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 چوب، مجلۀ منابع طبیعی ایران های و فرآورده جنگل

 1401، پاییز 3، شمارۀ 75 دورۀ

 )پژوهشی( 226-217ص 
 

مختلف ط یدر شرا (.Populus euphratica Olive) پده های جمعیتارزیابی صفات رویشی برخی 

 عرصهدر  شوری

 ، عباس پورمیدانی*حسین توکلی نکو

و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  ها جنگل، بخش تحقیقات پژوهشی استادیار

 ورزی، قم، ایرانشاک

 28/01/1401، تاریخ پذیرش: 02/11/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده
سازگاری  یابانیمناطق خشک و ب یکیولوژکط ایشرا بااست که ران یا یاز درختان بوم (.Populus euphratica Oliveپده )

و  آوری جمه   منایهل اصلی شامل معصومیه، حمیدیهه، مرناهاو و    های یشگاهروپده از  های قلمهدر این تحقیق . زیادی دارد

 خردشده های کرتآزمایش در قالب طرح  .شدمنتقل با شوری متفاوت آزمایشی مزرعۀ و رشد کافی به سه  دهی ریشهپس از 

رویشهی   ههای  شهاخ  بهر   انهه گ سهه اثر بلوک و اثر متقابل  جز بهعوامل همۀ  اثر که اجرا شد. نتایج نشان داددر زمان و مکان 

و جمعیهت منایهل    تولیهدی از  ههای  نهال ،و شور شور لب، غیرشور(. در مزارع آزمایشی ≥01/0pبود ) دار معنی پده های نهال

منایهل و   ههای  جمعیهت از  تولیدشهده  های نهال غیرشور ۀدر مزرع. ندرا داشت مانی زنده کمترینو  بیشترین ترتیب بهمرنااو 

و شهور داشهت.    شور لبمزارع  ازتری یشمقادیر ب غیرشورمزرعۀ رویشی در  های شاخ رتفاع را داشتند. ا بیشترینمعصومیه 

مرناهاو و حمیدیهه    ههای  جمعیهت قطهر یقهه و    ینبیشهتر جمعیت منایل و پس از آن جمعیت معصومیه  شور لب مزرعۀدر 

ارتفهاع نههال را بهه خهود اختصها        ینبیشترمعصومیه و منایل  های جمعیتنیز شور  مزرعۀ. در ندکمترین قطر یقه را داشت

معصهومیه و   ههای  جمعیهت شور از نظر قطهر نههال نیهز     مزرعۀنداشتند. در  داری معنیدادند، اما با دو جمعیت دیگر اختالف 

ب در رویشگاه منایل و شهرایط مناسه  بیشتر پتانسیل ژنتیکی  دلیل بهکه تحقیق نشان داد  کلینتایج بودند. بقیه منایل برتر از 

و رشهد قطهر و ارتفهاع     مانی زنده ،منایل و معصومیه های رویشگاهفراهمی آو در  خصو  بهدرختان مادری از نظر خاک و 

 .است بیشتر ها جمعیتدر این نهال 

 .شوری، مانی زنده ،تنوع اکوفیزیولوژی، کلیدی:هایهواژ



همقدم

ران یه ا یاز درختهان بهوم   (.Populus euphratica Oliv) پده

منهاطق خشهک و    یکیولهوژ کط ایشهرا  بها اد یز یبا سازگار

آن  پهییری  تحمهل ن گونه یمهم ا های ویژگیاست. از  یابانیب

اسهت.   کخها  یحرارت و شوردرجۀ اد یرات زییتغ در برابر

                                                            
02532126488مسئول: تلفن،  ۀنویسند 

 Email: Tavakolineko@yahoo.com 

م یرمستقیم و غیمستق صورت به درخت پده یت اقتصادیاهم

دام از بههرو و  ین غههیایاز جملههه اسههتفاده از  ههوو، تهه م

ض یاز عر یریرودخانه و جلوگ یها وارهیت دیثبسرشاخه، ت

از  تهر  مهمسبز و  یفضاتوسعۀ شدن بستر آن، حفظ منظر و 

 اسههت. یعههیطب یههها سههتمیوسکآن در اصههالح اتهه ثیر همههه 

فضهای  شت آن در کتوسعۀ مناسب پده و  های پایه ییشناسا

 هههای کانههالمههزارع و  ۀیو حاشهه ییو روسههتا یسههبز شهههر
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سبز، اصهالح   یفضاتوسعۀ در  یمهماثر  تواند می رسانی آو

 با اهداف  ندمنظوره داشته باشد ربنکب یستم و ترسیوسکا

مختله    ههای  گونهه ن یدر به  یاز نظر مقاومت به شور .[1]

