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كشت تلفيقي صنوبر گونۀ  Populus albaو يونجه در آذربايجان غربي

فرهاد اسدی 1و علي خداكريمي

2

 1دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
 2کارشناس ارشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
(تاریخ دریافت1313/11/5 :؛ تاریخ پذیرش)1311/1/7 :

چکيده
برای تولید چوب بیشتر ،انتخاب فاصلۀ کاشت مناسب و استفاده از فضای بیین درختیان بیا هید زراعیت محصیوتت
مختلف بهویژه در سال های اولیه موجب افزایش بهره وری و توسعۀ زراعت چوب می شیود .در ایین مطالعیه نهیال هیای
صنوبر  Populus albaدر قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و چهار تیمیار بیا فواصیل کاشیت
 ،8×3 ،5/55×3 ،1×3و  11×3متر صنوبر با یونجه بههمراه دو تیمار صنوبر خالص و یونجۀ خالص بیهعنیوان شیاهد در
اراضی زراعی میاندوآب کاشته شده و در فاصلۀ سالهای  1388تا  1312بررسی شدند .مؤلفههای رویشی مربیو بیه
درختان شامل قطر در ارتفاع برابرسینه و ارتفاع و وزن خشک یونجه در هوای آزاد در تیمارهای مختلیف از سیال هیای
تحقیق اندازه گیری شدند .داده ها با استفاده ازروش تجزیۀ واریانس مرکب تحلیل شدند .نتایج نشان داد از نظر روییش
حجمی تیمار  1×3متر با یونجه بهترین عملکرد را داشت و در سال چهارم بهترین عملکرد رویش حجمی نیز بهدسیت
آمد .همچنین از نظر تولید ماده خشک یونجه ،اثر تیمارها در سطح  5درصد معنی دار بود و بیشترین مقادیر بهترتیب
در تیمارهای یونجه خالص 3×11،متر 8×3 ،متیر 3×5 ،متیر و  1×3متیر حاصیل شید .کلییه مقیادیر هیر صیفت کیه
تفاوت های معنی داری را نشان داده بودند ،در سطح  5درصد معنی دار بودند .بیرای برخیی از صیفات ،اثیر زمیان و اثیر
متقابل تیمار در زمان معنیدار بود .بهعنوان نتیجهگیری نهایی ،مناسبترین تیمار برای اجرای کشیت تلفیقیی داتنیی
در شرایط محل اجرای طرح ،تیمار آمیختۀ  8×3متر صنوبر و یونجه معرفی شد.
واژههای كليدی :رویش حجمی ،صنوبر ،فاصلۀ کاشت ،کشت تلفیقی ،یونجه.

 نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس11122515223 :

