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 مازو بلندو راش  شعاعی وی رویشبر الگدما و بارش اقلیمی  عوامل تأثیر

 مرکزی البرز  کوهرشتهارتفاعات  در
 

 4خورنکه اهللفیسو *3ی، رئوفه عابدین2، اصغر فالح1نرگس کنعانی
 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری ،منابع طبیعی دانشکدۀارشد جنگلداری، کارشناس 9
 اورزی و منابع طبیعی ساری، ساریدانشگاه علوم کش ،منابع طبیعی دانشکدۀدانشیار، گروه جنگلداری، 3

 ابع طبیعی ساری، ساریدانشگاه علوم کشاورزی و من ،منابع طبیعی دانشکدۀاستادیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ،  8

 یسار مازندران، استان یعیطب منابع و یکشاورز قاتیتحق مرکز پژوهش، ارشد کارشناس 0 

 (93/93/9819؛ تاریخ پذیرش: 30/41/9819)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 ، بررسااایغیرهای محیطیواکنش درختان به مت بررسااایهای دهند. یکی از روشبه تغییرات محیطی واکنش نشاااان می درختان در طول زندگی

در  دهمحدودکننو اقلیمی تأثیرگذار  عوامل نیترمهمدما و بارندگی  درختی اسات.  یشاناسا  گاهرویش درختان با اساتااده از علم   یهاحلقهتغییرات 

 و بلندمازو (Fagus orientalis Lipsky) شاارقی های راشگونه ۀدما و بارندگی بر رویش سااا ن اثر ،تحقیق حاضااردر . هسااتندرشااد درختان 

(Querscus castaneifolia C.A. Mey)   واقع در بخش مرکزی 3 خالهاتنکا و  3های بخشویشی از جنگلهای رآوری نمونه. جمعشدبررسای ،

 .شد امانجاز دو جهت تنه درخت  سنجسالمتۀ توسط  متر از سطح دریا( 9814و  144، 034) یارتااعطبقۀ  از ساه  ایبرز، کوهرشاته شامایی  دامنۀ 

زمانی  یهایسر و ساس  گرفت انجام  LINTAB6 گیری، توساط بینوکو ر و میز اندازه متریلیم 9/4رویشای، با دقت   یهاحلقهگیری پهنای اندازه

های شنسااه ارتااع واکدر درختان دارد.  بلندمازو و راشمیانگین رویش ن در تعیی یداریمعنارتااع تأثیر  که نتایج نشااان داد .شاادتحلیل حاصاال 

صل رشد پیش از شروع ف یهاماهنشان داد. دما در حساسیت راش به تغییرات اقلیمی  بیشتر ازبلندمازو متااوتی به دما و بارندگی سااییانه داشاتند.   

 ،رتااعدر هر ساااه ا. داشااات بندنییپاو  بندانیمدر ارتااع این درختان درختاان بلنادمازو در ارتااع با بند و اثر متبت بر رویش    رویشاثر منای بر 

یش و وبتی با بارندگی اسااااند پیش از رمترابطۀ باارندگی خرداد همبساااتگی متبتی با رویش بلندمازو نشاااان داد. درختان راش در ارتااع با بند  

 یم مشاهده نشد.  بین رویش راش و اقل یداریمعنهمبستگی  بندنییپااما در ارتااع  ند،بارندگی فصل تابستان نشان داد

  .درختی یشناسگاههای زمانی، یسررویش،  یهاحلقه بارندگی،رتااع، ا :کلیدی یهاژهوا

 

  مقدمه

 عواملی ۀنتیجکه در  اسااات ایتغییر اقلیم پدیده

دینامیکی زمین یا عوامل بیرونی هاای  دینا رافهمچون 

، انحراف در مساایر تغییرات شاادت تابش آفتاب مانند

 یاخاانااه گلافزایش غلظات گااازهاای    و حرکات زمین 

 راتییتغدهد. انساااانی ری می یهاتیفعای یدرنتیجه

 نیزم ۀکر یهاسااازگانبوم بر یدیشااد هایاثر میاقل

 و در حال راتییتغ نیا به هاسازگانبوم واکنش دارد و

 .(Kiaee & Jafari, 2014) حائز اهمیت اساات ندهیآ

زمین، کرۀ وهوایی موجااگ گرم شاااادن تغییرات آب

ود، شیمتغییر رژیم بارش و ، طو نی شادن فصل رشد 

ایگوهای رشد بر ثر عامل اصلی مؤ وهواآب که یطوربه
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 .(Castagneri et al., 2014) رودشمار میبهجنگل 

ی هاسااالاقلیم مساااعد و نامساااعد ) سااا نۀ توایی 

 رویشبر  تأثیر پربارندگی و خشاااا یا گرم و سااارد( با

 ،مؤثر استی رویشاای هاحلقهپهنای  بر، درختانسااییانۀ  

 متوایی با پهنایسااا نۀ ی رویش هاحلقهدرختان  بنابراین

در  .(Balapour et al., 2010) دهندیممتااوت تشکیل 

جدید توسااط بافت  یۀ یا  هرسااایه ،مناطق معتدیه

 شود کهیمدرخت اضافه ساقۀ زاینده ساخته شده و به 

، اول، متأثر از سااان درختدرجۀ این  یه در  پهناای 

عواماال مختل   فیزیویوژیااا گونااه و یهااایژگیا و

 رویشاااگاااهاای ماااناانااد خااا  و اقاالاایاام اساااات   

(Pourtahmasi et al., 2009; Hedayati et al., 2014). 
بر عواماال اقلیمی تااأثیرگااذار  نیترمهمدمااا و بااارش 

 تأثیر . شااادتاندرویش درختاان  یهاا حلقاه پهناای  

بسته به  ،درختان ۀرشااد سا ن بربارندگی و دمای هوا 

از قبیل خا ، جهت و ارتااع دیگر رویشااگاهی  املعو

. (Balapour et al., 2010)از سطح دریا متااوت است 
مطایعات وضاااعیت  ۀنا یدر زمی رایج هاا روشیکی از 

 .استدرختی  یشناسگاهرویشای درختان، اساتااده از   

 وتحلیلتجزیهی درختی، با شاااناساااگاهدر مطاایعات  

یط رویشااگاهی و توان به شاارایم ،ی رویشاایهاحلقه

و همچنین  برد یپدور  ۀدر گذشاات هاگونهمحیطی آن 

 کردتااأثیرپااذیری رویش از عواماال اقلیمی را تعیین 

(Balapour & Kazemi, 2012).  برآوردهای اقلیمی از

اطالعات ارزشاامندی برای  ،ی رویشاای درختانهاحلقه

آورد میفراهم  یهواشناسدوره و مناطق فاقد اطالعات 

(Fritts, 1976.) 

