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  جنگل و صنوبر ايران پژوهشي تحقيقات  -علمي فصلنامة 

  ) 1386( ، 123-133، صفحة  2 شمارة  15جلد 
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  2و سيد رضا مصطفي نژاد 2كامبيز اسپهبدي ،1كرمعلي ذبيحي
  .مازندراناستان ات كشاورزي و منابع طبيعي كارشناس ارشد مركز تحقيق -1

       espahbodi_K@yahoo.com: پست الكترونيك، مازندراناستان ت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي أعضو هي -2

  8/8/85: تاريخ پذيرش      10/5/85: تاريخ دريافت
  

  چكيده

دو ساله  نهالهاي. داغداغان و گردو مورد بررسي قرارگرفت ،هاي بلندمازو گونه هاي كمي و كيفي مشخصهن تحقيق در اي
در  "سريع الرشدترين درختان صنعتي ايران و جهان كشت گروهي"طرح تحقيقاتي الب ق، در 1362هاي ياد شده در سال  گونه

از قطعات موجود  ،1384در سال . كاشته شدجنگل و مرتع چمستان  متر در ايستگاه تحقيقات 4×4و در فاصله  قطعات مجزا
گيري قرار  دقت سانتيمتر مورد اندازه طول تنه و ارتفاع هرس با ،طول تاج ،ارتفاع كل ميليمتر،هاي قطر برابر سينه با دقت  مشخصه

ماني  زنده و 1/97ماني داغداغان  زنده ،درصد 2/73 در سن بيست و چهار سالگي بلندمازوماني  نتايج نشان داد كه زنده. گرفت
متر ومتوسط رويش  96/15و  48/11 ،67/19متوسط ارتفاع سه گونه ياد شده به ترتيب . بوده استدرصد   7/85گردو 

براي متوسط قطر برابر سينه . سانتيمتر بدست آمد 5/66و  8/47 ، 9/81 و گردو به ترتيب ن، داغداغابلندمازوساالنه ارتفاعي 
 2/11 براي داغداغانهاي ياد شده  كميت .محاسبه شد متريميل 1/11و متوسط رويش قطري آن  سانتيمتر 7/26 ازوبلندم

در داغداغان و گردو  ،بلندمازوسه گونه حجم در هكتار . بودميليمتر  6/7و سانتيمتر  9/17گردو براي ميليمتر و  7/4وسانتيمتر 
و  6/1 ،5/12ها به ترتيب حجمي ساالنه در هكتار آن و رويشسيلو  6/128و  4/39، 9/287 به ترتيبسال بيست و سوم 

  . رآورد گرديدسيلو در هكتار ب 36/5
  

  .مازندران ،چمستان ،داغداغان ،گردو ،بلندمازو ،كشت گروهي: واژه هاي كليدي

  

  قدمهم

هكتار از جنگلهاي جهان از بين  16,800,000ساالنه 
از هكتار  14,000,000سفانه أمت ).Anon., 1993(رود  مي

جهان مربوط به كشورهاي جهان  جنگلهايكاهش سطح 
از سوي ديگر نياز ). Cooper & Roch, 1993(سوم است 

دائم در حال طور  بههاي آن  بشر به چوب و فراورده
برآيند مطالب ياد شده راهي جز توسعه . افزايش است

در حال . جنگلها از طريق جنگلكاري نخواهد گذاشت
بيش از ده درصد مساحت تنها  جنگلكاريهاحاضر 

 37 حال حدود با اين ،دهند جنگلهاي دنيا را تشكيل مي

 دهند از توليد چوب را به خود اختصاص ميدرصد 
)FAO, 2001 .( جهان با  جنگلهاياكنون نيز توسعه سطح

محسوب جنگلكاري از سياست هاي مهم كشورهاي دنيا 
تمايالت  ،نعالوه بر اي). Anon.,1993( شود مي

هاي بومي در  اي در خصوص استفاده از گونه گسترده
 ,Petite & Montaganini(بوجود آمده است  جنگلكاريها

در ايران نيز شدت تخريب در نيم قرن اخير بسيار  ).2004
سال اخير حدود  30ي كه در طول طور به. باال بوده است

ه ميليون هكتار از جنگلهاي شمال كشور از بين رفت 5/1
كاهش سطح جنگلهاي ). 1380،مشتاق كهنمويي(است 
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124  )مازندران(داغداغان و گردو در چمستان , هاي بلندمازو كشت آزمايشي گونه كمي وكيفيبررسي 

