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 .1دانشجوی دکتری ،جنگلداری ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
 .2دانشیار ،گروه جنگلداری ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
 .3دانشیار ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .4استادیار ،گروه جنگلداری ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
تاریخ دریافت1399 /04/05 :؛ تاریخ پذیرش1399/07/05 :

چکیده
از میان فاکتورهای اقلیمی ،عامل دما و بارش از اهمیت ویژهای برخوردارند و بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر جذب و انتقال مواد
معدنی مؤثرند .بهمنظور بررسی ارتباط فاکتورهای اقلیمی و غلظت عناصر معدنی در دو گروه از درختاان ساامم و زوالیافتاۀ بلاوط
ایرانی ،سه اصله درخت سامم و سه اصله درخت زوالیافته در رویشگاه دادآباد خرمآباد ،قطع و از هر پایه یک عدد دیسک تهیه شد.
سپس حلقههای رویشی مربوط به  35سال منتهی به سال قطع هر درخت بهصورت سه قطعۀ پنجسامه و دو قطعۀ دهسامه برش داده
شده و به روش هضم مرطوب عصارهگیری شدند .غلظت عناصر ( )Ca, K, Mg, Fe, Na, Zn, Cu, Pb, Ni, Si, Crبا استفاده از
دستگاه جذب اتمی اندازهگیری شد .نتیجۀ مقایسۀ غلظت عناصر چوب درختان سامم و زوالیافته از نظار آمااری معنایدار نباود و
همبستگی پیرسون میان غلظت عناصر و دو فاکتور متوسط دما و بارندگی فصلی نشان داد؛ در درختان سامم ،پتاسیم با بارندگی پاییز
( )-0/931و منیزیم با بارندگی زمستان ( )0/959و همچنین با دمای بهار ( )-0/969و تابستان ( )-0/967همبستگی معنیدار نشاان
دادند .در درختان زوالیافته ،پتاسیم با دمای بهار ( )-0/961و تابستان ( ،)-0/949کلسیم با بارنادگی پااییز ( ،)-0/953سیلیسایم باا
بارندگی پاییز ( )-0/968و سرب با بارندگی بهار ( )0/966همبستگی معنیدار نشان دادند .ارتباطات متفاوت بین غلظت عناصر این
دو گروه درختان با فاکتورهای اقلیمی را میتوان نتیجۀ تفاوتهای ژنتیکی و فیزیوموژیکی درختان ،فیزیوگرافی محیط (بهویژه تنظیم
نور و رژیم رطوبتی) و همچنین تفاوت در فیزیوموژی جذب عناصر دانست.
واژههایکلیدی:بارندگی ،حلقۀ رویشی ،دما ،زاگرس ،شیمی درختی.




مقدمه

بلوط ایرانی ،تأمینکنندۀ بخش وسیعی از نیازهای مردم ایان

جنگلهای زاگرس بهعنوان دومین اکوسیستم جنگلی طبیعی

ناحیهاند .بلوط ایرانی بهعنوان گونۀ غاما

ایان جنگالهاا،

در ایران ،نقش ارزندهای در تأمین منابع آب و تعادل اقلیمای

گسترشگاه وسیعتری را به خود اختصاا

داده اسات و در

کشور دارند [ .]1گونه های مختلف جانس بلاوط ،باه ویاژه

مقایسه با دیگر گونه هاای جانس بلاوط نیازهاای رطاوبتی
کمتری دارد و از دامناۀ بردبااری وسایعتاری در ارتبااط باا

 نویسندۀ مسئول ،تلفن09163678468 :
Email: Soosani.j@lu.ac.ir

رطوبت و خاک برخوردار است [ .]2در ساالهاای گذشاته
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مواجه شدن ایان گوناۀ ارزشامند جنگلای باا پدیادۀ زوال،

