محیطشناسی،دورة،40شمارة،4زمستان،1393صفحة 949-960


بررسی تأثیرپذیری رشد قطری بلوط بلندمازو ( )Quercus castaneifoliaاز
پارامتر تابش در جنگلهای آستارا
بفرين معروفياقدم ، *1مهرداد قدسخواه ،2جواد تركمن ،3سرخوش كرمزاده

4

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری ،گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن
 .2استادیار جنگلداری ،گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن

mdaryaei9@gmail.com

 .3استادیار جنگلداری ،گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن

j_torkaman@yahoo.com

 .4کارشناس ارشد جنگلداری ،ادارۀ منابع طبیعی و آبخیزداری آستارا

تاریخ وصول مقاله1393/3/20 :

sarkhoshkaramzadeh@yahoo.com

تاریخ پذیرش مقاله1393/5/25 :

چكیده

متأسفانه به دلیل نبود اطالعات درازمدت تابش در بیشتر ایستگاههای هواشناسی کشور ،تا به حار اثهر ایهن پهارامتر در رشهد شهعاعی
درختان بررسی نشده ،این در حالی است که پارامتر تابش میتواند در پهنای حلقههای درختی به خصود گونههههای نورپسهند ماننهد
بلوط اثر مهمی داشته باشد .برای رفع مشکل مذکور ،در این تحقیش روششناسی مناسبی بر مبنای فرمورهای تجربی برای محاسهبۀ
تابش رسیده به سط ،زمین معرفی و پس از اجرای این روش مقادیر تابش در محدودۀ جنگلهای آستارا محاسبه شده است .در مرحلۀ
بعد نیز با استفاده از هفت دیسک برداشتشده از درختان بلوط بلندمازو ،گاهشناسی اینگونه برای هر دیسک در دو جهت عمود بر ههم
با استفاده از دستگاه  LINTABمجهز به نرمافزار  TSAPWinبه دست آمد .در نهایت نیز اثر پارامتر تابش در رشد شعاعی ایهنگونهه
بررسی شد .یافتههای این پژوهش نشان داد که میانگین گاهشناسی بهدستآمده از دو جهت عمود بر هم برای ههر دیسهک در سهط،
 99/9درصد معنی دار است ،اما متأسفانه تنها میانگین چهار دیسک تطابش خوبی با یکدیگر داشتند .چهار دیسک مذکور ههر کهدام 44
سار داشتند .با توجه به همسنبودن چهار دیسک ،استانداردسازی گاهشناسی بهدستآمده از آنها انجام نگرفت ،زیهرا یکهی از دالیهل
عمدۀ استانداردسازی حذف گرایشهایی غیراقلیمی مانند تفاوت سن نمونههاست .همچنین ،نتایج این تحقیش مشخص کرد کهه رشهد
شعاعی گونۀ بلندمازو دارای رابطۀ قابل توجهی با تابش رسیده به سط ،زمین است .این رابطه به صورت تابع چندجملهای بها تهوان دو
محاسبه شد و از ضریب همبستگی معادر منفی  )R = -0.71( 0/71که بیانگر واکنش معکوس در این درختان نسبت به تابش اسهت،
برخوردار بود .روششناسی معرفیشده در این تحقیش میتواند برای محاسبۀ درازمدت تهابش بهرای دیگهر مطالعهات گهاهشناسهی نیهز
استفاده شود.
کلیدواژه

اقلیم ،تابش ،رشد قطری ،گاهشناسی.

 .1سرآغاز

ان،کااس

پ ی ۀ سغییر اقلیم نشسن دهن ۀ سغییاراش غیرعاسدی در اقلایم

حلقااههااسی رویشاای نمسیااسن ماایدااتد در واقااع درختااسن

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

اطالعسش گسک دنسسی و غیرگسک دنسسی را اه مای ستاننا باه

است از مهمسرین ثسر سغییر اقلیم سخریاب برگشاتنسپاذیر

وسیلۀ پهنسی حلقههسی رویشی قسبل ختانا ن بسدان ا ثبات

برخی گتنه هسی گیسهی و ا تسیساتم هاسی جنگلای اسات

می نن درختسن سس نه حلقههسی رویشی متتالی باس پهناسی

* نتیسن ک مسئت  :سلفن سمس 09142021204 :

ایاان سااأثیراش در گتنااههااسی درختاای در پهنااسی

Email: bafrinmaroufi@yahoo.com
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متفسوسی سشکیل می دهن و حلقه هسی رویشی داخل م یلای

