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  دهيچک
 مناسب جهـت اسـتفاده در       ير بوم ي غ يها  ه گون يج و معرف  ين نتا يي، تع ير بوم ي درختان غ  ي سازگار يها  طرح يهدف از اجرا  

 يهـا  لـوک و در قالـب ب    ) کوهـسارکنده (ن بند نکـا     يي مرطوب پا  يها  جنگلدر  پژوهشي  ن طرح   يا.  است ي جنگلکار يها  هبرنام
اتـا  ي، کـاج راد )L. Pinus taeda( برگ مهـم جهـان شـامل کـاج تـدا      ي سوزنيها همار از گوني ت۸ تکرار و ۳ با ي تصادفکامال

)Pinus radiata D. Don.(  ا ي، کـاج بروسـ)Pinus brutia Ten.(  اه ي، کـاج سـ)Pinus nigra Arn. ssp. austriaca(  کـاج ،
 .Cryptomeria japonica D( ژاپـن  يايـ پتومري، کر).Pinus longifolia Sarg(ياشـف ، کاج ک).Pinus pinaster Ait( ييايدر

Don.(ا يمالي و سدر ه)Cedrus deodara D. Don. ( سـال  ۱۸ طرح پـس از  يفي و کيج کمينتا.  گرفتانجام ۱۳۷۱از سال 
از ) هيـ  بـذر ترک   يمبداء پاسند، مبـداء اصـل     با  (ا  يو بروس ) کاي بذر آمر  يلمبرا، مبداء اصل  يبا مبداء پ  ( کاج تدا    يهانشان داد گونه  

 يهـا تـوان بـه عنـوان گونـه       يز مـ  يـ  را ن  ی ژاپـن  ايـ پتومري سـدروس دئـودارا و کر      يهـا ت برخوردار بوده و گونه    ين وضع يبهتر
  . نموديدوارکننده معرفيام

  
 قطر ،، ارتفاعيمان شمال، زندهيها جنگلبرگ، ي، سوزني سازگار:يدي کلهاي هواژ 
  
 
  
  
  
  
  
 E‐mail: Ms.mohammadnejad@gmail.com  ٠١٢٤‐٣٤٥٢٦٠٣: فاكس  ٠١٢٤‐٣٤٥٢٦٠١: تلفن  :نده مسئول نويس*





  ...برگان مهم جهان در منطقه ارتفاعي   بررسي سازگاري سوزني                                                                                                      ۲۰۰

 

  

  مقدمه  
بـرگ در    ي سـوزن  يهـا ن اهداف کـشت گونـه     يتراز مهم 

ت و  يفيش ک ي مخروبه، افزا  يها جنگل ياي اح ،شمال کشور 
 يهـا د انبوه چـوب   ي جهت تول  ي جنگل يها توده يسازيغن

جـاد  يمحـصول در واحـد سـطح، ا       زان  يش م ي، افزا يصنعت
 در اطراف شهرها    ي حفاظت يها و جنگل  ي جنگل يهاپارک

 ي فـضاها  يش و طراحـ   ي بزرگ و کوچک، آرا    يو روستاها 
 موجـود در    ياهيـ  گ يهـا ها و مجموعه  ل توده يسبز و تکم  
ن الزم بـه    يهمچنـ .  است يشناس اهي گ يهاها و باغ  آربرتوم

 از  ي درصـد  ربـاز اسـتفاده معقـول بـا       ي اسـت از د    يادآوري
 کـه دچـار خـسارت       ييهابرگ در جنگل  ي سوزن يهاگونه
 يهـا اند به عنـوان تـوده     افتهيب کامل   يا تخر ياد شده و    يز
 مراحــل تــواتر  يشاهنگ و پرســتار در جهــت طــ  يــپ

  . ر بوده استيناپذ اجتناب
ع رشـد   يل سـر  يـ  برگ به دل   ي سوزن يها  ه از گون  ياريبس

 يدر کـشورها  ر کاغـذ مطلـوب      يـ د الوار و خم   يبودن و تول  
 يعـ ي طبيهـا تـوده . گردد ميع کشت   يمختلف به طور وس   

 ۸۰۰۰از  كمتـر    يکـا وسـعت   يچـه در امر    اتـا اگـر   يکاج راد 
بـرگ  ين گونه سـوزن   يترهکتار را دارند، به عنوان گسترده     

 ,Critchfield & Elbert( شـده اسـت   يا جنگلکاريدر دن

ون هکتـار   يـ لي م ۷/۱۱ز با وسـعت     يگونه کاج تدا ن   ). 1966
 ي جنـوب  يهـا الـت ي را در ا   ي تجـارت  يهـا ن جنگـل  يترهمم

از ). Langdon, 1979(کا به خود اختصاص داده است يآمر
 يافتـه و کـم بـازده بـرا       يب  يـ  تخر يگر در اراضـ   ي د ييسو

شتر از  يـ  برگ امکان استقرار ب    ي سوزن يها  ه از گون  يتعداد
ا ي کاج بروس  يهامساحت جنگل .  پهن برگ است   يها  هگون

هکتار است مناسب ونيلي م۳ه در حدود يککه در کشور تر
مـه خـشک شـمال کـشور        ي کم بازده و ن    يکاشت در اراض  

ــ ــد  يم ــي). Dastmalchi, 1995(باش ــريک ن ي  از بزرگت
 هزار هکتار   ۹۰۰ز، شامل   يکاشت جهان ن   دست يها جنگل

 فرانسه است که پـس از  يک جنوب غرب يدر سواحل آتالنت  
ـ      ي به طور تقر   ۱۷۸۹سال    يائيـ ه کـاج در   بـا خـالص از گون

ن ي گذشته با استفاده از هم     يها از سال . دي گرد يجنگلکار
 شده است که هم     ي خزر جنگلکار  يايگونه در سواحل در   

