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  12/9/92:  ؛ تاریخ پذیرش7/3/91: تاریخ دریافت
  1چکیده

 امروزه. نمایند ثبت خود رویش هاي حلقه در را اقلیمی شرایط مدت طوالنی تأثیرات قادرند درختان
 عامل که جایی نآ از. باشد می ضروریات از آینده در آن برآورد و گذشته اقلیمی روند روي مطالعات

 گونه کندرشدي دلیل به طرفی از و باشد می اقلیم ها جنگل فوقانی حد در درختان رشد محدودکننده
 زردارم در وريا سالیانه قطري رویش بر دما و بارندگی اقلیمی متغیرهاي تأثیر پژوهش این در ،اوري

 رویشی هاي نمونه اوري درخت پایه 12 از منظور این به. گرفت قرار مطالعه مورد البرز شمالی دامنه در
 و گذاري تاریخ. شد گیري اندازه موجود هاي برنامه و ابزارها وسیله هب سالیانه دوایر پهناي و استخراج

 52 و 62 ترتیب به ها نمونه بین در تطابق درصد رمقدا کمینه و بیشینه مقدار و انجام ها نمونه بین تطبیق
 کرونولوژي و محاسبه نیز اوري شاخص و استاندارد سالیانه دوایر پهناي مقادیر میانگین. آمد دست به

 معرف سیگنال حساسیت، ضریب نتایج. شد تعیین سال)  میالدي1734- 2010 (276 طول به اصلی
 و رویش رابطه. داد نشان 15/6 و 85/0 ،24/0 ترتیب به ار ناهنجاري به سیگنال نسبت آماري، جمعیت

 و) رشد فصل شروع اوایل (مارس هواي دماي که ساخت معلوم پاسخ تابع روش از استفاده با اقلیم
. است دارمرز در اوري رشد قطري بر تأثیرگذار اقلیمی عامل ترین مهم) رشد فصل اواسط (جوالي
 منفی رویدادهاي احتمالی وقوع زمانی فاصله حداقل که ساخت معلوم نیز شاخص هاي سال بررسی
 هاي دوره که داد نشان این پژوهش نهایی نتیجه. باشد می منطقه در سال 8 حداکثر و سال 2 اقلیمی
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 مدیریت در آن از توان می بنابراین. باشد می سال 3 و 2 طول به احتمالی سالی خشک و ترسالی
 آن پرورش و جنگل ریزي برنامه و مدیریت در همچنین و آینده در ها سالی خشک و طبیعی هاي بحران

  .نمود استفاده
  

  شاخص سال سالی، خشک و ترسالی دارمرز، اوري، :کلیدي هاي واژه
  

  مقدمه
 اقلیمی شرایط به راجع نادري اطالعات هیرکانی هاي جنگل و خزر دریاي حاشیه مناطق براي

 شناسی بوم روند روي اقلیمی جهانی تغییر تأثیر چگونگی درك براي اطالعات برخی. دارد وجود گذشته
 اساسی نقش اخیر قرن در کهن هاي جنگل. باشد می برخوردار زیادي تاهمی از زایی بیابان مانند خاصی

  ).2008 همکاران، و جوفار (است داشته شناختی بوم هاي داده تأمین در
 مطالعه رو این از. آید می شمار به کره زیست نابودي در قوي هاي فرضیه از اقلیمی نوسانات و تغییر

 بوبک. رسد می نظر به ضروري جنگلی درختان جمله از و ها سازگان بوم روي بر آن اثرات بررسی و
 را گراد سانتی درجه 4-5 دمایی افت ایران شمال هاي کوهستان و فوقانی ارتفاعات که کرد بیان) 1955(

 از اي مالحظه قابل سالی خشک دوره که کند می فرض او .است کرده تجربه بندان یخ دوره آخرین در
 اتفاق اروپا در مناسب اقلیم موازات به خزر دریاي جنوبی منطقه در میالد از قبل سال 9000-4000
 گذشته اقلیمی شرایط مطالعه در ارزان و دقیق ابزارهاي از درختی شناسی گاه هاي روش. است افتاده

 هاي سینگال توان می ها آن از که شود می تهیه هایی شاخص سالیانه دوایر پهناي گیري اندازه با. باشد می
  ).1976 فریتز، (نمود استخراج را ها ترسالی و ها سالی خشک مانند محیطی

 در را اي مالحظه قابل اهمیت سال کهن درختی هاي گونه داشتن از نظر هیرکانی هاي جنگل
 هاي پدیده شناسایی باال دیرزیستی با درختان وجود. دنمای می کسب درختی شناسی گاه مطالعات
 مطالعات نظر از اوري. سازد می ممکن عمرشان طول در ها آن سالیانه دوایر روي از را محیطی

