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بررسی اثر اقلیم بر رویش کاج الدار ( )Pinus eldaricaبا
استفاده از روشهای گاهشناسی درختی
 شمسالدین باالپور؛ وارشنا
راری ،ای اح
 توفیق صادق ممداف؛ ضو هیئ ل ی آوادری لو آذربایجاح ،باغ بیاهشناری ر دواح ،باوو ،ج هوری آذربایجاح
 شیرزاد گرایلی؛ وارشنا ارشد ادار ول رنابع طبیعی رازادراح ،راری ،ای اح

ارشد جنگلداری ،پژوهشکد اووری امهای خزری ،دااشگاه لو وشاورزی و رنابع طبیعی راری،

چکیده
کاج الدار از سبزنیبرگان ببمیِ منلق الدارِ آذربایجان اس

و بهسب

تند رشد ببدن و مقاوم

باه شارایط آبای و هابایی

خشک در جنگلکاریها مبرد تبجه ترار گرهته اس ا در ایر پژوهش از دو منلق شبهجزیار آبشارون ،واتاع در سااال
اربی دریای خزر در جمهبری آذربایجان ،با استفاده از مت رویشسنج ،از  14درخ

کاج الدار نمبن رویشای تهیاه شادا

طبل گاهشناسی کاج الدار در رویشگاه باغ درخ شناسای مردکاان ( )BMDدور  2010-1932م ( 1389-1310ش) و در
رویشگاه باغ گیاهشناسی باکب ( )BBGدور  2010-1961م ( 1389-1339ش) ثب
همبستگی معنی دار و شباه

شادا آماارههاای گااهشناسای وجابد

رویشی بیر درختان کاج الدار در دو رویشگاه را نشان دادا نتیجا بررسای رواباط رویاش و

اتلیم نشان داد که مجمبع بارندگی ماه نبامبر (آبان) تبل از هصل رویش و رویش الدار در رویشگاه  BMDرابلا مساتقیم،
رابل عکس و معنیداری داردا رابل عکس و معنیدار بیر رویش و میاانگیر دماای

و در رویشگاه  BBGدر ماه آگبس

هبا در نبامبر (آبان) تبل از هصل رویش برای رویشگاه  BMDمشخص شدا رابل مستقیم با بارندگی نابامبر و عکاس باا
دمای هبای همان ماه ممکر اس

ناشی از کاهش دما همراه با اهزایش بارندگی و اهزایش رویش باشدا در االی که کاهش

بارندگی و اهزایش دما در ماه آگبس

باعث کاهش رویش میشبد که به اهزایش تنش خشکی در ماههای تابستان در رشد

کاج الدار منجر میشبدا نتایج ایر پژوهش در استفاده از کاج الدار در جنگالکااریهاا و بررسای میازان ساازگاری آن در
رویشگاههای گبناگبن مفید اس ا
واژگان کلیدی :حلقۀ رویشب ،دها و بارنسگب ،کاه السار ،گاهشنایب درختب.

 اوی ند ر ئو تلفق09119520520 :

Email: sh_balapour@hotmail.com
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نویانات عواهل هحیطب که روی

