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  هچکید

ساح    کااه  و  هاا  بیییای  دلیل تخریب رویشگاهبهدر شمال ایران  سفیدپلتتجدید حیات و توان رویشی درختان  رمقدا

از ها  برتر شاود.  تواند سیب تولید ژنوتیپمی گونه  نیاجنسی در  دمثلیتولاز برفی  محدود شده است. بسیار تنوع ژنتیکی

توان رویشی والدین  ۀمقایسمنظور . بهمقایسه شددرختان مادر   آنها باشی وضییت توان روی ،تولید انیوه نهال بذر با  رواین

در قالاب یاک   قلماه   1020 ،مادر  انها  درختهمراه قلمهبه، درخت مادر  17منتخب هر یک از  بذر  نهال 3از  و نتاج،

 مقادار از نظار   شادند. یاابی  ها  زماانی مختلاا ارز  از نظر صفات رویشی در دوره تکرار کاشته شده و 3برح آزمایشی در 

 درخت مادر  زمان و نتاج درمتقابل نتاج در  اثرها ، حاصل از درختان والدینی بین نتاج ختلا،ها  زمانی م روی  در دوره

، 4مازندران  ها نهال ، ودر گروه منتخب 3همراه گلستان ، به4و  3، گیالن 5مازندران  ها نهالشد.  مشاهده دار یمینتفاوت 

در گاروه اول قارار    از نظار رویا  ارتفاا ی   ها  تیر، مرداد و شهریور ماه .قرار گرفتند گروهترین پاییندر  6و  5تان و گلس

متر سانتی 1/285بور  که میانگین ارتفاع نتاج  به دار  بیشتر بود،صورت مینیبه درخت مادر میزان روی  نتاج از  گرفتند.

و میانگین قحار درخات ماادر      مترمیلی 9/20متر، همچنین میانگین قحر نتاج انتیس 4/250و میانگین ارتفاع درخت مادر  

 دلیل برتر  نسیت به والادین، به دشدهیتولبذر  ها   نهالتوان از می ،مهم این تحقیق ۀنتیج نوان یک به متر بود.میلی 2/18

 شمال کشور استفاده کرد. ۀمخروب  ها جنگلبرا  جنگلکار  در 
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 مقدمه
حاشاایۀ   هااا جنگاالصاانوبرها درختااانی پیشاااهن  در 

موجاب  ها  صنوبر تخریب رویشگاها  هستند. رودخانه

ها  مختلا شاده  جغرافیایی بین جمییتفاصلۀ افزای  

این اثر  .است کرده قحیه قحیهها  بیییی آنها را و جایگاه

جریاان ژن اثار    برتیادل ژن و هم  برشدن هم  قحیه قحیه

هاا  شدن ایان جمییات   قحیه قحیه. [3-1]گذارد منفی می

، [5، 4]هاا  بازر    ماانی جمییات  موجب کاه  زنده

ها و استیداد بیشاتر باه   درون جمییت 1 نژاد همافزای  

. در [6] آماار  خواهاد شاد     هاا  ینظم یبها و آشفتگی

اولیاه   مرحلاۀ در بذر  ،ا رودخانهحاشیۀ ها  بیشتر گونه

 مرحلاۀ توسط باد به سح  زمین یا آب منتقل شاده و در  

. باذرها از ایان بریاق تاا     شاود میبید توسط آب حمل 

شاوند. بناابراین جریاان ژن مساتمر     کیلومترها منتقل مای 

هاا بازر  خواهاد شاد.     جمییتاندازۀ و در نتیجه است 

ارتفا اات  سمت  بهبور  مده جمییت بهاندازۀ گسترش 

انتظاار افازای     مسالله . ایان  رود مای انتظاار   دست نییپا

سااح  تنااوع ژنتیکاای در    انیااوهی جمییاات و ارتقااا 

در یاک تحقیاق    [.6]کناد   میتر را بیشتر ها  پایین دشت

صانوبرها   یرجنسا یغ صرفاًدلیل تکثیر بهمشخص شد که 

کاه  شدت  بهدر استان کرمانشاه، سح  تنوع ژنتیکی آن 

هشت نقحاۀ   برها  متیلق بهبور  که صنو بهیافته است، 

یکساان   کاامالً  DNAمورفیسم مختلا استان از نظر پلی

کاه بارا  تکثیار     . بناابراین پیشانهاد داده شاد   [7] بودند

صنوبرها بهتر است از روش جنسی )توسط بذر( استفاده 

ند و در نتیجه باذور آنهاا   ا صنوبرها درختانی دوپایهشود. 

