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مقايسه تأثیر متغیرهای اقلیمی بر تودههای سالم و متأثر از زوال بلوط ايرانی
( ).Quercus brantii Lindlدر شهرستان خرمآباد

چکیده
در این پژوهش با استفاده از روش اقلیم شناسی درختی (یک شاخه از علم گاهشناسی
درختی) تاثیر متغیرهای اقلیمی بر تودههای سالم و متأثر از زوال بلوط ایرانی در
شهرستان خرمآباد بررسی شد .پس از انتخاب  12نمونه از درختان سالم و  12نمونه
از درختان در حال زوال ،از ارتفاع برابر سینه ( 1/30متر) دیسکهایی تهیه سپس با
استفاده از اسکنر عکسبرداری و پهنای دوایر رویش با استفاده از نرم افزار Corel
 Drawاندازهگیری شد .سپس با استفاده از نرم افزار  TSAPو  ARSTANبه ترتیب
تطابق زمانی بین نمونهها و تهیه گاهشناسی منطقه انجام گرفت .از نزدیکترین
ایستگاه هواشناسی منطقه ،دادههای بارندگی و دما تهیه و با استفاده از ضریب
همبستگی پیرسون ،تأثیر آنها بر روی حلقههای رویش سالیانه درختان بررسی شد.
نتایج این مطالعه نشان داد که هر دو سری زمانی از فاکتورهای اقلیمی یکسانی تاثیر
میپذیرند و درجه حرارت در طول فصل رویش و پیش از آن روی هر دو تاثیر
مشابهای دارد .تا سال  2010میالدی روند رشد درختان تقریبا مشابه بوده ،ولی از این
سال به بعد در منحنی رویش درختان در حال زوال یک افت رویش مشخص
مشاهده شد که احتماالٌ به خاطر تاثیر آفات و شروع پدیده زوال در درختان بوده
است .از این سال به بعد علی رغم افزایش بارندگی در چند سال اخیر نسبت به
سالهای قبل ،افزایش رویش در درختان در حال زوال مشاهده نشد و این به آن
معناست که با توجه به تاثیر عوامل ایجاد کننده زوال و در نتیجه کاهش فعالیت الیه
زاینده درخت ،درختان احتماالً توان رویش مجدد خود را از دست داده و حتی با
بهبود شرایط اقلیمی امکان از سرگیری رویش در آنها وجود نداشت.
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مقدمه
مرگومیر جنگل اخیراً در بسیاری از كشورهای جهان
توسط محققین زيادی گزارش شده است كه اكثراً به
تغییرات آب و هوايی مربوط به خشکسالی و تنش گرما
نسبت داده شده است [ 1و  2و  .]3در كشور ما نیز
مطالعات متعدد ،كاهش و مرگومیر گونههای بلوط ايرانی
را در سراسر زاگرس نشان داده است [ 4و  .]5ازآنجايیكه