هاي اقتصادي از نظر مسائل زيست  شمال عالوه بر زيان
خروج از اين . محيطي نيز بحران هاي زيادي آفريده است

بحران تنها با توسعه جنگلكاري امكان پذير خواهد بود 
 ).1375 ،مصدق(

همزمان با  كشور موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع
هاي مربوط به توسعه جنگل با جنگلكاري در  حركتاوج 

طرحي با عنوان  ،)1380 ،هدايتي( بعد از انقالب سالهاي
هاي صنعتي  بررسي كشت گروهي سريع الرشد ترين گونه

چمستان  و مرتع ايران و جهان در ايستگاه تحقيقات جنگل
هدف . آن را اجرا نموده است 1360تدوين و در سال 

روند سازگاري و آهنگ رشد و  يبررساصلي اين طرح 
. هاي صنعتي بومي و غير بومي بوده است استقرار گونه

هايي بوده اند كه  جمله گونه داغداغان و گردو از ،بلندمازو
  .ندا هدر اين طرح كاشته شد

دومين ) .Quercus castaneifolia C.A.M(بلندمازو 
بعد از راش  گونه صنعتي جنگلهاي شمال ايران است كه

درصد  01/8و از نظر حجم درصد  65/7نظر تعداد از 
 را به خود اختصاص داده استموجودي جنگلهاي شمال 

اكنون نيز حجم وسيعي از ). 1380 ،رسانه و همكاران(
. ر به بلندمازو اختصاص داردي شمال كشوجنگلكاريها

در سراسر جهان از آمريكا تا اروپا و  بلندمازوزادآوري 
 & Thadani( اجه استآسيا اغلب با مشكل مو

Ashton,1995; Ziegenhagen & Kaush, 1995(. ويژه  هب
 مانندبا افزايش شديد حيوانات وحشي  اخير سالهايدر 

گراز به علت عدم وجود شكارچيان طبيعي و در نتيجه 
خسارات ) توسط انسان( عدم كنترل طبيعي و مصنوعي

. ستده اموارد آ بلندمازوفراواني به تجديدحيات طبيعي 
تا  1365 سالهايبين (با اين حال طي ده سال اخير 

 جنگلهاياز موجودي سرپاي  بلندمازوسهم ) 1375
 كاهش يافته است درصد 01/8به  درصد 44/8شمال از 

از اين رو استقرار گونه ). 1380 ،مشتاق كهنمويي(
در شرايط مختلف ادافيكي و اكولوژيكي مورد  بلندمازو

  . فته استتوجه قرار گر

در بررسي كمي و كيفي توده ) 1367(گرجي بحري 
است بلندمازو در جنگل خيرودكنار نوشهر گزارش نموده 

و برابر در سنين جواني حداقل  بلندمازوكه رويش قطري 
 74/0سالگي برابر  90تا 70و در سنين  سانتيمتر 54/0

رويش ارتفاعي در . بوده و سپس كاهش مي يابد سانتيمتر
. محاسبه شده است سانتيمتر 65 سنين ياد شده نيز

بلندمازو به نتايج ده  موردجديدترين گزارش علمي در 
و  بلندمازوساله طرح تحقيقاتي كشت خالص و آميخته 

كه نشان داد كمترين  اختصاص داردچهار گونه همراه 
و در حالت آميخته با گونه افرا  بلندمازورويش ارتفاعي 

ارتفاعي در حالت  و بيشترين رويش سانتيمتر 62برابر 
حالي كه  در سانتيمتر بدست آمده، 93 آميخته با آزاد با

بيشترين رويش قطري بلندمازو در حالت آميخته با گونه 
ميليمتر در سال و كمترين رويش قطري در  6ممرز 

درختان . بدست آمده است )ميليمتر 5/3(تركيب با افرا 
با داغداغان و  بلندمازو باالترين ميزان استقرار را در تركيب

 ،ابراهيمي(كمترين استقرار را با تركيب افرا داشته اند 
1384 .(  

  Ulmaceaeاز خانواده ) Celtis australis(داغداغان 
و بومي نواحي مديترانه بوده و درجنگلهاي شمال ايران 
تقريبا دور ازساحل انتشاردارد و از ارسباران تا گليداغي 

 هاي مختلف بلوط با جامعه پراكنده واغلب مخلوط طور  هب
ديده مي شود و تا قسمتي از ارتفاعات ميان بند داخل 

