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بررسی مشخصههای کمّی و کیفی درختان کبوده شیرازی
( )Populus alba L.و تبریزی ( )Populus nigra L.در تودههای
دستکاشت غرب استان اصفهان
؛ کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی ،گرایش ننل داری ،دانشکدة منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران
صف
ل

 اصغر فالح؛ دانشیار گرو ننل داری ،دانشلا علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران

چکیده
برای بررسی مشخصههای کمّی و کیفی ،تودۀ خالص کبوده شیرازی در منطقۀ پل کل ه و ت ودۀ آمیخت ۀ کب وده ش یرازی و
تبریزی در منطقۀ کرچگان که هر دو توده  72ساله و دارای فاصلۀ کاشت  0/5×1/5متر بودند انتخاب شدند .در هری ک از
تودهها  72قطعه نمونۀ  0آری بهصورت تصادفی انتخاب شد .در هر قطعه نمونه قطر تم امی درخت ان ب ا اس تفاده از ن وار
قطرسنج و ارتفاع تمامی درختان با استفاده از شیبسنج سونتو اندازهگیری شد .نتایج اندازهگیری متغیرهای کمّی نش ان داد
که میانگین قطر برای تودۀ خالص کبوده شیرازی  01/71سانتیمتر ،برای ت ودۀ آمیخت ۀ کب وده ش یرازی و تبری زی 00/20
سانتیمتر ،برای درختان کبوده شیرازی در تودۀ آمیخته  00/44سانتیمتر ،و برای درختان تبری زی در ت ودۀ آمیخت ه 02/78
سانتیمتر بهدست آمد .همچنین ،میانگین ارتفاع برای تودۀ خالص کبوده ش یرازی  07/27مت ر ،ب رای ت ودۀ آمیخت ۀ کب وده
شیرازی و تبریزی  01/25متر ،برای درختان کبوده شیرازی در تودۀ آمیخته  01/71متر ،و ب رای درخت ان تبری زی در ت ودۀ
آمیخته  02/40متر محاسبه شد .میانگین حجم برای تودۀ خالص کبوده شیرازی  137/21متر مكعب در هكتار و برای ت ودۀ
آمیختۀ کبوده شیرازی و تبریزی  472/21متر مكعب در هكتار بهدست آمد که از این مقدار  707/81متر مكع ب در هكت ار
مربوط به درختان کبوده شیرازی و  121/04متر مكعب در هكتار مربوط به درختان تبریزی بود .با توج ه ب ه نت ایج ،ت ودۀ
خالص کبوده شیرازی از نظر ویژگیهای کمّی و کیفی در وضعیت بهتری در مقایس ه ب ا ت ودۀ آمیخت ۀ کب وده ش یرازی و
تبریزی قرار داشته است.
واژگان کلیدی :اصفهان ،تبریزی ،صنوبر ،کبوده شیرازی ،ویژگیهای کمّی ،ویژگیهای کیفی.

 نویسندة مسئول تلف همرا 09311094090

Email: soheilisoheil@yahoo.com
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دارای چوبی سفید ر یکدس

مقدمه
صنوبرها گرره بزرگی از درختان خزانکننرده انرد کره
رشد سریع دارند ر به ارتفاع باال مریرسرند ر ارتفراع
 38متر طی  35سال در اغل

گونههرای آن مشراهده

شده اس  .صنوبر از نظر گیاهشناسی متعلق به جرن،
 Populusر از تیر  Salicaceaeاسر
زیرررررجن ،یررررا بخرررر

کره دارای 5

،Leucoides Spach

Aigeiros ،Leuce Duby ،Tacamahaca Spach

 Dubyر  Turanga Bungeاس  .تعداد گونرههرای
طبیعی (رحشی) صنوبرها بهدلیل آسانی در ر پایری
آن مشررخ

نیس ر  .از چرروب صررنوبرها در صررنایع

کبریر سررازی ،نئوپرران (تخترره خررردهچرروب) ،فیبررر،
جعبهسازی همراه با چوب سروزنیبرگران در صرنایع
کاغاسازی ،در سراختمانهرای ررسرتایی ،ر اسرکل
گلخانهها استفاده میشود .مصرف سرانۀ باالی چروب
در کشور ر عدم تکافوی آن از طریق جنگلها از یک
طرف ر خواص صنوبرها بهدلیل تنوع گونهها ر رشرد
سریع ر مصارف متفارت چوب از نکراتی اسر
کش ر

کره

صررنوبرها را توجیرره مرریکنررد .تولیررد چرروب

صنوبرها 31ر 35برابر درختران جنگلری اسر  .تنروع
گونهها در صنوبرها ای امکان را فراهم کرده که بتوان
بهتری ارقام را برای هر منطقۀ آب ر هروایی انتخراب
کرد .با توجه به جمعی
سرانۀ  1/2متر مکع

 71میلیونی کشور ر مصرف
چوب ر فررآرردههرای چروبی،

نیاز کشور حدرد  34میلیرون مترر مکعر
سال اس

چروب در

که مقدار کمی از آن توسط جنگلها تأمی

میشود ر بقیه یا باید از خارج کشور رارد شود یرا از
طریق جنگلکاری تأمی شود .از آنجا که صرنوبرها از
سریعالرشدتری درختان با سازگاری اکولو یکی براال
هستند ،میتوانند بهتری جایگزی بررای چروبهرای
جنگلی باشند [ .]3درختان صنوبر چند ریژگری مهرم
دارنررد .در تمررامی گونررههررای ای ر درخ ر  ،صررنوبر
بهسادگی با قلمه تکثیرر مریشرود .رشرد آن سرریع ر

