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 چکیده
تاکنون  عنوان گونه سریع الرشد در صنعت کشور اهمیت زیادی دارند.صنوبرها به

های از روش فادهحجم و برداشت با است ٬ها مانند میزان سطحاطالعات صنوبرکاری
روز و آمده است. با توجه به عدم وجود اطالعات جامع، بهدستغیرعلمی و ضعیف به

انات ی امکدر کشور در خصوص صنوبرها، مطالعاتی در خصوص شناسای قابل استناد
 رداشت،جم، بحها از جهات مختلف مانند میزان سطح، بالقوه و بالفعل صنوبرکاری
عنی یکاری  نوبرر چهار استان بااستعداد فراوان ازلحاظ صچگونگی پراکنش و گونه د

تا  1395های سال آذربایجان شرقی، کرمانشاه، زنجان و اردبیل در بین هایاستان
له مورداستفاده ای در دو مرحبرداری خوشهصورت گرفت. روش نمونه 1398

باز در مناطق ای و مصاحبه نیمهآوری اطالعات کتابخانهقرارگرفته. مرحله اول جمع
ان ار استن چهروستایی موردنظر بود و مرحله دوم پیمایش میدانی در روستاهای ای

بر، شت صنوسطح زیر ک پیمایش میدانی مواردی مانند باشد. اطالعات حاصل ازمی
جداول  های غالب هر منطقه، و برآورد حجم از طریقحجم سرپای صنوبر، گونه

در  الیانهدهد میانگین حجم برداشت سن مینتایج حاصل نشاحجم و وزن بودند. 
آمده بر اساس دستبه مترمکعب با میانگین خطای 43156چهار استان موردمطالعه 

باشد. سطح صنوبر کاری درصد می 14 مقایسه بین دو روش مصاحبه و روش میدانی
ها نوبرکاریدرصد مساحت کل ص 10هکتار( در حدود  18039در چهار استان مذکور )

درصدی صنوبر کاری در این چهار استان  8دهنده کاهش باشد که نشانکشور میدر 
 باشدهای قبل مینسبت به سال
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 مقدمه
حجم سر پا و برداشت سالیانه صنوبرها  تغییرات سطح،

چاوبی را  هاايتواند تا حدودي چگونگی توسعه فراوردهمی

هاي در آينده مشخص نمايد. ضمن اينكه با شناسايی گوناه

صنوبر در مناطق مختلف امكان استفاده بهینه از اين مااده 

در  گاردد.ي كاربردهاي مختلف صنعتی فراهم میچوبی برا

كنناد. ايران صنايع متفاوتی از چاوب صانوبر اساتفاده می

نماياد و چوب صنوبر نیاز صنايع ايران را سريع برطار  می

شاود. صانايع تختاه هارده باعث كندي تخريب جنگل می

بااراي تولیااد )هااا بريچااوب، روكاات و تختااه ويااه، چوب

بندي، تیرهاي برق، مخابرات قالبهاي نجاري و تخته چوب

ساااازي از آن و شااامعع معااادنذ، كاغذساااازي و ك ريت
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عنوان ياع من اع چاوبی علیرغم آنكه صنوبرها به اند.جمله

اهمیت فراوانی براي استفاده در صنايع چوب و كاغاذ دارد 

و ضرورت دارد در كشور يع پايگاه اطالعاتی مناسب باراي 

 لحاا  وضاعیت ساطح،شناسايی اين مااده چاوبی مهام از

حجاام، پااراكنت، گونااه و برداشاات وجااود داشااته و اياان 

روز نمايااد ولاای متنساافانه اطالعااات و آمااار را همااواره بااه

گونه اطالعات و آمارها براي پژوهشاگران و دسترسی به اين

صاح ان صنايع براي كاربردهاي صنعتی با مشاكل زياادي 

 روبرو باوده اسات. يكای از علال پیشارفت ساريع جواماع

روز بودن اين نوع اطالعات و ارقام و يافته به جهت بهتوسعه

باشد. در كشور ما دسترسی آسان و بدون هزينه به آنها می

نیز باوجود غنی باودن منااطق مختلاف كشاور از داشاتن 

چوب صنوبرها دسترسی آسان و سريع به اين منابع بسایار 

كل ها با مشادر حال حاضر اكثر كارهانهحائز اهمیت است. 

انادازي باشند. اين مشكل با راهتهیه چوب صنوبر روبرو می

و احتماال  يابدهاي جديد چوب و كاغذ افزايت میكارهانه

هاي چوب و كاغاذ ها و كارگاهتوقف تولید برهی از كارهانه

از سااوي ديگاار بااه هاااطر طاار  اسااتراحت  وجااود دارد.

هاااي شاامال صااورت هااا، بهااره باارداري از جنگلجنگل

 شاده عاالوه بارمحیطی اعمالاي زيساتد. اشاارهگیارنمی

هاي ط یعای باراي بخات هيوصای كشات بخت جنگل

باشد و قطاع صانوبر در برهای كننده چوب صنوبر نیز می

هاي وزم در ريزيباشد. برنامهمناطق صنوبر كار ممنوع می

نشاده اسات. در بخت تنمین چوب جنگلی و زراعتی انجام

كنندگان چااوب و مياار ها و چنااین وضااعیتی كارهانااه

تحمال فشاار كااهت  شاوند.محيووت چوبی متضارر می

تولید چوب مناطق شمال، مناسب صنوبر كاري فعلی ايران 

نیست، بطوريكه حالت تخري ی در صانوبر كااري داشاته و 

باعث ممنوعیت قطع صنوبر در برهی مناطق شاده اسات. 

كننده از چااوب صاانوبر در هاي اسااتفادهغال اااک كارهانااه

هاي صنوبر كاار قارار دارناد. تاراكم ايان واحادهاي ستانا

هايی كه قابلیت تولید صنوبر و يا كاشات تولیدي در استان

هاي شامالی، غیراز استانباشد. بهصنوبر رواج دارد، زياد می

هاي كشات تاوان اساتانهاي صنوبر كار را میديگر استان

قی، كننده چوب صنوبر نامید مانند آذربايجان غربای و شار

در فرهنگ مردم ايان منااطق،  اردبیل، كردستان و زنجان.

