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چکیده
گرمایش جهانی و تغییر اقلیم کنونی ،تأثیرات شگرفی بر متغیرهای اقلیمی در سراسر جهان گذاشته است .برای بررسی روند
اقلیم گذشته بهمنظور شبیهسازی اقلیم آین ه ،به دادههای درازم ت نیاز است .برای بازسازی دادههای اقلیمی گذشته ،اسدتااده
از روشهای دیگری همچون اقلیمشناسیدرختی اجتنابناپذیر است .ه ف از اید تقییدت تهید گداهشناسدی درختدان ار
رویشگاه کیگوران در استان لرستان و میایس آن با متغیرهای اقلیمی منطیه است .نمونهها پس از آمدادهسدازی اولیده توسد
دستگاه  LINTABقرائت ش ه و همخوانی زمانی آنها با نرمافزار  TSAPبررسدی شد و گداهشناسدی نهدایی بدا اسدتااده از
نرمافزار  ARSTANتهیه ش  .از  22درخت بررسیش ه  22درخت بهدلیل ناهمخوانی زمانی حذف ش ن  .گاهشناسی نهایی
درختان ار

برای دورة سالهای  2561-2122میالدی بهدست آم که می ار  EPSدر دورة  2121-2122بیش از  1/56بود.

یافتهها نشان داد که رابط معنیداری میان پهنای دایرههای ساالن رش درختان و بارش وجود ن ارد و از سوی دیگر با دمای
ماههای ژانویه ،فوریه و مار

پیش از فصل رش همبستگی مثبت و معنیداری داشتن  .از ای رو میتوان نتیجده گرفدت کده

شرای رطوبتی عامل بازدارن ة رش نیست ،اما در میابل دما نیش مثبت و معنیداری بر رش پهنای حلیههای رویشی داشدته
است که دلیل آن ممک است مرتاع بودن رویشگاه و تأمی رطوبت بسیار زیاد در ارتااعدات باشد  .از طرفدی ،ارتادا زیداد
رویشگاه و دماهای بسیار کم سبب تأمی نش ن شرای دمایی مناسب برای شرو فعالیتهدای کدامبیومی درختدان در اوایدل
فصل رش میشود .برپای یافتههای ای تقییت میتوان میانگی دمای قرن گذشت ای رویشگاه را بازسازی کرد.
واژههای كليدی :اقلیمشناسی درختی ،تطابت زمانی ،دمای بیشینه ،کیگوران.

مقدمه



جهان بر رویش گونههای مختلف جنگلی تأثیرات متااوتی

تغییر اقلیم فراین ی پویا است که تأثیر آن بر گیاهان بیشدتر
از طریت افزایش دما شکل میگیرد .تغییدرات آبوهدوا در

2

دارد .هرگونه تغییر در عامل های اقلیمی ،بر بومسامانه هدا ،
2

جابهجایی مرز قلمروهای زیستی و زیبومهای مختلف اثر
خواه د گذاشددت .مطالعددات زیددادی در جهددان در زمین د

 *نویسندۀ مسئول؛ تلفن73666911461 :
Email: raeini@yahoo.com

1. Ecosystems
2. Biomes
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اثرهای احتمالی تغییر اقلیم بر انوا زیستسامانههدا انجدام

