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 استان کردستاندر  (.Populus spp)صنوبر کمی و کیفی درختان های ویژگی بررسی
 

 2یو  محسن کالگر *8یوسفی دیزیبا
 

 سنندج، ایران ،یکشاورز جیترو، آموزش و قاتیتحقسازمان ، کردستاناستان  یعیطبو منابع  یکشاورزو آموزش  قاتیتحق مرکزدانشیار پژوهش،  8
 ، تهران، ایرانیکشاورز جیترو، آموزش و قاتیتحقسازمان و مراتع کشور،  ها جنگلتحقیقات مؤسسۀ پژوهش، دانشیار  2

 (20/6/8911، تاریخ پذیرش: 5/8/8300)تاریخ دریافت: 

 دهیچک
 یهاا  یژگیوو تصادفی انتخاب -سیستماتیک صورت بهاستان کردستان قطعه نمونه در  51، محلی یها یصنوبرکارکمبود مستندات  لیدل به

 و یریا گ اناداز  تصاادفی   صورت به قطعه درخت در هر 31، درختان رویشی صفاتثبت شد. برای  8308سال  درآنها رویشی  و رویشگاهی

 ساطوح  کیفی، فراوانای و برای صفات واریانس تجزیۀ شهرستان  ونصنوبرکاری درو  با فاکتورهای شهرستان یا انهیآشطرح  براساس ها داد 

 درصاد  11 ؛( .P. alba Lکباود  )  درصاد  1و  (.Populus nigra Lتبریازی ) گونۀ  صنوبرها درصد 02نتایج نشان داد که . شدآنها محاسبه 

 یهاا  قلماه با کاشات مساتقیم    آنها درصد 01هستند؛ موجدار و چندشاخه تنۀ  ،تاج گسترد  با درصد 21راست و تنۀ دارای تاج کشید  و 

متوساط ساط    بودند.  زاجست آنهادرصد  65و  سال 2/88درختان . متوسط سن ندبودمزارع و  نهرهاحاشیۀ یا در  گروهی صورت بهمحلی 

درخات  ارتفاع  و نهیبرابرسقطر یانگین درصد، م 1/35درختان  یمان زند ، درخت در هکتار 8918با میانگین  مربع متر 8621 ها یصنوبرکار
و  93/311 ،28/1برابار   بیا ترت به، حجم چوب در هکتار و رویش حجمی ساالنه در هکتار متر و حجم چوب درخت 2/89و  88/1 بیترت به

اختالفاات   رویشای شهرساتان از لحااص صافات     وندر یهاا  یصانوبرکار و  هاا  شهرستانبین  مکعب بود. متر( 5/28تا  3/8 دامنۀ) 83/88

رشاد قطاری،    ،برابار  د  هشات تاا  درختان کاشت تراکم ، برابر 5/2بومی صنوبرهای  یبردار بهر زمان  ( وجود داشت.≥18/1p) یدار یمعن

 کردستان یها یصنوبرکاراغلب در مجموع،  .بود شد  اصالحصنوبرهای  درصد 95و  59، 91معادل  بیترت بههم آنها ارتفاعی و حجم چوب 

  .مرسوم است یها زراعتبا  ناپذیر و رقابت کمچوب  عملکرد ،یسنتکاشت و داشت با کشت مکمل )نه زراعت اصلی(،  صورت به

 . صنوبر ،زراعت چوب چوب، دیتول ت،یوضع شیپا :یدیکل یها واژه

 

 مقدمه

 دیاابتیاارة متعلااب بااه  ( Populusصاانوبر )جاانس 

(Salicaceae)و گسترد  اسات کاه در    متنوع ی، جنس

شرایط متفاوت اکولوژیکی خشک تاا مرطاوب رویاش    

 طاور  باه  تندرشاد درختای   ۀگونا  عنوان بهصنوبر . دارد

کاربرد و غیر   رکاغذیخمچوب، تولید برای  یا گسترد 

 & Ragauskas et al., 2006; Yemshanov) دارد

McKenney, 2008.)   بار خصوصایات    افازون صانوبرها

مانناد حفاتات خااپ، پااالیش هاوا،      عمومی درختان 

( و غیاار ، Jahanpour et al., 2019ترسایب کاربن )  

 امکاان  همچاون  یفارد  منحصاربه  یهاا  یژگیو لیدل به

متفااوت، تاوان اساتقرار در     یما یاقل طیشرادر  کاشت

 دیا تول، هاا  رودخانه یحواش گذر لیسو  بازد  کم یاراض

باا   ساه یمقادر  تار  کوتاا   یبردار بهر دورة چوب و  زیاد
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در گساترد    کااربرد  ،ریا تکث، ساهولت  یجنگلدرختان 

، ر یا غ، انواع تخته فشارد  و  یکاغذسازمانند  یعیصنا

و بازگشت  مدت کوتا  یها دور  یبرا یبردار بهر  امکان

 دکننادگان یتولهماوار  ماورد توجاه     هیسارما  تر عیسر

 انااد بااود مختلاا   عیصااناصاااحبان  زیاانچااوب و 

(Ghasemi, 2008).  شیبا بخاش و   6 یدارااین جنس 

گوناه از   چهاردر ایران  (.Sabeti, 1994) است گونه 31از 

 (.Populus nigra L) یزیا تبرگوناۀ  شامل  جنس صنوبر

  داریسا   ایا  کباود  گوناۀ   ،شاالک و  یزیتبر رقمبا دو 

(P. alba L. ) گوناۀ  ، یرازیشا و  یبوم ةکبودبا دو رقم

 کشاور  شمال یبوم( .P. caspica L) پلتدیسفصنوبر 

 (.P. euphratica L) پاد  گوناۀ  و  خاودرو(  صورت به)

 شامال غارب  و مرکاز  ، جنوب یریگرمسمناطب بومی 

(. Sabeti, 1994وجاود دارد )  خودرو( صورت بهکشور )

گوناۀ  ، دو کشاور موجاود صانوبر در    یهاا  گونه نیباز 

قااادمت زراعااات و ارزش  یدارا ،سااا یدارو  یزیاااتبر

 کشاور منااطب   ازبخش زیاادی   زیاد هستند.اقتصادی 

 گونااۀ کشاات، شاامال غاارب و غیاار ( مسااتعد غاارب)

 باه  توجاه  با (.Salari, 1999) است( P.nigra) یزیتبر

و  هاا  جنگال چاوب ساازمان    عیصانا  یفن دفترگزارش 

در ساال   رانیا ا یهاا  یصانوبرکار ساط    ،کشور مراتع

 در و (Salari, 1999) هکتاار هازار   851معادل  8368

  باااود هکتاااارهااازار  238 معاااادلآماااار  نیآخااار

(Modir Rahmati, 2016 .)ساااااط  اگرچاااااه 

طای دو   در آماار براسااس ایان    کشور یها یصنوبرکار

 یافته،هزار هکتار افزایش  11بیش از  (01تا  81دهه )

 محققاااان میااادانی برخااای  یهاااا پاااژوهشنتاااایج 

(Asadi & Bagheri, 1999; Yousefi et al., 2020 a,b )

