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چکیده

در طول حیات، میزان رویش . و فاکتورهاي مختلف بیرونی قرار داردهاآنعوامل درونی تأثیررویش درختان تحت 

روند رویش قطري در ارتفاعات مختلف ساقه داراي کهآنجاییاز. عوامل مذکور متفاوت استتأثیرنحوه برحسب

. هدف بررسی نوسانات رویش قطري گونه کاج بروسیا، در طول ساقه، انجام شده استااین پژوهش ب. ناتی استنوسا

عدد 5سپس از هر درخت تعداد . تصادفی انتخاب و قطع شدصورتبهاصله درخت کاج بروسیا 31بدین منظور تعداد 

، پهناي دوایر سالیانه با استفاده از هادیسکي سازپس از آماده. دیسک از ارتفاعات مختلف ساقه هر درخت تهیه شد

میانگین رویش قطري درختان مورد . گیري شداندازهمترمیلی001/0و با دقت COREL DRAW X5افزار نرم

نشان هاواریانس دادهتحلیل.بررسی شددر هر ارتفاع و در طول ساقه، با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن مطالعه

بندي دانکن در یک گروه قرار دار است و در گروهمعنیدر ارتفاعات مختلف گونهاینرویش قطري یزان مداد که 

و ) (بنارتفاع درخت از 7/0ترتیب در در طول ساقه بهمقطعسطحبیشترین مقدار رویش قطر و . گیرندنمی
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.سالگی تعیین شد
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مقدمه
چوب و از بهیت کشور، نیرشد جمعبا توجه به 

یابد؛یش میافزاروزبهروزمختلف آن يهافرآورده
ت یو محدودیجنگليهال کمبود عرصهیبه دلیول

و یحفاظتهايارزشل یدلبههاآناز يبرداربهره
توان یاز جامعه را نمیآن، چوب مورد نمحیطیزیست

,Ghasemi(ه کرد یکشورمان تهیعیطبهايجنگلاز 
در ویژهبهیعیطبهايگلجن، درگذشته).2011

، یچوبيازهایننیمتأمنظوربهگرمسیري يکشورها
د انه قرار گرفتهیرویبيبردارو کاغذ مورد بهرهیسوخت

)Sidhu & Dhillon, کاهش هايراهاز یکی.)2007
تواند یمیعیطبهايجنگله چوب از یرویبرداشت ب

ت یاهمامروزه . باشدتند رشديهابا گونهيکارجنگل
زان یبرخوردار شده که میگاهیاز چنان جايکارجنگل
توان یرا ميانه در هر کشوریسالکاريجنگلسطح 

آن کشور یافتگیتوسعهيمبنایابیارزيبراياریمع
Mosayeb Neghad(کردیتلق et al., یکی). 2007

هاکاريجنگلکه امروزه در يرشدتنديهااز گونه
يسازگاررويهاپژوهشرد و یگیمورد استفاده قرار م

موفق آن در نقاط يدهنده سازگارران نشانیادرآن
Pinus brutia(ا یمختلف کشور است، کاج بروس

Ten.(است)Hamzehpour & Negahdar Saber,
ها از گونهترینمعروفاز یکیایسکاج برو).2001

است که در جنوب و شرق ياترانهیمديهاگروه کاج
است توقعکمياا گونهیکاج بروس.پراکنده استاروپا

یشنیدر اراضیو سنگالخیآهکهايخاكکه در 
گرم و هايتابستانم و یمالهايزمستانبا یمناطق

یطیط محیکند و چنانچه در شرایخشک، رشد م
کاج . شودیز بهتر میرد، رشد آن نیقرار گيبهتر
در ویژهبهآن تند رشد بوده و رشديهاا از گونهیبروس

,Dastmalchi(است جوانی سریع هرگونهدر ). 1995
ش، یق رویزان دقیاز میاز جنگل، آگاهيبرداربهره
يهاریاز متغیکیش یزان رویم. استیهیبديامر

. انه جنگل استیامکان برداشت سالمحاسبه يمهم برا
يهامشخصهشین روییتعقیدقهايروشیکی از 

