
 

 

 هاي مختلف صنوبر  آزمايش سازگاري و بررسي ميسان توليذ چوب كلن

 هاي تاج بسته( در منطقه كرج )كلن

 

 1ٚ فٍيشضب ِذيشسزّحي 1سفقث اٌٗ لبعّي

 
 چكيده

وٍٓ ثشجش اص ِيبْ اسلبَ ثشسعي ؽذٖ دس ِشزٍٗ اٚي آصِبيؼ  11دس ايٓ جسميك جقذاد 

 أذ، أحخبة شِي ثشخٛسداس ثٛدٖاص جبج ثغحٗ ٚ ٘ ًأ٘بي عٍىغيْٛ( وٗ فّذج )خضأٗ

افٍٗ ٔٙبي يىغبٌٗ سيؾٗ داس دس لبٌت عشذ آِبسي ثٍٛوٙبي وبًِ  51گشديذ ٚ اص ٘ش وٍٓ جقذاد  

دس اساضي ِشوض جسميمبت اٌجشص وشج ِٛسد وبؽث لشاس گشفث. دس  1631جقبدفي دس اعفٕذ ِبٖ 

گيشي ؽذ ٚ  دسخحبْ أذاصٖ عيٕٗ ٚ ٔيض اسجفبؿ پبيبْ ٘ش فقً سٚيؼ، لغش دس ِسً اسجفبؿ ثشاثش

 ٘ب الذاَ گشديذ ٚ ثقذ ٔغجث ثٗ ِسبعجٗ سٚيؼ وً، سٚيؼ خبسي ٚ سٚيؼ ِحٛعظ زدّي وٍٓ

ِٛسد جدضيٗ ٚجسٍيً   MSTATCعپظ ِحغيش ِحٛعظ سٚيؼ زدّي ثب اعحفبدٖ اص ٔشَ افضاس

آِبسي لشاس گشفث. ٔحبيح ثذعث آِذٖ عي يه دٚسٖ دٖ عبٌٗ ثيبٔگش آْ اعث وٗ اص ِيبْ 

 1/11ثب ِيبٔگيٓ لغش  Populus nigra var. betulifolia 17/13٘بي ثشسعي ؽذٖ وٍٓ ٓ وٍ

ِحش اص ثيؾحشيٓ ِيضاْ سٚيؼ  5/15ثب ِيبٔگيٓ اسجفبؿ   Populus nigra 56/33عبٔحيّحش، ٚ وٍٓ

 أذ. لغشي ٚ اسجفبفي ثشخٛسداس ثٛدٖ

  Populus nigra var. betulifolia 17/13ثيؾحشيٓ ِيضاْ سٚيؼ ِحٛعظ زدّي سا وٍٓ

ِحش ِىقت دس ٘ىحبس ٚ  51/5ثب  Populus simoniiِحش ِىقت ٚوّحشيٓ آٔشا وٍٓ   16/63ثب 

٘بي ِٛسد ثشسعي دس ساثغٗ ثب سٚيؼ زدّي اخحالف  أذ ٚ اص ٔؾش آِبسي ثيٓ وٍٓ دس عبي داؽحٗ

 داس ٚخٛد داؽحٗ اعث. ِقٕي

د٘ذ وٗ زذاوثش  ٘ب عي دٚسٖ اخشاي عشذ ٔؾبْ ِي ثشسعي سٚيؼ خبسي زدّي وٍٓ

٘بي  وٗ دس وٍٓ فٛست گشفحٗ اعث ثٗ عٛسي 1655ٚ  1653٘ب دس عبٌٙبي  سٚيؼ دس ايٓ وٍٓ
                                                           

 فضٛ ٘يإت فٍّي ِؤعغٗ جسميمبت خٕگٍٙب ٚ ِشاجـ -1
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دس فذ اص وً سٚيؼ دٖ عبٌٗ، عي ايٓ دٚ عبي فٛست گشفحٗ  11/14جب  11/63ِخحٍف اص 

 اعث. 

 Populus ciliata   ٚPopulus simonii٘ب ثٗ آفبت، زغبعحشيٓ آٔٙب اص ٔؾش آٌٛدگي وٍٓ

 Populus alba 44/9  ٚPopulusاص خٍّٗ Populus alba بِٚحشيٓ آٔٙب اسلبَ گشٖٚ ٚ ِم

alba 58/57 ٖأذ.  ثٛد 

٘بي  ٘بي ِٛسد ِغبٌقٗ، دس ٔٙبيث وٍٓ ثٕذي ِحغيش٘بي ثشسعي ؽذٖ ثش سٚي وٍٓ ثب خّـ

 گشدٔذ: ِؾشٚزٗ صيش خٙث وؾث دس عغر ٚعيـ ثٗ ؽشذ صيش ِقشفي ِي

 

 ش ِىقت/ ٘ىحبس/ عبي(ِيبٔگيٓ جٌٛيذ )ِح ٔبَ وٍٓ 

1 P. nigra betulifolia 17/13 16/63 

4 P.nigra 56/33 31/41 

6 P.nigra 47/3 16/41 

1 P.nigra 42/53 33/41 

1 P.nigra 42/78 33/46 

3 P.nigra 49/5 11/41 

 

 فٕٛثش، وٍٓ، عبصگبسي، جٌٛيذ چٛة، ِمبيغٗ اسلبَ  :ي وٍيذي٘ب ٚاژٖ
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 مقدمو
٘بي ِخحٍف آْ، وّجٛد  قيث وؾٛس ٚ ٔيبص سٚص افضْٚ ثٗ چٛة ٚ فشآٚسدٖافضايؼ خّ

ثشداسي اص آٔٙب ثٗ دٌيً ايٕىٗ ديگش خٕگٍٙبي عجيقي  ٘بي خٕگٍي ٚ ِسذٚديث ثٙشٖ فشفٗ

بي ثغيبس ِٙيٓ چٛة ِٛسد ٔيبص خبِقٗ اِشٚص سا ٔذاسٔذ ٚ ٔيض خٕگٍٙب داساي ٔمؾإجٛاْ ج

ثشداسي  يگضيٓ صيغث ِسيغي ٘غحٕذ وٗ ثٙشٖاسصؽّٕذ ٚ ِٕسقش ثٗ فشد ٚ غيش لبثً خب

سٚيٗ اص آٔٙب ضّٓ ٔبثٛدي ايٓ ِٕبثـ ُِٙ، ٔغٍٙبي آيٕذٖ سا ٔيض دس اعحفبدٖ اص خٕگٍٙبي  ثي

ِيٓ چٛة إعبصد. ٌزا ثٗ ِٕؾٛس ج عجيقي ٚ ِٕبثـ آة ٚ خبن ثب ِؾىالت خذي ِٛاخٗ ِي

فشفٗ خٕگٍٙبي  اٌشؽذ دس خبسج اص ٘بي عشيـ ِٛسد ٔيبص خبِقٗ، خٕگٍىبسي ثب گٛٔٗ

 ثبؽذ.  عجيقي اِشي ضشٚسي ِي

اٌشؽذ، فٕٛثش٘ب ثٗ دٌيً ٚيژگيٙبي ِٕسقش ثٗ فشدي ٔؾيش  اص ِيبْ دسخحبْ عشيـ

عغٛذ  اِىبْ وؾث آٔٙب دس ؽشايظ الٍيّي ِخحٍف وؾٛس، لبثٍيث وؾث آٔٙب دس

اي، سديفي، ثبد ؽىٓ، عٌٙٛث جىثيش، اِىبْ وؾث  وٛچه، ثضسگ، جه دسخث، جٛدٖ

ب ثب ِسقٛالت وؾبٚسصي، لبثٍيث اعحفبدٖ ثشگٙبي آْ دس جغزيٗ داَ، اِىبْ َ آٔٙؤجٛ

٘بي صِبٔي وٛجبٖ ِذت ٚ غيشٖ، ّ٘ٛاسٖ  ثشداسي اص اسلبَ ِخحٍف فٕٛثش دس دٚسٖ ثٙشٖ

ِٛسد جٛخٗ سٚعحبييبْ ٚ عبيش جٌٛيذگٕٕذگبْ چٛة ٚ فبزجبْ فٕبيـ ِخحٍف چٛثي 

 ثٛدٖ اعث. 

گيشد  اعحبي جٌٛيذ ٘ش چٗ ثيؾحش چٛة فٛست ِيسيضيٙب ٚ جالؽٙبيي وٗ دس س ثشٔبِٗ

ضّٓ ِقشفي اسلبَ پش ِسقٛي ٚ ِمبَٚ ثشاي ِٕبعك آة ٚ ٘ٛايي ِخحٍف، ثبيغحي ثحٛاْ 

زذاوثش جٌٛيذ سا ثب ويفيث ِغٍٛة دس زذالً صِبْ اص ٚازذ عغر ثذعث آٚسد جب ثخؾي 

ايٓ عشذ اص ٔيبص٘بي چٛثي خبِقٗ اص ايٓ عشيك ثشعشف گشدد ٚ ٘ذف افٍي اص اخشاي 

 ٔيض ِقشفي اسلبَ پشِسقٛي ِٚمبَٚ دس ؽشايظ الٍيّي ٚ آة ٚ ٘ٛايي وشج ثٛدٖ اعث.

