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مقایسۀ رفتار رویشی نتاج سفیدپلت با درختان مادری
 فرهاد اسدی؛ دانشيار پژوهش ،مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی مازندران ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،ساری
 حسین میرزایی ندوشن؛ استاد پژوهش ،مؤسسۀ تحقيقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران
 جمشید مختاری؛ مربی پژوهش ،مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی مازندران ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،ساری

چکیده
مقدار تجدید حیات و توان رویشی درختان سفیدپلت در شمال ایران بهدلیل تخریب رویشگاههاا بیییای و کااه

ساح

تنوع ژنتیکی بسیار محدود شده است .از برفی تولیدمثل جنسی در این گونه میتواند سیب تولید ژنوتیپها برتر شاود .از
اینرو با تولید انیوه نهال بذر  ،وضییت توان رویشی آنها با درختان مادر مقایسه شد .بهمنظور مقایسۀ توان رویشی والدین
و نتاج ،از  3نهال بذر منتخب هر یک از  17درخت مادر  ،بههمراه قلمهها درختان مادر  1020 ،قلماه در قالاب یاک
برح آزمایشی در  3تکرار کاشته شده و از نظر صفات رویشی در دورهها زماانی مختلاا ارزیاابی شادند .از نظار مقادار
روی

در دورهها زمانی مختلا ،بین نتاج حاصل از درختان والدینی ،اثرها متقابل نتاج در زمان و نتاج در درخت مادر

تفاوت مینیدار مشاهده شد .نهالها مازندران  ،5گیالن  3و  ،4بههمراه گلستان  3در گروه منتخب ،و نهالها مازندران ،4
و گلستان  5و  6در پایینترین گروه قرار گرفتند .ماهها تیر ،مرداد و شهریور از نظار رویا
گرفتند .میزان روی

ارتفاا ی در گاروه اول قارار

نتاج از درخت مادر بهصورت مینیدار بیشتر بود ،بهبور که میانگین ارتفاع نتاج  285/1سانتیمتر

و میانگین ارتفاع درخت مادر  250/4سانتیمتر ،همچنین میانگین قحر نتاج  20/9میلیمتر و میانگین قحار درخات ماادر
 18/2میلیمتر بود .به نوان یک نتیجۀ مهم این تحقیق ،میتوان از نهالها بذر تولیدشده بهدلیل برتر نسیت به والادین،
برا جنگلکار در جنگلها مخروبۀ شمال کشور استفاده کرد.
واژگان کلیدی :تکثیر جنسی ،سفیدپلت ،روی

 نویسندۀ مسئول ،تلفن ،09122606223:فاکس01144663195 :

ارتفا ی.

Email: farhadasadi14@yahoo.com
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میرض نور کافی قرار دارند ،صاورت مایگیارد [ .]8در

مقدمه
در جنگاالهااا حاشاایۀ

ایران رویشگاه و تنوع تندرشدترین درختان صنوبر باومی

رودخانها هستند .تخریب رویشگاهها صنوبر موجاب

جنگلها شمال با نام سافیدپلات (Populus Bornm.