ایمیلFarhadasadi14@yahoo.com :
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مقدمه و هدف
چوب صنوبرها ،سبک ،نرم ،همگن ،خوشکیار و بیا
رنگ روشن ،و دارای قابلیت چسبخوری و میخخوری
خوب است و بهراحتی پوستکنی و خشک مییشیود؛
لیییذا در صییینایع سیییاختمانی ،در و پنجیییرهسیییازی،
کبریتسازی ،روکشسازی ،تیر مخابرات و سیاختمان،
صنایع تخته خردهچوب و نئوپان ،مقیوا و کاغذسیازی،
فیبرسازی ،درودگری ،صنایع خراطیی ،جعبیهسیازی و
غی یره کییاربرد فییراوان دارد .تولیییدات چییوبی صیینوبر،
قسییمت مهمییی از مصییار چییوبی کشییور را تییأمین
میکند .براساس آمار ارائهشده سطح صنوبرکاریهیای
ایران حدود  221هیزار هکتیار بیرآورد شیده اسیت ،از
طر دیگر ،میزان رویش سالیانۀ این عرصههیا  11تیا
 15متییر مکعییب در هکتییار تخمییین زده میییشییود
(مشیر وزیری و مختیومی .)1371 ،سیالیانه در حیدود
دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار متیر مکعیب چیوب
صنوبر در کشور تولید میشود که بیش از چهیار برابیر
حد مجاز برداشت جنگلهیای تجیارتی شیمال کشیور
است .عالوهبر این ،امکان گسیترش سیطح و تولیید در
واحیید سییطح صیینوبرکاریهییا وجییود دارد و بییهویییژه
نگرشهای جدید در توقف بهرهبیرداری از جنگیلهیا،
توجه بیشتر به صنوبرها را ضروریتر میسازد.
در اسیییتان آذربایجیییان غربیییی اغلیییب دو گونی یۀ
 Populus albaو  P. nigraکشت میشیوند .فراوانیی
گونۀ  P.nigraدر نواحی مرکزی و شمالی است و گونۀ
 P.albaنیز در نواحی جنوب و جنوب شیرقی بیر روی
اراضی شور و قلیایی مسیتقر اسیت .از مصیار عمیدۀ
چوب صنوبر در این اسیتان ،صینایع سیاختمانی ،در و
پنجره ،خراطی ،صنایع نئوپان و جعبه سازی اسیت .در
گذشته ،سالیانه بیش از  21میلیون عدد جعبۀ چیوبی
معادل 121111تن چیوب میورد نییاز ایین صینعت از
صینوبرکاریهیای اسیتان تیامین مییشید (سییاتری و
همکاران .)1387 ،آذربایجان غربی بیا  11711هکتیار
صنوبرکاری پس از گییالن ( 15111هکتیار) در رتبیۀ
دوم استانهای کشور قرار دارد (عصاره و سید اخالقی،
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 .)1388بییا وجییود گسییتردگی سییطح صیینوبرکاری در
اسییتان ،نبییود توجیییه اقتصییادی مناسییب بییهویییژه در
سییالهییای اولی یۀ زراعییت چییوب ،ضییرورت توجییه بییه
کشتهای تلفیقیی را روشین مییسیازد .بیا توجیه بیه
کاهش رغبت مردم در سالهای اخیر نسبت به توسعۀ
صنوبرکاری ،افزایش بهرهوری با کشت توأم صینوبر بیا
محصییوتت زراعییی  -علوفییهای اهمیییت دارد .صیینوبر
درخت تند رشدی است که نسبت به سایر گونیههیای
خزانکننده یا همیشیهسیبز بیومیاس بیشیتری تولیید
میکند ( .)Dickman and Stuart, 1983این درختیان
همچنین همراه با محصوتت کشاورزی بهعنوان منبیع
مهییم تولییید درآمیید در برخییی از کشییورهای در حییال
توسعه مطرحانید (  .)Misra et al., 1996در سیسیتم
کشت تلفیقی داتنی نوارهیایی از درختیان بیهصیورت
منفرد یا چندتایی بیا فاصیلۀ مشیخص از هیم کاشیته
می شوند .فاصلۀ بین ردیف ها یا خیابان های ایجادشده،
جایی است که محصوتت زراعیی  -علوفیه ای کشیت
میشوند .از بین گونههای درختی صینوبرها بیهعنیوان
درختییان تنیید رشیید ،جایگییاه ویییژهای در کشییتهییای
تلفیقی داتنی دارند .گیاهان در یک سیسیتم مخلیو
برای منابع ضروری با هم رقابت میکننید .خطیرپیذیر
بودن تککشتی در سال های اخیر ،گرایش به افیزایش
تنوع محصول را گسترش داده است .با پیرورش انیواع
محصول ،کشاورزان گزینههای بیشیتری بیرای فیروش
خواهنیید داشییت (اسییدی و همکییاران .)1387،چنییین
نگرشی در شیوه های اسیتفاده از سیرزمین بیا دییدگاه
تولییید چییوب در جنگییلکییاریهییای مصیینوعی نیییز
پسندیدهتر خواهد بود ،زیرا افزایش تنیوع محصیول بیا
گیاهان یکساله یا چندساله به همراه کشت درخیت در
استفادۀ مطلوب از منابع و نهادههیا ،و نییز اسیتفاده از
افیییقهیییای مختلیییف خیییاک در حفی ی و پاییییداری
خییییاک و بهبییییود بهییییرهوری مییییوثرتر اسییییت
( .)Thevathasan and Gordon, 2004بیرای اجیرای
چنین سیستمی ،فضیای بیین ردییفهیای درختیان و
جهت جغرافیایی کشت آنها نییز بایید در نظیر گرفتیه
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شود .در مناطق شیبدار ،ردیفهیای درختیان بایید در
راستای خطو میزان کاشته شوند تیا مزییت کنتیرل
فرسایش افزایش یابد .همچنین فاصله ردیف ها باید به
گونه ای طراحی شیود کیه امکیان تیردد ماشیین هیای
کشاورزی فراهم آید .بهترین حالت در این میورد ایین
است که فواصل ردیفهای درختیان ضیریبی از عیر
ماشینها (تراکتور) باشد (.)Kurtz et al., 1984
متینخواه و همکیاران ( )1382بیرای شناسیایی و
ثبت سیستمهای موجود آگروفارسیتری بیرای منطقیۀ
خزری حضور درخت در حاشیه مزارع و دام در جنگل
را معرفی کردنید ،درحیالیکیه بیرای منطقیه اییران و
تورانی بادشکنها با حضیور گونیههیای صینوبر و بیید
معرفی شدند.
در حدود  15درصد صینوبرها در هنید بیهصیورت
تلفیقی با محصوتت کشاورزی در ایالت هیای پنجیاب،
هاریانا ،اوتارپرادش غربی و اوتراخاند کشت می شود5 .
درصیید بقیییه بییر روی اراضییی جنگلییی در ایالییتهییای
هیمالیییایی هیماچییال پییرادش ،جییامو و کشییمیر ،و
آروناچییالپییرادش حضییور دارنیید .سییاتنه بییال بییر 21
میلیییون نهییال کاشییته شییده و بعیید از  5تییا  12سییال
بهره برداری می شوند .این درختان ساتنه بییش از 12
میلیون متر مکعب چوب تولید میکنند .از طر دیگر
تولیدات زراعی این عرصه هیا منجیر بیه اشیتغال 111
میلیییون نفییر روز میییشییود ( .)Dhiman, 2008در
ایالتهای پنجاب ،هاریانا و اوتارپرادش بهدلیل کیاهش
قیمت چوب طی سالهیای  2112تیا  2111گیرایش
مردم به کاشت صنوبر کاهش یافته بود ،اما بیا اجیرای
کشتهای آمیخته صنوبر با نیشکر و گندم بیهصیورت
دورهای ،عالوهبر افزایش درآمد روستاییان ،سیطح زییر
کشت این درختان در سالهای اخییر ،توسیعۀ دوبیاره
یافیییت ( .)Haque, 2014همیییین وضیییعیت بیییرای
سرزمینهای شمالی هند توسیط )Bangarwa (2014
ترسیم شد.
ترکیییب مؤلفییههییای درختییی و زراعییی در اراضییی
کشیاورزی موجیب بهبیود منظیر و افیزایش بهییرهوری
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خواهیید شیید ( .)Rivest et al., 2009بهییرهوری
سیستم های کشت تلفیقی بیه مجمیوع تولیید هیر دو
محصول درختی و گییاه همیراه بسیتگی دارد ،کیه در
تحقیقات گذشته کمتر به آن توجه شیده و از مطالعیه
اثر گیاه همراه بر رشد درختان در اراضی زراعی غفلیت
شده است؛ طوری که اغلب مطالعات فاقید ییک تیمیار
شاهد (مشخصاً تیمیار بیدون گییاه همیراه) بیهمنظیور
مطالعۀ اثر آنها بیر رشید درختیان بیودهانید .برخیی از
آزمییایشهییا در اروپییا ( ;Burgess et al., 2005
