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 دهيچك 
 1371ي مختلف صنوبر در اراضي جنگلي شمال در سال ها مرحله نخست طرح تحقيقاتي استقرار و سازگاري گونه و كلن

بومي جنگلي بوده و يك گونه كلن صنوبر  تيمارهاي اين تحقيق شامل شش گونه و. ستنيز خاتمه يافته ا 1385شروع و در سال 
 .Acer velutinumو  Populus deltoides 77/51 ،P.d.69/55 ،P.e.45/51 ،P.e.I-214 ،P.trichocarpa ،P.simonii: كه عبارتند از

. آور شهرستان سياهكل قرار دارد نطقه كوالكنواحي جنگلي م هكتار بوده كه در 2طرح تحقيقاتي اين اجراي  عرصهمساحت 
آماري قالب . سازي زمين كشت گرديد پس از انتخاب و آماده ونهالهاي مورد نياز در ايستگاه تحقيقات صنوبر صفرابسته توليد 

 واصله  25آزمايشي  قطعهتعداد درختان در هر . در سه تكرار و هفت تيمار انجام شد كهي كامل تصادفي بود ها بلوك ،طرح
 هادر تجزيه و تحليل قطعهدرخت مياني هر  9ي حاصل از ها در محاسبات آماري فقط دادهبود، ولي متر  4از يكديگر  آنهافاصله 

در پايان اجراي طرح و . ندگيري شد ارتفاع درختان اندازه قطر برابرسينه و هاي مشخصه ،در پايان هر فصل رويشي. استفاده شد
نتايج اين بررسي نشان داد . ميزان رويش و توليد چوب صنوبر بدست آمد ،هاگيري ي بدست آمده از اندازهها با استفاده از ميانگين

و  7/5 ساليانهترتيب با توليد  به P.trichocarpaو گونه  P.e.45/51كلن  .بندي شدند ي مقايسه شده در چهار گروه دستهها كه كلن
در سال و مترمكعب در هكتار  53/0با  )شاهد( پلتگونه . دنت و دوم قرار گرفتدر سال در گروه نخسو  مترمكعب در هكتار 6/4

توانترين گونه  كم ،در سالو مترمكعب در هكتار  65/0گونه سيموني با ، ي مورد مطالعهها از بين صنوبر. گرفتدر گروه آخر قرار 
رويش كل  بندي انه و جاري نيز همانند گروهمقايسه ميانگين رويش متوسط سالي. صنوبر از نظر توليد چوب تشخيص داده شد

  .بود
  

  .سياهكل ،توليد در هكتارارتفاع،  ،برابرسينه قطر ،صنوبر :كليدي هاي هواژ
  

  مقدمه
لحاظ مسائل  به ،جنگلها صرفنظر از جنبه اقتصادي

محدوديت . باشند داراي اهميت فراواني مي نيز ياكولوژيك
والني بودن همچنين ط و توان توليد چوب در جنگلها

شرايطي را فراهم  ،ي جنگليها دوره برداشت در توده
ربازده غيرجنگلي با ي پها كه توجه به كشت گونه آورد مي

يكي از  .رعايت كليه موازين علمي مورد بررسي قرار گيرد
كاري با  ل مهمي كه قبل از هرگونه برنامه جنگلئمسا
ي ها ي غيربومي اعم از صنوبر و يا ساير گونهها گونه

سازگاري  بررسي ،مورد توجه قرار گيرداست الزم چوبده 
كه رويشگاه  كشور ي جنگلي شمالها عرصه .ستآنها

باشند و صنوبرها نيز از اين خانواده  برگان مي طبيعي پهن
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 ياز شرايط رويشگاهي عمومي يكسان هستند،درختي 
خواهشهاي  و برخي از مالحظات ولي ،ندبرخوردار

رها ممكن است آنها را با موفقيت و اكولوژيكي در صنوب
رو ضرورت تحقيق  از اين. مواجه سازدموفقيت يا عدم 

ي ها در مورد سازگاري صنوبرها در شرايط كاشت عرصه
ي برتر داراي اهميت ها دستيابي به كلن منظور بهجنگلي 

