
 

و کیفی درختان کبوده شیرازی  یهای کمّ بررسی مشخصه

(Populus alba L.( و تبریزی )Populus nigra L.در توده )   های
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کب وده ش یرازی و    ۀپل کل ه و ت ودۀ آمیخت     ۀو کیفی، تودۀ خالص کبوده شیرازی در منطق  های کمّی   بررسی مشخصه برای

ی ک از   . در هرندمتر بودند انتخاب شد 5/0×5/1کاشت  ۀساله و دارای فاصل 72که هر دو توده  تبریزی در منطقۀ کرچگان
درخت ان ب ا اس تفاده از ن وار        د. در هر قطعه نمونه قطر تم امی شصورت تصادفی انتخاب  آری به 0 ۀقطعه نمون 72ها   توده

گیری متغیرهای کمّی نش ان داد    گیری شد. نتایج اندازه  نتو اندازهسنج سو  درختان با استفاده از شیب     قطرسنج و ارتفاع تمامی
 20/00کب وده ش یرازی و تبری زی     ۀمتر، برای ت ودۀ آمیخت     سانتی 71/01که میانگین قطر برای تودۀ خالص کبوده شیرازی 

 78/02زی در ت ودۀ آمیخت ه   و برای درختان تبری   ،متر سانتی 44/00متر، برای درختان کبوده شیرازی در تودۀ آمیخته   سانتی
کب وده   ۀمت ر، ب رای ت ودۀ آمیخت      27/07میانگین ارتفاع برای تودۀ خالص کبوده ش یرازی   ،دست آمد. همچنین متر به سانتی

و ب رای درخت ان تبری زی در ت ودۀ      ،متر 71/01متر، برای درختان کبوده شیرازی در تودۀ آمیخته  25/01شیرازی و تبریزی 
متر مكعب در هكتار و برای ت ودۀ   21/137د. میانگین حجم برای تودۀ خالص کبوده شیرازی شحاسبه متر م 40/02آمیخته 
متر مكع ب در هكت ار    81/707دست آمد که از این مقدار   متر مكعب در هكتار به 21/472کبوده شیرازی و تبریزی  ۀآمیخت

به درختان تبریزی بود. با توج ه ب ه نت ایج، ت ودۀ     متر مكعب در هكتار مربوط  04/121مربوط به درختان کبوده شیرازی و 
کب وده ش یرازی و    ۀهای کمّی و کیفی در وضعیت بهتری در مقایس ه ب ا ت ودۀ آمیخت      خالص کبوده شیرازی از نظر ویژگی

 تبریزی قرار داشته است.
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 مقدمه
کره   انرد  کننرده   صنوبرها گرره بزرگی از درختان خزان

ارتفراع   ر رسرند   ر به ارتفاع باال مری  رندرشد سریع دا
مشراهده   ی آنهرا   سال در اغل  گونه 35متر طی  38

شناسی متعلق به جرن،   از نظر گیاهصنوبر شده اس . 
Populus ر از تیر  Salicaceae   5کره دارای   اسر 

 ،Leucoides Spach زیرررررجن، یررررا بخرررر  
Tacamahaca Spach ،Leuce Duby ،Aigeiros 

Duby  رTuranga Bunge  ی هرا   گونره  . تعداداس
پایری   دلیل آسانی در ر  طبیعی )رحشی( صنوبرها به

. از چرروب صررنوبرها در صررنایع نیسرر آن مشررخ  
چرروب(، فیبررر،  سررازی، نئوپرران )تخترره خرررده  کبریرر 

رگران در صرنایع   ب  سازی همراه با چوب سروزنی   جعبه
ر اسرکل    ،هرای ررسرتایی   در سراختمان کاغاسازی، 

باالی چروب   ۀشود. مصرف سران  استفاده می ها  گلخانه
ها از یک  در کشور ر عدم تکافوی آن از طریق جنگل

رشرد   ر ها  دلیل تنوع گونه  طرف ر خواص صنوبرها به
کره  اسر   ریع ر مصارف متفارت چوب از نکراتی  س

تولیررد چرروب کنررد.   جیرره مرریکشرر  صررنوبرها را تو
. تنروع  اسر  برابر درختران جنگلری    35ر31 صنوبرها

در صنوبرها ای  امکان را فراهم کرده که بتوان  ها  گونه
آب ر هروایی انتخراب    ۀبهتری  ارقام را برای هر منطق

میلیونی کشور ر مصرف  71کرد. با توجه به جمعی  
ی چروبی،  هرا   رردهآمتر مکع  چوب ر فرر  2/1 ۀسران

میلیرون مترر مکعر  چروب در      34نیاز کشور حدرد 
می  أها ت که مقدار کمی از آن توسط جنگل اس سال 

د ر بقیه یا باید از خارج کشور رارد شود یرا از  شو  می
که صرنوبرها از    از آنجامی  شود. أکاری ت طریق جنگل

ختان با سازگاری اکولو یکی براال  الرشدتری  در سریع
ی هرا   ری  جایگزی  بررای چروب  توانند بهت  می ،هستند

 درختان صنوبر چند ریژگری مهرم  . [3د ]جنگلی باشن
ایرر  درخرر ، صررنوبر  یهررا  گونرره  می . در تمررادارنررد

شرود. رشرد آن سرریع ر      مری سادگی با قلمه تکثیرر   به

. کاشر  صرنوبر   اس دس   دارای چوبی سفید ر یک
 ممکر  درخ  ر ردیفی  صورت تک  عالره بر اینکه به