دو  ۀرویشاای ساااییان یهاحلقه ،حاضااردر بررساای 

و بلنادمازو   (Fagus orientalis Lipsky) راشگوناۀ  

(Querscus castaneifolia C.A. Mey)   شدبررسای. 

 یکی از عنوانبهرویش راش  یهاحلقهتغییرات پهناای  

 ،ایران شاامال یهاجنگل برگپهن یهاگونه نیترمهم

 ملعواتأثیر  وضوحبهکه  استشااخصی بسیار حساس  

و بساایار مناسااگ مطایعات   دهدیممحیطی را نشااان 

(. Dittmar et al., 2003)اساات درختی  یشااناسااگاه

کامالً واضاااح و  یهاا حلقاه باا  بلنادماازو نیز    یگوناه 

و رویشاای کا ب یا گمشااده  یهاحلقهنبود  ،مشااخ 

اجرای برای  ،(Nasiri et al., 2014) زیاد یسااتیرزید

 .مناسگ استو بازسازی اقلیمی  یناسشا گاهتحقیقات 

عالوه حساااساایت این گونه به شاارایط اقلیمی زیاد  به

یکی دیگر از د یل (. Poursartip et al., 2014) اساات

تمرکز بیشاااتر ، راش و بلندمازو ۀاساااتااده از دو گون

، فراوانی و اهمیت آنها هاگونهاین  برمطاایعاات جهانی   

چوب گساااتردۀ  و همچنین کاربرد تحقیق ۀدر منطق

 آنها در بناهای تاریخی و فرهنگی منطقه بود.

 درازمدتی هاداده نبود ،ایران اننددر کشاااوری م

ی، کمبود شااناسااگاهآشاانایی با دانش ناهواشااناساای، 

درختان مناسااگ در  نبودهای هواشااناساای، یسااتگاها

 ایعبورصاااعگارتااعات پایین و حضاااور آن در مناطق 

ای هیدهپدی رویشی و اهحلقهتا روابط بین  شد سابگ 

 کافی ۀباه انداز طبیعی تاأثیرگاذار بر رویش درختاان    

درختان  بای شااامال ایران هاجنگل. بررسااای نشاااود

 لیااوتحلهیااتجز، امکااان برگپهنکهنسااااال متنوع 

ی رویشااای را برای اهااداف مختل  فراهم هاااحلقااه

تر از تغییرات اقلیمی بر رویش یقدقکنااد. آگاااهی یم

ی درازمدت هاطرحیزی و ربرنامهدر  ،درختاان جنگلی 

 خااواهااد بااود  ماادیااریاات جاانااگاال کااارساااااز    

(Karamzadeh et al., 2011.)   مطاایعات معدودی در

ایران بااه بررسااای روابط متغیرهااای اقلیمی و رویش 

در  Fallah et al. (2014) .اندپرداختهدرختان  ۀسااا ن

شاهرود واقع  کوهشاهارس  درختان یشاناس گاه بررسای 

 ثرمؤعامل  نیترمهمکه  اظهار داشتندایبرز  وهکرشتهدر 

میانگین دمای هوا در اواخر زمستان قبل  عاملبر رشاد،  

با هدف  Poursartip et al. (2013) .استاز فصل رشد 

رویشااای درختان  یهاحلقه ۀارزیابی تغییرات ساااا ن

و بلنادمازو در   (Quercus macranthera) وریبلوط ا

انی را از شااش رویشااگاه در  درخت ،گوناگون یهامیاقل

. دکردنگیالن، مازندران و گلستان گزینش  یهااساتان 

 ،در هر دو گونه هاشگاهیرو ۀدر همکه نتایج نشاان داد  

ارتباط متبتی بین دوایر ساااییانه و بارندگی ماه خرداد 
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پویایی کامبیوم  یسایدرونبررسای  )ژوئن( وجود دارد. 

شروع فعاییت که  دنشان دا et al. (2011) Oladiط توس

رویشی در  ۀدرختان راش شارقی در ساه منطق  کامبیوم 

نوشاااهر  یهاجنگلمتر  9944و  9944، 934ارتااعات 

شروع فعاییت کامبیوم در ارتااع پایین و  .اسات متااوت 

دییل اما به ،در اواخر ماه مارس شروع شد همزمانمیانه 

ر یشروع مجدد فعاییت کامبیوم با ده روز تأخ ،کمدمای 

خواب کامبیوم هم  ضااامندر . ری داددر ارتااعات با  

شد ر سبگماه ساستامبر اتاا  افتاد که   ۀانیمزودتر و در 

در ارتااع با تر  ترایبار یرویشاا یهاحلقهو  ترآهسااته

بررساای تغییرات در  Castagneri et al. (2014) شااد.

از  سال گذشته 334، طی ی شر  اروپاتابساتان  یوهواآب

  راشی هاااگونااهرشااااد شاااعاااعاای  رسااایبار روی 

(Fagus sylvatica L.)نراد ، (Abies alba Mill.) و نوئل 

(Picea abies karst.) وهوایی برای آب عالئمیافتند که در

کلی کم و با همبستگی منای برای دمای ماه  طوربهراش 

 ،نرادو نوئل ی گذشته بوده است. در هادههآوریل در طی 

جاری کاهش یافت،  یهاساااال اثر متبات دماا در بهاار   

 طوربااهتااابساااتاان قبال،    دماای اثر منای  کاه  یدرحاای 

 .اساات افتهیی در طول قرن گذشااته افزایش چشاامگیر

 یرندگبانشان داد و  نوئلاثر منای بر رشد تابستان  یدما

 مدتیطو ن یهادوره. دیتابستان رشد نراد را بهبود بخش

 وجود با. شد راش رشدد یشد کاهش موجگ یخشاکسای 

 کاهش چیه نراد ،گذشاااته ۀساااه ده یدماا ط  شیافزا

 در یدیشدکاهش رشاد   کهیدرحای ،نداد نشاان  یرشاد 

 بررسی تأثیر شرایطهمچنین  .شاد  مشااهده  نوئل و راش

 برگپهن ۀگونرویش سااه  یهاحلقهوهوایی بر پهنای آب

  افاارا قااناادی  ،(Quercus rubra) سااااری باالااوط

(Acer saccharum) ی و راش آمریکای(Fagus grandifolia) 

کاانادا نشاااان داد بلوط ساااری   یهاا کوهساااتاان در 

 ژوئن همبسااتگی منای با دمای ماه می و بارندگی ماه

 ،مشاااهده شد دارد. ایگوی رویش افرا نیز مشااابه بلوط

راش هیچ همبساااتگی متبت یا منای با  کاه  یدرحاای 

 گرمنشان داد که  هایبررسبارندگی و دما نشاان نداد.  

