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 چکیده

شگرفی بر متغیرهای اقلیمی در سراسر جهان گذاشته است. برای بررسی روند   تأثیرات گرمایش جهانی و تغییر اقلیم کنونی، 

اسدتااده   ،اقلیمی گذشته یها دادهاست. برای بازسازی نیاز درازم ت  یها هداداقلیم آین ه، به  سازی یهشبمنظور  اقلیم گذشته به

درختدان ار    یشناسد  گداه ه ف از اید  تقییدت تهید      .ناپذیر است اجتناب درختی شناسی یماقلدیگری همچون  یها روشاز 

توسد    اولیده  یسداز  آمداده پس از  ها نمونه آن با متغیرهای اقلیمی منطیه است. و میایس استان لرستان  در رویشگاه کیگوران

نهدایی بدا اسدتااده از     یشناسد  گداه و شد    بررسدی  TSAP افزار نرمبا  آنهاهمخوانی زمانی  قرائت ش ه و LINTABدستگاه 

نهایی  یشناس گاهدلیل ناهمخوانی زمانی حذف ش ن .   بهدرخت  22 ش ه درخت بررسی 22. از ش تهیه  ARSTAN افزار نرم

بود.  56/1بیش از  2121-2122 دورة در EPSآم  که می ار  دست بهمیالدی  2561-2122 یها سالورة ددرختان ار  برای 

از سوی دیگر با دمای و  بارش وجود ن اردو  رش  درختانساالن   های یرهدامیان پهنای  داری یمعن نشان داد که رابط  ها یافته

نتیجده گرفدت کده     توان یم رو ی ا ازداشتن .  داری یمعنژانویه، فوریه و مار  پیش از فصل رش  همبستگی مثبت و  یها ماه

رویشی داشدته   یها حلیهبر رش  پهنای  داری یمعن، اما در میابل دما نیش مثبت و نیسترش  بازدارن ة شرای  رطوبتی عامل 

ارتادا  زیداد    ،از طرفدی  .رطوبت بسیار زیاد در ارتااعدات باشد    تأمی  مرتاع بودن رویشگاه وممک  است است که دلیل آن 

در اوایدل   کدامبیومی درختدان   هدای  یتفعالشرای  دمایی مناسب برای شرو  نش ن تأمی  سبب رویشگاه و دماهای بسیار کم 

 .کردای  رویشگاه را بازسازی  میانگی  دمای قرن گذشت  توان یمای  تقییت  های یافته ی برپا. شود یمفصل رش  

 درختی، تطابت زمانی، دمای بیشینه، کیگوران. شناسی یماقل :یكليد یها واژه
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انجدام   هدا  سامانه زیستا  احتمالی تغییر اقلیم بر انو اثرهای

و  Flower مطالعد  بده   تدوان  یمد  مثال  عنوان به ،استگرفته 

 2مد ل اقلیمدی و    1از  آنهدا  .اشاره کدرد ( 2122همکاران )

گرمایش جهانی بر انوا  درختان کدا  و   تأثیرسناریو برای 

یج نشدان  اکلمبیا استااده کردن . نتد  یها جنگلدوگال  در 

ارتاداعی   لقاظ ازجایی سریع هم  هجاب ،ها م ل داد در هم 

رویدش اید     عرض جغرافیایی در مقد ودة  لقاظ از و هم

 .[2] پذیرد یمدرختان صورت 

روزنده بده   زیداد  طی فراین  فتوسنتز و حساسدیت  درخت 

در خدود  را هوایی  و آبروی ادهای  توان  یم مقیطی یها تنش

کمک همخوانی الگوی رویش درختدان سدرپای    به. ذخیره کن 

 یهدا  چدوب آن با دیگر درختان و حتدی  میایس  یک منطیه و 

یافت و از   به الگوی رویشی مشخصی دست توان یم غیرزن ه

 .[2]دست آورد  به یا ارزن های  راه اطالعات 

 یدز وخ افدت تغییر پوشش گیاهی در بیشدتر مدوارد در اثدر    

رش  شعاعی دارند  و  بر را  تأثیرهوایی است که بیشتری   و آب

ایجداد کنند     هدا  یشگاهروو  ها گونهقادرن  تغییراتی را در میان 

در  یدرست به و نامساع مساع  توالی اقلیم  ،طور سالیانه به ؛[2]

