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 17/12/1398، تاریخ پذیرش: 17/10/1398تاریخ دریافت: 

 چکیده
پژوهش، بررا   در این است.  نگرفتهشناسی درختی در آن انجام  گاهکنون پژوهش  رویشی ارسباران، تا ۀاهمیت منطقوجود  با

 .J)چتنره  ا   ( و درختچره Juniperus foetidissimaدرختری آردو  )  ۀگونر ) ارس جرن   از گونه دو نخستین بار ظرفیت

oblonga)) بردار   اصله از هر گونه نمونه 25 .ارزیابی شد ها  ارسباران در جنگل درختی شناسی اقلیم ها  بررسی بئا هدف

زمرانی    ها  رویشی، تطابق زمانی، تعیین شاخص رویشی و سراخت سرر    گیر  پهنا  حلقه ساز ، اندازه شد و مراحل آماده

چتنره   درختچره شده برا  آردو  و  ساخته ۀسالیان ۀحلقها  زمانی پهنا   ها  استاندارد انجام گرفت. طول سر  به شیوه هاآن

(، میراان  MSت )ی)میرانگین حساسر   یزمران   سرر  تیفیک  آمار  ها شاخصبودن  زیادسال بود و  40و  60ترتیب حدود  به

اقلریم و   -بررسی روابط رشدآنها را در  زیادپتانسیل  ،(( در هر دو گونهSNR( و سیگنال به اغتشاش )EPSسیگنال تجمعی )

هر دو گونه واکرنش مشرابهی   بررسی روابط بین رویش و عوامل اقلیمی نشان داد که  دهد. ها  اقلیمی نشان می بازساز  داده

کراهش   سربب کره بهرار گررم     حرالی  در دارد،رویش  پیش از فصل رویش اثر مثبتی بر شاخصهوا  زیادبه اقلیم دارند: دما  

شرد  رشرد    بره کره بارنردگی بهراره     درحالی ندارد،دار  بر رویش  معنی ریتأثشود. بارندگی پیش از فصل رویش  رویش می

آمیرا برودن    هرا  جرن  ارس در ارسرباران و موفقیرت     با توجه به پراکنش خوب گونه مجموع، در کند. عرضی را تحریک می

برا  شناسی درختی بهره برد.  اقلیم تحقیقا توان از آنها برا   زمانی و ارتباط مستحکم آن با عوامل اقلیمی، می  ساخت سر 

 .استفاده کردقدیمی منطقه بناها  رفته در  کار بهارس   ها نهیب گردهتوان از  افاایش طول سر  زمانی نیا می

 .بریکل دما، ،بارش ،یهواشناس ستگاهیا، اهر شناسی درختی، اقلیم ارس، :کلیدیهایهواژ



مقدمه

هکتار مساحت، قلمرررو  هاار 148ارسباران برا  یرویش ۀمنطق

کلیبر، اهرر و جلفرا را شررامل و از      ها شهرستانکروچکی از 

شررود. از ن ررر  وب مرریسررایررران مح ۀپنجگانرر  هررا شررگاهیرو

                                                            
 02632294311مسئول، تلفن:  ۀنویسند 

 Email: oladi@ut.ac.ir 

اتفرررا   منرراطق رویشرری ارسررباران بررره  ،گیرراهی  ایررجغراف

گیرند، ولری   هیرکانی قرار می ۀمنطقجاء   خار  هرا جنگرل

 ۀمنطقر  ،خراص فلورسررتیک، ارسررباران    هرا یژگیوعلت  به

از  یکرری ایررن منطقرره .شررود محسرروب مرری یرویشرری مسررتقل

و  استمرطوب بخرش شمال غربی کشور  نیمه  هرا شگاهیرو

فرد و جاو  منحصربه جنگلی  ها بوم ستیزدر حال حاضر از 
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 شود. جهران محسوب می (Hot spot)تنوع زیستی  کانون  25

