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  چکیده

 بـا  ایرانی بلوط گونه رویشی دوایر پهناي بین ارتباط و یشرو فصل تعیین شامل پژوهش این اهداف
 ملـه  منطقه از گزینشی صورتبه بلوط سالم درخت اصله 12 پژوهشدر این . است متوسط دما و بارندگی

-نـرم  از با استفاده سالیانه دوایر پهناي سپس .شد تهیه دیسک برابرسینه ارتفاع در آنها از انتخاب و شبانان

 از با استفاده ترتیب به منطقه گاهشناسی تهیه و هانمونه بین زمانی تطابقو  گیرياندازه Corel Drawافزار 
 منطقـه  هواشناسی ترین ایستگاهدما از نزدیک و بارندگی هايداده .شد انجام ARSTAN و TSAPافزار نرم
بررسـی   پیرسـون  همبستگی ضریب از استفاده درختان با سالیانه رویش هايحلقه روي بر آنها تأثیر و تهیه

 متوسـط درجـه   بـا  بلوط شعاعی درختان داري بین رویشمثبت و معنی همبستگی داد که شد. نتایج نشان
رویش  منفی بین همبستگی همچنین وجود داشت.) تیر( جوالي و) بهمن( فوریه هايماه ماهانه در حرارت

داشت که این همبسـتگی   وجود) اسفند( مارس ماه جزبه سال هايماه در بیشتر بارندگی شعاعی و متوسط
عامل متوسط  دو هر با رویش شعاعی بین مثبت رابطه وجود بوده است. دارمعنی غیرهاي سال در تمام ماه

 فصـل  عوامل در آغـاز  این دو هر که است این دهندهنشان) اسفند( مارس ماه در حرارت درجه و بارندگی
  کنند. کمک رویش افزایش به توانندمی رویش

  *.درختی، همبستگی پیرسون شناسیگاه رویش، فصل قطري، رویش هاي کلیدي:واژه

                                                                                                                         
  :sadighehnasseri@yahoo.comEmail                            نویسنده مسئول: *                              
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  مقدمه
 و جنـوبی  زاگرسهاي جنگل غالب گونه بلوط ایرانی

 زاگـرس  بلـوط  جنگلـی  ذخـایر  ترینارزش با از یکی
 مشکالت با اخیر هايسال در گونه اینمتأسفانه است. 
 و شده روبرو هوا آلودگی و اقلیم تأثیراتمانند  زیادي

 تهدیدکننـده  توانـد می که بوده ايگونهبه مشکالت این
 ترین عواملمهم از یکی اقلیم باشد. هاجنگل این آینده

 در تغییـر  که ايگونهبه است درختان رویش بر اثرگذار
 بگـذارد  تأثیر درختان بر مستقیم صورتبه تواندمی آن
)Poursartip, 2012(.  بیشترین تأثیر اقلیم بر درختان را

-توان بر پهناي دوایر رویشی آنان دید. در واقع میمی

هاي رویشی یک درخت متأثر توان گفت تشکیل حلقه
از عوامل مختلف محیطی و فیزیولوژیکی است کـه در  

 ). نکتهFritts, 1976یان اقلیم نقش بسزایی دارد (این م
 طـی  در توانـد مـی  تغییرات این همه اینکه توجهجالب
 ضبط و ثبت رویشی دوایر روي بر درخت عمر سالیان
 و رویشی دوایر طریق از اطالعات این استخراج شوند.

 از را مـا  توانـد شناسی درختی میگاه علم از استفاده با
 هايشاخص و رشد روي بر عوامل این تأثیرات میزان
-بـه  واقـع  در شناسیگاه سازد. آگاه درختان این دیگر

 در رشـد  سـاالنه  هـاي الیـه  گـذاري تـاریخ  علم عنوان
 اطالعـات  از استفاده و رودمی شمار به چوبی درختان
 اســت آن مهــم کاربردهــاي از یکــی محیطــیزیســت

)Mosleh Aranya et al., 2012(. ــی ــن از یک  ای
 باشد اقلیمی هايعامل تواندمی استخراجقابل اطالعات

 اسـتفاده  مـورد  شناسیگاه محققین توسط دفعاتبه که
ــرار ــه ق ــت گرفت ، Nechita and Popa, 2011( اس

