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 چکیده

های سبب پراکنش جغرافیایی گسترده و دامنه وسیع تحمل بسیاری از متغیررشد پده بهگونه تند

استقرار  ازنظرشناسایی بهترین پروونانس پده  برایزیادی برخوردار است.  شناختیبوممحیطی، از اهمیت 

پروونانس پده  19در منطقه، این پژوهش در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه استان اصفهان و بر روی تعداد 

(Populus euphratica Oliv. از مناطق جغرافیایی مختلف )30انجام شد. از هر پروونانس تعداد  کشور 

شامل  هاهای رشد کیفی نهال. ویژگیندهای کامل تصادفی کشت شده تهیه و در قالب طرح بلوکقلم

 نسبت پهنا، بیشترین طول، برگ شامل شناسیریخت هایمشخصه و برگ خشك ماده درصد و ویژه سطح

 پس سال یك سطح برگ، طی ضخامت و طول، به دمبرگ طول نسبت دمبرگ، طول پهنا، بیشترین به طول

ی، بررس مورد یهاباصفتداد در رابطه  شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان گیریاندازه خزانه در کاشت از

های نتایج آزمون تجزیه به مؤلفه طبقدارد. همچنین  وجود داریمعنی اختالف های مختلف،بین پروونانس

-منجیل از دیگر پروونانس ، سنندج، خجیر ونشانماههای قرخالر، سرخس، زابل، کرمان، اصلی، پروونانس

 ها متمایز شدند.

 *.شناسییخترهای های رویشی، ویژگیپده، پروونانس، ویژگی های کلیدی:واژه

                                                                                                                     
 03137757201شمارۀ تماس:      نویسنده مسئول *
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 مقدمه

 Populus) گونه پده جغرافیایی دامنه پراکنش

euphratica Oliv. ) گرم جنوبی و در ایران از مناطق

تا و بلوچستان های خوزستان و سیستان نظیر استان

 آذربایجان و زنجان است همچونمناطق سرد 

(Sabeti, 1995.)  تحمل  گونهین مهم ا هایویژگیاز

 است.درجه حرارت و شوری خاک وسیع دامنه 

در مناطق تحت انتشار به دو  گونهین اهمیت اقتصادی ا

علوفه از  ینصورت مستقیم مثل استفاده از چوب، تأم

برگ و نیز غیرمستقیم نظیر حفظ و تثبیت خاک 

کناری رودخانه و جلوگیری از عریض  هایدیواره

 شدن بستر آن و نیز حفظ اکوسیستم طبیعی است

(Calagari, 1997 .) صنوبردرصد  70امروزه حدود-

خشك یمهو نهای کشور در مناطق خشك یکار

ی شامل سیرهای گرمین آمار استانا ؛ کهاست شدهواقع

گیرد. خوزستان و سیستان و بلوچستان را در برنمی

صنوبر  پر محصولهای مقاوم، سازگار و معرفی کلن

های افزایش تولید یکی از راهخشك و گرم مناطق  در

 Calagari) استچوب و ایجاد اشتغال در این مناطق 

et al., 2010 پژوهشی توسط کالگری و همکاران در .)

 گرفته انجامیشگاه طبیعی آن رو 20و گونه ین اجوامع 

ی ضریب همبستگی و نیز رابطه بر رواست. بررسی 

شناسی برگ و رگرسیون خطی بین صفات ریخت

داری های محیطی نشان داد که همبستگی معنیشاخص

درصد بین متغیرهای میانگین  95در سطح احتمال 

ی جغرافیای و عرضدمای سالیانه با ماده خشك برگ 

های اصلی برگ وجود دارد. همچنین با تعداد دندانه

و ماده خشك  ضخامت بابین ارتفاع از سطح دریا 

 Calagari) دارددار وجود برگ همبستگی مثبت معنی

et al., 2008پژوهشی که .) Shoeibi  و همکاران

ی توده پده در منطقه سیستان انجام بر رو( 2014)

 مورداند که درختان پده یافته دستاند به این نتایج داده

و فرم تنه انحنادار  گسترده یمهندارای فرم تاج  پژوهش

متر و سانتی 10ین متوسط قطر برابرسینه و همچن

. بررسی که واحدی بر استارتفاع حدود چهار متر 

روی گونه صنوبر دلتوئیدس انجام داده است، توانسته 

نوبر های برتر صاست مدلی جدید برای گزینش نهال

(. پژوهشی که Vahedi, 2015ارائه دهد )

Lashkarbolouki ( بر روی هیبرید2015و همکاران )-

پایه هیبرید  13اند، های طبیعی صنوبر انجام داده

اند. قلمه و بذر معرفی نموده منشأطبیعی صنوبر با 

Faal-Khah ( پژوهشی بر روی 2016و همکاران )

اند، به این دادههای کمی و کیفی صنوبر انجام ویژگی

مترمربع بین  1×3اند که فاصله کاشت نتایج دست یافته

تیمارهای دیگر دارای بیشترین میانگین حجم چوب 

و همکاران  Zamaniبوده است. بررسی که توسط 

، است شده درخت پده انجام( بر روی جوامع 2011)

