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  ه چكيد
ي مناطق كوهستاني و اراضي عاري از ضي جنگلي موجود در حاشيه روستاهابيشتر ارامنظور احياء و جلوگيري از تخريب  به

در اين  آنهاي و موفقيت تعيين ميزان سازگار برايپالونيا  و الرشد صنوبر محصول و سريعارقام پر از گونه و كلن 14، پوشش جنگلي
جنگلي  ارتفاعات(گيالن  استان منطقه كوهستاني جنگليه ارتفاعي گستر درسايت پس از انتخاب  .مورد بررسي قرار گرفت منطقه

استقرار و توليد  ،لعات اوليه حاكي از توان سازگاريتجربيات و مطا براساس كه ارقام موردنظرنهال از نسبت به كاشت  ،)رستم آباد
  طرح  در قالبو  متر 5×5 گروهيصورت  هباصله نهال از هر رقم  75. شد، اقدام باشد ميچوب مناسب آنها در اين قبيل مناطق 

  ساله و با  5ه يك دور درنهايت پس از اجراي طرح در. شدندكاشته  در سه تكرار هاي كامل تصادفي بلوك آماري
 Populus هاي كلن شده، كشت يها و ارقام صنوبر و پالونيا ، از ميان كلنهاي ساالنه گيري اندازه وها  دادهي وتحليل آمار توجه به تجزيه

nigra 62.154, Populus euramericana costanzo, Populus euramericana triplo, Populus nigra 62.127   كه از توان استقرار
توسعه و ترويج در  براي شدند كه، انتخاب چوب قابل قبولي داشتندليد و تو خوردار بودهبر عات مختلفارتفاو سازگاري مناسبي در 

هاي  با توجه به حساسيت در زمينلونيا پا .ندشو ميايي و ترويجي و روستاييان مناطق معرفي رجهاي ا اين قبيل اراضي به سازمان
 يستدر اين مرحله قابل توصيه ن كشت در ارتفاعات جنگلي برايبود و خوردار بر رشد مناسبي استقرار و ازتنها در يك تكرار  ،آبگير

  .نياز به بررسي بيشتري داردو 
  

   .مناطق كوهستاني شمال كشورصنوبر، گيالن، پالونيا، زراعت چوب،  :هاي كليدي واژه

  
   مقدمه 

ي هاروستا كوهستاني شمال كشور و درحاشيهدر مناطق 
ها  مستقر در ارتفاعات جنگلي شمال كشور تخريب جنگل

تبديل به اراضي زراعي، قطع همچون هاي مختلفي صورت هب
ازي عرصه براي توليد علوفه و س و تخريب به منظور آماده

هاي روستايي و رفع نيازهاي چوبي از  دام چر علف
مسئله اين . ترين فاصله، با شدت زيادي ادامه دارد نزديك

باعث شده تا امروزه سطوح بسياري در اطراف روستاها 
اراضي  بازده، رها شده، ديم زار، صورت اراضي زراعي كم هب

فرسايش يافته و جنگل تخريب شده ديده شود كه روزگاري 
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شده  اراضي تبديل. است جنگلي سرسبز بوده ،ان دورچند هن
علت عدم توازن زراعت مستمر در عرض چند هزراعي ب

شوند و  داده و رها مي را از دست سال توان رويشي خود
تخريب و تبديل اراضي جنگلي مجاور جهت زراعت ادامه 

  .يابد مي
جنگلي با كاشت درختان هاي  اراضي به عرصهاحياء اين 

كردن نقاط خالي جنگل و  عالوه بر پرتواند  ميالرشد سريع
صورت يك حد فاصل و كمربند سبز بين اراضي  هبنيز 

تثبيت موقعيت  سببجنگلي و اراضي روستا عمل كرده و 
 .گرددها  اراضي جنگلي در بافت و شرايط اكولوژيكي جنگل

در نقاط خالي  همچون صنوبر يالرشد كشت درختان سريع
، شود انجام مي ي ديگر مثل كشور آلمانورهاها در كش جنگل

درنقاط خالي  )Balsam Poplar( هاي بالزاماز صنوبر
عنوان گونه پرستار  هاي طبيعي راش و بلوط به رويشگاه

سايه  .گردد استفاده مي ساله 15-20اي يك دوره كوتاه بر
هاي جوان جنگلي از اين طريق تامين  د نياز نهالرمو
، نياز به برداري درختان صنوبر قطع و بهره پس از. دشو مي

نور بيشتر براي مراحل بعدي رشد درختان جنگلي نيز امكان 
 .)Jestaedt، 1987( گردد پذير مي

شده در  محصول معرفيكاشت درختان صنوبر و ارقام پر
 كه حتيطوريهمناطق شمالي كشور گسترش زيادي دارد ب

نيز هرچند  هستانيترين روستاهاي مناطق كودر دورافتاده
. رد، كاشت اين درختان رواج دامحدود و در سطوح كوچك

 ،زيادرشد علت توليد چوب مرغوب، سرعت هصنوبرها ب
و برگ جهت  ، امكان استفاده از شاخهبرداري دوره كوتاه بهره

تعليف دام و امكان كاشت توأم با محصوالت زراعي از 
سرشت  ارقام، باتوجه به تنوع .مقبوليت خوبي برخوردارند

هاي رويشي مختلف و توان استقرار  توان اكولوژيكي متفاوت،
، بررسي زگاري در شرايط مختلف اين درختان، مطالعهو سا

ام سازگار با شرايط اين مناطق و ارق ها كلنو انتخاب 
اي را در حفظ و صيانت از اراضي  تواند تحول عمده مي