Arsalani et al., 2015 ،Leal et al., 2015 .( اقلـیم-

 درختـی  شناسـی گـاه  علم از ايشاخه درختی، شناسی
 بــر اقلیمــی هــايعامــل تــأثیر بررســی بــه کــه اســت

-مـی  درختـان  سـالیانه  رویـش  هايحلقه خصوصیات

 دیرزیسـتی  با توجه به اینکه گونه بلـوط داراي  .پردازد

 بسـیار  رویشـی  هايو حلقه) Sallé et al., 2014( باال
 از متـأثر  رشـد آن بسـیار   مشخصـی اسـت و   و روشن
 از پـیش  و رویـش  فصل طول در دما و بارندگی میزان

 مناسـب  را آن) Nechita and Popa, 2011( اسـت  آن
  کند.می شناسیگاه هايپژوهش براي

 بـر  اقلیمـی  زمینـه تـأثیرات متغیرهـاي    در تاکنون
 کشـور  داخـل  سالیانه درختان بلوط ایرانـی در  رویش

 بـه  توانمی کهتحقیقات محدودي صورت گرفته است 
ــژوهش ــاران ( Zarean پ ــا  2015و همک ــه ب ) در رابط
 از سـالیانه  حـرارت  درجـه  قـرن  یک از بیش بازسازي

اشاره دنا  ایرانی در منطقه بلوط درختی هايحلقه روي
کرد. همچنین تحقیقاتی بر روي انـواع دیگـر درختـان    

) بـر روي  2012و همکاران ( Poursartipبلوط توسط 
بلند) و Quercus macranthera(درختان بلوط اوري 

 .اسـت  گرفته صورت )Quercus castaneifolia(مازو 
و  Soharتوسط  کشور از خارج در تحقیقاتی همچنین

ــاران ( ــاران ( Helama)، 2014همک ــر ) 2014و همک ب
  .است شده انجام Quercus robur روي

 درختی شناسیگاه تهیه شامل پژوهش اهداف این

 همچنـین  و یـش رو تعیـین فصـل  گونه بلوط ایرانـی،  
 بـا  ایرانـی  بلـوط  گونه رویشی دوایر پهناي بین ارتباط
اسـتان لرسـتان    آبـاد خـرم  شهرستان در بارندگی دما و
که بارندگی و درجـه حـرارت بـر     فرض این با. است

 توانمی و گذاردي درختان تأثیر میهاروي پهناي حلقه
 و اقلیمـی  هـاي شـاخص  بـین  را مشخصـی  همبستگی

  .کرد مشاهده رویشی دوایر پهناي

  هامواد و روش
هــاي منطقــه از جنگــل بخشــی بررســی مــورد منطقــه

 آبـاد خـرم شهرستان  نزدیکی شوراب استان لرستان در
 داراي طـول جغرافیـایی   منطقه این. شبانان) است (مله

 30′عـرض جغرافیـایی    و شـرقی  48◦ 12′ تـا  48◦ ′10
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 متري 1200ارتفاع  در که است شمالی 33◦ 32′ تا 33◦
 Quercus( ایرانـی  بلوط گونۀ. دارد قرار دریا سطح از

brantti Lindl (دهنـده تشکیل درختی گونه تریناصلی 
 میـانگین  و بارندگی هايمجموع داده .است منطقه این

ــه دمــاي ــرین ایســتگاهنزدیــک از ماهان هواشناســی  ت
ــا فاصــله حــدود    5(ایســتگاه هواشناســی فرودگــاه، ب

 بـارش  شـد.  تهیـه  کیلـومتر از منطقـه مـورد بررسـی)    
 ماه تا اکتبر (آبان) از ماه 8 مدت طول در طورمعمولبه

 در مـؤثر  بـارش  کـه درحالی ،افتدمی مه (خرداد) اتفاق
 داراي ایـن منطقـه  ). 1 شـکل ( دارد وجـود  هاماه دیگر

اســت و  متــرمیلــی 2/411 ســالیانه متوســط بارنــدگی
سال به  ماه ترینگرمو  سردترین حرارت درجه متوسط
 ترسـیم  .اسـت  گـراد سـانتی  درجه 6/30و  5/5 ترتیب
 1964ساله ( 50هاي بر اساس داده آمبروترمیک منحنی

 طـول  در را خشـک  مـاه  5 میالدي)، حـداقل  2014تا 
  ).1شکل (دهد می نشان سال

  

  
  آبادخرم هواشناسی ایستگاه نمودار آمبروترمیک -1شکل 

Figure 1. Ombrothermic diagram of Khorramabad station 
 

  بردارينمونهروش 
انجام تحقیق و عـدم امکـان قطـع     ضرورتبهبا توجه 

درختانی انتخاب شد که منابع ها از بین درختان، نمونه
طبیعی اقدام به اجراي طرح در رابطه با آنها کرده بـود.  

