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  هچكيد

ق، اثر دمـا و     ين تحق يا. رنديگي قرار م  ييرات آب و هوا   يير تغ ي ساالنه تحت تأث   يها حلقه ي درختان از جمله پهنا    يهايژگي از و  ياريبس
 درخت قطور و سالم گونه ۲۲ق ين تحقيمنظور انجام ابه. کند ي مي بررسQuercus infectoriaش گونه ي رويها  حلقهي را بر رويبارندگ

 ثانيـه شـمالي و   ۳۰ دقيقه و ۴۷ درجه و ۳۴ بلوط واقع در شهرستان جوانرود استان کرمانشاه با مختصات جغرافيايي        يهامازو از جنگل  
- نمونه سطح سازي آماده  از پس .ه شدند يسنج ته   شيله مته رو  يوسها به نمونه. دندي ثانيه شرقي، انتخاب گرد    ۶ دقيقه و    ۲۰ درجه و    ۴۶
هـا  نمونه بين زماني تطابق .گيري شد اندازهTSAPافزار و نرم  LINTAB5 گيري اندازه ميز و كوالر بينو توسط رويش هاي حلقه پهنايها،  

كرونولوژي منطقه با استفاده     .علت عدم تطابق زماني مناسب حذف گرديدند       درخت به  ۶هاي  نمونه. رسيد به انجام  TSAPافزار  نيز با نرم  
 شـدند و تـأثير آنهـا بـر     ي منطقه گردآوريستگاه هواشناسين ايترکي بارندگي و دما از نزديهاداده.  تهيه گرديد ARSTANافزار از نرم

ر مثبـت و    ي تـأث  يعلت گرم و خشك بودن منطقه بارندگ      ج نشان دادند که به    ينتا. هاي ساالنه درختان مورد بررسي قرار گرفت      روي حلقه 
و ) ارديبهشت(و مي   ) اسفند(هاي مارس   دار بارندگي در ماه   ر مثبت و معني   بيشترين اث . استدما اثر منفي بر روي رويش درختان داشته       

همچنين مشاهده گرديـد كـه   . مشاهده گرديد) خرداد(و ژوئن  ) بهمن(، فوريه   )دي(هاي ژانويه   دار دما در ماه   بيشترين اثر منفي و معني    
 . بودشتر از دماي رشد درختان بلوط بي بر روير بارندگيتأث
 
  ، بارندگي، بلوط مازو، دماساالنهش ي رو، حلقهي درختيشناسگاه: يديل کيها هواژ
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  مقدمه
در بسياري از درختـان، تغييـرات آب و هـوا بـه صـورت               

ررسـي  دانـش ب  . شـود  ثبت مي  ها  هباريك و پهن شدن حلق    
-هاي رويـش، بـه      تأثير تغييرات آب و هوا بر پهناي حلقه       

منظور مطالعه و بازسازي اقليم حال و گذشته با اسـتفاده           
شناسـي درختـي، نـام      هاي رويش درختان، اقلـيم    از حلقه 

دسـت آمـده از   با اطالعات اقليمي بـه  ).Frits, 1976(دارد 
، چــشم انــدازي از چگــونگي آب و هــوا در ســاالنهدوايــر 

. شـود گذشته و آب و هواي احتمالي در آينده، حاصل مي         
شناسـي درختـي    اي از مطالعـات اقلـيم     بخش قابل توجـه   

مربوط به مطالعه واكنش درخت به دما و بـارش فـصلي و             
ــاالنه ــساليسـ ــي  و خشكـ ــول مـ ــاي غيرمعمـ ــد هـ باشـ

)Schweingruber, 1988.(  
 دوايـر  پهنـاي  با ساالنه بارندگي و دما بين  رابطهيبررس

المهـدي و   چيتگـر،  پـارك  سـه  در الـدار  كاج گونه رويشي
 قبل سال اكتبر بارندگي تهران نشان داد که حصار سرخه

 مارس هايماه بارندگي و چيتگر و المهدي دو رويشگاه در

 آگوست تقريباً بارندگي و حصار سرخه رويشگاه در آوريل و

 دوايـر  پهنـاي  با را همبستگي باالترين سه رويشگاه هر در

  ). Safdari et al, 2005(اند  داشته ويشير
شناسي، به بررسـي    گاهگر با استفاده از دانش      يمحققان د 
ران ايــ  ه ارس در ســه رويــشگاســاالنهي هــا هالگــوي حلقــ
آنها بيان كردند كه پهناي دواير رويش ارس در         . پرداختند
 بــا اي هي مــورد مطالعــه، روابــط قابــل توجــهــا هرويــشگا

مهمتـرين ايـن    .  دمـا داشـته اسـت      فاکتورهاي بارندگي و  
دار بارندگي در پاييز و زمستان قبل      روابط، اثر مثبت معني   

. از شروع فصل رويش جاري و در طول فصل رويش اسـت           
هاي معكوس در درختان ارس     دما در اكثر مواقع با واكنش     

اگرچه افزايش آن در ماه سپتامبر باعـث  ،  همراه بوده است  
نتـايج ايـن    . گرديـده اسـت   هاي چوب پايان    توسعه سلول 

تحقيق نشان داد كه درختان ارس در ايران براي مطالعات          
 Pourtahmasi)(شناسي درختي مناسب مي باشـند  اقليم

et al, 2008.  
گر محققان بـا ارزيـابي رويـش شـعاعي          ي د اي  هدر مطالع 

ــان ارس  و اوري ) Juniperus polycarpus(درختــــ

)Quercus macranthera ( مال و جنـوب  در دو دامنه شـ
البرز در منطقه چهارباغ گرگـان بيـان كردنـد كـه ميـزان              
بارندگي در طول فصل رويش در مقايسه با دماي محـيط           

