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4 انی باده نیاءالدیضو  3رامک ، پروین *2یمنصور، معصومه 1جهانپورفرهاد 
 

کشاورزی،  جیتروآموزش و  قاتیتحقسازمان  استان لرستان، یعیطبکشاورزی و منابع  و آموزش قاتیتحقمرکز  ،یعیطبمنابع  قاتیتحقبخش  پژوهشگر9

 رانیا، آباد خرم
، ایرانآباد خرم، کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان ۀدانشکد، گروه جنگلداری، شناسی جنگلدکتری  انش آموختهد 5  

رانیاکشاورزی، تهران،  جیترو، آموزش و قاتیتحقمراتع کشور، سازمان  ها و جنگل قاتیتحق ۀمؤسس یمرب 0  
، ایرانفسا، فسا، دانشگاه کشاورزی ۀدانشکد ،مهندسی مرتع و آبخیزداری )مهندسی طبیعت(گروه  دانشیار 0  

(9/93/9033 پذیرش خیتار ؛9/2/9033 :تاریخ دریافت)  

 چکیده
است که موجب کاهش عملکرد تولید در واحد  آنبازده بومی و پرورش سنتی  کمصنوبر  های گونهصنوبرکاری، وجود مهم از مشکالت یکی 

 ده، انبوه دیتولو  کشت یبرا آنها یمعرفو  آباد خرم وهوایی آب طیشرا با سازگارو  محصول پر های کلن به یابیدست منظور به سطح شده است.

در  آباد خرم یکشاورز باغ ستگاهیادر  متر 0×0 کاشت ۀفاصلو  تکرار سه با یتصادف کامل یها بلوک یآمار طرح قالبدر  باز تاج صنوبر کلن

 یجفار  شیف رو صفاات  بر کلنو  سال های عامل اثر کهداد  نشان انسیوار ۀیتجز جیتان. شدند یابیارز( 9060 تا 9063) چهارساله ۀدور کی

رویفش   نیشتریبمیانگین  کهداد  نشان ها میانگین ۀسیمقا. بود دار معنی هکتاردر  حجم یجار شیروو  برابرسینه قطر یجار شیرو، ارتااع

 Populus xو   Populus x euramericana 022 گونفۀ دو  بفه  ترتیب به( متر 11/3) یارتااع شیرو نیکمترمیانگین و متر(  29/9ارتااعی )

interamericana   نیهمچنف . داشفت  اختصفاص Populus x euramericana 62/6) برابرسفینه  یقطفر  شیف رومیفانگین   نیشفتر یب یدارا 

 Populus x 022 . بودنفد ( ترمیسفانت  62/9) برابرسفینه  یقطفر  شیف رومیانگین  نیکمتر یدارا Populus.x.interamericane ( ومتر یسانت

euramericana  و Populus x interamericana  در  متفر مکعفب   99/9) نیکمتفر ( و هکتفار در  متفر مکعفب   52/5) نیشتریب ترتیب به زین

 Populus deltoids ، Populus 93/90 یهفا  گونفه  مقاومت به آفات و تولید چوب نیفز  نظر از. داشتندرا  یحجم یجار شیمقدار رو( هکتار

deltoids  وPopulus x Canadensis   ی قرار داشتند.تر مناسب تیوضعدر 

 .رویشی های ویژگیصنوبر،کلن، چوب،  دیتولهای کلیدی:  واژه

 

 مقدمه

و  ایففراندر  یچفوب محصففو ت  بفرای  تقاضففاامفروزه  

درحفالی اسفت کفه     نیف ا ،اسفت  شیاففزا در حال  جهان

انفد   کفاهش ( در حفال  یبفوم  هفای  جنگل) یعیطبمنابع 

(2017 Shamsi & Vatani,) .فففع ر بففه چففوب و ازیففن

راهکارهفای مناسفب    ۀارائف سفمت   بهانسان را  آنکمبود 

 تندرشفد  هفای  گونهکشت  که  طوری به، استسوق داده 

با توجه  تا بتواند هقرار داد بررسیتحت همانند صنوبر را 

 رفففع کنففد را  ازیففن نیففاموجففود  هففای پتانسففیلبففه 

(Moezzipour et al., 2019). ( جنس صنوبرPopulus )

، جنسفی متنفوع و گسفترده    Salicaceaeتیرۀ متعلق به 

اسففت کففه در شففرایط متاففاوت اکولففوایکی خشففک تففا 

(. Yousefi & Kalagari, 2021) مرطفوب رویفش دارد  

 تیف قابل در نتیجفه  و عیوسف  یکیاکولفوا  ۀدامنصنوبرها 
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 دوپایفه با توجفه بفه    و دارندمختلف را  طیشراکاشت در 

