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ارزیابی سودمندی عملکرد و بهرهوری اقتصادی صنوبر در
تلفيق با محصوالت زراعی ،علوفهای و دارویی
فاطمه احمدلو ،*1محسن کالگری ،2آزاده صالحی 1و سعیده اسکندری
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مقدمه

با توجه به طرح تنفس جنگل و عدم بهرهبرداری از جنگلهای طبیعی ،تأمیـن میشـود ،بسـیار ناچیـز دانستند و بیان کردند ،تنهـا یک نفـر در
مشکالت مربوط به واردات چوب و افزایش نوسانات قیمت در بازار ،سـازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ،مجـری طــرح زراعــت
زراعت چوب با گونههای تندرشد ،بهترین گزینه برای تأمین مواد اولیه چــوب است که برای بیان حقایق مشکالت پیشروی تولیدکنندگان و
چینش برنامهای اصولی و مدون برای کاهش
صنایع چوبی است .نیاز ساالنه صنایع
آنها ،کافی نیست .ازنظر ایشان ،اســتفاده از
چوب و کاغذ کشور به چوب بهعنوان ماده
کمبود ماده اولیه چوب و کیفیت کم
اولیه ،حدود  13میلیون مترمکعب برآورد آن ،بهروز نبودن و فرسودگی ماشینهای چوبهــای باغــی گزینه دیگری برای
شده است (مدیررحمتی و پناهی )1397 ،تولیدی،تحریمهایبینالمللی،واسطهگری تأمین چوب است ،درواقع ،این چوبها
مخلوطـی از گونههـای مختلـف اسـت
که برای تأمین آن باید تدابیری اساسی در امر انتقال مواد و فروش ماده اولیه،
که موجـب افزایش ضایعــات تولیــد و
اندیشید .از راهکارهای اصولی برای رفع
قیمت زیاد فراوردههای تولیدی با کیفیت
کاهــش کیفیــت تولیــدات میشــود
کمبود ماده اولیه صنایع چوب و کاغذ
کم در کشور ،هزینه زیاد حمل ماده اولیه
و اوراق تولیـدشـده بـا ایـن چـوبها
کشور میتوان به توسعه زراعت چوب،
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کاغذی ،راهاندازی خطوط صنعتی
بازیافت ،بهینهسازی صنایع مستعمل و کرده و رفع آن نیازمند تدبیر و حمایت استفاده از چوبهای باغی را بسیار
برنامهریزی بلندمدت جامع و کاربردی سازمانهای مسئول برای بر طرف کردن محدود و در حدود  4میلیون مترمکعب
موانع و مشکالت و تدوین برنامههای جامع برآورد کردند و در ادامه به این نکته اشاره
اشاره کرد.
کردند که تنهـا راه نجـات صنایـع اوراق
کمبود ماده اولیه چوب و کیفیت
و اصولی است.
فشـرده چوبـی و حفـظ اشـتغال از
کم آن ،بهروز نبودن و فرسودگی
ماشینهای تولیدی ،تحریمهای بینالمللی ،واسطهگری در امر انتقال ایـن صنعـت گسـترده عالوهبر زراعت چوب و ترویج آن در میان
مواد و فروش ماده اولیه ،قیمت زیاد فراوردههای تولیدی با کیفیت کشاورزان ،واردات گردهبینـه بـا پوسـت اسـت .مسـئوالن نیـز
کم در کشور ،هزینه زیاد حمل ماده اولیه و هزینه زیاد نگهداری بایـد تدابیـر بهتـری در صـدور مجوزهـای جدیـد بیاندیشند و
در کارخانهها برخی از مواردی است که توسعه صنایع چوب و در این شـرایط کـه بـا ایـن حجـم از کمبـود مـاده اولیـه مواجـه
کاغذ کشور را با چالشهای اساسی مواجه کرده و رفع آن نیازمند هسـتیم ،یا در سـال  1397که بـا ظرفیـت بسـیار کمی در تولیـد
تدبیر و حمایت سازمانهای مسئول برای بر طرف کردن موانع و اوراق فشـرده چوبــی بــه تولیــد ادامــه دادیــم (ظرفیــت
مشکالت و تدوین برنامههای جامع و اصولی است .آقای مغانلو46 ،درصد در تولیــد نئوپــان ،ظرفیــت 71درصد در تولیــد
دبیــرانجمــنصنفــیکارفرمایــانصنایــعچــوبایــران MDF ،و ظرفیــت 28درصد در تولیــد کاغــذ) ،مساعدت
از زراعـت چـوب بهعنوان یکی از منابع تولید چوب اشاره بیشتری داشته باشند (رحیمی .)1398 ،چگونگــی اجــرای
کردند ،اما در عمل ،مقدار مـاده اولیـهای را کـه از ایـن طریـق زراعــت چــوب و تعییــن ســازوکار خریــد ،پشــتیبانی

