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برآورد رویش ساالنة شعاعی ،زیتوده و رویش کربن در فرمهای مختلف درختی گونة برودار
)(Quercus brantii Lindl.
3

یوسف عسکری ،*1علی سلطانی 2و رضا اخوان

 3دکتری علوم جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد
 5دانشیار علوم جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد
 1دانشیار بخش تحقیقات علوم جنگل ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،ترویج و آموزش کشاورزی ،تهران
(تاریخ دریافت3192/8/8 :؛ تاریخ پذیرش)3197/7/52 :

چکیده
با مقایسۀ الگوی رشد حلقههای رویشی در درختان هر منطقه ،میتوان زمان دقیق تشکیل حلقهههها را مشهخ کهرد در ایهن پههوهش از دو
منطقۀ دهدز و باشت بهترتیب واقع در زاگرس مرکزی و جنوبی 38 ،پایه در هر منطقه (بهنسبت مساوی تکپایه و جستگروه) انتخها شهد و
پس از ثبت پارامترهای کمّی آنها ،عملیات قطع و جداسازی انجام گرفت برای برآورد رویش ساالنۀ شعاعی و زیتوده ،نمونهها بهصورت دیسک
در ارتفاع  0/1متر درخت تهیه و در آزمایشگاه پس از آمادهسازی سطح آنها ،عرض حلقهها با استفاده از میز اندازهگیری ( )LINTAB 6همهراه
با برنامۀ  ،TSAPWINبا دقت  0/03اندازهگیری شد براساس نتایج بهدستآمده ،متوسط مقدار رویش ساالنۀ شعاعی بهرودار بهرای فهرمههای
رویشی تکپایه و جستگروه در رویشگاه خال بهترتیب  3/61و  3/92میلیمتهر و در رویشهگاه آمیختهه بههترتیهب  5/03و  3/98میلهیمتهر
محاسبه شد مقدار رویش ساالنۀ زیتوده برای فرمهای رویشی تکپایه و جستگروه در رویشگاههای خال بهترتیب  7/13و  7/25کیلوگرم و
در رویشگاه آمیخته بهترتیب  6/50و  7/83کیلوگرم در سطح درخت است و رویش کربن در حدود  38درصد مقدار زیتوده بوده اسهت نتهایج
تجزیۀ واریانس رویش ساالنۀ شعاعی و زیتوده برای فرمهای مختلف رویشی در رویشگاههای متفاوت حاکی از نبود اخهتف آمهاری معنهیدار
بین فرمهای رویشی مورد بررسی است ارزیابی نرخ رویش ساالنه در فرمهای مختلف رویشی و افزایش یها کهاهش رشهد در سهنین مختلهف از
دیگر موضوعات مهم و کاربردی در برآورد رویش است که در این پهوهش بدان پرداخته شده است
واژههای کلیدی :حلقۀ رویشی ،رویش کربن ،رویشگاه آمیخته ،زیتوده

مقدمه
ایران در منطقۀ خشک نیمکرۀ شمالی زمین واقهع
شده است این مساله سبب شده که بهه طهور طبیعهی
سطح جنگهل هها در ایهن کشهور کهم باشهد؛ بنهابراین
جنگلهها در ایهران جایگهاه ویهههای دارنهد؛ چراکهه از
طرفی تنها حدود  6درصد از سهطح کشهور را پوشهش
دادهانهد ( )Marvi Mohajer, 2006و از طهر دیگهر،
 نویسندۀ مسئول

