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ارزیابی رویش شعاعی درختان زربین ()Cupressus sempervirens var. horizontalis
با استفاده از دانش گاهشناسی درختی در رویشگاه طبیعی آن
(مطالعة موردی :علیآباد کتول گرگان)
سارا هدایتی ،1جواد سوسنی ،2حسن اکبری ، 3اصغر فالح 4و شمسالدین باالپور

5

 2دانشآموخته کارشناسی ارشد جنگلداری ،دانشکدۀ کشاورزی خرم آباد
 1استادیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ کشاورزی خرمآباد
 9استادیار گروه جنگلداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 4دانشیار گروه جنگلداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 5دانشآموخته کارشناسی ارشد جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ساری
(تاریخ دریافت2931/3/2 :؛ تاریخ پذیرش)2932/21/3 :

چکیده
درختان با داشتن دیرزیستی باال ،قادرند تأثیرات طوالنیمدت شرایط اقلیمی را بر پهنای حلقههههای رویهش خهود مهنعک
کنند .در این پژوهش سعی شد تأثیر متغیرهای اقلیمهی (بارنهدگی و دمها) بهر رویهش شهعاعی سهاییانۀ زربهین در رویشهگاه
علیآباد کتول گرگان بررسی شود .به این منظور از  19درخت زربهین )،(Cupressus sempervirens var. horizontalis
نمونههای رویشی در ارتفاع برابر سینه ،با استفاده از متۀ سالسنج استخراج شد .پهنای دوایر ساییانۀ نمونهههها بعهد از
آمادهسازی ،با استفاده از میز اندازهگیری ( ،)LINTAB 6همهراه بها برنامهه ( ،)TSAPWINبها دقهت  1/12میلهیمتهر
اندازهگیری شد .تاریخگذاری و تطبیق نمونهههها انجهام گرفهت و بیشهترین و کمتهرین مقهدار ضهرای درصهد تطهابق
واریان ها ( )GLKدر بین نمونهها 75/8 ،و  53/1درصد بهدست آمد .میانگین مقادیر پهنای دوایر ساییانه استاندارد و
شاخص زربین محاسبه شد .طول گاهشناسی اصلی حاصل  )2767-1121( 144سال تعیین شد .رابطه رویش و اقلهیم
با استفاده از روش تابع پاسخ مشخص کرد که حداقل دمای ماه فوریه در فصل رویشی پیشین ،مهمترین عامل اقلیمی
تأثیرگذار بر رشد زربین است .بررسی سالهای شاخص نشان داد که حداقل فاصلۀ زمانی وقوع احتمهایی رویهدادههای
خشک اقلیمی ،یک سهال و حهداکرر شهش سهال در منطقهه اسهت .ایهن تحقیهق مشهخص کهرد کهه همهواره عامهل
محدودکنندۀ رشد در ارتفاعات پایین بارندگی نیست ،بلکه دما نیز در ایهن ارتفاعهات نقهش خهود را آشهکار مهیکنهد.
بررسی بیشتر سایر گونهها میتواند درستی نتیجۀ این تحقیق را اثبات یا رد کند.
واژههای کلیدی :بارندگی ،پهنای حلقه رویش ،دما ،زربین (،)Cupressus sempervirens var. horizontalis
علیآباد کتول ،گاهشناسی.
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مقدمه و هدف
شرایط اقلیمی ،عاملهای طبیعهی مههم و مهرثری
برای رشد درخت هستند .این فاکتورها بهطور ثابت بر
ساختار زیستتوده تأثیر میگذارند و بنابراین ،درختان
نمایانگر حایت محیط در ساختار حلقهه رویشهی خهود
هستند .پهنای نسبی حلقه بهشهدت تحهتتهأثیر نهر
رشد درختان در طول سال رشد ،قرار میگیهرد .رشهد
شعاعی در هر سال معین ،ترکیبی از تهأثیرات شهرایط
اقلیمی طی رشد پیشهین ،شهرایط رویشهگاه محلهی و
ویژگیههای فیزیویهو یکی گونههههای درختهی اسهت.
برخالف تعداد پدیدهههای مهرثر ،درختهان یهک گونهه
ممکن است در یهک رویشهگاه معهین ،ایگهوی پهنهای
حلقه مشابهی بهدییل تأثیرات آبوهوایی محلی نشهان
دهند .اقلیمنگاری درختی 2تهالش مهیکنهد اطالعهات
آبوهوایی موجود در سریهای حلقهه رویشهی را بهه-
عنوان مقادیر شاخص برای بازسازی آبوهوای گذشته
اسههتفاده کنههد ( .)Fritts, 1976در نههواحی معتههدل،
حلقههای رویشی ،میانگین اطمینانبخشهی از ارزیهابی
سهههن و نهههر رشهههد درخهههت نشهههان مه هیدهنهههد
( .)Schweingruber, 1988بیشههههتر درختههههان در
سالهایی که شرایط محیطهی نامسهاعد لایه باشهد،

حلقه رویشی ندارند یا حلقههایی خیلی باریک ،یا فقط
در یک قسمت از تنهۀ درخهت تشهکیل مهیدهنهد .در
بعضی از سالها که شرایط محیطی مناسه اسهت ،در
درختههان جههوان حلقههۀ دوم نیههز تشههکیل مههیشههود
( .)Larson, 1994ای هن قبی هل حلقهههههها ،بهها مقایسههۀ
ایگوهای حلقه رویشی در چند نمونه از یهک درخهت و
چند درخت از رویشگاهی یکسهان بررسهی مهیشهوند
( .)Stokes & Smiley, 1968رونهد تطهابق ایگهوههای
حلقهههای رویشهی درختهان ،تطهابق زمهانی 1نامیهده
میشود ( .)Fritts, 1976در ایران تحقیقات گاهشناسی
درختی پیشینۀ چندانی ندارد .جلیلپور ( )2981تأثیر
آیودگیهای ناشی از جنگ خلیج فارس را بر رویش سه
1. Dendroclimatology
2. Crossdating

