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  )المیسراب کارزان ا یسامان عرف هاي: جنگليمورد ی(بررس

  
  

  2*يدریح اریو ماز 1اصغر فالح

  
  .رانی، ايدانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، سار ،يدانشیار گروه جنگلدار -1
 قات،یاستان کردستان، سازمان تحق یعیو منابع طب يآموزش کشاورز و قاتیمرکز تحق ،یعیمنابع طب قاتیبخش تحق -2

  .رانیا ،سنندج ،يکشاورز جیآموزش و ترو

  20/05/96تاریخ پذیرش:      11/02/96تاریخ دریافت: 
  

  چکیده

 درختان بلوط ایرانی قطري رویش مقدار بر اقلیمی هايمشخصه تأثیر بررسی پژوهش،این  از هدف
 بازة در اقلیمی اطالعات ازدر این بررسی . است ایالم استان در کارزان سراب عرفی سامان هايجنگل در
 ماهانه هايمشخصه برخی از میانگین و شد استفاده ایالم هواشناسی ایستگاه) 1365-93( ساله 29

 انتخاب مترسانتی 25 تا 20 بین قطر با درخت 15 تعداد درختان قطري رویش بررسی براي .شد استخراج
 هانمونه سپس. شد گرفته درخت شمالی جهت در مترسانتی 10 به طول رویشی نمونۀ سنجسال متۀ با و
 درختان قطري رویش 1001 مدل کروسکوپیم از استفاده با و شد داده صیقل نرم و زبر سمبادة وسیلۀبه

 پیرسون همبستگی از اقلیمی هايمشخصه و قطري رویش بین همبستگی بررسی براي. شد گیرياندازه
 پژوهش نتایج. شد استفاده همبستگی روابط بودن دارمعنی بررسی براي مستقل تی آزمون از. شد استفاده
 ترینبیش همچنین. است مترمیلی 44/2 سال، 29 دوره طول در درختان قطري رویش میانگین که دادنشان 

 ضریب با( تیرو ) 558/0 ضریب با( شهریور هايماه در نسبی رطوبت و قطري رویش بین همبستگی
 با درختان قطري رویش بین درمجموع. بود دارمعنی درصد 99 سطح در که مشاهده شد) 501/0 پیرسون
 همبستگی) 273/0 ضریب با( اردیبهشت هايماهو ) 354/0 ضریب با( تیرماه در ترتیببه دما و بارندگی
  .دارد وجود بیشتري

  .یرطوبت نسب ،يقطر شیرو ،زاگرس، سراب کارزان هايجنگل ،یبارندگ هاي کلیدي:واژه
*

                                                                                                                         
  :maziarheidari1364@gmail.comEmail                         نویسنده مسئول: *
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  مقدمه
 دومیناز نظر اهمیت اکولوژیکی  زاگرس هايجنگل

 عنوانبه و هستند کشور طبیعی جنگلی اکوسیستم
 در ايویژه جایگاه داراي ایران هايجنگل ترینگسترده
 پایداري و بقا کنندةتضمین و بوده اقتصادي توسعۀ

 Jazeirehi and Ebrahimi( هستند کشور وخاكآب

rastaghi, 2003 .(و هاجنگل سطح کاهش ترینبیش 
 توسعهدرحال کشورهاي در گیاهی هايگونه انقراض

 قطع: شامل نابودي عمدة عوامل که دهدمی روي
 تهیۀ براي نادرست برداريبهره کشاورزي، براي یکسره
 سوزيآتش اقلیمی، تغییرات ها،بیماري سوخت، چوب

 ,Kochpeydeh and Keykhosravi( است دام چراي و

برنامه در مهم هايمشخصه از یکی رویش. )2007
 گذشت با که است جنگلی هايعرصه براي ریزي
 یک حجم ،سطح مقطع نتیجه در و ارتفاع قطر، زمان

 رویش. )Bonyad, 2005( یابدمی افزایش زنده درخت

 درخت، درونی عوامل تأثیر تحت جنگلی درختان

 و آب وضعیت .دارد قرار زمان و محیطی هايمؤلفه
 عوامل ترینمهم از یکی اقلیمی هايمشخصه و هوایی

 Marvi( است درختان قطري رویش بر گذارتأثیر

Mohadjer, 2005.(  
-مشخصه تأثیر و درختان قطري رویش ۀزمین در

 .است انجام شده متعددي هايپژوهش اقلیمی هاي

Parsapazhoh (1976) میزان روي بر پژوهشی در 
 غرب بلوط و بنه درختان حجمی و قطري رویش

 رویش میانگین کرمانشاه، استان هايجنگل در ایران

 Jahanbazi. کرد برآورد مترمیلی 34/3 را بلوط قطري

 در ایرانی بلوط گونه قطري رویش بررسی به (1996)
 داد نشان نتایج و پرداخت بختیاري و چهارمحال استان

-میلی 11/3 باپوست سالیانه قطري رویش متوسط که

 )2001( همکاران و Jahanbazi Ghojani. است متر
 استان در را ایرانی بلوط قطري رویش میزان

 نشان آنها نتایج و تعیین نمودند بختیاري و چهارمحال
) آخر سال 10 طی( شعاعی رویش میانگین که داد
 و باپوست قطري رویش میانگین متر،سانتی 65/2

