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  چكيده
 Quercus(كاري با بلندمازو  تعيين مناسبترين زمان جنگل براي. باارزش جنگلهاي شمال است يها گونه از يكيبلندمازو 

castaneifolia C.A.M.( بند  بند و ميان ه شفارود استان گيالن در دو منطقه ارتفاعي پاييندر منطق 1374در سال  اين تحقيق
 فروردين و ،كاشت نهال يكساله در ماههاي آذر، دي، بهمن، اسفند(هاي كامل تصادفي در سه تكرار و شش تيمار  روش بلوك به

 1×1با فاصله كاشت  قطعه نمونهدر هر اصله نهال  100با  )سال 10براي مدت  ماه در فروردين آن كاشت و دپو نهال در اسفند
به اجرا  )اصله نهال در هر سال 3600 با در دو منطقه ارتفاعي در مجموع( هر منطقه ارتفاعيدر اصله  1800 مجموع بامتر و 
 گيري شدند و اندازه قطعه نمونههر  نهالهاي مياني از اصله 36ماني و ارتفاع  درصد زنده ،رويش هر ساله پس از پايان .درآمد
داري از  تفاوت معني داد كهنتايج نشان . مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتنددو منطقه فوق در اله س 10پايان دوره  ها در داده

ا عدم يت يو عامل زمان انتقال نهال در موفق درصد وجود ندارد 5ماني نهالها در تيمارها و تكرارها در سطح  نظر آماري در زنده
ت در يموفق يعرصه عامل اصل در آنح يح درآوردن نهال در خزانه و كاشت صحياصول صحد يشا .ستين دار يمعنآن ت يموفق

  .باشدبلندمازو با  يكار جنگل
  

   .الني، ارتفاع، گيمان زندهبلندمازو، كساله، ينهال  كاري، زمان جنگل: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
 .Q. castaneifolia C.A.M. subsp(مازو بلند

castaneifolia Browicz Menitsky, 1971(  يكي از
است كه رويشگاه طبيعي آن در  يباارزش جنگل يها گونه
در مواردي باالبند  و بند تا ميان بند جنگلي پايين مناطق
 برخيحاكم و  اجتماعي -ياقتصاددليل مسائل  هب كه بوده

داشته است،  ير نزوليسزادآوري طبيعي آن  ،يعيطب عوامل
با قطر  بلندمازو تنومنددرختان هنوز  ولي با اين وجود

هر  .شود يده ميد كشور شمال يمتر در جنگلها 3 حدود
توليد، انتقال و  برايي هزينه زيادي يساله دستگاههاي اجرا

 د ونشو هاي جنگلي متحمل مي كاشت بلندمازو در عرصه
آن با عدم  يكار جنگل ،ودن اين گونهب يرغم بوم به

در شده منظور رفع مشكالت اشاره  به .همراه است تيموفق
ن ين زمان كاشت نهال، ايمطالعه مناسبتر برايباال و 

سال  10مدت  بهبلندمازو مختلف  يشگاههايدر رو يبررس
طبيعي جنگل بايد  تجديدحياتدر روش  .دياجرا گرد

 كسان،يو با پراكنش  يد كافبه تعدا درختان بذرده مناسب
داشته  وجود خاك حاصلخيز و شرايط رويش مناسب

و  يفتاح( دشوطور طبيعي انجام  هب تجديدحياتباشد تا 
 بلندمازو دومين گونه باارزش جنگلهاي. )1378، يتوكل
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هايي كه  هو در رويشگا) 1363حبيبي كاسب، (است  شمال
خوبي  هبخاك عميق، زهكشي مناسب و تغذيه آبي گياه 

هاي بلندمازو  توده )تروفواي ات قهوهخاكهاي (تأمين است 
البته اين وضعيت با ارتفاع  .داراي وضعيت خوبي هستند

و براي اين گونه در  كند از سطح دريا كمي تغيير مي
توان  عمق نمي ي با خاكهاي سطحي و كميها رويشگاه

بلكه بايد در نگهداري و  ،انتظار توليد بيشتري داشت
مرار وضعيت فعلي كوشيد و از برداشت شديد است

تواند در  ميها  زهكشي اين گونه رويشگاه .خودداري نمود
 باشد كاري مؤثر زادآوري، بذركاري يا نهالموفقيت 