يهاقسمتتحلیلخت و مختلف درخت، قطع در

,Zobeiry(مختلف آن است  ک قرن یش از یب). 2005
ناپذیرجداییک بخش یعنوانبه، تنهتحلیلاست که 

هايدادهاز . شودمیجنگل محسوب گیرياندازهدر 
ساقه و شکلرات حجم و یین تغییتعيبراتنهتحلیل 

ن یدر سنیو ارتفاعيش قطریبرآورد رومنظوربهز ین
,Kariuki(شودمیک درخت استفاده یمختلف
ش ین رویانگینمودار روند مکهآنجاییاز). 2002

يهاکه از ارتفاعهاییدیسکا یها در نمونهيقطر
و استشود، متفاوت یه میک درخت تهیمختلف 

، ینوسینده، سی، کاهنده، افزا)یافق(تواند فاقد روند یم
Panahi(ره باشد یو غيگنبد & Pourhashemi,

گونه يرویایهپژوهشز ین راستا نیدر هم).2011
ياز روند صعودیج حاکیراش صورت گرفته و نتا

تنه نسبت به ییدر ارتفاعات بااليش قطریرو
Amini(بود ینییارتفاعات پا et al., 2009; Delfan

Abazari & Sagheb Talebi, 2007.(
PanahiوPourhashemi)2011(ش یرویبا بررس

شناسیگیاهباغ يتوسکادست کاشتدرختان یشعاع
زان ین میند که بکردخزر، در ارتفاع کنده عنوان 

) ساله3يهادوره(ن مختلف رشد یش در سنیرو
به پژوهشن یادر.وجود دارديداریاختالف معن

ا در یدرختان کاج بروسيش قطریروند رویبررس
اخته شده تنه پردتحلیلطول ساقه با استفاده از روش 

ن سن آمادگی ییتعنکه یل ایدلن بهیهمچن. است
از یکی،هاکاريجنگلهمسال يهاتودهمطلق

، این پژوهشدر.استمدیریتیهايدغدغهترینمهم
کاج کاشتدستهايتودهيبرا، مطلقآمادگی سن 
-سن بهره.قرار گرفتا در منطقه مورد مطالعه یبروس
قابلگوناگون هايوشرو هادیدگاهبر اساس يبردار

مطلق آمادگیآن سن ترینمتداولکه استمحاسبه
ین مقدار چوب کمیشتریبیکه توده جنگلیسن(

در. است) کندمیدیت را تولیفیبدون مالحظه به ک
شود که یاطالق میبه سن،مطلقآمادگیسن واقع

ده و با یرسبیشینهتوده به یش متوسط حجمیرو
امروزه . شودیه برابر متودیحجميش جاریرو

به دنبال کاشت کاريجنگلگذاران بخش هیسرما
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يکمتريبرداربهرههستند که طول دوره یدرختان
Mohammadi(داشته باشند  et al., 2012.(

هاروشمواد و 
ا، واقع یکاج بروسکاشتدستهايتودهدر پژوهشن یا

ه یناح. انجام شده استآباددر شمال شهرستان خرم
مختصات هکتار با36مساحت بهجنگلیمورد نظر 

عرض 33˚30'ویطول شرق48˚21'ییایجغراف
شکل (استا یمتر از سطح در1270و ارتفاع یشمال

آباد از نوع سرد کوهستانی و خرموهوايآب. )1
. استمترمیلی510متوسط بارندگی سالیانه، حدود 

، هاآنري بلند و شکل قرارگیهايکوهعلت وجود به
کمترین . اختالف دما در طول شب و روز زیاد است

و بیشترین دماي سلسیوسدرجه 9دماي سالیانه 
تشکیالت . استسلسیوسدرجه 25سالیانه 

آهکی، سیلتی، هايسنگآباد داراي خرمشناسیزمین
دار و دولومیتی و ماسههايآهکسنگ، مارن، ماسه

شناسی وم زمینا مربوط به دوران دوم و سکنگلومر
.است

از آن پژوهشهاي این بخشی از این جنگل که داده
همسال است که بر اساس سابقه ايتوده، شدهتهیه

