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Abstract
One of the options to reduce the scarcity of wood in the country is wood farming with using of fast-growing 
species such as poplar in the prone regions of the country. In case the potential of poplar production is 
developed and applied in accordance with socio-economic conditions, it plays a valuable role in the economy 
of the country and solving the issues and problems of the wood and paper industries. Nowadays, the limitation 
of water resources and the considerable need of poplar plantation to water resources, along with problems 
such as long-term return of investment in this sector, the problem of management and planning at the micro 
and small levels, the problems of wood supply and sale, and the low level of mechanization, are the most 
important reasons of the limitations of poplar plantation in the country. In line with the development and 
increase of poplar plantation levels with wood farming, many projects were studied with priority for compatibility 
experiment. According to the results of wood production performance, clones with an average production 
volume of 20-40 m3/ha/yr and a proper trunk form could be introduced in the western and northwest regions 
of the country. The present paper discusses the poplar clones tested at various research stations in the west 
and northwest regions of the country in the form of different research projects. 
Keywords: Wood farming, poplar, compatibility, wood production performance, prone regions of poplar plantation

معرفی کلن های موفق و پرمحصول صنوبر برای 
کشت  د ر غرب و شمال غرب کشور
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Introduction of high wood production poplar clones for cultivation in the 
west and northwest regions of the country
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چکیده

یکی از گزینه های رفع کمبود چوب  د ر کشور، زراعت چوب با استفاد ه از گونه های سریع الرشد مانند صنوبر  د ر مناطق 
مستعد است.  د رصورتی که ظرفیت تولید صنوبر به طور اصولی و منطبق بر شرایط اقتصاد ی- اجتماعی توسعه یابد و مورد 
بهره برد اری قرار گیرد، نقش ارزند ه ای  د ر اقتصاد کشور و حل مسائل و مشکالت کارخانه های صنایع چوب و کاغذ ایفا 
خواهد کرد. امروزه محد ود یت منابع آبی و نیاز قابل مالحظه صنوبرکاری به منابع آبی  د ر کنار مشکالتی همچون بازگشت 
طوالنی مد ت سرمایه گذاری  د ر این بخش، مشکل مد یریت و برنامه ریزی برای سطوح خرد و کوچک، مشکالت عرضه و 
فروش چوب و پایین بود ن سطح مکانیزاسیون از مهم ترین د الیل محد ود یت صنوبرکاری  د ر کشور است.  د ر راستای توسعه 
و افزایش سطوح صنوبرکاری با زراعت چوب، طرح های زیاد ی با اولویت آزمایش های سازگاری مورد بررسی قرار گرفتند. 
با توجه به نتایج عملکرد تولید چوب، برخی از کلن ها با متوسط تولید رویش حجمی ساالنه 20 تا 40 مترمکعب چوب 
 د ر هکتار با فرم مناسب کیفی تنه  د ر نواحی غرب و شمال غرب کشور معرفی شد ند.  د ر این مقاله، کلن های آزمایش شد ه 
صنوبر که  د ر ایستگاه های مختلف تحقیقاتی غرب و شمال غرب کشور و  د ر قالب طرح های مختلف اجرا شد ه اند، مورد 

بحث قرار می گیرند.
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صنوبر مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، چند ین طرح 
تولید  د ر  با عنوان جمع آوری ارقام بومی و مقایسه  تحقیقاتی 
هکتار آنها با ارقامی که از کشور ترکیه وارد شد ه و ارقام تبریزی 
از د اخل کشور  د ر استان های آذربایجان  جمع آوری شد ه 
کرد ستان،  چهارمحال وبختیاری،  کرمانشاه،  غربی، 
خراسان، زنجان، همد ان و مجتمع تحقیقاتی البرز کرج  د ر 
فاصله کاشت 3×3 متر شروع شد )ساالری، 1376(. 
براساس گزارش د فتر فنی صنایع چوب )1371(، 
متوسط تولید ساالنه یک هکتار از جنگل های  د ر حال 
بهره برد اری شمال، 2/5 مترمکعب  د ر سال است. 
بد ین ترتیب  د ر زراعت چوب می توان به تولید ساالنه 
بیش از 15 مترمکعب  د ر هکتار د ست یافت. این 
 د رحالی است که صنوبرکاری های موجود، سطحی 
کمتر از 10  د رصد این جنگل ها را اشغال کرد ه اند 
)بزرگمهر و همکاران، 1393(. براساس آمار رسمی 
)گزارش د فتر فنی صنایع چوب سازمان جنگل ها 
و مراتع کشور( سطح کل صنوبرکاری ایران معاد ل 
150 هزار هکتار با موجود ی سرپای چوب برابر 
حد ود 23 میلیون مترمکعب بود ه است.  د رصورت 
اتخاذ  و  پیگیر  و  مد ون  صحیح،  یزی  برنامه ر
راهبرد های علمی و عملی می توان با استفاد ه از 
این توانایی ها و قابلیت ها سطوح زراعت چوب 
با  د ر نظر گرفتن مصرف  افزایش د اد.  کشور را 
سرانه کمتر از 0/2 مترمکعب چوب، با جمعیت 
فعلی 80 میلیون نفر  د ر کشور، ساالنه حد اقل 
16 میلیون مترمکعب چوب نیاز خواهیم د اشت. 
با وجود برنامه ریزی های کالن  د ر سطح کشور، 
مشکالت  همچنان  د رگیر  صنوبرکاری  توسعه 

فراوانی است. 
محد ود کنند ه  شاخص  مل  عوا زجمله  ا
صنوبرکاری می توان به قوانین د ست وپاگیر بانکی، 
نبود مراکز متمرکز خرید و فروش چوب و کمبود 
حمایت و پشتیبانی د ولت اشاره کرد )خسروی 
تضمین  نبود  به عالوه،   .)1393 همکاران،  و 
بود ن  برای خرید، ضعیف  و حمایت های الزم 
بنیه اقتصاد ی زارعان، ناآشنایی عامه با اهمیت 
سرمایه گذاری  د ر  د رازمد ت و نبود سیستم مناسب 
یابی و قیمت گذاری خرید و فروش چوب  ارز
نیز به عنوان د یگر موانع اقتصاد ی و مالی مؤثر بر 
توسعه صنوبرکاری شناخته می شوند )حجاریان، 
1395(. از موانع و محد ود یت های اجتماعی نیز 
می توان به نبود امکانات آموزشی مناسب و فقد ان 
بهره گیری از فعالیت های آموزشی و ترویجی  د ر 
امر بیشه زراعی، نبود  د رآمد ساالنه صنوبرکاران 
و تشکل های منظم و خاص زراعت چوب، نبود 

و خانوار صنوبرکار،  مزرعه  بیمه ا ی  حمایت های 
استفاد ه از روش های سنتی، ناآشنایی با روش های 
کشت تلفیقی، وجود برنامه ریزی متمرکز و غیرقابل 
اقبال  فقد ان  و  نیروی کارشناس  انعطاف، کمبود 
جوانان به امر کشاورزی اشاره کرد )مد یررحمتی و 
پناهی، 1397(. چون متولی تولید چوب، سازمان 
جنگل ها و اد ارات کل منابع طبیعی تابعه هستند، 
انتظار می رود که این سازمان د فتر زراعت چوب را  د ر 
حوزه معاونت امور جنگل و معاونت جد ید و مستقل 
پیش بینی و راه اند ازی کند تا  د ر حوزه مد یریت اد ارات 
کل منابع طبیعی استان ها صاحب هویت تشکیالتی 
)معاونت زراعت چوب( شوند. با ایجاد این نهاد، 
از  تولید چوب همانند سایر زارعان،  شاید زارعان 
بسته های حمایتی، تسهیالت منابع مالی بانک ها و 
یارانه های حمایتی بهره مند شوند. مؤسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع کشور و مراکز تحقیقاتی از سه د هه 
کلن های  معرفی  و  تحقیقاتی  فعالیت های  با  قبل 
جد ید توانسته اند میزان تولید را  د ر واحد سطح به 
بیش از د و برابر برسانند و زمان بهره برد اری از این 

عرصه ها را نیز به نصف کاهش د هند. 

