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 پارك: موردي مطالعه( محيطي و اقليمي تغييرات به نسبت جنگلي درختان واكنش بررسي
  )لويزان جنگلي

  2جعفري مصطفي و *،1ضيابري كيائي مريم
  تحقيقات و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه تهران، 1

  اقليم تغيير جهاني ارزيابي ، بخشكشور مراتع و جنگلها تحقيقات مؤسسه تهران، 2

 2/7/92: تاريخ پذيرش    3/3/91 :ريافتتاريخ د

  چكيده

 مانندب ميتوانند درختان. دهند مي نشان واكنش خود محيطي و اقليمي تغييرات به نسبت خاص بطور درختان و اعم بطور گياهان
 قرار آبياري و مراقبت مورد شهري جنگلي هاي پارك اينكه با وجود .خود را حفظ نمايند رويش محل محيطي تغييرات يآرشيو

 درختان واكنش تفاوت بررسي منظور هب تحقيق اين در. هستند محيطي و اقليمي تغييرات عمومي تأثير همچنان تحت گيرند، مي
 مطالعه مورد محل. استشده  استفاده) دندروكرونولوژي( درختي گاهشناسي روش از محيطي و اقليمي تغييرات به نسبت جنگلي
. باشند مي داغداغان و اقاقيا گنجشك، زبان سرو، كاج، شده بررسي هاي گونه وبوده  تهران شمال قسمت در لويزان جنگلي پارك
 متفاوت درختان كاشت زمان كه است ذكر به الزم. باشد مي 1390 سال تا درختان اين كاشت ابتداي از بررسي مورد زمان مدت
 و اقليمي تغييرات به نسبت مطالعه مورد درختان كه است متفاوتي هاي واكنش دهنده نشان تحقيق اين از حاصل نتايج .است

رابطه مناسب درون ، نشانگر )ون(گنجشك  هاي كاج و سرو و زبان ضريب تعيين باال در گونه. اند داده نشان خود از محيطي
 ه بامقايس درولي  داي پاييني دارن هاي اقاقيا و داغداغان همبستگي درون گونه گونه. گيري شده است هاي اندازه اي بين نمونه گونه
بدست آمده هاي ديگر  اين دو گونه و گونه بينيي باال همبستگي و دار معني رابطة پيرسون، آزمون استفاده از با ديگر و هاي گونه

. باشد مي متفاوت نيز آن تغييرات روند و نداده نشان خود از ديگر هاي گونه با مناسبي همبستگي سرو گونة. )2جدول(است 
عنوان عامل عمومي حاكم بر كل مجموعه تأثيرگذار هستند، ولي در داخل پارك به دليل  هامل اقليمي بارش و دما بچه، عواگر

 هوا آلودگي و منطقه خاك شهري، مناطق به نزديكي شيب، درصد شيب، جهت مانند ديگري ، عواملشرايط ميكروكليما
  .اند داده بوده و فاكتور رشد را به شدت تحت تأثير قرارتر تأثيرگذار

  )دندروكرونولوژي( درختي گاهشناسي جنگلي، درختان لويزان، جنگلي پارك محيطي، و اقليمي تغييرات: هاي كليدي واژه

  kiaee.maryam67@gmail.com: ، پست الكترونيكي77385865 :نويسنده مسئول، تلفن* 

   مقدمه
 اثرات اقليم تغييرات آن بتبع و زمين گرمايش پديده

 خواهد و داشته زمين كرة هاي اكوسيستم روي شديدي
 )14( اقليم تغيير الدولي بين مجمع گزارش طبق بر. داشت
 ادامه نيز آينده در و شده آغاز سالهاست گرمايش الگوي
 ها اكوسيستم بدانيم كه است اهميت با بسيار .داشت خواهد

 آينده در و هستند پاسخگو چگونه تغييرات اين مقابل در

 روي زمين گرمايش اثرات .كنند يم تغييراتي چه
 و شك با موجود، اطالعات كمبود بدليل ها، اكوسيستم

 واكنش مورد در كافي اطالعات همچنين. روبروست ترديد
 دما به نسبت درختان مختلف هاي گونه در رشد عنصر
 دما كه است شده داده نشان كه حالي در. )16( ندارد وجود
 هاي اكوسيستم در ندرختا رشد در مهمي بسيار فاكتور
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 تغييرات تابع درختان در رشد ).19( رود مي شمار به جنگلي
 شاخص درختان در ساالنه رشد هاي حلقه و است صليف

. باشند مي گذشته محيطي زيست شرايط بيان در مطمئني
 رشد زمستان و پاييز از بهتر تابستان و بهار در گياهان