 کره است  یاهیگ  ایجغراف ۀیناحچند  یتالقمنطقه، محل  نیا

. [1]آن شررده اسررت    کیسرت فلورعناصررر   یگونراگونسبب 

بره   یشرمال   هرا  قسرمت مترر در   450ها از  جنگل نیاارتفاع 

ارتفرراع خررود در   نیبررارترمتررر از سررطی دریررا در    2841

توان  این منطقه میدرختان مهم از  .رسد یم یجنوب  ها قسمت

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

 ، کررب  (Quercus petraea L. subsp. Iberica)بلروط سرفید  

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

subsp. ibericum (M. B.) Yaltirik ،) آردو (Juniperus 

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

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

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

Miller)بارانرررک ، (Sorbus torminalis (L.) Crantz) ،

 Cotinus) ، درخررت پررر (Ulmus glabra Hudson)ملرر 

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

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

 آردو زغرال اختره و   شده مثل درخت پر، هفت کرول،   اشاره

دیرده  صرور  جامعره    بهها  ارسباران  تنها در جنگل، )ارس(

ها   عنوان منبع گونه بهارسباران  اهمیتوجود  با .[1] شوند می

در مقایسره برا    منطقره  نیر از  برا  نواحی همجوار،  خشکی

 ،ایرن برا وجرود    .است شده بررسی کمتر ها  هیرکانی جنگل

تغییررا    رادچر  ارسباران در طول سرالیان گششرته    ها جنگل

 شرد  ا  از  تصراویر مراهواره   بررسری . نترای   اند شدهزیاد  

نشران  م.  2005ترا   1987ارسباران از سال   ها جنگلتخریب 

در  بررسی تحت ۀمنطقهکتار از  هاار ششبیش از که  دهد یم

  نیزمر و بره مرترع و   شرده  زدایی  جنگل گششته سال 18طول 

 یانسران  دیشرد   هرا  تیفعال. [2]کشاورز  تبدیل شده است 

  هرا  طرر   )در قالرب  گششرته  در جنگرل  ۀکسرر ی مانند قطع

 هردف  با یجنگلدرختان  رمجازیغ  ها قطع این و ( ریگ زغال

 ، ظراهر   مایسر  ،ییروسرتا مصرارف   گرر ید و سوخت ۀیته

 و داده رییر تغ شد  بهرا  ارسباران  ها جنگل ساختار و بیترک

 زاد  شراخه صور   به شتریب ها جنگل نیا که است شده موجب

 ناشی خاک یفشردگ و دام حد از شیب  چرا نیهمچن .ندیدرآ

 مواجره   جد دیتهد با را ها جنگل نیا  زادآور ،ها داماز تردد 

 . [3]است  کرده

زیاد  در  پراکنش جغرافیاییطور بومی  بهارس جن  

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

برگان برومی ایرران اسرت کره      سوزنیاز معدود  این جن 

و  شتهدر مناطق وسیعی از کشور وجود داها  آن  رویشگاه

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

تابستان خشرک و گررم و زمسرتان سررد سرازگار      ارس به 

مهمرری در  تررأثیراسررت و در منرراطق در حررال فرسررایش  

 ۀگونرردو [. 5]جلرروگیر  از فراینررد فرسررایش خرراک دارد 

 J. foetidissimaو  .Juniperus excelsa M.Bدرختری ) 

Willd. چتنه و پیرو ا  درختچه ۀگون دو( و (J. oblonga 

M.Bieb. وL.  J. commonisمناطق ارسرباران وجرود    ( در

یکری از   آردو با نام محلری   J. foetidissima ۀگوندارند. 

فقرط در   خرالص  ۀترود شرکل   بره که  استها  ارس  گونه

 معرر   در  هرا  گونره  و از ردگسترش داارسباران  ۀمنطق

این گونه نورپسرند  . است شده معرفی منطقهاین  در دیتهد

رین شرایط اقلیمری و فقیرتررین سرطی    ت و در سخت است

( J. oblonga) چتنره  ۀگون .[7، 6] کندرشد تواند  میخاک 

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

این گونه در . تورانی است -ایرانی  ۀناحی بخش کوهستانیِ

باغالر کلیبر، عاشقلو و ارمنی اولرن ارسرباران و    ۀدر منطق

 .[8]اندبیل مشاهده شده است  ۀدردر خلخال در 

 یاهیر گ پوشرش  بر اثرگشار  ها عامل نیتر مهم از میاقل

 بر توان یمرا  درختان بر میاقل ریتأث نیشتریب .است نیزم ۀکر

 پهن  ها حلقه معمول طور به.دید آنان یشیرو ریدوا  پهنا

 و یکاف یبارندگمناسب ) ییهواو بآ طیشرا با ییها سال در

 خشک  ها سال در کیبار  ها حلقهو  (عاد   هوا  دما

  ا زنرده  ها  بایگانی درختان واقع در. [9] شود می لیتشک

علرم   بره  ،یدرختر شناسری   اقلریم  .هستند یمیاقل را ییتغ از
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و بررسی ارتبراط اقلریم یرا     یشیرو  ها حلقه  گشار خیتار