 صفنوبر   یدهایف بریه دیف تول و یریف گ رگهدوامکان  ،بودن

  طفوری  به ،شود می پذیر امکاننیز صاات مشخص  یدارا

 ایف  عیوس یسازگار معمولطور  بهصنوبر  یدهایبریه که

و مقاومفت در   یکیاکولفوا  عیوسف  یها دامنهمقاومت به 

 گونفه   ایفن (. Loren, 2018) دارندبرابر آفات و امراض را 

 کاشففت در کنففار نهرهففا، دسففت ایفف خففودرو صففورت بففه

 ایف انبفوه   هفای  قلمسفتان  شکل به ها دریاچهو  ها رودخانه

از  .(Naghdi et al., 2021) شود می دهیدمزارع  بادشکن

 بفازده  مکف  یصنوبرهاوجود  ان،صنوبرکار اصلیمشکالت 

کفه   اسفت  آنبرداشفت سفنتی    داشت و ،بومی و کاشت

 Ghasemi) شفود  میواحد سطح  درضعیف تولید سبب 

et al., 2011.) مختلای در ایفن زمینفه در    های پژوهش

سفازگاری  با عنوان  تحقیقیدر  .استگرفته ر انجام وکش

 15/29Populus کلفن ارقام صنوبر در اسفتان مرکفزی   

nigra سفال  در هکتفار  در متفر مکعفب   22/09 دیتول با 

 &  (Ahmadloo, 2019شففد شففناخته کلففن نیبهتففر

Goodarzi) .طفرح  دوم ۀمرحلف ، ونفد ر نیف ا ۀادامف  یبرا 

 یرو یبفردار  بهفره  شیوۀ ریتأث یبررس هدف با یسازگار

. شفد  اجفرا  یقبلف  ۀدور به نسبت مختلف های کلن دیتول

 29/05 کلفن  کفه  داد نشفان  یبررسف  سفال  هافت  جینتا
Populus nigra متفر مکعفب   00/51 دیف تول نیانگیم با 

 داشفته  ی دیگرها کلن با یادیز تااوت سال در هکتار در

بفا   Populus nigra betulifolia کلفن  آنبعد از  و است

 طیشفرا  سفال  در هکتفار  در متفر مکعفب   30/95 دیتول

 نیهمچن. است بوده موفق های کلن جزوو  داشته یخوب

 چففوب دیففتول یبررسفف هففدف بففا یسففازگار دوم ۀمرحلفف

 سفال  هات جینتا. شد اجرا اراک شهر در ی دیگرها کلن

 صفنوبر  یربفوم یغ امارقف از  بسته تاج کلن چهارده یبررس

 نیانگیم با Populus nigra 920/95 کلن که داد نشان

 تاففاوت سففال در هکتففار در متففر مکعففب 59/00 دیففتول

 کلففن نیتففر موفففقو  دیگففر دارد یهففا کلففن بففا یادیففز

 در کشفت  یبفرا  که است یمرکز استان در شده یبررس

 & Goodarzi) شفود  یم شنهادیپ استان مستعد مناطق

Ahmadloo, 2020).  سفففتگاهیا) النیگفففدر اسفففتان 

  Populus دو گفروه  از کلفن صفنوبر  پنجفاه   (صارابسته

euramericana ،Populus deltoides  که از شدبررسی 

 یحجمف متوسفط   شیف روکلفن دارای   پفانزده تعداد  نیا

 در هکتففار در سففال بودنففد و متففر مکعففب 52از  بیشففتر

 ماننفد  آنهفا کفه تعفدادی از    شدندبرتر معرفی  های کلن

22/96Populus  deltoides  11/29 وPopulus  

deltoids  و Populus  euramericana 45.51   در

در سفطوح تجفاری کشفت قفرار      شفمالی و  هفای  اسفتان 

(. در et al., 2011 Mousavi Koopar) ندشففو مففی

 یابیارز برای، Jahanpour et al. (2018)پژوهشی دیگر 

در  وبرصفن  مختلفف  ارقام یشیروی ها یژگیوو  یسازگار

در  بسفته  تاج صنوبر کلن ده، آباد خرم وهوایی آب طیشرا

 تکفرار  سه با یتصادف کاملی ها بلوک یآمار طرح قالب

 یکشفاورز  بفاغ  سفتگاه یادر  متفر  0×0 کاشفت  ۀفاصلو 

( ارزیفابی  9060 تا 9056) ساله پنجای  دورهدر  آباد خرم

( و متففر 32/5) نیشففتریب کففهداد  نشففان جینتففا. شففد

 بففه ترتیففب بففهی ارتاففاع شیففرو( متففر 90/3) نیکمتففر

  و چهفارم  سالدر   Populus nigra 902/90های  کلن

05/29 Populus  nigra  شیآزمفففادوم  سفففالدر 

 Populus 902/90کلفن   نیهمچنف . داشفت  اختصفاص 

nigra  21/5برابرسفینه )  قطفر  شیف رو نیشتریب یدارا 

 Populus  nigra 05/29 و  پفنجم  سفال ( در متر یسانت

( متفر  یسانت 59/3برابرسینه ) قطر شیرو نیمترک یدارا

و  Populus nigra 902/90. بودند شیآزمادوم  سالدر 

Populus  nigra 62/154 شیآزمفا  پفنجم  سفال در  زین 

در  متففر مکعففب 95/1) نیشففتریب ترتیففب بففه( 9060)

