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چکیده

شيمی درختی ،علم تجزیهوتحليل عناصر حلقههای درختی است که به شناسایی تغييرات بيوشيميایی یک درخت در واکنش به

تغييرات محيطی میپردازد .بهمنظور بررسی تغيير غلظت عناصر شيميایی موجود در چوب درختان زوالیافته بلوط ایرانی

( Quercus

 )brantii Lindl.نسبت به درختان سالم ،سه اصله درخت سالم و سه اصله درخت زوالیافته در جنگل ملهشبانان شهرستان خرمآباد
قطع و از هر پایه ،یک عدد دیسک تهيه شد .سپس ،حلقههای رویشی مربوط به  43سال منتهی به سال قطع هر درخت بهصورت سه
قطعه پنجساله و دو قطعه دهساله برش داده شد .پس از عصارهگيری بهروش هضم مرطوب با استفاده از دستگاه جذب اتمی ،غلظت
عناصر شيميایی اندازهگيری شد .نتایج نشان داد که غلظت پتاسيم در چوب درختان زوالیافته بيشتر از سالم بود ،در حالیکه غلظت
کلسيم و مس در چوب درختان سالم بيشتر از زوالیافته بود .نسبت غلظت سدیم و کلسيم به پتاسيم در درختان دو جامعه ،تفاوت
معنیداری داشت .همبستگی بين غلظت عناصر و رویش شعاعی درختان سالم معنیدار نبود ،در حالیکه در درختان زوالیافته بين
غلظت عناصر کلسيم و سرب با رویش شعاعی ،همبستگی منفی و معنیدار وجود داشت .با توجه به نتایج بهدستآمده از این پژوهش،
بهنظر میرسد که از ميان عوامل متعدد بروز پدیده زوال ،تأثير عوامل آبوهوایی بيشتر باشد.
واژههای کلیدی :جنگلهای زاگرس ،پتاسيم ،رویش ،شيمی درختی ،کلسيم.

مقدمه
جنگلهای زاگرس بهعنوان پهناورترین عرصه جنگلی
ایران با مساحتی بيش از پنج ميليون هکتار بهصورت نواری،
غرب و جنوب کشور را پوشاندهاند .جنگلهای این ناحيه،
نقش بسيار ارزندهای در تأمين منابع آب و تعادل اقليمی
کشور ایفا میکنند .بلوط ایرانی ()Quercus brantii Lindl.
گونه غالب و معرف این جنگلها است که در سطح این

