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  چكيده
بدست آمده  P.deltoides 69/55 كلنه مادري از پايطور طبيعي  بهكه  بود رهايياز بذ تهيه نهال تحقيقاجراي اين مرحله اول 

اصله  254 ،دورگن تعداد زيادي نهال مياز ا. باشد ن و مازندران ميگيال هايبراي استانو سازگار رمحصول رقم پكه يك بودند 
بعدي  هاي براي آزمايشبرتر اين مجموعه دورگ  كلن 10 ،ال بررسي و آزمايشسه س ازتحقيقاتي پس انه خاب و در خزنهال انت

در . بود و مقاوم بودن به آفات يقطررشد ارتفاعي،  ها معيار انتخاب اين كلن .داده شد 10/63 تا 1/63 هاي تعيين و به آنها شماره
در ) P.deltoids 69/55(پايه مادري  با رقم معرفي شدهدر مقايسه محصول رو انتخاب ارقام پ هاي نهايي بررسي ،مرحله دوم

هاي  از كلن 1377از سال . به اجرا درآمد، چهارمحال و بختياري و كردستان گيالن، كرمانشاه ،كرج تحقيقات البرز ايه هايستگا
P.d. 63/1  تاP.d. 63/10 ز بين تعداد زيادي ا 1378 در پايان سال. شد تي كرج كشته تعداد كافي قلمه تهيه و در خزانه تحقيقاب

هاي كامل  بودند انتخاب و در قالب طرح آماري بلوك يكنواخت تقريباً از نظر ارتفاعاصله نهال كه  75كلن تعداد نهال از هر 
رشد ارتفاعي تا  هاي گيري هانداز .كاشته شدند P.deltoids 69/55با كلن شاهد همراه متر  4×4فاصله  اب و تكرارتصادفي در سه 

 )بودنده ما نر و(جنسيت ه و نيز شدساليانه انجام همه ساله پس از پايان دوره رويش  متر ميليتا دقت قطري  و متر سانتيدقت 
تجزيه براساس ها  تحليل داده .تعيين گرديد منطقه هوايي شرايط آب و با ها مشخص و مدت زمان دوره رويش ساليانه هم كلن

چهار كلن پايه نر  ،كلن دورگ 10كه از بين  دادنشان  ها نتايج بررسي .شدانجام  SASافزار  با استفاده از نرمو واريانس دوطرفه 
اختالف  ،رويش متوسط حجمينتايج تجزيه واريانس . گل نداد تحقيقتا پايان دوره يك كلن  كه حالي، در كلن پايه ماده 5بوده و 
كلن  10از ميان كه ها نشان داد  همچنين نتايج آزمون مقايسه ميانگين. ورگ نشان دادهاي د ميان كلن% 5داري را در سطح  معني
مترمكعب  17/9با  P.deltoids 63/6در هكتار و در سال بيشترين و كلن مترمكعب  9/23با  P. deltoids 63/1ه كلن شمار ،دورگ

  .اند را داشتهحجمي يد تولدر هكتار و در سال كمترين 
  

  .كرجفنولوژي، توليد چوب، ، صنوبر، دورگ طبيعي: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
گيري و ايجاد جهش در  اصالح نژاد از طريق دورگ

ه خواه از طريق طبيعي و يا ب) Populus(جنس صنوبر 
 گونه .ردسال دا 300طريق مصنوعي قدمتي بيش از 

 1700حدود سال در  P. deltoidesصنوبر امريكايي 

هاي مختلفي كه از تلقيح  دورگ. دشميالدي به اروپا وارد 
بومي ( P.deltoides گونه با) بومي اروپا( P.nigraگونه 
نام  هبطريق مصنوعي،  بهصورت طبيعي و چه  بهچه ) امريكا
ي غلب ارزشا، اند بوجود آمدهاورامريكن  هاي دورگ

كاشت آنها  بنابراين ؛اند والدينشان داشتهمراتب بيش از  به
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بيش از پيش اهميت توليد چوب  در سطوح تجاري براي
هاي انجام شده در  ر صنوبركاريبيشتو امروزه در يافته 

هاي  اروپا و مناطق معتدله از جمله ايران از اين دورگ
 Populusكلن  مانند .شود اورامريكن استفاده مي

euramericana I-214  گي است كه در ايتاليا تهيه وردكه
 هاي نسبتاً د در محيطعالوه بر رشد زيادي كه دارو شده 

اولين دورگي  P.x.e. I-154 كلن .ستنامساعد نيز مقاوم ا
كازال تحقيقات صنوبر مؤسسه  توسطاست كه در ايتاليا 

 ديده و بيشتر در مناطق گرم ومونفراتو تهيه و توزيع گر
 ويژه هي جنوبي بدر ايتاليا و امريكا و شود مي ميخشك بو
 .P.x.eكلن  .دزيادي دار و شيلي اهميت اقتصادي آرژانتين