 ي کوچـک از آن بـاق      ييهـا   ه منـاطق تـود    ياکنون در برخ  

د يــو تولشناســي  بــومر ي تــاثيج بررســينتــا. مانــده اســت
م نشان داد که با کاشت      ياه در منطقه فر   ي کاج س  ياقتصاد

جنگــل کــامال  (ن گونــه در عرصــه فاقــد جنگــل    يــا
جـاد پوشـش   ي سـال بـا ا    ۲۰، پس از گذشت     )افتهي بيتخر
اه، موجـب   ي مترمکعب چـوب کـاج سـ       ۸۹د  ي و تول  يجنگل
ش تنـوع   ي، افـزا  يمهرگان خاکز ي ب يستي ز تيش فعال يافزا

 ييايميک و شـ   يـ زي ف يهـا يژگـ ي و بهبود و   ياهيپوشش گ 
  ). Rahmani et al., 2001(ده است يخاک گرد

 برگ در شمال    ي سوزن يها  هخچه ورود گون  ي به تار  ينگاه
ش ي اوج گـرا   ۵۰ و   ۴۰ يهـا   ه دهـد دهـ    يکشور نـشان مـ    

ن يـ  برگ بود با ا    ي سوزن يها  ه با استفاده از گون    يجنگلکار
 و بـروز خـسارت      يوه تک کـشت   يانبار ش ي ز يامدهايحال پ 
 يهـا   مختلـف و نگـرش  يهـا  يماري از آفات و ب ي ناش يها

عـت  يک بـه طب   يـ  نزد يشناس  و جنگل  يطي مح ستيتازه ز 
گر فکر يامروزه د. رفته رفته سطح آنها را کاهش داده است 

 پهـن برگـان     ي بـرگ بـه جـا      ي سوزن يها  ه گون ينيگزيجا
 ي به کنار گذاشته شده ول     ي به کل  ي در مناطق جنگل   يبوم

افتـه،  يب  يـ  تخر ي اراضـ  يايـ  اح ينقش پرسـتار آنهـا بـرا      
 جنگـل بـا مرتـع در       يز مخروبه و اکوتـون مـر      يها  جنگل

ن يـ از ا . اسـت ان شـده    يش نما يش از پ  ي ب ينقاط کوهستان 
 يت و ضـرورت اسـتفاده از سـوزن        يـ اهمنه تنها از    دگاه  يد

ن يـ  و ا  اهميـت بيـشتري يافتـه     شده بلکـه    كاسته ن برگان  
 برگـان   ي است که در کارکرد سوزن     ي مثبت يهمان دگرگون 

 Gorji( داده اسـت  ي شمال کـشور رو يدر مناطق جنگل

Bahri, 2010 .(  
 نـه   ۱۳۷۱از سـال    هـا و مراتـع      قات جنگل يموسسه تحق 

   مختلـف   يهـا  گونـه  ينـه سـازگار   يدر زم پژوهـشي   طرح  
الن و  ي گ يها از جنگل  يبرگان در سه منطقه ارتفاع    يسوزن

 بـه اجـرا     ينقطـه ارتفـاع   سه  مازندران و در هر منطقه در       
ن يـ ز در قالـب ا    يـ حاضـر ن  پژوهـشي   طـرح   . گذاشته است 

 يهـا هکتار از جنگـل   دو  ها قرار داشته و در سطح       يبررس
گونـه در   هـشت   با استفاده از    ) کوهسارکنده(بند نکا   نييپا

تکـرار اجـرا شـده      سه   و در    ي کامل تصادف  يهاقالب بلوک 
ن گونــه يــج اي اســت کــه از نتــايهيبــد). ۱شــکل(اســت 
بند نيي پا يها شگاهي توان در رو   ي م ي سازگار يها شيآزما
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ط ي و با توجـه بـه شـرا        يقه مورد بررس   مشابه منط  يجنگل

  .  خاک منطقه اقدام نموديهايژگي و وييآب و هوا
  

  ها مواد و روش
 کامـل   يهـا  بلـوک    يطرح حاضـر در قالـب روش آمـار        

بـر  )  گونه و مبـدأ   (مار  يتهشت  تکرار و با    سه   در   يتصادف
ــماره   ــکل ش ــاس ش ــصات ۱اس ــا مشخ ــدول و ب  در ۱ ج

.  اجـرا شـد   ۱۳۷۱ر سال    متر د  ۲۰×۲۰ به ابعاد    ييها کرت
.  متر کاشت شدند۲ در ۲ نهال به فاصله ۱۰۰در هر کرت   

   ۵۳ و ْ  ۱۹' و   ۵۵ " ييايـ  طرح در طـول جغراف     ياجرامحل  
، جهت  ي شمال ۳۶  وْ      ۵۰ ' و ۵ "يياي و عرض جغراف   يشرق
  متر، با ۱۵۰ا ي، ارتفاع از سطح دري دامنه شمالييايجغراف
 جنب  يلومتري ک ۱۰درصد و در فاصله     سه  ن  يانگيب م يش

 کوهـسارکنده نکـا واقـع       ي از روستا  يکاند   هنکا و در فاصل   
ک سامان دره و ي بخش ۷۴ن قطعه در حوزه يا. شده است

ن ي طرح ا  يش از اجرا  يپ.  قرار دارد  ۲۵۳در پارسل شماره    
 ي جنگلـ  يهـا   هده از گون  يک گاوسرا و پوش   يمنطقه شامل   

 يقابل توجه  يها بخش. آزاد، ممرز، بلوط و افرا بوده است      
 قرار داشتند پس    يه جاده اصل  ين درختان که در حاش    ياز ا 

 افرا، بلـوط و توسـکا       يها  هکسره با استفاده از گون    ياز قطع   
ز بـه عرصـه طـرح       يـ  هکتار از آن ن     سه  شده و  يکار جنگل

