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 0کارشناس ارشد پژوهش ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران ،ساری
(تاریخ دریافت9819/41/30 :؛ تاریخ پذیرش)9819/93/93 :

چکیده
درختان در طول زندگی به تغییرات محیطی واکنش نشاااان میدهند .یکی از روشهای بررسااای واکنش درختان به متغیرهای محیطی ،بررسااای
تغییرات حلقههای رویش درختان با اساتااده از علم گاهشاناسای درختی اسات .دما و بارندگی مهمترین عوامل اقلیمی تأثیرگذار و محدودکننده در
رشااد درختان هسااتند .در تحقیق حاضاار ،اثر دما و بارندگی بر رویش سااا نۀ گونههای راش شاارقی ( )Fagus orientalis Lipskyو بلندمازو
( )Querscus castaneifolia C.A. Meyبررسای شد .جمعآوری نمونههای رویشی از جنگلهای بخش 3نکا و هاتخال  ،3واقع در بخش مرکزی
دامنۀ شامایی رشاتهکوه ایبرز ،از ساه طبقۀ ارتااعی ( 144 ،034و  9814متر از سطح دریا) توسط متۀ سالسنج از دو جهت تنه درخت انجام شد.
اندازهگیری پهنای حلقههای رویشای ،با دقت  4/9میلیمتر ،توساط بینوکو ر و میز اندازهگیری  LINTAB6انجام گرفت و ساس سریهای زمانی
حاصاال تحلیل شااد .نتایج نشااان داد که ارتااع تأثیر معنیداری در تعیین میانگین رویش بلندمازو و راش دارد .درختان در سااه ارتااع واکنشهای
متااوتی به دما و بارندگی سااییانه داشاتند .بلندمازو بیشتر از راش به تغییرات اقلیمی حساسیت نشان داد .دما در ماههای پیش از شروع فصل رشد
اثر منای بر رویش درختاان بلنادمازو در ارتااع با بند و اثر متبت بر رویش این درختان در ارتااع میانبند و پایینبند داشااات .در هر ساااه ارتااع،
باارندگی خرداد همبساااتگی متبتی با رویش بلندمازو نشاااان داد .درختان راش در ارتااع با بند رابطۀ متبتی با بارندگی اسااااند پیش از رویش و
بارندگی فصل تابستان نشان دادند ،اما در ارتااع پایینبند همبستگی معنیداری بین رویش راش و اقلیم مشاهده نشد.
واژههای کلیدی :ارتااع ،بارندگی ،حلقههای رویش ،سریهای زمانی ،گاهشناسی درختی.

مقدمه
تغییر اقلیم پدیده ای اسااات که در نتیجۀ عواملی
همچون فراینادهاای دینامیکی زمین یا عوامل بیرونی
مانند تغییرات شاادت تابش آفتاب ،انحراف در مساایر
حرکات زمین و افزایش غلظات گااازهاای گلخاانااهای
درنتیجهی فعاییتهای انساااانی ری میدهد .تغییرات
* نویسندۀ مسئول

