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  هاي استان گلستانبررسی وضعیت صنوبرکاري

  *غالمرضا شاهینی

  ،استان گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداري، پژوهش،  مربی

  )gholamreza.shahini@gmail.com: مسئول نویسنده .  (رایانامه، ایرانگرگانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، 

  16/09/1399تاریخ پذیرش:                                 01/06/1399تاریخ دریافت: 

  چکیده

کمبود منابع چوبی از یک طرف و اجراي طرح تنفس جنگل از طرف دیگر، اهمیت تأمین چوب را 

الرشد هاي سریعهاي تأمین آن زراعت چوب با گونهبراي کشور دو چندان نموده است. یکی از راه

 اجتماعی و اقتصادي وضعیت و صنوبر چوب عملکرد کیفی، و کمی وضعیت تعیین باشد. براي می

 اي منطقه تجارب و میدانی عملیات اساس بر. شد انجام بررسی این گلستان استان هايصنوبرکاري

 استان شهرستان 8 در تصادفی -سیستماتیک صورتبه توده 40 تعداد ها،صنوبرکاري تراکم و پراکنش

 کیفی و کمی متغیرهاي غیره)، و خاك زراعی، جغرافیایی، (اقلیمی، اکولوژیکی خصوصیات و انتخاب

 و اقتصادي هايویژگی غیره)، و چوب حجم و ارتفاع قطر، کاشت، تراکم سن، صنوبر، (گونه درختان

 نشان نظر مورد هاي مولفه بررسی شد. ثبت آنها اقتصادي بیالن و داشت عملیات صنوبرکاران، اجتماعی

 دیده استان مرکز و غرب در بیشتر ها صنوبرکاري گسترش اکولوژیکی، خاص وضعیت علت به که داد

 در آنها گستره و مشخص خصوصی مالکیت داراي و کاشت دست عمده طوربه صنوبر درختان شود. می

 60 مجموع در. است متفاوت روستایی مسکونی مناطق و مزارع و باغات اطراف انهار، ها، رودخانه حاشیه

 با p.nigra صنوبر درصد 40 و باز تاج با p.deltoiedesصنوبر  گونه جزو استان صنوبر هايتوده درصد

 شده اشغال فضاي متوسط. باشد می سال 2/17 استان صنوبر هاي توده سن متوسط. باشند می بسته تاج

 سینه برابر قطر متوسط درصد، 7/12 توده درختان ماندگاري درصد مترمربع،4/10 درخت هر توسط

  21/0و  متر 2/14 ،مترسانتی 1/17معادل  ترتیببه درخت حجمی رویش و درخت کل ارتفاع درخت،

 .بود مترمکعب

  .صنوبرچوب،  کیفی، زراعت و کمی اطالعات بانکاستان گلستان،  ي کلیدي:ها واژه
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  بیان مسئله

مطابق آخرین آمار رسمی (گزارش دفتر فنی 

ها و مراتع) سطح کل صنایع چوب سازمان جنگل

هزار هکتار  237ایران معادل زراعت چوب 

هزار هکتار  160باشد که ) می1395(مدیررحمتی، 

هزار هکتار آن  70آن در خارج از شمال و حدود 

هم در حوضه شمال کشور است. مطابق برخی 

هاي اخیر  ها در دهه گزارشات سطح صنوبرکاري

هاي صنوبرکاريکاهش محسوسی نشان داده است. 

