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چکیده
.Pو ، ).Populus euphratica Oliv. × P.alba L(د مفیهاينامبهمعرفی هیبریدهاي جدید صنوبربا  × albaeuphratica براي

"مفید"هیبرید رقمسازگاريبراي این منظور. شودتعیین دتولید تجاري چوب در مناطق مختلف کشور، دامنه اکولوژي تولید آنها بای

شاهد عنوانبه)Populus alba(و صنوبر کبوده) Populus nigra(نیگراصنوبر،بومی استانصنوبردو همراهبهو تالقی معکوس آن
همراه به"مفید"نام بهو دورگ حاصل از تالقی معکوس آنP. × albaeuphraticaدورگ رواز این.مورد آزمون قرار گرفت

هاي در قالب طرح آزمایشی بلوكپس از کشت در گلدان، هاي شاهدنکلعنوان بهp.albaوp. nigraي بومیهاهایی از گونهپایه
اصله نهال در 300و با مجموع ) ن در هر تکرارکلاصله از هر 25(پایه از هر کلن در سه تکرار 75تعداد.دندشتصادفی کشت کامل

اجراي هايسالها در طولت کمی و کیفی پایهآماربرداري از صفا. متري، کشت شدند5/2متر و فواصل راهروهاي 22فواصل 
تیب تربه(از نظر رویش ارتفاعی، قطر برابر سینه و ارتفاع تنه P. × albaeuphraticaیمار دورگنشان داد که تنتایج. شدطرح انجام 

این دورگ در برابر . داشتي بومی هانکلو مفیددورگ رقمبهوضعیت بهتري را نسبت)متر08/2و مترسانتی98/4متر، 24/5
هاي نکلمیاندر . دششدیدآسیبدچاروسرما کامال حساس بودبهیدمفرقم هیبرید که در حالی،بسیار مقاوم بودي منطقهسرما
که گونه بومیحالیدر،داشتP. × albaeuphraticaخوب و نزدیک به دورگ نسبتاًنیز شرایط رویشی P. albaگونه ،بومی

P. nigraًنامطلوبی قرار داشتاز نظر کمی و کیفی در وضعیت کامال.

.پده،صنوبر کبوده، تبریزي،دورگون سازگاري، آزم: کلیديهايواژه

مقدمه
میلیون هکتار عرصه 2/14کشور ایران با برخورداري از 

میلیون هکتار جنگل با توان تولید 2/1جنگلی فقط از 
چوب صنعتی برخوردار است که همین سطح ناچیز نیز با 

برداري بهره. استي مواجهاکنندهند تخریبی سریع و نگرانرو

ها عمدتاً با هدف رفع نیازهاي انسان انجام رویه از جنگلبی
Jalili(شودمی & Jamzad, تبدیل اراضی جنگلی .)1999

رویه و قاچاق برداري بیهاي زراعی، بهرهبه باغ و زمین
بري چوب صنعتی، قطع درختان با هدف تأمین سوخت، تاج

ز به هاي عینی تجاومنظور تعلیف دام و نمونهدرختان به
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منظور ایجاد درآمد و هاي جنگلی است که عمدتاً بهعرصه
سال گذشته 30در طی . شودمیتأمین نیازهاي اولیه انجام 

این کاهش . تقلیل یافته استنیزهاي زاگرسسطح جنگل
سطح، آن هم در مدت چند دهه اخیر براي کشوري که در 

فته، قرار گر(LFCC)زمره کشورهاي با پوشش کم جنگل 
,Iranmanesh(شودنگ خطر جدي محسوب میز 2006.(

بنابراین باید با صیانت و حفاظت جدي از منابع جنگلی 
موجود، ضمن حفظ و احیاء آنها، در جهت کاهش وابستگی 

که در انجام شودهاي جنگلی اقدامات جدي مردم به عرصه
صنوبر، مانندتندرشداین میان توسعه درختکاري با درختان 

تواند در ا شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور، میمتناسب ب
کاهش وابستگی کشور به منابع سلولزي و همچنین ایجاد 

هاي نشینان به عرصهاشتغال و کاهش وابستگی جنگل
تندرشداي عنوان گونهبهصنوبر .جنگلی تأثیرگذار باشد
صفاتی از قبیل قدرت تولید دلیلبهکه ازجمله درختانی است 