961

گونۀ درختی کنار ،کهور و بلوط ایرانی در یهک دامنهۀ
زمانی چهارده سهایه بها بههرهگیهری از پهژوهشههای
گاهشناسی بررسی کرد و دریافت کهه در سهال تهنش،
رویش بهطور چشمگیری کاهش یافته اسهت .صهفدری
( )2985رابطۀ دما و بارندگی ساییانه با پهنهای دوایهر
رویشی گونۀ کاج ایدار را در سه پارک چیتگر ،ایمهدی
و سرخهحصار تهران بررسی کرد و اظههار داشهت کهه
واکنش درختان سه رویشگاه به دما و بارندگی ساییانه
شباهت داشت .همبستگی مقدارههای اسهتانداردشهده
نمایههای رویشی با بارندگی ماهههای سهال نشهان داد
که بارندگی اکتبر سال قبل در دو رویشگاه ایمههدی و
چیتگر و بارندگی ماههای مارس و آوریل در رویشهگاه
سههرخهحصههار و بارنههدگی اوت ،در هههر سههه رویشههگاه،
بیشترین همبستگی را با پهنای حلقه رویشهی داشهته
است .عدم معنیداری دماهای سال با رویهش شهعاعی
درختان ناشی از تأثیرپذیری بیشتر درختهان رویشهگاه
منطقۀ خشک از بارنهدگی اسهت .پورسهرتیپ ()2985
رویش شهعاعی اوری را در دو دامنهۀ شهمال و جنهوب
ایبرز در منطقۀ چهارباغ گرگان بررسهی کهرد و نشهان
داد که اثر دمای محیط بر رشد در طول فصهل رویهش
از بارنههدگی مهههمتههر اسههت .بههاالپور ( )2986تههأثیر
متغیرهای اقلیمی بر رویش دو گونۀ راش و بلندمازو را
در دو جهت شهمایی و جنهوبی در حهوزۀ جنگهلههای
سههاری ،بررسههی و بهها اسههتفاده از روش همبسههتگی
پیرسون ،تأثیر متغیرهای اقلیمی بر حلقههای سهاییانه
را مطایعه کرد .در ههر دو رویشهگاه راش و بلنهدمهازو،
بارندگی و دما عوامل تأثیرگذار بر رشد ساییانه بودهاند.
جلیلوند ( )2986بهمنظور تعیین واکنش رشد حلقهها
به متغیرهای اقلیمی 95 ،پایه زبانگنجشک از اشکوب
لای در پارک جنگلی نور برداشت کرد .نتهایج نشهان
داد کهه رشهد زبهانگنجشهک بها متغیهرههای اقلیمهی
سالهای قبل از سهال جهاری رویشهی وابسهتگی دارد.
زبانگنجشک شرایط گرمتر را در انتها و اواسهط فصهل
رشد در حضور رطوبهت در دسهترس و بارنهدگی را در
ماههای ابتدای فصل رویش (اردیبهشهت – خهرداد دو
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سههال قبههل) بیشههتر مههیپسههندد .بخشههی و همکههاران
( )2987رابطۀ دما و بارندگی ساییانه با پهنهای حلقهه
رویشههی زربههین را در سههه ارتفههاع  511، 41و 2111
متری از سطح دریا ،در منطقۀ نوشهر بررسهی کردنهد.
در ارتفاع  411متری ،همبسهتگی مربهت بهین دمهای
ماههای آلازین با پهنای حلقه رویهش ،مشهاهده شهد.
پورطهماسی و همکاران ( )2987تغییرات حلقههههای
رویشی گونه ارس را در سه رویشگاه الین (خراسهان)،
فیروزکوه (تهران) و زنجهان ،بررسهی کردنهد و نتیجهه
گرفتنههد کههه پهنههای حلقههههههای رویههش ارس در
رویشههگاههههای محههل تحقیههق ،رواب هط معنههیداری بهها
عاملهای بارندگی و دما داشته است .مههمتهرین ایهن
روابههط ،اثههر مربههت و معنههیدار بارنههدگی در پههاییز و
زمستان قبل از شروع رویش فصهل جهاری و در طهول
فصل رویهش بهود .پورطهماسهی و همکهاران ()2988
رابطۀ اقلیم و شاخص پهنای حلقههای رویهش گونهه-
های ارس و اوری را در دو دامنۀ شمال و جنوب ایبهرز
در منطقۀ چهارباغ گرگهان بررسهی کردنهد و بهه ایهن
نتیجه رسهیدند کهه طهی فصهل رویهش ،بارنهدگی در
مقایسه با دمای محیط اثر معنهیدارتهری بهر درختهان
ارس داشته است ،درحایی که در پاییز و زمستان پیش
از فصل رویش ،بهویژه در ماه اسهفند (مهارس) ،دمهای
محیط بر رویش درختان اثرگهذارتهر از بارنهدگی بهوده
است .در مورد درختان بلوط طی فصل رویش و پهیش
از آن ،دمههای محههیط بیشههتر از بارنههدگی بههر رویههش
درختان بلوط مرثر بوده است .در طول ماهههای پهیش
از فصل رویش ،بارندگی در ماههای مارس (اسفند) بهر
رویش بلوط تهأثیر بیشهتری داشهته اسهت .همچنهین
ارتباط رویش بلوط با دمای محیط بهویژه در مهاه دی
( انویه) ،در ماههای پیش از فصل رویش همواره مربت
بوده اسهت Akkemik (2000) .بهرای تعیهین واکهنش
حلقهههه رویشهههی بهههه اقلهههیم 11 ،درخهههت از گونهههۀ
 Pinus pineaرا در استانبول استخراج کرد و از آنهاییز
تابع پاسخ برای بررسی ارتباط حلقهه رویشهی و اقلهیم
بهره گرفت ،بارش سهال جهاری و دمها در شهروع دورۀ
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رشد ،اثر مربت معنیداری بر رشد حلقه رویشی نشان
دادند و دما فقط در ماههای مهارس و آوریهل بههعلهت
اینکههه دورۀ رشههد در آلههاز مههارس شههروع مههیشههود،
تأثیرگذار بود و در سهایر فصهول اثهر مهمهی بهر رشهد
نداشت Abdon et al. (2005( .رویش شعاعی درختان
کهنسال گونۀ  Cupressus deprezianaرا در منطقهۀ
سهههارامندان ،بهها اسههتفاده از تههاریخگههذاری بهههوس هیلۀ
رادیوکربن و برداشت نمونه رویشی در سالهای 2367
و  ،2337یعنههی  91سههال ،بررسههی کردنههد و نتیجههه
گرفتنههد کههه رویههش در ایههن گونههه بهها خههانوادۀ
 Cupressaceaeمدیترانهای اختالف چنهدانی نهدارد و
نزدیهک بههه آن اسههت .دامنههۀ سههنی درختههان در ای هن
تحقیههق ،ب هین  611تهها  1411سههال بههوده اسههت و در
نهایت ،میانگین رویش شعاعی سهاالنه بهرای درختهان
جوان ،بین  1/98تا  1/99میلیمتهر و بهرای درختهان
کهنسال بین  1/7تا  1/17میلیمتهر در سهال بهرآورد
شهههد Pourtahmasi et al. )2007( .بههها بررسهههی
کرونویو یهای شاخص پهنای حلقۀ رویش گونهۀ ارس
( )Juniperus polycarposبههها دادهههههای اقلیمهههی،
نتیجهگیری کردند که پهنای حلقۀ رویشی این گونهه،
ارتباط مربتی با بارندگی فراوان در بهار و آلاز تابستان
و دمای بیشتر در دسامبر پیش از فصهل رویهش دارد.
همچنین از کرونویو یهای حلقههای رویش درختهان
در ناحیۀ شهمال ایهران و نهواحی مرتفهع کشهورههای
همجوار استفاده کردند تها تفهاوتهها و شهباهتههای
واکنش درختان در سالهای بحرانی را در یهک دامنهه
گسترده رویشگاهی بررسی کننهد .در ایهن تحقیهق از
تکنیک سالهای نمهادین 2اسهتفاده شهد .نتهایج ایهن
تحقیق نشان داد که تشابهات رفتاری رویهش شهعاعی
درختان در شمال ایران با نواحی مرتفع آسیا بیشهتر از
نواحی شرقی مدیترانهای است.
هدف این تحقیق بر معرفی ایگوی رویشی درختان
زربین ،در رویشگاه درۀ علیآباد کتول گرگان و بررسی
رابطۀ ایگوی رویشی ساییانه شعاعی درختان زربین بها
1. Pointer Years
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مقدار بارندگی و دما استوار است .با برآوردهای اقلیمی
از روی حلقههای رویشی میتوان اطالعات ارزشمندی
را برای دورههها و منهاطق فاقهد دادهههای هواشناسهی
فراهم آورد و جایگزین آن کرد ( .)Fritts, 1976وجهود
گونههای درختی کهنسال در جنگلهای شمال ،امکان
بررسی اقلیم گذشته را از روی حلقههای رویشی بهرای
ایهههن گسهههتره فهههراهم مهههیآورد .گونهههۀ زربهههین
(،)Cupressus sempervirens var. horizontalis
یکی از سوزنیبرگان مهم و بومی ایهران اسهت کهه در
مناطقی از کشور با آب و ههوای مدیترانههای پراکنهده
شده است( .زارع .)2982،فالت ایران و بهویژه برخی از
درههای انشعابات ایبرز رویشگاههای طبیعی این گونهه
و جوامع خاصی با شهرایط اکویهو یکی در نهواری بهین
 511تهها  2111متههر ارتفههاع از سههطح دریهها را دربههر
میگیرنهد کهه از آن میهان مهیتهوان منهاطق رودبهار،
دیلمان ،اشکور ،حسنآباد و علیآباد کتول را نهام بهرد
(ثههابتی .)2979 ،دی هرزیسههتی فیزیویو ی هک زرب هین در
شمال ایران بهه بهیش از  2111سهال مهیرسهد و بهه
راحتی میتوان گونههایی با عمر طوالنی را پیهدا کهرد
(رضههایی .)2972 ،ای هن گونههه ،حسههاس بههه رویشههگاه
محسوب میشود و با کوچهکتهرین تغییهر در محهیط
رویش ،حلقههای سهاییانه آن از خهود واکهنش نشهان
مهیدهنهد ( .)Zobel, 1989ایهن ویژگهی ،آن را بهرای
مطایعات اقلیمی مناس کرده است.
مواد و روشها
 -منطقة مورد بررسی