خزانه جنگلي در  1348در سال . )1363كاسب،  يبيحب(
باالتر از  در ارتفاع) سنگده و در ناحيه ديگر(مازندران 

تعيين مناسبترين زمان  براييا متر از سطح در 1000
ي هايكاري با سه گونه افرا، توسكا و بلندمازو آزمايش جنگل

نتيجه بدست آمده براي بلندمازو در كشت . آمد عمل هب
درصد و  63دپو شده و كشت بهاره  ،درصد 89پاييزه 

 ).Fishwick, 1972( درصد بوده است 34كشت بهاره 
هاي  توده اغلب اريبرد بهره واقعيت اين است كه از سن

بايد هرچه سريعتر نسبت به  و است بلندمازو گذشته
طبيعي يا مصنوعي اين گونه در ارتفاعات  تجديدحيات

كاهش سطح  با از طرفي. بند اقدام نمود ميانبند و  پايين
اين جنگلها و برداشت مرسوم از درختان قطور بلندمازو، 

هاي كاري كافي و عدم موفقيت جنگل تجديدحياتعدم 
 يخانجان(است  شده، رويشگاه اين گونه تخريب بلندمازو

عرب و همكاران  همچنين علي). 1385، يو همت رازيش
در را زني بذر و رشد اوليه نهالهاي بلندمازو  جوانه) 1384(

در جنگل چمستان بررسي  پوشش تاجتراكمهاي مختلف 
ماني نهالهاي  زنده ميزاننموده و نتايج حاصل از بررسي 

شده بلوط تحت روشهاي مختلف كاشت در انتهاي  سبز
كه  بوددهنده اين واقعيت  رويش نشان نخست فصل

درصد نهالهاي سبز شده تا انتهاي  1/71طور متوسط  هب
و  خاني قليچ ج مطالعهينتا. اند فصل رويش زنده مانده

اثر شدت نور و هرس ريشه بر  در مورد )1384( همكاران

يان فصل رويش سال دوم رشد نهال بلندمازو در پا
روي رويش بر ريشه  هرس كه تيمار داشتاز آن  كايتح

درصد  75و  50 هاي يياما روشنا ،تأثير بود طولي نهالها بي
شده ي كامل، رشد بيشتري را باعث يدر مقايسه با روشنا

مناسبترين  در مطالعهماني  ساله درصد زنده 5نتايج  .بود
گيالن  بند غرب پايينكاري با بلندمازو در  زمان جنگل

خانجاني (درصد را نشان داده است  80 بيش ازموفقيت 
  ). 1385شيراز و همتي، 

  
  مواد و روشها

  منطقه مورد مطالعه
بند جنگلهاي  و ميان بند اين مطالعه در دو منطقه پايين

شفارود گيالن انجام شده است كه مشخصات  9حوضه 
  :باشد عمومي اين مناطق به شرح زير مي

  
  ييشخصات آب و هوام

كاري مناطق مورد مطالعه  كه در جنگل با توجه به اين
، بنابراين با استفاده از باشد ايستگاه هواشناسي موجود نمي

متغيرهاي آب ) نهالستان(شناسي پيلمبرا  ايستگاه اقليمآمار 
ساله و همچنين براي ثبت برخي  11 ي يك دورهيو هوا
از  ،گردد وق ثبت نميمتغيرها كه در ايستگاه فاز ديگر 

بخش بيشتر  .ايستگاه سينوپتيك انزلي استفاده گرديد
بارندگي در فاصله ماههاي شهريور، مهر و آبان و كمترين 

همچنين . دربا آن در ماههاي فروردين، ارديبهشت و تير مي
 )گراد يدرجه سانت 1/26( ماه حداكثر دما در مردادمتوسط 

 )گراد يدرجه سانت 3/7(ماه  يدحداقل آن در متوسط و 
اقليم منطقه بـا روش آمبـرژه و با استفاده از مقاديـر . است

حداقل درجه حرارت آن در سردترين ماه سال و بارندگي، 
در اقليم  ،حداكثر درجه حرارت در گرمترين ماه سال

براي ز ين منحني آمبروترميك. گيرد خيلي مرطوب قرار مي
  . تآمده اس 1ساله در شكل  11 دورهيك 
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   )نهالستان(در پيلمبرا ) 1374-1384(ساله  11منحني آمبروترميك  -1شكل 
  

