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 چكیده

های هواشناسی کشور، تا به حار اثهر ایهن پهارامتر در رشهد شهعاعی       متأسفانه به دلیل نبود اطالعات درازمدت تابش در بیشتر ایستگاه
ههای نورپسهند ماننهد      گونهه های درختی به خصود   تواند در پهنای حلقه  درختان بررسی نشده، این در حالی است که پارامتر تابش می

های تجربی برای محاسهبۀ    شناسی مناسبی بر مبنای فرمور  بلوط اثر مهمی داشته باشد. برای رفع مشکل مذکور، در این تحقیش روش
های آستارا محاسبه شده است. در مرحلۀ   تابش رسیده به سط، زمین معرفی و پس از اجرای این روش مقادیر تابش در محدودۀ جنگل

گونه برای هر دیسک در دو جهت عمود بر ههم   شناسی این  ، گاهبلندمازو شده از درختان بلوط عد نیز با استفاده از هفت دیسک برداشتب
گونهه   اثر پارامتر تابش در رشد شعاعی ایهن به دست آمد. در نهایت نیز  TSAPWinافزار   مجهز به نرم LINTABبا استفاده از دستگاه 
آمده از دو جهت عمود بر هم برای ههر دیسهک در سهط،     دست شناسی به  های این پژوهش نشان داد که میانگین گاه   بررسی شد. یافته

 44چهار دیسک مذکور ههر کهدام   دار است، اما متأسفانه تنها میانگین چهار دیسک تطابش خوبی با یکدیگر داشتند.   درصد معنی 9/99
ها انجام نگرفت، زیهرا یکهی از دالیهل     آمده از آن دست شناسی به سک، استانداردسازی گاهبودن چهار دی سار داشتند. با توجه به همسن

همچنین، نتایج این تحقیش مشخص کرد کهه رشهد   هاست.  هایی غیراقلیمی مانند تفاوت سن نمونه عمدۀ استانداردسازی حذف گرایش
ای بها تهوان دو     مین است. این رابطه به صورت تابع چندجملهشعاعی گونۀ بلندمازو دارای رابطۀ قابل توجهی با تابش رسیده به سط، ز

که بیانگر واکنش معکوس در این درختان نسبت به تابش اسهت،   (R = -0.71) 71/0 منفی و از ضریب همبستگی معادر   محاسبه شد
شناسهی نیهز    ر مطالعهات گهاه  تواند برای محاسبۀ درازمدت تهابش بهرای دیگه    شده در این تحقیش می شناسی معرفی برخوردار بود. روش

 استفاده شود.

 واژه کلید

 شناسی.    اقلیم، تابش، رشد قطری، گاه

 

 . سرآغاز1

دهن ۀ سغییاراش غیرعاسدی در اقلایم      اقلیم نشسن سغییرپ ی ۀ 

درون اسمسفر زمین و پیسم هسی نسدی از  ن در  ارۀ خاس ی   

نسپاذیر   سرین  ثسر سغییر اقلیم سخریاب برگشات   است  از مهم

هاسی جنگلای اسات       هی و ا تسیساتم هسی گیس  برخی گتنه

هااسی درختاای در پهنااسی   ان،کااس  ایاان سااأثیراش در گتنااه

دااتد  در واقااع درختااسن   هااسی رویشاای نمسیااسن ماای  حلقااه

ستاننا  باه     دنسسی را  اه مای    دنسسی و غیرگسک  اطالعسش گسک

هسی رویشی قسبل ختانا ن بسدان ا ثبات      وسیلۀ پهنسی حلقه

هسی رویشی متتالی باس پهناسی     قه نن   درختسن سس نه حل  می
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هسی رویشی داخل م یلای    دهن  و حلقه  متفسوسی سشکیل می

هااسی   گراتااه از دمااسی هااتاا سااسب  و سااسیر ویژگاای  دااکل

هسی هر حلقه دارایو  د    پذیرن   سلت  سأثیر می  رویشگسهی

ای   دهنا  باه گتناه     و هتایی اصل پی ای  ختد را بسزسسد می

یک سس  همراک بس بسران و ناتر  اسای     ه حلقۀ پهن به م،نسی

سر مرباتط باه ساسلی باس      استا در حسلی  ه یک حلقه بسریک

هاسی درختای     سار اسات  پسساخ گتناه     عتامل رد  نسمللتد

مختلف به متغیرهسی اقلیمی متفسوش اسات  اه سابب سغییار     

ای بارای    داتد  ایان واق،یات پسیاه      هس مای   رون  روی  حلقه

هسی مختلف درختی است  اه در    ملسل،سش گتنسگتن بر گتنه

پترطهمسساای و  سااتان بااه ملسل،ااسش داخلاای  ایاان راسااتس ماای

( و 1389(ا بااس پتر و همکااسران )1388و  1387همکااسران )

المللی به س قیقاسش     و در سلص بین (1391بس پتر و  سظمی )

