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رابطه حلقه هاي رويشي راش با برخی از 
متغیرهای اقلیمی در جنگل آموزشی ـ پژوهشی 

دانشکده منابع طبیعی ساری )دارابکال( 

چكید ه
حلقه هاي س�الیانه يكي از منابع داده هاي ش�اخص براي بازس�ازي تغییرات اقلیمي گذشته اس�ت. به عبارتي براي درک تغییرات 
اقلیمي، داشتن اطالعات اقلیمي گذشته ضرورت دارد. در اين مقاله حلقه هاي سالیانه از جنبه اقلیم شناسي درختی مورد ارزيابي 
قرار گرفته است. بنابراين با اين هدف سه ارتفاع رويشي 400، 500 و 700 متر از سطح دريا در جنگل دارابكال انتخاب شد. نمونه هاي 
رويشي از ارتفاع برابر سینه درختانی که در آشكوب غالب قرار داشتند، استخراج شد. پهناي حلقه هاي سالیانه با استفاده از بیني 
کولر اندازه گیري شد. مقايسه و استاندارد کردن سري حلقه هاي رويشي براي کل ارتفاعات رويشي انجام گرفت. رشد شعاعي کل 
درختان راش در اين منطقه بطور معني داری )r= 6/0( با متغیرهاي اقلیمي همبس�تگي نش�ان داد. گاه شناسي حلقه هاي سالیانه با 
حداقل دما در ماه هاي اکتبر )مهر( و دسامبر )آذر( سال قبل از تشكیل حلقه ها، همبستگي معني دار مثبتي را نشان داد. حداکثر 
دما در ماه آوريل )فروردين( با گاه شناسي حلقه هاي سالیانه راش در منطقه رابطه معكوسی را نشان داد. بارندگي در ماه هاي مارس 
)اس�فند( و سپتامبر )شهريور( س�ال جاري تاثیر مثبتي بر روي رويش شعاعي داشت. بنابراين راش يكي از گونه هاي قابل استفاده 
در مطالعات درخت اقلیم شناسي است که قابلیت گسترش گاه شناسي وراي سالیان متمادی و متوالی در اين منطقه نشان می دهد. 

بازسازي داده هاي هواشناسي مانند میانگین دما )حداقل، حداکثر و متوسط( و مجموع بارندگي ماهانه امكان پذير است. 

کلمات کلید ی: حلقه هاي رويشی، اقلیم شناسي درختي، متغیرهاي اقلیمي، دارابكال  
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2 )پژوهش وسازند گی( 

رابطه حلقه هاي رويشي ...

مقد مه
تغیی��ر اقلیم و گرم ش��دن زمین در اثر گازهاي گلخان��ه اي یا هر عامل 
دیگر پیامدهایي را به دنبال خواهد داشت که ممکن است برخي از آنها براي 
زندگي بشر و محیط زیست ناگوار باشد )1(. برخي از پژوهشگران عامل اصلي 
پدیده هاي جوي مخرب مانند س��یل ها و طوفان ها را مربوط به تغییر اقلیم 
در جهت گرم ش��دن زیست کره مي دانند. افزایش بارندگي در سطح جهاني 
در نتیجه افزایش گرماي زمین اس��ت، ولي پی��ش بیني تغییر روند بارش در 
مناطق مختلف هنوز امکان پذیر نشده است. یکي از معضالت امروزه بشر در 
نواحي خش��ک و نیمه خش��ک، روند و فرآیند بایر ش��دن زمین در این گونه 
مناطق مي باش��د. این فرایند ناشي از تاثیرات نامطلوب اقلیم یا فعالیت هاي 

انساني است )5(. 
تخریب هاي ناش��ي از تغیی��ر اقلیم منجر به تخریب غیر قابل برگش��ت 
برخي گونه هاي گیاهي و خش��ک شدن کامل سفره هاي آب سطحي و افت 
س��فره هاي زیر زمیني مي گردد. تغییر پوش��ش هاي گیاهي در بیشتر موارد 
در مناطق مختلف جهان در اثر نوس��ان هاي اقلیمی است )4(. باید علل، ساز 
و کار، پیدایش، نتایج و آثار پدیده هاي ناشي از تغییر اقلیم در مقیاس مکاني 
کوچک و بزرگ در محیط هاي بي آب، علفزار خش��ک و نیمه خشک و حتي 
نزدیک به مناطق مرطوب و خطرهاي ناشي از آن را شناسایي کرد. پیامدهاي 

ناش��ي از تغییرات اقلیمی منتج به بررس��ي رفتار آب و ه��وا در طي چندین 
س��ده گذشته و آگاهي بشر گردید. شناخت ش��دت بارندگي برای جلوگیری 
از س��یل و فرسایش خاک براي هیدرولوژیست ها واجد اهمیت است. در این 
میان، بس��یاري از مطالعات نمونه اي براي ش��دت بارندگي کوتاه مدت وجود 
دارد. بطور کلی، بارندگی تابس��تانه در بعضی مناطق ش��دت بیشتری نسبت 
ب��ه بارندگی زمس��تانه در دیگر مناطق دارد. فراواني بارندگي در بس��یاري از 
مطالعات به منظور برنامه ریزي، مخصوصا براي سیس��تم کنترل سیل، بسیار 

اساسي است )3(.
تغییر اقلیم رش��د درختان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، س��االنه توالي 
اقلیم مساعد و نامساعد )سال هاي پر بارندگي و خشک یا گرم و سرد( با تاثیر 
بر روی رویش سالیانه درختان خود را در پهنای حلقه های رویشی نشان می 
دهند. تاثیر پذیری رش��د ساالنه درخت از نوسانات آب هوایی سبب می شود 
که بررس��ی اجمالی چگونگی اقلیم گذش��ته از روی حلقه های رویشی امکان 
پذیر باش��د. مطالعه حلقه های رویشی به منظور برآوردهاي اقلیمي مي تواند 
جانشیني براي سنجش هاي هواشناسي باشد و مي تواند اطالعات ارزشمندي 
با هزینه بس��یار کم ب��راي دوره و مناطقي که فاقد اطالعات هواشناس��ي اند 
فراهم نمای��د. برای مناطق وگونه های درختی مختلف تجزیه و تحلیل حلقه 
رویشی برای شناخت روند اقلیم گذشته در بیشتر کشورها انجام گرفته است 
)18(. ب��ه لحاظ قدمت درخت��ان جنگلی ایران در مناط��ق مختلف از جمله 

