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  چكيده

اي، كاج تهران، سنجد،  گونه درختي شامل كاج بروسيا، زربين، سرو نقره 10روند رويش تعداد 
گنجشك و كاج سياه اتريش در طرح آزمايش سازگاري  اقاقيا، بلوط ايراني، آيالن، زبان

در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در كامفيروز  هاي مختلف پهن برگ و سوزني برگ گونه
 )1372-1382( سال 10 اين درختان در مدت در موردفارس مورد بررسي قرار گرفت. مطالعه 

و  قطر يقه بود. هكتار 3حي معادل در سط ،متر از يكديگر 3×3 فاصله كاشت نهالها  انجام شد.
در تكرار و  4گيري شد. عمليات در  اندازه پاييزو انتهاي  اواخر بهارارتفاع نهالها در هر سال در 

و  SAS افزارهاي نرم هاي مورد نظر توسط اصله نهال انجام شد. سپس داده 1960برايمجموع 
SPSS ن بررسي نشان داد كه در تمام موارد نتايج اي .مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند

  اي  و سرو نقره) Pinus brutia(هاي مورد آزمايش كاج بروسيا  ن گونهميا

)Cupressus arizonica (اند. كاج سياه ها داشته برتري خوبي در مقايسه با ساير گونه  

 Pinu nigra)(  كمترين سازگاري را داشته و كمترين رويش قطري و ارتفاعي در بلوط
Quercus brantii)( دهنده برتري نسبي سوزني برگان از  مالحظه شده است. بررسيها نشان

 ،باشد ساله مي 10نظر سازگاري و رويش قطري و ارتفاعي نسبت به پهن برگان طي اين دوره 
هاي غير بومي و خارجي الزم است تا  ولي هنوز جهت اطمينان در پيشنهاد استفاده از گونه

  .آهنگ انجام پذيرد تر و انجام طرحهاي پيش طي زمان طوالني يتر مطالعات دقيق

معادالت رياضي به صورت قطر يقه و ارتفاع در هر گونه رشد ساالنه روند همچنين 

شود كه مدل درجه دو مناسبترين  محاسبه شد. با توجه به معادالت بدست آمده مشاهده مي

  مدل براي تعيين اين تغييرات است.

  

، تابع رويش، رويش قطري، رويش ارتفاعي، سازگاري، آزمايش گونه هاي كليدي: واژه

  زاگرس( فارس)

                                                           
  .ت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان فارسأاعضاء هي - ١

  saber@farsagres.irپست الكترونيكي: 

*

قات جنگلها و مراتع استخراج مصوب مؤسسه تحقي 70- 0310108129-14ة اين مقاله از طرح تحقيقاتي شمار 
  است. شده

  11/12/83يخ پذيرش: رتا            9/4/83تاريخ دريافت: 
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  مقدمه

منابع طبيعي به عنوان بستر فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي و زير بناي كشاورزي مطرح 

اجتماعي است كه هميشه اين ارتباط تابعي از  اي و رابطه انسان با طبيعت نيز رابطه

  سياستهاي اقتصادي است.

