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چکیده
منابع موجود همواره مورد ظرفیتاستفادة حداکثر از در نهایتمنظور افزایش عملکرد در واحد سطح و هبتولید هیبریدهاي گیاهی

و میزان تحمل آنها نیستهاي مختلف در برابر شرایط اقلیمی یکسان باشد. از آنجایی که تحمل گونهتوجه کشورهاي مختلف جهان می
هاي جنس در برخی از گونه،ژنتیکی گیاهان و میزان تأثیر متقابل آنها با محیط بستگی داردتوانمنديبهدر برابر شرایط اقلیمی 

در در این مطالعه که منظوررویشی آن را به میزان قابل توجهی بهبود بخشید. بدینظرفیتتوان هاي اصالحی میصنوبر با انجام برنامه
.Pدورگ، شدري انجام چهارمحال و بختیااستان از بلداجی ایستگاه تحقیقات alba  P. euphratica و دورگ حاصل از تالقی

.Pهایی از گونه همراه پایهبهمعکوس آن nigra وP. albaسازگاريبررسیمنظوربههاي کامل تصادفی در قالب طرح آماري بلوك،
. شدند، کشت متر22اصله نهال در فواصل 300پایه از هر کلن در سه تکرار و با مجموع 75دند. در این تحقیقشکشت 

.Pنتایج نشان داد که تیمار هیبرید .شدها انجام آماربرداري از صفات کمی و کیفی پایه alba  P. euphratica از نظر رویش
در .بسیار مقاوم بودت. این هیبرید در برابر سرماتري را نسبت به سایر تیمارها داشارتفاعی، قطر برابرسینه و ارتفاع تنه وضعیت به

.Pدورگحالیکه  euphratica × P. albaهاي بومی گونه . در بین کلنبودذیر پشدت آسیببهبه سرما کامال حساس وP. alba نیز
.pشرایط رویشی نسبتا خوب و نزدیک به هیبرید  alba  p. euphraticaدرحالیکه گونه بومی ،داشتP. nigra چه از نظر کمی و

.کیفی در وضعیت نامطلوبی قرار داشتچه از نظر

، چهارمحال و بختیاري.دورگسازگاري، کبوده، پده، کلیدي:هايواژه

مقدمه
میلیـون هکتـار   4/12کشور ایران با برخـورداري از  

میلیون هکتار جنگل با تـوان  2/1عرصه جنگلی فقط از 
تولید چوب صنعتی برخوردار است که همین سطح نـاچیز  
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اي در حال نابودي کنندهنیز با روند تخریبی سریع و نگران
ها عمدتاً با هدف رفع رویه از جنگلبرداري بیاست. بهره

سـال گذشـته   30. در طـی  شودمینیازهاي انسان انجام 
کاهش سطح یافته است.کاهشهاي زاگرسنگلسطح ج

براي کشوري که در زمره کشورهاي با پوشش کـم  جنگل
. شـود جنگل قرار گرفته، زنگ خطر جدي محسـوب مـی  

سه با متوسط جهانی بسـیار  تولید چوب در کشور در مقای
. بنابراین باید با صـیانت و حفاظـت جـدي از    پایین است

حیاء آنها، در جهـت  منابع جنگلی موجود، ضمن حفظ و ا
هـاي جنگلـی اقـدامات    کاهش وابستگی مردم به عرصـه 

که در این میان توسـعه درختکـاري بـا    انجام شودجدي 
صنوبر، متناسب با شـرایط اقلیمـی   مانند رشد تنددرختان 

تواند در کاهش وابستگی کشور مناطق مختلف کشور، می
به منـابع سـلولزي و همچنـین ایجـاد اشـتغال و کـاهش       

گـذار  هاي جنگلی تـأثیر نشینان به عرصهتگی جنگلوابس
باشد.

دلیل وجود منابع آبـی  هاستان چهارمحال و بختیاري ب
هـا، از منـاطق   فراوان و اراضی مناسب حاشـیه رودخانـه  

د وشـو توسعه کشـت صـنوبر محسـوب مـی    برايمستعد 
و کشـت آن  بـوده مـورد توجـه کشـاورزان    دلیلهمین به
. گونه استباغی در حال رشد و توسعه عنوان یک گونه هب

عنـوان زراعـت چـوب   بـه Populus albaکبـوده صنوبر 
استان رااین هکتار از اراضی کشاورزي 5000به نزدیک

Talebi(خود اختصاص داده اسـت به et al., . بـا  )2008
و ریـزي موجود در این استان، با برنامـه ظرفیتتوجه به 

