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  چكيده

 رويشگاهها، ي، احيا  مخرب  از سيالبهاي ، جلوگيري  و خاك  آب  و نگهداري  حفظ  اول در درجهاين تحقيق    اجراي اهداف
   جانبي  محصوالت  و فروش  ميوه برداري   از طريق بهره منطقه  در  ساكن ياني و روستا نشين جنگل  افراد  براي  و وابستگي ايجاد عالقه

 هايتيمار.  استشده اجرا سه تكرارو ) Split plots (  خرد شده ظر در قالب طرح آماري كـرتهاي مورد ن آزمايش .باشد   مي آن
 ريزي و مالچ   بانكت هاللي شاهد،سه روش حفظ آب و خاك متشكل از  شامل فرعي هايگردو و تيمار بذر مبدأ سه شاملاصلي 

 به عنوان الگو جهت اجراروش حفظ و نگهداري نزوالت آسماني گردو و  مبدأ   مناسبترين نهايت در. باشد  ميبا كاه و كلش گندم
  نشان پس از پنج سال اجراي آزمايشنتايج بدست آمده .گردد  مي  توصيه ، مشابه  و ساير مناطقمحل آزمايش   اقليمي در شرايط

 اند، اشتهري ديبرتري چشمگ ،يمان زنده درصدو  رشد نظر مالچ نسبت به دو تيمار ديگر از  فرعي تيمار نهالهاي تحتدهد كه مي
 .مشاهده نشدي دار معني اختالف  گردوهايمبدأ  مياناما

 
 پاشي، مديريت احياء سمنان، گردو، مالچ بندي، جنگلكاري،  بانكت:ي كليديها واژه

 

 مقدمه

استان سمنان در مجموع از استانهاي خشك كشور 
در آن از نظر  برگ  وجود جنگلهاي پهن وگردد تلقي مي

هان عمومي و حتي ديد برخي از كارشناسان پنهان اذ
ي داراي وسعت خوبي از جنگلها اين استان. است مانـده
جنگلهاي . باشد مي هكتار 127730 به وسعت شمال

 مانندهموجود در اين استان نيز در چند دهه گذشته 
، در بعضي قسمتها ي شمالمجاور جنگلهاي استانهاي

 .اند مخروبه و يا نيمه مخروبه شده 
 و روستاهاي ها قبل از توزيع سوخت فسيلي در شهر

 ي جنگليها اين منطقه، مقدار زيادي از درختان و درختچه
به مراتع مشجر تبديل   جنگلهاتبديل به ذغال شده و يا

 در  تنها منبع چوب قابل دسترسحال حاضردر . ندشد
 همين منابع چوبي شمال استان است كه اكثر استان سمنان

قطع شده و جنگلهاي بسيار تنكي را   اين نواحيدرختان
 قطع و محدوديتبا  در حال حاضر. ند ا بوجود آورده

بيني  برداري، روند بهتري براي اين جنگلها پيش بهره
 در استان يط فعلييكي از سياستهايي كه در شرا. گردد مي

يا چندمنظوره هاي مثمر   جنگلكاري با گونهشود  ميدنبال
 .است

 آنها  شرايط زندگيتابعيان يكه نياز روستااز آنجا 
 توسط شدهانجام   اجتماعي با مطالعاتبنابراينباشد،  يم

، مردم روستاهاي اداره كل منابع طبيعي استان سمنان
 حفظ و نگهداري درختان هنشين اهميت خاصي ب جنگل

در به ويژه  ،مثمر در جنگل و حاشيه محل زندگي خود
با انجام اين  بنابراينتند، عرصه منابع طبيعي قائل هس

از   امكان هر گونه تخريب و قطع را بايستيمديريت
 گونه ، چنانچه اينايناضافه بر  . منتفي دانستجانب آنان
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د درصد زيادي از نياز اقتصادي اهالي ندرختان به بار بنشين
 فشاري كه بر روي اراضي جنگلي  ازرفع و در نهايت

 ، در نتيجه.گردد درحال حاضر وجود دارد كاسته مي
ي ها  در اراضي و حوزه و چند منظورهكاشت درختان مثمر

ت ياهمجنگلي رها شده از نظر اقتصادي و اجتماعي 
 . دارديانيشا

 در بسياري از ها كشت ديم درختان و درختچه
  مراتع،سازمان جنگلها. رواج دارد ايران ، از جملهكشورها

يعني با ايجاد  با ايجاد سيستم هوتك و آبخيزداري كشور
ي سيالبي و سرازير كردن آب آن ها مانع در مسير رودخانه

هاي خاكي كوتاهي  اي كه در پيرامون آن ديواره بر عرصه
 مبادرت به ، به نفوذ در خاكنتعبيه شده و واداشتن آ

 .Acacia nilotica var)  هاي كـرت جنگلـكاري باگونـه

arabica)و سمر (Prosopis juliflora)احي نيمه  در نو
گرمسيري جنوب ايران ازجمله در حوضه پرك واقع در 

