ارزيابي رويش ويصگيهاي مختلف تكدرختان صنوبر ( )Populus deltoidesو دارتاالب
( )Taxodium distichumبا استفاده از آناليس تنه
جوؾيس اعالمزٍعتّ ،1زهش عْزاثي ،2عيس هحغي حغيٌي
تبريد پذيزػ93/7/15 :
تبريد زريبفت92/11/20 :
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چکيذه
رٍيؼ زرذتبى چِ اس ًظز امَلَصيني ٍ چِ اس ًظز اقتقبزي اس اّويت ثغيبر سيبزي ثزذَرزار اعت .يني اس
رٍػّبي ثزرعي رٍيؼ ،آًبليش تٌِ اعت مِ جبيگبّي ٍيضُ زر ثيي رٍػّبي ارسيبثي رؽس زارز .زر تحقيق
حبضز ،رٍيؼ قغز ،عغح هقغغ ،ارتفبع ٍ حجن زٍ گًَِ فٌَثز زلتَئيسط ٍ زارتبالة زر يل رٍيؾگبُ هَرز
ثزرعي قزار گزفت .پظ اس قغغ زرذت هؼزف ثزاي ّز گًَِ ،زر فَافل  2هتزي زيغل تْيِ ٍ زر آسهبيؾگبُ،
ضربهت زٍايز عبالًِ اًساسُ گيزي گززيسً .تبيج ًؾبى زاز مِ ثيؾتزيي رٍيؼ جبري قغزي زر فٌَثز ٍ زارتبالة
ثِ تزتيت زر عٌيي  6 ٍ 4عبلگي ثزاثز ثب  4/5 ٍ 5/1عبًتيهتز ،ثيؾتزيي رٍيؼ جبري عغح هقغغ زر فٌَثز ٍ
زارتبالة ثِ تزتيت زر عٌيي  10 ٍ 9عبلگي ٍ ثب هقسار  0/014 ٍ ٍ 0/01هتزهزثغ ،ثيؾتزيي رٍيؼ جبري
ارتفبع زر فٌَثز ٍ زارتبالة ثِ تزتيت زر عٌيي  9 ٍ 6عبلگي ثب هقسار  3/1هتز  1/3هتز ٍ ثيؾتزيي رٍيؼ
جبري حجن زر فٌَثز ٍ زارتبالة ثِ تزتيت زر عٌيي  12 ٍ 8عبلگي ثب هقسار 0/1 ٍ 0/094هتزهنؼت هحبعجِ
ؽسً .تبيج ًؾبى زاز مِ ايي زٍ گًَِّ ،ززٍ زر چٌيي رٍيؾگبّي رؽس ثغيبر هٌبعجي ثزاي تبهيي اّساف سيغت
هحيغي هبًٌس گغتزػ فضبي عجش ٍ اقتقبزي هبًٌس فزٍػ چَة زارًس.
واشههاي كليذي :آًبليش تٌِ ،رٍيؼ،پزٍفيل عَلي ،فٌَثز ،زارتبالة

