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 چكيده
و مقاومت در برابر درو آفات خصوصيات مناسب رويشي ب خزانهامراض نهالهاي صنوبر درههاي توليد نهال، سهم سزايي

و ترويج دارد منظوربهانتخاب كلن يا گونه مناسب  و مقاومت گونهآشناي منظوربه. توسعه و كلني با عملكرد رويشي هاي برتر ها
همراه گونهبه هاي رويشي برترهاي مختلف صنوبر با داشتن ويژگي رقم از گونه9صنوبر منطقه آستانه اشرفيه در استان گيالن، 

 3600تعداد،تصادفي براي اين منظور در قالب طرح بلوك كامل.بومي صنوبر اين ناحيه با يكديگر مورد مقايسه قرار گرفتند
از3متري حاوي سانتي20 قلمه و فعال و كلن10جوانه سالم شد موردنظرگونه در قلمه. تهيه كه3ها بلوك جداي از يكديگر

هر قطعه10هر بلوك شامل  در پايان فصل.دندشقلمه بود، در ايستگاه تحقيقاتي صنوبر آستانه اشرفيه كشت 120حاوي قطعهو
و ميزان درجه آلودگي به پروانه گالزا اندازه زندهرويش، نهالها از نظر  و ارتفاعي و ماني، ميزان رشد قطري  سپسگيري شدند

آم SPSSافزار كمك نرم به و تحليل و كلن مورد10ها نشان داد كه از مجموع نتايج بررسي.اري قرار گرفتندمورد تجزيه گونه
در از كلن Populus euramericana triploو Populus deltoides 69/55 ،Populus deltoides 77/51 هاي كلنبررسي  هاي برتر

كهبهداري بين آنها وجود دارد؛ف معنياز نظر ميزان آلودگي به پروانه گالزا اختالليو،مشترك رويشي هستنديها صفت  طوري
مي Populus deltoides 77/51كلن كه ) Populus caspica(سفيدپلت.دهد مقاومت بيشتري در برابر پروانه گالزا از خود نشان

به پروانه گالزا ولي از نظر مقاومت،در رديف آخر قرار دارد مطالعهرويشي مورديها صفتگونه بومي استان گيالن است از نظر 
مي گونهاز مقاومترين  و پس از كلن ها محسوب به رتبه دوم را در بين كلن Populus deltoides 73/51گردد خود هاي مورد بررسي

. اختصاص داده است

گ صنوبر، خزانه: هاي كليدي واژه .لزا، كلن، استان گيالناهاي نهال، پروانه

 قدمهم
و كيفي گونه اي مختلف درختانه ويژگيهاي كمي

و جنگل از براي انتخاب در توليد ماده چوبي  جملهكاريها

اكولوژيكي عواملهمراه سايربهويژگيهاي مهمي است كه

برگان صنوبرها ازجمله پهن. مورد توجه قرار گيرد بايد

و دو پايه هستند كه همگي با جنس خزان  Populusكننده

و به خانواده كه تعلق دارند) بيدها( Salixaceaeمعرفي

و پيچيدگي به ، Aigerios ،Leuceگروه5بهدليل تنوع

Tachamahaca ،Turango وLeucoides مي شوند تقسيم

).1386،اماني(

و زودبازدهالًعموماين درختان و هستند بلندقامت

و يا قلبي شكل دبرگهاي مثلثي، لوزي بلند هايمبرگآنها با

ميها بر روي شاخه تنوع برگي در درختان.ندشو ديده

بگل. صنوبر بسيار فراوان است صورتهآذين آنها

آن است آويختههاي سنبله ميهاكه به گلهاي. گويند شاتون

و گلبرگ بر روي سنبله . ها قرار دارند آنها بدون كاسبرگ
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و كوتاه هاي نر متورم شاتون و تر از شاتون تر  هاي ماده