فاصلۀ جغرافیایی بین جمییتها مختلا شاده

 )caspicaبه دالیل مختلا در میرض تخریب و تهدیاد

و جایگاهها بیییی آنها را قحیهقحیه کرده است .این اثر

قرار گرفته است .مهمترین تهدید گونهها صنوبر باومی

قحیهقحیه شدن هم بر تیادل ژن و هم بر جریاان ژن اثار

مانند سفیدپلت دخالتها انسان بهویژه از بریق توسیۀ

منفی میگذارد [ .]3-1قحیهقحیه شدن ایان جمییاتهاا

کشاورز  ،توسیۀ اراضی مسکونی ،و توسیۀ بهرهبردار

صاانوبرها درختااانی پیشاااهن
افزای

[،]5 ،4

از شن و ماسه در بستر رودخانههاست .وضییت بیییای

همنژاد  1درون جمییتها و استیداد بیشاتر باه

رویشگاه سفیدپلت بهصورت غرقابی دورها است .ایان

موجب کاه
افزای

زندهماانی جمییاتهاا بازر

آشفتگیها و بینظمیهاا آماار خواهاد شاد [ .]6در

گونه تحمل زیااد باه شارایط غرقاابی دارد؛ اماا بارا

بیشتر گونهها حاشیۀ رودخانها  ،بذر در مرحلاۀ اولیاه

تجدید حیات بیییی به بستر باز ،خااکی حاصالخیز و

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

ربوبت کافی (نه بهبور لزوم غرقابی) نیازمناد اسات .در

بید توسط آب حمل میشاود .باذرها از ایان بریاق تاا

گذشته تودهها خالص و وسییی از این گونه در شامال

کیلومترها منتقل مایشاوند .بناابراین جریاان ژن مساتمر

کشور وجود داشت که بهدلیل مرغاوب باودن چاوب و

است و در نتیجه اندازۀ جمییتهاا بازر خواهاد شاد.

محل استقرار آن در اراضی جلگها و پایینبند ،از تیاداد

گسترش اندازۀ جمییت بهبور مده بهسمت ارتفا اات

و سح گسترش درختان و تجدید حیات این گونه بسیار

پاییندست انتظاار مایرود .ایان مسالله انتظاار افازای

کاسته شده است .فقدان شارایط تکثیار جنسای درختاان

انیااوهی جمییاات و ارتقااا سااح تنااوع ژنتیکاای در

سفید پلت شامل نور الزم ،خاک مناسب و ربوبت کافی

دشتها پایینتر را بیشتر میکناد [ .]6در یاک تحقیاق

بهبور توأم موجب شد که اندک باذرها سیزشاده نیاز

مشخص شد که بهدلیل تکثیر صرفاً غیرجنسای صانوبرها

نتوانند به درختان بالغ تیدیل شاوند و در هماان مراحال

در استان کرمانشاه ،سح تنوع ژنتیکی آن بهشدت کاه

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

یافته است ،بهبور که صنوبرها متیلق به هشت نقحاۀ

نهالها کوچک سافیدپلت دیاده مایشاوند ،براساا

مختلا استان از نظر پلیمورفیسم  DNAکاامالً یکساان

بررسیهاا صاورتگرفتاه ایان نهاالهاا اغلاب منشا

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

ریشهجوش یا پاجوش دارند و نهال بذر نیستند .بهدلیل

صنوبرها بهتر است از روش جنسی (توسط بذر) استفاده

همین کمیود تولیدمثل جنسی در بیییات ،ایان درختاان

شود .صنوبرها درختانی دوپایهاند و در نتیجه باذور آنهاا

تنوع ژنتیکی کافی ندارند و ضمن حساسیت به تن ها
ملکاارد از بریااق انتخاااب

دور محسوب میشوند .تجدید حیات بیییای توساط

محیحاای ،امکااان افاازای

بذر اغلب در منابق خاالی حاشایۀ رودخاناههاا کاه در

کلنها برتر در آنها وجود ندارد .از اینرو باا تولیادمثل
جنسی و ایجاد تنوع ژنتیکی ،هم امکان تولید انیاوه نهاال

1. Consanguinity

بذر و هم امکان گسترش اساا

و پایاۀ ژنتیکای ایان
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درختان فراهم می شود تاا بتاوان در میاان ژنوتیاپهاا