ییای توساط   تجدید حیات بیشوند. دور  محسوب می

در  کاه هاا  رودخاناه حاشایۀ  بذر اغلب در منابق خاالی  

                                                 
1. Consanguinity 

در  [.8]گیارد  صاورت مای  ، قرار دارندمیرض نور کافی 

درختان صنوبر باومی  ترین  تندرشدرویشگاه و تنوع ایران 

 Bornm. Populusپلات ) ها  شمال با نام سافید   جنگل

caspica )مختلا در میرض تخریب و تهدیاد   لیبه دال

ها  صنوبر باومی  تهدید گونه نیتر مهماست.  قرار گرفته

توسیۀ ویژه از بریق ها  انسان به پلت دخالتمانند سفید

بردار  بهرهتوسیۀ اراضی مسکونی، و توسیۀ کشاورز ، 

ست. وضییت بیییای  اهاز شن و ماسه در بستر رودخانه

ا  است. ایان  صورت غرقابی دورهبه پلترویشگاه سفید

بارا   اماا   ؛ه شارایط غرقاابی دارد  با زیااد   گونه تحمل 

تجدید حیات بیییی به بستر  باز، خااکی حاصالخیز و   

غرقابی( نیازمناد اسات. در   لزوم  بور بهکافی )نه  ربوبت

ها  خالص و وسییی از این گونه در شامال   گذشته توده

چاوب و   باودن  دلیل مرغاوب کشور وجود داشت که به

بند، از تیاداد   نا  و پایی محل استقرار آن در اراضی جلگه

 بسیارو سح  گسترش درختان و تجدید حیات این گونه 

کاسته شده است. فقدان شارایط تکثیار جنسای درختاان     

سفید پلت شامل نور الزم، خاک مناسب و ربوبت کافی 

 نیاز  شد که اندک باذرها  سیزشاده  موجب  توأمبور به

نتوانند به درختان بالغ تیدیل شاوند و در هماان مراحال    

در برخای نقااگ گااهی     هرچناد  [.9]شاوند  حذف  اولیه

 براساا   شاوند، سافیدپلت دیاده مای    ککوچ  ها نهال

 منشا  اغلاب   هاا  نهاال گرفتاه ایان    صاورت هاا   بررسی

 دلیل بهو نهال بذر  نیستند. دارند جوش یا پاجوش  ریشه

ت، ایان درختاان   یا جنسی در بیی دمثلیتول کمیود نیهم

ها    سیت به تن و ضمن حسا ندارند تنوع ژنتیکی کافی

محیحاای، امکااان افاازای   ملکاارد از بریااق انتخاااب   

 دمثلیا تولباا   رو نیا ازدر آنها وجود ندارد.  برترها   کلن

جنسی و ایجاد تنوع ژنتیکی، هم امکان تولید انیاوه نهاال   

ژنتیکای ایان   پایاۀ  گسترش اساا  و   و هم امکانبذر  
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هاا     بتاوان در میاان ژنوتیاپ    شود تاا   درختان فراهم می

رایا    هاا   پایاه که نسایت باه    یافتهایی را   جدید کلن

هاا  جدیاد بارا      ایان کلان  برتر  نسیی داشته باشاند.  

هاا   شمال کشور و جنگلکاار  مخروبۀ ها    جنگلاحیا  

. هماایی و همکااران   ا  بسیار مناسب خواهند باود  گزینه

بااا ارزیااابی صاافات مورفولااوژیکی باار  و     (1393)

پایاۀ   11نتاج ناتنی از هر یاک از  ریزمورفولوژیکی چهار 

موجاود در ایساتگاه تحقیقاات الیارز     پادۀ  مادر  صنوبر 

ها  ماادر  و نتااج حاصال از    کرج، نشان دادند که پایه

تولید ارقاام تجاار     منش تواند که می اند بسیار متنوعآنها 

 Populusسفید پلت .گونۀ  [.10] پده قرار گیردگونۀ در 

caspica Bornm شاد.  میرفای   م1808ر در سال اولین با

شود   نامیده می L. Populus albaمنابع همان  دیگراما در 

منحقاۀ رویشاای هیرکااانی در دامناۀ شاامالی الیاارز    [.11]