و شاتون به و هاي رنگ قرمز است و باريكتر ماده بلندتر

مي رنگ سبز جلوه به به ميوه.دنكن نمايي هاي صنوبر كه

و  كپسول معروف است بر روي درختان ماده ظاهر شده

هاي كركي حاوي بذرهاي بسيار ريزي است كه با توده

).1382،لشكربلوكي(كوچك همراه است 

همواره مورد،درختان صنوبر همانند ساير گياهان

ع وامل خسارتزاي بيولوژيكي قرار دارند كه از آن تهديد

ترين آفات جمله پروانه گالزاي صنوبر است كه از مخرب

در( اين درختان در آستانه اشرفيه قطب منطقه توليد نهال

مي)استان گيالن پروانه گالزاي صنوبر. شود محسوب

)Paranthrene tabaniformis(از خانوادهSesiidae از و

وس Lepidopteraراسته ازياست كه در سطح عي

و رنگ عمـومي،. كشورهاي جهان انتشار دارد فرم بدن

. شبيه زنبور است حتي نحوه پرواز اين پروانه ظاهراً

از خروج از تخم با ايجاد حفرهپسالروهاي اين آفت

و معموالً در محل اتصال دمبرگ به  كوچكي در پوست

ببهساقه  ميهاي نرم داخل ساقههسرعت و نفوذ كنند

تدريج در طول فصل رشد ضمن تغذيه وارد مغز ساقههب

و مي شده اين آفت عالوه بر تغذيه.دننماي ايجاد داالن

و كاهش مقاومت سببمستقيم از مغز ساقه،  ضعف

و طوفاني شدن  و در هنگام وزش باد مكانيكي نهال شده

ميهاشكسته شدن نهال سببهوا،  .گردد از قسمت گال

و بابصا(  ). 1375،مراد لحي

را كلن از گونه10 تحقيق حاضر هاي مختلف صنوبر

و قطري، زنده در از نظر رشد طولي و نيز مقاومت ماني

هاي برتر حمله پروانه گالزا براي انتخاب كلن يا كلن برابر

با در خزانه هاي توليد نهال مورد مقايسه قرار داده تا

آنو معرفكلن موفقوانتخاب گونه  ،كاري نگلج برايي

و حمايت از گامي در جهت خودكفايي صنعت سلولزي

.كشور بردارد هيركانيجنگلهاي 

كشور تركيه كه از كشورهاي پيشرو در زمينه توليد

و توليد كلن هاي صنوبر است، تحقيقات زيادي در رشد

و  و نيز مقاومت آنها در برابر حمله آفات مختلف صنوبر

و نتايج آن بيماريها انجام دا ميزان توليدتاشده سببده

توجهي افزايش يابد ميزان قابلبهچوب در اين كشور 

)Basimevi, 1988.( 

با بيان اين نكته كه خصوصيات) 1380(صادقي

و  و شيميايي گياهان ميزبان، خصوصيات زيستي فيزيكي

كهه دهد، نشان داد رفتاري حشرات را تحت تأثير قرار مي

 Melanophila(وار صنوبرــك چوبخريزي سوس تخم

picta(و روي كلنبر و تراكم هاي صنوبر متفاوت بوده

 Platymyterus(تغذيه سرخرطومي برگخوار صنوبر 

marmoratus(هاي صنوبر يكسان نيست روي كلنبر نيز.

و همكاران متغيرهاي قطر، ارتفاع،،)1382(قاسمي

و خصوصيات برگي  از24تعداد بيوماس توليدي كلن

هاي مختلف صنوبر را در مرحله خزانه در طول فصل گونه

مورد كرج در مركز تحقيقات البرز 1377رويش سال 

كه نمودمشخصها نتايج اين بررسي.ندبررسي قرار داد

و P.e. triploهاي كلن P.x. euramericanaاز گونه

P.e. 154 و از گونه  P. deltoidesبهترين كلن بوده

 P.d. 73/51و P.d. 69/55 ،P.d. 77/51يها كلن
 هاي مربوط به ارقام كلن. باشندميها ترين كلن موفق

P. nigra وP. alba از نظر مجموع متغيرهاي مورد

هاي آنها همچنين بررسي. بررسي وضعيت مشابهي ندارند

و ارتفاعي تعدادي از كلن در نشان داد كه رشد قطري ها

ميهمااواخر مرداد و يا بسيار كند درــش قطع ود،

تعيــحال P.d. 69/55 ،P.d. 77/51 ،P مانندداديــكه d.

73/51،P.e. triplo وP.n. betulifolia به ماهتا اواخر مهر

.دهند رشد خود ادامه مي

رشد،در نهالستان زاله شهرستان سنندج 1380در سال

به8ارتفاعي  ف مورد گونه مختل6كلن صنوبر متعلق

از وجود اختالف حكايت بررسي قرار گرفت كه نتايج

ب كه كلنــ؛ بدين ترتيداشتها دار در بين كلن معني

P.d. 63/3 وــمت34/2با ميانگين رشد  گونهر

P. euphratica و79/0با ميانگين رشد متر بيشترين
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دا كمترين ارتفاع را در ميان كلن دشتنهاي مورد بررسي