 تهیه امکان آن بودن رشد کند و دارمرزها در پراکنش زیرا دارد؛ باالیی اهمیت درختی شناسی اقلیم
 واقع جنگل مرزي حد پراکنش دامنه انتهاي در گونه این. نماید می مفراه را طوالنی نسبت به شناسی گاه

 بهتر خود هاي بافت در را اقلیمی فاکتورهاي جمله از محیطی هاي سینگال دلیل همین به و شده
 تعیین براي شاخصی عنوان به معتدله درختان رویشی هاي حلقه پهناي مطالعه. نماید می منعکس
  ).1976 فریتز، (آید می شمار به سالیانه دوایر شکیلت زمان اقلیمی شرایط وضعیت
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 را محیطی و اقلیمی تغییرات آن تبع به و درخت رویش تغییرات دادن نشان توانایی سالیانه، دوایر
 سرد فصل طول در ها درختچه و درختان کامبیومی فعالیت معتدله، اقلیم در. دارند مناطق تر بیش در

 اند، شده تشکیل سالیانه دوایر که هایی سال در را اقلیمی اتخصوصی توان می و شود می متوقف
  ).1996 شوینگروبر،؛ 1988 شوینگروبر، ؛1976 ،فریتز (کرد بازسازي

 گرفته انجام درختی شناسی گاه جنبه از بلوطجنس  مختلف هايگونه روي متعددي هاي بررسی
 جنوب و شمال منطقه دو در ار اوري شعاعی رویش) 2009 ( و همکارانیطهماسپور جمله از. است
 نسبت رویش فصل طول در رشد روي را محیط دماي اثر و کردند بررسی گرگان چهارباغ منطقه در البرز

 بازسازي در را اوري شناسی گاه از دست آمده به اطالعات همچنین. کردند ارزیابی مهم بارندگی به
 روي بر مطالعه با) 1997 (همکاران و االپورب. کردند تلقی مهم گذشته دوران در اقلیم شرایط تغییرات

 و فروردین دماي اثر و مثبت این گونه رشد روي بر را شهریورماه و بهمن بارندگی اثر مازو، بلند گونه
 در اوري و ارس درختان شعاعی رویش) 2008 (همکاران و پورطهماسی. کردند ارزیابی منفی را مردادماه

  . کرد تلقی مهم اوري روي بر را دما اثر و ارس روي بر را بارندگی ثرا و کردند بررسی را گرگان منطقه
 Quercus (بلوط گونه روي را اقلیم تأثیر فرانسه غربی بخش در) 2004 (همکاران و لئبورگیوس

petraea (سوجین و وانستون. کردند معرفی مساعد رشد روي بر را جوالي ماه باالي دماي اثر و بررسی 
 ساسکاچوان منطقه در اقلیمی تغییرات به را Quercus macrocarpa بلوط شیروی واکنش) 2010(

 راحتی به بلوط درختان از دست آمدهب شناسی گاه که رسیدند نتیجه این به و کردند بررسی کانادا جنوبی
 اقلیمی نوسانات نمایاندن در را پاییزه چوب بیشتر اهمیت ها آن. دهند می نشان را سالی خشک اثرات
 هاي بررسی در مهمی شاخص عنوان به را نام برده بلوط نهایت در و دادند نشان بهاره چوب به نسبت
 که دادند نشان) 1997 (همکاران و آریگو دي. کردند معرفی مکانی و زمانی وسیع مقیاس در اقلیمی
 نتابستا هواي دماي از متأثر هوکائیدو شمالی ساحل در) .Quercus dentata Thunb (بلوط رویش
 ،).Quercus robur L (بلوط شناسی گاه شبکه یک کردن پیاده با) 2008 (همکاران و دیروبیشو. است

 در رشد روي را بارندگی اثر ها آن. کردند بررسی اقلیمی نوسانات با را بلوط رویشی هاي ناهنجاري
  .کردند مشخص قبلی رویش فصل اوت ماه و جاري فصل جوالي -ژوئن هاي ماه

 و بریج (بریتانیا در بلوط رشد روي منفی تأثیر تابستان خشکی که است داده اننش ها گزارش
 و گراردین (اروپا شرق و مرکز ،)1982 گري، و پیلچر ؛1996 همکاران، و بریج ؛2000 وینچستر،
 همکاران، و لئوي (فرانسه ،)1998 اوفنالسکی، و سیوکی ؛1989 سلوشینک، و اسپوف ؛2004 همکاران،

 به اروپا در بلوط رویشی کاهش .است داشته) 2004 همکاران، و کورکوئرا (اروپا بجنو و) 1992
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 کنترل شمالی آتالنتیک و قطبی چرخه توسط خود که دارد بستگی دمایی و بارندگی هاي ناهنجاري
 رطوبت و دما کاهش به رویش کاهش و خاك رطوبت افزایش از اي دوره به رویش افزایش. شود می