-این طرح شامل قطع درختان کم قطرتر از میـان پایـه  

صـورت جسـت   هاي قطورتر درختـان سـالم (کـه بـه    
-هاي باقیکافی به پایه رسانیآببودند) براي بهبود و 

از بـین  هـاي مـورد بررسـی    مانده بود. بنابراین نمونـه 
آوري در ایـن طـرح، جمـع    شدهقطعهاي سالم جست

 یــک در کــه )1نمونــه (جــدول  12شــد. در مجمــوع 
و محدوده شـیب قـرار    جهتیکو در  قطري محدوده
 و شدند انتخاب بودند همسال طور تقریبیبه و داشتند
 )متـر  30/1( برابرسـینه  ارتفـاع  در درخت هر از سپس

)Radmehr et al., 2014الزم  .شـد  تهیـه  هایییسک) د
شناسی هاي گاهبه یادآوري است که براي انجام بررسی

از منطقـه مـورد    گزینشـی صورت درخت به 7حداقل 
. )Schweingruber, 1988( شـوند بررسی انتخـاب مـی  

 آزاد، فضاي در آنها کردنخشک و هانمونه تهیه از پس
-آمـاده  هادیسک سطح رویش دوایر بهتر وضوح براي

-بـه  هـا دیسـک  ابتـدا  عمل این انجام براي. شد سازي

 ،شـدند  داده صیقل خوبیبه 400 و 100 سمباده وسیله
 با اسکنر از استفاده با شده داده صیقل هاينمونه سپس
 میـزان  و شـدند  برداريعکس dpi 2400 تفکیک درجه

 روي هـم  بر عمود جهت دو در هانمونه قطري رویش
-نرم از استفاده با مترمیلی صدمیک دقت تا دیسک هر

  .شد گیرياندازه Corel Draw افزار
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  کردن استاندارد و زمانی تطابق
اقلیمـی بـر میـزان رویـش      هـاي براي بررسی اثـر داده 

هاي مربوط بـه یـک   شعاعی درختان بلوط ایرانی، داده
 یعنـی  مـیالدي  2014 تـا  1977 سـال  از ساله، 38 بازه

ایســتگاه  تـرین نزدیـک از  بــرداري،نمونـه  انجـام  سـال 
 از شـد. پـس   هواشناسی به منطقه مورد بررسـی تهیـه  

توسـط   زمـانی  تطابق رویشی، دوایر پهناي گیرياندازه
 شد. انجام رویش هايمنحنی مورد در TSAPافزار نرم
از  آمدهدستبه زمانی هايتطابق سري شامل تطابق این

 شـعاعی هرکـدام از   جهت هر دو هاي بینگیرياندازه
 زمـانی  هـاي سـري  سـپس  اسـت،  دیگـر  باهم هانمونه

 حـد  تا و شد مقایسه باهم هانمونه همه از آمدهدستبه
 در گرفـت.  صـورت  آنها، بین الزم زمانی تطابق امکان
 بـا  درسـت  رویـش  زمانی سري یک به رسیدن نهایت

 رویـش  هـاي سـال  طـول  در الزم هايشباهت مشاهده
 تطـابق  اساس بر این بود. توده یک در موجود درختان

 بررسـی  بـراي . شد انجام ایرانی بلوط نمونه 12 زمانی
 سـالیانه،  هايحلقه پهناي دما) بر و اقلیم (بارندگی اثر

 رویـش  منحنـی  از را رویشـی  هـاي گـرایش  دیگر باید
 هـاي روش ایـن منظـور   بـراي . کـرد  حـذف  درخـت 

 کـردن  استاندارد عنوان تحت که دارد وجود گوناگونی
 اسـتاندارد  عمـل  از استفاده با واقع در. شوندمی نامیده
کـه   اسـت  هـایی داده شامل آمدهدستبه منحنی کردن،
 میزان با اقلیم مانند مشخص عامل یک ارتباط از حاکی
 اقلیمی و غیر سنی هايگرایش و است درختان رویش

