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  چکیده

 منطقه در متر 3 × 3 فاصله با 1380 سال درکه  دئودار سدر و سیمین سرو هايگونه در این پژوهش
 .، مورد بررسی قرار گرفتبودند شده کاشته تهران شرق کیلومتري 40 در رودهن کوهستانی و سرد استپی
 30 تا 10 کلی شیب ،غربی جنوب منطقه عمومی جهت دریا، سطح از باالتر متر 1900 حدود منطقه ارتفاع

 قطعات با آماربرداري. است آهکی سخت زیرسطحی هايالیه داراي شنی بافت با قلیایی خاك درصد،
 کمی خصوصیات و انجام تصادفی منظم صورتبه متر 100 × 100 آماربرداري شبکه در و آري 10 ايدایره

 درس مانیزنده مقدار که داد نشان نتایج. شدند برداشت نمونهقطعه داخل در موجود درختان کلیه کیفی و
 قطر. است بوده درصد 99 تا درصد 76 بین مختلف قطعات در سیمین سرو و درصد 74 حدود دئودار

 سرو درختان ارتفاع و مترسانتی 12 تا 3 بین سدر دئودار درختان قطر و 18 تا 2 بین سیمین سرو درختان
 قطر میانگین اختالف. داشت نوسان متر 6/5 تا 5/1 بین سدر دئودار درختان ارتفاع و 9 تا 5/1 بین سیمین

 و قایم نهت داراي درختان بیشتر. بود دارمعنی آماري نظر از مختلف قطعات در سیمین سرو درختان ارتفاع و
 .دارند ار مشابه هايعرصه در کشت قابلیت گونه دو هر طورکلیبه. بودند شاداب و قرینه تاج با تنه،تک

  .خشکنیمه و خشک رشد، مانی،زنده ،سدر دئودار ،سیمین سرو هاي کلیدي:واژه
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  مقدمه
 ترینمهم از خشکنیمه و خشک مناطق در جنگلکاري

 ظیمتن فرسایش، از جلوگیري خاك، حفظ براي اقدامات
 تلطیف همچنین و خاك در آن تدریجی نفوذ و آب
 تولید امکان نهایت در و سبز فضاي ایجاد و وهواآب

 هايگونه کاشت). Keneshloo, 2001( است چوب
 و اقلیمی خصوصیات با مطابق منطقه هر در درختی

 انتخاب تناسبرو ایناز شود،می انجام آن رویشگاهی
 داراي درختان رشد و هاجنگلکاري موفقیت در گونه

  است. ايویژه اهمیت
 بزرگ رویشی ناحیه در که البرز جنوبی هايدامنه

 و خشک مناطق جزو اند،شده واقع تورانی و ایران
 ،کوهستانی و سرد استپی مناطق نوعیبه خشک،نیمه

 منطقه توانمی مناطق این مشابه. شوندمی محسوب
 ونهگ دو. برد نام را تهران شرق کیلومتري 40 در رودهن

 مناطق در جنگلکاري براي دئودار سدر و سیمین سرو
 عرفیم تکمیلی آبیاري همراه به تهران استان کوهستانی

 جنگلکاري بررسی نتایج ).Keneshloo, 2001اند (شده
 چیتگر پارك در) Pinus eldaricaتهران ( کاج گونه با

 کامل طوربه درختان درصد 34 حدود که نشان داد تهران
 15 حدود و شاداب تقریباً درختان درصد 48 و شاداب
). Mirbadin et al., 1994اند (بوده پژمرده آنها درصد

 با جنگلکاري روي بر پژوهش دو نیز تهران شرق در
 پارك در یکی ؛است شدهانجام مختلف هايگونه

 ,Abdolahzadehالدار ( کاج روي بر لویزان جنگلی

 روي بر حصارسرخه پارك در دیگري و) 2002
) Gholipoor, 2014( سیمین سرو و الدار کاج هايگونه

 بررسی را خاك روي بر آنها کاشت اثر و موفقیت که
  .اندکرده

Dastmalchi سازگاري) 1999( همکاران و 
 پیشاهنگ و سازگاري هايطرح در را درختی هايگونه
 یمینس سرو گونه و کرده بررسی غربی آذربایجان استان

