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  جامع زراعت چوب ۀتولید نهال از ارقام هیبرید طبیعی صنوبر و استفاده از آنها در برنام
  
  
  2احسان کهنه و 1*ابراهیم لشکربلوکی
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  24/12/94تاریخ پذیرش:       09/06/94تاریخ دریافت: 
  

  چکیده

 رشد تندهاي توجه به گونه ســبب ها،جنگل چوب تولیدنیاز فراوان به چوب و محدودیت در بازده 
ر و دورگه شدن دارند که د آمیزشبودن، قابلیت  دوپایهدلیل  به است. درختان جنس صنوبر شــده صــنوبر
د. از انچوب آنها از والدین خودش بیشــتر اســت که بنام پدیده هتروزیس شــناخته شده تولید موارداغلب 

ترین خصــوصــیات این هیبریدها علاوه بر رشد سریع و تنه صاف و سیلندریک، برخورداري از نرمش مهم
ه دورگمنظور انتخاب ارقام رو بهباشند. از ایناکولوژیک و مقاومت چشــمگیر در مقابل آفات و امراض می

صــنوبر که در حاشیه رودخانه  ســالهیکهاي هاي قوي و نخبه نهالبرتر صــنوبر، چهار ســال پیاپی از پایه
 و داراي رشد طولی و قطري بیشتري نسبت به دیگران بودند قلمه تهیه شد. روییده اشرفیهآستانهسفیدرود 

ایه از پایه مادري پ بذور رسیده همچنین کاشته شدند. همین منظور آماده شده بود، نهالستانی که به در آنها
P.d.69/55 عرصه کاشته شدند.  درشــاســی گلخانه منتقل و ســپس  به پس از رویاندن، و شــدآوري جمع

ها با استفاده از تجزیه واریانس براي متغیرها و مقایسه میانگین متغیرها به روش آزمون تجزیه و تحلیل داده
LSD افزار با اســتفاده از نرمSAS  منشــأپایه هیبرید طبیعی با دو  13انجام شــد. نتایج این پژوهش معرفی 
آوري و کاشــته بذوري که از پایه دلتوئیدس جمع() و بذر ســفیدرودتهیه شــده از حاشــیه رودخانه (قلمه 

هاي برتر داراي شاخصه P.d.69/55هاي منتخب در مقایســه با رشــد پایه شــاهد . پایهاســت بودهشــدند) 
 ,P.x.87.1.S, P.x.89.3.C, P.x.88.4.Cهاي هیبرید داراي رشد قطري برتر: تخاب شــدند. پایهاند، انبوده

P.x.88.5.C  و رشد ارتفاعی برتر نیزP.x.88.1.S, P.x.89.3.C اند.بوده  

*.هیبرید طبیعی صنوبر، انتخاب، زراعت چوب، هاي کلیدي:واژه
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  مقدمه
و ضــرورت حفظ آن، مسئولیت  ســتیزطیمحاهمیت 

ــت ختهیبرانگجامعه جهانی را  ــتاب در تخریب اس . ش
ها، علت این هاي پایداري آن یعنی جنگلبرخی شالوده

ها تنها حاوي ذخایر و سرمایه نابســامانی است. جنگل
ـــري  ژنتیک و منبع تحولات علمی در آینده جامعه بش
ـــتنــد بلکــه عــامــل مهمی براي نظم و تعــادل  نیس

 مبانی طبیعی اقتصـــاد یقیبه طربوده و  ســـتیزطیمح
). روند Matin, 1991( دهندانســان را هم تشــکیل می

ــتاب دخالت ــانی در تمام نقاط کره زمین پرش هاي انس
ـــدنموجــب  و در معرض خطر انقراض قرار  نــادر ش

هاي گیاهی و جانوري شده و گرفتن بســیاري از گونه
هاي موسیستاک جانبههمهدر نتیجه به دگرگونی وسیع و 

). انســان با Barzehkar, 2005( اســت طبیعی انجامیده
ـــماریبنیاز  که دارد کاربري با اهداف چندگانه را  يش

