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

 چکیده
و شووند  برخوردار  یشتریب، نور و آب ییغذااز مواد  ماندهیباق یهاجستکه  شودیم سبب مدتکوتاه یبرداربهرهجست در روش مدیریت 

ریت یارزیابی تولید چوب برخی ارقام صونوبر بوا اسوتهاده از تیموار مود      ،تحقیق نیاهدف . کنند دیتول یبلندترقطورتر و  یهاتنه تینهادر 

ریت جسوت  مودی با سوه تیموار    P. xcanadensisهای دورگو  P. deltoidesگونۀ  صنوبر ازپنج کلن  بود.رداشت دوم ب دورۀدر  هاجست

فصول   انیو پادر  .ندشدبررسی  تکراربا سه  خردشده یهاکرت یآمارطرح  در قالبجست بر روی هر پایه چندجست، دوجست و یکشامل 

 متریسانت 88از قطر شتریب یهاتنهو  متریسانت 88سرشاخه، تنه تا قطر کیتهکبهرویشی درختان سرپا و قطعات چوبی  یهایژگیو ،شیرو

سوینه و  قطور برابر کوه  نشان داد  دوم یبرداربهره دورۀرویشی در پایان سال پنجم بعد از  یهایژگیوواریانس تجزیۀ نتایج . شد یریگاندازه

 88بوا قطور بویش از     یهوا تنوه خشوک سرشواخه و    ۀتودیزعوامل و جست مدیریت  کلن ومختلف عوامل  یهاسطحبین ارتهاع جست در 

ارتهواع بلنودترین جسوت و قطور      و ارتهواع جسوت  متوسو   داشت. متغیرهوای   یداریمعنمدیریت جست تهاوت سطح عامل در  متریسانت

تولیود   یهوا نیانگیممقایسۀ د. در گروه اول قرار گرفتن P. x canadensis 561/41 و P. deltoides 63/8 یهاکلندر  هاجستبرابرسینۀ 

تون   7/1و  4/1با  بیترتبه P. x canadensis 561/41 و P. deltoides 63/8صنوبر نشان داد که دو کلن  هایکلنخشک چوبی  ۀتودیز

با قطور بویش از   نۀ تهمچنین بیشترین مقدار تولید را داشتند.  متریسانت 88با قطر کمتر از تنۀ  ۀتودیزبیشترین مقدار  ،در هکتار در سال

 بود. جستتکبه تیمار  مربوط متریسانت 88

 .جست، صنوبر چوب، دیتول، مدتکوتاه یبرداربهره: یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه
 شیافوزا  ۀنتیجو کشور بوه چووب در    روزافزوننیاز 

سوبب توجوه    ،صنایع چوب در کشور ۀتوسع و جمعیت

 شوده اسوت  صنوبر  مانند تندرشدی یهاگونهجدی به 

مختلوف آن بتووان بخشوی از     یهاکلنا با استهاده از ت

 .کورد  تأمینرا  کشور چوبمورد نیاز صنایع  ۀاولیمواد 

مانند جنس صنوبر و بیود بوا گوزینش     هیدوپادرختان 

تولیود  زیادی از نظور مقودار   قابلیت  ،مطلوب یهاکلن

، تجدید کنوده و مقاوموت در برابور    چوب، تولید جست

 یهوا پیو ژنوتدر ویژگی و این  دارند هایماریبآفات و 

 ( مشوووهود اسوووت  P. euphraticaپوووده )گونوووۀ 

(Calagari et al., 2016 .) صووونوبرها از درختوووان
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 یبرداربهره امکان مانندمختلف  لیدالبه کهند تندرشد