ترین عوامل اقلیمی   تعیین مهماین پژوهشهدف ). 2008 ،همکاران و دیروبیشو( است مرتبط خاك
  .باشد مؤثر بر رشد اوري در دارمرز می

  
  ها روش و مواد

 هیرکانی هاي جنگل فوقانی مرزهاي و زیاد ارتفاعات مخصوص اوري درخت :مطالعه مورد منطقه
 دریا سطح از ارتفاع حداقل. شود می دیده گرگان تا ارسباران از شمال هاي جنگل تربیش در و باشد می
 متر 2400 در زنگوله پل و کالردشت در آن اعالي حد و متر 1800 در گرگان گل زرین دره در

 دارمرزها در را اوري -لور لور، -اوري اوري، جنگلی جوامع لور همراه به گونه این. شد مشاهده
  .باشد می کرکف و شیردار پلت، درختی هاي گونه از ترکیبی جوامع این. دهد می تشکیل

 31 پارسل دو، سري 7 بخش چوب، نکا شرکت برداري بهره تحت هاي جنگل در مطالعه مورد منطقه
 دریا سطح از ارتفاع: از تندعبار مطالعه مورد منطقه جغرافیایی مشخصات. است شده واقع گردره در 34 و

 وشرقی  ثانیه 11 دقیقه و 37 درجه و 53نیه تا  ثا95 دقیقه و 36 درجه و 53 جغرافیایی طول متر، 1965
  ).1 شکل(شمالی  ثانیه 4 دقیقه و 22 درجه و 36 ثانیه تا 1 دقیقه و 22 درجه و 36 جغرافیایی عرض

  

  
  

 .است شده مشخص  عالمت با که مطالعه مورد رویشگاه مکانی موقعیت -1 شکل
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گاه انتخاب و از هر درخت دو نمونه  اصله درخت اوري در رویش12تعداد  :آنالیز حلقه رویشی
ها با  سطح نمونه. )1جدول  (سنج استخراج شد رویش رویشی، در ارتفاع برابر سینه با استفاده از مته

). 2شکل (تی از هم تفکیک شوند استفاده از تیغ جراحی تیز صاف شد تا حدود دوایر سالیانه به راح
   سال 10صورت  هها ب ز طرف پوست به طرف مغز حلقهگذاري و تطابق زمانی آسان، ا منظور تاریخ به

  . سال مشخص شدند10
  

 .)متر بر حسب سانتی( درختان اوري مورد مطالعه 1 مقادیر برآوردي قطر-1جدول 

 شماره درخت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  )متر سانتی(قطر  43 37 48 30 46 44 51 34 39 42 43 40
  

 آلمان به همراه برنامه RINNTECHساخت شرکت  LINTAB6یري گ با استفاده از میز اندازه
TSAPWIN ) ،در . گیري شد  اندازهمتر  میلی01/0پهناي دوایر رویشی با دقت ) 1997رین و جاکل

 شدند و وجود هر گونه اشکالی در 2گذاري تطبیقی صورت دو به دو تاریخ هها ب همین برنامه نمونه
مقادیر . ها تهیه شد زمانی نهایی تمامی نمونهحلقه ناقص رفع و سري  کاذب و یا  حلقهمانندها  نمونه

 GLK (Gleichlaeufigkeit( یا 3ها ها با محاسبه ضرایب درصد تطابق واریانس تطابق بین نمونه
  : محاسبه شد1با استفاده از رابطه ) 1973بایلی و پیلچر، ( T-valueو ) 1969اکشتاین و بوش، (
  

)1                 (                                                                     





1
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i
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iyixها،  مقدار تطابق بین نمونه: GLKکه در آن،  GG  :عالمت اختالف بین مقادیر پهناي حلقه 
  . می باشدقبلما نسبت به سال  i رویشی در سال

  
  

                                                             
  .باشد تر از مقدار ذکر شده می هاي رویشی استخراج شده محاسبه شده، قطر واقعی درختان بیش مقادیر قطر درختان براساس نمونه - 1

2- Cross-dating 
3- Percentage of Parallel Variation 
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 .آوندها و سالیانه دوایر اوري، بلوط تنه عرضی مقطع -2 شکل

  
 استفاده )xmS (حساسیت ضریب میانگین از درختان در رویشی نوسان میزان دادن نشان منظور به

 نشان را زمانی سري طول در سالیانه دوایر پهناي تغییر میزان) 2 رابطه (حساسیت ضریب میانگین. شد
  ).1976 فریتز، (دهد می

  

)2                                                                              (
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 تعداد حلقه رویشی :n و i-1پهناي حلقه در سال : i ،1ixپهناي حلقه رویشی در سال : ixکه در آن، 
  .کند را بیان می

گیري، میانگین مقادیر پهناي  گذاري تطبیقی و رفع هر گونه خطاي اندازه بعد از تاریخ :شناسی تهیه گاه
  .ها محاسبه و منحنی میانگین رویشی درخت اوري توده مورد مطالعه تهیه شد رویشی تمامی نمونه حلقه