میلیون  5/2به تأمین کشور با وضع موجود قادر 

و ما براي تأمین نیاز چوبی  مترمکعب چوب هستند

براي رفع این نیاز . کشور مشکل خواهیم داشت

چوبی کشور باید از طریق واردات چوب و 

ها  هاي چوبی و برداشت غیرمجاز از جنگل فرآورده

 ).Assareh, 2008اقدام نمود (

هاي طبیعی ازجمله  عالوه بر عوامل تنش

خشکسالی دهه اخیر، درآمد باالتر و ریسک کمتر 

هاي زراعی نظیر یونجه، ذرت و غیره، افت کشت

نسبی بازار چوب داخلی و نبود سیستم تنظیم بازار 

و تضمین خرید، حمایت ناچیز از زراعت چوب در 

هاي دولت درخصوص  ها و برنامهقیاس با حمایت

ده،  محصوالت کشاورزي (تأمین نقدینگی، تأمین نها

هاي تضمین خرید و...) در کاهش سطح صنوبرکاري

ترین دالیل این کشور موثر بوده است (یکی  از مهم

امر، اقتصادي نبودن و غیرقابل رقابت بودن کشت 

واسطه سنتی ها بهصنوبر در قیاس با سایر زراعت

گیري  بودن زراعت صنوبر در کشور و عدم بهره

اك مناسب، زراعی (کشت در خهاي نوین بهروش

- رعایت فاصله کاشت، تغذیه شیمیایی و ...) و به

گیري از ارقام پرمحصول اصالح شده و  نژادي (بهره

باشد. استان گلستان هم از این  معرفی شده) می

هــاي قــاعده مستثنی نیست و اهمیت زمین

علت امکان دو کشت کشاورزي در استان به

ولید محصول کشاورزي در سال، جایگزین نمودن ت

چوب باید بتواند توجیه اقتصادي الزم را داشته 

باشد. این امر لزوم انجام تحقیقات درخصوص 

سازگاري ارقام اصالح شده و معرفی ارقام 

منظور توسعه تولید و سازگار صنوبر به  پرمحصول

سازد.  چوب در استان گلستان را دو چندان می

هاي مختلف صنوبر جهت تولید چوب در گونه

وند (اسدي و ي از مناطق کشور کاشته می شبسیار

توسعه تولید چوب از طریق  .)1383همکاران، 

واسطه رشد تقاضاي مصرف چوب و زراعت چوب به

برداري  محدودیت شدید منابع جنگلی قابل بهره

کشور و عدم توان تأمین داخلی آن و خروج رقم 

قابل توجه ارز براي واردات آن و همچنین توسعه 
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چوب و محصوالت آن و احیاي صنایع و تکنولوژي 

زایی و درآمدزایی حاصل از چوب امري اشتغال

باشد. در  ناپذیر براي کشور و استان می اجتناب

ترین عوامل رشد یکی از مهمها توسعه صنوبرکاري

 Schreiner نظرو توسعه صنوبر، نوع خاك است و به

هترین رشد صنوبر در خاك عمیق و با ب ،)1959(

 Hanoverو  Woods نظرمتوسط، و بهبافت 

هاي سبک شنی گزارش شده روي خاك (1972)

 است.