اعالم طرح تنفس و ممنوعیت برد اشت چوب 
از جنگل های هیرکانی شمال که  د ر د ولت یازد هم 
صورت گرفت،  د رواقع هشد اری نسبت به فاجعه آمیز 
بود ن برد اشت های بی رویه از جنگل های شمال است. 
هرچند برای افزایش بهره وری بخش کشاورزی و 
منابع طبیعی طبق مصوبه سال 89 مجلس شورای 
اسالمی، د ولت مکلف به توسعه زراعت چوب شد ه 
اجرا مورد  زمینه  مقوله  د ر  این  اما همچنان  است 
توجه  با  کارشناسان  به گفته  د ارد.  قرار  بی مهری 
به چالش های به وجود آمد ه ناشی از برد اشت های 
غیراصولی جنگل و محد ود یت منابع تولید چوب و 

مقدمه
فرایند مصرف چوب  د ر جهان 

انسان  د ر  د خالت  و  یک طرف  از 
غیرقانونی  و  غیراصولی  بهره برد اری 

شد ه  موجب  د یگر  ازطرف  جنگل ها  از 
جامعه جهانی راه برون رفتی برای این معضل 

جست وجو کند. بد ین منظور برای نخستین بار 
به میزبانی کشور فرانسه و مشارکت 8 کشور 

اروپایی که بعد ها هسته اولیه کمیسیون بین المللی 
صنوبر را تشکیل د ادند، تنها راه چاره را  د ر توجه 
یافتند.  د ر سال  یع الرشد  سر به کشت  د رختان 
1326 شمسی سازمان فائو کمیسیون بین المللی 
صنوبر )IPC( را با توجه به اهمیت توسعه کاشت 
آن  د ر نشست عمومی به رسمیت شناخت. کاشت 
صنوبر  د ر ایران از زمان های د ور مورد توجه عامه 
مرد م بود ه اما کاشت و پرورش آن به صورت اصولی 
و علمی از د هه چهل مورد توجه پژوهشگران منابع 
طبیعی کشور قرار گرفته است.  د ر زمان های قد یم 
مرد م صنوبر را به نام های  د رخت برکت یا به تعبیری 
 د رخت جاد و می شناختند و د ارای جایگاه رفیعی  د ر 
فرهنگ زبان فارسی بود ه است. تحقیقات صنوبر 
 د ر کشور ایران  د ر سال 1334 با عضویت ایران در 
کمیسیون بین المللی صنوبر )IPC( وابسته به سازمان 
کشاورزی و خواربار جهانی )FAO( شروع شد. 
فنی،  روابط علمی،  ایجاد  به منظور  راستا  این   د ر 
اجتماعی و اقتصاد ی  د ر زمینه کشت صنوبر و بید و 
نیز تباد ل اطالعات، پیشنهاد ها، مواد تکثیری، ایجاد 
همکاری تحقیقاتی و ارائه گزارش به کنفرانس های 
عمومی سازمان فائو شکل گرفت )ضیائی ضیابری، 
اجالس  د وازد همین   1344 سال  1375(.  د ر 
کمیسیون بین المللی صنوبر  د ر ایران برگزار شد.  د ر 
توانست  نیز همانند سایر کشورها،  ایران  این د وره 
با وارد کرد ن منابع ژرم پالسم از گونه ها و کلن های 
مختلف صنوبر جایگاه خود را ارتقا د هد.  د ر این راستا 
 د ر ایران از سال 1339 تا 1345 تعد اد 109 کلن 
ایستگاه های  از کشورهای مختلف وارد شد و  د ر 
تحقیقاتی کرج، نوشهر و صفرابسته کشت شد ه و 
مورد بررسی قرار گرفت )میرد اماد ی، 1348(.  د ر 
اد امه خزانه های سلکسیون و کلکسیون پایه ما د ری 
 د ر ایستگاه های نوشهر و صفرابسته ایجاد شد ند.  د ر 
سال 1347 ایستگاه اصفهان نیز شروع به کار کرد. 
سپس  د ر د هه های 50 و 60 تعد اد ی از کلن های 
جد ید Populus nigra  د ر ایستگاه های مذکور وارد 
شد ه و  د ر کلکسیون های پایه ما د ری نگهد اری شد. 
از اواخر سال 1367 با فعال شد ن بخش تحقیقات 

مؤسسـه 
جنگلهـا  ت  تحقیقـا

مراکـز  و  کشـور  مراتـع  و 
تحقیقاتـی از سـه د هـه قبـل بـا 

معرفـی  و  تحقیقاتـی  فعالیت هـای 
کلن هـای جد یـد توانسـته اند میـزان 
تولیـد را  د ر واحـد سـطح بـه بیش از 
د و برابر برسـانند و زمان بهره برد اری 
از ایـن عرصه هـا را نیـز بـه نصف 

د هند. کاهـش 
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تأکید بر جنبه های ذخیره گاهی و حفاظت از 
جنگل های شمال، زراعت چوب مهم ترین 
روش  تولید منابع و مواد اولیه سلولزی برای 
صنایع چوبی کشور است. بنابر آمار، ساالنه 
حد ود 3 میلیون مترمکعب چوب صنوبر  د ر 
با 40  د رصد  برابر  کشور تولید می شود که 
لیمائی  است )محمد ی  کل چوب مصرفی کشور 
و همکاران، 1390(. کمبود چوب مورد نیاز صنایع 
مرتبط  د ر کشور  د ر شرایط کنونی ساالنه 8 میلیون 
و 200 هزار مترمکعب است )امید وار، 1388( که با 
توجه به تأسیس صنایع مرتبط با محصوالت سلولزی 
و چوبی  د ر کشور،  د ر آیند ه با بحران بیشتری  د ر زمینه 
کمبود منابع چوبی مواجه خواهیم شد. شورای عالی 
زراعت چوب کشور می تواند کاشت صنوبر را با هد ف 
گسترش و ترویج زراعت چوب مورد حمایت جد ی 
قرار د هد. براساس اعالم پایگاه اطالع رسانی سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزد اری کشور  د ر مناطق غرب 
کشور  د ر رویشگاه زاگرس سطح جنگل 5 میلیون و 
440 هزار و 494 هکتار است که ارزش حفاظتی 
د ارد. بنابراین صنوبرکاری با توجه به نیاز روزافزون 
به چوب و تأمین مواد اولیه لیگنوسلولزی مورد نیاز 
صنایع، می تواند پشتوانه بسیار مطمئنی برای حفظ 

بقا و حیات جنگل باشد.

روندتحقیقاتصنوبردراستانهای
غربوشمالغربكشور

استان کرمانشاه
زراعت چوب صنوبر  د ر استان کرمانشاه از د یرباز 
به صورت  اغلب  نهرها،  و  رود خانه ها   د ر حاشیه 
به صورت  باغ ها  و  مزارع  حاشیه  و  د ر  تود ه ای 
باد شکن متد اول بود ه است. این وضعیت  د ر حاشیه 
رود خانه های رازآور، گاماسیاب و سنقر بیشتر به چشم 

)چند مرحله ای(  متعد د  برد اشت های  می خورد. 
از صنوبرکاری های بومی شیوه ای مرسوم  د ر میان 
صنوبرکاران است. آنها یک بار کشت را انجام د اد ه 
و به  د فعات متعد د آن را برد اشت می کنند و به عبارتی 
پس از این که  د رختان به سن بهره برد اری رسید ند 
آنها را کف بر کرد ه و روی کند ه ها خاک می ریزند 
نگهد اری  نیز  را  و همه جست ها  د هند  تا جست 
براساس   .)1394 همکاران،  و  )اسد ی  می کنند 
گزارش مشاور کاناد ایی شرکت صنایع کاغذ غرب، 
سطح صنوبرکاری های استان کرمانشاه به میزان 40 
 د رصد کاهش یافته و از 8 هزار و 70 هکتار برآورد 
شد ه  د ر سال 1367 به حد ود 5 هزار هکتار رسید ه 
است )شرکت صنایع کاغذ غرب، 1380(.  د ر مرکز 
موفق  د ر  کلن های  انتقال  با  نیز  استان  تحقیقات 
خزانه سلکسیون به آزمایش های بعد ی یعنی پوپولتوم 
مقایسه ای، بررسی های الزم برای معرفی کلن های 

برتر انجام شد.
سازگاری  از طرح  نتایج حاصل  براساس   -
تعد اد 36 گونه و کلن بومی و خارجی که  د ر خزانه 
سلکسیون ایستگاه تحقیقاتی مهرگان مورد آزمایش 
قرار گرفته بود ند، تعد اد 18 کلن از گروه صنوبرهای 
P. nigra و P. euramericana برای مرحله 
د وم سازگاری و تعیین ارقام پرمحصول برای معرفی 
تاج باز  د ر  انتخاب شد ند. کلن های  به بخش اجرا 
فاصله کاشت 4×4 متر و تاج بسته  د ر فاصله کاشت 
گاماسیاب  رود خانه  اراضی حاشیه  متر  د ر   3×3
)صنایع کاغذ غرب( استان کرمانشاه، طی مد ت 7 
سال )از سال 1372 تا 1378( مورد مطالعه قرار 
گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می د هد که 
 P. e.I-214 د ر فاصله کاشت 4×4 متر د و کلن 
 25/98 و   27 با ساالنه  به ترتیب   P.e.455 و 
مترمکعب  د ر هکتار و  د ر فاصله کاشت 3×3 متر 
د و کلن P.n.63/135 و P.n.62/171 به ترتیب 
ساالنه با 25/79 و 27/32 مترمکعب  د ر هکتار از 
بیشترین میزان تولید چوب برخورد ار بود ه اند )همتی 

و مد یررحمتی، 1381(.
-  د ر ایستگاه تحقیقاتی مهرگان وابسته به مرکز 
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه 
 د ر آزمایشی با 11 کلن از کشور ترکیه و ایتالیا و یک 
 P.n.betulifolia کلن شاهد بومی منطقه، د و کلن
از ایتالیا و P.n.56/75 از ترکیه با ساالنه 30 تا 31 
مترمکعب چوب  د ر هکتار و  د ر شرایط بسیار خوب 
حاصل خیزی زمین، بیشترین تولید ساالنه  د ر هکتار 

