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مقایسة تولید ،بیوماس و نوع مصرف چوب صنوبر کبوده ()Populus alba L.
در چهار فاصله کاشت
ابوذر حیدری صفری کوچی ،1تیمور رستمی شاهراجی ،2یعقوب ایرانمنش 3و فرشته مرادیانفرد
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9کارشناس ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن
2دانشیار گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن
استادیار پژوهش ،بخش تحقیقات منابع طبیعی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج ،کشاورزی ،شهرکرد ،ایران
(تاریخ دریافت9311/6/1 :؛ تاریخ پذیرش)9311/91/22 :

چكیده
امروزه زراعت چوب با گونههای تندرشد از جمله گونههای مختلف صننوبر امنری اجتننابناپنذیر اسنت .اینن ماالعنه
بهمنظور بررسی اثر فواصل مختلف کاشنت بنر مینزان عملکنرد تولیند ،بیومناس و ننوص م نرب چنوب گوننۀ کبنوده
( )Populus albaدر صنوبرکاریهای ده ساله در سایت تحقیقات گیاهان تندرشد بلنداجی و روسنتای کنران از توابنع
شهرسننتان فارسننان در اسننتان چهارمحننال و بختینناری صننورت گرفننتو بنندین منظننور چهننار اع نۀ یننه هکتنناری
صنوبرکاریشده با این گونه با چهار فاصلۀ کاشت مختلف ( 2×2 ،9×9 ،1/5×1/5و  1×1متر) انتخاب شدو ار و ارتفاص
درختان در سه مناقه اندازهگیری شد و در هر مناقه  91اصله درخت و در مجموص  11اصله درخت انتخناب و انع
شده و به تفکیه تنۀ اصلی ،شاخه ،سرشاخه و برگ در محل عرصه توزین شدندو همچنین از انندا هنای مختلنف هنر
درخت ،نمونههایی گرفته و به آزمایشگاه منتقل شدو این نمونهها پس از خشه شدن در دمای  01درجۀ سانتیگنراد،
با ترازوی ر ومی با د ت  1/119گر توزین و با استفاده از تناسب ،وزن خشه هر یه از اندا هنای درخنت محاسنبه
شدو نتایج نشان داد فاصلۀ کاشت  1/5 ×1/5با  235/00تن در هکتار تولید و  125/65تن در هکتار بیوماس بیشنترین
تولید را دارد و در طرحهای بلندمدت بهصرفه خواهد بودو همچنین فاصلۀ کاشت  9×9متنر بنا تولیند  515و بیومناس
 211تن در هکتار در میانمدت و فاصله کاشت  2×2متر با تولیند  219/926و  962/529تنن در هکتنار بیومناس در
کوتاهمدت (ده ساله) فواصل کاشت مناسبی برای این گونه در استان استو اما فاصلۀ کاشت1×1متر بهترتیب با  21تن
تولید و  96تن بیوماس و با توجه به کوتاه و پرشاخه بودن بینههای تولیدی توصیهپذیر نیستو
واژههای کلیدی :بیوماس ،تراکم کاشت ،چهارمحال و بختیاری ،دورۀ برداشت کوتاه ،وزن خشهو
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مقدمه و هدف
صنوبرها گروه بزرگی از درختان خزانکنننده و بنا
رشد سریع هستند که در شرایط مختلف ا لیمی رشند
طنولی و اننری متفنناوتی دارنندو از میننان گونننههننای
مختلننف آن گون نۀ کبننوده ،یکننی از ار ننا ا ت ننادی و
مناسب برای جنگلکاری است (دانشور و مندیررحمتی،
)9302و با توجه به سرعت رشد زیاد ،به طنور معمنول
گونههای صنوبر را در پروژههای زراعت چوب اسنتفاده
میکنندو برآورد بیوماس برای تشخیص ساختار جنگل
مهم است و شاخ ی مهنم بنرای ارزینابی رویشنگاه از
نظر بیواکولوژیکی و ا ت ادی در نظر گرفته منیشنود
()Cole and Ewel, 2006و د ین تنرین شنیوه بنرای
تخمین بیوماس درخت ،روشی است که در آن درخت
را اع و آن را به تفکیه انندا هنا تقسنیم ،خشنه و
تنوزین منیکننند ()Buskui et al., 2009و در منورد
تولید ،بیوماس و اندوختنۀ کنربن گوننههنای مختلنف
گیاهی ماالعنات گسنتردهای در دنینا صنورت گرفتنه
اسنتو ) Fortier et al. (2010پتانسنیل پننج کلنون
هیبرید صنوبر را برای به دست آوردن زیتوده و حجنم
چوب در ننواحی سناحلی کننار رودخاننهای در چهنار
اکوسیستم کشاورزی در کبنه کاننادا بنرآورد کردنندو
پس از شنش سنال رشند ،حجنم زیتنودۀ شنا وبنرگ
بهمراتب کمتر از سا هها و شاخههای اصلی بودو ضمن
اینکه حجم تنۀ چوبی نیز بنه  232/5متنر مکعنب در
هکتنننار رسنننید ،بیشنننترین بنننازده و مح نننول در
حاصلخیزترین محنلهنا مشناهده شند .در ماالعنهای