( ،)1395تأثیر متغیرهای اقلیمی بر تودههای ساامم و متاأثر

پژوهشااگران حااوزههااای مختلااف را بااه تحقیااب در ابعاااد

از زوال بلااوط ایراناای در شهرسااتان خاارمآباااد را بررساای

گوناگون این فاجعۀ زیستمحیطی وادار کرده است .عوامال

کردند [ .]6در همین زمینه ،اوساتا و همکااران (،)1398

مختلفی در ایجاد پدیدۀ زوال جنگلهای زاگرس دخیالاناد

عناصر شایمیایی ( Ca, K, Mg, Fe, Na, Zn, Cu, Pb, Ni,

که باید از طریب مطامعات دقیب مشخص شوند؛ اما بنابر نظر

 )Si, Crموجود در چوب درختان سامم و زوالیافتۀ بلاوط

تعدادی از محققان می توان عامل اصلی را خشکساامیهاای

ایرانی منطقۀ ملهشبانان از توابع شهرساتان خارمآبااد را باا

متوامی در نظر گرفت ،در شرایط خشکسامی شدید درختاان،

روش تحقیب حاضر ارزیابی کردند .نتایج تحقیب آنها نشان

توانایی دریافات آب ماورد نیااز خاود را ندارناد و ضاعف

داد که غلظت پتاسیم در چوب درختان زوالیافته بیشتر از

کااهش مقاوماات

درختان سامم و غلظت کلسیم و ماس در چاوب درختاان

فیزیوموژیاک ناشای از کمباود آب ساب

درختان در مقابل تنشهای محیطی شده و در نهایت ساب

سامم بیشتر از درختان زوالیافته است [ .]7در تحقیب پیش

ماارد درختااان م ایشااود [ .]3براساااس گاازارش سااازمان

رو ،عااالوهباار مقایسااۀ عناصاار چااوب درختااان سااامم و

جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور ،پدیدۀ زوال جنگال در

زوالیافت اۀ منطقااۀ دادآباااد ،ارتباااط بااین مقاادار عناصاار و

ناحیۀ رویشی زاگرس ،از سال  1380خورشیدی آغاز شد و

متغیرهای متوسط دما و بارش فصلی نیز بررسی میشود.

براساس آمار رسمی این سازمان ،باین ساالهاای  1380تاا

شیمی درختی رویکردی برمبنای آنامیز غلظت عناصر در

 25 1393درصد مساحت جنگلهاای زاگارس دچاار زوال

حلقههای رویشی درختان اسات کاه از دهاۀ  1960توساعه

شدهاند .بررسی ارتباط بین عوامل اقلیمی و زوال جنگلهای

یافته و کاربرد داشته است .اهمیت این دانش بر ایان فار

استان مرستان نشان داده کاه باارش از ساال  1380باه بعاد

استوار است که غلظت عناصر موجود در حلقههای رویشای

کاااهش چشاامگیری یافتااه و دمااای هااوا نیااز در ایاان دوره

منعکسکنندۀ شیمی محیطی هستند که در آن شکل یافتهاناد

افزایش یافته است .تطابب نقشۀ زوال جنگل با نقشۀ عوامال

[ .]8در خارج از کشور ،تحقیقات زیاادی در زمیناۀ شایمی

اقلیمی همبستگی معنی داری باا طبقاات زوال (پانج طبقاه)

درختی انجاام گرفتاه اسات .هریستووساکی و ملووساکی

جنگل نشان داده است [ .]4در حال حاضر که پایداری ایان

( ،)2010امگوی شعاعی  13عنصر ( N, P, K, Ca, Mg, Fe,

جنگل ها با مشکل جدی روباهروسات ،باهمنظاور بررسای

 )Na, Mn, Zn, Cu, Pb, Cd, Coدر حلقاههاای رویشای

راهبردهای صحیح مدیریتی برای مقابله باا ایان پدیاده ،باه

درختااان راش را در مکااانی غیرآمااوده بررساای و تااأثیر

اطالعات اساسی از جهات مختلاف از جملاه تاأثیر عوامال

فاکتورهای اصلی اقلیمای (دماا و بارنادگی) را بار غلظات

محیطی بر زوال درختان بلوط مانند اثر تغییرات اقلیمای بار

عناصر چوب درختاان راش تحلیال کردناد .نتاایج تحقیاب

میزان رویش و خصوصیات مهامتارین گوناۀ درختای ایان

بیانگر همبستگی متوسط دمای پنجساامه باا غلظات عناصار

جنگلها نیاز است.

