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 يها دورگهاي رويشی و مورفولوژيك  ويژگی بررسی

 استان خوزستان آزمايشی ۀخزان در صنوبر پده و کبوده

  ها و مراتع كشور، تهران، ایران تحقيقات جنگلمؤسسۀ كارشناس ارشد پژوهش،  ؛*پور غديريپدرام 
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  چکيده

( P.euphratica) پرده  و خشر   مره ینخشر  و   یمر ی قل طیبه شرر  نسبی  یو سازگاررشد سریع  لیدل به( Populus alba) کبوده

 یابیر  رزمنظرور   بره  .ندبرخورد ر زیادی تی ز  همی بوم یها گونهعنو ن  گرم و خش  به یمی قل طیشر  خاک و یسبب تحمل شور به

 P.alba x کلرن دورگ  18، خوزسراان   قلیمری در شرر یط   دو گونره  نیحاصل  ز   یها دورگ ی و مورفولوژیكیشیرو یها یژگیو

P.euphratica همر ه ی  کلن دورگ به P.euphratica x P.alba  هرای کامرل    بلروک ی در قالب طرح آزمایش دو کلن کبوده زیو ن

 1388در  یساگاه تحقیقراتی کوشرك  شوشرار خوزسراان در ب مرن      صورت قلمه  به پایه 10شامل  تكر رتصادفی با سه تكر ر و هر 

 نجرام   سال دوم شیفصل رو انیقطر یقه و  رتفاع در پازنی در  باد ی فصل رویش سال  ول و  جو نهدرصد  یریگ  ند زه. شدند کشت

گیرری    نرد زه  مورفولروژیكی  صرفت  9  ز هر کلن  ناخاب و یطور تصادف نمونه برگ به 30رویش سال دوم،  در  و سط فصل. گرفت

میرانگین   ۀمقایسر  د شراند. ی د ر  خاالف معنی ی دیگرها صفت ها، کلنزنی  درصد جو نه جز و ریانس نشان د د که به ۀتجزی جیشد. ناا

و  ،بیشرارین مارر،   75/6و  رتفراع   مار یسانا 6با قطر  بیترت به P.euphratica x P.alba44/9 نشان د د که کلن یشیهای رو ویژگی

همچنرین تجزیره بره     .ندد شرا  رویش ر  در طری دو سرال  مار  رتفاع، کمارین  51/2مار قطر و  سانای 1/2با  P.alba58/57 مادۀکلن 

صفت مرورد بررسری    14صفت  ز  9علت همبساگی با  به P.euphratica x P.alba44/9 های  صلی نشان د د که کلن دورگ مؤلفه

ترین رقم در شرر یط  قلیمری شرمال      ین مطالعه مناسب  جر ی ین کلن دورگ طی دو سال  رو  ز ینها مامایز بود.  کامالً  ز سایر کلن

 شود.  ساان خوزساان  رزیابی می

 های مورفولوژی . ویژگیهای رویشی،  پده، خوزساان، دورگ، کبوده، ویژگیواژگان کلیدی: 

 

 E. Mail: ghadiripour@rifr-ac.ir 02636770810تلفن: نویسنده مسئول،  *

 22/07/1393تاريخ پذيرش: 

 29/02/1393تاريخ دريافت: 
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 مقدمه
نرژ دی صرنوبر،    ها در تحقیقات بره  گیری میان گونه دورگ

 سرت کره     منجر شده به تولید  رقام و کولایو رهای زیادی

 تو نند مبنایی بر ی سازگاری  رقام، بررسی تنروع و در  می

ن ایت گزینش  رقام برر ی منراطم مرورد نظرر ر  فرر هم      

هرای   [.  ز طرفی درخاران تندرشرد نظیرر دورگ   1آورند ]

برخورد رند برد ری  ب رهدورۀ صنوبر  ز تو ن کاهش طول 

ترو ن محصرو ت بروبی ر  در طری      آن می ۀنایجکه در 

[. 2]کرررد تررری برد شررت  کوبرر سررط  زمرران کماررر و 

صنوبر بره   های غیربومی رو موضوع و رد کردن گونه  ز ین

هرا پریش در    گیری و  صالح آن ا  ز سرال  کشور و دورگ

هرای   نسرل  ول کلرن    ست؛ توجه قر ر گرفاهکانون  یر ن 

د کشور شرد.  خورشیدی و ر 30دهۀ صنوبر غیربومی در 

 .P های های صنوبر بومی  ز گونه همر ه کلن ها به  ین کلن

nigra  وP.alba   آوری و   ز مناطم مخالف کشرور جمرع

شدند  های صنوبر نوش ر و کرج نگ د ری در محل خز نه

منظور معرفری  رقرام    های زیادی به پژوهش پس  زآن[. 3]

 ن پربازده و سازگار با شر یط  قلیمری نقرام مخالرف  یرر    

کلرن برترر  ز میران  رقرام      15 ست. بررسری  گرفاه  نجام 

یرا   سلكسریون  ۀ ول آزمایش )خز نمرحلۀ شده در  بررسی

( در  ر ضی مرکز تحقیقات  لبرز کرج طری یر    آزمایشی

 .P. nigra varسرراله نشرران د د کرره کلررن   10دورۀ 

betulifolia 17.13   مار و کلن  سانای 8/19با میانگین قطر

 P .nigra 56.33  مار  ز بیشرارین   7/17با میانگین  رتفاع

مطالعرۀ  [. برا  4رویش قطری و  رتفاعی برخورد ر بودند ]