(قلمه یا ریشهجوش) را توجیهی بار اداماۀ فیالیاتهاا

جدید کلن هایی را یافت که نسایت باه پایاههاا رایا

اصالحی و استفاده از بذور آنها در تکثیر محرح مایکنناد

برتر نسیی داشته باشاند .ایان کلانهاا جدیاد بارا

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

احیا جنگلها مخروبۀ شمال کشور و جنگلکاار هاا

درخات مااادر در یاک فلاال رشاد ارزیااابی شااد .در

گزینها بسیار مناسب خواهند باود .هماایی و همکااران

تحقیقی با مقایسۀ روی

حجمای درختاان پان سااله از

( )1393بااا ارزیااابی صاافات مورفولااوژیکی باار و

گوناۀ  P. albaو دورگاههاا آنP. alba L. X P. ،

ریزمورفولوژیکی چهار نتاج ناتنی از هر یاک از  11پایاۀ

 glandulosaنشان داده شد که دورگهها اخیر الوهبار

مادر صنوبر پادۀ موجاود در ایساتگاه تحقیقاات الیارز

افزای

قدرت ریشهزایای  30درصاد بیشاتر از درخات

کرج ،نشان دادند که پایهها ماادر و نتااج حاصال از

مادر خود و  15درصاد بیشاتر از  P. tomentosaمتار

آنها بسیار متنوعاند که میتواند منش تولید ارقاام تجاار

مکیب چوب در سال و در هکتار تولید کردند [.]15

در گونۀ پده قرار گیرد [ .]10گونۀ سفید پلت Populus .

با بررسی  17درخت صنوبر جماعآور شاده از ساه

 caspica Bornmاولین بار در سال 1808م میرفای شاد.

اسااتان (کرمانشاااه بااا هشاات درخاات ،Populus nigra

اما در دیگر منابع همان  Populus alba L.نامیده میشود

زنجان با پن درخت  P nigraو اصفهان با چهار درخت

[ .]11منحقاۀ رویشاای هیرکااانی در دامناۀ شاامالی الیاارز

 )P.albaدر بی یک فلل روی  ،در ش

دورۀ زمانی،

رویشگاه گونۀِ بومی سفید پلت است .این صانوبر باومی

ارتفاااع و در دو دورۀ زمااانی ،قحاار یقااۀ کلیااۀ نهااالهااا

ژنتیکای شاده و از

اندازهگیر و نشاان داده شاد کاه باین درختاان تحات

بهدلیل قحع بیرویه دچاار فرساای

برف سازمان حفاظت محیط زیسات جازو گوناه هاا

بررسی از نظر میزان روی

ارتفا ی در دورهها زماانی

حفاظتشدۀ این منحقۀ رویشای محساوب شاده اسات

مختلا در یک فلل رویا

اخاتالف مینایدار وجاود

[ .]12مختار ( )1376به بررسی کمی و کیفی تودههاا

دارد و درختان از لحاظ روند روی

ارتفاا ی در فلال

ساافیدپلاات در جنگاالهااا نااور پرداخاات .او درصااد

روی ا

آمیختگی ،بیقات قحار سافید پلات ،ارتفااع ،رویا ،

خلوصیات رویا

زادآور و اشکوببند را در دو جنگال پاارک ناور و

تییین رفتاار رویشای آنهاا در سانین نونهاالی باهمنظاور

ایزده مشخص کرد .و در خاتمه تجدید حیات توساط

حلول ابال ات بیشتر در مورد نحوۀ رشد آنها در یاک

بذر را یکی از اولویتها تحقیقاتی میرفی کرد [.]13

فلل رشاد و مادیریت بهتار مزر اه ،از جملاه اهاداف

براسا

نتای محالیاات مختلاا سافیدپلات اغلاب

رو رسوبات آبرفتی و منابق کمشیب یاا بادون شایب
دارا بیشترین تاراکم اسات [ .]13الیتاه در جنگال لاوه
گرگان تا ارتفاع  1620متر نیز بهصاورت تاکدرخات

بااه چهااار گااروه تقساایم شاادند [ .]16بررساای
ارتفاا ی و قحار ایان درختاان و

تحقیق آنها بود .آنها نشان دادند که نتای این تحقیاق در
فرایند انتخاب اولیۀ ارقام مناسب کاربرد دارد.
با بررسی رشد ارتفاا ی هشات کلان صانوبر در
مرحلۀ استقرار نهال در کردستان ،اختالف مینای دار
ساه مرحلاۀ