 تحمل درزیاد دامنه نشان داد که درخت پده دارای 

و سازگاری در انواع محیط درجه حرارت  برابر

گونه ین ارو از این ،های شور استمختلف خاک

مناطقی که  درشده ترجیحاً درختی با خصوصیات یاد

میزان بارندگی سالیانه جزئی و فصل خشك و دارای 

ترین پده مناسبهمچنین  شود. هشتاکاست، طوالنی 

س سرمای دیرردارای رای مناطقی که درختی بگونه 

 انجامهای نتایج پژوهش است.بهاره و زودرس پاییزه 

نمو گونه درختی پده نشان وینۀ فرآیند رشدزم در شده

تواند تحت شرایط زهکشی، یم گونهداد که این 

 100های سبك و حاصلخیز رطوبت مطلوب و خاک

 ,Lu)باشد رشد و نمو داشته  سال 140 از شتریبسال و 

1978 .)Chen (1984) ی اکوسیستمبر رو پژوهش با-

است که این  اظهار کردههای گونه درختی پده 

ها در مناطق ترین اکوسیستمها یکی از پایداراکوسیستم

 16 های رویشیبیابانی است. با بررسی ویژگی

مختلف پده در خزانه آزمایشی به این نتایج پروونانس 
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 قطر، بین صفات داریمعنی اند که اختالفیافته دست

 ریشه طول و یشهرخشك وزن برگ، تعداد ارتفاع،

ساقه  خشك وزن و برگ خشك اصلی و صفات وزن

با  .(Calagari et al., 2010aاست ) داشته وجود

پروونانس پده در  20کیفی  و های کمیبررسی ویژگی

آمد که  دستبهخزانه آزمایشی خوزستان این نتایج 

 اختالف هاپروونانس یبررس مورد یهاصفت بین

 پروونانس مورد 20بین  و ازدارد  وجود داریمعنی

 از ترتیببه اصفهان و های رامهرمز، پروونانسپژوهش

برخوردار بودند.  تریمطلوب ارتفاعی و قطری رشد

 زنیجوانه درصد دلیلبه نیز نشانماه پروونانس همچنین

 اقلیم شرایط با آن برگ شناسیریخت تناسب عدم و کم

 در استقرار برای ین پروونانسترنامناسب گرمسیری،

 ,.et al 2015) بود خوزستان استان شمال

Ghadiripour.) شناسی و در این بررسی صفات ریخت

گونه که طی چند  یناهای مختلف رویشی پروونانس

 شدهیآورجمعسال گذشته از مناطق مختلف کشور 

قرار  پژوهش موردتحقیقاتی  در خزانه ایستگاه است

 گیرند.می

 هامواد و روش

 موردپژوهشمنطقه 

یستگاه تحقیقات شهید فزوه واقع در در ااین پژوهش 

یلومتری غرب اصفهان، با عرض جغرافیایی ک 20

36َ ،36 و طول جغرافیایی 51،́  26  متر  1612با

متر یلیم 120 یبارندگارتفاع از سطح دریا و میانگین 

پژوهش  مورداجرا شد. اقلیم منطقه  1388در سال 

ایستگاه شهید فزوه( با استفاده از روش گوسن، )

 ماه از سال دوره خشکی دارد. 8-7خشك تعیین و 

 پژوهش روش 

که از قبل  پده پروونانس 17بررسی تعداد  در این

گروه صنوبر مؤسسه تحقیقات  پژوهشگرانتوسط 

ها و مراتع کشور از نقاط مختلف کشور جنگل

 ها دوبود، انتخاب شد. عالوه بر آن شدهیآورجمع

پروونانس از فالورجان و پارک ناژوان اصفهان نیز به 

قلمه  10تعداد  پروونانساز هر اضافه شد. سپس  هاآن

صورت ردیفی به فاصله نیم متری تهیه و بهسانتی 25

متر در سه  دوبین هر ردیف متر از یکدیگر و فاصله 

و در  (پروونانسبرای هر  قلمه 30مجموع  تکرار )در

های کامل تصادفی در ایستگاه قالب طرح بلوک

زمینی  در 1388در بهمن  تحقیقاتی شهید فزوه اصفهان

 منظوربه .شدندکشت  بود، شده آمادهکه از قبل 

، وزن تربرگ )وزنشناسی یخترهای بررسی مشخصه

خشك، طول، بیشترین عرض، ضخامت، سطح برگ و 

اواخر تابستان ) یشرواواسط فصل در طول دمبرگ( 

( Slycken, 1995) ( با استفاده از روش اسالیخن1389

ها و شناسی کلنیخترو دستورالعمل ثبت صفات 

( اقدام Anonymous, 1998کلتیوارهای جنس صنوبر )

ی موجود در خزانه شد، هابرداری از برگ پایهبه نمونه

 برگ 150)حداقل  برگ از هر پایه پنج ترتیب کهینا به

مشخص و در منظور به( هر پروونانس تکرار ازدر سه 

تعداد ها برگ یانماز سپس و آوری ارتفاع میانی جمع

طور تصادفی نمونه( به 10)از هر تکرار  نمونه برگ 30

در اواخر فصل رویش اول )زمستان  .انتخاب شد

ارتفاع و درصد  های قطر یقه،( نیز مشخصه1389

گیری شدند مشخصات ها اندازهمانی نهالزنده

 دادهنشان  1جدول ها در جغرافیایی این پروونانس

های رویشی و تعیین روابط صفت منظوربهاست.  شده

ی، از روش بررس موردهای شناسی با پروونانسیختر

استفاده از  و با( PCAهای اصلی )جزیه به مؤلفهت

قرار  استفاده مورد Pc-Ord افزارنرمنسخه چهارم 

(. همچنین McCune and Mefford, 1999گرفت )

ها های اصلی )بررسی روابط مؤلفهبرای توصیف مؤلفه

مقدار یب همبستگی پیرسون، از ضربا متغیرهای اولیه( 
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 ها و مقدار عددیمؤلفهها بر روی ی پروونانسعدد

 Xu etاستفاده شد ) پژوهش موردهای هریك از متغیر

al., 2008 .)بودن و همگنی بررسی نرمال رایب

-گروفهای کلموترتیب از آزمونها بهواریانس داده

 لیوتحلهیتجزبرای اسمیرنوف و لون استفاده شد. 

