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Abstract
Trees can record the long-term effects of climate variables. With the help of dendroclimatology
knowledge, these variables can be reconstructed, especially for areas with short-term climatic data. For
this purpose, in this study, six forestry plans were selected by using the thickness of Iranian oak tree
rings in Golestan province. Then, using a multivariate surface response regression analysis in the
STATISTICA software environment, different temperature components (including monthly,
maximum average, and minimum average) of 15 meteorological stations for the growing period from
April to September were reconstructed. The research findings showed that the temperature variations
in the growing season over the past 170 years in Golestan province have been characterized by six
major oscillatory cycles. Also, according to the results of the present study, it was found that the recent
40-year period (1971 to 2011) has had significant changes in the mean and median temperature
compared to the former three 40-year periods.
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بازسازی اقلیم گذشته برمبنای تغییرات الگوی درجهحرارت
از روی حلقههای درختی رويشگاههای بلوط در پهنة استان گلستان
عبدالعظیم قانقرمه * ،استاديار اقلیم شناسی ،گروه جغرافیا ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ايران
غالمرضا روشن ،دانشیار اقلیم شناسی ،گروه جغرافیا ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ايران
نورالدين نظرنژاد ،دانشیار صنايع چوب و کاغذ ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ايران

چکیده
درختان تأثيرات طوالنيمدت متغيرهاي اقليمي را در خود ثبت ميکنند .به کمک دانش اقليمشناسي درختي ميتوان اين
متغيرها را بهويژه براي مناطقي بازسازي کرد که از دادههاي اقليمي کوتاهمدت برخوردارند .به همين منظور در اين پژوهش به
کمک پهناي حلقههاي ساليانة گونة بلوط ايراني در استان گلستان 7 ،منطقة طرح جنگلداري انتخاب شد؛ سپس با استفاده از
يک تحليل رگرسيون چندمتغيرة پاسخ سطحي در محيط نرمافزار  ،STATISTICAمؤلفههاي مختلف درجهحرارت
(متوسط ماهيانه ،متوسط حداکثر و حداقل)  81ايستگاه هواشناسي براي دورة رشد شامل ماههاي فروردين تا شهريور،
بازسازي شد.
يافتههاي پژوهش نشان ميدهد تغييرات دمايي در فصل رشد در استان گلستان طي  863سال گذشته ،شش چرخة عمدة
نوساني دارد؛ همچنين با توجه به نتايج پژوهش حاضر مشخص شد دورة 43سالة اخير ( 8013تا  )8033درقياس با سه دورة
43سالة پيش از خود ،تغييرات عمدهاي در ميانگين و ميانة دمايي دارد.
واژههای کلیدی :استان گلستان ،تغييرپذيري اقليم ،گاهشناسي درختي ،درخت بلوط ،مدلسازي اقليم
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درخت ساليانه يک حلقة رويشي به مجموع حلقههههاي

مقدمه
تغييرات اقليم از پيچيدهترين چالشهايي است کهه

ساليانة خود اضافه ميکند که با شمار

ايهن حلقهههها،

بشر در حهال حاضهر و ينهده بها ن مواجهه اسهت و

سههن درخههت تشههخيص داده مههيشههود و همچنههين بهها

خواهد بود .اساساً اقليم زمين طي هزاران تا ميليهونهها

اندازهگيري مؤلفههاي هر حلقة رويشي ،شرايط محيطهي

سال پيش تغييراتي داشته است .تغييرات اقليم گذشهته،

تأثيرگذار بر تشکيل ن حلقهة سهاليانه امکهان بازسهازي

بيش از  813سال پيش از سهال  8313و پهيش از ايهن

مييابد .به علمهي کهه امکهان انهدازهگيهري حلقههههاي

روي داده است که فعاليتهاي بشر به انتشار گازههاي

رويشي ساليانه و ساخت سري زمهاني از نهها را فهراهم

گلخانهاي منجر شهود ( Crowley and North‚ 1991:

ميکند« ،دندروکرونولوژي» يا «گاهشناسي درختي» و بهه

 .)283اهميههت اقلههيم گذشههته در شههناخت بيشههتر از

علمي که امکان اسهتخرا اطععهات اقليمهي را از روي

تغييرات اقليمي ينده اسهت .اقلهيمشناسهان ديرينهه بها

سريهاي زماني و گاهشناسي درختهي فهراهم مهيکنهد،

اسههتفاده از رو هههاي مختلفههي ماننههد سههنيههابي بهها

«دندروکليماتولوژي» يها «اقلهيمشناسهي درختهي» گفتهه

مغزه هاي يخي ،گرده هاي گياهي ،شواهد رسوبي کهف

مهيشههود (ارسههعني و همکههاران .)36 :8038 ،ارز

و

بررسي اقليم گذشته به اين دليل است

اقيانوسها ،بررسيهاي ايزوتوپ ،اقليمشناسي درختهي

اهميت اين رو

و ، ...تغييرات بوهوايي گذشته را بازسازي ميکننهد؛

که امکان بازسازي اطععات اقليمي گذشته را بهصورت

از اين بين ،اقليمشناسي درختهي ،مهدلسهازي شهرايط

ريزمقياس فراهم ميکند؛ به گونهاي که اطععات اقليمي

بوهوايي گذشته را با استفاده از حلقهههاي رويشهي

ذخيرهشهده در بافهت چهوبي درختهان در مقيهاسههاي

تاريخگذاريشده ممکن ميسازد؛ به گونههاي کهه ايهن

ماهيانه ،فصلي و ساليانه امکان بازسازي دارد.

با دقت زياد در تاريخگذاري سالبهسال ،يکي از

در دنيهها طههي دو سههدة اخيههر ،بانههک اطععههاتي

بهراي شناسههايي تغييهرات اقليمهي

ارزشمندي از سهيگنالههاي اقليمهي اسهتخرا شهده از

گذشهههته محسهههوب مهههيشهههود ( Kaennel and

حلقههاي درختهي تشهکيل شهده اسهت .بها بازسهازي

.)schweingruber‚ 2001: 67

متغيرهاي اقليمي بها مؤلفهه ههاي مختلهف حلقهه ههاي

رو

رو ههاي مناسه

تنوعپذيري عوامل اقليمي و محيطي بهر بسهتر کهرة

رويشي ساليانة درختان ،درک بهتري از وضعيت اقلهيم

توزيع گونههاي مختلف گياهي و درختي

گذشتة مناطم وسيعي از زمين طي سدهها و هزارههاي

در منههاطم مختلههف کههرة زم هين شههده اسههت .ارتبههاط

اخير به دست مده است؛ بهراي نمونهه پهژوهشههاي

اقليمهي ههر منطقهه بها

متعددي در چين و تبت دربارة اقلهيمشناسهي درختهي

زمين موج

تنگاتنگي بين الگوههاي غاله

8

رويشگاههاي جنگلي ديده مهي شهود ،ولهي متغيرههاي

انجام شده است؛ ازجمله پژوهشهاي فان و همکاران

اقليمي در گونههاي مختلف درختي تهأثيرات متفهاوتي

(8331؛  ،)8383لئههو و همکههاران )8383( 8و هههاي و

بر حلقههاي رويشهي درختهان دارنهد .از بهين عوامهل

همکاران .)8388( 0بهطور کلي ازجملهه دسهتاوردهاي

محيطي ،اثر اقليم بهخوبي با تأثير بر ميزان بافت چوبي
ساليانة توليدشدة هر درخت قابهل رديهابي اسهت .ههر

1

. Fan et al.
2
. Liu et al.
3
. Hai et al.

بازسازی اقلیم گذشته برمبنای تغییرات الگوی درجه حرارت

886 /

عبدالعظیم قانقرمه و همکاران

اين پژوهشگران دربارة موضوع مدنظر ،بازسازي دماي

رويشي داشته و دما فقط در ماههاي مهارس و وريهل

تابستان براي حوضة رودخانهة يانه تسهه 8در فهعت

بههه علههت اينکههه دورة رشههد در غههاز مههارس شههروع

تبههت در دورهاي 063سههاله ،بازسههازي دمههاي حههداکثر

ميشود ،تأثيرگذار بوده و در ساير فصول اثر مهمي بهر

ژوئن -جوالي براي جنهوب غهرب يوکهان طهي 033

رشد نداشته است.

سههال گذشههته ،بازسههازي دمههاي سههاليانه در کوههههاي

از سههوي ديگههر پههژوهشهههاي متنههوع و مختلههف

هنگدوان 8مرکهزي چهين ،بررسهي تغييرپهذيري دمهاي

ديگري دربارة اقليمشناسهي درختهي در سرتاسهر دنيها

گوست از  8111مهيعدي در جنهوب شهرقي تبهت و

انجههام شههده اسههت؛ ازجملههه پههژوهشهههاي مههورالز و

بررس هي تغييرپههذيري دمههاي گوسههت از سههال 8011

3

همکههاران )8383( 1بههراي اسههپانيا ،ماريها و همکههاران

83

ميعدي در جنوب شرقي تبت با استفاده از حلقههههاي

( )8383بههراي رژانتههين ،ناگاوسههيوکا و همکههاران

درختي است.

( )8383بههراي رومههاني ،حههداد و همکههاران)8383( 88

بورتوزي )8338( 0اثر شرايط اقليمي را بهر رويهش

براي پاتاگونيها ،بورگائونکهار و همکهاران )8381( 88و

پيسهي ابهيس 4در منطقهة لهوين 1ايتاليها در چنهد افههم

همچنين گهاير و همکهاران )8383( 80بهراي هيماليها و

ارتفاعي بررسي کرد .وي براي تعيين همبستگي رويش

کولن دووايز و همکاران )8381( 84براي لهستان.