. این صانوبر باومی   استبومی سفید پلت ِ  گونۀرویشگاه 

از  رویه دچاار فرساای  ژنتیکای شاده و     دلیل قحع بیبه

هاا     ناه برف سازمان حفاظت محیط زیسات جازو گو  

اسات  شاده  رویشای محساوب   منحقۀ شدۀ این  حفاظت

هاا     بررسی کمی و کیفی تودهبه ( 1376مختار  ) [.12]

هااا  نااور پرداخاات. او درصااد   پلاات در جنگاالساافید

رویا ،   آمیختگی، بیقات قحار  سافید پلات، ارتفااع،    

بند  را در دو جنگال پاارک ناور و     زادآور  و اشکوب

ه تجدید حیات توساط  . و  در خاتمکردایزده مشخص 

 [.13] کردها  تحقیقاتی میرفی  بذر را یکی از اولویت

 اغلاب پلات  محالیاات مختلاا سافید   براسا  نتای  

شیب یاا بادون شایب     کمرو  رسوبات آبرفتی و منابق 

الیتاه در جنگال لاوه    [. 13]دارا  بیشترین تاراکم اسات   

 درخات  تاک صاورت  متر  نیز به 1620گرگان تا ارتفاع 

. تقلیال  [13]یی از این گونه گازارش شاده اسات    ها  پایه

 یرجنسا یغدلیال تکثیار   سح  تنوع ژنتیکی صانوبرها باه  

هاا     فیالیات اداماۀ  جوش( را توجیهی بار  )قلمه یا ریشه

 کنناد   اصالحی و استفاده از بذور آنها در تکثیر محرح مای 

در ایاان تحقیااق همچنااین رفتااار رویشاای نتاااج و  .[14]

. در شاادرشاد ارزیااابی  در یاک فلاال   درخات مااادر  

سااله از   پان  روی  حجمای درختاان   مقایسۀ با  یتحقیق

 .P. alba L. X P، هاا  آن دورگاه و  P. albaگوناۀ  

glandulosa بار     الوهها  اخیر رگهوکه د ه شدنشان داد

درخات  درصاد بیشاتر از    30زایای  افزای  قدرت ریشه

متار   P. tomentosaدرصاد بیشاتر از    15خود و  مادر 

 .  [15] ندردکچوب در سال و در هکتار تولید  مکیب

ساه   از شاده   آور جماع صنوبر درخت  17 بررسیبا 

 ،Populus nigra درخااتهشاات اسااتان )کرمانشاااه بااا 

 درختچهار و اصفهان با  P nigraدرخت پن  زنجان با 

P.alba زمانی، دورۀ ش  در  ،( در بی یک فلل روی

هااا  نهاااللیااۀ یقااۀ کزمااانی، قحاار دورۀ دو ارتفاااع و در 

کاه باین درختاان تحات      ه شاد نشاان داد  وگیر   اندازه

ها  زماانی   بررسی از نظر میزان روی  ارتفا ی در دوره

دار وجاود   مختلا در یک فلل رویا  اخاتالف مینای   

از لحاظ روند روی  ارتفاا ی در فلال    دارد و درختان

بررساای  .[16] تقساایم شاادندگااروه  چهاااررویاا  بااه 

ی و قحار  ایان درختاان و    خلوصیات رویا  ارتفاا   

منظاور   باه تییین رفتاار رویشای آنهاا در سانین نونهاالی      

رشد آنها در یاک  نحوۀ حلول ابال ات بیشتر در مورد 

فلل رشاد و مادیریت بهتار مزر اه، از جملاه اهاداف       

نتای  این تحقیاق  در  آنها بود. آنها نشان دادند که تحقیق 

   .ردکاربرد داارقام مناسب اولیۀ فرایند انتخاب 

کلان صانوبر در    هشات با بررسی رشد ارتفاا ی   

دار   استقرار نهال در کردستان، اختالف مینای  مرحلۀ

 مرحلاۀ  ساه . بار ایان اساا     شدها مشاهده  کلنن بی

رشد بحلی اولیه )قیل از  مرحلۀمتفاوت رویشی شامل 
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خارداد تاا شاهریور( و     )رشاد ساریع    مرحلۀخرداد(، 