اقلیم اثرهای شاادیدی بر بومسااازگانهای کرۀ زمین
دارد و واکنش بومسازگانها به این تغییرات در حال و
آینده حائز اهمیت اساات (.)Kiaee & Jafari, 2014
تغییرات آبوهوایی موجااگ گرم شاااادن کرۀ زمین،
طو نی شادن فصل رشد ،و تغییر رژیم بارش میشود،
بهطوری که آبوهوا عامل اصلی مؤثر بر ایگوهای رشد
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جنگل بهشمار میرود (.)Castagneri et al., 2014
توایی سااا نۀ اقلیم مساااعد و نامساااعد (سااالهای
پربارندگی و خشاااا یا گرم و سااارد) با تأثیر بر رویش
سااییانۀ درختان ،بر پهنای حلقههای رویشاای مؤثر است،
بنابراین درختان حلقههای رویش سااا نۀ متوایی با پهنای
متااوت تشکیل میدهند ( .)Balapour et al., 2010در
مناطق معتدیه ،هرسااایه یا یۀ جدید توسااط بافت
زاینده ساخته شده و به ساقۀ درخت اضافه میشود که
پهناای این یه در درجۀ اول ،متأثر از سااان درخت،
ویاژگیهااای فیزیویوژیااا گونااه و عواماال مختل
رویشاااگاااهاای ماااناانااد خااا و اقاالاایاام اساااات
(.)Pourtahmasi et al., 2009; Hedayati et al., 2014
دمااا و بااارش مهم ترین عواماال اقلیمی تااأثیرگااذار بر
پهناای حلقاه هاای رویش درختااناند .شااادت تأثیر
بارندگی و دمای هوا بر رشااد سا نۀ درختان ،بسته به
عوامل رویشااگاهی دیگر از قبیل خا  ،جهت و ارتااع
از سطح دریا متااوت است (.)Balapour et al., 2010
یکی از روش هاای رایج در زمیناۀ مطایعات وضاااعیت
رویشای درختان ،اساتااده از گاهشناسی درختی است.
در مطاایعات گاهشاااناسااای درختی ،با تجزیه وتحلیل
حلقههای رویشاای ،میتوان به شاارایط رویشااگاهی و
محیطی آن گونهها در گذشااتۀ دور پی برد و همچنین
تااأثیرپااذیری رویش از عواماال اقلیمی را تعیین کرد
( .)Balapour & Kazemi, 2012برآوردهای اقلیمی از
حلقههای رویشاای درختان ،اطالعات ارزشاامندی برای
دوره و مناطق فاقد اطالعات هواشناسی فراهم میآورد
(.)Fritts, 1976
در بررساای حاضاار ،حلقههای رویشاای ساااییانۀ دو
گوناۀ راش ( )Fagus orientalis Lipskyو بلنادمازو
( )Querscus castaneifolia C.A. Meyبررسای شد.
تغییرات پهناای حلقههای رویش راش بهعنوان یکی از
مهمترین گونههای پهنبرگ جنگلهای شاامال ایران،
شااخصی بسیار حساس است که بهوضوح تأثیر عوامل
محیطی را نشااان میدهد و بساایار مناسااگ مطایعات
گاهشااناساای درختی اساات (.)Dittmar et al., 2003
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گوناهی بلنادماازو نیز باا حلقاههاای کامالً واضاااح و
مشااخ  ،نبود حلقههای رویشاای کا ب یا گمشااده و
دیرزیسااتی زیاد ( ،)Nasiri et al., 2014برای اجرای
تحقیقات گاهشاناسی و بازسازی اقلیمی مناسگ است.
به عالوه حساااساایت این گونه به شاارایط اقلیمی زیاد
اساات ( .)Poursartip et al., 2014یکی دیگر از د یل
اساااتااده از دو گونۀ راش و بلندمازو ،تمرکز بیشاااتر
مطاایعاات جهانی بر این گونهها ،فراوانی و اهمیت آنها
در منطقۀ تحقیق و همچنین کاربرد گساااتردۀ چوب
آنها در بناهای تاریخی و فرهنگی منطقه بود.
در کشاااوری مانند ایران ،نبود داده های درازمدت
هواشااناساای ،ناآشاانایی با دانش گاهشااناس ای ،کمبود
ایسااتگاههای هواشااناساای ،نبود درختان مناسااگ در
ارتااعات پایین و حضاااور آن در مناطق صاااعگایعبور
سابگ شد تا روابط بین حلقههای رویشی و پدیدههای
طبیعی تاأثیرگاذار بر رویش درختاان باه اندازۀ کافی
بررسااای نشاااود .جنگلهای شااامال ایران با درختان
کهنسااااال متنوع پهن برگ ،امکااان تجزی اه وتحلی ال
حلقااه هااای رویشااای را برای اهااداف مختل فراهم
میکنااد .آگاااهی دقیق تر از تغییرات اقلیمی بر رویش
درختاان جنگلی ،در برنامهریزی و طرح های درازمدت
ماادیااریاات جاانااگاال کااارساااااز خااواهااد بااود
( .)Karamzadeh et al., 2011مطاایعات معدودی در
ایران بااه بررسااای روابط متغیرهااای اقلیمی و رویش
سااا نۀ درختان پرداختهاند Fallah et al. (2014) .در
بررسای گاهشاناسی درختان ارس شاهکوه شاهرود واقع
در رشتهکوه ایبرز اظهار داشتند که مهمترین عامل مؤثر
بر رشاد ،عامل میانگین دمای هوا در اواخر زمستان قبل
از فصل رشد است Poursartip et al. (2013) .با هدف
ارزیابی تغییرات ساااا نۀ حلقههای رویشااای درختان
بلوط اوری ( )Quercus macrantheraو بلنادمازو در
اقلیمهای گوناگون ،درختانی را از شااش رویشااگاه در
اساتانهای گیالن ،مازندران و گلستان گزینش کردند.
نتایج نشاان داد که در همۀ رویشگاهها در هر دو گونه،
ارتباط متبتی بین دوایر ساااییانه و بارندگی ماه خرداد
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(ژوئن) وجود دارد .بررسای درونسایی پویایی کامبیوم
توسط ) Oladi et al. (2011نشان داد که شروع فعاییت
کامبیوم درختان راش شارقی در ساه منطقۀ رویشی در
ارتااعات  9944 ،934و  9944متر جنگلهای نوشاااهر
متااوت اسات .شروع فعاییت کامبیوم در ارتااع پایین و
میانه همزمان در اواخر ماه مارس شروع شد ،اما بهدییل
دمای کم ،شروع مجدد فعاییت کامبیوم با ده روز تأخیر
در ارتااعات با ری داد .در ضااامن خواب کامبیوم هم
زودتر و در میانۀ ماه ساستامبر اتاا افتاد که سبگ رشد
آهسااتهتر و حلقههای رویشاای باریاتر در ارتااع با تر
شااد Castagneri et al. (2014) .در بررساای تغییرات
آبوهوای تابساتانی شر اروپا ،طی  334سال گذشته از
روی باررسااای رشااااد شاااعاااعاای گونااه هااای راش
( ،)Fagus sylvatica L.نراد ( )Abies alba Mill.و نوئل
( )Picea abies karst.دریافتند که عالئم آبوهوایی برای
راش بهطور کلی کم و با همبستگی منای برای دمای ماه
آوریل در طی دهههای گذشته بوده است .در نوئل و نراد،
اثر متبات دماا در بهاار ساااالهای جاری کاهش یافت،
درحاایی کاه اثر منای دماای تااابساااتاان قبال ،بااهطور
چشاامگیری در طول قرن گذشااته افزایش یافته اساات.
دمای تابستان اثر منای بر رشد نوئل نشان داد و بارندگی
تابستان رشد نراد را بهبود بخشید .دورههای طو نیمدت
خشاکسایی موجگ کاهش شدید رشد راش شد .با وجود
افزایش دماا طی ساااه دهۀ گذشاااته ،نراد هیچ کاهش
رشادی نشاان نداد ،درحاییکه کاهش رشاد شدیدی در
راش و نوئل مشااهده شاد .همچنین بررسی تأثیر شرایط
آبوهوایی بر پهنای حلقههای رویش سااه گونۀ پهنبرگ
باالااوط سااااری ( ،)Quercus rubraافاارا قااناادی
( )Acer saccharumو راش آمریکایی ()Fagus grandifolia
در کوهساااتاانهاای کاانادا نشاااان داد بلوط ساااری
همبسااتگی منای با دمای ماه می و بارندگی ماه ژوئن
دارد .ایگوی رویش افرا نیز مشااابه بلوط مشاااهده شد،
درحاایی کاه راش هیچ همبساااتگی متبت یا منای با
بارندگی و دما نشاان نداد .بررسیها نشان داد که گرم
شاادن جهانی همراه با افزایش تنش خشااکی ،رشااد
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شعاعی این سه گونه را بهطور متااوتی تحت تأثیر قرار
میدهد و رشااد بلوط بیشااتر از دو گونۀ دیگر توسااط
تنش خشاااکی ابتدای تابساااتان محدود خواهد شاااد
( .)Takahashi & Takahashi, 2016اما واکنش راش
اروپااا بااه تااغاایاایاارات اقاالاایاام مااتااااااوت بااود؛
) Dulamsuren et al. (2017بااا بررسااای واکنش و
حساااساایت راش اروپا به تغییرات اقلیمی در ارتااعات
مختل (متر )994-9384نشان دادند که در ارتااعات
پایینتر ،رشد شعاعی بهشدت توسط بارندگی آوریل و
می و در ارتاااع  9384متر باا دمااهای کم تابساااتان
محدود میشود .در ارتااع میانه ( 904متر) نشانههایی
از محدود شدن رشد توسط رطوبت و دما مشاهده شد.
) Costa et al. (2016نیز پاسااخ اقلیمی رشاااد بافت
چوبی بلوط جنگاال هااای ماادیترانااه در جنوب غربی
پرتغاال را بررسااای کردناد .در این پژوهش میانگین
حساسیت و همبستگی زیاد بین سری حلقههای بافت
چوبی نشاااان داد کاه اقلیم به احتمال زیاد یا عامل
غایگ بر رشاد بلوط است ،اما تنشهای محیطی محلی
ماانند رطوبت در دساااترس خا نیز میتواند بر این
عاامال (اقلیم) تأثیر بگذارد .با اینکه درختان بلوط به
تنش خشاااکی مقااوماناد ،جنگلهای بلوط در جنوب
غربی پرتغاال در روند گرمایش جهانی رشاااد کمتری
داشتند.
بااا توجااه بااه اهمیاات کاااربرد روش هااا و اصاااول
گاهشاناسی درختی ،پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر
متغیرهای اقلیمی دما و بارندگی بر حلقههای رویشاای
سااااییااناۀ گونه های راش و بلندمازو در پروفیل های
ارتااعی متااوت انجام گرفت.
مواد و روشها
منطقة پژوهش