در برداري از جنگلها و اعمال مديريتهاي متفاوت و  طول ساليان دراز در اثر بهره رد

هاي جنگلي كاسته شد.  نگري، روز به روز از سطح عرصه دور از آيندهه ب ي مواردبعض

، هاها و تغيير كاربري آن توان در تبديل اين عرصه عامل اصلي تخريب جنگلها را مي

ع كه خود معلول رشد شتابان جمعيت و افزايش نياز به رويه از مناب برداري بي بهره

هاي اخير  هاي آن و نياز به منابع توليدي و درآمدزا در طي دهه چوب و فرآورده

اي از آهن و  جستجو كرد. از همين رو مستعدترين اراضي زراعي جاي خود را به توده

اند.  اعي تبديل شدههاي جنگلي به اراضي زر ترين عرصه ساختمانهاي مرتفع داده و غني

هاي تخريب  به صورت عرصه هاندازيهاي ناآگاهانه امروز عواقب ناشي از اين دست

توان عدم زادآوري طبيعي، كاهش كمي و  ند كه از پيامدهاي آن ميا هيافته متجلي شد

كيفي جنگلها، طغيان و توسعه آفات و بيماريها، فرسايش خاك، عدم تغذيه سفره آبهاي 

  فرسايش ژنتيكي را بر شمرد.زير زميني و 

منطقه زاگرس به دليل دارا بودن شرايط آب و هوايي متفاوت، وسعت منابع طبيعي 

تجديد شونده، وضعيت خاص اقتصادي و اجتماعي، زندگي عشايري و سنتي از اهميت 

در زمينه توليد چوب صنعتي مورد  با وجود آنكهاي برخوردار است. اين جنگلها  ويژه

برداري جاري و  چه از نظر بهره ها،عملكرد آن با اين حالگيرند،  قرار نمي برداري بهره

در مواردي نقشي به  ،چه از لحاظ اثرات زيست محيطي و حفاظت منابع آب و خاك

% از آبهاي سطحي كشور در 40كنند. حدود  تر از جنگلهاي شمال ايفا مي مراتب ارزنده

رودخانه از دل جنگلهاي منطقه خارج رشته  7منطقه زاگرس جاري است كه در قالب 

توان به منبع  سازند كه در كنار اين مزيت مي و دشتهاي حاصلخيز كشور را مشروب مي
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). 1375 نژاد و ابراهيمي رستاقي، (شريعت توليدات دامي و زراعي نيز اشاره كرد

هاي جنگلي زاگرس ناشي از فشارهاي اجتماعي،  آور در عرصه مهمترين عوامل زيان

عموم منتج از مديريت ناهنجار بر اين مناطق به طور  ي است كهتصادي و اكولوژيكاق

  ).1375بوده است (فتاحي، 

هاي طبيعي و جبران كمبود منابع چوبي،  جنگلكاري عموماً به منظور كمك به توده

گذاري  هاي طبيعي و سرمايه برداري بر عرصه ايجاد فضاي سبز و كاهش فشار بهره

گيرد، بنابراين آگاهي از مسائل آب و هوايي و خاك در استقرار  ياقتصادي صورت م

اي  رشد و توليد گياه عالوه بر بكارگيري تكنيكهاي جنگلكاري از جايگاه ويژه

برخوردار است. شناخت مسائل اقتصادي و اجتماعي، نياز مردم، سياستهاي ملي و 

توليد چوب با توجه به  ها، ميزان رويش و اي، مسائل مربوط به سازگاري گونه منطقه

هزينه نسبتاً زياد جنگلكاري از نكاتي است كه بايد در اجراء جنگلكاري به آن توجه 

  داشت.

ماني  هاي مورد آزمايش در طرح بررسي سازگاري و زنده هدف از كاشت گونه

 نهايت موجود و دربالقوه  توانها، مقايسه آنها با يكديگر به منظور استفاده بهينه از  گونه

سازي پوشش گياهي منطقه و توليد چوب با كميت و كيفيت بيشتر در واحد سطح  غني

ماني باال و رشد  هاي متناسب با شرايط منطقه با نسبت زنده معرفي گونه باباشد.  مي

انداز آينده روند رويش و توليد چوب را  توان چشم قطري و ارتفاعي قابل مالحظه مي

  منطقه متصور شد.ها در اين  براي هر يك از گونه

هاي كشت شده در طرح  ين روند رويش گونهيمقاله حاضر كوششي است در تب

هاي مختلف پهن برگ و سوزني برگ در منطقه كامفيروز استان فارس  سازگاري گونه

  كه طي يك دوره ده ساله انجام شده است.
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  مواد و روشها

