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 .1دانشجوی دکتری ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .2دانشیار ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .3استاد ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .4دانشیار ،گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
تاریخ دریافت ،1398/10/17 :تاریخ پذیرش1398/12/17 :

چکیده
با وجود اهمیت منطقۀ رویشی ارسباران ،تا کنون پژوهش گاهشناسی درختی در آن انجام نگرفته است .در این پژوهش ،بررا
نخستین بار ظرفیت دو گونه از جرن

ارس (گونرۀ درختری آردو ( )Juniperus foetidissimaو درختچرها چتنره ( J.

 ))oblongaبئا هدف بررسیها اقلیمشناسی درختی در جنگلها ارسباران ارزیابی شد 25 .اصله از هر گونه نمونهبردار
شد و مراحل آمادهساز  ،اندازهگیر پهنا حلقهها رویشی ،تطابق زمانی ،تعیین شاخص رویشی و سراخت سرر زمرانی
آنها به شیوهها استاندارد انجام گرفت .طول سر ها زمانی پهنا حلقۀ سالیانۀ ساختهشده برا آردو و درختچره چتنره
بهترتیب حدود  60و  40سال بود و زیاد بودن شاخصها آمار کیفیت سرر زمرانی (میرانگین حساسریت ( ،)MSمیراان
سیگنال تجمعی ( )EPSو سیگنال به اغتشاش ( ))SNRدر هر دو گونه ،پتانسیل زیاد آنها را در بررسی روابط رشد -اقلریم و
بازساز دادهها اقلیمی نشان میدهد .بررسی روابط بین رویش و عوامل اقلیمی نشان داد که هر دو گونه واکرنش مشرابهی
به اقلیم دارند :دما زیاد هوا پیش از فصل رویش اثر مثبتی بر شاخص رویش دارد ،درحرالی کره بهرار گررم سربب کراهش
رویش میشود .بارندگی پیش از فصل رویش تأثیر معنیدار بر رویش ندارد ،درحالی کره بارنردگی بهراره برهشرد
عرضی را تحریک میکند .در مجموع ،با توجه به پراکنش خوب گونههرا جرن

رشرد

ارس در ارسرباران و موفقیرتآمیرا برودن

ساخت سر زمانی و ارتباط مستحکم آن با عوامل اقلیمی ،میتوان از آنها برا تحقیقا

اقلیمشناسی درختی بهره برد .برا

افاایش طول سر زمانی نیا میتوان از گردهبینهها ارس بهکاررفته در بناها قدیمی منطقه استفاده کرد.
واژههایکلیدی :ارس ،اقلیمشناسی درختی ،اهر ،ایستگاه هواشناسی ،بارش ،دما ،کلیبر.


مقدمه 

جغرافیررا گیرراهی ،منرراطق رویشرری ارسررباران برررهاتفرررا

منطقۀ رویشی ارسباران برا 148هاار هکتار مساحت ،قلمرررو

جنگرلهرا خار جاء منطقۀ هیرکانی قرار میگیرند ،ولری

کروچکی از شهرستانها کلیبر ،اهرر و جلفرا را شررامل و از

بهعلت ویژگیهرا خراص فلورسررتیک ،ارسررباران ،منطقرۀ

رویشررگاههررا پنجگانرۀ ایررران محسروب مرریشررود .از ن ررر

رویشرری مسررتقلی محسرروب مرریشررود .ایررن منطقرره یکرری از

 نویسندۀ مسئول ،تلفن02632294311 :
Email: oladi@ut.ac.ir

رویشگاههرا نیمهمرطوب بخرش شمال غربی کشور است و
در حال حاضر از زیستبومها جنگلی منحصربهفرد و جاو
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 25کانون تنوع زیستی ) (Hot spotجهران محسوب میشود.

موجب شده است که این جنگلها بیشتر بهصور شراخهزاد

این منطقه ،محل تالقی چند ناحیۀ جغرافیا گیاهی است کره

درآیند .همچنین چرا بیش از حد دام و فشردگی خاک ناشی

سبب گونراگونی عناصررر فلورسرتیک آن شررده اسررت [.]1

از تردد دامها ،زادآور این جنگلها را با تهدید جد مواجره

ارتفاع این جنگلها از  450مترر در قسرمتهرا شرمالی بره

کرده است [.]3

 2841متررر از سررطی دریررا در بررارترین ارتفرراع خررود در

جن

ارس بهطور بومی پراکنش جغرافیایی زیاد در

قسمتها جنوبی میرسد .از درختان مهم این منطقه میتوان

سراسر آسیا ،اروپا ،آمریکا شرمالی و شرر آفریقرا دارد.