ؽشٚؿ جسميك دس ِٛسد عبصگبسي ٚ ِيضاْ جٌٛيذ اسلبَ ِٛسد ثشسعي دس ايٓ آصِبيؼ ثب 

وٍٓ اص اسلبَ ثِٛي ٚخبسخي فٕٛثشٚ ثشسعي آٔٙب ثٗ ِذت  11آٚسي جقذاد  جٙيٗ ٚ خّـ
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يْٛ دس ِشوض جسميمبت اٌجشص وشج آغبص گشديذ وٗ اص ِيبْ ٘بي عٍىغ عٗ عبي دس خضأٗ

داساي جبج ٘شِي ٚ ثغحٗ ثٛدٔذ ٚ اص ٘ش  ًأوٍٓ وٗ فّذج 11٘بي ثشسعي ؽذٖ جقذاد  وٍٓ

٘ب داؽحٕذ خٙث اخشاي ايٓ ِشزٍٗ اص آصِبيؼ  ٔؾش ثشجشيٙبي الصَ سا ٔغجث ثٗ عبيش وٍٓ

د عبصگبسي ٚ ثشسعي ِيضاْ (. دس ِٛس1653أحخبة گشديذ )ِذيش سزّحي ٚ ّ٘ىبساْ، 

جٌٛيذ چٛة أٛاؿ فٕٛثش٘ب دس ايشاْ ٚ عبيش وؾٛس٘بي خٙبْ ِغبٌقبت فشاٚأي أدبَ 

 پشداصيُ. ؽذٖ اعث وٗ دس ايٕدب ثٗ روش جقذادي اص آٔٙب ِي

وٗ دس اعحبْ  P. euramericana  ٚP. deltoidesوٍٓ فٕٛثش اص دٚ گشٖٚ  13اص 

وٍٓ وٗ داساي سٚيؼ  11عي لشاس گشفحٕذ جقذاد گبٖ ففشاثغحٗ( ِٛسد ثشسحگيالْ )ايغ

 ٘بي ِحش ِىقت دس ٘ىحبس دس عبي ثٛدٔذ ثٗ فٕٛاْ وٍٓ 41ِحٛعظ زدّي ثيؼ اص 

 ٚ  P.d. 69/55 , P.d. 77/51ثشجش ِقشفي گشديذٔذ وٗ جقذادي اص آٔٙب اص خٍّٗ 

 P. eur. 45/51  گيشٔذ  دس اعحبٔٙبي ؽّبٌي دس عغٛذ جدبسجي ِٛسد وؾث لشاس ِي

 (.1631ٌغفيبْ، )

دس اسِٚيٗ ثب فٛافً وبؽث   P. nigraوٍٓ اص فٕٛثش٘بي 43ِيضاْ جٌٛيذ چٛة جقذاد 

ِٛسد ثشسعي ٚ ِغبٌقٗ لشاس گشفحٗ اعث. ٔحبيح  1656جب  1636ِحش عي عبٌٙبي  1×1

 ثٗ جشجيت ثب  P.nigra 62/154   ٚP.nigra 56/75٘بي  د٘ذ وٗ وٍٓ زبفٍٗ ٔؾبْ ِي

أذ  دس عبي ثيؾحشيٓ ِيضاْ جٌٛيذ سا داؽحٗ ىقت دس ٘ىحبس ِٚحش ِ 53/41ٚ  13/45 

 (. 1653)عبالسي، 

 P.nigraوٍٓ اص فٕٛثش٘بي  1دس اساضي زبؽيٗ سٚدخبٔٗ گبِبعيبة وشِبٔؾبٖ جقذاد 

( ِٛسد ِغبٌقٗ لشاس گشفحٕذ. ٔحبيح زبفً اص ايٓ 1651جب  1654عي ِذت ٘فث عبي )اص 

 P.n. 62/171   ٚP.n.63/135ِحش دٚ وٍٓ 6×6 د٘ذ وٗ دس فبفٍٗ وبؽث جسميك ٔؾبْ ِي

ِحش ِىقت دس ٘ىحبس دس عبي اص ثيؾحشيٓ ِيضاْ جٌٛيذ چٛة  51/41ٚ  45ثٗ جشجيت ثب 

 (.1611أذ )ّ٘حي ٚ ِذيش سزّحي،  ثشخٛسداس ثٛدٖ
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خٙث ِقشفي   P.nigra٘بي ِخحٍف اص گٛٔٗ  دس اعحبْ ٚعث فبٌٓ آٌّبْ ثشاي وٍٓ

ِٕدش ثٗ  ًأٔٙبيح بثٗ، آصِبيؾبت ِحقذدي أدبَ گشفحٗ اعث ِٕٚبعجحشيٓ آٔٙب ثٗ ِٕبعك ِؾ

ِقشفي جقذادي اص اسلبَ پشِسقٛي گشديذٖ اعث ٌٚي دس دسخٗ اٚي ِمبِٚث ثٗ 

 :(Wachter، 1111ثيّبسيٙبي لبسچي ايٓ اسلبَ ِذ ٔؾش ثٛدٖ اعث )

 ( وm³/ha/yrٍٓ) دس يه جسميك دسوؾٛس يٛگغالٚي سٚيؼ ِحٛعظ زدّي

 P.eur. I-214  11س فٛافً وبؽث ِخحٍف ٚ دس دٚ ٔٛؿ خبن ِحفبٚت دس عٓ د 

 :(Herpka Markovic، 1113عبٌگي ثٗ ؽشذ صيش ثٛدٖ اعث )

 5×5 3×3 1×1 41/1×41/1 6×6 فبفٍٗ وبؽث ثٗ ِحش

 ٔٛؿ خبن

 

A 43 61 - 1/41 - 

B 5/11 1/44 1/15 1/11 5/13 

A  )ٔٛؿ خبن سعٛثي )ِٕبعت ثشاي فٕٛثشوبسي = 

B  ن پغذٚگٍي )ٔب ِٕبعت ثشاي فٕٛثشوبسي(= ٔٛؿ خب 

ِٛفمحشيٓ فٕٛثش دٚ سگٗ ِقشفي ؽذٖ اعث ثٗ   P.eur. I – 214دس وؾٛس جشويٗ وٍٓ 

٘ضاس  133ِيٍيْٛ ِحشِىقت اعث وٗ  3/1وٗ جٌٛيذ عبٌيبٔٗ چٛة فٕٛثش زذٚد  عٛسي

ٚ آيذ. ِيضاْ جٌٛيذ ايٓ وٍٓ دس دٚ سٚيؾگبٖ غٕي  ِحشِىقت آْ اص وٍٓ ِزوٛس ثذعث ِي

 :(1631فميش ثٗ ؽشذ صيش ثٛدٖ اعث )ضيبيي ٚ ّ٘ىبساْ، 

 3×3 1×1 1×1 فبفٍٗ وبؽث ثٗ ِحش

 سٚيؼ ِحٛعظ زدّي

m³/ha/yr 

 11 15 11 سٚيؾگبٖ غٕي

 13 14 11 سٚيؾگبٖ فميش

دس عٓ   P.eur. I–214 عي يه ثشسعي دس ِٕغمٗ ِشوضي پبوغحبْ جٌٛيذ چٛة وٍٓ 

ِحش ِىقت دس ٘ىحبس دس  1/41دس ؽشايظ آثيبسي ِحش  3/1×3/1دٖ عبٌگي ٚ دس فبفٍٗ 

عبي ثٛدٖ اعث ٚ جٌٛيذ آْ دس ِٕغمٗ چبٔگبِبٔگب دس عٓ ٘فث عبٌگي ٚ دس فبفٍٗ 
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 ِحش ِىقت دس ٘ىحبس ٚ دس عبي گضاسػ ؽذٖ اعث  46ِحش  6/1×6/1وبؽث

(1111 ،Igbal Sheikh.) 

ِحٛعظ  دس يه ِغبٌقٗ عبصگبسي اسلبَ ِخحٍف فٕٛثش دس وؾٛس اعحشاٌيب سٚيؼ

ِحش ٚ دسعٓ  1/1×1/1دس فبفٍٗ وبؽث P.d. 65/31   ٚ P.e. 488زدّي دٚ وٍٓ 

 ِحش ِىقت دس ٘ىحبس دس عبي ثٛدٖ اعث  11/65ٚ  13/16٘ؾث عبٌگي ثٗ جشجيت 

(1116 ،Pryor & Willing) . 

 دس ٔضديىي سٚدخبٔٗ   Fitler دس ِغبٌقٗ ديگشي دس وؾٛس آِشيىب دس ِٕغمٗ

( ِٛسد ِغبٌقٗ لشاس .P.deltoides Bartrex Marshحٛييذط )پي فٕٛثش دٌ عي عي ِي

 گشفحٗ اعث. ٔحبيح ٔؾبْ دادٖ اعث وٗ ثيؾحشيٓ ِيضاْ سٚيؼ ِحٛعظ زدّي دس 

 ِحشِىقت دس٘ىحبس ٚ دسعبي ثذعث آِذٖ اعث  15/41ِحش ثب  1/4×  6فبفٍٗ وبؽث 

(1111 ،Johansen & Krinard.) 

 

 مىاد و روشها 
 ِؾخقبت ِسً اخشاي عشذ

ايٓ عشذ دس اساضي ِشوض جسميمبت اٌجشص ٚالـ دس خٕٛة ؽٙش وشج اخشاء گشديذٖ 

 -5/41ِيٍيّحش، زذالً ِغٍك دسخٗ زشاست  413ِيبٔگيٓ ثبسٔذگي عبٌيبٔٗ ِشوض  اعث.

دسخٗ عبٔحيگشاد ٚ ِيبٔگيٓ دسخٗ  11دسخٗ عبٔحيگشاد، زذاوثش ِغٍك دسخٗ زشاست 

ذ. اساضي ِشوض جسميمبت اٌجشص اص سعٛثبت ثبؽ دسخٗ عبٔحيگشاد ِي 5/16زشاست عبالٔٗ 

عبٔحيّحش جؾىيً ؽذٖ اعث. خبن ِسً اخشاي عشذ فبلذ  53آثشفحي ثب فّك ِحٛعظ 

 ٚ داساي ثبفث ٌَٛ جب ٌِٛي ؽٕي اعث. 6/1ثشاثش  آْ pHؽٛسي ثٛدٖ، 
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 مىاد 
ثبؽذ وٗ اص ِيبْ  وٍٓ ِخحٍف فٕٛثش ِي 11ِٛاد ِٛسد اعحفبدٖ دس ايٓ جسميك، جقذاد 

٘بي عٍىغيْٛ أحخبة گشديذٔذ. اعبِي وبًِ فٍّي  لبَ ثشسعي ؽذٖ دس خضأٗاس

 (.1ثبؽذ )خذٚي ؽّبسٖ  ٘بي ثشسعي ؽذٖ ثٗ ؽشذ صيش ِي وٍٓ

 

 ٘بي فٕٛثش ثشسعي ؽذٖ ٔبَ ٚ ِجذاء دسيبفث وٍٓ -1خذٚي ؽّبسٖ 

 سديف ٔبَ وٍٓ وؾٛس ِجذاء جٙيٗ لٍّٗ

 Populus nigra L.var. betulufolia 17/13 1 جشويٗ

 Populus nigra L. cv. 56/32 4 جشويٗ

 Populus nigra L. cv. 56/33 6 جشويٗ

 Populus nigra L. cv. 56/72 1 جشويٗ

 Populus nigra L. cv. 56/75 1 جشويٗ

 Populus nigra L. cv. 63/135 3 جشويٗ

 Populus nigra L. cv. 42/53 5 ايشاْ

 Populus nigra L. cv. 42/78 1 ايشاْ

 Populus nigra L. cv. 47/3 1 ايشاْ

 Populus nigra L. cv. 49/5 13 ايضاْ

 Populus alba L. cv. 44/9 11 ايشاْ

 Populus alba L. 58/57 14 ايحبٌيب

 Populus simonii Carr.cv. 20/38 16 چيٓ

 Populus trichocarpa Torr. 044/62 11 آِشيىب

 Populus ciliata Wall 319 11 ٕ٘ذ

٘بي ِزوٛس دس وٍيٗ لغّحٙبي ِحٓ ثٗ اخحقبس  خٙث عٌٙٛث وبس اعبِي وٍٓ

 روشگشديذٖ اعث.
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 روش تحقيق 
وٍٓ اص ِيبْ اسلبَ ثشسعي ؽذٖ دس ِشزٍٗ اٚي آصِبيؼ  11پظ اص أحخبة جقذاد 