 دانرش شرامل   نیر ا .شرود  یمر  اطرال   آنها ۀتغییرا  سالیان

 در سراختار  موجرود  اطالعرا   لیر تحل و هیر تجا و یبررسر 

 بررا  آن  از اسرتفاده  و شرده    گرشار  خیترار   هرا  حلقره 

 .اسرت  یطیمح ستیز و یخیتار ها  پرسش به ییپاسخگو

  آشکارسراز   بررا  را رزم تیر ظرف روش نیر ا نیهمچنر 

 .رددا یطیمح و یمیاقل را ییتغ به درخت رشد تیحساس

  ها حلقه یبررسبا  ربازید، از یدرخت یشناس میاقلمطالعا  

اسرت. برا    هگرفتر  یمر انجرام   کهنسالدرختان بارگ و  یشیرو

هرا    گونره توجره بیشرتر  بره     تازگی پژوهشگران بهحال،  نیا

. [10]اند  توجهی رسیده شایانداده و به نتای   نشانا   درختچه

و  واحرد  ۀتنر نداشرتن یرک   دلیرل   به معمول، طور بهها  درختچه

تر و  بردار  راحت نمونهپراکنش زیاد نسبت به درختان، قابلیت 

آنهرا مثرل درختران     ۀمطالعبیشتر  دارند و همچنین مشکال  

رشد  ۀحلقها   شبکه ۀتوسع سبب توانند میها  درختچه نیست.

 ها  جغرافیایی درختان فراتر از دارمرزها در ارتفاعا  و عر 

منطقرره،   کشررورهابررا  سررهیمقاگرچرره در . [11] باشررند بررار

انجام  شتریبمراتب  به رانیادر  یدرخت یشناس میاقل  ها پژوهش

هرا    گونره  در زمینرۀ  اغلرب هرا   پژوهش نیا یول ،است گرفته

حرال نشران داده شرده کره      ایرن برا  . [12] اسرت  درختی بروده 

بسریار خروبی بررا      تیظرف ا  در ایران نیا ها  درختچه گونه

 .[10]اقلیم بر رویش عرضی دارند  ریتأثبررسی 

 ۀگونر هدف این پژوهش، بررسری ظرفیرت    رو، ایناز 

 .J) آردو  و درخترری (J. oblonga) چتنرره ا  درختچرره

foetidissima ) ها  رویشی  زمانی حلقه  برا  ساخت سر

 ۀحلقاقلیمی با پهنا   عواملروابط بین و همچنین بررسی 

 .  است این دو گونه در رویشی

هاروشموادو

تحقیقۀمنطق

در  کیلرومتر  شرر  شهرسرتان کلیبرر     8در  تحقیق ۀمنطق

هرا    تروده  .(1 )شرکل  قررار دارد  استان آذربایجان شررقی 

و  هسرتند صور  غالب  بهدر منطقه  طور معمول بهآردو  

هرا  همرراه    تنوع کمی از لحاظ تعداد درختان و درختچره 

تروان بره    منطقه می ها  چوبی همراه در این د. از گونهندار

 ، انگررور وحشرری(Celtis caucasica Willd) داغررداغان

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

(Amygdalus fenzliana (Fritsch) Lipsky)  بنررره و 

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

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

آردو  در  ۀگونر . اسرت  یجنگلر   ا قهروه  و یآهک  ا قهوه

جانانلو  ۀجادسمت  بهدر مسیر کلیبر  اغلبارسباران  ۀمنطق

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

 38این منطقه مختصرا  پرراکنش جغرافیرایی ایرن گونره      

شررقی   ۀدقیقر  01درجه و  47شمالی و  ۀدقیق 55درجه و 

 ۀدرجر  54درجره و   46شرمالی و   ۀدقیق 05درجه و  39تا 

 308 حردود  منطقره  ۀانیسال یبارندگ نیانگیم. استشرقی 

 اسرت  گراد یسانت ۀدرج 13 سارنه  دما نیانگیم و متر یلیم

 سررد ترا   مرطروب  مره ین آمبررهه،  روش به منطقه میاقل. [6]