دیگننر Pretzsch (2005) ،نشننان داد کننه تننودههننای
آمیختۀ راش در مرکز اروپا در مقایسه با تنودۀ خنالص
صنوبر ،ذخیرۀ کربن بیشتری دارند ،درحالیکنه رشند
تودۀ خالص بیشتر از تودۀ آمیخته اسنت؛ ولنی تولیند
زیتوده در تودۀ آمیخته بیشتر از تنودۀ خنالص صننوبر
استو بردبنار و مرتونوی جهرمنی ( ،)9305پتانسنیل
ذخیرۀ کربن در جنگلکاریهای اکالیپتوس و آکاسنیا
در مناط غربی استان فارس را بررسنی کردنندو آننان
نتیجنننهگینننری کردنننند کنننه بنننهطنننور کلنننی،
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 Eucalyptus camaldulensisدر رویشنننگاههنننای
حاصلخیز ،ساالنه  2/0تن در هکتار و در رویشگاههنای
ضعیف ساالنه  9/9تن در هکتار ،و Acacia saliciana
در رویشگاههای ضعیف ساالنه  9/5تن در هکتار کربن
ذخیره میکنندو همچنین اذعان داشتند که بیشنترین
ذخیرۀ کربن در چوب تنه است که اختالب معنیداری
با سایر اندا ها و سمت های مختلف تنوده نشنان دادو
همچنین گونههای مختلف گیاهی از جمله صننوبرهنا
نسبت به تغییرات فاصلۀ کاشت از خود واکنش نشنان
میدهند ،بهنحویکه ر ابت برای جذب مواد غذایی در
ار ،ارتفناص و در نهاینت حجنم آنهنا تن ثیر مسنتقیم
میگذارد (م دق)9320 ،و ازایننرو در منورد گیاهنان
تندرشد از جمله صنوبر نیز تحقیقات متعددی در دنینا
صورت گرفته است که در برخی از آنها ،فاصلۀ کاشنت
نیننز عامننل تاثیرگننذاری ماننرح شننده اسننتو یکننی از
پرارجاص ترین این تحقیقات ،ماالعۀ انجا شده توسنط
( Fang et al. )2007اسنت کنه بیومناس و اندوختنۀ
کربن کلونهنای مختلنف صننوبر را در چنین بررسنی
کردند که نشان داد بیشترین بیوماس کل در  91سال
با  916تن در هکتار مربوط به تنراکم  9999اصنله در
هکتار بودو یعنی بهترتینب  53درصند 99/6 ،درصند و
 21/2درصد بیشتر از تنراکمهنای  003و  625و511
اصله در هکتارو
( Hu et al. )2008با ماالعۀ ت ثیر جنگلکناری بنا
گونههای تندرشد کاج و صنوبر در علفنزارهنا بنه اینن
نتیجه رسنیدند کنه در اینن منناط  ،افنزایش تنراکم
موجب افزایش الشبرگ و در نتیجه غنای کربن خنا
شننده اسننتو در ماالعننات دیگننر نیننز نتننایج مشننابهی
بننهدسننت آمننده اسننت (.(Dewyer et al., 2010
جدیدترین نمونه از ماالعنات در زمیننۀ روینۀ زمیننی
گونۀ صنوبر در استان چهارمحال و بختیناری ،ماالعنه
پارساپور و همکاران ( )9312است کنه در آن تواننایی
ترسیب کربن در چهار کلون از هیبریدهای صننوبر بنا
هم مقایسه و معادالت آلومتریه برای آنها تعریف شند
و نتایج نشان داد در بین گونههای مورد بررسی ،گوننۀ
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شاله بیشترین تولید را داراستو از جمله ماالعات در
زمینۀ اثر فاصلۀ کاشنت بنر تولیند و بیومناس صننوبر،
ماالعننۀ همتننی و منندیررحمتی ( )9301در اراضننی
صنایع کاغذ غرب وا ع در هرسین کرمانشاه اسنت کنه
اثر فاصلۀ کاشت بر تولید در هکتار ار ا مختلنف و در
تیمارهای مختلف کاشت صنوبر بررسی شدو نتایج این
تحقی نشان داد کلونهای مختلف صننوبر در فاصنله
کاشننت  2×9بیشننترین بننازده تولینند را داشننتهاننندو در
کشور ما چنوب صننوبر را بنرای م نارب سناختمانی،
صنایع کبریتسازی ،صنایع تخته خردهچنوب و تختنه
چندال ،صنایع کاغذسازی و ساخت دستۀ افزارها بهکار
میبرندو با اینحنال هنر کندا از اینن منوارد م نرب
نیازمند گردهبینههای صنوبر با اری خاص است کنه
فاصننلۀ کاشننت و دورۀ برداشننت از عوامننل مهننم و
ت ثیرگذار بنر آن بنهشنمار منیرود (بینات کشنکولی و
همکاران)9302 ،و
با توجه به وفور منابع آبی و زمینهنای حاصنلخیز
برای صنوبرکاری در استان چهارمحال و بختیاری کنه
بنننه کشنننت  2111هکتنننار صننننوبر (غالبنننا گوننننه
 )Populus albaدر سنا اسنتان منجنر شنده اسنت
(طالبی و همکاران)9302 ،و این ماالعنه بنر آن اسنت
که با بررسی مقدار تولیند و بیومناس اینن گوننه ،و بنا
توجه به نوص کاربرد گردهبینههای استح الی ،بهتنرین
فاصلۀ کاشت این گونه در استان را معرفی کندو
مواد و روشها
منطقة تحقیق