 بوسيله اقليم تغيير مطالعات امكان موضوع اين. كنند مي
 در .)15(سازد مي فراهم را درختان ساالنة رشد هاي حلقه
. هستند اقليمي تغييرات از اي زنده آرشيوهاي درختان واقع
  (dendrochronolog)درختي شناسيگاه مطالعات طريق از
 در هوايي و آب تغييرات و گذشته رويدادهاي به توان مي

 .)15( برد پي مختلف اكولوژيكي هاي محيط
 علم به درختي، گاهشناسي يا دندروكرونولوژي

 روش اين. شود مي اطالق رويشي هاي حلقه گذاري تاريخ
 در موجود اطالعات تحليل و تجزيه و بررسي شامل
 آن از استفاده و شده گذاري تاريخ هاي حلقه تارساخ

 محيطي زيست و تاريخي سؤاالت به پاسخگويي منظور هب
 همچنين ).1390 ،ايران درختي گاهشناسي پايگاه( باشد مي
 حساسيت آشكارسازي برايرا  الزم ظرفيت روش اين
 دارا محيطي و ياقليم تغييرات به نسبت درخت رشد
 منابع توسعة چگونگي بيني پيش عالوه، به . )18( باشد مي

 نسبت درختان واكنش روي مطالعه بدون آينده در جنگلي
   ).17( دبو نخواهد امكانپذير اقليمي تغييرات به

 دادند انجام كه مطالعاتي در) 19( همكاران و پدرسون نيل
 در درختي مختلف گونة شش روي بر را زمستان دماي اثر
 شمال در (Hudson River Valley) هودسون رودخانة درة

 ژانويه ماه دماي كه كردند بيان آنها. كردند تعيين آمريكا
 .كند مي اعمال درختان رشد در را محدوديت بيشترين

 عنوان تحت اي مقاله در )1( همكاران و اختصاصي
 با خشكساليها و ترساليها گاهشناسي و وكليماتيكپالي

 هاي داده انطباق با خشك، مناطق چوبي هاي گونه از استفاده
 با يزد دشت بارندگي به مربوط گذشته سال 32 طي آماري
 بين كه دادند نشان مار، علف اي بوته گونة در ساالنه دواير
 وجود داري معني رابطه ساالنه بارندگي و ساالنه دواير قطر
 دواير اقليمي شناسي ديرينه با توان مي وسيله بدين. دارد

 برآورد را خشكساليها و ترساليها ،بارندگي تغييرات ساالنه،
  .نمود

 با رويشي دواير پهناي بين ةرابط ،)11( همكاران و كيايي
 بررسي را كالردشت منطقه در الدار كاج گونة در بارندگي
 كه ندداد نشان آنها پيرسون همبستگي ازبا استفاده . كردند
 بارشو  رويشي دواير پهناي بين داري معني مثبت ارتباط

  .دارد وجود مي ماه

 و صنوبر رويشي هاي حلقه روي )10( همكاران و كاظمي
 آنها مطالعات .كردند كار آن روي اقليمي متغيرهاي اثر

 رشد روي بر بازدارندگي اثر دما حداكثر كه داد نشان
 زمستان اواخر و بهار اول هاي ماه بارندگي و دارد صنوبر

   .دارد صنوبر رشد روي بر مثبتي اثر

 روي بر را اقليم تغيير اثرات ،)21( شهمكاران و ساوا يو
 بهاره چوب پهناي مانند ساالنه حلقة ويژگيهاي از تعدادي

 پاييزه چوب كاهش درصد و اييزهپ چوب دانسيتة پاييزه، و
 اسكاتلندي كاج از اي گونه روي بر را ارتفاع افزايش با

(Scots pine) جنوب در شده كاري درخت منطقة در 
شرايط  تغييراتآنها نشان دادند كه . اند كرده بررسي سيبري

 را بررسي مورد گونة در رشد تغييرات% 87 تا آب و هوايي
  .كند مي تعيين

 اثرات عنوان تحت اي مقاله در ،)17( همكاران و لوپاتين
 آ پيسه گونة در ساالنه رشد هاي حلقه روي اقليم تغيير

(Siberian spruce) ياسكاتلند كاج و(Scots pine)  در 
 دما افزايش در مدت دراز الگوي يك سيبري، شرقي شمال

 همة گذشته سال 20 طي در .كردند شناسايي را بارش و
 دما، افزايش مطالعه مورد منطقة در ناسيهواش هاي ايستگاه

 طبق بر. دادند نشان را بارش افزايش گذشته لسا 40 طي و
را  توليد افزايش از قسمتي تواند مي اقليم تغيير تحقيق، اين
  .كند توجيه جنگل در

