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 های الس یطمرکزی و تعیین سطح، رویش و تولید چوب آنها  استان های سنتی صنوبرکاری یژگیوشناسایی  با هدف تحقیقاین 

منطقهه   )شهرستان  شش درتصادفی  انتخابی یبردار نمونهبندی با  طبقهصورت  قطعه نمونه به 47بدین منظور  شد. اجرا 98-1397

بهرای متغیرههای رویشهی     شهد.  گیهری و ببه    درختهان انهدا     یفیک و یکم یرهایمتغهای رویشگاهی و  ویژگی و انتخاب استان

 و شهرسهتان  عوامه   بها  ایآشهیانه  طهر   براسها   هاو داد شد گیری  ورت تصادفی اندا  ص درخ  در هر قطعه به سیدرختان، 

 21/70 کهه  داد نشان جینتاواریانس و برای صفات کیفی، درصد فراوانی آنها محاسبه شد.  تجزیۀ شهرستان درون هایصنوبرکاری

. اسه    .P. alba Lرصهد مربهوب بهه کبهود  )    د 79/29  و .Populus nigra Lتبریزی )گونۀ های استان ا   درصد صنوبرکاری

خیلی راسه   تنۀ درصد درختان دارای فرم  96/65درصد درختان دارای تاج هرمی باریک، خیلی کشید  و کشید ،  83/63حدود 

صورت غرقابی، نوع کاشه    درصد درختان به 34/72درصد درختان ا  طریق قلمه، روش آبیاری  98/82و راس ، روش کاش  

)دارای تنهه واحهد    صورت اصهلی   درصد درختان به 47/74و نوع ساختار )تود   صورت متراکم گروهی  درختان به درصد 7/61

محهدود   مکعه  در هکتهار در سهال و     متهر  13/29های استان مرکزی بهه مقهدار    بود. متوسط رویش حجمی ساالنۀ صنوبرکاری

و اخهتفف شهرایط رویشهگاهی     هها  تود سن متفاوت   یدل بهر مکع  در هکتا متر 67/74تا  6/4استان بین ساالنۀ رویش حجمی 

 متهر  156959قطعهه و   19درخ ،  38064ها برای شهرستان شا ند ) بود. بیشترین تعداد درختان، قطعات و مساح  صنوبرکاری

هها بیهانگر آن    نمونه. تو یع جغرافیایی قطعه قرار گرف ها در رتبۀ دوم  دس  آمد و شهرستان ساو  ا  لحاظ این مشخصه مربع  به

   .ها در قسم  شمال شرقی و غربی و جنوب غربی استان گسترش دارد بود که صنوبرکاری

  .، وضعی  موجودیفیک و یکمهای  چوب، طبقات قطری، فراوانی، مشخصه  راع  :یدیکل هایواژه



مقدمه

نسب  طوالنی تولید چوب صنوبر در کشهور و   بهتاریخچه 

ففت حاشیۀ های چوبی و سلولزی نیا اصلی تأمین بخش 

همهرا  رویکهرد اخیهر     بهباار ش گونۀ مرکزی ایران ا  این 

طر  تهنفس جنگه  و    ۀواسط بهبه  راع  چوب مسئوالن 

                                                            
* لمسئو ۀنویسند 

Email: goodarzi44@yahoo.com 

مشکفت مربوب به های طبیعی،  برداری ا  جنگ  عدم بهر 

همگهی  قیمه  در بها ار    نواردات چوب و افزایش نوسها 

مقهدار  آگاهی ا   .اس  صنوبرکاری توسعۀضرورت  بیانگر

و ار یابی فنهی وضهعی  موجهود    چوب تولیدی هر استان 

برای های صنوبرکاری  کمی و کیفی تولید چوب در عرصه

و استقرار فعالی  صنایع چوب ا  اهمی  کفن ریزی  برنامه

هها در   شناسهایی صهنوبرکاری   بها برخهوردار اسه .    یادی 
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و  مناطق مختلف کشور و با اسهتفاد  ا  ارقهام مرمحصهول   

 سا گار و نیز با استفاد  ا  عملیات کاش  و داش  مناس 

 را در ایهن منهاطق   چوب در هکتهار  توان عملکرد تولید می

شناسهههایی [. 1] افهههزایش داد طهههور چشهههمگیری  هبههه

ههای رویشهی و تولیهد     ویژگهی های محلهی و   صنوبرکاری

یوسههفی و  در مههژوهشدر اسههتان کردسههتان  چههوب آنههها

برداری صنوبرهای    مان بهره نشان داد ک  2021کفگری )

هها   صهنوبرکاری و اسه   شد   اصف ارقام  برابر 5/2بومی 

صورت کش  مکم  با کاش  و داش  سنتی، عملکهرد   به

 های رایج منطقه بودنهد  نامذیر با  راع  رقاب چوب کم و 

بها   1380، استان مرکزی تا قبه  ا  سهال    مینهدر این . [2]

هکتهار متمرکهز و    6274هکتار صنوبرکاری ) 8470حدود 

مترمکعه    501053هکتار غیرمتمرکهز  و بهیش ا     2196

ههای کشهور را بهه خهود      درصهد صهنوبرکاری   6/5چوب، 

و ا  این لحهاظ در مقهام هفهتم کشهور     بود اختصاص داد  

 جهان یآبربا، ههای گهیفن، آبربایجهان شهرقی     مس ا  استان

. [3] غربههی، کردسههتان، کرمانشهها  و همههدان قههرار داشهه 

های اسهتان مرکهزی    موجودی سرمای صنوبرکاری نیگانیم

صهنوبر در  سهاالنۀ   شیه رو و مکعه  در هکتهار   متر 7/72

مکعه  در هکتهار در      متهر 5/12 نیانگیه م) 10-15استان 

یعنهی  کشهور   نیانگیم  اس  که نسب  به شدسال برآورد 

 45-60 یعنهی  ترکیهه  کشورمیانگین و متر مکع   25-20

 زانیه م. [3] بسیار اندک اس  مکع  در هکتار در سال متر

 105875هههای اسههتان  صههنوبرکاریسههاالنۀ کهه   شیههرو

کمتر سرانۀ که با توجه به مصرف  اس مترمکع  در سال 

 ونیه لیم 2/1مکع  چوب برای هر نفر و برای  متر 2/0ا  

 اسه  مکع  در سال  هزار متر 240چوبی استان  ا یننفر، 

مکعه    رمته  3/0 جههان چوب در سرانۀ مصرف  نیانگیم)