 .است دهیبخشــبراي هریک از مواهب طبیعی اولویت 
ترین عوامل از مهم ژهیوبه و درختان طور عامبهگیاهان 

ــتند کهبا کاربري چندگانه  ــماریبنیازهاي  هس ا ر يش
سازي اقالیم حیاتی، جلوگیري سازند. متعادلمرتفع می

ــو تثباز فرســــایش خــاك  ــاک آن، تی هوا،  یزگیپ
ـــفرهذخیره هــاي زیرزمینی ســــازي منــابع آبی در س

)Yakhkashi, 1977 ـــاي ) طراحی منــاظر و ایجاد فض
ــبز ( ــماریب) از فواید Jalili and Jamzad, 2006س  ش

ـــت درختان و بهره حمایت و حفاظت از مندي از کاش
آنها هستند. درختان خانواده بیدیان یعنی دو جنس بید 

در  طور وسیعباشند که بهو صنوبر از گیاهان چوبی می
ـــته می ـــوند (منــاطق مختلف جهان کاش  Hao andش

McCracken, 2005 اهداف کشت و پرورش صنوبرها .(
ا ها ربرداري از جنگلتولید چوب اســت که فشار بهره

زیرا مقدار تولید در هکتار آن حتی به ؛ دهدکــاهش می
ــار میتن 15مــتــرمــکــعــب ( 45  رســــد) در هکت

)Christersson, 2010( ـــت . اهــداف چنــدگــانه کاش

هاي تولیدي طور گســـترده در قالب طرحصـــنوبرها به
با دیگر محصولات زراعی متداول شده و  یزراع شــهیب

، بر آن). علاوه Isebrands, 2007( رو به افزایش اســت
ـــتی کــه نتیجــه احتراق بــا افزایش آلودگی هــاي زیس

پاك  هاي، تفکر تولید سوختاست یلیفسهاي سوخت
(ســوخت زیستی) با گیاهان و چوب صنوبر که آمیخته 

اســت بخشــی از اهداف چندگانه  کاغذ دیتولبا فرآیند 
). Ragauskas et al., 2006( است يصنوبر کارتوسعه 

تولید چوب و منابع عظیم ارزش اقتصادي صنوبرها در 
ـــلولزي قــابل توجه بوده و علاوه بر این،  مواد لیگنوس

 Broeckxدرختان صــنوبر براي تهیه سوخت زیستی (

et al., 2012 ــن ــی ــن ــچ ــم ــ) ه ــگ ــااهی ــال ــیپ  ی
)phytoremediation( ــاي زدودن آلــودگی يو بــرا ه

 Pilipovicشوند (هاي فراوانی میخاکی و آبی استفاده

et al.2006 چوب صــنوبر ماده اولیه بســیار مناســبی .(
 اغذرکیخمبراي تولیــدات مختلف چوبی مــاننــد تولید 

)Francis et al., 2006 (قیعا بریفتخته  و تولید فیبر 
). Balatinecz and Kretschmann, 2001اســـــت (

ه انگیزي راجع بشگفت به طرزصــنوبرهاي هیبرید که 
رشــدي هســتند که  درختان تند شــده اســتآنها تبلیغ 

نیاز ســریع ایجاد مناظر، تولید چوب براي  پاســخگوي
 شند.باصنایع و تولید سریع خمیر براي کاغذسازي می

در  1912هیبریداســـیون صـــنوبر در ســـال  نینخســت
ترین شایع ).Rousseau, 2011( انگلستان انجام گرفت

ـــنوبر که ارقام زیادي از آنها در اختیار  هیبریــدهاي ص
 Populus x euramericanaاورآمریکن ( يهاهیاست پا

(Dode) Guinier( ـــند که از تلقیح بینمی  ايگونهباش
Populus deltoides Marsh.  وPopulus nigra اصل ح

ــده ــنوبر ه). Mirdamadi, 1964( اندش  والکر دیبریص
)Walker ـــنوبر دو گونه) که هیبریدي دیگري بین  ص

