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نیاز بـه چوب و فرآورده های مختلف آن در تمام کشـورهای دنیا از جمله ایران بــدلیل افزایش 

جمعیت و ارتقاء سطح زندگی روز به روز افزونتر گشـته و جنگل ها بـه عنوان منبـع تامین چوب     

نه تنها تكافوی نیاز را نمی نماید بلكه به علت عدم بهر ه برداری اصولی روز بـه روز محـدودتر نیز 

می گردد.  امروزه همزمان با پیشرفت علم و تكنولوژی ، انسـانها بـه این فكرافتاده اند که اگراین 

روند ادامه یابد نه تنها در کوتاه مدت جنگل ها از بین خواهند رفت بلكه حیات جوامع بشری بطور 

جدی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت . از این رو تولید و پرورش و بـهره بـرداری از گونه های 

سریع الرشد از جمله صنوبر ، سرآغاز موفقیت آمیزی برای تحقیقات وسیع در زمینه بـه نژادی و 

به زراعی ، کنترول آفات و بیماریها با هدف افزایش تولید در واحـد سـطح از نظر کمی و کیفی در 

کوتاه ترین زمان ممكن برای تامین مواد اولیه صنایع مختلف خواهد بود . استان آذربایجانغربی با 

توجه به شرایط توپوگرافی و اقلیمی با دوازده رودخانه دائمی بعنوان دومین استان پر آب کشـور 

از قدیم االیامی که از مناطق و قطب های مهم صنوبر کاری از دیدگاه تولید چوب محسوب میشود 

populus alba. در این اســتان عمدتاً دو گونه   (کبـــوده ) و  

populus nigra (تبریزی) با توجه به شرایط منطقـه ای مورد کشـت قـرار میگیرد 

P.a، فراوانی گونه   نواحی مرکزی و شمالی و       گونه    نواحـی جنوب و جنوب شرقـی  P.n

(اراضی شور و قلیایی ) را در بر می گیرد . 

مقدمه :مقدمه :

مقدمه

عوامل مهم در زراعت صنوبر

معرفی صنوبرهای زودبازده

شاخص های توسعه در زراعت چوب

مشخصات مدل کاربردی

روش های کاشت و داشت

توصیه های الزم در خصوص کاشت درختان صنوبر 

صنوبر، اقتصاد و کاربری

آفات و بیماریهای صنوبر

پرسش و خودآزمایی

منابع مورد استفاده                                                                                                                                    
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درختان اساساً برای رشد و نمو خود عالوه بر روشـنائی و گرما بـه مواد معدنی ، آب و هوا احـتیاج دارند . 

موادی که خاك در اختیار گیاه قـرار می دهد از دو منبـع آلی و معدنی تامین و فراوانی آن بسـتگی بــه 

وضعیت شیمیائی خاك دارد ، آب مورد احتیاج گیاه نیز از ذخیره آبی در خاك تامین گشـته و فراوانی آن 

به کیفیت فیزیكی خاك مربوط است از نظر هوا نیز گیاهان اکسـیژن الزم بـرای تنفس اندام های هوائی و 

گاز کربنیك الزم برای عمل کلروفیلی را از اتمسـفر دریافت می دارند ریشـه ها نیز دارای عمل تنفسـی 

بوده و برای بقاء خود احتیاج به اکسیژن داخل خاك دارند و حتی اغلب درختان به همان نسبت که به آب 

احتیاج دارند به هوای داخل خاك نیز نیازمندند و فراوانی آن باز بسـتگی بـه وضعیت فیزیكی خاك دارد 

بعالوه باید در نظر داشت که عمل تغذیه درختان نه تنها بستگی بـه مقـدار مواد معدنی و  آب داخل خاك 

دارد بلكه به حجم خاکی که به وسیله ریشه درختان اشغال میشود نیز وابسته اسـت چرا که اگر خاکی از 

عناصر معدنی و آب غنی باشد ولی وضعیت فیزیكی خاك اجازه توسعه  ریشـه ها را ندهد گیاه نمی تواند 

بخوبی از این منابع بهره برداری نماید در حالی که بر عكس اگر خواص فیزیكی خاك مناسب برای توسعه 

ریشه دوانی باشد گیاه می تواند با انتشار و توسعه ریشه های خود از مواد غذائی و شرایط رطوبتی نسبـتاً 

کم خاك حداکثر استفاده را بنماید.

عوامل مهم در زراعت صنوبرعوامل مهم در زراعت صنوبر

P.n.62.154بعنوان مثال کلن   با حـداکثر میزان تولید 27/56 مترمكعب چوب درسـال و درهكتار 

P.n.47.4درمقایسه با کلن بومی  با حـداکثر تولید 13/66 متر مكعب در سـال درهكتار تفاوت بسـیار 

معنی داری را نشان می دهد. 