شامال  و  غارب در  ژ یا و به آن بیانگر کاهش محسوس

 اخیر است.دهۀ طی دو در کشور  غرب

 ورواج داشاته   دیربااز  از کردستان در صنوبر کشت

 ۀواساط  بهاستان  یها رودخانه ۀیحاش و ها دشت ها، در 

  دیااتولاز نقاااش شاااخ    ،یکااافاز آب  یبرخااوردار

 ;Yousefi, 2009)بااود  اساات   کشااورصاانوبر در 

Yousefi & Modir Rahmati, 2011) .ساااهم 

 اواخار  در صنوبر یهکتار هزار 851 سط  از کردستان

 81 در حاادود) هکتااار هاازار 5/89 ،یشمساا 81 ۀدهاا

 ونیا لیم 25/3 چوب یسرپا یموجود با( کشوردرصد 

 حادود  چاوب  عملکرد و( کشوردرصد  89) متر مکعب

 باود  ( سااله  بیست ةدور)در  هکتار در مکعب متر 229

(Salari, 1999) مانناد  هاا  اساتان  یبرخا نسبت به  که 

 و 999 بیا ترت به عملکرد با اصفهان و یغرب جانیآذربا

نسابت باه    اماا  ،است کمتر هکتاردر  متر مکعب 920

( هکتاار  در مکعاب  متار  855) کشور عملکرد نیانگیم

 (.Yousefi, 2009) است شتریب درصد 91 حدود

 ،کشاااورزی و منااابع طبیعاای یکاای از مشااکالت  

 قابل اساتناد پایۀ  اطالعاتبه آمار و نداشتن دسترسی 

در خصاوص  اسات.   گساتردگی میادان عمال    لیا دل به

قدمت تحقیقات ایستگاهی و تحقیقاات   رغم بهصنوبر، 

ساازگاری ارقاام خاارجی و    ارزیابی مرتبط با معرفی و 

کاشت(، اطالعات  فاصلۀمانند ) یزراع بهبرخی اقدامات 

پایاااه و سااااختاری جاااامع در خصاااوص ساااط      

میازان  ، ها یصنوبرکار ، سنصنوبر گونۀ، ها یصنوبرکار

چه در کشاور و چاه در   آنها  نۀساالچوب  دیتول ورشد 

 یها یصنوبرکاروضعیت  شیپا .ستیندر دست استان 

 درختاان صانوبر   یفا یکو  یکماطالعات  ژ یو بهکشور 

و  هاا  یصانوبرکار موجاود   تیوضع یابیارزدر  تواند یم

 مؤثر باشد.زراعت چوب توسعۀ تدوین برنامه 

هشات  روی  Asadi et al. (2015) نتاایج تحقیاب  

 ۀیحاشاا در P. nigra ۀگوناااز  یصاانوبرکار تااودة

 دامناۀ نشاان داد کاه    کرمانشاا  اساتان   یهاا  رودخانه

 31تا  35/81 نیب ها یصنوبرکارساالنه رویش حجمی 

 شاد   بررسای  یهاا  تاود  و باین  در هکتاار   مکعبمتر 

و  یارتفااع  ،یقطار  شیرو ریمقاددر  یدار یمعنتفاوت 

دیگااری روی بررساای نتااایج . ردحجماای وجااود دا 

 61کاه   نشاان داد  رود زنجاان منطقاۀ   یها یصنوبرکار

درصااد  31شااالک و صاانوبر منطقااه  درصااد درختااان

شایرازی رشاد   کبودة درختان . هستند شیرازیکبودة 

در ابعااد یکساان    ودارند  یتر مطلوبارتفاعی و قطری 

و از ناد  و از حجم بیشاتری برخوردار  بود  تر یا استوانه
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بیشاتر ماورد    تر نازپعلت داشتن پوست  بهنظر کیفی 

. (Bagheri et al., 2001) هسااتند دارانیااخرتوجااه 

Soheili Esfahani & Fallah (2014)  بررساای در

 ةکباود محلای  کمّای و کیفای درختاان     یها مشخصه

در دو تاود   ( P. nigra)و تبریازی   (P.alba)شیرازی 

کبااود  و تبریاازی( آمیختااۀ  تااودة)خااال  کبااود  و 

  فاصالۀ باا   اصافهان  رود ناد  یزاحاشایۀ  شد  در  کاشت

خاال  کباود  از    تودةند که کردمتر اعالم  5/2 × 5/8

کمّی و کیفای در وضاعیت بهتاری در     یها یژگیونظر 

. دارناد کباود  و تبریازی قارار     ۀآمیخت تودةه با مقایس

در  مکعب متر 22با تولید چوب شیرازی را کبودة  آنها

صانوبرکاران اصافهان   اولیاۀ  انتخااب   ،هکتارسال و در 

 شیا رو کشاور داخل ی پژوهشمزارع در  .ندکردمعرفی 

در  مکعاب متار   59تاا   88 نیبا  حجمی ساالنه صنوبر

  گااازارش شاااد  اسااات P. nigra یبااارا هکتااار 

(Hemmati & Modir - Rahmati, 2002, 2005; 

Noori et al., 2010)، رویاش   دامناۀ در مجماوع،   ماا ا

محلی کشاور و اساتان    یها یصنوبرکارساالنۀ حجمی 

متر مکعب در هکتار اعاالم   85تا  81کردستان حدود 

 Yousefi & Modir - Rahmati, 2011) شاد  اسات  

Asadi et al., 2015). 

 صاورت  باه  هاا  یصانوبرکار  شیپاا  ،در خارج از کشور

 یالملل نیب ونیسیکمتوسط  چهارساله یا دور  یها گزارش

( International Poplar Commission - IPC) صانوبر 

ساطوح   زمینه نیادر . ردیگ یمعضو انجام  یکشورهاو 

در هکتاار و   دیتولشد ،  کاشته یها گونه، ها یصنوبرکار

ارائاه   زیا ن نهساط  و مقادار برداشات چاوب سااال      زین

در مثاال   یبارا  .(Marcel & Oscar, 2000) شاود  می

 هکتاار هازار   851 یآمااربردار  نیآخار براساس  هیترک

و  کنیاورامار  ۀدورگا  هکتار هزار 11شامل  یصنوبرکار

تبریزی  ارقام هم هکتارهزار  81و  دسیدلتوئ یها کلن

(P. nigra وجود دارد )متر  ونیلیم 9حدود ساالنه  که

در  هکتاار در  متار مکعاب   6/26)متوسط  چوب مکعب

(. Tunctaner & Ozel, 2008) کنناد  یما تولیاد  سال( 

و  2111-2182 یهااا سااال در دو دور  در زیاان رانیااا

  کااردرا ارائااه  هااا یصاانوبرکارگاازارش  2186-2182

 هاا  گازارش  نیا ادر اماا   ،(FAO, 2012, 2016) اسات 

از  یاریبسآب و  یور بهر ، یاجتماع -یاقتصادمسائل 

 وجود نداشته است. ها یصنوبرکارمسائل 

 یها یصنوبرکاربارة مستندات اندکی دراطالعات و 

مربااوش بااه اغلااب موجااود اساات کااه آن هاام کشااور 

اسات   محلی یها یصنوبرکارو نه  یپژوهش یها عرصه

زراعات   انیا متولو  عیصناصاحبان  یزیر برنامه یبراو 

هاد  شناساایی    حاضر باا  بیتحق. ستین یکافچوب 

 یهااا یژگاایوو  محلاای یهااا یصاانوبرکارخصوصاایات 

 دامناۀ فار  صاحت   باا  آنهاا و  چوب رویشی و تولید 

 81حادود  آنهاا ) شد  برای  ساالنۀ اعالمرویش حجمی 

محققااان  ( توسااط متاار مکعااب در هکتااار   85تااا 

(Hemmati & Modir-Rahmati, 2002, 2005; 

Noori et al., 2010; Yousefi & Modir - Rahmati, 

2011 Asadi et al., 2015 )  دامناۀ و همچنین بارآورد 

در کردساتان  اساتان  آن در شرایط اکولوژیکی مختل  

جااامع ۀ برنامااتاادوین در  اطالعااات الزمتهیااۀ جهاات 

 زراعت چوب اجرا شد  است.

 

 ها روش و مواد

 منطقۀ پژوهش

صانوبر  محلای   یهاا  یصنوبرکار دربارةتحقیب حاضر 

)ساانندج، کامیاااران،   کردسااتانشهرسااتان اسااتان   د 

سااروآباد، مریااوان، بانااه، سااقز، دیواناادر ، بیجااار، قاارو  و 

 .(8جادول  ) ه استانجام گرفت 8308سال طی دهگالن( 

و  لومترمربااعیک 20838ت بااا مساااح کردسااتاناسااتان 

 یکشااورز است. بخش  یکوهستانعمد   طور به یا منطقه

 21از تولید ناخال  و حادود  درصد  26با سهمی معادل 

اساتان محساوب    یاقتصادحوزة  نیتر مهمدرصد اشتغال 

اسااتان  (.Sharifi, 2015; OMPK, 2018) شاود  یما 

سارد باا متوساط     خشاک  ماه ین یها میاقلاز کردستان 

در ناواحی شارقی تاا اقلایم      متار  یلا یم 311بارندگی 

 111 بایش از  مرطوب معتدل با متوسط بارنادگی  نیمه

نه اساتان  ساال یبارندگمتوسط در غرب دارد.  متر یلیم



 336 391تا  333، صفحۀ 8911پاییز ، 3مجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال سیزدهم، شمارة 

 

والت سااالنه  ناز  کال و حجام   متار  یلا یم 511نزدیک 

 51از  شیبا  کاه اسات   مکعاب  متر اردیلیم 89حدود 

، رود نهیمیساوزن،  قزل یها رودخانه بیطرآن از  درصد

  شاااود یماا از اسااتان خاااارج   روانیسااا و رود نااه یزر

(OMPK, 2018). منااطب مهام اقلیمای    یهاا  یژگیو 

بررسی صنوبر استان کردساتان  تحت ( یها شهرستان)

 آورد  شد  است. 8در جدول 

 (Hanafi & Hatami, 2013; OMPK, 2018اطالعات اقلیمی مناطب تحت بررسی صنوبر کردستان ) -8جدول 

 شهرستان
 تعداد

 نمونه

 (گراد یسانت ۀ)درج دما

 بارندگی

 (متر یلیم)

روزهای 

 یخبندان

 رطوبت

 نسبی

 )درصد(

 اقلیم
 ارتفاع از سط  دریا

 )متر( ها یصنوبرکار
دمای 

 کمینه

دمای 

 بیشینه

 دمای

 حداکثر حداقل ژ آمبر دومارتن بهینه

 8151 8336 سرد خشک مهین خشک مهین 98 818 1/938 1/83 1/28 1/5 6 سنندج

 8888 8306 سرد خشک مهین خشک مهین 95 815 1/918 3/89 2/22 5/6 9 کامیاران

 8311 8111 مرطوب سرد بسیار مرطوب 52 11 8/108 3/83 3/28 3/5 3 سروآباد

 8851 8251 مرطوب سرد بسیار مرطوب 52 11 8/108 3/83 3/28 3/5 8 مریوان

 8618 8969 نیمه مرطوب سرد مرطوب 51 01 5/682 0/83 0/81 0/1 9 بانه

 8881 8398 ارتفاعات یا ترانهیمد 91 889 3/988 3/88 2/80 9/3 8 سقز

 8151 8839 سرد خشک مهین خشک مهین 98 811 1/938 1/83 1/28 1/5 5 دیواندر 

 8092 8539 سرد خشک مهین خشک مهین 31 813 1/391 3/88 0/86 1/5 8 بیجار

 8051 8185 سرد خشک مهین خشک مهین 38 08 9/332 1/82 0/88 1/6 3 قرو 

 8008 8858 سرد خشک مهین خشک مهین 95 881 9/332 1/82 0/88 1/6 9 دهگالن

 8008 8111 سرد خشک مهینعمد   خشک مهینعمد   5/96 813 1/522 5/82 9/21 2/5 51 استان

 

