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  جنگل و صنوبر ايران پژوهشي تحقيقات  -علمي فصلنامة 

  ) 1385 ( ،147 - 135، صفحة 2 شمارة  14جلد 

  

  ) مازندران(تعيين ارقام مناسب صنوبر در سيستم بهره برداري كوتاه مدت در چمستان 
  

  2عليرضا مديررحمتي   و  1جمشيد مختاري

  mokhtari@amol40.ir : پست الكترونيك،يعي استان مازندران عضو هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طب- 1

  .سسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور عضو هيات علمي مو- 2

  13/4/85: تاريخ پذيرش      5/2/85: تاريخ دريافت
  

  چكيده 

باشند طرح   ميي كه بيشترين توليد چوب را در واحد سطح داراتعيين بهترين ارقام مناسب صنوبر درصنايع سلولز ورظبه من
 سه ساله و چهار ساله به صورت جداگانه در ، در سه دوره بهره برداري دو ساله،تحقيقاتي بهره برداري كوتاه مدت صنوبر

 رويش و مقدار توليد ،)از محل يقه و ريشه(چمستان به مرحله اجرا گذاشته شد و ارقام صنوبر با توجه به قدرت توليد جست 
  .بيوماس چوبي در واحد سطح مورد مقايسه قرار گرفتند

حاصل هاي   جستكليه ،)بعددر زمستان سال (يك دوره رويش  طي از  پس،كاشت مستقيم قلمه انجام شد كه باح در اين طر
پايان هريك از  در .ورت گيرد تنظيم و يكنواختي و تسريع در رشد و قدرت جست زني نهالها صاكف برگرديدند تاز محل يقه 

و بار ) صورت تره ب( بالفاصله پس از قطع ،بار قطع و برداشت شدند و بيوماس چوبي يكها  كليه جست بهره برداري،هاي  دوره
نيگرا  اورامريكن و ،دلتوئيدسهاي  گونهكلن صنوبر از 15  در اين طرح.ماه به صورت خشك شده توزين گرديد 6 زديگر پس ا

همچون درصد زنده ماني نهال، تعداد كل جست يي  متغيرها،ه پس از اندازه گيري و آماربرداري ساليان.ايش قرارگرفتندمورد آزم
متر، قطر و ارتفاع از دو  بلندترهاي  ، ميانگين قطر و ارتفاع جسترمت دو تر ازبلندهاي  توليد شده به ازاء هر پايه، تعداد جست

   مقايسه ،در پايان اجراي طرح .و بيماريها تعيين گرديدندها  برابرآفت درها  كلن سيتمقاومت يا حسا وها  بلندترين جست
  تحليل نتايج براساس   تجزيه و.عمل آمده توليد ماده خشك چوبي در واحد سطح ب نظر رويش و زنده ماني و ازها  كلن

   Populus deltoides 69/55 كلن ،داري دوسالهدوره بهره بر  براين اساس در.قالب آماري طرح بلوكهاي كامل تصادفي انجام شد
  هاي آن كلن از سپ در هكتار بيشترين توليد را داشته و  تن ماده خشك چوبي در سال و05/20با توليد 

   Populus euramericana triplo و كلن تن در هكتار 52/17 دبا تولي P.d. 73/51  تن در هكتار قرار گرفته اند19/17توليد   با .  
داشته  را دسال باالترين تولي در هكتار و  تن در70/16با توليد   P.d.  77/51 صنوبر دلتوئيدس،دورة بهره برداري سه ساله رد

  .  قرار گرفته اند تن در هكتار73/14 تن و 75/15به ترتيب با توليد    P.d.   69/55 و P.e.  triploهاي  ازآن كلن است و پس
 سال هكتار و درخشك چوبي در مادهن  ت19 با توليد   P.d.  69/55 صنوبر دلتوئيدس،الهدر دورة بهره برداري چهار س

 تن درهكتار قرار 96/16 تن و 77/17به ترتيب با توليد  P.e.  triplo  وP.d.  77/51 هاي  نكل ، از آنپسو حداكثر توليد را داشته 
  .   اختالف معني دار وجود داردوبي چدر هر سه دوره از نظر توليد مادة خشكها   كلنميان. دارند

 . توليد چوب،چمستان ، كوتاه مدت،صنوبر :كليدي هاي   واژه
  

  مقدمه 

جستجوي روشهايي در كشت وكار صنوبرها كه بتواند 
  توليد چوب نموده ساله4 و 3 ،2 مدت كوتاههاي  در دوره

 كاغذ ،باز قبيل تخته خرده چو را نياز صنايع سلولزي و
هاي  تواند انگيزه  ميهم ،سازي برآورده نمايد فيبر وسازي

يان به كاشت ي ترغيب كشاورزان و روستابراي  راالزم

و هم با توليد انبوه چوب در واحد  صنوبر بوجود آورد
 .كند خودكفايي را در صنايع داخلي ايجاد نوعيسطح، 

تعيين ارقام مناسب صنوبر در سيستم "طرح تحقيقاتي
 با هدف انتخاب پر "در چمستانبرداري كوتاه مدت  بهره

صنوبر جهت تامين مواد اوليه چوبي هاي  توليد ترين كلن
 تخته خرده چوب و ،صنايع سلولزي اعم از كاغذ سازي
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  تعيين ارقام مناسب صنوبر در سيستم بهره برداري 
136  ) مازندران(كوتاه مدت در چمستان 

برداري به مورد  بهرههاي   در حداقل دورهM.D.Fتوليد 
نتايج اين طرح موجب افزايش انگيزه . اجرا گذاشته شد

وب با افزايش توليد در كشاورزان و روستاييان به توليد چ
  .كمترين زمان ممكن خواهد گرديد

طور  استفادة اوليه از روشهاي بهره برداري كوتاه مدت به
اوايل قرن هفدهم ميالدي  قرن شانزدهم و پراكنده از اواخر

 ليويه دوسراو ميالدي 1603در سال . گزارش گرديده است

 در زمينة اين نظام و عمليات داشت آن كه با عمليات
اصالحي و روش كنوني مطابقت دارد، گزارشي تهيه كرده 