برداريروش نمونه. سال سن داشته است35کاشت 

اصله درخت 31در مجموعتصادفی بوده که صورت به
براي تعیین رویش . شدگیرياندازهو کاج بروسیا قطع

شودمختلفی استفاده میهايروشن از قطري درختا
هاستترین آندقیقکه روش استفاده از دیسک 

)Douglass, از هر درخت در پژوهشدر این . )1971
برابرسینه،)متريسانتی40(ارتفاع متفاوت کنده 5
طول ) (7/0و) (5/0، )(3/0،)(

.متر تهیه شدسانتی10خت دیسکی به ضخامت هر در
پس از خشک شدن در هواي آزاد، شدهدیسکت تهیه 

سمباده زبر و نرم صیقل داده وسیلهبهطی دو مرحله 
قابل رؤیت وضوحبهدوایر سالیانه کهطوري بهشد، 
هاي صیقل داده شده با استفاده از سپس نمونه. باشند

عکسبرداري اسکنdpi 2400اسکنر با درجه تفکیک 
CORELافزار نرمدوایر سالیانه با استفاده از و عرض

DRAW در . گیري شداندازهمترمیلی001/0با دقت
عدد دیسک به 155اصله درخت، 31کل از مجموع 

عواملو قرار گرفت تنه مورد بررسیتحلیلشیوه 
سن و رویش برحسبرویش جاري، رویش متوسط 

طر، سطح مقطع و حجم محاسبه کل براي سه متغیر ق
محاسبه حجم، تنه هر درخت، از ارتفاع منظوربه.شد
قسمت با5زمین تا ارتفاع تشکیل تاج به سطحهم

مورد مطالعههمنطق- 1شکل 
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قطعات مختلف متفاوت تقسیم، و حجم هايطول
الزم به توضیح است که شکل قطعه اول . محاسبه شد

متر استوانه فرض و حجم 4/0، به طول )از بن درخت(
سطح مقطعاي با سطح قاعده برابر با آن معادل استوانه

متر قرار داده شد و حجم آن از رابطه 4/0در ارتفاع 
مخروط ) پنجم(شکل قطعه آخر . محاسبه شد) 1(

) 2رابطه (رمول مخروط فرض شده و حجم آن از ف
ده و شکل قطعات میانی پارابلویید ناقص محاسبه ش

) 3رابطه (از فرمول اسمالیان هاآنض و حجم فر
در انه یر سالیسن درختان با شمارش دوا.محاسبه شد

2عدد و اضافه کردنتهیه شده در ارتفاع کنده سک ید
که پس از آن درختان به ارتفاع کنده هاییسال(

يهایم منحنیدر ترس.شدن ییبه آن تع) انددهیرس
ن یانگیبود، ممدنظرتوده یط کلیش چون شرایرو
آزمون براي.ه شدگرفتنظردراصله درخت 31ش یرو

-ها از آزمون کلموگروفنرمال بودن پراکنش داده
,Zobeiry(شداستفادهف ورنیاسم منظوربه.)2007

درختان مورد مطالعه در يش قطریت رویوضعیبررس
برايو طرفهیکانس یه وارین مختلف رشد از تجزیسن
گانه دانکن چنديهاسهیها از روش مقانیانگیسه میمقا

يهاافزارانجام محاسبات از نرميبراواستفاده شد 
SPSS win19،excel Corelو 2007 Draw x5

. تفاده شداس

پایینی سطح مقطعبه ترتیب و در روابط فوق 
مورد ارتفاع قطعهhو) مترسانتیبرحسب(و باالیی 

. است) مترسانتیبرحسب(نظر 

نتایج
ف واسمیرن-ها بر اساس آزمون کلموگرفپراکنش داده

الی 24دامنه سنی درختان مورد بررسی . نرمال است
گیري شده مربوط ترین حلقه اندازهسال، و قدیمی32

دامنه پراکنش متغیرهاي محاسبه . بود1357به سال
. آمده است)3(و ) 2(، )1(شمارههايشده در جدول

مقادیر انحراف معیار، اشتباه معیار و درصد ضریب 
)4(تغییرات براي متغیر رویش جاري قطر در جدول 

