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مطالعه (شمال كشور  مناطق كوهستاني ارتفاعات بررسي ارقام مناسب صنوبر و پالونيا در
  )مازندران –موردي منطقه فريم سنگده 

  و احمد همتي ، محسن كالگري، رفعت اله قاسمي*عليرضا مديررحمتي

  ها و مراتع كشور تحقيقات جنگلسسه ؤم ،تهران

  9/10/92 :تاريخ پذيرش  5/12/91 :تاريخ دريافت

  ه چكيد

ر جلوگيري از تخريب بيشتر اراضي جنگلي در حاشيه روستاهاي مناطق كوهستاني و اراضي عاري از پوشش جنگلي، منظوبه
كه بر اساس تعيين ميزان سازگاري و موفقيت آنها براي گونه و كلن از ارقام پرمحصول و تند رشد صنوبر و پالونيا  11تعداد 

 انتخاب گرديد ،باشد استقرار و توليد چوب مناسب آنها در اين قبيل مناطق مي تجربيات و مطالعات اوليه حاكي از توان سازگاري،
اصله  75تعداد . و در ارتفاعات جنگلي فريم منطقه سنگده در استان مازندران نسبت به كاشت نهال از ارقام مورد نظر اقدام شد

در نهايت پس . ادفي در سه تكرار كاشته شدندهاي كامل تص و در قالب طرح آماري بلوك 5×5صورت گروهي  نهال از هر رقم به
ها و ارقام  ها، از ميان كلنهاي ساالنه و تجزيه و تحليل آماري دادهگيريبا توجه به اندازه ،ساله 5يك دوره  از اجراي طرح در

 Populus trichocarpa, Populus euramericana 561/41, Populus هاي صنوبر و پالونيا كشت شده، كلن

euramericana 488, Populus euramericana triplo and Populus tremula  كه از توان استقرار و سازگاري مناسبي در
توسعه و ترويج در اين قبيل اراضي به سازمانهاي براي  ، انتخاب وداشتندمنطقه مورد آزمايش برخوردار بوده و توليد قابل قبولي 

كشت در اين براي گونه پالونيا از استقرار و رشد مناسبي برخوردار نبوده و . شدندفي اجرايي و ترويجي و روستاييان مناطق معر
  .باشد بررسي بيشتر در آينده براي اين گونه ضروري مي نياز به ،اين وجود با. گرددتوصيه نمينوع مناطق 

  .مناطق كوهستاني شمال كشور، كلن، صنوبر، پالونيا، زراعت چوب :هاي كليدي واژه

  modirrahmati@rifr-ac.ir :، پست الكترونيكي02636770810: نده مسئول، تلفننويس* 

  مقدمه 
نياز و  كشور افزايش جمعيت در طي ساليان گذشته به دليل

هاي براي مصرف چوب، سبب بهره برداريروزافزون 
ها  جنگل. توان توليد جنگل شده است رويه و خارج از بي

به لحاظ مسائل  اقتصادي آن، هاي نظر از جنبهصرف
محدوديت . باشند داراي اهميت فراواني مي اكولوژيكي نيز

همچنين طوالني بودن  و ها توان توليد چوب در جنگل
هاي جنگلي، شرايطي را فراهم  دوره برداشت در توده

هاي پربازده غيرجنگلي با  كه توجه به كشت گونه آورد مي
رو ازاين. رعايت كليه موازين علمي مورد بررسي قرار گيرد

-احياء اراضي جنگلي كم بازده و مخروبه با اولويت گونه

هاي  كلن در اين راستاباشد،  هاي بومي امري بديهي مي
در واحد سطح  باال صنوبر با ميزان راندمان توليد چوب

ركود توليد  را افزايش داده و ان توليدزمي ندتوان مي
ستند را كارخانجاتي را كه با كمبود مواد اوليه روبرو ه

مهمي كه قبل از هرگونه مسائل يكي از . دنبهبود بخش
برنامه جنگلكاري با گونه هاي غير بومي اعم از صنوبر و 
 ،يا ساير گونه هاي چوبده الزم است مورد توجه قرار گيرد

عرصه هاي جنگلي شمال كه . بررسي سازگاري آنهاست
ين باشد و صنوبرها نيز از ا رويشگاه طبيعي پهن برگان مي

از شرايط رويشگاهي عمومي  آيند شمار مي به درختان
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برخي از اين وجود با  ،يكساني برخوردار مي باشند
هاي اكولوژيكي در صنوبرها ممكن مالحظات و خواهش

رو از اين. است آنها را با موفقيت و يا عدم آن مواجه سازد
ضرورت تحقيق در مورد سازگاري صنوبرها در شرايط 

هاي برتر  دستيابي به كلنبراي جنگلي  كاشت عرصه هاي
   .باشد براي توسعه جنگلكاري داراي اهميت مي

ها با  در ارتفاعات جنگلي شمال كشور تخريب جنگل
منظور آماده  تبديل به اراضي زراعي، قطع و تخريب به

سازي عرصه براي توليد علوفه و يا رفع نيازهاي چوبي 
ا امروزه سطوح ادامه دارد و اين امر باعث شده است ت