پس از آن تا مدتي اين نظام به . Afocel) , (1982 است
دست فراموشي سپرده شد و فعاليتي در اين زمينه انجام 

هاي  برداري  شرينر در آمريكا با بهره1935 در سال .نگرديد
هاي  ه مترمكعب چوب صنوبر با دورگ100 ساله حدود 4

 رآمريكا ددر  . (Weisgerber, 1986)د توليد كرجديد
 مادة خشك توليد P. trichocarpaكلن   ساله با2هاي  دوره

 تن بوده 15سال و در هكتار حدود  شده در
 2هاي   دورهدرفواصل مختلف .  (Steinbeck, 1973)است

 كه از آزمايش قرارگرفت مورد  ساله بهره برداري نيز5تا 

 P. trichocarpa Muhllarsenه خشك نظر مقدار توليد ماد
 در ر و تن در هكتا15 ا متر ب5/1× 3/0 كاشت فاصلة رد

و در ها  مقايسه با ساير كلن سال بيشترين توليد را در
 .تداشته اس)  متر5/1 × 20/1،  متر5/1×6/0( بيشتر فواصل

متعدد هاي  كوتاه مدت با دورگههاي نتايج حاصل از آزمايش
كه بهترين   در اتريش مشخص نمودبيد صنوبر و ارقام

  متر مكعب در هكتار و40صنوبر، توليد بيش از هاي  كلن
)  تن مادة خشك در هكتار و در سال13بيشتر از (سال  در

 داري نرخ رشد معني طوره بيد بهاي  و كلناند  داشته
  .(Raschka  & Auer , 1996) تري دارند پايين

 كلن 408اد  با تعد1968در كشور فرانسه از سال 
  70 كلن صنوبر لرزان و  52 و بالزام و نيگراهاي  صنوبر

 10بيد در آزمايشهاي بهره برداري كوتاه مدت، تعداد  كلن
دورگ صنوبر بالزام و صنوبر سياه انتخاب گرديد كه در 

 و در  تن مادة خشك در هكتار15زمين كشاورزي بيش از 

تحقيقات  در مركز. ,Afocel) (1982كند   ميسال توليد
 در طرح تحقيقاتي تعيين ارقام مناسب صنوبر) كرج(البرز 
  برداري كوتاه مدت به مورد اجرا  بهرههاي  دوره

 كلن ،ل آمدهبعمجه به  بررسيهاي گذاشته شد كه با تو

P.e. 561/41 ر هكتا در خشك تن مادة 8/30 ديتول با  
  هاي كلن. استداشته  را توليد بيشترينل سا در و
  P.e.  triplo , P.e. costanzo , P.e. 214 با توليد نيز 

 تن مادة خشك در سال و در هكتار از توليد 22حدود 
 ،مدير رحمتي (زياد و قابل قبولي برخوردار بوده اند

1375(.  

  

  مواد و روشها 

  مواد 

  موقعيت جغرافيايي محل اجراي طرح 

 در اراضي ايستگاه تحقيقات جنگل و مرتع مطالعهاين 
 –نور جاده  12ومتر ن واقع در استان مازندران، كيلچمستا

  º 36 و25 ´محليي  عرض جغرافيا.چمستان اجرا گرديد
  تا  º51 و55´آن و طول جغرافيايي   شمالي º 36 و29´تا 

  .باشد  مي  شرقيº51 و59´

  

  آب و هوا 

  )1991 تا 1981(بر اساس آماربرداري ده ساله 
توسط درجه حرارت ، مستانايستگاه كليماتولوژي چم

 ميانگينانتيگراد و  س8/15تحقيق ساليانه محل اجراي 
 حداقل مطلق درجه . ميليمتر است840بارندگي ساالنه آن 

 36 درجه سانتيگراد و حداكثر آن تا – 5/8حرارت تا 
تعداد روزهاي . درجه سانتيگراد به ثبت رسيده است

شترين روز و بي  84 در طول سال ميانگينطور ه بارندگي ب
 آذر تا پايانو   آبان، مهر،ميزان بارندگي درماههاي شهريور

و تعداد   درصد78  رطوبت نسبيميانگين. افتد  مياتفاق
 . روز در سال است27 به طور متوسط  روزهاي يخبندان

 با توجه به كاهش .باشد  مياقليم منطقه معتدل و مرطوب
 از و افزايش درجه حرارت فصل خشك منطقه بارندگي
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   پژوهشي -فصلنامة علمي
137 2 شمارة 14تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

 يعني ماه مرداد اواخر  تاو  شود  مي شروعنيمه خرداد
   . ادامه دارد روز 75حدود 

 شناسي  خاك

خاك عرصه عميق به رنگ قهوه اي خيلي تيره تا 
  اي متمايل به خاكستري خيلي تيره با بافت متوسط قهوه

Loamاي مايل   و شخم خورده بر روي افقي به رنگ قهوه
زيتوني با بافت متوسط به خاكستري تيره تا قهوه اي 

Loam اي به رنگ  و ساختمان فشرده بر روي طبقه
ساختمان   وSilt Loamخاكستري زيتوني با بافت متوسط 

هاي  فشرده تا مكعبي خيلي ضعيف و داراي مقداري لكه
 درصد سنگريزه در 5در بعضي قسمتها حدود  .رنگي است

درصد سنگريزه در  35 تا 15 خاك سطحي و حدود
صفر تا حدود  و شيب آن ماليم. خاك وجود داردطبقات 

و  زهكش طبيعي در اين اراضي مناسب.  درصد است 3
اين خاكها فاقد شوري  . مناسب است نيزقابليت نفوذ آن

  ميلي موس بر2قابليت هدايت الكتريكي آن كمتر از (

، ميزان رس  1/8 و8/7 اسيدتية آن بين. باشند  مي)سانتيمتر
مقدار مواد خنثي شوندة آن بين  رصد و د24 و 11 آن بين

 درصد متغير بود ه و از نظر مواد آلي مناسب و 1/6  و6/2
 م ضعيفيولي از نظر فسفر و پتاس ،حاصلخيز است

 .)1363 ،بي نام (باشد مي
 

   مورد آزمايشهاي  مشخصات گياه شناسي گونه

  Saclicaceae ازخانواده )Populus( صنوبر جنس 
  : ازدگردد كه عبارتن  مي بخش تقسيمبه پنجباشد و  مي

Aigeiros Duby., Turanga Bunge., Leuce Duby., 
Tacamahaca Spach. , Leucoides Spach. 