I-455  ر در حاشيه گسترده بيشت يل داشتن تاج نيمهلد بهرا
 نياز آنها به خاكهاي خوب نسبتاًو  كارند اراضي زراعي مي

ه صنوبرهاي ايتاليا هاي مهمي كه ب كم و در مقابل بيماري
  ).1348 ،ميردامادي( است كنند مقاوم حمله مي

يعني  هم ه در كنارحضور صنوبرهاي متعلق به دو گون
در  P.deltoidesهاي ماده از  و پايه P.nigraهاي نر از  پايه
، هيبريد شدن آنها را در پي هاي آبخيز فرانسه هضحو
 ،P.regenerata، P.serotinaصنوبرهاي . ه استداشت

P.tardif  وP.virginie هستند حاصل اين فرايند طبيعي .
را كشاورزان  ها توجه اين صنوبرها پيش از ديگر گونه

 صنوبركاريكه براي طوري  ، بهخود جلب كرده است به
هاي  اكنون ايستگاه هم .دشو استفاده مي ها كلنبيشتر از اين 

كنار هم پژوهشي صنوبر، والدين انتخاب شده را در 
هاي ماده دلتوئيدس واقع در  پايه كارند يا بذرها را از مي

كنند  ري ميآو جمع P.nigraهاي وحشي از  نزديكي پايه
كولتيوارهاي  .دسترسي پيدا كنند يتر تا به هيبريدهاي عالي

I-214  وI-45/51 ،Luisa aranzo، cima در ايتاليا، 
Dorskamp و Flevo همچنين در هلند و Ghoy  در

  ).1386 ،اماني(ها هستند  بلژيك حاصل اين پژوهش
كلكسيون پايه  نتايج طرح ،در ايستگاه صنوبر صفرابسته

كلن با رويش  15تعداد  ،سال بررسي 17پس از  يمادر
سال  هكتار و درمترمكعب در  25حجمي ساليانه بيش از 

 ،P.d. 69/55 هاي كه سه كلن آن به نام را نشان داده است
P.d. 77/51 و P.e. I-214 هب رمحصول عنوان ارقام برتر و پ

طح وسيع در اكنون در س و همشده معرفي 
 هشتاو مازندران كگيالن  ايه هاي استان كاريصنوبر

  .)1364، فيانلط( شوند مي
در اراضي  1364تا پايان سال  1356طي سالهاي 

 15شركت سهامي جنگل شفارود در غرب گيالن تعداد 
هاي اروپايي مورد بررسي قرار  كلن از دلتوئيدس و دورگه

با  P.e. I-214و  P.d. 69/55هاي  است كه كلن گرفته
 ،نيآقر(اند  نه در گروه اول قرار گرفتهبيشترين توليد ساليا

1367.(  
واقع در غرب استان ميان خوشاتحقيقات ايستگاه در 

كلن از  10تعداد  1363تا  1349در سالهاي مازندران 
فاصله  ا ب و دلتوئيدس )اورامريكن(دورگه صنوبرهاي 

 .P.eهاي  كلن. گرفتندمتر مورد بررسي قرار  4×4كاشت 

 1/25 و 6/25ترتيب  به سال 14د از بع P.e. I-214و  488
 ضيايي( اند توليد داشتهدر سال،  مكعب در هكتار ومتر

  ).1375 ،گرجي بحري و ضيابري
استان كرمانشاه در اراضي حاشيه رودخانه گاماسياب 

هاي دورگ اورامريكن براي ز گروه صنوبركلن ا 9تعداد 
. دمورد مطالعه قرار گرفتن) 1378تا  1372(سال  7مدت 

 4×4دهد كه در فاصله كاشت  نتايج بدست آمده نشان مي
ترتيب  به P.e. 455و  P.e. I-214متر دو كلن دورگ صنوبر 

در سال جزء ارقام هكتار و  مترمكعب در 8/25 و 27با 
1381 ،رحمتيمدير  وهمتي ( اند رمحصول معرفي شدهپ.(  

ايستگاه تحقيقات مهرگان در  در تحقيق ديگري
ئيدس يك كلن دلتو و دورگ اورامريكن كلن 9كرمانشاه 

نتايج  .مورد مطالعه قرار گرفتندخيز  در يك خاك حاصل
 ،P.d. 7751، P.e. 561/41 هاي كلننشان داده است كه 

P.e. 455، P.e. 92/4، P.e. I-214  وP.e. 488  تا  27بين
اند و  سال توليد داشته هكتار و در مترمكعب در 39
 نوري( اند براي استان معرفي شده رمحصولپ عنوان ارقام هب

  ).1385 ،و همكاران
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 1379تا  1369هوايي كرج از سال  در شرايط آب و
و  P.euramericanaهاي دورگ  تعدادي از كلن

P.deltoides رويش  كه متوسط اند همورد بررسي قرار گرفت
 P.e.vernirubensis ،P.e. I-214هاي  حجمي ساليانه كلن

در ب مترمكع 5/17و  6/22، 4/27يب ترت به P.d. 69/55 و
 ،رحمتيمدير  قاسمي و(در سال بوده است  هكتار و