است  كنارك بلوچستان نموده كه نتايج مثبتي داشته
در منطقه اصطهبانات كشت ن يهمچن). 1379 اي، جزيره(

صورت ديم ه  ب)Ficus carica (خوراكي درخت انجير
  كردستان، آذربايجانيهادر قسمتهايي از استان. رواج دارد

 و مركزي كشت انگور و بادام و يجان شرقيربا آذ،يغرب
در  .)1380مرداني،  (ودش  ميصورت ديم انجامه غيره ب

 وانتقال آب  مين وأقسمتهايي از مناطق بياباني ايران با ت
حمل خاك نسبتاً خوب از مناطق دور دست و گسترده 

 به كاشت ، نهال كاشتيها نمودن آن در كف چاله
در منطقة . است ت شدهپسته مبادر روناس، حنا و

 اقدام به ،كهور پاراديلنگار هند با كاشت گونه كرت و
 ).1379اي،  جزيره (جنگلكاري شده است

با توجه به اهميت و ارزش گردو از نظر اقتصادي، 
تحقيقات زيادي در داخل و خارج كشور در اين زمينه 

به ارزيابي ژنوتيپهاي  Atefi (1993). صورت گرفته است
 كه با  را ژنوتيپ گردو250يران پرداخته و گردو در ا

استفاده از بذر تكثير شده بودند بررسي و گزارش نموده 
ده كردهي را شروع  ميوه  زودتر از ساير كلنهاK21 كه كلن

 ي برگها. محصول بوده استبيشترينداراي  B21 و كلن 
خير أ با ت شده درصد از ژنوتيپهاي مورد بررسي10حدود 

اي كاشت در مناطق سرد و با يخبندان ظاهر شده كه بر
 1363 در داخل كشور در سالهاي .باشند بهاره مناسب مي

 به ترتيب دو طرح تحقيقاتي تحت عناوين 1364و 
و ) آوري و بررسي ژنوتيپهاي گردوي ايراني جمع(
بررسي سازگاري كلكسيون گردوي كشور به منظور (

دو  بينبه صورت مشترك ) انتخاب ژنوتيپهاي مناسب
مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع و اصالح بذر و نهال به 

 ژنوتيپ گردو از مناطق 250در اين تحقيق . اجرا درآمدند
آوري شد و در چند خزانه واقع در  مختلف ايران جمع

 Atefi. كرج، اروميه، خراسان و اصفهان تكثير شدند

براساس معيارهاي مورد توجه بخش باغباني، از  (2001)
وتيپهاي مذكور، هفت ژنوتيپ برتر و نخبه را ميان ژن

 ژنوتيپ گردو در قالب طرح 350بيش از  .معرفي كرد
تحقيقاتي ملي آزمايش جنگلكاري با درختان و 

ي چند منظوره در مناطق مختلف ايران از ها درختچه
ژنوتيپهاي برتر و آوري شدند و  مناطق مختلف ايران جمع

ي ها انه، به عرصهپس از تكثير و مقايسه در خزنخبه 
نتايج پنج و . كلكسيون و آزمايش جنگلكاري منتقل شدند

ده ساله اجراي طرحها در استانهاي سمنان، كردستان، 
مركزي و همدان تهيه شده است و ژنوتيپهاي نخبه جهت 
جنگلكاي در شرايط ديم و با استفاده از سطوح آبگير 

 ).1380مرداني، (اند  باران، معرفي شده
و در مناطقي از جنگلهاي شمال ايران در گونه گرد

دانشگاه تهران در سال  .ميكرو كليماي خاص وجود دارد
جنگل   اقدام به كشت گونه گردو جنگلي در1364

ارتفاع اين منطقه از سطح . است خيرودكنار نوشهر نموده
  آن ميليمتر و شيب850حدود آن  متر، بارندگي 200دريا 

  متر12 الي 10درختان حدود ارتفاع اين . باشد  ميشمالي
 سانتيمتر 18 الي 12باشد و حداكثر قطر آنها حدود  مي

با توجه به بارندگي و جنگلي بودن گونه، درختان . است
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در خارج از كشور نيز مطالعاتي . اند داشتهرشد مطلوبي را 
 :شود  ميصورت گرفته است كه به برخي از آنها اشاره

Titova ي تحت عنوان رژيم  در آزمايش1968 در سال
 ي چوبي در جلگه استپي شبه جزيره كريمهها آبي گونه

)Crimea ( ،نشان داده است كه در طول فصل خشكي
 داراي ظرفيت Quercus. robur و J. regiaگياهان جوان 

 1974 در سال . Targonباشند  مينگهداري آب بيشتري
در تحقيقات خود در مورد اختصاصات فيزيولوژيكي 

ي جنس گردو در مولداوي كه بر روي چهار گونه ها گونه
 داراي J. regiaاست كه  گردو صورت گرفته، عنوان كرده