منطقۀ تحقیق در جنگلهای اطراف شاهرستان نکا،
از ارتااااع  034متر بااا طول ˝ 38° 33′ 40.0و عرض
جغرافیایی ˝ 89° 88′ 31.9شااروع میشااود و تا ارتااع
 9814متر با طول و عرض جغرافیایی ˝38° 88′ 94.8

تأثیر عوامل اقلیمی دما و بارش بر...

330

و˝ 89° 39′ 01.3ادامه پیدا کرده اساات .سااه منطقۀ
ارتااعی برای جمعآوری نمونههای رویشی انتخاب شد.
منطقاۀ اول (پایین بند) در ارتااع  034متری و دارای
پاوشاااش جنگلی انجیلی ،ممرز ،بلوط ،راش ،افرا و
خرمندی اساات و در قساامتهای نزدیا درهها ظهور
گونههای توسکا مشهود است .منطقۀ دوم (میانبند) با
 144متر ارتااع از سااطح دریا دارای پوشااش جنگلی

افرا ،شیردار ،ملچ ،ممرز و راش و منطقۀ سوم (با بند)
در ارتااع  9814متر از سااطح دریا با گونههای جنگلی
توسااکا ،ممرز ،و راش اساات (شااکل  .)9در هر ارتااع،
انتخاب درختان از وساااط توده انجام گرفت و عواملی
ماانناد تقاارن تاای ،سااایلنادریاا بودن تنه ،حداقل
شاخهدوانی و پیچیدگی تنه درنظر گرفته شد.

شکل  -9مکان نمونهبرداری و منطقۀ تحقیق

روش پژوهش

برای تهیۀ نمونه 93 ،اصاله درخت سایم و قطور با
دامنۀ قطری حدود  944ساااانتیمتر از هر کدام از دو
گونۀ راش و بلندمازو و در هر ارتااع پایینبند ،میانبند
و با بند انتخاب شااد .نمونههای حلقۀ رویشاای برای
مدت دساتکم  34ساال به کما متۀ رویشسنج در
ارتااع برابرسینه (9/84متری) و از دو سمت درخت در
جهات های شااامال و جنوب اساااتخرای شاااد .برای
اندازهگیری ،حلقههای رویش همۀ نمونهها در زیر یوپ
شاامارش و به دورههای  94سااایه جدا و عالمتگذاری
شاااد تا دقت کافی در هنگام اندازهگیری به عمل آید.
پهنای حلقههای رویش از سمت پوست به سمت مغز،