وجهود دارد  زیهادی  آن اختالف  های اکوتیپجنس صنوبر و 

 .[2] استگونه  ترین شاخ  ان پدهین میو در ا

ده بهه  خصو  تنهوع ژنتیکهی و میهزان تحمهل په      در

است. نتایج تحقیق گرفته اناام های زیادی  پژوهششوری 

 یکههی( در بررسههی تنههوع ژنت2000و همکههاران ) روتنبههرو

در سهه   یمه یزوآنزیا ههای  آزمهایش پهده بها    ههای  جمعیت

ن یشهتر یب کهه  جمعیت پده در فلسطین اشهغالی نشهان داد  

 یجنسه  ههای  جمعیت یمرکز های قسمتدر  یکیتنوع ژنت

[. نتهایج تحقیهق   3]شهود   مهی اهده مشه  یدوشکل صورت به

( در ارزیابی پتانسیل ژنتیکی 2013و همکاران ) توکلی نکو

های پده نشهان داد کهه شهرایط مختله       برخی از جمعیت

رویشگاه مانند سهطوح مختله  شهوری، دمها و رطوبهت      

شاخ  ارزشهمندی بهرای    تواند میهمراه با تنوع ژنتیکی 

ختان مقاوم بهه  غربالگری ژنتیکی در انتخاو و پرورش در

 1بندی خوشه وتحلیل تازیه[. 4شرایط تنش محیطی باشد ]

فاصهلۀ   کهه  ژنتیکهی نشهان داد  فاصهلۀ  ها از طریق  جمعیت

داری نداشت و  های ژنتیکی ت ثیر معنی جغرافیایی بر تفاوت

 97درصد واریانس مولکولی مربوط به درون جمعیت و  3

 [. 5] درصد متعلق به بین جمعیت است

( اظهار داشتند کهه پهده   2018و همکاران ) وتوکلی نک

توان آن را برای احیهای   هالوفیت متوسط است و مینوعی 

[. 6]کهرد  پیشنهاد زیاد اراضی شور با سطح آو زیرزمینی 

( 2005و همکهاران )  اتهوو نتایج تحقیهق  براساس همچنین 

در  کلرید سدیم موالر میلی 100رشد پده در آبیاری با آو 

زایش داشت، اما پس از مدتی کاهش نشان خاک در ابتدا اف

دامنههۀ بههودن زیههاد ( 1997و همکههاران ) جوانشهیر [. 7داد ]

بردباری به سدیم و شوری، سازگاری با شرایط عمهق آو  

متر و مناسب بهودن بهرای کاشهت در     5از  کمترزیرزمینی 

                                                            
1. cluster analysis 

[. 8کردنهد ] بیهان  پده  های ویژگیمرطوو را از  های خاک

( در بررسهی اثهر   2006کهاران ) و هم دانشورنتایج تحقیق 

 کلرید کلسیمم و یسد دیلرک های نمکمختل   های غلظت

 هکه شهه پهده نشهان داد    یبر رشد و عناصر برو، شاخه و ر

 6 الکتریکههی هههدایت تهها سههاقه و ههها بههرو کخشهه وزن

 .[9] نگرفت قرار یشور ت ثیر تحت متر بر زیمنس دسی

 یهها  یژگه یو یررسه ( در ب2013و همکاران ) محمدی

شهور  عرصۀ پده در  یها ک پروونانسیولوژیزیو ف یشیرو

 ،ک بههرویههولوژیزیف یژگههیوابههان گرمسههار در یسههتگاه بیا

مختله  گهزارش    ههای  پروونانسبین  یدار یاختالف معن

( 2019و همکهاران )  توکلی نکو[. نتایج تحقیق 10کردند ]

م بهر رشهد، عملکهرد و    یسهد  دیلرکدر بررسی ت ثیر نمک 

مختل  پده در ایران نشهان   های تجمعیدر  ها یونغلظت 

عملکهرد گیهاه در سهطوح نمهک و      ههای  شهاخ   که داد

متفاوت بوده است. در شرایط تنش بها افهزایش    ها جمعیت

غلظت شوری، تحمل گیاه پده به تنش و میزان عملکرد آن 

. یابهد  میکاهش و در مقابل، حساسیت به تنش آن افزایش 

که همۀ ان داد نش ها شاخ برآورد ضرایب همبستگی بین 

 ههای  جمعیهت شهده بهرای انتخهاو     بررسهی  ههای  شاخ 

کهه توجهه بهه ههر یهک از       طهوری  بهه ، انهد  مناسبمتحمل 

 طور بهتحمل تنش  های شاخ عملکردی یا  های شاخ 

برای شناسایی  TOL و SSI های شاخ همزمان با یکی از 

 [. 11جمعیت مطلوو اهمیت دارد ]