 Sarkaratاند. هکرد معرفی موفق نیمه هايگونه جزو را

and Gheisy (1999) استان در را مشابهی هايپژوهش 
 احداث براي هاجنگلکاري روي بر شرقی آذربایجان

 امانج شهر اطراف سبز کمربند و سبز فضاي و پارك
 اسرم ،گرمابهمقاوم ايگونه را سیمین سرو آنها. اندداده

 طوالنی هايیخبندان به حساس ولی شدید بادهاي و
 کخش مناطق در را گونه این کاشت رواین از. انددانسته
  .اندکرده توصیه بیشتر

 ایران خشکنیمه مناطق جزو که زاگرس منطقه در
 نیز مشابهی هايپژوهش شوندمی محسوب تورانی و

 نواعا با جنگلکاري روي بر کردستان در. است شدهانجام
 رتفاعا در لبنان، سدر و سیمین سرو مانند برگان،سوزنی

 یهایپژوهش دریا سطح از باالتر متر 2000 تا 1300 بین
 ود موفقیت از نشان بررسی این نتایج. است شدهانجام
 هايبررسی). Fattahi, 1994دارد ( الذکرفوق گونه

 و موفقیت از حکایت سنندج دیم شرایط در دیگري
 سرو یشترب شادابی و مناسب فرم ،ارتفاعی رشد بیشترین
 بررسی). Maroufi et al., 1997( است داشته سیمین

 استان در ايدرختچه و درختی هايگونه سازگاري
 روسیاب کاج و سیمین سرو هايگونه که داد نشان لرستان

اند ودهب برخوردار موفقیت و مانیزنده درصد بیشترین از
)Hemmati, 1997 .(مختلف هايگونه سازگاري 

 مؤید فارس استان کامفیروز منطقه در برگسوزنی
بوده است  سیمین سرو با جنگلکاري موفقیت

)Hamzehpour and Negahbarsaber, 2001.( این 
 دامنه در هاجنگلکاري موفقیت بررسی دنبال به پژوهش
 ورمنظ همین به .است بوده تهران شرق در البرز جنوبی
 متوسط ارتفاع در ساله 15 حدوداً جنگلکاري قطعات
 مجتمع محوطه در واقع دریا سطح از باالتر متر 1900

 شرق در رودهن جامع واحد اسالمی آزاد دانشگاه
 همنطق در اولیه هايبررسی. شد گرفته نظر در تهران،
 سیمین سرو درختی هايگونه که دهدمی نشان
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)Cupressus arizonica ،(سدر دئودار )Cedrus 

deodara) اقاقیا ،(Robinia pseudoacacia و چنار (
)Platanus orientalis (اندشده کشت عرصه این در .

 گروهی صورتبهر دئودا سدر و سیمین سروهاي گونه
 در و غربی جنوب عمومی جغرافیایی هايجهت در

 گوناگون هايقسمت در مختلف هاياندازه با سطوحی
 سال 15 گذشت از پس اکنون. اندشده کاشته مجتمع
 ینا ارتفاعی و قطري رشد مانی،زنده موفقیت، بررسی

 ابهمش نقاط دیگر در جنگلکاري توسعه امکان و هاگونه
 اندعبارت پژوهش این هدافا .رسدمی نظر به ضروري

 سرو شده کاشته هايگونه مانیزنده مقدار بررسی: از
 و قطري رشد اندازه بررسی ،سدر دئودار و سیمین

 یتموفق مقدار مقایسه و شده کاشته هايگونه ارتفاعی
  .مشابه مناطق دیگر با شده کاشته هايگونه رشد و

  هاروش و مواد
 دو ساله 15 درختان شامل پژوهش این در آماري جامعه
 در( سدر دئودار و) قطعه شش در( سیمین سرو گونه
 رودهن منطقه در 1380 سال در شده کاشته) قطعه یک

 تکاش سطوح و تهیه مجتمع سایت نقشه ابتدا. است
 سپس. شد مشخص آن روي بر مختلف هايگونه

 رداريآمارب به نسبت و تعیین هاگونه کشت زیر مساحت
 مناطق دامنه عمومی جهت). 1 شکل( شد اقدام آنها

 تا 10 بین کلی شیب ،غربی جنوب اغلب بررسی مورد
 باالتر متر 1930 تا 1840 بین منطقه ارتفاع درصد، 30
 آزمایشگاه گزارش اساس بر. دریاست سطح از