بارن گی و دما نشدان داد .مهدمتدری اید روابد  ،اثدر مثبدت

گرفته است ،بهعنوان مثال مدیتدوان بده مطالعد  Flowerو

معنیدار با بارن گی در پاییز و زمسدتان قبدل از شدرو فصدل

همکاران ( )2122اشاره کدرد .آنهدا از  1مد ل اقلیمدی و 2

رویش جداری و در طدول فصدل رویدش بدود [ .]6نجادی و

سناریو برای تأثیر گرمایش جهانی بر انوا درختان کدا و

همکاران ( )2122نیدز اثدر دمدا و بارند گی را بدر حلیدههدای

در جنگلهای کلمبیا استااده کردن  .نتدایج نشدان

رویشی گون مدازو در جنگدلهدای بلدو کرمانشداه بررسدی

داد در هم م لها ،جابهجایی سریع هم از لقاظ ارتاداعی

کردن  .در ای پژوهش بیشتری اثر مثبت و معنیدار بارند گی

دوگال

و هم از لقاظ عرض جغرافیایی در مقد ودة رویدش اید

در ماههای مار

درختان صورت میپذیرد [.]2

ماههای ژانویه ،فوریه و ژوئ مشاه ه ش  .آنها همچندی بیدان

درخت طی فراین فتوسنتز و حساسدیت زیداد روزنده بده

و می و بیشتری اثر منای و معنیدار دمدا در

کردن که تدأثیر بارند گی بدر رشد درختدان بلدو بیشدتر از

تنشهای مقیطی میتوان روی ادهای آبوهوایی را در خدود

دماسدت [ .]5نددادی و همکدداران ( )2122در منطید چهاربددا

ذخیره کن  .بهکمک همخوانی الگوی رویش درختدان سدرپای

گرگان با استااده از بهتری روش درونیابی ،متغیرهدای دمدا و

یک منطیه و میایس آن با دیگر درختان و حتدی چدوبهدای

بارن گی ماهانه را در سدایتهدای نموندهبدرداری حلیدههدای

غیرزن ه میتوان به الگوی رویشی مشخصی دست یافت و از

درخت برای دو گون ار

و بلو مقاسبه کردن  ،نتایج آنهدا

ای راه اطالعات ارزن های بهدست آورد [.]2

نشان میده که مدثثرتری عامدلهدای هواشناسدی بدر رشد

تغییر پوشش گیاهی در بیشدتر مدوارد در اثدر افدتوخیدز

درختان بلو  ،اثر مثبت شاخص  SPIیدکماهد ژوئد و اثدر

آبوهوایی است که بیشتری تأثیر را بر رش شعاعی دارند و

منای دمای میدانگی مداه مدار

فصدل رویدش اسدت .آنهدا

قادرن تغییراتی را در میان گونهها و رویشگاههدا ایجداد کنند

همچنی بیان کردن که بارن گی مداه ژوئید فصدل رویدش و

[]2؛ بهطور سالیانه ،توالی اقلیم مساع و نامساع بهدرستی در

میانگی دمای ماه سپتامبر قبل از فصل رویش بر رش درختان

زنجیرة پهنای حلیدههدای رویشدی درختدان ثبدت مدیشدود.

ار

ای رویشدگاه اثدر منادی دارند [ .]1فدال و همکداران

برآوردهای اقلیمی از حلیههدای رویشدی درختدان مدیتواند

( )2122نیز درختان ار

جانشینی بدرای سدنجشهدای هواشناسدی باشد و اطالعدات

کردن  .نتایج نشان داد کده مهدمتدری عامدل مدثثر بدر رشد ،

ارزشمن ی بدرای دوره و منداطت فاقد اطالعدات هواشناسدی

میانگی دمای هوا در ماه مار

(اواخر زمستان) قبل از فصدل

فراهم کن [ .]2علم اقلیمشناسی درختی 2بدا بررسدی تدأثیرات

رشدد بددوده اسددت [ .]5در خددار از کشددور ،مطالعددات

اقلیمی بر رش حلیدههدای درختدان ،بده بازسدازی اطالعدات

گستردهتری انجدام گرفتده اسدت .بدهطدور مثدال  Touchanو

اقلیمی گذشته در دورههای فاق ای اطالعات میپردازد.

منطی شاهکدوه شداهرود را بررسدی

همکاران ( )2116با اسدتااده از گداهشناسدی درختدان ار

در

در چن سدال اخیدر مطالعداتی در زمیند تدأثیر متغیرهدای

ترکیه شاخص استان ارد بارند گی ( )SPIرا بازسدازی کردند .

اقلیمی بر رویش حلیههای ساالنه در ایران انجام گرفته اسدت.

