
  جنگل و صنوبر ايران پژوهشي تحقيقات  - علمي فصلنامة 
  ) 1387(،  314-326، صفحة  2 شمارة  16جلد 

  
  پنجاه سال گذشته در جنگلهاي منطقه خزري و تحليل عوامل تغيير اقليم طي تحقيق

  
  1مصطفي جعفري

 mostafajafari@rifr-ac.ir: پست الكترونيك. انشيار پژوهشي، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشورد -1

  8/11/86: تاريخ پذيرش  8/4/86: تاريخ دريافت        
  

  چكيده
صورت  هميزان بارش بويژه  بهعناصر اقليمي . خشكي يا محدوديت آب يكي از مهمترين عوامل اقليمي در ايران است

توزيع پراكنش ميزان بارندگي در طي سال در اغلب مناطق از شرايط مناسبي كه براي . ردفاوت داتداري در مناطق مختلف  معني
ي اصلي ها هبعضي از گون. كند منطقه خزري بيشترين ميزان نزوالت را دريافت مي. برخوردار نيست ،رشد گياه مفيد باشد

 Fagus orientalis, Carpinus betulus, Acer velutinum, Quercus castaneifolia, Fraxinus :است زيرشرح  هجنگلهاي خزري ب

excelsior.  ي و بررسي نقشه پوشش گياهي مورد ارزيابي قرار نگلهاي خزري از طريق بازديد صحرايكل منطقه جدر اين مطالعه
. انتخاب شدند باشند، سه نقطه اصلي كه نماينده جنگلهاي هيركاني از منطقه مرطوب غرب تا منطقه خشكتر شرق. گرفت

اغلب عوامل اقليمي شامل حداكثر،  .منظور تحليل وضعت اقليمي مورد استفاده قرار گرفت  هي چهار ايستگاه هواشناسي بها هداد
تغييرات متوسط ) ترند(روند  عمدتاً. مورد بررسي قرار گرفتند جويميزان روزانه و ساالنه نزوالت  ،دماحداقل، متوسط ساالنه 

نيم قرن  طيبندي نمود كه  توان جمع روشني مي به .كار گرفته شدند هبندي ب براي جمع جوينزوالت  و ميزان ساالنهدما ساالنه 
در ايستگاه انزلي كه بيشترين ثبت نزوالت در ويژه  به جويروند نزوالت . گذشته، اقليم جنگلهاي منطقه خزري گرمتر شده است

در ايستگاههاي رشت و بابلسر تغيير مثبت را  جويروند نزوالت . ستايران را دارد و همچنين ايستگاه گرگان كاهش پيدا كرده ا
 45/2 دمادرجه سانتيگراد و حتي حداقل  28/1حدود ما سال گذشته در ايستگاه رشت متوسط ساالنه د 49 طي .دهند نشان مي

 44/1سال گذشته حدود  54 يطساالنه در ايستگاه بابلسر  يدماميزان افزايش متوسط . درجه سانتيگراد افزايش پيدا كرده است
در  جويكاهش ميزان ساالنه نزوالت  .دهد را نشان ميافزايش درجه سانتيگراد  80/1ت ردرجه سانتيگراد و حداقل درجه حرا

سال گذشته  53 طيبراي ايستگاه گرگان  جويميليمتر و ميزان كاهش نزوالت  4/409سال گذشته حدود  54 ايستگاه انزلي طي
در . شرايط حرارتي و رطوبتي آن بستگي دارد  به توزيع و پراكنش گياهان در هر اقليم مستقيماً .ميليمتر بوده است 6/55مقدار  به

نظر و يا  براساسدهد و  ت بيش از يك درجه افزايش را نشان ميردر حوزه گيالن و گرگان درجه حرا ويژه بهمنطقه مورد مطالعه 
  .ستحركت نموده ا باالسمت  بهاهي حدود صد متر پوشش گيگرايش رويش در  ،قضاوت كارشناسي

  
   .، جنگلهاي خزري، ايرانتغيير اقليم، هواشناسي :كليديي ها هواژ
  

   قدمهم
جدي كه توسعه  هايعنوان يكي از خطر بهتغيير اقليم 

پايدار را در ابعاد مختلف زيست محيطي، سالمت انسان، 
و  ي، فعاليتهاي اقتصادي، منابع طبيعييامنيت غذا

مورد ارزيابي قرار  ،كند ي تهديد مييساختارهاي زير بنا
  .گرفته است

يك نقش اكوسيستمهاي جنگلي در ابعاد جهاني 
كليدي در ارتباط با تغيير اقليم با جذب گاز كربنيك جو و 

. عهده دارد هبذخيره آن در پوشش گياهي و خاك 
ن داري در اي ي و تغيير كاربري اراضي تاثير معنييزدا جنگل

تغيير در اقليم  .)1385 جعفري،( ه استآورد تعادل بوجود
بر  اًبر فتوسنتز، تنفس گياه و تجزيه مواد آلي كه تمام
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 گذار استاثر  كربن اتمسفر نقش دارندجريان 
)Wolfgang Knorr et al., 2006(.   

