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 های هيرکانيبلوط با اقليم جنگل شناسي درختانتحليل شبكه گاه

 

 

 چكيده

بلوو    رويشی درختان هایارزيابی تغييرات ساليانه حلقه بررسی هدف از اين

 ( درQuercus castaneifoliaو بلنوودمازو ) (Quercus macranthera) اوری

های خزری بووده اسو      های( جنگل )اكوسيستم نظام های گوناگون بوماقليم

هوای گوي،ن، مازنودران و    در اين ارتبوا  شور رويشوگاه جنگلوی از اسوتان     

و   LINTABدسووتگاه ازگوواه بووا اسووت اده   آن .گووزينر شوودند ، گلسووتان

گيری پهنای دواير رويور انجوام شود و گاهشناسوی هور      اندازه  TSAPبرنامه

ترين متغيرهای ر دستيابی به تاثير مهمبه منظو رويشگاه و هر گونه تهيه شد 

و  هروش تجزيو  بررسوی، از  طق موورد بر روی شبکه گاهشناسی در منا اقليمی

 Principle component Analysis)؛ PCA تجزيوه ) هوای اصولی  تحليل مول وه 

ساله تغييرات پهنای دايره رويور نشوان    222است اده شد  نتايج در يک بازه 

های منطقه مربوو  بوه مول وه    واريانس كل گاهشناسیدرصد از  2/93داد كه 

های اقليموی مووثر بور ايون مول وه بيشوترين تو ثير را روی        عامل ( اس  و2)

تووان گ و    های منطقه دارند  با توجه به نتايج به دس  آمده موی گاهشناسی

ها و در هر دو گونه بلندمازو و اوری، ارتبا  مثبتوی بوين    همه رويشگاه كه در

بارندگی در بهوار  اير ساليانه و بارندگی ماه خرداد )ژوئن( وجود دارد  پهنای دو

های مختلو  فيزيولووژيکی ماننود    تواند نياز آبی درخ  برای انجام فعالي می

قابلي  موجوود در ايون    فعالي  باف  زايا )كامبيوم( را برآورده نمايد  اين مهم

 دهد یشبکه را برای بازسازی اقليم گذشته در منطقه نشان م

، دمووا، بارنوودگی، ، بلنوودمازو، پهنووای دوايوور رويووراوری کلياادی  واژگااان

 شناسی گاه
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 مقدمه

اثرگوذار بور پوشور    هوای  عامل تريناقليم يکی از مهم

بوور  بيشوترين توواثير اقلويم    ]2[ گيواهی كووره زموين اسوو   

  در ديود  توان بر پهنای دوايور رويشوی آنوان   را می درختان

هوای رويشوی درخو     تشکيل حلقهتوان گ   كه واقع می

هوای مختلو    يک پديده بسيار پيچيوده و متواثر از مول وه   

باشود كوه در ايون ميوان اقلويم      محيطی و فيزيولوژيکی می

روير درخ  به ميزان زيادی   [2] دارد نقر بسيار مهمی

متاثر از شرايط محيط اس   تغييرات شرايط اقليمی ماننود  

مهوم تعيوين كننوده    ی هوا عامول  و خشکی ازدما بارندگی، 

ميزان روير ساليانه در درختان مناطق معتدله بوه شومار   

هوای رويشوی و   [  ارتبوا  بوين پهنوای حلقوه    9رونود ] می

كوه  دهود  تواند اط،عات زيادی ارائوه  های اقليمی می مول ه

های دور و آينده های اقليمی در گذشتهبرای بازسازی مدل
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توانود از  اقليم آينده موی مورد است اده قرار گيرند  بنابراين 

