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  چكيده
 برخي از مالحظات و. از دهه چهل در گيالن شروع شد در ارقام خارجي صنوبر توليد چوب بررسي سازگاري و قابليت

اي  اين طرح در مناطق جلگه. اكولوژيكي در صنوبرها ممكن است آنها را با موفقيت يا عدم موفقيت مواجه سازد خواهشهاي
 .Pو  P. deltoides 79.51 ،P. deltoides 69.55 )تيمار(و با سه كلن ) تكرار(منطقه  چهارصنوبركاريهاي سنواتي غرب گيالن، در 

euramericana 214 ، 40متر مربع به ابعاد  2000 واحد آزمايشيمساحت هر x 50  4متر با فاصله كاشت x 3  متر در قالب آماري
دهد نشان مي نتايج. و حجم به اجرا درآمد كل قطر برابر سينه، ارتفاع گيري بلوكهاي كامل تصادفي به منظور اندازهآزمايش طرح 

بيشترين  .وجود دارد دار اختالف معنيات رويشي از نظر خصوصي) تكرارها(كه ميان كلنهاي مختلف صنوبر و محل اجراي طرح 
در منطقه شاندرمن با بافت لوم رسي شني به  و P. euramericana 214كلن به  بافت لوم شني رويش حجمي در منطقه طوالرود

ترتيب  به 69.55كلن به با بافت لومي در منطقه هفت دغنان  و P.d 79.51كلن  با بافت شني به در منطقه گيسوم و P. 79.51 كلن
رويش حجمي، قطر، ارتفاع  ي مناطق از نظربند در گروه. تعلق داشت در هكتار در سال مترمكعب 0 5/23 و 2/24، 4/25، 9/26با 

 P. 79.51ها، كلن  بندي كلن و در گروه. هفت دغنان و طوالرود در گروه نخست قرار گرفتندترتيب  به ،و سطح مقطع برابر سينه
در منطقه گيسوم تعلق  55/69به كلن  درصد كيفي بندي كيفي درختان، بيشترين و از نظر درجه؛ گرفت در گروه نخست قرار

  .داشت
  

  صنوبر دلتوئيدس، صنوبر اورآمريكن، خاكماني، قطر، كيفيت،  حجم، زنده، ارتفاع كل:كليديهاي  واژه
  

  مقدمه
براي رهايي از فشار مضاعف بر جنگلها و ممانعت از 

گفت ارز از كشور و نيز افزايش سطح خروج منابع هن
توان به توسعه كشت صنوبر در منطقه  اشتغال داخلي مي

عنوان قطب توليد  هشمال كشور در مديريت كالن كشور ب
جنگلهاي تجاري شمال كشور . چوب كشور اميدوار بود

كننده چوب در حال حاضر  عنوان تنها منبع طبيعي توليد هب

ب چوب را تأمين مكع هزار متر 750تنها حدود 
از سوي ديگر صنوبركاريهاي كشور با وضع . نمايند مي

ميليون مترمكعب چوب  5/2موجود قادر به تأمين 
ميليون مترمكعب باقيمانده  7حدود كه  درحالي. هستند

نياز چوبي كشور بايد از طريق واردات چوب و 
ها تأمين  برداشت غيرمجاز از جنگل و هاي چوبي فرآورده
يكي از مهمترين عوامل رشد و  ).Assareh, 2008( گردد
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 Schreiner توسعه صنوبر، نوع خاك است و به نظر
بهترين رشد صنوبر در خاك عميق و با بافت  )1959(

در خاك  Woods & Hanover (1972(متوسط، و به نظر 
روي خاكهاي سبك شني و  .افتد سبك شني اتفاق مي

. ه استگزارش شد Woods & Hanover (1972(توسط 
)Dickmann & Stuart (1983  رشد مناسب صنوبرها را

تا  5/5اي در شرايط اسيديته  در مناطق مرتفع يا جلگه
) رطوبت(زهكشي مناسب و ظرفيت نگهداري ، 5/7

در بررسي ) Fung et al., 1999. (كنند خوب عنوان مي
مدت صنوبر در يك  مقدار رويش در جنگلكاريهاي كوتاه

مديريت شده در هانيوان در باوينگ  عرصه اگروفارستري
و  625، 833، 1111(كاري  تراكم جنگل 4چين كه با 

مورد بررسي قرار دادند و نتيجه ) اصله در هكتار 500
ماني در رويشگاه آزمايشي تحت  گرفتند كه ميزان زنده

نياز . بود) درصد 97(سيستم مديريتي اعمال شده عالي 
نابع چوبي در دنيا فزاينده به چوب و كاهش موجودي م

كاري با  سبب ايجاد تشديد تمايل جديد به انجام جنگل
 در). Swamy et al. , 2006(الرشد شده است  گونه سريع

بررسي اثر نوع خاك و برخي خواص كمي و كيفي 
صنوبر اورامريكن در غرب مازندران ميانگين ارتفاع اين 