بااا دقاات  4/9مایالیمتر توساااط بینوکو ر و میز
اناادازه گایاری  LINTABو نرم افزار  TSAPWinدر
پژوهشاکدۀ اکوسایساتمهای خزری دانشگاه کشاورزی و
منابع طبیعی ساری اندازهگیری شد .این نرمافزار امکان
مقایسا اۀ ظاهری و آماری تطابق منحنیهای رویش را
فراهم میکن اد .در نرم افزار  TSAPدو آمااارۀ اصااالی
) Gleichlaeufigkeit (GLKو  t-valuesچااگااونااگی
تطابق آماری بین سااریهای زمانی را نشااان میدهد
( .)Abedini et al., 2010پ از انادازه گیری پهنای
دوایر رویش در هر جاات نمونه از هر درخت ،منحنی
میاانگین رویش شاااعاعی هر درخت بهدسااات آمد و
تطابق زمانی بین تاتا درختان و میانگین رویش هر
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ارتااع برهمگذاری و مقایساه شد .چنانچه در برخی از
درختان تطابق زمانی مناساااگ مشااااهده نمیشاااد،
اندازهگیری دوباره صورت میگرفت تا بیشترین تطابق
زمانی حاصل شود؛ در غیر این صورت از میانگینگیری
حذف میشدند .به همین علت تعداد درختان محاسبه
شااده در ایجاد کرونویوژی به  93درخت کاهش یافت.
باه این ترتیاگ منحنی میانگین رویش هر ارتااع تهیه
شاد .برای حذف اثر گرایشهای رویشای و بررسی اثر
اقلیم در رشاااد شاااعاااعی درختااان مورد بررسااای،
اساتانداردساازی انجام گرفت و آمارههای گاهشاناسی
درختان بهدست آمد .در این بررسی ،استانداردسازی با
اساتااده از روش هموارساازی 9با بساامد کم (دهسایه)
تاوساااط نارم افاازار  ARSTANاناجااام پااذیاارفاات
( .)Fallah et al., 2014به این ترتیگ که به هر سااری
زمانی رویش یا منحنی رگرساایونی مناسااگ برازش
داده شاد و گاهشاناسای استاندارد تهیه شد .این عمل
سااابگ حذف گرایش های رویشااای از منحنی رویش
میشااود و شاااخصاای باقی میماند که نوسااانهای آن
نشااندهندۀ شارایط اقلیمی است .میانگین حساسیت
( )MS2و نسابت سیگنال به ناهنجاری (rbar ،)SNR8
و  EPS4عواملی هستند که توسط نرمافزار ARSTAN
محاسابه میشوند و بهمنظور ارزیابی کرونویوژی بهکار
میروند MS .معرف مقدار تغییر پهنای دوایر ساااییانه
در طول ساری زمانی و  SNRمعرف قوت سیگنالهای
با فرکان زیاد در حلقههای رویش اساااتانداردشاااده،
 rbarمیانگین ضارایگ همبستگی بین درختان و EPS
سااایااگانااال ماعاارف جاماعاایاات آماااری اساااات
( .)Fallah et al., 2014در بررسی روابط رویش و اقلیم
از دادههای هواشناسی ایستگاه سینوپتیا تیرتاش که
در طول جغرافیااایی ´ 38° 00و عرض جغرافیااایی
´ 89° 03و ارتااع  90متر از ساااطح دریا واقع شاااده
اساات اسااتااده شااد که در فاصاالۀ  93کیلومتری از
1. Cubic smoothing spline
2. Mean Sensitivity
3. Signal-to-noise Ratio
4. Expressed Population Signal
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منطقۀ تحقیق قرار دارد.
روش تحلیل

در این بررسی از دادههای هواشناسی دمای ماهانه
و بارش ماهانه به مدت  34ساااال ،از ساااال  9818تا
 9810اساتااده شاد .ضریگ همبستگی رگرسیون این
دادهها با گاهشااناساای اسااتاندارد هر ارتااع در محیط
 SPSSبهدسااات آمد و نمودارهای مربوط به نتایج در
محیط اکسل رسم گردید.
نتایج
مقاایۀااة میانگین رویش و کرونولوژی درختان
راش و بلندمازو

در این پژوهش با بهکارگیری روشهای اندازهگیری
و تحلیل اطالعات ،نوسااانهای رویشاای درختان ،سال
دقیق تشاااکیال هر حلقاه رویش و ارتباط بین پهنای
حلقهها و متغیرهای اقلیمی بررسای شد .نتایج مقایسۀ
پهنای حلقههای رویش در ساااه ارتااع رویشااای و دو
گونۀ مورد بررسااای در این بخش ارائه شاااده اسااات
(شاااکلهای  3و  .)8شاااکل ( 3ای ) نمودار میانگین
پهنای حلقههای رویش درختان راش در سااه ارتااع را
نشاان میدهد .مقادیر حداقل و حداکتر رویش شعاعی
در هر ارتااع نیز در این شاکل مشاهود است .میانگین
رویش در دورۀ بیستسایۀ اخیر در ارتااع میانبند 8/9
میلیمتر بهدست آمد که در مقایسه با مقادیر میانگین
رویش  3/38و  3/31میلیمتر باه ترتیگ در دو ارتااع
با بند و پایینبند افزایش معنیداری در سااطح اعتماد
 11درصد ( )Sig=0/443داشته است.
شکل ( 8ای ) مقدار رویش درختان بلوط را در سه
ارتااع رویشای در دامنۀ زمانی بیسااتسایۀ اخیر نشان
میدهد .میانگین رویش ارتااع پایینبند شایان توجه و
بیشتر از دو ارتااع دیگر است که این تااوت رویش در
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ساااطح  11درصاااد معنیدار اسااات .میانگین رویش
درختاان ارتاااع میان بند در دو دهۀ اخیر برابر با 8/1
میلیمتر اندازهگیری شااد .میانگین رویش شااعاعی در

تأثیر عوامل اقلیمی دما و بارش بر...

ارتاااع باا بناد و میاان بناد نزدیا به هم و بهترتیگ
 9/11و  9/10میلیمتر است.

شکل ( -3ای ) میانگین رویش و (ب) گاهشناسی گونه راش در سه ارتااع منطقۀ تحقیق (فاصلۀ زمانی )9818 – 9810

شکل ( -8ای ) میانگین رویش و (ب) گاهشناسی گونۀ بلندمازو در سه ارتااع منطقۀ تحقیق (فاصلۀ زمانی )9818 – 9810

تطابق میانگین رویش ساااا نه بلندمازو و راش در
سه ارتااع توسط آمارۀ  GLKنرمافزار  TSAPبررسی و
نتایج آن در جدول  9ارائه شده است .این آماره تطابق
کلی دو سری زمانی را نشان میدهد.
تغییرات ناشاای از روند ساانی با اسااتااده از برنامۀ
 ARSTANاز سری زمانی رویش درختان حذف شد و
آمارۀ گاهشناسی درختی سری های زمانی برای هر سه
ارتااع بهدست آمد (جدول .)3

منحنی گاهشااناساای گونههای بلندمازو و راش در
ساه طبقۀ ارتااعی نیز در شاکلهای  3و ( 8ب) نشان
داده شااده اساات .در جدول  ،3مشااخصااات رویشاای
نمونههای تهیهشدۀ درختان بلندمازو و راش ارائه شده
اساات .اگرچه همبسااتگی بین گاهشااناساای و عوامل
اقلیمی دو دهه بررساای شااد ،بهمنظور افزایش اعتبار
نتااایج ،پهنااای تمااامی حلقااه هااای رویش نمونااه هااا
اناادازه گیری شااااد .طو نیترین گاااه شاااناااسااای
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اندازهگیریشاااده در بلندمازو در ارتااع میانبند939 ،
سال داشت .در راش نیز طو نیترین گاهشناسی با 18
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سال از ارتااع میانبند تهیه شد.