  شناسي خاك
، با توجه به شيب كلي منطقه: بند پايينـ منطقه 

نحوي صورت گرفته كه خاك  بهزهكشي و تهويه خاك 
اي جنگلي اسيدي با بافت  عميق بوده و از نوع قهوه

ق زيرين و از نوع بافت سنگين در عم ومتوسط در باال 
تا لوم با فعاليت بيولوژيكي قوي و سنگ مادر  لوم -كلي

خوبي صورت  هدواني درختان در خاك ب ريشه. آهكي است
گرفته و خاك از نظر حاصلخيزي و مرغوبيت براي تغذيه 

  ). 1381نام،  بي(ريشه نهالها شرايط مناسبي دارد 
در ه كاي اسيدي اسكلتي  خاك قهوه :بند ميانـ منطقه 

سنگ و گاه قطعات درشت  ريزه، قلوه نيمرخ آنها سنگ
اي  عميق و از نوع واريزه عميق تا نيمه اغلب. شود ديده مي

اي درشت، نوع  اي ريز تا دانه  هوموسي، ساختمان دانه
دواني متوسط، ميزان  هوموس مول جنگلي، عمق ريشه

 خاك .باشد نفوذپذيري خاك خوب و فاقد آهك فعال مي

، نام يب( درختان مناسب است اغلبدواني  شهري براي
1381(.   

  
  روشها
در سه  و روش آماري بلوكهاي كامل تصادفي با طرح 

 :تيمارها عبارت بودند از. اجرا درآمد بهتكرار و شش تيمار 
بهمن، اسفند،  هاي آذر، دي، كاري با بلندمازو در ماه جنگل

 و همچنين ماه دپو نهال در اسفند و كاشت آن در فروردين
. سال به مرحله اجرا درآمد 10براي مدت كه  ماه فروردين

 نخبهمنطقه ارتفاعي چند درخت  تهيه بذر در هر براي
درختان  رآوري و كشت بذ انتخاب و هر ساله با جمع

نهالهاي  ،منتخب در خزانه ايستگاه تحقيقات جنگل پيلمبرا
گرفته هاي درنظر  سال متوالي در ماه 10مدت  هتوليدي ب

متر در هر  1×1ي با فاصله كاشت گسال سن يك درشده 
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نهالهاي  تعداد. دشدنيك از دو منطقه ارتفاعي كشت 
اصله و براي هر منطقه  100 قطعه نمونهكاشته شده در هر 

اصله نهال تهيه و كشت  1800هر سال در  يشگاهيرو
دو كل نهالهاي كشت شده در هر سال براي  .شدند
هر  ،براي حصول نتيجه مطلوب. اصله بود 3600 شگاهيرو

توليد گرديد و از نهالهاي نهال  ،ساله بيش از دو برابر نياز
قطعه فواصل  .شداستفاده  )سلكسيون شده(سالم و قوي 

 3متر و فواصل تكرارها از يكديگر  2ها از يكديگر  نمونه
تراشي  مبادرت به پاك موردنظرمناطق ارتفاعي  در. متر بود

كوبي و آماده  و پس از پيكه شدهو حصاركشي منطقه 
متر، نهالها از  سانتي 50هايي به عمق حدود  نمودن چاله

دو  با انجام. كشت گرديد و خزانه ايستگاه به منطقه حمل
تراشي در سال و حفاظتهاي الزم، پس از  عمليات پاك بار

اصله نهال  36گيري   اقدام به اندازه ،ر سالهپايان رويش ه
عنوان  هدو رديف كناري بو حذف  قطعه در هر يمركز
. برداشت شدماني و ارتفاع نهالها  درصد زنده شد و بافر

 SAS هايرافزا ساله با استفاده از نرم 10پس از پايان دوره 
  .ندگرديدو رسم پردازش  بدست آمدهنتايج  Excelو 

  نتايج
  بند پايينمنطقه 

با  هاشيج آزمايحاصل از نتا يها ه دادهيلكنرمال بودن 
مورد آزمون رنوف ياسم - موگروفكولاستفاده از آزمون 

نتايج  ،ها بعد از حصول از نرمال بودن داده .قرار گرفتند
اع نهالها در ماني و ارتف تجزيه واريانس درصد زنده
ساله  10 دورهبيني در يك  تيمارهاي مختلف مورد پيش

داري  كه اختالف معني دادنشان  بند پايينكاري در  جنگل
. )1جدول ( ددرصد بين تيمارها وجود ندار 5سطح  در