روی

در مقسیسه بس میزان بسرنا گی عسمال اثرگاذارسری در

و سااسیر ویژگاایهااسی

روی

درختسن بلتط است بس پتر ( )1386به بررسی رابلۀ

دااکلگراتااه از دمااسی هااتاا سااسب

رویشگسهی سأثیر میپذیرن سلت هسی هر حلقه دارایو د

بین متغیرهسی اقلیمی و حلقه هسی رویشی گتنۀ بلن مسزو در

ختد را بسزسسد میدهنا باه گتناهای

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

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

بلن مسزو بس مممتع بسرن گی مسهسناۀ بهمان و

و هتایی اصل پی ای

پهنسی روی

استا در حسلی ه یک حلقه بسریکسر مرباتط باه ساسلی باس

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

عتامل رد نسمللتد سار اسات پسساخ گتناه هاسی درختای

و اردیبهشت همبستگی منفی دارد

مختلف به متغیرهسی اقلیمی متفسوش اسات اه سابب سغییار
رون روی

در س قیقی دیگر گسک دنسسی پهنسی دوایر روی

درخت

حلقه هس مای داتد ایان واق،یات پسیاهای بارای

بلتط در دو ستی جنتبی و دمسلی البارز بارای یاک دورۀ

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

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

ایاان راسااتس ماایسااتان بااه ملسل،ااسش داخلاای پترطهمسساای و

نشسن داد اه دماسی م ایو طای اصال

نتسیج این پژوه

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

روی

در مقسیسه بس میزان بسرنا گی عسمال اثرگاذارسری در

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

رویا

درختااسن بلااتط باتدک اساات واافسری و همکااسران

 Gervaisو  Baoو همکسران در ساس 2006ا  Liو همکاسران

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

در سس  2012و  Özçelikدر سس  2013ادسرک رد

دوایر رویشی گتنۀ بلتط بلن مسزو در منلقۀ دو هزار سنکسبن

از مهمسرین گتنههسی درختی در ایران بلتط است ه به

را بررسی ردن نتسیج همبساتگی پیرساتن نشاسن داد اه

دلیل پرا نا گی خاتد در مناسط مختلاف شاتر و ارزش

ارسبسط بین پهنسی دوایر روی

بس بسرن گی وریل منفی و در

بااس ی اقتصااسدی و زیسااتم یلاای ن از اهمیاات زیااسدی

سسیر مسکهس م،نیدار نیست

برختردار است متأسفسنه طی سسلیسن اخیار باه دلیال باروز

نتسیج پژوه

ارمزادک و همکاسران ( )1390اه ساأثیر

سغییراش اقلیمی در قسلب خشکسسلی و قلاع بایرویاۀ ایان

متغیرهسی اقلیمی را در روی

درختسن برای استفسدک از چتد و سهیۀ علتاۀ داما این گتناۀ

در منلقۀ سراوان گیالن بررسی ردن ا نشسن داد ه باسرش

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

در مسکهسی مای و ژوئیاه دارای همبساتگی م بات و دماسی

سغییراش اقلیمی برجسته استا به گتنهای ه در ناسر

بیشینه در مسکهسی می و سوتسمبر بس پهنسی حلقههسی رویشای

م یریت نسمنسسب بهمنزلۀ سه ی ی مهم برای درختسن بلاتط

دارای همبستگی منفی است عزیازی و همکاسران ()1391

ملر است دنسخت و یص ثسر اقلیمای در ایزیتلاتژی و

در س قیقی دیگر برای نیال باه گاسک دنسسای منلقاه ایا 54

ردا درختااسن بلااتط مهاامساارین و اولااین گااسم در جهاات

نمتنااه از دو گتنااۀ درختاای بلااتط ایراناای و مااسزودار در

برنسمه ریزی و یص در حتزۀ م یریت جنگال بارای حفا

رویشااگسک دا د اسااتسن ایااالم و دااینۀ اسااتسن لرسااتسن را

نق

گتنۀ درختی بلتط بلنا مسزو

این گتنه است بنسبراینا انمسم س قیقسش بیشاتر روی گتناۀ

بردادت ردن نتسیج ایان پاژوه

بلتط و استفسدک از نتسیج نهس برای حف ایان گتناه اماری