-1زاًؾجَي مبرؽٌبعي ارؽس جٌگلساري زاًؾنسُ هٌبثغ عجيؼي ٍ ػلَم زريبيي ،زاًؾگبُ تزثيت هسرط ،ايزاى
* ًَيغٌسُ هغئَلEmail: j.eslamdoust@modares.ac.ir :
 -2اعتبزيبر زاًؾنسُ هٌبثغ عجيؼي ٍ ػلَم زريبيي ،زاًؾگبُ تزثيت هسرط ،ايزاى
 -3اعتبز زاًؾنسُ هٌبثغ عجيؼي ٍ ػلَم زريبيي ،زاًؾگبُ تزثيت هسرط ،ايزاى
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 2×2هتز را ارسيبثي ًوَزًس .آًبى زرفس سًسُ
هبًي ًَئل را  39/3زرفس ٍ هيبًگيي قغز ثزاثز
عيٌِ را  16/86عبًتيوتز ،هيبًگيي ارتفبع
را 18/20هتز ،هيبًگيي عغح هقغغ را 23/59
هتزهزثغ زر ّنتبر ،هيبًگيي حجن را 193/73
هتزهنؼت زر ّنتبر ٍ هيبًگيي رٍيؼ حجوي
را  4/4هتزهنؼت زر ّنتبر ٍ زر عبل گشارػ
ًوَزًسّ .وچٌيي ثيؾتزيي رٍيؼ جبري قغز،
عغح هقغغ ،ارتفبع ،حجن ثِ تزتيت زر عٌيي
 34ٍ 25 ،22 ،16عبلگي ثب هقبزيز 0/81
عبًتيوتز ٍ  0/63هتز 0/001 ،هتزهزثغ ٍ
 0/009هتزهنؼت هحبعجِ ؽس .زر تحقيقي
زيگز  (2011) Zojaji Trhrani et al.,ثِهٌظَر
هحبعجِ هيشاى رٍيؼ ثزاي جٌگلنبريّبي
فٌَثز زر عي  18عبلگي زر هٌغقِ ّفت
زغٌبى زر غزة گيالى  114افلِ زرذت را
هَرز ثزرعي قزار زازًسً .تبيج آًْب ًؾبى زاز مِ
هتَعظ ًزخ سًسُهبًي  74/11زرفس ،هيبًگيي
ارتفبع  33/51هتز ،هتَعظ رٍيؼ ارتفبػي
عبالًِ 1/86هتز ،هيبًگيي قغز  35/6عبًتيهتز
ٍ هتَعظ رٍيؼ قغزي عبالًِ  1/97عبًتي-
هتز ،هيبًگيي عغح هقغغ  18/45هتزهزثغ زر
ّنتبر ٍ حجن زر ّنتبر ًيش  535/71هتزهنؼت
ٍ هيبًگيي رٍيؼ حجوي عبالًِ 29/76
هتزهنؼت زر ّنتبر ٍ زر عبل هيثبؽس.
زر تحقيق حبضزّ ،سف افلي ارسيبثي زرفس
رٍيؼ قغزي ،عغح هقغغ ،ارتفبػي ٍ حجوي
زر زٍ گًَِ فٌَثز زلتَئيسط ٍ زارتبالة زر
يل رٍيؾگبُ جلگِاي زر ؽوبل ايزاى ٍ ّسف
فزػي هقبيغِ رٍيؼ زٍ گًَِ هَرز ثزرعي ثَز.

مقذمه
ثب گذؽت سهبى ،قغز ،ارتفبع ٍ حجن يل
زرذت سًسُ افشايؼ هييبثس؛ اسزيبز ّز يل اس
ايي هؾرقِّب زر هست سهبى هؼيي را رٍيؼ
زر آى هست سهبى هيًبهٌس ( .)7رٍيؼ يني اس
هْوتزيي هَلفِّبي سيغتي زر امَعيغتنّبي
ثب غلجِ ػٌبفز گيبّي اعت .ثٌبثزايي زر عبلْبي
اذيز تحقيقبت ثغيبر سيبزي زر جْبى زر ايي
ثرؼ هتوزمش ؽسُ اعت .رٍػّبي هرتلفي
ثزاي ثزرعي ايي هَلفِ ٍجَز زارز .يني اس ايي
رٍػّب ،آًبليش تٌِ اعت.
ثب اعتفبزُ اس آًبليش تٌِ ،هيتَاى رٍيؼ
ٍيضگيّبي هرتلف زرذتبى را ثب زقت ثغيبر
سيبزي ارسيبثي ًوَز .هؼوَال رٍيؼ ثِ زعت
آهسُ اس آًبليش تٌِ زر قبلت زرفس رٍيؼ ثيبى
هيگززز چزا مِ ًغجي مززى هقبزيز رٍيؼ،
اهنبى هقبيغِ گًَِّب يب رٍيؾگبُّبي هرتلف
را فزاّن هيعبسز.
گزچِ ّسف افلي آًبليش تٌِ ارسيبثي پبعد رؽس
اعت اهب ثزاي اّساف زيگزي ًيش هبًٌس اثز
هسيزيت جٌگل ،رقبثت ثزاي هٌبثغ ،حولِ
حؾزات ثزگرَار ٍ آلَزگي َّا را هيتَاى ثب
ثبسعبسي ثجت رؽس تبريري اس زرذتبًي مِ ػوز
عَالًي زارًس ثسعت آٍرز ( .)4ثب ايي ٍجَز زر
تحقيقبت فَرت گزفتِ زر زاذل مؾَر ،ثيؾتز
اس آًبليش تٌِ ثزاي ارسيبثي رؽس اعتفبزُ ؽسُ
اعت.
 (2007) Mohammadpour et al.,رٍيؼ ٍ
تَليس چَة ًَئل زر جٌگلنبري مالرزؽت زر
اعتبى هبسًسراى ثب ثزرعي يل تَزُ 18/1
ّنتبري زر عي  44عبلگي ثب فبفلِ مبؽت
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 20عبل ٍ زر ايي هست زر ايي تَزُّب ّيچ
گًَِ ػوليبت پزٍرؽي ٍ افالحي فَرت
ًگزفتِ اعت.

