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 مقایسه درآمد صنوبرکاری با محصوالت کشاورزی مهم استان زنجان
 1شجاعی محمد ،1کالگری محسن ،1مجیدی طه ،*1احمدآبادی اللهی عین محرم

 

 چکیده
مورد نیاز  تأمین چوب رها درگان جنگلداری به سمت تولید چوب است. در این زمینه نقش صنوبدهندهتر مناطق دنیا نگاه توسعهدر بیش
جرا شده ارد مرحله اهای هیرکانی ودر برخی مناطق جهان قابل توجه است. با توجه به این که طرح استراحت جنگل برای جنگلصنایع 

ر از این نظ وک است است، کشت و توسعه صنوبر نسبت به هر دوره دیگری حیاتی است. استان زنجان یک منطقه نیمه خشک تا خش
ی است. به همین دلیل، اسطح استان دارای پوشش درختی و درختچه %2به طوری که حدود  دارای پوشش جنگل طبیعی بسیار کمی است

های استان وبرکاریضعیت صنوبه منظور بررسی کشت و توسعه صنوبرکاری برای تأمین نیازهای استان از اهمیت زیادی برخوردار است. 
های به در سال صنوبرکاری وبرداشت شد. میزان رشد در هکتار توده منتخب صنوبرکاری  30قطعه نمونه در هر یک از  3زنجان تعداد 

ردید. های مختلف محاسبه گهای گونهتفکیک گونه محاسبه و برحسب قیمت فروش چوب تَر مقدار میانگین تولید ناخالص صنوبرکاری
ینده پرداخت ظور ارزش آدین منشد. ب ارزش آینده استفادهبرای مقایسه اقتصادی فعالیت صنوبرکاری با تولید محصوالت زراعی، از روش 

و تولید محصوالت  و تاکستان اغ سیبمنظم ساالنه تولید صنوبر سیاه، سپیدار و صنوبر اورامریکین محاسبه و با هزینه احداث و نگهداری ب
د سال عمر مفی 20دن ا لحاظ نمونگور بازراعی لوبیا، گندم ابی، سیب زمینی و پیاز مقایسه شد. نتایج نشان داد که هزینه احداث باغ سیب و 

یاه، زینه صنوبرکاری برای صنوبر سمیلیون ریال خواهد بود. در حالی که ه 2/71میلیون ریال،  5/52درصد به ترتیب مبلغ  18و نرخ بهره 
کاری از ینه صنوبره و هزاغ انگور بودتر از احداث بمیلیون ریال می باشد. همچنین احداث باغ سیب پرهزینه 6/6سپیدار و اورامریکین مبلغ 

صوالت است و تر از سایر محنهتر است. در بین محصوالت زراعی هم، تولید محصول پیاز پرهزیاحداث باغ سیب و انگور به مراتب پایین
ی باالتری دآورعالیتها سوفسایر  زمینی نسبت بهتولید محصول گندم آبی به سرمایه کمتری نیازمند است. در این میان، تولید محصول سیب

مان بیشتری توسط ولی زمرمایه ستوان نتیجه گرفت که تولید صنوبر در مقایسه با تولید محصوالت زراعی و باغی به دارد. بنابراین می
 کند.نیازمند است و درآمد خالص متوسطی برای تولید کننده ایجاد می
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 مقدمه
رداشت مجاز هزار متر مکعب ب 750های کشور نسبت به میلیون مترمکعب چوب از صنوبرکاری 5/2برداشت ساالنه 

یاز نها در تأمین نشان دهنده اهمیت و پتانسیل صنوبرکاری( Modirrahmati, 2016)های کشور چوب از جنگل

 های طبیعی وتواند از فشار وارده بر جنگلترش آن میکشور است. بدون شک اقتصادی شدن صنوبرکاری و گس

(، Rahmani, 2018)ای بکاهد. نظر به اجرایی شدن طرح استراحت جنگل کاهش واردات چوب تا حد قابل مالحظه

