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  چکیده

هاي سه گونه (کاج با نهال رشد و تولید در اراضی ساحلی شرق دریاي مازندران، ،تعیین بهترین گونه از لحاظ سازگاريبا هدف 

متر در سه  3×3اصله نهال آن به فاصله  121براي هر گونه کاج بادامی، بروسیا و کاشفی) در پایگاه تحقیقاتی زاغمرز به اجرا در آمد. 

گیري و شادابی ثبت متر و ارتفاع کل به متر اندازهبه سانتی قطر برابر سینهسال هرساله در پایان فصل رشد،  17تکرار کشت گردید. طی 

داري وجود نداشته ولی از لحاظ ارتفاع کل، اختالف معنی ها از لحاظ قطر برابر سینه ها نشان داد که بین گونهتجزیه و تحلیل داده. گردید

داري وجود داشته است. باالترین مقدار ارتفاع کل را کاج بروسیا و کمترین رویش ارتفاعی و رویش قطري و وضعیت کیفی اختالف معنی

کاج بادامی برخوردار بودند. لذا تا این مرحله زدگی بیشتر نسبت به تر و آفتاما هر دو گونه از شادابی پایین بودند، را کاج کاشفی دارا

هاي دلیل مقاومت در برابر استرسدرصد و به 95مانی متر ارتفاع با زنده 45/9متر قطر و سانتی 33/19توان کاج بادامی را با داشتن می

  عنوان گونه مناسب معرفی نمود.محیطی به

 برگان. اراضی ساحلی، رشد، زاغمرز، سوزنی :يدیکل ناگواژ
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  هألمس انیب

کاري و تولید چوب دارند. جنس کاج حدود ها جایگاه خاصی براي جنگلکاج ،برگهاي غیربومی سوزنیدر بین گونه

باشند. الجزایر ماالیا پراکنده میمجمع شمال افریقا و ،گونه و زیرگونه دارد که از مدار قطبی تا گواتماال، غرب هندوستان 105

گونه به مکزیک و قسمت اعظم  29 ،گونه به شرق آمریکا 13گونه به غرب امریکا (شمال مکزیک)،  19ه، گون 105از این 

ترین قسمت فلوریدا و سواحل خلیج مکزیک و قسمت اعظم گونه به منطقه کارائیب که شامل جنوبی 5امریکاي مرکزي، 

گونه به شرق و جنوب شرقی آسیا  24گونه به منطقه مدیترانه و  12 ،1آسیایی -امریکاي مرکزي، سه گونه به شمال اروپایی

  .)Mirov,1967( تعلق دارند

در  و کاج در زمره درختانی هستند که نیاز کمی به گرما، رطوبت، آب و شرایط مطلوب خاك دارندهاي برخی از گونه

 درخت کاج در بهترین خاكهاي مختلف گونهد. روینهاي شنی فقیر از عناصر غذایی میآب و خاكکم  خشک و مناطق کامالً

در کند. نورپسندي و نیاز کم به آب خوبی نمو میهب زارهاتوربحتی در ها و باتالق ،از جمله چرنوزم و بدترین نوع خاك

هاي خاك ها،طور کلی مکان اصلی کاجهب .گرددمی مناطقی در چنین درختان موجب گسترش سریع اینها برخی از این گونه

درختان کاج با استفاده از . کندسریع رشد می ،ویژه ازتهاز مواد ب غنیهاي اما در خاك .شنی و محیط فقیر از مواد غذایی است

محیط بدون  چون درکنند، مواد غذایی جذب می یشتر از درختانی که میکوریز کمتري دارند، آب واي بهاي ریشهقارچ

اما بیشترین  ،آیندبرگان زیادي پدید میگیرد. میکوریزها روي سوزنیها کمتر انجام مییشهمیکوریز فعالیت فیزیولوژیکی ر

رغم دارا بودن سطح برگ بهبرگ و پهنهاي غیربومی سوزنیگونه ).1377 (سردابی، ها گزارش شدآنها در ریشه کاج توسعه

هاي توانند دامنهنتقال به رویشگاه جدید میزیر کشت در مقیاس کوچک و بزرگ در رویشگاه اصلی خود، پس از معرفی و ا