مواد و روشها
هٌغقِ هَرز هغبلؼِ:
هٌغقِ هَرز هغبلؼِ ثب هغبحت ّ 126/89نتبر
زر  8ميلَهتزي جبزُ آهل ثِ هحوَزآثبز زر
هٌغقِاي ثِ ًبم ملَزُ يب تؾجٌساى قزار زارز.
عَل جغزافيبيي هٌغقِ  52زرجِ ٍ  10زقيقِ
ٍ 18ثبًيِ زقيقِ ؽزقي ٍ ػزك جغزافيبيي آى
 36زرجِ ٍ  35زقيقِ ٍ 56ثبًيِ ؽوبلي ،ارتفبع
اس عغح زريب  5هتز ،ؽيت ففز تب زٍ زرفس،
هتَعظ ثبرًسگي عبالًِ  892هيليوتز ،هيبًگيي
رعَثت ًغجي  58/6زرفس ،مويٌِ ،ثيؾٌِ ٍ
هتَعظ زهبي عبالًِ ثِ تزتيت ٍ ،35/2 ،-2
 16/4زرجِ عبًتيگزاز اعت .هٌغقِ هَرز
هغبلؼِ ثز اعبط ضزيت ذؾني زٍهبرتي زاراي
اقلين ذيلي هزعَة ًَع الف اعت .اراضي هَرز
هغبلؼِ زر ٍاحس فيشيَگزافي زؽت آثزفتي
رٍزذبًِّبي ثب سّنؾي ضؼيف قزارزارز .ذبك
آى ػويق ،ثسٍى تنبهل پزٍفيلي ،قَُْاي تيزُ تب
قَُْاي هتوبيل ثِ ذبمغتزي تيزُ ثب ثبفت
هتَعظ ٍ عبذتوبى فؾززُ ٍ هزثَط ثِ
تؾنيالت زٍراى چْبرم سهييؽٌبعي اعت (.)5