 منطقه خاك رودهن اسالمی آزاد دانشگاه شناسیخاك
) ادزی سنگریزه درصد( شنی بافت با ،)pH=5/7قلیایی (

) Hard pan( آهکی سخت زیرسطحی هايالیه داراي و
 در. است بوده متفاوت ضخامت و اندازه با پراکنده
وجود  صورت در ها،چاله در زراعی خاك ریختن هنگام

Hard pan، هانهال سپس و شده شکسته هاالیه این 

 باریک روز 15 هر خشک فصل در هانهال. شدند کاشته
  .شدندمی آبیاري تانکر با

 تا 1385( سالهده هواشناسی گزارش اساس بر
 اهایستگ( کلیماتولوژي پایگاه تریننزدیک از) 1395

 کیلومتري 25 در واقع) آبسرد همند مراتع تحقیقات
 باالتر متر 100 آن دریاي سطح از ارتفاع که رودهن شرق

 سالیانه دماي متوسط دارد، قرار جنگلکاري منطقه از
 سالیانه بارش متوسط و گرادسانتی درجه 5/11 منطقه

 معادل دما کمینه متوسط. است مترمیلی 2/329 آن
 درجه 4/25 معادل دما بیشینه متوسط و ماهدي در -94/7

 و تانتابس فصل در بارش کمینه تیرماه، در گرادسانتی
 ماه آبان در مترمیلی 152 معادل بارش بیشینه متوسط
 نطقهم آمبروترمیک نمودار به توجه با. است شدهمحاسبه

 اواسط از ماه 5 مدت به خشک فصل) 1 شکل(
  .کشدمی طول مهرماه اواسط تا اردیبهشت

نسبت به  هاي جنگلکاريهمگنی در توده دلیل به
هاي طبیعی (یعنی خلوص گونه با فاصله کاشت توده

آماربرداري با قطعات نمونه  متر)، 3 × 3یکنواخت 
مترمربع) و در شبکه  1000آري ( 10اي دایره

متر انجام شد. قطعات نمونه در  100 * 100آماربرداري 
 فیصورت منظم تصادمحل تالقی خطوط شبکه به

 نمونهقطعهشده و کلیه درختان موجود در داخل تعبیه
 ;Zobeiri, 1994گیري قرار گرفتند (مورد اندازه

Namiranian, 2007 بنابراین با توجه به سطح زیر .(
کشت هر گونه، تعداد قطعات نمونه در هر توده متفاوت 

. شد برداشت نمونهقطعهبود، یعنی در هر هکتار یک 
 دلیل هبسطح توده کمتر از یک هکتار بود  کهدرصورتی

 10نیاز به داشتن آمار و اطالعات، حداقل یک پالت 
)، 1آري در آن تعبیه شد. البته در قسمت نتایج (جدول 

تعداد اولیه کاشت با توجه به امکان کاشت نهال در محل 
 نظر درسنگ و غیره) مناسب (مانند عدم وجود تخته

د موجود فعلی با توجه به و همچنین تعدا شدهگرفته
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برداشت  نمونهقطعه 7. در مجموع است شدهارائهتلفات 
شد. در قطعات نمونه خصوصیات کمی شامل قطر 

متر باالتر از سطح سانتی 130برابرسینه (در ارتفاع 
زمین)، ارتفاع درخت، تعداد درختان موجود، تعداد 

 شتردابدرختان از بین رفته (با توجه به فاصله کاشت) 
  .شدند

خصوصیات کیفی نیز شامل شادابی درختان 
یا شادابی برداري شد. از این نظر، سالمتی یادداشت

ر سالم، پ شاداب (درختان با تاجدرختان به چهار دستۀ 
 اب(تاج سالم، تنک و  شاداب طور کامل سبز)، نیمهو به

م، لضعیف (درختان با تاج ناسا تعدادي شاخه خشک)،
خشک (تاج و تنه  پژمرده) ورنگ و خالی و کم

خشکیده) تقسیم شدند. همچنین شکل تنه به دو حالت 
به حالت تک تنه، دوشاخه و  دوانی شاخهقائم و مایل، 

، شکل تاج به دو حالت متقارن و نامتقارن و شاخه چند
  به دو حالت قایم و مایل مورد بررسی قرار گرفتند.