و برای مقایسه  SAS آماری افزارنرماز  هاصفت

 صفات از آزمون دانکن استفاده شد.میانگین 

 

 

 نتایج

های پده نشان های رویشی پروونانسیژگیومقایسه 

دار داد که در سطح تیمار )پروونانس( اختالف معنی

مانی و ماده خشك درصد زنده جزبهداشته است و 

 ،دار بودهدرصد معنی 99برگ که در سطح اطمینان 

بقیه متغیرها )قطر یقه، ارتفاع و سطح ویژه برگ( در 

دار بوده درصد دارای اختالف معنی 95 یناناطمسطح 

 (.2است )جدول 

 

 شهید فزوه های پده در ایستگاههای جغرافیایی پروونانسویژگی -1جدول 
Table 1.Geographic Parameters (Populus euphratica Oliv.) provenances in Shahid Fozveh Station 

 آوریجمع مبدأ
Collecting 

place 

عرض 

 جغرافیایی
Latitude 

طول 

 جغرافیایی
Longitude 

ارتفاع از سطح دریا 

 )متر(
Altitude(m) 

 آوریجمع مبدأ
Collecting 

place 

عرض 

 جغرافیایی
Latitude 

طول 

 جغرافیایی
Longitude 

ارتفاع از سطح دریا 

 )متر(
Altitude(m) 

 سرخس
Sarakhs 

36° 15´ N 61° 10´ E 260 
 خمین

Khomein 
32° 08´ N 48° 52´ E 1600 

 برونیداشت
Dashtiborun 

37° 46´ N 54° 56´ E 50 
 تفرش

Tafresh 
31° 30´ N 48° 25´ E 1700 

 خجیر
Khujir 

35° 39´ N 51° 45´ E 1320 
 بافت
Baft 

28° 58´ N 45° 56´ E 1870 

 منجیل
Manjil 

36° 48´ N 49° 12´ E 350 
 کاشان

Kashan 
34° 12´ N 51° 23´ E 900 

 نشانماه
Mahneshan 

36° 46´ N 47° 43´ E 1820 
 فالورجان

Falavarjan 
32° 31´ N 51° 34´ E 1600 

 قرخالر
Gharakhlar 

38° 26´ N 45° 35´ E 1070 
 ناژوان

Najvan 
35° 18´ N 52° 25´ E 1000 

 دزفول
Dezful 

32° 15´ N 48° 20´ E 140 
 زابل

Zabul 
30° 50´ N 61° 38´ E 380 

 گتوند
Gotvand 

32° 08´ N 48° 52´ E 80 
 مریوان

Marivan 
35° 13´ N 64° 24´ E 1280 

 حمیدیه
Hamidieh 

31° 05´ N 48° 25´ E 150 
 سنندج

Sanandaj 
35° 03´ N 46° 57´ E 1300 

 رامهرمز
Ramhormoz 

36° 15´ N 49° 38´ E 50 
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 فزوه شهیدیستگاه در اهای پده های رویشی پروونانسنتایج تجزیه واریانس ویژگی -2جدول 
Tabel 2. Analysis of variance growth traits (Populus euphratica Oliv.) in Shahid Fozveh Station 

 منابع تغییرات
Sourecs of variation 

 درجه

 آزادی
df 

 میانگین مربعات
Mean Square 

 قطر یقه
Diameter 

 ارتفاع
Height 

 سطح ویژه برگ
Special leaf area 

 مانیدرصد زنده
Survival 

 ماده خشك برگ
Dry matter leaf 

 بلوک
Block 

2 04ns00 0.07ns 257.6 ns 47.7ns 0.001ns 

 پروونانس
Provenance 

18 0.09* 0.05* 638.8* 1292** 0.001** 

 خطا
Error 

36 0.05 0.04 358.8 224.5 0.0004 

 .داریعدم معنی ns درصد پنجدار در سطح اطمینان معنی *درصد یك دار در سطح اطمینان معنی **
**significant at α = 0.01 * significant at at α = 0.05 ns un-significant. 

 

های اصفهان )فالورجان(، کرمان، پروونانس

، نشانماههای پروونانس دزفول و تفرش بیشترین و

ی را مانزندهسرخس، منجیل و قرخالر کمترین درصد 

داشتند. از نظر ماده خشك برگ، بیشترین مقدار به 

های حمیدیه، سرخس، کرمان، زابل، منجیل، پروونانس

ین آن به و کمترو اصفهان )فالورجان(  نشانماه

سنندج، گلستان، تفرش و رامهرمز تعلق داشت. 