با شرايط بوهوايي ،اطععهات مربهوط را گهرد وري

جداي از پژوهش هاي اقلهيمشناسهي درختهي کهه در

کرد و نشان داد در مقياس بهزر ،،همبسهتگي زيهادي

سرتاسر دنيا انجام شده است ،نتهايج بعضهي پهژوهشهها

بين اقليم و رويش سوزنيبر،هها در شهرايط مناسه

دربارة اين حوزة علمي در سهط کشهور بهه شهرح زيهر

رويشگاهي وجود ندارد .در ارتفهاع کهم ثهار شهرايط

است:

اقليمي ضعيف بهوده ،ولهي در ارتفهاع زيهاد مهاکزيمم

پروانه و وليپور )8388( 81اثر تغييرات اقليمهي را

درجهههحههرارت تابسههتان و متوسههط بارنههدگي بهههاري،

بر رشد حلقههاي درختي بلهوط بهراي نهواحي غهرب

بيشترين اثر را بر رويش سوزنيبر،ها داشته است.

ايران واکهاوي کردنهد .نتهايج پهژوهش نهها نشهان داد

کميک )8333( 7براي تعيين واکنش حلقة رويشهي

رابطهاي بسيار قوي بين بار هاي پيش از دورة رشهد

به اقليم ،اطععات  83درخت از گونة پينوس پينهه 6را

با حلقههاي درختي با  r= 3/18وجود دارد؛ ولهي ايهن

در استانبول استخرا کرد و از ناليز تابع پاسهخ بهراي

رابطه بين بار

در طهول فصهل رشهد بها حلقههههاي

بررسي ارتبهاط حلقهة رويشهي و اقلهيم بههره گرفهت.

درختي در سط پايينتري از معناداري به مقهدار 3/41

دستاوردهاي اين پژوهش نشان داد بار

سال جهاري

= rديده ميشود.

و دما در دورة رشد ،اثر مثبت معناداري بر رشد حلقهة
1

. Yangtze River
. Hengduan Mountains
3
. Bortouzzi
4
. Picea abies
5
. Aloin
6
. Akkemik
7
. Pinus pinea
2

8. Morales et al.
9. María et al.
10. Nagavciuca et al.
11. Hadad et al.
12. Borgaonkar et al.
13. Gaire et al.
14. Kolendowicz et al.
15
. Parvaneh and Valipour
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عزيزي و همکاران )8380( 8با استفاده از حلقههاي

است؛ از سوي ديگهر ،نتهايج ايهن پهژوهش نشهان داد

درختهي بلهوط در مرکههز کوهههاي زاگهرس ،تغييهرات

بهها تغييههرات

الگههوي بههار

رابطههة معنههاداري بههين مقههادير بههار
4

1

7

را بههراي سههالهههاي  8143تهها 8383

شههاخصهههاي پيونههد از دور  NAO ،SOIو PDO

بازسازي کردنهد .يافتهه ههاي ايهن پهژوهش نشهان داد

وجود دارد .ازجمله پژوهش هاي انجامشده براي ايران،

خشکساليهاي اين منطقه به سالها و دههههاي ،8143

پژوهش خالقي )8381( 6در نواحي شمال شرق ايهران

،8373 ،8343 ،8383 ،8333 ،8113 ،8163 ،8113

(بجنورد) روي رويشهگاههاي درخهت بلندمازوسهت.

 8330 -8333 ،8313متعلم بوده است؛ از سوي ديگر،

وي در پژوهش خود براي يک دورة 881سهاله شهامل

خروجيها گوياي افزايش طول دورهههاي خشکسهالي

سالهاي  ،8381 -8133مقادير دمها و بهار

را بهراي

نسبت به ترسالي است.

اين ناحيهه بازسهازي کهرد؛ بههطهوري کهه نتهايج ايهن

ارسعني و همکاران )8384( 8با استفاده از حلقهههاي

پژوهش گوياي روند تغييرات اقليمي در بجنورد است.

درختي بلوط ،مقادير بيشينة دما را بهراي نهواحي مرکهزي

اين روند تغيير اقليم به گونهاي بوده کهه تيهپ اقليمهي

زاگرس بازسازي کردند .نها در پهژوهش خهود برمبنهاي

منطقه براي دو سدة اخير از نيمهبياباني به بياباني تمايل

بازسازي بيشينة دما براي ژوئهن تها مهي بهراي يهک دورة

يافته است.

863ساله (سالهاي  8143تها  )8383نشهان دادنهد طهول

در دو پژوهش متفهاوت ،بازسهازي درجههحهرارت

دورههاي سرد کوتاهتر از دورهههاي گهرم بهوده اسهت؛ از

نيمة گرم (زارعان )8034 ،و نيمة سرد سال (موحهدي،

سوي ديگر ،نتايج کار نهها نشهان داد يهک رابطهة منفهي

 )8031با استفاده از حلقهه ههاي درختهي بلهوط بهراي

بسيار معنادار بين بيشينة دما با رشد حلقهها براي دسهامبر

جنگلهاي منطقة دنا انجام شد .در اين پژوهش ها ،کار

سالهاي قبل وجود دارد که اين رابطة منفي معنادار بهراي

بازسازي بيش از يک قرن ميانگين دمهاي نيمهة گهرم و

ماههاي فوريه ،مي ،ژوئن و گوست به دههها و سالهاي

سرد سال انجام پذيرفت .نتايج ايهن پهژوهشهها بهراي

اخير متعلم بوده است.

نيمة گرم سال نشان داد ميانگين دمهاي ارديبهشهت تها

ارسعني و همکاران )8381( 0در مقالهاي ديگهر بها

شهريور منطقه در سه دهة اخير نسهبت بهه يهک قهرن

را

پيش از خود ،تا حدودي افزايش يافته است .به نهوعي

براي دورة دسامبر تا فورية سهالههاي  8113تها 8381

ديگر ،مشهابه ايهن نتيجهه بهراي نيمهة سهرد سهال نيهز

بازسازي کردند .نتايج کهار نهها نشهان داد شهديدترين

استخرا شد؛ بهطوري که از خروجيها مشخص شهد

خشکساليها براي ايهن دورة مطالعهاتي بهه سهالههاي

کمينة دماي ماهيانة نيمة سرد سال در منطقة دنا نسهبت

 8373 ،8131 ،8168 -8163و  8374 -8370و

به يک قرن پيش از خود ،رونهد افزايشهي داشهته و تها

دورههاي خيلي مرطهوب بهه سهالههاي ،8111 ،8118

حدودي از سرماي فصل سرد سال کاسته شده است.

استفاده از حلقههاي درختي بلندمازو ،مقادير بهار

 8387و  8388در نواحي جنوبي زاگرس مربوط بهوده
4

1

. Azizi et al.
. Arsalani et al.
3
. Arsalani et al.
2

. Southern Oscillation Index
. North Atlantic Oscillation
6
. Pacific DecadalOscillation
7
. khaleghi
5
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متأسفانه در ايران طول دادههاي اقليمي ثبتشده در

پاسخ به اين پرسش که يا استان گلستان وارد فهاز

ايستگاههاي هواشناسي بهطور عمده از نيمة دوم قهرن

جديدي از تغييرات اقليمي شده است ،نيازمند واکاوي

بيستم فراتر نرفته است؛ بنابراين بهمنظور بررسي اقلهيم

رفتار دادههاي مختلف اقليمي ازجمله دمها بهراي يهک

گذشته با تکيه بر اين دادهها ،فقط ارزيابي اقلهيم ايهران

دورة طوالنيمهدت اسهت؛ همچنهين هرجها سهخن از

براي چند دهة محدود امکانپهذير اسهت .بهراي اينکهه

گرمايش جهاني مطرح مهيشهود ،يکهي از محورههاي

بتوان اطععات اقليمي خهود را بهه دورهههاي پهيش از

اصلي ،تمرکز بر تغييرات روند و دگرگونيهاي مؤلفهة

داد نهاگزير

دمايي است؛ بنابراين برمبناي مباحث يادشده ،يکهي از

بايد سراغ شواهدي رفت که ثهار اقلهيم گذشهته را در

اهههداپ پههژوهش حاضههر ،بازسههازي الگههوي دمههايي

خود ذخيره کردهاند؛ يکي از اين شواهد ارزشمند اقليم

دهه هاي گذشته براي اين استان است تا مشخص شود

گذشته ،حلقههاي درختي هستند؛ از سوي ديگر ،بيهان

يا بها بسهط طهول دادهههاي دمها ،رونهد معنهاداري از

اي هن نکتههه ضههروري اسههت کههه ازجملههه رو هههاي

تغييرپذيري اين مؤلفة اقليمي متأثر از رخداد گرمهايش

سههازگاري بهها تغيي هرات و کههاهش تهدي هدات اقليم هي،

جهاني شناسايي ميشود؛ بر اين اساس در اين پژوهش

اقل هيم گذشههته اسههت .تجربهههههها و

بهها اسههتفاده از اقل هيمشناس هي درخت هي ،الگههوي دمههايي

يافته هاي علمي مؤيد اين واقعيت اسهت کهه شهناخت

دهههههههاي گذشههته برمبنههاي نمونههههههاي درختههي از

تأسيس ايستگاههاي هواشناسهي گسهتر

شههناخت مناس ه
مناس

از دگرگونيهاي بوهوايي گذشته بر کهاهش

رويشگاههاي بلوط استان گلستان بازسازي ميشود.

مخاطرات اقليمي و جوّي تأثيرگذار است.
استان گلستان ازجمله استانهاي سي پذير کشور در

روش پژوهش

تأثيرپذيري از رخدادهاي حدي و ناهنجاريههاي اقليمهي

معرفی محدودة پژوهش

نظيهر سهيل ،يخبنهدان و حريهم بهوده اسهت .بسهياري از

در پژوهش حاضر از ميانگين دادههاي دما (متوسط

کارشناسان وقوع ايهن رخهدادهاي حهدي را بها ورود بهه

ماهيانه ،متوسط حداکثر و حهداقل) بهراي  81ايسهتگاه

دورهاي جديد از تغييرات بوهوايي مرتبط مهيداننهد .از

هواشناسههي اسههتفاده شههده اسههت 80 .ايسههتگاه بههه

نمونه هاي اين رخدادهاي حدي اقليمي ،سهيل  83مهرداد

ايسههتگاههاي تبخيرسههنجي وزارت ني هرو و  8ايسههتگاه

سال  8013در شرق گلسهتان اسهت کهه حهدود  1ههزار

ديگر نيز به سهازمان هواشناسهي مربهوط اسهت .طهول

کيلومتر را دربرگرفت و براساس اعهعم سهازمان ملهل در

دورة دادههههاي مشههاهداتي ايسههتگاههاي بررسههيشههده

اوت سال  ،8338اين سيل در ن سال رتبهة يهک تلفهات

شامل سهالههاي  8013تها  8033اسهت .در ايهن دوره

انساني سيل را در جهان به خهود اختصهاد داد .در ايهن

بهطور متوسهط  34ايسهتگاهها ،دادهههاي مشهاهداتي

سيل ،هزاران تُن خاک جابهجا و مخزن سهد گلسهتان پهر

دارند؛ بنابراين کمبود داده ها بازسهازي شهد؛ از سهوي

شهدند.