كـه  عامل اثرگذارتري بر رويش درختان ارس بود در حالي        
آنهـا  . در مورد درختان بلوط دماي محيط بيشتر مؤثر بود        

شناســي ارس و اوري در همچنــين بيــان كردنــد كــه گــاه
 ۱۹۵۴ تا   ۱۸۰۵( شمسي   ۱۳۳۳ تا   ۱۲۸۴هاي  له سال فاص

-داري را با هـم نـشان مـي     هاي معني همبستگي) ميالدي
- سال اخير يعني در فاصله سال      ۵۰دهند در حالي كه در      

همبـستگي بـين    ) ۲۰۰۴ تا   ۱۹۵۵ (۱۳۸۳ تا   ۱۳۳۴هاي  
احتمال دارد اين مـساله     . دو گونه كاهش پيدا نموده است     

هاي اخير و نيـز     ي دام در سال   به دليل افزايش شدت چرا    
شـود  ويژه در درختان بلوط انجـام مـي       زني كه به  سرشاخه

  .Pourtahmasi et al, 2009)(باشد 
 Quercusش يـ  رويها ه حلقي از محققان با بررسيبرخ

liaotungensis  ن ي گرم در چـ    ياي با آب و هوا     در منطقه
ان کردند که ميزان بارنـدگي در سـپتامبر سـال قبـل و              يب
 مثبـت بـر رشـد شـعاعي     يوريل تا ژوئن سال جاري، اثر     آ

 سـاالنه  بين پهناي دواير     ياز طرفي همبستگ  . داشته است 
و دما، در بهار و تابـستان منفـي بـوده اسـت، در حاليكـه                

 مثبتـي را بـا      ي معتدل اكتبر سـال قبـل، همبـستگ        يدما
 ,Sheng Du et al) .   دهـد  نشان مـي ساالنهپهناي دواير 

2007)  
ـ  ۵۰  بررسي ، Quercus pubescens يهـا  هدرخت از گون

Quercus robur و Quercus petraeaــا در جنگــل  يه
نک در لهستان  نشان  داد كه بارندگي زياد در فـصل             يليب

باعث به وجـود آمـدن      ) ماه مي تا جوالي   (بهار تا تابستان    
بارنـدگي بـه    . ي پهن در درختان بلوط شده اسـت       ها  هحلق

هـاي  آبمستان، با افـزايش سـطح       شكل برف و باران در ز     
زيرزميني و دسترسي آسان درختان به آب، باعث افزايش         

خشكسالي در بهـار    . رشد درختان در فصل بهار شده است      
همراه با افزايش دما باعث باريك شـدن دوايـر            و تابستان،   

 بررسي اثر خشكسالي  (Cedro,  2007). شده استساالنه
 Fagus(النه راش  روي الگـوي رشـد سـا   ۲۰۰۳تابـستان  

sylvatica ( ــوط ــه) Quercus robur(و بلـ اي در منطقـ
خشك در هلند نشان داد كه بلوط و راش به طور متفاوت            
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در .  واكنش نشان دادند   ۲۰۰۳به خشكسالي تابستان سال     
 تشكيل چوب در هر دو گونه متوقف  امـا            طي خشكسالي، 

 Van der)  رويش بازسازي شد در راش بعد از خشكسالي،

Werf et al, 2007).  هـاي مربـوط بـه    با تهيه كرونولـوژي
ـ    و تعيين سال   ساالنهپهناي دواير    ي هـا   ههاي نمادين، گون

Quercus rubra و Quercus alba شناسـي   از نظر اقلـيم
هاي كرونولوژيد كه   ي مشاهده گرد  ،درختي در شرق كانادا   

خشكي آب و هوا در آغـاز فـصل      . هر دو گونه مشابه بودند    
 مهمتـرين عامـل مـؤثر بـر كـاهش پهنـاي دوايـر                ،رويش
آنها همچنين بيان كردند  . ، در هر دو گونه مي باشد      ساالنه

 منفي بين افزايش دمـا      ي يك همبستگ   كه در هر دو گونه،    
 Tardif and)در مــاه مــي و رشــد شــعاعي وجــود دارد 

Conciatori, 2006). 
 در درختـان    سـاالنه  از محققان بـا بررسـي دوايـر          يبرخ  

Quercus petraea و Quercus roburن ي و همچنــــ
، كرونولـوژي يـك     ها  هن گون اي  ههاي باستاني مربوط ب   چوب
را در جنـــوب شـــرقي ) ۱۴۵۶‐۲۰۰۳( ســـاله ۵۴۸دوره 

آنها اظهار داشتند كه ميزان بارنـدگي     . اسلوني تهيه كردند  
 سـاالنه  تأثير زيادي بـر پهنـاي دوايـر           و دما در ماه ژوئن،    

 خـشک و مرطـوب را در        يهـا تابستاننين  آنها همچ . دارد
شـرق اسـلوني،       در منطقه  جنوب    ۱۴۹۷‐۲۰۰۳ يها  سال
 يهـا  ه حلقـ يان کردند که پهنايآنها ب.  کردند يه ساز يشب
م و با دمـا رابطـه       ي ماه ژوئن رابطه مستق    يش با بارندگ  يرو

  .(Cˇufar et al, 2008)عکس دارد
اي ههـاي منطقـ   شناسي و تهيه كرونولـوژي    مطالعات گاه 
هاي مختلف ايران، چندان مورد توجـه قـرار         براي رويشگاه 
دســت آمــده از ايــن تحقيــق و نتــايج بــه. نگرفتــه اســت

شناسـي و   تواند به توسعه دانـش گـاه      تحقيقات مشابه، مي  
  . شناسي كشور كمك كندايجاد بانك اطالعات گاه

هدف ازاين تحقيق ارائه الگـوي رويـشي درختـان مـازو            
)Quercus infectoria ( ــ ــشاه و بررس ــه كرمان  يدر ناحي