بررسي شده در اين آزمايش از بخش هاي  كلن
 از مدار آنهاي  توسعة گونه بوده كه (Aigeiros)ايگروس 

 آمريكاي و اروپا ،در آسيا  درجه باالتر نمي رود و60
اين بخش درختاني بسيار هاي  گونه. اردوجود د شمالي

 ،خاكهاي عميقبه   و غير بردبار به سايه بوده ونورپسند
 اين بخشهاي  گونه. احتياج دارند مرغوب و خوب ،تازه

  :دنشو  ميبه سه گروه تقسيم

  )بومي اروپا و آسيا ( Eurasian گروه – 1

ست كه موجود ا L. P. nigra  در اين گروه فقط گونه
 جنوب غربي اروپا ،اهميت بسيار زيادي در آسياي مركزي

اين درختان بايد از نور مستقيم . داردفريقا آو شمال 
طور منفرد كاشته شوند به ابعاد قابل ه استفاده كنند و اگر ب

طالب  و رسند  مي) متر قطر1 متر ارتفاع و 30(مالحظه اي 
لخيز  مرغوب و حاص، تهويه شده،سبك ،خاكهاي عميق

د نتوان  مينيز خاكهاي ضعيف و خشك اولي ب ،هستند
 اناين درخت. هستند در مقابل باد مقاوم  ودنسازش ياب

د نمصارف زيادي دار  وبودهداراي چوب نرم و سبك 
 چمستان، چهار بررسي حاضر دردر . )1349فروتن نژاد، (

   .)1جدول ( مورد آزمايش قرار گرفتند  P.  nigraكلن از 

   )آمريكايي( Americanه گرو – 2

 و در اياالت متحدة آمريكا كه است داراي چند گونه
  گونه دلتوئيدسمهمترين آنها و كانادا پراكنش دارند

P.deltoides, Marsh, Barter) ( رويشگاه آن در است كه
 پي سي سي مي رود آبخيز اياالت متحده در درة شرق

يكي و علت خصوصيات فيزيولوژه اين گونه ب. باشد مي
اكولوژيكي از قبيل آساني تجديد حيات طبيعي، عادت به 

  ،ها  امكان اجتماع با ساير گونه،هشرايط مختلف پايگا
 سرعت رشد و آساني ازدياد به ،قابليت هرس طبيعي

 برده شد و پس از آميزشها  طريق غير جنسي به ساير قاره
 آمريكايي از آن –اروپايي هاي  دو رگه ،.P. nigra Lبا 

 كلن 5تعداد بررسي حاضر در چمستان در . بدست آمد
   .)1جدول (صنوبر دلتوئيدس مورد آزمايش قرار گرفت 

  ) آمريكايي–اروپايي  ( Euramerican گروه – 3

باشند   ميافراد اين گروه هيبريدهايي از دو گروه قبلي 
  هاي  و نظر به اينكه نتايج حاصل از دورگه گيري گونه

 P. nigra و P. deltoides داراي خصوصيات قابل 
توجهي بودند، اين درختان اهميت اقتصادي زيادي پيدا 

 بلكه به بعضي كشورهاي آسيايي ،و نه تنها در اروپا كردند
 از .)1349فروتن نژاد، (نيز برده و كشت شدند  آفريقايي و
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  تعيين ارقام مناسب صنوبر در سيستم بهره برداري 
138  ) مازندران(كوتاه مدت در چمستان 

 مورد اين بررسي كاشته شد و كلن در  6اين گروه تعداد 
   .)1دول ج(مقايسه قرار گرفتند 

  

   هاروش

  سه و چهار،دو در سه دورة بهره برداري بررسياين 
 كلن بومي و خارجي صنوبر در ايستگاه 15ساله با 

قالب آماري آن . تحقيقات چمستان به اجرا در آمد
بلوكهاي كامل تصادفي بوده كه براي هر دوره در سه 

فواصل  درها  قلمه ساله،دوبراي دورة . تكرار اجرا شد
   ساله در فواصل سه براي دورة ،سانتيمتر 150×30
دورة چهار ساله در فواصل براي  سانتيمتر و 150×60

سانتيمتر كاشته شدند كه با احتساب خيابانهاي  150×100
 5600عرصه طرح حدود   متري بين تكرارها مساحت2

  . باشد  ميمتر مربع
زمين مورد نياز جهت اجراي طرح در پاييز شخم زده 

 پس .مستان اقدام به آماده سازي عرصه گرديدشد و در ز
و ها   كلن مورد بررسي، از جست15هاي  از آن قلمه

)  اصله90براي هركلن در هر دوره (يكساله هاي  شاخه
  عمليات داشت. بر اساس نقشة طرح كاشته شدندتهيه و

 شناسايي و ، وجين و مبارزه با علفهاي هرز،شامل آبياري
در بهار و تابستان به مورد ها  اريوبيمها  مبارزه با آفت

 در پايان اولين دورة رويش جهت تنظيم .اجرا گذاشته شد
توليد هاي  و تسريع در رشد، ساقة اصلي و تمامي جست

و در سطح خاك، قطع و به اصطالح  شده از محل يقه
  . دكف بر گرديدن

) دار ازت(در بهار سال بعد اقدام به دادن كود شيميايي 
 و در پايان . گرديدگرم به ازاي هر پايه 50 تا 40ر به مقد ا

 سه ساله و چهار ساله تمامي ،دورة رشد دو ساله
مختلف قطع و وزن تر هاي  كلن توليد شده از هاي  جست
 ماه 6طور كامل تعيين و در فضاي آزاد به مدت ه آنها ب

آن در دستگاه چوب خشك كني، هاي  نگهداري و نمونه
ترتيب وزن خشك هر كلن در سه  به اين .خشك گرديدند

