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) و دارتاالب Populus deltoidesدرختان صنوبر ( هاي مختلف تك ارزيابي رويش ويژگي

)Taxodium distichumبا استفاده از آناليز تنه (  

  

  3، سيد محسن حسيني2، هرمز سهرابي1∗دوستجمشيد اسالم

  15/7/93تاريخ پذيرش:           20/11/92تاريخ دريافت: 

  

 چكيده

كولوژيكي و چه از نظر اقتصادي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. يكي از رويش درختان چه از نظر ا

هاي ارزيابي رشد دارد. در تحقيق  هاي بررسي رويش، آناليز تنه است كه جايگاهي ويژه در بين روش روش

حاضر، رويش قطر، سطح مقطع، ارتفاع و حجم دو گونه صنوبر دلتوئيدس و دارتاالب در يك رويشگاه مورد 

متري ديسك تهيه و در آزمايشگاه،  2بررسي قرار گرفت. پس از قطع درخت معرف براي هر گونه، در فواصل 

گيري گرديد. نتايج نشان داد كه بيشترين رويش جاري قطري در صنوبر و دارتاالب  ضخامت دواير ساالنه اندازه

ين رويش جاري سطح مقطع در صنوبر و متر، بيشترسانتي 5/4و  1/5سالگي برابر با  6و  4به ترتيب در سنين 

مترمربع، بيشترين رويش جاري  014/0و و  01/0سالگي و با مقدار  10و  9دارتاالب به ترتيب در سنين 

متر و بيشترين رويش  3/1متر   1/3سالگي با مقدار  9و  6ارتفاع در صنوبر و دارتاالب به ترتيب در سنين 

مترمكعب محاسبه  1/0و  094/0سالگي با مقدار 12و  8تيب در سنين جاري حجم در صنوبر و دارتاالب به تر

شد. نتايج نشان داد كه اين دو گونه، هردو در چنين رويشگاهي رشد بسيار مناسبي براي تامين اهداف زيست 

 محيطي مانند گسترش فضاي سبز و اقتصادي مانند فروش چوب دارند.

 

  طولي، صنوبر، دارتاالبآناليز تنه، رويش،پروفيل  كليدي: هايواژه

                                                           

  منابع طبيعي و علوم دريايي، دانشگاه تربيت مدرس، ايران   دانشجوي كارشناسي ارشد جنگلداري دانشكده-1

      Email:  j.eslamdoust@modares.ac.ir * نويسنده مسئول: 

  استاديار دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي، دانشگاه تربيت مدرس، ايران -2

  استاد دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي، دانشگاه تربيت مدرس، ايران -3
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  مقدمه

با گذشت زمان، قطر، ارتفاع و حجم يك 

يابد؛ ازدياد هر يك از درخت زنده افزايش مي

ها در مدت زمان معين را رويش اين مشخصه

رويش يكي از  .)7( نامنددر آن مدت زمان مي

هاي  هاي زيستي در اكوسيستم مهمترين مولفه

ين در سالهاي با غلبه عناصر گياهي است. بنابرا

اخير تحقيقات بسيار زيادي در جهان در اين 

هاي مختلفي  بخش متمركز شده است. روش

براي بررسي اين مولفه وجود دارد. يكي از اين 

  ها، آناليز تنه است. روش

توان رويش  با استفاده از آناليز تنه، مي

هاي مختلف درختان را با دقت بسيار  ويژگي

وال رويش به دست زيادي ارزيابي نمود. معم

آمده از آناليز تنه در قالب درصد رويش بيان 

گردد چرا كه نسبي كردن مقادير رويش،  مي

هاي مختلف  ها يا رويشگاه امكان مقايسه گونه

  سازد. را فراهم مي

گرچه هدف اصلي آناليز تنه ارزيابي پاسخ رشد 

است اما براي اهداف ديگري نيز مانند اثر 

براي منابع، حمله مديريت جنگل، رقابت 

توان با حشرات برگخوار و آلودگي هوا را مي

بازسازي ثبت رشد تاريخي از درختاني كه عمر 

با اين وجود در  .)4(طوالني دارند بدست آورد 

تحقيقات صورت گرفته در داخل كشور، بيشتر 

از آناليز تنه براي ارزيابي رشد استفاده شده 

  است.