 
 

 آمبروترمیک منطقه مورد بررسیمنحنی  -1شکل 
Figure 1. Ombrothermic diagram of the study area 

  
 هاي، میانگین مشخصهشدهبرداشتهاي براي داده

کمی به همراه اشتباه معیار محاسبه و پس از تجزیه 
د درصپنج  سطح در دانکن دامنه چند آزمونواریانس با 

 )Sohrabi, 2012; Zare Chahuki, 2010( شد مقایسه
ند. شد رسم Excel برنامه لهیوسبه ي مربوطهنمودارها و

براي تعیین رابطه بین قطر و ارتفاع درختان در قطعات 
، Excelمختلف، پس از رسم نمودار ابر نقاط در برنامه 

ها از روابط خطی، توانی با توجه به شکل پراکنش داده
 شد ارائهاي ه شد و در نهایت معادلهیا لگاریتمی استفاد

هاي که بیشترین ضریب تبیین را داشت. براي مشخصه

شترین که بی شد مشخصکیفی نیز پس از ارائه آمار اولیه 
تنه، تاج قرینه و ها مربوط به حالت تنه قائم، تکداده

رو مقایسات آماري بین تیمارها شاداب بودند. از این
مربوطه  يهاانجام نشد و فقط همان نتایج خام در جدول

  ارائه شدند.

  نتایج
، نتایج تعداد کاشت اولیه و موجود و همچنین 1جدول 

مانی را در قطعات مورد بررسی نشان مقدار زنده
 26دهد. تلفات در تنها قطعه سدر دئودار معادل می
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 هبکمترین و بیشترین تلفات در سرو سیمین  اصله،
اصله)  18( 6اصله) و قطعه  1( 5و  4در قطعات  ترتیب

عه مانی در قطبیشترین زنده ردیگعبارتبهمشاهده شد. 
  درصد) بود. 1/99( سیمین سرو 5

 
  مانی در قطعات مورد بررسیآمار کمی کاشت و زنده -1جدول 

Table 1. Some statistics of the studied plantations 

  شماره قطعه
Sample No.  

  گونه
Species 

سطح قطعه 
  (مترمربع)

)2(mSurface  

  * تعداد اولیه
Initial No. 

  * تعداد موجود
Current No. 

  تلفات
Mortgage 

  مانی (درصد)زنده
Survival (%) 

1 
  سرو سیمین

C. arizonica 
3810  103  92  11  89.3  

  سرو سیمین  2
C. arizonica  

4850  111  105  6  94.6  

  سرو سیمین  3
C. arizonica  

12950 107  98  9  91.6  

  سرو سیمین  4
C. arizonica  

2960 80  79  1  98.7  

  سرو سیمین  5
C. arizonica  

4070 108  107  1  99.1 

  سرو سیمین  6
C. arizonica  

8140 75  57  18  76.0  

  سدر دئودار  7
C. deodara 

7770 99  72  27  73.7 

 جمع
Taotal  

    689  610  79    

  است. شدهارائه نمونهقطعهتعداد اولیه و تعداد موجود بر اساس سطح  *
*Initial No. and Current No. based on sample area. 

  
متر سانتی 2بین حداقل  سیمین سروقطر درختان 

ه دامن کهدرحالیمتر نوسان داشت، سانتی 18تا حداکثر 
 12و حداکثر  3بین حداقل  سدر دئودارقطر درختان 

عادل م سدر دئودار. میانگین قطر درختان بودمتر سانتی
 5 اهمتوسط رویش قطري سالیانه آن و مترسانتی 6/7

 یمینس سرو. میانگین قطر درختان محاسبه شد مترمیلی
متر در سانتی 4/9و  6متر در قطعه سانتی 3/3نیز بین 

 شد محاسبهمتر سانتی 8/6و در کل قطعات  4قطعه 
 5/1بین حداقل  سیمین وسر). ارتفاع درختان 2(جدول 

ارتفاع  کهدرحالیمتر نوسان داشت،  9متر تا حداکثر 
متر  6/5و حداکثر  5/1بین حداقل  سدر دئوداردرختان 

عادل م سدر دئودار. میانگین ارتفاع درختان آمد دست به

 5/31متر و متوسط رویش طولی سالیانه آن  72/4
 روسمیانگین ارتفاع درختان شد.  محاسبهمتر سانتی
 4در قطعه  79/4و  6متر در قطعه  12/3نیز بین  سیمین