 غیربرومی کلن بومی و  65 ۀیكسالساقۀ ریشه و  های ن ال

سال معلروم شرد    5آزمایشی زنجان طی  خز نۀصنوبر در 

 رتفراعی و   بیشارین رشد P .nigra های غیربومی که کلن

 .Pو  P .nigra، P. x euramericana های غیربومی کلن

deltoides .بیشررارین  بیشررارین رشررد قطررری ر  د شرراند

 P ترتیب مربروم بره  رقرام غیربرومی     مانی به درصد زنده

.nigra ،P. x euramericana وP. deltoides   و کمارین

[.  ز بررسری  5بود ] P. alba گونۀهای  آن مربوم به کلن

 خز نرۀ اله در یكسر سراقۀ  های ریشره و   خصوصیات ن ال

سلكسیون  یساگاه تحقیقات برالكی گرگران طری یر      

 .P هرای ماعلرم بره    ساله معلروم شرد کره کلرن     دورۀ سه

deltoides  وP. euramericana  ز رشرررد  رتفررراعی و 

ها برخورد ر بودنرد   قطری بیشاری در مقایسه با سایر کلن

سلكسیون در  خز نۀگونه صنوبر در  8مطالعۀ [. پس  ز 6]

 .P مانی در سرال  ول برر ی    ساان  صف ان، بیشارین زنده

simonii مانی بر ی و کمارین زنده P. alba   .گز رش شرد

یكسراله، بیشرارین و   ساقۀ های ریشه و  همچنین در ن ال

 و P.nigra هرای  ترتیرب در گونره   کمارین رشد طولی بره 

P.suaveolens  [ طبرررم پرررژوهش  7مشررراهده شرررد .]

هرای   کلن  ز دورگ 10رشد و تولید اه در زمینۀ گرف  نجام

طبیعی دلاوییدس در کررج، بیشرارین تولیرد حجمری برا      

 .P 63.1 مار مكعب در هكاار و در سال بر ی کلن 9/23

deltoides مارر مكعرب    17/9با کمارین تولید حجمی  و

 عرالم   P. deltoides 63.6 در هكاار و در سال بر ی کلن

شده بر روی  های صنوبر کاشاه [.  ز بررسی دورگ8شد ]

فاضرالب در آمریكرا   های تصفیۀ  کارخانهلجن حاصل  ز 

 7/9سراله  ز میرانگین  رتفراع     ششکه درخاان شد معلوم 

کیلروگرم برخرورد ر بودنرد     5/20تودۀ  زیمار و میانگین 

 P. deltoides هرای  روی کلن [. در پژوهش دیگری بر9]

فاصرلۀ  شده بره   هکاشا P. deltoides x P.nigra و دورگ

میسروری آمریكرا   رودخانرۀ  مار در دشرت سریالبی    1×1

هرا،   ترر دورگ  سرریع  ولیۀ مشخص شد که با وجود رشد 

هرا   تقریبراً دوبر برر دورگ   P. deltoides هرای  تولید کلرن 

[. در 10تررن در هكاررار( بررود ]   9/36در بر بررر  3/66)
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تولید خمیرر کاغرب برا    منظور  به گرفاه صورتجنگلكاری 

-Populus x wettsteinii Hämet) صرنوبر لررز ن  دورگ 

Ahti )های  رتفاع درخت، قطر  در شمال  ساونی، میانگین

ترتیرب   سرال بره   5بر برسینه و رویرش  رتفراعی پرس  ز    

مارر   7/0±01/0مارر و   سانای 9/1±02/0مار،  02/0±7/2

دیگری در کشور بین بر روی مطالعۀ [. 11گز رش شد ]

حرت شرر یط  سرارس آبری و     بروم، ت  دو گونه صنوبر هم

مرادۀ  آبیاری مطلوب، نشان د د که  رتفاع جو نره، تجمرع   

های  ریشهتودۀ  زیها، سط  برگ کل،  خش ، تعد د برگ

های مویین بره کرل ریشره و کرار یی      مویین، نسبت ریشه

 در هر دو تیمار آبیاری  ز P. przewalskii  سافاده  ز آب

P.cathayana  [ پژو12بیشررار برروده  سررت .] هشرری در

هشت کلن صنوبر ماعلم تودۀ  زیرشد و  در زمینۀآمریكا 

شریر بۀ  به ب رار گرروه ژنرومی برا دو تیمرار آبیراری برا        

شده با  زت، فسرفر و پااسریم    های ش ری و آب غنی زباله

نشران د د   2006و  2005های رشد  )کنارل( در طی فصل

 78مرانی   ی   ز تیمارهای آبیاری، درصد زنرده  که در هر

ترا   51/0با ی سط  زمین برین  تودۀ  زیمجموع ، درصد

تن در هكارار برود    57/1تن در هكاار و میانگین آن  5/2

[13 .] 

بروبی جنگلری و   هرای   فرر ورده بررسی آمار تولید 

ها بیانگر کمبود بوب گرد صرنوبر   مساحت جنگلكاری

 سرت  و  فز یش تقاضای بروب و محصرو ت بروبی    

درخارری پربررازده  هررای معرفرری گونرره ،رو [.  ز یررن14]