 .(2)شکل است  سرد خشک مهین

هاسازینمونهوآمادهبردارینمونه

 آردو  درخررت ۀ، دو گونرریشناسرر میاقلرربرررا  مطالعررا   

(Juniperus foetidissimaو درختچرر )چتنرره ۀ (Juniperus 

oblonga .در منطقه یخوب پراکنش این دو گونه( انتخاب شدند 

 آنهرا   یشر یرو  ها حلقه، دارندی مناسب یستیرزیدسن  وداشته 

کلیبرر و اهرر    شهرسرتان  یِهواشناسر  ستگاهیابه  و استآشکار 

 ۀدند. در مورد گونر ش گاینش اصله 25از هر گونه،  .اند نادیک

هر درخت،  ۀسین برابراز ارتفاع  سن  رویش ۀمت ۀلیوس بهآردو ، 

ا   درختچه ۀدر مورد گون هم استخرا  شد. دو مغا  عمود بر

باغبرانی از قسرمت انتهرایی هرر درختچره،       ۀار ۀوسریل  به ،چتنه

هرا   مغرا  مترر بریرده شرد.     سانتی 10-20 ضخامتبه  دیسکی

درون ظرررف  هررا هررا  پالسررتیکی و دیسررک درون نگهدارنررده

به آزمایشگاه آناتومی  ها نمونه همۀو  ندشدپالستیکی قرار داده 

 ند.انتقال یافتچوب دانشگاه تهران 
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 تحقیق ۀمنطقموقعیت . 1شکل 

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

شرده از درختران    تهیره ها  مغا   نمونهشگاه، یدر آزما

ها  چوبی برا اسرتفاده از چسرب چروب      داخل نگهدارنده

ها نیا به چند  شده از درختچه تهیهها   ثابت شدند. دیسک

قسمت با ضخامت کمتر برش داده شدند. پر  از خشرک   

برا  باده نسر ها در هوا  آزاد، با استفاده از کاغش  شدن نمونه

هرا   مختلف )درشت به ریرا( سرطو  نمونره     ها  بند دانه

 شدند. زنی  بادهنسرویشی   ها حلقهبرا  مشخص شدن 

هادادهتطابقزمانیواستاندادسازی

از  متر میلی 01/0 با دقت رویشی ها  حلقه پهنا  گیر  اندازه

 RINNTECHگیرر   میرا انردازه  توسط  سمت مغا بهپوست 

LINTAB 6  تحلیل سرر    ۀبرنامو  استریومیکروسکوپزیر

از هر درخت دو مغا  و از هرر  . گرفتانجام  TSAPزمانی 

گیر   درجه نسبت به هم اندازه 60 ۀزاویشعاع با  سهدرختچه 

بررا اسررتفاده از   هررا نمونررهگررشار  تطبیقرری   ترراریخشرردند. 

صرور  بصرر  و هرم آمرار  انجرام       بههم   TSAPافاار نرم

اسرتیودنت   t( و GLKآمار  عالمرت )   ها آزموناز  .گرفت

(t-valueبرا  تطابق زمانی سر  زمانی حلقه )    هرا  رویشری

هرایی کره    نمونره گشار  تطبیقری،   در زمان تاریخ استفاده شد.

 حشف شدند.ها نداشتند  نمونهتطابق مناسبی با دیگر 

 هرا   عامرل بر  افاون درخت هر  ها حلقه ۀسالیان رویش
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 درخرت  سن مانند هوایی و غیرآب عوامل تأثیر تحت ،اقلیمی

  هرا  شیگررا  ایرن  حرشف   بررا  بنرابراین،  دارد. قررار  نیرا 

 توسرط  رویشری   هرا  حلقه  استانداردساز وهوایی، غیرآب

. [13] گرفرررتانجرررام   Rافررراار نررررمدر  dplRپکررری  

هرا    نمونره  زمرانی   سرر  با توجه به طرول    استانداردساز

 ۀشررد برررازشا اسررتفاده از منحنرری بررا   درخترری و درختچرره

( برا وزن پاریشری   Cubic smoothing splineا  ) جمله چند

 چتنرره ۀدرختچررو  آردو ترتیررب برررا   بررهسررال  15 و 20

افاار  نرمشده توسط  ساخته شناسیِ گاه دواز بین  محاسبه شد.