). 2شد (جدول  محاسبه متر 14/4و در کل قطعات 
 به نسیمی سرومتوسط رویش قطري و ارتفاعی درختان 

  متر بود.سانتی 6/27متر و میلی 5/4معادل  ترتیب
 سیمین وسر درختان برابرسینه قطر میانگین مقایسه

 میانگین اختالف که کرد مشخص 6 الی 1 قطعات در
 است، دارمعنی درصد 95 سطح در قطعات در قطر

 قطعات با 5 ،4 ،2 قطعات بین اصلی اختالف کهطوريبه
  ).2 شکل( است 6 و 1
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مربوط به  P7و قطعه  سیمین سروقطعات  P6 الی P1درختان در قطعات مختلف ( برابرسینهمقایسه میانگین قطر  -2شکل 

  است) سدر دئودار
Figure 2. Comparison of diameter at breast height within different plantations (P1 to P6= Cupressus 

arizonica, P7= Cedrus deodara) 
  

 نحوه شود،می مشخص 3 شکل از که گونههمان
 هايتوده حالت قطري طبقات در درختان تعداد پراکنش
 همسال حالت 6 قطعه استثنا( دهدمی نشان را همسال

 روي قطر کم درختان وجود دلیل به که دارد دوکوهانه
 کم و هموار قسمت در قطورتر کمی درختان و شیب
 میانه و مد هايآماره و 3 شکل به توجه با). است شیب

 طعاتق در قطري طبقات در فراوانی بیشترین) 2 جدول(
 هايجنگلکاري در کهطوريبه است، متفاوت مختلف

 قهطب در فراوانی بیشترین 4 و 1 قطعات در سیمین سرو
 9 و 8 قطري طبقات 2 قطعه در متر،سانتی 3 قطري
 طبقه 5 قطعه در متر،سانتی 5 طبقه 3 قطعه در متر،سانتی
 مشاهده مترسانتی 7 قطري طبقه 6 قطعه در و 10 قطري

 در عدادت فراوانی بیشترین دئودار سدر قطعه در. شودمی
  .است مشهود مترسانتی 7 قطري طبقه

 رد سیمین سرو درختان ارتفاع میانگین مقایسه
 اعارتف میانگین اختالف که کرد مشخص 6 الی 1 قطعات

 است، دارمعنی درصد 95 سطح در قطعات در
 ،4 ،2 قطعات بین قطر همانند اصلی اختالف کهطوريبه
  ).4 شکل( است 6 و 1 قطعات با 5

 اتقطع در درختان ارتفاع و قطر بین رابطه 5 شکل
 نشان را درختان ارتفاعی پراکنش نحوه و مختلف

 ینسیم سرو با جنگلکاري در قطعات بعضی در. دهدمی
 قطعات مانند( شودنمی دیده مشخصی داريمعنی رابطه

 ،رابطه این سدر دئودار قطعه در کهدرحالی) 6 و 3 ،1
 نشان را) 0.6312R=خوبی ( نسبت به تبیین ضریب

  .دهدمی
 قطعات در درختان کیفی خصوصیات اطالعات

 اندرخت بیشتر. است شدهداده نشان 3 جدول در مختلف
. ودندب شاداب و قرینه تاج با تنه،تک و قائم تنه داراي

 سدر دئودار توده در شاداب نیمه درختان بیشترین
 .شدند مشاهده
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  در قطعات مورد بررسی (سرو سیمین و دئودار) و ارتفاع درختان برابرسینههاي قطر آماره کمی مشخصه -2جدول 
Table 2. Quantitative statistics, diameter at breast height and total height of the trees in the studied 

plantations (C. a = C. arizonica and C. d = C. deodara) 
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1 

