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(تاریخ دریافت8981/89/28 :؛ تاریخ پذیرش)8981/88/24 :

چکیده
مدیریت جست در روش بهرهبرداری کوتاهمدت سبب میشود که جستهای باقیمانده از مواد غذایی ،نور و آب بیشتری برخوردار شووند و
در نهایت تنههای قطورتر و بلندتری تولید کنند .هدف این تحقیق ،ارزیابی تولید چوب برخی ارقام صونوبر بوا اسوتهاده از تیموار مودیریت
جستها در دورۀ دوم برداشت بود .پنج کلن صنوبر از گونۀ  P. deltoidesو دورگهای  P. xcanadensisبا سوه تیموار مودیریت جسوت
شامل یکجست ،دوجست و چندجست بر روی هر پایه در قالب طرح آماری کرتهای خردشده با سه تکرار بررسی شدند .در پایوان فصول
رویش ،ویژگیهای رویشی درختان سرپا و قطعات چوبی بهتهکیک سرشاخه ،تنه تا قطر 88سانتیمتر و تنههای بیشتر از قطر 88سانتیمتر
اندازهگیری شد .نتایج تجزیۀ واریانس ویژگیهای رویشی در پایان سال پنجم بعد از دورۀ بهرهبرداری دوم نشان داد کوه قطور برابرسوینه و
ارتهاع جست در بین سطحهای مختلف عوامل کلن و مدیریت جست و عوامل زیتودۀ خشوک سرشواخه و تنوههوای بوا قطور بویش از 88
سانتیمتر در سطح عامل مدیریت جست تهاوت معنیداری داشت .متغیرهوای متوسو ارتهواع جسوت و ارتهواع بلنودترین جسوت و قطور
برابرسینۀ جستها در کلنهای  P. deltoides 63/8و  P. x canadensis 561/41در گروه اول قرار گرفتند .مقایسۀ میانگینهوای تولیود
زیتودۀ خشک چوبی کلنهای صنوبر نشان داد که دو کلن  P. deltoides 63/8و  P. x canadensis 561/41بهترتیب با  1/4و  1/7تون
در هکتار در سال ،بیشترین مقدار زیتودۀ تنۀ با قطر کمتر از  88سانتیمتر را داشتند .همچنین بیشترین مقدار تولید تنۀ با قطور بویش از
 88سانتیمتر مربوط به تیمار تکجست بود.
واژههای کلیدی :بهرهبرداری کوتاهمدت ،تولید چوب ،جست ،صنوبر.

مقدمه
نیاز روزافزون کشور بوه چووب در نتیجوۀ افوزایش
جمعیت و توسعۀ صنایع چوب در کشور ،سوبب توجوه
جدی به گونههای تندرشدی مانند صنوبر شوده اسوت
تا با استهاده از کلنهای مختلوف آن بتووان بخشوی از
مواد اولیۀ مورد نیاز صنایع چوب کشور را تأمین کورد.
 نویسندۀ مسئول

درختان دوپایه مانند جنس صنوبر و بیود بوا گوزینش
کلن های مطلوب ،قابلیت زیادی از نظور مقودار تولیود
چوب ،تولید جست ،تجدید کنوده و مقاوموت در برابور
آفات و بیماریها دارند و این ویژگی در ژنوتیوپ هوای
گونوووۀ پوووده ( )P. euphraticaمشوووهود اسوووت
( .)Calagari et al., 2016صووونوبرها از درختوووان

شماره تماس+892877494292-5 :