  مشخصات منطقه مورد مطالعهمواد:  -

 110محل بررسي در فاصله برگ،  برگ و سوزني هاي پهن گونهمطابق گزارش سازگاري 

طول  52 ˚و 10كيلومتري روستاي خواجه بين َ 4كيلومتري شمال غرب شيراز و در 

 از سطح دريا واقع استباالتر متر  1820عرض شمالي و در ارتفاع  30˚و  22شرقي و َ

  .)1380 پور و نگهدارصابر، (حمزه

بندي اقليمي  طبقهبلوط ايراني در همين منطقه براساس گونه  كيدر مطالعه فنولوژي

اي بري و داراي زمستانهاي ماليم و  به روش كوپن، اين منطقه جزء اقليم مديترانه

بندي آمبرژه جزء اقليم  مرطوب و تابستانهاي گرم و خشك بوده و از لحاظ طبقه

  .)1382 (حسامي، شود  مرطوب سرد محسوب مي نيمه

، ايراني جامعه بلوط -الف: شوند به دو بخش تقسيم مي نيز ناحيهجوامع جنگلي اين 

  .جامعه پسته و بادام -ب

  

  خاك شناسي

  ) شامل سه واحد  Land typeدر بازديدهاي اوليه از اين ناحيه دو نوع اراضي (

)Land unitبه طور كلي دو واحد از اين مجموعه داراي عمق و بافت ) مشخص شد .

بوده و واحد سوم داراي عمق كم و شرايط نامناسبي براي مناسب براي جنگلكاري 

  باشد. جنگلكاري مي

  

  آزمايش مورد هاي گونه -

   ،)Fraxinus rotundifolia( ، زبان گنجشك)Cupressus arizonica( اي سرو نقره

   الدار كاج ،)Pinus brutia(كاج بروسيا  )،Robinia pesudoacacia(اقاقيا 

)Pinus eldarica(، نزربي )Cupressus sempervirens var. horizontalis(، كاج سياه 
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)Pinus nigra(، آيالن (Ailanthus altissima)، سنجد )Elaeagnus angustifoliaو ( 

  ).Quercus brantii var. persicaايراني ( بلوط

  

  روش تحقيق

ح از سال براساس دستورالعمل اوليه طر 10ها طي مدت  براي تعيين سازگارترين گونه

رشد  ها، بررسي درصد استقرار گونهروش بلوكهاي كامل تصادفي استفاده و ضمن 

  پور و نگهدارصابر نتايج اين مطالعه توسط حمزهها بررسي شد. آنقطري و ارتفاعي 

گونه مورد  10براي برآورد منحني رويش ارتفاعي قبل ارائه شده است. در ) 1380(

و براي تعيين منحني رويش حسب سانتيمتر بر  1382الي  1372مطالعه طي سالهاي 

اصله نهال  30هاي ثبت شده مربوط به تعداد  داده 1382الي 1374يقه طي سالهاي  قطر

تهيه و منحني رويش و همچنين بر حسب ميليمتر ثابت در هر سال (از هر گونه) 

  .همبستگي بين قطر يقه و ارتفاع هر گونه با محاسبه روابط رگرسيوني بررسي گرديد

  

  نتايج

 ماني، اندازه قطر يقه و ارتفاع درختان مورد بررسي در جدول زنده ميانگينهاي درصد

  .اند شدهارائه  1 ةشمار



22  هاي مختلف پهن برگ و سوزني برگ در كامفيروز فارس بررسي روند سازگاري و رويش گونه