عنوان محل جذب كربن  هنقش حياتي جنگلها ب
ناخته شده خوبي ش هدر مديريت پايدار جنگل ب) سينك(

و ضرورت دارد دولتها راه حلهاي ) 1385جعفري، (است 
سياستهاي جنگل و تغيير با ارتباط در  ي رايعملي و اجرا

ي در حال يزدا جنگل ).IISD, 2006(كار گيرند  هاقليم ب
. عهده دارد هانتشار گاز كربنيك را ب% 20حاضر حدود 

پروتكل كيوتو شامل برخي مقررات و قواعد در مورد 
باشد كه  داري مي كاربري اراضي و تغيير كاربري و جنگل

سالهاي گذشته  طيترين موضوعات بحث برانگيز از مهم
  . )IISD, 2006(بوده است 

جمهوري اسالمي ايران در منطقه معتدل شمال از 
تا  44ي يدرجه و طول جغرافيا 40تا  25ي يعرض جغرافيا

بع قرار كيلومتر مر 1650000درجه با وسعت تقريبي  63
سلسله  بوسيلهاز كل اراضي % 50حدود . گرفته است

و بخش ) 1شكل (بلند پوشيده شده است  كوههاي
ارتفاع . آورند وسيعي از مركز را دشتهاي خشك بوجود مي

 5860متر در سواحل درياي خزر تا  -26از سطح دريا از 
  .)Jafari, 1997b(متر در قله دماوند تغيير مي نمايد 

  

  
  ايگاه عمومي ايران در منطقهج -1شكل 

  
خشكي يا محدوديت آب يكي از مهمترين عوامل 

از مناطق ايران را % 50 تقريباً. اقليمي در ايران است
بندي  توان به مناطق خشك و يا نيمه خشك تقسيم مي

صورت  هميزان بارش ب عناصر اقليمي، خصوصاً. نمود
اكنش توزيع پر. فاوت داردتداري در مناطق مختلف  معني

سال در اغلب مناطق از شرايط  ولميزان بارندگي در ط
نه . برخوردار نيست ،مناسبي كه براي رشد گياه مفيد باشد

در مناطق جنوبي، مركزي و دشتها عامل  زياد يدماتنها 
پائين نيز در مناطق  دمابلكه  ،باشد محدود كننده مي

عنوان عامل محدود كننده  هشمالي، غربي و ارتفاعات ب
 ،بعضي از خصوصيات خاك .نمايد د گياهان عمل ميرش

 زيادظت مثل زهكشي ضعيف، بافت بسيار سبك و غل
ين تلفيق شود مشكالتي را براي نمك وقتي با بارندگي پاي

رشد گياهان در مناطق خشك و نيمه خشك بوجود 
  .آورد مي

تدوين چهارمين گزارش ارزيابي جهاني تغيير  طي
و محدوديت جدي منابع  ألبا خ )AR4 of IPCC(اقليم 

 روبروميانه منتشر شده در منطقه آسياي مركزي و خاور
ضرورت دارد اين كمبود توسط كار تحقيقاتي . شديم

بدون داشتن اطالعات كافي از تمام مناطق . جبران شود
امر مشكلي خواهد  ،كره زمين ارزيابي و پيش بيني دقيق

  .)Jafari, 2007b(بود 
سط سازمان لفي كه تومختهاي رغم گزارش به

و نيز طرح شفاهي تغيير اقليم  هواشناسي تهيه شده است
در اكوسيستمهاي گوناگون توسط افراد مختلف، موضوع 

ي اقليمي ارائه نشده ها هصورت علمي و بر مبناي داد هب
 ويژه بهاين مسئله در اكوسيستمهاي جنگلي و . است

 .جنگلهاي خزري از اهميت ويژه اي برخوردار است
ها و  اطالعات دقيق كه در پي تحليل داده براساس
 ريزي متناسب با آيد، امكان برنامه دست مي هب ها همشاهد

تغييرات حادث شده و يا در حال ايجاد را براي مديران 
  . اين بخش فراهم مي آورد

 ،با سناريوهاي مختلف نمونهيك مطالعه  براساس
ريسك در  الگوي نشان داده شد كه معموالً دماافزايش 

ي مشابه است، اما ميزان ريسك به درجه يمناطق جغرافيا
. )Wolfgang Knorr et al., 2006(تغيير اقليم بستگي دارد 

نشان داده شده است كه ريسك از دست دادن همچنين 
درجه  3ي افزايش سناريو براساسجنگل در اغلب مناطق 
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 Wolfgang Knorr et(كند  تجاوز مي% 40از ميزان  دما

al., 2006( .  
  