ـــت  ـــورفوق اس طور کــانادا به وجود آمد و به در کش
 ,.Amiche et al( شودکشور کاشته می در آنگســترده 
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ــا ). همچنین، می2010 ــــتتوان ب ژنتیکی  يکــاردس
یی هااي، پایهصنوبرها در شرایط خاص اقلیمی و منطقه

ـــرایط  ـــد و نمو کنند  موردنظرایجاد کرد تا در ش رش
)Chen and Peng, 2010 .(ا هیبرید ب يدر صـــنوبرها

 ه دستباصلاح چگالی آنها، بیشترین مقدار تولید فیبر 
بنابراین هدف اصـــلی ؛ )Zhang et al., 2003( آیدمی

ه است ک يبازارپسندهاي اصــلاح صنوبرها، ازدیاد پایه
 ,Tunctaner( رندیقرار گ صــنوبر کارانمورد اســتقبال 

ـــل از برنــامه ).1990 ـــلاح نژاد نتــایج حــاص هاي اص
ارزشـــمندي اســـت که هریک با  هايهیپا صـــنوبرها،

ـــند. بهاهــداف خــاص تولیــدي همراه می طورکلی باش
هاي موجود در گیري بین گونه رگ رگه شدن و دودو

صورت درون بخشی و یا هاي مختلف صــنوبر بهبخش
ر ها از نظپذیر است، ولی اغلب گونهبین بخشی امکان

ــان می يریپذ زشیآم د دهنتوان متفاوتی را از خود نش
). درختان Ziaei Zibari, 1994( قابل بررســی است که

ـــنوبر از زمان ـــیار دور با اهداف گوناگون ص هاي بس
ــادي و ملاحظات به ــتیزویژه اقتص ــت  یطیمحس کش

ــت گونهمی ــعه زراعت چوب با کش ــوند. توس هاي ش
 ودشالمللی صنوبر هدایت میبین گروهصنوبر از طرف 

)Ball et al., 2005 ،ــیون ). از طریق عملیات هیبریداس
 طور طبیعی و یا مصنوعیخواه به يشماریب يهادورگه

موارد نســـبت به  برخیصـــنوبر ایجادشـــده که در  از
باشــند تري نیز برخوردار میوالدین از خواص مرغوب

)Lotfian et al., 1985( ــرایط ــتان گیلان داراي ش . اس
وبر صناقلیمی و خاکی مطلوبی براي کشــت و توســعه 

، تحقیقاتی هايتلاشدر پرتو  کــهيطوربــهبوده  يکــار
اند. یافته ايجایگاه ویژه آن در این استان تند رشدارقام 

ـــته ارقام  ـــددر چندین دهه گذش و زودبازده  تند رش
گیلان کشت شدند. از  و درصــنوبر وارد کشــور شــده 

 P.dو  Populud deltoides 77/51 هايمیان آنها پایه

داراي سازگاري مطلوب و توان تولید چوب  و 69/55

ی هاي مذکور که یکباشند. توسعه کشت پایهبالایی می
و دیگري پــایــه ماده ) P.d. 77/51( از آنهــا پــایــه نر

)P.d.69/55از  ياگونهنیبطور طبیعی تلقیح ) است، به
ـــانبــهآنهــا،  افتد. وجود خاك و فراوانی اتفاق می یآس

موجــب تجــدید حیات  آبرفتی غنی و رطوبــت کــافی
 شودمشاهده می هرسالهرو، طبیعی صنوبرها شد. ازاین

 دروصنوبر در حاشیه رودخانه سفید شماریبهاي نهال
 د.هستن یمناســب اریبســرویند که داراي طول و قطر می

آوري و انجــام عملیــات جمع هــدف از این پژوهش
که در شــرایط طبیعی منطقه  صــنویرانتخاب ارقام برتر 

ـــد  ـــرایط خــاکی و اکولوژي منطقــه رش کرده و بــا ش
 .ودبهاي پایه شاهد مقایسه با نهال و اندسازگاري یافته

  هامواد و روش
  مواد

خارجی و توسعه آن در  شدهاصــلاحورود صــنوبرهاي 
به اي و در حواشـــی رودخانه ســـفیدرود مناطق جلگه