نیتروژن ،فسفر ،پتاسایم ،منیازیم ،سادیم و روی باود و نیاز

تاکنون پاژوهشهاای چنادی در زمیناۀ اقلایمشناسای

نشان داد که بارندگی تنها بر غلظت آهن تاأثیر داشات [.]8

درختی در کشور انجام گرفته است؛ از جملاه جلیلوناد و

داینس و همکاران ( ،)2016نیز در پژوهشی به بررسی تاأثیر

باااوپور ( )1392تااأثیر اقلاایم باار رویااش ساااونۀ اوری

شرایط اقلیمی و انتشار گازهاای گلخاناهای بار حلقاههاای

( )Quercus macranthera Fisch. et Mey.در حد فوقانی

سامیانۀ درخت صنوبر پرداختند .آنها نسابت ایزوتاو هاای

جنگل های هیرکانی [ ]5و ناصاری کریموناد و همکااران

سرب در غلظتهای کم را در حلقههاای درختای و خااک
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منطقهای در غرب کانادا بررسی کردند .نتاایج تحقیاب آناان،

ظاهر میشوند .مختصات جغرافیایی منطقه 3687190 ،تاا

تأثیر پوشش برف زمستانی و حداقل درجۀ حرارت و بارش

 3692700عاار

شاامامی و  234500تااا  241425طااول

در بهار و تابستان بر دسترسای زیساتی سارب و جاذب آن

شرقی در سیستم  UTMو ارتفاع متوسط آن از سطح دریاا

توسط درختان را نشان داد .شرایط زمساتانی مایتواناد بار

حدود  1780متر است .متوسط بارندگی ساونۀ منطقه 713

وضعیت سیستم ریشهای و متعاقباً بر دورۀ رشد مؤثر باشاد.

میلیمتر و اقلیم منطقه براساس روش دوماارتن و آمبارژه،

درحااامی کااه شاارایط بهااار و تابسااتان احتماااوً فرایناادهای

مرطوب معتدل اسات [ .]11براسااس انادازه گیاری ، pH

میکروبی و منابع آبی را کنترل مایکناد و ممکان اسات بار

خاک منطقه قلیایی است.

جذب سرب توساط درختاان ماؤثر باشاد [ .]9در تحقیاب
دیگری نیز اسکانلن و همکاران ( ،)2020تجماع جیاوه در
حلقههای درختان پارک ملی شاناندوا واقاع در ویرجینیاای
ایاوت متحده را با جمعآوری نمونههاای رویشای دو گوناه
بلوط ) (Quercus rubra) ،(Quercus albaو کااج (Pinus

) rigidaاز منطقۀ شمامی ،جنوبی و مرکازی پاارک ارزیاابی
کردند .نتایج تحقیب باا نتاایج ساایر مطامعاات مشاابه باود،
درحامی که در بین سه گونۀ ماورد بررسای متفااوت باود و
بیشترین مقدار تجمع جیوه به سالهای دهۀ  1930تاا 1950
همزمان با استفاده از جیوه در تأسیسات صنعتی محلی تعلب
داشت [.]10
با توجاه باه تاأثیر مساتقیم و غیرمساتقیم فاکتورهاای
اقلیمی بر خصوصیات مختلف گیاهان ،تحقیاب حاضار باا
هدف تعیین ارتباط دو عامل متوسط دماا و باارش فصالی
با غلظت عناصر شیمیایی چوب درختان سامم و زوالیافتۀ
بلوط ایرانی و با فر

متفااوت باودن ایان رواباط در دو

گااروه درختااان ذکرشااده در جنگاالهااای منطقااۀ دادآباااد
شهرستان خرمآباد انجام گرفت.

نمونهبرداری

نمونهبرداری (باا توجاه باه محادودیتهاای موجاود) باا
انتخاااب سااه اصااله درخاات سااامم و سااه اصااله درخاات
زوالیافته (فاقد عالئم حیاات) ،در واحادهای اکوموژیاک
مشابه و در ماههای آبان و آذر سال  1393انجام گرفت .از
هر شش درخت دیسکی در ارتفاع برابرساینه بریاده شاد.
پس از پردازش دیسک های تهیه شده ،حلقاه هاای ساامیانه
شمارش و تاریخگذاری شاد .ساپس حلقاههاای رویشای
مربوط به  35سال منتهی به سال قطع هر درخت بهصورت
سه قطعۀ پنجسامه و دو قطعۀ دهسامه از طارف پوسات باه
سمت مغز با استفاده از ذرهبین و ارهمویی بریده و جدا شد
(در مجموع  30نمونه) .بهمنظور کاستن از تعداد نمونهها و
همچنین کاهش خطای ناشی از کم بودن عر

حلقههای

سامیانه ،حلقههای رویشی بهصورت سامیانه بررسی نشدند.
تهیۀمحلول
پس از تفکیک و برش حلقههای سامیانه ،نمونهها بهمادت
 48ساعت در دمای  65درجۀ سانتیگاراد در آون خشاک
شدند .بهمنظور عصارهگیری از نمونههاای چاوب پاس از