 عمـل  اسـت.  شـده برداشـته  هـا حلقـه  پهنـاي  سري از
ــازي داده ــا هــااستانداردس ــرم از اســتفاده ب  افــزارن

ARSTAN هــايگــرایش تعیــین از شــد. پــس انجــام 
 رویشـی،  نمونـه  هـر  زمـانی  هـاي سـري  براي رویشی

. اسـت  واحـد  بدون که رویشی مشخص شد هاينمایه
 یـک خـط   رویشـی  هـاي نمایـه  آوردن دسـت  به براي

 هـاي حلقـه  پهنـاي  مقـادیر  بر نماییتابع یک یا راست

 مقـادیر شـاخص   دوم مرحله در و شده برازش رویش
 برازش منحنی بر آمدهدستبه هايداده تقسیم اساس بر

  شود.می محاسبه رابطه یک اساس بر شده
퐼푡  )1رابطه ( =

푅푡
퐺푡

 
Itهـاي رشـد در سـال    ، نمایۀ حلقهt ،Rt  انـدازة ،

، مقدار Gtو  t هاي پهناي رویش در سالیکی از مؤلفه
  است. tرویشی برآورد شده در سال  هايگرایش

شناسـی  هـاي رویـش، گـاه   بـرآورد نمایـه  پس از 
مربوط به هر سري زمانی درخت تهیه شد و در نهایت 

 بـه هاي رویشی منطقه شناسی مربوط به تمام نمونهگاه
مـاه   6آمد. براي بررسی تأثیر متغیرها بر رویش،  دست
فصـل رویـش (شـهریور قبـل از شـروع       شروع ازقبل 

تأثیر  علتبهماه فصل رویش جاري  6فصل رویش) و 
بر پهناي رویش درختان، مورد بررسی قرار گرفت. بـه  

شناسی رویـش درختـان   همین منظور براي مقایسه گاه
 ماه مورد بررسی قـرار گرفـت. در   12با اثرهاي اقلیم، 

 با نظر مورد اقلیمی هايشاخص بین همبستگی نهایت
 بـا  سـاله،  38 دوره یـک  طول در سالیانه، دوایر پهناي

 تمام .شد محاسبه پیرسون همبستگی ضریب از استفاده
 17 نسخه SPSS افزارنرم از استفاده با آماري آنالیزهاي

 .شدانجام 

  نتایج
 هاي درختشناسی حلقهگاه

هاي حاصل از پس از تطابق زمانی هر نمونه با نمونه
سایر درختان، منحنی میانگین رویش تمام درختان 

افزار تهیه شد. در مورد پژوهش در منطقه توسط نرم
شناسی میانگین درختان رویشگاه نهایت منحنی گاه

) تا 1356( 1977 سال از سال 38طول  با مورد بررسی
رسم  ARSTAN برنامه از استفاده با )،1393( 2014

 این درختان رویش حلقه پهناي میانگین). 2 شد (شکل
 و حداکثر. شد گیرياندازه مترمیلی 004/1 منطقه
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 و 206/1 ترتیب به رویش هايحلقه پهناي حداقل

 فرآیند از ). پس2آمد (جدول  دست به مترمیلی 78/0
 رویش هايمنحنی آوردن دست به و زمانی تطابق

 ارزیابی مورد هامنحنی این کمی هايویژگی درختان،

 هايمنحنی کمی هايویژگی زیر جدول. گرفت قرار
از  استفاده با را بررسی مورد بلوط درختان رویش
  .دهدمی نشان ARSTAN برنامه

  
  منطقه مورد بررسی در پژوهش بلوط ایرانی مورد درختان کمی مشخصات -1 جدول

Table 1. Specifications Quantitative studied Iranian oak trees in the study area.  
  درخت شماره

Number of trees  
  درخت (متر)ارتفاع 

Tree height (m)  
  متر)درخت (سانتی محیط

Tree Perimeter (cm)  
  متر)سینه (سانتیقطر برابر

DBH (cm)  
T1 3.5  32  10.19  
T2  3.5  31  9.87  
T3  3.5  32  10.19  
T4  4  30  9.55  
T5  3.8  33  10.50  
T6  3.7  30  9.55  
T7  3.8  33  10.50  
T8 3.5  34  10.82  
T9  3.5  35  11.14  

T10  5.8  31  9.87  
T11  4  31  9.87  
T12  4.2  30  9.55  

  

