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  زوال دچار يها جنگل در برگ يضرور ييغذا عناصر برجذب يوگرافيزيف يها عامل ريتأث
  ياريبخت و چهارمحال استان هلن، منطقه) .Quercus brantii Lindl( بلوط
مهدي  ،1كش عبدالمحمد محنت ،1علي شيرمردي حمزه ،1محمود طالبي ،1منش يعقوب ايران ،*1گوجاني حسن جهانبازي

  3محسن حبيبي و 2پورهاشمي
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان چهارمحال و آموزش و ترويج كشاورزي،  ،سازمان تحقيقات شهركرد،، ايران 1

   بخش تحقيقات منابع طبيعي ،بختياري
 ها و مراتع كشور تحقيقات جنگل همؤسس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، ،تهران، ايران 2

 استان چهارمحال و بختياري زيست يطكل مح هادار ،شهركرد، ايران 3

  21/1/98: تاريخ پذيرش  04/06/1397: تاريخ دريافت

  چكيده

تنش محيطي، اختالل در جذب مواد . بلوط مواجه شده است هاي زاگرس با پديده زوال امروزه گستره قابل توجهي از جنگل
عوامل رويشگاهي نقش مهمي در مقاومت درختان در . شودها مي غذايي و آب موجب ضعيف شدن درختان و درنهايت زوال آن

  بلوط دنيخشك درحال و سالم درختان واكنشارزيابي  باهدفرو  پژوهش پيش. هاي زنده و غيرزنده دارندبرابر تنش
)Quercus brantii Lindl. (هاي ارتفاعي مختلف در منطقه جنگلي هلن  هاي جغرافيايي و طبقه مواد غذايي در جهت جذب به

نمونه و بر روي هر  براي اين منظور، در دو جهت غالب جنوبي و شمالي، سه خط. استان چهارمحال و بختياري اجرا شد
 يمترمربع 1000نمونه  سه قطعه) متر از سطح دريا 2000و باالتر از  1800-2000، 1500-1800(نمونه در سه دامنه ارتفاعي  خط
درخت در حال خشكيدن بلوط از چهار جهت تاج نمونه برگ  5درخت سالم و  5نمونه، از  در هر قطعه. تصادفي پياده شد طور به

طرح بلوك كامل تصادفي و آزمايش فاكتوريل و اين پژوهش بر پايه . گيري شد در آزمايشگاه اندازه ها آنتهيه شد و عناصر غذايي 
. دار بود عناصر ازت و كلسيم معني برجذبنتايج نشان داد كه اثر جهت جغرافيايي . ها به روش دانكن انجام شدمقايسه ميانگين

گنز، جذب عناصر آهن، من. دار شد ضروري در برگ درختان سالم و درحال خشكيدن معني ييمواد غذاهمچنين، اختالف جذب 
درختان سالم نيز مقدار بيشتري از اين عناصر را . روي و مس در برگ درختان مستقر در جهت شمالي بيشتر از جهت جنوبي بود

 برجذبدرنهايت، نتايج اين پژوهش تأثير جهت جغرافيايي و زوال را . در مقايسه با درختان در حال خشكيدن جذب كرده بودند
  . بلوط اثبات كرد ييعناصر غذا

  .هاي زاگرس، زوال بلوط، عوامل محيطيجنگل: هاي كليدي واژه

   h.jahanbazi@areeo.ac.ir:الكترونيكي ، پست09131299752: مسئول، تلفن نويسنده* 

  مقدمه
توان و شود كه  اطالق ميفرايندي به ) Decline(زوال 

سالمتي درخت و يك توده جنگلي به مخاطره افتد، بدون 
ازجمله اين . آنكه شواهد آشكاري قابل مشاهده باشد

توان به اختالالت فيزيكي و يا حمله آفات و شواهد مي

توان هاي مهم زوال مياز نشانه). 15(ها اشاره كرد بيماري
-شاخه ازحد يشبپريدگي و زرد شدن تاج، ريزش به رنگ

هاي  ها و كل تاج و ظهور جوانههاي نازك، مرگ شاخه
هاي زوال در جنگل). 16(ها اشاره كرد نابجا بر روي شاخه
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عمده در مورد بلوط  طور بهزاگرس طي چند سال اخير و 
ها مانند بادام البته، ساير گونه). 5(مشاهده شده است 

گنجشك، بنه، آلبالوي وحشي و كيكم نيز از وحشي، زبان
گستردگي خشكيدگي بلوط و ). 6(اند  ن امر مستثني نبودهاي

