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  چكيده
هاي در مقايسه با توليد چوب گونه كاري در كشورمانجنگل برايها معرفي اين گونه و هاي غير بوميآزمايش سازگاري گونه

در عرصه  1371و  1362اطلس و دئودار در سالهاي  منظور نهالهاي دو گونه سدربدين .بسيار ضروري و حائز اهميت است بومي
 درضمن. گرديد مشخص 1384مانده در سال هاي باقيپايهها با شمارش ماني گونهدرصد زنده. تحقيقات چمستان كشت گرديدند

ماني و سدر اطلس زنده% 90نتايج نشان داد سدر دئودار  .همين سال صورت گرفتهاي كمي و كيفي دو گونه فوق در گيريازهاند
و  متر سانتي 8/28 معادلمتر  4×4و با فاصله كاشت  سالگي 24 در ميانگين قطر سدر اطلس. دنباشرا دارا مي مانيزنده% 67

 8/16معادل  متر 2×2و با فاصله كاشت  سالگي 15در  قطر متوسط سدر دئودار ،متر يسانت 1/1 آن ساليانه رويش قطريمتوسط 
رويش  متوسط متر و 8/13 ميانگين ارتفاع سدر دئودار. باشدمي متر سانتي 2/1آن  قطري ساليانهرويش  متوسطو  متر سانتي

. باشدمي متر 6/0ساليانه  رويش ارتفاعي متوسط ارايمتر و د 8/14 كه ارتفاع سدر اطلسحاليدر ،متر بوده 9/0آن  ساليانه ارتفاعي
 رويش حجمي متوسط بنابراين. سيلو در هكتار برآورد گرديد 80 سيلو و سدر اطلس 208هكتار سدر دئودار  متوسط حجم در

تري را ت مطلوبسدر دئودار وضعي ،در ارزيابي كيفي. باشدسيلو در هكتار مي 3/3و  8/13 ترتيب هب سدر دئودار و اطلس ساليانه
  .تر از سدر اطلس استاظ سازگاري در منطقه چمستان موفقلح بهسدر دئودار  كه پژوهش حاضر نشان داد. دهدنشان مي

  
  .چمستان ،سازگاري ،سدر دئودار ،سدر اطلس :هاي كليديواژه

  

  مقدمه
پذيرش  همانند ،خانواده كاج با توجه به سرشت آنها

 ،ط مختلف اكولوژيكيشراي حضور در ،طيف وسيع خاك
رشد  وهوايي  مقاومت در برابر عوامل نامساعد آب و

ايجاد پوشش جنگلي و ترميم و احياء اراضي  براي سريع
از  مقصود. باشدميت ميتخريب يافته جنگلي حائز اه

 معرفي درختان ،بومي هاي غيرگونهكاري با جنگل
اكولوژيكي كشورمان  شرايط الرشد و سازگار با سريع
 .باشد تا قدري از فشار به منابع جنگلي ما كاسته شود مي

هايي هستند كه در صورت  گونه ،سدروس درختان جنس
توانند نقش مهمي در ميموفقيت در آزمايش سازگاري 

 Cedrus deodara( سدر دئودار .توليد چوب داشته باشند

Loud.(  غربي هيماليا و كوههاي شمالبومي كوهستانهاي
متري انتشار  3000تا  1100از ارتفاع هندوكش است و 

روي خاكهاي با  بهترين پايه درختان اين گونه بر. دارد
). Vidakovich, 1991(شوند زهكشي خوب ديده مي

دهد كه مطالعات انجام شده در پاسند بهشهر نشان مي
 28حدود  ،سالگي 22متوسط قطر سدر دئودار در 

 .باشدمي رمت سانتي 3/1و رويش قطري آن  متر سانتي
آن متر و رويش ارتفاعي  15حدود  آن متوسط ارتفاع

سالگي به  17در سن  درضمن .متر برآورد گرديد 68/0
رسد و تجديد حيات طبيعي داشته ميدهي بذرمرحله 
بررسيها ). 1379 ،كياسري و محمدنژاد دهبندي(است 

 5ترين زمان كاشت بذر سدر دئودار كه مناسب دهدنشان مي
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). 1382 ،موسوي و همكاران(باشد ميماه نداسف 15تا 
 آب و هواي، هترين شرايط رويشگاهي براي سدروسب