زر عت بوب در سالیان  خیر  همیت بیشراری  منظور  به

یافارره  سررت.  سرراان خوزسرراان بررا برخررورد ری  ز آب 

 زر عت بوب ۀشیرین فر و ن، بسار مناسبی بر ی توسع

صررورت  برره( P. euphratica)  سررت. درخارران پررده 

 هررای  سرراان رودخانررهحاشرریۀ هررای طبیعرری در  ترروده

تنررۀ دلیررل د شرران   مررا برره ،کننررد خوزسرراان رشررد مرری

زر عرت بروب   برر ی  کیفیرت مطلروب    ز معروج،   و کج

دلیرل   بره  ، ی در صنوبر گونه بین گیری دورگ.  ند ب ره بی

هاروزیس و ترکیب صفات کمری و کیفری    ۀپدیدظ ور 

مطلوب در  فز یش تولید بوب و سازگاری در شرر یط  

 غلرب کشرورهای ج ران    ن امحققمورد توجه  ،محیطی

 یهرا  یژگر یو یابیر  رز ،میر تحق نیر  هردف   . ستبوده 

حاصرررل  ز  یهرررا دورگ ی و مورفولررروژیكیشررریرو

شرر یط   در های صنوبر پده و کبوده طری دو سرال   گونه

 بوده  ست.   خوزساانشمال هو یی  و آب

 ها مواد و روش

 تحقیق ۀمنطق

کیلرروماری شرر ر  12 یسرراگاه تحقیقرراتی کوشررك  در 

ثانیررۀ  31دقیقرره و  9درجرره و  32شوشررار، در عررر  

 26دقیقره و   50درجره و   48شمالی و طول جغر فیایی 

 60شرقی و قع شده  ست.  ین  یسراگاه برا  رتفراع    ثانیۀ 

کارون قرر ر د رد.  رودخانۀ حاشیۀ مار  ز سط  دریا، در 

ترررین  ( نزدیرر 1997-2006) لۀسررا  دهبر سرراس آمررار 

 یساگاه هو شناسی به محل تحقیم )شوشرار(، بیشرینه و   

 8/38تیر )های  ماهترتیب در  دما بهماهانۀ کمینه میانگین 

 گرر د(، و  درجرۀ سرانای   5/13)( و دی گر د درجۀ سانای

هرای خررد د،    مارر در مراه   کمارین بارندگی با صفر میلی

 8/94در دی ) تیررر، مرررد د و شرر ریور و بیشررارین آن  

ماه  8خشكی منطقه حدود دورۀ . شدمار( مشاهده  میلی

برا  سرافاده    تحقیممنطقۀ و  ز  سفند تا آبان  ست.  قلیم 

حفرر  . شرد بیابانی گررم شردید تعیرین     ، ز روش آمبرژه

عقیلری در مجراورت  یسراگاه    منطقرۀ  پروفیل خاک در 

، 0-30تحقیقاتی کوشك ، نشان د د کره در سره عمرم    

ترتیب قابلیرت هرد یت    ماری به سانای 50-70و  50-30

مرروس بررر   میلرری 92/0 ،30/1 ،30/1( Ec لكاریكرری )
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و بافت خراک،   9/7 ،9/7 ،8/7( pHمار،  سیدیاه ) سانای

 [.  15لومی، شنی لومی و شنی لومی بوده  ست ]

 روش پژوهش

 کبروده   دورگکلرن   18کلن شرامل   21 بررسی  ین در

 ۀکبودکلن با  (P. alba x P. euphratica) پدهبر روی 

 مبررد پررده بررا  ۀگونررمرراده و  پایررۀبرره عنررو ن  57/58

یر    ،[16]نر  پایۀعنو ن  بهجغر فیایی  ساان خوزساان 

 .P. eupratica x P) کبروده بر روی  پده  دورگکلن 

alba)  پررده برا مبررد  ۀگونر  ۀمرراد پایرۀ  حاصرل تالقرری  

 )کلرن نرر(   9/44 ۀکبرود و  جغر فیایی  ساان خوزساان

 ۀکبرود )کلرن مراده( و    57/58 ۀکبرود و همچنین [ 17]

 25 ۀقلم 10 ز هر کلن  )کلن نر(  ناخاب شدند. 9/44

 15های یكساله و با قطرر حردود     ز شاخه ماری سانای

نریم مارر  ز    ۀفاصلصورت ردیفی به  هت یه و ب مار میلی

)در  در سه تكرر ر  ،مار 2بین ردیف  ۀفاصلیكدیگر و 

علت قر ر گررفان   و به (هر کلنبر ی  قلمه 30مجموع 

کارون، در قالب طرح  ۀرودخانمو ز ت  بهزمین کاشت 

 شرد، کشرت   1388های کامل تصادفی در ب من  بلوک

ها، عمود برر محرور رودخانره قرر ر      نحوی که بلوک به

صرورت شریاری و    شده بره  کاشاه ۀقطعآبیاری  .گرفاند

 .گرفتزمانی سه روز  نجام  ۀفاصل ی دو بار و با  هفاه

و  ،زنی در  و یل فصل رویرش سرال  ول   جو نهدرصد 

طررول برررگ، شررامل هررا  فولرروژیكی کلررنرصررفات مو

حد کثر پ نای برگ، سط  برگ، ضخامت برگ، طرول  

برا  سرافاده  ز روش    وزن ترر و وزن خشر    دمبرگ،

های تمرایز،   ملی آزمونو دساور لعمل  [18]  سالیخن

و سط فصرل  در  [ 19] یكنو خای و پاید ری در صنوبر

 ز هرر   ، ساس  ین برگیری شد.   ند زه سال دوم رویش

برررگ( در یرر  ج ررت  50)حررد قل  پایرره پررنج برررگ

 30 سرسس  ؛آوری شد مشخص و در  رتفاع میانی جمع

طرور تصرادفی    هنمونه( بر  10) ز هر تكر ر  نمونه برگ

. شرردگیررری   نررد زهمرربکور  صررفات شررد و  ناخرراب

 بررگ  ۀویرژ و سرط    مرادۀ خشر   همچنین، درصرد  

(SLA )[20:با  سافاده  ز رو بط زیر محاسبه شد ] 

(1) 

 
(2) 