تـوان ضـمن   مـی ،مدیریت مناسب در زمینه کشت صنوبر
اسـتفاده  هاي ناچیز و سودآوري مطلوب، بـا  صرف هزینه

نیازهـاي چـوبی   بخش عمـده  زراعی،هاي بهینه از زمین
.کردتأمین کشور را 

افزایش عملکـرد در واحـد   یکی از راهکارهاي عملی 
بـوده کـه در بسـیاري از    تولید هیبریدهاي گیاهی،سطح

بنـابراین  . شـود استفاده میاز این راهکارکشورهاي جهان 
هـاي برتـر صـنوبرهاي    ضرورت ارزیابی و معرفـی پایـه  

منظوربهدورگ تولید شده با شرایط اقلیمی مختلف کشور، 

ق صنوبرکاري در کشور و همچنین تداوم کار اصـالح  نرو
بـا  .شـود رشد احسـاس مـی  تندبر روي این گونه گیاهی 

Kewشروع قرن بیستم اصالح ژنتیکی صـنوبرها در بـاغ   

الت متحـده، در  ادر ای1924انگلستان آغاز شد. در سال 
در 1930در دانمـارك و فرانسـه و در سـال    1926سال 

هاي اصـالحی صـنوبر گسـترش پیـدا کـرد      کانادا فعالیت
)Asadi, Populus)صـنوبر جنس). 2008 L.) دلیـل  بـه

مطالعات ژنتیکی و محیطـی مـورد توجـه    ت باال در یقابل
فراوان قرار گرفته است. سهولت ریزازدیادي این جنس و 

ــر روي فیزیولــوژي، بیوشــیمی  ،مطالعــات وســیعی کــه ب
، باعث شده که انجام شدهاگرونومی و ژنتیک آن در جهان 

عنوان یک مـدل بسـیار عـالی    بهراجنس دانشمندان این 
,Tuskan)ار دهنـد  براي درختان جنگلی مورد توجه قر

هاي جنس صنوبر از نظر ژنتیکی متنوع بوده . گونه(2002
اي در حـال  هـاي بـین گونـه   و این تنـوع توسـط دورگ  

,Asadiافزایش هسـتند (  ). گرچـه تـاکنون بیشـتر    2008
لوسـه بخشگیري صنوبرها معطوف به هاي دورگفعالیت

(Leuce)رسـد کـه امـروزه    نظـر مـی  بـه اسـت امـا  بوده
و Aigeirosهــاي بخــشبــر روي يهــاي بیشــترتــالش

Tacamahaca  متمرکز شده اسـت(Pryor & Willing,

افشانی اي به گردهونهگ. موفقیت تالقی بین و درون(1983
ــرل  ــق و کنت ــه   دقی ــواردي ک ــتگی دارد و در م ــده بس ش

ویژه ناسازگاري بعـد از  بهناسازگاري وجود داشته باشد،
توان با اعمال تکنیـک  میهاي لقاح یافته،تشکیل تخمک

آن غلبـه کـرد.   صـورت آزمایشـگاهی بـر   بهنجات جنین
ــاموفق    ــی ن ــراي تالق ــی ب ــین تکنیک P.nigraچن ×

P.deltoides از طریق کشت جنین پس از تشکیل کپسول
Michel)پذیر استامکان et al., نیز با در ایران.(1989

هـاي  اي نجات رویان، جنیناستفاده از روش درون شیشه
P.albaحاصل از تالقی  × P.euphratica   مـورد کشـت

هـا بـین   قرار گرفتند. در این روش تولید گیاهچه از جنین
,.Jafari Mofidabadi et alبـود ( درصـد 90تـا  75

1998.(
کـه  کردنـد  بیان HanوWeisgerber،2001در سال 
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ظرفیـت دلیل بهصنوبرجنس هاي گونهگونه پده در میان 
دالیل اکولـوژیکی اهمیـت قابـل    بهرویش کمی و کیفی و

هاي کشـت و اصـالح خواهنـد    برنامهمنظوربهتوجهی را 
ــت  Weisgerber)یاف & Han, ــاي .(2001 پارامتره

پایداري و تأثیر منطقـه و کلـن بـر روي قطـر و ارتفـاع      
کلـن  24ساله در چهار نوع عرصه شامل 4تا 3درختان 

فنالند مورد مطالعه قرار گرفـت.  هیبرید صنوبر در جنوب 
ينتایج این تحقیق تفاوت در میزان رویش ارتفاعی و قطر