اي،  رقابت توده. زنده است فاکتورهاي محیطی زنده و غیرثیررویش سالیانه درختان برآیندي از تأ
در . دهند تأثیر قرار می سن درخت و فاکتورهاي اقلیم از عواملی هستند که رویش سالیانه را تحت

مدت  اقلیمی از روند طوالنیسالیانه درختان، حذف روندهاي غیربررسی تأثیر اقلیم روي رویش 
هاي مختلفی در استانداردسازي سري زمانی رویش  این روشبنابر. رسد نظر می رویش، ضروري به

سازي استاندارد)  ساله15(بسامد پایین  با 1در این مطالعه با استفاده از روش هموارسازي. وجود دارد
) 1999کوك و هولمس،  (ARSTANسازي به کمک برنامه تمامی مراحل استاندارد. جام گرفتان

هاي استاندارد شده  مانده مدل خودرگرسیونی سري ، میانگین باقی2مانده کرونولوژي باقی. انجام گرفت
  .و اقلیم مورد استفاده قرار گرفتمانده حاصل براي ارزیابی روابط رویش  باشد که کرونولوژي باقی می

                                                             
1- Cubic Smoothing Spline 
2- Residual Chronology 
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 )1990بریفا و جونز، ( EPS1شناسی تهیه شده با استفاده از مقدار  سطح اطمینان و اعتبار گاه
. ها و تعداد درخت بستگی دارد میزان همبستگی بین نمونه  بهEPS و مقدار )3رابطه (بررسی شد 

لیم و دست آمده در بررسی روابط اق هشناسی ب  نیز به جهت قابل استفاده بودن گاهSNRهمچنین مقدار 
  .)4رابطه (رویش محاسبه شد 

  

)3                                                                   (                
)()(

effeff

eff
t rtr

tr
EPS


 1  

  

میانگین ضرایب همبستگی : effrتعداد درختان و : t، 2سیگنال معرف جمعیت آماري: EPSکه در آن، 
  .باشد بین درختان می

  

)4                                                                                     (          
eff

eff

r

r
tSNR



1

  
  

میانگین ضرایب همبستگی : effr تعداد درخت و: t ،3نسبت سیگنال به ناهنجاري: SNR که در آن،
  .باشد بین درختان می

 قبل از فصل و یاري است که در طول اقلیم از فاکتورهاي محیطی متغی :بررسی روابط رویش و اقلیم
درختان در یک دامنه دمایی مشخص . مستقیم تأثیر داردطور مستقیم و غیر هرویش بر روي درختان ب
دما، انرژي الزم را براي شروع رشد و بارش رطوبت الزم را براي رویش . داراي رویش بهینه هستند

  .ازدس ساالنه درختان در فصل رویش و بعد از آن فراهم می
 کمینه، بیشینه و میانگین ماننددر این مطالعه، وجود همبستگی بین رویش سالیانه و فاکتورهاي اقلیمی 

سال ) شهریور(قبل از فصل رویش تا سپتامبر ) مهر( ماه سال از اکتبر 12دما و مجموع بارندگی در 
فصل خشک در منطقه ) وریرشه (سپتامبرتا ماه ) بهشتیارد (یماز ماه . بی شداتشکیل حلقه رویشی ارزی

از . هاي مختلفی براي ارزیابی روابط رویش و اقلیم وجود دارد روش). 3شکل  (آید به حساب می
که متغیرهاي اقلیمی خود همبستگی داخلی دارند، براي تغییر متغیرهاي اقلیمی و مورد استفاده  جایی آن

استفاده شد ) 5رابطه () RF (4وش تابع پاسخهاي رویش از ر هاي حلقه قرار دادن آن در همبستگی با داده
                                                             

 )Expressed Population Signal (آماري جمعیت معرف سیگنال - 1
2- Expressed Population Signal 
3- Signal-to-Noise Ratio 
4- Response Function 
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هاي  ترین گزارش  هواشناسی گرگان که یکی از مطمئن اطالعات ایستگاه).1981گري و همکاران، (
  .کار رفت صورت سینوپتیک دارد، براي ارزیابی این روابط به  تاکنون به1954اقلیمی را از سال 

  

)5                                        (                               l

L

ml
lik

K

k
kij

J

j
ji WcPbTaW 






11
  

  

مقادیر : ikP ام، i در سال ام j مقادیر دماي: ijT، شاخص دوایر سالیانه: iW،  سالn تا i :1، که در آن
   و ب دما، بارندگی و رویش سال قبلیترتیب ضرا به ja و lc ،kb ام، i در سال: k، بارندگی

lW : مقدار اختالف دوایر سالیانه تاmباشد  سال قبل می.  
  