. شدود  یمد رویشدی درختدان ثبدت     یهدا  حلیده پهنای  ةیرزنج

 تواند   یمد رویشدی درختدان    یهدا  حلیهبرآوردهای اقلیمی از 

هواشناسدی باشد  و اطالعدات     یهدا  سدنجش جانشینی بدرای  

  یهواشناسد ارزشمن ی بدرای دوره و منداطت فاقد  اطالعدات     

تدأثیرات  بدا بررسدی    2درختی شناسی یماقل. علم [2]کن  فراهم 

اطالعدات  درختدان، بده بازسدازی     یهدا  حلیده بر رش   اقلیمی

 .پردازد یم فاق  ای  اطالعات یها دورهدر  اقلیمی گذشته

رهدای  متغی تدأثیر  زمیند   سدال اخیدر مطالعداتی در    در چن 

. اسدت گرفته انجام  در ایرانساالنه  یها حلیهاقلیمی بر رویش 

 درختدی گوند    یشناسد  گداه ( 2115پورطهماسی و همکداران ) 

 رابطد   ،نتدایج  .ند  ار  را در سه رویشگاه ایران بررسدی کرد 

 یهدا  عامدل رویدش بدا    هدای  یرهدارا بی  پهنای شایان توجهی 

                                                                            
1. Dendroclimatology 

اید  روابد ، اثدر مثبدت      ی تدر  مهدم دما نشدان داد.   بارن گی و

با بارن گی در پاییز و زمسدتان قبدل از شدرو  فصدل      دار یمعن

نجادی و   .[6]بدود  رویدش  رویش جداری و در طدول فصدل    

 یهدا  حلیده ( نیدز اثدر دمدا و بارند گی را بدر      2122همکاران )

بلدو  کرمانشداه بررسدی     یهدا  جنگدل مدازو در  گون  رویشی 

بارند گی   دار یمعندر ای  پژوهش بیشتری  اثر مثبت و  کردن .

دمدا در   دار یمعنمار  و می و بیشتری  اثر منای و  یها ماهدر 

همچندی  بیدان    آنهاژانویه، فوریه و ژوئ  مشاه ه ش .  یها ماه

بارند گی بدر رشد  درختدان بلدو  بیشدتر از        یرتدأث کردن  که 

چهاربددا  منطیدد  ( در 2122نددادی و همکدداران ) .[5]ت سدددما

، متغیرهدای دمدا و   یابی درونگرگان با استااده از بهتری  روش 

 یهدا  حلیده  یبدردار  نمونده  هدای  یتسدا بارن گی ماهانه را در 

 آنهدا نتایج درخت برای دو گون  ار  و بلو  مقاسبه کردن ، 

هواشناسدی بدر رشد      یهدا  عامدل که مدثثرتری    ده  یمنشان 

ماهد  ژوئد  و اثدر      یدک  SPIدرختان بلو ، اثر مثبت شاخص 

 آنهدا منای دمای میدانگی  مداه مدار  فصدل رویدش اسدت.       

فصدل رویدش و   ژوئید   همچنی  بیان کردن  که بارن گی مداه  

میانگی  دمای ماه سپتامبر قبل از فصل رویش بر رش  درختان 

فدال  و همکداران    .[1] اثدر منادی دارند     ای  رویشدگاه  ار 

ی بررسد شداهرود را   کدوه  شاهمنطی  ( نیز درختان ار  2122)

بدر رشد ،    مدثثر عامدل   ی تدر  مهدم نتایج نشان داد کده   کردن .

ل از فصدل  میانگی  دمای هوا در ماه مار  )اواخر زمستان( قب

مطالعددات  ،در خددار  از کشددور  .[5]رشدد  بددوده اسددت   

و  Touchan المثد  طدور  بده . اسدت گرفتده  انجدام   یتر گسترده

در درختدان ار    یشناسد  گداه با اسدتااده از  ( 2116همکاران )

( را بازسدازی کردند .   SPIه شاخص استان ارد بارند گی ) ترکی

مدی تدا    هدای  که مجمو  بارند گی مداه   داد نشان آنهاهای  یافته

 رویدش  یهدا  حلیده پهندای  جوالی بیشتری  همبسدتگی را بدا   

مطالعدات   نیدز Deng and Zhang (2126 ) ..[1] دارد اندرختد 

ار  و صدنوبر در شدرت تبدت      گوند را روی دو  شناسدی  گاه

که رش  درختدان ار  اید     آن استبیانگر  نتایجانجام دادن . 

