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 چكيده
ح هدف باقهلاين تحقيق بررسي ارتباط بين پهناي اقليم تغييراتهاي رويشي درختان بلندمازو در جنگلهاي سراوان گيالن

بو از طريق نمونه) Dendroclimatology(شناسي درختي بدين منظور با استفاده از روش مطالعه اقليم. باشدميمنطقه  ا مته برداري
شد به مطالعه روابط بين اين دو عاملسنج سال و.پرداخته در اين. هوايي از ايستگاه هواشناسي رشت بدست آمد اطالعات آب

ر بررسي پهناي حلقه و با حداكثر دماي)تير( تا جوالي)ارديبهشت(مي ويشي بلندمازو با بارندگي ماههايهاي همبستگي مثبت
و متوسط دماي نوامبر همبستگي منفي نشان) آبان( جوالي، حداقل دماي نوامبر .دادو نيز با متوسط دماي جوالي

.گيالن،شناسي درختي، بلندمازو، دواير ساليانه، جنگلهاي سراوان اقليم: هاي كليدي واژه

 مقدمه
عامل اصلي،كره اقليم در جهت گرم شدن زيست تغيير

و طوفانهاسهاي جوي مخرب مانند سيل پديده .تها

افزايش بارندگي منجر به نوبه خودبهافزايش گرماي زمين

در.در سطح جهاني شده است پراكنش پوشش گياهي

و هوايي وابسته است بيشتر موارد در دنيا به نوسانهاي آب

.)1378، خالدي(

و حرارت به شكل مشابه تغييرات ساالنه در بارندگي

. ظه استهاي رويشي ساالنه درختان قابل مالح در حلقه

و نامساعد،ها رشد ساالنه حلقه توالي اقليم مساعد

و خشك( و سرد؛سالهاي پرباران ب) يا گرم خوبيهرا

در. دهد نشان مي مطالعه اطالعات اقليمي موجود

 هاي رويش ما را در مرور چگونگي تغييرات حلقه
و حال ياري مي و بررسي دوره اقليم گذشته و دهد ها

آنروندهاي تكرار تغ را پيش،ييرات بيني اقليم آينده

مي امكان با برآوردهاي اقليمي از روي. سازد پذير

مي حلقه برايرا توان اطالعات ارزشمندي هاي رويشي

و دوره و مناطق فاقد اطالعات هواشناسي فراهم ها

 ).Fritts, 1976( كرد جايگزين

و بررسي محيط از روي حلقه هاي رويشي مطالعه

ب كمكبهدرختان  شناسي درختي نام گاههعلمي

)Dendrochronology (مي شناسي درختي بوم. شود انجام

)Dendroecology (شناسي درختي اي از علم گاه شاخه

هاي گيرنده تمام علومي است كه از حلقه است كه در بر

به رويشي تاريخ هاي منظور مطالعه پديده گذاري شده

و زيست تغييرات اقليم ازجملهمحيطي اكولوژيكي

آب)شناسي درختي اقليم( ،)شناسي درختيآب(، جريانات

و جريانات فرآيندهاي زمين ريختي يا ژئومورفيك، حركتها

هاي برفي، فرآيندهاي آتشفشاني، وقوع يخچالي، توده

و غيره هاي جنگلي، تأثير سوزي، پويايي توده آتش  انسان
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و همكاران،ژپارساپ( كند استفاده مي همه اين).1381 وه