.  محاسبه گرديد نيز)هكتار(تكرار و بعد در واحد سطح 

در سه ها  كه قبل از قطع و توزين جستهايي  شخصهم
گيري قرار گرفتند   اندازهودورة بهره برداري مورد بررسي 

هاي  تعداد جست ،ماني نهال رصد زندهد: عبارتند از
داد  تع،برداري هتوليدشده ازهر كلن درهر دورة بهر

كه بيشتر مورد استفادة صنايع (متر  2 از بلندترهاي  جست
 و ،)متري از يقه5/0در ارتفاع ( قطر ،)سلولزي خواهند بود

 ارتفاع ميانگين قطر وو همچنين ها   جستبلندترينفاع ارت
هاي  كلن بررسي مقاومت ، متردوبيش از هاي  جست

 توجه به اينكه  با،ها و بيماريها  مختلف در برابر آفت
 بر حسب شرايط زماني و مكاني متغيرها  زنده ماني كلن

بر اساس درصد ها  باشد لذا وزن خشك هريك از كلن مي
باشد كه در صورت ايجاد شرايط بهتر از نظر   ميزنده ماني

 درصد زنده ماني قابل افزايش ،عرصه و امكانات آبياري
وزن ماده ها   به اين ترتيب براي هريك از كلن،خواهد بود

خشك توليدي در شرايط  آرماني نيز تعيين و تحت عنوان 
   . وزن خشك مطلوب در بخش نتايج و بحث آمده  است

ها  متغيرهاي فوق براي هر كلن در تكرارتعيين اندازه با 
آزمون معني داري بهره برداري،  مختلف هاي  و در دوره

  MSTATCي زارنرم افهاي  برنامهبا استفاده از ها  اختالف
و با مقايسه ارقام كاشته   براي هر مشخصه انجامSPSSو 

صنوبر هاي   بهترين و مناسب ترين كلن،شده در اين طرح
  .از نظر ميزان توليد چوب تعيين گرديدند

  

در سه   و آرايش تيمارها صنوبرهاي   اسامي كلن - 1جدول 

  تكرار طرح

  3 تكرار                         2ارتكر                        1تكرار         

  P.d. 77/51 
  P.n. 63/135 
  P.e. rimini 
  P.n. 56/75 
  P.e. triplo 
  P.e. vernirubensis 
  P.d. 79/51 
  P.n. betulifolia 
  P.e. 488 
  P.d. 69/55 
   P.e. 561/41 
   P.e. 214 
   P.d. 72/51 
   P.n. 56/52 
   P.d. 73/51  

P.e. vernirubensis 
P.e.  triplo 
P.d. 77/51 
P.n. 63/135 
P.e. rimini 
P.n. 56/75 
P.e. 561/41 
P.d. 69/55 
P.d. 79/51 
P.n. betulifolia 
P.e. 214 
P.e. 488 
P.d. 73/51 
P.d. 72/51 
P.n. 56/52 

P.e .  214 
P.d . 73/51 
P.e. vernirubensis 
P.d . 79/51 
P.e. 488 
P.e. 561/41 
P.e. rimini 
P.n. 56/75 
P.e. triplo 
P.d. 72/51 
P.n. 63/135 
P.d. 69/55 
P.n. 56/52 
P.d. 77/51 
P.n. betulifolia 

  P = polpulus             d= deltoides   
n=nigra               e = euramericana   
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139 2 شمارة 14تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

   ايج نت

  هدو سال دورةدر مختلفهاي  از گونه  صنوبرنل ك15عيت رشد ضايسة ومق 

  : تنظيم گرديد2 ، جدولها  براساس درجه بندي ميانگين ارتفاع كلن
 

ها  ارتفاع و قطر بلند ترين جست  ميانگين، ميانگين ارتفاع و قطر جست ها،بلندتر از دو مترهاي   تعداد جست،  تعداد كل جست–2جدول 

  در سه دوره بهره برداري

تعداد جست     تعداد جست

  متر2بلندتر از 

 ميانگين ارتفاع    

 جست ها   

 ميانگين قطر     

 ها  جست     

ميانگين ارتفاع 

 بلندترين جست 

ميانگين قطر 

 بلندترين جست
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P.d . 77/51        

P.d . 73/51                

P.e.vernirube   

P.e.214              

P.d.79/51            

P.e.triplo           

P.d.69/55            

P.d.72/51         

P.e.561/41           

P.n.betulifoli       

P.e.rimini          

P.n.63/135    

P.e.488         

P.n.56/52 

P.n.56/75          
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 مختلف از نظر ميانگين ارتفاع نشانهاي  مقايسة كلن
تا ششم با   كلن رديف اول6  در دوره دو سالهدهد كه مي

بيشترين ارتفاع را دارا بوده و   متر4 ارتفاع بيش ازن ميانگي
 راس در  متر7/4با حداكثرميانگين ارتفاع  P.d. 77/51كلن 
 هري ازا به جست ميانگين تعدادكل .مي گيردرقراول جد
 2 ،رمتدو از بلند تر هاي  جست متوسط تعداد و 4 پايه

داراي بيشترين تعداد  P.e . 561/41 كلن. است جست
 عدد به ازاي هر 3ع يعني  متر ارتفادو از بلند ترجست 

از نظر متغيرهاي ارتفاع و قطر بلندترين جست، . استه پاي
 رويش   متر حداكثر6/6 ع ارتفا با P.d. 69/55 كلن

 4/4با قطر   P.d. 73/51وكلن  ارتفاعي را داراست
  .سانتيمتر از حداكثر رويش قطري برخوردار است

و  بررسي آماري بر اساس طرح بلوكهاي كامل تصادفي
مطابق .   انجام گرديدMSTATCبا استفاده از نرم افزار
نظرآماري به لحاظ  از ،)3جدول (نتايج  تجزيه واريانس 

دار وجود  معني اختالفها   ميان كلن،متغير ميانگين ارتفاع
ختالف ا درصد 1 سطح ميانگين قطردر نظر ازي ندارد ول

ين ازنظر قطر و ارتفاع بلندترين جست، ب. دار است معني
دار وجود  تفاوت معني   درصد1 درسطح) تيمارها(ها  كلن
 .دارد
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  مورد بررسي در سه دوره بهره برداري هاي  مختلف مربوط به جداول تجزيه واريانس مشخصههاي   مقادير آماره-3جدول 