 )Chifflot et al., 2009بهدلیل همیین نقیصیه نتیایج
متناقضی ارائه دادهانید ( .) Rivest et al., 2009منشیأ
این سیسیتم ،کشیورهای در حیال توسیعه اسیت کیه
بهدلیل افزایش جمعیت همیراه بیا محیدودیت اراضیی
قابییل کشییت در اییین کشییورها گسییترش یافتییه اسییت
(شامخی .)1385 ،محصول گیاه کف بهطور معمول در
اثر درختان خزانکنندۀ پهن برگ در سیال هیای اولییه
تغییر نمییابد ،اما بیا ادامیۀ رشید درختیان و افیزایش
رقابییت ،اییین محصییوتت کییاهش خواهنیید یافییت
( .)Rivest and Olivier, 2007کاهش محصیول کیف
در اثر رقابیت بیرای نیور ( ;Chirko et al., 1996 a, b
 ،)Newman et al., 1998رقابییییت بییییرای آب
( ;Jose et al., 2000; Miller and Pallardy, 2001
 ،)Wanvestraut et al., 2004و مواد غیذایی بیهوییژه
ازت ( )Allen et al., 2004بااهمییتتیر معرفیی شیده
اسییت .در سیسییتمهییای کشییت تلفیقییی ،رقابییت بییین
درختان و گیاه همیراه بیرای نیور ،آب و میواد غیذایی
سییبب کییاهش تولییید میییشییود .برخییی از تیمارهییای
مدیریتی برای درختان نظییر انتخیاب گونیۀ مناسیب،
فاصلۀ کاشیت و هیرس مییتواننید در تقلییل اثرهیای
رقییابتی مییؤثر واقییع شییوند ( ;Rivest et al., 2009
 .)Rivest et al., 2010آنها با اعتقاد بیه ایین موضیوع
در تحقیقات جداگانهای ،گیاه سویا را در ییک کشیتزار
صنوبر بیا فواصیل کاشیت مختلیف کاشیتند و پیس از
بررسییی ،نتیجییه گرفتنیید کییه انتخییاب گونییه ،فاصییلۀ
درختان ،فاصلۀ ردیف ها ،جهت جغرافیایی و تیمارهای
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جنگلشناسی ممکن است برای کاهش تأثیرات منفیی
درختان بر محصول کف مؤثر واقیع شیوند .سیاداتی و
همکاران ( )1387با مطالعۀ تولیید در کشیت تلفیقیی
صنوبر دلتوئیدس و گندم در مازندران نشان دادند کیه
در  1سال اول عالوه بر تولید متوسط  2/3تین گنیدم
در هکتییار میییتییوان درختییانی بییا قطییر متوسییط 8
سانتیمتر و ارتفاع متوسط  7/5متر تولید کرد.
کشییتهییای تلفیقییی درختییان بییا محصییوتت
زراعییی -علوفییهای یکییی از مییؤثرترین راههییای بهبییود
وضیییعیت معیشیییتی کشیییاورزان و احییییای اراضیییی
تخریبیافتۀ کشاورزی محسیوب مییشیود (اسیدی و
همکاران .)1383 ،در یک مطالعه در کرج ،نهیال هیای
کلن صینوبر  Populus nigra betulifoliaرا در قالیب
طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و
چهار تیمار بیا فواصیل کاشیت درختیان شیامل ،1×3
 ،8×3 ،5/55×3و  11×3متر صنوبر با یونجه بیههمیراه
دو تیمار شیاهد صینوبر خیالص ( 1×3متیر) و یونجیۀ
خالص کاشتند .نتایج نشان داد کیه بیشیترین روییش
ارتفاعی درختان متعلیق بیه تیمارهیای مخلیو ،3×1
 3×8و  3×5/55متر بهترتییب بیا روییش  158 ،151و
 112سانتیمتر بود .بیشترین رویش قطری مربو بیه
تیمارهای  8×3 ،5×3و  11×3متر بهترتیب بیا مقیادیر
 18/1 ،18/5و  17/1میلیییمتییر بییود .مقییادیر رویییش
حجمیی بیرای تیمارهییای  1×3بیا یونجییه،5×3 ،8×3 ،
 1×3صنوبر خالص و  11×3متر بهترتیب بیشیترین تیا
کمترین میزان را ارائه دادند .همچنین از نظیر تولیید
مادۀ خشک یونجه در هر هکتار ،بیشیترین مقیادیر در
تیمارهای یونجۀ خالص 3×11 ،و  3×8متر بهترتییب
بییا  1788 ،7517و  1255کیلییوگرم حاصییل شیید.
بهعنوان نتیجهگیری نهایی ،آنهیا مناسیبتیرین تیمیار
برای اجرای کشیت تلفیقیی داتنیی در شیرایط محیل
اجرای طرح را تیمار آمیختۀ  3 × 5/55متیر صینوبر و
یونجییه معرفییی کردنیید (اسییدی و همکییاران 1311 ،و
 .)Asadi et al., 2008تحقییییق حاضیییر یکیییی از
زیرپییرو ههییای طییرح ملییی کشییت تلفیقییی صیینوبر و
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محصییوتت زراعییی – علوفییهای اسییت کییه در اسییتان
آذربایجان غربی با تیمارهای مشابه ،ولی با گونۀ صنوبر
کبوده در اراضی متفاوت اجرا شده اسیت .از آنجیا کیه
کشتهای خالص صنوبر به دتیل مختلف فاقید تولیید
مناسب و درآمد کافی برای کشاورزان است ،دسیتیابی
به تولید و درآمد بیشتر با کشتهای تلفیقی در منیابع
مختلف علمی به اثبات رسییده اسیت .ازایینرو ییافتن
مناسبترین ترکییب تیمیار کشیت تلفیقیی صینوبر و
یونجه در آذربایجان که از مهمترین قطبهیای تولیید
چوب صنوبر و نییز یونجیه در کشیور اسیت از اهیدا
تحقیق حاضر بهشمار میرود.
مواد و روشها
اییین پییژوهش در مزرعییۀ تحقیقییاتی رسییولآبییاد
شهرسییتان میانییدوآب وابسییته بییه مرکییز تحقیقییات
کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی اجیرا
شد .این ایستگاه در  11کیلومتری جنیوب شهرسیتان
میاندوآب در عیر جغرافییایی " 37°1'32شیمالی و
" 15° 53' 27طول شرقی واقع است و از مناطق مهم
صنوبرکاری با گونۀ  p.albaدر استان آذربایجان غربیی
محسیوب میییشیود .اییین گونیه بییا توجیه بییه شییرایط
اکولو یکی یکی از گونههای پرتولید و مقاوم به اراضیی
شور و قلیایی و زهدار است .خاک ایین ایسیتگاه دارای
 ،7/8 pHضریب هدایت الکتریکی ( ،5/11 )ECو بافت
خاک رسی است.
بهمنظور تولید نهال 3111،قلمۀ گونۀ کبودۀ بومی
با قطر حیدود  2سیانتیمتیر و طیول  25سیانتیمتیر
انتخاب و درخزانیه سلکسییون کاشیته شیدند1321 .
اصله نهال مناسب یکساله برای کاشت در زمین اصیلی
انتخاب شدند .برای انتقال نهالها به زمین اصلی ،ابتدا
در عرصییهای بییه مسییاحت  2/5هکتییار ،عملیییات
آمادهسازی زمین انجام گرفت و پس از حفر چالههایی
با عمق  51سانتیمتر ،نهالهای مناسب در قالب طرح
آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و شش
تیمار و در مجموع  18پالت با ابعاد  27و  31متیر در
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 11متر کاشته شدند .تیمارها طبیق جیدول  1شیامل
فواصل کاشت درختان صنوبر بیا ابعیاد ،5/55×3 ،1×3
 ،8×3و 11×3متر با یونجه به همیراه دو تیمیار شیاهد
یونجۀ خالص و صنوبر خالص (1×3متر) بیود .در بهیار
سال اول ،عملیات کاشت یونجۀ همدانی آغاز شید .بیه
این ترتیب که پیس از آمیادهسیازی زمیین ،بذرپاشیی
یونجه در تیمارهای مختلف به مقدار  21کیلیوگرم در
هکتار در حید فاصیل  1/5متیری ردییفهیای کاشیت
صنوبر انجام گرفت و سپس دیسک زده شید .عملییات
آبیاری غرقابی بهصورت دورههای  11روزه برای هر دو
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گونۀ صنوبر و یونجه در طول فصول رشد انجام گرفت.
در هر سال سه یا چهار برداشت یونجه با تراکتور انجام
گرفت و کلیۀ یونجهها در هر برداشت پیس از خشیک
شدن در هوای آزاد ،جداگانه برای هر تیمار وزن شیده
و مقادیر یادداشت شد .در این مدت اندازهگییریهیای
ساتنه نیز از مؤلفههای رویشی درختان صینوبر شیامل
قطر برابرسینه به میلیمتر ،ارتفاع بیه متیر و محاسیبۀ
وضعیت روییش ارتفیاعی و روییش قطیری درختیان و
توزین یونجه در چینهای مختلف ،در هر تیمار انجیام
گرفت.