اس  .کاشر

عالره بر اینکه بهصورت تکدرخ
اس

صرنوبر

ر ردیفی ممکر

حتی در شکل انبوه بیشهمانند میتواند بهعنروان

بادشک ر دیوارههای سبز استفاده شود .مجموعۀ ای
ترا در بیشرتر نقراط ایرران

ریژگیها باعث شده اس

بسررته برره شرررایط آب ر هرروایی ،کاش ر

گونررههررای

مختلفی از صنوبر بهصورت گسترده مورد توجه قررار
بگیرد .در قرن اخیر ،کشورهای مختل
توجه به کاه

جهان نیرز برا

سطح جنگلها ر رشد مصرف به فکر

افتادهاند تا با کاش

صنوبر ،چوب مورد نیاز خرود را

تولیررد کننررد .امررررزه ،کشررورهایی چررون ایتالیررا،
یوگسالری ،اسسانیا ،فرانسه ،کانادا ،ر حتری ترکیره در
سطح رسیعی به کاش
ر بخ

صنوبر رری آرردهانرد

درخ

چشمگیری از نیازهای خود را از چوب ایر

درختان تأمی مریکننرد [ .]2شرایان ذکرر اسر

کره

متوسط تولید ساالنۀ یک هکتار از جنگلهای در حال
بهرهبرداری شمال  2/5متر مکع
صورتی که در زراع

چروب برا کاشر

صنوبر میتوان به تولید سالیانۀ بری
مکع

در هکتار دس

امررزه قسم

در سرال اسر ی در

یاف

گونرههرای

از 35رر 21مترر

[ .]1با توجره بره اینکره

اعظم کار تولید چروب بره طرور غیرر

مجاز ر غیر اصولی انجرام مریشرود کره بره تخریر
هرچه بیشتر جنگلها منجر میشود ،نیراز بره راردات
چوب در آینده باز هم بیشتر خواهد بود .بهطور کلی،
میتوان گف

چنانچره احیرای جنگرلهرای مخرربرۀ

شمال یا غرب یرا نقراط دیگرر برا جمیرع امکانرات ر
فعالی ها شررع شرود ،زمران نسربتاً طروالنی صررف
خواهد شد تا بتوان به حد تقریباً خودکفرایی رسرید ر
ای در صرورتی اسر

کره نیراز ررسرتاییان ر رضرع

اقتصادی آنها ر رضع دام در کشور تأمی شده باشرد
[ .]4از طرف دیگر ،اجرای طر هرای اگررفارسرتری

1

(تلفیق جنگلکراری برا علوفرهکراری یرا محصروالت
1. Agroforestry
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زراعی) راهکار مناسبی برای تأمی چوب مرورد نظرر

معنررریداری دارد [ .]7در بررسررری کمررری ر کیفررری

اس  .ر چون صنوبر رشرد سرریعی دارد ر برهعلر

صنوبرکاریهای منطقۀ زنجانررد مشخ

شاخهبندی باز ر دیر شکوفاکردن جوانهها در بهرار ر

رجود اینکه از  91درصد تودههای صرنوبر منطقره11،

زردتررر خررزانکررردن در پرراییز در مقایسرره بررا سررایر

درصد درختان شرالک ر  11درصرد درختران کبروده

گونههای جنگلی چون توسکا ر بلوط در اذهان مردم

شرریرازیانررد ،امررا درخترران کبرروده شرریرازی از رشررد

خوب شناخته شده اس  ،گونۀ مناسبی بررای اجررای

ارتفاعی ر قطری مطلوبتری برخوردارندی برهطروری

طررر هررای اگررفارسررتری اس ر

[ .]5برردیهی اس ر

شد که برا

که از ارتفاع کرل  25مترر 22 ،مترر تنره قطرورتر از 8

چنانچه اصرال صرنوبرکاریهرای فعلری ر حفر ر

سانتیمتر اس  .در حالی که در شالکها از ارتفاع کل

تروان تولیرد

 22/4متر 38 ،متر تنه قطورتر از  8سرانتیمترر اسر .

چوب مد نظر باشد ،در گام ارل باید مطالعه ر بررسی

همچنی  ،درختان کبوده در ابعاد یکسان استوانهایترر

همهجانبهای در مورد ای تودههرا صرورت بگیررد ترا

بوده ر از حجم بیشتری برخوردارند ر از نظرر کیفری

اطالعات ر تجربیرات حاصرل از ایر بررسریهرا در

بهعل

نرازاترر بیشرتر مرورد توجره

تدری ر اجرای طر های صنوبرکاری برهکرار گرفتره

خریداراناند ر با رجود سرع

توسعۀ سطو صنوبرکاری برای افزای

شوند .در حاشریۀ زاینردهررد ،بیشرتر درخر

کبروده

شیرازی که از ارقام مرغوب سسیدارهای اصفهان اس
تبریزی بهدلیل حساسی

ر نیز درخ

زیاد به عوامرل

داشت پوسر

سنی نونهالی ای درخ

رشد کم کبودههرا در

برتریهای رریشی خرود را

در سنی باالتر نشران مریدهرد [ .]8در بررسریهرای
انجامشده در بی کل های ارقام مختل

از بخ های

نامسرراعد محیطرری ،ماننررد خرراا منطقرره ،آهکرری ر

پرررنجگانرررۀ صرررنوبر شرررامل ،Leucoides Spach

قلیاییبودن ،رشد نامناس  ،ر حملۀ آفات ر بیماریها

،Leuce Duby ،Tacamahaca Spach

کمتر از کبوده از سوی زارعان کشر

به نسب

شرده

اس .

