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 چكیده

های بذری باا تناوژ ژنتيکای    تواند  نهالمی ،دگرگشن بودن و اكولوژیکی مختلفدليل سازگاری در شرایط پده به ۀگون

ای و در نهایات تکیيار   گوناه هاای باين و درون  گياری ایندهای انتخاا  درتتاان برتار، دور    باال توليد كند كه در فر

حاصال  ری هاای باذ  . این بررسای باا هادو تولياد نهاال     لحاظ كمی و كيفی نقش مهمی دارد های مطلو  به ژنوتيپ

بعاد   ۀدر باين و مياان درتتاان جواماع طبيعای و در مرحلا       های رویشی آنهاویژگیو ارزیابی  پده ۀگوندرتتان برتر 

 سايزده درتات ماادری از    21 های اولياه رویاش دارناد، انجااف گرفات.     هایی كه رشد مطلوبی در سالانتخا  ژنوتيپ

های باذری در ایساتگاه تحقيقاات البارز     اصله نهال 9190. شدتوليد رویشگاه مختلف كشور انتخا  و از بذر آنها نهال 

مادت ساه ساال    هاای رویشای آنهاا باه    و ویژگای  ها و مراتع كشور كاشته شدات جنگلتحقيق ۀسسؤكرج وابسته به م

بااالی زماين،    متاری ساانتی  30مانی، قطر در ارتفااژ  های كمی شامل درصد زنده. ویژگیشد( بررسی 9312-9310)

نتاای  نشاان داد كاه     ثبت گردید.ۀ اصلی و شکل ساقه شاته با تن ۀهای كيفی شامل تعداد شاته، زاویژگیارتفاژ و وی

. داشتندداری های مختلف پده به لحاظ صفات رویشی كمی و كيفی اتتالو معنیهای بذری درتتان رویشگاهژنوتيپ

های كرماان، تجيار و نياز    رتتان رویشگاههای بذری دميانگين رشد قطری ژنوتيپ ،از كاشت پسدر پایان سال سوف 

از بيشاترین رشاد برتاوردار    هاا  نسبت به ساایر ژنوتياپ  تجير، اهواز و زابل  ،كرمان أهای با مبدرشد ارتفاعی ژنوتيپ

مرحلاه بعادی   تاا در  شادند  ، انتخاا   داشتندكه رشد كمی و كيفی مناسبی  ییهاژنوتيپی از بودند. در نهایت تعداد

 كار روند. هباصالحی تحقيقات 

 .های رویشیویژگیهای بذری، نهال، پده، درتتان برتر های کلیدی:واژه
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 و هدف مقدمه

دليال دگرگشان   های مختلف جنس صنوبر بهگونه

های حاصل از باذور آنهاا،   بودن و هتروزیگوسيتی نهال

. این درتتان با تولياد باذور   دارندتنوژ ژنتيکی باالیی 

توانند تناوژ  توسط باد می زیاد و پراكندگی و گسترش

سايعی گساترش   جغرافيایی و ۀژنتيکی تود را در دامن

كنااد تااا بااا را ملازف ماای  دهناد. همااين اماار محققااان 

آوری بذور از درتتان مناطق مختلف جغرافياایی   جمع

های مطلو  از نظر تولياد  و كشت آنها بتوانند ژنوتيپ

كمی و كيفی چو ، مقاومت در برابار عوامال زناده و    

 های محيطی را انتخا  كنند.نشت

دليال تکیيار   قليل سطح تنوژ ژنتيکی صنوبرها بهت

 ۀجاوش( تاوجيهی بار اداما    غيرجنسی )قلمه یا ریشاه 

در تکیيار   آنهاا ای اصالحی و استفاده از بذور ه  فعاليت

فقدان شرایط تکیير  (.9334)اسدی و همکاران،  است

شاامل ناور    (P. caspica) جنسی درتتان سفيد پلات 

سابب  ف أطور تاو الزف، تاک مناسب و رطوبت كافی به

شاده نتوانناد باه درتتاان     شده كه اندک بذرهای سبز

. شاوند و در همان مراحل اوليه حذو  شدهبالغ تبدیل 

ت، ایان  عا دليل كمبود تولياد میال جنسای در طبي   به

و ضامن حساسايت    ندارنددرتتان تنوژ ژنتيکی كافی 

عملکرد از طریاق  های محيطی، امکان افزایش   به تنش

های موجود در آنها وجود ندارد )اسادی و   انتخا  كلن

 (.9310ميرزایی ندوشن، 

با توجه به اینکه مناطق وسيعی از كشور را مناطق 

 ،دهاد گرف و تشك با تاک شاور و قلياا تشاکيل مای    

هایی از صنوبر كه با وجود مقاومات باه   استفاده از كلن

كاار  باه ت چاو   عنوان زراعا ند بهنشرایط محيطی بتوا

معرفی ارقاف مقاوف، سازگار و  .دارداهميت زیادی  روند،

محصول صنوبر در مناطق تشك و گرمسيری یکای  پر

های افزایش توليد چاو  و ایجااد اشاتغال در ایان     راه

 ۀپده از درتتان بومی ایران با دامنا  ۀگون .استمناطق 

های بسيار تو  دليل ویژگیوسيع اكولوژیکی است. به

گرفتاه  ای متعددی انجاف گونههای بينونه تالقیاین گ

هاای جانس صانوبر    ها را به ساایر گوناه  تا این ویژگی

منظاور  باه هایی تالشالملل در سطح بين .كنندمنتقل 

 تحمل به شاوری و تشاکی   از صفات مطلو  استفاده

 ;Singh et al., 2002) صاااورت گرفتاااه اسااات

Rottenberg et al., 2000 ۀهوای كار و(. از آنجاكه آ 

هاایی كاه دارای   گوناه  اسات، زمين رو به گارف شادن   

مورد توجه ویژه تواهناد   ،تحمل نسبی به گرما باشند

گونه ماورد توجاه بساياری از     بود. به همين دليل این

است تا ویژگی تحمل باه گرماا در    قرار گرفته محققان

 ;Grover et al., 2000) شاود آن بررسای و اساتفاده   

Wang et al., 2003) . 