 
در  و خر فصل رویش سال دوم نیز قطر در  رتفاع 

کرولیس،  رتفراع    ۀوسریل  بهماری با ی زمین  سانای 30

هرای   کش مدرج ب ار ماری، تعرد د شراخه   کل با خط

مار  ول شراخه   سانای 5 ۀز ویمار و  سانای 50بلندتر  ز 

 . شد صلی ثبت  ۀتنبا 

هررای رویشرری و  صررفترو بررط  نیرریتع منظررور برره

روش تجزیره بره     زهرای دورگ   کلرن برا   مورفولوژیكی

 .شد سافاده PC-Ord  فز ر  با نرم( PCA) ی صل های لفهؤم

هرای   ها در قالب طرح آماری بلروک  و ریانس د دهتجزیۀ 

روش  بره و میانگین صفات صورت گرفت کامل تصادفی 

 .مقایسه شد SAS  فز ر نرمآزمون د نكن با 

 نتايج و بحث

هاای   هاای روييای و مورلوژاوژيکی کلا      ويژگی

 شده بررسی

هرا   صرفت  ۀو ریانس در مورد همر  ۀناایج آزمون تجزی

 ید ر ها  خاالف معنری  زنی بین کلن جز درصد جو نه به

 (.3و  2های  نشان د د )جدول
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 شده در تحقيق انتخاب ةكبودپده و  دورگ يها كلن . فهرست1جدول 

 رديف كلن دورگ كلنشمارة  رديف كلن دورگ كلنشمارة 

 P. euphratica x P. alba 44/9 1 121 P. alba 58/57 x P. euphratica 12 

111 P. alba 58/57 x P. euphratica 2 122 P. alba 58/57 x P. euphratica 13 

112 P. alba 58/57 x P. euphratica 3 123 P. alba 58/57 x P. euphratica 14 

113 P. alba 58/57 x P. euphratica 4 124 P. alba 58/57 x P. euphratica 15 

114 P. alba 58/57 x P. euphratica 5 125 P. alba 58/57 x P. euphratica 16 

115 P. alba 58/57 x P. euphratica 6 126 P. alba 58/57 x P. euphratica 17 

116 P. alba 58/57 x P. euphratica 7 127 P. alba 58/57 x P. euphratica 18 

117 P. alba 58/57 x P. euphratica 8 128 P. alba 58/57 x P. euphratica 19 

118 P. alba 58/57 x P. euphratica 9 كلن نر P. alba 44/9 20 

119 P. alba 58/57 x P. euphratica 10 كلن ماده P. alba 58/57 21 

120 P. alba 58/57 x P. euphratica 11 121 P. alba 58/57 x P. euphratica 12 

 هاي دورگ هاي رويشي كلن واريانس مشخصه ةتجزي.  2جدول 

 میانگین مربعات 

 صفت               

 منابع تغییرات
 آزادی درجة

قطر يقه در سال دوم 

 رشد

ارتفاع در سال دوم  

 رشد

ويژة سطح 

 برگ
 زنی جوانه خشك برگ ةماد

 ns 070/0 ns 314/0 ns 923/0 ns 259/1  **238/1303 2 بلوك

 ns 099/213 912/22 ** 616/4**  421/2**  971/1**  21 كلن

 670/233 114/3 497/1 243/0 200/0 40 خطا

 نبودن دار معنی ns، درصد 1دار بودن در سطح  یمعن ، **درصد 5در سطح  دار بودن یمعن *

 هاي دورگ هاي مورفولوژيکي كلن مشخصه واريانس ةتجزي. 3 جدول

 مربعاتميانگين 

 صفت
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 ns 038/0 ns 063/0 ns 008/0 ns 132/0 ns 004/0 ns 0000/0 ns 372/2 ns 715/14 ns 206/42 2 بلوک

 308/35**  137/21**  154/221**  0003/0**  004/0*  854/0**  013/0*  269/2**  717/3**  21 كلن

 087/7 285/6 113/7 0001/0 002/0 109/0 006/0 201/0 168/0 40 خطا

 دار نبودن معنی ns، درصد 1 دار بودن در سطح  یمعن ، **درصد 5 در سطح دار بودن یمعن*  
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هرای   هرای رویشری کلرن    میانگین مشخصهمقایسۀ 

دورگ با  سافاده  ز آزمون د نكن نشان د د که  ز برین  

)ردیرف   .P. a 58/57 مرادۀ شده، کلرن   کلن کاشاه 21

کماررین   ،مارر  51/2مارر و   سانای 1/2ترتیب با  ( به21

 .P  کلرن  کره   درحرالی  ؛قطر یقه و  رتفراع ر  د شرت  

euph. x P. a.   9/44 (1    بیشرارین قطرر و  رتفراع و )

خش  برگ ر  به خود  خاصاص  ۀکمارین درصد ماد

 124در کلرن  ( SLA) بررگ ویرژۀ  د د. بیشارین سط  

(، 10) 119هرای   ترتیب در کلرن  ( و کمارین آن به15)

ضمن  ینكره کلرن    ؛( مشاهده شد19) 128( و 5) 114

خشرر  برررگ نیررز  مررادۀ  ز بیشررارین درصررد   128

 (.4 ولجدبرخورد ر بود )

اختالف  نبودانگر بيحروف مشترك ) دانکن يا دامنه چندروش آزمون  بههاي دورگ  هاي رويشي كلن ميانگين  مشخصه ةمقايس. 4 جدول

 )استدار  معني

رديف شمارة 

 كلن

زني  جوانه

)%( 

قطر يقه در سال دوم 

 متر( )سانتي

ارتفاع در سال دوم 

 )متر(

متر  برگ )سانتيويژة سطح 

 مربع/گرم(
 خشك برگ )%(مادة 

1 a 2/87 a 0/6 a 75/6 abc 782/13 e 200/29 
2 a 5/81 cde 1/3 cdefg 35/3 bcde 057/12 abcd 021/41 