یافتههای آنها نشان داد که مجمو بارند گی مداههدای مدی تدا

پورطهماسی و همکداران ( )2115گداهشناسدی درختدی گوند

جوالی بیشتری همبسدتگی را بدا پهندای حلیدههدای رویدش

را در سه رویشگاه ایران بررسدی کردند  .نتدایج ،رابطد

درختدان دارد [ )2126( Deng and Zhang ..]1نیدز مطالعدات

ار

شایان توجهی را بی پهنای دایرههدای رویدش بدا عامدلهدای

گاهشناسدی را روی دو گوند ار

و صدنوبر در شدرت تبدت

انجام دادن  .نتایج بیانگر آن است که رش درختدان ار
1. Dendroclimatology

اید

منطیه با دمای اکتبدر تدا ژانویده همبسدتگی مثبدت دارد [.]21
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در شدمال غدرب
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کیگوران در جنوب شدرقی اسدتان لرسدتان اسدت کده گوند
کهنسال درختان ار

در آن رش میکن  .گون ار

درختدی

چی پرداختن و ارتبا بسیار خوب دما با شاخصهای رشد

است کده در اقلدیم کوهسدتانی و سدرد مدیروید  ،در حد ود

استان ارد درختان را مشاه ه کردن ( .)R=1/65آنها همچندی

ارتااعی  2611-1611تشکیل جامعه میده که ای تغییدرات

بیان کردن که در ای پژوهش ،گاهشناسدی رشد حلیدههدای

نسبت به عرض جغرافیایی در مناطت مختلف متاداوت اسدت

درخت بیشتری ارتبا را با میانگی دمای سداالنه ()R=1/52

و در عرضهای پایی خود را به ارتااعات بداالتر مدیکشدان .
ار

دارد [.]22

در ایران ازجمله درختان حااظتش ه بهشمار میآی کده

گون د مددورد مطالعدده در ای د پددژوهش ار  2اسددت.

قطع آن ممنو است .اقلیم منطی تقییت سرد و معت ل بوده و

ار های شرت استان لرستان ،در شرای بسیار نامناسب از

گزارش سازمان منابع طبیعی اسدتان ،مید ار ندزوالت

جملدده در بسددترهای کددامالً صددخرهای و سددن

براسا

واریددزهای

در عرص ذخیرهگاه ح ود  111-121میلدیمتدر اسدت .طدول

زیست میکنن و در حال انیراضان [ .]22تقییت حاضدر

جغرافیایی منطی تقییت در مق ودة  21درجده و  22دقییده و

نخستی بار گاهشناسی حلیدههدای رویشدی درختدان ار

 21ثانیه تا  21درجه و  26دقییه و  21ثانید شدرقی و عدرض

رویشگاه کیگدوران واقدع در رشدتهکدوه زاگدر

میدانی را

جغرافیایی آن ،از  22درجه و  1دقییه تا  22درجده و  5دقیید

تعیی کرده و سپس پاسخ رشد اید درختدان بده شدرای

شدمالی اسددت .ایسدتگاه فرید ن در اسدتان اصدداهان بدا طددول

آبوهوایی را بررسی و در نهایدت متغیرهدای هواشناسدی

جغرافیددایی  61درجدده و  21دقییدده و عددرض جغرافیددایی 22

مثثر بر رش درختان ار

رویشگاه را تعیی کرده است.

درجدده و  2دقییدده ،مناسددبتددری ایسددتگاه هواشناسددی بددرای
رویشگاه مورد مطالعده در نظدر گرفتده شد  .موقعیدت مقدل

مواد و روشها

نمونهبدرداری و ایسدتگاه مدورد مطالعده در شدکل  2مشداه ه

رویشگاه مورد بررسی :منطید تقییدت ،ذخیدرهگداه جنگلدی

میشود.