رابطه الگوي رويش ساالنه شعاعي درختان مازو بـا مقـدار           
  .باشديبارندگي و دما م

  

  ها  مواد و روش
هاي منطقه مورد مطالعه، گونه مـورد مطالعـه و          ويژگي

  علت انتخاب آن
درختان مورد مطالعه در استان کرمانـشاه از رويـشگاهي          

مــسير ارتبــاطي شهرســتان واقــع در زاگــرس شــمالي در 
جــوانرود بــه ثــالث، بعــد از روســتاي زالن و نرســيده بــه 

 ۴۷ درجــه و ۳۴ ييايـ جغراف  طـول روسـتاي سـرخوند بــا  
 درجـه و    ۴۶ ثانيه شمالي و عرض جغرافيايي       ۳۰دقيقه و   

 متري از سـطح     ۲۳۰۰ ثانيه شرقي و ارتفاع      ۶ دقيقه و    ۲۰
هـاي  چوب بلوط به علت داشـتن ويژگـي   . دريا تهيه شدند  

برگـان   مناسب در بين پهـن     يعيمکانيکي خوب و دوام طب    
نكه بلـوط بـه نوسـانات       اي  هبا توجه ب  . باشدحائز اهميت مي  

 دارد و در بسياري     يادي ز يستيرزياقليمي حساس بوده، د   
اي كنـد، گونـه   هاي ايران بـه خـوبي رشـد مـي           از رويشگاه 

 Quercus(مـازو  . شناسي استمناسب براي مطالعات گاه

infectoria (             گونه غالب منطقه مـورد مطالعـه بـوده  و بـا
ن ايـ   ههاي انجام شده مشخص شد كـ      آزمون    توجه به پيش  

اي ديگر كه گونه) Q. brantii(گونه نسبت به بلوط ايراني 
باشـد، هـم طـول      از بلوط در ايـن بخـش از زاگـرس مـي           

 رويش بيشتر و هم امكان تطابق زمـاني بهتـري           يها  سال
شناسي انتخـاب   اين گونه براي مطالعات گاه    بنابراين  . دارد

   .گرديد
  

 يبـردار  نمونـه  ،مطالعـه  مـورد  درختـان  انتخاب نحوه
  هاسطح نمونه سازي وآماده
 سـالم و قطـور مـازو بـا تنـه             درخـت  ۲۲ ين بررس يدر ا 
پس از انتخاب درختـان     . نداز منطقه انتخاب شد   م  يمستق

ارتفاع سنج از هر درخت از      شيمورد نظر، به کمک مته رو     
 يه و بـر رو    ه شـد  يـ نه، دو نمونه عمود بر هـم ته       يبرابر س 

 بـه منظـور     هـا  نمونـه  ايـن سطح  . ت شدند ينگهدارنده تثب 
 وضوح ايجاد براي و گرديد سازي آماده تيغ باوضوح بيشتر   

هـاي رويـش، بـه      بيشتر و تمايز سطحي بين پايـان حلقـه        
  .ها كشيده شد آرامي با گچ سفيد يك اليه بر روي نمونه
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 و تهيـه منحنـي      رويش دواير گيري پهناي  اندازه نحوه
  شناسيگاه

 هاي حلقه ها، پهناي  نمونه كليه سطح سازيآماده از پس
 ميليمتر  ۰۱/۰ از سمت پوست به سمت مغز با دقت        رويش

افـزار  و نرمLINTAB1 گيري  كوالر و ميز اندازه توسط بينو
 TSAP2   (Rinn, 1996 )هــاي زمــانيتحليــل ســري

 يهـا  حلقـه  ي پهنـا  يريـ گپس از انـدازه   . گيري شد   زهاندا
 تطـابق زمـاني الزم بـين        TSAPافزار  ش، به كمك نرم   يرو

پس از حـصول اطمينـان از       . هاي رويشي حاصل شد   نمونه
محاسـبه  تطابق زماني، ميانگين رويـش درختـان منطقـه          

براي بررسي اثر اقليم بر پهنـاي حلقـه بايـد منحنـي             . شد
بـدين  . گونه مورد مطالعه تهيه شـود     شناسي مربوط به    گاه

 رويشي را از منحني رويش درخت       يهامنظور بايد گرايش  
-، روش يشي رو يهاشين گرا ي حذف اثر ا   يبرا. خارج كرد 

کـردن   وجود دارد که تحت عنوان استانداردي گوناگون يها
 در واقـع بـا اسـتفاده از عمـل اسـتاندارد             .شونديده م ينام

 اسـت کـه     ييهـا  شـامل داده   دست آمده ه ب يکردن، منحن 
زان يـ م با م  يک فاکتور مشخص مانند اقل    ي از ارتباط    يحاک
 سني و غيراقليمـي     يهاباشد و گرايش  يش درختان م  يرو

  ). Frits, 1976(ها برداشته شده استاز سري پهناي حلقه
عمـل   ARSTAN3 افـزار ن مطالعه با استفاده از نرميدر ا

ن يـ  اي ورود.(Cook, 1987) استانداردسازي انجـام شـد   
 يش و خروجـ   ي رو يها   حلقه ي خام پهنا  يها  هافزار داد نرم

ن صـورت   ايـ   هب. باشد  ي مربوط به درختان م    يشناس  آن گاه 
هـاي   رويـشي بـراي سـري      يهاکه  پس از تعيين گرايش     

ش هـر  يـ  رويهـا   حلقـه ي پهنـا  يمنحن(زماني هر درخت    
آيـد كـه بـدون      دست مي هب" ۴يشي رو يهاهينما" ،  )درخت

شناسـي درخـت    ، گـاه  يشيـ ه رو يمنظور از نما  . واحد است 
ک خط راست   يبراي محاسبه نمايه رويشي، نخست      . است

