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 های کليدیواژه  چکيده

هدا   کمبدود مندابآ یبدی يسدی از  دا  و بروز پديدده شکسسدا ی در شرايطی که

ندابآ ممصدر   بدا توسعه شهر نکدینی و ندنايآ  ،سا ها  اشیر می باشداساسی ککورمان در 

 ير زمیندییب شیرين در نهايت با تبديل به فاضالب و پساب ، مجددا ین را بطر  یبها  ز

بآ یبدی ايدن مندا امسدان تصدهیه  کدهی يپائین دست سرازير مینمايند که در شدهرها اراضی و

وبی در داشتی و محیط زيسدتی فرندت بسدیار شدبا در نظر گرفتن مسائل به می باشد فراهم 

 اشند.می باستهاده در ننايآ  يا و بادشسن ،فضا  سبز شهر   ،توسعه زراعت  وب جهت 

يجاد با ا ... ودرشتان سريآ ا رشد مانند ننوبر زراعت  وب با استهاده از  به  حاظ اقتصاد 

سدداير بدرا  بی جدايززين مناسددککداورزان ااشدیه شددهرها  بدزر   دریمدد مطمدئن بددرا 

 است که با استهاد ه از یبها  نا متعار  تو ید می کنند.محصوالت شوراکی 

ارقدام متتلدص ندنوبر بدومی و بیدر بدومی در شراسدان شدما ی کلدن  21 هبا مقايسد 

تندو  بداال  گونده ا  رفتدار متهداوتی بده شدرايط  ننوبر هدا بده  حداظ  مکتص گرديد که

 populusهدا   کلدن هدر بدین ندنوبرها  سدیااسدا   بر همین .  ادافیسی و اقلیمی دارند

nigra 56/32  وP.n 62/127   کلدن هدا  کبدوده ندنوبر هدا در بدین P.a 44/9    و

P.a 71/21 )و  )بومی P.a 44/13 ، کلدن هدا  اوریمريسن ننوبر ها در بین P.x.e 

بده  حداظ    P.d 69/55، کلدن د توئیدد ندنوبر هدا  و در بدین  P.e.455 و  561/41

بده عندوان کلدن هدا  موفد   فداتیعملسرد ، تیپ و فرم رشد و همچنین مقاومت نسبی بده 

ند در بهره بردار  اقتصاد  از یبها  نامتعار  مورد اسدتهاده قدرار انمعرفی شدند که می تو

و دی از  کمتدر  دارد وجدود اينسده ارزا اقتصداد   گونه ا  ننوبر به نام پدده بدا . گیرند

يی در مناط  شکک و نیمه شکدک و بتصدوب بهدره بدردار  از باال محیط زيستی اهمیت

 یبها  شور می باشد.

، یب شاکسددتر  ،  نامتعددار  نددنوبر ، یب

 شراسان شما ی

                                                             
، سازمان تحقیقات ،یموزا و ترويج ککاورز .  بت  تحقیقات جنزلها و مراتآیموزا ککاورز  و منابآ طبیعی شراسان شما ی ، محق  مرکز تحقیقات و 1

 . بجنورد .ايران.دانکزاه علوم ککاورز  و منابآ طبیعی گرگان دانکجو  دکتر  

 تهران. ايران.ن تحقیقات و یموزا و ترويج ککاورز .پژوهکسده اهاظت شاک و یبتیزدار  ، سازما، استاديار پژوه   عضو هیات علمی و 2

 بجنورد. ايران.کارشنا  مرکز تحقیقات و یموزا ککاورز  و منابآ طبیعی شراسان شما ی ، سازمان تحقیقات ،یموزا و ترويج ککاورز .  3
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 مقدمه -1

، مددير رامتدی و همسداران بده 1376طی گزارشی در سدال 

 هدا  نهدال مقايسه میزان رشد و مقاومت به یفدات و بیمدار 

دد سدمت راسدت سدن ريکده و سا ه )عد 3/2، 2/1، 1/1ها  

کلدن بدومی و  45عدد سمت  پ سدن سداقه اسدت( در بدین 

گوندده در يددک دوره  هارسددا ه  9شددارجی نددنوبر از میددان 

سددا ه بیکددترين رشددد  1/1هددا   پرداشتنددد. در رابطدده بددا نهددال

 .Populus nigra 63.135, Pارتهدداعی مربددو  بدده 

euramericana triplo, P. delto 69.53, P. 

simonii, P. alba 58.87, P. ciliate 319  .بود 

 .Pسا ه بیکترين رشد ارتهاعی مربدو  بده  2/1برا  نها ها  

alba 58.57, P. nigra 63.135, P. eura. triplo, P. 

d. 69.55, P. simonii   گزارا شد. در رابطه با نها هدا

 ,P. alba 17.60سا ه بیکترين میانزین رشد مربو  به  3/2

P. ciliate, P.n. 63.135, P. eura. 561.41, P. 

delto. 69.55 & P. trichocarpa  گدزارا داده شدده

 است. 