شاهریور( شناساایی   رشد بحلی ثانویه )بیاد از   مرحلۀ

هاا    هاا  مختلاا در ایان دوره    الیته رفتار کلنشد؛ 

 .[17] زمانی متفاوت بود

 P. alba ۀها  متیلق باه گونا   رشد گیاهی کلندورۀ  

و  شاهریور تاا اواخار     در شرایط کرج از اول اردییهشات 

تاا    از اوایال اردییهشات   P. nigraگونۀ رشد برا  دورۀ 

کاه قاااوت   کردند نها اشاره . الیته آشدا الم  مهراواسط 

روی  تیاداد  از   زودهنگامقحیی در مورد  لت توقا 

در  .[18] ها در خزانه به محالیات بیشاتر  نیااز دارد   کلن

 .P. tremula × Pسااله )  پان  چهار کلان هییریاد    فنالند

tremuloides  و یک کلان باومی )P. tremula    از لحااظ

ساینه، بااز شادن    ارتفاع و قحر یقه، قحار در ارتفااع برابر  

و  هشاد بر  بای ساه ساال بررسای     توسیۀ ها و  جوانه

. شاد ثیت چهارم و سوم ها   الگوها  رشد در بول سال

ید در بیان صفات  نوان قدرت هییرهصفات فنولوژیکی ب

استفاده شد و تفاوت در صفات رشاد  رشد مورد بررسی 

رشاد  دورۀ مشاهده شد.  P. tremulaها  در بین هییرید

روز  112باارا  چهااار کلاان هییریااد و   وز ر158-143

همیساتگی باین   گرفته شد بود و نتیجه   P. tremulaبرا 

بوده و نار  رشاد    چشمگیررشد و  ملکرد بسیار دورۀ 

روز  7متار در  ساانتی  2/4ارتفاع بارا  هییریادها   ساالنۀ 

متار  ساانتی  4/6( در سال سوم و P. tremulaبرا   4/2)

( در سال چهاارم باود.   P. tremulaبرا   9/2روز ) 7در 

سال، متوسط حجم برآورد  تنه در هییریدها پن  پس از 

هاا اثار متقابال ساال      بود. در کلان   P. tremulaبرابر 9/3

شد کاه شاایان   مشاهده  یرو  ارتفاع، قحر و رشد حجم

 ماده   باور  بهقدرت هییریدها رسد  نظر می به توجه بود.

در هماین   .[19] تار بساتگی دارد   رشاد باوالنی   ۀبه دور

رشاد ، گلادهی، برگادهی اولیاه،      مرحلاۀ شا   زمینه 

گوناۀ  برگدهی ثانویه، بلوغ، رن  بر  و خزان بار  در  

. در ایان آزماای ،   شد بررسی .P.euphratica Olivپدۀ 

روز و  21گلاادهی  مرحلااۀتاارین بااول ماادت  کوتاااه

مدت زماان   روز بود. 141بلوغ  مرحلۀترین مدت  بوالنی

مراحل تغییار   .روز بود 22و  27یه بر  اولیه و بر  ثانو

رن  و خزان بر  با هم تداخل داشتند و مادت هار دو   

 P. euphratica تناه در  همیستگی بین قحار  روز بود. 32

بلاوغ،   مرحلاۀ و آغاز گلدهی، بر  اولیه، بر  ثانویاه و  

دار بود. همیستگی باین   پایان برگدهی اولیه و ثانویه مینی

با بول مدت گلدهی و  P. euphratica ۀر تنه در گونقح

   .[20] دار بود بر  اولیه نیز مینی

رویاا  ارتفااا ی  مقایسااۀ تحقیااق حاضاار  هاادف 

هاا  درختاان   قلماه  باا )نتااج(   ها  حاصل از بذور مهقل

شامال کشاور     هاا  شاگاه یرومتیلق به  مادر  سفیدپلت

 است.