هانی همراه با افزایش تنش خشااکی، رشااد  شاادن ج

متااوتی تحت تأثیر قرار  طوربهشعاعی این سه گونه را 

دیگر توسااط  ۀگونو رشااد بلوط بیشااتر از دو  دهدیم

 خواهد شااادتنش خشاااکی ابتدای تابساااتان محدود 

(Takahashi & Takahashi, 2016.)  اما واکنش راش

  ؛اروپااا بااه تااغاایاایاارات اقاالاایاام مااتااااااوت بااود    

Dulamsuren et al. (2017)  واکنش و  بررسااایبااا

حساااساایت راش اروپا به تغییرات اقلیمی در ارتااعات 

در ارتااعات که  ند( نشان داد994-9384)متر مختل 

توسط بارندگی آوریل و  شدتبه، رشد شعاعی ترنییپا

تابساااتان کم متر باا دمااهای    9384در ارتاااع   و می

 ییهانشانهمتر(  904. در ارتااع میانه )شودیممحدود 

. مشاهده شداز محدود شدن رشد توسط رطوبت و دما 

Costa et al. (2016)  رشاااد بافت  یاقلیم پاسااخ نیز

ماادیترانااه در جنوب غربی  یهاااجنگاالچوبی بلوط 

میانگین  پژوهشدر این  .کردناد بررسااای را پرتغاال  

ت ی بافهاحلقهبین سری زیاد حساسیت و همبستگی 

عامل یم به احتمال زیاد یا چوبی نشاااان داد کاه اقل 

 ی محیطی محلیهاتنش، اما استرشاد بلوط  بر غایگ 

تواند بر این یمنیز  ماانند رطوبت در دساااترس خا  

ه بدرختان بلوط بگذارد. با اینکه  تأثیر )اقلیم(عاامال   

بلوط در جنوب  یهاجنگل، اناد مقااوم تنش خشاااکی 

گرمایش جهانی رشاااد کمتری روند غربی پرتغاال در  

 ند.داشت

و اصاااول  هاااروشبااا توجااه بااه اهمیاات کاااربرد 

 اثر بررسیپژوهش حاضر با هدف  ،شاناسی درختی گاه

 رویشاای یهاحلقه بردما و بارندگی  اقلیمی یرهایمتغ

 یهالیپروفدر  بلندمازو و راش هایگونهسااااییااناۀ   

 .گرفتانجام ارتااعی متااوت 

 

 هاروشمواد و 

 منطقة پژوهش

 ،نکاشاهرستان   اطراف یاهجنگلدر  منطقۀ تحقیق

و عرض  38 °33′ 0.40˝متر بااا طول  034از ارتااااع 

و تا ارتااع شااود میشااروع  89 °88′ 9.31˝ جغرافیایی

 38 °88′ 8.94˝با طول و عرض جغرافیایی  متر 9814
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 ۀمنطقادامه پیدا کرده اساات. سااه   89 °39′ 3.01˝و

 .شدرویشی انتخاب  یهانمونه یآورجمعارتااعی برای 

دارای  ومتری  034 در ارتااع( بندنییپا)اول  ۀنطقا م

پاوشاااش جنگلی انجیلی، ممرز، بلوط، راش، افرا و  

ظهور  هادرهنزدیا  یهاقساامتو در اساات خرمندی 

ا ب( بندانیم)دوم  ۀمنطق. استتوسکا مشهود  یهاگونه

متر ارتااع از سااطح دریا دارای پوشااش جنگلی   144

)با بند( سوم منطقۀ ش و افرا، شیردار، ملچ، ممرز و را

جنگلی  یهاگونهبا  ایاز سااطح در متر 9814در ارتااع 

 ،در هر ارتااع (.9)شااکل  اساات توسااکا، ممرز، و راش

و عواملی گرفت انتخاب درختان از وساااط توده انجام 

ماانناد تقاارن تاای، سااایلنادریاا بودن تنه، حداقل       

 و پیچیدگی تنه درنظر گرفته شد. یدوانشاخه

 
  منطقۀ تحقیق و یبردارنمونهمکان  -9شکل 

 

 روش پژوهش

و قطور با  سایم درخت اصاله  93 ،نمونه ۀتهی برای

از هر کدام از دو متر ساااانتی 944قطری حدود  ۀدامن

 بندانیم، بندنییپاو در هر ارتااع  بلندمازوو  راش ۀگون

رویشاای برای  ۀحلق یهانمونه شااد.انتخاب  و با بند

در  سنجیشرو ۀبه کما متال سا  34 کمدسات  مدت

در و از دو سمت درخت متری( 84/9) نهیبرابرسارتااع 

برای  شاااد. اساااتخرایشااامال و جنوب  یهاجهات 

در زیر یوپ  هانمونههمۀ رویش  یهاحلقه، یریگاندازه

گذاری و عالمتجدا سااایه  94های شاامارش و به دوره

به عمل آید.  یریگاندازهشاااد تا دقت کافی در هنگام 

 ،رویش از سمت پوست به سمت مغز یهاحلقهپهنای 

توساااط بینوکو ر و میز  متریلیااماا 9/4بااا دقاات 

در  TSAPWin افزارنرمو  LINTAB یریا گا اناادازه

خزری دانشگاه کشاورزی و  یهاساتم یاکوسا  ۀپژوهشاکد 

کان ام افزارنرماین شد.  یریگاندازهمنابع طبیعی ساری 

رویش را  یهایمنحنظاهری و آماری تطابق  ۀمقایسااا

اصااالی  ۀدو آمااار TSAP افزارنرم. در دکناایمفراهم 

Gleichlaeufigkeit (GLK)  وt-values  چااگااونااگی

 دهدیمزمانی را نشااان  یهایساارتطابق آماری بین 

(Abedini et al., 2010 .) پهنای  یریگانادازه پ  از

دوایر رویش در هر جاات نمونه از هر درخت، منحنی  

دسااات آمد و بهعی هر درخت میاانگین رویش شاااعا 

درختان و میانگین رویش هر  تاتاتطابق زمانی بین 
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چنانچه در برخی از . شد مقایساه و  یگذارهمبر ارتااع