ایمیلcalagari@rifr-ac.ir :
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تندرشدند که بهدالیل مختلف مانند امکان بهرهبرداری
از ارقام مختلف آن در دوره های کوتاهمدت (دو ،چهوار
و ششساله) و توانایی تولید جست های فراوان ،همواره
کانون توجه تولیدکنندگان چوب و نیز صاحبان صنایع
مختلف چوب بودهاند .این درختوان مویتواننود ضومن
تأمین بخشی از مواد اولیۀ صنایع چوب کشوور ،توأییر
بسیار مهمی در حهظ و صیانت از عرصههوای جنگلوی
کشور داشته باشند.
طرحهای تحقیقاتی با استهاده از هجده کلن بوومی
و غیربووومی صوونوبر در سووه دورۀ برداشووت دو ،سووه و
چهارساله با روش کاشت مستقیم قلمه ،کفبور کوردن
نهالها در انتهای سال اول و پایان دورۀ بهورهبورداری،
برداشت و توزین اندامهای رویه زمینی در دسوتههوای
کم قطر و قطور در مرکز تحقیقوات البورز کور انجوام
گرفت و سپس با جسوتدهوی کنودههوا ،دورۀ رویوش
بعدی آغاز شد .نتایج اجرایی این طرح ها پس از چنود
دورۀ متوالی برداشت نشوان داد کوه تعودادی از ارقوام
صنوبر به سوبب داشوتن ویژگویهوای مطلووبی ماننود
توانایی جستدهی و حهظ این توانایی برای دوره هوای
متوالی ،توان رقابت در شرای کشت انبوه و همچنوین
تولید مقادیر زیاد چوب ،در روش متمرکز تولید چووب
کاربرد خواهند داشت .در شرای اقلیمی و خاکی کر ،
کلوونهووای دورگ ماننوود P. xcanadensis 561/41,
P. xcanadensis triplo, P. xcanadensis costanzo
و  P. xcanadensis I-214ضووومن برخوووورداری از

ویژگیهای مطلوب با تولید 28تا  98تن مادۀ خشوک
در سووال و در هکتووار (معووادل بوویش از  95تووا 55
مترمکعب) ،از برترین کلن های این مجموعه بووده انود
(.)Modir Rahmati & Baghery, 2003 ; 2006
کاشت صنوبرها در فواصول کوم (کاشوت انبووه) و
برداشت آنها به صوورت یکبواره یوا تنوک کوردن درون
توده ،قدمت و سابقۀ طوالنی دارد .اولین گوزارشهوای
مستند از این شیوۀ کشت ،مربووط بوه سوال  8579و
اولین توصیه ها و اقدامات داشت مربوط به سال 8189
مویددی اسوت ( .)Bohnes, 1987از نیموۀ دوم دهوۀ
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 8818و ابتدای دهۀ ،8848گزارش هوای متعوددی در
زمینوووۀ اسوووتهاده از ایوون روش در تولیوود زیتوووودۀ
گونه هایی مانند صنوبر ،بیود ،اکوالیپتوس و توسوکا در
دورههوووای دو توووا شوووشسووواله موجوووود اسوووت
( .)Elnspahr, 1972در طول قرن بیستم نیز در تعداد
زیوادی از کشووورهای اروپووایی و آمریکووایی و اسووترالیا
تحقیقات بسیاری دربارۀ گونه هوای مختلوف بوا هودف
تعیین مناسب ترین گونه های درختی به منظور استهاده
از چوب آنها در صنایع یا تأمین چوب سوخت صوورت
گرفووت ) .)Zsuffa, 1971ی وک کارخانووۀ کاغذسووازی
یونانی نیز از  588هکتار عرصۀ زیر کشت گونوه هوایی
مانند کا  ،بید ،اکالیپتوس و صنوبر خود در دورههوای
چهار تا ششساله 87 ،تا  28تن مادۀ خشک در سوال
در هکتار (فق برای صونوبرها) چووب برداشوت کورد
( .)Modir Rahmati, 1996در آمریکا بهرهبورداری در
دورههای دوساله با گونه  P. trichocarpaتولید موادۀ
خشک چوبی را تا  85تن در سوال در هکتوار افوزایش
داد ( .)Steinbeck, 1973در انگلستان از سوال ،8898