 .است مترمیلی 3/5 و 6/5 ترتیببه پوست بدون

Jazeirehi and Ebrahimi rastaghi (2003) متوسط 
بلوط  زادشاخه و زاددانه تودة در ساالنه قطري رویش

-به پیرانشهر و سردشت منطقه هايجنگل در مازودار

در همین  .است مترمیلی 4/4 مترمیلی 2/4 ترتیب
 رویش متوسط) 2012( همکاران و Fallahi راستا 

دست کمتر تودة در دارمازو بلوط گونۀ سالیانۀ قطري
 92/2 را )سردشت( شمالی زاگرس هايجنگل خورده

 Ghazanfari (2003) . تعیین کردند محاسبه مترمیلی
 درختان قطري رویش برآورد بررسی به پژوهشی در

 نتایج و پرداختند شمالی زاگرس منطقۀ در ولوي
 درختان این در قطر ساالنۀ جاري رویش که داد نشان

 .آمد دستبه سال در مترمیلی 5/3 معادل
 اظهار داشتند )2013( همکاران و Ghaderyهمچنین

بارندگی  میزان و ولوي بلوط قطري رویش میزان بین
. دارد وجود باالیی همبستگی کردستان استان در

Khodagholi به پژوهشی در )2015( همکاران و 
 استان در ایرانی بلوط گونۀ خُواقلیمی بررسی

 عاملی تحلیل نتایج و پرداختند بختیاري و چهارمحال
 کرد شناسایی را باد و گرمایشی دماي بارش، عامل سه
 و درصد 71/4 ،13/20 ،79/28 ترتیببه عوامل این که

می شامل را هاداده واریانس درصد 80/95 درمجموع
 در که داد نشان این پژوهش نتایج یطورکلبه. شوند
 435 آستانۀ با ساالنه بارش عامل دستپایین مناطق
 درجۀ 8/9 حرارت درجه مرتفع مناطق در و مترمیلی

می تعیین را گونهاین فوقانی مرز گرادسانتی
 در) 2016( همکاران و Naseri Karimvand.کند

 و دما( اقلیمی متغیرهاي اثر بررسی به پژوهشی
 و پرداختند ایرانی بلوط سالیانۀ رویش بر) بارندگی
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 بین داريمعنی و مثبت همبستگی که داد نشان نتایج
 حرارت درجه متوسط با بلوط درختان شعاعی رویش
 وجود) تیر( جوالي و) بهمن( فوریه هايماه در ماهانه
 و شعاعی رویش بین منفی همبستگی همچنین. داشت

 مارس ماه جزبه سال هايماه بیشتر در بارندگی متوسط
-ماه تمام در همبستگی این که داشت وجود) اسفند(

 و Attarood .است بوده دارمعنیغیر سال هاي
 اثرگذاري بررسی به پژوهشی در )2016( همکاران

 هايجنگل زوال بر تعرقو  تبخیر و اقلیمی عوامل
 نتایج و پرداختند لرستان استان در مرکزي زاگرس

 سال از هاایستگاه تمامی در بارش عامل که داد نشان
 است افتهی چشمگیري کاهش بعد به خورشیدي 1380

 اقلیمی، عوامل هاينقشه با جنگل زوال نقشۀ انطباق و
 رطوبت ،)776/0( هوا دماي ،)779/0( بارش عوامل
) 670/0( مرجع تبخیرتعرق و) 602/0( نسبی

 نشان جنگل زوال طبقات با را داريمعنی همبستگی
 نشان پژوهش این نتایج درصد) 99در سطح ( دادند

 سازگانبوم خشکیدگی دالیل ترینمهم از یکی که داد
 و اقلیمی عوامل تغییر تواندمی زاگرس، جنگلی

  .باشد بوده کوتاه زمانی طی در مرجع تبخیرتعرق
Lee and Sypolt (1974) میزان که کردند بیان 

 و شمالی هايجهت در مقدونیه هايجنگل در رویش
 به نسبت حرارتی رژیم و انرژي تبادالت با جنوبی

 و Tardif .دارند بیشتري ارتباط خاك، رطوبت
 شمال رویشگاه شش در در پژوهشی )2001( همکاران

 مورد را اروپایی راش درخت 500 تعداد لهستان
 رویش که بود آن از حاکی نتایج و دادند قرار بررسی
 .گیردمی قرار رویشگاه بارش و دما تأثیر تحت شعاعی

Garrison  سال متۀ از استفاده با )2002( همکارانو-

 ایکري 1/26 توده چهار روي بر را بررسی یک سنج
 رگرسیونی مدل یک و دادند انجام کالیفرنیا سیاه بلوط

 برحسب را درخت سن که آوردند دستبه غیرخطی

 2R.( Manetti= 47/0( کردمی محاسبه ینهبرابرس قطر

 Quercus( گونۀ سالیانۀ رویش پژوهشی در (2002)

cerris (هايجنگل در سنجسال متۀ از استفاده با را 
 به حساسیت که کرد مشاهده و بررسی زادشاخه

چیره از بیشتر چیره هايآشکوب در خارجی اختالالت
 محوري هايموضوع زمرة در رویش تعیین. است نما

 همکاران و Piovesan. رودمی شماربه جنگل مدیریت
 رویش هايحلقه بررسی به پژوهشی در )2003(