و قطر رسيده متر  25 تا 20ارتفاع آن گاهي به . شود مي
). 1373 ،ثابتي( رود فراتر مي سانتيمتر 100آن از 

 -در برخي نقاط با گونه شمشاد جامعه داغداغانداغداغان 
 ).1377 ،مكارانزارع و ه(دهد  شمشادستان تشكيل مي

هاي  شمال در رديف گونه جنگلهاياگرچه داغداغان در 
بيش  اما خصوصياتي همچون ارتفاع ،صنعتي قرار ندارد

رشد و  و زياد توان مقاومت به خشكي نسبتاًبا  متر، 20از
 ،شني ،لومي ،نمو روي خاكهاي مختلف از جمله رسي

ات نيز مقاومت در برابر آف آهكي وحتي خاكهاي اسيدي و
 جايگاه نسبتاً) Gilman & Watson, 1993( و امراض
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125  2شمارة  15و صنوبر ايران جلد فصلنامة تحقيقات جنگل 

اي باز نموده  هاي مديترانه مناسبي در جنگلكاري اقليم
در جنگلهاي باراني آفريقا و برخي مناطق آسيا در . است

از گونه  ،برداشت درختان افتادن يا فضاهاي باز شده در اثر
 Chapman) ست شده اداغداغان براي بازسازي استفاده 

et al., 1999) . گسترده در  طور بهدر ايران هنوز
ولي در طرح تحقيقاتي  ،شود جنگلكاري از آن استفاده نمي

 ،چهار گونه همراه با بلندمازوكشت خالص و آميخته 
آميختگي داغداغان با بلندمازو اثر بسيار مطلوبي روي 

 ،ابراهيمي(د آن گذاشته است و رش بلندمازوكيفيت تنه 
1384.(  

 Juglandaceaeاز خانواده )  Juglans regia( گردو
بوده و به عنوان گونه بومي آسياي غربي و هيماليا شناخته 

شمال ايران است  لهايهاي بسيار مهم جنگ شده و از گونه
متر گسترش دارد  1500كه از سواحل دريا تا ارتفاع 

هاي اصلي  رغم اينكه يكي از گونه به). 1373 ،ثابتي(
 طور بهبوده و در نيم قرن اخير  جلگه اي جنگلهاي

ولي  ،برداري بيگانگان قرار گرفته است گسترده مورد بهره
سفانه از ديدگاه توليد چوب تا كنون به آن توجه كافي أمت

ساختماني و بهاي ضمن اينكه از نظر توليد چو. نشده است
اهميت . باشد برخوردار مي زياديروكش از كيفيت بسيار 

وليد چوب براي اروپاييان به حدي درخت گردو از نظر ت
آزمايش  موردطرح هاي بسيار زيادي در  است كه تاكنون

در يك . پرووننس آن در اروپا و آمريكا در حال اجرا است
بررسي در انگلستان گزارش شده كه رويش ارتفاعي 

و رويش  سانتيمتر 35سالگي  5ساالنه گردو در سن 
). et al. Hemery 2005 ,(بوده است  ميليمتر 5قطري آن 

در ايستگاه تحقيقات چمستان نيز گزارش طرح كلكسيون 
پايه مادر گردو حاكي است كه باالترين رويش ارتفاعي 

و باالترين رويش  سانتيمتر 110بااصفهان  مارقامتعلق به 
در سال  ميليمتر18اصفهان با  مارقامربوط به نيز قطري 

م نيز آلوده هر چند اين ارقا). 1377 ،ذبيحي(بوده است 
  .به آفات و امراض هستند

ساله استقرار و  23نتايج كه در آن اين بررسي هدف 
داغداغان و گردو در ايستگاه  ،گونه بلندمازو رشد سه

بررسي  ،شود تحقيقات جنگل و مرتع چمستان ارائه مي
هاي ياد  و توليد گونهتعيين ميزان استقرار  ،كمي و كيفي

  . اشدب در ايستگاه مذكور ميشده 
  

   مواد و روشها

������ �	
� ���  

اين تحقيق در ايستگاه تحقيقات جنگل و مرتع 
شهرستان نور به چمستان  10چمستان واقع در كيلومتر 

 º 36,25عرض  َ ايستگاه مورد نظر در .واقع شده است
ارتفاع از  .واقع شده استشرقي  º51,55َ شمالي و طول