دراین رابطه با توجه بـه توان و بـرد 

P.nigraاکولوژیكی گونه  

و پراکنش آن در کشــــــور علی 

الخصوص درمنطقه شمالغرب ، نتایج 

این تحقیق براحـتی دراکثر مناطق 

ایران قابل تعمیم می باشـد. چنانچه 

با استعالم های بـعمل آمده از مراکز 

تحقیقـاتی و سـازمان های اجرایی 

سایر استان های کشـور متقـاضیان 

تولید وتوزیع و زراعت ایـن کلنهـا 

(معروف به کلن های ترکیه) روز بـه 

روز افزایش نشان می دهد.کما اینكه 

با توجه به بازار عرضه و تقاضا میزان 

تولید وتوزیع ایـن کلنهـا از طریـق 

ادارات منابــع طبــیعی وبــخش 

1373خصوصی از ســـــــال  از 

سیصدهزار اصله به بیسـت میلیون 

1384اصله درســال  دراســـتان 

آذربایجان غربی رسیده است. 

معرفی صنوبرهای زود بازده

   1- P.n.62.154  Turkey 
   2- P.n.56.75  Turkey 
  3- P.n.62.172 Turkey

از 20صنوبر( کلن) مورد بررسی دربخش تحقیقات  ،تعداد 6 کلن در طی مراحل اجرا  بعلت حساسیت بـه 

آفات وبیماریها وسایر عوامل محیطی حذف ودر نتیجه تعداد 14 کلن باقـیمانده بـا توجه بـه زمان بـندی       

10 سـاله آزمایش تجزیه مرکب  انجام و نتایج حـاصل از تجزیه وتحـلیل داده ها ومقایسـه میانگین های 

مربوط به میزان رویش سالیانه و تولید حجمی کلن های مورد استفاده منجر به معرفی سـه کلن از کشـور 

ترکیه گردید که به شرح ذیل می باشند : 

شكل2) درخت صنوبر سریع الرشدکلن ترکیهشكل1) نمایی از زراعت صنوبر
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       توسعه از طریق به نژادی

       توسعه از طریق به زراعی

       توسعه از طریق کنترل تلفیقی آفات 

       توسعه ازطریق افزایش سطح زیر کشت

با توجه به نتایج تحقیق و تجربیات کارشناسی موجود یكی از طرق افزایش کمی وکیفی تولید استفاده از 

روش ها و تكنیك های مدرن کاشت و داشت در صنوبر کاریها از دیدگاه به زراعی بـا هدف دستیابـی بـه 

حداکثر تولید درواحد سطح در کوتاه مدت می باشد در این رابطه طراحی مدل های کاربردی بـر اسـاس 

نیازهای اکولوژیكی ارقـام معرفی شـده بسـیار حـائز اهمیت اسـت و درآینده ای نزدیك می تواند نیاز 

سازمان های اجرائی و بخش خصوصی و صنایع وابسته به چوب را در پروسه تولید تا تبدیل با علم بر اینكه 

نتایج تحقیق  می بایست زیر ساخت های تولید را فراهم نماید باور نمود .

P.nigraفواصل کاشت صنوبر گونه  در زراعت چوب با توجه به دوره بهره برداری بر اسـاس نیاز صنایع 

تبدیلی در جدول شماره یك آمده است.

P.nigraجدول شماره 1 : فواصل کاشت صنوبر گونه در زراعت چوب با توجه به دوره بهره برداری آن

عملیات کاشت و داشت برای یك دوره هشت سال زراعی به صورت زیرطراحی شده:

 عملیات آماده سازي زمین و كاشت 

N.P.Kالف : پخش یكنواخت کود حیوانی و کود شیمیایی  قبل از عملیات شخم  بر اساس توصیه های 

الزم

ب : شخم عمیق عمود بر هم جهت اختالط کود حیوانی وشیمیایی  

50پ : گود برداری یاایجاد شیار به عمق  و به عرض  سانتی متر 70

50ج :  کاشت نهال در عمق  سانتی متری داخل گود 

50د : احـداث جوی ها ی آبرسـانی پای نهال ها بــه فاصله  ســانتی متر ازیقــه نهال بــه عرض  و                 20

20عمق  سانتی متر وآبیاری کامالً نشتی بالفاصله بعد از کاشت

 عملیات داشت سال اول و دوم

10الف : آبـیاری از  اردیبهشـت ماه لغایت شـهریورماه هر7 الی روز یكبار(بـا توجه بــه شــرایط              30 15

آب و هواوخاك منطقه مورد کاشت)

ب : وجین علف های هرز داخل جوی ها وخطوط کاشــت و فواصل بــین خطوط کاشــت3 نوبــت در            

طول فصل زراعی 

پ : قطع پاجوش های احتمالی از محل یقه در اواخر خردادماه وحذف ساقه رقیب شاخه اصلی دراثرصدمه

ج : درصورت مشاهده آفات بالفاصله از طریق کارشناسان زیربط اقدام شود.