و مديررحمتي،( .)1383يوسفي

در اراضي شركت 1366تا 1356قرآني طي سالهاي

هاي كلن صنوبر از گونه15سهامي جنگل شفارود تعداد 

P. deltoides وP. euramericana را مورد بررسي قرار

30با P.d. 69/55نتايج وي نشان داد كه كلن. داد

و كلن و مترمكعب10با P.e. riminiمترمكعب در هكتار

ب راهدر سال و كمترين ميزان توليد چوب ترتيب بيشترين

و مديررحمتي(دندار ).1383،قاسمي

و روشها  مواد
 مواد تحقيق

صن كلن از گونه9 نــكل4 شاملوبر،ــهاي غيربومي

گ اس euramericana Populusونهــاز  اميـبا

P.e. costanzo ،P.e. triplo ،P.e. 45/51 وP.e. 92/40 

يعني deltoides Populusكلن از گونه5مراهه به

،P.d. 72/51 ،P.d. 79/51 ،P.d. 73/51هاي كلن

P.d. 77/51 وP.d. 69/55 اي كه در طرح پوپولتوم مقايسه

يها صفتواجد آستانه اشرفيه ايستگاه صنوبر صفرابسته

 Populus(گونه سفيدپلت همراه رويشي برتر بودند به

caspica(براياست كشور كه بومي جنگلهاي شمال 

.دندشانتخاب اين پژوهشاجراي

 منطقه تحقيق

تحقيق حاضر در ايستگاه تحقيقات صفرابسته كه از

ايستگاههاي مهم تحقيقات صنوبر كشور است به اجرا 

كيلومتري شهرستان آستانه5ايستگاه در اين. درآمد

و وـي شرقــجغرافياي طول49˚55'در اشرفيه ي

و در ارتفاع37˚17' از-10 عرض جغرافيايي شمالي متر

و هوايي داراي. سطح درياهاي آزاد قرار دارد از نظر آب

و هواي خيلي . مرطوب با زمستانهاي معتدل است آب

متر، متوسط درجه ميلي 1186متوسط بارندگي ساليانه آن

گراد، متوسط تعداد درجه سانتي5/17حرارت ساليانه 

و تعداد ماه 5/108روزهاي باراني  3آن هاي خشك روز

اي ايستگاه صفرابسته در منطقه جلگه. ماه در سال است

و از نظر پوشش گياهي بسيار غني است؛ قرار دارد

و  درختاني چون توسكاي قشالقي، لرگ، سفيدپلت، اوجا

دم هاي بوته همراه گونهبهگوجه جنگلي  و علفي اسب، اي

و گرامينه هاي يكساله پوشش تمشك، ازملك، انواع شبدر

با.باشند غالب گياهي اين نواحي مي pH=7خاك منطقه

كه بيشتر از رسوبات آبرفتي دانه رودخانهازريز است

لومي-بافت خاك سيلت. سفيدرود رسوب نموده است

و فسفر قابل جذب آن كم  و ميزان كربن آلي، ازت است

مياو بوده  زيرزمينيآبسطح. باشدز نظر ماده آلي غني

و حداكثر آن و بين حداقل صفر متر متغير3باال بوده

).1382،لشكربلوكي(است 

 روش تحقيق
 2500 تحقيق حاضر در زميني به مساحت تقريبي

در قطعه30 مترمربع در تكرار در قالب طرح3و

دربه1مطابق شكل هاي كامل تصادفي بلوك .آمداجرا

↑ شمال
P.e.

45/51
P.

caspica
P.e.

triplo
P.e.

92/40
P.e.

costanzo
P.d.

69/55
P.d.

73/51
P.d.

72/51
P.d.

79/51
P.d.

77/51
3 تكرار

P.e.
92/40

P.e.
45/51

P.e.
costanzo

P.e.
triplo

P.
caspica

P.d.
79/51

P.d.
73/51

P.d.
77/51

P.d.
69/55

P.d.
72/51

2رتكرا

P.e.
45/51

P.
caspica

P.e.
92/40

P.e.
costanzo

P.e.
triplo

P.d.
79/51

P.d.
77/51

P.d.
73/51

P.d.
72/51

P.d.
69/55

1 تكرار

ك-1 شكل  كلن صنوبر در ايستگاه صنوبر صفرابسته آستانه اشرفيه10شتانقشه
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،پس از آماده نمودن بستر كاشتماه در اواخر اسفند