عنروان    تواند به  میمانند  شکل انبوه بیشه اس  حتی در
ای   ۀ. مجموعشودسبز استفاده  یها  بادشک  ر دیواره

ها باعث شده اس  ترا در بیشرتر نقراط ایرران      ریژگی
 یهررا  ی، کاشرر  گونررهیبسررته برره شرررایط آب ر هرروا

صورت گسترده مورد توجه قررار    مختلفی از صنوبر به
  جهان نیرز برا   کشورهای مختل ،گیرد. در قرن اخیرب

ها ر رشد مصرف به فکر  توجه به کاه  سطح جنگل
اند تا با کاش  صنوبر، چوب مورد نیاز خرود را    افتاده

ی چررون ایتالیررا،  یکشررورها ،تولیررد کننررد. امررررزه  
ر حتری ترکیره در    ،یوگسالری، اسسانیا، فرانسه، کانادا

انرد    سطح رسیعی به کاش  درخ  صنوبر رری آررده
از نیازهای خود را از چوب ایر   ی چشمگیرر بخ  
ذکرر اسر  کره    شرایان   .[2] کننرد   مری می  أدرختان ت

های در حال  یک هکتار از جنگل ۀمتوسط تولید ساالن
در  یمتر مکع  در سرال اسر    5/2برداری شمال   بهره

 یهرا   که در زراع  چروب برا کاشر  گونره      صورتی
 مترر  21رر 35 بری  از  ۀتوان به تولید سالیان صنوبر می

با توجره بره اینکره     .[1  ]مکع  در هکتار دس  یاف
غیرر   بره طرور  تولید چروب  کار قسم  اعظم امررزه 

تخریر    بره کره   شرود  انجرام مری  اصولی  از ر غیرمج
، نیراز بره راردات   شود منجر میها  هرچه بیشتر جنگل

 ،کلی طور  چوب در آینده باز هم بیشتر خواهد بود. به
 ۀهرای مخرربر   توان گف  چنانچره احیرای جنگرل    می

شمال یا غرب یرا نقراط دیگرر برا جمیرع امکانرات ر       
طروالنی صررف    د، زمران نسربتاً  شرو ها شررع  فعالی 

کفرایی رسرید ر    خود خواهد شد تا بتوان به حد تقریباً
ر رضرع  صرورتی اسر  کره نیراز ررسرتاییان       در ای 

 می  شده باشرد أها ر رضع دام در کشور ت اقتصادی آن
 1یهرای اگررفارسرتر   ای طر از طرف دیگر، اجر .[4]

کراری یرا محصروالت      کراری برا علوفره    )تلفیق جنگل

                                                      
1. Agroforestry 
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چوب مرورد نظرر    تأمی زراعی( راهکار مناسبی برای 
علر     ر بره  داردچون صنوبر رشرد سرریعی    اس . ر

در بهرار ر   ها  بندی باز ر دیر شکوفاکردن جوانه  شاخه
سررایر  در مقایسرره بررایز یکررردن در پررا  زردتررر خررزان

جنگلی چون توسکا ر بلوط در اذهان مردم  یاه  گونه
مناسبی بررای اجررای    ۀخوب شناخته شده اس ، گون

برردیهی اسرر  . [5] اسرر هررای اگررفارسررتری  طررر 
هرای فعلری ر حفر  ر     ه اصرال  صرنوبرکاری  چچنان

افزای  تروان تولیرد    برایسطو  صنوبرکاری  ۀتوسع
مطالعه ر بررسی  بایددر گام ارل  ،چوب مد نظر باشد

گیررد ترا   بصرورت   هرا     ای در مورد ای  توده  جانبه ههم
هرا در   اطالعات ر تجربیرات حاصرل از ایر  بررسری    

گرفتره  کرار   ههای صنوبرکاری بر  تدری  ر اجرای طر 
کبروده  ررد، بیشرتر درخر     شوند. در حاشریۀ زاینرده  

اس  شیرازی که از ارقام مرغوب سسیدارهای اصفهان 
ی  زیاد به عوامرل  دلیل حساس به تبریزینیز درخ  ر 

ماننررد خرراا منطقرره، آهکرری ر   ،نامسرراعد محیطرری
ها  آفات ر بیماری ۀر حمل ،مناس نابودن، رشد  قلیایی

 شرده ن کشر   ازارع از سویبه نسب  کمتر از کبوده 
 اس .

هررای مختلرر   در بررسرری کیفیرر  چرروب کلرر 
 از گونرۀ  کل  صنوبر 17صنوبر در آذربایجان از بی  

P. nigra ر P. alba ۀموجود در کلکسیون پای   میبو 
هرای   نهرال  3148که در سرال   ،باراندرز منطقۀ مادری

ها تح  شرایط یکسان کاشته شرده بودنرد، تعرداد     آن
هرا   تر از سایر کل  کل  که در س  ده سالگی موفق 31

که همگری از   شدندتشخی  داده شده بودند انتخاب 
 37بودند که میانگی  قطرری برابرر برا     P. nigraۀگون

 7/3ر رریرر  متوسررط قطررری برابررر بررا  متررر سررانتی
رشد سرالیانه   ۀدر بررسی مقایس .[1] داشتند متر سانتی

ر متوسط کبوده شیرازی ر سفید پلر  در خوشرامیان   
که میزان رریر  قطرری سرفید     شدمشخ  چالوس 

کبرروده شرریرازی تفررارت بسرریار  در مقایسرره برراپلرر  

یفررری ر ک  م ررری در بررسررری ک .[7] داری دارد  معنررری
که برا   دشمشخ  ررد  زنجان ۀمنطق یها  صنوبرکاری