شاخص های توسعه در زراعت چوب

مشخصات مدل کاربردی

مساحت مورد نیاز 
هر اصله درخت

 (مترمربع)

 مدت زمان

 بهره برداری (سال)
 ردیف فواصل کاشت (متر)

9

8

6

6

4/5

4

3

3

15

12

12

11

10

9

8

8

3 3

2 4  

2 3  

   41/5

   31/5

1   4

    21/5

1   3

X1

2

3

4

5

6

7

8

روش های کاشت و داشت

X

X

X

X

X

X

X

شكل4) عملیات آماده سازی، گودبرداری

صنوبر جهت کاشت نهال

شكل3) عملیات کاشت نهال صنوبر در چاله
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الف : آبیاری و وجین علف های هرز مشابه سال قبل 

1:4ب : هرس سبز درختان از قسمت تحتانی به نسبت  ارتفاع درختان از اواسط مرداد ماه به بعد

 عملیات داشت سال چهارم  
الف : الیروبــی و مرمت جوی های آبرســانی پای درختان جهت افزایش میزان و مدت زمان آبــیاری و    

آبیاری های  هفتگی 

ب : وجین علف های هرز مشابه سال های قبل 

70ج : شخم باتراکتور باغی بین خطوط کاشت دراوایل پائیز قبل ازبارندگی به فاصله  سانتی مترازطرفین 

درخت 

عملیات داشت سال پنجم  
الف : آبیاری و وجین علف های هرز مشابه سال چهارم 

1:3ب : هرس سبز به نسبت  ارتفاع درختان از اواسط مرداد ماه به بـعد در غیر اینصورت در اواسـط فصل 

پائیز 

50پ :روتیواتور زنی باتراکتور باغی درفواصل بین خطوط کاشت بـه فاصله سـانتی مترازطرفین درختان 

دراواخر مهرماه

40 ج : احداث کانال در وسط خطوط کاشت به عرض حداکثر  سانتی متر و به عمق  تا  سـانتی متر بـا        30 70

500دنباله بند تراکتور قبل از بارندگیهای پاییزه و پخش کود شیمیایی  بـه میزان  تا  کیلو گرم در  300

هكتاربا مخلوطی از کود حیوانی کامال پوسیده درداخل کانال و پوشاندن نصف روی کانال {چال کود}

 عملیات داشت سال ششم 

الف : آبیاری  3 الی 4 نوبت در ماه از اواسط اردیبهشت لغایت اواخر شهریور ماه با توجه بـه شـرایط آب و 

هوائی منطقه و همچنین 2 نوبت آبیاری در تیر و مرداد ماه همزمان با آبیاریهای ماهانه از طریق کانال چال 

کود

ب : مبارزه با علف های هرز با علفكش های شیمیایی یا علف چین موتوری2 نوبت درطول فصل زراعی

  عملیات داشت سال ھفتم 
الف : آبیاری و مبارزه با علف های هرز مشابه سال ششم 

1:3ب : هرس سبز به نسبت  ارتفاع درختان 

ج :  شخم نیمه عمیق باتراکتور باغی قبل از بارندگی های پائیزه 

 عملیات داشت سال ھشتم 

15الف : آبیاری غر قابی به تعداد 3 نوبت در ماه از  اردیبهشت ماه لغایت آخر شهریور ماه 

ب : مبارزه با علف های هرز با استفاده از علف چین موتوری در2 نوبت الزامی است. 

 عملیات داشت سال سوم 

 زمین مناسب
خاك اراضی مورد استفاده زراعت چوب در صنوبرکاری می بایست غنی ، عمیق و با قابلیت آماده سـازی 

مناسب و دارای کیفیت خوب تبادل هوا و گاز و آب باشد. خاك های رسـی سـنگین و خاك های کم عمق 

سطحی و اراضی که بصورت باتالقی هستند و همچنین خاکهای خیلی اسیدی و خیلی آهكی برای زراعت 

صنوبر مساعد نمی باشند.

 آماده سازی زمین
آماده سازی یكی از عوامل مهم و موثر در موفقیت صنوبر کاری است. در اراضی دایر و کشاورزی در اواخر 

فصل تابستان و اوایل فصل پاییز قبل از بارندگی ها ،  شخم عمیق توام با دیسك و در اراضی بـایر در اواخر 

تابستان با استفاده از ساب سویلر عملیات کف شـكنی انجام و همزمان شـخم عمیق عمود بـرهم الزامی 

است. 

  کود حیوانی
ارزش کود دامی بخاطر سه خاصیت مهم آن می باشد که عبـارتند از: اثر تغذیه ای و شـیمیائی ،  بهبـود 

خواص فیزیكی و بیولوژی خاك است در این رابطه استفاده از کود دامی گاوی کامالً پوسیده (سه ساله ) به 

20میزان الی  تن در هكتار در اراضی بایر و سنگین ، سبك و آهكی الزامی است ، در اراضی دایر و زراعی  15

10پخش کود حیوانی در خطوط کاشت بـه عرض 1متر  بـه میزان حـداکثر  تن در هكتار توصیه میشـود. 

استفاده از کود حیوانی می بایست قبل از عملیات شخم انجام گردد. 