 ماه ماني مربوط به تيمار اسفند بيشترين درصد زنده
ماني مربوط به تيمار  و كمترين درصد زنده%) 2/89(
ميانگين ارتفاع  .)3 و 2 يشكلها( بود %)8/86(ماه  همنب

متر در كشت  سانتي 3/71نهالها در تيمارهاي مختلف بين 
نوسان  ماه متر در كشت فروردين سانتي 1/74و آذرماه 

   ).4شكل (داري نداشتند  داشت كه اختالف معني
  

  بند پاييندر ) الهس 10 دورهدر يك (ماني نهالها  تجزيه واريانس درصد زنده -1جدول 
 F Prob>F  ميانگين مربعات   مجموع مربعات   درجه آزادي   منابع تغييرات

    ns82/5  211/0  468/82  937/164  2  تكرار
  ns19/0  9593/0  70682  530/13  5  )زمان انتقال نهال(تيمار 
  -  -  179/14  797/141  10  اشتباه
  -  -  -  264/320  17  كل

ns                    :دار نيست ف معنياختال  
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 بند يندر پاي )ساله 10در يك دوره (ماني نهالهاي بلندمازو يكساله  ميانگين درصد زنده -2شكل 

  

0

20

40

60

80

100

137
5

137
6

137
7

137
8

137
9

138
0

138
1

138
2

138
3

138
4

سالهاي اجرا

اني
ده م

د زن
رص

د

آذر

دي

بهمن

اسفند

دپوي اسفند

فروردين

  
  

  بند سالهاي مختلف در منطقه پايينماني در تيمارها و  درصد زنده -3شكل 
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 بند ينيطقه پادر من) ساله 10 دوره يك در( بلندمازوميانگين ارتفاع نهالهاي يكساله  -4 شكل

  
  بند منطقه ميان

ماني و ارتفاع نهالها در  نتايج تجزيه واريانس درصد زنده
ساله  10 دورهبيني در يك  تيمارهاي مختلف مورد پيش

دهد كه اختالف  نشان مي بند ميانكاري در  جنگل
 درصد بين تيمارها وجود ندارد 5داري در سطح  معني

بيشترين درصد  6و  5هاي شكلبا توجه به  .)2جدول (

ماه و كاشت  دماني مربوط به تيمار دپو نهال در اسفن زنده
ماني  و كمترين درصد زنده%) 1/83(ماه  در فروردين

متوسط ارتفاع  .است%) 5/71(ماه  مربوط به تيمار دي
در كشت  متر سانتي 1/62نهالهاي يكساله مورد بررسي بين 

 بودنوسان در در كشت آذرماه  متر سانتي 2/68ماه و  بهمن
  ). 7شكل (

  
  بند در ميان) ساله 10در يك دوره (ماني نهالهاي بلندمازو  تجزيه واريانس درصد زنده -2جدول 

 F Prob>F  ميانگين مربعات   مجموع مربعات   درجه آزادي   منابع تغييرات

  ns64/0  5483/0  633/47  267/95  2  تكرار
  ns66/0  6619/0  236/49  181/246  5  )زمان انتقال نهال(تيمار 
  -  -  600/74  003/746  10  اشتباه
  -  -  -  452/1087  17  كل

ns                    :دار نيست اختالف معني  
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  بند در منطقه ميانسالهاي مختلف  ماني در تيمارها و درصد زنده -6 شكل
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 بند در ميان) ساله 10 دورهدر يك (ميانگين ارتفاع نهالهاي يكساله بلندمازو  -7شكل 

  
  بحث 

ن يمناسبتر ،عمل آمده هبساله  10 يهايج بررسياساس نتابر
رويش  م دورهبعد از اتما با بلندمازو يكار زمان جنگل

يعني در است، نهالها در خزانه تا آغاز زمان رويش گياهان 
منطقه مورد توان با بلندمازو در  زمان خواب گياه مي

اين بررسي مشخص نمود كه . كاري نمود جنگل بررسي
ساله  10 دورهداري از نظر آماري در يك  تفاوت معني
و  ندب پاييندو منطقه ارتفاعي هر كدام از در  اجراي طرح