گستره پراکنش دارد ( .)Sagheb Talebi et al., 2014در
سالهای اخير ،ناحيه رویشی زاگرس با پدیده زوال یا
خشکيدگی جنگل مواجه شده و هر روز بر وسعت آن
افزوده میشود ،بهطوریکه براساس آخرین آمارها بين
سالهای  1417تا  1434سطحی معادل  73درصد از این
جنگلها به زوال دچار شده است .پدیده زوال جنگل،
مختص ایران نيست و در بسياری از جنگلهای دنيا رخ داده
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است ( .)Pourhashemi et al., 2017پژوهشگران ،عوامل
مختلفی ازجمله تغيير اقليم ،آفات ،بيماریها و ریزگردها را
در ایجاد پدیده زوال جنگلهای زاگرس مؤثر میدانند .از
ميان فرضيههای مطرحشده درباره علل زوال جنگلهای
زاگرس ،فرضيه تنش خشکسالی با توجه به عواملی مانند
کاهش بارندگی ،زمستانهایی با بارش برف کمتر ،نامنظم
بودن پراکندگی باران و گرم شدن کلی هوا در طی سالهای
اخير محتملتر از عوامل دیگر است.
بهدليل اهميت ناحيه رویشی زاگرس بهعنوان یکی از
عرصههای کليدی و راهبردی کشور از نظر اجتماعی،
اقتصادی ،سياسی و بومشناختی ،پدیده زوال این جنگلها از
جنبههای مختلفی بررسی شده است .ازجمله میتوان به
پژوهش  Attarodو همکاران ( )7713اشاره کرد که
بهارزیابی اثر عوامل اقليمی و تبخيرتعرق بر زوال جنگلهای
زاگرس پرداختند Pourhashemi .و همکاران ()7712
پيشينه این پدیده را در ایران و جهان بررسی کردند.
 Jahanbazy Goujaniو همکاران ( )7711عناصر سنگين
در برگ درختان سالم و زوالیافته بلوط ایرانی را بررسی
کردند Najafi Harsini .و همکاران ( )7711بهبررسی
ارتباط ویژگیهای چوبآغاز درختان بلوط ایرانی و بيماری
زوال پرداختند .با اینحال ،یکی از موضوعاتی که تاکنون
بهصورت جدی مورد توجه پژوهشگران حوزه جنگل در ایران
واقع نشده است ،شيمینگاری حلقههای ساالنه درختان بلوط
متأثر از پدیده زوال است .در طی قرنهای گذشته ،بررسی
اطالعات محيطی موجود در ساختار حلقههای
تاریخگذاریشده درختان سبب پيدایش دانشی بهنام گاهشناسی
درختی ( )Dendrochronologyشد ( )Fritts, 1976که به
بررسی پاسخ بومسازگان به تغييرات محيطی میپردازد.
دندروشيمی ( ،)Dendrochemistryشيمی درخت یا علم
تجزیه عناصر حلقههای درختی است که یکی از زیرشاخههای
گاهشناسی درختی محسوب میشود .این علم به تجزیهوتحليل
و تفسير دقيق شيمی چوب از روی حلقههای تاریخگذاریشده
درختان میپردازد (.)Christophe Balouet et al., 2009
در خصوص مطالعات شيمی درختی در ایران ،پژوهشهایی
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درمورد اندامهای مختلف درختان مانند ریشه ،شاخه و برگها
انجام شده است .ازجمله  Mozafariو همکاران ( ،)7714مقدار
جذب سرب ،کادميوم و نيکل را در اندامهای مختلف سرو
خمرهای و سرو نقرهای در شهرک صنعتی البرز استان قزوین
مقایسه کردند .در پژوهشی دیگر Hashemi ،و Zargham
 )7713( Inanlouجذب فلز کادميوم توسط نهالهای یکساله
پلت ( )Acer velutinumرا بررسی کردند .آنها نتيجه گرفتند
که گونه مورد نظر برای پاالیش خاکهای آلوده به فلز کادميوم
مناسب است .این نوع پژوهشها درمورد حلقههای ساالنه
درختان ،مورد توجه پژوهشگران بسياری در خارج از کشور
قرار گرفته که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره میشود:
 Hristovskiو  ،)7717( Melovskiالگوی شعاعی  14عنصر
( Cd ،Pb ،Cu ،Zn ،Mn ،Na ،Fe ،Mg ،Ca ،K ،P ،Nو )Co
را در حلقههای رویشی درختان راش اروپایی موجود در پارک
ملی  Mavrovoدر مقدونيه شمالی تعيين کردند .رویشگاه مورد
مطالعه ،یک مکان غيرآلوده بود که تأثير فاکتورهای اصلی
اقليمی (درجه حرارت و بارندگی) بر آن بررسی شد .برای
بيشتر عنصرهای مورد بررسی ،بيشترین غلظت در مغز و
حلقههای بيرونی و کمترین غلظت در قسمت ميانی تعيين شد.
همچنين ،غلظت عناصر سنگين ،کم گزارش شد .متوسط درجه
حرارت پنجساله با غلظت عناصر نيتروژن ،فسفر ،پتاسيم،
منيزیم ،سدیم و روی نيز همبستگی معنیدار نشان داد .در
پژوهش دیگری Cui ،و همکاران ( )7714بهارزیابی غلظت 3
عنصر شيميایی ( Pb ،Al ،Zn ،Cu ،Mn ،Mg ،Ca ،Kو )Cd
در دو درخت کاج در چين پرداختند .بررسی آنها با هدف
تأثير تنشهای محيطی (آلودگی و اقليم) بر حلقههای ساالنه
انجام شد .نتيجه پژوهش مذکور حاکی از ارتباط معنیدار اقليم
و غلظت عناصر در حلقه درختان بود .پاسخ درختان به