و3متري حاوي سانتي20 قلمه 3600تعداد جـوانه سالم

هربه. شدندكـلن انتخاب10فعال از   قطعهدنبال آن در

در 120 و در مجموع از 360 موردنظرتكرار3قلمه قلمه

و مورد بررسي قرار گرفت در انتهاي فصل. هر كلن كشت

به،رشد درصدصد صورتيعني اواخر پاييز آماربرداري

م هر.شدانجام وجود از نهالهاي از،قطعهابتدا در نهالها

هر نظر زنده و تعداد نهالهاي زنده در ماني شمارش شده

بهو براي تمام گونه قطعه آن. تفكيك محاسبه گرديد ها  از

و جا كه براي توليدكنندگان نهال، ميزان توليد نهال زنده

نيز ميزان رشد آن در پايان فصل رشد براي عرضه به بازار 

ميم موردنظريها صفتدر تحقيق حاضر نيز،باشد هم

و براي كليه نهالها در پايان فصل اول رشد بررسي 

تا ارتفاع. دندشگيري اندازه با سانتي دقتنهالها متر

و اندازهكش خط تا گيري مدرج با ميلي دقتقطر يقه متر

ازبه.شدانجام استفاده از دستگاه كوليس  دنبال آن نهالها

نيز مورد بررسي بر روي هر نهال تعداد گال آلوده نظر

دقتبهخزان نهالها تمامي آنها زماندر قرار گرفتند؛ يعني

يا بر روي ساقههاي موجود گالتعداد از نظر  و ها

از. شدندهر نهال شمارش هاي شاخه در پايان پس

هاي بدست آمده با كمك آوري اطالعات، داده جمع

و تحليل SPSSافزار آماري نرم .دندشتجزيه

 نتايج
قدرت از نظرهاي برتر اولين گام در انتخاب كلن

و كلن مقاومت گونه، ماني زنده هاي مختلف در برابر ها

و كنش . است هاي محيطي شرايط اكولوژي منطقه

، قلمه كشت شده 3600ها نشان داد كه از مجموع بررسي

و كلنهاي مختل 2037در مجموع ف به نهال قلمه از گونه

و تبديل شده ها در مراحل درصد از قلمه43عبارتيبه اند

و از بين رفته مختلف رشد اوليه هاي داده. اند خشك شده

و كلن گونهماني در بين اختالف زندهاز حكايت  هاي ها

نيزها تجزيه واريانس دادهكه چنان؛اشتدمورد بررسي 

د.را تأييد نموداين اختالف  ماني اد كه بين زندهنتايج نشان

اختالف) اطميناندرصد99( درصد1ها در سطح كلن

).1لوجد(داري وجود دارد معني

و كلن ماني نهالها در گونه تجزيه واريانس درصد زنده-1جدول  هاي مختلف صنوبر ها

داريمعنيFارهآمميانگين مجموع مربعاتمجموع مربعاتدرجه آزاديتغييراتمنابع

248/92574/46221/30657/0ارتكر

0000/0**946/1255271/139468/9تيمار

1759/245015/144آزمايشخطاي

2853/15928كل

 درصد1 در سطح دار معني**:

مي)2جدول(آزمون دانكن  دهد كه كلن نشان

P.e. costanzo تبديل هاي قلمه(ماني درصد زنده1/88با

كلن10 ماني را در بين ترين ميزان زندهيشب) شده به نهال

و در اين ميان گونه  از P. caspicaمورد بررسي دارد كه

از كمترين درصد9/26صنوبرهاي بومي ايران است با 

. باشدميماني برخوردار زنده
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و كلن در گونهماني نهالها نتايج آزمون دانكن در مورد درصد زنده-2جدول  هاي مختلف صنوبر ها