 11صرنوبر منطقره،   یها  درصد توده 91رجود اینکه از 
کبروده   درختران درصرد   11شرالک ر   درختاندرصد 

امررا درخترران کبرروده شرریرازی از رشررد  ،انررد شرریرازی
طروری    بره  یتری برخوردارند ارتفاعی ر قطری مطلوب

 8تنره قطرورتر از   مترر   22مترر،   25که از ارتفاع کرل  
ها از ارتفاع کل  در حالی که در شالک .اس  متر سانتی

اسر .   مترر  سرانتی  8متر تنه قطورتر از  38متر،  4/22
ترر    ای  درختان کبوده در ابعاد یکسان استوانه ،همچنی 

بوده ر از حجم بیشتری برخوردارند ر از نظرر کیفری   
ترر بیشرتر مرورد توجره      عل  داشت  پوسر  نرازا    به
هرا در    ر با رجود سرع  رشد کم کبوده ندا ریدارانخ

های رریشی خرود را   سنی  نونهالی ای  درخ  برتری
هرای   [. در بررسری 8دهرد ]  در سنی  باالتر نشران مری  

های  های ارقام مختل  از بخ  شده در بی  کل   انجام
، Leucoides Spachگانرررۀ صرررنوبر شرررامل    پرررنج

Tacamahaca Spach ،Leuce Duby ،Aigeiros 

Duby ، رTuranga Bunge  که  دس  آمد بهای  نتیجه
 .P یهرا   اختالف رشد قطری ر ارتفاعی در بری  گونره  

deltoides ر  P. alba رP. nigra    در چشرمگیر اسر .
ر برخری   P. ciliataای  زمینه از بخ  لوکئیدس کلر   

از متوسرط رشرد قطرری ر     P. nigraهای گرره  از کل 
 ،ها برخوردارند سایر گرره ایسه بادر مقارتفاعی کمتری 

در مقایسه   P. deltoidesر P. albaهای گرره  رلی کل 
در  .[9هرا رشرد بسریار خروبی دارنرد ]       با سایر گونره 

 ۀکرراری خررال  ر آمیخترر ای جنگررل بررسرری مقایسرره
ر کیفی چوب مشخ  شرد    ی صنوبر از نظر تولید کم 

 صرنوبر خرال    یهرا   که رشد قطری ر ارتفاعی تروده 
خرال    یهرا   حداکثر بود ر از نظرر کیفری نیرز تروده    

زربری    ر  مخلوط صنوبر یها  توده در مقایسه باصنوبر 
شراخه نیرز    ترند ر درصد درختان در تر ر سالم شاداب

آزمرای  بررسری    در [.31ها حداقل بود ]  در ای  توده
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هرای صرنوبر در کردسرتان     رفتار رشد ارتفراعی کلر   
هرا    دار آماری میان کل   د که اختالف معنیشمشخ  

رشرد    از نظر رشد ارتفاعی رجود دارد. در پایان درر
 4/214با میرانگی     P. deltoides 63.3)آبان ماه(، کل 

برا    P. euphraticaمتر دارای بیشرتری  ر گونرۀ   سانتی
متر دارای کمتری  ارتفاع در میان  سانتی 8/78میانگی  

ر  P. nigra یها اند ر گرره  های مورد بررسی بوده کل 
P. alba      از نظر رشد ارتفراعی در بری  ایر  در گررره

 P. alba از P. nigraانرد ر رشرد ارتفراعی      قرار گرفته
هرا     نتیکی کل   بیشتر بوده اس . بنابرای ، توان بالقو

[. هردف از  33] اسر  از لحاظ رشد ارتفاعی متفارت 
فی های کم ی ر کی  ریژگی ۀای  تحقیق ارزیابی ر مقایس

در درخرر  صررنوبر تبریررزی ر کبرروده شرریرازی در   
مرورد بررسری    ۀهای خال  ر آمیختره در منطقر    توده

 بوده اس .

 ها مواد و روش

 بررسیمورد  ةمشخصات منطق
 15پرل کلره در    ۀمنطق کبوده شیرازی درتود  خال  

هکتار با  4کیلومتری غرب استان اصفهان به مساح  
عررررض شررررقی ر  35′ر  53˚طرررول ج رافیرررایی  

مترر از   3711شمالی ر ارتفراع   21′ر  12˚ج رافیایی 
تبریزی در کبوده شیرازی ر  ۀتود  آمیختر ا، یسطح در

کیلومتری غرب استان اصرفهان   87کرچگان در  ۀمنطق
 7′ر  53˚هکترار برا طرول ج رافیرایی      8به مسراح   

شمالی ر ارتفاع  25′ر  12˚شرقی ر عرض ج رافیایی 
دارای میانگی   ۀمنطقای   ود.متر از سطح دریا ب 3775

 ۀر بیشرین  22 ۀبرا کمینر   72/22ترا   17/4 ۀدمای ساالن
ترا   4/374ر متوسط بارنردگی  گراد  درجۀ سانتی 5/41
. میانگی  تعداد ررزهای یخبندان اس متر  میلی 8/381
ر میانگی  رطوبر  نسربی    ررز  1/337طور متوسط   به
نردی  ب  درصرد اسر . در طبقره    37/53طور متوسط   به

ء اقلریم خشرک سررد، در    زبه ررش آمبر ه جر   می اقلی

برره ررش درمررارت  جررزء اقلرریم   مرری بنرردی اقلی  طبقرره
بره ررش کروپ  جرزء      مری  بندی اقلی  خشک، در طبقه

اقلیم خشک برا زمسرتان سررد ر تابسرتان گررم ر در      
به ررش تورن  رایر  جرزء اقلریم     میبندی اقلی  طبقه