متر در نوسان بوده است  8/27تا  3/18كلن بين 
)Kiadaliry et al., 2004.(  اثر نوع خاك بر برخي

 16تا  14خواص كمي و كيفي صنوبر اورامريكن در سن 
دهد كه بزرگترين اندازه قطر برابر سينه  سالگي نشان مي

متر روي خاك  سانتي 8/25و  8/26ترتيب  درختان به
اي جنگلي بوده است و  اي و قهوه پدزوليك قهوه

نوبرهاي با خاك پدزوليك بلندترين ارتفاع متعلق به ص
 7/27، 8/27ترتيب  اي جنگلي خاكستري، به اي، قهوه قهوه

نتايج ). Kiadaliry et al., 2004(متر بوده است  9/26و 
برداري  تعيين ارقام مناسب صنوبر در سيستم بهره

دهد در دوره  نشان مي) مازندران(مدت در چمستان  كوتاه
با توليد  P. deltoides 69/55برداري دو ساله كلن  بهره
تن ماده خشك چوبي در سال بيشترين توليد را  05/20

با  P. euramericana triploهاي  داشته و پس از آن كلن
برداري چهار  تن در هكتار و در دوره بهره 52/17توليد 

تن ماده  19با توليد   P. deltoides 69/55ساله صنوبر  
ليد را داشته خشك چوبي در هكتار و در سال حداكثر تو

و  deltoides 77/51 .هاي  و پس از آن كلن
P.euramericana triplo و  77/17ترتيب با توليد  به

–Mokhtari & Modir(تن در هكتار قرار دارند  96/16

Rahmati, 2006.(  در بررسي موقعيت كشت صنوبر در
بيشترين رويش  P.eura. 214شمال ايران براي كلن 
اي خاكستري با  ي پدزوليك قهوهساالنه حجم در خاكها

برآورد گرديد ) مترمكعب در هكتار 9/18(مواد آلي زياد 
)Tabari and Kiadaliry, 2008.(  در بررسي رويش گونه

تحت فواصل كاشت مختلف  Populus deltoidesصنوبر 
در منطقه مازندران بيشترين درصد رشد مربوط به فاصله 

 Riahifar et( درصد بوده است 90متر با  4*4كاشت 

al., 2008( . بررسي ويژگيهاي فنولوژي و خصوصيات
در  P. deltoides 63/51كلن صنوبر گونه  7رويشي 

منظـور ايجـاد  به )گيالن( شـرايط اقليمي آستانه اشرفيـه
 .Pكلن  ،سالگي 22كلكسيون پايـه مـادري در 

deltoides 73/51   متر و  سانتي 7/40با ميانگين قطري
 4/26با ميانگين قطري  P. deltoides 72/51كلن 

بررسي . ترتيب بيشترين و كمترين قطر را داشتند به
با  P. deltoides 72/51 ارتفاع نيز نشان داد كه كلن

 P. deltoidesمتر كمترين و كلن  62/25ميانگين ارتفاع 

ها بودند، و از  متر بلندترين كلن 72/28با ارتفاع  73/51
 .Pو   p. deltoides 73/51هاي  نظر رويش حجمي كلن

deltoides 72/51 مترمكعب  01/13و  07/32ترتيب با  به
توليد چوب در هكتار و در سال داراي بيشترين و 

 ,.Lashkar Bolouki et al(اند  كمترين توان توليدي بوده

پوپولتوم (سازگاري ارقام مختلف صنوبر ).  2010
سالگي از  11در صفرابسته گيالن در سن ) اي مقايسه

با  P. deltoides 63/5كلن  ،هاي بررسي شده ميان كلن
 P. euramericanaكلن   متر و سانتي 9/20ميانگين قطر 
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triplo  متر از بيشترين  سانتي 8/19با ميانگين قطر
حداكثر ارتفاع . ميانگين قطر برابر سينه برخوردار بودند

متر و  9/21با ميانگين   P. deltoides 63/5متعلق به كلن
در هكتار و در  23/21با   P. x. 63/5كلن هيبريد طبيعي

يكي از  P. deltoides 63/5است و كلن سال داشته 
هاي مورد بررسي از نظر خصوصيات  مناسبترين كلن

 Mousavi( بوده استرويشي در منطقه صفرابسته گيالن 

Koopar et al., 2011.(  هدف اين بررسي، تعيين ميزان
هاي مختلف در خاكهاي  ها و كلن ونهتوليد چوب گ

متفاوت در صنوبركاريهاي سنواتي كه در سطحي وسيع 
اي غرب گيالن  اطق جلگهجنگلكاري شده است، در من

  .باشد مي
  

  ها مواد و روش
  مواد

  مشخصات محل اجراي طرح
اي دست كاشت تحت  اين بررسي در اراضي جلگه

ار هكت 4/10175مديريت شركت شفارود به مساحت كل 
قرار  گيالن كه در سه شهرستان تالش، رضوانشهر و ماسال