 .اکنون توسعه کشت صنوبر بیش از هر زمانی دیگر حیاتی است

ف دنیا، . در نقاط مختل(DiFazio et. al. 2011)کنند های مختلف صنوبر در شرایط محیطی متغییر رشد میگونه

آن به  مریکا ازپا به آدر ابتدای ورود گونه سپیدار از ارواند. عالوه بر تولید چوب برای اهداف دیگری نیز کشت شده

عالوه بر . (Grober, 1942) رودی پیشنهاد شده بودای مناسب در کنترل فرسایش آبی در نواحی کرانعنوان گونه

ا، و کاناد ی شمالیصنوبرکاری در بعضی مناطق دنیا از اهمیت زیادی در تولید چوب برخوردار است. در آمریکااین، 

تر شکناطق خپوشانند، در حالی که در مهای مختلف صنوبر سطوح وسیعی را میهای خالص و آمیخته از گونهتوده

 .(Zasada et al., 2001)شود. رودی محدود میها به اراضی کرانتر گسترش آنو گرم

ن هکتار میلیو 80های صنوبر و صنوبرکاری آن در نقاط مختلف دنیا متفاوت است. حدود گستره طبیعی جنگل

حدوده های صنوبر در مجنگل %97جنگل طبیعی صنوبر و صنوبرکاری برای کل دنیا گزارش شده به طوری که 

در  ه ترتیب،بهند،  ودیگر، از نظر مساحت صنوبرکاری چین  کانادا، روسیه، و ایاالت متحده واقع شده است. از طرفی

ر حال توسعه کمی رسد صنوبرکاری در  ایران نیز د. به نظر می(Ball et al., 2004)های اول و دوم قرار دارند رتبه

ر گزارشی ده است. دبوهزار هکتار 150های ایران برابر با ( کل مساحت صنوبرکاری2012است. بنابر گزارشی از فائو )

دهد که در طی . البته گزارش فائو نشان نمی(FAO, 2016) هزار هکتار گزارش کرده است 250وسعت آن ر  دیگر

ه ائه شدهایی اتفاق افتاده است. براساس اطالعات اردوره شش ساله فوق افزایش صنوبرکاری در چه استان

(Bayatkashkoli et al., 2008 )هکتار  10941برا بر با  1382ان زنجان در سال های استمساحت کُل صنوبرکاری

وبرو ررکاری های بلند مدت به دلیل افزایش قیمت محصوالت کشاورزی با کاهش سطح صنوببوده است. در طی دوره

اده بتدای جاهای منطقه زنجانرود )در جنوب شهرستان زنجان، مساحت صنوبرکاریایم. در شهرستان زنجان، بوده

به این  (.Asadi, 1994) کاهش یافته بود %22به مقدار  1357نسبت به  1372پی( در سال نیکمیانه تا روستای 

 های استان مشخص نیست.ترتیب، هنوز مساحت قطعی و روند تغییر مساحت صنوبرکاری

ها در گان جنگل به سمت تولید چوب است. در این زمینه نقش صنوبرکاریدهنددر اغلب مناطق دنیا، نگاه توسعه

های تأمین چوب مورد نیاز صنایع سلولزی در برخی مناطق جهان قابل توجه است. مثاًل میزان تولید چوب در ایالت

 %44میلیون متر مکعب بوده به طوری که  4/10برابر با  1996سوتا، ویسکانسین، و میشیگان آمریکا در سال مینه

کل برداشت از  %43، در حدود 1997رتای کانادا، در سال کرده است. در ایالت آلبمواد خام خمیر کاغذ را تأمین می

در ایران، مقدار برداشت چوب از کل  (.Zasada et al., 2001)داده است ها را چوب صنوبر تشکیل میجنگل

 ,FAO)میلیون متر مکعب  2/5تا  (FAO, 2012) میلیون متر مکعب در سال 75/3ها کمی بیش از صنوبرکاری

