشان در خزانه، . پذير است توجيه
كم  زني جوانهعلت  رسد نظر مي به. را داشت زني جوانه

زايي است  رشد كند و سرعت كم ريشه پروونانس ماهنشان،
زايي مناسبي نكرده و  ترتيبي كه در فصل رويش، ريشه به
 ها افزايش يافته تلفات قلمه علت برخورد با فصل گرما به

اين پروونانس امكان دارد كه در تطابق با  كندرشد . است 
اصلي آن كه محيطي سردسير و در عرض جغرافيايي و  أمبد

عبارت ديگر  به. است باشدارتفاع از سطح درياي باالتر 
 ماهنشانها در پروونانس  اين ويژگي آنكهدليل  به احتماالً

تر در  وجود فصل رويش طوالني، با اندژنتيكي شده
 أمبد چنانچه. خوزستان، قادر به استفاده از مزاياي آن نيست
هاي جغرافيايي  يك گونه مربوط به ارتفاعات باالتر يا عرض

تر يا ارتفاعات  هاي جنوبي ، اگر در عرضتر باشد شمالي
زودتر نسبت به گياهان آن منطقه هميشه ، شوند  كمتر كاشته
اين  رو ازاين. رسد مان خزان آن زودتر ميشود و ز سبز مي

تر موجود در رويشگاه  ها قادر نيستند شرايط مناسب گونه
جديد را مورد استفاده قرار دهند و بيشتر تابع نظم 

 ).Marvi Mohajer, 2006(فيزيولوژيك خود هستند 
هاي گرمسيري  است كه وقتي پروونانس  پژوهشي نشان داده

حميديه، رامهرمز و (جغرافيايي استان خوزستان  أمبد با
تا  24اصلي داراي ميانگين دماي ساالنه  أمبدكه در ) گتوند

ماه  نهتا  هشتگراد و طول دوره رويش  درجه سانتي 8/24
ميانگين دماي ساالنه (در شرايط اقليمي كرج  ،باشند مي
ماه طول دوره  شش تا هفتگراد و  درجه سانتي 7/13

هاي رويشي رويشگاه اصلي  ند، ويژگيه شدكاشت) رويش
  . )Calagari et al., 2010 a( را حفظ نمودندخود 
ماده كم بودن و سطح ويژه برگ زياد بودن توجه به  با

توان استنباط نمود  مي ماهنشانخشك برگ در پروونانس 
هاي پهن و سبك است كه  كه اين پروونانس داراي برگ

آبي و  هاي كم نشانگر عدم آمادگي آن براي مقابله با تنش
توان گفت كه در استان خوزستان  ميپس . گرماست

. ازنظر استقرار نامناسبترين است ماهنشانپروونانس 
هاي مركز و  متعلق به پروونانس عموماً زني جوانهبيشترين 

اما  ،كه گرچه در عرض باالتري قرار دارند بودغرب كشور 

. ازنظر جغرافيايي به شمال استان خوزستان نزديكتر هستند
پروونانس زابل داراي كمترين پهناي برگ، كمترين سطح 

اي  كه آن را پايه بودبرگ و بيشترين ماده خشك برگ 
در . تهاي شديد خشكي و گرما ساخته اس بردبار به تنش
هاي  شده از پايه آوري هاي جمع برگ درموردپژوهشي كه 

هاي طبيعي ايران انجام شد، كمترين  خودروي پده رويشگاه
گزارش شده  هاي قرخالر و زابل سطح برگ در رويشگاه

اي كه با  بديهي است گونه). Calagari et al., 2008(است 
در خوزستان كه است اين شرايط سخت سازگار شده 

 زني جوانه ،تري نسبت به زابل دارد اقليمي مناسب وضعيت
   .باشد  بهتري داشته

همراه كرمان كه هر دو از  قطر يقه پروونانس زابل به
. بودزياد  به نسبت ،هاي خشك كشور هستند ويشگاهر

بود  پروونانس كرمان همچنين داراي بيشترين ضخامت برگ
با درنظر گرفتن رويش . شتدا كمي سطح برگ نسبتاً و

قطري و ارتفاعي اين دو پروونانس در سال اول استقرار، 
علت شرايط نامساعد اقليمي  شود كه به گيري مي چنين نتيجه