صنوبركاري سنواتي دست كاشت البته . دارد انجام شد
. برداري قرار نگرفته است سال هنوز مورد بهره 20بيش از 

 50هاي مشخص با بيش از  قطعاتي از صنوبركاريها با كلن
درصد سطح قطعه تحت مديريت زراعت چوب صنوبر 

به مرحله  1و با مشخصه هاي اقليمي جدول  قرار دارد
   .اجرا در آمد

  
  و شاندرمن) نهالستان (هاي هواشناسي پيلمبرا  ايستگاه) 1347 – 1387(ساله  30هاي اقليمي  مشخصه –1جدول

  نام ايستگاه 
ميانگين 

  دما
ميانگين 

  حداقل دما 
حداقل 
 مطلق دما

حداكثرمطلق 
  دما

ميانگين 
  بارندگي  

تعداد 
روزهاي 
 يخبندان  

درصد 
رطوبت 
  نسبي

مدت 
تابش 
  آفتاب 

ساعت (
  )درسال

  پيلمبرا 
  متر 6ارتفاع 

2/16  9/13  17-  5/39  09/1481  11  87  1812  

  شاندرمن 
  متر 31ارتفاع 

1/16  8/10  12-  39  7/997  11  83  1812  

  
  ها روش

كاريهاي سنواتي و با  منطقه از جنگل 4اين بررسي در 
اي غرب استان گيالن  قه جلگه             ً         سه كلن تقريبا  موفق منط

)Populus  deltoides  79.51  ،Populus  deltoides  

 25تا  21در سن )  Populus eura. 214و    69.55
متر در مناطقي از  3*4سالگي و با فاصله كاشت 

ترتيب طوالرود،  شهرستانهاي تالش، رضوانشهر و ماسال به

بلوكهاي  گيسوم، هفت دغنان و شاندرمن در قالب آماري
و سه تيمار ) مناطق مورد اشاره(تكرار  4كامل تصادفي در 

در هر منطقه و براي هر . اجرا شدهاي مورد اشاره  كلن
متر بمساحت  x 40 50كلن پالت مستطيل شكل به ابعاد 

متر مربع بصورت انتخابي كه گوياي وضعيت  2000
كاري براي كل منطقه و كلن بوده انتخاب و  جنگل
با نوار ) متر 3/1در ارتفاع (قطر برابر سينه  هاي ويژگي
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متر و ارتفاع درختان با دستگاه  قطرسنج با دقت ميلي
  .گيري شد اندازه متر تا دقت دسي) Vertex  III(بلندياب 

 ،با توجه به توزيع درختان در طبقات قطري مختلف
تا ) Vertex  III(با دستگاه بلندياب ارتفاع كل درختان 

 + Y= ax2گيري و با استفاده از رابطه  ندازهمتر ا دقت دسي

bx + c هاي قطر و ارتفاع  و همچنين همبستگي بين مؤلفه
  .بدست آمد

  

  گيري حجم اندازه
 d2حجم با پوست كليه درختان و با استفاده از رابطه  

x h x f  حجم بروش ساده، بدون شد و برآورد
حجم = Vدرخت،  ارتفاع هر =h( استفاده از جدول حجم

ضريب شكل براي = fسرپا هر درخت به مترمكعب، 
=   ؛)Namiranian, 2006( شد در نظر گرفته 5/0 صنوبر

قطر درخت در ارتفاع برابر سينه به = d2عدد ثابت و
  . يابي شدند گيري و حجم متر در پالتها اندازه سانتي

 

  تعيين درجه كيفي درختان
ها و  جه كيفي درختان در رويشگاهتعيين در منظور هب
هاي مختلف و تشخيص كيفيت چوب با توجه به  كلن

درختان به سه درجه خوب، متوسط و  ،مشخصات ظاهري
  .بندي شد ضعيف بشرح زير تقسيم

  

  درجه كيفي خوب 
بدون انحنا و گره، بدون  اي، استوانه ،تنه راست

كل                 ً               به اندازه تقريبا  دو سوم ارتفاع  ،پيچيدگي الياف

در مصارف روكشي كاربرد  و تاج متقارن سالم ،درخت
  .دارد

  

  درجه كيفي متوسط
تنه درخت كمي خميده، تعداد كمي گره، تاج نيمه 

در مصارف تخته . متقارن مغلوب درختان ديگر نشده است
  .ساير صنايع كوچك كاربرد دارد بري، پالت سازي و

  

  درجه كيفي ضعيف
ز محور طولي، تنه كج و معوج، مغلوب انحراف ا

انحراف از محور دايره، پيچيدگي الياف، تاج شكسته يا 
ي و نامتقارن، انحنا درخت زياد و در مصارف جعبه ساز

هاي حاصل از  داده. تخته خرده چوب كاربرد دارد
و  Excel ،SASافزار هاي  با استفاده از نرم هاگيري اندازه

SPSS مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.  
  