همین مقدار ناچیز نیز با عوامل مخر زیادی دسهت بهه
گریبان است که موجودیت جنگل ها را تهدید می کند در
دهههای گذشته ،گرم شدن کلهی ههوا ،خشکسهالیههای
مههداومی را در کشههور پدیههد آورده اسههت ایههن پدیههده
(خشکسههالی) بهههعنههوان تأثیرگههذارترین عامههل بههر رشههد
گیاهان از جایگاه ویهههای در میهان تهنشههای محیطهی
برخههوردار اسههت ( ;Mosleh Arany et al., 2012
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 ،)Ostakh et al., 2014این پدیده در سالهای اخیر در
جنگل های زاگرس شیوع پیدا کرده و هر روز بهر وسهعت
آن افزوده میشود ( )Taghvayipour et al., 2016کهه
تأثیر آن در سالهای اخیهر بهر بسهیاری از گونههههای
بلوط که مههمتهرین و گسهتردهتهرین سهازند جنگلهی
زاگرس هستند ( )Owliaie et al., 2011مشاهده شده
است بلوط ایرانی از اصهلی تهرین گونهه ههای درختهی
تشهههکیلدهنهههدۀ جنگهههلههههای زاگهههرس اسهههت
( )Owliaie et al., 2011کهه متأسهفانه در سهالههای
اخیههر بهها مشههکفت زیههادی از جملههه خشههکیدگی،
آفههتزدگههی و زوال روبهههرو شههده و ایههن مشههکفت
بهههگونهههای بههوده کههه تهدیدکننههدۀ آینههده ایههن
جنگلهاست
در زمینۀ رویش ،هرساله به تنهۀ درختهان منهاطق
معتدل یک الیه چو اضافه میشهود؛ ایهن الیهه ههای
چههوبی در مقطههع عرضههی درختههان ،بهههشههکل دوایههر
هم مرکز درمی آید که به آنها دوایر رویشی یا حلقه های
سالیانه گفته مهیشهود ( )Safdari et al., 2005سهن
تقریبی درختان جنگل های مناطق معتدل را می تهوان بها
شمردن حلقه های رویهش بهرآورد کهرد ،چراکهه در ایهن
مناطق با توجه به سهاختار آنهاتومیکی درخهت و شهرایط
آ وهوایی ،هر یک از دوایر رویشی نشان دهندۀ یک سال
از زندگی درخت است ()Poursartip et al., 2014
برآورد زی توده و مقدار ترسیب و رویش درخت در
ارزیابی ساختار ،شرایط و حاصلخیزی جنگل و نیهز در
بههرآورد یخیههره و ت ییههر کههربن اسههتفاده مههیشههود
( )Navar, 2009تاکنون در زمینهۀ رویهش زیتهوده و
رویش کربن گونۀ برودار تحقیقی صورت نگرفتهه ،امها
در زمینۀ برآورد زی توده و همچنین رویش تحقیقهات
متعهههددی انجهههام گرفتهههه اسهههت بهههرای م هههال
) ،Gorji et al. (2014بههه مطالعهۀ رویههش و تحلیههل
جنگل شناسی تودۀ جوان بلهوط (بلنهدمازو) در ناحیهۀ
جنگلی نیرنگ نوشهر پرداختند نتایج تحقیقهات آنهها
نشان داد که درختان با قطر کمتهر از  50سهانتیمتهر،
به طور میانگین ساالنه  7میلی متهر رویهش قطهری (1
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میلهیمتههر رویههش شههعاعی) و  77سههانتیمتههر رویههش
ارتفهاعی دارنهد ) ،Fallahi et al. (2012بهه بررسهی
رویههش قطههری گونههۀ بلههوط دارمههازو در دو تههودۀ
کمتردست خورده و بهره بهرداریشهده در جنگهلههای
زاگرس شمالی (سردشت) مبادرت کردنهد و دریافتنهد
کهههه متوسهههط رویهههش سهههالیانۀ قطهههری در تهههودۀ
کمتردست خورده  1/36و در منطقۀ بهرهبهرداریشهده
 5/61است همچنهین نتهایج نشهان داد کهه میهانگین
رویش ساالنۀ قطر و میانگین تعداد در طبقات قطهری
در دو تودۀ کمتهر دسهت خهورده و بههرهبهرداریشهده
اختف معنیداری دارد
در مههههورد موجههههودی کههههربن و زیتههههوده،
) ،Iranmanesh et al. (2013بهها هههد ارزیههابی
روشهههای بههرآورد زیتههوده و موجههودی کههربن در
اندام های ههوایی گونهۀ بلهوط ایرانهی در جنگهلههای
لردگان استان چهارمحال و بختیهاری 10 ،پایهه بلهوط
( 37تکپایه و  33جستگروه) را انتخا کردند نتایج
این تحقیق ضمن تعیین متوسط زیتهوده و اندوختهۀ
کربن بلوط ایرانی در دو فرم تکپایهه و جسهتگهروه،
وضعیت کربن موجود در خاک و الشریزه رویشهگاه را
نیز مشخ کرد براسهاس نتهایج ،میهانگین زیتهودۀ
درختههان تههکپایههه در حههدود  5/2برابههر درختههان
جستگروه برآورد شد
) Aguilar et al. (2012زیتههودۀ روی زمینههی
اندامهای مختلهف تهودهههای دو گونهۀ بلهوط بها فهرم
شاخهزاد (  Quercus castaneaو  )Quercus laetaرا
در مناطق مرکزی مکزیک بررسهی کردنهد و معهادالت
توانی با مت یر قطر برابرسینه را برای بهرآورد زیتهوده
ارائه دادند مقدار ضریب تعیین قطر برابرسینه بیشهتر
از  95درصد شد
) Zhang et al. (2009ت ییرات کربن یخیهرهشهدۀ
کههل و رویههش سههاالنه را در پههنج نههوع تی ه جنگلههی
مختلف در جنو غربی چین شامل پهنج تیه تهوس
طبیعهههی ( ،)Betula albaتهههودۀ مخلهههوط نوئهههل
( - )Picea abiesتهوس ( ،)Betula albaجنگلکهاری
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نوئل ( ،)Picea abiesجنگل کلیماکس دسهتنخهورده
( ،)Old growthو جنگل توس (– )Betula albaنهراد
( )Abies albaبرآورد کردند براسهاس نتهایج ،جنگهل
قدیمی طبیعی بیشترین مقدار کربن در بهاالی سهطح
زمههین را در خههود یخیههره کههرده بههود کههه اخههتف
معنیداری با جنگل نهراد – تهوس ،جنگلکهاری نوئهل،
جنگل مخلوط نوئل – تهوس و جنگهل تهوس طبیعهی
داشت همچنهین میهانگین رویهش سهاالنه در جنگهل
مخلهوط تهوس – نهراد اخهتف معنهیداری بها دیگههر
تی های جنگلی داشت
ارزیههابی اطفعههات اقلیمههی براسههاس حلقههههههای
سالیانه ،اطفعاتی دربارۀ اتفاقات گذشهته یها آینهده در
اختیار میگذارد حلقۀ رویشهی نتیجهۀ رویهش جدیهد
الیۀ زاینده است که میان پوست و چو به صورت یک
ردیف سلول همیشه در حال تقسیم و تمایزیهابی قهرار
دارد در هر دورۀ رویش ،الیۀ زاینده یک ردیهف سهول
چو جدید پیرامون ساقه اضافه می کند محصول این
رویش در مناطق معتدل در فصل بهار ،چهوبی بهه نهام
چو بهاره یا چو آغازین با رنگ روشن است کهه بها
فراهم بودن شرایط رشد ،بهسهرعت شهکل مهی گیهرد،
سلول های درشت بها دیهوارۀ سهلولی نهازک و چگهالی
کمتههر دارد ( )Toghraie, 2013در منههاطق معتههدل
هرسههاله بههر قطههر سههاقه افههزوده م هیشههود و همههواره
جدیدترین حلقه های رویشی ،مجهاور پوسهت تشهکیل
خواهند شد در برخی درختهان ،ماننهد بلهوط ،پدیهدۀ
دوایر گمشده در موارد بسیار حاد از جمله آفت زدگهی
و خشههکیدگی دیههده مههیشههود ()Toghraie, 2013
همچنین گاهی ت ییرات متنهاو آ وههوایی در یهک
دورۀ رویش (مانند خشکسالی نیمهۀ تابسهتان) سهبب
تشکیل چند حلقۀ رویشی در یک سال می شود که بهه
آنها دوایر دروغین میگویند.
بین پهنای حلقه ها و شرایط اکولوژیکی محیط رابطهۀ
مستقیمی وجود دارد که دلیل اصلی آن تأثیری است که
رشد گیاه از شرایط محیط جنگل می پذیرد ایهن شهرایط
در طول زندگی گیاه وجود دارد و در زمان ههایی موجهب
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محههدودیت رشههد و تههأثیر بههر سههاختار گیههاه م هیشههود
()Ostakh et al., 2014; Garcla et al., 2009
شناسههایی الگههوی رشههد درختههان در درازمههدت ،از
روشهای مهم در تعیهین مقهدار زیتهوده و کهربن در
باالی سطح زمین است گونۀ بلهوط ایرانهی یها بهرودار
) (Quercus brantii Lindl.بهعنوان یک گونه کهمنیهاز
توانسته در مناطق وسیعی از جنگلهای زاگرس اسهتقرار
یابد ،ولی رویش قطری و بهتبع آن رویهش حجمهی ایهن
گونه ،حتی در یک عرض ج رافیهایی محهدود ،وابسهتگی
معنیداری به عوامل رویشگاهی دارد هد این تحقیهق،
بههرآورد مقههدار رویههش شههعاعی سههاالنه ،رویههش سههاالنۀ
زیتههوده و موجههودی کههربن در فههرمهههای تههکپایههه و
جستگروه در دو رویشگاه متفاوت در زاگهرس جنهوبی و
مرکزی و همچنین مقایسۀ آنها با هم است
مواد و روشها
منطقه پژوهش