میرانی خفیر     یِبررّ خشک معتدل، فاقد مازاد آب ر 
مرورد بررسری    ۀررد در منطقر   زاینرده  ۀاس . رردخانر 

آن  ۀر دبری سراالن   42اس  ر دبی متوسرط آن    می  دا
 ۀمیلیون متر مکع  اسر . بافر  خراا منطقر     3128

ر دارای شرر  ر  متوسررط ررد اکثررراً  آبیرراری زاینررده 
 ریزه اس . سنگ

 عهلروش مطا
 11هرا   آنها، در داخل هریرک از    پ، از انتخاب توده

صرورت تصرادفی     متر( به 21×31آری ) 2 ۀقطعه نمون
صورتی بود کره    ر توزیع قطعات نمونه به شد انتخاب

توده قرار نگیرند ر بیشرتر در داخرل تروده     ۀدر حاشی
 ۀموازات مسیر رردخانر  باشند ر طول قطعات نمونه به

ررد ر عرض قطعرات نمونره عمرود برر مسریر        زاینده
قطعره نمونره قطرر     د. در هرر شر ری گی  رردخانه اندازه

درختان با استفاده از نروار قطرسرنج )برا دقر         میتما
درخترران بررا اسررتفاده از   می متررر( ر ارتفرراع تمررا  میلرری
د. شر گیرری    اندازه متر(  )با دق  دسی سنج سونتو  شی 

مترر برود.    5/2×5/3فواصل درختان در زمان بررسری  
 ر  قرابی صرورت غر   ررش آبیاری در هرر در تروده بره   

گرف  ر فاصلۀ هر در توده از بسرتر    هفتگی انجام می
 نرد متر بود. هر در توده تقریباً مسطح بود 31رردخانه 

از مرکرز هرر    ،. همچنری  داشرتند   ر شی  بسیار کمری  
 برررای یمتررر سررانتی 11قطعرره نمونرره تررا عمررق    

دن رضعی  خاا توده، نمونه خاا گرفته کر  مشخ 
کیفری شرامل   هرای   هر قطعره نمونره ریژگری    شد. در

ر  ،، رضررعی  کیفرری تنرره ر ترراج هررا  شررادابی گونرره
های کم ی شامل قطر برابر سرینه، ارتفراع کرل،     ریژگی

ارزیابی شد. ر حجم در هکتار  ،سطح مقطع برابر سینه
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نقراط قطرر    رابطۀ ارتفاع با قطر برابر سینه، منحنی ابرر 
تعرداد در طبقرات   ر کشریدگی،    ضری  قد ،برابر سینه
. تجزیره ر تحلیرل   نیز بررسری شرد  رتفاعی قطری ر ا

ر ترسیم نمودارها  SPSSافزار   ها با استفاده از نرم  داده
 د.شانجام  EXCELافزار آماری   با استفاده از  نرم

کشریدگی( تروده از نسرب      ضری  پایداری )قرد 
آن ر  ۀمتوسط قطرر برابرر سرین      متوسط ارتفاع توده به

100 :دس  آمرد   توسط رابطۀ زیر به
d

h
nF   کره 

کشریدگی(   ضری  پایرداری )قرد   nFدر ای  فرمول، 

متوسط قطر برابر  dر ،متوسط ارتفاع به متر hتوده، 
 متر اس . سینه به سانتی

 و بحث نتایج

 بین ارتفاع با قطر برابر سینه ةرابط
افرزار    کردن قطر ر ارتفاع درختران در نررم  پ، از رارد

  R2رسرم نمرودار ر محاسربۀ میرزان     ر SPSS آمراری 
زیرر    می نتیجره مردل سره    های مختل ، در مدل برای

 .ارا ه شده اس  2ر  3 یها  شکلکه در  انتخاب شد

 

 
  ب       ب  ز    ة                 ن                     ف ع ة     .1 کل

 
 

 

 . رابطۀ قطر برابر سینه و ارتفاع درختان در تودة خالص کبوده شیرازی2شکل 
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كشیدگی )پای داری( و   بین ضریب قد ةرابط
 درختان ةقطر برابر سین

شرده   برآررد یها  کبوده شیرازی اندازهتود  خال  در 
اس  که ای  گونه تا قطر  نکتهای    دهند  از مدل نشان

 34 ۀر از طبق( <311h/d)ار بسیار ناپاید متر سانتی 34
 ۀر از طبقر ( h/d>81<311)ناپایردار   متر سانتی 11تا 

 صررورت پایرردار برره بعررد برره متررر سررانتی 11قطررری 
(81>(h/d کبوده ر تبریزی  ۀتود  آمیختآید. در   می در

ر از  (<311h/d) بسریار ناپایردار   متر سانتی 38تا قطر 
ر  (h/d>81<311)ناپایردار   متر سانتی 11تا  38 ۀطبق

 صرورت پایردار   به بعد به متر سانتی 11قطری  ۀاز طبق
(81>(h/d ترود   کشیدگی بررای   ضری  قدآید.   می در

ترود   بررای   درصرد ر  58/87کبوده شریرازی  خال  

درصررد  59/95 کبرروده شرریرازی ر تبریررزی  ۀآمیخترر
 (.2دس  آمد )جدرل  به

 منحنی تعداد در طبقات قطری و ارتفاعی
طری ر ارتفاعی برای ای  در منحنی تعداد در طبقات ق

 1ترا   1هرای    در شرکل  ده که نتایج آنشتوده محاسبه 

منحنی تعداد در طبقات قطرری  نشان داده شده اس . 