3 a 3/89 cdef 8/2 cdefg 22/3 de 007/11 bcd 817/38 

4 a 1/74 bc 6/3 cde 63/3 bcde 951/11 abcd 066/40 

5 a 0/75 def 6/2 cdefg 98/2 e 453/10 abcd 032/41 

6 a 3/96 cde 9/2 cd 80/3 abcde 429/12 abcd 470/40 

7 a 8/89 b 9/3 b 73/4 ab 899/13 abcd 301/40 

8 a 3/89 def 4/2 cdef 24/3 de 062/11 ab 250/42 

9 a 3/93 cde 0/3 cdefg 36/3 de 904/10 abcd 812/40 

10 a 3/96 def 4/2 cdefg 22/3 e 374/10 abcd 361/41 

11 a 8/89 bcd 1/3 c 83/3 bcde 795/11 abcd 909/40 

12 a 4/88 cde 0/3 cd 71/3 abcde 651/12 abc 681/41 

13 a 6/61 def 5/2 cdefg 28/3 abcde 773/12 abcd 125/40 

14 a 0/80 def 7/2 defg 86/2 abcd 234/13 abcd 136/40 

15 a 7/90 ef 3/2 fg 59/2 a 695/14 cd 606/38 

16 a 5/81 def 5/2 efg 74/2 bcde 699/11 cd 642/38 

17 a 2/84 def 4/2 cdefg 23/3 bcde 576/11 abcd 092/40 

18 a 3/96 def 7/2 cdef 50/3 abc 745/13 abcd 885/39 

19 a 8/80 def 9/2 cdefg 32/3 e 707/10 a 072/43 

20 a 9/84 def 5/2 cdefg 22/3 de 166/11 d 070/38 

21 a 1/83 f 1/2 g 51/2 cde 488/11 abc 038/42 

 

نشان د د که کلن های مورفولوژیكی  بررسی مشخصه

( برا قرر ر گررفان در    1) P. euph. x P. a. 44/9 دورگ

 17/9هررای طررول برررگ )   گررروه  ول  ز نظررر صررفت  

مارر(، طرول    سانای 99/6مار(، حد کثر پ نای برگ ) سانای

 488/49ماررر(، سررط  برررگ )   سررانای 11/4دمبرررگ )

مارر   سانای 50های بلندتر  ز  مار مربع(، تعد د شاخه سانای

 صرلی   ۀمارر  ول شراخه برا تنر     سرانای  5ز ویۀ  ( و6/15)

هرای دورگ مامرایز    درجه( کامالً  ز دیگرر کلرن   44/52)

مطالعررۀ  یررن  ی ر جرر ۀدوسررالدورۀ بررود. همچنررین در 

هرای حرد کثر پ نرای     که صفت( 15) 124کلن  ،مقدماتی

 ( ومارر  یسانا 69/1(، طول دمبرگ )مار یسانا 03/3برگ )

مار مربع( آن در کمارین گرروه   سانای 533/8سط  برگ )
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 در مقایسره برا  کمری ر   نسربت   بره جای گرفت، کرار یی  

   (.5 ز خود نشان د د )جدول  ی دیگرها کلن

هاای   های دورگ بار منناای تا      بندی کل  رسته

 روييی و مورلوژوژيکی  

های  صلی نشران   روش تجزیه به مؤلفه بندی به ناایج رساه

و  194/49ترتیرب   حورهای  صلی  ول و دوم بره د د که م

های دورگ ر  توجیره   های کلن درصد  ز تفاوت 336/17

(. محاسربۀ همبسراگی پیرسرون میران     6کنند )جدول  می

شده با محورهای  صلی نشران د د   گیری  ند زههای  صفت

طرول بررگ، حرد کثر پ نرای      ول معرف ؤلفۀ  صلی که م

مارر  ول   سرانای  5 برگ، طول دمبرگ، سط  برگ، ز ویرۀ 

شاخه با تنۀ  صلی، درصد مادۀ خش  برگ، قطرر یقره و   

 رتفاع درخت؛ و مؤلفۀ  صرلی دوم بیرانگر نسربت طرول     

برگ به حد کثر پ نای برگ، سط  ویژۀ برگ و ضخامت 

مارر   سانای 50های بلندتر  ز  برگ بوده  ست. تعد د شاخه

اره  د ر د شت کره  لب  با هر دو مؤلفۀ  صلی همبساگی معنی

همبساگی آن برا مؤلفرۀ  صرلی دوم کمری بیشرار  سرت.       

زنی و نسبت طول دمبرگ به طول بررگ برا    درصد جو نه

د ر نشران   ی   ز دو مؤلفۀ  صرلی همبسراگی معنری    هیچ 

   (.1و شكل  6ند دند )جدول 

 اي دانکن دامنه چندروش آزمون  بههاي دورگ  هاي مورفولوژيکي كلن ميانگين مشخصه ةمقايس. 5جدول 
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1 9/17 a 6/99 a 1/31 abc 4/11 a 0/45 bcde 0/145 def 49/488 a 15/6 a 52/44 a 

2 4/44 efgh 3/51 de 1/26 abcd 1/92 cde 0/43 bcde 0/165 abc 11/667 defg 11/4 ab 42/32 ef 

3 5/11 bcde 4/67 b 1/10 e 2/06 cde 0/40 de 0/166 ab 17/992 bc 8/4 bcde 43/14 def 

4 4/54 defg 4/00 bcd 1/13 de 2/12 bcde 0/47 abcd 0/157 abcde 13/883 cdef 10/8 bc 45/34 bcde 

5 4/73 cdefg 4/04 bcd 1/17 cde 2/13 bcde 0/45 abcde 0/166 ab 14/100 cde 7/4 bcde 41/16 ef 

6 4/67 cdefg 3/73 cde 1/25 abcd 1/94 cde 0/41 cde 0/150 bcdef 13/400 cdefg 8/7 bcde 45/97 bcde 