بهمنظور ارزیهابی مقهدار رویهش سهاالنۀ فهرمههای
رویشی مختلف گونهۀ بهرودار از گهاهشناسهی درختهی
استفاده شهد بهدین منظهور نمونهه هها (رویشهگاه هها)
براساس مقدار واریانس و همچنین هزینۀ نمونهبرداری
و بهها اسههتفاده از روش نمونهههبههرداری دومرحلهههای3یهها
چندگامی ( )Zobeiri, 2007انتخا شدند در حقیقت
انتخا نمونهها بهصورت سلسلهمراتبی (واحدهای اولی،
دومههی ،سههومی و ) بههود در مرحلههۀ اول جنگههلهههای
زاگرس بهعنوان قسمتی از جنگلههای ایهران و سه س
مناطق مرکزی و جنهوبی زاگهرس بهرای نمونههبهرداری
انتخا شدند با توجه به نهوع سلسهلهمراتبهی انتخها
نمونهههههها )Van Laar & Akça, 2007( ،انتخهها
استان ها و س س رویشگاه ها بهصورت تصهادفی انجهام
گرفههت نتیجههۀ بهههکههارگیری ایههن روش ،دو رویشههگاه
خههال و آمیختههۀ بههرودار ( )Quercus brantiiبههود:
رویشگاه بلوط بلند نزدیک شهر دهدز که از ایهن پهس

Two Stage Sampling
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آن را رویشگاه خال میخوانیم؛ و رویشگاه کوه دهک
چهارراه گشین در شهرستان باشت که از این پهس آن
را رویشگاه آمیخته معرفی میکنیم
الف) رویشگاه خال  :جنگل های منطقۀ بلوط بلند
در مههرز بههین اسههتانهههای چهارمحههال و بختیههاری و
خوزسههتان در زاگههرس مرکههزی بههین عههرضهههای
ج رافیایی  13درجه و  50دقیقه تها  13درجهه و 20
دقیقۀ شمالی و طولهای ج رافیهایی  39درجهه و 52
دقیقه تا  20درجهه و  50دقیقهۀ درازای شهرقی واقهع
شدهاند (شکل  )3مرکز این مناطق جنگلی در ارتفهاع
 3733متههری از سههطح دریهها (ارتفههاع از  900متههر تهها
 5200متر مت یر است) قرار دارد مقدار بارش سالیانه
بهطهور متوسهط  793میلهیمتهر اسهت کهه در فصهل
زمستان در ارتفاعات بهصورت بر مهیبهارد متوسهط
دمای سالیانه نیز  53درجۀ سانتیگراد است براسهاس

روش آمبههرژه ،اقلههیم منطقههه نیمهههمرطههو اسههت
( )Nouri et al., 2013تی غالب درختی ،گونۀ برودار
و خاک منطقه نیز از نوع رسی و رسی لومی است
) رویشگاه آمیخته :جنگلههای مجهاور روسهتای
چهارراه گشین از نظر ج رافیایی در طول  23درجه و
 9دقیقۀ شرقی و عرض  10درجه و  53دقیقۀ شهمالی
قرار گرفته و میانگین ارتفهاع آن از سهطح دریها برابهر
 812متر است (ارتفهاع از  600تها  3300متهر مت یهر
اسههت) مقههدار بههارش سههالیانه بهههطههور متوسههط 713
میلیمتر است که در فصل زمستان در ارتفاعات (کهوه
خامی) بهصورت بر است (شکل  )3متوسهط دمهای
س هالیانه نیههز  57درجههۀ سههانتیگههراد اسههت هماننههد
رویشگاه خال  ،تی غالهب درختهی ،گونهۀ بهرودار و
خاک منطقه از نوع رسی و رسی لومی است

شکل  -3نقشۀ مناطق تحقیق در نقشۀ استانی و کشوری

شیوه اجرای پژوهش

نقاط نمونه برداری با ابعهاد شهبکۀ  300×300متهر
بهصورت سیستماتیک و به نحهوی طراحهی و انتخها
شد که تمام طبقات قطری دانهزاد یا تکپایهه و تمهام
طبقات قطر تاجی درختان جسهتگهروه یها شهاخهزاد

