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) Lindl )Douglas ex D. Don ( Abies grandis( آبيس دو پرووننس از استقرار بررسي
  )رامسر دصفاروسون اسالم و  پيسه :مطالعه موردي( كشور شمال در جنگلهاي

  ، هاشم كنشلو و سيد رضا مصطفي نژاد*علي اقتصادي
  قات جنگلها و مراتعتهران، موسسه تحقي

  28/8/93 :تاريخ پذيرش    30/2/93:تاريخ دريافت
  يدهچك

برداري قرار  باشد كه در اروپا به صورت كوتاه مدت مورد بهره الرشد مي برگان صنعتي و سريع از سوزني )(Grand firآبيس
كشت  )بستر زميني( اه كرتسون اسالم در  وارد و در نهالستان پيسه نكشور آلمااز بند  و ميان بند پايين نساپرووندو بذر  .گيرد مي
ساالنه دو بار قطر يقه و . شدند بازكشتبه گلدانهاي پالستيكي منتقل و  كاشتتوليد شده از بستر  ينهالهادر سال دوم . شد

و  17درصد سبز شدن بذر بند،  پايين أبراي منشبراساس نتايج بدست آمده، . گيري و برآورد گرديد ماني اندازه و زنده انهالهارتفاع 
درصد بوده  3/6، و ميزان تلفات 72درصد سبز شدن  ،بند ميان أبا منشبذر  برايدرصد و  8/7ميزان تلفات آن در دو سال اول 

 نتايج. متر بوده است سانتي 43و حداكثر  11حداقل ارتفاع نهال ، متر ميلي 5/8و حداكثر  5/1حداقل قطر يقه در مجموع . است
 1مرحله توليد نهال در نهالستان در سطح  كه رويش قطري يقه و ارتفاع در زمانهاي مختلف درداد تحليل آماري نشان و تجزيه 

در قالب و در سه تكرار  )فاصله كاشت(تيمار با سه در عرصه جنگل  انهالهكاشت  ،در سال سوم. دار بوده است درصد معني
توان  مي دليل آن را كه داري مشاهده نشد ، تفاوت معنيهاي قطر يقه و ارتفاع ميانگين مقايسهدر . اجرا شد تصادفيبلوكهاي كامل 

  .شروع نشدن رقابت بين نهالهاي كاشته شده در تيمارهاي فاصله كاشت دانست

  گيالن، مازندران، سازگاري، تراكم كاشت، Abies grandis: هاي كليدي واژه

 eghtesadi@rifr-ac.ir: ، پست الكترونيكي 44580282: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه 
هاي  الرشدترين گونه عيكي از سري Grand fir)( نراد گونه

برگان است كه با توجه به كيفيت باالي چوب آن  سوزني
. )11(باشد در كارخانجات چوبي مي متنوعيرف اداراي مص

 اين گونه در شرايط مختلف اكولوژيكي و آب و هوايي
هاي اغلب  كاري وده و در برنامه جنگلبرشد قادر به 

و ايجاد  جنگل كاري. )17( قرار دارداروپايي كشورهاي 
جنگلهاي جديد در اغلب كشورهاي توسعه يافته از قرن 

ي مواد چوبي در كنار بكارگيري يپيش به منظور خودكفا
تهيه كاغذ، براي شيوه هاي مختلف تأمين مواد سلولزي 

از اين رو . شدآغاز هاي سلولزي  وردهاچوب و ساير فر
و  الرشدبودن به دليل سريع برگ هاي سوزني استفاده از گونه

 كاغذ سازيويژه الياف بلند كه در  هچوب ب بااليكيفيت 
بدون اطالع و . مورد توجه قرار گرفته است كاربرد دارد

امكان كاشت در سطح وسيع ، شناخت كامل از يك گونه
امكان پذير نبوده و در نهايت با  هاكاري جنگل درويژه  هب

هدف،  اينبه  دستيابيبراي  .شكست روبرو خواهد شد
آبيس گرنديس  الرشد همانند هاي سريع ده از گونهاستفا

در هكتار،  توليد افزايشاحياي جنگلهاي مخروبه و براي 
نيازهاي سلولزي كارخانجات  از بخشي مينأتمنظور  هب