 چهوار ، دو) مدتکوتاه یهادورهدر  آن از ارقام مختلف

 همواره، فراوان یهاجست دیتول ییتوانا ساله( وششو 

 عیصناصاحبان  زینچوب و  دکنندگانیتولتوجه  کانون

ضومن   تواننود یمو  این درختوان . اندبوده چوبمختلف 

 توأییر ، کشوور  چوب عیصنا ۀیاولاز مواد  یبخش نیتأم

 یجنگلو  یهوا عرصهاز  انتیص در حهظ و یمهم اریبس

 .داشته باشند کشور

 یبووم  کلن هجدهبا استهاده از  یقاتیتحق یهاطرح

و  سووه، دوبرداشووت  دورۀسووه  صوونوبر در یربووومیغو 

 کوردن  بور کف، با روش کاشت مستقیم قلمهساله چهار

 ،یبوردار بهوره  دورۀ انیپاسال اول و  یانتهادر  هانهال

 هوای در دسوته  ینیزم هیروهای برداشت و توزین اندام

 انجوام در مرکز تحقیقوات البورز کور     و قطور  قطرکم

 شیو رو دورۀ ،هوا کنوده  یدهو جسوت سپس با  و گرفت

پس از چنود   هاطرح نیا ییاجرا جینتا. آغاز شد یبعد

از ارقوام   یتعوداد برداشت نشوان داد کوه    یمتوال دورۀ

 ماننود  یمطلووب  یهوا یژگو یون شوت دا سوبب به صنوبر

 یهوا دوره یبرا ییتوانا نیاو حهظ  یدهجست ییتوانا

 نیهمچنو انبوه و  کشت  یشرارقابت در ، توان یمتوال

چووب   دیتول متمرکزروش  در ،چوب زیاد ریمقاد دیتول

، کر  یخاکو  یمیاقل  یشرا . دربرد خواهند داشتکار

  ,P. xcanadensis 561/41ماننووددورگ  یهوواکلوون
P. xcanadensis triplo, P. xcanadensis costanzo 

از  یبرخووووردارضووومن  P. xcanadensis I-214و 

 خشوک  ۀمادتن  98تا  28دیتول بامطلوب  یهایژگیو

 55تووا  95از  شیبوو)معووادل  در هکتووارو  در سووال

انود  مجموعه بووده  نیا یهاکلن نیبرتر(، از مترمکعب

(Modir Rahmati & Baghery, 2003 ; 2006.) 

انبووه( و   کاشوت ) کوم صنوبرها در فواصول   کاشت

درون  کوردن  تنوک  ایو  کبواره ی صوورت بهبرداشت آنها 

 یهوا شگوزار  نیاول طوالنی دارد. ۀسابققدمت و  ،توده

و  8579 سوال  بوه مربووط   ،کشت ۀویش نیامستند از 

 8189مربوط به سال  داشتو اقدامات  هاهیتوص نیاول

 ۀدهو دوم  ۀنیمو از . (Bohnes, 1987) اسوت مویددی  

در  یمتعودد  یهوا گزارش ،8848ۀده یابتدا و 8818

 ۀتوووودیز دیوووتولروش در  نیوووااسوووتهاده از  زمینوووۀ

در  و توسوکا  پتوسیکوال ا ،دیو ب، صنوبر مانند ییهاگونه

  اسوووتموجوووود  سوووالهشوووشدو توووا  یهوووادوره

(Elnspahr, 1972 در طول قرن .)در تعداد  زین ستمیب

 ایاسووترالو  ییکووایآمر و ییاروپووا یکشووورهااز  یادیووز

بوا هودف    مختلوف  یهوا گونه دربارۀ یاریبس قاتیتحق

اده استه منظوربه یدرخت یهاگونه نیترمناسب نییتع

چوب سوخت صوورت   نیتأم ای عیصنا از چوب آنها در

 یکاغذسوواز ۀکارخانوو کیوو. ((Zsuffa, 1971 گرفووت

 ییهوا گونوه  کشت ریز ۀعرص هکتار 588از نیز  یونانی

 یهوا دورهو صنوبر خود در  پتوسیاکال، دیب، کا  مانند

در سوال   خشک ۀمادتن  28تا  87 ،سالهششتا  چهار

 کورد  برداشوت صونوبرها( چووب    یبرا)فق   هکتاردر 

(Modir Rahmati, 1996) . در  یبوردار بهره کایآمردر

 ۀمواد تولید  P. trichocarpa گونه با دوساله یهادوره

افوزایش   هکتوار در سوال در  تن  85چوبی را تا  خشک

، 8898در انگلستان از سوال   .(Steinbeck, 1973) داد

بووا  سووالهدو تووا چهار موودتکوتوواه یبوورداربهووره دورۀ

بوا   پتوسیاکوال و  توسوکا نوبر، ، صدیبف لمخت یهاگونه

در  (.Mitchell, 1983شود )  شوروع هدف تولید انرژی 

از ارقوام دورگ صونوبر در قالوب طورح      یتعدادآلمان 

 دیو تول مقودار  یبررسو  منظوربه مدتکوتاه یبرداربهره

 جینتوا . شود  کشوت  هکتار 5/2ساقه در سطح  ۀتودیز

چووبی   خشوک  ۀمواد  ،سال هشتپس از  که دادنشان 

 بوده اسوت  ریمتغ هکتار درتن  78تا  27از  شدهدیتول

(Bungart & Huttl, 2004).  پیژنوت دوازده ،کیبلژدر 

 یبوردار بهوره  سوتم یسو در  متوراکم  کشوت صنوبر در 

 یدهایو بریه ،آنهوا  انیو ماز  که شد یبررس مدتکوتاه

از  P.trichocarpa×P.maximowiczii یتجووووووووار 
 یدهایو بریهو  برخوردار بودند تودهیز دیتول نیشتریب