دهررد کرره   مرریکبرروده شرریرازی نشرران تررود  خررال  

رلی بر اثر گاشر  زمران ر    داشته،ساختاری همسال 

رقاب  ر دخال  در تروده نمرودار بره سرم  راسر       

ایر  اسر  کره      دهنرد  ده ر ای  نشران انحراف پیدا کر

های قبرل از تروده خرارج     تعدادی از درختان در سال

ند ر دچار چولگی شده اس  که ضری  چولگی ا هشد

 ،چولگی زیاد اس . همچنی  که ای  مقداراس   1آن 

ترود  خرال    منحنی تعداد در طبقات ارتفاعی بررای  

 دارددهد که منحنی ساختاری همسرال    میکبوده نشان 

اس  که میرزان چرولگی    -15/1ر ضری  چولگی آن 

نرمال اس . منحنری تعرداد در    آن کم ر منحنی تقریباً

کبوده شریرازی ر تبریرزی    ۀتود  آمیختطبقات قطری 

رلری برر اثرر     داشرته، دهد ساختاری همسال   مینشان 

گاش  زمان ر رقاب  ر دخال  در تروده نمرودار بره    

چار چولگی سم  راس  انحراف پیدا کرده اس  ر د

اسرر  ر ایرر    5/7شررده کرره ضررری  چررولگی آن   

ای  اس  که میزان چولگی آن زیاد اس .   دهند نشان

ترود  آمیختره   منحنی تعداد در طبقات ارتفاعی بررای  

ر  دارددهد کره منحنری سراختاری همسرال       مینشان 

اس  کره میرزان چرولگی آن     9/1ضری  چولگی آن 

 زیاد اس .

 
                                                                             

 

 

 

  

 خالص کبوده شیرازی ة. منحنی تعداد در طبقات ارتفاعی در تود1شکل       خالص کبوده شیرازی ة. منحنی تعداد در طبقات قطری در تود1شکل 
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 کبوده و تبریزی ۀآمیخت ة. منحنی تعداد در طبقات قطری در تود7 شکل   کبوده و تبریزی ۀآمیخت ةود. منحنی تعداد در طبقات ارتفاعی در ت1شکل 

 

ترود   ذکر اسر  کره تعرداد در هکترار در      شایان
ترود   اصرله بروده ر در    3111کبوده شریرازی  خال  

اصرله درخر     3111کبوده شیرازی ر تبریزی  ۀآمیخت
منظم درختان، تود  آمیخته با کاش  نا. اس در هکتار 

درصرد   29درصد درختان کبوده شیرازی ر  73شامل 

ترود   مرانی درختران در    ر زنرده  اس درختان تبریزی 
 ۀبرا توجره بره فاصرل    ترود  آمیختره   نسب  به خال  

اسر    سرال کمترر شرده    11کاش  ارلیه ر با گاش  
 (.1)جدرل 

 
 های مورد بررسی بوده شیرازی و تبریزی در تودهدرختان ک LSDبندی بر اساس آزمون  و گروه یکمّ . متغیرهای3جدول 

        
   ة  ب           

   لص

 ب            ة   ة      

    ب  ز 

 ب                 ة 

       

 ب  ز        ة 

       

 98/21 44/22 12/22 11/21 متر( میانگی  قطر )سانتی

 42/21 13/23 15/23 19/21 میانگی  ارتفاع )متر(

مربع   یانگی  سطح مقطع )مترم

 در هکتار(
44/55 41/19 12/29 33/31 

مکع  در   میانگی  حجم )متر

 هکتار(
11/179 11/411 83/121 24/311 

بندی بر اساس آزمون  گرره

LSD 

3 2 1 4 

 
 

 سالگی 12کبوده شیرازی و تبریزی در  درختانمشخصات ضریب قدکشیدگی )پایداری( . 2جدول 

  ب              ب  ز  ة               لص  ب           
 ب                 ة 

       

 ب  ز        ة 

       

کشیدگی  ضری  قد

 )پایداری(
 ناپایدار ر رصدد 95/94 ناپایدار ر رصدد 59/95 ناپایدار ر درصد 58/87

 ر رصدد 11/97

 ناپایدار
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 های مورد بررسی درختان کبوده شیرازی و تبریزی در تودهمانی  خصات تعداد در هکتار و درصد زندهمش. 1جدول 

 پارامتر
كبوده شیرازی 
 خالص

كبوده شیرازی و  ةآمیخت
 تبریزی

كبوده شیرازی 
در تودة 
 آمیخته

تبریزی در 
 تودة آمیخته

 15/111 1/751 3111 11/3111 تعداد در هکتار )اصله(

 75/19 71/19 75/19 1/17 مانی درصد زنده
 

 کرچگان ۀکبوده شیرازی و تبریزی در منطق ۀآمیختتودة و  پل کله ۀخالص کبوده شیرازی در منطقتودة شخصات خاک م. 1جدول 

 بافت
 خاک

 درصد
 رس

 درصد
 سیلت

 درصد
 شن

 

درصد 
 گچ

 پتاسیم
 گرم میلی)

 در
 كیلوگرم(

 فسفر
 مگر )میلی
 در

 كیلوگرم(

 درصد
 ازت

 درصد
مواد 
 آلی
 

 درصد
 آهک

 ةاسیدیت
 خاک

هدایت 
 ریکیالکت

   )میلی
 موس بر
 متر( سانتی

 عمق نمونه

 متر( )سانتی
 نام توده

 11ر1 91/1 15/7 21 94/1 19/1 8/35 111 1 12 41 28 لومی

 تود 
خال  
کبوده 
 شیرازی

 11ر1 3/3 94/7 22 93/1 11/1 5/34 298 1 29 41 13 لومی

 تود 
 ۀآمیخت

کبوده 
شیرازی 

ر 
 تبریزی

 