  تايجن
ها و با  پس از حصول اطمينان از نرمال بودن داده

استفاده از روش كلموگروف و اسميرنوف، اقدام به تجزيه 
هاي مربوط به رويش  واريانس و آزمون دانكن داده

حجمي در هكتار، قطر برابر سينه، ارتفاع و سطح مقطع 
منطقه  4برابر سينه سه كلن صنوبر سازگار با توليد باال در 

كاري شده سنواتي شركت شفارود در غرب  جنگلمهم 
ها  گيالن بشرح تفكيك نتايج هر يك از مشخصه

  .گيري گرديده است اندازه
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  هاي آماري مربوط به ميانگين قطر در مناطق و در كلنهاي مختلف صنوبر مشخصه -2جدول

  چولگي  انحراف معيار  واريانس  ميانگين  كلنو  منطقه
Skewensis 

  كشيدگي
Kurtosis 

  -21/0  -2/0  30/5  12/28  99/29  214طوالرود 
  -57/0  46/0  87/3  03/15  48/31  51/79طوالرود 
  -68/0  88/0  00/5  04/25  82/25  55/69طوالرود 
  -99/0  80/0  41/5  37/29  13/23  214گيسوم 
  61/0  00/1  01/10  27/100  27/31  51/79گيسوم 
  -91/0  81/0  14/7  03/51  35/24  55/69گيسوم 

  95/0  90/0  49/5  21/30  03/30  214دغنان هفت 
  -31/0  -16/0  08/5  84/25  98/25  51/79هفت دغنان  

  40/0  46/0        35/5         63/28             12/29      55/69هفت دغنان   
  -07/0  71/0       60/5        36/31           33/22              214شاندرمن 
  -89/0  29/0        52/10        67/110           56/31        51/79 شاندرمن

  -62/0  26/0        08/5       87/25           86/20        55/69شاندرمن 
  

جمي كلنهاي مختلف در مقايسه ميانگين رويش ح
  مناطق مختلف

منطقه و سه كلن  4نتايج تجزيه و تحليل آماري براي 
 01/0داري در سطح  اختالف معنيصنوبر نشان داده كه 

درصد بين رويش حجمي در هكتار، بين مناطق و كلنهاي 
همچنين آزمون ). 4 و 3هاي جدول(مختلف وجود دارد 

در سه را هاي بين مناطق و كلنهاي مختلف  مقايسه ميانگين
ترتيب منطقه هفت  به. گروه از هم متمايز نموده است

و گيسوم و  214لن ، طوالرود با ك51/79دغنان با كلن 
در گروه اول و دوم قرار گرفته  55/69شاندرمن با كلن 

  .ارائه شده است 1و شكل 6 و 5جدولهايكه در  ؛است

  
  هاي رويشي در مناطق جنگلكاري شده با سه كلن صنوبر تجزيه واريانس ويژگي -3جدول

 منابع تغييرات
  تيمار

درجه 
  آزادي

مجموع 
  مربعات

ميانگين 
 F  مربعات

حتمال سطح ا
  داري معني

رويش حجمي درختان در مناطق جنگلكاري 
  شده

3  217/2  739/0  03/25  ** 0001/0 < 

ميانگين قطر درختان در مناطق جنگلكاري 
  شده

3  9/3528  3/1176  16/21  ** 0001/0 < 

ميانگين ارتفاع درختان در مناطق جنگلكاري 
  شده

3  6/10411  55/3470  54/104 ** 0001/0 < 
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  هاي مربوط به مشخصات رويشي سه كلن صنوبر جزيه واريانس آزمايش مشخصهت -4جدول
  منابع تغييرات

  تيمار
  داري سطح احتمال معني F  ميانگين مربعات  مجموع مربعات  درجه آزادي

 > 0001/0 **  00/50  364/1  728/2  2  رويش حجمي كلنها

 > 0001/0 **  10/18  6/996  3/1993  2  متوسط قطر كلنها

 > 0001/0 **  66/28  1/1165  2/2330  2  فاع كلنهامتوسط ارت
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  ها در مناطق مختلف نمودار رويش حجمي ساليانه در هكتار كلن -1شكل

  
مقايسه ميانگين رويش قطري كلنهاي مختلف در مناطق 

  مختلف 
منطقه و سه كلن  4نتايج تجزيه و تحليل آماري براي 

 01/0داري در سطح  كه اختالف معني صنوبر نشان داده
درصد بين رويش قطري در هكتار، بين مناطق و كلنهاي 

همچنين آزمون ). 4و  3جدولهاي(مختلف وجود دارد 
در سه را هاي بين مناطق و كلنهاي مختلف  مقايسه ميانگين

گروه از هم متمايز نموده است و مناطق طوالرود و هفت 
شاندرمن در دو گروه دغنان در يك گروه و گيسوم و 