شكل  .6موقعيت رويشگاه جنگلی كيگوران واقع در استان لرستان

6

1. Juniperus
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در ای پژوهش  22درخت ار
براسا

بدهصدورت گزینشدی

زیاد بودن س  ،سالم بودن تنه و ع م سدوختگی یدا

سال پیش است .میادیر  GLKمعنیدار بدودن یدا معندیدار
نبودن را از نظر آماری نشان می ده  .هر چه ای عد د بده

شکستگی ،برای کاهش اثرهای مقیطدی بدر رشد و تعیدی

 211نزدیک تر باش معندی دارتدر اسدت * .معندی داری در

دقیت اثرهای اقلیمی منطیه انتخاب ش ن  .بهطدور معمدول از

سطح  16درصد  ** ،معندیداری در سدطح  11درصد و

هر درخت دو نمون عمود بر هم گرفته ش  ،اما در بعضی از

*** معنیداری در سطح  11/1درص را نشان میدهن .

مناطت رویشگاه ،بهدلیل موقعیت مکدانی نامناسدب درختدان،

با توجه به تأثیر عامل های غیراقلیمی مانن س درخت

Woodall ،

و  ...بر رش حلیههای ساالنه ،بای ای عامدلهدا از سدری

( )2115و  )2116( Gartnerنیز ای موضدو را در میداالت

گاهشناسی پهندای دوایدر سداالن درختدان حدذف شدود و

خود توجیه کردهان  .آنها بیان کردن کده حلیدههدای سداالن

بددهاصددطال سددری زمددانی پهنددای دایددرههددای سدداالن

دارای برون مرکز یک درخت کده ناشدی از گدرانش بداد یدا

ان ازهگیریش ه استان ارد شود .بهطور معمول برای حدذف

دامنددههددای ش دیبدار اسددت ،سددبب تش د ی اخددتالف بددی

گرایش های غیراقلیمی و استان ارد کردن سری های زمدانی

نمونههای مغزی یک درخت میشود [.]22 ،22

از نرمافزار  ARSTANاستااده مدیشدود [.]26

تنهددا یددک نموندده از هددر درخددت برداشددت شد

ARSTAN

نمونهههبههرداری ،تطههابز امههانی و اسههداندارد كههرد

یک برنام استان اردسازی حلیههای رویشی درختان ،برای

منحنیهای رویش ساالنه :نمونهبرداری با استااده از یک متد

م ل کردن سریهای زمانی براسا

حدذف گدرایشهدا و

نمونهگیر انجام گرفت .ان ازهگیری پهنای حلیدههدای رویشدی

خودهمبستگی هاست .برای حذف گرایش های ذکرش ه در

با استااده از دسدتگاه  LINTABسداخت شدرکت Frankrinn

باال ،بهطور معمول از سده روش نمدایی منادی ،رگرسدیون

آلمان انجام گرفت .پدس از اند ازهگیدری پهندای حلیدههدای
رویشددی ،اطالعددات وارد برنام د تقلیددل سددریهددای زمددانی

2

خطی و اسپالی مکعبی استااده میشود.
در ای تقییت برای استان ارد کردن سریهدای زمدانی

) TSAP-win (®Rinntech, Heidelberg, Germanyش  .ای

حاصل از هر درخت به صورت ج اگانه ،از روش اسپالی

برنامه قابلیت انجام دادن بسیاری از میایسههدا و آزمدونهدای

مکعبی با دامند  21سداله بهدره بدرده شد  .پدس از آن بدا

آمدداری را دارد .تطددابت زمددانی مهددمتددری گددام قبددل از

میانگی گیری از سریها ،گاهشناسی سایت تهیه ش .

تجزیهوتقلیل سریهای زمانی است که توس ای ندرمافدزار

تهيۀ سری امانی رویشگاه و محاسبۀ آمارهههای كمهی:

مقاسبه میشود .از جمله پارامترهای مهم بدرای تعیدی میدزان

یکی از امور مهم در تهی سریهدای زمدانی ،بدهدسدت آوردن

تطددابت زمددانی GLK ،یددا درص د انطبددات واریددانسهاسددت.