را د اشته اند )نوری، 1381(. 
- به منظور تعیین مناسب ترین فاصله کاشت با 
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حد اکثر تولید چوب  د ر واحد سطح، سه کلن صنوبر 
از کشور ترکیه P.n.63/135، P.n.62/154 و 
 P.n.42/78 و یک کلن شاهد بومی P.n.62/172
 د ر اسفند 1372  د ر اراضی صنایع کاغذ غرب واقع  د ر 
منطقه هرسین کرمانشاه توسط همتی و مد یررحمتی 
)1384( مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پس از 8 
سال نشان می د هد که  د ر فاصله کاشت 2×1 متر کلن 
P.n.63/135، میزان تولید ساالنه 54 مترمکعب 
 د ر هکتار و قطر برابر سینه 11/3 سانتی متر داشته 
است. همچنین  د ر فاصله کاشت 2×2 متر نیز میزان 
تولید ساالنه 34/3 مترمکعب  د ر هکتار و قطر برابر 
فاصله کاشت  د ر  بوده است.   سینه 13 سانتی متر 
مترمکعب  د ر   25 تولید ساالنه  میزان  متر،   2×4
15/2 سانتی متر است.  برابر سینه  هکتار و قطر 
 ،P.n. 62/154 د ر فاصله کاشت 3×2 متر کلن 
میزان تولید ساالنه 29 مترمکعب  د ر هکتار و قطر 
برابر سینه 13/9 سانتی متر بهترین رقم پرمحصول 

 د ر این فاصله بود ه است. 
- نوری و همکاران )1385( پس از بررسی 18 
کلن تاج باز )که اکثراً د ورگ های اورامریکن بود ند( 
 د ر د و ایستگاه تحقیقاتی مهرگان و اسالم آباد غرب 
 د ر استان کرمانشاه مشخص کرد ند که کلن د ورگ 
P. euramericana I-214 با تولید ساالنه 39 
مترمکعب چوب  د ر هکتار برای منطقه مناسب است. 
-  د ر بررسی مشخصات رویشی و چوب تولید ی 
10 کلن صنوبر تاج بسته P. nigra  د ر فاصله کاشت 
3×3 متر  د ر د وره د وم بهره برد اری 6 ساله  د ر ایستگاه 
همکاران  و  نوری  کرمانشاه،  مهرگان  تحقیقاتی 
)1388( میزان رویش مقاد یر تولید را از ساالنه 17 
تا 46 مترمکعب  د ر هکتار گزارش کرد ند. کلن های 
 P.n.56/75، P.n.63/135، P.n.56/52
P.n.56/32 و P.n.mehregan به ترتیب با تولید 
ساالنه 46/65، 34/03، 30/18، 30/03 و 
28/84 مترمکعب  د ر هکتار نسبت به سایر کلن ها 
تولید بیشتری د اشته اما اکنون به د لیل نیازهای باالی 
کلن های د لتوئید س برای منطقه توصیه  نمی شوند.

پرمحصول  کلن های  به  دستیابی  به منظور   -
با شرایط آب وهوایی استان کرمانشاه و  و سازگار 
معرفی آنها برای کشت و تولید انبوه، تعد اد 10 کلن 
 P. deltoides 69/55 x( د ورگ طبیعی صنوبر
P. euramericana( که از سال 1363 از سطح 
صنوبرکاری های شمال کشور جمع آوری شد ه بود ند 
توسط نوری و همکاران )1392(  د ر ایستگاه تحقیقات 
مهرگان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان د اد که 
از بین کلن های د ورگ طبیعی مورد بررسی کلن های

با   
تأکید بر جنبـه های 

از  حفاظت  و  ذخیره گاهی 
جنگل های شمال، زراعت چوب 

مهم ترین روش  تولید منابع و مواد 
اولیه سلولزی برای صنایع چوبی کشور 
است. بنابر آمار، ساالنه حد ود 3 میلیون 
مترمکعب چوب صنوبر  د ر کشور تولید 
می شود که برابر با 40  د رصد کل 

چوب مصرفی کشور است.
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 P. deltoides 63/10، P. deltoides 63/8
 P. deltoides 63/7 و P. deltoides 63/9
 ،16/41 ،18/4 تولید ساالنه  با مقد ار  به ترتیب 
16/38 و 14/33 مترمکعب  د ر هکتار بیشترین 
توسعه  د ر  انبوه و  برای کشت  د اشتند که  را  تولید 

استان قابل توصیه هستند.
 - استان کرد ستان

قد یم مرسوم  از  استان کرد ستان کشت صنوبر   د ر 
رود خانه های  و حواشی  د شت ها  و  د ره ها،  بود ه 
از  یکی  کافی  از آب  برخورد اری  به واسطه  استان 
نقاط شاخص تولید صنوبر  د ر کشور به شمار می رفته 
است. عالوه بر آن وجود حد ود 3000 کیلومتر رود خانه 
اصلی و فرعی  د رجه یک )منشعب از اصلی( و توسعه 
تبد یل اراضی د یم به آبی ازطریق پمپاژ آب رود خانه ها 
و احد اث چاه، افق روشن برای توسعه صنوبر  د ر 
آبی است  استان، کشت حاشیه رود خانه و مزارع 

)یوسفی، 1385(. 
براساس آخرین آمار رسمی )گزارش د فتر فنی 
از  صنایع چوب سازمان جنگل ها و مراتع کشور( 
ایران، سهم تولید کرد ستان  سطح کل صنوبرکاری 
کشور(  سطح  10  د رصد  ( هکتار  هزار   14 /5
میلیون   3/25 پای  سر موجود ی  با  صنوبرکاری 
مترمکعب چوب )14  د رصد کشور( است )ساالری، 
استان  هکتار  تولید چوب  د ر  عملکرد   .)1376
د وره  مترمکعب  د ر هکتار طی یک   224 حد ود 
به  متوسط حد ود 20 ساله است که اگرچه نسبت 
اصفهان  و  آذربایجان غربی  نظیر  استان ها  برخی 
مترمکعب  د ر   429 و   444 به ترتیب  با عملکرد 
به میانگین عملکرد  اما نسبت  بود ه  پایین تر  هکتار 
کشور )155 مترمکعب  د ر هکتار( حد ود 40  د رصد 
بیشتر است )یوسفی و مد یررحمتی، 1390(. سطح 
صنوبرکاری های کشور و استان  د ر د هه های اخیر 
کاهش محسوسی نشان د اد ه به طوری که با بررسی 
آمارها و نظرات کارشناسان سطح صنوبرکاری های 
ارومیه(  و  استان غربی )کرد ستان، کرمانشاه  سه 
حد ود 20  د رصد کاهش یافته است )شرکت صنایع 
کاغذ غرب، 1380(. میرصاد قی )1380( اعالم کرد 
که براساس تخمین کارشناسان حد اقل 20  د رصد از 
سطح صنوبرکاری های استان های آذربایجان غربی، 
کرد ستان و کرمانشاه طی 10 سال گذشته )1380-
1370( کاسته شد ه است. عالوه بر عوامل تنش های 
طبیعی ازجمله خشکسالی های د هه اخیر،  د رآمد 
باالتر و ریسک کمتر کشت های زراعی نظیر یونجه، 
ذرت و غیره، افت نسبی بازار چوب د اخلی و نبود 
سیستم تنظیم بازار و تضمین خرید، حمایت ناچیز 

از زراعت چوب  د ر قیاس با حمایت ها و برنامه های 
)تأمین  د ولت  د رخصوص محصوالت کشاورزی 
نقد ینگی، تأمین نهاد ه و تضمین خرید( و غیره،  د ر 
استان های مذکور  کاهش سطح صنوبرکاری های 
و کشور مؤثر بود ه اند. یکی از مهم ترین د الیل این 
کار اقتصاد ی نبود ن و غیرقابل رقابت بود ن کشت 
صنوبر  د ر قیاس با سایر زراعت ها به واسطه سنتی 
بود ن زراعت صنوبر  د ر استان و فقد ان بهره گیری از 
روش های نوین به زراعی )کشت  د ر خاک مناسب، 
و  غیره  و  شیمیایی  تغذیه  کاشت،  فاصله  رعایت 
به  نژاد ی )بهره گیری از ارقام پرمحصول اصالح شد ه 
و معرفی شد ه( است؛ به گونه ای که  د ر شرایط فعلی 
عملکرد ساالنه صنوبرکاری های استان حد ود 12 
مترمکعب  د ر هر هکتار است. یوسفی )1385(  د ر 
بررسی وضعیت تولید چوب صنوبر  د ر استان کرد ستان 
گزارش کرد که سطح صنوبرکاری  د ر این استان اکنون 
افت قابل توجهی )حد ود 25  د رصد( نسبت به د هه 
گذشته نشان د اد ه است. وی همچنین خشکسالی 
اواخر د هه گذشته، کم خطر بود ن کشت های زراعی 
و یک ساله به همراه پر د رآمد و مطمئن تر بود ن بازد هی 
ازجمله  را  د اخلی  ید  بازار خر افت  و  آنها  کشت 
تولید  و  افت سطح کشت صنوبر  مهم ترین د الیل 