Aigeiros

آمد که

 ،Dubyر  Turanga Bungeای نتیجه بهدس

اختالف رشد قطری ر ارتفاعی در بری گونرههرای P.

در بررسرری کیفیر

چرروب کلر هررای مختلر

 deltoidesر  P. albaر  P. nigraچشرمگیر اسر  .در

صنوبر در آذربایجان از بی  17کل صنوبر از گونرۀ

ای زمینه از بخ

 P. nigraر  P. albaبومی موجود در کلکسیون پایۀ

از کل های گرره  P. nigraاز متوسرط رشرد قطرری ر

مادری منطقۀ باراندرز ،که در سرال  3148نهرالهرای

ارتفاعی کمتری در مقایسه با سایر گررهها برخوردارند،

شرایط یکسان کاشته شرده بودنرد ،تعرداد

رلی کل های گرره  P. albaر  P. deltoidesدر مقایسه

 31کل که در س ده سالگی موفقتر از سایر کل هرا

با سایر گونرههرا رشرد بسریار خروبی دارنرد [ .]9در

داده شده بودند انتخاب شدند که همگری از

ر آمیخت رۀ

آنها تح
تشخی

گونۀ P. nigraبودند که میانگی قطرری برابرر برا 37
سررانتیمتررر ر رری ر

لوکئیدس کلر  P. ciliataر برخری

بررسرری مقایسررهای جنگررلکرراری خررال

صنوبر از نظر تولید کمی ر کیفی چوب مشخ

شرد

متوسررط قطررری برابررر بررا 3/7

که رشد قطری ر ارتفاعی ترودههرای صرنوبر خرال

سانتیمتر داشتند [ .]1در بررسی مقایسۀ رشد سرالیانه

حداکثر بود ر از نظرر کیفری نیرز ترودههرای خرال

ر متوسط کبوده شیرازی ر سفید پلر

در خوشرامیان

صنوبر در مقایسه با تودههای مخلوط صنوبر ر زربری

شد که میزان رریر

قطرری سرفید

شادابتر ر سالمترند ر درصد درختان درشراخه نیرز

در مقایسرره بررا کبرروده شرریرازی تفررارت بسرریار

بررسری

چالوس مشخ
پلر

در ای تودهها حداقل بود [ .]31در آزمرای
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رفتار رشد ارتفراعی کلر هرای صرنوبر در کردسرتان

طبقررهبنرردی اقلیمرری برره ررش درمررارت جررزء اقلرریم

شد که اختالف معنیدار آماری میان کل هرا

خشک ،در طبقهبندی اقلیمری بره ررش کروپ جرزء

از نظر رشد ارتفاعی رجود دارد .در پایان درر رشرد

اقلیم خشک برا زمسرتان سررد ر تابسرتان گررم ر در

(آبان ماه) ،کل  P. deltoides 63.3با میرانگی 214/4

طبقهبندی اقلیمی به ررش تورن

جرزء اقلریم

سانتیمتر دارای بیشرتری ر گونرۀ  P. euphraticaبرا

خشک معتدل ،فاقد مازاد آب ر بررّیِ میرانی خفیر

میانگی  78/8سانتیمتر دارای کمتری ارتفاع در میان

اس  .رردخانرۀ زاینردهررد در منطقرۀ مرورد بررسری

کل های مورد بررسی بودهاند ر گررههای  P. nigraر

دا می اس

ر دبی متوسرط آن  42ر دبری سراالنۀ آن

 P. albaاز نظر رشد ارتفراعی در بری ایر در گررره

 3128میلیون متر مکع

قرار گرفتهانرد ر رشرد ارتفراعی  P. nigraاز P. alba

آبیرراری زاینرردهررد اکثررراً متوسررط ر دارای شرر ر

بیشتر بوده اس  .بنابرای  ،توان بالقو نتیکی کل هرا

سنگریزه اس .

مشخ

از لحاظ رشد ارتفاعی متفارت اسر

[ .]33هردف از

ای تحقیق ارزیابی ر مقایسۀ ریژگیهای کمی ر کیفی
در درخرر
تودههای خال

صررنوبر تبریررزی ر کبرروده شرریرازی در
ر آمیختره در منطقرۀ مرورد بررسری

بوده اس .