مقدمه
کاه السار بوهبِ هنطقۀ السار کشور آ ربایجان ایا و
ای دیربای باههنظاور افازای تولیاس در واحاس یاطح
به یبب تنس رشس بودن ،یاایگاری باا شارای آباب و
وایب خشاک و نیماهخشاک ،حفاظا ای خااو و
جلوگیری ای فریاای در جنگالکااری اا ،و ایجااد
فضای یبز هورد توجه قارار گرفتاه ایا [ .]1کااه
السار باه کااه افغاان ( )Afghan Pineنیاز هعارو
ای  ،که با رویشگاه ای خشک و گر یایگار باوده
و به دوره ای طوچنبهست خشکب هقااو ایا در
آفتاااب کاهاال رشااس خااوبب دارد و در براباار باد ااای
ینگین و آفات هقاو ای و گونۀ ههاجمب بهحساب
نمبآیس [ .]2گونۀ کاه السار ای یوینببرگانب ای که
بااه شاارای آب و ااوایب جلگااهای یرکااانب نیااز
یایگاری نشان داده ای [ .]3بعضب هطالعاات ایان
گونه را وابسته به خاو ،شیب ،و اقلیم هعرفب کردهانس
[ .]4در بعضب دیگر ای تحقیقات هشخص شسه ایا
کااه هیاازان بارنااسگب ،دهااا ،و جهاا جغرافیااایب ای
ههمترین عواهل هؤثر بر پایساری و روی گونۀ کااه
السار ای [ .]6 ،5ای نظار ایاتقرار یادآوری در باین
درختان یوینببرد ،گونۀ کاه السار هقاوه بیشتری
دارد [ .]7کاه السار در هنطقۀ کش خود رونس تغییار
و تحول بو یااهانه را تحا تایثیر قارار هابد اس و
افزای فسفر و اییسیتۀ خاو را هوجب هبشاود [،8
ای انجا شسه در ایران نشاان داده ایا
 .]9پیو
که هقسار رشس این گونه در جهات و شیب ای داهناۀ
گوناگون هتفاوت ای [.]10
1
هطالعات گاهشنایب درختابِ هعاسودی بار کااه
السار انجا گرفته ایا

[ .]2روش اای گااهشنایاب

درختب به هطالعه و برریب هیزان تیثیر عواهل هحیطب
بر روی

درختاان ای روی پهناای دوایار یاالیانه در

طااول یهااان ه ابپاارداید [ .]11حلقااه ااای رویش اب،

ین ییستبشاان تحا

درختان را در طول

تایثیر قارار هابد ناس ،ثبا

هبکننس .در بیشتر هوارد ،درختاان صاس ا یاا ازاران
یال عمر کرده و هناب ههمب درباارۀ نحاوۀ تغییارات
هحیطب در گدشتهانس [ .]11گاهشنایب یا یری یهاانب
دوایر رویشب درختان برای ا سا

گوناگونب باه کاار

برده هبشود [ .]11وجود یال ای شاخص رویشاب،
وجاااود نویاااان اااای رویشااب دورهای ،و وجاااود
شبا

ای رویشاب باینگوناهای در رویشاگاه اای

گوناگون ای روی شاخص پهنای حلقۀ رویشاب قابال
برریب ای .
صفسری و مکاران با برریب تایثیر آلاودگب بار
رشس درختان کاه السار ،در یه هنطقاۀ تهاران ،نشاان
دادنس که در  10یاال اخیار درختاان الاسار واقا در
هیسان آیادی رشس نزولب داشاتهاناس و در یاایر نقااط
رشس السار تفاوتب ای نظر آلودهشسن باه هاواد یانگین
نشاان ناساده ایا  .برریاب روابا دهاای یاااچنه و
هجمو بارنسگب ها انه و یالیانه با پهنای حلقاه اای
یالیانۀ کاه السار در پارو جنگلب تهران نشان داد کاه
این گونه در هقایسه با دها ای بارنسگب تایثیر بیشاتری
هبپدیرد [ .]12اقلیم ای عواهل هحیطب هتغیری ایا
که در طول فیل روی و قبال ای فیال رویا بار
روی درختان بهطور هستقیم و غیر هستقیم تیثیر دارد.
درختان در یک داهنۀ دهایب هشخیب حساکار رویا
همکن را دارنس .بارش ،رطوب چی را بارای رویا
یالیانۀ درختان در فیل رویا و قبال ای آن فارا م
هبکنس .ای این رو ،برریب این آثاار اقلیماب بار رشاس
درختان ضروری بهنظر هبریس.

مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه
هنطقۀ هورد هطالعه در قسم

غربب دریای خازر ،در

شبهجزیرۀ آبشرون واق شسه ای  .شهر یاحلب باکو،
1. Dendrochronology

پایتخ

جمهوری آ ربایجان ،در این شبهجزیره قارار

ب رری ال اژلیم ب روی
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گرفته ای  .ای درختان کاه السار باغ گیاهشنایب باکو

بهترتیب  ،18/9 ،12و  14/6درجۀ یلسایون باوده و

نظر

هجمو بارنسگب این هنطقاه  210هیلابهتار در یاال

( 1)BBGو باغ آربراتو هردکان) ،2 (BMDتح

گزارش شسه ایا

آکادهب علو آ ربایجان ،نمونه ای رویشب تهیه شاس.

