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چکیده
یکی از فرضهای مطرحشده درباره پدیده زوال جنگل ،تغییر شاخصهای اقلیمی است .در این
پژوهش ،بهمنظور آشکارسازی رخداد تغییر اقلیم در جنگلهای زاگرس مرکزی (استان چهارمحال و
بختیاری) از شاخصهای دمایی سرد آشکارکننده تغییر اقلیم استفاده شد .دادههای اقلیمی روزانه شامل
بارش ،دمای بیشینه و دمای کمینه برای دوره آماری  1398-1369در نزدیکترین ایستگاههای سینوپتیک به
سایتهای پایش زوال چیگو ،قلعهسماع ،رحیمآباد و گلسفید استخراج شدند .پیش از محاسبه شاخصها،
دادههای ورودی روزانه از نظر کیفیت و همگنبودن بررسی شده و به فرمت مورد نظر برای ورود به نرم-
افزار  ClimPACTآماده شد .از بین شاخصهای استاندارد جهانی آشکارکننده رخداد تغییر اقلیم شاخص-
های دمایی سرد ،دو روز و دو شب متوالی سرد ،تعداد روزهای همراه با یخبندان ،تعداد روزهای یخی،
درصد فراوانی شبهای سرد ،درصد فراوانی روزهای سرد ،دوره سرد دوروزه و دوره سرد ششروزه
استخراج و تحلیل شدند .تمام شاخصهای سرد آشکارکننده تغییر اقلیم روند کاهشی و معنیداری را نشان
دادند و بیشترین کاهش را در دهه آخر بهویژه سالهای  1396و  1397تجربه کردند .درصد کاهش
شاخصهای دمایی سرد شبانه بیشتر از شاخصهای دمایی سرد روزانه بود .برخی از شاخصها در تمام
سایتهای پایش زوال بهویژه در دهه اخیر بهشدت کم و تاحدودی محو شدند و با توجه به تدوام افزایش
دما در آینده احتما ًال تکرارناپذیر خواهند بود .آگاهی و شناخت رخداد تغییر اقلیم در اکوسیستم جنگلی
زاگرس براساس شاخصهای استاندارد جهانی آشکارکننده رخداد تغییر اقلیم میتواند به مدیریت حفظ و
احیا جنگل از طریق روشهای سازگاری با تغییر اقلیم کمک کند.
واژههای کلیدی :حفظ و احیا جنگل ،زوال جنگل ،سازگاری اقلیمی.ClimPACT ،
* نویسنده مسئول

*

شمارۀ تماس02144787282 :
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مقدمه