توان توسعه  براي توسعه تولید چوب هم می

افقی (افزایش سطح زیر کاشت از طریق کشت 

صنوبر در حاشیه مزارع آبی در نقاط غربی و 

ها و مناطق مستعد  مرکزي و حواشی رودخانه

عمودي (افزایش شرقی استان) و همچنین توسعه 

عملکرد محصول چوب در واحد سطح از طریق 

زراعی) را مدنظر قرار داد. نژادي و بههاي به برنامه

چوب مورد  تأمینیکی از راهکارهاي اصلی براي 

هاي غیر نیاز براي آینده، تولید چوب در عرصه

-هاي سریعجنگلی یا توسعه زراعت چوب با گونه

لیپتوس و غیره است. در الرشد مانند صنوبر، بید، اکا

انداز یکی افزایش سطح کشت این ارتباط دو چشم

الرشد در مناطق مستعد کشور با هاي سریعگونه

ارقام پرمحصول و سازگار و دوم توسعه زراعت 

چوب در مناطق نیمه خشک از طریق ارتقاي 

هاي وري آب و آبیاري و نیز استفاده از آب بهره

باشد. زراعت رها میشه نامتعارف در حاشیه کالن

الرشد (صنوبر، بید،  عـهاي سری هـا گونـوب بـچ

عنوان منابع مهم در تولید چوب اکالیپتوس) به

رود که نقش مهمی در حمایت از  بشمار می

معیشت مردم روستایی و اشتغال، کمک به توسعه 

مین مواد خام براي صنایع چوب و کاغذ أپایدار و ت

الرشد درختان سریع کند. عالوه بر این بازي می

محیطی مانند نقش مهمی در ارائه خدمات زیست

حفاظت خاك، بادشکن مزارع، گیاه پاالیی، ترسیب 

کربن و درنهایت کاهش اثرات تغییر آب و هوایی و 

  کنند.  اقلیم ایفا می

کشت درختان براي تولید چوب و تأمین 

نیازهاي محلی یا عرضه براي فروش در ایران 

اً عمدت دیرباز از طوري کهدارد، به قدمتی طوالنی

درختانی از ارقام مختلف بید و صنوبر در کناره  

ها و مسیرهاي  جوي هاي کشاورزي، دو سوي   زمین

 و شده کاشته هاآبیاري، اطراف نهرها و رودخانه

 مصرف به و قطع نظر مورد ابعاد به رسیدن از پس

 سرشت لحاظ بـه  صنوبر هاي گونـه .رسیدند می

ران ای مختلف مناطق در اقلیمی و کولوژیکیا

هاي  اند. گونه دلتوئیدس و دورگه سازگار شده
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دلیل نیاز بارندگی و رطوبت در مناطق اورامریکن به

 هاي گونه. شودمی کشت کشور شمال ايجلگه

 سرد و معتدله شرایط در نیز کبوده و تبریزي

 هايرودخانه حاشیه در کشور خشک نیمه  مناطق

خلیج  حاشیه هاياستان در. گردند می کشت دائمی

هاي اکالیپتوس با فارس، زراعت چوب با گونه

  گردد. سطوح مختلف انجام می

اي شمال کشور زراعت چوب در مناطق جلگه 

متوسط تولید چوب با با ارقام اصالح شده صنوبر 

شود.  مترمکعب در هکتار و در سال انجام می  30

با  وب عمدتاًـچ در مناطق  نیمه خشک زراعت

ه ـزي است کـونه کبوده و تبریـهاي دو گکلن

مترمکعب در  30هاي اصالح شده تبریزي تا کلن

هکتار و در سال و ارقام سنتی کبوده و تبریزي از 

مترمکعب در هکتار و  15- 20توان تولید متوسط 

در سال برخوردارند. از مجموع سطوح زراعت چوب 

 200000پتوس (حدود یکشور اعم از صنوبر یا اکال

دلیل عدم دسترسی به اطالعات الزم هکتار) به

مانند نوع گونه، سن، رشد ساالنه و غیره آمار 

دقیقی از تولید ساالنه و یا حجم برداشت ساالنه 

(کالگري،  هاي کشور در دست نیستصنوبرکاري

1398( .  

پایش اطالعات کمی و کیفی وضعیت زراعت 

ساله)  5ه کوتاه (چوب در کشور در طی یک دور

ها و نیز  تواند در ارزیابی وضعیت صنوبرکاري می

مسائل مربوط به کشت و توسعه زراعت چوب در 

ریزان کمک کند. همچنین سطح کالن به برنامه

میزان ظرفیت توسعه زراعت چوب در کشور و نیز 

میزان ظرفیت مواد اولیه چوبی صنایع کشور که 

هاي  ز عرصهوابسته به زارعت چوب در خارج ا

عالوه با هجنگلی است نیز تعیین خواهد شد. ب

هاي سنتی در مناطق مختلف شناسایی صنوبرکاري

کشور و با استفاده از ارقام پرمحصول و سازگار و 

نیز با استفاده از اجراي عملیات کاشت و داشت 

توان عملکرد تولید را در این مناطق تا  مناسب می

 ال افزایش دادمترمکعب در هکتار و در س 30

توان انتظار داشت  . درنهایت می)1378(ساالري، 

زراعت چوب در تمامی نقاط مستعد کشور با ارقام 

  اصالح شده انجام گردد.

 در ارزیابی کشت صنوبر صورتبه این بررسی

) با استفاده از 1گلستان (شکل استان سطح

هاي میدانی و اطالعات گردآوري شده  بررسی

شهرستان استان،  14جموع صورت گرفت و از م

شهرستان انتخاب شد و مطالعات بر روي  8تعداد 

   1398و  1397 هايسال طی هاي صنوبرکاري هتود

   انجام شد.
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هاي  نقشه مناطق مورد بررسی شهرستان - 1شکل 