  
  

  ).1954-2005: مدت آمار(ایستگاه هواشناسی گرگان )  دما-باران( منحنی آمبروترمیک -3 شکل
  

هایی است که در تغییرات فاحشی در رشد اتفاق  هاي شاخص، سال سال: هاي شاخص تعیین سال
عبارت دیگر، پهناي  به. ها نیز مشاهده شده است افتاده و همان تغییرات در همان سال در سایر نمونه

باشند  خص میهاي شا دهنده سال حلقه رویشی حداکثر با شیب مثبت و یا حداقل با شیب منفی، نشان
  ).1985؛ تیل، 1999 مئیر،؛ 1998مئیر، (
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در این مطالعه از روش ایجاد . شود کار گرفته میهاي متعددي ب هاي شاخص روش در محاسبه سال
 ساله، رابطه تبدیل 5اور در این روش، با ایجاد پنجره شن.  استفاده شد1توزیع نرمال در پنجره شناور

  ):6رابطه (شود  امین داده محاسبه می i رویش به توزیع نرمالمقادیر 
  

)6                                                                               (
p

i
i S

windowmeanxZ )(
 1  

  

، i-1ه در سال گیري شد پهناي حلقه رویشی اندازه: 1ix ام، iمقدار اندیس سال : iZکه در آن، 
)(windowmean : میانگین پنج سال متوالی)2112  iiiii xxxxx انحراف معیار پهناي : Spو و ) ,,,,

2112( سال 5حلقه رویشی در طول   iiiii xxxxx سرانجام، اگر مقدار محاسبه شده . باشد می) ,,,,
iZ باشد، سال شاخص  /iZ750منفی و اگر مقدار  باشد، در این صورت سال شاخص، /750

  ).2004آککمیک، (مثبت خواهد بود 
  

  نتایج
 پهناي مقدار بیشینه و کمینه میانگین، کرونولوژي، طول شامل درختان، تمامی شناسی گاه ویژگی

 بینی انزم تطابق هاي همحاسب نتیجه و 2 جدول در حساسیت ضریب و معیار انحراف رویشی، حلقه
 شکل دري اور گونهی شناس گاه. شد آورده 4 شکل در آن ازي ا نمونه و شد هیارا 3 جدول در ها نمونه

 درختی شناسی گاه و گزارش 4 جدول در اوري گونه شناسی گاه هاي آماره. است شده داده نشان 5
جه بررسی روابط نتی. شد داده نشان 6 شکل در و تهیه اقلیم -رویش روابط تعیین براي اوري گونه

 جوالي و) رشد فصل شروع (مارسي دما نشان داد که یرویشی و متغیرهاي اقلیم پهناي حلقه
  ).6شکل ( باشد یم دارمرز در اوري رویش بر تأثیرگذار اقلیمی عامل ترین مهم) رشد فصل اواسط(
  

 .اوري درختان کرونولوژي آماري )متر میلی (میانگین گزارش -2 جدول

ژي طول کرونولو
 )سال(

کمینه 
 رشد

میانگین 
 رشد

بیشینه 
 رشد

انحراف 
 معیار

  خودهمبستگی
 نخست

  حساسیت ضریب
 )درصد(

  حساسیت ضریب
 نسبی

270 26/0 74/0 07/2 30 62/0 24 31 

  
                                                             
1- Floating Window 
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 دار معنی درصد 9/99 سطح در مقادیر تمامی اصلی، شناسی گاه و فردي هاي شناسی گاه بین GLK مقادیر -3 جدول
 .باشند می

 درختان هشمار

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
5/58 75/58 6/61 52 05/60 5/59 9/60 75/60 75/55 25/55 85/55 1/59 GLK 

  
 .ARSTAN برنامه از استفاده با اوري درخت شناسی گاه آماري خالصه -4 جدول

 Rbt MS EPS SNR شناسی طول گاه شناسی نوع گاه

 15/6 85/0 24/0 58/0 2010- 1734 مانده باقی

Rbt :درختان(ها  میانگین همبستگی بین نمونه( ،MS : ،میانگین حساسیتEPS : ،سیگنال معرف جمعیت آماري  
SNR :نسبت سیگنال به ناهنجاري.  