ضعیفکردن درختان توان تقابل و ماندگاری آنها را

در دهههای گذشته افزایش رویدادهای گزارششده

در برابر تنشهای رویشگاهی و عوامل بیماریزا

مربوط به مرگومیر درختان ناشی از خشکسالی نشان

کاهش میدهند (.)Bedrood et al., 2021

میدهد که چگونه تغییرات آبوهوایی در حال تغییر

پژوهشهای زیادی کاهش مساحت و زوال

اکوسیستمهای جنگلی در سراسر جهان است ( Acacio

جنگلهای زاگرس را مورد بررسی قرار دادهاند .برای

 .)et al., 2021کاهش تعداد درختان در جنگلهای

نمونه ،استفاده از تصاویر ماهوارهای در جنگلهای

بلوط منطقه مدیترانه پیامد اثرهای منفی همزمان

دشت برم استان فارس نشان داد که مقدار تاجپوشش

تغییرات آبوهوا و استفاده بیش از حد زمین توسط

درختان بلوط از دوره پیش از زوال تا زمان پس از

انسان است (.)Moreno-Fernández et al., 2019

شیوع آن ،روند کاهشی داشته است ( Naseri et al.,

آسیبپذیری در برابر رخداد تغییر اقلیم بهشدت تحت

 .)2020در پژوهش دیگری مشخص شد که تنشهای

تأثیر تفاوتهای منطقهای در تأثیرات آبوهوایی و

ناشی از خشکسالی و گردوغبار سبب ضعف

ظرفیت سازگاری در برابر این تغییرات است

فیزیولوژیک درختان بلوط شده است ،بهطوری که

( .)Swanston et al., 2018در شرایط تغییرات آب-

حمالت حشرات و عوامل بیماریزا منجر به زوال

وهوایی ،شدت و مدت دورههای خشکسالی در

درختان بلوط در جنگلهای زاگرس شده است

بسیاری از مناطق بهویژه مناطق خشک و نیمهخشک

(.)Mahdavi et al., 2018

افزایش مییابد .در حوضه مدیترانه و بهویژه در

از مهمترین عوامل مؤثر بر زوال درختان زاگرس

مناطقی مانند تونس که در آن آبوهوا با تابستانهای

میتوان به تغییر شاخصهای اقلیمی اشاره کرد

گرم و خشک مشخص میشود ،مرگومیر و کاهش

( Attarod et al., 2016a, b, 2017; Dolatshahi et

جنگلهای بلوط بهدلیل اثرهای تغییرات آبوهوایی

 )al., 2017که چنین یافتههای نیز در در پژوهشهای

تشدید شده است ( .)Waitz and Sheffer, 2021در

خارجی گزارش شده است .برای نمونه ،بررسی علت

جنگلهای معتدله ،زوال و کاهش رشد درختان بلوط

کاهش درختان بلوط منطقه مدیترانه نشان داد که علت

میتواند با تغییرات آبوهوایی مانند دورههای خشک

اصلی آن عوامل مختلف زیستی و غیرزیستی مانند

و سرد آغاز شده و با گرم شدن آبوهوا و افزایش

تغییرات آبوهوایی بوده است (.)Kim et al., 2017

تنش خشکسالی تقویت شود ( Camarero et al.,

روابط بین ناهنجاریهای آبوهوایی و زوال بلوط

 .)2021بنابراین ،کاهش مساحت جنگل و زوال

براساس مشاهدات میدانی در آپنینلوکانیان (جنوب

درختان یک نگرانی جهانی است و جنگلهای ایران از

ایتالیا) در سال  2017میالدی نشان داد که کاهش

این امر مستثنی نیست و بههمین دلیل یکی از

شدید بارندگی در نیمه اول سال نقش مهمی در زوال

چالشهای بزرگ محیطهای طبیعی ایران در دو دهه

درختان بلوط داشته است ( .)Conte et al., 2019اثر

اخیر زوال درختان بهویژه در ناحیه رویشی زاگرس

متغیرهای اقلیمی دما و بارش بر پهنای حلقههای

بوده است ( .)Pourhashemi and Sadeghi, 2020این

رویشی درختان شاخهزاد بلوط ایرانی ( Quercus

پدیده معلول عوامل متعددی است .بااهمیتترین

 )brantii Lindl.در ناحیه زاگرس مرکزی نشان داد که

عوامل زوال درختان ،عوامل بیرونی هستند که با

بهعلت گرم و خشک بودن منطقه ،بارندگی و دما به-
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ترتیب تأثیر مثبت و منفی بر رویش شعاعی درختان