Mohammadpour et al., (2007)  رويش و

توليد چوب نوئل در جنگلكاري كالردشت در 

 1/18استان مازندران با بررسي يك توده 

سالگي با فاصله كاشت  44هكتاري در سن 

 متر را ارزيابي نمودند. آنان درصد زنده 2×2

درصد و ميانگين قطر برابر  3/39ماني نوئل را 

سانتيمتر، ميانگين ارتفاع  86/16سينه را 

 59/23ميانگين سطح مقطع را متر،  20/18را

 73/193مترمربع در هكتار، ميانگين حجم را 

مترمكعب در هكتار و ميانگين رويش حجمي 

مترمكعب در هكتار و در سال گزارش  4/4را 

نمودند. همچنين بيشترين رويش جاري قطر، 

سطح مقطع، ارتفاع، حجم به ترتيب در سنين 

 81/0 سالگي با مقادير 34و 25، 22، 16

مترمربع و  001/0متر،  63/0انتيمتر و س

مترمكعب محاسبه شد. در تحقيقي  009/0

منظور به Zojaji Trhrani et al., (2011)ديگر 

هاي محاسبه ميزان رويش براي جنگلكاري

سالگي در منطقه هفت  18صنوبر در سن 

اصله درخت را  114دغنان در غرب گيالن 

شان داد كه مورد بررسي قرار دادند. نتايج آنها ن

درصد، ميانگين  11/74ماني متوسط نرخ زنده

متر،  متوسط رويش ارتفاعي  51/33ارتفاع 

متر سانتي 6/35متر، ميانگين قطر  86/1ساالنه

متر، سانتي 97/1وسط رويش قطري ساالنه و مت

مترمربع در  45/18ميانگين سطح مقطع 

مترمكعب  71/535هكتار و حجم در هكتار نيز 

 76/29ويش حجمي ساالنه و ميانگين ر

  باشد.مترمكعب در هكتار و در سال مي

در تحقيق حاضر، هدف اصلي ارزيابي درصد 

رويش قطري، سطح مقطع، ارتفاعي و حجمي 

در دو گونه صنوبر دلتوئيدس و دارتاالب در 

اي در شمال ايران و هدف  يك رويشگاه جلگه

  فرعي مقايسه رويش دو گونه مورد بررسي بود.
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  هاو روش مواد

هكتار  89/126منطقه مورد مطالعه با مساحت 

كيلومتري جاده آمل به محمودآباد در  8در 

اي به نام كلوده يا تشبندان قرار دارد. منطقه

دقيقه  10درجه و  52طول جغرافيايي منطقه 

ثانيه دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي آن  18و

ثانيه شمالي، ارتفاع  56دقيقه و 35درجه و  36

متر، شيب صفر تا دو درصد،  5ز سطح دريا ا

ميليمتر، ميانگين  892متوسط بارندگي ساالنه 

درصد، كمينه، بيشنه و  6/58رطوبت نسبي 

، و 2/35، -2متوسط دماي ساالنه به ترتيب 

گراد است. منطقه مورد  درجه سانتي 4/16

مطالعه بر اساس ضريب خشكي دومارتن داراي 

 مورد است. اراضي اقليم خيلي مرطوب نوع الف

 آبرفتي دشت فيزيوگرافي واحد در مطالعه

 خاك .داردقرار ضعيف زهكشي با هايرودخانه

 تا تيره ايقهوه تكامل پروفيلي، بدون عميق، آن

 بافت با تيره خاكستري به متمايل ايقهوه

 به و مربوط فشرده ساختمان و متوسط

  . )5( است شناسيزمين چهارم دوران تشكيالت

  :صيف رويشگاهتو

باهدف توليد  1372رويشگاه مورد نظر در سال 

صورت خالص جنگلكاري شد. كل چوب و به

 66مساحت جنگلكاري شده در اين منطقه 

هكتار است، كه مساحت جنگلكاري باصنـوبر 

 Bartr. Ex Marsh Populusدلتوئيـدس (

deltoides) و دارتـاالب (L. Rich Taxodium 

distichumهكتار  19و  47ب ) به ترتي      

متر  4باشد و فاصله كاشت در هر دو توده مي

متر است. سن هر توده جنگلكاري شده  4 در

 ها هيچسال و در اين مدت در اين توده 20

گونه عمليات پرورشي و اصالحي صورت 

  نگرفته است.