مکعه    ههزار متهر   140ا   شیبه استان بها   . در واقع اس 

د و بها  شهو  وارد مهی اغله   کهه   مواجه اس کمبود چوب 

کمبهود  تولید و مصرف چهوب در کشهور،   مقدار توجه به 

 .[4] اس مکع   هزار متر 200میلیون و  8ساالنه چوب 

های مستعد استان مرکهزی کهه    کش  صنوبر در عرصه

با  رواج ریددهد ا   اختصاص می خودبه را  یعیوسمناطق 

 یمه ئداها و نهرهای  ها، چشمه داشته اس . وجود رودخانه

 ۀنه ی مو  ایمهرا  مناسبی طیشرا ،در مناطق کوهستانی استان

صهنوبر در    کشه  و کشاور ان را برای  انییروستااستقبال 

بیشهتر  اسه .  کهرد   هها و مهزارع فهراهم     رودخانهه  ۀیحاش

چهای در   قهر  رودخانهۀ   ۀیحاشه در های استان  صنوبرکاری

جنوب غربی و جنوب اراک یعنی سربند و کزا  تا انتههای  

ایهن  در سرتاسهر   کهه  یطهور  بهه دش  شهرا  قهرار دارنهد،    

صورت متراکم  های مختلف صنوبر به رودخانه ارقام و گونه

 ماننهد اسهتان   گهر ید  اس . در مناطق شدمراکند  کش   ای

کشه  صهنوبر    زیه نرش ، سربند، فراهان و تفنیخمساو ، 

که در مواقع اس   یا هیسرمامنبع درآمد و که  اس مرسوم 

 یا هها ینو برای رفهع   دیآ یم انییروستاضروری به کمک 

 . [5] کاربرد داردو شهری  ییروستاچوبی مختلف 

 همچهون  یله یبه دالصنوبرکاری سنتی در استان مرکزی 

ههای   کاش  کهم و نیها  مهردم بهه چهوب     فاصلۀ انتخاب  .1

 .3؛ شههد  اصههف رقههم یهها کلههن  نکههردن انتخههاب. 2؛ یههریت

ارتبهاب   .5؛ اسهتفاد  نکهردن ا  کهود    .4؛ های نهامنظم  آبیاری

 رعایه   .6و  ؛یان با مراکز علمی و تحقیقاتییروستانداشتن 

کمهی  مسائ  فنی و اصهول و مبهانی علمهی ا  تولیهد      نشدن

منظور تحقق اهداف  همرکزی بدر استان . [3] برخوردار اس 

 ها یصنوبرکار توسعۀو  چوب در واحد سطح دیتول شیفزاا

 جهاد یا و و مناسه  صهنوبر   تندرشهد ارقهام   یمعرف قیطرا  

و  یاقتصهاد  ی،مختلهف  راعه   یهها  اشتغال مولد در بخهش 

بهها طههر   در ایههن  مینهه  قهات یتحق 1372ا  سههال  ،یصهنعت 

 یربهوم یو غ یهها و ارقهام بهوم    گونهه  یو بررسه  یآور جمع

و  یکشاور و آمو ش  قاتیتحق مرکز . درشدصنوبر شروع 

سلکسهیون  خزانۀ نیز با تحقیق در  یمرکزاستان  یعیطبمنابع 

های سها گاری،   ای و انجام آ مایش و سپس مومولتوم مقایسه

های بومی  گونه های برتر و مرتولید انجام گرف . معرفی کلن

و باید بها اجهرای    رو اندکی دارند؛ ا  ایناستان توان تولیدی 
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های ترویجی در خصهوص   دستورالعم معرفی و ها  مژوهش

افهزایش تولیهد در   بهه   ،های مربها د  و سها گار   گونه توسعۀ

کاشه   بهینهۀ  ههای   روشمرداخه  و بها ارائهۀ    واحد سطح 

اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم  توسعۀدر  مینۀ  ،صنوبر

 .  گام برداش محلی 

 جنگلههداری و  هههای ادار آمههار  مینههه براسهها در ایههن 

ک  منابع طبیعهی اسهتان مرکهزی در سهال     ادار  جنگلکاری 

صهورت   هکتار صنوبرکاری به 8500، در استان حدود 1373

متأسفانه در  که [6]کش  انبو  یا مراکند  وجود داشته اس  

درصهد   50تهرین حاله ، تنهها     بینانهه  حال حاضر در خوش

بهه  میلهی   بهی . اسه  هکتهار  آن موجهود    3000)نزدیک به 

متأبر ا  چند عام  در کشور ی و کاهش سطح آن صنوبرکار

صهنوبر و در نتیجهه    حجهم  ههای  ا  جمله نبود جدول ،اس 

برآورد موجودی سرمای صنوبر، قیم  کهم چهوب    یان در 

ههای سهطحی و  یر مینهی، دیربها دهی      صنوبر، کاهش آب

حمایه  ا  صهنوبرکاری، نبهود    نبهود  سال ، دوا د  صنوبر )

هها،   اونی و وجهود واسهطه  تشکیفت قوی مث  شهرک  تعه  

آمهو ش و تهرویج   نبهود   ایی محصوالت جایگزین،  اشتغال

ههای   آشنایی روستاییان منطقهه بها رقهم   نابرای صنوبرکاران، 

شد ، درآمد و سودآوری کم چوب صنوبر و  اصف جدید و 

اخیر و دهۀ های  های طبیعی ا  جمله خشکسالی عوام  تنش

که   ادار  و جنگلکاری جنگلداری   . تحقیقات ادار[7]غیر  

نشهان ا  تنهزل    1373منابع طبیعی اسهتان مرکهزی در سهال    

دور  جایگا   راع  چوب در سهطح اسهتان در طهول یهک     

ویهژ    دوم به سوم و جهایگزینی باغهداری بهه   رتبۀ ساله ا   د 

عل   ودبا د  بهودن،   کاش  درختان هلو اس . این اقدام به

صهرفۀ  بنهی بهر   وجود با ار مناسه  و تصهور روسهتاییان م   

ههای   اقتصادی بیشتر هلو اسه  کهه ناشهی ا  نبهود فعالیه      

بها د  اقتصهادی بسهیار مناسه       مینۀ ترویجی ابربخش در 

. انتخهاب  [6] اسه  ویژ  در حال  کش  تلفیقهی   صنوبر به

تراکم مناس  درختان مبتنهی بهر سرشه  گونهه یها کلهن و       

بها  عملیات مرورشهی اسه .   اجرای رویشگا  و  های ویژگی

ا  موجهودی  بیشهتر  سن درختهان، فواصه  کاشه      زایشاف

ممکهن  شوند. هر گونه تفاوت رویش  بیشتری برخوردار می

ناشهی ا  ابهر عوامه  فنهی و نیهز رویشهگاهی باشهد.        اس  

صنوبرکاری در ایران ا  ببات برخوردار نیس  و در معهر   

 یادی اس  که ریشه در اقتصاد کشاور ی دارد.  های نوسان

 راعه    توسهعۀ ای خروج ا  سیستم سنتی و ریزی بر برنامه

چههوب کشههور بایههد مبتنههی بههر حهه  مسههائ  و مشههکفت  

ههای تعهاونی    ویژ  با تأسیس شهرک   اجتماعی به –اقتصادی

گزینی استقرار واحدهای صنایع  مکان و تولیدکنندگان چوب

ههای   های اجرایی مانند ادار  نقش دستگا همرا  باشد. چوبی 

مسهائ  فنهی    آمهو ش در بیعهی  جهاد کشهاور ی و منهابع ط  

توانهههد در تنهههمین موفقیههه     راعههه  چهههوب، مهههی 

آمهار و ارقهام   بسهیار مهربر باشهد.    ههای سهنتی    صنوبرکاری

رویش صنوبر در مناطق مختلف اغل  در  مینۀ شد  در  ارائه

هههای  در عرصهههبررسههی هههای تحقیقههاتی بههود  و   عرصههه

و در نتیجهه بررسهی    ه اس گرفتنانجام صنوبرکاری مردمی 

بانهک اطفعهات ا     جهاد یاهای مردمی برای  ر صنوبرکارید

صاحبان صنایع و متولیان ریزی  برنامهو چوب  دیتول  یظرف

تحقیههق حاضههر بهها هههدف . ضههرورت دارد راعهه  چههوب 

وضهعی   های محلی و تعیهین   صنوبرکاری یژگیوشناسایی 

رویهش و تولیهد    ،سهطح کمی و کیفی تولید چوب ا  جمله 

عنهوان مژوهشهی    استان مرکزی بهه چوب درختان صنوبر در 

مقدماتی برای شناسایی مناطق اکولوژیک و مسهتعد کاشه    

ریهزی   برنامهه در  دیه جد یها  یظرف جادیادرختان صنوبر و 

جهامع  برنامهۀ  و تدوین  چوب در آیند  یفیکو  یکم توسعۀ

  راع  چوب اجرا شد  اس .