در تودههای جنگلی بلوط استان ایالم نشان داد که به-

داشتهاند ( .(Sousani et al., 2014بررسی روند

تقریب از سال  1380به بعد ،رویش کاهش پیدا کرده

تغییرات پوششهای جنگلی استان ایالم در ارتباط با

و از سوی دیگر افزایش گردوغبار ،افزایش دما و

تغییرات بارش نشان داد که یکی از عوامل اصلی زوال

کاهش بارندگی سالیانه موجب شده تا با توجه به

و کاهش سبزینگی در جنگلهای این منطقه ،کاهش

استعداد منطقه ،گونههای بلوط ایرانی دچار استرس و

معنیدار بارش و ایجاد تنش خشکی در مقیاس ساالنه

تنش شوند ( .)Ahmadi et al., 2018بررسی تغییر

و بهویژه فصل رشد است ( Azizi et al.,

غلظت عناصر شیمیایی موجود در چوب درختان

 .)2015بررسی ارتباط بین عوامل اقلیمی و تبخیرتعرق

زوالیافته بلوط ایرانی نسبت به درختان سالم نشان داد

مرجع با زوال جنگلهای زاگرس در استان لرستان

که از میان عوامل متعدد ،بروز پدیده زوال بیشتر تحت

نشان داد که یکی از مهمترین دالیل زوال بومسازگان

تأثیر عوامل آبوهوایی است (.)Ostakh et al., 2019

جنگلی زاگرس ،میتواند تغییر عوامل اقلیمی و

بررسی پراکنش شدت زوال جنگلهای بلوط

تبخیرتعرق مرجع در طی زمانی کوتاه باشد ( Attarod

همبستگی منفی با رطوبت خاک داشت ( Mozafari et

 .)et al., 2016bازدسترفتن سریع رطوبت خاک و

 .)al., 2019در بررسی مقایسه بیماریزایی

تشدید اثر تنشهای رطوبتی بهوقوع پیوسته از عوامل

بیمارگرهای عامل سرخشکیدگی و زوال درختان بلوط

مؤثر بر زوال بلوط ایرانی بوده است ( Hosseinzade

در استان کرمانشاه ،مشخص شد که احتمال ارتباط این

 .)and Pourhashemi, 2017با استفاده از روش اقلیم-

بیمارگرها با پدیده خشکسالی و گرمایش جهانی

شناسی درختی تأثیر متغیرهای اقلیمی بر تودههای

وجود دارد ( .)Sabernasab et al., 2020بررسی

سالم و متأثر از زوال بلوط ایرانی در شهرستان خرمآباد

وضعیت زوال درختان بلوط ایرانی در منطقۀ کوهمرۀ

نشان داد که با بهبود شرایط اقلیمی امکان ازسرگیری

استان فارس نشان داد که عامل رطوبت در ریزوسفر

رویش در درختان زوالیافته وجود نداشت

ریشه نقش مهم و کلیدی در شیوع زوال درختان بلوط

( .)Poursartip et al., 2017در پژوهش دیگری،

دارد ( .)Zarafshar et al., 2020در بررسی مهمترین

ارتباط بین تغییر شاخصهای اقلیمی و تبخیرتعرق

عوامل مؤثر بر زوال جنگلهای بلوط استان ایالم

مرجع با زوال اکوسیستمهای جنگل در ناحیه زاگرس

بیشترین وزن به معیار خشکسالی و تغییر اقلیم

شمالی تا حدودی تأیید شد ( Dolatshahi et al.,

اختصاص داشت (.)Karamian and Mirzaei, 2020

 .)2017در منطقه ایالم ارتباط مستقیم بین شاخص

زوال جنگلهای بلوط در زاگرس از اواخر دهه

اقلیمی بارش با سبزینگی درختان منطقه مشاهده شد

 80بهصورت تکپایهای شروع شد ،اما اکنون به شکل

( .)Nassaji-Zavareh, et al., 2017شناسایی مناطق

تودهای جنگل را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و با

جنگلی مستعد زوال در استان لرستان نشان داد که

گذشت زمان ،گستره مناطق درگیر با این پدیده

عوامل اقلیمی شاخص خشکی ،بارش ،دما و

افزایش یافته است ( Pourhashemi and Sadeghi,

تبخیرتعرق بهترتیب بیشترین تأثیرگذاری را در زوال

 .)2020عوامل متعدد زیستی و غیرزیستی در زوال

داشتند ( .)Ghadirian et al., 2018بررسی عوامل

جنگلهای بلوط نقش داشتهاند .ارتباط زوال با برخی

اقلیمی تأثیرگذار براساس دوایر سالیانه رویشی درختان

از عوامل مانند عوامل فیزیوگرافی ( Mirzaei et al.,
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 ،)2019خاک ( )Fallah and Haidari, 2018و جهت

توجه به وسعت جنگلهای بلوط این استان ،چهار

و موقعیت مکانی ( )Goodarzi et al., 2016در

سایت پایش زوال در این استان برای بررسی انتخاب

قسمتهای مختلف زاگرس بررسی شده است .یکی

شده است (جدول  .)1سایتهای پایش زوال چیگو

از مهمترین عوامل زوال ،میتواند تغییرات اقلیمی

در دامنه شمالی در ارتفاع  1990متر و قلعهسماع در

باشد .تغییر اقلیم و بهویژه تغییرات دما با افزایش تبخیر

دامنه جنوبی در ارتفاع  1617متر از سطح دریا در

و کاهش رطوبت زمینه الزم برای حضور آفات و

نزدیکی ایستگاه سینوپتیک لردگان با بارش متوسط

بیماریها را فراهم کرده است ،بنابراین در این پژوهش

ساالنه  573میلیمتر ،متوسط دمای بیشینه ساالنه 21

سعی شده است شاخصهایی دمایی سرد آشکارکننده

درجه سانتیگراد و متوسط دمای کمینه ساالنه 6/5

تغییر اقلیم در سایتهای پایش زوال در استان

درجه سانتیگراد و سایتهای پایش زوال رحیمآباد در

چهارمحال و بختیاری استخراج و مورد تجزیه و

دامنه شمالی در ارتفاع  1853متر و گلسفید در دامنه

تحلیل قرار گیرد.

جنوبی در ارتفاع  1764متر از سطح دریا در نزدیکی

همانطور که مرور پژوهشها نشان داد نقش

ایستگاه سینوپتیک لردگان با بارش متوسط ساالنه

شاخصهای اقلیمی در زوال جنگلهای بلوط زاگرس

 ،633متوسط دمای بیشینه ساالنه  19/8درجه سانتی-

بهعنوان یکی از فرضیات اصلی مطرح شده است

گراد و متوسط دمای کمینه ساالنه  6درجه سانتیگراد

( .)Pourhashemi and Sadeghi, 2020هرچند که

بهمنظور پایش و آشکارسازی رخداد تغییر اقلیم در

پژوهشهای پیشین در داخل کشور به بررسی ارتباط

محدوده جنگلهای اسن استان انتخاب شدند (شکل

میانگین شاخصهای اقلیمی با زوال اهتمام ورزیدهاند،

. )1

اما تاکنون پژوهشی درباره ارتباط شاخصهای اقلیمی

برای آشکارسازی رخداد تغییر اقلیم در سایت-

استاندارد جهانی با زوال درختان در داخل کشور انجام

های پایش زوال زاگرس در استان چهارمحال و

نشده است .بنابراین ،هدف از این پژوهش ،بررسی

بختیاری از شاخصهای استاندارد جهانی تعریف شده

رابطه شاخصهای اقلیمی استاندارد جهانی با زوال

توسط تیم متخصص در تشخیص و شاخصهای تغییر

درختان در جنگلهای زاگرس مرکزی (واقع در استان

آبوهوا ( )ET CCDIو تیم متخصص در مورد خطر

چهارمحال و بختیاری) بود.

آبوهوا و شاخصهای اقلیمی ویژه هر بخش ( ET

 )CRSCIاستفاده شد (.)Alexander et al., 2013

مواد و روشها

برای این منظور ،دادههای نزدیکترین ایستگاه

منطقه مورد بررسی

سینوپتیک به سایتهای پایش زوال مورد استفاده قرار

وسعت استان چهارمحال و بختیاری یک میلیون و

گرفتند .ایستگاه سینوپتیک لردگان در فاصله 17

 653هزار هکتار است که بیش از  80درصد از 330

کیلومتری سایت زوال چیگو (زوال دامنه شمال) و در

هزار هکتار عرصه جنگلی آن را که بهصورت نواری از

فاصله  24کیلومتری سایت زوال قلعهسماع (زوال

کوههای بازفت در شهرستان کوهرنگ آغاز و به سمت

دامنه جنوبی) قرار دارد .ایستگاه سینوپتیک اردل در

کوههای فالرد در شهرستان لردگان کشیده شده است،

فاصله  10کیلومتری سایت زوال گلسفید (زوال دامنه

از گونه درختی بلوط ایرانی تشکیل شده است .با
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رحیمآباد (زوال دامنه شمالی) قرار دارد.

