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  چكيده
 توليد درافزايش همراه  به ،كاهش هزينه توليد هدفبا برگ صنعتي  ي سوزنيها ونهگسازگاري  در راستاي بررسي تحقيقاين 

طرح ي كاشته شده و توسعه كشت آنها در عرصه جنگلهاي مخروبه در قالب ها فرض سازگاري تعدادي از گونه بهواحد سطح 
از سطح دريا  رباالت متر 450در ارتفاع ،رودكنارگونه و واريته در جنگل پاتم خي 9 بادر سه تكرار هاي كامل تصادفي  آماري بلوك

سال پانزدهم  شادابي درختان در و ماني صد زندهدر ،قطر يقه، برابرسينهقطر ، ارتفاع درخت هاي مشخصه .اجرا شد 1369در سال 
 شيميايي و يكيفيزخصوصيات تشريح  باو حفر پروفيل با (وضعيت خاك ، پوشش گياهي منطقهمطالعه  همچنين .بررسي شد

روش دانكن  بهها  و آزمون ميانگين spssافزار  تحليل آماري با استفاده از نرم. قرار گرفت نيز مدنظر و شرايط اقليمي منطقه )خاك
با مبدأ جنوب فرانسه و ) Pinus nigra var. calabrica(گونه كاج سياه كاالبر  ماني از نظر زندهنتايج نشان داد كه . انجام شد

هاي  گونه. دگرفتندر گروه اول قرار بيشترين درصد بقا را نشان داده و ردشت با مبدأ كال) Cryptomeria japonica(كريپتومريا 
 Sequoia(سكويا گونه  .گرفتند جايدر گروه دوم ) Pinus nigra var. austriaca(و كاج سياه اطريش ) Pinus taeda(كاج تدا 

sempervirens ( با مبدأ بذر شهرپشت نوشهر)دليل سقوط يك اصله درخت قطور راش  بهولي  ،نتايج خوبي ارائه كرد) يوگسالوي
دليل تلفات زياد از  بهبا مبدأ بذر فرانسه  Cedrus atlanticaدر ضمن گونه  .قرار گرفت تري پاييندر قطعه تكرار اول، در گروه 

 جاي ون دانكنآزم در گروه دوم )Pinus elliottii( كاج اليوتيدر گروه اول و  سكويا گونه ،از نظر ارتفاع. آزمايش حذف شد
در  كاج سياه كاالبر و كاج تداهاي  گونههمراه كاج اليوتي در گروه اول و  بهگونه سكويا  ،و قطر يقه برابرسينهاز نظر قطر  .ندگرفت

بهترين رشد قطري و ارتفاعي و شادابي را داشت و بعد از  گونه سكويا ،از مجموعه صفات مورد بررسي .ندگروه دوم قرار گرفت
 هاي كاشت گونه بر اين اساس .سالگي بودند 15 سن ي موفق و سازگار تاها ي كريپتومريا و كاج سياه كاالبر از گونهها آن گونه

ي و شكستن تاج گيدكخش، شدن يچنگال دليل نابردباري به شرايط محيطي و به ،ارتفاعي رغم رشد قطري و بهاليوتي  كاج تدا و
  .شود توصيه نمي ،اطق مشابهتوفان در من در اثر برف و ها بيشتر پايه

  
  .ماني، قطر، ارتفاع مازندران، زنده ،برگان سازگاري، سوزني: هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

 1347نوار جنگلي شمال كشور كه در سال مساحت 
اكنون به  ،)1342نام،  بي( ميليون هكتار بود 4/3سطح آن 

اين  .است ميليون هكتار كاهش يافته 2سطحي كمتر از 
 هاي متعددي را در ارتباط با پوشش گياهي، نگرانيمسئله 

 نياز اي زيرزميني مورده مين آبأت ،ذخيره نزوالت آسماني

 پي منطقه و صدمات ناشي از جريان آبهاي سطحي در
 14اكتبر تا  11طبق گزارش بازديد مورخ  .است  داشته 

مشاور جنگل دايره  ،موني .ف.ه( ميالدي 1957نوامبر 
مساحتي  ، ويي ايرانجنگلها از )ميانهترقي امور خاور

عنوان جنگل ذخيره كه  بهرا هكتار  ميليون 20حدود 
فرسايش و  در مقابل ها پهها و ت ظت كوهفاوظيفه ح
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تثبيت رطوبت خاك و  ،هاي سريع آب نممانعت از جريا
ذخيره زيرزميني آن و تنظيم رژيم آبي و در عين حال 