نمای حلیههای رویشی است .برنامد  ARSTANگزیندههدای

حلیههای تشکیلش ه در همان سال اگر رون یکسانی داشدته

مختلف چگونگی ای کار را فراهم میکن  .در اید ندرمافدزار

باشن منطبت ارزیابی میشدون و اگدر رون شدان عکدس هدم

نمایه یا شاخص بده دو روش نسدبت (تیسدیم) و بداقیماند ه

باش  ،نامنطبت ارزیابی میشدون  .در زیدر رابطد کداربردی در

(تاریت) مقاسبه میشود .در تقییت حاضر نماید حلیدههدای

بقث تطابت زمدانی منقندیهدای رویدش سداالنه آورده شد ه

رویشی با استااده از روش نسبت مقاسبه شد و همچندی از
 22درخت مورد مطالعه تنها از نمونههدای  21درخدت بدرای

است.
()6

n 1

1
 G xi  G yi
n i 1

GLK 

 GLKدرص همپوشانی واریدانس و  Gxi-Gyiاخدتالف
بی میادیر پهنای حلیههای رویشدی در سدال  iنسدبت بده

ساخت سری زمانی رویشگاه استااده ش .
1. CubicSpline
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گاهشناسی اصلی به چن روش از جمله میانگی حسدابی

2

و میانگی وزندی نیرومند  2تهیده مدیشدود [ ،]25در تقییدت
حاضر سعی ش پدس از حدذف گدرایشهدای غیراقلیمدی از
سددری حلیددههددای رویشددی درختددان ار

و استان اردسددازی

سریهای زمانی ،میادیر اولی پهندای حلیدههدای رویشدی بدر

066
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x i  x i 1

2  x i  x i 1 
1

n  1 t 1 x i  x i 1
n 1

()4

Si 

ms i 

 Xiپهنای حلیه در سال  xi-1 ،iپهنای حلیه در سال

i-1

و  nتع اد حلیههای رویشی است.

میادیر برآوردهش ه از م ل اسپالی مکعبی تیسیم ش ه تا یک

در بررسی رابطه هدای اقلدیم-رشد  ،انتخداب ایسدتگاه

شدداخص یددا ان د یس ب د ون بع د بددهدسددت آی د ؛ سددپس بددا

هواشناسی مناسب در نزدیکی مقل نمونهبرداری ضرورت

میانگی گیدری بده روش «میدانگی وزندی نیرومند » از سدری

دارد .براسا

مطالعات صورتگرفته بر روی ایستگاههدای

حاصله ،سری زمانی رویشگاه تهیه ش  .گاهشناسدی رویشدگاه

هواشناسی اطراف مقل نمونهبرداری ،مناسب تری ایستگاه

به دو روش استان ارد 2و باقیمان ه 2تهیه ش .

برای ای رویشگاه ،ایستگاه فرید ن در اسدتان اصداهان بدا

یکی از عامل های مهم م نظر در اقلیمشناسی درختدی،

طول دورة آماری  21سال از سدال  2115تدا پایدان 2122

 EPSیا «سیگنال اجتما تاسدیرشد ه» اسدت .در آزمدایش

است .برای تعیی ح تأثیر عامل های اقلیمی بر گاهشناسی

اطمینان گاهشناسی و قابل اسدتااده بدودن یدا نبدودن آن در

رویشگاه ،همبسدتگی پیرسدون بدهکمدک

ندرمافدزار SPSS

آنالیزهای اقلیمشناسدی درختدی از اید مشخصده اسدتااده

مقاسبه ش  .ای همبستگیها بی گاهشناسدی تهیدهشد ه و

میشود که رابط آن در زیر آورده ش ه است:

میددانگی دمددا ،میددانگی بیشددینه و کمین د دمددا و مجمددو

()1

trbt
trbt  1  rbt 

EPS t  

 EPSسدددیگنال معدددرف جمعیدددت آمددداری t ،تعدد اد
گاهشناسیهای انارادی تشکیلدهن ة گاهشناسی میدانگی و
 rbtمیددانگی ضددریبهددای همبسددتگی بددی تددکتددک
گاهشناسیهای تشکیلدهن ة گاهشناسی میانگی است.
به منظدور نشدان دادن میدزان نوسدان هدای رویشدی در
درختان از ضریب و میانگی حساسیت اسدتااده مدیشدود.
هرچه عامل های مق ودکنن ة رش درختدان بیشدتر باشد ،
نوسان های بیشتری در حلیه های رویشی درختان مشداه ه
می شود .ضدریب حساسدیت ( )Siمیدزان تغییدر در پهندای
دوایر ساالنه را در سال  iو میانگی حساسیت ( )msiمیزان
تغییر پهنای دایرههای ساالنه در طول سری زمدانی را بیدان
میکن [ .]25رواب ای ضریبها بهشر زیر است:
1. Arithmetic mean
2. Biweight Robust
3. Stndrd
4. Residual