خزان  به شكلآسيب ديدن تعداد زيادي از درختان 
ها و يا قسمتي از تاج زودرس يا خشكيدگي برخي از شاخه

و درنهايت خشكيدگي كامل درختان، جلوه نامطلوبي را از 
. محيط زيستي به نمايش گذاشته است وجود يك معضل 
سابقه بروز اند كه  اشاره كرده) 4(كاران پورهاشمي و هم

و آخرين گردد  برميبه حدود سه قرن پيش زوال پديده 
آن در برخي از كشورهاي اروپايي در دهه بحراني رخداد 

نيز  ازآن پسه است، هرچند پيوست به وقوعميالدي  1980
هاي  جنگل. )14(اند  برخي كشورها با اين پديده روبرو بوده

با اين پديده مواجه شدند و  1380از دهه  بلوط زاگرس نيز
هكتار از  ميليون يكاي بيشتر از  گستره مجموع در

مجموعه بوده و هاي زاگرس مبتال به اين پديده  جنگل
اقدامات ستادي و فني انجام شده تا حدودي زواياي 
مختلف اين بحران را روشن ساخته، اما كنترل كامل آن 

  ).4( استنيازمند عزم جدي و توجه كافي 

عوامل تأثيرگذار بر زوال بلوط به دو دسته كلي عوامل زنده 
ها و  حشرات، قارچ. شوند بندي مي و غيرزنده طبقه

ويژه  به(وهوا  ترين عوامل زنده و آب ها ازجمله مهم ويروس
، رويشگاه و خاك )كاهش بارندگي و افزايش ميانگين دما

اثر ). 27(آيند  مي به شمارترين عوامل غيرزنده  جمله مهم از
مستقيم و غيرمستقيم تحت تأثير  صورت بهاين عوامل 

زوال بلوط ناشي از تغييرات . هاي انساني استفعاليت
و تأكيد شده است كه آشفتگي اقليمي ) 20(اقليمي است 

). 18و  12(ها تأثير بسيار زيادي دارد  بر زوال جنگل
اقليمي كه يكي از پيامدهاي تغييرات   خشكي و خشكسالي

هستند، از عوامل مؤثر بر تخريب و گسترش پوسيدگي 
). 27و  22، 18(شوند  زودرس درختان محسوب مي

هاي انجام شده، خشكي تابستان و  براساس پژوهش
زدگي شديد در اواسط زمستان باعث شيوع زوال بلوط  يخ

ثيرات خود را از طريق كاهش أخشكسالي ت). 28(شود  مي
خاك در ناحيه ريشه درختان  بارندگي و كاهش رطوبت

به  بسته همجنگلي بر حيات درختان گذاشته و درختان 
هاي  واكنش ،و محيطي خود هاي فيزيولوژيكي ويژگي

برخي از . دهند متفاوتي به تنش خشكي از خود بروز مي
هاي خشكسالي در پژوهشگران معتقدند كه وقوع دوره

درختان را  زوالفرايند گذشته، زمينه شروع يا شدت يافتن 
  ).19(فراهم كرده است 

درختان نسبت به تنش ناشي از خشكسالي طوالني واكنش 
خزان درختان ناشي از تبديل . كنند نشان داده و خزان مي

حمايت از  باهدفها به قند نشاسته ذخيره شده در ريشه
يكباره  ، اما به)26(ادامه حيات و متابوليسم درختان است 

و آنها قادر به حفظ وضعيت  ذخيره درختان تهي شده
آب عالوه بر رفع ). 17(كنند موجود نبوده و خزان مي

در انتقال عناصر معدني از خاك به گياه  ،نيازهاي آبي گياه
 يزمان. و نيز تبادالت مواد در درون گياه نقش حياتي دارد

مواد معدني از  وانتقال نقليابد،  رطوبت خاك كاهش مي كه
تنش درخت دچار  و شده تاللدچار اخخاك به گياه 

روند تبادالت  ،با كاهش تدريجي رطوبت خاك. شود مي
خورده و وضعيت رشد  به هممواد معدني در پيكره گياه 

هاي آنها  ها و اندام درختان مختل شده و حتي به بافت
كمبود آب و رطوبت  منفي اثرات ).13( رسد آسيب مي

 درو  شدهدوچندان خاك در فصل رشد درختان و گياهان 
ها شده و موجب  مواد معدني كمتري جذب ريشه ،آن يجهنت

