
   اثر فاصله كاشت بر توليد در هكتار ارقام مختلف صنوبر
P.nigra L. 

احمد همتي
١
و عليرضا مدير رحمتي 

۱  

  چكيده

با تعدادي  بررسياين  ،به منظور تعيين مناسبترين فاصله كاشت با حداكثر توليد در واحد سطح

 هرسيندر در اراضي صنايع كاغذ غرب واقع  1372ارقام پر محصول صنوبر خارجي در اسفند 

  متـر   2×4و  2×3و  2×2و  1×2يش چهار فاصـله كاشـت   آزماكرمانشاه به اجرا درآمد. در اين 

ـ      هس با    Popuplus nigra ،154/62 135/63هـاي   شـماره ه كلـن صـنوبر از كشـور تركيـه ب

P. nigra ،172/62 P. nigra    78/42و يك كلن شـاهد بـوميP. nigra    طـرح  در قالـب

ـ   25در سه تكرار شامل تصادفي  آزمايشي بلوكهاي كامل ه اصله نهال با ريشه و ساقه يكسـاله ب

گيريها عبارتند از ارتفاع بر حسب متـر و قطـر برابـر     اند. اندازه شده هكاشت 5×5صورت رديفي 

نتايج بدست آمده در فواصل مختلف پـس   .حجم در هكتارو محاسبه سينه بر حسب سانتيمتر 

  :ح زير استشره سال ب 8از 

 متر مكعب در سال و در هكتار؛ 54با ميانگين   P. nigra 135/63متر كلن  1×2صله كاشت در فا

  سانتيمتر بيشترين حجم را توليد كرده است. 3/11معادل كمترين قطر برابر سينه  با

 13متر مكعب در سال و با ميانگين قطر برابر سينه  3/34با توليد  P. nigra 135/63كلن 

  متر داشته است. 2×2م را در فاصله كاشت سانتيمتر بيشترين حج

 9/13بـا ميـانگين قطـر برابـر سـينه        P. nigra 154/62متر كلـن   2×3در فاصله كاشت 

  متر مكعب بهترين رقم پرمحصول در اين فاصله بوده است. 29يش حجمي روسانتيمتر و با 

 2/15ه بـا ميـانگين قطـر برابـر سـين      P. nigra 135/63متـر كلـن    2×4در فاصله كاشت 

  نه داشته است.اليامتر مكعب توليد س 25 ،سانتيمتر

  صنوبر، فاصله كاشت، رشد قطري، رشد ارتفاعي، حجم در هكتاركلن  :هاي كليدي واژه
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  مقدمه

باشـد. از   يكي از شاخصهاي توسعه فرهنگي هر كشور ميزان سـرانه مصـرف كاغـذ مـي    

جب توسعه ميزان وابستگي طرفي افزايش مصرف كاغذ بدون افزايش توليد در داخل مو

  شود. كشور به خارج مي

اندازي صـنايع چـوب و كاغـذ     از سه دهه گذشته توسعه و راه اين مشكلبراي رفع 

احــداث و بــه تــوان  مــيجملــه از آن  كــه داخلــي بــا ســرعت بيشــتري شــروع گرديــد

هاي چوب و كاغذ گيالن و مازندران و در سالهاي اخير صـنايع كاغـذ غـرب و     كارخانه

  اشاره كرد.ت صنايع كاغذ مراغه شرك

، سرسبز و پوشيده از جنگـل بـود   يهاي نه چندان دور كشور كشور ايران در گذشته

هاي كاغذسازي متمايل شويم  بيشتر به سوي ايجاد نوعي از كارخانه دبه همين جهت باي

كه مواد اوليه آن از طريق ايجاد جنگلكاريهاي دست كاشـت و يـا اسـتفاده از ضـايعات     

 هاي جديـد  ها تأمين گردد. كمبود منابع چوبي جنگلي براي تغذيه كارخانه ر كارخانهساي

ن ااي از سـوي محققـ   حداث كاغذسازي موجب شد كه مطالعات و تحقيقات گسـترده اال

هـايي   توسعه كشت گونهبا بررسي امكان  وشود آغاز  جنگلها و مراتعتحقيقات مؤسسه 

توليـد و   ،ندو هـوايي كشـور سـازگار هسـت     از درختان سريع الرشد كـه بـا شـرايط آب   