جدول  -9آمارۀ تطابق ( )GLKمنحنی میانگین رویش درختان بلندمازو و راش در سه ارتااع
گونه
بلندمازو

راش

ارتااع

با بند

میانبند

پایینبند

با بند

9

** % 90

% 39

میانبند

** % 90

9

* % 93

پایینبند

% 39

* % 93

9

با بند

9

* % 94

% 09

میانبند

* % 94

9

% 31

پایینبند

% 09

% 31

9

جدول  -3ویژگیهای گاهشناسیهای محاسبهشده
گونه

بلند مازو

راش

ارتااع

سال آغاز
کرنویوژی

سال پایان
کرنویوژی

طول
کرنویوژی

میانگین
حساسیت

()SNR

rbar

EPS

انحراف
معیار

تعداد
درختان

با بند

9311

9810

11

4/9099

8/988

4/833

4/133

±4/33

93

میانبند

9310

9810

939

4/9343

3/413

4/849

4/10

±4/91

93

پایینبند

9841

9810

11

4/9189

1/948

4/841

4/10

±4/33

93

با بند

9849

9810

11

4/9493

9/913

4/984

4/90

±4/98

93

میانبند

9843

9810

18

4/9190

0/383

4/891

4/13

±4/31

93

پایینبند

9833

9810

14

4/9494

9/419

4/933

4/913

±4/99

93

همبۀااتگی الگوی رویش درختاان بلنادمازو و
عوامل اقلیمی

نتایج همبسااتگی دو عامل اقلیمی دما و بارندگی و
تأثیر آنها بر رویش درختان منطقه در شااکلهای  0تا 9
نشااان داده شااده اساات .همبسااتگی شاااخ رویش با
حداقل ،حداکتر و میانگین دما و بارندگی ماهانه بررسی
شاد ،اما بهمنظور وضوح بهتر شکلها ،نتایج همبستگی
حداکتر دما در شااکل ارائه نشااد .نتایج نشااان داد که
مقدار رویش بلندمازو در ارتااع با بند همبستگی منای
معنیدار ( )r=-4/009 p=4/431با بارندگی اردیبهشاات
ماااه فصاااال رویااش داشاااات .دمااا ناایااز در آ ر
( )r=-4/39 p=4/493و بهمن ()r=-4/009 p=4/431
قبل از شااروع فصاال رشااد همبسااتگی منای با رویش

نشان داد (شکل .)0
در ارتااع میانبند ،بارندگی در مهرماه ساااال پیش
از رویش ،اثر متبت معنیدار ( )r=4/031 p=4/409بر
رویش درختان بلندمازو داشاات .حداقل دمای اساااند
قاباال از رویش نیز همبساااتگی متباات معنیداری
( )r=4/380 p=4/43با گاهشاناسی بلندمازو نشان داد
(شکل .)3
در ارتااع پایینبند بارندگی در اغلگ ماههای فصال
رشااد اثر متبتی بر رویش بلندمازو نشااان داد ،اما این
اثرها از نظر آماری معنیدار نبودند .دما در اسااااندماه
پاایااش از فصاااال رویااش اثاار مااتااباات مااعنیدار
( )r=4/099 p=4/48بر رویش درختان بلندمازو نشان
داد (شکل .)9

تأثیر عوامل اقلیمی دما و بارش بر...
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شکل  -0همبستگی اقلیمی دما و بارش با گاهشناسی گونۀ بلندمازو در ارتااع با بند
)*اثر معنیدار در سطح اعتماد  13درصد(

حداقل دما

بارش

دما

*

*

ضریب همبۀتگی

4.34
4.84
4.94
-4.94
-4.84
-4.34

زمستان

پاییز

تابستان

بهار

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردبیهشت

فروردین

اساند قبل

بهمن قبل

دی قبل

آ ر قبل

آبان قبل

مهر قبل

زمان

شکل  -3همبستگی اقلیمی دما و بارش با گاهشناسی درختان بلندمازو در ارتااع میانبند
)*اثر معنیدار در سطح اعتماد  13درصد(

دما

حداقل دما

*

بارش

ضریب همبۀتگی

زمستان

پاییز

تابستان

بهار

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردبیهشت

فروردین

اساند قبل

بهمن قبل

دی قبل

آ ر قبل

آبان قبل

مهر قبل

زمان

4.34
4.84
4.94
-4.94
-4.84
-4.34

شکل  -9همبستگی دما و بارش با گاهشناسی گونۀ بلندمازو در ارتااع پایینبند )*اثر معنیدار در سطح اعتماد  13درصد(
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همبساااتگی از نظر آمااری نیز در ساااطح اعتماد 13
درصاااد معنیدار بود ( .)r=4/33 p=4/441همچنین
میانگین بارندگیهای فصااال تابساااتان نیز اثر متبت
معنیداری ( )r=4/309 p=4/40بر گاهشناسی درختان
راش ارتااع با بند داشت .حداقل دمای اساند پیش از
رویاااش اثااار مااانااااااای ماااعااانااایدار
( )r=-4/031 p=4/43بر شااخ رشد نشان داد و در
ماههای دیگر اثر این عامل معنیدار نبود (شکل .)1

همبۀااتگی الگوی رویش درختان راش و عوامل
اقلیمی دما و بارندگی

همبساااتگی عواماال اقلیمی دمااا و بااارناادگی بااا
گااهشاااناسااای درختان راش در ارتااعات مختل در
شااکلهای  1تا  1نشااان داده شااده اساات .بر اساااس
نتایج ،بارندگی در اسااااندماه ،قبل از شاااروع فصااال
رویش ،بیشاااترین اثر را بر پهناای حلقاه های رویش
درختااان راش در ارتااااع بااا بنااد داشااات کااه این