  ماني، اندازه قطر يقه زنده ميانگينهاي درصد -1 ةشمار جدول

  و ارتفاع درختان مورد بررسي 

 نام گونه مشخصه 1تكرار 2تكرار 3تكرار 4تكرار
 درصد بقاء% 4/71 9/93 9/95 5/73

 mmقطر 1/98 6/115 4/86 7/62 بروسيا كاج

 cmارتفاع  9/368 7/421 6/346 6/255

 درصد بقاء% 5/75 8/87 5/73 2/61

 mmقطر 1/42 9/69 4/58 9/31 زربين

 cmارتفاع  4/213 9/293 3/273 4/166

 درصد بقاء% 6/79 7/85 5/73 2/61

 mmقطر 8/70 5/71 69 9/72 اي سرونقره

 cmارتفاع  7/308 8/325 9/306 7/324

 درصد بقاء% 7/89 2/61 3/63 4/22

 mmقطر 4/787 6/60 7/60 2/41 كاج تهران

 cmارتفاع  8/355 250 3/246 4/170

 درصد بقاء% 9/44 1/55 6/81 5/24

 mmقطر 9/41 66 2/45 8/23 سنجد

 cmارتفاع  9/205 9/285 3/256 6/140

 درصد بقاء% 3/67 9/44 8/38 1/55

 mmقطر 2/28 9/36 6/33 39 بلوط

 cmارتفاع  4/112 4/138 3/126 7/138

 درصد بقاء% 6/28 6/79 4/22 2/59

 mmقطر 6/55 6/47 3/60 9/47 اقاقيا

 cmارتفاع  5/307 3/292 280 2/286

 درصد بقاء% 1/53 9/93 6/28 1/4

 mmقطر 7/59 9/41 8/55 5/22 يالنآ

 cmارتفاع  2/245 8/220 220 150

 درصد بقاء% 7/34 4/69 9/44 3/16

 mmقطر 6/63 6/57 7/35 23 زبان گنجشگ

 cmارتفاع  7/324 9/290 9/215 135

 درصد بقاء% 3/14 7/36 2/10 0

 mmقطر 6/78 5/69 6/57 0 كاج سياه

 cmارتفاع  6/263 8/240 190 0
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هاي مختلف از نظر نسبت سازگاري، قطر  ف گونه، اختالSASبا استفاده از برنامة 

در  :يقه و ارتفاع بررسي و براساس تجزيه و تحليلهاي آماري نتايج زير بدست آمد

 ،است ارائه شده 2 ةشمار گونه كه در جدول رابطه با اندازة نسبت سازگاري همان

و  طبقهتعيين براي  .هستندداري  معنيها داراي تفاوت آماري  گردد كه گونه مشاهده مي

 3 ةشمار بندي سازگارترين گونه از آزمون دانكن استفاده شد كه نتايج آن در جدول رده

  .است ارائه شده

  

  واريانس نسبت سازگاري تجزيه -2 ةشمار جدول

 F P ميانگين مربعات مجموع مربعات  درجه آزادي منابع تغييرات

  001/0  805/4  253/1583  276/14249  9  تيمار

  004/0  568/5  634/1834  903/5503  3  تكرار

  -  -  480/329  955/8895  27  خطا

  -  -  -  790/147186  40  كل

  

ها به شرح  رده بندي سازگارترين گونه α%=5با استفاده از آزمون دانكن در سطح 

  باشد. مي 3 ةشمار جدول

  

  ها بندي سازگارترين گونه رده -3 ةشمار جدول

ف
دي
ر

  

ها  رده بندي گونه
  1382سال 

نگين نسبت ميا
  سازگاري %

طبقه بندي 
  1382سال 

ها  بندي گونه رده
  1376سال 

  تغييرات سازگاري

  بدون تغيير  كاج سياه E  3/15  كاج سياه  1

  بدون تغيير  زبان گنجشك DE  3/41  زبان گنجشك  2

  بدون تغيير  آيالن CD  9/44  آيالن  3

  صعود به رده پنجم  بلوط BCD  5/47  اقاقيا  4

  سقوط به رده هفتم  اقاقيا BCD  52/51  سنجد  5

  سقوط به رده ششم  سنجد BCD  52/51  بلوط  6

  بدون تغيير  كاج تهران ABCD  15/59  كاج تهران  7

  صعود به رده دوم  اي سرو نقره ABC  5/74  زربين  8

  سقوط به رده سوم  زربين AB  75  اي سرو نقره  9

  بدون تغيير  كاج بروسيا A  7/83  كاج بروسيا  10
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در تكرارهاي  1هاي مندرج در جدول  هاي مورد مطالعه بر اساس داده قطر يقه گونه

 4 ةو جدول تجزيه واريانس به شرح جدول شمار چهارگانه مورد بررسي قرار گرفت

  محاسبه شد.