در اين راستا صنوبر از درختان سـريع  را معرفي نمايند. برداري در دوره كوتاه مدت  بهره

الرشدي است كه تقريباً در همه نقاط ايران به صورت طبيعي و يا دست كاشـت وجـود   

الرشـد   هاي سـريع  از ساير گونه بيشتردارد و محصول چوب توليدي آن در واحد سطح 

  جنگل است.

آوري ارقام تبريزي بومي خـود و پـس    مؤسسه تحقيقات صنوبر كشور تركيه با جمع

بعـد   ،توليد در هكتار آنهـا  آزمايش در موردهاي تحقيقاتي و  يون آنها در خزانهساز سلك
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بـه  را از چندين دهه توانست تعدادي از كلنهاي پرمحصول و مقاوم به آفات و امـراض  

  .جهان معرفي كند

تعداد يازده كلن از كشور تركيه و يوگسالوي سـابق   1345تا  1342در ايران از سال 

ــرار گرفــت  هو در ايســتگاشــد وارد  ــه مــورد بررســي ق ــاتي كــرج و ارومي هاي تحقيق

در  P.nigraتعـدادي از كلنهـاي جديــد    60و  50سـپس در دهــه   .)1348 ،(ميردامـادي 

ي پايـه مـادري نگهـداري شـده اسـت.      و در كلكسيونها هايستگاههاي فوق وارد گرديد

. از اواخـر  مبذول نشده بـود هاي گذشته توجه چنداني به ارقام تبريزي  متأسفانه در دوره

 ،با فعال شدن بخش تحقيقات صـنوبر مؤسسـه تحقيقـات جنگلهـا و مراتـع      1367سال 

عنوان جمع آوري ارقام بومي و مقايسه توليـد در هكتـار آنهـا     اچندين طرح تحقيقاتي ب

ارقام تبريزي جمع آوري شده از داخـل كشـور    وبا ارقامي كه از كشور تركيه وارد شده 

در استانهاي آذربايجان غربي، كرمانشـاه، چهارمحـال و بختيـاري، كردسـتان، خراسـان،      

متر شروع گرديده  3×3زنجان، همدان و مجتمع تحقيقاتي البرز (كرج) در فاصله كاشت 

فوق از چنـد اسـتان كـه     طرحهاي از نتايج حاصلكه  در اينجا بي مناسبت نيست .است

  اند ذكر گردد. رقمهاي پر محصول آن معرفي شده

پس از يك دوره دهساله در آزمـايش سـازگاري و    P.nigraكلن از گونه  20 مياناز 

  154/62P. nigraهـاي   به شـماره كلن  ،توليد در هكتار ارقام خارجي و بومي در اروميه

مترمكعـب   7/25با توليد  P. nigra 75/56رويش حجمي ساالنه و متر مكعب  56/27با 

رويش حجمي ساالنه حداكثر توليد در هكتار را داشته است و ارقام فـوق بـه بخشـهاي    

 .)1378 ،تي و خصوصي در آذربايجان غربي معرفي شـدند (سـاالري  لاجرايي اعم از دو

نوبركاريهاي سـنتي در كشـور   قابل ذكر است كه اين مقدار حدود دو برابر توليد ارقام ص

  باشد. مي

در مجتمـع   .P. nigra Lكلن خارجي و بـومي از گونـه    15نتايج آزمايش سازگاري 

از ايتاليـا   P. nigra var. betulifolia (كرج) نشان داد كه كلنهاي خارجي تحقيقاتي البرز
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بيشترين مترمكعب  28از تركيه با  P. nigra 33/56مترمكعب رويش ساالنه و  18/30با 