 صنوبرو قابليت توان توليد چوب بررسي سازگاري  .است
الن شروع شده كه نتايج از دهه چهل در گي ارقام خارجي
 Populus از گونهيي ها معرفي كلن ،ها اين بررسي

deltoides  يها كلناز جمله P.d.77/51، P.d.69/55 ،
P.d.72/5 از گونه ها برخي كلن و P.euramericana مانند 

P.e.45/51 ي ناحيه آستانه اشرفيه بوده ا هراي اراضي جلگب
بررسي شده در كلن  30از ميان . )1364 ،لطفيان(است 
 .P.nigra var كلن كرج، تحقيقات البرز ايستگاه

betulifolia 17/13  متر با رويش  3×3فاصله كاشت در
 و كلن مترمكعب 83/30متوسط حجمي 

P.e.vernirubensis  رويش  بامتر  4×4در فاصله كاشت
بيشترين توليد چوب را  مترمكعب 45/27 متوسط حجمي

در مطالعه سازگاري  ).1381 ،و همكاران قاسمي( اند داشته
مجاور (صنوبر در حوزه شهرستان هرسين  ارقام مختلف
گونه و  36تعداد  ،استان كرمانشاه) سيابارودخانه گام

براي متر  3×3كلن بومي و خارجي صنوبر در فواصل 
كاشته  زبا تاج يها براي كلنمتر  4×4بسته و  تاج يها كلن

 ميان ان داد كه ازنش ها شدند كه نتايج حاصل از بررسي
و براي ارقام  P.n.62/171كلن  ،بسته صنوبرهاي تاج

مترمكعب  32/27 و 27ترتيب با  به P.e.I-214كلن  ،باز تاج
عنوان ارقام برتر تعيين و معرفي  در سال بهو در هكتار 

  .)1381 ،مديررحمتي و همتي( شدند
كلن صنوبر در اراضي  15 بر رويتحقيقي كه  در 
ميزان توليد در سهامي شفارود انجام شد، گلي شركت جن

 P.e.riminii و P.d 69/55ي ها چوب براي كلن هكتار
 ،قرآني(ده است شمترمكعب گزارش  10و  30ترتيب  به

موفقترين صنوبر دورگه در تركيه  P.e.I-214كلن ). 1367

در  كه توليد ساليانه چوب صنوبر طوري بهده، شمعرفي 
هزار  800رمكعب است كه ميليون مت 6/1حدود  تركيه

. )Biler, 1990( آيد ميمترمكعب آن از كلن مذكور بدست 
 دودر  متر 4×4فاصله كاشت  بااين كلن  ميزان توليد

 15 و 55ترتيب  به در شمال ايران رويشگاه فقير و غني
 ).1369 ،ضيابري و همكاران ضيايي( مترمكعب بوده است

توليد  ،تانپاكس كشور بررسي ديگري در منطقه مركزي
را در سن ده سالگي و در فاصله  P.e.I-214چوب كلن 

مترمكعب در هكتار  4/21 ،متر در شرايط آبياري 6/4×6/4
در سال بدست آورده و توليد آن در منطقه چانگامانگا و 

مترمكعب  23 ،متر 3/4×3/4در هفت سالگي و در فاصله 
 ,Iqbal Sheikh(است  شدهدر سال گزارش و در هكتار 

1985.(   
در يك مطالعه سازگاري ارقام مختلف صنوبر در 

 P.d.63/51 كلن رويش متوسط حجمي دو ،كشور استراليا
متر و در سن هشت  5/4×5/4 در فاصله P.e.488 و

و مترمكعب در هكتار  98/37و  96/43ترتيب  سالگي به
در كشور  ).Pryor & Willing, 1983(در سال بوده است 
در هشت  P.e.I-214 ربچوب كلن صنو ايتاليا ميزان توليد

مترمكعب در  87/40 ،متر 4×5سالگي و در فاصله كاشت 
 ,Pryor & Willing( در سال گزارش شده استو هكتار 

در بررسي ديگري در كشور آمريكا با صنوبر  ).1983
مترمكعب  57/21 ،متر 5×3دلتوئيدس در فاصله كاشت 

 & Krinard(در سال بدست آمده است و در هكتار چوب 

Johnson, 1984.(  نيمه شمالي كشور  درصد 20بيش از
 ،اماني( شده استصنوبركاري  P.e.I-214با كلن  فرانسه
1386(.  