صورت اراضي زراعي كم بازده، رها شده،  بسياري به
زار، اراضي فرسايش يافته و جنگل تخريب يافته ديده  ديم

. چندان دور جنگلي سرسبز بوده استشود كه زماني نه
تواند ضمن  تبديل اين اراضي به عرصه هاي درختكاري مي

 كننده نيازهاي چوبي ايجاد اشتغال و درآمد، تأمين
صورت يك حد فاصل و  همچنين به. روستاييان باشد

كمربند سبز بين اراضي جنگلي و اراضي روستا عمل كرده 
و ضمن تثبيت موقعيت اراضي جنگلي از تخريب بيشتر 

همانند كشت درختان تندرشد . جنگلها جلوگيري نمايد
در نقاط خالي  )Populus balsamifera(بالزام  صنوبر
نقاط  يگر مثل كشور آلمان، درها در كشورهاي د جنگل

عنوان گونه  هاي طبيعي راش و بلوط به خالي رويشگاه
ساله مورد استفاده  15- 20پرستار براي يك دوره كوتاه 

سايه مورد نياز نهالهاي جوان كه  طوري به. گيرد قرار مي
پس از قطع و بهره . مي گرددتأمين جنگلي از اين طريق 

شتر براي مراحل بعدي رشد برداري درختان صنوبر، نور بي
 ).14(گردد  درختان جنگلي نيز فراهم مي

كاشت درختان صنوبر و ارقام پرمحصول معرفي شده در 
كه حتي در طوري به ،داشتهمناطق شمالي كشور گسترش 

ترين روستاهاي مناطق كوهستاني نيز هرچند  دورافتاده
محدود و در سطوح كوچك، كاشت اين درختان رواج 

علت توليد چوب مرغوب، سرعت رشد  وبرها بهصن. دارد

زياد، دوره كوتاه بهره برداري، امكان استفاده از شاخه و 
تعليف دام و امكان كاشت توأم با محصوالت براي برگ 

با توجه به تنوع . زراعي از مقبوليت خوبي برخوردارند
هاي رويشي  ارقام، سرشت اكولوژيكي متفاوت، توان

و سازگاري در شرايط مختلف اين  و توان استقرار مختلف
درختان، مطالعه، بررسي و انتخاب كلن ها و ارقام سازگار 

اي را در حفظ و  تواند تحول عمده با شرايط اين مناطق مي
  . صيانت از اراضي جنگلي باالدست در پي داشته باشد

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

درختان كاج گسترش داشته و بنام صنوبر هيماليايي نيز 
معروف است، در آن منطقه از اهميت اقتصادي زيادي 

از چوب آن در بسياري از صنايع،  ،باشد برخوردار مي
، جعبه سازي و تهيه خمير كاغذ استفاده  ازجمله روكش

  ).15(گردد  مي

Froehlich رزان گسترشگاه صنوبر ل)L.  ( P.tremula را از
متري،  2000هاي آلپ و پيرنه اروپا تا ارتفاع  ارتفاعات كوه

آفريقاي شمالي، آسياي صغير، قفقاز تا مغولستان و ژاپن 
. گردد تعيين كرده است و جزء درختان جنگلي محسوب مي

متر و قطر حدود يك متر  35درختان اين گونه به ارتفاع 
ن گونه براي صنايع بمراتب از كيفيت چوب اي. مي رسند

در توليد . تر مي باشد مرغوب)  P.alba(چوب گونه كبوده 
دليل رنگ سفيد آن كاربرد فراواني خمير كاغذ مطلوب، به

  ).12(دارد 

هاي غرب امريكاي شمالي  در جنگل P.trichocarpaگونه 
و  آ، دوگالس هاي پيسهصورت خالص و يا همراه گونهبه

ترش داشته و يكي از بزرگترين درختان افرا گس درختان
شود كه در رويشگاه اصلي خود به پهن برگ محسوب مي

رسد  متر مي سانتي 100متر و قطر برابرسينه  60تا  40ارتفاع 
هاي صنوبر، تا سنين باال نيز سالم باقي  و برخالف اكثر گونه

مترمكعب در  30توليد ساليانه اين گونه بيش از . ماند مي
وده و در صنايع كاغذ سازي مورد استفاده قرار هكتار ب
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كلن از  6لشكربلوكي و همكاران با آزمايش ). 11(گيرد  مي
  P.euramericana،P.deltoidesهاي  گونه

،P.trichocarpa ،P.simonii  و گونه افرا)velotinum  
Acer  (بند منطقه  عنوان گونه شاهد در ارتفاعات پايين به

سال گزارش كردند كه  14پس از  سياهكل استان گيالن
 P.euramericanaامريكايي  -كلن صنوبر دورگه اروپا

از نظر خصوصيات رشدي  P.trichocarpaو گونه  45/51
ويژه در مقايسه با و توليد چوب نسبت به ساير ارقام، به

وضعيت ) گونه افرا(گونه شاهد جنگلي و بومي منطقه 
  .  )9( اندداشتهمطلوبي 

اند كه طي  شمالي كشور از اولين مناطقي بوده هاياستان
مطالعات سازگاري، گونه ها و ارقام معرفي شده در سطح 