روشها
موادو 

پودر کردن نمونهها 100 ،میلیگرم از مادۀ خشک به روش

منطقۀپژوهش

هضم مرطوب با  6میلیمیتر اسید نیتریک ( 65درصد) و 2

این تحقیب در رویشگاه دادآباد واقع در محدودۀ شهرستان
خرمآباد انجام گرفت .بلوط ایرانی گونۀ غام

جنگلهاای

میلیمیتر پراکسید هیدروژن ( 30درصد) ترکی
ترکی

شد .سپس

حرارت داده شد تا هضم نمونه در اسید با سارعت

منطقه است که بیشتر شامل درختان شاخه و دانهزاد اسات

بیشتری انجام گیرد .پس از هضم کامل نموناه و باهدسات

بهصورت قطور و تکتنه ومی با تاجپوشش تناک

آمدن محلومی شافاف ،باا اساتفاده از آب دیاونیزه حجام

و اغل
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محلول به  25میلیمیتر رسانده شد و درنهایت با استفاده از

میشود و تا اواسط مهار اداماه دارد .بیشاترین و کمتارین

دستگاه جاذب اتمای ( )AASمادل  ،240Fs AAغلظات

بارندگی باهترتیا

در مااههاای آذر و تیار و بیشاترین و

عناصار ()Ca, K, Mg, Fe, Na, Zn, Cu, Pb, Ni, Si, Cr

کمترین درجۀ حرارت در ماههای مرداد و دی است.

اندازه گیری شد .شایان ذکر است که روش ذکرشده بارای
تهیۀ محلول ،اندازه گیری باا دساتگاه  TXRFاسات ،ومای

نتایجوبحث

بهدمیل نقص فنی دستگاه مذکور ،غلظت عناصر با دساتگاه

در جدول  1آماار توصایفی عناصار انادازهگیاریشاده در

طیفسنج جذب اتمی اندازهگیری شد.

چوب درختان ارائه شده است.
در جدول  ،2نتایج آزمون میانگین غلظات عناصار در

دادهها
یهوتحلیل 
تجز 
دادههای دما و بارش مربوط به  35ساال ماورد بررسای از
ایستگاه هواشناسی خرمآباد دریافت شد .پس از اطمینان از
نرمااال بااودن اعااداد مربااوط بااه غلظاات یااازده عنصاار در
نمونههای مورد بررسای در پانج دورۀ زماانی (،1359-68
 1384-88 ،1379-83 ،1369-78و  ،)1389-93براساااس
آزمون کومموگروف -اسمیرنوف ،به منظور مقایسۀ غلظات
عناصر چوب درختان سامم با زوالیافته درختان از آزماون
تی مستقل و برای مشخص نمودن ارتباط باین متغیرهاای
اقلیمی ،متوساط دماا و بارنادگی فصالی (فصال پااییز و
زمستان سال قبل و فصل بهار و تابستان ساال جااری) باا
غلظت عناصار در چاوب درختاان ساامم و زوال یافتاه از
همبستگی پیرسون در نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
منحنی آمبروترمیک (دما -باران) شهرستان خرمآباد در
دورۀ آماری مورد نظر در شکل  1ارائه شده است .براساس
ایاان نمااودار ،دورۀ خشااکی از اواسااط اردیبهشاات آغاااز

چوب درختان سامم و زوال یافته نمایش داده شاده اسات.
نتایج نشان میدهاد کاه تفااوت معنایداری باین غلظات
عناصر تحت بررسی در چوب درختان ساامم و زوالیافتاه
وجود ندارد .ومی در تحقیب اوساتا و همکااران ()1398
که در رویشگاه ملهشبانان واقع در شهرستان خرمآباد انجام
گرفت ،تفاوت در غلظت عناصر چاوب درختاان ساامم و
زوالیافتااه مشاااهده شااد [ .]7تااأثیر خشااکی در درختااان
مختلف یک گونه به یک اندازه نیست و درختان بساته باه
خصوصیات فیزیوموژیک خود ،پاسخ های متفاوتی به تنش
خشکی از سرخشکیدگی تا مرد نشان میدهناد [ .]12در
منطقااۀ پااژوهش ،درختااان زوالیافتااه بااهدمیاال شاارایط
فیزیوگرافی و میکروکلیمای حاکم بر آنهاا بیشاتر از دیگار
درختان منطقه ،تحت خشکسامیهای چناد ساال اخیار باا
تنش آبی مواجه شده و تحت تاأثیر عوامال ثانویاه مانناد
قارچها و بیماریها دچار زوال شدهاند.