  ،يشيـ  رو يهـا  حلقـه  ير پهنـا  ي بر مقـاد   ييک تابع نما  يا  ي
ر شـاخص براسـاس     يده و در مرحله دوم مقاد     يبرازش گرد 

 بـرازش شـده     يدست آمـده بـر منحنـ       به يهام داده يتقس

                                           
1 Linear Table 
2 Time Series Analysis Program 
3 AutoRegressive STANdardization   
4 Tree ring indexes  

) نمايـه رويـشي   (شناسي  ت گاه ينهاگردد و در    يمحاسبه م 
  .آيد دست ميهشگاه بيمربوط به درختان رو

  
  ني نماديها سالييشناسا
ک معرف سالي يهاي رويشي بسيار پهن يا بسيار بار   حلقه

ب شرايط بـسيار مناسـب يـا        يباشد كه به ترت   از رويش مي  
ــاگواري از لحــاظ رويــشي  .  اســتوجــود داشــتهبــسيار ن

 ,Cropper)ين با استفاده از روش هاي نمادشناسايي سال

توان بـا اسـتفاده از      ي م ياز لحاظ مقدار  .  انجام شد  (1979
 يهـا  حلقـه ي زماني را از سر  ييهان سال يروش کروپر چن  

  .ش خارج ساختيرو
  

Zi = xi - mean[Window] / std[Window]   
 

Zi = ه در ساليمقدار نماi  
Xi   =حلقه در ساليمقدار پهنا i 

= mean[window]حلقـه در محـدوده   ين پهنـا يانگي م 
Xi-2 , Xi-1 , Xi , Xi+1 , Xi+2  

std[window] =  حلقه در محـدوده     يار پهنا يانحراف مع 
Xi-2 , Xi-1 , Xi , Xi+1 , Xi+2  

ــدر ا ــيـ ــطح بحرانـ  std[window] ۷۵/۰± ين روش سـ
تـر    بزرگ  Ziب چنانچه مقدار    ين ترت يبد. گردديانتخاب م 

ک سـال  يـ عنوان ل آن حلقه، بهيگردد، سال تشک  ۷۵/۰از  
 ۷۵/۰گـردد و چنانچـه از       ي مـ  يگـذار ن مثبـت نـام    ينماد

- نـام  ين منفـ  يک سـال نمـاد    يـ عنوان  تر گردد، به  کوچک
ط ي است که شرا  ي سال ين منف يسال نماد . گرددي م يگذار
 ,Pourtahmasi(ار نامناسب بـوده اسـت   يش بسي رويبرا

2001  .(  
  

  ها حلقهي اثر آنها بر پهنايو بررس يمي اقليهاداده
ران و از   يـ  ا ي و دما از سازمان هواشناس     ي بارندگ يهاداده
 موجـود در محـدوده   يهـاي هواشناسـ  ستگاهين ا يکترينزد

ه يـ  كرمانشاه تهيستگاه هواشناسي ايعنيمنطقه مورد نظر    
.  واقـع شـود    يابيـ  منطقه مورد ارز   يميط اقل يد تا شرا  يگرد

، يستگاه هواشناسـ  يـ ه شـده از ا    يـ ه ت يها داده يطول زمان 
) ي شمس۱۳۳۰ (يالديم۱۹۵۱ سال و از سال ۵۸حداكثر  
ن يـي  تع يبـرا . بود )يشمس۱۳۸۸ (يالدي م ۲۰۰۹تا سال   

شناسـي، بـه کمـک       بر گاه  يمي اقل يهار فاکتور يزان تأث يم
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ــرم ــزار ن ــرSPSSاف ــستگي ض ــيب همب ــين ي رگرس ون ب
دسـت  هبشناسي مازو با دماي محيط و ميزان بارندگي          گاه
  . آمد
  
  ج ينتا

هـا در   يج بررس يعمل آمده، نتا   به يهايريگپس از اندازه  
 درختان مـورد مطالعـه      يژگيو. ن بخش ارائه خواهد شد    يا

 ۱همانطور کـه در جـدول        .  ارائه شده  است     ۱در جدول   
ن قطر درختان در قـسمت برابـر        يانگي م ،گردد  يمالحظه م 

 يهـا   ول سـال  ن طـ  يشتريب. متر بوده است  ي سانت ۵۵نه  يس
) يشمـس ۱۱۹۷ (يالديم۱۸۱۸ سال، از سال     ۱۹۲ش  يرو
دامنـه طـول    . باشـد   يمـ ) يشمس۱۳۸۸ (يالديم۲۰۰۹تا  
ن يانگي سال و م   ۸۴‐۱۹۲ش در درختان مورد مطالعه      يرو

 محاسبه شـده    ي کرونولوژ يژگيو . سال بوده است   ۱۳۶آن  
 مـشاهده   ۲درختان بلوط منطقه مورد مطالعـه در جـدول        

 تـا   ۱۷درخـت (درخـت    ۶ ،يکرونولوژدر ساخت   . شود  يم
 مناسب با درختان ي،  به علت عدم تطابق زمان)۲۲درخت  