منطقههۀ مههورد بررسههی در  25کیلههومتری جنههوب
شرقی شهرستان علیآباد و سه کیلومتری شمال لربی
روستای چینو و پنج کیلومتری روستای زریهنگهل در
مجاور جاده آسفایته قرار دارد .این رویشگاه دارای یک
جبهۀ شمال شرقی است که رودخانۀ علمکهوه ،جبههۀ
جنوب لربی را از جبهۀ مهذکور تفکیهک کهرده اسهت.
ایههههههن منطقههههههه در طههههههول جغرافیههههههایی
" 54°55'58" -54°58'25شرقی و عرض جغرافیایی
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" 96°51' 95" - 96°43' 55شهههمایی و در ارتفهههاع
 418تا  891متری از سطح دریا واقع شده است .ایهن
اراضی در واحد فیزیوگرافی کوهستان با شی متوسط
تهها زیههاد قههرار گرفتههه و دامنههۀ عمههومی آن شههرقی
( 62درصههد) و شههمایی ( 97درصههد) اسههت و پوشههش
گیاهی عرصه نیز بر ایهن اسهاس شهکل گرفتهه اسهت.
بهطوریکه در بخشههای مرطهوب بها خهاک عمیهق،
گونههای پهنبرگ و در قسمتهای صخرهای ،یالها و
شی های تند ،گونههای کمتوقهع و مقهاوم پههنبهرگ
وجود دارد .سنگ آههکههای پهرمین و شیسهتههای
متامورفیک گرگان در تشکیالت زمینشناسهی منطقهه
دیده میشود .گونۀ زربین در دامنۀ جنوبی این منطقه
واقع شده است (بینام.)2961 ،
 -انتخاب نمونه و آنالیز حلقههای رویشی

با توجه به اینکه هدف اصلی پژوهش ،بررسهی اثهر
اقلههیم بههر رویههش گونههۀ زربههین در منطقههه و تهیههۀ
گههاهشناسههی درختههی منطقهههای و افههزایش طههول
گاهشناسی رویشهگاه اسهت ،ابتهدا بها بازدیهد میهدانی،
درختهان سهایم
شرایط رویشگاه بررسی شهد و سه
قطههور ( ،)Manetti, 2006بهها شههرایط میکروکلیمههای
یکسههان انتخههاب شههدند (پورطهماسههی19 .)2987 ،
درخت زربین در منطقه به صهورت گزینشهی انتخهاب
شهدند ( .(Fritts, 1976از درختههان زربهین در تیرمههاه
سال  2983در ارتفاع برابر سینه در دو جهت عمود بر
هم ،در جهت دامنۀ جنوبی با اسهتفاده از متهۀ رویهش
سنج نمونهبرداری شد .نمونههای بهدستآمده په از
انتقههال بههه آزمایشههگاه و خههارج شههدن از قههابهههای
پالسههتیکی بهههصههورت جداگانههه روی یههک نگهدارنههدۀ
چوبی تربیت شدند .سطح نمونههای رویشهی ابتهدا بها
تیغ اسکای ر هموار و واضح شهد تها تفکیهک حلقهههها
امکانپذیر شود .اندازهگیری پهنای حلقهههای رویشهی
( )RWبا دقت  1/12میلیمتر توسط بینوکوالر و میهز
انههدازهگیههری ( )RINNTECH LINTAB6سههاخت
 Frankrinnآیمان و برنامه تحلیهل سهریههای زمهانی
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 (Time Series Analysis program) TSAPبه انجام
رسید ( .)Rinn, 1996تاریخگذاری تطبیقی مهمتهرین
مرحله علم گاهشناسی اسهت .ایهن مرحلهه در برنامهه،
 TSAPانجام میگیرد .بعد از تطابق زمانی دو نمونه از
یک درخت و حذف دو نمونهه بههعلهت تطهابق زمهانی
ضعیف ،مقادیر تکتک سریهای درختهان شهامل 44
منحنی با هم و با میانگین کل سریها مقایسه شهدند.
در بعضی از درختان ،در بخهشههایی از سهری تطهابق
زمانی کافی دیهده نمهیشهد کهه پهنهای حلقهه در آن
بخشها دوباره اندازهگیری شد تا در حد امکان ،تطابق
زمانی الزم بین نمونههای رویشهی حاصهل شهود و دو
منحنی از ایگوی یکسانی پیروی کنند .نکتهه ضهروری
برای محقق در تاریخگذاری تطبیقی زیاد بودن مقهدار
 GLKاست ،GLK .آمارهای است که دو سهری زمهانی
را از نظر شی آنها بررسی میکند و تطهابق کلهی دو
سری زمانی را نشان میدهد .مقادیر تطابق نمونهها بها
محاسبۀ ضرای درصد تطابق واریان ها 2یا ( )GLKبا
استفاده از رابطه زیر محاسبه شد:
رابطه 2