.ارائه شده است

گیري شدهو حجم در پنج ارتفاع اندازهسطح مقطعمقادیر میانگین  رویش جاري سه متغیر قطر، - 1جدول 

)cm3(رویش حجم )cm2(مقطعسطح رویش )cm(رویش قطري متغیرها
592/04/95/364)متري4/0(دیسک کنده 
662/01/99/886برابرسینهدیسک ارتفاع 

675/05/85/910)(دیسک 
667/02/79/1682)(دیسک 
690/02/58/1441)(دیسک 
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و حجم در پنج ارتفاع  مورد نظرسطح مقطعسن سه متغیر قطر، برحسبوسط مقادیر میانگین رویش مت- 2جدول 

)cm3(رویش حجم )cm2(سطح مقطعرویش )cm(رویش قطري متغیرها
74/07/72/306)متري4/0(دیسک کنده 
66/04/7685برابرسینهدیسک ارتفاع 

53/05/51/890)(دیسک 
42/09/3948)(دیسک 
31/02/2633)(دیسک 

گیري شدهو حجم در پنج ارتفاع اندازهسطح مقطعرویش کل سه متغیر قطر، میانگین مقادیر - 3جدول 

)cm3(رویش حجم )cm2(سطح مقطعرویش )cm(رویش قطري متغیرها
44/121625/6182)متري4/0(دیسک کنده 
75/129/15314048سینهبرابردیسک ارتفاع 

4/1113072075)(دیسک 
65/99/9621768)(دیسک 
5/75915549)(دیسک 

رویش جاري قطرمتغیر) انحراف معیار، اشتباه معیار و درصد ضریب تغییرات(مقادیر -4جدول 
ضریب تغییراتدرصد )cm(راشتباه معیا)cm(انحراف معیارمتغیرها

36/0011/06)متري4/0(دیسک کنده 
42/0015/03/6برابرسینهدیسک ارتفاع 

36/0013/03/5)(دیسک 
33/0013/09/4)(دیسک 
27/0012/09/3)(دیسک 

، در سطح مقطعقطر و يجارشیرون یانگیمیمنحن
)2(هايشکل، در انشده درختيریگنج ارتفاع اندازهپ
نشان داده شده )2(در شکل. آورده شده است)3(و

ارتفاع نیباالتردر قطريجارشیمقدار رواست که
شتر از ی، بEسک یدیعنیدرخت شده يریگاندازه

)3(و در شکل ر ارتفاعات است یش در سایمقدار رو

به مربوطمقطعسطحجاريش ین مقدار رویشتریب
در (.استکندهیعنیارتفاع درختترینپایین
30/1(B، ارتفاع )مترA)4/0، ارتفاع 3و 2هايشکل

همه درختان C, D, E، و میانگین ارتفاع قطعات  )متر
شده بردهکاربمحاسبه و براي سهولت در رسم منحنی 

). است
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شده يریگاندازهارتفاع قطر در پنج يجارشیرومیانگینمنحنی- 2شکل 

شده يریگدر پنج ارتفاع اندازهمقطعسطحجاريش یرومیانگینمنحنی–3شکل 

در یتان مورد بررسدرخيش قطریرویبررسمنظوربه
درختان در هر يش قطری، ابتدا رون مختلف رشدیسن

، چهارسالهیارتفاع با در نظر گرفتن طبقات سن
يش قطریر رویسپس از مقادو یمجزا بررسصورتبه

ش ین رویانگین گرفته شد، و میانگیمیدر هر ارتفاع
در ) چهارسالهيهادوره(ن مختلف رشد یدر سنيقطر

ب ین ترتیبد.قرار گرفتیز مورد بررسیطول ساقه ن

که در ايچهارسالهیسنيهان دورهیانگیکه م
12(مربوط به همه ارتفاعات وجود داشت،هايدیسک

ر قراو مورد مقایسهوتحلیلتجزیه)یسالگ32یال
-یاز وجود اختالف معنی، حاکیج بررسینتاو گرفت 