 J. mandschuricaبيشترين مقاومت در برابر سرما و 
. است ن مقاومت نسبت به گرما و خشكي بودهيداراي كمتر

 Starchenko اتحاد جماهير شوروي   در1976در سال
ند گونه خارجي از جمله سابق آزمايشي در مورد چ

Juglans regia در منطقه غير 1940 تا 1939 كه از سال 
 در ي بررس.انجام داد ؛جنگلي اوكراين كاشته شده بودند

، )به عنوان سال متوسط (1965سه سال مختلف، شامل 
به عنوان سال  (1942و ) به عنوان سال مرطوب (1966

ه ، بها ه شد كه عملكرد گونيريگ انجام و نتيجه) خشك
 1942 افزايش و در سال 1966 در سال J. regiaويژه 

 در بلغارستان 1978 در سال Palashev. است  كاهش يافته
آزمايشي را در مورد اثر خشكي خاك بر روي شش گونه 

 Fagusي ها  و همچنين گونهQuercusاز جنس 

orientalis ،Juglans regia و Castanea sativa انجام 
هاي بومي  است كه در ميان بلوط  نتيجه رسيدهداده و به اين

داراي بيشترين Q. rubber  و Q. pubescens يها گونه
 يدارا  Castanea sativa و regia يها مقاومت و گونه

 در Meliksetyan. اند ن مقاومت به خشكي بودهيكمتر
 در قاومت در روسيه تحقيقاتي در مورد ميزان م1987سال 

 30 تا 25درختان ) تعريق(طوبت برابر از دست دادن ر
، J. cinerean ،J. hidsii ،J. nigraي گردوي ها سالة گونه

J. rupestris و J. regia به عنوان شاخص انجام  
 داراي بيشترين و J. regiaداده و به اين نتيجه رسيده كه 

در . است  داراي كمترين مقاومت بودهJ. cinereaگونه 
 براي J. regiaهترين اشكال  بيك تحقيق در مورد انتخاب

زراعت تجاري فهرستي براي مناطق شمالي قفقاز، 
 است  شدهقسمتهاي جنوبي ناحيه رستف و اوكراين منتشر 

(Alten & Chebano, 1981) . اساس اين سلكسيون بر
روي ميزان محصول ميوه، تحمل سرماي زمستان، كيفيت 

 .استميوه، مقاومت به بيماري و مقاومت به خشكي بوده 
Akca & Sen (2001)   در مطالعه انتخاب ارقام برتر
اند كه در   عنوان كردهHizan درختان گردو در منطقه

 ليدله  باي تنوع ژنتيكي قابل مالحظهشده درختان بررسي 
 .وجود داردي يكفنولوژ شناختي و اختصاصات ميوه

 : عبارتند ازهدف اجراي اين آزمايش اطور كلي  هب
يت از منابع آب، خاك و حيات  حفاظت و حما-1

  ،وحش
 ،  صنعتي گردو و توليد چوب مرغوب تجاري-2
  درختان گردو توليد ميوه و ساير محصوالت جانبي -3
يان و يو بهبود وضع اقتصادي روستا  تغيير-4

 .نشينان جنگل
 

 مواد و روشها
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   طولدراري در منطقه رودبارك جنگلك  محل
 36ْ 04َ   جغرافيايي  شرقي و عرض53ْ 34َ  فياييجغرا

  سمنان  شهر  شرقي  شمال  كيلومتري85 شمالي، در حدود
  ارتفاع قطعه جنگلكاري شده در. )1شكل  (دارد قرار

شيب عمومي  وگرديده    دريا واقع سطح  از  متري2000
  شماليجهت دامنهاي دار است كه  درصد15حدود  منطقه

برگ در نواحي مرزي شمال استان   جنگلهاي پهن .باشد مي
 1500و همجوار استانهاي مازندران و گلستان در ارتفاع 

 ادامه  واقعدر و اند  متري از سطح دريا واقع شده2300الي 
نواحي از  در برخي هااين جنگل .جنگلهاي خزري هستند

اقليم جنگلهاي اين  .اند شدهسمنان استان محدوده وارد 
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بارندگي ساليانه . منطقه اغلب نيمه مرطوب و سرد است
ساالنه، معدل دماي  . ميليمتر نوسان دارد500 الي 450بين 

 و 14/2، 14/8حداكثر به ترتيب برابر  و حداقل
 531ميانگين تبخير ساالنه درجه سانتيگراد و 04/14

ي خزر  به درياها تمامي آبهاي اين حوزه. ميليمتر است
)  فصل خشك(ي منطقه در تابستان ها د و رستنينريز مي

 مه و شبنم اين نواحي  بارطوبت خود را از طريق برخورد
برگ استان در اغلب  مناطق جنگلي پهن .كنند دريافت مي