ها  مناسب  ا کاشت رقمب(1396مديررامتی و قمر  زار ) 

ا رشدد همچدون بیدد،    درشتی سدريآاه ننوبر و ساير گونه

اکددا یوتو  و ... کدده در م سسدده تحقیقددات جنزلهددا و مراتددآ 

  تحقیقاتی بررسی و مکتص شده ها ککور در قا ب پروژه

اسددت، میتددوان اقدددامات ارزشددمند  را نددورت داد. در ايددن 

زمینه میتوان با استهاده از اراضی تحت تأثیر یبهدا  ی دوده يدا 

هدا کده سدطوس وسدیعی از ینهدا در منداط  متتلدص ب فاضال

شهرها وجدود دارد، ضدمن توسدعه  نويژه در کال ککور و به

ن کردن ین با مزار  ککت و زراعت  وب نسبت به جايززي

ت زراعدی کده تهديدد تو ید سبز  و نیهی و ساير محصدوال

هدا   گونده .مت انسدانها هسدتند، اقددام کدردالجد  برا  س

هددا   ، ريکددهالد یددل بیومدا  بددا متعلد  بدده جددنب ندنوبر بدده

تعرق و تسثیر یسان، گزينه مناسبی بدرا  ال  گسترده، نرخ با

ککدور یمريسدا از ندنوبر يی محسدوب میکدوند. در الپا گیاه

ي  عنانددر  نظیددر سددرب، کددادمیوم، رو  و البددرا  پددا

هدا و مدواد شدیمیايی نظیدر الل یرسنیک و نیز شنثی کردن ا

ها استهاده میکود. ننوبر، یرسنیک، منزنز و یهدن را  نیترات

  الهدا  بدا در شود انباشته کدرده و ايدن فلدزات را بده بافدت

 می يابد. سطح زمین انتقال

ضی ( در تحقی  شود با عنوان تامین یب ارا1369ده )عماد زا

ککاورز  از پساب ننايآ بذايی در مکهد گزارا کرد که 

در ککددور مددا از ینجددايی کدده ندداابان نددنايآ بددرا  مسددائل 

اجتماعی و بالشص بهداشتی  ندان سرمايه گدذار  ننمدوده 

ذا  دها را دفآ می نمايند،  ساده ترين طري  ممسن پسابه و ب

ب و به جهت عدم کنتدرل برداشدت و پرداشدت یب بدين سب

هدا   بها جهت یب مصرفی، کلیه یبها  مصرفی در قسدمت

ديزر از قبیدل سدردکن قدوطی هدا  پتدت شدده، شستکدو  

درونی قوطی ها و بیره که فاقد ی دودگی ی دی اسدت نیدز بده 

ها تتلیده مدی گدردد. بدر اسدا  ايدن تحقید   همراه فاضالب

ورت عددم افدزاي  یبهدا  فاضالب کمووت و کنسرو در ن

میلدی گدرم در  1000جنبی از ی ودگی شديد ی دی )بدی  از 

 ( برشوردار است. BOD یتر 

از مهمترين و شدايد  يسی(1396مديررامتی و قمر  زار ) 

ترين راهسار بدرا  برونرفدت از  دا   و  بتوان گهت ایاتی

ین ها  باقیماندده و تدأم بحران تتريب و نابود  بیکتر جنزل

ويدژه  رد نیاز ککور، زراعت  وب و توسعه ین بده وب مو

 ها  جنزلی است. با اين کدار میتدوان در در شارج از عرنه

  نتستین مراله با تو ید فراوان  وب و رفدآ ادداقل نیازهدا

اير سها  بعد  و مقابله با  ريز   وبی در ککور برا  برنامه

 .عوامل مترب، اقدام کرد
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م، فلزات کادمیو مقادير ییقدر تحق (1375بغور  و ترابیان )