Watershed Management Research Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 88 pp: 1-10

Relationship between tree rings of Beech (Fagus orientalis) with some climatic variables in experimental forest 
of Natural Resources Faculty (Darabcola)
By: Sh. Balapour, Msc of Natural Resource - Forestry (Corresponding Author;Tel:+989119520520), H. Djalilvand, 
Professor Assistant of Natural Resources Faculty, M, Raeini, Professor Assistant in Agriculture Engineering Faculty and 
H. Asadpour, Graduated of Paper and Wood Sciences.
Tree ring are one of the most important data sources for reconstructing past climate variability. In order to understand 
climate variability, it is necessary to get a spatial and temporal coverage of climate information. In dendroclimatology, 
ring width has been a variable of choice when assessing the tree ring and climate relationships of trees species. We 
were assessing a ring-width from a dendroclimatic perspective using beech (Fagus orientalis). The aim of this paper 
is to use tree ring information of Fagus orientalis to assess its capability as a model for reconstruction of Mazandaran 
province past climate. Therefore, for this purpose tree ring samplings were performed on three selected growing heights 
of 400, 500, and 700 meters above sea level at northern aspect of Darabcola forest in Mazandaran province. Increment 
cores were taken from the diameter of breast height (d.b.h.). The rings’ widths were measured using a binocular 
microscope. Standardization and comparison of tree ring series for each growing elevation were performed for all sites. 
Radial growth of all Beech tree species in three sites was positively correlated with climatic variables in this regional. 
Tree Ring chronology show significantly positive correlation with October and December minimum temperature in 
previous growing season. Maximum temperature in April has inverse relationship with regional chronology. Monthly 
total precipitation in March and September in current year had positive effect on Radial growth in three sites. Therefore 
Beech one of the usable species in dendroclimatology studies, this show may can be chronology of Beech extended 
more than a century in this regional. Also, may can be possible the reconstruction of meteorological data such as mean, 
minimum and maximum temperature and monthly total precipitation for this region.  

Keywords: Tree Rings – Dendroclimatology – Climatic Variables - Darabcola
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شماره 88، پژوهش های آبخیزد اری، پايیز 1389

شمال کشور و زاگرس امکان مطالعه تغییر اقلیم حداقل در گذشته نزدیک در 
این مناطق را ممکن می سازد و این آگاهي از اقلیم، به ما کمک خواهد کرد تا 

برنامه ریزي دقیق تري در بهره برداري از نزوالت آسماني داشته باشیم.
 درختان س��االنه حلقه هاي رویش��ی متوالی با پهناي متفاوتی تش��کیل 
می دهند و تشکیل حلقه های رویشی در داخل محیطي که شکل مي گیرند 
متاثر از دمای هوا، بارندگي و س��ایر ویژگی های رویش��گاهی است. تغییرات 
س��االنه بارندگي و دما به ش��کل  مش��ابه در حلقه هاي سالیانه قابل مالحظه 
اس��ت. شدت تاثیر بارندگي و دمای هوا بر روی رشد ساالنه درختان بسته به 
فاکتورهاي رویش��گاهي از قبیل خاک، جهت و ارتفاع از س��طح دریا متفاوت 
اس��ت. در صورت محدود شدن رش��د حلقه های رویشی درختان رویشگاهی 
معین توس��ط فاکتور اقلیمی واحد محدود تفس��یر عامل تغییر دهنده ویژگی  

حلقه های رویشی به راحتی ممکن می شود )18(.  
از مواد چوبی باستانی در مطالعه اقلیم شناسی درختی به ندرت استفاده 
می شود. زیرا دقت رویش در رویشگاه اصلی ناشناخته است. به نظر نمی رسد 
که س��ری حلقه های رویش��ی زنده و تاریخی دارای اطالعات اقلیمی یکسان 

باشند )10، 13، 28، 29، 30(.
 در بیش��تر نق��اط دنیا ب��رای برآورد تغیی��ر چند صد س��اله بارندگی از 
 رکورده��ای حلقه های رویش��ی اس��تفاده ک��رده اند. در بعض��ی از مطالعات 
حلقه های رویشی تاثیر کم خشکسالی ها روی اقتصاد اروپای مرکزی عنوان 
ش��ده اس��ت. در حالی که بازسازی بارندگی گذش��ته در این مناطق هنوز به 
اندازه کافی انجام نگرفته اس��ت. س��یل رکورد ش��کن اروپای مرکزی در سال 
2002 و خشکس��الی گسترده اروپا در س��ال 2003 نشان داد که نیاز مهمی 

برای درک تغییر پذیری بارندگی وجود دارد )11، 28 ، 29(. 
درختان اطالعات گاه شناس��ي درختي و غیر گاه-شناسي درختي را که 
مي تواند به وسیله پهنای حلقه های رویشی درختان قابل خواندن باشد، ثبت 
مي کنند. گاه شناسي حلقه هاي رویشي با طول هزاران سال ابزار بي نظیري 