های حمیدیه، پروونانسبیشترین قطر یقه مربوط به 

رامهرمز، کاشان و تفرش و کمترین نیز مربوط به 

ترتیب مربوط قرخالر و خمین بود. بیشترین ارتفاع به

های تفرش، حمیدیه، منجیل، کاشان و به پروونانس

های کرمان و کمترین ارتفاع نیز مربوط به پروونانس

سنندج، خجیر و خمین بود. بیشترین سطح ویژه برگ 

های دزفول، گلستان، اصفهان روونانسرا پ

، نشانماه)فالورجان(، قرخالر و گتوند و کمترین آن 

 (.3جدول سرخس، زابل و سنندج بود )

 

 های پده در ایستگاه شهید فزوههای رویشی پروونانسمقایسه میانگین ویژگی -3جدول 
Tabel 3.Average comparison growth traits (Populus euphratica Oliv.) provenances in Shahid Fozveh 

Station 
 پروونانس

Provenance 
 متر(سانتییقه )قطر 

Diameter (cm) 

 متر(ارتفاع )
Height (m) 

 )درصد( مانیزنده
Survival (%) 

 /گرم(مربع مترسانتیبرگ )یژه وسطح 
/gr)2(cm eaf arealSpecial  

 درصد(برگ )ماده خشك 
Dry matter leaf (%) 

 سرخس
Sarakhs 

0.81 bc 0.93 ab 30.3 fg 90.5 c 36 a 

 گلستان
Golestan 

0.81 bc 0.85 ab 56.7 bcde 134.2 ab 30 bc 

 خجیر
Khujir 

0.9 abc 0.82 ab 61.3 abcde 97.2 bc 32 b 

 منجیل
Manjil 

0.78 bc 1.1 ab 34 efg 103.6 bc 35 a 

 اصفهان
Esfahan 

0.87 bc 0.96 ab 88.3 a 113.2 bc 34 ab 

 .استاحتمال  درصد پنجدار در سطح یمعن*حروف متفاوت بیانگر وجود تفاوت 
*Different́letteŕindicatéstatisticaĺdifferent́at́α=0.05. 
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 .3جدول ادامۀ 
Continued tabel 3. 

 پروونانس
Provenance 

 متر(سانتییقه )قطر 
Diameter (cm) 

 متر(ارتفاع )
Height (m) 

 )درصد( مانیزنده
Survival (%) 

 /گرم(مربع مترسانتیبرگ )یژه وسطح 
/gr)2(cm eaf arealSpecial  

 درصد(برگ )ماده خشك 
Dry matter leaf (%) 

 کاشان
Kashan 

1.1 ab 1.1 ab 59.7 abcde 105.1 bc 34 ab 

 تفرش
Tafresh 

1.1 ab 1.2 a 82.7 ab 104.9 bc 32 b 

 خمین
Khomein 

0.74 bc 0.83 ab 73.3 abc 105.3 bc 34 ab 

 کرمان
Kerman 

0.91 abc 1.1 ab 86 ab 100.7 bc 35 a 

 زابل
Zabul 

0.94 abc 1 ab 79.3 abc 91.8 ef 35 a 

 سنندج
Sanandaj 

0.99 abc 0.72 b 60 abcde 93.4 c 29 c 

 مریوان
Marivan 

0.89 abc 0.86 ab 67.3 abcd 106.2 bc 33 ab 

 نشانماه
Mahneshan 

0.86 bc 0.91 ab 14.7 g 86.2 c 34 ab 

 قرخالر
Gharakhlar 

0.59 c 0.86 ab 40.7 defg 111.6 bc 33 ab 

 رامهرمز
Ramhormoz 

1.2 ab 1 ab 52 cdef 110 bc 32 b 

 گتوند
Gotvand 

1.1 ab 1.1 ab 77/3 abc 107.9 bc 32 b 

 دزفول
Dezful 

0.96 abc 0.92 ab 84.3 ab 148.4 a 32 b 

 ناژوان(اصفهان )
Najvan 

1.04 ab 0.99 ab 68.3 abcd 103.5 bc 33 ab 

 حمیدیه
Hamidieh 

1.3 a 1.2 a 76.7 abc 101.4 bc 36 a 

 .استاحتمال  درصد پنجدار در سطح یمعن*حروف متفاوت بیانگر وجود تفاوت 
*Different letter indicatéstatisticaĺdifferent́at́α=0.05. 

 

در  داد کهشناسی نشان های ریختنتایج مشخصه

های طول برگ، سطح تیمار )پروونانس(، صفت

ی برگ، نسبت طول برگ به پهنای برگ، پهنا بیشترین

طول دمبرگ، ضخامت برگ، سطح برگ و نسبت طول 

درصد  99در سطح اطمینان دمبرگ به طول برگ 

 (.4دار داشتند )جدول اختالف معنی

شناسی، پروونانس یخترهای مشخصه نظر از

ی برگ و کمترین و پهنااصفهان بیشترین طول دمبرگ 

نسبت طول برگ به پهنای برگ را داشت. همچنین 

همراه با پروونانس دزفول، حمیدیه و رامهرمز از 

. کمترین است برخوردار بوده برگبیشترین سطح 

ترتیب اندازه طول برگ، پهنای برگ و طول دمبرگ به

. استمربوط به پروونانس قرخالر، زابل و سرخس 
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بیشترین طول برگ به پروونانس رامهرمز و بیشترین 

نسبت طول برگ به پهنای برگ به پروونانس زابل 

اختصاص داشت. بیشترین و کمترین اندازه ضخامت 

های کرمان و رامهرمز روونانسترتیب در پبرگ نیز به

و کمترین در پروونانس قرخالر مشاهده شد. کمترین 

 بود. سطح برگ مربوط به پروونانس سرخس

 