( P.deltoides×P.nigraدلتوئیدس در نیگرا )گونۀ دو 

 (.Verlinden et al., 2013داشوتند )  ینینابیب عملکرد

دورگ در  یصوونوبرها درموودیریت جسووت  زمینووۀدر 

شوامل   کوردن  تنوک چهار شدت مختلف  ،ویانتارشرق 
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از ارتهواع   بقیوه و قطع  یاصلجست  کیتنها  ینگهدار

 کامول و حوذف   اصلی جست کی ینگهدار، یمتر یک

 زیوونو  اصوولی جسووت سوه  ینگهوودارهووا، جسووت بقیوۀ 

 ههوت . بعود از  شود  شیآزماها جست یتمام ینگهدار

 کوردن  تنوک  کوه ها نشان داد داده لیوتحلهیتجزسال 

و  نشد یاصل یهاجست شیرو چشمگیر شیافزا سبب

 تنوک  بدون ای کمتر کردن تنکبا شدت  یمارهایتدر 

هر  یهاجست ادیزتعداد  لیدلهب ،شاهد( ماریت) کردن

 شود  دیتول یشتریب یچوب افیال یداریمعن طوربه هیپا

Druck, & Strobl, 1991).) 

و  P. nigra, P. deltoides یهاگونه از کلن پانزده

 دیو تول مقودار  نییتع منظوربه P. xcanadensisدورگ 

 قوات یتحق سوتگاه یامدت سوه سوال در   بهآنها  ۀتودیز

  انیووووپا. در شوووودند یررسووووبچمسووووتان نووووور  

، P.d. P.deltoides 69/55 یهوا کلون  ،شیآزموا  دورۀ
P.xcanadensis triplo ،P.d. 77/51 بووا  بیووترتبووه

در  یچووب  موادۀ خشوک  تن  49/87و  45/85، 48/81

  ندداشووترا  دیووتولمقوودار  نیشووتریب هکتووارسووال و در 

(Mokhtari & Modir Rahmati, 2006 .)دورۀ 

 موفق صنوبر کلن پنجاستهاده از با  مدتکوتاهبرداشت 

در ( 8988 توا  8994)از سوال   سواله پونج  دورۀ کیدر 

کشواورزی و   قوات یتحق مرکزوابسته به ایستگاه ورسن 

تولیود   نیانگیم. شد اجراگلستان استان  منابع طبیعی

 P. xcanadensis Costanzo بیوماس خشک دو کلون 

ن ت 79/95و  49/91ترتیب با به P.deltoides 69/55و 

 بووودهووا کلوون دیگووردر هکتووار و در سووال بیشووتر از  

(Gholami, 2014.)   گونوۀ  چووب   ۀتوود یزدر بررسوی

و  چهارمحووال( در اسووتان P. albaصوونوبر کبوووده ) 

کاشت مختلف  یهافاصلهدرختان صنوبر در  ،بختیاری

متر از  2در 2فاصلۀ متهاوتی داشتند و  تودهیزمقادیر 

عملکورد بهتوری    نظر ابعاد کیهی چووب بورای صونایع   

 ،تحقیوق  نیو اهودف   (.Heidari et al., 2016داشوت ) 

در ارزیابی عملکرد تولید چوب برخی از ارقوام صونوبر   

یریت بووا اسووتهاده از تیمووار موود  سووالهپوونج دورۀیووک 

در مجتموع تحقیقواتی   دوم برداشت  دورۀها در جست

 بود.البرز کر  

 

