
  1391انزمست، چهارم جغرافيا و مخاطرات محيطي، شماره
 

  51- 64صص 
  

  با استفاده از  ميانيدر يال غربي زاگرس  تابستان -بهار ي بيشينهدمابازسازي 
  )1750-2010(اي شناسي منطقه يك گاه

  
  ايران ،تهران ،دانشگاه تهران ،شناسي اقليمدانشيار  ـ1قاسم عزيزي

  ايران، تهران، دانشگاه تهران ،شناسي د اقليمكارشناس ارش ـ محسن ارسالني

  ايران ،تهران ،دانشگاه تهران ،شناسي دانشجوي كارشناسي ارشد اقليم ـ عزت اله ارسالني

  ايران ،تهران ،دانشگاه تهران ،شناسي دانشجوي كارشناسي ارشد اقليم ـ رضا صفايي راد
  

 25/2/1392:تاريخ تصويب    22/12/1391: تاريخ دريافت

  كيدهچ

ـانات ماهانـه و فصـلي      مفيـد  عنوان يك شاخص اقليمي  به دتوان ميهاي درختي حلقه جهـت مطالعـه نوس
 54اي، تعداد دست آوردن يك گاهشناسي منطقه براي به. كار روند هاي گذشته به متغيرهاي اقليمي طي سده

استان ايالم و رويشگاه شينه در نمونه از دو گونه درختي بلوط ايراني و بلوط مازودار در رويشگاه داالب در 
ـتگاه       در اين پژوهش پهنـاي حلقـه  . استان لرستان برداشت شد ـان توسـط دس ـاالنه درخت هـاي رويشـي س

LINTAB5  مجهز به نرم افزارTSAP هاي رويشي درختان  گيري گرفت و تطابق زماني منحنيمورد اندازه
ـيد   افزار مذ دو رويشگاه به دو شيوه چشمي و آماري توسط نرم ـام رس ـين ميـزان    . كور بـه انج ـا تعي ، EPSب

هاي  داده. براي بازسازي مورد استفاده قرار گرفت) 1840- 2010(اي  ترين بخش از گاهشناسي منطقه مطمئن
بـراي  ) 1951- 2010(آباد  و خرم) 1987- 2010(هاي هواشناسي ايالم دماي بيشينه ماهانه و فصلي ايستگاه

ـان داد كـه    . ل دوره آماري مشترك به كار گرفته شداي در طوواسنجي گاهشناسي منطقه نتايج پـژوهش نش
ـأثير منفـي دارد   . دماي بيشينه در فصل رويشي و فصل قبل از آن بر روي رويش درختان بلوط اين منطقه ت

روند صـعودي را  ) 1840- 2010(تابستان در منطقه مورد مطالعه طي دوره بازسازي شده  - دماي بيشينه بهار
، 1955، 1958، 1966، 1984، 2000، 2010هاي دماي بيشينه طي دوره بازسازي شده در سال. دهدنشان مي

  .افزايش شديد داشته است 1904و  1929، 1933، 1944- 1945، 1952
 .شناسي درختيهاي درختي، اقليمسالي، حلقه اي، بلوط، تغييرات درونشناسي منطقه گاه: ها واژه كليد
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 مقدمه 

شواهد بسياري وجود دارد كه  اسناد و. استهاي سرد و گرم دورهة باز وجود داشته و در بردارن م از ديرپديده تغيير اقلي
بـا  يي كـه تـا كنـون    هـا  پژوهش ).1383عزيزي، (است  هاي يخچالي و بين يخچالي در گذشته بودهدورهرخداد حاكي از 

روند گرمايشي، بعـد از پايـان يـافتن عصـر يخبنـدان       دهد كهنشان ميانجام گرفته هاي مختلف ها و مدلاستفاده از روش
 ,IPCC( ميالدي بوده، در سطح زمين شروع شـده اسـت   19و  17هاي هاي هولوسن بين قرنكه يكي از عصر ،كوچك

: 1386 عسـاكره، (ه اسـت  زمين روند گرمايشي آغاز شـد كره از سطح  %58در  20و آغاز قرن  19در اواخر قرن  . )2007
ـاطق، دامنـه     هاي هواشناسي به نظر ميهاي اقليمي ثبت شده توسط ايستگاههده دادهبا مشا). 67 ـياري از من رسد كـه در بس

- با اين حال ميزان و شدت تغييرات اقليمي در عرض. استهاي اخير شدت بيشتري به خود گرفته تغييرات اقليمي در دهه