  . باشد  جنگلي باالدست در پي داشته
مريكاي آ انبرگ پهنيكي از كه  P. trichocarpaگونه 

متري از كاليفرنيا تا  2000در ارتفاعات است كه شمالي 

هاي  هاي جنوبي در اجتماعات گونه آالسكا و در كوه
ارتفاع اين درخت در . آ گسترش دارد دوگالس، افرا و پيسه

متر و قطر  60 تا 40ارتفاع  خود به رويشگاه اصلي
هاي  رسد و برخالف اكثر گونه مي متر كيبرابرسينه حدود 

توليد ساليانه اين . ماند صنوبر، تا سنين باال نيز سالم باقي مي
مترمكعب در هكتار بوده و در صنايع  30گونه بيش از 

 ,Modirrahmati(گيرد  سازي مورداستفاده قرار مي كاغذ

1986.( 

باشد و در  بومي كشور هندوستان مي P.ciliataگونه 
هاي بلوط، سدروس و درختان  هيماليا همراه با گونه هاي كوه

م صنوبر هيماليايي نيز معروف نا هكاج گسترش داشته و ب
در آن منطقه از اهميت اقتصادي زيادي برخوردار مي  ،است

از چوب آن در بسياري از صنايع، ). Khosla, 1979(باشد 
سازي و تهيه خمير كاغذ استفاده  ، جعبه از جمله روكش

  .رددگ مي
Froehlich )1973( لرزان گاه صنوبر گسترش 

)(P.tremula L. هاي آلپ و پيرنه اروپا كوه را از ارتفاعات 
قفقاز  آسياي صغير، ،آفريقاي شمالي متري 2000تا ارتفاع 

ختان جنگلي و جزء در است  ولستان و ژاپن تعيين كردهمغ تا
و قطر  متر 35ارتفاع ه درختان اين گونه ب. گردد محسوب مي

كيفيت چوب اين گونه براي صنايع  .رسند متر مي يكحدود 
. باشد يتر م مرغوب) P. alba( مراتب از چوب گونه كبوده هب

برد دليل رنگ سفيد آن كار هدر توليد خمير كاغذ مطلوب، ب
  .فراواني دارد

Ziaee Ziabari )1986( هاي سپيداراز حضور صنوبر 
)P. alba ( كشور متري  3000تا  2000در ارتفاعات

ها و ديگر مناطق سرد و  خانهدر حاشيه رود پاكستان و
گسترشگاه  ،)Maleki )1986 .كند طوب گزارش ميرم

هستاني ايران و در را مناطق كو P.nigraهاي صنوبر
داند كه  متر و در كنار منابع آبي مي 2000ارتفاعات بيش از 

آب متفاوت  نشانگر تحمل و سازگاري اين گونه در شرايط
  .باشد كشور ميي يو هوا

Lashkarboloki  وModirrahmati )2010(  با آزمايش
  P.euramericana،P.deltoidesاز  گونه و كلن صنوبر 6
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،P.trichocarpa ،P.simonii ا و گونه افر)Acer 

velotinum (عنوان گونه شاهد در ارتفاعات پايين بند  هب
سال كلن  14پس از  -از توابع استان گيالن - ه سياهكلمنطق

و گونه  P.e.45.51امريكايي  - اروپادورگه صنوبر 
P.trichocarpa توليد  را از نظر خصوصيات رشدي  و

ويژه در مقايسه با گونه شاهد  هب ،چوب نسبت به ساير ارقام
تر ارزيابي  بسيار مناسب )گونه افرا(، بومي منطقه جنگلي و
  .  نمودند

اند كه  ز اولين مناطقي بودههاي نوار شمالي كشور ا استان
م ارقا ها و گونه .است العات سازگاري در آنها انجام شدهمط

 گيالن،(ها  اي اين استان شده در مناطق مختلف جلگه معرفي
 دارند در سطح وسيع مورد كشت قرار) مازندران و گلستان

)Lotfian, 1986 ; Lashkarboloki & Modirrahmati, 

2010 ; Karimi, 2000 .(  همراه بسياري از اين درختان
دست هاي مناطق كوهستاني باالارقام بومي صنوبر در روستا

  .گيرند ها نيز موردكاشت قرار مي جنگل
-هب. باشد گونه مي 9داراي ) Paulownia(نيا جنس پالو 

 Paulowniaو   Paulownia tomentosaاستثناي دو گونه

fortunei و ژاپن نيز ، الئوس، كره ويتنام كه در كشورهاي
هاي اين جنس بومي كشور چين  بقيه گونه ،گسترش دارند

هاي جهان محسوب  ترين گونه الرشد پالونيا از سريع .است
 40تا   30سينه سالگي به قطر برابر 10در سن  وشود  مي

 5/0تا  3/0حجم تك درخت آن بالغ بر  رسد متر مي سانتي
در سن ر شرايط آب و هوايي مناسب د. شود مترمكعب مي

 در بسياري از و باشد برداري مي بهرهقابل سالگي نيز  5- 6
  ). Zhu-Zha، 1986( يز موردمصرف داردصنايع ن

كوهستاني شمال كشور تاكنون  در مناطق باالبند و
و بررسي منسجم و مستمر در باره توان  گونه مطالعه هيچ

سازگاري و توليد چوب ارقام مختلف صنوبر و پالونيا 
تواند  ينتايج حاصل از اين طرح م. است نگرفتهصورت 

شور شمال كمخروبه ارتفاعات هاي  جنگلاز  مناطق وسيعي
بخشي از ضمن توليد  ورا زير پوشش زراعت چوب برده 