 هاروشمواد و 

 پژوهشمنطقۀ 

 کور  البرز  قاتیتحق تگاهسیا ،تحقیقمحل اجرای 

 یلومتریک 4حدود فاصلۀ در  کر جنوب شهر واقع در 

 79درجووه و  95 ییایو جغرافعوور   بوا شووهر  مرکوز از 

 57درجووه و  58 ییایووجغرافطووول  و یشوومال ۀقوویدق

 ایو دراز سوطح  ایون منطقوه   ارتهواع  بوود.   یشرق ۀقیدق

 یبارنوودگ نیانگیووم . منطقووه دارایاسووت متوور 8988

 4/89حورارت   ۀدرجو  نیانگیم، متریلیم 258 ۀانیسال

 -4/28حورارت   ۀدرجحداقل مطلق ، گرادیسانت ۀدرج

 78حورارت   ۀدرجو مطلوق   حوداکرر ، گرادیسانتدرجۀ 

است.  خشکمهین ییهواوآب ۀطبقو  گرادیسانت ۀدرج

بوا عموق    یرسو  یشن یآبرفتاز رسوبات  ستگاهیا خاک

 یکلو  طوور بوه شوده و   لیتشوک  متریسانت 18متوس  

 از کمتور  خواک  یکو یالکتر تیهودا  .است یبکس خاک

 9/4 زیو ن خواک  ۀتیدیاسو بور متور و    منسیزیدس یک

 .(Ghasemi et al., 2002) است

  شدهبررسی صنوبر هایکلن مبدأو فهرست  -8 جدول

 قلمه مبدأ صنوبر کلن فیرد

8 P. x canadensis cv. 561/41 ایتالیا 

2 P. x canadensis vernirubensis  ایتالیا 

9 P. x canadensis costanzo ایتالیا 

7 P. x canadensis triplo ایتالیا 

5 P. x deltoides 63/8  ایراندورگ 
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 پژوهش شیوه اجرای

 ۀگونو  صونوبر از با استهاده از پنج کلن  تحقیقاین 

P. deltoides هووایدورگ و P. x canadensis  در
از هور   اجرا شود.  حت تقریبی نیم هکتارازمینی به مس

 یهاکرت یآمارقالب طرح و در  تهیه قلمه 927 ،کلن

سوه  در کامل تصادفی  یهابلوک ۀپایبا طرح  خردشده

 کلون  پنجکلن صنوبر با  ،عامل اصلی .شد کاشت تکرار

جسوت،  توک  تعداد جست در سه سطح ،یفرععامل و 

در قلموه   889 کلون از هور  . جست بودچنددوجست و 

 متور  8×2 ۀفاصل باقلمه  91 ماریتهر برای و  تکرارهر 

 صوورت بوه و  متر بین ردیوف(  2متر داخل ردیف و  8)

 یانیو م ۀیو پا شوانزده از  یآماربردار. شد کاشته یگروه

)بوافر( در نظور    هیحاشو  عنووان بوه  بقیهو گرفت انجام 

 8994درختوان در برداشوت اول در سوال     گرفته شد.

دوم  دورۀبوورای  هوواجسووتقطووع شوودند و موودیریت  

از  کوه  یطوربه ؛گرفت( انجام 8999-8982برداشت )

شوامل   جسوت  تیموار تعوداد   ،حاصل یهاجست انیم

 هیو پاهور   یروبور  ، دوجسوت و چندجسوت   جستکی

 .گرفتانجام 

 یهوا جسوت ارتهاع  ،سال هر شیروفصل  انیپادر 

و  متور یسوانت تا دقوت  برای هر کلن  مختلف ماریتسه 

 .شود  یریو گاندازه متریلیمآنها تا دقت  ۀنیبرابرسقطر 

قطعوات  و شودند  درختوان قطوع    ،سال پنجم انیپادر 

و  متریسانت 88سرشاخه، تنه تا قطر  کیتهکبه چوبی 

برای هور  جداگانه  متریسانت 88از قطر  شتریب یهاتنه

پس از قرار  .شدند یابیارزو  نیتوزکلن و تیمار جست 

مواه، وزن   پونج مودت  بوه آزاد  یهووا در  هاچوبدادن 

قطعوات مختلوف    کیو تهکبه  زین آزاددر هوای  خشک

 .شدیبت جداگانه  طوربه

 روش تحلیل

بوودن و همگنوی واریوانس،     منظور بررسی نرمالبه

و  اسومیرنوف  -لمووگروف وک آزمونترتیب از ها بهداده

 افوزار نورم بوا  از متغیرهوای رویشوی    یوک هر برای  لون

SPSS 17  براساس آمدهدستبه هایداده .شداستهاده 

در  خردشوده  هوای کورت  آمواری طرح  اریانسوتجزیۀ 

 بوورایهووای کاموول تصووادفی بلوووکپایووۀ قالووب طوورح 

و تولیود  درختوان سورپا   رویشی  هایویژگی متغیرهای

 افوزار نورم  بوا اسوتهاده از   هوا جسوت چوبی  مادۀ خشک

SAS بوا  هوا  میوانگین  ۀمقایسو و  شودند  وتحلیلتجزیه

صوورت   درصود  5آزموون دانکون در سوطح    استهاده از 

 .گرفت

 