 ههای  کلهن و  هها  گونهه ته ثیر  اهمیهت و   دلیل بههر ند 

مختل  صنوبر و از جمله پده تحقیقات زیهادی روی آنهها   

تحمل شوری بیشهتر در شهرایط    های ارزیابی، گرفتهاناام 

و با استفاده از یک یا دو نهوع نمهک خها  از     ای گلخانه

، 11، 10، 9، 7، 6سدیم ] [ یا کلرید9] کلرید کلسیمجمله 

هدف بررسی [ در بستر خنثی بوده است. این تحقیق با 12

 هههای نمههکواکههنش گیههاه در خههاک مزرعههه و بهها حضههور 

کمپلکس، ت ثیر کلوئیدهای خاک بهر نمهک و ارتبهاط آو،    

 . گرفتخاک و گیاه اناام 
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هاروشموادو

ارزیهابی سهازگاری و عملکهرد  ههار جمعیهت       منظهور  به

معصهومیه   ههای  رویشهگاه به شوری پهده شهامل    تر متحمل

خوزستان(، مرناهاو )اسهتان   )استان قم(، حمیدیه )استان 

بها  )مزرعهه(  ، سه منطقهه  اصفهان( و منایل )استان گیالن(

مقادیر مختل  شوری خاک و آو در اسهتان قهم انتخهاو    

پیشهین   های پژوهشها براساس نتایج  شد. انتخاو جمعیت

 ههای  جمعیت پییری تحملدر زمینۀ  ای گلخانهدر آزمایش 

پهده از   ههای  قلمهه . [12 ،11، 6مختل  پده در ایران بود ]

اصهلی تهیهه و پهس از     ههای  رویشهگاه درختان مهادری از  

 های نهال صورت به 1396و رشد کافی در پاییز  دهی ریشه

 .شدآزمایشی منتقل  مزرعۀکاشت در سه عرصۀ گلدانی به 

در  مربه  متر 4در  4فاصهلۀ  پهده بها   یکسهالۀ   های نهال

ی صفات رشدی در ط ارزیابیعرصه انتخابی کاشته شد و 

. عملیات نگهداری و مراقبهت نههال   گرفتپنج سال اناام 

آبیاری در فصل خشکی  آزمایشی مشابه بود. مزرعۀدر سه 

در ههر   .بار صورت گرفت ( هر هفته یک آبان)فروردین تا 

قهرار   دلیل بهلیتر آو داده شد.  30نوبت آبیاری به هر نهال 

آزمایشی در بخهش دشهتی و جغرافیهای     مزرعۀداشتن سه 

بسیاری از خصوصیات اقلیمی مشابه بود و  ،به همدیک نز

هوایی اختالف  ندانی بین سهه منطقهه    و آواز نظر شرایط 

 مزرعهۀ وجود نداشت و تنها شهرایط آو و خهاک در سهه    

(. عملکرد رویشهی  ههار   1آزمایشی متفاوت بود )جدول 

خردشهده   های کرت یشیطرح آزما صورت بهجمعیت پده 

رار در سهه  که با  ههار ت  یل تصادفامک های بلوکدر قالب 

. 1منطقه با شرایط آو و خاک متفاوت از نظر شهوری در  

جعفریهه  منطقۀ ایستگاه تحقیقاتی مرحوم بدیعی در مزرعۀ 

پردیسهان   یقهات یایسهتگاه تحق  مزرعهۀ . 2 ؛غیرشور عنوان به

حاشهیۀ  در  االئمهه  ثهامن پارک جنگلی . 3 ؛شور لب عنوان به

  .شدشور ارزیابی  وانعن بهگرمسار  -اتوبان قم 

 (1396مهر نتایج آزمایش خاک مزارع آزمایشی ) .1جدول 
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 شن لومی 4 15 81 3/4 4/8 7/8 7/1 0/8 رشور(ایستگاه جعفریه )غی
 لوم شنی 9 14 77 4/8 3/11 0/20 1/3 6/7 (شور لبایستگاه پردیسان )

 االئمه ثامنپارک جنگلی 
 )شور(

 لوم شنی 12 13 75 9/20 8/34 3/87 7/11 1/7

 