يزان بارندگي ساليانه مبوده و  متر 150تا  70آنسطح دريا 
آن و حداكثر  677حداقل بارندگي  ،ميليمتر 840آن

حداقل مطلق و  ،متوسط. يددثبت گر ميليمتر 1153
درجه  36و  -5/8 ،8/15حداكثر مطلق دما به ترتيب 

 تا 75رطوبت نسبي از . است  سانتيگراد گزارش شده
خاك عميق و رنگ آن . باشد درصد متغير مي 5/88

 ،با بافت متوسط تا سنگين ،ل به خاكستري تيرهاي ماي قهوه
 2قابليت هدايت الكتريكي آن كمتر از  ( فاقد شوري

گزارش  1/8تا  1/6و اسيديته آن ) سانتيمترموس بر  ميلي
درصد و از نظر  33تا  9ميزان رس خاك بين . شده است

اما از نظر فسفر و پتاسيم  ،مواد آلي مناسب و حاصلخيز
  ). 1384  ،براهيميا( ضعيف مي باشد

  

  تحقيق  روش

يك ساله مورد نياز در نهالستان شهرپشت  نهالهاي
به ايستگاه تحقيقات  1362نوشهر توليد و در سال 

به مساحت هاي جداگانه  چمستان انتقال و در عرصه
. متر كاشته شدند 4×4هاي  و در فاصلهمتر مربع  1600

ز انجام هر علفهايدر پنج سال اول هر ساله مبارزه با 
اصله  121هر قطعه در كاشته شده  نهالهايتعداد . گرفت
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126  )مازندران(داغداغان و گردو در چمستان , هاي بلندمازو كشت آزمايشي گونه كمي وكيفيبررسي 

سالگي با حذف دو رديف بافر تعداد  23بوده كه در سن 
). 1 جدول( گيري قرار گرفت اندازهاصله آن مورد  49

ها از طريق شمارش درختان زنده و سرپا  ماني گونه ندهز
و  ارتفاع كل ،قطر برابر سينه تا دقت ميليمتر .تعيين شد

كيفيت تنه و ا دقت سانتيمترو ت ارتفاع هرس طبيعي
هاي كمي  بعد از ثبت داده. تعيين شدزادآوري طبيعي نيز 

ضريب قدكشيدگي از نسبت ارتفاع به قطر برابر  ،و كيفي
 = Vها با استفاده از رابطه  حجم پايه. سينه محاسبه گرديد

(π/4) d² h f )5/0كه در آن (محاسبه شد) 1373 ،زبيري 
f =  هاي پراكنش قطر و ارتفاع  منحني). در نظر گرفته شد

بر حسب تعداد براي بررسي نرمال بودن و وضعيت 
ها با استفاده از نرم افزار  كليه داده. چولگي ترسيم گرديد

spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  
  

  اطالعات مربوط به نهالهاي هر قطعه - 1جدول 
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  نتايج 

سالگي  23نتايج اين بررسي نشان داد كه در سن 
هاي  ماني گونه زنده ودرصد  2/73ماني توده بلوط  زنده

مي درصد  7/85و  1/97ترتيب  داغداغان و گردو به
و  48/11داغداغان  ،67/19متوسط ارتفاع بلندمازو . باشد

رويش ارتفاعي . متر بدست آمد 96/15براي گردو 
 ،9/81داغداغان و گردو به ترتيب  ،هاي بلندمازو گونه
متوسط  .محاسبه گرديدسانتيمتر در سال  5/66و  8/47

سانتيمتر  7/26قطر برابر سينه و رويش آن براي بلندمازو 
هاي داغداغان  ولي براي توده .دشميليمتر تعيين  1/11و 
سانتيمتر  9/17براي گردو  ،ميليمتر 7/4سانتيمتر و 2/11

 متوسط حجم در هكتار بلند. ميليمتر محاسبه شد 6/7و 
سيلو با رويش  9/287سالگي  23ن مازو در س

حجم  كه درحالي. سيلو در هكتار بدست آمد 5/12ساليانه
 4/39ترتيب  هاي داغداغان و گردو به براي گونهدر هكتار 

  .)3و  2 هايجدول( سيلو محاسبه گرديد 6/128و 
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127  2شمارة  15و صنوبر ايران جلد فصلنامة تحقيقات جنگل 