ها و  هدف اين بررسي، تعيين ميزان توليد چوب گونه
  .باشد هاي مختلف صنوبر در منطقه سياهكل گيالن مي كلن
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  مواد و روشها
 حقيقايي محل اجراي تمشخصات جغرافي
شرقي  كيلومتري جنوب 5آور در  منطقه كوالك

شهرستان سياهكل قرار دارد كه از نظر هواشناسي داراي 
حداقل رطوبت نسبي در . مرطوب و معتدل است اقليم نيمه

درصد و متوسط حداكثر آن  75 تا 70اين ناحيه بين 
ساير . باشد درصد متغير مي 90تا  87بين  معموالً

    باشد شرح زير مي بهطقه مشخصات جغرافيايي من
  :)1373، نام بي(

 37عرض جغرافيايي ، متر 313ارتفاع از سطح دريا 
 49 طول جغرافيايي، ثانيه شمالي 6دقيقه و  11درجه و 

 ميزان بارندگي ساليانه، شرقي ثانيه 34 دقيقه و 39و  درجه
درجه  27 ساليانه دمايميانگين و  متر ميلي 1469
 .گراد سانتي

  
 قيقروش تح
هكتار از اراضي  2 حدود ،اجراي اين تحقيق براي

آور در حوزه شهرستان سياهكل  جنگلي منطقه كوالك
. توسط اداره منابع طبيعي سياهكل در اختيار قرار گرفت

آوري  ابتدا عمليات پاكتراشي كه شامل قطع و جمع
. شدانجام  ،ي موجود در عرصه بودها درختان و درختچه

 50×50×50ابعاد  بهيي هاگود ،1371 سالدر زمستان  سپس
لخت  ريشه يهامتر حفر و نهال 4×4متر در فاصله  سانتي
ي كامل ها طرح در قالب آماري بلوك .كاشته شدند يكساله

تصادفي در سه تكرار و هفت تيمار شامل شش گونه و 
 .)1جدول ( شد اجراو تيمار شاهد گونه پلت  كلن صنوبر

 توليد در براي مقايسهكه بومي منطقه است  پلتگونه 
رشدترين آنها  ي صنوبر و حتي كمها هكتار آن با گونه

در طول زمان . سيموني كاشته شد صنوبرگونه  يعني
تراشي و عاري  علف مانندعمليات داشت  ،اجراي طرح

. شدطور ساليانه انجام  هنمودن عرصه از گياهان مزاحم ب
با نوار نه برابرسي ي قطرها در پايان هر فصل رويش، متغير

سنج سنتو  با دستگاه شيب ، ارتفاع كل درختسنج قطر
 .گرديدثبت  نيز درختانماني  زنده درصد وگيري  اندازه

حجم از گيري قطر و ارتفاع براي محاسبه  پس از اندازه
        در اين رابطه. استفاده شد V = π/4×d²×h×f رابطه

V  ميزان حجم برحسب مترمكعب وd  وh طر ترتيب ق به
ضريب شكل ( fمقدار  .باشند و ارتفاع برحسب متر مي

  .)1385 ،نميرانيان( منظور شد 5/0 )درخت
تجزيه واريانس متغيرهاي يادشده با استفاده از برنامه 

از آزمون  ها مقايسه ميانگينبراي و انجام  SASآماري 
 .شد استفادهدانكن 

  
 حقيقاتي مورد بررسيتي صنوبر كاشته شده در طرح ها كلن گونه و -1جدول 

  تاريخ كاشت  گونه/كلن                  
Populus euramericana (Dode) Guinier cv. 45/51 1371اسفند  
Populus deltoides Marsh 69/55 "  
Populus deltoides Marsh 77/51 "  
Populus euramericana (Dode) Guinier cv. I-214"  
Populus trichocarpa Torr. "  
Populus simonii Carr."  
Acer velutinum Boiss. "  
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  نتايج
  ماني درختان درصد زنده

  .ارائه شده است 2ماني درختان مورد مطالعه قرار گرفت كه نتايج آن در جدول  در پايان دوره اجراي طرح، ميزان زنده
  

  ي مورد بررسيها ها و كلن ماني گونه زنده -2 جدول
  ماني زندهدرصد   كلن/گونه

Acer velutinum 6/66  
P.e.45/51 1/85  
P.simonii 8/51  
P.d.77/51 9/62  
P.d.69/55 0/74  
P.e.I-214 7/77  