 -*1نويسنده مسئول ،استادیار پژوهش ،مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران.
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و بیمــه محصــوالت تولیــدی بــا هــدف اطمینــان ،ترغیــب و
تضمیــن بــه کشاورزان و مشــارکت جــدی از ســوی صاحبــان
صنایــع و تشــکلهای ذیربــط بــرای توســعه فراگیــر زراعــت
چــوب،مســئولیتپذیریوایفــایتکالیــفقانونــیدســتگاههای
متولــی و بهرهمنــدی از توانایــی و ظرفیتهــای موجــود باید
سنجیده و برنامهریزی شود.
در برنامه پنجساله ششم توسعه ،پرداختن به توسعه زراعت چوب و
شتاببخشی در روند اجرای آن برای افزایش بهرهوری این طرح بهعنوان
یک تکلیف به دستگاههای اجرایی ابالغ شده است .با توجه به ظرفیتهای
کشور و نیز راهبرد توسعه زراعت چوب که در دستور کار دولت قرار گرفته
است ،میتوان امید داشت مردم ،جوامع محلی و سرمایهگذاران برای توسعه
این نوع کشت تشویق شوند تا هم نیازهای صنعت چوب و صنایع وابسته
به آن ،تأمین و هم زمینه اشتغالزایی و رونق تولید فراهم شود .در دی
ماه  ،۱۳۹۲با هدف توسعه زراعت چوب و شتاببخشی در روند اجرای
آن ،همچنین بهینهسازی وضعیت مدیریت منابع طبیعی ،از سوی دولت
مصوبهای تدوین شد که ماده  ۴۸آن بر ضرورت توسعه زراعت چوب تأکید
داشت .در این رابطه ،کلنهای صنوبر اصالحشده با راندمان تولید چوب
زیاد در واحد سطح میتوانند مقدار تولید مواد سلولزی را افزایش دهند،
ولیکن نبود توجیه اقتصادی مناسب بهویژه در سالهای اولیه زراعت چوب،
ضرورت توجه به کشتهای تلفیقی را مشخص میکند .خطرپذیر بودن
سیستمهای تککشتی ازنظر اقتصادی و اکولوژیکی ،گرایش به افزایش
تنوع محصول را گسترش داده است .کمبازده بودن صنوبرکاری در فاصله
کاشت کم و استقبال نکردن از فاصله کاشت بیشتر در صنوبرکاریهای
خالص ،منجر به درآمدزایی اندک این فعالیت شده است .از سوی دیگر،
دیربازده بودن صنوبرکاری نسبت به محصوالت زراعی و علوفهای و نیاز
کشاورزان به درآمد ساالنه از محصوالت زراعی ،دلیل دیگری بر عدم
توسعه صنوبرکاری توسط کشاورزان است .بنابراین ،اعمال روشهایی که
بتوانند در سالهای اولیه درآمد مناسبی برای کشاورزان داشته باشند و
همراه با آن به کشت درخت بهعنوان یک مؤلفه اصلی بپردازند ،بسیار
ضروری است (اسدی و کالگری .)1398 ،کشت تلفیقی گیاهان زراعی با
درختان براي توسعه سیستمهاي پایدار تولید غذا ،بهویژه در سیستمهاي
کاشت با نهاده خارجی کم ،ازنظر اقتصادی بسیار مهم است و از مؤثرترین
راههای بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان و احیای اراضی تخریبشده
کشاورزی محسوب میشود (اسدی و همکاران .)1383 ،عالوهبر توليدات
چوبي ،درآمد مكمل از زمين نیز يكي از عوامل مؤثر در پذيرش كشت
تلفيقي صنوبر محسوب ميشود که ضرورت اجراي پژوهشهايي در
زمينه تحقق توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي را آشکار میسازد.
سیاستگذاران باید از منافع آگروفارستری برای دستیابی به توسعه اقتصاد
روستایی و خدمات محیطزیستی آگاه باشند .در همین رابطه ،در سال
 1977مرکز بینالمللی تحقیقات آگروفارستری ( )ICRAFدر نایروبی
پایتخت کنیا تأسیس شد ،وظایف این مرکز جمعآوری اطالعات ،هدایت
تحقیقات و ترویج دیدگاهها و سیستمهای نوین است ،امروزه تحقیقات
این مرکز در بسیاری از کشورهای گرمسیری دنبال میشود .در آسیا،
کشورهای هند ،فیلیپین ،چین و مالزی از کشورهای پیشرو در زمینه
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تحقیقات آگروفارستری هستند ( .)Schroth et al., 2004در ایران نیز
یکی از سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی ،گسترش آگروفارستری و
کاشت درختان تندرشد است .بنابراین ،مروجین و کارشناسان منابع طبیعی
باید صنوبرکاران را برای پذیرش آگروفارستری و دستیابی به منافع آن
آگاه کنند .اطالعات بهدستآمده از سیستمهای آگروفارستری سنتی توسط
مردم ،راهکاری عملی و قابل توجیه برای برآوردهای دقیق درخصوص
هزینهها و درآمدهای واقعی کشت تلفیقی درختان همراه با محصوالت
زیر کشت است .یکی از عمدهترین علل ب ه وجود آمدن سیستمهای
اگروفارستری در کشور در پاسخ به نیازهای کشاورزان ،خردهمالکی است
که پیچیدهترین سیستمهای آگروفارستری ازجمله بادشکنها ،حصارهای
زنده و سیستمهای تانگیا ( )Taungyaو غیره را در ترکیب با دام به
وجود آورده است .همچنین در این سیستمها تولیدات به سمت نیازهای
واقعی روستاییان پیش میرود که از کیفیت بهتری نیز برخوردارند .عوامل
اقتصادی ،اجتماعی ،نیاز بازار ،دانش بومی ،راهبردهای اکولوژیک مؤثر در
بهبود توان تولیدی و حفاظت از محیطزیست باید در این سیستم شناسایی
شوند .سیستمهای آگروفارستری بهعنوان یکی از روشهای سنتی در بین
مردم روستایی سالیان سال است که به روشهای زیر استفاده میشود:
 کاشت درختان همراه با محصوالت زراعی بهصورت ردیفی رویدامنههای شیبدار
 کاشت درختان در طول کانالهای آبیاری کاشت درختان در حاشیه مزارع و اراضی کشاورزی استفاده از درختان بهعنوان بادشکن و کاشت آنها در حاشیه رودخانههابهعنوان حفاظ مزارع
 کاشت درختان بهعنوان تعیینکننده مرز اراضیترکیب مؤلفههای درختی و زراعی در اراضی کشاورزی موجب بهبود
منظر و افزایش بهرهوری ( ،)Rivest et al., 2009افزایش مقدار رطوبت
خاک ،گیاه و عناصر تغذیهای خاک خواهد شد (.)Jiang & Qin, 2007
ترکیب گیاهان با ریشههای سطحی و عمیق در کشت تلفیقی سبب میشود
که بیشترین بهرهبرداری را از آب ،رطوبت و عناصر تغذیهای موجود در
الیههای مختلف خاک داشته باشند .وجود درختان در اراضی کشاورزی،
درصورتیکه با فاصله مشخص کشت شوند و هرس آنها به موقع انجام شود،
باعث حاصلخیزی بیشتر خاک و تولید بیشتر و بهتر محصوالت زراعی
در اراضی آگروفارستری در مقایسه با اراضی بدون این سیستم هستند
( .)Moreno et al., 2007کشت تلفیقی سبب ایجاد تعادل اکولوژیک،
بهرهبرداری بیشتر از منابع محیطی ،افزایش کمی و کیفی عملکرد و کاهش
خسارت آفات ،بیماریها و علفهای هرز میشود .در این کشت ،قابليت
انعطاف عرضهكنندگان چوب و محصوالت زراعی در برابر تنشهاي
تغييرات قيمت محصول در بازار و گريز از معايب تكمحصولي وجود
دارد .بهرهوری سیستمهای کشت تلفیقی به مجموع تولید هر دو محصول
درختی و زراعی بستگی دارد که سبب استفاده کارآمدتر از منـابع و
کـاهش هزینـه تولیـد و افزایش عملکـرد میشود (.)Chandra, 2011
برای مثال ،گیاه یونجه بهعنوان محصول زیر کشت ،سبب افزایش مساحت
حفره و قطر آوندها و نفوذپذیری چوب تبریزی میشود (Efhami et al.,
 .)2010; Tagheyari et al., 2011بنابراين ،شيوههاي مدرن مديريت