رٍػ تحقيق:
زر ّز يل اس تَزُّبي هَرز ثزرعي ثِعَر
هغبٍي  12قغؼِ ًوًَِ (زر هجوَع  24قغؼِ
ًوًَِ) هزثؼي ؽنل ثب اثؼبز  16زر  16هتز ثِ-
عَر تقبزفي عيغتوبتيل ثززاؽت ؽس .زر ّز
قغؼِ ًوًَِ ،قغز تٌِ زر ارتفبع ثزاثزعيٌِ ثب ًَار
قغز عٌج ،ارتفبع مل زرذت ثب Haglöf- IV
 VERTEXاًساسُگيزي ٍ ثجت ؽس [ .]2يل
زرذت اس ّزگًَِ قغغ ٍ عپظ اًساسُگيزي ٍ
ثجت ارتفبع مٌسُ ٍ ًَك ثيٌِ اًجبم ؽس .تٌِ ثِ
ثيٌِّبي زٍ هتزي تقغين ؽس ٍ زر اًتْبي ّز
ثيٌِ يل زيغل تْيِ ؽس .زر توبهي زيغلّب
جْت ؽوبل ثزاي هغبلؼِ ينٌَاذت ػالهت-
گذاري گززيس ٍ ثِ ّز ًوًَِ يل مس اذتقبؿ
يبفت مِ ًؾبى زٌّسُي ًَع گًَِ ،ؽوبرُ
زرذت ٍ ارتفبع قغغ ثَز .ػزك زيغلّب ثزاي
جلَگيزي اس ؽنغتي حيي حول ًٍقل ًٍيش زر
عَل فزآيٌس اًساسُگيزي حسٍز پٌج عبًت زر
ًظز گزفتِ ؽس.
پظ اس اًتقبل ثِ آسهبيؾگبُ ،عغح زيغلّب
ثزاي هغبلؼِ زقيق ثب اعتفبزُ اس عوجبزُ فيقل
زازُ ؽس .عپظ ًغجت ثِ ؽوبرػ زٍايز عبالًِ
اقسام گززيس تب عي زقيق زرذت زر هحل
ثززاؽت ّز ًوًَِ زيغل هؾرـ ؽَز .زر
ًوًَِ ّبيي مِ ؽوبرػ زٍايز عبالًِ هؾنل
ثَز اس لَة زعتي اعتفبزُ ؽس .ثزاي
اًساسُگيزي قغز ثز رٍي زيغل ،ثشرگتزيي ٍ
مَچنتزيي قغز ثِ فَرت ػوَز ثز ّن

تَفيف رٍيؾگبُ:
رٍيؾگبُ هَرز ًظز زر عبل  1372ثبّسف تَليس
چَة ٍ ثِفَرت ذبلـ جٌگلنبري ؽس .مل
هغبحت جٌگلنبري ؽسُ زر ايي هٌغقِ 66
ّنتبر اعت ،مِ هغبحت جٌگلنبري ثبفٌـَثز
زلتَئيـسط (Populus Bartr. Ex Marsh
 ٍ )deltoidesزارتـبالة (Taxodium L. Rich
 )distichumثِ تزتيت ّ 19 ٍ 47نتبر
هيثبؽس ٍ فبفلِ مبؽت زر ّز زٍ تَزُ  4هتز
زر  4هتز اعت .عي ّز تَزُ جٌگلنبري ؽسُ
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ارتفــبع زر فــٌَثز هزثــَط ثــِ  6عــبلگي ثــب
هقــسار  3/1هتــز ٍ زر زارتــبالة زر  9عــبلگي
ثــب هقــسار 1/3هتــز ،ثيؾــتزيي رٍيــؼ جــبري
عغح هقغغ زر فـٌَثز هزثـَط ثـِ  9عـبلگي
ثـــب هقـــسار  0/01هتزهزثـــغ ٍ زر زارتـــبالة
هزثــَط ثــِ  10عــبلگي ثــب هقــسار 0/014
هتزهزثغ ٍ ثيؾـتزيي رٍيـؼ جـبري حجـن زر
فٌَثز هزثَط ثـِ  8عـبلگي ثـب هقـسار 0/094
هتزهنؼـــت ٍ زر زارتـــبالة هزثـــَط ثـــِ 12
عــبلگي ثــب هقــسار  0/1هتزهنؼــت هحبعــجِ
ؽس .پزٍفيل عـَلي ثـزاي فـٌَثز ٍ زارتـبالة
ثِتزتيت زر ؽـنل ( )2 ٍ 1ارائـِ ؽـسُ اعـت.
ؽــنل ( )1رًٍــس تغييــزات قغــزي ينٌَاذــت
را زر عَل تٌِ فـٌَثز ًؾـبى هـيزّـس ؽـنل
( )2تغييــزات قغــزي سيــبزي را زر عــَل تٌــِ
ثــزاي زارتــبالة ًؾــبى هــيزّــسّ .وچٌــيي
رٍيــــؼ ارتفــــبػي زر فــــٌَثز ثيؾــــتز اس
زارتــبالة ثــَزُ ٍ زر هجوــَع زاراي ارتفــبع
ثبالتزي هيثبؽس.
رًٍس افشايؼ رٍيؼ قغزي ٍ عغح هقغغ زر
عبلّبي هرتلف زر ارتفبع 1/3هتز زر ؽنل
( )3ارائِ ؽسُ اعت .رٍيؼ قغزي ٍ عغح
هقغغ زر عبلّبي اٍل پظ اس مبؽت تب حسٍز
 9عبل زر فٌَثز ثيؾتز اس زارتبالة ثَزُ اعت
اهب پظ اس آى رًٍس افشايؼ قغز ٍ عغح هقغغ
زر زارتبالة ثيؾتز اس فٌَثز هيثبؽس.