 ،شااادینمدرختان تطابق زمانی مناساااگ مشااااهده 

طابق ت بیشترینتا  گرفتیمصورت دوباره  یریگاندازه

 یریگنیانگیمدر غیر این صورت از  ؛شودزمانی حاصل 

ه همین علت تعداد درختان محاسبه ب. شدندیمحذف 

درخت کاهش یافت.  93شااده در ایجاد کرونویوژی به 

هیه ت هر ارتااعترتیاگ منحنی میانگین رویش   اینباه  

رویشای و بررسی اثر   یهاشیگرابرای حذف اثر . شاد 

 ،بررسااایاقلیم در رشاااد شاااعاااعی درختااان مورد  

 یشاناس گاه یاهآمارهو  گرفتانجام ساازی  داساتاندار 

ا ب یاستانداردساز ،در این بررسی. آمد دستبهدرختان 

سایه( ده) کمبا بساامد   9اساتااده از روش هموارساازی  

 اناجااام پااذیاارفاات   ARSTAN افاازارنارم  تاوساااط 

(Fallah et al., 2014 .) به این ترتیگ که به هر سااری

زمانی رویش یا منحنی رگرساایونی مناسااگ برازش  

. این عمل شداستاندارد تهیه  یشاناسا  گاهداده شاد و  

رویشااای از منحنی رویش  یهاشیگراسااابگ حذف 

آن  هاینوسااانکه  ماندیمو شاااخصاای باقی  دشااویم

 میانگین حساسیتشارایط اقلیمی است.   ۀدهندنشاان 

(2MS)  ( 8و نسابت سیگنال به ناهنجاریSNR) ،rbar 

 ARSTAN افزارنرمتوسط هستند که  عواملی 4EPSو 

کار بهارزیابی کرونویوژی  منظوربهو  ندشومی محاسابه 

تغییر پهنای دوایر ساااییانه  مقدارمعرف  MS. روندمی

 یهاگنالیسقوت معرف  SNRدر طول ساری زمانی و  

، شااادهاساااتانداردرویش  یهاحلقهدر زیاد با فرکان  

rbar   میانگین ضارایگ همبستگی بین درختان وEPS 

  اسااااتسااایااگانااال ماعاارف جاماعاایاات آماااری      

(Fallah et al., 2014).  در بررسی روابط رویش و اقلیم

ه ک هواشناسی ایستگاه سینوپتیا تیرتاش یهادادهاز 

 و عرض جغرافیااایی  38° 00´ در طول جغرافیااایی

متر از ساااطح دریا واقع شاااده  90و ارتااع  °89 03´

کیلومتری از  93فاصاالۀ در  که اساات اسااتااده شااد  

 

1. Cubic smoothing spline 

2. Mean Sensitivity 

3. Signal-to-noise Ratio 

4. Expressed Population Signal 

 .قرار داردمنطقۀ تحقیق 

 روش تحلیل

دمای ماهانه  هواشناسی یهادادهاز ر این بررسی د

تا  9818ساااال، از ساااال  34 و بارش ماهانه به مدت

ن ایرگرسیون همبستگی . ضریگ شاد اساتااده   9810

 در محیط هر ارتااعاسااتاندارد  یشااناسااگاهبا  هاداده

SPSS  دسااات آمد و نمودارهای مربوط به نتایج در به

 محیط اکسل رسم گردید.

  

 نتایج

درختان و کرونولوژی میانگین رویش مقاایۀااة  

 بلندمازوراش و 

 یریگاندازههای روش یریکارگبهدر این پژوهش با 

سال  ،رویشاای درختان هایو تحلیل اطالعات، نوسااان

و ارتباط بین پهنای  رویش دقیق تشاااکیال هر حلقاه  

 ۀنتایج مقایسو متغیرهای اقلیمی بررسای شد.   هاحلقه

و دو ش در ساااه ارتااع رویشااای روی یهاحلقهپهنای 

 در این بخش ارائه شاااده اسااات بررسااایمورد  ۀگون

نمودار میانگین )ای (  3شاااکل . (8و  3 های)شاااکل

رویش درختان راش در سااه ارتااع را  یهاحلقهپهنای 

مقادیر حداقل و حداکتر رویش شعاعی . دهدیمنشاان  

د است. میانگین وشاه مدر هر ارتااع نیز در این شاکل  

 9/8 بندانیماخیر در ارتااع  ۀسایستیب ۀدر دوررویش 

ین میانگکه در مقایسه با مقادیر  دست آمدبهمتر میلی

باه ترتیگ در دو ارتااع   متریلیم 31/3و  38/3رویش 

 تمادعدر سااطح ا یداریمعن افزایش بندنییپا با بند و

 .استداشته ( =443/0Sig)درصد  11

بلوط را در سه  )ای ( مقدار رویش درختان 8شکل 

ۀ اخیر نشان سایسااتیبارتااع رویشای در دامنۀ زمانی  

و  وجهتشایان  بندنییپا. میانگین رویش ارتااع دهدیم

که این تااوت رویش در  استبیشتر از دو ارتااع دیگر 
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اسااات. میانگین رویش  داریمعندرصاااد  11ساااطح 

 1/8در دو دهۀ اخیر برابر با  بندانیمدرختاان ارتاااع   

. میانگین رویش شااعاعی در شاادی ریگاندازه متریلیم

 ترتیگنزدیا به هم و به بناد انیا مارتاااع باا بناد و    

 .است متریلیم 10/9و  11/9

 
 (9818 – 9810زمانی  ۀاصل)ف منطقۀ تحقیقگونه راش در سه ارتااع  یشناسگاهو )ب(  میانگین رویش)ای (  -3شکل 

 

  (9818 – 9810زمانی فاصلۀ ) منطقۀ تحقیقدر سه ارتااع  مازوگونۀ بلند یشناسگاه)ب( و  میانگین رویش)ای (  -8شکل 

 

تطابق میانگین رویش ساااا نه بلندمازو و راش در 

بررسی و  TSAP افزارنرم GLKۀ آمارسه ارتااع توسط 

ارائه شده است. این آماره تطابق  9نتایج آن در جدول 

 .دهدیمکلی دو سری زمانی را نشان 

 ۀتغییرات ناشاای از روند ساانی با اسااتااده از برنام 

ARSTAN  و  شداز سری زمانی رویش درختان حذف

های زمانی برای هر سه شناسی درختی سریگاه ۀآمار

 (.3آمد )جدول  دستبهارتااع 

ی بلندمازو و راش در هاگونهی شااناساا گاهمنحنی 

)ب( نشان  8و  3ی هاشاکل ساه طبقۀ ارتااعی نیز در  

 ، مشااخصااات رویشاای 3. در جدول شااده اسااتداده 

شده ۀ درختان بلندمازو و راش ارائه شدهیتهی هانمونه

ی و عوامل شااناساا گاهاگرچه همبسااتگی بین  .اساات

افزایش اعتبار  منظوربهشااد،  اقلیمی دو دهه بررساای

 هااانمونااهی رویش هاااحلقااهنتااایج، پهنااای تمااامی 

ی شاااناااسااا گاااه نیتریطو ن ی شااااد.ریگاناادازه
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 939، بندانیمشاااده در بلندمازو در ارتااع یریگاندازه