  در ايران  هاجنگلوضعيت 
در مناطق  ويژه بهداري  در ايران تفاوت اقليمي معني

جنگلي وجود دارد و اين امر باعث تنوع وسيع ژنتيكي 
را  جويمنطقه خزري بيشترين ميزان نزوالت . شود مي

دي و بهمن (در ماه ژانويه  دمامتوسط . كند دريافت مي
درجه  -2طقه خليج فارس تا در من سانتيگراد 20از ) ماه

جه حداكثر در. كند غرب تغيير مي در شمال سانتيگراد
 در منطقه خليج فارس تا سانتيگراددرجه  50حرارت
غرب ثبت شده  در شمال سانتيگراددرجه  -35 حداقل
  ).Jafari, 1997b(است 

صورت اجمالي توسط  هبجنگلهاي ايران  1954در سال 
است ررسي قرار گرفته مورد ب )Anone., 1954( فائو

  ). 2شكل (

 
 

  )Unasylva, 1954( 1954سال  مطالعه جنگلهاي ايران توسط فائو در -2شكل 
 

در يك نگاه كلي مناطق اكولوژيكي جنگلهاي ايران را 
  ):Jafari, 1997a(تقسيم بندي نمود  زيرشرح  بهتوان  مي

  ي اصلي ها هشمال، با گون )1
Fagus orientalis, Carpinus betulus, Acer 
velutinum, Quercus castanifolia, Fraxinus 
excelsior.   

  غرب )2
  ي اصلي ها هغرب، با گون شمال )3

Quercus macranthera, Carpinus orientalis, Acer 
campestre, Fraxinus rotundifolia.   

  ي ماندابيها هجنوب، با گون )4
   پراكنده ي ها همركزي، با گون )5 

  
  )خزري(گلهاي هيركاني جن

در جنوب درياي خزر و ) خزري(جنگلهاي هيركاني 
البرز قرار  كوههايبر روي شيب هاي شمالي سلسسه 
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طبيعي و با ظرفيت توليدي جنگلهاي از . ته استفگر
ميليمتر بارندگي  2000كه تا ميزان  هستنده معتدلمناطق 

پوشش گياهي . )Jafari, 1997a,b(كنند  دريافت مي
تا گليداغي در  غرب از آستارا در شمال انيهيرك
از نظر ارتفاع از سطح دريا، . شرق ايران امتداد دارد شمال

در تر از سطح دريا  ينرتفاعي پايمنطقه هيركاني داراي ا
باعث اين امر باشد كه  متر مي 2700تا ارتفاع سواحل خزر 

از گياهي مختلف  )فرماسيونهاي(جوامع گيري  شكل
در اين جنگلها شده  »حساس به سرما«تا  »مامقاوم به سر«

  . )Bobeck, 1951; Frey & Probst, 1986(است 
در شمال ايران داراي ) خزري(منطقه هيركاني 

كننده با تاج پوشش متراكم، بر خالف ساير  جنگلهاي خزان
وجود بعضي از . باشد مناطق نيمه خشك ايران مي

ني، نمايانگر فرد در جنگلهاي هيركا بهي منحصر ها هگون
محيطي دوره كوارترنر مي باشد رستنگاه ) رليك(بقاياي 

)Bobeck, 1951( .دست جنگلهاي هيركاني  ينيمناطق پا
قرار دارد نسبت به سرما  درياي خزركه در مجاورت 

اين جنگلها شامل بعضي از . دباش حساس مي
باشد كه گونه  هاي جنگلي جامعه توسكا مي مانده باقي

 كه از عناصر است ).Alnus glutinosa L(غالب آن 
باشد كه در  مي )Euxino-Hyrcanian(فلور  آبدوست 
 1000دست عموميت دارد و تا ارتفاع  ينيالقي پاتمناطق با

  ). 1373، حمزه؛ Zohary, 1973(نمايد  متر نفوذ مي
مطالعات صورت گرفته، علت كاهش  براساس

تا  1337 سالهاي  طيهاي جنگلي  چشمگير در عرصه
خاطر تخريب جنگل و يا توسعه اراضي  هب را عمدتاً 1373

و مسئله اثرات  )Jafari, 1997a( اند هكشاورزي بيان نمود
تغيير اقليم از موضوعاتي بوده كه مورد بررسي و ارزيابي 

و خشك  دماممكن است با افزايش  .قرار نگرفته است
شدن عرصه، محيط براي رشد درختاني كه در خاكهاي 

اما . مرطوب رويش دارند بهبود و توسعه يابد بسيار
ي كه در حاشيه قرار دارند، ممكن است با جنگلهاي

ليم از بين نامناسب شدن شرايط زيست در اثر تغيير اق
ي كه در حال حاضر تحت فشار همچنين جنگلهاي. بروند