ح اسـت بخـاطر     يالزم به توض  . افته است يحاضر اختصاص   
ر حـضور   ي بـرگ تحـت تـاث      ي مختلف سوزن  يمارهايآنکه ت 
 يات پاکتراشـ  يـ رنـد، در عمل   ي پهن برگ قـرار نگ     يها  هگون
 ي پهن برگ در سطح کرت هـا       يها  هش گون يانه از رو  يسال

ن يدر حال حاضر مهمتر   .  آمد ي بعمل م  يريمختلف جلوگ 
ون، يـ  عرصه طرح شامل جگن، فرف     ي پوشش علف  يها  هگون
، نعنـاع   ي، علف بره، بارهنگ، چمن جنگلـ      ي جنگل يسازو
  . ت اسي و ترشک باغيچمن

 يهـا  برگ مؤلفـه   ي مختلف سوزن  يها  هپس از کشت گون   
در . ديـ  گرديريگها در هر سال اندازه   نونهال يفي و ک  يکم

 و  يکـ يزيات ف يز خـصوص  يـ  طـرح ن   يسال هجدهم از اجرا   
ن يـي ل تع يـ ک پروف يـ  خاک در عرصـه بـا حفـر          ييايميش

ــگرد ــه توضــ). ۳جــدول (د ي  يازدهيــح اســت امتيالزم ب
 دو  يهـا مختلف براساس مولفه   يمارهاي ت يفي ک ياه  هطبق
 شـدن،   يها، راست بودن تنه درختان، چنگال      نهال يشاخگ
، سالمت از نظـر آفـات و امـراض و           يعيت هرس طب  يوضع

نـه بـودن،   يت فـرم تـاج از نظـر قر        ي، وضـع  يصدمات جـو  
الزم به ذکر اسـت کـه       .  است ي و ابعاد تاج و شاداب     يانبوه

ر يـ به شرح ز   ۰‐۱۰۰ در کل نمره     ي زنده مان  يها  هبه مؤلف 
  ):Mohammadnezhad Kiasari et al., 2008(داده شد 

، ۵۰‐۷۴= ، مناسب   ۲۵‐۴۹= ف  ي، ضع ۰‐۲۴= نامناسب  
  .۷۵‐۱۰۰=خوب 

 داده شد   ۰‐۱۰۰ز در کل نمره     يت ن يفي ک يها  هو به مؤلف  
  : که عبارتند از

، ۶۰‐۷۹=  ، مناسب    ۴۰‐۵۹= ف  ي، ضع ۰‐۳۹=نامناسب  
   .۸۰‐۱۰۰= خوب 

، يقـات ي طـرح تحق   يسـال از اجـرا    نزده  ان شـا  يپس از پا  
هــا، شــامل ت نهــالي شــده از وضــعيآور جمــعيهــاداده

ن ارتفاع  يانگينه، م ين قطر برابرس  يانگيم (ي کم يبرآوردها
 مورد  ي کامل تصادف  يهادر قالب بلوک  ) يمانو درصد زنده  

ــتجز ــه و تحلي ــاري ــديل آم ــرار گرفتن ــا .  ق ــاط ب در ارتب
ل جـداول  يل بـا تـشک  يتحله و يز تجز ي ن يفي ک يها يبررس
 خـوب، مناسـب،     يهاهي پا يفي و براساس درجات ک    يتوافق
اسکوئر انجـام   يف و نامناسب، با استفاده از آزمون کا       يضع
 وجـود اخـتالف     ين در مرحله بعد بررسـ     يهمچن. رفتيپذ
مارها، به صـورت    يک از ت  ي هر ي برا يفيدار طبقات ک  يمعن

انجـام  ) z(ر نرمـال    يـ دو به دو و براساس جـدول سـطح ز         
 يهايافزارها از نرم  ل داده يه و تحل  يدر انجام تجز  . رفتيپذ

Spss و Mstatc استفاده شد )Farsi, 2009.(  
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  برگان منطقه کوهسارکندهي سوزني و سن آنها در طرح سازگارها ه مشخصات گون ‐۱جدول 

ت نهاليوضع سن نهال مبداء نهالستان فيرد نام گونه   
يگلدان  )۱+۲( سال ۳ اتريش کالردشت  Pinus nigra Arn. ssp. austrica ۱ 
يگلدان  )۱+۲( سال ۳ پاسند پاسند  Cedrus deodara D.Don. ۲ 
يگلدان  )۱+۲( سال ۳ پاسند پاسند  Pinus brutia Ten. ۳ 
يگلدان  )۰+۱( سال ۱ نوشهر نوشهر  Cryptomeria japonica D.Don. ۴ 
يگلدان  )۲+۱( سال ۳ پاسند پاسند  Pinus longifolia Sarg. ۵ 
ياشهير  )۲+۰( سال ۲ نوشهر شهرپشت  Pinus radiata D.Don. ۶ 

لمبرايپ لمبرايپ  يگلدان  )۱+۱( سال ۲   Pinus taeda L. ۷ 
يگلدان  )۱+۲( سال ۳ پاسند پاسند  Pinus pinaster Ait. ۸ 

  
  

تکرار 
  ۳  ۱  ۴  ۲  ۶   ۷  ۸  ۵  اول
                

تکرار 
  ۷  ۸  ۵  ۳  ۲   ۶  ۱  ۴  دوم
    ۴           

تکرار 
  ۲  ۴  ۱  ۶  ۵   ۷  ۳  ۸  سوم

  
    1- Pinus nigra Arn. ssp. austrica 
    2- Cedrus deodara D.Don. 
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ن در منطقه کوهسارکندهي زميبرگان روي سوزني نقشه کاشت طرح سازگار‐۱شکل   