البتـه  هـاي کشـاورزي و جنگلـی را نشـان داد.     در زمین
درصـد در  50يدرصد و رویش قطر66رویش ارتفاعی 

اراضی جنگلی نسبت بـه اراضـی کشـاورزي بیشـتر بـود     
)Yu & Pulkkinen, ــین).2003 و Marronهمچن

گونـه در دو منطقه در اروپا رویش دو )2007همکاران (
از صنوبر را از لحاظ تأثیر عوامل ژنتیکی و محیطـی بـر   
تنوع ساختار برگی، صفات رویشی و تولید بیوماس مورد 

. نتایج این مطالعه نشان داد که هیبریـد ندمطالعه قرار داد
P.trichocarpa × P.deltoides  از نظر تولید کل، بـازده

Marron)بیشتري دارد et al., در طی چند دهه . (2007
هاي سـازگاري توجهی با انجام طرحتحقیقات قابلاخیر

هـاي  ایجاد بیشهمنظوربهمنظور معرفی ارقام پرمحصول به
هـا فواصـل   عمدتا در این طـرح واست شدهصنوبر انجام 

زیادتر مورد توجه کاشت در مقایسه با شیوه سنتی بسیار 
Ziaeiاست (گرفتهقرار  et al., ). کاشت و پـرورش  1990

مورد توجه پژوهشگران منابع 1340علمی صنوبر از دهۀ 
قرار گرفته و با وارد کـردن ارقـام مختلـف    کشورطبیعی

پیدا کردن رقـم پرمحصـول در   منظوربهرشد تندغیربومی 
,Hematiهاي مختلف کشور به اجرا گذاشته شـد ( استان

and Modir Rahmati, از آنجـایی کـه تحمـل    ).1999
و نبـوده هاي مختلف در برابر شرایط اقلیمی یکسان گونه

توانمنـدي بـه میزان تحمل آنها در برابر شـرایط اقلیمـی   
ژنتیکی گیاهان و میزان تأثیر متقابل آنها با محیط بستگی 

هـاي دورگ  ارزیابی عملکرد و معرفی پایه، بنابرایندارد
صنوبر مناسب بـراي منـاطق خـاص و آگـاهی از دامنـه      

اکولوژي رشد آنها از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت.    
هاي صنوبرکاري ازجمله زراعـت چـوب   سترش فعالیتگ

هـا و اطـراف   در اراضی مستعد، کشت در بستر رودخانـه 
هاي انتقال آب در مزارع کشاورزي و حاشیه مـزارع  یجو
هـاي برتـر بـه لحـاظ     معرفی پایـه بهصورت بادشکن، به

. افزایش وابسته استاقتصادي و مقرون به صرفه بودن آن 
چوب در واحد سطح عالوه بـر تمایـل جـدي    توان تولید

کشاورزان در تولید چـوب، موجـب رونـق اقتصـادي در     
این تحقیـق بـا   رو، از این.شودروستا و ایجاد اشتغال می

با ارزیابی ،سطحتولید چوب در واحد توان یش افزاهدف 
آنهـا  رشـد  خصوصیاتتعیین دورگ و هاي و معرفی پایه

تا ضمن بررسی امکان دستیابی به نتاجی با فرم انجام شد
رویشی مناسب و مقاوم به شرایط سرد و خشـک اسـتان،   

وتولید چـوب منظور بهکشاورزانباعث ایجاد انگیزه در 
.شودو ایجاد اشتغال هارونق اقتصادي در روستا

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعههاي ویژگی

ــژوهشایــن  ــاتپ 5در بلــداجیی در ایســتگاه تحقیق
در کیلومتري شـهر بلـداجی از توابـع شهرسـتان بـروجن      

منطقـه .)1(شکل شدانجام استان چهارمحال و بختیاري 
36ََ6تا 46ََ5ْ51ًمحدوده طول جغرافیایی ًدرمورد نظر 

27ََ55ْ31تا 47ََ54ْ31ًًشرقی و عرض جغرافیایی 51ًًْ
متر و میلی400حدود متوسط بارندگیشمالی قرار دارد.