داشته باشد،  بر عهدهي را يتعديل شرايط آب و هوا
ر مجموع جنگلهاي موجود ضكه در حال حا پيشنهاد داد

سازمان  .باشد مي كمتر از رقم فوق سطح كشوردر 
تنها حدود  1400كشور تا سالو آبخيزداري مراتع  ،جنگلها

شمال  افتهي هكتار از عرصه جنگلهاي تخريب 492000
 )1376نام،  بي( است سازي قرار دادهكشور را در برنامه باز

اين مورد نيز ابهامات زيادي در زمينه تعيين  كه در
ي مختلف و استفاده از ها ي مناسب براي رويشگاهها گونه

افزايش توليد در واحد سطح  و خيزي رويشگاه حاصل
الت اساسي پس از مسئله حفظ يكي از مشك .وجود دارد

بازسازي و احياء ، ي جنگلي شمالها و نگهداري عرصه
كه در  باشد مي گذشتهته طي چند دهه ياف جنگلهاي تخريب
در . عوامل متعددي نقش داشته است ها تخريب اين عرصه

 ،ها برگ كاشته شده در اين عرصه ي سوزنيها مورد گونه
ق و علمي نسبت به تعيين تشابه رويشگاهي يتوجه دق

 .است با موطن اصلي آنها معطوف نگرديده ها گونه
ال در قالب برگان در جنگلهاي شم آزمايش سوزني

طرح در  18با اجراي  1349هاي آماري از سال  طرح
سفيد توسط فيشويك كارشناس  لي منطقه سنگده پجنگلها

اين تحقيق با . )1364لطفيان و همكاران، ( آغاز شد ئوفا
بدست ي مورد بررسي و نتايج ها توجه به ويژگي گونه

 با روش علمي و ،ابهامات تواند روشنگر برخي از مي آمده
هدف نهايي از اجراي  .مشابه باشد يها حقيقي در عرصهت

رگ در ب مناسب سوزني انتخاب گونه سازگار و تحقيقاين 
شمال و تبديل جنگلهاي ي مختلف جنگلهاي ها رويشگاه

 احيايمخروبه به جنگلهاي صنعتي و همچنين 
 است آوري مستقر نشده كه در آنها زاد ييها راشستان

توليد چوب صنعتي  اصلي هدف طوري كه به ،باشد مي
مين مواد اوليه تأ، يك و مرغوب در كوتاه مدت درجه

سلولزي و كم كردن نياز به واردات چوب از خارج 
  .باشد مي

 برگان و توليد زياد در با توجه به اهميت كشت سوزني
المنافع به استراليا  جامعه كشورهاي مشتركواحد سطح، 

ويژه  بهبرگ  زنيهاي سو كاري جنگلپيشنهاد كرد كه سطح 
هكتار افزايش  30000 ميزان به 2000سال  ردها را  كاج
ميزان  به 1990در ژاپن تا سال .)Nimmo, 1988( دهد
درصد  46كه  انجام شد كاري جنگلميليون هكتار  67/10

دهد و  تشكيل مي Cryptomeria japonica گونه آن را
اين اري برد دوره بهره .دباش برگان مي بقيه از ساير سوزني

و  مترمكعب در هكتار 8 متوسط ساله با توليد چهلگونه 
  ).F.A.O., 1990( استسال  در

هكتار ميليون  85/31در امريكا  1990 تا سال
 Pinus(با گونه كاج تدا درصد آن  60 كه هشد كاري جنگل

taeda(،  ميزان  كهصورت گرفته  مزبورگونه بومي كشور
سال  در و در هكتار بمترمكع 7 برابرآن رويش ساالنه 

ميانگين ي هاي بخش خصوص كاري جنگلاما در  است،
سال  درو  مترمكعب در هكتار 14تا  10 آن ساالنه رويش

بدست آمده است  سال 30تا  25دوره برداشت  باو 
)F.A.O., 1990(.  گزارش براساسF.A.O (2003)  پنج

ميليون  7/46ميزان  بهكشور بزرگ آسيايي شامل چين 
ميليون 7/10ژاپن با  ميليون هكتار، 6/32 هند با ،هكتار
 9/4تايلند با  و ميليون هكتار 9/9 اندونزي با هكتار،