شکل  -1همبستگی عوامل اقلیمی دما و بارش با گاهشناسی گونه راش در ارتااع با بند
)*اثر معنیدار در سطح  13درصد(

باارندگی اردیبهشاااتماه فصااال رویش اثر متبت
معنیداری ( )r=4/033 p=4/431بر رویش درختااان
راش ارتاااع میاانبناد داشااات .در ماههای فروردین،
خرداد و مرداد فصااال رویش ،باارنادگی اثر متبت در
حداقل دما

بارش

دما

رویش نشاااان داد که از نظر آماری معنیدار نبود .تنها
حااداقاال دمااای آبااانماااه پیش از رویش اثر معنیدار
( )r=4/083 p=4/40بر رویش درختان راش میان بند
داشت (شکل .)1
4/ 3

*

*

4/ 9
-4/ 9
-4/ 8

ضریب همبۀتگی

4/ 8

زمستان

پاییز

تابستان

بهار

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردبیهشت

فروردین

اساند قبل

بهمن قبل

دی قبل

آ ر قبل

آبان قبل

مهر قبل

-4/ 3

زمان

شکل  -1همبستگی دما و بارش با گاهشناسی گونۀ راش در ارتااع میانبند )*اثر معنیدار در سطح  13درصد(
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در ارتااااع پااایینبنااد ،بااارش و دمااا همبساااتگی
معنیدار با شااخ رویش درختان راش نشان ندادند.
با وجود این ،بیشاترین همبستگی بین رویش و دمای

اسااندماه پیش از شروع فصل رشد مشاهده شد که از
نظر آماری معنیدار نبود (شکل .)1

شکل  -1همبستگی دما و بارش با گاهشناسی راش در ارتااع پایینبند

بحث
اثر عوامل اقلیمی بر میانگین رویش و گاهشااناس ای
درختاان راش و بلندمازو در ارتااعات مختل متااوت
بود .در دو دهۀ اخیر ،میانگین رویش درختان راش در
ساه ارتااع بررسیشده بسیار به هم نزدیا و میانگین
رویش ارتااع میانبند بیشتر از دو ارتااع دیگر بود؛ این
اختالف از نظر آماری نیز در سااطح اعتماد  11درصااد
معنیدار بود .کاهش شادید رشد شعاعی درختان راش
اروپاا در ارتاااعات با ی  144متر از ساااطح دریا ،در
پژوهشهای ) Dittmar et al. (2003نیز گزارش شااده
اسااات .طول دورۀ کوتااه گرمای تابساااتانه در ارتااع
باا بناد میتواند مهمترین علت میانگین رویش کمتر
در ارتااع با بند باشاادDulamsuren et al. (2017) .
دماای کم تاابساااتان در ارتااعات با را محدودکنندۀ
رشااد دانسااتند .اما در ارتااع پایینبند ،علت میانگین
رویش کم و غیرقاااباال انتظااار راش را میتوان بااه اثر
دخایتهای انساااانی نسااابت داد که میتواند با اثر بر
ایگوی رویش درختان ،به نبود همبسااتگی بین اقلیم و
رویش ،در درختان این ارتااع بینجامد (شکل .)1
میاانگین رویش درختاان بلنادمااازوی پااایینبنااد