ش یزان روین میب) درصد99در سطح احتمال (دار 
مختلف، در هر یدر طبقات سنگونهاینقطري

).6و 5هايجدول(استز در طول ساقه یو نیتفاعار
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شدهيریگدر پنج ارتفاع اندازهن مختلف،یا، در سنیکاج بروسيش قطریانس رویه واریج تجزینتا-5جدول 
)متري4/0(دیسک کنده 

يداریسطح معنFآماره ن مربعاتیانگیممجموع مربعاتيدرجه آزادراتییمنبع تغ
ین گروهیب

گروهیدرون
کل

7
233
240

805/2834
470/1021
274/3856

972/404
384/4

375/92000/0

برابرسینهرتفاع دیسک ا
يداریسطح معنFآماره ن مربعاتیانگیممجموع مربعاتيدرجه آزادراتییمنبع تغ

ین گروهیب
گروهیدرون

کل

6
203
209

896/3517
768/1046
664/4568

316/583
156/5

704/113000/0

)_3/0d(دیسک 
يداریسطح معنFآماره ن مربعاتیانگیممجموع مربعاتيدرجه آزادراتییمنبع تغ

ین گروهیب
گروهیدرون

کل

6
194
200

704/2354
654/1112
398/3467

451/392
736/5

424/68000/0

)_5/0d(دیسک 
يداریسطح معنFآماره ن مربعاتیانگیممجموع مربعاتيدرجه آزادراتییمنبع تغ

ین گروهیب
گروهیدرون

کل

5
170
175

195/1584
578/898
774/2482

839/316
286/5

942/59000/0

)_7/0d(دیسک 
يداریسطح معنFآماره ن مربعاتیانگیممجموع مربعاتيدرجه آزادراتییمنبع تغ

ین گروهیب
گروهیدرون

کل

4
141
145

541/980
654/722
195/1703

135/245
125/5

829/47000/0

کل ساقه
يداریسطح معنFآماره اتن مربعیانگیممجموع مربعاتيدرجه آزادراتییمنبع تغ

ین گروهیب
گروهیدرون

کل

4
20
24

216/170
626/19
842/189

554/42
981/0

554/43000/0
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مختلف به روش دانکنیا در طبقات سنی، کاج بروسيش قطریرويهانیانگیميبندگروه-6جدول 
)متري4/0(دیسک کنده 

دانکنيبندگروه)سال(طبقات سن 
1234

32-287/1
28-243/2
24-208/2
20-163/5
4-15/5
16-123/7

12-89/10
8-41/11

برابرسینهدیسک ارتفاع 
دانکنيبندگروه)سال(طبقات سن 

12345
32-284/1
28-243/23/2
24-203/1
20-167/5
16-129
8-47/11
12-812

)_3/0d(دیسک 
دانکنيبندگروه)سال(طبقات سن 

1234
32-287/1
28-249/29/2
24-203/4
20-164/7
16-129/9
8-45/10
12-86/10
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)_5/0d(دیسک 
دانکنيبندگروه)سال(طبقات سن 

1234
32-289/1
28-244/34/5
24-208/7
20-16
16-127/9

12-82/10
)_7/0d(دیسک 

دانکنيبندگروه)سال(طبقات سن 

12345
32-282/2
28-244
24-207/5
20-168
16-126/9

کل ساقه
دانکنيبندگروه)سال(طبقات سن 

1234
32-288/1
28-2433
24-203/4
20-168/6
16-129

-محل برخورد منحنینشان دادن منظوربه، )4(شکل 
ازاست هاي رویش جاري و رویش متوسط حجم 

از. شده استمیا ترسیکاج بروسکاشتدستهايتوده
قطر در ارتفاع ،هابررسی این منحنیيبراکهآنجایی

از یرسم منحنيبرا.ردیگیمالك قرار مبرابرسینه
برابرسینهارتفاع مربوط بههايدیسکاطالعات 

در بررسی منحنیدومحل برخورد این .شداستفاده
اتفاق افتاده است که به سالگیبیستدر سن باال