  استان گلستان
  

با استفاده از منابع شهرستان ابتدا در هر 

و ) 1396ریزي گلستان، (سازمان مدیریت و برنامه

اطالعات محلی و نیز عملیات میدانی مناطق زیر 

صورت هنوع کشت (بو کشت زراعت چوب تعیین 

گروهی یا خطی در حاشیه مزارع) شناسایی و 

موقعیت جغرافیایی این مناطق با دستگاه موقعیت 

. گردیدروي نقشه استان مشخص  بر )GPSیاب (

قطعه نمونه  40تعداد در سطح استان گلستان 

بسته به تراکم صنوبرکاري در مناطق و روستاهاي 

. فواصل قطعات نمونه از شدمختلف انتخاب 

. در مناطقی که بودکیلومتر  دویکدیگر حداقل 

شده بودند، اي متراکم کشت  صورت تودههدرختان ب

مترمربع  2500مساحت تقریبی هر قطعه نمونه 

ار (حدود متر) تا حداکثر نیم هکت 50در 50(حدود 

شد. در هر قطعه متر) درنظر گرفته  70در 70

صورت هدرخت ب 10درخت ( 30 تعدادنمونه، 

درخت در قسمت  10گروهی در قسمت ابتدا، 

انتخاب و  )درخت در قسمت انتهایی 10میانی و 

مناطقی . در طبقات یا گرفتندگیري قرار مورد اندازه

ند ا هکه درختان صنوبر در حاشیه مزارع کاشته شد

-روش خطی در دو جهت شرقیبرداري بهنمونه

و روي هر خط  گردیدجنوبی انجام  - غربی و شمالی

صورت یکی در میان (در هدرخت ب 15حداقل 

  . شدگیري  درخت) اندازه 30مجموع 

اطالعات آب و هوایی و اقلیمی هر قطعه نمونه 

(شامل میانگین دما و بارندگی ساالنه، میزان 

دماي مطلق، تعداد روزهاي حداقل و حداکثر 

 5یخبندان و درصد رطوبت نسبی) براي یک دوره 

از مراجع معتبر ساله اخیر قبل از اجراي طرح 

) اخذ و در 1396(سازمان هواشناسی گلستان، 

  جدول مربوطه ثبت گردید. 

  هاها و تحلیلیافته

اي در  هاي دریافت شده از نقاط نمونهداده

تحلیل واقع گردید که قالب جداول و اشکال مورد 

 یبررسگردد. در اجراي پروژه  نتایج آنها تشریح می

استان گلستان، تراکم  يهايصنوبرکار تیوضع

هاي غربی صنوبرکاري در سطح استان از شهرستان

تپه) استان (بندرگز) به طرف شرق استان (مراوه

هاي میدانی نشان  ). بررسی2یابد (شکل کاهش می
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ها در استان از شهرستان اريداد که گستره صنوبرک

بندرگز با تراکم بیشتر شروع شده تا شهرستان 

گالیکش در شرق استان با تراکم کمتر ادامه 

  یابد. می

  
  هاي موردنظر استانگیري شده در شهرستاننقاط نمونه - 2شکل 

  

  هاي استان گلستانصنوبرکارياطالعات اقلیمی 

اطالعات اقلیمی قطعات نمونه صنوبرکاري 

استان گلستان در گستره شرایط اقلیمی 

اند. اي معتدل تا مرطوب معتدل واقع شده مدیترانه

هاي صنوبر گالیکش با متوسط دماي حداقل توده

گراد در حوضه با کمترین درجه سانتی 3/12معادل 

نوبر شهرستان بندرگز هاي صدماي کمینه و توده

گراد درجه سانتی 14با دماي متوسط حداقل 

بیشترین دماي کمینه را داشته است. همچنین 

شهرستان مینودشت با متوسط دماي حداکثر 

گراد در حوضه بیشترین درجه سانتی9/24معادل 

گراد درجه سانتی 23دماي بیشینه و گرگان با 

  ت. متوسط کمترین دماي بیشینه را داشته اس

از نظر میانگین متوسط دما یا دماي بهینه هم 

آباد، آزادشهر و مینودشت با هاي صنوبر علیتوده

گراد درجه سانتی 8/17متوسط دماي بهینه معادل

هاي صنوبر در حوضه کمترین دماي بهینه و توده

شهرستان مینودشت با متوسط دماي بهینه معادل  

ن دماي گراد در حوضه بیشتریدرجه سانتی 8/19

  خود اختصاص داده است.بهینه را به

هاي هاي صنوبر مورد بررسی، تودهدر بین توده

شهرستان گرگان با متوسط بارندگی ساالنه معادل 

هاي ترین ناحیه و تودهمتر در خشکمیلی 3/517

صنوبر شهرستان مینودشت با متوسط بارندگی 
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ترین ناحیه متر مرطوبمیلی 9/721ساالنه معادل 