دورۀ بهوورهبوورداری کوتوواهموودت دو تووا چهارسوواله بووا
گونههای مختلف بید ،صنوبر ،توسوکا و اکوالیپتوس بوا
هدف تولید انرژی شوروع شود ( .)Mitchell, 1983در
آلمان تعدادی از ارقوام دورگ صونوبر در قالوب طورح
بهره برداری کوتاه مدت به منظور بررسوی مقودار تولیود
زیتودۀ ساقه در سطح  2/5هکتار کشوت شود .نتوایج
نشان داد که پس از هشت سال ،موادۀ خشوک چووبی
تولیدشده از  27تا  78تن در هکتار متغیر بوده اسوت
) .(Bungart & Huttl, 2004در بلژیک ،دوازده ژنوتیپ
صنوبر در کشوت متوراکم و در سیسوتم بهوره بورداری
کوتاه مدت بررسی شد که از میوان آنهوا ،هیبریودهای
تجوووووووواری  P.trichocarpa×P.maximowicziiاز
بیشترین تولید زیتوده برخوردار بودند و هیبریودهای
دو گونۀ دلتوئیدس در نیگرا ()P.deltoides×P.nigra
عملکرد بینابینی داشوتند (.)Verlinden et al., 2013
در زمینووۀ موودیریت جسووت در صوونوبرهای دورگ در
شرق انتاریو ،چهار شدت مختلف تنوک کوردن شوامل
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نگهداری تنها یک جست اصلی و قطع بقیوه از ارتهواع
یک متری ،نگهداری یک جست اصلی و حوذف کامول
بقیوۀ جسووتهووا ،نگهووداری سوه جسووت اصوولی و نیوز
نگهداری تمامی جست ها آزمایش شود .بعود از ههوت
سال تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد کوه تنوک کوردن
سبب افزایش چشمگیر رویش جست های اصلی نشد و
در تیمارهای با شدت تنک کردن کمتر یا بدون تنوک
کردن (تیمار شاهد) ،بهدلیل تعداد زیاد جست های هر
پایه به طور معنیداری الیاف چوبی بیشتری تولید شود
).)Druck, & Strobl, 1991
پانزده کلن از گونههای  P. nigra, P. deltoidesو
دورگ  P. xcanadensisبهمنظور تعیین مقودار تولیود
زیتودۀ آنها بهمدت سوه سوال در ایسوتگاه تحقیقوات
چمسووووتان نووووور بررسووووی شوووودند .در پایووووان
دورۀ آزموایش ،کلونهوای ،P.d. P.deltoides 69/55
 P.d. 77/51 ،P.xcanadensis triploبووهترتیووب بووا
 85/45 ،81/48و  87/49تن موادۀ خشوک چووبی در
سووال و در هکتووار بیشووترین مقوودار تولیود را داشووتند
( .)Mokhtari & Modir Rahmati, 2006دورۀ
برداشت کوتاهمدت با استهاده از پنج کلن موفق صنوبر
در یک دورۀ پونجسواله (از سوال  8994توا  )8988در
ایستگاه ورسن وابسته به مرکز تحقیقوات کشواورزی و
منابع طبیعی استان گلستان اجرا شد .میانگین تولیود
بیوماس خشک دو کلون P. xcanadensis Costanzo
و  P.deltoides 69/55بهترتیب با  91/49و  95/79تن
در هکتووار و در سووال بیشووتر از دیگوور کلوونهووا بووود
( .)Gholami, 2014در بررسوی زیتوودۀ چووب گونوۀ
صوونوبر کبوووده ( )P. albaدر اسووتان چهارمحووال و
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بختیاری ،درختان صنوبر در فاصله های کاشت مختلف
مقادیر زیتوده متهاوتی داشتند و فاصلۀ  2در 2متر از
نظر ابعاد کیهی چووب بورای صونایع عملکورد بهتوری
داشوت ( .)Heidari et al., 2016هودف ایون تحقیوق،
ارزیابی عملکرد تولید چوب برخی از ارقوام صونوبر در
یووک دورۀ پوونجسوواله بووا اسووتهاده از تیمووار موودیریت
جستها در دورۀ دوم برداشت در مجتموع تحقیقواتی
البرز کر بود.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