 های پده در ایستگاه شهید فزوهشناسی پروونانسیخترهای نتایج تجزیه واریانس ویژگی -4جدول 
Tabel 4. Analysis of variance Morphological traits (Populus euphratica Oliv.) provenances in Shahid 

Fozveh Station 

 نابع تغییراتم
Sourecs of 

variation 

 درجه

 آزادی
df 

 میانگین مربعات
Mean Square 

پهنای  بیشترین

 برگ
Maximum 

leaf width 

طول 

 برگ
Leaf 

length 

نسبت طول 

برگ به پهنای 

 برگ
Leaf 

length/ leaf 

width 

طول 

 دمبرگ
Petiole 

length 

نسبت طول 

دمبرگ به طول 

 برگ
Petiole 

length /Leaf 

length 

ضخامت 

 برگ
Thickness 

leaf 
 

سطح 

 برگ
Leaf 

area 

 بلوک
Block 

2 0.04 ns 0.48ns 0.47ns 0.09ns 0.001ns 0.004ns 4.92ns 

 پروونانس
Provenance 

18 5.04** 5.63** 43.1** 1.14** 0.01** 0.003** 464.2** 

 خطا
Error 

36 0.52 1.17 1.63 0.21 0.002 0.002 58.6 

 .دارغیر معنی ns درصد پنج دار در سطح اطمینانمعنی *درصد  یك دار در سطح اطمینانمعنی **
**significant at α = 0.01 * significant at at α = 0.05 ns un-significant. 

 

ای دانکن در ایستگاه های پده به روش آزمون چند دامنهشناسی پروونانسهای ریختمقایسه میانگین مشخصه -5جدول 

 شهید فزوه
Tabel 5. Average comparison morphological traits (Populus euphratica Oliv.) provenances to Duncan 

two tailed test in Shahid Fozveh Station 

 پروونانس
Provenance 

طول برگ 

 (مترسانتی)
Leaf length 

پهنای برگ  نیترشیب

 (مترسانتی)
Maximum leaf 

width 

نسبت طول برگ 

 به پهنای برگ
Leaf length/ 

leaf width 

 طول دمبرگ

 (مترسانتی)
Petiole 

length 

نسبت طول دمبرگ 

 به طول برگ
Petiole length 

/Leaf length 

 ضخامت برگ

 (مترمیلی)
Thickness 

leaf 

 سطح برگ

 (متر مربعسانتی)
Leaf area 

 سرخس
Sarakhs 

7.8 efg 0.65 jk 12 b 0.32 g 0.04 h 0.41 abc 4.8 ef 

 گلستان
Golestan 

9 cdef 2.7 cdefg 3.9 def 1.7 bcde 0.18 cde 0.39 bc 21.4 cd 

 خجیر
Khujir 

9.8 abcde 2.1 efghi 4.8 de 1.7 bcde 0.17 cde 0.45 abc 17.1 cde 

 منجیل
Manjil 

8.5 def 1.9 ghij 4.5 def 1.1 defg 0.13 efg 0.43 abc 12.7 de 

 اصفهان
Esfahan 

11.7 ab 5.4 a 2.2 f 3 a 0.26 a 0.48 a 52.6 a 

 .Different letter indicate statistical different     . دهددار را نشان میحروف متفاوت اختالف معنی
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 .5جدول ادامۀ 
Continued tabel 5. 