  روشها و مواد
  مطالعه اين  در  :مطالعه مورد منطقة ويژگيهاي و موقعيت



 1393، 1، شماره 27جلد                                                                                           )مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

132 

 در موردي مطالعه عنوان به لويزان كاشت دست جنگلهاي
 1346 سال در جنگلي پارك اين. شود مي گرفته نظر

 شهرداري 4 منطقه در تهران شرق شمال در و شده تأسيس
 اين جغرافيايي مختصات نظر از. )1 شكل( است شده واقع
 º51  34َ  15" تا  E 29 º51 جغرافيايي طول در پارك
 Nرافياييجغ عرض و UTM 551500 تا 544000 با برابر

"20  َ44  º35 46َ  45" تا º35 تا  3956500 با برابر 
3969500 UTM در پارك ارتفاع. است گرديده واقع 
 متر 1590 نقطه باالترين در و متر 1390 نقطه پايينترين

و در  در شهر تهران را موقعيت پارك 1شكل  ،باشد مي
  .دهد نشان مي ناحيه مورد نظر

 هكتار 6/1075 معادل ويزانل جنگلي پارك اوليه مساحت
 برابر شيب، درصد 35 احتساب با كه گرديده محاسبه
 مساحت اخير سالهاي در. گردد مي برآورد هكتار 1451

 و اميد شهرك حدفاصل پارك زمينهاي از هكتار 7/215
 گرديده واگذار وري بهره مديريت قالب در استخر بزرگراه
 بدليل كه باشد مي هكتار 860 معادل باقيمانده زمين. است

 پارك، غربي قسمت در دقايقي شهيد شهرك احداث
 بابايي شهيد اتوبان استخر، بزرگراه هنگام، بزرگراه گسترش

 در گرفته صورت مساحي در احتمالي خطاي همچنين و
 حال در باقيمانده زمين دقيق متراژ اوليه، برداري نقشه
 از پارك اين .)9( باشد مي هكتار 8/762 معادل حاضر
 ده به غرب از و آباد شمس به جنوب از قوچك، به شمال
  .شود مي محدود االنبيا خاتم پادگان به شرق از و لويزان

 نمود توجه بايد منطقه، شناسي خاك ويژگيهاي با رابطه در
 رشد در اي كننده محدود بسيار عامل منطقه خاك كه

 را آب و بوده درشت دانه منطقه خاك. باشد مي درختان
 باعث اين كه دارد مي نگه خود در كوتاهي مدت براي
 و شده رفع درختان آبي نياز از محدودي بخش شود مي
 - فسفر - نيتروژن(خاك شامل ماكروالمانها  غذايي مواد

 - آهن(و ميكروالمانها ) گوگرد - منيزيم -كلسيم - پتاسيم
 شسته سرعت به) كلر - روي - مس - بر - موليبدن - منگنز

 مورد پارك در .گردند خارج ريشه دسترس از و شده
البته . شود نمي استفاده درختان تقويت براي كود از بررسي
 شده شسته خاكهاي. اند گرفته قرار شيب در درختان بيشتر
 مناسب خاك عمق. شوند مي متمركز تر پايين قسمتهاي در

و متوسط هدايت الكتريكي  74/7متوسط خاك  pH، بوده
). 6(باشد  زيمنس بر متر مي دسي 7/0عصاره اشباع برابر با 

 - لوم اغلب (Hills)بافت خاك در اراضي تپه ماهوري 
  ). 6(باشد  شني مي - شني و يا لوم -رسي

 تپه همينطور و شده بيشتر خاك تكامل شرق به غرب از
. يابد مي كاهش شرق به غرب از شيب درصد و ماهورها

درصد و در  30تا  12شيب عمومي اراضي تپه ماهوري 
). 6(باشد  درصد مي 60از مناطق بصورت محدود تا  بعضي
 شمالي قسمتهاي در و بيشتر جنوبي قسمتهاي در تبخير
 بهتري رشد از و مرغوبتر شمالي بخش درختان .است كمتر

  . است غربي سمت از مرغوبتر نيز شرقي خاك. برخوردارند

 سوزني هاي گونه كشت به سطح عمده لويزان جنگل در
 ها، گونه اين در. است شده داده ختصاصا سرو و كاج برگ

 حد در هكتار در ها پايه تعداد تراكم و باال ماني زنده درصد
 بيشترين، برگ پهن گونة خصوص در. باشد مي آل ايده
 نظر ازاين درختان  دارد، تعلق ون و اقاقيا درختان به ها پايه

 گذشته سالهاي طي ولي بوده مناسب اوليه كاشت تراكم
 و خاك نامناسب شرايط و محيط با سازگاري عدم بعلت