رو ، مددب ، سددرب ، کددروم و نیسددل در بتکددی از اراضددی 

 می شدنداز طري  پسابها  انتقا ی مکروب  جنوب تهران که

ککدت منداط  مزبدور طدی سده سدال  و نیز در گیاهدان تحدت

 6ت کده بلظد داد. نتايج نکان دادندمتوا ی مورد مطا عه قرار 

)منداطقی کده بدا  شداهد از منطقده ،عنصر فوق در اين اراضدی

 دهو مقددار جدذب شد بیکتر بدوده (اندنکده فاضالب یبیار 

 به بدهاين فلزات در گیاهان منطقه در سا ها  تحقی  تقريبا رو

  .افزاي  بوده است

( اسدددتهاده از فاضدددالبها  تصدددهیه شدددده 1386ذوا هقددداران )

شهرک ها  ندنعتی مکدهد در ککداورز  را بررسدی کدرد. 

ه اسدتهاده از پسداب ندنعتی جهدت یبیدار  نتايج نکان داد ک

محصوالت گوجه فرنزی و شیار در سده سدال متدوا ی سدبب 

افزاي  بلظت عنانر سنزین شداک شدد و دی بلظدت هدی  

ب يک از اين فلزات به اد بحرانی نرسید. استهاده از فاضدال

تصهیه شده ندنعتی در ککداورز  بده علدت دارا بدودن مدواد 

مالاظدده ا  در عملسددرد  بدذايی نددا یز سددبب افدزاي  قابددل

ر محصول نکد و با توجه به نتايج بدست یمدده در مدورد تداثی

کاربرد پساب شدهرکها  ندنعتی از جنبده هدا  متتلدص بدر 

شداک و گیدداه، اسدتهاده از ايددن پسدابها بدده عندوان يددک منبددآ 

هددا   جدايززين، بدا رعايدت اسددتانداردها  تصدهیه فاضدالب

 ير بدود کده ا بتدهننعتی، در شرايط اجرا  تحقی  امسدان پدذ

  رد.  بايستی نتايج اين کار در دراز مدت مورد بررسی قرار گی

( در تحقیقددی گلتاندده ا  بدده 1386تقوائیددان و همسدداران )

بررسی کاربرد پساب به عندوان یب یبیدار  و کداربرد  جدن 

فاضالب بده عندوان کدود بدر شصوندیات فیزيسدی و برشدی 

ان داد کده شصونیات شیمیايی شداک پرداشتندد. نتدايج نکد

و کربن  ECکاربرد  جن فاضالب موجب افزاي  معنی دار 

،  زدا ی ظداهر ، مقاومدت در pHی ی و کاه  معنی دار 

برابر نهوذ مسانیسی و هددايت هیددرو یسی اشدبا  مدی شدود. 

و ظرفیدت  ECکاربرد پساب نیز موجدب افدزاي  معندی دار 

نزهداشت یب شاک گرديد. تغییرات مکاهده شده در بافت 

 ک،  زا ی اقیقی و نهوذپذير  بسیار نا یز بود.شا

ها  فاضالب شهر  يدک منبدآ  شانه پساب اانل از تصهیه

عظددیم یب اسددت کدده میتوانددد در ککدداورز  و فضددا  سددبز 

 اسدتهاده شددود. امدروزه مسددئله کمبدود یب و تتريددب محددیط

زيست به عنوان يسی از بزرگتدرين مکدسالت جوامدآ بکدر  

 يط تصهیه و باز  درش  فاضدالبمطرس میباشد. در اين شرا

ه کدمهمترين راهسار در توسعه مديريت منابآ یب میباشد  ها 

يدد یبی ايهدا نما میتواند نق  مهمی در رابطه با مکسالت کم

 (.2007)یالتون و همساران، 

 نتایج -2

سدان شدما ی کلن از گونه و ارقام متتلص  ننوبر در شرا 21

 دومی رسدی ، در شرايط اقلیمی نیمده شکدک سدرد ،شداک 

درجده و  -21درجه ، ادداقل در دمدا   12.5میانزین دما  

د. درجه سانتیزراد مورد بررسی قرار گرفتن 45اداکثر دما  

در يک دوره ده سا ه مکتص گرديد که برشی از کلن ها از 

 ملسرد بسیار شوبی برشوردار بوده و مدی توانندد در سیسدتمع

ن مناسدبی بدرا  ها  زراعی بصورت تلهیقی و انبوه جدايززي

  محصوالت زراعی  باشند و يدا در تلهید  بدا ینهدا در افدزاي

راندددمان یب و شدداک و نهايتددا دریمددد بهددره بددرداران نقدد  

 مهمی ايها نمايند.