بخشی از این پژوهش در ایستگاه تحقیقات صننوبر
و درختان تندرشد مرکز تحقیقات کشناورزی و مننابع
طبیعی استان چهارمحال و بختیاری انجنا شندو اینن
ایسننتگاه در  5کیلننومتری شننهر بلننداجی از توابننع
شهرستان بروجن در استان چهارمحنال و بختیناری و
در طنننول جغرافینننایی شنننر ی “ °59 6' 2و عنننر
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جغرافیایی شنمالی “ 39° 55' 9/2نرار گرفتنه اسنتو
متوسط بارندگی سالیانه  113میلیمتر ،دمای متوسط
ایستگاه  99درجه سنانتیگنراد و ارتفناص آن از سنا
دریننا  2261متننر اسننت (طننالبی و همکنناران)9300 ،و
خا این مناقه سیلتی رسی ( )Silty-Clayبنا بافنت
سنننگین تننا نیمننهسنننگین دارای  91تننا  95درصنند
سنگریزه استو ساختمان خا از نوص بلوکی زاوینهدار
استو بخش دیگری از این ماالعنه در روسنتای کنران
صننورت گرفننتو روسننتای کننران از توابننع شهرسننتان
فارسان است و در  5کیلومتری مرکنز شهرسنتان و در
محدودۀ طول جغرافیایی شر ی “ 51° 35' 11و عر
جغرافیننایی شننمالی “ 32° 93' 0ننرار گرفتننه اسننتو
ارتفاص متوسط این روسنتا از سنا درینا  2322متنر
استو متوسط بارندگی این روسنتا  101میلنیمتنر در
سال و دمای متوسط ساالنۀ آن  92درجۀ سانتیگنراد
استو خا این مناقه رسی ( )Clayبا بافت سنگین و
دارای حنندود  91درصنند سنننگریزه اسننتو سنناختمان
خا این مناقه از نوص متراکم بلنوکی اسنتو هنر دو
مناقه در یه ا لیم (ا لیم نیمهمرطوب معتدل سنرد)
رار دارند (طالبی و همکاران)9302 ،و
روش پژوهش
انتخاب درختان