 رسد گزارشات دقیقی از مقدار تولید چوب صنوبر در دست نیست.به نظر می ست.گزارش شده ا (2016
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در   ک موردیهای کاشته شده نیز به صورت جامع در استان زنجان انجام نشده است. فقط در بررسی ترکیب گونه

ش شده است ر% به ترتیب برای شالک، و سپیدار گزا 30% و  60ای های اطراف زنجانرود ترکیب گونهصنوبرکاری

(Bagheri et al., 2001)بیعی ل منابع ط. باال بودن درصد شالک به این دلیل است که در طی سالیان مختلف اداره ک

 است. ع کردهو آبخیزداری استان تنها نهال این گونه اخیر را در سطوح وسیع تهیه و در بین متقاضیان توزی

از این نظر دارای پوشش جنگل طبیعی بسیار کمی است  باشد واستان زنجان یک منطقه نیمه خشک تا خشک می

 Majidi et) ای است که جنبه حفاظتی دارندسطح استان دارای پوشش درختی و درختچه %2به طوری که حدود 

al., 2018) در این مقاله تولید سه گونه شالک، سپیدار، و اورامریکن با چند محصول زراعی از جمله گندم آبی، لوبیا .

سیب زمینی پاییزه، پیاز پاییزه و دو محصول باغی سیب و انگور مورد مقایسه قرار گرفته است. عالوه بر این، چیتی، 

 های مهم وضعیت کاشت و داشت صنوبر را نیز بررسی شده است.بعضی از جنبه

 روش تحقیق
رد. کشت صنوبر به صورت های زنجان، ابهر، خرمدره، و ماهنشان قرار داهای استان در شهرستانعمده صنوبرکاری

های آبرسانی یا به عنوان بادشکن در اطراف ها یا به صورت ردیفی در کنار جویهای اطراف رودخانهتوده در زمین

از این گونه،  ،.Populus nigra Lمزارع وجود دارد. سه گونه صنوبر در سطح استان کشت شده است: ا(گونه شالک، 

( نیز کشت شده است. 4های اصالح شده ترکیه )شکل ( و راجی کلن1واخ )شکل های محلی با نام قعالوه بر کلن

از این گونه دو نوع پایه قابل تشخیص است: پایه اول دارای تنه مستقیم با  ،.Populus alba Lب(گونه سپیدار، 

ن دارای های ریز و درشت فراوان روی پوست سبز رنگ با تاجی گرد و کوچک است. پایین تنه درختان مسعدسک

های سپیدار است. در تر از برگ سایر کلنای آن به مراتب کوچکهای پنجهباشد. برگگورچه مشخصی نیز می

شود. کلن دوم از این گونه تنه چندان ( شناخته می2منطقه ابهر و خرمدره رقم اخیر با نام محلی کوشه )شکل 

 ×Populus(. پ(گونه اورامریکن 3)شکل  های مشهودی استمستقیمی ندارد به صورتی که دارای خمیدگی

euramericana (Dode) Guinier  ( به صورت بسیار محدود کشت شده است.5این گونه خارجی )شکل 

   
با  .Populus nigra Lگونه  -1شکل 

 نام محلی قواخ

با  .Populus alba Lگونه  -2شکل 

 نام محلی کوشه

 جست گروهی از گونه -3شکل 

Populus alba L. 
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ای از صنوبرکاری با کلن ترکیه -5شکل 

 .Populus nigra Lگونه 

 ×Populusگونه  -4شکل 

euramericana (Dode) 
Guinier 

 های مورد مطالعهموقعیت توده -6شکل 

ور کلی در طدهد که به ، نشان می1396-97( برای سال زراعی 1397آمار سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان )

ان ماهنشان و ترین محصول باغی انگور، در شهرستترین محصول زراعی لوبیا و مهمخرمدره و ابهر عمده منطقه

ز نیز و پیا زمینیزنجان بیشترین سطح کشت را سیب درختی و گندم آبی به خود اختصاص داده است. عملکرد سیب

د، وبیا سفیرمز؛ لقد و قرمز؛ سیب زرد و قابل توجه است. الزم به ذکر است که میانگین قیمت عمده برای پیاز سفی

 چیتی، و قرمز محاسبه شده و به ترتیب برای پیاز، سیب، و لوبیا در جدول ارائه شده است.