  از  كه است ابر  از  پوشيده روزهاي پاييز و زمستان
   ارتفاعات  هوا به  جريان به وسيله  خزر هاي كرانه

 15 منطقه  اين دري خشكدورة. شود  مي  هدايت كوهستاني
 .است  شهريور15 تاخرداد 

ي بر روي سازند شمشك و ختشنا منطقه از نظر زمين
 از اغلبسازند شمشك . است آبرفتهاي كواترنر واقع شده

 به طور  خاك تيپ .است ل شدهيتشكسنگ  شيل و ماسه

   بيرون. است عميق  كمتر نيمه  و عموم رانكر سطحي
  گردد كه  مي  مشاهده  نقاط  مادر در اغلب  سنگ زدگيهاي

 ساير خصوصيات .  است  به فرسايشبيانگر استعداد منطقه
 .است ه شدهئ ارا1ي در جدول سخاكشنا

 

���!� �"��# $%&' 

 : عبارتند ازمنطقهاي مهم  ي درختي و درختچهها گونه
Acer laetum, A. monspessulanum subsp. ibericum, 
Acer platanoides, Berberis integerrima, Carpinus 
orientalis, Cerasus avium, Crataegus sp., C. 
melanocarpa, Fraxinus sp., Juniperus communis, 
Mespilus germanica, Prunus caspica, Pyrus 
glabra, Quercus macranthera, Q. castaneifolia, 
Rosa canina. 

 :ي مهم علفي عبارتند ازها گونه
Ferula sp., Gundelia sp., Verbascum aucheri 

 

      
  ماهواره ايتصويرگردو در استان سمنان روي نقشه و با  موقعيت محل اجراي آزمايش جنگلكاري -1شكل 

 
  گردو در منطقه رودبارك سمنان باي محل اجراي آزمايش جنگلكاريس خصوصيات خاكشنا-1جدول 

 درصد ماده آلي شندرصد  سيلتدرصد   رسدرصد
 هدايت الكتريكي
 دسي زيمنس بر متر

 اسيديته
نمونه برداري عمق 

 سانتيمتر
12 22 66 811/0 2/1 16/7 15-0 
18 16 66 604/0 79/0 38/7 60-15 
30 12 58 173/0 2/1 61/6 150-60 

 

 روشها

   باغ  داراي  كه  استان  مختلف مناطق  از1373  سال در
   مادري مشخص  پايه18 تعداد  ودشگردو بودند بازديد 

پس از ثبت مشخصات جغرافيايي و اقليمي محل  .گرديد
خصوصيات كمي و كيفي بخش هوايي و   وها رويش پايه
از   عدد250 تعداد  ر مورد نياز بهبذ، )2جدول (ميوه آنها 

البته در هر منطقه فقط يك پايه . آوري گرديد هر پايه جمع
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 اين سالدر . آوري بذر انتخاب گرديد به جهت جمعنخ
خزانه يكي در شهميرزاد و  براي توليد نهال بذري، دو

 2000 و 2300به ترتيب در ارتفاع (ديگري در رودبارك 
 و  بتدا خزانها. انتخاب گرديدند) از سطح درياباالتر متر 
  با   مترمربع800   وسعت  به  در رودبارك كلكسيون محل
به   خاك خزانه .گرديد  حصاركشي   گالوانيزه ميسي تور

 هرز   علفهاي وهزدشخم   حصاركشي  از قبل  تراكتور وسيله
 يآور  جمعي بذرهاي گردو1373  در آبان  . شد آوري جمع

 با پالكهايي ها هر دسته از رديفهاي بذروكشت  شده
ي كاشته شده جوانه ها  بذر1374در بهار . شدمشخص 

 دو سال . آوردند  بيرون اي گردو سر از خاكنهالهنوزده و 
سالي . آبياري، وجين و مراقبت از نهالها صورت گرفت

 ،يكبار از وضعيت كمي شامل ارتفاع، قطر يقه، قطر تاج
 و وضعيت كيفي آنها شامل هايماريبدرصد ابتال به آفات و 

وضعيت تك شاخه يا چند شاخه بودن، شادابي، ميزان 
 .گرديدآماربرداري  رهي غ زدگي وآفتاب سوختگي، سرما

 
 ي مادري گردوي در نظر گرفته شده براي تهيه بذرها  خصوصيات رويشگاهي و كمي و كيفي پايه-2جدول 

������� ��	
���  �� ����
�����  ����������  ���� ��� ��� ��� 

 طول و عرض جغرافيايي  شرقي52ْ/43َ- شمالي35ْ/28َ  شرقي54ْ/15َ- شمالي36ْ/26َ  شرقي53ْ/1َ- شمالي35ْ/53َ
 چگونگي كاشت كاشت دست كاشت دست كاشت دست

 )متر(ارتفاع از سطح دريا  2025 1950 1525
 پستي و بلندي تاني داخل درهسكوه حاشيه تيماهور و كوهستان حاشيه دره