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

بین کلن ها مشاهده شد .بار ایان اساا

سح تنوع ژنتیکی صانوبرها باهدلیال تکثیار غیرجنسای

متفاوت رویشی شامل مرحلۀ رشد بحلی اولیه (قیل از
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بر و خزان بار در گوناۀ

خرداد) ،مرحلۀ رشاد ساریع (خارداد تاا شاهریور) و

برگدهی ثانویه ،بلوغ ،رن

مرحلۀ رشد بحلی ثانویه (بیاد از شاهریور) شناساایی

پدۀ  P.euphratica Oliv.بررسی شد .در ایان آزماای ،

شد؛ الیته رفتار کلن هاا مختلاا در ایان دورههاا

کوتاااهتاارین بااول ماادت مرحلااۀ گلاادهی  21روز و

زمانی متفاوت بود [.]17

بوالنیترین مدت مرحلۀ بلوغ  141روز بود .مدت زماان

دورۀ رشد گیاهی کلنها متیلق باه گوناۀ P. alba

بر اولیه و بر ثانویه  27و  22روز بود .مراحل تغییار

در شرایط کرج از اول اردییهشات تاا اواخار شاهریور و

رن

و خزان بر با هم تداخل داشتند و مادت هار دو

دورۀ رشد برا گونۀ  P. nigraاز اوایال اردییهشات تاا

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

اواسط مهر ا الم شد .الیته آنها اشاره کردند کاه قاااوت

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

تیاداد از

پایان برگدهی اولیه و ثانویه مینیدار بود .همیستگی باین

کلنها در خزانه به محالیات بیشاتر نیااز دارد [ .]18در

قحر تنه در گونۀ  P. euphraticaبا بول مدت گلدهی و

فنالند چهار کلان هییریاد پان سااله ( P. tremula × P.

بر اولیه نیز مینیدار بود [.]20

قحیی در مورد لت توقا زودهنگام روی

 )tremuloidesو یک کلان باومی  P. tremulaاز لحااظ

هاادف تحقیااق حاضاار مقایسااۀ رویاا

ارتفااا ی

ارتفاع و قحر یقه ،قحار در ارتفااع برابرساینه ،بااز شادن

قلمهها حاصل از بذور (نتااج) باا قلماههاا درختاان

جوانهها و توسیۀ بر بای ساه ساال بررسای شاده و

مادر سفیدپلت متیلق به رویشاگاههاا شامال کشاور

الگوها رشد در بول سالها سوم و چهارم ثیت شاد.

است.

صفات فنولوژیکی به نوان قدرت هییرید در بیان صفات
رشد مورد بررسی استفاده شد و تفاوت در صفات رشاد