 ).Achhal et al., 1980(است مديترانه كوهستاني 

دانشمندان مشخص نمودند كه سدر دئودار در رويشگاه با 
ته الب. باشدميدشوار مقاوم و بردبار  شرايط سخت و

سوزنهاي آن از نوك  ،ممكن است در زمستانهاي طوالني
بررسي انجام شده در ). Bobcain, 2000(د ننآسيب ببي
توده سدر دئودار مشخص گرديد كه  15روي  بر ،آرژانتين

 ثر بوده وؤروي رشد م سنگ مادر برو  تغييرات نوع خاك
ف رشد متفاوتي دارد در سنين مختل ،اين گونه درضمن

.(Ares et al., 1991) كوههاي اطلس  زيستگاه اصلي سدر
غربي آفريقاست و دامنه حضور اطلس و ريف در شمال

متر از  2000تا  1000ارتفاعي اين درختان ارتفاعات بين 
. سطح دريا واقع در كشورهاي الجزاير و مراكش است

توقع و در خاكهاي سدر اطلس درختي است مقاوم و كم
اي تند رشد بوده گونه. كندميقليايي و آهكي خوب رشد 

– اي و نيمههكاري در مناطق مديترانجنگلو براي 
 حاصل مناسب استبي اي و زمينهاي خشك و مديترانه

در منطقه  براساس بررسي انجام شده). 1380 ،زارع(
كردستان دو گونه سدر لبنان و سدر اطلس براي كشت در 

شده پيشنهاد  هاطق مختلف زاگرس با انجام آزمايشمنا
سي در دو منطقه در يك برر). 1373 ،فتاحي( است

سدر  ،اوجابيت و هلوداران در حوزه منابع طبيعي نوشهر
از  متر 1500 مساحتي حدود دو هكتار در ارتفاع اطلس در

بوده داراي شادابي و رشد خوبي  كهسطح دريا كاشته شده 
برگان پهنرا همراه با  توان آنمي و پيشنهاد شده كه

د جنگلي بناي در نواحي مياناي يا لكهصورت حفره هب
 Michele مشاهدات ).1375 ،نامبي(مورد استفاده قرار داد 

et al. (2001) تاليا مشخص نمود كه سدر اطلس در اي
آن صورت  كردن و هرس دركه عمليات تنك رغم اين به

مناطق ايتاليا  در سازگار هاي موفق وه، از گونهنگرفت
انجام در مطالعه . باشدميدر بخشهاي جنوبي آن  ويژه به

 كه بيشتر شد مشخصنيز  Fusaro (1991)شده توسط 
ويژه بهبا گونه سدر  كاريها در بخش مركزي ايتالياجنگل

ها ساير گونه آميخته با صورت بهه كه سدر اطلس انجام شد
 سال و بر 20تا  10ها بين متوسط سن اين توده. باشدمي

تا  800رسي و آهكي در دامنه ارتفاعي روي خاكهاي 
مطالعات انجام شده بر روي سدر  .متر قرار دارند 1200

 صورت بهاطلس در بلغارستان نشان داد كه اين گونه 
تا  20پايه و گروههاي كوچك رشد نموده و درختان  تك
همچنين  .ندرمتر ارتفاع دا 5/14 بيش ازه آن سال 35

مشخص گرديد سرماي زمستانه و خشكي طوالني تابستان 
حياء ا، كاريرده و براي جنگلهيچ مشكلي ايجاد نك

        باشداراضي جنگلي و حاشيه جاده مناسب مي
Delko & Grozev, 1993) .(  

  

  مواد و روشها
  منطقه مورد مطالعه

كيلومتري  12ايستگاه چمستان در فاصله  ،محل تحقيق
چمستان  -در مسير جاده نور شرقي شهرستان نور وجنوب

درجه و  36 رافيايي آنموقعيت جغ كه داشتهقرار آمل  –
دقيقه طول شرقي  5درجه و  52دقيقه عرض شمالي و  30

 100تا  70از سطح درياي آزاد حدود  آن و ارتفاع است
  .باشدمي متر

ايستگاه كليماتولوژي چمستان  ساله 22آمار  براساس
ميانگين بارندگي ساالنه منطقه اجراي  ،)1380تا  1359(