استان قرار داشتند. ولی از نظر رطوبت نسبی 

 7/55کمترین میزان مربوط به گالیکش با میانگین 

و بیشترین میزان رطوبت نسبی مربوط به بندرگز با 

علت نزدیکی به دریا درصد بوده است که به 5/72

باشد. کمترین روزهاي یخبندان مربوط به  می

ي آباد و بیشترین روزهاکردکوي، گرگان و علی

  یخبندان مربوط به گالیکش بوده است.

  استان گلستان هايصنوبرکاري جغرافیایی توزیع

اطالعات جغرافیایی قطعات نمونه صنوبرکاري 

استان گلستان، بخش نوکنده شهرستان بندرگز در 

ترین نقطه استان با طول جغرافیایی غربی

درجه شرقی و عرض جغرافیایی   0237/54

ع شده است. همچنین درجه شمالی واق 773/36

ترین نقطه بخش لوه شهرستان گالیکش در شرقی

درجه شرقی و  419/55استان با طول جغرافیایی 

درجه شمالی قرار دارد.  274/37عرض جغرافیایی 

هاي کمترین ارتفاع از سطح دریا مربوط به توده

متر و بیشترین ارتفاع از  -19صنوبر کردکوي با 

متر  246اي گالیکش با ه سطح دریا مربوط به توده

از سطح دریا بوده است. مالکیت تمام قطعات مورد 

ارزیــابی، خصـوصی و گستره آنها از حـاشیه 

ها، انهار، باغات، مزارع و مناطق مسکونی رودخانه

  باشد. روستایی می

  گلستانهاي استان ویژگی خاك صنوبرکاري

خاك قطعات نمونه صنوبرکاري استان گلستان 

ن از متوسط تا سنگین درنظر گرفت. فقط توارا می

ها از نظر بافت کشت صنوبر در حاشیه رودخانه

سبک است. از نظر محتواي ماده آلی در بعضی از 

تري دارد. ها وضعیت مناسبمناطق و شهرستان

قرار داشته و  8/7تا  5/7اسیدیته خاك در محدوده 

باشد  از نظر شوري هم درمجموع کمتر از یک می

  ).3براي کشت صنوبر محدودیت ندارد (شکلکه 

  
نمایش دو پارامتر مهم خاك در نقاط  - 3شکل 

  صنوبرکاري استان

  

  گلستان صنوبرکاري سرپا درختان کمی اطالعات

هاي صنوبرکاري استان  اطالعات کمی توده

هـاي گلستان بـر اساس تحلیل جــداول و شکل

هاي متوسط قطر برابر سینه  مستخرج از داده

رخت، ارتفاع کل درخت و رویش حجمی درخت د

ترتیب معادل هاي انتخابی صنوبر استان بهدر نمونه

مترمکعب بود.  21/0متر و  2/14متر، سانتی 1/17
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هاي همچنین متوسط تولید چوب در هکتار توده

مترمکعب و  2/249انتخابی صنوبر استان معادل 

هاي متوسط تولید چوب در هکتار در سال توده

متر مکعب در هکتار در سال  81/20فوق معادل 

-هاي انتخابی صنوبر در شهرستانبود. در بین توده

ترین هاي استان گلستان، قطورترین و مرتفع

هاي شهرستان بندرگز با درختان مربوط به توده

متر و  22متر و سانتی 2/28ترتیب میانگین به

هاي صنوبر شهرستان گالیکش با همچنین توده

متر سانتی 9/8متر و قطر  3/7نگین ارتفاع برابر میا

داراي کمترین قطر و ارتفاع بودند. بیشترین رویش 

حجمی درخت (تولید چوب درخت) مربوط به 

 8/468هاي صنوبر بندرگز با میانگین توده

هاي صنوبر مترمکعب و کمترین آن متعلق به توده

مترمکعب بود. بیشترین  2/80گالیکش با میانگین 

هاي  طح کاشت مورد بررسی مربوط به تودهس

آباد و کمترین سطح مربوط به شهرستان علی

  ).4هاي شهرستان گالیکش بوده است (شکل  توده

  
  هاي گرفته شده سطح کاشت صنوبر در نمونه - 4شکل 

  