پوشش داده شوند  38پایه در هر منطقه (بهه نسهبت
مساوی تکپایه و جستگروه) انتخها شهد و پهس از
ثبت پارامترهای کمّی ،عملیات قطع و جداسازی انجام
گرفت شایان یکر است که تکپایهه هها همهه دانههزاد
بودند پس از قطع ،تنه جدا شده و دیسکها از ارتفهاع
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 0/1متههری تهیههه شههد اطفعههات زیتههوده در سههطح
درخت ،بعد از اندازهگیری زی تودۀ کل درخت (حاصل
از مجمههوع زیتههودۀ قسههمتهههای مختلههف درخههت
قطعشده) و همچنین سن ههر درخهت محاسهبه و در
انتها میانگینگیری شد
براساس تعریف پنل بیندولتهی ت ییهرات آ وههوا
( )IPCC, 2001ساقه تمامی زیتودۀ زندۀ باالی خاک
شامل تنه ،کنده ،شهاخه هها ،پوسهته ،و بهذر درختهان،
زیتوده اندامهای ههوایی درخهت را شهامل مهیشهود
برای تقسیم درخت به قسهمت ههای مختلهف ،عوامهل
خاصی مانند محتوای رطوبتی ،غلظت کربن ،عملیهاتی
بودن و نیازمندیهای کاری در نظر گرفتهه مهیشهوند
( )Snowdon et al., 2002در این پهوهش با توجه به
ساختار رویشی بلوط ،درختان نمونهه بهه پهنج بخهش
جداگانههه شههامل تنههه ،شههاخۀ اصههلی ،شههاخۀ فرعههی،
سرشاخه و برگ تقسیم شدند
شاخه های بزرگ تر از  2سانتی متهر ،شهاخۀ اصهلی
محسو میشوند و شاخههای بین  3تا  2سانتیمتهر،
شاخۀ فرعی و شاخههای کوچهک تهر از  3سهانتیمتهر
سرشهاخه را تشهکیل مهیدهنهد ( & Bakhtiarvand
)Sohrabi, 2012; Iranmanesh et al., 2013
تنه ) :(Boleدر نمونهبرداری از تنه ،سه دیسهک از
پایین ،میانه و باال (جایی که تنه دیگر تشهخی پهذیر
نیست) در طول تنه به ضخامت  2سانتیمتر تهیه شد
بههرگ ) 100 :(Leafبههرگ بهههطههور تصههادفی از
قسمت های مختلف تاج بهدون درنظهر گهرفتن انهدازۀ
برگ برداشت شد
سرشاخههها ) 10 :(Twigنمونهه از سرشهاخهههای
توزینشده بهطور تصادفی برداشت شد
شههاخههههای اصههلی ( 10:)Branchشههاخۀ اصههلی
انتخا و بهترتیبِ ضهخامت کنهار ههم مرتهب شهدند؛
س س بها فاصهلۀ مشهخ نمونههههایی انتخها و بهه
قطعات  2سانتیمتری تقسیم شدند که و از بهین آنهها
 10قطعه بهطور تصادفی انتخا شد
پس از قطع و تکه تکهه کهردن تهاج درخهت ،همهۀ
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اندام های هوایی به تفکیک پنج بخش یکرشده در بهاال
توزین شدند
نمونهها (تنه ،شاخههای اصلی و فرعی ،سرشاخهها
و میوهها) پس از انتقال به آزمایشگاه ،ابتدا بها تهرازوی
رقومی (دقت  0/03گهرم) وزن شهده و سه س در آون
با درجۀ حرارت  82درجۀ سانتیگراد تا خشک شهدن
کامل و رسیدن به وزن پایدار قرار داده شدند قطعهات
خشکشده تهوزین شهدند و از روی وزن خشهک و تهر
نمونههه وزن خشههک کههل تعمههیم داده شههد بههرای
اندازهگیری درصد کربن آلی نمونههها از روش احتهرا
در کورۀ الکتریکی استفاده شد نمونههای خشکشهده
پس از توزین ،بهمدت  3ساعت در کوره الکتریکهی بها
دمای  300تا  200درجه سانتیگراد قرار داده شهده و
پس از خاکستر شهدن کامهل ،دوبهاره وزن شهدند بها
تعیین وزن خاکستر و با در دست داشتن وزن اولیهه و
نسبت کربن آلی به مواد آلی ( 23درصد) ،مقدار کربن
آلی اندام های مختلهف درختهان و در نهایهت ،ضهریب
تبدیل وزن خشک به کربن آلی این اندامهها محاسهبه
شد ()MacDicken, 1997
برای اندازه گیری رویش ساالنه ،سطح دیسک ابتدا
با سنبادۀ  300و س س با سنبادۀ  300هموار و واضح
شهد تهها تفکیهک حلقههههها امکههانپهذیر شههود پهنههای
حلقههههای رویشهی در دو جههت رو بهه سهمت دره و
عمود بر آن ،از سمت پوست بههسهمت م هز بها دقهت
 0/03میلی متر به وسیلۀ بینوکوالر و میز انهدازه گیهری
 LINTABو نرمافزار تحلیل سریهای زمانی تهیسه
( )Rinn, 1996( ،)TSAPانههدازهگیههری شههد بههرای
شناسههایی الیههههههای دروغههین یهها ازدسههترفتههه،
همگام سازی حلقه هها از طریهق سهال شهاخ انجهام
گرفت ( )Mbow et al., 2013پهس از همگهامسهازی،
عرض حلقههای ساالنه انهدازهگیهری و جمهع شهد تها
مقدار رویش کل بهدست آید رویش شهعاعی در یهک
سال با استفاده از رابطۀ  3بهدست آمد:
رابطۀ 3

CAI= CWRT – CWRT-1

برآورد رویش ساالنۀ شعاعی ،زیتوده و رویش کربن در
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 CAIرویش ساالنۀ فعلی CWRT ،جمع کل عهرض
حلقههای ساالنه در سال مورد نظهر و  CWRT-1جمهع
عرض حلقههای ساالنه در یک سال قبل آن است
جمع رویش ساالنۀ شعاعی با دقت سانتیمتر برای
فرمهای مختلف رویشی در رویشگاههای متفهاوت و در
تمام سنین محاسبه شد؛ س س بها اسهتفاده از روابهط
آلومتریک کل زیتوده و کربن هر گونه ،رویش سهاالنۀ
زیتوده و کربن در هر سال بهدست آمهد در حقیقهت
بعههد از اسههتخراج معادلههۀ آلههومتری (براسههاس قطههر
برابرسینه) ،عدد مربوط به مقدار رویهش در ههر سهال
وارد معادلۀ مهذکور مهی شهود و بهدین ترتیهب مقهدار
رویش در هر سال بهدست میآید
تطابق زمانی اولیه بین عرض حلقههای رویشهی در
دو نمونه درخت انجام گرفت و منحنی میانگین رویش
شعاعی هر درخت بهدسهت آمهد؛ سه س سهریههای
زمانی بهدستآمده از همه نمونهها با هم مقایسه شد و
تا حد امکان تطابق زمانی الزم بین آنها صهورت گرفهت
( )Yamaguchi et al., 1989وجود شهباهت رویشهی
بین رویشهگاههها بها محاسهبۀ ضهرایب درصهد تطهابق
واریانسها یا  3GLKبین دو منطقه با استفاده از رابطۀ
 5بررسی شد:
رابطۀ 5

1 n 1
 Gix  Giy
n i 1

GLK 

حلقه رویشی در سال  iنسبت به سال پیش از آن است
روش تحلیل

تبعیت دادهها از توزیهع نرمهال بها اسهتفاده از آزمهون
کولموگرو -اسمیرنو و مقایسۀ میانگین زیتودۀ انهدام
هوایی در دو فرم رویشی با اسهتفاده از آزمهون  tمسهتقل
انجام گرفت کلیۀ محاسبات آمهاری از قبیهل محاسهبات
مربوط به معادالت آلومتریهک (رگرسهیون) در نهرمافهزار
 SPSS20و رسم نمودارها در محیط  Excel 2013انجهام
گرفت برای معهادالت آلومتریهک (انهدازهگیهری رویهش
سههاالنۀ زیتههوده و کههربن) بهها اسههتفاده از مت یرهههای
اندازهگیریشده از درخت سرپا ،معهادالت رگرسهیونی بهر
مبنای حداقل مربعات برازش داده شد در این تحقیهق از
مههدلهههای مختلههف از جملههه مههدل تههوانی بهها رابطههۀ ،1
 y  b0 x b1که  yو  xمت یرهای وابسته و مستقل و  b0و
 b1ضرایب رگرسیون هستند ،استفاده شد
نتایج
خصوصههیات درختههان قطههعشههده بههرای فههرمهههای
رویشی مختلهف رویشهگاه خهال در جهدول  3آمهده
است همان طور کهه پیشهتر نیهز یکهر شهد ،درختهان
تکپایه برمبنای قطر برابرسینه و درختان جستگهروه
برمبنای میانگین قطر تاج طبقهبندی شدند

 Gix  Giyعفمهت اخهتف بهین مقهادیر پهنهای
3

جدول  -3آمار توصیفی پایههای قطعشده در فرمهای مختلف رویشی در رویشگاه خال
فرم
رویشی

قطر برابرسینه ( / )cmمیانگین قطر تاج
()m

چگالی
(گرم بر سانتیمتر مکعب)

ارتفاع
(متر)

