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چکیده

پروژههای زیادی با هدف افزایش تولید در واحد سطح و انتخاب کلنهای پرتولید و سازگار صنوبر با شرایط ادافیکی و اقلیمی
 مترمکعب در هکتار در سال برآورد10-15  تولید کلنهای رایج و کاشته شده در استان مرکزی.در استان مرکزی اجرا شده است
 با1372  تحقیقات صنوبر از سال. مترمکعب در هکتار در سال خیلی کمتر است20-25 شده است که نسبت به میانگین کشور
 سال اجرا شد که در10  کلن بهمدت35  طرح سازگاری با1376 جمعآوری و شناسایی ارقام بومی و غیربومی آغاز و در سال
 مرحله دوم، برای ادامه این روند. مترمکعب در هکتار در سال بهترین کلن شناخته شد36/55  با تولیدP.n.56/72 نهایت کلن
 سال7  نتایج.طرح سازگاری با هدف بررسی تأثیر برش بهرهبرداری روی تولید کلنهای مختلف نسبت به دوره قبلی اجرا شد
 مترمکعب در هکتار در سال تفاوت زیادی با سایر کلنها27/33  با میانگین تولیدP.n.56/72 بررسی نشان داد که دوباره کلن
 مترمکعب در هکتار در سال شرایط خوبی را داشته و جزو کلنهای موفق18/03  با تولیدP.n.betulifolia داشته است و کلن
 سال7  نتایج. همچنین مرحله دوم سازگاری با هدف بررسی تولید چوب سایر کلنها در شهر اراک اجرا شد.قرار گرفته است
 مترمکعب در33/21  با میانگین تولیدP.n.62/154  کلن تاجبسته از ارقام غیربومی صنوبر نشان داد که کلن14 بررسی تعداد
هکتار در سال تفاوت زیادی با سایر کلنها داشته و موفقترین كلن بررسیشده در استان مرکزی است که برای کشت در مناطق
.مستعد استان پیشنهاد میشود
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Introduction of suitable poplar clones in the poplar research, Markazi province
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Abstract