از نظر سن توده هاي مورد بررسی، مسن ترین 

هاي صنوبر مربوط به شهرستان بندرگز و  توده

توده ها مربوط به صنوبرکاري هاي  جوان ترین

  ). 5باشد (شکل گالیکش می

  
  هاي مختلفهاي صنوبر در نمونهسن توده - 5شکل 

  

  استان صنوبرکاري سرپا درختان کیفی اطالعات

هاي مورد بررسی نشان  اطالعات کیفی توده

هاي استان از گونه  % از صنوبرکاري60داد که 

% از 40با تاج باز و  (p. deltoides)دلتوئیدس 

هاي مورد بررسی از گونه تبریزي  صنوبرکاري

(p.nigra) از نظر 6باشد (شکل با تاج بسته می .(

% توده هاي صنوبر استان گسترده و 60فرم تاج 

. از نظر فرم تنه دارند% فرم هرمی باریک 40

% تنه خیلی راست 45هاي صنوبر مورد بررسی  توده

دار % تنه کمی موج5/12% تنه راست و 5/42و 

هاي صنوبرکاري مورد  % از توده30باشند.  می

هاي دوباره ایجاد شده از پایه قطع بررسی از جست

هاي صنوبرکاري استان از پایه  % توده70شده و 

هاي اصلی بوده است. از نظر جنسیت طبق بررسی
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% با 15ها با جنسیت نر و  % توده50انجام شده 

  ص بوده است.%  نامشخ35جنسیت ماده و 

  
سمت راست: تصویر نوار صنوبر تبریزي و  -6شکل 

  سمت چپ: کشت نواري صنوبر دلتوئیدس

  

هاي گلستان هاي موردنظر صنوبرکاريارزیابی

حکایت از عدم اطمینان کشاورزان به تأمین درآمد 

مکفی از تولید آن دارد. تولید هر نوع محصول 

اقتصادي  کشاورزي باید بتواند تأمین کننده درآمد

کشاورز را تضمین نماید. براي این مهم، باید اولین 

اقدام اساسی توسعه صنوبر در استان گلستان یعنی 

قابلیت رقابتی بودن محصول صنوبر را با دیگر 

محصوالت کشاورزي ایجاد نمود. خرید تضمینی با 

قیمت کارشناسی شده قابل رقابت با محصوالت 

ه قوي براي توسعه تواند انگیزمورد کشت استان می

  وجود آورد. آن را به

  گلستان استان هاي گستره انتشار صنوبرکاري

مطابق نتایج حاصـله از اجـراي پـروژه حاضـر،     

) در گسـتره اسـتان   .Populus sppدرختان صنوبر (

صورت نواري تا مرکز و تـا  گلستان از غرب استان به

حدودي به طرف شـرق اسـتان مـورد کشـت قـرار      

رویـم   به طرف شرق استان پیش می گرفته و هرچه

طوري که منتهی الیه شود، به از مقدار آن کاسته می

رسد.  منطقه شرقی استان به شهرستان گالیکش می

براساس نقشه اقلیمی استان، منطقـه انتشـار آن در   

اي معتدل و اقلیم مرطـوب  استان در اقلیم مدیترانه

احیـه  معتدل بوده و اساساً کشاورزان بیشتر در این ن

اند. گونـه اصـلی   اقلیمی مبادرت به کاشت آن نموده

کشت شده در این مناطق گونه صنوبر دلتوئیدس و 

باشد. البته اخیـراً  بعد از آن گونه صنوبر تبریزي می

صورت تحقیقـاتی  گونه اورامریکن در بعضی نقاط به

وارد شده و مورد کشت قـرار گرفتـه اسـت و نتـایج     

خوب رشدي ایـن گونـه   اولیه آن حکایت از شرایط 

  دارد.  