بسياري از اين ). 7(و ) 10(وسيع مورد كشت قرار گرفتند 
درختان همراه ارقام بومي صنوبر در روستاهاي مناطق 

ها نيز مورد كاشت قرار  كوهستاني باالدست جنگل
  .گيرند مي

 .P وP. fortunei دو گونه پالونيا كه است قابل ذكر 

tomentosa  سال پيش وارد كشور شده ولي  20حدود
تحقيقات منسجم از چند سال پيش در مركز تحقيقات 

هوايي گونه هاي  با توجه به شرايط مناسب آب و(گيالن 
اي شمال و در قالب طرح تحقيقاتي در اراضي جلگه) فوق

ل آبگير بودن عرصه مورد دليبهمتأسفانه اجرا شد، كه 
و  عدم زهكشي آزمايش و حساسيت زياد گونه پالونيا به

ويژه نياز شديد ريشه اين درختان به تهويه كامل خاك، به
در فصل رويش، كليه پايه ها با وجود رشد اوليه خيلي زياد 

  ). 8(از بين رفتند 

در مناطق باالبند و كوهستاني شمال كشور تاكنون هيچگونه 
ه و بررسي منسجم و مستمر درباره توان سازگاري و مطالع

 انجام نشدهتوليد چوب ارقام مختلف صنوبر و پالونيا 
تواند مناطق وسيعي از  نتايج حاصل از اين طرح مي. است

ارتفاعات جنگلهاي شمال كشور را زير پوشش زراعت 
چوب برده و ضمن توليد چوب مورد نياز روستائيان از 

هدف از اين . ا نيز جلوگيري نمايدتخريب بيشتر جنگله
استفاده از صنوبرها در اراضي مخروبه جنگلها تنها تحقيق 

 حفظ عرصه و جلوگيري ازبراي عنوان گونه پرستار و  به
شسته شدن خاك ارزشمند جنگلي كه با كشت و كار 

هاي تند و در جهت  محصوالت زراعي و شخم در شيب
افتد در  تفاق مينشينان ا شيب توسط روستائيان و جنگل

محدوده زماني موقت و تا برگشت مناطق به اكوسيستم 
معرفي  ،عالوه بر اين. گردد اوليه و اصلي خود اجرا مي

ارقام برتر و سازگار صنوبرهاي خارجي و بومي و پالونيا و 
بررسي ميزان توليد چوب آنها در اراضي مستعد مناطق 

   .كوهستاني شمال كشور مي باشد

  ها مواد و روش
محل اجراي تحقيق منطقه : مشخصات منطقه مورد بررسي

خزرانچه واقع در ارتفاعات كوهستاني سنگده مازندران 
اين منطقه . باشدمي) وابسته به شركت چوب وكاغذ فريم(

دقيقه شمالي و طول  7درجه و  36در عرض جغرافيايي 
 2100دقيقه شرقي و با ارتفاع  18درجه و  53جغرافيايي 

متر،  ميلي 950ميزان بارندگي . سطح دريا قرار داردمتر از 
گراد، متوسط حداقل  درجه سانتي 9/5متوسط دماي ساالنه 
گراد و متوسط حداكثر  درجه سانتي 1/1دماي سردترين ماه 
خاك ). 1(گراد است  درجه سانتي 5/11دماي گرمترين ماه، 

  .باشد كم عمق و بافت آن رسي تا لومي مي

ارقام مورد استفاده در اين : مورد آزمايشهاي  گونه و كلن
هاي قبلي و طرح با استفاده از نتايج حاصل از بررسي

هاي مختلف صنوبر در نقاط  كلن اطالعات گونه و
كشورها  اكولوژيكي كشور و همچنين بررسي منابع ساير

هاي  اي و يا بازديد از عرصه اعم از مطالعه كتابخانه
كلن  گونه و 11كل تعداد در . تحقيقاتي آنها تعيين شد

  . مورد آزمايش قرار گرفت 1صنوبر و پالونيا مطابق جدول 

  براي صنوبركاري و كشت پالونيا در عرصه: روش تحقيق
مورد نظر ابتدا اقدام به احداث خزانه و توليد نهال هاي 
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در اين راستا . انتقال به عرصه اصلي شدبراي قوي و سالم 
كافي قلمه تهيه و در خزانه  از ارقام ذكر شده به تعداد

متري و در فواصل  سانتي 20صورت رديفي در فواصل به
همچنين . متر از يكديگر كاشته شدند سانتي 150ها  رديف

تكثير گونه صنوبر  هايبا توجه به مشكالت و محدوديت
  از طريق قلمه، نسبت به تكثير اين گونه) P.tremula(لرزان 

در مورد گونه صنوبر لرزان . به روش كشت بافت اقدام شد
جوش تعداد  عالوه بر كشت بافت، با استفاده از ريشه

ه منابع ختان مسن موجود در نهالستان ادارمعدودي از در
براي . طبيعي كالردشت اقدام به تكثير و توليد نهال شد
اي در تكثير گونه پالونيا ابتدا بذور اين گونه در بستر ماسه

نيا از طريق قلمه ساقه تكثير پالو(گلخانه كاشته شدند 
توان نهال  راحتي مي شود ولي با استفاده از قلمه ريشه به نمي