1383.(  
 5طرح سازگاري با  1380كردستان از سال استان در 

كلن دورگ طبيعي و سه كلن دلتوئيدس و يك دورگ 
خيز مورد بررسي و  قديمي صنوبر در يك رويشگاه حاصل
دهد  نشان مي هسال 5تحقيق قرار گرفت كه نتايج مقدماتي 

 P.e. 561/41و  P.d. 63/2، P.d. 63/1شماره  هاي كه كلن
در  مترمكعب 4/19و  19، 2/25با متوسط رويش حجمي 

داشته و ساير بيشترين ميزان توليد را هكتار و در سال 
در هكتار و در  مترمكعب 14تا  12 بيناز توليدي ها  كلن

  ). 1386 ،متيرحمدير و  يوسفي( اند برخوردار بودهسال 
 كلن صنوبر 26د يتول ميزانه يدر كشور ترك

P.deltoides  ساله مورد بررسي  12 دورهك يدر
 أهاي با مبد كلنكه  ن بررسي نشان داديج اينتا .قرارگرفت
و در  مكعب در هكتارمتر 45تا  25 بينكا يجنوب آمر

ات يج عملين نتايبراساس ا .اند سال توليد داشته
 ،شدانجام  P.nigraو  P.deltoidesن يري بيگ ورگد
ن لقاح بدست آمد يد از ايبريه 500كه حدود  يطور هب
)Korhan, 2000.(  

 ها و از كلنرقم  10تعداد  1968 تا 1958طي سالهاي 
 كولتيوارهاي صنوبر در كشور يوگسالوي مورد بررسي و

  و P.e. 45/51 ،P.e. 154هاي  كلنكه  مطالعه قرار گرفتند
P.e. robusta  در  مترمكعب در هكتار و 24تا  23با توليد

 Markovic( سال از بيشترين ميزان رويش برخوردار بودند

& Herpka, 1981.(  
ايستگاه تحقيقات صنوبر صفرابسته در استان گيالن 

هاي تحقيقاتي بر روي ارقام  يكي از مراكز مهم بررسي

باشد كه تاكنون چندين كلن سازگار و  خارجي صنوبر مي
ي يهاي اجرا محصول را به صنوبركاران منطقه و سازمانرپ

هاي  دليل تالقي هدر اين ايستگاه ب. معرفي نموده است
صورت طبيعي  بهمتعددي كه بين ارقام مختلف خارجي 

علت عرصه و بستر بسيار  بهصورت گرفته است و نيز 
توليدي وجود دارد،  بذرهايمناسبي كه براي رويش 

زيادي كه والد مادري آنها كلن  شده  ي هيبريدها نهال
P.deltoides 69/55 هاي و والد پدري آنها يكي از كلن 

P.euramericana بنابراين . بوجود آمده است ،بوده
ي هيبريد شده با هدف ها نهالروي اين  پژوهش بر
باشند يا  هاي توليد شده هيبريد مي كه آيا نهال دانستن اين

 بيشترين توليد را دارد وخير و نيز كدام كلن هيبريد شده 
اين هيبريدها از نظر رويش با رقم شاهد مادري  آيا

  . رسد نظر مي بهاختالف دارند، ضروري 
  

  مواد و روشها
  تحقيقمشخصات محل اجراي 

 باكرج البرز در اراضي ايستگاه تحقيقات  بررسياين 
يانگين بارندگي ساليانه م ومتر  1300ارتفاع از سطح دريا 

منطقه ميانگين درجه حرارت . انجام شد ترم ميلي 250
 برابر دماو حداقل و حداكثر مطلق گراد  سانتي 7/13
اراضي  .است ثبت شدهگراد  درجه سانتي 41و  -7/21

 متر سانتي 70ايستگاه از رسوبات آبرفتي با عمق متوسط 
. باشد مي 16/8اك برابر خ )pH(اسيديته  وتشكيل شده 

  .شني متغير است -بافت خاك از لوم تا لوم
  

   مواد مورد استفاده
 254كلن دورگ طبيعي از ميان  10 اين بررسي براي

نهال پس از سه سال از خزانه سلكسيون شده ايستگاه 
 P.d. 69/55ر صفرابسته و يك كلن شاهد تحقيقات صنوب

  ).1دول ج( شدندانتخاب 
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  هاي مختلف صنوبر بررسي شده اسامي كامل كلن ‐ 1 جدول
  ها قلمه أمبدوالدين                                                                       دورگ نام كلن