  

  ها تجزيه واريانس اندازه قطر يقه گونه -4 ةشمار جدول

 F p  ميانگين مربعات  مجموع مربعات  درجه آزادي  منابع تغييرات

  00/0  448/5  652/1037  865/9338  9  ارتيم

  001/0  123/8  166/1547  499/4641  3  تكرار

  -  -  463/190  514/5142  27  خطا

  -  -  -  250/138118  40  كل

  

 α%=5براساس جدول تجزيه واريانس و با استفاده از آزمون دانكن در سطح 

  انجام شد. 5 ةبندي قطورترين اين درختان به شرح جدول شمار رده

  

  ها گونه قطر يقهرده بندي  -5 ةشمار ولجد

ف
دي
ر

  

رده بندي 
ها سال  گونه

1382  

) mm( ميانگين قطر يقه
  1382در سال 

بندي  رده
ها سال  گونه

1376  

طبقه بندي 
در سال 

1382  

تغييرات رشد 
  قطري

  بدون تغيير D  بلوط  425/34  بلوط  1

  صعود به رده پنجم CD  كاج سياه  225/44  سنجد  2

  صعود به رده سوم CD  كاج تهران  975/44  آيالن  3

  بدون تغيير CD  زبان گنجشك  975/44  زبان گنجشك  4

 BCD  آيالن  575/50  زربين  5

سقوط به رده 
  هشتم

  سقوط به رده نهم BCD  سنجد  425/51  كاج سياه  6

 BCD  زربين  85/52  اقاقيا  7

سقوط به رده 
  ششم

 BC  اقاقيا  225/60  كاج تهران  8

سقوط به رده 
  چهارم

  بدون تغيير AB  اي سرو نقره  05/71  اي سرو نقره  9

  بدون تغيير A  كاج بروسيا  7/90  كاج بروسيا  10

در  1 ةهاي مندرج در جدول شمار هاي مورد بررسي بر اساس داده ارتفاع گونه

  محاسبه شد. 6 ةجدول شمار طبقتجزيه واريانس  تكرارهاي چهارگانه بررسي و جدول
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  ها يانس اندازه ارتفاع گونهتجزيه وار -6 ةشمار جدول

 F P  ميانگين مربعات  مجموع مربعات  درجه آزادي  منابع تغييرات

  00/0  418/7  374/17082  369/153741  9  تيمار

  00/0  048/9  246/20836  737/62508  3  تكرار

  -  -  961/2302  953/62179  27  خطا

  -  -  -  50/2628643  40  كل

  

 α%=5 ا استفاده از آزمون دانكن در سطحبراساس تجزيه و تحليل انجام شده و ب

  شود. ارائه مي 7 ةبندي بلندترين درختان به شرح جدول شمار رده

  

  ها گونه ارتفاعيرده بندي  -7 ةشمار جدول

ف
دي
ر

  

رده بندي 
ها سال  گونه

1382  

   ميانگين ارتفاع

)cm در سال(
1382  

طبقه بندي در 
  1382سال 

بندي  رده
ها سال  گونه

1376  

ويش تغييرات ر
  ارتفاعي

  بدون تغيير  بلوط E  95/128  بلوط  1

  بدون تغيير  كاج سياه DE  6/173  كاج سياه  2

  صعود به رده چهارم  كاج تهران CDE  209  آيالن  3

  سقوط به رده هشتم  آيالن CDE  175/222  سنجد  4

  صعود به رده اول  كاج بروسيا CDE  75/236  زربين  5

  وط به رده ششمسق  زربين BCDE  625/241  زبان گنجشك  6

  سقوط به رده هفتم  سنجد BCD  625/255  كاج تهران  7

 ABC  5/291  اقاقيا  8

زبان 
  گنجشك

  سقوط به رده پنجم

  سقوط به رده سوم  اقاقيا AB  525/316  اي سرو نقره  9

  سقوط به رده دوم  اي سرو نقره A  2/348  كاج بروسيا  10

  