و شرايط  از قبيل انبوهي، آفات و بيماريهاتنشهاي محيطي 
ست توان تحمل تنشهاي اضافي باشند، ممكن ا جوي مي

   ).Winnett, 1998(تغييرات اقليم را نداشته باشند 
  

  مواد و روشها 
در اين مطالعه كل منطقه جنگلهاي خزري از طريق 

ي و بررسي نقشه پوشش گياهي مورد يبازديد صحرا
سه نقطه اصلي كه نماينده جنگلهاي . ارزيابي قرار گرفت

منطقه خشكتر شرق  هيركاني از منطقه مرطوب غرب تا
 ي چهار ايستگاه هواشناسيها هداد. باشند، انتخاب شدند

منظور  هب نيز برخوردارند ها هكه از همگوني زماني داد
ايستگاهها . تحليل وضعت اقليمي مورد استفاده قرار گرفت

در طول سواحل درياي خزر در منطقه جنگلهاي هيركاني 
   ).3شكل ( اند هاز غرب تا شرق قرار گرفت

دو ايستگاه با مجاورت جنگل با فاصله كمتري از 
ساحل قرار دارند و دو ايستگاه ديگر در عمق بيشتري از 

هر چهار ايستگاه داراي محيط تيپ . اند هجنگل قرار گرفت
، )گيالن(كه مناطق مرطوبتر  باشند جنگل هيركاني مي

  .دهند را پوشش مي) گرگان(و خشكتر ) مازندران(متوسط 
ل اقليمي شامل حداكثر، حداقل، متوسط اغلب عوام

مورد  جويميزان روزانه و ساالنه نزوالت  ،دماساالنه 
هاي  اطالعات مورد نظر از داده( بررسي قرار گرفتند

همچنين  .)ه استشد اخذموجود در سايت هواشناسي 
معادل يا  يدماسال داراي  ولي كه در طيتعداد روزها

ند و نيز وقوع باد با درجه سانتيگراد داشت 30بيشتر از 
  .گرفتسرعتهاي مختلف مورد مطالعه قرار 

تغييرات متوسط ) ترند(از روند  در اين مقاله عمدتاً
با توجه به نقش  جويو ميزان ساالنه نزوالت  دماساالنه 
  .بندي استفاده شده است براي جمع ها،مهم آن
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  جنگلهاي هيركاني ها و نقاط مورد مطالعه در منطقههجايگاه ايستگا -3شكل 

  
  مشخصات ايستگاههاي مورد مطالعه 

با استفاده از روش تقسيم بندي اقليمي گوسن 
)Sabeti, 1969(  دو تيپ متفاوت در منطقه هيركاني

در ( اي مديترانه نيمهاقليم : اقليمي قابل تشخيص است
در گيالن (و اقليم معتدل مرطوب ) مازندران مثل رامسر

  ).مثل الهيجان
 نيز مورد مطالعه در عين همگني از تفاوتهاي اقليمي مناطق

  . دنبرخوردار مي باش
 600از حدود  جويدر منطقه خزري ميزان نزوالت 

ميليمتر  2000تا بيش از ) منطقه گرگان(ميليمتر در شرق 
از نظر اقليمي، مناطق . متغير است) منطقه انزلي(در غرب 

بستانهاي دست خزري ممكن است به مناطقي با تا يينپا

آور اقليم باراني و زمستانهاي معتدل تعريف شود كه ياد
  .)Zohary, 1973(باشد  تيپ اقيانوسي مي

هاي آن در اين بررسي  ايستگاههاي هواشناسي كه داده
مورد استفاده قرار گرفته است در منطقه جنگلهاي هيركاني 

در طول سواحل بوده و  داراي محيط تيپ جنگلي و
در ). 3شكل (  اند هب تا شرق قرار گرفتدرياي خزر از غر

علت فاصله كمتري  هدو ايستگاه ضمن مجاورت با جنگل ب
باشند و دو  ثر از شرايط ساحلي ميأكه از ساحل دارند مت

كه در عمق بيشتري از جنگل  ايستگاه ديگر با توجه به اين
ثير شرايط ساحلي بوده و أ، كمتر تحت تاند قرار گرفته

 ها،ايستگاه. باشند لي را دارا ميبيشتر شرايط جنگ
مناطق مرطوبتر ترتيب در  اكوسيستمهاي جنگلي را به

را پوشش ) گرگان(و خشكتر ) مازندران(، متوسط )گيالن(
  .)1جدول ( ندده مي
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  مشخصات ايستگاههاي مورد مطالعه  -1جدول 
  ييعرض جغرافيا  كد ايستگاه  ايستگاه