٘ب دس لغقٗ  ٘بي عٍىغيْٛ( ٚجٌٛيذ ٔٙبي ثٗ جقذاد وبفي، ٔٙبٌٙبي يىغبٌٗ ايٓ وٍٓ )خضأٗ

٘ىحبس وٗ اص لجً آِبدٖ گشديذٖ ثٛد ِغبثك ٔمؾٗ عشذ ٚ ثٗ فبفٍٗ  4/1بزث صِيٕي ثٗ ِغ

دس اساضي ِشوض جسميمبت  1631٘ب دس اعفٕذ ِبٖ  ِحش وبؽحٗ ؽذٔذ. وبؽث ايٓ وٍٓ 6*6

اٌجشص وشج فٛست گشفث. عشذ آِبسي ايٓ جسميك عشذ ثٍٛن ٘بي وبًِ جقبدفي ثب عٗ 

افٍٗ ٔٙبي يىغبٌٗ  51اعحفبدٖ اص ٘ش وٍٓ  ثبؽذ. دس ايٓ عشذ جقذاد ٔٙبي ِٛسد جىشاس ِي

سيؾٗ يىغبٌٗ( ثٛدٖ اعث ثٗ عٛسي وٗ اص ٘ش وٍٓ دس ٘ش جىشاس جقذاد  )عبلٗ يىغبٌٗ ٚ

ِٛسد وبؽث لشاس گشفحٕذ وٗ آِبسثشداسيٙبي ِٛسد  1×1افٍٗ ٔٙبي ثٗ فٛست گشٚ٘ي  41

زبؽيٗ دس ٔؾش افٍٗ ٔٙبي ِيبٔي أدبَ گشديذ ٚ ِبثمي دسخحبْ ثٗ فٕٛاْ  1ٔيبص فمظ اص 

گشفحٗ ؽذٔذ. فٍّيبت داؽث ؽبًِ آثيبسي ٘فحٗ اي يىجبس، ٚخيٓ ثٗ دفقبت ِٛسد ٔيبص ٚ 

ِحش )دس  1/1جب  1٘شط ٔيض اص عبي عَٛ ٌغبيث ٘فحُ ثقذ اص وبؽث عبٌيبٔٗ ثٗ ِيضاْ 

 ِحش اص عغر صِيٓ( أدبَ گشديذ. 1/5عبي جب اسجفبؿ  1ِدّٛؿ 

فٍّيبت داؽث، ِمبِٚث ٚ زغبعيث دس عٛي ٘ش فقً سٚيؼ فالٖٚ ثش أدبَ 

٘بي ِخحٍف ثٗ آفبت ٚ اِشاك ٔيض ثشسعي ٚ ِغبٌقٗ گشديذ. ّ٘ٗ عبٌٗ دس پبيبْ  وٍٓ

ِحش اص عغر صِيٓ( ثب  63/1فقً سٚيؼ، لغش دسخحبْ دس ِسً اسجفبؿ ثشاثش عيٕٗ )

گيشي گشديذ. پظ اص  وٌٛيظ ٚ ٔٛاس لغشعٕح ٚ اسجفبؿ دسخحبْ ثب دعحگبٖ ثٍَٛ ٌيظ أذاصٖ

٘بي لغش ٚ اسجفبؿ، سٚيؼ وً، سٚيؼ ِحٛعظ ٚ سٚيؼ خبسي زدّي  قييٓ ِيبٔگيٓج

٘ب ثٗ جفىيه ثشاي عبٌٙبي ِخحٍف ِسبعجٗ گشديذ. عپظ دس پبيبْ دٚسٖ اخشاي  وٍٓ

ٔغجث ثٗ آٔبٌيض ٚاسيبٔظ ِحغيش سٚيؼ ِحٛعظ   MSTATCعشذ ثب اعحفبدٖ اص ٔشَ افضاس

٘ب اص سٚػ آصِْٛ دأىٓ  ت ثيٓ ِيبٔگيٓ٘ب الذاَ گشديذ ٚ ثشاي جقييٓ جفبٚ زدّي وٍٓ

 گشدد. گيشيٙب ثٗ ؽشذ صيش اسائٗ ِي اعحفبدٖ ؽذ. ٔحبيح زبفً اص ايٓ آِبسثشداسيٙب ٚ أذاصٖ
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 نتايج 
٘ب جب دلث  ِحش اص عغر صِيٓ( وٍٓ 63/1ِيبٔگيٓ لغش ثشاثش عيٕٗ ) اسجفبؿ لغش: 

ٔحبيح ثٗ دعث آِذٖ دس  ِسبعجٗ گشديذ. ثشاعبط 1651اٌي  1631ِيٍيّحش ثشاي عبٌٙبي 

عبٔحيّحش اص ثيؾحشيٓ ٚ وٍٓ  1/11ثب  P.n. betulifolia 17/13پبيبْ دٚسٖ عشذ وٍٓ 

P.simonii 20/38   أذ ٚ عبيش  عبٔحيّحش اص وّحشيٓ ِيبٔگيٓ لغش ثشخٛسداس ثٛدٖ 1/14ثب

ٍٓ و 5٘بي ثشسعي ؽذٖ جقذاد  أذ. اص ِيبْ وٍٓ ٘ب لغش٘بي ثيٕبثيٕي سا اسائٗ دادٖ وٍٓ

جب  13وٍٓ داساي لغش  3عبٔحيّحش(، جقذاد  1/11جب  15عبٔحيّحش ) 15داساي لغش ثيؼ اص 

أذ. ِيضاْ لغش  عبٔحيّحش داؽحٗ 1/14ٚ  1/11وٍٓ ٔيض لغش٘بيي ثشاثش  4عبٔحيّحش ٚ 15

٘ب دس عٛي دٚسٖ آصِبيؼ ّ٘ٛاسٖ سٚٔذ فقٛدي داؽحٗ اعث ثٗ عٛسي وٗ دس  وٍٓ

ص وبؽث )ثٗ خضء عبي اٚي ثقذ اص وبؽث وٗ أشژي ٔٙبي عبٌٙبي اٌٚيٗ ٚ ِيبٔي ثقذ ا

ِيضاْ آْ دس  گشدد( ؽذت افضايؼ آْ ثٗ ِشاجت ثيؾحش اص فشف اعحمشاس آْ ِي ًأفّذج

 عبٌٙبي پبيبٔي ثٛدٖ اعث.

عبٔحيّحش دس  1/1٘ب ثيٓ زذالً  ِحٛعظ سٚيؼ خبسي لغشي ايٓ ِدّٛفٗ اص وٍٓ

 P.n. betulifolia 17/13 س عبي دس وٍٓعبٔحيّحش د 1/1جب زذاوثش   P. simoniiوٍٓ 

 ِحغيش ثٛدٖ اعث.
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ِسبعجٗ گشديذ. دس پبيبْ  1651اٌي  1631٘ب ثشاي عبٌٙبي  ِيبٔگيٓ اسجفبؿ وٍٓ اسجفبؿ:

ثب اسجفبؿ   P. simoniiِحش، ثيؾحشيٓ ٚ وٍٓ 5/15ثب اسجفبؿ  P.n. 56/33دٚسٖ عشذ وٍٓ 

٘بي ثشسعي ؽذٖ جقذاد  اص ِيبْ وٍٓ. أذ ِحش، اص وّحشيٓ ِيضاْ اسجفبؿ ثشخٛسداس ثٛدٖ 1/11

 1/11وٍٓ داساي اسجفبفي ثيٓ  5أذ، جقذاد  ِحش داؽحٗ 5/15اٌي  5/11وٍٓ اسجفبفي ثيٓ  3

أذ.  ِحش ثشخٛسداس ثٛدٖ 5/11ٚ 1/11ثٛدٖ ٚ جقذاد دٚ وٍٓ ٔيض اص اسجفبفي ثشاثش  5/11اٌي 

اعث ثٗ عٛسي وٗ دس  ٘ب دس دٚسٖ آصِبيؼ ّ٘ٛاسٖ سٚٔذ فقٛدي داؽحٗ اسجفبؿ وٍٓ

عبٌٙبي اٌٚيٗ ٚ ِيبٔي دٚسٖ افضايؼ اسجفبؿ اص ؽذت ثيؾحشي ثشخٛسداس ثٛدٖ ٚ دس عبٌٙبي 

 پبيبٔي دٚسٖ اص ِيضاْ آْ وبعحٗ ؽذٖ اعث.