 
  ج ينتا
   منطقهيت آب و هوايوضع

 سـاله آب و     ۲۶ج  يبراساس اطالعات بدست آمـده از نتـا       
 طول سـال    شهر در  ل قائم يک قراخ ينوپتيستگاه س ي ا يهوا
) مرداد مـاه  (مطلق دما   بيشينه  ،  ۱۳۸۴ت  ي لغا ۱۳۵۹ يها
 و  ي د يهـا   هما(مطلق دما   كمينه  گراد،  ي درجه سانت  ۲/۳۹

ن درجـه حـرارت     يانگيـ گراد و م  ي درجه سانت  ‐۲/۴) بهمن
انه ين رطوبت سـال   يانگيگراد و م  ي درجه سانت  ۸/۱۶انه  يسال
 ۲۶ در طـول     ين مجمـوع بارنـدگ    يانگيم.  درصد است  ۷۹
ـ     ييمتر تع يلي م ۸/۷۳۲ال برابر با    س كمينـه  ن  ين شد کـه ب
متر  يلي م۶/۹۹۷بيشينه  و ۱۳۶۵متر در سال يلي م ۹/۵۲۶

ن منطقـه براسـاس   يا.  در نوسان بوده است۱۳۶۰در سال  

 متر20 متر2

 شمال
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ــا ضــر  در طبقــه =Q2 ۶۹/۸۹ب يفرمــول دوم آمبــرژه و ب

و بـر اسـاس      خنـک    يهـا مه مرطوب با زمستان   ي ن يمياقل
م ي در اقلـ   ۳۴/۲۷ يب خـشک  ي بـا ضـر     دومارتن يبندطبقه

با توجه به آمار موجود و روش     . رديگي م يمرطوب جا مهين

ز رسم شـد  يک منطقه ني آمبروترمينول و گوسن منحن  يبا
ر و  يـ بهـشت، خـرداد، ت    ي ارد يهـا که در آن ماه   ) ۲شکل  (

  .گردد مي خشک منطقه محسوب يهامرداد جزو ماه

  ۱۳۵۹‐۸۴ در طول سالهاي ايستگاه هواشناسي قراخيل،) آمبروترميك(رارت  منحني پراكنش بارندگي و ح‐۲شكل 

  
   خاک در عرصه طرح يت عموميوضع

بـا مـسطح،    ي تقر يوگرافيـ زيعرصه مورد مطالعه از نظر ف     
 کـم،   ي و بلنـد   يزان پـست  يـ  درصـد، م   ۵ب در حـدود     يش

حـد   در   يريناپذ ف و نفوذ  ي متوسط تا ضع   ي داخل يزهکش
 يق با بافت سطح   ي عم يليق تا خ  يخاک عم . متوسط است 

کـه بـا   ) يرسـ (ن يتا نسبتا سـنگ ) يلوم رس شن  (متوسط  
. شــوديز افــزوده مــيــزان رس خــاک نيــش عمــق ميافــزا
ن کم  يي پا يها در افق  )Mottling( ي منقوط شدگ  يها لکه
ط يانگر وجـــود شـــرايـــان بـــوده کـــه بيـــش نمايو بـــ
زان مــواد يــم. اســت از ســال ي در فــصوليکيدرومورفيــه

 و يي جزي سطحيهال خاک در افق  يشونده در پروف  يخنث
ن بـا توجـه بـه       يهمچن. ن کم است  يي پا يهاز در افق  يناچ

 مختلف  يهاک در افق  يدريد کلر يعدم واکنش خاک با اس    
در مجمـوع از    . ل خاک وجـود نـدارد     يآهک فعال در پروف   

 جهت رشد   يط نسبتاً مساعد  ي شرا ي دارا يزينظر حاصلخ 
  ). ۳جدول ( باشدياهان مي نمو گو

  
  وضعيت کمي 

ــط     ــي متوس ــاي کم ــانگين پارامتره ــي مي ــايج بررس نت
، متوسـط قطـر برابرسـينه و متوسـط          )درصـد (مـاني     زنده

 سال اجراي طرح براي تيمارهاي      ۱۸ارتفاع در طول مدت     
برگان مهم جهـان نـشان داد کـه اخـتالف           مختلف سوزني 

هـاي    مقايـسه . رد درصـد وجـود دا     ۵ در سطح    يدارمعني
يــک از  انجــام پذيرفتــه در بــين تيمارهــاي مختلــف هــر

اسـاس جـداول تجزيـه واريـانس و بـا             بـر  باالپارامترهاي  
 درصد بيان شده است ۵دانکن در سطح آزمون استفاده از   

  ). ۴جدول (
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  وضعيت کيفي

ها در چهار طبقه کيفي     هاي نهال بررسي ميانگين فرواني  
اسـب بـا اسـتفاده از جـداول         خوب، مناسب، ضعيف و نامن    

ــه  ــا تيمارهــاي مختلــف گون ــوافقي و در ارتبــاط ب هــاي ت
 و  ۰۱/۰برگ نـشان داد کـه بـراي سـطح احتمـال               سوزني

 ۹/۳۸ حاصـل از جـدول برابـر         df ،  ۲X  =۲۱درجه آزادي 
 ۹۱/۱۲۶ محاســبه شــده برابــر ۲Xکــه اســت و از آنجــايي

ي گردد يعنـ  تاييد مي % ۹۹باشد، فرض صفر با احتمال        مي

دهد که تيمارهـاي    اين بررسي نشان مي   %  ۹۹با اطمينان   
برگ در ميانگين درصـد فراوانـي       هاي سوزني مختلف گونه 

هـا  طبقات کيفي خوب، مناسب، ضعيف و نامناسـب نهـال        
در مرحله بعد بررسـي وجـود اخـتالف         . تاثير داشته است  

يک از طبقات کيفي تيمارهاي مختلف       دار، ميان هر  معني
بـرگ، بـه صـورت دو بـه دو و براسـاس             زنيهاي سـو  گونه

 درصـد انجـام     ۹۵و با احتمال    ) z(جدول سطح زير نرمال     
  .باشد مي۵پذيرفت که نتايج آن به شرح جدول 

  
   مورد مطالعه در منطقه کوهسارکندهيها خاک عرصهييايمي و شيکيزي مشخصات ف ‐۳جدول 

  مشخصات
  هاافق

  عمق
(Cm) 

  اسيديته
pH  

درصد 
موادخنثي 

  وندهش
T.N.V%  

  آليکربن
O.C% 

  گچ
Me/100g 

  نيتروژن
%  

  فسفر
P.P.m. 

