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 چكيده

كشت (اين طرح   در اراضي ساحلي شرق درياي مازندران، چوب از لحاظ رشد و توليد كاج بهترين گونه معرفيبه منظور
 .P( كاشفي و P. brutia)( بروسياكاج  ،)P. pinea     (  بادامي كاج شامل تصادفي با سه تيمار كاملهايدر قالب بلوك) هنگپيشا

longifolia( اصله نهال به 121 واحد آزمايشي در هر .يقاتي زاغمرز به اجرا در آمد در پايگاه تحق1376در سه تكرار در سال  و 
 قطر يقه، ارتفاع و ،ماني زنده  شاملها رشد كمي و كيفي گونه ،يرويشسال در پايان فصل  هر . متر كشت گرديد3×3فاصله 

تجزيه   و دانكنANOVA  با آزمون SAS و SPSS در محيط ها پنجم داده در پايان سال .كيفيت نهالها آماربرداري و ثبت شد

جود داري و  اختالف معنيي قطرويشو رقطر  ماني، از لحاظ زندها  تيمارهمياندهد كه   حاصل نشان مينتايج. نددشو تحليل 

بيشترين و كمترين ارتفاع به ترتيب به كاج  .ردداري وجود دا  اختالف معنييت ارتفاعي و كيفرويش ولي از لحاظ ارتفاع، ،نداشته

 ميليمتر 9/25متر ارتفاع و نتي سا1/159با را  كاج بروسياتوان  مي  مرحله از آزمايشدر اين. است هداشت تعلق كاج كاشفي بروسيا و

  .ترين گونه معرفي كرد  به عنوان موفق ارتفاعيرويش
 

 ميانكالهپيشاهنگ، كاج، زنده ماني، قطر، ارتفاع،  آزمايش: ي كليديها واژه

 

 مقدمه

اراضي   وي مخروبهها جنگلياحيا حفظ وبه منظور 
ي سريع ها  به جنگلكاري با گونه شمال كشوركم بازده

ي شمال هاباشد كه جنگل مينياز  مله كاجها از جالرشد
 نياز روز افزون كشور به با توجه به. هستندفاقد آنها 
كمربند   ايجادسازي، بلند جهت صنايع كاغذليافچوب با ا

 ، تنوع محصول در جنگلايجاد حاشيه روستاها و سبز در
 الرشد ان سريعبرگ وزني سساير كاجها و از ضرورت دارد

 .شود غير بومي استفاده
 جنگلها سسه تحقيقاتؤخاطر اهميت اين موضوع مه ب

 در زمينه رااي  ي گستردهها فعاليت1348 از سال و مراتع
 كه گزارشه  نمودشروعبرگان  سوزنيبررسي سازگاري 

  در.ستا  انتشار يافتهي اجرا شدهها بعضي از طرحعلمي
 كشور از  و آبخيزداريمراتع ،هاين راستا سازمان جنگلمه

شمالي را به ي ها گذشته مناطق مختلفي از استاننساليا
به عنوان . است  اختصاص دادهبرگ سوزنيي ها كشت گونه

جنگلكاري نوئل، كاج سياه، دوگالس، كاج توان  ميمثال 
، 40، 73رادياتا، كريپتومريا، نراد و ملز به ترتيب در سطح 

 در استان مازندرانرا  هكتار 5/1 و 5/4، 25، 5/4، 8
 . نام برد )1374 ،همكاران وموسوي (

 و زير گونه دارد كه از  گونه105درحدود جنس كاج 
 فريقا وآ شمال ،مدار قطبي تا گواتماال، غرب هندوستان

 گونه، 105از اين . باشند  ميمجمع الجزاير مااليا پراكنده
 گونه به 13 ،)شمال مكزيك(مريكا آ گونه به غرب 19
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 بيشتر قسمت  گونه به مكزيك و29 ،مريكاآشرق 
 گونه به منطقه كارائيب كه شامل 5مريكاي مركزي، آ

 ترين قسمت فلوريدا و سواحل خليج مكزيك و جنوبي
  منطقه گونه به شمال3، مريكاي مركزيآ بيشترقسمت 

 گونه به منطقه مديترانه و Eurasia(، 12(اروپايي ـ آسيايي 
 گونه به شرق و جنوب شرقي آسيا تعلق دارند 24