 5بعد از سبزشدن بذور، نونهالهاي  ،)آنرا توليد نمود
متري از بستر كاشت به گلدان هاي پالستيكي منتقل  سانتي
متر  سانتي 50 پس از رسيدن نهالها به ارتفاع حدود. شدند

ن و داخل خزانه انتقال داده شدند و تا از گلدان به زمي
متر در خزانه مورد رسيدگي قرار  2تا  5/1رسيدن به ارتفاع 

همراه با نهالهاي صنوبر كه از طريق قلمه بعد گرفتند و 
اصلي منتقل و مورد كاشت قرار   تكثير شده بودند به عرصه

اصله نهال در  25(پايه  75نهالهاي هركلن به تعداد . گرفتند
متر و  3×3و در فواصل  5×5صورت گروهي  به) تكرارهر 

در قالب طرح آماري بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار 
نهالهاي گلداني . كاشته شدند 1385در اوايل فروردين 

به سال  هماندر خرداد ماه ) P.tremula(صنوبر لرزان 
اصله در كنار ساير  75به تعداد  منتقل و مورد نظر  عرصه
تراشي عرصه بطورساليانه  عمليات پاك. شدند تهشاكارقام 

با توجه به متوسط بارندگي و . در اوايل تيرماه انجام گرديد
آبياري بطور طبيعي از طريق نزوالت آسماني  ،اقليم منطقه

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

گيري شامل  مشخصه هاي مورد اندازه. انجام شد )درخت
قطر برابرسينه با استفاده از كوليس و نوار قطرسنج تا دقت 
ميليمتر و ارتفاع كه با شاخص مدرج تا دقت سانتيمتر 

هاي ارتفاع و قطر برابر سينه، گيري با اندازه. گرديدانجام 
ه استفاد = h* f  v  ( π d²/4)براي محاسبه حجم از رابطه 

قطر  h و dحجم بر حسب مترمكعب،  vكه در آن ؛ گرديد
  .ضريب شكل درختان مي باشد f و و ارتفاع برحسب متر

وضعيت كيفي درختان شامل شكل و فرم تنه، شادابي، 
پوست و همچنين وضعيت آفات و بيماريها شامل حضور 
و شدت فعاليت انواع آفات و بيماريها، ميزان صدمات 

در طول . زدگي ثبت شد يخ و رمازدگيآفات و بيماريها، س
سالهاي اوليه علفهاي هرز در عرصه اجراي  و فصل رويش

تراشي شد تا از اين نظر  طرح و در چند نوبت پاك
مزاحمتي براي رويش نهالها وجود نداشته باشد و نيز در 
اطراف يقه نهالها، به منظور حفظ رطوبت بيشتر، تشتك 

  .احداث شد

 
 
 

  قام مورد بررسي صنوبر و پالونيا در منطقه فريم استان مازندراناسامي ار -1جدول
  گونه و كلن  رديف  گونه و كلن  رديف

1  Populus nigra 62/124 7 Populus euramericana  triplo  
2  Populus deltoides 69/55 8 Populus caspica 

3  Populus deltoides 63/ 51 9 Populus  tremula  
4  Populus euramericana  561/41 10 Populus   ciliata  
5  Populus  euramericana 488 11 Populus trichocarpa  
6  Paulownia fortunei 12   
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هاي حاصل از متغيرهاي مذكور بر اساس داده هاي داده
به روش تجزيه واريانس ) 1389سال (سال پاياني طرح 

 SASافزار طرح بلوك هاي كامل تصادفي با استفاده از نرم 
ها با آزمون ابتدا شرط نرمال بودن داده. انجام شد

Kolmogorov-Smirnov ها به و همگني واريانس داده
براي تعيين اختالف . آزمون گرديد Levene'sوسيله آزمون 
و براي طرفه تجزيه واريانس دوها از آزمون آماري داده

ون از آزمها ها در صورت همگني واريانسمقايسه ميانگين
ها دانكن و در صورت عدم همگني واريانساي چند دامنه
  .استفاده گرديد Dunnett's T3از آزمون 

  نتايج

هاي رويشي طي پنج سال متولي گيري ويژگينتايج اندازه
در هر ماني نهالهاي كاشته شده درصد زندهنشان داد كه 
اي را نسبت به سالهاي قبل تغيير قابل مالحظهيك از كلنها 

ماني درصد زنده 45طور متوسط نهالها به. شته استندا
بيشترين تلفات در اين دوره مربوط به دو گونه . اندداشته

 P.deltoides 69/55و دلتوئيدس ) P. caspica(سفيد پلت 
بيشترين درصد . ماني بوده استزنده درصد 9هر يك با 

و كلن  P.trichocarpaماني نيز مربوط به گونه زنده
P.euramericana 561/41 درصد بوده  72و  73ترتيب با به

  ).3جدول (است 

 