 شیوۀ اجرای پژوهش

پااژوهش حاضاار  یآماااربردارو  هااا نمونااهانتخاااب 

 8یتصاادف  یانتخاب یبردار نمونهبا  یبند طبقه صورت به

بلاوپ   عناوان  به ها شهرستان که  یطور بهگرفت، انجام 

در داخال هار طبقاه     یباردار  نموناه طبقه و قطعات  ای

قطعاات صانوبرکاری واجاد شارایط در      .انتخاب شدند

باا تعاداد    مترمرباع  8111با سط  حداقل )شهرستان 

پاروژة  براسااس اطالعاات    درخت صنوبر( 211حداقل 

کشاور باا    یهاا  یصنوبرکار یمساحپراکنش و  یبررس

اسااتان  - Sentinel 2ة ماااهوار یهااا داد اسااتفاد  از 

( و روش کاوکران  Yousefi et al., 2020bکردساتان ) 

                                                
1 Stratified selective random sampling  

(Sobhani Fard, 2018 )   15/1بااا فاار  خطااای 

(06/8 = Zو )p   وq  در هار  . انتخااب شادند   5/1معادل

درخات در قسامت    81درخت ) 31قطعه صنوبرکاری 

 عناوان  باه وسط درخت در  81، تکرار اول عنوان به ابتدا

تکارار ساوم(    عناوان  به نتهاادرخت در  81و  تکرار دوم

 انتخاااااااااب تصااااااااادفی  صااااااااورت بااااااااه

(Valizadeh & Moghaddam, 1994 ) یریا گ اناداز  و 

مزارع  ۀیحاشکه درختان صنوبر در مناطقی . در شدند

در دو جهت  یخطبه روش  یبردار نمونه ،کاشته شدند

 یروو  گرفات انجاام   یجناوب  -یشمالو  یغرب -یشرق

 انیا مدر  یکا ی صاورت  بهدرخت  85 کم دستهر خط 

متغیرهاای   .شاد  یریا گ انداز درخت(  31)در مجموع 
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تااج   شاکل  ،صانوبر  ۀگونا شامل کیفی درختان صنوبر 

 یلا یخفارم تناه )   گساترد (،  یلا یختا  د یکش یلیخ)

 منشا  نهاال(،   ایا نوع کاشت )قلماه  راست تا موجدار(، 

 یباردار  بهار  ) دیا تول ساتم یسنهال، ناوع   ایقلمه  ۀیته

از  شیبا برداشات   ةدورباا   یگروها ، کشات  مدت کوتا 

 ایا  یقا یتلفمزارع، کشات   ۀیحاشسال، کشت در  شش

 هیا اولتاراکم   وسان  مانند  یصفات زینو  (یآگروفارستر

میادانی   یریگ انداز از طریب بازدید و بررسی و کاشت 

صانوبر، فارم تااج و تناه و غیار ( یاا        گوناۀ )تشخی  

 خیتااارروش کاشاات، بااارة )در صاانوبرکارمصاااحبه بااا 

نهال( تعیین و ثبات   منش  و کاشت هیاول تراکم، کاشت

 .شد

 فاصاالۀسااط ، ) هااا یصاانوبرکاری متغیرهااای کمّاا

کاشات و فضاای اختصاصای درخات، تعاداد درختاان       

موجود و غیر  نیز برای هر نموناه صانوبرکاری در هار    

و ثباات شااد.    یریاا گ انااداز  جداگانااه   ،شهرسااتان 

و ارتفاع درختان به تفکیک  نهیبرابرسقطر  یریگ انداز 

ارتفااع  . گرفتنمونه و شهرستان در آخر شهریور انجام 

 و متار  یسانتبا دقت  سیل بلومدستگا   ۀلیوس بهدرخت 

باا ناوار    یمتار  31/8درختان در ارتفاع  ۀنیبرابرسقطر 

 یریا گ اناداز   کیتفک بهاصله درخت  31 یبراقطرسنج 

رابطاۀ  سرپای درخت بر اساس حجم چوب . شدو ثبت 

 .شدبرآورد  8

V= π r 8رابطۀ 
2
 f h 

متاار  برحسااب حجاام چااوب درخات  Vدر آن  کاه 

درخاات در شااعاع  r، 89/3براباار یپااعاادد  𝜋 ،مکعااب

 ارتفاع درخات  h ،متر برحسب درخت ۀنیبرابرسارتفاع 

 Eslam 5/1 برابر صنوبر شکل بیضر fو  متر برحسب

Doost et al., 2015)) حجم چوب در هکتاار از   .است

در تعداد درخات   (Vحجم چوب درخت )طریب ضرب 

موجود در هکتاار و رویاش حجمای از طریاب تقسایم      

 حجم چوب در هکتار بر سن درخت محاسبه شد.

 

 روش تحلیل

قطار،   شاامل ) رویشای صافات   ةشاد  ثبت یها داد 

حجام چاوب در هکتاار و     ارتفاع، حجام چاوب سارپا،   

 یا انهیآشا طرح آماری  صورت به (رویش حجمی ساالنه

(Nested Design)    ،با عوامل )فاکتورهاای( شهرساتان

صانوبر در تکارار در    اندرون شهرستان و درختا نمونۀ 

آزماااون اجااارای پاااس از  ،درون شهرساااتاننموناااۀ 

 8بارتلات  آزماون توساط  اشتباهات  انسیوار یکنواختی

دانکان در   یا دامنهچند آزمونو با شد واریانس  ۀتجزی

 .صورت گرفتمیانگین  ۀمقایسدرصد  5سط  احتمال 

 

 جینتا

 ،(2واریاانس صافات )جادول    تجزیاۀ  نتایج مطابب 

مختلاا  اسااتان و همچنااین   یهااا شهرسااتانبااین 

صافات   از لحااص  ،هاا  شهرستاندرون  یها یصنوبرکار

درخات،  و ارتفااع   نهیبرابرسصنوبر )قطر  رویشیکمی 

رویاش  چاوب در هکتاار و   حجم درخت، سرپای حجم 

 یدار یمعناادر هکتااار( اختالفااات  حجماای ساااالنه  

(18/1p ≤)   شدمشاهد. 

 یهاا  یصانوبرکار کیفی و رویشاگاهی   یها یژگیو

ارائه شد   3در جدول  استان کردستانشد  در  بررسی

 درصاااد 02اسااات. براسااااس نتاااایج، در مجماااوع  

باا   P.nigraگوناۀ  استان کردستان از  یها یصنوبرکار

 85دو تیپ تبریازی )تااج بساته( باا فراوانای معاادل       

درصاد و مخلاوش    5با فراوانای   ، شالک )تاج باز(درصد

باود. همچناین    درصاد  82تبریزی و شالک با فراوانی 

 درصاد  1 )صنوبر کبود ( P. albaصنوبر گونۀ فراوانی 

شایرازی  کباودة  بومی )تاج بساته( و  کبودة با دو تیپ 

. اساات درصااد 9)تاااج باااز( هاار کاادام بااا فراواناای    

کامیااران، ساروآباد،    یهاا  شهرساتان  یهاا  یصنوبرکار

 گونااۀ  دارای فقااطمریااوان، بانااه، بیجااار و دهگااالن  

P. nigra یهااا یصاانوبرکارامااا در ترکیااب  ،هسااتند 

، P. nigraگونۀ بر  افزونسنندج، سقز، دیواندر  و قرو  

حدود  رد.وجود دا نیز س یدار(کبود  یا ) P. albaگونۀ 
                                                
1 Bartletts test 
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فارم تااج خیلای     هاا  یصانوبرکار درختاان   درصاد  81

فرم تااج گساترد  و   نیز  درصد 22کشید  و کشید  و 

. این نتیجاه بارای فارم تناه هام      دارندخیلی گسترد  

درختااان  درصااد 11کااه  یطااور بااه اسااتصاااد  

راست و خیلی راست تنۀ انتخابی فرم  یها یصنوبرکار

هماۀ  . دارناد موجدار و چندشاخه تنۀ فرم  درصد 21و 

 هاا  شهرساتان همۀ صنوبر استان کردستان در درختان 

منطقاۀ  در  روش کاشات غالاب   وهستند  کاشت دست

محلای  قلمۀ (، کاشت مستقیم درصد 01کردستان )تا 

. ناوع کاشات   اسات هم اساتفاد  از نهاال    درصد 81و 

کشات در   اسات؛  گروهای  صاورت  بهصنوبرهای استان 

و نیاز   هاا  و باا   هاا  ، زراعات هاا  ، رودخانهنهرهاحواشی 

. اسااتساال  شاش  تلفیقای باارای بایش از   صاورت   باه 

 یهاا  شهرساتان رغم اختال  در نوع پایه در باین   علی

صاانوبر در  یهااا هیااپا درصااد 35اسااتان، در مجمااوع 

 یهاا  جسات آن  درصد 65انتخابی، اصلی و  یها نمونه

قدیمی صانوبر   یها شهیبدوم یا سوم مرحلۀ  ةرشدکرد

 .هستند

 ی ا انهیآشطرح  صورت بهی تحت بررسی صنوبر استان کردستان ها یصنوبرکارتجزیۀ واریانس صفات رویشی  – 2جدول 