63/1  P.deltoides 69/55 × P.euramericana?                                     صفرابسته(گيالن( 
63/2 P.deltoides 69/55 × P.euramericana?                                   صفرابسته(گيالن(
63/3 P.deltoides 69/55 × P.euramericana?                                   صفرابسته(گيالن(
63/4 P.deltoides 69/55 × P.euramericana?                                   صفرابسته(گيالن(
63/5 P.deltoides 69/55 × P.euramericana?                                    صفرابسته(گيالن(
63/6 P.deltoides 69/55 × P.euramericana?                                   صفرابسته(گيالن(
63/7 P.deltoides 69/55 × P.euramericana?                                    صفرابسته(گيالن(
63/8 P.deltoides 69/55 × P.euramericana?                                    صفرابسته(گيالن(
63/9 P.deltoides 69/55 × P.euramericana?                                    صفرابسته(گيالن(
63/10 P.deltoides 69/55 × P.euramericana?                                   صفرابسته(گيالن(

  ايتاليا -آمريكا                                        P.deltoides Marsh 69/55 كلن شاهد
  پايه پدري نامشخص است: ؟                          

  
  روش تحقيق 

كلن دورگ طبيعي در اوايل  هراين بررسي از  در
قلمه ساده تهيه و در زميني  200تعداد ، 1378 ماه فروردين

 ماهدر اواخر اسفند. كشت گرديد بود، آماده شده بالًكه ق
اصله نهال صنوبر  75 ،ي توليد شدهها نهالاز بين  1378

انتخاب  ندبا ريشه و ساقه يكساله كه همگي يك اندازه بود
متر در سه تكرار  4×4و مطابق نقشه طرح به فاصله 

قرار گيرد اصله نهال  25طوري كه در هر تكرار  به
منظور  به .كاشته شدند) 5×5گروهي (ع صورت مرب به

هاي  برداريآمار ،ها اي و رقابت كلن هرات حاشيحذف اث
 .اصله نهال مياني انجام گرديده است 9مورد نياز فقط از 

اي يكبار، وجين  عمليات داشت شامل آبياري هفته
هاي هرز بين درختان به دفعات مورد نياز و هرس  علف

  .شدانجام  مهفتتا  چهارمدرختان از سال 
ي قطر ها گيري بعد از كاشت نهال اولين اندازه

 ها نهالو ارتفاع با نوار قطرسنج  متر ميليتا دقت  برابرسينه
 سپسو  انجام شد متر سانتيتا دقت اليس  با دستگاه بلوم

ها  گيري اندازهاين همه ساله پس از پايان دوره رويش 

فاعي و قطري هاي رشد ارت گيري ميانگين اندازه .شد تكرار
با  تحقيقساله  هشت هو در پايان دور محاسبهساله  همه

و ارتفاع  برابرسينههاي قطر  داشتن دو عامل ميانگين
تعيين و با  ها كلنو در سال توليد در هكتار  ،درختان

نسبت به تجزيه و تحليل  SASافزار  استفاده از نرم
دام اقها و مقايسه آنها با كلن شاهد  واريانس حجمي كلن

در  LSD ها از روش آزمون مقايسه ميانگين براي .شد
  . استفاده شد% 5سطح 

دست  براي بدست آوردن حجم هر درخت با در
با  و هاي قطر و ارتفاع درختان برحسب متر داشتن ميانگين

حجم كل در واحد سطح با  ،)1(استفاده از رابطه 
ضرب ميانگين حجم يك درخت در تعداد درختان  حاصل
حجم كل بر با تقسيم سپس  .هكتار بدست آمد در يك

رويش (در هكتار و در سال حجم سن درخت، متوسط 
در طول آزمايش . شدها محاسبه  كلن) متوسط حجمي

ها ثبت و نوع جنسيت آنها نيز  مشخصات فنولوژي كلن
  .مشخص گرديد

hfdV)                              1(رابطه  2

4
π

=  
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V  =به متر مكعب حجم ،D  = برابرسينهقطر در محل 
=  Fو  ارتفاع از بن تا نوك درخت به متر=  H، به متر

منظور  5/0ضريب شكل درخت كه در محاسبات عدد 
  . گرديده است

  
  نتايج

از نظر تعيين  شدهجام هاي ان برداريبا توجه به آمار
، رويش قطري و ارتفاعي و توليد در ها رگجنسيت دو
و مقايسه آنها با توليد در هكتار ها  سال كلن هكتار و در
  :بدست آمدزير نتايج  ،كلن شاهد

  
  نتايج فنولوژي

  كلن دهي رسيد،گلمرحله ه اولين دورگي كه ب
 P.d. 63/6 هاي گل  جوانه ،سال بعد از كاشت 5 بود كه

 از. باشد پايه ماده مي مشخص شد كه و در آن ظاهر گرديد
از . ها به گلدهي رسيدند لنهشتم ساير ك تاسالهاي ششم 

 ،P.d. 63/8هاي  مورد بررسي جنسيت كلنكلن  10بين 
P.d. 63/7، P.d. 63/3 و P.d. 63/1  هاي  كلن ونر بوده

P.d. 63/10، P.d. 63/9، P.d. 63/6 ،P.d. 63/5 و  P.d. 