)Mirov, 1967( .زمره درختاني هستند كه نياز   درهاكاج
 شرايط مطلوب خاك دارند، كمي به گرما، رطوبت، آب و

كه  طوريه ب بوده،مقاوم   و حساسغيرعبارت ديگر ه ب
ني فقير از خاكهاي ش كم آب و  خشك ودرمناطق كامالً
از  بهترين خاك درخت كاج در. رويند  ميعناصر غذايي

ه  بزارهاا و تورب باتالقهآن مانندن بدتري جمله چرنوزم و
به آب كاج  ينيازكم  ونور پسندي  .كند  ميرشدخوبي 

 مناطقي چنين در گونه موجب گسترش سريع اين
 خاكهاي شني ها اصلي كاجرويشگاهطور كلي ه  ب.گردد مي
خاكهاي   اما در، فقير از مواد غذايي استهايمحيط و

. ندنك  ميشد ربه سرعت مناسب  ازت باويژهه  ب،غني
همزيستي با قارچهاي ايجادكننده درختان كاج با 

 هستندميكوريز فاقد  درختاني كه اكتوميكوريز نسبت به
 ،سردابي(نمايند   مي جذب بيشتريمواد غذايي آب و
1377(. 

 به ويژهان، برگ سوزني آزمايش سازگاري مورد در 
خارج از كشور انجام  ايران و  تحقيقات زيادي دركاجها

كاج پنج گونه توان به بررسي سازگاري   ميفته كهگر
 1350سال زاغمرز در شهرستان نكا در منطقه ساحلي در

ي ها  گونه سال،16 اشاره كرد كه پس از گذشت
ي ها گونه و P. pinea و P. eldarica  شاملاميدواركننده

مايش  جهت آزP. pinasterو  P. elliottiiخوب شامل 
با توجه به و ) 1377 ابي،سرد(پيشاهنگ معرفي شدند 

كننده نسبت به  ي اميدوارها بندي نويسنده مقاله، گونه طبقه
ي خوب عملكرد بهتري داشته و براي آزمايش در ها گونه

دستمالچي و همكاران  .مرحله پيشاهنگ اولويت دارند
 در  را گونه و پروونانس كاج26سازگاري تعداد ) 1376(

 كردنديط ديم بررسي در شرا مناطق مختلف استان گيالن
ماني   درصد زنده80 با بيش از ها ترين گونه كه موفق

 مونتري آمريكا و زالند مبدأعبارت بودند از كاج رادياتا با 
 آمريكا و مبدأ آمريكا و كاج تدا با مبدأنو، كاج اليوتي با 

 مبدأدو گونه كاج جنگلي و كاج زرد با ). گيالن(شلمان 
ه ئماني ارا بولي از نظر درصد زندهآمريكا نيز نتايج قابل ق

ماني و ارتفاع كاجهاي بروسيا و بادامي  البته زنده. نمودند
 5/60 متر و 4/1 درصد، 7/71در منطقه فومن به ترتيب 

 متر و براي كاج بادامي در منطقه گيسوم 3/1درصد، 
.  متر بود5/1 درصد و 76شهرستان تالش به ترتيب 

 ي نكاهابند جنگل نمياطقه سازگاري كاجها در منهمچنين 
 ، يوگسالويمبدأ جنگلي با  كاجبررسي شد كه به ترتيب

 مريكا وآ مبدأ با زردكاج  ،ارمنستان مبدأ كاج جنگلي با
  بودندها ترين گونه كننده اميدوارريش ت امبدأكاج سياه با 

استان  در .)1382 ، و همكاران كياسرينژاد محمد(
 متعلق به برگ سوزني سه گونه  سي وسازگاريكردستان 

 كه گونه كاج ند بررسي شدسروها  وهادو خانواده كاج
 ،فتاحي(اند  بيشتري داشتهسازگاري اي  سرو نقره سياه و
ي مختلف ها  سازگاري گونهآزمايشاوليه نتايج . )1373

نشان ) مفيروزكا (استان فارس  دربرگ سوزني برگ و پهن
كاج  واي  و نقره، سر، زربيني كاج بروسياها  كه گونهداد
  وحمزه پور( هستند ان از سازگاري خوبي برخوردارتهر

 .)1380 ،نگهدار صابر
ي مخروبه شمال غربي مكزيك، هاجنگلي براي احيا

 تفاده از سه گونه كاج آزمايش سازگاري با اس
 يك گونه كاج بومي  الدار و سيا وبرو، حلب مديترانه