هاموادوروش

قةپژوهشمنط

 شهرسهتان  شهش  یارصهنوبرک  یهها عرصهه تحقیق در این 

سال انجام گرفه   دو مدت  به 1397سال  دراستان مرکزی 

 لهومتر یک 29128اسهتان مرکهزی بها مسهاح        .1)جدول 
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 گیهرد  در بر میدرصد ا  مساح  ک  کشور را  79/1، مربع

عهر    33° 33′تها   33° 93′ نیبه  رانیا مرکزدر  باًیتقرو 

ههار  الن نصهف ا   یشمالطول  31° 3′ تا 32° 35′ و یشمال

 یبارنهدگ  نیانگیه م راتییه تغ .قهرار گرفتهه اسه     چینویگر

در شهمال شهرت تها     متهر  یله یم 150ساالنه استان ا  حدود 

الونهد در جنهوب و    کو ارتفاعات در  متر یلیم 400حدود 

. اسه   شهمال غهرب شهرسهتان سهاو      یکوهسهتان مناطق 

 950استان در دشتی در جنوب سهاو  )بها   نقطۀ ترین  مس 

متهر   3388شههیا  )بها   قلۀ آن نقطۀ بلندترین متر ارتفاع  و 

ههای مههم    ویژگهی راسوند قرار دارد.   کو  رشتهارتفاع  در 

های صنوبرکاری اسهتان   عرصه های دارای شهرستاناقلیمی 

 .[8] آورد  شد  اس  1مرکزی در جدول 

 مرکزیهای صنوبرکاری استان  های سینوپتیک عرصه ساله ایستگاه 40. اطالعات اقلیمی 1جدول 

 شهرستان

ساالنه  گراد( درجۀ سانتیدما )
ی 

ن بارندگ
میانگی

یم)
ل

 ی
متر

) 

ساالنه 
ت 

ن رطوب
میانگی

صد(
)در

 

ح دریا )متر( اقلیم
سط

ارتفاع از 
ساالنه  

خیر 
ن تب

میانگی

(
ی

میل
 

متر(
ق 
ی مطل

حداقل دما
ق 

ی مطل
حداکثر دما

ساالنه 
ی 

ن دما
میانگی

 

 آمبرژه دومارتن

 7/2035 1703 خشک و سرد خشک نیمه 46 6/307 14 44 -5/30 اراک

 2/1982 1980 و سرد خشک نیمه خشک نیمه 44 4/314 3/13 39 -5/20 تفرش

 2144 6/1834 خشک و سرد خشک نیمه 42 4/296 6/13 8/40 -2/24 خمین

 2101 1739 خشک و سرد خشک نیمه 42 4/295 9/15 4/42 -4/27 خنداب

 2725 1108 خشک معتدل کخش 39 1/194 1/18 8/43 -15 ساوه

 1866 1913 مرطوب و سرد نیمه مرطوب نیمه 43 7/471 1/12 39 -33 شازند

 

اجرایپژوهششیوۀ

با استفاد  ا  منهابع و اطفعهات محلهی و نیهز عملیهات       ابتدا

شهرسهتان   ههر  میدانی مناطق  یر کش   راعه  چهوب در  

و  کشه   ریه  سپس ضمن مشخص کردن سطح  شناسایی و

 در نهواری  ایه  یگروهه متهراکم   صورت )به کش  وعن نییتع

بها سیسهتم    منهاطق  نیه ا ییایه جغراف  یموقع مزارع ، هیحاش

انتخهاب قطعهات     مشخص شد.  GPSیاب جهانی ) موقعی 

مربهع و بها تعهداد     متهر  1000صنوبرکاری با سطح حهداق   

درختههان ایههن  یآمههاربرداردرخهه  صههنوبر و  200حههداق  

 یتصادف انتخابی یبردار نمونه بندی با طبقه صورت هقطعات ب

(Stratified selective random sampling  [2 ]انجههام 

عنوان بلهوک یها طبقهه و     ها به طوری که شهرستان بهگرف ، 

 دربرداری در داخ  هر طبقه انتخهاب شهدند.    قطعات نمونه

 تهراکم بهه   بسهته  نمونهه  قطعهه  47 مرکهزی  اسهتان  سهطح 

 شهد  انتخهاب  ختلهف م یروسهتاها  و منهاطق  در یصنوبرکار

 ،درخ  انتخاب شد 30 صنوبرکاری قطعه هر . در 1)شک  

عنهوان تکهرار اول،    به ادرخ  در قسم  ابتدد  طوری که  به

درخ  د  عنوان تکرار دوم و  درخ  در قسم  میانی بهد  

تصهادفی   صهورت  بهه عنهوان تکهرار سهوم     در قسم  انتها به

 درختهان  کهه  یمنهاطق  . در[2]گیری شهدند   انتخاب و اندا  

 بهه  یبهردار  نمونه ،ند  بودشد کاشته مزارع ۀیحاشدر  صنوبر

 یجنهوب  -یشهمال  و یغرب -یشرق جه  دودر  یخط روش

 کیه  صهورت  هب درخ  مانزد گرف  و روی هر خط  انجام

 شدند.   یریگ اندا  درخ  سی و در مجموع  انیم در
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 بی در استان مرکزیهای صنوبر انتخا . نقشۀ پراکنش و موقعیت کل عرصه1شکل 

متغیرهای کیفی درختان صنوبر شام  نوع گونه، شهک   

)هرمی باریک، خیلهی کشهید ، کشهید ، تها حهدودی       تاج

صهاف و  ) ، فهرم تنهه  گسترد ، گسترد  و خیلهی گسهترد    

، خیلی خمید  و چند شاخه مستقیم، کمی خمید ، خمید ، 

)غرقابی، جوی  روش کاش  )قلمه یا نهال ، روش آبیاری

ا چنهد بهار آبیهاری    به ای، دیهم کامه ، دیهم     مشته، قطهر   و

)کشه  متهراکم یها کشه  در      ، نوع سیستم تولیدتکمیلی 

روش  ، اد  )اصهلی یها شهاخه   نوع سهاختار   ،مزارع حاشیۀ 

ا  طریهق با دیهد یها مصهاحبه بها      کاش  و تاریخ کاشه   

عرصهههۀ متغیرهههای کمهههی  . [2] ببههه  شهههدصههنوبرکار  

و تعهداد  کاشه   اولیهۀ   سهن، تهراکم  ها شام   صنوبرکاری

صنوبرکاری به تفکیک هر عرصۀ درختان موجود برای هر 

شهرستان بب  شد و قطر برابرسینه و ارتفاع درختهان آنهها   

 قطر درختان در مح . گیری شد اندا   1397 اوای  مهردر 

و ارتفهاع   متر یلیمتا دق   با نوار قطرسنج نهیبرابرسارتفاع 

بها   و یریه گ انهدا    متهر  یانتسه تا دق   سیل بلوم دستگا با 

 د.شمحاسبه حجم آنها  1رابطۀ استفاد  ا  

(1  2

4

π
V d h f   

V  مکعه  = حجم به متهر ،d محه  ارتفهاع    = قطهر در

 شهک    یضهر = fو  = ارتفهاع بهه متهر   hمتر، به  نهیبرابرس

  .[9] اس  شد منظور  5/0در محاسبات  کهدرخ  

، متوسهط حجهم   ندرختها همهۀ  حجهم  محاسبۀ مس ا  

 مانی اب درصد  ند تسو با احدس  آمد  درخ  تود  به تک

عرصهۀ  که  درختهان ههر    ، حجهم  و تعداد درختان موجود

کاش  محاسهبه و سهپس بهه    فاصلۀ با رعای   صنوبرکاری

نیهز ا   متوسط رویش حجمی  سطح هکتار تعمیم داد  شد.

 . دس  آمد به آنهابر سن حجم ک  درختان رابطۀ 

روشتحلیل

حجهم  های صفات رویشی شام  قطر برابرسینه، ارتفاع،  داد 

صهورت   چوب سرما، حجم ک  و متوسط رویش حجمی بهه 

 با عوام  شهرستان  Nested Designای ) طر  آماری آشیانه

مهس ا    شهرستان، دروننمونۀ های صنوبرکاری در  و عرصه

اجرای آ مون یکنواختی واریانس اشتباهات توسهط آ مهون   

ای  آمهار   براسا این آ مون . ندواریانس شدزیۀ تج بارتل 
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 k-1ا به اسهکور   کهای  تو یع ای آن یک اس  که تو یع نمونه

ههای   نمایانگر تعداد نمونه k کهطوری  هب ،اس  آ ادی ۀدرج

میهانگین مربعهات    با استفاد  ا  امید ریاضهی . تصادفی اس 

واریهانس تخمهین   اجزای ها،  واریانس داد تجزیۀ حاص  ا  

 ای بها آ مهون چنددامنهه    صهفات  میانگینمقایسۀ  د  شدند. 