 مقفدار ( هکتفار در  متفر مکعفب   0/3) نیکمتر( و هکتار

هفای   کلفن  یایک یبررس. داشتندرا  حجمی جار شیرو

  Populus 29/11جفز   بفه  کفه داد  نشان صنوبر مختلف

nigra   50/06وPopulus nigra   یدارا ترتیفب  بفه  کفه 

 ۀتنف ، گفر یدهفای   ، کلفن بودند متوسطو  کم ۀتن یانحنا

در  ربفاز یداز کاشفت صفنوبر    .داشفتند  میمسفتق و  صاف

 دیف تولدر  اهمیفت زیفادی  بفوده و   جیف رااستان لرسفتان  

 جفز   اکنفون  متأساانه هفم اما ته است، چوب و الوار داش

 Madon etاستان است.  نیادر  شده فراموش یها کشت



 آباد ایستگاه خرم ای در پوپولتوم مقایسه باز ارقام مختلف صنوبر تاجتولید چوب بررسی  501

al. (2005)   در تحقیقففی بففه بررسففی دو گونففه صففنوبر

ارتبفا    تفأثیر  بفرای اروپایی )در شمال ایتالیا و فرانسه( 

بین تنوع سفاختار بفر ، خصوصفیات رویشفی و تولیفد      

 بفه  اقفب آن و شرایط محیطی و انتیکفی و متع  توده یز

تولیففد  بففاهففا  هففای مورفولففوایکی بففر  ویژگففیرابطففۀ 

نتفایج نشفان داد    کفه  های مسفتقیم پرداختنفد   شاخص

متعفددی   عوامفل از های صنوبر  خصوصیات رویشی نهال

 یبررسففدر  Fung et al. (2007). تأثیرپففذیر اسففت 

 هففای جنگلکففاری در تففوده یز دیففتولو  رشففد کیففنامید

 یزراعفف شففهیب ۀعرصفف کیففدر  صففنوبرمففدت  کوتففاه

 تراکم چهار در نیچ نگیباودر  وانیهاندر  شده مدیریت

( هکتفار در  اصله 233و  952، 500، 9999) یجنگلکار

 I- ,53029NL-15I- ,96 شففامل صففنوبر کلففن سففهو 

 شفگاه یرودر  کلفن  سفه  هفر  مانی زنده که گرفتند جهینت

 61) یعفال  شفده  اعمال یتیریمد ستمیس تحت یشیآزما

و  برابرسینه قطردر  تااوت حال این با .است بوده( درصد

 ۀدرجف  چهفار  انیم. در شد دهید مارهایت انیمدر  ارتااع

 گففردش ۀدوردر  ومففاسیب دیففتول نیشففتریب، یتراکمفف

 9999) آمفد دسفت   بفه  تفوده ترین  در متراکم ساله شش

 مسفاعد بفرای   طیشرابا توجه به وجود  (.هکتاردر  اصله

ری بفودن  جفا  ماننفد مختلفف صفنوبر    هفای  گونه شیرو

کفه   رسفد  مفی  نظر به استان نیامتعدد در  های رودخانه

کاشت صنوبر و  ۀتوسعبرای  ینسب تیمز نیااز  توان می

کنون  چوب برای مصارف گوناگون بهره گرفت. تا تأمین

 مختلفف  ارقفام  یشف یرومشخصات  و یسازگار زمینۀدر 

 یاطالعفات  آبفاد  خفرم  ییوهوا آب طیشرا درباز  تاج صنوبر

 بفا هفدف   رو شیپف پژوهش  نیبنابرا ده است،منتشر نش

سففازگار، پرمحصففول و مقففاوم بففه آفففات  ارقففام یمعرففف

 چهارسفاله  یقف یتحق ۀدور کیدر باز  تاجصنوبر  های کلن

 .گرفتانجام  آباد خرمدر شهر 

 ها مواد و روش

 پژوهشمنطقۀ 

هکتففاری بففاغ   چهففاردهدر زمففین  آزمففایش نیففا

 هثانیفففجغرافیفففاییعفففرض  ۀکشفففاورزی در محفففدود

 06ثانیفه جغرافیفایی    طفول و  شمالی 05درجفه  56دقیقه30
 9923بفا ارتافاع از سفطح دریفا     شرقی  05درجه 59دقیقه

 یبارنفدگ متوسط  .اجرا شد آباد خرمداخل شهر  در متر

عنفوان   همنطقه ب میاقلمتر است.  میلی 259این منطقه 

متفأثر از ارتااعفات   بیشفتر   ،اثر عناصفر مختلفف   ندیابر

مفدل  براسفاس  ای و  هفای مدیترانفه   منطقه و سیسفتم 

هفای   خاک یسر خشک است. نیمه میاقلآمبراه از نوع 

 2/1-5 ۀبفا اسفیدیت  دار شکاف یآهک این ایستگاه از نوع

 دارای منطقههای  خاکنیز  شوری مقدار نظر از است.