 ثبتهاي رويشي درختان در حلقه وقايع در طول عمر

هر مي و در و تجزيه شوند زمان از درختان قابل استخراج

جادر.و تحليل هستند به تعدادي از تحقيقات انجام اين

.گردد شده در اين زمينه اشاره مي

Kotlyakov et al. (1991) از گونه با استفاده

Juniperus turkestanika در مورد تغييرات مطالعاتي را

و مشخص  اقليم در جنوب شوروي سابق انجام دادند

درختان بر اثر گرم،16و15تا11كردند كه از آغاز قرن 

در را از خود نشان داده زياديبودن هوا رويش  اند،

دليل سرماي هوا كاهش رشدبه9و8هاي كه در قرن حالي

و) 1380(پورطهماسي. مشاهده شده است تغييرات كمي

هاي رويشي درختان ارس را در سه رويشگاه كيفي حلقه

و زنجانخراسان(ايران  .مورد بررسي قرار داد)، فيروزكوه

از در سنج سالدرخت با مته15هر رويشگاه اين تحقيق

 lintabها با سيستم پس پهناي حلقهس.شدبرداري نمونه

كهبهگيري شد، اندازه رونحوي اثر،ي مدلهاي رويشياز

و  اقليم بر رويش اين درختان مورد مطالعه قرار گرفت

در مناطقيرويش مشخص شد كه منحني پهناي دواير

و روابط قابل،مورد مطالعه توجهي با عوامل بارندگي

و با بارندگي در و درجه حرارت داشته فصول پاييز

. همبستگي مثبت دارد،زمستان قبل از شروع فصل رويش

توسعه سبب) شهريور(در ماه سپتامبر دما اگرچه افزايش

مواقع بيشتردرجه حرارت در اما سلولهاي چوبي شده،

درختانيرويش هاي معكوس در پهناي دواير واكنش سبب

در بررسي واكنش هشت Jalilvand (2001). استدهش

به)ييراش آمريكا مانند(برگ گونه درختي پهن نسبت

و هو كهيامتغيرهاي آب ي در ايالت كبك كانادا نشان داد

شناسي درختي مناسب هاي اقليم اين گونه براي بررسي

 320با برداشت Moshtagh Kahnamoie (2002).است

و سالنمونه با مته سنج با توجه به ارتفاع از سطح دريا

و شيب در جنگلهاي رامسر، كمينه  جهات جغرافيايي

را متر ميلي7/1رويش قطري راش را   برابرو بيشينه آن

به ميلي4/3 و 2140ترتيب در ارتفاع متر از متر 750متر

از. بدست آورد سطح دريا براساس اين تحقيق، ارتفاع

و ساير  سطح دريا بيشترين تأثير را بر رويش راش دارد

و رقابت در مراتب مانندعوامل  اقليم، خاك، توپوگرافي

.گيرندميبعدي قرار 

Tardif et al. (2006) بلوط سفيد)Quercus alba ( و

شناسي هاي اقليم را از جنبه) Quercus rubra(بلوط قرمز

و پهناي حلقه درختي، رخدادهاي سده ها مقايسه اي

و Akkemik (2001). كردند مهمترين سالهاي بارندگي

ب 350خشكي موجود در  كمكهسال گذشته آناتولي را

م اقليم و مدارك هاي دولت وجود در نوشتهشناسي درختي

ماو. عثماني معين كرد د كه شخص نمودر مطالعه خود

ب بهطول دوره خشكسالي و طورهطور كلي يك سال

و نيز طول دوره بارندگي سه سال بوده  سطحي دو سال

.است

و خارج از نتايج سوابق تحقيقات انجام شده در داخل

و  و تحليلكشور به اهميت بررسي ايه حلقه تجزيه

با. ساليانه اشاره دارد و اين گونه مطالعات بسيار ارزش

و داراي ارزش علميبهمقرون  . است زياديصرفه بوده

ازهب ايرانجنگلهاي شمال دليل وجود درختان كهنسال

و تحليلبرگ، امكان هاي متنوع پهن گونه هاي حلقه تجزيه

ميرا رويشي آگاهي. كند براي اهداف مختلف فراهم

ميتاتر از اثردقيق تواند اقليمي بر رويش درختان جنگلي

و طرحهاي درازمدت در مديريت جنگل در برنامه ريزي

.ز باشدكارسا

بر اين تحقيق،هدف ميزان بررسي اثر تغييرات اقليمي

و بررسي قابليت مطالعه  رويش قطري بلندمازو

براي بازسازي اقليم يادشدهشناسي درختي گونه اقليم

گ .باشدمي ذشته در محل مورد مطالعهسالهاي
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و روشها  مواد
 منطقه مورد مطالعه