)P. estevezii (تفاوت  مده نتايج بدست آ. شدانجام
 ،نشان ندادهاي  سه گونه كاج مديترانهارتفاع  درداري  معني

 28 و 47 ،63 ترتيبه ماني آنها ب ندهولي درصد ز
 49تعداد  .)Dominguez et.al., 2000(است  بوده
سرتاسر تركيه از   پايگاه در13 كاج بروسيا در نسانوپرو

 پس از ده سال ها داده  وشدهگاري مقايسه نظر ساز
اساس نتايج  بر . شدندتحليلو  تجزيه  وآوري جمع
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 ،جز در دو پايگاهه  بها نسانو پروميان بدست آمده
يي ها نسانو پروميانلي  و،مشاهده نشدداري  اختالف معني

 اي، مارمارا و ناحيه مديترانه كه در پايگاههاي موجود در
آنها قطر   ارتفاع ودرجنوب شرقي تركيه كاشته شده بودند 

 )Isik et.al., 2000(مشاهده شد داري  نيتفاوت مع
مقايسه رشد سه گونه   بررسي و اين تحقيق ازهدف

مرحله دوم، پس از (در مرحله كشت پيشاهنگ  كاج
شهرستان نكا در اي  سواحل ماسه در) آزمايش سازگاري

 سريع الرشدترين آنها معرفي جهت ،استان مازندران
 .است بوده

 

 مواد و روشها

���� 

 :مشخصات محل اجراي طرح  موقعيت و
اين طرح درمنطقه شرق مازندران در پايگاه تحقيقاتي 

 كيلومتري شمال 25منطقه در اين  .ه استشدزاغمرز اجرا 
  جنوب ساحل دريا و غربييك كيلومتر شهرستان نكا و

 متر ارتفاع از -20 داراي .دقرار دار  جزيره ميانكالهشبه
 35 دقيقه و 50،  درجه36  عرض جغرافياييسطح دريا و

 15 دقيقه و 18 درجه، 53ثانيه شمالي و طول جغرافيايي 
 تقريباً مسطح بلندي از لحاظ پستي و. باشد  مي شرقيثانيه

فاصله يك به  ي شن ساحلي وها روي توده بوده و بر
 داراي پوشش گياهي و .ارددكيلومتري ساحل قرار 

 شك وصورت غير متراكم انار همراه با تمه باي  درختچه
 رستنيهاي غالب .است به مقدار كم داغداغان و جگن

 :عبارتند ازمنطقه 
Oxalis corniculata, Equisetum sp., Convolvulus 
catabrica, Tragopogon sp., Medicago sativa,  
Viola sp., Coronilla varia, Asparagus sp., 

Phragmites australis, Juncus lampocarpus, 
Plantago psyllum, Artemisia schernieviana, 
Teucrium hyrcanicum, Rubus anatulicus. 

���� ����� 	
�� ����� 

ي عميق شنهاي ساحلي ها خاك اين منطقه را توده
 ي دريايي تشكيلها از بقاياي صدفاي  همراه با اليه

ريا همراه با دهد كه مبين تناوب نوسانهاي سطح آب د مي
دو نيمرخ خاك اين منطقه  در. پسروي عمومي آب است

 به A افق سطحي. شود داده ميتشخيص  بارز افق
بسيار كه C  افق تحتاني و سانتيمتر 25ضخامت حدود 

 فراواني قابل توجه ، وجه تمايز اين دو افق.عميق است
 آهك ، ازت كل، كربن آلي، مواد آليدرصد رطوبت اشباع،

 Cبه افق  نسبت Aافق  در  ذرات رس و اليياندك فعال و
 بيش از Cصورتي كه مقدار آهك كل در افق  ، دراست
  و سبك Cافق  ويژه دره بافت خاك ب .باشد  ميAافق 

قليايي   يكسان و تقريباًها تمام افق در  pHشني است و 
 .)1367سردابي،  (است

 

��� �� 

 ءاساس شاخص رطوبت ترانسو جز بر آزمايشمنطقه 
اساس شاخص خشكي  رب استپهاي جنگلي با نم متوسط و

اساس  بر و) مرز فوقاني( اقليم غير مرطوب ءدومارتن جز
 نيمه مرطوب معتدل محسوب اقليم ء، جزبندي آمبرژه طبقه
ي ها  دادهساليانه ميانگين .)1377 ،سردابي(شود  مي