 و خشكيده اقاقيا و ون هاي پايه از تعدادي شديد، زهكشي
 يا سرو برگ سوزني هاي پايه آنها بجاي و اند شده قطع يا

 سوزنـي هاي گونه لويزان پارك در. است شده كاشته كاج
 اند، شده كاشته تعداد بيشترين با عرعر وون اقاقيا، برگ،
 سنجد، بيد، سفيد، توت چنار، داغداغـان، هاي گونه

 انـار، ارغـوان، هـاي درختچه و نارون بادام، جوالدوز،
 يا پايـه تك بصورت طاووسـي و نو برگ گز، خرزهره،

  .اند شده كاشته پارك سطح در كوچك و بزرگ هاي تـوده

 سينوپتيك ايستگاه منطقه، هواشناسي شبكه بررسي در
 موقعيت مطالعه، مورد منطقه به نزديكي بدليل تهران شمال
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 و گيري اندازه ابزار مناسب كيفيت ارتفاعي، مناسب
 هواشناسي هاي داده اخذ براي شده، انجام هاي قرائت

 51 جغرافيايي طول در مذكور ايستگاه. دارد ارجحيت
 و درجه 35 جغرافيايي عرض و شرقي دقيقه 37 و درجه

 واقع دريا سطح زا متر 2/1548 ارتفاع با شمالي دقيقه 47
  ).4( است شده

 ايستگاه براساس مطالعه مورد منطقه در بارندگي ميانگين
 اسفند. شود مي برآورد ميليمتر 5/401 تهران، شمال معرف
 اسفند بارندگي متوسط. باشد مي سال ماه پربارانترين ماه،
 كل درصد 4/20 از ماه اين. باشد مي ميليمتر 9/81 ماه،

 ماه بارانترين كم. است برخوردار سال آسماني نزوالت
 7/2 ماه اين در بارش ميانگين. باشد مي ماه تير سال،

 در ساالنه بارش كل از درصد 7/0 فقط و باشد مي ميليمتر
 رژيم داراي مطالعه مورد منطقه. افتد مي اتفاق ماه اين

 و باشد مي خشك فصل از برخوردار اي مديترانه بارندگي
  .باشد مي ابستانت فصل با فصلمنطبق اين

. باشد مي ميليمتر 3/208 زمستان، فصل در بارش ميانگين
 ترتيب به تابستان و بهار پائيز، فصول در بارش مقدار

 فصل پربارانترين. ميباشد ميليمتر 4/10 و 6/67 ،2/115
 9/51 ساالنه، بارش از زمستان سهم. باشد مي زمستان سال،
 و پائيز فصول ايبر سهم اين كه حالي در باشد، مي درصد
 تابستان. باشد مي درصد 8/16 و 7/28  ترتيب به بهار

 آسماني نزوالت مجموع و باشد مي سال فصل خشكترين
 بارش كل از درصد 6/2 از كمتر بارد، مي فصل اين در كه

  .باشد مي ساالنه

 خشك نيمه دومارتن، اقليمي بندي طبقه براساس منطقه اقليم
 ، آمبرژه و شده اصالح مارتندو بنديهاي طبقه براساس و

  ).4( شود مي ارزيابي سرد خشك نيمه

 انتخاب منطقي، گاهشناسي مطالعة هر اساس: روش تحقيق
. است مناسب اكولوژيكي - بيولوژيكي معيارهاي با نمونه

 كامالً نيز كار روش و مطالعه مورد سايت و درخت انتخاب
 ).11( دارد بستگي مطالعه اهداف به

 منابع آوري جمع مبناي بر تحقيق وشر بررسي اين در
 متفاوت، زماني مقاطع در هواشناسي هاي داده و اطالعاتي

 وضعيت در شده حادث تغييرات ميزان شناسايي منظور هب
 درختان از چوب هاي نمونه آوري جمع نيز و اكوسيستم

  .)7( باشد مي استوار

 تنكا برداري نمونه هاي ايستگاه يا نقاط انتخاب منظور به
  :گرفت قرار مورد توجه زير

 معرف برداري نمونه هاي ايستگاهسعي بر اين بود تا  - 
 .دنباش منطقه تمام از خوبي

 ساير نيز و گياهي پوشش نقشه روي ابتدا ها ايستگاه - 
 در آنها محل بعد و شده انتخاب مناسب هاي نقشه
 .شدند نهايي و شده اصالح عرصه

 گياهي پوشش تيپ وسط در ممكن حد تا ايستگاه هر - 
 .مورد نظر قرار گرفته است

 اختالف و منطقه بودن كوچك بدليل مطالعه اين در - 
 و نقاط تعيين ،)متر 1390- 1590( كم ارتفاعي
  .نداشت لزومي متفاوت ارتفاعي نقاط در برداري نمونه