-این توده را نیز نشان میمطلقیگآمادنحوي سن 
، بیشینهد حجم یا زمان تولیآمادگی مطلق،. دهد
ت چوب، یفیاست که بدون توجه به نوع و کیموقع

ین مقدار محصول چوبیشتریا بیوماس یببیشینه
برداريبهرهبرايین نوع آمادگیا. انه حاصل شودیسال

وسط انه برابر با رشد متیسالياست که رشد جارزمانی
انه ی، رشد متوسط سالدیگرعبارتبه. انه باشدیسال

,Hassanzad Navroodi(باشد بیشینه 2009.(
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)مترسانتی(سن حجمبرحسبو متوسط يش جاریرویمنحن-4شکل 

يریگجهیبحث و نت
بوده که بالفاصله با ییش از جوانه ابتدایشروع رو

شودمیشروعي، رشد قطریو رشد طولیم سلولیتقس
درخت را در يهاقسمتترینپایینروز تا طی یکو 
سطح ش یرونتیجهدرو يرشد قطر. گیردمیبر

يمتر12تا 1ن یک حد بیاز ارتفاع کنده تا مقطع
بوده و کم شوندهروند يطول ساقه داراتا ن یب

ج داخل تاین حد، تا محل شروع تاج و حتیپس از ا
م تماقطري درش ی، رونتیجهدر. داردیشیروند افزا

,Namiranian(ست یهمسان نکنواخت و یطول ساقه 
که در مورد یجه پژوهشی، نتمثالعنوانبه).2006

از روندیحاککلیطوربهگرفت، صورتراشگونه
تنه نسبت به ییارتفاعات باالدر يش قطریرويصعود

کمتر از برابرسینهبا قطر ، در درختانینییارتفاعات پا
در مورد درختان کهصورتیدر. بودمتریسانت55

ت یمتر وضعیسانت55شتر از یببرابرسینهراش با قطر 
Amini(استبرعکس  et al., پژوهشجه ینت.)2009

، نشان داد که که در مورد گونه راش انجام شديرگید
تا 55برابرسینهدر درختان با قطر يش قطریزان رویم

کم بوده و نسبتاًتنهیینپامتر، در ارتفاعات یسانت70
يمتر12تقریباًتا ارتفاع شتریبا کاهش بن روندیا

تنه بر يدر ارتفاعات باالیعنیپس آناز، و ادامه دارد
Delfan(شود یمقطري افزودهش یزان رویم

Abazari&Sagheb Talebi, 2007 .(Panahi و
Pourhashemi)2011(درختانیش شعاعی، رو

در ارتفاع خزر را شناسیگیاهباغ يتوسکاکاشتدست
ن یجه گرفتند که بیو نتندقرار دادیابیکنده مورد ارز

3يهادوره(ن مختلف رشد یش در سنیزان رویم
،ن پژوهشیاج ینتا.دار وجود داردیاختالف معن) ساله

در ا، یدرختان کاج بروسيش قطریرویبررسبهکه ز ین
یجنتامؤید ز یصورت گرفت نارتفاعات مختلف ساقه 

پژوهشن یج اینتا.قبلی استانجام شده يهاپژوهش
زان یماز درخت ن نکته است که در هر ارتفاع یانگر ایب

یتفاوت اساسهمبان مختلف یدر سنيش قطریرو
3/0تا کنده از ارتفاع يقطرشین رویانگیم، داشته

ين روند صعودی، ارددايصعوديروندارتفاع درخت
فاصله هاکاريجنگلیندر ان است که یل ایدلبه

ن یز در ایو تاج پوشش نمناسب بوده، هانهالکاشت 
ن رقابت یبنابرا،استکامل شکل نگرفتهطوربهارتفاع 

يش حالت صعودیاد نبوده و روند رویزها هین پایب
شیاز مقدار روارتفاع درخت5/0در یول.استداشته

درختان ،ارتفاعاین در رایز،استکاسته شدهيقطر
شدهیلتشک، تاج پوشش ارندقرار دگروهخالدر مرحله 