جنوبی) و در فاصله  14کیلومتری سایت زوال

شکل  -1موقعیت سایتهای پایش زوال و نزدیکترین ایستگاههای سینوپتیک در استان چهارمحال و بختیاری
Figure 1. Location of oak decline monitoring sites and nearest synoptic stations in Chaharmahal and
Bakhtiari province

جدول -1مشخصات سایت های پایش زوال زاگرس در استان چهارمحال و بختیاری
Table 1. Details of Zagros oak decline monitoring sites in Chaharmahal and Bakhtiari province
سایت پایش

عرض

طول

Monitoring
site

جغرافیایی

جغرافیایی

Latitude

Longitude

چیگو

31.61

50.71

ارتفاع
Elevation

لردگان

31.59

50.60

لردگان

1617

573

21

6.5

573

21

6.5

Lordegan
31.88

50.57

اردل

1853

Rahimaabad

گل سفید

Rain

Maximum
temperature

Minimum
temperature

Lordegan

Ghale Sama

رحیمآباد

Synoptic
station

1990

Chego

قلعه سماع

ایستگاه سینوپتیک

بارش

دمای بیشینه

دمای کمینه

633

19.8

6

Ardal
31.90

50.61

اردل

1764

Ardal

Gelsefid
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633

19.8

6

فصلنامۀ علمی پژوهش و توسعه جنگل ،جلد  ،8شماره 2

روش پژوهش

محاسبه معیارها ،کیفیت دادهها را بررسی و اطالعات

از آنجایی که در مناطق کوهستانی هر ایستگاه

نادرست و دادههای پرت را مشخص میکند .پس از

سینوپتیک تا  50کیلومتر میتواند پوشش داشته باشد

اجرای مدل از بین  61خروجی که هرکدام کاربردهای

( ،)Meteorological Organization, 2003از آمار

خاص دارند ،شاخصهای دمایی سرد آشکارکننده

روزانه این ایستگاهها برای بررسی و آشکارسازی

تغییر اقلیم در سایتهای پایش زوال شامل فراوانی

رخداد تغییر اقلیم براساس شاخصهای استاندارد

رخدادهای دو روز و دو شب متوالی سرد ،تعداد

جهانی آشکارکننده استفاده شد .از دادههای روزانه

روزهای همراه با یخبندان ،تعداد روزهای یخی ،درصد

ایستگاههای سینوپتیک برای دوره آماری 1398-1369

فراوانی شبهای سرد ،درصد فراوانی روزهای سرد،

استفاده شد .پیش از محاسبه شاخصها ،دادههای

دوره سرد دوروزه و دوره سرد ششروزه استخراج

ورودی روزانه از نظر کیفیت و همگنبودن بررسی

شدند (جدول  .)2خط شیب روند ،خطای شیب روند

شدند و به فرمت مورد نظر برای ورود به مدل آماده

و معنیداری روند شاخصها در محدوده آماری 0/05

شدند .از نرمافزار  ClimPACTبرای اجرای مدل

=  P-valueمحاسبه و تغییرات هر شاخص بهصورت

استفاده شد ( Alexander et al.,2013; Van and

نمودار در محیط نرمافزار  Rترسیم و مورد تجزیه و

 )Fitchett, 2021که در محیط  R 2.10اجرا میشود.

تحلیل قرار گرفت.

یکی از مزایای این نرمافزار این است که پیش از
جدول  -2شاخصهای دمایی سرد آشکارکننده تغییر اقلیم()Alexander et al., 2013
Table 2. Cold temperature indicators revealing climate change

واحد

توضیحات

شاخص

Unit
Day

Description
< Annual count of n consecutive days where both TX
5th percentile and TN < 5th percentile where n >=2
and n <=10

Index
2TXb2TNb

روز
Day

روز

FD0
Annual count when TN < 0ºC

Day

روز

روزهای یخبندان
ID0

Annual count when TX < 0ºC

Percent

درصد

دو روز و دوشب متوالی سرد

روزهای یخی
TN10p

Percentage of days when TN < 10th percentile

Percent

درصد شبهای سرد
TX10p

درصد

Percentage of days when TX < 10th percentile

درصد روزهای سرد

Day

Annual count of days with at least n consecutive days
)when TN<10th percentile where n>= 2 (and max 10

CSDI2

Day

Annual count of days with at least 6 consecutive days
when TN<10th percentile

روز
روز
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دوره سرد دوروزه
CSDI6