چوب  د ر کرد ستان اعالم کرد.
سازگاری  با  مرتبط  تحقیقات  کرد ستان   د ر 
صنوبر با وجود پیشینه کشت د یرینه و سطح قابل 
توجه صنوبرکاری سابقه کمتری نسبت به استان های 

د یگر د ارد. 
 33 تعد اد  - قصریانی و همکاران )1377( 
سال   3 به مد ت  را  گونه   6 به  متعلق  کلن صنوبر 
)1372-1369(  د ر سنند ج بررسی و اعالم کرد ند 
که از لحاظ رشد ارتفاعی و قطری کلن های متعلق 
لحاظ  از  و  یکوکارپا  تر و  د لتوئید س  گونه های  به 
 د رصد زند ه مانی، کلن های متعلق به گونه های نیگرا 
بود ند.  برتر  کلن ها  سایر  به  نسبت  یکن  اورامر و 
- مطالعاتی ازجمله بررسی برخی خصوصیات 
ارتفاع، وزن و  نهال )قطر،  تولید  و  بر رشد  مؤثر 
سطح برگ( )یوسفی، 1376(، ارزیابی و گروه بند ی 
با استفاد ه از خصوصیات برگ و  48 کلن صنوبر 
 )1383 مد یررحمتی،  و  )یوسفی  عملکرد چوب 
و بررسی رفتار رشد ارتفاعی کلن های متعلق به 6 
1383(  د ر  مد یررحمتی،  و  )یوسفی  گونه صنوبر 
انجام شد ه است. زاله سنند ج  تحقیقاتی  ایستگاه 
- یوسفی و مد یررحمتی )1386( با بررسی 5 
ساله و مقد ماتی 9 کلن مختلف صنوبر )5 کلن د ورگ 
طبیعی -جمع آوری شد ه  د ر سال 1363- یک د ورگ 

قد یمی و 3 کلن د لتوئید س(  د ر سنند ج مشخص کرد ند 
P. deltoides 63/2 و  که د ورگ های طبیعی 
P. deltoides 63/1 با رویش حجمی 25/2 
و 19 مترمکعب و P.e.561/41 با تولید ساالنه 
19/4 مترمکعب چوب  د ر هکتار، بیشترین میزان 
تولید را د اشتند. سایر کلن ها از میزان تولید ساالنه 
12 تا 14 مترمکعب  د ر هکتار برخورد ار بود ه اند.

- استان آذربایجان غربی
استان آذربایجان غربی با توجه به شرایط توپوگرافی و 
اقلیمی با 12 رود خانه د ائمی و د اشتن 894 چاه عمیق، 
17 هزار و 960 چاه نیمه عمیق، 43 قنات و 26 
چشمه و با مجموعه منابع آبی قابل برد اشت به میزان 
426/1 میلیون مترمکعب، یکی از مناطق و قطب های 
مهم صنوبرکاری از د ید گاه تولید چوب محسوب می شده 
است.  د ر این استان بیشتر د و گونه کبود ه و تبریزی با 
توجه به شرایط اد افیکی کشت می شود. فراوانی گونه 
نیگرا  د ر نواحی مرکزی و شمالی و گونه کبود ه  د ر 
نواحی جنوب و جنوب شرقی )اراضی شور و قلیایی( 
را  د ربرمی گیرد. براساس نتایج بررسی د فتر فنی صنایع 
چوب سازمان جنگل ها و مراتع کشور  د ر سال 1367، 
میانگین کل موجود ی سرپای صنوبر کشور حد ود 23 
میلیون مترمکعب برآورد شد ه که آذربایجان غربی با 
تولید حد ود 7 میلیون مترمکعب  د رحقیقت با یک سوم 
کل تولید مقام د وم را د ارا است. از مصارف عمد ه چوب 
صنوبر  د ر استان می توان به صنایع ساختمانی،  د رب و 
پنجره، خراطی، نئوپان، جعبه سازی برای بسته بند ی 
و حمل ونقل محصوالت سر د رختی ازجمله سیب 
اشاره کرد. ازطرفی با توجه به نیاز روزافزون به چوب 
و نبود تعاد ل  د ر بازار عرضه و تقاضا، خوشبختانه هر 
سال تعد اد متقاضیان کاشت صنوبر با توجه به آمار 
سازمان های اجرایی به طور چشمگیری افزایش می یابد.

اقدامهاویافتهها
یافته های ویژگی های کمی و کیفی رشد کلن های 

صنوبر  د ر غرب و شمال غربی کشور
1- استان کرمانشاه

ارقام مختلف صنوبر  نهایی سازگاری  آزمایش   د ر 
)پوپولتوم مقایسه ای( برای معرفی به منظور کشت 
 د ر استان کرمانشاه با 22 کلن صنوبر که  د ر خزانه 
د و  بود ند  د ر  د اد ه  نشان  را  برتری خود  سلکسیون 
ایستگاه تحقیقاتی مهرگان )جد ول 1( و اسالم آباد 
غرب )جد ول 2( مناسب ترین آنها به بخش اجرا آورد ه 
شد )نوری، 1381(.  د ر شکل های 1، 2 و 3 به ترتیب 
نمایی از  د رختان طرح تحقیقاتی سازگاری ارقام مختلف 
صنوبر، صنوبرکاری های سنتی و بازار سنتی فروش 
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ارقامبرتردرفاصلهكاشت4×4مترارقامبرتردرفاصلهكاشت3×3متر

ارتفاع کلنرد یف
)m(

قطر برابر سینه 
)cm(

میانگین تولید 
)m3/ha/y(

ارتفاع کلنرد یف
)m(

قطر برابر سینه 
)cm(

میانگین تولید 
)m3/ha/y(

1P. nigra 56/7516/9322/0541/161P. euramericana 48819/9226/6440/1

2P. nigra 62/15416/8421/940/282P. euramericana I-21419/2225/7636/78

3P. nigra betulifolia 17/1316/121/7736/673P. euramericana 92/402024/9534/82

4P. nigra mehregan15/9421/6635/954P. euramericana 45519/4524/5632/79

5P. nigra 56/321519/2431/215P. euramericana 561/4118/4424/4431/37

6P. nigra 56/5215/7418/7631/26P. deltoides 77/5119/722/830/78

ارقامبرتردرفاصلهكاشت4×4مترارقامبرتردرفاصلهكاشت3×3متر

ارتفاع کلنرد یف
)m(

قطر برابر سینه 
)cm(

میانگین تولید 
)m3/ha/y(

ارتفاع کلنرد یف
)m(

قطر برابر سینه 
)cm(

میانگین تولید 
)m3/ha/y(

1P. nigra 62/15415/3619/25321P. euramericana 48817/2225/529/68

2P. nigra betulifolia 17/1314/4317/1926/822P. euramericana I-21417/4224/425/92

3P. nigra 56/7214/9216/6925/563P. deltoides 77/5117/1723/224/4

4P. nigra mehregan14/118/221/944P. deltoides 79/5117/0522/9724/01

جد ول 1- ارقام برتر معرفی شد ه  د ر ایستگاه تحقیقاتی مهرگان طی سال های 1373 تا 1380

جد ول 2- ارقام برتر معرفی شد ه  د ر ایستگاه اسالم آباد غرب طی سال های 1373 تا 1380

شکل 1- نمایی از  د رختان طرح تحقیقاتی سازگاری ارقام مختلف صنوبر، ایستگاه 
تحقیقاتی مهرگان، زمستان 95

شکل 2- نمایی از صنوبرکاری های سنتی با فاصله کاشت کم  د ر استان کرمانشاه با 
گونه نیگرا، زمستان 95
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شکل 3- بازار سنتی فروش چوب صنوبر )آلبا و نیگرا(  د ر استان کرمانشاه، زمستان 95

چوب صنوبر  د ر استان کرمانشاه نشان د اد ه می شود.
2- استان کرد ستان 

طرح بررسـی نهایی سازگاری و عملکرد چوب 24 
کلـن صنوبـر )10 کلن تاج باز و 14 کلن تاج بسـته( 
گزینـش شـد ه از بیـن 48 کلـن  د ر اراضی حاشـیه 
رود خانـه قشـالق سـنند ج  د ر پوپولتوم مقایسـه ای 
سـنند ج توسط یوسـفی )1388( اجرا شد. کاشت 
قلمـه کلن هـا  د ر د وم اسـفند 79  د ر خزانـه انجام و 
 د ر یازد هـم فرورد یـن 81، تعـد اد 75 اصلـه نهـال 
سـالم و یکنواخـت از هر کلن با فواصـل 4×4 متر 
)بـرای تاج بازهـا( و 3×3 متـر )برای تاج بسـته ها( 
 د ر قالب طرح آزمایشـی بلوک هـای کامل تصاد فی 
با 3 تکرار کشـت شـد ه اسـت. هر کرت آزمایشـی 
شـامل 25 اصله نهال به صورت 5×5 بود ه اسـت. 
آبیـاری منظـم هفتگی صورت گرفته به غیر از سـال 
86 کـه آزمایش د چار تنش خشـکی شـد ه و اولین 
آبیـاری  د ر د هـم تیرماه انجام شـد ه اسـت.  د ر پایان 
سـال 86 کلن هایـی بـا وضعیـت شـاد ابی عمومی 
متوسـط تـا خـوب، نبـود آلود گـی بـه آفـات و تنه 
نسـبتًا صـاف و به طـور عمـد ه یـک یـا د و شـاخه 
 P. n.56/75 و P.n.56/52 به ویـژه د و کلـن(
بـا  د رصـد تلفـات ناشـی از تنـش کمتـر( به عنـوان 
کلن هـای سـازگار و برتـر از لحـاظ تولیـد چـوب 

و مناسـب برای کشـت  د ر شـرایط مشـابه سـنند ج 
معرفی می شـود )جـد ول 3(. 