ديگر ،بهمنظور بازسازي دادههاي دمايي براي دههههاي

اين سيل در سالههاي  8018و  8031بها حجهم تخريبهي

گذشته تاکنون ،نمونههايي از حلقههاي رويشهي بلهوط

بيشتري تکرار شد.

براي  7رويشگاه طهرح جنگهلداري در سهط اسهتان

شد و بسياري از روستاها در اين اسهتان تخريه
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استفاده شده است .در شکل  ،8پهراکنش ايسهتگاههاي

نمايش داده شده است.

مطالعاتي و محدودههاي طرح جنگلداري استفادهشهده

شکل  .8نقشة پراکنش ايستگاههای هواشناسی و محدودههای طرح جنگلداری استفادهشده در پژوهش حاضر

در ادامه بهمنظور ارائة ديدي کلي از شهرايط دمهاي

بلوط در رويشگاههاي مختلهف بهار ههاي يکسهاني

ماهيانة رويشگاههاي مدنظر در سط اسهتان ،نخسهت

دريافت نميکند؛ همچنين رويشگاه طرح جنگهلداري

نقشه هاي همبار

و ههمدمهاي ماهيانهه بهراي سهط

گلريههز ،گههرمتههرين و طههرح جنگههلداري رضههاييان،

استان گلستان تهيهه و سهپس برمبنهاي ايهن نقشهههها،

سردترين دما را نسبت به سهاير رويشهگاهها بهه خهود

نمودارهاي ماهيانة مؤلفه هاي باال بهراي رويشهگاههاي

اختصاد دادهاند؛ بهطوري که متوسط دماي ساليانه در

مدنظر تهيهه شهد (شهکل )8؛ بههطهوري کهه مشهاهده

طهههرح جنگهههلداري ناههههارخوران  ،87/84طهههرح

در ماهههاي مختلهف در

جنگلداري گلريز  ،87/63طرح جنگهلداري رضهاييان

رويشگاه طرح جنگهلداري تخهت بها مقهدار مجمهوع

 ،88/83طهههرح جنگهههلداري وطهههن  ،88/76طهههرح

ساليانة  101ميليمتر و کمترين ن در رويشهگاه

جنگههلداري تخههت  84/60و طههرح جنگههلداري لههوه

سهاليانة

 88/70درجة سانتيگراد بر ورد شهد .نگهاهي بهه ايهن

 188ميليمتر ديده ميشود .برمبناي ايهن شهکل ،گونهة

ارقام مشخص ميکند ماههاي خرداد تا مهر ،گرمتهرين

ميشود بيشترين مقدار بار
بار

طرح جنگلداري گلريز با مقدار مجموع بار
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و خشکترين دورة سال در اين رويشگاههاسهت .الزم

اختصاد داده شده که در بعضي خروجيها ،جزئيات

به توضي است که کد مخصوصهي بهه ههر رويشهگاه

نها برمبناي اين کدها نمايش داده شده است.

شکل  .2نمودار متوسط بارش و درجهحرارت ماهیانه در رويشگاههای بلوط استان گلستان

( :QNطرح جنگلداري ناههارخوران :QD ،طهرح

انتخاب شدند؛ بههطهوري کهه ناههارخوران در ارتفهاع

جنگلداري گلريز :AR ،طهرح جنگهلداري رضهاييان،

 ،013گلريز در ارتفاع  ،433رضاييان در ارتفهاع ،8810

 :AVطرح جنگلداري وطن :MT ،طهرح جنگهلداري

وطن در ارتفاع  ،743تخهت در ارتفهاع  684و لهوه در

تخت و  :QLطرح جنگلداري لوه)

ارتفاع  8883متر از سط درياست.

ازنظر فاصله و ارتفاع ،رويشهگاهها و ايسهتگاههاي
منتخ

در موقعيتهاي متفاوتي نسهبت بهه ههم قهرار

دادههای استفادهشده و روش پژوهش

دارند؛ بهطوري که از بين  81ايستگاه منتخ  ،بيشترين

اين پژوهش شامل دو مرحلهه اسهت؛ مرحلهة اول،

فاصله بين ايستگاههاي مختلف بها رويشهگاهها شهامل

دادهسهههازي حلقههههههههاي درختهههي و مرحلهههة دوم،

ايستگاه مراوهتپه با رويشگاه ناهارخوران معادل 81888

ارتباطسنجي شاخص حلقههاي درختي با ويژگيههاي

کيلومتر و کمترين ن نيز ،بين ايسهتگاه فاضهل بهاد بها

دمايي است .براي اين منظور ،نخسهت نمونههههايي از

رويشگاه گلريز  788کيلومتر است؛ همچنين عهعوه بهر

تعدادي درخت براي رويشگاههاي مختلهف برداشهت

تفههاوت رويشههگاهها بهها ايسههتگاههاي مختلههف ازنظههر

شد .در اين مرحله از کار با استفاده از متهة سهالسهنج

ارتفاع ،خهود رويشهگاهها نيهز در ارتفاعهات مختلهف

مخصود درختان پهنبهر ،،نمونهه ههاي رويشهي از
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درختان استخرا شد .اين نمونه ها همهانطهور کهه در

نشاندادن ميزان نوسان رويشي در درختان ،مهارة EPS

شههکل  8از روي نقشههه ديههده مههيشههود ،از طههرح

براي سط اطمينان و اعتبار گاهشناسي تهيهشده و مهارة

جنگههلداري ناهههارخوران ،طههرح جنگههلداري گلريهز،

 SNRبراي تعيين نسبت سيگنال به ناهنجهاري بهه کهار

طرح جنگلداري رضاييان ،طهرح جنگهلداري وطهن،

رفت .درنهايت پس از بازسهازي دادهههاي گهاهشناسهي

طرح جنگلداري تخت و طرح جنگلداري لوة اسهتان

درختي ،در نخستين گام ،تغيير رونهد مربهوط بهه سهري

گلستان انتخاب شدند .نمونهها پس از استخرا از تنهة

زماني ضخامت حلقه ههاي درختهي بهراي دورة مهاري

درختان ،در قهابههايي اسهتاندارد قهرار گرفتنهد تها از

مدنظر واکاوي شد .اين کار براي گونههههاي مختلهف و

خمشدگي (براثر خشکشهدن) و شکسهتن جلهوگيري

مناطم بررسيشده انجام و با يکديگر مقايسه شد؛ سپس

شود؛ سپس در زمايشگاه روي نمونههاي بهدست مده

در گام بعدي ،رشد حلقههاي درختي بها شهاخصهها و

از درخت ،تاريخگذاري تطبيقي انجام شهد .رو

کهار

مؤلفههاي اقليمي ارتباطسنجي شد.

در اين پهژوهش بهدين صهورت بهود کهه نمونههههاي

در اين پژوهش بهه منظهور حهذپ ثهار رونهدهاي

انههدازهگيههريشههده بهها اسههتفاده از ميههز انههدازهگيههري

ناهمگون در سط مناطم جنگلي استان گلسهتان بهراي

 LINTAB6به همراه برنامهة  TSAPWINثبهت شهد؛

گونة درختي بلوط با استفاده از منحني بهراز

خطهي

سپس مقادير پهناي حلقة رويشي با فرمتهاي مهدنظر

استانداردسازي انجام شد؛ سپس مقادير دادههاي اصلي

استخرا شد .بهراي انجهام ايهن مرحلهه ،پژوهشهگران

نسبت به معادلة فوق کسر شد تا روند از دروندادههها

مختلفي در پژوهشههاي خهود رو ههاي معمهول را

برداشته شود و نچه ميماند ،مقادير باقيمانهده اسهت.

معرف هي کردنههد؛ ازجملههه بههاالپور و کههایمي (،)8038

در اين مرحله ،دادههاي توليدشده با عنوان prediction

ارسههعني و همکههاران ( ،)8038عزيههزي و همکههاران

معرفي ميشوند .در مرحلة بعد ،مقادير داده هاي اصلي

( ،)8038کهههایمي و همکهههاران ( ،)8038جليلونهههد و

برداشتشده که پيش از اين هيچ نهوع استانداردسهازي

باالپور ( ،)8038زارعان ( )8034و موحدي (.)8031

روي نها انجهام نشهده اسهت ،بهر مقهادير prediction

اندازهگيري پهناي حلقههاي رويشي ( )RWبا دقت

تقسيم ميشود تا دادهههاي اسهتاندارد توليهد شهود .در

 3/38ميليمتر با بينوکوالر 8و ميز اندازهگيهري سهاخت

مرحلة نهايي نيز بهمنظور بازسازي ميانگين دماي فصل

 Frankrinnلمان و برنامة تحليهل سهريههاي زمهاني

رشد در استان گلسهتان بها اسهتفاده از شهاخص رشهد

 8TSAPانجام شد .در اين پژوهش با اسهتفاده از رو

حلقه هاي درختهي در نقهاط مختلهف ،نخسهت فصهل

هموارسازي 0با بسامد کم (81سهاله) ،استانداردسهازي

رويش براي استان گلستان دورة ماههاي فهروردين تها

انجام شد .بهمنظور اطمينانيافتن از اعتبهار گهاهشناسهي

شهريور تعريف و سپس با توجه به رفتارهاي متفهاوت

تهيهشده ،رو هاي معمول شهامل مهارة  GLKبهراي

حلقههههههاي رويش هي بلههوط در رويشههگاههاي اسههتان

) بهراي

گلستان ،هرکدام بههمثابهة بخشهي از رفتهار اقليمهي در

1

فصل رشد در نظهر گرفتهه شهد؛ بههطهوري کهه بهراي

تطابم سري زماني ،ضهري

حساسهيت (

. Binocular
2. Time Series Analysis program
3. Cubic smoothing spline

رابطهسنجي با دماي هر ايستگاه با شاخص رشد بلوط،
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از روابط ماري چندمتغيرة رگرسيون پاسهخ سهطحي 8در

محدودة اطمينان انتخاب شده اسهت؛ همچنهين مقهدار

پاسهخ

 MSبههراي گونههة مههدنظر 3/81 ،محاسههبه شههده کههه

محيط نرمافزار  STATISTICAاستفاده شد .رو

سطحي ،يک تکنيک مهاري و رياضهي اسهت کهه بهراي

نشاندهندة مقادير قابل قبولي است.