هـاي زمـاني   شخص رخـداد تغييـرات اقليمـي در دوره   به طور م). IPCC, 2007(هاي جغرافيايي مختلف متفاوت است 
اين مسئله با توجه به فصلي بودن آب و هواي . سالي به صورت ماهانه و فصلي را نيز به دنبال داردمختلف، تغييرات درون

ـابع  . كندايران اهميت بيشتري پيدا مي آب،  تغييرات فصلي متغيرهاي دما و بارش به مراتب اثرات شديدتري را بـر روي من
 كمك گرفتنبا توجه به شواهد موجود و پژوهشگران بسياري از ). 131: 1382عزيزي، (گذارد به جاي مي... كشاورزي و 

توان به مطالعـات  كه مي اندداده مورد تأكيد قرارهاي اخير دهه طيرا در ايران تغيير اقليم ، رخداد هاي مختلفسازي از مدل
بـراي  . اشاره كرد )2011(كوثري و همكاران  و) 2011(عباسي و همكاران  ،)1387( انجام شده توسط عزيزي و همكاران

درختان بـه  . هاي اقليمي ثبت شده و مطمئن ضروري است هاي زماني مختلف، وجود داده مطالعه تغييرات اقليمي در دوره
با توجه به محدود بودن . عكس كنندهاي خود منتوانند تأثير رخدادهاي محيطي را در بافتعنوان يك شاهد اقليمي زنده مي

ـئن جهـت مطالعـه نوسـانات       هاي هواشناسي، حلقهدوره آماري ايستگاه ـاخص اقليمـي مطم هاي درختي به عنوان يك ش
و همكاران،  3فان ؛2006، 2براونينگ ؛2012و همكاران،  1توچان(آيند هاي گذشته به حساب ميمتغيرهاي اقليمي طي سده

تـوان اطالعـات اقليمـي    هاي درختي بلوط موجود در رويشگاه بزرگ زاگرس، ميهاي ساالنه گونههبا مطالعه حلق). 2010
عزيـزي و  ).  3: 1391ارسـالني،  (ارزشمندي را از تغييرات فصلي آب و هوا در طول زيست اين درختان به دسـت آورد  

 1705- 2010درختي بلوط مازودار طـي دوره  هاي مي شهر كرمانشاه را با استفاده از حلقه - بارش اكتبر ) 1391(همكاران 
ها بـه طـور   هاي مرطوب و خشك، نشان دادند كه طول دوره خشكساليها ضمن مشخص كردن دهه آن. بازسازي كردند

در پژوهشي به بازسـازي تغييـرات دمـا و بـارش در منطقـه      ) 1390(ارسالني . ها استمعمول بيشتر از طول دوره ترسالي
هـاي پايـاني آن رونـد    ويـژه در دهـه   و بـه  20و نتايج پژوهش او نشان داد كه دماي بيشينه در قرن زاگرس مياني پرداخت 

هـاي   تغييرات دماي بيشينه استان كرمانشاه را با استفاده از حلقه) 1391(ارسالني و همكاران . صعودي به خود گرفته است

                                                 
1 Touchan 
2 Bräuning 
3 Fan 
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ـينه در طـول دوره مـورد    ها ضمن مشخص نمودن باالترين و پايين  آن. درختي بازسازي كردند ترين رخدادهاي دماي بيش
. مطالعه به اين نتيجه رسيدند كه دماي بيشينه منطقه مورد مطالعه، بيشترين تـأثير منفـي را بـر رويـش درختـان بلـوط دارد      

وقايع سيالبي قرن گذشته در بخشي از بستر رودخانه سه هـزار تنكـابن را بازسـازي    ) 1391(زاده و جهادي طرقي  حسين
تـر شـده و اثـر    ها كوتاهشويم، فاصله تكرار سيالبتر ميهرچه به زمان حاضر نزديكردند و نتايج پژوهش نشان داد كه ك
ـ     ) 2012(پورطهماسي و همكاران  .ها بر ژئومورفولوژي و اكولوژي منطقه شديدتر شده است آن ـيم  به بررسـي رابطـه اقل

هاي ها نشان داد كه گاهشناسي نتايج آن. الي و جنوبي البرز پرداختنددر دو دامنه شم 1رويش دو گونه درختي بلوط و ارس
ها به متغيرهـاي   ها با هم همبستگي ندارند و واكنش آن هاي آنرغم نزديك بودن رويشگاه ساخته شده از اين دو گونه علي