پانزده تبخيرسنجي نوذر آباد در دوره  ايستگاههواشناسي 
بابلسر در دوره تگاه سينوپتيك  ايس و1364 تا 1349 ساله
  روزانهميانگين : ازعبارت است 1360 تا 1348  ساله13
اقل حد ،9/1 اقلحد ميانگين، 9/20 اكثرحد ميانگين ،8/15

درجه سانتي   ـ9  دماي هوااكثر مطلقحد و 5/38 مطلق
 ميزان ، روز11 يخبندان در سال  تعداد روزهاي،گراد

ساليانه ميزان تبخير ،  ميليمتر2/704بارندگي ساليانه 
 . درصد3/81 و رطوبت نسبي هوا ميليمتر 5/988

 

 روشها

 تصادفي بلوكهاي كاملطرح آماري قالب   درآزمايشاين 
تيمارهاي  .ه استشد اجرا 1376 در سال سه تكرار در

 .P(، كاج بادامي )P. longifolia (كاشفي  كاج  شاملبررسي
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pinea ( و كاج بروسيا)P. brutia (فصلدر پايان هر . بود 
 و )سانتيمتربا دقت (  ارتفاع،ماني زندههاي  مشخصه رويش

 نوار قطرسنج  متر ووسيلهه  ب)با دقت ميليمتر( قهي قطر
 آلودگي  عدمويژهه  وضعيت كيفي نهالها، بگيري شد و اندازه

بيماريها  توسط كارشناسان بخش آفات و امراض به آفات و
ر چهار درجه  ارزيابي كيفيت درختان كاج د.گرديدارزيابي 

 :يا سطح به شرح زير انجام گرفت
  شاداب، بدون آلودگي و جوانه انتهايي سالم:درجه يك
 بدون آلودگي، جوانه انتهايي سالم همراه با تغيير :درجه دو

 رنگ برگها
  بدون جوانه انتهايي، آلوده به آفات و امراض:درجه سه

  بد فرم و چنگالي:درجه چهار
ختان موجود در هر كرت يا بعد از تعيين كيفيت در

هر چه عدد صحيح . تيمار، ميانگين آن نيز محاسبه شد
 .ميانگين كمتر باشد، درجه كيفيت بيشتر خواهد بود

زنده  كيفيت و، ارتفاع،  قطر يقه دوره آزمايش در پايان
  در تيمارهاي مختلف با هم مقايسه شدند و نهالهاماني

 ها نمودار ويل تحل تجزيه و SAS و SPSSنتايج درمحيط 
 از گونهنهايت بهترين  در .رسم شدند  EXCELدرمحيط 

 .كمي و كيفي معرفي شد خصوصيات لحاظ
 

 نتايج

 به 1 در جدول ها نتيجه تجزيه و تحليل آماري داده
بر اساس اين جدول ميان سه . است نمايش گذاشته شده

  قطري ساليانهويش رماني، قطر يقه و  زندهدرگونه كاج 
 در بررسي صفاتوجود ندارد، اما داري  تالف معني اخآنها

 اختالف ميان آنها ،نه ارتفاعي سالياويشر، ارتفاع و كيفيت
 .دار بود معني

 هاي مربوط به آزمايش پيشاهنگ سه گونه كاج در پايگاه تحقيقاتي زاغمرز شهرستان نكا  نتايج تجزيه واريانس داده-1جدول 
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شود ميان كاجها   ميده مشاه1گونه كه در جدول  همان
 و عاري بودن از آفات و بيماريها اختالف كيفيتاز نظر 

نحوي كه تعداد بيشتري از شود، به   ميمشاهدهداري  معني
 به آفات،  كاجي كاج كاشفي نسبت به دو گونه ديگرها پايه

بر اساس بررسيهاي .  بودندخوار كاج آلوده يژه جوانهوه ب
فات و بيماريها مشخص انجام شده توسط كارشناسان آ

خوار  گرديد كه كاج كاشفي و كاج بروسيا به آفت جوانه
 ولي بيشترين ،آلوده بوده) Evetria  buoliana( كاج

است و همچنين شپشك  شده كاج كاشفي وارد بهخسارت 
بر روي كاج بروسيا ) Leucaspis pusilla(سپردار كاج 
ش است كه اين آفت در كل استان پراكن مشاهده شده