رایر

اسر  .بافر

خراا منطقرۀ

روش مطالعه
پ ،از انتخاب تودهها ،در داخل هریرک از آنهرا 11
قطعه نمونۀ  2آری ( 21×31متر) بهصرورت تصرادفی
انتخاب شد ر توزیع قطعات نمونه بهصورتی بود کره
در حاشیۀ توده قرار نگیرند ر بیشرتر در داخرل تروده

مواد و روشها

باشند ر طول قطعات نمونه بهموازات مسیر رردخانرۀ

مشخصات منطقة مورد بررسی

زایندهررد ر عرض قطعرات نمونره عمرود برر مسریر

تود خال

کبوده شیرازی در منطقۀ پرل کلره در 15

کیلومتری غرب استان اصفهان به مساح

 4هکتار با

طرررول ج رافیرررایی ˚ 53ر  35′شررررقی ر عررررض
ج رافیایی ˚ 12ر  21′شمالی ر ارتفراع  3711مترر از

سطح دریا ،ر تود آمیختۀ کبوده شیرازی ر تبریزی در
منطقۀ کرچگان در  87کیلومتری غرب استان اصرفهان
به مسراح

 8هکترار برا طرول ج رافیرایی ˚ 53ر 7′

شرقی ر عرض ج رافیایی ˚ 12ر  25′شمالی ر ارتفاع

 3775متر از سطح دریا بود .ای منطقۀ دارای میانگی
دمای ساالنۀ  4/17ترا  22/72برا کمینرۀ  22ر بیشرینۀ
 41/5درجۀ سانتیگراد ر متوسط بارنردگی  374/4ترا
 381/8میلیمتر اس  .میانگی تعداد ررزهای یخبندان
بهطور متوسط  337/1ررز ر میانگی رطوبر

نسربی

بهطور متوسط  53/37درصرد اسر  .در طبقرهبنردی
اقلیمی به ررش آمبر ه جرزء اقلریم خشرک سررد ،در

رردخانه اندازهگیری شرد .در هرر قطعره نمونره قطرر
تمامی درختان با استفاده از نروار قطرسرنج (برا دقر
میلرریمتررر) ر ارتفرراع تمررامی درخترران بررا اسررتفاده از
شی سنج سونتو (با دق

دسیمتر) اندازهگیرری شرد.

فواصل درختان در زمان بررسری  2/5×3/5مترر برود.
ررش آبیاری در هرر در تروده برهصرورت غرقرابی ر
هفتگی انجام میگرف

ر فاصلۀ هر در توده از بسرتر

رردخانه  31متر بود .هر در توده تقریباً مسطح بودنرد
ر شی

بسیار کمری داشرتند .همچنری  ،از مرکرز هرر

قطعرره نمونرره تررا عمررق  11سررانتیمتررری برررای
مشخ

کردن رضعی

خاا توده ،نمونه خاا گرفته

شد .در هر قطعره نمونره ریژگریهرای کیفری شرامل
شررادابی گونررههررا ،رضررعی

کیفرری تنرره ر ترراج ،ر

ریژگیهای کمی شامل قطر برابر سرینه ،ارتفراع کرل،
سطح مقطع برابر سینه ،ر حجم در هکتار ارزیابی شد.

بررسی مشخص های کمّی و کیفی درختان کبود شیرازی ( )Populus alba L.و تبریزی ( )Populus nigra L.در تود های ...

رابطۀ ارتفاع با قطر برابر سینه ،منحنی ابررنقراط قطرر
برابر سینه ،ضری

قدکشریدگی ،ر تعرداد در طبقرات

قطری ر ارتفاعی نیز بررسری شرد .تجزیره ر تحلیرل
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSر ترسیم نمودارها
با استفاده از نرمافزار آماری  EXCELانجام شد.
ضری

216

توده h ،متوسط ارتفاع به متر ،ر  dمتوسط قطر برابر
سینه به سانتیمتر اس .

نتایج و بحث
رابطة بین ارتفاع با قطر برابر سینه
پ ،از راردکردن قطر ر ارتفاع درختران در نررمافرزار

پایداری (قردکشریدگی) تروده از نسرب

متوسط ارتفاع توده به متوسط قطرر برابرر سرینۀ آن ر

آمراری  SPSSر رسرم نمرودار ر محاسربۀ میرزان R2

 Fn کره

برای مدلهای مختل  ،در نتیجره مردل سرهمی زیرر

توسط رابطۀ زیر بهدس
در ای فرمول Fn ،ضری

h
آمرد100 :
d

پایرداری (قردکشریدگی)

کل.1

ة

فع

انتخاب شد که در شکلهای  3ر  2ارا ه شده اس .

ن

ة

ب

ب ز

شکل  .2رابطۀ قطر برابر سینه و ارتفاع درختان در تودة خالص کبوده شیرازی
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رابطة بین ضریب قدكشیدگی (پای داری) و
قطر برابر سینة درختان
در تود خال

کبوده شیرازی اندازههای برآرردشرده

از مدل نشاندهند ای نکته اس

که ای گونه تا قطر

 34سانتیمتر بسیار ناپایدار ( )h/d>311ر از طبقۀ 34
تا  11سانتیمتر ناپایردار ( )81>h/d>311ر از طبقرۀ
قطررری  11سررانتیمتررر برره بعررد بررهصررورت پایرردار
( (h/d>81درمیآید .در تود آمیختۀ کبوده ر تبریزی
تا قطر  38سانتیمتر بسریار ناپایردار ( )h/d>311ر از
طبقۀ  38تا  11سانتیمتر ناپایردار ( )81>h/d>311ر
از طبقۀ قطری  11سانتیمتر به بعد بهصرورت پایردار