  ]4[ بينی شوود های اقليمی گذشته پيرروی بررسی مدل

طوور  بوه  ی هواشناسیها ايستگاهدس  آمده از ه اط،عات ب

 های زمانی محدودی قابل اسوت اده هسوتند   در بازهمعمول 

توورين ايسووتگاه بوه عنوووان مثووال در شوومال ايووران قووديمی 

 ، بنابراين يافتنسال گذشته اس  03هواشناسی متعلق به 

زمانی كه رويدادهای گذشته در ساختار آنها ثبو   های بازه

رسود   ضروری به نظر میها بررسی شده باشد در انجام اين

های رويشی كه درختان با توجه به توليد حلقه ،در اين بين

متواثر از  طوور مسولم   بهو گيرد میبه صورت ساالنه صورت 

باشوند،  دموا و بارنودگی موی   های اقليمی ماننود  تاثير مول ه

به شومار  ها بررسی مناسبی برای اين گونهگزينه  توانندمی

شناسوی   روند و همين مساٌله منجور بوه ايجواد علوم اقلويم     

تحقيقوات نشوان   )دندروكليماتولوژی( شده اسو     درختی

هوای  بررسیدهد كه بلو  يک گونه مناسب برای انجام می

ای بورای انجوام   ردهگاهشناسی اس  و تاكنون به طور گست

  [0، 6، 5]مورد اسوت اده قورار گرفتوه اسو     ها بررسی اين

اس  كوه ايون گونوه را    ای گونه های درخ  بلو  بهويژگی

طوور  بوه  سازد چرا كوه برای انجام اين تحقيقات مناسب می

باشد و يوافتن درختوان   دارای ديرزيستی بااليی میمعمول 

 اسو   از سووی ديگور   پوذير  امکانآسانی  كهنسال بلو  به

 و مشوخ  اسو  و   بسيار روشون  های رويشیدارای حلقه

 بسيار كوم  های كاذب يا گمشده در آنحلقهطور معمول  به

همچنين نسب  بوه تغييورات محيطوی      [8]شود میديده 

حساس اس  و در طول يوک دوره رويور تغييورات قابول     

آيد  رويور ايون   وجود میه توجهی در ساختار چوب آنها ب

متاثر از ميزان بارنودگی و دموا در طوول ف ول     بسيار ه گون

از آن اس   به عنوان مثال بارندگی در طول پير  روير و

هوای   ف ل روير تاثير مثبتی روی افوزاير پهنوای حلقوه   

  همچنوين  [29، 22، 23،22، 3 ،2] رويشی داشوته اسو   

دهد كه بلوو  هوا در طوول تابسوتان گورم      نتايج نشان می

از زمستانی با بارندگی زياد اما گرم، بهترين پس  زودرس يا

  رشته كوه البورز در شومال ايوران دارای    ]5[رشد را دارند 

تنوع بسيار زيوادی از لحواآ آب و هووايی اسو  و هموين      

های  وجود آمدن انواع مختل ی از پوشره مساله منجر به ب

گياهی در اين ناحيه شده اس   تركيوب درختوان و نحووه    

های ناحيه خزری، با  از شرق به غرب جنگل پراكندگی آنها

های از گونهبلو    يابدتغيير اقليم و تغيير ارت اع، تغيير می

 مهوووم در ايووون ناحيوووه اسووو  كوووه دو گونوووه مهوووم آن 

 ( و اوریQuercus castaneifoliaيعنووووی بلنوووودمازو ) 

(Quercus macranthera    به ترتيوب در ارت واع پوايين و ،)

اين دوگونه اين امکوان  گزينر  رويند باالی اين مناطق می

تاثير اقليم را در ارت اعات مختل  روی  دهد كه بتوانرا می

رغوم  بوه چرا كوه ايون دو گونوه،    كرد  درختان بلو  بررسی

بوه دليول   هسوتند،   Quercusاينکه هر دو متعلق به جنس 

شرايط خاص فيزيولوژيکی خود در ارت اع مشخ وی رشود   

توانود ديودگاه   سه اين دو با هم موی كنند و بنابراين مقايمی

اقليم روی روير آنها ارائه دهد  های عاملمت اوتی از تاثير 

شناسوی   گواه در اين تحقيق برای نخستين بار يوک شوبکه   

در كشور ايران مورد بررسی قرار گرف  كه در  (كرونولوژی)