 .[21] منطیه با دمای اکتبدر تدا ژانویده همبسدتگی مثبدت دارد     
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wang ( نیز به بازسازی 2125و همکاران )   حدرارت بدا   درجد

رویشدی درختدان ار  در شدمال غدرب      یها حلیهاستااده از 

رشد    یها شاخصارتبا  بسیار خوب دما با  و چی  پرداختن 

همچندی    آنها .(R=65/1) کردن مشاه ه را  استان ارد درختان

 یهدا  حلیده شد   ر یشناسد  گاه ،در ای  پژوهش بیان کردن  که

( R=52/1)را با میانگی  دمای سداالنه  درخت بیشتری  ارتبا  

 .[22]دارد 

. اسددت 2در ایدد  پددژوهش ار  مطالعدده مددورد گوندد 

 ازدر شرای  بسیار نامناسب  ،استان لرستان شرت یها ار 

 ای یددزهوارو سددن   یا صددخره کددامالًدر بسددترهای  جملدده

 تقییت حاضدر  .[22]ان   انیراضو در حال کنن   میزیست 

رویشدی درختدان ار     یهدا  حلیده  یشناس گاهنخستی  بار 

را  زاگدر  میدانی    کدوه  رشدته رویشگاه کیگدوران واقدع در   

درختدان بده شدرای     اید   پاسخ رشد    سپس و تعیی  کرده

هواشناسدی   هدای رمتغی یدت نها درو  هوایی را بررسی و آب

 .درختان ار  رویشگاه را تعیی  کرده است بر رش  مثثر

 ها روشمواد و 

جنگلدی   گداه  یدره ذخ، تقییدت  منطید   :یبررس موردرویشگاه 

 کده گوند    اسدت در جنوب شدرقی اسدتان لرسدتان    کیگوران 

ار  درختدی   . گون کن  یمآن رش   درختان ار  در کهنسال

در حد ود   ،روید   یمد ر اقلدیم کوهسدتانی و سدرد    است کده د 

که ای  تغییدرات  ده   میتشکیل جامعه  2611-1611ارتااعی 

اسدت  نسبت به عرض جغرافیایی در مناطت مختلف متاداوت  

. کشدان   یمد را به ارتااعات بداالتر  پایی  خود  یها عرضو در 

کده   آی  یمشمار  بهش ه  حااظتدرختان  ازجملهدر ایران  ار 

سرد و معت ل بوده و تقییت  اقلیم منطی  قطع آن ممنو  است.

ندزوالت  مید ار   ،براسا  گزارش سازمان منابع طبیعی اسدتان 

طدول   .اسدت  متدر  یلدی م 111-121ح ود  گاه یرهذخعرص  در 

دقییده و   22درجده و   21مق ودة در تقییت  جغرافیایی منطی 

و عدرض  رقی ثانید  شد   21دقییه و  26درجه و  21ثانیه تا  21

 دقیید   5درجده و   22دقییه تا  1درجه و  22آن، از  جغرافیایی

ایسدتگاه فریدد ن در اسدتان اصدداهان بدا طددول     .اسددتشدمالی  

 22 و عددرض جغرافیددایی دقییدده 21درجدده و  61 جغرافیددایی

ایسددتگاه هواشناسددی بددرای  ی تددر مناسددب دقییدده، 2درجدده و 

در نظدر گرفتده شد . موقعیدت مقدل       مطالعده  موردرویشگاه 

مشداه ه   2در شدکل   مطالعده  مدورد و ایسدتگاه   یبدردار  نمونه

 .شود یم

 
 6استان لرستان . موقعيت رويشگاه جنگلی كيگوران واقع در6شكل 

                                                                            
 1. Juniperus 
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 گزینشدی  صدورت  بده   درخت ار 22در ای  پژوهش 

سالم بودن تنه و ع م سدوختگی یدا   س ،  بودنزیاد  اسا  بر

مقیطدی بدر رشد  و تعیدی       هایکاهش اثربرای  ،شکستگی

از  معمدول  طدور  به اقلیمی منطیه انتخاب ش ن . هایدقیت اثر

اما در بعضی از  ،عمود بر هم گرفته ش نمون  هر درخت دو 

مکدانی نامناسدب درختدان،    دلیل موقعیت  به مناطت رویشگاه،

 Woodall تنهددا یددک نموندده از هددر درخددت برداشددت شدد ،

( نیز ای  موضدو  را در میداالت   2116) Gartner( و 2115)