بره اور )،(Quercus macranthera Fisch. & C. A. Mey.

این جن

از معدود سوزنیبرگان برومی ایرران اسرت کره

بلروط سرفید ) ،(Quercus petraea L. subsp. Ibericaکررب

رویشگاهها آن در مناطق وسیعی از کشور وجود داشته و

( ،)Acer campestre L.کریکم ( Acer monspessulanum L.

بیشتر در مناطق کوهستانی و سنگالخی پرراکنش دارد [.]4

 ،)subsp. ibericum (M. B.) Yaltirikآردو ( Juniperus

ارس به تابستان خشرک و گررم و زمسرتان سررد سرازگار

 ،)foetidissima Willd.سررخدار) ،(Taxus baccata L.بنره

اسررت و در منرراطق در حررال فرسررایش تررأثیر مهمرری در

( Pistacia atlantica Desf. subsp. mutica (Fisch. & C. A.

جلرروگیر از فراینررد فرسررایش خرراک دارد [ .]5دو گونرۀ

 ،)Mey ) Rech. F.سرریاه تلررو (Paliurus spina-christi

درختری ( Juniperus excelsa M.B.و J. foetidissima

) ،Millerبارانرررک (،)Sorbus torminalis (L.) Crantz

چتنه و پیرو ( J. oblonga

مل ر

 )Willd.و دو گونۀ درختچها

) ،(Ulmus glabra Hudsonدرخررت پررر (Cotinus

 M.Bieb.و  )J. commonis L.در مناطق ارسرباران وجرود

) ،coggygria Scop.هفت کرول ( )Viburnum lantana L.و

دارند .گونۀ  J. foetidissimaبا نام محلری آردو یکری از

زغال اخته ( )Cornus mas L.اشاره کرد .برخی از گونرههرا

گونهها ارس است که برهشرکل ترودۀ خرالص فقرط در

اشارهشده مثل درخت پر ،هفت کرول ،زغرال اختره و آردو

منطقۀ ارسباران گسترش دارد و از گونره هرا در معرر

(ارس) ،تنها در جنگلها ارسباران بهصرور جامعره دیرده

تهدید در این منطقه معرفی شده است .این گونه نورپسرند

میشوند [ .]1با وجود اهمیت ارسباران بهعنوان منبع گونهها

است و در سختترین شرایط اقلیمری و فقیرتررین سرطی

خشکیز برا نواحی همجوار ،ایرن منطقره در مقایسره برا

خاک میتواند رشد کند [ .]7 ،6گونۀ چتنره ()J. oblonga

جنگلها هیرکانی کمتر بررسی شده است .برا وجرود ایرن،

به دو فرم رویشی ایستا و خانده دیرده شرده و متعلرق بره

جنگلها ارسباران در طول سرالیان گششرته دچرار تغییررا

بخش کوهستانیِ ناحیۀ ایرانی  -تورانی است .این گونه در

زیاد شدهاند .نترای بررسری تصراویر مراهوارها از شرد

در منطقۀ باغالر کلیبر ،عاشقلو و ارمنی اولرن ارسرباران و

تخریب جنگلها ارسباران از سال  1987ترا  2005م .نشران

در خلخال در درۀ اندبیل مشاهده شده است [.]8

میدهد که بیش از ششهاار هکتار از منطقۀ تحت بررسی در

اقلیم از مهمترین عاملها اثرگشار بر پوشرش گیراهی

طول  18سال گششته جنگلزدایی شرده و بره مرترع و زمرین

کرۀ زمین است .بیشترین تأثیر اقلیم بر درختان را میتوان بر

کشاورز تبدیل شده است [ .]2فعالیتهرا شردید انسرانی

پهنا دوایر رویشی آنان دید.بهطور معمول حلقهها پهن

مانند قطع یکسررۀ جنگرل در گششرته (در قالرب طرر هرا

در سالهایی با شرایط آبوهوایی مناسب (بارندگی کافی و

زغالگیر ) و نیا قطعها غیرمجاز درختان جنگلی با هردف

دما هوا عاد ) و حلقهها باریک در سالها خشک

تهیۀ سوخت و دیگرر مصرارف روسرتایی ،سریما ظراهر ،

تشکیل میشود [ .]9در واقع درختان بایگانیها زنردها

ترکیب و ساختار جنگلها ارسباران را بهشد تغییرر داده و

از تغییرا اقلیمی هستند .اقلریمشناسری درختری ،بره علرم

ظرفیت گونۀ درختی آردوج ( )Juniperus foetidissima Willd.و درختچهای چتنه ( )Juniperus oblonga M.B.برای مطالعات ...