اين مرگومیر گسترده ،به علت اهمیت زياد جنگلها،
باعث نگرانی شده است ،محققین مختلف به دنبال داليل
احتمالی اين واقعه هستند .مرگومیر بلوط ،ناشی از
فرآيندهای پیچیده شامل عوامل زنده و غیرزنده و غالب ًا
تركیبی از عوامل مختلف است [ .]6با وجود سازگاری
مورفولوژيکی و فیزيولوژيکی برای تحمل به خشکی
(بهعنوانمثال ريشههای عمیق ،كنترل هدايت روزنه و غیر
روزنهای تثبیت كربن) در بلوط [ ،]7در اثر افزايش تنش
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خشکی و از دست دادن اين سازگاریها ،درختان بهراحتی
در معرض ديگر عوامل استرسزا قرار میگیرند [.]6
بنابراين خشکسالی بهعنوان يکی از عوامل اصلی زوال
گونه بلوط ،از طريق كاهش جذب آب [ ]8و يا تضعیف
درختان در برابر عوامل استرسزای ديگر مانند قارچهای
بیماریزا و آفات [ ]6به شمار میرود .ازاينرو محققین
مختلف به بررسی تأثیر اقلیم و عوامل اقلیمی روی
مرگومیر درختان و خصوصاً بلوط پرداختهاند [ .]9يکی از
علومی كه در اين راستا مورداستفاده قرار گرفته علم گاه-
شناسی درختی  1است [.]3
اقلیمشناسی درختی كه يکی از شاخههای گاهشناسی
درختی است ،اين امکان را به محقق میدهد كه اهمیت
نسبی يک عامل محیطی (مانند يک متغیر آب و هوايی
و )...را در برابر قدرت درخت ،بررسی كند [ .]10همچنین
از اين داده میتوان برای پیشبینی زمان مرگ درختان
استفاده كرد [ 11و  .]12درختان ،ساالنه حلقههای رويشی
با پهنای متفاوتی تولید كرده و شکلگیری و پهنای حلقه-
ها در محیطی كه شکل میگیرند از بارندگی و درجه
حرارت محیط متأثر میشوند؛ بنابراين با استفاده از مطالعه
تغییرات رشد حلقههای رويشی درختان میتوان به
تأثیرات اقلیم بر رويش درختان پی برد [.]8
در رابطه با تأثیر خشکسالی بر تراكم حلقههای
درختان ،در توده خالص و مخلوط –Quercus petraea
 Pinus sylvestrisدر فرانسه مشخص شد كه پهنای حلقه-
های هر دو گونه بهشدت در اثر كاهش رطوبت خاک
كاهش يافته بود و اثرات خشکسالی بر تراكم حلقههای
رويش در توده مخلوط كاج و بلوط نسبت به تودههای
خالص آنها ،افزايش يافته بود [ .]9همچنین در تحقیق
ديگر كه بر روی دو گونه  Quercus petraeaو Quercus
 rubraدر آلمان انجام گرفت مشخص شد كه خشکسالی
كاهش قابلتوجهی در رشد شعاعی بلوط قرمز داشته،
بااينحال پس از يک يا دو سال ،رشد شعاعی بلوط بهبود
يافته اما در آينده ممکن است با تکرار خشکسالی و
شرايط گرم و خشکتر در ماه آوريل رشد درخت محدود

شود [ .]13ازآنجايیكه تاكنون بیشتر مطالعات انجامگرفته
بر روی زوال و خشکیدگی گونه بلوط در زاگرس ،بر روی
بررسی ارتباط عاملهای پستیوبلندی [ ]14و خصوصیات
محیطهای رقابتی [ ]15با گسترش زوال بلوط
ايرانی ) (Quercus brantiiبوده است ،مطالعه حاضر با
هدف ارزيابی تأثیر خشکی بر رشد درختان در حال زوال
بلوط ايرانی و تعیین سال شروع پديده زوال در درختان
اين منطقه در شهرستان خرمآباد است.

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه و دادههای اقلیمی
منطقه ملهشبانان ،بخشی از جنگلهای منطقه شوراب
است كه يکی از مهمترين زيستگاههای درختی استان
لرستان است كه به ترتیب بین طول و عرض جغرافیايی،
 48◦ 10′تا  48◦ 12′شرقی  33◦ 30′تا  33◦ 32′و ارتفاع
 1200متری از سطح دريا قرار دارد و گونه اصلی اين
رويشگاه بلوط ايرانی ( )Quercus brantii Lindlاست.
بهواسطه سازندهای زمینشناسی زاگرس ،خاک منطقه
بهطوركلی بسیار كمعمق و سنگی [ ]16است .مجموع
دادههای بارندگی و میانگین دمای ماهانه از نزديکترين
ايستگاه هواشناسی (ايستگاه هواشناسی فرودگاه خرمآباد،
با فاصله حدود  5كیلومتر از منطقه موردمطالعه) تهیه
گرديد .با استناد به دادههای هواشناسی ايستگاه موردنظر،
متوسط درجه حرارت سردترين و گرمترين ماه سال به
ترتیب  5/5و  30/6درجه سانتیگراد است .بارش معموالً
در طول يک دوره  8ماهه از اكتبر (آبان) تا ماه مه (خرداد)
اتفاق افتاده و كل متوسط بارش ساالنه در اين منطقه
 411/2میلیمتر است .طول فصل رشد تقريباً از آغاز
آوريل (فروردين) تا اوايل اكتبر (مهر) است .ترسیم منحنی
آمبروترمیک بر اساس دادههای  50ساله ( 1964تا 2014
میالدی) ،حداقل  5ماه خشک را در طول سال نشان می-
دهد (شکل .)1
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شکل  - 1نمودار آمبروترمیک ايستگاه هواشناسی خرمآباد بین سالهای  1964تا  2014میالدی