هاي آبرفتی حاصلخیز و رطوبت کافی وجود خاك لیدل
 شدهفراهمشــرایط تجدید حیات طبیعی براي صنوبرها 

ــتقرار بر ــیه خاك روي و بذور آن پس از اس هاي حاش
رویند و سالانه تعداد ســفید ســبز شــده و می رودخانه

شوند. این تحقیق از آنها تبدیل به نهال می يشــماریب
قطر را که داراي  ، برترین آنهادهییروهاي از میــان نهال

ر، بدون کمت ییشاخه زاراست،  تنه ، طول بلندتر،شتریب
اند، انتخاب و از آنها قلمه تهیه شد. زدگی بودهآثار آفت

ــایــه ــایــه مــادري پ بــذور  P.d. 69.55 همچنین از پ
 آوري و کاشته شدند.جمع

 مشخصات جغرافیایی محل اجراي طرح

ــاء در کیلومتر  ــت نش ــتگاه تحقیقات زراعی لش  3ایس
ناحیه شمالی شهرستان لشت نشاء در روستاي فخرآباد 

ــی این نواحی داراي اقلیم قرار دارد ــناس . از نظر هواش
نیمه مرطوب و معتدل است. حداقل رطوبت نسبی در 
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درصــد و متوســط حداکثر آن  75تا  70این ناحیه بین 
ـــد  90تــا  87بین  معمولــاً ـــت ریمتغدرص دیگر . اس

  مشخصات جغرافیایی منطقه به شرح زیر است:
  متر، -9: ارتفاع از سطح دریا -
  37° 23´ 4/4˝: عرض جغرافیایی -
  49° 52´ 4/45˝: طول جغرافیایی -
  مترمیلی 1469: مقدار بارندگی سالیانه -
 گراددرجه سانتی 27نگین درجه حرارت سالیانه: میا -

  گراددرجه سانتی -10: مطلقحداقل درجه حرارت  -
  گراددرجه سانتی 39: حداکثر درجه حرارت مطلق -

  شناسیمشخصات خاك
است. عمق خاك عمیق تا بافت خاك سبک تا متوسط 

اي ریز اســت. عمیق و ســاختمان خاك دانه به نســبت
مشاهده  1جدول مشــخصــات خاك محل آزمایش در 

  شود.می

 
 خاك نهالستان ییایمیش وفیزیکی  مشخصات -1جدول 

Table 1. The nursery soil physical and chemical properties 

 نیتروژن
N (%) 

 فسفر
P (mg/kg) 

 پتاسیم
K (mg/kg) 

 شن
Sand (%) 

 سیلت
Silt (%) 

 رس
Clay (%) 

 کربن آلی
O.C (%) 

 اسیدیته
pH 

 هدایت الکتریکی
EC (dS/m) 

0.15 9.8 167.4 27.8 43.6 28.6 2.42 7.21 0.18 

  
  روش تحقیق

  :تاس گرفتههاي هیبرید به دو صورت انجام تهیه نهال
ـــیه از نهالتهیــه قلمــه  -1 هاي هیبرید (خودرو) حاش

  سفیدرود
ر آماده بودن بست لیدل بهسفیدرود  رودخانهدر حاشیه  

ـــنوبر  ـــرایط روئیــدن بــذور ص ـــالههمهو ش تعداد  س
روید که از میان آنها برخی نهال صنوبر می يشــماریب

داراي رشد قطري و ارتفاعی بیشتري نسبت به دیگران 
اي هســـتند که هاي نخبهپایه اصـــطلاحبهباشــند و می

ــته برتري متمایزي نســبت به دیگران از خود  اندتوانس
ــان دهند که از میان آنها  ــالهنش هاي تعدادي نهال هرس

که برترین بوده و شــرایط زیر را دارا هستند  ســالهکی
انتخاب و نســـبت به تکثیر آنها به روش کشـــت قلمه 

  اقدام شد:
  .برتر داشتند رشد قطري -1
  د.ارتفاعی برتر داشتنرشد  -2
  بودند. یدوشاخگها فاقد نهال -3