عبٔحيّحش دس عبي دس وٍٓ  51٘ب ٔيض ثيٓ زذالً  ِحٛعظ سٚيؼ خبسي اسجفبفي وٍٓ

P. simonii   عبٔحيّحش دسعبي دس وٍٓ 111جب زذاوثش P.n. 56/33   .ِحغيش ثٛدٖ اعث 

عيٕٗ ٚ اسجفبؿ  گيشي لغش ثشاثش ّ٘ٗ عبٌٗ دس پبيبْ فقً سٚيؼ پظ اص أذاصٖزدُ: 

٘ب  ٔغجث ثٗ ِسبعجٗ زدُ وٍٓ ٘ب ٚ ِسبعجٗ ِيبٔگيٓ آٔٙب ثب اعحفبدٖ اص ساثغٗ صيش وٍٓ

 الذاَ گشديذٖ اعث: 

Vزدُ ثٗ ِحش ِىقت = 

d ٗعبٔحيّحش = لغش دسِسً اسجفبؿ ثشاثش عيٕٗ ث 

hاسجفبؿ ثٗ ِحش = 

f ِٕؾٛس گشديذٖ اعث. 1/3= ضشيت ؽىً دسخث وٗ دس ِسبعجبت 

اثحذا ثشاي ٘ش وٍٓ زدُ وً دس ٘ىحبس ِسبعجٗ گشديذ عپظ ثب جمغيُ زدُ وً ثٗ 

 جقذاد عبٌٙبيي وٗ اص صِبْ وبؽث دسخث گزؽحٗ اعث )عٓ دسخث( زدُ ِحٛعظ دس

ؽذٖ اعث وٗ ٔحبيح زبفٍٗ دس عبي )سٚيؼ ِحٛعظ زدّي( ِسبعجٗ  دس ٘ىحبس

hfd
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ثيبٔگش ِيضاْ  4آٚسدٖ ؽذٖ اعث. افذاد ِٕذسج دس خذٚي ؽّبسٖ  6ٚ 4خذٌٚٙبي ؽّبسٖ 

زدُ وً )زدُ جدّقي( دس ٘ىحبس ٘ش وٍٓ اص صِبْ وبؽث جب پبيبْ ٘ش يه اص عبٌٙبي 

دس ٚالـ ِيضاْ جٌٛيذ چٛة دس ٘ىحبس دس عبي  6آصِبيؼ ِي ثبؽذ. ٚ اسلبَ خذٚي ؽّبسٖ 

ٓ سا ثٗ جفىيه دس پبيبْ فقً سٚيؼ ٘ش يه اص عبٌٙبي دٚسٖ اخشاي عشذ ٔؾبْ ٘ش وٍ

 د٘ذ. ِي

٘ب دس دٚسٖ اخشاي عشذ ّ٘ٛاسٖ سٚٔذ فقٛدي داؽحٗ اعث.  سٚيؼ وً زدّي وٍٓ

ِيضاْ افضايؼ زدُ دس عبٌٙبي اٌٚيٗ ثقذ اص وبؽث وُ ثٛدٖ ٚ دس عبٌٙبي ِيبٔي افضايؼ 

اص ؽذت آْ وبعحٗ ؽذٖ اعث. ٔسٖٛ افضايؼ ؽذيذي يبفحٗ ٚدس عبٌٙبي پبيبٔي دٚسٖ 

ِؾب٘ذٖ P.n. betulifolia جٛاْ دس ؽىً وٍٓ  سٚيؼ وً زدّي سا ثٗ فٕٛاْ ّٔٛٔٗ ِي

 (.1ّٔٛد )ؽىً ؽّبسٖ 



 

 

 1651جب  1631٘بي ِخحٍف عي عبٌٙبي  وٍٓ (m³/haسٚيؼ وً ) -4خذٚي ؽّبسٖ 

1651 55 53 51 51 56 54 51 53 31 1631 
 عبي     

 ٍٓو          
 سديف

61/631 14/454 11/413 61/116 15/116 14/31 11/11 11/43 11/5 51/3 13/3 P.n. betuli. 1 

16/413 11/461 15/111 13/161 15/15 34/11 11/63 11/11 3/5 13/1 11/3 P.n.56/33 4 

63/411 1/411 41/155 11/163 31/11 11/31 13/61 11/11 13/1 31/3 33/3 P.n.47/3 6 

15/411 51/431 11/131 31/111 11/16 61/11 11/66 13/13 11/1 51/3 46/3 P.n.42/53 1 

11/463 51/111 15/111 61/113 6/11 11/11 14/64 61/15 11/5 14/3 11/3 P.n.42/78 1 

11/411 61/111 11/111 15/13 31/53 35/16 33/41 41/13 11/1 31/1 33/3 P.n.49/5 3 

11/431 33/113 35/116 31/111 31/16 1/11 31/63 11/11 11/5 11/1 41/3 P.n.63/135 5 

11/114 65/131 31/161 11/131 13/55 53/13 35/66 51/15 13/1 11/3 43/3 P.n.56/32 1 

13/116 33/131 41/166 16/131 15/51 13/11 15/66 55/15 11/1 13/3 15/3 P.ciliata 1 

11/151 53/111 11/141 11/51 31/11 11/66 11/41 43/11 56/6 11/3 13/3 P.n.56/72 13 

11/155 14/111 13/111 11/11 33/33 46/61 53/44 54/11 43/6 11/3 11/3 P.n.56/75 11 

35/131 13/111 33/111 13/11 43/31 16/63 51/41 11/11 63/1 41/3 14/3 P.trichoca. 14 

11/134 13/165 11/111 61/51 11/11 14/43 31/15 35/5 11/4 46/3 15/3 P.a.44/9 16 

34/115 3/16 13/54 51/11 41/61 11/44 11/15 16/13 41/6 61/3 11/3 P.a.58/57 11 

11/55 61/35 11/11 31/63 16/43 16/16 31/1 63/1 56/1 61/3 41/3 P.simonii 11 



 

 

 1651جب  1631٘بي ِخحٍف عي عبٌٙبي  ( وm³/ha/yrٍٓسٚيؼ ِحٛعظ زدّي عبالٔٗ ) -6خذٚي ؽّبسٖ 

1651 55 53 51 51 56 54 51 53 31 1631 
 عبي      

 وٍٓ           
 سديف

16/63 45/63 14/45 11/41 14/11 11/14 63/11 16/1 14/6 51/3 13/3 P.n. betuli. 1 
31/41 13/43 53/46 41/11 61/13 14/11 41/1 13/3 13/6 13/1 11/3 P.n.56/33 4 
16/41 61/41 13/44 36/11 11/13 41/14 51/1 61/3 31/4 31/3 13/3 P.n.47/3 6 
33/41 63/46 13/43 14/13 3/11 41/13 13/1 36/1 51/4 51/3 46/3 P.n.42/53 1 
33/46 11/44 13/11 31/13 44/11 54/1 41/1 13/1 55/6 14/3 11/3 P.n.42/78 1 
11/41 16/43 35/15 11/16 35/11 31/1 15/1 11/1 55/4 31/1 13/3 P.n.49/5 3 
41/43 3/43 13/15 11/13 16/16 51/1 3/1 13/3 33/6 11/1 41/3 P.n.63/135 5 
41/11 51/11 43/15 13/11 16/14 61/1 45/1 14/1 46/4 11/3 43/3 P.n.56/32 1 
61/11 46/11 31/13 16/11 66/16 46/13 11/1 16/1 11/4 13/3 15/3 P.ciliata 1 
11/15 61/15 51/11 44/11 41/1 53/3 41/3 51/1 13/1 11/3 13/3 P.n.56/72 13 
51/15 15/15 11/11 16/14 3/13 41/3 53/1 11/6 36/1 11/3 11/3 P.n.56/75 11 
11/13 33/13 11/11 33/14 43/13 41/5 11/3 15/6 11/4 41/3 14/3 P.trichoca. 14 
41/13 64/11 13/16 11/11 66/1 63/1 13/1 11/4 35/1 46/3 15/3 P.a.44/9 16 
53/11 1/13 34/1 15/3 15/1 11/1 61/1 11/6 31/1 61/3 11/3 P.a.58/57 11 
51/5 11/5 11/3 11/1 15/1 51/4 16/4 55/1 13/3 61/3 41/3 P.simonii 11 

( ِشثٛط ثٗ صِبْ وبؽث اعث وٗ دس ِسبعجبت ِٕؾٛس ٔگشديذٖ اعث ٚ جقييٓ سٚيؼ ِحٛعظ زدّي 1631افذاد عحْٛ اٚي ) -
 ( أدبَ ؽذٖ اعث 1631اص اٌٚيٓ عبي ثقذ اص وبؽث )
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 دس P.n. betulifoliaسٚيؼ وً زدّي دس وٍٓ  -1ؽىً ؽّبسٖ 

 1651جب  1631عبٌٙبي  
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  P.n. betulifoliaدس عبي پبيبٔي عشذ ثيؾحشيٓ سٚيؼ ِحٛعظ زدّي عبالٔٗ سا وٍٓ

أذ  ِحش ِىقت دس ٘ىحبس دس عبي داؽحٗ 51/5ثب   P. simoniiٚ وّحشيٓ آٔشا وٍٓ 16/63ثب 

وٗ  (. ّ٘بْ عٛس4أذ )ؽىً ؽّبسٖ  ٘بي ثيٕبثيٕي سا اسائٗ دادٖ ٘ب زدُ ٚ عبيش وٍٓ

جب  43وٍٓ داساي جٌٛيذي ثيٓ  5٘بي ثشسعي ؽذٖ جقذاد  گشدد دس ِيبْ وٍٓ ِالزؾٗ ِي

 43جب  11٘بيي ثيٓ  وٍٓ زدُ 3أذ ٚ جقذاد  ِحش ِىقت دس ٘ىحبس دس عبي ثٛدٖ 16/63

ٛسداس ِحش ِىقت ثشخ 51/5ٚ  53/11أذ ٚ دٚ وٍٓ ٔيض اص جٌٛيذي ثشاثش  ِحش ِىقت داؽحٗ

 أذ.  ثٛدٖ

سٚيؼ ِحٛعظ زدّي ٔيض ّ٘بٕٔذ سٚيؼ وً عي عبٌٙبي اخشاي عشذ سٚٔذ 

ثبثث ِبٔذٖ ٚ  ًأ٘ب جمشيج افضايؾي داؽحٗ اعث ٌٚي دس عبٌٙبي پبيبٔي ِيضاْ آْ دس اوثش وٍٓ

ِمذاس ايٓ  P. trichocarpaيب اص افضايؼ ثغيبس وّي ثشخٛسداس ثٛدٖ اعث ٚزحي دس وٍٓ 

ي ٔغجث ثٗ عبي لجً آْ وب٘ؼ ٔيض يبفحٗ اعث. ٔسٖٛ ٚ چگٛٔگي سٚيؼ دس عبي پبيبٔ

 جٛاْ دس ِٕسٕي سٚيؼ ِحٛعظ زدّي وٍٓ افضايؼ ايٓ زدُ سا ثٗ فٕٛاْ ّٔٛٔٗ ِي

 P.n. 42/53  ٖؽٛد ؽذت  (. ّ٘بْ عٛس وٗ دس ؽىً ديذٖ ِي6ِؾب٘ذٖ وشد )ؽىً ؽّبس

پبيبٔي ثٗ ِشاجت  افضايؼ زدُ دس عبٌٙبي ِيبٔي دٚسٖ عشذ ٔغجث ثٗ عبٌٙبي اٌٚيٗ ٚ

 ثيؾحش ثٛدٖ اعث.