، رقابت بيشتر مناطق خشك بيابانيو فقر پوشش گياهي در 
بر سر دستيابي به منابع آب است و بنابراين رويش قطري 

بيشتر شده  عموماً مناطقيچنين هاي متعلق به  پروونانس
هاي بومي خوزستان  ازنظر قطر يقه، پروونانس. است

در گروه  و رامهرمز در گروه اول و گتوند )و دزفول حميديه(
داشتن محل خزانه در   اند كه باتوجه به قرار گرفته  دوم جاي

چنين  ،عبارت ديگر به. رسد نظر مي اصلي آنها طبيعي به مبدا
ثير هر دو عامل محيط و أقطر يقه تحت تكه  شود استنباط مي

 هايعاملنشان داده است كه  پژوهشي. ژنتيك است
هاي ژنتيكي در رشد  همراه ويژگي جغرافيايي و اقليمي به

). Calagari et al., 2010 a(هستند  ثرؤمهاي پده  پروونانس
در گروه اول قرار  زني جوانهپروونانس اصفهان ازنظر درصد 

و  و بيشترين پهناي برگ، سطح برگ، طول دمبرگ گرفت
 هتوليد گياه ب كهآنجايياز  .شترا دا قطر يقه در سال اول

كمك كارايي فتوسنتز در تركيب با ميزان جذب نور تعيين 
نوبه خود وابسته به  به شود و جذب نور در گياه نيز مي

ها نسبت به تنه  شكل و وضعيت شاخه(معماري درخت 
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توان  مي، )Monteith, 1977(ح برگ است و سط) اصلي
در سال اول  و در استان خوزستانپروونانس اصفهان را 

  .ترين دانست مناسباستقرار 
پروونانس  اصلي نشان داد كه هايلفهؤمنتايج تجزيه به 

سبب پهناي برگ، طول دمبرگ، قطر يقه، ارتفاع،  جلفا به
ر كم و طول هاي بلندتر از نيم مت و تعداد شاخه زني جوانه

از ساير برگ و نسبت طول برگ به پهناي برگ زياد 
هاي زابل و  پروونانسهمچنين . ها متمايز است پروونانس

هاي ضخيم و كوچك،  كرمان با برخورداري از برگ
هستند و  دارامورفولوژي سازگار با مناطق گرم و خشك را 

دست دادن آب از سطح برگ  شكلي است كه از  ظاهر آنها به
قرار دارد  ماهنشاندر مقابل پروونانس . را به حداقل برساند

هاي پهن و نازك دارد و  هاي باز و برگ كه شاخه
مورفولوژي آن طوري است كه قادر به جذب حداكثر نور 

ماهنشان، زابل و كرمان جلفا، هاي  بنابراين پروونانس. باشد
متفاوتي نسبت به ساير هاي كامالً  توان ژنوتيپ را مي

) 2008(و همكاران   Calagari.آوردحساب  ها به پروونانس
و تغييرات  يهاي اكولوژيك ويژگي درمورداي  مطالعه با

هاي برگ در  مورفولوژيكي پده با استفاده از مشخصه
هاي  رويشگاه گزارش كردند كه هاي طبيعي ايران  رويشگاه
ه سطح برگ در يك دليل كمترين انداز به و زابل قرخالر

 سبب به ماهنشانبراين رويشگاه عالوه. ندا گروه قرار گرفته
ها متمايز  افزايش ماكزيمم عمق دندانه برگ از ساير رويشگاه

   .شد
ترتيب از رشد قطري  به هاي رامهرمز و اصفهان پروونانس

رو  ازاين ،برخوردار بودنددر خزانه و ارتفاعي مطلوبي 
توان پروونانس رامهرمز را ازنظر رويش قطري و اصفهان  مي

ساله اجراي اين يكرويش ارتفاعي در دوره  نظررا از
پژوهش در ايستگاه تحقيقاتي كوشكك واقع در شمال استان 

هاي رويشي  از مقايسه ويژگي .ترين دانست خوزستان مناسب
وم شد كه هاي پده در خزانه آزمايشي كرج، معل پروونانس
نسبت به  هاي حميديه، گتوند، رامهرمز و تفرش پروونانس

