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زاد بلوط های رویشی درختان شاخه)دما و بارندگی( بر پهنای حلقه اثر متغیرهای اقلیمی
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 اکولوژی جنگل، دانشگاه تهران شناسی وجنگلگروه ارشد کارشناس4شناسی، دانشگاه مازندران، چوب گروه

 22/7/1333 ؛ تاريخ پذيرش: 2/11/1331 تاريخ دريافت:
 چكيده

تغييرات آب و هوايی  تأثيرهای ساليانه تحت های درختان از جمله پهنای حلقهبسياری از ويژگی

 رتأثياست که به بررسی  شناسی درختیای از علم گاهاخهشناسی درختی، شگيرند. اقليمقرار می

پردازد. میساليانه درختان رويش های حلقه و بارندگی بر خصوصياتفاکتورهای اقليمی نظير دما 

های بلوط واقع در از جنگل ،گونه بلوط ايرانی زادشاخه گروهجست 33 پژوهشمنظور انجام اين به

ه شدند. پس از تهيصورت ديسک ها به. نمونهان لرستان انتخاب گرديداست ،آبادشهرستان خرمبخشی از 

ويش توسط بينوکوالر و ميز های رها، پهنای حلقهسازی سطح نمونهزمايشگاه و آمادهانتقال به آ

 افزارها با نرمتطابق زمانی بين نمونههمچنين گيری شد. اندازه 2سپتی افزارو نرم 1بتی لينگيراندازه

از مطالعه  ،دم تطابق زمانی مناسبعلت عبه ،گروهجستهفت رويشی های . نمونهشدانجام  سپتی

های بارندگی و دما تهيه گرديد. داده 3رستانآ افزارحذف گرديدند. کرونولوژی منطقه با استفاده از نرم

ساليانه رويش های ها بر روی حلقهآن تأثيرو آوری شد ترين ايستگاه هواشناسی منطقه گرداز نزديک
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و دما بارندگی  ،علت گرم و خشک بودن منطقهکه بهان داد ررسی قرار گرفت. نتايج نشدرختان مورد ب

دار بارندگی در معنی . بيشترين اثردندهنشان میدرختان شعاعی منفی بر رويش  ومثبت  تأثيرترتيب به

مهر (، سپتامبر)شهريور های دما در ماه دار( و بيشترين اثر معنیمی)ارديبهشت ( و اکتبر)مهر های ماه

  ( مشاهده گرديد.آگوست)مرداد ( و ژوالی)تير (، دسامبر)آذر (، نوامبر) آبان(، اکتبر)
 

 شناسی درختیحلقه رويش، گاه بلوط ايرانی،: کلیدي هايواژه
 

 مقدمه 

های رويش، برآورد کرد، توان با شمردن حلقههای مناطق معتدله را میسن تقريبی درختان جنگل

های ای ديگری است. مقايسه الگوی حلقههند تكنيکشكيل هر حلقه رويش نيازماما سال دقيق ت

ها در درختان مختلف و تشخيص سال دقيق تشكيل حلقه، دير زمانی رويش و پهن و باريک شدن آن

های رويش قادر به بيان تاريخ وقايع اتفاق شناسی جايگاهی يافته است. حلقهوبنيست که در دانش چ

ه رشد درخت را تحت ای ککنندهن هستند. عوامل محدودا مرگ درختاافتاده در طول مدت زندگی ت

برخی از  .(1372)فريتز،  شوندمل داخلی و عوامل خارجی تقسيم مید به دو دسته عواندهقرار می تأثير

. باشدمی کربن، اکسيژن و مواد معدنی خاكاکسيدآب، دما، نور، دی شاملجی ترين عوامل خارمهم

آب در  مقدار ها وهای رشد، آنزيمغذا، مواد معدنی، تنظيم کننده ارعوامل داخلی نيز شامل مقد

عوامل خارجی  تأثيرای از ابل، سطح عوامل داخلی اغلب نتيجهباشد. از نقطه نظر اثرات متقدسترس می

آورد. بدون شک ديده در طول زندگی گياه فراهم میکه شرايط را قدری قبل از زمان ظهور پ ،است

های فيزيولوژيكی و وامل خارجی، شرايط داخلی، فرآيندای بين عپيچيدهبسيار های کنش و واکنش

 ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.رويش اتفاق خواهد افتاد ولی تعداد کمی از آن

و کاربرد آن باعث فراهم آمدن  باشدمیهای اين علم از پايه شناسی فرآيند تطابق زمانیدر مطالعات گاه

ت زمانی يسازد که هر اليه رويش در موقعيرا مطمئن می گرپژوهشگردد و ترل در حين آزمون میعی کننو

همين ترتيب تمام و به نمونه رويشیگيری در يک شده باشد. تمام جهات مورد اندازهدرست خود واقع 

سانات يک نو با يكديگر تطابق زمانی گردند تا حصول اطمينان ازهای حاصل از يک رويشگاه بايد نمونه