 .P.dجنسيت كلن  .ماده ثبت شدند يها عنوان پايه هب 63/4

  .مشخص نشده است هنوزدليل عدم گلدهي  هب 63/2
هاي فنولوژي چند دوره رويش نشان  برداري داشتديا
آنها بستگي  ها و خزان كلن روع بازشدن برگدهد كه ش مي

و سرماي زودرس در  ماه رس در فروردينربه سرماي دي
با توجه به شرايط اقليمي  1381 در سال .پائيز دارد

ز شروع به با ماه ها در نيمه اول فروردين ر كلنبيشت ،مساعد
باز شدن كامل برگها به  روز 14تا  7 شدن نموده و حدود

زمان شروع خزان درختان نيز در نيمه اول  .طول انجاميد

با روز  32تا  8 ثبت شد و خزان كامل برگها از ماه آبان
باز شدن  1383در سال  .ها متفاوت بود كلننوع به  توجه

و چهارم وم از هفته س هدورگ كليه ارقامبرگها در 
 4ن آنها كامل شدالزم براي زمان  شروع شد و ماه فروردين

و  ماه ثبت شد شروع خزان نيمه اول آبان .روز بود 8تا 
  .به طول انجاميد ماهخزان كامل برگها تا هفته دوم آذر

درجه  10 تا 5بين  معموالً ،شروع اولين شوك سرما
ابراين بن .باشد ميهوايي كرج  ، در شرايط آب وگراد سانتي

گراد  درجه سانتي 10تر از كمدرجه حرارت به  الزم است
در هفته اول  .شدن كنند برسد تا برگها شروع به زرد

سه درجه باالي صفر و  درجه حرارت به دو تا كه ماهآذر
خزان كامل  ،رسد چند درجه زير صفر ميبه هم  ها شب

 به وضعيت شروع سرما بنابراين، با توجه. گيرد صورت مي
ماه طول  7تا  6له بين شروع رويش تا خزان حدود فاص
  .كشد مي

  
  يقطرنتايج رويش 

شت در مدت ه برابرسينههاي قطر  گيري نتايج اندازه
 از ميان .ده استشارائه  2 از كاشت در جدول پسسال 

 برابرسينهميانگين قطر  با P.d. 63/10كلن  ،كلن دورگ 10
ه و كمترين حداكثر رشد قطري را داشت متر سانتي 6/20

 .دارا بوده است متر سانتي 8/14با  P.d. 63/6قطر را كلن 
نسبت به كلن  طي اين مدت P.d. 63/10كلن شماره  ضمناً
متوسط . استافزايش قطر داشته  متر سانتي 3 ،شاهد

 متر سانتي 2كلن بيشتر از  5 برابرسينهقطر  رويش ساليانه
 متوسط متر سانتي 9/1تا  66/1بوده و پنج كلن ديگر از 

به كلن مربوط كه كمترين آنها  اند داشته رويش ساليانه
P.d. 63/6 باشد مي.  
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  1386تا  1378 هايسال در طول متر سانتيها برحسب  ميانگين قطر كلن -2 جدول

  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  كلن
 متوسط رويش
 قطري ساليانه

  )متر سانتي(

جنسيت 
  ها كلن

63/1 2/1  3/2 5/4 1/8 2/10 5/13 4/14  6/15  18  1/2  ♂  
63/2 6/1  2/2 5/3 2/6 8/7 5/10 4/12  5/13  16  8/1  ? 

63/3 4/1  7/2 7/4 5/7 3/9 7/11 3/13  4/14  8/16  9/1  ♂  
63/4 3/1  8/2 6/3 8/4 3/7 8/9 2/12  5/13  16  8/1  ♀  
63/5  1  7/1 9/2 9/4 6/6 7/9 5/11  5/12  8/15  8/1  ♀  
63/6 5/1  6/1 5/2 7/6 8 6/10 2/11  7/12  8/14  7/1  ♀  
63/7 5/1  3/2 2/5 2/8 10 5/13 4/15  6/17  3/19  2/2  ♂  
63/8 4/1  3/2 6/4 4/7 5/9 6/12 1/15  4/16  5/18  1/2  ♂  
63/9 2/1  2 7/3 5/6 4/8 6/11 1/14  5/14  9/18  2/2  ♀  
63/10 3/1  5/2 5/4 3/7 7/9 2/13 5/15  5/16  6/20  4/2  ♀  

P.d. 69/55 2  6/17  5/15  3/14 9/11 9/8 6/6 8/3 3/2  2/1 كلن شاهد  ♀  

  
  نتايج رويش ارتفاعي

ر هاي تحت آزمايش د ميانگين رشد ارتفاعي كلننتايج 
اكثر دهد كه حد نشان مي) 3جدول (يك دوره هشت ساله 

 .P.d رشد ارتفاعي در پايان دوره آزمايش را كلن شماره

تر و كمترين آن را م 9/1رشد ساليانه  با متوسط 63/10
رشد ساليانه  با متوسط P.d. 63/2و  P.d. 63/6هاي  كلن