دوره سرد ششروزه

رخداد تغییر اقلیم براساس شاخصهای دمایی سرد در اکوسیستم جنگلی زاگرس مرکزی

نتایج

محو شد ،بهطوری که از سال 1394تا  1397به صفر

شاخص دو روز و دو شب متوالی سرد ()2TXb2TNb

رسید و در سال  1398تنها یک مورد ثبت شد (شکل

بررسی تغییرات شیب خط روند و معنیداری در

 .)2بررسی این شاخص در ایستگاه سینوپتیک اردل

محدوده آماری  P-value = 0/05شاخص دو روز و

نشان داد که در  2سایت زوال گلسفید و رحیمآباد

دو شب متوالی سرد در ایستگاه سینوپتیک لردگان

روند کاهشی و معنیداری داشت .در سالهای اولیه

نشان داد که در  2سایت زوال چیگو و قلعهسماع این

مورد بررسی تعداد رخدادهای  2روز و  2شب متوالی

شاخص روند کاهشی و معنیداری داشت .در سال-

سرد  7رخداد بوده ،اما در انتهای دوره آماری مورد

های اولیه مورد بررسی ،تعداد رخدادهای  2روز و 2

بررسی بهطور کامل محو شد ،بهطوریکه از سال

شب متوالی سرد  6رخداد بود ،اما شاخصهای دمایی

 1395تا  1398به صفر رسید (شکل .)3

سرد در انتهای دوره آماری مورد بررسی بهطور کامل
8

5
4
3
2

1

دو روز و دو شب متوالی سرد

6

Two consecutive day and night cold

7

0

1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398

سال

Year

شکل  -2تغییرات روند و معنیداری شاخص دو روز و دو شب متوالی سرد در ایستگاه سینوپتیک لردگان
Figure 2. Trend changes and significance of two consecutive days and two cold nights in Lordegan
synoptic station

شاخص روزهای همراه با یخبندان ()FD0

نشان داد ،بهطوریکه بیشینه تعداد رخداد آن در سال

بررسی تغییرات شیب خط روند و معنیداری در

 1376به  110روز و کمینه تعداد رخداد آن در سال

محدوده آماری  P-value = 0/05شاخص روزهای

 1397به  52روز رسیده بود (شکل  .)4شیب خط

همراه با یخبندان در ایستگاه سینوپتیک لردگان نشان

روند ،خطای شیب روند و معنیداری تغییرات

داد که در دو سایت زوال قلعهسماع و چیگو این

شاخص روزهای همراه با یخبندان در ایستگاه

شاخص روند کاهشی و معنیدار داشت .این شاخص

سینوپتیک اردل نشان داد که در دو سایت زوال گل-

در طول دوره آماری مورد بررسی  39روز کاهش را

سفید و رحیمآباد این شاخص روند کاهشی و معنیدار
داشت .این شاخص در طول دوره آماری مورد بررسی
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 52روز کاهش را نشان داد ،بهطوریکه بیشینه تعداد

رخداد آن آن در سال  1397به  47روز رسید (شکل

رخداد آن در سال  1371به  123روز و کمینه تعداد

.)5
9

6
5
4
3
2
1

دو روز و دو شب متوالی سرد

7

Twoconsecutive day and night cold

8

0

1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398

سال
Year

شکل  -3تغییرات روند و معنیداری شاخص دو روز و دو شب متوالی سرد در ایستگاه سینوپتیک اردل
Figure 3. Trend changes and significance of two consecutive days and two cold nights in Ardal
synoptic station
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40
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شکل  -4تغییرات روند و معنیداری شاخص روزهای همراه با یخبندان در ایستگاه سینوپتیک لردگان
Figure 4. Changes in the trend and significance of the index of days with frost in Lordegan synoptic
station
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شکل  -5تغییرات روند و معنیداری شاخص روزهای همراه با یخبندان در ایستگاه سینوپتیک اردل
Figure 5. Changes in the trend and significance of the index of days with frost in Ardal synoptic
station

شاخص روزهای یخی ()ID0

شیب روند و معنیداری تغییرات شاخص روزهای

بررسی تغییرات شیب خط روند و معنیداری در

یخی در ایستگاه سینوپتیک اردل نشان داد که در دو

محدوده آماری  P-value = 0/05شاخص روزهای

سایت زوال گلسفید و رحیمآباد ،تغییرات این

یخی در ایستگاه سینوپتیک لردگان نشان داد که در دو

شاخص دارای روند کاهشی و غیرمعنیدار است.

سایت زوال قلعهسماع و چیگو این شاخص تغییرات

بیشینه تعداد رخداد روزهای یخی در سال 8 ،1375

روند معنیداری ندارد .در بسیاری از سالها بهویژه در

روز بود .در بسیاری از سالها بهویژه در دهه آخر

دهه آخر مقدار این شاخص صفر است .بیشینه تعداد

مقدار این شاخص به کمتر از 4روز یخی رسید (شکل

رخداد روزهای یخی در سالهای 1371 ،1369و

.)7

 8 ،1375روز بود (شکل  .)6شیب خط روند ،خطای
9
8

y = -0.143x + 4.0506

5
4
3
2

تعداد روزهای یخی

6

Number of ice days

7

1
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شکل  -6تغییرات روند و معنیداری شاخص روزهای یخی در ایستگاه سینوپتیک لردگان
Figure 6. Changes in the trend and significance of the icy day’s index at Lordegan synoptic station
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شکل  -7تغییرات روند و معنیداری شاخص روزهای یخی در ایستگاه سینوپتیک اردل
Figure 7. Changes in the trend and significance of the icy day’s index at Ardal synoptic station