 آفت .است  وارد نكردهها  ولي خسارتي به اين گونه،داشته
  كهاست) .Monache sp(ديگري كه مشاهده شد حلزون 

فعاليت  .هاي بروسيا و كاشفي بسيار بودروي نهالتراكم آن 
 كه از رشد خوبي برخوردار يينهالها فت بر رويو تراكم آ

 روي . بسيار كمتر بود، نهالهاي ضعيف بادر مقايسه ،بودند
، كيفيت كاج كاشفي نسبت 2رفته با توجه به جدول  هم

از ميان  .كمتر بودداري  به دو گونه ديگر به صورت معني
 1/159 (سه گونه كاج بيشترين ارتفاع به كاج بروسيا

 ) سانتيمتر7/72(كاج كاشفي  و كمترين آن به )سانتيمتر
 دار  معنياين گونه با كاج بروسيا تفاوت وليتعلق داشت، 

 .نبود
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  مقايسه ميانگين خصوصيات كمي و كيفي سه گونه كاج، پنج سال پس از كاشت -2جدول 

 )مازندران(در پايگاه تحقيقاتي زاغمرز شهرستان نكا 

������	 �����  ���	��)��������(   ����#�� ����	�� ��!�)��������(  

��	
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  ارتفاعيويشدهد كه مقدار ر  مي نشان2جدول 
 داري   به صورت معني در طول اجراي طرحها  گونهساليانه

ي مربوط به  ارتفاعويشبا هم متفاوت بوده و بيشترين ر
 و كاج كاشفي و است سانتيمتر 6/25كاج بروسيا به مقدار 

  ارتفاعيويش سانتيمتر ر7/15 و 2/8 به ترتيب با بادامي
  ارتفاعيرشد همچنين مقدار . قرار دارندطبقهدر يك 

 در سالهاي مختلف اجراي طرح با هم متفاوت بوده ساليانه
در كاج كاشفي  ارتفاعي ويشمقدار رو ) 3جدول (است 
به صورت  01/0 در سطح  اجراي طرح سالپنجطول 
 ارتفاعي در ويش ر بيشترين.است متفاوت بودهداري  معني
 بين، اما است بوده 1378 آن در سال كمترين 1380سال 

كه به نظر  دار نيست  اختالف معني1379 تا 1377سالهاي 
پنج سال پس از   ساليانه، ارتفاعيويش ررسد روند مي

 بر .باشد رو به افزايش مي  طرح تحقيقاتيآغاز اجراي
  بادامي كاج ساليانه ارتفاعيويش مقدار ر3اساس جدول 

دار   معني01/0 سال اجراي طرح در سطح  پنجدر طول
 ويشمقادير ر) 3جدول  (ها  و جدول مقايسه ميانگينبوده

 در سال شد قرار داده كه بيشترين رطبقهدو ارتفاعي را در 
ر  مربوط به سال دوم استقرار نهال د آنچهارم و كمترين

الف  اخت1379 تا 1377 سالهاي بين، ولي است عرصه بوده
 ويش مقادير ربر اساس همين جدول ميان .دار نيست معني

 05/0 طول اجراي طرح در سطح  در كاج بروسياارتفاعي
 ها  و جدول مقايسه ميانگينوجود داردداري  اختالف معني

كه بيشترين  قرار داده طبقه تيمارها را در دو )3جدول (
مربوط به  و كمترين 1380 ارتفاعي مربوط به سال ويشر
 1379 تا 1378 سالهاي بينباشد، ولي   مي1378ال س

 .دار نيست اختالف معني
 قطر يقه در سالهاي مقدار رويش 1بر اساس جدول 

متفاوت داري   معني اجراي طرح به صورتمختلف
 .است بودهن

 

 ز شهرستان نكا ساليانه سه گونه كاج  در پايگاه تحقيقاتي زاغمر) ميليمتر( مقايسه ميانگين رويش ارتفاعي -3جدول 

 1380 تا 1377از سال 
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 بحث 

تا  5/86(باشد   مي سه گونه كاج زيادماني درصد زنده
 نشان دهنده سازگاري خوب كاجها نسبت كه ) درصد99

  هوا و خاك وويژه آبه به شرايط زيست محيطي، ب
ماني،   از نظر زندهها دار نبودن تفاوت گونه معني. باشد مي

