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 چکيده
باشد. مطالعه بر روی تاثیرات پارامترهای اقلیمی )بارندگی و دما( به عنوان تنش تغییرات آب و هوايی از جمله تاثیرات مخرب در دنیای امروز می

ارتفاعی جهت انجام مطالعه انتخاب گرديد. هفت منطقه مطالعاتی پراکنده در شهر محیطی بر روی رشد گیاهان حايز اهمیت است. شهر تهران به دلیل تغییرات 

گنجشک بصورت تصادفی برگزيده شد. مطالعه بر روی دواير سالیانه با کمک مته سال های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. پنج پايه از گونه زبانتهران با ارتفاع

نتايج مطالعات گاه شناسی نشان  و روابط همبستگی بین رويش دواير سالیانه و پارامترهای اقلیمی برقرار گرديد.جام صورت تهیه دو نمونه عمود بر هم انسنج به

  شان می دهند.از نامناسب بودن شرايط محیط شهری جهت انجام اين مطالعه می باشد. مناطقی که کمتر تحت تاثیر دخالتهای انسانی هستند نتايج بهتری را ن

 

 گنجشک، دواير سالیانه، مته سال سنج.بارندگی، زبان :كليدی واژه های

 

  مقدمه -1

 Lebourgeoise کند.العمل رشد گذشته درخت به تغییرات محیطی را فراهم میدواير رويشی درخت اطالعات دقیقی راجع به عكس

et al. (2003) سال گذشته درختان  300، تاريخQuercus petraea  در جنگل هایBerce  .واقع در شرق فرانسه را مورد بررسی قرار دادند

( با چوب آغاز ، چوب پايان  1921ـ  2001تاثیر شرايط آب و هوا بر رويش درختان به کمک تطبیق اطالعات هواشناسی به دست آمده از سال ) 

ار گرفت . بیشترين مقدار رويش در ارتباط با بارندگی بین ماه های می ـ ژوئن می باشد . مدل های کلیماتیكی نشان و کل حلقه مورد بررسی قر

می دهند که تشكیل چوب آغاز هر سال تا حدود زيادی به مقدار رطوبت پايیز گذشته و دمای هوا در زمستان مربوط است ، در حالی که رويش 

 .ی ـ ژوئن ( ارتباط بیشتری دارد و اغلب با درجه حرارت مرتبط استچوب پايانه به رطوبت بهار ) م

Arrigo et al.(1997)  يک کرونولوژی برای بلوط ،dentate,  Quercus برای منطقه ای در شمال سواحل مرکزی هوکايدو ، شمالی

، قديمی ترين ايستگاه  Abashiriگاه هواشناسی از ايست 1710ـ  1993ترين و سردترين جزيره ژاپن تهیه کردند . آمار به دست آمده از سال 

هواشناسی منطقه ، با منحنی های رويش اين درختان مقايسه و تطبیق شد . نتايج حاکی از آن است که رويش درختان ارتباط مثبتی با درجه 

ن رويش با درجه حرارت در ماه مارس ، حرارت ژوئن ـ جوالی دارد ولی با میزان درجه حرارت در ماه آگوست ارتباط منفی دارد . عالوه بر آ

اما گرم دسامبر ، نوامبر و بارندگی در ماه فوريه مرتبط است. نتايج نشان می دهد که بلوطها در طول تابستان گرم زودرس با بعد از زمستان برفی 

 بهترين رشد را دارند . 

گنجشک و کاج یطی بر روی رويش شعاعی درخت زبانشناسی به بررسی تأثیرات فاکتورهای محای گاه(، درمطالعه1382صفدری )

ها ، حلقه های رويشی دو گونه اغلب نسبت به بارندگی همبستگی معنی داری نشان دادند . به الدار پرداخت. علی رغم فاصله زياد اين رويش گاه

های زمستان سال گذشته به دلیل تامین ذخیره گی های جاری با رويش همان سال و بارندطوری که با بارندگی های فصل بهار و تابستان سال

  آبی و تعديل تنش های ناشی از خشكی با تشكیل چوب بهاره سال بعد اثرات قابل توجهی داشتند.

 

 هامواد و روش-2
گیری در ارتفاعهای حصار، پرديسان، ويال، بهمن( در شهر تهران با توجه به قرارهفت منطقه مطالعاتی )شهرزاد، تجريش، آزادی، سرخه

پايه انتخاب گرديد. سپس به کمک مته سال سنج در ارتفاع برابر  5مختلف انتخاب گرديد. از میان  پايه های هم سن، بدون آفت و با تاج متقارن، 

و به  شدناصاف تهیه سینه هر درخت، دو نمونه عمود بر هم در جهت شعاعی در درختان با تنه مستقیم و در يک امتداد در درختان با تنه های 

حلقه ها   ،Olympus Tokyo-20192). آن گاه با استفاده از استرئومیكروسكوپ )گشتندصورت جداگانه در روی يک نگهدارنده نمونه تثبیت 
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پس از ساله صورت گرفت.  10اين عالمت گذاری از سمت پوست به سمت مرکز درخت و به فاصله زمانی الزم به ذکر است گذاری شدند. عالمت 

 اندازه گیری پهنای حلقه های رويش، منحنی میانگین رويش ترسیم گرديد. به منظور بررسی و ارتباط بین تغییرات اقلیم با میزان رشد دواير

 سالیانه روابط همبستگی بین عوامل ذکر شده انجام پذيرفت. 