Mean±SE

Min

Max

Mean±SE

Min

Max

Mean±SE

Min

Max

تکپایه

55/7±1/37

6

30

7/39±0/65

1/3

9/7

0/822±0/09

0/83

0/871

جستگروه

2/91±0/72

3/9

8/22

7/7±0/23

1/5

8/51

0/870±/01

0/80

0/887

 -SEاشتباه معیار؛  -Meanمیانگین؛  -Maxبیشترین مقدار و  -Minکمترین مقدار

Gleichlaeufigkeit

1
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عفوه بهر رویشهگاه خهال  ،خصوصهیات درختهان
قطع شده بهرای فهرم ههای رویشهی مختلهف رویشهگاه
آمیخته در جدول  5نیز یکر شده است حداک ر ارتفاع
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درختان جستگروه نسبت به رویشگاه خهال
است

بیشهتر

جدول  -5آمار توصیفی پایههای برودار قطعشده در فرمهای مختلف رویشی در تودۀ آمیخته
فرم رویشی

قطر برابرسینه ( / )cmمیانگین قطر
تاج ()m

چگالی
(گرم بر سانتیمتر مکعب)

ارتفاع
(متر)

Mean±SE

Min

Max

Mean±SE

Min

Max

Mean±SE

Min

Max

تکپایه

55/2±1/65

7

33

6/51±0/66

1/52

9/90

0/823±0/06

0/858

0/827

جستگروه

2/98±0/71

5/06

8/35

7/5±0/29

5/92

8/35

0/823±/02

0/680

0/863

 -SEاشتباه معیار؛  -Meanمیانگین؛  -Maxبیشترین مقدار و  -Minکمترین مقدار

بهرای رویههش سههاالنۀ زیتههوده و کههربن ،معههادالت
آلومتریک مربوط براساس قطر برابرسینه استخراج شد

(جدول  )1معادالت مذکور بیشترین همبستگی را بها
قطر برابرسینه داشتند

جدول  -1تحلیل رگرسیون برای تعیین مدل برآورد زیتودۀ ساالنه در فرمهای مختلف رویشی
فرم رویشی  /رویشگاه

Sig.

F

Std. Error

R2

معادله

تکپایه (خال )



282

0/312

0/97

Y =0/795 × x5/002

جستگروه (خال )



38

0/138

0/88

Y = 1/833 × x3/636

تکپایه (آمیخته)



206

0/333

0/92

Y =3/306 × x3/815

جستگروه (آمیخته)



55/3

0/321

0/67

Y =0/892 × x5/593

 Yزیتودۀ درخت به کیلوگرم x ،مت یر مستقل (میانگین قطر برابرسینه) R2 ،ضریب تبیین تطبیقیافته F ،آمارۀ تجزیۀ واریانس Std. Error ،انحرا
معیار و  Sig.معنیداری در سطح  0/003است

در هر دو رویشگاه ،جستگروه ها بهطهور میهانگین
دارای سه جست بودند کهه میهانگین قطهر قطهورترین
جست آنها کمتر از  52سانتیمتر بود
برای  59درخت ( 32جستگروه و  33تکپایه) در
دو رویشگاه ،مقایسۀ بصری دو نمونه پهنای حلقهههای
رویشی نشاندهندۀ تطابق زمانی و همبستگی مناسهب
بود (شکل  )5از  32جسهتگهروه ،هشهت درخهت در
رویشگاه آمیخته و هفت درخهت در رویشهگاه خهال

وارد محاسههبات شههدند؛ ایههن نسههبت بههرای درختههان
تکپایه به نسبت مساویِ هفت پایهه در ههر رویشهگاه
بود
 6درخت ( 33نمونهه) از مجمهوع  17درخهت ههم
بهعلت انطبا نداشتن در مرحلۀ انطبا گیری (بین دو
نمونه یک درخت) حذ شهدند نمونههای از درختهان
حذ شده در شکل  1مشخ شده است

برآورد رویش ساالنۀ شعاعی ،زیتوده و رویش کربن در
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غربی  -شرقی
شمالی  -جنوبی

پهنای حلقه رویشی mm

5033

5035

5030

5008

5007

5003

5005

5000

3998

3997

3993

3995

3990

3988

3987

3983

3985

3980

3968

2/0
3/2
3/0
1/2
1/0
5/2
5/0
3/2
3/0
0/2
0/0

سال های میفدی

شکل  -5نمونۀ منحنیهای رویش حلقههای سالیانه حاصل از دو نمونۀ عمود بر هم در جهات مختلف در رویشگاه آمیخته

غربی  -شرقی

پهنای حلقه رویشی mm

شمالی  -جنوبی

5035

5030

5008

5007

5003

5005

5000

3998

3997

3993

3995

3990

3988

3987

3983

3985

3980

3968

3967

3963

3/2
3/0
1/2
1/0
5/2
5/0
3/2
3/0
0/2
0/0

سال های میفدی

شکل  -1منحنیهای رویش حاصل از دو نمونۀ عمود بر هم غیرمنطبق در جهات مختلف در رویشگاه خال

در جدول  3میانگین ،انحهرا از معیهار ،حهداقل و
حداک ر دادهههای مربهوط بهه رویهش سهاالنۀ شهعاعی
برآورد شهده اسهت همهان طهور کهه مشهخ اسهت،

حداک ر رویش ساالنه در درختان جستگروه بیشتر از
تکپایه است

جدول  -3برآورد پارامترهای کمّی رویش ساالنۀ شعاعی در رویشگاههای مختلف و فرمهای متفاوت رویشی
رویشگاه
آمیخته

خال

فرم رویشی

میانگین

انحرا معیار

حداقل

حداک ر

تکپایه

5/01

0/397

0/92

1/06

جستگروه

3/96

0/283

3/00

1/21

تکپایه

3/61

0/130

3/30

5/38

جستگروه

3/92

0/231

3/30

1/30

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال نهم ،شمارۀ  ،1پاییز  ،3197صفحۀ  356تا 333

دامنۀ سنی درختان در رویشگاه خهال 30-332
سههال و در رویشههگاه آمیختههه  16-307اسههت نتههایج
سری های زمانی میانگین اندازۀ پهنای درختان با فهرم
رویشی تکپایه و جسهت گهروه نشهان داد کهه ههر دو
جست گروه

1/0
5/2
5/0
3/2
3/0
0/2

جست گروه

پهنای حلقه های رویشی mm

تک پایه

تک پایه
پهنای حلقه های رویشی mm

اف

رویشگاه ،روندی مشهابه در افهزایش و کهاهش پهنهای
حلقه های رویشی دارند به ایهن صهورت از سهالههای
دهۀ هفتاد میفدی به این طر  ،اندازۀ پهنای حلقههها
کاهش تدریجی داشته است (شکل )3

3/0
1/2
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3962
3966
3969
3983
3981
3982
3986
3989
3993
3991
3992
3996
3999
5003
5001
5002
5006
5009
5033
5031