هوای   غربوی جنگول   -آن مقايسه دو گونه در راستای شرقی

برای انجام اين پژوهر، اين دو گونه خزری انجام پذيرف   

های گلستان، مازنودران   از شر رويشگاه مختل  در استان

تا با است اده از اين شوبکه، ارتبوا     گزينر شدند و گي،ن

تور و  بين اقليم و روير درختان بلو  در يک دامنه خنوک 

تور )گلسوتان( موورد    تر و خشوک تر )گي،ن( تا گرممرطوب

است اده بررسی  هدف از انجام اين گيرد بررسی جامع قرار 

شناسوی درختوی بورای بررسوی ارتبوا       اقليمهای روش از

 اقليمی اس  های عامل روير درختان اوری و بلندمازو و

 

 ها مواد و روش

 و هااای مااورد اساات اده هااای گونااه ويژگااي

 بررسيمورد های  رويشگاه

انجووووام ايوووون تحقيووووق از دو گونووووه اوری بوووورای 

(Q.macranthera)  بلندمازو و(Q.castaneifolia)   به دليل

بوه دسو     هوای زمانی نمونوه  طول عمر زياد، امکان تطابق

ازايوون درختووان و نيووز حساسووي  آن نسووب  بووه    آمووده 

بوورداری از اقلوويم، اسوت اده شود  بوورای نمونوه   هوای   نوسوان 

درختان بلندمازو سه رويشگاه خرجگيول )اسوتان گوي،ن(،    

سری پاتم جنگل خيرود )استان مازندران(، گرگان )اسوتان  

ی اسالم )اسوتان  ها رويشگاهگلستان(، و برای درختان اوری 

گي،ن(، ك،ردش  )اسوتان مازنودران( و چهاربواا )اسوتان     

در  هوا  رويشوگاه اين های ويژگی شدند كهگزينر  گلستان(

بررسی از هر رويشوگاه   برای انجام اين آمده اس   2 جدول

بورداری بوا متوه    درخ  گزينر شدند و پوس از نمونوه   25

سنج از ارت اع برابر سينه، دو نمونه عموود بور هوم از    روير
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تقول  ها به آزمايشگاه منهر درخ  تهيه شد و سپس نمونه

و  بوا استريوميکروسوکو   سازی سطح، شدند  پس از آماده

هوای رويور   پهنای حلقه TSAPافزار و نرم  LINTABميز

پس از انجام عمل همخوانی زموانی و   .آنها اندازه گرفته شد

ها، برای هر منطقوه گاهشناسوی تهيوه    استانداردكردن داده

شد  الزم به يادآوری اس  كه به دليل شکستگی در برخی 

، چنود  نبود امکان تطابق زمانی در شماری از آنها ها ونمونه

 2هموان گونوه كوه جودول     نمونه در عمل حذف شودند و  

مانده تهيه شود   گاهشناسی برای شمار باقیدهد، نشان می

 ماهيانوه و متوسوط   دموای  ميانگين برای بررسی اثرگذاری

هووای موجوود، اط،عووات  بارنودگی ماهيانوه بوور گاهشناسوی   

ترين ايستگاه هواشناسی بوه رويشوگاه    هواشناسی از نزديک

گزينر شدند  ميانگين دما و بارنودگی متوسوط    رنظمورد 

نخستين سال تاسويس ايسوتگاه هواشناسوی توا     ساليانه، از 

 روش از اسوت اده  بوا  آمده اسو    9 ، در جدول2323سال 

مختلو ، نووع    هوای ايسوتگاه  هواشناسی اط،عات و آمبرژه

 آنها تعيين شده و در جدول آمده اس   اقليم

 ی مورد است ادهها رويشگاههای ويژگي -1جدول 

 استان رويشگاه طول عرض )متر( ارت اع گونه انتخابی

 گي،ن خرجگيل E'42 °90 N'59 °48 833 بلندمازو

 مازندران جنگل خيرود)سری پاتم( E'98 °96 N'95 °52 033 بلندمازو

 گلستان گرگان E'45 °96 '93 °54 N 033 بلندمازو

 گي،ن اسالم E'90 °90 N'45 °52 2833 اوری

 مازندران ك،ردش  E'20 °96 N'30 °52 2433 اوری

 گلستان چهارباا E'43 °96 '92 °54 N 2029 اوری

 