P.trichocarpa 3/70  
  

  درختان  قطر
قطر درختان  ميانگيننتايج حاصل از تجزيه واريانس 

مورد بررسي در اين تحقيق نشان داد كه اختالف 

مورد هاي  و كلن ها بين گونه رصدد 1داري در سطح  معني
  . )3جدول ( وجود دارد بررسي

  
  در طرح تحقيقاتي مورد بررسيواريانس ميانگين قطر درختان  تجزيه -3 جدول

 منابع تغييرات درجه آزادي مجموع مربعات ميانگين مربعات F آماره
 تيمار 6 60/1571 93/261 38/15**

 خطا 182 76/3064 84/16 

 كل 188 55/5164  
  درصد 1دار در سطح  معني**:              

  
 7/15با  P.e.45/51در كلن  سينهميانگين قطر برابر

هاي مورد  ها و كلن بين گونهدر متر بيشترين مقدار  سانتي
متر كمترين  سانتي 5/5با ميانگين قطري  بررسي بود و پلت

 5/2كه بيش از  يادشدهغير از كلن برتر . را داشت قطر
 هاي صنوبر ساير كلن ،ابر گونه شاهد رشد قطري داشتبر

نيز در اين تحقيق از برتري نسبي نسبت به گونه شاهد 
 ها كمترين مقدار رشد قطري در بين گونه .برخوردار بودند

 P.simoniiبررسي به گونه  موردهاي صنوبر  و كلن

كه تقريباً  بودمتر  سانتي 8/6اختصاص يافت كه مقدار آن 
  . باشد ميبر گونه شاهد برا 24/1

تمامي  ،)4جدول (اي دانكن  چنددامنهبراساس آزمون 
، برتري قطري مورد بررسي هاي صنوبر و كلن ها گونه
 ،دارند) شاهد(تري نسبت به گونه جنگلي بومي  نمايان

در گروه نخست و گونه  P.e.45/51طوري كه كلن  به
و  ندربندي قرار دا در آخرين رده اين گروه )پلت(شاهد 

هاي صنوبر در طيف كمترين و بيشترين مقدار  ساير كلن
  .اند رشد قطري پراكنده
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  بندي ميانگين قطر درختان در آزمون  گروه -4 جدول
  ي دانكنا چنددامنه

بنديگروه )مترسانتي(ميانگين قطر  كلن/گونه
a 7/15 P.e.45/51  
b 7/12 P.trichocarpa 
c 6/11 P.d.69/55  
c 3/11 P.d.77/51 
c 9/10 P.e.I-214 
d 4/8 P.simonii 
d 6/7 Acer velutinum 

اختالف  درصد 5يي كه داراي حرف مشترك هستند در سطح ها ميانگين
 ندارند يدار معني

  

  تانارتفاع درخ
و  P.e.45/51، P.trichocarpaي ها ميانگين ارتفاع كلن

Acer velutinum هبودمتر  59/5و  06/12 ،61/12ترتيب  به  
، )5جدول (براساس تجزيه واريانس ارتفاع درختان  .ستا

ها  كلن ها و گونه بين درصد 1داري در سطح  اختالف معني
اي دانكن نشان  چنددامنهكه آزمون  طور همان. وجود دارد

 P.simoniiهمراه گونه صنوبر  به) پلت(گونه شاهد  ،دهد مي
داري  يبندي قرار گرفته و اختالف معن در رديف آخر گروه

  ). 6جدول (ها دارند  با ساير كلن
  
  

  در طرح تحقيقاتي مورد بررسيواريانس ارتفاع درختان  تجزيه -5 جدول
مجموع مربعات ميانگين مربعات Fآماره  درجه آزادي  منابع تغييرات

**84/18 66/230 96/1383 6  تيمار
 24/12 26/2203 182  خطا
  3/3827 188  كل

  درصد 1دار در سطح  معني**:        
  

  ي دانكنا چنددامنهبندي ارتفاع درختان در آزمون  گروه -6 جدول
بنديگروه )متر(ارتفاع   كلن/گونه
a 61/12 P.trichocarpa  
a 06/12 P.e.45/51 
a 06/12 P.d.77/51 
b 85/10 P.d.69/55 
b 45/10 P.e. I-214 
c 51/6 P. simonii 
c 59/5 Acer velutinum 