ها نيز  يان از تخريب بيشتر جنگليچوب موردنياز روستا
 هارصنوب گردد استفاده از تاكيد مي دوباره .جلوگيري نمايد

عنوان گونه پرستار و  هتنها بها  مخروبه جنگلاراضي  در
ارزشمند  شدن خاك جهت حفظ عرصه و جلوگيري ازشسته

كار محصوالت زراعي و شخم در  و جنگلي كه با كشت
 يان ويتوسط روستا در جهت شيب و هاي تند شيب
افتد در محدوده زماني موقت و تا  نشينان اتفاق مي جنگل
اكوسيستم اوليه و  به هيافت هاي تخريب هشت رويشگابرگ

  . گردد مي اصلي خود اجرا
ارقام برتر و توسعه و ترويج  پژوهشهدف از اين 

در مناطق سازگار صنوبرهاي خارجي و بومي و پالونيا 
متصل به و كوهستاني توسط افراد بومي در اراضي شخصي 

سازمان  حسب قوانين جارييان بريخانه سراي روستا
همچنين . ها و مراتع بوده تا تبديل به ويال نشوند جنگل

عنوان گونه پرستار در  هبررسي ميزان توليد چوب آنها ب
اراضي مستعد مناطق كوهستاني شمال كشور و نيز جلوگيري 

   .باشدهاي جنگلي باالدست مي عرصهبيشتر از تخريب 
  

   هاروشمواد و 
   اجراي طرح مناطقمشخصات  

آباد  كيلومتري شمال رستم 14در  )گيالناستان ( سر النهس
ارتفاع محل اجراي طرح واقع و  متر 1350با ارتفاع حدود 
 36ي آن ي، عرض جغرافيابوده متر 1250از سطح دريا 

درجه  49 ي آنيو طول جغرافيا شمالي دقيقه 55درجه و 
 ،متر ميلي 1250ميزان بارندگي  .باشد شرقي مي دقيقه 24و

حداكثر درجه حرارت  ،گراد جه سانتيرد 5/15ميانگين دما 
درجه   -10حداقل درجه حرارت، گراد درجه سانتي 29

  .باشد ميمرطوب  و اقليم منطقه گراد سانتي
ج يطرح با استفاده از نتان يهاي مورداستفاده در ا كلن

هاي  كلن وهاي قبلي و اطالعات گونه يحاصل از بررس
ن يو همچن مانكي كشوريلوژدر نقاط اكومختلف صنوبر 
ا يو  اي كشورها اعم از مطالعه كتابخانه ريبررسي منابع سا

 داددر كل تع .دين گردييآنها تع پژوهشيهاي  د از عرصهيبازد
ش يمورد آزما )1جدول (ا يكلن صنوبر و پالون ونه وگ 14

  .قرار گرفت
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  گيالن –سر  ليست ارقام موردبررسي صنوبر و پالونيا در منطقه سالنه - 1جدول
  گونه و كلن  مبداء رديف گونه و كلن  مبداء رديف

 Populus eura.  561.41 ايتاليا P. nigra 56/75 8 تركيه 1
 Populus deltoides 69.55 آمريكا Populus nigra 62.1279 تركيه 2
 Populus x deltoides 63.8 دورگ ايران Populus nigra 62.154 10 تركيه 3
Populus alba 44.9 ايران Populus nigra betulifolia 11 ايتاليا 4

Populus trichocarpa آمريكا Populus nigra 42.78 12 ايران 5

Populus tremula يوگسالوي Populus eura.  costanzo 13 ايتاليا 6

 fortunei Paulownia چين Populus eura.  triplo 14 ايتاليا 7
  

   پژوهشروش 
كشت پالونيا در عرصه موردنظر  براي صنوبركاري و 

هاي قوي و سالم  ابتدا اقدام به احداث خزانه و توليد نهال
در اين راستا قلمه از . جهت انتقال به عرصه اصلي گرديد

صورت  هتهيه و در خزانه بشده به تعداد كافي  ارقام ذكر
ها متري و در فواصل رديف سانتي 20رديفي در فواصل 

همچنين باتوجه به . شدند متر از يكديگر كاشته سانتي 150
هاي تكثير گونه صنوبر لرزان  مشكالت و محدوديت

)P.tremula (نسبت به تكثير اين گونه از طريق قلمه ،
گونه صنوبر لرزان درمورد . كشت بافت اقدام گرديدروش  به

بر كشت بافت، با استفاده از ريشه جوش تعداد   عالوه
معدودي از درختان مسن موجود در نهالستان اداره منابع 

براي . طبيعي كالردشت اقدام به تكثير و توليد نهال گرديد
اي اين گونه در بستر ماسه بذرهايگونه پالونيا ابتدا  ازدياد

ها به ارتفاع رسيدن نهال ازبعد  .كشت گرديد گلدان در 
 انتقال داده عرصه خزانهمتر از گلدان به سانتي 50حدود

در خزانه مورد  متر 2تا  5/1شدند و تا رسيدن به ارتفاع  
هاي صنوبر كه از  رسيدگي قرار گرفتند و سپس همراه با نهال

طريق قلمه تكثير شده بودند به عرصه اصلي منتقل و 
پايه  75تعداد  هاي هر كلن به ز نهالا. موردكاشت قرار گرفتند

و متر  5×5صورت گروهي  به) اصله نهال در هر تكرار 25(

هاي كامل  متر و در قالب طرح آماري بلوك 3×3در فواصل 
پس از اتمام عمليات . شدند رار كاشتهتصادفي با سه تك