 رییتغمنابع 

(S.O.V) 

درجۀ 

آزادی 

(DF) 

 (MSمربعات ) نیانگیم

ۀ نیبرابرسقطر 

 (mدرخت )

 ارتفاع کل

 (mدرخت )

متوسط حجم 

 (m3درخت )

چوب در  حجم

 (m3/haهکتار )

رویش حجمی ساالنه در 

 (m3/ha/yهکتار )

 0 ** 12816/1 ** 13/329 ** 9816/1 ** 9593801 ** 8855198 (A) (شهرستانمنطقه )

 91 ** 19885/1 ** 81/386 ** 9116/1 ** 9682308 ** 052620 (S/A)ون منطقه در نمونۀ

 8951 11260/1 33/8 1388/1 856805 2361 (Eخطا )

 - - - - - 8900 (Gکل )

 %8در سط  احتمال  دار یمعن** 

 

میااانگین مقایسااۀ ی و کمّاا یهااا یژگاایومیااانگین 

 یهااا یصاانوبرکار( α%= 5صاافات رویشاای )دانکاان  

 ناساتا  یها شهرستانبه تفکیک قطعات و  شد  بررسی

براسااس  اسات.   شاد   نشان داد  5و  9 یها جدولدر 

 مربع متر 8621 ها یصنوبرکارمساحت متوسط ، نتایج

متوسط سط  زیر کاشات  سال و  2/88با سن متوسط 

 فاصاالۀ ضاارب حاصاالاختصاصاای درخاات ) یفضااایااا 

 متار  05/1ابتدای کاشت  در ها یصنوبرکارکاشت( در 

سط  نهایی زیر کاشت درخات  متوسط اما  است، مربع

درختاان  زیااد  ناشی از تراکم رقابت و تلفات  ۀواسط به)

نهاایی  متوسط تعداد است. مربع  متر 2/3شد (  کاشت

درخات و   0/8911 هاا  یصنوبرکاردر در هکتار درخت 

تعااداد نساابت ) درختااان یمااان زنااد متوسااط نساابت 

 درصاد  1/35کاشت شاد (   یها قلمهماند  بر  درختان

 .است

و ارتفااع کال    نهیبرابرسا در مجموع، متوسط قطار  

متر و میاانگین   2/89و  88/1 بیترت بهصنوبر  اندرخت

رویاش   و حجام چاوب در هکتاار    ،حجم چوب درخت

 متر 83/88و  93/311، 28/1 بیترت بهساالنه در هکتار 

دلباران   یها یصنوبرکار، 9 . مطابب جدولاستمکعب 

 5/8212با میانگین  بیترت به)مریوان(  2)قرو ( و نژمار

مکعب در گرو  اول بیشترین میاانگین   متر 3/8162و 

نسار   یها یصنوبرکارو را دارند حجم چوب در هکتار 

باا میاانگین    بیا ترت بهآباد )بیجار(  صلوات)دیواندر ( و 

در گاارو  آخاار کمتاارین   متاار مکعااب  3/20و  0/29

از نظر میانگین . را دارندمیانگین حجم چوب در هکتار 

صنوبرکاری صاحب رویش حجمی ساالنه در هکتار هم 

مکعب در گرو  اول و قطعاه تفلای    متر 3/58)سقز( با 

)سروآباد( با میانگین رویش حجمی سااالنه در هکتاار   

 رفت. ارار گااارو  آخر قامکعب در گ متر کار از یاکمت
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 بررسی استان کردستانی تحت ها یصنوبرکاری کیفی و رویشگاهی ها یژگیوبرخی  -3جدول 

 نهال منش  روش کاشت فرم تنه شکل تاج نوع )رقم( گونۀ صنوبر نمونه شهرستان
 نوع کاشت

 )سیستم تولید(
 نوع پایه

دج
نن
س

 

 اصلی حاشیه -گروهی استان قلمۀ محلی چندشاخه-راست گسترد  -کشید  تبریزی+ شالک P. nigra چنو

 جست حاشیه -گروهی استان قلمۀ محلی راست کشید  تبریزی P. nigra 8جب  قلعه

 اصلی گروهی استان قلمۀ محلی چندشاخه-موجدار گسترد  و خ گ کبود  شیرازی P. alba 2جب  قلعه

 اصلی گروهی استان قلمۀ محلی راست کشید  تبریزی P. nigra پیچون

 اصلی گروهی استان قلمۀ محلی راست خیلی کشید  تبریزی P. nigra مألتودار 

 اصلی حاشیه -گروهی استان قلمۀ محلی راست کشید  تبریزی P. nigra آباد نیحس

ان
یار

کام
 

 اصلی گروهی استان قلمۀ محلی راست خیلی کشید  تبریزی P. nigra مروارید

 اصلی حاشیه -گروهی استان نهال )منابع( چندشاخه -راست گسترد -کشید   تبریزی P. nigra یغواسی

 اصلی گروهی استان جست-قلمه  راست -خ راست کشید -خ کشید  تبریزی P. nigra چغابراله

 جست گروهی استان قلمۀ محلی راست-خ راست کشید -هرمی  تبریزی P. nigra آباد کاوانه حسین

اد
وآب

سر
 

 اصلی انفرادی–حاشیه استان قلمۀ محلی راست کشید  تبریزی P. nigra تفلی

 جست گروهی استان قلمۀ محلی راست-خ راست کشید -کشید خ  تبریزی P. nigra قلعه جی

 جست حاشیۀ مزرعه استان قلمۀ محلی راست کشید  تبریزی P. nigra ننه

ان
ریو

م
 

 اصلی حاشیۀ رودخانه استان قلمۀ محلی راست کشید  تبریزی P. nigra 8نژمار 

 اصلی رودخانهحاشیۀ  استان قلمۀ محلی چندشاخه گسترد  شالک P. nigra 2نژمار 

 جست حاشیه -گروهی استان قلمۀ محلی راست کشید  تبریزی P. nigra کانی سانان

 جست گروهی استان قلمۀ محلی راست کشید  تبریزی P. nigra باغان

 اصلی گروهی استان قلمۀ محلی راست کشید  تبریزی P. nigra گاران

 اصلی حاشیه -گروهی استان محلیقلمۀ  راست کشید  تبریزی P. nigra اسالم دشت

 جست حاشیه -گروهی استان قلمۀ محلی راست کشید  تبریزی P. nigra کوماسی

انه
ب

 

 اصلی گروهی استان نهال راست کشید  تبریزی P. nigra صداقتی() نییبو

 جست گروهی استان قلمۀ محلی چندشاخه-راست گسترد  -کشید  شالک P. nigra آرمرد 

 جست حاشیۀ رودخانه استان قلمۀ محلی چندشاخه-راست گسترد  -کشید  تبریزی P. nigra خانه هیتصف

 جست حاشیه -گروهی استان قلمۀ محلی خیلی راست خیلی کشید  تبریزی P. nigra شوی

قز
س

 

 جست حاشیۀ رودخانه استان جست-قلمه راست کشید  تبریزی P. nigra خورخور 

 جست حاشیۀ مزرعه استان قلمۀ محلی راست کشید  تبریزی P. nigra صاحب

 جست حاشیۀ رودخانه استان قلمۀ محلی راست کشید  تبریزی P. nigra یورقل

 اصلی گروهی میاندوآب نهال راست-خ راست خ کشید -باریک بومی کبود  P. alba قهرآباد ترجان

 اصلی حاشیۀ رودخانه استان قلمۀ محلی چندشاخه-راست گسترد  -کشید  تبریزی+ شالک P. nigra کانی جژنی

 جست حاشیۀ مزرعه استان قلمۀ محلی راست کشید  تبریزی P. nigra خرد  لوکی

 جست حاشیۀ رودخانه استان قلمۀ محلی راست-خ راست کشید -خ کشید  تبریزی P. nigra کیله شین
ر 

ند
یوا

د
 

 جست گروهی استان جست-قلمه راست کشید  تبریزی P. nigra نسار 

 جست گروهی استان جست-قلمه راست کشید  تبریزی P. nigra شهر

 جست حاشیه-گروهی استان جست-قلمه چندشاخه-موجدار گسترد  تبریزی+شالک P. nigra گلت ۀ سفلی

 اصلی گروهی استان منابع(نهال ) راست کشید  تبریزی P. nigra هیجان آباد تاز 

 جست گروهی استان جست-قلمه چندشاخه-موجدار گسترد  و خ گ کبود  شیرازی P. alba در  قر 

جار
بی

 

 جست حاشیه-گروهی استان قلمۀ محلی راست-خ راست کشید -خ کشید  تبریزی P. nigra قرخلر

 جست گروهی استان جست-قلمه موجدار-راست گسترد  -کشید  تبریزی P. nigra بال  قزل

 اصلی حاشیۀ مزرعه استان منابع(نهال ) راست کشید  تبریزی P. nigra آباد  صلوات

 جست گروهی استان جست-قلمه چندشاخه-راست گسترد  -کشید  تبریزی+شالک P. nigra آباد نج 

 جست حاشیه-گروهی استان جست-قلمه چندشاخه-موجدار خ گسترد-گسترد  تبریزی+شالک P. nigra زیو 

