شناسه ديجيتال (10.22092/ijfpr.2018.117740 :)DOI

فصلنامه علمي  -پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران
جلد  62شماره  ،3صفحه )3331( ،328-383

مقایسه کمی و کیفی چهار توده صنوبر دلتوئیدس ()Populus deltoides Bartr. ex Marsh
در استانهای گیالن و مازندران
جمشید مختاری  ،*1علی سلطانی  ،2مسعود طبری کوچکسرایی  3و سیداحسان ساداتی

4

 -*3نويسنده مسئول ،دانشجوی دکتری جنگلداری ،دانشکده منابع طبيعي و علوم زمين ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ايران
پست الکترونيکmokhtari_snbr86@yahoo.com :

 -6دانشيار ،گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبيعي و علوم زمين دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ايران
 -3استاد ،گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه تربيت مدرس ،نور ،ايران
 -4استاديار ،بخش تحقيقات منابع طبيعي ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي مازندران ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزی ،ساری ،ايران
تاريخ دريافت3331/80/88 :

تاريخ پذيرش3331/82/64 :

چكيده

به منظور مقايسه کمي و کيفي صنوبر دلتوئيدس (  )Populus deltoides Bartr. ex Marshکه مهم ترين گونه موورد اسوتفاده

زراعت چوب در شمال کشور است ،چهار توده صنوبرکاری از کلن  P. d. 69/55در اراضوي جلگوه ای اسوتان هوای گوي ن و
مازندران انتخاب شد .در هر عرصه به روش تصادفي -منظم ،قطعه نمونه های مربعي به مساحت  488متر مربوع برداشوت شود.
سپس مشخصه های کمي و کيفي درختان اندازه گيری و ويژگي های خاک مطالعه شد .همچنين ،ميانگين رويوش سوا نه حجوم
درخت با بيشترين ضريب تغييرات به عنوان شاخص مقايسه برای تعيين عوامل اصلي تأ ثيرگذار بر رشد و توليد در چهار تووده
درنظر گرفته شد .ميانگين قطر درخت در شيرک و چمستان استان مازندران (به ترتيب  46/3و  33/3سانتي متر) نسبت به دو
منطقه داوودمزار و هفت دغنان استان گي ن (به ترتيب  61/3و  68/1سانتي متر) دارای اخت ف معني دار بود .رويش حجمي در
چمستان و شيرک (به ترتيب  34/4و  66/0متر مکعب در هکتار) نسبت به رويوش حجموي تووده هوای صونوبر داوودموزار و
هفت دغنان (به ترتيب  31/31و  31/83متر مکعب در هکتار) با اخت ف معني داری بيشتر بود .رويش حجمي سا نه هر درخت
بين دو منطقه ،تفاوت معني داری داشت ،به طوری که اين متغير در مناطق شيرک و چمستان (به ترتيوب  8/883و  8/814متور
مکعب) بيشتر از هفت دغنان و داوودمزار (به ترتيب  8/832و  8/833متر مکعب) بود .از اين پژوهش نتيجه گيری شود کوه در
مناطق اقليمي خيلي مرطوب و مرطوب استان های گي ن و مازندران که شرايط برای رويش صنوبر مناسب است  ،در خاک های
دارای بافت سبک و متوسط که مقدار سيلت بيشتر از  41درصد و اسيديته اندکي بيشتر از خنثي است ،صنوبر دلتوئيدس رويش
بيشتری داشت .پيشنهاد مي شود که پژوهش های مشابه در خصوص رقم های مختلف صنوبر در شرايط اقليمي و خاکي متفاوت
اين مناطق انجام شود.
واژههای کلیدی :بافت خاک ،رويش حجمي سا نه ،زراعت چوب ،صنوبر.

مقدمه
صنوبر دلتوئيدس ( Populus deltoides Bartr. ex

 )Marshيکي از گونههای مهم و پرمحصول جنس صنوبر
است که مربوط به بخش ايگروس است و در شرق ،جنوب
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(بهويژه در حوضه آبخيز رود ميسيسيپي) ،قسمتهای
مرکزی غرب ايا ت متحده و نيز جنوب کانادا تا پای دامنه
کوههای راکي انتشار دارد ( Cooper & Van Haverebeke,
 .)1990اين درخت بهعلت ويژگيهايي مانند تجديد حيات
آسان ،سازگاری با شرايط مختلف پايگاه ،امکان کشت همراه
با گونههای ديگر ،قابليت هرس طبيعي ،سرعت رشد و
سهولت ازدياد بهروش غيرجنسي به قارههای ديگر انتقال
داده شده است ( .)Forotannejhad, 1967ارقام و
واريتههای اين گونه در سراسر جهان بهطور گستردهای برای
توليد انواع چوبآ ت صنعتي ( & Isebrands
 ،)Richardson, 2014جنگلکاریهای تلفيقي ( Puri et al.,
 )1994; Das & Chaturvedi, 2005و يا هدفهای ويژه
( )Isebrands & Karnosky, 2001کشت ميشوند .صنوبر
دلتوئيدس در مبدأ اصلي خود که دارای بارندگي سا نه
 188تا  3688ميليمتر ،اقليم نيمهگرمسيری مرطوب و فاقد
زمستانهای سخت است ،رشد مطلوبي دارد ،در حاليکه در
پايگاه ديگر بهعلت زمستانهای سخت از رويش ضعيفتری
برخوردار است (.)Forotannejhad, 1967
پژوهشها در مناطق مختلف استان های مازندران و
گي ن نشان داد که صنوبر دلتوئيدس بهعنوان مهمترين گونه
در زراعت چوب از نظر رشد و توليد چوب در واحد سطح
نسبت به گونههای ديگر از وضعيت بهتری برخوردار بود
( .)Lotfian, 1984در شرکت شفارود ،نخستين بار در سال
 ،3303صنوبر بهصورت مخلوط در سه منطقه از
جنگلکاریهای اين شرکت شامل شاندرمن ،مهويزان و
رضوانشهر کاشته شد .سپس از سال  3328با مشخص
شدن نتايج سازگاری و مقايسه رشد  30کلن صنوبر در
اراضي جلگهای شرکت مذکور ،عم ً تمرکز کاشت به اين
گونه که از رويش حجمي زيادی برخوردار است ،معطوف
شد ( .)Ghorani, 1996نتايج پژوهش Lashkarbolouki
و همکاران ( )6838در مورد هفت کلن صنوبر دلتوئيدس
در شرايط اقليمي آستانه اشرفيه گي ن نشان داد که P.d.
 72/51در سن  66سالگي 60/26 ،متر رويش ارتفاعي و
 36/1متر مکعب توليد سا نه چوب در هکتار داشت .در
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منطقه گيسوم (غرب گي ن) ،رويش ارتفاعي P.d. 79/51