و كلن بنديگروهمانيميانگين درصد زندهگونه

P.e. costanzo1/88A

P.e. triplo8/74A

P.d. 69/55 2/74A

P.d. 77/512/72BA

P.e. 92/404/69BA

P.e. 45/511/51CB

P.d. 72/510/40DC

P.d. 73/51 7/34DC

P.d. 79/51 7/34DC

P. caspica 9/26D

و شرايط رويشي نهالها موضوع ديگر تحقيق وضعيت

براي اين منظوركهو حساسيت آنها به پروانه گالزا بود

 Kolmogorov- Smirnov آزموناز با استفادهها ابتدا داده

ونددشبررسي SPSS افزار در نرمنرمال بودن لحاظ به

از پس  تجزيهاز روشها بودن داده نرمالاز آگاهي

شدها تحليل داده منظوربهواريانس .استفاده

 ارتفاعيكه قضاوت كننده رشد4و3جدولهاي

مي است،نهالهاي صنوبر ارتفاع ميانگيند كه بيننده نشان

.وجود دارديدار نهالها اختالف معني

و كلن در گونهتجزيه واريانس ارتفاع نهالها-3جدول  هاي مختلف صنوبر ها

داريمعنيFارهآمميانگين مجموع مربعاتمجموع مربعاتدرجه آزاديمنابع تغييرات

261/1396031/698080/20871/0تكرار

0024/0**922/10668825/1185476/4تيمار

1717/4481890/2489خطاي آزمايش

28165467كل

در معني**:  درصد1 سطح دار

هاي كلنكه)4جدول(در جدول آزمون دانكن

كلن،اند بندي شده مختلف از نظر رشد ارتفاعي گروه

P.d. 69/55 ب67/2ارتفاع ميانگينبا رايشمتر ترين رشد

و متر77/0 ارتفاع با ميانگين P.e. 45/51 كلن دارد

.اند را از آن خود كردهارتفاعي كمترين رشد 
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و كلن ارتفاع نهالها در گونه ميانگين نتايج آزمون دانكن در مورد-4جدول  هاي مختلف صنوبر ها

و كلن بنديگروه)متر(ميانگين ارتفاعگونه

P.d. 69/55 67/2A

P.d. 77/5144/2BA

P.d. 72/51 20/2CBA

P.e. triplo79/1DCBA

P.d. 79/51 60/1EDCBA

P.e. costanzo60/1EDCB

P.d. 73/51 27/1EDC

P.e. 92/40 26/1EDC

P. caspica 94/0ED

P.e. 45/5177/0E

نيز ها از نظر رشد قطري يقه تجزيه واريانس داده

.داردهاي مورد بررسي صنوبر بينحكايت از اختالف 

مي5 جدول 99باي مورد بررسي دهد كه نهالها نشان

درصد اطمينان در اين صفت نيز از يكديگر متفاوت

.باشند مي

و كلن نهالها در گونه يقه تجزيه واريانس قطر-5جدول  هاي مختلف صنوبر ها

داريمعنيFارهآمميانگين مجموع مربعاتمجموع مربعاتدرجه آزاديمنابع تغييرات

296/45981/2249/21112/0تكرار

0015/0**968/428631/4716/5تيمار

1730/166239/9خطاي آزمايش

2894/640كل

در معني**:  درصد1 سطح دار

در،مقايسه ميانگين قطر در آزمون دانكندر 5نهالها

با P.d. 69/55 كلن).6جدول( گيرند گروه قرار مي

ب سانتي8/1يانگين قطرم ويشمتر ترين رشد قطري را دارد

و)A(در گروه اول  با P. caspica گونهجاي گرفته

را قطري كمترين رشدمتر سانتي8/0 حدود ميانگين قطر

و در گروه آخر .قرار دارد)E(داشته
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و نهالها در گونه يقه قطرميانگين نتايج آزمون دانكن در مورد-6جدول  هاي مختلف صنوبر كلن ها

و كلن بنديگروه)مترسانتي(ميانگين قطرگونه

P.d. 69/558/1A

P.d. 77/51 8/1BA

P.d. 72/51 7/1CBA

P.e. triplo 4/1DCBA

P.d. 79/51 4/1EDCBA

P.e. costanzo2/1EDCBA

P.d. 73/51 1/1EDC

P.e. 92/400/1EDC

P.e. 45/518/0ED

P. caspica 8/0E

هاي موجود تعداد گال از نظرها تجزيه واريانس داده

 دهد كه بينمينشان هاي مختلف، كلندر نهالهاروي بر 

).7جدول(ي وجود دارد دار اختالف معنينهالها

در-7جدول و كلن گونهتجزيه واريانس شدت آلودگي به پروانه گالزا  هاي مختلف صنوبر ها

داريمعنيFارهآمميانگين مجموع مربعاتمجموع مربعاتدرجه آزاديمنابع تغييرات

262/41581/20760/21015/0تكرار

0008/0**982/415687/46179/5تيمار

1709/143698/79خطاي آزمايش

2853/6008كل

درنيمع**:  درصد1 سطح دار

5در آلودگي ها را از نظر شدت كلن آزمون دانكن

درصد3/47با P.e. costanzoكلن. دهد گروه قرار مي

و كلن  درصد1/11با P.d. 73/51آلودگي حساسترين

.دنوشمي آلودگي مقاومترين كلن شناخته
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در-8جدول ب مورد نتايج آزمون دانكن و كلنه پروانه گالزا در بين گونهميزان شدت آلودگي  هاي مختلف صنوبر ها