. آمد عمل هها آماربرداري ب كاشت از قطر و ارتفاع كليه نهال
 سال ن ماهيفرورد سر در هسالن منطقهها در  كاشت نهال

هاي گلداني صنوبر لرزان  نهال. گرفت انجام 1385
)P.tremula ( هاي  به عرصه همان سالخرداد ماه در  نيز

اصله در هر منطقه در كنار  75به تعداد مورد نظر منتقل و 
 . شدند  ساير ارقام كاشته

پايان  ساله و در هاي رويشي همه گيري ويژگي اندازه
) اصله درخت 9(فصل رويش از درختان مياني هر توده 

گيري شامل قطر برابرسينه  هاي مورد اندازه مشخصه. شد انجام
متر و  كه با استفاده از كوليس و نوار قطرسنج تا دقت ميلي

متر  ارتفاع كه با شاخص مدرج تا دقت سانتي
سينه،  برابرهاي ارتفاع و قطر  گيري با اندازه. بود گرديده انجام

استفاده   = h×f  v ( π d²/4)براي محاسبه حجم از رابطه
 hو dحجم بر حسب متر مكعب،  vكه در آن . گرديد

ضريب شكل درختان  fقطر و ارتفاع برحسب متر، ترتيب  به
  .باشد مي

وضعيت كيفي درختان شامل شكل و فرم تنه، 
ت و همچنين آفات و شدگي، شادابي، انبوهي، پوس دوشاخه
شدت فعاليت انواع آفات و ها شامل حضور و  بيماري
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يخ ها، سرمازدگي،  آفات و بيماري ها، ميزان صدمات بيماري
  .زدگي ثبت گرديد

هاي هرز در  هاي اوليه علف در طول فصل رويش سال
تراشي گرديدند تا از  منطقه اجراي طرح و در چند نوبت پاك

باشد و  اشتهها وجود ند اين نظر مزاحمتي براي رويش نهال
ها  منظور حفظ رطوبت بيشتر در اطراف يقه نهال نيز به

  .طشتك احداث گرديد
افزار  با استفاده از نرم) 1389(هاي سال پاياني طرح  داده

SAS مقايسه . گرفت وتحليل آماري قرار مورد تجزيه
هاي رويشي ارقام صنوبر و پالونيا بااستفاده  هاي داده ميانگين

احتمال % 5اي دانكن در سطح  دامنهاز آزمون چند 
  .گرديد انجام

 

  نتايج 
   ايپالون شي ارقام صنوبر ويت رويوضع

 ارتفاع، مانندهاي رويشي  برداري از مشخصهآمار آخرين
سن  در 1389ها در اسفند ماه  لماني نها و زندهبرابرسينه قطر 

 وانجام  رقام صنوبر و پالونياا )سال پاياني طرح(سالگي  5
  .گردد ارايه مي 2در جدول  دست آمده بهنتايج 

  
  1389ماني ارقام موردبررسي در سال  ميانگين ارتفاع، قطر و زنده - 2ول جد

  رديف  ها اسامي كلن  )متر(ارتفاع   )متر سانتي(قطر   ماني درصد زنده
80  0/6  48/6 P.e. triplo 1 
85  9/3  54/5 P.e. costanzo 2 
60  9/3  17/5 P.n. 62/154 3 
39  6/3  97/4 p. d. 69/55 4 
78  7/3  88/4 P.n. 56/75 5 
35  8/3  84/4 P.d. 63/8 6 
69  6/3  83/4 P.n. 62/127 7 
75  9/2  77/4 P.a. 44/9 8 
80  8/3  56/4 P.n. betulifolia 9 
23  1/7  26/4 Paulownia 10 
70  2/3  90/3 P.trichocarpa 11 
25  3/2  60/3 P.tremula 12 
  ميانگين 80/4  0/4  60

  
كلن  گردد  طور كه در جدول فوق مشاهده ميهمان
 6قطر  متر ارتفاع و 48/6 ميانگين با پلويصنوبر تر

 .P.e هايكلن  .دهد متر بيشترين مقدار را نشان مي سانتي

costanzo  62/154 كلن و متر   5/5ارتفاع با P.n.  نيز با
سوم جدول ديده  ترتيب در رديف دوم و بهمتر  17/5ارتفاع 

و صنوبر  )P.trichocarpa( ارپاتريكوكدو كلن . دنشو مي
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متر  60/3متر و  90/3به ترتيب با ) P.tremula(لرزان 
 ها با ه كلنيبق. ندگير جدول قرار ميدر دو رديف آخر ارتفاع 

ذكر اين موضوع  .ن دارندينابيحالت بارتفاع  متر 4 شتر ازيب
اع به ارتف طي دو سال رشدلرزان  ضروري است كه صنوبر

كه حكايت از سرعت رشد اين گونه  رسيده استمتر  60/3
و  در زمان كاشت نهالضعيف بودن علت  هب صنوبراين  .دارد

مورد  سال ديرتر در عرصهسه  ،متر يكارتفاع كمتر از 
هاي  انتظار رشد بيشتر در سال و آماربرداري قرار گرفت

بايست مورد بررسي  آينده براي اين گونه وجود دارد و مي
 متر يسانت 1/7 ا باينظر رشد قطري گونه پالون از .رديگ قرار
ن و يمتر كمتر يسانت 3/2ن و صنوبر لرزان با تنها يشتريبقطر 
ز از رشد ين P.trichcarpa و P.a.44/9 هاي ن كلنيهمچن