باغ گیاهشنایب باکو در عرض جغرافیاایب ´ 40° 35و

(ایساتگاه واشنایاب بااکو ´45

 40°شمالب 50° 06´ ،شرقب ،ارتفا ای یطح دریاا 1

طول جغرافیایب ´ 49° 83با ارتفاا ای یاطح دریاای

هتر) (اعساد هیانگین بایه یهانب  2011-1981ستنس).

 20هتر ،و باغ آربراتو هردکان در عارض جغرافیاایب

بر ایاان روش تقسایم اقلیماب گویان شابهجزیارۀ

´ 40° 49و با طول جغرافیایب ´ 50° 14باا ارتفاا ای
یااطح دری اای  5هتاار واق ا شااسه ای ا

آبشرون جاز هنااطق خشاک آ ربایجاان باهحسااب
هبآیس (شکل .)2

(شااکل .)1

هیانگین کمینه ،بیشینه ،و هتوی دهاای یاالیانۀ اوا،

شکل  .1نقشۀ توپوگرافی آذربایجان و موقعیت رویشگاهها؛ باغ گیاهشناسی آربراتوم مردکان  )A( BMDو باکو )B( BBG
40

میانگین بارندگی ماهانه میلیمتر
میانگین دماي ه ا

انتیگراد

اکتبر

آگ

32
24
16
8
0

د امبر

ن امبر

پتامبر

ت

ج الي

ژوئن

می

آوریل

مارس

ریه

ژان یه

شکل  .2نمودار اقلیمنگار منطقۀ مورد مطالعه []13
1. BakuBotanical Garden
2. BakuMardakanDendrary
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()2

مطالعۀ سری زمانی دوایر سالیانه
چهااارده اصااله درخا کاااه الااسار ای اار رویشااگاه
انتخاب و ای ر درخ دو نمونۀ رویشب ،در ارتفاا
برابر یینه باا ایاتفاده ای هتاۀ رویا یانح ایاتخراه
شسنس .یطح نمونه ا با ایاتفاده ای تیا جراحابِ تیاز
صا شس تا حسود دوایار یاالیانه باهراحتاب ای ام
تفکیک شونس .بارای تااریخگاداری و تطاابق یهاانب
راح  ،ای طار پویا باه طار هغاز ،حلقاه اا
بهصورت ده یال ده یال هشخص شسنس .باا ایاتفاده
ای هیااز انااسایهگیااری  LINTAB6یاااخ شاارک
 RINNTECHآلمان ،به ماراه برناهاۀ TSAPWIN
[ ،]14پهنای دوایر رویشاب باا دقا  0/01هیلابهتار
انسایهگیری شسنس .در مین برناهه نمونه ا بهصاورت
دو بااه دو تاااریخگااداری تطبیق اب 1شااسنس و وجااود
اشکالب در نمونه ا ،ای قبیل حلقۀ دروغاین یاا حلقاۀ
گمشسه ،رف و یری یهانب نهایب تماهب نمونه ا تهیه
شااس .بعااس ای تاااریخگااداری تطبیق اب ،یااری یهااانب
(کرونولوژی) ریک ای رویشگاه ا تهیه شاس .وجاود
شبا رویشب بین رویشگاه ا باا هحایابۀ ضارایب
درصااس تطااابق واریاانس ااا 2یاا  ]15[ GLKباین دو
رویشگاه با ایتفاده ای رابطۀ  1برریب شس
()1

1

𝐺𝐿𝐾 = ∑𝑛=1
| 𝑦𝑖𝐺 𝑖=1 |𝐺𝑖𝑥 +
𝑛

در این رابطه  Gixعالها اخاتال باین هقاادیر
پهنای حلقۀ رویشب در یال  iنسب به یال قبل خود
در نمودار  ،xو ضریب حسایی نشاند ناسۀ هیازان
تغییر در پهنای حلقۀ رویشب تشاکیلشاسه در یاال i
نسب به حلقۀ یال هاقبل ای که باهعناوان روشاب
برای نشاندادن هیزان نویان رویشب درختان ایاتفاده
هبشود [ .]12هیاانگین ضاریب حسایای ( )msxباا
ایتفاده ای رابطۀ  2هحایبه شس.