- گـراد مـی  درجه سانتی11متوسط طوربهدماي ایستگاه 

و گـراد سـانتی درجـه  - 6/31حداقل مطلـق دمـا   باشد.
اسـت. متوسـط   گـراد سـانتی درجه 37حداکثر مطلق دما 

طور متوسط بهروزهاي یخبندان در ایستگاه مورد بررسی
2260ارتفاع ایستگاه از سـطح دریـا   باشد.روز می130
رســی بــا بافــت ســنگین تــا - ســیلتیآنخــاك و متــر 
درصـد سـنگریزه اسـت.    15تـا  10سنگین و داراي نیمه

دار است.ساختمان خاك از نوع بلوکی زاویه
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در ایستگاه بلداجیپده و کبودهصنوبردو گونهبین هاي دورگکمی و کیفیبررسینمایی از محل اجراي طرح-1شکل 

یققروش تح
4هاي گلدانی حاصل از قلمـه، از  در این تحقیق ابتدا نهال

، P.alba×P.euphratica،P.euphratica×P.albaتیمــــار 
P.albaوP.nigra هاي دو تیمـار دورگ، از  دند. نهالشتهیه

ــه ــل از دورگ پای ــادري حاص ــاي م ــینه ــري ب ــهگی اي گون
P.alba×P.euphraticaوP.euphratica×P.alba واقع در

ها و مراتع کشور تهیه شدند. همچنـین  تحقیقات جنگلمؤسسه
دو گونه اصلی موجـود  عنوان هبP.nigraوP.albaتیمارهاي 
.شدندو ارزیابی هیه در استان ت

کامل هاي طرح بلوكدر قالب ،هاي حاصلنهال
اصله نهال براي 75تکرار و تعداد 3وتیمار 4تصادفی با 
متر کشـت  2×2در فواصل هانهالدند. شکشت هر تیمار 

ارتفاع تنه هاي کمی شامل ارتفاع کل، ویژگیسپس شدند.
وقطـر یقـه  قطر برابرسـینه،  (ارتفاع تا محل شروع تاج)، 

. صـفات  شـد آماربرداري نسبت قطر برابرسینه به قطر یقه
نیز ها و مقاومت به سرمامقاومت به آفات و بیماريکیفی 

هـاي  بـرگ براساس درصد سبز صنوبربررسی شدند. شته 
مبناي حضور یا عدم حضور و ، سوسک چوبخوار برآلوده

ی مقاومت به سرما براساس میزان خسارت به جوانه انتهای
ند.شـد درختان و خشک یا دوشاخه شدن آنهـا ارزیـابی   

SPSSافـزار  حاصل از آماربرداري توسـط نـرم  اطالعات

د.شوتحلیل آماري تجزیه

نتایج
نتایج حاصل از مقایسه صفات کمی بین تیمارهاي مختلف

ارتفاع کل  
تیمارهـاي مـورد مطالعـه پـس از     درختانارتفاعمیانگین 

چهار سال نشان داد که بیشترین ارتفاع مربوط به تیمار هیبرید 
P.alba × P.euphraticaد. کمترین میزان بومتر 2/5میزان به

مقایسه .بودمتر5/3میزان بهP.nigraمربوط به تیمار ارتفاع 
ي آماري تیمارهاي مورد مطالعه نشـان داد کـه بـین تیمارهـا    

دار درصد تفـاوت معنـی  مختلف در صفت ارتفاع در سطح یک
بنـدي تیمارهـاي مختلـف در    گـروه ).1(جدول شتوجود دا

نشان داده شده است.2در جدول کلصفت ارتفاع

قطر برابر سینه
میانگین قطر برابرسینه تیمارهاي مورد مطالعه نشان داد 

Pبیشترین مقدار قطر مربوط به تیمار هیبرید که  .alba

×P.euphraticaمتر بود. کمترین میزان سانتی9/4میزان به
دست متر بهسانتی3/2میزان بهP.nigraمربوط به تیمار قطر

آمد. مقایسه آماري تیمارهاي مورد مطالعه نشان داد که بین 
درصد تفاوت تیمارها در صفت قطر برابرسینه در سطح یک



دو ...بین هاي دورگکمی و کیفیبررسی352

بندي تیمارهاي روه). در گ1دار وجود داشت (جدول معنی
در گروه P.nigraمختلف در صفت قطر برابرسینه تیمار 

و P .alba ×P.euphraticaمجزا قرار گرفته و تیمارهاي 
P.alba) 2جدول نیز در یک گروه قرار گرفتند.(

مورد مطالعهتاانس صفیتجزیه وارمیانگین مربعات حاصل از-1جدول 

درجه منابع تغییرات
نسبت قطر برابر سینه بهارتفاع تنهقطر برابر سینهارتفاع کلآزادي

قطر یقه
2ns16/3ns55/2ns8/2495ns022/0بلوك
55/0**7/86430**58/39**22/15**3تیمار

613/721/31/2510026/0بلوك * تیمار
9638/045/14/470008/0بردارياشتباه نمونه

دار= غیر معنیnsدرصد، دار در سطح یک= معنی**

ارتفاع تنه
P .albaبیشترین میانگین ارتفاع تنه مربوط به تیمار هیبرید 

×P.euphraticaکمترین میانگین مربوط ومتر 08/2میزان به
میانگین همچنین . بودمتر 76/0میزان بهP.nigraبه تیمار 