 شود كه رشد رويشي و زايشي درختان كاهش يابد مي
)11 .(  

اثرات خشكي در درختان مختلف به يك اندازه نيست و 
آنها متفاوت   هاي فيزيولوژيك  پاسخ درختان بسته به ويژگي

ها تا مرگ كامل  اين پاسخ از سرخشكيدگي شاخه .است
هاي ناشي از  اگر تنش). 22و 10(شود  درخت را شامل مي

، درختان متمادي بر درختان وارد شوند طور بهخشكي 
و  عواملبروز دچار ضعف فيزيولوژيك شده و زمينه براي 
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فراهم  ها و بيماري آفاتطغيان هاي ثانويه همچون  تنش
اصر نع ، سهمها پاسخ درختان به اين تنشدر  .)25( شود مي

اي هيكي از راه بنابراين كند،  غذايي پيكره درخت تغيير مي
 هاي وارده بر درختان يا چگونگي اثرات تنش سهمبررسي 
هاي مختلف پيكره  بررسي تغييرات عناصر در بخش بلوط،
 .ستا آنها

 در كنار عامل رطوبت، عوامل محيطي مانند ارتفاع از سطح
دريا، جهت و شيب دامنه نيز در شدت و ضعف بروز زوال 

بطور معمول، تفاوت . در درختان بلوط نقش بسزايي دارند
 به همراهدر شرايط رويشگاهي، تغيير در مقدار رطوبت را 

هاي گياهي اثرگذار داشته و از اين طريق بر زوال گونه
، در پژوهش اهميت اين موضوعباتوجه به ). 18(است 

هاي استان چهارمحال و  بخشي از جنگلسعي شد 
  .مورد مطالعه قرار گيردبختياري، 

  روشهامواد و 
اين پژوهش در بخشي از  :مشخصات منطقه مورد مطالعه

شده هلن كه تحت مديريت اداره  هاي منطقه حفاظت جنگل
كل حفاظت محيط زيست استان چهارمحال و بختياري 

هزار هكتار از  20رو در  پژوهش پيش. قرار دارد، انجام شد
 31°39′ 51″هاي منطقه هلن با مختصات جغرافيايي جنگل

 42″تا  50°32′ 03″ عرض شمالي و 31°55′ 05″تا 
خشكيدگي ). 1شكل (انجام شد طول شرقي  ′52°50

آغاز و پس از سال  1390درختان در اين منطقه از سال 
ه در حال حاضر حدود نيمي از كتشديد شد، بطوري 1394

). 3(مبتال به درجات مختلف خشكيدگي هستند  درختان
 590بين  1385تا  1376بارندگي منطقه هلن در بازه زماني 

تا  1386متر در نوسان بوده كه در بازه زماني  ميلي 680تا 
متر تقليل ميلي 550تا  460با كاهش محسوس به  1395

 Quercus brantii(گونه غالب منطقه بلوط ). 2( يافته است

Lindl. (بنه : هاي همراه آن عبارتند ازاست و گونه
)Pistacia atlantica Desf.( زالزالك ،)Crataegus sp.( ،

، انواع بادام وحشي ).Acer monspessulanum L(كيكم 
)Amygdalus spp.( بيد ،)Salix alba L.( داغداغان ،
)Celtis caucasica Willd. ( و دافنه)Daphne mucronata 

Royle .(و  مورد مطالعه داراي دو دامنه اصلي شمالي منطقه
  .جنوبي است

  
  

      
  )چپ(ها  نمونه و موقعيت قطعه) راست(موقعيت منطقه هلن در استان چهارمحال و بختياري  -1شكل 
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-1800(ابتدا سه طبقه ارتفاع از سطح دريا : روش پژوهش
در دو جهت ) متر 2000و باالتر از  2000-1800، 1500

گرفته  در نظر) شمالي و جنوبي(جغرافيايي غالب منطقه 
متر از  5000  بافاصله) تكرار(نمونه سپس، سه خط. شد

يكديگر در ابتدا، وسط و انتهاي هر جهت جغرافيايي غالب 
 1000نمونه نمونه، سه قطعه خطروي هر . طراحي شد

ها نمونه اي پياده شد، طوريكه هريك از قطعه دايره يمترمربع
 18درمجموع، . در يك طبقه ارتفاعي قرار داشته باشند

نمونه  قطعه 9نمونه در جهت شمالي و قطعه 9(نمونه  قطعه
  ).1شكل (پياده شد ) در جهت جنوبي

نمونه، پنج درخت شاداب و سالم و پنج در هر قطعه
درخت در حال خشكيدن بلوط انتخاب شدند بطوريكه 