تاریخگشار حلقهها رویشی و بررسی ارتبراط اقلریم یرا
تغییرا

آردو بهطور معمول در منطقه بهصور
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غالب هسرتند و

سالیانۀ آنها اطرال مریشرود .ایرن دانرش شرامل

تنوع کمی از لحاظ تعداد درختان و درختچرههرا همرراه

بررسری و تجایرهوتحلیرل اطالعرا موجرود در سراختار

دارند .از گونهها چوبی همراه در این منطقه میتروان بره

حلقرههرا

تراریخگرشار شرده و اسرتفاده از آن بررا

داغررداغان ( ،)Celtis caucasica Willdانگررور وحشرری

پاسخگویی به پرسشها تاریخی و زیستمحیطی اسرت.

( ،)Ribes biebersteinii Berl. ex DC.بررادام کرروهی

همچنرین ایرن روش ظرفیرت رزم را بررا آشکارسراز

( )Amygdalus fenzliana (Fritsch) Lipskyو بنررره

حساسیت رشد درخت به تغییرا اقلیمی و محیطی دارد.

( Pistacia atlantica Desf. subsp. mutica (Fisch. & C.

مطالعا اقلیمشناسی درختی ،از دیرباز با بررسی حلقهها

 )A. Mey ) Rech. F.اشراره کررد .خراک منطقره از نروع

رویشی درختان بارگ و کهنسال انجرام مریگرفتره اسرت .برا

قهوها آهکی و قهروها جنگلری اسرت .گونرۀ آردو در

اینحال ،بهتازگی پژوهشگران توجره بیشرتر بره گونرههرا

منطقۀ ارسباران اغلب در مسیر کلیبر بهسمت جادۀ جانانلو

درختچها نشان داده و به نتای شایان توجهی رسیدهاند [.]10

و در بین روستاها هوا تا کورن هورانرد قررار دارد .در

درختچهها بهطور معمول ،بهدلیرل نداشرتن یرک تنرۀ واحرد و

این منطقه مختصرا

پرراکنش جغرافیرایی ایرن گونره 38

پراکنش زیاد نسبت به درختان ،قابلیت نمونهبردار راحتتر و

درجه و  55دقیقۀ شمالی و  47درجه و  01دقیقرۀ شررقی

بیشتر دارند و همچنین مشکال مطالعۀ آنهرا مثرل درختران

تا  39درجه و  05دقیقۀ شرمالی و  46درجره و  54درجرۀ

نیست .درختچهها میتوانند سبب توسعۀ شبکهها حلقۀ رشد

شرقی است .میانگین بارندگی سالیانۀ منطقره حردود 308

ها جغرافیایی

میلیمتر و میانگین دما سارنه  13درجۀ سانتیگراد اسرت

بررار باشررند [ .]11گرچرره در مقایسرره بررا کشررورها منطقرره،

[ .]6اقلیم منطقه به روش آمبررهه ،نیمرهمرطروب سررد ترا

پژوهشها اقلیمشناسی درختی در ایران بهمراتب بیشتر انجام

نیمهخشک سرد است (شکل .)2

درختان فراتر از دارمرزها در ارتفاعا و عر

گرفته است ،ولی این پژوهشهرا اغلرب در زمینرۀ گونرههرا
درختی بروده اسرت [ .]12برا ایرنحرال نشران داده شرده کره
گونهها درختچها در ایران نیا ظرفیت بسریار خروبی بررا
بررسی تأثیر اقلیم بر رویش عرضی دارند [.]10
از اینرو ،هدف این پژوهش ،بررسری ظرفیرت گونرۀ
درختچررها

چتنرره ( )J. oblongaو درخترری آردو ( J.

 )foetidissimaبرا ساخت سر زمانی حلقهها رویشی
و همچنین بررسی روابط بین عوامل اقلیمی با پهنا حلقۀ
رویشی در این دو گونه است.