EC  و فاقفد مشفکل شفوری بفرای      رمو میلی 0کمتر از

 است.گیاهان 

 شیوۀ اجرای پژوهش
 ۀخزانفففاز  مناسففب  کلففن  ده، شیآزمففا  نیفف ادر 

دلتوئیفدس و   یها گونهاز  باز تاج صنوبر یها ونیکلکس

 بففا 9056 اسففاندماهو در  انتخففاب اورامففریکن دور 

 کامفل  یها بلوک یآمار طرح قالبدر  متر 0×0 ۀفاصل

 اتیعملبرای اجرای . شدند کاشته تکرار سه با یتصادف

 یابرو  شدزده  قیعم شخم شیآزما نیزم، بستر ۀیته

 حافر  متفر  2/3×2/3 ابعاد به ییها چاله ها نهال کاشت

 صورت به تکرار هردر  کسالهی نهال 52، کلن هر. از شد

 هفای  آمفاربرداری . شد کشت اصله پنجدر  پنج یگروه

و گرففت   انجفام  یانیف م نهال اصله نهاز  فقط نظر مورد

در . شفدند  گرفتفه  در نظر هیحاش هایاثر درختان ۀیبق

 شفده  بررسفی  بفاز  های صنوبر تاج بدأ کلننام و م، 9جدول 

بففا دور  یاریففآب شففامل داشففت اتیففعملآمففده اسففت. 

 یپفا  دهفی  خفاک هرز  یها علف نیوج بار  یک ای هاته

 تکرارهفا  همۀ یبرا کنواختی صورت به هرسو  ها نهال

 یشف یرو های ویژگیاز  یآماربردار. شد اعمال ها کلنو 

 بفا  ابرسینهبر قطرو  سونتو توسط درختان ارتااعشامل 

 طفور  به شیآزما یاجرا های سالدر طول  قطرسنج نوار

 نیفی تعاز  پفس . گرفت انجامرشد دورۀ در پایان  منظم

 بفا  هفا  کلفن  یحجمف  شیرو، ارتااعو  قطر های میانگین

 محاسبه شد. 9رابطۀ استااده از 

 V= (π/4)d2hf 9رابطۀ 
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قطففر  ،d ؛متففر مکعففببففه  حجففم ،vآن کففه در 

ضفریب شفکل    f و؛ به متفر تااع ار،  h؛به متر برابرسینه

 ۀیففتجز. در نظففر گرفتففه شففد 2/3کففه اسففت درخففت 

و  ارتافاع ، برابرسفینه  قطفر  هفای  صفات  یبفرا  انسیوار

، شیآزمفا اول  سفال در ) گرففت  انجفام  یحجمف  شیرو

 فصفل  هفر  طفول در  (.نشفد  گیری اندازه یحجم شیرو

 آففات  به مختلف های کلن تیحساسو  مقاومت، شیرو

 .شد برداری ادداشتیو  یبررس زین

 شده بررسی باز تاج صنوبر های کلن مبدأو  نام -9 جدول
Table 1. Name and source of the studied open-crown populus clones  

 مبدأکشور  نام کلن فیرد

۱ Populus x euramericana (Dode) Guinie CV. 

Blanc du poito 455 
 آمریکا

۲ Populus deltoids Marshall 561/41 ایتالیا 

۳ Populus deltoides Marshall 92/258 آمریکا 

۴ Populus x euramericana (Dode) Guinie CV. 

Blanc du poito 214 
 ایتالیا

۵ Populus x euramericana (Dode) Guinier CV. I- 

sieres 154 
 ایتالیا

۶ Populus x interamericana Brockh. فرانسه 

۷ Populus euramericana Marshall 69/55 آمریکا 

۸ Populus deltoides Marshall 63/10  ایران دور 

۹ Populus x Canadensis pacher ترکیه 

۱۱ Populus x euramericana (Dode) Guinier CV. BL.costanzo ترکیه 

 

 روش تحلیل
و  نرمفال  عیف توز نظر از یشیآزما یخطاهاو  ها داده

 بفا  هفا  واریفانس  یهمسفان  یبرا یشیاآزم یمارهایت زین

. شدند آزمون( 90 نسخه) Minitab افزار نرماز  استااده

 نسفخه  SAS اففزار  نفرم از  ها داده انسیوار ۀیتجز یبرا

از  استااده با ها داده نیانگیم ۀسیمقا. شد استااده 9/6

 62 نففانیاطم سففطحدر  دانکففن یا چنددامنففه آزمففون

. گرففت  انجام MSTATC افزار نرم از استااده با درصد

 .شد استااده اکسل افزار نرماز  نمودارها رسم یبرا

 نتایج
 رشد ارتفاعی ارقام صنوبر

 یهفا  سفال طفی  ارتافاع  رویش جاری  نیانگیمنتایج 

براسفاس   (.5 جفدول ) شفد  یریگ اندازه 9060تا  9063

   022 کلففففن ،شففففده آوری جمففففعاطالعففففات 

P.euramericana کلفففن و بیشفففترین متفففر  29/9بفففا

P.interamericanes  نیانگیففم نیکمتففرمتففر  55/3بففا 

 بنفدی  گفروه  .(5)جفدول   دنف دارارتافاع را  جاری  شیرو

 P.euramericana   022 کلفن که  دهد میدانکن نشان 

 برتفر  های گونهجزو در پایان دوره  متر 05/5با میانگین 

 (.0جدول ) آیند می حساب بهبرای رشد در منطقه 

 قطری ارقام صنوبرشد 
 نیف اسال برای  کیتاکجاری قطر به  شیرو نزایم

 نیبف  هر کلن در نیانگیممتوسط  محاسبه شد. ها کلن

متفر   سفانتی  15/9حفداقل   نیبف اجرای طرح  های سال

 52/5( و حفففففداک ر P.interamericanesکلفففففن )