در مجموع با توجه به شرایط اقلیمی با بارش 

هاي نسبتاً مناسب و رطوبت نسبی خوب براي گونه

صنوبر دلتوئیدس و گونه اورامریکن (که با توجه به 

اي و مشاهده نمونه کشت شده  هاي منطقهبررسی

نظر این گونه حکایت از رشد خوب آن دارد) به

ونه از نظر شرایط رشدي تناسب رسد این دو گ می

بهتري با شرایط اقلیمی استان گلستان داشته 

باشند. با توجه به وجود گونه پده در فلور مناطق 
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هاي میدانی  خشک استان که در بررسینیمه

رسد براي توسعه  مشاهده شد، به نظر می

ها در این مناطق استان قابل استفاده  صنوبرکاري

نه و با هیبریدهاي تهیه شده باشد. اخیراً از این گو

هاي دیگر مانند هیبرید  از تلفیق این گونه با گونه

که نمونه آن توسط ) P.albaپده با صنوبر کبوده (

محقق بخش تحقیقات صنوبر گلستان معرفی شده 

است ( تحت عنوان کلن مفید نامگذاري شده است) 

  توان نسبت به توسعه این مناطق اقدام نمود. می

سرپا  درختان عیت کمی و کیفیچگونگی وض

  استان هايصنوبرکاري

هاي  ارزیابی صفات کمی توده نتایج

صنوبرکاري استان گلستان نشان داد که بین 

هاي کمی از  هاي مختلف استان، تفاوت شهرستان

نظر پارامترهاي مختلف وجود دارد و این اختالف 

تواند اساساً به تغییر در میزان بارش ساالنه به  می

عنوان یک فاکتور مهم در رشد اپتیمال این گونه 

ها به طرف شرق  باشد. با کمتر شدن مقدار بارش

ها،  گی صنوبرکاري استان، عالوه بر کاهش گسترد

  دهد. میزان رویش نیز کاهش نشان می

متوسط قطر برابر سینه درخت، ارتفاع کل و 

هاي انتخابی صنوبر رویش حجمی درخت در نمونه

متر  2/14متر، سانتی 1/17رتیب معادل تاستان به

مترمکعب بود. همچنین متوسط تولید  21/0و 

هاي انتخابی صنوبر استان چوب در هکتار توده

مترمکعب و متوسط تولید چوب در  2/249معادل 

مترمکعب در  81/20ها معادل هکتار در سال توده

هاي انتخابی صنوبر هکتار در سال بود. در بین توده

هاي استان گلستان، قطورترین و ستاندر شهر

هاي شهرستان ترین درختان مربوط به تودهمرتفع

 22متر و سانتی 2/28ترتیب بندرگز با میانگین به

هاي صنوبر شهرستان گالیکش متر و همچنین توده

 9/8متر و قـطر  3/7بـا میانگین ارتفاع برابر 

متر داراي کمترین قطر و ارتفاع بودند. سانتی

بیشترین رویش حجمی درخت (تولید چوب 

هاي صنوبر شهرستان درخت) مربوط به توده

مترمکعب و کمترین آن  8/468بندرگز با میانگین 

هاي صنوبر شهرستان گالیکش با متعلق به توده

  مترمکعب بود. 2/80میانگین 

هاي استان از گونه % از صنوبرکاري60

% از 40با تاج باز و ) P. deltoidesدلتوئیدس (

هاي مورد بررسی از گونه تبریزي صنوبرکاري

)P.nigraهاي % از توده30باشد. ) با تاج بسته می

هاي دوباره ایجاد صنوبرکاري مورد بررسی از جست

هاي صنوبرکاري % توده70شده از پایه قطع شده و 

استان از پایه اصلی بوده است. از نظر جنسیت طبق 
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ها با جنسیت نر و ده% تو50هاي انجام شده بررسی

% تک پایه نامشخص 35% با جنسیت ماده و 15

  بوده است.