 (.1372فريتز، ) های درستی از تاريخ زندگی آن ارجاع يابدهای درختان به زمانگيری حلقهتوده در شكل

های ست و گونهمورد استفاده قرار گرفته ادر دنيا  شناسی درختیگاهطالعات در بسياری از م بلوطجنس 
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عنوان يک درخت جنس بلوط به .(2337رو، ؛ کد1333)گريسينو ماير،  اندآن تطابق زمانی شده بسياری از

های آن در درصد از گونه 03و  در نيمكره شمالی گسترش وسيعی داردعميق  هایبا ريشهمقاوم به خشكی 

عنوان بهايرانی بلوط که به اين با توجه .(1331)جعفری، اند درجه شمالی و استوا واقع شده 33تا  33عرض 

ای و ابراهيمی رستاقی، )جزيره کندخوبی رشد میبهايران  غرب هایگاهای که در بسياری از رويشنهگو

نسبت به نوسانات اقليمی )بارندگی و  بلوط مختلف جنس هایگونهجايی که از آن همچنينو ( 1302

؛ 1333)گريسينو ماير،  ستانتخاب شده ا پژوهشاين انجام برای  ،دندهدما( واکنش مناسبی نشان می

  .(2337؛ شنگ و همكاران، 2334ران، و همكا جيسلبور

ايرانی  زاد بلوطهای شاخهگروههای جنگلی ناحيه زاگرس ميانی را جستبيشتر عرصه که نظر به اين

زاد بلوط علت ديگر انتخاب درختان شاخه اند؛ اين مطالعه بر روی اين عناصر صورت گرفت.برگرفته در

و قرار نگرفتن در ای و خارج از شكل توده( ای يا کپهورت پايهصگونه )اکثرا بهنش اينايرانی الگوی پراک

داری بر صورت معنید بارندگی و دما را بهاقليمی ماننهای فاکتور تأثيرکه  باشدمیرقابتی توده شرايط 

دليل ريشه قوی زاد، بههای شاخهگروه همچنين جست توان مشاهده نمود.اين درختان می شعاعیرويش 

برخوردار  های مادری اوليه، در سنين ابتدايی رشد از رويش قابل توجهیمانده از پايهباقیو گسترده 

های سنی کوتاه )دو تا سه دهه( سن در نوسانات رويشی اين درختان را، در بازه تأثيرباشند که اين امر می

های سازی دادهاردتا حدی است که حتی بدون استاند تأثيردهد. اين ای کاهش میتا حد قابل مالحظه

ظهور پديده  ای را بين رويش و متغييرهای اقليمی مشاهده نمود.توان همبستگی قابل مالحظهرويشی می

اهميت  ؛گيردطور مستقيم از افت رويشی درختان سرچشمه میکه به ،هادر اين جنگل 1زوال بلوط

در درختان  2ريشه به جست باالی نسبتای عميق و سيستم ريشه انتخاب فوق را دوچندان نمود.

تر به رشد سريعشود. اين ويژگی منجرها میو کربوهيدارت مواد معدنی ،آب بيشتر جذب زاد سببشاخه

درختان  مقايسه با در زاددرختان شاخهدر  ترهای رويشی پهنو تشكيل حلقه در سنين اوليه هاجست

 (.2333تارينن و همكاران، ؛ لوس2334)بويوين چابوت و همكاران،  شودمی زاددانه

 شرق ، واقع در3های بركدر جنگل Qercus petraeaساله گذشته درختان  333تاريخ ای مطالعه

شرايط آب و هوا بر رويش درختان به کمک تطبيق اطالعات  تأثير. را مورد بررسی قرار دادفرانسه 

                                                
1- Oak decline  

2- Root: shoot ratio 

3- Berce 
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گرفت. بيشترين مقدار رويش در مورد بررسی قرار  های ساليانهآمد و رويش حلقهدست هواشناسی به

که تشكيل  دادنشان . همچنين اين بررسی ژوئن گزارش گرديدتا  های میبين ماهارتباط با بارندگی 

چوب آغاز هر سال تا حدود زيادی به مقدار رطوبت پاييز گذشته و دمای هوا در زمستان مربوط 

تری دارد و اغلب به دما مربوط که رويش چوب پايان با رطوبت بهار ارتباط بيشاست، در حالی

  (.2334)لبورجيس و همكاران،  باشدمی

گوناگون به انجام رسيده درختان بلوط در کشورهای مختلف با اهداف مطالعات گاهشناسی در مورد 

ر بر رويش درختان بلوط بهره ثؤهای اقليمی ماز آن برای درك فاکتور گرانپژوهشای از است. عده

در مطالعات  گرانپژوهشاز و تعدادی  (2333؛ روزاس، 2337؛ شنگ و همكاران، 2337)کدرو،  اندجسته

 .(2330؛ کافر و همكاران، 2332دايز و همكاران، ) پرداختندازی شرايط اقليمی برای گذشته خود به بازس