 Fagus( اروپایی راش زیستهدیر جنگل یک در درختان

sylvatica( هاحلقه پهناي میانگین و پرداختند ایتالیا در 
) مترمیلی 82/0 ساالنه( سال صدیک در مترمیلی 82
 شعاعی رویش  Longina (2004)همچنین .آمد دستبه

 جنوب زیستهدیر جنگل یک در را آمریکایی راش
حاصل  سال در مترسانتی 15/0 کانادا کبک ایالت غربی

 عوامل تأثیر بررسی )2005( همکاران و Da-pao  .شد
 هايجنگل در توس درختان قطري رویش بر اقلیمی

 رویش فصل دماي که ندداد نشان چین کوهستانی
 و نیست مؤثر چندان هاحلقه رویش بر سال، همان

 بهاره آغاز دماي و قبل زمستان دماي از متأثر رویش
 زمستان بارندگی با رویش بنابراین است، جاري سال
 Szabados (2006). دارد داريمعنی ارتباط قبل سال

 بر اقلیمی هايمشخصه تأثیر بررسی به پژوهشی در
 متفاوت سنی هايکالسه با درختان قطري رویش

 داريمعنی همبستگی که داد نشان نتایج و پرداختند
 آوریل ماه در بارندگی مقدار و رویش بین

 بارندگی و آمد دستبه) تیرماه( ژوئن و) اردیبهشت(
 همکاران و Chhin. است مؤثر رویش مقدار بر کل

 Pinus رویش بر اقلیمی تغییرات تأثیر) 2008(

contorta رویش عمدتاً که دادند نشان و بررسی را 
 شدت و رطوبت و گرما تنش به گونه این سالیانه
 Guarin and .است بوده حساس زمستان سرماي

Taylor (2005) بر آن تأثیر و یسالخشک بررسی با 
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 ملی پارك در مخلوط برگیسوزن درختان مرگ
 کالیفرنیا در )Yosemite national park( یوزمیت
 ریوممرگ تاریخ فراوانی که داد نشان نتایج و پرداختند
 و فصلی خشکی مقدار با منفی همبستگی درختان
خشکی ) 2010(و همکاران  Di Filippo .دارد ساالنه

ماه می (خرداد ماه) و ژوئن (تیرماه) ارتباط منفی با 
 1974-2000درختان بلوط در دورة ش قطري روی

نشان ) 2013( همکاران و Ruiz-Benito .است داشته
 Iberian( ایبرین جنگل درختان ریوممرگدادند که 

forests( هايمشخصه تغییرات از متأثر اسپانیا در 
. است بارندگی کاهش و دما افزایش مانند اقلیمی
Latte تغییرات که دادند نشان) 2015( همکاران و 
 شمال در) .Fagus sylvatica Lراش ( درختان رویش
 از هوایی و آب شرایط تأثیر تحت شدتبه اروپا غربی
  دارد. قرار گذشته سال

هاي که پژوهش داد نتایج بررسی منابع نشان
هاي متعددي در زمینۀ همبستگی رویش با مشخصه

، شده استهاي زاگرس اجرا اقلیمی ساالنه در جنگل
در زمینۀ همبستگی رویش قطري درختان با  ولی

هاي استان ایالم هاي اقلیمی ماهانه در جنگلمشخصه
 همبستگی دارد و ضرورت نشده استپژوهشی اجرا 

 صورتبه اقلیمی هايمشخصه با درختان قطري رویش
 پژوهش،این  از بررسی شود، بنابراین هدف ماهیانه

 آن ارتباط و ایرانی بلوط درختان قطري رویش بررسی
 ایالم هايجنگل در مدتبلند اقلیمی هايمشخصه با
  .است) کارزان سراب عرفی سامان(

  هاروش و مواد
  بررسی مورد منطقۀ
 سرابله شهرستان هايجنگل پژوهش این اجراي براي

 استان در) کارزان سراب روستاي عرفی سامانۀ جنگل(
و  بارندگی متوسط). 1 شکل( انتخاب شد ایالم

-به شهرستان شیروان چرداول ساالنهمیانگین دماي 

درجه  4/16متر و و میلی مترمیلی 5/582 ترتیب
 منحنی بر اساس ).Naderi, 2012( است گرادسانتی

 فصل مهر تا اردیبهشت زمانی بازه در آمبروترمیک
  ).2 شکل( است خشک
  پژوهش روش

) 1365-1393( ساله 29 بازة یک در اقلیمی اطالعات
 فاصلۀ در( شد هیته ایالم شهر هواشناسی ایستگاه از

، علت )دارد قرار پژوهش مورد منطقۀ از کیلومتري 30
هاي داده کامل بودنانتخاب ایستگاه شهر ایالم، 

 موردهواشناسی این ایستگاه و فاصلۀ کم آن با منطقۀ 
بوده است (ایستگاه هواشناسی شهر سرابله  پژوهش

 29این پژوهش در بازة زمانی  ازیموردنهاي فاقد داده
  سال است).
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 ایالم استان در بررسی مورد منطقۀ موقعیت -1 شکل

Figure 1. Location of study area in Ilam province  
  

  
 ایالم شهر آمبروترمیک منحنی -2 شکل

Figure 2. Ombrothermic curve of Ilam city 
  

 میانگین به شرح ماهانه هايمشخصه میانگین
 رطوبت میانگین ماهانه، دماي میانگین ماهانه، بارندگی