 نوع اقليم سرد و خشك كوهستاني سرد نيمه مرطوب كوهستان
 قطر برابر سينه  سا نتيمتر33  سانتيمتر180  سانتيمتر75
 ارتفاع  متر7/19  متر5/17  متر80/22

 گستردگي قائم  متقارن-گسترده  متقارن-گسترده گسترده
 وضع شاخه سري انبوه تا نيمه انبوه انبوه انبوه

 انشعاب درخت نداردانشعاب  متري 4تا ارتفاع   متري دارد4 ارتفاع از  متري دارد4 ارتفاع از
 دهي وضعيت ميوه متوسط، هرساله  چند سال در ميان-پربار همه ساله -پربار

 محل تشكيل ميوه انتهايي انتهايي انتهايي
 سهولت جدا شدن مغز متوسط متوسط تا سخت متوسط

 پوست ميوهضخامت  پوست متوسط پوست كلفت پوست نازك
 قسمت خارجي كمي چروكيده چروكيده صاف پوست نازك

ز پوست چوبي  به آساني ا-سفيد
 شود جـــدا مي

 مشخصات مغز  متوسط-مغز نسبتاً سفيد  پر-مغز سفيد

 ابعاد ميوه پوست سبز  ميليمتر33 ×  29  ميليمتر30  ×27   ميليمتر28 × 25

 
 يننسهاوپرواز آنجايي كه آزمايش جنگلكاري تمام 

 كه از مبدأپذير نبود، از ميان آنها سه  موجود در خزانه امكان
 :صوصيات كمي و كيفي برتر بودند انتخاب شدندنظر خ

 سمنان   لرد خطيركوهو  گرمسار  ، رامه  دامغان چهارده
  در  شده  انجام  سلكسيون  طبق1375اسفند   درنهالها

  ا ب خاك  از  آمدن  بعد از بيرون. گرديدند عالمتگذاري   خزانه
محل آزمايش    به  و سپس  ضد عفوني  كش قارچ

 . شدند  منتقل در رودباركجنگلكاري 
 خرد   مورد نظر در قالب طرح آماري كـرتهاي آزمايش

 1376 در آغاز سال و در سه تكرار )Split plots ( شده

: داين طرح داراي دو نوع تيمار بو. )2شكل ( انجام شد
و  گرمسار  ، رامه  دامغان  چهارده: گردومبدأسه (تيمار اصلي 
 و   بانكت هاللي شاهد،( و تيمار فرعي )سمنان  لرد خطيركوه

 و 27در هر كرت اصلي ). مالچ گذاري با كاه و كلش گندم
در هر كرت فرعي يا هر واحد آزمايشي نه اصله نهال كشت 

 اصله و در كل طرح 81در مجموع در هر تكرار . گرديد
فاصله كاشت نهال .  اصله نهال كشت گرديد243آزمايشي 

 ها  متر و فاصله بين تكرارپنج در نجپدر هر واحد آزمايشي 
 با استفاده از ها تجزيه و تحليل داده ).2شكل (  متر بود7

 )1381(در آخرين سال اجراي طرح  MSTATC ةبرنام
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ها  مقايسة ميانگينجهت   دانكن آزمون ازاجرا گرديد و
 نزوالت به ةذخير مشخصات تيمارهاي حفظ و. استفاده شد

 :قرار زير بود
گودال ساده بدون  ايجاد: نترل يا شاهد روش ك-1
آوري نزوالت  ، ذخيره و جمع گونه عمليات حفظ هيچ

 . سانتيمتر90 تا 80 سانتيمتر و به عمق 80آسماني به قطر 
 متر و عمق 5/5طول بانكت : روش بانكت هاللي -2

 سانتيمتر و در محل منتهي به گودال 10در دو طرف 
 .سانتيمتر است 25كشت نهال 

 كاه و كلش گندم بوده از مالچ : وش مالچ گذاري ر-3
 سانتيمتر 20 تا 15 متر و به عمق 2 × 2 است كه به ابعاد

يك بسته كاه  حدوداز براي هر نهال . دور نهال پخش شد
مالچ عالوه . شدگرم استـفاده  كيلو 15 به وزن حدود

خاك، باعث عدم رويش و  برحفظ و نگهداري رطوبت در

 سهاين مواد مالچي . گردد  ميفهاي هرزيا كاهش شديد عل
دوباره  دآورند و در صورت نياز باي  مي سال دوامچهار تا

  موجبدر ضمن با پوسيدن. در اطراف نهال پخش شوند
باعث اين هوموس پوسيده . دنگرد  ميتوليد هوموس

 .گردد  مينگهداري آب در خاك
در دو سال ابتداي كاشت، جهت استقرار مطلوبتر 

   فاصله ل خشك، هر سال دو بار كليه نهالها بهدرطي فص
  آب  ليتر20 حدود  نهال  هر اصله هب.  شدندآبياري  روز 45