 محاسبه شده برای درختان بلندمازو و اوری هایگاهشناسي هایويژگي -2جدول 

 درختانشمار  طول گاهشناسی)سال( سال پايان گاهشناسی سال آغاز گاهشناسی گاهشناسی

 25 244 2980 2249 بلندمازوگي،ن

 23 222 2988 2200 بلندمازو گرگان

 0 299 2983 2256 بلندمازو مازندران

 22 249 2980 2244 اوری گي،ن

 22 938 2988 333 اوری گرگان

 22 203 2983 2223 اوری مازندران

 

 ی هواشناسي مورد است ادهها ايستگاهمشخصات  -3جدول 

 ايستگاه رويشگاه گونه ارت اع طول عرض (mm)بارندگی ( c)دما نوع اقليم

48 °59 2252 2552 معتدل و خيلی مرطوب  E 42° 90  N 233 خرجگيل خرجگيل بلندمازو 

54 °28 632 20506 معتدل و نيمه مرطوب  E 46° 96  N 433 گرگان گرگان بلندمازو 

52 °95 2239 26595 مرطوب معتدل و  E 98° 96  N 233 خيرودكنار جنگل خيرود بلندمازو 

54 °92 255 23 سرد و نيمه خشک  E 43° 96  N 2333 مجن چهارباا اوری 

52 °30 555 2255 معتدل و مرطوب  E 23° 96  N 2633 ك،ردش  ك،ردش  اوری 

48 °92 982 850 سرد و مرطوب  E 98° 90  N 2233 خلخال اسالم اوری 
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 نتايج و بحث
هوای اصولی   نتايج به دس  آمده از انجام تحليل مول وه 

دهود كوه   ايون بررسوی نشوان موی    اس    آمده 4در جدول 

 2/93( بوا  2اثرگذار به ترتيب مول وه ) های عامل مهمترين

درصد  0/26( با 9درصد، مول ه ) 0/28 ( با2درصد، مول ه )

درصود از كول واريوانس هسوتند كوه       2/29( با 4مول ه )و 

درصد از واريوانس شوبکه را    83 نزديک به در كل مجموعاً

اقليمووی موووثر بوور هووای عاموول ،پايووه در بردارنوود  بوور ايوون

 های اول تا چهارم به ترتيوب بيشوترين توا كمتورين     مول ه

ديگور    ]24[هوای منطقوه دارنود    را روی گاهشناسوی ت ثير 

توجه به اينکه درصد كمی از واريانس را به خود ها با مول ه

هوای  توانند در بور گيرنوده ويژگوی   دهند نمی اخت اص می

های موجوود باشوند و بنوابراين موورد     زيادی از گاهشناسی

هوا   وضعي  بارگذاری عامل 2گيرند  شکل بررسی قرار نمی

بررسی نشان  ی موردها رويشگاهشناسی را در  در شبکه گاه

 دهد می

 PCAهای آزمون مول ه هایويژگي -4جدول 

هامول ه  مجموع درصد واريانس 

2 2/93  2/93  

2 0/28  3/48  

9 0/26  6/65  

4 2/29  8/08  

 

 

 های گيالن، مازندران و گلستان  ی استانها رويشگاهها در وضعيت بارگذاری عامل -1 شكل

ی بلند مازو و ردي  پايين ها رويشگاهها را در های ردي  باال وضعي  مول هناهمسو و رنگ س يد نماد ارتبا  همسو اس   دايره رنگ سياه نماد ارتبا 