اختالف  درصد 5 هايي كه داراي حرف مشترك هستند در سطح انگينمي
  داري ندارند معني

  حجم
درختان برحسب مترمكعب در  يحجمرويش ميانگين 

واريانس و  تجزيهدر سال محاسبه شده و و هكتار 
در جدولهاي  بندي آنها براساس مقايسات انجام شده گروه

  .ستا  شدهارائه  8و  7
  
 

  

  

  در طرح تحقيقاتي مورد بررسي ها گونه يحجمرويش واريانس  تجزيه -7 جدول
مجموع مربعات ميانگين مربعات Fآماره  درجه آزادي  منابع تغييرات

**31/11 042/0 253/0 6  تيمار 
 004/0 671/0 182  خطا
  998/0 188  كل

  درصد 1دار در سطح  معني**:         
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  ي دانكنا چنددامنهدرختان در آزمون ) سال درو  هكتار در توليد( يحجمرويش  ميانگينبندي  گروه -8 جدول

 بندي گروه
  يحجمرويش

  )سال/ هكتار/مترمكعب(
 كلن/ گونه 

a 7/5 P.e.45/51 
ab 6/4 P.trichocarpa 
bc 3/3 P.d.69/55 
c 8/2 P P.e. I-214 
c 49/2 P.d.77/51 
d 65/0 P. simonii 
d 53/0 Acer velutinum 

  داري ندارند معنياختالف  درصد 5هايي كه داراي حرف مشترك هستند در سطح  ميانگين          
  

جدول ( يحجمرويش هاي  مقايسه ميانگينبراساس 
 ،)پلت(گونه شاهد  صنوبرهاي مورد بررسي با ميانگين ،)8

. دهد نشان مي درصد 5در سطح را داري  اختالف معني
مترمكعب  7/5توليد در هكتار با ميانگين  P.e.45/51كلن 

و كلن  گرفتهبندي قرار  در سال در رديف نخست گروه
در سال و مترمكعب در هكتار  53/0 شاهد با توليد

  .را داشته است رويش حجميكمترين 
  

  بحث
 نتايج حاصل از بررسي وضعيت سازگاري و نهايتاً

ي برتر رويشي صنوبرهاي مورد مطالعه در اين ها مشخصه
تواند  مقايسه آن با نتايج تحقيقات مشابه ميو  تحقيق

الرشد صنوبر را در شرايط  ي سريعها اهميت كشت گونه
يك از  كه هر دار نمايد رويشي اراضي جنگلي معني

شرح زير بيان  ارتفاع و حجم به ،هاي رويشي قطر مشخصه
  .گردد مي

ي مورد بررسي صنوبر در ها در بين گونه و كلن: قطر
كلن  ،)منطقه سياهكل گيالن(لي شرايط رويشي جنگ

P.e.45/51  متر در سال پاياني طرح در  سانتي 7/15با قطر
و ي صنوبر برتري ها و كلن ها مقايسه با ديگر گونه

 پلتداشته و گونه  درصد 1داري در سطح  اختالف معني
 6/7عنوان شاهد با قطر  به ،كه گونه بومي جنگلي است

روش دانكن قرار  بهي بند متر در رديف آخر گروه سانتي
در شرايط رويشي  )P.e.45/51( كلن قطر اين .گرفت
ي منطقه آستانه اشرفيه در طرح تحقيقاتي پوپولتوم ا هجلگ
در  كهمتر بوده  سانتي 5/15 ،ي طي يازده سالا همقايس

در  بررسيي مورد ها در بين كلن يادشدهمطالعه 
 .)1383 ،كريمي(ي آخر قرار گرفته است ها رديف

عنوان برترين  به اي ي دلتوئيدس كه در منطقه جلگهها نكل
در منطقه جنگلي  ،)1364 ،لطفيان(كلن شناخته شدند 

دو كلن دلتوئيدس  .ندموفقيت چشمگيري نداشت
P.d.77/51  وP.d.69/55  3/11 ترتيب با بهدر اين تحقيق 

 روش بندي به گروهوم سمتر قطر در گروه  سانتي 6/11و 
كلن در شرايط رويشي  اين دو اما ،ددانكن قرار گرفتن