ارتفاع و  قطر، (متغيرهاي كمي  نظر ازدرختان منتخب 
). همگن بودند(نسبت مشابهي داشتند  شرايط به) پوشش تاج

تاج  مياني و از چهار جهت هاي برگ از بخش سپس، نمونه
 از چهار جهت. شد آوري ماه جمعدرختان در مهر

عمق (هاي خاك  جغرافيايي سايه درختان نمونه نيز نمونه
تهيه شد كه پس از تركيب آنها ) متري سانتي 30صفر تا 

براي هر درخت، نمونه تركيبي به آزمايشگاه مركز تحقيقات 
كشاورزي و منابع طبيعي استان چهارمحال و بختياري 

ري پرمصرف در آزمايشگاه مقدار عناصر ضرو. منتقل شد
شامل نيتروژن، فسفر، پتاسيم، كلسيم و منيزيم و عناصر 

ها مصرف شامل روي، مس، آهن و منگنز برگ ضروري كم
گيري ازت، فسفر، پتاسيم، براي اندازه. گيري شد اندازه

سالسيليك و تر با اسيدكلسيم و منيزيم از روش هضم
ل قرائت ازت با دستگاه كجلدا. اكسيژنه استفاده شد آب
، قرائت )Gerhardt-Vapodest Germany(اتوماتيك  نيمه

نانومتر  440 موج طولروش زرد با اسپكتروفتومتر ه فسفر ب
)Pharmacia LKB UK(فتومتر  ، قرائت پتاسيم با فليم
)Jenway PFP7 UK(دستگاه  ، قرائت كلسيم و منيزيم با

عناصر . انجام گرفت) Pharmacia LKB UK(اتمي جذب
 ل آهن، روي، مس و منگنز با روش هضمميكرو شام

). 1(اتمي انجام شد خشك و قرائت با دستگاه جذب

طرفه  واريانس دو ها با استفاده از تجزيه داده وتحليل يهتجز
 بصورت فاكتوريل و در قالب طرح بلوك SASافزار در نرم

چند ها با استفاده از آزمون كامل تصادفي و مقايسه ميانگين
  .نكن انجام شددا يا دامنه

  نتايج
اثر ارتفاع از سطح دريا، جهت جغرافيايي و سالمت 

ها تجزيه واريانس داده :عناصر پرمصرف برجذبدرختان 
نشان داد كه در بين عناصر پرمصرف، مقدار جذب پتاسيم 
و نيتروژن در برگ درختان بلوط در دو جهت شمالي و 

و ) 1جدول ، P > 05/0(داري داشت جنوبي اختالف معني
هاي جنوبي  هاي شمالي بيشتر از جهت مقدار آنها در جهت

هاي مختلف ارتفاع از سطح  در بين طبقه). 2شكل (بود 
شكل (دار نبود دريا، اختالف غلظت عناصر پرمصرف معني

مقايسه ميانگين جذب عناصر پرمصرف بين درختان ). 2
 دارعدم معني باوجودسالم و ناسالم بلوط نيز نشان داد كه 

مقادير موجود  مجموع دربودن اختالف جذب اين عناصر، 
در برگ درختان سالم كمي بيشتر از مقدار آنها در برگ 

  ).2جدول (درختان ناسالم بود 

اثر ارتفاع از سطح دريا، جهت جغرافيايي و سالمت 
تجزيه  :مصرف عناصر ضروري كم برجذبدرختان 

منگنز، روي و ها نشان داد كه جذب آهن، واريانس داده
 داري بيشتر از جهت شمالي بطور معنيمس در جهت

هاي مختلف  ، اما بين طبقه)3و شكل  3جدول (جنوبي بود 
مصرف  ارتفاع از سطح دريا، اختالف غلظت عناصر كم

، اما روند افزايش مقادير )3و شكل  3جدول (دار نبود معني
 بهن هاي پائي اين عناصر در برگ درختان مستقر در دامنه

اندازه غلظت آهن، مس و روي . فوقاني مشهود بود سمت
) P > 05/0(داري  در برگ درختان سالم نيز بطور معني

بيشتر از برگ درختان درحال خشكيدن بود، اما اختالف 
جذب بيشتر در برگ درختان سالم،  باوجودمقدار منگنز 

  ).4و 3  ولاجد(دار نبود آماري معني ازنظر
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  بلوط درختان برگ پرمصرف ييغذا عناصر جذب در درختان سالمت و يوگرافيزيف عوامل از يبرخ تأثير انسيوار هيتجز -1 جدول