 
 مترمیلی برحسب بلوط درختان رویش میانگین منحنی -2 شکل

 Figure 2. Mean diameter increment of Oak trees curve (mm) 
  

  اقلیمی هايعامل شناسی وهمبستگی بین گاه ۀرابط
 مثبتی دهد همبستگینشان می) 3 (شکل که طورهمان

 درجه متوسط با بلوط درختان شعاعی رویش بین
 داشت وجود سال هايماه از بسیاري در ماهانه حرارت

 و) بهمن( فوریه هايماه در فقط همبستگی این که
 این نتایج همچنین. است شده دارمعنی ،)تیر( جوالي
 شعاعی رویش بین منفی همبستگی که داد نشان تحقیق

 ماه جزبه سال هايماه بیشتر در بارندگی متوسط و

 تمام در همبستگی این که دارد وجود) اسفند( مارس
 از حاصل نتایج بوده است. دارمعنی غیر سال هايماه

 با آن از پیش و رویش فصل در اقلیمی هايعامل رابطه
. است آمده) 4 در (شکل بلوط درختان رویش پهناي

-معنی همبستگی دهدمی نشان شکل این که همچنان

  وجود ندارد. یرهااز متغ کدامیچه ینب داري
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 ARSTAN برنامه از استفاده با رویشی حلقه آنالیز نتیجه -2 جدول      
Table 2. The results of the analysis of ring growth using ARSTAN 

  )مترمیلی( استاندارد مقادیر
Standard values (mm) 

شناسیگاه هايویژگی  
Chronology properties 

 
1.004 

  

  رویش حلقه پهناي میانگین
Mean width of the growth rings  

38 
  (سال) شناسیطول گاه

During the chronology (year)  

0.1078  
 حساسیت میانگین

Mean sensitivity  
  

  
ارتباط مثبت و  (*:بررسی  مورد در منطقه ماهیانه دماي و بارندگی متوسط بلوط و درختان شناسیگاه بین ارتباط -3 شکل

 )درصد 5 سطح در دارمعنی
Figure 3. The relationship between chronology of the oak trees and average monthly temperature and 

precipitation in the study area (*: positive and significant correlation at level 5%) 
  

  
  بررسی مورد منطقه در فصلی و دماي بارندگی متوسط بلوط و درختان شناسیگاه بین ارتباط -4 شکل

Figure 4. The relationship between chronology of the oak trees and average seasonal rainfall and 
temperature in the study area
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  بحث
بسته به شرایط رویشـگاه و میـزان در دسـترس بـودن     

هاي اقلیمی ویژه عاملهاي ضروري براي رشد بهعامل
، درخـت مقـادیر متفـاوتی از    هرسـال ممکن است در 

هـاي  رویش را نشان دهـد. بـا توجـه بـه بررسـی داده     
ـ   1982و  2006هاي اقلیمی سال ب که درختان بـه ترتی

اند و نیـز  بیشترین و کمترین اندازه رویش را نشان داده
 زیـاد احتمـال بـه هاي قبل از آن مشخص شـد کـه   سال

هـاي مـؤثر در افـزایش پهنـاي     بارندگی یکی از عامـل 
 1982و کــاهش آن در ســال  2006درختــان در ســال 

مقدار بارندگی بخصـوص   2006در سال  چرا کهاست 
هاي آغاز فصل رویش و همچنین در چنـد مـاه   در ماه

بوده و همین امر با باال  توجهقابلپیش از فصل رویش 
توانـد بـه رویـش بهتـر     بردن ذخایر آب زیرزمینی مـی 

 1982درخــت کمــک نمایــد و ایــن مســئله در ســال  
 ).Poursartip et al., 2012( وضـعیت عکـس داشـت   

 صـل ف طـی  که در داد نشان بررسی این همچنین نتایج
-معنـی  اثر بارندگی با مقایسه در حرارت درجه رویش

اسـت کــه   داشـته  Quercus brantti روي را دارتـري 
 هـاي گونـه  روي بـر  محققـین  دیگر هايیافته با همسو
شـاید   ).Poursartip, 2012اسـت (  بلـوط  جنس دیگر

را به ماهیت نورپسندي درختان  مسئله این بتوان علت
 و هـا دامنـه  در بیشتر گونه این چراکه. بلوط نسبت داد