. باشد مي توجيهقابل صنايع چوب و كاغذ شمال كشور 
هاي غيربومي در جهان از  انجام آزمايش سازگاري گونه

سازگاري و  ايراندر . مي باشدبرخوردار  يكصد سالهسابقه 
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ها در شرايط اكولوژيكي گوناگون از سال  مقايسه گونه
توسط مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور آغاز  1347
 برگان مهم جهان در در طرح بررسي سازگاري سوزني .شد

 ، ميان بند)جنگلهاي اسالم( سه منطقه ارتفاعي پايين بند
فاكتورهايي ) طرح ناو اسالم( داال بنبو ) طرح ناو اسالم(

درصد زنده ماني، رويش ارتفاعي، شادابي و رويش مانند 
 .است گرفتههر پنج سال يكبار مورد بررسي قرار  هقطر يق

 أبا مبد   Pinus taedaدر منطقه پايين بند اسالم گونه 
سانتيمتر بيشترين ارتفاع و گونه  5/227آمريكا با داشتن 

Abies bornmulleriana 6/31تركيه با داشتن  أبا مبد 
 .اند به خود اختصاص داده سانتيمتر كمترين ارتفاع را

 دباال بنماني آبيس گرنديس در منطقه  ميانگين درصد زنده
درصد بوده  8/29بند اسالم  درصد و در منطقه پايين 6/66

در اين تحقيق بيشترين زنده ماني مربوط به  .است
درصد و  2/99آمريكا با داشتن  أبدبا م  Pinus taedaگونه

كانادا  أبا مبد Abies grandisكمترين زنده ماني را گونه 
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد گونه . ددار%) 8/29(

و  Pinus taedaهاي سازگار در منطقه پايين بند 
Pseudotsuga menziesii  6(مي باشنددر ميان بند(.  

سه  برگان مهم جهان در سوزني سازگاريطرح در همچنين 
 هخان نمبند جنگل  ميانمنطقه در ، نوشهر منطقه ارتفاعي

گونه كاشته شده اختالف  12گونه از  9 مانيزنده 
، تركيه سياهگونه كاج  3نداشته و تنها  با هم داري معني
 هاي رتبه در اتريش سياهگرنديس كانادا و كاج  آبيس
 جنگل گلبند ويسر ال بندبا عدر ارتفا. گرفته اندتر قرار  پائين
ماني  درصد زنده كمترين داراي كانادا Abies grandisگونه 

بيس آجنس  كاشته شده، گونه 5 شادابياز نظر . بوده است
 داراي كانادابذر  أبا مبدgrandis  Abies  هاز گون غيربه 

هاي  گونه ، سينهاز نظر قطر برابر  .باشد مطلوب مي وضعيت
و  برتر گروه در   Abies grandisالريكس، دوگالس و

 Picea sitchensis يونان و  Abies cephalonicaهاي گونه
آبيس گرنديس به عنوان  .)5( قرار دارند بعدكانادا در گروه 

انگلستان، : شامل ،گونه موفق در تعداد زيادي از كشورها

فرانسه، بلژيك، هلند، اسلوواكي، جمهوري چك و آلمان 
، 12(شد و هوايي و خاك معرفي در شرايط متفاوت آب 

  .)18و 13، 9، 15، 16

تحقيقات انجام شده در شمال غرب واشنگتن در مورد 
ميزان رشد آبيس  ،رشد طولي آبيس گرنديس با دوگالس

. باشد متر از دوگالس ميگرانديس در جواني كند و ك
 ، در كشور لهستان IUFRO همكاريانجام شده با  تحقيقات
، آبيس ان پروونانسهاي آزمايش شدهاز ميدهد  نشان مي
بيشترين ظرفيت داراي كانادا  Salmon River  پروونانس
آبيس در مناطق مرطوب بريتانيا . )14(مي باشدتوليدي 

داراي رشد سريع و در مناطق غرب و شمال اروپا براي 
در بررسي زاويه  .)7( توليد چوب كاشته شده است

ني برگ، گونه شش گونه سوزپراكنش برگ در سازگاري 
grandis Abies وThuja plicata   90- 0با داشتن زاويه 

نزديكي با سطح افق تحمل  درجه طولي برگ به دليل
  .)9و 8( ها ي ديگر به سايه دارند بيشتري نسبت به گونه