در ادامه نمایی از خزانه تولید نهال و کلکسیون 
 د رختان  د ر طرح تحقیقاتی سـازگاری ارقام مختلف 
صنوبـر اسـتان کرد سـتان  د ر شـکل 4،  نمایـی از 
طـرح  تاج بـاز  د ر  و  تاج بسـته  کلن هـای صنوبـر 
تحقیقاتـی سـازگاری ارقام مختلف صنوبر )شـکل 
5(، صنوبرکاری های سـنتی با گونه نیگرا  د ر استان 
کرد سـتان )شـکل 6( و بازار سـنتی فـروش چوب 

صنوبر )شـکل 7( آورد ه شـد ه است.
3- استان آذربایجان غربی

خزانه سلکسـیون ارومیه از سـال 1347 با تعد اد ی 
کلـن کار خـود را شـروع کـرد کـه بعد هـا تعـد اد 
 P. nigra کلن هـای آن بـه 68 کلـن از د و گونـه
و P. alba رسـید که نخسـتین مجـری تحقیقاتی 
آن نیـز آقـای سـیروس قیسـی بـود. سـپس طـرح 
سـازگاری میـزان تولیـد چـوب تعـد اد 20 کلـن از 
صنوبرهـای P. nigra   د ر شـرایط اقلیمی ارومیه 
بـا فواصـل کاشـت 4×4 متـر و  د ر شـرایط آبیاری 
طـی سـال های 1363 تـا 1373 مـورد بررسـی و 
مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت. نتایـج حاصلـه نشـان 
 4 می د هـد کـه کلن هـای ذکـر شـده  د ر جـد ول 
بیشـترین میزان تولید را د اشته اند. میزان تولید کلن 

خارجـی از کشـور ترکیه بـا تولید سـاالنه 27/56 
مترمکعـب  د ر هکتار، د و برابـر کلن بومی ارومیه با 
تولیـد سـاالنه 13/66 مترمکعب  د ر هکتار اسـت 

)سـاالری، 1376(.
 د ر آزمایـش نهایـی سـازگاری ارقـام مختلـف 
صنوبر )پوپولتوم مقایسـه ای( به منظور معرفی برای 
کشت  د ر استان آذربایجان غربی از 16 کلن صنوبر 
متشـکل از 9 کلـن تاج بـاز و 6 کلـن تاج بسـته  د ر 
ایسـتگاه تحقیقـات صنوبر سـاعتلو، مناسـب ترین 
کلن ها به بخش اجرا معرفی شـد ه است )ساالری، 
 P. nigra 1381(.  د ر ایـن طـرح 3 کلـن از گونـه
بـرای د ومیـن مرتبـه  د ر اسـتان و 3 کلـن از گونـه
P. euramericana بـرای نخسـتین مرتبـه  د ر 

اسـتان معرفـی می شـوند.
مـا د ری  پایـه  از کلکسـیون  نمایـی  ادامـه  در 
صنوبـر )پوپولتـوم حفاظتی(  د ر ایسـتگاه تحقیقات 
صنوبـر سـاعتلو ارومیـه )شـکل 8(، رشـد قطری
P.e. 488 و وضعیت شـکل تنه  د رختان )شـکل 
9(، طـرح تحقیقاتـی د ورگه ای بین پـد ه و کبود ه  د ر 
ایسـتگاه رسـول آباد میانـد وآب آذربایجـان غربـی 
بـا گونـه  10( و صنوبرکاری هـای سـنتی  )شـکل 
P. alba  د ر میاند وآب- آذربایجان غربی )شـکل 

11( آورد ه شد ه است.
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ارقامبرتردرفاصلهكاشت4×4مترارقامبرتردرفاصلهكاشت3×3متر

ارتفاع کلنرد یف
)m(

قطر برابر سینه 
)cm(

میانگین تولید 
)m3/ha/y(

ارتفاع کلنرد یف
)m(

قطر برابر سینه 
)cm(

میانگین تولید 
)m3/ha/y(

1P. nigra 56/5210/6117/8725/611P. euramericana 561/4112/6822/0526/5

2P. nigra 56/759/9418/2824/82P.deltoides 63/212/6721/4424/7

3P. nigra 62/14010/5315/7319/983P.deltoides 63/112/7520/623/66

4P. nigra 63/13510/011619/7

جد ول 3- ارقام برتر معرفی شد ه برای استان کرد ستان  د ر اراضی حاشیه رود خانه قشالق سنند ج طی سال های 1380 تا 1386

شکل 4- نمایی از خزانه )سمت راست( و کلکسیون )سمت چپ(  د ر طرح تحقیقاتی سازگاری ارقام مختلف صنوبر، استان کرد ستان، ایستگاه تحقیقات کشاورزی گریزه

شکل 5- نمایی از کلن های صنوبر تاج بسته )سمت راست( و تاج باز )سمت چپ(  د ر طرح تحقیقاتی سازگاری ارقام مختلف صنوبر، استان کرد ستان
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ارقامبرتردرفاصلهكاشت4×4مترارقامبرتردرفاصلهكاشت3×3متر

ارتفاع کلنرد یف
)m(

قطر برابر سینه 
)cm(

میانگین تولید 
)m3/ha/y(

ارتفاع کلنرد یف
)m(

قطر برابر سینه 
)cm(

میانگین تولید 
)m3/ha/y(

1P. nigra 56/7215/0519/7325/541P. euramericana 48818/3923/8826/25

2
 P. nigra betulifolia

17/1314/7918/1221/172P. euramericana 47618/2823/324/35

3P. nigra 62/15414/1518/4521/123
 P. euramericana

561/4117/1423/823/87

ارقامبرتردرفاصلهكاشت3×3متر

میانگین تولید )m3/ha/y(قطر برابر سینه )cm(ارتفاع )m(کلنرد یف

1P. nigra 62/1541626/527/56

2P. nigra 56/7515/52625/7

3P. nigra 62/1721523/520/32

جد ول 4- کلن های برتر P. nigra کشت شد ه  د ر کلکسیون پایه ما د ری صنوبر ایستگاه باراند وز ارومیه طی سال های 1363 تا 1373

جد ول 5- ارقام برتر معرفی شد ه  د ر ایستگاه تحقیقات صنوبر ساعتلو طی سال های 1371 تا 1381

شکل 7- بازار سنتی فروش چوب صنوبر  د ر مریوان شکل 6- صنوبرکاری های سنتی با گونه نیگرا  د ر استان کرد ستان



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 66

40/1 مترمکعــب یعنــی 4/1 برابــر تولیــد اســتان 
اســت. عملکــرد بــاالی کلن هــای مــورد آزمایــش 
و همچنیــن عملکــرد متفــاوت آنهــا  د ر د و شــرایط 
ــود ن  ــی ب ــان د هند ه ژنتیک ــتان نش ــی اس آب وهوای
وضعیــت رویــش و تولید چوب آنها اســت؛ اگرچه 
کلن P. nigra betulifolia 17/13  د ر د وره د وم 
بهره بــرد اری  د ر ایســتگاه مهــرگان از میــزان حجــم 
ســاالنه 36/67 مترمکعــب  د ر هکتــار به 17/54 
مترمکعــب کاهــش یافته اســت. اســتان کرمانشــاه 
تولیــد ی چوب بری هــا و  د ارای حجــم چــوب 
تولید کننــد گان الــوار، چــوب چهارتــراش و برخــی 
ســاخته های ســاختمانی به میــزان 2 هــزار و 512 

مترمکعــب اســت. حجــم چــوب مصرفــی شــرکت 
صنایــع کاغذ غــرب کرمانشــاه د ارای ظرفیت تولید 
ــرد  ــال، عملک ــن  د ر س ــزار ت ــوب 50 ه ــر چ خمی
کارخانــه 85  د رصــد و مصــرف چــوب 115 هــزار 
مترمکعــب  د ر ســال بــا  د ر نظــر گرفتــن بهــره وری 
ــکاران،  ــکولی و هم ــات کش ــت )بی ــه اس کارخان
1386(. براســاس گــزارش فعالیــت هیئت تصفیه 
بــه صاحبــان ســهام، تولید کاغــذ از چــوب صنوبر 
 د ر کارخانــه کاغــذ غــرب  د ر ســال 1376 شــروع 
ــود  ــی و نب ــل زیان ده ــه به د لی ــرد ک ــت ک ــه فعالی ب
ــالل  ــاه 1391 انح ــرد اد م ــاد ی  د ر م ــه اقتص توجی
شــرکت به تصویــب رســید )شــرکت صنایــع کاغــذ 
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بحث 
- استان کرمانشاه