 و ساالنه تبخیر ماهانه، یخبندان روزهاي تعداد نسبی،

 .استخراج شد ساالنه بارش با همراه روزهاي تعداد
 درخت 15 تعداد ،درختان قطري رویش بررسی براي

انتخاب  مترسانتی 25 تا 20 بین قطر با بلوط ایرانی
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با توجه به اهمیت درختان بلوط (استفاده از  ند.شد
 درخت 12) و همچنین انتخاب تعداد هاحداقل نمونه

دیگر  در پژوهش هاي زاگرس شمالیجنگلدر 
)Ghazanfari, 2003(،  15در این پژوهش تعداد 

 متۀ با درخت شمالی جهت در .انتخاب شددرخت 
 در( مترسانتی 10 طول به رویشی نمونه سنجسال

 ,Ghazanfari( گوبر شاین روشبه) شعاعی جهت

 زبر سمبادة وسیلۀبه هانمونه سپس. گرفته شد )2003
 گیرياندازه و بررسی براي .داده شدند صیقل ،نرم و

 1001 مدل کروسکوپیم از درختان، قطري رویش
. محاسبه شد درختان قطري رویش مقادیر واستفاده 

 به اقدام درختان، قطري رویش استخراج از پس
 هايسال در درختان قطري رویش محاسبۀ

 میانگین مقدار و شد) گذشته سال 29( موردپژوهش
بررسی . محاسبه شد هرسال در درختان قطري رویش

هاي اقلیمی توسط آزمون نرمال بودن داده
 بررسی براي. انجام شداسمیرنوف -کولموگروف

-مشخصه با درختان قطري رویش همبستگی وضعیت

. استفاده شد پیرسون همبستگی از ماهانه، اقلیمی هاي
 روابط بودن دارمعنی بررسی برايمستقل  تی آزمون از

 برنامۀ از استفاده با هاداده آنالیز. استفاده شد همبستگی
SPSSVAR20 و Excel شد. انجام  

  
 ایالم شهر هواشناسی ایستگاه 1393 تا 1365 از موردپژوهش اقلیمی هايمشخصه میانگین -1 جدول

Table 1. Mean of climatic parameters from1987 to 2014 of Ilam weather station 

 سال
Year 

 یبارندگ میزان میانگین
)مترمیلی( ماهانه  

The mean of 
monthly 

precipitation (mm) 

 دماي میانگین
-سانتی( ماهانه

)گراد  
The mean 
monthly 

temperature 
(C) 

 میانگین
 ینسب رطوبت

)درصد(  
The mean 

relative 
humidity 

(%) 

 روزهاي تعداد
نهساال یخبندان  

The number 
frost days in 

year 

 نهساال تبخیر
)مترمیلی(  

Annual 
evaporation 

(mm) 

 همراه روزهاي تعداد
ساالنه بارش با  

The annual 
number of days 

with precipitation 

2014 28.4 17.2 42 33 - 33 
2013 55.3 16.4 45 45 1741.3 65 
2011 37.9 17.4 41 34 2007.7 59 
2010 30.1 15.8 40 75 2033.3 61 
2009 39.4 17.4 40 42 2069.0 51 
2008 39.7 16.8 35 14 2063.0 74 
2007 21.7 17.0 40 52 2339.2 42 
2006 27.8 16.3 42 58 1884.4 62 
2005 46.3 16.1 47 74 1902.1 82 
2004 50.1 16.7 41 40 2077.6 53 
2003 54.7 16.0 43 62 2126.8 72 
2002 51.9 16.7 41 40 2252.4 74 
2001 50.5 16.9 41 43 - 80 
2000 49.8 18.0 38 19 1934.5 59 
1999 45.4 17.6 38 18 2145.3 64 
1998 25.4 17.6 34 31 2145.1 51 
1997 39.4 18.6 35 6 1877.1 93 
1996 60.5 16.2 45 31 1646.3 66 
1995 48.2 17.0 40 27 2083.5 77 
1994 45.8 16.5 42 24 2013.9 76 
1993 70.9 16.9 40 19 2007.7 81 
1992 61.8 16.9 39 11 1838.8 71 
1991 52.8 15.5 40 54 1554.9 - 

1990 57.5 15.8 40 54 - - 

1989 44.0 16.9 36 24 - - 
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 .1 جدولادامه 
Continued table 1. 

 سال
Year 

 یبارندگ میزان میانگین
)مترمیلی( ماهانه  

The mean of 
monthly 

precipitation (mm) 

 دماي میانگین
-سانتی( ماهانه

)گراد  
The mean 
monthly 

temperature 
(C) 

 میانگین
 ینسب رطوبت

)درصد(  
The mean 
relative 

humidity 
(%) 

 روزهاي تعداد
نهساال یخبندان  

The number 
frost days in 

year 

 نهساال تبخیر
)مترمیلی(  

Annual 
evaporation 

(mm) 

 همراه روزهاي تعداد
ساالنه بارش با  

The annual 
number of days 

with precipitation 

1988 55.3 16.1 34 40 - - 

1987 41.8 15.9 40 49 - - 

1986 71.2 16.9 41 30 - - 

1985 56.3 17.4 37 30 - - 

نمیانگی  
Mean 

46.9 16.8 40 37  
2002.2 66 

  
  نتایج

 و محاسبه رویشی هاينمونه براي هاي آماريمشخصه
 رویش میانگین داد نشان نتایج .شد میتنظ 2 جدول در