Gervais  وBao    ا 2006و همکسران در ساسLi   و همکاسران

 ادسرک  رد    2013سس   در Özçelikو  2012در سس  

هسی درختی در ایران بلتط است  ه به   سرین گتنه از مهم

دلیل پرا نا گی خاتد در مناسط  مختلاف  شاتر و ارزش      

م یلاای  ن از اهمیاات زیااسدی  بااس ی اقتصااسدی و زیساات

برختردار است  متأسفسنه طی سسلیسن اخیار باه دلیال باروز     

رویاۀ ایان     سغییراش اقلیمی در قسلب خشکسسلی و قلاع بای  

گتناۀ    درختسن برای استفسدک از چتد و سهیۀ علتاۀ داما این

بسارزش در م،رض سه ی  قرار گراته اسات  در ایان میاسن    

ای  ه در  ناسر    نق  سغییراش اقلیمی برجسته استا به گتنه

منزلۀ سه ی ی مهم برای درختسن بلاتط   م یریت نسمنسسب به

یزیتلاتژی و  ملر  است  دنسخت و یص  ثسر اقلیمای در ا 

ساارین و اولااین گااسم در جهاات  رداا  درختااسن بلااتط مهاام

ریزی و یص در حتزۀ م یریت جنگال بارای حفا       برنسمه

این گتنه است  بنسبراینا انمسم س قیقسش بیشاتر روی گتناۀ   

هس برای حف  ایان گتناه اماری     بلتط و استفسدک از نتسیج  ن

 نسپذیر است    اجتنسد

دنسسای پهناسی دوایار رویا        ( گاسک 1385پترسرسیپ )

سسله ارزیسبی  رد  نتسیج  200درختسن بلتط را در یک دورۀ 

این س قی  مشخص  ارد  اه درجاۀ حارارش طای اصال       

روی  در مقسیسه بس میزان بسرنا گی عسمال اثرگاذارسری در    

( به بررسی رابلۀ 1386روی  درختسن بلتط است  بس پتر )

هسی رویشی گتنۀ بلن مسزو در   لیمی و حلقهبین متغیرهسی اق

جنگل سسری اق ام  رد  ه نتسیج بیسنگر این واق،یت بتد  اه  

پهنسی روی  بلن مسزو بس مممتع بسرن گی مسهسناۀ بهمان و   

هسی مارداد    دهریتر همبستگی م بت و بس ح اقل دمس در مسک

 و اردیبهشت همبستگی منفی دارد  

دنسسی پهنسی دوایر روی  درخت   در س قیقی دیگر گسک

بلتط در دو ستی جنتبی و دمسلی البارز بارای یاک دورۀ    

(  1388سسله ملسل،ه دا  )پترطهمسسابی و همکاسرانا     200

نتسیج این پژوه  نشسن داد  اه دماسی م ایو طای اصال      

روی  در مقسیسه بس میزان بسرنا گی عسمال اثرگاذارسری در    

واافسری و همکااسران ط باتدک اساات   رویا  درختااسن بلاات 

( در س قیقی ارسباسط باین دارایو اقلیمای و پهناسی      1390)

دوایر رویشی گتنۀ بلتط بلن مسزو در منلقۀ دو هزار سنکسبن 

را بررسی  ردن   نتسیج همبساتگی پیرساتن نشاسن داد  اه     

ارسبسط بین پهنسی دوایر روی  بس بسرن گی  وریل منفی و در 

 دار نیست    هس م،نی    سسیر مسک

(  اه ساأثیر   1390زادک و همکاسران )  نتسیج پژوه   ارم 

متغیرهسی اقلیمی را در روی  گتنۀ درختی بلتط بلنا مسزو  

در منلقۀ سراوان گیالن بررسی  ردن ا نشسن داد  ه باسرش  

هسی مای و ژوئیاه دارای همبساتگی م بات و دماسی       در مسک

هسی رویشای   هسی می و سوتسمبر بس پهنسی حلقه بیشینه در مسک

( 1391عزیازی و همکاسران )  دارای همبستگی منفی است  

 54ایا   دنسسای منلقاه    ر س قیقی دیگر برای نیال باه گاسک   د

نمتنااه از دو گتنااۀ درختاای بلااتط ایراناای و مااسزودار در   

رویشااگسک دا د اسااتسن ایااالم و دااینۀ اسااتسن لرسااتسن را  

بردادت  ردن   نتسیج ایان پاژوه  مشاخص  ارد دماسی      

در اصل رویشای و اصال قبال از  ن روی رویا       بیشینه

 بلتط این منلقه سأثیر منفی دارد  

( سغییااراش دمااسی بیشااینۀ 1391ارسااالنی و همکااسران )

هسی درختی بسزساسزی   استسن  رمسنشسک را بس استفسدک از حلقه

سارین    اردن باس سرین و پاسیین    هس ضمن مشخص  ردن    ن
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لسل،ه به این نتیمه رخ ادهسی دمسی بیشینه طی دورۀ مترد م