انحراف پیدا کرده ر ای نشراندهنرد ایر اسر

کره

تعدادی از درختان در سالهای قبرل از تروده خرارج
شدهاند ر دچار چولگی شده اس
آن  1اس

که ضری

چولگی

که ای مقدار چولگی زیاد اس  .همچنی ،

منحنی تعداد در طبقات ارتفاعی بررای ترود خرال
کبوده نشان میدهد که منحنی ساختاری همسرال دارد
ر ضری

که میرزان چرولگی

چولگی آن  -1/15اس

آن کم ر منحنی تقریباً نرمال اس  .منحنری تعرداد در
طبقات قطری تود آمیختۀ کبوده شریرازی ر تبریرزی

قدکشیدگی بررای ترود

کبوده شریرازی  87/58درصرد ر بررای ترود

در تروده نمرودار بره

آمیختررۀ کبرروده شرریرازی ر تبریررزی  95/59درصررد
بهدس

رقاب

ر دخال

در تروده نمرودار بره سرم

راسر

نشان میدهد ساختاری همسال داشرته ،رلری برر اثرر

( (h/d>81درمیآید .ضری
خال

ساختاری همسال داشته ،رلی بر اثر گاشر

زمران ر

آمد (جدرل .)2

منحنی تعداد در طبقات قطری و ارتفاعی
منحنی تعداد در طبقات قطری ر ارتفاعی برای ای در
توده محاسبه شده که نتایج آن در شرکلهرای  1ترا 1
نشان داده شده اس  .منحنی تعداد در طبقات قطرری
تررود خررال

کبرروده شرریرازی نشرران مرریدهررد کرره

شکل  .1منحنی تعداد در طبقات قطری در تودة خالص کبوده شیرازی

گاش
سم

زمان ر رقاب
راس

ر دخال

انحراف پیدا کرده اس

ر دچار چولگی
ر ایرر

شررده کرره ضررری

چررولگی آن  7/5اسرر

نشاندهند ای اس

که میزان چولگی آن زیاد اس .

منحنی تعداد در طبقات ارتفاعی بررای ترود آمیختره
نشان میدهد کره منحنری سراختاری همسرال دارد ر
ضری

چولگی آن  1/9اس

کره میرزان چرولگی آن

زیاد اس .

شکل  .1منحنی تعداد در طبقات ارتفاعی در تودة خالص کبوده شیرازی
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شکل  .1منحنی تعداد در طبقات ارتفاعی در تودة آمیختۀ کبوده و تبریزی شکل  .7منحنی تعداد در طبقات قطری در تودة آمیختۀ کبوده و تبریزی

شایان ذکر اسر
خال

کره تعرداد در هکترار در ترود

درختان تبریزی اس

کبوده شریرازی  3111اصرله بروده ر در ترود

آمیختۀ کبوده شیرازی ر تبریزی  3111اصرله درخر
نامنظم درختان،

در هکتار اس  .تود آمیخته با کاش

ر زنردهمرانی درختران در ترود

به ترود آمیختره برا توجره بره فاصرلۀ

خال

نسب

کاش

ارلیه ر با گاش

 11سرال کمترر شرده اسر

(جدرل .)1

شامل  73درصد درختان کبوده شیرازی ر  29درصرد
جدول  .3متغیرهای کمّی و گروهبندی بر اساس آزمون  LSDدرختان کبوده شیرازی و تبریزی در تودههای مورد بررسی
ة

ة ب

ة ب

لص

ب ز

ة

ب

ة

ب ز

میانگی قطر (سانتیمتر)

21/11

22/12

22/44

21/98

میانگی ارتفاع (متر)

21/19

23/15

23/13

21/42

55/44

19/41

29/12

31/33

179/11

411/11

121/83

311/24

3

2

1

4

میانگی سطح مقطع (متر مربع
در هکتار)
میانگی حجم (متر مکع

در

هکتار)
گررهبندی بر اساس آزمون
LSD

جدول  .2مشخصات ضریب قدکشیدگی (پایداری) درختان کبوده شیرازی و تبریزی در  12سالگی
ب

ضری

قدکشیدگی
(پایداری)

لص

 87/58درصد ر ناپایدار

ة ب

ب ز

 95/59درصد ر ناپایدار

ب

ة

 94/95درصد ر ناپایدار

ب ز

ة

 97/11درصد ر
ناپایدار
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جدول  .1مشخصات تعداد در هکتار و درصد زندهمانی درختان کبوده شیرازی و تبریزی در تودههای مورد بررسی

پارامتر

كبوده شیرازی

آمیختة كبوده شیرازی و

خالص

تبریزی

كبوده شیرازی

تبریزی در

در تودة

تودة آمیخته

آمیخته

تعداد در هکتار (اصله)

3111/11

3111

751/1

111/15

درصد زندهمانی

17/1

19/75

19/71

19/75

جدول  .1مشخصات خاک تودة خالص کبوده شیرازی در منطقۀ پل کله و تودة آمیختۀ کبوده شیرازی و تبریزی در منطقۀ کرچگان
هدایت
الکتریکی

عمق نمونه

نام توده

(میلی

(سانتیمتر)