صنوبر  ن جدولياكلن برتر . بودند كم برخوردارلي يقطري خ
 بااليدر  با وجود قرار داشتن متر قطر يسانت 6با  پلويتر

ولي از  )دهيم گرديارتفاع تنظ بندي براساس درجه(جدول 
. رديگ يا قرار مگونه پالونياز يف دوم بعددر ردقطر نظر مقدار 

ني ما درصد زنده 23با تنها ا يگونه پالون قابل ذكر است
ز كلن هاي ين ستون نيدر ا. دهد ين مقدار را نشان مكمتري
ن شترييب )P.euramericana( ييكايامر -اروپا صنوبر

در مرحله  P.nigraهاي صنوبرپس از آن  ماني و صد زندهدر
در مرحله  ) (P.deltoidesدسييصنوبر دلتو هاي دوم و كلن

 .گردند يمانده مشخص م يهاي باق سوم با تعداد كمتر نهال
وكلن نيگرا   41/561قابل ذكر است كه كلن اورامريكانا 

ها توسط افراد محلي و يا  نهال بيشتربر اثر شكستن  78/42
مانده جهت آماربرداري سال  نهال باقي تعداد ،گردشگران

 حذفها  ها وآمار بردارياز ادامه بررسي پاياني كافي نبوده و
  .ديگرد

  

  
  طي سالهاي آزمايش و پالونيا صنوبر  ارتفاع ارقام ميانگين رشد  -1 شكل
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كلن تريپلو  گردد مالحظه مي 1 كه در شكل طور همان   
نيز  1389پايان سال  و در 1385از ابتداي رشد در سال 

كمترين ارتفاع متعلق  .دهد بيشترين رشد ارتفاعي را نشان مي

ايش هاي آزم است كه در سال P.trichocarpaبه گونه 
ارقام ديگر وضعيت و  است همواره رشد كمتري داشته

  .دهند بينابيني را نشان مي
  

    
  هاي آزمايش طي سال صنوبر و پالونياميانگين رشد قطري  ارقام  - 2شكل

  
هاي  استثناي گونه پالونيا رديفهب قطريدر متغير رشد 

هاي  سال خصوص در هارقام صنوبر تبعيت از رشد ارتفاعي، ب
گونه پالونيا از سال دوم رشد، برتري كامل . نمايند ، مياوليه

. دهد نسبت به ارقام صنوبر نشان مي متغيرخود را در اين 
قابل ذكر است رشد قطري تاثير بيشتري در افزايش حجم و 

همين دليل گونه پالونيا  هب. نتيجه توليد بيشتر چوب دارد در
رهاي ديگر نيز نقش يوجود متغ بااين. باشد گونه شاخص مي

ماني مناسب  مهمي را در اين زمينه دارند، مثل استقرار و زنده

ها كه متاسفانه در شرايط موردبررسي براي اين گونه  نهال
   .رسد نظر نمي هچندان مناسب ب

با هاي صنوبر  يش حجمي يا توليد كلنروخصوصيات 
اساس فرمول بر و ختانمحاسبه رشد ارتفاعي و قطري در

رويش  .شود مي  مشاهده 3در جدول  حجم درختان سرپا
هاي اوليه رشد درختان  پس از سال طور معمول بهقطري نيز 

   .گردد و بيشتر از رشد ارتفاعي حاصل مي
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  )1389سال (سالگي  5هاي صنوبر در سن  رشد حجمي كلن -  3جدول
 حجم در هكتار در سال

  رديف  اسامي كلن ها  )مترمكعب(حجم در هكتار      )مترمكعب(

3/4  4/21  P.e.triplo 1 
5/1  7/7 P.e. costanzo 2 
3/1  5/6 P.n.62/154 3 
3/1  5/6 P.n. betulifolia 4 
2/1  2/6 P. n.56/75 5 
2/1  0/6 P.d. 63/8 6 
2/1  0/6 P.d. 69/55 7 
14/1  7/5  P.n.62/127 8 
89/0  4/4  P.trichocarpa 9 
73/0  7/3  P.a.44/9 10 
63/0  63/0  P.tremula 11 
  ميانگين 9/6  4/1

  
گردد، بيشترين  يمالحظه م 3كه در جدول رطونهما
با و هكتار در  مترمكعب 4/21با  P.e. triploرا كلن  حجم

 .دهدمي نشاندر هكتار و در سال  مترمكعب 3/4رويش 
منطقه  رقم مناسب براي توان مي باتوجه به روند رشد قطري
با حدود  P.e.costanzoصنوبر .موردبررسي ارزيابي گردد

دوم  در مقايسه با صنوبر تريپلو در رديف يك سوم توليد
 را گونه صنوبر لرزان كمترين مقدار حجم. گيرد جاي مي

)P.tremula ( بقيه .  دهد مكعب نشان ميرمت 63/0با فقط

. ها از نظر توليد و رشد حجمي وضعيت بينابيني را دارند كلن
 است و تنها در يك تكرار وجود داشتههاي گونه پالونيا  نهال

 بنابراينگرفتگي از بين رفتند،  دليل آب هدر دو تكرار ديگر ب
  .است محاسبه نشده نيز رشد حجمي آن

شامل قطر برابرسينه، ارتفاع، ي شيهاي رو يژگيو 
درخت، حجم در هكتار و حجم در  ماني، حجم تك زنده

وتحليل آماري  مورد تجزيه هاي صنوبر كلنهكتار و در سال 
  .است ه شدهاراي 4رفتند كه نتايج آن در جدول قرار گ