 سداالن   یهدا  حلیده کده  بیان کردن   آنها .ان  کردهخود توجیه 

ناشدی از گدرانش بداد یدا      کده  یک درخت برون مرکز دارای

تشدد ی  اخددتالف بددی  سددبب  اسددت، دار یبشدد یهددا دامندده

 .[22، 22] شود یممغزی یک درخت  یها نمونه

، تطههابز امههانی و اسههداندارد كههرد   یبههردار نمونههه

 با استااده از یک متد   یبردار نمونه رویش ساالنه: های یمنحن

رویشدی   یهدا  حلیده پهنای  یریگ ان ازه .گرفت انجام یرگ نمونه

 Frankrinnشدرکت  سداخت   LINTABبا استااده از دسدتگاه  

 هدای  حلیده پهندای   گیدری  اند ازه . پدس از  گرفتانجام آلمان 

زمددانی  هددای سددریتقلیددل  اطالعددات وارد برنامدد  ،رویشددی

TSAP-win (®Rinntech, Heidelberg, Germany)  ای   .ش

 هدای  آزمدون و  هدا  هبسیاری از میایسدادن برنامه قابلیت انجام 

بددل از گددام ق ی تددر مهددمتطددابت زمددانی  آمدداری را دارد. 

 افدزار  ندرم که توس  ای   استزمانی  های یسر وتقلیل یهتجز

تعیدی  میدزان   بدرای  پارامترهای مهم  جمله از. دشو یممقاسبه 

. سددتها یددانسوارانطبددات  درصدد  یددا GLK، تطددابت زمددانی

ر رون  یکسانی داشدته  در همان سال اگ ش ه یلتشک یها حلیه

رون شدان عکدس هدم    و اگدر   شدون   ارزیابی می باشن  منطبت

کداربردی در   رابطد  در زیدر  . ن شدو  یمباش ، نامنطبت ارزیابی 

رویدش سداالنه آورده شد ه     هدای  منقندی بقث تطابت زمدانی  

 است.
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GLK   و واریدانس  همپوشانیدرص Gxi-Gyi  اخدتالف 

نسدبت بده    i رویشدی در سدال   یها حلیهبی  میادیر پهنای 

 دار یمعند یدا   بدودن  دار یمعن GLKمیادیر  .است پیشسال 

هر چه ای  عد د بده   . ده  یمآماری نشان  نظر ازرا  نبودن

در  داری یمعند *  اسدت.  دارتدر  یمعند باش   تر یکنزد 211

درصد  و   11در سدطح   داری یمعند درصد ، **   16سطح 

 .دهن  یم درص  را نشان 1/11در سطح  داری یمعن*** 

اقلیمی مانن  س  درخت غیر یها عامل تأثیره به وجبا ت

از سدری   هدا  عامدل ، بای  ای  ساالنه یها حلیهبر رش   ...و 

درختدان حدذف شدود و     پهندای دوایدر سداالن     یشناس گاه

سدداالن   هددای یددرهداسددری زمددانی پهنددای   اصددطال  بدده

 معمول برای حدذف  طور به. شودش ه استان ارد  یریگ ان ازه

زمدانی   های یسرهای غیراقلیمی و استان ارد کردن  گرایش

 ARSTAN. [26] شدود  یمد  استااده ARSTAN افزار نرماز 

رویشی درختان، برای  های حلیهاستان اردسازی  یک برنام 

هدا و   زمانی براسا  حدذف گدرایش   های سریم ل کردن 

های ذکرش ه در  برای حذف گرایش .ستها خودهمبستگی

رگرسدیون   نمدایی منادی،   از سده روش  معمول طور بهباال، 

 .شود یم استااده 2اسپالی  مکعبی و خطی

 زمدانی  هدای  سریبرای استان ارد کردن در ای  تقییت 

اسپالی   ز روشا ،ج اگانه صورت بهحاصل از هر درخت 

بدا   آن از  پدس  سداله بهدره بدرده شد .     21  دامند  با مکعبی

 .ش سایت تهیه  شناسی گاه ،ها سریاز  گیری میانگی 

 ی:ههای كم ه   آماره و محاسبۀ سری امانی رویشگاه تهيۀ

دسدت آوردن   بده  زمدانی،  هدای  یسر ور مهم در تهی یکی از ام

 هدای  ینده گز ARSTAN برنامد   .استرویشی  یها حلیه نمای 

 افدزار  ندرم در اید    .کن  یمرا فراهم ای  کار مختلف چگونگی 

 ماند ه  یبداق تیسدیم( و  ) نمایه یا شاخص بده دو روش نسدبت  

 یهدا  حلیده  نماید   در تقییت حاضر .شود یمتاریت( مقاسبه )