 وضعيت ،جغرافيايي عرض و طول ارتفاع، ايستگاه هر در
  .شد ثبت آن درختان شرايط و گياهي پوشش

 پارك گياهي پوشش و توپوگرافي هاي نقشه راستا، اين در
 نقاط عنوان هب نقطه 5 سپس. شد بررسي لويزان جنگلي
 كه بود اين بر سعي .شد تعيين نقشه روي ها ايستگاه اولية
 براي تكرار چند گونه هر از و گونه چند ايستگاه هر در

 محققان از زيادي تعدادالبته  .شوند انتخاب برداري نمونه
را ضروري  گاهشناسي دقيق مطالعة يك در تكرار 15
  .)15( دانند مي

 نحوة - 1 مناسب گونة انتخاب در مهم نكات ازجمله
 ساالنه حلقه ويژگيهاي و گونه طبيعت - 2 و گونه پراكنش

  .)15( دباش مي آنها در
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  هايستگا هر در برداري نمونه مناسب هاي گونه تعداد و ها ايستگاه مشخصات -1 جدول
 كد

  ايستگاه
  كاج

(pinus 
eldarica) 

  سرو

(Cupressus 
arizonica) 

  اقاقيا

(Robinia 
pseudoacacia) 

  ون

(Fraxinus 
rotundifolia) 

  داغداغان

(Celtis australis) 

  ارتفاع
 متوسط 

  )متر(
5B-  5  -  3  -  1579  
4B6  -  -  1  2  1508  
2C9  9  -  -  -  1492  
3C8  -  3  -  -  1582  
D-  5  1  3  -  1555  

  )داغداغان -ون -اقاقيا -سرو - كاج(هاي مختلف  ضريب همبستگي پيرسون بين گونه -2جدول 
 3CP 3CR DF DR 4BP 4BCe 2CP  متغير

2CP **640/0  **746/0 **799/0 **779/0 **549/0  **505/0  1  
3CP  1  **708/0 **663/0 **485/0 -  -  **640/0  
3CR **708/0  1 **652/0 **555/0 **454/0  -  **746/0  

DF **633/0  **652/0 1 **611/0 -  -  **779/0  
DR **458/0  **555/0 **611/0 1 **731/0  **608/0  **779/0  

4BP -  **454/0 - **731/0 1  **604/0  **549/0  
  01/0همبستگي قابل توجه در سطح معناداري كمتر از **

  

 براساس درختان انتخاب و برداري نمونه بررسي اين در
ي بردار نمونه و )2( هگرديد گذاري پايه مسن درختان تنياف
ه شد انجام گزينشي بصورت بلكه تصادفي، صورتبه  نه

 همچنين و اقليمي شرايط تا گرديد تالش. است
 و هماهنگ ناحيه يك در برداري نمونه محل وبوتانيكيژئ

 از يكي سبمنا انتخاب اينكه به توجه با. باشد يكنواخت
 در ،)13( است زماني تطابق فرايند در آميز موفقيت موارد

 نوسانات به حساس يها گونه درختان گزينشي انتخاب
 مورد مشخص رويشگاه يك در ليمياق و اكولوژيكي

 كد ايستگاه هر ترتيب بدين). 2( گرفتند قرار برداري نمونه
 هر موقعيت و شد بازديد ميداني صورت به و گذاري

). 2 شكل( گرديد تعيين پارك نقشة روي بر گاهايست
 شرايط و رشد فراواني، دليل به مطالعه مورد هاي گونه

 .شدند گذاري كد و انتخاب بررسي براي آنها مناسب
 داغدغان و ون اقاقيا، ،وسر ،نتهرا كاج مانند هايي گونه

 ،هر ايستگاه كد. برداري مناسب شناخته شدند نمونهبراي 

 براي مناسب هاي گونه و تعداد ايستگاه، هر متوسط ارتفاع
  .است آورده شده 1 جدول در در هر ايستگاه برداري نمونه

 درختان از برداري نمونه درختي، هاي پايه انتخاب از پس
 سنج، سال متة بوسيلة مغزه نمونه دو. شد انجام نظر مورد

 ارتفاع در درخت، هر جنوب و شمال از ميليمتر، 5 قطر به
. گرديد تهيه) زمين سطح از باالتر متر 3/1( سينه برابر
 نگهدارنده يك روي بر درخت از استخراج از پس ها نمونه
 چوبي حائل از آنها خروج از نخ پيچيدن با و هگرديد تثبيت

 كامالً تا شد نگهداري هفته چند مدت به و گرديد ممانعت
 و درشت هاي سمباده از استفاده با سپس ،شوند خشك
 دواير خطوط تا شدند داده صيقل ها ريزنمونه و متوسط
 دستگاه  از استفاده با آنگاه .شوند نمايان خوبي به رويشي
 آخرين سمت از ها حلقه  Stereo- Microscopeيا بينوكولر