مجموع  dfدرجه آزادي   مشخصه  دوره

  مربعات

ميانگين 

  مربعات

ضريب تغييرات  داري صفات معني  Fمقدار 

Cv% 

  دامنه تغييرات
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مختلف هاي   گروهاز كلن صنوبر 15وضعيت رشد مقايسه 

   سه سالهدورة رد

 8/7 با ارتفاع P.d. 69/55هاي   كلن،2 جدولمطابق 
  P.d. 79/51 P.d. 72/51, , P.e. triplo ر ومت
, P.d. 77/51 و P.d. 73/51 تا 1/6 با ميانگين ارتفاع بين 
 از نظر تعداد .اند قرار گرفته ها  باالتر از ساير كلنر مت1/7

 جست 3 با P.e. 488 كلن ، متردو از تربلندجست 
ن ، كلرميانگين قط از نظر. را دارا بوده است بيشترين تعداد

P.d. 77/51 كلن  و بيشترين سانتيمتر 6/5 باP.n. 56/52 با 
  . اند داشته را قطري  سانتيمتر كمترين رويش3/1قطر 

 بررسي ارتفاع بلندترين جست نشان داد كه كلن

 P.d. 69/55  اصلي ساقه ين رويش متر داراي بيشتر4/9با 
همچنين به لحاظ متغير قطر . است بوده )بلندترين جست(

سانتيمتر  7/6 با قطر P.d. 79/51 كلن ،بلندترين جست
  .استشته قطررا دا بيشترين

ها  ، بين كلن)3جدول  ( تجزيه واريانس نتايجمطابق
ن ازنظر ميانگين ارتفاع، ميانگين قطر و همچني) تيمارها(

 در داري معنيتفاوت ها  ارتفاع و قطر بلندترين جست
  .وجود دارد% 1سطح 

صـنوبراز گـرو ههـاي      هـاي     وضـعيت رشـد كلـن     مقايسه  

    در دورة چهارسالهمختلف

مختلف صنوبر در هاي  ، ارتفاع و قطر كلن2جدول 
 اين بر.دهد  مي نشان را نيزچهارساله دورة بهره برداري

 در راس  متر2/8نگين ارتفاع  با مياP.d. 73/51اساس كلن 
 با قطر  P.d. 73/51 كلن ، از نظر ميانگين قطر.قرار دارد

  .  سانتيمتر برترين كلن است9/6
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   پژوهشي -فصلنامة علمي
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 با P.d. 79/51جست كلن  به لحاظ ارتفاع بلندترين 
  متر1/4با  P.n. 56/52  متر بيشترين و كلن5/11ارتفاع 

ست بلندترين ج قطر متغير نظر از .تارتفاع كمترين اس
 بيشترين قطر در حائز ر سانتيمت3/9قطربا  P.d. 77/51 نكل

 هاي كلن وطول چهار سال گرديده است 

 , P.e. vernirubensis P.e. 214 ،P.n. 63/135 

 P.e. riminiو  P.n. 56/52 تعداد جست  از حداكثر
با دارا بودن ها  حال همين كلن در عين برخوردار و

 متر به ازاي هر پايه دو  بلندتر از جست2ميانگين 
  .اند داشتهها  وضعيت بهتري نسبت به ساير كلن

 تجزيه واريانس متغيرهاي قطر و ارتفاع نتايجبررسي 
دار در  معني دهد كه اختالف  مينشان) 3جدول (ها  كلن

قطر و هاي  از نظر ميانگينها   درصد بين كلن1سطح 
ارتفاع و همچنين ارتفاع و قطر بلندترين جست وجود 

  .دارد

مـورد آزمـايش، بـه تفكيـك        هـاي     توليد مادة خشك كلن    

  برداري گروههاي مختلف در سه دورة بهره

 سه  را در و مطلوبموجود مادة خشك توليد 4 جدول
 15 در ميان  بر اين اساس.دهد بهره برداري نشان مي دورة

 05/20 با توليد  P.d.69/55بررسي، كلن  مورد كلن صنوبر

 در دورة دو ساله و تار و در سال ماده خشك در هكتن
برداري چهار   در دورة بهرههكتار و در سال تن در 00/19

  واحد سطح دارا بوده  ساله حداكثر ميزان توليد را در
 در حالي كه در دورة بهره برداري سه ساله، كلن. است

P.d. 77/51  تن در هكتار بيشترين توليد را 7/16با توليد 
  اورآمريكن  كلن دو رگة،ها ره در اين دو.داشته است

  P.e. triplo  تن در دورة دو ساله و 52/17با توليد 
 ، تن در دورة سه ساله، رتبة دوم را احراز كرده75/15

 تن در 96/16همين كلن در دورة چهار ساله با توليد 
 از نظر .در سال رتبه سوم را بدست آورده است هكتار و

برداري مقدار  ة بهره كلن در سه دور15ميانگين توليد 
توليد در واحد سطح دورة چهار ساله باالتر و پس از آن 

در هريك از  .دو ساله و سه ساله قرارداشته اندهاي  دوره
 كلن صنوبر از 15بين تيمارها يعني برداري  سه دوره بهره

 اختالف معني دار %1نظر توليد ماده خشك در سطح 
 .دوجود دار
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  برداري  دورة بهره درسه)موجود و مطلوب(ده ماني، توليد ماده خشك درصد زن - 4جدول 
              دوره چهار ساله           دوره سه ساله            دوره دو ساله

  

 رديف           نام كلن ها

ي 
مان

ه 
د
زن

% 

ود
ج

مو
ك 

ش
خ

ن 
وز

  

ن
 ت
  

/
ار

كت
ه

/
ل 

سا
ب 
لو

ط
 م

ك
ش

خ
ن 

وز
  

ن
 ت
  
 

/
ار

كت
ه

/
ل
سا

 

  

ي 
مان

ه 
د
زن

  
  

% 

ود
ج

مو
ك 

ش
خ

ن 
وز

  

ن
 ت
  
 

