
د ر بخش تحقیقات صنوبر و د رختان سریع الرشد مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
کشور و د ر مسیر تالش برای افزایش میزان تولید د ر واحد سطح صنوبرکاری، د ر کنار 
،)short-rotation( معرفی ارقام صنوبر پرمحصول، روش بهره برد اری کوتاه مد ت

 به عنوان یک سیستم تولید ی، مورد آزمایش و بهره برد اری قرار گرفته است.
یکی از د الیل عد م عالقه زارعین به صنوبرکاری، زمان بهره د هی طوالنی آن 
و کوچک  برد اشت چوب صنوبر  برای  تا 10 سال   8 زمان حد اقل  است. صرف 
بود ن سطح مزارع و ارتباط معیشتی به د رآمد ساالنه حاصل از این مزارع، از موانع 

استقبال زارع و بهره برد ار از صنوبرکاری است.
د رختان  و  صنوبر  تحقیقات  بخش  د ر  محد ود یت،  و  مانع  این  رفع  برای 
و  بررسی  تحقیقاتی  مزارع  د ر  کوتاه  مد ت صنوبر  بهره برد اری  سیستم  سریع الرشد، 
آزمایش شد. نتایج نشان د اد، می توان صنوبر را همانند سایر محصوالت زراعی، از 
سال د وم برد اشت کرد. هم زمان با بخش تحقیقات صنوبر، محققان بخش تحقیقات 
علوم چوب وکاغذ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، نوع کارکرد تولید ی 
این سیستم بهره برد اری را بررسی کرد ند. نتایج آنها نشان د اد، مواد سلولزی حاصل 
از برد اشت های د وساله و سه ساله صنوبرکاری برای تأمین نیاز صنایع چوب های 
ترکیبی مناسب است و برد اشت چهارساله نیز د ر صنایع کاغذسازی استفاد ه می شود. 
نکته مهم د ر این نوع از سیستم بهره برد اری، افزایش میزان تولید د ر واحد سطح 
تا  بعد از 10 سال حد ود 10  است. میزان تولید د ر واحد سطح د ر مزارع سنتی 
15 مترمکعب د ر هکتار است، د ر حالی که سیستم تولید به روش کوتاه مد ت سبب 
افزایش تولید به میزان حد ود 40 تا 60 مترمکعب د ر هکتار می شود. همچنین این 
روش ظرفیت باالیی برای تولید چوب به صورت مکانیزه د ارد، که انقالبی د ر تولید 

مواد سلولزی است.
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