ارتفاع و قطر يقه درختان مورد هاي بدست آمده از آماربرداري رويش  براساس داده

و در محاسبه  1382 ا پايانت 1372ها طي سالهاي  بررسي معادله رويش هر يك از گونه

  .نشان داده شده است 8 ةجدول شمار
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  معادله رشد ارتفاع و قطر يقه درختان مورد بررسي -8 ةشمار جدول

R  معادله محاسبه شده    گونه
2

 %  

  كاج بروسيا

+x298/33-8/1597  قطر يقه
2x 1553/0=Y  53/99  

-x72/352+12464  ارتفاع
2 x5016/2=Y  87/99  

  كاج تهران

- x279/48+5/1651  قطر يقه
2x3525/0=Y  81/99  

-x2/514+18950  ارتفاع
2 x4976/3=Y  78/95  

  آيالن

+x422/93-4/3754  قطر يقه
2 x5743/0=Y  09/98  

+x609/21-1/1429  ارتفاع
2 x0156/0-=Y  01/97  

  جشكگن زبان

- x3417/3-075/20  قطر يقه
2 x0514/0=Y  05/99  

- x51/230+4/8669  ارتفاع
2 x5626/1=Y  16/91  

  اي سرو نقره

- x51/230+4/8669  قطر يقه
2 x3315/0-=Y  4/99  

- x515/41+72/750  ارتفاع
2 x4415/0=Y  18/98  

  اقاقيا

+x632/40-1705  قطر يقه
2x2352/0-=Y  56/99  

+x1/113-2/5097  ارتفاع
2 x5797/0-=Y  1/99  

  سنجد

- x51/230+4/8669  قطر يقه
2 x5626/1=Y  41/97  

+x79/170-3/7282  ارتفاع
2 x9622/0-=Y  89/93  

  بلوط

- x357/49+7/1775  قطر يقه
2 x3432/0=Y  71/99  

- x68/183+1/6615  ارتفاع
2 x2767/1=Y  33/99  

  زربين

+x87/43-1904  قطر يقه
2 x2431/0-=Y  8/99  

- x835/43+89/990  ارتفاع
2 x4262/0=Y  53/98  

  

توجه شود كه در اين برآورد براي تعيين معادالت، از ميانگين رويش ارتفاع و قطر 

هاي خام استفاده شده تا در تعريف  جاي داده هسال) ب 10يقه طي سالهاي مورد مطالعه (

هاي  به ترتيب منحني 1شمارة  اي وارد نشود. قسمتهاي الف و ب شكل توابع خدشه

هاي مختلف  در گونه )x( نسبت به سالهاي مورد مطالعه) Υ( شتي قطر يقه و ارتفاعبرگ

است.
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y = 1.2767x
2
 - 183.68x + 6615.1
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 = 0.9933
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  هاي مختلف قطري (الف) و ارتفاع (ب) نسبت به سالهاي مورد مطالعه در گونهرشد روند  -1شكل شمارة 
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معادله بين قطر يقه و ارتفاع درختان طي سالهاي پس از محاسبه معادالت رويش، 

  .شده استارائه  9 ةشمارمحاسبه شد كه نتايج در جدول  1382تا پايان  1372

  

  1382تا پايان  1372معادله بين قطر يقه و ارتفاع درختان طي سالهاي  -9ة شمارجدول 

R  معادله همبستگي بين قطر يقه و ارتفاع  گونه
2

 %  

+x907/0+ 908/32  كاج بروسيا
2x0314/0 =Y  54/99  

+x5793/7 -893/20  سنجد
2x0477/0- =Y  26/98  

+ x0053/6+ 8566/2  اقاقيا
2x0002/0-=Y  79/99  

+ x9984/2+ 81/32  زربين
2x0134/0 =Y  5/99  

+ x5903/4 -9547/0  بلوط
2x0216/0- =Y  38/99  

+ x664/1+ 387/31  كاج تهران
2x0425/0=Y  87/99  

 -x7806/0+ 369/62  آيالن
2x0898/0 =Y  71/96  

+ x8287/0+ 93/139  زبان گنجشك
2x033/0 =Y  13/91  

+ x5437/3+ 981/33  اي سرونقره
2x0099/0 =Y  67/99  

  