انتخاب نمونه و آنالیز حلقههای رویشی
در اين مطالعه تعداد  12پايه از درختان سالم و 12
پايه از درختان در حال زوال بلوط ايرانی كه در يک
محدوده قطری قرار داشته و تقريباً همسال بودند (حدود
 35سال) انتخاب و در ارتفاع برابرسینه اقدام به تهیه
ديسک از اين درختان شد .الزم به ذكر است درختان
مورداستفاده در اين مطالعه توسط اداره منابع طبیعی
شهرستان خرمآباد قطع شده بودند .كلیه درختان مربوط
به اجرای يک طرح جنگلداری مبنی بر تنک كردن جست-
های درختان بلوط جهت بهبود و آبرسانی كافی به پايه-
های باقیمانده بوده و همه آنها مجوز قطع را داشتند.
درختانی كه بهعنوان نمونههای در حال زوال انتخاب شدند
همگی دارای عالئمی مانند خشکیدگی سرشاخهها و زرد
شدن برگها و در تعدادی ،تراوش صمغ تیرهرنگ در تنه
درخت بودند.
سپس نمونهها بهمنظور وضوح بهتر دواير رويشی ،به
ترتیب با استفاده از سمباده شماره  100و  400بهخوبی
صیقل داده شدند و با اتانول  90درجه مرطوب شدند تا
تشخیص دواير بهخوبی امکانپذير باشد .در مرحله بعد
نمونهها بهوسیله اسکنر (با قدرت تفکیک )2400dpi
اسکن شدند و پهنای حلقههای رويشی با نرمافزار گرافیکی
( )COREL DRAW X5با دقت  0/01میلیمتر اندازه-
گیری شد .پس از اندازهگیری پهنای حلقههای رويش در

دو جهت شعاعی ،تطابق زمانی توسط نرمافزار  TSAPدر
مورد منحنیهای رويش انجام شد .اين تطابق شامل تطابق
سریهای زمانی بهدستآمده از اندازهگیریهای هر دو
جهت شعاعی نمونهها باهم ديگر است .سپس سریهای
زمانی بهدستآمده از همه درخت باهم مقايسه گرديد و تا
حد امکان تطابق زمانی الزم بین آنها صورت گرفت .در
مرحله بعد كلیه نمونهها با استفاده از نرمافزار ARSTAN
استانداردسازی شدند تا اثر ساير گرايشهای رويشی (مانند
سن) حذف گردد و بتوان تنها اثر اقلیم بر پهنای حلقههای
رويشی را مطالعه كرد [.]10
سپس منحنی رويش (سری زمانی پهنای حلقههای
رويشی) مربوط به تمام درختان منطقه موردمطالعه به
دست آمد .برای بررسی اثر متغیرهای اقلیمی بر رويش،
پارامترهای اقلیمی مربوط به  6ماه قبل از شروع فصل
رويش (شهريور قبل از شروع فصل رويش) و  6ماه از فصل
رويش جاری موردبررسی قرار گرفت .درنهايت ،ضريب
همبستگی پیرسون بین پارامترهای اقلیمی موردنظر با
پهنای دواير سالیانه در طول يک دوره  38ساله با استفاده
از نرمافزارهای  SPSS 17محاسبه و نمودارهای الزم با
استفاده از نرمافزار  Excelترسیم شد.
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نتایج و بحث
گاهشناسی حلقههای درختان سالم و متأثر از
زوال
پس از اندازهگیری پهنای حلقههای رويشی درختان در
حال زوال همانند درختان سالم منحنی میانگین رويش هر