 کود شیمیایی
از نظر حــاصلخیزی مطالعات متعددی که دراروپا و مخصوصاً در ایتالیا در روی درختان تبــریزی انجام 

گرفته بخوبی نشان می دهند که کود اثر بسیار قابل مالحـظه ای روی بـازده چوبـی آن دارد در هر حـال 

می باشد که در این رابطه نیز کود پاشی           NPK بهترین نتایج اثر کود با کودهای  علی الخصوص  PK 

می بایستی قبل عملیات شخم انجام شـود الزم بـه ذکر اسـت که در اراضی آهكی اسـتفاده از کودهای 

P.albaسـولفاته بـه جای کودهای نیتراته توصیه میشــود ضمناً در این اراضی می توان از گونه  
استفاده نمود (میزان کود مورد نیاز با توجه به آزمایشات خاك شناسی تعیین خواهد شد).

 توصیه های الزم درخصوص کاشت درختان صنوبر با توجه به نتایج تحقیقات و  تجربیات موجود 
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یكی دیگراز استفاده های صنوبرکاری، ایجاد بادشكن در اطراف مزارع است، کمربند سبز، سرعت بـاد را 

درصد کاهش می دهد و از بروز خطرات احتمالی ازجمله سرمای زودرس جلوگیری می  تا     30 20

کند و همچنین کمربند سبز و بادشكن، درجه حرارت محـیط را بـه نحـو مطلوبـی متعادل می کند و مواد 

غذایی خاك را بر اثر افزیش الحاق الشبرگ ها، بهبود می بخشد.

 بعضی از کشاورزان، بـه صنوبـرکاری روی خوش نشـان نمی دهند چون آگاهی ندارند و نمی دانند خاك

مناسبِ صنوبرکاری، حـاصلخیزی کمتری از خاك کشـاورزی دارد و توقـع از آن بـاید بـه اندازه باشـد، 

درصد در روز و 4 درصد در شــب، کم می کند و موجب  10همچنین این درخت، میزان تبــخیر را تا   

درصد بیشتر شود. سانتی متر،   20می شود ضریب نگهداری رطوبت خاك در عمق صفر تا   50

درصد درخت کاری غیرجنگلی کشور را تشكیل می دهد، بـزرگ  80با توجه به این که صنوبر بیش از  

ترین بـخش تولید چوب غیرجنگلی نیز متعلق بــه این گونه اســت. چوب صنوبــر در کاغذســازی، 

سـانتی متر بـه کار می رود و هرچه دوره بهره بـرداری کوتاه تر  25کبریت سازی و با قـطر  تا   1/5

باشد، برگشت سرمایه برای تولیدکنندگان جزء، بیشتر است. صنوبر در اقتصاد روسـتایی ایران، نقـش و 

اهمیت زیادی دارد و کاشت آن در حاشیه نهرهای آبرسانی که برگرفته از الگوی طبیعی است و نیز کاشت 

آن در حواشی باغ ها و مزارع به منظور بادشكن، عالوه بـر رفع نیازهای چوبـی روسـتاییان، هوا را لطیف 

می کند.

این گونه درختی به دلیل سازگاری زیاد و رشد سریع، برای رفع نیاز به چوب کشور مناسـب اسـت و بـه 

اعتقاد کارشناسان با گسترش صنوبرکاری در کشور، نه تنها از واردات چوب که بـیش از یك میلیون متر 

مكعب در سال است، بی نیاز می شویم، بلكه می توانیم در ردیف صادرکنندگان چوب در دنیا قرار گیریم. 

صنوبر، اقتصاد و کاربریصنوبر، اقتصاد و کاربری

سوسك چوبخوار صنوبر     
یك آفت مهم  می باشد الرو این سوسك از تنه و ناحـیه کامبیوم(بـین پوسـت و چوب) درختان صنوبـر 

تغذیه می کند.

- میلی متر و بـه رنگ سـیاه مات که روی هر یك از  10حشـره کامل سوسـك کوچكی اسـت بـطول  12

بالپوشهای آن 6-5 لكه زرد رنگ مشاهده می شود. الرو حشره سفید، بدون پا و قسـمت جلویی بـدنش 

0/5متورم است. تخم حشره بطول 1 و عرض آن  میلیمتر و در ابتدا زرد لیموئی است.

   حشرات کامل در اواخر خرداد تا اواسط تیر ماه ظاهر شده و پس از جفت گیری در اواخر تیر ماه تخمها را 

10در ارتفاع 2-  متری روی شاخه ها و شـكاف چوب می گذارند. الروها بـعد از  روز از تخم ها خارج و  2/5

پوست را سوراخ کرده و وارد قسمت زیر پوست شده و در آنجا شـروع بـه تغذیه می کنند. در این موقـع 

شیره نباتی به رنگ تیره در سطح پوست درخت مشـاهده می شـود. دوره الروی حشـره دو سـال طول       

- روز دوره  20می کشد. و الروها در داخل چوب داالنهای نامنظمی ایجاد کرده و سپس در بهار، بـعد از  15

شفیره گی به حشره بالغ تبدیل شده و با ایجاد سـوراخ هایی از آن خارج می گردند. درختان جوان اغلب 

خشك می شوند و درختان مسن ضعیف و ناتوان شده و در اثر وزش باد شكسـته می شـوند. دلیل اصلی 

حمله این آفت به درختان صنوبر تنش خشكسالی و کم آبی می باشد. 