ين ميزان بارندگي در بيشتر. است متر ميلي 840طرح 
متوسط . افتدمهر، آبان و آذر اتفاق ميماههاي شهريور، 

حداكثر  ،گراد درجه سانتي 8/15درجه حرارت ساليانه 
 -8 دما حداقل مطلق ،گراد سانتيدرجه  36 دما مطلق

فصل  ،حرارتدرجه است و با توجه به روند بارندگي و 
خر مرداد تا اوا وشروع  ماهاز اواسط خرداد خشك منطقه

  .)1شكل() 1379ابراهيمي، ( يابدميادامه 
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  )1359-1380(ساله ايستگاه چمستان نور  22منحني آمبروترميك  -1شكل 

  
  كخا

، بدون فرسايش متوسط، االرضسطح خاك بافت
بندي يت زهكشي كمي نامناسب كه در طبقهداراي وضع

اضي درجه دو محسوب ار ءاراضي براي آبياري جز
، اسيديته آن قد شورياكلي اين خاكها فطورهب. گردد مي
 40تا  29ميزان درصد رس آن بين  ،97/7تا  7/6 بين

درصد متغير  2درصد و مواد خنثي شونده آن بين صفر تا 
داراي حاصلخيزي مناسب  بوده و از نظر مواد آلي غني و

اصري و ن( باشدميولي از نظر فسفر و پتاسيم ضعيف 
  .)1363ايرواني، 

 

  وش تحقيق ر
ترتيب دئودار به نهالهاي دو گونه سدر اطلس و سدر

در عرصه ايستگاه تحقيقات  1371و  1362در اسفند 
ي نهالها كه گردداشاره مي. چمستان كشت گرديدند

 1850تعداد سند بهشهر تهيه شده و دوساله از منطقه پا
اصله  121و متر  2×2كاشت  اصلهفاصله سدر دئودار با 

دو توده  صورت بهمتر  4×4با فاصله كاشت سدر اطلس 
مدت  ولدر ط. مجزا كاشته و مورد بررسي قرار گرفتند

عمليات  گونه دخالت وها هيچروي توده مطالعه بر
ابتدا درصد  1384سال  در .صورت نگرفت پرورشي

كننده در سازگاري با تعيين عاملعنوان هب ماني زنده
با سپس ، مانده مشخص گرديدهاي باقييهشمارش پا

 برابر كمي شامل قطر هاي مشخصه، ذف دو رديف بافرح
تمامي درخت  ميانهارتفاع سينه و ارتفاع درخت و قطر در 

 .گيري شدنداندازه با آماربرداري صدرصد درختان
در ارزيابي . نيز ثبت گرديدهاي كيفي مشخصه درضمن
ه يا چند شاخ هايي همچون وجودمشخصه ،كيفيت

 ،سالم بودن ،قائم بودن تنه ،متر اول تنه 4شاخگي در 
 .ارتفاع هرس ثبت شد و چنگالي شدن ،پيچيدگي الياف

 .استفاده شد =h×f 4/d2 π Vبرآورد حجم از رابطه  براي
با برآورد قطر برابر ) F(ضريب شكل . )1373 ،زبيري(

 d/2F= dm 3/1 2رابطه  در ارتفاع  ميانه از سينه و قطر
تجزيه و هاي حاصل  داده .)1373زبيري، ( محاسبه گرديد

 EXCELافزار از نرم رسم نمودارها برايه و شد تحليل
  . شداستفاده 

  

  ايجنت
  مانيزنده
و % 90داراي  سدر دئودار ،براساس نتايج بدست آمده 

  .)2شكل (باشند ميماني زنده %67 داراي سدر اطلس
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شكل 2- درصد زنده ماني دو گونه سدر درچمستان  
  

   قطر
متوسط قطر سدر دئودار  كه دپژوهش حاضر نشان دا

بوده و سدراطلس داراي ميانگين قطري  متر سانتي 8/16

و  1/1رويش قطري سدر دئودار . باشدمي متر سانتي 8/28
شكل (باشد مي متر سانتي 2/1اطلس  رويش قطري سدر
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شكل 3- رويش قطري دو گونه سدر در چمستان
  