 یارتفاعرشد و  یقه ی، رشد قطرمانی زندهصفات درصد 

و صدمه آفات در هر سال پهس   اه بیماری، میزان ابتال به نهال

واریهانس مرکهب،   تازیهۀ  شهد.   گیهری  اندازهاز فصل رویش 

تحمهل   های شاخ ، ضرایب همبستگی و ها میانگینمقایسۀ 

و  SPSS افزارههای  نرمآماری و  های روشاستفاده از  تنش با

Minitab .صورت گرفت و نتایج تفسیر شد 

شدهمادریبررسیهایرویشگاه

اقلیمهی،   ههای  ویژگهی مهادری   ههای  رویشگاهبا مراجعه به 

کیلهومتری   40در مرنااو رویشگاه . شدخاک و آو ثبت 

نمهک در  دریا ۀ مرنااو در جنوو  -مسیر آران و بیدگل

 ههای  لکهه  صهورت  بهاستان اصفهان قرار دارد. درختان پده 

قهرار   یشهن  های تپهحاصل از  های گودالکو ک در داخل 
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تا باالی تپه درختان  جوش هریشزادآوری حاصل از  .دارند

 یشههکو زه ینههیرزمیآو زسههفر  امتههداد دارد. بههاال بههودن 

رویشگاه  است.کرده ستقرار درختان پده کمک مناسب به ا

ه یه دیشهر حم یکیرخه در نزدکرودخانۀ در طول حمیدیه 

 ۀیدرختههان پههده در حاشهه .در اسههتان خوزسههتان قههرار دارد

خهال  و در   ایهه  تودهو  ها لکه صورت بهرخه کرودخانۀ 

ان یه نهده در م کپرا صهورت  بهه فواصل دورتهر از رودخانهه   

 پنجدر معصومیه رویشگاه . شوند میده یگز د های درختچه

جنهوو حهو    در تههران   -کیلومتری حاشیه اتوبهان قهم  

حاشهیۀ  در منایل رویشگاه  سلطان در استان قم قرار دارد.

ن قهرار دارد. درختها   گیالندر استان سد سفیدرود دریا ۀ 

رودخانهۀ  سهد و  حاشیۀ دریا هۀ  خال  در  صورت بهپده 

نتهایج   .وجهود دارنهد   شهود  مهی منتههی  شاهرود که بهه آن  

مقدار  که دنشان دا شده بررسی های رویشگاهآزمایش خاک 

 5/16تهها  6/2خههاک از اشههباع عصههار  هههدایت الکتریکههی 

منایههل و رویشههگاه در  ترتیههب بههه بههر متههر زیمههنس دسههی

 .(2جدول )است متغیر معصومیه 

 زیمنس دسی 2/2و  6/0از  هدایت الکتریکی آومقدار 

 5شهاهرود و کرخهه تها     ههای  ودخانهترتیب در ر بهبر متر 

بر متر در آو  اه معصومیه متغیر بود. نسبت  زیمنس دسی

 1/12شاهرود تها  رودخانۀ در آو  1/2جیو سدیم نیز از 

 (.3در  اه آو مرنااو متغیر بود )جدول 

 (1395  بهمن) شده یپده در مناطق بررس های رویشگاهش خاک یج آزماینتا .2 جدول

 نام منطقه

EC 
 بر زیمنس دسی)

 متر(

 یکربن آل
% 

 آهک کل
% 

 ماسه
% 

 لوم
% 

 رس
% 

 بافت خاک

 یلوم شن 2/7 6/8 3/84 8/14 8/0 1/3 مرنجاب

 یلوم 5/14 0/47 6/38 8/31 5/0 1/5 هیدیحم

 شن لومی 0/2 8/14 3/83 6/14 3/0 5/16 همعصومی

 شن لومی 2/7 7/69 2/23 8/15 1/0 6/2 منجیل

 (1395  بهمن) شده یپده در مناطق بررس های رویشگاهش آب یج آزمای. نتا3جدول 

 ینام منبع آب نام منطقه

EC 
 بر زیمنس دسی)

 متر(

 میسد

 بر واالن اکی میلی)

 لیتر(

 میپتاس

 بر واالن اکی میلی)

 لیتر(

 میم + کلسیزیمن

 بر واالن اکی میلی)

 لیتر(

نسبت جذب 

 سدیم

SAR 

 4/10 7/14 2/0 2/28 3/4 چاه آب مرنجاب

 3/6 8/8 2/0 2/13 2/2 کرخهرودخانۀ  هیدیحم

 1/12 2/16 8/0 3/34 0/5 چاه آب معصومیه

 1/2 2/3 1/0 6/2 6/0 شاهرودرودخانۀ  منجیل

 

وبحثنتایج

در پهده   ایه نهالرویشی  های شاخ آماری تازیۀ نتایج 

اثهر   که نشان دادخردشده در زمان و مکان  های کرتقالب 

در سطح احتمهال   بر قطر و ارتفاع نهال شده بررسیعوامل 

عبارت دیگر رشد طهولی   به. است دار معنیدرصد  1اشتباه 

و  هها  جمعیهت مختله ،   های سالدر  ها نهالهمۀ و قطری 

بودن  دار معنیبود.  دار معنیسه سطح شوری تحت بررسی 

روند تغییهر صهفات    که اثر متقابل سال در مزرعه نشان داد

رویشی در سه مزرعه و در پنج سال تحت بررسی یکسهان  

دار بودن اثر متقابهل سهال در جمعیهت و    معنینبوده است. 