  روش تحقيق:

طور  هاي مورد بررسي به در هر يك از توده

قطعه  24در مجموع قطعه نمونه ( 12مساوي 

 متر به 16در  16نمونه) مربعي شكل با ابعاد 

شد. در هر  طور تصادفي سيستماتيك برداشت 

قطعه نمونه، قطر تنه در ارتفاع برابرسينه با نوار 

-IV Haglöfقطر سنج، ارتفاع كل درخت با 

VERTEX يك 2شد [  گيري و ثبت اندازه .[

ي و گير درخت از هرگونه قطع و سپس اندازه

ثبت ارتفاع كنده و نوك بينه انجام شد. تنه به 

هاي دو متري تقسيم شد و در انتهاي هر  بينه

ها بينه يك ديسك تهيه شد. در تمامي ديسك

 جهت شمال براي مطالعه يكنواخت عالمت

گذاري گرديد و به هر نمونه يك كد اختصاص 

ي نوع گونه، شماره يافت كه نشان دهنده

ها براي  بود. عرض ديسك درخت و ارتفاع قطع

جلوگيري از شكستن حين حمل ونقل ونيز در 

گيري حدود پنج سانت در طول فرآيند اندازه

 نظر گرفته شد. 

ها پس از انتقال به آزمايشگاه، سطح ديسك

براي مطالعه دقيق با استفاده از سمباده صيقل 

داده شد. سپس نسبت به شمارش دواير ساالنه 

دقيق درخت در محل اقدام گرديد تا سن 

برداشت هر نمونه ديسك مشخص شود. در 

نمونه هايي كه شمارش دواير ساالنه مشكل 

بود از لوب دستي استفاده شد. براي 

گيري قطر بر روي ديسك، بزرگترين و  اندازه

كوچكترين قطر به صورت عمود بر هم 

مشخص شد و سپس با استفاده از لوب دستي 

گيري شد. نرخ  هقطر بر حسب ميلي متر انداز
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ماني، تعداد و سطح مقطع در هكتار براي زنده

هرگونه محاسبه شد. حجم با استفاده از فرمول 

)اسماليان )
1

2
V Sa Sb L= + و محاسبات  ×

درصد رويش قطري، سطح مقطع، ارتفاعي و 

حجمي در دو دوره ده ساله براي هر گونه با 

يه انجام شد. كل استفاده از روابط مربوطه

و  Excel 2013محاسبات و رسم نمودارها در 

  انجام شد. SPSS ver. 19مقايسات در 

  

  نتايج

در هر دو توده  4×4با توجه به فاصله كاشت 

درصد و براي  2/89ماني براي صنوبر زنده

درصد بوده و تعداد در هكتار براي  90دارتاالب 

  اصله بود. 556هر دو گونه 

 و دارتـاالب بـه  تـوده صـنوبر    ميانگين قطر در

ــب  ـــطح   84/28و  73/29ترتي ــانتيمتر؛ س س

ــم ــع در هكقطـ ــنوبر  تـ ــراي صـ  64/34ار بـ

ــاالب    ــراي دارت ــار و ب ــع در هكت  4/37مترمرب

مترمربـــع در هكتـــار و همچنـــين ميـــانگين 

ــنوبر   ــوده در صـ ــاع تـ ــر و در  1/26ارتفـ متـ

  متر بود.  7/17دارتاالب 

ترين رويــش جــاري قطــر در صــنوبر    شــبي

سـانتيمتر   1/5گي بـا مقـدار  سـال  4مربوط بـه  

سـالگي بـا مقـدار     6و در دارتاالب مربـوط بـه   

ــانتي 45/4 ــاري  س ــش ج ــترين روي ــر، بيش مت

ــه    ــوط ب ــنوبر مرب ــاع در ص ــا   6ارتف ــالگي ب س

ــاالب در  1/3مقــدار  ــر و در دارت ســالگي  9مت

ــا مقــدار متــر، بيشــترين رويــش جــاري  3/1ب

سـالگي   9سطح مقطع در صـنوبر مربـوط بـه    

ــدار  ــا مقـ ــاالب  01/0بـ ــع و در دارتـ مترمربـ

 014/0ســالگي بــا مقــدار    10مربــوط بــه  

مترمربع و بيشـترين رويـش جـاري حجـم در     

 094/0سـالگي بـا مقـدار     8صنوبر مربوط بـه  

 12مترمكعـــب و در دارتـــاالب مربـــوط بـــه 

ــدار   ــا مق ــالگي ب ــبه   1/0س ــب محاس مترمكع

شد.  پروفيل طـولي بـراي صـنوبر و دارتـاالب     

) ارائـه شـده اسـت.    2 و 1ترتيب در شـكل ( به

ــد تغييــرات قطــري يكنواخــت  1شــكل ( ) رون

دهـد شـكل   را در طول تنه صـنوبر نشـان مـي   

) تغييــرات قطــري زيــادي را در طــول تنــه 2(

ــي  ــان م ــاالب نش ــراي دارت ــين ب ــد. همچن ده

ــتر از   ــنوبر بيشــ ــاعي در صــ رويــــش ارتفــ

ــوع داراي ارتفــاع     ــوده و در مجم ــاالب ب دارت

  باشد.باالتري مي

ش رويش قطري و سطح مقطع در روند افزاي

متر در شكل 3/1هاي مختلف در ارتفاع سال

) ارائه شده است. رويش قطري و سطح 3(

هاي اول پس از كاشت تا حدود مقطع در سال

سال در صنوبر بيشتر از دارتاالب بوده است  9

اما پس از آن روند افزايش قطر و سطح مقطع 

  باشد.در دارتاالب بيشتر از صنوبر مي
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  رويش كل قطري و سطح مقطع در طول سن - 3شكل 