در  1397ماه  فروشی محصوالت زراعی و باغی بر اساس اعالم سازمان جهاد کشاورزی استان در مهرهای عمدهقیمت

هزینه  االنه وسهای داشت و برداشت صوالت سیب و انگور شامل کل هزینههزینه تولید محنظر گرفته شده است. کل 

ورت ماً به صشت توأاجاره ساالنه یک هکتار باغ است. برای سایر محصوالت زراعی یکساله هزینه کاشت، داشت و بردا

 شود. ساالنه انجام می

حداث اک با کود حیوانی، اشامل شخم، دیسک، تقویت خ 1397هزینه احداث یک هکتار صنوبرکاری در سال 

نه جاری تولید شامل میلیون ریال بود. هزی 2/49متر( برابر با  3 × 3سیستم آبیاری، و خرید نهال و کاشت )فاصله 

میلیون ریال، و  2/110بها، خرید سموم و سمپاشی، سود سرمایه در گردش، ارزش اجاره زمین برای شالک آبیار، آب

رابر با پاشی بسورامریکن همان موارد هزینه شالک  بدون لحاظ کردن خرید سموم و برای هر دو گونه سپیدار و ا

 میلیون ریال محاسبه شد. 4/108

اغات سیب و بدر مورد احداث باغ و صنوبرکاری طول عمر مفید  2های محاسبه شده در جدول با توجه به هزینه 

 ساله لحاظ شد. 15سال در نظر گرفتیم و برای صنوبر نیز سه دوره  20انگور را 

ها از روش توده صنوبرکاری که حداقل فاصله آنها از هم سه کیلومتر بود مشخص گردید. برای برداشت داده 26تعداد 

استفاده کردیم. به صورتی که، در داخل هر توده سه قطعه نمونه تصادفی در ( Zobeiri, 2002)برداری انتخابی نمونه

به منظور لحاظ کردن کشت صنوبر به یین و در هر یک تعداد نه درخت برداشت گردید. ابتدا، میانه، و انتهای توده تع

صورت بادشکن تعداد چهار مورد صنوبرکاری حاشیه مزارع نیز آمابرداری شد، به این صورت که تعداد نه درخت در 

صنوبر، سن توده جهت شمالی و نه درخت دیگر در جهت جنوبی روی ردیف برداشت شد. متغیرهایی از قبیل گونه 

)به سال(، تراکم کاشت )درخت در هکتار(، قطر برابر سینه )سانتیمتر(، ارتفاع )متر( برای هر قطعه نمونه ثبت و 
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سپس تولید )سیلو در هکتار در سال( آنها محاسبه شد. عالوه بر این، نحوه فروش چوب، عملیات داشت، و آفات و 

 وده ثبت گردید.ها برای هر تها و نحوه کنترل آنبیماری

حجم  Vکه در آن (  ,2006Namiranian)محاسبه شد  حجم سرپای هر درخت با استفاده از فرمول 

باشد. ( می5/0رابر با ضریب شکل )ب fارتفاع کُل درخت )به متر(، و  hقطر در ارتفاع سینه )به متر(،  d)به سیلو(، 

حجم در هکتار چوب  محاسبه شد که در آن  حجم در هکتار چوب سرپا با فرمول 

متوسط مساحت اشغال شده توسط هر درخت  sمیانگین حجم چوب درخت )به سیلو(،  سرپا )به سیلو در هکتار(، 

 )متر مربع( است.

 رائه شدهاصنوبر  یسه با انواعها در مقاعملکرد محصوالت زراعی و باغی مهم استان به همراه درآمد آن 2در جدول 

 است. 