در مطالعه شرایط محیطي گذشته است )14(. 
افزایش دي اکس��یدکربن جو و گرمایش گلخانه اي تاثیر مس��تقیمي بر 
روي رش��د و فیزیولوژي درخت��ان دارد. در میان این تغیی��رات، آلودگي هوا 
و ریزش باران هاي اس��یدي تاثیر ش��دیدي بر روي اکوسیستم )بوم سامانه( 
جنگلي داشته است )27(. تغییر اقلیم ممکن است بر روي رشد درختان تاثیر 
چشمگیري داشته باشد )22(. Jalilvand و همکاران )2001( با مطالعه اثر 
متغیرهای اقلیمي بر روي رش��د گونه راش در استان کبک کانادا نشان دادند 
که این گونه تغییرات اقلیمي را به خوبي در رش��د حلقه هاي رویشی بازتاب 
می نماید و نش��ان دادند که این گونه براي بررس��ي هاي گاه شناسی درختی 
مناس��ب می باشد. بیشتر بررس��ی ها اثر تغییر اقلیم را در فصل رویشي مورد 
ارزیابی قرار دادند )24(. دانش��مندان بسیاري )12، 18 ،20( گزارش داده اند 
ک��ه اثر این تغییر اقلیمي را مي توان در حلقه هاي رویش��ي درختان ردیابي 
کرد. به همین دلیل از حلقه هاي رویشي به گستردگي در شناسایي تغییرات 
محیطي و اقلیمي اس��تفاده مي کنند. یک��ي از پیامدهاي تغییر اقلیم، رخداد 
دوره هاي س��یالبي و خش��ک سالي مي باش��د که بر روي زندگي میلیون ها 
انس��ان اثر مي گذارد. در طراحي سازه هاي آبي پیش بیني تغییر اقلیم آینده 

بسیار مهم است )31(.
پهناي حلقه رویشی اغلب شاخصي براي بازسازي شرایط اقلیمي گذشته 
به ویژه در مناطقي با تغییر اقلیم ش��دید اس��ت. بطور کلي در بعضي مناطق، 

حلقه هاي رویش��ی فقط به وسیله یک فاکتور اقلیمي بیشتر تاثیر می پذیرد 
)26(. پاس��خ گونه های درختی مختلف ب��ه متغیرهاي جوي مانند دماي هوا 
)9(، بارندگي )23(، و تبخیر  و تعرق )25( متفاوت اس��ت، که س��بب تغییر 
رون��د رویش حلقه ها مي ش��ود. حلقه هاي رویش��ی در گیاهان چوبي اقلیم  

معتدله به راحتي قابل شمارش و طبقه بندي هستند. 
در اقلیم شناسي درختي همبستگي معني داری میان متغیرهاي اقلیمی 
مانند دماي هوا و مجموع بارندگي با زنجیره پهناي حلقه هاي رویش��ی دیده 
شده است )7(. دماي هوا نیز بر پراکنش جغرافیایي و ارتفاعي و رشد گیاهان 
تاثیرگذاري فراواني دارد. در میان پدیده هاي هواشناس��ي و محیطي، رشد و 
نمو درختان جنگلي بیش��تر توسط آب قابل دسترس خاک کنترل مي گردد. 
 تامی��ن آب، ن��ه تنها پراکنش گونه هاي درختي و ترکی��ب گونه اي را کنترل 
مي کند بلکه بر فعالیت هاي فیزیولوژیکي تک تک گیاهان نیز اثر مي گذارد. 
اثر تنش آبی بر روی درختان بسته به گونه و سازگاری آنها به شرایط اقلیمي، 
متفاوت اس��ت. درختاني که به ش��رایط خشکي سازگارند، پاسخ آنها به تنش 
آبی مالیم تر است. در حالي که درختان اقلیم هاي مرطوب نسبت به خشکي 
کمتر س��ازگاري نشان مي دهند )8(. بدین دلیل حلقه هاي رویشي درختان 
مناطق خش��ک و نیمه خش��ک نمي تواند به اندازه درختان مناطق مرطوب 
نمایش��گرهاي زیست محیطي1 باش��ند، قطعا انجام مطالعه بر روي گونه هاي 
جنگلي مناطق مرطوب ش��مال کش��ور بهتر مي تواند بازگ��و کننده تغییرات 

اقلیمي گذشته دور باشد.
 ش��ناخت رژی��م بارندگی از گذش��ته تا بح��ال در کش��ور، دوره و ظهور 
ب��ی وقفه خشکس��الی ها، در برنام��ه ریزی منابع آب��ی و تصمیم گیری های 
سیاس��ی از اهمیت فراوانی برخوردار است. بدین سبب موثرترین روش مورد 
 اس��تفاده ب��رای مطالعه رژی��م بارندگی اقلیم شناس��ی درختی اس��ت. ایجاد 
ش��اخص ه��اي زنجیره حلق��ه هاي رویش��ي مي تواند س��هم پ��ر بهایي در 
درک تغیی��رات اخی��ر در بارندگ��ي از منطقه داش��ته باش��د. ش��اخه علمي 
دندروکلیماتول��وژي، ب��ا مطرح کردن اث��رات اقلیمي موج��ود در حلقه هاي 

سالیانه، برآورد دما و بارندگي ادوار گذشته را تامین مي کند )8(.
در ح��ال حاظر دانش ما ب��راي پیش بیني پدیده هاي هواشناس��ي کم 
رخداد براي آینده طوالني مدت کافي نیست. به همین دلیل ایجاد مدل هاي 
سودمند مقدور نمی باشد. این مشکل به دانش ناقص ما از چگونگي رخ دادن 
این اتفاقات در گذشته بر مي-گردد. ثبت داده هاي هواشناسی، فقط چندین 
دهه گذشته را پوشش مي دهد، این کمبود آمار آشکارا پیش بیني دراز مدت 
محیطي را با دشواري رو به رو مي سازد. ایستگاه هاي هواشناسي در منطقه 
مورد مطالعه بخاطر قدمت اندک براي ش��ناخت نوس��انات اقلیمي گذشته و 
ایجاد مدل هاي اقلیمي منطقه اي از داده هاي خیلي کمي برخوردار است و 
ایجاب مي کند که مطالعات گاه شناسي درختي در این مناطق انجام بگیرد.