سازی جانس صانوبر طاوری    فرایند اصالح و بومی

سااازد تااا بااا ایجاااد را قااادر ماای اساات كااه محققااان

بر افازایش عملکارد و   های جدید بتوانند عالوه فنوتيپ

و  آیناد توليد كمی، بر تغييرات شرایط محيطای فاا ق   

(. Arens et al., 1998ها را حفظ كنند )سازگاری گونه

صالحی و توليد كلن، ایجااد  های ایکی از اهداو برنامه

های منظور كاهش تطرهای با تنوژ ژنی باال بهژنوتيپ

هوایی مختلاف و آفاات   وحاصل از كشت در شرایط آ 

(. توليد Roberds and Bishir, 1997) هاستو بيماری

هااای هااای جدیااد مااا را در ایجاااد صاانوبركاری كلاان

كشتی یاری جای تكههای مختلف بكشتی با كلنچند

 (.Foster et al., 1998اهد كرد )تو

 ،هاای برتار  یکی از مراحل اساسای در تولياد كلان   

انتخا  والادین یاا درتتاان ماادری مناساب از باين       

تاوان از طریاق   والدین متعدد است. این انتخا  را مای 

هاای مختلاف یاا    ارزیابی درتتان والد حاصل از تاوده 

ف هاای باذری آنهاا انجاا    ارزیابی نتاج حاصل از ژنوتيپ

ساو چاين انتخاا     در اساتان گاان   زمينهداد. در این 

گاازینش بااه  ۀدرتتااان برتاار پااده طاای سااه مرحلاا  

هاای  كه دارای مشخصاه  شد منجرهای برتری  ژنوتيپ

هاای كيفای   كمی مانند توانمندی رشد و نيز مشخصه

ای تنااه، مقاوماات بااه آفااات و  اسااتوانه شااکلماننااد 

اصااالح (. Shiji et al., 1996انااد )هااا بااوده بيماااری

 ۀهای صنوبر در شمال امریکا در اصل با هدو تهي گونه

  ۀمااواد اوليااه باارای صاانایع تمياار و كاغااذ و بااا گوناا 
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P. deltoides     شروژ شد. با گذشات زماان اساتفاده از

عناوان  بر توليد مواد سلولزی باه های صنوبر عالوه گونه

محيطای نياز توساعه    پاالیی و كاربردهاای زیسات   گياه

 (. Richardson et al., 2007یافت )

 هاااای روی گونااه  كانااااداعمليااات اصااالحی در   

  ،P. angostifolia ،P. balsamiferaبااومی ماننااد  
P. grandidentata ،P. tremuloides ، 

P. trichocarpa و P. deltoides     شروژ شاد. آنهاا باا

هاای  ( و سپس ارزیابیF1ایجاد هيبریدهای نسل اول )

. ارزیاابی  كردناد ا معرفای  هایی ررشد و سازگاری، كلن

لحاظ فنوتيپی برتاری   های بذری نسل اول كه بهنهال

باالیی داشتند، در مزرعه صفات رشد، تحمل به سارما،  

هاا و  شکل تاج و ساقه، تحمل در برابر آفات و بيمااری 

 (.Perinet, 2007) شدندكيفيت چو  بررسی 

المللی صانوبر در  در اروپا از تشکيل كميسيون بين

مادیریت   راساتای هاای زیاادی در   تاالش  9141سال 

هاای تجااری   كلن ۀ. با توسعگرفتمنابع ژنتيکی انجاف 

هااای جدیااد عمليااات اصااالحی و ژنتيکاای بااا روش  

مولکااولی توسااعه یافاات. در حااال حاضاار مطالعااه و   

ۀ ژنتياك  زیر نظار شابک   .P. nigra L ۀحفاظت از گون

هااای متعاادد در دساات هدر قالااب پااروژجنگاال اروپااا 

(. در فرانساااه اصاااالح Bordacs, 2002)ت اجراسااا

ر و كاغاذ آغااز   صنعت تميا  ۀهای صنوبر با توسع گونه

های مختلاف صانوبر   سازی گونهشد و حفاظت و بومی

كولتياوار   21جااری از  نهالستان ت 20به ایجاد بيش از 

 و  I-214 ، Triploهااای شااده از دور صاانوبر اصااالح

I-45/51 انجاميدایتاليا  با مبدأ (Paillassa, 2004 در .)

با هادو   P. xgenerosaدور   ۀبلژیك نيز اصالح گون

زایی، عملکرد تولياد،  هایی كه از نظر ریشهانتخا  كلن

ساااقه، سااازگاری بااه فتوپریودیساام، سااازگاری  شااکل

هاا  اقليمی و تاک و نيز مقاومات باه آفاات و بيمااری    

  گرفاااااتانجااااااف  ،برتاااااری داشاااااته باشاااااند

(Steenackers, et al., 1996.) 