باال، قابلیت نسبتاًبه مراقبت کم، دامنه اکولوژیکی ، نیازچوب
برداري دوره بهرهو گیريجنسی، امکان دورگتکثیر غیر

تواند نقش بسیار مهمی در حفظ و صیانت از میمدتکوتاه
کند ایفا و توسعه زراعت چوبهاي جنگلی کشورعرصه

(Calagari et al., رد در منظور افزایش عملکبه. (2006
منابع ظرفیتحداکثر از دهاستفادر نهایتسطح و واحد

عنوان یک راهکار عملی،، بهگیاهیهايدورگموجود تولید 
. بوده استهمواره مورد توجه کشورهاي مختلف جهان 

هاي برتر صنوبرهاي ضرورت ارزیابی و معرفی پایهبنابراین 
ق نروبرايدورگ تولید شده با شرایط اقلیمی مختلف کشور، 

رکاري در کشور و همچنین تداوم کار اصالح بر روي صنوب
در هایريگدورگ.شوداحساس میتندرشداین گونه گیاهی 
ترکیب صفات و دستیابی به سود کمی برايصنوبرها عمدتا 

شودمیگرفتهکاربهو کیفی حاصل از پدیده هتروزیس 
)Tabaie Aghdaei & Jafari Mofidabadi, با .)2000

Populus euphratica(ومت پدهتوجه به مقا Olive. ( در
هموارهدرختیشک و شور، این گونهخبرابر شرایط 

مورد صنوبريهاگیريیکی از والدین در دورگعنوانبه
Jafari Mofidabadiگیردمیاستفاده قرار et al., 1998)(.

خزاناست اي پده گونهي صنوبر، صنوبرهادر میان گونه
ت پراکنده از آفریقاي شمالی تا چین صورکه بهکننده

اي خشک قارهاین گونه با اقلیم خشک و نیمه. پراکنش دارد
با تابش خورشیدي باال، حرارت زیاد، تبخیر فراوان و بارش 

Liu )داردکم سازگاري  et al., این گونه در مقابل .)(2007
هاي پده جنگل. هاي شن و گردوغبار مقاوم استطوفان

هاي سیالبی ها و دشتهاي بیاباندر حاشیههعمدطور به
Lamers)شوندها یافت میرودخانه et al., پده .(2006

پسند بوده و معموالً بر عنوان یک گونه پیشتاز روشناییبه
Calagari,(یابداي تازه استقرار میودخانهروي رسوبات ر

et al., 2000Wiart, جودبا ورویه از آنستفاده بیا).1988
یو خشکماسر،تحمل در برابر شرایط شوري، مردابی

،ي مطلوب شده استهافرمباهاپایهحذف موجب 
ي خمیده و هارت فرمصوبهکه جمعیت طبیعی آن طوريهب

Jafari Mofidabadi)کوچک در آمده است et al., 1998).
اصالح ژنتیکی این گونه برايي زیادي هاتالشالبته 

شده هابا سایر گونهايفاده از تالقی بین گونهارزشمند با است
Liاست et al., 1983; Li, & Li, 1985, Raqiun

&Trousard 1993)2000;. (Jafari Mofidabadi et al.,

ي هااغلب در تالقی این گونه با سایر گونهناسازگارياما
Jafari Mofidabadi)شودمیصنوبر مشاهده et al., 1998)

استفاده از روش نجات جنین مشکل ناسازگاري پس البته . 
Jafari Mofidabadiاست کردهرا در این گونه رفع از تلقیح

& Modir Rahamati, صنوبر ايهیبرید بین گونه.)(1998
رت دو طرفه تولید شده استصوبهپده با صنوبر کبوده

(Jafari Mofidabadi & Modir Rahamat, 1998, Jafari

Mofidabadi et al., ارزیابی و براياین تحقیق . (2000
توان تولید یش افزابا هدف فوق جدید هاي معرفی دورگ

در بختیاريو در استان چهارمحال ،چوب در واحد سطح
.شدانجامي رایج منطقههامقایسه با گونه

ها مواد و روش
هیبریددونهال گلدانی حاصل از قلمهسیصد

P. × albaeuphraticaهايگونهو"مفید"وP.alba L.
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Populus euphraticaو  Olivآوري شده از پایه جمع
و و مراتع کشور هاتحقیقات جنگلمؤسسهواقع درمادري