  .  گر حذف شدنديد

  
  درختان مورد مطالعهي ويژگ‐۱جدول 

  )سال(طول نمونه   سال پايان  سال آغاز  )cm(قطر درخت   کدنمونه
۱  ۶۲  ۱۹۲۲) ۱۳۰۱(  ۲۰۰۹)۱۳۸۸(  ۸۸  
۲  ۴۶  ۱۹۰۵) ۱۲۸۴(  ۲۰۰۹) ۱۳۸۸(  ۱۰۵ 
۳  ۴۸  ۱۸۸۸) ۱۲۶۷(  ۲۰۰۹) ۱۳۸۸(  ۱۲۲ 
۴  ۷۲  ۱۸۹۵) ۱۳۷۴(  ۲۰۰۹) ۱۳۸۸(  ۱۱۵ 
۵  ۵۵  ۱۸۵۵) ۱۲۳۴(  ۲۰۰۹) ۱۳۸۸(  ۱۵۵ 
۶  ۵۸  ۱۸۶۸) ۱۲۴۷(  ۲۰۰۹) ۱۳۸۸(  ۱۴۲ 
۷  ۶۴  ۱۸۵۵) ۱۲۳۴(  ۲۰۰۹) ۱۳۸۸(  ۱۵۵ 
۸  ۴۸  ۱۸۹۵) ۱۲۷۴(  ۲۰۰۹) ۱۳۸۸(  ۱۱۵ 
۹  ۵۱  ۱۸۶۷) ۱۲۴۶(  ۲۰۰۹) ۱۳۸۸(  ۱۴۳ 
۱۰  ۵۱  ۱۸۹۸) ۱۳۷۷(  ۲۰۰۹) ۱۳۸۸(  ۱۱۲ 
۱۱  ۵۴  ۱۸۴۶) ۱۲۲۵(  ۲۰۰۹) ۱۳۸۸(  ۱۶۴ 
۱۲ ۵۳  ۱۸۶۳) ۱۲۴۲(  ۲۰۰۹) ۱۳۸۸(  ۱۴۷ 
۱۳ ۶۰  ۱۸۱۸) ۱۱۹۷(  ۲۰۰۹) ۱۳۸۸(  ۱۹۲ 
۱۴ ۵۵  ۱۸۳۷) ۱۲۱۶(  ۲۰۰۹) ۱۳۸۸(  ۱۷۳ 
۱۵ ۵۲  ۱۹۲۶) ۱۳۰۵(  ۲۰۰۹) ۱۳۸۸(  ۸۴ 
۱۶ ۵۲ ۱۸۵۴) ۱۲۳۳(  ۲۰۰۹) ۱۳۸۸(  ۱۵۶ 
۱۷ ۵۴ ۱۸۸۸) ۱۲۶۷(  ۲۰۰۹) ۱۳۸۸(  ۱۲۲ 
۱۸ ۵۳  ۱۸۶۳) ۱۳۰۱(  ۲۰۰۹) ۱۳۸۸(  ۱۴۷ 
۱۹ ۴۸  ۱۸۹۱) ۱۲۷۰(  ۲۰۰۹) ۱۳۸۸(  ۱۱۹ 
۲۰ ۶۴  ۱۸۴۰) ۱۲۱۹(  ۲۰۰۹) ۱۳۸۸(  ۱۷۰ 
۲۱ ۵۸  ۱۸۸۳) ۱۲۶۲(  ۲۰۰۹) ۱۳۸۸(  ۱۲۷ 
۲۲  ۵۳ ۱۸۷۰) ۱۲۴۹(  ۲۰۰۹) ۱۳۸۸(  ۱۴۰ 
  ۸۴‐۱۹۲  ‐  ‐  ۴۶‐۷۲  دامنه
  ۱۳۶  ‐  ‐  ۵۵  ميانگين
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 ده محاسبه شي کرونولوژي ويژگ‐۲جدول

  گونه
سال آغاز 
  كرونولوژي

سال پايان 
  كرونولوژي

ميانگين 
  حساسيت

انحراف 
  معيار

طول مدت 
  )سال(كرونولوژي 

تعداد 
  درختان

 مازو
م ۱۸۱۸

  )ش۱۱۹۷(
   م۲۰۰۹

  )ش۱۳۸۸(
۱۷۶/۰  ۱۸۲/۰  ۱۹۲  ۱۶  

  
  مقايسه اقليم و رويش

براي مقايسه رويش درختان مازو و اقليم منطقه، ضرايب         
شناسي محاسبه شده و ميزان بارندگي      همبستگي بين گاه  

 ۲ و   ۱هـاي   نتـايج مربـوط در شـكل      . دسـت آمـد   هو دما ب  
گـردد کـه در       ي مالحظـه مـ    ۱در شکل    .دنشومشاهده مي 

ش جـاري و سـال قبـل از فـصل           يـ  فـصل رو   يهاتمام ماه 
 يش،  همبـستگ   يـ  رو يهـا    حلقه ين دما و پهنا   يرويش، ب 

، ي منفـ  ين همبـستگ  ين مقدار ا  يشتريب.  وجود دارد  يمنف
ــه  ــاه ژانوي ــه )دي(در م ــن(، فوري ــن) بهم ــرداد(و ژوئ ) خ

 سال اثـر بارنـدگي بـر        يهان در همه ماه   يهمچن. باشد يم
 مثبت يبيشترين همبستگ.  مقدار رويش مثبت بوده است

، )بهمـن (هـاي فوريـه     در فصل رويش جاري مربوط به ماه      
و در  ) بهشتيارد (يو م ) نيفرورد(ل  ي، آور )اسفند(مارس  
) مهـر (قبل از فصل رويش جاري مربوط به ماه اكتبر        سال  

 يشـود کـه همبـستگ       ي مشاهده مـ   ۲در شکل   . بوده است 
تـا مـي    ) بهمـن (ميانگين دما با رويش در چهار ماه فوريه         

تــا ) خــرداد(و همچنــين چهــار مــاه ژوئــن ) ارديبهــشت(
زان يــباشــد و مجمــوع م مــييمنفــ) شــهريور(ســپتامبر 

)  بهـشت يارد(تـا مـي     ) همنب(هاي فوريه    طي ماه  يبارندگ
  . ش دارديزان رويدار با م مثبت و معنييهمبستگ

  

  
  

هـاي نمـادين در     هاي اقليمـي در سـال     بررسي فاكتور 
 منحني رويش درختان

هاي نمادين منفي و مثبت همـراه بـا          سال ۴ و   ۳جداول  
. دهنداطالعات مربوط به ميزان بارندگي و دما را نشان مي         