آفات و بیماری های مهم صنوبر

روش های مبارزه

   مبارزه مكانیكی :

1- کاشت نهالهای سالم و ترك نخورده

2- شخم عمیق مزرعه قبل از کاشت

3- در اواخر اردیبهشـت تنه درختان، از محـل طوقـه تا ارتفاع 2/5-2 متری (محـل تخم گذاری حشــرات     

100ماده)را با استفاده از آب آهك ( 2 کیلو آهك زنده یا 4 کیلو آهك مرده +  لیتر آب) آغشته گردد.

4- آبیاری منظم و جلوگیری از تنش خشكسالی

 فواصل کاشت

در صنوبر کاریهای متراکم ، اثر فاصله بـا توجه بـه خصوصیات اکولوژیكی درختان صنوبـر بسـیار حـائز 

اهمیت اسـت ،   علی الخصوص بـرای کلن های پر تولید و سـریع الرشـد ، در این رابـطه فواصل کاشـت              

1 × 3 متر حداقل و مناسبترین فاصله بوده وزارع می تواند بـرای مدت 3 الی 4 سـال از انواع محـصوالت 

وجینی یكساله در زیراشكوب درختان ایجاد درآمد نماید و این امر بـاعث کاهش چشـمگیر هزینه های 

داشت (مبارزه با علف های هرز ) نیز میشود . در غیر اینصورت جهت مبارزه با علف های هرز اسـتفاده از        

علف چین موتوری در فواصل بین خطوط کاشت در اراضی نیمه سـنگین و پنجه گازی در اراضی سبـك و 

استفاده از علف کش شیمیائی در داخل جوی ها آبرسانی بااسـتفاده از سـرالنس های مخصوص که مانع 

پخش سموم میشود توصیه میگردد . ضمناً وجین دستی خطوط کاشت در سـال های اول تا چهارم الزامی 

اسـت و در سـال های بـعدی سـایه انداز درختان مانع رشـد علف های هرز میشـود . فواصل کاشــت 

دربادشكنهای یك ردیفه حداقل یك متر وحداکثر  یك .و نیم متر ازهم خواهد بـود. این امر بـدلیل نیاز 

اکولوژیكی باعث  کاهش ارتفاع و افزایش قطر و از طرفی موجبات کا هش سـایه ا ندازی درختان را فراهم 

خواهد نمود 

شكل6) الرو سوسك چوبخوار صنوبرشكل5 ) آثار خسارت سوسك چوبخوار صنوبر
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سوسك برگخوار صنوبر   
حشره کامل و الرو این سوسك از آفات مهم برگخوار درختان صنوبر در خزانه ها و نهالسـتان ها بشـمار  

12می رود. حشره کامل این گونه سوسكی است بطول  تا  میلی متر با بالپوشی برنگ قرمز نارنجی که در  10

انتهای آن لكه سـیاهرنگی بچشـم می خورد. سـینه اول عریض و دارای جالی فلزی می باشـد. این آفت 

زمستان را بحالت حشره کامل در زیر کلوخ ها، علفهای هرز و پوسـت تنه درختان صنوبـر گذرانیده و در 

بهار پس از تغذیه از جوانه ها و برگهای جوان صنوبر و بید تخمهای نارنجی رنگ خود را بصورت توده هایی 

در روی برگها و شاخه ها قرار می دهد. الروها پس از 6 تا 7 روز از تخم خارج شـده و شـروع  بـه تغذیه از 

برگها می کنند.

روش های مبارزه

1- مبارزه مكانیكی:  بصورت جمع آوری حشرات کامل والروها از روی بـرگها و معدوم نمودن آنها یكی از 

روشهای متداول بشمار می رود.

2- مبارزه شیمیایی:  علیه الروها و حشرات کامل این آفت در خزانه های صنوبر با اسـتفاده از ترکیبـات 

حشره کش نظیر دیازینون و گوزاتیون امكان پذیر می باشد.

مبارزه شیمیایی:

مبارزه شیمیایی با الروها بدلیل فعالیت در زیر تنه و اعماق پوست مشـكل می باشـد. بنابـراین مبـارزه 

شیمیایی تنها بر علیه الروهای خارج شده از تخم و همچنین الروهای تازه وارد شده به زیر پوسـت انجام 

می گیرد که زمان آن از اواسط خرداد تا اواسط مرداد ماه می باشد بـدین منظور از سـموم اکسـی دمتون 

- روز  15متیل ، دی متوآت و پاراتیون متیل  بـه میزان یك در هزار اسـتفاده می گردد. جهت اطمینان  20

بعد سمپاشی تكرار گردد.