محل اجرای تحقیق ،ایستگاه تحقیقات البرز کور
واقع در جنوب شهر کر در فاصلۀ حدود  4کیلومتری
از مرکوز شووهر بوا عوور جغرافیوایی  95درجووه و 79
دقیق وۀ شوومالی و طووول جغرافی وایی  58درجووه و 57
دقیقۀ شرقی بوود .ارتهواع ایون منطقوه از سوطح دریوا
 8988متوور اسووت .منطقووه دارای می وانگین بارنوودگی
سالیانۀ  258میلیمتر ،میانگین درجوۀ حورارت 89/4
درجۀ سانتیگراد ،حداقل مطلق درجۀ حورارت -28/4
درجۀ سانتیگراد ،حوداکرر مطلوق درجوۀ حورارت 78
درجۀ سانتیگراد و طبقۀ آبوهوایی نیمه خشک است.
خاک ایستگاه از رسوبات آبرفتی شنی رسوی بوا عموق
متوس  18سانتیمتر تشوکیل شوده و بوه طوور کلوی
خاک سبکی است .هودایت الکتریکوی خواک کمتور از
یک دسیزیمنس بور متور و اسویدیتۀ خواک نیوز 4/9
است (.)Ghasemi et al., 2002

جدول  -8فهرست و مبدأ کلنهای صنوبر بررسیشده
ردیف

کلن صنوبر

8
2
9
7

P. x canadensis cv. 561/41
P. x canadensis vernirubensis
P. x canadensis costanzo
P. x canadensis triplo

5

P. x deltoides 63/8

مبدأ قلمه
ایتالیا
ایتالیا
ایتالیا
ایتالیا
دورگ ایران
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شیوه اجرای پژوهش

این تحقیق با استهاده از پنج کلن صونوبر از گونوۀ
 P. deltoidesو دورگهووای  P. x canadensisدر
زمینی به مساحت تقریبی نیم هکتار اجرا شود .از هور
کلن 927 ،قلمه تهیه و در قالب طرح آماری کرتهای
خردشده با طرح پایۀ بلوکهای کامل تصادفی در سوه
تکرار کاشت شد .عامل اصلی ،کلن صنوبر با پنج کلون
و عامل فرعی ،تعداد جست در سه سطح توکجسوت،
دوجست و چندجست بود .از هور کلون  889قلموه در
هر تکرار و برای هر تیمار  91قلمه با فاصلۀ  8×2متور
( 8متر داخل ردیف و  2متر بین ردیوف) و بوهصوورت
گروهی کاشته شد .آماربرداری از شوانزده پایوۀ میوانی
انجام گرفت و بقیه بوه عنووان حاشویه (بوافر) در نظور
گرفته شد .درختوان در برداشوت اول در سوال 8994
قطووع شوودند و موودیریت جسووتهووا بوورای دورۀ دوم
برداشت ( )8999-8982انجام گرفت؛ به طوری کوه از
میان جست های حاصل ،تیموار تعوداد جسوت شوامل
یکجست ،دوجسوت و چندجسوت بور روی هور پایوه
انجام گرفت.
در پایان فصل رویش هر سال ،ارتهاع جسوت هوای
سه تیمار مختلف برای هر کلن تا دقوت سوانتیمتور و
قطر برابرسینۀ آنها تا دقت میلیمتر اندازهگیوری شود.
در پایان سال پنجم ،درختوان قطوع شودند و قطعوات
چوبی به تهکیک سرشاخه ،تنه تا قطر  88سانتیمتر و
تنههای بیشتر از قطر  88سانتیمتر جداگانه برای هور
کلن و تیمار جست توزین و ارزیابی شدند .پس از قرار
دادن چوب ها در هووای آزاد بوهمودت پونج مواه ،وزن
خشک در هوای آزاد نیز به تهکیوک قطعوات مختلوف
بهطور جداگانه یبت شد.
روش تحلیل

بهمنظور بررسی نرمال بوودن و همگنوی واریوانس،
دادهها به ترتیب از آزمون کولمووگروف -اسومیرنوف و
لون برای هر یوک از متغیرهوای رویشوی بوا نورمافوزار
 SPSS 17استهاده شد .دادههای بهدستآمده براساس

تجزیۀ واریانس طرح آمواری کورت هوای خردشوده در
قالووب طوورح پایووۀ بلوووکهووای کاموول تصووادفی بوورای
متغیرهای ویژگیهای رویشی درختوان سورپا و تولیود
مادۀ خشک چوبی جسوتهوا بوا اسوتهاده از نورمافوزار
 SASتجزیه وتحلیل شودند و مقایسوۀ میوانگین هوا بوا
استهاده از آزموون دانکون در سوطح  5درصود صوورت
گرفت.
نتایج
نتایج ویژگیهای رویشی درختان سرپا