شاخص درصد فراوانی وقوع شبهای سرد ()TN10p

نشان داد (شکل  .)8تغییرات شیب خط روند و

تغییرات شیب خط روند و معنیداری در محدوده

معنیداری شاخص فراوانی وقوع شبهای سرد در

آماری  P-value = 0/05شاخص درصد فراوانی وقوع

ایستگاه سینوپتیک اردل نشان داد که در  2سایت زوال

شبهای سرد در ایستگاه سینوپتیک لردگان نشان داد

گلسفید و رحیمآباد این شاخص روند کاهشی و

که در دو سایت زوال قلعهسماع و چیگو این شاخص

معنیداری داشت .این شاخص در طول دوره آماری

روند کاهشی و معنیداری داشت .این شاخص در

مورد بررسی  32/5درصد کاهش را نشان داد (شکل

طول دوره آماری مورد بررسی  28درصد کاهش را

. )9
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شکل  -8تغییرات روند و معنیداری شاخص درصد وقوع شبهای سرد در ایستگاه سینوپتیک لردگان
Figure 8. Trend changes and significance of the frequency of cold nights in Lordegan synoptic station
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شکل  -9تغییرات روند و معنیداری شاخص درصد وقوع شبهای سرد در ایستگاه سینوپتیک اردل
Figure 9. Trend changes and significance of the frequency of cold nights in Ardal synoptic station

شاخص درصد فراوانی وقوع روزهای سرد ()TX10p

داد (شکل  .)10بررسی شاخص فراوانی وقوع

شیب خط روند و معنیداری در محدوده آماری 0/05

روزهای سرد ایستگاه اردل نشان داد که در دو سایت

= P-valueتغییرات شاخص فراوانی وقوع روزهای

زوال گلسفید و رحیمآباد این شاخص روند کاهشی و

سرد در ایستگاه سینوپتیک لردگان نشان داد که در 2

معنیداری داشت .این شاخص در طول دوره آماری

سایت زوال قلعهسماع و چیگو این شاخص روند

مورد بررسی  19درصد کاهش را نشان داد (شکل

کاهشی و معنیداری داشت .این شاخص در طول

.)11

دوره آماری مورد بررسی  19درصد کاهش را نشان
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شکل  -10تغییرات روند و معنیداری شاخص درصد وقوع روزهای سرد در ایستگاه سینوپتیک لردگان
Figure 10. Trend changes and significance of the frequency of cold days in Lordegan synoptic station
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شکل  -11تغییرات روند و معنیداری شاخص درصد وقوع روزهای سرد در ایستگاه سینوپتیک اردل
Figure 11. Trend changes and significance of the frequency of cold days in Ardal synoptic station

شاخص دوره سرد دوروزه ()CSDI2

نشان میدهد (شکل  .)12تغییرات این شاخص در

بررسی شیب خط روند و معنیداری در محدوده

ایستگاه سینوپتیک اردل نشان داد که در  2سایت زوال

آماری  P-value= 0/05تغییرات شاخص تعداد دوره-

گلسفید و رحیمآباد روند کاهشی و معنیدار داشت.

های سرد  2روزه در ایستگاه سینوپتیک لردگان نشان

این شاخص در طول دوره آماری مورد بررسی 95

داد که در  2سایت زوال قلعهسماع و چیگو این

روز کاهش را نشان میدهد .مقدار این شاخص از سال

شاخص روند کاهشی و معنیدار داشت .این شاخص

 1389به کمتر از  10روز متوالی سرد رسید (شکل

در طول دوره آماری مورد بررسی  86روز کاهش را

.)13
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شکل  -12تغییرات روند و معنیداری شاخص دوره سرد دو روزه در ایستگاه سینوپتیک لردگان
Figure 12. Trend changes and significance of two-day cold period index in Lordegan synoptic station
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Figure 13. Trend changes and significance of two-day cold period index in Ardal synoptic station

شاخص دوره سرد ششروزه ()CSDI6

میدهد و در دهه اخیر این شاخص بهتقریب محو شد

شیب خط روند و معنیداری در محدوده آماری 0/05

(شکل  .)14تغییرات این شاخص در ایستگاه

= P-valueتغییرات شاخص تعداد دورههای سرد - 6

سینوپتیک اردل نشان داد که تعداد روزهای سرد - 6

روزه در ایستگاه سینوپتیک لردگان نشان داد که تعداد

روزه در  2سایت زوال گلسفید و رحیمآباد روند

روزهای سرد  6روزه در دو سایت زوال قلعهسماع و

کاهشی و معنیدار داشت .این شاخص در طول دوره

چیگو روند کاهشی و معنیدار داشت .این شاخص در

آماری مورد بررسی  47روز کاهش را نشان میدهد و

طول دوره آماری مورد بررسی  42روز کاهش را نشان
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Figure 14. Changes in the trend and significance of the six-day cold period index in Lordegan synoptic
station
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Figure 15. Changes in the trend and significance of the six-day cold period index in Ardal synoptic
station

بحث

دوشب متوالی سرد در دو سایت زوال چیگو و قلعه-

شناخت و درک عوامل مؤثر بر زوال جنگلهای بلوط

سماع در سالهای اولیه مورد بررسی شش رخداد

زاگرس نقش مهمی در کاهش تخریب این بومسازگان

بوده ،اما در انتهای دوره آماری مورد بررسی بهطور

طبیعی با اهمیت اقتصادی و اجتماعی در غرب کشور

کامل محو شده است .این شاخص در دو سایت زوال

دارد .گرمایش جهانی و رخداد تغییر اقلیم یک پدیده

گلسفید و رحیمآباد هفت رخداد بود که در انتهای

جهانی است که همه اکوسیستمهای طبیعی را متأثر

دوره آماری مورد بررسی بهطور کامل محو شد ،به-

کرده است .زوال جنگل ناشی از تغییرات آبوهوایی

طوریکه از سال  1395تا  1398به صفر رسید .محو

یک پدیده جهانی است که بسیاری از گونههای

شدن این شاخص نشاندهنده گرم شدن منطقه مورد

درختی را تحت تأثیر قرار میدهد .درختان بلوط هم

بررسی و خارج شدن آب مورد نیاز رشد از دسترس

از این امر مستثنی نبوده و بهطور عمده در مناطق

درختان است.