 18ی با شناسگاه نیتریطو نسال داشت. در راش نیز 

 تهیه شد. بندانیمسال از ارتااع 

 

 ( منحنی میانگین رویش درختان بلندمازو و راش در سه ارتااعGLKتطابق ) ۀآمار -9 جدول

 بندنییپا بندانیم با بند ارتااع گونه

 % 39 % 90**  9 با بند 

 % 93*  9 % 90**  بندیانم مازوبلند

 9 % 93*  % 39 بندیینپا 

 % 09 % 94*  9 با بند 

 % 31 9 % 94*  بندیانم راش

 9 % 31 % 09 دبنیینپا 

 

 شدهمحاسبه یهایشناسگاههای یژگیو -3جدول 

 ارتااع گونه
سال آغاز 

 کرنویوژی

سال پایان 

 کرنویوژی

طول 

 کرنویوژی

میانگین 

 حساسیت
(SNR) rbar EPS 

انحراف 

 معیار

تعداد 

 درختان

 93 ±33/4 133/4 833/4 988/8 9099/4 11 9810 9311 با بند 

 93 ±91/4 10/4 849/4 413/3 9343/4 939 9810 9310 بندیانم بلند مازو

 93 ±33/4 10/4 841/4 948/1 9189/4 11 9810 9841 دبنیینپا 

 93 ±98/4 90/4 984/4 913/9 9493/4 11 9810 9849 با بند 

 93 ±31/4 13/4 891/4 383/0 9190/4 18 9810 9843 بندیانم راش

 93 ±99/4 913/4 933/4 419/9 9494/4 14 9810 9833 دبنیینپا 

 

همبۀااتگی الگوی رویش درختاان بلنادمازو و   

 اقلیمی عوامل

و بارندگی  و دما اقلیمی عامل دو همبسااتگی نتایج 

 9تا  0 یهاشااکل منطقه در درختان رویش بر آنها تأثیر

همبسااتگی شاااخ  رویش با اساات.  شااده دادهنشااان 

ی بررس میانگین دما و بارندگی ماهانهحداقل، حداکتر و 

، نتایج همبستگی هاشکلوضوح بهتر  منظوربهشاد، اما  

که نتایج نشااان داد شااد. نارائه  حداکتر دما در شااکل

ی همبستگی منا در ارتااع با بند بلندمازورویش  مقدار

اردیبهشاات با بارندگی  (=p=009/4-r 431/4) داریمعن

  آ ردمااا ناایااز در  فصاااال رویااش داشاااات.  ماااه

(493/4 p=39/4-r=) بهمن و (431/4 p=009/4-r= )

منای با رویش همبسااتگی قبل از شااروع فصاال رشااد  

 .(0)شکل  نشان داد

، بارندگی در مهرماه ساااال پیش بندانیمدر ارتااع 

بر ( =p=031/4r 409/4) داریمعناز رویش، اثر متبت 

رویش درختان بلندمازو داشاات. حداقل دمای اساااند  

 ی داریمعنقاباال از رویش نیز همبساااتگی متباات  

(43/4 p=380/4r= ) ی بلندمازو نشان داد شاناس گاهبا 

 (.3)شکل 

ل ی فصااهاماهبارندگی در اغلگ  بندنییپادر ارتااع 

متبتی بر رویش بلندمازو نشااان داد، اما این  رشااد اثر

نبودند. دما در اسااااندماه  داریمعناثرها از نظر آماری 

  داریمااعنپاایااش از فصاااال رویااش اثاار مااتااباات  

(48/4 p=099/4r= ) بر رویش درختان بلندمازو نشان

 (.9داد )شکل 
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 با بند ارتااع بلندمازو در ۀگون یشناسگاه با بارش و دما اقلیمی همبستگی -0شکل 

 )درصد 13 اعتماد در سطح داریمعن اثر (*

 

 

 بندانیم در ارتااعدرختان بلندمازو  یشناسگاه ش بابار و دما اقلیمی همبستگی -3شکل 

 )درصد 13 اعتماد در سطح داریمعن اثر (*

 

 

 )درصد 13 اعتماد در سطح داریمعن اثر (*بندنییپا در ارتااع بلندمازو ۀگون یشناسگاه بابارش  و دما همبستگی -9شکل 

* *
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 عواملراش و  همبۀااتگی الگوی رویش درختان

 اقلیمی دما و بارندگی

اقلیمی دمااا و بااارناادگی بااا  عواماالهمبساااتگی 

درختان راش در ارتااعات مختل  در  یشاااناساااگااه 

بر اساااس . اساات شااده دادهنشااان  1تا  1 یهاشااکل

قبل از شاااروع فصااال  ،بارندگی در اسااااندماه ،نتایج

رویش  یهاحلقاه پهناای   براثر را  نیشاااتریب ،رویش

در ارتااااع بااا بنااد داشااات کااه این   درختااان راش

 13 اعتماد در ساااطحاز نظر آمااری نیز  همبساااتگی 

همچنین  .(=p=33/4r 441/4) بود داریمعندرصاااد 

فصااال تابساااتان نیز اثر متبت  یهایبارندگمیانگین 

درختان  یشناسگاهبر  (=p=309/4r 40/4) یداریمعن

 ی اساند پیش ازدما حداقل. داشتراش ارتااع با بند 

  داریماااعااانااا  رویاااش اثااار مااانااااااای     

(43/4 p=031/4-r= ) در و  بر شااخ  رشد نشان داد

 .(1)شکل  نبود داریمعندیگر اثر این عامل  یهاماه

 

 ارتااع با بند در گونه راش یشناسگاه بابارش  و دما اقلیمی عوامل همبستگی -1شکل 

 )درصد 13در سطح  داریمعن اثر (*

 

ماه فصااال رویش اثر متبت اردیبهشاااتباارندگی  

رویش درختااان بر  (=p=033/4r 431/4) یداریمعن

فروردین،  یهاماه. در داشااات بناد انیا مراش ارتاااع  

باارنادگی اثر متبت در    ،خرداد و مرداد فصااال رویش

تنها نبود.  داریمعناز نظر آماری که رویش نشاااان داد 

 داریمعنش اثر ماااه پیش از رویحااداقاال دمااای آبااان

(40/4 p=083/4r= ) بندانیمبر رویش درختان راش 

 (.1داشت )شکل 

* *
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 )درصد 13 در سطح داریمعن اثر (*بندانیمارتااع در  راشگونۀ  یشناسگاه بابارش  و دما همبستگی -1شکل 
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بااارش و دمااا همبساااتگی  ،بناادنییپااادر ارتااااع 