 )شمالي(
   يطول جغرافياي

 )شرقي(
  رتفاعا
  )متر( 

  مدت   ها هسالهاي ثبت داد
  )سال(

- 2/26  49 28  37 28 40718  انزلي  2005 -1951  54 
1956- 2005- 153736499/6 40719 رشت  49 
- 0/21  52 39  36 43 40736  بابلسر  2005 -1951  54 
3/13  54 16  36 51 40738  گرگان  2005 -1952  53 

  
  ا ه تجزيه و تحليل آماري داده

 Linear(با استفاده از روش مدل خطي  ها هتمامي داد

Trend Model( ،تجزيه واريانس )Analysis of 

Variance – ANOVA ( رگرسيون  تحليلو)Regression 

Analysis (افزارهاي  كارگيري نرم هو ب)Minitab ( و
)Excel ( اند و نتايج  شدهتجزيه و تحليل از نظر آماري

ارائه  هاولرت در شكلها و جدبه تناسب و ضرو حاصل
  .شده است

 
  يج انت

   دماتغييرات 
حدود  ولطدر  دماهاي مربوط به  داده تجزيه و تحليل

آنها ) ترند(و تغييرات روند  2پنجاه سال گذشته در جدول 

 3در جدول  دمامقادير كمي و عددي  ذكربا  اين مدتدر 
  .آمده است

قرن در نيم شود  مشاهده مي 2چنانچه در جدول 
در هر چهار ايستگاه  دماحداقل، حداكثر و متوسط گذشته 
در ايستگاه انزلي سير افزايشي را نشان  دمااكثر بجز حد

ت روزانه در رمتوسط ساالنه درجه حرا ميانگين .دهد مي
رابطه سال طبق  54 طيايستگاه بابلسر 

)Yt=16.2051+0.0268326×t(  49 طيو ايستگاه رشت 
 )Yt=15.2545+0.0261753×t(رابطه سال مطابق با 

  .صورت بسيار شاخص افزايش يافته است هب
 ،روزانه در ايستگاههاي مورد بررسي يدمامتوسط 

 ترتيب براي ايستگاههاي انزلي، بابلسر، گرگان و رشت به
  .ارائه شده است  7 تا 4در شكلهاي 

  

  ت روزانه ايستگاه انزليرمتوسط درجه حرا ميانگين -4شكل 
  

ايستگاه  ت روزانهرمتوسط ساالنه درجه حرا ميانگين -5شكل 
  بابلسر
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ايستگاه  ت روزانهرمتوسط ساالنه درجه حرا ميانگين -6شكل 
 گرگان

  
ت روزانه ايستگاه رمتوسط ساالنه درجه حرا ميانگين -7شكل 

  رشت
  

قابل مالحظه مي باشد،  3طور كه در جدول  همان
ايش يافته است و در هر چهار ايستگاه افز دمامتوسط 

باشد كه در مدت  بيشترين مقدار براي ايستگاه بابلسر مي
درجه سانتيگراد افزايش يافته  44/1ميزان  بهسال  54زمان 

و ميزان آن براي ايستگاههاي رشت، انزلي و گرگان مقادير 
  .باشد درجه سانتيگراد مي 09/0و 36/0،  41/1

رشت، براي ايستگاههاي  دمامقدار افزايش حداقل 
 11/0و 80/1، 10/2، 45/2ب تيتر انزلي، بابلسر و گرگان به

باشد كه مقدار آن براي ايستگاه رشت  مي سانتيگراددرجه 
  .استو نيز انزلي بسيار چشمگير 

  
   جويتغييرات ميزان نزوالت 

 جويميزان ساالنه نزوالت  بههاي مربوط  داده تحليل
تغييرات و  2حدود پنجاه سال گذشته در جدول  ولطدر 

  .آمده است 3آنها در اين مدت در جدول ) ترند(روند 

  
   جويو نزوالت  دماهاي  داده تحليل -2جدول 

  )درجه سانتيگراد( دما  )ميليمتر(بارندگي   )سال(ايستگاه 
  متوسط  حداكثر  حداقل

 ↑+  )49(رشت 
1  +1329  

+↑ 
05/0  +10  

+↑ 
001/0  +20  

+↑ 
02/0  +15  

 ↓-  )54(انزلي 
7 - 2064  

+↑ 
03/0  +12  

-↓ 
02/0 - 19  

+↑ 
007/0  +15  

 ↑+  )54(بابلسر 
3  +796  

+↑ 
03/0  +12  

+↑ 
02/0  +20  

+↑ 
02/0  +16  

 ↓-  )53(گرگان 
1 - 623  

+↑ 
002/0  +12  

+↑ 
005/0  +22  

+↑ 
001/0  +17  
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   جويو نزوالت  دماتغيير روند  -3جدول 
  )درجه سانتيگراد( دماتغييرات  )ميليمتر(تغييرات بارندگي  )سال(ايستگاه 