مواد  و روش ها
منطقه مورد مطالعه

 گس��ترش جغرافیای��ي درخ��ت راش در ای��ران در بلندي هاي رش��ته 
کوه هاي البرز و در دامنه ش��مالي º 49 تا º 54 طول جغرافیایي ش��رقی از 
آس��تارا تا گرگان مي باشد. در جنگل هاي حوزه نکا در ارتفاعات پایین بند 
و میان بند درخت راش گس��ترش دارد )2(. منطقه مورد مطالعه در شمال 
ش��رقي شهرستان ساري واقع شده اس��ت. این منطقه بین طول جغرافیایي 
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4 )پژوهش وسازند گی( 

 º36 35' الی º36 33' ش��رقی و عرض جغرافیای��ي º52 31' ال��ي º52 14'
قرار دارد. ش��یب دامنه در این جنگل ش��مالي و ش��مال غربي است. شیب 
 کمین��ه، بیش��ینه و میانگین این حوزه ب��ه ترتیب 5 درص��د، 70 درصد و

40 درصد اس��ت. پوشش درختي منطقه بیش��تر به صورت جنگل آمیخته 
راش، ممرز، توس��کا، افرا ش��یردار، انجیلي و در برخي مناطق بلوط و کلهو 
 مي باش��د و ش��مار اندکي درخت مل��ج نیز در بین گونه ه��ای مزبور دیده 
مي شود. میزان بارندگي سالیانه این حوزه بین 750-700 میلیمتر گزارش 
ش��ده اس��ت. در ارتفاع��ات این حوزه گاه��ي ریزش هاي ج��وي به صورت 
 برف دیده مي ش��ود. دامنه دماي س��االنه هواي آن 31 درجه س��انتي گراد 
)با بیش��ینه مطلق 28 در تابس��تان و دماي کمینه مطلق 3- درجه سانتي 
گراد در زمس��تان( مي باشد. س��نگ مادر این منطقه آهکي و مارني است و 
ژرفاي خاک آن از عمیق تا نسبتا عمیق، همراه با سنگ ریز و درشت مادري 
است )6(. در بازه پژوهشي این طرح سه رویشگاه در ارتفاعات 400، 500 و  
700 متري از سطح دریا براي نمونه گیري از تنه درختان در جهت شمالي 

استفاده شد )شکل، 1(. 
در مطالعات گاه شناس��ي درختي، انتخاب رویشگاه یکي از عوامل مهم 
است و بایستي عواملي مانند ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت، سنگ مادر، 
ش��رایط فیزیوگرافی، ساختمان خاک و سالمتي توده گیاهي در نظر گرفته 
ش��ود. در سه رویشگاه گفته شده س��المتي توده گیاهي، تقارن تاج درخت، 
س��یلندریک ب��ودن تنه، حداقل ش��اخه دواني، پیچیدگي تن��ه در گزینش 
درختان نمونه مدنظر قرار گرفت )7، 18(. در هر رویشگاه 5 اصله درخت و 
از هر درخت دو نمونه رویشي در جهت شمالي � جنوبي به کمک مته سال 
سنج گرفته شد. در کل از سه رویشگاه 400، 500 و 700 متري 30 نمونه 
رویش��ي برداشت ش��د )جدول 1(. داده هاي هواشناسي یکی از فاکتورهاي 
مورد اس��تفاده در بررس��ي هاي اقلیم شناس��ي درختي است. ایستگاه هاي 
هواشناس��ي نزدیک به منطقه شناسایي ش��د و متغیرهاي اقلیمي میانگین 
متوس��ط روزانه، میانگین حداقل و حداکثر دم��ا و مجموع بارندگي ماهانه، 
اس��تاندارد و بازسازي شدند تا در بررس��ي روابط متغیرهاي اقلیمي و رشد 

400 متر 500 متر700 مترقطر تاج پوشش

"o 28'54/6"36 o 30'36/3"36 o 30'46 36عرض جغرافیایي

"o 17'10/6"53 o 18'03/93"53 o 18'23/6 53طول جغرافیایي

شمالیشمالیشمالیجهت

705045شیب )%(

5 )10(5 )9(5 )9(تعداد درخت )نمونه( 

1385-13851314-13851319-1305طول گاهشناسي )سال(

3/13/23/2میانگین پهناي حلقه ها )میلیمتر/ سال(

806671میانگین سن درخت

جدول 1- برخي ويژگي هاي رويشگاهي و آمار گاه شناسي جنگل دارابكال 

ش�كل1- نقش�ه طرح جنگلداری دارابكال. عالمت )■( نقاط نمونه برداری ش�ده در سه ارتفاع 
رويشی و عالمت )→( جهت افزايش ارتفاع از سطح دريا را نشان می دهد.

شعاعي مورد استفاده قرار گیرند.

تهیه گاه شناسی
تهیه گاه شناس��ي استاندارد و منحني میانگین حلقه هاي رویشی راش 
که یکي از گونه هاي اصلي جنگل های مازندران مي باش��د، با نمونه گیري 
از درختان س��رپا و کهن جن��گل مورد مطالعه براي شناس��ایي قابلیت این 

رابطه حلقه هاي رويشي ...
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)پژوهش وسازند گی(5

شماره 88، پژوهش های آبخیزد اری، پايیز 1389

 گونه براي مطالعه اقلیم گذش��ته و با بهره گیري از اطالعات ذخیره شده در 
حلقه هاي رویشي درختان جنگلي انجام شد.

استخراج نمونه های رويشی: براي آنالیز حلقه هاي رویشی، نخست 
از ارتفاع برابر س��ینه تنه درخت )1/3 متر از سطح زمین( در جهت شمالي 
� جنوبي دو نمونه رویش��ي به قطر 0/5 س��انتیمتر از هر درخت برداش��ت 
ش��د. نمونه هاي رویش��ي بدس��ت آمده برروي قاب چوبي سوار و آماده کار 
آزمایش��گاهي شدند. س��طح نمونه هاي رویشي براي شمارش و ثبت پهناي 
حلق��ه هاي رویش��ي به کمک س��مباده هایي با دندانه هاي ری��ز و تیغ تیز 
براي نمایان ش��دن حلقه ها صاف ش��د. شناس��ایي و تعیین مرز حلقه هاي 
 رویش��ی به کمک میکروسکوپ )ریز سنج( بیني کولر انجام گرفت. سرانجام 
 نمونه هاي رویش��ي با اس��کنر )مدل Photo 648( اس��کن شدند. پهناي 
حلق��ه هاي رویش��ی با نرم افزار گرافیک��ي )CorelDraw Suite X3( با 

دقت 0/001 میلیمتر اندازه گیری و در نرم افزار ثبت شد )شکل 2(.