  خود اختصاص دهند. تري از رشد و سازگاري را نیز بهوسیع

الرشد اي سریعهکاري با گونهجنگل ،اي و ساحلیبازده جلگههاي مخروبه شمال و اراضی کمبراي حفاظت و احیاءجنگل

کمربند سبز حاشیه  نایع کاغذي از خمیر الیاف بلند، ضرورت ایجادمین مواد اولیه صأ. با توجه به ضرورت تاستناپذیر جتنابا

نظر ضروري بهنیز رگ ـبهاي سوزنیومی، کاشت گونهـبرگ بهاي پهنراي احیاء گونهـکاري پیشاهنگ با و جنگلـروستاه

اهمیت انجام این  .است سازگاريهاي منابع طبیعی انجام آزمایش خارجی در عرصه هايگونهکاري د. الزمه جنگلیرسمی

تحت بایست قبل از کشت در سطح وسیع میالرشد خارجی هاي سریعگونه .شدبابیشتر می ولیدـتاز  ،آزمایش ازمرحله 

مراحل شامل این که  استهاي پی در پی در این زمینه نیاز به آزمایش. هاي کاشت و داشت مورد آزمایش قرار گیرندروش

، آزمایش مربوط به بررسی )هاي ناسازگاراتی، آزمایش براي انتخاب (آزمایش حذف گونهمطالعات مقدم انجام تحقیقات و

  است. کاري هاي جنگلآزمایش ورشد گونه 

اي لحاظ قرار گرفتن پایگاه تحقیقاتی زاغمرز در اراضی ماسهبهها در پایگاه تحقیقات میانکاله زاغمرز انجام شد. آزمایش

اي بودن خاك و عدم پوشش گیاهی و غناي خیلی کم خاك) و اقلیمی  که باعث کاهش (ماسهو وجود شرایط خاص ادافیکی 

ها و رشد و تولید آنها با هدف تثبت هاي سازگاري گونهها براي بررسیپوشش درختان بومی در منطقه گردید، از بهترین مکان

  است. درختیاي و ایجاد پوشش اراضی ماسه
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  دستاوردها یمعرف

  تیفیکمانی  و زنده نظر از یبررس مورد يهاگونه سهیمقا -

 کامل سالمت يدارا سه گونه مورد بررسی در هاهیپا از درصد 90 از شیب مجموع در هاهیپا سالمت و یفیک یبررس در

 درصد 9/7 ،هیپا 12 و 17 ،23 يدارا بیترتبه یادامـب و ایروسـب ،یکاشف اجـک هايگونه یدوشاخگ دهیپد لحاظ از. بودند

همچنین  ).1 شکل( شدند دوشاخه یبادام کاج يهاهیپا درصد 4/3 و ایبروس کاج يهاهیپا درصد 3/5 ،یکاشف کاج يهاهیپا

درصد) و کاج کاشفی  88مانی نسبت به دو گونه دیگر کاج بروسیا (درصد زنده 95ها نشان داد که گونه کاج بادامی با بررسی

  داشته است. مانی رادرصد) باالترین زنده 80(

 .است شده ایبروس کاج در یدوشاخگ و یدگیسرخشک تابستان چند سال اخیر سبب هقسابیب يگرما ریثأت رسدیم نظربه

 ریختأ ضمن امر نیهم. شد یجانب يهاجوانه شیرو و ییانتها جوانه حذف باعث خوارجوانه از یناش خسارت یکاشف کاج در

 در گرید گونه دو به نسبت یبادام کاج یشاخگ دو لحاظ از. دیگرد گونه نیا در یدوشاخگ دیتشد باعث یارتفاع شیرو در

 داشته يبرتر گرید گونه دو به تینس یفیک درجه و یشاداب ظالحبه یبادام کاج تینها در .است داشته قرار يترمناسب طیشرا

  .است داده نشان را يشتریب تیمقبول یفعل طیشرا در و

  

  

  هاي مورد بررسیشاخگی در گونهوضعیت دو  -1 شکل

  

  يقطر شیرو و نهیبرابرس قطر نیانگیماز نظر  یبررس مورد يهاگونه سهیمقا -

 گونه به آن نیکمتر و) متریسانت 33/19( یبادام کاج گونه به نهیس برابر قطر نیباالتر شده، انجام يهایبررس اساس بر

 36/11(بادامی  گونه به مربوطقطري  شیرو نیشتریبهمچنین   ).1 جدول( دیگرد مربوط) متریسانت 36/15( یکاشف کاج