پروانه جوانه خوار صنوبر  
این آفت بیشتر خزانه های صنوبر را مورد حمله شدید قرار می دهد. زیان آفت اغلب در اوایل بهار توسط 

الروهای زمستان گذران در خزانه های صنوبـر مشـاهده می شـود و تغذیه الروهای مذکور از جوانه های 

صنوبر به ویژه جوانه های انتهایی آنها موجب چند شاخه شـدن قسـمت انتهایی نهال می گردد. حشـره 

- میلیمتر متغیر می باشد. تخم آن به رنگ زرد  12کامل پروانه کوچكی است که عرض آن با بالهای باز از  14

میلیمتر می باشد. الرو نوزاد به رنگ زرد روشـن و بـه طول  میلیمتر و الرو کامل در  0/9کاهی و به قطر  0/5

12پایان رشد خود 8 تا  میلیمتر طول دارد. شفیره دراز و کشیده، برنگ قـهوه ای صدفی، بـه طول 7-6 و 

1/5عرض  میلیمتر می باشد که درون پیله سفید ابریشمی بیضی شكلی تشكیل می گردد.

   این پروانه زمستان را به صورت الرو و در شكاف تنه درختان صنوبر می گذراند و در بهار با شـروع جوانه 

زدن این درختان الرو در روی شاخه ها و جوانه ها مستقر می شود و تغذیه کرده و تبدیل به شفیره شده و 

در اردیبهشت ماه پروانه ها ظاهر می گردند. پروانه های ماده تخمهای خود را به صورت منفرد یا چندتایی   

روی شـاخه های لطیف و در امتداد رگبـرگ اصلی و همچنین روی دندانه های کناره پهنك بـرگها قـرار     

می دهند. الرو نوزاد ابتدا از بافت پارانشیم کناره رگبرگ اصلی تغذیه و سـپس وارد جوانه شـده و تغذیه 

کرده، موجب رشد ناموزون و چند شاخه شدن جوانه انتهایی می گردد.

روشهای مبارزه :

1- مبارزه مكانیكی: 

سرشاخه ها و جوانه های آلوده را قـطع  نموده و در محـلی دور از خزانه آتش می زنند. در غیر اینصورت 

آفت به مناطق دیگر سرایت کرده و موجب آلودگی درختان سالم می گردد.

2- مبارزه شیمیایی:

الف- مبارزه بر علیه آفت در مرحله شروع فعالیت الروهای زمستان گذران در اوایل بهار(فروردین ماه) با 

-1 در هزار و تكرار آن به فاصله  روز. 15استفاده از سموم سیستمیك از قبیل متاسیستوکس به میزان  1/5

ب- مبارزه بر علیه حشره کامل در اردیبهشت ماه همزمان با پرواز و شروع مرحله تخم ریزی. 

شكل7) الروهای سوسك

برگ خوار صنوبر

) آثار خسارت پروانه جوانه خوار صنوبرشكل9) حشره کامل پروانه جوانه خوار صنوبرشكل8) حشره کامل سوسك برگ خوار صنوبر 10شكل
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پروانه مینوز صنوبر  

خسارت این آفت بصورت تغذیه از بافت پارانشیم (میانی) برگ اسـت. حشـره کامل شـب پره ای اسـت 

-8 میلیمتر است.الروهای جوان سفید رنگ و الروهای کامل زرد  9/5خاکستری که عرض آن با بالهای باز 

رنگ و 4-3 میلیمتر طول دارند. این حشــره زمســتان را 

بصورت شفیره در داخل برگها بسر برده و سالیانه 3-2 نسل 

دارد. در بهار حشرات ماده پس از جفتگیری تخمهای خود را 

زیر برگ قرار داده و الرو پس از خروج، وارد برگ شـده و بـه 

تغذیه از بافت پارانشیم بین دو اپیدرم باالیی و پایینی بـرگ 

می پردازد و سپس در آنجا بـا تشـكیل پیله ای تبـدیل بـه 

شفیره می گردد. 

    روش مبارزه

1- چون زمستانگذرانی حشره در داخل برگهای آلوده افتاده  

می باشد ، جمع آوری و سـوزاندن بـرگهای ریخته شـده در  

پائیز توصیه می شود.

2- در صورت نیاز به مبارزه شیمیایی نیز می توان از حشـره 

در هزار  1/5کشهای فسفره نفوذی مانند دیپترکس به نسبت 

% به نسبت یك در هزار استفاده کرد. 60و یا دیازینون 

کرم سفید ریشه    
خسارت اصلی این آفت از طریق تغذیه الروها از ریشه درختان می باشـد در ضمن حشـرات کامل هم از 

35برگها تغذیه می کنند. حشره کامل سوسكی است بطول  تا  میلیمتر بـرنگ قـهوه ای شـكالتی بـا  30

80خالهای سفید رنگ و الرو آن موسوم به کرم سفید ریشه بطول  تا  میلیمتر، قوسی شـكل و بـه رنگ     60

سفید مایل به خاکستری می باشد. حشرات کامل بسته به شـرایط آب و هوایی منطقـه از اواخر خرداد تا 

اواخر تیرماه ظاهر شـده و ماده ها تخمهای خود را روی خاك قـرار می دهند پس از 3 تا 4 هفته الروها از 

تخم خارج شده و ابتدا از ریشه های جوان و سطحی و در سنین بعدی الروی از ریشـه های عمقـی تغذیه 

می کنند. این آفت هر سه سال یك نسل دارد.