وارد سال قبل  120آبيس گرنديس اولين بار در حدود 
رشد خوبي از و در چند رويشگاه شده آلمان  كشور
هاي مختلف  ميزان رشد پروونانس .دار بوده استبرخور

آبيس گرنديس در شرايط كوهستاني كشور لهستان در سن 
 در نتيجه قرار گرفته، مورد بررسيسالگي  30- 24

داراي بيشترين ظرفيت ، كانادا   Salmon Riverپروونانس 
 هاي مختلف از پروونانسدر بررسي  .)15( توليد بوده است

IUFRO  سالگي در شمال و مركز آلمان 19-18در سن ،
% 70، حدود قرار گرفت بررسيتحت سايت  13 كه بين
 مختلف أبذرها با منش بين %13 و در سايت ها تفاوت

تنوع جغرافيايي  .)13(شت وجود دادر رشد طولي تفاوت 
در  ،گرفتهآبيس گرنديس در چهار سايت مورد بررسي قرار 

اي مختلف زياد و ه نسااختالف رشد طولي در پروون نتيجه
اي  هاي شمال، ساحل و مناطق جلگه نسادر ميان آنها پروون

نسبت به مناطق مياني رشد بيشتري داراي بعد از ده سال 
  ). 19( اند بوده
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  مواد و روشها
توليد نهال در نهالستان  :اين تحقيق در دو مرحله شامل

در عرصه طبيعي منطقه  هاو كاشت آن اسالم پيسه سون
  .انجام شد مسرصفارود را

 در جنوب غرباين نهالستان  :نهالستان پيسه سون: الف
درياي خزر در استان گيالن و جنگلهاي شهرستان تالش در 

طول ، در محدوده از سطح دريا يمتر 1350ارتفاع 
 38 ˚ 37´ييو عرض جغرافياشرقي  48˚ 48´ييجغرافيا
ي نهالستان شمالي و شيب يجهت جغرافيا. قرار دارد شمالي

منطقه پيسه سون داراي سنگ . باشد درصد مي 7تا  3آن 
مادر آذرين اسيدي از نوع گرانيت و سنگهاي دگرگوني 
مانند شيت و كوارتز متعلق به دوران اول تا سوم تشكيل 

شناسي منطقه پيسه سون  مطالعات خاك .)3( استشده 
 A1در افق كه  8/4خاك  pH ميانگين كه  دهد نشان مي

و  باشد مينيز تقريباً اسيدي  A2در افق  و عمدتاً اسيدي
مشاهده از نظر اسيديته، هاي مختلف  تفاوت زيادي بين افق

 75و عمق ريشه دواني  رسيخاك  بافت. گردد نمي
داراي  اقليمي محدود طرح از نظر ).5(باشد متر مي سانتي

 .باشد آب و هواي مرطوب با زمستان خنك تا سرد مي
درجه سانتيگراد كه در  - 4/1ت ميانگين حداقل درجه حرار
ميانگين بيشترين درجه حرارت . بهمن ماه اتفاق افتاده است

ثبت گرديدكه ) ي مرداد و شهريوراهه ما(در فصل تابستان
   .باشد ميدرجه سانتيگراد  5/25و  25/ 7برابر  به ترتيب

نهالستان  درنهالهاي توليد شده  :منطقه صفارود رامسر: ب
 سومدر سال  )بند ميانبند و پايين نسهايپروونا (پيسه سون 

در عرصه تحقيق . اند كاشته شدهدر اين منطقه اجراي طرح 
داري صفارود معروف به  طرح جنگل 5از سري  12قطعه 

متر  1300- 1100 داراي ارتفاع. استشده اشكته چال واقع 
خاك در قسمت شمالي و  عمومي  از سطح دريا، جهت

اي سمت شمالي از نوع قهوهجنوبي عرصه آبرفتي و در ق
شناسي كه در اين عرصه  در مطالعات خاك. جنگلي است
خاك  در pHمشخص شده كه ميانگين  ،استانجام شده 

است كه باعث  63/5در اليه هوموس  pHو ميانگين  54/5
از نظر . استحضور سياه گيله در عرصه اشكته چال شده

، توسكاي راش  توان از گونه هاي درختي پوشش گياهي مي
از لحاظ اطالعات . نام برد را نمدار و ييالقي، ممرز، افرا