 ي جهان را داراها كاري درصد جنگل 55 ،ميليون هكتار
. است اقيانوسيهآسيا و  درصد كل منطقه 91كه  باشند مي

 منظور به 2003 در سال ،ژاپن يبراساس پروتكل كيوتو
ميليون  20 كاري براي درختاي  گلخانه كاهش گازهاي

اختصاص چنين  از هدف .اختصاص يافت بودجه دالر
 14با توليد  الرشد ي سريعها توليد گونه افزايش ي،ا بودجه

 8 ،اين افزايش توليد بوده است كه مترمكعب در هكتار
 باشد مي جنگلهاي كانادا برابر بيش از رويش متوسط

)Doming, 2005( . اي  ي جلگهها كاري جنگلآزمايش در
نتايج  ،فومن و گيسوم و استان گيالن از آستارا تا پيلمبرا

 كاج اليوتي :از عبارتند ها ترين گونه كه موفق نشان داد
)Pinus elliottii( ، كاج تدا)Pinus taeda( كاج  و
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، طالبي و ثاقب دستمالچي( ،)Pinus ponderosa( پوندروزا
قه خوي با تعدادي از در آزمايشي كه در منط. )1376
 پوندروزاكاج  ،انجام شد برگ سوزني برگ و ي پهنها گونه

)Pinus ponderosa( در  .موفق بود اين منطقه نسبتاً در
 Pinus( يته كارمانيكارلو اروميه كاج سياه وا قيهمنطقه 

nigra var. Carmanica( در  ماني زندهدرصد  5/39 اب
در . )1377 ،مكارانو ه دستمالچي( گروه سوم قرار داشت
در  ماني زندهاز نظر  )Pinus nigra(اماميه تبريز كاج سياه 

طر رشد نسبي ارتفاع و قبخش بوده و از نظر  يتحد رضا
. )1377 ،و قيسي سركارات(بيشترين ميزان را در بر داشت 

در  حاضر بررسيمشابه  تحقيقگيري  ج حاصل از اندازهينتا
ي كاج ها گونه ماني زندهر كه از نظ اسالم گيالن نشان داد

كاج  كاج سياه تركيه،، پوندروزاكاج ، كاج تدا، جنگلي
 نظر از در گروه اول و كاج سياه اطريش و بر فرانسهاالك

كاج ، دوگالس، كاج سياه تركيه، قطر برابرسينه كاج تدا
روه كاج جنگلي اسپانيا در گ و نوئل معمولي، سياه اطريش

  .)1384 ،همتي( اول قرار دارند
  

  هامواد و روش
 450بند جنگلي در ارتفاع  در منطقه پايين تحقيقاين 

 در در جنگل پاتم خيرودكنار و از سطح دريا باالتر متر
درصد با عرض  20 مالي با متوسط شيب بيش ازدامنه ش

 51 درجه شمالي و طول 40 °36 تا 27 °36 جغرافيايي
ودكنار يرشرقي درحاشيه رودخانه خدرجه  51 °43 تا °32

  .اجرا شد 1369 در سال
با  خاك ،پروفيل حفر شده 2 با توجه به :خاك منطقه
در  سيلت و رس، نوع خاك لوم، ،عميق عمق كم تا نسبتاً

ساختمان خاك  .باشد مي سيلت تا رسي ر رس،ت افق پايين

در و  است  خوب و تهويه مناسب اي با پايداري نسبتًا دانه
 .شود مي نگي مشاهدههاي س گيزد سطح قطعه بيرون

با نفوذپذيري كم  رطوبت خاك در فصول بارندگي زياد و
 از نظر شوري و .متوسط و آبدوي به نسبت سريع است تا

 .خاك محدوديتي براي رشد گياه وجود ندارد قليايي بودن
. شود مي برخي از نقاط فرسايش شياري مشاهدهدر 

ي ها خيزي خاك در افق سطحي زياد و در افق حاصل
 90و  80تا  60عمق خاك از .تر كم تا متوسط است پايين

واكنش خاك اسيدي تا  .متر متفاوت است سانتي 120تا 
است كه  1/6تا  7/4بين ) pH(اسيديته  اسيدي ضعيف با