 جست حاشیۀ مزرعه استان محلیقلمۀ  راست کشید  تبریزی P. nigra مهرآباد

 جست حاشیۀ رودخانه استان جست-قلمه چندشاخه-راست گسترد  -کشید  تبریزی P. nigra خسروآباد

و 
قر

 

 اصلی حاشیۀ مزرعه استان قلمۀ محلی راست گسترد  -کشید  تبریزی P. nigra توغان

 جست حاشیۀ رودخانه استان جست-قلمه خ کشید -باریک راست-خ راست بومی کبود  P. alba دلبران

 جست حاشیه-گروهی استان جست-قلمه راست کشید  تبریزی P. nigra میهم

الن
هگ

د
 

 اصلی حاشیه-گروهی استان نهال )شخصی( راست کشید  تبریزی P. nigra آباد بلبان

 جست گروهی استان جست-نهال راست کشید  تبریزی P. nigra حسینی

 جست گروهی استان قلمۀ محلی راست گسترد  تبریزی+شالک P. nigra بگه جان

 جست گروهی استان جست-قلمه راست کشید  تبریزی P. nigra میرکی
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نشاااان داد  شاااد  اسااات،   9چنانکاااه در جااادول  

ی اساتان کردساتان از لحااص میاانگین     ها یصنوبرکار

رویش حجمی ساالنه در هکتار تنوع و دامنۀ وسیعی را 

دارای  ها یصنوبرکاردرصد  9. در مجموع، اند داد نشان 

متاار مکعااب در هکتااار  51رویااش ساااالنۀ بیشااتر از 

 بیا ترت باه ی صاحب سقز و دلبران قرو  ها یصنوبرکار)

رصاد دارای  د 6متر مکعاب(،   3/52و  3/58با میانگین

متار مکعاب در هکتاار     51تاا   91رویش ساالنۀ باین  

مریاوان، مرواریاد    2)شامل سه نمونه صنوبرکاری نژمار

 بیترت بههیجان دیواندر  با میانگین  آباد تاز کامیاران و 

درصااد دارای   9متاار مکعااب(،   5/92و  8/99، 3/99

متار مکعاب در هکتاار     91تاا   31رویش ساالنۀ باین  

 6/38سنندج با  8جب صنوبرکاری قلعه )شامل دو نمونه

درصد دارای  82متر مکعب(،  38و خرد  لوکی سقز با 

متر مکعب در هکتار شامل  31تا  21رویش ساالنه بین 

، قهرآباد ترجان 5/20ی چنو )سنندج( با ها یصنوبرکار

، باویین  9/25، خساروآباد )بیجاار( باا    6/25)سقز( باا  

و  5/22)ساقز( باا    ، کیله شاین 6/29صداقتی )بانه( با 

درصد )شاامل   51متر مکعب،  3/28باغان )مریوان( با 

تاا   81قطعه صنوبرکاری( دارای رویش ساالنۀ بین  25

درصاد )شاامل دوازد     29متر مکعب در هکتاار و   21

قطعۀ صنوبرکاری( هام دارای رویاش حجمای سااالنه     

 متر مکعب در هکتار هستند. 81کمتر از 

ی اساتان،  هاا  یوبرکارصن، در بین 5مطابب جدول 

درختان مربوش باه شهرساتان    نیتر مرتفعقطورترین و 

متر و کمتارین   88 و 80/1با میانگین  بیترت بهمریوان 

متار(   8/82متر( و ارتفاع درخات )  85/1متوسط قطر )

ی ساروآباد و  هاا  یصانوبرکار متعلاب باه    بیا ترت بههم 

دهگالن است. بیشترین حجم چوب درخت متعلب باه  

متر  38/1ی شهرستان مریوان با میانگین ها یصنوبرکار

مکعب و کمترین آن متعلب باه دهگاالن باا میاانگین     

متر مکعب است. همچنین قطعات صنوبر قرو  با  83/1

متاار مکعااب و قطعااات سااروآباد بااا   5/520میااانگین 

بیشترین و کمترین  بیترت به مکعب متر 6/821میانگین

میانگین رویش حجم چوب را در هکتار دارند. بیشترین 

ی هاا  یصانوبرکار حجمی ساالنه در هکتار متعلاب باه   

شهرستان قارو  و کمتارین آن متعلاب باه شهرساتان      

متر مکعب در  3/8و  5/28با میانگین  بیترت بهسروآباد 

در باین د  شهرساتان اساتان،     سال در هکتاار اسات.  

ی قرو ، سقز، کامیااران و  ها شهرستانی ها یصنوبرکار

 بیا ترت باه ین رویاش حجمای سااالنه    مریوان با میاانگ 

متر مکعب در هکتار بیشتر  2/80و  8/21، 1/29، 5/28

متر  8/88از میانگین کل رویش حجمی ساالنه استان )

میاانگین رویاش حجمای سااالنۀ      مکعب در هکتاار( و 

)ساروآباد، دهگاالن،    ها شهرستانی بقیۀ ها یصنوبرکار

نگین استان بیجار، بانه، سنندج و دیواندر ( کمتر از میا

 (.8و شکل 5است )جدول 

 

 شد  در استان کردستان ی بررسیها یصنوبرکار *(α%=5میانگین صفات رویشی )دانکن ی کمّی و مقایسۀ ها یژگیو -9جدول 

 نمونه

 سط 

 نمونه

(m2) 

سن 

صنوبر 

 )سال(

 سط  اولیه

 اختصاصی

 (m2درخت )

 درصد

 یمان زند 

 درختان

سط  نهایی 

اختصاصی 

 (m2درخت )

تعداد نهایی 

درخت در 

 هکتار

قطر درخت 

(m) 

ارتفاع 

 (mدرخت )

متوسط حجم 

 (m3درخت )

متوسط حجم 

چوب در هکتار 

(m3/ha) 

 متوسط رویش

 حجمی ساالنه در

 (m3/ha/yهکتار )

رتبۀ رویش 

حجمی 

 **ساالنه

 e-h 81/1 r 2/0 i-o 83/1 d-i 1/325 a-f 55/20 9 2511 5/8 5/38 5/1 88 191 چنو 8

 g-j 86/1 c-f 0/86 g-j 21/1 b 1/821 a-f 65/38 3 3691 0/1 1/32 9/1 23 8911 8جب  قلعه 2

 d-g 80/1 ab 8/80 c-e 32/1 d-h 9/390 c-f 69/86 5 8102 5/2 3/28 2/8 28 2521 2جب  قلعه 3

 e-g 81/1 i-l 8/89 h-l 81/1 h-k 2/896 f 89/0 6 182 8/2 0/28 5/8 86 8061 پیچون 9

 e-h 86/1 j-m 5/83 i-n 89/1 e-k 5/211 ef 51/88 5 8910 2/2 1/32 1/1 81 2661 مألتودار  5

 j-m 83/1 p-r 3/81 i-p 82/1 h-k 8/818 f 65/5 6 198 0/2 6/29 1/1 81 2291 آباد نیحس 6

 d-g 80/1 c 8/81 c-e 32/1 b 1/891 a-d 15/99 2 2391 9/8 1/32 1/1 88 3361 مروارید 8

 h-k 85/1 o-q 2/88 j-p 88/1 h-k 2/813 c-f 85/89 5 031 2/3 1/31 2/8 8 8821 یغواسی 1

 j-m 83/1 s 6/8 n-p 15/1 i-k 2/16 f 85/5 6 8829 0/8 1/32 1/1 85 3111 چغابراله 0

 d-g 80/1 a 6/21 c-f 38/1 c-f 8/923 c-f 91/81 5 8365 9/2 1/32 1/8 23 8821 کاوانه آبادنیحس 81



 ...رددرختان صنوبر  یفیو ک یکم های یژگیو یبررس   398

 

  -9جدول ادامه 

 نمونه

 سط 

 نمونه

(m2) 

سن 

صنوبر 

 )سال(

 سط  اولیه

 اختصاصی

 (m2درخت )

 درصد

 یمان زند 

 درختان

سط  نهایی 

اختصاصی 

 (m2درخت )

تعداد نهایی 

درخت در 

 هکتار

قطر درخت 

(m) 

ارتفاع 

 (mدرخت )

متوسط حجم 

 (m3درخت )

متوسط حجم 

چوب در هکتار 

(m3/ha) 

 متوسط رویش

 ساالنه درحجمی 

 (m3/ha/yهکتار )