 درخت مغز سمت به رشد، سال آخرين شده، تشكيل حلقه
 بدست 01/0 دقت با ساالنه دواير پهناي. گرديدند شمارش
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   .گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد  SPSS آماري افزار نرم و Excel برنامة از استفاده با ها دهدا و آمده

  

  
51 29َطول جغرافيايي پارك ) Map data@2012 Googleمنبع ( نظر مورد شهر تهران و در ناحيه در لويزان جنگلي پارك موقعيت -1 شكل تا   ْ

15ً 34 15تا   35ْ 44َ 20ً  عرض جغرافيايي پاركشرقي  51ْ  َ ً 34 َََ 35   شمالي ْ
  

  
  پارك در برداري نمونه هاي ايستگاه موقعيت و لويزان جنگلي پارك نقشة -2 شكل
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  1347-1389 سالهاي بين تغييرات روند فرمول نمايش با كاج گونة در رويشي دواير پهناي تغييرات )الف(

  
  1351-1389 سالهاي بين نوميال پلي تغييرات روند فرمول نمايش با سرو گونة در رويشي دواير پهناي تغييرات )ب(

  
  1369-1389 سالهاي بين تغييرات روند فرمول نمايش با داغداغان گونة در رويشي دواير پهناي تغييرات )ج(

  
  1351-1389 سالهاي بين تغييرات روند فرمول نمايش با ون گونة در رويشي دواير پهناي تغييرات )د(
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  1353- 1389 سالهاي بين تغييرات روند فرمول نمايش با اقاقيا گونة در رويشي دواير پهناي يراتتغي )و(

  1389هاي مورد مطالعه از ابتداي كاشت تا سال  گونه رويشي دواير پهناي تغييرات هاي منحني -3شكل 

  نتايج
 هاي جهت در نمونه دو درخت پايه هر براي كه آنجايي از

 دواير پهناي بين ميانگين مقدار د،ش تهيه جنوبي و شمالي
 و آمده بدست درخت  هر براي جنوب و شمال رويشي

 نيز متوسط مقدار مشابه هاي گونه بين ايستگاه هر در بعد
 منطقه كل در يكسان هاي گونه بين پايان در. گرديد محاسبه
 گونه هر به مربوط نمودارهاي و شده گرفته ميانگين
 به نسبت رويشي دواير هنايپ تغييرات براساس( جداگانه

 دواير پهناي تغييرات منحني 3در شكل . شد رسم) سال
 داغداغان گونة ،)ب( سرو گونة ،)الف( كاج گونة رويشي

 تا كاشت ابتداي از) و( اقاقيا گونة و )د( ون گونة ،)ج(
  .است شده داده نشان 1389 سال

 بارش مجموع ميزان يعني اقليمي مهم عامل دو تغييرات
 بدست هاي داده مبناي بر ساالنه دماي متوسط نيز و نهساال
-1387 سالهاي بين تهران شمال سينوپتيك ايستگاه از آمده

  .)است شده ارائه 5 و 4 شكلهاي در( اند شده ترسيم 1368

  مختلف هاي گونه همبستگي

، همبستگي بين SPSSافزار آماري  با استفاده از نرم
. ندمختلف تعيين شد هاي هاي مختلف، در ايستگاه گونه

، (P)هاي كاج  ضريب همبستگي پيرسون بين گونه 2جدول 
را در  (Ce) و داغداغان  (F)، ون  (R)، اقاقيا  (Cu)سرو

بايد خاطرنشان  .نشان ميدهد 01/0سطح معناداري كمتر از 
 دار هاي مثبت و معني كرد كه در اين جدول فقط همبستگي

مثال مقدار  عنوان به. هاي مختلف آورده شده است بين گونه
را  3Cمتوسط پهناي دواير رويشي در گونة كاج در ايستگاه 

، گونة 3CRرا با كد  3C، گونة اقاقيا در ايستگاه 3CPبا كد 
داده شده نمايش  4BCe  را باكد 4Bداغداغان در ايستگاه 

  .است

  گيري نتيجه و بحث
بررسي اثرات تغييرات محيطي و اقليمي بر روي پنج گونه 
درختي مختلف كاج، سرو، ون، اقاقيا و داغداغان در پارك 

ها داراي  گونهاين دهد كه  جنگلي لويزان نشان مي
اگرچه . باشند متفاوتي نسبت به اين تغييرات مي هاي واكنش

 طولدهد كه ميزان تغييرات بارش در  ها نشان مي داده
از الگوي منظمي پيروي نكرده است  1367- 1387سالهاي 