   درصد صورت گرف . 5دانکن در سطح احتمال 

 نتایجوبحث

هههای  گاهی صههنوبرکاریهههای کیفههی و رویشهه   ویژگههی

ارائه شد  اس .  2شد  در استان مرکزی در جدول  بررسی

ههای   درصد صنوبرکاری 21/70نتایج، در مجموع  براسا 

مربوب به  درصد 79/29و  P. nigraگونۀ استان مرکزی ا  

P. alba فقط دارای  خمینهای شهرستان  بود. صنوبرکاری

درصههد  92در اسههتان کردسههتان  .هسههتند P. nigraگونههۀ 

درصد با کبود  8تبریزی و گونۀ های سنتی با  صنوبرکاری

درصهد   60رود   نجهان حوضهۀ  و در استان  نجان در [ 2] 

[ 10]درصد با کبود  شیرا ی  30ها با شالک و  صنوبرکاری

درصد درختان شک  تاج  83/63 حدوداس . گرفته انجام 

 آنهها درصد  17/36و خیلی کشید  و کشید  هرمی باریک، 

سهم    بهن ادهد  ارع که نشان می دارندشک  تاج گسترد  

های متراکم و تعداد درختان بیشتر تمای  دارند و در  کش 

 96/65 .بسته با ارمسهندی بیشهتری دارنهد    تاجاستان ارقام 

 53/25راسه  و خیلهی راسه  و    تنۀ درصد درختان فرم 

روش  دارنهد.  کمهی خمیهد  و خمیهد    تنۀ فرم  آنها درصد

روش آبیاری  ،درختان ا  طریق قلمهدرصد  98/82کاش  

 نهوع کاشه    و غرقهابی صهورت   درصد درختان به 34/72

و اسه   صهورت متهراکم گروههی     درختان بهدرصد  7/61

کهه   دارندواحد  تنۀ )درصد درختان ساختار اصلی  47/74

صهنوبرکاری در میهان    توسعۀبرای کاش  و را  ال مانگیز  

 دهد. برداران نشان می بهر 

 های تحت بررسی استان مرکزی های کیفی و رویشگاهی صنوبرکاری . برخی ویژگی2جدول 

 روستا دهستان شهرستان ردیف
گونه 

 صنوبر

شکل 

 تاج
 فرم تنه

روش 

 کاشت

روش 

 آبیاری

نوع کاشت 

 )سیستم تولید(
 ساختار

1 

 اراک

 لیاص حاشیه نواری پشته و جوی قلمه چندشاخه گسترده P. alba مرزیجران امیریه

 اصلی حاشیه نواری پشته و جوی قلمه کمی خمیده گسترده P. nigra ضامنجان سده 2

 اصلی حاشیه نواری غرقابی قلمه کمی خمیده گسترده P. nigra 1گوار  سده 3

 P. nigra 2گوار  سده 4
 هرمی
 باریک

 اصلی حاشیه نواری پشته و جوی قلمه راست

5 

 تفرش

- - P. nigra 
 خیلی
 کشیده

 اصلی گروهی متراکم غرقابی قلمه ی راستخیل

 P. alba 1کبوران  بازرجان 6
 هرمی
 باریک

 زاد شاخه گروهی متراکم غرقابی قلمه کمی خمیده

 P. nigra 2کبوران  بازرجان 7
 خیلی
 کشیده

 زاد شاخه گروهی متراکم غرقابی قلمه کمی خمیده

 اصلی گروهی متراکم غرقابی قلمه راست کشیده P. nigra شهراب پناه کوه 8

9 

 خمین

 P. nigra 1 آباد فرج آشناخور
 هرمی
 باریک

 گروهی متراکم پشته و جوی نهال راست خیلی
-اصلی
 زاد شاخه

 P. nigra 2 آباد فرج آشناخور 10
 هرمی
 باریک

 اصلی گروهی متراکم غرقابی قلمه راست

 P. nigra نیشهر-گوشه رستاق 11
 هرمی
 باریک

 اصلی گروهی متراکم رقابیغ قلمه راست خیلی

 P. nigra نیشهر رستاق 12
 خیلی
 کشیده

 اصلی گروهی متراکم پشته و جوی نهال راست خیلی

https://blog.faradars.org/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1/
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 های تحت بررسی استان مرکزی های کیفی و رویشگاهی صنوبرکاری . برخی ویژگی2جدول ادامۀ 

 روستا دهستان شهرستان ردیف
گونه 
 صنوبر

شکل 
 تاج

 فرم تنه
روش 
 کاشت

روش 
 اریآبی

نوع کاشت 
)سیستم 

 تولید(
 ساختار

13 

 خنداب

 اصلی گروهی متراکم غرقابی قلمه کمی خمیده کشیده P. alba استوه سفید سنگ

 P. alba 1علیا  خانقاه جاورسیان 14
 خیلی
 کشیده

 اصلی حاشیه نواری غرقابی قلمه راست

 اصلی حاشیه ارینو غرقابی قلمه راست کشیده P. nigra 2علیا  خانقاه جاورسیان 15

 P. nigra سناورد اناج 16
 خیلی
 کشیده

 اصلی حاشیه نواری غرقابی قلمه راست

 اصلی گروهی متراکم غرقابی نهال راست گسترده P. nigra مانیزان اناج 17

 P. nigra 1علیا  مس اناج 18
 خیلی
 کشیده

 اصلی گروهی متراکم غرقابی قلمه راست

 P. nigra 2علیا  مس اناج 19
 خیلی
 کشیده

 اصلی حاشیه نواری غرقابی قلمه راست

20 

 ساوه

- - P. alba اصلی حاشیه نواری پشته و جوی نهال کمی خمیده کشیده 
 زاد شاخه گروهی متراکم غرقابی قلمه خمیده گسترده P. alba دشت کله بیات 21

 P. alba آباد مسلم بیات 22
 هرمی
 باریک

 زاد شاخه گروهی کممترا غرقابی قلمه کمی خمیده

 اصلی گروهی متراکم غرقابی قلمه راست گسترده P. nigra 1خاتون  طاهره بیات 23
 زاد شاخه گروهی متراکم غرقابی قلمه کمی خمیده گسترده P. alba 2خاتون  طاهره بیات 24
 زاد شاخه گروهی متراکم غرقابی قلمه کمی خمیده گسترده P. alba 1فستق  بیات 25
 اصلی حاشیه نواری غرقابی قلمه راست کشیده P. nigra 2فستق  بیات 26
 اصلی گروهی متراکم غرقابی قلمه کمی خمیده گسترده P. alba 1قلعتین  بیات 27
 زاد شاخه گروهی متراکم غرقابی قلمه راست کشیده P. nigra 2قلعتین  بیات 28

29 

 شازند

 گروهی متراکم غرقابی قلمه شاخه دچن گسترده P. nigra علیا سرسختی آستانه
 -زاد شاخه

 اصلی
 زاد شاخه گروهی متراکم غرقابی قلمه شاخه چند گسترده P. nigra 1آستانۀ  آستانه 30
 زاد شاخه گروهی متراکم پشته و جوی قلمه شاخه چند گسترده P. alba 2آستانۀ  آستانه 31
 اصلی حاشیه نواری غرقابی هالن راست خیلی کشیده P. nigra 1حک علیا  کزاز 32