٘ب ٔيض ثٗ جفىيه ثشاي عبٌٙبي  ِمذاس سٚيؼ خبسي )سٚيؼ عبٌيبٔٗ( زدّي وٍٓ

دس  ًأاسائٗ ؽذٖ اعث. جمشيج 1ِسبعجٗ ٚ ِمبديش آْ دس خذٚي ؽّبسٖ  1651جب عبي  1631

ٗ سٚ ثٗ افضايؼ ثٛدٖ اعث ثٗ عٛسي و 1653٘ب جب عبي  ٘ب جٌٛيذ عبٌيبٔٗ وٍٓ جّبِي وٍٓ

وٍٓ ثشسعي ؽذٖ(  11٘بي ِٛسد ثشسعي ِيضاْ جٌٛيذ خبسي اص ِحٛعظ )ِحٛعظ  دس وٍٓ

سعيذٖ اعث ٚ  1653ِىقت دس عبي  ِحش 41/61ثٗ ِحٛعظ  1631ِحش ِىقت دس  14/3

ِحش  11/41جب ِحٛعظ  1651ِحش ِىقت ٚ دس عبي  15/61جب ِحٛعظ  1655دس عبي 

ٚيؼ خبسي سا ثٗ فٕٛاْ ِثبي ِىقت وب٘ؼ يبفحٗ اعث. چگٛٔگي سٚٔذ جغييشات س

 (.1ِؾب٘ذٖ ّٔٛد )ؽىً ؽّبسٖ P.n. 42/53جٛاْ دس ؽىً سٚيؼ خبسي زدّي وٍٓ  ِي
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أدبَ  1655ٚ  1653عي دٚسٖ اخشاي عشذ ثيؾحشيٓ ِيضاْ سٚيؼ خبسي دس عبٌٙبي 

( جب P.n. 63/135دسفذ )دس وٍٓ  11/63٘بي ِخحٍف اص  ؽذٖ اعث ثٗ عٛسي وٗ دس وٍٓ

( اص وً سٚيؼ دٚسٖ اخشاي عشذ دس ايٓ دٚ عبي  P.n. 56/72وٍٓدسفذ )دس  11/14

 أدبَ ؽذٖ اعث. 



 

 

 ٘بي ِخحٍف عي سٚيؼ خبسي زدُ )ِحش ِىقت دس ٘ىحبس( وٍٓ -1خذٚي ؽّبسٖ 
 1651اٌي  1631عبٌٙبي  

دسفذ سٚيؼ 
دس عبٌٙبي 

53 ٚ55 
1651 55 53 51 51 56 54 51 53 1631 

 عبي    
 وٍٓ          

 سديف

31/61 14/61 11/11 11/36 14/61 11/11 15/11 15/11 36/11 33/5 36/3 P.n.betuli. 1 
11/63 51/14 31/11 35/11 36/63 41/61 36/44 11/15 11/11 16/3 31/1 P.n.56/33 4 
15/61 13/41 41/14 13/13 63/61 33/65 11/44 51/11 34/11 11/6 11/3 P.n.47/3 6 
41/61 46/63 11/11 15/11 31/61 33/64 13/15 31/15 11/11 53/1 11/3 P.n.42/53 1 
15/63 15/63 11/13 13/14 31/61 51/63 53/11 16/11 11/1 54/3 35/3 P.n.42/78 1 
13/14 15/43 11/13 11/11 16/43 13/43 11/11 14/14 31/13 15/1 11/3 P.n.49/5 3 
11/63 11/41 13/63 34/41 31/61 51/61 11/14 11/15 41/11 3/3 16/3 P.n.63/135 5 
16/61 15/41 41/63 41/63 66/41 13/63 31/16 66/11 41/16 31/6 31/3 P.n.56/32 1 
16/64 13/11 14/63 51/41 35/41 53/41 11/15 43/13 13/14 11/1 66/3 P.ciliata 1 
11/14 44/41 11/41 66/15 11/44 11/41 14/1 56/13 16/13 11/6 61/3 P.n.56/72 13 
11/61 36/46 34/61 15/61 11/41 14/41 11/1 31/11 13/1 65/4 51/3 P.n.56/75 11 
66/65 35/11 51/41 13/61 13/43 55/41 31/13 11/16 16/5 14/1 14/3 P.trichoca 14 
31/63 11/41 31/43 11/64 61/41 16/46 11/1 11/1 16/1 13/1 33/3 P.a.44/9 16 
41/61 14/46 11/41 63/46 13/16 61/14 61/1 35/5 44/5 14/4 41/3 P.a.58/57 11 
13/13 13/13 13/11 61/11 43/1 63/16 16/6 13/1 15/6 61/1 13/3 P.simonii 11 

 ِيبٔگيٓ 14/3 11/1 11/13 14/16 16/16 61/41 11/45 41/61 15/61 11/41 
 دسفذ سٚيؼ 43/3 13/4 41/1 11/3 51/3 51/11 31/16 46/11 31/11 11/14 61/65
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 دس عبٌٙبي ِخحٍف P.n. 42/  53سٚيؼ ِحٛعظ زدّي وٍٓ -6ؽىً ؽّبسٖ 

 

 
 

 دس عبٌٙبي ِخحٍف P.n. 42 /53سٚيؼ خبسي زدّي وٍٓ -1ؽىً ؽّبسٖ 
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جسٍيً  ٘ب ِٛسد جدضيٗ ٚ دس عبي پبيبٔي دٚسٖ ثشسعي سٚيؼ ِحٛعظ زدّي وٍٓ

 اسايٗ گشديذٖ اعث. 1آْ دس خذٚي ؽّبسٖ آِبسي لشاس گشفث وٗ ٔحبيح 

 

 ٘ب ٔحبيح جدضيٗ ٚاسيبٔظ سٚيؼ ِحٛعظ زدّي وٍٓ -1خذٚي ؽّبسٖ 

 ِٕجـ جغييشات سديف

sov 

دسخٗ 

 آصادي

df 

 ِدّٛؿ ِشثقبت

ss 

ِيبٔگيٓ 

 ِشثقبت

ms 

F  ِٗسبعج

 ؽذٖ

عغر 

 ازحّبي

prob 
 3311/3 6661/3 416/51 133/111 4 جىشاس 1

 3333/3 3315/1 431/133 515/1115 11 جيّبس 4

   546/11 413/641 41 خغب 6

    136/1131 11 وً 1

 

٘بي ِخحٍف فٕٛثش( دس  گشدد ثيٓ جيّبس٘ب )وٍٓ ّ٘بْ عٛس وٗ دس خذٚي ِؾب٘ذٖ ِي

داس ٚخٛد داسد وٗ ايٓ ثٗ ِقٕي ٚخٛد جفبٚت ِؾخـ آِبسي  % اخحالف ِقٕي1عغر 

ٌيذ دس ٘ىحبس ٚ دس عبي فٕٛثش٘بي ثيٓ ِيضاْ سٚيؼ ِحٛعظ زدّي ٚ يب ثٗ فجبسجي جٛ

٘ب سا  ثبؽذ. خذٚي فٛق جٕٙب ٚخٛد اخحالف دس ِيضاْ جٌٛيذ چٛة وٍٓ ثشسعي ؽذٖ ِي

٘ب ٚخٛد داسد. ثشاي  وٕذ وٗ اخحالف ثيٓ وذاَ يه اصوٍٓ د٘ذ ٌٚي ِؾخـ ّٔي ٔؾبْ ِي

ثٕذي آٔٙب ثش اعبط ِيبٔگيٓ سٚيؼ  ٘ب ٚ گشٖٚ جقييٓ جفبٚت دليمحش ثيٓ ٘ش يه اص وٍٓ

(. 3% اعحفبدٖ گشديذ )خذٚي ؽّبسٖ 1ِحٛعظ زدّي اص سٚػ آصِْٛ دأىٓ دس عغر 

  16/63ثب جٌٛيذ   P.n. betulifolia 17/13د٘ذ وٗ وٍٓ ايٓ خذٚي ٔؾبْ ِي

 ِحش ِىقت دس ٘ىحبس ٚ دس عبي وٗ داساي ثبالجشيٓ ِيضاْ سٚيؼ دس ِيبْ اسلبَ 

 ثب جٌٛيذ  P. simoniiگيشد ٚ وٍٓ ، دس سدٖ ٔخغث لشاس ِيثبؽذ ثشسعي ؽذٖ ِي

 ِحش ِىقت وٗ اص وّحشيٓ ِيضاْ سٚيؼ ِحٛعظ زدّي ثشخٛسداس ثٛدٖ دس 51/5 

 خذٚي  1جب  1٘بي سديف  ثٕذي ٚالـ ؽذٖ اعث. ثيٓ وٍٓ أحٙبي خذٚي گشٖٚ 

(P.n.42/78, P.n.42/53, P.n.47/3, P.n.56/33, P.n.betulifoliaٌٛوٗ اصج )ٓيذي ثي 
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داس  أذ، اخحالف ِقٕي دس ٘ىحبس دس عبي ثشخٛسداس ثٛدٖ ِحش ِىقت 16/63جب  33/46 

٘ب جؾىيً  ٚخٛد ٔذاسد ٚ يه گشٖٚ ثشجش اص ٔؾش جٌٛيذ زدّي سا دس ِيبْ ايٓ وٍٓ

 دٕ٘ذ.  ِي
 

 ٘بي ِخحٍف  وٍٓ گشٖٚ ثٕذي ِيبٔگيٓ سٚيؼ ِحٛعظ زدّي -3خذٚي ؽّبسٖ 
 ثش اعبط آصِْٛ دأىٓ

 سديف وٍٓ ِيبٔگيٓ جفبٚجٙبدإِٗ 
A 16/63 P.n. betulifolia 17/13 1 

AB 31/41 P.n. 56/33 4 
AB 16/41 P.n.47/3 6 

ABC 33/41 P.n.42/53 1 
ABC 33/46 P.n.42/78 1 
BC 11/41 P.n.49/5 3 
BC 41/43 P.n.63/135 5 

BCD 43/11 P.n.56/32 1 
BCD 61/11 P. ciliata 1 
BCD 11/15 P.n.56/72 13 
BCD 51/15 P.n.56/75 11 
CD 11/13 P.trichocarpa 14 
CD 41/13 P.a.44/9 16 
D 51/11 P.a.58/57 11 
E 51/5 P.simonii 11 

 
 ٘بي ِٛسد ثشسعي  غبٌقٗ آفبت ٚ اِشاك وٍِٓ

 ثبؽذ: ِّٙحشيٓ آفبت ِؾب٘ذٖ ؽذٖ دس ايٓ عشذ ثٗ لشاس صيش ِي

 