/
ار

كت
ه

/
ل
سا

ب 
لو

ط
 م

ك
ش

خ
ن 

وز
  

ن
 ت
  

/
ار

كت
ه

/
ل
سا

 

ي 
مان

ه 
د
زن

% 

ود
ج

مو
ك 

ش
خ

ن 
وز

  

ن
 ت
  
  

/
ار

كت
ه

/
ل
سا

 

  
ب

لو
ط
 م

ك
ش

خ
ن 

وز
  

ن
 ت
  
 

/
ار

كت
ه

/
  
ل
سا

 

"   

%   

(   

#   

+  

'  

)  

$  

&  

"*  

""  

"%  

"(  

"#  

"+ 

P.d.69/55                 

P.e.triplo                

P.d.73/51               

P.e.488                  

 P.e.561/41             

P.d.72/51              

P.e.214                 

P.d.79/51              

P.d.77/51              

P.e.rimini              

P.e.vernirubensis  

P.n.betulifolia       

P.n.63/135            

P.n.56/75              

P.n.56/72              

)"          *+/%*       %(/%$  

$)         +%//")      "(/%*  

'*          "&/")      '+/%$  

)&         *)/"#       $"/")  

$&         +"/"(       ")/"+  

#'         %(/""       #"/%#  

$%         ")/""       '%/"(  

)#         %'/"*       $'/"(  

#(         ##/&         &+/%"  

$*          )'/$         &+/"*  

'"          %+/$         +%/"(  

$"          &$/+         ($/)  

$*          '$/#         $+/+  

$(          "#/(         )$/(  

))          )$/"         ("/% 

+%          )(/"#       (%/%$  

)&          )+/"+        &(/"&  

'"          &%/""        +#/"&  

$*          $&/$          ""/""  

$&          $+/$          &#/&  

#*          &+/&          $)/%#  

$*          ''/+          *)/)  

#*          #(/&          +)/%(  

)#         )*/"'         +'/%%  

)&          #"/)          ()/&  

&*          *%/&         *%/"*  

)'          +'/(         '$/#  

$)          '"/+         ##/'  

&"          *(/"         "(/"  

'*          %"/*         (+/* 

)&        **/"&        *+/%#  

')        &'/"'        ("/%+  

#$        ((/"(        ))/%)  

&%        &(/""        &'/"%  

$*        $"/"*        +"/"(  

+)        '%/"+        #*/%)  

&%        *&/"*        &'/"*  

+$        )'/"'        $&/%$  

'#        ))/")        '%/%)  

$"        "%/"%        &'/"#  

$#        %)/"+        "$/")  

))        ++/%          ("/(  

$#        #$/%          &+/%  

)%        '*/.*          $(/*  

'+        %"/*          (%/* 

  �������                 )(          #'/"*        ")/"+      )%         +$/$           %'/"(       )(        *(/""        &(/"+ 

  
  اگر،برداري دو ساله دردورة بهره 4 بر اساس جدول
فراهم ها   درصد كلن100ماني  نده زشرايط مناسب براي

توانند به   ميP.d. 69/55و    .P.d 73/51هاي   كلن،گردد
 هكتار و  تن ماده خشك در23/28 تن و 65/28ترتيب تا 
   توليد نمايند كه تقريباً )وزن خشك مطلوب(در سال 

    كلن در واحد سطح15دو برابر ميانگين توليد 
  هاي  برداري سه ساله، كلن دوره بهره  در.شدبا مي

P.d. 72/51, P.d. 69/55 وP.d. 79/51 يبترت توانند به مي 

 تن ماده خشك چوبي در 57/23و   تن87/24  تن،32/28
 درصد در واحد سطح 100ماني  شرايط مطلوب و زنده

 كلن 15توليد نمايند كه تقريباً دو برابر ميانگين توليد 

ي چهار ساله، در ربردا  دوره بهرهدر .باشد  ميصنوبر
 درصد نهالها 100يصورتي كه شرايط الزم جهت زنده مان

مختلف هاي  از كلن را زيادي توان توليد  مي،گردد فراهم
    P.d. 79/51هاي  كلن اين وضعيت در انتظار داشت كه

P.d. 77/51, P.d. 73/51, , P.d. 72/51 , P.e. triplo به 
 تن ماده 31/25و 40/27 و6/27و  77/27 و 89/28ترتيب 

 كه از خشك در واحد سطح درسال توليد خواهند نمود
 اين  در.باشد  ميبيشتربه مراتب   كلن15ميانگين توليد 

 تن 19كلن رديف اول با توليد ماده خشك  دوره بهره برداري،

د و باش  ميمتمايزها   نسبت به ساير كلنسال و در در هكتار

در  تن در هكتار و 77/17با توليد  P.d. 77/51  كلنپس از آن
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 و 05/24سال قرار گرفته كه در شرايط مطلوب به ترتيب 

  . تن در هكتار توليد خواهند داشت62/27

تعـداد  ,  زنـده مـاني    بررسي ارتباط و همبـستگي متغيرهـاي      

  صنوبر با توليد ماده خشكهاي   رشد كلنجست و

صد متغيرهاي مورد مطالعه در اين تحقيق شامل در
هاي  ماني كلن ها، تعداد كل جست، تعداد جست زنده

و ميانگين ها   متر، ميانگين ارتفاع و قطر جستدواز بلندتر
از نظر همبستگي با مقدار ها  ارتفاع و قطر بلندترين جست

مورد  SPSSنرم افزاري با برنامة ) وزن ماده خشك(توليد 
 نهبطورجداگاها  بررسي  اين.قرارگرفتند تحليلوتجزيه 

 چهارساله  وبهره برداري دو ساله، سه سالههاي  هدور براي
انجام شد و ضريب همبستگي متغيرها با مقدار توليد و 

  ).5جدول (داري آنها بدست آمد  معني
 ، متغيرهاي زنده ماني،برداري دوساله دورة بهره در

و   متر2بلندتر از هاي   تعداد جست،تعداد كل جست
د ماده خشك ضريب همبستگي ميانگين ارتفاع با تولي