  

ــن     ــول س ــم در ط ــش حج ــزايش روي ــد اف رون

ت. ) ارائـه شـده اسـ   4براي دو گونه در شـكل ( 

دهــد رونــد افــزايش شــكل مــذكور نشــان مــي

حجــم در صــنوبر بيشــتر از دارتــاالب در طــول 

ــوده اســت ــش در  .ســن ب ــد روي ــين رون همچن

هـــاي اول پـــس از كاشـــت در صـــنوبر ســـال

نســبت بــه دارتــاالب ســرعت بيشــتري داشــته 

  است.

نتـــايج مقايســـات آمـــاري متوســـط رويـــش  

) 1قطــري، ســطح مقطــع و حجــم در جــدول (

ه اسـت. براسـاس نتـايج رويـش     نشان داده شـد 

ــي    ــتالف معن ــه اخ ــين دو گون ــري ب داري قط

نــدارد امــا مقايســه رويــش ســطح مقطــع بــين 

  
 

پروفيل طولي صنوبر  با روش آناليز تنه و رويش كل  - 1شكل 

  ارتفاعي

پروفيل طولي دارتاالب  با روش آناليز تنه و رويش كل  - 2شكل 

  ارتفاعي
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-داري را نشــان مــي دو گونــه اخــتالف معنــي

ــي     ــتالف معن ــال اخ ــن ح ــا اي ــد. ب دار در ده

  .مقايسه رويش حجمي مشاهده نشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  نتايج مقايسه آماري متوسط رويش قطري، سطح مقطع و حجم در صنوبر و دارتاالب - 1جدول 

  دارتاالب    صنوبر  گونه 

   a 25/1±78/1     a 11/1±46/2  قطر

   b 37/16±59/62     a 56/30±41/92  سطح مقطع

   a 019 /0±067/0     a 038/0±064/0  حجم

  .است 05/0دار در سطح دهنده وجود اختالف معنيدهد. حروف متفاوت نشانيانحراف معيار را نشان م±اعداد ميانگين

 

هاي مختلف دو گونه درصد رويش مشخصه

مورد بررسي در دو دوره مختلف (دهه اول و 

) ارائه 2دهه دوم رويشي درختان) در جدول (

شده است. مطابق نتايج در گونه صنوبر رشد 

تر از ي اول رويش بيشها در دهههمه مشخصه

دهه دوم بوده است . در گونه دارتاالب رويش 

ي اول بود ي دوم بيشتر از دههقطري در دهه

هاي رويشي مانند صنوبر در اما ديگر مشخصه

ي دوم بوده است. ي اول بيشتر از دههدهه

  
هاي مختلف در دو دوره رشد ده ساله براي هر گونهدرصد رويش ساالنه مشخصه - 2 جدول

  گونه مورد بررسي  صنوبر    دارتاالب

  دهه مورد بررسي  دهه اول رشد  دهه دوم رشد    دهه اول رشد  دهه دوم رشد

  رويش جاري ساالنه قطر  0/20  4/3    0/20  2/51

  رويش جاري ساالنه سطح مقطع  0/40  7/6    0/40  6/10

  رويش جاري ساالنه ارتفاع  2/19  8/2    5/18  6/5

  نه  حجمرويش جاري ساال  3/19  4/8    9/19  5/13

  
  رويش كل حجم در طول سن در دو گونه مورد بررسي - 4شكل 
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 گيريبحث و نتيجه

ماني دو گونه مورد  در تحقيق حاضر زنده

 80سال كاشت، بيش از  20بررسي پس از 

درصد بود. اين نتيجه ممكن است حاصل 

انتخاب فاصله كاشت مناسب در ابتداي 

جنگلكاري باشد، چرا كه در ساير تحقيقات 

كاري نوئل  كه فاصله كاشت كم  مانند جنگل

متر)؛ مرگ و مير به واسطه 2× متر 2بود (

  رقابت بسيار زياد خواهد شد. گرچه عمليات

هاي مناسب به خوبي  تنك كردن در زمان

تواند چنين مشكالتي را مرتفع نمايد، اما  مي

هايي صورت  متاسفانه در كشور چنين فعالت

ها  كاري گيرد و مواردي كه در جنگل نمي

هاي پرورشي مناسب صورت گرفته  عمليات

اشد، بسيار نادر است. همچنين ممكن است ب

بلندتر   تر رويشگاه، طول كه شرايط مناسب

دوره رويشي، دسترسي به منابع كافي آب، 

وجود مواد غذايي كافي در جلگه حاصلخيز 

تشبندان از ديگر عوامل طبيعي موثر باشند. 