سرو 
 سیمین
C. a 

2 6 3.6 3 3 0.13 3.0 5.0 3.16 4 3 0.07 

2 
سرو 
 سیمین
C. a 

4 18 8.8 8 8.5 0.23 3.0 3.0 4.75 5 4.75 0.08 

3 
سرو 
 سیمین
C. a 

3 8 5.0 5 5 0.13 3.0 5.5 3.85 4 4 0.05 

4 
سرو 
 سیمین
C. a 

4 17 9.4 3 3 0.12 3.0 9.0 4.79 3 3 0.08 

5 
سرو 
 سیمین
C. a 

4 17 8.6 10 9.5 0.39 2.7 6.0 4.29 4 4.5 0.14 

6 
سرو 
 سیمین
C. a 

2 5 3.3 7 8 0.31 1.5 4.5 3.09 4 4.25 0.07 

 
میانگین 
 0.04 4 4 4.14 9.0 1.5 0.13 6 5 6.8 18 2 سروها

7 
سدر 
 دئودار
C. d 

3 12 7.5 7 7 0.26 1.5 6.5 4.72 5 5 0.12 

 ي
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)سدر دئودار 7و قطعه  یمینسرو س 6الی  1پراکنش تعداد درختان در طبقات قطري در قطعات مختلف (قطعات  -3شکل   

Figure 3. Distribution of trees within diameter classes in different plantations (P1 to P6= Cupressus 
arizonica, P7= Cedrus deodara) 
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  )سدر دئودارمربوط به  P7و قطعه  سیمین سروقطعات  P6الی  P1( نمونهمقایسه میانگین ارتفاع درختان در قطعات  -4شکل 

Figure 4. Comparison of tree height within different plantations (P1 to P6= Cupressus arizonica,  
P7= Cedrus deodara) 

  
  و سدر دئودار در قطعات مختلف جنگلکاري مورد بررسی سیمین سرومشخصات کیفی درختان  -3جدول 

Table 1. Qualitative characteristic of Cupressus arizonica and Cedrus deodara in studied plots 
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1 
نیمیسرو س  

C. a 
100 - - - - - 99 - 1 - 100 - - - 

2 
نیمیسرو س  

C. a 
83 15 2 - - - 99 - 1 - 99 1 - - 

3 
نیمیسرو س  

C. a 
100 - - - - - 99 - 1 - 97 3 - - 

4 
نیمیسرو س  

C. a 
91 3 - 6 - - 95 1 - 4 95 5 - - 

5 
نیمیسرو س  

C. a 
96 4 - - - - 97 1 2 - 100 - - - 

6 
نیمیسرو س  

C. a 
92 4 - 4 - - 98 - 2 - 100 - - - 

7 
 سدر دئودار

C. d 
100 - - - - - 94 6 - - 87.

5 
11.
1 1.4 - 
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.است) سدر دئودارمربوط به  7و قطعه  سیمین سرو 6الی  1رابطه قطر و ارتفاع درختان در قطعات مختلف (قطعات  -5شکل   

Figure 5. Relationship between diameter and height of the trees in different plantations  
(P1 to P6= Cupressus arizonica, P7= Cedrus deodara). 

  
  بحث

 خاك، تثبیت نظر از تنهانه استپی مناطق در جنگلکاري
 از بلکه است، مهم آب تنظیم و فرسایش از جلوگیري

 یزن چوب تولید خاص موارد در و سبز فضاي ایجاد نظر

 مباحث به توجه با اخیراً. است ايویژه اهمیت داراي
 ،تیزیس تنوع جایگاه و کربن ترسیب ،اقلیم تغییر

 .اندشده واقع توجه مورد نیز منظر این از هاجنگلکاري
 خشکنیمه و خشک مناطق در شدهانجام هايپژوهش
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 و برگسوزنی هايگونه کشت که است داده نشان
 وجبم اصفهان دشت بختیار جنگلی پارك در برگپهن

 میلیون 5 اقتصادي برآورد با خاك کربن مقدار افزایش
 درختان تنه که شد مشخص همچنین. است شده دالر
 از) درصد 40 مقدار به( کربن جذب در مهمی تأثیر

 Naghipour borj et( است داشته را کربن کل ترسیب

al., 2014 .(مقدار که است شدهگزارش همچنین 
 از یشترب سیمین سرو گونه در اتمسفري کربن ترسیب

 آهنذوب کارخانه اطراف هايجنگلکاري در تهران کاج
 بررسی ).Narimani et al., 2015( است بوده اصفهان

 یاراض بازسازي براي مختلف هايگونه با جنگلکاري
 ونهگ که داد نشان آبادخرم کوه مخمل در یافته تخریب
 ظرن از گزینه ترینمناسب بروسیا کاج برگسوزنی
 ستا بوده آشکوب زیر زیستی تنوع و کربن ترسیب