اقليمي را بر رويش گونه درختي كه تأثير متغيرهاي ) 1390(زاده و همكاران نتايج پژوهش كرم. اقليمي نسبتاً متفاوت است
هاي مي و ژوئيه داراي همبستگي در منطقه سراوان گيالن مورد بررسي قرار دادند نشان داد كه بارش در ماه 2بلوط بلند مازو

نجفـي و همكـاران   . هاي رويشي داراي همبستگي منفي استهاي مي و سپتامبر با پهناي حلقهمثبت و دماي بيشينه در ماه
ـ رويش گونه درختي بلوط مازودار در غرب كشور پرداختند و نتايج نشان داد كه بارش اكتبر ب) 1389( ه مطالعه رابطه اقليم 

هاي اكتبر قبل از رويش تا نوامبر سال رويشي جاري داراي تأثير منفي بر روي رويش ـ ژوئن داراي تأثير مثبت و دما در ماه
  .اين گونه درختي است

ن نيز مطالعات متعددي براي بازسازي و مطالعه متغيرهاي اقليمي صورت گرفته است كـه  در مناطق مختلف جها 
، فـان و همكـاران   )2011( 5و اسـميت  4، فـالور )2012(و همكـاران   3هاي انجام شده توسط بائوتوان به پژوهشمي

اشاره كرد كه با ) 2004(و همكاران  9و جاكوبي) 2005(و همكاران  8، سانو)2006( 7و الكمن 6بالت ، يانگ)2010(
 . اند هاي درختي مختلف به بازسازي متغير اقليمي دما پرداخته هاي رويشي ساليانه گونه با استفاده از حلقه

هدف از انجام اين پژوهش بررسي درازمدت تغييرات فصلي دماي بيشينه منطقه مورد مطالعه در دوره گـرم سـال   
  .است 1750- 2010طي دوره 

 منطقه مورد مطالعه

ـتان و ايـالم   استان. هاي لرستان و ايالم در غرب مياني ايران است نطقه مورد مطالعه در اين پژوهش شامل استانم هاي لرس
ـاطق ريـزش   . كنندهاي خود را در دوره سرد سال از امواج غربي دريافت ميحجم زيادي از بارش ـاي جـوي در   در ايـن من ه

                                                 
1 Juniperus polycarpos 
2 Quercus castaneifolia 
3 Bao 
4 Flower 
5 Smith 
6 Youngblut 
7 Luckman 
8 Sano 
9 Jacoby 
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هاي ايـران  اين مناطق نظير ديگر بخشدر ماه ژوئن تا اواخر تابستان بادهاي غربي، نشيني  يابد و با عقباواسط ماه مي پايان مي
هاي گرم و خشك سوزبادهاي گرم كه از سرزمين. گيرندقرار مي 1تأثير شرايط اقليمي ناشي از پرفشار آزوربه طور كامل تحت 
دهنـد و شـرايط   رق را به شدت افزايش مـي شوند شرايط تبخير و تعهاي ژوئيه و اوت به منطقه وارد ميخشك مجاور در ماه

ـيار  . رسانندخشكي را در منطقه به باالترين ميزان خود مي عالوه بر اين رقيق بودن جو و موقعيت روبه باد اين مناطق نقش بس
در دهـد كـه   هاي هواشناسي منطقه نشان مـي هاي ثبت شده توسط ايستگاهداده. مؤثري در افزايش دما در دوره گرم سال دارد

ـتان،    سال هاي اخير ميزان دماي بيشينه روند صعودي پيدا كرده و با افزايش شديد دما و تشديد شرايط خشـكي در فصـل تابس
- هاي زاگرس گونـه در منطقه مورد مطالعه همچون ديگر بخش. هاي دائمي به طور محسوسي كاهش يافته استدبي رودخانه

ـال گونـه    . است 2ن گونه درختي موجود در اين مناطق گونه بلوط ايرانيتريغالب. اند هاي درختي بلوط استقرار يافته با ايـن ح
بـه دليـل   هاي درختي اين گونه. هاي پراكنده و عمدتاً در استان لرستان استقرار داردبه صورت رويشگاه 3درختي بلوط مازودار