اراضي براي نيل به اهداف خودكفايي اقتصادي بهویژه در زيربخشهاي
كشاورزي ،كه تأمين منابع غذايي از مهمترين آنهاست ،از اهميت زیادی
برخوردار است.
تکنیک کشت ردیفی با اصطالحاتی مانند Hedgerow Intercropping
و  Alley Farmingاز رایجترین تکنیکهای آگروفارستری است .در این
سیستم ،نوارهایی از درختان بهصورت منفرد یا چندتایی با یک فاصله
مشخص از همدیگر کاشته میشوند و در فاصله بین درختان محصوالت
زراعی -علوفهای کشت میشوند .گونههای درختی صنوبر ،جایگاه ویژهای
در کشتهای تلفیقی داالنی دارند .برای اجرای سیستم آگروفارستری در

اراضی کشاورزی باید به نوع گونه و کلن مناسب صنوبر ،فواصل کاشت
پایههای صنوبر ،جهت جغرافیایی کشت و رعایت اصول علمی و فنی توجه
کرد .فاصله ردیفها باید به گونهای طراحی شود که ماشینهای کشاورزی
امکان تردد داشته باشند ،فاصله باید ضریبی از عرض ماشینآالت
(تراکتور) باشد .آزمایشهای خاک و بررسی نیاز آبی با دورههای آبیاری
مشخص و تناسب بین نیاز آبی درخت و گونه همراه ضرورت دارد تا
براساس آنها بتوان انتظار بیشترین عملکرد گونهها و بهرهوری اقتصادی
آنها را داشت .نمایی از کشتهای چندمنظوره بومی در سیستمهای
آگروفارستری موجود در شکلهای  1تا  3آورده شدهاند.

شکل  -1نمایی از سیستم آگروفارستری تلفیق کشت صنوبر بهصورت نواری در ردیف اول ،درختان باغی در ردیف دوم و گیاه زراعی -دارویی گلپر محلی در ردیف
سوم در عجبشیر -آذربایجان شرقی (عکس از :فاطمه احمدلو)

شکل  -2نمایی از کشت صنوبر دلتوئیدس در تلفیق با کدو در روستای بیشهگاه بهمبر شهرستان صومعهسرای استان گیالن (عکس از :فاطمه احمدلو)
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شکل  -3نمایی از کشت تلفیقی صنوبر بهصورت نواری در حاشیه (سیستم بادشکن) با یونجه در صنوبرکاریهای سنتی شهرستان شازند (عکس از :فاطمه احمدلو)