  
  يهاي رويشي كلنهاي صنوبر مورد بررسينتايج تجزيه واريانس ويژگ  -  4جدول 

منابع 
  يراتيتغ

درجه 
  آزادي
df 

  ميانگين مربعات
زنده ماني

  )درصد(
 قطر

  )متر سانتي(
 ارتفاع

  )متر(
   حجم

  )مترمكعب(
حجم در 
  هكتار

 )رمكعبمت( 

  حجم در هكتار
  در سال 

  )مترمكعب( 
  24/3**  81**  0/ 00007**  53/3**4/3**9/1741**  10 كلن
  ns 4/83**54/3**3/5  *00006/0   *1/76   *04/3  2 بلوك
  58/0  6/14  0/ 00001 37/0 35/0 237  20 خطا

  .باشد داري مي عدم معني  nsو % 1و   %5 دار در سطح ه ترتيب معنيب **و*
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هاي  كلن هاي رويشينتايج تجزيه واريانس ويژگي
، ارتفاع، قطر، حجم، حجم ماني زنده متغيرهاي برايصنوبر 

بين ارقام نشان داد كه در هكتار و حجم در هكتار و در سال 
 داري وجود دارد اختالف معني% 1موردبررسي در سطح 

هاي  هاي رويشي كلنمقايسه ميانگين ويژگي .)4جدول (
دانكن نشان داد اي  دامنه شده با استفاده از آزمون چند كاشته
 P.e.triplo ،P.e. costanzo ،P.n. betulifoliaهاي  كه كلن

،P. trichocarpa ،P.a.44/9 وP.n. 56/75  99ترتيب با  به ،

ماني بيشترين مقدار را  درصد زنده 73و 75،  77،  83،  89
  .اند داشته

متر و ارتفاع  سانتي 6با قطر  P.e.triploكلن  همچنين
غير  شده به ساير ارقام كاشته. اول قرار داردمتر در گروه  4/6

كه در گروه سوم قرار ) P. tremula(از گونه صنوبر لرزان 
 4متر و دامنه ارتفاع  سانتي 9/3تا 3گرفته بقيه با دامنه قطر 

  ).5جدول (متر در گروه دوم قرار گرفتند  5/5تا 

 
  %)5دانكن در سطح ( بررسي لنهاي صنوبر موردويژگيهاي رويشي كمقايسه ميانگين   - 5جدول

حجم در 
هكتار در 

  سال

حجم در 
  هكتار

  حجم
  )مترمكعب(

  ارتفاع
  )متر(

  قطر
  )متر سانتي(

درصد 
  ماني زنده

 رديف  كلن

a 3/4  a   4/21  a    019/0 a     4/6 a6 a7/98 P.e. triplo 1 
b 5/1  b      7/7  b   007/0 ab    5/5 b 9/3 ab  3/89 P.e. costanzo 2  
b 14/1   b 7/5  b   005/0 bc    8/4 b6/3 bcd 68 P.n. 62/127 3 
b 47/1   b 3/7   b   007 /0 b     2/5 b 9/3   cde  57 P.m. 62/154  4  

b 2/1  b 0/6  b   005/0 bc0/5  b 6/3 def3/41 P.d. 69/55 5 
b 2/1  b 2/6  b   006/0 bc   9/4 7/3  b abc3/73 P.n. 56/75 6 
b 2/1  b 0/6  b   005/0 bc   8/4 b8/3 ef  7/34 P.d. 63/8 7 
b 73/0  b 7/3  b   003/0 bc   8/4 b9/2 abc7/74 P.a. 44/9 8 

b 3/1  b 5/6  b  006/0   bc  6/4 b 8/3 abc 7/82  P.n. 
betulifolia 

9  

b 89/0  b 4/4  b   006/0   c    9/3  b 2/3 abc 3/77 P.trichocarpa 10  
b 13/0  b 63/0  b  0006/0   d    0/2  c 4/1 f 3/21 P.tremula 11  

  .داري ندارند اختالف معني% 5 گر در سطحاعداد داراي حروف مشابه با يكديستون  در هر

  
  بحث 
لي در ارتفاعات يافته جنگ ري قطعات تخريبكارب يريتغ

آن به كشت محصوالت  اختصاص مختلف شمال كشور و

دار و شخم قطعات  يبدر اراضي ش بعضي مواردكشاورزي و 
شدن خاك ارزشمند جنگلي  به شستهكه منجر آن و تداوم 

 ،باعث از بين رفتن سطوح وسيعي از اين اراضيو  شده



  745  4شماره  22فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

سب درختان با كشت ارقام منا بنابراين .است گرديده
بند شمال براي ارتفاعات باال صنوبري همچون الرشد سريع
توان ارقام مناسب و  ميآزمايشات سازگاري  و انجام كشور

و  عرصه در مدت كوتاه يپرمحصول را با هدف احيا
جنگلي  هاي خاك عنوان گونه پرستار براي حفظ هنين بهمچ

  .دادقرار  ه مورداستفادهياكوسيستم اول بهرويشگاه  و برگشت
 P.trichocarpa و P.tremula مثل ارقامي از صنوبر 

راضي از رشد قابل اين ا درباال بوده و مختص ارتفاعات 
همچنين تعدادي از صنوبرهاي . باشند ردار ميقبولي نيز برخو

P.nigra ه يمناطق اراگونه اين  درمناسبي را  نيز رويش
  ).Froelich, 1973( نمايند مي

 در كوتاه نسبت به رشد دورهطول با  يادشدهي ها گونه
با توجه به  و خود را بوده سازگارمناطق كوهستاني 