تاريخ گذاری تطبیقی: درختان در یک رویش��گاه  با ش��رایط اقلیمی 
معین که به ش��کل مش��ابهی از فاکتورهای محیطی متاثر می شوند؛ باعث 
تش��کیل حلقه های رویشی می ش��وند که روند نرخ رویشی )پهنای حلقه( 

 )CorelDraw Suite X3( شكل 2� اندازه گیری پهنای حلقه رويشی در نرم افزار گرافیكی
با دقت 0/001 میلیمتر 

مي گردند و ش��رایط براي مقایس��ه درختان ناهمس��ن مهیا مي شود )18(. 
متوس��ط نمایه هاي رویشي یک رویشگاه معرف متوسط رویش درختان آن 
رویشگاه است که اثرات مربوط به سن آن جدا گردیده و این مقادیر متوسط 

تحت عنوان گاه شناسي رویشگاه خوانده مي شود )18(. 
براي محاس��به مقادیر نمایه حلقه ها از معادله زیر اس��تفاده مي ش��ود 

:)18(
)1(

tw ، پهناي   ،t نمای��ه حلق��ه هاي رویش��ی در س��ال ، ti  ک��ه در آن 

ty ، پهناي برآوردي حلقه   ،t اندازه گیري ش��ده حلقه رویش��ی در س��ال
رویشی از معادله رگرسیوني است. 

براي هموار کردن منحني متوس��ط رویش راش )ش��کل، 2( در زنجیره 
زماني، با اس��تفاده از نرم افزار آماري Curveexpert، بین دو متغیر زمان 

و پهناي حلقه رویشي معادله رگرسیوني درجه دو
Y=-0/0004X2+0/0603X+1/6027(

شناس��ایی ش��د. به این ترتیب مقدار برآوردي پهناي حلقه رویشي در 
سال t از معادله مذکور بدست آمد. 

همبس��تگی  بین گاه شناسی رویش��گاه ها: براي تعیین همانندي میان 
زنجیره حلقه هاي رویش��ي س��ه ارتفاع رویش��ي، پس از تهی��ه نمودارهاي 
استاندارد هر رویشگاه، از دو روش ضریب تطابقGV( 3( و ضریب همبستگي 
استفاده ش��د. ضریب تطابق بطورکلي، با همسویي حلقه هاي تشکیل شده 
در س��ال هاي مشابه س��روکار دارد. حلقه هاي تشکیل شده در سال معین 
اگر روند یکس��اني داش��ته باش��ند، منطبق و یا برعکس هم روندي را طي 
کنند و به عنوان حلقه هاي غیر منطبق ارزیابي مي ش��وند. بر این اس��اس 
 درصد روندهاي همس��و حساب ش��ده و بدین ترتیب ضریب تطابق بدست 

مي آید. با فرمول زیر ضریب تطابق محاسبه شد )18(:

)2(

Gix: اختالف بین سال i و یک سال قبل آن، در گراف X، این محاسبه 
برای دیگر گراف ها نیز انجام می گیرد و وارد مرحله زیر می گردد:

)3(

معنی دار بودن و نبودن )G)x,y به کمک فرمول های ارائه شده توسط 
Eckstein و Bauch )1969( آزمایش می شوند. 

روش دیگری که برای بررسی همخوانی بین گراف ها استفاده می شود 
ضرایب همبستگی است. در این روش وجود یا عدم وجود یک رابطه خطی 
معنی دار بررس��ی می ش��ود. ضرایب بیشترین مقادیر 1+ و 1- را می گیرد؛ 

یکس��انی را طی می نمایند. با تاکید بر این اصل، با تهیه نمودار حلقه های 
رویشی نمونه هاي بدست آمده از رویشگاه های مختلف، عمل تاریخ گذاری  
تطبیقی2 با انطباق پهنای حلقه هاي رویشی که در یک سال معینی تشکیل 
ش��داند انجام مي گیرد. اکثر درختان در س��ال هایي که ش��رایط محیطي 
نامس��اعد غالب بوده هیچ حلقه اي را تش��کیل نمي دهن��د، یا حلقه هایي 
خیلي باریک و یا فقط در یک قسمت تنه درخت حلقه تشکیل می دهند. در 
بعضي از س��ال ها که داراي شرایط محیطي مناسب بوده در درختان جوان 
تشکیل دومین حلقه نیز دیده مي شود. در ایجاد سري گاه شناسي درختي 
به منظور حذف عوامل منفي که سبب ایجاد خطا و اشتباه شده، عمل تاریخ 
گذاري تطبیقي انجام مي گیرد، برای غالب ش��دن به اشتباهات و خطاهای 
ناخواس��ته در بررسی حلقه های رویشی اندازه جامعه آماری )نمونه گیری( 

بایستی در حد مطلوب باشد.
اس�تاندارد کردن: به دلیل اینکه درختان در اوایل دوره رشد خود، از 
سرعت رویش باالتري برخوردارند، بنابراین در مطالعات گاه شناسي مقایسه 
پهناي حلقه هاي رویشي درختان با سن هاي نابرابر چندان منطقي نیست 
)18(. براي برطرف کردن این مش��کل حلقه هاي برداش��تي استاندارد مي 
شوند، استاندارد کردن فرآیندي است که طي آن پهناي دایره هاي رویشي 
به نمایه هاي رویشي تبدیل مي-شوند و در نتیجه واریانس حاصل از اختالف 
 س��ن و همبستگي هاي داخلي یک س��ري زماني حلقه هاي رویشي حذف 
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6 )پژوهش وسازند گی( 

1+ رابط��ه مثبت، 1- نیز رابطه عکس را نش��ان می دهد. ضرایب نزدیک به 
صفر ضعیف بودن رابطه را منعکس می کند. 

)4(

معنی دار بودن یا نبودن ضرایب همبستگی محاسبه شده از نظر آماری 
با تی تست آزمایش می شود. بعد از اعمال روش های ذکر شده، گاهشناسی 
رویش��گاهی و سپس گاهشناس��ی منطقه ای برای گونه درختی راش تهیه 

شد. 
 