غيربومي در كاج مؤيد سازگاري يكسان هر سه گونه 
در ) 1377(نتايج تحقيقات سردابي . بوم جديد است زيست

 كاج بادامي در همين پايگاه تحقيقاتي مورد سازگاري
ماني آن پس از   است، زيرا زندهپژوهشمنطبق با نتايج اين 

ماني كاج  نتايج زنده. است درصد 98 سال 15گذشت 
) تالش( مناطق فومن و گيسوم دربادامي در استان گيالن 

 سازگاري كمتر دهد كه  نشان ميپس از پنج سال آزمايش
 درصد 76 و 5/60 ترتيب معادل از مازندران بوده و به

كه مبين مناسبتر ) 1376دستمالچي و همكاران، (است  بوده
باران شرق  بودن جنگلكاري اين گونه در مناطق كم

حساسيت (گيالن است مازندران نسبت به مناطق پرباران 
همچنين ). نسبت به حالت غرقابي و كمبود اكسيژن خاك

 زمستانهاي خيلي كاشت اين گونه در مناطق نيمه خشك با
سرد آذربايجان غربي و خاكهاي شور و قليايي مناسب 

 سال كاشت در 11 تا 9ماني پس از   زيرا زنده،نيست
 درصد رسيد و در منطقه خوي تمام نهالها 3/16اروميه به 

دستمالچي و (پس از چهار سال كاشت از بين رفتند 
سازگاري كاج بروسيا در مناطق ). 1377همكاران، 

و ساحلي استانهاي گيالن و مازندران مشابه كاج اي  جلگه
ماني آن در فومن و نكا به ترتيب   زيرا زنده،بادامي است

است، ولي در دو منطقه اروميه   درصد بوده7/61 و 3/81
 كليه نهالهاي كاشته  درصد بوده و در خوي8/94 و 36

 ؛1376 دستمالچي و همكاران،(است   از بين رفتهشده
 محمدنژاد كياسري و ؛1377همكاران، دستمالچي و 

ماني كاج كاشفي  سفانه در مورد زندهأمت). 1382همكاران، 
در ايران سابقه بسيار كمي موجود است و فقط در منطقه 

 10مرطوب سرد شهرستان نكا، سازگاري آن پس از  نيمه
دهنده   درصد رسيد كه نشان3/19سال كاشت به 

 محيطي در اين  به شرايط نامساعد نسبتحساسيت آن
 ).1382نژاد كياسري و همكاران،  محمد(منطقه است 

كمتر بودن كيفيت كاج نتايج بدست آمده در مورد 
 نتايج بدست ه به كاجهاي بروسيا و كاشفي ببادامي نسبت

نزديك است، زيرا كيفيت آن ) 1377(آمده توسط سردابي 
رديف كاجهاي تدا، الدار و  خوب ارزيابي شده و هم

  بودن علت كم.باشد  مي در اين خصوصيتدريايي
 ، كيفيت كاج كاشفي نسبت به دو گونه ديگراختالف

جوانه بيشتر اين گونه بر اثر فعاليت آفات ديدن  صدمه
 .خوار كاج، شپشك سپردار كاج، حلزون و گراز است

، اما كاج بروسيا جها پس از پنج سال مطلوبارتفاع كا
بر اساس پژوهش . است نسبت به دو گونه ديگر برتر بوده

، رشد طولي كاج بادامي )1377(انجام شده توسط سردابي 
 متر و نسبت به 9حدود به طور ميانگين  سال 15پس از 

كاجهاي دريايي، الدار و اليوتي كمتر بوده است، اما رشد 
آن در فومن و گيسوم پس از پنج سال كم و به ترتيب 

 كاج بروسيا در رشد طولي. است  متر بوده5/1 و 3/1برابر 
منطقه خزري ايران نسبت به مناطق ديگر خوب بوده، به 

 متر، در نكا 4/1نحوي كه در فومن پس از پنج سال به 
 متر، در پاسند پس از نه سال به 9/6 سال به 10پس از 

 3/1 سال به ترتيب به 11 و 9 متر و در اروميه پس از 6/7
 10يز پس از ارتفاع كاج كاشفي ن. است ه متر رسيد93/0و 

د كه نشان دهنده ي متر رس9/3سال در شهرستان نكا به 
رشد كمتر آن نسبت به كاج بروسيا و بادامي است 