 های مورد بررسی کبوده شیرازی و تبریزی در تودهدرختان مشخصات رویشی . 1جدول 

 پارامتر
 كبوده شیرازی 
 خالص

كبوده شیرازی  ةآمیخت
 و تبریزی

كبوده شیرازی در تودة 
 آمیخته

 تبریزی در تودة آمیخته

رری  متوسط قطری بر حس  
 س  

 متر در سال( )سانتی
88/1 71/1  75/1  71/1  

رری  متوسط ارتفاعی بر حس  
 س  

 در سال( )متر
77/1 71/1  73/1  18/1  

 رری  متوسط 
 سطح مقطع بر حس  س  )متر

 مربع در هکتار ر در سال(
85/3 13/3  98/1  14/1  

 رری  متوسط 
 حجمی بر حس  س  

 مکع  در هکتار ر در سال(  )متر
11/22 11/34  79/31  54/1  
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راریران، دیرده    ۀطور که در جردرل تجزیر   همان
ر  ،قطر، ارتفاع، سطح مقطع، حجم ایشود، مت یره می

درصرد برا هرم     5ر  3کشریدگی در سرطح    ضری  قد
 (.1)جدرل  دارند دار اختالف معنی

 
 کبوده شیرازی و تبریزی ۀآمیختتودة خالص کبوده شیرازی و تودة واریانس مربوط به  ۀجدول تجزی. 7جدول 

 مجموع مربعات منابع تغییرات متغیرها
 ةدرج
 آزادی

 Fمقدار  ربعاتمیانگین م

943/52 215/2713 1 715/8311 ها بی  گرره قطر ** 
753/27 781/591 1 119/3783 ها بی  گرره ارتفاع ** 

111/27 955/9993 1 814/29975 ها بی  گرره کشیدگی ضری  قد ** 

32/41 141/1 1 319/1 ها بی  گرره سطح مقطع ** 
315/51 185/31 1 354/13 ها بی  گرره حجم ** 

 درصد. 1و  درصد 5ترتیب  داری به : سطح معنی**و*

 
 ها میانگین ۀبر اساس مقایس های مورد بررسی تودهکبوده شیرازی و تبریزی در  . گروه بندی درختان6جدول 

        
   ة  ب    
          لص

 ب     ة   ة      
           ب  ز 

 ب              
    ة       

 ب  ز        ة 
       

بندی بر اساس  گروه
 LSDآزمون 

1 2 3 4 

 

 گیری  بحث و نتیجه
درختان کبوده شریرازی   ،آمده دس  با توجه به نتایج به

ر خصوصرریات رریشرری  یم ررک یهررا  از نظررر پررارامتر
درختان تبریزی نشان  در مقایسه با خود را یها  برتری

 درخر  دهد که   می. همچنی  ای  تحقیق نشان ندا داده
تود  آمیختره  نسب  به تود  خال  زی در کبوده شیرا

رضعی  تولیردی بهترری دارد. ایر  نترایج برا نترایج       
مطابقر    [2توسط براقری ر همکراران ]  آمده  دس  به

ر کیفررری   ی م ررربررسررری ک ۀهرررا در مطالعررر دارد. آن
ررد بره ایر  نتیجره     زنجران  ۀهرای منطقر   کراری  صنوبر

صرنوبر منطقره از در    یهرا   درصد توده 91رسیدند که 
 11درصررد( ر کبرروده شرریرازی )  11شررالک ) ۀگونرر

درختان   ی م اند ر از نظر ساختار ک درصد( تشکیل شده
مراتر  بهترری در مقایسره برا      کبوده در رضرعی  بره  

هرا در مقایسره برا     قرار دارند ر چون شرالک  ها  شالک
ر رسریدگی   ،تر تر، آبیاری مرت  ها به خاا غنی  کبوده

 یها  رای کش  در تودهبیشتری احتیاج دارند چندان ب
مناس  نیستند ر برا رجرود   در شرایط نامساعد  رسیع

در سنی  نونهالی ایر  گونره    ها  سرع  رشد کم کبوده
خصروص در شررایط    به رهای رریشی خود را   برتری
دهرد ر دارای رشرد     میدر سنی  باالتر نشان  ر  طبیعی

ان چشمگیر ارتفاعی ر قطری اسر . همچنری  درختر   
ترر بروده ر از حجرم     ای اد یکسان استوانهکبوده در ابع

 بیشتری برخوردارند. 

در بررسرری  [31]همچنرری  جاللرری ر همکرراران  
 صررنوبر ختررۀآمیکرراری خررال  ر  ای جنگررل مقایسرره

Populus deltoides))  ر کیفری     یم ر از نظر تولیرد ک
چوب به ای  نتیجه رسیدند که رشد قطری ر ارتفاعی 

وده ر از نظرر کیفری   صنوبر خال  حداکثر ب یها  توده
مخلروط   یهرا   تروده  ازخرال  صرنوبر    یهرا   نیز توده
ترند. از نظر میرانگی    تر ر سالم زربی  شاداب ر  صنوبر

متر اسر  کره در    9/35ارتفاع صنوبر خال  حداکثر 
مترر   19/21خرال     ای  تحقیق میانگی  ارتفاع کبود
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مخلروط صرنوبر دارای     دس  آمرد. حتری در ترود    به
طروری کره    . بره اسر  ری نسب  به زربی  ارتفاع بیشت