هدا  يی تو ید  وب در بدین کلدننهاعملسرد در اين بررسی 

،  P.nigra 56/32 ،P.nigra 62/127بیربدددومی 

P.nigra 62/191 ،P.nigra 62/154،P.n. 

betulifolia ،P.trichocarpa ،P.alba 49/39 ،

P.alba 44/9 ها  بدومی شدامل و کلنP.alba 71/21  و

P.nigra 71/22 ها  نکان داد که به ترتیب کلنP. alba 

 P.a.71/21 مسعدب در سدال در هستدار(، رمت 41.8) 44/9

مسعب در سال در هستار( بدا بیکدترين عملسدرد در رمت 34.6)
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مسعدب رمت P. nigra 56/32 (32.8هدا  کلنگروه اول و 

مسعدب رمت P. nigra 62/127 (32.6 ، در سال در هستار(

مسعدب رمت P. nigra 62/191 (31.6 در سال در هستدار(،

باشددند کدده اشددتال  در سددال در هستددار( در گددروه دوم مددی

 هددا بددا يسددديزر ندارنددد و کلددن %5دار  در سددطح معنددی

P.nigra 71/22  ( مسعددب در سددال در رتم 21.9بددومی

مسعددب در سددال در رمت P.betulifolia  (21.5هستددار( و

 باشدند.عملسرد و در گروه یشر مدی نيترکمهستار( دارا  
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 با تاج بسته  هاکلن عملسردزین مقايسه میان -1-1شسل 

 دوره بهره بردار  ده سا همتر در  3*3فانله کاشت 

  مدورد هداهدا در سدالروند تغییدرات عملسدرد  دوب کلدن

هدا  عملسدرد در سدالسرعت افدزاي   نکان دادکهیزماي  

بعد از سن شکم مکهود است به طور  که اتی در سال دهم 

نیز شیب مثبت عملسرد محهوظ است و نسته مهمی در بحد  

 باشد.بردار  زراعت  وب میمديريتی در جهت دوره بهره

در بررسی انجام گرفته مکتص شد که بیکترين سدهم تو یدد 

باشد کده بده سا ه میوب مربو  به سه سال یشر از دوره ده 

 %50ها سهم سه سال یشر بدی  از طور میانزین در اکثر کلن

تو یدد  دوب را شدامل  %60ها تا بدی  از و در برشی از کلن

 شود.می

هددا  عملسددرد نهددايی  ددوب در ارقددام تدداج بدداز شددامل کلددن

 P.e. 262 ,P.e.455, P.e. 561/41 , P.eبیربدومی 

triplo, P.e. vernirubensis ,P.d.69/55, P.d. 

77/51 P.a.17/60, P.a.44/13 هددا  بددومی کلددن و

P.a.71/28* ,P.n.71/23 ها  به ترتیب کلنP. alba 

 مسعدددددب در سدددددال در هستدددددار(، رمت 24.8) 44/13

P.e.455(20.7 ورمت )مسعددب در سددال در هستددارP.a. 

ا بیکددترين مسعددب در هستددار در سددال( بددرمت 20.1) 71/28

 P.d. 69/55 (19.5هددا  عملسددرد در گددروه اول و کلددن

 P. e. 561.41  (18.5مسعددب در سددال در هستددار(، رمت

 P. a. 17/60(17.8 مسعددب در سددال در هستددار(، رمت

باشدند کده مسعب در سدال در هستدار( در گدروه دوم مدیرمت

بددا يسددديزر ندارنددد و  %5دار  در سددطح اشددتال  معنددی

مسعدب در سدال در رمت 11.1بومی ) P.n. 71/23 ها کلن

مترمسعدب در سدال در هستدارP.d 77/51  (11 )هستدار( و

 باشددند.عملسددرد و در گددروه یشددر مددی نيتددرکمدارا  
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با  تاج باز  هاکلنزین عملسرد مقايسه میان -2-1شسل 

 هسا 10بردار  در دوره بهرهمتر  4×4فانله کاشت 

ورد یزمداي  طدی هدا  مدروند تغییرات عملسرد  وب کلن

سدرعت افدزاي  بعد از سدال شکدم  مکتص گرديدسال  10

بدا شدیب کمتدر  بسدته و دیهدا  فدرم تداجعملسرد مکابه کلن

مکهود است به طور  که اتی در سال دهدم نیدز ايدن شدیب 

رده گدمثبت عملسرد ادامه دارد و  ذا در ندورت ااتیداج بده 

بدردار  را بده تعويد  تدوان سدال بهدرهبینه بدا قطدر بداالتر مدی

هدا  تداج بداز نیدز سدهم تو یدد  دوب در بین کلدن انداشت.