كيلومتري شهرستان  25چون اين عرصه در  ،اقليمي نيز
ساله فرودگاه  20از اطالعات ميانگين شده رامسر واقع 

به طوري كه متوسط ساليانه  ،رامسر استفاده شده است
درجه سانتيگراد، متوسط ساليانه  9/15درجه حرارت 
درصد و ميزان كل بارندگي ساليانه  7/84رطوبت نسبي 

  . ميليمتر مي باشد 1162

 Abiesبذر نس ادو پرووندر اين تحقيق : روش تحقيق

grandis منطقه از دو مبدأ ارتفاعي در كشور آلمان )Hohe 

Heide ( در سال متر از سطح دريا  840و 400در ارتفاع
در كرتهاي اسالم در نهالستان پيسه سون  وشده تهيه  1385
روز در  45قبل از كاشت، بذرها به مدت . شد كشتزميني 

تحت تيمار استراتيفيكه سرد درجه سانتيگراد  4- 3حرارت 
ها از روي بذر چندين  زدودن صمغبراي . قرار گرفتند

نوبت با آب معمولي مورد شستشو قرار گرفته و براي 
قبل از ها با كمك مواد قارچ كش  جلوگيري از هجوم قارچ
در اسفند ماه بذرهاي تيمار شده . كاشت ضدعفوني شدند

در نهالستان به صورت خطي و در چهار رديف  1385سال 
 در سن دو سالگي از بستر كاشت به داخل. شدكشت 

آبياري در اين مرحله . بازكاشت شدند گلدانهاي پلي اتيلني
در . شدداخل گلدانها انجام هاي هرز  و وجين علف

و تاج  پارامترهاي قطر يقه، ارتفاع(ميزان رشد  نهالستان،
ابتدا و  ماني ساالنه در دو مرحله و درصد زنده) پوشش

بازكاشت  نهالهاي. شدندگيري و ثبت  اندازه انتهاي فصل
 صفارود رامسروارد عرصه و در منطقه  در سال سومشده 

بود در شده در عرصه جنگلي كه پاكتراشي و محصور 
تيمار تراكم سه با بلوكهاي كامل تصادفي قالب طرح آماري 

تعداد  .شدتكرار اجرا  3در ) متر 3×3و  2×3، 2×2(
اصله و در هرتكرار  36كرت  در هرنهالهاي كاشته شده 

در اندازه . اصله بوده است 324تكرار  3اصله و در  108
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ها دو رديف كناري به عنوان بافر حذف و  گيري
ارتفاع و درصد خصوصيات رويشي مانند قطر يقه، 

نهال وسط هر پالت  20 ماني و تاج پوشش زنده
با استفاده از آزمون كلموگراف ـ  ها گيري و داده اندازه

تجزيه بعد اسميرنوف ابتدا نرمال بودن آنها احراز و 
براي و  شد انجام  Spssبا استفاده از نرم افزار  واريانس

مورد و  مقايسه ميانگين هاي قطر از آزمون دانكن استفاده
  .تجزيه و تحليل قرار گرفتند

  نتايج
در دو كرت  أمربوط به دو منش بذرهاي:  نهالستان -الف

در  كه  مجزا در بستر زميني در نهالستان پيسه سون اسالم
در اواسط ارديبهشت شروع به  اند كاشته شدهاواخر اسفند 

شمارش  بذرها پس از سبز شدن، همه. كردندسبز شدن 
و درصد تلفات در سبز شده  بذرهاي عدادت 1جدول . شدند

  .را نشان مي دهدسالهاي اول و دوم 

  در نهالستان آبيس گرنديس در سالهاي اول و دوم نهالهاي تلفاتدرصد سبز شدن بذر و  -1جدول 

  درصد تلفات در سال دوم  درصد تلفات در سال اول  درصد سبز شدن بذر  بذر أمنش

  4  3/2  17  بند پاييننس اپروون

  8/4  3  72  بند مياننس اروونپ

آماربرداري صد درصد از نهالهاي  با توجه به :ماني زنده
 بذر پايين بند أمبد باميزان زنده ماني نهالهاي  ،توليد شده
  . درصد بوده است 2/92و ميان بند  7/93 در نهالستان