  سالگي 23مشخصه هاي كمي گونه هاي مورد بررسي در سن  -  2جدول   
��� �������� ������� ����� 
536  
7/85  
96/15  
5/66  
9/17  
6/7  
025/0  
4/13  
24/0  
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7/4  
001/0  
97/5  
065/0  
4/39  
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2/73  
67/19  
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7/26  
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06/0  
4/27  
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9/287  
5/12 
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در  ،متر 57/6بلندمازو  تفاع هرس طبيعي درار
در  . متر ثبت گرديد 24/5متر و در گردو  87/4داغداغان 
 ،دادرصد از ارتفاع درخت را تنه آن تشكيل د 55بلندمازو 

داغداغان و گردو سهم طول تنه از ارتفاع در كه  حالي در
از نظر كيفي . بوده استدرصد  71و  56كل به ترتيب 

 ،ارزيابي شدندتا خوب  و گردو متوسط بلندمازوهاي  تنه
ي با كيفيت ضعيف تا متوسط ا ولي داغداغان داراي تنه

  ). 3جدول (ديده شد 
در توده داغداغان آلودگي به آفات و امراض مشاهده 

داراي تومور و بلندمازو هاي  از پايهدرصد  13اما . نشد
 64 .بود متري 30/1ارتفاع تر از  پوسيدگي در ارتفاع پايين

نظير سپردار  يهاي گردو به آفات و امراض پايه ازدرصد 

، )Pseudaulacaspis pentagona( سفيد يا سپردار توت
وبيماري  )(Zeuzera pyrina فري كرم خراط يا پروانه

 Xanthomonas) گردوتريايي گردو يا باليت كبا

juglandis (Pierce) Dowson) كه باال بودن  مبتال شدند
. شود يد اين امر ميرطوبت خاك و رويشگاه موجب تشد

 ،هاي داغداغان مشاهده شد پايه بيشترين چند شاخگي در
اما . دبودندو يا چند شاخه آن تنه درصد  33كه  طوري به

درصد  84و  97و گردو به ترتيب بلندمازو هاي  پايه
كشيدگي براي گونه قدضريب . دبودنداراي تنه واحد 

 93/0و براي گردو  06/1داغداغان  ،81/0 بلندمازو
   ).3جدول ( بدست آمد

  

  مشخصه هاي كيفي توده هاي مورد بررسي - 3جدول  
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128  )مازندران(داغداغان و گردو در چمستان , هاي بلندمازو كشت آزمايشي گونه كمي وكيفيبررسي 

  تفاع گونه هاي مورد بررسياطالعات مربوط به ار - 4444دول  ج

������� )� �(  "��
#           	���� $�����           �����             �����         �%&��'       �(��' ��
� 

67/19           12             22            10             25/20              52/0                 66/1 N    

48/11            8              14             6             5/11                15/0                  52/0N  

96/15          3/13           5/19          2/6           16                  22/0                  28/0           

@��	&)
�  

��O�&O��  

@��$ 

        

نتيجه اين  ،از نظر پراكنش تعداد در طبقات ارتفاعي
 ،توده مورد بررسيهمه اگرچه در  كه دابررسي نشان د

اما در هر سه توده  ،كند ارتفاع از توزيع نرمال پيروي مي
در  28/0ضريب چولگي از حداقل . چولگي وجود دارد

 در توده بلوط در نوسان بود 66/1توده گردو تا حداكثر 
شديد و به سمت چپ و بلندمازو چولگي در ). 4جدول (

 .باشد ولي باز هم به سمت چپ مي ،تر در داغداغان ماليم
اما در توده گردو چولگي اندكي به سمت راست مشاهده 

ايي بين نمدر هر سه گونه مورد مطالعه رابطه . مي شود
در ) R ²(ضريب تبيين .سينه و حجم وجود دارد قطر برابر
 63/0و در گردو  88/0و در  داغداغان  91/0 بلندمازو
توان گفت  در واقع مي). 3 تا 1 شكلهاي( گرديد محاسبه

و  كه با رابطه بدست آمده در خصوص قطر برابر سينه
با  با دقت مناسب و ،و داغداغان بلندمازوپايه هاي  حجم

مستقيم حجم را از  طور به توان ضريب اطمينان كافي مي
ولي براي گونه  ،برآورد نمود هاطريق اندازه گيري قطر آن

بر قطر مشخصه ديگري مانند ارتفاع نيز الزم  گردو عالوه
دهد كه گونه  مقايسه سه گونه مورد مطاله نشان مي. است