مواد و روشها

در بین هییریدها  P. tremulaمشاهده شد .دورۀ رشاد

در ایاان تحقیااق ابتاادا  17پایااۀ مااادۀ ساافیدپلت از 17

143-158روز باارا چهااار کلاان هییریااد و  112روز

رویشگاه شمال کشور با مشخلات مندرج در جادول 1

برا  P. tremulaبود و نتیجه گرفته شد همیساتگی باین

انتخاب شد و کپسولِها در حال باز شدن در نیماۀ دوم

دورۀ رشد و ملکرد بسیار چشمگیر بوده و نار رشاد

فروردین  1389از رو هر درخت جمعآور شد .کلیاۀ

ساالنۀ ارتفاع بارا هییریادها  4/2ساانتیمتار در  7روز

کپسولها بهصاورت کاامالً ایزولاه نگهادار شادند تاا

( 2/4برا  )P. tremulaدر سال سوم و  6/4ساانتیمتار

مراحل شکوفایی آنها کامل شاود .تیاداد زیااد باذر از

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

کپسول ها هر درخات جادا شاده و پاس از بوجاار

پس از پن سال ،متوسط حجم برآورد تنه در هییریدها

کامل آنها در هفتۀ اول اردییهشت هماان ساال در قالاب

 3/9برابر  P. tremulaبود .در کلانهاا اثار متقابال ساال

برح آزمایشی بلوکها کامل تلادفی در محل ایساتگاه

رو ارتفاع ،قحر و رشد حجمی مشاهده شد کاه شاایان

تحقیقات جنگل و مرتاع چمساتان ناور کاشاته شاد تاا

توجه بود .بهنظر میرسد قدرت هییریدها بهباور ماده

نهالها بذر کافی برا مقایسۀ نتاج و درخت ماادر

به دورۀ رشاد باوالنیتار بساتگی دارد [ .]19در هماین

تولید شود.

زمینه شا

مرحلاۀ رشاد  ،گلادهی ،برگادهی اولیاه،
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جدول  .1مشخصات محل و درختانی که نهالهای بذری کافی تولید کردند
مختصات
ثانیه

دقیقه

ردیف

استان

تشبندان
1
تشبندان
2
تشبندان
هوم

41
26
43
25
43
25
9
38
15
50
15
23
15
6
51
39
11
35
16
6
54
9
38
35
34
44
16
14
19
11
18
8
18
11

33
18
33
18
33
18
26
21
34
52
34
3
57
33
10
39
14
37
22
58
16
56
49
59
49
59
55
8
2
4
23
58
23
58

1

مازندران

2

مازندران

3

مازندران

4

مازندران

کنسی

5

مازندران

پارادایز

6

مازندران

پارک 1

7

گيالن 1

رستمآباد

8

گيالن 2

تربيت
بدنی

9

گيالن 3

ادارۀ کل

10

گيالن 4

الکوژده

11

گيالن5

آستانه

12

گلستان

13

گلستان

14

گلستان

15

گلستان

دلند 2

16

گلستان

جنگل 4

17

گلستان

جنگل 5

زرینگل
2
زرینگل
3
راميان
1

همانبور که اشاره شد ،از نهالها بذر تولیدشاده

درجه

منطقه

شمالی
شرقی
36
52
36
52
36
52
36
52
36
51
36
52
36
49
37
49
37
49
37
49
37
49
36
54
36
54
36
55
37
55
37
55
37
55

ارتفاع درخت
(متر)

ارتفاع منطقه (متر)

17

27

19

26

19

26

18

75

23

1

13

5

25

56

10

40

10

22

35

1

15

2

8

495

17

520

20

644

11

97

10

540

9

530

جنگل چمستان کشت شد .پس از یاک ساال رویا

و

در ایاان مرحل اه از تحقیااق باارا بررساای قرابااتهااا و

تولید قلمهها یکنواخت 15 ،قلماه باا ابیااد و شاادابی

تفاوتها رویشی بین نتاج و درخات ماادر اساتفاده

یکسان از هر نمونه در قالب برح آزمایشای بلاوکهاا

شد .از هر یک از درختان مادر  ،سه نهال برتار (از نظار

کامل تلادفی با سه تکرار به نوان بلوک در زمین اصالی

ابیاد و شادابی) انتخاب و قلمۀ آنها باههماراه قلماههاا

کاشته شدند .در بول فلل رشد کلیۀ ملیات نگهادار

والد آنها ،در محل خزانۀ تولید نهاال ایساتگاه تحقیقاات
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شامل آبیار و وجین لاها هرز در زماانهاا الزم

نتایج و بحث

انجام گرفت.