3962
3966
3969
3983
3981
3982
3986
3989
3993
3991
3992
3996
3999
5003
5001
5002
5006
5009
5033
5031

0/0
سال های میفدی

سال های میفدی

شکل  -3سری زمانی میانگین پهنای حلقههای رویشی درختان تکپایه و جستگروه در رویشگاه خال

عفوه بر نمهودار سهری زمهانی پهنهای حلقههههای
رویشی ،با اسهتفاده از معهادالت آلومتریهک حاصهل از
جدول  ،1نمودار ت ییرات تجمعی زی تهودۀ فهرم ههای
تکپایه در دو رویشگاه خهال و آمیختهه نیهز بهرآورد
خال

(الف) و آمیخته ( )

شد (شهکل  )2نتهایج بیهانگر افهزایش رویهش سهاالنۀ
شعاعی در رویشگاه آمیخته و بهتبع آن ،مقدار زیتودۀ
برآوردی است

آمیخته

زی توده (کیلوگرم)

5031

5033

5009

5006

5002

5001

5003

3999

3996

3992

3991

3993

3989

3986

3982

3981

3983

3969

3966

3962

سال های میفدی

شکل  -2نمودار برآوردی ت ییرات تجمعی زیتوده در فرم رویشی تکپایه در دو رویشگاه مختلف
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نتایج ضرایب  GLKبرای  58درخت در جهدول 2
نشان داده شده است با توجه به نتهایجی کهه جهدول
مذکور نماینده بخشی از آن اسهت ،بههنظهر مهیرسهد
ت ییر اندازههای ضریب  GLKنمونههای رویشهی ههر
درخههت و تمههامی درختههان بهها یکههدیگر از همههاهنگی

یکسانی برخوردارند دامنۀ این اعداد بین حداقل  78تا
حداک ر  90درصد در دو منطقه اسهت هرچهه مقهدار
این آماره بیشتر باشد ،هماهنگی بین نمونه هها بیشهتر
است

جدول  -2مقادیر ضریب  GLKبین درختان دو فرم رویشی در دو رویشگاه
رویشگاه

فرم رویشی

درخت 3

درخت 5

درخت 1

درخت 3

درخت 2

درخت 7

درخت 6

تکپایه

78/00

79/20

80/70

83/00

68/10

65/30

69/00

جستگروه

63/00

81/20

87/80

68/90

78/30

65/10

63/50

تکپایه

63/90

82/20

87/50

79/10

80/00

83/50

68/60

جستگروه

62/30

90/30

68/60

63/30

62/30

81/70

67/00

آمیخته

خال

تمامی مقادیر در سطح اطمینان  99درصد معنیدارند (منظور از درخت  3و غیره درختان اندازهگیری شده در فرمهای مختلف رویشی و رویشگاههای متفاوت است)

نتههایج تجزی هۀ واریههانس رویههش سههاالنۀ شههعاعی و
زی توده برای فرم های مختلف رویشی در رویشگاههای
متفههاوت در جههدول  7آورده شههده اسههت بههین مقههدار
رویش شعاعی و رویش سهاالنۀ زیتهوده در فهرمههای
رویشی مورد بررسی اختف آماری معنی داری وجهود

ندارد (جدول  )7هد مقایسۀ مذکور ،بررسی اثر نوع
فههرم رویشههی و همچنههین ترکیههب تههوده (خههال یهها
آمیخته) بر رویش سهاالنۀ شهعاعی ،زی تهوده و کهربن
است

جدول -7نتایج تجزیۀ واریانس رویش ساالنۀ قطر ،مقدار زیتوده و موجودی کربن در رویشگاههای متفاوت و فرمهای مختلف
مت یر بررسیشده

رویش ساالنۀ قطر

رویش ساالنۀ زیتوده

رویش ساالنۀ کربن

 =nsمعنیدار نیست

منبع ت ییرات

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

F

Sig

بین گروه

33/50

1

1/61

33/36

0/335ns

درون گروه

8/12

52

0/113

کل

39/22

58

بین گروه

1922/68

1

3138/29

درون گروه

7369/80

52

536/39

کل

30312/28

58

بین گروه

938/91

1

137/13

درون گروه

3288/93

52

71/22

کل

5396/83

58

2/11

3/98

0/381ns

0/252ns
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میانگین رویش ساالنۀ شعاعی و همچنین زیتهودۀ
درختههان تههکپایههه در رویشههگاه آمیختههه ،نسههبت بههه
فرمهای مختلف رویشی بیشتر است (شکل  ،)7شهایان
یکر است که این افزایش در سطح اطمینان  92درصد
معنی دار نیست البته در مجموع در ههر دو رویشهگاه،
رویش درختان جست گروه بیشهتر از تهکپایهه اسهت
مقدار رویش ساالنۀ شهعاعی بهرای فهرم ههای رویشهی
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تههکپایههه و جسههتگههروه در رویشههگاههههای خههال و
آمیخته بهرودار بههترتیهب  5/01 ،3/92 ،3/61و 3/96
میلیمتر ،میانگین رویهش سهاالنۀ زیتهوده بههترتیهب
 6/392 ،7/232 ،7/130و  7/812کیلههوگرم در سههطح
درخت و رویش ساالنۀ کربن بعد از اندازهگیری حهدود
 38درصد زیتوده برآورد شد

شکل  -7میانگین رویش ساالنۀ شعاعی (الف) ،رویش ساالنۀ زیتوده ( ) و رویش ساالنۀ کربن (ج) در فرمهای مختلف رویشی
(حرو یکسان ( aو  )bنشاندهندۀ نبود اختف آماری معنیدار در سطح  2درصد است میلههای خطا ،مقادیر انحرا معیارند)

بحث
با در نظر گرفتن رویش تهودۀ جنگلهی یها درخهت،
چگونگی تکامهل آن را تعیهین یها حتهی بهرای آینهده
پیشبینهی مهیکننهد ( )Namiranian, 2010رویهش
شعاعی درختان از جمله فعالیتهای پویایی اسهت کهه
در طول فصل رویش اتفا میافتد با اینحال حاصهل

آن حلقۀ رشد درخت و میزان رویش قطری است کهه
میتوان آن را در پایان فصل رویش با ابزار و روشهای
خاص مطالعه کرد تاکنون پهوهش های زیادی دربهارۀ
مطالعههۀ رویههش شههعاعی در گونههههههای سههوزنیبههرگ
( ;Deslauriers et al., 2003; Rossi et al., 2006; 2008
;2007

al.,

et

luis

De

;2007

Gricar,
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 )Makinen et al., 2008; Saderi et al., 2013و
پهنبرگ ( Marion et al., 2007; Van der werf et al.,
;2007; Cufar et al., 2011; Sass-Klassen, 2011
 )Oladi and Pourtahmasi, 2012صورت گرفته است