شکل  .1منحنی آمبروترمیک شهرستان خرمآباد (دورۀ آماری )1359-1393
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جدول  .1آمار توصیفی غلظت  11عنصر اندازهگیریشده در چوب درختان بررسیشده
عناصر شیمیایی ()ppm

متغیرها
سالم
زوالیافته
سالم
زوالیافته
سالم
زوالیافته
سالم
زوالیافته

کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف
معیار

K

Ca

Cu

Na

Zn

Mg

Fe

Pb

Ni

Si

Cr

6/77
6/06
20/69
22/49
12/28
10/27
4/21
4/50

11/81
12/29
36/43
37/94
21/84
21/92
7/06
7/69

0/22
0/21
0/75
0/76
0/31
0/41
0/13
0/16

10/24
10/63
13/60
13/40
11/61
11/72
0/83
0/72

0/15
0/15
0/47
0/57
0/24
0/30
0/08
0/13

2/36
1/34
5/68
6/91
3/61
3/00
0/87
1/54

0/15
0/36
0/84
0/83
0/49
0/60
0/18
0/13

0/00
0/12
0/95
0/58
0/34
0/34
0/28
0/12

0/00
0/00
0/17
0/15
0/03
0/03
0/05
0/04

0/10
0/10
0/90
0/15
0/46
0/34
0/25
0/18

0/00
0/00
0/08
0/17
0/02
0/04
0/02
0/04

جدول  .2نتایج آزمون تی مستقل بین میانگین غلظت عناصر چوب درختان سالم و زوالیافته
متغیرها
آمارۀ t

درجۀ آزادی
مقدار ρ
معنیداری

عناصر اندازهگیریشده
K

Ca

Cu

Na

Zn

Mg

Fe

Pb

Ni

Si

Cr

1/76
8
0/14

-0/05
8
0/96

-1/38
8
0/21

-0/43
8
0/67

-1/06
8
0/31

1/85
8
0/10

-1/67
8
0/13

-0/03
8
0/97

-0/16
8
0/87

1/02
8
0/33

-1/52
8
0/16

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

 :nsعدم تفاوت معنیدار

در شکلهاای  2تاا  ،7همبساتگی فاکتورهاای اقلیمای

معدنی بارای حرکات در مااتریس خااک و جاذب توساط

(متوسط دما و بارندگی) با عناصار معادنی چاوب درختاان

گیاهان به رطوبت خاک وابستهاناد؛ در شارایط تانش آبای،

سامم و زوالیافته بلوط ایرانی که از نظر آماری دارای ارتباط

بهعلت کاهش فعامیت ریشه و نیز کند شادن حرکات آب و

معنیدارند ،ارائه شده است .در درختان سامم تنها دو عنصار

انتشار یونها ،ریشهها قادر به جذب بسیاری از مواد مغاذی

پتاساایم و منیاازیم بااا فاکتورهااای اقلیماای دارای ارتباااط

از خاک نیستند [ .]15دمای خاک نیز جذب ماواد غاذایی را

معناایدارنااد (شااکلهااای  2و  )3و در درختااان زوالیافتااه

از طریااب بساایاری از فرایناادهای فیزیکاای ،شاایمیایی و

عناصر پتاسایم ،کلسایم ،سیلیسایم و سارب باا فاکتورهاای

بیوموژیکی متقابل در دامنۀ وسیعی از مقیاسهاای مکاانی و

اقلیمی همبستگی معنیدار دارند (شکلهاای  4تاا  .)7عادد

زمانی تحت تأثیر قرار میدهد .دمای خاک تاأثیر زیاادی در

همبستگی موارد معنیدار در هار شاکل ارائاه شاده

جامعه و فعامیت جانوران و ریز گیاهاان خااک دارد.

ضری

ترکی

است .وضعیت مواد معدنی گیاهان بهطور مستقیم با رشاد و

بهطور کلی فراوانی و فعامیت جانوران خاک با افزایش دمای

بهرهوری آنها مرتبط است و براساس ژنتیاک ،ماواد غاذایی

خاک ،بهویژه در خاکهای سارد افازایش ماییاباد؛ اماا باا

موجود در خاک ،پتانسیل جذب و دیگر فاکتورهای محیطی

خشااک شاادن خاااک در دماهااای زیاااد محاادود مایشااود.