روند تغییر صفات رویشی  که مزرعه در جمعیت نشان داد

در  هار جمعیهت در سهه مزرعهه و در پهنج سهال تحهت       

متقابهل  بلوک و اثهر  تنها اثر  .یکسان نبوده است بررسی نیز

 صهفات جمعیهت بهر    در کاشهت مزرعهۀ  در  سهال گانۀ سه
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دار معنهی درصهد   5در سطح احتمهال اشهتباه    رویشی نهال

 (.4نبود )جدول 

 منایهل جمعیهت   کهه  نشان دادصفات  میانگینایسۀ مق

تحهت   ههای  جمعیهت در بین را یقه ارتفاع و قطر  ینبیشتر

تفههاوت  معصههومیهگر ههه بهها جمعیههت  ،داشههتبررسههی 

 ورغیرشه منطقهۀ  رویشهی در  صفات  نشان نداد. داری معنی

و شهور داشهت. کهاهش     شور لبمناطق  بیشتری ازمقادیر 

شور در مقایسهه  منطقۀ در پده  های نهالارتفاع و قطر رشد 

 نداشهت  داری معنهی تفهاوت   شهور  لهب منطقهۀ  با میهانگین  

 .(5)جدول 

 پده های نهالرویشی مرکب صفات واریانس تجزیۀ نتایج  .4جدول 

  میانگین مربعات

 بع تغییراتمنا آزادیدرجۀ  ارتفاع یقه قطر
**29/834 ns 16/112 2 بلوک 
 (Aسال ) 4 70/71884** 39/3674**

 Aخطای  8 61/82 12/8
 (B)کاشت  مزرعۀ 2 67/6039** 99/218**

 مزرعه×  سال 8 27/776** 16/32**

 Bخطای  20 23/25 22/3
 (Cجمعیت ) 3 38/12066** 98/1717**

 جمعیت×  سال 12 56/696** 03/67**
 جمعیت×  کاشت مزرعۀ 6 01/586** 44/83**

ns86/8 ns59/57 24 جمعیت×  کاشت مزرعۀ×  سال 

 خطای کل 90 53/169 99/22

 (%)ضریب تغییرات   18/11 19/14
 .درصد 5در سطح احتمال خطای  دار غیرمعنی ns درصد؛ 1احتمال خطای در سطح  دار معنی ** ؛درصد 5 احتمال خطای در سطح دار معنی *

 (1396-1400) مختلف های سال، مناطق و ها جمعیتدر صفات میانگین مقایسۀ  .5جدول 

 جمعیت
 نهالارتفاع 

 (متر سانتی)

 نهالیقۀ  قطر

 (متر میلی)

 b8/104 b09/29 مرنجاب -اصفهان 

 b2/100 b 00/28 هیدیحم -زستان خو

 a0/128 a59/37 معصومیه -قم 

 a9/132 a46/40 منجیل -گیالن 

   آزمایشی( مزرعۀمنطقه )

 a6/127 a 99/35 )جعفریه( غیرشور

 b6/113 b 76/32 )پردیسان( شور لب

 b2/108 b61/32 (االئمه ثامنپارک جنگلی شور )

   سال

 e98/68 d57/21 (1396اول )

(1397وم )د  d81/90 c74/28 

(1398سوم )  c8/108 bc66/32 

(1399چهارم )  b4/127 b35/37 

(1400پنجم )  a4/186 a61/48 

 .هستنددرصد  5خطای در سطح  دار معنیدارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون، فاقد اختالف  های میانگین صفتدر هر 
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نههال  ارتفهاع   ینبیشتر معصومیهو منایل  های جمعیت