Many projects have been implemented with the aim of increasing production per unit area and selecting clones
with high wood production and compatible to edaphic and climatic conditions of Markazi province. The production
of common clones planted in the Markazi province is estimated to be 10-15 m3/ha/year, which is much lower than
the country's average, 20-25 m3/ha/year. Poplar research has begun since 1993 by collecting and identifying native
and non-native cultivars. The compatibility project was implemented with 35 clones for 10 years in 1997 and the
clone P.n.56/72 with a production of 36.55 m3/ha/year was identified as the best clone. In order to study this process,
the second phase of this project was carried out with the aim of investigating the effect of cutting operation on the
production of different clones compared to the previous period. The results of a seven-year study showed that clone
P.n.56/72 with an average production of 27.33 m3/ha/year had a significant difference with other clones, and clone
P.n.betulifolia with an average production of 18.03 m3/ha/year had good condition and was introduced as a successful clone. Also, the second stage of compatibility was conducted with the aim of investigating the wood production
of other clones in Arak. The results showed that clone P.n.62/154 had a significant difference with other clones with
an average production of 33.21 m3/ha/year and was the most successful clone in Markazi province, which is recommended for cultivation in the prone areas of province.
Keywords: Cutting operation, compatibility, wood production, poplar clones, poplar plantation prone regions
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مقدمه
از  0/2مترمکعب چوب برای هر نفر ،میزان نیاز چوبی
درخت صنوبر از گونههای استان برای  1/2میلیون نفر جمعیت استان (سرشماری
تندرشد است ،ویژگیهایی چون نفوس و مسکن  240000 ،)1375مترمکعب در
دامنه اکولوژیکی خوب ،عدم نیاز سال است (میانگین مصرف سرانه چوب در دنیا
به مراقبتهای زیاد ،قابلیت تکثیر  0/3مترمکعب است) .درواقع بیش از 140000
غیرجنسی ،توقع کم از نظر اکولوژیکی ،مترمکعب کمبود چوب در استان وجود دارد که
امکان دورگگیری و تولید چوب در بیشتر از راه واردات تأمین میشود (گودرزی
کوتاهمدت ،توان رشد در هر نوع خاک و و همکاران .)1378 ،با توجه به میزان تولید و
آشنایی کامل روستاییان با کشت این درختان ،مصرف چوب در کشور ،ساالنه هشت میلیون
سبب اهمیت ویژه این گونه برای کاشت در کنار و دویست هزار متر مکعب کمبود چوب وجود
دیگر محصوالت زراعی شده است.
دارد (امیدوار.)1390 ،
با توجه به نیاز روزافزون کشور به چوب
از مشکالت عمده صنوبرکاری در استان
و فراوردههای آن و آغاز طرح تنفس جنگل مرکزی ،وجود صنوبرهای کمبازده ،روشهای
و عدم بهرهبرداری از جنگلهای طبیعی ،توسعه کاشت ،داشت و بهرهبرداری سنتی (مدیریت
زراعت چوب و تأمین نیازهای چوبی و سلولزی و پرورش نا درست) ،عدم وجود صنایع
کشور از طریق زراعت صنوبر ،ضرورت دارد .مصرفکننده و فعالیت زیاد واسطهها است که
مصرف چوب خام در صنایع سلولزی کشور ،به میزان چشمگیری سبب کاهش تولید در
ساالنه  ۶میلیون و  ۶۹۰هزار مترمکعب است واحد سطح شده است (گودرزی .)1379 ،از
که از این مقدار ،حدود یک میلیون و  ۲۰۰هزار دیگر مشکالت مردم در زمینه کشت صنوبر،
مترمکعب از طریق واردات تأمین میشود و مشکالت مالی و اعتباری و عدم توانایی در
این رقم معادل  ۱۸درصد کل مصارف صنایع دریافت تسهیالت از بانک است ،همچنین
چوبی است .رقمی معادل  ۴میلیون و  ۷۰۰مردم برای مبارزه با آفات و بیماریها نیاز به
هزار مترمکعب چوب مصرفی از محل زراعت آموزشهای فنی دارند.
چوب ،ضایعات چوبی و باغی تأمین میشود.
تولید کم صنوبرکاریهای سنتی در استان
استان مرکزی با حدود  8470هکتار مرکزی دالیل متعددی دارد ،ازجمله انتخاب
صنوبرکاری ( 6274هکتار متمرکز و  2196فاصله کاشت کم ،نیاز م ردم به چوبهای تیری،
هکتار غیرمتمرکز) و بیش از  501053عدم انتخاب رقم یا کلن مناسب ،استفاده از
مترمکعب چوب 5/6 ،درصد صنوبرکاریهای سرشاخه درختان صنوبر در یک منطقه و کاهش
کشور را به خود اختصاص داده است و در شدید سطح تنوع ژنتیکی آنها ،آبیاریهای
مقام هفتم کشور پس از استانهای گیالن ،نامنظم ،عدم استفا ده از کود ،عدم ارتباط
آذربایجان شرقی و غربی ،کردستان ،کرمانشاه روستاییان با مراکز علمی و تحقیقاتی و عدم
و همدان قرار دارد .میانگین موجودی سرپای رعایت مسائل فنی و اصول و مبانی علمی.
صنوبرکاریهای استان  72/7مترمکعب در
باهدف افزایش تولید چوب در واحد سطح،
هکتار و در کنار استان لرستان دارای کمترین توسعه صنوبرکاریها از طریق معرفی ارقام
میزان موجودی سرپای صنوبر است (گودرزی سریعالرشد و مناسب و ایجاد اشتغال مولد در
و همکاران .)1378 ،میزان رویش سالیانه بخشهای مختلف زراعی ،اقتصادی و صنعتی
صنوبر در استان مرکزی ( 10-15میانگین در استان مرکزی از سال  1372تحقیقات صنوبر
 )12/5مترمکعب در هکتار در سال برآورد با طرح جمعآوری و بررسی گونهها و ارقام
شده است که نسبت به میانگین کشور  20-25بومی و غیربومی صنوبر آغاز شد .گونههای
و دنیا  45-60مترمکعب در هکتار در سال بومی استان شامل  P. nigra ،P. albaو
در سطح بسیار پایینی قرار دارد (گودرزی و  P. euphraticaبا توان تولیدی کم در حاشیه
همکاران 1387 ،ب) .میزان رویش کل سالیانه رودخانههای قرهچای ،قمرود و قره کهریز و
صنوبرکاریهای استان  105875مترمکعب در سایر رودخانهها و حاشیه مزارع کشت ش دهاند.
سال است که با توجه به مصرف سرانه کمتر بنابراین ،ضروری است برای توسعه اقتصادی،
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فرهنگی و اجتماعی مردم ،در قالب پژوهشی
ارقام پرمحصول و سازگار با شرایط استان،
معرفی ،روشهای مناسب کاشت و نگهداری،
ارائه و دستورالعملهای ترویجی ،تدوین شود.
طبق آمارهای ارائهشده توسط ا داره
جنگلداری و جنگلکاری ا داره کل منابع
طبیعی استان مرکزی در سال  ،1373در سطح
استان مرکزی حدود  8500هکتار صنوبرکاری
بهصورت کشت انبوه یا کشت پراکنده وجود
داشته است (آقاخانی و همکاران )1386 ،که
در حال حاضر و در خوشبینانهترین حالت
ممکن ،تنها  50درصد (نزدیک به  3000هکتار)
آن باقیمانده است .براساس یک بررسی ،منابع
اصلی درآمد خانوارهای بخش خنداب در سال
 1373بهترتیب کشاورزی ،زراعت چوب،
باغداری ،دامداری ،زنبورداری و مرغداری
بوده است .درحالیکه آقاخانی و همکاران
( )1386نشان دادند درصد توزیع فراوانی
منابع اصلی درآمد روستاییان بهترتیب به
کشاورزی (دیم-آبی) ( 37/2درصد) ،باغداری
( 35/5درصد) ،زراعت چوب ( 11/4درصد)،
دامداری ،زنبورداری و مرغداری ( 9/2درصد)
و سایر موارد ( 6/7درصد) اختصاص دارد.
عدم تمایل به صنوبرکاری و کاهش سطح
آن وابسته به عواملی ازجمله نبود جداول
حجم ،وزن صنوبر و در نتیجه برآورد موجودی
سرپای صنوبر به زیان صنوبرکار ،قیمت کم
چوب صنوبر ،کاهش آ بهای سطحی و
زیرزمینی ،دیربازدهی صنوبر ( 12سال) ،عدم
حمایت از صنوبرکاری ،نبود تشکیالت قوی
مثل شرکتهای تعاونی ،وجود واسطهها،
اشتغا لزایی محصوالت جایگزین ،فقدان
آموزش و ترویج برای صنوبرکاران ،درآمد و
سودآوری کم چوب صنوبر و تنشهای طبیعی
ازجمله خشکسالیهای دهه اخیر و غیره است
(بیات کشکولی و همکاران.)1385 ،
در آزمایشی در بخش خنداب استان
مرکزی 52 ،درصد از روستاییان منطقه با
ارقام جدید و اصالحشده آشنایی نداشتند .در
این مطالعه ،اصلیترین منابع درآمد خانوا دهها،
بهترتیب کشاورزی ( 37/2درصد) ،باغداری
( 35/5درصد) و زراعت چوب (11/4
درصد) معرفی شد که در مقایسه با نتایج
تحقیقات انجامشده توسط اداره جنگلداری