 دهند را نشان می 4تا  2ها نيز به ترتيب عامل  دهند  شمارهی اوری را نشان میها رويشگاهوضعي  در 
 

 ( در2دهود مول وه )  نشوان موی   2شکل گونه كه همان

و در هر دو گونه همسو اسو   بوه عبوارت     ها رويشگاههمه 

همووه  آن درهووای واكوونر و (2ديگوور وضووعي  مول ووه ) 

كه همبستگی  2 شکل يکسان اس   با توجه به ها رويشگاه

كووه  9و شووکل  دهوودمووی( و بارنوودگی را نشووان2مول ووه )

مقايسه آنهوا بوا    دهد وو دما را نشان می2همبستگی مول ه

توان گ   كه ارتبا  اين مول ه با بارنودگی در مواه   می هم،

مثبوو  اسوو  و در  هووا رويشووگاهدر همووه  (ژوئوونخوورداد )

خيرود و ك،ردش  معنادار  جنگل ی خرجگيل، ها رويشگاه

 هوا  رويشگاهای كه در همه توان گ   كه مول ه بنابراين می

درصود واريوانس را بوه خوداخت واص      93مشترک اس  و 

 اس    (ژوئنخرداد )دهد بارندگی در ماه می
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 ميانگين بارندگي ماهيانه و 1همبستگي مول ه -2شكل 

 

ديگور  اين نتايج در مقايسوه بوا تحقيقواتی كوه توسوط      

را در رابطوه بوا   هوايی  هماننودی  اسو  شده  انجاممحققان 

دهد  بوه   ميزان رشد و ارتبا  آن با بارندگی بهاره نشان می

 و (موی ) ارديبهش  های عنوان مثال ميزان بارندگی در ماه

اثر مثب  و معناداری روی رويور درختوان    (ژوئن) خرداد

خوورداد   درواقوع بوا توجوه بووه اينکوه از مواه      ]29،25[دارد 

شوود،   رفته از ميزان بارندگی كاسته می به بعد رفته (ژوئن)

وجود يک منبوع توامين آب مناسوب در ايون زموان باعو        

، 2با توجه به شوکل    ]26[ افزاير رشد درخ  خواهد شد

و در اوری  هوا  رويشوگاه همه  بلندمازوی ( در گونه2مول ه )