کنترل میشود [ .]13اقلیم از جمله عوامل محیطای متغیاری

بارزترین اثر دمای خاک بار آب خااک ،افازایش سارعت و

است که در طاول فصال رویاش و قبال از آن بار درختاان

عمب تبخیر با افزایش دمای خاک است ،بهویژه در شارایطی

بهطور مساتقیم و غیرمساتقیم تاأثیر دارد [ .]14بیشاتر ماواد

که ممکن است تأمین آب محدود باشد [.]16
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شکل  .2همبستگی بارندگی و دما با غلظت عنصر پتاسیم در چوب درختان سالم بلوط ایرانی

پتاسیم مهمترین و بیشترین یون آزاد موجود در سیتوپالسم

برای ثابات نگاه داشاتن  pHباین  7و  8ضاروری اسات کاه

است که بهصورت کاتیون یکظرفیتی در دساترس گیااه قارار

محدودۀ بهینه  pHبرای بیشتر واکنشهاای آنزیمای اسات .در

م ایگی ارد [ .]17پتاساایم در حفااا تعااادل آباای ،ایجاااد فشااار

حدود  60آنزیم برای فعامیت خود به پتاسیم نیااز دارناد [.]17

تورژسانس و باز و بسته شدن روزنهها ،کنترل تعادل آبی گیااه،

ارتباط منفی بارندگی فصل پاییز با غلظت پتاسایم در درختاان

در تجمع و انتقال هیادراتهاای کاربن تومیدشاده نقاش دارد

سامم (شکل  )2را میتوان به دمای کام خااک در فصال پااییز

[ .]18غلظتهای زیاد این یون در سیتوپالسم و کلروپالستها

نسبت داد که سب

کندی حرکت و انتشار یونها میشود.

شکل  .3همبستگی بارندگی و دما با غلظت عنصر منیزیم در چوب درختان سالم بلوط ایرانی

دمااای خاااک تااأثیر چشاامگیری باار گرانااروی آب دارد.

بگذارد ،تأثیر زیادی در جذب ماواد غاذایی و رشاد گیاهاان

کااهش سارعت

دارد .همۀ واکنشهای گیاهی کاه در خااک ر مایدهاد از

جذب آب توسط ریشهها و انتقال باه درون گیااه مایشاود.

جمله هاوازدگی معادنی و بیشاتر واکانشهاای مرباوط باه

باا غلظات

یونهای مغذی در محلول خاک بهشادت تحات تاأثیر دماا

آنها در محلول خاک نزدیک ریشههاست؛ بنابراین؛ هر چیزی

هستند [ .]16شکل  ،3همبستگی منفی بین دمای فصل بهار و

که بر غلظت ماواد مغاذی موجاود در محلاول خااک تاأثیر

تابستان را با غلظت عنصار منیازیم در درختاان ساامم نشاان

افزایش گرانروی در دماهاای کام ،موجا

مقدار جذب مواد مغذی توسط ریشهها ،متناس

رابطۀ متغیرهای اقلیمی با غلظت عناصر شیمیایی چوب درختان سالم و زوالیافتۀ بلوط ایرانی در شهرستان خرمآباد (مطالعۀ موردی :دادآباد)
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میدهد .منیزیم چند عمل مهم در گیاه را بر عهاده دارد .ایان

ریزوساافر اساات .خشکسااامی و دسترساای نااامنظم بااه آب

ماده کاتیون دوظرفیتی کوچکی است که جزء تفکیاکناپاذیر

نشانههای کمبود منیزیم را افزایش میدهد .منیزیم در شارایط

مومکولهای کلروفیل و فرایندهای آنزیمی مرتبط با فتوسنتز و

کمبود آب در دسترس نیست .در این شرایط ریشهها قادر به

تنفس اسات ،جاذب منیازیم تحات تاأثیر شارایط خااک و

جذب منیزیم کافی برای حفا رشد طبیعی گیاه نیستند [.]15

شکل  .4همبستگی بارندگی و دما با غلظت عنصر پتاسیم در چوب درختان زوالیافتۀ بلوط ایرانی

تغییرات مداوم دمای خااک در چرخاههاای روزاناه و

به گیاهان را بههماراه داشاته اسات [ .]15نباود باارش در

فصلی که ویژگی اصالی بیشاتر اکوسیساتم هاسات ،تاأثیر

تابستان و نیز بارش ناکاافی در بهاار بار جاذب و انتقاال

شدیدی بر دسترسی گیاهان به مواد غذایی و جاذب دارد.