بندي كلنها نيز به  جداگانه قرار گرفته است و نتايج گروه
 55/69و  214، 51/79ترتيب  بندي، كه به سه گروه تقسيم

 6 و 5جدولهايكه در  ،گيرند از نظر ميانگين قطر قرار مي
  . ارائه شده است 3 و 2و شكلهاي
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  كاري شده با سه كلن مختلف صنوبر يشي مناطق جنگلهاي رو نتايج آزمون دانكن مربوط به مشخصه - 5جدول
  

  بندي گروه  ميانگين  تعداد  نام منطقه  هاي رويشي   مشخصه

  رويش حجمي درختان 

 A  319/0  204  هفت دغنان 
 B  241/0  261  طوالرود
 C  195/0  239  گيسوم
 C  194/0  215  شاندرمن

  قطر

 A  1/29  204  هفت دغنان 

 A  4/28  261  طوالرود

 B  3/26  239  يسومگ
 C  1/24  215  شاندرمن

  ارتفاع

 A  4/30  204  هفت دغنان 
 B  7/26  261  طوالرود
 C  4/22  239  گيسوم
 C  9/21  215  شاندرمن

  
  نتايج آزمون دانكن مربوط به مشخصات رويشي كلنهاي مختلف صنوبر -6جدول

  
  هاي رويشي  مشخصه

  بندي گروه  ميانگين  تعداد  شماره كلن

  مي كلنهارويش حج
51/79  275  317/0  A 

214  339  212/0  B 
55/69  305  088/0  C 

  متوسط قطر كلنها
51/79  275  8/28  A 

214  339  4/27  B 
55/69  305  2/25  C 

  متوسط ارتفاع كلنها
51/79  275  5/27  A 

214  339  2/25  B 
55/69  305  6/23  C 
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  كلنها در مناطق مختلف گين قطر درختان صنوبر درنمودار ميان -2شكل
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  كلنها در مناطق مختلف نمودار رويش قطري ساليانه در - 3شكل

  
مقايسه ميانگين رويش ارتفاعي كلنهاي مختلف در 

  مناطق مختلف 
منطقه و سه كلن  4نتايج تجزيه و تحليل آماري براي 

 01/0داري در سطح  اختالف معني صنوبر نشان داده كه
درصد بين رويش ارتفاعي در هكتار، بين مناطق و كلنهاي 

همچنين آزمون ). 4و 3جدولهاي(مختلف وجود دارد 

در سه را هاي بين مناطق و كلنهاي مختلف  مقايسه ميانگين
گروه از هم متمايز نموده است و منطقه هفت دغنان و 

ناطق گيسوم و شاندرمن طوالرود در دو گروه جداگانه و م
بندي كلنها نيز  در گروه سوم قرار گرفته است و نتايج گروه

به سه گروه جداگانه تقسيم شده و از نظر ارتفاع كلنهاي 
ترتيب گروه اول، دوم و سوم  هب 214و  55/69، 51/79
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  .استارائه شده  4و شكل 6 و 5جدولهايكه در ؛ گيرند قرار مي
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  كلنها در مناطق مختلف نمودار ميانگين ارتفاع درختان صنوبر در -4شكل

  
ماني كلنها در مناطق  مقايسه ميانگين قطر و درصد زنده

  مختلف
ماني نهالهاي كاشته شده  تعداد در هكتار و درصد زنده

كاري با توجه به فواصل كاشت  هاي جنگل در عرصه
مناسب براي توليد و با درجه كيفي باال مهمترين عامل 

. باشد جهت گزينش و معرفي گونه در شرايط رويشگاه مي
ارائه گرديده كه بيشتر تعداد در  2خالصه نتايج در جدول
در منطقه طوالرود و كمترين  214هكتار مربوط به كلن 

 و. باشد ه هفت دغنان مينيز مربوط به همين كلن در منطق
ماني نيز بيشترين و كمترين درصد  از نظر درصد زنده

باشد  در مناطق مورد اشاره مي 214مربوط به كلن 
نتايج ميانگين قطر و پراكنش تعداد در هكتار در ). 5شكل(

 و 6طبقات قطري براي كلنها و مناطق مختلف در شكلهاي
) Skewensis(ارائه شده است و دامنه تغييرات چولگي  7

به  چولهبراي كلنها در مناطق مختلف + 1تا  -16/0از 
كاري  هاي جنگل راست بوده، ضريب چولگي مثبت توده

برداري بموقع در حال مسن  شده صنوبر بدليل عدم بهره
) Kurtosis(شدن و حذف همديگر بوده، و از كشيدگي 

نسبت به توزيع نرمال  -99/0تا  95/0دامنه تغييرات بين 
يعني منحني ميانگين  ؛برخوردارندپراكندگي بيشتري  از

قطر درختان در كلنها و مناطق مختلف داراي ضريب 
دهنده اختالف رويش  باشد و نشان كشيدگي منفي مي