تنشهای خشکی ممتد ،ضعف فيزیولوژی ناشی از این تنشها
و ایجاد زمينه برای طغيان آفات بهصورت افزایش و کاهش
برخی عناصر در بافتها و اندامهای آنها خواهد بود ( Mehdi
 .)Karami, 2019شرایط نامناسب حاکم بر درختان در هنگام
تنش باعث کاهش قطر آوندهای درختان متأثر از زوال میشود
( .)Najafi Harsini et al., 2018ازاینرو درختان برای جبران
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کاهش قطر آوندها و افزایش توان اسمزی خود ،پتاسيم بيشتری
جذب میکنند (.)Rawat et al., 2016
پژوهش پيشرو با هدف اندازهگيری غلظت عناصر
معدنی موجود در حلقههای رویشی درختان سالم و
زوالیافته بلوط ایرانی و ارزیابی تغيير غلظت عناصر مورد
مطالعه در درختان زوالیافته نسبت به درختان سالم در
رویشگاه ملهشبانان در حوالی شهرستان خرمآباد انجام شد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
این پژوهش در بخشی از جنگلهای منطقه شوراب
استان لرستان در نزدیکی شهر خرمآباد بهنام ملهشبانان انجام
شد .این رویشگاه در مختصات جغرافيایی  44° 47′تا 47′
 44°عرض شمالی 41° 17′ ،تا  41° 17′طول شرقی و
ارتفاع  1777تا  1477متری از سطح دریا قرار دارد.
پوشش غالب درختی جنگلهای این منطقه را درختان
شاخهزاد بلوط ایرانی تشکيل میدهند .براساس اندازهگيری
 ،pHخاک منطقه قليایی است.
روش پژوهش
نمونهبرداری با انتخاب سه اصله درخت سالم با سنين
 43 ،43و  31سال و سه اصله درخت زوالیافته (درختانی
فاقد عالیم حيات) با سنين  44 ،41و  34سال در ماههای
آبان و آذر سال  1434در رویشگاه مورد مطالعه انجام شد
( .)Cui et al., 2013از هر شش درخت ،دیسکی در ارتفاع
کنده و یا برابر سينه (بهدليل محدودیتهای موجود در قطع)
تهيه شد .پس از پردازش دیسکهای تهيهشده ،حلقههای
ساالنه براساس آخرین حلقه ساالنه که در سال ( 1434سال
قطع) تشکيل شده بود ،شمارش شد .سپس ،تطابق زمانی
براساس منحنیهای رویش و بهصورت انطباقی انجام شد.
درختان زوالیافته ،درختانی بودند که عالیم حياتشان در آن
سال ( )1434تمام شده بود؛ یعنی مرده بودند .پس از آن،
حلقههای رویشی مربوط به  43سال منتهی به سال قطع هر
درخت بهصورت سه قطعه پنجساله و دو قطعه دهساله
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( )Padilla & Anderson, 2002ازطرف پوست بهسمت مغز
با استفاده از ذرهبين و ارهمویی بریده شد (درمجموع47 ،
نمونه) .بهدليل کم بودن عرض حلقههای رویشی و مشکل
جداسازی فيزیکی آنها بهصورت ساالنه که باعث افزایش
خطا میشود و نيز کاهش تعداد نمونهها ،حلقهها بهصورت
ساالنه بررسی نشدند.
تهیه محلول از نمونههای چوب
پس از تفکيک و برش حلقههای ساالنه ،نمونهها بهمدت
 41ساعت در دمای  53درجه سانتيگراد در آون خشک شدند.
بهمنظور عصارهگيری از نمونههای چوب پس از پودر کردن
آنها 177 ،ميلیگرم از ماده خشک بهروش هضم مرطوب با
شش ميلیليتر اسيد نيتریک ( 53درصد) و دو ميلیليتر
پراکسيدهيدروژن ( 47درصد) ترکيب شد .سپس ،این ترکيب بر
روی هيتر برقی حرارت داده شد تا هضم نمونه در اسيد با
سرعت بيشتری انجام شود .پس از هضم کامل نمونه و بهدست
آمدن محلولی شفاف ،محلول از روی حرارت برداشته شد.
سپس ،با استفاده از آب دیونيزه ،حجم محلول به  73ميلیليتر
رسانده شد .درنهایت ،با استفاده از دستگاه جذب اتمی ،غلظت
 11عنصر ( Cr ،Pb ،Cu ،Zn ،Si ،Na ،Fe ،Mg ،K ،Caو )Ni
اندازهگيری شد .الزم به توضيح است که روش ذکرشده
بهمنظور تهيه محلول برای اندازهگيری با دستگاه  TXRFانجام
شد ،اما بهدليل نقص فنی دستگاه مذکور ،غلظت عناصر با
دستگاه طيفسنج جذب اتمی ( )AASمدل 747Fs AA
ساخت کشور آمریکا اندازهگيری شد.
تجزیه و تحلیل دادهها
برای ارزیابی نرمال بودن غلظت  11عنصر در نمونههای
مورد بررسی در پنج دوره زمانی ( 1433تا  1453 ،1451تا
 1423 ،1421تا  1414 ،1414تا  1411و  1413تا )1434
از آزمون کولموگروف -سميرنوف استفاده شد .سپس ،آزمون T
مستقل برای مقایسه غلظت عناصر در حلقههای رویشی
درختان سالم و زوالیافته ،مقایسه ميانگين رویش شعاعی
درختان دو جامعه و نيز مقایسه نسبت غلظت دو عنصر سدیم و
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کلسيم به پتاسيم بهکار برده شد .بهمنظور بررسی ارتباط بين
غلظت عناصر و رویش شعاعی درختان از همبستگی پيرسون
در نرمافزار  SPSSاستفاده شد.