ساازی جانس صانوبر در    حفاظات و باومی  برنامۀ  

ژنتياك جنگال و    ۀسسؤتوسط م 9143آلمان از سال 

در ایساتگاه   9111اصالح درتتان جنگلای و از ساال   

مونااادن شاااروژ شاااد تحقيقاااات جنگااال در هاااان

(Mohrdiek, 1979ابتدا فنوتيپ .)هاای  های برتر گونه

، P. termula ،P. tremuloides ،P. albaصنوبر شامل 
P. x canescens  وP. grandidentata   هاای  از تاوده

شااده از سرتاساار آلمااان  طبيعاای و درتتااان كاشااته 

 و P. termula ۀو تالقای باين دو گونا   آوری شد  جمع

 P. tremuloides  با هدو دستيابی به نتاج برتر در ميان

  (.Wolf and Brandt, 1995) گرفتهيبریدها انجاف 

هااای بااذری  د نهااالتولياا تحقيااقهاادو ایاان  

و ارزیااااابی  پااااده ۀبرترگوناااادرتتااااان حاصاااال 

در بااين و ميااان درتتااان  آنهااا هااای رویشاای ویژگاای

بعااااد انتخااااا   ۀجوامااااع طبيعاااای و در مرحلاااا

در سااه  هااایی كااه براساااس صاافات رویشاای ژنوتيااپ

 ،شااوندسااال اول رشااد مناسااب تشااخيی داده ماای 

هااای مطلااو  را تااوان ژنوتيااپ. در نهایاات ماایاساات

ارهااایی ماننااد داشااتن رشااد قااوی     اساااس معيبر

 .   كرددر چند سال اول رشد انتخا   ویژه به

 

 هامواد و روش

 معرفی منطقه

ایسااتگاه تحقيقااات الباارز  در محاال اجاارای طاارح

 1جناااو  شاااهر كااارج در حااادود واقاااع در كااارج 

عاارج جغرافيااایی . اسااتكيلااومتری از مركااز شااهر 

طااول جغرافيااایی  ، شاامالی ۀدقيقاا 43درجااه و  31

ارتفاااژ از سااطح  و  شاارقی ۀدقيقاا 14و  درجااه 10

ميااانگين بارناادگی ساااليانه . اساات متاار 9300دریااا 

درجاااه  1/93 دماااامياااانگين ، متااارميلااای 210

، گاراد ساانتی  -1/29 دماا حاداقل مطلاق   ، گراد سانتی

 ۀطبقا و  گاراد درجاه ساانتی   49 دماا حداكیر مطلاق  

باااا  تشاااكنيماااه باااا روش آمبااارژه  هاااواییوآ 

. هاادایت اسااتساارد هااای معتاادل تااا   زمسااتان

زیمانس بار متار     الکتریکی تاک كمتار از یاك دسای   

 .است 3/1تاک نيز  ۀو اسيدیت
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 اجرای پژوهش ةشیو

ساعی  لحاظ فنوتيپی، درتتان برتر بهانتخا   برای

بار  درتتاان عاالوه  كه شوند بررسی هایی رویشگاه شد

هوا، اقليم، طاول  ولحاظ آ بهوضعيت مطلو  رویشی، 

رتفاژ از ساطح دریاا باا یکادیگر     و عرج جغرافيایی وا

موقعيات آ    اتتالفاتی را نشان دهند. به همين دليل

نظر طاول و عارج    ازدرتتان  هایو هوایی و رویشگاه

زاباال و كشااور ) ۀتاارین ناحياا جغرافيااایی از شاارقی 

 نااواحی مركاازی و جنااوبی ثباات شااد  ساارتس( تااا 

 (.  9)جدول 

 ادری پده هوایی درتتان موویژگی جغرافيایی و آ  -9 جدول

 ناف رویشگاه 

 درتت مادری

 تعداد پایه

 درتت

 طول

جغرافيایی 

 شرقی

عرج 

جغرافيایی 

 شمالی

 ارتفاژ

از سطح دریا 

 )متر(

ميانگين بارندگی 

 ساالنه

 متر()ميلی

ميانگين دمای 

 ساالنه

 گراد()سانتی

 2/24 1/914 10 39ْ    30َ 43ْ    21َ 2 حميدیه-توزستان

 3/24 1/211 10 32ْ    01َ 43ْ    10َ 1 گتوند-توزستان

 24 3/444 33 32ْ    91َ 43ْ   20َ 2 دزفول-توزستان

 3/21 320 93 39ْ    20َ 43ْ    40َ 9 اهواز-توزستان

 1/93 904 9000 31ْ    93َ 12ْ    21َ 2 گرمسار-سمنان

 2/91 3/203 220 32ْ    91َ 29ْ   90َ 3 سرتس-تراسان

 9/91 1/209 10 31ْ    42َ 14ْ    12َ 2 برونداشلی-گلستان

9/943 9310 23ْ    13َ 12ْ    41َ 9 بافت-كرمان  9/92  

4/21 330 30ْ    10َ 29ْ   33َ 9 زابل-سيستان  2/22  

 2/91 1/239 9320 31ْ    31َ 19ْ    41َ 2 تجير-تهران

 3/23 1/311 131 33ْ    21َ 41ْ    12َ 4 معموالن-لرستان

3/923 9200 32ْ    33َ 19ْ   33َ 2 ژواننا-اصفهان  2/92  

 3/91 4/912 300 32ْ   40َ 41ْ   22َ 2 منجيل-گيالن

 