تعيين مدل ،فرايند و بهينهسازي مدل مفيد است؛ بههويهژه

از طرح جنگلداري گلريز نيهز 83 ،درخهت بها 83

براي زماني که تعداد متغيرهاي مدل کم است ( Xiong et

نمونه استخرا و درنهايت يک گاهشناسي درختهي بهه

 .)al.‚ 2012: 174طرحههاي پاسهخ سهطحي معمهوالً در

طهول دورة مهاري 881سهاله تهيهه شهد .ابتهداي دوره

زمايشهاي صنعتي استفاده ميشود تها روابهط غيرخطهي

همزمان با سال  8861بهوده و انتههاي دوره نيهز ،سهال

بين متغيرهاي پيشبينيکنندة مداوم و متغيرهاي وابسهته را

 8038است .ميهانگين کلهي بهراي مقهادير  GLKبهين

بررسي کنند .چنين روابطي معموالً زماني روي مهيدههد

گاهشناسيهاي فردي و گاهشناسي اصهلي گونهة بلهوط

که متغيرهاي پيشبينيکننده به گونهاي تنظهيم شهوند کهه

در محدودة طرح جنگهلداري گلريهز 74871 ،محاسهبه

متغير وابسته در بهتهرين حالهت باشهد .نخسهتين گهام در

شد که در سط  31درصد معنادار است (جدول  .)8با

رو شناسي پاسخ سهطحي ،يهافتن يهک رابطهة تقريبهي

در نظر گرفتن ميهزان  ،)3861( EPSتعهداد سهال ههاي

مي هان متغيرهههاي ورودي مههؤثر و متغي هر پاسههخ

مؤثر و قابل اعتماد از  881سهال بهه  33سهال کهاهش

سههطحي اسههت .بههراي مههدلسههازي اي هن رابطههه از تههابع

يافت .مقدار ميانگين ضري

حساسيت نيز بهراي ايهن

رگرسيون استفاده ميشود (يزداني و همکاران.)8033 ،

گونة درختي MS= 3/88 ،محاسبه شده است.

مناس ه

از سايت طهرح جنگهلداري رضهاييان از تعهداد 1
درخت بلوط 83 ،نمونه برداشت شد؛ يعني بهراي ههر

يافتههای پژوهش
يافتههاي اوليه از نمونهههاي برداشهتشهده مطهابم

درخت ،دو نمونه استخرا شد .ميانگين کلهي مقهادير

جدول  8از هر سايت در استان گلستان نشان ميدههد

 GLKبين گاهشناسيهاي فردي و گهاهشناسهي اصهلي

از طرح جنگلداري ناههارخوران از  1درخهت بلهوط،

گونة بلوط در اين سايت 61/03 ،محاسبه شهد کهه در

 83نمونه برداشت و در مرحلة بعد با توجه به ميانگين

سط  31درصد معنادار است .برمبناي ميانگين کلي در

کلي به دست مده ،يک سري زماني گاهشناسي درختهي

اين سايت ،يک دورة گاه شناسي 13ساله از سال 8080

به طول  67سال تهيه شد که ابتداي دوره با سال 8867

تا  8038مشخص شد .با در نظهر گهرفتن ميهزان EPS

غاز ميشود .ميانگين کلهي  GLKبهراي درختهان کهل

( ،)3/17سال مؤثر و قابل اعتماد بهراي بلهوط در ايهن

منطقهة طههرح 18873 ،محاسههبه شههد کههه در سههط 33

سايت 17 ،سال به دست مد .مقدار ميهانگين ضهري

درصد معنادار است .پهس از اعمهال محهدوده ،مقهدار

حساسيت براي اين گونه MS= 3/88 ،محاسبه شد.

 EPSمعادل  3/13بر ورد شد که بها اعمهال ن ،بهراي

از سايت وطن زادشههر از  83درخهت 83 ،نمونهه

دورة  67سال معادل  71سال گاهشناسي مدنظر بهمثابهة

يههک ميههانگين

انتخههاب و درنهايههت نتههايج در قالهه

درازمدت از سال  8873تا  8038بازسازي شهد .ميهزان
. Response SurfaceRegression

1

 GLKبراي گونة مدنظر با  68/41در سط قابل قبولي
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قرار گرفته است .با در نظر گرفتن ميزان ،)3/61( EPS

در منطقة طرح جنگلداري تخت در حوالي شهرسهتان

تعداد سالهاي مؤثر و قابل اعتمهاد 887 ،سهال تعيهين

مينودشت به مقدار  MS= 3/87محاسبه شد کهه ميهزان

شد .مقهدار ميهانگين ضهري

حساسهيت بهراي گونهة

ن جال

درختي بلوط در سايت جنگلداري وطن معهادل 3/80

توجه است.

از طرح جنگلداري لوة گاليکش نيز از  83درخهت
گونة بلوط 83 ،نمونه انتخاب و سپس نتايج گاهشناسي

= MSمحاسبه شد.
از طرح جنگلداري تخت در مينودشت نيهز از 83

ي هک ميهانگين کل هي ارائههه شههد .نتههايج اي هن

در قاله

گونه درخهت بلهوط 83 ،نمونهه انتخهاب و درنهايهت

گاه شناسي براي يک طول مهاري 881سهاله بازسهازي

يهک ميهانگين

شد که ابتداي دوره به سال  8861و انتهاي ن به سهال

کلي براي يهک دورة 73سهاله از سهال  8081تها 8038

 8038مربوط است؛ به هر حهال ميهانگين کلهي GLK

تهيه شد .ميانگين کلي  ،GLKعدد  61/71محاسبه شد

عههدد  77/67محاسههبه شههد کههه در سههط  31درصههد

و مقدار  EPSنيز 3/30 ،است؛ يعني برمبناي خروجهي

معنادار و مقدار  EPSنيز  3/13است .برمبناي خروجي

 ،EPSفقط ميتوان به گاه شناسي درختي مربوط به 70

 ،EPSفقط ميتوان به گاهشناسهي درختهي مربهوط بهه

سال اخير اعتماد کرد؛ از سهوي ديگهر ،خروجهيههاي

 868سال اخير اعتماد کرد که يک دورة کوتاهتر نسبت

نتيجة کلي گاه شناسي درختي در قاله

ماري براي ميانگين کلي ضري

به گاهشناسي اوليه شامل  881سال است.

حساسيت گونة بلوط

جدول  .8خالصة آماری گاهشناسی گونههای مختلف درختی برای طرحهای جنگلداری مختلف
در سطح استان با استفاده از برنامة ARSTAN
محل

رويشگاه

کد

EPS4 GLK0 MS8 SNR8

نام

طول

گونه

کرونولوژي

سالهاي
مؤثر

گرگان

طرح جنگلداري

QN

بلوط

8086-8038

13/3

81/3

73/18

13/3

71

گرگان

ناهارخوران گلريز
طرح جنگلداري

QD

بلوط

8861-8038

61/3

88/3

71/74

61/3

33

علي باد

طرح جنگلداري

AR

بلوط

8081-8038

17/3

88/3

03/61

17/3

17

زادشهر

رضاييان
داري وطن
طرح جنگل

AV

بلوط

8873-8038

16/3

80/3

41/68

16/3

887

مينودشت

طرح جنگلداري تخت

MT

بلوط

8081-8038

30/3

87/3

71/61

30/3

70

گاليکش

طرح جنگلداري لوه

QL

بلوط

8861-8038

1/3

80/3

67/77

1/3

868

 .8نسبت سيگنال به ناهنجاري؛  .8ضري

حساسيت؛  .0درصد تطابم؛  .4سيگنال معرپ جمعيت ماري

جم

 Fittingدر نرمافزار  MATLABبههصهورت شهکل ،0

در ادامه بهمنظور مقايسه و همسانسهازي شهاخص

روندهاي رويشي حذپ شدند؛ بهطوري کهه از شهکل

رشد گونة بلوط ،دورههاي زماني مؤثر بر سهايتههاي

برمههي يههد ،نمونههة مي هانگين بلههوط در رويشههگاههاي

مختلههف مقايسههه شههدند .بهها اسههتفاده از تههابع Basic

مختلف روندهاي متفاوتي به خود گرفته اسهت و ايهن

بازسازی اقلیم گذشته برمبنای تغییرات الگوی درجه حرارت

عبدالعظیم قانقرمه و همکاران
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روندها امکان نشاندادن ويژگيهاي اقليمي ن محل را

بهصورت  Zscoreبه مثابة شاخص حلقه ههاي درختهي

ندارند؛ بنابراين حهذپ نهها بهراي تحليهلههاي اقلهيم

استخرا شد.

درخت هي ضههروري اسههت .درنهاي هت بههاقيمانههدة نههها

شکل  .3حذف روند (عوامل غیراقلیمی) از درون سری زمانی حلقههای رويشی برای رويشگاههای مطالعاتی

(نمودارهاي بيرن

به روند موجود درون سهري

زماني حلقه هاي رويشي مربهوط اسهت کهه از حهذپ
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رونههدها (عوامههل غيراقليمهي) ،نمودارهههاي قرمزرن ه

معنادار است و بيشترين ن با طرح جنگهلداري وطهن

حاصل شدهاند).