با اوری گوي،ن و مازنودران    گرگان يکسان و همسو اس  و

 باشد ناهمسو می

هوای مرت وع    به عبارت ديگور ايون مول وه در رويشوگاه    

واكونر   هوا،  ديگور رويشوگاه   گي،ن و مازندران نسوب  بوه  

دهود كوه   نشان موی  5و  4 های مت اوتی دارد  بررسی شکل

دموای   هوا،  عامل اثرگذار بر روير درختان در اين رويشگاه

آغواز ف ول    )می( اس   وجود دمای زياد در ماه ارديبهش 

هايی كه چندان مرت ع نيستند يا دما در  در رويشگاهروير 

تواند تاثير من ی روی روير داشته باشود  آنها باال اس  می

هووايی كووه در غوورب و مركووز البوورز در    امووا رويشووگاه]23[

اند از اين عامل در جهو  بهبوود رشود      ارت اعات قرار گرفته

اوری  موازو و هوای بلنود   ( در رويشگاه9اند  مول ه ) بهره برده

 گووي،ن و در رويشووگاه بلنوودمازو مازنوودران همسووو اسوو  و

ها ناهمسو اسو     ديگر رويشگاه همانندی دارد و در واكنر

دهد، ايون مول وه حود ميانوه دارد كوه هوم       نتايج نشان می

تووان   رويشگاه و هم ارت اع در آن موثر اس   بنابراين نموی 

 رسويد  يکوی از   ایبنودی ناحيوه  در مورد آن به يک جموع 

شوود  واكونر مت واوت موی    هايی كه باع  ايجاد اينعامل

 باشد ها می اقليم منطقه و طول ف ل روير در رويشگاه

تور مازنودران   در خرجگيل و اسالم و در ارت اعات پايين

يعنی جنگل خيرود، بارندگی در شهريور )سوپتامبر( يعنوی   

كند كه روير اواخر ف ل روير رخ دادن بارش كمک می

چرا كه با توجه به اينکه ف ل روير  ،6، شکل دافزاير ياب

هنوز به پايان نرسيده اس  ايجواد يوک موقعيو  مناسوب     

تواند به افزاير روير كمک نمايد، مانند يک بارندگی، می

ولی در گرگان و ارت اعات مازندران با توجه به كوتاه بوودن  

ف ل روير و به پايان رسيدن آن در شوهريور )سوپتامبر(   

توانود روی اداموه آن خيلوی مووثر     اين بارندگی نموی  ]26[

ر يافتوه اسو  و اداموه بارنودگی     باشد چرا كوه دموا كواه   

   بنوابراين 0  شوکل تواند به روير كمک زيادی نمايود  نمی

های مختل  مت واوت   ت ثير بارندگی در اين ماه در رويشگاه

 ( بيشتر تح  تاثير ريزاقليم منطقه اس  9اس   مول ه )

( در هور دو رويشوگاه اسوتان گوي،ن     4ره )مول ه شوما 

ها همسو اس   نتوايج   ديگر رويشگاه همانند و در ناهمسو و

( با ميوانگين دموا مورداد    4دهد كه ارتبا  مول ه )نشان می

ديگور   هوای خرجگيول و اسوالم بوا     )آگوس (، در رويشوگاه 

اين مسواله را بوه خووبی     3، شکل ها مت اوت اس  رويشگاه

سوازد كوه بوه     وضوع به خوبی آشکار می  اين مهدنشان می

تر منطقه گي،ن در مقايسه بوا   دليل شرايط مساعد و خنک

 دو استان ديگر، دمای باالی مورداد )آگوسو ( باعو  يوک    

شود و با توجه بوه اينکوه ميوزان    تکانه )شوک( گرمايی می

اين  ،8، شکل بارندگی در ماه مرداد )آگوس ( نيز كم اس 
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حوال   ؛شوود  د در اين منطقه میمساله منجر به كاهر رش

كه در دو ناحيه ديگر با توجه به اينکه گرم شودن هووا    آن

سوازش   اس  و درخ  خوود را بوا شورايط    شده آغاز زودتر

به دليل نزديکی به پايوان ف ول رويور بور      لذا ،داده اس 

تشکيل چوب پايان و گسترش پايانی رشود رابطوه مثبتوی    

ممکن اس  رژيم  ،ايیداشته اس   با توجه به طول جغرافي

دمايی مطلوب رشد در درختان مت اوت باشد كه ايون امور   

تواند باع  ت اوت در همبستگی بين دماهوای ماهانوه و   می

عامول قوادر بوه       ايون ]20،28،23،23[ رشد درختان شوود 

هوای مركوز و     های غرب خزر از رويشگاه ه جداسازی رويشگا

 باشد  شرق خزر می

 

 دما ماهيانهميانگين  و 1 همبستگي مول ه -3 شكل
 

 

 بارندگي ماهيانهميانگين  و 2همبستگي مول ه -4 شكل
 

 

 دما ماهيانهميانگين  و 2همبستگي مول ه -5 شكل
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 بارندگي ماهيانهميانگين  و 3همبستگي مول ه -6 شكل

 

 
 دما ماهيانهميانگين  و 3همبستگي مول ه -7 شكل

 

 
 بارندگي ماهيانهميانگين  و 4همبستگي مول ه -8 شكل

 
 دما ماهيانهميانگين  و 4همبستگي مول ه -9 شكل
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 نتيجه گيری
و  PCAدسو  آموده از آزموون    ه با توجه بوه نتوايج بو   

درصود واريوانس را بوه     93در حدود  ( كه2بررسی مول ه )