تصادی اشت اقگیرد و تولید محصول چند سال پس از کبا توجه به اینکه هزینه احداث باغ در سال اول صورت می

ود. در شحاسبه های عمر مفید باغ مهای انجام شده براساس سالشود، الزم است که هزینه احداث و سایر هزینهمی

ر به منظو تحقیق شود. از این رو، در ایناز طریق محاسبه ارزش آینده سرمایه انجام می اقتصاد مهندسی این کار

( که ارزش 1بطه )های سیب، انگور، شالک، سپیدار و صنوبر اورامریکن از رامحاسبه ارزش آینده هزینه احداث باغ

 ؛ استفاده شده است.(Soltani, 2008)دهد آینده پرداخت منظم ساالنه را نشان می

 (                      1رابطه )

های عمر مفید پروژه و عبارت تعداد سال nنرخ بهره،   iمقدار پرداخت منظم ساالنه، Aارزش حال،  P(، 1در رابطه )

ا با توجه ( رPشود. این ضریب در حقیقت سرمایه )های منظم نامیده میداخل کروشه ضریب بازگشت سرمایه سری

 کند.های مساوی یکنواخت توزیع میدوره به پرداخت n( در مدت iبهره )به نرخ 

 نتایج

 شت شد. الک برداتوده شالک، دو توده صنوبر اورامریکن، پنج توده سپیدار، و چهار مورد کشت ردیفی ش 19تعداد 

 عملیات کاشت و داشت

اران نمونه معموالً تغییر بود، ولی صنوبرکمتر م 5 × 5متر تا  1 × 5/0های مورد مطالعه بین فاصله کاشت در توده

وب همراه ید بیشتر چمتر را رعایت کرده بودند. مطالعات نشان داده که فاصله کاشت کمتر با تول 1 × 3فاصله کاشت 

غالب  اند به همین دلیلبرده. صنوبرکاران هم به تجربه به این موضوع پی(Hessami and Asadi, 2016)است 

 اند.نتی به صورت متراکم کشت شدههای سصنوبرکاری

 10رقابی در مورد و روش آبیاری غ 20پشته در -دو روش آبیاری به تبعیت از نحوه کاشت مشاهده شد. روش جوی

مورد(،  17امل چاه )روز بود. منبع تأمین آب آبیاری ش 20مورد دیده شد. دوره آبیاری بسیار متغیر و بین پنج تا 

س تا ارتفاع ثلث تنه های یک، چهار، شش، و هفت انجام هراضالب )دو مورد(  بود. در تودهرودخانه )نه مورد(، آب ف

یت خاک منظور تقو نیز هرس تا ارتفاع چهار متری انجام شده بود. تنها در پالت یک کود حیوانی به 10و در توده 

 استفاده شده بود.
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 هاهای مشاهده شده در تودهآفات و بیماری -1جدول  

   بیماری  آفات 

 خشکیدگی تاج

 
شپشک 

سپردار 

 گال آسیایی

شته 

 مومی

شته 

  برگخوار چوبخوار برگ

ی
نج

نار
ه 

تیل
ف

 

 ترک طولی تنه

 

 26، و 23، 21  21، 15، 9، 8 15  6 4تا  1 6و 1 27 1 10 نمونه

ها دیده ی در آنمارها مورد حمله آفات قرار گرفته یا بیشود، تعدادی از تودهمشاهده می 1هم چنان که در جدول 

خسارت  10ه درصد خسارت ناشی از خشکیدگی در ناحیه تاج قابل توجه است. در توده شمار 30با  21شد. توده 

دند. در رده بوکشپشک سپردار آسیایی قابل توجه بود لیکن مبارزه شیمیایی با سم متاسیستوکس آر آن را کنترل 

 داد تنه وهای طولی در امتود. نکته حائز اهمیت دیگر، وجود ترکهیچ یک از موارد دیگر مبارزه صورت نگرفته ب

 لی خسارتودند وخروج شیرابه در گونه شالک بود. اگرچه درصد بسیار کمی از درختان این عالئم را نشان داده ب

 شدیدی به کیفیت چوب درختان آلوده وارد کرده بود.