R ، شناسی باقی گاهیعنی ( ماندهRES) شناسی استاندارد  و گاه

(STD،) ایرن  چراکره   ،کار گرفته شد بهمانده  شناسی باقی گاه

خروبی در سرر     بهها  بسیار ضعیف را  سیگنال ،شناسی گاه

سرر     بررا . [14]کنرد   رویشی حفظ مری   ها حلقهزمانی 

  آمرار   هرا  شراخص  نیتر مهماز  یبرخشده،   ساخته زمانی

(، M.Sمیانگین ضریب حساسیت ) یعنی یزمان  سر تیفیک

مقدار سیگنال بره اغتشراش    و (EPSتجمعی ) سیگنال میاان

 .محاسبه شدند (SNRیا ناهنجار  )

اقلیمیوآنالیزآمارییهاداده

و  سرالیانه  رویرش  برین  همبسرتگی  وجرود  ،پژوهش این در

 12عوامل اقلیمی )میانگین دما و مجموع بارش ماهانه( در 

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

( برا اسرتفاده از ضرریب    ( اواخر فصل رویرش ماه)شهریور

 برین  همچنرین، ارتبراط   بررسری شرد.   همبستگی پیرسرون 

فصلی  صور  به رویش ۀحلق شاخص و اقلیمی متغیرها 

 دو هرا  اقلیمری   دادهاز  .شرد نیا با همرین شریوه بررسری    

 مطالعه )ایستگاه تحت ۀمنطقایستگاه هواشناسی نادیک به 

 17 ۀدورطرول   برا  کیلرومتر و  8 ۀفاصلبا   کلیبر هواشناسی

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

 سرال  30 ۀدورطرول   برا  بردار  از محل نمونه کیلومتر 45

آمار  با استفاده  ها  تحلیل. استفاده شد (م. 2016-1987)

  .گرفتانجام  SPSSو  R  افاارها نرماز 

نتایجوبحث

مطالعره در   تحرت هرا    گونه شده در گیر  اندازه متغیرها 

درختان آردو  در مقایسره برا    .اند نشان داده شده 1جدول 

 تر و سن بیشتر  داشتند. ها  پهن ، حلقهچتنهها   درختچه

ترر و رشرد    کوتاهدرختان عمر  از طور معمول بهها  درختچه

تواننرد   هرا مری   حال، درختچره  عرضی کمتر  دارند؛ با این

بار  دارمرز و در مناطقی که امکان رشد درختران وجرود   

 .[11]ندارد، برویند 

: SNR؛ یتجمع : سیگنالEPSحساسیت؛  ضریب : میانگینMS؛ مطالعه تحتهای  شده در گونه گیری اندازههای  . برخی شاخص1جدول 

 اند . اعداد داخل پرانتز، انحراف معیار از میانگینناهنجاری یا اغتشاش به سیگنال

 ای درختی / درختچه ۀگون
میانگین 

 سن )سال(

 میانگین ارتفاع

 )متر(

میانگین پهنای حلقه 

 رویشی )میلیمتر(
MS EPS SNR 

 46 (2/1 )2/4 (4/0 )4/1 29/0 94/0 9/17( 10) (Juniperus foetidissimaآردوج )
 35 (4/0 )1/1 (1/0 )35/0 37/0 93/0 7/13( 7) (Juniperus oblonga)چتنه درختچه 

 

  ها حلقه  پهنا در ینسب  ها تفاو ، تیحساس بیضر

معیار  از حساسریت   و دهد می را نشان نسبت به هم مجاور

بیشترِ  تیحساس ضریب ،رو ایناز . [10]محیط است  بهگونه 

این بیشتر   ریرپشیتأثنشان از نسبت به آردو   چتنه ۀدرختچ

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

(SNRقدر ِ سیگنال مشترک بین درختانِ یک گونه را بی ،)ن ا

سریگنال   .ترر اسرت   عدد  برارگ  آردو  که در [16] کند می

شرده   سراخته زمرانی    کند کره سرر    معین می( EPSتجمعی )