هاي داالب و  لي موجود در اين دو استان، رويشگاههاي جنگ ها و پوشش از بين رويشگاه.  زاد بودن، سن نسبتاً زيادي دارنددانه
) 46˚17΄52˝: و طول شرقي 33˚40΄18˝: عرض شمالي(رويشگاه داالب در استان ايالم . برداري انتخاب شد شينه براي نمونه

ـينه      در دامنه رو به باد كوه ـالي كـه رويشـگاه ش : و طـول شـرقي   33˚47΄02˝: عـرض شـمالي  (هاي مانشت قـرار دارد در ح
موقعيت منطقه مورد مطالعه را  1شكل . در دامنه پشت به باد تاقديس سفيد كوه در استان لرستان واقع شده است) 47˚57΄13˝

  .دهدنشان مي

  
                                                 

1 Azores high 
2 Quercus persica 
3 Quercus infectoria Olive 
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  هاي هواشناسي در دو استان لرستان و ايالم برداري و ايستگاهموقعيت نقاط نمونه 1شكل

  هامواد و روش

شود تا از قطـع  استفاده از اين روش باعث مي. انجام شده است 1مغزه برداري به روش تهيهدر اين پژوهش نمونه
سـنج مخصـوص درختـان    با استفاده از يك مته رويش. درخت جلوگيري شده و آسيب كمتري به درخت وارد شود

 نمونه 28(در استان ايالم و رويشگاه شينه ) درخت 13نمونه از  26(نمونه از رويشگاه داالب  54چوب، تعداد  سخت
هـاي مختلـف درختـان برداشـت     در استان لرستان به صورت گزينشي در ارتفاع برابر سينه و در جهت) درخت14از 
. رسـند هاي درختي به يك تعادل رويشي مـي  گونه) گيرندمتر در نظر مي 3/1معموال آن را (در ارتفاع برابر سينه . شد

آورد تا تأثير فشارهاي مكانيكي كـه  ن امكان را فراهم ميهاي مختلف از تنه درختان ايبرداري در جهت همچنين نمونه
بـرداري   الزم به ذكر است جهت نمونه. هاي مختلف بر روي تنه درختان وارد شود كنترل شودممكن است در جهت

در سـاختار چـوبي   ... هـاي چـوبي و   هاي كاذب، اشـعه با توجه به وجود حلقه. در تمام درختان بايد يكنواخت باشد
تر را براي هر درخـت  ز درختان، از هر درخت تعداد دو نمونه برداشته شد تا بتوان يك منحني رويشي مطمئنبرخي ا

تر بين اقليم ـ رويش، از دو گونه درختي بلوط ايرانـي در   براي اطمينان بيشتر و پي بردن به رابطه دقيق. به دست آورد
گيري به آزمايشگاه هاي برداشت شده براي اندازهنمونه. ه شدرويشگاه داالب و بلوط مازودار در رويشگاه شينه استفاد

هاي رويشي ساليانه درختـان از سـمت پوسـت بـه مغـز      ها، پهناي حلقهسازي نمونهبعد از مراحل آماده. منتقل شدند
ميلي متر از سمت پوست به مغـز   01/0و با دقت  TSAPافزار  مجهز به نرم LINTAB5گيري توسط دستگاه اندازه

شـود  گيري يك حلقه رويشي مشخص مي الزم به ذكر است كه ميزان رويش ساليانه درختان با شكل. گيري شداندازه
گيري دو نمونه برداشت شـده  بعد از اندازه. آيدها توسط روش فوق سن درخت به دست ميكه با شمارش اين حلقه

و  3هـاي رويشـي  بـين منحنـي   2ور، كـار تطـابق زمـاني   افزار مذكهاي موجود در نرماز هر درخت، با استفاده از آماره
). 1968، 5و اسـمايلي  4استوكس(هاي رويشي درختان هر رويشگاه با هم به انجام رسيد همچنين سري زماني منحني

ها و يا ديگر عوامل تأثيرگذار بر رويش، با استفاده از براي حذف اثرات غير اقليمي نظير سن درخت، رقابت بين گونه
 7ايهـاي رويشـي بـا اسـتفاده از منحنـي بـرازش چنـد جملـه        تمـامي منحنـي  ) 1985، 6كـوك ( ARSTAN برنامه

به كار ) RES( 9ساخته شده توسط برنامه مذكور گاهشناسي، باقيمانده 8هاياز بين گاهشناسي. استانداردسازي شدند
                                                 

1 Core 
2 Cross dating 
3 Growth curve 
4 Stokes 
5 Smiley 
6 Cook 
7 Cubic smoothing spline 
8 Chronology 
9 Residual chronology 