  .ي كاشته شده مناسب استها اي گونهبر
 هاينوسان يياز نظر آب و هوا :ييشرايط آب و هوا

 .در منطقه وجود داشت تحقيقاي اجراي متفاوتي در ساله
ثير أتواند ت مي ي تابستانه و برف زمستانهكدو عامل خش

 .داشته باشد ها زيادي بر روي رشد و سازگاري گونه
ن بارندگي ميانگي براساس آمار هواشناسي فرودگاه نوشهر

 2/228ماه با متوسط  آبان، متر ميلي 95/1336ساله  15
 67/29متوسط  با هماترين ماه و مرداد باران متر پر ميلي
 2/16متوسط دماي ساالنه  .ترين ماه است باران متر كم ميلي

با متوسط ماهانه  گرمترين ماه مرداد، گراد درجه سانتي
بهمن با متوسط  تريـن ماه سرد گراد و درجه سانتي 6/25

حداكثر دماي مطلق در ، گراد درجه سانتي 3/7 ماهانه
 - 2داقل دماي مطلق ح ،گراد درجه سانتي 8/32ماه،  مرداد

 20 ميانگين ساعات آفتابي و ماه در بهمن گراد درجه سانتي
آمار آب وهوايي ( سال است درساعت  5/1818 ،ساله

 )آمبروترميك( ، نمودار آبدمايي1شكل  .)ايستگاه نوشهر
  .دهد منطقه مورد مطالعه را نشان مي
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   )1384تا  1370( ساله نوشهر 15آمبروترميك  نمودار -1 شكل
  

هاي كامل  قالب آماري طرح بلوكاين پژوهش در 
 اجرا شده تيمار گونه و واريته 9تصادفي با سه تكرار و 

در هر كرت يا  وتكرارها در خالف جهت شيب  .است
 متر 2×2اصله نهال گلداني به فاصله كاشت  100تيمار 

پس از حذف دو رديف كناري از چهار  .استكاشته شده 
قطعه درخت مركز  36از  ،نطقه حائلعنوان م جهت به

با چوب ، ي ارتفاع درختها  مشخصههرساله از  نمونه
و  برابرسينهقطر  متر، ياب سنتو با دقت دسي مدرج و بلند

متر  سنج و كاليپر با دقت ميليبا نوار قطر قطر يقه
نيز  ها گونه ماني زندهدرصد  و  گرفتگيري صورت  اندازه

  .شدمحاسبه 
راست ، از نظر دوشاخگي تنه ها البررسي كيفي نه

سالمت درختان از نظر آفات و ، چنگالي شدن، بودن تنه
ي كاشته شده ها گونه .امراض نيز مورد مطالعه قرار گرفت

شرح  بهبند نوشهر جنگل پاتم  ينيدر ارتفاع جنگلي پا
   .است 1ول دج

  
   جنگل پاتمدر بند نوشهر  در ارتفاع جنگلي پايين 1369در سال  ي كاشته شدهها گونه -1جدول 

 نام علمي گونه مبدأء بذر )سال(سن نهال در زمان كاشت
 Pinus elliottii زيمباوه  2
 Pinus taeda ن آمريكاواورگ  3
 Pinus nigra var. calabrica جنوب فرانسه  3
 Pinus nigra var. pallasiana تركيه  2
 Pinus ponderosa آمريكا  2
 Pinus nigra var. austriaca اتريش  3
 Cryptomeria japonica كالردشت  2
 Sequoia sempervirens شهرپشت نوشهر  2
 Cedrus atlantica فرانسه  2
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  نتايج
نتايج در پايان سال پانزدهم نشان داد كه بيشترين ميزان 

و %) 4/95(ها متعلق به كريپتومريا  ماني و بقا گونه زنده
تجزيه . است%) 4/45(تي كمترين آن متعلق به كاج اليو

ها  ماني بين گونه ها نشان داد كه اختالف زنده واريانس داده

آزمون دانكن مشخص نمود كه ). 2جدول (دار است  معني
هاي كريپتومريا و كاج سياه كاالبر در گروه اول، كاج  گونه

تدا و كاج سياه اطريش در گروه دوم و كاج اليوتي در 
ها بينابين اين سه  اير گونهس. گيرند گروه سوم قرار مي