رتبۀ رویش 

حجمی 

 **ساالنه

 g-j 86/1 p-r 3/81 i-n 85/1 k 1/89 f 18/1 6 03 1/25 3/23 1/8 86 561 تفلی 88

 j-m 83/1 i-l 2/89 i-p 82/1 e-k 8/221 d-f 01/82 5 8130 1/8 8/33 5/1 88 191 قلعه جی 82

 g-j 86/1 i-l 0/83 h-m 88/1 h-k 3/828 f 05/8 6 890 5/3 1/25 5/1 86 921 ننه 83

 g-j 86/1 d-g 9/86 g-j 21/1 d-i 6/319 c-f 51/89 5 8523 3/2 1/35 6/1 28 8821 8نژمار  89

 a 28/1 c-e 1/88 a 58/1 a 3/8162 a-c 26/99 2 8169 5/2 6/96 1/2 29 561 2نژمار  85

 f-i 88/1 c-f 1/86 g-k 80/1 d-h 8/351 c-f 81/86 5 8196 1/8 2/33 5/1 28 8821 کانی سانان 86

 cd 22/1 a 9/21 b 95/1 c-e 8/996 c-f 28/28 9 003 3/3 1/32 3/8 28 8611 باغان 88

 h-k 85/1 cd 8/88 h-l 81/1 e-k 0/800 f 10/0 6 8888 6/2 0/21 6/1 22 2291 گاران 81

 bc 23/1 i-l 8/89 bc 91/1 c-g 5/981 c-f 89/86 5 8196 8/3 9/32 8/8 25 8821 اسالم دشت 80

 g-j 86/1 c-f 0/86 g-j 21/1 e-k 1/288 ef 88/88 5 8150 0/2 8/31 1/8 81 561 کوماسی 21

 f-i 88/1 j-n 2/83 h-m 88/1 d-i 1/380 b-f 61/29 9 8118 1/2 6/38 9/1 83 2291 صداقتی() نییبو 28

 h-k 85/1 f-i 3/85 g-k 80/1 d-i 1/316 c-f 08/83 5 8688 0/8 6/31 6/1 22 561 آرمرد  22

 f-i 88/1 m-n 2/82 g-k 80/1 e-k 2/226 f 21/81 5 8808 6/2 1/38 5/1 22 811 خانه هیتصف 23

 f-i 88/1 f-i 3/85 e-i 23/1 e-j 0/288 c-f 35/86 5 8211 8/3 5/38 6/1 88 191 شوی 29

 i-l 89/1 i-l 2/89 i-o 83/1 e-k 1/288 c-f 68/83 5 8685 0/8 1/38 9/1 86 8061 خورخور  25

 c-f 21/1 cd 8/88 c-e 33/1 b 0/899 a 31/58 8 2258 6/8 8/36 8/1 83 191 صاحب 26

 f-i 88/1 g-j 1/89 f-j 28/1 d-i 6/205 c-f 30/88 5 8918 3/2 8/38 6/8 88 8821 یورقل 28

 lm 88/1 j-m 6/83 m-p 16/1 f-k 2/880 b-f 50/25 9 2016 5/2 6/89 1/1 8 8911 قهرآباد ترجان 21

 k-m 82/1 p-r 3/81 l-p 18/1 h-k 8/889 f 38/6 6 8631 0/8 8/38 8/1 81 8611 کانی جژنی 20

 ab 25/1 h-k 3/89 b-d 31/1 bc 5/511 a-f 08/31 3 8590 2/2 8/39 2/8 80 211 خرد  لوکی 31

 c-e 28/1 d-g 8/86 c-e 32/1 c-f 1/921 c-f 52/22 9 8338 8/3 6/98 9/1 80 191 کیله شین 38

 mn 81/1 s 2/8 o-p 13/1 jk 0/29 f 88/3 6 131 2/5 8/93 1/2 1 211 نسار  32

 h-k 85/1 k-n 1/82 i-n 86/1 e-k 8/239 c-f 15/81 5 8968 3/2 8/33 0/1 83 8911 شهر دیواندر  33

 cd 22/1 i-m 8/83 c-f 38/1 f-k 3/889 f 88/0 6 562 9/6 1/36 2/8 80 561 گلت ۀ سفلی 39

 d-g 80/1 j-n 2/83 f-j 28/1 c-f 8/929 a-e 98/92 2 2122 1/9 0/11 1/9 81 5191 آباد هیجان تاز  35

 d-g 80/1 c-f 1/86 d-h 21/1 e-j 5/280 c-f 38/83 5 001 2/3 0/38 5/1 28 561 در  قر  36

 c-e 28/1 f-i 3/85 d-g 20/1 d-i 8/311 c-f 13/85 5 8138 8/3 8/32 6/1 80 8611 قرخلر 38

 g-j 86/1 e-h 1/85 h-m 88/1 h-k 0/853 f 26/81 5 015 2/9 1/31 1/2 85 3021 قزل بال  31

 n 11/1 s 5/8 p 12/1 jk 3/20 f 38/8 6 8963 1/2 1/98 1/8 9 561 آباد صلوات 30

 f-i 88/1 m-o 8/82 i-n 89/1 h-k 0/856 f 23/0 6 8828 2/3 0/35 6/8 88 191 آباد نج  91

 d-g 80/1 o-q 8/88 h-m 88/1 e-k 3/298 f 90/81 5 8980 2/2 2/38 8/8 23 811 زیو  98

 ab 25/1 e-g 0/85 b 98/1 d-i 5/208 ef 61/82 5 621 8/6 1/38 9/8 23 561 مهرآباد 92

 c-e 28/1 bc 9/81 cd 35/1 b-c 8/533 b-f 92/25 9 8525 3/2 8/35 2/8 28 8821 خسروآباد 93

 e-h 81/1 l-o 6/82 i-n 86/1 e-k 2/280 c-f 03/80 5 8381 5/2 3/39 8/1 88 8061 توغان 99

 e-h 81/1 ab 1/80 d-h 21/1 a 5/8212 ab 21/52 8 9205 1/1 9/39 9/1 23 2291 دلبران 95

 g-j 86/1 i-l 8/89 i-n 86/1 g-k 1/866 f 92/81 5 8192 2/3 9/33 6/1 86 8821 میهم 96

 k-m 82/1 n-p 8/88 l-p 18/1 h-k 1/815 f 62/0 6 8582 1/2 2/31 5/1 88 191 آباد بلبان 98

 d-g 80/1 i-m 8/83 g-j 21/1 e-k 2/221 c-f 86/83 5 8818 1/6 8/66 1/2 86 89211 حسینی 91

 i-l 89/1 qr 1/0 k-p 11/1 h-k 1/838 f 89/81 5 8691 3/2 0/38 5/8 83 211 بگه جان 90

 f-i 88/1 j-n 3/83 h-m 88/1 e-k 5/259 f 18/88 5 8908 ½ 9/38 0/1 23 561 میرکی 51

 ندارند. درصد 5در سط  احتمال دار یمعنی با حداقل یک حر  مشترپ، تفاوت ها نیانگیمدر هر ستون   *

و  21تا  8/81: 5، رتبه 31تا  8/21: 9، رتبه 91تا  8/31: 3، رتبه 51تا  8/91: 2، رتبه51: بیشتر از  8** رتبۀ رویش حجمی ساالنه رتبۀ

 متر مکعب. 81: کمتر از 6رتبه 
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 ی کردستانها یصنوبرکار( α%= 5ی کمی و مقایسۀ میانگین صفات رویشی )دانکن ها یژگیوچکیدة  -5جدول 

ان
ست

هر
ش

 

 نوع پایه
 سط  نمونه

(m2) 

 سن

 درختان

 )سال(

 درصد

 یمان زند 
 درختان

سط  نهایی 

 درختاختصاصی 
(m2) 

تعداد نهایی 

درخت در 
 هکتار

ۀ نیبرابرسقطر 

 درخت
(m) 

 ارتفاع کل

 درخت
(m) 

متوسط 

 حجم درخت
(m3) 

چوب  حجم

در هکتار 
(m3/ha) 

رویش حجمی 

ساالنه در هکتار 
(m3/ha/y) 

دج
نن

س
 

 cd865/1 cd05/83 cd81/1 c-e18/310 a-d38/88 8/8831 8/2 5/20 1/88 8038 % جست85اصلی،  15%

ان
یار

کام
 

 cd869/1 cd31/89 bc21/1 b-d39/391 a-c83/21 0/8508 2/2 8/32 5/85 2881 % جست25اصلی،  33%

اد
وآب

سر
 

 e890/1 e11/82 de85/1 g69/821 d28/8 6/103 8/81 9/28 3/86 618 % جست68اصلی،  31%

ان
ریو

م
 

 a802/1 a19/88 a38/1 b81/928 a-d80/80 8/8391 6/2 2/39 8/28 8211 % جست93اصلی،  58%

انه
ب

 

 cd865/1 cd11/89 bc21/1 c-e90/212 a-d20/86 8/8982 9/2 3/39 5/81 8115 % جست85اصلی،  25%

قز
س

 

 bc888/1 c93/89 bc28/1 bc09/366 ab12/29 8/8135 2/2 8/91 6/85 8861 % جست81اصلی،  31%

ر 
ند

یوا
د

 

 b-d861/1 ef89/82 bc21/1 ef61/228 a-d22/88 1/8885 2/9 8/95 2/89 8561 % جست11اصلی،  21%

جار
بی

 

 b811/1 d83/83 b23/1 d-f08/293 b-d13/83 1/8855 9/3 0/35 9/88 8391 % جست15اصلی،  85%

و 
قر

 

 bc889/1 b51/85 bc21/1 a90/520 a59/28 8/2235 2/2 1/39 8/86 8883 % جست65اصلی،  35%

الن
هگ

د
 

 de858/1 f83/82 e83/1 fg81/881 cd85/88 5/8930 8/3 9/98 1/85 3081 % جست85اصلی،  25%

ان
ست

ا
 

 83/88 93/311 28/1 28/89 888/1 0/8911 2/3 1/35 2/88 8621 % جست65اصلی،  35%

 ندندار درصد 5احتمال  در سط  دار یمعنی با حداقل یک حر  مشترپ، تفاوت ها نیانگیم* در هر ستون 

 