 بحث

هاي مختلف در طرح سازگاري، در حال حاضر شاهد  با گذشت ده سال از كشت گونه

 1380نسبت به  سال  به ويژهتغييراتي در زمينه سازگاري، اندازه قطر يقه و ارتفاع آنها 

، هستيم. هر )1380پور و نگهدارصابر  (حمزه كه گزارش نهايي طرح تدوين شده بود

ها در دست اجراء و بررسي  چند كه طرح پيشاهنگ در خصوص سازگارترين گونه

 براي است، ليكن درختان كاشته شده در طرح سازگاري به عنوان مدرك و منبع مناسبي

شوند  سازگاري، استقرار و رويش آنها محسوب مي  حوهادامه تحقيقات بر روي ن

براساس آخرين اطالعات و بررسيهاي انجام شده، تفاوتهايي در ميزان سازگاري 

كه زربين در مطالعه سازگاري در رتبه دوم  طوريه ب خورد، هاي مختلف بچشم مي گونه

ه است. بلوط اي جايگزين آن شد قرار داشت و با گذشت زمان در حال حاضر سرو نقره
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ها بدون تغيير قابل ذكر جايگاه  نيز با دو پله صعود به رده پنجم ارتقاء يافته و ساير گونه

  ).3 ةشمار اند (جدول حفظ نموده 1376 سال مطالعه نسبت بهخود را 

هاي مورد بررسي مشاهده  ن گونهمياتنوع رويشي بيشتري  ،در زمينه رشد قطر يقه

اي در  شود كه درختان كاج بروسيا و سرونقره مشاهده ميبا توجه به نتايج  .شود مي

اي به رده سوم  اما كاج تهران با يك جهش و صعود پنج پله ،اند جايگاه خود باقي مانده

سال  5اين تغيير وضعيت حاكي از افزايش سرعت رشد آن در طي  .ارتقاء يافته است

نده و زربين بر خالف اخير است. كاج سياه از رده نهم خود را به رده پنجم رسا

سنجد  .هاي فوق با دو پله نزول از رده چهارم به رده ششم نقل مكان نموده است گونه

هاي چهارم و  نيز با چهار رده نزول در مكان نهم و اقاقيا و آيالن نيز به ترتيب رده

كمترين ميزان رشد قطري را در اين  ايراني اند. بلوط هشتم را به خود اختصاص داده

  ).5 ةشمار ي داشته است (جدولبررس

اند و  نموده ياز نظر ميزان رويش ارتفاعي نيز درختان مورد مطالعه تغييرات محسوس

آهنگ رشد آنها متحول شده است. كاج بروسيا از رده ششم خود را به رده اول منتقل 

كاج تهران نيز از رده هشتم جدول به رده چهارم صعود كرده است. اين تغيير و نموده 

سال اخير است. سرو  5در طي  ها اين گونهحاكي از افزايش سرعت رشد ارتفاعي 

هاي دوم و سوم و  اي، اقاقيا و آيالن هر كدام با يك رده نزول به ترتيب به رده نقره

هشتم نقل مكان نموده و زبان گنجشك با دو رده نزول در رده پنجم جاي گرفته است 

  ).7 ةشمار (جدول

نجام شده و نتايج حاصل از آن در حال حاضر كاج بروسيا و براساس بررسيهاي ا

هاي آزمايش  اي از لحاظ سازگاري و رشد قطري و ارتفاع جزء برترين گونه سرونقره

گيرد. از نظر سازگاري زربين و از  تهران قرار مي شده محسوب شده و پس از آنها كاج

 ،انده، برتري دارند. كاج سياههاي باقيم ساير گونه برنظر رشد قطري و ارتفاعي اقاقيا 

همچنان كمترين سازگاري را از خود نشان داده و كمترين رويش قطري و ارتفاعي در 
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هاي بدست آمده در  بلوط مشاهده شده است. با توجه به متغيرهاي مورد مطالعه و داده