روشها 
موادو 
منطقۀتحقیق 
منطقۀ تحقیق در  8کیلرومتر شرر شهرسرتان کلیبرر در
استان آذربایجان شررقی قررار دارد (شرکل  .)1ترودههرا

سازینمونهها 


وآماده
نمونهبرداری

برررا مطالعررا اقلرریمشناسرری ،دو گونررۀ درخررت آردو
( )Juniperus foetidissimaو درختچررۀ چتنرره ( Juniperus

 )oblongaانتخاب شدند .این دو گونه پراکنش خوبی در منطقه
داشته و سن دیرزیستی مناسبی دارند ،حلقهها رویشری آنهرا
آشکار است و به ایستگاه هواشناسریِ شهرسرتان کلیبرر و اهرر
نادیکاند .از هر گونه 25 ،اصله گاینش شدند .در مورد گونرۀ
آردو  ،بهوسیلۀ متۀ رویشسن از ارتفاع برابرسینۀ هر درخت،
دو مغا عمود بر هم استخرا شد .در مورد گونۀ درختچها
چتنه ،بهوسریلۀ ارۀ باغبرانی از قسرمت انتهرایی هرر درختچره،
دیسکی به ضخامت  10-20سانتیمترر بریرده شرد .مغرا هرا
درون نگهدارنرردههررا پالسررتیکی و دیسررکهررا درون ظرررف
پالستیکی قرار داده شدند و همۀ نمونهها به آزمایشگاه آناتومی
چوب دانشگاه تهران انتقال یافتند.
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شکل  .1موقعیت منطقۀ تحقیق

شکل  .2منحنی آمبروترمیک (میانگین دما و مجموع بارش ماهیانه) ایستگاه هواشناسی کلیبر ( 2000-2016میالدی)

در آزمایشگاه ،نمونهها مغا تهیرهشرده از درختران

 LINTAB 6زیر استریومیکروسکوپ و برنامۀ تحلیل سرر

داخل نگهدارندهها چوبی برا اسرتفاده از چسرب چروب

زمانی  TSAPانجام گرفت .از هر درخت دو مغا و از هرر

ثابت شدند .دیسکها تهیهشده از درختچهها نیا به چند

درختچه سه شعاع با زاویۀ  60درجه نسبت به هم اندازهگیر

از خشرک

شرردند .ترراریخگررشار تطبیقرری نمونررههررا بررا اسررتفاده از

قسمت با ضخامت کمتر برش داده شدند .پر

شدن نمونهها در هوا آزاد ،با استفاده از کاغش سرنباده برا

نرمافاار  TSAPهم بهصرور بصرر و هرم آمرار انجرام

دانهبند ها مختلف (درشت به ریرا) سرطو نمونرههرا

گرفت .از آزمونها آمار عالمرت ( )GLKو  tاسرتیودنت

برا مشخص شدن حلقهها رویشی سنبادهزنی شدند.

( )t-valueبرا تطابق زمانی سر زمانی حلقههرا رویشری
استفاده شد .در زمان تاریخگشار تطبیقری ،نمونرههرایی کره

دادهها 
تطابقزمانیواستاندادسازی 
اندازهگیر پهنا حلقهها رویشی با دقت  0/01میلیمتر از
پوست بهسمت مغا توسط میرا انردازهگیرر

RINNTECH

تطابق مناسبی با دیگر نمونهها نداشتند حشف شدند.
رویش سالیانۀ حلقهها هر درخت افاونبر عامرلهرا

ظرفیت گونۀ درختی آردوج ( )Juniperus foetidissima Willd.و درختچهای چتنه ( )Juniperus oblonga M.B.برای مطالعات ...
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اقلیمی ،تحت تأثیر عوامل غیرآبوهوایی مانند سن درخرت

ماه سال (از اکتبر (مهرماه) قبل از فصل رویش ترا سراتامبر

نیرا قررار دارد .بنرابراین ،بررا حرشف ایرن گررایشهرا

(شهریورماه) اواخر فصل رویرش) برا اسرتفاده از ضرریب

غیرآبوهوایی ،استانداردساز حلقههرا رویشری توسرط

همبستگی پیرسرون بررسری شرد .همچنرین ،ارتبراط برین

پکررری  dplRدر نررررمافررراار  Rانجرررام گرفرررت [.]13

متغیرها اقلیمی و شاخص حلقۀ رویش بهصور

فصلی

استانداردساز با توجه به طرول سرر زمرانی نمونرههرا

نیا با همرین شریوه بررسری شرد .از دادههرا اقلیمری دو

درخترری و درختچررها برا اسررتفاده از منحنرری برررازششرردۀ

ایستگاه هواشناسی نادیک به منطقۀ تحت مطالعه (ایستگاه

چندجملها ( )Cubic smoothing splineبرا وزن پاریشری

هواشناسی کلیبر با فاصلۀ  8کیلرومتر و برا طرول دورۀ 17

 20و  15سررال بررهترتیررب برررا آردو و درختچ رۀ چتنرره

سال ( 2000-2016م ).و ایستگاه هواشناسی اهر به فاصلۀ

محاسبه شد .از بین دو گاهشناسیِ ساختهشده توسط نرمافاار

 45کیلومتر از محل نمونه بردار برا طرول دورۀ  30سرال

 ،Rیعنی گاهشناسی باقیمانده ( )RESو گاهشناسی استاندارد

( 1987-2016م ).استفاده شد .تحلیلها آمار با استفاده

( ،)STDگاهشناسی باقیمانده بهکار گرفته شد ،چراکره ایرن

از نرمافاارها  Rو  SPSSانجام گرفت.