و كلن بنديگروه)درصد(شدت آلودگينميانگيگونه

P.e. costanzo3/47A

P.e. triplo 5/45BA

P.d. 69/55 8/36CBA

P.e. 92/408/30DCBA

P.e. 45/513/25EDCBA

P.d. 72/51 4/20EDCB

P.d. 79/51 5/19EDC

P.d. 77/51 8/18EDC

P. caspica 6/18ED

P.d. 73/51 1/11E

 بحث
به گياهيگونه يك انتخاب منظور به و معرفي آن

ور عواملدر نظر گرفتن مجموع توليدكنندگان، ويشي

كه.ضروريست امريهاآن مقاومتي معيار ناگفته نماند

توجه به اهداف در نظر گرفته شدهباانتخاب گونه 

عبارتي اگر هدف فقط پوششبه؛ تواند متفاوت باشد مي

ديمي، سبز باشد به گاه زندهدتوان از و مقاومت ماني

وها گونه،عوامل بيولوژي در مورد درختان را انتخاب كرد

از كشت آنها هدفكه الرشد همانند درختان صنوبر سريع

و ماد اولويتدبايابتدا،ه سلولزي استبيشتر توليد چوب

بهكميهاصفتبه را  و آني اختصاص داد دنبال

دريها صفت .نظر گرفتمقاومتي را نيز

 دهد كه درختان صنوبر تحقيقات انجام شده نشان مي

تا) مناطق جنگلي شفارود( ايراندر)P.d. 69/55كلن(

قاسمي( مترمكعب در هكتار توليد چوب دارند30حدود

كه اين ميزان توليد در مقابل رشد) 1383و مديررحمتي، 

وو توليد چوب درختان پهن  برگ كشور بسيار ملموس

آن. است چشمگير كه كشور ايران از نظر سطحجا از

و توليد چوب در زمره كشورهاي فقير دنيا قرار  جنگل

در اين بنابرايندارد،   موردموضوع بسيار مهم است كه

،الرشد صنوبر با درختان سريع ويژهبهكاريها جنگل

.مورد توجه قرار گيردبيشتر وضعيت رويشي اين درختان

هاي عالوه بر جنبهكه الزم بود تحقيق حاضر در

و ارتفاعي(رويشي درختان صنوبر  از) ميزان رشد قطري

و مقاومت دو صفت زنده،نهال كنندگان توليدديدگاه ماني

و ازجمله پروانه نهالهاي توليدي در برابر حمل ه آفات

؛ددرگنيز توجه هاي اقتصادي جنبه لحاظبه گالزاي صنوبر

و نتيجه بنابراين ضمن حاضرگيري تحقيق در بحث

و محوريت قرار دادن موضوع رويش  براي انتخاب گونه

و مقاومت نهالها نيز مورد دو صفت زنده،كلن برتر ماني

.است گرفتهتوجه قرار 

در مورد رشد ارتفاعي نهالها بدست آمده نتايج

كه نشان مي ،P.d. 69/55 ،P.d. 77/51كلن5دهد

P.d. 72/51 ،P.e. triplo وP.d. 79/51 رايشب ترين رشد

و از نظر رشد قطري كلن مورد بررسي دارند10 در بين

همبه يادشدهيها نيز كلن ترتيب رشد ارتفاعي در كنار

.اند جاي گرفته

كهاي مشخصهنخستين شايد مانيهزندهر حال به ست

در. مورد توجه باشدرشد هاي مشخصهازپستواند مي

، P.e. costanzo ،P.e. triplo هاي كلنتحقيق حاضر
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P.d. 69/55 ،P.d. 77/51 وP.e. 92/40 ترتيب بيشترينبه

در زنده طوريبه. كلن مورد بررسي دارند10 بينماني را

حساسيت(مقاومت به آفت از نظرها مقايسه كلندر كه 

 ها بود برتري شامل مقاومترين كلن،)در برابر پروانه گالزا

به P.d. 73/51كه در رأس آن و آن قرار دارد  دنبال

P. caspica ،P.d. 77/51 ،P.d. 79/51 وP.d. 72/51 

صفت مورد4،تبيين بهتر موضوع منظوربه.شوندمي ديده

بندي كه در آزمونهاي دانكن گروهرتربكلن5بررسي در 

.است ارائه شده9طور خالصه در جدولهب،اند شده

در5مقايسه-9جدول و كيفيكميها صفتكلن برتر ي

 مورد مطالعهيها صفت
*هابندي كلندرجه

12345

P.e. costanzoP.e. triploP.d. 69/55P.d. 77/51P.e. 92/40ماني نهالزنده

P.d. 69/55P.d. 77/51P.d. 72/51P.e. triploP.d. 79/51ارتفاع نهال

 P.d. 69/55 P.d. 77/51 P.d. 72/51 P.e. triplo P.d. 79/51قطر نهال
P.d. 73/51P. caspica P.d. 77/51 P.d. 79/51 P.d. 72/51مقاومت به پروانه گالزا