ن يانگيـ شـود م    ي جـداول مالحظـه مـ      نيهمانطور که در ا   
ه يـ  فور يهـا   ن مثبـت در مـاه     ي نمـاد  يها   در سال  يبارندگ

ن ي نمـاد يهـا  شتر از سـال يـ ، ب)بهشتيارد (يتا م ) بهمن(

 يهـا   ن دمـا در سـال     يانگيـ بـرعکس م  .  بـوده اسـت    يمنف
. باشـد   ين مثبت مـ   ي نماد يها  شتر از سال  ي ب ين منف ينماد

-قليمـي سـال    درصد تفاوت بين فاكتورهاي ا     ۵در جدول   
هاي نمادين منفي، ارائـه شـده       هاي نمادين مثبت با سال    

  . است
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  ها هاي نمادين منفي در رويش شعاعي درختان مورد مطالعه و اطالعات اقليمي اين سال  سال‐۳جدول 

 ˚C )  شهريور‐ خرداد (ماد ˚C  ) ارديبهشت‐  بهمن(ما د mm ) ارديبهشت‐بهمن( بارندگي سال
۱۹۵۶ ۲۰۸  ۶/۹ ۱/۲۵ 
۱۹۶۰ ۱۴۵ ۱/۱۱ ۵/۲۵ 
۱۹۶۶ ۲۶۴ ۵/۱۰ ۴/۲۵ 
۱۹۷۱ ۳۸۳ ۸/۹ ۲/۲۴ 
۱۹۷۷ ۵/۱۵۷ ۴/۱۱ ۵/۲۵ 
۱۹۸۴ ۱۲۴ ۷/۱۰ ۷/۲۵ 
۱۹۸۷ ۳۰۲ ۲/۱۱ ۴/۲۵ 
۱۹۹۰ ۱۸۳ ۶/۱۰ ۱/۲۶ 
۱۹۹۴ ۱۸۱ ۴/۱۱ ۲/۲۶ 
۱۹۹۹ ۱۲۷ ۷/۱۲ ۵/۲۷ 
۲۰۰۰ ۸۶ ۱/۱۲ ۶/۲۷ 
۲۰۰۴ ۱۵۴ ۷/۱۱ ۱/۲۶ 
  ۲/۲۴‐۵/۲۷  ۶/۹‐۷/۱۲  ۸۶‐۳۸۳  دامنه
 ۸/۲۵ ۱/۱۱ ۱۹۳ ميانگين

  
  هاهاي نمادين مثبت در رويش شعاعي درختان مورد مطالعه و اطالعات اقليمي اين سال سال‐۴ جدول

 ˚ C) شهريور‐  خرداد (دما ˚C ) ارديبهشت‐  بهمن (دما  mm  ) ارديبهشت‐بهمن( بارندگي سال
۱۹۵۴ ۲۹۲ ۹/۹ ۹/۲۴ 
۱۹۵۷ ۵۱۲ ۱/۹ ۴/۲۴ 
۱۹۶۴ ۱۷۱ ۶/۱۰ ۴/۲۵ 
۱۹۶۸ ۴۱۳ ۸/۸ ۱/۲۴ 
۱۹۷۲ ۳۱۳ ۱/۸ ۸/۲۳ 
۱۹۷۵ ۲۴۹ ۹/۸ ۴/۲۵ 
۱۹۸۲ ۱۸۶ ۹/۸ ۶/۲۴ 
۱۹۸۵ ۲۰۷ ۹/۹ ۴/۲۵ 
۱۹۸۹ ۲۱۷ ۳/۹ ۹/۲۵ 
۱۹۹۱ ۲۸۸ ۱/۱۱ ۴/۲۶ 
۱۹۹۲ ۱۷۷ ۱/۸ ۸/۲۴ 
۱۹۹۵ ۲۴۲ ۲/۱۱ ۲/۲۶ 
۲۰۰۲ ۲۲۸ ۷/۱۱ ۵/۲۶ 
۲۰۰۵ ۲۴۴ ۹/۱۰ ۱/۲۷ 
۲۰۰۶ ۲۳۵ ۸/۱۰ ۴/۲۷ 
  ۸/۲۳‐۴/۲۷  ۸‐۷/۱۱  ۱۷۱‐۵۱۲  دامنه
 ۵/۲۵ ۸/۹ ۲۶۵  ميانگين
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  هاي نمادين منفيهاي نمادين مثبت با سالهاي اقليمي در سال درصد تفاوت فاكتور‐۵ جدول

 )رديبهشتا ‐بهمن(بارندگي   هاي اقليميفاكتور
 mm  

  ˚C) شهريور‐ خرداد(ما د  ˚C)رديبهشتا ‐بهمن( ماد

  ‐%۴/۱  ‐%۱۲  %۴۴  درصد تفاوت

  

   يريگجهيبحث و نت
حاصـل از   از نتايج    يريگجهين قسمت به بحث و نت     ير ا د
  . ق پرداخته خواهد شدين تحقيا

  
   موجوديهايم با کرونولوژيرابطه اقل

ــه ــاي حلق ــاپهن ــا  يه ــوجهي ب ــل ت ــط قاب ــش، رواب  روي
 يق پهنـا  يـ ن تحق يـ در ا . فاكتورهاي بارنـدگي و دمـا دارد      

 دما و   يمي اقل يهار فاکتور ييش نسبت به تغ   ي رو يهاحلقه
 قـرار گرفتـه اسـت كـه بـه صـورت             يابي مورد ارز  يارندگب

  . شودتفكيك شده به بحث پيرامون آنها پرداخته مي
  

  دما
ن فــاکتور ي مهمتــريدر منــاطق گــرم وخــشک، بارنــدگ

دهـد  ير قرار مـ   ي است که رشد درخت را تحت تأث       يمياقل
.(Glock & Aegerter, 1962)  خـشک،  مـه ي در منـاطق ن