درخت به دست آمد ،بدين ترتیب منحنی میانگین رويش
تمام درختان منطقه موردنظر تهیه شد و با میانگین
گرفتن از تمام درختان منطقه به كمک برنامه ،ARSTAN
گاهشناسی درختان سالم و در حال زوال منطقه ترسیم و
با يکديگر مقايسه شدند (شکل .)2

شکل -2گاهشناسی درختان بلوط سالم و متأثر از زوال در موردمطالعه برحسب میلیمتر

در اين مطالعه طول گاهشناسی درختان در حال زوال
و سالم  38سال ثبت گرديد .با توجه به همبستگیهای
موجود بین گاهشناسیهای درختان سالم و در حال زوال و
الگوهای رشد مشابه بین آنها در طول دوره مشترک
( ،)1977-2010میتوان نتیجه گرفت كه هر دو
گاهشناسی از فاكتورهای منطقهای يکسانی تأثیر می-
پذيرند.
مقایسه کرونولوژیهای بهدستآمده
تا سال  2010میالدی روند رشد درختان تقريباً مشابه
بوده است چراكه آنها احتماالً در زيستگاههای طبیعی
نسبتاً دستنخوردهای در حال رشد بودند [ .]17اين يافته
ناهمسو با يافتههای  LeBlancو همکاران ( )1989است
كه عنوان كردند بلوط در حال زوال قبل از خشکسالی
رشد شعاعی كمتری از درختان سالم داشت [ .]18ولی از
اين سال به بعد در منحنی رويش درختان در حال زوال،
يک افت رويش مشخص مشاهده شد كه احتماالٌ به خاطر

تأثیر آفات و شروع پديده زوال در درختان است .الگوی
پهنای دواير ،شروع پديده زوال را درواقع در آغاز سال
 2010نشان میدهد .از اين سال به بعد علیرغم افزايش
بارندگی در برخی سالهای اخیر كه به استناد دادههای
بهدستآمده از ايستگاه هواشناسی ،از سال  2010تا
 2014به ترتیب  39/5 ،30/33،30،3/28،1/2میلیمتر
بوده است ،افزايش رويش در درختان در حال زوال
مشاهده نمیشود و اين به آن معناست كه با توجه به تأثیر
عوامل ايجادكننده زوال و درنتیجه كاهش فعالیت اليه
زاينده درخت ،درختان توان رويش مجدد خود را
ازدستدادهاند و حتی با بهبود شرايط اقلیمی امکان
ازسرگیری رويش در آنها وجود ندارد.
تأثیر متوسط دمای ماهیانه و فصلی بر
گاهشناسی درختان سالم و متأثر از زوال
همانطور كه در شکل  3نشان داده شده است ،رابطه
بین میانگین دمای ماهیانه منطقه و گاهشناسی حلقههای
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هر دو نوع درختان ،در اكثر ماهها مثبت و غیر معنیدار
است .اين رابطه تنها در درختان سالم در ماههای فوريه و
جوالی (در سطح  )٪5معنیدار است .در درختان در حال
زوال درجه حرارت در ماههای ژانويه و سپتامبر باالترين
همبستگی را نشان میدهد .درجه حرارت در طول فصل
رويش و پیش از آن روی هر دو نوع درخت ،تأثیر مشابه
دارد اما در طی فصل رويش يعنی از ماه آوريل تا سپتامبر

*
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اثر معنیدارتری را روی  Q. branttiداشته است
بهاينترتیب ،اثر متوسط درجه حرارت بر رشد درخت طی
ماههای فصل رويش بیشتر است (شکل  .)4در كل درختان
سالم بیشتر تحت تأثیر درجه حرارت ماهیانه و فصلی
قرارگرفتهاند و باالترين ضريب همبستگی با درجه حرارت
منطقه را از خود نشان دادهاند.