ن يا فصل رويشبا شروع و خاتمه كي يات فنولوژيخصوص
رس و   هاي زودنكه از سرمايضمن ا ،ق دادهيتطب مناطق

ن يتحمل ا). Ghasemi, 2003( مانند يمرس مصون ريد
هاي  ر گونهيخبندان از سايكلي به سرما و  طور هدرختان ب

 وجود قابل ذكر است كه رشد نيابا. باشد يشتر ميب صنوبر
رشد  از نتايج كه يطورها، همان ن گونهيع ايواقعي و سر

وجود رشد با پيداست، ارقام قطري و ارتفاعي تعدادي از
  . رسد يبه اوج خود م پس از چند سال شروع و ولي ه كمياول

وضعيت  به ها در آينده با توجه بيني روند رشد گونه پيش
كه برروي  است پژوهشياساس ر، بهاي اوليه آنها رشد سال

كلن بومي و خارجي صنوبر در شمال كشور  گونه و 22
ها در نتايج حاصل از بررسي اساس براين. است انجام گرديده

داري طور معنيبهكه نشان داد  ساله دهساله و  پنجدوره دو 
تري خود را در براند توانسته، ارقام موفق در پنج سال اول

 بنابراين. )Karimi, 2000( نمايندوم نيز حفظ پنج سال د
تواند  مدت بررسي، مي وجود دوره كوتاه با ،نتايج اين طرح

ند ها براي چ و سرشت تعدادي از گونه يادشدهبا مستندات 
  .شود سال آينده نيز تعميم داده

اين موضوع در كشور آلمان نيز پس از جنگ جهاني دوم 
ها و نياز به چوب در حداقل زمان  تخريب زيادي از جنگلو 

اساس يك كسب نتايج سريع باعث گرديد تا بر ممكن و

ين و در يارقام مناسب صنوبر تعساله  پنجمدت  تاهكوآزمايش 
موفقيت % 50انتظار حتي . قرار گيرد يع موردكاشتسطح وس

ت توانس مي نيز مثبت ارزيابي  و ارقام موردآزمايش در اجرا
وجود موفقيت  اينبا .د زيادي نياز كشور را رفع نمايدحدو تا

انتظار بوده و جوابگوي بسياري از نيازهاي  حدبيشتر از 
نظر تامين چوب از طريق كشت صنوبر  وقت كشور آلمان از

  .)Hemser, 1953( است  را نموده
ار نبوده و باتوجه به عات باال سازگگونه پالونيا در ارتفا

رشد ه سرماي مناطق كوهستاني و دوره  ب حساسيت آن
اساس گزارش رچه ب اگر .باشد كوتاه قابل توصيه نمي

ود ددر كشور چين در ارتفاع ح  Paulownia fortuneiگونه
 ,Zhu-Zha( داردمتر از سطح دريا نيز گسترش  1900

تر بودن  دليل پايين سر به ها در منطقه سالنپالوني، )1986
آسيب از سرماي فصل زمستان كمتر  )متر 1250(ارتفاع 

و عدم زهكش  بودن قسمتي از عرصه  ديده ولي آبگير
هاي  نهال بيشتركه باعث شده دو تكرار آزمايش در  مناسب

علت اشباع خاك از آب در مواقع بارندگي  اين دو تكرار به
  .بين بروند دچار خفگي شده و از

ل يدل هبماني  صد زندهن بودن درييپا P.tremulaدر گونه 
توجه به رشد با يف بوده وليهاي ضع استفاده از نهال

ن مشكل در ين گونه و امكان رفع ايشادابي ا وقبول  قابل
ن ين گونه و همچنيشتري برروي ايست بررسي بيبا يم ،ندهيآ
ن منطقه يدر ا) P.trichocarpa( كارپاكوينه صنوبر تروگ

  .رديصورت گ
صنوبر كه در هاي بومي و خارجي  تعدادي از گونه

 مانند اند  موفق بودهخارج از شمال كشور اي  اراضي جلگه
P.n.betulifolia،P.n.42/78  و P.e.561/41 )Ghasemi, 

دليل شرايط خاص هبشمال اراضي كوهستاني  در ،)2003
رس و شيب  ، سرماي زودشدبودن دوره ر  كوتاه همچون
در ، سازگاري و رشد مناسبي نداشته و جهت كاشت عرصه
برعكس تعدادي از كلنهاي . شوند يه نميتوص وسيع سطح

P.euramericana  ،مثلP.e. triplo در  هاكه در آزمايش
منطقه  در ارتفاع ند،ا اي موفق نبوده قسمتي از اراضي جلگه

از رشد مناسبي برخوردار بوده و با بيشترين موردآزمايش 
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صنوبر ( اين دورگ .در گروه اول قرارگرفتندرشد حجمي 
مراه تعداد ديگري از ارقام صنوبر از كشور ايتاليا هبه )تريپلو

گرديد و نام تريپلو بدليل كشور وارد  1363در سال 
هاي  گونه. باشد مي )كروموزوم n 3داراي (بودن آن  دييتريپلو

يد ياصطالح ديپلو هكروموزم دارند و ب n2صنوبر اغلب 
 n6و  n4وجود ارقامي نيز از صنوبرها با  بااين. هستند

است  نيز گزارش شده) و هگزا پلوييد -تترا(كروموزم 
)Weisgerber, 2000 ; Rohmeder & Schoenbach, 

كه بعضي از است ت يز اهمين مطلب حااي يادآوري . )1959
ع يلي سريت با رشد خيارقام صنوبر از ابتداي كاشت و فعال

. شود يهاي بعد رشد آنها كند م سال، ولي در ندينما يشروع م
رشد چند سال اول،  صنوبر در ز ازيني يها در مقابل گونه