  هاي صنوبر در منطقه فريمتجزيه واريانس متغيرهاي رويشي براي كلن -2جدول 
منابع

  يراتيتغ
  درجه آزادي

df     ميانگين مربعات  

برابرقطر مانيزندهدرصد
  سينه

هكتار در  حجم در  هكتار حجم در  حجم ارتفاع
   سال

   *81/2   *3/70  *00006/0  **5/5  *99/5 **9/1713  8 كلن

   *ns 88/6*   9/2 ns 00009/0 ns  7/107*   31/4 6/128  2  بلوك

  29/1  2/32  00003/0 5/1 8/1 6/172  16  خطا

  عدم معني دار :  nsو % 1و % 5ترتيب معني دار در سطح خطاي  به: **و*
 

   هاي صنوبر مورد بررسي در منطقه فريم ي كلنهاي رويشمقايسه ميانگين ويژگي -3جدول 
حجم در هكتار در 

  )m3/ha/yr(سال 
حجم در   هكتار 

)m3/yr(  
  حجم

)m3(  
 ارتفاع

)m(  
 قطر

)cm(  
درصد

  ماني زنده
  كلن

91/2a  6/14 a 013 /0 a 1/5a 4/5 a 73a  P.trichocarpa 

38/2ab  9/11 ab 11 0 /0 ab 7/4 ab 6/4ab  57a  P.eura.488 

04/1abc  18/5 abc  05/00 abc 2/4abc 7/3ab  28cd  P.tremula  
04/1 abc  22/5abc  05/00 abc 1/4 abc 6/3ab  72a   P.eura.561/41 

79/0 abc  97/3abc  0036/0 abc  2/3abcd 9/2bc  49bc  P.eura. triplo    

49/0  bc  45/2bc  002/0 bc 8/2 abcd 4/2bc   34bc  P. n.62/154 

29/0bc  46/1 bc  001/0 bc  4/2bcd 2/2bc  37 bc P. ciliata 

55/0bc  76/2bc  002/0bc  2/2cd 1/2bc  9d  P.caspica 

02/0c  104/0c  0001/0 c  9/0d 8/0c  9d  P.deltoides 69/55 

  .داري با هم ندارند اختالف معني% 5گر در سطح يكدياعداد داراي حروف مشابه با  ستوندر هر 
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  روند رشد ارتفاعي تعدادي از ارقام صنوبر در سالهاي مختلف در منطقه فريم -1شكل 

  
شود تعداد پنج كلن صنوبر  ديده مي 1همانطور كه در شكل 

سال متوالي  5كه داراي دامنه تفاوت رشد ارتفاعي در طي 
از نظر رشد ارتفاعي، . مقايسه انتخاب شدندبراي بودند، 

متر ارتفاع بيشترين و كمترين  13/5با P.trichocarpa گونه 
ثبت  P.caspicaمتر براي گونه سفيد پلت  23/2ارتفاع با 

 P. euramericana 488 ، P.tremulaهمچنين ارقام. گرديد
متر ارتفاع از  4 با بيش از P. euramericana 561/41و 

 ، P.nigra 62/154وضعيت رشد مناسبي در مقابل سه رقم 

P. euramericana triplo و P.ciliata 3با ارتفاع كمتر از 
نكته قابل توجه در اين  ).1شكل (متر برخوردار بودند 

منطقه كوهستاني روند رشد گونه صنوبر لرزان است كه با 
افزايش ) 1385( وجود كمترين رشد ارتفاعي در سال اول

رشد مناسب و نسبتا سريعي را در سالهاي بعد نشان 
-به  P.deltoides 63/51و كلن  Paulownia گونه. دهد مي

و  )1385- 1386(دليل تلفات زياد طي دو سال متوالي 
باقيماندن تعداد اندك نهالها قابل اندازه گيري نبوده و از 

  .ها حذف گرديدندليست بررسي

ميان ارقام مختلف صنوبر نوسانهايي قطري نيز داراي  رشد
) (P.trichocarpaكه گونه تريكوكارپا طوريبه ،بوده است

متر بيشترين و گونه سفيدپلت سانتي 4/5با قطر برابر سينه 
متر كمترين مقدار رشد قطري را سانتي 1/2نيز با قطر 

 ،P.tremula همچنين سه كلن . داشته اند

 P. euramericana 561/41  و  p. euramericana 488  با
متر رشد قطري در مقايسه با سه كلن  سانتي 4بيش از 

P.n.62/154 ، P. euramericana triplo و P.ciliata  كه
متر رشد داشتند از وضعيت بهتري  سانتي 3كمتر از 

  ).2شكل (برخوردار بودند 

با محاسبه حجم درختان، رويش حجمي شامل حجم در 
نهالها در پايان ) متوسط حجم ساليانه(و در سال  هكتار
سالگي براي ارقام مورد بررسي  5و در سن  1389سال 

هاي صنوبر نشان  وضعيت رشد حجمي كلن. انجام گرديد
 56/14با ) P.trichocarpa(گونه تريكوكارپا داد كه 

مترمكعب توليد در هكتار بيشترين مقدار و بعد از آن كلن 
P. euramericana 488  مترمكعب در  90/11نيز با حجم

. اندهكتار از وضعيت مناسب و قابل قبولي برخوردار بوده
 104/0با  P.deltoides 69/55كمترين مقدار متعلق به كلن 
 P. euramericana.دو رقم . مترمكعب در هكتار بوده است