  ).3جدول (گروه قرار دارند 
  

  )ساله 15 نتايج(برگان منطقه پاتم نوشهر  ماني سوزني واريانس درصد زنده تجزيه -2 جدول
 داري معني   F آماره ميانگين مربعات مربعاتمجموع درجه آزادي منابع تغييرات

 n.s 37/1  286/0 0/199 9/397 2 تكرار
 007/0  69/4** 8/679 6/4758 7 تيمار
   0/145 2030/ 14 خطا
  5/7186 23 كل

ns :01/0دار در سطح  معني**: دار نيست،  معني  
  

  روش دانكن بهها  ماني گونه مقايسه ميانگين درصد زنده -3 جدول
هاگونه )درصد(مانيزنده  آزمون دانكن

A 4/95 Cryptomeria japonica 
A  0/87 Pinus nigra var. calabrica 

AB 0/75 Pinus ponderosa

B 4/70 Pinus taeda

B 4/70 Pinus nigra var. austriaca 
BC 7/65 Pinus nigra var. pallasiana 
BC 8/64 Sequoia sempervirens 
C 4/45 Pinus elliottii

  

نتايج در پايان سال پانزدهم نشان داد كه بيشترين ميزان 
و كمترين ) متر سانتي 6/17(ق به سكويا متعل برابرسينهقطر 

. است) متر سانتي 8/8(آن متعلق به كاج سياه اطريش 
 برابرسينهها نشان داد كه اختالف قطر  تجزيه واريانس داده

آزمون دانكن ). 4جدول (دار است  ها معني بين گونه

هاي سكويا و كاج اليوتي در گروه  مشخص نمود كه گونه
، پوندروزادوم، كريپتومريا، كاج  اول، كاج تدا در گروه

و كاج سياه اطريش در گروه سوم و كاج پاالزيانا كاج سياه 
جدول (هاي دوم و سوم قرار دارد  سياه كاالبر بينابين گروه

5.(  
  

  )ساله 15 نتايج(منطقه پاتم نوشهر  انبرگ برابر سوزني قطر واريانستجزيه  -4 جدول
 داري معني   F آماره ميانگين مربعات تعاربمجموع م درجه آزادي منابع تغييرات

 029/0  63/4* 728/7 455/15 2 تكرار
 000/0  22/22** 082/37 571/259 7 تيمار
   669/1 368/23 14 خطا
  394/298 23 كل

  01/0دار در سطح  معني**: ، 05/0دار در سطح  معني*:                      
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  روش دانكن به ها گونه ينهبرابرسمقايسه ميانگين قطر  -5 جدول
هاگونه )مترسانتي(برابرسينهقطر  آزمون دانكن

A 6/17 Sequoia sempervirens 
A  5/16 Pinus elliottii

B 2/13 Pinus taeda

BC 1/11 Pinus nigra var. calabrica 
C 2/10 Cryptomeria japonica 

C 0/9 Pinus ponderosa

C 8/8 Pinus nigra var. pallasiana 
C 8/8 Pinus nigra var. austriaca 

  
نتايج در پايان سال پانزدهم نشان داد كه بيشترين ميزان 

و كمترين ) متر سانتي 9/21(قطر يقه متعلق به گونه سكويا 
تجزيه . است) متر سانتي 4/11( پوندروزاآن متعلق به كاج 

ها  ونهها نشان داد كه اختالف قطر يقه بين گ واريانس داده

آزمون دانكن مشخص نمود كه ). 6جدول (دار است  معني
هاي سكويا و كاج اليوتي در گروه اول، كاج تدا در  گونه

. گيرند قرار مي چهارمدر گروه  پوندروزاگروه دوم و كاج 
  ).7جدول (گروه قرار دارند  چهارها بينابين اين  ساير گونه

  
  )ساله 15 نتايج(منطقه پاتم نوشهر  انگبر سوزني واريانس قطر يقه تجزيه -6 جدول

 داري معني   F آماره ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منابع تغييرات

 ns 53/2  115/0 727/5 454/11 2 تكرار

 000/0 94/20 ** 358/47 506/331 7 تيمار

   262/2 664/31 14 خطا
   23 كل

                          ns :01/0دار در سطح  معني**: نيست، دار  معني  
  

  روش دانكن به ها مقايسه ميانگين قطر يقه گونه -7 جدول
 ها گونه )متر سانتي(قطر يقه   آزمون دانكن