كچا انجام1داري سري تحقيق حاضر در طرح جنگل

حو اين طرح جنگل. شده است 18ه آبخيزضداري در

به فاصله)الكان18هضحو(طرح جامع جنگلهاي شمال

از لحاظ حدود. كيلومتري شهرستان رشت قرار دارد 15

و اراضي شهر انهچهارگ از شمال به سري عزيزكيان

و از جنوب به طرح جنگل 3داري سري صنعتي رشت

و طرح جنگل به2داري سري سراوان و از غرب كچا

و جنگلهاي  به17 حوضهسري عزيزكيان و از شرق

و طرح جنگل سراوان3داري سري رودخانه سياهرود

و مطالعهمورد منطقه. شود محدود مي احد براساس

 373650تا 373600 در طول جغرافيايي UTMمختصات 

قرار گرفته 4106100تا 4105800و عرض جغرافيايي

و. است محل رويشگاه در بررسي تأثير عوامل اقليمي

و انتخاب محل محيطي داراي اهميت زيادي است

در) برداري جايگاه يا محل نمونه( يك اصل مهم

از. شناسي است گاه هاي اوليه شرايط بررسيبنابراين پس

و بررسي موقعيت هاي مختلف از لحاظ شرايط موجود

براي» مار كوله«روي كوه بر رويشگاهي، يال موجود 

و بررسي اثر اقليم بر رويش درختان بلندمازو  مطالعه

داري موقعيت مكاني طرح جنگل1شكل. انتخاب شد

مي1سري  .دهد كچا را نشان

 موقعيت منطقه مورد تحقيق-1شكل

ممرز- بلوط-با تيپ راش مورد مطالعه جنگل

تك به و با پايه همراه انجيلي هاي پلت، نمدار، شيردار

و سرخ درختچه و دانه هاي ازگيل زاد ناهمسال وليك بوده

و حدود پوشش نيمهو اكثراً دو آشكوبه با تاج 60انبوه

ه. درصد است مراه آن فرفيون، سيكالمن، بنفشه، گياهان

و ارتفاع.)1373نام،بي( دارو است زنگي پامچال، سرخس

.متر است 450تا 350برداري از سطح دريا محل نمونه

ت به هاي مختلف، ثيرات ناشي از جهتأمنظور حذف

و در واقع نمونه روي قله كوه بر برداري در انتهاي يال

شد كوله  مانندها به موارديب پايهدر انتخا. مار انجام

و هوايياتهاي مسن براي نشان دادن اثر پايه آب

جنگلهاي سراوانشمال ايران

ماركوله
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آن. بلندمدت، توجه شد ساير موارد يعني كه اثر براي

شد،عوامل غير اقليمي حذف شود تا حد امكان سعي

آن برداري در جايي انجام شود كه تغييرات ارتفاعي نمونه

و ساختمان شيب، جهت دامنه، سنگ مادرو زياد نباشد

. سالمتي توده جنگلي در حد خوب باشدوخاك يكسان

هاي انتخاب شده، تقارن تاج درخت، كه در پايه ضمن اين

و پيچيدگي تنه اي بودن تنه، حداقل شاخه استوانه دواني

 ).Fritts, 1976; Akkemik, 2001(مدنظر قرار گرفت 

و هواي منطقه مورد مطالعهشر  ايط آب

براي دريافت تگاه هواشناسي مناسبانتخاب ايس-الف

و هوايي  اطالعات آب

و رشد ساليانه درختان از روي در بررسي روابط اقليم

هاي رويشي، انتخاب ايستگاه هواشناسي مناسب حلقه

و هواييببراي. ضرورت دارد دست آوردن اطالعات آب

از نزديكترين ايستگاه، يعني ايستگاه سينوپتيك رشت 

. آمده است1مشخصات آن در جدول استفاده شده كه 

و و هوايي مانند ميزان بارندگي ماهيانه اطالعات آب

ساليانه، رژيم بارندگي، متوسط درجه حرارت، متوسط 

و حداكثر مطلق دماي ماهيانه به درجه سانتي گراد حداقل

رژيم بارندگي آن پاييزه بوده. از اين ايستگاه دريافت شد

، اكتبر)شهريور( هاي سپتامبرهو بيشترين بارندگي در ما

در) آذر(و دسامبر) آبان(، نوامبر)مهر( و كمترين بارندگي

و) تير(، جوالي)خرداد(، ژوئن)ارديبهشت( ماههاي مي

مي) مرداد( آگوست ،همچنين خشكترين ماه. افتد اتفاق

در. است) خرداد( ژوئن متوسط درجه حرارت ساليانه

آن استگرادتيدرجه سان1/16ايستگاه رشت  كه حداقل

. بوده است) تير(و حداكثر در جوالي) بهمن(در فوريه 

 تا آوريل) بهمن( هاي فوريه احتمال وقوع يخبندان در ماه

.روز وجود دارد25، به تعداد)فروردين(

 اطالعات اقليمي منطقه مورد مطالعه كسب برايمشخصات ايستگاه مورد استفاده-1جدول

طول دوره آماري)متر(ارتفاع از سطح درياعرض جغرافياييطول جغرافيايينوع ايستگاهنام ايستگاه