 فروش چوب و قیمت آن

وب پس از توافق ها انجام شده بود. در این روش بهای چخرید آن توسط واسطه فروش چوب عمدتاً به صورت سرپا و

حسب نیاز مالک، های سپیدار بربر سر قیمت )به ازای هر کیلو( و توزین محصول پرداخت شده بود. در صنوبرکاری

ن ها در سنییماریبفروش به صورت تک درخت نیز انجام گرفته، زیرا این درختان به دلیل مقاومت در برابر آفات و 

کردن  وب بدون وزناند. در مورد تک فروشی بهای چسال به قطرهای حدود یک متر یا بیشتر نیز رسیده 30باالتر از 

وسط یک اسطه توو منحصراً توافقی است. فقط در یک مورد در ماهنشان خرید سرپای توده بدون وزن کردن و بدون 

تا  1330بین  1397د. بنا به اظهارات صنوبرکاران، میانگین قیمت هر کیلو چوب در طول سال شرکت انجام شده بو

 ریال متغیر بود. 5000

 آگروفرستی

را  تی صنوبرورت سندر مناطق زنجان، ابهر، و خرمدره آگرفرستری، آن هم به صورت ابتدایی، ثبت گردید. مردم به ص

نوبرکاری دیده صکارند. در بعضی از مناطق برداشت علوفه کف عرصه های آبیاری و حاشیه مزارع میدر کنار جوب

ن به ساکنا شد. در اراضی روستایی کوی وحدت به علت نزدیکی به شهر زنجان و رواج شهر نشینی و روی آوردن

ه در منطق ی بود.فعالیت شهری مزارع به تولیدات باغی یا علوفه اختصاص داده شده و غالب حاشیه آنها صنوبرکار

 ود. رسوم بابهر و خرمدره کشت لوبیا در قطعات کوچکی که در حاشیه آنها یک یا دو ردیف صنوبرکاری شده م

 مقایسه تولید

درصد به  18سال عمر مفید و نرخ بهره  20(، هزینه احداث باغ سیب و انگور با لحاظ نمودن 1بر اساس رابطه )

خواهد بود. در حالی که هزینه صنوبرکاری برای شالک، سپیدار  میلیون ریال 2/71میلیون ریال و  5/52ترتیب مبلغ 

میلیون ریال خواهد بود که بایستی در محاسبه درآمد خالص صنوبرکاری مد نظر قرار گیرد.  9/8و اورامریکن مبلغ 

ت. در تر اسدهند هزینه صنوبرکاری از احداث باغ سیب و انگور به مراتب پایینهمان طوری که ارقام فوق نشان می

تر از سایر محصوالت است؛ در حالی که توان گفت که تولید محصول پیاز پرهزینهمورد محصوالت زراعی هم، می
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زمینی نسبت به سایر کشت و کار محصول گندم آبی به سرمایه کمتری نیاز دارد. در این میان، تولید محصول سیب

توان نتیجه گرفت که تولید صنوبر به می 2ارقام جدول  ها سودآوری باالتری دارد. به طور کلی از مقایسهفعالیت

 سرمایه متوسط، زمان طوالنی نیازمند بوده و درآمد خالص متوسطی برای تولید کننده به همراه دارد.