 P. nigra 2حک علیا  کزاز 33
 هرمی
 باریک

 اصلی حاشیه نواری غرقابی نهال راست

 اصلی حاشیه نواری غرقابی قلمه راست گسترده P. nigra سفلی حک پل دوآب 34

 P. nigra محل تحت پل دوآب 35
 هرمی
 باریک

 اصلی حاشیه نواری غرقابی نهال راست

 P. nigra 1کزاز  دوآبپل  36
 هرمی
 باریک

 اصلی حاشیه نواری پشته و جوی قلمه راست خیلی

 اصلی حاشیه نواری پشته و جوی قلمه راست گسترده P. alba 2کزاز  پل دوآب 37

 P. nigra 1آباد  مهدی پل دوآب 38
 هرمی
 باریک

 اصلی گروهی متراکم پشته و جوی نهال راست

 P. nigra 1 مهاجران کزاز 39
 هرمی
 باریک

 اصلی حاشیه نواری پشته و جوی قلمه راست خیلی

 اصلی گروهی متراکم غرقابی قلمه راست کشیده P. nigra 2آباد  مهدی پل دوآب 40
 اصلی گروهی متراکم پشته و جوی قلمه راست کشیده P. alba آباد نیحس پل دوآب 41
 اصلی حاشیه نواری قابیغر قلمه راست گسترده P. alba 2مهاجران کزاز 42
 اصلی گروهی متراکم پشته و جوی قلمه راست گسترده P. nigra جزنق پل دوآب 43

 P. nigra گاوگدار قلعۀ پل دوآب 44
 هرمی
 باریک

 اصلی گروهی متراکم غرقابی قلمه راست

 P. nigra نهرمیان کله نهرمیان 45
 هرمی
 باریک

 اصلی گروهی متراکم غرقابی قلمه راست

 زاد شاخه گروهی متراکم غرقابی قلمه خمیده گسترده P. nigra کلهجوب نهرمیان 46

 P. nigra خاتون مزرعه نهرمیان 47
 خیلی
 کشیده

 اصلی گروهی متراکم غرقابی قلمه راست

 



 1401 پاییز ،3، شمارۀ 75ایران، دورۀ  طبیعی های چوب، مجلۀ منابع فرآورده جنگل و 208

 
 ای شده در طرح آشیانه بررسیهای  واریانس صفات رویشی صنوبرکاری ۀ. تجزی3جدول 

 منابع تغییرات
 درجۀ آزادی

(DF) 

 میانگین مربعات

قطر 

 برابرسینه
 ارتفاع

متوسط حجم 

 درخت تک
 حجم کل

متوسط رویش 

 حجمی
 5 **021/0 **97/93 **252/0 **16/465847 **63/527 (Aشهرستان )

 S 42 **229/0 **06/1107 **6/10 **01/14146131 **79/5344(A) صنوبرکاری یها عرصه
 624 017/0 41/82 719/0 75/3948 92/405 (Eخطا )
 - - - - - 671 (Gکل )

 درصد 99 نانیاطم سطح در دار یمعن اختالف **

مطههابق نتههایج تجزیههۀ واریههانس صههفات رویشههی     

داری   ، تفاوت معنی3شد  )جدول  های بررسی صنوبرکاری

در صفات کمی رویشی صهنوبر )قطهر برابرسهینه، ارتفهاع     

هههای  درخهه  و متوسههط رویههش حجمههی  در شهرسههتان 

ههههای درون  لهههف اسهههتان و همچنهههین صهههنوبرکاریمخت

 ها وجود دارد. شهرستان

، قطهر برابرسهینه  مقدار صفات نتایج، بیشترین  براسا 

و متوسهط رویهش   ، حجهم که    درخه   تکمتوسط حجم 

در ارتفهاع  مقهدار  بیشهترین  حجمی در شهرسهتان اراک و  

در  مقههدار صههفات رویشههیشهرسههتان تفههرش و کمتههرین 

 بهودن بیشهتر  عل    .2مد )شک  دس  آ بهشهرستان ساو  

تهههود   افهههزایش سهههن ،شهرسهههتان اراک در مارامترهههها

جهوان کهه   تهود   و    اسه  های انتخهابی بهود   صنوبرکاری

ها را نشان دهد وجود نداشه .   فعالی  صنوبرکاری توسعۀ

اراک در قسم  مرکزی  د سطح آب  یر مینی محدو عمق

 و در دش  اراک نیز بهه لحهاظ وجهود کهویر    اس  آن کم 

که سب   [11] اس دارای شوری بیشتری آب نمک میقان 

. شههد  صههنوبرکاری در ایههن منههاطق وجههود نداشههته باشههد

ههای خهاک توسهط     نتایج تحقیقات قبلی آ مایش براسا 

در بررسهی،  تحه   و آشنایی کام  آنها بها منهاطق   محققان 

شرت اراک شوری و در شمال شهرت و جنهوب شهرت آن    

کهه  خشهکی حهاکم اسه     های سطحی و  کمبود منابع آب

سهم  جنهوب و غهرب اراک     بهها  شد  اس  صنوبرکاری

ی و ئمحمهدی لیمها   نواری توسعه یابنهد. حاشیۀ صورت  به

را ناشی ا   ها کاریتولید در صنوبر مقدار  2013)همکاران 

تفاوت در بارندگی و شرایط اقلیمهی و خهاکی در منهاطق    

 .[12] دانستند ما ندرانساحلی دریای 

سینه، ارتفاع، متوسط  برابرار متغیرهای قطر کمترین مقد

، حجم ک  و متوسط رویهش حجمهی در   درخ  تکحجم 

دلی  مجاورت با کهویر و   ساو  بهمنطقۀ دس  آمد.  ساو  به

هوای گرم و خشک  و آبدارای ، ا  سطح دریا کمتر ارتفاع

عله  احهداس سهد     منفی شدن بیفن آبی منطقهه بهه   .اس 

های  آبخوان، رخداد خشکسالی تغذیۀساو  و جلوگیری ا  

دیگهر  تر نسب  بهه  یشو میانگین تبخیر ببارندگی کم اخیر، 

های استان سب  کاهش کیفیه  و کمیه  منهابع     شهرستان

کشه   و مسهاح   نهوع  بهر  ایهن امهر   آبی منطقه شد  کهه  

ا  حرکه   بها  محصوالت رایج تأبیر منفی گذاشهته اسه .   

آب  یر مینهی کمتهر    سهطح  عمهق  ،غرب به شهرت سهاو   

مطالعهاتی سهاو  تقریبهاً    محهدود   قسم  شهرقی   .شود می

سهپس ایهن    .چای اسه   قر رودخانۀ انتهای مسیر حرک  

ریهزد،   قم مهی دریاچۀ و به شود  میرودخانه وارد مسی  قم 

ههای   ا آنجا که قسم  شرقی دش  ساو  مح  خروج آب

سطحی ا  این محدود  اس ، عمق آب  یر مینهی در ایهن   

. آب  یر مینهی  اسه  سم  کمتهر ا  قسهم  غربهی آن    ق

و نامناسهبی دارد   کیفیه   دش  سهاو  در قسهم  شهرقی   

های نمکهی سها ند    و در مجاورت الیهکم  دارای  هکشی

. خههوبی داردکیفیهه   یقسههم  غربهه در قههم اسهه  و  

های ایهن شهرسهتان ههم در قسهم  غربهی و       صنوبرکاری

بها   ای جنوب غربی توسعه یافتهه اسه  کهه دارای اراضهی    

سهب  شهد  ایهن    کهه  سه   ا شرایط مناس  رشهد صهنوبر  
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های  ا  لحاظ مشخصهدر رتبۀ دوم شهرستان مس ا  شا ند 

 تعداد درختان، قطعات و مساح  صنوبر قرار گیرد. 

چای در  قر رودخانۀ وجود داالن طبیعی دش  شرا  و 

شهرستان خنداب سب  شد  که کشاور ی فعالیه  اصهلی   

ن منهابع آب در شهرسهتان خنهداب و    . بیفباشدیان یروستا

مطلهوبی قهرار دارد. بافه     وضعی  آبریز شرا  در حوضۀ 

شهنی بها عمهق     -رسهی  -خاک شهرسهتان خنهداب لهومی   

کربن آلی مقدار متر، غیرشور با  سانتی 120متوسط بیش ا  

درصد اس  که سب  شد  این شهرستان در رتبۀ سوم  5/1

تعداد قطعهات  های  مس ا  شا ند و ساو  ا  لحاظ مشخصه

و تعههداد درختههان قههرار گیههرد. در شهرسههتان تفههرش نیههز 

 25تا  20های اخیر سب  اف   آبی در سال خشکسالی و کم

ترین  مهما   –چای و آبکمر  قر رودخانۀ درصدی دبی دو 

شد  اس . در تفرش کشهاور ان در   -های تفرش رودخانه

ب  سه  کهگردو و بادام فعالی  دارند  های باغ توسعۀ مینۀ 

شد  سطح و تعداد قطعات صنوبرکاری تفهرش بها وجهود    

 شرایط اقلیمی مساعد کم باشد. 

