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 شگفتاریپ

ای ههای خیلی قدیم رایج بوده و در اکثر نقاط ایران گونهکشت صنوبر در کشورمان از زمان

ها و یا در کنار نهرها، رودخانه کشتدستصورت خودرو یا شده بهمختلف بومی یا بومی

ر د. در شمال کشونخورهای انبوه و یا بادشکن به چشم میصورت قلمستانو یا بهها دریاچه

 .Pپده ) ۀ( و در جنوب و غرب، گون.Populus caspica Bornmبومی سفید پلت ) ۀگون

euphratica Oliv. گونههمچنین ( و( های سپیدارP. alba L.) ( و تبریزیP. nigra L. )

 شوند.مختلف نامیده می اسامیدر اکثر نقاط پراکنش داشته و به 

ن ترین، پایدارتریاز سالم زایماریبهای مقاوم به آفات و عوامل ها و کلناستفاده از گونه

ای در مدیریت های کنترل محسوب شده و این روش از جایگاه ویژهشیوه نیترنهیهزکمو 

 ۀمبارز آورسرسامهای هزینهباال بودن  دلیلار است. بههای صنوبر برخوردآفات و بیماری

وامل و ع آورانیزمحیطی آنها، شناسایی جانوران شیمیایی با آفات و اثرات نامطلوب زیست

بندی آنها از نظر میزان شوند، درجهعام آفت تلقی میکلی و طوری گیاهی که بهزایماریب

زندگی، رفتار، شناسایی عوامل زنده و غیرزنده  ۀ، چرخشناسیزیستخسارت وارده، بررسی 

 منظورهای گوناگون مؤثر موجود بهدر تراکم و انبوهی جمعیت آنها و ارزیابی شیوه مؤثر

تلفیقی از آنها در کنترل آن دسته از آفاتی که زیان وارده توسط آنها بیش از سطح  ۀاستفاد

در حفظ  رود ومی شماربهآفات صنوبر از لوازم مدیریت کنترل تلفیقی  ،زیان اقتصادی است

 های مبارزه با آفات و افزایشتعادل طبیعی و حمایت از دشمنان طبیعی، کاهش هزینه

تواند حائز اهمیت باشد. مقاالت و منابع متعددی به وری در تولید چوب صنوبر میبهره

برخوردار  های درختان صنوبر پرداخته است که از جامعیت الزمبررسی آفات و بیماری

ر نتایج ها و تفسیاند و بعضاً پاسخگوی نیاز جامعه به هنگام شناسایی آفات و بیمارینبوده

 هایکتاب ۀترجمای از مقاالت، حاصل از تحقیقات نبوده است. کتاب حاضر که مجموعه

به نحو مطلوبی و است  اول مؤلفمقاالت برخی از ، جزوات درسی و حاضر ۀمرتبط با مجموع



از  .های شناسایی و مبارزه با آنها پرداخته استها و آفات صنوبر و راهتشریح بیماریبه 

ع منظور تدریس برای مقاطتواند منبع درسی بسیار مناسبی بهطرف دیگر این کتاب می

ی جنگل شناس)آسیبداری و جنگل)آفات صنوبر(  یپزشکاهیگهای مختلف تحصیلی رشته

 باشد.و همچنین حمایت و حفاظت جنگل( 

های موجود در کتاب بر اساس نام علمی آنها و الزم به ذکر است که آفات و بیماری

ا راند تا خواننده به راحتی بتواند نام علمی موردنظر ترتیب حروف الفبا تنظیم شدهبه

 دست پیدا کند.جستجو و به اطالعات مربوطه 

عاً کامل نبوده و رهنمودهای مفید اساتید، متخصصین و خوانندگان حاضر قط ۀمجموع

های بعدی کتاب، بسیار ارزشمند خواهد بود. منظور رفع نواقص موجود در چاپمحترم، به

 و دانند از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه ارومیهدر این قسمت مؤلفین کتاب الزم می

 و تالش خاطربهمسئول محترم انتشارات دانشگاه ارومیه جناب آقای پاشازاده از همچنین 

 ی نمایند.درداناند، قهایی که تا چاپ کتاب مبذول داشتهزحمت
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 مقدمه -۳

جنگلی جهان، اهتمام و عزم جهانی برای حفاظت از این  یهاعرصهمحدودیت منابع و 

، اکسیژن نیتأمای اساسی و حیاتی )نیازه نیتأمبرای برخورداری از این مواهب در منابع 

 خاکی ۀحیات در کر ۀکربن و غیره( برای ادام دیاکسیداز جمله  یاگلخانهکاهش گازهای 

افزایش مصرف مواد چوبی و سلولزی در  با توجه بهاز سویی دیگر، آورده است.  به وجودرا 

های آن و بشری به چوب و فرآورده ۀنیاز روزافزون جامع نتیجه تغییر الگوهای مصرف و

 بتبه نسبرداری بهره ۀبودن و دور کندرشدمحدود بودن منابع جنگلی در ایران و همچنین 

 از اهمیت وو بومی  تندرشدبرگ جنگلی، کاشت درختان های پهنطوالنی بیشتر گونه

ی از نیازهای چوبی و سلولزی بخش نیتأماست. این کار ضمن شده ای برخوردار جایگاه ویژه

جنگلی  یهاعرصه ها را در کشور کاهش دهد.تواند روند روزافزون تخریب جنگلمی کشور

ب سفانه بهره و نصیأکنند. متزمین ایفا می ۀنقش حیاتی را در وجود و تداوم حیات روی کر