 مقدار 1393 تا 1365 سال از بلوط درختان قطري
 .است بوده سال در مترمیلی 44/2

  
 بررسی مورد منطقۀ در بلوط درختان قطري رویش آماري هايمشخصه -2 جدول

Table 2. Statistical parameters of oak diameter growth in the study area 

ريآماربردا اشتباه  
Sampling 

error 

تغییرات ضریب  
Coefficient of 

variation 

 معیار اشتباه
)مترمیلی(  

Standard 
error (mm) 

میلی( معیار انحراف
)متر  

SD (mm) 

 مترمیلی( میانگین
)سال در  

Mean (mm in 
year) 

 مشخصه
Parameter 

7.39 18.55 0.0840 0.4526 2.44 
 رویش قطري

Diameter growth 
  

 ترینبیش ترتیببه که داد نشان 3 جدول نتایج 
 تعداد تبخیر، رطوبت، دما، بارندگی، میانگین مقدار

-به یخبندان روزهاي تعداد و بارش با همراه روزهاي

 با( مرداد ،)مترمیلی 6/84 با( اسفند هايماه در ترتیب

 ماه آبان ،)7/61 با( ماهبهمن ،)گرادسانتی درجه 5/29
 13 با( ماهبهمن و) روز 9/10 با( ماهبهمن ،)4/93 با(

 .مشاهده شد) روز
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ایالم شهر ایستگاه ماهانه اقلیمی هايمشخصه میانگین -3 جدول  
Table 3. The mean of monthly climate parameters of Ilam weather station 

ماهانه بارندگی  
Monthly 

precipitation 
(mm) 

ماهانه دماي  
The mean 
monthly 

temperature 
(C) 

ماهانه رطوبت  
The mean 
relative 

humidity (%) 

ماهانه تبخیر  
monthly 

evaporation 
(mm) 

 روزهاي تعداد
بارش با همراه  

The annual 
number of 
days with 

precipitation 

 روزهاي تعداد
 یخبندان

The number 
frost days in 

year  

گین
میان

 
M

ea
n 

یار
 مع

اف
حر

 ان
SD

 

گین
میان

 
M

ea
n 

یار
 مع

اف
حر

 ان
SD

 

گین
میان

 
M

ea
n 

یار
 مع

اف
حر

 ان
SD

 

گین
میان

 
M

ea
n 

یار
 مع

اف
حر

 ان
SD

 

گین
میان

 
M

ea
n 

یار
 مع

اف
حر

 ان
SD

 

گین
میان

 
M

ea
n 

یار
 مع

اف
حر

 ان
SD

 

76.1 48.6 12.7 1.15 48.9 6.2 84.2 35.3 9.2 4.6 0.86 0.15 
 فروردین
April 

36.8 33.9 18.5 1.3 39.v 8.3 1.95 0.3 7.7 3.7 0 0 
 اردیبهشت

May 

1.16 0.23 24.6 1.12 23.3 4.27 3.2 1.1 0.90 1.4 0 0 
 خرداد
June 

0.10 0.02 28.5 0.78 19.6 3.9 3.8 2.4 0 0 0 0 
 تیر

July 

0.99 0.02 29.5 1.11 19.8 3.1 3.7 2.3 0.18 0.6 0 0 
 مرداد

August 

1.3 0.3 26.1 1.13 20.1 3.1 3.1 1.9 0.31 0.7 0 0 
 شهریور
Septem

ber 

10.5 0.5 21 1.19 28.2 6.8 2 0.4 1.8 2.5 0 0 
 مهر

October 

72.3 23 13.7 1.3 47.7 10.3 93.4 22.8 8 4.8 0.44 0.13 
 آبان

Novem
ber 

80 41 8.1 1.5 54.9 11.4 23.7 13.5 8.4 4.8 5.9 5 
 آذر

Decemb
er 

91.7 42 5.2 2.2 61.2 6.7 4.8 1.1 9.6 3.6 12 8.1 
 دي

January 

106.9 57 5.1 1.9 61.7 6.7 0 0 10.9 2.8 13 5.9 
 بهمن

Februar
y 

84.6 50 8.2 1.9 55.3 8 0 0 8.6 3.5 4.9 4.7 
 اسفند

March 
 

هاي هاي مشخصهداد که داده نشان 4نتایج جدول 
 بررسی براينرمال هستند و  موردپژوهشاقلیمی 

 هايمشخصه به نسبت درختان قطري رویش تغییرات
  .استفاده شد پیرسون همبستگی از هواشناسی،
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  سمیرونوف -کولموگروفنتایج آزمون  -4جدول 
Table 4. The results of kolmogorov smirnov test 

 زانمی میانگین
 بارندگی

- میلی( ماهانه

)متر  
The mean 
of monthly 
precipitatio

n (mm) 

 میانگین
 ماهانه دماي

)دگراسانتی(  
The mean 
monthly 

temperatur
e (C) 

 میانگین
 رطوبت
 نسبی

)درصد(  
The 

mean 
relative 
humidit
y (%) 

 تعداد
 روزهاي
 یخبندان
 ساالنه
The 

number 
frost 

days in 
year 

 تبخیر
 ساالنه

)رمتمیلی(  
Annual 
evaporat

ion 
(mm) 

 تعداد
 روزهاي

 با همراه
ساالنه بارش  

The annual 
number of 
days with 

precipitatio
n 

 زانمی میانگین
 بارندگی

- میلی( ماهانه

)متر  
The mean 
of monthly 
precipitatio

n (mm) 

 

29 22 21 29 29 29 29 
 تعداد

Numbers 

2.43 65.72 1.98 37.2 39.89 16.77 46.9 

گین
میان

 
M

ea
n 

Normal 
Parameter

s 
هاي شاخص

 12.6 0.71 3.16 17.7 1.89 1.42 0.452 نرمال بودن

عیار
ف م

حرا
 ان

St
d.