نتایج
در شکل  1ميانگين رویش شعاعی درختان سالم و
زوالیافته بلوط ایرانی در پنج دوره زمانی مورد بررسی ارائه

شده است .جدول  1نيز عدم تفاوت معنیدار بين ميانگين
رویش شعاعی درختان دو جامعه را نشان میدهد.
آمار توصيفی غلظت عناصر اندازهگيریشده در چوب
درختان مورد مطالعه در جدول  7ارائه شده است .همچنين،
روند تغيير ميانگين غلظت عناصر شيميایی موجود در
حلقههای ساالنه درختان سالم و زوالیافته در پنج دوره
زمانی مورد نظر در شکل  7نشان داده شده است.

شکل  -1میانگین رویش شعاعی درختان سالم و زوالیافته در پنج دوره زمانی
جدول  -1نتایج آزمون  Tمستقل بین میانگین رویش شعاعی درختان سالم و زوالیافته در دورههای مورد بررسی
متغير
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جدول  –2آمار توصیفی غلظت عناصر اندازهگیریشده در حلقههای ساالنه متعلق به درختان مورد مطالعه
غلظت عنصر ()ppm
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4/51

14/53

7/11

17/21

7/13

1/14

7/71

7

7

7/1

7

سالم

17/14

47

1/14

14/43

7/23

4/74

7/14

1/71

7/7

7/1

7/71

زوالیافته

11/13

43/14

7/33

14/55

7/44

3/74

7/31

1/13

7/77

7/1

7/73
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شکل  -2میانگین غلظت عناصر در حلقههای ساالنه درختان نمونه در پنج دوره زمانی مورد بررسی (نمودار با رنگ مشکی ،غلظت
عناصر در درختان سالم و نمودار با رنگ خاکستری ،غلظت عناصر در درختان زوالیافته را نشان میدهد).

تأثیر زوال بر غلظت عناصر شیمیایی
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نتایج آزمون  Tمستقل بين ميانگين غلظت عناصر
درختان سالم و زوالیافته (جدول  )4نشان داد که غلظت سه
عنصر پتاسيم ،کلسيم و مس در دو جامعه مورد بررسی با هم
تفاوت معنیدار داشتند .ميانگين غلظت عنصر پتاسيم در
حلقههای ساالنه درختان زوالیافته بيشتر از درختان سالم

بود ،در حالیکه ميانگين بيشتری برای غلظت دو عنصر
کلسيم و مس در حلقههای ساالنه متعلق به درختان سالم
نسبت به درختان زوالیافته مشاهده شد .همچنين ،بين
غلظت عناصر دیگر در دو جامعه مذکور ،تفاوت معنیداری
وجود نداشت.

جدول  -3نتایج آزمون  Tمستقل بین میانگین غلظت عناصر حلقههای رویشی متعلق به درختان سالم و زوالیافته
عنصر

متغير

K

Ca

Cu

Na

Zn

Mg

Fe

Pb

Ni

Si

Cr

آماره t

-4/7

7/4

7/2

7/7

1/3

7/74

1/7

-7/74

-7/3

-7/3

-7/4

درجه آزادی

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

مقدار ρ

7/71

7/74

7/77

7/1

7/71

7/3

7/7

7/3

7/3

7/4

7/2

معنیداری

*

*

*

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

* اختالف معنیدار در سطح اطمينان  33درصد؛  nsغيرمعنیدار

نسبت غلظت عناصر سدیم و کلسيم به پتاسيم در پنج
دوره مورد بررسی در شکلهای  4و  4و نتيجه آزمون T
مستقل بين نسبتهای ذکرشده در درختان دو جامعه در

جدول  4ارائه شده است .نتایج جدول مذکور حاکی از
تفاوت معنیدار نسبت سدیم و کلسيم به پتاسيم در دو جامعه
مورد بررسی بود.