نتایج آزمون نرمال بوودن دادههوای حاصول از هور
متغیر رویشوی نشوان داد کوه دلیول آمواری بورای رد
فرضیۀ غیریکنواختی داده ها وجود نودارد ( )P>0.05و
بنابراین داده های حاصل ،از یکنواختی الزم و همگنوی
واریانس بورای اجورای آزموون پوارامتری برخوردارنود.
نتایج تجزیۀ واریانس ویژگیهای رویشی در پایان سال
پنجم بعد از دورۀ بهرهبرداری دوم نشان داد که متغیور
ارتهاع جست در تیمارهای کلن و نوع مدیریت جسوت
تهاوت معنیداری در سطح احتموال  8درصود داشوت.
متغیر ارتهاع بلندترین جست نیز تهاوت معنویداری را
در سطح  8درصد تنها در بین کلنهای مختلف صنوبر
نشان داد ،درحالی که تیموار مودیریت جسوت تهواوت
معنیداری نداشت (جدول .)2همانطور که در جودول
 2مشاهده میشود ،متغیر قطر برابرسینه در تیمارهای
کلوونهووای صوونوبر و نی وز موودیریت جسووتهووا تهوواوت
معنیداری را در سوطح  8درصود نشوان داد .بورخدف
قطوور برابرسووینۀ جسووتهووا ،متغیوور قطوور برابرس وینۀ
بلندترین جست ،هم در تیمار کلنهوا و هوم در تیموار
موودیریت جسووت اخووتدف معن ویداری را نشووان نووداد
(جدول .)2
مقایسۀ ویژگیهای رویشی درختان سرپای صونوبر
نشان داد که متغیرهای ارتهاع جست ،ارتهاع بلندترین
جسووت و قطوور برابرسووینۀ جسووتهووا در کلوونهووای
دلتوئیووودس  63/8و دورگ  561/41در گوووروه اول و
کلنهای دورگ  triploو  costanzoدر گروه آخر قورار
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گرفتند .ارتهاع جسوت کلون هوای دلتوئیودس  63/8و
دورگ  561/41به ترتیب  4و  1/7متر ،ارتهاع بلندترین
جست  4/8و  4/9متر و قطر برابرسینۀ جسوتهوا  1و
 5/1سانتیمتر بود .ارتهاع جست در کلون هوای دورگ
 triploو  costanzoبهترتیوب  5/7و  5/5متور ،ارتهواع
بلنوودترین جسووت  1/2و  1/9متوور و قطوور برابرسووینۀ
جستها نیز  7/1و  7/4سوانتیمتور بوود .متغیور قطور
برابرسینۀ بلنودترین جسوت بوا اینکوه از نظور آمواری
معنیدار نبوود ،در دو کلون دلتوئیودس  63/8و دورگ
 561/41بهترتیب با  4و  1/4سانتیمتر بیشترین مقدار
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را نشان داد (جدول .)9
مقایسۀ میانگین مدیریت جستها نشان داد که در
تیمار یوک جسوت ،متغیرهوای ارتهواع جسوت و قطور
برابرسینۀ جست بهترتیب با  4متر و  1/1سانتیمتر در
گووروه اول و در تیمووار چندجسووت ،ایوون دو متغیوور
بهترتیب با  5/8و  9/4سانتیمتور در گوروه آخور قورار
گرفتند .ارتهاع بلندترین جسوت و قطور برابرسوینه بوا
وجود معنیدار نبودن 1/9-4/7 ،متر و قطور بلنودترین
جست  1/8-1/5سانتیمتر بود (جدول .)9

جدول  -2تجزیۀ واریانس ویژگیهای رویشی درختان سرپای ارقام صنوبر در پایان دورۀ دوم برداشت
میانگینمربعات

منبع تغییرات

درجه
آزادی

ارتهاع جستها

بلوک
کلن
خطای اصلی
جست
ایر متقابل کلن در جست
خطای فرعی

2
7
9
2
9
28

8/99 ns
**9/84
8/85
**82/99
8/51
8/79

ارتهاع بلندترین
جست

قطر برابرسینۀ
جستها

قطر برابرسینۀ
بلندترین جست

2/22ns
**9/58
8/84
8/19ns
8/89
8/99

2/28ns
**9/91
8/92
**98/41
8/15
8/58

2/28ns
2/78ns
8/84
8/91ns
8/28
8/84

 * ، nsو ** بهترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  5و  8درصد

جدول  -9مقایسۀ میانگین ویژگیهای رویشی درختان سرپا ارقام صنوبر در پایان دورۀ دوم برداشت
کلن
P. x deltoides 63/8
P. x canadensis cv. 561/41
P. x canadensis vernirubensis
P. x canadensis costanzo
P. x canadensis triplo

ارتهاع جستها
(متر)

ارتهاع بلندترین
جست (متر)

قطر برابرسینه
جستها (سانتیمتر)

قطر برابرسینه
بلندترین جست (سانتیمتر)

4a
1/7 ab
1/2 b
5/5 c
5/7 c

4/8 a
4/9 ab
4/8 bc
1/9 bc
1/2 c

1a
5/1 ab
5/8 bc
7/4 c
7/1 c

4
1/4
1/8
1
5/9

حروف متهاوت بیانگر وجود تهاوت معنیدار در سطح  5درصد احتمال است.