گاهشناسی ،سیگنالها بسیار ضعیف را بهخروبی در سرر

نتایجوبحث 

زمانی حلقه ها رویشی حفظ مریکنرد [ .]14بررا سرر

متغیرها اندازهگیر شده در گونههرا تحرت مطالعره در

زمانی ساختهشده ،برخی از مهمترین شراخصهرا آمرار
کیفیت سر زمانی یعنی میانگین ضریب حساسیت (،)M.S
میاان سیگنال تجمعی ( )EPSو مقدار سیگنال بره اغتشراش
یا ناهنجار ( )SNRمحاسبه شدند.

جدول  1نشان داده شدهاند .درختان آردو در مقایسره برا
درختچهها چتنه ،حلقهها پهنتر و سن بیشتر داشتند.
درختچهها بهطور معمول از درختان عمر کوتاهترر و رشرد
عرضی کمتر دارند؛ با این حال ،درختچره هرا مری تواننرد

دادههایاقلیمیوآنالیزآماری 

در این پژوهش ،وجرود همبسرتگی برین رویرش سرالیانه و
عوامل اقلیمی (میانگین دما و مجموع بارش ماهانه) در 12

بار دارمرز و در مناطقی که امکان رشد درختران وجرود
ندارد ،برویند [.]11

جدول  .1برخی شاخصهای اندازهگیریشده در گونههای تحت مطالعه؛  :MSمیانگین ضریب حساسیت؛  :EPSسیگنال تجمعی؛ :SNR
سیگنال به اغتشاش یا ناهنجاری .اعداد داخل پرانتز ،انحراف معیار از میانگیناند
گونۀ درختی  /درختچهای
آردوج ()Juniperus foetidissima
درختچه چتنه ()Juniperus oblonga

میانگین

میانگین ارتفاع

میانگین پهنای حلقه

سن (سال)
(46 )10
(35 )7

(متر)
(4/2 )1/2
(1/1 )0/4

رویشی (میلیمتر)
(1/4 )0/4
(0/35 )0/1

MS

EPS

SNR

0/29
0/37

0/94
0/93

17/9
13/7

ضریب حساسیت ،تفاو ها نسبی در پهنا حلقهها

تجمعی ( )EPSمعین میکند کره سرر زمرانی سراختهشرده

مجاور نسبت به هم را نشان میدهد و معیار از حساسریت

براساس تعداد درختانِ مرورد بررسری ،ترا چره حرد معررف

گونه به محیط است [ .]10از اینرو ،ضریب حساسیت بیشترِ

سر زمانی بهینه است [ .]16در واقع این شاخص به تعرداد

درختچۀ چتنه نسبت به آردو نشان از تأثیرپشیر بیشتر این

نمونهها و همبستگی بین آنها بستگی دارد .اگر همبستگی برین

درختچه از اقلریم دارد[ .]15شراخص سریگنال بره اغتشراش

نمونهها زیاد باشد ،میتوان با تعداد کمی نمونه ،سرر زمرانی

( ،)SNRقدر ِ سیگنال مشترک بین درختانِ یک گونه را بیان

مناسبی تهیه کرد ،اما در صور کرم برودن همبسرتگی برین

میکند [ ]16که در آردو عدد برارگترر اسرت .سریگنال

نمونهها بایرد تعرداد نمونرههرا بره انردازها زیراد شرود کره
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سیگنالها اقلیمی بهخوبی در سر زمانی ایجادشده نمایران

درختچهها در منطقرۀ مدیترانره و برهخصروص در منراطق

شوند [ .]9حد آستانۀ  EPSدر پرژوهشهرا اقلریمشناسری

دارا آبوهوا گرم و خشک نیرا گراارش شرده اسرت

درختی  0/85در ن ر گرفته میشود .هر دو گونرۀ درختری و

[ .]17این همبستگی زیاد ،ناشی از حساسیت زیاد هرر دو

درختچها چتنه سیگنال تجمعی زیاد داشتند.