به بعد   ا پنجميهاي چهارم  ار كندي دارند ولي از ساليبس
 .P.nعنوان مثال كلن  هب. كنند يدا ميعي پيرشد سر

betulifolia در منطقه كرجش سازگاري يكه در آزما 
كه در چند سال اول، رشد كمي داشت ولي بعد از  باوجود اين
ر گر صنوبرقم دي 15ان يدر م را دين توليشتريبچند سال 

گر يعنوان رقم موفق همراه با چند كلن دهب ن رقمياداشته و 
 ,.Ghasemi et al( دياجرا معرفي گردبخش جهت كاشت به 

2009(.  
ند صنوبر ماننيز ) P.trichocarpa( كارپاكويصنوبر تر

درصد  ليو بودهاز رشد ضعيف و متوسط برخوردار  لرزان
اين گونه كه  نياه باتوجه ب . است بااليي داشته ماني زنده

در عات درختان جنگلي و در اجتمامختص ارتفاعات باال 
هاي  در سال رود ، انتظار ميباشد رويشگاه اصلي خود مي

   .خوردار باشدبر مناطق نوع در اين شترييب از رويشآتي 
شمال هاي  جنگلدست  در اراضي باال توسعه صنوبركاري

عنوان  به چنينهم و يافته مناطق تخريب ياحياكشور جهت 
نمودن   آماده وهاي جنگلي  نه پرستار جهت حفظ خاكگو
هاي  همراه ساير گونه بهستم اصلي يط برگشت اكوسيشرا

تواند تا  يمافرا، زبان گنجشك و غيره  مانندجنگلي بومي 
سهم  ها ب جنگليتخرگيري از جلو رادي ديزحدود 

   .باشد ي داشتهيسزا هب
ساله و  پنجيك دوره  درنهايت پس از اجراي طرح در 

هاي ساالنه، از  گيري وتحليل آماري و اندازه باتوجه به تجزيه
 :هاي ها و گونه كلن شده، كشت يميان ارقام صنوبر و پالونيا

Populus nigra 62.127, Populus euramericana 

costanzo, Populus nigra 62.154, Populus 

euramericana triplo سازگاري ، كه از توان استقرار
سر هسالن در ارتفاعاتو توليد قابل قبولي  مناسب

، انتخاب و جهت توسعه و ترويج در اين قبيل خوردارندرب
هاي اجرايي و ترويجي و روستاييان  اراضي به سازمان

پا ردو گونه صنوبر لرزان و تريكوكا. گردند ي ميمناطق معرف
 ميانگيناز گير در دو سال پاياني طرح  با وجود رشد چشم

 گونه پالونياهمچنين  .رويش كمي در طول دوره برخوردارند
 ،عرصه بودن دليل آبگير هب طور عمده به ،در دو تكرار

ديگر با تكرار يك لي در و ردندا ماني و رشد مناسبي زنده
 .استبرخوردار  مطلوبياز رشد  مناسب كشهشرايط ز
كاشت پالونيا در اين مرحله قابل توصيه نبوده و  بنابراين
گونه در  گردد در آينده بررسي بيشتري روي اين مي پيشنهاد

   .گردد انجامشرايط مناسب و مساعد 
  

  سپاسگزاري
سازمان جنگلها، مراتع و دنبال قرارداد بين به پژوهشاين 

سسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور ؤو م آبخيزداري كشور
 1382در چند منطقه كوهستاني شمال كشور در سال 

هاي  براساس يكي از بندهاي مصوبه طرح صيانت از جنگل
وسيله از بدين. شمال توسط هيات دولت انجام گرديد

- حمايت و عرصهجهت واگذاري سازمان جنگلها و مراتع 

ان از جناب آقاي. گرددقدرداني مي و جانبه تشكر هاي همه
اوسط منتظري، دكتر عليو نصرآبادي مهندس كاظم نصرتي

مرطوب  نيمه هاي مناطق مرطوب وجنگل ين محترممعاون
از . شودسازمان جهت حمايت و همكاري سپاسگزاري مي

- ييستار بابا و دكترمحمدعلي هدايتي دكتر  انجناب آقاي
 هاي جنگلي دفتر جنگلكاري و پارك هايكفاكي مدير كل

- از جناب آقاي دكتر بهرام دلفانهمچنين . گردد تشكر مي

اباذري، ناظر محترم پروژه، جهت نظارت، همكاري و بازديد 
  .گردديم پروژه سپاسگزاري پژوهشيهاي  مستمر از عرصه
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Abstract 
In order to rehabilitate the degraded mountainous forests (in particular those located in 
the vicinity of villages), the appropriate fast-growing tree species can be used. We 
selected an experimental site in mountainous part of eastern Guilan (Rostam-Abad 
County) in northern Iran. A number of 75 seedlings from 12 different clones of Poplar 
and Paulownia species were planted in 5×5 groups in a Randomized Complete Block 
Design (RCBD) featuring 3 replications. After a 5-years period, the results showed that 
Populus euramericana triplo, P. euramericana costanzo, P. nigra 62/127 and P. nigra 
62/154 were amongst the most promising species in terms of establishment, growth and 
survival. Therefore, these can be suggested for rehabilitation and wood production 
across this and similar sites. The study also showed the lack of success for Paulownia 
clones, especially in the areas featuring higher altitudes. However, this implies further 
research to enable a more comprehensive conclusion.  
 
Keywords: Paulownia, wood framing, Poplar, Guilan, mountainous region of northern 
Iran.  

  

  