نتایج تولید زیتودۀ خشک چوبی کلنها

نتووایج تجزی وۀ واریووانس زیتووودۀ خشووک چوووبی
کلن هوای صونوبر در پایوان سوال پونجم بعود از دورۀ

بهورهبوورداری دوم نشووان داد کوه متغیرهووای زیتووودۀ
خشووک سرشوواخه و تنووههووای بووا قطوور بوویش از 88
سانتیمتر در تیمار مدیریت جست اختدف معنیداری

بهبود عملکرد چوب برخی ارقام صنوبر از طریق جستگزینی در...
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واریانس کلنهای صنوبر ،کلون دورگ  561/41بوا 9/8
تن در هکتار در سال سرشاخه و  9/41تون در هکتوار
در سال تنۀ با قطر بیش از  88سوانتیمتور ،بیشوترین
مقدار را در مقایسه با دیگر کلنها داشت (جدول.)5
مقایسۀ میانگین مدیریت جست هوا نشوان داد کوه
بیشترین مقدار تولید مربوط به زیتوودۀ سرشواخه در
تیمار چندجست بود .همچنین بیشترین مقودار تولیود
تنۀ با قطر بیش از  88سوانتیمتور مربووط بوه تیموار
تکجست بود (جدول .)1در متغیر تنۀ با قطر کمتور از
 88سووانتیمتوور بووا اینکووه اخووتدف معن ویداری بووین
تیمارهووای جسووتگزینووی وجووود نداشووت ،تیمووار
چندجست بوا  5/8تون در هکتوار در سوال بیشوترین
تولید را داشت (جدول.)1

را بووهترتیووب در سووطح  8و  5درصوود نشووان دادنوود.
همچنین کلنهای صنوبر نیز در متغیر زیتودۀ تنه بوا
قطر کمتر از  88سانتیمتر اخوتدف معنویداری را در
سطح  5درصود نشوان دادنود ،درحوالی کوه در تیموار
مدیریت جست برای این متغیور اخوتدف معنویداری
مشاهده نشد (جدول.)7
مقایسوۀ میووانگین تولیوود زیتووودۀ خشووک چوووبی
کلن های صنوبر نشان داد که دو کلن دلتوئیدس 63/8
و دورگ  561/41به ترتیب با  1/4و  1/7تن در هکتوار
در سال بیشترین مقدار زیتودۀ تنه بوا قطور کمتور از
 88سانتیمتر را داشتند .کمترین مقدار نیز مربوط بوه
کلن دورگ  triploبا  7/8تن در هکتوار در سوال بوود.
در متغیر زیتودۀ سرشاخهها با وجود معنیدار نبوودن

جدول  -7تجزیۀ واریانس زیتودۀ چوبی درختان ارقام صنوبر در پایان دورۀ دوم برداشت
میانگینمربعات
منبع تغییرات

درجۀ آزادی

بلوک
کلن
خطای اصلی
جست
ایر متقابل کلن در جست
خطای فرعی

2
7
9
2
9
28

سرشاخه

تنۀ با قطر کمتر از 88
سانتیمتر

تنۀ با قطر بیش از
 88سانتیمتر

8/29 ns
8/85 ns
8/84
**9/98
8/42
8/18

8/87 ns
*88/1
4/88
8/95 ns
8/85
2/81

8/94 ns
8/59 ns
8/77
*2/88
8/88
8/82

 * ، nsو ** بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  5و  8درصد.

جدول  -5مقایسۀ میانگین زیتودۀ خشک چوبی (تن در هکتار در سال) درختان ارقام صنوبر در پایان دورۀ دوم برداشت
کلن
P. x deltoides 63/8
P. x canadensis cv. 561/41
P. x canadensis vernirubensis
P. x canadensis costanzo
P. x canadensis triplo

سرشاخه

تنۀ با قطر کمتر از 88
سانتیمتر

تنۀ با قطر بیش از 88
سانتیمتر

2/289
9/889
2/585
2/418
2/774

1/115 a
1/729 a
5/95 ab
7/91 ab
7/899 b

2/98
9/41
8/74
8/19
8/97

حروف متهاوت بیانگر وجود تهاوت معنیدار در سطح  5درصد احتمال است.
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جدول  -1مقایسۀ میانگین ویژگیهای رویشی در عامل مدیریت جستها در پایان دورۀ دوم برداشت

تیمار مدیریت
جست

یک جست
دو جست
چند جست

میانگین زیتودۀ چوبی
(تن در هکتار در سال)

ویژگیهای رویشی
درختان سرپا
ارتهاع
جستها
(متر)

