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 چکيده
با . در این پژوهش به بررسی پتانسيل گاه شناسی های درختی موجود در ایران جهت مطالعه آب و هوای دیرینه پرداخته شده است

که بارش با تمامی گاه شناسی های ساخته شده در ایران  بررسی گاه شناسی های درختی ساخته شده در ایران مشخص شد
دارای رابطه مثبت می باشد و بطور کلی می توان گفت که متغير های دمای ميانگين و حداکثر با این گاه شناسی ها دارای رابطه 

. ارای رابطه مثبت بوده استبا این حال متغير دما با گاه شناسی های ساخته شده از رویشگاه چهار باغ گرگان د .منفی می باشند
تقریبا ، با هم دارای مشابهت های زیادی هستند و درختان موجود در این رویشگاه ها از الگوی رویشی موجودی گاهشناسی ها

در بسياری از موارد نتایج این گاه شناسی ها مشابه نتایج دیگر گاه شناسی های موجود در کشورهای . یکسانی پيروی می کنند
در زاگرس، این منطقه دارای پتانسيل بيشتری جهت بازسازی تغييرات  حال با توجه به وضوح اختالف فصل با این. می باشدهمجوار 

سال سن می باشند  ٣٠۵و  ۴٢٠طوالنی ترین گاه شناسی ساخته شده در البرز و زاگرس به ترتيب دارای . اقليمی گذشته می باشد
تی طوالنی مدت جدید، سن این گاه شناسی ها را گسترش داد و از این شاخص که می توان با ساخت گاه شناسی های درخ

  .اقليمی مفيد برای بازسازی دقيق تر و طوالنی مدت تغييرات اقليمی ایران استفاده نمود
  مقدمه

درختی یکی از مهمترین مراحل برای باز سازی تغييرات آب و هوایی با استفاده از حلقه های درختی، ساخت یک گاه شناسی 
کنل و ( گاه شناسی درختی به علم تاریخ گذاری حلقه های رویشی ساالنه درختان اطالق می شود. مطمئن و معتبر می باشد

نقش کنترلی عوامل با توجه به . کند، امکان تعيين دقيق سن درختان را فراهم میشمارش حلقه های درختیکه با  )١٣٨١گروبر،
گاه شناسی ، در بافت چوبی گونه های درختیاین عوامل و ثبت شدن اثرات زیست بسياری از گونه های درختی اقليمی بر روی 

 ,.Azizi et al( ساخته شده برای هر رویشگاه می تواند مبنای بازسازی و مطالعه تغييرات محيطی در زمان زیست درخت باشد
که دارای شرایط تقریبا دیگر گاه شناسی های مجاور  توسط ٢یا منطقه ای ١گاه شناسی رویشگاهینتایج یک چنانچه . )2013

برخوردار  تغييرات محيطی گذشته هاین گاه شناسی می تواند از اهميت بيشتری در مطالع مورد تائيد قرار گيرد،مشابهی هستند 
پور طهماسی و  .ساخته شده است چندین گاه شناسیاز گونه های درختی مختلف  استفادهدر مناطق مختلف ایران با  .باشد

، )خراسان(در رویشگاه الین  ٣به بررسی تغييرات حلقه های رویشی گونه درختی ارسبا ساخت سه گاه شناسی ) ١٣٨٧(همکاران 
 ٤به ارزیابی رویش شعاعی درختان ارس و اوری )١٣٨٨(پورطهماسی و همکاران در پژوهشی دیگر . پرداختند و زنجان) تهران(فيروزکوه 

به منظور بررسی ارتباط  )١٣٩٠(همچنين کرم زاده و همکاران . ر منطقه چهار باغ گرگان پرداختنددر دو دامنه شمالی و جنوبی البرز د
به بررسی اقليم شناسی درختی یک گاه شناسی با ساخت  با تغييرات اقليمی، ٥بين پهنای حلقه های رویشی درختان بلند مازو

به بررسی ) ١٣٩٠(و همکاران  هرسينی نجفیدر منطقه زاگرس نيز . در منطقه سراوان گيالن پرداختند مازوبلند بلوط گونه درختی 
. برای بازسازی داده های اقليمی غرب کشور در منطقه جوانرود کرمانشاه پرداختند ٦استفاده از گاه شناسی گونه بلوط مازودارامکان 