  متوسط  حداكثر  حداقل  كاهش  افزايش
  افزايش  كاهش  افزايش  افزايش

45/208/0 4/56  )49(رشت   28/1  
4/409   )54(انزلي   10/2   18/1  40/0  

6/184  )54(بابلسر    80/1  10/1   44/1  
6/55   )53(گرگان   11/0  31/0   09/0  

  
مي شود در نيم قرن مشاهده  2چنانچه در جدول 

گذشته ميزان بارندگي ساالنه در ايستگاه انزلي داراي سير 
اين كاهش در ميزان بارندگي در تمام . نزولي بوده است
نيز واقع ) آذر و دي ماه(جز ماه دسامبر  هماههاي سال ب
 ميزان بارندگي ساالنه در ). 12شكل (شده است 

  رابطهسال گذشته طبق  54 طيايستگاه انزلي 
)Yt=2064.24 - 7.58331×t( داري كاهش  طور معني هب

اين در حالي است كه ميزان بارندگي ساالنه در . يافته است

رابطه همين مدت مطابق با  طيايستگاه بابلسر 
)Yt=796.927+3.48×t( افزايش يافته است.  

در تمام ماههاي سـال   اين افزايش در ميزان بارندگي تقريباً
تيـر و  (و جـوالي  ) فند و فروردين ماهاس(جز ماه مارس  هب

  ).13شكل (نيز واقع شده است ) مرداد ماه
روند مجموع ساالنه بارندگي در ايستگاههاي  تحليلپالت 
بـراي ايسـتگاههاي انزلـي،     11 تـا  8در شكلهاي  ،مختلف

  .ترتيب ارائه شده است بابلسر، گرگان و رشت به
  

  
 روند مجموع ساالنه نزوالت جوي تحليلپالت  -8شكل 

 ايستگاه انزلي

  
 روند مجموع ساالنه نزوالت جويتحليل پالت  -9شكل 

  ايستگاه بابلسر
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روند مجموع ساالنه نزوالت جوي تحليل پالت  -10شكل 

 ايستگاه گرگان

  
 روند مجموع ساالنه نزوالت جويتحليل پالت  -11شكل 

  ايستگاه رشت
  

طي سالهاي مختلف  ماهانه بارندگي درپراكنش ميزان 
در ترتيب  بهايستگاههاي انزلي، بابلسر و رشت  براي

چنانچه در شكل . ارائه شده است 15و  13، 12شكلهاي 
شود، ميزان  مشاهده مي با توجه به پراكندگي نقاط 15

بارندگي ماهانه در ماههاي مختلف در ايستگاه رشت از 
  .بيشتري برخوردار بوده است ياهنوسان

عنوان  به) دي و بهمن ماه(ماه ژانويه ميزان بارندگي در 
عنوان گرمترين  به) تير و مرداد ماه(جوالي ماه سردترين و 

ه بابلسر در ساالنه براي ايستگابارندگي ماه سال و مجموع 
چنانكه در اين شكل مشاهده  .ارائه شده است 14شكل 

ترين يشي ساالنه ميزان بارندگي با سردشود، روند افزا مي
ماه سال تطابق دارد و با توجه به پراكندگي نقاط ميزان 

بيشتري  رندگي در سالهاي مختلف از نوسانهايبا
ه برخوردار بوده است، اين در حالي است كه ميزان ماهان

روند كاهشي ) جوالي(بارندگي در گرمترين ماه سال 
داشته و با توجه به پراكندگي نقاط در سالهاي مختلف از 

كمتري برخوردار بوده است و بيشتر در زير  هاينوسان
ميليمتر  40و در ميزان بارندگي كمتر از ) ترند(خط 

  .باشد متمركز مي

  

  
 ايستگاه انزليبارندگي ماهانه -12شكل 

  
  ايستگاه بابلسر بارندگي ماهانه -13كل ش
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تير و (، جوالي )دي و بهمن(بارندگي ماههاي ژانويه  -14شكل 

 و مجموع ساالنه ايستگاه بابلسر) مرداد

  
  بارندگي ماهانه ايستگاه رشت -15شكل 

  
  بحث

تحقيقات دانشمندان مشخص شده است كه  براساس
بخار در  تبخير و غلظتگرم شدن اقليم باعث افزايش 

الگو و ميزان نزوالت در شكل  ،و در نتيجه اتمسفر شده
آنها براي خشكي شديدتري . كند باران و يا برف تغيير مي

اند و پيش بيني  ناطق گرم و خشك طراحي كردهدر م
مناطقي كه در حال حاضر گرم و خشك هستند  اند نموده

خاطر نقش  هب. در آينده گرمتر و خشكتر خواهند شد
آب در زندگي بشر و تنوع زيستي، تغييرات در حياتي 