 هامواد و روش
 17ساافیدپلت از مااادۀ پایااۀ  17ابتاادا در ایاان تحقیااق 

 1گاه شمال کشور با مشخلات مندرج در جادول  رویش

دوم نیماۀ  ها  در حال باز شدن در  انتخاب شد و کپسولِ

کلیاۀ  آور  شد.   از رو  هر درخت جمع 1389  فروردین

شادند تاا    نگهادار  ایزولاه   کاامالً صاورت   بهها   کپسول

مراحل شکوفایی آنها کامل شاود. تیاداد زیااد  باذر از     

شاده و پاس از بوجاار      ها  هر درخات جادا    کپسول

هماان ساال در قالاب      اول اردییهشتهفتۀ کامل آنها در 

در محل ایساتگاه   یتلادفها  کامل برح آزمایشی بلوک

تحقیقات جنگل و مرتاع چمساتان ناور کاشاته شاد تاا       

 درخت ماادر  نتاج و مقایسۀ برا   کافیبذر    ها نهال

 تولید شود.
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 کردندتولید  کافیهای بذری لدرختانی که نهامحل و مشخصات . 1 جدول

 منطقه استان ردیف

 مختصات 
 ارتفاع درخت

 )متر(
 )متر( ارتفاع منطقه

یه 
ثان

قه 
دقی

جه 
در

 

 شمالی
 یشرق

 مازندران 1
تشبندان 

1 
 

41 
26 

33 
18 

36 
52 

17 27 

 مازندران 2
تشبندان 

2 
 

43 
25 

33 
18 

36 
52 

19 26 

 مازندران 3
تشبندان 

 هوم
 

43 
25 

33 
18 

36 
52 

19 26 

  کنسی مازندران 4
9 
38 

26 
21 

36 
52 

18 75 

  پارادایز مازندران 5
15 
50 

34 
52 

36 
51 

23 1 

  1پارک  مازندران 6
15 
23 

34 
3 

36 
52 

13 5 

  آباد رستم 1گيالن  7
15 
6 

57 
33 

36 
49 

25 56 

 2گيالن  8
تربيت 
 بدنی

 
51 
39 

10 
39 

37 
49 

10 40 

  کل ۀادار 3گيالن  9
11 
35 

14 
37 

37 
49 

10 22 

  الکوژده 4گيالن  10
16 
6 

22 
58 

37 
49 

35 1 

  آستانه 5گيالن 11
54 
9 

16 
56 

37 
49 

15 2 

 گلستان 12
گل  زرین
2 

 
38 
35 

49 
59 

36 
54 

8 495 

 گلستان 13
گل  زرین
3 

 
34 
44 

49 
59 

36 
54 

17 520 

 گلستان 14
راميان 

1 
 

16 
14 

55 
8 

36 
55 

20 644 

  2ند دل گلستان 15
19 
11 

2 
4 

37 
55 

11 97 

  4جنگل  گلستان 16
18 
8 

23 
58 

37 
55 

10 540 

  5جنگل  گلستان 17
18 
11 

23 
58 

37 
55 

9 530 

 

 دشاده یتولها  بذر  بور که اشاره شد، از نهالهمان

هااا و از تحقیااق باارا  بررساای قراباات همرحلاادر ایاان 

ده ااساتف  درخات ماادر   بین نتاج و رویشی ها   تفاوت

نهال برتار )از نظار   سه ، مادر  اندرختد. از هر یک از ش

هاا   قلماه هماراه   باه آنها قلمۀ ابیاد و شادابی( انتخاب و 

تحقیقاات  تولید نهاال ایساتگاه   خزانۀ در محل  ،والد آنها

. پس از یاک ساال رویا  و    شدچمستان کشت جنگل 

قلماه باا ابیااد و شاادابی      15 ها  یکنواخت،تولید قلمه

هاا    در قالب برح آزمایشای بلاوک   نمونهیکسان از هر 

در زمین اصالی  بلوک   نوان بهتکرار سه کامل تلادفی با 

 ملیات نگهادار   کلیۀ . در بول فلل رشد ندکاشته شد
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هاا  الزم  ها  هرز در زماان شامل آبیار  و وجین  لا