معررف  چره حرد    براساس تعداد درختانِ مرورد بررسری، ترا   

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

 نیبر  یهمبستگ اگر .دارد یبستگ آنها نیب یهمبستگ و ها نمونه

 یزمران    سرر  ،نمونه یکم تعداد با توان یم د،باش زیاد ها نمونه

 نیبر  یهمبسرتگ  برودن  کرم  صور  در اما ،کرد هیته مناسبی 

 کره  زیراد شرود    ا انردازه  بره  هرا  نمونره  تعرداد  دیر با ها نمونه



 1399، پاییز 3، شمارۀ 73ایران، دورۀ  طبیعی های چوب، مجلۀ منابع جنگل و فرآورده 358
 

شده نمایران   جادیا یزمان  سردر  یخوب به یمیاقل  ها گنالیس

شناسری   هرا  اقلریم   در پرژوهش  EPS ۀحد آستان .[9]د نشو

درختری و   ۀگونر هر دو شود.  ن ر گرفته می در 85/0درختی 

 داشتند. زیاد سیگنال تجمعی  چتنه  ا درختچه

شراخص  و  پهنا  خرام  ،ترتیب به 4و  3 ها  در شکل

 ۀو درختچآردو   ۀگوندو در  حلقه رویشی ۀشد استاندارد

شراخص  بین  زیاد همبستگی نشان داده شده است.  چتنه

  > 01/0pدار   معنری در سرطی   دو گونره  رویشری  ۀحلقر 

درختران و   برین  ۀدر رابطر   ا جره ینتچنرین   .دست آمرد  به

خصروص در منراطق    مدیترانره و بره   ۀمنطقر در  ها درختچه

 نیرا گراارش شرده اسرت    هوا  گرم و خشک  و آبدارا  

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

نحرو    بره  ،استها  دیگر  تراکم کم گونهگونه به اقلیم و 

و  اسرت ا  در منطقره بسریار انردک     گونره  برین رقابرت   که

. انرد  از تغییررا  محیطری   مترأثر هرا  سرالیانه بیشرتر     حلقه

کره ترراکم درختران     دهرد  یمتحقیقا  در این منطقه نشان 

پایره در   61 -عنوان درختان  غالرب در منطقره   به -آردو  

 .[6] استهکتار 

 
 چتنه ۀآردوج و درختچ ۀگون در دورویشی  های حلقهپهنای خام )استانداردنشده(  .3 شکل

 
 چتنه ۀآردوج و درختچ ۀدر دو گونشده  رویشی استانداردسازی ۀحلقشاخص  .4شکل 
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 اقلیمری  متغیرهرا   همبستگی بین، 2و جدول  5شکل 

 ۀحلقر  شراخص  و( ماهانره  برارش  مجموع و دما میانگین)

 ۀدرختچ و آردو  ۀگون دو شده در استانداردساز  رویشی

انرد.   داده نشانماهیانه و فصلی  ۀبازدر  -ترتیب به-را  چتنه

مثبتی بر رشد هر دو  ریتأثفصل رویش آغاز از پیش   دما

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

آردو  رویشی  ۀحلقترتیب با شاخص  بهکلیبر(  هواشناسی

 (> 01/0pدار  ) معنری همبستگی مثبرت   چتنه ۀدرختچو 

 هواشناسری  نشان داد. همچنین دما  ماه هانویره )ایسرتگاه  

برا شراخص    (> 05/0p)دار   معنری اهر( همبستگی مثبت 

مثبرت دمرا     ریترأث نشان داد.  چتنه ۀدرختچرویشی  ۀحلق

و درخترران و  [18]اور   ۀگونرر برررقبررل فصررل رویررش  

بررگ در   سروزنی   هرا  گونهمدیترانه و  ۀمنطق  ها درختچه

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

توان بره   قبل از فصل رویش می  مثبت دما ریتأث ها  تعل

یخبنرردان و  ۀدورکرراهش صرردمه برره ریشرره در طررول     

ها برا   ها و کربوهیدرا  پشیر بودن بیشتر هورمون دسترس

 .[19] اشاره کردرویش جدید  ۀدور

 
و  آردوج  ۀگون   ۀشد سازی استانداردرویشی  ۀحلقهای اقلیمی )میانگین دما و مجموع بارش ماهانه( و شاخص  همبستگی بین داده .5شکل 

همبس تگی ب ین    (ب ؛رویش ی  ۀحلق  کلیبر( با ش اخص   هواشناسی )ایستگاه ی ماهانههمبستگی بین میانگین دما (الف. چتنه ۀدرختچ

 هواشناسی )ایستگاه ماهانه همبستگی بین مجموع بارش (ج ؛رویشی ۀحلقاهر( با شاخص هواشناسی )ایستگاه  ی ماهانهمیانگین دما