و جنگلکاری ادارهکل منابع طبیعی استان
مرکزی در سال  1373مشخص شد زراعت
چوب بهعنوان منبع درآمد خانوا دهها در سطح
استان در طول یک دوره  10ساله از رتبه
دوم به سوم کاهش داشته و باغداری (بهویژه
کاشت درختان هلو) در رتبه دوم قرار گرفته
است .این اقدام بهعلت زودبازده بودن ،وجود
بازار مناسب و تصور روستاییان مبنیبر صرفه
اقتصادی بیشتر هلو است که ناشی از نبود
فعالیتهای ترویجی اثربخش در مورد بازده
اقتصادی بسیار مناسب صنوبر بهویژه در حالت
کشت تلفیقی است .از نظر روستاییان دیربازده
بودن زراعت صنوبر و وجود زراعتهای با
صرفه دیگر با  64/4درصد کشت ،از مهمترین
دالیل عدم تمایل ایشان به زراعت صنوبر
است 18/2 .درصد از روستاییان تمایل
ال تمایلی به
کمی به کشت صنوبر دارند یا اص ً
زراعت صنوبر در اراضی شخصی خود ندارند،
مهمترین دالیل عدم تمایل به کاشت صنوبر
از نظر ایشان ،بهترتیب کافی نبودن آب در
دسترس ،نداشتن زمین ،محدودیتهای خاک
و عدم دسترسی به ارقام مناسب ذکر شده
است .روستاییان مهمترین حمایتهای دولتی
موردنیاز برای تشویق به زراعت صنوبر را در
اراضی خود ،بهترتیب خرید تضمینی چوب با
قیمت عادالنه و مناسب ،واگذاری زمین توسط
بخش دولتی ،ارائه تسهیالت بانکی و واگذاری
نهال و ارقام اصالحشده جدید دانستند (آقاخانی
و همکاران .)1386 ،با توجه به دیربازده
بودن صنوبر ،آگاهسازی و برگزاری دورههای
آموزشی-ترویجی با هدف آشنایی روستاییان
با ارقام تندرشد صنوبر با چوب خوش فرمتر
و مقاومت بیشتر در مقابل تنشهای محیطی،
ضروری است .همچنین آموزش روشهای
کشت تلفیقی برای افزایش بهرهوری و بازده
اقتصا دی ،بایستی در برنامههای آموزشی
گنجانده شود .ریشه اصلی مشکالت عدم ثبات
در وضعیت صنوبرکاری و وجود نوسانات زیاد
در آن ،در اقتصاد کشاورزی است .هرگونه
برنامهریزی برای خروج از سیستم سنتی و
توسعه زراعت چوب کشور باید مبتنیبر حل
مسائل و مشکالت اقتصادی– اجتماعی بهویژه
با تأسیس شرکتهای تعاونی تولیدکنندگان
چوب همراه باشد .حتی برای مکانگزینی و

استقرار واحدهای صنایع چوبی اخذ نظر از
این تعاونیها الزم است .رعایت مسائل فنی
زراعت چوب ،میتواند در تضمین موفقیت
صنوبرکاری بسیار مؤثر باشد .نقش دستگاههای
اجرایی نظیر ادارههای کشاورزی و منابع طبیعی
در این میان بسیار مهم است.

روند تحقیقات صنوبر در استا ن مرکزی

کشت صنوبر در عرصههای وسیع مستعد
استان مرکزی از دیرباز رواج داشته است.
وجود رودخانهها ،چشمهها و نهرهای دائمی
در مناطق کوهستانی استان شرایط ایدئال و
زمینه استقبال روستاییان و کشاورزان را برای
کشت و زرع صنوبر در حاشیه رودخانهها و
مزارع فراهم کرده است .بیشتر صنوبرکاریهای
استان در حاشیه رودخانه قرهچای از پل دوآب
تا انتهای دشت شرا قرار دارند .بهطوریکه در
سرتاسر رودخانه مذکور ،ارقام و گونههای
مختلفی از صنوبر بهصورت متراکم یا پراکنده
کشت شده است .در مناطق دیگر استان نظیر
ساوه ،خمین ،سربند ،فراهان و تفرش نیز کشت
صنوبر در حاشیه رودخانهها و مزارع مرسوم
است که روستاییان از آن بهعنوان منبع درآمد
و سرمایه و برای رفع نیازهای چوبی جهت
مصارف مختلف استفاده میکنند (گودرزی و
همکاران 1387 ،ب) .برایناساس ،در مركز
تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی
استان مركزی با تحقیق در خزانه سلکسیون و
سپس پوپولتوم مقایسهای و انجام آزمایشهای
سازگاری ،بررسیهای الزم برای معرفی
کلنهای برتر و پرتولید انجام شد.
گو درزی و مدیررحمتی ( )1381در
بررسی نهالهای یک ساله کلنهای مختلف
صنوبر از  4گونه P. euramericana
 P. alba ،P. deltoidesو P. nigra
بهترتیب با  7 ،14 ،27و  4کلن در خزانههای
سلکسیون در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی
مرحوم مهندس یونسی (خسبیجان) در استان
مرکزی ،تعداد  52کلن صنوبر را طی چهار
سال در خزانههای آزمایشی بررسی کردند.
نتایج آنها نشان داد که درصد زندهمانی
نهالهای گونه  P. albaنسبت به بقیه کمتر و
میزان رشد قطری گونههای P. deltoides
و  P. euramericanaو میزان رشد طولی

گونههای  P. deltoidesو  P. nigraبیشتر از
بقیه گونهها بود .در گروه صنوبرهای P. nigra
نها لهای یک ساله کلنهای P.n.72/10
 P.n.63/135و  P.n.72/11رشد ارتفاعی
مناسب و قابل قبولی داشتند و کلنهای
P.n.42/78 ،P.n.63/135 ،P.n.72/19

و  P . n . 4 7 / 3 8دارای حداکثر میزان
زندهمانی بو دند .در گروه صنوبرهای
 P. albaنها لهای یک ساله کلنهای
P.a.17/60 ،P.a.44/9 ،P.a.44/13

و  P . a . 7 2 / 7ا ز ر شـد ا ر تفا عـی
مناسـبی برخـور دار بو دنـد و کلنهـای
 P.a.72/7 ، P.a.44/9 ،P.a.49/39و
 P.a.44/73بیشترین درصد زندهمانی
ر ا نشا ن دا دند  .در گر و ه صنو بر ها ی
 ،P. euramericanaکلنهای P.e.triplo
و  P.e.regenerarataبهترتیب بیشترین و
کمترین رشد ارتفاعی را داشتند ،اگرچه کمترین
درصد زندهمانی نیز متعلق به P.e.triplo
بود .در گروه صنوبرهای ،P. deltoides
کلنهای  P.d.72/51و  P.d.77/51بیشترین
رشد ارتفاعی و  P.d.77/51بیشترین درصد
زندهمانی را داشت.