عنوان بهP.nigraوP.albaي بومی هانکلازدو تیمار
در ایستگاه تحقیقات ي استان تهیه و هاکاريشاهد از صنوبر

هاي نهال.شدندتهیهرشد بلداجیالسریعصنوبر و درختان 
و شاهد در دورگتیمارهاي حاصل از کشت قلمه

هاي کامل تصادفی در قالب طرح بلوك1384ماه فروردین
اصله نهال 25تعداد .گردیدندکشتتکرار3تیمار در 4با 
ها فاصله بین ردیف و فاصله بین نهال(متر2×2فواصل با

فواصل آزمایشی بایک واحدعنوانبه)روي ردیف
هاي کمی و کیفی ویژگی.شدندمتري، کشت 5/2راهروهاي 

ارتفاع تنه،ارتفاع کل،یزان رویش سالیانه بر اساسشامل م
ها و مقاومت به مقاومت به آفات و بیماريقطر برابر سینه،

نتایج حاصل از .سرما مورد مطالعه و آماربرداري قرار گرفت
Excelو SASارهاي افزآماربرداري توسط نرم

.ندشدوتحلیل آماريتجزیه

نتایج
صفت براي هانکلبیننشان داد که هالیل دادهوتحتجزیه

در سطح یک درصد و قطر برابر سینه ، ارتفاع تنهکلارتفاع
مقایسه میانگن . )1جدول (دار وجود داشتمعنیتفاوت

نکن روش آزمون دابههاي مختلفنکلارتفاع کل چهار ساله 
متر به 2/5با میانگین بیشترین رویش ارتفاعینشان داد که

و کمترین میزان رویش P. × albaeuphraticaرگدو
.Pن بومی کلبه متر5/3میزان بهارتفاعی  nigra تعلق

روند رویش ارتفاعی تیمارهاي البته . )2جدول (داشت
رقم . شدهاي مورد مطالعه نیز بررسی مختلف در طول سال

ري را نسبت به سایر تا سال سوم، رویش ارتفاع بیشت"مفید"
ولی پایان سال سوم طرح رویش آن متوقف تیمارها داشت

از آن P. × albaeupriticaد و رویش ارتفاعی تیمارش
اجراي طرح، تیمار هايدر طول سال. )2جدول (پیشی گرفت

P. nigra کمترین میزان رویش ارتفاعی را از خود نشان

آمده بیانگر وجود دستبهدادهاي وتحلیلتجزیه.داد
هاي مختلف براي قطر نکلي بین داراختالف بسیار معنی

مقایسه ). 1جدول (بودبرابر سینه در سطح یک درصد 
حکایتبراي صفت قطر برابر سینه هانکلمیانگین عملکرد 

براي ي داراختالف معنیي بومیهابین کلنکه داشتاین از
اما.قرار گرفتندمجزاگروهدودروشتاوجود داین صفت 

با P. albaوP. × albaeupriticaي دو رگههانکل
البته .)3جدول (ندگرفتر قرادر یک گروهعملکرد یکسان 

اختالف بسیار نیزي مختلف در صفت ارتفاع تنههابین کلن
). 1جدول (ي در سطح یک درصد وجود داشت دارمعنی

ي مختلفهانکلارتفاع تنه چهار ساله ن یمقایسه میانگ
ي بین داراوت معنیفروش آزمون دانکن نشان داد که تبه

لحاظ ارتفاع تنه هبP. × albaeuphraticaو "مفید"دورگ
که طوريبه. ندگرفتقرارهک گرویو در شت وجود ندا

دورگبیشترین میانگین ارتفاع تنه مربوط به تیمار 
P. × albaeuphraticaو کمترین متر 08/2میزان هب

.Pمیانگین ارتفاع تنه مربوط به تیمار  nigra76/0میزان به
ي مورد مطالعه در طی مدت زمان هانکل). 4جدول (متر بود 

و سرماي بهاره -30اجراي طرح با سرماي شدید زمستانه 
که باعث خشک شدن جوانه انتهایی و دوشاخه شدندمواجه 

در .شددر سال دوم طرح "فیدم"هاي دورگشدن پایه
باي شاهدهانکلو P. × albaeuphraticaدورگ کهحالی

.روبرو نشدندخسارت چندانی در اثر سرما
ن کلو P. × albaeuphraticaو"مفید"ي هادورگ

شته برگخوار صنوبر خوبی در برابرمقاومتP. albaبومی 
از خودشان هاهاي رایج در صنوبرکاريعنوان یکی از آفتبه