2005تا271968شمالي37˚و15َشرقي49˚و36َسينوپتيكرشت

 اقليم منطقه-ب

و نوع عواملبرآيند و هوايي تعيين كننده وضعيت آب

چه براي. استاقليم  ملعوامشخص كردن اقليم منطقه هر

تر خواهد بود، اما برآورد صحيح،مورد استفاده بيشتر باشد

كه به و هوايي در همه بيشتر عواملدليل اين آب

شود، بنابراين در تعيين اقليم گيري نمي ها اندازه ايستگاه

باشد، استفاده آسانتركه هايي رابطهمناطق جغرافيايي از 

)1ابطهر( اقليم منطقه براساس رابطه دومارتن.شود مي

.محاسبه شد

1رابطه
10+

=
T

PA

درجه:T،)متر ميلي(ميزان بارندگي:Pدر آن كه

.ضريب خشكي است:Aو) گراد سانتي(حرارت 

محاسبه7/47ضريب خشكي براي ايستگاه رشت

مناطق خيلي جزءبندي دومارتن گرديد كه براساس طبقه

.استمرطوب 

سنگ، شناسي از ماسه خاك نظراز مطالعهمنطقه مورد

0-3غالي همراه با الشبرگزسيلتستون، آرژيليك 

كم ميلي با عمق تا نيمه متر، خاكي تكامل يافته، عميق

، عمق A.B.Cبا پروفيل متر سانتي85تا80 حداكثر عمق

و از نظر سانتي70تا60نفوذ ريشه حدود نفوذپذيري متر

سنبه(ط تا ضعيفمتوس تشكيل شده) گينعلت بافت

.)1373نام،بي( است

)Quercus castaneifolia(مازو گونه مورد مطالعه بلند

و جنس بلوط Fagaceaeاز خانواده اين گونه.است بوده
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)Quercus ( مي ويژهو و خزر . باشد جنگلهاي قفقاز

تا بلندمازو در جنگلهاي شمال از جلگه هاي ساحلي

و از جنگلهاي و ارتفاعات فوقاني و گلستان گليداغي

و جامعه هايي خالص گردنه چناران تا آستارا كشيده شده

در ارتفاعاتكهدهدو يا مخلوط با ممرز تشكيل مي

متر از سطح دريا باال 2100مينودشت در استان گلستان تا 

به. رود مي و40درختي است بلندقامت كه ارتفاع آن متر

مي5/3قطر برابرسينه آن به  در درختان كهنسال.درس متر

و مقطع تنهيها در پايين تنه درخت گورچه ي ظاهر شده

مي آن را سينوسي برون چوب). 1386باالپور،(كند شكل

و سفيد مايل به خاكستري دارد درون قرمز چوب. نازك

اي شكالتي مايل به خاكستري اي تا قهوه مايل به قهوه

و  ميبهاست با آوندهاي چوب. شود تدريج در هوا تيره

دواير ساليانه بسيار. است)اي بخش روزنه(غير همسان 

و مشخص و. هستند نمايان آوندهاي چوب بهاره بزرگ

ر بؤقابل آوندهاي بزرگ. وسيله چشم غيرمسلح استهيت

اختالف بينودنچوب بهاره معموالً در دو رديف قرار دار

و بيش ناگهاني  و كم و تابستانه تدريجي چوب بهاره

آوندهاي چوب تابستانه دارايكه طوريبه.است

هاي صورت گروهبهاغلبو هاي قطور ديواره

(شكل استاي شعله ).1363 پارساپژوه،.