از
مشکال ت عمده
صنوبرکاری در استان
مر کز ی  ،و جو د صنو بر ها ی
کمبازده ،روشهای کاشت ،داشت
و بهر هبر داری سنتی (مدیریت و
پرورش نادرست) ،عدم وجود صنایع
مصرفکننده و فعالیت زیاد واسطهها
استکهبهمیزانچشمگیریسبب
کاهش تولید در واحد سطح
شده است.
گودرزی و همکاران ( )1382تعداد 52
کلن صنوبر بومی و غیربومی از چهار گونه
 P. euramericana ،P. nigra ،P. albaو
 P. deltoidesرا طی چهار سال در خزانههای
آزمایشی با توجه به متغیرهایی نظیر تأثیر
عملیات کفبر کردن بر رشد نهالها ،اندازهگیری
رشد نهال در سنین مختلف ( 1/2 ،1/1و
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 2/3ساله) و یکنواختی رشد نهالها،
بررسی کردند .آنها نشان دادند که از
لحاظ یکنواختی رشد میان کلنهای
مختلف ،اختالف معنیداری وجود
دارد و عملیات کفبر کردن نیز بر
افزایش رشد و یکنواختی نهالها در
کلنهای مختلف مؤثر است .در گروه
 P. nigraتأثیر کفبر کر دن در کلنهای
 P.n.56/52 ،P.n.56/75و P.n.72/6
بیشتر و در کلنها ی ،P . n . 4 7 / 3 8
 P . n . 4 7 / 4 0و  P . n . 7 2 / 1 1کمتر
ا ست  .حدا کثر یکنو ا ختی در کلنها ی
 P.n.63/135و P.n.betulifolia 17/13
و حدا قل یکنو ا ختی در کلنها ی
 P.n.72/14 ،P.n.42/51و P.n.72/19
مشاهده شد .در گروه  P. albaتأثیر کفبر
کردن در کلنهای P.a.72/12 ،P.a.72/7
و  P . a . 1 7 / 6 0بیشتر و در کلنها ی
 P.a.72/3 ، P.a.58/57و P.a.49/39
کمتر است .کلنهای P.a.44/9 ،P.a.45/17
 P.a.49/9 ،P.a.49/39و  P.a.72/7حداکثر
یکنواختی را نشان دا دند .عملیات کفبر
کردن در گروه  P. euramericanaسبب
افزایش رشد ارتفاعی  44/25درصدی در
کلنهای این گونه شد .بیشترین افزایش رشد
و یکنواختی در  P.e.vernirubensisو
کمترین آن در  P.e.triploدیده شد .در گروه
 P. deltoidesعملیات کفبر کردن باعث
افزایش رشد ارتفاعی کلنهای این گروه شد،
کلنهای  P.d.77/51و  P.d.73/51بیشترین
درصد افزایش رشد را در نتیجه کفبر کردن
داشتند و کلنهای  P.d.missouriensisو
 P.d.77/31بیشترین یکنواختی را نشان دادند.
آقاخانی و همکاران ( )1386در مطالعهای
علل کاهش سطح صنوبرکاری در استان
مرکزی و در منطقهای در بخش خنداب از
توابع شهرستان اراک را بررسی کردند ،این
بخش بهصورت نواری در حاشیه رودخانه
قرهچای از پل دوآب و روستای مه دیآباد
شروع میشود و شامل و روستاهای
جزتق ،اسکان ،خسبیجان ،علیگذر،
گورهزار ،قلعهازرج ،مانیزان،
اناج ،خانقاه ،کرکان،
مست علیا،
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مست سفلی ،عباسآباد ،استوه ،گازران ،حصار
خنداب تا شهر خنداب است .جامعه آماری
مورد مطالعه شامل  5114خانوار صنوبرکار از
روستاییان منطقه بودند ،اطالعات به دو روش
کتابخانهای -اسنادی و میدانی جمعآوری شد.
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در منطقه
خنداب ،پایین بودن سطح سواد روستاییان،
استفاده از روشهای سنتی (استفاده از ارقام
با تولید کم و دیربازده) ،عدم آشنایی روستاییان
با ارقام جدید و اصالحشده صنوبر و روشهای
کشت تلفیقی صنوبر ازجمله دالیل کاهش سطح
صنوبرکاریها و تغییر کاربری آنها به باغهای
میوه بهویژه هلو (بهعلت زودبازده بودن و
وجود بازار مناسب) بوده است.
گودرزی و همکاران ( 1387الف) نوع
فلور ،شکل زیستی و وضعیت رویشی علفهای
هرز صنوبرکاریهای حاشیه رودخانه قرهچای
را بهعنوان قطب صنوبرکاری استان مرکزی
بررسی کردند .بررسی شکل زیستی علفهای
هرز به روش رانکایر نشان داد که تروفیتها
با  39گونه و  44/8درصد فراوانی دارای
بیشترین عناصر گیاهی هستند.
نتایج بررسی سازگاری  21کلن بومی و
غیربومی صنوبر تاجبسته در ایستگاه تحقیقات
منابع طبیعی مرحوم مهندس یونسی (خسبیجان)
استان مرکزی طی  10سال توسط گودرزی
و همکاران ( )1388نشان داد که بیشترین
میزان قطر برابر سینه ،ارتفاع و متوسط رویش
حجمی در کلن  P.n.56/72بهترتیب با 20/7
سانتیمتر 17/57 ،متر و  36/55مترمکعب در
هکتار در سال است.
مشخصههای رشد قطری ،ارتفاعی،
درصد زندهمانی و یکنواختی تعداد 70
کلن بومی و غیربومی صنوبر در پایان
دوره رشد یک ساله در خزانه آزمایشی
ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
استان مرکزی توسط گودرزی و همکاران
( )1390مقایسه شد .نتایج بهدست آمده از
تجزیهوتحلیل این مشخصهها در نها لهای
 1/1ساله نشان داد که در بخش دورگهها ،کلن
 ،P.x. interamericanaدر بخش تاکاماهاکا
کلن  ،P. trichocarpa 044/62در بخش لوسه
کلن  P.a.44/9و در بخش ایگروس کلنهای

 P.n.62/140 ،P.n.62/197و P.e.triplo

مقادیر بیشتری از مشخصههای مورد بررسی
را نسبت به سایر کلنها داشتند.
رفیعیکرهرو دی و همکاران ()1390
میزان آنتیبیوزی  21کلن صنوبر متعلق به
دو گونه  P. albaو  P. nigraرا نسبت
به شته مومی روی قلمههای ریشهدار شده
در استان مرکزی بررسی کردند .نتایج آنها
نشان داد که شته مومی صنوبر روی کلنهای

P.n.56/52 ،P.n.72/14 ،P.n.72/18

 P.n.47/40و  P.n.49/5بیشترینورویکلنهای

P.n.56/75 ،P.n.72/5 ،P.n.72/4

 P.n.56/21 ،P.n.56/53و
کمترین میزان زادوولد را داشت که مقاومت
آنتیبیوزی این کلنها نسبت به شته مومی
صنوبر را نشان میدهد .تمامی کلنهای
 ،P. albaهمچنین دو کلن  P.n.63/135و
ال نسبت به شته
 P.n.betulifolia 17/13کام ً
مومی مقاوم بودند و شتهها توانایی زادآوری
را روی آنها نداشتند.
گو درزی و همکاران (  )1392تعداد
 1 4کلن صنو بر تا جبا ز ا ز گو نهها ی
P.n.56/72