  .Melanophilla picta Pallعٛعه چٛثخٛاس فٕٛثش  -1

ايٓ عٛعه ثٗ دٌيً ايٕىٗ خغبست خذي ثٗ جٕٗ افٍي دسخحبْ فٕٛثش ٚاسد ّٔٛدٖ ٚ 

وب٘ذ اص آفبت ُِٙ ٚ دسخٗ اٚي دسخحبْ فٕٛثش دس  ِي ًآاص اسصػ الحقبدي آٔٙب ؽذيذ

 ثبؽذ.  ايشاْ اص خٍّٗ وشج ِي
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د ِٛس  M. picta٘بي فٕٛثش دس ايٓ عشذ اص ٔؾش آٌٛدگي ثٗ عٛعه چٛثخٛاس وٍٓ

٘بي ِٛسد ِغبٌقٗ آٌٛدگي  ثشسعي لشاسگشفحٕذ. دس عبٌٙبي اٌٚيٗ ٚ ِيبٔي عشذ سٚي وٍٓ

ثٗ ايٓ آفث وّحش ِؾب٘ذٖ گشديذ ٌٚي دس عبٌٙبي پبيبٔي عشذ ثٗ دٌيً وب٘ؼ ثبسٔذگيٙبي 

ِيٓ وٕٕذٖ آة ايٓ لغقٗ ٔيض وب٘ؼ يبفحٗ ٚ دسخحبْ ِٛسد يشسعي ثٗ إعبٌيبٔٗ، دثي چبٖ ج

وبفي آثيبسي ٔؾذٔذ ٚ اص آٔدب وٗ ايٓ آفث ِقّٛال دسخحبٔي سا  عٛس ِٕؾُ ٚ ثٗ أذاصٖ

د٘ذ وٗ ثٗ داليً ِخحٍف اص خٍّٗ آثيبسي ٔبِٕؾُ ٚ داؽث ٔبِٕبعت  ِي ِٛسد زٍّٗ لشاس

دچبس ضقف فيضيٌٛٛژيه ؽذٖ ثبؽٕذ ثٕبثشايٓ دس ايٓ دسخحبْ ؽشايظ ِٕبعجي ثشاي اثحال 

 ي ِخحٍف آٌٛدٖ گشديذٔذ. ٘ب ثب ؽذت ٘ب ثٗ ايٓ آفث ثٛخٛد آِذ ٚ اوثش وٍٓ

ثشداسي گشديذ ٚ دسفذ آٌٛدگي آٔٙب  ٘ب ثٗ ايٓ آفث يبدداؽث اص ِيضاْ آٌٛدگي وٍٓ

آٚسدٖ  1ؽّبسٖ  ؽىً ٘بي ِٛسد ِغبٌقٗ دس جقييٓ ؽذ ِٚمبديش آْ ثشاي ٘ش يه اص وٍٓ

 ؽذٖ اعث. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٘بي فٕٛثش ثٗ عٛعه چٛثخٛاس دسفذ آٌٛدگي وٍٓ -1ؽىً ؽّبسٖ 

 Melanophilla picta 
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گشدد وٗ اص ِيبْ ِدّٛفٗ فٕٛثش٘بي ِٛسد ثشسعي  ثب جٛخٗ ثٗ ؽىً فٛق ِالزؾٗ ِي

 6/14ثب  P. ciliataأذ ٚ وٍٓ  فبلذ آٌٛدگي ثٛدٖ P.a.58/57  ٚP.a. 44/9٘بي  وٍٓ

دسفذ آٌٛدگي ثيؾحشيٓ ِيضاْ اثحالء ثٗ ايٓ آفث سا دس ِمبيغٗ ثب عبيش اسلبَ اص خٛد ٔؾبْ 

 دادٖ اعث.  

 

    Monosteria unicostata (Muls & Rey)عٕه فٕٛثش -4

سيض ثٗ  ايٓ آفث ثب جغزيٗ اص ؽيشٖ ثشگٙب ٚ دفـ ٚ ّ٘چٕيٓ ثٗ دٌيً فشٚ ثشدْ جخُ

سيضي، ثبفث اخحالي دس فًّ فحٛعٕحض گشديذٖ ٚ دس  داخً پبسأؾيُ ثشگٙب دس صِبْ جخُ

ٕذ. دس زّالت ؽذيذ وٕ ٔحيدٗ عغر سٚيي ثشگٙب صسد ؽذٖ ٚ زبٌث عٛخحگي پيذا ِي

 6 آيذ. ايٓ زؾشٖ دس ِٕغمٗ وشج آفث، دسخحبْ ضقيف ؽذٖ ٚ خضاْ صٚد سط پذيذ ِي

ّٔبيذ ٚ زذاوثش خغبست ٔغٍٙبي ِخحٍف آْ دس ؽٙشيٛس ِبٖ  ٔغً دس عبي ايدبد ِي 1جب 

 (.1655گيشد )ثبة اٌّشاد،  أدبَ ِي

٘بي  ٍت وٍٓعي عبٌٙبي اخشاي عشذ جمشيجب ّ٘ٗ عبٌٗ عٕگ فٕٛثش سٚي ثشگ اغ

 فٕٛثش فقبٌيث داؽحٗ اعث ٌٚي ؽشايظ عغيبٔي آفث دس عبٌٙبي ِخحٍف ِحفبٚت 

 ٘بي فٕٛثش دس عبٌٙبي ِخحٍف ثب ؽذجٙبي ِحفبٚت ثٗ ايٓ آفث  ثٛدٖ اعث ٚ وٍٓ

 ٘بي ِٛسد ثشسعي اص خٍّٗ  أذ. دس ِدّٛؿ ايٓ آفث سٚي اوثش وٍٓ آٌٛدٖ ؽذٖ

, P.n. 42/53, P.n. 56/32, P. ciliata, P. simonii,  P.trichocarpa , P.a.44/9 ٚ 

P.n. 56/75   .فقبٌيث داؽحٗ اعث 

 

  SING.  Phloeomyzus  passeriniiؽحٗ ِِٛي  -6

جٛاْ ثٗ فٕٛاْ يىي ديگش اص آفبت ُِٙ دسخحبْ فٕٛثش ثٗ ٚيژٖ اسلبَ  اص ؽحٗ ِِٛي ِي

P. nigra ٕٗفٕٛثش  ي دسخحبْ ٔبَ ثشد. ايٓ آفث سٚي لغّحٙبي چٛثي، ِخقٛفب ج

ي گيب٘ي ٚ ايدبد ثشخغحگيٙبي جبٚي ِبٕٔذ سؽذ  فقبٌيث داؽحٗ ٚ اص عشيك ِىيذْ ؽيشٖ
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چٛثي دسخث سا اص ٔؾش وّي ٚ ويفي ثٗ ؽذت جٙذيذ ِٚسقٛي چٛة آٔشا وب٘ؼ 

 د٘ذ.  ِي

٘بي ِٛسد ِغبٌقٗ اص ٔؾش آٌٛدگي ثٗ ؽحٗ ِِٛي ِٛسد  عي دٚسٖ اخشاي عشذ وٍٓ

ِؾب٘ذٖ گشديذ وٗ  P. nigra٘بي  آفث سٚي اوثش وٍٓ ثشسعي لشاس گشفحٕذ ٚ فقبٌيث ايٓ

 آٚسدٖ ؽذٖ اعث.  5ِيضاْ آٌٛدگي آٔٙب دس خذٚي ؽّبسٖ 

 

 ثٗ آفث ؽحٗ ِِٛي P. nigra٘بي ِخحٍف  ِيضاْ آٌٛدگي وٍٓ -5خذٚي ؽّبسٖ 

 ٔذاسد)ِمبَٚ( وُ ِحٛعظ صيبد خيٍي صيبد
 ؽذت آٌٛدگي     

 وٍٓ                   
 سديف

    * P.n. betulifolia 17/13 1 

    * P.n. 63/135 6 

   *  P.n. 49/5 1 

   *  P.n. 56/72 1 

   *  P.n. 56/75 3 

  *   P.n. 42/78 1 

  *   P.n.56/33 1 

  *   P.n. 47/3 13 

 *    P.n. 42/53 14 

*     P.n. 56/32 16 

 

   .Capnodis miliaris Klugوشَ چٛثخٛاس عٛلٗ ٚ سيؾٗ فٕٛثش  -1

سٚد ٚ افٛال  ايٓ گٛٔٗ يىي اص آفبت چٛثخٛاس دسخٗ دَٚ دسخحبْ فٕٛثش ثٗ ؽّبس ِي

دس ِٕبعمي وٗ دسخٗ زشاست ٘ٛا دس جبثغحبْ ثبال ثٛدٖ ٚ آثيبسي دسخحبْ ٔيض ثٗ أذاصٖ 

 (. 1636وبفي فٛست ٔگيشد، فقبٌيث لبثً جٛخٙي داسد )خيبي، 
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 P.simonii ٚ P.ciliata عي اص خٍّٗ ٘بي ِٛسد ثشس ايٓ آفث ثش سٚي جقذادي اص وٍٓ

٘بي اسلبَ ِزوٛس ثغيبس وُ  ِؾب٘ذٖ گشديذ ٌٚي اص آٔدب وٗ ؽذت آٌٛدگي ثش سٚي پبيٗ 

 اي ايدبد ٔگشديذ. ثٛدٖ ٌزا خغبست لبثً ِالزؾٗ

 

  .Paranthrene tabaniformis Rottپشٚأٗ گبٌضاي فٕٛثش  -1

سٚد. السٚ٘بي  ٕٛثش ثٗ ؽّبس ِيايٓ زؾشٖ ٔيض يىي اص آفبت چٛثخٛاس ُِٙ دسخحبْ ف

٘بي خٛاْ أٛاؿ فٕٛثش٘بي ثِٛي ٚ خبسخي  سٚي عبلٗ ٚ ؽبخٗ جًأايٓ زؾشٖ فّذ

 ّٔبيذ. فقبٌيث ِي

٘بي  ٘بي خٛاْ وٍٓ ايٓ آفث دس عبٌٙبي اٌٚيٗ ثقذ اص وبؽث سٚي عبلٗ ٚ ؽبخٗ

P.a.58/57 ,P.n.56/72 ,P.n.56/32 ,P. trichocarpa ,P.ciliata   ٚ P.simonii ثب

 ؽذت آٌٛدگي وُ فقبٌيث داؽحٗ اعث.