مذکور در آفاتکه بیشترین حضور در حالی.ندنشان داد
.مشاهده شدي دیگر بومی استان هانکلاز P. nigraصنوبر 

سوسک بیشترین میزان خسارت ناشی از آفتکه طوريبه
نکلزا در منطقه روي سارتخمغزخوار از دیگر آفات 
P. × albaeuphratica يهانکل.شدمشاهدهP. alba،

.خسارت کمتري دیدندترتیب،بهP. nigraو "مفید"



...ارزیابی عملکرد هیبریدهاي جدید صنوبر246

صنوبري مختلف هاکلندر صفات ارتفاع کل، قطر برابر سینه و ارتفاع تنهانسیتجزیه وارحاصل ازمربعاتمیانگین-1جدول 
قطر برابر سینهارتفاع تنهارتفاع کلدرجه آزاديمنابع تغییر

216/381/249555/2بلوك
58/39**75/86430**22/15**3تیمار

613/71/251029/3خطاي آزمایش
در سطح یک درصددارمعنی:**

بر سینه و ارتفاع تنهاطر برقمقایسه میانگین عملکرد تیمارهاي مختلف به لحاظ ارتفاع کل، -2جدول 
)متر(ارتفاع تنه)مترسانتی(قطر برابر سینه)متر(ارتفاع کلتیمار

P. alba ×P. euphraticaa24/5a98/408/2 a

P. albaab80/4ab65/458/1 b

P. euphratica×P. albab40/4b56/376/1 ab

P. nigrac47/3c30/275/0 c

.متفاوتی هستند از نظر آماري با هم اختالف دارندکه داراي حروف) هاستون(اعداديمیانگین 

ثبح
در سه صفت ارتفاع کل، P. × albaeupriticaي هانکل

سایر بهارتفاع تنه و قطر برابر سینه وضعیت بهتري نسبت
اگرچه در صفت ارتفاع کل و قطر برابر سینه .دشتنها داکلن

.Pتفاوت این تیمار با تیمار شاهد albaدار نبود و در یک معنی
گروه قرار گرفتند ولی رقابت تیمار دورگ

P. × albaeupritica با تیمار شاهدP. albaقابل توجه بود .
تحقیقات انجام شده در استان چهارمحال و بختیاري نشان داده 

هاي صنوبر بومی استان گونه کبودهاست که در بین گونه
P. albaاز وضعیت کمی و کیفی هایکی از والدین هیبرید

گیرد میو مورد کشت و کار قرار تري برخوردار استمطلوب
)Talebi et al., هاي نکلبهبرتري هیبریدها نسبتالبته ). 2008

از یک طرف گونه .یل ترکیب ژنومی والدین آنهاستدلبهبومی 
اي است که ي مورد مطالعه، گونههاعنوان والد هیبریدبهپده

Calagry( کندخوبی تحمل میشرایط خشکی و شوري را به

et al., ه با توان تولید باال والد کبودو از طرف دیگر)2000
نکلویژه موجب شد تا رقابت رویشی تیمارهاي دورگ به

P. × albaeupritica شودبا گونه بومی کبوده قابل توجه .
هاي گیري، ژندورگروشبهعملیات اصالحییل اینکه دردلبه

در.دنکننده صفات از هر دو والد در پایه دورگ وجود دارکنترل
بودP. albaآنکه پایه مادريP. × albaeupriticaنکل

خصوصیات گونه کبوده ازجمله مقاومت در برابر سرمازدگی، 
کامالًها و غیره تنه سیلندریک، رویش کمی خوب، شکل برگ

کننده رویش سرماي شدید یکی از عوامل محدود. بودمشهود 
آید که حساب میبهها در استان چهارمحال و بختیاريگونه

× .Pتیمار  albaeupriticaاز . کردخوبی آن را تحمل به
مناطق وطرف دیگر استان چهارمحال و بختیاري جز

هاي بنابراین یافتن گونه.شودخشک کشور محسوب مینیمه
وخشکی نیز در این استان حائز اهمیت است بهمقاوم
نسبت به P. × albaeupriticaگرفتن رویش کمی تیمار پیشی

توان تا حدودي به انتقال بعضی از ا میگونه بومی کبوده ر
هاي مقاوم به خشکی از گونه پده به هاي مفید ازجمله ژنژن