 ی محلی استان کردستانها یصنوبرکار، ارتفاع، حجم چوب درخت و رویش حجمی ساالنۀ نهیبرابرسمتوسط قطر  -8 شکل
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 متوسط استان دهگالن قروه بیجار دیواندره سقز بانه مریوان سروآباد کامیاران سنندج

 (مترمکعب در سال در هکتار)رویش حجمی ساالنه   (مترمکعب/( )۱۰) متوسط حجم چوب در هکتار  (مترمکعب() ۱۰۰)* حجم چوب درخت  (متر)ارتفاع درخت  (سانتی متر)قطر برابر سینه 
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 بحث

شرایط اکولاوژیکی )اقلیمای،   همۀ جنس صنوبر در 

ساابقۀ  جغرافیایی، ادافیک و غیار ( قابلیات رویاش و    

زیااد  تاوان و تحمال    ةدهناد  نشاان کار دارد که  و کشت

 نظااار  دیااامؤاکولوژیاااک درختاااان ایااان جااانس و  

Ghasemi (2008)   دامنااۀدر خصااوص گسااتردگی 

ساااازگاری جااانس صااانوبر در کشاااور و کردساااتان 

(Yousefi, 2009است. سه عامل )   وضعیت اکولاوژیکی

، وجااود نساابت زیاااد بااهبارناادگی  ژ یااو بااهکردسااتان 

حاشایۀ  اصلی و فرعی و نیز هزاران هکتار  یها رودخانه

 ;Yousefi, 2009مسااتعد بیااد و صاانوبر ) رودخانااه

Sharifi, 2015 ،)زراعاای صاانوبر ماننااد   یهااا یژگاایو

و نیاز سااختار    سازگاری وسیع، سهولت تکثیار و زراعات  

سنتی و ضع  اقتصادی و فرهنگای کشااورزان اساتان و    

 اشاتن ند امکاان کوچک بودن واحدهای ارضای خاانوار و   

 (Yousefi, 2009; 2020 a,bگسترد  ) یزراع یها کاشت

 ماؤثر در گسترش کاشت صانوبر در اساتان    توان یمرا 

 دانست.

سا یدار   کباود  یاا  گونۀ  اگرچهنتایج نشان داد که 

(P. alba ) ( درصااد 1بااا فراواناای کاام ) در ترکیااب

 درصاد  02در مجماوع   ،ردوجاود دا  صنوبرهای استان

 .اسات  (P. nigraتبریزی )گونۀ  جزواستان  یصنوبرها

هاام  ،در کردسااتان یزیااتبر گونااۀغالبیاات علاال 

خصوصیات آن مانند رشاد عماودی، تجماع چاوب در     

جانبی، اشاغال فضاای    یها سرشاخهجای  هاصلی بتنۀ 

کباودة  باز مانند شاالک و   تاج یها گونهکمتر نسبت به 

از شاارایط و نیازهااای  ت ثیرپااذیری شاایرازی و هاام  

مثاال   بارای اکولوژیکی و تجااری اساتان باود  اسات.     

اسااتفاد  از  ،اصاالی چااوب اسااتان در گذشااتهکاااربرد 

باود  و   هاا  ساختمانتیرهای چوبی برای پوشش سق  

صاا  و راسات نسابت باه     تنۀ داشتن  دلیل به یزیتبر

 یها نمونهوجود است. بود  دیگر ارج   یها گونهچوب 

در  در  قار  در سانندج و   2 جاب  قلعاه شایرازی  کبودة 

کباودة   یهاا  نموناه دیواندر  )مناطب مرکزی استان( و 

باومی قهرآبااد ترجاان سااقز و دلباران قارو  )مناااطب      

آذربایجاان   یها استانبا  مرز همشمالی و شرقی استان 

شایرازی از  کباودة  که است غربی و همدان( بیانگر آن 

کباودة  اماا   ،استان بود  یصنوبرکارقدیم جزء ساختار 

دیگار باه کردساتان معرفای شاد        یها استانبومی از 

در اساتان، شاکل    P. nigra گونۀغالبیت کاشت است. 

قارار داد    ریتا ث درختان صنوبر را هم تحات  تنۀ تاج و 

درصاد درختاان صانوبر     11که حادود   یطور بهاست. 

راسات بودناد. در   تناۀ  استان دارای فرم تاج کشید  و 

، کاشات غالاب   P. nigra گوناۀ کنار ماهیات ژنتیکای   

و غالبیات رشاد    هاا  در و  ها رودخانهصنوبر در حواشی 

عمودی برای کسب نور هم در داشاتن تااج کشاید  و    

اعاالم   Salari (1999)ماؤثر باشاد.    تواند یمراست تنۀ 

( P .alba) کباود  ( و P .nigra) یزیا تبر گونۀدو  کرد

اماا  دارناد،   کاار  و کشات ساابقه   رانیا انقااش  بیشتر در 

 کشتمستعد بیشتر کشور  شمال غرب و غربمناطب 

 Ghasemi & Modir - Rahmati  .است یزیتبر گونۀ

، Salari (1999)نتااایج  دییاات هاام ضاامن   (2003)

 میانگین رویش ارتفاعی، قطری و حجمای صانوبرهای  

P. nigra   بااومی را بیشااتر از صاانوبرهایP. nigra 

تحقیاب  نتایج ند. کرداعالم  P. albaغیربومی و س س 

در اساتان   Bagheri et al. (2001) یها افتهیبا حاضر، 

 یهاا  یصانوبرکار درصد  61زنجان متفاوت است. آنها 

 ةدرصاد آن را کباود   31را شاالک و   رود زنجانحوضۀ 

 ند.کردشیرازی اعالم 

از  یا گساترد  پژوهش حاضر، تناوع   نتایجبراساس 

مانناد سان    هاا  یصانوبرکار کمای   یهاا  یژگیولحاص 

کاشاات، سااط   فاصاالۀدرختااان، سااط  صاانوبرکاری، 

آنهاا وجااود   یماان  زنااد اختصاصای درختاان و درصاد    

 8621اساتان   یهاا  یصانوبرکار داشت. متوسط سط  

یکای از   اصاوالا مربع بود که سط  کوچکی اسات.   متر

کشاااورزی و باغااداری،   زمینااۀمشااکالت اسااتان در  

است که کوچک بودن واحدهای ارضی )زراعی و باغی( 

در  روز روزباه انحصاار وراثات   مسئلۀ  ۀواسط به مت سفانه

در منااطب   ژ یا و باه حال تشادید اسات. ایان مشاکل     

مرکزی و غربی استان )مناطب باا متوساط بارنادگی و    
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منابع آبای بیشاتر و مساتعدتر بارای کاشات صانوبر(       

شرایط توپوگرافی )کوهستانی باودن( حاادتر    ۀواسط به

سانتی   یها یصنوبرکاراست. یکی دیگر از خصوصیات 

( هاا  شهیب) یا تود  یها کشتدر  ژ یو بهکشور و استان 

کاشت درهم و نامنظم، متراکم بودن کاشت  گذشته از

برخای  باین درختاان اسات.     فاصالۀ نکاردن  و رعایات  

 - Yousefi, 2009; Yousefi & Modir)محققاان  

Rahmati, 2011; Kazemi Najafi et al., 2012 )

 3را  ( P.nigra) یزیا تبر صنوبر یها  یردبین  فاصلۀ

متار   3باین درختاان روی ردیا  را     فاصلۀمتر و  9تا 

 82تاا   0یافته به هار درخات حادود     اختصاص)فضای 

نتاایج  یاۀ  برپااماا   ؛اناد   کارد مناسب اعاالم  مربع(  متر

متوسط فضای اختصاصی اولیاه )زماان    ،پژوهش حاضر

اساتان   یهاا  یصانوبرکار کاشت( و نهاایی درخات در   

مربع بود کاه چنادین برابار     متر 2/3و  05/1 بیترت به

البتاه  صانعتی و آزمایشای اسات.     یها کشتتراکم در 

سنتی در هار هکتاار    یها کشتصنوبرکاران در  اگرچه

 ،کنناد  یمقلمه صنوبر کاشت  21111تا  8111حدود 

و  هاا  نهاال و رقابت طبیعای باین   زیاد تراکم  ۀواسط به

درختاان بسایار کام     یمان زند درختان حاصل، درصد 

 ،بایش از نیمای از درختاان    عماالا و است درصد(  36)

. شاوند  یمحذ   یبردار بهر مرحلۀ از رسیدن به پیش 

Asadi et al., (2019)  درختاان   یماان  زناد  هم درصد

 واساطه  باه محلای مازنادران را    یهاا  یصنوبرکاراغلب 

درصد  51مناسب کاشت کمتر از  فاصلۀنکردن رعایت 

 ;Ozcelik & Eler, 2009)محققاان  ناد.  کردگازارش  

Benomar et al., 2012 ) مناسااب  فاصاالۀرعایاات

در تولیاد درختان را ( مناسب درختان کاشات )تاراکم

نارخ   افازایش  و نیاز گر   کم و راسات ۀتنابا  فرم خوش

درختاان  حجام  و افازایش قطار و    هاا  نهاال  یماان  زند 

 و همچناین و فتوسانتز  نور دریاافتی   افزایش ۀواسط به

 یباااارادرختااااان  یهااا شااااهیررقاباااات کاااهش 

نتاایج  . اناد  دانسته مؤثر دسترسی به مواد معدنی و آب

 تاودة ساه   یهاا  یژگا یوکاشت بار   فاصلۀبررسی ت ثیر 

کاشاات  فاصاالۀدر ساه   یزیااتبرصانوبر   کاشاات دسات 

متر در ارومیاه نشاان داد    3×8و  5/8×، نامنظم 5/8×8

ترتیاب   باه که بیشترین میانگین قطر و ارتفاع درختان 

 5/8×8متار و   3×8کاشات   فاصلۀمربوش به دو تود  با 

 طاور  باه کاشت نامنظم  فاصلۀمتر و میانگین حجم در 

 دیگاار بااود تااودةمتاار از دو ک( p ≤ 15/1) یدار یمعناا

(Faal-Khah et al., 2016). Heshmatol Vaezin et 

al. (2020)   مناساب کاشات    فاصالۀ گزارش دادند کاه

در در اراضای باا حاصالخیزی متوساط     صنوبر تبریزی 

 82سان برداشات   و متار   5/2 × 5/2 یغربا  جانیآذربا

عمادة  نقاای   هام   Asadi et al., (2019) سال است.