 
های مختلف  ، حجم کل و متوسط رویش حجمی درختان صنوبر در شهرستاندرخت تک. متغیرهای قطر برابرسینه، ارتفاع، حجم 2شکل 

 استان مرکزی

هههای  هههای کمههی صههنوبرکاری ویژگههی نتههایج براسهها 

ترتی   بهها  صنوبرکاریو سن مساح   کمترین، شد  بررسی

، 2مهاجران در  هاو بیشترین آن 1آباد  فرج و 1علیا  خانقا  در

و بیشهترین آن   2آباد  مهدی درها  صنوبرکاریکمترین تلفات 

و بیشهترین   مر یجهران  درکمترین تعداد درخ   و ساو در 

 بیشهترین قطهر برابرسهینه،   دس  آمد.  به گاوگدار قلعۀآن در 

حجهم که  و متوسهط رویهش     ، درخه   تهک ارتفاع، حجم 

ک  مساح    .4مشاهد  شد )جدول  2در مهاجران  حجمی

مربهع بها تعهداد     متر 328924استان   شد برداری منطقۀ نمونه

 متهر  348/0 درخ  تکمجموع حجم اس .  درخ  93622

 متهر  56/547 آنمکع  و حجم چهوب قابه  برداشه  در    

متوسهط رویهش حجمهی     د.وش مکع  در هکتار برآورد می

مکعه  در   متر 13/29های استان مرکزی  ساالنۀ صنوبرکاری

رویش حجمی ساالنه اسهتان بهین   محدود  هکتار در سال و 

ن اس  کهه دلیه  آن سه   مکع  در هکتار  متر 67/74تا  6/4

ولی در  ،اس و اختفف شرایط رویشگاهی  ها تود متفاوت 

اسهتان مرکهزی   شد  و سها گار بها شهرایط     اصف های  کلن

P.n.62/154، P.n.56/75 و P.n.62/172 مقههادیر   یههترتبههه

 دس  آمهد  به در هکتار مکع  متر 29/62و  68/68، 63/80

ها در  صنوبرکاریالنۀ سارویش حجمی  ۀمیانگین دامن .[13]

ر مکعه  در هکتها   متهر  5/27تها   3/7حدود کردستان استان 

حاشهههیۀ ، در [2]  2021) کفگهههریو  یوسهههفیتوسهههط 
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مترمکعه    38تا  35/10های استان کرمانشا  حدود  رودخانه

و در [ 14]  2015و همکههاران ) اسههدیر توسههط در هکتهها

مکعه    متهر  22های استان اصفهان بیشتر ا   رودخانهحاشیۀ 

[ 15]  2014)سهههیلی اصههفهانی و فههف  ر توسههط در هکتهها

ترکیه  سنتی درهای  صنوبرکاری ساالنۀ عملکردگزارش شد. 

تانکتینر و ا یه   توسط در هکتار  مترمکع  6/26ط با متوس

در  مترمکعه   9/49تها   3/26و در کانادا بین [ 16]  2008)

گزارش شد  [ 17]  2010و همکاران ) فورتایرهکتار توسط 

اس . متوسط ارتفاع، موجودی حجمهی و رویهش حجمهی    

مکع  در هکتهار   متر 418متر،  28ترتی   درختان تبریزی به

و  یوشهچ یموممکع  در هکتار در سال توسط  متر 06/13و 

حاشههیۀ هههای واقههع در    در صههنوبرکاری1997همکههاران )

 .[18] دس  آمد ولگا در روسیه بهرودخانۀ 

، 41850، 18171، 20988سههطو   در نمونههه اتقطعهه

ترتیههه  در  بههههمربهههع  متهههر 156959و  67813، 23143

 سهاو  و شها ند  های اراک، تفرش، خمین، خنداب،  شهرستان

مربهع   متر 10000تر ا   فراوانی قطعات بزرگ برداش  شدند.

که  درصد در سطح استان اس  47/44)یک هکتار  به میزان 

قطعهه   38و انهد   صنوبرکاری بهزرگ واقهع شهد    قطعۀ در نه 

بهه کشه       کهه 4)جدول مساح  کمتر ا  یک هکتار دارند 

ههای   غیرمتمرکز و سنتی اختصاص دارد و به مصرف کارگها  

اقتصهادی کمتهری بهرای     ۀجنبه رسد و  و روستایی میمحلی 

نه قطعه که مساح  بیشتر ا  یک هکتار در ولی  ،ن داردا ارع

. برقهرار اسه   مصهارف صهنعتی   بهرای  کش  متمرکز  ،دارند

شک  مراکند  و تعدد قطعات  مین و کوچکی آنهها ا  موانهع   

دلیه    و بهه  اس  راع  چوب  توسعۀاصلی افزایش تولید و 

و   راعهی کش  محصهول  ن ا ارع ، بیشتر مین کوچک بودن

 د.دهن را برای تأمین نیا  محلی ترجیح میباغی 

 شده در استان مرکزی بررسیهای  میانگین صفات رویشی صنوبرکاریمقایسۀ ی و های کمّ . ویژگی4جدول 

 نمونه ردیف

سطح 

نمونه 

(m
2) 

سن 

صنو

بر 

 )سال(

تلفات 

 )درصد(

تعداد 

 درخت

در 

 هکتار

قطر 

رسینه براب

(m) 

ارتفاع 

(m) 

متوسط 

حجم 

 درخت تک

(m
3) 

حجم کل 

(m
3
/ha) 

متوسط 

رویش 

حجمی 

(m
3
/ha/y) 

 b43/0 e89/19 b43/1 b38/1113 fg3/25 778 30 44 12010 مرزیجران 1
 de23/0 f76/15 fg32/0 d-f3/643 cd84/37 2000 20 17 2531 ضامنجان 2
 ef19/0 f41/15 hi22/0 e-g5/576 cd43/38 2667 20 15 2744 1گوار  3
 e2/0 f8/16 gh27/0 d01/742 bc22/41 2727 25 18 3703 2گوار  4
 g-i15/0 f13/16 i-m14/0 kl18/336 de62/33 2433 27 10 6145 تفرش 5
 ef2/0 e47/19 g3/0 d-f87/639 cd64/37 2125 15 17 3357 1کبوران  6
 de22/0 e98/21 f4/0 de48/685 c-e27/34 1700 15 20 3024 2کبوران  7
 d23/0 d2/23 e48/0 d-f28/642 d-f58/30 1333 20 21 5645 شهراب 8
 k06/0 j83/5 o008/0 p41/18 l6/4 2250 10 4 11214 1 آباد فرج 9
 c28/0 b41/29 c93/0 b34/1157 cd58/38 1250 25 30 9744 2 آباد فرج 10
 ef18/0 e85/20 gh27/0 e-g14/568 de42/33 2125 15 17 13785 نیشهر-گوشه 11
 e21/0 e93/19 fg34/0 e-g09/578 de12/32 1700 15 18 7107 نیشهر 12
 d23/0 e11/21 ef46/0 c88/910 cd44/36 2000 20 25 3256 استوه 13
 e2/0 f13/17 gh27/0 d82/719 bc34/42 2667 20 17 2401 1علیا  خانقاه 14
 d25/0 e68/20 e51/0 c82/879 c40 1750 30 22 2526 2علیا  خانقاه 15
 d25/0 e19/20 e49/0 d07/735 de96/31 1500 25 23 4626 سناورد 16
 de21/0 f39/16 gh28/0 f-h78/533 c-e59/35 1875 25 15 4526 مانیزان 17
 g-i15/0 fg07/15 j-m13/0 l-n06/259 g-i59/21 2000 20 12 3238 1علیا  مس 18
 e-g18/0 f24/16 h-j2/0 j-l28/383 fg55/25 1875 25 15 2570 2علیا  مس 19
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 شده در استان مرکزی های بررسی های کمّی و مقایسۀ میانگین صفات رویشی صنوبرکاری . ویژگی4جدول ادامۀ 