شکل  -3نسبت سدیم به پتاسیم در حلقههای ساالنه درختان سالم و زوالیافته بلوط ایرانی در منطقه مورد مطالعه
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شکل  -4نسبت کلسیم به پتاسیم در حلقههای ساالنه درختان سالم و زوالیافته بلوط ایرانی در منطقه مورد مطالعه
جدول  -4نتایج آزمون  Tمستقل بین میانگین نسبت دو عنصر سدیم و کلسیم به پتاسیم در حلقههای رویشی درختان دو جامعه
متغير

آماره t

درجه آزادی

مقدار ρ

معنیداری

Na/K

7/25

1

7/77

*

Ca/K

4/12

1

7/774

*

* اختالف معنیدار در سطح اطمينان  33درصد

نتایج همبستگی پيرسون بين غلظت عناصر
اندازهگيریشده و رویش شعاعی حلقههای رویشی درختان
سالم و زوالیافته (جدولهای  3و  )5نشان داد که همبستگی
بين متغيرهای مذکور در درختان سالم معنیدار نبود ،در

حالیکه در درختان زوالیافته بين غلظت دو عنصر کلسيم و
سرب و ميزان رویش شعاعی ،همبستگی منفی و معنیدار
وجود داشت.

جدول  -5نتایج همبستگی پیرسون بین غلظت عناصر و رویش شعاعی حلقههای رویشی در درختان سالم
متغير

عنصر
Na

Zn

Mg

Fe

Pb

Ni

Si

Cr

ضریب همبستگی

7/4

-7/34 -7/15

7/43

-7/54

-7/44

7/52

-7/2

-7/45

7/24

7/34

مقدار ρ

7/43

7/73

7/43

7/43

7/73

7/32

7/71

7/11

7/34

7/14

7/44

معنیداری

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

 nsعدم همبستگی معنیدار

K

Ca

Cu
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جدول  -6نتایج همبستگی پیرسون بین غلظت عناصر و رویش شعاعی حلقههای رویشی در درختان زوالیافته
متغير

عنصر
K

Fe

Pb

Ni

Si

Cr

Ca

Cu

Na

Zn

Mg

7/31

7/42

7/42

ضریب همبستگی -7/51

-7/31

-7/71

7/11

-7/12

-7/74

-7/13 -7/31

7/47

7/41

مقدار ρ

7/72

7/77

7/31

7/13

7/73

7/51

7/4

7/74

7/42

ns

ns

معنیداری

ns

*

ns

ns

ns

ns

ns

*

ns

* همبستگی معنیدار در سطح اطمينان  33درصد؛  nsعدم همبستگی معنیدار

بحث
مقایسه منحنیهای ميانگين رویش دو گروه از درختان
سالم و زوالیافته بلوط ایرانی در منطقه ملهشبانان شهرستان
خرمآباد نشان داد که رویش در درختان زوالیافته مقداری
بيشتر از درختان سالم بود ،هرچند که تفاوت بين مقدار
رویش دو جامعه معنیدار نبود (جدول  .)1با اینحال ،این
نتيجه با یافتههای  Najafi Harsiniو همکاران ( )7711که
نشان دادند رویش در درختان سالم بلوط ایرانی بيشتر از
درختان زوالیافته بود ،همسو نيست .درخصوص
پژوهشهای شيمی درختی نيز در ابتدا باید گفت که فرض
اوليه چنين پژوهشهایی این است که ساختار شيميایی
حلقههای ساالنه ،منعکسکننده شيمی محيطی هستند که در
آن شکل یافتهاند ( .)Wagner et al., 2012با توجه به این
فرضيه و با نگاهی دقيق به نقش پتاسيم در عملکرد گياهان،
مقدار بيشتر عنصر پتاسيم در حلقههای ساالنه درختان
زوالیافته نسبت به درختان سالم (جدول  )4قابل توجيه
است .پتاسيم ،عنصری است که نقشهای بسيار حياتی در
فيزیولوژی گياهان شامل فعالسازی آنزیمها ،تعادل
الکتروشيميایی ،انتقال در آوندهای چوبی و آبکش،
سيگنالدهی تنشها و مدیریت آب گياهان بهویژه از طریق
تنظيم اسمزی و حفظ تورم سلولی دارد .همچنين ،تغذیه
مناسب پتاسيم در افزایش تحمل گياهان در معرض تنش
آب تأیيد شده است ( .)Erel et al., 2014گياه در هنگام
مواجهشدن با تنش خشکی با بستن سریع روزنهها و
آزادسازی بيشتر پتاسيم ،تحمل خود را در برابر خشکی