باشاد. صنوبر كاري مرسوم و جزئی من اع درآماد آنهاا می

چون صنوبر كاري عاالوه بار من اع درآماد، باراي زراعات 

باشد و براي ساي ان و محيووت كشاورزي متنوع مفید می

شاود. بناابراين اهمیات حفا  مسیر آب و... بكار بارده می

ن تاااوجهی در نااازد آناااان دارد. از اينااارو تمركاااز شاااايا

كننااد، هايی كااه از چااوب صاانوبر اسااتفاده میكارهانااه

باشااد. امااا كاااهت می دراساتانهاي مسااتعد صاانوبر كاااري

هاي مااالی حمايتهاااي كشاااورزان بااد لیاال عاادمانگیزه

هاي دولتی از كشات صانوبر موجاب كااهت ساطح ارگان

وب صانوبر تحات صنوبر كاري هواهد شد. بازار داهلی چا

كاري يا عرضه چوب صنوبر، فيل قطع صانوبر تنثیر جنگل

و يا فيل مير  چوب صنوبر، تعاداد و ميار  واحادهاي 

باشاد. هاي صانوبر كاار میدر اساتان صنايع چوب و كاغذ

هاي مناطق مختلف ايران براي شناهت استعدادها و قابلیت

راد و ها و براي بهره بارداري مناساب افاازنظر صنوبر كاري

ريزي در جهاات گونااه و برنامااهازاين ذينفااع هايسااازمان

گونه در كننده ازاينصنايع استفاده ها وتوسعه صنوبر كاري

 كشور، مشخياتی مانند چگونگی پراكنت، ساطح، حجام،

اساتان صانوبر هیاز  برداشت و گونه چوب صنوبر در چهار

 و Balatineczكشاااور موردبررسااای قااارار گرفااات. 

Kretschmann [1] نمايد كاه مياار  چاوب مشخص می

گرد صنوبر شامل: همیركاغذ، الاوار، تختاه فشارده، تختاه 

عايق، روكت و تخته ويه، مواد مركب چوبی )تخته تراشاه 

دار و تختاه ويفارذ ، الاوار مركاب سااهتمانی )الاوار جهت

ها ها، اجزاي م لمان، س د میوه و قفسهومینه شدهذ ، پالت

باشاد. آنها زياادتر از كاشتشاان می باشد. میزان مير می

تحقیقات درباره اصال  درهت صنوبر ازنظر سارعت رشاد، 

پذيري و مقاومت به هشاكی زياادتر از فرم ظاهري، سازش

باشااد. صاانوبرهاي تحقیقااات درباااره اصااال  چااوب آن می

شااده نساا ت بااه صاانوبرهاي بااومی  هيوصاایات اصال 

ياادتر دارناد. تر و چوب جوان زمكانیكی مشابه، رشد سريع

باشااد و هيوصاایات ماااتی و صااافی كاغااذ صاانوبر باااو می

باشااد. چااوب صاانوبر اسااتعداد مناسااب كاغااذ پريناات می

كنی پوساایدگی و تغییاار رنااگ و معايااب چااوب هشااع

 و Davisionدارد.  ذ)مخيوصاااک بااه هاااطر حفااره مرطااوب

Riggs (2004مثل تولید چاوب و )ميار  درهت صنوبر  ذ

دانند. ميار  جديد چوب صانوبر یكاغذذ بسیار گسترده م

از زمانی كاه ارزش همیار تجاارتی آن كااهت  شدهاصال 
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هاا، يافت، توسعه يافت كه شامل : چهارچوب م لمان، پالت

شاود، چوب تزئینی، مواد مغزي كه بااروكت پوشاانیده می

دار، تخته ويفر و رشاته الاوار تخته ويه، تخته تراشه جهت

هاي كام قطار بررسی بازار چوب. [2] باشدومینه شده می

دهاد صنوبر و محيووت چوبی حاصل در كشور نشاان می

وابستگی تولیدكنندگان محيووت چوبی اياران باه چاوب 

طور چشمگیري افازايت داشاته اسات بطوريكاه صنوبر به

هرگونه نوسان، مشكالت و تغییارات احتماالی در وضاعیت 

باشاد میبازار چوب صنوبر همانند بازار محياووت چاوبی 

[3] . Manzone( در تحقیقااات هااود ذ 2014و همكاااران

نس ت چوب به  ساله با 7-5هی ريدهاي صنوبر  نشان دادند

وري و به ااود كیفیاات پوساات بهتاار، باعااث افاازايت بهااره

 Christersson[. 4] اندحرارتاایذ شااده ارزشتوده )زيساات

هاي جديد تولید چوب براي تفاله و ايده ارايه كرد ذ2008)

، برقذ در متیل اترهت )گرما، اتانول، گاز هیدروژن، دي سو

 ترين قسمت سوئد بسیار مورد اساتق ال قرارگرفتاهجنوبی

 كاشات صانوبرنتايج حاصال از اين محقق بیان كرد  .است

اقتيااادي، هاي و از جن ااه هنااوز در حااال رشااد هسااتند

 یرنادگوتحلیل قارار میشناهتی و انرژي ماورد تجزياهبوم

د دهاه گذشاته، مسااحت جنگلای پايادار در طی چن. [5]

طور چشمگیري افزايت داشته است، بطوريكه سال به چین

تاارين منطقااه عنوان بزرگبااه Guangxiدر ناحیااه  2018

میلیون مترمكعاب تولیاد اكاالیستو   2400زراعت چوب 

نگلی جصورت گرفته است. درهتان كاشته شده در نواحی 

ی كه درهتان مسان تند رشد برهال  نواحی جنگلی ط یع

باشااند و طور عمااده شااامل چااوب جااوان میهسااتند بااه

باه  هيوصیات مكانیكی الوار حاصله بسیار متفااوت اسات.

شوند تر برداشت میهاي كوتاهدرهتان در دوره همین دلیل

وري هاي اقتيااادي اياان مناااطق معمااووک بهاارهو از جن ااه

و مااده عنوان دصنوبر و اكاالیستو  باه .[6بیشتري دارند ]

هاي بااروكت هااي اولیه براي تولیاد تختاه وياه و تختاه

توجه قارار گارفتن در ساطح ذ در حال جلبLVLومینه )

تمركز كشاورزي پايدار باا اقتياادهاي  .[7] جهانی هستند

محياول را  –شده عال قمنادي باه ارت اار درهات تقويت

طور هاا  طور كل و كشاورزي برپايِ صنوبر كاري را بهبه

كوسیستم كشااورزي آبای افازايت داده اسات. كشات در ا

بلوک بندي شده در مقايساه باا كشات مرزبنادي شاده و 

گندم نس ت سود به هزينه بیشتري را  -كشت سنتی برنج 

مندي كشااورزان از مزايااي نشان داد. اين ابتكار براي بهره

اضافی مفید است بطوريكه عالوه بر تجارت معمولی فعلای 

تغییار فارم  توانناد ساود ب رناد.ن نیز میچوب از بازار كرب

تجديد )فسیلی تجديد به حالت قابلانرژي از حالت غیرقابل

زيست و باه به بیومسذ به بهتر شدن وهامت اوضاع محیط

دست آوردن اعت ارات بیوما  كربن بلندمدت در هيو  

انرژي بجاي اعت اارات موقات كاه از طرياق بلوكاه شادن 

تواناد حاائز شاود میحاصل میبیوما  در تولیدات چوبی 

 .[8اهمیت باشد ]