       . باشد قطري كلنها در شرايط رويشگاهي متفاوت مي
  .به زير شكل منتقل شود 5زيرنويس شكل
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  ماني كلنهاي صنوبر در مناطق مختلف نمودار پراكنش درصد زنده -5شكل

  

  
  كاري شده نمودار توزيع تعداد درختان در طبقات قطري در هكتار در كل مناطق جنگل -6شكل
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  كتار براي سه كلن موفق در مناطقنمودار توزيع تعداد درختان در طبقات قطري و در ه -7شكل

  
  هاي كيفي درختان بررسي مشخصه

بررسي وضعيت كيفي درختان در سه طبقه كيفي 
در بين هر يك از تيمارهاي ) خوب، متوسط و ضعيف(

مورد بررسي با استفاده از آزمون كاي اسكوئر اختالف 
 x2مقدار كه ييآنجااز. نشان داد 05/0داري در سطح  معني

بنابراين فرض صفر . باشد مي 57/79ده برابر با محاسبه ش
شود و اين بدين معناست كه  درصد رد مي 95با احتمال 
هاي مختلف مورد بررسي ميانگين  ها و كلن در عرصه

تأثير ) خوب، متوسط و ضعيف(درصد كيفي درختان 
هاي مختلف به  مقايسه عرصه. داري داشته است معني

شان داد درختان با درصد ن 95لحاظ كيفي و با سطح 
بيشترين درصد  P.eura 214كيفيت خوب بغير از كلن 

و ) 9و 8شكل(اند  فراواني را به خود اختصاص داده
از درصد باالتري به نسبت  P.d 79/51و كلن ) 7جدول(

  .برخوردار است
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  ف هاي مختل نمودار وضعيت كيفي درختان صنوبر در كلن - 8شكل
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  نمودار وضعيت كيفي درختان صنوبر در مناطق مختلف  -9شكل

  
  هاي مختلف برخي از مشخصات كيفي درختان صنوبر در مناطق و در كلن -7جدول

  ضعيف  متوسط   خوب  كلن  منطقه

  طوالرود
214  7/75  6/13  6/10  

51/79  9/85  1/14  0  
55/69  9/67  7/24  4/7  

  مگيسو
214  6/6  3/43  50  

51/79  3/59  7/19  21  
55/69  3/63  3/16  4/20  

  هفت دغنان 
214  6/52  3/40  7  

51/79  6/46  6/26  6/26  
55/69  9/91  7/5  3/2  

  شاندرمن
214  1/27  5/30  3/42  

51/79  9/57  3/19  8/22  
55/69  4/36  4/43  2/20  

  

  بحث
بررسي روند رشد كلنهاي مختلف صنوبر در 

اي غرب استان  كاريهاي سنواتي در مناطق جلگه جنگل
گيالن كه توسط شركت شفارود به منظور كاهش شديد 

كمي و كيفي سهميه برداشت چوب از جنگهاي طبيعي 
ريزي جامعي در سطح  كوهستاني و تحقق اهداف برنامه

هكتار تحت عنوان طرح پرورش زراعت چوب  4/10175
مكعب در هكتار  متر 20تا  18و با توان توليدي اراضي بين 
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به علت عدم برداشت به موقع و . دهد را در سال نشان مي
برداري با توجه به نوع كلن و نوع  در سن مناسب بهره

تحقق اهداف ) شرايط ويژه خاك(انتخاب محل نگهداري 
كاريهاي  بيني شده در كتابچه طرح پرورش جنگل پيش
ميزان اي دائمي با  اي با تضمين جنگلهاي جلگه جلگه

درصد، اين مطالعه  34تا  8/61ماني بين  درصد زنده
ماني در  بنابراين درصد زنده. عملي نخواهد شد) 5شكل(

مناطق مورد مطالعه با توجه به سازگار بودن ارقام مختلف 
تواند  صنوبر در گيالن و در منطقه درصد قابل قبولي نمي

موجب هدررفت سرمايه، افت توان توليد جنگل و باشد، 
عدم  بدليل عدم حفاظت صحيح در جنگلكاريها،

برداري بموقع كه در اثر رقابت درختان همديگر را  بهره
حذف، و يا از كيفيت چوب آنها كاسته شده، و اهداف 

اي تحت مديريت شركت  طرح پرورشي مناطق جلگه
شفارود با توليد چوب باال و نجات جنگلهاي كوهستاني 

منطقه  4در  P.d 79.51كلن  از نظر قطر. كند را تأمين نمي
از ميانگين قطر و رويش قطري ساليانه بيشتري در مقايسه 

خود نشان داده  از P. d 69.55و  P. eura. 214با دو كلن 
در بررسي ويژگيهاي فنولوژيكي و خصوصيات . است

در  Populus  deltoidesكلن صنوبر گونه  7رويشي 
با   P.d 73/51اشرفيه گيالن كلن  ستانهآشرايط اقليمي 