 
D

ev
ia

tio
n 

 

0.84 0.465 0.73 0.48 1.01 0.54 0.43 
اسمیرنوف-کولموگروف  

Kolmogorov-Smirnov 
Z 

0.47 0.98 0.64 0.97 0.18 0.92 0.99 
داريمعنی  

Sig. 
  نرمال

Normal 
  نرمال

Normal 
  نرمال

Normal 
  نرمال

Normal 
  نرمال

Normal 
  نرمال

Normal 
  نرمال

Normal 
 نتایج

Results 
  

 هاداده همبستگی بودن دارمعنی بررسی براي دوطرفه تی آزمون و پیرسون همبستگی نتایج -5 جدول
Table 5. The results of Pearson correlation and t- test for check significance of correlation data 

 روز تعداد
 یخبندان همراه

ماه در  
The number 
frost days in 

year 

 همراه روز تعدا
ماه در بارش  

The annual 
number of 
days with 

precipitation 

ماهانه تبخیر  
Annual 

evaporation 
(mm) 

ماهانه رطوبت  
The mean 

relative 
humidity 

(%) 

ماهانه يدما  
The mean 
monthly 

temperature 
(C) 

ماهانه بارندگی  
The mean of 

monthly 
precipitation 

(mm) 

سال هايماه  
Months 

-0.005 ns -0.211 ns -0105 ns 0.069 ns 0.049 ns -0.250ns 
  فروردین
April 

a 0.119 ns 0.081 ns 0.060 ns 0.280 ns -0.273 ns اردیبهشت  
May 

a 1.157 ns 0.216 ns 0.168 ns 0.307 ns 0.048 ns خرداد  
June 
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 .5 جدولادامه 
Continued table 5. 

 روز تعداد
 یخبندان همراه

ماه در  
The number 
frost days in 

year 

 همراه روز تعدا
ماه در بارش  

The annual 
number of 
days with 

precipitation 

ماهانه تبخیر  
Annual 

evaporation 
(mm) 

ماهانه رطوبت  
The mean 

relative 
humidity 

(%) 

ماهانه يدما  
The mean 
monthly 

temperature 
(C) 

ماهانه بارندگی  
The mean of 

monthly 
precipitation 

(mm) 

سال هايماه  
Months 

a A 0.254 ns 0.501** -0.354 ns -0.016 ns تیر  
July 

a 0.031 ns 0.111 ns 0.199 ns -0.171 ns 0.172 ns مرداد  
August 

a 0.181 ns -0.121 ns 0.558** -0.072 ns 0.213 ns شهریور  
September 

a 0.202 ns -0.276 ns 0.470* -0.339 ns 0.105 ns مهر  
October 

0.179 ns 0.270 ns 0.083 ns 0.416* -0.172 ns 0.022 ns آبان  
November 

0.258 ns -0.333 ns 0.034 ns 0.038 ns -0.061 ns -0.250 ns آذر  
December 

0.258 ns -0.156 ns 0.097 ns 0.041 ns -0.060 ns -0.144 ns دي  
January 

0.058 ns 0.119 ns a 0.133 ns 0.183 ns 0.037 ns بهم  
February 

0.015 ns 0.015 ns a 0.108 ns 0.076 ns -0.247 ns اسفند  
March 

 نیست، محاسبه قابل a و دارمعنی همبستگی فاقدns درصد، 5 سطح در دارمعنی همبستگی داراي * درصد؛ یک سطح در دار معنی همبستگی داراي **
  است. ثابت متغیرها از یکی زیرا

** Significant differences at level 0.01, * significant differences at level 0.05, ns non-significant differences and a Can not be 
calculated because one of the variables is constant. 

  
 رطوبت مشخصه بین که داد نشان 5 جدول نتایج

 قطري رویش با تیرشهریور و  هايماه در ماهانه
و  588/0 ترتیببه همبستگی ضریب با بلوط درختان

 99 سطح در مثبت و دارمعنی همبستگی داراي 501/0
 رطوبت و قطري رویش بین طرفی از است، درصد
 سطح در) 416/0 همبستگی ضریب با( آبان در ماهانه

 بین دارد، دار وجودمعنی و مثبت همبستگی درصد پنج

 قطري رویش و ماهانه اقلیمی هايمشخصه دیگر
  .مشاهده نشد دارمعنی ارتباط درختان

 همبستگی ترینبیش که داد نشان 3 شکل نتیجۀ
 ماهانه دماي میانگین و قطري رویش بین منفی و مثبت

و ) -273/0 با( ماهبهشتیارد هايماه در ترتیببه
 همبستگی زمینۀ در. مشاهده شد) 213/0 با( شهریور