و  مرناهاو  ههای  جمعیت داشتند و با غیرشورمنطقۀ را در 

از  شهور  مزرعهۀ نشان دادند. در  داری معنیتفاوت  حمیدیه

از برتهر  منایل  و عصومیهم های جمعیتنیز نهال  نظر قطر

، شهور  لبمنطقۀ در  نهال و قطر ارتفاعبیشترین بودند. بقیه 

 ههای  جمعیهت با آن و مقدار  بود منایلجمعیت مربوط به 

 (.6)جدول  نشان داد داری معنیدیگر اختالف 

ایشهی  نهال در مهزارع آزم رویشی  صفاتمیانگین مقایسۀ 

 ههای  شاخ میزان نشان داد که  اجرای آزمایش های سالدر 

آزمایشهی   مزرعهۀ ههر سهه   در با افزایش سن نههال،  رویشی 

ارتفهاع و قطهر نههال در    افزایش یافهت.   داری معنی صورت به

ارتفاع اما ؛ بودآماری یکسان  ازلحاظمناطق همۀ سال اول در 

دوم و  های لسادوم تا پنام و قطر نهال در  های سالدر نهال 

 داری معنهی اختالف دیگر منطقۀ با دو  غیرشورمنطقۀ سوم در 

 مزرعهۀ سهه  نههال در  داشت. در سال پنام، شاخ  ارتفهاع  

و  شهور  لهب  مزارعدر نهال و همچنین میانگین قطر آزمایشی 

 .(7بود )جدول  داری معنیشور دارای اختالف 

 ههای  سهال پهده و   ههای  جمعیهت میانگین بهین  مقایسۀ 

، ارتفهاع  پنام کاشتدر سال که اجرای آزمایش نشان داد 

 طهور  بهه  منایهل و  معصهومیه  های جمعیتنهال در و قطر 

بهود.   بیشهتر  حمیدیهو  مرنااو های جمعیتاز  داری معنی

تنهها  حمیدیه و مرنااو  های نهالدر رویشی  های شاخ 

 داری معنهی افهزایش   ،در سال پنام نسهبت بهه سهال قبهل    

 در نههال  شهاخ  ارتفهاع   از نظهر منایل جمعیت داشت. 

 با. دیگر بود های جمعیتاز بیشتر سوم و  هارم  های سال

 های سالنهال در ارتفاع از نظر معصومیه جمعیت  حال نای

 (.8)جدول  دیگر بود های جمعیتاز بیشتر  اول و دوم

بهرای   مههم  ههای  صفتیکی از  نوانع بهنهال  مانی زنده

مختله  در شهرایط متفهاوت     ههای  جمعیهت نهال پهده از  

 80 و 93، 100منایهل بها   جمعیهت  شوری نشهان داد کهه   

و شههور  شهور  لهب ، غیرشهور مههزارع در  ترتیهب  بهه  درصهد 

 53و  53، 67مرناهاو بها   جمعیهت   و مهانی  زندهبیشترین 

ترین کم شورو  شور لب شور،غیرمزارع در  ترتیب به درصد

ر سهال اول  د جز به غیرشوردر شرایط  را داشت. مانی زنده

 هههای جمعیههتمعصههومیه بیشههترین و جمعیههت کاشههت، 

در شهرایط   .ندارتفهاع را داشهت  کمترین مرنااو و حمیدیه 

 منایل و معصومیه بیشترین و های جمعیتو شور  شور لب

 . ندحمیدیه و مرنااو کمترین ارتفاع را داشت های جمعیت

 پده های جمعیت در مزارعمیانگین اثر متقابل مقایسۀ  .6جدول 

 جمعیت

 صفات 

 (متر سانتی)ارتفاع نهال  نوع مزرعه
 نهالیقۀ قطر 

 (متر میلی)

 c-e40/113 e-c13/32  مرنجاب -اصفهان

 de90/102 de49/29 غیرشور مزرعۀ هیدیحم -خوزستان
 ab80/142 a-c36/38  معصومیه -قم

 a40/151 a98/43  منجیل -گیالن

 c-e40/104 de51/28  مرنجاب -اصفهان

 de10/100 e85/26 شور لب مزرعۀ هیدیحم -خوزستان
 b-d90/121 b-e64/34  معصومیه -قم

 bc10/128 ab02/41  منجیل -گیالن

 e51/96 e62/26  مرنجاب -اصفهان

 de60/97 de67/27 شور مزرعۀ هیدیحم -ستانخوز

 c-e40/119 a-c76/39  معصومیه -قم

 c-e20/119 a-d39/36  منجیل -گیالن 

 هستند. درصد 5در سطح احتمال خطای  دار معنیدارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون، فاقد اختالف  های میانگین
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 زرعهم درمیانگین اثر متقابل سال مقایسۀ  .7جدول 

 سال

 صفات 

 نوع مزرعه
 نهالارتفاع 

 (متر سانتی)

 قطر یقه

 (متر میلی)
 h86/68 h44/22  (1396اول )