بیشینه در اصل رویشای و اصال قبال از ن روی رویا

اجتنسدنسپذیر است

بلتط این منلقه سأثیر منفی دارد

پترسرسیپ ( )1385گاسکدنسسای پهناسی دوایار رویا

مشاخص ارد دماسی

ارسااالنی و همکااسران ( )1391سغییااراش دمااسی بیشااینۀ

درختسن بلتط را در یک دورۀ  200سسله ارزیسبی رد نتسیج

استسن رمسنشسک را بس استفسدک از حلقه هسی درختی بسزساسزی

این س قی مشخص ارد اه درجاۀ حارارش طای اصال

نهس ضمن مشخص اردن باس سرین و پاسیینسارین

ردن

بررسی تأثیرپذیری رشد قطری بلوط بلندمازو ...
بفرین معروفیاقدم و همکاران

رخ ادهسی دمسی بیشینه طی دورۀ مترد ملسل،ه به این نتیمه
رسی ن

ه دمسی بیشینها بیشترین سأثیر منفای را در رویا
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مستقیمی بس درجۀ حرارش داردا امس این متضتع با ان م،ناس
نیست ه می ستان اثرگذاری یکسسنی مسنن درجاۀ حارارش

درختسن بلتط دارد همچنینا برای س،یین بسزساسزی الگاتی

در ایزیتلتژی درختسن دادته بسد برای م اس ا در دارایو

بسرش در منلقۀ غرد دریسی سایسک طای  1635ساس  2000از

هتای ابری مق ار سسب

ود

حلقههسی درختای بلاتط اساتفسدک دا ( Akkemik et al.,

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

 )2005نتسیج این س قی نشسن داد ه دورک هسی خشکسسلی

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

یس سس هسی پربسرش ح ا ر  2سسله بتدکان

طتر ویژک برای منسطقی بس د و هتای مرطتد مسنن دمس

رسی ک به سلص زمین بسیسر م

 Gervaisدر سس  2006بس استفسدک از حلقههاسی درختای

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

بلتطا سه قرن باسرش را بارای ناتاحی تهساتسنی سلیفرنیاس

برختردارن ا دارای اهمیت بیشتری است از طرف دیگرا بس

بسزسسزی رد نتاسیج حاس ی از م،ناسداری رابلاۀ حلقاههاسی

ستجه به گتناۀ انتخاسبی ایان س قیا ا درخات بلاتطا اه

سس نه بس بسرش دورۀ دسسمبر -وریال باتد همچناینا نتاسیج

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

س قی مذ تر مشاخص ارد سکارار دورک هاسی مرطاتد و

زیسدی نشسن میده ا بررسی پسرامتر اقلیمی

خشک در قرن  20از نظم زمسنی خسوی پیروی نکردک است
 Akkemikو همکسران ( )2005بس اساتفسدک از حلقاههاسی
درختی به بسزسسزی بسرش بهسر و رواناسد بهاسر -سسبساتسن از
سس  1650میالدی به ب،ا بارای منلقاهای در دامس غربای
سر یااه اقاا ام ردناا در س قیقاای دیگاار  Baoو همکااسران
( )2009بسرش دامس دارقی چاین را بارای دورۀ  1865ساس
 2003ماایالدی بااس اسااتفسدک از حلقااههااسی رویشاای درختااسن
بسزسسزی ردن همچنینا برای بسزسسزی درجۀ حرارش طای
 1475سس  2003میالدی در تک هسی هنگ ام در دامس دارقی
چین نیز از حلقههسی درختی استفسدک دا ()Li et al., 2012
 Cooperو همکااسران ( )2013بااس اسااتفسدک از نمتنااههااسی
بهدست م ک از درختسن بلتط زن ک و ماردکا بسزساسزی باسرش
دورۀ بهسر -سسبستسن را برای  900سس  2009انمسم دادن نتاسیج
این س قی نشسن داد اه در منلقاۀ وسای،ی از دامس غربای
اروپس رد درختسن بلتط همبستگی م بتی بس بسرش دادتهان
ملااسب ملسل،ااسش مشااخص اساات ااه سمر ااز بیشااتر
ملسل،سش داخلی در زمینۀ گسک دنسسی درختای روی پاسرامتر
بسرش یس به ن رش درجۀ حرارش بتدک است یکی دیگار از
مهم سرین پسرامترهسی اقلیمی مق ار سسب

رسای ک باه سالص

زمین است ه می ستان در ایزیتلتژی گیسهسن و باه سباع ن
در پهنسی حلقه هسی سسلیسنه سأثیرگذار بسدا ساسب