سدا ه مددورد بررسدی قددرار مربدو  بده سدده سدال یشددر دوره ده

هدا گرفت و مکتص گرديد به طدور میدانزین در کلیده کلدن

تو ید  وب نسبت بده کدل  %50سهم سه سال یشر در ادود 
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اد درشتدان در باشد. با توجده بده ابعدسا ه میعملسرد دوره ده

اين سن به عملیات اهاظتی و امايتی بیکتر  ااتیاج داشدته 

و هر گونه ايجاد تن  در اين مراله منجر به کاه  مقاومت 

شدوار و ب درشتان در مقابل یفات بده شصدوب یفدات  دو

نهايتاً از بین رفتن عملسرد نهايی شواهدد شدد. و بدرعسب در 

اجده شدواهیم نورت مراقبت با افزاي  تصاعد  عملسرد مو

 بود.

هدا  کبدوده دهد که کلدنساير نتايج به دست یمده نکان می

هددا  نسددبتاً سددنزین مکددابه محددل اجددرا  طددرس از در شدداک

  در ارتبدا اندد.ها داشتهسازگار  بیکتر  نسبت به ساير کلن

ن ها  اوریمريسن و د توئید  گرما  تابستان بیکدتريبا کلن

شدوار داشدته و یفت  وبو شیو   هابر تأثیر را در ريزا 

و  هداکلنبا توجه بده انددازه بدر  و تبتیدر بداال  ايدن ندو  

همچنین شدرايط اقلیمدی منطقده در طدی فصدل گرمدا بايسدتی 

یبیار  کوتاه باشد تدا شسدارت یفدات را بدر رو  ايدن ه دور

و تیدپ    بیربدومی فدرمهداکلننداشته باشیم. در بین  هاکلن

مطداب   ( Populus nigra)  ننوبرها  سدیاه هاکلنرشد 

يا فرهنگ ننوبرکار  منطقه و مدورد عالقده ندنوبرکاران و 

 شريداران منطقه است. ضمن اينسه کاشت گونه نیزرا همدراه

هددا  اورامددريسن و   تدداج گسددترده ماننددد گونددههدداکلنبددا 

 یمیز نتواهد بود. د توئید  به هی  عنوان موفقیت

 گيری نتيجه -5

سدال  10کلن تاج بسدته طدی 10سی نتايج بدست یمده از برر

مکتص گرديد که با توجه به شرايط شاک منطقه که سیلتی 

باشدد و شدرايط اقلیمدی محدل مدورد یزمداي  ) کلی  وم می

ااشددیه شددمال بددرب بجنددورد( گددروه نددنوبرها  کبددوده از 

عملسرد بهتر  نسدبت بده سداير گروههدا برشدوردار بدوده بده 

و بدومی  P.alba 44/9طور  که دو گونه کبوده بیر بومی 

P.alba 71/21 هدا بداالترين عملسدرد را بدین تمدامی کلدن

تواندد بدد یل بافدت مدیهدا اند ا بته ارجعیدت ايدن کلدونداشته

شاک منطقه مورد یزماي  که متمايل به شاکها  سدنزین و 

هددا  نددنوبر نیزددرا کدده در رسددی اسددت باشددد. در بددین کلددن

  از ینهدا ندام بدرده شراسان شما ی به نام سدویدار و يدا تبريدز

شود و سطح زيرککت عمده موجود در استان اشتصداب می

به يسی از رقام بومی اين گروه از ننوبرها بوده و از اهمیدت 

باشدد، بااليی نیز به  حاظ بازار شريد و فروا برشوردار مدی

ها  بیر بومی از عملسرد بسیار مناسدبی نسدبت بده کلدن کلن

بطوريسده در شدرايط يسسدان  بومی ) شاهد( برشوردار بوده،

عملسرد  وب بیکتر  را نسبت به کلن بومی  %70در ادود 

هدا  موفد  اند.  نانچه در منطقه شراسان شدما ی کلدنداشته

هدا  اين طدرس در ندنوبرکاريها  جديدد، جدايززين گونده

بومی شوند و انول ننوبرکار  هم در مراال ايجاد شزانده 

اندلی رعايدت شدود  و هم در ا زو  مناسب ککت در زمین

تواند تحول  کمزیر  در افزاي  تو یدد  دوب و نهايتداً می

افزاي  دریمد روستائیان را به دنبال داشته باشد. بدا توجده بده 

اينسه در کنار عملسرد  وب فدرم رشدد متصونداً فدرم تنده 

اائز اهمیت باشدد، از ايدن رو در ها تواند در انتتاب کلنمی

هدا  در بدین کلدنو    P.alba 44/9هدا  کبدودهبین کلدن

برتددر   P.nigra 62/127و  P.nigra 56/32نیزددرا، 

هدا  باشدند. در دورههدا دارا مدیباالتر  نسبت به ساير کلدن

 متدر( 3*3)مدت که نها ها  ننوبر با فاندلهبردار  بلندبهره