  گردو در منطقه  رويش  فصل  شروع  به با توجه.  شد داده
   عرصه  نهالها به ، انتقالاست  كه حدود اوايل ارديبهشت

  شد ام انج  كشت  نقشه  طبق1376   سال  در  فروردين اصلي
 .)2شكل (

 

 
  طرح آماري كرتهاي خرد شده آزمايش جنگلكاري گردو در منطقه رودبارك سمنان-2شكل 

 

 نتايج

ه شده ئ ارا3 در جدول ها نتيجه تجزيه و تحليل داده
 گردو بر يهامبدأبراساس اين جدول اثر تكرارها و . است

 نبود، ولي اثر دار معنيي گردو ها سه صفت كمي پايه
ي حفظ آب و خاك و اثر متقابل دو تيمار ذكر شده روشها

جز اثر متقابل دو تيمار بر ارتفاع ه ب(بر صفات ياد شده 

بنابراين .  بوددار معني درصد 99با حدود اطمينان ) ها پايه
گردو و تكرارها از نظر سه صفت كمي،  يهامبدأ بين

 بودن دار معنيبا توجه به . باشد ي نميدار معنياختالف 
ت تيمارهاي حفظ آب و خاك از نظر سه صفت كمي تفاو

 بودن اختالف ميانگين دار معنيگردو و نتيجه آزمون 
، بيشترين ارتفاع، قطر تاج پوشش و )4جدول (صفات 
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 سانتيمتر و 49 سانتيمتر، 108به ترتيب (ماني  درصد زنده
به تيمار مالچ كاه و كلش و كمترين مقادير )  درصد6/78

يمار ديگر حفظ آب و خاك تعلق اين صفات به دو ت
 ).3جدول ( داري نبود  آنها تفاوت معنيبينداشت كه 

 

ي رشد كمي ها  نتيجه تجزيه و تحليل آماري داده-3جدول  

 آزمايش جنگلكاري گردو در رودبارك سمنان
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 يهامبدأ بودن اثر متقابل دو تيمار دار معنيبا توجه به 
گردو و حفظ آب و خاك بر دو صفت كمي درصد 

، بيشترين 5پوشش و توجه به جدول  ماني و قطر تاج زنده
تعلق داشت و )  سانتيمتر50(به تيمار مالچ پوشش  قطر تاج

ي مشاهده نشد، كمترين دار معنيها اختالف مبدأان يم
 رامه گرمسار و تيمار شاهد حفظ مبدأمقدار اين صفت به 

همچنين . تعلق داشت)  سانتيمتر7/14(آب و خاك 
 رامه گرمسار همراه با مبدأماني به  بيشترين مقدار زنده

و كمترين آن به دو )  درصد92(تيمار مالچ كاه و كلش 

مه گرمسار و لرد خطير كوه سمنان در تيمار شاهد أ رمبدأ
 .تعلق داشت)  درصد37(

 

ي سه ها  بودن اختالف ميانگيندار معني نتيجه آزمون -4جدول 

ي گردو در سه سطح تيمار حفظ آب و خاك ها صفت كمي پايه

 براساس روش دانكن
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دار در سطح پنج  هاي داراي حروف مشابه، فاقد تفاوت معني ميانگين
 .باشند درصد مي

   شاخك  ملخ  نوعي1374   سال  رويشي  فصل در ابتداي
  نهالهاي  تازه يها   جوانه به )Tetrigonidae ( بلند از خانواده

.  شد  با آنها مبارزه  مسموم  طعمه  با تهيه  كرد كه گردو حمله
   كشت  تازه  نهالهاي  به1376   درسال  همچنين  آفت اين

 ، نمود  را سوراخ آنها ريز  و برگهاي  كرد  حمله شده
   در آن  درشتي ، حفره  برگ  شدن  بعد از بزرگ بنابراين
از    صبح  اوليه ساعات  در  آفت اين). 3شكل (  شد تشكيل

 هرز   علفهاي  به  آفتابي  و در ساعاتكرده تغذيه  برگ نهال
 هرز موجود،   علفهاي  تمامي برد كه تراشيدن  مي  پناه اطراف
   نهال  كشت  از عرصه  آفت  اين  يا مهاجرت  نابودي باعث
 .)3شكل ( گرديد

هاي گردو و حفظ آب و خاك در مبدأي گردو با توجه به اثر متقابل دو تيمار ها  پايهماني زنده مقايسه قطر تاج پوشش و درصد -5جدول 

 آزمايش جنگلكاري منطقه رودبارك سمنان
 صفات

 تيمارها
 قطر تاج پوشش

 ماني درصد زنده )سانتيمتر(

 33/44 5/35  دامغانچهارده
 37 67/14 رامه گرمسار

تيمار 
شاهد

 

 37 30 لرد خطيركوه
 48 24 چهارده دامغان
 6/55 31 رامه گرمسار

تيمار  
ت 

بانك
ي

الل
ه

 