و   P. nigra 53/42و  P. nigra 3/47توليد در هكتار را داشته اسـت و كلنهـاي بـومي    

78/42 P. nigra    مترمكعـب   23و  6/24، 8/24بـا  در مقايسه با توليد ساالنه به ترتيـب

  ).1382 ،اند (قاسمي مشخص شده

ـ   7طرح سازگاري با تعداد از در استان كرمانشاه نتايج حاصل  ا مبـدأ  كلن خـارجي ب

 8متر طي مدت زمـان   3×3تركيه و ايتاليا و يك كلن شاهد بومي ايران در فاصله كاشت 

  172/62سال در اراضي صـنايع كاغـذ غـرب در هرسـين نشـان داده اسـت كـه كلـن         

P. nigra   135/63مترمكعب بهترين رقم و كلنهاي  3/27با توليد P. nigra   149/62و 

P. nigra   مترمكعب رويش حجمي ساالنه در هكتار بـه   24و  75/25با توليد به ترتيب

  ).1381 ،و مديررحمتي باشند (همتي عنوان ارقام مناسب پرمحصول قابل ارائه مي

اسـتان  منـابع طبيعـي    و كشـاورزي در ايستگاه تحقيقاتي مهرگـان (مركـز تحقيقـات    

د بـومي  كلن از كشـور تركيـه و ايتاليـا و يـك كلـن شـاه       11با  يآزمايش ) دركرمانشاه

از تركيه و يـك    P.nigra 75/56از ايتاليا و  p.nigra var. betulifoliaدو كلن  ،مهرگان

 ،زمـين  يمترمكعب در شرايط بسـيار خـوب حاصـلخيز    31تا  30كلن بومي مهرگان با 

  ).1383 ،(نوري اند بيشترين توليد در هكتار در سال را داشته

  

  مواد و روشها

  مواد    

اضـي شـركت صـنايع كاغـذ غـرب اسـتان كرمانشـاه در حـوزه         محل مورد آزمـايش ار 

مركز اسـتان   يكيلومتر 25 به فاصلهمجاور رودخانه دائمي گاماسياب  ،شهرستان هرسين

دقيقـه   20درجـه و   45دقيقه شمالي و طول  25درجه و  32اين منطقه در عرض  .است

  .استمتر  1350از سطح دريا آن شرقي قرار گرفته و ارتفاع 
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ـ و ميليمتر  450بارندگي ساليانه بيش از  ميانگين صـورت بـرف و بـاران    ه نزوالت ب

سال فاقد بارش و همراه با خشكي شديد هوا اسـت   ازماه  5اين منطقه حدود  .باشد مي

  .داردماه در سال يخبندان  3طور متوسط حدود ه و ب

عرصه مورد نظر مسطح و خاك اراضي از نوع آبرفتي، بافت خـاك شـني و رسـي و    

آبياري صنوبرها از پمپاژ آب رودخانه و يك حلقه  برايبراي صنوبركاري است.  مناسب

 135/62هاي چهار كلـن   قلمه 1372. در فروردين شد چاه نيمه عميق حفر شده استفاده 

P.nigra ،154/62P.nigra  172/62و P.nigra    78/42و يك كلـن شـاهد P.nigra   بـه

 1372ليد نهال كشت گرديـد و در اواخـر اسـفند    توبراي صد اصله در خزانه  تعداد يك

ـ   75توليد شده به تعداد  ينهالها در قالـب طـرح   صـورت گروهـي   ه اصله از هر كلـن ب

  طبق نقشه طرح كاشته شدند.آزمايشي 

  

  روشها

و  2×2و  3×2و  4×2اين آزمايش با چهار كلن صنوبر ذكر شده در چهار فاصله كاشـت  

فاكتوريـل در اسـفند    آزمايشوكهاي كامل تصادفي و طرح آزمايشي بلالب قمتر در  1×2

اصـله نهـال يكسـاله بـه      25. به طوري كـه در هـر تكـرار    شددر سه تكرار پياده  1372