مروری بر اهمیت آگروفارستری در پژوهشهای داخل و
خارج از کشور

آزمايشهای ميداني كشت تلفيقي محصوالت زراعي با درختان،
مشكلتر از تحقيقات درباره محصوالت كشاورزي يكساله است،
ضمن آنكه ارزيابي نتايج چنين آزمايشهایي نيز پيچيده است .برای
نشان دادن چگونگي آثار متقابل دو گياه مختلف در يك تحقيق و
مقايسه با تككشتي ،وجود تيمارهاي شاهد از هر دو گونه ضروری
است ( .)Stamps & Linit, 1999بدون تيمار شاهد ،امكان بررسي
اثر مثبت و منفي دو گونه بر یکدیگر وجود ندارد (Rao & Roger,
 .)1990در هر حال ،صنوبرها با موفقيت ،در كشت تلفيقي داالني با
محصوالتي مانند جو ،گندم ،ذرت ،كدو و يونجه در فواصل كاشت
مختلف ،بررسی شدهاند .دستیابی به میزان رشد ،تولید و درآمد بیشتر
با کشتهای تلفیقی در منابع مختلف علمی به اثبات رسیده است.
ﯾﺨﮑﺸﯽ ( )1385در اجرای ﻃﺮﺣﯽ با ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ برای
ﺣﻔﻆ جنگلﻫﺎي ﺧﺰري ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺟﺮاي دو
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﮔﺮوﻓﺎرﺳﺘﺮي ﮐﺸﺖ ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺑﺮاي داﻣﺪاران و ﮐﺸﺖ
ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺑﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن دارویی ﺑﺮاي ﮐﺸﺎورزان ،از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ و اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻬﺸﻬﺮ ،درآﻣﺪ داﻣﺪاران
را ﺗﺎ 700درﺻﺪ و درآﻣﺪ کشاورزان را ﺗﺎ 1700درﺻﺪ افزایش دهد،
ضمن اینکه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎك در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و ﺟﺬب آب ﺧﺎك نیز
افزایش یافت.
در مطالعه دیگری در کرج ،نهالهاي كلن صنوب ر �Populus nig
 ra betulifoliaدر قالب طرح آزمايشي بلوكهاي كامل تصادفي
در سه تكرار و چهار تيمار با فواصل كاشت درختان شامل ،4×3
 8×3 ،6/66×3و  10×3متر صنوبر با يونجه به همراه دو تيمار شاهد
صنوبر خالص ( 4×3مترمربع) و يونجه خالص كاشته شد .نتايج نشان
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داد ،بيشترين رويش ارتفاعي درختان متعلق به تيمارهاي مخلوط در
فاصلههای کاشت  8×3 ،3×4و  3×6/66متر بهترتيب با رويش ،159
 158و  142سانتيمتر بود .بيشترين رويش قطري مربوط به فواصل
کاشت  8×3 ،6×3و  10×3مترمربع بهترتيب با مقادير 18/1 ،18/5
و  17/1میليمتر بود .رويش حجمي براي تيمارهاي  4×3با يونجه،
 4×3 ،6×3 ،8×3صنوبر خالص و  10×3متر بهترتيب بیشترین تا
کمترین مقدار را داشتند .همچنين ،ازنظر توليد ماده خشك يونجه
در هر هكتار ،بيشترين مقادير در تيمارهاي يونجه خالص در فواصل
کاشت  3×10و  3×8مترمربع بهترتيب با  4788 ،7507و 4265
كيلوگرم بهدست آمد .بهعنوان يك نتيجهگيري نهايي ،مناسبترين
تيمار براي اجراي كشت تلفيقي داالني در شرايط محل اجراي طرح،
تيمار آميخته با فاصله کاشت  6/66×3مترمربع صنوبر و يونجه
معرفي شد (اسدی و همکاران .)1391 ،کشت یونجه هفتساله بهدلیل
ضرورت نداشتن شخم در طول هفت سال و نیز نبود آفات مشترک
صنوبر و یونجه در کشت تلفیقی داالنی در فواصل کاشت مختلف در
بوهوایی کرج ،بهعنوان گونه مناسب برای زیر کشت صنوبر
شرایط آ 
تشخیص داده شد (اسدی و همکاران .)1391 ،براساس نتایج فاز اول
کشت تلفیقی صنوبر با یونجه در ایستگاه رسولآباد میاندوآب نیز،
بیشترین تولید در کشت همراه صنوبر با یونجه در فاصله کاشت 4×3
مترمربع به دست آمد (خداکریمی .)1394 ،در اجرای کشت تلفیقی
صنوبر کبوده ( )Populus albaو یونجه در سالهای  1388تا 1392
توسط اسدی و خداکریمی ( ،)1395بهترین عملکرد محصول زراعی
و رویش حجمی درختان در سال چهارم مشاهده شد .کشت تلفیقی
صنوبر دلتوئیدس و بادام زمینی از طریق افزایش ازت خاک و ذخیره
بیشتر کربن خاک ،رشد ارتفاعی و قطری درختان سهساله را افزایش
داد (صادقی و همکاران .)1394 ،ساداتی و اسدی ( )1400با مطالعه

تولید در کشت تلفیقی صنوبر دلتوئیدس ( )P. deltoides 69/55و
گندم در مازندران نشان دادند ،در پنج سال اول عالوهبر تولید متوسط
 4/5تن گندم در هکتار میتوان درختانی با قطر متوسط  12سانتیمتر
و ارتفاع متوسط  11متر نیز تولید کرد.
تحقیق پیرامون سیستم آگروفارستری عالوهبر صنوبر درمورد گونههای
درختی دیگر نیز انجام شده است .در داخل کشور ،آمیقی و همکاران
( )1392نشان دادند ،تفاوت معنیداری بین منطقه دارای سیستم
آگروفارستری (کشت نواری گندم در بین درختان زیتون) و منطقه
شاهد (زراعت گندم) وجود دارد و منطقه آگروفارستری سبب بهبود
ویژگیهای خاک در مقایسه با منطقه زراعی میشود .در بررسی اثر
سیستمهای آگروفارستری و کشت متداول بر عملکرد و اجزای عملکرد
گندم و جو ،نظری و همکاران ( )1396پژوهشی در منطقه سامان
شهرکرد با سیستمهای کشت بادام -گندم ،بادام -جو و تککشتی هر
یک از گیاهان گندم و جو انجام دادند .ﻧﺘﺎﯾﺞ آنها ﻧﺸﺎن داد ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
مقدار ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در سیستم آﮔﺮوﻓﺎرﺳﺘﺮي ﺑﺎدام-
جو بود .کاشت جو در سیستم ﺑﺎدام -جو ،سبب افزایش 14درﺻﺪي
ﻣﺎده ﺧﺸﮏ تولیدی و افزایش 28درصدی عملکرد دانه شد و ﮔﯿﺎه
ﺟﻮ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﯿﺎه ﮔﻨﺪم ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮي ﺑﺮاي ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ درﺧﺘﺎن ﺑﺎدام
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻼت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردمطالعه بود .در خارج از کشور نیز
بررسیهایی درمورد اهمیت آگروفارستری و بازده اقتصادی آن انجام
شده است .بهعنوانمثال Ranasingh ،و )1990( Mayhead
در بررسی دو گونه از بقوالت در فواصل  25×25سانتیمترمربع با
مخلوط کشت قلمه صنوبر در فواصل  0/5×2و  0/5×3به این نتیجه
رسیدند که پس از  2سال حضور بقوالت منجر به افزایش ارتفاع،
قطر و تولید ماده خشک صنوبر در هکتار شد و محصوالت بقوالت
در پایان سال دوم در کنار صنوبر کاهش یافت ،ولی در سال اول
هیچگونه کاهشی مشاهده نشد )1992( Chaturvedi .رشد بیشتر
درختان صنوبر را در تلفیق با محصوالت زراعی گزارش کردند.
افزایش صفات ارتفاع گیاه ،تعداد جوانه و برگ ،طول و عرض ریزوم
و مقدار محصول در ا( Zingiber officinale Rosc.زنجبیل) و طول
و عرض برگ و ارتفاع گیاه در ( Curcuma longa L.زردچوبه)
در سیستم تلفیق با تودههای پنجساله .deltoides G-3 MarshاP
مشاهده شد ( .)Jaswal et al., 1993در توده  P. deltoidesدر
تلفیق با محصوالت زراعی گندم و ذرت Chaudhry ،و همکاران
( )2003افزایش 13/4درصد در قطر برابر سینه11 ،درصد در تراکم
تاجپوشش و 29/4درصد در تولید چوب را نسبت به کشت خالص
صنوبر بهدلیل استفاده مؤثر از آب و کود و عناصر تغذیهای نشان دادند
که تا سن  4سالگی این سیستم اقتصادیتر از کشت خالص صنوبر
است .بیشترین عملکرد علوف ه  Cenchrus ciliarisو �C. seti
 gerusبهترتیب با  4350و  3430کیلوگرم در هکتار در زیر درختان
 Azadiracta indicaبهدست آمد (.)Rajiv et al., 2003
در پژوهش  Jiangو  )2007( Qinمشخصههای سطح برگ درختان،
عرض تاجپوشش ،تعداد شاخهها و میانگین طول شاخهها در تلفیق