های بذر درتتان پاده از  های حاوی كپسولشاتون

تاان  نااو  درت تاول اردیبهشت تا اواتر ترداد به ۀنيم

 4های پالساتيکی در دماای   آوری و داتل نایلونجمع

در ان كاشات نگهاداری شادند.    راد تا زمگسانتی ۀدرج

درتتاان باا    ۀشدآوریاواسط اردیبهشت بذرهای جمع

هاای  جغرافياایی مختلاف، در داتال گلادان     هایمبدأ

 ۀحاوی ماسا متر سانتی 91به قطر و ارتفاژ پالستيکی 

بادی در داتال گلخاناه مركاز تحقيقاات البارز كارج       

هاا و مراتاع كشاور    تحقيقات جنگل ۀسسؤوابسته به م

باذر كاشاته شاد و     900گلادان   دند. در هار كاشته ش

. گرفات تکارار انجااف    1برای هر منطقاه ایان كاار در    

هاای آ  قارار داده شادند تاا     ها داتال تشاتك  گلدان

تاا آرر   هاگلدانطور كامل حفظ شود. رطوبت تاک به

گااراد سااانتی ۀدرجاا 90-91در گلخانااه در دمااای  

زنای  شدند و در طی این مدت درصاد جواناه  نگهداری 

واناه زده محاسابه   بذرها با شمارش تعاداد باذرهای ج  

هاای پالساتيکی   هاا در گلادان  در اواتر آرر نهال شد.

بادی، تاک رس و پيت مااس باه نسابت     ۀحاوی ماس

كاشت و تا اواتر فروردین تا زمان انتقاال باه    باز 9:2:3

 گلخانه نگهداری شدند.  زمين در

در هاای باذری   در آتر فروردین ماه سال بعد نهال

 ۀمتار و فاصال   2باين ردیاف    ۀمتر )فاصل 2×9فواصل 

. عملياات  شاد متار( در زماين كشات     9داتل ردیف 

نگهداری شاامل آبيااری، وجاين و پاكتراشای عرصاه      
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در پایان فصل رشد  گرفت. طور منظم هر سال انجاف هب

هاای كمای شاامل درصاد     ویژگای  یيز ثبتدر اواتر پا

ری از زماين،  متا ساانتی  30مانی، قطر در ارتفااژ  زنده

طاول   ،مترسانتی 10های بلندتر از ارتفاژ، تعداد شاته

 ۀشاته با تنا  ۀهای كيفی شامل  متوسط زاویو ویژگی

 10بلناادتر از  ۀساه شاات   ۀگياری زاویا  اصالی )انادازه  

ساقه مطاابق   شکلمتر در سه جهت مختلف( و سانتی

( انجااف  9310-9312سه سال متاوالی )  طی 2 جدول

 گرفت.

 (FAO, 1998های بذری پده )ژنوتيپ ۀساق شکلاصلی و  ۀشاته با تن ۀكيفی زاوی شکل -2 جدول

 كيفی ۀنمای كيفی ساقه شکل اصلی ۀشاته با تن ۀزاوی

 9 صاو و مستقيم درجه( 30بسته )كمتر از  

 2 كمی تميده درجه( 39-41كمی بسته تا باز )

 3 تميده درجه( 42-20باز ) 

 4 تيلی تميده رجه(د 20تيلی باز )بيشتر از 

 1 شاته یا چنگالیچند 

 

باا   صافات  ۀگياری كليا  های حاصال از انادازه  داده

 SASافازار  باا نارف  طرفاه  استفاده از تجزیۀ واریانس یک

اسااس  ها برميانگين ۀ. آزمون مقایسشدتحليل وتجزیه

هاای هار درتات    های رویشی مربوط به ژنوتياپ داده

 1در سطح احتمال ای دانکن دامنهروش آزمون چند به

چناين نمودارهاای مرباوط باا     . همگرفات انجاف  درصد

 .شدترسيم  Excelافزار نرف

 

 نتایج
های بذری در های کمی و کیفی نهالنتایج ویژگی

 سال اول رویش

باذری   هاای نهاال های كمی و كيفای  نتای  ویژگی

 21از  ،شدهنهال كاشته 9190داد كه از مجموژ نشان 

ل استقرار كامل یافت. همچنين نها 9312 ،درتت پده

 هاا  برحساب مبادأ   ماانی نهاال  درصاد زناده   ۀمحاسب

جغرافيایی درتتان مادری نشان داد كه برای درتتاان  

ها در انتهاای  درصد نهال 30ها  بيش از اغلب رویشگاه

رویش سال اول بعاد از كاشات اساتقرار یافتاه و      ۀدور

 (.3 اند )جدولرشد داده ۀادام

هااای رویشاای  ریااانس ویژگاای وا ۀنتااای  تجزیاا 

های باا مبادأ   هاای باذری حاصال از درتتاان     ژنوتيپ

از كاشات   پاس مختلف جغرافيایی در پایان ساال اول  

تفااوت  شاده  گياری هاای انادازه  در مؤلفهنشان داد كه 

 9های باذری درتتاان در ساطح    نهال بينداری معنی

ميااانگين  مقایسااۀ (.4 وجااود دارد )جاادول درصااد 

ای دامناه ا استفاده از آزماون چند ی رویشی بها ویژگی

جغرافياایی   هاای باا مبادأ   دانکن نشان داد كه ژنوتيپ

 31/9و  33/9،  31/9ترتيب باا  تجير، اهواز و زابل به

متار ارتفااژ    1/9و  31/9، 21/9متار قطار و باا    سانتی

 .  (1)جدول  دارای بيشترین مقدار قطر و ارتفاژ بودند

م متر نيز مرباوط  بلندتر از ني ۀبيشترین تعداد شات

ترتياب  لرستان، سرتس و گرمسار باه  هایبه رویشگاه

شاته در هر نهال بودناد. كمتارین تعاداد     3و  3، 4با 

شاته نيز مربوط به رویشگاه كرمان با یاك شااته در   

اصالی كاه    ۀشاته با تن ۀ(. زاوی1 هر نهال بود )جدول

قابال تشاخيی اسات،     در پایان سال اول رشد كاامالا 

دهاد. نتاای    یا بسته بودن تااج را نشاان مای   شکل باز 

 ۀ شااته باا تناۀ   مياانگين زاویا   ۀگيری و محاسباندازه

ها دارای رویشگاه ۀهای كلياصلی نشان داد كه ژنوتيپ

اساااس درجااه بودنااد كااه بر  31-43ای بااين زاویااه

در گروه تاج كمی بسته  2 بندی مندرج در جدول گروه

ش مهمای در  گيرناد. شاکل سااقه نقا    تا باز قارار مای  
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درتتان و ارزش صنعتی چو  دارد. شاکل   ۀكيفيت تن

متفااوت   ،هاای مختلاف  های رویشگاهساقه در ژنوتيپ

های كرمان، زابل، های رویشگاهكه ژنوتيپطوری به بود.