جدول  -1مشخصات تیمارهای مختلف کشت تلفیقی صنوبر و یونجه
ردیف

تیمارها
(فواصل کاشت)

تعداد درخت در
پالت

تعداد درخت در
هکتار

مساحت هر پالت
(متر مربع)

مساحت زیر کشت یونجه
(متر مربع)

1
2
3
1
5
5

3×1
3×5/55
3×8
3×11
 3×1صنوبر خالص
یونجه خالص

121
77
55
55
121
--

833
511
115
333
833
--

1211
1211
1211
1211
1211
1211

111
1118/8
1151
1181
-1181

در مجمییوع صییفات بررسیییشییده در اییین تحقیییق
شیییامل وزن خشیییک یونجیییه در هیییوای آزاد بیییه
کیلوگرم طی پینج سیال ،قطیر درختیان (پینج سیال)
و رویییش قطییری آنهییا (چهییار دوره) بییه میلیییمتییر،
ارتفیاع درختییان (پینج سییال) و روییش ارتفییاعی آنهییا
(چهیییار دوره) بیییه سیییانتیمتیییر ،محاسیییبۀ حجیییم
تکدرخت و نییز حجیم درختیان بیه متیر مکعیب در
هکتار بیرای  5سیال بیود .همچنیین روییش حجمیی
ساتنۀ چوب صنوبر طیی چهیار دوره بیه متیر مکعیب
در هر هکتیار محاسیبه شید .کلییه داده هیای حاصیل
در نیییییرم افزارهیییییای آمیییییاری  SPSS ،Excellو
 MSTATCتجزیهوتحلیل شدند.