و بلوط مازودار در منطقه زاگرس ميانی به  ٧از دو گونه درختی بلوط ایرانی با ساخت سه گاه شناسی) ١٣٩٠(همچنين ارسالنی 
پتانسيل گاه شناسی بررسی ، این تحقيقانجام هدف از . بازسازی تغييرات دما و بارش زاگرس ميانی طی سده های گذشته پرداخت

    .گذشته می باشد اقليمیهای درختی ساخته شده در ایران جهت بازسازی تغييرات 
  بحث

مشخصات گاه شناسی های ساخته  ١جدول . در ایران ساخته شده است رویشگاهیگاه شناسی  ١١ع تا کنون تعداد ودر مجم
به  البرز و زاگرس ساخته شده درهای گاه شناسی ترین  طوالنیهمانطور که مشاهده می شود  .را نشان می دهددر ایران شده 

   .سال سن متعلق به گونه های درختی بلوط می باشد ٣٠۵و  ۴٢٠ترتيب با 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 - Site chronology 
2 - Regional chronology 
3 - Juniperus polycarpos 
4 - Quercus macranthera 
5 ‐ Quercus castaneifolia 
6 ‐ Quercus infectoria 
7 ‐ Quercus persica 
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  مشخصات گاه شناسی های ساخته شده در ایران: ١جدول 
تعداد   نوع گونه  

  درحت
طول گاه 
شناسی 
  به سال

منطقه / رویشگاه  نوع گاه شناسی
  مورد مطالعه

بازسازی 
  اقليمی

  گرد آورنده

  )١٣٨٧(پورطهماسی و همکاران  ×  خراسان/الین استاندارد/رویشگاهی  ١۵٩  ٨  ارس  ١

  )١٣٨٧(پورطهماسی و همکاران  ×  تهران/فيروزکوه استاندارد/رویشگاهی  ۶۴  ١۵  ارس  ٢
جاده زنجان به  استاندارد/رویشگاهی  ١٠۵  ١١  ارس  ٣

  زنجان/منجيل
  )١٣٨٧(همکاران پورطهماسی و  ×

  )١٣٨٨(پورطهماسی و همکاران  ×  گرگان/چهارباغ استاندارد/رویشگاهی  ٢١٣  ١١  ارس  ۴
  )١٣٨٨(پورطهماسی و همکاران  ×  گرگان/چهارباغ استاندارد/رویشگاهی  ۴٢٠  ٧  اوری  ۵
  )١٣٩٠(همکاران کرم زاده و   ×  گيالن/سراوان  استاندارد/رویشگاهی  ۶٠  ٢٠  مازوبلند  ۶

  )١٣٩٠(همکاران نجفی و   ×  کرمانشاه/جوانرود  باقيمانده/رویشگاهی  ١٩٢  ٢٠  مازودار  ٨

  )١٣٩٠(ارسالنی  - عزیزی   کرمانشاه/فریادرس  باقيمانده/رویشگاهی  ٣٠۵  ١٠  مازودار  ٩

  )١٣٩١(ارسالنی  - عزیزی   لرستان/ شينه   باقيمانده/رویشگاهی  ٢۶١  ١۴  مازودار  ١٠
بلوط   ١١

  ایرانی
  )١٣٩١(ارسالنی  - عزیزی   ایالم/داالب  باقيمانده/رویشگاهی  ١٧٧  ١٣

  
  رابطه گاه شناسی ها با متغيرهای اقليمی

–آوریل (و فصل رویش ) مارس-اکتبر(دمای حداکثر و دمای ميانگين در تمامی ماه های قبل از فصل رویش در منطقه زاگرس ميانی 
چنين در این هم .با چهار گاه شناسی ساخته شده از گونه های بلوط مازودار و بلوط ایرانی دارای رابطه معکوس می باشد) سپتامبر