 Populus tomentosaبا هندوانه و سبزیجات با  1/7-3برابر،
بادام زمینی و گندم با  2/22-2/47برابر و سویا با  1-1/41برابر
افزایش بیشتر از کشت این گونه بهصورت خالص بود و نتیجه گرفته
شد که تلفیق با هندوانه و سبزیجات بیشترین صرفه اقتصادی را دارد.
تقريب ًا 95درصد صنوبرها در هند بهصورت تلفيقي با محصوالت
كشاورزي در ايالتهاي پنجاب ،هاريانا ،اوتارپرادش غربي و
اوتراخاند كشت ميشوند .پنج درصد بقيه روي اراضي جنگلي در
ايالتهاي هيماليايي هيماچال پرادش ،جامو و كشمير و آروناچال
پرادش حضور دارند .ساالنه بیش از  20ميليون نهال كاشته و پس از
 5تا  12سال بهرهبرداري ميشوند .اين درختان ساالنه بيش از 12
ميليون مترمكعب چوب توليد ميكنند .از سوی ديگر ،توليدات زراعي
اين عرصهها منجر به اشتغا ل  100ميليون نفر در روز ميشود (�Dhi
 .)man, 2008در ایالتهای پنجاب ،هاریانا و اوتارپرادش بهدلیل
کاهش قیمت چوب طی سالهای  2002تا  ،2004گرایش مردم
به کاشت صنوبر کاهش یافته بود ،اما با اجرای کشتهای آمیخته
صنوبر با نیشکر و گندم بهصورت دورهای عالوهبر افزایش درآمد
روستاییان ،سطح زیر کشت این درختان در سالهای اخیر دوباره
توسعه یافت ( .)Haque, 2014همین وضعیت برای سرزمینهای
شمالی هند توسط  )2014( Bangarwaنیز مشاهده شد .همچنین،
محققان بیشترین ارتفاع ،تعداد جوانه و بیشترین عملکرد گون ه �Cym
( bopogon flexuosussعلف لیمو) را در سیستم تلفیق با �P. del
 toidesنشان دادند ( .)Raj et al., 2010در پژوهش  Taghiyariو
 )2011( Efhamiگونه یونجه بهعنوان زیر کشت ،سبب افزایش رشد
قطری و بهبود ویژگیهای چوب در توده 10ساله P. nigra var.
 betulifoliaaشد .افزايش درآمد دو تا سه برابری محصول �P. del
 toidesترکيب با ( Curcuma longaزردچوبه) و Vigna radiata
(ماش) نسبت به کشت خالص توسط  Chauhanو همکاران ()2013
گزارش شد .همچنین ،پژوهشگران درآمد در هکتار برنج در ترکیب با
گندم را  1897دالر ،زردچوبه در ترکیب با محصوالت باغی و صنوبر
را  4814دالر و ماش در ترکیب با سیر/پیاز ،محصوالت باغی و
صنوبر را  5725دالر گزارش کردند.
 Raniو همکاران ( )2015در کشت خالص و تلفیقی گندم با درختان
پنجساله  P. deltoidesدر سال  2014بهترتیب با ارتفاع 79/33
و  77/17سانتیمتر ،تعداد دانه در سنبله  74/67و  47/33عدد،
عملکرد دانه  2000و  1300کیلوگرم در ایکر و عملکرد کاه 3003
و  1850کیلوگرم در ایکر و در کشت تلفیقی با  P. deltoidesمیزان
درآمد ناخالص گندم  18200و کاه  8325روپیه هند و در کشت
خالص میزان درآمد گندم  28000و کاه  13500روپیه هند نتیجه
گرفتند که با افزایش سن درختان ،مقدار محصول کاهش مییابد.
 Chavannو  )2019( Dhillonدر سال  ،2008صنوبر (�P. del
 )toides G-3را در زمین دانشگاه کشاورزی چوداری چاران سین
هاریانا ،هیسار ،هند در سه فاصله کاشت ( 5×4مترمربع)10×2( ،
مترمربع) و ( 18×2مترمربع) در ردیفهای دوتایی با تراکم ثابت 500
درخت در هکتار کشت کردند .دو چرخه برداشت محصول (سورگوم-
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شبدر برسیم و لوبیای چشم بلبلی -گندم) بهعنوان محصول زیر
کشت و تلفیقی در هر سه فاصله کاشت با صنوبر و کشت خالص
صنوبر در هر یک از فواصل کشت بهعنوان شاهد طی  8سال
بررسی شد .نتایج نشان داد ،عملکرد محصول ساالنه بهطور
چشمگیری طی سالها بهدلیل رقابت برای نور ،رطوبت و تغذیه
کاهش یافت .عملکرد کلی محصوالت زراعی سالیانه در فواصل
کشت مختلف صنوبر بهمیزان  5/67درصد در سال دوم تا 45/59
درصد در سال هشتم کشت کاهش یافت .در فاصله کشت 10×2
مترمربع صنوبر با محصول سورگوم -شبدر برسیم ،بیشترین بازده
خالص ،ارزش فعلی خالص ،نسبت سود به هزینه ،نرخ بازده داخلی،
نرخ نسبت برابری زمین و برآورد ارزش انتظار زمین بهدست آمد.
از مهمترین اهداف اجرای طرحهای آگروفارستری صنوبر با محصوالت
زیر کشت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 مقايسه برآورد رویش و حجم صنوبر در كشت خالص و تلفيقي باگیاهان زراعی ،علوفهای و دارویی
 مقایسه رشد و عملکرد محصوالت زراعی ،علوفهای و دارویی دركشت خالص و تلفيقي با صنوبر
 ارزیابی اقتصادی صنوبر در کشت خالص و کشت تلفیقی با هر یکاز محصوالت زراعی ،علوفهای و دارویی
 افزايش توليد توأم چوب و محصوالت زراعی برای دستيابي بهدرآمد بيشتر در واحد زمان (سطح)
– ترغيب کشاورزان به كشت تلفيقي با كسب نتايج علمي -عملي مبتني
بر مزيت اقتصادي