 د ر اســتان کرمانشــاه، بررســی های به عمــل آمــد ه 
ــه  ــورد مطالع ــی کلن هــای م نشــان می د هــد تمام
ــبت  ــی نس ــوب باالی ــرد چ ــری عملک د ارای برت
ــای  ــتند. کلن ه ــتان هس ــد اس ــن تولی ــه میانگی ب
میانگیــن  برابــر   4 تــا   2 به میــزان  موفــق 
اســتان برتــری د ارنــد. حد اقــل تــوان تولیــد 
چــوب کلن هــای مــورد بررســی 15/5 
برابــر   1 /5 یعنــی  مترمکعــب 
تــوان  حد اکثــر  و  اســتان 
ــد چــوب آنهــا  تولی

شکل 8– کلکسیون پایه ما د ری صنوبر )پوپولتوم حفاظتی(  د ر ایستگاه تحقیقات 
صنوبر ساعتلو ارومیه- 14 ساله

شکل 10– طرح تحقیقاتی د ورگ های بین پد ه و کبود ه، 8 ساله  د ر ایستگاه رسول آباد 
میاند وآب آذربایجان غربی

شکل 9– رشد قطری 26/5 سانتی متری کلن P.e. 488 و مشخص بود ن شیارهای 
روی تنه

شکل 11– صنوبرکاری های سنتی با گونه P. alba، میاند وآب، 
آذربایجان غربی
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ــن  ــر میانگی ــا 1/5 براب ــزان 1/3 ت ــار به می هکت
ــد  ــط تولی ــل متوس ــام ) د ر مقاب ــرد ارق کل عملک
 3 و  هکتــار(  مترمکعــب  د ر   18/28 معــاد ل 
تــا 3/5 برابــر عملکــرد ارقــام گونــه بومــی
P. alba Saghez بــا توان تولید ســاالنه چوب 
به میــزان 7/5 مترمکعــب  د ر هکتــار اســت. نکتــه 
قابــل توجــه از نظــر صفــات کیفــی مــورد بررســی 
 د ر طــرح ســازگاری کرد ســتان شــاد ابی عمومــی، 
وضعیــت آلود گــی آفــات، صــاف بــود ن تنــه و یک 
یــا چنــد شــاخه بــود ن آن اســت کــه تقریبــًا تمــام 
ــته  ــای تاج بس ــن کلن ه ــر و همچنی ــای برت کلن ه
مــورد بررســی هــم  د رمجموع رفتــار مطلوبی نشــان 
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یــاد ی  غــرب، 1395(. ایــن عامــل تأثیــر بســیار ز
روی تمایــل ند اشــتن کشــاورزان بــه کشــت صنوبر 

 د ر ایــن اســتان گذاشــته اســت.
- استان کرد ستان

ی  کلن هــا بیــن  ن  د ر  کرد ســتا ن  ســتا ا  د ر 
کلــن  4  ، شــد ه یــش  ما ز آ ج بســته  تا
P. nigra 56/52، P. nigra 56/75
 P. nigra 63/135  P. nigra 62/140 و 
بــا تــوان تولیــد ســاالنه چــوب به ترتیــب برابــر بــا 
25/61، 24/8، 19/98 و 19/7 مترمکعــب 
ــر  ــد ود 1/4 براب ــا ح ــزان 1/1 ت ــار به می  د ر هکت
میانگیــن کل عملکــرد ارقــام ) د ر مقابــل متوســط 

تولید ســاالنه معــاد ل 17/91 مترمکعب  د ر هکتار( 
و 1/3 تــا 1/6 برابــر متوســط عملکــرد د و گونــه 
 )P.n.Grizah و P.n.Saghez( شاهد و بومی
بــا تــوان تولیــد ســاالنه چــوب به ترتیــب برابــر بــا 
14/23 و 16/99 مترمکعــب  د ر هکتــار، جــزو 
ــه  ــوب  د ر منطق ــد چ ــر تولی ــر از نظ ــای برت کلن ه
ــن  ــتند.  د ر بی ــتان هس ــتان کرد س ــنند ج  د ر اس س
آزمایــش شــد ه، کلن هــای تاج بــاز  کلن هــای 
،P .  e u r a m e r i c a n a  5 6 1 / 4 1

 P.deltoides 63/1 و P.deltoides 63/2
ــر  ــب براب ــوب به ترتی ــاالنه چ ــد س ــوان تولی ــا ت ب
مترمکعــب  د ر   23/66 و   24/7  ،26/5 بــا 
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شکل 12- معرفی کلن های پرمحصول و سازگار صنوبر  د ر استان های غرب و شمال غرب کشور
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د اد نــد. کلن هــای تاج بســته برتــر از لحاظ 
عملکــرد چــوب ازنظــر شــاد ابی عمومــی 
و  د رصــد آلود گــی بــه آفــت وضعیــت 
مطلوبــی نشــان د اد نــد امــا از لحــاظ 
ــود ن( و  ــج ب ــا ک ــاف ی ــه )ص ــت تن وضعی
یــک یا چند شــاخه بــود ن آن بــرای معرفی 
بــه بخــش اجــرا و کشــت وســیع نیــاز بــه 
برخــی کارهــای اصالح نــژاد ی  د رجهــت تقویــت و 
توســعه صفــات مطلــوب صاف و یــک شــاخه بود ن 
تنــه د ارنــد کــه بــا عمــل گزینــش  د ر بیــن نهال هــای 
کلن هــای مربوطــه یــا عمــل د ورگ گیــری بیــن آنها 
 P.n.63/135 ــن ــر اســت. انتخــاب کل امکان پذی
باوجــود د اشــتن فاصلــه نســبتًا زیــاد بــا برترین کلن 
از لحــاظ تولیــد چــوب به واســطه برخــورد اری از تنه 
صاف تــر و به طــور عمــد ه 1 یــا 2 شــاخه و ند اشــتن 
تنــه 3 شــاخه  د ر قیــاس با کلن هــای برتر د یگــر بود ه 
اســت. انتخــاب ایــن کلــن بر مبنــای صفــات کیفی 
و عملکــرد نســبتًا مطلــوب ازلحاظ عملکــرد چوب 
بــود ه کــه می توانــد  د ر برنامه هــای اصالحــی آینــد ه 
مــورد توجــه قــرار گیــرد. اســتان کرد ســتان فقــط 
د ارای تعــد اد یــک واحــد تولید تخته الیــه با ظرفیت 

اســمی 150 مترمکعــب، وزن چــوب مــورد نیاز 
به میــزان 243 هــزار و 494 کیلوگــرم و 

حجــم چــوب 487 مترمکعــب اســت. 
ایــن اســتان تولید کننــد ه عمــد ه چــوب 
گــرد صنوبــر اســت امــا به د لیــل 
مشــکالت اقتصــاد ی، مســائل فنــی 
و بی رغبتــی کــه  د ر بــازار چــوب گرد 
صنوبــر وجــود د ارد،  د ر ایــن اســتان 
ــتفاد ه از  ــرای اس ــب ب ــت مناس صنع

چــوب صنوبــر پایه گذاری نشــد ه اســت 
)بیــات کشــکولی و همــکاران، 1386(.  

صنوبرهــای گونــه نیگــرا بــا تــاج  بســته 
ــرای  ــا ب ــایر گونه ه ــر س ــیاری ب ــای بس مزیت ه

کشــت  د ر بیشــتر نواحــی ایــران د ارنــد )ســاالری، 
1376(.  د ر نواحی غربی کشــور، گونه نیگرا د ارای 
قد مــت کاشــت و تطابــق با شــرایط منطقــه ازجمله 
ســرما، برف، تحمل خشــکی نســبی هوای تابستان 
و غیــره اســت. همچنین به واســطه نیازهــای کمتر، 
قناعــت اکولوژیکــی باالتــر و تطابــق وســیع تر بــا 
ــه  ــاز ازجمل ــای تاج ب ــر گونه ه ــه ب ــرایط منطق ش
گونــه د لتوئیــد س برتــری د ارد. گونــه د لتوئیــد س و 
ــژه  ــی به وی ــای اکولوژیک ــن نیازه ــی اورامریک حت
نیــاز آبــی باالیــی د ارنــد. همچنیــن به واســطه بــاز 
ــن  ــتری  د ر زمی ــای بیش ــه فض ــاخه ها،  ب ــود ن ش ب

ــر  ــه قطورت ــد تن ــای تولی ــم به ج ــته و ه ــاز د اش نی
ــن مــواد  ــه، ای ــی  د ر تن ــب مــواد چوب و تجمــع غال
 د ر تنــه و شــاخه ها تقســیم و توزیــع شــد ه و 
 د رواقــع بیومــاس بیشــتری نســبت بــه گونــه نیگــرا 
ــی  ــند ی محل ــأله از بازارپس ــن مس ــه ای ــد ک د ارن
ــه کاشــت  ــرد اران ب آنهــا کــم کــرد ه و رغبــت بهره ب
ــق  ــن مناط ــا  د ر همی ــد. ام ــش می د ه ــا را کاه آنه
ــالک ــر ش ــد صنوب ــاز مانن ــای تاج ب ــی گونه ه برخ
 P. nigra var. afghanica Aitch. &(
 (palk) کــه  د ر کرد ســتان بــه پلــک )Hemsl
ــه  ــرایط منطق ــا ش ــی ب ــتند، به خوب ــروف هس مع
ســازگار بــود ه و تولیــد چــوب بســیار خوبــی د ارنــد. 
همچنیــن  د ر برخــی از شــهرهای کرد ســتان )ماننــد 
بیجــار و ســقز( ازحــد ود 50 ســال پیــش اقــد ام بــه 
ــاز  ــر تاج ب ــای صنوب ــت گونه ه ــرد ن و کاش وارد ک
د لتوئیــد س و اورامریکــن  د ر پارک هــای شــهر 
ــوب  ــاس و چ ــور، بیوم ــای قط ــه تنه ه ــد ک کرد ه ان
زیــاد و شــاد ابی آنها نشــانگر ســازگاری خــوب آنها 
با مناطق مرتفع و ســرد اســتان و کشــور نیز هســت.