در ایههن پهههوهش مقههدار رویههش سههاالنۀ شههعاعی،
زیتوده و رویش کربن برای فرمهای رویشی تکپایه و
جستگروه در رویشگاههای خال و آمیختۀ برودار در
شههکل  7مشههخ شههده اسههت براسههاس نتههایج
بهدستآمده بهین فهرمههای مختلهف رویشهی از نظهر
میزان رویش ساالنۀ شعاعی و زیتوده ،اختف آمهاری
معنیداری وجهود نهدارد تهاکنون تحقیهق مهدونی در
زمینۀ رویش زیتوده و کربن در جنگهلههای زاگهرس
انجام نگرفته است در تنهها تحقیهق صهورتگرفتهه در
ایران ) Shahrokhzadeh et al. (2015رویهش سهاالنۀ
قطری برای راش ،ممرز و بلندمازو را بههترتیهب ،5/33
 3/70و  1/57میلیمتر برآورد کهرد همچنهین میهزان
رویش زی توده را برای راش ،ممرز و بلندمازو بهترتیب
 30/57 ،32/73و  31/33کیلههوگرم در سههطح درخههت
برآورد کردند در برآورد زیتوده عفوهبر اهمیت میزان
یخیرۀ زیتوده ،رویش ساالنۀ زیتوده از اهمیت زیادی
برخوردار است.
البته در زمینۀ رویش قطری و شهعاعی ،تحقیقهات
فراوانی در منطقۀ زاگهرس انجهام گرفتهه اسهت؛ بهرای
م ال ) ،Jahanbazi et al. (2000برای بررسهی میهزان
رویش قطری درختان دانهزاد بلهوط ایرانهی در اسهتان
چهارمحال و بختیاری 32 ،نمونۀ رویشی را با اسهتفاده
از متۀ سهالسهنج برداشهت کهرده و میهانگین رویهش
شههعاعی ایههن درختههان را (طههی ده سههال آخههر) 5/72
سانتیمتر ،میهانگین رویهش قطهری بها پوسهت را 2/7
میلهیمتهر در سهال و میههانگین رویهش قطهری بههدون
پوسههت را  2/10میلههیمتههر در سههال بههرآورد کردنههد
) ،Ghazanfari et al. (2005بها برداشهت  13جفهت
نمونههۀ رویشههی و  33دیسههک از درختههان ویول در
منطقۀ هواره خول زاگرس شمالی میزان رویش جاری
سههالیانۀ قطههر را در ایههن درختههان  1/20میلههیمتههر و