 مچهار  هشمار                                               جغرافيا و مخاطرات محيطي                                                                 56 

مچنين به دليل عدم رقابت رويشي درختان مورد استفاده در اين مطالعه داراي تاج پوشش باز بوده و ه. كار گرفته شد
بر اساس تطابق نسبتاً باالي موجود ). 2013و همكاران،  عزيزي(تر به نظر رسيد  ها، اين نوع گاهشناسي مناسببين آن

به دسـت   1هاي رويشي درختان دو رويشگاه و همچنين همبستگي مناسب بين دو گاهشناسي رويشگاهيبين منحني
هـاي  تـر، تمـامي نمونـه   به دست آوردن يك گاهشناسي مطمئن و انجام بازسازي طـوالني  آمده از دو رويشگاه، براي

الزم به ذكـر اسـت كـه    . نيز محاسبه شد 2ايشده از دو رويشگاه با هم تركيب شدند و يك گاهشناسي منطقه برداشت
تهيـه يـك   هاي رويشگاهي با سنين مختلف كـه بـا هـم داراي همبسـتگي قـوي هسـتند، امكـان        تركيب گاهشناسي
و  4ويگلـي (EPS3 هـاي برداشـت شـده، مقـدار     با توجه به همپوشاني نمونـه . كندتر را فراهم ميگاهشناسي طوالني

بـا مشـخص شـدن مقـدار     . اي مشخص شـد گاهشناسي منطقه برايARSTAN نيز توسط برنامه ) 1984همكاران، 
جهت ). 1984ويگلي و همكاران، (شود ترين بخش از گاهشناسي جهت بازسازي مشخص مي، مطمئنEPSضريب 
و ) 1987- 2010(هـاي هواشناسـي ايـالم    ايسـتگاه ) بهار ـ تابسـتان  (از دماي بيشينه ماهانه آوريل ـ سپتامبر   5واسنجي

به نـدرت يخبنـدان   ) سپتامبر - آوريل(در زاگرس مياني در فصل رويش درختان . استفاده شد) 1951- 2010(آباد خرم
كننده رويش در اين منطقه عمل كند، بنـابراين از متغيـر دمـاي     تواند به عنوان محدود نميدهد و دماي حداقل  رخ مي

بـه   ايمنطقـه  بر اساس روابط و همبستگي بين دماي بيشينه ماهانه و فصـلي بـا گاهشناسـي   . پوشي شد حداقل چشم
 - طي فصـول بهـار   بيشينهدست آمده در دوره آماري مشترك، با استفاده از روش رگرسيون خطي كار بازسازي دماي 

الزم به ذكر است در اين روش، دماي بيشينه بهار ـ  . براي منطقه مورد مطالعه به انجام رسيد) سپتامبر - آوريل(تابستان 
  .شوداي به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته ميتابستان به عنوان متغير وابسته و گاهشناسي منطقه

  بحث و نتايج 

رين ميزان تطابق و همبستگي بين منحني رويشي درختان هر رويشگاه با هم، براي هر رويشگاه با به دست آمدن باالت
) 1834- 2010( 177طول گاهشناسي به دست آمده براي رويشـگاه داالب در اسـتان ايـالم    . يك گاهشناسي ساخته شد

هاي برداشت شده و يـا  نمونه .سال است 105ها سال و ميانگين سني آن 63كمينه سن درختان اين رويشگاه . سال است
علت عمده ايـن امـر درون پوسـيدگي    . به عبارت ديگر گاهشناسي ساخته شده در اين رويشگاه طول نسبتاً كوتاهي دارد

گيـري  همچنين درختان اين گونه به واسـطه شـكل  . در اين رويشگاه است) بلوط ايراني(درختي مورد مطالعه  زياد گونه
سـاخته شـده از    RESگاهشناسي  2شكل . رغم قطور بودن تنه داراي سن كمي هستندپهن، عليهاي ساالنه نسبتاً حلقه

     .دهد هاي به كار رفته را نشان ميرويشگاه داالب در استان ايالم به همراه تعداد نمونه
                                                 

1 Site chronology 
2 Regional chronology 
3 Expressed Population Signal 
4 Wigley 
5 Calibration 
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هاي منحني خاكستري رنگ تعداد و سن هر يك از نمونه). منحني تيره(رويشگاه داالب  RESگاهشناسي  2شكل 