 نتایج

 رویشی درختان سرپا یهایژگیونتایج 

حاصول از هور    یهوا دادهتایج آزمون نرمال بوودن  ن

دلیول آمواری بورای رد    متغیر رویشوی نشوان داد کوه    

 و (P>0.05) نودارد وجود  هاداده یکنواختیریغ ۀفرضی

و همگنوی  حاصل، از یکنواختی الزم  یهادادهبنابراین 

برخوردارنود.   تریپوارام آزموون   بورای اجورای  واریانس 

یشی در پایان سال ور یهایژگیوواریانس تجزیۀ تایج ن

متغیور  که نشان داد  دوم یبرداربهره دورۀپنجم بعد از 

جسوت  نوع مدیریت تیمارهای کلن و  ارتهاع جست در

. داشوت  درصود  8داری در سطح احتموال  تهاوت معنی

را  یداریمعنو متغیر ارتهاع بلندترین جست نیز تهاوت 

صنوبر مختلف  هایکلندر بین تنها  درصد 8 طحدر س

تیموار مودیریت جسوت تهواوت      که یدرحال ،نشان داد

در جودول   که طورهمان (.2)جدول شتندا یداریمعن

سینه در تیمارهای متغیر قطر برابر ،دشویممشاهده  2

تهوواوت  هوواجسووتموودیریت  زیوونو  صوونوبر یهوواکلوون

خدف بور  شوان داد. ن درصود  8را در سوطح   یداریمعن

 ۀنیبرابرسوو متغیوور قطوور ،هوواجسووت ۀبرابرسووینقطوور 

 موار یتو هوم در   هوا کلن ماریدر ت، هم جست نیبلندتر

 را نشووان نووداد یداریمعنووجسووت اخووتدف  موودیریت

 (.2 )جدول

صونوبر   یرویشی درختان سرپا یهایژگیومقایسۀ 

ارتهاع بلندترین جست،  ارتهاع هایمتغیرکه نشان داد 

 یهوواکلوون در هوواجسووتنۀ برابرسوویجسووت و قطوور 

و  اولدر گوووروه  561/41دورگ و  63/8دلتوئیووودس 

در گروه آخر قورار   costanzo و triplo دورگ یهاکلن



 99 99تا  48 ، صهحۀ8984، بهار 8مجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال دهم، شمارۀ 

 

و  63/8دلتوئیودس   یهوا کلون . ارتهاع جسوت  گرفتند

، ارتهاع بلندترین متر 7/1و  4 بیترتبه 561/41 دورگ

و  1 هوا جسوت برابرسینۀ قطر و  متر 9/4و  8/4 جست

 دورگ یهوا کلون  در جستارتهاع  بود. متریسانت 1/5

triplo و costanzo ارتهواع  ، متور  5/5و  7/5 بیو ترتبه

برابرسووینۀ قطوور متوور و  9/1و  2/1 بلنوودترین جسووت

متغیور قطور    .بوود  متور یسوانت  4/7و  1/7 نیز هاجست

آمواری  از نظور  بلنودترین جسوت بوا اینکوه     برابرسینۀ 

دورگ و  63/8دلتوئیودس  در دو کلون   ،نبوود  داریمعن

بیشترین مقدار  متریسانت 4/1و  4با  بیترتبه 561/41

 (.9)جدول  را نشان داد

در که  نشان داد هاجستمیانگین مدیریت  ۀمقایس

متغیرهوای ارتهواع جسوت و قطور      ،جسوت کیو تیمار 

در  متریسانت 1/1متر و  4با  بیترتبهجست  ۀنیبرابرس

یوور ایوون دو متغ ،چندجسووتگووروه اول و در تیمووار  

در گوروه آخور قورار     متور یسانت 4/9و  8/5با  بیترتبه

ارتهاع بلندترین جسوت و قطور برابرسوینه بوا     . ندگرفت

متر و قطور بلنودترین    9/1-7/4 نبودن، داروجود معنی

 (.9)جدول  بود متریسانت 8/1-5/1جست 

 دوم برداشت  دورۀ ارقام صنوبر در پایان یرویشی درختان سرپا یهایژگیو انسیوار ۀیتجز -2جدول 

راتییتغمنبع   
درجه 

یآزاد  

 مربعاتنیانگیم

 هاارتهاع جست
ارتهاع بلندترین 

 جست

 ۀنیبرابرسقطر 

 هاجست

ۀنیبرابرسقطر   

 بلندترین جست 

 ns 99/8 ns22/2 ns28/2 ns28/2 2 بلوک

84/9 7 کلن  ** 58/9 ** 91/9 ** ns 78/2 

 84/8 92/8 84/8 85/8 9 اصلیخطای 

99/82 2 جست ** ns19/8 41/98 ** ns 91/8 

 28/8 15/8 89/8 51/8 9 جست در کلنایر متقابل 

 84/8 58/8 99/8 79/8 28   فرعی یخطا
ns ** درصد 8و  5در سطح احتمال  داریمعنو  داریمعن ریغ بیترتبه ، * و 

 