، اما در همين مدت روند تغييرات دما افزايشي )5شكل (
در گونه كاج كاهش معناداري در ). 4شكل(بوده است 

 1389تا سال  1349 ميزان رشد دواير رويشي از سال
بر مبناي فرمول بدست ). الف 3شكل (مشاهده شده است 

دار در  دهنده تغييرات معني نشان (R²=0.723)آمده، ضريب 
كاج در ابتدا از  ةهاي گون پايه. باشد هاي كاج مي بين نمونه

تدريج رشد آنها كاهش اند، اما ب ناسبي برخوردار بودهرشد م
. اند شدهمتعادلي  اًيافته و در سالهاي آخر داراي رشد نسبت

هاي كاج در منطقه مورد مطالعه داراي  بطور كلي رشد پايه
در حالي كه گونة سرو بعكس كاج، . باشد ميروند كاهشي 

تدريج كم شده و رشد مناسبي داشته و ب تداي كاشتدر اب
، اما بطور )ب 3شكل(دوباره روند افزايشي پيدا كرده است 
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فرمول حاصل از منحني بيانگر . كلي كاهش نشان مي دهد
هاي گونة سرو  در درون پايه (R²= 0.5)دار  تغييرات معني

  . باشد مي

  
  )تهران شمال سينوپتيك ايستگاه اطالعات از استفاده با( 1367 - 1387 سالهاي بين ساالنه دماي تغييرات -4 شكل

  
  )تهران شمال سينوپتيك ايستگاه اطالعات از استفاده با( 1367-1387 سالهاي بين ساالنه بارش تغييرات -5شكل

  
از  حكايتهاي گونه ون  نتايج حاصل از بررسي پايه

 روند تغييرات در گونه داغداغان ودر تغييراتي مشابه 
منحني ( داردگونه اقاقيا  روند تغييرات دردر بعكس 

اين گونه در ابتداي ). د 3شكل، مقعر –تغييرات پلي نوميال
كاشت رشد خوبي داشته اما اين روند كاهش يافته و دوباره 

البته اين تغييرات بطور كلي روند . افزايش پيدا كرده است
گرفته هاي  در نمونه (R²=0.8)ضريب تعيين . كاهشي دارند

روند رشد در گونة اقاقيا البته . شده از گونه ون نيز باالست
گونة  در). و 3شكل ( (R²=0.47) باشد  نيز كاهشي مي

ها و نوع گونه ضريب  دليل تعداد كم نمونهداغداغان ب
كه ) ج 3شكل( (R²=0.3)باشد  تعيين پايين و نامناسب مي

گيري  ههاي داغداغان انداز نشانگر رابطة ضعيف بين گونه
اينكه تغييرات گونه اقاقيا و داغداغان  با وجود .شده است

باشد و همبستگي ضعيف است،  دار نمي به تنهايي معني

ها با يكديگر شدت تغييرات يك  در مقايسة گونهبنابراين 
هاي  كاشت گونه. گونه نسبت به گونة ديگر قابل ذكر است

عدم  دليلقيا بطور كلي در اين پارك بداغداغان و اقا
آميز نبوده، بجز در مناطقي كه  سازگاري با محيط موفقيت

  .قرار داشتندمي ئدادر مسير آبياري 

هاي مختلف با هم از آزمون پيرسون  براي مقايسة گونه
) 2در جدول (استفاده شد، كه ضرايب بدست آمده 

. هاست دار و همبستگي باال بين گونه يدهنده رابطة معن نشان
هاي ديگر از خود  بستگي مناسبي با گونهگونة سرو همالبته 

  . است نشان نداده

عنوان  هطقه اثرگذاري داشته و ميتوان بمن كلبارش و دما در 
اينطور توان  مي. ها استفاده كرد عامل عمومي از اين داده

، 1367- 1387ها در بين سالهاي  تمام گونهكه  كردبيان 
البته . اند دهشان داسالة اخير، از خود كاهش رشد ن 20دورة 
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دليل شرايط ميكروكليما، عوامل در داخل مجموعه ب
جهت شيب، درصد شيب، نزديكي  مانندمختلف ديگري 

به مناطق شهري، خاك منطقه و آلودگي هوا تأثيرگذار 
سال اخير، شهر تهران در معرض افزايش  20در . باشند مي

محبوس شدن هواي . چشمگير آلودگي هوا بوده است
) به دليل وجود تپه ماهورهاي فراوان(خل پارك آلوده در دا

 ماننداي  كننده جواري با منابع آلوده و همينطور هم
نزديك شدن و الدين،  هاي شهيد بابايي و شهيد زين بزرگراه
مناطق مسكوني به پارك از عوامل عدم موفقيت در فاصله 