جدي در  هايتواند اثر الگو و ميزان نزوالت جوي مي
ي خشكي و تداوم زندگي انسانها داشته باشد ها هدور

)Jafari, 2007a.(  
جنگل به تغيير اقليم  اند كه واكنش مطالعات نشان داده

سن جنگل، خصوصيات . شرايط محلي دارد بهبستگي 
تخريب  هايو اثر ها هت عرصه، تركيب گونخاك و رطوب

جنگل به  واكنشبر چگونگي  و توسعه جنگل، تماماً
و ساير تغييرات  جوي، تغييرات روند نزوالت دماافزايش 

نمايند، اثر  اكولوژيكي و بيوفيزيكي كه شرايط تحميل مي
   ).Winnett, 1998(گذارند  مي

ني نتايج بدست آمده در اين تحقيق، به روش براساس
نيم قرن گذشته اقليم  طيگيري كرد كه  توان نتيجه مي

اين تغييرات . جنگلهاي منطقه خزري گرمتر شده است
براي هر  دمااكثر و متوسط ش در حداقل، حدشامل افزاي

در  دماجز در مورد حداقل  هباشد، ب چهار ايستگاه مي
). 3و  2 هايجدول(دهد  ايستگاه انزلي كه كاهش نشان مي

آن معادل يا  يدمااكثر يي كه حدد ساالنه روزهاروند تعدا
باشد نيز در ايستگاه انزلي  مي سانتيگراددرجه  30بيشتر از 

  . دهد كاهش نشان مي
اي در توزيع  آنجا كه رژيم حرارتي نقش تعيين كننده زا

حدوث تغييرات  بنابراينعهده دارد،  هو پراكنش گياهان ب
هاي  اكوسيستمگرم شدن  ويژه به دماقطعي در ميزان 

جنگلي باعث تغييراتي در تركيب جوامع گياهي و نيز 
  .پراكنش منفرد آنها خواهد شد

در ايستگاه انزلي كه بيشترين ميزان بارندگي روند 
كند و همچنين ايستگاه گرگان  نزوالت را نيز دريافت مي

روند نزوالت در ايستگاههاي رشت و . كاهش يافته است
اين  ).3و  2 هايجدول(دهد  شان ميبابلسر تغيير مثبت را ن

تغييرات در ميزان رطوبت و آب در دسترس گياهان و 
گياهان  واكنشهمچنين كاهش در ميزان نزوالت باعث 

درختاني كه در يك محدوه معين از رطوبت به  ويژه به
  .رشد مناسب دست پيدا مي نمايند، خواهد شد

متوسط  ،سال گذشته در ايستگاه رشت 49 ولطدر 
 دماو حتي حداقل  سانتيگراددرجه  28/1حدود  دماالنه سا
ميزان . افزايش پيدا كرده است سانتيگراددرجه  45/2

 54 طيساالنه در ايستگاه بابلسر  يدماافزايش متوسط 
و حداقل درجه  سانتيگراددرجه  44/1سال گذشته حدود 
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جدول (دهد  را نشان مي سانتيگراددرجه  80/1ت آن رحرا
نيز  دمابا روند جهاني افزايش  دماايش اين افز ).3

  .همخواني دارد
سال  54 طيدر ايستگاه انزلي بارندگي كاهش ميزان 

ميليمتر و ميزان كاهش نزوالت  4/409گذشته حدود 
مقدار  بهسال گذشته  53 طيبراي ايستگاه گرگان  جوي

  ).3جدول (ميليمتر بوده است  6/55
شرايط  به مستقيماًتوزيع و پراكنش گياهان در هر اقليم 

با افزايش هر  معموالً. حرارتي و رطوبتي آن بستگي دارد
مقدار يك درجه سانتيگراد  به دماميزان  ،متر ارتفاع 100

در  ويژه به ،در منطقه مورد مطالعه. كند كاهش پيدا مي
يش از يك درجه ت برحوزه گيالن و گرگان درجه حرا

يا قضاوت و نظر  براساسدهد و  افزايش را نشان مي
كتاب مبناي  كه بر )expert judgement(كارشناسي 

روشهاي ارزيابي اثرات تغيير اقليم و استراتژيهاي مقابله با «
يكي از روشهاي ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر جنگل و  »آن

گرايش رويش در پوشش  )Anone., 1998(باشد  مرتع مي
. تسحركت نموده ا زيادسمت  بهگياهي حدود صد متر 

هاي جنگلي خزري كه در شيبهاي شمالي  اكوسيستم
و از سمت فوقاني نيز  البرز قرار دارند كوههايسلسله 
هاي  ثير جريان گرم و خشكي كه از سمت شيبتحت تأ

تري دارند و  نمايد، شرايط حساس ثر ميأرا مت جنوبي آن
  .باشند با يك نوع محدوديت  مواجه مي