 .باشدمی گونه بلوط ايرانیبررسی اثر فاکتورهای اقليمی )بارندگی و دما( بر دواير رويش  مطالعه هدف اين

ولی چندين مطالعه در دهه  شناسی درختی از سابقه چندانی برخوردار نيستايران مطالعات گاه در

گونه های رويشی متغيرهای اقليمی و حلقهبين روابط  ایمطالعهدر  باالپور. اخير انجام گرفته است

مهمی بر رويش  تأثيردما اين نتيجه دست يافته است که را مورد مطالعه قرار داده و به آزاددرختی 

داری بر رويش شعاعی گونه آزاد مثبت و معنی تأثيرگونه ندارد ولی بارندگی در ماه بهمن شعاعی اين

بيد در حاشيه  یرختدگونه های رويشی بر حلقه دما و بارندگی تأثير .(2312)باالپور،  نشان داده است

اين که رويش قطری نشان داد مطالعه نتايج  .در پژوهشی ديگر مورد بررسی قرار گرفترودخانه ارس 

های فروردين و خرداد دارای مبستگی منفی و با بارندگی در ماهدما در ماه خرداد دارای هبا گونه 

، دما در بيددرختی نشان داد که به سبب آبدوستی گونه  پژوهشباشد. همچنين اين می همبستگی مثبت

باشد )عطايی گيگلو و همكاران، میمربوط به بارندگی  تأثيرزيادی نداشته و بيشترين  تأثيررويش آن 

در ميزان ( 1303-1370) 03سالی انتهای دهه خشک تأثير. سوسنی و همكاران در بررسی (1307

قابل  تأثير 03انتهای دهه های سالیکه خشک ندزاد بلوط ايرانی نتيجه گرفترويش قطری درختان شاخه

ش قطری اين درختان داشته است. همچنين مقايسه پراکنش مقادير ای در کاهش ميزان رويمالحظه

ر اين پريود همبستگی قابل ساله با مقادير رويش قطری ايجاد شده د 3بارندگی ساالنه در يک پريود 

 يک . در(2330)سوسنی و همكاران،  ( از خود نشان داددرصد 33ای را )با سطح اعتماد مالحظه

سنجد تلخ در رامسر  یدرختگونه های اقليمی بر رويش دواير ساليانه برخی از مشخصه تأثيربررسی 

دواير  ويشدرجه حرارت، با ميزان ر و های رطوبت نسبیبين مشخصه و مورد مطالعه قرار گرفت
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داری و مقدار رويش ساليانه رابطه معنیاما بين ميزان بارندگی  دست آمدبهداری ساليانه رابطه معنی

بر های اقليمی را فاکتور تأثيرپژوهشی . (2330، و همكاران باالنیبی)حبيبی ارش نشدگزگونه برای اين

ارس و اوری در دو دامنه شمال و جنوب البرز در منطقه چهارباغ گرگان  یدرختهای گونهرويش 

 های اقليمی ازرابطه بين پهنای دواير رويشی درختان با فاکتور پژوهش. در اين مورد بررسی قرار داد

 متأثرکه رويش درختان تا ميزان زيادی بررسی شد و مشخص گرديد  درجه حرارت و بارندگیجمله 

مشاهده شد های اقليمی و پهنای دواير ساليانه از تغييرات اقليمی است. در روابط همبستگی بين فاکتور

ب بارندگی و دما ترتيبه و اوری ارسدرختی  هایگونهبر رويش گذار تأثيراقليمی ترين فاکتور که مهم

 . (2330)پورطهماسی و همكاران،  باشدمی

که  ندهای بانه، بيان کرددر جنگل (Quercus libaniول )ویبا بررسی گونه  و همكاران عابدينی

های انسانی کاهش چشمگيری در مقايسه با منحنی های رويش درختان توده تحت دخالتمنحنی

که  گزارش نمودندهای نمادين همچنين با بررسی سال هاآن رويش درختان توده قرق نشان داده است.

های نمادين منفی و مثبت در منطقه دخالت داده شده توسط انسان بيشتر بوده است و اين فراوانی سال

منفی )کاهش رشد شعاعی درختان( در های نمادين ها در افزايش سالبریشاخه تأثيرامر نشان دهنده 

رابطه بين  پژوهشی ديگر .(2313)عابدينی و همكاران،  باشدمی های انسانیدخالت تأثيره تحت منطق

نشان داد  پژوهشاين  های اقليمی را بررسی نمود. نتايجممرز و متغيردرختی های رويشی گونه حلقه

 های ماکزيمم دما و بارندگی ارديبهشت بيشترين همبستگی را داردممرز با متغير که رويش قطری

کاج الدار با درختی . صفدری همبستگی بين دواير ساليانه گونه (2330و جليلوند،  پور)اسماعيل

های آگوست، آوريل، می و ژوئن بارندگی و دما را بررسی نمود. نتايج نشان داد که بارندگی ماه