نتايج
رويش ارتفاعي

براساس نتایج ،همانطور که در شیکل  1مشیاهده
میشیود ،تیمارهیای  11×3متیر و  8×3متیر در طیی
سال های اجرای طرح باتترین مقادیر روییش ارتفیاعی
را ارائه کردند .طبق جیدول  2براسیاس نتیایج تجزییۀ
واریانس مرکب (اسپلیت پالت در زمان) ،بین تیمارهیا
(فواصییل کاشییت) از نظییر رویییش ارتفییاعی اخییتال
معنی داری در سطح  5درصد مشاهده نشده اما از نظر
روند رویش ارتفیاعی در سیالهیای مختلیف ،اخیتال
معنیدار مشاهده شد که از این نظیر بیشیترین مقیدار
رویش ارتفاعی در سال اول در تیمیار  ،11×3در سیال
دوم در تیمار  8×3متر ،و در سالهای سیوم و چهیارم
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در تیمار  1×3متر با یونجیه دییده شید .در همیۀ ایین
سالها تیمار  1×3مترصینوبر خیالص کمتیرین مییزان
رویش ارتفاعی را نشان داد .بیر ایین اسیاس مشیاهده
می شیود کیه فواصیل کاشیت مختلیف ،واکینش هیای
متفاوتی در ارائۀ میزان رویش ارتفاعی سالهای اجرای

طرح نشان میدهند .در شکل  2هم می توان متوسیط
رویش ارتفاعی صنوبر در سیال هیای مختلیف را بیرای
تکتک و مجموع تیمارها مشاهده کرد .همانطور کیه
دیده میشود ،بیشترین رویش ارتفیاعی در سیالهیای
اول و دوم اتفاق افتاده است.

شکل  –1مقادیر رویش ارتفاعی نهالهای صنوبر در تیمارهای مختلف برای هر یک از سالها به متر

جدول  -2تجزیۀ واریانس مرکب (اسپلیت پالت در زمان) بین تیمارهای فواصل کاشت صنوبر براساس ویژگیهای رشد
*

منابع تغییرات
تکرار
فاصلۀ کاشت
خطای اصلی
سال
سال× فاصلۀ کاشت
خطای فرعی
اشتباه کل

درجۀ آزادی
2
1
8
3
12
5
21

میانگین مربعات و سطح معنیداری
رویش قطری

رویش ارتفاعی

رویش حجمی

زندهمانی

1/171ns
1/13ns
1/112
**3/11
1/235ns
1/715
1/551

1/31ns
1/25ns
1/175
*1/5
1/53ns
1/23
1/115

**77/72
**21/7
15/3
**12/11
5/88ns
11/11
5/18

**3373
**15/77
**115/3
8/2ns
8/55ns
13/53
5/51

*و ** بهترتیب سطح معنیداری 1و  5درصد و  nsعدم معنیداری

شکل  –2مقادیر رویش ارتفاعی نهالهای صنوبر در سالهای مختلف به سانتیمتر برای هر یک از تیمارها
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رويش قطری

از نظر میزان رویش قطیری در سیالهیای اجیرای
طرح ،همانطور کیه در شیکل  3مشیاهده میی شیود،
همانند روییش ارتفیاعی بیهترتییب تیمارهیای ،11×3
 1×3 ،5×3 ،8×3متییر آمیختییه و  1×3متییر خییالص
بیشییترین تییا کمتییرین رویییش را داشییتند .هییر چنیید
براساس نتایج تجزیۀ واریانس (جدول  ،)2بین تیمارها
اختال معنیداری در سطح  5درصد وجیود نیدارد ،از
نظر میزان رویش در سیال هیای مختلیف در سیطح 1
درصد اختال معنیدار مشاهده شد؛ طوریکیه طبیق
شکل  3در سال اول تیمار  11×3متر ،سال دوم تیمیار
 5×3متر ،در سال سوم تیمار  1×3آمیختیه و در سیال
چهارم تیمارهای  11×3و  8×3متیر بیشیترین روییش
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قطری را نشان دادند .شکل  1نیز مقادیر رویش قطری
نهالهای صنوبر را در سالهای مختلف به سیانتیمتیر
برای هر یک از تیمارها نشان میدهد .سالهای چهارم
و اول بیشترین رویش قطری را نشان دادنید؛ هرچنید
اثر متقابل سال در فاصیلۀ کاشیت بیرای هیی ییک از
صفات معنیدار نبود .با توجه بیه ایین نتیایج ،هماننید
رویش ارتفاعی مشاهده مییشیود کیه فواصیل کاشیت
مختلف درختان ،واکنشهای متفاوتی در میزان رویش
قطری سال های اجرای طرح نشان دادند .با توجیه بیه
رشد امیدوارکننده در سال چهارم می تیوان بیه آینیدۀ
درختان در سالهای بعد امیدوار بود.