ارتفاع در  و قطر متوسط بيشترين ميزان سايرين داراي
بنابراين . )Calagari et al., 2010 a(بودند دوساله  هاي نهال

 شرايط سردسير پروونانس رامهرمز هم در اينكهباتوجه به 
شوشتر  رمسيرآب و هواي گ و هم در) استان البرز(كرج 

 برخوردار بوده از رشد مطلوبي) شمال استان خوزستان(
سرعت رشد مطلوب در اين كه  كردتوان استنباط  مي است

 البته. است تا محيطثير ژنتيك أژنوتيپ، بيشتر تحت ت
هاي  پروونانس سرعت رشدنظر دقيق درباره اظهار
نيازمند شرايط اقليمي استان خوزستان،  بررسي درمورد
شده طي  هاي كاشته بررسي وضعيت رويشي پايه تداوم

چراكه ممكن است روند رويش با افزايش  ،است ساليان آتي
-مطالعه افزايش ارتفاع جنگلكاري پنج. ها تغيير كند سن پايه

-Populus x wttsteinii Hämet( ساله دورگ صنوبر لرزان

Ahti(  هاي  در طي نخستين سال كمنشان داد كه نرخ رويش
تواند در سنين باالتر اصالح شود و اولويت  اشت ميپس از ك
ويژه شرايط رطوبتي هاي رويشگاه و به ثير ويژگيأاهميت ت

خاك ممكن است طي مراحل بعدي رشد و زماني كه رقابت 
پوشش توده و رقابت غذايي بين  نوري در اشكوب تاج

هاي درخت در خاك برروي عملكرد رويش درختان  ريشه
  .)Tallus et al., 2007(ير كند تر شود، تغي قطعي

در صورت ادامه پژوهش در انتها الزم به ذكر است 
دستيابي به ارقامي از اين  ،هاي برتر پده ژنوتيپ درمورد

آينده  ساليان باشند در  گونه كه براي زراعت چوب مناسب
  . چندان دور از ذهن نيست

  
  سپاسگزاري

تحقيقات  موسسهاين مقاله از طرح پژوهشي مصوب 
نويسندگان بر . جنگلها و مراتع كشور استخراج شده است

دانند كه از پرسنل ايستگاه تحقيقاتي كوشكك  خود الزم مي
شوشتر كه در كليه مراحل انجام اين پژوهش همكاري 

طور از رياست محترم مركز تحقيقات  نمودند و همين
كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان و مسئول بخش تحقيقات 

ابع طبيعي اين مركز كه امكانات انجام اين پروژه را فراهم من
  .باشند نهايت سپاس و امتنان را داشته  ،ساختند
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Abstract 
Native fast growing species of Euphrates poplar (Populus euphratica) is broadly 
distributed in Iran and is considered important due to its tolerance to saline soils and 
warm and dry climate conditions. In this study, twenty Euphrates poplar provenances 
and a cell-cultured clone from all over country were studied in Kushkak research station 
in Khuzestan province, one of the main Euphrates poplar habitats in Iran. Thirty 
cuttings from each provenance were planted under a RCBD in February 2010. Growth 
characteristics including collar diameter (CD), height (H), Germination percentage (GP) 
of cuttings, special leaf area, and dry matter percentage of leaves were studied. In 
addition, a number of leaf morphological traits including leaf length (LL), maximum 
width (MLW), LL to MLW ratio, petiole length (PL), PL to LL ratio, thickness and leaf 
area, branch-to-stem angle (BSA) and number of branches > 0.5 m (NB) were also 
recorded during one year after planting. ANOVA results showed that all investigated 
traits significantly differed in all parameters except NB and BSA. Moreover, 
provenances of Ramhormoz and Isfahan showed the highest rates of CD and H growth. 
Mahneshan provenance was the most unfavorable genotype for establishment in north 
of the Khuzestan province due to its low GP as well as its incompatible morphology 
with warm climate of the region. Consequently, PCA results revealed significant 
differences of that provenances of Mahneshan, Jolfa, Zabol and Kerman to other 
genotypes.  
 
Keywords: Populus euphratica, provenance, Khuzestan, growth traits, morphological 
traits. 