روش مبارزه

1- جمع آوری و از بین بردن حشرات کامل با استفاده از نور چراغ در شب

2- بیل کاری پای درختان جهت جمع آوری و از بین بردن الروها

-  روز بـعد از ظهور حشـرات کامل انجام می گردد. بـدین منظور از  325- مبارزه شیمیایی هر سال   30

 % % دیازینون  کیلوگرم در هكتار امولسـیون  % ده گیلوگرم در هكتار ، گرانول  20سـموم لیندین  20 10 25

% دورسبـان  کیلوگرم در هكتار اســتفاده می گردد. که این  20دیازینون  لیتر در هكتار و یا گرانول  50 10

سموم بصورت محلول پاشی در خاك انجام می گیرد.

زنگ صنوبر

یكی از بـیماری هایی که خسـارت فراوانی بــخصوص در 

خزانه های تولید نهال وارد می کند زنگ صنوبر می باشـد. 

و عامل این زنگ قـارچی اسـت بــه نام  

M e l a m p s o r a  a l l i i - p o p u l i n a  

Kleb  که با ایجاد نقـاط زرد کلروتیك 

در پشت برگ، پارگی کوتیكول و صدمه به برگ بـه عنوان 

مرکز اصلی فتوسـنتز در گیاه، موجب بـرگریزی زودتر از 

موعد و حساسیت درختان آلوده در برابر شـرایط سـخت 

زمسـتان گردیده و در نتیجه گیاه دچار مرگ سرشـاخه و 

همچنین حساســیت بــه آفات و بــیماری های ثانوی           

می گردد.

این زنگ یك پارازیت اجبـاری می باشــد و قســمتی از 

زندگی خود را روی صنوبـــر و قســـمتی دیگر را روی 

Muscari Mill میزبانهای علفی از جنس های  
 Arum L، Allium L،   گذرانده و حـدود 2 تا 3 

نسـل در سـال داشـته و زمسـتانگذرانی بـصورت تلیوم 

درروی برگهای مسن و ریخته شده می باشد.

) حشره کامل پروانه مینوز صنوبر 11شكل

) حشره کامل کرم سفید ریشه صنوبر 13شكل

) الرو کرم سفید ریشه صنوبر 12شكل

) آثار بیماری زنگ در برگ صنوبر 14شكل
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روشهای مبارزه :

1- از احداث نهالستان در داخل باغات و مكانهای محصور شده خودداری گردد.

جهت تهویه هوا ایجاد گردد. 2- خیابانهای اصلی و فرعی در نهالستان عمدتا 

3- فاصله بین ردیفها در نهالستان جهت تهویه وجریان یافتن هوا کمتر از یك متر نباشد.

420- فاصله بین قلمه ها در طول ردیف ها کمتر از  سانتی متر نباشد.

5- ردیف های کاشت طوری تنظیم شود که در مسیر حرکت بادهای منطقه بوده تا از افزایش رطوبـت هوا  

بین نهالها جلوگیری گردد.  

6- از بین بردن علفهای هرز در بین ردیف ها برای جلوگیری از افزایش رطوبت هوا

7- خودداری از مصرف بیش از حد کودهای ازته.

8- تنظیم زمان آبیاری (حداالمكان از آبیاری بیش از حد در زمان طغیان بیماری اجتناب شود).

9- از ایجاد نهالستان در اراضی رسی و خیلی سنگین خودداری گردد.

در ضمن در صورت مشــاهده اولین لكه های زرد رنگ(یوریدیوم) در مزرعه می توان بــا اســتفاده از 

14قارچكشها هر  روز یكبار اقدام به سمپاشی کرد البته این سمپاشی در طول یك فصل رشـد نبایسـتی 

بیش از 2 یا 3 بار تكرار شود. سموم قـارچ کش قابـل اسـتفاده شـامل : سـیپروکونازول، تبـوکونازول، 

تریادیمنول، میكلوبوتانیل و تیلت می باشد 

 

بیماری فتیله نارنجی صنوبر 

   این قارچ در فاصله بـین پوسـت و چوب رشـد کرده و در شـرایط 

نسبتا مرطوب بهار روی پوست ساقه و بخصوص در محل های آلوده 

توده های اسپور قارچ بصورت فتیله های ژالتینی نارنجی روشـن یا 

زردی خارج می گردد و بهمین دلیل است که بـه آن بـیماری فتیله 

نارنجی گفته می شود.

این قارچ بعنوان یك سـاپروفیت قـلمداد شـده ولی روی درختان 

میزبان بصورت یك پارازیت زخم یعنی انگلی که از طریق زخم وارد 

گیاه می شـود، عمل می نماید این بـیماری درختانی را که بنحـوی 

مخصوصا بر اثر کم آبی ضعیف شـده اند بیشـترمورد حـمله قـرار      

می دهد و بهمین جهت در رابطه با پیشگیری و مبارزه با آن تقویت و 

آبیاری بموقع درختان توصیه می گردد. 