شکل – 3مقادیر رویش قطری نهالهای صنوبر در تیمارهای مختلف برای هر یک از سالها به سانتیمتر

شکل  –1مقادیر رویش قطری نهالهای صنوبر در سالهای مختلف به سانتیمتر برای هر یک از تیمارها
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رويش حجمي

برخال رویش ارتفاعی و رویش قطری ،بر اسیاس
نتایج تجزیۀ واریانس (جدول  ،)2برای رویش حجمیی
بین تیمارها اخیتال معنییداری در سیطح  1درصید
وجود دارد .همچنین از نظر میزان رویش در سال های
مختلف در سطح  1درصد اختال معنییدار مشیاهده
شد .طوری که طبق شکل  5در همیۀ سیالهیا تیمیار
 1×3متر با یونجه بیشترین روییش حجمیی ،و تیمیار
 1*3متر خیالص صینوبر کمتیرین روییش حجمیی را
نشییان دادنیید .شییکل  5نیییز مقییادیر رویییش حجمییی

نهالهای صنوبر را در سالهای مختلف به سیانتیمتیر
برای هر یک از تیمارها نشان میدهد .هماننید روییش
ارتفییاعی و قطییری ،در سییال چهییارم عملکییرد رویییش
حجمی درختان بیشتر بوده اسیت .بیا توجیه بیه ایین
نتییایج ،هماننیید رویییش ارتفییاعی و قطییری مشییاهده
می شود کیه فواصیل کاشیت مختلیف درختیان ،دارای
نوسانهای در میزان رویش حجمی سال هیای اجیرای
طرح بوده است.

شکل  –5مقادیر رویش حجمی درختان در سالهای مختلف برای هر یک از تیمارها به متر مکعب

شکل  -5مقادیر رویش حجمی تراکمی صنوبر تیمارها در سالهای مختلف به متر مکعب در هکتار
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جییدول  3میییانگین صییفات بررسیییشییدۀ صیینوبر و
گروهبندی آنها به روش دانکین در سیطح  5درصید را
نشان میدهد.
طبق جدول  3از نظر رویش حجمی ،تیمیار  1×3متیر
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صنوبر با یونجه و از نظیر روییش قطیری تیمیار 11×3
متییر بیشییترین عملکییرد را داشییتهانیید .از نظییر درصیید
زندهمانی نیز تیمار  8×3متر بیا  12درصید زنیدهمیانی
بهترین وضعیت را داشته است.

جدول  -3مقایسه میانگین صفات رشد بر اساس تیمارهای فواصل کاشت صنوبر
ردیف

تیمارها
صفات

 1×3با یونجه

 1×3صنوبر خالص

5/55×3

8×3

11×3

1

رویش حجمی (متر مکعب)

A 5/83

B 2/53

B 1/11

B 1/18

B 3/71

2

رویش ارتفاعی صنوبر (متر)

A1/733

A 1/573

A1/725

A 1/837

A 1/151

3

رویش قطری صنوبر (سانتیمتر)

AB 1 /15

B 1/75

AB 1/17

AB 1/12

A 1/55

1

زندهمانی (درصد)

B 87

B 85/1

B 81/8

A 11/1

B 85/8

حرو متفاوت بیانگر تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد است

توليد يونجه

از نظر تولید یونجه ،جدول  1نتایج تجزیۀ واریانس
مقادیر تولید یونجه در تیمارها و سالهیای مختلیف را
نشان میدهد .بر این اساس ،اختال معنییداری بیین
تیمارها در سیطح  5درصید وجیود دارد .بیین مقیادیر
تولییید یونجییه در سییالهییای مختلییف نیییز اخییتال
معنی داری در سطح  1درصد مشاهده مییشیود .ایین
نتایج بیانگر اثر فواصل کاشت صنوبر بیر تولیید یونجیه
اسییت .امییا در گییروهبنییدی مقییادیر میییانگین تیمارهییا
بهروش دانکن ،مطابق انتظار تیمیار یونجیۀ خیالص بیا
تولید میانگین  11/1تن مادۀ خشک یونجه در سیال و
در هکتار در چهار چین بیه تنهیایی در گیروه  Aقیرار
میگیرد؛ در حالی کیه تیمیار  1×3متیر بیا یونجیه بیا
میانگین  11/3تن مادۀ خشک در سال و در هکتیار در
گروه  bجای میگیرد .در شکل  7مقادیر تولیید میادۀ
خشک یونجه در تیمارهیای مختلیف بیه کیلیوگرم در
هکتار و گروهبندی آنها بهروش دانکن نشان داده شیده
است.

در شییکل  8مقییادیر میییانگین تولییید یونجییه در
سال های مختلف و گروهبندی آنها دیده مییشیود .بیر
این اساس سال اول تولید یونجه با تولیید بییش از 18
تن مادۀ خشک در سال و در هکتار در گروه  ،Aجیای
دارد و بعیید از آن بییهترتیییب سییالهییای بعییدی قییرار
میگیرند.
جدول  5عملکیرد هیر ییک از تیمارهیای فواصیل
کاشت صنوبر و یونجه دیده مییشیود .در تیمیار 1×3
متر صنوبر با یونجه ،عالوه بر تولید سیاتنه بییش از 5
متر مکعب چوب در هکتیار  11213کیلیوگرم یونجیه
نیز تولید شده است .ایین در حیالی اسیت کیه تیمیار
شاهد صنوبر ( 1×3متر خیالص صینوبر) بیدون تولیید
یونجه تنها  2/5متر مکعب چیوب در طیی پینج سیال
تولید کرده است .عملکرد سیایر تیمارهیا در جیدول 5
مشاهده میشود .با توجه به نتایج تا این مرحله تیمیار
 1×3متر صنوبر با یونجه را میتوان موفقتیرین تیمیار
بهشمار آورد.
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جدول  -1تجزیۀ واریانس مرکب (اسپلیت پالت در زمان) برای محصول همراه صنوبر (یونجه) بر اساس مادۀ خشک
*