  ).2 شکل( دیگرد مشاهده) متریلیم 02/9( یکاشف کاج گونه در شیرو نیکمتر و بوده) متریلیم

  

  میانگین قطر برابر سینه سه گونه کاج مورد بررسی -1جدول 

  متر)(سانتی قطر نیانگیم  ماریت

  33/19  یبادام کاج

  28/19  ایبروس کاج

  36/15  یکاشف کاج
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  مقایسه رویش قطري ساالنه سه گونه کاج مورد بررسی -2 شکل

  

   یارتفاع شیرو و ارتفاع نیانگیم نظر از یبررس مورد يهاگونه سهیمقا -

 ارتفاع بیشترین و داشته تفاوت هم با یارتفاع لحاظ از زاغمرز یساحل یاراض در کاج گونه سه که داد نشان هایبررس 

 نیشتریبهمچنین  ).2 جدول(اختصاص داشت  یکاشف کاج گونه به) متر 68/6( ارتفاع نیکمتر و ایبروس گونه به) متر 77/10(

  ).3 شکل( دیگرد مربوط) متریسانت 68/38( کاشفی کاج به آن نیکمتر و) متریسانت 37/63( بروسیا کاج به یارتفاع شیرو

  

  هاي مورد بررسی کل گونهمقایسه میانگین ارتفاع  -2جدول

  (متر) ارتفاع نیانگیم  نوع گونه

  77/10  ایبروس کاج

  49/9  یبادام کاج

  68/6  یکاشف کاج

  

  

  مقایسه رویش ارتفاعی سه گونه کاج -3 شکل
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  توصیه ترویجی 

نیست، چرا که  برگان بر کسی پوشیدههاي مقاوم و سازگار سوزنییافته، کاشت گونههاي تخریبمنظور احیاء رویشگاهبه

کاري و احیاي توانند شرایط رویشگاهی را براي جنگلهاي محیطی مقاوم بوده و میبرگان در مقابل تنشبعضی از سوزنی

برگ را هاي بومی پهناي در سواحل جنوبی دریاي مازندران، کاشت گونههاي بومی مهیا نمایند. وجود اراضی ماسهگونه

برگ غیربومی جهت حفظ اراضی، زیبایی منظره و هاي سوزنی. لذا ضروري است از گونهسازدپذیر ولی دشوار میامکان

 95مانی بیش از لحاظ زندهجلوگیري از فرسایش بادي استفاده نمود که بر اساس دستاورد حاصل از این بررسی، کاج بادامی به

همچنین در مقابل گرماي تابستان و خسارت ناشی درصد، از لحاظ کیفیت نسبت به دو گونه دیگر در سطح باالتري قرار دارد. 

خاطر داشتن رویش قطري بیشتر، به تبع آن بیشترین تولید باشد و از لحاظ کمی هم بهخوار کاج نیز مقاوم میاز پروانه جوانه

عنوان بادامی بهرا خواهد داشت. بنابراین از بین سه گونه کاج که طی سه دهه تحقیق و پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند، کاج 

  گردد.اي سواحل جنوبی دریاي خزر معرفی میکاري در اراضی ماسهگونه مناسب براي جنگل

  

  منابع فهرست

برگ در استان فارس برگ و سوزنیهاي مختلف پهن. نتایج آزمایش سازگاري گونه1380پور، م. و نگهدار صابر، م.ر. حمزه

 .175-259): 125( 6(کامفیروز). تحقیقات جنگل و صنوبر، 

برگ غیربومی در سواحل شرق . مطالعه رشد و عملکرد سه گونه سوزنی1392خورنکه، س.، سردابی، ح. و اسپهبدي، ك. 

 . 542-556): 3( 2دریاي مازندران (مطالعه موردي  پایگاه تحقیقات زاغمرز). تحقیقات جنگل و صنوبر، 

اکالیپتوس و کاج در مناطق ساحلی و کم ارتفاع شرق مازندران.  هاي مختلف. بررسی سازگاري گونه1377سردابی، ح. 

 ص. 134ها و مراتع، چاپ اول، تحقیقات جنگل

Mirov, N.T. 1967. The Genus Pinus; University of California, Berkeley; the Ronald press company, New york, 
602 pp. 

  