  ارتفاع
متر و  8/13دئودار  ايج نشان داد ميانگين ارتفاع سدرنت
بنابراين رويش ارتفاعي . باشدمتر مي 8/14اطلس  سدر

اطلس داراي رويش ارتفاعي  متر و سدر 9/0دئودار  سدر
پراكنش ابر نقاط  5شكل  .)4شكل ( باشدمتر مي 6/0

  .دهدارتفاع دوگونه را نشان مي
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شكل 4- رويش ارتفاعي دو گونه سدر در چمستان
  

شكل 5- منحني ارتفاع  دو گونه  سدر در چمستان    
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 جمح
با توجه به فاصله كه  مشخص شددر اين پژوهش 

و بوده سيل 208موجودي در هكتار سدر دئودار متر،  2×2
گونه  يحجم سرپا ،متر 4×4كاشت و با توجه به فاصله 

. سيلو در هكتار برآورد گرديد 80سدر اطلس حدود 
 سيلو و سدر 8/13رويش حجمي سدر دئودار درنتيجه 

 7شكل  .)6شكل ( باشدمي هكتار سيلو در 3/3اطلس
   .دهدپراكنش ابر نقاط حجم دو گونه را نشان مي



 ستاندر چم atlantica Manetti. Cedrusو  .Cedrus deodara Loudبررسي سازگاري   6

13.8

3.3

0
2
4
6
8

10
12
14

ار) 
هكت

در 
لو 

( سي
ش 

روي

C.deodara C.atlantica
گونه ها 

شكل 6- رويش حجمي دو گونه سدر در چمستان
  

شكل 7- رابطه بين قطر و حجم  دو گونه سدر در چمستان
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  كيفيت

 4 ،درصد درختان سدر دئودار 98 ن داد دربررسي نشا
 شاخهدرصد اين گونه دو 2تنها  اول تنه بدون شاخه و متر
سدر در ساير صفات مربوط به كيفيت تنه نيز  .اندبوده

تري قرار اطلس در وضعيت مطلوب سدر دار نسبت بهدئو
متر  5/7ارتفاع هرس سدر دئودار  متوسط همچنين. داشت

  .)1جدول ( گيري شد اندازهمتر  5/1و سدر اطلس 
  

 كيفيت تنه درختان سدر دئودار و اطلس در چمستان -1جدول 
 گونه
سدر

شاخهبدون   
)درصد(  

دوشاخه
)درصد(  

اخهشچند
)درصد(  

مستقيم
)درصد(  

 داراي انحنا
)درصد(  

 شاقولي
)درصد(  

 كجي
)درصد(  

 آفات
)درصد(  

 0 5 2097395 98دئودار
 0 15 15095585 85اطلس
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  بحث
دو  سازگاري ،اين بررسي آنچه اهميت ويژه دارد در
سدروس و بررسي اجمالي خصوصيات  از جنس گونه

كه سدر دئودار  نتايج نشان داد. باشدمي هاكيفي آن كمي و
ساله توانسته است  15ماني و طي يك دوره زنده% 90با 

كه سدر درصورتي ،توجهي داشته باشدماندگاري قابل
ماني را زنده% 67سال آزمايش حدود  24با گذشت اطلس 

 سازگاري خوب سدر نتايجدر واقع اين . باشدميدارا 
و ادافيكي منطقه  هوايي شرايط آب ودئودار را نسبت به 

نوسانات  است راحتي توانسته هكه ب دهد نشان ميچمستان 
هوايي و شرايط موجود خاك را تحمل نمايد و  آب و

سدر ، از سوي ديگر. ماري نگردددچار هيچ آفت و بي
آب  شرايط ترطوالنيتحمل (سال  24اطلس پس از حدود 

اشته كه اين نكته نيز جاي د ماندگاري نسبي )هوايي و
زارع  و Vidakovich (1991) براساس مطالعات. مل داردأت
لحاظ منطقه  بهسدر اطلس و دئودار هر دو ) 1380(

و مديترانه  بندمنطقه ميان(رويشي در موطن اصلي 
قرار داشته و خاكهاي با زهكشي مناسب را ) كوهستاني
شرايط حاكم بر عرصه مورد در اما . دهند ترجيح مي