ند و ا هآستانه اشرفيه رويش مطلوبتري داشت منطقهي ا هجلگ
 ده استشمتر ثبت  سانتي 5/18و  5/17ترتيب  قطر آنها به

 ايستگاهكلن در شرايط اقليمي  همين دو). 1383، كريمي(
 4/20و  5/19ترتيب  تحقيقات البرز كرج داراي قطر به

گونه ). 1381 ،و همكاران قاسمي( دنا همتر بود سانتي
P.trichocarpa  و در گروه دوم  قطر متر سانتي 7/12با

قرار در گروه سوم متر قطر  سانتي 9/10با  P.e.I-214كلن 
در شرايط  P.trichocarpaكه گونه  در حالي ند،ا هگرفت
ي گيالن در طرح تحقيقاتي كلكسيون پايه مادري ا هجلگ

 و لشكربلوكي( ز بين رفته استا سازگار نبوده وصنوبر 
خانه گامسياب درو هضصنوبركاري حو در). 1387 ،كريمي



 507  4شمارة  19فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

 4×4شهرستان هرسين استان كرمانشاه در فاصله كاشت 
هفت كلن به  ،مشاهده شد كه در سال پنجم رويش ،متري

 و همتي( ندا همتر رسيد سانتي 20تا  16قطر بين 
  ). 1381 ،مديررحمتي
ي صنوبر ها فاعي گونه و كلنوضعيت رشد ارت: ارتفاع

داري  كه اختالف معنيقايسه آن با گونه شاهد نشان داد و م
در اين مقايسه . بين تيمارها وجود دارد درصد 1در سطح 
و  P.e.45/51هاي  كلنهمراه  به P.trichocarpaنيز كلن 

P.d.77/51 متر ارتفاع  06/12و  06/12 ،61/12 ترتيب با به
عنوان  بهو   هانكن قرار گرفتدر گروه نخست آزمون د

گونه شاهد  كه در حالي ،ي برتر شناخته شدندها كلن
بر سيموني در گروه آخر قرار همراه گونه صنو به )پلت(

 اشرفيه ي منطقه آستانها هكلن شاخص ناحيه جلگ. گرفت
)P.d.69/55( بند جنگلي با ارتفاع  در شرايط رويشي پايين

كه همين  در حالي ،فتهقرار گرمتر در گروه دوم  85/10
آستانه اشرفيه  يا همتر ارتفاع در منطقه جلگ 23/19كلن با 

  .)1383 ،كريمي(برتري مطلوبتري دارد 
ارجحيت و برتري درختان در برنامه  :حجم

با كميت رشدي آنها در واحد  ها،كاري و توسعه آن جنگل
بنابراين براي محاسبه ميزان و . يابد مي معنا) هكتار(سطح 

در اين  رفتهي صنوبر بكار ها توليدي گونه و كلن ليتقاب
 نيزي ا هرويش حجمي محاسبه و برتري مقايس ،تحقيق

با  P.e.45/51كلن  ،هانجام شدبا مقايسه  .عمل آمد هب
سال  درو  هكتار در مترمكعب 7/5 رويش حجميميانگين 

ي دانكن در گروه نخست قرار ا هدامن آزمون چند اساسبر
بين  درصد 1دار در سطح  اختالف معني با وجود .گرفت

 53/0 با) شاهد( پلتنه بومي گو ،تيمارهاي مورد مقايسه
حجمي  توليددر سال كمترين مقدار و مترمكعب در هكتار 

از صنوبر سيموني كه  حتي اين مقدار كهرا داشته 
چوب در اين توليد  قابليتلحاظ  ترين صنوبر به توان كم

نيز ) در سالو ب در هكتار مترمكع 65/0(مطالعه بوده 
با توجه به سرشت  پلتگونه فرايند رويشي . كمتر است

در سالهاي اوليه  ،ي جنگليها اكولوژيكي و رويشي گونه

دليل  بهزماني كه صنوبرها  اما ،است ندبسيار بطئي و ك
 الرشد بودن زودتر به بلوغ جنسي و تكامل رشدي سريع
تازه  گيرند، رار ميدر آستانه ديرزيستي قرسند و  مي خود

 افرا آغاز مانندي ديرزيست جنگلي ها فعاليت رشدي گونه
از اين موضوع  .رسند و به مطلوبيت رشدي خود مي شده
علمي و تجربي در مقايسه گونه بومي سفيدپلت با  نظر