یونهای منیزیم در درختان ساامم (شاکل  )3و یاونهاای

سارعت

پتاسیم در درختان زوالیافته (شکل  )4تأثیر منفی داشاته و

گرفتن واکنش های شیمیایی مانند آزاد شدن مواد مغذی از

حرکت یون ها را در خاک مختل کارده اسات .تعار اثار

مواد معدنی اومیاه و تغییار مکاان ذرات رس و ماواد آمای

مهمی در انتقال آب و مواد معدنی از طریب بافت چوبی به

میشود و به طور کلی دسترسی باه ماواد غاذایی افازایش

قسمتهای فوقانی دارد .سرعت جریان آب در طول ریشه

مییابد [ .]16در فصل زمستان با وجود رطوبت کافی برای

و آوندهای چوبی با فشار ریشهای و مقادار تعار تعیاین

کااهش جاذب

افازایش جاذب و انتقاال

در صورت محدود نبودن آب ،افزایش دما ساب

جذب عناصر ،کاهش دمای خااک ،ساب

میشود .افزایش تعار موجا

منیزیم شده است .جذب و انتقال بهینۀ مواد غذایی توساط

عناصر معدنی در بافات چاوبی مایشاود [ .]15کلسایم از

و آب کاافی اسات.

طریب ریشههای ظریاف و باهصاورت انحصااری توساط

درختان بررسیشده در پانزده ساال پایاانی حیاات خاود،

جریان تعر بهسمت باو حرکت میکند [ .]19همبساتگی

تحت خشکسامی های مکرر قرار داشاتهاناد؛ فراینادی کاه

منفی بین غلظات کلسایم و مقادار بارنادگی فصال پااییز

آن عدم تعاادل

(شکل  )5بهدمیل سردی هوا و کم بودن دما در ایان مااه و

حملونقل فعال و نفوذپذیری غشا ،کاهش قادرت جاذب

در پی آن کاهش تعر است که موج

کاهش جذب این

ریشهها و سپس کاهش انتقال مواد غذایی موجود در خاک

عنصر در درختان زوالیافته شده است.

گیاهان مستلزم وجود دماای مناسا

سب

بسته شدن روزنهها شده و بهموج
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شکل  .5همبستگی بارندگی و دما با غلظت عنصر کلسیم در چوب درختان زوالیافتۀ بلوط ایرانی

شکل  .6همبستگی بارندگی و دما با غلظت عنصر سیلیسیم در چوب درختان زوالیافتۀ بلوط ایرانی

شکل  .7همبستگی بارندگی و دما با غلظت عنصر سرب در چوب درختان زوالیافتۀ بلوط ایرانی

همبستگی منفی بین غلظت سیلیسایم و مقادار بارنادگی

تعر در اندامها تعیین مایشاود .در واقاع بیشاترین غلظات

فصل پاییز (شکل  )6نیز با همین دمیل توجیهپذیر است؛ زیرا

سیلیسیم در گیاهان در محلهایی است که بیشترین تبخیار را

انتقال سیلیسیم در آوند چوبی گیاهان انجام میگیرد و توزیع

دارند .این عنصار در گیاهاان کارکردهاای متعاددی دارد ،از

آن در شاخهها و بردها و اندامهای هوایی نیز براساس مقدار

جمله بهبود توازن مواد غذایی ،کاهش سمیت ماواد معادنی،

رابطۀ متغیرهای اقلیمی با غلظت عناصر شیمیایی چوب درختان سالم و زوالیافتۀ بلوط ایرانی در شهرستان خرمآباد (مطالعۀ موردی :دادآباد)
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بهبود خصوصیت مکانیکی بافتهای گیاه و افزایش مقاومت