قطر يقه  :در نهالستان نهال ارتفاع قطر يقه و گيري اندازه
هر سال اندازه گيري و  أي حاصل از هر منشو ارتفاع نهالها

   .آمده است 2در جدول  نتايج
  حداقل و حداكثر قطريقه و ارتفاع آبيس گرنديس در سالهاي اول و دوم -2جدول 

  پروونانس
 )سال اول(قطر يقه    

  )متر ميلي(
  )سال دوم( ارتفاع

        )متر سانتي( 
  حداكثر  حداقل حداكثر حداقل

  40  11 5/8 5/1 بند پايين
  43  22  8  1  بند ميان

  
با توجه به اينكه اندازه گيري قطر يقه و ارتفاع در نهالستان 

رو  از اين. بار اندازه گيري گرديد 2در بستر كاشت هر سال 
مقايسه رويش قطري و ارتفاعي در زمانهاي مختلف، براي 

 يبين تيمارهاكه نتايج نشان داد . شدتجزيه واريانس انجام 

و  ميان بند پروونانسنهالهاي حاصل از  و ارتفاع يقه قطر
جدول (مشاهده نمي شود ي اختالف معني دار پايين بند

3.(  

  

  سون پيسه نهالستانبند در  بند و پايين ميان أبا منشجدول تجزيه واريانس قطر و ارتفاع آبيس  -3جدول 
  بند ارتفاع پايين  بند طر پايينق  بند ميانارتفاع   بند ميانقطر   درجه آزادي  منبع تغييرات

  ns61/12 ns 22/0  22/0 89/0 2  بلوك
  ns17/0 15/1 13/0  ns 02/0 2  تيمار
  49/1  35/0 62/8 92/0 4  خطا

  99/1  7/0  13/36  05/3  8  كل

ns – 1در سطح  داري عدم معني%  
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در  :نتايج حاصل از كاشت نهال در عرصه جنگل - ب
پروونانس پايين بند و ميان  نهالهاي توليد شده از سال سوم

با سه تصادفي  بند در قالب طرح آماري بلوكهاي كامل
 3×3و 2×3 ،2×2تراكم هاي (فاصله كاشت  تيمار شامل

جنگلي صفارود رامسر به در عرصه و در سه تكرار ) متر
از هر  تعداد نهالهاي كاشته شده. كاشته شدندصورت مجزا 

اصله  108ر تكرار اصله و در ه 36در هر كرت  پروونانس
پايين بند و  أبراي منشاصله  324" و در سه تكرار جمعا

نهالهاي خشك . بوده استميان بند  أاصله براي منش 224

و  % 9/75و زنده ماني نهالها  %1/24پايين بند  أمنششده 
و زنده ماني  %3/22بند ميان أتعداد نهالهاي خشك شده منش

و ارتفاع در اول و  قطر يقه .بدست آمد%  7/77نهالها 
نتايج حاصل  .انتهاي فصل رويش مورد بررسي قرار گرفت

بعد از (از تجزيه واريانس نشان داد در سال سوم و چهارم 
از بين تيمارهاي مختلف، رويش ارتفاعي ) بازكاشت نهالها

با هم داشتند درصد اختالف معني دار  1و قطري در سطح 
  ).4جدول (

  )باز كاشت( طر يقه و ارتفاع آبيس گرنديس در سالهاي سوم و چهارمتجزيه واريانس ق -4جدول
  ارتفاع  قطر يقه  درجه آزادي  منبع تغييرات

  42/0  012/0  2  تكرار
    08/48 **  92/9** 2 تيمار
  45/1 02/1 4 خطا
 54/146 84/30 11 كل

  .دار است درصد معني 1در سطح   :**                               
گيري هاي مربوط سال پنجم نيز مانند سالهاي قبل اندازه در

به رويش قطري، ارتفاعي و وضعيت زنده ماني هر 
نس در تيمارهاي مختلف بطور مجزا مورد تجزيه و اپروون

  ).5جدول(تحليل قرار گرفت 
  هاي مختلف بند در تراكم پايين أنهالها با منشيقه  تجزيه واريانس قطر -5جدول 

داريمعني  F  منابع تغييرات درجه آزادي مجموع مربعات ميانگين مربعات  آماره
126/0  ns 