 

 گیریحث و نتیجهب

ای هر در این مقاله مقایسه درآمد محصوالت زراعی با درآمد صنوبرکاری مقایسه شد. بدون شک هزینه تولید به از

واحد عملکرد محصوالت زراعی و باغی بسیار باالتر از هزینه تولید هر واحد از عملکرد چوب است. با وجود کوتاهی 

تر است. صنوبرکاران در عملیات تقویت خاک هم تولید صنوبر نسبت به گندم آبی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه

 Laskarbolouki et)عی و قطری درختان صنوبر داشته است نشان داده تأثیر مثبتی بر رشد ارتفا NPKمصرف کود 

al., 2014)  .توجهی به عملیات داشت، ها، یعنی رها کردن صنوبرکاری و بیترین مشکالت صنوبرکارییکی از عمده

 قدرت رقابت با محصوالت زراعی را از آن گرفته است.در بیشتر موارد 

آورد. با توجه به می ای صنوبر رویشود زارع بدون استثنا به کشت تودهیدر مواردی که با آب فاضالب آبیاری انجام م

تر مورد های صنوبر کماین که غالب صنوبرکاران به فعالیت زراعی یا باغی هم مشغول هستند، آبیاری منظم توده

یل به دل وگیرد. در بعضی موارد هم دیده شد که صنوبرکار هیچ فعالیت تولیدی دیگری ندارد توجه قرار می

ری به ه آبیاککرده است. تحقیقات نشان داده توجهی میبرخورداری از آب رودخانه و داشتن چاه در مصرف آب بی

 ترده اسموقع و با حجم کافی نه تنها موجب کاهش رشد صنوبر نشده بلکه از هدر دادن آب نیز جلوگیری ک

(Bhageri et al., 2016.) ا بر مقایسه دباشد بهترین راهکار است. ری آلوده میکشت صنوبر در شرایطی که آب آبیا

آبی  با گندم رقابت توان گفت که تولید صنوبر از نظر درآمد ساالنه در شرایط فعلی قدرتسایر تولیدات کشاورزی می

ای هبه سیاست هایشان وابستهرا دارد. در مورد سایر محصوالت باغی و زراعی نوسانات درآمد وجود دارد، زیرا قیمت

 ودند. شده ب دولت در زمینه صادرات این محصوالت است، به صورتی که در زمینه باغ سیب کشاورزان متضرر نیز

د جود ندارآمدی وکشاورزان با کشت محصوالت زراعی درآمد ساالنه دارند. در مورد محصوالت باغی چند سال اول در

د نبع درآمصادی مسیب( تا رسیدن باغ به تولید اقت ولی با کشت بعضی گیاهان زراعی )مانند کشت یونجه در باغات

جهت کشت و  سال انتظار برداشت دارد. پیشنهاداتی 15وجود دارد. تولید چوب صنوبر در شرایط زنجان حداقل 

 شود:دهی خوبی دارند ارائه میهایی، از قبیل شالک، که جستتوسعه گونه

سمت تقسیم کرد و ق 15ساله باشد باید عرصه را بتوان به  15 های بزرگ: به طوری که اگر دوره برداشتا(در عرصه

اول  م قطعههر ساله یک قسمت را صنوبرکاری نمود و بقیه زمین به زراعت اختصاص داده شود. در سال پانزده

 انزدهم وسال پ شود و بدین ترتیب در سال شانزدهم قطعه دوم و الی آخر. در این صورت، صنوبرکار ازبرداشت می

 ب است. د مناسدهی خوبی داراز آن درآمد ساالنه از صنوبرکاری خواهد داشت. این روش برای شالک  که جست بعد

های تثبیت کننده ازت باشد تأثیر مثبتی بر افزایش رشد صنوبر ب(کشت آگروفرستری: اگر محصول زراعی از گونه 

تری صنوبر با علوفه در آرژانتین نشان داده که کشت آگروفرس(. Mokhtari et al., 2008)تواند داشته باشد هم می

تولید صنوبر تحت این سیستم بهتر از شاهد بوده است. حتی در بلغارستان کشت صنوبرهای با تاج باریک به همراه 

 ,FAO) رودی نتایج مثبتی در کنترل طغیان رودخانه هم داشته استمحصوالت جالیزی و زراعی در نواحی کران
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شود راهکار مناسبی است که البته ه مزارع که در بعضی از مناطق مانند ابهر و خرمدره اجرا می. کشت حاشی(2016