با بافت خاک ليموني شني و  P.d. 69/55با بافت خاک
لومي بهترتيب  64/6و  63/0متر مکعب در سال و در
هکتار گزارش شد ( .)Khanjani Shiraz et al., 2014در
چمستان (مازندران) نيز  P.d. 69/55در دوره بهرهبرداری
چهارساله با توليد سا نه  33تن ماده خشک چوبي در
هکتار ،حداکثر توليد را داشت (Mokhtari & Modir-
 .)Rahmati, 2006بر اساس نتايج پژوهش  Kia-daliryو
همکاران ( )6888در طرح کلکسيون حفاظتي (پايه مادر)
در مازندران (چمستان) ،بيشترين قطر مربوط به
کلنهای  P.d. 69/55و  P.d. 72/51با  61/8و 60/8
سانتيمتر (در طي  36سال) و بيشترين ارتفاع مربوط به
کلنهای  P.d. 73/51و  P.d. 69/55بهترتيب با  63/34و
 68/3متر (در طي  36سال) بود .همچنينMohammadi ،
 Limaeiو همکاران ( )6833به تنوع توليد در
جنگلکاری های اين گونه اشاره کردند که آن را ناشي از
تفاوت در بارندگي و شرايط اقليمي و خاکي در مناطق
ساحلي دريای خزر دانستند Azarnoush .و همکاران
( )6833ضمن بررسي مشخصه های کمي و کيفي گونه
صنوبر دلتوئيدس در دو رويشگاه گل افشان و د ک خيل در
مازندران به رابطه بين کيفيت رويشگاه و متوسط قطر و
ارتفاع درختان اشاره کرده و گزارش کردند که رويش و
توليد اين صنوبر در عرصه های مختلف يکسان نيست.
پيشتر نيز  )3336( Habibi Kasebتأکيد کرد که برای يک
صنوبرکاری با بازده زياد بايد از خاکهای آبرفتي بدون
هيدرومورفي استفاده کرد که يک قشر ضخيم به ضخامت
حداقل يک متر با بافت سيلتي يا سيلتي -رسي داشته باشد
و بتواند در اثر صعود مويينگي ،آب مورد نياز را در فصل
خشک در اختيار گياه قرار دهد .در جنگلهای ماسال
گي ن نيز مشخص شد که ويژگيهای فيزيکي -شيميايي
خاک بر رويش و توليد صنوبرهای دلتوئيدس مؤثر بود
( .)Seddighi et al., 2012در همين رابطه Dickman ،و
 )3383( Stuartعنوان کردند که رشد مطلوب صنوبرها در
مناطق مرتفع و جلگهای و در خاکهای با زهکشي
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مناسب ،ظرفيت نگهداری (رطوبت) خوب و اسيديته 0/0
تا  1/0اتفاق ميافتد .اگرچه  )3303( Schreinerبهترين
رشد صنوبرها را بر روی خاکهای عميق با بافت متوسط
بيان کرد.
همانطور که اشاره شد ،تفاوتهای رويشي صنوبر
دلتوئيدس بهواسطه تغيير رويشگاهي در شمال ايران قابل
مشاهده است .تودههای اين گونه در مناطق مختلف در سنين
بهرهبرداری ،مشخصههای کمي و کيفي متفاوتي دارند .هدف
پژوهش پيشرو اين بود که ابتدا تفاوتهای رويشي درختان
صنوبر دلتوئيدس کشتشده در چهار توده در شمال ايران را
بررسي کند .سپس با تعيين متغير شاخص ،تأثير مهمترين
عوامل رويشگاهي مانند ويژگيهای فيزيکي -شيميايي
خاک را بر آن بررسي شد .درنهايت ،نتايج اين پژوهش
ميتواند در انتخاب رويشگاههای مناسب در اراضي
جلگهای شمال ايران بهمنظور افزايش توليد در واحد سطح
صنوبرکاریها مؤثر باشد.