530/0 ns 

066/3    
746/0  
 

303/0  

074/0  
099/0  

606/0
148/0  
396/0  
149/1  

2
2 
4 
8 

 بلوك
 تراكم

 خطاي آزمايش
 خطاي كل

ns                   – داريعدم معني  
  

ر تيمار فاصله ميانگين قطر يقه دبين  5با توجه به جدول 
   .كاشت اختالف معني داري مشاهده نمي شود

در فواصل و تكرار بذر و أ با منشمقايسه ارتفاع نهالها براي 
گيري و  هاي مختلف، ارتفاع كل نهالها در هركرت اندازه

نشان  تجزيه واريانسجدولهاي نتايج . شدتجزيه واريانس 
ارهاي بين تكرپايين بند،  أدر نهالهاي با منشدهد  يم

% 1داري در سطح  تفاوت معني ،مختلف از نظر ارتفاع
  .)6جدول ( وجود ندارد

نتايج حاصل از تجزيه واريانس قطر و ارتفاع نهالها با 
قطر يقه نهالهاي كاشته شده مربوط به مبدأ : بند مبدأ ميان

بند پس از حذف رديف بافر با كوليس ديجيتال  ميان
البته بين . دهد نشان مي 7نتايج را جدول. گيري شد اندازه

هاي مختلف از نظر ميانگين قطر نهالها  تكرار و تراكم
   . وجود ندارد% 1داري در سطح  تفاوت معني
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  هاي مختلف بند در تراكم پايين أتجزيه واريانس ارتفاع نهالها با منش -6جدول 
داريمعني  F درجه آزادي مجموع مربعات ميانگين مربعات  آماره راتمنابع تغيي  

130/0  ns 

079/0  ns 

 

554/3  
104/5  
 

136/3  

503/4  
882/0  

271/6
005/9  
529/3  
805/18  

2
2 
4 
8 

 بلوك
 تراكم

 خطاي آزمايش
 خطاي كل

ns                   – داريعدم معني  
  مختلف هايتراكمدر  بند بذر ميانأ با منش يتجزيه واريانس قطر نهالها -7جدول 

داريمعني  F ن مربعاتميانگي  آماره درجه آزادي مجموع مربعات   منابع تغييرات
153/0  ns 

215/0  ns 

 

112/3  
315/2  
 

071/0  

053/0  
023/0  

142/0
106/0  
091/0  
339/0  

2
2 
4 

8 
 

 بلوك
 تراكم

 خطاي آزمايش
 خطاي كل

ns                   – داريعدم معني  
 هاي مختلف، مقايسه ارتفاع نهالها در فواصل و تكراربراي 

گيري و داده ها  ارتفاع كل نهالها در هر كرت و تكرار اندازه
  ).8 جدول(شدند تجزيه واريانس 

هاي  با توجه به نتايج بدست آمده بين تكرار و تراكم
بند  مختلف از نظر ميانگين ارتفاع نهالهاي داراي منشأ ميان

در نتيجه . وجود ندارد% 1داري در سطح  تفاوت معني
الها از مبدأها و تكرار هاي مختلف فقط ميانگين ارتفاع نه

در تكرار اول نهالهاي مربوط به مبدأ پايين بند داراي ارتفاع 
بيشتر بوده و در تكرارهاي ديگر ارتفاع نهالهاي ميان بند 

   . بيشتر بوده است
  هاي مختلف بند در تراكم ميان أبا منش يتجزيه واريانس ارتفاع نهالها -8جدول 

داريمعني  F درجه آزادي مجموع مربعات ميانگين مربعات  هآمار  منابع تغييرات
059/0  ns 

279/0  ns 

 

285/6  
787/1  
 

431/36  

401/10  

822/5  

861/72
803/20  
287/23  
950/116  

2
2 
4 

8 
 

 بلوك
 تراكم

 خطاي آزمايش
 خطاي كل

ns                   – داريعدم معني  

  بحث
 Abiesسازگاري  با توجه به نتايج حاصل در طرح بررسي

grandis دو  كه در) 1(بند  و پايين بند با دو مبدأ ميان
نهالستان جلگه اي و ميان بند بدست آمده بود و عدم 

 درنهال توليد  ،موفقيت توليد نهال در نهالستان جلگه اي
در ارتفاع اسالم واقع  پيسه سون نهالستاناين تحقيق در 