  .دهداستفاده شده را نشان مي

كمينه سن درختان در اين رويشگاه . است) 1750- 2010(سال  261گاهشناسي به دست آمده از رويشگاه شينه داراي 
ـازودار در مقايسـه بـا بلـوط ايرانـي از      حلقه. است 163سال و ميانگين سني درختان اين رويشگاه  98 هاي ساليانه گونه م

ـبت بـه   به عبارت ديگر درختان اين رويشگاه علي. دار استضخامت كمتري برخور رغم قطر كمتر داراي سن بيشتري نس
همانطور كه مشـاهده  . دهدرويشگاه شينه در استان لرستان را نشان مي RESگاهشناسي  3شكل . گونه بلوط ايراني هستند

 .ه به مقدار قابل توجهي كاسته شده استاز ميزان رويش درختان در اين رويشگا 20هاي پاياني قرن شود در دههمي

 
  رويشگاه شينه در استان لرستان  RESگاهشناسي  3شكل 

ـاوت در  گاهشناسي هاي به دست آمده از رويشگاه شينه در استان لرستان و رويشگاه داالب در استان ايالم با وجود تف
ي به كار رفته، داراي تطابق و همبستگي نسبتاً مناسبي ها، توپوگرافي مناطق و مهمتر از همه تفاوت در گونه درختخرد اقليم

دهد كه نوسانات رويشي بين دو گونه درختي در همچنين مقايسه روند بين دو گاهشناسي به خوبي نشان مي. با هم هستند
  .برقرار است 05/0هاي دو رويشگاه پيوند معناداري در سطح بين گاهشناسي. ها تقريباً مشابه استاين رويشگاه
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  اي گاهشناسي منطقه

بر اساس ميزان تطابق و همبستگي بين دو گاهشناسي، براي به دسـت آوردن يـك گاهشناسـي مطمـئن و انجـام      
 4شـكل  . اي محاسـبه شـد  هاي رويشـي گاهشناسـي منطقـه   تر براي منطقه، با تركيب تمامي منحنيبازسازي طوالني
بـه  ) درخـت  7(نمونـه   14با تعداد  1840شود، سال هده ميهمان طور كه مشا. دهداي را نشان ميگاهشناسي منطقه

از اين سـال بـه بعـد    . محاسبه شده است 85/0در آن بيشتر از  EPSشود كه مقدار عنوان آخرين سالي محسوب مي
بنابراين ايـن بخـش از گاهشناسـي از اعتبـار كمتـري      . رفته است كمتري جهت ساخت گاهشناسي به كار هاي نمونه

تر هاي مجاور و يا درختان مسنبرداري از رويشگاه الزم به ذكر است با نمونه. جهت بازسازي اقليمي برخوردار است
  . گرفتتري را براي بازسازي متغيرهاي اقليمي به كار توان طول اين گاهشناسي را توسعه داد و دوره طوالنيمي

  

 

فلش عمودي نيز . دهد هاي به كار رفته را نشان مينمودار خاكستري تعداد و طول نمونه. ايگاهشناسي منطقه 4شكل 
 .دهدترين بخش از گاهشناسي را براي بازسازي نشان مي مرز بين مطمئن

  اي با دماي بيشينهمنطقه واسنجي گاهشناسي

اي رويش، دماي بيشينه ماهانـه و فصـلي منطقـه بـا گاهشناسـي منطقـه       در اين مرحله براي بررسي رابطه اقليم ـ 
ژانويه ـ  (هاي قبل از فصل رويش شود، دماي بيشينه ماهانه در ماهمشاهده مي 5همان طور كه در شكل . واسنجي شد

اه ذكـر  داراي اثر منفي بر روي رويش درختان بلوط در دو رويشـگ ) آوريل ـ سپتامبر (هاي فصل رويش و ماه) مارس
هاي سپتامبر، مارس و آوريل به ترتيب كمترين ميزان تـأثير منفـي را بـر روي رويـش     دماي بيشينه در ماه. شده است

شود، دماي بيشـينه در فصـل بهـار در مقايسـه بـا تابسـتان اثـر        همان طور كه مشاهده مي. درختان در اين مناطق دارد
  .شديدتري بر رويش درختان در اين منطقه دارد
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درصد خطا و  5همبستگي را در سطح * عالمت . اي با دماي بيشينهضرايب همبستگي گاهشناسي منطقه 5كل ش