ابتدا طی آماربرداری پراکنش درختنان در طبقنات
مختلف اری و ارتفاعی در چهار اعۀ ینه هکتناری
 91سننناله صننننوبرکن ناریشنننده بنننا گونن نۀ کبنننوده
( )Populus albaبننا چهننار فاصننلۀ کاشننت مختلننف
( 2×2 ،9×9 ،1/5 ×1/5و  1×1متر) تعیین شدو سنپس
از هر عرصه 91 ،اصله درخت (در مجمنوص  11اصنله)
بهصورت ت ادفی برای اع انتخاب شدو انتخناب اینن
 11اصله بهصنورتی بنود کنه در طبقنههنای مختلنف
اری پراکنش یکنواخت داشته باشندو
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شکل  -9مو عیت مناط تحقی بر روی نقشه

قطع ،نمونهگیری و محاسبة وزن تر درختان

درختان انتخابشده در اواخر ف ل رویش (تینر) از
فاصلۀ  21سنانتیمتنری از سنا زمنین انع ،و بنه
اجزای مختلف شنامل تننه ،شناخه ( انر بیشنتر از 9
سانتیمتر) ،سرشاخه ( انر کمتنر از  9سنانتیمتنر) و
بنرگ تقسنیم شندند ()Snowdon et al., 2002و هنر
بخش بهصورت مجزا و بالفاصله پس از اع در محنل
عرصه و به وسیلۀ ترازوی ر ومی بنا د نت  1/19گنر
توزین شدو با جمع کردن مقادیر بهدسنت آمنده بنرای
اجزای مختلف ،وزن تر هر کدا از درختنان بنهدسنت
آمده و ثبت شدو با داشنتن آمنارههنای انری و نینز
تعداد در هکتار درختان در هر توده ،نتنایج بنه هکتنار
تعمیم داده شد و تولید در هکتار درختان بهدست آمد
()Fang et al., 1991و سنپس دو دیسنه  1سنانتی-
متری از محلهای ار برابرسینه و کنده ،پننج نموننه
شاخه با ارهای مختلف 91 ،نمونۀ  91سنانتیمتنری
از سر شاخهها و تعدادی بنرگ ( 911بنرگ) از چهنار
جهت تاج ،از هر درخت برداشت شد و پنس از تنوزین

بننا تننرازوی د ین ر ننومی بننا د ننت  1/119گننر  ،بننه
آزمایشگاه انتقال یافتو
خشک کردن نمونهها

نمونهها ابتندا بنهمندت ینه هفتنه در هنوای آزاد
خشه شدند سپس نمونههای برگ و سنرشناخه بنه-
مدت  21ساعت در آون با دمنای  25درجنۀ سنانتی-
گراد ،و نمونههای تنه و شاخه بهمندت  10سناعت در
دمای  01درجۀ سانتیگراد ،خشه و بالفاصله پنس از
خروج از آون توزین شدند و وزن خشه آنها ثبت شند
(سهرابی و شیروانی)9319 ،و
محاسبة وزن خشک (زیتوده) اندامهای درختی

در مرحلۀ بعد و پس از مشخص شدن وزن خشنه
نمونهها با استفاده از راباۀ  9وزن خشه هنر کندا از
اندا ها مشخص شد (بختیاروند و سهرابی)9311،و
راباۀ 9

= WDC

که در آن  WDCوزن خشه هنر جنز از درخنت،
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 ،WFcوزن تننر هننر درخننت WDs ،وزن خشننه هننر
نمونه ،و  WFsوزن تر هر نمونه استو
تولید و بیوماس درختان اعشده در چهار فاصنلۀ
کاشت با هم مقایسه شد تا اثر فاصلۀ کاشت بر تولید و
بیوماس درختنان بررسنی شنود؛ سنپس وزن خشنه
اندا های درختان محاسبه شد و با داشتن تعنداد کنل
درختان در چهار توده و انر آنهنا ،نتنایج بنه هکتنار
تعمیم داده شدو با مقایسۀ تولید و بیوماس درختان در
چهار فاصلۀ کاشت اثر تعداد در هکتار بر اینن مقنادیر
بررسی شدو
روشهای آماری و نرمافزارهای استفاده شده
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یکارفه برای بررسی اثر تراکم کاشت بر مقدار تولید و
بیوماس گیاهی استفاده شند .مقایسنۀ مینانگینهنا از
طری آزمون دانکنن انجنا گرفنتو بنرای محاسنبات
آماری و رسم نمودارها از نر افزارهنای  SPSSنسنخۀ
 Minitab ،91نسخۀ  96و  Excel 2010استفاده شدو
نتایج
ویژگیهای توصیفی منطقة تحقیق