  .پاجوش نداشتند و جوشریشه  منشأ -4
اشی از حمله آفات و یا امراض هاي نآســیب بدون -5

  ند.بود
ري مانند خمش و پیچش هرگونه معایب ظاه بدون -6

  ند.در ساقه بود
ها قلمه تهیه و به بــا رعــایــت موارد فوق از نهــال

هاي تهیه شده در داده شــد. قلمههریک کد مشــخص 
ـــتگاه تحقیقات زراعی فخرآباد پس از  هــايزمین ایس

ســازي کاشــته شــدند. در پایان عملیات شــخم و آماده
(با  شــده ربُ کفها هرســال و به هنگام نهالکاري، نهال

) و براي انتقال به يریگ قلمــههــدف تکثیر آنهــا براي 
عمل با هدف تولید  نیا خزانه ســال بعد آماده شــدند.

 هاییمقایسه آن با نهال و) هاي نامزدنهال( ادتریزنهال 
شــدند انجام  آوريجمع درودیســفاز کنار رودخانه  که

شــد. در طول زمان اجراي طرح، عملیات داشت مانند 
طور عرصــه از گیاهان مزاحم به حذفعلف تراشــی و 

سالیانه انجام شد. در پایان هر فصل رویش، متغیرهاي 
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ـــ قطر ها متر) و ارتفاع نهال 30/1 ارتفــاع( نــهیبرابرس
شــود براي اطمینان از می يادآوری گیري شــدند.اندازه

ها، آنها را با ضمایم ریشه جوش و پاجوش نبودن نهال
ــه ــتن ریش ــورت داش اي از خاك بیرون آورده و در ص

عنوان نهال مستقل هاي فرعی بهریشــهریشــه اصــلی و 
  شناخته شده و هیبرید هستند.

ـــده از پایه مادري صـــنوبر -2  کاشـــت بذور تهیه ش
)Populus deltoids 69/55(  

اند هاي حامل بذر صنوبر که رسیدهدر این روش شاخه
و بذور آن شروع به پراکنش کردند از شاخه قطع و در 

) و 1 قرارگرفته (شکلظرف محتوي آب در آزمایشگاه 
که حاوي  شید يپتربذور آن چیده شده و در ظروف 

 کهیهنگامآب بوده قرار داده شـــدند. آنها  یکم مقدار
شــدند در بســتر خاك در  دوبرگه و ســبز کامل طوربه

  ).3 (شکل گلخانه نشاء و کاشته شدند

 

                            
           شید يپتربذور سبز شده در  -2 شکل                             صنوبر کپسولشاخه حامل  -1 شکل                    

   Figure 2. Poplar seeds germinated in petro dish             Figure 1. A twig containing capsules 
 

  
 کاشت گلخانههاي بذري صنوبر در بستر نهال -3 شکل

Figure 3. Poplar seed-origin seedlings in the greenhouse  
  

ـــدي در گیري عاملآماربرداري و اندازه هاي رش
ر قلمه و بذ منشأها با پایان فصل رویش از تمامی نهال
ها با استفاده از تجزیه انجام شــد. تجزیه و تحلیل داده

ـــه واریــانس براي  ـــی و مقایس متغیرهــاي مورد بررس
ـــتفاده از  LSD میانگین متغیرها به روش آزمون با اس

 شد. انجام SASافزار نرم

  نتایج
هاي منتخب از بین تمامی نهالپس از انتخاب هرســاله 

 است. 2به شرح جدول  آمدهدستبهها نهال

  هارشد قطري نهال -الف
 هاينهال از میانگین رشــد قطري آمدهدســتبهمقادیر 

متر در گروه ســانتی 13/2با مقدار  P.x.87.1.S هیبرید
ــت گروه ــتبندي آزمون دانکن قرار نخس و  گرفته اس

) به همراه ســه هیبرید دیگر با P.d.69/55پایه شــاهد (
در بین  P.x.89.3.C, P.x.88.4.C, P.x.88.5.C هاينام

انــد کــه بــا هریــک از آنها گروه اول و دوم قرارگرفتــه
  داري دارند.معنی اختلاف
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 بذري و قلمه با منشأهاي هیبرید منتخب صنوبر نهال -2جدول 
Table 2. Hybrid poplar seedlings with seed and cutting origin 

  هیبرید صنوبرنهال 
Hybrid poplar seedling  

  ردیف
No.  