  

 
  

  آمده بدستي ها نمونه ازی برخی شیروي ها یمنحنی زمان تطابق -4 شکل
  .)TSAPWIN برنامهی خروج(ي اور از گونه
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  .)1053-1389 (میالدي 1674-2010 هاي سال بین اوري شناسی گاه -5 شکل
  

  
 

  هوا دماي نیانگیم و کمینه و ياور شناسی گاه بین) RF (پاسخ تابع ضرایب -6 شکل
  .)دهد می نشان درصد 5 سطح در را داري معنی*  عالمت(

  
هایی هستند که رشد درختان در یک فاصله زمانی از یکدیگر تفاوت  هاي شاخص سال سال

هاي   جزء سال- 75/0و + 75/0تر از  تر و کم هاي بیش در این مطالعه، شاخص. دهند شی نشان میفاح
  ).5جدول (اند  شاخص به حساب آمده
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  بحث
از نظر  GLKها نشان داد که مقادیر  شناسی فردي درختان با میانگین آن گذاري تطبیقی بین گاه تاریخ

گیري و الگوي رویشی  دیر درصد تطبیق، دقت اندازهباال بودن مقا). 2جدول (دار است  آماري معنی
)  میالدي1734-2010( 270شناسی اوري با طول  گاه. دهدهاي درخت نشان می یکسانی را بین پایه

، همبستگی بین درختان 24/0مقادیر میانگین حساسیت براي این گونه . شمسی تهیه شد 1389-1101
ضریب ). 3جدول ( محاسبه شد 16/5نگال به ناهنجاري  و مقدار سی85/0 ، سیگنال جمعیت آماري6/0

لفی مقادیر ضریب  مختپژوهشگران. دهد که این گونه به اقلیم حساس است حساسیت باال نشان می
که ذکر شد مقدار سیگنال طور همان. گونه درختی به اقلیم معرفی کردند حساسیت حساسیت را نشانه

 هر). شود مستند(ها بستگی دارد  ها و همبستگی بین آن به تعداد نمونه) EPS(معرف جمعیت آماري 
ا ام. درختی را تهیه کردشناسی  توان با تعداد کم نمونه، گاه ها باال باشد، می چقدر همبستگی بین نمونه

هاي  اي باشد که سیگنال ها به اندازه  باید تعداد نمونه،ها در صورت پایین بودن همبستگی بین نمونه
هاي گرفته شده در این  چه تعداد نمونهاگر. شناسی ایجاد شده نمایان شود ر گاهاقلیمی به خوبی د

 مطلوب نبود، ولی مقدار  از طرف مراکز اجرایی به اندازههاي ایجاد شده دلیل محدودیت مطالعه به
شناسی گونه بلوط اوري قابل استفاده در تعیین تأثیر اقلیم بر رشد  نشان داد که گاه، EPSبرآوردي 

شناسی ایجاد شده   نیز اهمیت گاه)SNR(همچنین مقدار سیگنال به ناهنجاري ). 1976فریتز، (باشد  می
هاي  هاي اقلیمی به سایر سیگنال چقدر سیگنال هر. را در ارزیابی روابط رویش و اقلیم نشان داد

یمی بر روي رشد هاي اقل باال باشد به همان اندازه تأثیر سیگنال) هاي ناهنجار نویز یا سیگنال(محیطی 
  ).1976فریتز، ( نمایان خواهد شد اي قوي بین رویش ساالنه و اقلیم ظاهر شده و رابطه

 زیاد  طبیعی در ارتفاعاتيها هاي رویشگاه وجود رطوبت کافی و پایین بودن دماي هوا از مشخصه
و ) 1998السمبرز و همکاران، (کننده رشد در دارمرز دماي پایین بوده از عوامل محیطی محدود. است

و ) میانگین، بیشینه و کمینه(رابطه دما . یابد دلیل پایین بودن میزان تبخیر و تعرق، کاهش می تنش آبی به
فصل رویش جاري با شاخص ) شهریور(فصل رویش قبل تا سپتامبر ) مهر(مجموع بارندگی از ماه اکتبر 

با استفاده از تابع پاسخ )  میالدي1951-2005 ( سال54رویشی اوري در طول فاصله زمانی  پهناي حلقه
همبستگی منفی و ) تیر(و جوالي ) اسفند(هاي مارس  میانگین و حداقل دما در ماه). 6شکل (بررسی شد 

در ارتفاعات و دارمرزها طول فصل زمستان طوالنی است و . داري با شاخص رویشی نشان داد معنی
حداقل دماي هوا در ) اواخر زمستان(رو در ماه مارس  گیرد، از این شروع فصل رویش با تأخیر انجام می
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کاهش دما باعث کاهش توسعه ). 1976فریتز، (گذارد  فصل رویش مانع رشد شده و اثر منفی بر رشد می
  .شود هنگام میی، توقف زود هنگام رشد و رشد دیرسلولی، کاهش تقسیم سلول

  
  .اوري درخت رویش منفی و مثبت شاخص هاي سال -5 جدول

  20سده   19سده  18سده  17سده  دوره زمانی
 1951-99 1900-50 1851-99 1800-50 1751-99 1700-50 1651-99 1600-50 محدوده شاخص

  1678  1704  1755  c1803  c1851  1908  *1951  
  1680  1706  1762  c1804 c1852 1911  1956 
  1686  1712  1764  1806 1857 *c1917    