 

 مواد و روش کار

تادوين و  1398تا  1395هاي اين مطالعه در بین سال

انجام گرديد. با توجه به زمان، هزينه و امكانات در دستر  

گیاري و نیز به هاطر گساتردگی جامعاه آمااري، از نموناه

 لای ق شدهانجاماي استفاده شد. بر اسا  تحقیقات هوشه

به آذربايجان شرقی، كرمانشاه، زنجان و اردبیل  چهار استان

دويلی مانند مسایر تجاارت چاوب صانوبر، صانوبر كااري 

هااي هاا ياا كارگااهعرفی مردم اين مناطق، تراكم كارهانه

چااوب  صااادركنندهچااوب صاانوبر، تولیااد و  كنندهمياار 

محاال پیمااايت  هاياسااتان عنوانبااهصاانوبر توسااط آنهااا 

هاا و هاا، دهساتانلیسات كلای شهرساتانند. انتخاب شد

روستاهاي هر استان بر اسا  اطالعاات كتااب شناسانامه 

روساتاهاي ايان  .[9]شد  فهرست برداريهاي ايران آبادي

اي، كوهستانی، ها در شت گروه متفاوت شامل جلگهاستان

اي جنگلی، كوهستانی جنگلی اي و كوهستانی، جلگهجلگه

روساتاها شارايط ازاينه بود. برهی بندي شدو ساير تقسیم

هااي گذشاته را نداشاتند و ياا ق لی در زماان سرشاماري

موجوديت اسمی داشتند ولای در عمال موجوديات عینای 

عنوان نداشتند. با توجه به تناقضاات موجاود، روساتاها باه

اي انتخااب شاد. بارداري هوشاهآهرين ناحیه هد  نمونه

اي متفاااوت يااع روسااتا از شااهره 30بنااابراين در حاادود 

انتخاب شدند كه معار  كال جامعاه باشاند يعنای  استان

ها حاداكثر و تعاداد هوشه توجه به اين نكته بود كه تعداد

هااي متعادد، عناصر هر هوشه حداقل باشد و از شهرستان

تعاادادي روسااتا متناسااب بااا تعااداد كاال روسااتاهاي آن 

هاا، بعاد از پیماايت اولیاه اساتانشهرستان انتخاب شود. 
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جهت عديالت وزم در انتخاب روساتاها انجاام شاد. بادينت

آمده از دسااتبه هااايروش مياااح ه باار اسااا  آدر 

اسااتانداري هاار اسااتان صااورت گرفاات و اطالعاااتی ماننااد 

آوري شد. مساحت و میزان برداشت سالیانه هر روستا جمع

شوندگان در اين مرحله افراد ماورد اعتمااد مانناد مياح ه

شده ي روستا و صنوبركاران ارجح معرفیهااعضاي دهیاري

صورت مياح ه حضوري و برهی به علت عدم دسترسای به

صورت غیرحضوري بودند. ساسس شات حضوري به آنها به

 طورروستاي هر استان و يا غیر از آنها باه 30روستا از بین 

تيادفی و جهات تعیاین درصاد هطاا انتخااب شادند تاا 

م نااي كاار  هطاا،پیمايت میدانی شاوند. جهات تعیاین 

 پیمايت میدانی در نظر گرفته شد.

آوري شادند، اطالعاتی كاه از پیماايت میادانی جماع

 اند از:ع ارت

 ا 3حجم سرپاي صنوبر ا 2سطح زير كشت صنوبر ا 1

گیاري قطار، ارتفااع و اندازه ا 4هاي غالب هر منطقه گونه

 .برآورد حجم از طريق جداول حجم و وزن

آمده از مياح ه و پیمايت دستبهبا توجه به اطالعات 

كل اساتان باا درصاد توان اين اطالعاات را باهمیدانی، می

رو اگار میاانگین ساطح زيار ازاين هطاي معین تعمیم داد.

كشت و حجم برداشت سالیانه روساتاها را بار تعاداد كال 

روستاهاي هر استان ضرب كنیم، سطح زير كشت و حجام 

 آيد.یع به دست میبرداشت سالیانه هر استان به تفك

 آيد:درصد هطا بر اسا  فرمول زير به دست می

100× 
 ذمیدانی مساحت يا برداشت سالیانه پیمايت –تفاوت مطلق )مساحت يا برداشت سالیانه مياح ه 

 = درصد هطا

)مساحت يا برداشت سالیانه به 

 مترمربعذ
 مساحت يا برداشت سالیانه پیمايت میدانی

 
هت صنوبر در هكتار و میاانگین قطار و تعداد اصله در

و سارپا جهات محاسا ه  شدهقطعهاي صنوبر طول درهت

و وزن بااه  مترمكعاابو حجاام بااه  مترمربااعمساااحت بااه 

و  هاگیرياناادازه م ناااي كیلااوگرم آنهااا مشااخص شاادند.

به باو باوده  مترسانتی 10محاس ات بر اي درهتان با قطر 

شاده محاس هحجام صانوبر است. حجم از طريق جاداول 

باراي صانوبرهاي اياران و توساط میار [ 10باقري ]توسط 

مرباور باه صانوبرهاي تركیاه باه  [11هدايتی ]صادقی و 

دساات آمااد و جهاات محاساا ه وزن از وزن مخيااو  

شده توسط باقري براي صنوبرهاي اياران اساتفاده محاس ه

 شد.