های ژوئن و جوالی بيشترين داشته و گرمای ماهکاج مثبت را بر رويش شعاعی درختان  تأثيربيشترين 

نسبت به درختی گونه حساسيت اين بيانگرشود که محسوب میکاج محدود کننده رشد درختان  عامل

 باشدهای فصل بهار بر رويش شعاعی درختان میزياد بارندگی تأثيرگرمای زياد فصل تابستان و 

  .(2330)صفدری، 

براهيمی رستاقی، ای و اجزيرهبا توجه به اهميت و گسترش وسيع گونه بلوط ايرانی در غرب ايران )

های پاسخ مناسب گونهبه سبب شناسی جنس بلوط در مطالعات گاهکاربرد (، و همچنين اهميت 1302

، (2337؛ کدرو، 2337؛ شنگ و همكاران، 2333)روزاس،  مختلف اين جنس نسبت به نوسانات اقليمی

 ريزی شد. يرانی پايهمنظور بررسی اثر بارندگی و دما بر دواير رويشی گونه بلوط ابه اين پژوهش
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 هامواد و روش

واقع  آبادکيلومتری از خرم 13در روستای شهنشاه در فاصله  بررسی، های مورد مطالعه در اينجنگل

 (Quercus persica). زاگرس ميانی رويشگاه خاص بلوط ايرانی باشندمی زاگرس ميانیدر ناحيه 

 Quercus)ول يا وی (Quercus infectotia)گونه مازو هايی از اين حوزه با که البته در قسمت باشدمی

libani) ای و ابراهيمی رستاقی، آميزد )جزيرهمیدر هم های بلوط ا برخی از ديگر گونهيا هر دو و ي

 33دقيقه طول جغرافيايی و  12درجه و  40دقيقه تا  13درجه و  40منطقه  موقعيت جغرافيايی(. 1302

های جنگلی منطقه مورد توده باشد.دقيقه عرض جغرافيايی می 24جه و در 33دقيقه تا  23درجه و 

 .هستند زادشاخه طور خالص بلوط ايرانی بوده و عمدتاًبه، مطالعه

يافتن درختان  برداری و انتخاب درختان بر اساسثرات اقليم بر ميزان رويش، نمونها هایدر بررسی

صورت ده بلكه بهصورت تصادفی نبوبرداری بهمونهگردد. در چنين شرايطی نريزی میپايه قطورتر

آميز در فرآيند تطابق  . فريتز گزينش انتخابی درختان را يكی از موارد موفقيتشودگزينشی انجام می

در  .(1372)فريتز،  گردداعث هماهنگی بيشتر بين درختان میزمانی دانسته است چرا که اين امر ب

برداری در يک شرايط ژئوبوتانيكی و اقليمی محل نمونهداشت که  انتخاب گزينشی درختان بايد توجه

پورطهماسی و همكاران، ) تا فرآيند تطابق زمانی بهتر صورت گيردناحيه هماهنگ و يكنواخت باشد 

2330.)  

و کاهش انشعابات تاج  شروعو  هازاد بودن پايهبا توجه به شاخهنظر، پس از انتخاب درختان مورد

محلی که  ، اززادکمی باالتر از خميدگی ابتدای تنه عناصر شاخهگيری نمونهه، تفاع برابر سيندر ارتقارن 

درخت محدوده درون پوسيدگی را در ناحيه کنده پشت سر گذاشته باشد )عابدينی و همكاران، 

ای نمونهاز هر درخت (. 2312)لوپز و همكاران،  صورت گرفتمتری  3/3در ارتفاع حدود (، 2313

ياب موقعيتبا استفاده از دستگاه و موقعيت مكانی هر درخت نمونه صورت ديسک تهيه شد به

ها به مشخصی شدند. پس از انتقال نمونه های تهيه شده هر کدام دارای کدديسک. شدثبت  1جهانی

سطح هر ديسک با استفاده از کاغذ سمباده و تيغ  ها،منظور آشكارسازی حدود حلقهبه آزمايشگاه،

سازی گيری آماده شدند. پس از آمادهها برای شروع اندازهه شد و ديسکاين کار صيقل دادبوط بهمر

ها در زير لوپ از سمت ش همه نمونههای رويها، حلقهگيریها، برای آغاز اندازهسطح کليه نمونه

                                                
1- GPS 
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فی در هنگام دند تا دقت کاجداسازی گردي هسال در بازه زمانی دهپوست )کامبيوم( به مغز شمارش و 

 1303)ی ميالد 2313عمل آيد. اولين حلقه شمارش شده مربوط به سال گيری و تطابق زمانی بهاندازه

متر توسط ميلی 31/3های رويش از سمت پوست به سمت مغز با دقت بود. پهنای حلقه شمسی(

گيری شد. اين ندازها تی سپهای زمانی افزار تحليل سریو نرم بلين ت گيریبينوکوالر و ميز اندازه