 دوم برداشت  دورۀ رویشی درختان سرپا ارقام صنوبر در پایان یهایژگیومیانگین  ۀمقایس -9جدول 

هاجستارتهاع  کلن  

 )متر(

ن ارتهاع بلندتری

 جست )متر(

سینه رقطر براب

(متریسانت) هاجست  

سینهرقطر براب  

(ترمیسانتبلندترین جست )  

P. x deltoides 63/8 4  a 4/8 a 1  a 4 

P. x canadensis cv. 561/41 1/7 ab 4/9 ab 5/1 ab 4/1  

P. x canadensis vernirubensis 1/2 b 4/8 bc 5/8 bc 8/1  

P. x canadensis costanzo 5/5 c 1/9 bc 7/4 c 1 

P. x canadensis triplo 5/7 c 1/2 c 7/1 c 9/5  

.استاحتمال  درصد 5در سطح  داریمعنحروف متهاوت بیانگر وجود تهاوت   

 

 هاکلنچوبی خشک  ۀتودیز دیتولنتایج 

خشووک چوووبی  ۀتووودیزواریووانس  ۀتجزیوونتووایج 

 دورۀصونوبر در پایوان سوال پونجم بعود از       هوای کلن

ۀ تووودیزهووای متغیرکوه  دوم نشووان داد  یبوورداربهوره 

 88بووا قطوور بوویش از  یهوواتنووهخشووک سرشوواخه و 

 یداریمعندر تیمار مدیریت جست اختدف  متریسانت
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. نوودنشووان داد درصوود 5و  8در سووطح  بیووترتبووهرا 

تنه بوا   ۀتودیزصنوبر نیز در متغیر  هایکلنهمچنین 

را در  یداریمعنو اخوتدف   متریسانت 88قطر کمتر از 

در تیموار   کوه  یدرحوال  نود، نشوان داد  درصود  5سطح 

 یداریمعنو مدیریت جست برای این متغیور اخوتدف   

 (.7)جدولمشاهده نشد 

خشووک چوووبی  ۀتووودیزتولیوود میووانگین  ۀمقایسوو

 63/8دلتوئیدس  کلنصنوبر نشان داد که دو  هایکلن

تن در هکتوار   7/1و  4/1با  بیترتبه 561/41دورگ  و

تنه بوا قطور کمتور از     ۀتودیزدر سال بیشترین مقدار 

را داشتند. کمترین مقدار نیز مربوط بوه   متریسانت 88

تن در هکتوار در سوال بوود.     8/7با  triploدورگ  کلن

 بوودن ن داریمعنبا وجود  هاسرشاخه ۀتودیزدر متغیر 

 8/9بوا   561/41دورگ کلون  ، رصنوب هایکلنواریانس 

تون در هکتوار    41/9تن در هکتار در سال سرشاخه و 

بیشوترین   ،متور یسوانت  88با قطر بیش از  ۀتندر سال 

 (.5)جدول ها داشتکلن دیگرمقدار را در مقایسه با 

 نشوان داد کوه   هوا جستمیانگین مدیریت  ۀمقایس

سرشواخه در   ۀتوود یزط به مربو مقدار تولید بیشترین

. همچنین بیشترین مقودار تولیود   بودتیمار چندجست 

مربووط بوه تیموار     متور یسوانت  88با قطر بیش از  ۀتن

با قطر کمتور از   ۀتن(. در متغیر 1جست بود )جدولتک

بووین  یداریمعنوواخووتدف  اینکووهبووا  متووریسووانت 88

، تیمووار وجووود نداشووت  ینوویگزجسووتتیمارهووای 

بیشوترین   در سوال تون در هکتوار    8/5بوا   چندجست

 (.1تولید را داشت )جدول

 دوم برداشت  دورۀچوبی درختان ارقام صنوبر در پایان  ۀتودیز انسیوار ۀیتجز -7جدول 

راتییتغمنبع  یآزاد ۀدرج   

 مربعاتنیانگیم

سرشاخه   
 88با قطر کمتر از  ۀتن

متریسانت  

با قطر بیش از  ۀتن

 متریسانت 88

 ns 29/8  ns 87/8  ns 94/8  2 بلوک

ns 85/8 1/88  7 کلن  *  ns 59/8 

 77/8 88/4 84/8 9 اصلیخطای 

98/9 2 جست **  ns 95/8 88/2 * 

 88/8 85/8 42/8 9 جست در کلنایر متقابل 

 82/8 81/2 18/8 28  فرعی یخطا
ns ** درصد 8و  5در سطح احتمال  داریمعنو  داریمعنریغ بیترتبه ، * و. 