میلیون هکتاری کشور  765که از مساحت  یحدبه، استایران از این موهبت طبیعی ناچیز 

 ۀکه همین عرص دهندیمجنگلی تشکیل  یهاعرصهمیلیون هکتار را  4/72 حدود فقط

طبق آمار سطوح زیر کشت در معرض تخریب و نابودی قرار دارد.  شدتبهناچیز هم 

که سطوح مناسب برای صنوبرکاری در هزار هکتار است. در حالی 721صنوبرکاری کشور

(. 7981الرشد، گروه تحقیقات صنوبر و درختان سریع، نامبیهزار هکتار است ) 521کشور 

ر شماها در کنار مشکالت و معضالت اقتصادی و اجتماعی بیچوبی از جنگل یبرداربهره

. آمارها شودیمقلمداد  هاجنگلاز دالیل اصلی تخریب و نابودی  هاعرصهحاکم بر این 

 1تا  6و  یبرداربهره یهاطرحچوب در قالب  مترمکعبمیلیون  5/7 یبرداربهرهحاکی از 

همه  کهیطوربه( است؛ 7912)شامخی،  مصارف روستائیان و دامداران مترمکعبمیلیون 

یت دلیل محدود. از سوی دیگر بهشودیممنجر  هاجنگل روزافزوناین موارد به تخریب 

د جز افزایش توان تولی یاچاره( هایکارصنوبرطور عمده )به یجنگلریغ ۀدکنندیتولمنابع 
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منظور به (.7981)باقری و همکاران،  جنگلی وجود ندارد یهاعرصهچوب در خارج از 

کاشت و  ۀجنگلی، توسع یهاعرصهمین این نیاز فزاینده و یافتن منبعی جایگزین برای أت

صنوبر اهمیت خاصی  مانند تندرشدخصوص درختان هجنگلی ب یهاگونهبا  یکارجنگل

به  صنوبر تندرشد یهاگونهکاری با جنگل است. شدهبرخوردار  یاژهیواز جایگاه  یافته و

آن  های مختلفو کلن هاگونهآن، سازگاری  یرجنسیغبودن، سهولت تکثیر  زودبازدهدلیل 

 و اهرودخانهکشت آن نظیر حاشیه  ۀهای وسیع توسعهای گوناگون و وجود عرصهبا اقلیم

چوب صنوبر در  ۀبه کاربرد گسترد باتوجهاست.  شدهبرخوردار زیادی از اولویت  هاآبراهه

ن مناسب آ یهانهیزمکشور و نیز  یسازتیکبرروستایی و شهری و صنعت  یهاساختمان

ر دگوناگون موجود  یهامیاقلمختلف صنوبر به  یهاگونهای و سازگاری از نظر تنوع گونه

 یهاشرکتو  هاآن مورد استقبال کشاورزان و روستائیان و نیز کارخانه کاروکشت ،کشور

 چوب و کاغذ بوده است.

دلیل داشتن چوب با خاصیت فیزیکی، مکانیکی، آناتومی و شیمیایی درختان صنوبر به

ی ازیاد، از جایگاه ویژه تودهیزممتاز، کاربرد گسترده در صنایع چوبی و همچنین تولید 

مدت و امکان کاشت انبوه از برداری کوتاهبهره ۀدور برخوردارند. تندرشددر میان درختان 

های از نظر نقش آن در جنبههمچنین (. 7913یمی، )کرهای مهم صنوبر است دیگر ویژگی

 مراد وزایی، صنوبرها از اهمیت زیادی برخوردارند )باباشتغال ژهیوبهمختلف اقتصادی، 

سازی ، فیبر، جعبهتخته خرده چوبسازی، صنوبرها در صنایع کبریت (.7982عسکری، 

اسکلت  های روستایی وساختمانسازی و در (، صنایع کاغذبرگانیسوزن)همراه با چوب 

ا توان به کشت تلفیقی آن بصنوبر میچوب . از کاربردهای دیگر شودها استفاده میگلخانه

و  همتی)توجیه تولید  عنوان یک منبع قابلو به زراعیبیشه سامانههای زراعی در گونه

های با دورههای انبوه اشاره کرد. در ایران کشت صنوبر در توده( 7911مدیررحمتی، 

های اولیه برای ابزارهای دستی و های سالسال متداول است که چوب 71تا  5برداشت 