همچندی  از   و رویشی با استااده از روش نسبت مقاسبه شد  

بدرای  درخدت   21 یهدا  نمونهتنها از  مطالعه مورددرخت  22

 ساخت سری زمانی رویشگاه استااده ش .

                                                                            
1. CubicSpline 
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 2میانگی  حسدابی  جمله از اصلی به چن  روش یشناس گاه

در تقییدت   [،25] شدود  یمد تهیده   2و میانگی  وزندی نیرومند   

از  یمدی اقلیرغ هدای  یشگدرا حاضر سعی ش  پدس از حدذف   

 یاستان اردسددازرویشددی درختددان ار  و  یهددا حلیددهسددری 

رویشدی بدر    یهدا  حلیده پهندای  اولی  زمانی، میادیر  های یسر

تا یک  ش ه  یمتیسش ه از م ل اسپالی  مکعبی  برآوردهمیادیر 

سددپس بددا ؛ دسددت آیدد  بددهشدداخص یددا اندد یس بدد ون بعدد  

از سدری   «میدانگی  وزندی نیرومند    »بده روش   گیدری  یانگی م

رویشدگاه   یشناسد  گاه .ش  سری زمانی رویشگاه تهیه ،حاصله

 تهیه ش . 2مان ه و باقی 2به دو روش استان ارد

 ،درختدی  شناسی یماقلدر  م نظرمهم  یها عاملیکی از 

EPS  در آزمدایش   .اسدت  «شد ه  تاسدیر سیگنال اجتما  »یا

ا نبدودن آن در  و قابل اسدتااده بدودن ید    یشناس گاه اطمینان

اسدتااده   مشخصده درختدی از اید     شناسدی  یماقلآنالیزهای 

 آن در زیر آورده ش ه است:  رابطکه  شود یم

(1)    
bt

t

bt bt

tr
EPS

tr r


 1
 

EPS  ،سدددیگنال معدددرف جمعیدددت آمددداریt  تعددد اد

میدانگی  و   یشناس گاه دهن ة یلتشکانارادی  های یشناس گاه

rbt   تددک تددکهمبسددتگی بددی    هددای یبضددرمیددانگی 

 میانگی  است. یشناس گاه دهن ة یلتشک های یشناس گاه

رویشدی در   یهدا  نوسدان منظدور نشدان دادن میدزان     به

 .شدود  یمد درختان از ضریب و میانگی  حساسیت اسدتااده  

رش  درختدان بیشدتر باشد ،     مق ودکنن ة یها عاملهرچه 

رویشی درختان مشداه ه   یها حلیهبیشتری در  یها نوسان

( میدزان تغییدر در پهندای    Si. ضدریب حساسدیت )  شود یم

( میزان msiو میانگی  حساسیت ) i دوایر ساالنه را در سال

ساالنه در طول سری زمدانی را بیدان    های یرهداتغییر پهنای 

 :استشر  زیر  به ها یبضر. رواب  ای  [25] کن  یم

                                                                            
1. Arithmetic mean 

2. Biweight Robust 

3. Stndrd 

4. Residual 
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Xi  پهنای حلیه در سالi ،xi-1  پهنای حلیه در سالi-1 

 .استرویشی  یها حلیهتع اد  nو 

رشد ، انتخداب ایسدتگاه    -اقلدیم  یهدا  رابطهدر بررسی 

ضرورت  برداری نمونههواشناسی مناسب در نزدیکی مقل 

 هدای  یستگاها یبر روگرفته  صورتبراسا  مطالعات  دارد.