 تحقيقروش
 برداري نمونه

از مانندبه مواردي هاي مناسب در انتخاب پايه انتخاب

و چيره پايه كه(هاي غالب عدم انتخاب درختان مغلوب

و شاداب بودن)اند ها قرار گرفته ير پايهدر فشار سا ، سالم

و استوانه اي بودن تنه، تاج متقارن، عدم درخت، صاف

و غيره كه در دقت مطالعات مؤثرند، توجه  انحناي تنه

ها نيز در مطالعات تعداد نمونه. اساسي شده است

و مطالعاتي. شناسي بسيار مهم است اقليم در بررسي منابع

دراانجام شده، مشاهده شد كه محققهزمينكه در اين  ن

به شرايط متفاوت با تعداد توجهباكشورهاي مختلف دنيا

به تحقيق) تايي20و7،10،15(هاي مختلف نمونه

در اين ). Fritts, 1976؛ 1380پورطهماسي،(اند پرداخته

و عالمت تحقيق پايه وگذاري شده هاي مناسب شناسايي

بههب سپس و براياصله20تعداد طور تصادفي مطالعه

دو برداري با مته سال نمونه و از هر درخت سنج انتخاب

هاي نمونه.شديك راستا برداشت نمونه رويشي در

و  نگهداري براي رويشي در جهت شعاع درخت استخراج

همين منظوربهو محافظت بر روي ناودان چوبي كه 

اي رويشيه حلقه.)2شكل(ندشدسوار،بود ساخته شده

و آخرين حلقه كه در سال(از طرف بيرون  سمت پوست

يعني سالهاي(سمت داخلبه) برداري شكل گرفته نمونه

شد تاريخ) گذشته .گذاري

كه نمونه آماده-2 شكل و محافظت بر روي ناودان چوبي سوار برايشده .ه استشدنگهداري
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وها گيري پهناي حلقه اندازه و تحليلي رويشي  تجزيه

ها داده

سمباده چوبيباهاي رويشي پس از خشك شدن نمونه

و صيقل تر گرديد تا دواير ساليانه راحتيريزدندانه صاف

و اندازه اي. گيري باشد قابل تشخيص باهان نمونهسپس

و زياداسكنر داراي درجه تفكيك با فرمت اسكن شده

JPEG در مرحله بعد پهناي.شدنددر رايانه ذخيره

از متر با استفاده ميلي001/0 با دقتهاي رويشي حلقه

و استانداردسازي اندازه Corel drawافزار نرم گيري

بهرو به كهش فريتز انجام شد، هرمنحني رگرسيوني طوري

و پهناي حلقه سپس سري پهناي حلقه ساليانه ترسيم

 گيري شده به مقدار بدست آمده از رگرسيون تقسيم اندازه

آتا شد ). Fritts, 1976(ديكرونولوژي استاندارد بدست

و همبستگي بين پهناي حلقه نهايتدر  هاي رويشي ارتباط

و هوايي با استفاده از نرم  Excel افزارهايو اطالعات آب

.شدبررسي SPSSو

و حذف اثر حلقه به و منظور كاهش هاي دروغين

عمل.شدگذاري تطبيقي استفاده ناقص از روش تاريخ

و جوربندي تغييرات پهناي حلقه در تطبيق هاي رويشي

گيري بين چندين مجموعه حلقه رويشي از درختان نمونه

در شده، انجام مي شود تا امكان تشخيص دقيق سالي كه

.بوجود آيد،اند ها رويش يافته كدام از حلقههرآن 

گيري شده ميانگين درصد تغييرات از هر ارزش اندازه

به يك حلقه رويشي تا حلقه بعد ميانگين تفاوت عبارتي يا

ميانگين، نسبي موجود بين پهناي يك حلقه با حلقه بعدي

مي حساسيت كه ناميده مي2از رابطه شود شود محاسبه

و همكاران،پارساپژ( ,.Fritts et al؛ 1381 وه 1991.( 

2رابطه
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−
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n

i
i

آنكه و=S در .است تعداد نمونه=nميانگين حساسيت

 نتايج
 شناسي درختي بلندمازو گاه

و ثبت پهناي حلقه گذاري نمونه از تاريخ پس ها، ها

شدمنحني ميا  طوريهب.نگين رشد براي بلندمازو تشكيل

شناسي استاندارد محل بر پايه پهناي رشد، ميانگين گاه كه

بازهآنشناسي كه گاه گرديدمورد مطالعه اين گونه تهيه 

بر 2005تا 1945زماني بين سالهاي   گيردمي را در

.)3 شكل(

 بلندمازواستاندارد براي گونه حالتبهرويشي تبديل شده هاي پهناي حلقه نمودار-3 شكل
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ميانگين حساسيت محاسبه شده براي زنجيره رويشي