رسی ن   ه دمسی بیشینها بیشترین سأثیر منفای را در رویا    

درختسن بلتط دارد  همچنینا برای س،یین بسزساسزی الگاتی   

از  2000ساس   1635بسرش در منلقۀ غرد دریسی سایسک طای   

 ,.Akkemik et al)   هسی درختای بلاتط اساتفسدک دا       حلقه

هسی خشکسسلی  دورک (  نتسیج این س قی  نشسن داد  ه2005

 ان     سسله بتدک 2هسی پربسرش ح ا  ر   یس سس 

Gervais   هاسی درختای     بس استفسدک از حلقه 2006در سس

بلتطا سه قرن باسرش را بارای ناتاحی  تهساتسنی  سلیفرنیاس      

هاسی     بسزسسزی  رد  نتاسیج حاس ی از م،ناسداری رابلاۀ حلقاه     

همچناینا نتاسیج    وریال باتد     -سس نه بس بسرش دورۀ دسسمبر

هاسی مرطاتد و     س قی  مذ تر مشاخص  ارد سکارار دورک   

 از نظم زمسنی خسوی پیروی نکردک است    20خشک در قرن 

Akkemik ( بس اساتفسدک از حلقاه  2005و همکسران )    هاسی

سسبساتسن از   -درختی به بسزسسزی بسرش بهسر و رواناسد بهاسر  

غربای    ای در دامس    میالدی به ب،ا  بارای منلقاه    1650سس  

و همکااسران  Baoسر یااه اقاا ام  ردناا   در س قیقاای دیگاار  

ساس   1865دارقی چاین را بارای دورۀ     ( بسرش دامس  2009)

هااسی رویشاای درختااسن    ماایالدی بااس اسااتفسدک از حلقااه 2003

بسزسسزی  ردن   همچنینا برای بسزسسزی درجۀ حرارش طای  

دارقی   هسی هنگ ام در دامس    میالدی در  تک 2003سس  1475

  (Li et al., 2012)   هسی درختی استفسدک دا    ن نیز از حلقهچی

Cooper ( بااس اسااتفسدک از نمتنااه  2013و همکااسران )  هااسی

 م ک از درختسن بلتط زن ک و ماردکا بسزساسزی باسرش     دست به

انمسم دادن   نتاسیج   2009سس  900سسبستسن را برای  -دورۀ بهسر

غربای   دامس  این س قی  نشسن داد  اه در منلقاۀ وسای،ی از    

 ان      اروپس رد  درختسن بلتط همبستگی م بتی بس بسرش دادته

ملااسب  ملسل،ااسش مشااخص اساات  ااه سمر ااز بیشااتر  

دنسسی درختای روی پاسرامتر     ملسل،سش داخلی در زمینۀ گسک

بسرش یس به ن رش درجۀ حرارش بتدک است  یکی دیگار از  

 سرین پسرامترهسی اقلیمی مق ار سسب  رسای ک باه سالص    مهم

ستان  در ایزیتلتژی گیسهسن و باه سباع  ن     زمین است  ه می

هسی سسلیسنه سأثیرگذار بسدا   ساسب  ارسباسط      در پهنسی حلقه

مستقیمی بس درجۀ حرارش داردا امس این متضتع با ان م،ناس   

ستان  اثرگذاری یکسسنی مسنن  درجاۀ حارارش     نیست  ه می

در دارایو  در ایزیتلتژی درختسن دادته بسد   برای م اس ا  

هتای ابری مق ار سسب  رسی ک به سلص زمین بسیسر م  ود 

دتد در حسلی  ه در مق ار درجۀ حرارش باه خصاتص     می

در اصت  گرم سس  سأثیر چن انی نا ارد  ایان متضاتع باه     

طتر ویژک برای منسطقی بس  د و هتای مرطتد مسنن  دمس  

 شتر  ه در بسایسری از ایاسم ساس  از  د و هاتای اباری      

رختردارن ا دارای اهمیت بیشتری است  از طرف دیگرا بس ب

ستجه به گتناۀ انتخاسبی ایان س قیا ا درخات بلاتطا  اه        

( یس به عبسرش دیگرا نسابت  1387نترپسن  است )ج،فریا 

ده ا بررسی پسرامتر اقلیمی   به سسب  وا ن  زیسدی نشسن می

سسب  بر رون  رد  قلاری ایان گتناۀ باسارزش از اهمیات      

برخاتردار اسات  بناسبراینا ها ف اوالی ایان        دوچن انی

س قی  بررسی سأثیر پاسرامتر ساسب  در ردا  قلاری بلاتط      

دنسسای منسسابی     بلن مسزو است  ه برای ایان منظاتر روش  

برای م سسبۀ سسب  ارائه و در نهسیت نیز اثر این پاسرامتر در  

 رد  قلری این درخت بررسی د ک است 

 