گيريهاي ساالنه از قطر برابر سـينه بـر حسـب     رديف) كاشته شدند. اندازه 5×5صورت (

هكتار و در سانتيمتر و ارتفاع بر حسب متر انجام و سپس حجم بر حسب مترمكعب در 

 MSTATCتجزيه و تحليـل آمـاري توسـط نـرم افـزار      محاسبه شد. سال  8سال بعد از 

  .انجام شد
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  نتايج

دار و نيز بين فاصله كاشـت   % معني5يانگين حجم كلنها در سطح منتايج تجزيه واريانس 
  ).1باشد (جدول شماره  دار مي % معني1كلنها هم در سطح 

  حجم در هكتار و در سال كلنهاتجزيه واريانس  - ١جدول شماره 

محاسبه  f  سطح احتمال
  شده

ميانگين 
  مربعات

مجموع 
  مربعات

 منابع  درجه آزادي
  تغييرات

  تيمار  ٣  ٤٠٥/٢٩  ٨٠٣/٩  ٩٣٩٣/٣  ٠١٧٥/٠

  فاصله كاشت  ٣  ٢١٦/١٣٥  ٠٧٢/٤٥  ١١٤٦/١٨  ٠٠٠٠/٠

  اثر متقابل  ٩  ٢٤٩/١٢  ٣٦١/١  ٥٤١٨/٠  

  تكرار  ٢  ٠٩٤/٠  ٠٤٧/٠  ٠١٨٩/٠  

  خطا  ٣٠  ٦٤٥/٧٤  ٤٨٨/٢    

  كل  ٤٧  ٦٠٩/٢٥١      

شـماره   شكلميانگين حجم در هكتار و در سال در فاصله چهارگانه كلنهاي فوق در 

  اند. نشان داده شده 2و مشخصات كمي كلنهاي مورد بررسي در جدول شماره  1

  

  مقايسه ميانگين حجم در هكتار كلنها در فواصل كاشت مختلف -1شمارهشكل 



  

  بررسي موردبراي كلنهاي  LSDبندي ميانگين ها به روش  و قطر درختان در فواصل كاشت مختلف و گروه ، ارتفاعميزان حجم چوب در هكتار -2ه جدول شمار

  

  فاصله كاشت

  (متر)

  P.n 42.78كلن   P.n 62.172كلن  P.n 62.154كلن   P.n 63.135كلن 

  ارتفاع

  (متر)

  قطر

  (سانتيمتر)

  حجم

در  (متر مكعب

  )سالهكتار در 

  ارتفاع

  (متر)

قطر 

  (سانتيمتر)

  حجم

در  (متر مكعب

  )هكتار در سال

  ارتفاع

  )(متر

قطر 

  (سانتيمتر)

  حجم

در  (متر مكعب

هكتار در 

  )سال

  ارتفاع

  (متر)

  قطر

  (سانتيمتر)

  حجم

در  (متر مكعب

هكتار در 

  )سال

  A3/54  69/16  1/10  A0/43  02/17  9/9  A 0/43 44/12  8/7  BC0/18  3/11  22/17  )2×1(متر 

  B3/34  67/15  1/12  B8/27  72/24  8/11  B 6/25  83/15  1/11  AB  0/24  1/13  5/16  )2×2(متر 

  BC7/28  5/18  9/13  B0/29  56/16  3/13  B 7/23  24/18  5/13  A  5/28  9/13  21/18  )2×3(متر 

  C0/25  56/16  3/14  C8/20  34/17  0/15  B 5/24  2/14  3/12  B9/23  2/15  66/17  )2×4(متر 
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  بحث

اين طرح مقدار توليـد در هكتـار ارقـام و قطـر برابـر      در رين عوامل مورد قضاوت مهمت

 5000متـر يعنـي    1×2ارقامي كـه در فاصـله   از ميان  باشد. سينه و فاصله كاشت آنها مي

 54بـا توليـد    P.nigra 135/63كلـن   ،اند طور متراكم كاشته شدهه اصله نهال در هكتار ب

بيشـترين محصـول را    ،سـانتيمتر  3/11قطر برابر سـينه  و با  در سال مترمكعب در هكتار

تهيه  برايين يقطرهاي پا با چوب صنوبراستفاده از كه رسد  نظر ميه بتوليد كرده است. 