دركهدرصد بوده25،مازو بلند بيانگر تغييرات ساليانه

مي هاي حلقه ).2جدول( باشد رويشي

و حساسيت زنجيره حلقه رويشي بلندمازو-2 جدول  ميانگين، انحراف معيار

ميانگين زنجيره حلقه

)متر ميلي(رويشي

انحراف معيار

)متر ميلي(

اشتباه معيار

)متر ميلي(

ميانگين حساسيت زنجيره

 رويشي
ها انطباق منحني

01/479/0±1/0±25%51%

 بلندمازو هاي رويشي عوامل اقليمي با حلقهرابطه

و هوايي از قبيل ميانگين حرارت همبستگي عوامل آب

، حداكثر دماي ماهيانه، ماهيانه، حداقل دماي ماهيانه

مجموع بارندگي ماهيانه با زنجيره حلقه رويشي بلندمازو

تا 1945از استاندارد شدن، در بازه زماني سالهاي پس

با) ماه سال12اثر تمام( ماهه12با دوره رويشي 2005

قرار بررسيمورد Excelو SPSSافزار استفاده از نرم

با بلندمازواستاندارد شناسي گاه،در اين بررسي. گرفت

01/0P(مجموع بارندگي ساالنه =،31/0r ، بارندگي)=

0001/0P(ژوئن =،44/0r ، بارندگي جوالي)=

)04/0P =،25/0r بارندگي مي تا جواليوعممج،)=

)0001/0P =،52/0r و با حداكثر)= همبستگي مثبت

03/0P(دماي جوالي  =،27/0-r دماي، حداقل)=

02/0P( نوامبر =،29/0-r و نيز با متوسط دماي)=

و متوسط دماي نوامبر)P،327/0-=r=01/0( جوالي

)02/0P =،29/0-r دا)= نتيجه اثر.شتهمبستگي منفي

بارندگي نوامبر مثبت بوده كه در اين مطالعه علت آن 

و دماي.مشخص نشد همچنين در بررسي اثر بارندگي

در. داري بدست نيامد سال جاري نتايج معنيپيش از 

هاي رويشي بلندمازو همبستگي بين حلقه9تا6شكلهاي

و مجموع، متوسط دماي ماهحداقل با حداكثر، بارندگي ها

.ماهانه ترسيم شده است

و حداكثر دماي ماه همبستگي بين حلقه-4 شكل ها هاي رويشي بلندمازو

مي95داري در سطح اطمينان معني عالمت( )دهد درصد در ماه جوالي را نشان
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و حداقل دماي ماه همبستگي بين حلقه-5 شكل )است دار در ماه نوامبر معنيفقط(ها هاي رويشي بلندمازو

و متوسط دماي ماه بين حلقه همبستگي-6شكل و نوامبر معني در ماه(ها هاي رويشي بلندمازو )است دار هاي جوالي

)است دار در ماه جوالي معني( هاي مختلف در ماهوماز هاي رويشي بلند همبستگي حلقهتغييرات ضريب-7شكل
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 بحث
ب و(ين عوامل اقليمي اين تحقيق نشان داد كه بارندگي

و) دما و رويش قطري درختان بلندمازو رابطه وجود دارد

ت هاي رويشي اين گونه پهناي حلقه آبأتحت ثير تغييرات

همچنين ثابت شد كه اين گونه. گيردو هوايي قرار مي

و براي مطالعات اقليم شناسي درختي مفيد است

و هوايي ثبت شده در پهنا ي حلقه رويشي سيگنالهاي آب

مهمترين سالهاي Akkemik (2001). قابل شناسايي هستند

و خشكي موجود در  را 350بارندگي سال گذشته آناتولي

او در مطالعه خود. شناسي درختي معين كرد كمك اقليمهب

ب  طور كلي يك سال، بعضاًهمعين كرد كه دوره خشكسالي

و نيز دو .است ره بارندگي سه سال طول كشيدهدو سال

Tadif et al. شناسي درختي بلوط سفيد با اقليم (2006)