 ماهانه، دماي میانگین و درختان قطري رویش مثبت
 در. دارد وجود خردادماه در پیرسون ضریب ترینبیش



 ... یانیزاگرس م هايدر جنگل ریسال اخ 29 یمیاقل يو ارتباط آن با مشخصه ها یرانیبلوط ا يقطر شیرو یبررس

371 

 نسبی رطوبت اقلیمی مشخصۀ مثبت همبستگی مورد
 ضریب ترینبیش بلوط، درختان قطري رویش و ماهانه

 مورد در. مشاهده شد ورماهیشهر در پیرسون همبستگی

 و درختان قطري رویش منفی و مثبت همبستگی
 تیر در پیرسون ضریب ترینبیش ماهانه، تبخیر میانگین

  .دارد وجود ماه
  

 
 )سال هايماه کیبه تفک( اقلیمی هايمشخصه و درختان قطري رویش بین پیرسون همبستگی ضرایب وضعیت -3 شکل

Figure 3. Pearson correlation between diameter growth and climate parameters (in each month) 
  

  بحث
-مشخصه تأثیر تحت که درختان هايمشخصه از یکی

 رویش. است قطري رویش گیرد،می قرار اقلیمی هاي
 در کلیدي هايمشخصه از یکی درختان قطري

-می رویش هايداده با و است جنگلی منابع مدیریت

 نتایج. کرد بررسی را جنگلی هايتوده پویایی توان
 از ماهانه اقلیمی هايشاخص میانگین که داد نشان
 بارندگی مقدار و داشته اساسی تغییر بعد به 1383 سال

 برعکس و افتهیکاهش بارش با همراه روزهاي تعداد و
 روزهاي تعداد و تبخیر نسبی، رطوبت دما، میانگین

 که )1 جدول( است افتهی افزایش یخبندان، با همراه

 نتایج. است اقلیمی شرایط سخت شدن دهندةنشان
 ساله 29 دورة در درختان قطري رویش مقدار بررسی

-به سال در مترمیلی 44/2) 1393 تا 1365 سال از(

 قطري رویش مقادیر پژوهشگران). 2جدول( آمد دست
 34/3 را زاگرس هايجنگل دربلوط  درختان

)Parsapazhoh, 1976(، 11/3 )Jahanbazi, 1976(، 
3/5 )Jahanbazi Ghojani et al., 2001(، 4/4 
)Jazeirehi and Ebrahimi rastaghi, 2003(، 5/3 
)Ghazanfari, 2003( 92/2 و )Fallahi et al., 2012( 

 میانگین به توجه با و کردند برآورد سال در مترمیلی
-نتیجه توانمی ،پژوهشاین  در شدهمحاسبه رویش
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 منطقۀ در درختان قطري رویش مقدار که کرد گیري
 در که سابق هايپژوهش به نسبت پژوهش، مورد

 چشمگیري کاهش ،شده است اجرا زاگرس هايجنگل
 هوا دماي افزایش در توانمی را علت و داشته است

 سال از( ساالنه بارندگی کاهش ،)بعد به 1377 سال از(
 1382 سال از( تعرق و تبخیر افزایش ،)بعد به 1383

 از( بارش با همراه روزهاي تعداد کاهش و) بعد به
  .)1 جدول( دانست) بعد به 1385 سال

ترین میانگین بارندگی در داد که بیش نتایج نشان
رطوبت هاي ، در مورد مشخصهمشاهده شد اسفندماه

 روزهاي تعداد و بارش با همراه روزهاي نسبی، تعداد
؛ مشاهده شد ماهبهمنترین مقدار در یخبندان بیش

 و بارش با همراه روزهاي تعداد ترینبیش بنابراین
 و بهمن( زمستان فصل در رطوبت و بارندگی یخبندان،

 رطوبت، بارندگی، هايمشخصه و مشاهده شد) اسفند
 روزهاي تعداد و بارش با همراه روزهاي تعداد

 و مشاهده مقادیر ترینبیش زمستان فصل یخبندان،
  .دارند تأثیر درختان قطري رویش بر بیشتر

 با درختان قطري رویش بین همبستگی براساس
 رطوبت مشخصۀ بین ماهانه، اقلیمی هايمشخصه

 قطري رویش با تیرو  شهریور هايماه در ماهانه
و  588/0 ترتیببه همبستگی ضریب با بلوط درختان

 99 سطح در( مثبت و دارمعنی همبستگی 501/0
 و قطري رویش بین طرفی از دارد، وجود) درصد

) 416/0 همبستگی ضریب با( آبان در ماهانه رطوبت
 داشت، دارمعنی و مثبت همبستگی درصد 95 سطح در
 هايمشخصه دیگر و درختان قطري رویش بین اما

 منفی یا مثبت همبستگی مختلف هايماه در اقلیمی
 نیست دارمعنیاختالف  آماري نظر از که دارد وجود

 قطري رویش بر نسبی رطوبت بنابراین؛ )5 جدول(
 همکاران و Chhin. در این زمینه دارد تأثیر درختان

 کردند بیان )2010(و همکاران  Di Filippoو  )2008(

 رطوبت، تنش تأثیر تحت درختان قطري رویش که
این  کنندة نتایجتأیید و دارد قرار سرما شدت و گرما