خ  رویش درختان راش نشان ندادند. با شاا  داریمعن

بیشاترین همبستگی بین رویش و دمای  این، با وجود 

که از  مشاهده شد شروع فصل رشداسااندماه پیش از  

 (.1نبود )شکل  داریمعننظر آماری 

 
 بندنییپاارتااع  در راش یشناسگاه بابارش  و دما همبستگی -1شکل 

 

 بحث

 یشااناسااگاهمیانگین رویش و اقلیمی بر  عواملاثر 

متااوت در ارتااعات مختل   مازوبلند درختاان راش و 

میانگین رویش درختان راش در  ،اخیر ۀدر دو ده .بود

ین میانگ وبسیار به هم نزدیا  شدهبررسی ساه ارتااع 

این  ؛بیشتر از دو ارتااع دیگر بود بندانیمرویش ارتااع 

درصااد  11اعتماد آماری نیز در سااطح  از نظراختالف 

کاهش شادید رشد شعاعی درختان راش  . بود داریمعن

متر از ساااطح دریا، در  144اروپاا در ارتاااعات با ی   

نیز گزارش شااده  Dittmar et al. (2003)های پژوهش

کوتااه گرمای تابساااتانه در ارتااع  دورۀ طول  اسااات.

 مترکویش علت میانگین ر نیترمهم تواندیمباا بناد   

 Dulamsuren et al. (2017) .در ارتااع با بند باشااد

 ۀرا محدودکننددر ارتااعات با  تاابساااتان   کمدماای  

 علت میانگین ،بندنییپااما در ارتااع رشااد دانسااتند.  

اثر  بااه توانیمراش را رویش کم و غیرقاااباال انتظااار 

با اثر بر  تواندیم داد کهنسااابت انساااانی  یهادخایت

همبسااتگی بین اقلیم و  نبودبه  ،رویش درختانایگوی 

 (.1)شکل  بینجامدرویش، در درختان این ارتااع 

 بناادنییپااا یبلنادمااازو میاانگین رویش درختاان   

، اددنسبت به دو ارتااع دیگر نشان  چشمگیریافزایش 

 بندنایممیانگین رویش در ارتااع با بند و  که یدرحای

س بودن آب فراوان . در دستربودبسایار به هم نزدیا  

و مناساااگ  ۀدمای تابساااتان ،در ابتدای فصااال رویش

 هاامااچااناایاان گاارماااپساااانااد بااودن باالااناادمااازو   

(Pourtahmasi et al., 2009 )د یل  نیترمهم تواندیم

رویش و میانگین رویش زیاد  یهاحلقهافزایش پهناای  

 باشد. بندنییپادر ارتااع 

در میانگین رویش درختان بلوط و راش مقایساااۀ 

بر  ییبساازاارتااع تأثیر داد که نشاان  تااعات مختل  ار

و بلندماز خصاااوصبهو درختان  تغییر میانگین رویش

رویشگاه  89نیز با بررسی  Dittmar et al. (2003) دارد.

رویشی راش  یهاحلقهکه  اظهار داشاتند راش اروپایی 

اثر و  کناادیممنعک   یخوببااهاقلیمی را  هااایاثر

 لیمی به ارتااع بساااتگی دارداق عواملمحدودکنندگی 

 رشاااد ۀمحدودکننداصااالی  عامل عنوانبهدماا   کاه 

متر ارتااع از  144در ارتااعات با  ) رویش یهاا حلقاه 

 .شدمعرفی سطح دریا( 

رویش و متعااقگ آن میانگین   یهاا حلقاه پهناای  

رویش درختاان تحات تاأثیر عوامل متعددی از جمله    
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 هویش منطقاقلیمی، شرایط ر یهاگنالیسروند سانی،  

(. Cropper, 1979درخاات قرار دارد ) یعواماال درون و

روند سنی را از نمودار  توانیمکما استانداردسازی به

و به همبسااتگی بهتری بین  کردرویش درختان حذف 

براساس دساات یافت.  یزمان یسااراقلیمی و  یهاداده

بلندمازو درختان راش و  یشناسگاه یهاآمارهمقایساۀ  

نسابت سیگنال به   ،(3)جدولاردساازی  پ  از اساتاند 

راش گونۀ نسااابت به  بلندمازوگونۀ نااهنجااری برای   

حساسیت بیشتر درختان  ۀدهندنشانکه  استبیشاتر  

. هر چقدر اساااتاقلیمی  عواملبلوط این نااحیاه باه    

 هاییگنالسااا دیگرهای اقلیمی به یگنالسااانسااابت 

به  ،باشااادتر بزرگهای ناهنجار( یگناال سااامحیطی )

و تر بیشهای اقلیمی بر رشد یگنالساندازه تأثیر همان 

ی قوی بین رویش سااا نه و اقلیم نمایان خواهد ارابطه

بیان  Dulamsuren et al. (2017)(. Fritts, 1976شد )

متناقض در خصوص  یهاگزارش با وجوداند که داشته

هوایی، وآبراش اروپاایی به تغییرات   نبودن حسااااس

گرما و خشکی  یهادورهبه  دیحساسیت زیااین گونه 

نیز  Dittmar et al. (2003). دهدیمتابسااتان نشااان  

 هایاثر ۀکنندمنعک و بسیار حساس  یاگونهراش را 

این در حااایی اساااات کااه  .کنناادیماقلیمی معرفی 

Castanegri et al. (2014) پاسااخ راش به متغیرهای ،

 ،نوئل و نراد برگیساااوزناقلیمی را در مقایساااه با دو 

 برخی مطایعات دیگر. اندداشتهبیان   یضاع  نسابت به

اقلیمی اشااااره عوامل نیز به واکنش ضاااعی  راش به 

با توجه (. Takahashi & Takahashi, 2016) اندکرده

ر نسبت به راش دبلندمازو گونۀ به حسااسایت بیشاتر    

 تواندیم بلندمازوکه  رساادیمنظر بهحاضاار،  بررساای

درختی در  یشناسگاهعات منبع ارزشامندی برای مطای 

 ایبرز باشد. کوهرشتهارتااعات مختل  

واکنش درختان راش و بلندمازو که نتایج نشان داد 

ین ا. بوده تغییرات دما و بارش در سااه ارتااع متااوت ب

ناشی از تااوت ژنتیکی دو  ممکن استواکنش متااوت 

گوناه و همچنین تأثیر میکروکلیمای ارتااع از ساااطح  

دقت  با وجود(. Jafari & Khoranke, 2013د )دریا باش

 ،رویش یهاااحلقااهپهنااای  یریگاااناادازهدر زیاااد 

بین اقلیم و رویش در مورد انتظار قوی  یهایهمبستگ

 کاهش احتمایی علتمشااااهده نشاااد. اخیر دهاۀ  دو 

 یهادخایت توانیماخیر را  یهاسااالهمبسااتگی در 

پی آن  و در ،و چرای دام یزنساارشاااخه مانند انسااان،

نسااابت داد خا  زیساااتی تغییر پوشاااش گیاهی و 

(Pourtahmasi et al., 2009.) 