منحنی سری زمانی  (ديسکيشی )رونمونه کند. برای هر های زمانی را مشخص میار طول سریافزنرم

ای تهيه شد. اين مسير برای هر نمونه در جهتی انتخاب درجه 103در يک مسير  ،رويش از دو جهت

بين دو دست آمده انی بههای زمسریهای رويش در زير بينوکوالر صورت گيرد. شد که تفكيک حلقه

با هم  هانمونهدست آمده از همه های زمانی بهسریسپس  ،با هم تطابق داده شدندنمونه هر جهت 

ت. تطابق زمانی به کمک ها، صورت گرفد امكان تطابق زمانی الزم بين آنمقايسه گرديد و تا ح

، بايد ساليانههای بر پهنای حلقه ا()بارندگی و دم برای بررسی اثر اقليم انجام شد. تی سپ افزارنرم

ت رويشی از ساير گرايشات رويشی را از منحنی رويش درخت خارج کرد. برای حذف اثر اين گرايشا

عنوان استاندارد کردن ناميده  های گوناگونی وجود دارد که تحتمنحنی رويش درخت، روش

هايی است که دست آمده شامل دادهبهدن، منحنی شوند. در واقع با استفاده از عمل استاندارد کرمی

باشد و گرايشات سنی و د اقليم با ميزان رويش درختان میحاکی از ارتباط يک فاکتور مشخص مانن

عمل استانداردسازی  رستانآها برداشته شده است. با استفاده از برنامه حلقه غير اقليمی از سری پهنای

دست ، مرحله بعد بهنمونه رويشیهای زمانی هر سری از تعيين گرايشات رويشی برایانجام شد. پس 

های رويشی يک دست آوردن نمايهباشد. برای بهاست که بدون واحد می 1های رويشینمايهآوردن 

های رويش برازش گرديده و در مرحله دوم مقادير تابع نمايی بر مقادير پهنای حلقهخط راست يا يک 

محاسبه اساس فرمول ذيل  برده بر منحنی برازش شده ست آمدهای بهشاخص بر اساس تقسيم داده

 گردد.می

Rt
It

Gt
  

It: های رويش در سال نمايه حلقهt    

Rt: های پهنای رويش در سال لفهؤاندازه يكی از مt 

Gt: مقدار گرايشات رويشی برآورد شده در سال t 

                                                
1- Tree ring index 
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ويش را به های رشتن گرايشات سنی، سری پهنای حلقهذابنابراين عمل استاندارد کردن، با کنار گ
های رويش، کرونولوژی ون واحد است. پس از برآورد نمايهکند که بديک سری زمانی تبديل می

های تمام نمونهمربوط به هر سری زمانی درخت تعيين گرديد و در نهايت کرونولوژی مربوط به 

  دست آمد.هب رويشی منطقه
ترين از نزديک (1301-2313سال ) 33ی ماهانه در طول دماميانگين بارندگی و مجموع های داده

 تأثيرو  تهيه گرديد (آبادايستگاه هواشناسی خرم) مورد مطالعه ايستگاه هواشناسی موجود در محدوده منطقه
ليمی ثبت های اقارزيابی قرار گرفت. بر اساس دادهها بر ميزان رويش شعاعی درختان بلوط ايرانی مورد آن

متر در ميلی 13/3متر )حداقل: ميلی 403ساالنه  ندگیمتوسط بار: (1301-2313ساله ) 33شده در طی دوره 
درجه  1/3 گراد )حداقل:درجه سانتی 2/17 دماماه( و متوسط آذرمتر در ميلی 0/32ماه و حداکثر: تير

ترسيم منحنی آمبروترميک بر  ماه( است. گراد در مرداددرجه سانتی 2/23 ماه و حداکثر:دی گراد درسانتی

 (.1)شكل  دهدماه خشک را در طول سال نشان می 3ساله، حداقل  33 هایاساس داده
 

 
 گراد( متر( و میانگین درجه حرارت ماهیانه )درجه سانتیمجموع بارندگی ماهیانه )میلی -1شکل 

 .آباد در یک دوره سی سالهایستگاه هواشناسی خرم

 

باشد و فعل و انفعاالت پيش از فصل از عوامل اقليمی فصل رويش نمی متأثرد تنها پديده رش

از مجموعه فرآيندهايی  متأثردر واقع ميزان پهنای يک حلقه رويشی ثرند. ؤرويش نيز در اين امر م

است که از طريق اقليم در طی يک دوره طوالنی شامل چندين ماه پيش از شروع فصل رويش بر 
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شهريور ( و پايان آن آوريل)فروردين . شروع فصل رويش از گذارندمی تأثيردرخت رويش شعاعی 

سال  )شهريورماه قبل از شروع فصل رويش  2ها بر رويش، از متغير تأثيرباشد که بررسی ( میسپتامبر)

همين منظور در هنگام مقايسه کرونولوژی رويش درختان با باشد. بهمی (قبل از شروع فصل رويش