  .ندا داشته يك متر

  
  1386تا  1378 هايسال در طولها بر حسب متر  ميانگين ارتفاع كلن -3جدول 

  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  كلن
 رويشمتوسط 

 ارتفاعي ساليانه
  )متر(

63/1 6/2 1/3 3/4 5/6 9/8 7/10  13  5/13  6/13  37/1  
63/2 3 2/3 6/3 5/5 6/6 6/8  3/9  11  6/11  07/1  
63/3 6/2 3/3 6/4 7 2/8 3/10  9/11  14  8/14  52/1  
63/4 8/2 9/2 3/3 8/4 2/6 3/8  11  4/13  13  37/1  
63/5  3/2 6/2 2/3 7/4 4/6 8/8  12  5/13  4/14  50/1  
63/6 3 5/3 6/4 9/5 7 9/8  6/10  5/11  12  12/1  
63/7 8/2 1/3 8/4 9/6 2/8 11  2/13  9/15  6/16  72/1  
63/8  7/2 2/3 4/4 4/6 9/7 8/9  2/12  4/14  15  53/1  
63/9 5/2 8/2 8/3 6/5 2/7 2/10  5/12  6/14  4/14  48/1  
63/10 6/2 1/3 4/4 4/7 6/8 2/11  8/13  6/16  6/17  90/1  

P.d. 69/55 40/1  16  5/14  9/12  6/10 7/8 6/6 4/4 2/3 7/2 كلن شاهد  
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   يحجمنتايج رويش 
  رويش متوسط حجمي  ،در پايان سال هشتم

  گرفت  قرار ها مورد تجزيه و تحليل آماري كلن
  

  .ارائه شده است 4 نتايج آن در جدول كه

  هاي طبيعي صنوبر گهرويش متوسط حجمي دورواريانس تجزيه  -4جدول 
 داري معني Fآماره   ن مربعاتميانگي  مجموع مربعات درجه آزادي  منابع تغييرات

  0004/0 **  16/12  32/363  64/726  2  بلوك
  051/0 *  08/2  09/62  95/620  10  كلن
     51/597 20  خطا

        10/1945  32  مجموع
  %1دار در سطح  معني**: ، %5دار در سطح  معني*:   

  
ها  بلوك ،گردد مشاهده مي 4ر جدول كه د همان طوري

 نيزها  كلن ميانو داشته % 1سطح داري در  اختالف معني 
  .وجود دارد% 5داري در سطح  اختالف معني

به ها  بين هر يك از كلن رويش متوسط حجمي تفاوت
 با P.d. 63/10كلن شماره كه  دهد نشان مي LSDروش 

داشته و  را حجميمتوسط بيشترين رويش مترمكعب  24
مترمكعب در  2/19 با توليد P.d. 63/7 بعد از آن كلن

كلن  و P.d. 69/55كلن شاهد  .هكتار و در سال قرار دارد

 .P.d كلن ديگر در گروه دوم و چهار P.d. 63/8دورگ 

63/4 ،P.d. 63/5 ،P.d. 63/3 ،P.d. 63/1  وP.d. 63/9  كه
از نظر آماري و مشابهي دارند  شرايط رويشي نسبتاً

نها وجود ندارد در گروه سوم داري بين آ اختالف معني
 كمترين P.d. 63/6و  P.d. 63/2دو كلن  .اند فتهگرقرار 

در و و در گروه چهارم  داشتهرا حجمي متوسط رويش 
  ).5جدول (اند  واقع شدهآخر جدول 

  
  LSDروش  هب حجمي ارقام بررسي شده متوسط رويشبندي  گروه  -5جدول 

  طبيعي گههاي دوركلن  مكعبو در سال به مترميانگين توليد در هكتار  ها دامنه تفاوت
A 96/23 63/10  

AB 2/19 63/7  
ABC 39/17 P.d. 69/55  
ABC 23/17 63/8  
BC 4/14 63/9  
BC 58/13 63/1  
BC 45/13 63/3  
BC 08/11 63/5  
BC 02/11 63/4  
C 45/9 63/2  
C 17/9 63/6  
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  حث ب
متوسط رويش قطري ساليانه  2 با توجه به جدول

 P.d. 63/10، P.d. 63/9، P.d. 63/8 ،P.d. 63/7هاي  كلن
 2بيش از  P.d. 69/55و كلن شاهد  P.d. 63/1و 

. است بوده متر سانتي 2ها كمتر از  و ساير كلن متر سانتي
در پايان سال هشتم با ميانگين  P.d. 63/10كلن شماره 

 6/17اهد كه با كلن ش در مقايسه متر سانتي 6/20قطري 
از نظر ميانگين قطري  متر سانتي 3مقدار  ، بهبوده متر سانتي

  .اختالف رويش دارد
رويش قطري  ،از كاشت پسدر دو سال اوليه  معموالً

در واقع بيشتر و ند است ي صنوبر بسيار كُها نهالساليانه 
ها و استقرار نهال در عرصه  انرژي گياه صرف توسعه ريشه

با انجام عمليات در سالهاي بعد رويش قطري . گردد مي
 طوري كه به ،يابد منظم افزايش مي يها داشت و آبياري