ولـي محصـول ايـن فاصـله      .)2(جـدول شـماره   كيفيت و بازده پائيني دارد  خمير كاغذ

باشـد. در   نئوپان) ميصنايع تخته خرده چوب (ايده آلي براي مصارف كاشت مواد اوليه 

كه صنايع فوق در مجاورت كارخانه احداث شـود ضـمن اسـتفاده از ضـايعات      صورتي

تـوان بـا    مـي كاشت  براي اين فاصلهحتي  ،تخته خرده چوبصنايع چوب صنوبر براي 

  افزايش داد.نيز بازدهي را ميزان سال  4تا  2برداري به  كاهش دوره بهره

  كلـن  اصـله نهـال در هكتـار الزم اسـت.     2500د متر تعـدا  2×2در فاصله كاشت  -

 135/63 P. nigra  قطـر برابـر سـينه     در هكتارمترمكعب رويش حجمي ساالنه  3/34با

با رويـش    P.nigra 154/62كلن  .باشد سانتيمتر جزء ارقام برتر در اين فاصله مي 1/13

تواند  بيشتر مي ،سانتيمتر 12و با قطر برابر در هكتار مترمكعب  28حدود ساالنه حجمي 

  مورد استفاده صنايع نئوپان و تخته فيبر با كيفيت خوب قرار گيرد.

و كلـن    P.nigra  ،154/62 P.nigra 135/63متر سه كلـن   2×3در فاصله كاشت  -

عـالوه بـر مصـرف     .دارنـد  يحدوداً حجم و قطر نزديك به هم  P.nigra 78/42شاهد 

  باشد. در تهيه خمير كاغذ مي فوق قسمتي از تنه درختان قابل استفاده

از نظـر    P.nigra 154/62و   P.nigra 135/62متر كلنهاي  2×4در فاصله كاشت  -

 بنـابراين  .باشـند  توليد در هكتار و همچنين ميانگين قطر برابر سينه نزديك بـه هـم مـي   
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يـه  ته . اين دو كلـن بـراي  حساب آورده ساير كلنها بنسبت به ارقام برتر آنها را توان  مي

  متر دارند. 2×4را در فاصله كاشت  بازدهخمير كاغذ بيشترين 

براي سه رقم خارجي فوق و حتي بـا رقمهـاي   كه شود  ادامه طرحها توصيه مي براي

قـام پرمحصـول معرفـي    متر جزء ار 3×3ديگر كه در آزمايش سازگاري با فاصله كاشت 

طحي حداقل يك هكتار لوت در سايپ يها) آزمايش1381 ،مديررحمتي و اند (همتي شده

بـا   .باشـند يجي كاربرد بيشتري داشته وبراي هر كلن به مرحله اجرا درآيند تا از جنبه تر

  رد.با اطمينان بيشتري باال بگذاري را  ضريب سرمايهتوان  مياين عمل 

  

  

  سپاسگزاري

الزم است از آقايان مهندس بهمنش مديريت محترم صنايع كاغذ غرب و مهنـدس حـاج   
مشا كه كليه امكانات اجراي اين تحقيق را در عرصه صنايع كاغذ غرب  صادقيميرمحمد 

از آقـاي مهنـدس    .اند تشكر و قدرداني شـود  در اختيار بخش تحقيقات صنوبر قرار داده
مهنـدس رزاقـي كارشـناس     از توكلي از مركز تحقيقات منـابع طبيعـي كرمانشـاه و نيـز    

گيريهـاي سـاليانه آن    و در انـدازه  كه در پيـاده كـردن نقشـه كاشـت    كاغذ غرب شركت 
  اند سپاسگزاريم. همكاري مستقيم داشته
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