برآورد رویش ساالنۀ شعاعی ،زیتوده و رویش کربن در

خطای نسبی نمونهبهرداری را در سهطح اطمینهان 92
درصد 30/6 ،درصد برآورد کردند
در تحقیق حاضر ،حداک ر رویهش سهاالنۀ شهعاعی
مربوط به درختان فرم جستگهروه اسهت (جهدول )3
البته در مجموع هم میانگین رویهش سهاالنۀ درختهان
شههاخهزاد در دو رویشههگاه بیشههتر از درختههان دانهههزاد
اسههت (شههکل  )7نتههایج ایههن تحقیههق بهها پهههوهش
) Taban (1975همخوانی دارد پهوهش مذکور کهه در
منطق ،سردشت و پیرانشهر انجام گرفت ،نشان داد که
متوسط رویش شهعاعی سهاالنۀ درختهان دانهه زاد 5/3
میلیمتر و متوسط رویش قطری ساالنه  3/5میلیمتهر
است ،درحالی که این مقدار بهرای درختهان شهاخهزاد
 5/5میلههیمتههر بههرای رویههش شههعاعی سههاالنه و 3/3
میلی متر برای رویش قطری اسهت بههنظهر مهیرسهد
پایه های شاخه زاد رویهش شهعاعی و قطهری بیشهتری
بهویههه در سهالههای ابتهدایی رویهش دارنهد رویهش
درختان در جنگل ممکهن اسهت تحهت تهأثیر عوامهل
مختلف زیادی قرار گیهرد؛ میهزان رویهش زیتهوده در
سطح درخت به میزان رشد درختان بسهتگی دارد کهه
وابسته به ظرفیهت تولیهدی رویشهگاه (،)West, 2009
عمق خاک ،پاسخ به مت یرهای نوری ،بادههای دائمهی
در جنگههل ( ،)Schweingruber, 1993زوال جنگههل،
ظرفیههت فتوسههنتزی و سههطح بههرگ درختههان اسههت
()Hoogesteger & Karlsson, 1992; Trumble, 1993
همچنین منابع در دسترس درختان اثر قهوی بهر نهرخ
رشهد درختهان دارد ( )Keeling et al., 2008فصهل
رشد کوتاه ،حلقههای رشد باریک با تهراکم کهم ایجهاد
می کند ،درحالی که شرایط گرم تر به حلقه های پهن تر
بهها تههراکم چههو پایههانی بیشههتر ،منجههر مههیشههود
()Frrits, 1976
در جنگل های شاخه زاد ،به ویهه در جست گروه های
کم قطر ،به طور معمول تعداد زیهادی جسهت ،سهاختار
یک جستگروه را تشکیل مهیدهنهد کهه بهرای بقهای
خود به کندۀ مادری متکیاند وفور جستهای کمقطر
در هر جستگروه بلوط از یهکسهو و تهأمین نیازههای
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غذایی این جست ها از خهاک جنگهل از طریهق کنهدۀ
قوی مادری از سوی دیگر ،بهمرور زمهان موجهب فقهر
مواد غذایی ،کاهش حاصلخیزی خاک و افزایش رویش
در سههالهههای اولیههۀ آن مهیشههود ( ;Cochet, 1959
)Jazirehi & Ebrahimi Rostaghi, 2003
درختان بلوط با دسترسی به رطوبت کافی در آغهاز
بهار ،استفاده از کربوهیدراتهای یخیرهشده در فصهل
پاییز را آغاز می کنند بنابراین در دسترس نبهودن آ
کافی موجب یخیهره نشهدن یها از بهین رفهتن کهربن
مهههیشهههود و کهههاهش رشهههد را بهههه همهههراه دارد
( )Lebourgeois, 2004این نتیجه در تحقیقات بسیاری
از محقق هان از جملههه ) Pourtahmasi et al., (2008و
( Shi et al., (2008بهدستآمده است
اگرچه مقدار منابع در دسهترس بها میهزان رویهش
ارتباط مستقیم دارد ،این همبستگی م بت بهین سهن
درخههت و شههعاع رویههش تهها سههن خاصههی ادامههه دارد
) Amini et al. (2009نشهان دادنهد کهه همبسهتگی
ضعیفی بین رویش شعاعی قطر و سهن درخهت وجهود
دارد ( 350سالگی) ،ولی همبستگی م بتی بین رویش
حجمی با سهن درخهت وجهود دارد بها ایهنحهال ،بها
افزایش سن توده ،مقدار زی تودۀ جمعشده در جنگهل
افزایش مهییابهد ( )Uhl et al., 1998عهفوهبهر سهن،
عواملی مانند ارتفاع از سهطح دریها بهر میهزان رویهش
ساالنۀ زیتهوده تهأثیر بسهزایی دارد در همهین مهورد
( Kahnamoie et al., )2004رابطۀ بین رویش سهاالنۀ
قطههری و عوامههل محیطههی را بههرای راش در ارتفاعههات
مختلف از سطح دریا در جنگل ههای هیرکهانی شهمال
ایران بررسی کردنهد و دریافتنهد کهه ارتفهاع از سهطح
دریا تأثیر مهمهی همچهون عوامهل دیگهر محیطهی در
میزان رویش درختان دارد
تههاریخگههذاری تطبیقههی بههین گههاهشناس هی فههردی
درختان با میانگین آنها نشان داد که مقهادیر  GLKاز
نظر آمهاری معنهی دار اسهت (جهدول  )2زیهاد بهودن
مقهادیر درصههد تطبیههق ،دقههت انههدازهگیههری و الگههوی
رویشی یکسانی را بین پایههای درخت نشان میدهد
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از سال  5008به بعهد رونهد کلهی رشهد درختهان
به طور تقریبی مشابه بوده است ،ولی از ایهن سهال بهه
بعد در منحنی رویش درختان افهت رویهش مشخصهی
مشاهده میشود کهه احتمهاال بههدلیهل تهأثیر آفهات و
شروع پدیدۀ زوال در درختان است (شهکل  )3از ایهن
سال به بعد با وجود افزایش بارندگی در برخی سالها،
افزایش رویش در درختان مشاهده نمیشود که بهه آن
معناست که با توجه به تأثیر عوامل ایجادکنندۀ زوال و
در نتیجه کاهش فعالیت الیۀ زایندۀ درخهت ،درختهان
توان رویش مجدد خود را از دست داده اند و حتهی بها
بهبود شرایط اقلیمی امکان ازسرگیری رویش در آنهها
وجود ندارد بهنظر می رسد رشهد قطهری در درختهان
بخههش روزنهههای همچههون بلههوط کههه نتیجههۀ فعالیههت
سههلولهههای ناحیههۀ کههامبیومی و متعاقههب آن میههزان
حلقههای رویش ساالنه ،تعداد و اندازۀ سلول و نسهبت
سلول های چو آغاز به چو پایان است ،صر نظر از
بحث های ژنتیکی ،به شدت تحت تأثیر شرایط اقلیمهی
( )Fonti et al., 2007و همچنهین شهرایط رویشهگاه
( ;Eckstein, 2004; Tardif and Conciatori, 2006
 )Tradif et al., 2010است
در اک ر تحقیقات ،فقهط تهأثیر دمها و بارنهدگی بهر
رویش حلقههای ساالنه ارزیابی شهده اسهت عهفوهبهر
عوامل اقلیمی یکرشده ،بهنظر میرسد ارتفاع از سهطح
دریا نیز باید لحها شهود در ایهن پههوهش میهانگین
ارتفاع از سهطح دریها در رویشهگاه آمیختهه  812و در
رویشگاه خهال  3730متهر اسهت میهانگین رویهش
قطری در این دو رویشگاه تقریبا نزدیهک بهه ههم و بها
اندکی تفاوت ،در رویشگاه آمیخته بیشهتر از رویشهگاه
خههال اسههت (میههانگین دو فههرم رویشههی 3/83 ،در
رویشگاه خال و  5میلی متهر در رویشهگاه آمیختهه)
ایهن نتیجهه بها یافتههههای )Ghadery et al. (2013
یکسان است آنها نشان دادند که در ارتفاعات بیشتر از
 3300متر ،میزان رویش قطری بلوط ویول بههدلیهل
نامناسب بودن شرایط اکولوژیکی و کهم بهودن دمها در
ارتفاعات باال ،کم اسهت )Pourtahmasi et al. (2008
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جستگروه در دو رویشگاه متفاوت در زاگرس جنهوبی
و مرکزی ارزیابی و محاسبه شد با توجهه بهه سههولت
 پیشنهاد میشهود در دیگهر،استفاده از علم گاهشناسی
گونههای درختی جنگلههای زاگهرس نیهز بهه همهین
 مقههدار رویههش زیتههوده در سههالهههای مختلههف،روش
محاسبه شود همچنین پیشنهاد میشهود در تحقیقهی
 تأثیر شاخ های اقلیمی از جمله دما در بههار و،مجزا
تابستان بر پهنای دوایر ساالنه ارزیابی شود
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در مطالعات خود اشاره کرده انهد کهه ارتفهاع از سهطح
 تأثیر بیشتر و در ابتهدا،دریا تأثیر دوکشکل (در میانه
 تأثیر کمتر) بر میزان رویهش بعیهی گونهه هها،و انتها
 عامل ارتفاع،دارد؛ بنابراین همان گونه که مشخ شد
از سطح دریا تأثیر محسوسی بر رویش قطری درختان
دارد و باید در تحقیقی مجزا به آن پرداخته شود
 رویهش،در این تحقیق مقدار رویش شعاعی ساالنه
ساالنۀ زیتوده و موجودی کربن در فرمهای تکپایه و
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Abstract
By comparing the pattern of rings among the trees in each region, it is possible to determine
the exact year of ring formation. In this study, the data were collected from two different sites,
Basht and Dehdez. In each site, 18 Quercus brantii individuals from two growth forms were
selected and cut within each plot and the felled trees were then partitioned and the fresh
weight was measured in the field. Also, a complete cross-sectional disk was sampled from
each sampled tree at stump height (0.3 m aboveground). Moisture and carbon content of
samples were measured in the laboratory and dry weights and carbon stock were also
calculated. The proportion of annual diameter and average annual biomass quantity in the
scale of individual tree and the growing forms including coppice and high-forest were studied
in the current research. Average annual radial increment for Quercus brantii from two
plantations, high forest, and coppice, were 1.73 and 1.95 in central Zagros forest and 2.04 and
1.98 (mm/year-1) in south Zagros forest, respectively. Also, average annual biomass
increment for high forest and coppice were 6.34 and 6.52 in central Zagros forest and 7.20
and 6.84 (kg/year-1) in south Zagros forest, respectively. The carbon allocation was 48% of
the biomass production. The results showed that there are no statistically significant
differences between annual diameter increment and average annual biomass amounts in two
different sites (p<0.05). Evaluating the annual growth rate in different forest forms and
increasing or decreasing growth in different ages is another important and practical issue in
estimating the growth, which was discussed in this study
Keyword: Biomass, Carbon growth, Mixed stand, Tree ring.
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