*

شکل  -3همبستگی بین گاهشناسی درختان سالم و متأثر از زوال بلوط ايرانی و متوسط دمای ماهیانه در منطقه موردمطالعه (* :معنیداری در سطح 5
درصد)

شکل  -4همبستگی بین گاهشناسی درختان سالم و متأثر از زوال بلوط ايرانی و دمای فصلی در منطقه موردمطالعه
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تأثیر متوسط بارندگی ماهیانه و فصلی بر
گاهشناسی درختان سالم و متأثر از زوال
در منطقه موردمطالعه ،رابطه بین هر دو گاهشناسی و
مقدار بارندگی منطقه در اكثر ماههای سال منفی و غیر
معنیدار است .اين رابطه در ماه مارس در درختان سالم و
در ماه آوريل و می در درختان در حال زوال ،مثبت و غیر
معنیدار (ماههای آغاز فصل رويش) است .باالترين
همبستگی مثبت و منفی در درختان در حال زوال ،به

ترتیب در ماه آوريل و ژانويه مشاهده شده است (شکل .)5
در ماههای پیش از فصل رشد (اكتبر تا مارس) همبستگی
منفی و غیر معنیدار بین گاهشناسی درختان سالم و در
حال زوال با بارندگی وجود دارد؛ اما در طول فصل رويش
در درختان زوال اين رابطه مثبت و غیر معنیدار است.
درواقع اثر منفی متوسط بارندگی بر رشد در هر دو
درختان در پیش از فصل رويش بیشتر از فصل رويش
است (شکل .)6

شکل  -5همبستگی بین گاهشناسی درختان سالم و متأثر از زوال بلوط ايرانی و متوسط بارندگی ماهیانه در منطقه موردمطالعه

شکل  -6همبستگی بین گاهشناسی درختان سالم و متأثر از زوال بلوط ايرانی و متوسط بارندگی فصلی در منطقه موردمطالعه

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال هفتم ،شماره  ،4زمستان 1395