مترر ر میرانگی     9/33میانگی  ارتفاع صنوبر مخلروط  
متر اس . همچنی  متوسرط   7/8ارتفاع زربی  مخلوط 

 ازصنوبر خال    تود ۀرری  قطری ر ارتفاعی ساالن
. در ای  زربی  بیشتر بوده اس  ر  مخلوط صنوبر  تود

ده کبرروتررود  خررال  تعررداد در هکتررار در  ،تحقیررق
کبروده   ۀترود  آمیختر  اصله بروده ر در   3111شیرازی 

اصررله درخرر  در هکتررار  3111شرریرازی ر تبریررزی 
 73شرامل   تود  آمیخته با کش  نامنظم درختان. اس 

درصرد درختران    29درصد درختان کبوده شریرازی ر  
ترود  خرال    مرانی درختران در     ر زنده اس تبریزی 

کاش  ارلیه ر  ۀبا توجه به فاصلتود  آمیخته نسب  به 
 مسئلهای    علر اس  سال کمتر شده  11با گاش  

یره  لکره در کشر  ار   رجود رقاب  بی  درختان اسر  
با توجه به گستردگی تاج کبروده   بسیار متراکم بوده ر

از  هرا   سالگی توده بسیاری از پایره  11شیرازی ر س  
ها ر عدم   دلیل س  باالی توده به ،همچنی . اند بی  رفته

در ترود  خرال     درختران موقع،  ت پرررشی بهعملیا
 یانرد  ها حساس شرده  به آفات ر بیماری کبوده شیرازی

شده در آف  شسشرک   که طبق موارد مشاهده طوری به
 Zeuzera) ر کرم خراط (Pseudococcus sp) بید

pyrina L) شده  بر رری تنه باعث پوسیدگی درختان
د در ر درختان در هنگام بررف ر بادهرای شردی    ندبود

بری    موقع زمستان در منطقه سریع شکسته شرده ر از 
سرر   ازن اانررد. همچنرری  آگراهی نداشررت  زارعرر  رفتره 
رفرت  درختران شرده     بری   برداری مناس  سب  از بهره

هررایی  اسرر . البترره در داخررل هررر در ترروده برداشرر 
هرا در حرد    ایر  برداشر   رلری   ،صورت گرفتره برود  
 محدرد ر اندا بود. 

در آزمای  سازگاری  [32] قاسمی ر مدیررحمتی
مختل  صرنوبر   یها  ر بررسی میزان تولید چوب کل 

کررج بره ایر  نتیجره      ۀتاج بسته( در منطقر  یها  )کل 

مختلر    یهرا  گررره رریر    ۀرسیدند کره در مقایسر  
از بیشررتری    می بررو P.nigra یهررا  صررنوبر، صررنوبر

برخروردار    می ر حج ،میانگی  رری  قطری، ارتفاعی
غیررر  P.nigra از آن گرررره صررنوبرهایبرروده ر بعررد 

بعرردی را گرررره  یهررا  انررد ر رده قرررار گرفترره   میبررو
به خود اختصاص  P. alba ها ر سایر کل  یها  صنوبر

اند که برا نترایج ایر  تحقیرق م رایرت دارد. ایر         داده
کلکسریون،   ۀهرای تحقیقراتی خزانر    رضعی  در طر 

ر  ،مررادر ۀپوپولترروم انتخرراب کلرر ، کلکسرریون پایرر  
سرازگاری ارقرام مختلر  صررنوبر نیرز کره در مراکررز      
تحقیقات صنوبر کشور به انجام رسیده اس  به چشم 

م طوری که در شرایط آرمانی رری  ارقرا  خورد، به  می
P.X. euramericana (Dode) Guiner، P. 

deltoids March، یر حت P.nigra L. تر ر  مطلوب
ک  برا  لری  اسر .  L. P. alba  از ارقام کبرود  تر سریع

هرایی در شررایط رریشری     بررز مشکالت ر نارسرایی 
 مراکور خصوص در میزان ر فواصل آبیراری ارقرام    به
بیننرد ر ایر  در حرالی اسر  کره        مری شدت صدمه  به

ایر  شررایط نامسراعد بردبراری بیشرتری       در ها  کبوده
البته گفتنی اس  که در ارقام مختلر    .دهند  مینشان 

 . [8] شود  میدیده  های بسیاری کبوده نیز تفارت

 ۀامررزه از رضرعی  صرنوبرکاری در منطقر    آنچه
 ۀارلیمورد مطالعه مشخ  اس  ای  اس  که انتخاب 

صنوبرکاران منطقه درختان کبوده شیرازی بوده اسر   
درصد درختان  81که با گاش  سالیان سال هنوز هم 

دهند. از آنجا که درختان تبریرزی    میمنطقه را تشکیل 
رسریع در اسرتان    یهرا   کشر  در تروده   چندان بررای 

، نیسررتنداصررفهان    میبررو اصررفهان مناسرر  نیسررتند ر
کاشر   را از صنوبرکاران بیشرتری  اسرتقبال    ،بنابرای 

. بعدها کاش  درختان اند کردهدرختان کبوده شیرازی 
مانی کم ر رشرد   زنده  عل کبوده شیرازی در منطقه به

ل مواجه نشرده  نونهالی چندان با استقبا ۀکند در مرحل
رشد چشمگیر ارتفاعی ر قطرری  ای ، اس . با رجود 



 ...های   ( در تود .Populus nigra Lتبریزی ) ( و.Populus alba Lو کیفی درختان کبود  شیرازی ) یهای کمّ بررسی مشخص  
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احل نونهرالی ر  خصوص پ، از طی مر ای  درختان به
مانده باعث شد  باقی یها  پایهرضعی  مطلوب ظاهری 
های ای  گونه پری ببرنرد ترا     که صنوبرکاران به ارزش

های موجود بیشتر از ای   حدی که امررزه صنوبرکاری
  گونه اس .