بازسازی داده های ناقص هواشناسی
شناخت اثر اقلیمی ضرورت مطالعه تغییرات گذشته شرایط آب و هوایی 
را ایجاب می کند با توجه به تاریخچه هواشناس��ی مازندران، اولین ایستگاه 
هواشناس��ی استان مازندران در سال 1330 در بابلسر تاسیس گردید. اولین 
مرکز تحقیقات هواشناس��ی کشاورزی در 1360 در قراخیل قائمشهر افتتاح 
ش��د و از سال 1363 ایستگاه س��ینوپتیک در قراخیل راه اندازی شد. طول 
رکورد داده های هواشناس��ی در مازندران ب��رای مطالعه تغییرات اقلیمی از 
روی داده هواشناس��ی ثبت ش��ده کفایت نمی کند. درحال��ی که مطالعات 
درخت � اقلیم شناس��ی قابلیت تامین داده های هواشناسی ورای چند صد 
سال از روی حلقه های رویشی را دارد. ایستگاه های همسایه مشابه از نظر 
جهت، ارتفاع و ویژگی های توپوگرافی با ایستگاه مورد مطالعه انتخاب شد. 
در این بررسي از اکتبر )مهر( سال گذشته تا سپتامبر )شهریور( سال جاري 

تشکیل حلقه رویشی داده هاي هواشناسي گروه بندي شد. 

نتايج
نمودار میانگین رش��د و معدل رگرس��یونی برای هم��وار کردن زنجیره 

پهنای حلقه های سالیانه ترسیم شد )شکل 2(. 

)5(
Y=-0/0004X2+0/0603X+1/6027
N=28
R2=0/65

همانطور که در جدول 2 نش��ان داده ش��ده است، ضریب همبستگي و 
ضریب تطابق بین زنجیره پهنای حلقه های رویشی براي سه ارتفاع رویشي 
به ترتیب 0/50 و 0/52 )700  با  500 متر(، 0/04 و 0/56 )700 با 400(، 
0/42و 0/66 )400 با 500 متر( محاس��به ش��د. ضرایب همبستگی بین دو 
زنجیره پهنای حلقه های س��الیانه ارتفاع رویش��ی 700 ب��ا 500 و 400 با 
500 متر در س��طح اطمینان 99 درصد معنی دار بود، در حالی که ضریب 
همبس��تگی بین ارتفاع رویش��ی 400 و 700 متر خیلی پایین بود. ضریب 
تطابق )GL( نیز بین دو ارتفاع رویشی 400 و 500 متر در سطح اطمینان 

99 درصد معنی دار بود.
به منظور ارزیابی روند تغییرات رش��د و تاثی��ر پذیری آن از متغیرهای 
اقلیمی با استفاده از میانگین اندیس حلقه  رویشی سه ارتفاع رویشی 400، 

500 و 700 متر از سطح دریا ترسیم شد )شکل 4(. 

رابطه متغیرهای اقلیمي )دما و بارندگي( با رشد شعاعی راش
راش گونه ای س��ایه پسند اس��ت و عمدتا در دامنه هاي شمالي انتشار 
 یافت��ه اس��ت. اثر فاکتوره��اي اقلیمي بر روي رش��د س��الیانه راش از روي 
حلقه هاي رویش��ي در این مطالعه مورد بررس��ي قرار گرفت. بین متوس��ط 
دماي روزانه و رش��د سالیانه در هیچکدام از ارتفاعات رویشي )400، 500 و 
700 متر( رابطه اي دیده نشد. رشد درختان در ارتفاع 700 متر )گاهشناسي 
ارتفاع رویش��ي 700 متر( از میانگین حداقل دما در ماه هاي دسامبر )آذر( 
)r=0/6 p=0/03( س��ال قبل تش��کیل حلقه و مارس )اسفند( سال تشکیل 

حلقه تاثیر مثبتي پذیرفته بود. 
مجموع ماهانه بارندگي تاثیر مثبتي برروي رش��د س��االنه راش در ماه 

سپتامبر )شهریور( )r=0/55 p=0/04( گذاشته بود )شکل 5(. 
تاثیر حداقل دماي ماه آذر )دس��امبر( س��ال قبل تشکیل حلقه بر روي 
رش��د س��االنه در 2 ارتفاع رویش��ي دیگر )ارتفاع r=0/6 p=0/045 :500 و 
ارتفاع r=0/57 p=0/004 :400(  نیز مثبت دیده ش��د و همبستگي مثبت 
معن��ي دار )r=0/64 p=0/02( بی��ن حداق��ل دم��اي ماه آذر )دس��امبر( و 
مهر )اکتبر(  س��ال قبل تش��کیل حلقه رویش��ی با گاهشناس��ي منطقه ای 
تاثی��ر پذیري رش��د کل منطقه از دمای هوای پایین را نش��ان داد )ش��کل 
5 ال��ف، ب، پ و د(. میانگی��ن حداکث��ر دما نیز در ارتفاعي رویش��ي 500 
و 400 در م��اه آوری��ل )r=-0/60 p=0/03؛ r=-0/54 p=0/05 ب��ه ترتیب 

 ش�كل 3- منحني میانگین رش�د و معدل رگرس�یوني درخت راش در جنگل داربكال، برای 
پهنای حلقه های رويشی )میلیمتر( برای بازه زمانی 1305-85

رویشگاه¬ها
سال¬هاي
همپوشاني

ضریب
همبستگي

ضریب تطابق 
)GL(

ns 0/52***13850/50-1219 700  با 500

ns0/56 ns 0/04 1385-7001314 با 400

**0/66***13850/42-4001314 با 500

جدول2- ضريب همبستگي و درصد انطباق منحني ها بین پهناي زنجیره حلقه هاي سالیانه 
سه رويشگاه. 

***  معنی داريی در سطح اطمینان 0/995، ** معنی داری در سطح 0/99 و ns عدم معنی داری

رابطه حلقه هاي رويشي ...
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ش�كل 4- تطابق گاه شناسي اس�تاندارد درخت راش از  سه ارتفاع رويشی،  بازه زمانی برای 
ارتف�اع رويش�ی 700متر 85-1305)الف(، ارتفاع رويش�ی 500 متر با ب�ازه 85-1319 )ب( و 
ارتفاع رويشی 400 متر با بازه زمانی 85-1314)ج( و باز زمانی 85-1305 میانگین استاندارد 

سه ارتفاع رويشی )د( است.