|

|

∑

در این رابطه Gix ،اختالف بین مقادیر پهنای حلقه
رویشی در سال  iنسبت به سال قبل از خود است.
پ از ایجاد نهایت تطابق زمانی و افهزایش ،GLK
میانگینی از دو سری زمانی از هر درخت بهدستآمد و
بهمنظور بررسی عاملههای اقلیمهی مهرثر بهر رویهش
درختان زربین ،گاهشناسی درختی گونه تهیه شهد .در
فرآیندهای رشد درخت ،تغییرات پهنای حلقۀ رویشهی
عالوه بر آب و هوا و عاملهای محیطهی ،تحهت تهأثیر
سن کامبیوم نیز تحت تأثیر قرار مهیگیهرد .بیشهترین
تغییرپذیری تحت اثر متغیرهای اقلیمی در تهودهههای
سرپای جوان نسبت به مسن اتفاق میافتد .در نتیجهه،
الزم اسههت تهها گههرایشهههای سههن در ارتبههاط بهها سههن
کهامبیوم را حههذف کنهیم (.)Yan & Xuemi, 2009
استاندارد کردن ،گرایشهای اکویو یکی و ئهومتریکی
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2

را حذف میکند ،درحاییکه تغییرات با نوسات بهاالی
بینسایی که احتمهاال در ارتبهاط بها اقلهیم هسهتند را
حفههم م هیکنههد ( .)Bogino et al., 2009در مرحلههه
استاندارد کردن ،با برازش یک منحنهی بهر سهری زمهانی
حلقه رویشی ،مقهادیر پهنهای حلقهه رویشهی بهه مقهادیر
برآوردی منحنی تقسیم میشود و شاخص رویشی سهری
زمانی بهدست میآید که حهاوی سهیگنالههای محیطهی
خواهد بود .روشهای مختلفهی در استاندارسهازی سهری
زمانی رویش وجهود دارد .در ایهن مطایعهه بها اسهتفاده از
روش همهههوارسهههازی 1بههها بسهههامد کهههم ( 25سهههایه)
استانداردسازی انجام گرفت .همۀ مراحل استانداردسهازی
بههههه کمههههک برنامههههۀ  ARSTANانجههههام گرفههههت
( .)Cook & Holmes, 1984; Holmes, 2001در
نهایت شاخص پهنای حلقه رویشی محاسبه میشود.
به کمک رابطۀ زیر پهنای حلقه رویشی میانگین
کل نمونهها استاندارد شد.
رابطه 1
در این رابطه i ،شاخص دوایر رویشی؛  ،wtمقادیر
اندازهگیری شده و  ytمقادیر برآوردی حلقه رویشی است.
گههاهشناسههی همههۀ نمونهههههها ترسههیم و میههانگین
گههههاهشناسههههی بهههها اسههههتفاده از روش میههههانگین
 biweight robustدرختههههان اسههههتانداردشههههده و
شاخصهای مذکور تهیه شد.
میانگین حساسهیت بهرای گهاهشناسهی منطقهه بها
استفاده از رابطهۀ زیهر محاسهبه شهد کهه انهدازهای از
تغیی هرپههذیری کلههی در یههک گههاهشناسههی هسههتند و
تغییرپذیری سال به سال در ثبتهای پهنای حلقهه را
شرح میدهد (.)Fritts, 1976
رابطه 9

)
)

(
(

 ،Siحساسیت حلقه ساالنه متعلق بهه سهال i؛ ،Ms
میههانگین حساسههیت یههک نمونههه و  ،Xiپهنههای حلقههه
رویش در سال  iاست.
1. Percentage of parallel variation
2. Cubic smoothing spline
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رابطه 4

|

|

∑

نسبت سیگنال به ناهنجاری با استفاده از رابطه
زیر محاسبه شد و اندازهای از تغییرپذیری است که
منحصرا تحت تأثیر شرایط آب و هوایی ایجاد میشود.
در کاربرد این روش میتوان از رابطه زیر استفاده کرد:
رابطه 5

|

|

در رابطه باال SNR ،نسبت سیگنال به ناهنجاری؛
 ،tتعداد درخت و  ،rbtمیانگین ضرای همبستگی بین
درختان است.
 -اقلیم منطقه
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طرح ،ایستگاه بارانسنجی زرینگهل اسهت کهه در 1/5
کیلومتری شمال شرق ذخیرهگاه ،در عرض جغرافیهایی
" 96° 59' 21و طهول جغرافیهایی " 54° 57' 91قههرار
دارد .این ایستگاه ،یک ایستگاه بارانسنجی است و فاقد
هر گونه اطالعات دمها و رطوبهت نسهبی اسهت .ارتفهاع
محل ایستگاه ،از سطح دریها  911متهر اسهت و از نظهر
بهرهگیری از رطوبت خزری هماننهد محهل ذخیهرهگهاه
است .با توجه به آمار بارندگی ماهیانۀ دهسایه ،بیشترین
و کمترین باران ماهانه در اسفندماه به ترتی 221/95 ،
و  82/1میلیمتر ،ثبت گردیده است و پراکنش بارندگی
در ماههای مختلف سال مناس است (جدول  .)2اقلهیم
زرینگل بر اساس روش آمبر ه از نوع معتهدل مرطهوب
است (بی نام.)2961 ،

بارندگی ماهانه
یکی از نزدیکترین ایستگاهههای هواشناسهی حهوزۀ
جدول  -2متوسط بارندگی ماهیانۀ ایستگاه باران سنجیزرینگل از 2979-84
ماههای سال

متوسط دهسایۀ بارندگی (میلیمتر)

فروردین

211/6

اردیبهشت

218/9

خرداد

58/45

تی ر

44

مرداد

46/55

شهریور

62/8

مهر

88/25

آبان

35/8

آذر

85

دی

53/2

بهمن

77/4

اسفند

221/95

به دییل کوتاهبودن طول دادههای اقلیمهی ایسهتگاه
مذکور ،دادههای بارندگی و دمها از سهازمان هواشناسهی
ایران و از نزدیکترین ایسهتگاه هواشناسهی موجهود در
محدودۀ منطقه ،یعنی ایستگاه هواشناسهی گرگهان کهه