 ۀتجير، گلساتان و اهاواز دارای مياانگين شاکل سااق     

سااقه   شاکل هاا دارای  رویشاگاه  ۀكمی تميده و بقيا 

(. باا ایان حاال در بعاای از     1 تميده بودند )جادول 

سااقه صااو و    شاکل هاای درتتاان مختلاف    ژنوتيپ

 .شدمستقيم نيز مشاهده 

 (9310) اول كاشت آزمایشی كرج در سال ۀشده در تزانهای كاشتهمانی نهالدرصد زنده -3 جدول

  مبدأ

 درتت مادری

 شکل كيفی

درتت  ۀساق

 مادری

 ناميه ۀدرصد قو

 بذر 

 هایتعداد نهال

 شدهكاشته

 هایتعداد نهال

 ماندهباقی

مانی درصد زنده

 نهال

 34 21 30 11 تميده حميدیه-توزستان

 31 901 922 11 تميده دزفول-توزستان

 33 212 301 11 تميده گتوند-توزستان

 900 12 12 13 تميده اهواز-توزستان

 31 21 11 13 تميده اصفهان

 13 33 11 12 تميده منجيل-گيالن

 30 24 30 13 تميده كمی كرمان

 11 11 900 13 تميده تجير

 33 939 291 11 تميده لرستان

 13 19 991 11 تميده گرمسار-سمنان

 10 24 19 12 تميده گلستان

 30 992 941 13 تميده تراسان

 13 44 41 11 كمی تميده زابل

 

 های بذری حاصل های رویشی نهالواریانس ویژگی ۀنتای  تجزی -4 جدول

 (9310) اول كاشتآزمایشی در سال  ۀدرتتان مختلف پده در تزاناز 

 
 ۀدرج منابع تغييرات

 آزادی

 ميانگين مربعات

 بلندتر ۀتعداد شات ارتفاژ قطر 

 متر 1/0از 

 شاته با ۀزاوی

 اصلی ۀتن 

 شکل ساقه

143/0 23 بين درتتان مادری **  12/2 **
 41 ** 9913 ** 04/2 ** 

 10/0 922 11/3 011/0 903/0 9234 ها )تطا(درون نهال
 1/21 9/23 1/13 1/20 22  ضریب تغييرات

 41/2** 9141** 1/13** 42/3**  21/9** 92 هابين رویشگاه

 12/0 1/934 4/4 991/0 991/0 9210 ها )تطا(درون نهال

 9/23 21 2/11 3/22 1/22  ضریب تغييرات
   درصد 9ر سطح دار دمعنی :**،  درصد 1دار در سطح معنی :*
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 های  مختلف درتتان پده های بذری حاصل از رویشگاههای رویشی نهالميانگين ویژگی ۀمقایس -1 جدول

 از كاشت( پسسال ای دانکن )یكدامنهتزانه آزمایشی كرج با آزمون چند در

 

 رویشگاه درتت

 مادری

 تعداد

 درتت

 تعداد

 نهال

 قطر

 متر()سانتی

 ارتفاژ

 )متر(

 ۀتعداد شات

 1/0از  بلندتر

 متر

شاته با  ۀزاوی

اصلی  ۀتن

 )درجه(

 شکل ساقه

3/9 21 2 حميدیه-توزستان abc 13/9 cd 1/2 bcde 3/44 a 3/2 a 

21/9 232 1 گتوند-توزستان cd 19/9 de 3/2 bcd 2/40 bcd 2/2 abc 

32/9 999 2 دزفول-توزستان ab 22/9 bc 4/2 cdef 4/43 ab 1/2 bc 

33/9 14 9 اهواز-توزستان ab 31/9 a 3/9 f 2/44 a 42/2 bcde 

02/9 901 2 گرمسار-سمنان e 91/9 g 3/3 ab 1/32 d 3/2 a 

93/9 932 3 سرتس-تراسان d 41/9 ef 9/3 b 1/32 d 2/2 abc 

39/9 21 2 برونداشلی-گلستان abc 23/9 bc 2ef 1/49 abc 2/2 e 

39/9 21 9 كرمان abc 23/9 bc 9g 3/49 abc 41/2 bcde 

31/9 44 9 زابل-سيستان abc 10/9 b 3bc 44ab 31/2 cde 

31/9 11 2 تجير-تهران a 21/9 bc 1/9 f 4/43 ab 3/2 de 

22/9 203 4 لرستان bcd 31/9 f 3/3 a 43cd 2/2 abc 

32/9 13 2 اصفهان abc 1/9 de 91/2 def 3/31 bcd 2/2 abc 

13/0 33 2 منجيل-گيالن f 03/9 g 1/2 bc 1/21 e 1/2 ab 

 .درصد احتمال است 1دار در سطح حروو متفاوت بيانگر وجود تفاوت معنی

 