مواد و روشها
مناطق مورد مطالعه
تودههای صنوبرکاری مورد مطالعه در اين پژوهش عبوارت
بودند از )3 :صنوبرکاری داوودمزار در اراضي جلگوهای متعلوق
به پارسل يک سری شش از جنگلهای شرکت سهامي جنگول
شفارود در غرب گي ن که در سوال  3322جنگولکواری شود.
 )6عرصه هفتدغنان در اراضي جلگهای پارسل چهار از سری
يک جنگلهای شرکت سهامي جنگل شفارود در غورب گوي ن
کووه در سووال  3323صوونوبرکاری شوود )3 .طوورح جنگوولداری
شيرک  -اهلم پارسل  363واقع در مرکز اسوتان مازنودران کوه
نهالها در سوال  3321کشوت شوده بودنود و  )4صونوبرکاری
ايستگاه تحقيقات چمستان که در سال  3313انجام شد (جودول
 .)3صوونوبرکاریهووای فوووق از کلوون  P.d. 69/55بودنوود کووه
نهالهای آنها با فاصله  4×4متر کاشته شده بودند.
مشخصات آبوهوايي مناطق مورد مطالعه در جدول 6
ارائه شده است.

جدول  -1موقعیت جغرافیایی عرصههای مورد بررسی در استانهای گیالن و مازندران
نام

فاصله از شهر

داوودمزار

رضوانشهر ( 33کيلومتر)

هفتدغنان

رضوانشهر (هشت کيلومتر)

چمستان

چمستان (چهار کيلومتر)

شيرک

چمستان (هشت کيلومتر)

طول جغرافيايي

عرض جغرافيايي

43° 36′ 38″

31° 61′ 33″

43° 36′ 63″

31° 61′ 03″

43° 33′ 60″

31° 63′ 38″

43° 33′ 36″

31° 63′ 43″

06° 84′ 88″

32° 63′ 41″

06° 84′ 38″

32° 63′ 06″

06° 36′ 88″

32° 63′ 48″

06° 36′ 32″

32° 63′ 48″

ارتفاع از سطح دريا (متر)

3

3

08

61

313
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جدول  -2مشخصههای اقلیمی ایستگاههای هواشناسی رضوانشهر (پیلمبرا) و چمستان (برگرفته از )Ebrahimi, 2008
ميانگين دما

حداقل مطلق دما

حداکثر مطلق دما

ميانگين بارندگي

تيپ اقليم

تيپ اقليم

(سانتيگراد)

(سانتيگراد)

(سانتيگراد)

(ميليمتر)

(سيستم دومارتن)

(سيستم کوپن)

رضوانشهر

32/6

-31

33/0

3483

خيلي مرطوب

معتدل نيمهگرمسيری مرطوب

چمستان

32/3

-8/0

48

824

مرطوب

معتدل مرطوب مديترانهای

ايستگاه

روش پژوهش
در هر توده صنوبرکاری ،عرصهای معادل  38تا 36
هکتار انتخاب شد و بهروش تصادفي -منظم ،شبکه
آماربرداری  388×388متر در آنها پياده شد .در محل
تقاطع شبکه ،قطعهنمونه مربعي به مساحت  488متر مربع
برداشت شد .در هر قطعهنمونه ،مشخصههای قطر برابر سينه
با نوار قطرسنج تا دقت ميليمتر و ارتفاع کل و ارتفاع هرس
با دستگاه  VERTEX IIIتا دقت دسيمتر اندازهگيری شد.
مشخصههای کيفي مانند پيچيدگي تنه درختان ،شاخهدهي،
مستقيم بودن و يا متمايل بودن آن بهمنظور تعيين کيفيت کلي
تنه و نيز شادابي درختان در هر قطعهنمونه ثبت شد .بر
اساس مشخصههای مذکور ،درختان از نظر کيفيت تنه به سه
درجه تقسيم شدند :درجه يک) درختان بدون پيچيدگي،
بدون شاخه تا شش متر اول تنه ،کام ً شاقولي و مستقيم؛
درجه دو) درختان دارای کمي پيچيدگي يا کمي تمايل و يا
حداکثر دارای سه شاخه در شش متر اول تنه؛ درجه سه)
درختان با تنه بيشتر از سه شاخه يا دارای پيچيدگي و تمايل
زياد و کجومعوج .از نظر شادابي نيز درختان در سه درجه
قرار گرفتند ( :)Azaryan et al., 2015درجه يک) بدون
شاخههای خشک ،برگها انبوه به رنگ سبز کام ً طبيعي،
بدون آفت و بيماری؛ درجه دو) برگها با انبوهي متوسط به
رنگ سبز متمايل به زرد ،بدون آفت و بيماری؛ درجه سه)
تراکم برگها کم به رنگ زرد و دارای شاخههای خشک و
آفت يا بيماری.

پس از اندازهگيری مشخصههای کمي و ثبت
مشخصههای کيفي درختان صنوبر ،متغيرهای رويه زميني
( )BAو حجم در هکتار ( )Vبهترتيب با استفاده از
رابطههای  3و  6محاسبه شدند.
رابطه ()3
رابطه ()6
که در آنها d :قطر برابر سينه به سانتيمتر h ،ارتفاع کل
درختان به متر و  fضريب شکل است .بر اساس پژوهش
انجامشده توسط  ،)6881( Mokhtariضريب شکل در
پژوهش پيشرو  8/0درنظر گرفته شد.
با توجه به اينکه عمده فعاليتها و توسعه ريشههای
گياهان بهعلت تجمع مواد غذايي و رطوبت ناشي از
بارشهای فصل رويش در يههای سطحي خاک انجام
ميشود ( ،)Alizadeh, 2005بهمنظور تعيين ويژگيهای
خاک ،در هر قطعهنمونه ،چهار نمونه خاک تا عمق 38
سانتيمتری بهوسيله آگر استوانهای به قطر  1/2سانتيمتر
برداشت شد .چهار نمونه خاک مربوط به هر قطعه با هم
مخلوط شده و نمونه ترکيبي بهدستآمده پس از انتقال به
آزمايشگاه در هوای آزاد خشک شده و از الک دو
ميليمتری عبور داده شد ( .)Ghazanshahi, 1997بافت

مقايسه کمي و کيفي چهار توده ...