(1397دوم )   f20/102 e19/32 
(1398سوم )  e80/121 d53/35 غیرشور مزرعۀ 

(1399چهارم )   d00/143 c14/39 
(1400پنجم )   a30/202 a64/50 

(1396اول )   h33/69 h50/21 

(1397وم )د   g84/84 g82/26 
(1398سوم )  f80/101 ef16/30 شور لب مزرعۀ 

(1399چهارم )   e70/120 d40/35 

(1400پنجم )   b40/191 a90/49 

(1396اول )   h75/68 h78/20 

(1397دوم )   g38/85 fg19/27 
(1398سوم )  f70/102 e28/32 شور مزرعۀ 

(1399چهارم )   e40/118 cd51/37 

(1400پنجم )   c70/165 b28/45 

هستند.درصد  5در سطح  دار معنیدارای حداقل یک حرف مشترک در ستون مربوط به هر شاخص، فاقد اختالف  های میانگین  

 اجرای آزمایش های سالپده و  نهال های جمعیتمیانگین اثر متقابل مقایسۀ  .8جدول 

 جمعیت

 (متر میلی)قطر یقه  (متر سانتیارتفاع )

 سال دوم سال اول
سال 

 سوم

سال 

 هارمچ

سال 

 پنجم
 سال دوم سال اول

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم
 i/64 f-i3/82 d-g1/100 de0/113 b4/164 i7/19 g-i4/24 e-i9/27 d-g 0/32 bc4/41 مرنجاب

 i1/65 g-i6/78 e-h2/90 de6/106 b6/160 i6/19 g-i5/24 f-i4/26 e-h8/29 b-d8/39 هیدیحم

 hi4/67 d-g3/99 cd9/121 bc3/143 a1/208 hi9/22 d-h7/31 c-e5/36 bc9/41 a9/54 معصومیه
 f-i4/79 d-f0/103 cd9/122 b6/146 a5/212 g-i1/24 c-f4/34 b-d8/39 b7/45 a4/58 منجیل 

 هستند.درصد  5احتمال خطای در سطح  دار معنیدارای حداقل یک حرف مشترک، فاقد اختالف  های میانگیندر هر صفت 

معصههومیه بیشههترین و جمعیههت  ،غیرشههور در شههرایط

را قطهر یقهه   مرناهاو و حمیدیهه کمتهرین     ههای  جمعیت

و  ینبیشهتر منایهل  جمعیهت   شهور  لهب . در شرایط ندداشت

در شهرایط   .ندرا داشهت قطر یقهه  مرنااو کمترین جمعیت 

مرناهاو   جمعیهت  معصومیه بیشترین و جمعیتشور نیز 

ش خسهارت  در شهرایط آزمهای  . ندرا داشتقطر یقه کمترین 

ک از سهه  ی چپده در هی های نهالآفت و بیماری خاصی به 

 آزمایشی مشاهده نشد.  مزرعۀ

گیرینتیجه

 ههای  نههال رویشهی   های شاخ که آماری نشان داد  نتایج

 یقهه  بر قطهر  شده بررسیعوامل  دار معنی هایپده بیانگر اثر

، غیرشهور آزمایشهی   مزرعهۀ در هر سهه  بود.  و ارتفاع نهال

جمعیههت  وجمعیههت منایههل بیشههترین و شههور  شههور لههب

منایهل  جمعیهت   .را داشهت  مهانی  زنهده مرنااو کمترین 

جمعیهت  و زیهاد  دارای پوشش گسترده و پتانسیل ژنتیکی 

فرسهایش ژنتیکهی   آستانۀ دارای پوشش کم و در  مرنااو
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کهه در   هها  جمعیهت نتاج این  مانی زندهاین موارد بر  .است