  پتاسيم
P.P.m.  

  بافت

  A1 ۱۵‐۰  ۹۷/۵  ۸۸/۰  ۳  ۲۲۵/۰  ۲۸۷/۰ ۲۱  ۲۰۰افق  
لوم 
رس 
  شني

  B2 ۳۰‐۱۵  ۴۶/۶  ۴۴/۰  ۳/۱ ۳۰۰/۰  ۱۳۸/۰ ۳  ۱۶۰  افق
رس 
 شني

  رسي  Bt1 ۷۵‐۳۰ ۱۳/۶  ۰  ۴۳/۰ ۲۵۰/۰  ۰۴۶/۰ ۷  ۲۶۰ افق 
 رسي  Bt2  ۱۵۰‐۷۵  ۱۰/۷  ۰  ۳۶/۰ ۲۵۰/۰  ۰۴۲/۰ ۵  ۲۰۰  افق
 رسي  C  ۱۷۰‐ ۱۵۰ ۲۷/۶  ۳/۱  ۳۶/۰ ۳۴۸/۰  ۰۳۰/۰ ۵/۲  ۲۳۰  افق

  
  برگان در منطقه کوهسارکندهي سوزنيمارهاي تيسه صفات کمي خالصه مقا‐۴جدول 

   برگي سوزنيمارهايت
  يمانزنده

  )درصد(
 نهيقطر برابرس

  )متريسانت(
  ارتفاع

  )متر(

Pinus brutia Bc *   ۵۵  a ۲۶/۱۵  a ۱۷/۱۴  
Pinus taeda a  ۸۹  a  ۲۲/۱۵  a ۳۲/۱۵  

Pinus radiata bc ۳۳/۵۰  a ۷۴/۱۷  a ۱۰/۱۶  
Pinus longifolia d  ۶۷/۱۶  a ۱۸/۱۸  b  ۰۹/۱۰  

Pinus nigra var. austriaca ab ۶۰  b  ۴۴/۹  c ۵۵/۵  
Pinus pinaster c ۳۳/۳۷  a ۳۲/۱۷  a ۸۸/۱۳  

Cryptomeria japonica bc ۶۷/۵۳  b  ۴۳/۱۱  b  ۴۵/۹  
Cedrus deodara cd ۳۳/۲۶  a ۱۲/۱۵  a ۱۹/۱۴  

  .دار ندارنديک حرف مشابه داشته باشند اختالف معني که حداقل ييهانيانگي در هرستون م*               
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  يفي برگ به لحاظ کي سوزنيمارهايک از تي  مقايسه متوسط درصد فراواني هر ‐٥ جدول

  نامناسب  فيضع  مناسب  خوب  برگي سوزنيمارهايت

Pinus brutia a* ۱/۸۳  b ۸/۱۳ bc ۱/۳ c ۰ 
Pinus taeda a ۲/۹۰  b ۸/۸ bc ۱ c ۰ 

Pinus radiata a ۳/۳۹  b ۴/۳۰ bc ۴/۲۱ c ۹/۸ 
Pinus longifolia a ۶۸  b ۲۸ bc ۴ c ۰ 

Pinus nigra var. austriaca b  ۴/۱۹  b ۴/۲۵ a ۹/۳۵ b ۳/۱۹ 
Pinus pinaster a ۶/۵۳  b ۵/۳۷ c ۴/۵ c ۶/۳ 

Cryptomeria japonica a ۱/۸۶  b ۵/۱۱ bc ۶/۱ c ۰ 
Cedrus deodara a ۹/۹۳  bc ۱/۶ c ۰ c ۰ 

 .دار ندارنديک حرف مشابه داشته باشند اختالف معني که حداقل ييهانيانگيف مي در هر رد*           

  
  يريگ جهيبحث و نت

كاج تدا خواهان آب و هـواي مرطـوب تـا معتـدل گـرم               
باشـد  هاي معتدل مي  هاي گرم و زمستان   همراه با تابستان  

)Little, 1971 .(   ــوايي ــل آب و هـ ــرين عوامـ از مهمتـ
رش آن در رويـشگاه طبيعـي سـرماي         محدودكننده گـست  

زمستان، خسارت ناشي از ريزش بـرف و بـاران و سـرماي             
ــل ــان گ ــي اســت  زود رس در زم ). Fowells, 1965(ده

ن كاج تدا نسبت به سايه مقاومت نداشـته و جـزو            يهمچن
ــه ــنايي گون ــاي روش ــهه ــسند طبق ــده اســت  پ ــدي ش بن

)Gelderen & Smith, 1992 .(ج بهترين رويشگاه گونه كا
هـايي اسـت كـه بـه طـور متوسـط             ز بر روي خـاك    يتدا ن 

اسيدي و داراي زهكـشي تقريبـا كامـل تـا ضـعيف بـوده               
همچنين داراي خاك سطحي ضخيم با بافت متوسط و در 

نيز شامل خاكي بـا بافـت سـبك مـي باشـد             زيري  بخش  
)Foil & Ralston, 1967 .(   در عرصه طـرح کوهـسارکنده
مه مرطوب با زمـستان     ين ييط آب و هوا   يل شرا يز به دل  ين
ف بودن افـق    ي ضع يدي بودن خاک و اس    يم، رس ي مال يها