)Azadi et al., 2014.(  
 قطري رشد در فیزیوگرافی و رطوبت نقش 

 وجهت با کهطوريبه شود،میدیده  سیمین سرو درختان
 در که سیمین سرو درختان ،6 قطعه در 3 شکل به

 بیشتري قطري رشد داراي داشتند قرار هموار قسمت
 اردشیب کمی بخش روي مستقر درختان به نسبت
 پراکنش نمودار شدن دوکوهانه سبب و بوده عرصه
 مد ،2 جدول مطابق( است شده قطري طبقات در تعداد

 نشان را 7 قطري طبقه قطعه این در شدهمحاسبه
 ،شدهمحاسبه مد به توجه با موارد بقیه در). دهدمی

  ود.شمی دیده مختلف قطري طبقات در درختان فراوانی
 مانیزنده مقدار بررسی، مورد هايجنگلکاري در

 سدر مانیزنده و درصد 99 تا 76 بین سیمین سرو
 سرو گونه نظر، این از. است بوده درصد 73 دئودار
 موفق نسبتبه دئودار سدر و موفق گونه عنوانبه سیمین

 سرو مورد در ما هايبررسی نتایج. شوندمی محسوب
 رد شدهانجام پژوهش نتایج به زیادي شباهت سیمین
 مانیزنده که ارد) دFarrokhnia et al., 2006( همدان

 نتایج با ولی، کرده اعالم درصد 86 حدود را گونه این
 حدود همدان در که دارد مغایرت سدر دئودار به مربوط

 و معروفی کهدرحالی. است شدهگزارش درصد 20
 مناطق در را سیمین سرو گونهمانی زنده همکاران

اند کرده معرفی درصد 64 کردستان در موردبررسی
)Maroufi et al., 1997 .(استان  در دیگر پژوهش در

 اسبمن بسیار سیمین سرو رشد و سازگاري کردستان،
 ضعیف تا مناسب سدروس جنس مختلف هايگونه و

 حساس سرما، به نسبت سدروس و است شدهگزارش
 سیمین سرو مانیزنده ).Fattahi, 1994است ( شدهاعالم

 خوي ورپیله در و) درصد 53( متوسط ارومیه لوقیه در
 Dastmalchi( است شدهگزارش) درصد 16( ضعیف

et al., 1999 (گونه این شرقی آذربایجان در کهدرحالی 
است  داده نشان خود از مناسبی بسیار سازگاري

)Sarkarat and Gheisy, 1999.( 

 بررسی، مورد هايگونه عملکرد و رشد نظر از
 روس درختان متوسط قطر که داد نشان تحقیق نتایج

 3 ینب آنها متوسط ارتفاع و مترسانتی 9 تا 3 بین سیمین
در س متوسط ارتفاع و قطر. است داشته نوسان متر 5 تا

 مترسانتی 7 معادل ترتیب به موجود قطعه تنها دردئودار 
 یمینس سرو درختان قطر بودن پایین. است بوده متر 5 و

 دلیل به قطعات دیگر با مقایسه در 6 و 1 قطعه دو در
 و عمقکم سبک، خاك با پرشیب دامنه در کاشت

 زکامفیرو در شدهانجام هايبررسی در. باالست زهکشی
 معادل سیمین سرو ساله 12 درختان مانیزنده فارس،

 ترتیب به درختان ارتفاعی و قطري رویش درصد، 67
 شدهمحاسبه سال در مترسانتی 6/81 و مترمیلی 1/11

. است بیشتر رودهن در ما بررسی نتایج از کهاست 
 وبلنديپستی و خاك عوامل با درختان رشد ارتباط
 افزایش سبب شیب عامل کهطوريبه بوده، مرتبط

 دهد،می کاهش را یافته نفوذ آب مقدار و شده رواناب
 مسطح هايبخش از کمتر دسترسقابل آب رواین از
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 شودمی مواجه بیشتري ممانعت با گیاه رشد و بوده
)Pakparvar et al., 2008 .(رویش میانگین همدان در 

 ترتیب به دئودار سدر و سیمین سرو سالیانه طولی
 اندرخت این متوسط ارتفاع و مترسانتی 1/11 و 24/63
 مترسانتی 0/88 و 6/316 معادل ترتیب به نیز