دهد رابطه بين   ميكه نشان كوچك و يا منفي دارند

دار نيست و يا  متغيرهاي فوق با توليد ماده خشك يا معني
متغيرهاي ميانگين قطر جست و  بين. باشد  ميمعكوس

با توليد ماده خشك ها  قطر و ارتفاع بلندترين جست
دار  يمعن% 1 بوده كه در سطح بيشترضريب همبستگي 

  .است
 ،برداري سه ساله و چهار ساله بهرههاي  در دوره

 تعداد كل ،ماني ضريب همبستگي بين متغيرهاي زنده
متر با توليد ماده  2بلندتر از هاي   تعداد جست،ها جست

  ولي ميانگين ارتفاع و،خشك همچون دوره دو ساله است
با مقدار ها  قطر بلندترين جست  ميانگين ارتفاع و،قطر
ليد ماده خشك همبستگي زيادي را نشان داده كه در تو

ضريب ها  در همه اين دوره. دار است معني% 1سطح 
با مقدار توليد چوب ها  همبستگي قطر بلندترين جست

بيشتر از متغيرهاي ديگر بوده و در دوره چهار ساله اين 
 از نظر كه) r = 956/0(بزرگتر ها  ضريب از ساير دوره

  . باشد  ميردا معني% 1آماري در سطح 

  

  

   همبستگي متغيرها با توليد ماده خشك در سه دوره بهره برداري -5جدول 

    توليد ماده خشك چوبي                                                 

  ر ساله دوره بهره بردار ي چها    دوره بهره برداري سه ساله      دوره بهره برداري دوساله
        

  متغيرها   
  ضريب همبستگي

(r)       
 ضريب همبستگي    معني داري

(r)       
  ضريب همبستگي  معني داري

(r)       
  معني داري

 ���� ����( %)  

      *$'/* ,  ns             %#(/* ,  ns        %*(/* ,  ns  

 ��� �
���       )((/* ,       **             )"$/* ,  **       $&'/* ,   **  


��� ��� ���������� �� �
        ()%/*        ns           (#$/*     ns       %#(/* ,  ns  

��� ����	
 ������� �!       #$+/*         ns        $"*/*  **        &%)/*  **  
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  و بيماريهاها  تصنوبر از نظر ابتالء به آفهاي  بررسي كلن

 و (P.euramericana)اورآمريكن دورگه هاي  كلن
 Dicranura الروهاي برگخوار  ميزبان(P.nigra)ها  تبريزي

vinula, Amorpha populi و  asiatica Nycteolaاند   بوده
استفاده از سموم آفت كش سوين   بااندكيكه در موارد 

وليندين مبارزه شيميايي بعمل آمد و خسارتي متوجه نهالها 
  و ابريشم باف ناجور همچنين الر.نگرديد

(Limantria disspar)هاي   بر روي نهالP.e. 488 ،  
 P.d. 69/55   وP.d. 72/51 ديده شد كه تعداد آن اندك 

  .بوده است
همچنين الرو چوبخوار پروانة گالزاي صنوبر 

(Sciapteron tabaniformis)هاي   بر روي تعدادي از كلن
 كه با توجه دلتوئيدس و اورآمريكن مشاهده گرديدرصنوب

در  .آلوده حذف گرديدهاي  به تعداد اندك آنها شاخه
و ها  تدلتوئيدس نسبت به آفهاي  مجموع مقاومت كلن
  . بيشتر بوده استها  و تبريزيها  امراض از اورآمريكن

  

  بحث 

  تن05/20 توليد با P.d. 69/55در دوره دوساله كلن 
  بيشترين توليد را مترمكعب چوب خشك45برابر با 

ر سانتيمت 31/3تا ها  جستر قط  و ميانگينداشته است
طور ه ب )ها مربوط به بلندترين جست(وحداكثر قطر 

حداكثر ها   و در مواردي قطر جست سانتيمتر21/4متوسط 
  را  بنابراين توليدات آن. سانتيمتر رسيده است7به 
صنايع سلولزي همچون توليد تخته  دربيشتر توان  مي

 وچوبهاي قطورتر در قسمت پايين )ننئوپا(ب خرده چو
 در دوره .استفاده قرار داد مورد M.D.F تنه را در توليد 

برداري دو ساله، دومين كلن از نظر مقدار توليد ماده  بهره
 بوده كه P.e. triplo  خشك، رقم دورگة اورآمريكن

جدول ( ت تن در هكتار و در سال توليد داشته اس52/17
توان   مي) درصد100ماني  زنده( در شرايط مطلوبو  )6

بلندترين .  از آن انتظار داشت را تن مادة خشك20توليد 
 در مورد اين كلن نيز حداكثر به) ساقه اصلي(ها  جست

بررسي ضريب .  سانتيمتر رسيده است7 تا 6 قطر
كل  ماني، تعداد درصد زندههاي  مشخصههمبستگي 

نگين  متر، ميادواز بلند تر هاي  تعداد جست ،تجس
ها،  ، حداكثر ارتفاع بلندترين جسترارتفاع، ميانگين قط

ها  با توليد مادة خشك كلنها  حداكثر قطر بلندترين جست
  كه ضريب همبستگي ميانگين قطر، حداكثر قطردادهنشان 

 درصد 1 حداكثر ارتفاع با توليد مادة خشك در سطح و
توان   ميبنابراين جهت افزايش مقدار توليد. دار است معني

از طريق افزايش رويش قطري و ارتفاعي بلندترين 
  .اقدام نمودها  جست

مقايسه نتايج اين طرح با نتايج طرح دوره كوتاه مدت 
دهد كه در   مينشان) 1375 ،مدير رحمتي(صنوبر در كرج 

دورگه اورآمريكن از توليد زيادي برخوردار هاي  كرج كلن
 تن در 8/30وليد  با تP.e. 561/41بوده و در راس آن كلن 

 .P.nهكتار در سال قرار داشته و كلن تبريزي همچون 

در هكتار و در سال وضعيت   تن2/18 با توليد 63/135
 ، در حالي كه در طرح چمستان،خوبي را نشان داده است

دلتوئيدس بيشترين توليد را داشته و دو رگه هاي  كلن
 تن 13 تا 10 در سه دوره حدود P.e. 561/41اورآمريكن 