مستعد خشکسالی بهدلیل تنش خشکی عالئم کاهش و

شاخص روزهای همراه با یخبندان در دو سایت

افزایش مرگومیر را نشان دادهاند ( Colangelo et al.,

زوال قلعهسماع و چیگو  39روز کاهش و در دو

 .)2018شناخت اندازه رخداد تغییر اقلیم در اکوسیستم

سایت زوال گلسفید و رحیمآباد  52روز کاهش را

زاگرس براساس شاخصهای استاندارد آشکارکننده

نشان داد .کاهش روزهای یخبندان منجر به ذوب

تغییر اقلیم میتواند مدیران و برنامهریزان را در

سریع برف و عدم نفوذ آن در زمین برای تبدیل شدن

عملیات اجرایی در راستای سازگاری با شرایط به-

به آب زیرزمینی میشود .کاهش آب زیرزمینی مانع از

وجود آمده برای حفظ و احیا کمک کند.

دسترسی ریشههای بلند بلوط به آب مورد نیاز در

در پژوهش پیشرو ،بررسی شاخصهای سرد

فصل خشک و گرم خواهد شد ،هرچند که استفاده

آشکارکننده تغییر اقلیم نشان داد که شاخص دوروز و

بیش از حد از آبهای زیرزمینی توسط انسان در این
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مورد پیشی میگیرد .روز یخی روزی است که حتی

زوال قلعهسماع و چیگو  42روز و در دو سایت زوال

بیشینه دمای آن هم صفر و زیر صفر است و تغییرات

گلسفید و رحیمآباد  47روز کاهش را نشان داد که

رخداد آن یکی از مهمترین شاخص های آشکارکننده

این امر میتواند نیاز فیزیولوژی درختان اکوسیستم

تغییر اقلیم است .مقدار شاخص روزهای یخی در دو

جنگلی به سرمای الزم را با مشکل مواجه کند.

سایت زوال قلعهسماع و چیگو در بسیاری از سالها

درمجموع ،بررسی شاخصهای دمایی سرد نشان داد:
 -تمام شاخصهای سرد آشکارکننده تغییر اقلیم

به ویژه در دهه آخر صفر بود .این شاخص همراه با

روند کاهشی و معنیداری را نشان دادند.

دیگر شاخصها مبین رخداد تغییر اقلیم در زاگرس و
گرم شدن اکوسیستم جنگلی است .رخداد تغییر اقلیم

-تمام شاخصهای سرد آشکارکننده تغییر اقلیم

میتواند زمینهساز حمله آفات و بیماریها به درختان

بیشترین کاهش را در دهه آخر بهویژه سال  1396و

شود .در دو سایت زوال گلسفید و رحیمآباد بیشینه

 1397تجربه کردند.
 -درصد کاهش شاخصهای دمایی سرد شبانه

تعداد رخداد روزهای یخی ،هشت روز بود و در دهه

بیشتر از شاخصهای دمایی سرد روزانه است.

آخر مقدار این شاخص به کمتر از چهار روز یخی
رسیده بود .کاهش رخدادهای سرد میتواند منجر به

 -شاخصهایی که شدت بیشتری در نمایاندن

ذوب سریع برفها و عدم دسترسی درختان به آب و

رخدادهایی دمایی سرد داشتند ،روند کاهشی بیشتری

از طرفی سرمای مورد نیاز فیزیولوژی درختان باشد.

نسبت به دیگر شاخصهای دمایی سرد داشتند.

تغییرات شیب خط روند و معنیداری شاخص

 -رخداد برخی از شاخصها مانند دو روز و دو

درصد فراوانی وقوع شبهای سرد در دو سایت زوال

شب متوالی سرد و شاخص روز یخی در تمام سایت-

قلعهسماع و چیگو نشان داد که این شاخص در طول

های پایش زوال بهویژه در دهه اخیر بهشدت کم و تا

دوره آماری مورد بررسی  28درصد و در دو سایت

حدودی محو شدند و با توجه به تدوام افزایش دما در

زوال گلسفید و رحیمآباد  32/5درصد کاهش داشته

آینده احتما ًال تکرارناپذیر خواهند بود.

است .شاخص فراوانی وقوع روزهای سرد در دو

 -شاخص ششروز متوالی سرد با تأخیر چند

سایت زوال قلعهسماع و چیگو و همچنین در دو

سال پیش از شروع پدیده زوال در زاگرس محو شد.

سایت زوال گلسفید و رحیمآباد در طول دوره آماری

احتمال عدم تکرار رخداد این شاخص در آینده نیز

مورد بررسی  19درصد روند کاهش نشان داد .افزایش

دور از انتظار نیست.

درصد شبهای گرم و کاهش روزهای سرد یکی از

باتوجه به موارد فوق ،بررسی شاخصهای دمایی

عوامل مؤثر در کاهش تابآوری اکوسیستم جنگل

سرد استاندارد آشکارکننده تغییر اقلیم در منطقه مورد

بلوط محسوب میشود.