 رییف تغ( در P.euramericana   022کلفن  )متفر   سانتی

ن قطر برابرسینه بفی  نیانگیممقایسۀ  .(5)جدول  است

 که کلن دهد مینشان با روش دانکن  مختلف های کلن

 66/6قطفر   نیانگیف م بفا P.euramericana   022کلن 

  P.interamericanesکلفن قطر و بیشترین متر  سانتی

د نف قطر را دارکمترین متر  سانتی 62/9 قطر نیانگیمبا 

 (.0)جدول 

 رشد حجمی ارقام صنوبر

هفا   کلفن همۀ  برای آزمایشاولیه  های سال دررشد 

روند کاهشفی داشفت.    به بعد 9065سال  از و زیاد بود
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-P.euramericana. Iو  P.euramericana   022کلن 

 نیشتریب ترتیب به 9060و  9069 های سال طی  154

متفر   10/5) نیکمتفر ( و هکتفار در  متر مکعب 52/5)

 .داشفتند را  یحجمف  یجفار  شیف رو( هکتفار در  مکعب
کلفن و   کیتاکبه  اه کلنجاری حجمی  شیرومقادیر 

آورده  5در جفدول   شیآزمفا مختلفف   هفای  سالبرای 

همفواره   زیف نهفا   کلفن  نیاجاری در  شیرو است. شده

نسبت به سال  9060اما در سال ، صعودی داشت ریس

میفانگین رویفش   مقایسفۀ  روند کاهشی داشت.  9065

 P.euramericana   022 های حجم نشان داد که کلن

 30/91و  09/95ترتیب با  به P.eur.BL.costanzo ؛ و

دارنفد  را  شیرو نیشتریبدر هکتار در سال  متر مکعب

 .(0)جدول  گیرند قرار می در گروه اول و

باز تاجهای  کلنسا نۀ جاری ارتااع، قطر و حجم  شیرو -5جدول   
Table 2. Current height increment, annual diameter and volume of the open-crown clones 

 ردیف ها )تیمارها( کلن متغیرها 9063سال  9069سال  9065سال  9060سال 

50/9  09/5  65/3  ارتااع - 

p.euramericana455 9 20/9  35/0  90/5  قطر - 

 حجم - 19/5 90/5 52/5

91/9  26/9  30/9  ارتااع ف 

p.eur.bl.costanz 5 06/9  96/5  09/5  قطر ف 

 حجم ف 99/5 90/1 50/2

90/9  92/9  01/9  ارتااع ف 

P.x.pacher 0 90/9  10/5  59/5  قطر ف 

 حجم ف 01/5 9/9 59/9

66/3  21/9  55/9  ارتااع ف 

p.deltoides69/55 0 59/9  15/5  59/5  قطر ف 

 حجم ف 5/5 92/1 25/03

66/3  05/9  05/9  ارتااع ف 

P.deltoides63/10 2 32/9  99/5  52/5  قطر ف 

 حجم ف 90/5 31/9 90/0

50/3  20/9  26/9  ارتااع ف 

p.euramericana 561/41 9 65/3  91/5  65/9  قطر ف 

 حجم ف 91/5 9/0 1/2

50/3  0/9  19/3  ارتااع ف 

P.deltoides 92/258 1 69/3  35/0  90/5  قطر ف 

 حجم ف 19/9 90/0 09/0

60/3  09/9  19/3  ارتااع ف 

P.euramericana. I-154 5 25/9  92/9  قطر ف 5 

 حجم ف 5/9 56/2 10/5

11/3  99/9  90/9  ارتااع ف 

P.euramericana214 6 02/9  50/5  95/9  قطر ف 

 حجم ف 99/9 02/0 35/0

39/9  59/3  10/3  ارتااع ف 

P. x.interamericana 93 02/9  35/5  69/9  قطر ف 

 حجم ف 99/9 95/0 10/0

 



 523 522تا  502صاحۀ ، 9039پاییز ، 0، شمارۀ چهاردهممجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال 

 

ل )جدو مرکب سانیوار ۀیتجزجدول  که طور همان

 نیبف  داری معنفی  اریبسف اختالففات   ،دهفد  مینشان ) 0

صاات قطر، ارتافاع و حجفم چفوب     نظر ازارقام صنوبر 

 اریبسفف. عامففل سففال هففم اثففر   داردوجففود  یدیففتول

. البتفه اثفر   کرداعمال  شده یبررسبر صاات  داری معنی

و  نهیبرابرسف صفاات قطفر    یبفرا  کلفن × متقابل سفال  

و  درصفد  9سفطح احتمفال   در  یتراکم یحجم شیرو

 .است دار معنی درصد 2ارتااع در سطح احتمال  یبرا

 باز تاجهای  دوره در کلن انیپادر  شده بررسی یرهایمتغمرکب  انسیوار ۀیتجز -0جدول 

Table 3. Analysis of variance of studied variables in the end of period in open-crown clone 
 رویش حجمی تراکمی در هکتار ارتااع درخت سینه برابرقطر  آزادیۀ درج منابع تغییرات