بر اساس آمناربرداری از اعنات منورد بررسنی بنا
فواصل کاشت متفاوت ،ویژگیهای توصنیفی درختنان
مشخص شد (جدول )9و

نرمننننال بننننودن دادههننننا از طرینن ن آزمننننون
کولموگروب  -اسمیرنوب بررسی شدو از آنالیز واریانس
جدول  -9ویژگیهای توصیفی درختان کبودۀ بررسیشده در فواصل کاشت متفاوت
متغیر

فاصله کاشت
(متر)

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراب معیار

ضریب تغییرات
()%

د ت نمونهبرداری
()%

ار برابرسینه
(سانتیمتر)

1/5×1/5
9×9
2×2
1×1

5
5
5
5

90/5
29
22/1
23

92/5
93/1
95/0
91/2

± 3/013
± 3/236
± 3/332
± 3/521

31/2221
26/965
29/100
25/961

6/01
6/11
5/32
5/15

ارتفاص (متر)

1/5×1/5
9×9
2×2
1×1

5/1
6
1/3
1/0

21/5
29
93/0
99/5

91/5
92/2
99
0/5

± 3/191
± 5/932
± 9/523
± 9/016

21/206
21/122
93/015
22/315

1/92
6/10
1/03
1/02

ار تاج (متر)

1/5×1/5
9×9
2×2
1×1

1/35
1/52
1/50
1/1

9/1
9/1
3/1
1/9

1/25
9/1
2/3
2/9

± 1/522
± 1/523
± 9/211
± 9/912

61/611
11/120
52/923
52/126

95/16
1/91
91/52
99/33

وزن تر و وزن خشک درختاان در چهاار فاصالة
کاشت

نتایج مقایسه وزن تر یا تولید درختنان انعشنده
بوسیلۀ تجزیۀ واریانس حاکی از نبود اختالب در مینان
چهار فاصلۀ کاشت مورد بررسی اسنتو بنهطنوری کنه

آزمون دانکن در منورد مینانگین وزن تنر درختنان در
چهار فاصلۀ کاشت اختالب معننیداری را نشنان ننداد
(جدول )2و
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جدول  -2نتایج تجزیۀ واریانس مقدار تولید درختان اعشده در چهار فاصلۀ کاشت
منابع تغییر

درجۀ آزادی

مجموص مربعات

میانگین مربعات

بین گروهها
درونگروهها

3
36

1320/001
01221/152

3926/215
2112/335

مجموص

31

11912/136

F
9/251ns

 nsبیانگر معنیدار نبودن در سا  5درصد

نتننایج تجزیننۀ واریننانس وزن خشننه درختننان
اعشده در مقایسۀ میانگین وزن خشه درختنان در

چهار فاصلۀ کاشت حناکی از نبنود اخنتالب معننیدار
بین آنها بود (جدول )3و

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس وزن خشه (بیوماس) درختان اعشده در چهار فاصلۀ کاشت
منابع تغییر

درجه آزادی

مجموص مربعات

میانگین مربعات

بین گروه ها
درون گروه ها
مجموص

3
36
31

91632/131
35013/552
16136/102

3511/391
111/513

F
3/522ns

 nsبیانگر معنی دار نبودن در سا  5درصد است

پراکنش درختان در طبقات مختلف قطری

بهمنظور مقایسۀ رشد انری درختنان در فواصنل
کاشننت مختلننف ،درصند حوننور درختننان در طبقننات
مختلف اری بهدست آمد (جدول )1و چنانکه در این

جدول مشاهده میشود ،به جنز طبقنۀ انری اول بنا
افزایش فاصلۀ کاشت ،تعنداد درختنان در طبقنههنای
اری باالتر ،افزایش یافته استو

جدول  -1درصد حوور درختان در طبقات مختلف اری در چهار فاصله کاشت
فاصله کاشت (متر)

طبقۀ اری
(سانتیمتر)

1/5×1/5

9×9

2×2

1×1

5-91
91-95
95-21
21-25

15
36
95
1

21
11
22
91

5
16
35
91

6
51
21
21

میانگین ارتفاع درختان در چهار تراکم

میانگین ارتفاص درختان اعشده در چهنار فاصنله
کاشت بررسنی شنده اسنت (شنکل )2و نتنایج بینانگر
اختالب معنیدار بین ارتفاص درختان در فواصل کاشت

 1/5×1/5و  9×9متننر بننا ارتفنناص درختننان در فواصننل
کاشت  2×2و  1×1متر استو
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شکل  -2میانگین ارتفاص درختان در چهار فاصلۀ کاشت

بننهترتیننب بننا  125و  211تننن در هکتننار بیشننترین
بیوماس را دارند ،درحالی که مقندار تولیند در فواصنل
کاشت  1×1متنر فقنط  96تنن در هکتنار اسنتو اینن
تناسب در مورد تولید نیز وجنود داردو فاصنلۀ کاشنت
 2×2نیز حالت بینابینی داردو