ها  براي بيشتر كلنساالنه جهشي در متوسط رويش قطري 
بين سالهاي ششم و هفتم با نامنظم شدن . شود مشاهده مي

داليل مختلف متوسط رويش قطري ارقام كاهش  هب ،آبياري
افزايش  ،در سال هشتم با برطرف كردن موانع بعديافته و 

 اصوالً. ه استويش حاصل شدخوبي در ر قطري نسبتاً
ب و ويژه در مصرف آ پرنياز به ارقامز اخارجي  صنوبرهاي

ترين با ايجاد كم طوري كه ، بهامالح و اكسيژن هستند
با در همان سال  و شدهدچار تنش  ،در آبيارينظمي  بي

د نده نشان مي واكنشزرد شدن برگها و خزان زودهنگام 
  .بر خواهد داشتر ويش قطري و ارتفاعي را دكاهش ر كه

 تحقيقياني متوسط ميانگين رشد ارتفاعي در سال پا
و كلن  P.d. 63/7و  P.d. 63/10هاي  كلن كه دهد نشان مي
و ساير  داشته متر رشد ارتفاعي 5/17تا  6/16ين شاهد ب

متر برخوردار  15 تا 6/11از ارتفاعي بين نيز ها  كلن
 تقريباًرتفاعي در سالهاي بعد رشد ا ها اين كلن. اند بوده

اين روند  1386و  1385ولي در سالهاي  ،داشته مشابهي
بيشتر ارقام در ساليانه رويش قطري  عكس هب ،ند شدهكُ

در مجموع ارزيابي . همين سالها افزايش داشته است
در  تحقيقها در مدت  هاي رشد ارتفاعي دورگه ميانگين

وده و نب قياسايستگاه تحقيقات كرمانشاه قابل  مقايسه با
 .P.eهاي دورگ  كه كلن طوري هب .باشد كمتر از آن مي

 36و  39ترتيب توليدي برابر  به P.e. I-214و  488
نوري و ( اند هكتار و در سال داشته مكعب درمتر

ارقام توليد شايد صحيح نباشد كه البته . )1385همكاران، 
در شرايط خاكي  هاي طبيعي جديد با ارقام دورگ يادشده

 تا بنابراين الزم است ،شودكرج مقايسه يستگاه متوسط ا
هاي جديد با ارقام  مقايسه توليد در هكتار دورگه

ر كرج ارائه نتيجه آنها د هاي قديمي خارجي كه قبالً دورگ
  .شود انجام شده

ارقام خارجي و به  با توجه به نتايج طرح سازگاري
 كلن 7ساله از بين  يج دهاستناد آزمونهاي تحقيقاتي نتا

توليد كه  P.x.e. vernirubensisكلن دورگ  جز به دورگ
بين رويش متوسطي ها  ساير كلن ،بوده مترمكعب 4/27آن 

اند  سال داشته در هكتار و درمترمكعب  5/22تا  5/20
 دورگكلن  10از بين  ).1383 ،رحمتيمدير و  قاسمي(

آزمايش كلن شماره  ،طبيعي جديد در پايان سال هشتم
P.d. 63/10 در سال  در هكتار و مترمكعب 24ا حدود ب

نسبت به را  )توليد(متوسط حجمي بيشترين رويش 
و با  داشته )مترمكعب كمتر 5/3حدود (هاي قديمي دورگ

) بيشترتوليد مترمكعب  P.e. 214 )5/2كلن دورگه قديمي 
  .باشد قابل مقايسه مي
دو سال كمتر نتايج حاصل از اين  كه داشتبايد توجه 

هنوز  عبارت ديگر بهقديمي بوده است،  تحقيق از نتايج
از . اردفرصت افزايش توليد براي ارقام جديد وجود د

هاي رشد قطري در سال هشتم  گيري طرف ديگر اندازه
ه با عمليات داشت دهد ك نسبت به سالهاي قبل نشان مي

 ان در چند سال آخرتو ميآبياري تناوب  ويژه به ،خوب
از اين  كه ه در نظر باشدچنانچ. ردك توليد يبيشترچوب 
زراعت چوب در شرايط  ها در سطح وسيعتر براي دورگه

بايستي تركيبي از  ،آب و هوايي كرج استفاده شود
 .قرار گيرندشت اك مورد همزماني قديمي و جديد ها كلن
و  P.x.e. I-214، P.x.e. vernirubensis :ها شامل كلناين 
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P.x.e. costanzo هاي جديد  و كلنP.d. 69/55 × P.e. 