ش، يـ ل فـصل رو   يژه در اوا  يو به يزان بارندگ يدرختان به م  
 Wang et)ار حساسند يباشد، بسيکه آب و هوا خشک م

al, 2001)  .د کـه در تمـام   يـ ن مطالعه مشاهده گرديدر ا
ش جاري و سال قبـل از فـصل رويـش،           ي فصل رو  يهاماه

ن دما و رشد درختان بلوط منفي بوده است         ي ب يهمبستگ
 مـاه ژانويـه     ، در ي منفـ  ين همبـستگ  ين مقدار ا  يشتريو  ب  

ايــن . باشــديمــ) خــرداد(و ژوئــن) بهمــن(، فوريــه )دي(
 يهـا  ش درختـان در مـاه  يـ ن دما و رو  ي منفي ب  يهمبستگ

)  خرداد(بيشتر از ژوئن    )  ارديبهشت(تا مي   ) بهمن(فوريه  
درصـد تفـاوت بـين دمـا در         . اسـت ) شـهريور (تا سپتامبر   

) بهمـن (هاي فوريه   هاي نمادين مثبت و منفي در ماه       سال
تا )  خرداد(هاي ژوئن ز بيشتر از ماهين)  ارديبهشت(تا مي  

هـاي ژوئـن    ايـن تفـاوت در مـاه      . است) شهريور(سپتامبر  
باشـد و   بـسيار كـم مـي     ) شـهريور (تـا سـپتامبر     ) خرداد(

هاي ابتدايي رويش نسبت    توان بيان كرد كه دما در ماه       مي
هاي انتهايي تأثير بيشتري بر رشـد درختـان بلـوط           به ماه 

توان بيان كرد كه افزايش دما به طور كلي مي. اشته استد
گـر اظهـار داشـتند    يمحققان د. شودباعث كاهش رشد مي 

 در درختـان    ي خـشک  يهـا جاد تنش ي باال باعث ا   يکه دما 
ش يـ جـه کـاهش رو    يشده و باعث کاهش فتوسنتز و در نت       

 Schweingruber, 1996 ;  Takahashi).شوديدرختان م
et al, 2003) 

گير مانند جنوبي و غربي هاي آفتاب بيشتر در شيببلوط
هـاي بـاال و تـابش شـديد         مستقر است كه عمومـاً از دمـا       

خورشيد برخوردارند و تنش خشكي خاك و هـوا در ايـن            
هــا باالســت و احتمــاالً بــه محــض افــزايش دمــا از شــيب

شـود  ميانگين معمول، پديده رشد بـا مـشكل مواجـه مـي        
)Pourtahmasi et al, 2009 .(      بـا توجـه بـه اقلـيم نيمـه

خشك منطقه، باال رفتن دما با كـاهش ميـزان رطوبـت و             
. آب در دسترس، عامـل محدودكننـده رشـد خواهـد بـود            

عالوه بر اين علت تأثير منفي افـزايش دمـا بـرروي رشـد،            
تواند افزايش تبخير و تعرق و كاهش فعاليت كـامبيوم          مي
 يم وجـود دمـا    ن امر هيچگاه لزو   اي  هبديهي است ك  .  باشد

در منـاطق نيمـه     . سـازد معمول براي رشد را منتفي نمـي      
 بـاال   يخشك، كمبود آب  در درختان در پاسـخ بـه دمـا            

افتد، بنابراين روزهاي گرم بـا فقـدان بارنـدگي و        اتفاق مي 
دمـاي بـاال همـراه بـا        . باالبودن تبخير وتعرق همراه است    

ه هاي خشكي در درخت، بست    كمبود آب باعث ايجاد تنش    
ره و جـذب كـربن و نهايتـاً         يـ هـا، كـاهش ذخ    شدن روزنه 

   (Sheng Du et al, 2007) . شود كاهش رشد مي
 دمـا   ير منف يز علت تأث  ين) ۲۰۰۷( واندرورف و همکاران    

ره يـ ر و تعـرق و کـاهش ذخ       يش تبخ ي رشد، افزا  يرا بر رو  
  بهـار دانـستند    ي زمستان و ابتدا   يهاي از بارندگ  يآب ناش 

.(Van der Werf et al, 2007)   
  
  
  



  ۱۲۷    ۱۲۹  تا۱۱۹، از صفحه ۱۳۹۱ بهار، ۱، شماره ۶۵هاي چوب، مجله منابع طبيعي ايران، دوره  نشريه جنگل و فرآورده

 

 
 

  بارندگي
زان بارندگي و مقدار رويش ي سال بين ميهادر همه ماه

اين نتيجه مشابه نتايج .  مستقيم وجود دارديهمبستگ
  ,Corcuera et al, 2004 ; Cedro).ساير محققان است 

 نقش ي از محققان اظهار داشتند كه بارندگي برخ( 2007
. ش داردي روياه حلقهيش پهنايش و افزاي در رويمهم

آنها اظهار داشتد که تأمين آب براي رشد درخت در 
 هوا و يمناطق شمال غربي اروپا ضروري است و خشك

ها را ها و ديناميك جنگل رقابت گونه  رشد، بارش کم،
 (Van der Werf et al, 2007).تحت تأثير قرار خواهد داد

 مثبت در فصل رويش جاري مربوط يبيشترين همبستگ
ل ي، آور)اسفند(، مارس )بهمن(هاي فوريه اهبه م

و در سال قبل از فصل ) بهشتيارد (يو م) نيفرورد(
مجموع . بوده است) مهر(رويش جاري مربوط به ماه اكتبر

تا مي ) بهمن(هاي فوريه  طي ماهيزان بارندگيم
زان يدار با م مثبت و معنيينيز  همبستگ) بهشتيارد(
هاي ژوئن ان دما در ماهاز آنجا كه  ميز. ش دارديرو
باشد و مقدار باال مي)  شهريور(تا سپتامبر ) خرداد(