یکی از مطمئنترین گزارشههای اقلیمهی را بههصهورت
سینوپتیک دارد ،تهیه شهد تها شهرایط اقلیمهی منطقهه
ارزیهابی شههود .ایهن ایسههتگاه در سههه کیلههومتری لههرب
گرگان و در ارتفاع  29/9متری از سطح دریا قهرار دارد.
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طهههول و عهههرض جغرافیهههایی آن ' 54° 26شهههرقی و
' 96° 52شمایی و طول زمانی دادهههای آن 54 ،سهال
یعنی از سال  2354تها  1115اسهت .در ایهن تحقیهق،
اطالعات ایستگاهها بههعلهت اینکهه سهعی بهر بازسهازی
دادههای اقلیمی نبهوده و ههدف ،بررسهی تهأثیر کلیهات
اقلیمی بر مقدار رویش شعاعی گونۀ زربین در رویشهگاه
بوده است ،بدون عملیات تصحیح دادههای اقلیمهی ،بهر
اساس معهادالت طهول و عهرض جغرافیهایی یها ارتفهاع
رویشگاه استفاده شده است (پورطهماسی.)2981 ،

967

 -ویژگیهای دادههای هواشناسی ایستگاه گرگان

شکل  ،2منحنهی آمبروترمیهک منطقهه را نمهایش
میدهد .دورۀ خشکی در این ناحیه ،از حهدود اواسهط
ماه آوریل (فروردین) شروع میشود و در حدود اوایهل
ماه اکتبر (مهر) خاتمه مییابهد .بیشهترین و کمتهرین
مقدار باران ماهانهه بههترتیه در اسهفند  81/1و تیهر
 12/1میلیمتر ،ثبهت شهده اسهت .کمتهرین دمها 8/1
درجه در دی ماه و  8/86درجۀ سانتیگهراد در بهمهن
مههاه و بیشههترین دمهها  18/9در تیههر و  18/9درجههۀ
سانتیگراد در مرداد ماه بوده است.

شکل  -2منحنی آمبروترمیک ایستگاه هواشناسی گرگان (مدت آمار -1115 :میالدی(2352

 -بررسی روابط رویش و اقلیم

در این مطایعه ،همبستگی بهین رویهش سهاییانه و
عاملهای اقلیمی از قبیل دمها و مجمهوع بارنهدگی در
 21ماه سال از اکتبر (مههر) قبهل از فصهل رویهش تها
س تامبر (شهریور) سال تشکیل حلقه رویشی ارزیهابی
شد .از آنجا که متغیهرههای اقلیمهی خهودهمبسهتگی
داخلی دارند ،ابتدا این متغیرها بها اسهتفاده از تحلیهل
در همبستگی
مریفههای اصلی تغییر مییابند و س
بهها دادههههای حلقههههههای رویههش ،اسههتفاده مههیشههوند
( .)Guiot et al., 1982در ایهن تحقیهق ،از روش تهابع

پاسخ 2برای یهافتن هرگونهه رابطهۀ بهین رویهش و اقلهیم
استفاده شد .تحلیل تهابع پاسهخ ،نهوعی روش رگرسهیون
چندگانه است که مریفههای اصلی دادههای ماهانۀ اقلهیم
را برای برآورد مقادیر شاخص پهنای حلقههههای رویشهی
به کار مهیبهرد .برنامهۀ ( ،)DENDROCLIM 2002بها
استفاده از این روش روابط مقادیر شاخص حلقههههای
رویشی و متغیرهای اقلیمی را بررسی میکند و نتیجه
را بههههصهههورت نمهههوداری گهههزارش مهههیدههههد
( .)Biondi & Waikul, 2004ایهن برنامهه از فواصهل
معنیدار بوت اسهتراپد ،1بهرای ارزیهابی ضهرای تهابع
)1. Response Function (RF
2. Bootstrapped
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پاسخ و همبستگی استفاده میکند .رابطۀ کلهی حهاکم
بر این روش به صورت زیر است:
رابطه 6

∑

∑

∑

در رابطۀ باال  1=iتها  nسهال؛  ،Wiشهاخص دوایهر
سههاییانه؛  ،tijمقههادیر دمههای  jدر سههال i؛  ،pikمقههادیر
بارندگی  kدر سال i؛  aj ،bk ،clضرای دما ،بارنهدگی و
رویش سال قبل و  Wlمقدار اختالف دوایر سهاییانه تها
 mسال قبل است.
نتایج
ویژگیهای کیفی منحنی رویش ساییانۀ زربهین در
رویشگاه ،پ از اندازهگیری پهنای حلقهههای رویهش
در هر جفت نمونه از هر درخهت در جههت عمهود بهر
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یکدیگر تهیه شد .منحنی میانگین رویش ههر درخهت
بهدست آمد ،بههمین ترتی منحنی میهانگین رویهش
تمام درختان سایت تهیه شد و با میهانگین گهرفتن از
تمام درختان منطقه بهکمک نرمافزار  ،TSAPمنحنهی
میانگین رویش منطقه رسم شد .میانگین پهنای حلقه
رویش درختان این منطقه  2/5میلیمتر و بیشهترین و
کمترین مقدار پهنای حلقه رویشی ،بهترتیه  8/11و
 ،1/14میلیمتر بهوده اسهت .بهرای درک بهتهر تهوایی
حلقههای رویهش درختهان و منحنهیههای حاصهل از
اندازهگیری پهنهای حلقههههای رویهش ،منحنهیههای
رویش در دو جهت درخت با زاویۀ  31درجه در شهکل
 ،1نشان داده شده است .این دو نمودار کامال بهر روی
هم منطبق نیسهتند ،ویهی از ایگهوی یکسهان رفتهاری
رویش پیروی میکنند.

شکل  -1منحنیهای رویش حاصل از دو نمونۀ عمود بر هم اندازهگیریشده از یک درخت زربین

میانگین منحنی رویش درختان زربهین در منطقهه
در شکل  9مشاهده میشود .بررسی رویش بههصهورت
نموداری نشان میدهد که طوالنیتهرین دورۀ کهاهش
رویش بین سالهای  2725-2763است .در درختهان
تحت بررسی میتوان بههترتیه از سهالههای ،2775
،2871 ،2779 ،2853 ،2828 ،2841 ،2733 ،2736
 ،2819 ،2893بهعنوان سالهایی نام برد که کمتهرین
رویش را داشتهاند .طوالنیتهرین دورۀ افهزایش رویهش
بههین سههالهههای  2775-2781اسههت .در سههالهههای

،2767 ،28212829 ،2812 ،2842 ،2861 ،2767
 ،2863 ،2733 ،2899بهههترتیهه بیشههترین رویههش،
مشاهده شد .نکته مهم ،نوسانات سال به سهال رویهش
درختان زربین است که حساسهیت ایهن درختهان بهه
تغییرات اقلیم منطقه را نشان میدهد .ایهن ویژگهی از
قابلیتهای درختان زربین است کهه بها کوچهکتهرین
تغییرات اقلیمی ،نشانههایی از افزایش یا کاهش رشهد
را میتوان در آنها مشاهده کرد.
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شکل  -9میانگین منحنیهای رویش درختان زربین در منطقه

زربین در جدول  1مشهاهده مهیشهود .بها اسهتفاده از
روشهای معمول ،گاهشناسی گونۀ زربین محاسبه شد
(شکل .)4

تاریخگذاری تطبیقی از حساسترین و اساسیترین
مراحل مطایعات گاهشناسی درختی است .ازایهنرو بهه
دست آوردن حداکرر تطهابق بهین نمونهههها ضهروری
است .تطابق کلی نمونههای بهدسهتآمهده از درختهان

جدول  -1مقادیر  GLKبین گاهشناسیهای فردی و گاهشناسی اصلی
شماره درختان

1

9

4

5

6

7

8

3

21

22

21

29

53/1

75/8

61/4

66/4

65/7

61

69/9

61/2

61/6

72/6

61/4

69/7

GLK
شماره درختان

24

25

26

27

28

23

11

11

19

GLK

61/9

66/2

53/6

67/2

69/6

61/5

68/2

65/3

61/9

(تمامی مقادیر در سطح  33/3درصد معنی دار است)

با توجه به جدول  ،9طول گاهشناسی 144 ،سال و
سال آلاز آن 2767 ،میالدی ( 2245شمسی) و سال

پایان آن 1121 ،میالدی ( 2988شمسی) است.