هؾرـ ؽس ٍ عپظ ثب اعتفبزُ اس لَة زعتي
قغز ثز حغت هيلي هتز اًساسُگيزي ؽسً .زخ
سًسُهبًي ،تؼساز ٍ عغح هقغغ زر ّنتبر ثزاي
ّزگًَِ هحبعجِ ؽس .حجن ثب اعتفبزُ اس فزهَل
1
2

اعوبليبى  ٍ V   Sa  Sb   Lهحبعجبت
زرفس رٍيؼ قغزي ،عغح هقغغ ،ارتفبػي ٍ
حجوي زر زٍ زٍرُ زُ عبلِ ثزاي ّز گًَِ ثب
اعتفبزُ اس رٍاثظ هزثَعِ اًجبم ؽس .مليِ
هحبعجبت ٍ رعن ًوَزارّب زر ٍ Excel 2013
هقبيغبت زر  SPSS ver. 19اًجبم ؽس.
نتايج
ثب تَجِ ثِ فبفلِ مبؽت  4×4زر ّز زٍ تَزُ
سًسُهبًي ثزاي فٌَثز  89/2زرفس ٍ ثزاي
زارتبالة  90زرفس ثَزُ ٍ تؼساز زر ّنتبر ثزاي
ّز زٍ گًَِ  556افلِ ثَز.
هيبًگيي قغز زر تـَزُ فـٌَثز ٍ زارتـبالة ثـِ
تزتيــت  28/84 ٍ 29/73عــبًتيوتز؛ عـــغح
هقغـــغ زر ّنتـــبر ثـــزاي فـــٌَثز 34/64
هتزهزثــغ زر ّنتــبر ٍ ثــزاي زارتــبالة 37/4
هتزهزثـــغ زر ّنتـــبر ٍ ّوچٌـــيي هيـــبًگيي
ارتفـــبع تـــَزُ زر فـــٌَثز  26/1هتـــز ٍ زر
زارتبالة  17/7هتز ثَز.
ثيؾــتزيي رٍيــؼ جــبري قغــز زر فــٌَثز
هزثَط ثـِ  4عـبلگي ثـب هقـسار 5/1عـبًتيوتز
ٍ زر زارتبالة هزثـَط ثـِ  6عـبلگي ثـب هقـسار
 4/45عــبًتيهتــز ،ثيؾــتزيي رٍيــؼ جــبري
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ؽنل  -2پزٍفيل عَلي زارتبالة ثب رٍػ آًبليش تٌِ ٍ رٍيؼ مل
ارتفبػي

ؽنل  -1پزٍفيل عَلي فٌَثز ثب رٍػ آًبليش تٌِ ٍ رٍيؼ مل
ارتفبػي

ؽنل  -3رٍيؼ مل قغزي ٍ عغح هقغغ زر عَل عي

ًغــجت ثــِ زارتــبالة عــزػت ثيؾــتزي زاؽــتِ
اعت.
ًتـــبيج هقبيغـــبت آهـــبري هتَعـــظ رٍيـــؼ
قغــزي ،عــغح هقغــغ ٍ حجــن زر جــسٍل ()1
ًؾبى زازُ ؽسُ اعـت .ثزاعـبط ًتـبيج رٍيـؼ
قغــزي ثــيي زٍ گًَــِ اذــتالف هؼٌــيزاري
ًــسارز اهــب هقبيغــِ رٍيــؼ عــغح هقغــغ ثــيي

رًٍــس افــشايؼ رٍيــؼ حجــن زر عــَل عــي
ثزاي زٍ گًَِ زر ؽـنل ( )4ارائـِ ؽـسُ اعـت.
ؽــنل هــذمَر ًؾــبى هــيزّــس رًٍــس افــشايؼ
حجــن زر فــٌَثز ثيؾــتز اس زارتــبالة زر عــَل
عــي ثــَزُ اعــتّ .وچٌــيي رًٍــس رٍيــؼ زر
عـــبلّـــبي اٍل پـــظ اس مبؽـــت زر فـــٌَثز

5

زٍ گًَــِ اذــتالف هؼٌــي زاري را ًؾــبى هــي-
زّــس .ثــب ايــي حــبل اذــتالف هؼٌــيزار زر

.