 پروونانس
Provenance 

طول برگ 

 (مترسانتی)
Leaf length 

پهنای برگ  نیترشیب

 (مترسانتی)
Maximum leaf 

width 

نسبت طول برگ 

 به پهنای برگ
Leaf length/ 

leaf width 

 طول دمبرگ

 (مترسانتی)
Petiole 

length 

نسبت طول دمبرگ 

 به طول برگ
Petiole length 

/Leaf length 

 ضخامت برگ

 (مترمیلی)
Thickness 

leaf 

 سطح برگ

 (متر مربعسانتی)
Leaf area 

 کاشان
Kashan 

10 abcd 2.5 defgh 4 def 1.4 cdef 0.14 def 0.45 abc 22.1 cd 

 تفرش
Tafresh 

10.7 abc 2.7 cdefg 4.1 def 1.7 bcde 0.16 cdef 0.45 abc 24.8 bcd 

 خمین
Khomein 

8.4 def 3.1 bcdef 2.8 ef 1.5 cde 0.18 bcde 0.48 a 24.5 bcd 

 کرمان
Kerman 

10.4 abcd 1.3 hijk 8 c 1.3 cdef 0.12 efg 0.49 a 12.7 de 

 زابل
Zabul 

9.1 cdef 0.54 k 17.1 a 0.60 fg 0.07 gh 0.40 abc 4.9 ef 

 سنندج
Sanandaj 

7.7 fg 3 cdefg 2.6 ef 1.6 cde 0.21 abcd 0.48 a 18.7 cde 

 مریوان
Marivan 

8.6 def 3.6 bcd 2.4 ef 2 bc 0.24 abc 0.40 abc 25.4 bcd 

 نشانماه
Mahneshan 

10.3 abcd 1.8 ghijk 5.9 cd 0.98 efg 0. 09 fgh 0.45 abc 13. 4 de 

 قرخالر
Gharakhlar 

6.5 f 1.1 ijk 5.8 cd 1.2 cdef 0.19 abcde 0.38 c 6.6 e 

 رامهرمز
Ramhormoz 

11.8 a 4.3 ab 2.8 ef 1.7 bcde 0.14 def 0.49 a 37 b 

 گتوند
Gotvand 

9.4 cdef 3.3 bcde 2.9 ef 1.7 bcde 0.18 abcde 0.44 abc 25.2 bcd 

 دزفول
Dezful 

10.5 abcd 3.5 bcde 3 ef 1.9 bcd 0.18 abcde 0.44 abc 37.2 ab 

اصفهان 

 ناژوان()
Najvan 

10.2 abcd 3.8 bcd 2.9 ef 1.9 bcde 0.19 abcde 0.46 abc 28.2 bc 

 حمیدیه
Hamidieh 

9.7 bcdef 4.1 bc 2.5 ef 2.6 ab 0.25 ab 0.47 ab 37 b 

 .Different letter indicate statistical different     . دهددار را نشان میحروف متفاوت اختالف معنی

 

 (PCAهای اصلی )نتایج تحلیل مؤلفه 

ویژگی  12 روی های اصلیآنالیز تجزیه به مؤلفه با 

ی، مشخص شد بررس موردهای پروونانس 19رویشی 

و  64/5های اصلی اول و دوم با مقادیر ویژه که مؤلفه

درصد از تغییرات  4/17و  47ترتیب به 09/2

-این دو مؤلفهبنابراین از ؛ کنندیمها را تبیین پروونانس

ها استفاده های پروونانسهای اصلی در تحلیل تفاوت

و  شدهثبت هایشد. نتایج همبستگی میان ویژگی

های اصلی نشان داد که هفت عامل بیشترین مؤلفه

پهنای برگ، نسبت طول برگ به بیشترین پهنای برگ، 

طول دمبرگ، سطح برگ، سطح ویژه برگ، ماده خشك 

ؤلفه اصلی اول و پنج عامل طول برگ، ی با ممانزنده و
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قطر نسبت طول دمبرگ به طول برگ، ضخامت برگ، 

 یقه و ارتفاع با مؤلفه اصلی دوم همبستگی 

 (.6جدول دارند )

 

 شناسییختو رهای رویشی و متغیر PCA یهاهمبستگی بین محور - 6جدول 

Table 6. The correlation between PCA axes and growth and morphological traits 

 یبررس موردمتغیرهای 
Studies traits 

 عالمت اختصاری
Symbol 

 اصلی اول مؤلفه
First Main tailed 

 اصلی دوم مؤلفه
Second Main tailed 

 متر()سانتی طول برگ
Leaf length (cm) 

LL 0.269 0.376 

 متر()سانتی پهنای برگ بیشترین
Maximum leaf width (cm) 

MLW 0.4 -0.091 

 نسبت طول برگ به پهنا
Leaf length/ leaf width 

LL/MLW -0.322 0.255 

 متر(میلیطول دمبرگ )
Petiole length (mm) 

PL 0.396 -0.133 

 نسبت طول دمبرگ به طول برگ
Petiole length /Leaf length 

PL/LL 0.327 -0.338 

 متر()میلی ضخامت برگ
Thickness leaf (mm) 

TL 0.245 0.302 

 مربع( متر)سانتی سطح برگ
)2(cm Leaf area 

LA 0.403 -0.021 

 متر(قطر یقه )سانتی
Diameter (cm) 

D 0.24 0.437 

 ارتفاع )متر(
Height(m) 

H 0.095 0.508 

 سطح ویژه برگ
/gr)2(cm Special Leaf area 

SLA 0.185 -0.31 

 خشك برگ )درصد(ماده 
Dry matter leaf (%) 

DM -0.105 -0.07 

 مانی )درصد(زنده
Survival (%) 

SP 0.257 0.105 

 

ی هامؤلفهتجزیه به  آمدهدستبهنتایج  بر اساس

نمودار رسته ) 1شکل و  6اصلی و با توجه به جدول 

های به راست نمودار یادشده ویژگی چپبندی( از 

زیر شامل بیشترین پهنای برگ، طول دمبرگ، سطح 

مانی برگ، سطح ویژه برگ، قطر یقه، ارتفاع و زنده

های نسبت طول برگ به بیشترین افزایش و ویژگی

کاهش  نسبت طول دمبرگ به طول برگپهنای برگ و 

اده سطح ویژه و م یابند. همچنین از پایین به باال،یم

گیری توان نتیجهیمرو این شود. ازیمخشك برگ کم 

 موردشناسی یخترهای رویشی و که از ویژگیکرد 

های حمیدیه، رامهرمز، ها، پروونانسی پروونانسبررس

تفرش، کاشان، گتوند دارای بیشترین مقدار و 

های قرخالر، سنندج، خجیر دارای کمترین پروونانس

 (.6و جدول  1)شکل  هستندمقدار 
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 های اصلی اول و دوممؤلفه بر اساسهای پده رسته بندی پروونانس -1شکل 

Figure 1. Ordination of Populus euphratica Olive. provenances based on first and second main 

component 

 

 بحث

به دامنه وسیع انتشار جغرافیایی و گستره با توجه 

های گونه پده در ایران، متفاوت ارتفاعی رویشگاه

های شناسی موجود میان پروونانسهای ریختتفاوت

 موردیستگاه تحقیقاتی در اپذیر است. مختلف توجیه

مانی ، کمترین درصد زندهنشانماهپروونانس  پژوهش

پروونانس سرخس و منجیل  آن از پسرا داشت و 

ی پایین پروونانس ماندرصد زندهقرار داشتند. علت 

زایی و عدم گسترش سرعت کم در ریشه نشانماه

. چون در زمان مناسب استریشه در محیط خاک 

قبولی داشته باشد و خود را با زایی قابلنتوانسته ریشه

شرایط جدید محیط خاک )ایستگاه تحقیقاتی( 

، هوا، خاک در خاکعدم رطوبت کافی هماهنگ کند. 