ارسباسط

به سسب
سسب

وا ن

بر رون رد قلاری ایان گتناۀ باسارزش از اهمیات

دوچن انی برخاتردار اسات بناسبراینا ها ف اوالی ایان
س قی بررسی سأثیر پاسرامتر ساسب

در ردا قلاری بلاتط

بلن مسزو است ه برای ایان منظاتر روشدنسسای منسسابی
برای م سسبۀ سسب

ارائه و در نهسیت نیز اثر این پاسرامتر در

رد قلری این درخت بررسی د ک است
 .2مواد و روشها
 .1 .2محدودۀ مورد مطالعه
ودۀ مترد ملسل،ۀ این س قی دسمل قسمتی از ارسفسعسش

م

جنگلی جنتد دهرستسن ستسراسات ایان م ا ودک جازو
دامنه هسی دمسلی البرز غربی م ستد مای داتد اه عماالً
بخشی از حتضۀ بخیز مالهسدی چسی است ه باه دریاسی
خزر منتهی میداتد نمتناۀ درخاتهاسی بلاتط بلنا مسزو
انتخسدد ک برای سمزیه و س لیل بیشتر و س،یین گسکدنسسیا
سمسمسً در سری چهسر حتزۀ جنگلهسی مذ تر واقع د کانا
ه در عرض جغراایسیی  38/37و طات جغراایاسیی 48/45
قاارار دارنا (دااکل  )1حا ا ر ارسفااسع از ساالص دریااس و
مسسحت م

ودۀ مترد ملسل،ه به سرسیب برابار  300متار و

 3765هکتسر اسات متتساو دماسی ساسلیسنه  17/08درجاۀ
سلسیت
م،ت

و میسنگین بسرش سسلیسنه  1449/44میلیمترا اقلیم
مرطتبی را برای این م

ودک به ارمغسن وردک است
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شکل  .1موقعیت محدودۀ مورد مطالعه

 .2 .2تهیۀ گاهشناسی

ممهز به نارمااازار سخصصای TSAPWinا باس دقات 0/01

در این س قیا م ا ودۀ ارسفسعاسش جنگلای ساتسرا بارای

میلیمتر از سمت پتست به مغز ان ازکگیری و در نارماااراز

بردادت نمتنه هسی درختسن بلتط بلن مسزو انتخسد دا در

ثبت د پس از ان ازکگیری نمتنههسا سلسب زمسنی نهاس از

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

بارای

طری نرماازار  TSAPانماسم دا در ایان پاژوه
1

2

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

ارزیسبی سلسب

 1/5متر از سلص زمین بردادته د ساوسا دیساکهاس باه

و  3GSLاستفسدک د  GLKم،یسری لی از دبسهت بین دو

زمسیشااگسک چااتد دانشااگسک سهااران انتقااس دادک داا ن و

گسک دنسسی ان ازک گیرید ک است  CDIنیز دسخصی زماسنی

وسفسسزی سلص هر دیسک برای نمسیسندا ن حلقاههاسی

از دو گسکدنسسی سلبی دادکد ک بس یک یگر است و از مقسدیر

رویشی بس استفسدک از سمبسدۀ برقی و دستی نرم انماسم دا

 GLKو مسرۀ  tبرای س،یین یفیت سری باهدسات ما ک از

پی

زمسنی بهدست م ک از  3ماسرۀ  GLKا CDI

از غسز انا ازک گیاری باس اساتفسدک از دورباین دساتگسک

گسک دنسسی هس استفسدک میدتد مسرۀ  GSLنیز بیاسنگر سالص

 LINTABحلقااههااسی سااسلیسنه از ساامت پتساات بااه مغااز

م،نیداری  GLKاست ه به سرسیب برای سلت م،نیداری

دمسرش و در ردیفهسی دکسسیی عالمتگذاری د ن ایان

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

سر سبب می دتد سس بتتان هنگسم سلسب زمسنیا در واترش

دادک می دتد دسیسن یسد وری اسات اه اطالعاسش اقلیمای

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

نیز از نزدیکسرین ایساتگسک هتادنسسای

اارد ( )Schweingruber et al., 1988سااوسا پهنااسی
حلقه هسی رویشی بارای هار دیساک در دو جهات سقریباسً
عمتد بر هم بس استفسدک از دساتگسک انا ازکگیاری LINTABا

برای م سسبۀ سسب
م

ودۀ مترد ملسل،ه ی،نای ایساتگسک ساینتپتیک دهرساتسن

ستسرا به دست م
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 .3 .2روش شناسی محاسبۀ تاابش رسایده باه ساط