P. deltoides ،P. alba ،P. euramericana

و ( P. nigraارقام شالک) را با آگاهی
از برتری در خزانه سلکسیون برای یک
دوره  8ساله آزمایش سازگاری در فواصل
کاشت  4×4متر در ایستگاه تحقیقات منابع
طبیعی مرحوم مهندس یونسی (خسبیجان)
استان مرکزی در اسفند  1376بررسی
کردند .نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان
داد که کلن  P.e.vernirubensisبیشترین
مقدار قطر برابر سینه ،ارتفاع ،موجو دی
حجمی و رویش حجمی را داشته است.
بیشترین میزان مقاومت به آفات در کلنهای
 P.e.vernirubensisو  ،P.a.45.77درصد
کیفیت تنه در  P.a.45.77و کیفیت تاج در
 P.e.triploدیده شد .کمترین ارتفاع ،موجودی
حجمی ،میانگین رویش حجمی ،مقاومت
به آفات ،درصد کیفیت تنه و درصد کیفیت
تاج در  P.n.72.8وجود داشت .کلنهای
P.e.vernirubensis ،P.d.69.55 P.e.214
 P.e.455و  P.e.triploبهترتیب با ،19/5
 17/13 ،18/23 ،18/5و  16/46مترمکعب
 P.e.I-154 ،P.n.63/135 ،P.e.476در هکتار در سال بهعنوان کلنهای سازگار

صنوبر با تولید زیاد چوب و کلنهای  P. x Alborze1دیرتر از سایر ارقام ،از اواسط
 P.n.72.6 ،P.n.72.10 ،P.d.missouriensisآبان تا اواخر آبان بوده است.
 P.d.73.51و  P.n.72.8بهعنوان ارقام
اقدامات و یافتهها
ناموفق صنوبر معرفی شدند.
گو درزی (  )1393طی یک دوره  4در آزمایش نهایی سازگاری ارقام مختلف
ساله و با استفاده از  70رقم از گونهها و صنوبر (پوپولتوم مقایسهای) ،برای انتخاب
كلنهای مختلف صنوبر در كلكسیون پایه بهترین کلن و معرفی برای کاشت در استان
ما دری ایستگاه مرحوم مهندس یونسی مرکزی با  35کلن صنوبر ( 21کلن تاجبسته
(خسبیجان) استان مركزی بررسیهایی را و  14کلن تاجباز) که با احتساب چهار سال
شامل اندازهگیریهای كمی (قطر برابر سینه ،در خزانه سلکسیون برتری خود را نشان
ارتفاع ،قطر تاج ،سطح مقطع تاج ،زندهمانی داده بودند ،مناسبترین کلنها به بخش اجرا
درختان) و ثبت پدی دههای حیاتی (فنولوژی) توسط گودرزی ( )1385معرفی شد (جدول
شامل باز شدن جوانه گل ،برگ ،بذردهی و  .)1نمایی از فاز اول ارقام مختلف صنوبر
خزان برگ انجام داد .فاصله زمانی بین باز (پوپولتوم مقایسهای) در شکل  1آمده است.
در بررسی تأثیر برش بهرهبرداری روی
شدن برگها در اولین کلن ()P. simonii
(برگهای آن همه ساله زودتر از سایر کلنها کلنهای مختلف صنوبر تاجبسته در استان
و در نیمه دوم اسفندماه باز شده است) و مرکزی ،وضعیت رشد ،وضعیت تنه و آفات و
آخرین که شامل کلنهای  P. deltoidesو امراض درختان حاصل از كفبر پروژه  21کلن
 P. x jackiiاست (در اکثر سالها در اواخر صنوبر بومی و غیربومی  nigraو  albaبا تاج
فروردین برگ داده است) ،بیش از  30روز بسته در فاصله  3×3متر طی  9سال توسط
بود .از ظهور برگها تا کامل شدن آنها در گودرزی ( )1394آماربرداری شد و کلنهای
ارقام مختلف و بسته به شرایط حرارتی سازگار و برتر از لحاظ تولید چوب و مناسب

آبخیزداری
استان مرکزی ،در
قالب طرح آماری بلوکهای
کامل تصادفی با سه تکرار و از
هر کلن  27اصله در فواصل  3×2متر
توسط گودرزی ( )1395کشت شدند.
با توجه به مشخصههای مورد بررسی
کلنهای زیر جهت کاشت در استان مركزی
معرفی میشود (جدول .)3
نمایی از درختان طرح تحقیقاتی سازگاری
ارقام غیربومی صنوبر در شهریور  1390در
شکل  ،3درختان طرح تحقیقاتی سازگاری
ارقام غیربومی صنوبر در تابستان  1393در
شکل  ،4عرصه صنوبرکاریهای سنتی نیگرا 10
ساله در شکل  ،5عرصه صنوبرکاریهای سنتی
کبوده  8ساله در شکل  6و بازار سنتی فروش
چوب صنوبر در شکل  7آورده شده است.
امروزه بهدلیل افزایش راندمان آب ،از
سیستمهای آبیاری تحتفشار و قطر های
برای تولید نهال و خزانهها و توسعه زراعت
چوب در مناطق خشک و نیمهخشک استفاده
میشود .شکل  8نمایی از صنوبرکاری ارقام

جدول  -1ارقام برتر معرفیشده در فاصله کاشت  3×3متر در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی مرحوم مهندس
یونسی (خسبیجان) طی سالهای  1376تا 1385
ردیف

کلن

ارتفاع ()m

قطر ب رابر سینه ()cm

میانگین ت ولید
()m3/ha/y

1

P.n.56/72

17/57

20/7

36/55

2

P.n.72/19

16/67

18/8

28/6

3

P.n.72/5

16/1

18/3

26/08

4

P.n.betulifolia 17/13

15/87

17/8

25/33

شكل  -1نمایی از فاز اول ارقام مختلف صنوبر
(پوپولتوم مقایسهای) ،ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی
مرحوم مهندس یونسی (خسبیجان) ،تابستان 1383