 نمونه ردیف

سطح 

نمونه 

(m
2) 

سن 

صنو

بر 

 )سال(

تلفات 

 )درصد(

تعداد 

درخت 

در 

 هکتار

قطر 

برابرسینه 

(m) 

ارتفاع 

(m) 

متوسط 

حجم 

درخت  تک

(m
3) 

حجم کل 

(m
3
/ha) 

متوسط 

رویش 

حجمی 

(m
3
/ha/y) 

 j12/0 j01/6 n-o03/0 op41/71 k2/10 2222 50 7 9521 ساوه 20
 ij12/0 i88/9 m-o059/0 m-o91/155 g-j49/19 2667 20 8 3270 دشت کله 21
 j11/0 hi74/10 m-o055/0 op39/99 jk42/12 1800 28 8 3708 آباد مسلم 22
 ef19/0 e2/21 gh29/0 no35/404 g-i46/22 1417 15 18 7440 1خاتون  طاهره 23
 ij13/0 hi16/10 m-o064/0 i-k74/144 h-j09/18 2250 10 8 14545 2خاتون  طاهره 24
 ij13/0 g09/13 k-n091/0 l-n94/242 fg29/24 2667 20 10 9184 1فستق  25
 c3/0 c95/25 c9/0 b91/1145 b84/45 1280 20 25 12371 2فستق  26
 ij13/0 gh54/12 l-o08/0 l-n73/241 f-h17/24 3000 10 10 4137 1قلعتین  27
 fg17/0 f74/16 ij18/0 lm35/271 g-i87/20 1500 10 13 3637 2قلعتین  28
 d23/0 f52/17 f38/0 g-i32/502 ef55/29 1333 20 17 13716 علیا سرسختی 29
 c3/0 e07/20 d71/0 d-f77/628 fg15/25 889 20 25 7167 1آستانۀ  30
 gh16/0 f81/16 i-l16/0 m-o44/213 jk23/14 1333 20 15 5291 2آستانۀ  31
 h-j14/0 h13/11 l-o082/0 m-o58/184 g-j46/18 2250 10 10 2903 1حک علیا  32
 c28/0 f04/18 e57/0 d-f41/654 de72/32 1167 30 20 3812 2حک علیا  33
 fg16/0 g13 i-m14/0 lm21/277 g-i1/23 2000 20 12 3162 سفلی حک 34
 ef2/0 g67/13 h-j21/0 h-k71/446 fg28/26 2125 15 17 3387 محل تحت 35
 f-h16/0 h87/11 j-m12/0 l-n54/243 g-i3/20 2000 20 12 6008 1کزاز  36
 ef18/0 g81/13 ij18/0 k-m22/304 g-i73/21 1700 15 14 17579 2کزاز  37
 hi14/0 gh6/12 k-n097/0 m-o71/205 ij14/17 2125 15 12 10845 1آباد  یمهد 38
 ef19/0 f69/17 g-i24/0 j-l11/380 fg34/25 1600 20 15 8395 1مهاجران  39
 ef18/0 f15/17 g-i22/0 f-h87/531 c-e46/35 2375 5 15 6586 2آباد  مهدی 40
 ef2/0 ef5/18 gh28/0 f-h9/557 c85/39 2000 20 14 3742 آباد حسین 41
 a49/0 a04/33 a11/3 a91/3882 a67/74 1250 25 52 40214 2مهاجران  42
 gh16/0 f16 i-l16/0 g-j39/494 de96/32 3111 30 15 4836 جزنق 43
 hi14/0 f5/15 j-m124/0 g-j08/465 cd76/38 3750 25 12 3773 گاوگدار قلعۀ 44
 ef18/0 gh71/12 i-k17/0 m-o02/166 jk83/13 1000 10 12 3248 نهرمیان کله 45
 fg18/0 g09/14 i-k175/0 h-k04/437 de62/33 2500 25 13 6691 کلهجوب 46
 ij13/0 h43/11 m-o073/0 l-n68/259 fg97/25 3556 20 10 5604 خاتون مزرعه 47

 - 56/547 348/0 - - 93622 - - 328924 مجموع 

 

ر هکتههار نمههودار مههراکنش قطههری تعههداد درخهه  د  

های صنوبرکاری استان مرکهزی در درصهد طبقهات     عرصه

در دهد که بیشترین تعداد درختان  نشان می قطری مختلف

طبقهات   درو کمترین آن متر  سانتی 20و  10طبقات قطری 

  .3)شک  شود  دید  میمتر  سانتی 50و  40قطری 

 .Pو  P. nigraههای   فراوانهی گونهه   درصد یبررس در

alba  های استان مرکزی، بیشهترین   ا  شهرستاندر هر یک

در  P. albaدر اراک و گونۀ  P. nigraدرصد فراوانی گونۀ 

خنداب مشاهد  شد، ولی در خمین عرصۀ صنوبرکاری بها  

P. alba   4وجود نداش  )شک.  
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 ت قطری مختلفهای صنوبرکاری استان مرکزی در درصد طبقا نمودار پراکنش قطری تعداد درخت در هکتار عرصه .3شکل 

 
 های مختلف استان مرکزی در شهرستان P. albaو  P. nigraهای  درصد فراوانی هر یک از گونه .4شکل 

 گیرینتیجه

درصهههد  70در تحقیهههق حاضهههر در مجمهههوع بهههیش ا    

  P. nigraتبریزی ) ۀهای استان مرکزی جزو گون صنوبرکاری

اس . د  بو  P. albaدرصد آن متعلق به کبود  ) 30و کمتر ا  

دلیه    بههای بسیار قدیم در استان  تبریزی ا   مانگونۀ کش  

که   ادار  و فقهط  اس   صاف و راس  رایج بود  ۀتنداشتن 

ههزار   100حهدود  های دولتی  منابع طبیعی استان در نهالستان

تولیهد و بهین  ارعهان تو یهع     سهال   صنوبر تبریهزی در نهال 

ا  کاش  ا   لی مسفنی و ماحمای  نبود با ا  طرفی . کند می

های  چوب آنها و نیز وجود کش  نخریدنصنوبرکاران و نیز 

 راعهی   محصهوالت د  مانند درختان بهاغی و   سودجایگزین 

بیشتر مزارع صنوبر قطع شد  و این روند بها افهزایش قیمه     

  اخیر شدت بیشتری یافته اس . های سالچوب طی 

هال، جویی اقتصادی در خرید ن صرفه برایصنوبرکاران 

ههای   نههال  ۀکننهد. ارائه   اقدام به کاش  مسهتقیم قلمهه مهی   

ای یا رایگان توسهط نهادههای دولتهی یها      لخ  یارانه ریشه

جای کاشه  مسهتقیم    هتواند صنوبرکاران را ب خصوصی می

قلمه به کاش  نهال با فواص  کاش  مناس  سهوت دههد   

در دههد.   های کاش  را کاهش مهی  تا حد  یادی هزینه که

شد   کش های  قلمههمۀ قیم قلمه، ممکن اس  کش  مست

و بهه   نیابنهد نشوند یا رشد کهافی  تبدی  به نهال استاندارد 

وری آب  داشته باشند که در این صورت بههر  نیا  واکاری 

ولهی در کشه  مسهتقیم نههال،      ،یابهد  و  مین کهاهش مهی  

ههای بابه  و متغیهر     هزینهه همهۀ  سهال در   مهدت یهک   بهه 

ها تولید  نهالستانخزانۀ نهال در  شود و اگر جویی می صرفه

شهود کهه در ایهن     کاش  کمتر کشه  مهی  فاصلۀ در  ،شود
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رسهد.   میبیشترین حد وری ا  آب و  مین به  صورت یهر 