بیق جدول  3نتای تجزیۀ واریاانس نشاان داد کاه باین

ارتفاع کلیۀ نهالهاا در شا
اندازهگیر و میزان روی

دورۀ زماانی یاکماهاه

درختان از نظر میزان روی

ارتفا ی نهالها در دورههاا

در دورهها زمانی مختلا،

بین زمانها و بین نتاج ،همچناین باین دورههاا زماانی

زمانی مزبور تییین شد .همچنین قحر یقۀ نهالها در کلیاۀ

یکماهه ،بین اثرهاا متقابال نتااج در زماان و نتااج در

واحدها آزمایشی اندازهگیر شد .برا بررسای نرماال

درخت مادر تفاوت مینیدار مشاهده شد .جادول 3

بودن دادههاا آزماون کولماوگروف -اسامیرنوف انجاام

برخاای آمااارههااا مربااوگ بااه رونااد روی ا

ارتفااا ی

گرفت و برا همگنی واریانس از آزمون لاوین اساتفاده

نهالها با منش مختلا در مااههاا مختلاا را نشاان

شد .اثرها متقابل و اصلی تیمارها از جمله اثار زماان از

میدهد .براسا

جدول  2دامنۀ تغییرات صافات ارتفااع

بریق تجزیۀ واریانس مرکب تییاین شاد .بارا مقایساۀ

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

چندگانه از آزمون دانکان اساتفاده شاد .از آزماون  tنیاز

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

برا تییین تفاوت میاانگین درخات ماادر و نتااج در

مینیدار از والدین بیشتر باود کاه حکایات از برتار

نرمافزار  SPSSنسخۀ  20انجام گرفت.

نتاج بر والدین دارد.

جدول  .2مقادیر دامنۀ تغییرات و آمارههای  t-testبرای تعیین تفاوت میانگین صفات مختلف درختان مادری و نتاجشان
دامنۀ تغییرات
ردیف

صفت

1
2

ارتفاع (سانتیمتر)
قطر (ميلیمتر)

میانگین صفت

درخت مادری

نتاج

128-415
6/8-41

106-485
9-40/7

درخت
مادری
250/4
18/2

نتاج
285/1
20/9

مقدار t

-2/83
-2/67

جدول  .3درجۀ آزادی ،آمارۀ  Fو سطح معنیداری برای منابع تغییرات در تجزیۀ واریانس مرکب رویش ارتفاعی
منبع تغییرات
تکرار (بلوک)
زمان
درخت (منشأ)
درخت (منشأ) xزمان
نتاج
درخت (منشأ) xزمان xتکرار
نتاج  xزمان
نتاج  xدرخت (منشأ)
درخت (منشأ) xزمان  xنتاج
اشتباه
کل

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

آمارۀ F

2
5
16
80
3
204
15
48
240
612
1224

ns47/07

0/34
224/22
4/19
1/23
20/11
3/05
3/32
2/79
1/05
---

** و  nsبهترتيب نشاندهندۀ وجود اختالف معنيدار در سطح  1درصد و عدم معنيداری

**74251/49
**1387/33
ns406/45
**6658/29
**1010/29
**1097/92
**922/54
ns348/44

331/16
--

سطح
معنیداری
0/005
0/008
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محابق شکل  1در باین  17درخات از اساتانهاا
مختلا ،درختان مازندران  ،5گیالن  3و  ،4باههماراه
درخت گلستان  3بهترتیب با روی

ارتفا ی باین 45

تا  49سانتیمتر در ماه بهترین ملکرد را ارائه کردناد
و در گروه  aیا گروه منتخب قارار گرفتناد .از ساو

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

ارتفا ی ماهانه بین  41تا  35سانتیمتر کمترین

ملکرد را داشتند و در گروه  cقرار گرفتند.
شکلها  2و  3باهترتیاب ارتفااع و قحار نهاایی
تمامی نهالها را نشان میدهند.