 

 نتایج و بحث

ه آوري شده از كتااب شناسانامبر اسا  اطالعات جمع

هاي ايران، تعداد كل روستاهاي چهار استان ايران به آبادي

تعداد كل روساتاهاي اساتان اردبیال برابار  شر  زير است:

، اسااتان آذربايجااان شاارقی 1101، اسااتان زنجااان 2276

گردياد. پیماايت  نیایتع 2797و استان كرمانشاه  2794

و  یشارق جاانيآذربا اساتان درمیدانی مشخص نمود كاه 

ي صنوبرها و ذP. nigra) شالي زيت ر شامل اهگونه اردبیل

 كوله ذP. nigra) راجی شامل ها، در زنجان گونهشدهاصال 

 اساتانو در  شادهاصال ي صانوبرها و شاال راجی ت ريزي

 باشاند.می ذP. nigra) شالي زيت ر شامل هاگونه كرمانشاه

ها متفااوت تعداد اصله درهت صنوبر در هر هكتار از استان

. تعداد اصاله درهات در مسااحت مشاخص باراي باشدمی

هااي پیماايت چهار استان مذكور بر اسا  میاانگین داده

باشاد. حجام و وزن متوساط می 1جدول میدانی به شر  

هركدام از درهتان صانوبر سارپا بار اساا  قطار و طاول 

میانگین آنها و با استفاده از جداول حجام صانوبر )بااقري، 

و دانسایته متوساط صانوبرها [ 11] هدايتی و میر صادقیذ

ذ براي هر چهار استان محاس ه kg526)برابر [ 10] )باقريذ

میانگین طول و قطر، حجام و وزن متوساط  2شد. جدول 

دهد. همانند هاي مختلف را نشان میدرهتان سرپا با روش

روش باااو، حجاام و وزن متوسااط هركاادام از درهتااان 

 3 جادولشده براي هار چهاار اساتان محاسا ه شاد. قطع

میااانگین طااول و قطاار، حجاام و وزن متوسااط درهتااان 

دهد. ساطح زيار هاي مختلف را نشان میشده با روشقطع

كشاات صاانوبر و حجاام و وزن درهتااان ساارپاي صاانوبر و 

برداشاات سااالیانه آنهااا در هاار چهااار اسااتان بااا مياااح ه 

ها و اطالعاات حضوري و پیمايت میدانی و بر اسا  روش

ق ل به دست آمد. سطح زير كشت  شده مشرو  درمحاس ه

صنوبر، حجم و وزن سرپاي صنوبر بر اسا  روش مياح ه 
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 نتاايج جاداول ماذكور باشاد. مطاابقمی 4به شر  جدول 

هكتاار، در  6343مساحت صنوبر كاري در اساتان زنجاان 

 5493هكتاار، در اساتان اردبیال  2031استان آذربايجان 

باشد. حجام و می هكتار 3288هكتار و در استان كرمانشاه 

وزن برداشت سالیانه صنوبر در هر چهار اساتان بار اساا  

به دست آمد. ساطح زيار  5 روش مياح ه به شر  جدول

كشت )هكتارذ و میزان برداشت سالیانه )تنذ صنوبر، همراه 

با درصد هطاي احتمالی در برآورد آنهاا، باراي هار چهاار 

ي هااااسااتان باار اسااا  نتااايج پیمااايت میاادانی و روش

 باشد.می 9-6مشروحه در ق ل به شر  جداول 
 

 : تعداد اصله درخت صنوبر در هر هکتار1جدول 

 استان زنجان آذربایجان شرقی

 اصله درهت صنوبر مترمربع اصله درهت صنوبر مترمربع هامیانگین

2880 2880 151700 841466 1 

2302 2185 2030 3675 2 

3170 3170 9025 9025 3 

1980 2000 8460 6940 4 

4300 3800   5 

1270 1470   6 

 میانگین کل 215277 42804 2584 2650

9750 50294 
تعداد اصله دخت صنوبر در یک 

 هکتار

 

 : تعداد اصله درخت صنوبر در هر هکتار1ادامه جدول 

 استان اردبیل کرمانشاه

 اصله درهت صنوبر مترمربع اصله درهت صنوبر مترمربع هامیانگین

2100 150 9500 16800 1 

15600 335 161500 50640 2 

16240 1100 1200 65 3 

525690 11978 19600 10600 4 

520 50 5800 3130 5 

  156600 154880 6 

 میانگین کل 39353 59033 2723 112030

243 6666 
تعداد اصله دخت صنوبر در یک 

 هکتار
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 وبر سرپا و حجم و وزن متوسط هرکدام از آنها: قطر و طول میانگین درختان صن2جدول 

 استان زنجان آذربایجان شرقی

 مترقطر به سانتی ارتفاع به متر مترقطر به سانتی ارتفاع به متر هامیانگین

10 23 5/9 5/27 1 

16 17 33/11 5/18 2 

15 18 12 33/25 3 

11 19 13 5/22 4 

15 18 66/12 67/23 5 

13 23 11 33/33 6 

15 19 67/13 33/23 7 

11 24 33/10 67/21 8 

12 22 33/14 66/20 9 

14 22 10 18 10 

11 5/23 13 5/32 11 

12 20 33/15 29 12 

11 19 14 5/17 13 

13 23 66/12 67/23 14 

12 25 33/9 10 15 

    16 

 میانگین کل 144/23 143/12 033/21 733/12

 گرد شده 23 12 21 13

 باقری( به مترمکعب) های صنوبرمیانگین حجم 228/0 207/0

 به مترمکعب )هدایتی و میر صادقی( نوبرصحجم میانگین  098/0 113/0

 میانگین حجم با دو روش مذکور به مترمکعب 163/0 16/0

 به کیلوگرم 526 وزن بر اساس روش باقری و دانسیته 120 109

59 52 
به  526و دانسیته وزن بر اساس روش هدایتی و میرصادقیی 

 کیلوگرم

 میانگین وزن با دو روش مذکور به کیلوگرم 86 84
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 : قطر و طول میانگین درختان صنوبر سرپا و حجم و وزن متوسط هرکدام از آنها2ادامه جدول 

 ا ستان اردبیل کرمانشاه

 مترقطر به سانتی ارتفاع به متر مترقطر به سانتی ارتفاع به متر هامیانگین

8 19 11 20 1 

9 18 10 22 2 

10 20 12 22 3 

8 16 12 25 4 

11 20 11 22 5 

12 22 11 25 6 

12 21 10 18 7 

10 16 12 25 8 

10 18 15 28 9 

11 20 13 26 10 

12 19 11 23 11 

10 15 14 24 12 

10 19 12 24 13 

8 16 13 25 14 

11 17 14 20 15 

    16 

 میانگین کل 267/23 067/12 4/18 133/10

 گرد شده 23 12 18 10

 باقری( به مترمکعب) های صنوبرمیانگین حجم 228/0 105/0

 به مترمکعب )هدایتی و میر صادقی( نوبرصحجم میانگین  098/0 089/0

 میانگین حجم با دو روش مذکور به مترمکعب 163/0 097/0

 به کیلوگرم 526 وزن بر اساس روش باقری و دانسیته 120 55

47 52 
به  526وزن بر اساس روش هدایتی و میرصادقیی و دانسیته 

 کیلوگرم

 میانگین وزن با دو روش مذکور به کیلوگرم 86 51
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 ز آنهااشده و حجم و وزن متوسط هرکدام : قطر و طول میانگین درختان صنوبر قطع3جدول 