شکل  -4گاهشناسی استاندارد گونۀ زربین
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ارتباط شاخص پهنهای حلقهه و دادهههای اقلیمهی
بررسی شد .در ( ،)DENDROCLIME, 2002ضرای
معنیدار با نشانههای کدبنهدی رنگهیشهده ،مشهخص
میشود .نتیجه نشان داد کهه رابطهۀ معنهیداری بهین
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شاخص پهنای حلقه و بارندگی وجود ندارد ،اما رویش
درختان از حداقل دمای هوا در بهمن مهاه ( )r=-1/3از
سههال رویشههی پیشههین ،تههأثیر منفههی پذیرفتههه اسههت
(شکل .)5

جدول  -9ویژگیهای کرونویو ی محاسبهشدۀ رویشگاه

گونه درختی

سال آلاز
کرونویو ی

سال پایان
کرونویو ی

طول
کرونویو ی

انحراف
معیار

میانگین
حساسیت

خود هم
بستگی
مرتبه اول

نسبت
سیگنال به
التشاش

Cupressus

2767

1121

144

1/11

1/11

1/98

5/19

شکل  -5نمودار همبستگی دمای ماه فوریه (بهمن) با شاخص پهنای حلقۀ رویشی زربین ()R = -0/3

 سالهای نمادینتغییرات شدید شهرایط محیطهی ،موجه تشهکیل
حلقههای درختی میشهود کهه در مقایسهه بها پهنهای
حلقههۀ درخت هی مجههاور پهههنتههر یهها باریههکترنههد ،یهها
ویژگیهای مشهود دیگری از قبیل حلقههای گمشهده،
چوب واکنشی ،مناطق ناشی از ضایعه و ...در پی دارند.
اگر این وقایع در تعهداد زیهادی از افهراد یهک گهروه از
درختان در سال یکسان ثبت شوند ،بهعنوان سالههای
نمادین مشخص میشوند .سالههای نمهادین تهأثیرات
محلههی و ناحیهههای تغییههرات محیطههی را مشههخص
میکنند ( .)Schweingruber, 1988ایهن سهالهها ،بها
استفاده از روش کروپر در رابطهه زیهر و در نهرم افهزار

 EXCELبهدست آمد.
رابطه 7

[

]

[

]

در رابطه باال  ،ziمقدار نمایه در سال؛  ،xiمقدار
پهنای حلقه در سال i؛ ] mean[windowمیانگین
پهنای حلقه در محدودههای  ،xi-2 ،xi+2انحراف معیار
،

،

پهنای حلقه در محدودههای
است.
بر این اساس ،اگهر مقهدار  ،ziبهزرگتهر از –1/75
شود ،سهال تشهکیل آن حلقهه ،سهال نمهادین مربهت
(ترسایی) و اگر کوچکتر از –1/75شود سهال نمهادین
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منفی (خشکسایی) ،نامگهذاری مهیشهود (جهدول .)4
سال نمادین منفی ،سایی است که شرایط برای رویش

بسیار نامناس
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بوده است (پورطهماسی.)2987 ،

جدول  -4سالهای شاخص مربت و منفی در منحنی رویش درختان
سالهای
شاخص مربت

2356

2361

2361

2369

2364

2371

2376

2389

2385

2388

2332

1111

سالهای
شاخص منفی

2355

2353

2365

2366

2371

2374

2375

2382

2386

2383

2331

2335

بحث
برای دستیابی به مدیی برای رویش درختان زربین
در رویشگاه علیآباد کتهول گرگهان ،کهه تهاریخ دقیهق
تشکیل حلقه را شناسایی کند و بیانگر نوسانات رویش
درختان با افزایش سن باشد ،از روشهای جدید اندازه
گیری و تحلیل اطالعات استفاده شهده اسهت .معرفهی
یک گاهشناسی با طول رویش  144سال برای درختان
زربین در رویشگاه علیآباد کتول گرگهان ،نتیجهۀ ایهن
تحقیق است .با تهیۀ  46نمونۀ رویشهی از  19درخهت
زربین ،تاریخگذاری تطبیقی بهین گهاهشناسهی فهردی
درختان با میانگین آنها انجهام گرفهت و نتیجهۀ آن در
جدول  1آورده شده است .زیهادبهودن مقهادیر درصهد
واریان تطبیقی ،دقت اندازهگیری را نشان مهیدههد.
انحههراف معی هار اسههتاندارد 1/11 ،بهههدسههت آمههد کههه
اندازهای از تغییرپهذیری در یهک کرونویهو ی را نشهان
میدههد .میهانگین حساسهیت  1/11بههدسهت آمهد و
میتوان نتیجهگیری کرد کهه زربهین ،گونهۀ حساسهی
بهههرای مطایعهههات گهههاهشناسهههی درختهههی اسهههت
( Akkemik )2000این مقدار ضری حساسهیت را بهه
دییل حساسبودن گونۀ درختی کاج به اقلهیم معرفهی
کرده اسهت .خهودهمبسهتگی ،بهه همبسهتگی مقهادیر
متوایی در یک سری زمهانی اشهاره دارد .کمتهر بهودن
خودهمبستگی مرتبهۀ اول در رویشهگاه مهیشهود کهه
منحصرا انعکاس نوسانات حاصل از تغییرات اقلیمهی را
در خههود داشههته باشههد .مقههدار  SNRنیههز اهمیههت
گاهشناسی ایجهادشهده را در ارزیهابی روابهط رویهش و