منابع تغییرات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات و سطح معنیداری

تکرار
فاصله کاشت
خطای اصلی
سال

2
1
8
1
15
8
32

*11152375/5
*5321117/1
3513585/5
**377751817/7
571212/8ns
2521571/5
2181113/5

سال× فاصله کاشت
خطای فرعی
اشتباه کل

* و ** به ترتیب سطح معنیداری  1و  5درصد و  nsعدم معنیداری

شکل  –7مقادیر تولید مادۀ خشک یونجه در تیمارهای مختلف به کیلوگرم در هکتار و گروهبندی آنها بهروش دانکن

شکل  –8مقادیر تولید مادۀ خشک یونجه در سالهای مختلف به کیلوگرم در هکتار و گروهبندی آنها بهروش دانکن
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جدول  -5میانگین مقادیر عملکرد هر یک از تیمارهای فواصل کاشت صنوبر و یونجه
تیمارها
تولید

 1×3متر با

 1×3متر

یونجه

صنوبر خالص

مادۀ خشک یونجه (کیلوگرم در هکتار و سال)
رویش چوب (متر مکعب در هکتار و سال)

11213
5

1
2/5

بحث
افزایش چشمگیر رویش حجمی تیمار  1×3با یونجه
در مقایسه با سایر تیمارها (بهجز  1×3خالص) بیهدلییل
تعداد در هکتار بیشیتر ایین تیمیار اسیت .ایین روییش
حجمی در شرایطی اتفاق افتاده است که تیمار مزبیور از
نظر مقادیر قطری و ارتفاعی در رتبه اول قرار نمیگیرد.
بهعبارت دیگر ،حجم زیادی از چیوبهیای کیمقطیر در
تیمار  1×3متر با یونجه بهدست آمیده اسیت .از سیویی
دیگییر ،همییین تیمییار آمیختییه  1×3متییر بییا یونجییه ،در
مقایسه با تیمار خالص  1×3متر از نظر هیر سیه متغییر
قطر ،ارتفاع ،حجم و نییز تولیید یونجیه برتیری خیود را
نشان داده است .برتری تیمار آمیخته نسیبت بیه تیمیار
صنوبر خالص با یافتههای ( Burgess et al. (2004کیه
در انگلستان و با آبییاری انجیام گرفتیه ،مطابقیت دارد
ولی با نتیایج ) Rivest et al. (2009کیه در کانیادا در
شرایط دیم انجام گرفت ،مطابقت ندارد .البتیه مبحی
آبیاری ،مقدار بارندگی و نیاز آبی کلینهیای صینوبر و
گیاه همراه از عوامل تأثیرگذار در عملکرد هر دو گونیه
محسوب میشود .در هر حال ،آبیاری در مناطق دارای
بارندگی کمتر از  711میلیمتر برای صینوبرها الزامیی
است (.)Isebrands and Richardson, 2014
از نظر ارتفاع و قطر درختان تا سال چهارم ،اخیتال
معنیداری بین تیمارهای مختلیف مشیاهده نشید .ایین
نتیایج بیا گیزارش )Roger and Johnson (1984
مطابقت دارد .تحلیل وضعیت مقادیر رویش قطری این
است که پیس از گذشیت چهیار سیال ،بیین تیمارهیا
اختال معنیدار چندانی حاکم نشده اسیت ،ولیی اثیر
زمان بیهدلییل وجیود فواصیل کاشیت مختلیف کیامال