7 5/39 bc 4/49 bc 1/20 abcde 2/35 bcd 0/44 bcde 0/143 ef 18/200 bc 10/9 abc 49/27 ab 

8 4/53 defgh 3/80 cd 1/19 bcde 2/02 cde 0/45 bcde 0/166 ab 13/017 defg 7/1 bcde 49/24 ab 

9 4/84 cdef 3/71 cde 1/31 abc 2/40 bcd 0/50 abc 0/166 ab 12/275 defg 7/6 bcde 47/94 abcd 

10 4/12 fgh 3/42 de 1/20 abcde 1/64 e 0/40 de 0/166 ab 10/458 efg 6/0 cde 43/56 cdef 

11 5/28 bcd 4/18 bcd 1/26 abcd 2/72 b 0/52 ab 0/163 abc 16/696 bcd 11/3 ab 48/52 abc 

12 4/13 fgh 3/11 e 1/33 ab 1/80 de 0/43 bcde 0/149 bcdef 9/513 efg 10/9 abc 41/62 ef 

13 4/06 fgh 3/40 de 1/20 abcde 1/84 de 0/45 abcde 0/147 cdef 10/248 efg 9/8 bcd 44/65 bcde 

14 3/97 gh 2/30 e 1/73 a 1/67 e 0/42 cde 0/144 ef 8/667 fg 12/1 ab 40/80 ef 

15 3/75 h 3/03 e 1/24 abcde 1/69 e 0/45 abcde 0/135 f 8/533 g 11/5 ab 43/68 cdef 

16 4/64 cdefg 3/71 cde 1/25 abcd 1/78 de 0/38 e 0/159 abcde 12/000 defg 8/4 bcde 46/01 bcde 

17 4/42 efgh 3/44 de 1/28 abcd 1/97 cde 0/45 bcde 0/162 abcd 11/733 defg 7/8 bcde 49/59 ab 

18 4/72 cdefg 3/52 de 1/34 a 2/11 bcde 0/45 bcde 0/137 f 12/350 defg 11/7 ab 39/43 f 

19 4/49 defgh 3/61 de 1/24 abcd 2/28 bcde 0/51 ab 0/240 a 12/175 defg 10/4 bc 42/63 ef 

20 5/83 b 4/83 b 1/21 abcde 2/56 bc 0/44 bcde 0/157 abcde 20/933 b 4/6 e 43/06 def 

21 4/41 efgh 3/40 de 1/30 abc 2/35 bcd 0/53 a 0/150 bcdef 11/460 efg 5/1 de 44/12 cdef 
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 رويشي و مورفولوژيکي يرهايمتغو  PCAي محورها نيبي همبستگ. 6جدول 

 اصلي دوممؤلفة  اصلي اولمؤلفة  عالمت اختصاري مورد بررسي يرهايمتغ

 LL 0/963 ** 0/160 ns متر( طول برگ )سانتي

 MLW 0/901 ** 0/345 ns متر( حداكثر پهناي برگ )سانتي

 ** LL/MLW -0/049 ns -0/630 نسبت طول برگ به حداكثر پهناي برگ

 PL 0/907 ** 0/263 ns (متر سانتيطول دمبرگ )

 PL/LL 0/023 ns 0/357 ns نسبت طول دمبرگ به طول برگ

 ** TL -0/202 ns 0/720 متر( ضخامت برگ )ميلي

 LA 0/969 ** 0/135 ns متر مربع( سطح برگ )سانتي

 ** NB 0/557 ** -0/569 متر سانتي 50بلندتر از  ۀشاخ تعداد

 ABS 0/610 ** 0/278 ns اصلي )درجه( ۀمتر اول با تن سانتي 5 ۀزاوی

 D 0/934 ** -0/066 ns متر( قطر یقه )سانتي

 H 0/938 ** -0/039 ns ارتفاع )متر(

 ** SLA 0/361 ns -0/841 متر مربع( برگ )سانتي ۀویژسطح 

 DM -0/875 ** 0/192 ns خشك برگ )%( ۀماد

 GP 0/121 ns -0/074 ns زني )%( جوانه

 دار نبودن یمعن ns درصد، 1دار بودن در سطح  یمعن ** ،درصد 5دار بودن در سطح  یمعن *

 

 
 واريانس( درصد 37/17واريانس( و دوم ) درصد 19/49هاي اصلي اول ) بندي متغيرهاي مورد مطالعه براساس مؤلفه . رسته1شکل 
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هرای مرورد بررسری در  مارد د      بندی کلرن   ز رساه

کره  ز ر سرت    شرد دوم معلوم های  صلی  ول و  مؤلفه

هرای حرد کثر پ نرای     به بپ نمود ر بر مقد ر صرفت 

 صرلی، طرول    ۀمارر  ول برا تنر    سرانای  5 ۀز ویر برگ، 

دمبرگ، طول برگ، سط  برگ،  رتفاع درخرت، قطرر   

مارر  فرزوده    سرانای  50بلنردتر  ز   ۀیقه و تعرد د شراخ  

یابرد. همچنرین    برگ کاهش می مادۀ خش و  شود می

ضخامت برگ زیاد و نسربت   ، ز پایین به با ی نمود ر

هرای   طول برگ به حد کثر پ نای بررگ، تعرد د شراخه   

شرود   برگ کم می ۀویژمار و سط   سانای 50بلندتر  ز 

 (.  2)شكل 

 
 واريانس( درصد 37/17واريانس( و دوم ) درصد 19/49هاي اصلي اول ) براساس مؤلفه يمورد بررس يها كلن يبند رسته .2 شکل