رویش ی.   و      ۀاهر( با ش اخص حلق    هواشناسی )ایستگاه ماهانه همبستگی بین مجموع بارش (د ؛رویشی ؛حلقکلیبر( با شاخص 

 .دهند یمنشان  01/0و  05/0داری را در  ترتیب سطح معنی به

و  05/0داری را در  معنیترتیب سطح  به  و     های عالمتفصلی.  صورت به  رویش ۀحلق شاخص اقلیمی و متغیرهای بین . ارتباط2 جدول

.دهند نشان می 01/0  
 مجموع بارش میانگین دما  

 فصول پیش از رویش فصول رویش فصول پیش از رویش فصول رویش  

 پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان نوع گونه ایستگاه هواشناسی

 کلیبر
-07/0 ردوجآ  20/0-  23/0  47/0  08/0-   53/0 21/0  3/0-  

00/0 چتنه  32/0-  46/0  38/0  03/0    61/0 12/0  26/0-  

 اهر
08/0 -44/0   -41/0  آردوج  03/0-  07/0-    65/0 10/0  15/0  

-21/0 چتنه    49/0- 24/0  12/0  25/0-    62/0 13/0  03/0  
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رویشری قبرل از    ۀحلقاثر مثبت دما بر شاخص  خالفِبر

اثر  اغلب ،دن دما در طول فصل رویشوب بیشترفصل رویش، 

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

همبسرتگی   آوریرل  مراه  دما  ،کلیبر هواشناسی مورد ایستگاه

رویشرری  ۀحلقرربررا شرراخص  (> 05/0p)دار   معنرریمنفرری 

ها  آوریرل   دما  ماه .الف( 5)شکل  نشان داد چتنه ۀدرختچ

 منفری همبسرتگی   نیرا  اهرر  هواشناسری  ایسرتگاه تا جرور   

داشرتند   گونه هر دو شییرو ها  دار  با شاخص حلقه معنی

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

 -ایرانی ۀناحیخشک  نیمه ۀمنطقها در  رویش بر رشد درختچه

 میاقل ذکر شد،طور که  همان .[10] ه شده بودتورانی نشان داد

 سررد ترا   مرطروب  مره ین آمبرهه، روش به مطالعه تحت ۀمنطق

 خشک منطقه، مهین میاقل به توجه . با[6] است سرد خشک مهین

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

 ا  عامرل محدودکننرده   ،جهینت در که شود می اهیگ دسترس در

کرامبیوم و تقسریم   نتیجره فعالیرت    بود. در خواهد رشد برا 

 منراطق  در یابرد.  کراهش مری   و درنتیجه رشد عرضی سلولی

 اتفا  هوا زیاداثر دما   بر در درختان آب کمبود خشک، مهین

 و تعر  ریتبخ و بارندگی فقدان با گرم روزها  چراکه ،دافت می

کنرد   سربب  آب کمبرود  برا  همراه زیاد دما  .است همراه ادیز

 .[20] شود می رشد شدن یا توقف

 در پیش بارندگی از دو گونه، کی برخالف دما، در هیچ

 شرت ندا رشرد عرضری  برر  دار   یمعن ریتأثاز فصل رویش 

ا  در مناطق خشرک و   ها  درختچه گونه .(  و د 5)شکل 

انرد   قبرل از فصرل رویرش   از بارندگی  متأثرسرد ایران کمتر 

ویژه فصرل   رویش و به ۀدورمثبت بارش در  ریتأثولی  ،[10]