با  P.d 72/51متر بيشترين و كلن  سانتي 7/40ميانگين 
اند  متر كمترين قطر را داشته سانتي 4/26ميانگين 

)Lashkar Bolouki et al., 2010 .(  
از طرفي در مناطقي كه مالحظات شرايط مناسب خاك 
لحاظ نگرديده، و بيشتر صنوبركاريها در خاكهاي 

ال بخصوص در منطقه هيدرومورف با درصد رس با
 P.d 69/55و   P.eura 214هاي  شاندرمن براي كلن

اند از روند رويش قطري مناسبي برخوردارد  كاشته شده
در شرايط خاك ليموني  P.eura 214بنابراين . باشند نمي

) متر 2/27(شني در منطقه طوالرود با ارتفاع مناسب 
همواره  بين دو مؤلفه قطر و ارتفاع . رسيده است

متر ارتفاع در منطقه  8/14. همبستگي الزم وجود دارد

شاندرمن با بافت خاك رس خالص شرايط مناسبي براي 
باشد و از رويش قطري و ارتفاعي مناسبي  صنوبرها نمي
ها نيز كلن  در رويش حجمي كلن. باشند برخوردار نمي
P.eura 79/51   در منطقه طوالرود در خاك با بافت

در منطقه شاندرمن در  P.d 79/51ليموني شني، و كلن 
در منطقه  P.d 79/51خاك با بافت ليموني شني، و كلن 

در   P.d 69/55گيسوم با بافت خاك ليموني شني و كلن 
، 4/25، 26ترتيب  منطقه گيسوم با بافت خاك لومي به

. مكعب در سال و در هكتار توليد دارند متر 5/23و  2/24
و در سال مربوط به و كمترين رويش حجمي در هكتار 

ترتيب  در منطقه شاندرمن و گيسوم به P.eura 214كلن 
مترمكعب با بافت خاك رسي و رسي سنگين  6و  9/5

بنابراين بافت خاك متوسط مانند ليموني شني و .  باشد مي
يا ليموني و با زهكشي مناسب و با ظرفيت نگهداري آب 

با بهتر و عميق بهترين محيط رشد براي زراعت چوب 
همچنين در بررسي ويژگيهاي . باشد صنوبرها مي

كلن صنوبر گونه  7فنولوژيكي و خصوصيات رويشي 
Populus  deltoides  اشرفيه  ستانهآدر شرايط اقليمي

با ميانگين  P.d 73.51ها نيز  گيالن رويش حجمي كلن
 P.dمكعب در هكتار و در سال بيشترين كلن  متر 07/23

مكعب در هكتار و در سال  متر 02/13با ميانگين   72.51
كمترين رويش حجمي را در خاك اراضي ايستگاه 
تحقيقات صنوبر صفرابسته با رسوبات آبرفتي ريز بافت 

 ,.Lashkar Bolouki et al(اند  هدبه خود اختصاص دا

متناسب نياز (عامل خاك كه توان نتيجه گرفت  مي). 2010
تانسيل ، داشت و زمان برداشت متناسب با پ)صنوبر

هاي اصلي موفقيت در  عنوان مؤلفه هرويشگاه ب
. هاي تند رشد بخصوص صنوبر است كاريهاي گونه جنگل

بنابر آمار ساالنه حدود دو ميليون مترمكعب چوب صنوبر 
و اين گونه درختي بدليل . شود در كشور توليد مي

سازگاري، و رشد سريع براي رفع نياز چوب كشور 
راي رفع نياز چوب كشور با ب بنابراين. مناسب است

هاي  گسترش صنوبركاري متناسب با نياز رويشگاهي كلن
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اي غرب گيالن براي  سازگار در اراضي جلگهو مناسب
هكتار تحت مديريت شركت  4/1075سطحي معادل 

ي در شرايط خاك يها سهامي جنگل شفارود با انتخاب كلن
ني ما متناسب آن كلن، با كاشت صحيح و فني، درصد زنده

از طرفي ميزان توليد . درصد باشد 90تواند باالي  مي
برداري   مترمكعب در هكتار با سن بهره 40تواند تا  مي

گردد در  در تحقيق حاضر مشاهده مي. مدت برسد كوتاه
گردد  مي بيشترسال نيز  27مناطق سن توده از از بسياري 

زمين و  بازدهيو هزينه فرصت زمين و بكارگيري حداكثر 
. رو لحاظ نگرديده است تهاي از دست رفته و پيشفرص

آل  اي شرايط ايده درصد اراضي جلگه 50بنابر فرض اگر 
مترمكعب در  40كاشت صنوبر باشند با ميانگين توليد 

اي مورد  توليد چوب صنوبر در اراضي جلگه ،هكتار
. مترمكعب در سال خواهد بود 000/200مطالعه بيش از 

ز چوبي بخش مهمي از صنايع اين رقم ضمن تأمين نيا
از فشار وارده به جنگلهاي  ،مرتبط و ايجاد اشتغال