316

تصادفي استفاده شد .برای مقايسه ويژگيهای فيزيکي–
شيميايي خاک بهدليل نرمال نبودن توزيع دادهها از آزمون
کروسکال -واليس استفاده شد .برای تعيين مناسبترين
شاخص محکزننده تغييرات از ضريب تغييرات ()CV
استفاده شد و متغيری که بيشترين درصد  CVرا داشت،
بهعنوان شاخص مقايسه تعيين شد .سپس مقايسه تودهها و
تأثير عوامل ايجاد تمايز بر اين شاخص بررسي شد.

خاک با استفاده از روش دانسيمتری بايکاس تعيين شد.
اسيديته خاک بهروش گل اشباع و نسبت  3:3با  pHمتر
الکتريکي ،هدايت الکتريکي بهروش عصاره گل اشباع با
دستگاه ECسنج و کربن آلي بهروش والکي -ب ک
( )Walkley & Blackمحاسبه شد .مقدار مواد آلي خاک از
ضرب کردن درصد کربن آلي خاک در عدد  3/3بهدست آمد
( .)Nelson & Sommers, 1982فسفر قابل جذب به روش
السون ( ،)Ghazanshahi, 1997پتاسيم قابل جذب بهروش
استاتآمونيم نرمال با دستگاه فليمفتومتر ( Flame
 )photometerو ازت کل بهروش کجلدال اندازهگيری شد.

نتایج
تجزيه واريانس نشان داد که درصد زندهماني درختان
صنوبر بين تودههای مورد بررسي در هر منطقه در سطح
اطمينان  33درصد دارای تفاوت معنيدار بود .صنوبرکاری
چمستان با  13/0درصد ،بيشترين و شيرک با  43/2درصد،
کمترين مقدار زندهماني را داشتند .درصد زندهماني بين
مناطق ،اخت ف معنيداری نداشت (جدول  .)3ميانگين قطر
درخت در شيرک (مازندران)  46/3و در چمستان 33/3
سانتيمتر بود که از دو عرصه داوودمزار و هفتدغنان
(گي ن) بهطور معنيداری بيشتر بود .ميانگين ارتفاع ،رويه
زميني و رويش حجمي سا نه درخت صنوبر بين دو منطقه
در سطح اطمينان  33درصد تفاوت داشت ،اما بين تودههای
هر منطقه اخت ف معنيدار مشاهده نشد (جدول  .)3منحني
پراکنش قطری در عرصههای مورد مطالعه نيز در شکل 3
نشان داده شده است.

تجزیه و تحلیل دادهها
بهمنظور يکسانسازی سن تودهها (بيشتر از  68سال) با
استفاده از مته سالسنج ،نمونههای رويش از درختان صنوبر
در هر منطقه تهيه شد .با نسبتگيری بين طبقههای سني
جوان ،ميانسال و مسن بهوسيله رگرسيون خطي در
عرصههای مورد پژوهش ،دادههای هر منطقه مقايسه شدند.
سپس ،نرمال بودن توزيع دادههای هر منطقه توسط آزمون
کولموگروف -سميرنوف و همگني واريانس دادهها با استفاده
از آزمون ليون در نرمافزار  SPSSبررسي شد .برای مقايسه
آماری متغيرهای کمي و کيفي از روش آماری فاکتوريل ،با
دو فاکتور منطقه در دو سطح ،توده درون هر منطقه در دو
سطح و تکرار يا درخت در هر توده با طرح پايه کامل

جدول  -3مقایسه میانگین مشخصههای کمی درختان صنوبر در تودههای صنوبرکاری گیالن و مازندران (با روش آماری فاکتوریل)
مشخصه

گي ن

مازندران

F

معنيداری

درصد زندهماني

01/0

20/8

3/32

8/804 ns

قطر برابر سينه (سانتيمتر)

68/3

43

22/833

**8/88

ارتفاع کل (متر)

68/6

34

63/823

**8/88

ارتفاع تنه هرسشده (متر)

1/3

1/8

3/44

8/64 ns

رويه زميني (متر مربع)

8/824

8/333

13/1

**8/88

رويش حجمي سا نه (متر مکعب)

8/834

8/886

21/33

**8/88

**معنيدار در سطح اطمينان  33درصد؛  nsغيرمعنيدار
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688

308
388
08

تعداد در هکتار

تعداد در هکتار داوودمزار
تعداد در هکتار هفت دغنان
تعداد در هکتار شيرک
تعداد در هکتار چمستان

8
18

20

28

08

00

48

40

30

38

60

68

30

0

38

8

طبقه قطری (سانتیمتر)

شکل  -1نمودار مقایسهای پراکنش قطری صنوبرکاریهای مورد مطالعه

هکتار دارای اخت ف معنيدار بود .همچنين ،ميانگين رويه
زميني و حجم در هکتار در توده چمستان (مازندران) با
اخت ف معنيداری بيشتر از عرصههای شيرک  ،داوودمزار و
هفتدغنان بود (شکل  6و جدول .)4

عرصه چمستان سا نه  34/4متر مکعب در هکتار توليد
چوب داشت که در مقايسه با شيرک (مازندران) با رويش
حجمي سا نه  66/0متر مکعب ،داوودمزار و هفتدغنان در
گي ن با رويش بهترتيب  31/31و  31/83متر مکعب در
a