P.euphratica×P.albaنسبت به P.albaارتفاع تنه تیمار 

بین تیمارهاي مختلف در صفت ارتفاع تنه در البته .بودکمتر 
).1(جدول شتدار وجود داتفاوت معنیدرصدسطح یک

2بندي تیمارهاي مختلف در صفت ارتفاع تنه در جدول گروه
نشان داده شده است. 

نسبت قطر برابر سینه به قطر یقه در تیمارهاي مختلف
محاسبه نسبت قطر برابر سینه به قطر یقه، که در واقـع  

عبارتی میزان مخروطـی بـودن   بهکاهش قطري درخت یا
دهد، یکـی از فاکتورهـایی اسـت کـه     درخت را نشان می

تواند در برآورد کمیت و کیفیت چوب تولیـدي مـورد   می
هرچه ایـن نسـبت بـه یـک     که طوريبهتوجه قرار گیرد. 

تـري  و مطلـوب اياسـتوانه حالـت  نزدیکتر باشد درخت 
دارد. مقایسه آمـاري تیمارهـاي مختلـف در ایـن صـفت      

(جـدول  دادنشـان  درصددر سطح یکرا دار تفاوت معنی
و P.alba ،P.alba ×P.euphratica). تیمارهــــاي 1

P.euphratica×P.albaــه ــا ب ــب ب و 57/0، 60/0ترتی
و در یـک گـروه قـرار    اشتند بیشترین میانگین را د52/0

ــار گرفت ــد. تیم ــانگین P.nigraن ــا می ــروه 29/0ب در گ
).2اي قرار گرفت (جدول جداگانه

مختلف در صفات مورد بررسیبندي تیمارهاي گروه-2جدول 
میانگین ارتفاع کل تیمار

(متر)
میانگین قطر برابرسینه 

)مترسانتی(
بهنسبت قطر برابر سینهمیانگین ارتفاع تنه (متر)

قطر یقه
P .alba ×P.euphratica24/5 a98/4 a08/2 a57/0 a

P.alba80/4 ab65/4 ab58/1 b60/0 a

P.euphratica×P.alba40/4 b56/3 b76/1 ab52/0 a

P.nigra47/3 c30/2 c76/0 c29/0 b
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نتایج حاصل از مقایسه صفات کیفی بین تیمارهاي مختلف
مقاومت به سرما

تیمارهاي مورد مطالعه در طی مدت زمان اجراي طرح 
. شدندبا سرماي شدید زمستانه و سرماي بهاره مواجه 

شدت بهاین سرماتأثیر ها تحت که بعضی از پایهطوريبه
مورد آسیب قرار گرفتند. آسیب سرمازدگی بهاره در سال 

و دوشاخه شدن دوم طرح باعث خشک شدن جوانه انتهایی
هاي این . پایهشدP.euphratica×P.albaي تیمار هاپایه

طوربهتقریبا 86تیمار در اثر سرماي شدید زمستانه سال 
. در تیمار هیبرید )2(شکل ندشدکامل خشک 

P.alba×P.euphratica و دو تیمار شاهد خسارت چندانی
. نشددر اثر سرما مالحظه 

P.euphratica×P.albaدر تیمار بهاره سال دوم اجراي طرح زدگیخسارت جوانه انتهایی و ایجاد دوشاخگی در اثر سرما-2شکل 

)ج(1386انه سال تو خشکیدگی کامل این تیمار در اثر سرماي شدید زمس)الف و ب(

آماري مقاومت به سرما بین تیمارهاي مختلف مقایسه
نتایج حاصل از .شدوالیس انجام -توسط آزمون کروسکال

درصدسطح یکدار درمعنیاین آزمون نشان داد که تفاوت 
بندي در جدول رتبههمانطورکه . شتبین تیمارها وجود دا

ي تیمار بندمیانگین رتبهشودمیاین آزمون مالحظه 
P.euphratica×P.alba دار تفاوت کامال معنیبقیه تیمارهابا

). 4و 3جدولهاي(شتدا

Chaitophorus populetiصنوبرسبزخسارت شته 
هاي رایج در عنوان یکی از آفتبهصنوبرسبزشته 