 5 ns059/93 **192/59 ns9992 (Rبلوک )
 5 **510/26 **696/90 **5290/0999 (Gکلن )
 91 039/2 165/5 551/029 (Eaخطا )
 0 **192/9950 **599/563 **0059//02565 (Yسال )

 6 ns921/9 **350/2 **5192/900 (RYبلوک )×سال
 02 **929/0 *199/3 **656/920 (GYکلن )×سال 

 63 399/9 090/3 5619/992 (Ebخطا )

ns: درصد 9و  2در سطح احتمال  دار معنیترتیب  به* و **:  ؛دار معنیریغ 
ns: not significant ; * and **:  significant at the levels of 5 and 1 percent respectively 

 براساس آزمون دانکن شده باز صنوبر بررسی تاجهای  ارتااع، قطر، حجم در کلن یرهایمتغ نیانگیمبندی  گروه -0جدول 

Table 4. Grouping  of the height, diameter, volume variables in studied open-crown clones based on Duncan’s test

 (متر مکعبحجم ) (متر سانتی)قطر  (متر)ارتااع  کلن

P.euramericana455 62/6  a 05/5  a 09/95  a 

P.eur.bl.costanzo 20/6  ab 29/1  b 30/91  a 

P.x.pacher 05/6  abc 03/1  bc 90/99  ab 

P.deltoides69/55 50/5  bcd 99/1  bc 25/90  bc 

P.deltoides63/10 25/5  cde 30/1  bcd 60/95  c 

P.deltoides561/41 36/5  de 50/9  cd 52/95  cd 

P.deltoides 92/258 65/1  de 23/9  de 69/93  cde 

P.euramericana. I-154 53/1  ef 02/9  de 20/93  cde 

P.euramericana214 25/1  ef 90/9  e 31/6  e 

P. x.interamericanes 62/9  f 30/9  e 20/5  e 

 داری ندارند. درصد با یکدیگر اختالف معنی 9های با حروف مشابه در سطح احتمال  میانگین
Averages with similar letters at the level of 0.01, don’t have significant difference with each other 

مقاومفت بفه آففات و    متغیرهفای  بررسفی  در ادامه 

انجفام گرففت   نیز ف های مختل در کلن مانی زندهدرصد 

 انسیف وار ۀیف تجزبا توجه به نتفایج   (.5و  9 های شکل)

مقاومفت   از نظرهای مختلف  کلن نیب مشخص شد که

داری در  اخفتالف معنفی   مفانی  زنفده و درصفد  به آفات 

 نیبف  اخفتالف در  نیف ا امفا  ،وجود دارددرصد  9سطح 

 یکنفواخت یالبته با توجفه بفه   ؛ دار نیست ها معنی بلوک

درختان و کم بودن سطح زیفر کشفت و   کاشت  طیمح

یعفی اسفت کفه    طب ،طفرح  دری یکسفان  ها مراقبتنیز 

داری نداشفته باشفند. نظفر بفه      ها اختالف معنفی  بلوک

 نکفه یابرای مشخص کردن  ،ها کلن نیباختالف  وجود

 ۀسف یمقابا هم اختالف دارنفد از آزمفون    ییها کلنچه 

ایج نتف ها به روش دانکن دوطرفه استااده شد.  میانگین

و مقاومت بفه آففات    از نظردر این بخش نشان داد که 

و  P.deltoides63/10 یهففا کلففن مففانی زنففدهدرصففد 

P.deltoids  وP.eur.BL.costanzo  تیوضففففففففعدر 

چفوب نیففز   دیففتول از نظفر و دارنفد  ی قففرار تفر  مناسفب 

 .اند مطرح



 آباد ایستگاه خرم ای در پوپولتوم مقایسه باز صنوبر تاجارقام مختلف تولید چوب بررسی  529

 

 

زبا تاجصنوبر های  مقاومت به آفات در کلن ریمتغ نیانگیم ریمقاد -9شکل   

Figure 1. Average values of resistance variable to pests in open-crown populus clones 

 

باز تاجهای صنوبر  مانی در کلن درصد زنده ریمتغ نیانگیم ریمقاد -5 شکل  

Figure 2. Average values of survival variable in open-crown populus clones 

 صنوبر کیفی ارقام مختلف تیوضع

تواند به اففزایش کیایفت    کاشت درختان میفاصلۀ 

کاشت کمتر از حد فاصلۀ اگر  کند.کمک  یادشدهارقام 

شفود، از   می شتریبمعمول باشد رقابت برای جذب نور 

سفمت آن حرکفت    بفه نفور   افتیدردرخت برای  رو این

 Ahmadian & Rezaیابفد )  و ساقه انحنا مفی کند  می

Dost, 2012از  شفده  بررسفی  باز تاجتلف های مخ (. کلن

ها بررسی  اصلی و تراکم شاخهانحنای تنۀ  تیوضع نظر

 ایف  یکف یانتتحفت تفأثیر عوامفل     عامفل دو  نیا. شدند

هففای مختلففف  نففورگرایی( در کلففن ۀدیففپد) یطففیمح

 P.x.interamericanesهفای کلفن    . تعداد پایهندریمتغ

 ۀدر مرتبفففف بففففود. هففففا هیففففپادیگففففر از  بیشففففتر

 P.deltoides561/41و  P.euramericana.I-154بعففد

( سفم یودیفتوپر) یینورگرا ۀدیپدبه  یشتریب تیحساس

 شفود  اصفلی آنهفا مفی   ساقۀ داشتند که سبب انحنا در 

 (.2)جدول 
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باز تاج های در کلن یاصل ۀتنشدن  دوشاخه تیوضع -2جدول   