اندازی آنها بر محصول اصلی به های مناسب تاج بسته و رعایت فاصله مناسب از تأثیرات نامطلوب سایهباید با کلن

شود مهمی مانند لوبیا کشت می های زراعی کوچک هستند و محصوالتبهبود آن پرداخت. در مناطقی که زمین

شود. اگرچه کشاورزان کاشت صنوبر یک فعالیت جنبی است که فقط به منظور تعیین مرز و حفاظت عرصه انجام می

به صورت علمی از کشت آگروفرستری اطالع ندارند ولی برحسب نیاز این نوع کشت به صورت سنتی در 

 الذکر مورد توجه بود. های فوقشهرستان

ن زمینه باشد. در ایهای کوتاه مدت میره کوتاه مدت: برای تولید چوب جهت مصارف صنعتی، برداشت در دورهپ(دو

و سبت به دنساله  برداری نشان داده که دوره چهارتحقیقات زیادی انجام شده است. نتایج تحقیقات روی دوره بهره

تر بر افزایش نتایج مثبت کاشت متراکم (.Armstrong et al., 1999) دوره دو ساله محصول بیشتری تولید کرده بود

تن  7/10تا  9/4چنین، در تحقیقاتی دیگر تولید بین هم(. Fang et al., 1999)میزان محصول نیز گزارش شده است 

تا  24قدار تولید م(. تحقیقات در ایران نیز Aylott et al., 2008)اند ماده خشک در هکتار و در سال را گزارش کرده

 دوره دوم اند. البته تولیدهای دورگ خارجی گزارش کردهتن ماده خشک در هکتار و در سال را برای بعضی کلن 27

 (.Modir Rahmati and Bagheri, 2006)نسبت به تولید دوره اول باالتر نیز بوده است 

ک گزینی یوه تشاین گونه  ت(به دلیل تجدید حیات سپیدار از طریق ریشه و طول عمر باالتر نسبت به شالک، برای

عالیت های آن مانع فتوان استفاده کرد زیرا ریشه جوشنمی آگروفرستریشود. از این گونه در کشت پیشنهاد می

اضالب شود زیرا آب فتحقیقات نشان داده آبیاری با آب فاضالب موجب تولید چوب بیشتر میزراعی خواهد بود. 

ب درختان الزم به ذکر است که غال (.Salehi et al., 2008)غذایی است نسبت به آب معمولی )چاه( حاوی مواد 

د باید مور های غیر متعارفدهند که در آبیاری با آبصنوبر نسبت به شوری باالی آب آبیاری واکنش منفی نشان می

مریکن و شالک به های اورانسبت به گونه Populus alba 44/9توجه قرار گیرد. در این زمینه کلن صنوبر کبوده بومی 

نرود که با هایی مانند اطراف زنجاالبته در بخش (.Daneshvar and Modirrahmati, 2009)تر بوده است شوری مقاوم

های برتر لنکپذیر نیست معرفی شود و کشت محصوالت زراعی در چنین شرایطی امکانآب فاضالب آبیاری انجام می

 گشا باشد.تواند راهو آبخیزداری می و نظارت و آموزش اداره کل منابع طبیعی

اشت. ن قرار دح پاییها تولید آنها در سطالبته باید یادآوری کرد با توجه عدم مدیریت مناسب در بیشتر صنوبرکاری

های لنکدر صورتی که مدیریت به  نحوه مقتضی در زمینه تقویت خاک، رعایت فواصل کاشت مناسب، انتخاب 

نون در بود. اک تر خواهدها، و آبیاری به موقع صورت گیرد، تولید صنوبر اقتصادیت و بیماریپرمحصول و مقاوم به آفا

ر ن برابهای آتی قیمت هر کیلو چوب به چندیشود در سالبینی میابتدای سیر صعودی قیمت چوب هستیم. پیش

 صعود کند.قیمت فعلی آن 
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