 و کام  کاشت فاصلۀمحلی مازندران را  یها یصنوبرکار

 اعالم کردند. کمآبیاری 

از لحاااص صاافات  (p ≤18) دار یمعنااوجااود تنااوع 

، ارتفااع کال،   نهیبرابرسا )قطار  درختان صنوبر رویشی 

حجم چوب درخت، حجام چاوب در هکتاار و رویاش     

باا توجاه باه اختالفاات اکولاوژیکی و      ، حجمی ساالنه(

کاشاات و ماادیریت ماازارع صاانوبر در  شاایوة تفاااوت 

درون  یهاا  یصانوبرکار و نیاز  مختلا    یها شهرستان

 یهاا  یبررسا در  اصاوالا  .قابل انتظاار باود   ها شهرستان

گیاهی در بسترهای طبیعی یا مزارع  یها گونهمیدانی 

خااارج از  رگااذاریت ثکثاارت عواماال  ۀواسااط بااهمحلاای 

 ،)اقلیمی، ادافیاک، جغرافیاایی و غیار (   کنترل انسان 

 وجود تنوع در رشد و عملکرد گیاهاان طبیعای اسات.   

 Rowland et al., 2000; Bagheri et) دیگر محققاان 

al., 2001; Gagnon et al., 2012; Soheili Esfahani 

& Fallah, 2014; Asadi et al., 2015 ) در هاام

نتااایج مشااابهی را گاازارش محلاای  یهااا یصاانوبرکار

 یها یصنوبرکارساالنۀ میانگین رویش حجمی  ند.کرد

مطلاب   دامنۀبا در هکتار  متر مکعب 83/88کردستان 

 باااین متااار مکعاااب  3/58تاااا  8)بسااایار وسااایع  

رویش حجمی سااالنه   دامنۀو میانگین ( ها یصنوبرکار

که  بود در هکتار متر مکعب 5/28تا  3/8استان حدود 

 محلای صانوبر   یهاا  تاود  در  نتایج تحقیقات مشابهبا 

 دامنااۀ Asadi et al. (2015)کشااور مطابقاات دارد. 

 .P گونۀ یصنوبرکار تودةهشت ساالنۀ رویش حجمی 
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nigra   نیب کرمانشا استان  یها رودخانه ۀیحاشرا در 

 Soheili ودر هکتااار  مکعاابمتاار  31تااا  35/81

Esfahani & Fallah (2014)   کباودة   رویاش حجمای

در سال  متر مکعب 22از  شتریب را در اصفهانشیرازی 

 .دادندگزارش  هکتارو در 

یاانگین  در خصوص م از پژوهش آمد  دست به جینتا

ماورد بررسای    یهاا  یصانوبرکار رویش حجمی ساالنه 

آن  دامناۀ در ساال در هکتاار( و    متار مکعاب   83/88)

 کاه  بیتحق ۀیفرضاز  (متر مکعب 5/28تا  3/8)حدود 

 ساه یمقااست، اما در  شتریببود   مکعبمتر  85تا  81

صانوبر   شاد   اصاالح ارقام  شیرو ةشد گزارش ریمقادبا 

متار   59تاا   88 نیبا  کشاور ی پژوهشا  یهاا  عرصه در

 P. nigra  (Hemmati یبارا  هکتاردر سال در  مکعب

& Modir - Rahmati, 2002, 2005; Noori et al., 

محلای   یهاا  یصانوبرکار عملکارد  ( و همچنین 2010

 متار مکعاب   6/26متوساط  مانند ترکیه باا  کشورهایی 

(Tunctaner & Ozel, 2008 و کانادا )  نیبا  رویاش باا 

 Gagnon) در سال در هکتار متر مکعب 0/90تا  3/26

et al., 2012) و  میانگین رویاش مقایسۀ با . است کمتر

استان در تحقیب حاضر باا   محلی یها یصنوبرکارسن 

ارقااام مختلاا  صاانوبر در  یسااازگار شیآزمااانتااایج 

صفات قطر، ارتفااع و حجام چاوب     نیانگیمسنندج با 

 80/1 بیا ترت به( 8316درخت در سال هفتم آزمایش )

)در تااج بازهاا( و    متر مکعب 86/1متر و  58/88متر، 

)در تاااج  مکعاابمتاار  83/1متاار و  81متاار،  86/1

( Yousefi & Modir Rahmati, 2011( )هااا بسااته

رویاش قطاری،   سااالنۀ  کاه میاانگین    شاود  میروشن 

 بیااترت بااهان محلاای م چااوب درختااارتفاااعی و حجاا

 شاد   اصالحدرختان صنوبر درصد  95و  59، 91معادل

مترمربع باه هار    0متر )اختصاص فضای  3×3 فاصلۀبا 

براباار  5/2آنهااا در  یبااردار بهاار زمااان و درخاات( 

 است.بود   شد  اصالحصنوبرهای 

 

 یریگ جهینت

 شتریبصنوبر در  درختوجود  رغمیعل ،مجموع در

آن  دیا حاضر مؤ بیتحق جینتا ،مناطب استان کردستان

 صانوبرکار  و یصانوبرکار  کردستاناستان  دراست که 

 ،درختاان  تک هست آنچه. ندارد وجود یواقع یامعن به

درختاان صانوبر   کوچک و پراکناد    قطعات ای ها  یرد

کشت مکمال )و ناه    عنوان بهموارد  بیشتردر است که 

، اطارا  و باین   هاا  رودخاناه حاشیۀ زراعت اصلی(، در 

بسایار متاراکم و    یا تاود   صاورت  باه یاا  ها  مزارع و با 

و دانش  ها روشمحلی صنوبر و  ارقامبا نامنظم )بیشه( 

هماین  . وجاود دارناد  تلفاات  زیااد   درصاد باا  و  سنتی

سبب کاهش عملکرد چوب و کاهش درآماد و  موضوع 

است. بدون شک یکی از عوامال  شد  سود صنوبرکاری 

رقابات  نباود  کشاور و اساتان،    یها یصنوبرکارکاهش 

در آبی مرسوم منطقه  یها زراعتصنوبرکاری سنتی با 

 یهااا طاارحکااه بایااد در اساات عملکاارد اقتصااادی آن 

 قرار گیرد. مدنظراجرایی زراعت چوب 

 

 سپاسگزاری

تحقیااب حاضاار بااا حمایاات مااالی و فناای موسسااه   
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Abstract 
Due to the lack of documentation on local poplar farms, 50 sample plots in Kurdistan province were 

random-systematically- selected and their habitat and vegetative characteristics were recorded in 2018. 
For quantitative vegetative traits such as tree diameter and height, 30 trees within sample plot were 

randomly measured and data were analyzed based on nested design (including the factors of city, 

poplar plot within the city and trees within the plot in the city) and for qualitative traits, their 
frequencies werecalculated. The results showed that 92% of the poplars in the province belonged to 

the Populus nigra and 8% of them belonged to P. alba. About 80% of the poplars in the province were 

closed crown with right trunk and 20% had a wide crown with wavy trunk and multi-stemmed. About 

90% of the sproutswere directly planted with 50- 150 cm (Khalf) cuttings in groups, cultivated at the 
margins of the river, agriculture and garden, and were  more than 6 years old. The average age of 

poplar stands was 17.2 years old and about 65% of them were second or third stage sprout farms. The 

average of poplar areas was 1628 m
2
 with average of 1481 trees per hectare, average survival rate of 

trees 35.8%. The mean of tree DBH and height were 0.17 and 14.2 m, respectively and mean of tree 

volume and wood volume per hectare equal to 0.21 and 308.43 m
3
, respectively. Also, the mean of the 

average annual volume growth was 17.73 (range: 7.3-27.5) m
3
/ha and there were significant 

differences (p≤0.01) among the cities of the province as well as the stands in the cities for the 

mentioned quantitative characteristics. The results showed that the time of exploitation of the native 

poplar stands was 2.5 times more than modified and industrial farms, the planting density of trees was 

8-10 times higher but the diameter, height and volume of wood of the native stands were 40%, 54% 
and 45% respectively of them. In addition, based on the results, most of poplar farms of Kurdistan 

province were as a complementary cultivation with traditional planting methods and low wood yield 

and non-competitive with conventional cultures, thus, should be improved in the wood cultivation and 
production programs. 
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