 

 نتايج-3

کمترين دما با رويش دواير سالیانه زبان گنجشک  رابطه مثبت داشته روابط همبستگی در منطقه تجريش حاکی از آنست که میانگین 

 (. 1)جدول  و  میزان رويش با باال رفتن دما، افزايش پیدا می کند

 

: ضرايب همبستگی بین عامل محیطی میانگین کمترين دما و میانگین رويشی دواير سالیانه گونه زبان گنجشک در منطقه 1جدول

 *P<0.05  تجريش

 عوامل محیطی همبستگی عوامل محیطی با میانگین رويشی دواير سالیانهضرايب 

*0.232 
 میانگین کمترين دما

(C°( 
 

در منطقه شهرزاد با افزايش دما  از میزان رويش کاسته شده و افزايش تعداد روزهای يخبندان هم منجر به افزايش رشد شده  است 

 (. 2)جدول 

 

:  ضريب همبستگی بین عوامل محیطی )تعداد روزهای يخبندان، حداقل مطلق دما، حداکثر مطلق دما( و میانگین رويشی 2جدول

 **P<0.05*,P<0.01 دواير سالیانه گونه زبان گنجشک در منطقه شهرزاد 

 عوامل محیطی ضرايب همبستگی عوامل محیطی با میانگین رويشی دواير سالیانه

 روزهای يخبندانتعداد  0.204*

 )°C) حداقل مطلق دما 0.225-*

 )°C) حداکثر مطلق دما 0.28-**

 

در منطقه پرديسان حداقل مطلق دما و بارندگی ساالنه پارامترهای محیطی می باشند که با رويش همبستگی نشان داده اند. افزايش 

 (3می شود )جدول  بارندگی ساالنه و حداقل مطلق دما منجر به رويش بیشتر دواير سالیانه
 

: ضرايب همبستگی بین عوامل محیطی )حداقل مطلق دما، بارندگی ساالنه( و میانگین رويشی دواير سالیانه گونه زبان  3جدول 

 ***P<0.05*,P<0.01 گنجشک در منطقه پرديسان

 عوامل محیطی ضرايب همبستگی عوامل محیطی با میانگین رويشی دواير سالیانه

*-0.337 
 مطلق دماحداقل 

(C°( 

 (mm) بارندگی ساالنه 0.490***
 

ضرايب همبستگی در منطقه سرخه حصار حاکی از آنست که افزايش دما و کاهش تعداد روزهای يخبندان منجر به کاسته شدن از 

نمايش داده شده است رويش دواير سالیانه با میانگین کمترين دما، میانگین متوسط  4جدول  درمیزان رويش  دواير سالیانه می شود. همانطور که 

 دما، حداقل مطلق دما و تعداد روزهای يخبندان همبستگی نشان داده است.
 

مطلق )میانگین کمترين دما، میانگین متوسط دما، تعداد روزهای يخبندان و حداقل  محیطی عوامل بین همبستگی ضرايب: 4جدول

     ***P<0.01**,P<0.001 حصار سرخه منطقه در گنجشک زبان گونه سالیانه دواير رويشی میانگین دما( و
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 عوامل محیطی ضرايب همبستگی عوامل محیطی با میانگین رويشی دواير سالیانه

***-0.224 
 میانگین کمترين دما

(C°( 

 )°C) میانگین متوسط دما 0.19-**

 روزهای يخبندانتعداد  0.261***

 )°C) حداقل مطلق دما 0.208-**

 

نتايج بررسی درختان زبان گنجشگ بیانگر آن است که با افزايش تعداد روزهای يخبندان و کاهش دمای زمستان )حداقل مطلق دما( 

بارندگی  در دو منطقه شهرزاد و سرخه حصار، رويش دواير سالیانه نیز بیشتر شده است. روابط بارندگی ساالنه  با دواير رويشی مثبت بوده و افزايش

پرديسان باعث افزايش رشد گشته است. همچنین در اين منطقه با افزايش دمای زمستان )حداکثر مطلق دما( با افزايش رشد دواير  در منطقه

 رويشی مواجه هستیم. میزان دما در مناطق شهرزاد، و سرخه حصار با رويش روابط منفی و با تجريش رابطه مثبت نشان می دهد. 