 استان زنجان آذربایجان شرقی

 مترقطر به سانتی ارتفاع به متر مترانتیقطر به س ارتفاع به متر هامیانگین

12 15 11 26 1 

12 22 12 20 2 

15 30 14 27 3 

12 12 10 21 4 

16 35 15 28 5 

13 18 11 29 6 

18 26 13 22 7 

14 21 13 23 8 

17 32 12 23 9 

12 18 9 21 10 

14 18 14 30 11 

16 20 16 32 12 

13 25 13 25 13 

15 35 14 24 14 

17 23 12 18 15 

    16 

 میانگین کل 6/24 6/12 333/23 4/14

 گرد شده 25 13 23 14

 باقری( به مترمکعب) های صنوبرمیانگین حجم 31/0 273/0

 به مترمکعب )هدایتی و میر صادقی( نوبرصحجم میانگین  095/0 113/0

 میانگین حجم با دو روش مذکور به مترمکعب 203/0 193/0

 به کیلوگرم 526 زن بر اساس روش باقری و دانسیتهو 163 144

59 50 
به  526وزن بر اساس روش هدایتی و میرصادقیی و دانسیته 

 کیلوگرم

 میانگین وزن با دو روش مذکور به کیلوگرم 107 102
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 رکدام از آنهاشده و حجم و وزن متوسط هقطر و طول میانگین درختان صنوبر قطع: 3ادامه جدول 

 استان اردبیل هکرمانشا

 مترقطر به سانتی ارتفاع به متر مترقطر به سانتی ارتفاع به متر هامیانگین

5/9 20 12 23 1 

10 21 12 22 2 

11 20 12 25 3 

8 18 13 23 4 

11 16 11 22 5 

12 20 12 25 6 

9 17 13 25 7 

11 18 14 27 8 

9 18 15 30 9 

11 20 12 26 10 

10 16 12 24 11 

9 15 13 24 12 

10 19 13 25 13 

9 17 14 28 14 

5/11 20 13 5/27 15 

    16 

 میانگین کل 433/25 733/12 333/18 067/10

 گرد شده 25 13 18 10

 باقری( به مترمکعب) های صنوبرمیانگین حجم 31/0 105/0

 به مترمکعب )هدایتی و میر صادقی( نوبرصحجم میانگین  095/0 089/0

 میانگین حجم با دو روش مذکور به مترمکعب 203/0 097/0

 به کیلوگرم 526 وزن بر اساس روش باقری و دانسیته 163 55

 به کیلوگرم 526وزن بر اساس روش هدایتی و میرصادقیی و دانسیته  50 47

 میانگین وزن با دو روش مذکور به کیلوگرم 107 51
 

 نوبر در چهار استان بر اساس روش مصاحبه: سطح زیر کشت، حجم و وزن سرپای ص4جدول 

 زنجان هکتار مترمکعب /163حجم  کیلوگرم 85.738وزن 

 نیانگیم 762/5 544/9662 7/24646350

 کل 6344 10638461 27135632125

 آذربایجان شرقی هكتار مترمكعب /163حجم  کیلوگرم 16/84وزن 

 نیانگیم 727/0 555/1134 845/596775

 کل 2032 3169946 1667391711

 اردبیل هكتار مترمكعب /163حجم  738/85کیلوگرم وزن 

 نیانگیم 414/2 385/2519 606/1325196

 کل 5493 5734121 3016147476

 کرمانشاه هكتار مترمكعب /097حجم  022/51وزن 

 میانگین 176/1 715/27 054/14578

 کل 3288 77519 40774816
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 سالیانه صنوبر در چهار استان بر اساس روش مصاحبه: حجم و وزن برداشت 5جدول 

 زنجان مترمکعب /2025حجم  کیلوگرم 106.515وزن  برداشت سالیانه به تن

 میانگین 451/23 12/12335 146/12

 کل 25819 13580972 13373

 آذربایجان شرقی مترمكعب /193حجم  كیلوگرم 101.518وزن  برداشت سالیانه به تن

 میانگین 759/21 34/11445 445/11

 کل 60795 31978268 31978

 اردبیل مترمكعب /2025حجم  كیلوگرم 106.515وزن  برداشت سالیانه به تن

 میانگین 253/37 21/19595 595/19

 کل 84788 44598697 44599

 کرمانشاه مترمكعب /097حجم  كیلوگرم 51.022وزن  برداشت سالیانه به تن

 میانگین 915/6 375/3637 637/3

 کل 19342 10173737 10174

 

انی ایش مید)تن( صنوبر، همراه با درصد خطای احتمالی؛ بر اساس نتایج پیم یانه: سطح زیر کشت )هکتار( و میزان برداشت سال6جدول 

 در استان زنجان

 روستا مساحت به هکتار برداشت سالیانه به تن

 سوکهریز 731/16 487/32

 سهرورد 073/0 858/5

 اگ 180/0 769/2

 کرسف 138/0 219/5

 میانگین 280/4 584/11

 (1101بر اساس تعداد کل روستاهای زنجان برابر با) کل 4713 12753

 بر اساس نتایج پیمایش میدانی و مصاحبه غیرحضوری() درصد خطا 26 5

 باشد.می 1101زنجان توضیح: تعداد روستاهاي استان 

 

انی ایش میدتن( صنوبر، همراه با درصد خطای احتمالی؛ بر اساس نتایج پیم) ر( و میزان برداشت سالیانههکتا) : سطح زیر کشت7جدول 

 در استان آذربایجان شرقی

 روستا مساحت به هکتار برداشت سالیانه به تن

 آبادبستان پیر سلطان 047/1 467/4

 اهر دایالر 795/0 436/2

 میانه آچاچی 153/1 655/3

 زنگی شبستر 727/0 467/4

 دوزال جلفا 382/1 319/21

 گلستان علیا مراغه 535/0 299/13

 میانگین 940/0 274/8

 (2794برابر با آذربایجان شرقی بر اساس تعداد کل) کل 2625 23117

 )بر اساس نتایج پیمایش میدانی و مصاحبه غیرحضوری( خطادرصد  29 28

 باشد.می 2794 قیآذربايجان شرتوضیح: تعداد روستاهاي استان 
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انی ایش میدتن( صنوبر، همراه با درصد خطای احتمالی؛ بر اساس نتایج پیم) هکتار( و میزان برداشت سالیانه) : سطح زیر کشت8جدول 