 ها   . مواد و روش2

 ۀ مورد مطالعه. محدود1. 2

دسمل قسمتی از ارسفسعسش  س قی م  ودۀ مترد ملسل،ۀ این 

جنگلی جنتد دهرستسن  ستسراسات  ایان م ا ودک جازو     

داتد  اه عماالً      هسی دمسلی البرز غربی م ستد مای   دامنه

بخشی از حتضۀ  بخیز مالهسدی چسی است  ه باه دریاسی   

و هاسی بلاتط بلنا مسز     داتد  نمتناۀ درخات      خزر منتهی می

دنسسیا     د ک برای سمزیه و س لیل بیشتر و س،یین گسک انتخسد

انا    هسی مذ تر واقع د ک  جنگل   سمسمسً در سری چهسر حتزۀ

 45/48و طات  جغراایاسیی    37/38 ه در عرض جغراایسیی 

(  حاا ا  ر ارسفااسع از ساالص دریااس و 1قاارار دارناا  )دااکل 

تار و  م 300مسسحت م  ودۀ مترد ملسل،ه به سرسیب برابار  

درجاۀ   08/17هکتسر اسات  متتساو دماسی ساسلیسنه      3765

مترا اقلیم  میلی 44/1449سلسیت  و میسنگین بسرش سسلیسنه 

 م،ت   مرطتبی را برای این م  ودک به ارمغسن  وردک است 
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 . موقعیت محدودۀ مورد مطالعه1شکل 

 

 شناسی  . تهیۀ گاه2. 2

در این س قیا  م ا ودۀ ارسفسعاسش جنگلای  ساتسرا بارای       

  در   هسی درختسن بلتط بلن مسزو انتخسد دا    بردادت نمتنه

ساس  انتخاسد    75سس  40این راستس هفت درخت بس سن بین 

ساس   3/1د ن  و از هر درخت یک دیسک در ارسفسع ح ود 

هاس باه     متر از سلص زمین بردادته د   ساوسا دیساک   5/1

ک چااتد دانشااگسک سهااران انتقااس  دادک داا ن  و   زمسیشااگس

هاسی    دا ن حلقاه   سسزی سلص هر دیسک برای نمسیسن  وسف

رویشی بس استفسدک از سمبسدۀ برقی و دستی نرم انماسم دا     

گیاری باس اساتفسدک از دورباین دساتگسک        پی  از  غسز انا ازک 

LINTAB هااسی سااسلیسنه از ساامت پتساات بااه مغااز   حلقااه

گذاری د ن   ایان    سسیی عالمت  ی دکهس  دمسرش و در ردیف

دتد سس بتتان هنگسم سلسب  زمسنیا در واترش     سر سبب می

هسی مترد نظر را به سهتلت پیا ا    گیری حلقه   خلس در ان ازک

(  سااوسا پهنااسی  Schweingruber et al., 1988 اارد )

هسی رویشی بارای هار دیساک در دو جهات سقریباسً        حلقه

ا LINTABگیاری   از دساتگسک انا ازک   عمتد بر هم بس استفسدک

 01/0ا باس دقات   TSAPWinااازار سخصصای     ممهز به نارم 

اااراز    گیری و در نارم   متر از سمت پتست به مغز ان ازک میلی

هاس از   هسا سلسب  زمسنی  ن  گیری نمتنه   پس از ان ازک  ثبت د 

انماسم دا   در ایان پاژوه  بارای       TSAPاازار   طری  نرم

GLK ماسرۀ   3 م ک از  دست زمسنی به ارزیسبی سلسب 
CDIا 1

2 

GSLو 
م،یسری  لی از دبسهت بین دو  GLKاستفسدک د    3

نیز دسخصی زماسنی   CDIد ک است   گیری  ان ازک   دنسسی  گسک

د ک بس یک یگر است و از مقسدیر  دادک دنسسی سلبی   از دو گسک

GLK  و  مسرۀt  ما ک از   دسات  برای س،یین  یفیت سری باه 

نیز بیاسنگر سالص    GSLدتد   مسرۀ  هس استفسدک می  دنسسی  گسک

داری   است  ه به سرسیب برای سلت  م،نی GLKداری   م،نی

درواا  بااس عالماات *ا ** و *** نشااسن  9/99و  99ا 95

دتد  دسیسن یسد وری اسات  اه اطالعاسش اقلیمای       دادک می

سرین ایساتگسک هتادنسسای    نیز از نزدیک برای م سسبۀ سسب 

م  ودۀ مترد ملسل،ه ی،نای ایساتگسک ساینتپتیک دهرساتسن     

  ستسرا به دست  م  
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شناسی محاسبۀ تاابش رسایده باه ساط          . روش3. 2