كه داراي ديرزيستي  وضوح نمايان است به ها صنوبر
حجمي  توليدميزان  .ساير صنوبرهاست نسبت بهتري زياد

ي ا هجلگ در شرايط رويشي P.d.63/51براي كلن برتر 
 ،كريمي(مترمكعب بوده  46/23منطقه آستانه اشرفيه 

كلن  ،)البرز ايستگاه(و در منطقه رويشي كرج ) 1383
P.e.vernirubensis مترمكعب در  45/27متوسط  توليد

 ،و همكاران قاسمي( را داشته است در سالو هكتار 
دما و (با شرايط اقليمي مساعدتر  كه با توجه )1383

ي و يا حتي ا هبراي صنوبر در منطقه جلگ) رطوبت كافي
تحقيقاتي البرز  ايستگاه برخورداري درختان صنوبر در

 آنهاشرايط رشدي مطلوبتري براي  ،كرج از آبياري مناسب
براساس آمارهاي وزارت كشاورزي . مده استبوجود آ

توليد صنوبركاريها در  ميزان، 1988كشور فرانسه در سال 
در مترمكعب  2/10و  9ترتيب  ي مركزي و رن آلپ بهنواح

بنابراين توسعه ). 1386، اماني( در سال بوده استو هكتار 
الرشد صنوبر كه برترين  ي سريعها با گونه زراعت چوب

تواند روند  مي ،ندا هآنها در اين تحقيق معلوم شد
لزي را كه در صنايع خودكفايي توليد مواد اوليه ليگنوسلو

تسريع نموده و  ،عظيم توليد كاغذ سخت به آنها نيازمنديم
چون چوب صنوبر با  ،ي اميد را بگشايدها دريچه
داري از طول الياف مناسب نسبت به ساير ربرخو
توليد چوب  برگان در روند توليد كاغذ كه كشور ما از پهن

 مطلوبيت بيشتري دارد ،ي نداردا هبرگان بهر سوزني
با اتكا به اين مهم  است كه اميد). 1382، لشكربلوكي(

كاريها محقق  ليند توسعه جنگابرنامه زماني مناسب در فر
 هكتار جنگل 101000الن با وجود در استان گي. گردد

شرايط مناسبي براي  ،)1378 نام، بي(بازده  مخروبه يا كم
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الرشد فراهم  ي سريعها كاري با گونه و كلن توسعه صنوبر
 2020( يادشدهاز سطوح  درصد 20كه اگر فقط  باشد يم

 53000 نه تقريباًساال ،زير كشت صنوبر قرار گيرد) هكتار
الزم به يادآوري  .مترمكعب توليد چوب خواهيم داشت

چوب بيشتري نسبت به  توليد ها اگرچه صنوبر كه است
 اما ،رسند نظر مي بهارجح و ي جنگلي دارند ها گونهساير 
ي بومي جنگلي هستند كه در آينده در دوره ها گونهاين 
رسند و  تر به ابعاد بزرگتري مي برداري بلندمدت بهره

   .كنند توليد مي تر باارزشو  تر تكيفيبا ي ها چوب
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Abstract 
 
First phase of research project for establishment and adaptation of different poplar species and clones in 
northern Iran was started on 1992 and lasts for 15 years. The studied species include Populus deltoides 
77/51, P.d.69/55, Populus euramericana I-214, P.e.45/51, P. simonii, P. trichocarpa and the native maple 
(Acer velutinum) as control species. seedlings were prepared in the Safrabasteh research station and then 
planted with three replications in 2 ha research area at Siahkal in Guilan province. Each plot contained 25 
trees with 4 m × 4 m spacing. Results showed that P.e.45/51 and P. trichocarpa had the least mortality 
rate and the maximum diameter, height and volume, whereas the native maple (control species) showed 
the minimum diameter, height and volume. The mean annual volume increment of P.e.45/51 was 
calculated to 5.7 m3/ha/y in contrast to Acer velutinum with 0.53 m3/ha/y. Among the poplars, P. simonii 
was the weakest species and produced 0.65 m3 wood in hectare and year. 
 
Key words: Poplar, diameter, height, wood production, Siahkal, Iran.  