 .  گرفتانجام 

 ماهاه  کیا زماانی  دورۀ شا   هاا در  نهالکلیۀ ارتفاع 

هاا   ها در دورهان روی  ارتفا ی نهالگیر  و میزاندازه

کلیاۀ  ها در نهالیقۀ همچنین قحر  .شدزمانی مزبور تییین 

برا  بررسای نرماال    گیر  شد.واحدها  آزمایشی اندازه

انجاام  اسامیرنوف   -کولماوگروف  هاا آزماون  بودن داده

اساتفاده  لاوین   و برا  همگنی واریانس از آزمونگرفت 

تیمارها از جمله اثار زماان از   متقابل و اصلی  ها شد. اثر

مقایساۀ  واریانس مرکب تییاین شاد. بارا     تجزیۀ بریق 

نیاز   t آزماون از  اده شاد. فچندگانه از آزمون دانکان اسات  

و نتااج در   درخات ماادر   برا  تییین تفاوت میاانگین  

 .گرفتانجام  20نسخۀ  SPSS افزار نرم

 و بحث نتایج
واریاانس نشاان داد کاه باین     تجزیۀ نتای   3بیق جدول 

ها  زمانی مختلا،  درختان از نظر میزان روی  در دوره

هاا  زماانی    و بین نتاج، همچناین باین دوره  ها  زمانبین 

متقابال نتااج در زماان و نتااج در      هاا  ، بین اثرماهه کی

 3شد. جادول   مشاهده  دار یمینتفاوت  درخت مادر 

تفااا ی هااا  مربااوگ بااه رونااد رویاا  اررهبرخاای آمااا

مختلاا را نشاان   هاا    مااه مختلا در  منش ها  با  نهال

تغییرات صافات ارتفااع   دامنۀ  2براسا  جدول  دهد.می

در نتاج بیشتر از والدین و در مورد قحر کمتار از والادین   

ل دو صفت قحر و ارتفاع نتاج به شاک  بود. اما میانگین هر

دار  از والدین بیشتر باود کاه حکایات از برتار      مینی

   تاج بر والدین دارد.ن

 شانو نتاج مادری اندرختتعیین تفاوت میانگین صفات مختلف  برای t-testهای تغییرات و آماره ۀدامنمقادیر  .2جدول 

 صفت ردیف

 میانگین صفت تغییراتدامنۀ 

 t مقدار
سطح 

 نتاج درخت مادری یدار یمعن
درخت 

 مادری
 نتاج

 005/0 -83/2 1/285 4/250 106-485 128-415 (متر سانتیارتفاع ) 1
 008/0 -67/2 9/20 2/18 9-7/40 8/6-41 (متر ميلیقطر ) 2

 رویش ارتفاعی  مرکب واریانس ۀیدر تجزبرای منابع تغییرات  یدار یمعنو سطح  F ۀآمارآزادی،  ۀدرج .3جدول 

 Fآمارۀ  میانگین مربعات آزادیدرجۀ  منبع تغییرات

 تکرار )بلوک(
 زمان
 (نشأمدرخت )

 زمان x(منشأدرخت )
 نتاج

 تکرار xزمان x(منشأدرخت )
 زمان x نتاج

 (منشأ) درخت x نتاج
 نتاج x زمان x(منشأدرخت )

 اشتباه
 کل
 

2 
5 
16 
80 
3 

204 
15 
48 
240 
612 
1224 

07/47 ns 
49/74251** 

33/1387** 
45/406ns 
29/6658** 
29/1010** 
92/1097** 
54/922** 
44/348ns 

16/331 
-- 

34/0 
22/224 

19/4 
23/1 
11/20 
05/3 
32/3 
79/2 
05/1 

-- 
-- 

 داریو عدم معنيدرصد  1دار در سطح وجود اختالف معني ۀدهند نشانترتيب به nsو  **
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هاا   درخات از اساتان   17ن بای در  1محابق شکل 

هماراه  ، باه 4و  3، گیالن 5مختلا، درختان مازندران 

 45 ی باین  ترتیب با روی  ارتفابه 3درخت گلستان 

کردناد  متر در ماه بهترین  ملکرد را ارائه سانتی 49تا 

یا گروه منتخب قارار گرفتناد. از ساو      aو در گروه 

با میانگین  6و  5، و گلستان 4درختان مازندران  ،دیگر

رین کمتمتر سانتی 35تا  41روی  ارتفا ی ماهانه بین 

   قرار گرفتند. cو در گروه  ند ملکرد را داشت

ترتیاب ارتفااع و قحار نهاایی     باه  3و  2 ها  شکل

 دهند.ها را نشان مینهال تمامی

   
 مختلف( به روش دانکن  یمنشأهادرختان با ) رویشمیانگین  ۀمقایس .1 شکل

 
 مترها به سانتینهال ۀکلیارتفاع نهایی  .2شکل 

 
 متربه میلی هانهال ۀکلیقطر نهایی  .3شکل 
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هاا  نهاال کلیۀ ارتفا ی  وی رمقادیر  4شکل براسا  