شکل  -4ارتفاع درختان صنوبر در کشت خالص در سالهای اجرای
تحقیق

شکل  -5قطر برابر سینه درختان صنوبر در کشت خالص در سالهای
اجرای تحقیق

نتایج کشت تلفیقی صنوبر اورامریکن با گونههای زراعی،
علوفهای و دارویی در مجتمع تحقیقاتی البرز

مجتمع تحقیقاتی البرز واقع در  5کیلومتری جنوب شهرستان کرج ،از
ایستگاههای مهم تحقیقاتی در زمینه منابع طبیعی است .در این ایستگاه
طی چهار سال در سطح  1500مترمربع در فاصله کاشت  3×4مترمربع
(فاصله بین ردیفها  4متر و داخل ردیفها  3متر) ،صنوبر اورامریکن
در تلفیق با محصوالت جو ( ،)Hordeum vulgareسیر (Allium
 ،)sativumیونجه ( ،)Medicago sativaاسپرس (Onobrychis
 )viciifoliaو بابونه آلمانی ( )Matricaria chamomillaکشت شد.
همچنین ،صنوبر و هر یک از پنج گونه زراعی ،علوفهای و دارویی
بهصورت خالص نیز کاشته شدند .درختان در سال چهارم در کشت
خالص به ارتفاع  6/67متر (شکل  ،)4قطر برابر سینه  100/3میلیمتر
(شکل  )5و حجم  22/78مترمکعب در هکتار (شکل  )6رسیدند.
هرچه زمان برداشت طوالنیتر شود ،ارتفاع و قطر درختان افزایش
چشمگیری خواهد داشت که موجب تولید بیشتر چوب و درآمد زیاد
حاصل از فروش آن میشود.
حجم درختان در کشت تلفیقی با محصوالت زیر کشت اسپرس ،سیر و
جو نسبت به کشت خالص صنوبر بیشتر شده بود (شکل .)7
رویش ارتفاعی درختان صنوبر در کشت خالص در سال اول که
هنوز محصوالت کشت نشده بودند ،همچنین در سال دوم ،از بیشترین
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شکل  -6حجم درختان صنوبر در کشت خالص در سالهای اجرای
تحقیق

شکل  -7حجم درختان صنوبر در سال چهارم در کشت تلفیقی با
محصوالت زراعی ،علوفهای و دارویی و کشت خالص
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شکل  -8رویش ارتفاعی درختان صنوبر در کشت تلفیقی با محصوالت زراعی ،علوفهای و دارویی و کشت خالص طی  4سال دوره رویش
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شکل  -9رویش قطری درختان صنوبر در کشت تلفیقی با محصوالت زراعی ،علوفهای و دارویی و کشت خالص در طی  4سال دوره رویش

مقدار برخوردار بود ،اما رویش کمتری را در سال سوم در
مقایسه با کشت تلفیقی با تمامی محصوالت زیر کشت و
در سال چهارم با محصوالت اسپرس ،بابونه ،یونجه و جو
داشت .مجموع رویش ارتفاعی درختان صنوبر در کشت
تلفیقی با اسپرس ،بابونه ،جو و سیر بیشتر از کشت خالص
آنها بود (شکل .)8
رویش قطری درختان صنوبر در کشت خالص در سال اول

که هنوز محصوالت کشت نشده بودند ،همچنین در سال سوم ،از
بیشترین مقدار برخوردار بود و مقدار رویش کمتری را در سال دوم
در مقایسه با مقدار آن در کشت تلفیقی با تمامی محصوالت زیر
کشت و در سال چهارم با محصوالت اسپرس و بابونه داشت .مجموع
رویش قطری درختان صنوبر در کشت تلفیقی با اسپرس و سیر بیشتر
از کشت خالص آنها بود (شکل .)9
مجموع رویش حجمی درختان صنوبر در کشت تلفیقی با اسپرس،
طبیعت ایران /جلد  ،7شماره  ،2پیاپی  ،33خرداد  -تیر 1401
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شکل  -10رویش حجمی درختان صنوبر در کشت تلفیقی با محصوالت زراعی ،علوفهای و دارویی و کشت خالص طی  4سال دوره رویش

شکل  -11نمایی از رویش درختان صنوبر اورامریکن  4ساله در تلفیق با محصوالت زراعی ،علوفهای و دارویی (عکس از :فاطمه احمدلو)

جو ،یونجه و سیر بیشتر از کشت خالص آنها بود (شکل  .)10نمایی
از رویش درختان صنوبر اورامریکن  4ساله در تلفیق با محصوالت
زراعی ،علوفهای و دارویی در شکل  11نشان داده شده است.