 .دهددرصد خطا نشان مي 1همبستگي را در سطح ** عالمت

  بازسازي دماي بيشينه بهار ـ تابستان
ر بازسازي دماي بيشينه ايـن دوره  تابستان، كا- اي و دماي بيشينه بهاربا توجه به همبستگي معنادار بين گاهشناسي منطقه

تابستان - روند بين دماي بيشينه واقعي و بازسازي شده بهار 6شكل . اي به انجام رسيدزماني در طول دوره گاهشناسي منطقه
ـال همان طور كه مشاهده مي. دهدمنطقه مورد مطالعه طي دوره آماري مشترك را نشان مي هـا رونـد   شود، در بسياري از س

با اين وجود در طول . ين دو منحني وجود دارد و نوسانات دمايي شديد در دو منحني داراي روند مشابهي هستنديكساني ب
شود در شش سال بين دماي بيشينه واقعي و بازسازي شده روند يكساني مشاهده نمي) 1951- 2010(دوره آماري مشترك 

هاي اخير روند صعودي در افزايش دماي  همچنين در سال. واقع شده است 1985- 1987ها در فاصله زماني  كه سه تا از آن
  .شودبيشينه توسط دو منحني مشاهده مي

 
  در نيمه غربي زاگرس مياني 1951- 2010تابستان طي دوره - مقايسه بين دماي بيشينه واقعي و بازسازي شده بهار 6شكل 
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. اسـت ) 1840- 2010(سـاله   170ي ، محدوده بازسازي شده شامل يك دوره زمـان EPSبر اساس محاسبه مقدار 
در طـول  . درجه سلسيوس است 8/32تابستان منطقه مورد مطالعه طي دوره بازسازي شده - ميانگين دماي بيشينه بهار

كمينه دماي بيشينه بازسازي شده نيز به ترتيب در . به وقوع پيوسته است 1958دوره بازسازي شده بيشينه دما در سال 
تابسـتان در منطقـه   - آمده است، دماي بيشـينه بهـار   7همان طور كه در شكل . داده است رخ 1887و  1974هاي سال

باالترين مقدار دماي بيشينه طـي دوره بازسـازي   . دهدمورد مطالعه طي دوره بازسازي شده روند صعودي را نشان مي
رخ داده  1904و  1929، 1933، 1944- 1945، 1952، 1955، 1958، 1966، 1984، 2000، 2010هـاي  شده در سال

- 1866هـاي  بر شدت افزايش دماي بيشينه افزوده شده و همچنين در فاصله سـال  1950تا  1920هاي در دهه. است
  .از ميزان دماي بيشينه به طور چشمگيري كاسته شده است 1967- 1978و  1895- 1901، 1859

 

  يتابستان در نيمه غربي زاگرس ميان- بازسازي دماي بيشينه بهار 7شكل 

  نتيجه گيري

هاي ساليانه ايـن  با توجه به درون پوسيدگي نسبتاً زياد گونه درختي بلوط ايراني و همچنين شدت ضخامت حلقه
همبستگي نسبتاً مناسـب بـين دو گاهشناسـي بـه     . گونه، گاهشناسي ساخته شده از اين گونه داراي سن كمتري است

با وجود تفاوت در گونه درختـي، عوامـل رويشـي مشـتركي      دهد كهدست آمده از رويشگاه داالب و شينه نشان مي
هـا   هاي قبل از فصل رويـش آن هاي جوي كه در ماهدرختان از ريزش. دهدها را تحت تأثير قرار ميرويش ساليانه آن

مورد ها بخشي از آب بنابراين افزايش دماي بيشينه در اين ماه. كننددهد، براي رويش سال بعد خود استفاده ميرخ مي
هاي فصل رويش، درخت بـه حجـم   همچنين در ماه. سازدها خارج مينياز درختان را به واسطه تبخير از دسترس آن

هاي حياتي خود نياز دارد كه با افزايش دماي بيشينه و شدت يافتن تبخير و تعـرق،  قابل توجهي از آب جهت فعاليت
هاي بيشـينه مهمتـرين فاكتورهـاي    ها به همراه دماخشكسالي ايدر اقليم مديترانه. شودرويش درختان دچار تنش مي
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الزم به ذكر است كه شـرايط جغرافيـايي منطقـه    ). 2011، 2و هندريك 1ماكسيم(محدود كننده رويش درختان هستند 
هاي اوليه فصل رويـش، درختـان جهـت جوانـه زدن و     در ماه. كندمورد مطالعه، تأثير منفي دماي بيشينه را تشديد مي