ایستگاه  ی تر مناسب ،یبردار نمونهاطراف مقل  هواشناسی

 بدا ، ایستگاه فرید ن در اسدتان اصداهان    رویشگاهبرای ای  

 2122تدا پایدان    2115سال از سدال   21آماری  طول دورة

 یشناس گاهاقلیمی بر  یها عامل تأثیر ح . برای تعیی  است

 SPSS افدزار  ندرم کمدک   بده  همبسدتگی پیرسدون   ،رویشگاه

و  شد ه  یده ته یشناسد  گاهبی   ها یهمبستگش . ای   مقاسبه

مجمددو  دمددا و  کمیندد یشددینه و میددانگی  دمددا، میددانگی  ب

مقاسدبه شد . همچندی      ، ساالنه و فصدلی ماهانه بارن گی

هدوایی در   و آباحتمدالی شدرای     تدأثیر بررسدی   منظدور  به

سددال  بددر اسددا  هددا دادهقبددل از شددرو  رشدد ،  یهددا مدداه

سدپتامبر فصدل    -هی رولوژی )اکتبدر قبدل از شدرو  رشد     

 مرتب ش ن .رش ( 

 ندایج و بحث
ی منقنی رویش اید  درختدان در   کمّ های ویژگیبرخی از 

زمدانی   طدابت ماتریس ت 2. ج ول ش ه استارائه  2ج ول 

سدتون   عد دهای  در ای  جد ول  .ده  میدرختان را نشان 

( را GLK) ةآمدار مید ار   ،ان  پررن که  اول از سمت چپ

دوم حاصدل آزمدون   سدتون   عد دهای و  ند  کن میمشخص 

 .هستن  استیودنت یت
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 كيگوران ةشد حفاظترويش درختان ارس رويشگاه  هاي يرهداآماري سري زمانی پهناي  هاي ويژگی .6جدول 

انحراف 
 معيار

 واريانس
بيشينة پهناي 

*ها حلقه  

ميانگين پهناي 
*ها حلقه  

كمينة پهناي 
*ها حلقه  

سال 
 پايانی

سال 
 آغازين

طول دوره 
 )سال(

كد 
 درختان

6/96  3/316  173 6/04  16 1764 6039 117 Kj6 

4/94  9/1316  196 679 4 1764 6361 619 Kj1 
4/16  0/674  669 49 9 1764 6049 107 Kj9 
3/97  3/1933  969 676 16 1764 6601 693 Kj4 
3/13  1/4666  910 640 66 1764 6317 39 Kj9 
6/11  9/4906  940 696 11 1764 6311 63 Kj1 

9/93  0/9969  116 697 66 1764 6640 616 Kj0 
9/91  4/6793  690 13 6 1764 6190 996 Kj6 
6/67  7/1467  990 616 60 1764 6061 113 Kj3 
3/01  9/9916  449 170 19 1764 6636 660 Kj67 

 متر یلیمصدم  یک برحسب* 

 زمانی درختان در رويشگاه كيگوران استان لرستان تطابق. ماتريس 6جدول 

Kj66 Kj9 Kj8 Kj7 Kj0 Kj5 Kj6 Kj6 Kj6  
8/7 ،***66  4/8 ،**95  3/8 ،***61  1/3 ،***63  3/7 ،**64  0/4 ،97  4/7 ،**61  9/5 ،***61  0/8 ،**61  Kj6 

6/6 ،***66  3/7 ،*95  9/6 ،**62  1/4 ،**62  3/3 ،*95  7/3 ،94  5/3 ،**63  7/6 ،**64   Kj1 
1/8 ،**64  5/6 ،*96  8/7 ،**95  4/2 ،**61  6/4 ،**63  4/9 ،99  4/6 ،***67    Kj9 
7/9 ،**62  7/0 ،96  0/7 ،***71  1/2 ،*98  2/13 ،***78  8/1 ،*95     Kj4 

6/2 ،97  8/3 ،92  6/9 ،**62  0/4 ،96  7/0 ،**64      Kj9 
1/6 ،**69  8/2 ،***68  2/9 ،***70  7/3 ،*60       Kj1 

4/6 ،***65  1/3 ،***63  3/3 ،***69        Kj0 
3/6 ،**64  7/4 ،*96         Kj6 

8/9 ،***66          Kj3 
 

 درصد 1داری در سطح  یمعن***درصد،  9داری در سطح  یمعن**درصد،  10داری در سطح  یمعن*

 .شدود  یمد مشاه ه  2در ج ول  یشناس گاه های یژگیو

نشدان داده   2در شدکل   یشناسد  گداه نمودارهای مربو  به 

از اید  رویشدگاه    آم ه دست به یشناس گاهطول ش ه است. 