 دستمالچي و همكاران، ؛1376دستمالچي و همكاران، (
البته ناچيز . )1382 محمدنژاد كياسري و همكاران، ؛1377

بودن رشد طولي كاجها در سنين كم، طبيعي است و 
تر مقايسه  ي مسنها ي جوان را با تودهها  تودهتوان نمي

 سالگي پس از كاشت 13 تا 5كرد، زيرا كاجها در سنين 
 ).1377سردابي ، (د نداراي حداكثر رشد طولي هست

قطر يقه كاجها پنج سال پس از كاشت بدون اختالف 
.  سانتيمتر متغير بود6 تا 2/5، از ها دار ميان گونه معني

ج بادامي در پايگاه تحقيقاتي زاغمرز  يقه كار قطميانگين
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سردابي، ( سانتيمتر بود 28 سال خوب و معادل 15پس از 
قطر يقه كاج بروسيا در شهرستان نكا پس ميانگين ). 1377

 منطبق با  سانتيمتر بود كه تقريبا3/13ً سال برابر 10از 
و  پنج سال طول ميزان رشد آن در پايگاه زاغمرز در 

 .يگاه براي جنگلكاري اين گونه استمناسب بودن اين پا
 سال در 10ميزان قطر يقه كاج كاشفي در شهر نكا پس از 

نژاد كياسري و محمد(ه با كاج بروسيا يكسان است مقايس
 10البته قطر برابر سينه آن پس از حدود ). 1382همكاران، 

 2/8 و 8/13سال در نكا و بهشهر به ترتيب معادل 
ر مناسبتر بودن شرايط ايستگاه  كه داللت باست سانتيمتر

دماوندي كمالي،  (داردپاسند براي جنگلكاري اين گونه 
رفته كاج كاشفي نسبت به شرايط  هم  روي).1375

ويژه سرماي زياد، كمبود رطوبت و ه نامساعد محيطي، ب
سردابي،  ( خاك، تا حدودي حساس است ناچيزشيزهك

ونه در پاسند ماني اين گ  به همين دليل رشد و زنده،)1367
كه خصوصيات خاك و آب و هواي آن مطلوبتر است، 

 .بيشتر است
 قطري ساليانه سه گونه كاج در پنج رويشميانگين 

 8/12 ميليمتر در كاج كاشفي تا 5/10سال اول رشد از 
 ها ونهميليمتر در كاج بروسيا متغير است كه تفاوت ميان گ

امي و د دو گونه كاج بامقدار رويش. دار نيست معني
ساليانه كاج كاشفي ميانگين  بروسيا نسبت به ميزان رويش

در ايستگاه پاسند بهشهر در يك دوره نه ساله نزديك 
 كاج كاشفي در پايگاه زاغمرز است، ولي ميزان رويش

نسبت به ايستگاه پاسند كم است كه داللت بر مطلوبتر 
 .ايستگاه دارداين بودن آب و هوا و خاك در 

)  سانتيمتر6/25(ساليانه كاج بروسيا  ارتفاعي رويش
 سانتيمتر در كاج كاشفي تا 3/8(نسبت به دو گونه ديگر 

اين در حالي . شتر استبي)  سانتيمتر در كاج بادامي7/15
 ارتفاعي ساليانه كاج كاشفي در يك دوره است كه رويش

 سانتيمتر است كه داللت 8/84نه ساله در ايستگاه پاسند 
زاغمرز و در  شرايط زيست محيطي دار بر تفاوت معني

 .پاسند دارد

توان نتيجه گرفت كه پس از پنج سال   ميرفته هم روي
اجراي آزمايش پيشاهنگ سه گونه كاج غيربومي در پايگاه 

ترين و گونه  تحقيقاتي زاغمرز، گونه كاج بروسيا موفق
باشد، ولي به علت كندتر بودن   ميترين كاج كاشفي ناموفق

 پنج سال اول زندگي نسبت به پنج سال رشد كاجها در
 نياز به ها دوم، داوري قطعي در مورد موفقيت نهايي گونه