 ۀرشد درختان کبوده شریرازی در منطقر   ،طرفیاز 
اصفهان که دارای خاا قلیایی اس  ر با شررایط ایر    

مراتر  بیشرتر از تبریرزی     گاری دارد بره زدرخ  سرا 
هرای   در مرورد برترری     میاظهار نظر دقیق ر عل .اس 

در س  ر قطر  ۀطبرریشی کبوده شیرازی به بررسی را
موکرول   فبررداری متعرار   بهره  فواصل کاش  ر درر

د که در ای  تحقیق سعی شده اس  برا یکسران   شو  می
ترود  خرال    کاش  در  ۀدر نظر گرفت  س  ر فاصل

کبوده شیرازی ر تبریزی  ۀتود  آمیختکبوده شیرازی ر 
پرداخته شرود کره    کلتیواردر  یها  به بررسی مشخصه

های غیرر قابرل انکرار     نمایانگر برتری ها  ای  مشخصه
ایسه با درختران تبریرزی اسر .    کبوده شیرازی در مق

شردت   ند که بره ا قطور اغل  دچار معایبی یها  تبریزی
البتره فواصرل کشر      .کاهرد   میها  از ارزش چوب آن

چنی  زمان طوالنی اسرتقرار  ر متراکم ارلیه ر همانبوه 
ر عدم عملیرات پرررشری در ایر     درختان در عرصه 

از  الًاحتمرا ضرم  اینکره    ثیر نبروده اسر .  أبی ت زمینه
در ، دنشر شده نیز اسرتفاده   مناس  ر آزمای های   پایه

کمترر بره ایر  مشرکالت دچرار       هرا   حالی کره کبروده  
تروان در بردبراری     مری را  مسرئله  ایر   ل شوند. ع  می

خصوص در  در برابر عوامل نامساعد به ها  بیشتر کبوده
علر    بره  هرا   شرایط آبیاری دانسر . همچنری  کبروده   

ه خریرداران  جر شتر مرورد تو تر بی داشت  پوس  نازا
. برا رجرود سررع     انرد  سنتی چوب صنوبر در منطقه

در سررنی  نونهررالی ایرر  گونرره  هررا  رشررد کررم کبرروده
خصروص در شررایط    به رهای رریشی خود را   برتری
 دهد.   میدر سنی  باالتر نشان  ر طبیعی

با توجه به اینکه صنوبرکاری در منطقه برا بحرران   

قسمتی از ای  سطو  بره  مواجه شده اس  ر هر ساله 
دیگرر اختصراص    یهرا   اراضی کشراررزی ر کراربری  

های جراری در رردخانره    ابد ر از سوی دیگر آبی  می
د، شرون   مری هرای زراعری منتقرل     به کش  نیز ترجیحاً

 ددر معرفی ر ترریج ارقام پربازده صنوبر بایر  ،بنابرای 
ر مقدار مطمرئ    ها  مالحظاتی چون نیازهای آبی گونه

انسانی مورد نیاز عملیرات   یها  در دسترس، هزینه آبِ
 ،مراقبترری، شرررایط مناسرر  کاشرر ، شرررایط منطقرره 

مردت در نظرر    ریرزی دراز  ر برنامره  ،امکانات موجرود 
 ۀآید که توسع  می مجموعه چنی  برای  گرفته شود. از 

تواند ضرم  براال     میدرختان کبوده شیرازی در منطقه 
تری را نصرری  آمررد بیشرر  بررردن بررازده تولیررد، در  

د ر با توجه به مشرکالت ر تنگناهرای   کنصنوبرکاران 
صرنوبرکاری،   یهرا   صنوبرکاران در آبیاری منظم تروده 

انتخاب مناسربی باشرد. معرفری ر تررریج ر آمروزش      
کاشر ،     مری های نروی  ر عل  مناس ، ررش یها  گونه

اهمیرر  ر توجرره برره ر برداشرر  صررنوبر،  ،داشرر 
ه همراه اعمال مردیری   رردها ب ۀدر حاشی  کاریتدرخ

توانرد ضرم  حفر  ر      مری سرنجیده ر مسرتمر      میِعل
رردها در افزای   ۀصنوبرکاری حاشی یها  توده ۀتوسع

تولیرردات چرروبی کشررور برردرن افررزای  فشررار بررر   
داشته باشد. برا توجره     میجنگلی نق  مه یها  عرصه

محیطری ر حمایر     هرای زیسر    ارزش ۀبه مجموعر 
رردخانرره از اراضرری  ۀشرریصررنوبرکاری حا یهررا  ترروده

ر راحرردهای  ،هررا سیسررات شررهری، راهأکشرراررزی، ت
 بررای هرای فصرلی ر    صنعتی در برابر خطرر سریالب  

که باعرث   ،ر کیفی در راحد سطح   یم افزای  تولید ک
گرای  بیشرتر اهرالی بره صرنوبرکاری ر حفر  ایر        

 هجانبر  برا انجرام تحقیقرات همره     دبای   ،شود  می ها  توده
کاشرر  در منطقرره  برررایاسرر  صررنوبر من یهررا  گونرره

مشخ  ر معرفی شوند که در کنرار تولیرد محصرول    
محیطی مورد  تر، ارزش زیس  کیفی  چوبی بیشتر ر با

 نظر را نیز دارا باشند.
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