ن مرحله یدر ا. استشدهبستهاصطالحبهو توده 
ردداها وجود هین پایبين رقابت نوریدتریشد

)Marvie Mohajer, ن یل در این دلیهمبه). 2006
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ارتفاعی ش یده و به روکاسته شيش قطریمرحله از رو
درختان از مرحله در ارتفاع . شودیمافزوده

خود را یو شکل اصلشوندمید خارج یشدیرقابت
تاج را تحمل کند، ینیسنگد یو درخت با.اندگرفته
شود یافزوده ميش قطریزان رویه مدوباره بنیبنابرا

یشو کاهیشیافزايروندهاواقع ایندر).2شکل (
یشیرودر طول ساقه، منطبق بر مراحل يش قطریرو
سطح ش ین رویشتریب. استیشناسجنگلنظراز

کنده یعنیارتفاع درخت ترینپایینز در ینمقطع
به یبستگتنهامقطع نهسطح ش یرا رویمشاهده شد، ز

ش را باعث یکه رويدارد بلکه به قطريش قطریرو
ن یشتریو بدقطر درخت هم ارتباط داریعنیشده، 

ارتفاع کنده است ز مربوط بهیقطر درخت ن
)Zobeiry, -دورهیطيش قطریرویبررس).2005

مجزا نشان داد که طوربهساله، در هر ارتفاع 4يها
تفاوت باهمن مختلف یدر سنيش قطریروند رو

تقریباًن روند در همه ارتفاعات یایدار داشته، ولیمعن
یسنيهاح دورهیبه تشرلین دلیبه هم. مشابه است

سک یرا دیم، زیپردازیمارتفاع کندهسک یمختلف در د

ه یکه در بقراانهیساليهاتمام حلقهارتفاع کنده،
4یال1یدر دوره سن. داراستارتفاعات موجود است، 

از نهالستان به محل سالهیکيهانهال، چون یسالگ
ط یر شراییل تغیدل، بهاندمنتقل و کاشته شدهيگرید

یسالگ8یال4در . اندنداشتهیرشد چندانیشگاهیرو
مشاهدهگونهینادر يش قطریزان روین میشتریب

رفتن یگونه در پذيبااليریپذل انعطافیدل، که بهشده
تا 8از توده مورد مطالعه،.د استیشگاه جدیط رویشرا
م همراه یمالصورتبهش یز با کاهش روینیسالگ20

ها هین پایبيکه علت آن را وجود رقابت نوربوده است
ش یزان روین میکمتر.دانستین مرحله سنیدر ا
ن یعمر است که در ایانیسال پا10مربوط به يقطر

ياریمداوم و عدم آبهايسالیخشکل یدلدوره به
رفته زوالبهروشده و یمنظم، توده دچار تنش خشک

که سن مشخص شد پژوهشن ین در ایهمچن. است
ا یکاج بروسکاشتدستيهاتودهيبراآمادگی مطلق،

ن عدد یالبته ا. استیسالگ20در منطقه مورد مطالعه 
ط یمورد مطالعه بوده و در شرايهافقط مربوط به توده

. مختلف، متفاوت استیشگاهیرو
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The diameter increment analysis of Pinus brutia Ten. along the stem in
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Abstract

Tree increment has been under the influence of internal factors and external different

factors. Throughout life, growth rates will vary depending on how the impact of these

factors. Because the diameter growth, has fluctuations, at different heights in the stem.

The aim of this study is to investigate the fluctuations of Pinus brutia diameter growth

during the stem is done. For this purpose, the number of 31 pine trees were randomly

selected and cut. Then from each tree, 5discs, from the different heights of the tree stem

were taken. After preparing disks, annual rings width, using software COREL DRAW

X5 and the accuracy of 0.001mm was measured. The mean diameter growth of trees in

each height and stem length was analyzed using ANOVA and Duncan's. The multiple

range tests showed that the amount of diameter growth of this species is meaningful at

different altitude sand in the mean Duncan regimentation are not in a group. The

maximum diameter and basal area increment, throughout the stem, respectively was

measured by 0.7 of tree high (from the ground) and stump height. Also, based on the

analysis of growth curves, absolute age for the utilization of this stand, at the age of 20,

was determined.

Keywords: Pinus brutia, diameter increment, stem length.
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