 3/74 31 لرد خطيركوه
 78 47 چهارده دامغان
 92 50 رامه گرمسار

چ
تيمار مال

 

 66 49 لرد خطيركوه
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  گردو  نهالهاي  تازه يها   جوانه  بهTetrigonidae   بلند از خانواده  شاخك  ملخ  حمله و صدمة نوعي-3شكل 

 بحث

له را أ بين تكرارها، اين مسدار معنيعدم وجود تفاوت 
كند كه انتخاب محل تكرارها يا بلوكهاي آزمايشي   ميثابت

حاكم بر آنها، است و شرايط محيطي  به خوبي انجام شده
 .باشد  ميسانويژه خاك در تمام تكرارها يكه ب

رفته، ميزان رشد نهالها در پايان مدت اجراي  هم روي
فصل رويش گردو در منطقه مورد . است طرح ناچيز بوده

ماه كمتر از مناطق گردو خيز  3 تا 5/2نظر هر سال حدود 
يكي از علل كاهش رشد . استان نظير شهميرزاد است

نهالها و درختان گردو، همين كوتاه بودن فصل رويش 
فنولوژي برگها و   ازتوان را مي اين كاهش رشد .تاس

شهميرزاد اواسط  (ها اختالف شروع باز شدن جوانه
خزان برگها  و) فروردين، رودبارك اواخر ارديبهشت

شهميرزاد اواسط آبان، رودبارك اواخر شهريور و اوايل (
مشاهدات مجري در دو منطقه طي  (متوجه شد )مهر

 كاهش سبب ديگري كه عموضو ).1383 تا 1372سالهاي
گردد، تراكم شديد علفهاي هرز در محل   ميرشد نهالها

علفهاي هرز و گياهان بومي در رقابت با . آزمايش است
 برخوردار هستند و در بيشترينهالهاي گردو از توان 

ماني و رشد   زنده ميزانبردن آنها شدتنصورت از بين 
 همه ساله شيامحل آزم در بنابراين د،يابن مي كاهشنهالها 

اقتصادي  از نظر. است شده وجين انجام ،جز تيمار مالچه ب
 ي وجينها  كاهش بسيار زياد هزينه موجبنيز تيمار مالچ

رسد   مي برابر قيمت مالچ10گاهي تا كه  اين رقم .گردد مي
 يروي به نين محل دسترسيش تا اوليمحل آزمافاصلة به 

ر اين گونه وجين علفهاي هرز د. داردبستگي  يكارگر
مبارزه .  است برخوردارياديزجنگلكاريها از اهميت بسيار 

جويي در  با علفهاي هرز نيز از راههاي معمول صرفه
در طي  .)1364 ،ركوث(رود  مصرف آب به شمار مي

 يموجود در كرتها علفهاي هرز 1381 تا 1376سالهاي 
. ن شدنديوج در طي دو نوبت ،جز تيمار مالچه  بيشيآزما
 يكي اينكه كرد توجه بايد دو نكته خصوص بهين در ا

 چند ديگر آنكه رفتند، نميعلفهاي هرز صد در صد از بين 
ثيرات أشروع به رشد نموده و تن، دوباره يوجروز بعد از 

 ،گذاشتند  مي جابهنامطلوب خود را روي نهالهاي گردو 
 عالوه بر حفظ رطوبت، از رشد علفهاي ولي تيمار مالچ

 .كرد  ميهرز ممانعت
آوري   جمعبرايبانكت هاللي نيز   ازقيتحقدر اين 

 ي طولميانگين رشد. نزوالت آسماني استفاده گرديد
آوري  جمع  تيمار متعلق بهي گردو در كرتهاينهالها

تيمار  از)  سانتيمتر74بانكت هاللي، ( نزوالت آسماني
 15در اين زمينه در  .است شتريب ) سانتيمتر7/58 (شاهد
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ي شمال شرقي تهران در گردنه قوچك به مساحت كيلومتر
 متر از سطح دريا با متوسط 1950 هكتار در ارتفاع 7

 كوثر،( است تحقيقي صورت گرفته  ميليمتر6/385بارندگي 
 بر روي 1358 تا 1349اين تحقيق از سال ). 1364
 شش گونه  زبان گنجشك و،اي ي اقاقيا، سرو نقرهها گونه

 . انجام گرديدي مثمر و غير مثمرا ديگر درختي و درختچه
 و يا ا، سرو نقرهي سه گونه اقاقماني ميانگين درصد زنده

 5/3، 1/5ب ير به ترتيمار كاربرد قيزبان گنجشك تحت ت
 در كه درحالي مار شاهد بود،يشتر از تي درصد ب2/17و 

ماني  زنده   ميانگين درصد گردو جنگلكاريشيآزما
 و يكاه و كلش، بانكت هالل  مالچيها  تيمار تحتينهالها
 .است  بوده درصد4/39 و 3/59، 6/78ب يبه ترت شاهد
، سرو ميانگين رشد ارتفاعي زبان گنجشكن يهمچن
، 1/29ب ير به ترتيمار كاربرد قيا تحت تي و اقاقيا نقره