 پاياندر . دناشب مي P.d. 69/55 × P.e.? 63/7و  6310
با ارقام خارجي  صنوبركاريدر كه د شو يادآوري مي

ي با يك كلن تكش از تكبايستي  ،زراعت چوبمنظور  به
از  و ترجيحاً رمحصول خودداري شوديلي پحتي خ
  .دشوده استفابرتر و سازگار ارقام  اي از مجموعه

  
  ع مورد استفاده مناب

شناخت، كاشـت،  ( هاي كشت صنوبر محيط .1386، .م، اماني -
 ،راه سـبحان  :ناشر .)ترجمه( )برداشت و مصارفداشت، 

  .صفحه 280
گـزارش  . 1375 ،.بحـري، ي  گرجـي  و .، فضـيابري  ضيايي -

كلـن صـنوبر    10اي  نهايي طرح تحقيقاتي آزمايش فاصله
حقيقـات خوشـاميان   امريكايي در ايستگاه ت ‐دورگه اروپا

مؤسسـه تحقيقـات جنگلهـا و     .)نوشهر -غرب مازندران(
  .صفحه 31 .مراتع

آزمـايش سـازگاري و   . 1383، .رحمتي، عمدير و  .قاسمي، ر -
تـاج  (هاي مختلف صـنوبر   بررسي ميزان توليد چوب كلن

، مراتـع  سسه تحقيقـات جنگلهـا و  مؤ. در منطقه كرج) باز
 .221‐250): 2( 12 تحقيقات جنگل و صنوبر ايران،

بررسي سازگاري ميزان توليد ارقام مختلف . 1367، .ني، مآقر -
. ارود گـيالن شـف سهامي جنگـل  صنوبر در اراضي شركت 

 51، 10شماره  ،فصلنامه جنگلانتشارات شركت شفارود، 
 .صفحه

 .گزارش نهايي طرحهاي تحقيقاتي صنوبر. 1364، .لطفيان، ح -
مؤسسه تحقيقات  ،نوبرمجموعه مقاالت سمينار اهميت ص

  .50-117: 45نشريه شماره ، مراتع جنگلها و
انتشـارات   .هاي آزمايشي صـنوبر  خزانه. 1348 ،.ا ،ميردامادي -

  .صفحه 140، سازمان جنگلها و مراتع
بررســي . 1385 ،.همتــي، ا و .رحمتــي، عمــدير  ،.نــوري، ف -

كلــن صـنوبر تــاج بــاز در ايســتگاه   18سـازگاري نهــائي  
 .منظور معرفـي بهتـرين آنهـا    بهآباد غرب  اسالم مهرگان و

  .179-192): 3( 14 ،تحقيقات جنگل و صنوبر ايران
ــي - ــدير و  .ا ،همت ــيم ــي  . 1381 ،.ع ،رحمت ــزارش بررس گ

سازگاري و ميزان توليد چوب ارقـام مختلـف صـنوبر در    
تحقيقـات   .)كرمانشـاه (اراضي شركت صنايع كاغذ غرب 

  .59-86 :8 ،جنگل و صنوبر ايران
آزمـايش سـازگاري   . 1386، .ع رحمتي،مدير و . ب يوسفي، -

تـرين آنهـا بـه     باز صنوبر جهت معرفـي مناسـب   ارقام تاج
تحقيقـات جنگـل و   ). مرحله اول(ش اجرا در سنندج بخ

  .253-267): 3(15صنوبر ايران، 
- Korhan, T., 2000. Sustainable development of poplar 

genetic sources in Turkey. 21st session of the 
international poplar commission, 181 p. 

- Markovic, J. and Herpka, I., 1986. Poplars and 
Willows in Yugoslavia. Poplar research institute, 
Novi Sad Yugoslavia, 295 p. 
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Abstract 
 
The research project consisted of two phases. At first phase, the required seedlings were propagated from 
seeds produced naturally on clonal material stock of P.deltoides 69.55, which is a fast growing clone for 
Guilan and Mazandaran provinces of Iran. Among the propagated seedlings, 254 individuals were 
selected and planted at a research nursery. After three years study and evaluation program, 10 samples 
from the nursery were selected for further trials and 10 numbers were allocated for the samples (P.d. 
63.1-P.d. 63.10). Height and diameter growth and resistance to pests characteristics were used to select 
the samples. At the second phase, final investigation and selection of more productive clones in 
comparison to the material stock, was made at experimental Stations of Alborz (Karadj city), Guilan, 
Kermanshah, Chaharmahal va Bakhtiary and Kurdistan provinces. In 1998 cuttings were made as more as 
possible from clones of 63.1 to 63.10 and then planted at Karadj nursery. At the end of 1999, 75 rooted 
cuttings were selected from each clone (similar height) and planted under the statistical design of 
randomized complete blocks, with three replications, 4m×4m spacing. Besides, cuttings of P.deltides 
69.55 were planted as control treatment. The annual measurements consisted of determination of 
sexuality, height and diameter growth, annual increment and climate records. The statistical analysis was 
made, using SAS software. Results showed that among the 10 clones, four clones were male, five clones 
were female, one clone did not produce flower yet. P.deltoides 63.10 was the most productive clone (23.9 
m3/ha/y) whereas the control clone (P.deltoides 69.55) produced about 17.4 m³/ha/y wood.  
 
Key words: Poplar, half-sib hybrid, wood production, phenology, Karadj. 