۰.1۰

b

b

هفت دغنان

داوودمزار

۰.۰4
۰.۰2
۰.۰۰

چمستان

شیرکال

(متر مکعب)

۰.۰۶

رویش حجمی ساالنه درخت

a

۰.۰۸

عرصههای صنوبرکاری

شکل  -2مقایسه میانگین رویش حجمی بهتفکیک عرصه

جدول  -4مقایسه میانگین مشخصههای کمی تودههای صنوبر در گیالن و مازندران (با روش آماری فاکتوریل)
مشخصه

گي ن

مازندران

F

معنيداری

رويه زميني در هکتار (متر مربع در هکتار)

33/3

42/3

31/84

**8/88

حجم در هکتار (متر مکعب در هکتار)

483/6

132/3

62/23

**8/88

رويش حجمي (متر مکعب در هکتار در سال)

31/3

68/0

62/13

**8/88

** معنيدار در سطح اطمينان  33درصد
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بررسي مشخصههای کيفي تودههای صنوبرکاری نشان
داد که فراواني درختان با درجه کيفي يک در مازندران
( 40/8درصد) با اخت في معنيدار نسبت به تعداد درختان
درجه يک در گي ن ( 66درصد) بيشتر بود (جدول  .)0با
مقايسه چهار توده صنوبر دلتوئيدس مشخص شد که فراواني
درختان با درجه کيفي يک (خوب) در چمستان با

عرصههای ديگر تفاوت معنيدار داشت (جدول  .)2از نظر
شادابي ،درصد فراواني درختان با درجههای مختلف در دو
استان فاقد تفاوت معنيدار بودند .همچنين ،بيشتر از 88
درصد درختان در دو منطقه ،شادابي خوب (درجه يک)
داشتند (جدول .)0

جدول  -5مقایسه میانگین درصد فراوانی درختان صنوبر با درجههای کیفی تنه و شادابی متفاوت در گیالن و مازندران
(با روش آماری فاکتوریل)
مشخصه کيفي
کيفيت تنه

شادابي درخت

درجه

گي ن

مازندران

F

معنيداری

يک

66

40/8

33/30

**8/88

دو

40

33/6

8/10

8/334 ns

سه

33

30

38/44

**8/883

يک

84

88

8/23

8/433 ns

دو

32

38

8/30

8/660 ns

سه

-

6

6/30

8/832 ns

**معنيدار در سطح اطمينان  33درصد؛  nsغيرمعنيدار

جدول  -۶مقایسه میانگین درصد فراوانی درختان با درجههای کیفی تنه و شادابی متفاوت در چهار توده صنوبرکاری مورد بررسی
مشخصه کيفي

کيفيت تنه

شادابي درخت

درجه

داوودمزار

هفتدغنان

شيرک

چمستان

F

معنيداری

يک

33c

33b

38b

26a

34/23

**8/88

دو

18a

68b

02a

66b

33/36

**8/88

سه

31b

43a

34b

32b

8/30

**8/88

يک

28/0c

33/3a

86bc

30ab

2/14

**8/88

دو

36/0a

8/1b

32/0b

3b

1/41

**8/88

سه

-

-

3/0

6

3/830

8/336 ns

**معنيدار در سطح اطمينان  33درصد؛  nsغيرمعنيدار

مقايسه ويژگي های فيزيکي– شيميايي خاک عرصههوای
صوونوبرکاری در منوواطق گووي ن و مازنوودران نشووان داد کووه
اسيديته خاک بين مناطق ،تفاوتي معنيدار در سطح اطمينوان
 33درصد داشت .درصد ماده آلي ،کربن آلوي و نيتورونن در

خاک چمستان با تفاوت معنيدار ،کمتر از سه عرصوه ديگور
بود .در کل ،مقدار اين عناصور در خواک توودههوای گوي ن
به طور معنيداری بيشوتر از مازنودران بوود .مقودار فسوفر و
پتاسيم در عرصههای گي ن به طور معنويداری بيشوتر از دو
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بود (جدول .)1
با توجه به اينکه متغير رويش حجمي هر درخت با
ميانگين  31/12درصد ،بيشترين مقدار  CVرا نسبت به
متغيرهای ديگر داشت ،بهعنوان مناسبترين شاخص
محکزننده تغييرات استفاده شد (جدول .)8

عرصه مورد مطالعه در مازنودران بوود .بافوت خواک در دو
عرصه صنوبرکاری گي ن شني -رسوي -لوومي ،در شويرک
شني -لومي و در چمستان لومي بود .درصد شن در دو توده
صنوبرکاری مازندران بهطوور معنويداری کمتور از گوي ن و
برعکس درصد سيلت در مازندران بيشتر از دو عرصه گي ن

جدول  -7مقایسه میانگین مشخصههای فیزیکی -شیمیایی خاک در چهار عرصه صنوبرکاری مورد مطالعه با آزمون کروسکال -والیس
مشخصه

داوودمزار

هفتدغنان

شيرک

چمستان

مربع کای

اسيديته

2/38c

2/3d

1/16a

1/62b

33/84

**

هدايت الکتريکي (دسيزيمنس بر متر)

8/1ab

8/23ab

8/03b

8/12a

33/83

*

ماده آلي (درصد)

0/34a

0/41a

0/83a

3/20b

36/64

**

8/881

کربن آلي (درصد)

6/33a

3/31a

6/33a

6/36b

36/64

**

8/881

رطوبت اشباع (درصد)

20/8

03/2

08/0

28/0

3/31

8/321 ns

نيترونن (درصد)