A 9/21  Sequoia sempervirens 
A 4/20  Pinus elliottii 
B 9/16  Pinus taeda 

BC 4/14  Pinus nigra var. calabrica 
CD 1/14  Cryptomeria japonica 

CD 4/12 Pinus nigra var. pallasiana 
CD 8/11  Pinus nigra var. austriaca 

D 4/11  Pinus ponderosa 
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نتايج در پايان سال پانزدهم نشان داد كه بيشترين ميزان 
و كمترين آن ) متر  09/15(ارتفاع متعلق به گونه سكويا 

واريانس  تجزيه. است) متر  51/4( پوندروزامتعلق به كاج 
دار  ها معني بين گونه ارتفاعها نشان داد كه اختالف  داده

آزمون دانكن مشخص نمود كه گونه ). 8جدول (است 

سكويا در گروه اول، كاج اليوتي در گروه دوم، كاج تدا در 
گروه سوم، كاج سياه كاالبر در گروه چهارم، كاج سياه 

هفتم قرار  در گروه پوندروزادر گروه ششم و كاج پاالزيانا 
ها بينابين اين هفت گروه قرار دارند  ساير گونه. گيرند مي

  ).9جدول (
  

  )ساله 15 نتايج( برگان منطقه پاتم نوشهر سوزنيارتفاع واريانس  تجزيه -8 جدول
 داري معني   F آماره ميانگين مربعات تبعامجموع مر درجه آزادي منابع تغييرات

 001/0  97/11** 112/6 224/12 2 تكرار

 000/0  31/77** 474/39 319/276 7 تيمار

   511/0 149/7 14 خطا
  693/295 23 كل

  01/0دار در سطح  معني**:                      
  

  روش دانكن به ها گونه مقايسه ميانگين ارتفاع درخت -9 جدول
 ها گونه ها ميانگين  آزمون دانكن

A 09/15  Sequoia sempervirens 
B  56/11  Pinus elliottii 
C 95/9  Pinus taeda 
D 01/8 Pinus nigra var. calabrica 

DE 09/7 Cryptomeria japonica 

EF 92/5  Pinus nigra var. austriaca 
F 97/4  Pinus nigra var. pallasiana 
G 51/4  Pinus ponderosa 

  
   بحث

گيري و  تحليل آماري حاصل از اندازه و نتايج تجزيه
نشان داد كه  اين تحقيقي كاشته شده در ها گونه بررسي
  :مرحله تا اين
بذر  مبدأبا  )Sequoia sempervirens(گونه سكويا  -1

كه مبدأ اوليه بذر آن از يوگسالوي است شهرپشت نوشهر 
  .با بهترين وضعيت در گروه اول آزمون دانكن قرار دارد

 Cryptomeria(ي كريپتومريا ژاپونيكا ها گونه -2

japonica(  سياه كاالبرو گونه كاج  بذر كالردشت مبدأبا 
)Pinus nigra var. calabrica( بذر جنوب فرانسه  مبدأ با
ي كاج ها گونه .بودند ي موفق تا اين مرحلهها ز از گونهين

دليل  بهرغم رشد طولي و ارتفاعي خوب  بهاليوتي  تدا و
شكستن و خشكيدگي تاج درختان تا اين ، چنگالي شدن

سرما و برف  .نبودند از وضعيت مناسبي برخوداررحله م
اما در  است؛ شتهي موفق نداها روي گونهبر تأثير زيادي 
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ي كاج ها ان گونهـتاج درختيدگي كچنگالي شدن و خش
دليل  بهدر عرصه  كمبود نور .داشت تأثير تدا و اليوتي
تأثير زيادي در شمالي بودن دامنه جنگلي  شيب زياد و

، اليوتيكاج ، ي كاج تداها و خشكيدگي گونه ماني زنده
 كاالبر غير از واريته بهي كاج سياه ها كاج پوندروزا و واريته

ي ها روي گونهبر ي تابستانه تأثير زيادي خشك .داشت
سايه درختان و الشبرگ  .است موفق تا اين مرحله نداشته

فراوان دو عامل اصلي در كاهش پوشش گياهي كف 
  . عرصه بودند

اين مشابه  تحقيقياجراي  ساله 16يج بررسي نتا
ي كاج ها در منطقه اسالم گيالن نشان داد كه گونه بررسي
در  ماني زندهكاج پوندروزا از نظر  و كاج تدا، جنگلي

و كاج سياه اتريش در  وضعيت برتر و كاج سياه كاالبر
كاج تدا در  برابرسينهاز نظر قطر . قرار دارندگروه بعدي 
كاج سياه اتريش  و دوگالس، كاج سياه تركيهگروه اول و 