، ی  گونره  درونبرین و   یریر گ دورگ یها برنامهدر 

ژنوتیپ با  خاالفات رویشری و   یشمار یب یجاد تعد د 

 لحاظ بهبرتر  یها پیژنوتمورفولوژی ،  مكان گزینش 

عملكرد تولید و سرازگاری ر   ز میران جمعیرت زیراد     

های  . بنابر ین بر ی گزینش ب ار، آزمایشکند یمفر هم 

شناسایی و تشخیص ب ارین  منظور بهفشرده و مناسب 

گیرری   هرای ژنری موجرود و حاصرل  ز دورگ     ترکیب

[. همچنرررین  رزیرررابی 21]ضررررورت د رد طبیعررری 

رشرد و سرازگاری بره     لحراظ  بره دورگ  یهرا  پیژنوت

.  ستشر یط  قلیمی و خاکی  ز مو رد م م در گزینش 

هرای   کلرن، حاصرل  ز پایره    18كه  یندر  ین تحقیم با 

 هررا برخرری کلررن ،بودنرردمررادری و پرردری یكسررانی  

مثرال   ر یبر های مافاوتی  ز خود نشران د دنرد.    صفت

 ۀز ویر دلیل د شران کماررین    ( به18)ردیف  127کلن 

و کلرن   د ردتررین تراج ر      صلی، سراونی  ۀتنشاخه با 

( با بیشارین سط  ویژه و کماررین میرانگین   15) 124

. در مقابل دهای کوب  و سبكی د ر سط  برگ، برگ

سبب د شران بیشرارین ضرخامت و     ( به19) 128کلن 

هرای   برگ،  ز بررگ  ۀویژو کمارین سط   مادۀ خش 

هرا و   سط  و سنگینی برخورد ر  ست. تمرایز گونره   کم

منظور  رشد به ۀ ولیویژه در مر حل  های صنوبر، به کلن

 سافاده در  بر یهای موجود  ها و تفاوت یافان شباهت
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بررر ی تعیررین  نیررزاماتی  و سررهررای سی بنرردی دسرراه

   ناخراب، نرد   یفررشرد، در   ۀ ولیر های مر حرل   ویژگی

مرؤثری   طرور  بره هرا   یابی مناسب کلرن   رزیابی و مكان

طرور معمرول یر  دورگ،     [. به22خو هد کرد ]کم  

خصوصیات ماوسط برین و لردین ر  د رد،  گربره در    

های مطلوب یكی  ز و لدین ر   مو ردی نیز تن ا ویژگی

حالررت ماوسررط ر  نشرران  کنررد و بررا خررود حمررل مرری

رو بررر ی دسررایابی برره دورگرری بررا   ز یررن  دهررد. نمرری

و لردین برا دقرت     بایرد های مطلوب مورد نظر،  صفت

های رویشری نشران    صفت ۀمقایس[. 20 ناخاب شوند ]

ترتیرب   دهد که بیشارین و کمارین قطر و  رتفاع به می

 P. euphratica x P. alba های دورگ مربوم به کلن

.  سرت P. alba 58/57 (21 ) کلن کبروده  ( و1) 44/9

نظر  ین دو ویژگی در حد وسط   یرن   ها  ز سایر کلن

که  گرفت  تو ن نایجه رو می دو گروه جای د رند.  ز ین

 پایرۀ در دو سال  ول رویش، دورگ حاصل  ز تالقری  

 نرر کبروده بیشرارین رویرش ر  د شراه      پایۀپده و  ۀماد

قیم شر یط محیطری   ست. با توجه به  ینكه در  ین تح 

هرا ر  بره    بین کلرن   تو ن تفاوت یكسان فر  شده، می

 .P. euph  های ژنایكی آن ا نسبت د د. دورگ ویژگی

x P. a. 44/9هرررای  همچنرررین  ز لحررراظ صرررفت

مورفولوژیكی طول برگ، حد کثر پ نرای بررگ، طرول    

 50هرای بلنردتر  ز    دمبرگ، سط  برگ، تعرد د شراخه  

 صلی نیز در گرروه  ول   ۀتنا شاخه ب ۀز ویمار و  سانای

های ظاهری ی   مجموع مشخصه که در گیرد میجای 

[. تولیرد گیراه برا    23دهرد ]  گیاه نورپسند ر  نشان مری 

جربب نرور    مقد رکم  کار یی فاوسناز در ترکیب با 

شرود و جربب نرور در گیراه نیرز خرود بره         تعیین می

ها نسبت بره   معماری درخت )شكل و وضعیت شاخه

 .P[. دورگ 24 ست ]و بساه  صلی( و سط  برگ  ۀتن

euph. x P. a.  44/9    د ر ی سط  برگ بیشرار و تراج

سبب شده کار یی فاوسناز له ئمسبازتری  ست که  ین 

نایجره کرربن بیشراری ترسریب      و در پید  کند فز یش 

 ۀترود  زیطورکلی  و رویش قطری و  رتفاعی و به شود

 P. alba 58/57 (21) ن فز یش یابد. در مقابل، کلگیاه 

هرای   شراخه نسبت کرم   بهقر ر د رد که با د شان تعد د 

پوشرش   مار و در نایجه سرط  تراج   سانای 50بلندتر  ز 

کم، کمارین رشد قطری و  رتفاعی ر  در طی دو سرال  

های حاصل  ز پده و  د ر ست. در  ین پژوهش، دورگ

)کبروده( مقایسره شردند. در     کبوده با یكی  ز و لردین 

شناسری فردک دزفرول     دیگری که در باغ گیراه  ۀالعمط

 برومی  ۀپرد  نجام گرفرت، رشرد سره ژنوتیرپ شرامل      

[ و 17] P. euphratica x P. alba  خوزسراان، دورگ 

و  [ بررسری 25گیاهان حاصل  ز تنروع گاماوکلونرال ]  