دي هده م هيشههود؛ از سههوي ديگههر ،طههرح جنگههلداري

در مرحلة بعد بهمنظور مشهخص کهردن رفتارههاي

ناهههارخوران بهها طههرح جنگههلداري گلريهز بهها وجههود

همسان شاخص حلقهه ههاي درختهي گونهة بلهوط در

نزديهکتههرين فاصهله از همبسههتگي معنهاداري پيهروي

رويشگاههاي ششگانهة منتخه  ،همبسهتگي و رفتهار

نميکند؛ اما ععوه بر طهرح جنگهلداري رضهاييان ،بها

همزماني نها با هم مقايسهه شهد؛ برمبنهاي جهدول ،8

طههرح جنگههلداري تخههت نيهز رابطهة معنههاداري دارد.

تمامي رويشگاهها ازنظر رفتار حلقههاي درختي با ههم

برعکس ،طرح جنگلداري گلريز نيز عهعوه بهر طهرح

در ارتباطاند؛ بهطهوري کهه همبسهتگي بهين رويشهگاه

جنگلداري رضهاييان ،بها طهرح جنگهلداري تخهت و

طرح جنگلداري رضاييان با تمامي رويشگاههاي ديگر

طرح جنگلداري لوه رابطة معناداري دارد.

جدول  .2ماتريس همبستگی حلقههای گونة بلوط در دورة زمانی  8336تا 8392
رويشگاه

طرح جنگلداري

طرح

طرح

طرح

طرح

طرح

طرح

جنگلداري

جنگلداري

جنگلداري

جنگلداري

جنگلداري

جنگلداري

ناهارخوران

گلريز

رضاييان

وطن

تخت

لوه

8

370/3-

*468/3

866/3

*711/3

*084/3-

ناهارخوران
طرح جنگلداري گلريز

370/3-

8

841/3

*076/3

330/3

343/3

طرح جنگلداري رضاييان

*468/3

841/3

8

*780/3

*437/3

*871/3

طرح جنگلداري وطن

3/866

*076/3

*780/3

8

*083/3

*888/3

طرح جنگلداري تخت

*711/3

330/3

*437/3

*083/3

8

*817/3-

طرح جنگلداري لوه

*084/3-

343/3

*871/3

*888/3

*817/3-

8

*در سط  1معنادار
بررسی و رابطهسنجی حلقههای درختی با مؤلفههای

نرمافزار  STATISTICAاسهتفاده شهد .بهدين منظهور

دمايی (حداقل ،حداکثر و میانگین)

متغيرهاي پيشبينيکننده يعني شاخص رشد حلقه هاي

پژوهش بيان شد ،بهمنظهور

درختي بلوط بين طرحهاي ششگانهة جنگهلداري بهه

بررسي روابط بين شاخص رشهد حلقههههاي درختهي

شههامل متغيرهههاي

همانطور که در رو

بلوط بين طرحهاي شهشگانهة جنگهلداري در اسهتان
گلستان با ايستگاههاي دماسنجي (حهداقل ،حهداکثر و
ميانگين فصل رشد) اسهتان از رو

رگرسهيون پاسهخ

سطحي ( )Response Surface Regressionدر محيط

 86حالههت در مههد کههه بههه ترتي ه

ناههههارخوران ،ناههههارخوران^ ،8گلريه هز ،گلريه هز^،8
رضاييان ،رضاييان^ ،8وطن ،وطن^ ،8تخت ،تخت^،8
لوه ،لوه^ ،8ناهارخوران×گلريز ،ناهارخوران×رضاييان،
گلريز×رضهاييان ،ناههارخوران×وطهن ،گلريهز×وطهن،

بازسازی اقلیم گذشته برمبنای تغییرات الگوی درجه حرارت
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رضاييان×وطهن ،ناههارخوران×تخهت ،گلريهز×تخهت،

دماي فصل رشهد ايسهتگاه اينچههبهرون بها  81مؤلفهة

رضههاييان×تخههت ،وطههن×تخههت ،ناهههارخوران×لههوه،

پيشبينيکننده بيشترين مؤلفه و ايستگاه بهلکهه داشهلي

گلريز×لوه ،رضاييان×لوه ،وطن×لوه و تخت×لوه است.

با  0مؤلفة پيشبينيکننده کمترين مؤلفه و براي حداقل

به کمک زمون والد برمبناي جهدول  0مشهخص شهد

دماي فصل رشد نيز ،ايستگاه اينچهبرون بها  87مؤلفهة

هرکدام از ايستگاهها به چند حالت در سط معناداري

پيشبينيکننده بيشترين مؤلفه و ايستگاه ارازکوسه بها 6

بيش از  1درصد قرار دارند؛ بهطوري که ديده ميشهود

مؤلفة پيشبينيکننده کمترين مؤلفه را دارنهد؛ از سهوي

براي حداکثر دماي فصل رشد ايستگاه رباط قرهبيل بها

ديگر ،ميانگين مؤلفههاي پيشبينيکننده بهراي متوسهط

 87مؤلفة پيشبينيکننده بيشترين مؤلفه و گنبد کاووس

حداکثر و حداقل دما 87 ،مورد و براي دمهاي متوسهط

با  0مؤلفة پيشبينيکننده کمترين مؤلفه ،براي متوسهط

نيز 86 ،مورد بر ورد شد.

جدول  .3تعداد پاسخ متغیرهای پیشبینیکننده برای حداکثر ،متوسط و حداقل دمای منتخب استان گلستان
ايستگاه

تعداد پاسخ
حداکثر دما

متوسط دما

حداقل دما

غفارحاجي

88

86

88

فاضل باد

7

83

84

سد گرگان

84

86

88

راميان

81

80

1

ارازکوسه

83

84

6

بهلکه داشلي

88

0

88

تمر

88

88

83

چشمهخان

83

83

81

رباط قرهبيل

87

84

84

ترشکلي

83

87

84

مراوهتپه

83

88

84

قلعه جيم

88

88

87

اينچهبرون

80

81

87

گنبد کاووس

0

83

83

گرگان

86

83

3

ارزيابی کارايی مدل بازسازی دمای فصـل رشـد و

دادههاي دورة پاية  8033 -8013به دو دورة موزشهي

کالیبراسیون

( )8033 -8078و زمايشههي ( )8073 -8013تقسههيم

در اين پژوهش براي بازسازي دمهاي فصهل رشهد،

شد (جدول  .)4در اين ارزيابي از )Scatter Index (SI
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براي ارزيابي ضري

تغييرپذيري نسبت انحراپ معيهار

( )8033 -8078بهين

شاخص  SIبهراي دورة مهوز

خطا به ميانگين مشاهدات استفاده شد؛ بههطهوري کهه

 3/084تا  8/443درصد و براي دورة زمايش (-8013

هرچه مقدار ن به صفر نزديک شود ،کارايي مدل بهتر

 )8073نيز بين  8/331تها  84/364درصهد و همچنهين

است؛ همچنين بهمنظور ارزيابي کارايي مهدل از رو

 NSنيز تطابم بسيار زياد مدل را با مشاهدات در دورة

نش ساتکليف ( )NSنيز اسهتفاده شهد .در ايهن مهدل،

موز

و زمايش نشان ميدهد.

دامنة جواب بين يک تا بينهايت منفي است؛ بنهابراين

دامنههة  RMSEبههراي تمههامي ايسههتگاهها در دورة

هرچه ميزان ن به يک نزديکتهر شهود ،مهدل کهارايي

موز

بين  3/313تا  3/036و براي دورة زمايش نيز

مناسبي در شبيهسازي ايجاد خواهد کرد؛ ععوه بر ايهن

بههين  3/444تهها  ،8/848دامنههة  BIASنيههز در دورة

از سه شاخص شامل  BIAS ،RMSEو  R2در ارزيابي

موز

خطا استفاده شد.

بين  3/33تا  3/331و براي دورة زمايش بهين

 3/333تا  3/000درجهة سهانتيگهراد و دامنهة ضهري

براساس جدول  ،4براي ميانگين دماي فصل رشهد

تعيين  R2نيز در دورة موز

بهها توجههه بههه شههاخصهههاي  SIو  81 ،NSايسههتگاه

بين  3/330تا  3/178و

در دورة زمايش بين  3/068تا  3/618است.

هواشناسي استان از کهارايي بسهيار زيهادي برخهوردار
است .همانگونه که از ايهن جهدول برمهي يهد ،دامنهة

جدول  .1ارزيابی عملکرد مدل بازسازی میانگین دمای فصل رشد
با استفاده از شاخص حلقة رشد بلوط در جنگلهای استان گلستان
ايستگاه
غفارحاجي
فاضل باد
سد گرگان
راميان
ارازکوسه
بهلکه داشلي
تمر
چشمه خان