8/633ab

8/36a

8/64b

8/38c

30/43

**8/883

فسفر ()p.p.m

34/2b

63/6a

4/2c

2/3c

36/31

**8/888

پتاسيم ()p.p.m

338b

441a

648b

331c

62/23

**8/888

رس (درصد)

66/60ab

64/6a

63/8b

38c

63/34

**8/888

ی (درصد)

64/1b

60/8b

41a

43a

63/20

**8/888

03a

08a

33b

33b

62/22

**8/881

شن (درصد)
*

**معنيدار در سطح اطمينان  33درصد؛ معنيدار در سطح اطمينان  30درصد؛

ns

معنيداری
8/88

8/836

غيرمعنيدار

جدول  -۸مقادیر ضریب تغییرات ) (CVدر متغیرهای اصلی اندازهگیریشده بهتفکیک مناطق صنوبرکاری در گیالن و مازندران
تعداد در
هکتار

قطر

ارتفاع

رويه زميني حجم در رويه متوسط رويش حجمي رويش حجمي

طول هرس

در هکتار

هکتار

درخت

در هکتار

درخت

طبيعي

گي ن (داوودمزار)

66/81

66/24

38/24

38/83

43/46

44/8

43/42

01/33

33/33

گي ن (هفتدغنان)

34/1

31/04

36/04

63/24

38/18

36/10

33/3

40/16

63/81

مازندران (شيرک )

68/34

1/08

0/83

68/83

31/23

30/32

31/24

66/32

36/10

مازندران (چمستان)

38/86

3/3

3/86

33/38

62/46

33/12

62/4

60/38

33/06

ميانگين

38/18

34/43

33/0

64/33

33/3

68/33

33/30

31/12

68/33

بهمنظور بررسي تأثير عوامل خاک بر رويش حجمي هر
درخت ،ابتدا عوامل اصلي تأثيرگذار به چهار طبقه تفکيک

شدند .برای اين منظور از مقادير گردشده چارکهای اول،
سوم و ميانه اين عوامل استفاده شد (جدول .)3

مقايسه کمي و کيفي چهار توده ...
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جدول  -9طبقهبندی مقادیر عوامل تأثیرگذار خاک بر اساس سه مقدار میانه و چارکهای اول و سوم
مشخصه

طبقه I

چارک اول

طبقه II

ميانه

طبقه III

چارک سوم

طبقه IV

اسيديته

≥ 2/ 3

2/3

2/3-1/3

1/3

1/3-1/2

1/2

≤1/2

ازت کل

≥8/33

8/33

8/33-8/62

8/62

8/62-8/30

8/30

≤8/30

فسفر قابل جذب

≥0/3

0/3

0/3-8/3

8/3

8/3-30/3

30/3

≤30/3

درصد شن

≥33

33

33-41

41

41-06

06

≤06

درصد سيلت

≥61

61

61-68

68

68-41

41

≤41

(متر مکعب)

b

8.84
8.86

II

I

8.88

رويش حجمي درخت در سال

IV

III

b

8.82

c

8.86
IV

III

8.84
8.86
I

(متر مکعب)

8.88

b
b

8.88

IV

II

III

8.83
8.88
8.81
8.82
8.80
8.84
8.83
8.86
8.83
8.88

(متر مکعب)

IV

I

a

a

رویش حجمی ساالنه درخت

8.38
8.82

III

II

8.88

I

طبقههای درصد سیلت

طبقههای فسفر
a

b

IV

III

II

I

(منر مکعب)

b

رویش حجمی ساالنه درخت

a

8.83
8.88
8.81
8.82
8.80
8.84
8.83
8.86
8.83
8.88

طبقههای درصد شن

شکل  -3تفاوت ایجادشده در رویش حجمی ساالنه هر درخت صنوبر در طبقههای مختلف اسیدیته ،ازت ،فسفر،
درصد سیلت و درصد شن خاک

روبش حجمی ساالنه درخت

a

II

8.84

طبقههای ازت
a

b

8.82

b

طبقههای pH

b

a

(متر مکعب)

a

a

8.88

a

8.88

رويش حجمي سا نه تک درخت

8.38

8.38
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نتايج آزمون توکي نشان داد که افزايش اسيديته خاک به
سمت مقادير اندکي بيشتر از خنثي (طبقه  ،)IIIسبب افزايش
معنيدار رويش حجمي سا نه هر درخت صنوبر دلتوئيدس
شد .افزايش مقدار ازت خاک از طبقه  IIIبا کاهش معنيدار
رويش حجمي سا نه هر درخت صنوبر دلتوئيدس همراه
بود .هنگاميکه مقدار فسفر خاک بيشتر از  8/3پيپيام
(طبقه  )IIIبود ،کاهش رويش حجمي سا نه درخت مشاهده
شد .افزايش درصد سيلت خاک به سمت مقادير بيشتر از 41
درصد (طبقه  )IVسبب افزايش معنيدار رويش حجمي
سا نه هر درخت صنوبر دلتوئيدس شد .افزايش درصد شن
از طبقه  IIIو بيشتر با کاهش معنيدار رويش حجمي سا نه
صنوبر همراه بود (شکل .)3