هاي تنه دو گونه،  هاي چشمي پروفيل بررسي

طر تنه در حاكي از آن است كه تغييرات ق

امتداد طول آن، براي دارتاالب بيشتر از صنوبر 

تواند تالش درخت است. دليل اين امر، مي

براي ايجاد گورچه به منظور استقرار بيشتر 

باشد. اما در صنوبر، تنه سيلندريك بوده و 

كند. اين امر بر نوع مصرف  اي توليد نمي گورچه

 چوبهاي توليدي نيز اثر گذار است و محصوالت

هايي قابل توليد  مختلفي با چنين پروفيل

خواهند بود. متوسط رويش ساالنه صنوبر در 

اين منطقه از رويش قطري صنوبر در تحقيق 

Amiri  (2008)  در جنگل شصت كالته گرگان

 47/0متر،  3×5كه براي فاصله كاشت 

 46/0متر،  6×5سانتيمتر و براي فاصله كاشت 

ز ميزان سانتيمتر بيشتر است. همچنين ا

 Zojajiرويش قطري محاسبه شده در تحقيق

Tehrani et al., (2011)  در استان گيالن

  سانتيمتر بيشتر است كه نشان  3/1مقدار 

دهد توان رويشگاه از حاصلخيزي بسيار مي

خوبي جهت كاشت صنوبر برخوردار است. از 

طرفي شرايط اين رويشگاه براي دارتاالب نيز 

چرا كه رويش قطري و  .رسدمناسب به نظر مي

حجمي اين گونه از رويش قطري دارتاالب در 

 Siahipour and Amanzadeh )(2007تحقيق 

  در رضوانشهر استان گيالن بيشتر است. 

همچنين رويش متوسط قطري دارتاالب در 

سانتيمتر بدست آمد كه از  49/2تحقيق حاضر 

رويش قطري اين گونه در مبدإ اصلي آن 

طور كلي  ر) بيشتر است. بهسانتيمت 19/2(

هاي مختلف درخت در درصد رويش مشخصه

در ده سال اول رشد، تفاوتي نداشته و نشان 

دهد دو گونه به خوبي مستقر شده و مي

متناسب با شرايط اين رويشگاه هستند. در ده 

هاي سال دوم رشد درصد رويش مشخصه

مختلف در دارتاالب نسبت به صنوبر بيشتر 

توان آن را به فيزيولوژي گونه در  بوده كه مي

استقرار نسبت داد، چرا كه صنوبر در همان 

هاي اول بيشترين توان خود را بر رويش سال

ارتفاعي گذاشته و بنابراين درصد رويش در 

يابد؛ اما دارتاالب هاي بعد كاهش ميسال

هاي اوليه نداشته رويش ارتفاعي زيادي در سال

ه دوم رويش ارتفاعي و بعد از استقرار و در ده

يابد. بيشتر بودن ارتفاع صنوبر آن افزايش مي

موجب شده كه كمتر بودن قطر آن نسبت به 

دارتاالب جبران شده و هر دو از نظر توليد 
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توان  حجم تقريبا يكسان باشند. در نهايت مي

چنين نتيجه گيري نمود كه اين دو گونه در 

چنين رويشگاهي، رشد بسيار مناسبي براي 

تامين اهداف زيست محيطي مانند گسترش 

فضاي سبز و اقتصادي مانند فروش چوب 

توان از صنوبر در طوري كه ميدارند. به

مناطقي با زهكشي خوب و از دارتاالب در 

مناطق تقريبأ باطالقي و با زهكشي نامناسب 

رود كه استفاده كرد همچنين اين اميد نيز مي

دارتاالب  پذيري مناسببتوان از قدرت تحمل

در مناطق با زهكشي نامناسب جهت حضور 

 هاي بومي استفاده كرد.گونه

   

 :سپاسگزاري 

وسيله از همكاري و مساعدت كليه  بدين

پرسنل محترم مركز بذر جنگلي خزر در كلوده 

كه امكانات الزم براي اين پژوهش را فراهم 

آوردند و همچنين همكاري مهندس مسعود 

 گردد.ميخالدي تقدير و تشكر 
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