ها بسيار كم است، مجموع بارندگي در بارندگي در اين ماه
ن ييبا تع.  ها تأثيري بر رويش درختان بلوط ندارداين ماه

 يتا م) بهمن(ه ي فوريها در ماهيمجموع بارندگ
ن درصد تفاوت ييتعن و ي نماديهادر سال) بهشتيارد(
سه آن با درصد ي و مقايمنف ن مثبت وي نماديهان ساليب

د که بيشترين تفاوت بين يتفاوت دما مشاهده گرد
هاي نمادين مثبت و منفي، فاكتورهاي اقليمي در سال

تا مي ) بهمن(هاي فوريه مربوط به مجموع بارندگي در ماه
د به وجود ده رشياز پديباشد كه ناشي از نمي) بهشتيارد(

توان بيان كرد كه در درختان بلوط اين مي. آب است
منطقه عامل محدودكننده رويش، عامل رطوبت و آب در 

دارتري  باشد و بارندگي نسبت به دما اثر معنيدسترس مي
در ماه فوريه تا مي عامل بارندگي نسبت . بر رويش دارد

به دما تأثير بيشتري بر روي رشد درختان بلوط داشته 
 بر فعال كردن ي از اثر بارندگياست كه احتماالً ناش

هاي زيرزميني وم و افزايش ميزان آبي کامبيسلولها
توان گفت كه بارندگي به شكل به طور كلي مي. خواهدبود

هاي زيرزميني و باران و برف، با افزايش سطح آب

دسترسي آسان درختان به آب باعث افزايش رويش 
 در مناطق گرم و خشک، در (Cedro,  2007).شود  مي

اوايل فصل رويش، افزايش دما و آغاز فعاليت كامبيوم و 
پديدار شدن برگ منجر به مصرف آب زيادي خواهد شد 

تواند براي فتوسنتز و و حتي مقدار كم بارندگي مي
 Sheng) .باشديفعاليت كامبيوم و رويش شعاعي مفيد م

Du et al, 2007) ماه ژوئن مجموع ميزان بارندگي در  
كم بوده و با توجه به ) وريشهر(تا سپتامبر ) خرداد(

دليل عدم هها، بتوان گفت كه در اين ماهگرماي هوا مي
وجود بارندگي در منطقه مورد مطالعه، نقش بارندگي در 

 معتدل يبارندگي و دما. مقدار رويش آشكار نشده است
 قبل از رويش ممكن است شرايطي را فراهم كند كه  با
افزايش فعاليت ميكروبي خاك، دسترسي به ذخيره كربن 

  تر شده و افزايش و عناصر مورد نياز براي رشد آسان
  رشد درختان را در فصل رشد به همراه داشته باشد

.(Sheng Du et al, 2007)   
  

  يريگجهينت
ش درختـان بلـوط مـورد       يـ  رو ير دما بـر رو    ي تأث يبررس

ـ          رشـد درختـان     ير رو مطالعه نشان داد كه دما همـواره ب
ن امر هيچگاه اي هر معکوس داشته است، بديهي است ك   يتأث

. سـازد  معمول براي رشد را منتفي نمـي       يلزوم وجود دما  
هـاي انتهـايي   هاي ابتدايي رويش نسبت به مـاه    دما در ماه  

اثـر  . تأثير بيشتري بر رشـد درختـان بلـوط داشـته اسـت            
 مثبـت و    هـا ش در تمـام مـاه     يـ زان رو ي م ي بر رو  يبارندگ
توان بيان داشت كـه در       مي يبه طور کل  . باشديم م يمستق

 و ير منفــيخـشک مــورد مطالعــه، دمـا تــأث  مــهيمنطقـه ن 
گـر  ياز طـرف د   . ش دارد يزان رو ي مثبت بر م   ي اثر يبارندگ

دارتري بر رويش درختـان     بارندگي نسبت به دما اثر معني     
 نـسبت بـه دمـا       ين درختـان بـه بارنـدگ      يبلوط داشته و ا   

 ۱۹۲ يشيـ  بـه طـول رو     يک کرونولوژ يارائه  . ترندحساس
 ي در زاگـرس شـمال     يشگاهيـ  درختان بلـوط رو    يسال برا 

تـوان براسـاس آن   باشد كه مييق مين تحق اي   هجيگر نت يد
منطقه تـا   ) خصوصاً بارندگي (اميدوار بود تا سابقه اقليمي      

  . سال قبل قابل بازسازي باشد۲۰۰حدود 



   ... درQuercus infectoriaارزيابي رويش شعاعي گونه مازو                       ۱۲۸
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Abstract 
Many characteristics of the trees including annual ring width are affected by climate variations. 

This research investigates the effect of temperature and precipitation on tree rings of Quercus 
infectoria. Twenty two healthy and thick trees were selected from oak forests located in the region 
near Javanrood in Kermanshah with geographical coordinations of 34° 47' 30"N and 46° 20' 6E". 
Samples were taken by increment borers. After preparing the sample surfaces, rings width were 
measured by binocular and LINTAB measurement table and TSAP software. Cross dating was 
carried out using TSAP software. Data of six trees were excluded because of low cross-dating 
indexes. ARSTAN software was used to develop the ring-width chronology. Data of temperature 
and precipitation were collected from the nearest meteorological station and their effect on tree-
rings were investigated. The results showed that temperature had a negative effect whereas 
precipitation had a positive effect on rings width because of warm and dry condition of the region. 
Rings width was positively and significantly correlated with precipitation in March and May while 
temperature affected the rings width negatively and significantly in January, February and June. 
The effect of precipitation on tree growth was more significant than temperature. 
 
Keywords: Dendrochronology, Annual ring width, Temperature, Precipitation, Quercus infectoria 
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