Figure 5. Bifurcation status of main trunk in open-crown populus clones 

کل درختان تعداد 

 صنوبر

تعداد درختان 

 شده دوشاخه

درصد درختان 

به شده ) دوشاخه

 متر(

ارتااع تنه در محل 

به شدن ) دوشاخه

 متر(

 ردیف کلن

92 0 9/0 5 P.euramericana455 9 

99 2 2/1 6/9 P.eur.bl.costanzo 5 

10 9 5 0 P.x.pacher 0 

99 9 6 5 P.deltoides69/55 0 

13 0 0 0/9 P.deltoides63/10 2 

15 95 9/99 2/5 P.deltoides561/41 9 

90 99 91 9/9 P.deltoides 92/258 1 

96 99 1/9 2/5 P.euramericana. I-154 5 

20 99 53 5 P.euramericana214 6 

95 9 6 9/9 P.euramericana455 93 

 

 بحث

در  صففنوبر ارقففام، یسففازگار قففاتیتحق در بیشففتر

، یقطفر  رشد جمله از شده بررسی اتصا نظر از کشور

 نیبفف دار معنففی اختالفففاتدارای  یحجمففو  یارتاففاع

 Ghasemi, 1999; Hemmati(اند  شده بررسی های کلن

& Modir Rahmati, 2002; Bozorgmehr et al., 

2002; Yousefi & Modir-Rahmati, 2004 & 

از  هفا  کلفن  نیبف  یآمار دار معنی اختالف وجود (2007

 یحجمفف رشففد ژهیففو بففهو  بررسففیتحففت  صففاات نظففر

 یسفازگار  دهنفدۀ  نشفان ، دیگفر  صاات ندیابر عنوان به

 یهففا پیففانوت مجموعففه انیففمدر  هففا کلففن یبرخفف

 را ی از مفوارد مناسفب  کف ی تواند یمو  است شده بررسی

 آنهفا  یمعرفف  نهایفت  درو  برتفر  های کلن نشیگز یبرا

متغیفر  . (khanjani shiraz et al., 2019) آورد ففراهم 

 اعمفال  شده بررسی صاات بر داری معنی اریبس اثر الس

 رایف ز، اسفت  یعفاد  چندساله اهانیگدر  که است کرده

 سفال در  م ال برای چندساله اهیگ توانو  رشد همواره

اول  سالاز  شیبدوم  سالدوم و در  سالاز  شیب سوم

در  کلفن  در سفال  متقابفل  اثر شدن دار معنی اما، است

 وجفود  انگربیف  بررسفی حفت  ت صاات یبرا شیآزما نیا

 نیبف ( در سفال ) یزمفان  راتییف تغ بفه  پاسخدر  اختالف

در  رشد روند یبررس کلی طور به .است صنوبر های کلن

 پساول و دوم  های سال کهداد  نشان صنوبر های کلن

 اسفت  نیزمدر  »نهال ینسب استقرار ۀمرحل «کاشتاز 

در  یحجمف  یموجفود و  یارتااع، یقطر رشد درصدو 

 بفوده  انفدک  شیآزمفا  آخفر  سال به نسبت لهمرح نیا

 ستمیس ۀتوسع ریدرگ ها نهال، استقرار ۀمرحل. در است

 طیشفرا  بفا  سفازش ، یافقو  یعمق ناوذ قیطراز  شهیر

، آن بفر  اففزون . اند نیزم یکیولوایبو  ییایمیش، یکیزیف

 وجفود ، هفا  نهفال  بودن کوچکواسطۀ  به مرحله نیادر 

، یاریف آباز  یناشف  بترطوو  آنها نیبزیاد  یخال یفضا

 بفدون و  دارد وجفود  هفم  هفرز  های علف رقابت ۀمسئل

 بفه  نسفبت  این مرحلفه در  صنوبر جوان های نهال شک

 هرز های علفاز  یناش خسارت برابردر  یبعد های سال

 سفال و از  ینسفب  اسفتقرار  ۀمرحلف از  پس. ندتر حساس

 .شد آغاز »رشد ۀمرحل «بعد به شیآزما سوم

 ،حاضففر نشففان داد تحقیففق کففه نتففایج طففور همفان 

در اسفتان  چهارسفاله  ۀ در دورقطفری   شیروبیشترین 

با میانگین  P.euramericana455 های کلنلرستان در 

 هفففای کلفففن در آن از  پفففسو  متفففر سفففانتی 62/6

P.eur.BL.costanzo و P.x.pacher 20/6با  بیترت به 

 وتحلیففل تجزیففهبراسففاس بففود.  متففر سففانتی 05/6 و

چهارسفاله  دورۀ در  رشد ارتااعی نیشتریب گرفته، انجام

 05/5بفا میفانگین    P.euramericana455 های کلنبه 
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 بعفففدیرتبفففۀ در و تیمفففار برتفففر  عنفففوان بفففه متفففر
P.eur.BL.costanzo  تعلففق داشففت متففر  29/1بففا. 