نسبت به دو گونه ديگر از نظر قطري و ارتفاعي  بلندمازو
حداكثر قطر برابر سينه . داراي رشد سريع تري بوده است

در  و 30ولي در توده گردو  ،سانتيمتر 40 بلندمازودر 
از نظررويش ارتفاعي . بوده است سانتيمتر 15داغداغان 

رويش بيشتري نسبت به دو گونه ديگر داشته  بلندمازونيز 
  .)4شكل ( است

y = 0.0044e
0.2205x

R
2
 = 0.8824

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0 5 10 15 20
((((������&&�������&&�������&&�������&&�)))) �&&'( �&&'( �&&'( �&&'(

((((  ����  ����  ����  ���� ))))  )*+  )*+  )*+  )*+

  
  ساله داغداغان در چمستان 23رابطه بين قطر برابر سينه و حجم توده  - 1 شكل
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129  2شمارة  15و صنوبر ايران جلد فصلنامة تحقيقات جنگل 

y = 0.0419e0.0915x

R2 = 0.6307

0
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  ساله گردو در چمستان  23رابطه بين قطر برابر سينه و حجم توده  - 2شكل 

  

y = 0.0499e0.0853x

R2 = 0.9148
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  در چمستان  بلندمازوساله  23رابطه بين قطر برابر سينه و حجم توده  - 3 لشك

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 منحني ارتفاع سه گونه مورد بررسي  - 4شكل 
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130  )مازندران(داغداغان و گردو در چمستان , هاي بلندمازو كشت آزمايشي گونه كمي وكيفيبررسي 

 بحث

نتيجه اين بررسي نشان داد كه بلندمازو در مقايسه با 
از ) سالگي 23در سن (هاي مورد بررسي  ساير گونه

در طي اين مدت . است ماني كمتري برخوردار بوده زنده
 13 در. از پايه هاي بلندمازو از بين رفته استدرصد  27

هاي بلندمازو نوعي از ابتال به آفات و  از پايهدرصد 
هاي معدودي نيز در حال  امراض مشاهده شده و پايه

رو آفات و امراض مي تواند در  از اين. خشك شدن هستند
ضمن اينكه . نقش داشته باشد بلندمازوافزايش تلفات 

متر عالوه بر ايجاد مشكل در هرس  4×4فاصله كاشت 
هاي مزاحم كه  هرز و درختچه علفهايكنترل   ،طبيعي تنه

نسبت به آن حساسيت زيادي نشان  بلندمازونونهالهاي 
دهند را دچار مشكل كرده و باعث مرگ و مير بيشتر  مي

هر چند كه ساير عوامل . گرديده است بلندمازو نهالهاي
عدم آبياري نهال در سالهاي  ،ز مانند صدمات مكانيكيني

كيفيت و دقت در موقع  ،كيفيت نهالهاي كاشته شده ،اول
ماني تاثير  كاشت نهال و موارد ديگر ممكن است در زنده

هاي ديگر نيز  گذاشته باشند كه البته اين عوامل براي گونه
   .مشابه بوده است

ررسي حدود در عرصه مورد ب بلندمازوويش قطري ر 
 سانتيمتر 82و رويش ارتفاعي آن حدود  ميليمتر 11

دو  رويش قطري توده مورد نظر تقريباً. محاسبه شده است
هاي جوان در يك رويشگاه مناسب بلندمازوبرابر رويش 

گزارش  ميليمتر 4/5در خيرود كنار نوشهر است كه حدود 
دو  همچنين تقريباً). 1367 ،گرجي بحري(شده است 

هاي  ساله آميخته با گونه 10 بلندمازورويش ساالنه برابر 
 ميليمتر 6/6 متر در چمستان كه 1×1در فاصله  همراه و
رويش  مورداما در . باشد مي) 1384 ،ابراهيمي(بوده  

ارتفاعي در توده هاي طبيعي بلوط در رويشگاه 
در  و) 1367 ،گرجي بحري( سانتيمتر 65 ،خيرودكنار

، ابراهيمي( سانتيمتر 92توده دست كاشت چمستان 
افزايش فاصله  كه بنابراين مي توان گفت. باشد مي )1384

 4×4متر معمول در سازمان جنگل ها به  2×2كاشت از 
متر بر روي رويش قطري نسبت به رويش ارتفاعي  اثر 