بررسی نشان داد که تغییر اقلیم رخ داده است و منطقه

شاخص تعداد دورههای سرد دوروزه در دو

مورد بررسی به سمت گرمشدن حرکت میکند .روند

سایت زوال قلعهسماع و چیگو در طول دوره آماری

کاهشی شاخصهای دمایی سرد آشکارکننده تغییر

مورد بررسی  86روز کاهش را نشان داد .این کاهش

اقلیم و تداوم این روند کاهشی در آینده منجر به

در دو سایت زوال گلسفید و رحیمآباد  95روز بود.

کاهش و عدم ذخیره نزوالت جوی برفی و نفوذ آن

شاخص تعداد دورههای سرد ششروزه در دو سایت

بهمرور توسط ریشه درختان بهویژه درختان بلوط می-
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شود .درنتیجه منجر به کاهش حجم آبهای زیرزمینی

جنگلی زاگرس وارد میکند ( Iranmanesh et al.,

میشود .بنابراین ،در این مناطق باید کاهش برداشت از

 .)2021با توجه به روند کاهشی شاخصهای سرد و

منابع آب زیرزمینی در طرحهای مدیریت پایدار جنگل

محو شدن برخی از شاخصها ،جنگلهای زاگرس در

درنظر گرفته شود ،زیرا دسترسی کافی به آبهای

منطقه مورد بررسی مستعد زوال بوده و در آینده با

زیرزمینی میتواند اثرهای منفی خشکسالی تابستانی را

مشکالت عدیدهای مانند ذوب شدن سریع برف و

بر رشد درختان مهار کند .بنابراین ،در مواجهه با

عدم دسترسی به رطوبت کافی مواجه خواهند شد.

تغییرات آب و هوایی مداوم و وقوع بیشتر وقوع

بنابراین ،با توجه به رخداد تغییر اقلیم و تداوم افزایش

خشکسالی شدید ،پیشنهاد میشود که برداشت آبهای

دما و تبخیر ناشی از آن در آینده و همچنین کاهش

زیرزمینی از جنگلها کاهش یابد ( Skiadaresis et al.,

رطوبت قابلدسترس بهعلت رخداد بارشهای رگباری

.)2021

در زاگرس بهویژه در منطقه مورد بررسی ،پیشنهاد

تغییرات آبوهوایی میتواند مرگومیر درختان و

میشود راهکارهای سازگاری با تغییرات اقلیمی توسط

نابودی جنگل را در بسیاری از اکوسیستمهای جهان

مدیران و تصمیمگیرندگان اکوسیستم جنگلی زاگرس

بهویژه در جنگل های نیمهخشک افزایش دهد

اتخاذ شود.

( .)Ogaya et al., 2020نقشه مناطق مستعد زوال بلوط

تشکر و قدردانی

در استان ایالم نشان داد که بیش از  77درصد از

این مقاله مستخرج از پروژه ملی آشکارسازی روند

جنگلهای بلوط استان بهشدت مستعد کاهش هستند

تغییر اقلیم و پایش خشکسالی و گردوغبار در سایت-

( .)Motlagh et al., 2021از طرفی ،کاهش

های زوال جنگلهای زاگرس مصوب مؤسسه

حاصلخیزی خاک در پی تخریب جنگلهای بلوط رخ

تحقیقات جنگلها و مراتع کشور میباشد که

داده است ( )Safari et al., 2021و تغییرات قابل توجه

بدینوسیله از مساعدتهای مالی و همکاری مسئولین

زیتوده و اندوخته کربن روی زمینی و خـاک در

ذیربط قدردانی میشود.

تودههای جنگلی دچار زوال رخ داده است که در
بلندمدت خسارات جبرانناپذیری را به اکوسیستم
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Abstract
One of the assumptions raised about the phenomenon of forest decline is the change of climatic
indicators. In this study, in order to detect the occurrence of climate change in the ecosystem of Zagros
forests of Chaharmahal and Bakhtiari province, cold temperature indicators indicating climate change
have been used. Daily climatic data including precipitation, maximum temperature and minimum
temperature for the statistical period 1991-2019 were extracted at the nearest synoptic stations to the
Chego, Ghalesama, Rahimaabad, and Gelsefid deterioration monitoring sites. Before calculating the
indicators, daily input data were examined for quality and homogeneity and prepared in the desired
format to enter ClimPACT software. Among the global standard indicators detecting the occurrence of
climate change, cold temperature indicators; Two days and two nights consecutive cold, number of
frosty days, number of icy days, percentage of cold nights frequency, percentage of cold days
frequency, two-day cold period and 6-day cold period were extracted and analyzed. The results
showed that all cold indicators of climate change had a significant and decreasing trend and
experienced the largest decrease in the last decade, especially in 2017 and 2018. The percentage of
decrease in cold night temperature indices is more than daily cold temperature indices. Some
indicators in all deterioration monitoring sites, especially in the last decade, have been severely
reduced to some extent and will probably be unrepeatable in the future due to the continued increase in
temperature. Awareness and recognition of climate change in the Zagros Forest ecosystem based on
standard indicators can help manage forest conservation and restoration through climate change
adaptation methods.
Keywords: Climate adaptation, ClimPACT model, Forest conservation and restoration, Oak decline.
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