دوره

SI

NS

MAE

RMSE

BIAS

R2

زمايش ()8013-73

331/8

333/3

33/3

444/3

333/3

78/3

()8078-33

703/3

8

3

848/3

338/3

316/3

زمايش ()8013-73

748/0

330/3

71/3

307/8

370/3

068/3

()8078-33

346/3

8

3

830/3

338/3

37/3

زمايش ()8013-73

467/8

333/3

08/3

711/3

38/3

781/3

()8078-33

387/3

8

3

84/3

330/3

381/3

زمايش ()8013-73

486/0

331/3

884/3

638/3

380/3

468/3

()8078-33

017/8

8

3

036/3

334/3

163/3

زمايش ()8013-73

101/0

336/3

411/3

387/8

346/3

430/3

()8078-33

44/8

8

3

036/3

331/3

340/3

زمايش ()8013-73

480/4

337/3

068/3

377/8

310/3

710/3

()8078-33

316/8

8

3

804/3

338/3

383/3

زمايش ()8013-73

681/0

338/3

788/3

340/3

318/3

618/3

()8078-33

316/8

8

3

841/3

330/3

316/3

زمايش ()8013-73

187/1

367/3

371/3

403/8

831/3

408/3

()8078-33

888/8

8

3

860/3

338/3

311/3

موز
موز
موز
موز
موز
موز
موز
موز

بازسازی اقلیم گذشته برمبنای تغییرات الگوی درجه حرارت

رباط قرهبيل
ترشکلي

زمايش ()8013-73

364/84

318/3

48/3

848/8

000/3

()8078-33

408/8

333/3

338/3

874/3

330/3

311/3

زمايش ()8013-73

140/0

336/3

636/3

314/8

341/3

131/3

()8078-33

836/8

8

3

871/3

330/3

344/3

زمايش ()8013-73

183/1

378/3

136/3

081/8

8/3

164/3

()8078-33

376/3

8

3

831/3

338/3

368/3

زمايش ()8013-73

461/8

333/3

177/3

613/3

381/3

406/3

()8078-33

318/3

8

3

888/3

338/3

384/3

زمايش ()8013-73

888/0

331/3

378/3

836/8

371/3

731/3

()8078-33

084/3

8

3

31/3

3

330/3

زمايش ()8013-73

171/8

331/3

48/3

601/3

381/3

418/3

()8078-33

870/8

8

3

831/3

334/3

178/3

زمايش ()8013-73

387/8

331/3

400/3

637/3

381/3

788/3

()8078-33

111/3

8

3

883/3

338/3

308/3

موز

موز

قلعه جيم
اينچهبرون
گنبد کاووس
گرگان

عبدالعظیم قانقرمه و همکاران

783/3

موز

مراوهتپه
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موز
موز
موز
موز

در اين پژوهش با توجه بهه اينکهه شهاخص حلقهة

شش مرحلة کاليبره انجام شد که شامل دورهههاي پايهة

رشد در طرحههاي مختلهف جنگهلداري از دورهههاي

 8033 -8013با دورة سالهاي -8801 ،8806 -8888

ماري متفاوتي گرفته شده بود ،بهمنظور کهاليبرهکهردن

،8007 -8081 ،8084 -8033 ،8833 -8803 ،8867

دماي تاريخي (دماي بازسازي از شاخص حلقههها) در

 8043 -8087است .درنهايهت بههمنظهور کاليبراسهيون

هر ايستگاه با دمهاي پايهة مشهاهداتي (،)8033 -8013

دماي تاريخي از معادلة  8استفاده شد

)

در ايهههن معادلهههه،
کههاليبرهشههده،
و
و

و

دمهههاي تهههاريخي

مقههدار شههبيهسههازيشههده،

(

رابطة ()8

حداقل و ميهانگين  863سهال گذشهته بازسهازي شهده
است .در نگاهي کلي مشخص ميشهود رونهد جاله

ميانگين و انحراپ معيار شهبيهسهازيشهده

توجهي در تغييرات دمايي ديده نميشود ،اما نوسهانات

مي هانگين و انحههراپ معي هار دورة

دمايي متعددي در اين دوره روي داده است .در شهکل

پايه است.

 1حالتي از ميانگين بين  81ايستگاه با ميانگين متحرک

ارزيابي دماي فصل رشد براي دورة بازسازيشده

88ساله براي سه متغير دمها نمهايش داده شهده اسهت؛

بهمنظور ارزيابي نتهايج حاصهل از شهبيهسهازيهها،

بهطوري که براي مؤلفة حهداکثر دمها در سهط اسهتان

شکل  4ارائه ميشود .در اين شکل با توجه به ارزيابي

گلستان 7 ،چرخة دمايي بين سهالههاي ،8801 -8888

دقت مدلسازي و همچنين تطبيم شبيهسهازي بها دورة

-8013 ،8043 -8084 ،8080 -8860 ،8868 -8803

مشاهدات ،دماي فصل رشد براي مؤلفهههاي حهداکثر،

 8068و  8033 -8068قابل شناسايي اسهت؛ همچنهين
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براي متوسط دما نيز ،اين چرخه حاکم اسهت؛ بها ايهن

دورة چهارم نسبت به دورة قبل کاهش دما ديده شهده

تفهاوت کهه در دامنهههههاي بلندمههدت زيرچرخهههههاي

اسههت .در ايسههتگاههاي ترشههکلي ،چشههمه خههان و

کوتاهتري نيز ديهده مهيشهود؛ بهراي نمونهه بهين دورة

مراوهتپهه نيهز در دورة دوم بهاالترين دمها ،دورة سهوم

 8860تهها  ،8080دو زيرچرخههه شههکل گرفتههه اسههت؛

کاهش دما و درنهايهت دورة چههارم افهزايش دمها رخ

همچنين از سال  8043به بعهد همهراه بها چرخههههاي

داده است؛ در حالي کهه در سهاير ايسهتگاهها در دورة

جزئيتري دما در حال افزايش است .در حالت حداقل

اول باالترين دما ،تا دورة سوم کاهش دمها و درنهايهت

دماي فصل رشد نيهز ،ايهن زيرچرخههههاي بهين دورة

در دورة چهارم افزايش دما رخ داده است.

 8860تا  8080به دو چرخة کامل تبهديل شهده اسهت.

رفتار مارة ميانگين براي متوسط دماي فصل رشهد

در اين حالت نيز 7 ،چرخهة دمهايي شهکل گرفتهه کهه

نيز در ايستگاه سد گرگان و مراوهتپه مشابه اسهت؛ بهه

شامل دورهههاي زمهاني ،8868 -8803 ،8801 -8888

گونهاي که باالترين دما در دورة دوم ،پايينترين ن در

 8073 -8080و

دورة سههوم و سههپس افههزايش در دورة چهههارم ديههده

،8837 -8860

،8088 -8836

 8033 -8078اسههت .در کههل بهها توجههه بههه بازسههازي

ميشود.

انجام شده براي فصل رشد طهي  863سهال گذشهته7 ،

در ايسههتگاههاي راميههان و ارازکوسههه نيههز رفتههار

چرخة دمايي روي داده اسهت کهه در حالهت حهداکثر

مشابهي ديده ميشود .اين الگوي رفتاري طوري بهوده

دمايي با حداقل ن با کمهي تغييهر در دو دورة -8860

اسهت کههه از دورة دوم بههه دورة سهوم افههزايش دمهها و

 8080و  8033 -8043ديده ميشود.

سپس در دورة چهارم مقادير کاهش دما ديده ميشهود.

همچنين در اين پژوهش بهمنظهور مشهخصکهردن

به اين ترتي

که باالترين دمها در دورة اول رخ داده و

تغييرات اقليمي در پهيش از دورة مشهاهداتي 43سهالة

در دورة دوم به کمترين ميزان رسيده است و سپس در

اخير ،سه دورة 43سالة پيش از ن بررسي شد .برمبناي

دورههاي بعد روند افزايشي دما ادامه مييابد.

اين تقسيمبندي ،دورة اول معادل سهالههاي  8888تها

در ايسههتگاههاي غفارحههاجي ،فاضههل بههاد ،بهلکههه

 ،8863دورة دوم  8868تا  ،8083دورة سهوم  8088تها

داشلي ،تمر ،رباط قرهبيل ،ترشکلي ،قلعهه جيهم ،گنبهد

 8013و درنهايت دورة چهارم نيز بين سالههاي 8013

کاووس و گرگان نيز رفتارهاي مشابهي ديده مي شهود؛

تهها  8033در نظههر گرفتههه شههدند .بهههمنظههور واکههاوي

بهطوري که از دورة اول تا دورة سوم کاهش دمها و در

تفههاوتهههاي دمههايي بهين ايهن  4دوره ،از مههارههههاي

دورة چهارم افزايش دما روي داده است.

ميهانگين ،ميانههه و چههولگي اسههتفاده شههد (جههدول .)1

رفتار مارة ميانگين در حالت حداقل دمهاي فصهل

برمبناي جدول  ،1براي مهارة ميهانگين بهراي حهداکثر

رشد نيز در بيشتر ايستگاهها به گونههاي اسهت کهه در

دماي فصهل رشهد در ايسهتگاههاي ارازکوسهه ،تمهر و

دورة سوم کمترين دما و در دورة چهارم افهزايش دمها

رباط قرهبيل در دورة اول بهاالترين دمها ،در دورة دوم

رخ ميدهد.

کاهش دما ،در دورة سوم افهزايش دمها و درنهايهت در

بازسازی اقلیم گذشته برمبنای تغییرات الگوی درجه حرارت

عبدالعظیم قانقرمه و همکاران

838 /

شکل  .1متوسط حداکثر ،حداقل و میانگین ماهیانة دمای فصل رشد شبیهسازیشده و پاية ايستگاههای استان گلستان
براساس شاخص حلقة رشد درختان بلوط

بررسي رفتار مارة ميانة دمايي براي حالت حداکثر

سد گرگان ،رباط قرهبيل ،مراوهتپه و قلعه جيهم رفتهار

دماي فصل رشد بهصورت کلي در  81ايستگاه مهدنظر

متفاوتي دارند .درنهايت مارة ميانه براي حالت حداقل

حاکي است از دورة دوم تا چهارم ،روند افزايشي دمها

دماي فصل رشد نيز در ايستگاههاي فاضهل بهاد ،سهد

ديده ميشود .اين حالت در ايستگاههاي چشمه خهان،

گرگان ،ارازکوسه ،بهلکه داشهلي ،چشهمه خهان ،قلعهه

رباط قرهبيل ،ترشکلي ،قلعه جيم و اينچههبهرون کمهي

جيم و گرگان رفتاري متفاوت از ساير ايستگاهها دارد.

متفاوت از ساير ايستگاههاست .مارة ميانهه در حالهت

بهطور کلي براي ميانگين و ميانة دورهههاي چهارگانهه

متوسط نيز مشابه حداکثر دماي فصل رشهد اسهت؛ بها

در ايسهههتگاههاي مختلهههف هواشناسهههي ،اينگونهههه

اين تفاوت که در اين حالت ايستگاههاي غفارحهاجي،

نتيجهگيري مهي شهود کهه در دورة چههارم نسهبت بهه
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دوره هاي پيش از ن ،افهزايش دمها روي داده اسهت و

ايستگاهها ،چولگي مثبت براي دورههاي اول تها سهوم

اين حالت شهرايطي خهاد در دمهاي اسهتان گلسهتان

وجود دارد؛ امها در دورة چههارم ،چهولگي بهه سهمت

نيست؛ بهطوري کهه در دورهههاي پهيش نيهز ميهانگين

مقادير منفي گرايش يافته است .بهطور ويژه در حالهت

دمايي بيش از اين را تجربه کرده است.