های بذری در نتایج رشد قطری و ارتفاعی ژنوتیپ

 دوم و سوم رویش هایسال

هاای  های رویشی در سالگيری ویژگینتای  اندازه

نهال  9312دوف و سوف رویش نشان داد كه از مجموژ 

نهااال  9932 ،درتاات مااادری پااده 21مانااده از باااقی

درصااد  ۀانااد. همچنااين محاسااباسااتقرار كاماال یافتااه

درصاد   10هاا نشاان داد كاه بايش از     مانی نهاال  زنده

هاای دوف و  مانده در ساال اول، در ساال  های باقینهال

 اند.مانی داشتهسوف نيز زنده

هاای  واریانس رشد قطری و ارتفاعی ژنوتيپ ۀتجزی

باين   و بذری حاصل از بين درتتاان ماادری مختلاف   

تفاااوت هااا( )رویشااگاه های جغرافيااایی مختلاافمباادأ

هااای در طاای ساال  درصاد  9داری را در سااطح معنای 

 (. 2 نشان داد )جدول 9312و  9319

باين   ميانگين رشاد قطاری و ارتفااعی در    ۀمقایس

هااای مختلااف نشااان داد كااه هااای رویشااگاهژنوتيااپ

وضااعيت  هااای دو رویشااگاه كرمااان و تجياارژنوتيااپ

 ،رفتناد و در گاروه اول قارار گ   رویشی مطلوبی داشتند

 9319هاای  كه ميانگين رشد قطری طی سالطوریبه

 22/4و  9/3ترتياب  برای رویشگاه كرماان باه   9312و 

متار   9/4و  1/2ترتيب متر و رشد ارتفاعی نيز بهسانتی

است. همچنين مياانگين رشاد قطاری رویشاگاه      بوده

 19/4و  9/3ترتيااب تجياار طاای ایاان دو سااال بااه  

 متاار  9/4و  2/2ز متاار و رشااد ارتفاااعی نياا   سااانتی

 (.1 است )جدول بوده
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های جغرافيایی در حاصل از درتتان مختلف پده و مبدأ های بذریهای رویشی نهالواریانس ویژگی ۀنتای  تجزی  -2جدول 

 ( 9312و  9319های آزمایشی كرج )سال ۀتزان

 
 منابع

 تغييرات 

 ۀدرج

 آزادی

 9312ميانگين مربعات  9319 ميانگين مربعات

 ارتفاژ قطر ارتفاژ قطر 

 03/1** 14/1** 34/9** 44/2** 23 ميان درتتان
 21/0 19/0 91/0 40/0 111 بين درتتان

 2/94 1/29 3/91 1/22  ضریب تغييرات

 92** 34/3** 923/9** 13/2** 92 هاميان رویشگاه
 33/0 12/0 22/0 44/0 9099 هابين رویشگاه
 1/91 2/22 4/91 1/23  ضریب تغييرات

   درصد 9دار در سطح معنی :**،  درصد 1دار در سطح معنی :*   

 

ۀ آزمایشی های  مختلف درتتان پده در تزانهای بذری حاصل از رویشگاههای رویشی نهالميانگين ویژگی ۀمقایس -1 جدول

 (9312 تا 9319ای دانکن )زمستان سال دامنهكرج با آزمون چند

 

 والد داد درتتتع مادری رویشگاه درتت
9319سال  9312سال    

متر(قطر )سانتی )متر( ارتفاژ  متر(قطر )سانتی  )متر( ارتفاژ   

 ab11/2 bc1/2 cde14/3 de2/3 2 حميدیه-توزستان

 cd3/2 cde3/2 cde12/3 d3/3 1 گتوند-توزستان

 cd12/2 bc1/2 ef13/3 c2/3 2 دزفول-توزستان

 cd32/2 cde3/2 cd92/4 ab1/3 9 اهواز-توزستان

 abc31/2 cd4/2 f43/3 f1/2 2 گرمسار-سمنان

 d22/2 bc1/2 de3/3 c2/3 3 سرتس-تراسان

 bc32/2 cd4/2 bc22/4 bc3/3 2 گلستان

 a9/3 a1/2 a22/4 a9/4 9 كرمان

 bc31/2 bc1/2 cde0/4 ab1/3 9 زابل-سيستان

 a9/3 ab2/2 ab19/4 a9/4 2 تجير-تهران

 cd39/2 cd4/2 ef21/3 ef0/3 4 لرستان

 cd14/2 cde3/2 cd93/4 bc3/3 2 اصفهان

 e31/2 de2/2 fg92/3 ef1/2 2 منجيل-گيالن

 .استاحتمال  درصد 1دار در سطح حروو متفاوت بيانگر وجود تفاوت معنی

 

روند رشد قطری و ارتفاعی طی ساه ساال متاوالی    

رشاد  دهد كه نشان می (9310-9312پس از كاشت )

تاوان  های مختلف را مای تان رویشگاههای درتژنوتيپ

به سه گروه تقسيم كرد. در گاروه اول مياانگين رشاد    

هاا  هاای برتای از رویشاگاه   قطری و ارتفاعی ژنوتياپ 

كرماان و تجيار دارای روناد افزایشای مانظم و       مانند

ها های این رویشگاهكه ژنوتيپطوریبه استیکنواتت 

ویشی مطلوبی ه روند افزایش راز ابتدای انتقال به عرص
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و در گااروه اول قاارار گرفتنااد. گااروه دوف     داشااتند