- آذربایجان غربی
 د ر اســتان آذربایجــان غربــی، زراعت چوب بیشــتر  د ر 
چهــار شهرســتان ارومیــه، میانــد وآب، نقــد ه و خــوی 
متمرکــز اســت. کمبــود منابــع آبــی و رونــد خشــک 
شــد ن  د ریاچــه ارومیــه و پاییــن رفتــن ســطح آب های 
زیرزمینــی یکــی از تهد ید هــای مهــم توســعه زراعــت 
صنوبــر  د ر شهرســتان ارومیــه اســت.  د ر همین راســتا 
زراعــت چــوب  د ر حــوزه ایــن  د ریاچــه متوقــف شــد ه 
اســت. زراعــت چــوب  د ر خــارج از حــوزه  د ریاچــه 

ارومیــه  د ر شــمال و جنــوب اســتان توســعه یافتــه 
اســت. بــا توجــه بــه خــواب ســرمایه طــی مــد ت 
طوالنی و افزایش هزینه های معیشــتی کشــاورزان 
و تمــام شــد ه تولیــد، اکنــون کشــت ایــن محصــول 
ــی از  ــه برخ ــد ارد به طوری ک ــاد ی ن ــه اقتص صرف
ــه  ــان ب ــن  د رخت ــرد ن ای ــا کف برک ــرکاران ب صنوب
کشــت ســیب و هلــو مبــا د رت می کنند. متأســفانه 
صنایــع چــوب به طــور مســتقیم  د رختــان را از 
زارعــان خریــد اری نمی کننــد و بخــش عمــد ه 
ســود نصیــب د الالن و واســطه گران می شــود. 
ــط  ــد ه توس ــد اری ش ــای خری ــن چوب ه همچنی
آنــان بــه کشــور عــراق یــا ترکیــه صــا د ر شــد ه یــا به 
صنایــع چــوب اســتان آذربایجــان شــرقی و شــمال 
کشــور ارســال می شــود. آذربایجــان غربــی د ارای 
ــت  ــا ظرفی ــه ب ــه الی ــد تخت ــد تولی ــد اد 15 واح تع
اســمی 13 هــزار و 566 مترمکعــب بــا وزن چوب 
مــورد نیــاز به میــزان 22 میلیــون و 21 هــزار و 
ــزار و 43  ــوب 44 ه ــم چ ــرم و حج 552 کیلوگ
مترمکعــب اســت. ایــن اســتان همچنیــن د ارای 6 
واحــد تختــه خــرد ه چــوب به صــورت کارخانــه ای 
ــزار و 800  ــمی 21 ه ــت اس ــا ظرفی ــی ب و کارگاه
مترمکعــب بــا وزن چــوب مــورد نیــاز 15 میلیــون 
ــرم و حجــم چــوب 31 هــزار  و 696 هــزار کیلوگ
و 392 مترمکعــب اســت. حجــم چــوب تولیــد ی 
الــوار، چــوب  تولید کننــد گان  و  چوب بری هــا 
چهارتــراش و برخــی ســاخته های ســاختمانی  د ر 
ایــن اســتان نیــز به میــزان 300 مترمکعــب اســت. 
ــتر  ــد ی بیش ــای تولی ــت واحد ه ــد ر ظرفی ــر چق ه
باشــد، میــزان مصــرف چــوب صنوبــر نیــز بیشــتر 
می شــود )بیــات کشــکولی و همــکاران، 1386(. 
ــاعتلو  د ر  ــر س ــات صنوب ــتگاه تحقیق  د ر ایس
بررســی خصوصیــات ظاهــری مربــوط بــه  د رختان 
ــن  ــاز، فــرم تنــه تمــام کلن هــای ای کلن هــای تاج ب
ــطح  ــری از س ــاع 3/5 مت ــا ارتف ــر ت ــه حد اکث گون
زمیــن د ارای شــیارهای عمیــق تــا نیمه عمیــق بود. 
رشــد طولــی و قطــری این کلن هــا تا ســال 1375 
کامــاًل عــاد ی بــود ه و از ســال 1376 آثــار کلــروز 
ــًا  ــا )عمد ت ــد اد ی از کلن ه ــن  د ر تع ــود آه و کمب
ــد.  ــاهد ه ش ــان( مش ــی  د رخت ــای تحتان  د ر برگ ه
ــزان زو د رس  د ر  ــال 1377 خ ــاه س ــر تیرم از اواخ
تعــد اد ی از کلن ها از قســمت های تحتانی  د رختان 
ــی  ــا قســمت های میان ــج ت شــروع شــد ه و به تد ری
آن اد امه د اشــت.  د ر بررســی خصوصیــات ظاهری 
مربــوط بــه  د رختــان کلن هــای تاج بســته، فــرم تنــه 
همــه کلن هــای این گونــه حد اکثــر تا ارتفــاع 2/5 

 
آموزش  و  ترویــج 

صنوبرکاران با استفاد ه از تجارب 
کارشناسان مجرب د اخلی و خارجی، 

ارائه تسهیالت گوناگون، افزایش مشارکت 
صاحبان صنایع چوب و کاغذ و سرمایه گذاران 

با صنوبرکاران  د ر امر صنوبرکاری، توسعه پوشش 
بیمه ای، ارائه خد مات فنی و اجرایی، پیش خرید 
محصول و تأمین ارقام اصالح شد ه از مهم ترین 
راهکارها برای ترغیب زارعان به کشت صنوبر 
و تأمین مصارف صنعتی کارخانجات صنایع 

چوب و کاغذ کشور است.

i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 68



69 طبیعت ایران/ جلد 3، شماره 4، پیاپی 11، مهر- آبان  1397

متــری از ســطح زمیــن د ارای شــیارهای عمیــق تــا 
ــای  ــالف کلن ه ــن برخ ــود. همچنی ــق ب نیمه عمی
ــزان زو د رس  ــن خ ــد س و اورامریک ــه د لتوئی گون
ــاهد ه  ــرا مش ــه نیگ ــای گون ــک از کلن ه  د ر هیچ ی
نشــد و آثــار خســارت نکــروز منجــر به کلــروز هم 

بســیار کــم بــود )ســاالری، 1381(. 

نتیجهگیریكلی
ظرفیــت تولیــد صنوبــر  د ر کشــور بــد ون بررســی و 
حل مشــکالت اقتصــاد ی– اجتماعــی صنوبرکاران 
امکان پذیــر نیســت. ترویج و آمــوزش صنوبرکاران 
بــا اســتفاد ه از تجــارب کارشناســان مجــرب 
ــون،  ــهیالت گوناگ ــه تس ــی، ارائ ــی و خارج د اخل
ــوب و  ــع چ ــان صنای ــارکت صاحب ــش مش افزای
ــر  ــرکاران  د ر ام ــا صنوب ــرمایه گذاران ب ــذ و س کاغ
صنوبــرکاری، توســعه پوشــش بیمــه ای، ارائــه 
خد مــات فنــی و اجرایــی، پیش خریــد محصــول و 
تأمیــن ارقــام اصالح شــد ه از مهم تریــن راهکارهــا 
بــرای ترغیــب زارعــان بــه کشــت صنوبــر و تأمیــن 
ــع چــوب و  ــی کارخانجــات صنای مصــارف صنعت
کاغــذ کشــور اســت. از روش هــای نویــن آبیــاری 
بــا هــد ف  نامتعــارف  از آب هــای  و اســتفاد ه 
کاهــش مصــرف آب نیــز می تــوان  د ر راســتای 
توســعه زراعــت صنوبــر اقــد ام کــرد. بــا توجــه بــه 
یک نواختــی محیــط آزمایــش بــرای کلن هــا  د ر هر 
اســتان و وجــود اختــالف معنــی د ار آمــاری از نظر 
رشــد  د ر میــان آنهــا و قــرار گرفتــن  د ر گروه هــای 
متفــاوت آمــاری، مؤیــد وجــود توان هــای بالقــوه 
ــای  ــز واکنش ه ــی( و نی ــی )ژنتیک ــاوت  د رون متف
مختلــف  د ر برابــر محرک هــای بیرونــی نظیــر نــور 
و  د رجــه حــرارت اســت. امــروزه به د لیــل تغییرات 
ــاالی  ــی ب ــاز آب ــی نی ــی و ازطرف ــی و کم آب اقلیم
ــتن  ــن و ند اش ــد س و اورامریک ــای د لتوئی گونه ه
ــه شــرایط گــرم و خشــک  ــن گونه هــا ب تحمــل ای

ــه نیگــرا اســت. ــا کلن هــای گون ــت ب اولوی

منابع
اسد ی، ف.، نوری، ف. و یوسفی، ب.، 1394. تغییرات رویشی

صنوبر )Populus nigra(  د ر حاشیه رود خانه های استان 
کرمانشاه. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و 

صنوبر ایران، 23 )2(: 209-221.
امید وار، الف.، 1388. چند سازه چوب- پلیمر. انتشارات

د انشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، 
127 صفحه.