)Quercus alba ( و بلوط قرمز)Quercus rubra(،

و پهناي حلقه رخدادهاي سده آنچه.دمطالعه كردنراها اي

و مطالعات مشابه ديده مي ناي،شود كه در اين مطالعه

 منظور يافتن روابط رشدبهها گونه بررسي كه اين است

ود مي رختان و از آن و هوا مفيد بوده به آب عنوان توان

كم يك روش كم و . خسارت استفاده كرد هزينه

و همبستگي بين زنجيره پهناي حلقه رويشي بلندمازو

 هاي اقليميمتغير

با گاه،در اين بررسي شناسي استاندارد گونه بلندمازو

و مجموع بارندگي ساالنه، بارندگي ماه  هاي مي، ژوئن

و بارندگي فصل رشد همبستگي مثبت نشان داد جوالي

كه اين موضوع اهميت رطوبت دسترس را در فصل 

 Wilson & Hopfmueller (2001).دهد رويش نشان مي

در كه سيگنالندهم مشخص كرد هاي اقليمي غالب

ورا پاسخ مثبتي،هاي رويشي نوئل حلقه به بارندگي بهار

.Tardif et al همچنين.ندتابستان نشان داد در (2006)

و قرمز نشان دادند كه مطالعه خود بر روي بلوط سفيد

و  زنجيره پهناي حلقه رويشي از بارندگي ماه ژوئن

ت ميأجوالي را. پذيرد ثير مثبت مشابه اين نتايج

Akkemik & Aras (2005) دستبدر تحقيق خود

و معني(ندآورد يها دار بين بارندگي ماه همبستگي مثبت

و اگوست ن افزايش رطوبت قابلامحقق بيشتر). آوريل

و تقويت رشد را عامل اين همبستگي دسترس در خاك

و حداكثر دمايكه اين بررسي نشان داد. دانند مي متوسط

، اثر منفي بر شاخص پهناي)س بارندگيعكب(جوالي 

ب دليلهحلقه رويشي دارد، يعني در اوايل فصل تابستان

و تعرق درختان بيشترافزايش درجه حر شده ارت، تبخير

ميو گياه دچار و مواد غذايي زيادتري استرس شود

و سببكند كه اين عامل مصرف مي  واكنشكاهش رشد

و متوسط دماي ماه نوامبر. گردد منفي مي همچنين حداقل

با شاخص پهناي حلقه رويشي همبستگي منفي) آبان(

فزايش دماياكه معتقد است Fritts (1976).داشت

اول: پاييزي به دو شكل بر رشد شعاعي اثر نامطلوب دارد

مي گيري بافتها را طوالني كه شكل اين در نتيجه،كند تر

 دوم اين؛شود مواد غذايي آماده شده در بهار مصرف مي

ت خيرأكه آمادگي درخت را براي سرماي زمستان به

و افزايش حساسيت بافته سبباين عاملكهاندازد مي ا

و اعمال اثر منفي بر رشد در فصل خسارت ناشي از سرما

هم در بررسي خود بر روي) 1386(باالپور. شود بعد مي

هاي رويشي بلندمازو زنجيره حلقهكه بلندمازو نشان داد 

و فوريه رابطه عكس دارد با حداقل دما در ماه .هاي ژانويه

Rozas (2003) خو رويبرد نيز در شمال اسپانيا با مطالعه

Q. robur و نتيجه گرفت كه رويش بلوط با حداكثر

و متوسط دماي ماه هاي اوايل تابستان همبستگي داشته

و نسبت به بارندگي  نسبت به آن حساسيت زيادي دارد

.واكنش مثبتي نشان داده است

و مجموعه مطالعات مشابه انجام شده نشان اين تحقيق

و هواي دهد كه عامل اصلي كه رشد درخت مي ان را در آب

ت ميأمعتدله تحت در ويژهبه(دهد، بارندگي ثير خود قرار

م.و دماي پايين است) فصل رشد و ثرترينؤمهمترين

طوري بارش براي بلندمازو مربوط به فصل رشد است، به
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به درصد از تغييرات رشد مربوط52نه كه در اين گو