) 2(𝑥𝑖 −𝑥𝑖−1

|

𝑥𝑖 +𝑥𝑖−1

∑𝑡=𝑛−1
|
𝑡=1

1
𝑛−1

= 𝑥𝑠𝑚

 xiپهنای حلقه در یال  xi 1 ، iپهنای حلقاه در

یال  n ، i  1تعساد حلقۀ رویشب ای .
رویاا

تااابعب ای شاارای

اار یااالۀ درخاا

رویشگا ب ،آب و وایب ،و ین درخ
یایر عواهل تیثیرگدار بر روی

حد

به ایتانای آثار اقلیمب ،چی ای

ای  .بارای
یالیانۀ درخ

یری یهاانب دوایار

یالیانه ایتانسارد شونس .باا ایاتانساردکردن ،شااخص
پهنای حلقۀ رویشب بهدی آهسه حاوی یایگنال اای
هحیطب خوا اس باود .در هرحلاۀ ایاتانساردکردن ،باا
برایش یک هنحنب بار یاری یهاانب حلقاۀ رویشاب،
هقادیر پهنای حلقۀ رویشب به هقادیر برآوردی هنحنب
تقسایم هاابش اود و شاااخص رویش اب یااری یهااانب
هبآیس .به کمک رابطۀ  3هیانگین پهنای حلقۀ

بهدی

رویشب کل نمونه ا ایتانسارد شس.
𝑡𝑤

()3

𝑡𝑦

=𝑖

در این رابطه 𝑖 شاخص دوایر رویشب wt ،هقاادیر
انسایهگیریشسه ،و  ytهقادیر برآوردی حلقاۀ رویشاب
ای .
ب این حلق اۀ رویش اب تشااکیلشااسه در یااال 𝑡 و
حلقااه ااای تشااکیلشااسه در یااال ااای قباال ای آن
خود مبستگب وجاود دارد .باهعباارت دیگار حلقاۀ
رویشب تشکیلشسه در یال 𝑡 تح

تیثیر حلقاه اای

تشکیلشاسه در یاال اای  t-2 ،t-1و ،و  t-kایا .
برای حاد

ایان خود مبساتگب و نشااندادن تایثیر

مان یال بر روی حلقه ،ای هسل ای خود مبساتگب
گونااااگونب ایاااتفاده ها ابشاااود و ای هاااسل اااای
خودرگرییونب 3کماک گرفتاه هابشاود .هاسل اای

خودرگری ایونب بسااته بااه وضااعی

خود مبسااتگب

حلقه ای رویشاب ( AR)1(, AR)2( …, AR)kعمال
هبکننس AR .به درجۀ هسل خودرگرییونب کاه بارای

1. Cross-dating
2. PercentageofParallelVariation

3. Autoregressive Models

ب رری ال اژلیم ب روی
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رویشااب در بااایه یهااانب  32( 2005-1973یااال)

خود مبستگب ای یاری یهاانب ایاتفاده شاسه

برهبگردد .در این هسل ،در صورت بهکاربردن (AR)1

ارییابب شس .روش ای گوناگونب برای ارییابب رواب

یااک AR)2( ،دو ،و ( AR)3یااه حلقااه ای انتهااای
کرنولوژی کم هبشود .در نهای

روی

هنایابتارین هاسل

برای هحایبۀ شاخص حلقۀ رویشب بهدی

1

بین روی

هابآیاس.

و اقلیم ایتفاده شس [.]17

نتایج و بحث

کرشسه انجا شس و هنایبترین هاسل انتخااب و در

هیانگین هقادیر ایتانساردنشسۀ پهناای حلقاۀ رویشاب

شاخص پهنای حلقۀ رویشب هحایابه شاس .در

نمونااه ااای رویشااگاه  BBGدر شااکل  ،3وضااعی

این هحایبه برای ر دو رویشگاه شاخص ایاتانسارد

رویشب کاه الاسار را ای یاال اای  )1339( 1961تاا

باقبهانسه انتخاب و در برریب ای هورد نظر ایاتفاده

 )1389( 2010نشااان ه ابد ااس .روی ا

شس.