 .دارای رابطه مثبت می باشددر فصل قبل از رویش و فصل رویشی جاری می با چهار گاه شناسی ساخته شده - منطقه، بارش اکتبر
به عبارت دیگر متغير دما با تشدید ميزان تبخير و تعرق و خارج نمودن ميزان رطوبت در دسترس، باعث تاثير منفی بر روی رویش درختان 

بارش در ماه های پيش از فصل  همچنين .)١٣٩٠ ،؛ نجفی هرسينی و همکاران١٣٩١، ارسالنی و همکاران(منطقه می شود در این 
گاه شناسی های درختی  ).١٣٩١عزیزی و همکاران،(رویش با ذخيره شدن در خاک در ميزان رویش سال بعد درختان موثر است 

رویش درختان این منطقه از با هم هستند که حکایت از تاثير پذیرفتن ساخته شده در زاگرس ميانی دارای همبستگی مناسبی 
  .فاکتورهای محيطی مشخصی می باشد

در فصول رویش و ) رویشگاه چهار باغ(متغيرهای دما و بارش با گاه شناسی های درختی ساخته شده از دو گونه درختی ارس و اوری 
های  همچنين باوجود متفاوت بودن گونه ).١٣٨٨پورطهماسی و همکاران، (ند ختان دارای رابطه مثبت می باشرفصول پيش از رویش د

گاه شناسی ساخته شده در رویشگاه سراوان استان گيالن . با هم هستند مناسبیدارای همبستگی گاه شناسی درختی، این دو 
با بارش ساالنه دارای همبستگی مثبت بوده و بطور کلی دماهای ميانگين و حداکثر با گاه شناسی درختی این رویشگاه دارای رابطه 

ر سه رویشگاه الین، زنجان و فيروزکوه سه گاه شناسی ساخته شده از گونه درختی ارس دبطور کلی بارش با   .منفی می باشند
گاه شناسی های . است و در مجموع متغير دما با این گاه شناسی ها تقریبا دارای رابطه معکوس بوده است بودهدارای رابطه مثبت 

شده در الزم به ذکر است که گاه شناسی های ساخته . این سه رویشگاه نيز دارای مشابهت و همبستگی مناسبی با هم بوده اند
  .زاگرس و البرز با دیگر گاه شناسی های ساخته شده در کشورهای همجوار دارای مشابهت های زیادی هستند

  نتيجه گيری
ی آن فاصله نسبتا زیاد رویشگاه ها و ی درختی موجود در ایرانبا وجود تنوع گونه های درختی به کار رفته در ساخت گاه شناسی ها

مشاهده می شود که نشان می دهد عوامل رویشی  مورد مطالعه یکسانی در بين گونه های درختیالگوی رویشی ، از هم ها
 .می باشد تقریبا مشابهگونه های مورد مطالعه رویش -رابطه اقليم. یکسانی رویش این گونه های درختی را تحت تاثير قرار می دهد

در منطقه . دارای تطابق و همبستگی مناسبی می باشد دیگر گاه شناسی های ساخته شده موجود باهمچنين هر گاه شناسی 
زاگرس ميانی به دليل وضوح تغييرات فصلی، رویش درختان به خوبی به متغيرهای اقليمی واکنش نشان می دهند و پتانسيل بسيار 

براین با توجه به الگوی بنا. )Arsalani et al., 2013( باالتری برای بازسازی اقليمی توسط گاه شناسی های این منطقه وجود دارد
توان با محاسبه  سن زیاد برخی از گاه شناسی ها، به خوبی میرویشی تقریبا یکسان گونه های درختی مورد مطالعه و همچنين 

عالوه  .گاه شناسی های درختی طوالنی مدت جدید، وضعيت اقليمی گذشته ایران را با دقت باالیی مورد مطالعه و بازسازی قرار داد
برخی از گاه شناسی های ساخته شده در ایران دارای مشابهت های زیادی با گاه شناسی های درختی کشورهای همجوار ن بر ای

جهت بازسازی شرایط آب و هوایی  یاین امر نشان می دهد که رویشگاه های جنگلی ایران دارای پتانسيل بسيار باالی. هستند
  .گذشته هستند که می توانند در راستای فراهم آوردن داده جهانی آب و هوا شناسی درختی بسيار مفيد باشند
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