بزرگمهر، ع.، نعمتی، الف. و زاکری، ع.، 1393. شناسایی 

مؤلفه های اقتصاد ی- اجتماعی مؤثر بر صنوبرکاری  د ر 
استان خراسان شمالی. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات 

جنگل و صنوبر ایران، 22 )4(: 711-723.
بیات کشکولی، ع.، امیری، س.، سلطانی، الف.، فائزی پور،

م. و د وست حسینی، ک.، 1386. بررسی تجارت د اخلی 
چوب های صنوبر ایران. نشریه د انشکد ه منابع طبیعی، 60 

.1397-1415 :)4(
حجاریان، م.، 1395. برآورد تابع قیمت چوب سرپای کلن های
اصالح شد ه صنوبر سیاه )شالک(  د ر شهرستان ارومیه 
به روش قیمت گذاری هد انیک. مجله پژوهش های علوم 

و فناوری چوب و جنگل، 23 )2(: 105-122.
خسروی، ش.، شفیع زاد ه، م.، صالحی، ط. و عاد لی، ک.، 

۱۳۹۳. سنجش بازد هی اقتصاد ی صنوبرکاری  د ر شهرستان 
خرم آباد. مجموعه مقاالت ارائه  شد ه  د ر د ومین همایش ملی 
د انشجویی علوم جنگل، کرج، انجمن علمی د انشجویی 
 جنگل د اری د انشگاه تهران، 17 و 18 ارد یبهشت 1393، 

7 صفحه. 
ساالری، الف.، 1376. طرح تحقیقاتی بررسی سازگاری ارقام
مختلف صنوبر  د ر شرایط اقلیمی ارومیه. گزارش نهایی 
طرح خاتمه یافته مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 

تهران، 79 صفحه.
ساالری، الف.، 1381. آزمایش مرحله نهایی سازگاری ارقام 

مختلف صنوبر )پوپولتوم مقایسه ای( برای معرفی به اجرا. 
گزارش نهایی طرح خاتمه یافته مؤسسه تحقیقات جنگلها 

و مراتع کشور، تهران، 62 صفحه.
شرکت صنایع کاغذ غرب )سهامی خاص(، 1395. گزارش
فعالیت هیئت تصفیه به مجمع عمومی صاحبان سهام. سال 

مالی منتهی به 30 اسفند 1395، کرمانشاه، 13 صفحه.
شرکت صنایع کاغذ غرب، 1380. نگاهی گذرا به وضعیت تأمین

 چوب  د ر استان های غربی کشور )جزوه کارخانه(، 10 
صفحه.

ضیائی ضیابری، س.ف.، 1375. آشنایی با کمیسیون بین المللی
 صنوبر )IPC(. پژوهش و سازند گی، 30: 20-28.

قصریانی، ف.، همتی، الف. و معروفی، ح.، 1377. طرح
تحقیقاتی بررسی مشخصات کلن های صنوبر  د ر خزانه 
آزمایشی )جمع آوری ارقام صنوبر و ایجاد خزانه سلکسیون(. 
گزارش نهایی طرح خاتمه یافته مؤسسه تحقیقات جنگلها 

و مراتع کشور، تهران، 95 صفحه.
محمد ی لیمائی، س.، رستمی شاهراجی، ت. و اکبر د لد اری،

الف.، 1390. مقایسه سود آوری صنوبرکاری با کلن 69/55 
د لتوئید س و شالیکاری )مطالعه مورد ی: بخش ضیابر 
استان گیالن(. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل 

و صنوبر ایران، 19 )4(: 586-596.
مد یررحمتی، ع. و پناهی، پ.، 1397. زراعت چوب، راهی

مطمئن و پاید ار برای تأمین چوب مورد نیاز کشور. مجله 
طبیعت ایران، 3 )2(: 62-76.

میرد اماد ی، الف.، 1348. خزانه های آزمایشی صنوبر. انتشارات
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 140 

صفحه.
میرصاد قی، ح.، 1380. گزارشی از وضعیت مواد اولیه صنایع

به وضعیت و ... )جزوه  نگاهی گذرا  کاغذ غرب  د ر 

کارخانه(. 10 صفحه.
نوری، ف.، 1381. آزمایش نهایی سازگاری ارقام مختلف صنوبر

 )پوپولتوم مقایسه ای( برای معرفی مناسب ترین آنها به 
بخش اجرا )کرمانشاه(، گزارش نهایی طرح خاتمه یافته 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 67 صفحه.
نوری، ف.، اسد ی، ف. و مد یررحمتی، ع.ر.، 1388. بررسی 
مشخصات رویشی و چوب تولید ی 10 کلن صنوبر تاج بسته 
Populus nigra  د ر د وره د وم بهره برد اری  د ر کرمانشاه. 
فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 

.534-543 :)4( 17
نوری، ف.، خد اکرمی، ی.، همتی، الف.، مد یررحمتی، ع. 
و نوری، ع.، 1392. بررسی مشخصات رویشی د ورگ های 
طبیعی صنوبر د لتوئید س (P. deltoides Marsh)  د ر 
شرایط آب وهوایی کرمانشاه. فصلنامه علمی- پژوهشی 

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 21 )2(: 268-276.
نوری، ف.، مد یررحمتی، ع. و همتی، الف.، 1385. بررسی
 سازگاری نهایی 18 کلن صنوبر تاج باز  د ر ایستگاه مهرگان 
و اسالم آباد غرب به منظور معرفی بهترین آنها. فصلنامه 
ایران، 14  علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر 

.192-179 :)3(
همتی، الف. و مد یررحمتی، ع.، 1384. اثر فاصله کشت بر تولید

  د ر هکتار ارقام مختلف صنوبر .P. nigra L. فصلنامه 
ایران، 13  علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر 

.343-352 :)3(
آزمایش نتایج   .1381 مد یررحمتی، ع.ر.،  و  الف.  همتی، 
سازگاری ارقام پرمحصول صنوبر  د ر صنایع کاغذ غرب 
 8 ایران،  و صنوبر  تحقیقات جنگل  نشریه  کرمانشاه. 

.59-86 :)1(
یوسفی، ب. و مد یررحمتی، ع.، 1383. ارزیابی و گروه بند ی

 48 کلن صنوبر با استفاد ه از خصوصیات برگ و عملکرد 
چوب. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر 

ایران، 12 )1(: 79-108.
یوسفی، ب. و مد یررحمتی، ع.، 1386. آزمایش سازگاری
 ارقام تاج باز صنوبر برای معرفی مناسب ترین آنها به بخش 
اجرا )مرحله اول(. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات 

جنگل و صنوبر ایران، 15 )3(: 253-267.
یوسفی، ب. و مد یررحمتی، ع.، 1390. بررسی سازگاری و

 )Populus nigra( عملکرد چوب ارقام صنوبر تاج بسته 
 د ر پوپولتوم مقایسه ای سنند ج )مرحله نهایی(. فصلنامه 
ایران، 19  پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر  علمی- 

.283-299 :)3(
بر رشد و بررسی برخی صفات مؤثر  یوسفی، ب.، 1376. 

همبستگی نهال های یک ساله 32 کلن صنوبر. پژوهش و 
سازند گی، 34: 18-23.

یوسفی، ب.، 1385. صنوبر، گیاه شناسی، اهمیت، زراعت و
 برنامه توسعه آن. گزارش د اخلی مرکز تحقیقات کشاورزی 

و منابع طبیعی استان کرد ستان، سنند ج، 29 صفحه.
یوسفی، ب.، 1388. آزمایش سازگاری ارقام مختلف صنوبر
 برای معرفی مناسب ترین آنها به بخش اجرا  د ر سنند ج. 
گزارش نهایی طرح خاتمه یافته مؤسسه تحقیقات جنگلها 

و مراتع کشور، تهران، 67 صفحه.

69 طبیعت ایران/ جلد 3، شماره 4، پیاپی 11، مهر- آبان  1397