ن  1373واش بر متر مربع است  عرض جغراایسییا

زمین

زاویۀ میل ختردی ی نسبت به استتا بر حسب درجه است

بهترین راک ان ازک گیری سسب



رسی ک به سلص زمین در یاک

ه مق ار ن از ارمت 3م سسبه میدتد ()Cooper, 1969

عاارض جغراایااسیی خااسص نصااب پیرانتمترهااس (دسااتگسک

 sزاویۀ سسعت ختردی ی بر حسب درجه اسات اه از

سسب سنج) در ایستگسک هسست متأسفسنه به دلیل هزیناههاسی

ارمت  4م سسبه میدتد (م،ینی و همکسرانا )1389

بس ی خری پیرانتمتر و نگه اری سمهیزاش مربتطها ساسب

رابله ()3

رسی ک به سلص زمین در بسیسری از ایستگسک هسی هتادنسسی

گسسته در دستر ان از طرای نیز میزان متتسو خلاس در
پیرانتمتر حتی به  30درو می رس

ه مهمسرین علات ن

  tan  tan  

رابله ()4

شتر ان ازکگیری نمیدتد یس در وترش انا ازکگیاری نیاز
اطالعسش مربتطه در بسزک هسی زماسنی تساسک و باه واترش

284 J 

365 




  23.45sin  360
1

s  cos

برای م سسبۀ  Nاز ارمت  5استفسدک می دتد  nنیاز در
ایستگسک هسی سینتپتیک ان ازک گیری میدتد و قسبل دسترسی
است
2


15 s

رابله ()5

سلیبراسیتن نبتدن دستگسک و وجتد گرد و غبسر در نهسست

N

(م،ینی و همکسرانا  )1389عتامل مذ تر می ستانن بهمنزلۀ

ضرایب ثسبت  aو  bنیاز باه عارض جغراایاسیی م ال

مهمسرین دلیل برای انمسمن ادن ملسل،سش گسکدنسسی اه در

بستگی دارن و هار منلقاه از مقاسدیر مختلفای برخاتردار

نیسز استا در خصتص این

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

پسرامتر مهم اقلیمی م ستد دتن ختدابختسنه ما هاسی

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

اه از

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

ارائهد ۀ نگستروم -پرسکسش از مقبتلیت و

برای منلقۀ اقلیمی دمسرۀ  5ه دهرستسن ستسرا در ن واقع

دقت بیشتری برختردار است بنسبراینا در این س قی برای

بتد مقسدیر  aو  bبه سرسیاب برابار  0/404و  0/204م،راای

ن به اطالعسش بلن م ش سسب

سمربی مختلفی برای م سسبۀ سسب
بین نهس م
م سسبۀ سسب

م،رای دا کانا

رسای ک باه سالص زماین در م ا ودۀ ماترد

د

ملسل،ۀ جنگلهسی ستسرا از این ارمت ملسب زیار اساتفسدک
د ک است
رابله ()1
در رابلۀ بس  Rsمیسنگین سسب

 .3نتایج
)

n
N

R s =R a (a+b

روزانه در مسکا  Raسسب

ان ازکگیرید ۀ خسر از جتا  aو  bضرایب ثسبتا  nطات
واق،ی سسعسش اتسبی و  Nنیز ح ا ر سسعسش اتسبی است
برای م سسبۀ  Raداریم (:)Duffie & Beckman, 1992

 .1 .3محاسبۀ تابش
باارای م سساابۀ سااسب

رساای ک بااه ساالص زمااین ملااسب

روشدنسساای م،رااایدا ک ارماات نهااسیی باارای م ا ودۀ
جنگلهسی ستسرا به وترش زیر به دست م :
رابله ()6

)

n
N

R s =R a (0.404+0.204

برای استفسدک از این ارمت و م سسبۀ سسب

رابله ()2
24  3600G sc 

360J 
1  0.033 cos


365 

s


cos  cos  sin s  180 sin  sin  


در رابلۀ 2ا  Gscثسبت سش،ش،ی خسر از جات و مقا ار
Ra 

سلص زمین در م

رسای ک باه

ودۀ مترد ملسل،ه ابت ا بسیا پسرامترهاسی

ن دسمل nا  Nو  Raم سسبه دتن در بین ایان  3پاسرامتر
مقسدیر  nباه واترش مسهسناه در ایساتگسک هاسی ساینتپتیک
ان ازکگیاری مایداتن بناسبراینا باس مراج،اه باه ایساتگسک
سینتپتیک دهرستسن ستسرا مقسدیر این پسرامتر اخذ دا در