درخ ا

در

جوانب بیشتر ای هیاانیاالب یاا کهنساالب ایا  .ایان

بررسی روابط رویش و اقلیم

نمودار روی

در این هطالعه ،وجود مبستگب بین روی

یاالیانه و

یالیانۀ درخ

را تحا

تایثیر تمااهب

عواهل هحیطب نشان هبد س .هیاانگین رویشاب کااه

عواهل آب و وایب ای قبیال حاساقل دهاا و هجماو

السار رویشگاه  BMDدر شکل  4نیز وضعی

بارنسگب در  12هاه ای یال ای اکتبر (ههر) قبل ای فیل
رویا

و اقلیم وجاود دارد .درایان هطالعاه ،ای روش

تاب پایخ ( )RFبرای برریب وجود رگوناه رابطاه

به کماک برناهاۀ  ]16[ ARSTANتمااهب آنالیز اای
نهای

661

هاننس وضعی

تااا یااپتاهبر (شااهریور) یااال تشااکیل حلقاۀ

رویشب

رویشب این گونه در رویشگاه  BBGرا

دارد.
16

8
4

پهناي دوایر الیانه میلیمتر
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ا
شکل  .7مقایسۀ گاهشناسی استانداردشدة کاج الدار در رویشگاههای  BBGو BMD

مانطور که گفته شس ،برای حد
روی ا

اثار یان بار

یااالیانه ،ای ایتانساردیااایی خودرگری ایونب

هقایسه با رویشگاه  BMDواکن
آبو وایب داش  .عل

هتفاوتب باه عواهال

این تفاوت همکن ایا

باه

هابشاود .در

طااول کرونولااوژی ( 49 =BBGیااال و 79 =BMD

شکل  5و  6شاخص پهنای حلقۀ رویشب کااه الاسار

الاسار در رویشاگاه

ایتفاده شس .با این روش اثر ین حد

در دو رویشاگاه  BMDو  BBGهشاا سه هابشاود.
نتایح آنالیز آهااری نشاان داد حسایای

رویشاب در

رویشااگاه  )0/22( BMDبیشااتر ای رویشااگاه BBG

( )0/18ای  .هیانگین ضریب مبستگب بین درختان
رویشااگاه  0/6 BBGو بااین درختااان 0/55 BMD
هحایبه شاس (شاکل  .)7درصاس تطاابق واریاانس اا
( )GLKبین دو رویشگاه  65درصس هحایبه شس و در
یطح اطمینان  95درصس هعنبدار بود.
اریی اابب رواب ا رویاا

الااسار در دو رویشااگاه

هتفاوت باا هتغیر اای اقلیماب (حاساکار ،حاساقل ،و

یال) و حسایی

بااچی رویا

 BMDقبل ای یال  )1340( 1962باشس.
نتیجۀ ارییابب مبستگب روی

و اقلیم نشاان داد

که در رویشگاه  ،BMDدر هاه ناواهبر (آباان) قبال ای
فیل روی  ،هجمو بارنسگب اثر هابا  ،و هیاانگین
دهای وا مبستگب هنفاب نشاان داد (شاکل  8و .)9
کا

دهای وا در فیل قبل ای رشس همکان ایا

مراه با افزای
مراه با افزای

بارناسگب باشاس .کاا
رشس ایا

دهاا یهاانب

کاه ماراه باا بارناسگب

باشس .تیثیر هنفب هیانگین دهای اوا در هااه ناواهبر و
تیثیر هاب

هجمو بارنسگب مان هااه قبال ای فیال

هیانگین دها و هجمو بارنسگب ها انه) در بایه یهاانب

رشس نیز چنین شرایطب را نشان هبد اس (شاکل  8و

 2010-1980با ایاتفاده ای روش تااب پایاخ انجاا

 .)9دهای وا در فیال قبال ای رشاس در هااه ناواهبر

گرفا  .نتااایح ارییاابب نشااان داد کااه یااری یهااانب

(آبان) در تنظیم خیرۀ فتوینتزی برای فیال رویا

شاخص حلقۀ رویشب کاه الاسار رویشاگاه  BBGدر

بعسی نق

دارد [.]18
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در رویشااگاه  BBGروی ا