افزایش میدهد .از اینرو ،در شرایط کمبود پتاسيم ،روزنهها
قادر به انجام عملکرد صحيح خود یعنی کنترل اتالف آب
گياه از طریق تعرق نيستند و از دست رفتن آب گياه سبب
بروز خسارت میشود ( .)Rawat et al., 2016شواهد نيز
نشان میدهند که گياهانی که از تنشهای محيطی مانند
خشکی رنج میبرند ،به پتاسيم بيشتری نياز دارند .عوامل
تنشزا که سبب افزایش نياز به پتاسيم میشوند ،از طریق
تشکيل رادیکالهای فعال اکسيژن باعث آسيبهای
اکسيداتيو بهویژه طی فتوسنتز میشوند .بهنظر میرسد که
دليل افزایش نياز به پتاسيم در گياهان متأثر از تنشهای
محيطی این واقعيت است که گياهان برای تثبيت دیاکسيد
کربن در فرایند فتوسنتز به این عنصر نياز دارند .افزایش
توليد رادیکالهای فعال اکسيژن در گياهان تحت تنش
خشکی بهخوبی شناخته شده است که به اختالل در فتوسنتز
و متابوليسم کربوهيدرات ارتباط دارد .افزایش شدت خشکی
باعث افزایش تقاضای پتاسيم برای حفظ فتوسنتز و حفاظت
از کلروپالستها در برابر صدمات اکسيداتيو میشود
( .)Cakmak, 2005پژوهشها نشان میدهند که افزایش
سطح پتاسيم ،مقاومت بيشتری نسبت به بيماریها بهوجود
میآورد .اگرچه این مکانيسمها ،بهطور کامل قابل درک
نيستند ،اما این مقاومت را میتوان به افزایش انرژی و
ضخامت دیواره اپيدرمی گياه نسبت داد ( Holzmueller et
 .)al., 2007در رویشگاه مورد مطالعه نيز درختان زوالیافته
برای مقابله با کمبود آب و تنظيم فشار اسمزی با ایجاد
مکانيسم افزایش یونهای پتاسيم درون سلولها و آوندهای
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خود در برابر تنش مقاومت کردند ،اما بهعلت بروز عوامل
ثانویه مانند آفات و بيماریها ،توان مقاومت در برابر
خشکی را از دست داده و به زوال دچار شدند .رابطه دو
عنصر سدیم و پتاسيم از نوع آنتاگونيستی است ( Erel et
)al., 2014؛ یعنی جذب یکی مانع جذب دیگری میشود.
نسبت سدیم به پتاسيم در درختان سالم بيشتر از این نسبت
در درختان زوالیافته بود ،زیرا جذب بيشتر پتاسيم در
درختان متأثر از زوال ،مانع از جذب سدیم میشود.
همچنين ،کمتر بودن این نسبت در گياهان نشاندهنده
مقاومت در برابر خشکسالی است .در ميان عناصر غذایی
مختلف ،کلسيم نيز جایگاه ویژهای برای گياهان دارد .این
عنصر بهعنوان تنظيمکننده مهم در بسياری از فرایندهای
مرتبط با رشد و واکنش به تنشهای محيطی ازجمله
عملکرد روزنهها ،تقسيم سلولی ،سنتز دیواره سلولی،
عملکردهای سيگنالدهی در دفاع از گياه ،اصالح تنشهای
زیستی و غيرزیستی و نيز شيمی ساختاری و عملکرد
بافتهای چوبی عمل میکند .کلسيم از طریق ریشههای
ظریف و بهصورت انحصاری توسط جریان تعرق بهسمت
باال حرکت میکند ( .)Lautner & Fromm, 2010فرایند
تعرق نيز بهطور عمده توسط برگها انجام میشود .این
فرایند در درختان سالم رویشگاه مورد مطالعه بهدليل وجود
شاخههای پربرگ و سالم در مقایسه با درختان خشکيده،
سرعت بيشتری داشت .درنتيجه ،جریان مواد و بهویژه کلسيم