بارن گی ماهانه ،ساالنه و فصدلی مقاسدبه شد  .همچندی
به منظدور بررسدی تدأثیر احتمدالی شدرای آبوهدوایی در
مدداههددای قبددل از شددرو رش د  ،دادههددا بددر اسددا

سددال

هی رولوژی (اکتبدر قبدل از شدرو رشد  -سدپتامبر فصدل
رش ) مرتب ش ن .

ندایج و بحث
برخی از ویژگی های کمّی منقنی رویش اید درختدان در
ج ول  2ارائه ش ه است .ج ول  2ماتریس تطدابت زمدانی
درختان را نشان می ده  .در ای جد ول عد دهای سدتون
اول از سمت چپ که پررن ان  ،مید ار آمدارة ( )GLKرا
مشخص میکنند و عد دهای سدتون دوم حاصدل آزمدون
تیاستیودنت هستن .
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جدول  .6ويژگیهاي آماري سري زمانی پهناي دايرههاي رويش درختان ارس رويشگاه حفاظتشدة كيگوران
كد
درختان
Kj6
Kj1
Kj9
Kj4
Kj9
Kj1
Kj0
Kj6
Kj3
Kj67

طول دوره
(سال)
117
619
107
693
39
63
616
996
113
660

سال
آغازين
6039
6361
6049
6601
6317
6311
6640
6190
6061
6636

كمينة پهناي
*
حلقهها
16
4
9
16
66
11
66
6
60
19

سال
پايانی
1764
1764
1764
1764
1764
1764
1764
1764
1764
1764

ميانگين پهناي
*
حلقهها
04/6
679
49
676
640
696
697
13
616
170

بيشينة پهناي
*
حلقهها
173
196
669
969
910
940
116
690
990
449

واريانس
316/3
1316/9
674/0
1933/3
4666/1
4906/9
9969/0
6793/4
1467/7
9916/9

انحراف
معيار
96/6
94/4
16/4
97/3
13/3
11/6
93/9
91/9
67/6
01/3

* برحسب یکصدم میلیمتر

جدول  .6ماتريس تطابق زمانی درختان در رويشگاه كيگوران استان لرستان
Kj66

66***، 7/8
66***، 6/6
64**، 8/1
62**، 9/7
97، 2/6
69**، 6/1
65***، 6/4
64**، 6/3
66***، 9/8

Kj9

Kj8

Kj7

Kj0

**

***

***

**

95 ، 8/4
95*، 7/3
96*، 6/5
96، 0/7
92، 3/8
68***، 2/8
63***، 3/1
96*، 4/7

61 ، 8/3
62**، 6/9
95**، 7/8
71***، 7/0
62**، 9/6
70***، 9/2
69***، 3/3

63 ، 3/1
62**، 4/1
61**، 2/4
98*، 2/1
96، 4/0
60*، 3/7

64 ، 7/3
95*، 3/3
63**، 4/6
78***، 13/2
64**، 0/7

Kj5

97، 4/0
94، 3/7
99، 9/4
95*، 1/8

Kj6

Kj6

Kj6

**

***

**

61 ، 7/4
63**، 3/5
67***، 6/4

61 ، 5/9
64**، 6/7

61 ، 8/0

Kj6
Kj1
Kj9
Kj4
Kj9
Kj1
Kj0
Kj6
Kj3

*معنیداری در سطح  10درصد** ،معنیداری در سطح  9درصد*** ،معنیداری در سطح  1درصد

ویژگی های گاه شناسی در ج ول  2مشاه ه مدیشدود.