عملکرد محصوالت زیر کشت در کشتهای خالص و
تلفیقی با صنوبر

در سال اول ،عملکرد تمامی محصوالت زیر کشت در کشت تلفیقی
بیشتر از کشت خالص و در سال دوم عملکرد اسپرس ،یونجه و
جو در کشت تلفیقی کمتر از کشت خالص و عملکرد بابونه و سیر
در کشت تلفیقی بیشتر از کشت خالص بود و در سال سوم تمام
محصوالت در کشت خالص عملکرد بیشتری را نسبت به کشت
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تلفیقی داشتند (شکل  .)12کشت تلفیقی بهعنوان یکی از مهمترین
سیستمهای کشاورزی پایدار است که ضمن کنترل علفهای هرز،
سبب افزایش عملکرد و درآمد حاصل از فروش محصوالت و
افزایش بهرهوری در واحد سطح و زمان و بهبود راندمان استفاده از
منابع میشود .در سال سوم ،اسپرس هیچگونه عملکردی نداشت که
نشان میدهد نسبت به سایر گیاهان زیر کشت ،نیاز نوری بیشتری
دارد .افزایش تاجپوشش درختان صنوبر اورامریکن و کاهش میزان
نور ورودی به سطح زمین ،بر ظرفیت فتوسنتز و رشد اسپرس تأثیر
منفی دارد ،بهطوریکه میزان رشد بهقدری کم شده بود که محصول،
قابلیت برداشت نداشت .محصوالت زیر کشت با افزایش تاجپوشش
درختان ،نور کمتری دریافت میکنند که سبب کاهش فتوسنتز و نیز
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شکل  -12مقایسه عملکرد محصوالت زیر کشت در دو کشت خالص و تلفیقی طی  3سال دوره برداشت
طبیعت ایران /جلد  ،7شماره  ،2پیاپی  ،33خرداد  -تیر 1401
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ناتوانی در انتقال دوباره کربوهیدراتهای ذخیرهای و حفظ آنها
در میانگرههای ساقه میشود که روی عملکرد محصول ،تأثیر
منفی میگذارد ،البته بسته به نوع گونه صنوبر مورداستفاده و
نوع تاجپوشش باز یا بسته آنها ،میزان عملکرد محصوالت

میتواند متفاوت باشد.
تصاویری از عملکرد محصوالت زیر کشت یونجه ،اسپرس ،جو ،بابونه
و سیر در کشتهای تلفیقی و خالص بهترتیب در شکلهای  13تا 17
نشان داده شده است.

شکل  -13عملکرد یونجه در کشت تلفیقی با درختان صنوبر (سمت راست) و کشت خالص (سمت چپ) (عکس از :فاطمه احمدلو)

شکل  -14عملکرد اسپرس در کشت تلفیقی با درختان صنوبر (سمت راست) و کشت خالص (سمت چپ) (عکس از :فاطمه احمدلو)

شکل  -15عملکرد جو در کشت تلفیقی با درختان صنوبر (سمت راست) و کشت خالص (سمت چپ) (عکس از :فاطمه احمدلو)
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شکل  -16عملکرد بابونه در کشت تلفیقی با درختان صنوبر (سمت راست) و کشت خالص (سمت چپ) (عکس از :فاطمه احمدلو)

شکل  -17محصول سیر در کشت تلفیقی با درختان صنوبر (سمت راست) و کشت خالص (سمت چپ) (عکس از :فاطمه احمدلو)

ارزیابی سودمندی کشت تلفیقی درختان صنوبر در مقایسه
با کشت خالص آنها

برای توصیف برتری رقابتی و اقتصادی در کشتهای تلفیقی از
شاخصهایی مانند نسبت برابری زمین ،میزان کاهش یا افزایش
عملکرد واقعی و سودمندی کشت تلفیقی استفاده میشود .نسبت
عملکرد ماده خشک یک گونه در کشت تلفیقی به عملکرد
ماده خشک همان گونه در کشت خالص با نسبت برابری زمین
( )LERسنجیده میشود .نسبت برابری زمین براساس سطح زیر
کشت محاسبه میشود و مشخص میکند که برای بهدستآوردن
محصول حاصل از یک هکتار کشت مخلوط ،چه مقدار زمین
بهصورت تککشتی نیاز است تا همان مقدار محصول به دست
آید .درصورتیکه نسبت برابری زمین بزرگتر از یک باشد ،کشت
تلفیقی سبب افزایش رشد و عملکرد محصوالت زیر کشت شده
است ،اما اگر این نسبت کمتر از یک باشد ،نشاندهنده آثار منفی
کشت تلفیقی روی رشد و عملکرد محصوالت زیر کشت است.
براساس شکل  ،18نسبت برابری زمین در تمامی محصوالت بیشتر
از یک است که نشاندهنده برتری کشت تلفیقی نسبت به کشت

خالص آنها است و بیشترین میزان این نسبت در محصوالت سیر و
بابونه بهدست آمده است .براساس این نسبت ،کشت تلفیقی در جو
96درصد ،یونجه 78درصد ،اسپرس 103درصد ،سیر 128درصد و
بابونه 123درصد کارایی بیشتری نسبت به کشت خالص در استفاده
از زمین دارند .بهعبارتدیگر ،کشت خالص هر یک از گونههای
جو ،یونجه ،اسپرس ،سیر و بابونه بهترتیب نیاز به ،103 ،78 ،96
 128و  123درصد سطح زیر کشت اضافی دارند تا عملکردی
معادل یک هکتار کشت تلفیقی تولید کنند .علت برتری کشت تلفیقی
میتواند به استفاده بهتر از منابع آب و خاک موجود توسط هر دو
گیاه و اختالفات ریختشناسی و فیزیولوژیکی بین آنها و درنتیجه
ایجاد اشکوبهای اکولوژیکی مختلف مطابق با اصل تولید رقابتی
مرتبط باشد .افزایش راندمان مصرف آب در کشت تلفیقی بهطور
عمده در نتیجه اختالف در سیستم ریشهای هر یک از اجزا ،تحریک
توسعه ریشهای و انعطافپذیری فیزیولوژیکی ریشه ،پوشش سریعتر
و مطلوبتر سطح خاک و تعدیل تبخیر و تعرق ،زیاد بودن رطوبت
نسبی محیط ،همچنین آثار برهمکنشی مثبت و مکملی اجزای کشت
در جذب منابع محیطی است.
طبیعت ایران /جلد  ،7شماره  ،2پیاپی  ،33خرداد  -تیر 1401
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شکل  -18مقایسه نسبت برابری زمین ( )LERدر کشتهای تلفیقی محصوالت زراعی ،علوفهای و دارویی با صنوبر نسبت به کشت خالص آنها
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شکل  -19مقایسه عملکرد واقعی در کشتهای تلفیقی محصوالت زراعی ،علوفهای و دارویی با صنوبر نسبت به کشت خالص آنها