بیشتر در معرض نور قرار دارد  که دارد رویش مناطقی
)Talebi, 2006تـأثیر  بررسـی  با ). در مورد گونه بلوط 

 سـاالنه  رویـش  بـا  حرارت درجه بین شد مشاهده دما
 هـاي مـاه  در بخصـوص  داري،معنـی  مثبـت  همبستگی

 و) بهمـن ( فوریه هايماه( هرسال رویش فصل ابتداي
 کرد بیان توانمی طورکلیبهدارد  وجود ،))تیر( جوالي

 این در رشد افزایش سبب هاماه این در دما افزایش که
 دیگـر  هـاي یافتـه  بـا  همسـو  نتـایج  این .شودمی گونه

 زمستانی از بعد هابلوط کردند عنوان که است محققین

 ,.Abedini et al( دارنـد  را رشد بهترین گرم اما برفی

2010; Du et al., 2007(. مشـخص  روشنیبه بنابراین 
 رویش در زودرس و گرم هايتابستان وجود که است

 نشـان  حاضر پژوهش .دارند مثبتی نقش بلوط درختان
 میـزان  و بلـوط  درختـان  شناسـی گـاه  بـین  داد ارتباط

 در ولـی  اسـت  منفـی  سـال  هايماه بیشتر در بارندگی
و  Du هايیافته با سوناهم نیست که دارمعنی کدامهیچ

 فصل شروع از قبل بارندگی که است )2007(همکاران 
 شرایطی ایجاد علتبه را، آن ابتداي در و جاري رویش

 بـه  دسترسـی  خـاك،  میکروبـی  فعالیـت  افزایش براي
 درختـان،  رشـد  بـراي  نیاز مورد عناصر و کربن ذخیره

 بـا  بنابراین .کردند عنوان شعاعی رشد افزایش موجب
ــه ــه توج ــایج ب ــن نت ــق ای ــر و تحقی ــین  دیگ محقق

)Poursartip, 2012 (کـه بلـوط   کـرد  عنـوان  تـوان می 
 بیشـتر  حرارت درجه عامل به نسبت که است ايگونه

زمانی که  ویژهبهدهد، می نشان العملعکس بارندگی از
سطح آب زیرزمینی باالست ایـن مسـئله اثـر خـود را     

بـا توجـه بـه     .)Cedro, 2001( دهـد بیشتر نشـان مـی  
-منظور توسعه فرودگاه خـرم هاي کارشناسی بهبررسی

، بـاال بـودن   آباد که در نزدیکی ایـن منطقـه قـرار دارد   
سطح آب زیرزمینی در ایـن منطقـه بـه اثبـات رسـیده      

 کـه  کـرد  گیـري نتیجـه  تـوان چنـین  می بنابراین است.
 ماننـد  محیطـی  هـاي به عامـل  درختان رویشی واکنش

 متفـاوت  رشـد درخـت   سالیان طول درجه حرارت در
 وهـوا آب تغییرات به رشد خاص هايپاسخ است. این

العمـل  تر در مورد نحوه عکـس تواند یک دید وسیعمی
ویژه هاي مختلف به شرایط مختلف رویشگاهی بهگونه

اقلـیم بـراي کارشناسـان علـوم جنگـل فـراهم کنـد و        
 اقلیمـی  ربخـ م تأثیرات از برخی به توجه با همچنین

-مهم اثرهاي شناسیگاه هايبررسی ،سالیخشک مانند

 این گونـه  زوال و روند کاهش بر اثرگذار عوامل ترین
  کند.می مشخص را
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Abstract 
The objectives of this study were determining growing season as well as the relationship between 
width of growth rings of the Iranian oak and temperature and precipitation. In this study, 12 healthy 
oak trees (Quercus brantti) were selected and disk samples were taken at the diameter of breast height. 
High quality image were taken from all of the disks, after preparation. Cross dating was performed 
among samples and the chronology provided by ARSTAN. Relationship between annual growth rings 
and climate factors determined by Pearson correlation coefficient. Our result indicated highly 
significant positive correlation between annual growth ring and average monthly temperature February 
and July. Also the results revealed that there was non-significant negative correlation between growth 
and precipitation in studied months. Existence of positive correlation between growth and climate 
factors (temperature and precipitation) in March, represented that these two factors could help tree 
growth in early growth season. 

Keywords: Dendrochronology, Growing season, Pearson correlation, Radical growth. 
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