 زمین

گیری سسب  رسی ک به سلص زمین در یاک    بهترین راک ان ازک

عاارض جغراایااسیی خااسص نصااب پیرانتمترهااس )دسااتگسک  

هاسی    هسست  متأسفسنه به دلیل هزیناه   نج( در ایستگسکس  سسب 

بس ی خری  پیرانتمتر و نگه اری سمهیزاش مربتطها ساسب   

هسی هتادنسسی   رسی ک به سلص زمین در بسیسری از ایستگسک

گیاری نیاز     دتد یس در وترش انا ازک   گیری نمی  شتر ان ازک

رش هسی زماسنی  تساسک و باه وات      اطالعسش مربتطه در بسزک

ان   از طرای نیز میزان متتسو خلاس در   گسسته در دستر 

سرین علات  ن   رس   ه مهم  درو  می 30پیرانتمتر حتی به 

هسست  نبتدن دستگسک و وجتد گرد و غبسر در  ن  سلیبراسیتن

منزلۀ  ستانن  به  (  عتامل مذ تر می1389)م،ینی و همکسرانا 

دنسسی  اه در   گسکن ادن ملسل،سش  سرین دلیل برای انمسم مهم

 ن به اطالعسش بلن م ش سسب  نیسز استا در خصتص این 

هاسی    پسرامتر مهم اقلیمی م ستد دتن   ختدابختسنه ما    

انا   اه از     سمربی مختلفی برای م سسبۀ سسب  م،رای دا ک 

پرسکسش از مقبتلیت و  -د ۀ  نگستروم هس م   ارائه بین  ن

ر این س قی  برای دقت بیشتری برختردار است  بنسبراینا د

م سسبۀ سسب  رسای ک باه سالص زماین در م ا ودۀ ماترد       

هسی  ستسرا از این ارمت  ملسب  زیار اساتفسدک    ملسل،ۀ جنگل

 د ک است 

 (1)رابله 
s a

n
R =R (a+b )

N
 

سسب   Raمیسنگین سسب  روزانه در مسکا  Rsدر رابلۀ بس  

طات    nضرایب ثسبتا  bو  aد ۀ خسر  از جتا  گیری ان ازک

نیز ح ا  ر سسعسش  اتسبی است   Nواق،ی سسعسش  اتسبی و 

 (:Duffie & Beckman, 1992داریم ) Raبرای م سسبۀ 

 (2)رابله 

sc
a

24 3600G 360J
R 1 0.033cos

365

cos cos sin sin sin
180


  



 
 
 

 
 
 

s
s




    

 

ثسبت سش،ش،ی خسر  از جات و مقا ار    Gscا 2در رابلۀ 

 عرض جغراایسییا  واش بر متر مربع است   1373 ن 

زاویۀ میل ختردی ی نسبت به استتا بر حسب درجه است 

(  Cooper, 1969دتد ) م سسبه می3 ه مق ار  ن از ارمت  

s
    زاویۀ سسعت ختردی ی بر حسب درجه اسات  اه از

 ( 1389دتد )م،ینی و همکسرانا  م سسبه می 4ارمت  

284 (3)رابله  J
360

365
23.45sin

 
 
 

 

 (4)رابله  1
cos tan tan

s
  


  

نیاز در   nدتد     استفسدک می 5از ارمت   Nبرای م سسبۀ 

دتد و قسبل دسترسی  گیری می  هسی سینتپتیک ان ازک  ایستگسک

 است 

2 (5)رابله 
N

15
s

 

نیاز باه عارض جغراایاسیی م ال       bو  aضرایب ثسبت 

بستگی دارن  و هار منلقاه از مقاسدیر مختلفای برخاتردار      

( 1389است  ختدبختسنه در س قیقی  ه م،ینی و همکسران )

انمسم دادن  ایران بس ستجه به سشسبه  د و هتایی و ساسعسش  

بن ی د   در س قی  مذ تر   منلقۀ اقلیمی سقسیم 5 اتسبی به 

 ه دهرستسن  ستسرا در  ن واقع  5سرۀ برای منلقۀ اقلیمی دم

م،راای   204/0و  404/0به سرسیاب برابار    bو  aبتد مقسدیر 

    د 

 

 . نتایج3

 . محاسبۀ تابش1. 3

باارای م سساابۀ سااسب  رساای ک بااه ساالص زمااین ملااسب     

داا ک ارماات  نهااسیی باارای م اا ودۀ  دنسساای م،رااای  روش

 هسی  ستسرا به وترش زیر به دست  م :   جنگل

 (6)رابله 
s a

n
R =R (0.404+0.204 )

N
 

برای استفسدک از این ارمت  و م سسبۀ سسب  رسای ک باه   

سلص زمین در م  ودۀ مترد ملسل،ه ابت ا بسیا  پسرامترهاسی   

پاسرامتر   3م سسبه دتن   در بین ایان   Raو  Nا n ن دسمل 

هاسی ساینتپتیک     باه واترش مسهسناه در ایساتگسک     nمقسدیر 

داتن   بناسبراینا باس مراج،اه باه ایساتگسک         گیاری مای    ان ازک

  در   سینتپتیک دهرستسن  ستسرا مقسدیر این پسرامتر اخذ دا  
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مرحلۀ ب،  ابت ا زاویاۀ میال ختردای ی نسابت باه اساتتا       