که در این تحقیق نیز تیمارهاي بودهها مطرح صنوبرکاري
مورد مطالعه از این آفت در امان نبودند. این آفت اگرچه 

ولی تراکم و نکردها وارد خسارت قابل توجهی را به پایه
حضور این آفت در تیمارهاي مختلف متفاوت بود، 

وجود P.nigraکه بیشترین حضور شته در تیمار طوريهب
P.albaو P.alba ×P.euphraticaداشت و در تیمارهاي 

ترتیب کاهش حضور این بهP.euphratica×P.albaو 
سبز صنوبر. مقایسه آماري خسارت شته شدآفت مشاهده 

درصد در سطح یکرا دار تفاوت معنیبین تیمارهاي مختلف 
). 4و 3جدولهاي (نشان داد بین تیمارها 

Melanophila pictaصنوبر خوار چوبخسارت سوسک 
هاي عنوان یکی دیگر از آفتبهخوار نیزسوسک چوب

وجود آمدن بهسببکه استمهم درختان صنوبر مطرح 
ه و پس از مدتی تنه در شددر تنه درختان صنوبر هاییغده

. این آفت اگرچه در شودمیمحل بیماري در اثر باد شکسته 
ولی خسارت آن طی شدتیمارهاي این طرح نیز مشاهده 

بیشترین راي طرح خیلی شدید و حاد نبود.مدت زمان اج
P.alba ×P.euphraticaمیزان خسارت این آفت در تیمار 

،  P.alba. در تیمارهاي  شدمشاهده 
P.euphratica×P.alba وP.nigraترتیب حضور این به

میزان کمتري وجود داشت.  بهآفت
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والیس براي صفات مورد بررسی-کروسکالآزمون -3جدول 
سوسک چوبخوار تنهخسارت خسارت شته برگخوارسرمابهمقاومت

714/91455/84377/52کاي اسکور
333درجه آزادي

000/0**000/0**000/0**داريمعنی

مورد بررسیت اوالیس براي صف-ي تیمارها در آزمون کروسکالبندمقایسه میانگین رتبه–4جدول 
سوسک چوبخوار تنهخسارتخسارت شته برگخوارسرمابهمقاومتتیمارها

P.euphratica×P.alba50/9037/2350/42
P .alba ×P.euphratica50/4209/6850/80
P.alba50/4259/3550/52
P.nigra50/4294/9050/42

گیرينتیجهبحث و 
ها در یکی از عوامل مهم کاهش سطح صنوبرکاري

. استعملکرد پایین ارقام کشت شده ،بسیاري از نقاط کشور
سازگاري ارقام مورد لزوم انجام تحقیقات در مسئله این 

سازد. انجام کارهاي اصالحی بر اصالح شده را آشکار می
منظور بههاي گیاهی ازجمله اقداماتی است کهروي گونه

منابع موجود ظرفیتافزایش توان تولید و استفاده حداکثر از 
ترین گزینه صنوبر مناسبدرخت . خوشبختانه شودمیانجام 

زیرا فراورده براي کارهاي اصالحی و بیوتکنولوژي است. 
حاصل از صنوبر استفاده خوراکی نداشته و بحث و 

ام . یک گاستهاي ایمنی زیستی در مورد آن منتفی چالش
مدت در اولیه براي دستیابی به اهداف و نتایج کوتاه

هاي یندهاي اصالحی صنوبر، تالقی گسترده در بین پایهافر
اي، ارزیابی نتاج حاصل و گونهمطلوب در سطح درون و بین

ها براي کشت است. در این زمینه انجام انتخاب بهترین پایه
رت سازگاري با شرایط محیطی مختلف ضروهايآزمایش

,Asadiدارد ( ها از آن رویشی گونهظرفیت). بررسی 2008
رویشی آنها را در ظرفیتتواند جهت با اهمیت است که می

زیرا امروزه ثابت شده سازد،شرایط مختلف محیطی آشکار 
شد ها نسبت به آنچه قبال تصور میاست که برخی گونه

,Christersson)رویشی بیشتري دارند ظرفیت 2005) .
در مـؤثر  در این تحقیق نیز مهمترین صفات کمی و کیفی 

تولید چوب در دو تیمار هیبریـد و دو تیمـار شـاهد اسـتان     
کـه در بررسـی صـفات    همانگونهمورد بررسی قرار گرفتند.