موس بر

اسیدیتة

درصد

خاک

آهک

درصد
مواد
آلی

فسفر

پتاسیم

درصد

(میلیگرم

(میلیگرم

درصد

ازت

در

در

گچ

كیلوگرم)

كیلوگرم)

سانتیمتر)

درصد
شن

درصد

درصد

بافت

سیلت

رس

خاک

تود
خال

1ر11

کبوده

1/91

7/15

21

1/94

1/19

35/8

111

1

12

41

28

لومی

شیرازی
تود
آمیختۀ
کبوده

1ر11

شیرازی

3/3

7/94

22

1/93

1/11

34/5

298

1

29

41

13

لومی

ر
تبریزی
جدول  .1مشخصات رویشی درختان کبوده شیرازی و تبریزی در تودههای مورد بررسی
پارامتر
رری

كبوده شیرازی

آمیختة كبوده شیرازی

كبوده شیرازی در تودة

خالص

و تبریزی

آمیخته

تبریزی در تودة آمیخته

متوسط قطری بر حس
1/88

س

1/71

1/75

1/71

(سانتیمتر در سال)
رری

متوسط ارتفاعی بر حس
1/77

س

1/71

1/73

1/18

(متر در سال)
رری

متوسط

سطح مقطع بر حس

س (متر

3/85

3/13

1/98

1/14

مربع در هکتار ر در سال)
رری

متوسط

حجمی بر حس
(متر مکع

س

در هکتار ر در سال)

22/11

34/11

31/79

1/54
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ضری

همانطور که در جردرل تجزیرۀ راریران ،دیرده
میشود ،مت یرهای قطر ،ارتفاع ،سطح مقطع ،حجم ،ر

قدکشریدگی در سرطح  3ر  5درصرد برا هرم

اختالف معنیدار دارند (جدرل .)1

جدول  .7جدول تجزیۀ واریانس مربوط به تودة خالص کبوده شیرازی و تودة آمیختۀ کبوده شیرازی و تبریزی
درجة

میانگین مربعات

مقدار F

2713/215

**52/943
**27/753
**27/111

متغیرها

منابع تغییرات

مجموع مربعات

قطر

بی گررهها

8311/715

1

ارتفاع

بی گررهها

3783/119

1

591/781

بی گررهها

29975/814

1

9993/955

سطح مقطع

بی گررهها

1/319

1

1/141

**41/32

حجم

بی گررهها

13/354

1

31/185

**51/315

ضری

قدکشیدگی

آزادی

*و** :سطح معنیداری بهترتیب  5درصد و  1درصد.
جدول  .6گروه بندی درختان کبوده شیرازی و تبریزی در تودههای مورد بررسی بر اساس مقایسۀ میانگینها
ة ب
لص
گروهبندی بر اساس
آزمون LSD

ة

1

از نظررر پررارامترهررای کم ری ر خصوصرریات رریشرری
برتریهای خود را در مقایسه با درختان تبریزی نشان
دادهاند .همچنی ای تحقیق نشان میدهد که درخر
نسب

به تود آمیختره

تولیردی بهترری دارد .ایر نترایج برا نترایج

بهدس آمده توسط براقری ر همکراران [ ]2مطابقر
دارد .آنهرررا در مطالعر رۀ بررسررری کمر ری ر کیفررری
صنوبرکراریهرای منطقرۀ زنجرانررد بره ایر نتیجره
رسیدند که  91درصد تودههرای صرنوبر منطقره از در
گونررۀ شررالک ( 11درصررد) ر کبرروده شرریرازی (11
درصد) تشکیل شدهاند ر از نظر ساختار کمی درختان
کبوده در رضرعی

برهمراتر

ة
4

3

بیشتری احتیاج دارند چندان برای کش

با توجه به نتایج بهدس آمده ،درختان کبوده شریرازی

رضعی

ة ب
ب ز

ب ز

2

بحث و نتیجهگیری

کبوده شیرازی در تود خال

ب

بهترری در مقایسره برا

شالکها قرار دارند ر چون شرالکهرا در مقایسره برا
کبودهها به خاا غنیتر ،آبیاری مرت تر ،ر رسریدگی

ة

رسیع در شرایط نامساعد مناس
سرع

در تودههای

نیستند ر برا رجرود

رشد کم کبودهها در سنی نونهالی ایر گونره

برتریهای رریشی خود را ر بهخصروص در شررایط
طبیعی ر در سنی باالتر نشان میدهرد ر دارای رشرد
چشمگیر ارتفاعی ر قطری اسر  .همچنری درختران
کبوده در ابعاد یکسان استوانهایترر بروده ر از حجرم
بیشتری برخوردارند.
همچنرری جاللرری ر همکرراران [ ]31در بررسرری
مقایسررهای جنگررلکرراری خررال

ر آمیختررۀ صررنوبر

) )Populus deltoidesاز نظر تولیرد کمری ر کیفری
چوب به ای نتیجه رسیدند که رشد قطری ر ارتفاعی
تودههای صنوبر خال

حداکثر بوده ر از نظرر کیفری

نیز تودههرای خرال

صرنوبر از ترودههرای مخلروط

صنوبر ر زربی شادابتر ر سالمترند .از نظر میرانگی
ارتفاع صنوبر خال

حداکثر  35/9متر اسر

ای تحقیق میانگی ارتفاع کبود خرال

کره در

 21/19مترر
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آمرد .حتری در ترود مخلروط صرنوبر دارای