م سسبه د ا سوس باس اساتفسدک از زاویاۀ میال ختردای ی      

 پسرامترهاااسی
s

  وN  در عااارض جغراایاااسیی م ااا ودۀ

باه   3و  2هاسی    هس به دسات  ما   در داکل      بردادت نمتنه

و  Nسرسیب سغییراش 
s

 ان   نشسن دادک د ک 

همچنینا مق ار سسب  رسی ک به باس ی جات در عارض    

باه دسات  ما   باس      4جغراایسیی مترد ملسل،ه ملسب  دکل 

استفسدک از پسرامترهسی مذ ترا مق ار سسب  رسی ک به سالص  

هاسی   زمین به وترش مسهسنه و میسنگین سس نۀ  ن برای سس 

سرسایم   5 ه نتسیج  ن در دکل    م سسبه د  2005سس  1985

 ک است     د 

 

 
 . تغییرات روزانه و ماهانۀ حداکثر طول ساعات آفتابی در محدودۀ مورد مطالعه2شکل 

 

 
 . تغییرات روزانه و ماهانۀ زاویۀ ساعت خورشیدی در محدودۀ مورد مطالعه3شکل 
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 . تغییرات روزانه و ماهانۀ تابش رسیده به باالی جو در محدودۀ مورد مطالعه4شکل 

 
 و ساالنۀ تابش رسیده به سطح زمین در محدودۀ مورد مطالعه. تغییرات ماهانه 5شکل 

 

 شناسی گونۀ بلوط بلندمازو   . گاه2. 3

س،ا اد هفات دیساک       طتر  ه ذ ر د  در این س قی  همسن

هسی بلتط بلن مسزو واقع در م ا ودۀ    د ک از نمتنه بردادت

است  نتسیج سمزیه و س لیال   هسی  ستسرا استفسدک د ک  جنگل

 TSAPاازار   و نرم LINTABهس بس استفسدک از دستگسک    دیسک

 نشسن دادک د ک است   1در ج و  

 م ک در دو جهت  دست در مرحلۀ ب،  از سری زمسنی به

گیاری دا  و ساری      عمتد بر هم برای هر دیسک میاسنگین 

ختای  هاسی در  زمسنی میسنگین  ه بیسنگر سغییراش پهنسی حلقه

برای هر دیسک بتدا به دست  م   سوسا سلسب  زمسنی بین 

هاسی دیگار      م ک برای هر دیسک بس دیسک دست میسنگین به

 نشسن دادک د ک است  2بررسی د   ه نتسیج در ج و  

 ها   . نتایج تطابق زمانی بین دو جهت انتخابی برای هر یک از دیسک1جدول 

 Gدرخت  Fدرخت  Eدرخت  Dدرخت  Cدرخت  Bدرخت  Aدرخت  آماره

 53 72 44 44 44 70 44 سن 

GLK 81 84 81 76 79 73 73 

GSL *** *** *** *** *** *** *** 

CC% 84 81 81 86 78 79 88 

CDI 100 88 65 51 46 69 61 
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شناسای گوناۀ بلاوط      گااه . ارتباط بین تابش باا  3. 3

 بلندمازو

دنسسای درخات بلاتط      به منظاتر بررسای ارسباسط باین گاسک     

دنسسای ایان     بلن مسزو بس پسرامتر اقلیمی سسب   زم اسات گاسک  

گتنه در م  ودۀ مترد ملسل،ه م سسبه دتد  برای این منظتر 

هااسی هاار دیسااک بااس   پااس از سلااسب  زمااسنی بااین میااسنگین

هاسیی  اه از سلاسب  زماسنی منسسابی        هسی دیگرا نمتنه  دیسک

گیاری دا       هس میسنگین برختردار بتدن  انتخسد د ن  و از  ن

مشخص است  ه از بین هفت دیساک سنهاس    1ملسب  ج و  

 Dا Cا A م ک از سلسب  زمسنی چهسر دیسک  دست هسی به   مسرک

 مقسدیر مللتبی دارن  و سه دیسک دیگر به دلیال سلاسب    Eو 
 

دنسسای    س این چهسر دیسک برای م سسبۀ گسکن ادتن منسسب ب

  لی گتنۀ بلتط بلن مسزو عمالً قسبل استفسدک نیستن    

دنسسی مرحلۀ استسن اردسسزی نیز انمسم   در س قیقسش گسک

دنسسای    گیرد  ه ها ف اوالی از  ن س،یاین طات  گاسک       می

هااسی   داا ک بااه دلیاال عاا م یکسااسنی ساان نمتنااه  اسااتفسدک

به منظاتر سمزیاه و س لیال باس      د ک از هر درخت بردادت

پسرامترهسی اقلیمی است  در این س قی  به دلیال اینکاه هار    

سااس (  44چهااسر دیسااک انتخااسبی از ساان یکسااسنی )    