 ارتفاع رویش��ي 500 و 400 متر( اثر منفي روي رویش س��االنه راش داشت 
)ش��کل 5 � ر، ز(. این اثر را گاه شناس��ي متوسط براي کل منطقه نیز تائید 
کرد )ش��کل 5 ی(. مجموع بارندگي ماه ش��هریور )س��پتامبر( در هر س��ه 
 p=0/013 و r=0/63 p=0/02 ؛r=0/55 p=0/04( ارتفاع رویش��ي اثر مثبت
r=0/66 ب��ه ترتیب براي گاهشناس��ي انف��رادي 700، 500 و 400 متر( در 
رشد شعاعی درختان نشان داد. گاه شناسي منطقه ای )متوسط( همبستگي 
مثبتي نیز با مجموع بارندگي ماه اس��فند )مارس( )r=0/69 p=0/008( نیز 

داشت )شکل 5(. 

بحث و بررسي
به منظور بررسی روابط موجود بین فاکتورهای اقلیمی و رویش ساالنه 

گونه درختی راش، همبس��تگی بین گاه شناسی استاندارد )12( و میانگین 
دمای ماهانه و مجموع بارندگی )9، 18( محاسبه شد. گاهشناسی استاندارد 
تغییرات با نوس��انات � پایین را در رویش ش��عاعی نش��ان می دهد، که این 
نوسانات رویشی از نسخه باقیمانده گاهشناسی ها4 برداشته می شود. روابط 
آماری بین نمایه های حلقه رویش��ی و هر متغیر اقلیمی در دوره مش��ترکی 
از گاهشناسی و داده های هواشناسی مورد آزمایش قرار گرفت. از آنجائیکه 
رویش ش��عاعی توس��ط ش��رایط اقلیمی چندین ماه قبل از تش��کیل حلقه 
تاثی��ر می پذیرد )18(، هر دو فصل رویش��ی جاری و قبلی )فصل تش��کیل 
حلقه رویش��ی و فصل قب��ل آن( در این آنالیز مورد ارزیابی قرار داده ش��د، 
بدین ترتیب، همبس��تگی ها بین پهنای حلقه و داده های هواشناسی برای 
12 ماه محاس��به ش��د، که از  مهر )اکتبر( س��ال قبل فصل رویش شروع، و 
در ش��هریور )س��پتامبر( فصل رویش��ی جاری پایان می پذیرد. دمای پایین 
 در ماه آذر )دس��امبر( رش��د ش��عاعی درختان در ارتفاع رویش��ی 700 متر 
)r=0/60  p=0/03( س��ال قب��ل تش��کیل حلقه تحت تاثیر ق��رار داده بود. 
مجم��وع بارندگی ماهان��ه نیز در این رویش��گاه )700 متر از س��طح دریا( 
تاثیر مثبتی بر روی رش��د ش��عاعی در ش��هریور )س��پتامبر( فصل رویشی 
جاری )r=0/55 p=0/04( داش��ت )ش��کل 5(. ضرایب همبستگی پیرسون 
بین گاهشناس��ی اس��تاندارد و دما )حداقل( در ارتفاع رویشی 500 و 400 
مت��ر، مثب��ت و معن��ی دار در ماه آذر )دس��امبر( فصل رویش ج��اری بود.

Filipo و همکاران )2005( یک ش��بکه گاهشناس��ی حلقه های رویش��ی 
از درختان راش برای آلپ ش��رقی با مد نظر قرار دادن 14 ارتفاع رویش��ی 
 در ارتفاع��ات مختلف ایتالیا، اس��لونیا و اتریش ایج��اد کردند. طول کل این 
گاه شناس��ی های بیش از یک صد س��ال بود. مطالعات انجام گرفته بر روی 
راش در ایتالیا نشان داد که درختان مسن در ارتفاعات رویشی باالتر بیشتر 
مس��تقر می گردن��د، بدین لحاظ ارزیابی تاثیر اقلیم بر روی رش��د س��االنه 
دارمرزها اهمیت بیشتر دارد. چون رویش توده های جنگلی در ارتفاعات باال 
حس��اس به بارندگی فصل رویشی قبل سال رشد می باشند. در جنگل های 
پایین دس��ت عامل محدود کننده رشد تابستان خشک و خرداد )می( گرم 
عنوان ش��د. در بعضی از مطالعات اکثر محقیق اش��اره کرده اند که تشکیل 
یک حلقه رویش��ی پهن و باریک بیش��تر تابعی از فراهم ش��دن غذای قابل 
دسترس است )16(. که به وسیله عمل فتوسنتز ساخته شده و در کل سال 
قبل تشکیل حلقه رویشی ذخیره می شود.  شرایط آب و هوایی رشد حلقه 
رویش��ی را اصوالً با کنترل فتوس��نتز و دیگر روندهای فیزیولوژیکی محدود 
می نماید. آنها پیش��نهاد کردند که فعالیت و رشد کامبیومی در بهار و اوائل 
تابستان معموال تا حدی که ذخیره مواد غذایی موجود باشد، ادامه می یابد. 
درحالی که آنها تشخیص دادند که شرایط اقلیمی می تواند مستقیماً باعث 
متوقف شدن رشد نیز گردد. بارندگی مهمترین فاکتور اقلیمی است که رشد 
در گیاهان را کنترل می نمایند اما دما تعدیل کننده تاثیر این فاکتور اقلیمی 
است. هر دو فاکتور اقلیمی روابط آبی درختان را تحت تاثیر قرار می-دهند، 
بعب��ارت دیگر، فتوس��نتز و ذخیره مواد غذایی را کنت��رل می نمایند. دمای 
هوا ممکن اس��ت بطور مس��تقیم ذخیره مواد غذایی را با کنترل  فتوسنتز، 
 )1965( Friths .تنفس، و س��وخت و س��از در گیاه تحت تاثیر قرار ده��د
نش��ان داد که میزان مصرف مواد غذائی در دوره های خش��ک و گرم مکررا 
 در درختان رویش��گاهای پایین دست جنگل بیش از حد تولید مواد غذایی 
می باش��د. اما در دوره های س��رد و خیلی مرطوب، نرخ فتوسنتز باال بوده و 
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نرخ تنفس پایین اس��ت. نرخ باالی فتوسنتز در دوره روزهای زمستان قابل 
اندازه گیری اس��ت، حتی  موقعی که درختان در ش��ب یخ زده باشند )16(. 
تنش رطوبتی، رش��د سلول مریس��تم جوانه های رویشی را کاهش می دهد. 
این خود غلظت هورمون ها را ، که توس��ط مریس��تم تولید می شود، کاهش 
داده، غلظ��ت کم هورمون باعث کاهش فعالیت کامبیوم در گیاه می ش��ود. 
تنش آبی شدید ممکن است با کاهش دادن تعداد و اندازه شاخه های جدید 
و برگها، میزان فتوسنتز را تقلیل دهد.  با کاهش مساحت فتوسنتزی، کارایی 
درختان در پاسخ به اقلیم کاهش می یابد، بنابراین کاهش مواد غذایی باعث 
ایجاد حلقه رویش��ی باریک در س��ال بعد خواهد شد. در نتیجه در سال های 
خش��ک با بوجود آمدن تنیش آبی میزان فتوسنتز در درختان کاهش یافته 
و حلقه های باریک تش��کیل می گردند که نش��ان دهنده اثر عکس ش��رایط 
آب و هوایی بر روی رش��د درختان است. آنالیز رویش درختان و نتایج اولیه 