براساس شکل  ،19مقادیر عملکرد واقعی در همه محصوالت ،بیانگر
تأثیر مفید این گیاهان روی همدیگر و سودمندی کشت تلفیقی است
و محصول این گیاهان در کشت تلفیقی بیشتر از محصول کشت
خالص آنها است .این شاخص بهنوعی افزایش ،یا کاهش محصول
هر یک از گیاهان را در کشتهای تلفیقی نسبت به کشت خالص
آنها نشان میدهد .کشت تلفیقی بهدلیل آثار تسهیل تولید و مکملی
گیاهان برای هر دو گیاه سودمند بوده است.
براساس شکل  ،20شاخص سودمندی اقتصادی در همه محصوالت
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مثبت بود که گویای سودمندی و مزیت اقتصادی کشت تلفیقی و
استفاده بهتر از منابع در دسترس توسط هر دو گیاه نسبت به کشت
خالص هر یک از آنها است .بیشترین سودمندی اقتصادی در سیر
و بابونه و کمترین آن در یونجه مشاهده شد .یونجه و اسپرس از
گیاهان علوفهای چندساله هستند که تا آخر شهریور نیاز به آبیاری
دارند ،درواقع آنها سودمندی کمتری نسبت به گیاهان یکساله با نیاز
آبیاری تا اوایل تیر ماه داشتند .این امر بیانگر توجه بیشتر به کشت
گیاهان یکساله نسبت به چندساله است که البته به بازارپسندی
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آن محصول نیز بستگی دارد .تفاوت در سودمندی اقتصادی بهدلیل
اختالف قیمت اجزای هر یک از محصوالت تولیدی براساس آمار
وزارت جهاد کشاورزی در سال مربوطه ،میزان عملکرد و درصد هر
یک از گونهها در کشت تلفیقی است .با توجه به بیشتر بودن شاخص
سودمندی گیاهان سیر و بابونه میتوان این محصوالت را بهعنوان
محصول زیر کشت برتر در تلفیق با صنوبر اورامریکن در شرایط
آبوهوایی ایستگاه تحقیقات البرز کرج ازنظر شاخصهای زراعی و
اقتصادی در نظر گرفت.

جمعبندی

انتخاب گونههای کشت تلفیقی بسته به شرایط اقلیمی ،خاک و عوامل و
ویژگیهای منطقهای ،متفاوت است و هنگامی حداکثر عملکرد بهدست
میآید که گیاهان تشکیلدهنده ازنظر نحوه و میزان استفاده از منابع با
ال متفاوت باشند .با توجه به مناسب بودن درختان تندرشد
یکدیگر کام ً
صنوبر برای زراعت چوب میتوان با تحقیق درمورد كشت تلفیقی
صنوبر با گیاهان زراعی ،از كمبود هر يك از محصوالت جلوگیري و
میزان درآمد را افزایش داد .در این رابطه ،اولویت با کشت گیاهانی
است که در زمان پاییز کشت و در خرداد و تیر برداشت شوند که اتمام
زمان آبیاری صنوبرها است .محاسبه شاخصهای سودمندی اقتصادی
(نسبت برابری زمین ،عملکرد واقعی و سودمندی کشت تلفیقی) ،مزیت
اقتصادی سیستم کشت تلفیقی نسبت به تککشتی را نشان میدهد
که البته به نوع محصول تولیدی نیز بستگی دارد .ازآنجاییکه رسالت
حفظ آب و خاک کشور و تأمین چوب برای مصارف گوناگون و
حفظ و احیای مراتع برای تأمین علوفه دام کشور برای تولید گوشت
بر عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است ،برایناساس

با توجه به پتانسیل تولیدی عرصههایی که دارای شرایط مناسب
اقلیمی ،توپوگرافی و ادافیکی و قدرت تولیدی باال در واحد سطح
هستند ،میتوان اجرای طرحهای تلفیقی درختان تندرشد و زودبازده
با زیراشکوب تولید علوفه ،گیاهان دارویی و صنعتی را بهصورت
اصولی برنامهریزی کرد تا بدینوسیله گامهایی را برای حفظ آب و
خاک و تأمین گوشت ،چوب و تولید علوفه و استحصال محصوالت
فرعی برای مصارف گوناگون برداشت .با استفاده از تجارب مفید
بهدستآمده از سیستمهای سنتی آگروفارستری ،میتوان بهرهوری
اقتصادی و تولید را افزایش داد .همچنین در رابطه با شفافیتسازی
هزینهها و میزان تولیدات و فروش محصوالت آگروفارســترى،
میتوان ســامانه اطالعات بازاريابــى و بانک دادهها را ايجاد کرد
و در آن خدمات معرفــى بازارهاى هدف ،قيمتهاى محصوالت،
مسیریابی بازارها و زمان مناسب عرضه محصوالت را بهشكل مناسبى
ارائه کرد .همچنین پیشنهاد میشود برای کاهش ﮐﻤﺒﻮد زﻣﯿﻦﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ
ﮐﺸﺖ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮهﻫﺎي
ﭼﻨﺪﮐﺸﺘﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از زﻣﯿﻦ در واﺣﺪ زﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
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