  تغييرات منبع
  مربعات ميانگين

  نيتروژن  فسفر  پتاسيم  كلسيم  آزادي درجه
049/0  1  جغرافيايي جهت ns 264/0 * 005/0  ns 3/0  * 
003/0  2  دريا سطح از ارتفاع ns 0198/0 ns 001/0  ns 028/0  ns 

006/0  1  سالمت ns 056/0 ns 003/0  ns 065/0  ns 
00047/0  2  دريا سطح از ارتفاع × جهت ns 0123/0 ns 00037/0  ns 007/0  ns 

0295/0  1  سالمت×  جهت ns 372/0 ns 0072/0  ns 186/0  ns 

0179/0  2  سالمت×  ياارتفاع از سطح در ns 0084/0 ns 00077/0  ns 044/0  ns 

057/0  2  سالمت × دريا سطح از ارتفاع × جهت ns 0776/0 ns 0037/0  ns 097/0  ns 

  35/1 046/0  236/1  439/0  24  خطا
  دار يمعن يرغ nsدرصد؛  95 دار در سطح اطمينانمعني* 

  
  )چپ( دريا سطح از مختلف هاي ارتفاع و) راست( جنوبي و شمالي هاي جهت بين بلوط درختان برگ در پرمصرف عناصر جذب مقايسه -2 شكل

  عناصر پرمصرف در برگ درختان سالم و ناسالم بلوط يرمقاد يانگينم يسهمقا -2 جدول
 )درصد( نيتروژن )درصد( فسفر )درصد( پتاسيم )درصد( كلسيم  درخت سالمت

 a 064/1  a32/1 a 30/0 a 15/1  سالم

 a 039/1  a24/1  a 28/0 a 07/1  ناسالم

  است ها نيانگيم نيب دار يمعن اختالف وجود عدم انگريب ستون در مشابه نيالت حروف      

   بلوط درختان برگ مصرفكم ييغذاعناصر جذب در درختان سالمت و يوگرافيزيف عوامل از يبرخ تأثير انسيوار هيتجز -3 جدول

  تغييرات منبع
  مربعات ميانگين

  منگنز  روي  مس  آهن  آزادي درجه
7/26296  1  جغرافيايي جهت * 61/84 ** 23/673 ** 0013/0 * 
37/737  2  دريا سطح از ارتفاع ns 94/3 ns 54/63 ns 0003/0 ns 

7/23731  1  سالمت * 85/58 * 4/244 * 0004/0 ns 
4/8238  2  دريا سطح از ارتفاع × جهت ns 309/1 ns 824/2 ns 58/50 ns 

06/12656  1  سالمت×  جهت ns 91/14 ns 05/326 ns 05/187 ns 

25/2156  2  سالمت×  ياارتفاع از سطح در ns 946/7 ns 16/84 ns 89/112 ns 

13/6425  2  سالمت × دريا سطح از ارتفاع × جهت ns 393/15 ns 57/71 ns 11/245 ns 

  21/88  21/48  15/10  6/4862  24  خطا
  دار يمعن يرغ ns درصد؛ 95 اطمينان سطح در دارمعني*  درصد؛ 99 اطمينان سطح در داريمعن **                       
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  )چپ( دريا سطح از مختلف هاي ارتفاع و) راست( جنوبي و شمالي هاي جهت در بلوط درختان برگ در مصرف كم عناصر مقدار مقايسه -3 شكل

  ناسالم و سالم درختان برگ در) يلوگرمبر ك گرم يليم( مصرف كم عناصر مقادير ميانگين مقايسه -4 جدول
  منگنز  روي  مس  آهن  درخت سالمت
84/223  سالم a 99/14 a 82/26 a 66/29  a 

49/172  ناسالم b 44/12 b 61/21 b 69/27  b 

  است درصد 95 نانياطم سطح در ها نيانگيم نيب دار يمعن اختالف وجود انگريب ستون در نامشابه نيالت حروف

مصرف و پرمصرف در خاك زير  وضعيت عناصر كم
هاي خاك، از بين عناصر  نتايج نمونه براساس: درختان

مصرف  پرمصرف فقط اندازه پتاسيم و از بين عناصر كم

 05/0(داري  فقط مقدار منگنز در درختان سالم بطور معني
< P (تأثير جهت جغرافيايي و . بيشتر از درختان ناسالم بود