هقبيغِ رٍيؼ حجوي هؾبّسُ ًؾس.

ؽنل  -4رٍيؼ مل حجن زر عَل عي زر زٍ گًَِ هَرز ثزرعي
جسٍل ً -1تبيج هقبيغِ آهبري هتَعظ رٍيؼ قغزي ،عغح هقغغ ٍ حجن زر فٌَثز ٍ زارتبالة
گًَِ

فٌَثز

زارتبالة

قغز

1/78±1/25 a

2/46±1/11 a

عغح هقغغ

62/59±16/37 b

92/41±30/56 a

حجن

0/067±0/ 019 a

0/064±0/038 a

اػساز هيبًگيي±اًحزاف هؼيبر را ًؾبى هيزّس .حزٍف هتفبٍت ًؾبىزٌّسُ ٍجَز اذتالف هؼٌيزار زر عغح  0/05اعت.

زِّ زٍم ثَزُ اعت  .زر گًَِ زارتبالة رٍيؼ
قغزي زر زِّي زٍم ثيؾتز اس زِّي اٍل ثَز
اهب زيگز هؾرقِّبي رٍيؾي هبًٌس فٌَثز زر
زِّي اٍل ثيؾتز اس زِّي زٍم ثَزُ اعت.

زرفس رٍيؼ هؾرقِّبي هرتلف زٍ گًَِ
هَرز ثزرعي زر زٍ زٍرُ هرتلف (زِّ اٍل ٍ
زِّ زٍم رٍيؾي زرذتبى) زر جسٍل ( )2ارائِ
ؽسُ اعت .هغبثق ًتبيج زر گًَِ فٌَثز رؽس
ّوِ هؾرقِّب زر زِّي اٍل رٍيؼ ثيؾتز اس

جسٍل  - 2زرفس رٍيؼ عبالًِ هؾرقِّبي هرتلف زر زٍ زٍرُ رؽس زُ عبلِ ثزاي ّز گًَِ
گًَِ هَرز ثزرعي
زِّ هَرز ثزرعي