تولید در هكتاار و بیومااس درختاان در چهاار
فاصله کاشت

نتایج محاسبۀ تولید در هکتار و بیومناس درختنان
بیانگر اختالب معنیدار بین چهار فاصلۀ کاشت اسنتو
فاصننلۀ کاشننت  1×1متننر در مقایسننه بننا فواصننل
کاشت 1/51 × 1/51و  9×9متری تولید نناچیزی دارد
(جدول )5و فواصل کاشنت  1/51 × 1/51و  9×9متنر

جدول  -5تولید درختان در چهار فاصلۀ کاشت بر حسب تن در هکتار
فاصله کاشت (متر)
1×1
تولید (تن در هکتار)
وزن خشه (تن در هکتار)

21/12d
96/23d

2×2
c

219/926
962/529c

9×9
b

565/50
211/99b

1/5×1/5
a

235/00
125/65a

*حروب متفاوت بیانگر اختالب معنیدار بین میانگینهاستو

بحث
اندازهگیری و بنرآورد بیومناس گیاهنان و بنهوینژه
بیومنناس درختننان ،یکننی از نیننازهننای اساسننی در
برنامه ریزیهنای مندیریتی جنگنل و بررسنی جرینان
انرژی در بو سازگان بهحساب میآیند و طنی سنالیان
اخیر این موضوص مورد توجه بسیاری از محققنان نرار

گرفته است ()Zianis et al., 2005و
نتایج این ماالعه نشان داد کنه وزن تنر (تولیند) و
وزن خشه (بیوماس) گوننۀ کبنوده ()Populus alba
در سا درختی و در چهار فاصنلۀ کاشنت ،1/5×1/5
 2×2 ، 9×9و  1×1متننر اخننتالب معنننیداری ندارننندو
باتوجه به اینکنه در فواصنل کاشنت  2×2و  1×1متنر
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درختان ار برابرسنینۀ بیشنتری دارنند ،بنه بررسنی
میانگین ارتفاص درختان انعشنده پرداختنه شند کنه
نتایج نشان داد کمبود تولید درختان در فواصل کاشت
 1/5×1/5و  9×9متر بهدلیل کمتر بودن ار درختنان
در ایننن دو فاصننلۀ کاشننت بننه واسنناۀ ارتفنناص بیشننتر
(بهدلیل ر ابت نوری) جبران شده است (مروی مهاجر،
)9305و همچنین با برآورد تولید ،وزن خشه درختان
بر حسب تن در هکتار مشخص شند کنه مینزان اینن
شاخص در مورد فاصلۀ کاشت  1×1متر ( 625اصله در
هکتننار) در مقایسننه بننا سننه تننراکم دیگننر (، 91111
 21111و  2511اصله در هکتار) بسیار ناچیز ( 21تن
در هکتار در مقابل  565و  235و  219تن در هکتنار)
استو همچنین بهعلت ارتفاص کم درختان و عد هرس
طبیعی در فاصله کاشت  1×1متر ،کاشت درختنان بنا
این فاصلۀ کاشت از نظر ا ت ادی بهصرفه نخواهد بنود
()Largeron and Ento, 2003و
تولینند در هکتننار در دو فاصننله کاشننت 1/5×1/5و
 9×9متر ،بهترتیب  235/00و  565/ 50تن در هکتنار
است به عبارتی با افنزایش تنراکم درختنان از 91111
اصله در هکتار بنه  21111اصنله در هکتنار (دو برابنر
شدن تعداد درختان) ،تنها  23درصد به تولید درختان
برحسب تن در هکتار افزوده شده اسنتو همچننین در
فاصننلۀ کاشننت  1/5×1/5متننر پننس از  91سننال91 ،
درصنند درختننان در کالسننههننای اننری بنناالی 95
سانتیمتر (مناسب بنرای انع و بهنرهبنرداری) نرار
دارند ،اما در فاصلۀ کاشت  9×9متر و پس از  91سنال
 32درصد درختان در این کالسهها رار دارند ،که این
نیز بهعلت ر ابت شدید بین تاج درختان بنرای کسنب
نور و همچنین ریشۀ درختان برای کسب مواد غنذایی
در فواصننل کاشننت سنننتی ( )1/5×1/5اسننت (مننروی
مهاجر9305 ،؛ )Pandey and Narayan, 2002و با این
توصیف میتوان به این نتیجه رسید که فاصلۀ کاشنت
 1/5×1/5فاصلۀ کاشنت مناسنبی بنرای اینن گوننه در
استان نیستو با توجه به نتایج ،فاصلۀ کاشت  1×1متر
در نگاه اول حذب میگرددو هر چند درختان انور در
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دورۀ ده ساله در این فاصلۀ کاشت بیشتر اسنت ،رشند
ارتفاعی کم ،طول کنم گنردهبیننههنا و نینز تعنداد در
هکتار ناچیز کاشت آن را بهلحاظ ا ت نادی بنهصنرفه
نمننیسننازدو در فواصننل کاشننت  1/5×1/5و  9×9متننر
بیوماس درختان در هکتار زیاد است ،اما ر ابت ننوری
و ریشهای سبب شنده درختنان دکشنیده و کنم انر
باشندو همچنین نتایج ماالعۀ حاضر نشنان داد کنه در
مدت  91سنال تنهنا  91و  31درصند درختنان ابنل
بهرهبرداری هسنتند و بنرای برداشنت مناسنب از اینن
تودهها حد دستکم 31سال زمان نیاز است کنه علنم
صنوبرکاری نوین به هنی وجنه آن را نمنیپنذیردو در
صورتی که در فاصلۀ کاشت  2×2متر بیشنتر درختنان
در طول ده سال هم د کشیده (شکل  )2و هم انور
(جدول  )1و ابنل بهنرهبنرداری هسنتند کنه از نظنر
ا ت ادی بسیار بهصرفه اسنت و بازگشنت سنرمایه در
زمان کوتاه را میسر میسنازدو در اینن فاصنلۀ کاشنت،
عالوهبر ترسیب کنربن بنه مینزان  61تنن در هکتنار،
درختان تولیدشده در طنی ده سنال بیشنترین درصند
درختان اور را به خنود اخت ناص دادهانند و از نظنر
تولید در هکتار نیز با تولید  219تن چنوب تنر تولیند
مناسبی دارندو در نتیجه در بین چهنار فاصنلۀ کاشنت
مورد بررسی در دورۀ برداشت کوتاه ،کاشت با فواصنل
 2×2متننر دارای بهتننرین بننازده از نظننر تولینند بهینننه
خواهد بودو همچنین فاصلۀ کاشت کمتر ( 9در  9متر)
در بلندمدت ارزش ا ت ادی بیشتری دارد و مناسبتر
استو
( Fortier et al. )2010پتانسیل پنج کلون هیبرید
صنوبر را برای بهدست آوردن زیتوده و حجم چوب در
نواحی ساحلی و کنار رودخانهای در چهار اکوسیسنتم
کشاورزی در کبه کانادا برآورد کردندو پنس از شنش
سال رشد ،حجم زیتوده شا و برگ به مراتب کمتر از
سا هها و شاخههای اصلی بودو ضمن اینکه حجنم تننه
چوبی نینز بنه  232/5متنر مکعنب در هکتنار رسنیدو
بیشترین بازده و مح ول در حاصلخیزتنرین محنلهنا
مشاهده شد.
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همتی و مندیررحمتی ( )9301در اراضنی صننایع
کاغذ غنرب وا نع در هرسنین کرمانشناه ماالعنهای را
دربارۀ اثنر فاصنلۀ کاشنت بنر تولیند در هکتنار ار نا
مختلننف صنننوبر انجننا دادننند و نتیجننه گرفتننند کننه
کلونهای مختلف صنوبر در فاصنلۀ کاشنت  2×9متنر
بیشترین بازده تولید را دارندو این ماالعنه نینز نشنان
میدهد که فاصلۀ کاشت  2×2متر بهترین بازدۀ تولیند
در زمان را داردو
تراکم کاشت بر افزایش بیوماس تودههنای گیناهی
اثرگذار است (دانشور و مدیررحمتی)9300 ،؛ بهطوری
که ( Fang et al. )2007اعال داشتند با افزایش تراکم
کاشت در صنوبرکاریهنا ،بیومناس و متقنابال ترسنیب
کربن در بیوماس و خا بیشتر میشودو بدیهی اسنت
که اگر هدب از کاشت اینن گوننه صنرفا کناهش گناز
گلخانهای دیاکسید کربن باشد ،کاشت اینن درختنان
با تنراکم زیناد ( 21111اصنله) در هکتنار مناسنبتنر
خواهد بود اما با کاشت این گونه بنا فواصنل  2×2متنر
عالوهبر ترسیب  61/265تن کربن در هکتار ،از لحناظ
تولینند چننوب نیننز بننازده بهتننری خننواهیم داشننت
()Fang et al., 2007و
صنوبرهای بررسیشده در محدودۀ اری کمتنر از
 31سانتیمتر رار میگیرند کنه بنه اصناالح آنهنا را
گننردههننای کننم اننر مننینامننند (;Howard, 2001
)Willits and Ross, 2004و بهطور کلی درجهبنندی و
گروهبندی ا ت ادی بهترتیب عبارت است از :درجنۀ 9
با ارهای  25تا  31سانتیمتر ،درجۀ  2با ار  21تا
 25سانتیمتر ،درجۀ  3با ار  95تا  21سانتیمتنر و
درجۀ  1با ار  91تا  95سانتیمتر؛ بسنته بنه کشنور
م ربکننده در صورت پیشرفته بودن صنعت انر 3
تننا  91سننانتیمتننر نیننز گننروه ا ت ننادی بننا درج نۀ 5
محسوب میشود که نیاز به فناوری پیشرفته با سرعت
و بننازدهی زینناد داردو (بیننات کشننکولی و همکنناران،
)9302و بنابراینن تقسنیم درختنان در فاصنلۀ کاشنت
 1/5×1/5که با توجه به جدول  6در طبقۀ اری آخر
رار میگیرند ،بنا توجنه بنه مناسنب نبنودن وضنعیت