گیاری    دنسسی منتخب  ه از میاسنگین  برختردارن ا طت  گسک

 44دنسسی این چهسر دیسک به دست  م ک اسات عماالً     گسک

    سس  انتخسد د 

 های هر دیسک با یکدیگر  . نتایج تطابق زمانی بین میانگین2جدول 

 Gدرخت  Fدرخت  Eدرخت  Dدرخت  Cدرخت  Bدرخت   مسرک درخت

 Aدرخت 

GLK 50 93 93 83 33 51 

GSL --- *** *** *** --- --- 

CC% 24- 99 91 90 20 13 

CDI 5 278 106 94 3 7 

 Bدرخت 

GLK  50 50 50 61 61 

GSL  --- --- --- --- * 

CC%  28- 34- 38- 10 8 

CDI  4 3 1 19 14 

 Cدرخت 

GLK   88 83 33 56 

GSL   *** *** --- --- 

CC%   91 90 24 9 

CDI   103 97 3 7 

 Dدرخت 

GLK    93 43 56 

GSL    *** --- --- 

CC%    96 28 21 

CDI    162 5 9 

 Eدرخت 

GLK     48 61 

GSL     --- --- 

CC%     21 18 

CDI     6 6 

 Fدرخت 

GLK      62 

GSL      * 

CC%      21 

CDI      12 
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 های آستارا  شناسی کلی گونۀ بلوط بلندمازو در محدودۀ مورد مطالعۀ جنگل   . گاه6شکل 

 

 
 رویشی گونۀ بلوط بلندمازو در مقابل تابش رسیده به سطح زمین در محدودۀ مورد مطالعههای    . پهنای حلقه7شکل 

 

 م ک برای گتناۀ بلاتط    دست دنسسی  لی به  گسک 6دکل 

در م  ودۀ مترد ملسل،اه را باه سصاتیر  شای ک اسات  در      

بلاتط   ما ک بارای گتناۀ     دست دنسسی به  نهسیت نیز بین گسک

 ه    ای  مسری برقرار د   د ک رابله بلن مسزو و سسب  م سسبه

 نشسن دادک د ک است  7نتسیج  ن در دکل 

 

 گیری . بحث و نتیجه4

سرین نت وری این س قی  ارائاۀ راهکاسری بارای رااع       عم ک

مشکل نبتد اطالعسش درازم ش سسب  به منظتر بررسی اثار  

تسن باتد  بارای ایان    این پسرامتر اقلیمی در رد  قلری درخ

پرساکسش   -سمربای  نگساتروم     منظتر بس استفسدک از ارمات  

دنسسی منسسبی برای بر ورد ساسب  رسای ک باه سالص       روش

 ه نتسیج  ن به واترش مسهسناه و ساس نه       زمین م،رای د 

ساس   1986برای م  ودۀ مترد ملسل،ۀ  ستسرا در بسزۀ زماسنی  

راات    ه انتظسر میطتر    م ک است  همسن 5در دکل  2005

مقسدیر مسهسنۀ سسب  باه واترش پریتدیاک باس طات  مات        

ای  اه  متارین مقا ار  ن از      یکسس  نتسسن دارن  به گتناه 

هسی دشم   دتد و طی رون  اازایشی در مسک ژانتیه دروع می
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Y= -0.0005x2 + 0.1251x + 5098.6

R = -0.71
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(میلیمتر)   ای حل ه های  اهش اسی  ونه بلو  
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و هفتم میالدی )ژوئن و جت ی( بیشترین مق ار و دوباسرک  