٘بي ٌِٛذ گبي  جٛاْ ثٗ ؽحٗ اص عبيش آفبت ِؾب٘ذٖ ؽذٖ ثش سٚي اسلبَ ِٛسد ثشسعي ِي

 Pemphigus spirotheca)  گبي ِبسپيچي ،(.Pemphigus bursarius L)اي  ويغٗ

Pass.)ٖاي  ٚ گبي وٛص(Pemphigus borealis Tull.)  اؽبسٖ ّٔٛد وٗ سٚي دِجشگ اغٍت

  P n. 56/32, P.nigra 56/72  ٚP. nigra 49/5اص خٍّٗ وٍٓ  P. nigra ٘بي  وٍٓ

  .Melasoma populi L٘بي  ِؾب٘ذٖ گشديذٔذ. دس ثيٓ زؾشات ثشگخٛاس فٕٛثش، گٛٔٗ

, , Zeugophora flaricollis Marsh..Gypsonoma aceriana Dup سٚي اغٍت  ثش

٘بي ثشگي ؽبًِ دٚ  ِىٕذٖ ؽحٗ ٘بي ِٛسد ثشسعي ديذٖ ؽذٔذ. دس ثيٓ آفبت وٍٓ

 Chaitophorus leucomelas Koch.   ٚChaitophorus populialhae (B.F.)گٛٔٗ

٘بي فٕٛثش خغبست ٚاسد ّٔٛدٖ ٚ گٛٔٗ ديگش سٚي  ثبؽٕذ وٗ گٛٔٗ اٚي ثٗ اغٍت وٍٓ ِي

فقبٌيث داؽحٗ اعث. لبثً روش اعث وٗ عي ِذت اخشاي عشذ   P. alba٘بي  وٍٓ

وٗ يه فبًِ ثبٔٛيٗ ثٛدٖ  .Cytospora chrysosperma Parsحيٍٗ ٔبسٔدي ثبعحثٕبء لبسچ ف
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ثيّبسي ِؾخـ  فقبٌيث داؽحٗ، P. ciliataٚ اغٍت سٚي دسخحبْ ضقيف ؽذٖ اص خٍّٗ 

 ٘بي ِٛسد ِغبٌقٗ ِؾب٘ذٖ ٔؾذٖ اعث. ديگشي ثش سٚي وٍٓ

 

 بحث
٘بي  ثٗ ِٕؾٛس ِمبيغٗ ٚضقيث سٚيؾي گشٖٚ ٘بي ِخحٍف فٕٛثش ِمبيغٗ سٚيؼ گشٖٚ

 .Pثِٛي،  P. nigraگشٖٚ فٕٛثش٘بي  1٘بي ثشسعي ؽذٖ، ثٗ  فٕٛثش، ِدّٛفٗ وٍٓ

nigra   ،غيش ثِٛيP. alba ٍٓعبيش و ٚ ( ٘بP. simonii, P.ciliata, P. trichocarpa )

جفىيه گشديذٔذ ٚ عپظ اص لغش، اسجفبؿ ٚ ِحٛعظ سٚيؼ زدّي ٘ش گشٖٚ ِيبٔگيٓ 

 سائٗ ؽذٖ اعث. گشفحٗ ؽذ وٗ ٔحبيح آْ ثٗ ؽشذ صيش ا
ِحٛعظ سٚيؼ 

 زدّي

m³/ha/yr 

 اسجفبؿ

 (m ) 

 لغش

 (cm ) 
  گشٖٚ فٕٛثش

 P.nigra -1  ثِٛي 1/15 41/13 11/46

 P.nigra -4  غيش ثِٛي  5/15 51/11 61/44

 6- ٘ب عبيش وٍٓ 1/11 43/16 11/11

15/16 11/14 1/11 P.alba -1 

 

ثِٛي  P. nigraش٘بي ثٖٚ فٛق فٕٛگشدد اص ِيبْ چٙبس گش ّ٘بْ عٛس وٗ ِؾب٘ذٖ ِي

اص ثيؾحشيٓ ِيبٔگيٓ سٚيؼ لغشي، اسجفبفي ٚ زدّي ثشخٛسداس ثٛدٖ ٚ سدٖ ٔخغث سا 

غيش ثِٛي لشاس  P. nigra أذ ٚ ثقذ اص آْ گشٖٚ فٕٛثش٘بي  ثٗ خٛد اخحقبؿ دادٖ

غيش ثِٛي، دٚ   P. nigraوٍٓ ِٛخٛد دس گشٖٚ فٕٛثش٘بي  3أذ. اگش چٗ اص ِيبْ  گشفحٗ

٘ب  خضء ثٙحشيٓ اسلبَ ايٓ ِدّٛفٗ اص وٍٓ P.n.betulifolia 17/13   ٚP.n.56/33ٓ وٍ

ِحش ِىقت  31/41ٚ  16/63ثٛدٖ ٚ ثيؾحشيٓ ِيضاْ جٌٛيذ چٛة سا داؽحٗ أذ )ثٗ جشجيت 

دس عبي( ٌٚي ِيبٔگيٓ ِحغيش٘بي سٚيؾي آٔٙب ٔغجث ثٗ ِيبٔگيٓ  دس ٘ىحبس ٚ
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٘بي ثقذي سا  أذ ٚ سدٖ ا دس سدٖ دَٚ ٚالـ ؽذٖثِٛي وّحش ثٛدٖ ٚ ٌز  P. nigraفٕٛثش٘بي

 أذ.  ثٗ خٛد اخحقبؿ دادٖ P. alba٘ب ٚ  گشٖٚ فٕٛثش٘بي عبيش وٍٓ

ِٛسد ديگشي وٗ دس ايٕدب الصَ اعث ثسث  ٘ب ثشداسي اص وٍٓ جقييٓ عٓ الحقبدي ثٙشٖ

٘بي عبصگبسي  ثشداسي ٚ يب دٚسٖ صِبٔي ِٕبعت دس اخشاي عشذ ؽٛد، صِبْ ِٕبعت ثٙشٖ

گشدد وٗ ثشاي ِقشفي اسلبَ فٕٛثش دس  ٕٛثش اعث. دس ثقضي ِٛاسد ايٓ عئٛاي ِغشذ ِيف

٘بي عبصگبسي، دٚسٖ اخشاي عشذ ثبيذ چٕذ عبي ثبؽذ ٚ جب چٗ صِبٔي ثقذ اص  عشذ

٘ب ثبيغحي ِٛسد ثشسعي ٚ ِغبٌقٗ لشاس گيشٔذ. ٚ يب زحي دس ِٛسد  وبؽث، وٍٓ

وٗ جب چٗ عٕي زفؼ ٚ ٔگٙذاسي ايٓ  اي ِغشذ اعثؤفٕٛثشوبسيٙبي ِشدِي ٔيض ايٓ ع

جٛأذ دٚسٖ اخشاي عشزٙبي  لغقبت الحقبدي خٛا٘ذ ثٛد؟ يىي اص ِحغيش٘بيي وٗ ِي

ثشداسي فٕٛثشوبسيٙبي ِشدِي سا ِؾخـ ّٔبيذ عٓ الحقبدي  عبصگبسي ٚ يب صِبْ ثٙشٖ

ٗ ثشداسي اص دسخحبْ فٕٛثش صِبٔي اعث و ثٙحشيٓ ِٛلـ ثٙشٖ آًلثشداسي اعث وٗ ِقّٛ ثٙشٖ

٘ب )جٌٛيذ دس ٘ىحبس ٚ دس عبي( ثٗ ِمذاس ثبثث ٚ يب وّحش اص ِيضاْ  سٚيؼ ِحٛعظ وٍٓ

ؽٛيُ وٗ  ٘بي ِٛسد ثشسعي ِحٛخٗ ِي عبي لجً ثشعذ. ثب ٔگب٘ي ثٗ سٚيؼ ِحٛعظ وٍٓ

٘ب ثٗ ِمذاس  ( ِيضاْ سٚيؼ ِحٛعظ و1651ٍٓٚ 1655دس دٚ عبي آخش عشذ )عبٌٙبي 

٘ب دس عبي پبيبٔي ٔغجث ثٗ عبي لجً وب٘ؼ ٔيض  وٍٓجمشيجب ثبثحي سعيذٖ اعث ٚ دس ثقضي 

٘بي سٚيؼ ثيبْ وٕيُ،  . چٕبٔچٗ ثخٛا٘يُ ايٓ ِغٍت سا ثب اعحفبدٖ اص ِٕسٕي1يبفحٗ اعث

ثشداسي ِٛلقي اعث وٗ ِٕسٕي سٚيؼ خبسي ثٗ ِٕسٕي سٚيؼ ِحٛعظ  صِبْ ِٕبعت ثٙشٖ

٘بي سٚيؼ وً،  ٔضديه ؽذٖ ٚيب آٔشا لغـ ّٔبيذ. ثذيٓ ِٕؾٛس الذاَ ثٗ سعُ ِٕسٕي

٘بي  ٘ب ّٔٛديُ وٗ دس ايٕدب ثٗ فٕٛاْ ّٔٛٔٗ ِٕسٕي سٚيؼ ِحٛعظ ٚ سٚيؼ خبسي وٍٓ

(. ثب جٛخٗ ثٗ ايٓ ؽىٍٙب 5 ٚ 3ّٔبييُ )ؽىٍٙبي ؽّبسٖ  ِشثٛط ثٗ دٚ وٍٓ سا اسائٗ ِي
                                                           

ثٗ دٌيً وب٘ؼ ثبسٔذگي دس عبٌٙبي پبيبٔي عشذ ٚ ثٗ ججـ آْ وب٘ؼ دثي چب٘ٙبي ِشوض وٗ ِٕجـ جبِيٓ وٕٕذٖ آة  -1

ثيبسي ٔگشديذٔذ ٚ ازحّبال دسخحبْ ِٛسد ِغبٌقٗ ثٗ أذاصٖ عبٌٙبي لجً آ 1651لغقبت فٕٛثشوبسي ثٛدٖ أذ، دس عبي 

 ٘ب دس ايٓ عبي، ِٛسد ِزوٛس ثٛدٖ اعث. يىي اص فٛاًِ وب٘ؼ سٚيؼ وٍٓ
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٘بي ِٛسد ثشسعي ِيضاْ سٚيؼ خبسي دس دٚ عبي پبيبٔي دٚسٖ  گشدد دس وٍٓ ِؾب٘ذٖ ِي