شدوند نتدايج نکدان داد کده در يدک دوره ده سدا ه کاشته می

  بسیار مهمی در افزاي  تو ید بردار ، سا ها  یشر نقبهره

دارد زيرا در سا ها  اول تدا اددود سدال ههدتم رشدد طدو ی 

تر از رشد قطر  بوده و در سا ها  ههدتم بده بعدد نها ها سريآ

سدرعت رشدد طددو ی کمتدر شدده و در مقابددل افدزاي  رشددد 

قطر  را در پی شواهند داشت و با عنايت به اينسده عملسدرد 

باشد  ذا تأثیر افزاي  قطر با  می وب با مجذور قطر در ارت

کمبدود یب باشدد در عملسرد  وب مهمتر از رشد طو ی می

و شکسسددا ی هددا  پددی  رو ضددرورت اسددتهاده از ابهددا  
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نامتعار  از جمله  یبها  شروجی تهصه شانه ها  شهر  را 

دو ندان می کندد . همانزونده کده در نتدايج طدرس مکدتص 

بدده سددازا هددا  شددده اسددت گوندده هددا  نددنوبر بددا توجدده 

اکو وژيک و سريآ ا رشد بودن در نورت وجود مندابآ یب 

مطمئن از اهمیت اقتصاد  و زيست محیطی بااليی برشوردار 

می باشند و می تواند جايززين مناسدبی بدرا  توسدعه فضدا  

سبز کارشانجات و شهر ها  بزر  باشد . از طرفی اراضدی 

عه ندنوبر در نورت توسدزراعی پائین دست تصهیه شانه نیز 

کار  ضدمن اهدت تو یدد اقتصداد  از کاشدت محصدوالت 

زراعی با جنبه شوراکی جلوگیر  شده و از انتقدال ی دودگی 

 به  رشه بذايی جلوگیر  می نمايد.
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In a situation where the occurrence of drought and low water resources is one of 

the main challenges of our country in recent years. the development of 

urbanization and use of fresh water resources eventually turn into sewage and 
wastewater into the groundwater and downstream, which, in cities with a 

collecting system, allows it to be purified. These water resources, with regard to 

health and environmental issues, are a great opportunity for the development of 

woody agriculture, urban green spaces, windbreaks or industrial applications. 

Sewage, even purified to produce crops, may be harmfull to the health of the 

community. Economically, using a fast-growing tree, such as poplars, can be used 

for farming purposes. By generating secure income for marginal farmers, large 

cities are a good alternative to other food products that produce 

Non_conventional water. Comparison of  21 clone of various indigenous and non-

native poplars in North Khorasan revealed that poplar species have a different 

behavior in terms of temperate and climatic conditions due to their high diversity. 

Accordingly, among black poplar populus nigra 56/32 and P.n 62/127 clonies, 
among white poplars P.alba 44/9 and P.a 71/21 (native) and P.a 44/13 clonies, 

among the Poplars euramericana P. e. 561/41 and P.e. 455 clonies and among the 

Deltoides poplars P,d 69/55 clone were introduced in terms of high yield, type 

and growth form, as well as relative resistance to pests as successful clonies that 

can be used in economic exploitation Non_conventional waters are to be used. 

Even species of poplar tree called euphrate, although of lower economic value, is 

of great environmental importance in arid and semi-arid areas, especially the 

exploitation of saline water. 
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