بهدس

ارتفاع بیشتری نسب

به زربی اسر  .برهطروری کره

رسیدند کره در مقایسرۀ رریر

گرررههرای مختلر

صررنوبر ،صررنوبرهررای  P.nigraبررومی از بیشررتری

میانگی ارتفاع صنوبر مخلروط  33/9مترر ر میرانگی

میانگی رری

ارتفاع زربی مخلوط  8/7متر اس  .همچنی متوسرط

برروده ر بعررد از آن گرررره صررنوبرهای  P.nigraغیررر

از

بررومی قرررار گرفتررهانررد ر ردههررای بعرردی را گرررره

قطری ر ارتفاعی ساالنۀ تود صنوبر خال

رری

تود مخلوط صنوبر ر زربی بیشتر بوده اس  .در ای
کبرروده

تحقیررق ،تعررداد در هکتررار در تررود خررال

شیرازی  3111اصله بروده ر در ترود آمیخترۀ کبروده
شرریرازی ر تبریررزی  3111اصررله درخ ر
اس  .تود آمیخته با کش

نسب

صنوبرهای سایر کل ها ر  P. albaبه خود اختصاص
دادهاند که برا نترایج ایر تحقیرق م رایرت دارد .ایر
رضعی

در طر هرای تحقیقراتی خزانرۀ کلکسریون،

در هکتررار

پوپولترروم انتخرراب کلرر  ،کلکسرریون پایررۀ مررادر ،ر

نامنظم درختان شرامل 73

صررنوبر نیرز کره در مراکررز

درصد درختان کبوده شریرازی ر  29درصرد درختران
تبریزی اس

قطری ،ارتفاعی ،ر حجمی برخروردار

ر زندهمرانی درختران در ترود خرال
ارلیه ر

به تود آمیخته با توجه به فاصلۀ کاش

سرازگاری ارقرام مختلر

تحقیقات صنوبر کشور به انجام رسیده اس

به چشم
ارقرام

میخورد ،بهطوری که در شرایط آرمانی رری

P.

،P.X. euramericana (Dode) Guiner

ای مسئله

 ،deltoids Marchر حتی  P.nigra L.مطلوبتر ر

ارلیره

سریعتر از ارقام کبرود  P. alba L.اسر  .لریک برا

بسیار متراکم بوده ر با توجه به گستردگی تاج کبروده

بررز مشکالت ر نارسراییهرایی در شررایط رریشری

شیرازی ر س  11سالگی توده بسیاری از پایرههرا از

بهخصوص در میزان ر فواصل آبیراری ارقرام مراکور

بی رفتهاند .همچنی  ،بهدلیل س باالی تودهها ر عدم

بهشدت صدمه مریبیننرد ر ایر در حرالی اسر

کره

عملیات پرررشی بهموقع ،درختران در ترود خرال

کبودهها در ایر شررایط نامسراعد بردبراری بیشرتری

با گاش
رجود رقاب

 11سال کمتر شده اس

ر عل

بی درختان اسر

کره در کشر

کبوده شیرازی به آفات ر بیماریها حساس شردهانردی
بهطوری که طبق موارد مشاهدهشده در آف

شسشرک

بید ( )Pseudococcus spر کرم خراط ( Zeuzera

نشان میدهند .البته گفتنی اس

که در ارقام مختلر

کبوده نیز تفارتهای بسیاری دیده میشود [.]8
صرنوبرکاری در منطقرۀ

آنچه امررزه از رضرعی

 )pyrina Lباعث پوسیدگی درختان بر رری تنه شده

مورد مطالعه مشخ

بودند ر درختان در هنگام بررف ر بادهرای شردید در

صنوبرکاران منطقه درختان کبوده شیرازی بوده اسر

اس

ای اس

که انتخاب ارلیۀ

موقع زمستان در منطقه سریع شکسته شرده ر از بری

که با گاش

رفترهانررد .همچنرری آگراهی نداشررت زارعران از سر

منطقه را تشکیل میدهند .از آنجا که درختان تبریرزی

بهرهبرداری مناس

سب

ازبری رفرت درختران شرده

سالیان سال هنوز هم  81درصد درختان

چندان بررای کشر

در ترودههرای رسریع در اسرتان

اس ر  .البترره در داخررل هررر در ترروده برداش ر هررایی

اصررفهان مناس ر

صورت گرفتره برود ،رلری ایر برداشر هرا در حرد

بنابرای  ،صنوبرکاران بیشرتری اسرتقبال را از کاشر

محدرد ر اندا بود.
قاسمی ر مدیررحمتی [ ]32در آزمای
ر بررسی میزان تولید چوب کل های مختل

نیسررتند ر بررومی اصررفهان نیسررتند،

درختان کبوده شیرازی کردهاند .بعدها کاش
سازگاری

کبوده شیرازی در منطقه بهعل

درختان

زندهمانی کم ر رشرد

صرنوبر

کند در مرحلۀ نونهالی چندان با استقبال مواجه نشرده

(کل های تاج بسته) در منطقرۀ کررج بره ایر نتیجره

اس  .با رجود ای  ،رشد چشمگیر ارتفاعی ر قطرری

بررسی مشخص های کمّی و کیفی درختان کبود شیرازی ( )Populus alba L.و تبریزی ( )Populus nigra L.در تود های ...