  هیبرید صنوبرنهال 
Hybrid poplar seedling  

  ردیف
No.  

  * هیبرید صنوبرنهال 

Hybrid poplar seedling  
  ردیف
No.  

P.x88.3.S 11  P.x.89.5.C 6  P.x.88.1.C 1  

P.x.90.1.S 12  P.x.90.6.C 7  P.x.88.4.C 2  

P.x.90.3.S  13  P.x.87.1.S 8  P.x.88. 5.C 3  

    P.x.87.5.S 9  P.d.69/55 4  

    P.x.88.1.S 10  P.x.89.3.C 5  

قلمه و یا بذري بودن و  منشأ ۀبه ترتیب نشان Sو  Cسال،  ۀنشان، اعداد دو رقمی هیبرید ۀنشان x ،جنس صــنوبر ۀنشــان P يگذارنامدر  *
 در سال مربوطه است. انتخابردیف کاشت در خزانه  ۀنشان رقمییکاعدا 

* P, X, Two-digit number, C and S are indication of Populous genus, Hybrid, Year, Cutting and Seedling origin 
and one-digit numbers are indication of raw plantation, respectively. 
 

  هارشد قطري نهال -الف
 هاينهال از میانگین رشــد قطري آمدهدســتبهمقادیر 

ــانتی 13/2با مقدار  P.x.87.1.S هیبرید متر در گروه س
ــت گروه ــتبندي آزمون دانکن قرار نخس و  گرفته اس

) به همراه ســه هیبرید دیگر با P.d.69/55پایه شــاهد (
در بین  P.x.89.3.C, P.x.88.4.C, P.x.88.5.C هاينام

انــد کــه بــا هریــک از آنها گروه اول و دوم قرارگرفتــه
  داري دارند.اختلاف معنی

  
 هاي هیبرید طبیعی صنوبرآنالیز واریانس میانگین قطر نهال -3جدول 

Table 3. ANOVA results of mean diameter of poplar natural hybrid seedlings 
F 

 میانگین مربعات
MS 

 مجموع مربعات
SS 

 درجه آزادي
df 

 بع تغییراتمن
S.O.V 

**18.5 2.93 35.27 12 
 تیمار

Treatment 

 0.158 59.9 378 
 خطا

Error 

  95.16 390 
 کل

Total 
** α = 0.01 داري یک درصد است.** سطح معنی  

  
ـــاس ـــد قطري نهال بر اس ها تجزیه واریانس رش

) 4جدول بندي آنها با آزمون دانکن () گروه3جــدول (
ها وجود درصد بین نهال 1سطح داري در اختلاف معنی

دهد آزمون دانکن نشان می کهچنانآن). 4شــکل دارد (

) با بیشترین رشد قطري در گروه P.x.87.1.S( 8تیمار 
ه تیمار شاهد نیز ب کهيطوربه گرفته استنخست قرار 

هاي هیبرید گروه اول بین نهال در دیگر یهپاســههمراه 
  و دوم قرار دارد.
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 هاي هیبرید طبیعی صنوبرمقایسه میانگین قطر نهال -4 شکل

Figure 4. Comparison mean diameter of poplar natural hybrid seedlings  
  

  هارشد ارتفاعی نهال –ب 
 هاينهال یرشد ارتفاعاز میانگین  آمدهدســتبهمقادیر 

متر در گروه  5813/3با ارتفاع  P.x.88.1.Sهیبرید پایه 
ــت گروه ــتبندي آزمون دانکن قرار نخس و  گرفته اس

) به همراه نهال هیبرید دیگر با P.d.69/55پایه شــاهد (
ها قرار بین گروه اول و دیگر گروه در P.x.89.3.C نام

درصد  1در سطح  آمدهدستبههاي هیبرید دارند. نهال
  دهند.داري با شاهد نشان میاخلاف معنی