الااسار بااا هجمااو

بارنسگب مبستگب هنفاب و هعنابدار نشاان داد و باا
دهای وا مبستگب نشان نساد (شکل  .)10بارناسگب
کم در تابستان مراه با کمبود ابرینگب و تاب
آفتاب به کا

رطوب

هسنله هوجب تن
خود به کا

شاسیس

خاو هنجار هابشاود .ایان

آبب در گیاه هبشاود .تان

فتویانتز خاالص ،و کاا

خااالص نیااز بااه کااا

آباب

فتویانتز

انتقااال هااواد غاادایب و

تنظیمکننسه ای رشس هنجر هبشاود .در نتیجاه هقاسار
تقسیم یلولب در نتیجۀ این فراینس کاا

هابیاباس و

باعث تشکیل حلقۀ باریک هبشود.
باچبودن دهای وا مراه با پاایینباودن نازوچت
جااوی ایا

یعناب یاک رابطااۀ عکااس باین دهااا و

بارنسگب .ای این رو ،بارنسگب در هقایسه با دهاا تایثیر
بیشتری بر رویا

الاسار در تابساتان در شابهجزیارۀ

آبشرون دارد .در هقایسه با دها ،اثر بارنسگب بار رشاس
السار بیشتر هشا سه شس صفسری نیز تیثیرپدیری کاه
السار را در جنگلکاری ای اطارا

تهاران ،بیشاتر ای

بارنسگب دانس  ،که با نتیجۀ این پایو

مخاوانب

دارد .هطالعۀ دیگری بر روی کاه ایاکات نشاان داده
ای

که بارنسگب هاه نواهبر قبل ای فیل روی

هاب

بر رشاس دارد [ .]19هطالعاۀ ویگاو و مکااران

ا میا
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تایثیر

بارنااسگب باار رشااس کاااه در کو سااتان ااای

تیانشان شمال چین با افزای

دها را نشان داد [.]20

نتیجهگیری
درختان هاننس یایر هوجودات ینسۀ گیا ب و جاانوری
به تغییرات هحیطاب خاود واکان
روی

نشاان هابد ناس.

درختان در هحی تناه باهصاورت حلقاه اای

باریک و پهن در ر یال تشاکیل هابشاود .نویاان
روی

یعنب باریک و پهنبودن دوایر یالیانه ناشاب ای

تیثیر عواهل هتغیر هحیطب هاننس دها و بارناسگب ایا
[ .]11نتایح این هطالعه نشان داد کاه نویاان رویشاب
السار در دو رویشگاه هتفاوت در شبهجزیارۀ آبشارون
بهنحوی با هیزان بارنسگب هرتب ای  .عل
روی

با کا

دها مراه با افزای

افازای

نازوچت جاوی

ای  .مچنین رابطۀ عکس بین بارناسگب در اوایا
تابستان نشان هبد س با کا

بارنسگب تن

خشکب

در درختان بهوجود هبآیس و در نتیجاه رشاس کاا
هبیابس .کاه السار بهیابب داشاتن دوایار یاالیانه باا
حسود هشخص و واکن

به هتغیر اای آب و اوایب

در رویشگاه ای گوناگون ،قابلی

این گونۀ درختب را

در هطالعات گاهشنایب درختب نشان هبد اس .ای ایان
رو ،با ایتخراه نمونه اای کاافب ای ایان درختاان در
رویشگاه اصلب آن ،یعنب هنطقۀ السار آ ربایجان ،یری
یهانب گستردهای برای این گونه تهیاه شاس و واکان
این گونۀ درختب به عواهل هحیطب بیشاتر ارییاابب و
در صورت اهکان به باییایی عواهل آب و وایب در
ادوار گدشته نیز پرداخته شس.
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