ش�كل 5- تابع همبس�تگی برای گاه  شناسی راش در جنگل دارابكال. ضرايب همبستگی انديس حلقه  های رويشی سه ارتفاع رويشی با متغیرهای اقلیمی؛ نمودارهای الف، ب، پ و د : 
ضرايب همبستگی بین حداقل دما و مجموع بارندگی ماهانه برای سه ارتفاع رويشی )700، 500 و 400( و گاهشناسی اصلی. نمودارهای ر، ز، و، ی: ضرايب همبستگی بین حداکثر دما و 

مجموع بارندگی ماهانه برای سه ارتفاع رويشی )700، 500 و 400( و گاهشناسی اصلی؛ مربعات پر ماه  های معنی  دار را نشان می  دهد.

مطالعات فیزیولوژیکی نش��ان داد که این روابط سهم عظیمی در تجمع مواد 
ذخی��ره ش��ده در طول دوره های که ن��ه رطوبت و نه دم��ای عامل محدود 
کننده فتوس��نتز نیستند، داشته باشد. زنجیره حلقه های رویشی درختان از 
رویش��گاه های مختلف قادر به نشان دادن ش��رایط اقلیمی دورهای گذشته 
است.. برای مثال، پهنای حلقه رویشی درختان ارتفاعات پایین، ممکن است 
بیشتر توس��ط رطوبت فصول پاییز، زمستان و بهار کنترل شود، دمای باال و 
تبخیر و تعرق س��ریع تابستان باعث بوجود آمدن شرایط نامساعد در ذخیره 
س��ازی مواد غذایی در گیاه می شود. میانگین حساست و ضرایب همبستگی 
بین رشد شعاعی و متغیر اقلیمی برای درختان راش در این منطقه نشان داد 
که راش برای مطالعات اقلیم-شناس��ی  درختی مناسب است. Jalilvand و 
هم��کاران )2001( بر روی راش آمریکایی روابط اقلیمی را مطالعه نمودند و 

گونه راش را مناسب مطالعات اقلیم شناسی درختی معرفی نمودند.

رابطه حلقه هاي رويشي ...
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نتیجه گیري
همبس��تگی های مثبت نش��ان می دهد که میانگین رش��د ش��عاعی با 
میانگین مقادیر متغیرهای اقلیمی همبس��تگی دارند، که خود نشان دهنده 
توانایی بکارگیری حلقه های رویشی راش برای مطالعاتی مانند اقلیم شنای 
 � درختی  می باش��د. مطالعه اثر فاکتورهای اقلیمی بر روی رش��د ش��عاعی 
می تواند مبنای مطالعات اقلیم شناس��ی درختی باش��د. از آنجائیکه در این 
مطالعه عنوان ش��د حداقل دمای ماه دسامبر )آذر( سال قبل تشکیل حلقه 
در هر س��ه ارتفاع رویش��ی تاثیر مثبت بر روی رشد شعاعی داشت. چرا که 
با پایین آمدن دما و افزایش نزوالت آس��مانی میزان رطوبت قابل دس��ترس 
درخاک برای سال رویشی بعدی ذخیره می شود. که این نتیجه دلیل بیان 
فوق اس��ت. در حالیکه حداکثر دما در ماه های بهار )آوریل( اثر منفی روی 
رشد گذاشته بود. حاکی از اثر محدود کنندگی دمای هوای باال بر روی رشد 
شعاعی راش در این منطقه دارد. مجموع بارندگی در ماه شهریور )سپتامبر( 
نیز در هر س��ه ارتفاع رویش��ی اثر مثبت بر روی حلقه های رویشی داشت. 
راش به لحاظ س��ایه پس��ند بودن در دامنه های ش��مالی مستقر می گردد 
تا رطوبت بیش��تری را از محیط کس��ب کند. می��زان تاثیر مجموع بارندگی 
در این مطالعه بیش��تر از میزان دمای هوا بر روی رش��د س��االنه دیده شد. 
بدی��ن ترتیب گونه درختی راش را می ت��وان یک گونه اقلیمی معرفی کرد. 
چراکه با کوچکترین تنش آبی در رش��د ساالنه خود واکنش نشان می دهد. 
بدین لحاظ  در بیشتر مطالعات اقلیم شناسی درختی از گونه درختی راش 

استفاده می کنند.

پاورقی ها 
1- Bio-monitor
2- Cross Dating
3- Gleichlaufigkeit Value
4- Residual Chronology
5- Dendroclimatology
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