  . دار نبود ارتفاع از سطح دريا بر ميانگين عناصر مذكور معني
  مطالعه مورد منطقه خاك در مصرف كم و پرمصرف عناصر ميانگين مقايسه -5 جدول

  طبقه  ويژگي
 نيتروژن

 )درصد(

 پتاسيم
 )درصد(

 فسفر
 )درصد(

بر  گرم يليم( آهن
  )يلوگرمك

بر  گرم يليم( مس
  )يلوگرمك

بر  گرم يليم( روي
  )يلوگرمك

بر  گرم يليم( منگنز
  )يلوگرمك

 سالمت
  درخت

 a 029/0  a5/214 a 83/4 a 95/2  a98/0 a 68/0  a996/7  سالم

 a 029/0  b2/179  a 43/5 a 48/3  a96/0  a 69/0  a983/7  ناسالم

  است درصد 95 اطمينان سطح در ها ميانگين بين دار معني اختالف وجود بيانگر ستون در نامشابه التين حروف   

  گيري بحث و نتيجه
 عناصر جذب نيانگيم رو، شيپ پژوهش جينتا براساس
 ناسالم درختان از شتريب يكم سالم درختان در پرمصرف

مقادير عناصر پرمصرف با . نبود دار يمعن اختالف اما بود،
هاي  توجه به نياز زياد درختان و عدم حاصلخيزي خاك

اضافه نشدن هوموس به  ليدل بههاي اخير  زاگرس طي دهه
بسيار  دسترس درشرايط بسيار حاد رسيده و دركل مقادير 

تواند ناشي از  دار بودن مي كم است و عدم اختالف معني
 در كه يگريد ابهمش پژوهش در. اين موضوع باشد

 كه شد مشخص شد، انجام الميا اهيس مله يها جنگل
 بلوط درختان برگ در فسفر و تروژنين عناصر غلظت

 كه) 8( بود افتهي شيافزا يتاج يدگيخشك شيافزا با يرانيا
شده،  در پژوهش اشاره. ندارد يخوان هم رو شيپ پژوهش با

نمونه تركيبي برگ از چهار جهت جغرافيايي اصلي تاج 
هاي انتهايي در قسمت مياني تاج  درخت و از شاخه

 5/7لومي با ميانگين اسيديته  - و بافت خاك رسي شده هيته
 جذب يشتريب آب اهانيگ كه شود يم باعث تروژنني. بود
 اهانيگ تعرق و هابافت در موجود آب مقدار و كرده
 تروژنين مقدار ،يناگهان يخشك طيشرا در). 9( ابدي شيافزا
 به شهير از كم انتقال علت به كه ابدييم كاهش هابرگ در

 آب، كمبود يدائم طيشرا تحت اما است، ييهوا قسمت
 تنش. شود  يم معمول حد از ادتريز هابرگ تروژنين مقدار
 راتييتغ نه و ها برگ تروژنين مقدار بر يرييتغ نه معتدل
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 داشت خواهد همراه به را هادراتيكربوه يرساختاريغ
 و آب كاهش قبال در ها برگ تروژنين مقدار شيافزا). 20(

 همكاران وشولز  مانند يمختلف يها پژوهش در رطوبت
 مورد در) 29( همكاران ورايت  و پتوسياكال مورد در) 24(

 در) 8( ينيحس. است شده ديتأك چندساله يها گونه
 برگ فسفر غلظت شيافزا كه است كرده نقل خود پژوهش

 آب، مصرف ييكارا شيافزا با زين دهيخشك درختان در
 دارد ارتباط رقت اثر كاهش و يخشك با مقابله سميمكان

)23.(  

 كه شد مشخص رو شيپ پژوهش جينتا از يگريد بخش در
 جهت در بلوط درختان برگ در تروژنين و ميپتاس مقدار
 ليدل. بود يجنوب جهت از شتريب يدار يمعن بطور يشمال

 نسبت يشمال يها دامنه شتريب رطوبت به توان يم را امر نيا
 و يجنوب يها جهت. دانست مرتبط يجنوب يها دامنه به
 و قرارگرفته ديخورش ميمستق نور معرض در شتريب يغرب
 اختالل. است كمتر آنها رطوبت مقدار جهيدرنت بوده، تر گرم
 يها دامنه در رطوبت كمبود از يناش اهيگ يآب روابط در

 يها پژوهش در كه است رگذاريتأث عناصر برجذب يجنوب
 مقدار سهيمقا). 21 و 8، 7( است شده اشاره آن به يمختلف
 يهادامنه در بلوط درختان برگ در پرمصرف عناصر
 اما بود، آنها اختالف يدار يمعن عدم انگريب مختلف يارتفاع
 به نيپائ ارتفاعات از درختان برگ در عناصر نيا مقدار
 يناش توانديم موضوع نيا. داشت يشيافزا روند باال سمت