برای کشت در شرایط مشابه استان مرکزی
معرفی شد (جدول  .)2نمایی از تولید نهال
كلنهای مختلف و كلكسیون پایه مادری صنوبر
(پوپولتوم حفاظتی) در شكل  2آورده شده است.
در بر ر سی سا ز گا ر ی تعدا د 1 4
کلن از ارقام غیربومی صنوبر گونههای

محیط بین  7تا  12روز فاصله زمانی وجود
داشت .خزان بر گها در كلنهای مختلف
اورامریكن از ابتدای آبان (زودترین زمان) تا
اوایل آذر (دیرترین زمان) ،در اكثر كلنهای
دلتوئیدس كمی دیرتر یا همزمان و در اكثر
كلنهای  P. albaو  P. nigraاز اواخر
نیمه اول تا اواسط نیمه دوم آبان آغاز شده P. nigra ،P. tricocarpa ،P. simmoni
است .شروع ریزش برگها در کلنهایی مانند  P. candicanse ،P. ciliataو P. trichocorpo
 P. ciliata، P.n.72/9 ،P. euphraticaو با تاج بسته در نهالستان ادارهكل منابع طبیعی و

مختلف برای تولید نهال با استفاده از آبیاری
قطرهای تیپ در زمین زراعی مرکز تحقیقات
و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان
مرکزی را نشان میدهد.

بحث

با توجه به وجود اراضی مستعد و مناسب
صنوبرکاری ،رو دخانههای دائمی و سایر
منابع آبی در سطح استان مرکزی ازجمله

اد -شهریور 1398
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چا هها ،قنوات ،چشمهها ،همچنین
پساب تصفیهخانههای فاضالب شهرها
و مراکز صنعتی و کارخانجات ،از بدو
شروع طرح ملی توسعه زراعت چوب
در سال  1384تاکنون اقدامات بسیار
خوبی در راستای اجرای هرچه بهتر این

طرح در سطح استان مرکزی انجام شده است.
ازجمله آنها میتوان به شناسایی ،انتخاب و
معرفی بهترین و سازگارترین رقم پرمحصول
و سریعالرشد صنوبر ،تکثیر و تولید نهال ارقام
اصالحشده در نهالستان تولید بذر و نهال جنگلی
اراک ،توزیع نهالهای تولیدی بهصورت رایگان

جدول  -2کلنهای برتر  P. nigraکشتشده در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی مرحوم یونسی (خسبیجان)
طی سالهای  1386تا 1392
ردیف

کلن

ارتفاع ()m

قطر ب رابر سینه ()cm

میانگین ت ولید
()m3/ha/y

1

P.n.56/72

11/96

15/65

27/33

2

P.n.betulifolia 17/13

9/66

14/1

18/03

جدول  -3کلنهای برتر کشتشده در نهالستان ادارهكل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی طی سالهای
 1388تا 1392
ردیف

کلن

ارتفاع ()m

قطر ب رابر سینه ()cm

میانگین ت ولید
()m3/ha/y

1

P.n.62/154

10/22

12/29

33/21

2

P.n.56/75

10/03

12/21

31/68

در بین صنوبرکاران استان مرکزی توسط
ادارهکل منابع طبیعی استان مرکزی و برگزاری
کالسهای آموزشی و ترویجی متع دد کاشت،
داشت و برداشت علمی صنوبرکاری برای
آشنایی صنوبرکاران استان اشاره کرد.
در آزمایش نهایی سازگاری ارقام مختلف
صنوبر (پوپولتوم مقایسهای) طی سالهای
 1376تا  ،1385در بین ارقام تاجبسته با
فاصله کاشت  3 × 3متر ،کلنهای P.n.56/72
و  P.n.72/19بهترتیب با  20/7و 18/8
سانتیمتر دارای بیشترین قطر برابر سینه و
از لحاظ میزان ارتفاع بهترتیب با  17/57و
 16/67متر دارای بیشترین رشد ارتفاعی بودند
(گودرزی .)1385 ،در ایستگاه اسالمآباد غرب
استان کرمانشاه طی سالهای  1373تا ،1380
کلن  P.n.56/72قطر برابر سینه 16/69
سانتیمتر و ارتفاع  14/92متر داشت (نوری،
 .)1381در استان مرکزی طی سالهای ١٣٧٨
تا  ١٣٨٥در بین ارقام تاجباز ،بیشترین قطر
برابر سینه و میزان ارتفاع در پایان دوره متعلق
به کلنهای  P.e.vernirubensisو P.e.455
بهترتیب با قطر  20و  18/5سانتیمتر و ارتفاع

شكل  -2تولید نهال كلنهای مختلف (سمت راست) و نمایی از كلكسیون پایه مادری صنوبر (پوپولتوم حفاظتی)  4ساله در تابستان سال ( 1392سمت چپ) در
ایستگاه تحقیقات مرحوم مهندس یونسی (خسبیجان) استان مركزی

شکل  -3نمایی از درختان طرح تحقیقاتی سازگاری ارقام غیربومی صنوبر ،نهالستان ادارهكل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی ،شهریور 1390
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شکل  -4نمایی از درختان طرح تحقیقاتی سازگاری ارقام غیربومی صنوبر ،نهالستان ادارهكل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی ،تابستان 1393

شکل  -5عرصه صنوبرکاریهای سنتی نیگرا  10ساله با فاصله کاشت کم،
روستای نیشهر ،شهرستان خمین ،شهریور 1397

شکل  -6عرصه صنوبرکاریهای سنتی کبوده  8ساله ،دهستان پل دوآب،
حسینآباد -شهرستان خنداب ،شهریور 1397

شکل  -7بازار سنتی فروش چوب صنوبر (آلبا و نیگرا) و بید و فراوردههای آن در شهرستان شازند ،روستای حصار ،پاییز 1397

 13/87و  13/57متر بود .در بررسی رویش
حجمی و تولید در هکتار در استان مرکزی با
هدف اصلی و صرفه اقتصادی پروژههای توسعه
زراعت چوب ،کلنهای تاجبسته  P.n.56/72و
 ،P.n.72/19دارای بیشترین رویش حجمی کل
در هکتار ( 328/86و  257/39مترمکعب) و از
لحاظ رویش متوسط حجمی ( 36/55و 28/6