   .شود محسوب ميگونهها در اين منطقه  رشدپايداري و 

متفاوت ي يغذايز از نظر وجود عناصر خاك منطقه ن
زهكشي شديد . ضعيف است) ماكروالمانها و ميكروالمانها(

آب را به حداقل ايستابي و شني بودن خاك بستر سطح 
ممكن رسانيده و با وجود آبياري نياز آبي گياهان در فصول 

هاي كم شيب، خاك  در دامنه. شود نميمين أتخشك 
ه عميق تا عميق مشاهده اي با بافت رسي، نيم واريزه

ظرفيت نگهداري آب در اين نوع خاكها باال و . گردد مي
خشكيهاي شديد اثرات كمتري بر عناصر سرپاي آن 

دار بصورت نيمه  كه خاك اراضي شيب در حالي. گذارد مي
عميق و در بعضي نقاط عميق با بافت شني رسي و رسي 

ت زهكشي اينگونه اراضي شديد و ظرفي. باشد شني مي
بعالوه اين خاكها از نظر عناصر . نگهداري آب پايين است

بنابراين عنصر شيب عامل  ).6(متفاوت نيز فقيرند ي يغذا
هاي پارك  مهمي در رشد گونهمحدود كننده محيطي 

  . باشد مي

مطالعات كه بر روي دواير ساالنه درختان  در برخي از
شاره نيز به بعضي از آنها امقدمه  بعمل آمده است، و در
داري بين تغييرات دواير رويشي با  شده است، ارتباط معني

. است بارش ساالنه و يا دما و يا بارش فصلي بدست آمده
بين ) 1( مثال، محمدرضا اختصاصي و همكاران عنوان به

. اند دواير رويشي و بارندگي ساالنه ارتباط معناداري يافته
ر رويشي و بين دواي) 11(همينطور مجيد كيايي و همكاران 

نيل . اند داري بدست آورده بارش ماه مي رابطه معني
نيز دماي ماه ژانويه را عامل ) 19(پدرسون و همكاران 

. دانند محدود كننده رشد درختان در منطقه مورد مطالعه مي
در منطقه پارك جنگلي لويزان تاكنون مطالعات البته 

بطه در اين تحقيق را. گاهشناسي درختي انجام نشده است
بدست داري بين عوامل بارش و دما و عامل رشد  معني

از ويژگيهاي بسيار مهم اين  ،ذكر استالزم ب. نيامده است
در اينجا عنصر . پارك دست كاشت بودن درختان است

خاك همانطور كه ذكر شد عامل محدود كننده مهمي در 
 .باشد ها مي رشد گونه

  هاپيشنهاد

رطوبت، تغييرات  انندمي توان عناصر در اين منطقه مي
، تغييرات رطوبت )CO2(گازهايي مثل دي اكسيد كربن 

هاي مختلف  خاك و ميزان تشعشعات خورشيدي در شيب
هاي  در ريز اقليم تفاوت. را مورد بررسي قرار داد

و  بررسي كردهتوان  موجود در پارك را مي) ميكروكليماها(
ح شهر يا نتايج حاصل از آن را در اقليمهاي وسيعتر در سط

  . منطقه مورد استفاده قرار داد
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Investigation and consideration of forest tree reaction to climate 
and environmental changes (Case study: Lavizan forest park) 
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Abstract 

This study explores the influence of climate and environmental changes on 5 tree 
species (Cupressus arizonica, Robinia pseudoacacia), Fraxinus rotundifolia, pinus 
eldarica and Celtis australis) in Lavizan plantation forest park, which is located in 
northern part of Tehran. Although, recreation parks are under irrigation, but still trees 
and vegetation cover are influenced by environmental and climate factors. In this 
research, dendrochronology study method have been used to identify different reaction 
of these five tree species to environmental and climate changes. Plants, especially, trees 
are sensitive to their environmental changes, and tree-ring width is one of the reliable 
proxies of ambient environmental conditions. Climate and environmental changes affect 
natural ecosystems as well as planted forests. This study has been conducted in 5 study 
plots in the park and instrumental data were derived from nearest meteorological station 
(Shomal e Tehran station) from 1988-2008. Correlation analysis was used (with SPSS 
Statistics Package and Excel) to explore relationship between climate and measured 
tree-ring widths. All the species show obvious decrease in tree ring width, in result of 
increasing temperature in the last 20 years. Substantially, environmental parameters like 
soil characteristics, gradient, slope direction and air pollution, affect the growth 
elements in all species. 

Key words: Climate and environmental changes, Lavizan forest park, 
dendrochronology, planted forests  

 

 

 

 