 5×3متر

 8×3متر

11557
1

11138
1

11×3

یونجۀ
خالص

11111
3/2

11111
1

متر

معنی دار بیود .چیون در فواصیل کاشیت کیم ،روییش
قطری ،کمتر از فواصل کاشت زیاد است .از نظر رویش
ارتفاعی درختان در سیالهیای مختلیف ایین تحقییق
مشاهده شد که بهترتیب سالهای اول ،دوم ،چهیارم و
سوم از وضعیت مطلوبتری برخوردار بودند .درحیالی
که براساس نتایج تحقیق ساداتی و همکیاران ()1387
رویش ارتفاعی صینوبرهای  P. deltoidsدر تلفییق بیا
گندم به گونهای بود که سال چهارم بهطور معنیداری
باتتر از سالهای اول تا سوم بیود .براسیاس تحقیقیات
اسدی و همکاران ( )1387ارتفاع نهال دارای بیشترین
اثر مستقیم منفی بر تولیید یونجیه اسیت و از ایین رو
کلن انتخیابشیدۀ صینوبر ( )Populus albaبیهدلییل
کندرشد بودن در سالهای اولیه و افیزایش روییش آن
در سالهای بعد ،بر اساس نتایج تحقیقیات قاسیمی و
مدیر رحمتی ( )1382بهترین گزینیه بیوده اسیت .تیا
سال چهارم طرح این گونه در تحقیق حاضر در مقابیل
آفات و امرا مقاومت نشان داد .از آنجا که کلن مورد
بررسی تا سال چهارم شتاب رشید چنیدانی نداشیت و
براساس پیشفر های تحقیق حاضیر ،در سیالهیای
آتی انتظار افیزایش رشید وجیود دارد ،هماننید نتیایج
تحقیقات اسدی و همکاران ( )1387این انتظیار بیرای
فواصل کاشت بیشتر ،باتتر است .اما نتیایج تحقیقیات
اسدی و همکاران ( )1311نشیان داد کیه تیمیار 1×3
متر با یونجه تا سال هشتم هم باتتر از سیایر تیمارهیا
بود ،لیکن از سال ششم به بعد در تیمیار مزبیور هیی
یونجهای برداشت نشد .از نظر رویش حجمیی پیس از
تیمار  1×3متر آمیخته ،تیمارهای  11×3 ،5×3 ،8×3و
در نهایت  1×3متر صنوبر خیالص قیرار گرفتنید .ییک
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دستاورد مهم این تحقیق ضعیف بودن تیمار  1×3متر
صنوبر خالص از نظر عملکرد است کیه در مقایسیه بیا
کلیۀ تیمارها بیدترین عملکیرد را داشیت .ایین تیمیار
بدون هی گونه تولید یونجهای ،کمترین تولید چوب را
نیز داشت .روند تولید یونجه نشان میدهد کیه اگیر از
تیمار یونجۀ خالص (تیمار شاهد) که بیشیترین مییزان
را داراست و اصوتً سایر مزایای کشت های تلفیقیی را
ندارد چشمپوشیی کنییم ،بیا افیزایش فاصیلۀ کاشیت،
همانطور که پیشبینی می شد بهدلیل افزایش سیطح
زیییر کشییت یونجییه و برخییورداری از فضییای بیشییتر،
عملکرد بیشتری حاصل شد .لییکن بیه لحیام آمیاری
تیمارهای  8×3متر و  11×3متر تقریبا برابیر بودنید و
هر دو در یک گروه قرار گرفتنید .ایین وضیعیت بیرای
تیمارهای  5×3و  1×3هم وجود داشت .ایین نتیایج بیا
یافتههای اسیدی و همکیاران ( )1311مطابقیت دارد.
براساس نتایج ) Rivest et al. (2009تراکم درخت در
کاهش محصول کف بسییار تاثیرگیذار اسیت و ییافتن
مناسبترین تراکم برای هیر گونیه گییاهی کیف بایید
هد تحقیقات آتی باشد .بهعقیدۀ آنها ،رقابت بیر سیر
نور بسیار مهمتر از رقابیت بیرای عناصیر غیذایی و آب
است .جهیت کاشیت ،ردییفهیای درختیان در مسییر
شمالی -جنوبی میتوانید تیا حیدود زییادی از رقابیت
نوری کم کند Rivest et al. (2009) .اعتقاد دارند کیه
عالوه بر جهت و فاصلۀ کاشت ،عملیات پرورشی مانند
هرس و تنک کردن میتوانید بیهطیرز چشیمگیری در
تولید هر دو محصول اثرگذار باشد .همچنیین آبییاری
در سیستمهای کشیت تلفیقیی مییتوانید اثیر متبیت
مضاعف بر هر دو محصیول داشیته باشید .اتفیاقی کیه
بهویژه برای تیمار  1×3متر آمیخته در مقایسه با تیمار
 1×3متر صنوبر خالص در تحقیقات اسدی و همکاران
(1387و  )1311روی داده اسییت .کییاهش عملکییرد
یونجه در سالهای چهارم و پنجم ممکن اسیت ناشیی
از افزایش تراکم تاج پوشش درختان و ایجیاد سیایه از
یییک طییر و گسییتردگی ریش یۀ درختییان صیینوبر در
افقهای باتیی خاک (بهدلیل آبیاری سطحی) و رقابت
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بر سر جذب عناصر غذایی خاک باشد .بنابراین انتظیار
افزایش محصول در تیمارهای با فاصلۀ کاشیت بیشیتر
در سالهای بعد دور از انتظار نیست ،هر چند تیا ایین
مرحلییه از تحقیییق تیمییار  1×3متییر صیینوبر و یونجییه
بهترین عملکرد را داشته است.
سپاسگزاری
اییین تحقیییق متعاقییب اجییرای طییرح ملییی کشییت
تلفیقیییی صییینوبر و محصیییوتت زراعیییی–علوفیییهای
(آگروفارستری) مؤسسۀ تحقیقات جنگیلهیا و مراتیع
کشور در استان آذربایجان غربی و در قالب ییک طیرح
استانی اجرا شده است .نگارندگان تزم میدانند مراتب
قدردانی خیود را از همکیاران مؤسسیۀ مزبیور و مرکیز
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعیی آذربایجیان غربیی
بهویژه آقای مهندس ساتری اعالم دارند.
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Abstract
In order to increase wood production, selection of suitable tree spacing and cultivation of
different crops between tree rows, especially at early years would increase productivity and
poplar cultivation area. In the study Populus alba seedlings were planted in a randomized
complete block design with three replicates and fourth mixed poplar and alfalfa treatments
with tree spacings including 3×4, 3×6.66, 3×8, and 3×10 m also two control treatments. We
investigated some important attributes during 2009-2013. Tree diameter and dry weight were
measured. The data were analyzed using combined analysis of variance. Results showed that
there were not significant differences between treatments in average of height growth. First
and second years revealed most amount of height growth. Of course for diameter growth, first
and fourth years revealed best results. Mixed 3×4 treatment showed highest wood volume
growth. Also the most amount of dry weight production of alfalfa belonged to pure alfalfa
and 3×10 treatments. All of the attribute amounts revealed differences among treatments were
significantly different at 5% level of probability. For the some attributes there were significant
differences among years and interaction between treatments and years. As a final result until
this stage the suitable planting spacing of tree in Poplar/alfalfa intercropping system in
Azarbayjan province is 3×8 m according to the site conditions.
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