  .)1384همتي، ( گروه بعدي قرار دارند در
بند  برگان منطقه پايين سوزني بررسيساله در   يج دهنتا

كاج سياه  و كاج تدا ،ماني زندهنشان داد كه از نظر ساري 
 اتريش در وضعيت خوب و كاج بروسيا در وضعيت

كاج  كاج دريايي، ،طرياز نظر رشد ق داشته و مناسب قرار
 محمدنژاد( تدا و كاج بروسيا در گروه اول قرار دارند

  .)1382، كياسري و همكاران
بررسي گونه در  1376 طالبي در دستمالچي و ثاقب

عدم  به محله آستارا كريپتومريا ژاپونيكا در منطقه عنبران
گونه . اند اشاره داشته اي موفقيت اين گونه در ناحيه جلگه

 94ماني  با زندهدر چمستان نور  سالگي 22 درسكويا 
ارتفاع غالب  ،متر سانتي 42حدود  برابرسينهقطر  درصد و

 برابرتوليدي  ،متر ميلي 5/17 رويش قطري ومتر  44/20
مترمكعب در هكتار داشته است كه با افزايش سن  13/20

 ).1384نژاد،  مصطفي( .يابد مي ميزان توليد نيز افزايش
كه  )Cryptomeria japonica(مريا ژاپونيكا گونه كريپتو

 با اين گونه انجام ها كاري جنگليك چهارم حدود  در ژاپن

 8ساله توليدي به ميزان  40برداري  در دوره بهره ،شود مي
  ).F.A.O, 1990(سال دارد  در و مترمكعب در هكتار
 در گرو انجام كاري جنگلدر  محصول موفقيت توليد

استفاده از منابع . باشد مي وسعهو ت فعاليتهاي تحقيقاتي
برنامه پرورش جنگل با توليد نسل نتيكي مناسب و ژ
 بوده ارتباط با اصالح درختان جنگلي رنتيكي مطلوب دژ

وري و اصالح  كننده در بهره تواند نقش تعيين كه مي
و  ها استفاده از پروونانسبنابراين  .داشته باشد ها گونه
 توجه و  قابل ،ويژه ژنتيكي يي با خصوصياتها پايه تك

 .باشد ميداراي اهميت 
مرحله از اجراي  توجه به نتايج بدست آمده تا اين با
 ي تابستانه و وضعيتخشك، طوفان ،و وجود برف تحقيق

شيب و دامنه جنگلي در ، كيخاو شرايط  ها رويشي گونه
پيشنهاد  ،مربوطه عواملو ساير  تحقيقمحل اجراي 

ي ها برگ از گونه ي سوزنيها ت گونهكاش برايشود كه  مي
رشد قطري و كه داراي موفق مانند گونه سكويا  مناسب و

گونه كريپتومريا  و باشد مي ارتفاعي و شادابي مطلوب
كاري در  لگونه كاج سياه كاالبر در جنگ ژاپونيكا و
آزمايش پروونانس انجام  .مشابه استفاده شود يها رويشگاه
د وليدستيابي به ت برايمرحله  ي موفق تا اينها از گونه

سطح جهان در امر  ت مناسب كه دربيشتر و كيف
  . ستضروري ،باشد مي معمول و رايج كاري جنگل
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Abstract 
 
This paper presents the result of 15-years elimination trial in the form of completely blocks design with 3 
replications and nine treatments (9 species and provenances of exotic needle leaves) after establishment in 
Patum district of Kheyroud forest at Nowshahr region in Mazandran province (Caspian forest, North of 
Iran). The planted species were Sequoia sempervirens, Cedrus atlantica, Cryptomeria japonica, Pinus 
elliottii, P. taeda, P. ponderosa, P. nigra var. calabrica, P. n. var. pallasiana and P. n. var. austriaca. The 
area is located at 450 m.a.s.l. and has a humid climate with less than one month dry period. Results 
showed that there are significant differences in survival, diameter at breast height and total height among 
the planted species. Sequoia sempervirens was the most promising species. However, Cryptomeria 
japonica and Pinus nigra var. calabrica have also showed acceptable results which can be introduced for 
the region. 
 
Key words: elimination, needleleaves, Mazandran, survival, height, diameter. 

 