شکل  .1مقایسۀ میانگین رویش درختان با (منشأهای مختلف) به روش دانکن

شکل  .2ارتفاع نهایی کلیۀ نهالها به سانتیمتر

شکل  .3قطر نهایی کلیۀ نهالها به میلیمتر
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شکل  4مقادیر روی

محابق شکل  5بیشترین روی

ارتفا ی کلیۀ نهاالهاا

ارتفا ی در یاک مااه

در ماهها مختلا فلل رشد و گروهبند آنها به روش

مربوگ به درخت مازندران  5بود .این درخات در مارداد

دانکن نشان میدهد که ماهها تیر ،مرداد و شهریور هار

ارتفا ی داشتند که بهتنهاایی

کدام با بی

از  60سانتیمتر رویا

بهتارین ملکارد را

بی

از  80سانتیمتر روی

 25درصد روی

این درخت در یک سال را شامل شاد.

داشتند و در گاروه اول قارار گرفتناد .درحاالی کاه کال

بید از آن درخت مازندران  2در شهریور روی

دورهها قیل از خرداد با کمتر از  30سانتیمتر در گاروه

میادل  73/9سانتیمتر را ارائاه کارد .هماانباور کاه در

دوم و ماه مهر (به نوان آخرین ماه رویا ) باا کمتار از

شکل  8مشاهده میشود ،کمترین مقدار روی

ارتفاا ی

 18سانتیمتر در پایینترین رتیه قرار گرفتند.

در یک دورۀ زمانی مربوگ به درخت مازندران  4در مهار

شکل  5توزیاع درصاد رویا

ارتفا ی

ارتفاا ی درخات

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

مادر میتنی بر رشد درخت مادر و نتاج آنهاا را در

مهر کمترین میزان روی

را نشان داد .باهباور میاانگین

از  70درصد روی

ارتفا ی در ماهها تیار ،مارداد

دورهها زمانی مختلا نشان میدهد.

بی

و شهریور اتفاق افتاد.

شکل  .4مقایسۀ میانگین مقادیر رویش ارتفاعی کلیۀ نهالها به روش دانکن در ماههای مختلف سال

شکل  .5توزیع درصد رویش ارتفاعی درخت مادری مبتنی بر رشد درخت مادری و نتاج آنها در دورههای زمانی مختلف
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آزمون  tرفتار رویش ارتفاعی درخت مادری و نتاج

مقادیر روی

نتای آزمون  tرفتار روی

ارتفاا ی باهمنظاور تییاین

تفاوت وضاییت رویا

درخات ماادر و نتااج در

ارتفا ی وجود داشت .همچنین براسا

میانگین مقادیر روی

ارتفا ی ،همواره میازان رویا

نتاج از درخت مادر بیشاتر باود .ایان وضاییت در
شکل  6نشان داده شده است.

دورهها زمانی مختلا در جدول  4نشاان داده شاده

هرچند مقدار رشد در ماههاا مارداد و مهار نیاز

است.
براسا

حکایت از برتر نسیی نتااج دارد ،لایکن در ایان دو

جدول  4بین درخات ماادر و نتااج در

ماه اختالف مینیدار حاصل نشد.

کلیۀ ماهها بهجز مرداد و مهار اخاتالف مینایدار در

جدول  .4مقادیر آمارههای آزمون  tبرای تعیین تفاوت میانگین درخت مادری و نتاج از نظر رویش ارتفاعی ماههای مختلف
ردیف

صفت

1
2
3
4
5
6

اردیبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهریور
مهر

میانگین صفت
درخت مادری

نتاج

24/27
33/83
52/94
57/07
43/64
16/02

31/27
39/36
65/16
60/55
67/66
18/25

مقدار t

-5/29
-2/77
-2/85
-0/56
-4/59
-0/83

سطح معنی-
داری
0/000
0/006
0/006
0/576
0/000
0/405

شکل  .6مقایسۀ میانگین رشد ارتفاعی درخت مادری و نتاج به سانتیمتر در دورههای زمانی مختلف براساس آزمون t