ــاس ــد ارتفاعی نهال بر اس ها تجزیه واریانس رش
جدول آزمون دانکن ( بر اساسبندي ) و گروه5(جدول 

ها درصــد بین نهال 1ســطح داري در ) اختلاف معنی6
ـــان می کــهچنــانآنوجود دارد.  دهد آزمون دانکن نش

) با بیشــترین رشــد ارتفاعی در P.x.88.1.S( 10 ماریت
اهد تیمار ش کهيطوربه. گرفته استگروه نخست قرار 

هاي هیبرید بین نهــال در گریدنیز بــه همراه دو پــایــه 
  .گرفته استگروه اول و دوم قرار 

  مقاومت به آفات و امراض
 اهخوار و بیماريخوار و چوبآثار تخریبی آفات برگ

ــال هاي یک از پایههاي اجراي تحقیق در هیچنیز در س
است. هیبرید دیده نشده

 
 هاي هیبرید طبیعی صنوبرآنالیز واریانس میانگین ارتفاع نهال -5جدول 

Table 5. ANOVA results of mean height of poplar natural hybrid seedlings 
F 

 میانگین مربعات
MS 

 مجموع مربعات
SS 

 آزاديدرجه 
df 

 بع تغییراتمن
S.O.V 

**15.94 2.52 30.27 12 
 تیمار

Treatment 

 0.158 59.90 378 
 خطا

Error 

  95.17 390 
 کل

Total 
 α = 0.01 **                                                                                                       داري یک درصد است.** سطح معنی
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 رشد ارتفاعی نهال هیبرید طبیعی صنوبر مقایسه میانگین -6جدول 
Table 6. Comparison of mean height of poplar natural hybrid seedlings 

 ردیف
No 

 پایه هیبرید صنوبر
Hybrid poplar stands 

 ارتفاع
Height 

1 P.x.88.1S a3.58 
2 P.x.89.3.S ab3.48 
3 P.d.69.55 ab3.44 
4 P.x.90.6.C bc3.34 
5 P.x.89.5.C bc3.33 
6 P.x.87.1.S bc3.33 
7 P.x.90.3.S bc3.31 
8 P.x.87.5.S bc3.29 
9 P.x.88.3.S bc3.27 
10 P.x.90.1.S dc3.13 
11 P.x.88.5.C de3.03 
12 P.x.88.4.C e3.92 
13 P.x.88.1.C f2.52 

  
  بحث
اي هحاصل از بررسی وضعیت رشدي و مشخصهنتایج 

 مدهآدستبه دیبریه يصنوبرهاهاي برتر هریک از نهال
ــابه  ــه آن با نتایج تحقیقات مش در این تحقیق و مقایس

 صنوبر را در رشد تندهاي هیبرید تواند کشت نهالمی
 هايدر عرصه يکار صنوبرشــرایط رویشــی گیلان که 

ــعه چشــمگیري دارد،  که  اهمیت نماید دارايآن توس
هاي رویشــی قطر و ارتفاع به شرح زیر هریک از عامل

  شود:بیان می
 مورد آمدهدستبههاي هیبرید در بین نهالرشد قطري: 

 ،یلانگ هیاشرفآستانهبررســی در شــرایط رویشی منطقه 
 سن در مترسانتی 13/2با قطر  P.X.87.1.S پایه هیبرید

با ) P.d.69/55( شاهد(نهال) نسبت به پایه  یسالگکی
هاي داري دارد. نهالاختلاف معنی مترسانتی 84/1قطر 

 5/1هیبریدي که داراي قطر و ارتفاع به ترتیب کمتر از 
ـــانتی اند، حذف ارتفاع) بوده( متر 5/2 قطر) و( مترس
میانگین رشد قطري  )2003( و همکاران Zhangشدند. 