هاي مورد مطالعه و با نگاهي به منحني رويش قطري  خصوص ميزان رويش قطري گونه

شود كه كاج بروسيا، كاج تهران، بلوط  چنين استنباط مي 1382 تا 1372طي سالهاي  آنها

زربين، هاي  در گونهدهند و  و زبان گنجشك با آهنگ سريع به رشد خود ادامه مي

كندتر شده است. از مقايسه   اي آهنگ رشد قطري سنجد، اقاقيا، آيالن و سرونقره

توان برتري  الف)، به راحتي مي -1 شمارة ها (شكل هاي رشد قطري اين گونه منحني

ر اي و نيز افزايش رويش قطري كاج تهران را طي چند سال اخي كاج بروسيا و سرونقره

ها مشاهده نمود. زبان گنجشك، سنجد، آيالن و اقاقيا از اين  در مقايسه با ساير گونه

 به سايرزبان گنجشك هنوز نسبت  اما آهنگ رشد ،جنبه در يك راستا قرار دارند

  تر است. ريعگروههاي خود س هم

هاي مورد  نيز هر چند داراي كمترين ميزان رشد قطر يقه در ميان گونه ايراني بلوط

گردد كه ظرف چند سال آينده  بيني مي  با توجه به روند منحني، پيش ولي ،بررسي است

  د.ميزان رشد قطر يقه آن افزايش يابد و حتي در حد زبان گنجشك ارزيابي گرد

 -1 ة(شكل شمار مطالعه منحني رويش ارتفاع درختان كشت شده در طرح كامفيروز

حاكي از سبقت گرفتن  هاي بدست آمده با توجه به اطالعات موجود و داده ب)

هاي مورد بررسي است.  اي و كاج تهران از ساير گونه هاي كاج بروسيا، سرونقره گونه

ق گرديد كه در مجموع گونه اقاقيا از نظر ها محق در تجزيه و تحليل آماري اين داده

اما در منحني رويش  ،دهد ارتفاع برتري نسبي در مقايسه با كاج تهران از خود نشان مي

ارتفاعي برتري درختان كاج از اين حيث به نمايش گذاشته شده است كه علت بروز 

رتفاعي و اصله درخت در محاسبه و رسم منحني رويش ا 30اين حالت استفاده از آمار 

هاي مورد بررسي بوده است. در هر صورت روند منحني رويش ارتفاعي  قطري گونه

كاج بروسيا و كاج تهران مؤيد اين نظر است كه در چند سال آينده در صورت عدم 
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ها از جنبه  بروز تنشهاي محيطي، اين درختان برتري چشمگيري در مقايسه با ساير گونه

  اهند داد.رويش ارتفاعي از خود نشان خو

هاي  اما گونه ،هايي است كه آهنگ رشد نسبتاً سريعي دارد اي نيز از گونه سرونقره

تري نسبت به سه مآيالن داراي شيب منحني مالي و زربين، اقاقيا، زبان گنجشك، سنجد

اي) بوده و احتماالً از عرصه رقابت دور  سرونقره و گونه فوق (كاج بروسيا، كاج تهران

با وجود داشتن كمترين ميزان رويش ارتفاع داراي يك  ايراني لوطخواهند ماند. ب

سال آينده در گروهي  10منحني با شيب فزاينده است و در صورت حفظ اين روند طي 

  پس از سوزني برگهاي مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

دهنده برتري نسبي سوزني برگان از نظر سازگاري و رويش  بررسيهاي كلي نشان

ولي هنوز جهت  ،باشد ساله مي 10رتفاعي نسبت به پهن برگان طي اين دوره قطري و ا

هاي غير بومي و خارجي الزم است تا مطالعات  اطمينان در پيشنهاد استفاده از گونه

  آهنگ انجام پذيرد. هاي پيش تر و انجام طرح طي زمان طوالني يتر دقيق
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