زارتبالة

فٌَثز
زِّ اٍل رؽس

زِّ زٍم رؽس

زِّ اٍل رؽس

زِّ زٍم رؽس

رٍيؼ جبري عبالًِ قغز

20/0

3/4

20/0

51/2

رٍيؼ جبري عبالًِ عغح هقغغ

40/0

6/7

40/0

10/6

رٍيؼ جبري عبالًِ ارتفبع

19/2

2/8

18/5

5/ 6

رٍيؼ جبري عبالًِ حجن

19/3

8/4

19/9

13/5
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عبًتيوتز ٍ ثزاي فبفلِ مبؽت  6×5هتز0/46 ،
عبًتيوتز ثيؾتز اعتّ .وچٌيي اس هيشاى
رٍيؼ قغزي هحبعجِ ؽسُ زر تحقيق Zojaji
 (2011) Tehrani et al.,زر اعتبى گيالى
هقسار  1/3عبًتيوتز ثيؾتز اعت مِ ًؾبى
هيزّس تَاى رٍيؾگبُ اس حبفلريشي ثغيبر
ذَثي جْت مبؽت فٌَثز ثزذَرزار اعت .اس
عزفي ؽزايظ ايي رٍيؾگبُ ثزاي زارتبالة ًيش
هٌبعت ثِ ًظز هيرعس .چزا مِ رٍيؼ قغزي ٍ
حجوي ايي گًَِ اس رٍيؼ قغزي زارتبالة زر
تحقيق (2007( Siahipour and Amanzadeh
زر رضَاًؾْز اعتبى گيالى ثيؾتز اعت.
ّوچٌيي رٍيؼ هتَعظ قغزي زارتبالة زر
تحقيق حبضز  2/49عبًتيوتز ثسعت آهس مِ اس
رٍيؼ قغزي ايي گًَِ زر هجسإ افلي آى
( 2/19عبًتيوتز) ثيؾتز اعت .ثِ عَر ملي
زرفس رٍيؼ هؾرقِّبي هرتلف زرذت زر
زر زُ عبل اٍل رؽس ،تفبٍتي ًساؽتِ ٍ ًؾبى
هيزّس زٍ گًَِ ثِ ذَثي هغتقز ؽسُ ٍ
هتٌبعت ثب ؽزايظ ايي رٍيؾگبُ ّغتٌس .زر زُ
عبل زٍم رؽس زرفس رٍيؼ هؾرقِّبي
هرتلف زر زارتبالة ًغجت ثِ فٌَثز ثيؾتز
ثَزُ مِ هيتَاى آى را ثِ فيشيَلَصي گًَِ زر
اعتقزار ًغجت زاز ،چزا مِ فٌَثز زر ّوبى
عبلّبي اٍل ثيؾتزيي تَاى ذَز را ثز رٍيؼ
ارتفبػي گذاؽتِ ٍ ثٌبثزايي زرفس رٍيؼ زر
عبلّبي ثؼس مبّؼ هييبثس؛ اهب زارتبالة
رٍيؼ ارتفبػي سيبزي زر عبلّبي اٍليِ ًساؽتِ
ٍ ثؼس اس اعتقزار ٍ زر زِّ زٍم رٍيؼ ارتفبػي
آى افشايؼ هييبثس .ثيؾتز ثَزى ارتفبع فٌَثز
هَجت ؽسُ مِ موتز ثَزى قغز آى ًغجت ثِ
زارتبالة ججزاى ؽسُ ٍ ّز زٍ اس ًظز تَليس

بحث و نتيجهگيري
زر تحقيق حبضز سًسُهبًي زٍ گًَِ هَرز
ثزرعي پظ اس  20عبل مبؽت ،ثيؼ اس 80
زرفس ثَز .ايي ًتيجِ هوني اعت حبفل
اًتربة فبفلِ مبؽت هٌبعت زر اثتساي
جٌگلنبري ثبؽس ،چزا مِ زر عبيز تحقيقبت
هبًٌس جٌگلمبري ًَئل مِ فبفلِ مبؽت من
ثَز (2هتز × 2هتز)؛ هزه ٍ هيز ثِ ٍاعغِ
رقبثت ثغيبر سيبز ذَاّس ؽس .گزچِ ػوليبت
تٌل مززى زر سهبىّبي هٌبعت ثِ ذَثي
هيتَاًس چٌيي هؾنالتي را هزتفغ ًوبيس ،اهب
هتبعفبًِ زر مؾَر چٌيي فؼبلتّبيي فَرت
ًويگيزز ٍ هَارزي مِ زر جٌگلمبريّب
ػوليبتّبي پزٍرؽي هٌبعت فَرت گزفتِ
ثبؽس ،ثغيبر ًبزر اعتّ .وچٌيي هوني اعت
مِ ؽزايظ هٌبعتتز رٍيؾگبُ ،عَل ثلٌستز
زٍرُ رٍيؾي ،زعتزعي ثِ هٌبثغ مبفي آة،
ٍجَز هَاز غذايي مبفي زر جلگِ حبفلريش
تؾجٌساى اس زيگز ػَاهل عجيؼي هَثز ثبؽٌس.
ثزرعيّبي چؾوي پزٍفيلّبي تٌِ زٍ گًَِ،
حبمي اس آى اعت مِ تغييزات قغز تٌِ زر
اهتساز عَل آى ،ثزاي زارتبالة ثيؾتز اس فٌَثز
اعت .زليل ايي اهز ،هيتَاًس تالػ زرذت
ثزاي ايجبز گَرچِ ثِ هٌظَر اعتقزار ثيؾتز
ثبؽس .اهب زر فٌَثز ،تٌِ عيلٌسريل ثَزُ ٍ
گَرچِاي تَليس ًويمٌس .ايي اهز ثز ًَع هقزف
چَثْبي تَليسي ًيش اثز گذار اعت ٍ هحقَالت
هرتلفي ثب چٌيي پزٍفيلّبيي قبثل تَليس
ذَاٌّس ثَز .هتَعظ رٍيؼ عبالًِ فٌَثز زر
ايي هٌغقِ اس رٍيؼ قغزي فٌَثز زر تحقيق
 (2008) Amiriزر جٌگل ؽقت مالتِ گزگبى
مِ ثزاي فبفلِ مبؽت  3×5هتز0/47 ،
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زر هٌبعق ثب سّنؾي ًبهٌبعت جْت حضَر
.گًَِّبي ثَهي اعتفبزُ مزز