  .در سال توليد داشته است ماده خشك چوبي در هكتار و
 .P.dبرداري سه ساله، كلن دلتوئيدس دورة بهرهدر 

  تن ماده خشك در وضعيت موجود7/16 با توليد 77/51
ماني  زنده شرايط در را داشته است كه  مقدارترينبيشتر
.  تن ماده خشك توليد نمايد56/22تا د توان  ميدرصد 100

  تن، در75/15 با توليد P.e. triploن كلن دورگة آ پس از
در دورة  ).6جدول ( سترديف دوم قرار گرفته ا

  جهت توليد ها   اگر از كلية جست،برداري سه ساله بهره
ها  چوب استفاده گردد با توجه به ميانگين قطر كليه جست

 همچون دورگهپر توليد هاي  كلنو در )  سانتيمتر64/5(
P.e. triplo سانتيمتر  12تا  11قطربه ها  دترين جستبلن

برداري را   بنابراين توليدات اين دوره بهره.نيز ديده شدند
و M.D.F   در توليد تخته خرده چوب و"عموما
. توان استفاده كرد  ميقطور آنرا در كاغذ سازيهاي  چوب
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مقايسه توليد چوب صنوبر در اين دوره با توليد چوب در 
  ميالدي شروع گرديده و60ط دهه اواس كشور سوئد كه از

 تن ماده خشك 15 ساله منجر به توليد 4 تا 2هاي  در دوره
مرغوب كشاورزي شده هاي  هكتار و در سال در زمين در
دهد مقدار توليد در  مينشان  (Eriksson, 1984)  تاس

  . رقم زيادتري داشته است،طرح چمستان در واحد سطح
در دورة ن همچنين در طرح كوتاه مدت چمستا

 تن 19 با توليد P.d. 69/55برداري چهارساله، كلن  بهره
برتر ديگر هاي  كلن  در سال از ومادة خشك در هكتار

 )د درص100زنده ماني (است كه در شرايط مطلوب 

پس از آن  . تن مادة خشك توليد نمايد24تواند حدود  مي
زيادي  از توليد P.e. triplo و P.d. 77/51هاي  كلن

  P.d. 69/55برداري، كلن   بهرهاين دوره در. ردارندبرخو
 هر پايه در جست بلندترين  سانتيمتر رسيده و16 به قطر

 5/16  به قطرP.e. triplo , P.d. 77/51 هاي  كلن مورد در
ميانگين  گيري گرديد و  سانتيمتر اندازه14 وسانتيمتر 

در مورد برخي ه در خصوص اين دورها  جست بلندترين
هاي   چوب.محاسبه گرديد  سانتيمتر10 تا 9ها  ناز كل

 و M.D.F در كاغذ سازي و توليدي اين دوره را عموماً
تخته خرده چوب  توان در  ميكم قطر آنراهاي  جست

 .استفاده كرد

اگر هدف از توليد چوب در دورة بهره برداري كوتاه 
 صنايع تخته خرده چوب باشد بهتر است در كاربرد مدت،

نظرگرفته شود ودر اين صورت  و تا سه ساله درد  دورةكه
 متر به يك 6/0  و3/0ازها   فاصلة قلمه كهگردد  ميپيشنهاد

برداري چهار  دورة بهرهدر مجموع . ود شداده افزايش متر
 و  تن مادة خشك چوبي19ساله با توجه به توليد حداكثر 

توليد چوب با قطرهاي زياد و همچنين قطرهاي متوسط و 
تخته خرده ( نئوپان ،كاغذ سازي مناسب براي، پايين

توجه به تنوع توليد  با كه باشد ميM.D.F  و) چوب
ي، شركتها و يتوان آن را به واحدهاي اجرا  مي،چوب

 .نمود توصيه و پيشنهادعمومي  بخش خصوصي و

  

   %1روش دانكن در سطح  از با استفاده سه دورهدر مختلف هاي  كلنمقادير وزن خشك چوب  مقايسه و گروه بندي -6 جدول

  )سال/ هكتار /  تن ( وزن خشك چوبميانگين  اسامي كلن               رديف

       -0�1 !2 3�!2                             -0�1 -1                                   -0�1 ��4�   
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P.d.69/55 

P.e. triplo  

P.d. 73/51 

P.e. 488  

P.e.561/41 

P.d.2/51 

P.e. 214 

P.d.79/51 

P.d. 77/51 

P.e.rimini 

P.e.verniru 

P.n. betulifolia 

P.n. 63/135 

P.n.56/75 

P.n  56/52 
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Abstract 

For determining of suitable poplar clones for utilizing in cellulose  industries  on the basis of 
maximum wood  production in hectar ,15 clones of Populus deltoides, P.euramericana and P.nigra were 
studied in three exploitaion period (2,3 and 4 years) in chamestan of Mazandran province. 

In order to homogenize the material, all the shoots were cut at the bottom after the first growth year. 
At the end of each exploitation period, all stems and shoots were cut and weighted two times; 1) wet 
wood product and 2) dry biomass after six months of drying in the open air. 

Some parameters such as survival, number  of total coppice stems per collar, number of shoots over 2 
m height, mean diameter and mean height of shoots over 2 m height, diameter and height of the highest  
stems and resistance to pests and diseases were studied and compared at the end of the project. Results 
were analized on the basis of randomized complete block design. 

Results showed that : 
a) In 2 years short rotation system, P.d. 69/55, P.e. triplo and P.d. 73/51 produced the highest amount of 
dry biomass of 20.05, 17.52  and 17.19 ton/ha/year,respectively. 
b) In 3 years short rotation system, P.d.77/51, P.e. triplo and P.d. 69/55 produced the highest amount of 
dry biomass of 16.70, 15.75 and 14.73 ton/ha/year, respectively. 
c) In 4 years short rotation system, P.d. 69/55, P.d. 77/51 and P.e. triplo produced the highest amount of 
dry biomass of 19.00, 17.77 and 16.96 ton/ha/year, respectively. 

The diffrences between dry biomass production of poplar clones in each rotation system were significant. 
 
Keywords: Chamestan, Poplar, Short rotation, Wood production. 
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