  *1693  1717  1768  1812 1863 c1918    

  *c1697  1719  1770  1814 *1868 1923    

  c1698  1721  1778  1817 1869 *1927    

  c1699 1727  1780  1822 1871 1930    

   1729  1788  1825 1876 c1937    

   1733  1792  1830 1879 c1938    

   1735  1794  *1834 1886 1939    

   c1742  1799 *1840 1889 1941    

   c1743    1843 1892 1945    

   1747   1846 1898 1947    

>75/0- 

   1750   1848  1949   

              

  1682 1701 1758  1805 c1853 *1900  c1953  
  1684 1710 1759  1808 c1854 *1910  c1954 
  1688 *1714 c1765  c1815 1870 1915    

  1690 c*1723 c*1766  c*1816 1875 *1922    

  1694 c1724 1769  1833 *1881 1935    

   1736 1775  c1838 1887 c1942    

   1739 1786  c1839 c1890 c1943    

   1740 c1790  1845 c1891 c1944   

   1745 c1791  1847      

     1795  1849      

<75/0 

     1798       

دهنده   نشانcعالمت . اند  شاخص گزارش شدههاي  سالعنوان  دیگر در خاورمیانه بهگران  پژوهشهایی که توسط سال *
  .اند طور متوالی قرار گرفته ههایی است که ب سال
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هنگام منجر به تشکیل ایین باعث رشد دیرهنگام شده و رشد دیردر اوایل فصل رویش دماي پ
. آورد میوجود  ه باریکی را بهاي سالیانه کاهش در تعداد آوند نیز حلقه. شود تر می آوندهایی با تعداد کم

شود و توقف زود هنگام رشد موجب تشکیل  هنگام رشد میش دما نیز از طرفی باعث توقف زودکاه
کاهش دما در اوایل فصل رشد باعث تأخیر در شروع فصل . شود دوایر سالیانه با تعداد آوند اندك می

د گیاهان از جمله رو در ارتفاعات باال، حداقل دما فاکتور اصلی در کنترل رش از این. شود رویش می
اي از  ت افزایش شدید رویش را مربوط به دوره انجام شده عليها پژوهش. آید اوري به حساب می

دانند  افزایش رطوبت خاك و کاهش شدید رویش را مربوط به کاهش دما و کاهش رطوبت خاك می
  ). 2008دیروبیشو و همکاران، (

رمرز بر روند رویشی درختان بلوط مثبت و اثر هاي خشک سال، اثر بارندگی در دا در فصول و ماه
نیز اثر دما را بر رویش شعاعی اوري ) 1999(پورطهماسی ). 2009فونتی و همکاران، (دما منفی است 

با . ازو را به دما حساس گزارش نمود بلند م)1997(باالپور . تر از بارندگی معرفی کرده است بیش
اي را در شناساندن  بلوط اوري در دارمز پتانسیل بالقوهد که رس نظر می  بهپژوهشتوجه به نتایج این 

 دارمرز يها دهد که براي جلوگیري از انقراض گونه این مطالعه نشان می. فاکتورهاي اقلیمی دارا باشد
  .ها محافظت نمود  جنگل باید از آنو کاهش سطح

 هاي سالیانه هستند ي حلقهترین منبع ثبت اطالعات محیطی بر رو درختان با رشد سالیانه خود مهم
هاي سالیانه پهن  و حلقه) سالی خشک(دهنده شرایط نامساعد  هاي باریک نشان حلقه ).1976فریتز، (

هاي شاخص از روي زنجیره  رو تعیین سال از این. دهد را نشان می) ترسالی(شرایط مساعد اقلیمی 
نشان داد که مطالعه این نتیجه . ها ضروري است سالی ها و خشک رویشی براي تشخیص ترسالی حلقه
 هاي شاخص متوالی شرایط اقلیمی اما سال. ساله دارد کلی دوره یکطور ههاي شاخص مثبت و منفی ب سال

  ، 1790-91، 1765-66، 1723-24هاي  طول دوره دو ساله شامل سال با) شاخص مثبت(مناسب 
مساعد اقلیمی با طول دوره هاي   و سال1953-54 و 91-1890، 54-1853، 39-1838، 16-1815
هایی  شامل سال) شاخص منفی(هایی با شرایط نامساعد اقلیمی  سال.  بود1942-44ساله شامل دوره  سه

، 1974- 75، 1968-69، 1938-37، 1918-18، 1851-52، 1803-4، 1742- 43با طول دوره دو ساله؛ 
  ).5ول جد ( بود1699-99هاي   سال شامل سال3اي با طول   و دوره8-2009

. دهد هاي گذشته نشان می هاي خشک و تر را در سده معدود پژوهشی در منطقه انجام شده که سال
 1900مقایسه مقادیر شاخص مثبت و منفی با مقادیر بازسازي شده بارندگی در خاورمیانه، سال 