گونه به اقلیم و تراکم کم گونهها دیگر است ،برهنحرو

در شکل ها  3و  4بهترتیب ،پهنا خرام و شراخص

که رقابرت برینگونرها در منطقره بسریار انردک اسرت و

استانداردشدۀ حلقه رویشی در دو گونۀ آردو و درختچۀ

محیطریانرد.

چتنه نشان داده شده است .همبستگی زیاد بین شراخص
حلقرۀ رویشری دو گونره در سرطی معنریدار

p < 0/01

بهدست آمرد .چنرین نتیجره ا در رابطرۀ برین درختران و

حلقههرا سرالیانه بیشرتر مترأثر از تغییررا
تحقیقا

در این منطقه نشان میدهرد کره ترراکم درختران

آردو  -بهعنوان درختان غالرب در منطقره 61 -پایره در
هکتار است [.]6

شکل  .3پهنای خام (استانداردنشده) حلقههای رویشی در دو گونۀ آردوج و درختچۀ چتنه

شکل  .4شاخص حلقۀ رویشی استانداردسازیشده در دو گونۀ آردوج و درختچۀ چتنه

ظرفیت گونۀ درختی آردوج ( )Juniperus foetidissima Willd.و درختچهای چتنه ( )Juniperus oblonga M.B.برای مطالعات ...

شکل  5و جدول  ،2همبستگی بین متغیرهرا اقلیمری
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اهر) همبستگی مثبت معنریدار ( )p <0/05برا شراخص

(میانگین دما و مجموع برارش ماهانره) و شراخص حلقرۀ

حلقۀ رویشی درختچۀ چتنه نشان داد .ترأثیر مثبرت دمرا

رویشی استانداردساز شده در دو گونۀ آردو و درختچۀ

قبررل فصررل رویررش بررر گونررۀ اور [ ]18و درخترران و

چتنه را -بهترتیب -در بازۀ ماهیانه و فصلی نشان دادهانرد.

درختچهها منطقۀ مدیترانه و گونههرا سروزنیبررگ در

دما پیش از آغاز فصل رویش تأثیر مثبتی بر رشد هر دو

مناطق مرتفع آسیا شرقی نیا گاارش شده است [ .]17از

گونه دارد (شکل  5الف) .دما ماه هانویه و اکتبر (ایستگاه

علتها تأثیر مثبت دما قبل از فصل رویش میتوان بره

هواشناسی کلیبر) بهترتیب با شاخص حلقۀ رویشی آردو

کرراهش صرردمه برره ریشرره در طررول دورۀ یخبنرردان و

و درختچۀ چتنه همبستگی مثبرت معنریدار ()p <0/01

دسترسپشیر بودن بیشتر هورمونها و کربوهیدرا ها برا

نشان داد .همچنین دما ماه هانویره (ایسرتگاه هواشناسری

دورۀ رویش جدید اشاره کرد [.]19

شکل  .5همبستگی بین دادههای اقلیمی (میانگین دما و مجموع بارش ماهانه) و شاخص حلقۀ رویشی استانداردسازیشدۀ گون ۀ آردوج و
درختچۀ چتنه .الف) همبستگی بین میانگین دمای ماهانه (ایستگاه هواشناسی کلیبر) با ش اخص حلق ۀ رویش ی؛ ب) همبس تگی ب ین
میانگین دمای ماهانه (ایستگاه هواشناسی اهر) با شاخص حلقۀ رویشی؛ ج) همبستگی بین مجموع بارش ماهانه (ایستگاه هواشناسی
کلیبر) با شاخص حلق؛ رویشی؛ د) همبستگی بین مجموع بارش ماهانه (ایستگاه هواشناسی اهر) با ش اخص حلق ۀ رویش ی .و
بهترتیب سطح معنیداری را در  0/05و  0/01نشان میدهند.
جدول  .2ارتباط بین متغیرهای اقلیمی و شاخص حلقۀ رویش بهصورت فصلی .عالمتهای و

بهترتیب سطح معنیداری را در  0/05و

 0/01نشان میدهند.
میانگین دما
فصول رویش
ایستگاه هواشناسی
کلیبر
اهر

مجموع بارش
فصول پیش از رویش

فصول رویش

فصول پیش از رویش

نوع گونه

تابستان

بهار

زمستان

پاییز

تابستان

بهار

زمستان

پاییز

آردوج

-0/07

-0/20

0/23

0/47

-0/08

0/53

0/21

-0/3

چتنه

0/00

-0/32

0/46

0/38

0/03

0/61

0/12

-0/26

آردوج

-0/41

-0/44

0/08

-0/03

-0/07

0/65

0/10

0/15

چتنه

-0/21

-0/49

0/24

0/12

-0/25

0/62

0/13

0/03
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برخالفِ اثر مثبت دما بر شاخص حلقۀ رویشری قبرل از