ای درختان بهخصوص پ ،از طی مراحل نونهرالی ر
رضعی

مواجه شده اس
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ر هر ساله قسمتی از ای سطو بره

مطلوب ظاهری پایههای باقیمانده باعث شد

اراضی کشراررزی ر کراربریهرای دیگرر اختصراص

که صنوبرکاران به ارزشهای ای گونه پری ببرنرد ترا

مییابد ر از سوی دیگر آبهای جراری در رردخانره

حدی که امررزه صنوبرکاریهای موجود بیشتر از ای

نیز ترجیحاً به کش هرای زراعری منتقرل مریشروند،

گونه اس .

بنابرای  ،در معرفی ر ترریج ارقام پربازده صنوبر بایرد

از طرفی ،رشد درختان کبوده شریرازی در منطقرۀ
اصفهان که دارای خاا قلیایی اس
درخ

سرازگاری دارد برهمراتر

ر با شررایط ایر
بیشرتر از تبریرزی

مالحظاتی چون نیازهای آبی گونهها ر مقدار مطمرئ
آبِ در دسترس ،هزینههای انسانی مورد نیاز عملیرات
مراقبترری ،شرررایط مناس ر

کاش ر  ،شرررایط منطقرره،

اس  .اظهار نظر دقیق ر علمی در مرورد برترریهرای

امکانات موجرود ،ر برنامرهریرزی درازمردت در نظرر

رریشی کبوده شیرازی به بررسی رابطۀ س ر قطر در

گرفته شود .از ای مجموعه چنی برمیآید که توسعۀ

ر درر بهرهبررداری متعرارف موکرول

درختان کبوده شیرازی در منطقه میتواند ضرم براال

فواصل کاش

میشود که در ای تحقیق سعی شده اس
در نظر گرفت س ر فاصلۀ کاش

برا یکسران

در ترود خرال

بررردن بررازده تولیررد ،درآمررد بیشررتری را نصرری
صنوبرکاران کند ر با توجه به مشرکالت ر تنگناهرای

کبوده شیرازی ر تود آمیختۀ کبوده شیرازی ر تبریزی

صنوبرکاران در آبیاری منظم ترودههرای صرنوبرکاری،

به بررسی مشخصههای در کلتیوار پرداخته شرود کره

انتخاب مناسربی باشرد .معرفری ر تررریج ر آمروزش

ای مشخصهها نمایانگر برتریهای غیرر قابرل انکرار

گونههای مناس  ،ررشهای نروی ر علمری کاشر ،

کبوده شیرازی در مقایسه با درختران تبریرزی اسر .
تبریزیهای قطور اغل

دچار معایبیاند که برهشردت

صررنوبر ،ر توجرره برره اهمیرر

داشرر  ،ر برداشرر

درختکاری در حاشیۀ رردها به همراه اعمال مردیری

از ارزش چوب آنها میکاهرد .البتره فواصرل کشر

علمیِ سرنجیده ر مسرتمر مریتوانرد ضرم حفر ر

انبوه ر متراکم ارلیه ر همچنی زمان طوالنی اسرتقرار

توسعۀ تودههای صنوبرکاری حاشیۀ رردها در افزای

درختان در عرصه ر عدم عملیرات پرررشری در ایر
زمینه بی تأثیر نبروده اسر  .ضرم اینکره احتمراالً از
پایههای مناس

ر آزمای شده نیز اسرتفاده نشرد ،در

تولیرردات چرروبی کشررور برردرن افررزای
عرصههای جنگلی نق

فشررار بررر

مهمی داشته باشد .برا توجره

به مجموعرۀ ارزشهرای زیسر محیطری ر حمایر

حالی کره کبرودههرا کمترر بره ایر مشرکالت دچرار

تررودههررای صررنوبرکاری حاشرریۀ رردخانرره از اراضرری

ایر مسرئله را مریتروان در بردبراری

کشرراررزی ،تأسیسررات شررهری ،راههررا ،ر راحرردهای

بیشتر کبودهها در برابر عوامل نامساعد بهخصوص در

صنعتی در برابر خطرر سریالبهرای فصرلی ر بررای

میشوند .عل

شرایط آبیاری دانسر  .همچنری کبرودههرا برهعلر
داشت پوس

نازاتر بیشتر مرورد توجره خریرداران

سنتی چوب صنوبر در منطقهانرد .برا رجرود سررع
رشررد کررم کبررودههررا در سررنی نونهررالی ای ر گونرره

افزای

تولید کمی ر کیفی در راحد سطح ،که باعرث

گرای

بیشرتر اهرالی بره صرنوبرکاری ر حفر ایر

تودهها میشود ،باید برا انجرام تحقیقرات همرهجانبره
گونررههررای مناسر

صررنوبر برررای کاشر

در منطقرره

برتریهای رریشی خود را ر بهخصروص در شررایط

مشخ

طبیعی ر در سنی باالتر نشان میدهد.

چوبی بیشتر ر باکیفی تر ،ارزش زیس محیطی مورد

با توجه به اینکه صنوبرکاری در منطقه برا بحرران

ر معرفی شوند که در کنرار تولیرد محصرول

نظر را نیز دارا باشند.
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