 يت خـوب  ي از وضـع   ين گونه به لحاظ زنده مـان      ي، ا يسطح
 يرهاياز نظر متغ  ،  ) درصد ۸۹ش از   يب( باشد   يبرخوردار م 

نه در طبقـه اول     يمتوسط ارتفاع و متوسط قطـر برابـر سـ         
ز يــ نيفــيو بــه لحــاظ ک) ٤جــدول ( گرفتــه اســت يجــا
)  درصـد  ٢/٩٠ (يت خـوب  ي آن از وضـع    يهـا   هين پا يشتريب

اين گونه در سـطح عرصـه       ). ٥جدول  ( باشد   يبرخوردار م 

طرح کوهسارکنده از سن هفت سالگي بـه مرحلـه توليـد            
رفته در سن   يانجام پذ پژوهش  بذر رسيده است و براساس      

 درصـد و متوسـط      ٦٩ ناميه بـذر     ، متوسط قوه  ي سالگ ١٢
  اســت روز بــوده٣٦ر برابـر بــا  زنــي بــذطـول دوره جوانــه 

)Mohammadnezhad Kiasari et al., 2007 .(  
هـاي شـمال كـشور      كاري برگان در جنگل  بررسي سوزني 

سـاالنه   يهـا يکـار حاكي از موفقيت اين گونه در جنگـل       
حساسيت . اداره كل منابع طبيعي استان گيالن بوده است       

نـه در  در مقابل برف نيز عامل محدودكننده کاشت اين گو    
 باشــد ي متــر از ســطح دريــا مــ٣٠٠ارتفاعــات بــاالتر از 

)Forests and Ranglands Organisation, 1996 .(جه ينت
 برگان مختلـف در ارتفـاع پـائين         ي سوزن ي سازگار يبررس

رشـد  با وجـود    بند جنگل پاتم نشان داد کاج تدا و اليوتي          
قطري و ارتفاعي به دليل نابردباري به شـرايط محيطـي و            

 در ها هچنگالي شدن، خشکيدگي و شکستن تاج بيشتر پاي  
 ,Gholizadeh( ناموفق بود يمارهاين گونه از تياثر برف، ا

 کاشـت کـاج تـدا در عرصـه          يفي و ک  يجه کم ينت). 2009
ط يل شرا يز به دل  ي چمستان ن  يکشت گروه پژوهشي  طرح  

 ي خاک سـازگار   يياين واکنش قل  ي و همچن  يجونامساعد  
 Mostafanezhad and( را نــشان داده اســت يمتوســط

Sadati, 2007 .(  هـاي  الزم به توضيح اسـت از جنگلكـاري
گونه تدا در شهرهاي نور، بابل و آمـل از منـاطق جنگلـي              
حوزه اداره كل منابع طبيعي سـاري آثـاري بـاقي نمانـده             



  ...برگان مهم جهان در منطقه ارتفاعي    بررسي سازگاري سوزني                              ۲۰۶

 
، کم عمـق    ينامساعد جو ط  يرسد شرا  ياست که به نظر م    

 خاک  ييايب دار و واکنش قل    ي ش يها  هبودن خاک در دامن   
 باشـد    شـده   ذکـر  يهـا  ي جنگلکار ي نابود ياز عوامل اصل  

)Forests and Ranglands Organisation, 1996 .( الزم
به ذكر است بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك         

  اسيدي است کـه    در سطح عرصه طرح مويد خاكي نسبتاً      
تشابه قابل توجهي را با رويشگاه اصـلي ايـن گونـه شـكل              

نـشان داد بـه منظـور كاشـت         پژوهش حاضـر    . داده است 
بايــست موفــق کــاج تــدا در ســطح اســتان مازنــدران مــي

ن گونه محدود به نقاطي باشد كه خـاك     يهاي ا  جنگلكاري
داراي واكنش اسيدي، اسيدي ضعيف و يا غيرقليائي است         

 يد در منـاطق کـم ارتفـاع       ينه با ن گو يو همچنين كاشت ا   
زش بـرف   يـ د زمستان و ر   ي شد يرد که از سرما   يصورت پذ 

  . در امان باشد
 متـر و قطـر برابرسـينه    ٢٥ تـا    ٢٠كاج بروسيا با ارتفـاع      

  هــاي مهــم   متــر يكــي از گونــه   ســانتي٦٠حــداكثر 
اي متعلـق بـه       گونـه  اي بوده و عمومـاً     هاي مديترانه جنگل

 ١٥٥٠ تـا    ١٠٠ آن از    يارتفـاع دامنه  . شرق مديترانه است  
ن پـراکنش را در کـشور       يشتريـ ا بوده و ب   يمتر از سطح در   

م گـرم و مرطـوب      ين گونه نورپـسند در اقلـ      يا. ه دارد يترک
 نداشته يچگونه توقعيش دارد، از نظر خاک هيترانه رويمد

 کـه سـطح آن      ي سـنگ  يز اراضـ  ي سبک و ن   يها و بر خاک  
از . ديـ ند رشـد نما  توايز ميا شکسته هستند ن يشکافدار و   

ا ي کـاج بروسـ    يعـ يشگاه طب يـ  رو ي مادر يجمله سنگ ها  
 يز بـر رو   يـ شگاه آن ن  يـ ن رو ي است، بهتر  ي آهک يها سنگ
 ,Dastmalchi دارد يلــومرا جــاگ کني آهکــيهــا ســنگ

الرشد بوده و رشـد      هاي سريع  كاج بروسيا از گونه   ). (1995
 در كشور تركيه با اسـتفاده     . اد است يآن بويژه در جواني ز    

 هكتـار جنگلكـاري     ۴۲۰۰۰از گونه بروسيا ساليانه حدود      
ن گونه در عرصه طرح يا .)Isik & Kara, 1997(گردد  مي
 پـس از گونـه      يکوهسارکنده به لحاظ زنده مـان     وهشي  ژپ