  

پوسیدگی های ریشه

Armillaria melleaاز قـارچهای پوسـیدگی ریشــه می توان بــه   و 

Rosellinia necatrix  اشاره کرد بر اثر حمله قارچ به ریشه بتدریج ریشه 

دچار پوسیدگی شده و ریشه های نازك و فرعی از بین رفته و بدین جهت در نهالسـتانها نهال های آلوده 

براحتی از خاك بیرون کشیده می شوند. با مرگ ریشه اندامهای هوایی پژمرده، ضعیف و خشك گردیده و 

سرانجام درخت می میرد.

متاسفانه بیماری موقعی جلب نظر می کند که دیگر کار از کار گذشته و درخت مرده و امكان درمان فراهم 

نمی باشد. در مورد آرمیالریا درختان مرده را بایستی بدقت با کلیه ریشه ها و مقداری خاك اطراف بیرون 

برد و جای آنرا توسط قارچكش بنومیل یا توپسین بمقدار حدود یكصد گرم ضدعفونی نمود تا بـیماری از 

این نقطه به درختان سالم مجاور سرایت نكند. و درختان مجاور را با مصرف یكی از قارچكشـهای مذکور 

40در اطراف ریشه و ناحیه سایه انداز به مقدار  گرم سم در متر مربع بایستی حفظ نمود. و سپس آبـیاری 

نموده تا سم بخوبی به ریشه ها برسد. در ضمن رطوبت یا آبیاری بیش از حد درختان رشد قارچ را تسریع 

می کند و مخصوصا بایستی ترتیبی داد که آب آبیاری قطعه آلوده به قطعات دیگر جریان نیابد.  

کلروز یا زردی برگ

   کلروز یا زردی برگ یك بیماری فیزیولوژیك می باشد که در اثر کمبود آهن ایجاد می شـود. این زردی 

ابتدا روی برگهای جوان و سرشاخه ها ظاهر شده بطوریكه رگبرگها سبز و پارانشیم(بقیه قسـمت بـرگ) 

زرد می گردد. از بین عوامل مختلف که باعث کمبود آهن و کلروز در گیاهان می گردد، یكی قلیائی بـودن 

خاك و زیادی آهك در آن و کمبود مواد آلی و عدم تهویه کافی ریشه ها بوده ودیگری زیادی مقـدار یون 

بی کربنات در آب آبیاری می باشد. بـرای درمان این عارضه مصرف کودهای کالته آهن دار و کودهای بـا 

بنیان سولفات توصیه می گردد.

) آثار بیماری فتیله نارنجی 15شكل

 در پوست صنوبر

) آثار بیماری کلروز یا زردی در برگ صنوبر 16شكل
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. آفات و بیماری های درختان و درختچه های جنگلی و گیاهان زینتی ایران . انتشارات  11366- بهداد ، ا .  

807نشاط، اصفهان ، صفحه . 

. مطالعه و بررسی زنگ صنوبر در آذربایجان  غربی. دومین  21387- حنیفه ، س. ساالری ، ا. ، هاشمی ، ز. و ساعتلو. 

.    - 306همایش ملی صنوبر و اهمیت آن در زراعت چوب (مجموعه مقاالت)،کرج، صفحات  313

. بررسـی آفات صنوبـر در ایران. موسسـه تحقیقـات جنگلها و مراتع،   31363- خیال، ب و صدرایی، ن. 

117کرج،  صفحه.

. گزارش نهائی طرح سـازگاری کلنهای مناسـب صنوبـر در آذربـایجان غربـی .  41378- ساالری ،الف. 

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع .

51381- قاسمی،رفعت ا... و مدیر رحمتی,علیرضا . . گزارش نهایی طرح آزمایش مرحله نهایی سـازگاری 

ارقام  مختلف صنوبر ( پوپولتوم مقایسه ای ) در منطقه کرج . موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع .  

. بررسی مشخصات کلن های صنوبـر     61376- مدیررحمتی، علیرضا. , همتی, احمد. و قاسمی, رفعت اله. 

177درخزانه های آزمایشی. نشریه شماره  . مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.

71384- همتی،احمد و مدیررحمتی، علیرضا.  اثر فاصله کاشت بر تولید در هكتار ارقام مختلف صنوبـر.      

نشریه جنگل و صنوبر شماره 8.  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.

1- عوامل مهم در زراعت صنوبر را در چند سطر بنویسید؟

2- منظور از زراعت چوب چیست؟

3- سه کُلن یا گونه از صنوبر که از نوع زودبازده هستند را نام ببرید؟

4- شاخص های توسعه در زراعت چوب را نام ببرید؟

5- انواع روشهای کاشت و داشت صنوبر را نام ببرید؟

6- اثر کودهای دامی و شیمیایی را بر رشد صنوبر توضیح دهید؟

7NPK- تأثیر کود  را  بر رشد صنوبر بنویسید؟

8- خاك مناسب برای زراعت صنوبر دارای چه خصوصیاتی است؟

9- آفات مهم صنوبر را نام برده و روش مبارزه با کرم سفید ریشه را بنویسید؟

- بیماریهای مهم صنوبر را نام برده عالئم زنگ صنوبر و روش مبارزه با آن را بنویسید؟10

منابع مورداستفادهمنابع مورداستفاده

پرسش و خودآزمایی پرسش و خودآزمایی 
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