مربو به میانگی دمای سه ماه اول سال (ژانویه ،فوریده و

نمودارهای مربو به گداه شناسدی در شدکل  2نشدان داده

مار ) بدوده کده در سدطح اطمیندان  11درصد معندیدار

ش ه است .طول گاهشناسی به دست آم ه از اید رویشدگاه

است .بررسی همبستگی بی بارش ماهانه ،ساالنه و فصلی

 265سددال از  2561تددا  2122مددیالدی اسددت کدده از سددال

با سری زمانی حلیههای رویش ار  ،رابط معندیداری را

 2121به بع ضریب  EPSکه همبستگی بدی سدری هدای

نشان ن اد .با اینکده در برخدی از دورههدا همبسدتگیهدای

زمانی و تع اد سریها را بیان میکن  ،به می ار قابدلقبدول

بیشتری بی مجمو بارن گی و پهنای حلیه هدای رویشدی

( )EPS<1/56رسددی ؛ بنددابرای بددرای قبددل از سددال 2121

مشاه ه میشود ،هیچیک از آنها معنیدار نش .

بهعلت ع مکاایت الزم تع اد نمونه ها ،بازسازی داده هدای
آبوهوایی قابل اعتماد نیست.

به طور کلی می توان بیان کرد که رویدش درختدان اید
منطیه بیشتر متأثر از مشخصههای دمایی در ماههای قبدل و

نتیجههای مربو به همبستگی بی گاهشناسی درختدان

حی شرو رش است به اید صدورت کده افدزایش دمدا،

با کمینه ،بیشینه و میدانگی دمدا و مجمدو بارند گی

شرای مناسب برای شدرو فعالیدت کدامبیومی در ابتد ای

ایستگاه فرید ن در دورة آمداری  2115-2122در شدکل 2

دورة رش را فراهم میکن و در نتیجه حلیههای ساالنه بدا

مشاه ه میشود .نتایج نشان میدهد بیشدتری همبسدتگی

پهنای بیشتر تولی میشود.

ار

بررسی ارتباط متغیرهای اقلیمی با پهنای حلقههای رویش ساالنۀ درختان ارس در رویشگاه کیگوران (استان لرستان)
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جدول  .6ويژگیهاي گاهشناسی تهيهشده براي رويشگاه كيگوران
طول گاهشناسی

سال آغاز گاهشناسی

سال پايان گاهشناسی

تعداد درخت

تعداد كل نمونهها

ميانگين حساسيت

996

6190

1764

67

61

7/94

شكل  .6نمودار گاهشناسی پهناي دايرههاي رويش درختان ارس منطقة كيگوران .خطچين عمودي آستانة  EPSبزرگتر از  85درصد را
نشان میدهد.

شكل  .6نمودار رابطة همبستگی پهناي حلقههاي رويش و متغيرهاي اقليمی در رويشگاه كيگوران
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بددهدلیددل مرتاددع بددودن و قرارگیددری در جهددت رو بدده

اقلیمی تأثیرگذار بر رش قطری درختدان اوری در دارمدرز

توده های هوای غالب باران زای غربی و وقو بدارشهدای

است [ .]21ای گونه مشاه ات متااوت ،ناشدی از شدرای

کافی برای رش درختان در ارتااعات ،کاهش بارش عامدل

اقلیمددی مختلددف و موقعیددت جغرافیددایی رویشددگاههددای

مق ودکنن ة رش نیست .بهعالوه ارتاا زیداد و در نتیجده

بررسی ش ه است؛ بنابرای بررسی هدای گداهشناسدی بدرای

خنکی منطیه ،نیاز آبی را کاهش میده ؛ اما بهنظر میرس

تعیددی و شددناخت عوامددل تأثیرگددذار اقلیمددی بددر رویددش

در سالهای سردتر بهدلیل ناکافی بودن گرمدای الزم بدرای

حلیههای ساالنه در هر منطیه ضروری بهنظر میرس .