نه تنها بستر  .شد اجرادر خزانه از سطح دريا  متري 1350

، كاشت از عوامل مهم در توليد و استقرار نهال مي باشد
بذر نقش عمده اي در استقرار و رشد آنها در  أمنش بلكه

پايداري و  رها،نحوه سبز شدن بذ .)15(محيط طبيعي دارد 
و شادابي  نهالستانمقاومت نهالها در دو سال اول در بستر 

ه نهالستان پيسه سون توان نتيجه گرفت ك مي ،آنها خوب
و توليد  رهاي مناسب براي كاشت بذيشرايط آب و هوا

نتايج نشان داد كه  .دارا مي باشد نهال آبيس گرنديس را
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 )سال سوم و چهارم(بعد از بازكاشت نهالها از بستر زميني 
داري بين زمانهاي مختلف از نظر رشد  اختالف معني

د نهالها در سال ارتفاعي و قطري وجود دارد و بيشترين رش
بنابراين . خرداد ماه به بعد اتفاق افتاده است ازآخر و 

توان نتيجه گرفت كه آبيس گرانديس ابتدا رشد بطئي و  مي
و حداكثر بوده در سالهاي بعد از رشد بيشتري برخوردار 

متر و حداكثر  ميلي 5/8بند  قطر اندازه گرفته شده در پايين
نتايج اين . متر بوده است انتيس 43ارتفاع اندازه گرفته شده 

در مورد رشد كم آبيس  )11(تحقيق با نتايج تحقيقات 
 .گرنديس در سالهاي اوليه كاشت نهال مطابقت دارد

ماني نهالها در نهالستان بستگي به مراقبت  زندهكه  طوري به
با توجه به مراقبتهاي انجام شده . دارد) وجين و آبياري(

كه  طوري به .برخوردار بودند ماني خوبي نهالها از زنده
 1/14بند بند و ميان درمجموع در دو سال در دو مبدأ پايين

ميزان كم بودن  ).1جدول(انددرصد از نهالها تلفات داشته 
ي قوه پايين را مي توان كم أبذر با مبدجوانه زدن درصد 

ارسال دير هنگام بذر از كشور (ناميه بذر در زمان كاشت 
  .تدانس مربوط )آلمان

و يكي از صفات  ثرندؤم انهالهعوامل مختلفي در شادابي 
عواملي ازجمله . شود محسوب مي انهال همهم در ارزيابي 

آفات و بيماريها، شرايط خاك، زهكشي، شرايط رطوبت و 
هيدرومورف بودن خاك و همچنين عوامل طبيعي از جمله 

ها در مقابل  باد و برف و آسيب پذيري برخي از گونه
تواند در تقارن تاج و پوست  وحوش و دام مي مانند عواملي

. در نهالستان مؤثر باشد انهال هكني و پيچش تنه 
شادابي آبيس گرنديس نشان مورد بررسيهاي بعمل آمده در 

 بند بند و ميان نهالهاي پايين نس ازاپرووندهد كه هر دو  مي
بوده و هيچگونه آفات و  قبولقابل   سال ششدر مدت 
در مورد ) ۵( اين نتايج با مطالعات .نشدشاهده بيماري م

بذر كانادا همخواني  أشادابي كم آبيس گرنديس با مبد
بذر، مدت زمان بررسي  أنداشته و دليل آن را مي توان مبد
نهالهاي  سومدر سال . و مكان كاشت اين گونه دانست

منطقه صفارود  روش تحقيق در توليد شده برابر

بلوكهاي كامل تصادفي در  در قالب )ارتفاع ميان بند(رامسر
) 3×3(و ) 2×3(، )2×2(تيمار فاصله كاشت  3تكرار و  3

جدول . شدثبت  مربوطههاي  گيري و اندازه ه شدمتر كاشت
بعد از كاشت نهال در كه  دهد تجزيه واريانس نشان مي

، نشدداري بين تيمارها مشاهده  اختالف معني عرصه جنگل
همچنين . است هنيفتاداتفاق  اال هنههنوز رقابت بين زيرا 

ارتفاع پايين بيشترين  هنهالهاي مربوط بكه نتايج نشان داد 
 2*2و فاصله كاشت ميليمتر  8 و 7قطر يقه در فراواني را 
 أفراواني نهالهاي با منش بيشترينكه  در حالي ،متر داشته