954

دورة 40



شمارة 4



زمستان 1393

مرحلۀ ب ،ابت ا زاویاۀ میال ختردای ی نسابت باه اساتتا

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

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

استفسدک از پسرامترهسی مذ ترا مق ار سسب

رسی ک به سالص

پسرامترهاااسی  sو  Nدر عااارض جغراایاااسیی م اا ودۀ

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

بردادت نمتنه هس به دسات ما در داکلهاسی  2و  3باه

 1985سس  2005م سسبه د

ه نتسیج ن در دکل  5سرسایم

سرسیب سغییراش  Nو  sنشسن دادک د کان

د ک است

همچنینا مق ار سسب

رسی ک به باس ی جات در عارض
16

14.5

13

11.5

10

آفتابی

8.5

ت ییرا حداک ر طول ساعا

ت ییرا روزانه حداک ر طول ساعا آفتابی
ت ییرا ماهانه حداک ر طول ساعا آفتابی

7
1 1325 6 18 2 1426 7 19 1 1325 6 18301224 5 17291022 4 1628 9 21 3 1527

Nov

Aug

ماه ای میالدی

May

Jan

شکل  .2تغییرات روزانه و ماهانۀ حداکثر طول ساعات آفتابی در محدودۀ مورد مطالعه

120
ت ییرا روزانه زاو ه ساعت خور یدی
ت ییرا ماهانه زاو ه ساعت خور یدی

110

زاو ه ساعت خور یدی (درجه)

100

90

80

70

60
1 1325 6 18 2 1426 7 19 1 1325 6 18301224 5 17291022 4 1628 9 21 3 1527

Nov

Aug

ماه ای میالدی

May

Jan

شکل  .3تغییرات روزانه و ماهانۀ زاویۀ ساعت خورشیدی در محدودۀ مورد مطالعه
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550

ت ییرا ماهانه تاب

450

350

300

250

200

رسید به با ی جو (وا بر مترمرب )

400

ت ییرا تاب

ت ییرا روزانه تاب

رسید به با ی جو
رسید به با ی جو

500

150
1 101928 6 1524 5 1423 1 101928 7 1625 3 122130 9 1827 5 1423 1 101928 7 1625 3 122130 9 1827
Dec

Oct

Nov

Sep

Aug

Jun

Jul

Apr

May

Mar

Jan

Feb

ماه ای میالدی

شکل  .4تغییرات روزانه و ماهانۀ تابش رسیده به باالی جو در محدودۀ مورد مطالعه
رسید به س

میان ی سا نه تاب

میان ی م مو تاب

زمی

زمی

رسید به س

تاب

10000

7000

2500

بر

1000

زمی (وا

4000

مترمرب )

5500

رسید به س

8500

1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9
2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

سال

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

 .2 .3گاهشناسی گونۀ بلوط بلندمازو

عمتد بر هم برای هر دیسک میاسنگینگیاری دا و ساری

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

زمسنی میسنگین ه بیسنگر سغییراش پهنسی حلقههاسی درختای

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

برای هر دیسک بتدا به دست م سوسا سلسب زمسنی بین

جنگلهسی ستسرا استفسدک د ک است نتسیج سمزیه و س لیال

میسنگین بهدست م ک برای هر دیسک بس دیسک هاسی دیگار

دیسک هس بس استفسدک از دستگسک  LINTABو نرماازار TSAP

بررسی د

ه نتسیج در ج و  2نشسن دادک د ک است

در ج و  1نشسن دادک د ک است
در مرحلۀ ب ،از سری زمسنی بهدست م ک در دو جهت
جدول  .1نتایج تطابق زمانی بین دو جهت انتخابی برای هر یک از دیسکها

آماره

درخت A

درخت B

درخت C

درخت D

درخت E

درخت F

درخت G

سن

44

70

44

44

44

72

53

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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 .3 .3ارتباط بین تابش باا گااهشناسای گوناۀ بلاوط