2333

1119

اقلههیم نشههان داد .بالیههای طبیعههی و دخایههت بشههر در
رویشگاهها سب کمبودن این مقهدار مهیشهود و زیهاد
بودن آن همبسهتگی بیشهتر درختهان و کهافی بهودن
تعداد نمونهها را نشان میدهد و بدین ترتی ارزیهابی
بهتر اقلیمی را معلوم میکند ( .)Fritts, 1976در ایهن
بررسی زنجیره حلقه رویشی زربین بها حهداقل دمهای
هوا در مهاه بهمهن (فوریهه) سهال پیشهین ()r = -1/9
رابطۀ عک نشان داد ،اما ارتباط معنیداری بها دمهای
سایر فصول نشان نداد .درواقع میتهوان گفهت عوامهل
اقلیمی میتوانند دامنۀ وسیعی از فرآیندهای گیاهی را
محدود میکنند ،که در چرخش میتواند برای رشهد و
پهنههای حلقههه محههدودکننههده باشههد .در حههاییکههه
فرآیندهای رشد در یحظۀ خاصی از زمهان ضهرورتا در
اثههر فرآینههدهههایی کنتههرل مههیشههوند کههه بیشههتر
محدودکننهدهانهد ( .)Fritts, 1976رشهد گونهۀ زربهین
تحت اثر دمای زمستان کنترل میشهود و اگهر دمهای
زمستان بیشتر باشد ،الیۀ یخزدۀ سطح خاک کمعمهق
خواهد بود و درختان مهیتواننهد رشهد را زودتهر آلهاز
کنند .همچنین ارتباط معنیداری بها بهارش مشهاهده
نشههد .بهها توجههه بههه اطالعههات ایسههتگاه بههارانسههنجی
زرینگل ،پهراکنش بهاران در مهاهههای مختلهف سهال
مناس مهیباشهد .بههگونههای کهه مقهدار بارنهدگی و
رطوبهت ذخیههرهشههده در خههاک کههافی اسههت .رضههایی
( )2972نیز نتیجه گرفت که رویشگاه زرینگل از نظر
مقههدار بارنههدگی ،رطوبههت موجههود در خههاک و هههوا و
شرایط تغذیهای در وضهعیت مناسهبی اسهت کهه ایهن
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موضوع جایگزین شدن پهنبرگان را بههدنبهال داشهته
اسههت .عههدم معنههیداری بارنههدگی بهها رویههش شههعاعی
درختههان ناشههی از تههأثیرپههذیربههودن بیشههتر درختههان
رویشگاه مرطوب از دماست .زربین در الل شی هها و
جهتهای جغرافیایی رشد میکند ،خشهکیگراسهت و
در برابر رطوبت نرمش دارد و در محیطهای بهنسهبت
مرطوب میروید (جزیرهای .)2981 ،فتهاحی (،)2979
نیز کشت این گونه را بهدییل حساسیت زیاد به سهرما
و یخبندانهای شدید در استان کردسهتان و سردشهت
(آذربایجان لربی) ناموفق بیان کهرده اسهت .فنویهو ی
کامبیوم و تشهکیل چهوب تحهت تهأثیر دمها تحریهک
میشود که عامل مرثری برای رشد آلازین گیاه اسهت.
تأثیرات مستقیم دما بر رشهد شهعاعی بیشهتر در آلهاز
فصل رویش ،که آبوهوای سرد عادی موجه تهأخیر
در شکستن کمون شود ،اتفاق میافتد (.)Fritts, 1976
این مسئله با کاهش طول دورۀ رویش موج تشهکیل
حلقۀ باریک میشود .با آلهاز رشهد ،ههر دوره از آب و
هوای سرد نزدیهک بهه صهفر درجهۀ رشهد را محهدود
میکند ،اما با افزایش دما در تابستان ،عاملهای دیگهر
محدودکننده خواهند شدMooney & Dunn )1970( .
بیان کردند در ماهههای تابسهتان کهه دمها بهرای رشهد
مناس است ،رطوبت محدودکننده است ،درحاییکه در
زمستان که رطوبت موجود اسهت ،دمهاههای کهم رشهد
آینده را محدود میکند .تحقیقات نشان میدهند رشهد
شعاعی و تراکم چوب سوزنی برگان تحت اثر دما متغیهر
است ( .)Denne, 1976فصهل رشهد کوتهاه ،حلقههههای
رشد باریهک کهم تهراکم ،ایجهاد مهیکنهد .درحهاییکهه
وضعیت گرمتر سب آیجاد حلقههای پهنتهر بها چهوب
پایهان متهراکمتهر ،مهیشهود (.)Gordon et al., 1992
( Feliksik et al. )2000نقهش دماههای زمسهتان در
فرآینهد تشهکیل چهوب گونهۀ  Abies albaرا گهزارش
دادنهد Shah et al. (2009) .اثهر اقلهیم بهر تغییهرات
پهنههای حلقههه درختههی Pinus wallicianaرا در پههنج
رویشگاه مختلف ،بررسی کردند .بها اسهتفاده از آنهاییز
جزء اصلی ،ارتباط مستقیم دما با دسامبر و نهوامبر بهه
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ترتی ه از سههالهههای قبههل ،نشههان داد کههه فتوسههنتز
چشمگیری در سهوزنیبرگهان همیشههسهبز در طهول
زمستانهای گرم میتوانهد اتفهاق افتهد کهه بههعنهوان
انههر ی ذخیههرهشههده در فصههل رشههد بعههدی اسههتفاده
میشود .زربین گونهای همیشهسبز است .در واقهع بهه
علت همیشهسبز بودن و آوند چوبی چوب آلاز بهزرگ
آنها در فصل رشد ،سوزنیبرگان قادرنداز دمهای گهرم
در آلههاز فصههل رشههد بههه انههدازهی کههافی سههودببرند و
بنابراین حلقههای رشد بزرگتری را تشکیل میدهنهد
(.)Kilgore & Telwski, 2004
ثابت شده است کهه شهروع و خاتمهه دورۀ رویهش
گیاهی به روزهایی بستگی دارد کهه دمها بهه مهرز 21
درجۀ سانتیگراد میرسد و افزایش یا کاهش مییابهد.
در واقع میتوان ده درجۀ سانتیگهراد را مهرز حرارتهی
دورۀ رویش گیاهی درختان جنگلی دانسهت (مههاجر،
 .)2985دما در ماه بهمن  8/86درجهۀ سهانتیگهراد و
کمتر از دامنۀ حرارتی مناس یا همان دمهای اپتهیمم
برای رشد و نمو گونۀ زربین است (Hart et al. )2010
کرونویههو ی حلقههه رویشههی بهها اسههتفاده از گونههۀ
 Tsuga canadensisاز سه تهودۀ مجهاور در محهدودۀ
توزیع جنوبی گونههها را در آمریکهای شهمایی توسهعه
دادند و اظهار داشتند ،یک گونه همیشهه سهبز ماننهد
 ،T. canadensisمیتواند یهکسهوم از کهربن سهاییانه
خود را خارج از فصل رشد اصلی تربیت کهرده و رشهد
ساییانه را دو ماه قبل از گونههای خزانکننده موجهود
شروع کند .از نظهر سرشهت اکویو یهک ،زربهین کهامال
روشناییپسند است (جوزی .)2973 ،اثر منفی حداقل
دما بهر رشهد ،ناشهی از ابرنهاکی و کهاهش تشعشهعات
خورشههیدی اسههت و در نتیج هه کههاهش دمههای گیههاه،
حههداقل فعاییههت فتوسههنتزی ر مههیدهههد و فعاییههت
فیزیویو یکی درخت کهاهش مهییابهد .در اثهر کهاهش
فعاییت فیزیویو ی درختان ،نر تقسیم سلویی کاهش
مییابد که سب تشکیل حلقههای رویشی بها حهداقل
پهنا میشود .همچنین با کاهش دما ،هوا بیشتر ابهری
میشود و بارندگی شدید ر میدهد .بارندگی فهراوان
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سب افزایش رطوبت خاک میشود و رطوبهت فهراوان در
خاک ،تهویۀ خاک را مختل میکند و موج اخهتالل در
مکش ریشه میشود و تنش آبی برای درخت پهیش مهی