بند  آنها به روش ها  مختلا فلل رشد و گروهدر ماه

ها  تیر، مرداد و شهریور هار  دهد که ماهدانکن نشان می

متر رویا  بهتارین  ملکارد را    سانتی 60کدام با بی  از 

کال   کاه   یدرحاال و در گاروه اول قارار گرفتناد.     ندداشت

 متر در گاروه سانتی 30 ها  قیل از خرداد با کمتر ازدوره

آخرین ماه رویا ( باا کمتار از      نوان بهدوم و ماه مهر )

 ترین رتیه قرار گرفتند.متر در پایینسانتی 18

توزیاع درصاد رویا  ارتفاا ی درخات       5شکل 

مادر  میتنی بر رشد درخت مادر  و نتاج آنهاا را در  

 دهد.ها  زمانی مختلا نشان میدوره

وی  ارتفا ی در یاک مااه   بیشترین ر 5محابق شکل 

بود. این درخات در مارداد    5مربوگ به درخت مازندران 

یی تنهاا  بهمتر روی  ارتفا ی داشتند که  سانتی 80بی  از 

درصد روی  این درخت در یک سال را شامل شاد.   25

روی  ارتفا ی  وریشهردر  2بید از آن درخت مازندران 

کاه در   باور  هماان متر را ارائاه کارد.    سانتی 9/73میادل 

شود، کمترین مقدار روی  ارتفاا ی  مشاهده می 8شکل 

 مهار در  4در یک دورۀ زمانی مربوگ به درخت مازندران 

متار در   سانتی 23/12با  6بود. پس از آن درختان گلستان 

باور میاانگین   کمترین میزان روی  را نشان داد. باه  مهر

د ها  تیار، ماردا   درصد روی  ارتفا ی در ماه 70بی  از 

 و شهریور اتفاق افتاد.  

 
 های مختلف سالدانکن در ماه روش بهها نهال ۀکلیارتفاعی  رویشمیانگین مقادیر ۀ مقایس .4شکل 

 
 های زمانی مختلفو نتاج آنها در دوره درخت مادریمبتنی بر رشد  درخت مادریتوزیع درصد رویش ارتفاعی  .5شکل 
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 و نتاج مادریدرخت رفتار رویش ارتفاعی  tآزمون 

تییاین  منظاور   باه ارتفاا ی  روی  رفتار  tنتای  آزمون 

و نتااج در   درخات ماادر   رویا   تفاوت وضاییت  

نشاان داده شاده    4 ها  زمانی مختلا در جدولدوره

 است.  

بین درخات ماادر  و نتااج در     4جدول  براسا 

در   دارمرداد و مهار اخاتالف مینای    جز بهها ماه ۀکلی

براسا   نیهمچن ی وجود داشت. مقادیر روی  ارتفا

میانگین مقادیر روی  ارتفا ی، همواره میازان رویا    

نتاج از درخت مادر  بیشاتر باود. ایان وضاییت در     

 نشان داده شده است. 6شکل 

مارداد و مهار نیاز       اها  ماهمقدار رشد در  هرچند

لایکن در ایان دو    ،حکایت از برتر  نسیی نتااج دارد 

 صل نشد.  حا  دارماه اختالف مینی

   های مختلفرویش ارتفاعی ماه و نتاج از نظر درخت مادریتعیین تفاوت میانگین  برای tآزمون های مقادیر آماره. 4 جدول

 صفت ردیف
 میانگین صفت

 t مقدار
-سطح معنی

 نتاج درخت مادری داری

 000/0 -29/5 27/31 27/24 اردیبهشت 1
 006/0 -77/2 36/39 83/33 خرداد 2
 006/0 -85/2 16/65 94/52 تير 3
 576/0 -56/0 55/60 07/57 مرداد 4
 000/0 -59/4 66/67 64/43 شهریور 5
 405/0 -83/0 25/18 02/16 مهر 6

 

 
 tهای زمانی مختلف براساس آزمون در دوره متربه سانتی و نتاج درخت مادریمیانگین رشد ارتفاعی  ۀمقایس. 6 شکل