  .بيشتري گذاشته است
براي توده بلندمازو  81اگرچه ضريب قدكشيدگي 

ي مطلوب پايدار Mayer (1984) مورد بررسي مطابق نظر
اما در منحني پراكنش تعداد در  اين توده را نشان مي دهد،

مشاهده شديد به راست  طبقات ارتفاعي چولگي نسبتاً
نشان دهنده آغاز رقابت براي دريافت  وضوعاين م .دش

اگر نسبت طول تنه ). 1373 ،زبيري( نور مي باشد
د نظر قرار به ارتفاع كل و كيفيت تنه آن را م بلندمازو

متر باعث  4×4دهيم مالحظه خواهد شد كه فاصله كاشت 
كشيدگي و افزايش رويش قطري در قدافزايش ضريب 

اما در رابطه با كيفيت تنه و طول . سنين جواني شده است
آن نتيجه مطلوبي حاصل نشده است كه در اين مورد 

تواند مزيد بر علت  از پايه ها نيز ميدرصد  27حذف 
يج تحقيقات انجام شده در ايستگاه تحقيقات نتا. باشد

وجود زير اشكوب داغداغان  چمستان نشان داده كه اوالً
و شش گونه همراه از نظر كمي  بلندمازودر كشت آميخته 

تواند بسيار مفيد  مي بلندمازوو كيفي بر روي پايه هاي 
با توجه به سرشت بلند  ثانياً). 1384 ،ابراهيمي(باشد 

سبب كاهش  )متر1×1(شت بسيار كم مازو فواصل كا
پايداري و نخي شدن تنه و فواصل بيشتر سبب چنگالي 
 شدن و عدم هرس طبيعي وتوليد چوب با كيفيت كمتر

شود كه براي دستيابي به فاصله كاشت مطلوب طرح  مي
تحقيقاتي به همين عنوان در ايستگاه چمستان در حال 

  . ل مي شوداجراست كه مطالعات كاملتر خاك را نيز شام
داغداغان كه اين تحقيق براي اولين بار در  مورددر    

دهد كه  ايران انجام گرفته نتايج بدست آمده نشان مي
ماني بسيار  و گردو از زنده بلندمازوداغداغان در مقايسه با 

رويش قطري . استبوده برخوردار ) درصد 1/97(باال 
 آن )رسانتيمت 8/47(و رويش ارتفاعي  )ميليمتر 6/4(

 ،نسبت به رويش قطري و ارتفاعي بلوط بسيار اندك است
هاي جنگلي كه در  اما در مقايسه با بسياري از گونه
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131  2شمارة  15و صنوبر ايران جلد فصلنامة تحقيقات جنگل 

از رشد قابل  ،گيرند مورد استفاده قرار مي ها كاري جنگل
 ،داغداغان در مقابل خشكي. اي برخوردار است مالحظه

  بودهمقاوم ) از نظر بافت( شرايط متفاوت خاك
 & Watson, 1993) Glinman ( تواند  حتي ميو  

 براي بازسازي مناطق تخريب يافته هم مناسب باشد
Chapman et al., 1999) .(توان از داغداغان  بنابراين مي

براي جنگلكاري در مناطق نيمه خشك و خاكهاي با بافت 
نامناسب در شمال ايران استفاده نمود و به دليل داشتن 

ه منظور ايجاد پوشش و توان ب شاخه دواني مناسب مي
اگر هدف . حفاظت خاك نيز از اين گونه استفاده كرد

توان با كاهش فاصله كاشت به توليد  توليد چوب باشد مي
در توده مورد بررسي ضريب . هاي كيفي كمك نمود تنه

دليل آن شاخه دواني و  ،مطلوب است نا قدكشيدگي نسبتاً
بنابراين . ستوجود دو شاخگي از ارتفاع نزديك به كنده ا

توان  براي تنظيم فاصله ها و نيز پايدارتر نمودن توده مي
  .در آن عمليات پرورشي را اجرا كرد

رويش قطري  ،درصد 7/85ماني  توده گردو با زنده
سازگاري  ،سانتيمتر 5/66و رويش ارتفاعي  ميليمتر 6/7

در . و رشد خوبي در ايستگاه چمستان داشته است
 ،هاي مختلف گردو در اروپا رووننسانگلستان در بررسي پ

 5در بهترين تيمارها در يك دوره پنج ساله رويش قطري 
  بدست آمده است  سانتيمتر 35و رويش ارتفاعي  ميليمتر