طور معمول یک دورگ، زیرا به. نسبت داداین تیمار دورگ 
خصوصیات متوسط بین والدین را دارد، اگرچه در مواردي یک 
دورگ تنها ویژگی مطلوب یکی از والدین را باخود حمل 

Tabaei(کندمی Aghdaei & Jafari Mofidabadi, 2000(.
دلیل که پایه مادري، گونه پده بود نیز به" مفید"در تیمار دورگ 

بر رویش در دورگ حاصل رویش کمی مؤثر هاي حضور ژن
اگرچه نسبت به دو تیمار.قابل قبولی ایجاد کرد

P. × albaeupriticaوP. albaرویش کمتري را نشان داد .
حساسیت نسبت به سرمازدگی "مفید"یمار دورگ در تاما 

توان به عدم انتقال ژن میرامسئله مشهود بود و این کامالً
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سرما از گونه کبوده به گونه دورگ حاصل نسبت بهمقاومت
در عملیاتاغلب در این تیمار پایه مادري پده بوده و زیرا ،داد

به پایه گیري، بیشترین صفات از پایه مادرياصالحی دورگ
Tabaei(شوددورگ منتقل می Aghdaei & Jafari

Mofidabadi, دلیل به"مفید"بنابراین دورگ.)2000
کشت در براي هیچ وجه قابل توصیه حساسیت به سرمازدگی به

مناطقی از استان چهارمحال و بختیاري که شرایط اقلیمی 
مستانه سرمازدگی ز. ایستگاه مورد مطالعه را دارند، نیستمشابه 
ي دورگ هاکه باعث خشک شدن کامل نهال1383سال 

این موضوعمؤید ، شدو توقف رویش در سال چهارم "مفید"
البته این دورگ در مجموع مقاومت بسیار مناسبی را . باشدمی

ویژه سوسک مغزخوار و بههاي صنوبردر برابر آفات مهم گونه
از نظر (اسبی شته برگخوار داشت و از طرف دیگر کیفت تنه من

داشت و میانگین طول تنه این تیمار از گونه ) سیلندریک بودن
بنابراین استفاده از این گونه در مناطقی . بومی کبوده بیشتر بود

از استان که عامل محدود کننده سرماي زمستانه و بهاره وجود 
خسارت ناشی از .باشدندارد، قابل بررسی و مطالعه می

میزان بهP. × albaeupriticaتیمارسوسک مغزخوار تنه در 
در دو تیمار . شدمشاهده P. albaبیشتر و پس از آن در تیمار 

این موضوع . دیگر خسارت ناشی از این آفت وجود نداشت
P.albaاز انتقال ژن حساس به این آفت از پایه مادريحکایت 

هاي کبوده بومی زیرا این آفت در پایهدارد،به تیمار دورگ
در مجموع و با توجه به نتایج حاصل . تان دیده شده استاس

را P. × albaeupriticaدورگ ،طی مدت زمان اجراي طرح
هاي بومی عنوان یک گزینه مناسب در مقایسه با گونهتوان بهمی

.کردکشت توصیه براي استان 
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Abstract
In order to introduce new poplar hybrid clones (“Mofid” and P. × albaeuphratica) for

commercial wood production in different parts of Iran, ecological range of productivity of the
hybrids have to be determined. Therefore, adaptability of the hybrid clones, "Mofid" and its
reciprocal cross hybrid (P. × albaeuphratica), along with Populus alba L. and P. nigra, as local
clones, were investigated. The experiment was conducted based on a randomized complete
block design with three replications. Three hundred individual cuttings of the clones were
planted in 100 square m experimental plots by spacing of 2 × 2 m. Analyses of variance was
performed on quantitative and qualitative characters recorded during four years. Results
indicated that there were highly significant differences between the clones at 0.01 level of
probability. P. × albaeuphratica hybrid showed higher diameter at breast height (4.98 cm),
trunk height (2.08 m) and total height (5.24 m) than others two clones. Low level of breast
height diameter and total height were observed for P. nigra L. clone as a local poplar clone.
Mofid was sensitive to winter and spring cold conditions (below -30°C), While P. ×
albaeuphratica showed a high level of cold tolerance to the mentioned temperature.

Keywords: Adaptation experiment, Inter specific hybrid, Mofid, Populus alba, Populus
euphratica