ا ام از   هاا  نهالکلیۀ ارتفا ی  در بررسی رفتار روی 

یاک فلال    ۀماه کیها  و نتاج در دوره درخت مادر 

متقابل آنهاا   ها و اثر منش دار بودن اثر زمان، رشد، مینی

در میزان روی  ارتفا ی بین و زیاد حاکی از وجود تنوع 

هااا  و نتاااج اسات. در بااین ماااه  درخات مااادر  درون 

متیلق باه   ها نهالتمامی درصد رشد بیشترین مختلا نیز 

سه ماه تیر، مرداد و شهریور است. میازان رشاد زیااد در    

در این درختان از نکات جالب تحقیق است کاه   وریشهر

بارا   ( 1387) و همکااران   محماد  ی لتحقیق نتای   با

لی باا نتاای    ومغایر است، ها  نیگرا و آلیا در کرج گونه

تان کاه در کردسا  ( 1383)یوسفی و مدیر رحمتی تحقیق 

و همکااران    محماد  ی لا مشاابهت دارد.  ، گرفتانجام 
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و کمتارین رشاد را در    ریا ترشد را در بیشترین  (1387)

برا  نیگرا گزارش کردند. اماا یوسافی و مادیر     وریشهر

متفاااوت رویشاای شااامل  مرحلااۀ، سااه (1383)رحمتاای 

رشاد  مرحلاۀ  رشد بحلی اولیاه )قیال از خارداد(،     مرحلۀ

رشاد بحلای ثانویاه     مرحلاۀ و سریع )خرداد تا شهریور( 

رساد  نظار مای  )بید از شهریور( را شناساایی کردناد. باه   

در ایان تغییارات    بررسای ها و منابق ماورد  تفاوت گونه

ریاز  بارا  محالیاات    برناماه رو  ایان  ازاناد.  مؤثر باوده 

ها فنولوژ  باید برا  هر یک از منابق جغرافیایی و گونه

بررسای رفتاار    در هر حال صورت مجزا صورت گیرد. به

تواناد   اسات کاه مای    تیبااهم نظرها از آن رویشی گونه

را در شارایط مختلاا محیحای     درختانپتانسیل رویشی 

آشکار کند، زیارا اماروزه ثابات شاده اسات کاه برخای        

شاد، پتانسایل   تلاور مای   پیشاتر  آنچهها، نسیت به  گونه

 .  [20] درویشی بیشتر  دارن

 گیری نتیجه
و نتااج در   درخت ماادر  ی تفاوت بین روی  ارتفا 

مااه   شا  مااه از   چهاردهد که در نشان می 4جدول 

دار  صورت مینای مورد بررسی رشد ارتفا ی، نتاج به

ماناده   مااه بااقی   دوبرتر بودند و در  درخت مادر از 

برتر  نتاج نسایت باه   دار وجود نداشت. تفاوت مینی

والدین هم در روی  ماهانه و هام در رویا  نهاایی    

لزوم توجه بیشتر به تکثیر جنسی در این درختان  مؤید

هاا  ایان درختاان وجاود انادک      است. در رویشاگاه 

)پااجوش یاا    یرجنسیغناشی از تکثیر  ،تجدید حیات

تجدید حیات جنسای در  ندرت  بهجوش( است.  ریشه

شود. در شرایط بیییی ساه  امال   بیییت مشاهده می

نادرت  هبربوبت کافی، نور فراوان و خاک حاصلخیز 

بنابراین شود. در یک مکان برا  بذر صنوبرها مهیا می

سااز   تکثیر جنسی این درختان آماده ۀتوسی منظوربه

اساساای نااور، ربوباات و خاااک مناسااب  ۀسااه مؤلفاا

ضرور  است تاا باا تکیاه بار دساتاوردها  تحقیاق       

ها  بذر  را نسیت باه والادین   حاضر که برتر  نهال

 ۀمخروبا   ها جنگلمیم نشان داده است، بتوان برا  تر

توجه رو  ازاینها استفاده کرد. شمال کشور از این نهال

 رسد.نظر میبیشتر به تکثیر جنسی این درختان الزم به

 سپاسگزاری  

هاا  همکااران محتارم مراکاز تحقیقاات      از مسا دت

گلستان  ،ندرانمازها   استانکشاورز  و منابع بیییی 

 ها جنگلحقیقات ت ۀمؤسسن محترم و گیالن و مسلوال

 .یمو مراتع کشور صمیمانه سپاسگزار
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