بنابراين . زهكشي مناسبي ندارد جلگه چمستان ،آزمايش
در ارتفاعات لحاظ ماندگاري  بهسدر اطلس ممكن است 
نتايج بررسي قطر  .بهتر از اين داشته باشد يباالتر وضعيت

 يك بيش ازرويش قطري  با اين دو گونه دهد كهنشان مي
روند افزايش قطر مشابهي را طي  تقريباً در سال، متر سانتي
) 1380( و محمدنژادكياسري دهبنديمطالعات . اند نموده
حكايت از  ساله انجام گرفت 22روي سدر دئودار  كه بر

كه رويش قطري اين گونه در منطقه پاسند بهشهر  دارد آن
سدر و همانند رويش قطري  متر سانتي 2/1حدود  رد

ميانگين ارتفاع برآورد شده . دئودار در چمستان بوده است
سدر دئودار با رويش  ،لحاظ رويش ارتفاعي بهنشان داد كه 

متر سدر اطلس از  6/0متر در برابر رويش  9/0ارتفاعي 
البته فواصل كاشت . باشدميبرخوردار  يتريشرويش ب

تواند از ئودار و ايجاد رقابت براي كسب نور ميدمتر  2×2

سي ردر بر. علل عمده در اختالف رشد طولي باشد
رويش ارتفاعي ) 1380(كياسري  و محمدنژاد دهبندي

رويش  نتيجه در ؛متر برآورد گرديد 68/0دئودار سدر 
از منطقه بهشهر  يشتردئودار در چمستان بارتفاعي سدر 

 35تا  20اطلس در سن  در بلغارستان سدر .باشدمي
 ,Delko & Grozev(رسد ميمتر  5/14به بلندي  سالگي

ع سدر اطلس در چمستان و تقريباً با ميانگين ارتفا )1993
دهد كه سدر  ميحجم برآورد شده نشان  .دمطابقت دار

 15در سن  سيلو در هكتار 208دئودار با متوسط حجم 
سيلو  80جم حدر برابر  متر 2×2سالگي و با فاصله كاشت 

 4×4فاصله كاشت با سالگي و  24در سن  سدر اطلس
از  با توجه به مدت زمان رويش و تفاوت سن ،متر

ب باشد و از حيث توليد چوموجودي خوبي برخوردار مي
 سالهاي البته ممكن است در .قرار گيرد نظر دتواند ممي

در وضعيت مطلوب سدر دئودار  افزايش سن، باآينده 
هوايي منطقه  در برابر عوامل آب و وجاد تغييراتي اي

. هاي آن حذف گرددپايه از تلفاتي داشته و تعدادي
سازگاري مطلوب و موفق  وهش،دستاورد كلي اين پژ

ر اطلس تا اين مرحله سدتوسط سدر دئودار و سازگاري م
پژوهش انجام شده  به البته با توجه .باشداز پژوهش مي

وفقيت سدروس در توسط محققان داخل و خارج و م
اندگاري م ،و ارتفاع باالتر از منطقه چمستانبند نمناطق ميا
سدر اطلس نيز احتماالً ناشي از كاشت اين گونه متوسط 
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Abstract 
 
     Elimination trials of exotic species are important for afforestation and reforestation projects. For this 
purpose, Cedrus atlantica and Cedrus deodara seedlings were planted in 1983 and 1992 in Chamestan 
region and adaptation of them were studied in 2005. Results showed that the survival of Cedrus deodara 
(97%) is more than that of Cedrus atlantica (67%). The mean diameter and mean annual diameter 
increment of Atlas cedar were 28.8cm and 1.1cm, respectively, while those of Deodar cedar were 16.8cm 
and 1.2cm, respectively. The mean height and mean annual height increment of Deodar cedar were 13.8m 
and 0.9m, respectively, while those of Atlas cedar were 14.8m and 0.6m, respectively. The volume of 
Deodar cedar and Atlas cedar were 208 silve ha-1 and 80 silve ha-1, respectively. Besides, the qualitative 
characteristics of Deodar cedar was better than Atlas cedar. Therefore, this research indicated that Cedrus 
deodara is more adaptable than Cedrus atlantica in Chamestan region.  
 
Key words: Adaptation, growth, Cedrus deodara, Cedrus atlantica, Chamestan. 

 