از سددال  کدده اسددت مددیالدی 2122تددا  2561سددال از  265

 هدای  یسدر که همبستگی بدی    EPSبه بع  ضریب  2121

 قبدول  قابدل به می ار   ،کن  یمرا بیان  ها یسرزمانی و تع اد 

(56/1<EPS ) 2121قبددل از سددال  بنددابرای  بددرای ؛رسددی 

 یهدا  دادهبازسازی ، ها نمونهالزم تع اد  یتکاا ع معلت  به

 .نیست اعتماد  قابلوهوایی  آب

درختدان   شناسی گاهمربو  به همبستگی بی   های نتیجه

بارند گی   مجمدو   ار  با کمینه، بیشینه و میدانگی  دمدا و  

 2 شدکل  در 2115-2122آمداری   ایستگاه فرید ن در دورة 

بیشدتری  همبسدتگی    دهد   یمنتایج نشان  .شود میمشاه ه 

ژانویه، فوریده و  اول سال )ماه سه  دمای مربو  به میانگی 

 دار یمعند درصد    11بدوده کده در سدطح اطمیندان      مار (

بررسی همبستگی بی  بارش ماهانه، ساالنه و فصلی  ت.اس

را  داری یمعند  رابط  ،رویش ار  یها حلیهبا سری زمانی 

 هدای  یهمبسدتگ  هدا  دورهدر برخدی از   ینکده ا با .نشان ن اد

رویشدی   یهدا  حلیه پهنایبی  مجمو  بارن گی و  بیشتری

 نش . دار یمعن آنهایک از  چیه ،شود یممشاه ه 

بیان کرد که رویدش درختدان اید      توان یم یکل طور به

قبدل و   یها ماهدمایی در  یها مشخصهاز  متأثرمنطیه بیشتر 

 ،به اید  صدورت کده افدزایش دمدا      استحی  شرو  رش  

 ای در ابتد  شرای  مناسب برای شدرو  فعالیدت کدامبیومی   

ساالنه بدا   یها حلیه یجهنت در و کن  یمرش  را فراهم  دورة

 .شود یمپهنای بیشتر تولی  
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 شده براي رويشگاه كيگوران يهتهی شناس گاه هاي يژگیو. 6جدول 

یشناس گاهطول  یشناس گاه آغازسال   یشناس گاهسال پايان   ها نمونهتعداد كل  تعداد درخت   ميانگين حساسيت 

996 6190 1764 67 61 94/7  

 

 
 را درصد 85از  تر بزرگ EPS ين عمودي آستانةچ خطكيگوران.  هاي رويش درختان ارس منطقة يرهداپهناي  یشناس گاه. نمودار 6شكل 

 دهد. یمنشان 

 
 اقليمی در رويشگاه كيگوران متغيرهايرويش و  يها حلقههمبستگی پهناي  . نمودار رابطة6شكل 
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قرارگیددری در جهددت رو بدده  مرتاددع بددودن ودلیددل  بدده

 یهدا  بدارش و وقو   غربی یزا بارانهوای غالب  یها توده

کاهش بارش عامدل   کافی برای رش  درختان در ارتااعات،

 یجده نت درارتاا  زیداد و   عالوه بهرش  نیست.  ةمق ودکنن 

 رس  یم نظر بهاما  ؛ده  یمنیاز آبی را کاهش  ،خنکی منطیه

گرمدای الزم بدرای    بودن ناکافیدلیل  بهسردتر  یها سالدر 

شدرو    یرتدأخ کامبیومی، فصل رش  بدا   های یتفعالشرو  

مقد ود   سدبب ش ه و همچنی  فراهم نش ن گرمای مکای 

 پیشتر را ای  مطلب .شود یمدرختان  یها حلیهکردن رش  

شمالی   جبه( در بازسازی دما در 2126نادی و همکاران )

ندادی و   [.21] ان  دادهالبرز نیز نشان   کوه رشتهبخش غربی 

ه دن  کنشان دانیز اسالم گیالن منطی  ( در 2125همکاران )

رشدد ، عامددل   کدداهش دمددای حدد اکثر در اوایددل دورة   

 .[25] اسدت رش  درختدان راش اید  منطیده     ةمق ودکنن 

 در  کده  دند دا نشدان  یدز ن (2111پورطهماسی و همکاران )