بحث
تجزيه و تحليل نتايج پژوهش پيشرو نشان داد که از
نظر درصد زندهماني بين تودههای صنوبر دلتوئيدس در دو
استان تفاوت معنيدار وجود نداشت ،اما اخت ف بين
تودههای مورد بررسي در هر استان معنيدار بود.
صنوبرکاری چمستان با  13/0درصد بيشترين و شيرک با
 43/2درصد کمترين مقدار زندهماني را داشتندKhanjani .
 Shirazو همکاران ( )6834با مقايسه کلنهای مختلف
صنوبر در جنگلکاریهای جلگهای غرب گي ن ،درصد
زندهماني کلنها را در سن  60سالگي از  34تا  23/8درصد
بهدست آوردند که با دامنه درصد زندهماني تودههای
صنوبرکاری پژوهش پيشرو مطابقت داشت .مقايسه
منحنيهای تعداد در طبقههای قطری حاکي از پراکنش
منظمتر تعداد در طبقههای قطری در توده چمستان نسبت به
سه عرصه ديگر بود .به بيان ديگر ،تفاوت تعداد در طبقههای
قطری در اين تودهها اخت ف رويش درختان را نيز نشان
داد .مقايسه مشخصههای کمي ديگر بين تودههای گي ن و
مازندران حاکي از وجود تفاوت معنيدار در سطح اطمينان
 33درصد بود .به اين ترتيب ،ميانگين قطر درختان در
شيرک (مازندران)  46/3و در چمستان  33/3سانتيمتر
بهدست آمد که بهطور معنيداری بيشتر از دو عرصه
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داوودمزار و هفتدغنان بود Salehi .و همکاران ( )6836با
بررسي دو قطعه صنوبرکاری  P. d. 69/55در غرب گي ن
(منطقه گيسوم) ،ميانگين قطر برابر سينه و ارتفاع درختان را
در قطعه ضعيف بهترتيب  63/13سانتيمتر و  38/83متر و
در قطعه مرغوب  36/22سانتيمتر و  64/68متر گزارش
کردند که اين اخت ف بين دو قطعه معنيدار بود .ايشان
اخت ف معنيدار مشخصههای کمي و کيفي تودههای مذکور
را به تفاوت ويژگيهای فيزيکي خاک دو توده مانند بافت و
وضعيت زهکشي آن نسبت دادند Lashkarbolouki .و
همکاران ( )6838در بررسي ويژگيهای فنولونيکي و
رويشي هفت کلن صنوبر دلتوئيدس در شرايط اقليمي آستانه
اشرفيه گي ن (بارندگي سا نه  3382ميليمتر) و خاک لومي
(رسوبات آبرفتي ريزبافت) حداکثر ميانگين قطر ،ميانگين
ارتفاع و ميانگين رويش حجمي در هکتار درختان فوق را
 46/1سانتيمتر 68/1 ،متر و  36/81متر مکعب بهدست
آوردند .حال آنکه در پژوهش پيشرو ،رويش حجمي
سا نه در هکتار در غرب گي ن حدود  31متر مکعب و در
شيرک و چمستان مازندران بهترتيب  66/0و  34/4متر
مکعب بود Seddighi .و همکاران ( )6836نيز با بررسي
تودههای دستکاشت صنوبر دلتوئيدس در غرب گي ن
(منطقه شيخنشين) موجودی (حجم) در هکتار اين تودهها را
که  38سال سن داشتند 83/0 ،متر مکعب و رويش حجمي
سا نه در هکتار آنرا پنج متر مکعب تعيين کردند .نتايج
مذکور نشان داد که اين عرصهها ضعيفترين رويشگاه برای
کاشت صنوبر دلتوئيدس بودند .ايشان دريافتند که توليد
صنوبر بهطور قابل م حظهای تحت تأثير ويژگيهای خاک
مانند بافت ،اسيديته و عوامل شيميايي است .اگرچه صنوبرها
در زمره درختان آبدوست هستند ،اما به شرايط ماندابي و
هيدرومورفي خاک حساس هستند که بهشدت بر رويش
آنها تأثير منفي ميگذارد.
فراواني درختان با درجه کيفي يک (خوب) در
صنوبرکاریهای شيرک و چمستان بهترتيب  38و 26
درصد بهدست آمد .همچنين ،در تودههای گي ن ،بيشترين
درصد فراواني متعلق به صنوبرهای با درجه کيفي تنه دو و
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سه بود .در غرب گي ن ،مقايسه درجه کيفي تنه درختان
صنوبر دلتوئيدس نشان داد که فراواني اين درختان در درجه
کيفي خوب از تا  32/4تا  33/3درصد متفاوت بود
( .)Khanjani Shiraz et al., 2014در پژوهش پيشرو ،از
نظر شادابي ،تودههای مورد بررسي در دو منطقه تفاوت
معنيدار نداشتند و بيشتر از  88درصد درختان مورد مطالعه
در هر منطقه را درختان شاداب تشکيل ميدادند Salehi .و
همکاران ( )6836در غرب گي ن ،درصد فراواني درختان
صنوبر دلتوئيدس با شادابي خوب را در رويشگاه غني
 14/3درصد و در رويشگاه فقير (ضعيف)  34/4درصد
گزارش کردند .مقايسه رويش حجمي سا نه هر درخت
صنوبر با استفاده از آزمون دانکن بين تودههای صنوبر در دو
منطقه مورد مطالعه در پژوهش پيشرو حاکي از تفاوت
معنيدار در سطح اطمينان  33درصد بود .با توجه به منابع
اشارهشده در فوق که تفاوت معنيدار مشخصههای کمي و
کيفي تودههای صنوبر دلتوئيدس در استان گي ن بهويژه در
غرب آن را به عوامل رويشگاهي همچون بافت خاک،
اسيديته ،سطح آب زيرزميني و وضعيت زهکشي نسبت
دادند ،ميتوان استنباط کرد که تفاوت رويش صنوبر در
تودههای مورد مطالعه در اين پژوهش در درجه اول به
تفاوت ويژگيهای خاک اين عرصهها مانند ويژگيهای
فيزيکي آن مربوط بود .ع وهبرآن ،صنوبر دلتوئيدس در
مبداء اصلي با بارندگي سا نه از  188تا  3688ميليمتر و
اقليم نيمهگرمسيری مرطوب و فاقد زمستانهای سخت ،رشد
مطلوبي دارد ،در حاليکه در پايگاه ديگر ،اين درخت بهعلت
زمستانهای سخت از رويش ضعيفتری برخوردار بود
(.)Forotannejhad, 1967
نتايج پژوهش پيشرو نشان داد که بافت خاک در دو
عرصه صنوبرکاری گي ن ،شني -رسي -لومي ،در شيرک
شني -لومي و در چمستان لومي بوده و درصد ذرات سيلت
در دو عرصه شيرک و چمستان بيشتر از تودههای
هفتدغنان و داوودمزار بود Salehi .و همکاران ( )6836نيز
بهبود وضعيت نفوذپذيری و تهويه خاک با افزايش درصد
سيلت و بهدنبال آن تسهيل رشد و توسعه ريشهها را بهعنوان