 رویششاااخ  همبسااتگی اقلیم و نتایج براساااس 

پیش از  یهاماهدما در  ،باا بند  ارتاااع  در بلنادماازو  

 یهاحلقه یشاناس گاهشاروع فصال رشاد اثر منای بر    

 تورصبه اغلگ رطوبت ،نشان داد. در این ارتااع انهیسای

 ی مناسگدما نبود اما ،اسات  دساترس  در برف و باران

پیش از  یهاماهدر . اساات رشااد ۀمحدودکنند عامل

 دما و اساات خاته ومیکامب عمالً ،شااروع فصاال رویش

کاهش  یحت و دهدینم نشااان شیرو با یمتبت ۀرابط

با  یمنا یهمبساااتگ موجگاحتما ً  هاماهدما در این 

ی اگونهبلندمازو  .شااده اسااترویش  یهاحلقهپهنای 

و حضااور عوامل رویش اساات و نورپسااند  گرمادوساات

بهبود رشااد آن  ساابگ)دما، رطوبت و خا  مناسااگ(، 

 ،حداقل فعاییت فتوسنتزی سبگد. کاهش دما شاو یم

کاهش فعاییت فیزیویوژیکی و تقسایم سلویی درخت و  

 شاااود یمی باااریااا هاااحلقااهدر نتیجااه تشاااکیاال 

(Fritts, 1976.)  پایانی پاییز و شاااروع  یهاماهدر دما

است. هوای سرد در پاییز زیاد و بارندگی کم  زمساتان 

کوتاه  علتبهشااود. یمرشااد  زودهنگامتوق   ساابگ

تقساایم ساالویی   ،هوا کم رویش و دمای ۀشاادن دور

. دشاااویمباریا تشاااکیل  یهاحلقهو  ابدییمکاهش 

Balapour et al. (2010)، Najafi et al. (2012)   نیز

پیش از  یهاماهرا در  بلندمازورویش بر دماا  اثر عک  

در خصااوص . کردندمشاااهده  شااروع فصاال رویش 

 ،بارندگی و شااااخ  رویش بلندمازو در ارتااع با بند

نیاااز آبی درخاات در  بااا وجودکااه نتااایج نشاااان داد 

ندمازو بل یشناسگاهمنای بین همبستگی اردیبهشات،  

مان با پوشش آس همزمان ،و بارش مشاهده شد. بارش

توسااط ابرها و نرساایدن نور و گرمای کافی به کامبیوم 
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 عواملبرخی  Smith et al. (2009) ت.اسفعاییت  برای

هوا، کم رشاااد در ارتااعات زیاد را دمای محدودکنندۀ 

مدت زمان و آشکاری آسمان )طول روز و شگ(، اندازۀ 

با توجه  .دارندیمبیان  قرار داشتندر معرض باد و نور 

بیشاااتر این منطقااه، متر  9444بااا تر از  بااه ارتااااع

 صااورتبهدر این ناحیه حتی در اردیبهشاات  هابارش

این عوامل  .اسااات رعدوبر برف، تگرگ، یخبنادان و  

نتیجه  گیاه و در دیدگیموجگ آسااایگ ممکن اسااات

و  بندانیم. بارندگی در ارتااعات دنشاااوکاهش رشاااد 

 ۀگوناارویش هر دو  مقااداراثر متبتی بر  بناادنییپااا

. داشتاردیبهشت و خرداد  یهاماهبلندمازو و راش در 

Karamzadeh et al. (2011)، بارندگیمتبت  نیز تأثیر 

فصاال رویش در افزایش رشااد گونه بلندمازو را گزارش  

حداقل دمای  بندنییپاو  بناد انیا مدر ارتاااع   .اناد کرده

متبت رابطۀ  ،ماه قبل از شاااروع فصااال رشاااداسااااند

نشان داد  بلندمازورویش  یهاحلقهای با پهن یداریمعن

اهمیت دما برای شااروع مجدد فعاییت  ۀدهندنشااانکه 

 ریت خرداد،) سال بارشکم یهاماه در دما. استکامبیوم 

در  بلندمازودرختان  شیرو باا  یمنا ۀرابطا  ،(مرداد و

 ساابگ هوا، یدما شیافزا. داد نشااان بندنییپاارتااع 

 کاهش درخت، در جودمو آب افت شیافزا ع،یساار تعر 

 و ییغذا مواد اند  اریبسااا انتقال خای ، فتوسااانتز

 دیوارۀ مواد یریگشااکل کاهش رشااد، یهاکنندهمیتنظ

 لیکتش جهینت در و یسلوی میتقسا  نری کاهش ،یسالوی 

 تنش آبی گرید طرف از. شد خواهد ایبار یشیرو ۀحلق

 کاهش موجگممکن اساات  زین کم یبارندگ ناشاای از

کاهش تعداد  و درخت در موجود آب فتا خا ، رطوبت

 وفتوسنتز که به کاهش  جدید شود یهاشااخه اندازۀ و 

 انجامیدخواهاد  بااریاا   رویش  یهاا حلقاه تشاااکیال  

(Balapour et al., 2010.) 