افزایش چشمگیری نسبت به دو ارتااع دیگر نشان داد،
درحایی که میانگین رویش در ارتااع با بند و میانبند
بسایار به هم نزدیا بود .در دسترس بودن آب فراوان
در ابتدای فصااال رویش ،دمای تابساااتانۀ مناساااگ و
هاامااچااناایاان گاارماااپساااانااد بااودن باالااناادمااازو
( )Pourtahmasi et al., 2009میتواند مهمترین د یل
افزایش پهناای حلقههای رویش و میانگین رویش زیاد
در ارتااع پایینبند باشد.
مقایساااۀ میانگین رویش درختان بلوط و راش در
ارتااعات مختل نشاان داد که ارتااع تأثیر بساازایی بر
تغییر میانگین رویش درختان و بهخصاااوص بلندمازو
دارد Dittmar et al. (2003) .نیز با بررسی  89رویشگاه
راش اروپایی اظهار داشاتند که حلقههای رویشی راش
اثرهااای اقلیمی را بااه خوبی منعک میکنااد و اثر
محدودکنندگی عوامل اقلیمی به ارتااع بساااتگی دارد
کاه دماا به عنوان عامل اصااالی محدودکنندۀ رشاااد
حلقاههاای رویش در ارتااعات با ( 144متر ارتااع از
سطح دریا) معرفی شد.
پهناای حلقاه هاای رویش و متعااقگ آن میانگین
رویش درختاان تحات تاأثیر عوامل متعددی از جمله
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روند سانی ،سیگنالهای اقلیمی ،شرایط رویش منطقه
و عواماال درونی درخاات قرار دارد (.)Cropper, 1979
بهکما استانداردسازی میتوان روند سنی را از نمودار
رویش درختان حذف کرد و به همبسااتگی بهتری بین
دادههای اقلیمی و سااری زمانی دساات یافت .براساس
مقایساۀ آمارههای گاهشناسی درختان راش و بلندمازو
پ از اساتانداردساازی (جدول ،)3نسابت سیگنال به
نااهنجااری برای گونۀ بلندمازو نسااابت به گونۀ راش
بیشاتر است که نشاندهندۀ حساسیت بیشتر درختان
بلوط این نااحیاه باه عوامل اقلیمی اسااات .هر چقدر
نسااابت ساایگنالهای اقلیمی به دیگر ساایگنالهای
محیطی (سااایگناالهای ناهنجار) بزرگتر باشاااد ،به
همان اندازه تأثیر سیگنالهای اقلیمی بر رشد بیشتر و
رابطهای قوی بین رویش سااا نه و اقلیم نمایان خواهد
شد ( Dulamsuren et al. (2017) .)Fritts, 1976بیان
داشتهاند که با وجود گزارشهای متناقض در خصوص
حسااااس نبودن راش اروپاایی به تغییرات آبوهوایی،
این گونه حساسیت زیادی به دورههای گرما و خشکی
تابسااتان نشااان میدهد Dittmar et al. (2003) .نیز
راش را گونهای بسیار حساس و منعک کنندۀ اثرهای
اقلیمی معرفی میکننااد .این در حااایی اساااات کااه
) ،Castanegri et al. (2014پاسااخ راش به متغیرهای
اقلیمی را در مقایساااه با دو ساااوزنیبرگ نوئل و نراد،
بهنسابت ضاعی بیان داشتهاند .برخی مطایعات دیگر
نیز به واکنش ضاااعی راش به عوامل اقلیمی اشااااره
کردهاند ( .)Takahashi & Takahashi, 2016با توجه
به حسااسایت بیشاتر گونۀ بلندمازو نسبت به راش در
بررساای حاضاار ،بهنظر میرسااد که بلندمازو میتواند
منبع ارزشامندی برای مطایعات گاهشناسی درختی در
ارتااعات مختل رشتهکوه ایبرز باشد.
نتایج نشان داد که واکنش درختان راش و بلندمازو
به تغییرات دما و بارش در سااه ارتااع متااوت بود .این
واکنش متااوت ممکن است ناشی از تااوت ژنتیکی دو
گوناه و همچنین تأثیر میکروکلیمای ارتااع از ساااطح
دریا باشد ( .)Jafari & Khoranke, 2013با وجود دقت
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زیاااد در اناادازه گایری پهنااای حلقااه هااای رویش،
همبستگیهای قوی مورد انتظار بین اقلیم و رویش در
دو دهاۀ اخیر مشااااهده نشاااد .علت احتمایی کاهش
همبسااتگی در سااالهای اخیر را میتوان دخایتهای
انسااان ،مانند ساارشاااخهزنی و چرای دام ،و در پی آن
تغییر پوشاااش گیاهی و زیساااتی خا نسااابت داد
(.)Pourtahmasi et al., 2009
براساااس نتایج همبسااتگی اقلیم و شاااخ رویش
بلنادماازو در ارتاااع باا بند ،دما در ماه های پیش از
شاروع فصال رشاد اثر منای بر گاهشاناسی حلقههای
ساییانه نشان داد .در این ارتااع ،رطوبت اغلگ بهصورت
باران و برف در دساترس اسات ،اما نبود دمای مناسگ
عامل محدودکنندۀ رشااد اساات .در ماههای پیش از
شااروع فصاال رویش ،عمالً کامبیوم خاته اساات و دما
رابطۀ متبتی با رویش نشااان نمیدهد و حتی کاهش
دما در این ماهها احتما ً موجگ همبساااتگی منای با
پهنای حلقههای رویش شااده اساات .بلندمازو گونهای
گرمادوساات و نورپسااند اساات و حضااور عوامل رویش
(دما ،رطوبت و خا مناسااگ) ،ساابگ بهبود رشااد آن
میشاود .کاهش دما سبگ حداقل فعاییت فتوسنتزی،
کاهش فعاییت فیزیویوژیکی و تقسایم سلویی درخت و
در نتیجااه تشاااکیاال حلقااه هااای باااریااا می شاااود
( .)Fritts, 1976دما در ماههای پایانی پاییز و شاااروع
زمساتان کم و بارندگی زیاد است .هوای سرد در پاییز
ساابگ توق زودهنگام رشااد میشااود .بهعلت کوتاه
شاادن دورۀ رویش و دمای کم هوا ،تقساایم ساالویی
کاهش مییابد و حلقههای باریا تشاااکیل میشاااود.
) Najafi et al. (2012) ،Balapour et al. (2010نیز
اثر عک دماا بر رویش بلندمازو را در ماههای پیش از
شااروع فصاال رویش مشاااهده کردند .در خصااوص
بارندگی و شااااخ رویش بلندمازو در ارتااع با بند،
نتااایج نشاااان داد کااه بااا وجود نیاااز آبی درخاات در
اردیبهشات ،همبستگی منای بین گاهشناسی بلندمازو
و بارش مشاهده شد .بارش ،همزمان با پوشش آسمان
توسااط ابرها و نرساایدن نور و گرمای کافی به کامبیوم
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برای فعاییت است Smith et al. (2009) .برخی عوامل
محدودکنندۀ رشاااد در ارتااعات زیاد را دمای کم هوا،
اندازۀ آشکاری آسمان (طول روز و شگ) ،و مدت زمان
در معرض باد و نور قرار داشتن بیان میدارند .با توجه
بااه ارتااااع بااا تر از  9444متر این منطقااه ،بیشاااتر
بارشها در این ناحیه حتی در اردیبهشاات بهصااورت
برف ،تگرگ ،یخبنادان و رعدوبر اسااات .این عوامل
ممکن اسااات موجگ آسااایگدیدگی گیاه و در نتیجه
کاهش رشاااد شاااوند .بارندگی در ارتااعات میانبند و
پااایین بنااد اثر متبتی بر مقاادار رویش هر دو گون اۀ
بلندمازو و راش در ماههای اردیبهشت و خرداد داشت.
) ،Karamzadeh et al. (2011نیز تأثیر متبت بارندگی
فصاال رویش در افزایش رشااد گونه بلندمازو را گزارش
کردهاناد .در ارتاااع میاانبناد و پایینبند حداقل دمای
اسااااندماه قبل از شاااروع فصااال رشاااد ،رابطۀ متبت
معنیداری با پهنای حلقههای رویش بلندمازو نشان داد
که نشاااندهندۀ اهمیت دما برای شااروع مجدد فعاییت
کامبیوم است .دما در ماههای کمبارش سال (خرداد ،تیر
و مرداد) ،رابطاۀ منای باا رویش درختان بلندمازو در
ارتااع پایینبند نشااان داد .افزایش دمای هوا ،ساابگ
تعر سااریع ،افزایش افت آب موجود در درخت ،کاهش
فتوسااانتز خای  ،انتقال بسا ایار اند مواد غذایی و
تنظیمکنندههای رشااد ،کاهش شااکلگیری مواد دیوارۀ
سالویی ،کاهش نری تقسایم سلویی و در نتیجه تشکیل
حلقۀ رویشی باریا خواهد شد .از طرف دیگر تنش آبی
ناشاای از بارندگی کم نیز ممکن اساات موجگ کاهش
رطوبت خا  ،افت آب موجود در درخت و کاهش تعداد
و اندازۀ شااخههای جدید شود که به کاهش فتوسنتز و
تشاااکیال حلقاههاای رویش بااریاا خواهاد انجامید
(.)Balapour et al., 2010
بهطور کلی در هر ساااه ارتااع ،همبساااتگی متبت
بین بارندگی خردادماه و رویش بلندمازو مشااهده شد
کاه در تحقیقات ) Poursartip et al. (2013روی دو
گون اۀ بلناادمااازو و اوری نیز چنین رابطااۀ متبتی در
خردادماه گزارش شاااده اسااات .این موضاااوع اهمیت