حداکثر دماي فصل رشهد در ايسهتگاههاي ارازکوسهه،

درنهايت بهمنظهور ارزيهابي تغييرکهردن يها نکهردن

بهلکه داشهلي ،تمهر ،چشهمه خهان ،ربهاط قهرهبيهل و

نرمال دمهايي از مهارة چهولگي بههمثابهة شاخصهي از

ترشکلي و همچنين در حالت حداقل دماي فصل رشد

شرايط نرمال اقليمي براي چهار دورة 43سهاله اسهتفاده

در ايستگاههاي فاضل باد ،بهلکه داشلي ،اينچهبهرون و

و نتايج مقايسه شد .برمبناي جدول  1براي مؤلفه ههاي

گرگان ،چولگي متفاوت از حالت غال

يادشده است.

حداکثر ،متوسط و حداقل دماي فصل رشهد در بيشهتر

شکل  .1میانگین کلی  81ايستگاه هواشناسی از تغییرات دمای متوسط حداکثر ،حداقل و میانگین ماهیانة فصل رشد
شبیهسازیشده براساس شاخص حلقة رشد درختان بلوط در سطح استان گلستان

بازسازی اقلیم گذشته برمبنای تغییرات الگوی درجه حرارت
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عبدالعظیم قانقرمه و همکاران

جدول  .1میانگین ،میانه و چولگی دمای فصل رشد در حالت حداکثر ،متوسط و حداقل در دورههای 13ساله
در ايستگاههای استان گلستان

غفارحاجي

فاضل باد

سد گرگان

راميان

ارازکوسه

بهلکه داشلي

تمر

چشمه خان

رباط قرهبيل

ترشکلي

مراوهتپه

قلعه جيم

اينچهبرون

گنبد کاووس

گرگان

8863 -8808

8083 -8868

8013 -8088

8033 -8018

8863 -8808

8083 -8868

8013 -8088

8033 -8018

8863 -8808

8083 -8868

8013 -8088

ايستگاه

دما

ميانه

8033 -8018

ميانگين

چولگي به رو

پيرسون

حداکثر

41/81

41/81

48/81

83/81

01/81

81/81

01/81

06/81

1/81

81/8

11/3

8/3-

متوسط
حداقل
حداکثر
متوسط
حداقل
حداکثر
متوسط
حداقل
حداکثر

10/88
33/86
81/83
44/88
06/81
06/08
80/84
88/86
60/81

10/88
33/86
81/83
44/88
06/81
06/08
80/84
88/86
60/81

68/88
31/87
30/83
01/88
63/81
87/08
86/84
01/86
18/81

77/88
36/87
30/83
88/88
07/81
31/08
88/84
84/86
40/81

68/88
38/86
37/83
08/88
17/81
86/08
88/84
87/86
46/81

74/88
38/87
3/81
/88
60/81
34/08
10/80
80/86
40/81

78/88
38/86
74/81
84/88
87/87
11/03
84/84
83/86
01/81

13/88
31/86
11/81
87/88
18/81
14/03
18/80
33/87
48/81

1/88
80/86
34/83
48/88
41/81
87/08
8/84
87/86
4/81

87/8
38/8
84/8
18/8
88/836/8
01/8
81/337/3

77/3
11/31/3
47/3
87/837/3
08/8
63/3
37/3

11/3
86/384/8
81/3
86/380/8
80/8
31/368/3

متوسط
حداقل
حداکثر
متوسط
حداقل
حداکثر
متوسط
حداقل
حداکثر
متوسط
حداقل
حداکثر
متوسط
حداقل
حداکثر
متوسط
حداقل
حداکثر
متوسط
حداقل
حداکثر
متوسط
حداقل
حداکثر
متوسط
حداقل
حداکثر
متوسط
حداقل
حداکثر
متوسط
حداقل
حداکثر
متوسط
حداقل

84/88
41/81
04/08
60/80
80/87
84/03
37/80
34/81
14/03
81/80
33/81
88/87
33/86
18/3
11/81
38/81
06/3
43/08
8/84
66/87
81/08
37/84
30/81
47/83
4/80
04/86
08/08
31/84
31/87
68/81
8/80
37/81
6/03
41/81
8/81

84/88
41/81
04/08
60/80
80/87
84/03
37/80
34/81
14/03
81/80
33/81
88/87
33/86
18/3
11/81
38/81
06/3
43/08
8/84
66/87
81/08
37/84
30/81
47/83
4/80
04/86
08/08
31/84
31/87
68/81
8/80
37/81
6/03
41/81
8/81

34/88
86/81
13/03
01/80
17/81
30/83
31/88
36/87
88/03
37/80
66/81
44/87
61/86
80/3
31/86
73/81
83/3
73/08
31/84
13/87
04/08
81/84
/87
08/83
0/80
86/86
88/08
10/80
78/87
78/81
30/80
/81
11/03
4/81
38/81

36/88
4/81
84/08
78/80
14/81
6/83
14/88
/87
48/03
31/80
78/81
87/87
10/86
01/3
0/81
01/81
68/1
48/08
36/80
40/87
31/08
38/84
77/81
81/83
8/80
84/86
34/03
11/80
61/87
41/81
38/88
1/86
11/03
0/81
31/86

37/88
06/81
88/08
14/80
3/81
17/83
30/88
/87
00/03
31/80
61/81
00/87
11/86
08/3
8/81
13/81
37/3
10/08
37/84
16/87
83/08
37/84
30/81
83/83
87/80
81/86
31/08
11/80
67/87
16/81
34/88
37/86
78/03
01/81
30/81

34/88
08/81
33/08
01/80
11/81
71/83
61/88
38/81
48/03
3/88
64/81
01/87
1/86
80/3
33/86
47/81
80/3
08/08
66/80
11/87
6/08
41/80
37/81
81/83
88/80
83/86
17/03
66/80
63/87
0/81
60/88
1/86
80/03
86/81
31/81

73/88
83/81
6/03
33/80
71/81
14/83
60/88
80/87
33/83
38/88
46/81
4/87
17/86
31/1
78/86
87/81
11/1
70/08
11/80
81/87
83/08
36/84
38/81
88/83
81/80
38/86
11/03
78/80
40/87
0/81
73/88
73/86
08/03
84/81
36/81

63/88
83/81
33/03
87/80
74/81
18/83
18/88
81/87
07/03
/80
77/81
08/87
31/86
14/3
37/86
87/81
17/1
31/08
31/84
14/87
30/08
34/84
17/81
88/83
88/80
37/87
1/03
77/80
13/87
48/81
34/88
37/86
40/03
47/81
30/81

17/88
48/81
84/08
16/80
37/87
68/83
3/88
34/87
47/03
81/80
38/87
43/87
38/81
41/3
34/86
41/81
30/3
83/08
37/84
71/87
30/08
31/84
81/87
83/83
83/80
08/86
31/03
81/84
10/87
17/81
31/80
33/81
77/03
1/81
36/86

18/3
38/3
87/8
63/8
30/3
88/8
74/8
11/348/3
71/8
16/3
37/808/8
31/8
36/8
30/3
83/3
31/3
11/8
38/3
3/3
04/8
46/8
31/3
63/8
14/8
61/8
71/8
87/3
14/8
18/8
11/8
13/8
68/8
38/8

11/3
37/3
7/3
6/3
87/8
18/3
01/8
88/348/3
03/8
16/3
03/3
31/8
84/8
81/3
1/8
30/8
41/3
04/8
4/8
31/3
30/8
87/8
61/3
36/3
14/8
13/3
1/8
11/3
68/3
34/8
11/8
16/3
86/8
68/3-

80/8
61/3
38/3
38/8
68/3
8/31/3
03/38/3
30/8
34/3
14/366/33
38/3
73/3
88/33
03/381/30/3
73/3
31/871/3
77/3
1/3
74/3
61/8
3
14/3
87/3
34/378/3
80/374/3-
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دمههايي ب هين سههالهههاي ،8868 -8803 ،8801 -8888

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر بهمنظور بازسازي اقلهيم گذشهتة

،8080 -8860

،8043 -8084

 8068 -8013و

 81ايستگاه هواشناسي استان گلستان ،از  7منطقة طرح

 8033 -8068داشته است کهه ايهن الگهو بها تغييراتهي

جنگ هلداري بلههوط ،نمونههههههايي برداشههت و مقههادير

جزئيتر براي متوسط حهداقل دمها و متوسهط ماهيانهة

مؤلفه هاي مختلف دمايي (متوسط حهداکثر ،حهداقل و

فصل رشد ديده ميشود.

ميانگين) براي يک دورة 863ساله مدلسهازي شهد .در

از سوي ديگر ،دورة مطالعاتي به  4زيردوره تقسيم

ايهن پههژوهش ،مههارههههاي گههاهشناسهي بههاقيمانههده و

و تغييرات مؤلفههاي دمايي بهراي دورة اخيهر (-8888

رويشگاه ،مقدار سيگنال جمعيت ( ،)EPSدرصد تطابم

 )8863درقياس با ساير دوره ها با توجه به مهارهههاي

واريانس بهين نمونهههها ( ،)GLKنسهبت سهيگنال بهه

مختلف ميانگين ،ميانه و چولگي واکهاوي شهد .رفتهار

و ميههانگين حساسههيت نشههان داد تعههداد

مارة ميانگين در حالت حداقل دمهاي فصهل رشهد در

نمونههاي استخراجي براي بررسيهاي بوهواشناسي

بيشتر ايستگاهها نشان داد متوسط حداقل دمها در دورة

درختي منطقه از اعتبار الزم برخهوردار اسهت .در ايهن

سوم و چهارم افزايش مييابد .تغييرات مهارة ميهانگين

پژوهش ،ارزيابي و اعتبارسنجي مدل بازسازي متوسهط

بههراي حههداکثر دمهها ،الگههوي کههامعً يکسههاني بههين

حداکثر ،ميانگين و حداقل دماي فصل رشد با اسهتفاده

ايستگاههاي مختلف ندارد ،ولهي در بيشهتر ايسهتگاهها

از شاخص حلقهة رشهد بلهوط در جنگهلههاي اسهتان

مشاهده شد دورة اول و چهارم از بيشترين ميانگين دما

گلستان با بهرهگيهري از مهارهههاي مختلهف ،NS ،SI

برخوردار بودهاند؛ از سوي ديگر براي تغييرات متوسط

 BIAS ،RMSE ،MAEو  R2انجام شد که درمجمهوع

ماهيانة فصهل رشهد ،ايسهتگاههاي مختلهف در سهط

نتايج ايهن زمهونهها مؤيهد اعتبهار مهدلسهازيهها در

استان الگوهاي مختلفي دارند کهه نمهيتهوان بهه يهک

بازسازي مقادير مؤلفههاي دمايي بوده است.