مشخص شد در پایان پنجمرین سرال رشرد، درخاران     

دو  دورگ  ز نظر قطر بر برسینه و قطر یقه نسربت بره  

ترو ن   بنرابر ین مری   ؛[26ژنوتیپ دیگر برتری د شاند ]

 کم در طی دو سرال  ول، دورگ   سانبام کرد که دست

P. euph. x P. a. 44/9    رویش مطلروبی ر  در شرر یط

ترو ن  یرن    نمری   یرن،  وجود   قلیمی خوزساان د رد. با

بر که  ،ژنوتیپ ر   ز نظر میز ن رویش ب ارین د نست

برا تر رونرد رویرش درخرت     ممكن  سرت در سرنین   

 فررز یش  رتفرراع جنگلكرراری  ۀمافرراوت شررود. مطالعرر

 Populus x wttsteinii) دورگ صنوبر لررز ن  ۀسال پنج

Hämet-Ahti )  در طری   کرم نشان د د که نرخ رویرش

تو نرد در سرنین    های پس  ز کاشرت مری   نخساین سال

هرای   ویژگیثیر أتبا تر  صالح شود و  ولویت  همیت 

شر یط رطوبای خاک ممكن  سرت   ویژه هبرویشگاه و 

طی مر حل بعدی رشد و در زمانی که رقابرت نروری   

پوشرش تروده و رقابرت غرب یی برین       در  شكوب تاج
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های درخت در خاک بر عملكرد رویش درخاان  ریشه

[.  ز آنرالیز همبسراگی   11تر شرود، تغییرر کنرد ]    قطعی

های  صلی معلوم شرد   های مورد مطالعه با مؤلفه صفت

جرز درصررد   هرای مرورد بررسری بره     تمرام صرفت   کره 

زنرری و نسرربت طررول دمبرررگ برره طررول برررگ  جو نرره

برا   درصرد  99د ری در سط   طمینان  همبساگی معنی

های  صلی  ول و دوم د شاند. با کم   هری   ز مؤلفه

های مخالف  ز یكردیگر تفكیر     ها، گروه  ین ویژگی

علرت   بره P. euph. x P. a. 44/9  شردند. کلرن دورگ  

صرفت حرد کثر پ نرای بررگ، طرول       9مبساگی برا  ه

بررگ،   ۀویرژ دمبرگ، طول برگ، سرط  بررگ، سرط     

تعرد د  و   رتفراع  ،قطرر یقره    صرلی،  ۀتنبا  ۀشاخ ۀز وی

، کرامالً  ز سرایر   مارر  سرانای  50هرای بلنردتر  ز    شاخه

( 19) 128( و 14) 123هرای   ها مامایز شرد. کلرن   کلن

ترتیرب برا    سبب د شان بیشرارین همبسراگی بره    نیز به

نسبت طول برگ به حد کثر پ نرای بررگ و ضرخامت    

 .یافاندها تفاوت  دیگر دورگ بابرگ 

 گیری نتیجه
 50 زیراد طور کلی با توجه به شر یط  قلیمی و دمای  به

مخالرف صرنوبر    یهرا  گونهکه رشد  ر دگ یسانا درجۀ

پررده ر  حارری در دو سررال  ول رشررد   ۀگونررجررز  برره

و برا درنظرر گررفان نارایج طررح       کند پبیر نمی  مكان

هرای کامرل تصرادفی و تجزیره بره       های بلوک آزمایش

 .P. euphratica x P ترو ن کلرن   های  صلی، می مؤلفه

alba 44/9  یرررن مطالعررره  جرررر یر  در دو سرررال  

هررا نیررز   ترررین دورگ د نسررت. سررایر کلررن  مناسررب

هایی  زنظر بروز صفات  ز خود نشان د دند که  تفاوت

با دیگرر  P. euph. x P. a. 44/9  دلیل تفاوت فاحش به

رو ناررایج   ز یررنهررا بنررد ن بشررمگیر نیسررت.   کلررن

سرازگاری و   طی  یرن دو سرال برر ی   در آمده  دست هب

 و توصریه  شرده معرفی کلن مناسرب، مقردماتی تلقری    

 15کم ترا   شود که تحقیم بر روی  ین دورگ دست می

بررسی عملكرد آن در شر یط  قلیمری   منظور بهسالگی 

 یرن ژنوتیرپ   بر که  ؛شمال  ساان خوزساان  د مه یابد

درصورت سازگاری و تد وم عملكرد برا ی رویشری،   

توصریه برر ی    منظرور  بره بالقوه  یها کلنتو ند جزو  می

 ز خوزسراان باشرد.   زر عت بروب در شرمال  سراان    

هرایی  ز   کره تفراوت   128و  123 مانند ی دیگرها کلن

تو ن با توجه به نوع صفاتشران   خود نشان د دند نیز می

 .  سافاده کردهای  صالحی بعدی  در برنامه

 سپاسگزاری
 4-46-09-87086 ۀشرمار  ین مقاله  ز طرح پژوهشی 

هرا و مر ترع کشرور     تحقیقات جنگرل  ۀمؤسسمصوب 

د نند  نویسندگان بر خود  زم می ساخر ج شده  ست. 

 یساگاه تحقیقاتی کوشك  شوشرار کره در    کارکنان ز 

 ز  نیرز و  کردنرد مر حل  یرن پرژوهش همكراری     ۀکلی

ریاست محاررم مرکرز تحقیقرات کشراورزی و منرابع      

طبیعی خوزسراان و مسرئول بخرش تحقیقرات منرابع      

 یرن پرروژه ر      جرر ی نرات  طبیعی  ین مرکز کره  مكا 

 .سساسگز ری کنند آوردندفر هم 
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