در=1:*  ترين درجه صفت پايين=5و جه صفت باالترين

بهاب با،براي هر صفت كليطورهبو9 جدول توجه

مينتايج بخشدر مربوطه لهاي جدونگاه به شود مشاهده

و ارتفاعي كه در مورد  و سوم رديف(رشد قطري  هاي دوم

،P.d. 69/55 ،P.d. 77/51 هاي كلن؛)9 جدول

P.d. 72/51 ،P.e. triplo وP.d. 79/51 را بيشترين رويش

و در اين  داري بين آنها اختالف معنيها صفتداشته

دو).6و4جدولهاي(وجود ندارد  بنابراين با توجه به اين

و كشت5از صفت، انتخاب هر يك كلن براي توسعه

.نخواهد كرد ديگريفرقي با 

 در تحقيق حاضر،گونه كه قبالً نيز بيان شده همان

و دو صفت زنده،رويشييها صفت عالوه بر ماني

با5 بينمقاومت در برابر پروانه گالزا نيز در  كلن برتر

و مقايسه قرار  .ستا گرفتهيكديگر مورد بررسي

،درصد1/88با P.e. costanzoكلن،ماني از نظر زنده

و گونه10 بيندررا ترين درصد نهالهاي زندهيشب كلن

،P.e. triploهاي كلن همراهومورد بررسي دارد 

P.d. 69/55 ،P.d. 77/51 وP.e. 92/40 در يك گروه قرار

2مطابق جدول مذكور كلن5بين عبارتيبه. گيرند مي

هر P.e. costanzoكلن.شود ديده نميداري اختالف معني

آن،ماني را دارد درصد زندهترينيشبچند ازجا ولي از كه

و ارتفا بهنظر رشد قطري در P.e. 92/40همراه كلن عي

هاي هاي برتر از نظر صفت كلن( كلن اول نيست5بين

مي بنابراين از بين كلن،)رويشي . گردد هاي كانديد حذف

به حال با توجه به توضيحات باال هاي رديفو نگاه

و سوم جدول  مي9اول، دوم كه مشخص از نظر شود

و نيز زنده و ارتفاعي  گونه3،ماني رشد قطري

P.d. 69/55 ،P.d. 77/51 وP.e. triplo ها كلنمناسبترين

و در اين صف داري بين گونه اختالف معني هيچهاتبوده

و در صورت  يا در برابربودن مقاوم آنها وجود ندارد آفت

را،كلن مورد بررسي10 توان از بين بيماري مي به آنها

وبراي ننده نهالكتوليد  منظوربهكننده مصرفبه توليد

و توسعه جنگل جنگل .نمود توصيهكاري

 هاي عالوه بر صفت نهال كننده اما آنچه براي توليد

و رويشي نهال مهم است، توليد نهالهايي با كيفيت مناسب

كه ويژهبهعاري از آفات  پروانه گالزاي صنوبر است؛ چرا

مواجه وجود گال بر روي نهالها با عدم استقبال خريدار
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و خسارت زيادي را از جنبه هاي اقتصادي متوجه شده