911

کارخانههای کشنور از لحناظ فنناوری و بنازده تولیند،
کاشت کبوده با این فاصلۀ کاشت و در کوتاهمدت (91
سال) توجیه ا ت ادی نداردو
در فاصننلۀ کاشننت  1×1متننر بیشننترین پننراکنش
درختان در محدودۀ چوبهنای درجنۀ  21( 9درصند)
است ،اما با توجه بنه تولیند در هکتنار پنایین و تولیند
بینههای کوتاه و پرشاخه این فاصلۀ کاشت نیز توصنیه
نمننیشننودو در فاصننلۀ کاشننت  9×9متننر طننول گننرده
بینههای منورد بررسنی مناسنب اسنت ،امنا از لحناظ
اری مجموعا  33درصد درختنان جنزو کالسنههنای
اری درجۀ  2و  3رار میگیرندو فاصلۀ کاشنت 2×2
متر با تراکم  2511اصله درخت در هکتار و بنا تولیند
گننردهبینننههننایی بننا طننول و کیفیننت مناسننب ،دارای
بیشترین درخت در طبقنههنای انری درجنۀ  2و 3
است و میتوان آن را بنرای صننوبرکاریهنای بنا دوره
برداشت کوتاه معرفی کردو
بیات کشکولی و شریف پور ( ،)9313درجه بنندی
ب ری گرده بینههای صنوبر را مورد بررسی رار دادند
که نتایج نشان داد که بیشتر گردههنا براسناس واعند
درجهبندی  9225ایران و سازمان جنگلداری آمریکنا
در درجه یه رار داشتند و حجم و بنازده استح نالی
الننوار درجننه یننه یننا انتخننابی آنهننا براسنناس واعنند
درجهبندی  0123ایران و ملی آمریکا بیشتر بودو
بیشترین کالسۀ انر منورد نیناز بنرای تینرهنای
بزرگراه را گردههای کم ار با انرهنای  91تنا 92/5
سانتیمتر و  95تا  92/5سانتیمتر تشکیل منیدهنند
یعنی درجۀ  3و  1که بعد از ده سال بیشترین حونور
درختان در این طبقات را در فاصلۀ کاشت  2×2و1×1
متر شاهد هستیم ،با این تفناوت کنه مینانگین ارتفناص
درختان در فاصنلۀ کاشنت  1×1متنر کمتنر از فاصنلۀ
کاشت  2×2متر استو
معموال انر انتهنای بارینه بندون پوسنت گنرده
بینهها برای م ارب روکشی را چوبهای بنزرگتنر از
 31سننانتیمتننر تشننکیل مننیدهننند کننه در محنندودۀ
گردهبینههای کم ار که در این ماالعه منورد نظرنند
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رار نمیگیرندو برای م ارب چوببری گردهبینههنای
با ار بیش از  92/5سانتیمتر را اسنتفاده منیکننندو
همچنین برای تیرها ،ار  2/5تا  92سانتیمتر کاربرد
دارد کننه در ایننن صننورت نیننز فاصننله کاشننت 2×2
مناسبترین فاصلۀ کاشت محسوب میشودو
برای تولید خمیر کاغنذ ارهنای کنم یعننی 91
سانتیمتر به باال بهکار میروند ،اما برش گردهبینههای
کمتر از  95سانتیمتنر عمومینت نندارد ،زینرا نسنبت
عامل چوب اره شده به حجم گرده بینۀ اصنلی خیلنی
کم است و هزینۀ عملآوری گردهبیننههنای کنم انر
خیلی زیاد استو در اینن صنورت کاشنت درختنان بنا
فواصننل کاشننت  1/5×1/5متننر بننرای برداشننت در
دورههای کوتاهمدت در استان ،صرفه ا ت ادی نخواهد
داشت و سنتی غلط محسوب میشود کنه طنول دورۀ
برداشت را طوالنی میکنند و بنازدۀ تولیند را کناهش
میدهدو در این صورت در کوتناهمندت ،مناسنبتنرین
مورد م رب این گونه در فواصل کاشت سنتی بهدلیل
تراکم زیناد و ارتفناص مناسنب ایجناد بادشنکن اطنراب
شهرها و مزارص خواهد بودو در مواردی نیز صرفا هندب
از کاشت اینن گوننۀ تندرشند ،تلاینف هنوا ینا تولیند
بیوماس است که در این صورت نیز فاصلۀ کاشت مورد
نظر توجیهپذیر است (سعید)9366 ،و
منابع
بختیاروننند بختینناری ،سننیاوش و هرمننز سننهرابی.9311 ،
معادالت آلومتریه بهمنظور برآورد اندوختۀ رو و زیر زمین
چهار گونۀ درختنی پهننبنرگ و سنوزنیبنرگ ،تحقیقنات
جنگل و صنوبر ایران112-109 :)3( 21،و
بردبار ،کاظم و مرتوی مرتووی جهرمنی9305 ،و بررسنی
پتانسیل ذخیره کربن در جنگنلکناریهنای اکنالیپتوس و
آکاسننیا در مننناط غربننی اسننتان فننارس ،پننژوهش و
سازندگی913-15 :)9(21،و
بیننات کشننکولی ،علننی و محمدرضننا شننریفپننور9313 ،و
درجهبندی ب ری گردههای کم ار صننوبر بنرای م نارب
چوببری ،مجلۀ منابع طبیعی ایران216-601 :)1( 62 ،و

مقایسه تولید ،بیوماس و نوص م رب چوب صنوبر کبوده درووو
بیات کشکولی ،علی ،مهندی فنایزیپنور ،مجیند عزینزی و
حیدر لیزاده9302 ،و روند آینده شناخص بهنای چنوب و
مح نننوالت چنننوبی در این نران ،پنننژوهش و سنننازندگی،
22-21 :09و
پارساپور ،محمند کناظم ،هرمنز سنهرابی ،علنی سنلاانی و
یعقوب ایرانمنش9312 ،و روابط آلومتریه بهمنظور برآورد
زیتودۀ چهار گونۀ صنوبر در استان چهارمحال و بختیناری،
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران520-592 :)3( 29 ،و
دانشور ،حیدرعلی و علیرضا مندیررحمتی9300 ،و مقایسنۀ
طول ،ار و حجنم کلننهنای مختلنف صننوبر در اسنتان
اصفهان ،تحقیقات جنگل و صنوبر ایران61-11 : )9( 96 ،و
سننهرابی ،هرمننز و انوشننیروان شننیروانی9319 ،و معننادالت
آلومترینننه بنننرای بنننرآورد بیومننناس روی زمنننین بنن نه
( )Pistacia atlanticaدر پار ملی خجیر ،مجلۀ جنگل
ایران.61-55 :)9( 1 ،
طالبی ،محمنود ،علیرضنا مندیررحمتی ،حسنن جهانبنازی
گوجانی و فرشاد حقیقیان .9302 ،بررسی نهایی سازگاری
کلنهای مختلف صنوبر برای معرفی بهترین آنها به بخش
اجرایی ،گزارش نهایی تحقی  ،مرکز تحقیقات کشناورزی و
منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری 13 ،صو
مروی مهاجر ،محمدرضنا9305 ،و جنگلشناسنی و پنرورش
جنگل ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران 302 ،صو
سننعید ،ارسنناو9366 ،و اسننتفاده از خننا اره در صنننایع
مختلننف ،در :مجموعننه مقنناالت اول نین سننمینار جنگننل و
صنعت 2-5 ،آبان ،تهران930 -933 ،و
م دق ،احمد9320 ،و جنگلکاری و نهالستانهای جنگلنی،
انتشارات دانشگاه تهران ،تهران 516 ،صو
همتی ،احمد و علیرضنا مندیررحمتی9301 ،و اثنر فاصنلۀ
کاشننت بننر تولینند در هکتننار ار ننا مختلننف صنننوبر
 ،Populus nigraتحقیقنات جنگنل و صننوبر اینران93 ،
(352- 313 :)3و
Basuki, T.M., P.E. Van Laake, A.K. Skidmore,
and Y.A. Hussin, 2009. Allometric equations
for estimation the aboveground biomass in
tropical lowland Dipterocarp forests, Forest
Ecology and Management, 257: 1684-1694.