ن ادتن منسسب بس این چهسر دیسک برای م سسبۀ گسکدنسسای

بلندمازو
به منظاتر بررسای ارسباسط باین گاسکدنسسای درخات بلاتط

در س قیقسش گسکدنسسی مرحلۀ استسن اردسسزی نیز انمسم

زم اسات گاسکدنسسای ایان

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

ودۀ مترد ملسل،ه م سسبه دتد برای این منظتر

اسااتفسدکد ا ک بااه دلیاال ع ا م یکسااسنی ساان نمتنااههااسی

پااس از سلااسب زمااسنی بااین میااسنگینهااسی هاار دیسااک بااس

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

دیسکهسی دیگرا نمتنههاسیی اه از سلاسب زماسنی منسسابی

پسرامترهسی اقلیمی است در این س قی به دلیال اینکاه هار

برختردار بتدن انتخسد د ن و از نهس میسنگینگیاری دا

چهااسر دیسااک انتخااسبی از ساان یکسااسنی ( 44سااس )

بلن مسزو بس پسرامتر اقلیمی سسب
گتنه در م

ملسب ج و  1مشخص است ه از بین هفت دیساک سنهاس
مسرکهسی بهدست م ک از سلسب زمسنی چهسر دیسک Aا Cا D

و  Eمقسدیر مللتبی دارن و سه دیسک دیگر به دلیال سلاسب

لی گتنۀ بلتط بلن مسزو عمالً قسبل استفسدک نیستن

برختردارن ا طت گسک دنسسی منتخب ه از میاسنگین گیاری
گسکدنسسی این چهسر دیسک به دست م ک اسات عماالً 44
سس انتخسد د

جدول  .2نتایج تطابق زمانی بین میانگینهای هر دیسک با یکدیگر

درخت

درخت A

درخت B

درخت C

درخت D

درخت E

درخت F

مسرک

درخت B

درخت C

درخت D

درخت E

درخت F

درخت G

GLK

50

93

93

83

33

51

GSL

---

***

***

***

---

---

CC%

-24

99

91

90

20

13

CDI

5

278

106

94

3

7

GLK

50

50

50

61

61

GSL

---

---

---

---

*

CC%

-28

-34

-38

10

8

CDI

4

3

1

19

14

GLK

88

83

33

56

GSL

***

***

---

---

CC%

91

90

24

9

CDI

103

97

3

7

GLK

93

43

56

GSL

***

---

---

CC%

96

28

21

CDI

162

5

9

GLK

48

61

GSL

---

---

CC%

21

18

CDI

6

6

GLK

62

GSL

*

CC%

21

CDI

12
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8

6

2

ای حل ه ها (میلیمتر)

4

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

1970

0

سال

شکل  .6گاهشناسی کلی گونۀ بلوط بلندمازو در محدودۀ مورد مطالعۀ جنگلهای آستارا
5160
Y= -0.0005x2 + 0.1251x + 5098.6
5130

تاب

R = -0.71

5070

5010

زمی (وا بر مترمرب )

5040

رسید به س

5100

4980

4950

6

7

5

2

3

4

1

0

ای حل ه های اهش اسی ونه بلو (میلیمتر )

شکل  .7پهنای حلقههای رویشی گونۀ بلوط بلندمازو در مقابل تابش رسیده به سطح زمین در محدودۀ مورد مطالعه

دکل  6گسک دنسسی لی بهدست م ک برای گتناۀ بلاتط

این پسرامتر اقلیمی در رد قلری درختسن باتد بارای ایان

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

منظتر بس استفسدک از ارمات سمربای نگساتروم -پرساکسش

نهسیت نیز بین گسک دنسسی بهدست ما ک بارای گتناۀ بلاتط

رسای ک باه سالص

در م

بلن مسزو و سسب

م سسبهد ک رابله ای مسری برقرار د

ه

نتسیج ن در دکل  7نشسن دادک د ک است

روشدنسسی منسسبی برای بر ورد ساسب
زمین م،رای د
برای م

ه نتسیج ن به واترش مسهسناه و ساس نه

ودۀ مترد ملسل،ۀ ستسرا در بسزۀ زماسنی  1986ساس

 2005در دکل  5م ک است همسنطتر ه انتظسر می راات
 .4بحث و نتیجهگیری

مقسدیر مسهسنۀ سسب

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

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

به منظتر بررسی اثار

ژانتیه دروع میدتد و طی رون اازایشی در مسکهسی دشم

مشکل نبتد اطالعسش درازم ش سسب

باه واترش پریتدیاک باس طات مات
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و هفتم میالدی (ژوئن و جت ی) بیشترین مق ار و دوباسرک