نتيجة کلي از نها اشاره کهرد .بر ينهد کلهي از بررسهي

اغتشهها

با توجه به دستاوردهاي اين پژوهش مشخص شهد

مارة ميانه براي سه مؤلفة دمايي مدنظر نشان مهيدههد

برمبنهههاي دورة مهههاري 863سهههاله ،رونهههد معنهههادار

مقادير ميانه در دورة چهارم نسبت به دورهههاي پهيش

چشمگيري در تغييرات دمايي ديده نميشود؛ برخعپ

از ن افزايش داشته است؛ البتهه ايهن حالهت شهرايطي

اين موضوع ،نوسانات مختلفي بها توجهه بهه ميهانگين

خاد در دماي استان گلسهتان نيسهت؛ زيهرا در دورة

متحرک 88ساله براي اين دورة مطالعاتي ديده ميشهود

اول نيز ،ميانگين دمايي بيش از اين تجربه شده است.

که اين الگوها براي دو مؤلفة متوسط حداکثر و حداقل

مقايسة چولگي دمايي چههار دوره نيهز حهاکي اسهت

دما از رفتارهاي نسبتاً مشابهي برخوردار بوده است؛ اما

نرمال دمايي از حالت چولة مثبت به چولة منفي در حهال

رفتارهاي جزئي متفهاوتي نيهز ديهده مهيشهود و ايهن

تبديل است .هرچند نسبت به چولة مثبت شدت کمتهري

موضوع حاکي است دامنة نوسانات دمايي شهبانهروزي

دارد ،ولي با اين تغيير مشخص ميشود نسبت به گذشهته

تغييرات نيز داشته است؛ براي نمونهه نتهايج نشهان داد

در 43سالة اخير به نرمال اقليمي نزديهکتهر شهده اسهت؛

نوسانات مؤلفة حداکثر دما در فصهل رشهد 7 ،چرخهة

اگرچه انحراپ منفي ضعيفي مشاهده ميشود.

بازسازی اقلیم گذشته برمبنای تغییرات الگوی درجه حرارت
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در بسياري از پهژوهشهها نتهايج مشهابهي هماننهد

گرمايش جهاني نياز است جداي از تمرکز بر ماهههاي

پههژوهش حاضههر بههه دسههت مههده کههه مؤي هد اعتبههار

فصل رشد ،تغييرات دمايي براي ساير ماههاي سال نيز

خروجيهاي اين مقاله است؛ براي نمونهه در پهژوهش

بازسازي شود تا بهتهر بتهوان دربهارة رخهداد تغييهرات

حاضر مشخص شد بهين تغييهرات مؤلفهة حلقهه ههاي

اقليمي و اثر گرمايش جهاني بر تغييرات دما در سهط

درختي بها مؤلفهه ههاي اقليمهي دمها رابطهة معنهادار و

استان گلستان ایهارنظر کرد.

پذيرفتهاي وجود دارد .مشابه اين نتايج در پژوهشهاي
جليلونهههد ( ،)8017صهههفاري و همکهههاران (،)8013
ارسههعني و همکههاران ( )8038و عزي هزي و همکههاران
( )8038ديده مي شود .همچنين مشابه نتهايج پهژوهش
کنوني ،در بسياري از پژوهشهاي ديگر اين نتيجهه بهه
دست مده است که دههههاي کنهوني ،افهزايش دمهاي
بيشتري نسبت به سهاير دهههههاي گذشهته داشهتهانهد.
ارسعني و همکاران ( )8384برمبناي پژوهش خود بها
استفاده از بازسازي مؤلفة حداکثر دما در رويشگاههاي
بلههوط در زاگههرس مرکههزي ،نتههايجي مشههابه پههژوهش
حاضههر اسههتخرا کردنههد .در دو پههژوهش متفههاوت،
بازسازي درجهحرارت نيمهة گهرم (زارعهان )8034 ،و
نيمههة سههرد سههال (موحههدي )8031 ،بهها اسههتفاده از
حلقه هاي درختي بلوط براي جنگهلههاي منطقهة دنها
انجام شد که در هر دو اين پژوهشها مشخص شد در
دهه هاي اخير نسبت به يهک قهرن پهيش تها حهدودي
افزايش دما رخ داده است.
تغييههرات الگههوي دمهها بههراي دهههههههاي اخيههر
ايستگاههاي مطالعاتي استان گلسهتان افزايشهي اسهت؛

تقدير و تشکر
اين مقاله بخشي از پروژة تحقيقاتي ملي بها عنهوان
«بررسي و ارزيابي تغيير اقليم يا دگرگهوني اقليمهي بهر
منابع و مصارپ ب بهمنظور اعمال مديريت ريسک به
جاي مديريت بحران در شرايط واقعي و پيشبيني» بها
کد پروژة ( )GLW-91006است که بها حمايهت مهالي
شرکت ب منطقهاي گلستان انجام شده است؛ بنابراين
نويسههندگان بههر خههود الزم مههيداننههد صههميمانه از
حماي هتهههاي مههالي و معنههوي شههرکت ب منطقهههاي
گلستان تقدير و تشکر کنند.
منابع
ارسعني ،محسن ،عزيزي ،قاسم ،خو اخعق ،فرامرز،
( .)8038بازسازی تغییرات دمای حداکثر اسـتان
کرمانشاه با استفاده از حلقههای درختـی ،مجلهة
جغرافيا و مخاطرات محيطهي ،دورة  ،8شهمارة ،8
.883 -36

اين بهتنهايي و بدون در نظر گرفتن الگوي دمايي براي

باالپور ،شمسالدين ،کایمي ،محمود .)8038( ،مطالعة

سدة گذشته گوياي يک روند افزايش دمايي است؛ امها

اثر متغیرهای اقلیمی (دما و بارندگی) بر رويش

با در نظر گرفتن تغييرات دما از سهدة گذشهته تهاکنون

ســالیانة گونــة آزاد (،)Zelkovacarpinifolia

معحظه ميشود اين الگوي افزايشي دما که ههماکنهون

نشرية تحقيقات علوم چوب و کاغهذ ايهران ،دورة

در دهة حاضر با ن مواجه هستيم ،پهيشتهر نيهز روي

 ،86شمارة  ،8شمارة پياپي .13 -73 ،01

داده است؛ از سوي ديگر ،بهمنظور واکاوي دقيمتر اثهر

جليلوند ،حميد ،باالپور ،شمس الهدين .)8038( ،تـثثیر
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اقلــــیم بــــر رويــــش ســــا نة اوری

جغرافياي طبيعي ،دورة  ،44شمارة .10 -06 ،63

( )QuercusmacrantheraFisch. etMey.در

کایمي ،محمود ،اسدپور ،حميده ،باالپور ،شمسالدين،

حــد فوقــانی جنگــلهــای هیرکــانی ،نشههرية

( .)8038مطالعة روابط بین حلقـههـای رويشـی

پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل ،دورة

زربین و متغیرهای اقلیمی ،نشرية تحقيقات علهوم

 ،83شمارة .83 -8 ،4

چوب و کاغذ ايهران ،دورة  ،86شهمارة  ،8شهمارة

جليلوند ،حميد .)8017( ،واکـنش رشـد حلقـههـای

پياپي .068 -078 ،03

رويشی زبانگنجشک بـه متغیرهـای اقلیمـی در

يزداني ،مهدي ،ايوبي ،مهشيد ،غروري ،امهين.)8033( ،

شمال ايران با اسـتفاده از رگرسـیون چندگانـه،

کاربرد روششناسی سطح پاسـخ بـرای تعیـین

مجلة علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي ،سال

عوامــل م ـؤثر بــر فراينــد آبکــاری الکتريکــی،

 ،88شمارة .733 -136 ،48

مطالعههات مههديريت صههنعتي ،دورة  ،1شههمارة ،88

زارعان ،حسين .)8034( ،بازسازی درجهحرارت نیمة
گرم سال از روی حلقههای درختی بلوط ايرانی
منطقــة دنــا در جنگــلهــای زاگــرس ،نشههرية
تحقيقات کهاربردي جغرافيهايي ،دورة  ،81شهمارة
.808 -888 ،06
موحدي ،سهعيد .)8031( ،بازسازی بـیش از يـک قـرن
کمین ـة دمــای ماهان ـة نیم ـة ســرد ســال از روی
حلقههای درختی بلـوط ايرانـی در جنگـلهـای
زاگرس؛ مطالعة مـوردی :منطقـة دنـا ،جغرافيها و
برنامهريزي محيطي ،دورة  ،86شمارة .878 -846 ،8
صفاري ،محسن ،ايوبي ،ابهراهيم ،بخشهي ،رضها ،کيهايي،
مجيهد .)8013( ،بررسی اثر متغیرهـای اقلیمـی بـر
حلقههای رويشـی چـوب گونـة بلـوط؛ مطالعـة
موردی :طرح تلیم رود تنکـابن ،فصهلنامة علهوم و
فنون منابع طبيعي ،دورة  ،7شمارة .880 -831 ،87
عزيههزي ،قاسههم ،ارسههعن ،محسههن ،يمههاني ،مجتبههي،
( .)8038بازسازی تغییرات بـارش اکتبـر -مـی
شــهر کرمانشــاه طــی دورة  8631 -2383بــا
استفاده از حلقههای درختی ،مجلة پژوهشههاي

.848 -808
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