در سـه  P.alba ×P.euphraticaتیمـار ،شـد کمی مشخص 
صفت ارتفاع کل، ارتفاع تنه و قطر برابرسینه وضعیت بهتـري  

، اگرچه در صفت ارتفاع کل داشتبه سایر تیمارها را نسبت
P.albaو قطر برابر سینه تفاوت این تیمار بـا تیمـار شـاهد    

ند ولی رقابـت تیمـار   و در یک گروه قرار گرفتدار نبودمعنی
P.albaبـا تیمـار شـاهد    P.alba ×P.euphraticaهیبرید 

قابل توجه است. تحقیقات انجام شده در استان چهارمحال و
هاي صـنوبر بـومی   بختیاري نشان داده است که در بین گونه

ــوده   ــه کب ــتان گون ــی  P.albaاس ــی و کیف ــعیت کم از وض
Talebiتري برخوردار است (مطلوب et al, سوي ). از 2008

اي اسـت کـه شـرایط خشـکی و شـوري را     دیگر پده گونـه 
تولیـد  ظرفیـت کند و در چنـین شـرایطی   خوبی تحمل میبه

,.Lamers et al)دهـا دار باالیی در مقایسه بـا سـایر گونـه   

منـاطق خشـک و   بـه . همچنـین گونـه پـده متعلـق    (2006
,Calagariخشک ایران است (نیمه رقابـت  رو از این). 2004

ــاي  ــی تیماره ــه رویش ــد ب ــار  هیبری ــژه تیم P.albaوی
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×P.euphratica باشـد.  با گونه بومی کبوده قابل تصور مـی
هـاي  ، ژنگونـه موصـوف  بین دوگیريدورگنتیجهزیرا در 

کننده صفات از هـر دو والـد در پایـه هیبریـد وجـود      کنترل
هـاي  روي کلـن در پژوهش انجـام شـده بـر   خواهد داشت. 

P.deltoides و دورگP.deltoides x P.nigra کاشته شده
در دشت سیالبی رودخانه میسوري آمریکا مشخص شد کـه  

هـاي  هـا، تولیـد کلـن   تـر دورگ ود رشد اولیـه سـریع  با وج
P.deltoidesافزایش قابل توجهی داشت)Dowell et al.,

کـــه پایـــه P.alba ×P.euphraticaدر تیمـــار.)2009
بوده است خصوصیات گونه کبـوده ازجملـه   P.albaمادري

، رویـش کمـی   اياسـتوانه مقاومت در برابر سرمازدگی، تنـه  
کامال مشهود است. سرماي شدید یکیها شکل برگوخوب

ها در استان چهارمحال و ه رویش گونهکننداز عوامل محدود
P.alba ×P.euphraticaآید که تیمارحساب میهبختیاري ب

دیگـر اسـتان   سـوي  از است.شدهخوبی واجد این صفت هب
خشــک کشــور منـاطق نیمــه وچهارمحـال و بختیــاري جــز 

هاي مقاوم به خشکی نیـز  ونه، بنابراین یافتن گشدهمحسوب 
بنـابراین پیشـی گـرفتن    .در این استان حـائز اهمیـت اسـت   

نسبت به گونـه  P.alba ×P.euphraticaرویش کمی تیمار 
هـاي  توان تا حدودي به انتقال بعضی از ژنبومی کبوده را می
هاي مقاوم به خشکی از گونه پـده بـه ایـن    مفید ازجمله ژن

ــد   ــار هیبریـ ــت تیمـ ــرتبط دانسـ ــار مـ دورگ. در تیمـ
P.euphratica×P.alba گونـه پـده اسـت   مـادري که پایه،

بـر رویـش در هیبریـد حاصـل     مؤثر هاي دلیل حضور ژنبه
دو بـه اگرچه نسبت.استشدهرویش کمی قابل قبولی ایجاد 

رویش کمتـري را  P.albaوP.alba ×P.euphraticaتیمار
در تیمـــــار هیبریـــــد امـــــا داده اســـــت. نشـــــان

P.euphratica×P.alba    حساسیت نسـبت بـه سـرمازدگی
ژن توان به عدم انتقـال  را میمسئله کامال مشهود است و این 

مقاومت به سرما از گونه کبوده به گونه هیبرید حاصل نسبت 
در اغلـب  در این تیمـار پایـه اصـلی پـده بـوده و      زیرا ،داد

گیري، بیشترین صفات از پایه اصلیعملیات اصالحی دورگ
Tabaei Aghdaei and(شـود منتقـل مـی  دورگبـه پایـه   

Jafari Mofidabadi, ). بنــــابراین هیبریــــد  2000

P.euphratica×P.albaدلیل حساسیت به سرمازدگی به به
کشـت در منـاطقی از اسـتان    منظوربههیچ وجه قابل توصیه 