سسبع از ضریب همبستگی منسسبی نیز برخاتردار اسات اه

طی رون ی نزولی به متارین مقا ار خاتد در اواخار ماسک

بیسنگر ارسبسط قتی بین رد قلری گتنۀ بلتط بلنا مسزو باس
سسب

میالدی (دسسمبر) میرس
همچنینا نتسیج بهدست ما ک از گاسکدنسسای دو جهات
عمتد بر هم برای هار دیساک (جا و  )1بیاسنگر سلاسب

رسی ک به سلص زمین است از طرایا این سغییراش به
ااه در واقااع بیااسنگر

وااترش سهشاای انمااسم ماایگیرن ا

عکس ال،مل منفی حلقه هسی رویشی به پسرامتر سسب
ساسب

رسی ک

رسای ک باه

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

به سلص زمینان به بیسن دیگرا ااازای

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

سلص زمین در پهنسی حلقههسی درختی بلتط بلنا مسزو اثار

سلسب ختبی بس یک یگر برختردارن ا به گتناهای اه بارای

منفی می گذارد و رد قلری این گتنه را م

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

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

بیااسنگر م،ناایداری نتااسیج در ساالص  99/9درو ا اساات

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

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

ب ان م،نسست ه پسرامتر سسب

میستان در رد قلری ایان

مقااسدیر مللااتبی برختردارناا بااه گتنااهای ااه مقااسدیر

گتنه اثر زیسدی دادته بسد ا زیرا مق ار ضاریب همبساتگی

بهدست م ک برای مسرۀ  CDIبرای سمسم نمتنه هس به است نسی

بهدست م ک در این س قی نیز بیسنگر این متضتع اسات از

ه این واق،یت با ان م،نسسات

ثاسری

دیسک  Eاز  50بزر سرن

طرف دیگرا سسب

به دلیل دبسهت

ود مای نا

بس دمس می ستانا

ه نمتنه هس از سلسب بس یی برختردارن همچناینا دروا

سقریبسً مشسبه بس این پسرامتر در رد قلاری بلاتط بلنا مسزو

سشسبه بین نتسیج انا ازکگیاریدا ۀ دو جهات انتخاسبی هار

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

دیسک برای سمسمی نمتنه هاس باس ی  80دروا اسات اه

سسب

در رد قلری بلتط انمسم نش ک استا امس س قیقاسش

بیسنگر همسهنگی بس ی بین من نی هسی رویشی هار دیساک

گتنسگتن انمسمد ک بیسنگر اثر م،کت

است نتسیج سلسب زماسنی باین دیساک هاسی مختلاف نیاز

گتنۀ بلتط بلنا مسزو اسات (وافسری و همکاسرانا 1390؛

متفسوش است به گتنه ای ه همسنطتر ه پی سر نیاز ذ ار

عزیاازی و همکااسرانا  )1391بنااسبراین رابلااۀ م،کاات

د ملسب ج و  2ایان نتاسیج سنهاس بارای چهاسر دیساک

بهدست م ک در این س قی بین سسب

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

نیز در این راستس ستجیهپذیر است

می ده

ه چهسر دیسک بردادتد ک از درختاسن Aا Cا D

دمس در ردا قلاری

بس رد قلاری بلاتط

دااسیسن یااسد وری اساات ااه طاات گااسکدنسساای لاای

و  Eاین روی گسک سلسب باس و الگاتی رویشای یکساسنی

بهدست م ک در این س قیا بارای بلاتط بلنا مسزو ملاسب

دارن بنسبراینا می ستان از ایان چهاسر دیساک بارای سهیاۀ

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

گسک دنسسی لی گتناۀ بلاتط بلنا مسزو در رویشاگسک ماترد

پتد

می ده این در حسلی است ه به دلیل دسترسی باه

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

اطالعسش اقلیمی در باسزۀ  20ساسلۀ  1986ساس 2005ا بارای
بررسی ارسبسط بین پسرامتر سسب

شی ک د ک است

و گسک دنسسای لای بلاتط

در مرحلۀ خر نیز ارسبسط بین گسکدنسسی بهدسات ما ک

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

ه نتسیج ن ملسب داکل

 2005گسکدنسسی بلتط استفسدک د به گتنهای ه این رابله

بس سسب

م سسبه د ک ارزیسبی د

 7اساات ملااسب ایاان دااکل مشااخص اساات ااه پهنااسی

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

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

یادداشتها

چن جمله ای بس ستان دوم بس پسرامتر سسب

سغییر می ن ایان

)1. Gleichläufigkeit (GLK
)2. Crossdate Index (CDI
)3. Signature GLK (GSL

بررسی تأثیرپذیری رشد قطری بلوط بلندمازو ...
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