 در مقی  دمای رویش فصل از پیش ستانددددزم و اییزددددپ

البدرز در شدمال ایدران      کدوه  رشدته  ار  اندد درخت شدروی

 اسان  ماه در یددژهو بدده. اسددت بددوده بارن گی از اثرگذارتر

 مدمه ای  رویش. فصل آغاز از پیش ماه یک یعنی )مار (

 و هدددا جوانددده ش ن فعالبدددر  مقی  دمای اثر از یددددناش

که با نتایج ای  پدژوهش نیدز    است زاین ه بافت یها سلول

جلیلوندد  و بدداالپور   مطالعدد ی همچندد. [21] سددتهمسو

نشان داد که دمای هوای ماه مار  )اوایدل فصدل   ( 2122)

عامدل   ی تدر  مهدم رش ( و جدوالی )اواسد  فصدل رشد (     

بر رش  قطری درختدان اوری در دارمدرز    گذارتأثیراقلیمی 

مشاه ات متااوت، ناشدی از شدرای     گونه ی ا .[21] است

 هددای یشددگاهرواقلیمددی مختلددف و موقعیددت جغرافیددایی  

بدرای   یشناسد  گداه  هدای  یسبرربنابرای  ؛ است ش ه بررسی

اقلیمددی بددر رویددش  گددذارتأثیرتعیددی  و شددناخت عوامددل 

 .رس  یمنظر  بهساالنه در هر منطیه ضروری  یها حلیه

 گيری يجهند

 لقداظ  ازخاص در منطیده   ای هناحیش ه،  بررسیرویشگاه 

مندابع   ادارة یهدا  گزارش ی برپاو  استآسمانی  های یزشر

بارش  متر یلیم 111 نزدیک بهطبیعی استان لرستان، ساالنه 

اید    ارتادا  دلیدل   بده همچندی    ؛در منطیه ثبت ش ه اسدت 

 مق ودکنند ه ، دمدا عامدل   کدم دماهدای   رخ ادرویشگاه و 

 بدر  داری یمعند  تأثیرو دور از انتظار نیست که بارش  است

بدا توجده بده     رویش درختان ار  ای  منطیه ن اشته باش .

رشد    یهدا  حلیده ( P<0/01) دار یمعند همبستگی مثبدت و  

نخسدت   ماه  سهدر  دما یها دادهدرختان ار  ای  منطیه و 

گادت   تدوان  یمد  فوریده و مدار (   سال مدیالدی )ژانویده،  

بددرای  زیددادیدرختددان ار  ایدد  منطیدده پتانسددیل بسددیار 

ضم   شود یمو توصیه  منطیه دارن گذشت  زسازی دمای با

ج ید  بده    هدای  یشناسد  گداه  و تهی  ها نمونهافزایش تع اد 

بازسازی دمدا در اید  منطیده پرداختده و روند  گرمدایش       

.شدود ته بررسدی  گذشد  های قرنجهانی اخیر در میایسه با 
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ABSTRACT 
Recent global warming had brought harsh variations on climate variables all over the world. In order 

to investigate the past climate trend for predicting future climate trend, long term climate data is 

needed. Tree-ring data are good proxies of past climate which can be used to reconstruct the past 

climate. The purpose of this investigation is to develop the chronology of tree-ring width and its 

comparison with climate variables. Tree-ring width was measured by LINTAB table. Then, measured 

tree-ring width was cross dated by TSAP software. To remove age trend and preparation of final 

chronology, the ARSTAN software was used. 12 out of 22 tree time series were dropped out, because 

of insufficient matches with the other samples. The final chronology of the site was determined from 

1657 to 2014, close to 358 years. However, EPS was more than 0.85 only for the period of 1910-2014. 

Correlation between annual tree-rings indices and monthly precipitation was not significant. While 

monthly mean temperatures of January, February and March had positive and significant correlations 

with tree-ring widths. It could be concluded that Juniperus growth is not limited by moisture 

conditions while higher temperatures were in favour of tree-ring growth. It seems that high elevation 

of habitat provides enough moisture for tree growth but on the other hand occurrence of very low 

temperature causing failure to provide suitable temperature condition for the start of cambium 

activities in the first months of growth season. Based on this finding, mean temperature of last century 

in this region could be reconstructed. 
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