مترمکعب در هکتار در سال) بودند (گودرزی،
 .)1385در شرایط کرج کلن  P.n.72/19با
 28/31مترمکعب در هکتار در سال ،طی 7
سال ،در رتبه  11و کلن  P.n.56/72با 17/99
مترمکعب در هکتار در سال ،پس از  10سال،
در رتبه  10قرار دارد (قاسمی و مدیررحمتی،
 .)1382بیشترین رویش حجمی کل در هکتار

و رویش متوسط حجمی در کلنهای ارقام
تاجباز  P.e.vernirubensisبهترتیب به میزان
 155/61و  19/41مترمکعب در هکتار در
سال ب هدست آمده است .در ایستگاه اسالمآباد
غرب استان کرمانشاه طی سالهای  1373تا
 ،1380کلن  P.n.56/72دارای رویش متوسط
حجمی  25/56مترمکعب در هکتار در سال

اد -شهریور 1398
مرداد-
طبیعت ایران /جلد  ،4شماره  ،3پیاپی  ،16مرد
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بود (نوری.)1381 ،
کلنها ی گو نه دلتو ئیدس و
اورامریکن از ارقام تا جباز ،شرایط
متوسطی از نظر قطر برابر سینه ،ارتفاع،
موجودی حجمی ،متوسط رویش قطری،
متوسط رویش ارتفاعی و متوسط رویش
حجمی نشان دادند .این کلنها با وجود
اینکه ارقام سریعالرشدی هستند و در مناطق
شمالی کشور بهویژه در گیالن از رویش
قابلتوجهی برخوردارند و در زمره کلنهای
پرمحصول و سازگار منطقه هستند ،در شرایط
روستای خسبیجان اراک موفق نبودهاند .دلیل
آن نیاز بسیار باالی آبی این کلنها است ،این
کلنها در مقابل تنشهای آبی ودمای باالی
هوا حساس هستند و در صورت بههم خوردن
نظم و مقدار آبیاری و نیز افزایش دمای هوا
و ایجاد تنش رطوبتی ،رشد آنها مختل شده
و شرایط برای حمله آفات و امراض در آنها
فراهم میشود .کلنهای بومی  P.a.44/13و
 P.a.45/77دارای وضعیت رشدی متوسطی
هستند که به سرشت اکولوژیکی آنها مرتبط
است ،ضمن اینکه مقاومت آنها نسبت به آفات
بسیار باالست .کلنهای بومی P.n.72/6
 P.n.72/8و  P.n.72/10وضعیت مطلوبی
نداشتند .کلنهای بومی  P.a.72/15و
 P.a.72/17جزو ناموفقترین کلنها با ارتفاع
کم ،شاخههای زیاد ،تنه چندشاخه و بسیار
حساس به شته مومی و سایر آفات هستند و
در نتیجه تولید کمتری دارند (گودرزی.)1385 ،
دیر جوانه زدن ،ذخایر بسیار زیاد کربوهیدرات
روی تنه و نازک بودن پوست تنه از عوامل
حساسیت گونههای بومی استان مرکزی نسبت
به شته مومی است (رفیعی کرهرودی.)1384 ،
در بررسی سازگاری تعداد  14کلن از
ارقام غیربومی صنوبر در بین کلنهای تاجبسته
مورد بررسی در استان مرکزی در فاز دوم،

شکل  -8نمایی از صنوبرکاری ارقام مختلف برای تولید نهال با استفاده از آبیاری قطرهای تیپ در زمین
زراعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی ،پاییز 1397

طی سا لهای  1388تا  ،1392کلنهای
 P.n.62/154و  P.n.56/75بهترتیب با
 12/29و  12/21سانتیمتر از بیشترین قطر
برابر سینه ،با  10/22و  10/03متر میزان
ارتفاع ،با  131/1و  124/82مترمکعب
در هکتار رویش کل حجمی و با 33/21
و  31/68مترمکعب در هکتار در سال از
رویش متوسط حجمی برخور دار بو دهاند
(گودرزی .)1395 ،در استان کرمانشاه در
ایستگاه تحقیقاتی مهرگان طی سا لهای
 1373تا  ،1380کلنهای  P.n.56/75و
 P.n.62/154دارای بیشترین میزان قطر برابر
سینه بهترتیب با  22/05و  21/9سانتیمتر،
بیشترین میزان ارتفاع با  16/93و  16/84متر
و بیشترین میزان تولید با  41/16و 40/28
مترمکعب در هکتار در سال بودند (نوری،
 .)1381كلن  P.n.62/154در کرج با میانگین
قطر  20/5سانتیمتر ،ارتفاع  14/67متر و
 26/85مترمكعب در هكتار در سال بیشترین
میزان قطر و ارتفاع و میزان متوسط رویش
حجمی را داشت (قاسمی و همکاران.)1390 ،
میزان تولید چوب تعداد  20كلن از صنوبرهای

 P. nigraدر ارومیه طی سالهای  1363تا
 1373در فاصله كاشت  3×3متر و در خاكی با
بافت سنگین تا نیمهسنگین و آهكی ( 14تا 17/9
درصد) با  pHحدود  8و فاقد محدودیتهای
شوری مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد
كه كلنهای  P.n.62/154و ( P.n.56/75مبدأ
تركیه) بهترتیب با  27/56و  25/70مترمكعب
در هكتار در سال بیشترین میزان تولید را داشتند
(ساالری )1376 ،و این میزان از تولید نسبت به
استان مرکزی کمتر بوده است .در کشور ترکیه
اکثر صنوبرکاریها با كلنهای موفق و پرتولید
 P.n.56/75و P.n.62/154انجام میشود که
بهترتیب با نامهای )Anadolu) TR–56/75و
 )Behicbey) TR–62/154در کمیسیون
بینالمللی صنوبر ثبت شدهاند (Ciftci et al.,
 .)2017کلن  P.n.62/154اگرچه دارای رشد
خوبی است و در آزمایشهای سازگاری مناطق
مختلف كشور عملكرد باالیی از خود نشان
داده است ولی بهدلیل حساسیت به تنشهای
آبی و آسیبپذیری به بینظمیهای آبیاری،
بهتر است در مناطق دارای منابع آبی کافی و
برای یك دوره  10تا  15ساله کاشته شود.