 در استان اردبیل

 روستا مساحت به هکتار برداشت سالیانه به تن

 (اردبیل) باروق حسن 182/2 154/4

 خدا دوست 577/6 432/5

 قلی بیگلو 008/0 426/0

 کرگان 377/1 232/15

 مزجین 407/0 954/13

 رحیم بیگلو 127/7 648/59

 میانگین 946/2 474/16

 (2276اردبیل برابر با بر اساس تعداد کل) کل 6706 37496

 )بر اساس نتایج پیمایش میدانی و مصاحبه غیرحضوری( خطادرصد  22 16

 باشد.می 2276توضیح: تعداد روستاهاي استان اردبیل
 

انی ایش میدتن( صنوبر، همراه با درصد خطای احتمالی؛ بر اساس نتایج پیم) هکتار( و میزان برداشت سالیانه) : سطح زیر کشت9جدول 

 در استان کرمانشاه

 روستا مساحت به هکتار برداشت سالیانه به تن

 چقا کبود 0 0

 گوهر آباد 552/0 276/1

 کلیایی 0 0

 سراب نیلوفری 241/1 572/3

 بدربان 793/3 827/3

 برناج 241/4 960/22

 گرگین دره 172/0 765/0

 میانگین 429/1 628/4

 (2797کرمانشاه برابر با بر اساس تعداد کل) کل 3996 12946

 )بر اساس نتایج پیمایش میدانی و مصاحبه غیرحضوری( خطادرصد  22 27

 باشد.می 2797 توضیح: تعداد روستاهاي استان كرمانشاه
 

دهاااد در نشاااان می 9-6نتاااايج حاصااال از جاااداول 

چهااار اسااتان مسااتعد ازلحااا  صاانوبر كاااري يعناای 

هاي زنجاااان، آذربايجاااان شااارقی، اردبیااال و اساااتان

هكتاااار،  2625هكتاااار،  4713كرمانشااااه باااه ترتیاااب 

هااا هكتااار مساااحت صاانوبر كاري 3995هكتااار و  6706

آمده دسااتبه يباشاد كااه از ايان لحااا  در صاد هطااامی

بااار اساااا  مقايساااه باااین دو روش ميااااح ه و روش 

محاساا ه  درصااد 22و  22، 29، 26بااه ترتیااب  میاادانی

گرديااد. از سااوي ديگاار در هيااو  وضااعیت حجاام 

اسااتان زنجااان، آذربايجااان  چهااار برداشاات سااالیانه در

 25507 شااارقی، اردبیااال و كرمانشااااه باااه ترتیاااب

و  مترمكعاااب 74991 مترمكعاااب، 46234 مترمكعاااب،

مترمكعااب بااه دساات آمااد كااه ازلحااا  حجاام  25891

آمده باار اسااا  دسااتبه در صااد هطاااي برداشاات نیااز

باااه  مقايساااه باااین دو روش ميااااح ه و روش میااادانی

 27و  16 ،28، 5ترتیااب باااراي چهاااار اساااتان ماااذكور 

درصااد محاساا ه گرديااد كااه در هاار دو مااورد هطاااي 

ق ول اساات. درصااد هطاهااا صاارفاک آمده قاباالدسااتبه

ساطح و حجام برداشات ساالیانه محاسا ه گرديااده  باراي

در ماورد مسااحت صانوبر كااري و حجام برداشات  است.

دهااد اسااتان اردبیاال سااالیانه نتااايج نهااايی نشااان می

اولويت باوتري را نس ت باه ساه اساتان ديگار باه دسات 

مترمكعاابذ كاااه  74991هكتااار و  6706آورده اساات )

در  يدهنده سااطح بیشااتر صاانوبر كااارتوانااد نشااانمی
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ذكر اساات كااه م ناااي برداشاات قاباال اياان اسااتان باشااد.

سااالیانه بااا توجااه بااه اينكااه نظاام يااا فرمااول هاصاای باار 

اسااا  توضاایحات ق لاای وجااود ناادارد لااذا از طريااق 

عنوان عنوان م نااا و روش میاادانی بااهتلفیااق مياااح ه بااه

آمده اسات. ياع مرجاع دساتمحاس ه و ت اديل اعاداد به

باار  هااا در اياارانر كاريقاباال اسااتناد در هيااو  صاانوب

آمده، مرباور باه آماار دفتار فنای دساتاسا  ساوابق به

 1371هااا و مراتااع در سااالصاانايع چااوب سااازمان جنگل

دهااد مجمااوع مساااحت كااه نشااان می[ 12] باشاادمی

هكتااار بااوده كااه  26969چهااار اسااتان  مربااور بااه اياان

درصااد از كاال صاانوبر كاااري هاااي كشااور  18حاادود 

هكتااار مساااحت  150000 شااده اساات )ازمحسااوب می

صنوبر كاري كال كشاور مطاابق رفارنس اهیارذ. از ساوي 

شااده در هيااو  مساااحت و ديگاار باار اسااا  آمااار ارائه

مساااحت كاال  1382كاااري در سااال رت ااه رقاباات جنگل

هكتااار تعیااین  425645هااا در ايااران حاادود كاريجنگل

 در صااد از اياان 50كااه اگاار حاادود [ 13] گرديااده اساات

هااا در نظاار بگیااريم در صاانوبر كاري سااطح را مربااور بااه

 شااده اساات وهكتااار صاانوبر كاااري انجام 200000حاادود

مااالک مقايسااه بااراي تحقیااق [ 13]را  اگاار اياان آمااار

كنونی قارار دهایم ساطح صانوبر كااري در چهاار اساتان 

درصااد مساااحت  10هكتااارذ در حاادود  18039مااذكور )

دهنده باشاد كاه نشاانهاا در كشاور میكل صانوبر كاري

درصاادي صاانوبر كاااري در اياان چهااار اسااتان  8هت كااا

باشااد. يكاای از دوياال اصاالی كاااهت سااطح صاانوبر می

كااري در اياان چهااار اسااتان نسا ت بااه دو دهااه گذشااته 

هاي جديااد صاانايع چااوب و كاغااذ در ايجاااد كارهانااه

كننده عماده باشاد كاه ميار ها مینزديكی ايان اساتان

 باشااند ولاای متنساافانه تااالش هااايچااوب صاانوبر می

جاادي بااراي صاانوبر كاااري پااس از برداشاات صااورت 

از ساوي ديگار باا توجاه باه شارايط هاوب  نگرفته است.