مقايسه کمي و کيفي چهار توده ...

دليل همبستگي مثبت قابل م حظه بين ميانگين قطر درختان
قطعه حاصلخيزتر و درصد سيلت خاک بيان کردند .بررسي
تأثير عوامل خاک بر رويش حجمي درخت (شاخص
مقايسه) نشان داد که افزايش درصد سيلت خاک به سمت
مقادير بيشتر از  41درصد (طبقه  )IVسبب افزايش معنيدار
رويش حجمي سا نه هر درخت صنوبر دلتوئيدس شد .در
اين راستا ،رويش موفق صنوبر دلتوئيدس در ف ت کلرادو
در جنوب غرب ايا ت متحده در خاکهای لومي (دارای
سيلت بيشتر) که به روش مصنوعي آبياری ميشدند ،تأييد
شد ( )3336( Habibi Kaseb .)Cooper et al., 2003نيز
تأکيد کرده است که برای يک صنوبرکاری با بازده زياد بايد
از خاکهای آبرفتي بدون هيدرومورفي استفاده شود.
برخ ف ذرات سيلت ،افزايش درصود ذرات شون بوه
سمت مقادير بيشتر از طبقه  IIIبا کاهش معني دار رويوش
حجمي سا نه صنوبر همراه بود .به نظور Forotannejhad
( )3323نيز صنوبرکاری در اراضي و خاک های ماسوه ای
موفقيت آميز نيست  .خاک های شني ظرفيت نگهداری آب
مناسبي ندارند ،بنوابراين بورای رشود مطلووب صونوبرها
مناسب نيستند .افزايش اسيديته خاک بوه سومت مقوادير
اندکي بيشتر از خنثي (طبقه  ) IIIسبب افوزايش معنوي دار
رويش حجمي سا نه هر درخت صنوبر دلتوئيودس شود.
 Cooperو  )3338( Van Haverbekeبيووان کردنوود کووه
صنوبرهای دلتوئيدس بوا خواک هوای دارای  pHمتوسوط
(خنثي ،کمي قليوايي و يوا کموي اسويدی) سوازگارند .در
پژوهش پيش رو pH ،کمت ر خاک در توده هوای گوي ن بوا
رويووش حجمووي کمتوور همووراه بووود .بوور اسوواس نظوور
 ،)3323( Forotannejhadخوواک هووای توورش اراضووي
جنگلي جلگه ای مناسب صنوبرکاری نيستند.
در مجموع ،از اين پژوهش ميتوان استنباط کرد که در
مناطق اقليمي خيلي مرطوب و مرطوب استانهای گي ن و
مازندران که شرايط برای رويش صنوبر مناسب است ،در
خاکهای دارای بافت سبک و متوسط با مقدار سيلت بيشتر
از  41درصد و اسيديته کمي بيشتر از خنثي ،رويش صنوبر
دلتوئيدس بيشتر است .پيشنهاد ميشود که پژوهشهای
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Abstract
In order to compare the quantitative and qualitative characteristics of eastern cottonwood
(Populus deltoides Bartr. ex Marsh) trees that are the most common ones for wood culture in
north of Iran, four P. deltoides stands with clone of 69/55 were selected in lowlands of Gilan
(Davoodmazar and Haftdaghanan) and Mazandaran (Shirkola and Chamestan) provinces. In
each stand, with method of random – systematic, samples of 400 m² were designed to measure
the trees and soils. Likewise, the mean annual volume increment with highest coefficient of
variation (CV) was considered as Comparison Index for determining the main affecting factors
on growth and yield in four Populus stands. The mean diameter of trees in Shirkola (42.9 cm)
and Chamestan (39.1 cm) was greater than that in Davoodmazar (27.9 cm) and Haftdaghanan
(28.7 cm). The mean volume increment of tree in two province was significantly different,
whereas in areas of Chamestan (34.4 m³/ha) and Shirkola (22.5 m³/ha) was greater than that in
Davoodmazar (17.17 m³/ha) and Haftdaghanan (17.03 m³/ha). The mean annual volume
increment of each tree was bigger in Shirkola (0.089 m³) and Chamestan (0.074 m³) compared
to Haftdaghanan (0.036 m³) and Davoodmazar (0.031 m³). It can be deduced that in areas with
very humid to humid climates of Gilan and Mazandaran which have favorable conditions for
growth of Populus trees, soil texture is light to moderate with a silt content of more than 47%
and pH higher than neutral, Populus deltoides growth is higher. The similar investigations with
other clones of Populus in northern provinces of Iran with different climates are recommended.

Keywords: Annual volume increment, Populus, soil texture, wood farming.