 .[5] یر داشهته اسهت  ته ث نیهز   انهد  شدهمناطق دیگر کشت 

 و در مقابل ینبیشترو پس از آن معصومیه  جمعیت منایل

ارتفهاع نههال را    ینکمتهر حمیدیه مرنااو و  های جمعیت

مقهادیر   غیرشهور  مزرعهۀ رویشهی در   های شاخ  .ندداشت

کهاهش ارتفهاع و   . و شور داشت شور لبمزارع  ازتری یشب

 زرعۀم های شاخ در مقایسه با شور  مزرعۀدر  ر نهالقط

 غیرشهور  مزرعهۀ در  نداشهت.  داری معنهی تفاوت  شور لب

 جمعیهت معصهومیه   ههای  نههال در سال اول کاشت،  جز به

عملکههرد بیشههتر  ند.و قطههر یقههه را داشههتبیشههترین ارتفههاع 

نزدیکهی   دلیهل  بهه ، غیرشهور در شهرایط   معصومیهجمعیت 

رویشگاه معصومیه از نظر جغرافیایی و اقلیمهی بها مهزارع    

 است. آزمایشی بوده 

مربهوط  ، شور لب مزرعۀل در و قطر نهاترین ارتفاع یشب

 شهور  لهب  مزرعهۀ در  حهال  ایهن  بها  .به جمعیت منایل بود

 در مقابهل بیشترین و  منایل و معصومیهجمعیت  های نهال

. ندمرنااو کمترین ارتفاع را داشتو  حمیدیه های جمعیت

جمعیهت  منایل و پهس از آن   های نهال شور لب مزرعۀدر 

مرنااو و جمعیت  های نهالقطر یقه و  ینبیشتریه معصوم

شههور  مزرعههۀدر . ندحمیدیههه کمتههرین قطههر یقههه را داشههت

ارتفاع نهال را بهه   ینبیشتر منایلمعصومیه و  های جمعیت

خود اختصا  دادند، اما بها دو جمعیهت دیگهر اخهتالف     

شور از نظر قطهر نههال نیهز     مزرعۀنداشتند. در  داری معنی

ایهن  بودنهد.  بقیهه  یه و منایل برتهر از  معصوم های جمعیت

تنش شوری بهر  اثر در شرایط شور، که  دهد مینتایج نشان 

  .داردمختل  غلبه  های جمعیتاثر تنوع ژنتیکی 

 مزرعهۀ ههر سهه   ارتفاع و قطهر نههال در سهال اول در    

رعایت شرایط  دلیل به، از لحاظ آماری یکسان بودآزمایشی 

، ارتفاع و قطهر  دار ریشهال و تولید نه گیری قلمهیکسان در 

ر از انتظار نبود. وآزمایشی د مزرعۀیکسان نهال در هر سه 

دوم تها پهنام و قطهر نههال در      ههای  سهال ارتفاع نهال در 

دیگر  مزرعۀبا دو  غیرشور مزرعۀدوم و سوم در  های سال

 شور لبآزمایشی  مزرعۀهر دو داشت.  داری معنیاختالف 

 ارتفاع و قطر های مشخصهظر نسال پنام، از  جز بهو شور 

در سهال پهنام کاشهت،     نهال اختالف آماری نداشتند.یقه 

معصهومیه و منایهل    ههای  جمعیهت ارتفاع و قطر نهال در 

ایهن  بهود.   بیشهتر و حمیدیهه   مرنااواز  داری معنی طور به

ر در رویشهگاه منایهل و   یشتپتانسیل ژنتیکی ب دلیل بهنتایج 

 خصهو   بهظر خاک و از نشرایط مناسب درختان مادری 

 .استو معصومیه  منایل های رویشگاهدر فراهمی آو 

تقدیروتشکر

در قالب بخشی از طرح تحقیقاتی مصوو خا  پژوهش این 

اسهتان قهم اجهرا شهد.      جههاد کشهاورزی  و با حمایت سازمان 

مراتب تقدیر و تشکر از بخش تحقیقات صهنوبر و   وسیله بدین

و مرات  کشهور   ها جنگلات تحقیقمؤسسۀ  الرشد سری درختان 

استان قهم کهه در    جهاد کشاورزیسازمان شورای تحقیقات و 

 .دشو میابراز  داشتنداجرا و ارتقای کیفی این پژوهش همکاری 
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ABSTRACT 
Euphrat Poplar (Populus euphratica Olive.) is a native tree of Iran with high adaptation to the 

ecological conditions of arid and desert areas. In this research, the plant cuttings were collected from 

main habitats including Masoumiyah, Hamidiyeh, Maranjab and Manjil. Traits such as survival and 

establishment percentage, diameter and height growth and the rate of disease and pest damage were 

measured. The results of split plot at the time and place of vegetative indices of seedlings showed 

significant effects of the studied factors on the diameter and height of seedlings (p≤0.01). In non-

saline, and semi-salineand saline experimental farms, the population of Manjil and Marnjab had the 

highest and the lowest survival rate, respectively. The populations of Manjil and Masoumiyah had the 

highest height in the non-saline farm. Vegetation indices in non-saline farms had higher values than 

semi-saline and saline farms. In the semi-saline farm, the population of Manjil and Masoumiyah had 

the largest and Marnjab and Hamidiyeh had the smallest collar diameters. Although in the saline farm, 

the populations of Masoumiyah and Manjil had the highest seedling height, but they were not 

significantly different from the other two populations. In the saline farm, in terms of seedling 

diameter, the populations of Masoumiyah and Manjil were superior to the others. The overall results 

showed that due to the higher genetic potential in Manjil habitat and suitable conditions of mother 

trees in terms of soil and especially water availability in Manjil and Masoumiyah habitats, survival and 

diameter and of height cutting are higher in these populations. 
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