 يرهـا ياز نظـر متغ    گرفتـه و     يکاج تدا در طبقه دوم جـا      
نه در طبقه اول قرار يمتوسط ارتفاع و متوسط قطر برابر س

ن يشتريــ بيفــين بــه لحــاظ کيهمچنــ). ٤ول جــد(دارد 

 يت خــوبياز وضــع)  درصــد١/٨٣(ن گونــه يــ ايهــا هيــپا
  ). ٥جدول ( باشد يبرخوردار م

هاي انجام شده بـا گونـه بروسـيا در           كاري بررسي جنگل 
طبيعـي گلـستان شـامل       هاي اداره كل منـابع     سطح عرصه 

 ، سـعدآباد  )اداره منـابع طبيعـي بنـدرگز      (مناطق والغـوز    
طبيعـي   اداره منـابع  ( ، راميـان  )طبيعي گرگـان    منابع اداره(

 قميش ، آق )طبيعي آزادشهر  اداره منابع ( امام ، آق )آزادشهر
ــابع( ــاليكش اداره من ــي گ ــان ) طبيع ــه قپ اداره ( و منطق

هـا از    نشان داده است كـه ايـن تـوده        ) طبيعي كالله   منابع
  مــاني بــاال و متوســط ارتفــاع قابــل  متوســط درصــد زنــده

نياز مبرم به انجام عمليـات      برخوردار بوده و تنها      ياتوجه  
هــاي  پرورشــي بــه منظــور افــزايش فاصــله در بــين پايــه

ـ  يجه سازگار ينت. برگ را دارند   سوزني  مختلـف   يهـا   ه گون
ا به  يز از کاج بروس   يانکاله مازندران ن  يره م يکاج در شبه جز   

 ,.Khorankeh et al(اد کرده است ي موفق ياعنوان گونه

حاضر و  پژوهشي  ج طرح   ير مجموع بر اساس نتا    د). 2005
كاج هاي انجام پذيرفته با گونه       تجربه حاصل از جنگلكاري   
هــاي اداره كــل منــابع طبيعــي  بروســيا در ســطح عرصــه

ــدران   ,Forests and Ranglands Organisation(مازن

 مازنـدران   ين گونه در مناطق مرکـز     ي، استفاده از ا   )1996
ج از منـاطق زون جنگلـي و        در سطح خار  به سمت شرق،    

 كـاج   يهـا به جاي اسـتفاده از گونـه      افته،  يبيمناطق تخر 
  . گردديشنهاد مپين يتهران و سرو زرب
 اسـت کـه در      ي شـمال  يکـا ي آمر ياتا بوم ي گونه کاج راد  

ن همراه  يين درجه حرارت پا   يانگي با رطوبت باال، م    يمياقل
   ين گونـه بـر رو     يـ ا. ش دارد يـ ر رو يـ  مـه گ   يها با تابستان 
 که در آن ي لوميق شني، عميدي با واکنش اسييخاک ها

ر يـ ه غ يـ  و فاقـد ال    انـد   ه شد يي آب شو  يياي در يرسوب ها 
 & Russell( کند ي رشد مي است به خوبيقابل نفوذ رس

Honkala, 1990 .(اتــا اگرچــه بــه لحــاظ يگونــه کــاج راد
نه از  ي متوسط ارتفاع و متوسـط قطـر برابـر سـ           يرهايمتغ
 گرفتـه   ي برخوردار بوده و در طبقه اول جا       زانين م يباالتر
ت ي از وضـع   ي به لحاظ متوسط زنده مـان      ،)۴جدول  (است  
 يفـ يو به لحـاظ ک    )  درصد ۳۳/۵۰( برخوردار بوده    يفيضع
از )  درصـد ۳/۳۹( آن يها هي درصد از پا  ۴۰ز تنها حدود    ين
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 يهـا  هيـ  از پاياري باشد و بـس  ي برخوردار م  يت خوب يوضع
  ن گونه اگـر چـه     يا.  گرفته است  ده به خود  ي خم يآن حالت 

باشـد   ي برخـوردار مـ    ي از رشد قابـل تـوجه      ياز لحاظ کم  
 نفـوذ   يي بـودن خـاک و عـدم توانـا         يل رسـ  يـ کن به دل  يل
 برخوردار  يفي ضع يدارين گونه در اعماق از پا     ي ا يها  هشير

ط نامـساعد   ي که در صورت مواجهه بـا شـرا        يبوده به شکل  
 آن  ي بـرا  يهش خسارت قابـل تـوج     ي احتمال افزا  يطيمح

 ي و کاج کاشـف    يياي کاج در  يها  هگون. وجود خواهد داشت  
 آنهـا   يهـا   هشي بودن خاک و عدم نفوذ ر      يل رس يز به دل  ين

اتـا را از خـود    ي مـشابه کـاج راد     يطين، شـرا  يدر اعماق زم  
ـ يـ ک از ايـ   و در حال حاضر هر  اند  هنشان داد   از هـا  هن گون
ن ي همچن).۴جدول  (باشند مي برخوردار ينيي پايزنده مان 

 کاج  يها  هت خوب گون  يفي ک ي دارا يها  هي پا يفياز لحاظ ک  
ط ي حاصل از شـرا    يدگيل خم ي به دل  ي و کاج کاشف   ييايدر

ستند ي برخوردار ن  ي قابل توجه  ي از فراوان  يطينامساعد مح 
ح است در ارتباط بـا گونـه کـاج          يالزم به توض  ). ۵جدول  (

 Rhyacionia(وع آفت پروانه جوانه خوار کاج  ي شيکاشف

buliana (افته استي يوع قابل توجهيز شين .  
زان يـ ه از م  يـ  اول يهـا اه اگر چه در سال    يدرختان کاج س  