مختلف بر رشد و بهارهوری فاراوانتارین گوناۀ درختای

به دیگر تنشهای زنده و غیرزنده [.]18

زاگرس از اهم ضروریات است .این پاژوهش نموناهای از

سرب از عناصر غیرضروری برای گیاه و از مهامتارین

مطامعۀ ارتباط غلظت عناصر غذایی درختان با فاکتورهاای

آوینده هاست که حتی در غلظات هاای کام بسایار سامی

اقلیمی است .از بین یازده عنصر مورد بررسای موجاود در

است .وجود سرب بر بخش های هوایی گیاهان ،فتوسانتز،

چوب درختان بلوط ایرانی در تحقیب حاضر تنهاا غلظات

جذب عناصر غذایی مانند آهن و منگنز ،فعامیت آنزیمی و

عناصاار  K ،Mg ،Pb ،Siو  Caبااا فاکتورهااای اقلیماای

 ...تأثیر منفی دارد [ .]20با توجه به اینکه منطقۀ تحقیاب در

همبستگی نشان داد؛ از این میان عنصر پتاسایم در هار دو

آمودگی های صنعتی ،معدنی ،آتشفشانی و ترافیاک

گروه درختان سامم و زوالیافته با دو فاکتور اقلیمی مذکور

شهری قرار ندارد ،همبستگی مثبت بارندگی فصل بهار باا

همبسااتگی معناایدار نشااان داد .علاایرغاام نبااود تفاااوت

غلظت این عنصر در درختان زوالیافته (شاکل  )7را تنهاا

معنی دار غلظت عناصر درختان سامم و زوالیافته (جادول

م ایتااوان بااه نشساات ریزگردهااای حاااوی ساارب روی

 ،)1ارتباطات متفاوتی بین غلظات عناصار ایان دو گاروه

اندامهای مختلف درختان بهویژه باردهاا نسابت داد کاه

درختان با فاکتورهای اقلیمی بهدست آمد که این موضاوع

بههمراه بارندگیهای فصل بهار شسته و وارد خاک شده و

را میتاوان نتیجاۀ تفااوت هاای ژنتیکای و فیزیوماوژیکی

سپس توسط ریشهها جذب درختان میشود.

درختان ،فیزیوگرافی محیط که تأثیر زیادی بر تنظیم نور و

معر

رژیم رطوبتی دارد و همچنین تفاوت در فیزیوموژی جذب

جهگیری
نتی 

عناصر دانست .با توجه به زوال گستردۀ جنگلهای بلاوط

بلوط ایرانی بهواسطۀ نقشی کاه در معیشات ماردم غارب

زاگرس میتوان از طر مختلف از جملاه تاأمین عناصار

کشور دارد ،به عنوان گونۀ مهم و راهبردی ناحیاۀ رویشای

شیمیایی مورد نیاز درختان از طریب محلاولپاشای ،ایجااد

زاگرس از اهمیت ویژهای برخوردار اسات کاه در ساامیان

چامههای آبگیر برای درختان ،هرس شاخههاای زوالیافتاه

اخیر با مخاطرات فراوانی مواجه شده است .شرط پایداری

و تنک کردن درختان بلوط شاخهزاد از طریب کاهش تعداد

و مدیریت این گوناۀ ارزشامند در باومساازگان زاگارس،

پایههای ضعیف جستگروهها به برونرفت از این فاجعاۀ

شناخت همهجانبۀ آن است .بررسای اثار عوامال محیطای

ملی کمک کرد.
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ABSTRACT
Among climatic factors, temperature and precipitation are of two particular importance, which directly
and indirectly affects the uptake and transport of minerals. In order to study the relationship between
climatic variables and chemical element concentrations in two groups of healthy and declined Iranian
oak trees, three healthy trees and three declined trees were cut in Dadabad habitat of Khorramabad. A
disk was selected from each tree. Then, growth rings over the last 35 years were determined including
three five-years and two 10-years pieces. The samples were cut and extracted by using the wet
digestion method, and the concentration of different elements (Ca, K, Mg, Fe, Na, Zn, Cu, Pb, Ni, Si,
Cr) was measured by using atomic absorption apparatus. The result showed that there was no
significant difference between concentration elements of healthy and declined wood trees. The
Pearson correlation between concentration elements and the average of seasonal temperature and
rainfall was significant; in healthy trees, potassium with autumn rainfall (-0.931), magnesium with
winter rainfall (0.959) as well as spring temperature (-0.969) and summer (-0.967) had significant
correlations, and in declined trees, potassium with spring temperature (-0.961) and summer (-0.949),
calcium with autumn (-0.953), silicon with autumn (-0.686) and lead with spring (0.966) temperatures
had significant correlations. The difference between element concentrations of two groups of trees
regrading climatic factors can be caused by the difference between genetics and physiological
characteristics of trees, environmental physiography (especially light regulation and moisture regime),
and physiology of uptake.
Keywords: Rainfall, Growth ring, Temperature, Zagros, Dendrochemistry.
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