ريوهاي مختلف با سنا نمونهيك مطالعه  براساس
صورت جهاني  هكه ب ه است، نشان داده شددماافزايش 

بومهاي غيرجنگلي  ريسك تبديل اراضي جنگلي به زيست
و يا بيشتر و % 43 ،درجه سانتيگرادي 2در سناريو افزايش 

 ددرجه سانتيگرا 3و بيشتر از  2-3براساس سناريو هاي 
 Wolfgang Knorr et(خواهد بود % 88و % 75ترتيب  به

al., 2006(. گيري شده است كه انتقال از  همچنين نتيجه
ر ييتغنوع داللت بر مرتعي بوم  ظرفيت جنگلي به زيست

 Wolfgang Knorr( دارد هكار گرفته شد هكاربري اراضي ب
et al., 2006.(   

 ، محتمل است كههاي محيطيثير تنشأجنگلهاي تحت ت
مايند، مگر تنش بيشتري را تحمل ن در اثر تغييرات اقليمي

تر شدن  اينكه تغيير اقليم باعث كاهش فشار و مطلوب
ي كه يجنگلها ).Winnett, 1998(گردد  براي آنها شرايط

نمايند، بسته به نوع و شدت  در شرايط مطلوب رشد مي
با توجه به  است بوقوع بپيوندد، ممكن ي كهميزان تغييرات

اهند خونشان  ي از خودمتفاوت واكنشهاي ،دامنه تحملشان
درختاني كه داراي دامنه تحمل گسترده هستند نسبت . داد

باشند،  به درختاني كه داري دامنه اكولوژيكي محدودي مي
 ,Winnett(نمايند  تطابق بهتري با شرايط جديد پيدا مي

شدت به  به  ،ي گياهيها هگونتوزيع و پراكنش . )1998
روند  ربا تغي.  داردوابستگي آنها رژيم حرارتي و رطوبتي 
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Abstract 
 
     Iran is located in the North Temperate Zone from 25 to 40 degrees latitude and 44 to 63 degrees 
longitude, with a total area of approximately 1,650,000 Km2. A 50% of total lands area is covered with 
high mountain ranges. Elevations range from 26 meters below sea level on the shores of the Caspian Sea 
to 5860 meters above sea level at the pick of the Mt. Damavand. Drought or water deficiency is one of the 
most critical climatic factors in Iran. About 50% of Iran can be classified as arid or semi-arid zones. 
Climate parameters, particularly precipitation varies significantly in different parts of the country. There 
is not a good annual rainfall distribution in most regions of Iran, which limits the plant development and 
growth. Not only high temperature in southern, central and lowlands of Iran is a limiting factor, but also 
low temperature in northern, western and highlands is another limiting factor too. The Caspian region 
receives the largest part of the country’s precipitation while the central desert (Dasht-e-Lut) is faced with 
permanent drought. Forest ecological zones in Iran could be categorized as: a) North, Caspian forest, b) 
West, Zagros forest, c) North West, Arasbaran forest, d) South, Subtropical forest in Persian Gulf areas, 
and e) Central, Scattering forests. Some of the main tree species of Caspian forests: Fagus orientalis, 
Carpinus betulus, Acer velutinum, Quercus castaneifolia, Fraxinus excelsior. In this study, whole forest 
areas in southern part of Caspian Sea were monitored by study on vegetation map and visiting field. 
Three points representing major part of Hyrcanian Forests were selected from wet part in west to drier 
part in east. Four meteorological stations data used for investigation. Most of climatic factors including 
maximum, minimum and mean annual temperature; daily and annual precipitations were investigated. 
Mainly trends of mean annual temperature and annual precipitations were used for conclusion. It can 
clearly be concluded that during last half century climate in forest area in Caspian region become warmer. 
Precipitation trends especially in Anzali station that has highest precipitation records in Iran and also in 
Gorgan station have decreased. Precipitation trends in Rasht and Baboulsar stations have shown positive 
change. During last 49 years in Rasht station mean annual temperature increased about 1.28 °C and even 
its minimum temperature shows 2.45 °C increases. Increase mean annual temperature in Baboulsar 
station in last 54 yeas is about 1.44 °C and its minimum temperature shows 1.80 °C increases. Decrease 
of annual precipitation in Anzali station during last 54 years of records is about 409.4 mm and amount of 
decrease of precipitation for the period of last 53 years in Gorgan station is about 55.6 mm. Distribution 
of plants are directly depends upon temperature and precipitation conditions in each climatic zone. 
Generally with increasing about 100 meter of elevation amount of temperature will decrease by one 
degree of centigrade. In study zones especially in Gilan and Gorgan areas temperatures shown more than 
one degree increases and main species of vegetation cover moved upward about 100 meters. All data 
statistically were analyzed. 
  
Key words: climate change, Caspian forests, meteorology, Iran.  

 