  اجتماعی اقتصادي و چگونگی اطالعات

  استان صنوبرکاران

هاي استان گلستان بیشتر به  صنوبرکاري

هاي کشاورزي صورت سنتی در پیرامون زمین

شود و اصوالً  توسط کشاورزان منطقه انجام می

عنوان بادشکن و یا حصار به کشاورزان منطقه از آن

کنند و  هاي خود استفاده کرده و می اطراف زمین

علت ارزش باالي زمین کشاورزي در تولید انواع به

محصوالت متنوع چندان رغبتی به زیرکشت بردن 

عنوان تولید چوب با گونه صنوبر تمام زمین به

هاي  نداشته مضاف بر این که اصوالً بر روي زمین

دهند. با  سال دو نوع کشت انجام می خود در طول

هاي مورد بررسی صنوبر  توجه به این که توده

هاي  باشد و وضعیت گونه استان گلستان خطی می

مورد بررسی نشان داد که صنوبرکاري مورد بررسی 

درصد  40و  P. deltoides درصد از گونه صنوبر 60

تشکیل شده، متوسط سن  P.nigraازگونه صنوبر 

سال، و متوسط رویش حجمی با (حجم  7/11آنها 

مترمکعب در هکتار)  24/249چوب درخت معادل 

گذاري شده که تومان ارزش 74772000معادل 

اگر به متوسط طول دوره تقسیم شود حدود 

تومان در هکتار درآمد خواهد داشت.  6390000

هاي صنوبر بیشترین تولید چوب متعلق به توده

مترمکعب در  860شهرستان بندرگز با حدود 

هاي هکتار، باالترین متوسط درآمد کل توده

انتخابی صنوبرکاري متعلق به شهرستان مینودشت 

ترین متوسط درآمد تومان و پایین 8269000با 

 3442000کل متعلق به شهرستان آزادشهر با 

تومان بوده است. اگر به متوسط در آمد یک هکتار 

گردد که  یصنوبرکاري استان توجه شود، مالحظه م

 6390000متوسط درآمد ناخالص هر هکتار حدود 

کرد هر هکتار آن را تومان شده است که اگر هزینه

میلیون تومان است را از آن کسر  2که نزدیک به 

شود  تومان می 4390000کنیم، سود خالص آن 

مراتب که از نظر مقایسه درآمد محصوالت دیگر به

 5یم در منطقه طوري که گندم دباشد. به کمتر می

میلیون درآمد دارد و در  8میلیون و کشت آبی آن 

زمینی این ها مانند سیبمورد بعضی از کشت

  تفاوت خیلی بیشتر است.

  توصیه ترویجی

براساس تحلیل اطالعات دریافتی از عرصه 

ها و گفتگو با کشاورزان منطقه در  صنوبرکاري

هاي  اي از توصیهعملیات میدانی به ذکر پاره
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  شود. رویجی مورد نیاز کشاورزان اشاره میت

توان در  الرشد صنوبر میهاي سریع با انتخاب کلن - 

میزان حجم چوب تولیدي افزایش قابل توجهی 

 ایجاد نمود.

از مشارکت و همکاري کارشناسان تولید صنوبر  - 

استان هم در بحث انتخاب کلن مناسب و هم 

عملیات کاشت و داشت براي حصول نتایج 

آمیز و بهتر در تولید چوب صنوبر موفقیت

 استفاده گردد.

آزمایش بافت خاك محل کشت صنوبر براي  - 

حصول نتیجه بهتر انجام شود. بافت خاك 

متوسط مثل لیمونی شنی و لیمونی که عمق 

خاك زیاد بوده و از نظر زهکشی شرایط خوبی 

 باشد.آل میدارد براي کشت صنوبر ایده

راي کشت صنوبر هاي سنگین رسی بخاك - 

 مناسب نیست.

هاي ایجاد شده بعد از برش  تنک کردن جست - 

منظور رشد اول و باقی گذاشتن بهترین جست به

  باشد. بهتر درختان صنوبر الزم و ضروري می

  سپاسگزاري

 و راهنمایی مساعی از است الزم اینجا در

 بخش تحقیقات رئیس کالگري محسن آقاي

 همکاران و موسسه الرشدسریع درختان و صنوبر

 همکاران نیز ستادي سرکار خانم احمدلو و بخش

منابع  تحقیقات کشاورزي و در مرکز استانی

فرج اهللا شربتی بخاطر  آقاي ویژهبه گلستان طبیعی

و عملیات میدانی  هاهمراهی و کمک در آماربرداري

  نمایم. سپاسگزاري صمیمانه
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