. كاهد كوهستاني كه شريان اصلي حيات كشور هستند مي
كه در نظام مديريتي جديد شركت شفارود يكي از  طوري هب

را به افراد حقيقي ) نهالستان شاندرمن(نهالستانهاي مهم 
د نهال صنوبر تعطيل،                     ً          اجاره داده است و عمال  چرخه تولي

كاري نيز توسط پيمانكارهاي محلي انجام  و جنگل
ا نيز شاهد هاي آينده موجودي فعلي ر گيرد، و در دهه مي

  .نخواهيم بود
هاي كيفي درختان در سه طبقه  نتايج بررسي مشخصه

از را داري  اختالف معني) خوب، متوسط و ضعيف(كيفي 
ناطق طوالرود، كه در م طوري هب. خود نشان داده است

شاندرمن درصد درختان با  هفت دغنان، گيسوم و
 P.d 79.51 ،P.dهاي  هاي كيفي خوب براي كلن مشخصه

69.55  ،P.d 69.55  وP.d 79.51 9/85ترتيب  به ،
در مناطق گيسوم و . باشد درصد مي 9/57و  3/63، 9/91

 214كيفي ضعيف براي كلن  شاندرمن درصد مشخصه 
P.eura باشد كه شرايط  درصد مي 3/42و  50ترتيب  به

نامناسب جنگلكاري شده با بافت خاك رسي و رسي 
هاي  كلن. باشد تأثير نمي سنگين بر كيفيت محصول نيز بي

بررسي شده در اين مطالعه كه سطح وسيعي با آنها در 
در  ،اي غرب گيالن جنگلكاري شده است مناطق جلگه

باال و با توجيه شخصي افراد نيز بدليل عملكرد  هاي باغ
نيز    ً قبال  البته . گردد اقتصادي مناسب زراعت چوب مي

آزمايش سازگاري آنها در نقاط مختلف مورد بررسي قرار 
گرفته و عملكرد خوب خود را در خاكهاي مناسب نشان 

بندي متغيرهاي مورد بررسي در  با جمعبنابراين . اند داده
نويد  ،رندبرخورداي يباالها از عملكرد  اراضي كه كلن
هاي مختلف از نظر كمي و  كاري در جنبه توسعه جنگل

و ضرورت مديريت در امر  ؛دهد كيفي رو به رشد را مي
اي با انتخاب كلن مناسب و در  كاريهاي جلگه جنگل

  .مناسب آن كلن قابل توصيه است شرايط خاك
  

  سپاسگزاري
اين تحقيق با حمايت مالي دانشكده منابع طبيعي 

هاي  ي گونهقطب علمي مديريت كاربرد(ان دانشگاه تهر
وسيله از همكاري  بدين. است شده اجرا) چوبي تند رشد

هاي چوبي تند  شائبه مديريت محترم قطب علمي گونه بي
و همچنين از  )جناب آقاي دكتر كامبيز پورطهماسي(رشد 

سركار خانم فروزان همتي بدليل تقبل زحمت تايپ و 
  .شود كر و قدرداني ميويرايش مطالب اين تحقيق تش

  
  ابع مورد استفادهمن
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Growth comparison of different poplar clones, planted on lowlands of west Guilan 
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Abstract 
Trials of exotic variaties of Poplar species and their wood production potential at Guilan province 
(Caspian region) of Iran have been started after 1960s. Some ecological requirements and exceptions 
might positively od negatively affect the poplar's adaptation process. The trial was conducted under 
statistical desighn of Randomized Complete Blocks with three poplar clones (three treatments) including: 
P.deltoides 69.55, P. eurameracana 214 and P. deltoids 9.51 and four poplar plantation sites (four 
replicates) located at lowlans of west Guilan province, including: Tolaroud, Shanderman, Gisum and 
Haft-daghanan. Popar plantation was made in plots with 2000 m2 area (50 x 40 m.) and 3 x 4 m. spacing. 
The measured and calculated popolar characteristics consisted of: diameter at breast height (dbh), 
survival, total height and volume. Results showed that there were significant differences between the 
poplar clones and the poplar sites in respect to growth characteristics (ρ< 0.01). The greatest volume 
increment at Tolaroud site with sandy loam soil belonged to P. euramericana 214, at Shanderman site 
with clay sandy loam soil belonged to P. d. 79.51, at Gisum with sandy soil belonged to P. d. 79.51 and at 
Haft-daghanan site with loamy soil belonged to P.d. 69.55 (20.31, 23.5, 24.2, 25.4 and 26.9 m3/ha/year, 
respectively). Poplar and site classification, based on volume, diameter, height and basal area data 
showed that the first rank achieved by Haft-daghanan and Tolaroud sites and P. d. 79.51 clone, 
respectively. The best rate of quality achieved by P. d. 69.55 clone at Gisum site. 
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