 زر ًْبيت هيتَاى.حجن تقزيجب ينغبى ثبؽٌس
چٌيي ًتيجِ گيزي ًوَز مِ ايي زٍ گًَِ زر
 رؽس ثغيبر هٌبعجي ثزاي،چٌيي رٍيؾگبّي
تبهيي اّساف سيغت هحيغي هبًٌس گغتزػ
فضبي عجش ٍ اقتقبزي هبًٌس فزٍػ چَة
 ثِعَري مِ هيتَاى اس فٌَثز زر.زارًس
هٌبعقي ثب سّنؾي ذَة ٍ اس زارتبالة زر
هٌبعق تقزيجأ ثبعالقي ٍ ثب سّنؾي ًبهٌبعت
ِاعتفبزُ مزز ّوچٌيي ايي اهيس ًيش هيرٍز م
ثتَاى اس قسرت تحولپذيزي هٌبعت زارتبالة

:عپبعگشاري
ِثسيي ٍعيلِ اس ّونبري ٍ هغبػست ملي
ُپزعٌل هحتزم هزمش ثذر جٌگلي ذشر زر ملَز
مِ اهنبًبت السم ثزاي ايي پضٍّؼ را فزاّن
آٍرزًس ٍ ّوچٌيي ّونبري هٌْسط هغؼَز
.ذبلسي تقسيز ٍ تؾنز هيگززز
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Evaluation of growth Feature of Populus deltoides and Taxodium distichum trees
using stem analysis
J. Eslamdoust1, H. Sohrabi2, S. M. Hosseini3

Abstract
Tree growth has a great ecological and economic importance and stem analysis is one of
the reliable and widely used methods which is used to study the growth of different
attributes of the trees. In the present study, we evaluated diameter, basal area, and height
and volume growth of two fast growing species (namely Populus deltoides and
Taxodium distichum). After falling down the trees, 5 centimeter thick disks at 2 meter
intervals were collected and transported to the laboratory. The thickness of the annual
rings was measured in two perpendicular directions up to1millimeter precision. The
results showed that the highest value of the current growth of diameter of Populus
deltoides and Taxodium distichum occurred in 4 and 6 year ages, respectively, equal to
1.5 and 5.4 cm and the highest value of the current basal area growth of Populus
deltoides and Taxodium distichum occurred in 9 and 10 year ages, respectively, equal to
0.1 and 0.14 square meters. Furthermore, the highest value of the current growth of
height of Populus deltoides and Taxodium distichum occurred in 6 and 9 year ages,
respectively, with value of 1.3 m 3.1 m and the highest value of the current growth in
the volume of Populus deltoides and Taxodium distichum occurred in 8 and 12 year
ages, with a value of 0.094 and 0.1 cubic meters, respectively. Finally, there would be
concluded that both of these species in such sites can meet the environmental needs
such as green spaces as well as economic goals such as commercial wood product.
Keywords: Stem Analysis, Longitudinal Sections, Populus deltodies, Taxodium distich

1- M.Sc. Student, Faculty of Natural Resource and Marian Science, Tarbiat Modares University, Iran.
j.eslamdoust@modares.ac.ir
2- Assistant Prof., Faculty of Natural Resource and Marian Science, Tarbiat Modares University, Iran.
3- Professor, Faculty of Natural Resource and Marian Science, Tarbiat Modares University, Iran.

9

11