های اقليمی فاکتور تأثيربرای تعيين ميزان در نهايت ماه مورد بررسی قرار گرفته است.  13ت اقليم، اثرا

 همبستگی پيرسون محاسبه گرديد. ضريبSPSS  افزاربر کرونولوژی، به کمک نرم

 

 نتايج

ه شود. اگرچمالحظه می رويشی )ديسک( وضعيت تطابق زمانی در دو سمت يک نمونه 2 در شكل

موده و در نقاط بحرانی پيروی ن یيكسانرويشی باشند ولی از الگوی نی کامال برهم منطبق نمیدو منح

 د.ندهنشان می از خودرا  مشابهیهای العملعكس
 

 
  .هاي رویش از دو جهت یک نمونه رویشیمنحنی -2شکل 

 

پس از  دند.علت عدم تطابق زمانی کافی حذف گردينمونه به 7گيری، نمونه مورد اندازه 33از 

گيری پهنای دواير رويش و انجام تطابق زمانی در دو جهت هر نمونه رويشی، منحنی ميانگين اندازه



 3434( 1(، شماره )13هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد )نشريه پژوهش

 

41 

های حاصل از ساير دست آمد و پس از تطابق زمانی نمونه مذکور با نمونهرويش برای هر درخت به

تهيه شد.  تی سپافزار درختان، منحنی ميانگين رويش تمام درختان مورد مطالعه در منطقه توسط نرم

شود. استفاده از اين نمودارها برای نمايش هماهنگی مشاهده می 3نگين درختان در شكل منحنی ميا

ها الگوی رشد شود اغلب نمونهطور که مشاهده میهمان های زمانی بسيار کار آمد است.بين سری

های رويش درختان مورد اند و ميانگين منحنینشان داده های افزايش يا کاهش رويشمشابه را در سال

 .(3)شكل  کنندمطالعه از روند مشابهی پيروی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ی شد. حداکثر و حداقل گيرمتر اندازهميلی 3030/3يش درختان اين منطقه يانگين پهنای حلقه روم

. پس از فرآيند تطابق (1 دست آمد )جدولبهمتر ميلی 23/3 و 332/1 ترتيببههای رويش پهنای حلقه

ها مورد ارزيابی قرار های کمی اين منحنیهای رويش درختان، ويژگیدست آوردن منحنیزمانی و به

های رويش درختان بلوط مورد مطالعه را با استفاده از های کمی منحنیگرفت. جدول زير ويژگی

 دهد.نشان می ارستانبرنامه 
 

 

 

   
قه

حل
ی 

هنا
پ

شی
روي

ی 
ها

 (
31/3 

لی
مي

ر(
مت

 

3.3 

1 

1.3 

2 

2.3 

3 

 .هاي رویش درختان بلوط مورد مطالعهمیانگین منحنی -3شکل 

1303 1373 1323 
 

1333 
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 .ارستان برنامه از استفاده با یرویش حلقه آنالیز تیجهن -1ل جدو

 (mmمقادير استاندارد ) های کرونولوژیويژگی

 3030/3 ميانگين پهنای حلقه رويش

 3331/3 ميانه

 2142/3 ميانگين حساسيت

 1012/3 انحراف معيار

 

 بلوط دردرختان شعاعی پهنای دواير رويش ، با دماميانگين  بارندگی و مجموعرابطه بين  4 شكل

 هد.دمورد مطالعه را نشان می منطقه
 

 
 همبستگی بین بارندگی و دما )سپتامبر سال گذشته تا سپتامبر سال جاري( و پهناي دوایر رویش  -4شکل 

 .دهد(دار بودن را نشان میشعاعی درختان بلوط )عالمت * معنی

 

درختان بلوط شعاعی ها با رويش بارندگی در تمام ماهميزان دهد، نشان می طور که شكلهمان

در شعاعی بارندگی با ميزان رويش ( درصد 33) داراثر معنیبيشترين  .دهدرا نشان می یرابطه مستقيم

مهر ( و در سال قبل از فصل رويش جاری در ماه می)ارديبهشت فصل رويش جاری مربوط به ماه 

 .(درصد 33) باشدمی( اکتبر)
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ل رويش جاری و سال قبل از فصل رويش، دما با های فصکه در تمام ماه گرددهمچنين مالحظه می

در سال پيش از فصل دار دما منفی و معنی تأثيربيشترين . دهدی را نشان میرابطه معكوس شعاعی رويش

آذر ( و نوامبر)آبان ، اکتبر()مهر های و در ماه (درصد 33)( سپتامبر)شهريور رويش جاری، در ماه 

در معكوس خود را  تأثيررويش جاری در فصل همچنين دما . ( مشاهده گرديددرصد 33)( دسامبر)

 دهد.نشان می (درصد 33آگوست( ))مرداد در ماه ( و درصد 33) (ژوالی)تير ( و ژوئن)خرداد های ماه

 