های مناسب و شروع فصل گرما سبب شده که قلمه

خشك شوند. گسترش کند ریشه نشان ماهپروونانس 

این پروونانس ممکن است که در مقایسه با گسترش 

محیطی سردسیر و در  که آنریشه در رویشگاه اصلی 

عرض جغرافیایی بیشتر و ارتفاع باالتر نسبت به 

 هاویژگین است، باشد. احتمااًل ممکن است این اصفها

. شده باشددر طول زمان ژنتیکی  نشانماهدر پروونانس 

در شرایط اقلیمی خوزستان از  نشانماهپروونانس 

ی کم برخوردار بوده و نتوانسته در زنجوانهدرصد 

 ,.et al 2015) شودشمال خوزستان مستقر 

Ghadiripour .)تر در فصل رویش طوالنی باوجود

اصفهان نسبت به زنجان این پروونانس قادر به فعالیت 

حیاتی در این شرایط نیست. احتماالً اگر شرایط محیط 

این پروونانس  شود،رطوبت خاک فراهم  نظر ازخاک 

مستقر شود. این امر نیاز به پژوهش و بررسی بیشتری 

خس های منجیل و سر. رویشگاه اصلی پروونانسدارد

تر های باالتر و ارتفاع از سطح دریای پاییندر عرض

 هانآدلیل درصد زندمانی  نیبه هماحتماالً  دادند قرار

گونه گیاهی است. اگر رویشگاه یك پایین در اصفهان 

تر های جغرافیایی شمالیارتفاعات باالتر یا عرض

تر یا های جنوبیباشد، چنانچه در محیطی با عرض

منطقه  کاشته شوند، نسبت به گیاهان آن ارتفاعات کمتر

رو ینا ازکند. می تر فعالیت رویشی خود را آغاززود
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تر موجود های گیاهی توان اینکه شرایط مناسبگونه

در رویشگاه جدید را قبول کنند، مشکل است و بیشتر 

 ,Marvi Mohajerتابع نظم فیزیولوژیك خود هستند )

-متعلق به پروونانس مانی(. بیشترین درصد زنده2006

پروونانس  .های اصفهان و کرمان )مرکز ایران( بود

هایی است که دارای کمترین زابل جزء پروونانس

 پهنای و سطح برگ و بیشترین ماده خشك برگ بود

های شدید خشکی و های بردبار به تنشجزء پایه که

و  Ghadiripourاست.  شده قرار دادهحرارت 

های شی بر روی برگ( پژوه2015همکاران )

های پده در های پروونانسشده از پایهیآورجمع

شده است یانباند، نتایج آن چنین خوزستان انجام داده

که کمترین سطح و پهنای برگ و بیشترین ماده خشك 

و  Calagari. استبرگ مربوط به پروونانس زابل 

 هایی برگبر رو ( پژوهشی2008همکاران )

های های خودروی پده رویشگاهاز پایه شدهیآورجمع

 دستاند به این نتایج یران انجام دادهدر اطبیعی 

اند که کمترین سطح برگ مربوط به گونه پده در یافته

قطر یقه  .های قرخالر و زابل استرویشگاه

های حمیدیه، رامهرمز و کاشان که از پروونانس

 کشور هستند، به نسبت و خشكهای گرم رویشگاه

زیاد بود. پروونانس رامهرمز همچنین دارای بیشترین 

گرفتن رویش نظرضخامت و سطح برگ است. با در

های رامهرمز و حمیدیه در قطری و ارتفاعی پروونانس

علت شود که بهگیری میسال اول استقرار، چنین نتیجه

که مناطق  اهنآشرایط نامساعد اقلیمی رویشگاه اصلی 

است. شرایط اقلیمی اصفهان بیابانی  و خشكگرم 

مستعدتر بوده است در نتیجه رویش قطری  اهنآبرای 

یقه، پروونانس حمیدیه در قطر  ازنظر. اندداشتهخوبی 

گروه اول و اصفهان و رامهرمز در گروه دوم 

داشتن محل خزانه در قرار بهاند که با توجه قرارگرفته

مطلوب است چنین  نسبتبهمکانی که دارای شرایط 

-ها دور از انتظار نیست. میفعالیت رویشی پروونانس

توان چنین برداشت کرد که قطر یقه تحت تأثیر هر دو 

های ژنتیکی است عامل محیط و ویژگی

(Ghadiripour et al., 2015 نتایج یك پژوهش نشان .)