خالصه کرد که دما و بارنردگی در فصرول پریش از رویرش

فصل رویش ،بیشتر بودن دما در طول فصل رویش ،اغلب اثر

تأثیر چشرمگیر برر رشرد ندارنرد ،ولری در دورۀ رشرد و

منفی بر رشد هر دو گونه داشرت (شرکل  5الرف و ب) .در

بهویژه فصل بهرار ،افراایش بارنردگی و دمرا  -برهترتیرب-

مورد ایستگاه هواشناسی کلیبر ،دما مراه آوریرل همبسرتگی

موجب تقویت و کند شدن رویش عرضی میشوند.

منفرری معنرریدار ( )p <0/05بررا شرراخص حلقرۀ رویشرری

درختچۀ چتنه نسبت به درخت آردو همبستگی بهتر

درختچۀ چتنه نشان داد (شکل  5الف) .دما ماهها آوریرل

با دادههرا اقلیمری نشران داده اسرت .در مرورد گونرههرا

تا جرور ایسرتگاه هواشناسری اهرر نیرا همبسرتگی منفری

درختچها منطقه مدیترانها بهویژه در منراطق خشرک و برا

معنیدار با شاخص حلقهها رویشی هر دو گونه داشرتند

پوشش گیاهی کمتر نیا نتیجۀ مشابهی بهدست آمده ،درحالی

(شکل  5ب) .پیش از این ،تأثیر منفری دمرا در طرول فصرل

که در مناطق سرد و مرطوب چنین نبوده است [ .]17به ن رر

رویش بر رشد درختچهها در منطقۀ نیمهخشک ناحیۀ ایرانی-

میرسد درختچهها در مناطق خشک و با تراکم گیاهی کمترر

تورانی نشان داده شده بود [ .]10همانطور که ذکر شد ،اقلیم

با متغیرها آبوهوایی ارتباط بهتر دارند .این مسئله ممکن

منطقۀ تحت مطالعه به روش آمبرهه ،نیمرهمرطروب سررد ترا

است به این دلیل باشد که در مناطق با پوشش گیراهی تنرک،

نیمهخشک سرد است [ .]6با توجه به اقلیم نیمهخشک منطقه،

سهم عواملِ غیراقلیمی مانند رقابت درون و برینترودها برر

افاایش دما در طول فصل رویش ،سبب کاهش رطوبت و آب

رشد عرضی ،کمتر است و تأثیر عوامل مهم اقلیمی بر پهنرا

در دسترس گیاه میشود که در نتیجه ،عامرل محدودکننردها

حلقۀ رویش بیشتر نمود مییابد.

برا رشد خواهد بود .در نتیجره فعالیرت کرامبیوم و تقسریم
سلولی و درنتیجه رشد عرضی کراهش مرییابرد .در منراطق
نیمهخشک ،کمبود آب در درختان بر اثر دما زیاد هوا اتفا
میافتد ،چراکه روزها گرم با فقدان بارندگی و تبخیر و تعر
زیاد همراه است .دما زیاد همراه برا کمبرود آب سربب کنرد
شدن یا توقف رشد میشود [.]20
برخالف دما ،در هیچ یک از دو گونه ،بارندگی در پیش
از فصل رویش تأثیر معنیدار برر رشرد عرضری نداشرت
(شکل 5

و د) .گونهها درختچها در مناطق خشرک و

سرد ایران کمتر متأثر از بارندگی قبرل از فصرل رویرشانرد
[ ،]10ولی تأثیر مثبت بارش در دورۀ رویش و بهویژه فصرل
بهار بر شاخص حلقۀ رویشی هرر دو گونره معنریدار برود.
بارندگی در دو ماه آوریل و می بیشترین تأثیر را برر رویرش
شعاعی دو گونه داشت .افاونبر بارندگی ،مهبارش نیا سهم
مهمی در تأمین آب درختچهها در مناطق مرتفع فال ایرران
دارد [ ]10که باید در ن ر گرفتره شرود .برا بررسری ارتبراط
فصلی عوامل اقلیمی و رشد عرضی (جردول  ،)2مریتروان