هایی هستند كه در سال های درتتان رویشگاه ژنوتيپ

از كاشت رشد قطری و ارتفاعی توبی داشاته   پساول 

از كاشت روند رشد كم  پسهای دوف و سوف و در سال

طور میال رویشگاه زابل و اهواز باا رشاد   هاست. ب شده

متاار و رشااد سااانتی 33/9و  31/9 ترتياابقطااری بااه

ل اول رشد در گاروه  متر در سا 31/9و  10/9ارتفاعی 

ولای در پایاان ساال ساوف در گاروه       ،نداول قرار داشت

هااای تااری قاارار گرفتنااد. گااروه سااوف ژنوتيااپينیپااا

 پاس های اول تا سوف هایی هستند كه در سالرویشگاه

باا   از كاشت، رشد قطری و ارتفاعی مطلوبی در مقایسه

كااه  هااا نداشااتندسااایر درتتااان مااادری رویشااگاه 

هاای منجيال و   های درتتان ماادری رویشاگاه   ژنوتيپ

 (.2و 9های )شکل بودندگرمسار جز این دسته 

 

 (9312-9310) طی سه سال متوالی های مختلفهای بذری از رویشگاهميانگين رشد قطری ژنوتيپ -9شکل 

 

 

 (9312-9310) طی سه سال متوالی های مختلفهای بذری از رویشگاهيپميانگين رشد ارتفاعی ژنوت -2 شکل
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   بحث

اصالحی درتتان جنگلی اولاين مرحلاه،    ۀدر برنام

هاای  لحااظ فناوتيپی از تاوده   به 9درتتان برتر انتخا 

هوا، وهای محيطی مانند آ طبيعی است. تنوژ ویژگی

تارین عوامال   تاک، اقليم و تغييرات جغرافيایی از مهم

ها هستند. باا اساتفاده از   تنوژ در درون و بين جمعيت

این تغييرات محيطی انتخا  درتتاان برتار از داتال    

از انتخاا    پاس  شاود. هاای درتتای ميسار مای    توده

درتتان برتر ارزیابی نتاج حاصل از توليد میل جنسای  

هاای حاصال از ایان درتتاان در عرصاه باا       یا ژنوتيپ

آزماون نتااج    .استی استفاده از متغيرهای كمی و كيف

تصاو   هاا باه  حاصل از درتتان برتر در اغلاب گوناه  

درتتان دوپایه و دگرگشن مانند جنس صانوبر و بياد   

منجار  هاای مطلاوبی   هاا یاا كلان   به گزینش ژنوتياپ 

 قابليت توانمندی در ميزان عملکرد تولياد شود كه  می

ای اساتوانه  شاکل ، توليد جست و تجدید كناده،  چو 

نسی از طریق قلمه و مقاومت در برابر تنه، تکیير غيرج

شاده در  ها را دارناد. درتتاان انتخاا    آفات و بيماری

در  2نخباه عناوان درتتاان   باه  توانناد نهایی می ۀمرحل

استفاده شاوند  باغ بذر  عنوانگيری یا بهعمليات دور 

(Shiji et al., 1996 .)  هاای صانوبر در   در تماایز گوناه

گارده و باذر نقاش    جوامع طبيعی مهاجرت از طریاق  

ها انتخا  طبيعی نيز بر روی این جمعيتدارد، مهمی 

عمل كرده و آنها را به شرایط محيطی منطقه ساازگار  

و در نهایاات ساابب تغيياار در ساااتتار ژنتيکاای  كاارده

اسات. در ایان    شاده های مختلف درتتان در رویشگاه

تغييرات ژنتيکی گوناه   Dunlap et al. (1995) ،زمينه

ثير عوامل محيطای  أرا تحت ت P. trichocarpaصنوبر 

واكانش درتتاان پاده در    . كناد يد میأیو جغرافيایی ت

هاای دماایی و   های مختلاف كشاور باه رژیام    رویشگاه

هاا،  های مورفولوژیکی را در شکل بار  اقليمی، تفاوت

 شکل ساقه، شکل تاج و نياز ميازان رشاد نشاان داده    

 ۀقو (. متوسط درصد9331است )كالگری و همکاران، 

 
1
 Plus trees 

2
 Elite trees 

آنهاا   أبذر در تماف درتتان بدون توجاه باه مباد    ۀنامي

نامياه   ۀدرصد قاو  11تغييراتی نداشته و بذور بيش از 

تواناد  باذور مای   ۀناميا  ۀبودن درصد قو بيشترداشتند. 

افشاانی و پاذیرش گارده بادون مواناع      دليال گارده    به

هاای صانوبر   جغرافيایی و گاامتی باشاد كاه در گوناه    

های های مربوط به تفاوت. گزارشدگيرراحتی انجاف  به

هاای  جمعيتی جنس صانوبر در ویژگای  فنوتيپی درون

 هااای طبيعاای  مورفولااوژیکی و توليااد میلاای كلاان   

  P. grandidentata و P. tremuloides ۀدو گونااا

(Barnes, 1966 و )ۀگونااااااا P. tremula  

(Farmer and Barnes, 1978 نيز چنين )هاایی  تفاوت 

 كند.يد میأیرا ت

در پایاان اولاين ساال رویاش     رو، ر تحقيق پايش د

 ۀهای بلندتر از نيم متر و زاویا شکل ساقه، تعداد شاته

هاای  تنه و شااته  شکلاصلی كه در واقع  ۀشاته با تن

داری را در تفاااوت معناای ،نمایااان اساات اصاالی كااامالا

در بااين درتتااان مااادری و احتمااال  درصااد9سااطح 

صاافات كيفاای نشااان داد. ارزیااابی ایاان هااا رویشااگاه

 هااای هااای برتاار در گونااهمنظااور انتخااا  ژنوتيااپ بااه

P. euphratica   ،( و 9331)كالگاااری و همکااااران 

P. deltoides (Paillassa, 2004و گوناااه ) هاااای 

P. deltoides و P. trichocarpa (Perinet, 2007 )

نشان داد كاه   حاصلهای یافتهنيز گزارش شده است. 