) 2005(سالی توسط آککمیک و آراس  عنوان خشک  به1868 و 1693هاي  عنوان ترسالی و سال به
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؛ آککمیک و 2001آریگو و کولن،  ؛ ديa2005توچان و همکاران،  (1910هاي  سال. گزارش شده است
؛ توچان و همکاران، 2001و کولن، آریگو  دي؛ 2003توچان و همکاران،  (1881، )2005همکاران، 

a2005و همکاران، ؛ توچان b2005 و آریگ دي (1816، )1996؛ کونیهلم، 2005آککمیک و همکاران، ؛
، )b2005 و همکاران، ؛ توچانa2005 توچان و همکاران،؛ 2003توچان و همکاران، ؛ 2001و کولن، 

 1723، )2005؛ آککمیک و همکاران، a2005 ؛ توچان و همکاران،2001و کولن، آریگو  دي (1766
 عنوان رویداد اقلیمی مناسب به) 2008آککمیک و همکاران،  (1714و ) 2005آککمیک و همکاران، (
  .اند در منطقه شناسایی شده) ترسالی(

؛ توچان و 2001آریگو و کولن،  دي (1834، )2008آککمیک و همکاران،  (1697هاي  سال
توچان و همکاران، ؛ 2003توچان و همکاران، ؛ 2001آریگو و کولن،  دي a2005( ،1840) همکاران،

a2005و همکاران، ؛ توچان b2005 پورگستال و اوتومان،  (1927و سال ) 2005آککمیک و آراس، ؛
 و ؛ توچانa2005 ؛ توچان و همکاران،2001 و کولن، آریگو دي؛ 2003توچان و همکاران، ؛ 1983

) 2007پورطهماسی و همکاران،  (1951 و 1917و سال ) 2005آککمیک و آراس، ؛ b2005همکاران، 
عنوان  در این پژوهش نیز بهعنوان رویدادهاي خشک اقلیمی و منفی در منابع ذکر شده بودند که  به

  .اند هاي شاخص منفی تعیین شده سال
هاي   سال، براي دوره17 سال و حداکثر 2ساله حداقل  هاي شاخص مثبت دوره یک فاصله سال

هاي منفی،  که فاصله وقوع پدیده در حالی.  سال بود51 سال و حداکثر 17ساله، حداقل  دوساله و سه
 و 16 سال، حداقل 3 و 2هایی با طول   سال، براي دوره8 حداکثر  سال و2طور متوالی حداقل  هب

سال و   سال به طول یک8سالی هر  کلی احتمال وقوع خشکطور به). 5جدول ( سال بود 60حداکثر 
 يها شود مدیریت یبنابراین پیشنهاد م. بار وجود دارد  سال یک2 سال به طول 16همچنین حداقل 

.  سال داشته باشند8هاي احتمالی در هر  سالی  مقابله با خشکيبرابحران منطقه آمادگی الزم را 
 سال وجود دارد، که براي 16تر نیز در هر   یا بیش2-3هاي متوالی به طول  سالی همچنین وقوع خشک

مدت تدوین نمود تا صدمات  هایی با فاصله زمانی کوتاه ریزي  برنامهدسالی بای مقابله با بحران خشک
  .قلیمی به حداقل میزان کاهش یابد ایهاي منف دیدهناشی از بروز پ

ها، شاخص مناسبی براي وضعیت  هاي با دیرزیستی باال در حدفوقانی جنگل گونه اوري، از گونه
هاي شمال از شرق به غرب  شود در طول حدفوقانی جنگل پیشنهاد می. باشد اقلیمی گذشته می

تري بتوان وضعیت اقلیمی  طور کامل د نمود تا بهشناسی قوي ایجا هایی تهیه و یک شبکه گاه نمونه
  .گذشته را مورد مطالعه قرار داد
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Abstract1 

Trees with high mortality, can record environmental changes on their annual 
ring widths. Therefore, at this study we focused on effect of climate variables 
(precipitation and temperature) on annual growth of oak in the north of Iran. At 
recent study, samples supplied from 12 old oak trees. Tree ring widths are 
measuring by LINTAB measurement table. Cross-dating was done between cores 
samples and maximum and minimum GLK rate obtained as a 62 and 52, 
respectively. After recording of tree ring widths, tree ring series standardized with 
using ARSTAN program. We supplied a chronology for Quercus macranthera 
with 276 (1734-2010) year. Statistical analysis show that sensitive, Signal-to-noise, 
Expressed Population Signal are 0.24, 0.85 and 6.15 respectively. Climate and 
growth analysis was done by using Response Function and results show that March 
and July Temperature are negative effect on tree ring growth. Investigate of pointer 
years indicated time interval negative event years are minimum 2 years and 
maximum 8 years. Length of wet and dry years probably occurred in region are 2 
or 3 years. Results of this study are useful for management of drought years at 
futures and applied for forest and reforestation management in the region. 
 
Keywords: Quercus macranthera, Tree line, Tree ring, Wet and dry year, Pointer 
year 
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