  .استپژوهش 
 رویش بین همبستگی ضرایب بررسی نتایج

 هايماه در اقلیمی هايمشخصه و بلوط درختان قطري
-بیش که داد نشان ،)منفی و مثبت همبستگی( مختلف

 و قطري رویش بین منفی و مثبت همبستگی ترین
 با( شهریور هايماه در ترتیببه ماهانه دماي میانگین

 در. مشاهده شد) -273/0 با( ماهبهشتیارد و) 213/0
 و درختان قطري رویش منفی و مثبت همبستگی زمینۀ

 در پیرسون ضریب ترینبیش ماهانه، دماي میانگین
؛ مشاهده شد) -354/0 با( تیر ماه و) 307/0( خرداد

 و قطري رویش بین همبستگی ترینبیش بنابراین
 بهار فصل در ماهانه دماي میانگین و ماهانه بارندگی

 و Naseri و شد دییتأ) خرداد و بهشتیارد هايماه(
 که کردند بیان Szabados (2006) و) 2016( همکاران

 هايماه بارندگی و دما و درختان قطري رویش بین
 نتایج کنندةتأیید و دارد وجود تیر ارتباط و اردیبهشت

 شروع در توانمی را علت است و حاضر پژوهش
 دما و بارندگی به درختان بیشتر نیاز و رویش فصل

 با درختان قطري رویش ارتباط زمینۀ در. دانست
-ماه( تابستان فصل در ماهانه، تبخیر و نسبی رطوبت

 و Attarood و داشت وجود) ورماهیشهر و تیرماه هاي
 رطوبت و بارندگی که کردند اشاره) 2015( همکاران

-می را علت و هستند اقلیمی عوامل ترینمهم از نسبی

 تأمین و تابستان فصل در بارندگی عدم در توان
 رطوبت طریق از رویش براي گیاه نیاز مورد رطوبت

 درختان قطري رویش همبستگی زمینۀ در. دانست هوا
 در یخبندان و ماهانه بارش با همراه روزهاي تعداد با

 همکاران و Chhin و مشاهده شد) پاییز فصل( آذرماه
 تحت درختان قطري رویش که کردند بیان) 2008(

 و دارد قرار سرما شدت و گرما رطوبت، تنش تأثیر
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 در مهمی تأثیر یخبندان و بارش با همره روزهاي تعداد
 پژوهش نتایج کنندةتأیید و دارند درختان قطري رویش
  .است حاضر

 هايماه در مختلف اقلیمی هايمشخصه بین بنابراین 
 بهار، هايفصل و دارد وجود متفاوتی روابط مختلف،
 مشاهده شد هاهمبستگی ترینبیش پاییز و تابستان

 و )آذرماه و شهریور تیر، خرداد، اردیبهشت، هايماه(
 بارندگی، هايمشخصه و درختان قطري رویش بین
 پژوهشگرانی و دارد وجود ارتباط نسبی رطوبت و دما

 و Naseri ،)2013( همکاران و Ghadery مانند
 ،)2015( همکاران و Attarood ،)2016( همکاران

Tardif 2001( همکاران و(، Lee and Sypolt (1974)، 
Szabados (2006)، Chhin و )2008( همکاران و 

Ruiz-Benito که داشتند تأکید )2013( همکاران و 

 و نسبی رطوبت دما، بارندگی، اقلیمی هايمشخصه
 و دارد تأثیر درختان قطري رویش بر سرمایی تنش
  .است حاضر پژوهش نتایج کنندةتأیید

 قطري رویش که داد نشان پژوهش کلی نتایج
 قرار ماهانه اقلیمی هايمشخصه تأثیر تحت درختان

 رطوبت دما، بارندگی، اقلیمی هايمشخصه و دارد
 و بارش با همراه هايروز تعداد و ماهانه تبخیر نسبی،

 براي و دارند تأثیر درختان قطري رویش بر یخبندان
 پژوهش، مورد منطقۀ جنگلی هايتوده پایدار مدیریت
 توجه ماهانه اقلیمی هايمشخصه به شودمی پیشنهاد

 حذف به نسبت تر،خشک اقلیمی هايسال در و شود
 و جنگلی هايتوده به رسانآسیب انسانی عوامل
  .شود توجه بیشتر درختان رویش کاهندة
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Abstract 
The aim of this study is to assess the effect of climatic parameters on diameter growth of Persian oak 
trees in Sarab-Karzan forests of Ilam. Climatic data of a 29-year period (1987-2014) was obtained 
from synoptic weather station of Ilam to extract some mean monthly parameters. For investigation of 
tree diameter growth, 15 individuals with diameter 20 to 25 cm were chosen and core samples were 
taken from north side of trees using increment borer. They were polishd with corse and soft 
sandpapers and dimater growth was measured using microscope model 1001. Pearson correlation was 
used to investigate the correlation between diameter growth and climate parameters. Independent 
sample t-test was conducted to evaluate the significance of the correlations. The results showed that 
mean diameter growth of trees was 2.44 mm over the 29-year period. The highest correlation was 
observed between diameter growth and relative humidity in July (Pearson coefficient of 0.501) and 
September (0.558) (P≤ 0.01). In general, higher correlations were observed between diameter growth 
with rainfall in May (0.273) and temperature in July (0.354). 

Keywords: Diameter growth, Rainfall, Relative humidity, Sarab-Karzan, Zagros forests. 
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