959

952  تا919  صفحۀ،9315  تابستان،2  شمارۀ، سال هشتم، انجمن جنگلبانی ایران،مجلۀ جنگل ایران

Cole, T.G., and J. Ewel, 2006. Allometric
equations for four valuable tropical tree
species, Forest Ecology and Management,
229: 351-360.

Largeron, L., and C. Ento, 2003. Prediction
suffix trees for supervised classification of
sequences, Pattern Recognition Letters,
24:3153-3164.

Dewyer, J.M., R.J. Fensham, R.J. Fairfax, and
Y.M. Buckley, 2010. Neighborhood effects
influence drought-induced mortality of
savanna trees in Australia, Journal of
Vegetation Science, 21(3): 573-585.

Pandey, F., and D. Narayan, 2002. Global
climate change and carbon management in
multifunctional forests, Current Science, 83(5):
593-602.

Fortier, J., D. Gagnon, B وTruax, and Fو
Lambert, 2010. Biomass and volume yield
after 6 years in multiclonal hybrid poplar
riparian buffer strips, Biomass and Bioenergy,
34: 1028-1040.
Fang, S., X. Xu, S.H. Lu, And L. Tang, 1999.
Growth dynamics and biomass production in
short-rotation poplar plantations: 6-year results
for three clones at four spacings, Biomass and
Bioenergy, 17: 415-425.
Fang, S., J. Xue, and L. Tang, 2007. Biomass
production and carbon sequestration potential
in poplar plantations with different
management
patterns,
Journal
of
Environmental Management, 85(3): 672-679.
Howard, J, 2001. Stemberg production, trade,
consumption and price statistics 1965-1999.
Pap.FPL-RP-595, Department of Agriculture,
Forest Service, Forest Product Laboratory,
Madison, WI. U.S.
Hu, Y.L., D.H. Zeng, Z.P. Fan, G.S. Chen, Q.
Zhao, and D. Pepper, 2008. Changes in
ecosystem carbon stocks following grassland
afforestation of semiarid sandy soil in t
southeastern Keerqin Sandy Lands, China,
Journal of Arid Environments, (72) 2193–
2200.

Pretzsch, H., 2005. An introduction to the
functional diversity of temperate forest trees,
Forest Diversity and Function, 34: 13-64.
Snowdon, P., J. Raison, H. Keith, P. Ritson, P.
Grierson, M. Adams, K. Montagu, H. Bi, W.
Burrows, and D. Eamus, 2002. Protocol for
sampling tree and stand biomass, Australian
Greenhouse Office Publication, 67 pp.
Willits, S., and, R. Ross, 2004. Veneer
recovery from small diameter stands in south
western Oregon, USDA forest service, Pacific
Northwest Research Station and Forest
Products Laboratory, WI, 39:172-185.
Zianis, D., P, Muukkonen, R. Makipaa, and M.
Mencuccini, 2005. Biomass and Stem Volume
Equations for Tree Species in Europe, Silva
Fennica, Monographs4, 63 pp.

Iranian Journal of Forest, Vol. 8, No. 2, Summer 2016

152

Comparison of product, biomass and kinds of wood consumption of white poplar
(Populus alba L.) in four plant spacing
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Abstract
Nowadays, wood farming with fast-growing species such as poplar species is inevitable. This
study was performed to investigate the effect of different spacing on the production, biomass
and the type of wood using of Populus alba in 10-year-old poplar plantations in fast-growing
poplar research center of Boldaji city and Korran village of Farsan city, Chahar Mahal and
Bakhtiari province. For this purpose, four one-hectare plantations with these species with four
different plant spacing (0.5 × 0.5, 1 × 1, 2 × 2 and 4 × 4 m) were selected. Diameter and
height of trees were measured and 10 trees in each region and totally 40 trees were selected.
These trees were then felled down, cut and weighed in field by separating into trunks,
branches, sub-branches and leaves. Several samples from different parts of felled trees were
also obtained and transferred to the lab. After drying in 80 degrees centigrade, samples were
weighed with digital scale with 0.001g accuracy and dry weight of each part was calculated
by using proportionality. The results showed that 0.5 × 0.5 m spacing had the most production
with 735.88 tons per hectare and 475.65 tons per hectare and 2 × 2 m spacing is the suitable
plant spacing for this species with 241.126 and 162.521 tons per hectare production and
biomass, respectively.
Keywords: Biomass, Chahar Mahal and Bakhtiari, Dry weight, Planting density, Short
rotation.
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