 . پنج سال ديگر داردكم  دستگذشت
 

  مورد استفادهمنابع

 نتـايج آزمـايش     .1380،  .ر .و نگهدار صـابر، م    . حمزه پور، م   −

 در  بـرگ   سـوزني ي مختلـف پهـن بـرگ و         ها  سازگاري گونه 

انتشارات مؤسسه تحقيقات جنگلها    ). روزكامفي(استان فارس   

 .259-175: 6  و صنوبر،و مراتع، تحقيقات جنگل

، لطيفي،  .، وب، د  .، وزيري، ع  .، ثاقب طالبي، خ   .دستمالچي، م  −

تحقيقـات سـازگاري    . 1376،  .، سردابي، ح  .، ديانت نژاد، ع   .م

ــومي در اســتان گــيالن  ــر ب ــان غي ــايج آزمايشــهاي : درخت نت

انتشارات مؤسسه ). انبرگ سوزني(ختي  ي در ها  سازگاري گونه 

 .136-76 :169تحقيقات جنگلها و مراتع، شماره 

نتـايج  . 1377،  .، ثاقـب طـالبي، خ     .، قيسي، س  .دستمالچي، م  −

ي درختي در استان    ها  آزمايشهاي سازگاري و پيشاهنگ گونه    

 .68-1: 1تحقيقات جنگل و صنوبر، . آذربايجان غربي

بررسي مقدماتي پوپلمان كـاج     . 1375،  .ا .دماوندي كمالي، ع   −

مجله پژوهش و   ). بهشهر(كاشفي در ايستگاه تحقيقاتي پاسند      

 .33-32: 33سازندگي، 

ي مختلـف   هـا   بررسـي سـازگاري گونـه     . 1367 ،.سردابي، ح  −

نامـه   پايـان . اكاليپتوس و كاج در شرق سـاحل دريـاي خـزر          

كارشناسي ارشد رشـته جنگلـداري دانشـكده منـابع طبيعـي            

 . صفحه127ان، دانشگاه تهر

ي مختلــف هــا بررســي ســازگاري گونــه .1377،. حســردابي، −

 ســاحلي و كــم ارتفــاع شــرق اكــاليپتوس و كــاج در منــاطق

شماره  ، و مراتع  هات مؤسسه تحقيقات جنگل   انتشارا .مازندران

 . صفحه133 ،193



 آزمايش مرحله دوم سازگاري 
 سه گونه كاج درشبه جزيرة ميانكالة مازندران

 

66

 نتايج سيزده ساله طـرح احيـاء جنگلهـاي          .1373،  .فتاحي، م  −

بــرگ و  هـاي پهــن   گونــهبلـوط غــرب ايــران بـا وارد كــردن  

انتشارات مؤسسه تحقيقـات جنگلهـا و مراتـع،         . برگ سوزني

 . صفحه38، 108شماره انتشار 

، موسوي گرمسـتاني،    .، دستمالچي، م  .محمدنژاد كياسري، ش   −

طــرح ) ده ســاله(نتــايج اوليــه . 1382، .، جعفــري، ب.ع .س

ان در منطقه ارتفاعي پايين بنـد       برگ  سوزنيآزمايش سازگاري   

فصـلنامه پژوهشـي تحقيقـات      ). كوهسار كنده (هاي نكا   جنگل

 .446-411): 3 (11جنگل و صنوبر ايران 

 1374 ،.ح .و نظــري م .م .س.رســولي  ،.ر .ع .س ،يموســو −

 .ان در جنگلكاريهاي شمال كشور    برگ  سوزنيگزارش بررسي   .

  .8-35 :دفتر جنگلكاري و پاركها  و مراتع،هاسازمان جنگل
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Abstract 
The aim of the study was to introduce the best pine species in respect to growth and wood production for 
eastern coastal lands of Caspian region of Iran (Mazandaran province).  The trial was conducted in 1997 
under randomized complete blocks statistical design with three replicates and three treatments, including 
P. pinea, P. brutia and P. longifolia. Every plot contained 121 seedlings at spacing of 3 x 3 m. The 
measured growth characteristics were as follows: survival, collar diameter, height, diameter increment, 
height increment and quality. The growth parameters were evaluated annually end of growth period.  
After five years, the data were analyzed by ANOVA and Duncan tests, using SPSS and SAS softwares. 
The results show that although there was not significant difference between the species in respect to 
survival, collar diameter and diameter increment, but there was significant difference in respect to their 
height, height increment and quality. The highest and the lowest values of height parameter belonged to 
P. brutia and P. longifolia, respectively. The most promising species was P. brutia which achieved 159.1 
cm total height and 25.91 cm height increment, five years after planting. 
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