تأثیر عوامل اقلیمی دما و بارش بر...

دسااترساای به رطوبت کافی همزمان با شااروع گرمای
تابستانه را نشان میدهد.
همبسااتگی بین شاارایط اقلیمی و رویش در راش
شاارقی نشااان داد در ارتااع با بند ،بین مقدار رویش
گوناۀ راش باا بارندگی اسااااندماه و میانگین بارندگی
فصاال تابسااتان (بهخصااوص شااهریورماه) رابطۀ متبت
معنیداری در سااطح اعتماد  11درصااد وجود داشاات.
) Haghshenas et al. (2016نیز به ارتباط متبت بین
رویش راش و بارش ماه مارس در ارتااعات جنگل های
خزری اشاااره کردند .راش سااایهپسااند در دامنههای
شامایی مستقر میشود تا رطوبت بیشتری را از محیط
کسگ کند و این امر بیانگر اهمیت رطوبت در دسترس
خااا و تقویاات رشاااد در فصااال رویش اساااات.
) Balapour & Kazemi (2012ناایااز تااأثیر متباات
بارندگی اسااند و شهریور بر رویش شعاعی گونۀ راش
را گزارش کردهاند .اردیبهشت اغلگ همزمان با حداکتر
تقساایمات کامبیومی و نیاز آبی زیاد درخت اساات.
همین امر احتماا ً ساااباگ ایجاااد رابطۀ متبت در
همبسااتگی بین بارش و مقدار رویش درختان راش در
ارتااع میانبند شاده است .در این ارتااع ،دما فقط در
آبانماه قبل از شااروع فصاال رشااد همبسااتگی متبت
ماعانیداری بااا رویش درختااان راش نشااااان داد.
) Castagneri et al. (2014نیز تأثیر دمای پاییز سااال
پیش از رویش را بر گااهشااانااسااای راش اروپا متبت
ارزیابی کردند .درحایی که تأثیر دما در فصلهای دیگر
سااااال ثاااباات ناباود .بااا ایان حااال ،ماطااایعااات
) Haghshenas et al. (2016در ارتااعات  9444متری
جنگاالهااای خزری ،بیااانگر همبساااتگی متباات بین
متوساط دمای سا نه و رویش شعاعی راش در تمامی
ماههای سااال اساات که این همبسااتگیها در تمامی
فصول از نظر آماری معنیدار بود .آنها بیان داشتند که
رشاد درختان راش در منطقۀ خزری ،اغلگ توسط دما
کنترل میشاااود .در ارتاااع پاایین بند ،همبساااتگی
معنیداری بین هیچیا از عوامل اقلیمی مشاهده نشد
که این وضعیت ،ممکن است بهعلت دسترسی آسانتر
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بین دماا و رویش در هر دو گوناۀ راش و بلنادمازو در
اردیبهشات مشاهده شد که نشان میدهد افزایش دما
 این.و شااروع رویش در این ارتااع دیرتر اتاا میافتد
امر گویاای نقش باارز دما در تعیین زمان آغاز فصااال
.)Oladi et al., 2011( رویش در ارتااعات با تر است
 میتوان اظهار،باا توجاه به نتایج تحقیق حاضااار
داشات که بلندمازو کارایی بیشاتری از راش شرقی در
 دمااا عاااملی مهم و.انعکاااس اثر عواماال اقلیمی دارد
 بارندگی.تاأثیرگذار بر رویش درختان بلندمازو اسااات
ابتدا و انتهای فصل رویش و دمای پاییز پیش از رویش
از عوامل متبت مؤثر بر گاهشااناساای حلقههای رویش
 تأثیر، ارتااع بهعنوان میکروکلیما.درختان راش اساات
مشاااخصااای بر تعیین میااانگین رویش و همچنین
.اثرپذیری از عوامل اقلیمی مانند دما و بارندگی دارد

و افزایش دخایت انسااان در بومسااازگانهای جنگلی و
در نتیجه تغییر ایگوی رویش درختان این مناطق باشد
 در مااطااایااعااات.)Pourtahmasi et al., 2009(
 ناایز هیچ گونااهTakahashi & Takahashi (2016)
همبستگی متبت یا منای با عوامل اقلیمی دما و بارش
.در راش آمریکایی مشاهده نشد
 در ارتااااع،رویش هر دو گون اۀ بلناادمااازو و راش
 همبساتگی متبتی با دمای اساند،میانبند و پایینبند
 این امر میتواند اثر.و بهمن پیش از رویش نشااان داد
متبت دما بر شااروع سااریعتر فصاال رشااد در این دو
 نیز در تحقیقیCedro (2001) .ارتااع را نشاااان دهد
 مهمترین عامل،روی گوناۀ ساااوزنیبرگ دوگالسفر
تأثیرگذار متبت بر رویش شااعاعی آن را دمای ماههای
 ژانویاه و فوریه و دمای ابتدای فصااال بهار،دساااامبر
 همبستگی متبتی، در ارتااع با بند.(مارس) بیان کرد
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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.
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