 

 گيرینتيجه-4
همبستگی بین داده های هر پايه و عوامل اقلیمی مورد مطالعه قرار گرفت. ارتباطات غیر معمول زيادی مانند افزايش رشد در روابط 

 اثر افزايش روزهای يخبندان )شهرزاد، سرخه حصار(، افزايش رشد در اثر کاهش دمای زمستان )حداقل مطلق دما( )شهرزاد، سرخه حصار( مشاهده

در اين مطالعه ارتباطات معقولی بین عوامل اقلیمی و رويش دواير سالیانه نیز مشاهده گشت. افزايش رشد در اثر افزايش گرديده است. البته 

از آن جمله   و افزايش دمای زمستان )تجريش، پرديسان( و کاهش رشد در اثر افزايش دمای تابستان )شهرزاد( بارندگی )زبان گنجشک پرديسان(

 می باشند.

دهند که تشكیل چوب آغاز هر سال تا حدود زيادی به دمای هوا در زمستان مربوط میماتیكی نشان میمدل های کلی

بلوطهای کهنسال نسبت به میزان بارندگی سالیانه واکنش  حاکی از آنست کهRozas (2005) ، نتايج  (Lebourgeoise et al., 2003)باشند

بدين مفهوم که افزايش  .et al., 1997) (Arrigoدهند. بلوطها در طول زمستان برفی ولی گرم بهترين رشد را خواهند داشت مثبت نشان می

دمای حداقل و کاهش تعداد روزهای يخبندان منجر به افزايش رشد خواهد بود. که در منطقه تجريش و پرديسان اين رابطه تايید شده اما در 

 عكس آن قابل مشاهده است.شهرزاد و سرخه حصار بر 

که اين حالت در منطقه شود که اين عامل بصورت استرس خشكی خود را نمايش دهد. افزايش دما در صورتی منجر به کاهش رشد می

 شهرزاد قابل مشاهده است. 

منظم و دوره آبیاری نتايج حاکی از انست که خشكسالی و استرس خشكی غیر از مورد ذکر شده عامل کاهش رشد نمی باشد. می توان 

لذا اختاللهای ايجاد شده در میزان رشد را می توان به هرس، مديريت  بر روی درختان دانست.ل بی تاثیر ماندن اثر استرس دمايی را از عل ای

 دهی و ديگر دخالتهای انسانی که در هر منطقه می تواند متفاوت باشد، نسبت داد.   متفاوت، کود

انسانی به عنوان عوامل تاثیر گذار بر روی رويش دواير رويشی در مطالعات متعدد بررسی شده است. پورسرتیپ اهمیت تاثیر دخالتهای 

سال اخیر را  با احتمال باال به تاثیر چرای دام و قطع سرشاخه درختان  50های دوره رويش درختان (، عدم همبستگی بین کرونولوژی1384)

 توسط انسان مربوط می داند.

منجر به تفاوت در میزان رشد و تعداد سالهای  در ايتالیا، (.Abies alba Mill) يريت جنگل شناسی در دو توده نراد تفاوت مد

 .) (Manetti and Cutini, 2006نمادين شده است 

نشان می  زبان گنجشک در منطقه پرديسان به دلیل نزديک تر بودن به شرايط طبیعی و دخالتهای کمتر انسانی روابط معقول تری را

( بیان می کند که افزايش 1380باعث افزايش رشد شده است. پورطهماسبی ) و افزايش دمای زمستان دهند. در منطقه پرديسان افزايش بارندگی

 بارندگی در پايیز و زمستان باعث توسعه پهنای دواير رويش در درختان ارس می شود. 

)به غیر از سرخه حصار( منطقه پرديسان کمتر تحت تاثیر دخالتهای انسانی بوده و نوع مديريت در اين منطقه با بقیه مناطق مطالعاتی  

ق که دائما تحت تاثیر دخالتهای انسان مانند هرس، کود دادن،... هستند، متفاوت می باشد. حتی نحوه آبیاری در اين دو منطقه با بقیه مناط

کمتر تحت تاثیر از نظر مكانی حتی نسبت به منطقه سرخه حصار باشد. ارتباطات معنی دار و منطقی زبان گنجشک پرديسان که میمتفاوت 

بین  عوامل خارجی می باشد، بیانگر تفاوت منطقه با دخالتهای انسانی و دخالتهای انسانی کمتر می باشد. لذا به نظر می رسد جهت بررسی ارتباط
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و بايد در محیطهای شهری مناطقی با حداقل  لیمی و دواير رويشی، پارکها و مناطق شهری با دخالتهای انسانی مناسب نمی باشندپارامترهای اق

 دخالت و با تكرار بیشتر نمونه ها را مد نظر قرار داد.
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