مي توليد با توجه به اهداف تحقيق اينبنابر.نمايد كننده

،بازار شوند وارددباينهالهايي كه هر سالهكه الزم است

.لك نيز باشندهمآفت عاري از اين

شدهاي گيري با توجه به نتيجه كلن3كه باال مشخص

P.d. 69/55 ،P.d. 77/51 وP.e. triplo و زنده نظراز  ماني

برتر در توليد نهاليها رويشي از كلن هاي صفت

شد همان؛ ولي باشند مي كننده براي توليدگونه كه گفته

كدام كلن در برابر،يادشده كلن3بين بداند مهم است كه 

منتخب هر عنوان نهال آفت پروانه گالزا مقاومتر بوده تا به

اگر به رديف آخر يا رديف. روانه بازار نمايدود توليساله 

مي شود،توجه9جدول4 كلن3د كه از بين گرد مشاهده

و P.d. 77/51برتر انتخاب شده فقط كلن  2وجود دارد

مشاهده8با نگاه به جدول.كلن ديگر غايب هستند

در گروه P.d. 69/55و P.e. triploهاي كلنكه شود مي

Aرا كلن كه حساسترين دردرها بر برابر پروانه گالزا

بقرار دارندگيرد مي درصد8/36و5/45باكه طوريه،

از مقام ترتيببه آلودگي و سوم را و نظر هاي دوم شدت

در.كلن مورد بررسي دارند10 بيندر شيوع اين آفت اين

در آزمون دانكن در گروه P.d. 77/51حاليست كه كلن 

بابه؛قرار داردEيعني گروه،آخر درصد8/18عبارتي

هاي در گروه كلن كلن مورد بررسي10 آلودگي در بين

. مقاوم جاي گرفته است

و زنده با توجه به مقايسه صفتحال  ماني هاي رويشي

در برابر پروانه گالزاي كلن مورد بررسي10و نيز مقاومت

اندتو مي P.d.77/51نتايج گوياي آن است كه كلن،صنوبر

در به عنوان كلن برتر براي توليدكنندگان نهال صنوبر

.معرفي گرددو مناطق مشابه شهرستان آستانه اشرفيه 

اس منابع  فادهتمورد
م-  شناخت، كاشـت،(هاي كشت صنوبر محيط. 1386،.اماني،

و مصرف ترجمـه، راه سـبحان، تهـران،). داشت، برداشت

.صفحه 280

حگــزارش پايــاني طــر.1375،.م،مــرادو بــاب.م،صــالحي-

و شناسـايي دشـمنان طبيعـي تحقيقاتي بررسـي بيولـوژي

 .Paranthrene tabaniformis Rott پروانه گالزاي صنوبر

(Lep.: Sesiidae) مؤسســه تحقيقــات.در اســتان گــيالن

و مراتع .صفحه57، كشور جنگلها

س- رويكرد اكولوژيك در مديريت تلفيقـي. 1380،.ا.صادقي،

و بيماريهاي درختان سريعآف با تكيـه بـر نتـايجدالرشات

دومـين همـايش ملـي مقاالتهمجموع.حاصله از صنوبر

ــاه ــع گي و مرات ــا ــكي جنگله و(پزش ــا ــه جنگله در عرص

و مراتـع،)كاريها جنگل :كشـور موسسه تحقيقات جنگلها

26-23.

ر- ع.قاســمي، ــي، ع.، جليل ــديررحمتي، ــري.، م مو اكب ــا، ،.ني

كلن مختلف صنوبر24بررسي مشخصات رويشي. 1382

و صنوبر ايران،. در مرحله خزانه ):1(11تحقيقات جنگل

196-133.

ر- عو.قاسمي، بررسـي ميـزان توليـد. 1383،.مـديررحمتي،

در) هـاي تـاج بـاز كلـن(هاي مختلف صـنوبر چوب كلن

و صـنوبر ايـران،. منطقه كـرج :)2(12تحقيقـات جنگـل

249-221.

ا- و. 1382،.لشكربلوكي، بررسي سـاختار آنـاتومي، بيـومتري

برخي خواص فيزيكي دو كلـن موفـق صـنوبر در اسـتان 

دانشـگاه آزاد اسـالمي،نامه كارشناسي ارشـد پايان. گيالن

و تحقيقات .فحهص114،واحد علوم

ب- عو.يوسفي، بررسـي رفتـار رشـد.1383،.مديررحمتي،

د ارتفاعي كلن و.ر كردستانهاي صنوبر تحقيقات جنگـل

.533-556:)4(12صنوبر ايران، 
- Basimevi, Y., 1988. Poplar commission of Turkey,   

55 p.  



Iranian Journal of Forest and Poplar Research Vol. 19  No. 2,  2011 278 

Qualitative and quantitative evaluation of seedlings of 10 top Poplar clones at the 
nursery in Guilan province 

 
M. Amin Amlashi 1* and M. Salehi 2

1*- Corresponding author, Senior Research Expert, Research Center of Agriculture and Natural Resources of Guilan province, Rasht, 
Iran. E-mail: msd_amin@yahoo.com 
2- Senior Research Expert, Research Center of Agriculture and Natural Resources of Guilan province, Rasht, Iran. 
Received: 27.04.2010 Accepted: 04.09.2010 
 

Abstract 
 
Appropriate growth characteristics and resistance of poplar seedlings to pests and diseases are important 
criteria for selection of poplar clones in the nurseries. For this purpose, nine different exotic poplar clones 
(P. deltoides and P. euramericana) and one native species (P. caspica) were compared in Astaneh 
Ashrafieh station in Guilan province. 3600 cuttings, each 20 cm long and containing 3 buds, were planted 
in randomized complete block design and in three replications. At the end of growing season, the 
seedlings survival, diameter and height growth and resistance against poplar clearwing moth were 
studied. Statistical analysis was performed using SPSS software. Results showed that P.d.69.55, 
P.d.77.51 and P.e.triplo illustrated the highest diameter and highest growth, but P.d.77.51 showed more 
resistance against clearwing moth. P.caspica, the native poplar species, showed the lowest growth rate, 
but is one of the resistant species to pests and diseases and scored the second rank after P.d.73.51.

Key words: poplar, nursery, poplar clearwing moth, clone, Guilan province.  