مقایسه ارتباط بین گاهشناسی و اقلیم درختان
سالم و زوالیافته بلوط ایرانی
در مقیاس فصلی ،حلقههای درختان سالم و زواليافته
به درجه حرارت تابستان و بهار ،پاسخ مثبت و غیر
معنیداری را نشان دادند و در مقیاس ماهیانه نیز ،هر دو
نوع درختان در اكثر ماهها اين پاسخ را نشان دادند كه تنها
در بلوط سالم در ماههای فوريه و جوالی معنیدار بود كه
همسو با يافتههای  Doležalو همکاران (( )2010چوب
آغازين در بلوط با دمای پايیز و زمستان قبلی ارتباط
مثبتی دارد) Matisons ،و Sohar ،)2012( Brūmelisو
همکاران (( )2014در مقیاس فصلی ،چوب آغازين در
بلوط همبستگی مثبتی با درجه حرارت فصل زمستان و
بهار دارد) است [ 19و  20و  .]21درواقع دمای هوا ممکن
است بهطور مستقیم ذخیره مواد غذايی را با كنترل
فتوسنتز ،تنفس و سوختوساز در گیاه تحت تأثیر قرار
دهد [.]22
مطالعه حاضر در مقیاس ماهیانه نشان داد همبستگی
منفی بین رويش درختان سالم و زواليافته بلوط با
متوسط بارندگی در اكثر ماهها وجود دارد .اين يافته
ناهمسو با يافتههای  Hilasvuoriو )2010( Berninger
بود كه عنوان كردند واكنش رشد بلوط به بارش تابستان
مثبت است [ ]23در مقیاس فصلی ،تنها در فصل رويش
در درختان سالم ،اين همبستگی مثبت بود كه اين
همبستگی در هر دو مقیاس غیر معنیدار بود؛ كه همسو با
مطالعات  )2001( Cedroبود كه با مطالعهای كه بر روی
رويش شعاعی گونه دوگالس ()Pseudotsuga menziesii
انجام داده بود ،دمای باالی ماههای فصل زمستان و ابتدای
بهار را مهمترين عامل تأثیر افزايش رويش شعاعی درختان
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دانست و اثرات بارندگی را بر روی رويش شعاعی درختان
ناچیز گزارش نمود [ 24و  .]25شايد بتوان دلیل
عکسالعمل كم اينگونه در مطالعه حاضر به بارندگی را،
قرار گرفتن بیشتر نمونههای انتخابی در جهت شیب
شمالی منطقه موردمطالعه و فراهم بودن رطوبت كافی
حاصل از بارش سالهای قبل دانست.
در اين مطالعه همبستگی مثبتی بین رويش درختان
بلوط با متوسط درجه حرارت و بارندگی در ماه مارس
(اسفند) وجود داشت .افزايش بارندگی در ماههای زمستان
رطوبت خاک را افزايش داده و با فراهم بودن دما و
بارندگی ،شروع دوره رويش را زودتر فراهم مینمايد و
طول دوره رويش افزايش پیدا میكند كه هرچه مقدار دوره
رويش طوالنیتر و شرايط برای رشد مناسبتر باشد باعث
افزايش رشد درخت میشود [ .]26افزايش متناسب
متوسط دما در بهمنماه (فوريه) به همراه بارندگی كافی
در آغاز فصل رويش در تشکیل چوب آغاز نقش مهمی را
ايفا میكند.

نتیجهگیری
در اين تحقیق اثر برخی متغیرهای اقلیمی بر روی
درختان سالم و زوال يافته بلوط ايرانی موردبررسی قرار
گرفت .نتايج اين مطالعه نشان داد كه گونه موردمطالعه در
اين رويشگاه حساسیت بیشتری به متوسط درجه حرارت،
نسبت به متوسط بارندگی دارد كه میتواند در مديريت
اين جنگلها كمک شايانی كند .همچنین نتايج نشان داد
كه تأثیر عوامل ايجادكننده زوال بر روی درختان ،حتی با
بهبود شرايط اقلیمی امکان ازسرگیری رويش مجدد در آن
درختان را ،از بین برده بود.
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Comparing the impact of climate variables on healthy and declined stands of
Persian oak (Quercus brantii Lindl.) in the “Khorram Abad”
Abstract
In this study, using dendroclimatology (a branch of the
science of dendrochronology), the impact of climate variables
on normal and declined oak stands was studied near the city
of “Khorram Abad”, Iran. After the selection of 12 samples
from healthy trees and 12 trees from declined ones, breast
height (1.30 m) discs were prepared. Then, the samples were
scanned and ring width was measured using Corel Draw
software. Using TSAP and ARSTAN softwares, cross dating
between samples were done and chronology was prepared,
respectively. From the nearest meteorological station, rainfall
and temperature data were obtained and their effects on
growth rings of trees was investigated using Pearson's
correlation coefficient. The results of this study showed that
both chronologies were equally affected by climatic factors.
The temperature during the growing season and before it had
a similar effect on both chronologies. Until 2010, the growth
of trees was almost the same, but from this year onwards,
curve of declined trees dropped in growth, probably due to the
impact of pests and the deterioration in trees. From this year
onwards, despite the significant increase in precipitation,
compared with previous years, increasing growth of the
declined trees was not found and this means that due to the
factors causing deterioration and thus reducing the activity of
cambium, the trees have lost their re-growth and even with
the improvement of environmental conditions, there was no
possibility of growth resumption.
Keywords: Quercus brantti, decline, ring width, temperature,
precipitation.
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