 و یشترب سیمین سرو براي نتایج این. است شدهمحاسبه
 عناصر کمبود. است رودهن از کمتر دئودار سدر براي

 دمع اصلی دالیل از خاك بودن قلیایی و اصلی غذایی
است  شدهاعالم همدان در سدر دئودار موفقیت

)Farokhnia et al., 2006 .(ارتفاع ارومیه لوقیه در 
 2/193 معادل سیمین سرو ساله 11 درختان متوسط
 مترسانتی 6/17 آنها ارتفاعی رویش متوسط و مترسانتی

 ايهگونه از بسیاري به نسبت که است شدهمحاسبه
 اما هد،دمی نشان را بیشتري رشد منطقه، در برگسوزنی

 نروده در گونه این سالیانه ارتفاعی رویش متوسط از
 معادل ارتفاعی خوي ورپیله در گونههمین .است کمتر

 5/7 معادل ارتفاعی رویش متوسط و مترسانتی 9/59
 هايگونه دیگر با مقایسه در که داشت مترسانتی

 شده محسوب متوسط بررسی، مورد برگسوزنی
)Dastmalchi et al., 1999 (سرو با مقایسه در ولی 

 شرقی آذربایجان در. است کمتر رودهن در سیمین
 47 تیبتر به سیمین سرو درختان ارتفاع و قطر میانگین

 رویش متوسط و گیرياندازه مترسانتی 125 و مترمیلی

 25 و مترمیلی 4/9 ترتیب به درختان ارتفاعی و قطري
 ,Sarkarat and Gheisy( است شدهمحاسبه مترسانتی

 بیشتر قطري رویش از رودهن با مقایسه در که) 1999
  .است بوده برخوردار کمتر ارتفاعی رویش از ولی

 قطعات در درختان بیشتر کیفی، خصوصیات نظر از
 با) درصد 83 از بیش( واحد تنۀیک داراي بررسی مورد
 95 از بیش( شاداب و) درصد 94 از بیش( قرینه تاج

 شادابی مقدار سدر دئودار قطعه در تنها. بودند) درصد
 سرو درختان از) درصد 5/87( کمتر حدودي تا درختان
 شدهجامان پژوهش دیگر بررسی در متأسفانه. بود سیمین

 فیکی خصوصیات از اطالعاتی درختان، سازگاري براي
 اضرح بررسی نتایج با تا نیامد دست به هاجنگلکاري

 نتایج به توجه با مجموع در .شود گیرينتیجه و مقایسه
 هايجنگلکاري از حاضر زمانی مقطع در آمدهدستبه

 گونه دو هر رودهن، منطقه در بررسی مورد ساله 15
  .دارند را مشابه هايعرصه در کشت قابلیت

  سپاسگزاري
 آزاد دانشگاه جوان نخبگان و پژوهشگران باشگاه از

 از حمایت دلیل به رودهن جامع واحد اسالمی
 تحقیق این اعتبار تأمین و جوان پژوهشگران
شودمی سپاسگزاري
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Abstract 
In this study two species of Cupressus arizonica and Cedrus deodara were planted in 2001 with spacing 
of 3x3m in the cold and montane steppes of Roudehen region, located in 40 km of east of Tehran. The 
elevation of the area is 1900 m.a.s.l. on south-west aspect and moderate slopes with 10 to 30% 
inclination on alkaline soils with sandy texture and hard pan in lower layers. Randomized-systematic 
sampling was done in circular 1000 m2 plots with a network of 100 × 100 m. Quantitative and qualitative 
characteristics of all trees in the sample plots were studied. Results indicate that diameter at breast height 
of Cypress trees varied between 2 and 18 cm while that of Cedar trees varied between 3 and 12cm. 
Height of Cypress trees were measured between 1.5 and 9 m, whereas that of Cedar trees were between 
1.5 and 5.6 m. The differences of mean diameter and height of Cypress trees within different plots were 
statistically significant. The survival rate of trees was calculated 74% for Cedar trees and 76% to 99% 
for Cypress trees in different plots. Most of the trees were vital and had single stem, straight trunk with 
symmetric crown. Frequency of semi-vital individuals among Cedar trees was higher. Adaptation and 
survival of trees are more important than wood production in plantations of dry and semi-dry steppic 
regions. 

Keywords: Cedrus deodara, Cupressus arizonica, Dry and semi-dry, Growth, Survival. 
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