مترمكعب  18/5 و 22/5ترتيب با  به  P. tremulaو 561/41
وان ارقام مناسب و سازگار منطقه قلمداد عن بهبايد نيز 

 كه در )P.tremula(ويژه براي صنوبر لرزان  هبشوند؛ 
  . بكندسالهاي آينده توليد بيشتري 



1 

 
 روند رشد قطري تعدادي از ارقام صنوبر در سالهاي مختلف در منطقه فريم -2شكل 

  

هاي صنوبر  هاي رويشي كلننتايج تجزيه واريانس ويژگي
ماني، ارتفاع و قطر برابر سينه كه متغيرهاي زنده نشان داد

جدول (باشند مي% 1داراي اختالف معني داري در سطح 
سال  همچنين متغيرهاي حجم، حجم در هكتار و  در). 2

درصد اختالف  5نيز بين كلنهاي مورد بررسي در سطح 
  ). 2جدول (معني داري را نشان داده است 

هاي كاشته شده با  يشي كلنهاي رومقايسه ميانگين ويژگي
هاي  اي دانكن نشان داد كه كلن استفاده از آزمون چند دامنه

P.trichocarpa ،P. euramericana 561/41 و  
488 P. euramericana  درصد  57و 72، 73ترتيب با  به

  هاي همچنين كلن. اند ماني را داشته بيشترين زنده
P. trichocarpa ، P. euramericana 488 ، P.tremula  و

P. euramericana 561/41 و 7/3، 6/4، 4/5ترتيب با  به 
و  2/4، 7/4، 1/5متر بيشترين قطر برابرسينه و با  سانتي 6/3
). 3جدول (اند  متر بيشترين رشد ارتفاعي را داشته 1/4

رشد حجمي ساليانه نيز داراي دامنه تغييراتي ميان ارقام 
  و  P. trichocarpa كه كلنطوريبه ،مختلف صنوبر بود

P. euramericana 488  38/2و  91/2ترتيب با به 
 ). 3جدول (اند مترمكعب داراي بيشترين رشد ساليانه بوده

  بحث  

هاي مختلف چوبي كه  فراوردهبه چوب و روزافزون نياز 
خود در ارتباط مستقيم با افزايش جمعيت كشورمان 

ختان ارزشمند رويه از درباشد، قطع و بهره برداري بي مي
هاي  جنگلي را بدنبال داشته و باعث كاهش سطح جنگل

كشور و افزايش مشكالت و معضالت متعدد زيست 
تغييركاربري قطعات تخريب يافته . استشده محيطي 

جنگلي در ارتفاعات مختلف شمال كشور و اختصاص آن 
دار  به كشت محصوالت كشاورزي و بعضا در اراضي شيب

وم آن منجر به شسته شدن خاك و شخم قطعات و تدا
باعث از بين رفتن  شده و در نهايتارزشمند جنگلي 

كشت ارقام . سطوح وسيعي از اين اراضي گرديده است
صنوبر براي ارتفاعات همانند الرشدي  مناسب درختان سريع

 هايدر مرحله اول طي آزمايشبايد باالبند شمال كشور كه 
، جهت شوديين سازگاري مشخصات و خصوصيات آنها تع

نشينان و  توليد چوب و درآمدزايي كشاورزان و جنگل
عنوان گونه پرستار براي حفط خاكهاي جنگلي  همچنين به

   .و برگشت به اكوسيستم اوليه مورد استفاده قرار گيرد

كاشت درختان صنوبر در بلوكهاي مختلف و وجود 
اختالف ارتفاع از سطح دريا و شيب ميان بلوكها سبب 

لحاظ رشد معني دار ميان ارقام مختلف صنوبر به تفاوت
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و  55/69دو كلن دلتوئيدس . قطري و حجمي شده است
دليل حساسيت به سرما به دليل قرار گرفتن در به 51/63

از  ،ارتفاع باال طي چند سال متوالي دچار سرمازدگي شده
به رشد خود دوباره در سال بعد از طريق جست  رو اين

با اين حال كاهش محسوس توليد چوب  .ادامه داده است
  ارقامي از صنوبر مثل. در اين گونه صنوبر مشهود است

 P. tremula , P. trichocarpa , P. ciliata مختص
ارتفاعات باال بوده و در اين اراضي از رشد قابل قبولي نيز 

  صنوبرهاي كلنهمچنين تعدادي از . برخوردار مي باشند
P. nigra  رويش مناسبي را در اين مناطقند توانمي نيز  

هاي  كوه در  (P.tremula)گونه صنوبر لرزان .داشته باشند
متري گسترش طبيعي داشته و  2000آلپ و پيرنه تا ارتفاع 

ست با ايو گونه) 12(گردد  از درختان جنگلي محسوب مي
رشد سريع  و كيفيت چوب مناسب كه در اكثر كشورهاي 

ويژه كاغذ هبسياري از صنايع باروپايي و آسيايي و در 
در ). 11(كاربرد دارد ) تهيه خمير كاغذ مرغوب(سازي 

سالهاي خيلي قبل بذر اين گونه وارد كشورمان شده و پس 
از توليد نهال در چند منطقه شمال ازجمله در نهالستان 