نتايج تحقيق حاضر  .وجود نداردتفكيك  بهجنگلي  بند ميان
روي بر ) 1384(و همكاران  عرب علي مطالعات با نتايج
هاي  زني بذر و رشد اوليه نهالهاي بلندمازو در تراكم جوانه

 ياديتا حدود زدر جنگل چمستان  پوشش تاجمختلف 
در  ماني نهالهاي سبز شده زندهميزان . نمايد مطابقت مي

درصد تا انتهاي فصل رويش  1/71 معادل آنهامطالعات 
كه در اين تحقيق حداقل درصد  درصورتي ،بوده است

 در درصد و 8/86 بند پاييندر منطقه  ماني تيمارها زنده
. )6و  3شكلهاي ( بوده است درصد 5/71 بند ميانمنطقه 

كه عوامل بازدارنده متعددي در رابطه با عدم  جا از آن
طبيعي بلندمازو در جنگلهاي خزري  تجديدحيات استقرار

حاكم اجتماعي  -مسائل اقتصادي ويژه به ،وجود دارد
 دليل مسن بودن هبو از طرفي  )چراي مفرط دام در جنگل(

، بايد هر چه سريعتر نسبت به هاي بلندمازو توده
 مناطقدر  بلندمازوطبيعي يا مصنوعي با  تجديدحيات

درصد . م نمودصنعتي اقدا رويشگاهي اين گونه باارزش
 10كه نتيجه اجراي  ين بررسيبدست آمده در اموفقيت 

نتيجه مطلوبي  ،كاري در دو منطقه بوده است سال جنگل
در راستاي احياي جنگلهاي باارزش بلندمازو در جنگلهاي 

موفقيت  Fishwick (1972) در مطالعات. باشد ميخزري 
 دپو شده ،درصد 89كاري بلندمازو در كشت پاييزه  جنگل

درصد بوده  34كشت بهاره  در درصد و 63كشت بهاره  و
درصد  نشان داد كه بند پايين در ه حاضرمطالع. است
در و  8/86 و 19/89 نيساله ب 10 دورهك يدر  يمان زنده

نوسان داشته درصد  5/71 و 3/81ن يب بند ميانمنطقه 
منطقه  نهالها در )ماني زنده(دليل موفقيت كمتر  ديشا. است
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 بند ميانرا بذرها از منطقه يباشد، زمبدأ بذر  بند ميان
به  بعدو ند ا هد شديتولدر جلگه نهالها  يول يآور جمع

ل يدل هن مسئله ممكن است بيا. افتنديانتقال  بند ميانمنطقه 
 ديبا اين مورد. باشد بند ميانو  بند پاييندر  يمياختالف اقل
مورد مختلف جنگلي  مناطقكاريهاي وسيع در  در جنگل

 محلدر  نيز خزانه توليد نهالتوجه قرار گرفته و 
 بيشتركاريها  تا درصد موفقيت جنگل باشدكاري  جنگل

توان با احتمال  تحقيق حاضر مشخص نمود كه مي. دشو
تخريب يافته بلوط  هاي رويشگاه در% 70ماني بيش از  زنده

ان كاشت در اين مورد زم. نسبت به احياء آنها اقدام نمود
با توجه به . نيز محدوديتي ندارد ماه از آذر تا فروردين

 كه شود يمپيشنهاد  ،از اين پژوهش بدست آمدهنتايج 
صحيح نهال در  درآوردنكاشت نهال از قبيل اصول فني 

كاشت و قرار  پيچي ريشه نهالها تا محل يگون خزانه،
 نيز خورشيدنور نگرفتن نهال در معرض تابش مستقيم 

  .ت شوديرعا
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Abstract 
 
     Quercus castaneifolia is one the most valuable species of northern forest in Iran. Therefore, study and 
determination of feasible time of planting is important for this species. This research was conducted in 
low and middle altitudes of Shafaroud watershed with 3 replications in six treatments including of 
planting of one year old seedlings in December, January, February, March, April and storing in March 
and planting in April. The study was carried out for 10 years continuously. In each plot 100 seedlings 
were planted in a spacing of 1m×1m. Totally, 1800 seedlings were planted in each zone and a sum of 
3600 seedlings was used in this study. At the end of growing period, the survival percentage and height of 
36 seedlings in the middle of each plot were recorded and ten years results showed that there was no 
significant difference among treatments (P < 5%). 
 
Key words: Quercus castaneifolia, plantation, seedling, survival, height, Guilan. 

 
 