نتیجهگیری 

این پرژوهش ،نخسرتین پرژوهش گراهشناسری درختری در
جنگل ها ارسباران است کره در آن ظرفیرت دو گونرۀ از
جن

ارس برا بررسی ها اقلیم شناسی درختی بررسری

شد .هر دو گونه از ن ر شاخصها آمار دارا کیفیرت
سر زمانیِ مناسبی بودند و همبستگی زیاد با متغیرها
اقلیمی (دما و بارندگی) داشتند .ایرن مسرئله نشراندهنردۀ
پتانسیل زیاد هر دو گونه در بازساز دادههرا اقلیمری و
توسعۀ رو به عقب گاهشناسی در منطقه است .با اینحرال،
طول سر زمانی ایجادشده خیلری زیراد نبرود ( 40ترا 50
سال) .با آنکه سن دیرزیسرتی آردو بریش از  1000سرال
است ،طبق بررسی سن درختان منطقه ،درختان مسن بسیار
اندک دیده شدند .بسیار از مناطق جنگل هرا ارسرباران
در حدود  80سال پیش ،بررا زغرالگیرر قطرع یکسرره
شدند و کوتاه بودن طول سر زمانی به این دلیرل اسرت.
در منطقه ،خانهها و بناهرا قردیمی وجرود دارنرد کره در
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... ) برای مطالعاتJuniperus oblonga M.B.( ) و درختچهای چتنهJuniperus foetidissima Willd.( ظرفیت گونۀ درختی آردوج

 در اقلیمهایی با عامل محدودکنندۀ مهم (سررما.سال) باشد

ساخت آنها از گرده بینه هرا قطرور آردو اسرتفاده شرده

 تأثیر درشتاقلیم (ماکروکلیما) غالب اسرت و،)یا خشکی

 امکرران بلندمررد تررر کررردن سررر زمررانی پهنررا.اسررت

از اینرو میتوان از دادهها ایسرتگاههرا هواشناسری برا

حلقه ها رویشی با استفاده از این تیرها چوبی بایرد در

 ترأثیر غالرب.فواصل دورتر نیا برا اطمینران اسرتفاده کررد

 با وجرود نادیرکترر برودن.پژوهش مستقلی بررسی شود

درشت اقلیم بر رویش عرضی در پاسخ یکسان دو گونه به

 همبستگی، ایستگاه هواشناسی کلیبر به منطقۀ نمونه بردار

 شررایط آبوهروایی در.عوامل اقلیمی نیا مشرهود اسرت

رویش عرضی هر دو گونره برا دادههرا اقلیمری ایسرتگاه

فصل بهار اثرر مهمری برر رویرش ایرن دو گونره داشرت؛

 علت این موضوع ممکرن اسرت.هواشناسی اهر بیشتر بود

بارندگی بهاره سبب افاایش رشد میشود و دما زیاد هوا

کوتاه بودن بازۀ زمانی دادهها اقلیمی ایستگاه هواشناسری

.در این فصل کاهش رشد را در پی دارد

30(  سال) نسربت بره ایسرتگاه هواشناسری اهرر17( کلیبر
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ABSTRACT
Despite the importance of Arasbaran forests, no dendrochronological research has been conducted in
this region, yet. In this study, for the first time, the potential of two juniper species, Juniperus
foetidissima and J. oblonga was evaluated to be used in dendroecology. The first and the second
species are respectively in the form of trees and shrubs in Arasbaran forests. Twenty-five trees of each
species were samples and the sample preparation, ring width measurements, cross-dating, and
construction of tree-ring chronology were performed according to the standard procedures. Developed
tree-ring chronologies for juniper tree and shrub covered around 60 and 40 years, respectively. The
statistics for evaluating the qualities of chronologies i.e. mean sensitivity (MS), signal-to-noise ratio
(SNR), and expressed population signal (EPS) proved the capability of both species to study climategrowth relationships and reconstruction of climate. The relations between radial growth and climatic
factors showed that both species have similar responses to climate: high temperature before the
growing season promoted the growth while a warm spring reduced growth rate. Rainfall before the
growing season had no meaningful effect on growth while spring precipitation strongly stimulated the
radial growth. Overall, given the good distribution of juniper species in Arasbaran forest, the success
of the developing ring-width series for studied junipers and its strong relationship with climate factors,
these species can be used for dendroecological studies. For extending the length of tree ring
chronology, juniper logs of old local buildings can also be used.
Keywords: Dendroecology, juniper, meteorological station, Ahar, precipitation, temperature,
Kaleibar.
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