آید ،مانند شرایطی که در خشکی آبوههوا ر مهیدههد.
بدین ترتی حلقههههای رویشهی باریهک بهرای آن سهال
تشکیل میشود Vitas )2008( .کرونویو ی طوالنیمهدت
درختههان کههاج اسههکاتلندی را در ییتههوانی توسههعه داد .از
آناییز سالهای نمادین نتیجهه گرفتهه شهد کهه سهرما در
زمستان -بهار ،علت اصلی ثبتهای تاریخی برای کهاهش
آشهکار رشهد شههعاعی اسهت .در رویشههگاه مطایعهه شههده
سالهای ( 1111 ،2385 ،2364نجفی،2382 ،)2988 ،
( )Pourtahmasi, 2007بهعنوان رویداد اقلیمهی مناسه
(ترسایی) شناسهایی شهدهانهد .سهالههای ،2366 ،2365
( 2333نجفهههی2988 ،؛ پورطهماسهههی،2355 )2981 ،
 2374و ( 2375پورطهماسی( 2383 )2981 ،صهفدری،
 )2985بهعنوان رویدادهای اقلیمی خشکسایی در منطقه
معرفی شهدهانهد .حهداقل فاصهلۀ زمهانی وقهوع احتمهایی
رویدادهای خشک اقلیمهی ،یهک سهال و حهداکرر شهش
سال در منطقه است .پاسخ گونهها به متغیرهای اقلیمهی،
ممکن است بردباریهای اکویو یکی ،محدودۀ گسهترش و
در نتیجه قابلیت انعطاف در محهیطههای ویهژه را روشهن
کند .استفاده از روشهای دندروکرونویو ی ممکهن اسهت
در معرفی عامهلههای محیطهی سهودمند کهه اسهتقرار و
موفقیت گونهها را حمایت میکنند ،مفید باشد.
منابع
باالپور ،شم ایدین .2986 ،بررسی اثر متغیهرههای مههم
اقلیمی (بارندگی و دما و ترکی آنها) بر روی حلقههههای
رویشی گونههای راش و بلند مازو ،پایهان نامهه کارشناسهی
ارشد ،دانشکده منابع طبیعی ساری 81 ،ص.
بخشی ،رضا ،حبی اهلل خادمی اسالم و داوود پارساپژوه،
 .2987اثر ارتفاع از سطح دریا بر برخی از خواص فیزیکی
و مکانیکی گونه زربین ( )Cupressus sempervirensدر
جنگلکاری منطقه نوشهر ،مجله علمی پژوهشی علوم
کشاورزی.116-126 ،
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بی نام .2961 ،کتابچهی طرح جنگلداری ذخیرهگاه زربین،
اداره جنگلکاری و پارکها ،گرگان81 ،ص.
پورسرتیپ ،الدن .2985 ،مقایسه رویش شعاعی درختان اوری
) (Quercus macrantheraو ارس )(Juniperus polycarpus
در دو دامنه شمایی و جنوبی ایبرز در منطقه چهارباغ گرگان،
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه
تهران 31 ،ص.
پورطهماسی ،کامبیز .2981 ،بررسی تغییرات کمی و کیفی
حلقههای رویشی ارس ()Juniperus polycarpos C. Koch
در سه رویشگاه ایران ،رسایه دکتری ،دانشکده منابع
طبیعی دانشگاه تهران 296 ،ص.
پورطهماسی ،کامبیز ،داوود پارساپژوه ،محمد رضا مروی
مهاجر و سودابه علی احمد کروری .2987 ،ارزیابی رویش
شعاعی ارس ( )Juniperus polycarpos C. Kochدر سه
رویشگاه ایران با استفاده از دانش گاهشناسی درختی،
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.917-941 :26 ،
پورطهماسی ،کامبیز ،الدن پورسرتیپ ،آخیم براونینگ و
داوود پارساپژوه .2988 ،ارزیابی رویش شعاعی درختان ارس
) (Juniperus polycarpusو اوری )(Quercus macranthera
دردو دامنه شمال و جنوب ایبرز در منطقه چهار باغ گرگان،
جنگل و فرآوردههای چوب.253-261 :)1( 61 ،
ثابتی ،حبی اهلل .2979 ،درختان و درختچههای ایران.
چاپ دوم ،انتشارات دانشگاه یزد ،شماره  821 ،972ص.
جزیرهای ،محمد حسین .2981 ،جنگلکاری در خشکبوم،
انتشارات دانشگاه تهران 451 ،ص.
جلیلپور ،بابک .2981 ،تأثیر آیودگی ناشی از جنگ خلیج
فارس بر میزان رویش درختان (،)Ziziphus spina-christi
( )Prosopis cinerariaو ()Quercus brantii var. pesica
در جنوب و جنوب لربی ایران ،پایان نامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی 81،ص.
جلیلوند ،حمید .2986 ،واکنش رشهد حلقههههای رویشهی
زبههانگنجشههک ( )Fraxinus excelsiorبههه متغیهرهههای
اقلیمی در شمال ایران با استفاده از رگرسهیون چنهدگانهه،
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی.517-613 :)1( 41 ،
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Abstract
Trees having long living are able to reflex long effects of climatic conditions on their spread
of tree ring width. So, this research we tried to analyse the impact of climatic variables
(rainfall & temperature) on radial growth in Ali Abad Catool, Gorgan. For this reason
between 23 (Cupressus sempervirense var. horizontalis) trees increment cores in diameter of
beast height (DBH) using an increment borer were extracted. The width of annual rings of
samples after making ready by use of measuring table, with LINTAB6 program and
correctness 0.01 mm was measured. The cross-date and adjustment were done between
samples, and maximum and minimum amount of GLK between samples, 0.75 and 59.2 were
obtained. Average amount of tree ring width has been standardized and index of (Cupressus
sempervirens var. horizontalis) has been calculated. Length of chronology that is got 244
years has been determined. The relationship between growth and climate was figured using
action response function. That minimum February’s temperature in the last growth season is
most important factor of electable climate on growth of (Cupressus sempervirens var
horizontalis). The analysis of pointer years showed that minimum chronological distance of
eventual event of climatic arid phenomenon is one year and maximum six years in the region.
This research was figured consistently the growth limiting factor isn’t raining in the low
heights but the temperature also reveals its role in low heights. Although the necessity of
more study on other species can proves or disprove the results.
Keywords: Ali Abad Catool, Chronology, Cupressus sempervirens var. horizontalis,
Precipitation, Temperature, Tree ring width.
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