است، در  مار شاهد بودهيش از تيمتر بي سانت8/86 و 1/37
 كاه و كلش، بانكت مار مالچين ارتفاع سه تيانگي كه ميحال
ب ي گردو به ترتيش جنگلكاري و شاهد در آزمايهالل
ش كاربرد يدر آزما. است متر بودهي سانت7/58 و 74، 108

ي دار معني تيمار شاهد و قير تقريباً اختالف بين ريق
 جنگلكاري آزمايشكه در  در حالي ،شود مشاهده نمي

 ش و كاه و كل تيمار مالچبين يدار معني اختالف گردو
شايد بتوان نتيجه گرفت كه  .شود  مي مشاهدهتيمار شاهد

 آب در يآور ار مؤثرتر از جمعيسطح بستر بسپوشاندن 
 ي چنانچه سطح خاك محتويعني، است كنار درخت بوده

  با توجه به توان تبخيرهرز آب توسط مالچ پوشانده نشود،
 منطقه، رطوبت بسيار سريع از دسترس گياه خارج

ار مؤثرتر از جمع يسطح بستر بس پوشاندن ينعي .گردد مي
 .است  آب در كنار درخت بودهيآور

 : كرد كهيريگ جهيتوان نت  ميانيدر پا
م گردو در منطقه رودبارك سمنان و ي دي جنگلكار-

 كه ير است، به شرطي امكان پذيمير مناطق مشابه اقليسا
 مناسب حفظ آب و خاك ي روشهايريهمراه با بكارگ

پوشش  ر تاجي سطح خاك زيپاش  و مالچيت هاللر بانكينظ

 يالبته كاشت اقتصاد.  هرز باشدين علفهايگردو و وج
ژه يوه ب، يلي تكمياري مستلزم آبيگردو توسط مردم محل

 .باشد  ميدر فصل گرم
كاشت گونه گردو اهلي در جنگلهاي مرتفع و نيمه  -

 متري كه 2000مرطوب تا نيمه خشك خزري در ارتفاع 
 تا 5 ميليمتر بارندگي دارند، حداقل به مدت 450حدود 

اي كه نهالها داراي تاج پوشش مناسب  تا مرحله( سال 10
اگر با آبياري صورت گيرد، امكان موفقيت بسيار ) شوند

بيشتر خواهد بود، زيرا در اين گونه مناطق ابر، مه و 
كه  شود  مي برخورد نموده باعثها رطوبتي كه به اين دامنه

ختاني بتوانند از اين رطوبت استفاده نمايند كه فقط در
 .مناسب باشند داراي تاج پوشش كافي و

 مورد  در  آمده  بدست تجربيات  و  تحقيقات  طبق-
  بر روي  كه گردو، درصورتي  مانند  درشت  بذرهاي ةخزان

موجب   شود،  پاشيده  كود حيواني   شده  كاشته بذرهاي
 هاي آنها به بذري دسترس و عدميوانات وحشي حيگمراه
 .گردد ميشده  كاشته
 با بذركاري مستقيم  گردوجنگلكاريكه  بهتر است -

 زيرا وضعيت خزانه در ، شودانجامدر محل اصلي  بذر
 از ،جا ماندهه نهالهاي اصلي بدهد كه   مينشان سال آخر

 . باشند مي  بسيار بيشتري برخوردار و شادابيرشد
 

 مورد استفادهمنابع 

انتشارات .  جنگلكاري در خشكبوم.1379، . ح.اي، م زيرهج -

 . صفحه450، 2476، شماره دانشگاه تهران

  آبهرز كاربرد قير در درختكاري ديم و اثر. 1364 ،.آ كوثر، -

اي و زبان  سرو نقره ايجاد شده در موفقيت و رشد اقاقيا،
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 .فحه ص79، 43
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Abstract 
The trial was conducted to establish plant cover for the degraded and semi- degraded forests and left 
water catchments of north Semnan province of Islamic Republic of Iran. The aims of the trials were to 
conserve soil and water, flood control, environment rehabilitation and involve the local forest dwellers 
and rural communities in forest conservation (sharing them in the walnut products income).  The trial was 
conducted under experimental design of split plots with two treatments (walnut seed origins and rainwater 
catchment systems), each at three levels and three replicates.  The results showed that only the effects of 
rainwater catchment systems and the interaction of the both treatment on height, survival and crown 
diameter of the Juglans regia were significant. There was not significant difference between the walnut 
seed origins in their growth performances. The walnut seedlings which were planted under the mulch 
treatment, had the greatest growth and survival performance in comparison to control and crescent 
banquette methods.   

 
Keywords: Banquette, Forest plantation, Juglans regia, mulch, Semnan, rehabilitation management 

 