وجود اداره منابع طبيعي كالردشت كاشته شده و تاكنون 
ان تكثير غير جنسي اين گونه از دليل عدم امكهب ). 2( دارد

طريق روش مرسوم قلمه، جنگلكاري آن گسترش چنداني 
ضمن اينكه در مناطق جلگه اي شمال نيز  ،در كشور نداشته

با توليد نهال از ضرورت دارد بنابراين . سازگار نمي باشد
ويژه  ههاي وسيع ببراي جنگلكاريطريق كشت بافت 

هاي اقتصادي  برنامه توسعه زراعت چوب در كشور كه در
  .دولت پيش بيني شده است مورد استفاده قرار گيرد

هاي در بررسي P.trichocarpaو  P.tremulaهاي گونه
سازگاري در اراضي جلگه اي شمال كشور موفقيت قابل 
قبولي نداشته ولي در ارتفاعات باالبند شمال، در منطقه 

رخوردار اي ب توليد قابل مالحظه مورد آزمايش از رشد و
هاي ذكر شده با طول دوره رشد نسبتا كوتاه  گونه. باشند مي

مناطق كوهستاني سازگار بوده و خود را با توجه به 
خصوصيات فنولوژيكي با شروع و خاتمه فصل رويش اين 

رس و  مناطق تطبيق داده، ضمن اينكه از سرماهاي زود
قابل ذكر است  ،اينوجود با ). 5(مانند ديررس مصون مي

نمودار كه طوريكه رشد واقعي و سريع اين گونه ها، همان
رشد قطري و ارتفاعي تعدادي از ارقام در سالهاي آزمايش 
ارائه شده است، با وجود رشد اوليه كم ولي پس از چند 

براي گونه صنوبر . رسند سال شروع و به اوج خود مي
نكته . باشدنيز اين موضوع صادق مي)  P.tremula(لرزان 

بل توجه، استقرار گونه صنوبر لرزان در انتهاي جدول قا
از سال سوم با رشد كه  طوري بهرشد سالهاي اوليه است، 

زياد جزء ارقام مناسب و در قسمت باالي جدول جاي 
عالوه بر صنوبر لرزان گونه هايي از صنوبر هستند . گيرد مي

كه در سالهاي اول بعد از كاشت، رشد بسيار كندي دارند 
رشد سريعي  پيدا  ،پنجم به بعد چهارم ودر سالهاي ولي 
 P.nigra betulifoliaتوان به كلن  مي ،عنوان مثال به. كنند مي

اشاره نمود كه در آزمايش سازگاري در منطقه كرج با 
در جايگاه رقم مختلف صنوبر  15بيشترين توليد در ميان 

  رشد چند سال اول اين رقم به .قرار گرفته استاول 
اي كند بود كه در يك مقطع زماني حتي تصميم به  ازهاند

حذف آن از ادامه بررسي گرفته شد ولي در نهايت اين كلن 
كاشت به براي عنوان رقم موفق همراه با چند كلن ديگر  به

  .بخش اجرا معرفي شد

بيني روند رشد گونه ها در آينده با توجه به وضعيت  پيش
روي  حقيقي است كه  بررشد سالهاي اوليه آنها، بر اساس ت

كلن بومي و خارجي صنوبر در شمال كشور  گونه و 22
ها در اين اساس نتايج حاصل از بررسي بر. استشده انجام 

نتايج . ساله مورد مقايسه قرارگرفت 10ساله و  5دو مقطع 
درصد ارقام موفق در  80نشان داد كه با اطمينان بيش از 

ج سال دوم نيز حفظ پنج سال اول، برتري خود را در پن
كرده و موفق بوده اند، ضمن اينكه تا حدود زيادي هم در 

هاي رشدي ارقام نيز تغييراتي بوجود نيامده است  رديف
نتايج اين طرح، با وجود دوره كوتاه مدت رو  از اين). 6(

تواند با مستندات ذكر شده و سرشت تعدادي  بررسي، مي
تعميم داده شود، ضمن از گونه ها براي چند سال آينده نيز 
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اينكه قطعات تحقيقاتي نيز براي بررسيهاي بيشتر حفظ 
  .خواهد گرديد

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

ممكن و كسب نتايج سريع باعث گرديد تا بر اساس يك 
قام مناسب صنوبر تعيين و در ساله ار 5كوتاه مدت  آزمايش

 درصد 50انتظار حتي. قرار گيردكشت سطح وسيع مورد 
موفقيت ارقام مورد آزمايش در اجرا نيز مثبت ارزيابي و 

با . توانست تا حدود زيادي نياز كشور را رفع نمايد مي
موفقيت بيشتر از حد انتظار بوده و جوابگوي  ،اينوجود 

چوب تأمين لمان از نظر بسياري از نيازهاي وقت كشور آ
  ).13(از طريق كشت صنوبر گرديد 

گونه پالونيا در ارتفاعات باال سازگار نبوده و با توجه به 
حساسيت آن به سرماي مناطق كوهستاني و دوره رشد 

اگرچه بر اساس گزارش . باشد كوتاه قابل توصيه نمي
در كشور چين در ارتفاع حدود   Paulownia fortuneiگونه