 بحث

شناسی گاهمنحنی سال، با  33همبستگی بين مجموع بارندگی و ميانگين دمای ماهانه در طول 

دما مشاهده گرديد که در تمام  تأثيربا بررسی مورد بررسی قرار گرفت.  ،نیدرختان بلوط ايرااستاندارد 

. رشد است منفی دارد تأثيرهای فصل رويش جاری و سال قبل از رويش، دما بر رشد درختان بلوط ماه

(، اکتبر)مهر (، سپتامبر)شهريور  هایپيش از فصل رويش در ماه بيشترين مقدار اين رابطه معكوس، در

مرداد ( و ژوالی) تير(، ژوئن)خرداد  هایدسامبر( و در سال جاری رويش در ماه)آذر (، نوامبر)آبان 

در شود. توان بيان کرد که افزايش دما باعث کاهش رشد میطور کلی می. بهمشاهده گرديد( آگوست)

ابستان بر تأثير منفی دما در بهار و ت Quercus liaotungensisهای رويشی گونه يک بررسی بر حلقه

تحقيقات ديگر نشان  (.2337)شنگ و همكاران،  پهنای دواير ساليانه گونه مورد بررسی گزارش شد

های خشكی در درختان شده و باعث کاهش فتوسنتز و در نتيجه که دمای باال باعث ايجاد تنشدادند 

 (.2337اران، در ورف و همك؛ ون2312؛ شی و همكاران، 2337)کدرو،  شودکاهش رويش درختان می

شهريور )سپتامبر( سال قبل بر رويش شعاعی درختان بلوط  دما درافزايش  نشان داد که مطالعه حاضر

دمای  اين امر به سبب اين است که .دهدرا از خود نشان میمنفی و بسيار قوی  تأثيردر سال جاری 

د و کاهش ذخيره موادی گردباال در انتهای فصل رويش موجب مصرف بيش از اندازه مواد غذايی می

اين نتيجه مشابه در تحقيقات بسياری  .همراه خواهد داشتنياز است را بهبعد موردسال که برای رويش 

 و آلماندر  (2312در متن، )ون در ايران و( 2330از جمله )پورطهماسی و همكاران،  گرانپژوهشاز 

خشک منطقه، باال رفتن توجه به اقليم نيمهبا  .گزارش شده است اسپانيا در (2332شوال و همكاران، )

عامل محدود کننده رشد  ،شود که در نتيجهگياه می کاهش ميزان رطوبت و آب در دسترس عثدما با

تواند افزايش تبخير و تعرق و کاهش ، میويش شعاعیمنفی بر ر تأثيربر اين علت خواهد بود. عالوه

افتد، کمبود آب در درختان در پاسخ به دمای باال اتفاق می خشک،فعاليت کامبيوم باشد. در مناطق نيمه
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. دمای باال همراه با باشدزيادی می تبخير و تعرقهمراه با های گرم با فقدان بارندگی بنابراين روز

و جذب آب ها، کاهش ذخيره های خشكی در درخت، بسته شدن روزنهکمبود آب باعث ايجاد تنش

منفی دما را  تأثيرنيز علت ديگر محققان  (.2337)شنگ و همكاران،  شودکربن و نهايتا کاهش رشد می

های زمستان و ابتدای بهار رشد، افزايش تبخير و تعرق و کاهش ذخيره آب ناشی از بارندگیميزان بر 

 .(2337در ورف و همكاران، )ون اندگزارش کرده

ها )فصل در تمام ماه رختان بلوط ايرانیو رويش شعاعی دبارندگی  بين نتايج اين مطالعه نشان داد که

نيز اين نتيجه  گرانپژوهشدر تحقيقات ساير . رابطه مستقيمی برقرار استقبل از آن(،  سالرويش و 

ای در چين با بررسی مطالعه .(2337؛ کدرو، 2334ئرا و همكاران، )کورکا مشابه گزارش شده است

بارندگی طور مثبت با ميزان که رشد شعاعی به شان دادن Quercus liaotungensisهای رويش گونه حلقه

در  (.2337)شنگ و همكاران،  در سپتامبر سال قبل و آوريل تا ژوئن سال جاری در ارتباط بوده است

مورد  Quercus petraea و Quercus pubescens, Quercus roburپژوهش ديگری سه گونه درختی 

های تهيه شده به گونه تهيه شد. پاسخ کرونولوژیوط به هرهای مرببررسی قرار گرفت و کرونولوژی

ترتيب باعث تشكيل سالی در فصل بهار و تابستان بهشرايط اقليمی نشان داد که بارندگی زياد و خشک

 ای نشان داد کهنتايج مطالعههمچنين  (.2337)کدرو،  شودهای پهن و باريک در درختان بلوط میحلقه

را تحت  جنگل 1پويايیهای ساليانه دارد و کاهش آن، لقهافزايش پهنای حدر ی بارندگی نقش مستقيم