ــده ــانزن ــوجهيم ــل ت ــدر ي قاب ــه ت ــد ب ج ي برخــوردار بودن
 زنـده   يهـا هيـ  و کـاهش تعـداد پا      يدگيدستخوش خـشک  

شگاه آفـات و    يـ  آلـوده در آزما    يهـا  بخش يبا بررس . شدند
ــ يمــاريب  Sphearopsisارچهــا توســط همکــار طــرح، ق

sapinea ن يـ کـه ا ياز آنجائ. ديـ  گرديها جداساز از نمونه
انتخـاب  . باشـد يه مـ  ي ثانو يماريک عامل ب  ي يعامل قارچ 

بـوم  از  يـ ن گونه و بـا توجـه بـه ن         ينامناسب محل کاشت ا   
 است ياترانهي مدين گونه که خواهان آب و هوا    ياشناسي  

اه يج س  کا يجيت دارد، ضعف تدر   يه حساس يو نسبت به سا   
 ين مرحلـه عامـل قـارچ      يـ ده است و پس از ا     يفراهم گرد 

جاد خسارت شـکل داده     ير را در ا   ي حداکثر تاث  يدگيخشک
 در  يسـازگار پژوهـشي    يهـا  ج طرح يدر مجموع نتا  . است

ي اهـ   ه مختلف شمال کشور به همراه تجرب      يمناطق ارتفاع 
 ي گذشته حـاک   يها  هدهساالنه   يها يکار حاصل از جنگل  

 مرکز و شـرق اسـتان مازنـدران و در           ي برا از آن است که   

 استفاده از گونه کـاج      ، باالتر ياه  ان بند و ارتفاع   يمناطق م 
 اسـت کـه     ين در حال  يه مناسب بوده و ا    ياه با مبدا ترک   يس

 بـودن   يديل اسـ  يـ  استان مازندران به دل    يدر مناطق غرب  
اه بـا مبـداء فرانـسه قابـل         يخاک استفاده از گونه کاج سـ      

  .  ه استيتوص
ا اگر چـه تنهـا در   يپتومري سدروس دئودارا و کر    يها  هونگ

 يه پس از کاشت با تلفات قابل تـوجه        ي اول يطول سال ها  
 يز با رسـ   ين موضوع ن  يدر مرحله استقرار مواجه شدند و ا      

 در  ينـ ير زم يـ  شـدن سـفره آب ز      يبودن خـاک و مانـداب     
ن عرصه در طول فـصل زمـستان مـرتبط          ي از ا  ييها بخش
 از   شـده   ذکـر  يهـا   هحله استقرار گون  پس از مر  ولي  است،  

 ۴ يهـا  جدول( برخوردار بوده    ي مناسب يفي و ک  يرشد کم 
 طـرح از    ي سـال اول اجـرا     ۱۸ن در طـول     يو همچن ) ۵و  

وع ي و ش  يطيط نامساعد مح  ي در برابر شرا   يمقاومت مناسب 
 است در طـول     يهيبد. اند  هها برخوردار بود   يماريآفات و ب  

ات يــ بــا انجــام عمل کــهي طــرح ســازگاريفــاز دوم اجــرا
ز کـاهش   يمارها ن ين ت يک از ا  ي هر   يها  هي تعداد پا  يپرورش

ل يـ  جهت تکم  يافت، بستر مناسب  يخواهند  ای  قابل توجه   
 بـرگ   ي محتلف سوزن  يها  ه گون ي حاصل از سازگار   يابيارز

ج يدر مجمـوع نتـا  . را در سطح منطقه فراهم خواهـد آورد      
نـشان  ن طـرح    يـ  فـاز اول ا    ي حاصل از اجرا   يفي و ک  يکم

 يرهـا يک از متغ  يـ داده است گونه کاج تـدا بـه لحـاظ هر          
 دارد و   يط جـا  ين شـرا  يتـر ، در مناسب  ي مورد بررس  يکم

 ياتـا جـا   يا و کـاج راد    ي کاج بروس  يهاز گونه يپس از آن ن   
اتـا بـه لحـاظ      يکه گونه کـاج راد    ييالبته از آنجا  . رنديگيم
، تـا  )۴جـدول  (ست  يـ  برخوردار ن  يط مناسب ي از شرا  يفيک
  ا بـه عنـوان     يتـدا و کـاج بروسـ        کـاج  يها مرحله گونه ن  يا

 سـدروس   يهـا شوند و از گونـه     ي م ي موفق معرف  يهاگونه
 يهـا ز بـه عنـوان گونـه      يـ  ن ی ژاپـن  ايـ پتومريدئودارا و کر  

  .گردد ياد ميدوارکننده يام
  
  
  
  

  



  ...برگان مهم جهان در منطقه ارتفاعي            بررسي سازگاري سوزني                      ۲۰۸
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Abstract 
The aim of this study was to introduce the most successful exotic coniferous species for forest plantation 

projects. The trial conducted in 1993 at low altitude of Neka region in Mazandaran Province of I. R. Iran 
(North Forests), under Compeletly Randomized Block Design (CRBD) with three replication and eight 
treatments. The treatments consisted of six Pine species (P. taeda, P.radiata, P.brutia, P.nigra var. 
austriaca, P. pinaster and P. longifolia), Cryptomeria japonica and Cedrus deodara. The species growth 
characteristics including survival, height, diameter at breast height and also qualitative characteristics were 
assessed and measured after 18 years, Soil physical and chemical properties were determined and climate 
characteristics were identified. The results of statistical analysis showed that there were statistically 
significant differences between qualitative and quantitative parameters of species. Analysis of characteristics 
showed that Loblolly pine (P.taeda L.) and Brutian pine (P.brutia Ten.) were the most promising species; in 
the second stage Hymalaya Cedar (Cedrus deodara D.Don.) and Japanes cedar (Cryptomeria japonica 
D.Don.) were promising species, respectively. 
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