توان گ و   می دهد و ارتبا  آن با اقليم،خود اخت اص می

تاثير مثبتی روی پهنوای   (ژوئن) خرداد كه بارندگی در ماه

بررسوی   های اين شبکه موورد  دواير روير در كل رويشگاه

دارد  اين تاثير با در نظر گرفتن كاهر ميوزان بارنودگی از   

از آبی درخ  بورای انجوام   يبه بعد و ن (میارديبهش  )ماه 

، بافو  زايوا   های مختل  فيزيولوژيکی مانند فعالي فعالي 

 خورداد  قابل توجيه اس  چرا كوه بوارش در مواه   آسانی  به

سوی ديگور بوا   را برآورده نمايد  از نياز  تواند اينمی( ژوئن)

هايی كه درصد كمتری از واريوانس را شوامل   بررسی مول ه

ختل  اقليموی  مهای عامل توان گ   كه تاثيرشوند میمی

توان از تواند مت اوت باشد و میمیی مختل  ها رويشگاهدر 

هوای  عامول  دسو  آموده از بررسوی ارتبوا  بوين     ه نتايج ب

ازی هوای ايون شوبکه، بورای جداسو     شناسوی  اقليمی و گواه 

های غرب از مركز و شرق خزر و نيوز بررسوی اثور     رويشگاه

تركيبی موقعي  رويشگاه از نظر طول و عورض جغرافيوايی   

 برد   با ارت اع از سطح دريا بهره

هووای بررسووی هووايی كووه همووواره درنارسووايی يکووی از

هوای الزم  نبوود داده  شوود ديوده موی   شناسی درختی اقليم

بارنودگی در طوول سواليان    هواشناسی مانند دموا و ميوزان   

بايسوتی تحقيقواتی در موورد    بنوابراين موی   گذشوته اسو ،  

هوای رويور انجوام    های اقليمی از روی حلقهبازسازی داده

 شود 

هوای  از ديگر تحقيقات قابل انجوام، تهيوه گاهشناسوی   

های مختل  و بررسوی اقلويم بور روی    ای برای گونهمنطقه

هوای  بر روی گونهآنهاس  كه مشخ  شود آيا تاثير اقليم 

 اس  يا خير  مختل  يک منطقه يکسان

توووان كرونولوووژی منطقووه مووی بوورای افووزاير طووول

هايی از درختان بسيار قديمی، كنده درختان بوه جوا    نمونه

هووايی كووه در گذشووته و يووا چوووب  هووایمانووده از زمووان

اند تهيه نموود و بوا انجوام    ساختمانهای قديمی به كار رفته

ا درختان سرپا، طول گاهشناسی منطقه زمانی بعمل تطابق

 را افزاير داد 
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Abstract 

Goal of this study was to analyze relationships between the 

annual variability of the Quercus cataneifolia and  

Quercus macranthera tree-ring chronologies and the 

variability of the main climatic parameters in Caspian forests. 

The study areas represented by a forestry ecosystem located 

from west to east of Caspian forests in north of Iran. 6 sites 

were selected from Gilan (cool and moist), Mazandaran 

(moist with moderate winters) and Golestan (warm and arid) 
provinces. The measurements of the cores were made with the 

LINTAB device and TSAP program. The Principal 

Component Analysis (PCA) was applied to the time-series of 

the tree-rings indices as well as to the residual time-series of 

the monthly precipitation and temperature derived from 6 

meteorological stations located near the study regions. The 

results of ring width variation (111 years of data) showed that 

30.2% of the total variance of tree-rings chronologies could 

be attributed to the common variability of the climatic 

parameters: Finally, results have shown that 30.2% of 

variance has a significant and positive correlation with June 

precipitation in both species and in all sites. Precipitation in 

spring is an important factor to all physiological activities of 

tree, like cambium activation. Results have shown that this 

area has a good potential to reconstruct past climate. 

Key words: Quercus macranthera, Quercus castaneifoilia, 

Ring width, Temperature, Precipitation, Chronology 
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