٘ب ثٗ ِٕسٕي سٚيؼ ِحٛعظ يب ثغيبس  ٚ ِٕسٕي سٚيؼ خبسي وٍٓعشذ وب٘ؼ يبفحٗ 

٘بي ثشسعي ؽذٖ دس ايٓ  ٔضديه ؽذٖ ٚيب آْ سا لغـ ّٔٛدٖ اعث. ٌزا دس ِٛسد اوثش وٍٓ

ثشداسي الحقبدي  جٛاْ اؽٙبس ّٔٛد وٗ عٓ دٖ عبٌگي، عٓ ِٕبعجي ثشاي ثٙشٖ آصِبيؼ ِي

يب دٚ عبي ديگش آٔٙب سا ٔگٙذاسي  جٛاْ يه ٘ب ِي ثبؽذ ٚ دس جقذاد وّي اص وٍٓ آٔٙب ِي

 ثشداسي آٔٙب الذاَ وشد.  ّٔٛد ٚ عپظ ٔغجث ثٗ ثٙشٖ

ِّىٓ اعث دس ثقضي ِٛاسد ٚ ثشخي ِٕبعك ضشٚست  ٘ب: جغث صٚد ٕ٘گبَ وٍٓ

ايدبة ّٔبيذ وٗ دس صِبٔٙبي وٛجبٖ جش اص دٖ عبي ٔيبص ثٗ ؽٕبعبيي ٚ ِقشفي اسلبَ 

فبت ثذعث آِذٖ اص اخشاي ايٓ عشذ اعال پشِسقٛي فٕٛثش ثبؽذ. ثشسعي ٔحبيح ٚ

٘بيي وٗ دس صِبٔٙبي وّحش اص دٖ عبي لبثٍيث  جٛأذ ِب سا دس أحخبة ٚ گضيٕؼ وٍٓ ِي

 ٚجٛأبيي خٛد سا اص ٔؾش جٌٛيذ چٛة ٔؾبْ دادٖ أذ، ِغبفذت ّٔبيذ.
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 سٚيؼ وً، سٚيؼ خبسي ٚ سٚيؼ ِحٛعظ زدّي  -3ؽىً ؽّبسٖ 

 P. nigra 33/56 ٓوٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سٚيؼ وً، سٚيؼ خبسي ٚ سٚيؼ ِحٛعظ زدّي  -5ؽىً ؽّبسٖ 

 P. tricocarpa وٍٓ
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٘بيي  د٘ذ وٗ وٍٓ ٘بي ثشسعي ؽذٖ ٔؾبْ ِي ٔگب٘ي ثٗ سٚيؼ ِحٛعظ زدّي وٍٓ

وٗ دس صِبْ وبؽث اخحالف چٕذأي ثيٓ آٔٙب ٚخٛد ٔذاؽحٗ اعث دس ّ٘بْ عبٌٙبي اٌٚيٗ 

أذ  ٘ب ثشخٛسداس ؽذٖ جقذادي اص آٔٙب اص سٚيؼ ثيؾحشي ٔغجث ثٗ عبيش وٍٓ ثقذ اص وبؽث

أذ ٚ يب ثٗ فجبسجي  ٚجب پبيبْ دٚسٖ دٖ عبٌٗ عشذ ٔيض ّ٘چٕبْ ايٓ ثشجشي سا زفؼ ّٔٛدٖ

٘بي ِٛفك ٚ پش ِسقٛي پبيبْ  ٘بي ثشجش پبيبْ عبي عَٛ يب پٕدُ ّ٘بْ وٍٓ اوثش وٍٓ

 ٚ  P.n.betulifolia, P.n.56/33٘بيي ِبٕٔذ  ٍٓثبؽٕذ. ثٗ فٕٛاْ ِثبي و عبي دُ٘ ِي

 P.n. 47/3 ٘ب  اٌٚيٗ ثقذ اص وبؽث اص سٚيؼ ثيؾحشي ٔغجث ثٗ عبيش وٍٓ وٗ دس عبٌٙبي

أذ  ٘ب جٌٛيذ ثيؾحشي داؽحٗ أذ جب پبيبْ دٚسٖ ٔيض ّ٘ٛاسٖ ٔغجث ثٗ عبيش وٍٓ ثشخٛسداس ثٛدٖ

بٔي عشذ اص سٚيؼ خٛثي ثشخٛسداس وٗ دس عبٌٙبي اٌٚيٗ ٚ ِي  P.n. 63/135)ثبعحثٕبء وٍٓ

ثٛدٖ ٌٚي دسعبٌٙبي پبيبٔي ثٗ دٌيً اثحالء ثٗ آفبت چٛثخٛاس دچبس اخحالالت فيضيٌٛٛژيه 

وٗ   P.a.58/57 ٚP.simonii٘بيي ِبٕٔذ  ؽذٖ ٚ اص ِيضاْ سٚيؼ آْ وبعحٗ گشديذ( ٚ وٍٓ

ٔيض اص  أذ، دس پبيبْ عبي دُ٘ دس عبٌٙبي اٌٚيٗ دٚسٖ اخشاي عشذ سٚيؼ وّي داؽحٗ

٘بي پش  أذ. ٌزا دس ِٕبعمي وٗ ٔيبص ثٗ ِقشفي وٍٓ سٚيؼ ٚ جٌٛيذ وّي ثشخٛسداس ثٛدٖ

٘بيي وٗ دس عبٌٙبي اٌٚيٗ ثقذ اص وبؽث  شي ثبؽذ اص وٍٓحِسقٛي دس صِبٔٙبي وٛجب٘

٘بي لبثً افحّبد ٚ  جٛاْ ثٗ فٕٛاْ وٍٓ أذ سا ِي سٚيؼ ثيؾحشي ٔغجث ثٗ عبيش اسلبَ داؽحٗ

يذ چٛة ِٕبعت ِٛسد اعحفبدٖ لشاسداد. اٌجحٗ لبثً روش اعث وٗ ايٓ جٛفيٗ ثب لبثٍيث جٌٛ

جٛاْ ثٗ فٕٛاْ يه دعحٛساٌقًّ لغقي جٍمي ّٔٛد ٚ دس ّ٘ٗ ِٛاسد آْ سا ثٗ وبس  سا ّٔي

٘ب ثب ايٓ سٚػ ِحغيش٘بيي ٔؾيش آفبت ٚ اِشاك، ؽشايظ  ثغث صيشا دس ِقشفي وٍٓ

ؽٛٔذ ٚ يب ثغيبس وُ  يب ٔبديذٖ گشفحٗ ِي (... ثيشات خبن، دسخٗ زشاست ٚإسٚيؾگب٘ي )ج

 گيشٔذ. اثش ِذ ٔؾش لشاس ِي

٘بي ِٛسد ِغبٌقٗ، دس ٔٙبيث جقذاد  ثٕذي ِحغيش٘بي ثشسعي ؽذٖ ثش سٚي وٍٓ ثب خّـ

 ِحش ِىقت دس ٘ىحبس دس 43وٍٓ وٗ اص ٌسبػ ِيضاْ سٚيؼ ثٗ عٛس ِحٛعظ ثيؼ اص  3

يض داساي اسصؽٙبي وّي ٚ ويفي لبثً ٘بي ِخحٍف ٔ أذ ٚ اص خٕجٗ عبي جٌٛيذ چٛة داؽحٗ
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ثبؽٕذ خٙث وؾث دس عغر  ثيٕي ؽذٖ دس عشذ ِي لجٛي ثٛدٖ ٚ دس ثشگيشٔذٖ ا٘ذاف پيؼ

 گشدٔذ. ٚعيـ ثٗ ؽشذ صيش ِقشفي ِي
ِيبٔگيٓ جٌٛيذ 

m³/ha/yr 
ِيبٔگيٓ جٌٛيذ   ٔبَ وٍٓ

m³/ha/yr 
  ٔبَ وٍٓ

33/41 P.nigra 42/53 -1 16/63 P. nigra 

betulifolia 17/13 
-1 

33/46 P.nigra 42/78 -1 31/41 P.nigra 56/33 -4 

11/41 P.nigra 49/5 -3 16/41 P.nigra 47/3 -6 

 

ثٗ دٌيً ايٕىٗ جٕٗ  P.n. 49/5٘بي فٛق اٌزوش وٍٓ شلبثً روش اعث وٗ اص ِيبْ فٕٛث

گشدد  ٘بي آْ فالٖٚ ثشداؽحٓ أسٕبء, دس اسجفبؿ پبييٓ دٚ ؽبخٗ ٔيض ِي افٍي اوثش پبيٗ

( …ٚ گيشي، وجشيث ٘بي ِغحميُ ٚ ثب عٛي صيبد ٔيبص داسٔذ)سٚوؼ ثشاي فٕبيقي وٗ ثٗ جٕٗ

ثبؽذ ٌٚي ثٗ فٍث ثشخٛسداسي اص ٚيژگيٙبي ِثجث ديگش اص لجيً جٌٛيذ چٛة  ِٕبعت ّٔي

ِحش ِىقت دس ٘ىحبس دس عبي، جسًّ خٛة جٕؾٙبي آثي ٚ ِمبِٚث دس ثشاثش  43ثيؼ اص 

 جٛأذ داؽحٗ ثبؽذ. ٕبيـ ِخحٍف ِيآفبت، وبسثشد٘بي ِحقذدي دس ف

ؽٛد وٗ ثٗ ِٕؾٛس اخحٕبة اص ثشٚص ِؾىالت ٚ ِقضالت ِحذاٚي  دس پبيبْ جٛفيٗ ِي

خبي اعحفبدٖ اص يه وٍٓ ثشاي وبؽث دس ٗ اٌشؽذ، ث ٘بي ٚعيـ ثب اسلبَ عشيـ دسجه وؾحي

 ٘بي ثشجش اعحفبدٖ ؽٛد جب دس فٛست ثشٚص ِغبيً ٚ اي اص وٍٓ عغٛذ ٚعيـ اص ِدّٛفٗ

ِؾىالت ازحّبٌي، وً فشفٗ صيش وؾث دچبس فذِبت ؽذيذ ٚ ِقضالت صيغث 

 ِسيغي ٔگشدد. 

 

 

 

 

 



 6ؽّبسٖ  11ٕٛثش ايشاْ خٍذ فقٍٕبِة پژٚ٘ؾي جسميمبت خٕگً ٚ ف
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 (1631ّٔبيي اص فشفٗ فٕٛثشوبسي ؽذٖ دس اٚايً وبؽث )اسديجٙؾث  -1ؽىً ؽّبسٖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّٔبيي اص فشفٗ فٕٛثشوبسي ؽذٖ دس پبيبْ دٚسٖ اخشاي عشذ -1ؽىً ؽّبسٖ 

 (1651ذ )اعفٕ
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