ــن  21 ــهپایه صــنوبر هیبرید را در س ــالگس  1/55 یس
ــد قطري میلی ــالیانه رش متر گزارش کردند (میانگین س

شود) که برتري رشد قطري متر برآورد میسانتی 83/1
هاي هیبریدي این تحقیق را نسبت به نهال آمدهدستبه

  .دهدآن نشان می

د هاي هیبریوضعیت رشد ارتفاعی پایه: رشــد ارتفاعی
ه ک است دادهصــنوبر و مقایسه آن با گونه شاهد نشان 

ـــطح اختلاف معنی ـــد بین تیمارها  1داري در س درص
ـــه نیز  با  P.x.88.1.Sپــایه وجود دارد. در این مقــایس

متر برتري رشــد ارتفاعی  58/3میانگین رشــد ارتفاعی 
. است هداشتهیبرید  يهاهیپا گریدتري نسبت به نمایان

ـــد ارتفاعی  ـــاهد با رش متر به همراه پایه  44/3پایه ش
گروه در متر  48/3با رشد ارتفاعی  P.x.89.3.C هیبرید

ــد ارتفاعی اند. اول و دوم قرار گرفته  گریدمیانگین رش
ـــت. متر بوده 52/2تا  34/3هیبرید از  يهــاهیــپــا  اس

Davison and Riggs (2005)  بیشــترین رشــد ارتفاعی
ـــنوبرهــاي   متر 79/2تــا  01/2و  13/2 هیبریــد راص
ـــد  کهیدرحــال ،گزارش کردنــد حداقل و حداکثر رش

ــتبهپایه  12ارتفاعی  در این تحقیق به ترتیب  آمدهدس
ه اصل پدید بر بنا. گیري شدندمتر اندازه 48/3تا  71/2

ـــنوبرهاي هیبرید هتروزیس، ـــتبه ص پایۀ از  آمدهدس
ه ها و در نتیجتواند نسبت به پایه مادري نهالمی مادري

تر تر و با پتانسیل تولید چوب بیشدرختان صــنوبر قوي
که پایه رایج منطقه است  P.d.69/55پایه ایجاد نماید. 

ــد  90و بیش از  ــنوبردرص ــنوبرهاي  هايکار ص و ص
کاشــته شــده در منطقه و حتی استان گیلان معطوف به 

این برتري در هیبریدهاي منتج شده از  ،است این پایه
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 توانمینهایی  گیريبنابراین در نتیجه ؛آن نمایان است
اذعــان کرد کــه توجــه بــه تولید هیبریدهاي جدید که 

 تدس به هاي مادري برترســالیانه با کاشــت بذور پایه
هنمون ر یابی به پایه برترتواند ما را در دستآید، میمی

که البته این مهم با استمرار تحقیق در مورد دیگر  نماید
 دست بهنوبر هاي مادري صــهیبریدها که از دیگر پایه
  شود.خواهند آمد، حاصل می
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Abstract 
Large demand of wood and restrictions on the efficiency forest’s wood production caused attention to 
fast growing trees poplars. Poplar genus trees because of dioecious, have insemination ability and 
hybridization that wood production of them are more than their parents that known as heterosis 
phenomena. The most properties of this hybrids are fast grow, smooth and cylindrical trunk for having 
a flexibility ecological and significant resistance against pests and diseases. In order to select superior 
varieties of hybrid poplar, four consecutive years of collection poplar clones that are growing on the 
bank of Sefidroud river have growing strong form that have longitudinal and diametrical growth than 
the others, cuttings were prepared. They planted in the nursery that already had been prepared for this 
purpose. Also, from female clone (P.d.69.55) in ripping seeds were collected and they were regenerated 
and planted in chassis greenhouse and then transferred to fields and planted. Analyze of data were done 
by analysis of variance for variables and variables mean comparison were done in SAS software by LSD 
test. The results of this research identified 13 hybrids clones of poplar with two base cutting (preparation 
of Sefidroud river bank) and seed (the seeds that collected and planted from deltoides clone). Selected 
clones in comparison with control clone (P.d.69/55) that had superior characteristics, were 
distinguished. Hybrid clones with superior diameter growth were: P.x.87.1.S, P.x.89.3.C, P.x.88.4.C, 
P.x.88.5.Cand superior height growth P.x.88.1.S, P.x.89.3.C. 
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