 

  دوم برداشت دورۀدر پایان  کتار در سال( درختان ارقام صنوبرهچوبی )تن در خشک  ۀتودیزمیانگین  ۀمقایس -5دول ج

 سرشاخه کلن
 88با قطر کمتر از  ۀتن

متریسانت  

 88با قطر بیش از  ۀتن

متریسانت  

P. x deltoides 63/8 289/2  1/ 151  a 98/2  

P. x canadensis cv. 561/41 889/9  1/ 297  a 41/9  

P. x canadensis vernirubensis 585/2  5/95 ab 74/8  

P. x canadensis costanzo 418/2  7/91 ab 19/8  

P. x canadensis triplo 774/2  7/ 998  b 97/8  
 .استاحتمال  درصد 5در سطح  داریمعنحروف متهاوت بیانگر وجود تهاوت 
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 دوم برداشت  دورۀدر پایان  هاجستمدیریت عامل  رویشی در یهایژگیومیانگین  ۀمقایس -1جدول 

مدیریت  ماریت

 جست

رویشی یهایژگیو  

 درختان سرپا

چوبی ۀتودیزمیانگین   

(کتار در سال)تن در ه  

ارتهاع 

هاجست  

 )متر(

ارتهاع 

بلندترین 

 جست )متر(

 ۀنیبرابرسقطر 

 هاجست

(متریسانت)  

ۀنیبرابرسقطر   

 بلندترین جست

(متریسانت)  

اخهسرش  

با قطر  ۀتن

 88کمتر از 

متریسانت  

با قطر  ۀتن

 88بیش از 

متریسانت  

جست کی  4 a 4 a 1/1 a 1/5 a 2/82 b 5/29 a 8/89 a 

 b 1/8 a 5/9 b 1/8 a 2/27 b 5/51 a 8/11 b 1/2 دو جست

 c 4/7 a 9/4 c 1/9 a 2/74 a 5/89 a 8/98 b 5/8 چند جست

.استاحتمال  درصد 5در سطح  دارینمعحروف متهاوت بیانگر وجود تهاوت   
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 مختلف مدیریت جست یمارهایتقطعات در  کیتهکبه هاکلن خشکچوبی  ۀتودیز دیتول -8 شکل

 

 بحث

 یادیو ز لیو تما ،رشد نخست یهاسال صنوبرها در

 نیشوتر یباسواس   نیو ا دارند. بر یارتهاع عیسربه رشد 

و  یارتهواع صرف رشد  نخست، یهاسالدر  اهیگ یانرژ

حالوت در   نیو ا .شوود یمو جوان  یهانهال یدگیقدکش

 شوتر یب ،شووند یمو با فواصل کمتر کاشته  که یدرختان

 ،گریداز طرف . (Ghasemi et al., 2013) شودیم دهید

 سوتم یس کیاز  یهمگکه  ادیز یهاجستحضور تعداد 

سوبب   ،کننود یمو  هیو تغذمحودود و مشوخ     یاشهیر

 میتقسو جست  شتریبتعداد  نیب اهیگ یانرژکه  شودیم

 یارتهواع رشود   یبورا الزم  یغوذائ و موواد   یانرژ وشود 

از  کوه در نتیجوه   نگیردها قرار جست اریدر اختمطلوب 

حاصول از   جینتوا  .شوود کاسوته موی  آنها  یارتهاع شیرو

 قیو طور دقبه ینیگزجست ماریتکشت انبوه صنوبرها و 



 ...در گزینیجست طریق از صنوبر ارقام برخی چوب عملکرد بهبود  91

 

تنهوا   ،جسوت کیو  موار یتدر  کوه مطلب است  نیا دیمؤ

 شدهنیتأم یانرژو  ییغذامواد  همۀاز  ماندهیباقجست 

 ومطلووب  ارتهواعی  رشد به و کرد استهاده  شهیرتوس  

و  دو یمارهوا یتدر موورد   کوه  یدرحوال  ؛دیرسو  یمناسب

توجوه   بایود . دیده شد یکمتر یارتهاعچندجست، رشد 

 یهوا یژگو یواز  یکو ی دهیکشو بلند و  یهاتنهکه  داشت

اسوت   یچووب مختلف  عیصناو مطلوب چوب در  زیمتما

 یبورا  ،یجسوت توک روش  شوود یمدر مجموع سبب  که

 .دباش ترمطلوب مدتکوتاه ستمیسچوب در  دیتول
مختلوف  ارقام روی  یقاتیتحق یهاطرح یاجرا جینتا