آب و آبیهاری  مسئلۀ  ،با توجه به تغییرات اقلیمی در کشور

 بخش بزرگهی ا  های جدی  راع  چوب اس .  ا  چالش

کهار  که ایهن  اس  بی صورت غرقا هبها  آبیاری صنوبرکاری

را و هوادهی خاک وری آب  مصرف آب را افزایش و بهر 

دلی   به. شود میسطحی شدن ریشه و سب   دهد کاهش می

بها  هها و   رودخانهه حاشهیۀ  هها در   اینکه بیشتر صهنوبرکاری 

هاسه ،   ها و جریان  یرسطحی رودخانه بااستفاد  ا  روان

روش ا    صههنوبرکاری هههای در بیشههتر تههود بههرای آبیههاری 

اندا ی سیستم آبیاری  را ا  طرفی  شود. میاستفاد   غرقابی

 -کارهههای آمو شههی همچنههیناسهه  و مرهزینههه ای  قطههر 

های آبیاری  توسعه و استفاد  ا  سیستم برای کمی ترویجی

ایهن  همهۀ  کهه   اسه  گرفتهه  نوین در  راع  چوب انجام 

اد میشنهگذارند.  میروش آبیاری تأبیر ر استفاد  ا  بعوام  

روش آبیهاری   ،کاش  مناس فاصلۀ با انتخاب  که دشو می

بها  کار این  که دداصورت جوی و مشته انجام  بهتوان  میرا 

اسه .   مهذیر  انجهام راحتی  هبرداران ب ترویج و آمو ش بهر 

همچنین یکی ا  راهکارها استفاد  ا  سیستم آبیاری تحه   

فشار برای تولید نهال و تولیهد چهوب صهنوبر اسه  کهه      

طور چشهمگیری افهزایش و    هوری در مصرف آب را ب هر ب

 دهد. مصرف آب را کاهش می

کهم بهودن   ت و عهوار  ناشهی ا    فبرای رفهع مشهک  

خهرد و مراکنهد    و کشه  صهنوبر     یرهای  مساح   مین

سها ی   یکپارچهه  عملهی بودن اراضهی، را  حه  منطقهی و    

.  راعه  چهوب شهود    توسهعۀ توانهد موجه     اراضی مهی 

سب  افهزایش تعهداد قطعهات، کهاهش     مراکندگی قطعات 

کشهه ، افههزایش مصههرف آب و هههدررف    سههطح  یههر

کشهاور ی،   آالت نیماشهای تولید، کاهش استفاد  ا   نهاد 

هههای تولیههد، کههاهش عملکههرد و درآمههد   افههزایش هزینههه

اجتماعی  مینۀ تولید و در با د  کشاور ان منطقه و کاهش 

 بنهدی  بنهدی آب و مر  سب  افزایش اختفف بر سر سههم 

که در نهای  نامایداری در رشد اقتصهادی  شود  میقطعات 

آورد. وقفهی بهودن و    وجهود مهی   اجتماعی را بهه  توسعۀو 

ههای اسهتان،    نامشخص بودن مالکی  اراضی در شهرستان

 سا ی اس .  یکی ا  موانع مهم در امر یکپارچه

ها در شمال غربی،  بیشتر صنوبرکاریدر استان مرکزی 

، سهاو  ههای شها ند،    ی در شهرسهتان غرب و جنوب غربه 

که مناطق شهرقی    خنداب گسترش دارند، درحالیو  خمین

 یهاد و   حهرارت  ۀدرجه دلیه    و شمال شرقی این استان به

کمبود منابع آبی برای کش  صهنوبرهای تجهاری مناسه     

صهنوبرکاری   توسهعۀ شا ند برای شهرستان شرایط  نیستند.

طعهات و مسهاح    دلی  کس  بیشترین تعداد درختان، ق به

 156959قطعههه و  19درخهه ،  38064ههها ) صههنوبرکاری

ههای   عرصهه  . در ایهن شهرسهتان  اسه  مترمربع  مناسه   

صهنوبر  کننهد و   طور مداوم برداشه  مهی   صنوبرکاری را به

 کشهاور ان اقتصهادی و  راعهی بهرای     یعنوان محصهول  به

بهری   های چوب کارگا بیشتر به همین دلی  و  اهمی  دارد

 .کننهد  ی استان در شهرستان شا ند فعالی  مهی سا  و مال 

ههای   شا ند یکی ا   یرحوضهه در آبخیز م  دوآب حوضۀ 

شرا  کهه ا   خروجی آبخیز رودخانۀ و  نمک اس دریاچۀ 

های با نه، شا ند و نهرمیان تغذیه  سه  هکش اصلی به نام

رودخانهۀ  ههای اصهلی    سرشهاخه  مس ا  ادغام بها  ،شود می

گیرند به سهد الغهدیر    همدان منشأ میکه ا  استان چای  قر 

ترین منبع  آبخوان دش  شا ند اصلی شود. ساو  جاری می

ایجهاد  همچهون   ییله دال  استان اس  کهه بهه  آب  یر مینی 

و برداشه  بهیش ا  حهد،    صنایع ماالیشگاهی و نیروگاهی 

شها ند دارای   منابع آب آن کاهش یافته اس .دسترسی به 

دیگر دمای کمتر نسب  به  میانگین بارش، رطوب  بیشتر و

که شرایط اقلیمی مساعدتری را  اس های استان  شهرستان

 بهر ایهن اسها ،    ایجاد کرد  اس .کشاور ی  توسعۀبرای 

ریزی برای بررسی مسائ  و مشهکفت تولیهد و    برنامهباید 

مرلفههۀ کههه تههابع دو گیههرد فههروش چههوب شهها ند انجههام 

سها وکار   گذاری در فرایند تولیهد چهوب و بهبهود    سرمایه

 .اس قیم  با ار فروش 
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و خشکسالی در چنهد سهال گذشهته ا      یآب کمشرایط 

بهود    در اسهتان  راع  چوب  د بر و محدودکننرعوام  م

و . رقاب  اقتصادی تولید چوب با محصوالت  راعی اس 

 راعه  چهوب اسه .     توسهعۀ ههای   چالشدیگر ا  باغی 

در  ،ال سه  6-10بهرداری )  بههر  دور  دلی  طوالنی بودن  هب

و خریهد چهوب    گذاری سرمایه ۀساالندستر  نبودن سود 

در و بهاغی  کش  محصوالت  راعی  توسط دالالن محلی،

 اس .  استان اولوی  کشاور ان
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ABSTRACT 
The present project was implemented with the aim of identifying the characteristics of local poplar 

plantations in Markazi province and determining their area, growth and wood production during 2018-

2019. For this purpose, 47 sample plots were selected by stratified selective random sampling in 6 

cities (regions) of the province and site characteristics and quantitative and qualitative variables of 

trees were measured and recorded. For the vegetative variables of trees, 30 trees in each plot were 

randomly measured and the data were analyzed based on nested design with city factors and poplar 

plantations within the city and for qualitative traits, their frequency percentage was calculated. The 

results showed that 70.21% of poplar plantations in Markazi province were black poplar (Populus 

nigra L.) and 29.79% were white poplar (P. alba L.). About 63.83% of trees had narrow pyramidal, 

very elongated and elongated crown, 65.96% of trees had very right and right trunk shape, 82.98% of 

trees were planted through cutting, 72.34% of trees were irrigated by flooding, 61.7% of the trees were 

planted in a dense group (stand) and 74.47% of the trees had the main structure (single trunk). The 

mean annual volume increment of poplar plantations in Markazi province was 29.13 m3ha-1y-1and the 

mean annual volume increment range of the province was between 4.6 to 74.67 m3/ha due to stands 

different age and differences among vegetative states. The highest number of trees, plots and poplar 

plantations area were obtained for Shazand (38064 trees, 19 plots and 156959 m2) while Saveh region 

was in the second place in terms of these characteristics. The geographical distribution of the sample 

plots indicated that poplar plantation is spreading in the northeastern, western and southwestern parts 

of the province. 

 

Keywords: Wood farming, diameter classes, frequency, quantitative and qualitative characteristics, 

current situation. 
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