)et al., 2005 Hemery .(گردو  كه رسد به نظر مي بنابراين
مناسبي در جنگلكاري با هدف توليد چوب  نسبتاً تواناز 

سفانه گردو در امت. دار استدر شمال ايران برخور
هاي توليد نهال و جنگلكاري سازمان جنگلها ومراتع  برنامه

جايگاه واقعي خود را از دست داده  كشور و آبخيزداري
كه اين گونه از درختاني است كه از نظر  درحالي. است

از قديم مورد توجه بوده ودر جنگلهاي  ،خود بذرچوب و 
ود داشته و سهم مهمي از هاي دور وج شمال نيز از گذشته

خود  هتركيب حجم و تعداد جنگل هاي جلگه اي را ب
  .اختصاص مي داد

است كه  71/0نسبت طول تنه به ارتفاع كل در گردو 
داراي ) 56/0(و داغداغان ) 55/0( بلندمازودر مقايسه با 

برتري ويژه . برتري فاحشي از نظر توليد چوب مي باشد
ها دارد توليد ميوه آن  ر گونهديگري كه گردو نسبت به ساي

اين  .است كه به لحاظ اقتصادي حائز اهميت مي باشد
زايي موثر  مي تواند در توليد درآمد و اشتغال موضوع

از  رهاي با توجه به اينكه بذاما در توده مورد بررس ،باشد
ارتفاعات باالتر تهيه شده بود از نظر توليد ميوه كيفيت 

كه مي توان گفت ميوه هاي  يرطو به ،بسيار ضعيفي دارد
اين در حالي است كه در . آن غير قابل مصرف هستند

داخل همين طرح تك پايه هاي بومي از توليد ميوه ي 
در . بسيار خوبي از نظر كمي و كيفي برخوردار هستند

و داغداغان به  بلندمازوهاي  چمستان گردو بيشتر از گونه
جود توسط آفات مو. استشده آفات و امراض آلوده 

    .اند شناسايي شده) 1377( برهاني
براي گونه گردو به منظور كه در پايان پيشنهاد مي شود 

دستيابي به بهترين پرووننس براي توليد بهينه چوب و 
و  بلندمازوميوه آزمايش پرووننس اجرا شود و در قطعات 

ضمن اينكه براي . داغداغان عمليات پرورشي انجام گيرد
ويژه گردو مطالعه آفات و بيماري ها و  ههر سه گونه ب
  .شناسي به شكل پايه اي انجام شود مطالعات خاك

 

   پاسگزاريس

ب طالبي رئيس بخش بدين وسيله از آقايان دكتر ثاق 
 ،كشور سسه تحقيقات جنگلها و مراتعتحقيقات جنگل مؤ

ابراهيمي رئيس ايستگاه تحقيقات  هلا مهندس عزت
حسين عبدالهي و  ،ريمهندس جمشيد مختا ،چمستان
محترم ايستگاه تحقيقات چمستان كه در انجام  كاركنان
امور دفتري و اجرايي با  ،عمليات صحرايي ،مشاوره

اند سپاسگزاري  نگارندگان كمال همكاري را داشته
  .گردد مي
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Abstract 
 

In this research, the qualitative and quantitative characteristics of Oak (Quercus castaneifolia), 

Nettle tree (Celtis australis) and Walnut (Juglans regia) were investigated in experimental plantation. 

Two-years old seedlings of  species were planted in separated groups in 4×4 meter spacing as a part of a 

research project “Group plantation of industrial fast growing trees” at 1983. Diameter at breast height 

(dbh), total height, crown and trunk height were measured in 2005. The results indicated that survival in 

23-years old trees of oak was 73.2% and for nettle tree and walnut were 97.1, 85.7 percent, respectively. 

Mean height of oak, nettle tree and walnut were 19.67, 11.48 and 15.96 m, repectively. The annual height 

increment of oak, nettle tree and walnut were 81.9, 47.9 and 66.5 cm, respectively. The mean dbh were 

26.7, 11.2 and 17.9 cm for oak, nettle tree and walnut. The volume was 287.9 m
3
ha

-1 
for oak, 39.4 m

3
ha

-1
 

for nettle and 128.6 m
3
ha

-1
 for walnut. Volume increment was calculated 12.5 m

3
ha

-1
y

-1
 for oak, 1.6 m

3
ha

-

1y-1 for nettle tree and 5.36  m3ha-1y-1 for walnut. 
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