. برود دار  یرویشی هرر دو گونره معنر    ۀحلقشاخص  بر بهار

را برر رویرش    ریتأثوریل و می بیشترین آبارندگی در دو ماه 

نیا سهم  بارش بر بارندگی، مه افاوندو گونه داشت. شعاعی 

ها در مناطق مرتفع فال  ایرران   آب درختچه نیتأممهمی در 

برا بررسری ارتبراط    د. در ن ر گرفتره شرو   که باید [10]دارد 

تروان   (، مری 2فصلی عوامل اقلیمی و رشد عرضی )جردول  

خالصه کرد که دما و بارنردگی در فصرول پریش از رویرش     

رشرد و   ۀدورولری در   ندارنرد، رشرد   برر  چشرمگیر   ریتأث

 -ترتیرب  بره  -ویژه فصل بهرار، افراایش بارنردگی و دمرا      به

 شوند.      رویش عرضی می شدن کندتقویت و  موجب

  بهتر ینسبت به درخت آردو  همبستگ چتنه ۀدرختچ

  هرا  نشران داده اسرت. در مرورد گونره     یمر یاقل  هرا  با داده

در منراطق خشرک و برا     ویژه به  ا ترانهیمنطقه مد  ا درختچه

  یدرحال ،دست آمده مشابهی به ۀنتیج ایکمتر ن یاهیپوشش گ

به ن رر  . [17]نبوده است  نیکه در مناطق سرد و مرطوب چن

کمترر   یاهیها در مناطق خشک و با تراکم گ درختچه رسد یم

ممکن له ئمس نیدارند. ا  ارتباط بهتر هوایی و آببا متغیرها  

، تنرک  یاهیر در مناطق با پوشش گباشد که  دلیل نیبه ا است

برر    ا تروده  ینبر رقابت درون و  سهم عواملِ غیراقلیمی مانند

عوامل مهم اقلیمی بر پهنرا    تأثیرو  استکمتر  ،رشد عرضی

 . یابد رویش بیشتر نمود می ۀحلق

گیرینتیجه

شناسری درختری در    این پرژوهش، نخسرتین پرژوهش گراه    

از  ۀکره در آن ظرفیرت دو گونر    استها  ارسباران  جنگل

شناسی درختی بررسری   ها  اقلیم جن  ارس برا  بررسی

 تیر فیک دارا   آمار  ها شاخصدو گونه از ن ر هر . شد

با متغیرها   زیاد همبستگی  و بودند مناسبی یِزمان  سر

 ۀدهنرد  نشران  لهئمسر  ایرن  اقلیمی )دما و بارندگی( داشتند.

هرا  اقلیمری و    گونه در بازساز  داده هر دو زیادپتانسیل 

حرال،   این با .استشناسی در منطقه  رو به عقب گاه ۀتوسع

 50ترا   40)طول سر  زمانی ایجادشده خیلری زیراد نبرود    

سرال   1000و  بریش از  ردبا آنکه سن دیرزیسرتی آ  سال(.

سن درختان منطقه، درختان مسن بسیار  یبررسطبق  ،است

ارسرباران   هرا   اندک دیده شدند. بسیار  از مناطق جنگل

قطرع یکسرره   گیرر    غرال زسال پیش، بررا    80در حدود 

. اسرت کوتاه بودن طول سر  زمانی به این دلیرل   شدند و

قردیمی وجرود دارنرد کره در      بناهرا  ها و  در منطقه، خانه
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قطرور آردو  اسرتفاده شرده      هرا  نهیب گردهساخت آنها از 

سررر  زمررانی پهنررا   کررردن تررر بلندمررد  اسررت. امکرران

این تیرها  چوبی بایرد در   از استفاده با ها  رویشی حلقه

ترر برودن    نادیرک با وجرود   .شودپژوهش مستقلی بررسی 

بردار ، همبستگی  نمونه ۀمنطقایستگاه هواشناسی کلیبر به 

هرا  اقلیمری ایسرتگاه     رویش عرضی هر دو گونره برا داده  

 موضوع ممکرن اسرت  هواشناسی اهر بیشتر بود. علت این 

ها  اقلیمی ایستگاه هواشناسری   زمانی داده ۀبازکوتاه بودن 

 30ی اهرر ) سال( نسربت بره ایسرتگاه هواشناسر     17کلیبر )

مهم )سررما   ۀهایی با عامل محدودکنند سال( باشد. در اقلیم

و  اسرت )ماکروکلیما( غالب  میاقل درشت ریتأثیا خشکی(، 

هرا  هواشناسری برا     ها  ایسرتگاه  توان از داده رو می ایناز 

غالرب   ریترأث فواصل دورتر نیا برا اطمینران اسرتفاده کررد.     

اقلیم بر رویش عرضی در پاسخ یکسان دو گونه به  درشت

هروایی در  وآبعوامل اقلیمی نیا مشرهود اسرت. شررایط    

 ؛فصل بهار اثرر مهمری برر رویرش ایرن دو گونره داشرت       

هوا  زیادو دما  شود  میبارندگی بهاره سبب افاایش رشد 

 در این فصل کاهش رشد را در پی دارد. 
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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 climate-

growth 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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