جدول  -4عملکرد ،رتبه و مدت انجام تحقیق کلن  P.n.betulifoliaدر شرایط مختلف کشور (یوسفی و مدیررحمتی)1390 ،
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اراک

کرج

کرمانشاه
مهرگان

کرمانشاه،
اسالمآباد

گرگان

سنندج

بجنورد

اصفهان

شهرکرد

عملکرد(مترمکعبدرهکتاردرسال)

25/33

30/83

37/2

12/2

11/66

14/49

18/14

23/10

25/03

رتبه

5

1

4

10

5

5

10

1

1

مدت انجام تحقیق (سال)

10

10

9

9

8

6

10

10

7
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کلن  P.n.betulifoliaبیش از دو دهه
توسط پژوهشگران مؤسسه تحقیقات جنگلها
و مراتع کشور و سایر مراکز تحقیقاتی مورد
بررسی ،آزمایش و تحقیق قرار گرفته است.
عملکرد ،رتبه و مدت انجام تحقیق این کلن در
استانهای مختلف در جدول  4آورده شده است.

نتیجهگیری

استفاده از آبهای نامتعارف ،گزینه مناسبی
برای توسعه زراعت چوب بهویژه در نزدیکی
شهرهای بزرگ است .در کال نشهر اراک
پساب تصفیهخانه فاضالب اراک ،واقع در
 10کیلومتری شمال شرق ،پس از تخلیه
به کویر میقان بهصورت تصا دفی توسط
کشاورزان پاییندست مورد استفا ده قرار
میگیرد .بهمنظور جلوگیری از تهدید بهداشت
عمومی ،آلوده شدن خاک ،ورود آالیندهها
به منابع آب و محصوالت کشاورزی الزم
است استفاده مجد د از آن بهصورت آگاهانه
و با بررسی الزم همراه با کنترل کیفی پساب
انجام شود (مرا دینژاد و ابراهیمی .)1395 ،در
این خصوص با برنامهریزی مناسب و انجام
صنوبرکاریها و سپس توسعه آن با استفاده
از ارقام اصالحشده میتوان با حفظ سالمت
جامعه ،مقدار زیادی چوب تولید کرد ،البته
ضروری است این امر با برنامهریزی و در
قالب پروژههای تحقیقاتی انجام شود .پیشنهاد
میشود از كلنهای موفق با عملكرد خوب
در این تحقیق به تعداد كافی تكثیر شود و
نهالهای آنها برای كشت در سطح وسیع در
اختیار صنوبركاران ،دستگا ههای اجرایی،
زارعان و تولیدکنندگان چوب استان قرار گیرد.

منابع

آقاخانی ،س ،.یوسفی ،ی .و بوالحسنی ،آ .1386 ،.بررسی
علل کاهش سطح صنوبرکاری در استان مرکزی
(مطالعه موردی شهرستان اراک -منطقه خنداب).
فصلنامه تخصصی علوم و فنون منابع طبیعی2 ،
(.1-10 :)4
امیدوار ،ا .1390 ،.چندسازه چوب-پلیمر .انتشارات
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
گرگان 146 ،صفحه.
بیا تكشكولی ،ع ،.امیری ،س ،.فائزی پور ،م .و
دوستحسینی ،كاظم .1385 ،.بررسی بازار
چوبهای کم قطر ( )SDTصنوبر و محصوالت
چوبی حاصل در ایران .مجله منابع طبیعی ایران،

.963-980 :)4( 59
رفیعیکرهرودی ،ز .1384،.بررسی مقاومت كلنهای صنوبر
به شته مومی صنوبر Phloeomyzus passerinii Sign.
در استان مركزی .گزارش نهایی طرح پژوهشی،
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،تهران،
 102صفحه.
رفیعیکرهرودی ،ز ،.صادقی ،ا ،.آزدو ،ض .و گودرزی،
غ .1390 ،.بررسی مقاومت آنتیبیوزی  21كلن
صنوبر ( )Populus spp .نسبت به شته مومی
در استان مركزی .فصلنامه تخصصی تحقیقات
حشرهشناسی.21-37 :)1( 3 ،
ساالری ،ا .1376 ،.بررسی سازگاری ارقام مختلف
صنوبر در شرایط اقلیمی ارومیه .گزارش نهایی
طرح پژوهشی ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
كشور ،تهران 41 ،صفحه.
قاسمی ،ر .و مدیررحمتی ،ع .1382 ،.آزمایش سازگاری
و بررسی میزان تولید چوب کلنهای مختلف صنوبر
(کلنهای تاجبسته) در منطقه کرج .تحقیقات جنگل
و صنوبر ایران.359-391 :)3( 11 ،
قاسمی ،ر ،.مدیررحمتی ،ع .و اسدی ،ف .1390 ،.بررسی
خصوصیات كمی  5كلن صنوبر Populus nigra
با مبدأ تركیه در منطقه كرج .تحقیقات جنگل و
صنوبر ایران.491-500 :)4( 19 ،
گودرزی ،غ .و مدیررحمتی ،ع .1381 ،.بررسی نهالهای
یک ساله کلنهای مختلف صنوبر در خزانههای
سلکسیون در استان مرکزی .تحقیقات جنگل و
صنوبر ایران.37-82 :9 ،
گودرزی ،غ .1378 ،.شناسایی ،جمعآوری و بررسی
کلنهای بومی و غیربومی صنوبر در استان مرکزی.
گزارش نهایی طرح پژوهشی ،مؤسسه تحقیقات
جنگلها و مراتع كشور ،تهران 110 ،صفحه.
گودرزی ،غ .1379 ،.گزارش نهایی طرح تحقیقاتی
راهبردها و ضرورت تحقیقات صنوبر در استان
مرکزی .مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
استان مرکزی ،مرکزی 37 ،صفحه.
گودرزی ،غ .1385 ،.آزمایش سازگاری ارقام مختلف
صنوبر (پوپولتوم مقایسهای) جهت انتخاب
بهترین کلن و معرفی برای اجرا .گزارش نهایی
طرح پژوهشی ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
كشور ،تهران 101 ،صفحه.
گودرزی ،غ .1393 ،.بررسی فنولوژی ،مرفولوژی و
مشخصههای رویشی ارقام مختلف صنوبر در
كلكسیون پایه ما دری استان مركزی .گزارش
نهایی طرح پژوهشی ،مؤسسه تحقیقات جنگلها
و مراتع کشور ،تهران 68 ،صفحه.
گودرزی ،غ .1394 ،.بررسی تأثیر برش بهرهبرداری بر
روی کلنهای مختلف صنوبر با تاجبسته در استان
مرکزی .گزارش نهایی طرح پژوهشی ،مؤسسه
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