 از اينرو، )16(متر از سطح دريا نيز گسترش دارد  1900
كاشت آن در اين مرحله قابل توصيه نبوده و پيشنهاد 

گردد در آينده بررسي بيشتري روي اين گونه در شرايط  مي
مناسب و مساعد انجام گردد و از طرفي با توجه به وجود 

توان از اين قبيل گونه هاي بومي نظير توسكا ييالقي مي
زيرا  ،در اراضي با زهكش نامناسب استفاده نموددرختان 

گونه هاي بومي سازگار و پرمحصول همواره اولويت 
استفاده از  .هاي غيربومي دارندبيشتري نسبت به گونه

هاي بومي منطقه جنگلكاريهاي آميخته صنوبر با ساير گونه
مؤثر تواند در افزايش تنوع درختي و نيز تاج پوشش  مي

كه جنگلكاري آميخته ون و افرا تنوع و طوريبه ،باشد
غناي گياهي بيشتري را در مقايسه با جنگلكاري خالص 

  ).4(توسكا ييالقي داشته است 

از نظر رشد ) P.trichocarpa(گونه صنوبر تريكوكارپا 
ارتفاعي و همچنين قطري از ابتداي رشد پس از كاشت 

جدول رويش قرار رأس ارقام تا پايان دوره طرح، در 

كه ذكر شد، مختص طورياين گونه همان. گيرد يم
متري  2000ارتفاعات بوده و در امريكاي شمالي تا ارتفاع 

  . كند پيشروي مي

نكته ديگر قابل ذكر در ارتفاعات منطقه فريم، قرار گرفتن 
تكرار يا بلوك سوم اين آزمايش در عرصه اي نسبتا  

و  P.tremulaدو گونه  .نامناسب و با شيب زياد مي باشد
P.trichocarpa  در اين بلوك نيز توانسته اند رشد و توليد

بخصوص گونه صنوبر . قابل قبول و مناسبي را نشان دهند
در شرايط ذكر شده در تكرار سوم ) P.tremula(لرزان 

آزمايش اين عرصه از رشد و توليد به نسبت بيشتري در 
خوردار مقايسه با دو تكرار ديگر،  با عرصه نسبتا مسطح بر

  . بوده است

كه تيپ اوري ) متر 2000- 2500(طبقات ارتفاعي باالدست 
به علت شرايط آب و هوايي بخصوص  ،و لور قرار دارد

اي درختي و تاج پوشش كمي سرماي شديد از تنوع گونه
توسعه صنوبركاري در رو  از اين ،)3(برخوردار است 

ق اراضي باالدست جنگلهاي شمال كشور جهت احياء مناط
تخريب يافته  و همچنين به عنوان گونه پرستار جهت 
حفظ خاكهاي جنگلي و آماده نمودن شرايط برگشت 
اكوسيستم اصلي به همراه ساير گونه هاي جنگلي بومي 

تواند تا حدود زيادي در  گنجشك و غيره مي نظير افرا، زبان
  . جلوگيري از تخريب جنگلها سهم بسزايي داشته باشد

ساله و با  5يك دوره  از اجراي طرح دردر نهايت پس  
هاي ساالنه، گيري توجه به تجزيه و تحليل آماري و اندازه

ها و گونه  از ميان ارقام صنوبر و پالونيا كشت شده، كلن
 ,Populus tremula  Populus euramericana 488 هاي

Populus trichocarpa, Populus euramericana 561/ 

رار و سازگاري مناسبي در منطقه مورد كه از توان استق ,41
كنند،  ميارائه آزمايش برخوردارند و توليد قابل قبولي را 

توسعه و ترويج در اين قبيل اراضي به براي  انتخاب و
          .شوند ميسازمان هاي اجرايي و ترويجي معرفي 
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Study of adaptability and growth of different cultivars of poplar 
and paulownia in mountainous altitudes of Northern Iran: a case 

study of Sang Deh rural district of Mazandaran 
Modir-Rahmati A.R., Calagari M.,  Ghasemi R. and Hemmati A. 

Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, I.R. of Iran 
Abstract 

In order to prevent more deforestation of mountainous forests in villages' vicinity and to 
rehabilitate them, an experimental site was selected in the north of Iran. The site was 
located in Farim (Sang Deh village) in Mazandaran province of Iran. 11 one-year rooted 
cuttings of 17 different productive and fast-growing species and clones of poplar and 
paulownia were selected which were supposed to have good adaptability and high wood 
production according to early studies. 75 seedlings of each cultivar were planted in 
groups each of 5 by 5 meters based on randomized complete block (RCB) design with 
three replications. Their survival percentage, diameter at breast height (DBH) and 
height were recorded yearly for five years (2006-2010). The results after 5 years of 
study showed that Populus euramericana 488, P. trichocarpa, P. euramericana 561/41, 
P. tremula, and P. euramericana triplo were the most promising species which can be 
introduced to concerned organizations and the local people for rehabilitation of the 
forests and wood production in the study area. Paulownia was not successful and it is 
not suitable in the higher elevations. This species needs to be studied more in the future. 

Key words: mountainous region, northern Iran, Poplar, clone, Paulownia, wood 
farming. 

 