ارتهاع
بلندترین
جست (متر)

قطر برابرسینۀ
جستها
(سانتیمتر)

قطر برابرسینۀ
بلندترین جست
(سانتیمتر)

سرشاخه

4a
1/2 b
5/8 c

4a
1/8 a
4/7 a

1/1 a
5/9 b
9/4 c

1/5 a
1/8 a
1/9 a

2/82 b
2/27 b
2/74 a

تنۀ با قطر
کمتر از 88
سانتیمتر

تنۀ با قطر
بیش از 88
سانتیمتر

5/29 a
5/51 a
5/89 a

8/89 a
8/11 b
8/98 b

حروف متهاوت بیانگر وجود تهاوت معنیدار در سطح  5درصد احتمال است.
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P. x deltoides 63/8

P. x canadensis triplo

P. x canadensis
vernirubensis

P. x canadensis cv. 561/41 P. x canadensis costanzo

شکل  -8تولید زیتودۀ چوبی خشک کلنها بهتهکیک قطعات در تیمارهای مختلف مدیریت جست

بحث
صنوبرها در سال های نخست رشد ،تمایول زیوادی
به رشد سریع ارتهاعی دارند .بر ایون اسواس بیشوترین
انرژی گیاه در سالهای نخست ،صرف رشد ارتهواعی و
قدکشیدگی نهال های جوان مویشوود .ایون حالوت در
درختانی که با فواصل کمتر کاشته مویشووند ،بیشوتر
دیده میشود ( .)Ghasemi et al., 2013از طرف دیگر،

حضور تعداد جست های زیاد که همگی از یک سیسوتم
ریشه ای محودود و مشوخ تغذیوه مویکننود ،سوبب
میشود که انرژی گیاه بین تعداد بیشتر جست تقسویم
شود و انرژی و موواد غوذائی الزم بورای رشود ارتهواعی
مطلوب در اختیار جستها قرار نگیرد کوه در نتیجوه از
رویش ارتهاعی آنها کاسوته موی شوود .نتوایج حاصول از
کشت انبوه صنوبرها و تیمار جستگزینی بهطور دقیوق
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مؤید این مطلب است کوه در تیموار یوکجسوت ،تنهوا
جست باقیمانده از همۀ مواد غذایی و انرژی تأمینشده
توس ریشه استهاده کرد و به رشد ارتهواعی مطلووب و
مناسبی رسوید؛ درحوالی کوه در موورد تیمارهوای دو و
چندجست ،رشد ارتهاعی کمتری دیده شد .بایود توجوه
داشت که تنههای بلند و کشویده یکوی از ویژگویهوای
متمایز و مطلوب چوب در صنایع مختلف چووبی اسوت
که در مجموع سبب میشوود روش توکجسوتی ،بورای
تولید چوب در سیستم کوتاهمدت مطلوبتر باشد.
نتایج اجرای طرح های تحقیقاتی روی ارقام مختلوف
صنوبر در سیستم بهره بورداری کوتواهمودت در منواطق
مختلف کشور مرل کور نشوان داد کوه کواهش تعوداد
جستهوا در بسویاری از کلونهوا و گونوههوای صونوبر،
موجب افزایش متغیرهوای قطور و ارتهواع جسوت هوای
تولید شده و در مجموع سوبب مویشوود مقطووعهوای
حاصل ،از ابعواد قطوری و ارتهواعی بیشوتری برخووردار
باشند (.)Modir Rahmati & Baghery, 2003; 2006
نتایج ایون بررسوی در موورد میوانگین قطور و ارتهواع
جست ها مطابقت دارد ،بدین معنا که با کاهش تعوداد
جستها در تیمارهای یک و دوجست ،موواد غوذایی و
انرژی تولیدی صرف رشد ارتهاعی و قطری جست های
باقیمانده می شود و در نتیجه ،قطر برابرسینه و ارتهاع
کلوونهووا در تیمارهووای یووکجسووت بیشووتر از تیمووار
دوجست است و در تیمار چندجست در کمترین حود
قرار دارد.
مقایسۀ نتایج مرحلۀ دوم برداشوت بوا مرحلوۀ اول
نشوان مویدهود کوه برخوی از کلونهوا در تیمارهووای
مختلف ،دچار افت مقودار زیتوودۀ چووب تولیدشوده
بودند و کاهش در کلون هوای مختلوف یکسوان نبوود؛
به طوری که در کلون دورگ  triploو بوین تیمارهوای
مختلف آن از  71توا  58/7درصود نسوبت بوه مرحلوۀ
نخست کاهش تولید وجود داشت .درحالی که در کلن
دورگ  vernirubensisو در تیمارهوووای مختلوووف آن،
افت تولید بهمراتب کمتر و بین  87تا  81/8درصد بود

بهبود عملکرد چوب برخی ارقام صنوبر از طریق جستگزینی در...