اسااتان زنجااان بااراي صاانوبر كاااري و انگیاازه بیشااتر 

اي هااايی كااه از سااوي نهااادهصاانوبر كاااران و حمايت

دولتاای در اسااتان صااورت گرفتااه شاااهد افاازايت سااطح 

ه صنوبر كااري در ايان اساتان نسا ت باه دو دهاه گذشات

هااا هسااتیم بطوريكااه ط ااق آماااربرداري سااازمان جنگل

سااطح صاانوبر كاااري در اسااتان [ 12] 1371در سااال 

در حالیكااه مطااابق تحقیااق  هكتااار بااوده 1575زنجااان 

هكتااار رساایده  4712فعلاای سااطح صاانوبر كاااري بااه 

براباار را نشااان  3اساات كااه افاازايت سااطحی در حاادود 

دهااد. در سااه اسااتان ديگاار سااطح صاانوبر كاااري می

هت شااديدي را نساا ت بااه دو دهااه گذشااته نشااان كااا

شااده كااه داراي اسااتفاده از صاانوبرهاي اصال  .دهاادمی

باشااند از نقااار قااوت صاانوبر قطاار و ارتفاااع بیشااتر می

باشاااد. در حالیكاااه در هاااا در اساااتان زنجاااان میكاري

اسااتان آذربايجااان شاارقی هنااوز از رونااد قااديمی در 

وبر كاااري شااود و كمتاار صاانصاانوبر كاااري اسااتفاد ه می

گیاارد. اسااتان زنجااان شااده انجااام میصااورت اصال به

تواند يع الگاوي بسایار مناساب باراي كشات صانوبر می

و همچنااین بهااره باارداري مطلااوب از آن بااراي ساااير 

ها صاانوبر هیااز بااه شاامار آيااد. میاازان برداشاات اسااتان

مترمكعااب  172600صاانوبر در چهااار اسااتان در حاادود 

 17900ر كااااري باشاااد و مجماااوع مسااااحت صااانوبمی

هكتار است كاه در ايان صاورت میازان برداشات باه ازاي 

مترمكعاب هواهاد باود. از ساوي ديگار باه  9.6هر هكتار 

هاي زنجاااان، آذربايجاااان ازاي هااار هكتاااار در اساااتان

 6و  ،11، 17، 5شاارقی، اردبیاال و كرمانشاااه بااه ترتیااب 

مترمكعااب بااه ازاي هاار هكتااار چااوب برداشاات گرديااده 

هاي همادان رداشات مرباور باه اساتاناست. اگار آماار ب

مترمكعااب  2000000كردسااتان و آذربايجااان غرباای را 

درمجماااوع از هفااات اساااتان [ 14]در نظااار بگیاااريم 

مترمكعاااب در ساااال چاااوب  2172600شاااده بررسی

صاانوبر برداشاات گرديااده اساات و میاازان برداشاات بااه 

بااراي  مترمكعااب 35طور متوسااط ازاي هاار هكتااار بااه

ال تااه اياان آمااار مربااور بااه باشااد. هفاات اسااتان می

هاي صانوبر هیاز اسات. در حاال حاضار در حادود استان

مترمكعااب میاازان ميااار  صاانعتی چااوب از  750000

باشااد كااه بااه دلیاال عاادم هاااي شاامال ايااران میجنگل

امكااان برداشاات بايااد از منااابع ديگاار تاانمین گااردد. اگاار 

تنها ايان میازان روند فعلی صنوبر كااري حفاگ گاردد ناه

هااا توانااد از طريااق صاانوبر كاريعتی میميااار  صاان

فااراهم گااردد بلكااه ديگاار ميااار  محلاای و تولیاااد 

وساایله توانااد بهراحتی میهاااي چااوبی نیااز بااهفراورده

توسااعه كاشاات صاانوبر تاانمین شااود. در صااورت اسااتفاده 
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از ضااايعات كشاااورزي و پسااماندها نیااز میاازان نیاااز بااه 

از بااه كنااد و تنهااا نیاامراتب كاااهت پیاادا میواردات بااه

درصااد از كاال نیاااز چااوبی كشااور  15تااا  10واردات 

اياان میاازان  هواهااد بااود كااه میاازان ناااچیزي اساات.

برداشاااات در صااااورتیكه تااااداوم داشااااته باشااااد و 

هااااي وزم از صااانوبر كااااران صاااورت گیااارد حمايت

تواند من اع بسایار هاوبی باراي تانمین صانايع چاوب می

و كاغااذ كشااور در شاارايط كنااونی باشااد كااه بااا كم ااود 

صاانوبر  در مااورد شااديد چااوب صاانعتی روباارو هسااتند.

هااا از اصاال هااا میاازان برداشاات هماننااد جنگلكاري

كند و ايان مساهله تاابع شارايط باازار مستمر پیروي نمی

ازلحااا  قیماات و تقاضااا بااراي چااوب صاانوبر اساات 

صااورت بطوريكااه در حااال حاضاار غال اااک كشاااورزان به

ورت كننااد و در صااساانتی اقاادام بااه كاشاات صاانوبر می

باااو رفااتن قیماات آن بالفاصااله برداشاات آن صااورت 

شاود بناابراين برداشات صانوبر باا گرفته و روانه باازار می

اياان موضااوع  میاازان روياات سااالیانه آن مطابقاات ناادارد.