چهارمحال و بختیاري که شرایط اقلیمی مشابه ایستگاه مورد 
متوقف شدن رویش این گونه البته باشد.نمیمطالعه را دارند،
ایـن  مؤیـد  در اثر سـرمازدگی  اجراي مطالعه در سال چهارم 

).، ج2شکل است (موضوع 
در مجموع P.euphratica×P.albaدورگکلنالبته 

هاي مقاومت بسیار مناسبی را در برابر آفات مهم گونه
و نشان دادخوار و شته برگخوار چوبویژه سوسک بهصنوبر

ت تنه مناسبی داشته و میانگین طول تنه یدیگر کیفسوي از 
استفاده از رو از این.بودگونه بومی کبوده بیشتر این تیمار از

ه سرماي کنندوداین گونه در مناطقی از استان که عامل محد
.باشدزمستانه و بهاره وجود ندارد، قابل بررسی و مطالعه می

هاي هاي رویشی و مورفولوژیک دورگدر بررسی ویژگی
و Ghadiripourصنوبر پده و کبوده در استان خوزستان

) به این نتیجه رسیدند که کلن 2016همکاران (
P.euphratica × P.alba44/9 ها از کلندر مقایسه با سایر

P.nigraگونه بومی . بودوضعیت رویشی بهتري برخوردار 

میزان به(البتهشوداینکه در استان کشت میدلیلبه
عنوان شاهد در این بهمحدودتري نسبت به گونه کبوده)،

. شدمقایسه با سایر تیمارها استفاده منظوربهمجموعه 
ش ینظر کمی رواین گونه از دهد نتایج نشان میهمانگونه که 

بسیار کمی را در مقایسه با سایر تیمارها نشان داد. همچنین
. از استدلیل تولید جست فراوان نامناسب بهکیفیت تنه

دیگر صفاتی از قبیل ارتفاع تنه و نسبت قطر برابرسینهسوي 
هاي مهمی در تولید چوب عنوان شاخصبهقطر یقه کهبه

در مقایسه با P.nigraدر گونه شوندمرغوب محسوب می
هیچ بهاین گونههمین دلیلبه،سایر تیمارها بسیار کم بوده

استفاده براي صنوبرکاري در استان قابل منظوربهعنوان 
در صنوبرخوار چوب. خسارت ناشی از سوسک ستتوصیه نی

P.albaتیمار  ×P.euphraticaمیزان بیشتر و پس از آن به
. در دو تیمار دیگر خسارت شدمشاهده P.albaدر تیمار

از حکایت ناشی از این آفت وجود نداشت. این موضوع 
به تیمار P.albaانتقال ژن حساس به این آفت از پایه اصلی
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هاي کبوده بومی استان زیرا این آفت در پایه،هیبرید است
دیده شده است. البته خسارت این آفت در طول اجراي طرح 

با این حال مبارزه با این مشکل .داي نبوبه حد قابل مالحظه
جلوگیري از منظوربهو  بررسی بیشتر در مورد این آفت 

. در مجموع و با توجه استبروز خطرات در بلند مدت الزم 
دورگ،به نتایج حاصل طی مدت زمان اجراي طرح

P.alba ×P.euphraticaعنوان یک گزینه بهتوانرا می
کشت منظوربههاي بومی استان مناسب در مقایسه با گونه
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Abstract
Hybridization is one of the most important methods in tree improvement. This method can

helps plant breeders  to increase yield of tree species. Adaptability investigation of interspecific
hybrids for planting in different regions is necessary because of different climate conditions in
the regions. Populus species were planted in Iran for wood production from many years ago. In
this research clones of P.alba× P.euphratica and P.euphratica × P.alba were selected and
saplings were supplied from them. Saplings from P.alba× P.euphratica and
P.euphratica×P.alba with P.alba and P.nigra as a native species were planted in Boldaji station
in Chaharmahal and Bakhtiari province based on a Randomized Complete Block Design.
Quantitative and qualitative characteristics such as total height, trunk height, diameter (DBH),
disease and cold tolerance were recorded. Results showed that plant height, trunk height and
DBH growth of P.alba×P. euphratica were significantly more than other treatments  (p<0.01).
Quantitative and qualitative characteristics of P.alba were similar to P.alba×P.euphratica.
P.euphratica × P.alba clone was intolerant against cold.

Keywords: Adaptation, Chaharmahal and Bakhtiari, Populus, hybridization.