هاي مارس و آوريل از ميزان تأثير منفـي دمـاي بيشـينه    هاي حياتي خود نياز به دما دارند بنابرين در ماهروع فعاليتش
. يابدخود خاتمه مي 3ها با تكميل چوب پاياندر ماه سپتامبر نيز رويش ساليانه درختان اين رويشگاه. كاسته شده است

گيري چوب در فصل بهار جهت شكل. ترين ميزان خود رسيده است به پايين بنابراين در اين ماه نيز تأثير دماي بيشينه
ها در اواسـط ايـن فصـل، افـزايش دمـاي      با توجه به پايان يافتن بارش. آغاز، درخت به حجم زيادي از آب نياز دارد

دمـاي بيشـينه بـر     بنابراين تأثير منفي. كندبيشينه با شدت بخشيدن به تبخير و تعرق در رويش درختان تنش ايجاد مي
هـاي اوليـه فصـل    به عبارت ديگـر هرچـه از مـاه   . روي رويش درختان در اين فصل نسبت به تابستان شديدتر است

در زمينه تأثير منفي دماي بيشينه . شودگيريم، از ميزان تأثير منفي دماي بيشينه بيشتر كاسته ميرويش درختان فاصله مي
- در منطقه فرياد) 1391(در منطقه جوانرود و ارسالني و همكاران ) 1389(ن بر روي رويش درختان، نجفي و همكارا

تابستان در منطقه مورد مطالعـه طـي دوره بازسـازي     - دماي بيشينه بهار. اند رس كرمانشاه به نتايج مشابهي دست يافته
- شـدت و تعـداد دوره   نيز به اين نتيجه رسيدند كه) 1391(ارسالني و همكاران . دهدشده روند صعودي را نشان مي

هـاي  در دهـه . هاي كاهش آن بوده اسـت هاي افزايش دماي بيشينه بازسازي شده استان كرمانشاه بسيار بيشتر از دوره
هاي درختي مطمئنـي در   متأسفانه تا كنون گاهشناسي. بر شدت افزايش دماي بيشينه افزوده شده است 1950تا  1920

. تر قـرار داد ا بتوان نتايج به دست آمده از اين بازسازي را مورد ارزيابي دقيقمناطق مختلف ايران ساخته نشده است ت
 ،)2011( همكـاران  و4 كـوس  هاي انجام شـده توسـط   با اين حال برخي از نتايج حاصل از اين بازسازي با بازسازي

و  1920هـاي  دهـه همچنـين  . در تركيه و غرب آناتولي مطابقت دارد) 2007(و توچان و همكاران ) 2009( 5آكميك
  .اندهاي خشك در جنوب تبت مشخص شدهبه عنوان دهه) 2011(و همكاران  6توسط ليو 1950

  پيشنهادات

هـاي   گونه درختي بلوط ايراني در اين پژوهش داراي چوب درون بسيار سخت، درون پوسيدگي زياد و اشعه - 1
شـود در   پيشنهاد مي. كرد ليانه را با مشكل مواجه ميهاي سا گيري حلقه برداري و اندازه چوبي فراوان بود كه كار نمونه

 .هاي ديگر از اين گونه استفاده نشود صورت دسترسي به گونه

                                                 
1 Maxime 
2 Hendrik 
1 Late wood 
4 Kose 
5 Akkemik 
6 Liu 
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برداري، درختاني كه قطر كمتري داشتند و در تاج پوشش خود داراي  در بين درختان انتخاب شده براي نمونه - 2
بنابراين همواره بزرگ بودن قطر تنه درخت دليـل   .هاي خشك اندكي بودند از سن بيشتري برخوردار بودند سر شاخه

 .بر زياد بودن سن آن نيست

تـا اوايـل    برداري از درختان در فصل زمستان و از دي مـاه  شود كه نمونه در منطقه زاگرس مياني پيشنهاد مي  - 3
  .اسفند انجام شود

  تشكر و قدرداني

ي دكتر يماني جهت تهيه وسايل آزمايشـگاهي مـورد   از معاونت مالي دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران جناب آقا
پـور صـميمانه سپاسـگزاريم و از مهنـدس امـين       همچنين از آقاي دكتر شمسـي . نياز كمال تشكر و قدرداني را داريم

  .كنيم صيدي شاه آبادي و آقاي مهندس رحمان سهرابي نيز تشكر و قدرداني مي
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