) 1387( پورسرتيپ. هاي مي تا جوالي است بارندگي ماه

و اوري در منطقه چهارباغ در بررسي الگوي رويشي ارس

گرگان نتيجه گرفت كه بيشترين ميزان همبستگي رويش 

و) ارديبهشت(درختان ارس با ميزان بارندگي ماه مي 

و بيشترين ميزان) اسفند(درجه حرارت ماه مارس

همبستگي رويش درختان اوري با ميزان بارندگي ماه ژوئن

نتايج اين. است)دي(درجه حرارت ماه ژانويهو) خرداد(

نابا بسياري از نتايج بدست آمده توسط ساير محقق

ان اين آنچه براي درخت عبارت ديگربههمخواني دارد،

و بارندگي زياد است،حياتي است منطقه با. دماي پايين

از توجه به اين كه در بررسي پيشامدهاي محيطي گذشته

باشد،، نيازي به قطع درخت نميهاي رويشي روي حلقه

كم بنابراين و هزينه اين روش يكي از ترين

هاي رويشي گونه پهناي حلقه. ترين روشهاست خسارت كم

و دمايوبلندماز همبستگي خوبي با بارندگي فصل رشد

.ددار) نوامبر ويژهبه(و پاييزه) ماه جوالي ويژهبه(تابستانه 

بازسازي برايتوان با استفاده از اين همبستگي مي

و دماي ماه و بلندمدت بارندگي فصل رشد هاي جوالي

ميأت در خاتمه مجدداً. نوامبر استفاده كرد شود كه الزم كيد

و در مورد است با بررسي بيشتر در رويشگاه هاي مختلف

با ارتباط بيشتري بين حلقه،هاي متفاوت گونه هاي رويشي

آ و از و هوايي كشف ن در مديريت منابع متغيرهاي آب

و پرورش توده طبيعي، برنامه  ويژهبه(هاي جنگلي ريزي

و، پيش)كاشت هاي دست توده و هوايي بيني شرايط آب

و بين و بحران مديريت كالن ملي و المللي هوايي هاي آب

كم( استفاده) يخبندانو آبي، خشكسالي، سيل، طوفان مانند

.شود

 مورد استفادهمنابع
شباالپو- ت.1386،.ر، ثير فاكتورهاي مهم اقليميأبررسي

و تركيب آنها( و دما هاي رويشي بر روي حلقه)بارندگي

كده نامه كارشناسي ارشد، دانش پايان.مازوبلندو گونه راش

. صفحه79 دانشگاه مازندران،،منابع طبيعي

سازمان. داري سري يك كچا طرح جنگل.1373. نامبي-

و آبخيزداري كشور، اداره كل منابع طبيعي جنگلها، مراتع 

.صفحه85استان گيالن،

دپارساپژوه- انتشارات دانشگاه. تكنولوژي چوب.1363،.،

.صفحه370 تهران،

د- م فائزي،.پارساپژوه، ح تقيو. پور، فرهنگ.1381،.ر.ياري،

،، چاپ اولتشارات دانشگاه تهرانان.شناسي درختي گاه

.صفحه 308

لپ- برأت.1387،.ورسرتيپ، ثير فاكتورهاي اقليمي متفاوت

و جنوب  و اوري در دو دامنه شمال رويش درختان ارس

المللي اولين همايش بين.البرز در منطقه چهارباغ گرگان

و گاه 26-25تم خزري،سشناسي در اكوسي تغيير اقليم

.308صفحه، ساري،1387ارديبهشت

ك- و كيفي حلقهب.1380،.پورطهماسي، هاي ررسي كمي

دكتري، رساله.در سه رويشگاه ايران رويش درختان ارس

.صفحه130،طبيعي دانشگاه تهرانبعدانشكده منا

ش- و هوا بر بيابان.1378،.خالدي، آب .زايي پيامد نوسان

،، تهراناي اقليم مجموعه مقاالت دومين كنفرانس منطقه

صفحه،شناسي اقليم سازمان هواشناسي كشور، مركز ملي
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Abstract 
 
The aim of this research was to review of relation between tree ring width of Quercus castaneifolia 
C.A.Mey trees and region climate changes in the Saravan forests of Guilan province. For this purpose, the 
relation between these two factors was studied using Dendroclimatological study and increment borer 
sampling method. Weather information was obtained from Rasht meteorological station. In this study, the 
effect of June, July and May-July’s precipitations on tree ring width of Quercus castaneifolia was 
positive while, the effect of maximum temperature of July, minimum temperature of November, mean 
temperature of July and mean temperature of November was negative. 
 
Key words: Dendroclimatology, Quercus castaneifolia C.A.Mey, Saravan forests, Guilan. 