 با سهيمقا در بند يينپا مناطق شتريب بيتخر و دخالت از
 با يجوار هم يلبه دل دست نييپا مناطق. باشد باالبند مناطق

 اند قرارگرفته بيتخر مورد شتريب يمحل جوامع و روستاها
  .كند يم دييتأ را موضوع نيا زين ينيع مشاهدات كه

 نقش يلبه دل اهانيگ بافت در مصرفكم عناصر تيوضع
 ساخت فتوسنتز، ش،يرو يندهاايفر در ييغذا مواد نيا

 از اهانيگ در آنها كيولوژيزيف اثرات ريسا و ليكلروف
 رو شيپ پژوهش در. است برخوردار ياديز تياهم

 مس و يرو منگنز، آهن، جذب اختالف كه شد مشخص

 يدار يمعن بطور يشمال جهت در بلوط درختان برگ در
 شتريب رطوبت ديترديب. بود يجنوب جهت از شتريب

 ييغذا مواد جذب در يا كننده نييتع نقش يشمال يها دامنه
 مختلف يهاشگاهيرو در ييغذا مواد جذب سهيمقا. دارد
 مواد جذب كه داد نشان صربستان در) Q. robur( بلوط
 با يهاشگاهيرو از كمتر خشك يها شگاهيرو در ييغذا
  ).13( بود بهتر يرطوبت طيشرا

 درختان برگ در مصرفكم عناصر جذب نيانگيم سهيمقا
 درمجموع، كه داد نشان زين بلوط دنيخشك درحال و سالم
 درختان از شتريب سالم درختان برگ در عناصر نيا ريمقاد

 يرو و مس آهن، ريمقاد اختالف. بود دنيخشك درحال
 باوجود منگنز مقدار اختالف اما بود، داريمعن يآمار ازنظر
 داريمعن يآمار ازنظر سالم، درختان برگ در شتريب جذب
 حال در درختان بر را تنش ريتأث ت،يوضع نيا. نبود
 كمبود از يناش تنش. سازديم انينما يخوب به يدگيخشك
 از حرارت درجه نيانگيم شيافزا و رياخ يهاسال در بارش

 در يكيژنت ازنظر درختان اختالف و رطوبت كمبود و كسوي
 ندايفر شروع موجب ،يطيمح يهاتنش با مواجهه
 درختان از يبرخ در زودرس خزان يحت و يدگيخشك
 سهيمقا ن،يبرا عالوه. است شده هلن يها جنگل بلوط

 در مستقر بلوط درختان برگ در مصرف كم عناصر نيانگيم
 ،يآمار نظر از كه داد نشان مختلف يارتفاع يهادامنه

 شيافزا روند اما نبود، داريمعن عناصر نيا اندازه اختالف
 نيپائ يها دامنه در مستقر درختان برگ در عناصر نيا مقدار

 به توانيم زين را امر نيا ليدل. بود مشهود يفوقان سمت به
 مناطق با سهيمقا در باالبند يها جنگل كمتر بيتخر
 مناطق با سهيمقا در ترمرتفع مناطق كمتر دماي و بند يينپا

  . كرد جستجو كم ارتفاع

 با سهيمقا در سالم درختان در ييغذا مواد شتريب جذب
 و مصرف كم عناصر شتريب تجمع و ناسالم درختان

 نسبت يشمال جهت در مستقر درختان برگ در پرمصرف
 نيا شتريب وجود از يناش دارد احتمال يجنوب جهت به
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 پژوهش نيا جينتا. باشد درختان نيا ريز خاك در عناصر
 ميپتاس اندازه فقط ،پرمصرف عناصر انيم در كه داد نشان
 از شتريب يدار يمعن بطور سالم درختان ريز خاك در

 زين برگ در عنصر نيا مقدار يبررس. بود ناسالم درختان
 درختان برگ در عنصر نيا شتريب ريمقاد وجود از يحاك
 وجود ،هرحال به. داشت ناسالم درختان به نسبت سالم

 در اهيگ ييتوانا در يمهم نقش كه يضرور عنصر نيا شتريب
 ريتأث و نقش توانديم دارد، يطيمح يهاتنش با مقابله