تجيار،   درتتان باا مبادأ  های بذری حاصل از ژنوتيپ

گلسااتان، زاباال و كرمااان بهتاارین شااکل ساااقه را در  

رسی كالگری مقایسه با سایر درتتان داشتند. نتای  بر

 20تاااج و شاکل تنااه در   شاکل و همکااران در مااورد  

نشان داد كه درتتان رویشاگاه كرماان   اصلی رویشگاه 

دارای شااکل تاااج و تنااه بهتااری نساابت بااه سااایر    

. (9331)كالگاری و همکااران،    اسات  ها بوده رویشگاه

هاای  ایان صافت كيفای در ژنوتياپ     پيدایشبنابراین 

تواند یك ویژگی ژنتيکای باشاد   بذری این درتتان می

 كه به نتاج منتقل شده است.   

اصلی از صافات   ۀها با تنشاته ۀتعداد شاته و زاوی

اساتفاده در صانایع چاو      بارای مهم كيفی درتتاان  



 439 433 تا 419 ۀصفح ،9314زمستان  ،4 ۀشمار م،هفت سال ران،یا یجنگلبان انجمن ران،یا جنگل ۀمجل

 

 های باز معماوالا شاته و با شاته باشند. درتتان پر می

كيفای كمتاری نسابت باه      ۀاز تقارن تاج و شاکل تنا  

بنادی بساته دارناد.    شااته و شااته  ۀ كمدرتتان با تن

هاای  كمترین متوسط تعداد شاته مربوط باه ژنوتياپ  

 ۀشااته باا تنا    ۀكرمان، تجير و اهواز بود. از نظر زاوی

هاا  اهرویشگ ۀهای حاصل از درتتان كلياصلی، ژنوتيپ

بساته تاا بااز قارار گرفتناد. باا اینکاه         ۀدر گروه شات

الرشاد در چناد   بندی در درتتان سریعوضعيت شاته

هاا و  تعاداد شااته   ،دشاو سال اول رشاد نمایاان مای   

تر قابال  طور دقيقهبندی در پن  سال اول رشد ب شاته

 تشخيی تواهد بود. 

هاای باذری   این تحقيق نشاان داد كاه ژنوتياپ   نتای  

لحااظ  های مختلف پاده باه  از درتتان رویشگاهحاصل 

داری صاافات رویشاای قطاار و ارتفاااژ اتااتالو معناای 

هاای  مياانگين رشاد قطاری ژنوتياپ     ۀ. مقایسداشتند

بااذری حاصاال از درتتااان مااادری نشااان داد كااه     

جغرافيایی كرماان، تجيار، اهاواز،     های با مبدأ ژنوتيپ

 4گلستان و اصفهان با ميانگين رشاد قطاری بايش از    

متر در پایاان ساه ساال اول رشاد توانساتند از      سانتی

بهترین نتاج باشند. همچنين مياانگين رشاد ارتفااعی    

 هاای باا مبادأ   های بذری نشان داد كه ژنوتيپژنوتيپ

متار در   4با مياانگين ارتفااژ بايش از     تجير و كرمان

پایان سه سال اول رشد توانستند جاز  بهتارین نتااج    

 مااوردی و همکااران در  نتاای  بررساای كالگار  باشاند.  

هااای رشااد قطااری و ارتفاااعی گيااری مشخصااهاناادازه

های سه اساتان توزساتان،   درتتان پده در كلکسيون

 نشاان داد كاه درتتاان پاده باا مبادأ       اصفهان و كرج

جغرافيایی كرمان بهترین شرایط رشد كمی و كيفی را 

توانااد توانمناادی ایاان ماایمساائله كااه ایاان  داشااتند

هاا اثباات كناد    ه ساایر پروونااس  پروونانس را نسبت ب

 (.9312)كالگری و همکاران، 

از درتتااااان ژنوتيااااپ بااااذری  32در نهایاااات 

های توزستان، كرمان، زابل، تهران و گلستان  رویشگاه

شادند  ، انتخا  رشد كمی و كيفی مناسبی داشتندكه 

های بين و گيریر مانند دو های اصالحیتا در برنامه

ركاار اساات ایاان  شااایان .كااار روناادای بااهگونااهدرون

، اناد های برتر كه در این مرحله انتخاا  شاده   ژنوتيپ

و در قالاب  شده در فاز بعدی از طریق قلمه تکیير  باید

 ارزیابی شوند. طرح آماری با والد 
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Abstract 

Because of adaptability to different ecological conditions, cross pollination and 

heterozygosity, Populus euphratica has high genetic diversity. It could have an important role 

in superior phenotypes selection, inter and intra specific hybridization processes. The aim of 

this study was to identify and select the superior phenotypes of P. euphratica and seed 

propagation for new genotypes and also select the elite genotypes by evaluation of growth 

rate and stem form traits. A total of 29 superior trees from 13 natural stands were selected. 

Seedlings were produced by seed culture in greenhouse condition. Evaluation of seedlings 

was performed in a nursery of Karaj Research Station (RIFR) during 2011 to 2013. 

Quantitative and qualitative characteristics including plant diameter, height, survival percent, 

number of branches, stem form and branch angle with main stem were recorded. Analysis of 

variance showed significant differences among the seedlings of superior phenotypes with 

different habitats for quantitative and qualitative characters. Also Duncan multiple range test 

showed the diameter progenies of the superior trees of Kerman and Khojir, also height 

progenies of the Kerman, Khojir, Ahvaz and Zabol displayed the most growth values. Finally, 

some of seedlings had a suitable qualitative and quantitative growth that can be used in next 

phase study. 

Keywords: Growth parameters, Populus euphratica, Seedling, Superior trees.  
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