در منواطق   مودت کوتواه  یبوردار بهره ستمیسصنوبر در 

 تعوداد  کواهش نشوان داد کوه    کور   مرل کشورمختلف 

 ،صونوبر  یهوا گونوه و  هوا کلون از  یاریبسو هوا در  جست

 یهوا جسوت قطور و ارتهواع   متغیرهوای   شیافزا موجب

 یهوا مقطووع  شوود یمو و در مجموع سوبب   شده دیتول

برخووردار   یشوتر یب یارتهواع و  یقطور حاصل، از ابعواد  

(. Modir Rahmati & Baghery, 2003; 2006) باشند

ارتهواع   و قطور  نیانگیو مدر موورد   یبررسو  نیو ا جینتا

تعوداد   با کاهش که امعن نیبددارد، مطابقت  هاجست

و  ییغوذا جست، موواد  یک و دو یمارهایتها در جست

 یهاجست یقطرو  یارتهاعصرف رشد  یدیتول یانرژ

و ارتهاع  نهیبرابرسقطر  ،جهینتو در شود می ماندهیباق

 موواریتاز  شووتریبجسووت یووک یمارهووایتدر  هوواکلوون

حود   نیکمترجست در چند ماریتو در است جست دو

 .قرار دارد

اول  ۀمرحلو  بوا دوم برداشوت   ۀمرحلنتایج  ۀمقایس

 یمارهووایتدر  هوا کلون برخوی از  کوه   دهود یمو نشوان  

 دشوده یتولچووب   ۀتوود یزمقودار  افت  دچار ،مختلف

 ؛نبوود  کسوان یمختلوف   یهوا کلون در  کاهش و ندبود

 یمارهوا یت نیبو و  triplo دورگ کلون  در که یطوربه

 ۀمرحلو درصود نسوبت بوه     7/58توا   71ف آن از مختل

 کلندر  که یدرحال. داشتوجود  دیتول کاهشنخست 

 ،مختلوووف آن یمارهوووایتو در  vernirubensis دورگ

 بود درصد 8/81تا  87 نیبو  کمتر مراتببه دیتولافت 

(Ghasemi et al., 2013.)  تولیود چووب   نتایج عملکرد

 یهوواارشگووزبووا  سووهیمقاایوون بررسووی در  هووایکلوون

 استتوجه  شایان ییاروپا یکشورها در اغلب شدهارائه

(Bungart & Huttl, 2004 ; Laureysens, 2005 .)

رویووش  دورۀ ناشووی از موضوووع ممکوون اسووت ایوون 

 یکشوورها ایران نسبت به اغلب در درختان  تریطوالن

 .باشد ییاروپا

اول از نظوووور  دورۀدر  63/8کلوووون دلتوئیوووودس 

 جووزو ،دیووتولارتهوواع و  قطوور و شیوورو یهوواشاخصووه

برخووی  .مجموعووه قوورار داشووت نیووابرتوور  یهوواکلوون

 دیگور که این کلون در مقایسوه بوا    نشان داد  هایبررس

میانگین رشد ارتهاعی و قطوری مناسوبی    ،ارقام صنوبر

 ،(Ghasemi et al., 2009) داشوت در یک فصل رشود  

با افت رویشی جایگاه خوود  برداشت دوم  دورۀولی در 

تولیوود و عملکوورد   مقوودار ۀمقایسوو. اددرا از دسووت 

متوالی برای این بررسوی   دورۀمختلف در دو  هایکلن

عملکورد   اینکوه دهود بوا   هوا نشوان موی   با دیگر بررسی

دوم اغلوب رونود افزایشوی     یبرداربهره دورۀها در کلن

دوم  دورۀشاهد کاهش تولیود در   تحقیق، در این دارد

اول  دورۀر با توجه به وجود این وضوعیت د  هستیم که

بیشوتر کاشوت و    ۀتوان علوت را فاصول  ، مییبرداربهره

 .دانستمسائل داشت مانند آبیاری و کوددهی 

 & Modir Rahmatiهووا )یررسووبدر اغلووب 

Baghery, 2003; 2006 دورگ ( کلنtriplo  از برتری

 هوای کلون در مقایسوه بوا    مادۀ خشکرویشی و تولید 

 561/41دورگ  کلن مانند ییکایآمر-دورگ اروپاگروه 

در این بررسی ایون کلون در   حال، با این بود؛برخوردار 

از شورای  مطلووبی برخووردار     یبرداربهره دورۀهر دو 

د. شوو مییادآور های بیشتر را که ضرورت بررسینبود 

دهد کوه نتوایج   نشان می بندی نتایج این بررسیجمع

آن در  ریتووأیمشوواهدۀ و  هوا جسووتعملیوات موودیریت  

 هوای کلنرویشی، عملکرد و تولید چوب  هایمشخصه

سوال  پونج  زمانی بیش از  دورۀمستلزم صرف  ،مختلف

 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. 

 
 