( .)Ghasemi et al., 2013نتایج عملکرد تولیود چووب
کلوونهووای ایوون بررسووی در مقایسووه بووا گووزارشهووای
ارائه شده در اغلب کشورهای اروپایی شایان توجه است
(.)Laureysens, 2005 ; Bungart & Huttl, 2004
ایوون موضوووع ممکوون اسووت ناشووی از دورۀ رویووش
طوالنیتر درختان در ایران نسبت به اغلب کشوورهای
اروپایی باشد.
کلوووون دلتوئیوووودس 63/8در دورۀ اول از نظوووور
شاخصووههووای روی وش قطوور و ارتهوواع و تولی ود ،جووزو
کلوونهووای برتوور ای ون مجموعووه قوورار داشووت .برخووی
بررسیها نشان داد که این کلون در مقایسوه بوا دیگور
ارقام صنوبر ،میانگین رشد ارتهاعی و قطوری مناسوبی
در یک فصل رشود داشوت (،)Ghasemi et al., 2009
ولی در دورۀ دوم برداشت با افت رویشی جایگاه خوود
را از دسووت داد .مقایسووۀ مقوودار تولیوود و عملکوورد
کلنهای مختلف در دو دورۀ متوالی برای این بررسوی
با دیگر بررسیهوا نشوان مویدهود بوا اینکوه عملکورد
کلن ها در دورۀ بهرهبرداری دوم اغلوب رونود افزایشوی
دارد ،در این تحقیق شاهد کاهش تولیود در دورۀ دوم
هستیم که با توجه به وجود این وضوعیت در دورۀ اول
بهرهبرداری ،میتوان علوت را فاصولۀ بیشوتر کاشوت و
مسائل داشت مانند آبیاری و کوددهی دانست.
در اغلووب بررسوویهووا ( & Modir Rahmati
 )Baghery, 2003; 2006کلن دورگ  triploاز برتری
رویشی و تولید مادۀ خشک در مقایسوه بوا کلونهوای
گروه دورگ اروپا-آمریکایی مانند کلن دورگ 561/41
برخوردار بود؛ با اینحال ،در این بررسی ایون کلون در
هر دو دورۀ بهره برداری از شورای مطلووبی برخووردار
نبود که ضرورت بررسی های بیشتر را یادآور میشوود.
جمع بندی نتایج این بررسی نشان می دهد کوه نتوایج
عملیوات موودیریت جسووتهوا و مشوواهدۀ تووأییر آن در
مشخصه های رویشی ،عملکرد و تولید چوب کلن هوای
مختلف ،مستلزم صرف دورۀ زمانی بیش از پونج سوال
است.
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Abstract
Pruning some of the sprouts of poplar clones in short rotation system causes the left sprouts use more
minerals, light, water and finally they have thicker and taller trunks. The aim of this project was to
evaluate the poplar clones by using sprouts management method in the second harvesting period. This
study was carried out on five poplar clones of P. deltoides and P. x canadensis with 3 treatments (1, 2
and multi sprouts) using statistical split plot design with 3 replicates. At the end of the growing season,
growth characteristics of trees and at the end of period the woods such as branches, trunks to a
diameter of 10 cm and trunks to a diameter more than 10 cm were measured. Analysis of variance
results of growth characteristics at the end of period after the second harvesting indicated that
diameter at breast height (dbh) and height of sprouts showed significant differences in type of clone
and sprout management treatments and dry biomass of branches and trunks to a diameter more than 10
cm in sprout management treatment. Height of sprout, height of the tallest sprout and dbh were in first
group in clones of P. d. 63/8 and P.x 561/41. Mean comparing for dry biomass showed that P. d. 63/8
and P.x 561/41 clones with 6.7 and 6.4 t. ha-1yr-1, respectively, obtained the highest dry biomass in a
diameter lower than 10 cm. Also, the highest results of trunk production with a diameter more than 10
cm were observed in 1 sprout treatment.
Key words: Poplar, Short Rotation System, Sprout, Wood production.
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