و فاصله كاشت  ميليمتر 7 و 5/6قطر يقه   بند مربوط به ميان
د نده مينشان  نتايج حاصل همچنين. باشد ميمتر  2*5/2

نهالهاي ارتفاع پايين از نظر ميانگين ارتفاع داراي كه 
فواصل . بند مي باشند فراواني كمتري نسبت به نهالهاي ميان

به طور كلي  .در قطر يقه نداشته است چندانيثير أكاشت ت
اين گونه كه با توجه به نتايج بدست آمده مشخص گرديد 

و ابتداي كاشت در عرصه نياز به سايه  نونهاليزمان  در
داشته و در زير آشكوب درختان داراي رشد و زنده ماني 

فضاي باز و نور زياد مانع رشد و باعث بهتر بوده و 
اين نتايج . خشكي نهال در سالهاي اوليه كاشت مي گردد

 نهال هايمورد مقاومت به سايه در در ) 9و 8( با تحقيقات
تحقيقات انجام  در .رنديس در جواني مطابقت داردآبيس گ

كانادا  أميزان زنده ماني آبيس گرنديس با مبددر ايران شده 
اين در  ).6(آمده است درصد در منطقه اسالم بدست  8/29

با توجه به نتايج بدست آمده ميزان زنده ماني  تحقيقات
 2/92و ميان بند  7/93بذر پايين بند  أبا مبد نهال هاي

 بدليلدليل اختالف ميزان زنده ماني . رصد بوده استد
در اثر گذشت و  مي باشدبذر و زمان اجراي طرح  أمنش

 دخالت در كاهش ميزان زنده ماني زمان عوامل بيشتري
هر چند  ،با توجه به نتايج بدست آمده تا اين مرحله .دارند

استفاده اما زنده ماني دو پرووننس به هم نزديك مي باشند، 
كاري در  بند براي توليد نهال و جنگل ميان أبذر با منش از

پايين  أارتفاع ميان بند جنگل هاي شمال از پروننس با منش
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بند مناسب تر بوده و كاشت اين دو پرووننس در مناطق 
  .جلگه اي مناسب نمي باشد

  سپاسگزاري

 توليد و بدين وسيله از آقاي مهندس سياهي پور كه در
اري داشته و آقايان مهندس همتي و كاشت اين گونه همك

و  مهندس باباخانجاني شيراز كه در عمليات صحرايي
 و قدرداني تشكرصميمانه  ،ندا كردههمكاري  آماربرداريها

  .شود مي

  منابع 
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Evaluation of Two provenances of Grand fir (Abies grandis 
(Douglas ex D. Don) Lindl) establishment in Caspian forests (Case 

Study: Asalem (Picesun) and Ramsar (Safarood) 
Eghtesadi A., Keneshloo H. and Mostafanejad S.R. 

Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, I.R. of Iran 

Abstract 

Grand fir is a  industrial coniferous and fast growing which has been utilized as short 
rotation programs in Europe. Two provenances of abies seed were imported from 
Germany. The first phases of the project activities were started. With planting in ground 
bed. After two years seedlings in Pisesoon nursery were replanting in plastic pots. Care 
of seedling (weeding and watering) was conducted annually. Collar diameter and height 
measurements and percent of survival were estimated for two times. Germination of 
Seeds and mortality in the first year was 17 and 7.8 percent for the low land origin and 
72 and 6.3 percent for middle land origin, respectively. Total of the survival rate was 
96% and a minimum and maximum of diameter were 1.5,8.5 mm, and height was 11 cm 
and maximum height 43 cm Statistical analysis showed that the collar diameter and 
height growth of seedlings in the nursery at different times in the production phase was 
significant(p=0.01). For this purpose a research in a completely randomized design with 
three spacing treatments (2×2, 2×3 and 3×3 meter) and three replications were done in 
Gilan and Mazandaran provinces. At first, seeds were planted in nursery and finally 
seedlings were replanted in plastic pots. Weed control and irrigation were performed. 
Collar diameter, height and percentage of survival seedlings were measured two times. 
The average of collar diameter and height is not significant difference. Because it is not 
starting competition between seedlings planted in treatment.  

Key words: Abies grandis, Adaptation, density, Guilan, Mazandaran 