ر اواخار ماسک   طی رون ی نزولی به  متارین مقا ار خاتد د   

 رس     میالدی )دسسمبر( می

دنسسای دو جهات      ما ک از گاسک   دست همچنینا نتسیج به

( بیاسنگر سلاسب    1عمتد بر هم برای هار دیساک )جا و     

دا ک در ایان    دار و بس  برای هر هفت دیسک اساتفسدک   م،نی

مشخص اسات  اه نتاسیج از     1س قی  است  ملسب  ج و  

ای  اه بارای     ارن ا به گتناه سلسب  ختبی بس یک یگر برخترد

 GSL ما ک   دسات  سمسم هفت دیسک مترد ملسل،ه نتسیج باه 

درواا  اساات   9/99داری نتااسیج در ساالص   بیااسنگر م،ناای

هسی ذ ردا ک در ایان جا و  نیاز از       همچنینا دیگر  مسرک

ای  ااه مقااسدیر   مقااسدیر مللااتبی برختردارناا  بااه گتنااه  

هس به است نسی   نهبرای سمسم نمت CDI م ک برای  مسرۀ  دست به

سرن   ه این واق،یت با ان م،نسسات    بزر  50از  Eدیسک 

هس از سلسب  بس یی برختردارن   همچناینا دروا       ه نمتنه

دا ۀ دو جهات انتخاسبی هار      گیاری   سشسبه بین نتسیج انا ازک 

دروا  اسات  اه     80هاس باس ی     دیسک برای سمسمی نمتنه

ویشی هار دیساک   هسی ر  بیسنگر همسهنگی بس ی بین من نی

هاسی مختلاف نیاز      است  نتسیج سلسب  زماسنی باین دیساک   

سر نیاز ذ ار    طتر  ه پی  ای  ه همسن  متفسوش است به گتنه

ایان نتاسیج سنهاس بارای چهاسر دیساک        2ملسب  ج و     د 

نشاسن   2هاسی منا ر  در جا و       دارن   نتاسیج  ماسرک    م،نی

 Dا C اAد ک از درختاسن   ده   ه چهسر دیسک بردادت  می

گسک سلسب  باس  و الگاتی رویشای یکساسنی       این روی  Eو 

ستان از ایان چهاسر دیساک بارای سهیاۀ        دارن   بنسبراینا می

دنسسی  لی گتناۀ بلاتط بلنا مسزو در رویشاگسک ماترد        گسک

باه سصاتیر    6ملسل،ه استفسدک  ارد  اه نتاسیج  ن در داکل     

  شی ک د ک است  

 ما ک   دسات  دنسسی به  در مرحلۀ  خر نیز ارسبسط بین گسک

د ک ارزیسبی د   ه نتسیج  ن ملسب  داکل   بس سسب  م سسبه

اساات  ملااسب  ایاان دااکل مشااخص اساات  ااه پهنااسی   7

هسی رویشی گتنۀ بلتط بلنا مسزو باه واترش ساسب،ی       حلقه

 ن   ایان    ای بس ستان دوم بس پسرامتر سسب  سغییر می  چن جمله

ار اسات  اه   سسبع از ضریب همبستگی منسسبی نیز برخاترد 

بیسنگر ارسبسط قتی بین رد  قلری گتنۀ بلتط بلنا مسزو باس   

سسب  رسی ک به سلص زمین است  از طرایا این سغییراش به 

گیرناا   ااه در واقااع بیااسنگر  وااترش  سهشاای انمااسم ماای

هسی رویشی به پسرامتر سسب  رسی ک   ال،مل منفی حلقه  عکس

رسای ک باه   ان   به بیسن دیگرا ااازای  ساسب     به سلص زمین

هسی درختی بلتط بلنا مسزو اثار     سلص زمین در پهنسی حلقه

 نا       گذارد و رد  قلری این گتنه را م  ود مای   منفی می

این واق،یت دور از انتظسر نیست چتن باه هار حاس  بلاتط     

( و ایان  1387ای نترپسن  اسات )ج،فاریا     بلن مسزو گتنه

  قلری ایان  ستان  در رد ب ان م،نسست  ه پسرامتر سسب  می

گتنه اثر زیسدی دادته بسد ا زیرا مق ار ضاریب همبساتگی   

 م ک در این س قی  نیز بیسنگر این متضتع اسات  از   دست به

ستانا   ثاسری     طرف دیگرا سسب  به دلیل دبسهت  بس دمس می

سقریبسً مشسبه بس این پسرامتر در رد  قلاری بلاتط بلنا مسزو    

در خصتص س،یین اثار  دادته بسد   اگرچه ملسل،سش داخلی 

سسب  در رد  قلری بلتط انمسم نش ک استا امس س قیقاسش  

د ک بیسنگر اثر م،کت  دمس در ردا  قلاری    گتنسگتن انمسم

؛ 1390گتنۀ بلتط بلنا مسزو اسات )وافسری و همکاسرانا     

(  بنااسبراین رابلااۀ م،کاات   1391عزیاازی و همکااسرانا  

بلاتط    م ک در این س قی  بین سسب  بس رد  قلاری  دست به

 پذیر است    نیز در این راستس ستجیه

دنسساای  لاای    دااسیسن یااسد وری اساات  ااه طاات  گااسک 

 م ک در این س قیا  بارای بلاتط بلنا مسزو ملاسب        دست به

را  2013ساس   1970سس  است  ه باسزۀ زماسنی    44ا 6دکل 

ده   این در حسلی است  ه به دلیل دسترسی باه    پتد  می

ا بارای  2005ساس   1986ساسلۀ   20اطالعسش اقلیمی در باسزۀ  

دنسسای  لای بلاتط      بررسی ارسبسط بین پسرامتر سسب  و گسک

سس  1986سسلۀ  20سنهس از بسزۀ زمسنی  7بلن مسزو ملسب  دکل 

ای  ه این رابله  به گتنه   دنسسی بلتط استفسدک د  گسک 2005

 سسله ستس،ه دادک د ک است  20سنهس بر مبنسی اطالعسش 

 ها اشتدیاد
1. Gleichläufigkeit (GLK) 

2. Crossdate Index (CDI) 

3. Signature GLK (GSL) 
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