رباااط و هاي دولتااای ذيدهاااد اگااار سااازماننشااان می

ريزي باراي مسهولین صانايع چاوب و كاغاذ قياد برناماه

و يااا توسااعه واحاادهاي اناادازي واحاادهاي جديااد راه

موجااود رادارنااد وزم اساات بااراي پااايین آوردن ريسااع 

در وضاعیت فعلای ارت ااطی باین ايان  كم ود مااده اولیاه

تواناد بخت و صنوبر كاران برقارار گاردد ايان ارت اار می

صااورت پشااتی انی مااالی از صاانوبر كاااران و در ق ااال به

موقع و باقیماااات مناسااااب چااااوب از آن هريااااد بااااه

هاي مناسااب در آينااده ريزياشااد. برنامااهكشاااورزان ب

شااده در بايااد معطااو  بااه كشاات صاانوبرهاي اصال 

مناطق صنوبر هیز مانناد اساتان زنجاان گاردد تاا ضامن 

تنمین چاوب موردنیااز داهلای باا مشاكل عادم برداشات 

هاااي شاامال مقابلااه نمايااد. كشااورهاي چااوب از جنگل

كنناد ديگر از ياع سیساتم و زنجیاره تانمین پیاروي می

ه نیاااز صاانايع چااوب و كاغااذ را سااريع و باكیفیاات كاا

نماينااد. انتخاااب گونااه، كاشاات، داشاات و برطاار  می

باشااد. سیسااتم هااا هدفمنااد میبرداشاات صاانوبر كاري

گیري كیفیاات درهتااان ساارپا و تنااد غیاار مخاارب اناادازه

رشااد بااراي تعیااین نااوع مياار  و گسااترش صاانايع باار 

كااااري هيوصااای و واردات از بحاااران اساااا  جنگل

اناااد. تااارويج نی كم اااود چاااوب جلاااوگیري كردهجهاااا

شااده جهاااد كشاااورزي روش هاي تنااد رشااد اصال گونااه

مناساا ی بااراي افاازايت سااطح زياار كشاات و كیفیاات 

باشااد، امااا توزيااع رايگااان و تضاامین هريااد چااوب می

يافتنی و درآمادزا براي داهال ياا صاادرات مكمال دسات

است. اين چرهه تجدياد پاذيري مناابع ارزشامند چاوبی 

هاي چااوبی تنااد رشااد مثاال اكااالیستو ، تلفیااق گونااه بااا

اكاسیا، كااج و صانوبر و غیرچاوبی مانناد باگاا  و سااقه 

تنااه مااوز مسااتعد و سااازگار مناااطق مختلااف ايااران 

عنوان دو الوصااول اساات. صاانوبر و اكااالیستو  بااهسهل

هاي بااروكت ماده اولیه باراي تولیاد تختاه وياه و تختاه

توجااه قاارار گاارفتن بذ در حااال جلLVLهاااي ومینااه )

. ال تااه نكتااه كلیاادي [7] در سااطح جهااانی هسااتند

و تخييااای كارشناساااان بخااات  نظاااارت مساااتمر

كشاااورزي اساات كااه وزمااه تغییاار كال اادي در نقاات 

لاازوم  طل ااد.نیااروي كااار وزارت جهاااد كشاااورزي را می

دهالاات جهاااد كشاااورزي در افاازايت سااطح زياار كشاات 

شااود و می هاي تنااد رشااد ديگاار احسااا صاانوبر و گونااه

در غیار ايان صاورت بحاران كم اود مناابع تجديدشااونده 

چااااوبی و افاااازايت قیماااات محيااااووت وابسااااته 

ناپاااذير اسااات. توجاااه باااه مناااابع در دساااتر  اجتناب

غیرچااوبی ماننااد ضااايعات غیاار مياارفی ساااقه تنااه مااوز 

در قالاااب كشااات و صااانعت باااراي تولیاااد محياااووتی 

نتاايج شاود. هاا میسلولزي باعث كااهت اثار ايان بحران

بررساای اياان تحقیااق وجااود ساااهتار هدفمنااد افزايشاای 

 داند.در سطح صنوبر كاري را الزامی می
 

 گیریتیجهن
شااود كااه آمااده مشااخص میعملهاي بهاز بررساای

زنجاان،  ،هاي آذربايجاان شارقیهاي غالب در اساتانگونه

در چهاار باشاد. میذ P. Nigra) ت ريزيكرمانشاه و اردبیل، 

هاي لحااا  صاانوبر كاااري يعناای اسااتاناسااتان مسااتعد از

زنجان، آذربايجان شارقی، اردبیال و كرمانشااه باه ترتیاب 

هكتاار  3995هكتاار و  6706هكتار،  2625هكتار،  4713

باشد. حجم چوب صانوبر سارپا ها میمساحت صنوبر كاري

هاي زنجان، آذربايجان شرقی، اردبیل و كرمانشااه در استان

 7751866، 5734121، 3169946، 10638461به ترتیب

هاي در اساتانباشد. حجام برداشات سااونه مترمكعب می
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باه ترتیاب  زنجان، آذربايجان شارقی، اردبیال و كرمانشااه

مترمكعب  74991 مترمكعب، 46234 مترمكعب، 25507

مجموع حجم چوب سرپاي صنوبر  به دست آمد. 25891و 

مترمكعاب بااه  19620000در چهاار اساتان موردمطالعااه 

آمد. مساحت صنوبر كاري در چهار اساتان ذكرشاده دست 

درصاادي را نشااان  8نسا ت بااه دو دهااه گذشاته كاااهت 

هاي جدياد ايجااد كارهاناه ،دهد و دلیال ايان كااهتمی

ها كااه صاانايع چااوب و كاغااذ در نزديكاای اياان اسااتان

باشد. اگر روناد كننده عمده چوب صنوبر هستند میمير 

توان نیاز صانايع ابد میفعلی صنوبر كاري در كشور تداوم ي

چااوب و كاغااذ را برطاار  نمااود و وابسااتگی بااه چااوب 

 هاي شمال و تا حدودي واردات را كاهت داد.جنگل
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QQuuaannttiittaattiivvee  aannaallyyssiiss  ooff  ppooppllaarr  ppllaannttaattiioonnss  iinn  ffoouurr  IIrraanniiaann  PPrroovviinncceess  ((CCaassee  ooff  tthhee  

ssttuuddyy::  EEaasstt  AAzzeerrbbaaiijjaann,,  ZZaannjjaann,,  AArrddaabbiill,,  aanndd  KKeerrmmaannsshhaahh))  

  

  
Abstract 

Poplar is very important as a fast-growing species in the 

country's industry. So far, popular information such as level ٬ 

volume and harvest has been obtained using unscientific and 

weak methods. Due to the lack of comprehensive, up-to-date, 

and reliable information in the country about poplars, the 

study of identifying potential and actual facilities of poplar 

cultivation from different aspects such as area, volume, 

harvest, distribution, and species in four provinces (East 

Azerbaijan, Zanjan, Ardabil and Kermanshah) which have a 

great potential for poplar plantation was done. The cluster 

sampling method was used in two steps. The first stage was 

the collection of library information and semi-open interviews 

in the rural areas and the second stage was the field survey in 

the villages of these four provinces. The data obtained from 

the field survey were items such as poplar cultivation area, 

poplar stand volume, dominant species in each region, and 

volume estimation through volume and weight tables. The 

results show that the average annual harvest volume in the 

four studied provinces is 43156 cubic meters with the average 

error obtained based on the comparison between the two 

methods of interview and field method is 15%. The area of 

poplar in the four above-mentioned provinces (18039 

hectares) is about 10% of the total area of poplar in the 

country, which shows an 8% decrease in poplar in these four 

provinces compared with previous years. 

Keywords: Poplar area, field survey, harvest volume, cluster 

sampling. 
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