همبساااتگی متبت  ،در هر ساااه ارتااعکلی  طوربه

مشااهده شد   بلندمازو بین بارندگی خردادماه و رویش

روی دو  Poursartip et al. (2013)تحقیقات کاه در  

در متبتی رابطااۀ بلناادمااازو و اوری نیز چنین  ۀگوناا

اهمیت  این موضاااوع. شاااده اساااتگزارش خردادماه 

دسااترساای به رطوبت کافی همزمان با شااروع گرمای  

 .دهدیمنشان را تابستانه 

و رویش در راش  شاارایط اقلیمی بین همبسااتگی

 رویش رمقدابین  ،در ارتااع با بندنشااان داد  شاارقی

میانگین بارندگی ماه و اسااااندراش باا بارندگی  گوناۀ  

متبت رابطۀ  شااهریورماه( خصااوصبه) فصاال تابسااتان

وجود داشاات. درصااد  11اعتماد در سااطح  یداریمعن

Haghshenas et al. (2016)  نیز به ارتباط متبت بین

 یهاجنگلرویش راش و بارش ماه مارس در ارتااعات 

ی هادامنهدر  پسااندهیساااراش . کردندخزری اشاااره 

تا رطوبت بیشتری را از محیط  شودیمشامایی مستقر  

اهمیت رطوبت در دسترس بیانگر و این امر  کسگ کند

  .اسااااتخااا  و تقویاات رشاااد در فصااال رویش   

Balapour & Kazemi (2012)  متباات  تااأثیرناایااز

 اشرگونۀ رویش شعاعی بر  شهریورو  اسااند بارندگی 

 حداکتر با همزمان اغلگ بهشتیارد .اندکردهگزارش را 

. اساات درخت ادیز یآب ازین و یومیکامب ماتیتقساا

 در متبت ۀرابط جااادیا ساااباگ  احتماا ً  امر نیهم

 دردرختان راش  شیرو مقدار و بارش نیب یهمبسااتگ

دما فقط در  ،در این ارتااع .شاده است  بندانیم ارتااع

ماه قبل از شااروع فصاال رشااد همبسااتگی متبت  آبان

بااا رویش درختااان راش نشااااان داد.   یاردیماعان  

Castagneri et al. (2014)  نیز تأثیر دمای پاییز سااال

راش اروپا متبت  یشااانااسااا گااه پیش از رویش را بر 

گر دی یهافصلی که تأثیر دما در ی. درحاکردندارزیابی 

 ماطااایعااات  حااال، بااا ایان   .سااااال ثاااباات ناباود   

Haghshenas et al. (2016)  ری مت 9444در ارتااعات

همبساااتگی متباات بین بیااانگر  ،خزری یهاااجنگاال

متوساط دمای سا نه و رویش شعاعی راش در تمامی  

در تمامی  هایهمبسااتگکه این  اسااتسااال  یهاماه

ه کبیان داشتند آنها بود.  داریمعنفصول از نظر آماری 

توسط دما اغلگ  ،خزریمنطقۀ رشاد درختان راش در  

همبساااتگی  ،ندبنییپاا در ارتاااع  . شاااودیمکنترل 

مشاهده نشد اقلیمی  عواملاز  ایچیهبین  یداریمعن

 ترآساندسترسی  علتبه ممکن است وضعیت،که این 
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و جنگلی  یهاسااازگانبومو افزایش دخایت انسااان در 

د این مناطق باش ایگوی رویش درختانتغییر نتیجه  در

(Pourtahmasi et al., 2009).    در مااطااایااعااات

Takahashi & Takahashi (2016)  گونااهچیهناایز 

ارش دما و بعوامل اقلیمی همبستگی متبت یا منای با 

 در راش آمریکایی مشاهده نشد.

در ارتااااع بلناادمااازو و راش،  ۀگوناارویش هر دو 

 همبساتگی متبتی با دمای اساند  ،بندنییپاو  بندانیم

اثر  تواندیمو بهمن پیش از رویش نشااان داد. این امر 

فصاال رشااد در این دو  ترعیساارروع شاابر متبت دما 

 یتحقیقدر نیز  Cedro (2001)ارتااع را نشاااان دهد. 

عامل  نیترمهم ،فردوگالس برگیساااوزن ۀگونا روی 

ی هاماهرا دمای  آنتأثیرگذار متبت بر رویش شااعاعی 

دساااامبر، ژانویاه و فوریه و دمای ابتدای فصااال بهار  

تی گی متبدر ارتااع با بند، همبست .کرد)مارس( بیان 

در راش و بلنادمازو   ناۀ گوبین دماا و رویش در هر دو  

افزایش دما  دهدیمکه نشان  شدمشاهده اردیبهشات  

ن ای. افتدیمدر این ارتااع دیرتر اتاا  و شااروع رویش 

امر گویاای نقش باارز دما در تعیین زمان آغاز فصااال   

 .(Oladi et al., 2011) استرویش در ارتااعات با تر 

اظهار  توانیم ،به نتایج تحقیق حاضااارباا توجاه   

ر د یراش شرق کارایی بیشاتری از بلندمازو  داشات که 

مهم و  عاااملیدمااا . داردانعکاااس اثر عواماال اقلیمی 

 . بارندگیاساااتتاأثیرگذار بر رویش درختان بلندمازو  

ابتدا و انتهای فصل رویش و دمای پاییز پیش از رویش 

رویش  یهالقهح یشااناساا گاهبر  مؤثرمتبت  عواملاز 

یر تأث ،میکروکلیما عنوانبه. ارتااع اسااتدرختان راش 

تعیین میااانگین رویش و همچنین  برمشاااخصااای 

 اقلیمی مانند دما و بارندگی دارد. عواملاثرپذیری از 
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Abstract  

Trees respond to environmental and climatic changes during their biological life. Tree rings study is one 

way to discover these responses called dendrochronology. The most effective climatic factors which 

affect tree rings are temperature and precipitation. Present study aimed at investigating the influence of 

temperature and precipitation on annual growth of oriental beach (Fagus orientalis Lipsky) and oak 

(Querscus castaneifolia C.A. Mey), which clearly illustrate climatic factors on their tree rings. Trees 

were selected in three altitudes (450, 900 and 1380 a.s.l), from forest part 2 of Neka and Haft Khal in 

central Alborz mountains of Iran. Core samples were extracted from two sides of trees with an increment 

borer. Growth rings widths were measured by using LINTAB6 table with accuracy of 0.1 mm. The 

measurement results were analyzed using time series analysis software TSAPWin. Results showed that 

growth pattern of oak and beech in three altitudes were not similar. Altitudes affect mean growth of 

these species significantly. In each altitude, oak and beech have shown different responses to 

temperature and annual precipitation. These differences could be depending on species’ nature. In 

response to climatic factors, oak was more sensitive than beech. In high altitude, previous growth season 

temperature of affect oak chronology negatively while had positive effect on mid and low altitudes. In 

all altitudes, oak positively affected by precipitation of June (of current growth year). Beech of high 

altitude showed positive correlation with March and summer precipitation. However, no significand 

correlation was detected in beech in low altitude.  

Keywords: Altitude, Dendrochronology, Time series, Tree rings, Precipitation  



 

 