شرو فعالیت های کامبیومی ،فصل رش بدا تدأخیر شدرو
ش ه و همچنی فراهم نش ن گرمای مکای سدبب مقد ود
کردن رش حلیه های درختان میشود .ای مطلب را پیشتر
نادی و همکاران ( )2126در بازسازی دما در جبه شمالی
بخش غربی رشتهکوه البرز نیز نشان دادهان [ .]21ندادی و
همکاران ( )2125در منطی اسالم گیالن نیز نشان دادن که
کدداهش دمددای حدد اکثر در اوایددل دورة رشدد  ،عامددل
مق ودکنن ة رش درختدان راش اید منطیده اسدت [.]25
پورطهماسی و همکاران ( )2111نیدز نشدان دادند کده در
پدددداییز و زمددددستان پیش از فصل رویش دمای مقی در
رویدش درختددان ار

رشدتهکدوه البدرز در شدمال ایدران

اثرگذارتر از بارن گی بددوده اسددت .بددهویددژه در ماه اسان
(مار ) یعنی یک ماه پیش از آغاز فصل رویش .ای مهدم
ناشدد دی از اثر دمای مقی بدددر فعال ش ن جواندددههدددا و
سلول های بافت زاین ه است که با نتایج ای پدژوهش نیدز
همسوسددت [ .]21همچنددی مطالعدد جلیلوندد و بدداالپور
( )2122نشان داد که دمای هوای ماه مار

(اوایدل فصدل

نديجهگيری
رویشگاه بررسی ش ه ،ناحیه ای خاص در منطیده از لقداظ
ریزشهای آسمانی است و برپای گزارشهدای ادارة مندابع
طبیعی استان لرستان ،ساالنه نزدیک به  111میلیمتر بارش
در منطیه ثبت ش ه اسدت؛ همچندی بدهدلیدل ارتادا اید
رویشگاه و رخ اد دماهدای کدم ،دمدا عامدل مق ودکنند ه
است و دور از انتظار نیست که بارش تأثیر معندیداری بدر
رویش درختان ار

ای منطیه ن اشته باش  .بدا توجده بده

همبستگی مثبدت و معندیدار ( )P<0/01حلیدههدای رشد
درختان ار

ای منطیه و دادههای دما در سه ماه نخسدت

سال مدیالدی (ژانویده ،فوریده و مدار ) مدیتدوان گادت
درختددان ار

ای د منطیدده پتانسددیل بسددیار زیددادی بددرای

بازسازی دمای گذشت منطیه دارن و توصیه میشود ضم
افزایش تع اد نمونهها و تهی گداهشناسدیهدای ج ید بده
بازسازی دمدا در اید منطیده پرداختده و روند گرمدایش
جهانی اخیر در میایسه با قرن های گذشدته بررسدی شدود.

رش ) و جدوالی (اواسد فصدل رشد ) مهدمتدری عامدل
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ABSTRACT
Recent global warming had brought harsh variations on climate variables all over the world. In order
to investigate the past climate trend for predicting future climate trend, long term climate data is
needed. Tree-ring data are good proxies of past climate which can be used to reconstruct the past
climate. The purpose of this investigation is to develop the chronology of tree-ring width and its
comparison with climate variables. Tree-ring width was measured by LINTAB table. Then, measured
tree-ring width was cross dated by TSAP software. To remove age trend and preparation of final
chronology, the ARSTAN software was used. 12 out of 22 tree time series were dropped out, because
of insufficient matches with the other samples. The final chronology of the site was determined from
1657 to 2014, close to 358 years. However, EPS was more than 0.85 only for the period of 1910-2014.
Correlation between annual tree-rings indices and monthly precipitation was not significant. While
monthly mean temperatures of January, February and March had positive and significant correlations
with tree-ring widths. It could be concluded that Juniperus growth is not limited by moisture
conditions while higher temperatures were in favour of tree-ring growth. It seems that high elevation
of habitat provides enough moisture for tree growth but on the other hand occurrence of very low
temperature causing failure to provide suitable temperature condition for the start of cambium
activities in the first months of growth season. Based on this finding, mean temperature of last century
in this region could be reconstructed.
Keywords: Dendroclimatology, Crossdating, maximum temperature, kayguran.
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