ارتفا ی کلیۀ نهالهاا ا ام از

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

در بررسی رفتار روی

درخت مادر و نتاج در دورهها یکماهۀ یاک فلال

شهریور در این درختان از نکات جالب تحقیق است کاه

رشد ،مینیدار بودن اثر زمان ،منش و اثرها متقابل آنهاا

با نتای تحقیق لیمحماد و همکااران ( )1387بارا

ارتفا ی بین و

گونهها نیگرا و آلیا در کرج مغایر است ،ولی باا نتاای

حاکی از وجود تنوع زیاد در میزان روی

درون درخات مااادر و نتاااج اسات .در بااین ماااههااا

تحقیق یوسفی و مدیر رحمتی ( )1383کاه در کردساتان

مختلا نیز بیشترین درصد رشد تمامی نهالها متیلق باه

انجام گرفت ،مشاابهت دارد .لایمحماد و همکااران
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( )1387بیشترین رشد را در تیار و کمتارین رشاد را در

والدین هم در روی

شهریور برا نیگرا گزارش کردند .اماا یوسافی و مادیر

مؤید لزوم توجه بیشتر به تکثیر جنسی در این درختان

رحمتاای ( ،)1383سااه مرحلااۀ متفاااوت رویشاای شااامل

است .در رویشاگاههاا ایان درختاان وجاود انادک

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

تجدید حیات ،ناشی از تکثیر غیرجنسی (پااجوش یاا

سریع (خرداد تا شهریور) و مرحلاۀ رشاد بحلای ثانویاه

ریشهجوش) است .بهندرت تجدید حیات جنسای در

(بید از شهریور) را شناساایی کردناد .باهنظار مایرساد

بیییت مشاهده میشود .در شرایط بیییی ساه امال

تفاوت گونهها و منابق ماورد بررسای در ایان تغییارات

ربوبت کافی ،نور فراوان و خاک حاصلخیز بهنادرت

مؤثر باودهاناد .از ایانرو برناماهریاز بارا محالیاات

در یک مکان برا بذر صنوبرها مهیا میشود .بنابراین

فنولوژ باید برا هر یک از منابق جغرافیایی و گونهها

بهمنظور توسیۀ تکثیر جنسی این درختان آمادهسااز

بهصورت مجزا صورت گیرد .در هر حال بررسای رفتاار

سااه مؤلف اۀ اساساای نااور ،ربوباات و خاااک مناسااب

رویشی گونهها از آن نظر بااهمیت اسات کاه مایتواناد

ضرور است تاا باا تکیاه بار دساتاوردها تحقیاق

پتانسیل رویشی درختان را در شارایط مختلاا محیحای

حاضر که برتر نهالها بذر را نسیت باه والادین

آشکار کند ،زیارا اماروزه ثابات شاده اسات کاه برخای

نشان داده است ،بتوان برا ترمیم جنگلها مخروباۀ

گونهها ،نسیت به آنچه پیشاتر تلاور مایشاد ،پتانسایل

شمال کشور از این نهالها استفاده کرد .ازاینرو توجه

رویشی بیشتر دارند [.]20

بیشتر به تکثیر جنسی این درختان الزم بهنظر میرسد.
سپاسگزاری

نتیجهگیری
تفاوت بین روی

ماهانه و هام در رویا

نهاایی

ارتفا ی درخت ماادر و نتااج در

جدول  4نشان میدهد که در چهار مااه از شا

مااه

مورد بررسی رشد ارتفا ی ،نتاج بهصورت مینایدار
از درخت مادر برتر بودند و در دو مااه بااقیماناده

از مسا دتهاا همکااران محتارم مراکاز تحقیقاات
کشاورز و منابع بیییی استانها مازندران ،گلستان
و گیالن و مسلوالن محترم مؤسسۀ تحقیقات جنگل ها
و مراتع کشور صمیمانه سپاسگزاریم.

تفاوت مینیدار وجود نداشت .برتر نتاج نسایت باه
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