 به همراههای جغرافیایی و اقلیمی داد که شاخص

های پده مؤثر یش پروونانسرو درهای ژنتیکی ویژگی

پروونانس اصفهان (. Calagari et al., 2010bهستند )

و  قرار داردمانی در گروه اول درصد زنده نظر از

بیشترین پهنای برگ، سطح برگ، ضخامت برگ، طول 

دمبرگ و نسبت طول دمبرگ به طول برگ در سال 

قطر  نظر ازاول را داشت. همچنین پروونانس حمیدیه 

قرار یقه، ارتفاع، درصد ماده خشك برگ در گروه اول 

ی طول دمبرگ، ضخامت برگ و سطح و دارا دارد

کننده یینتعبرگ به نسبت زیادی است. عمل فتوسنتز 

در  شدهجذبگیاه است. همچنین مقدار نور  در یدتول

فرم و وضعیت )یاه وابسته به وضعیت ظاهری گ

گ آن است ها نسبت به تنه( و سطح برشاخه

(Monteith, 1977پروونانس .) های اصفهان و حمیدیه

های توان جزء بهترین پروونانسیمرا در سال اول 

نظر بگیریم. نتایج تجزیه به یافته در اصفهان در استقرار

های اصلی نشان داد که پروونانس حمیدیه به مؤلفه

سبب ارتفاع، قطر یقه و درصد ماده خشك بیشتر و 

طول برگ به پهنای برگ، نسبت به دیگر نسبت کم 

های ها جایگاه متفاوتی دارد. پروونانسپروونانس

رامهرمز و زابل دارای بیشترین ضخامت و طول برگ 

تواند با مناطق گرم یمو کمترین پهنای سطح برگ که 

را دارا هستند. با داشتن  و خشك سازگاری داشته باشد

-دست میزحداقل آب خود را ا هاییویژگیچنین 

-پروونانس قرخالر دارای نازک کهیدرصورتدهند. 

که  استترین برگ و کمترین طول برگ و سطح برگ 

شود قادر به جذب بیشترین نور یماین مهم سبب 

و  نشانماههای قرخالر، زابل، بنابراین پروونانس؛ نباشد
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به  های متفاوتی نسبتپروونانس توانیمرامهرمز را 

و همکاران  Calagari. نظر گرفتها دردیگر پروونانس

(2010a )های و بررسی در مورد ویژگی پژوهش با

شناسی پده با استفاده از اکولوژیکی و تغییرات ریخت

های طبیعی ایران به این های برگ در رویشگاهمشخصه

های قرخالر و اند که پده رویشگاهنتایج دست یافته

گ در یك گروه دلیل کمترین اندازه سطح برزابل به

به  نشانماه. عالوه بر این پده رویشگاه اندقرارگرفته

عمق دندانه برگ از دیگر  بیشینهسبب افزایش 

(. Calagari et al., 2008ها متمایز شد )رویشگاه

ترتیب از رشد های حمیدیه و رامهرمز بهپروونانس

 ازقطری و ارتفاعی مطلوبی در خزانه برخوردار بودند، 

رویش  نظر ازهای حمیدیه را توان پروونانسمیرو ینا

رویش قطری و  نظر ازقطری و ارتفاعی و رامهرمز 

اجرای  سالهكیرویش ارتفاعی در دوره  نظر ازتفرش 

-این پژوهش در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه مناسب

های رویشی پروونانسترین دانست. از مقایسه ویژگی

معلوم شد که  های پده در خزانه آزمایشی کرج

 و تفرشهای حمیدیه، گتوند، رامهرمز پروونانس

دارای بیشترین اندازه متوسط قطر و  گرانیدنسبت به 

 ,.Calagari et al) ارتفاع در نهال دوساله بودند

2010a) با توجه به اینکه پروونانس حمیدیه  بنابراین؛

 و آبیی کرج و هم در شرایط هوا و آبدر شرایط 

 ،بوده استیی اصفهان از رشد مطلوبی برخوردار هوا

توان استنباط کرد که احتماالً سرعت رشد مطلوب می

ین پروونانس بیشتر تابع خصوصیات ژنتیکی است در ا

تا عوامل محیطی. البته نظر دقیق درباره سرعت رشد 

ی در شرایط اقلیمی استان بررس موردهای پروونانس

و بررسی بیشتر و پژوهش  اصفهان نیازمند تداوم

شده طی سالیان های کاشتهتر وضعیت رویشی پایهیقدق

احتمال دارد روند رویش با افزایش  که چراآتی است. 

. الزم به ذکر است که معرفی کند ییرتغها سن پایه

های برتر و مناسب برای زراعت چوب در یپژنوت

ی آینده هاسالدر  کشور و شور و خشكمناطق گرم 

 نیست. دور از ذهن
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Abstract 

Due to the wide geographical distribution and tolerance range too many environmental variables, the 

fast growing species of Euphrates poplar (Populus euphratica Oliv) has a great ecological 

significance. In order to identify the best provenance of Euphrates poplar regarding to establishment 

characteristics in the region, this study was conducted in Fozveh research station in Isfahan Province 

on Nineteen Euphrates poplar provenance and acell-cultured clone from all over country. Thirty 

cuttings from each provenance were planted under a RCBD in February 2010. Growth characteristics 

including collar diameter (CD), height (H), survival percentage (SP) of cutting, 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 were also recorded during one year after planting. ANOVA results 

showed that all investigated traits significantly differed in all parameters. Moreover, provenances of 

Hamidieh and Ramhormoz showed the highest rates of CD and Tafresh and Hamidieh H growh. 

Mahneshan provenance was the most unfavorable genotype for establishment in the Isfahan province 

due to its low SP as well as its leaf incompatible morphology. Consequently, PCA results revaled 

significant differences of that provenances Ghalakhlar, Sarakhs, Zabol, Kerman, Mahneshan, 

Sanandaj, Khojir and Manjil to other genotypes. 

Keywords: Populus euphratica, Provenance, Growth traits, Morphological traits. 
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