اين پژوهش در  (.2337در ورف و همكاران، )ون شودداده و سبب کاهش رويش شعاعی میقرار  تأثير

( و در سال می)ارديبهشت ماه  دردر فصل رويش جاری  بارندگی با رويش شعاعی بيشترين ارتباط مثبت

ميزان در توضيح وابستگی رويش شعاعی به .مشاهده شد( اکتبر)مهر ماه  درصل رويش جاری قبل از ف

ويژه در ميزان بارندگی بهخشک، درختان بهدر مناطق نيمهتوان بيان کرد که بارندگی در ماه ارديبهشت، می

آب  ،پديدار شدن برگامبيوم و افزايش دما و آغاز فعاليت ک، چرا که با ندا، بسيار حساسصل رويشاوايل ف

تواند برای فتوسنتز و خواهد شد. بديهی است که حتی مقدار کم بارندگی میزيادی در درختان مصرف 

  (.2337؛ شنگ و همكاران، 2333)چروبينی و همكاران،  فعاليت کامبيوم و رويش شعاعی مفيد باشد

در  ذخيره شده یهاکربوهيدارتبلوط با دسترسی به رطوبت کافی در آغاز بهار، استفاده از  اندرخت

بين رفتن کربن  در دسترس نبودن آب کافی باعث عدم ذخيره يا از بنابراين د.نکنفصل پاييز را آغاز می

                                                
1- Dynamic 
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اين نتيجه مشابه در تحقيقات بسياری از  (.2334)لبورجيس،  همراه داردشود و کاهش رشد را بهمی

)شی و  و لهستان در (2337)کدرو،  در ايران، (2330پورطهماسی و همكاران، ) از جمله گرانپژوهش

 دست آمده است.هبدر چين  (2312همكاران، 
گونه توان اينمیشعاعی دار بارندگی در ماه مهر )اکتبر( بر ميزان رويش معنی تأثيردر خصوص 

ليت کند که با افزايش فعابيان کرد که، بارندگی قبل از شروع فصل رويش جاری شرايطی را فراهم می

تر شده و افزايش نياز برای رشد درختان آسانميكروبی خاك، دسترسی به ذخيره کربن و عناصر مورد

توان طور کلی میبه (.2337)شنگ و همكاران،  شودرا سبب می رويش جاریدر فصل شعاعی رشد 

در تان درخدر فصل پاييز سبب افزايش رشد بارش  بيان کرد که فراهم بودن منبع آب کافی حاصل از

خود اين نتيجه مشابه را  هایپژوهشديگری نيز در  گرانپژوهشفصل رويش جاری خواهد شد. 

کل در  (.2312؛ شی و همكاران، 2332، ، کارپاويسيوز و ويتاس2337)کدرو،  دناگزارش نموده

گذار ثيرتأعوامل ترين که در مناطق گرم و خشک، بارندگی و دما از مهمکرد  گيریتوان چنين نتيجهمی

زاد بلوط ايرانی به لحاظ وسعت های شاخهجنگل (.2312)شی و همكاران،  باشندمی رشد درختاندر 

دهند. ها را( تشكيل میترين آن)و شايد مهم های ايرانجنگل های درختیترين گونهمهم جزءو تعداد 

در ساليان اخير روند افزونی  ويژه در نواحی ميانی زاگرس،ها، بهبلوط در اين جنگلظهور پديده زوال 

های بلوط استان لرستان و بيش از درصد جنگل 33های اوليه حدود داشته به نحوی که براساس بررسی

اثرات  شناسی،های گاهاند. بررسیهای بلوط استان ايالم رو به زوال و نابودی نهادهدرصد جنگل 43

اطالعاتی ارزشمند گونه را مشخص کرده و ال اينبر روند کاهش و زوترين عوامل اثرگذار اقليمی مهم

 پيش روی ما قرار خواهد داد.درباره نحوه مديريت و مواجه با اين چالش را 
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Abstract
1
 

Most tree characteristics such as annual growth ring are influenced by climatic 

changes. Dendroclimatology, a branch of Dendrochronology science, studies the 
effects of climate parameters such as temperature and precipitation on the 

characteristics of annual growth ring. To carry out this research, 30 Quercus 

persica coppice trees were selected in Oak forest in Khorramabad, Lorestan, Iran. 
We supply trees samples with disk format. Tree ring samples were taken to the 

laboratory and were prepared there by the handle cutter. Annual growth rings were 

measured by BINOCOLAR and LINTAB measurement table and TSAP software. 

Cross dating was performed among samples by TSAP software. Seven tree samples 
were deleted due to unsuitable Cross dating. Chronology of the site was prepared 

by ARSTAN. Temperature and precipitation data were collected from climatology 

station and their effects on annual growth ring were examined. The results 
indicated that precipitation and temperature had positive and negative effects on 

trees growth, respectively because of the arid and semi arid climate. Most positive 

and significant effect of precipitation was recognized in October and May but that 
of temperature was determined in September, October, November, December, July 

and August.  
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