 . هفای  کلفن دوره را  انیپا حجمی در شیرو نیشتریب

P.euramericana455 ،P. eur.BL.costanzo 

 هکتفار  در متفر مکعفب   30/91و  09/95بفا   بیف ترت به

متفر   20/5بفا   P.x.interamericanes کلفن  وداشتند 

 انیپا در را هکتار هکتار حداقل موجودی در در مکعب

 و 51/6سطح مقطفع   باکلن به ترتیب  دو. داشتدوره 

پوشفش بفا    تفاج سطح مقطفع   از نظرمترمکعب   92/6

افی  نتفایج کی  دارنفد.  داری معنفی اختالف  ها کلن دیگر

بفین   هایی تااوتمختلف صنوبر نشان داد که  های کلن

شفدن   دوشفاخه صاف بودن و  از نظرمختلف  های کلن

 دو کلففففن کففففه  طففففوری بففففهوجففففود داشففففت. 

P.euramericana455  وP. euramericana214 
کمتری نسفبت  دوشاخۀ درختان  دارای درصد و تعداد

 Isik & Topluنتفایج پفژوهش    ارقفام بودنفد.   دیگربه 

 هفای  شفاخص  از نظر ها کلن( نشان داد که بین 2004)

وجود داشفت. بفا توجفه بفه      داری معنیکیای اختالف 

بررسی در پفژوهش پفیش   تحت  های کلناینکه بیشتر 

 آنهفا و درصد دوشفاخه شفدن در   صاف داشتند تنۀ رو 

افزایش سطح زیر کشفت   موجب ها ویژگیاین  ،کم بود

منطقفۀ  نتی و نیز بهبود بازاریفابی آن در بازارهفای سف   

مقاومفت بفه آففات کلفن      از نظفر  .شفود  مفی  آبفاد  خرم

P.deltoides63/10  و اسفت  تفر   مقفاوم  هفا  کلنهمۀ از

  deltoides561/41 P. ،P.eur.BL.costanzo های کلن

 هفا  کلفن  نیف اعبارتی  به .گیرند میبعدی قرار مرتبۀ در 

از و دارند مقاومت به آفات  از نظر تری مناسب تیوضع

قففرار  b در گففروه و انففد خففوبوب هففم چفف دیففتول نظففر

 Modir پفژوهش  نتفایج  همسو بفا این یافته . گیرند می

Rahmati (2012) & Yousefi  بففود کففه  سففنندجدر

 دانکفن  آزمفون  بفا  موردبررسی صاات نیانگیم ۀسیمقا

(39/3 (p≤ رقم سه 9059 سال انیپادر  کهداد  نشان 

 P.euramericana، 5/90 09/299 بففاز تففاج صففنوبر

P.deltoides 9/90 و P.deltoides بفففا ترتیفففب بفففه 

 93/53و  00/59 ،32/55 ۀنیبرابرسفف قطففر نیانگیففم

و  متففر 12/95و  91/95، 95/95 ارتاففاع، متففر یسففانت

، 23/59 هکتفار  هفر در  سا نه یحجم شیرو نیانگیم

 کمتفر  تلافات  درصفد  بفا  متر مکعفب  99/50و  13/50

 خفوب  یعمفوم  یشاداب تیوضع، یخشک تنشاز  یناش

 اریبسف ( یرتنشیغ طیشرا)در  آفات به یآلودگ، یعال تا

 عنفوان  بفه ، دوشفاخه  ایف  کیف و  صفاف  اغلفب  تنهو  کم

 سفازگار و  چفوب  دیتول از نظر زیاد عملکرد با های کلن

 .شدندبا شرایط معرفی 
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Abstract 
One of the major problems in poplar cultivation is the existence of low-yielding poplar species and 

their traditional cultivation, which reduce wood production per unit area. To identify the most 

productive and adaptable clones to local climate and introduce them for mass wood production, ten 

clones of open-crown poplar based on the Randomized Complete Block Design (RCBD) with three 

replicates and planting spacing (4m × 4m), were selected and evaluated in Khorramabad Agricultural 

Garden Station for five years (2012-2015). Analysis of variance showed that the year and clone factors 

had a significant effect on height, diameter and volume increment. The mean comparisons showed that 

the highest (1.56 m) and lowest (0.77 m) of height increment belonged to Populus euramericana455 

clone and Populus x interamericanes clone respectively. Also, the Populus euramericana455 clone 

had the maximum diameter increment (9.95cm) and Populus x interamericanes clone had the 

minimum (6/95) diameter increment. The Populus euramericana455 and Populus x interamericanes 

clones had the highest (8.85 cm) and lowest (1.16 cm) of volume increment in the fifth year 

respectively. In terms of pest resistance and wood production, Populus deltoides 63/10, Populus 

deltoids and Populus x costanzo had a better conditions.  

Keywords: Poplar, Clone, Wood Production, Vegetative Characteristics. 

 

 

 