 با مقابله در درختان توان يشبرافزا را خاك يزيحاصلخ
 ب،يتخر يمتماد يهاسال. كند پررنگ يطيمح يهاتنش

 فيتعل و جنگل رآشكوبيز در زراعت درختان، برداشت
 به عناصر بازگشت يبرا يفرصت درختان برگ از احشام

 عامل نيا و نكرده فراهم را خاك يزيحاصلخ و عتيطب
 آنها ييتوانا كاهش و درختان يجيتدر شدن رنجور موجب

 يعامل. است شده رزندهيغ و زنده يهاتنش با مواجهه يبرا
 مرگ به تيدرنها ،درختان شيرو يجيتدر كاهش ضمن كه
  . شوديم يمنته درختان زوال و

 و هاجنگل زوال از تواندينم بلوط زوال بحث ،تيدرنها
 يمياقل راتييتغ و هوا يآلودگ رينظ يستمياكوس اختالالت

 ظاهر زين هايماريب و حشرات بعالوه،). 18( شود كيتفك
 در يول ،)27( دارند مشاركت بلوط زوال در و شده
 جينتا. ستين درك قابل رهيزنج نيا در آنها تياهم قتيحق
 با دنيخشك حال در درختان كه داد نشان پژوهش نيا

 قرار تنش طيشرا در يضرور ييغذا عناصر كمتر جذب
 در يجنوب جهت در مستقر درختان در موضوع نيا و دارند
 تيوضع نيا. داشت يشتريب نمود يشمال جهت با سهيمقا
 نشان را بلوط درختان سالمت بر خاك رطوبت ريتأث
 زوال بر يخشكسال و يخشك تنش اثر يايگو و دهد يم

 يهاهيپا ت،يوضع نيا در. است زاگرس در بلوط درختان
 طيشرا نيا به يشتريب مقاومت يكيژنت ازنظر كه بلوط
 مورد بلوط يهاجنگل يياياح يهابرنامه در توانند يم دارند

 .رنديگ قرار استفاده

  منابع
مؤسسه ، جلد اول. هاي تجزيه گياه شرح روش. 1375 ،.امامي، ع -1

  .صفحه 128تحقيقات خاك و آب، 

شده طرح توجيهي تفصيلي منطقه حفاظت. 1391، .رئيسيان، ر -2
طرح گزارش ، وهوا جنگلي هلن، بخش مطالعات اقليم و آب

پژوهشي، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان 
 .صفحه 51چهارمحال و بختياري، 

هاي  بندي زوال گونه پهنه. 1392 ،.، ايران منش، ي.جهانبازي، ح -3
گزارش طرح ، جنگلي و مرتعي استان چهارمحال و بختياري

پژوهشي، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان 
  .صفحه 110تياري، چهارمحال و بخ

 .، بردبار، س.زاده، ج ، حسين.، جهانبازي گوجاني، ح.پورهاشمي، م -4
- پيشينه زوال جنگل. 1396 ،.و خداكرمي، ي ،.منش، ي ، ايران.ك

  .30-37، صفحات )1(2، نشريه طبيعت ايران، هاي بلوط زاگرس
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Abstract 

Today, a considerable amount of Zagros forests is faced with the phenomenon of oak 
decline. Environmental stresses have caused the weakness of the trees, imbalance in 
food and water absorption, and eventually the deterioration of trees. Site factors play an 
important role in the resistance of trees to biotic and abiotic stresses. This research was 
conducted to evaluate the reaction of health and non-health Brant`s oak (Quercus 
brantii Lindl.) trees to nutrients absorption in different aspects and elevations in the 
Helen forest of Chaharmahal & Bakhtiari province. Three transects were considered in 
two main aspects (North and South) of the study area. On each transect, three plots 
(with an area of 1000 m2) were designed in three elevation levels (800-1500, 1800-
2000, and above 2000m a.s.l) randomly. Leaves of five health and non-health trees were 
gathered to measure the nutrient elements. This research was conducted as a factorial 
experiment in randomized complete block design and the mean values of variables were 
compared using Duncan test. The results showed that the effect of geographical aspects 
was significant on N and Ca uptake. Also, the difference in the absorption of essential 
nutrients in leaves of health and non-health oak trees were significant. The absorption of 
Fe, Mn, Zn and Cu in the leaves of the trees in the northern aspects was higher than the 
southern aspects. Health trees also absorbed more of these elements compared to non-
health trees. Finally, the results of this study proved the effect of geographical and 
decline on the absorption of oak nutrients.  

Key words: Zagros forests, oak decline, environmental factors. 