در آوندهای چوبی بهطور مناسبتری انجام شده و کلسيم
بيشتری در حلقههای ساالنه این درختان ذخيره میشد.
بهدليل جذب یونهای کلسيم بيشتر و پتاسيم کمتر در
درختان سالم ،نسبت کلسيم به پتاسيم در این درختان بيشتر
از این نسبت در درختان خشکيده بود (شکل .)4
براساس شکل  7و جدول  ،4غلظت عنصر مس در
حلقههای ساالنه متعلق به درختان سالم بيشتر بود .مس از
عناصر غذایی ضروری برای رشد و یکی از اجزای
تشکيلدهنده پروتئين کلروپالست یعنی پالستوسيانين است.
همچنين ،این عنصر بخشی از زنجيره انتقال الکترون را
تشکيل میدهد که دو سيستم فتوشيميایی فتوسنتز را بههم
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مرتبط میسازد ( .)Mohasseli, 2004مس ،یک کوفاکتور
برای بسياری از آنزیمها است (.)da Silva et al., 2011
پروتئينهای حاوی مس نقش مهمی در فرایندهایی مانند
فتوسنتز ،تنفس و ساخت ليگنين ایفا میکنند .همچنين ،مس
همانند عناصر غذایی کممصرف دیگر در مقاومت گياهان به
بيماریها نقش دارد ( .)Mohasseli, 2004بهطور معمول،
جذب عناصر غذایی و مقدار آب در دسترس ریشههای
گياه ،ارتباط نزدیکی با هم دارند .روابط آبی ،تمام
فرایندهای فيزیولوژیک را که با حالليت و قابل دسترس
بودن عناصر غذایی ارتباط دارند ،تحت تأثير قرار میدهد
( .)Pirzad et al., 2015اگرچه کمبود ریزمغذیها در نواحی
خشک بسيار معمول است ،اما هيچ اطالعات بهروزی
درمورد اثرات خشکسالی بر جذب و توزیع مس در
گياهان عالی در دسترس نيست (.)da Silva et al., 2011
درخصوص همبستگی منفی غلظت دو عنصر کلسيم و
سرب با رویش شعاعی درختان زوالیافته (جدول )5
میتوان گفت که درنتيجه تغييرات آبوهوایی طی سالهای
اخير (کمبود بارش و افزایش درجه حرارت) و همچنين،
فيزیوگرافی منطقه مورد مطالعه و قرارگيری درختان
خشکيده بر روی شيب رو به آفتاب که خود عاملی برای
تشدید کمبود رطوبت در دسترس درختان شده ،فرایند جذب
و عملکرد یونهای کلسيم در درختان با مشکل مواجه شده
بود .در چنين شرایطی ،یونهای کلسيم تأثير مثبتی بر تقسيم
سلولی ،توليد چوب و افزایش رویش شعاعی درخت
نخواهند گذاشت .سرب نيز از عناصر غيرضروری برای گياه
و از مهمترین آالیندهها است که حتی در غلظتهای کم
میتواند بسيار سمی باشد .وجود سرب بر بخشهای هوایی
گياهان ،فتوسنتز ،جذب عناصر غذایی مانند آهن و منگنز و
فعاليت آنزیمی ،تأثير منفی دارد ( Vojodi Mehrabani et
 .)al., 2017نظر به اینکه منطقه مورد مطالعه در معرض
آلودگیهای صنعتی ،معدنی ،آتشفشانی و ترافيک شهری
قرار ندارد ،وجود این عنصر در حلقههای رویشی درختان را
میتوان به آلودگی ناشی از ریزگردها نسبت داد .البته این
مسئله به بررسیهای بيشتری نيازمند است.
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 بهمنظور برونرفت از شرایط ایجادشده تحت،بهطور کلی
 پژوهشهای،تأثير پدیده زوال جنگلهای بلوط زاگرس
 نتایج پژوهش پيشرو را میتوان با.زیادی انجام شده است
، همچنين.خشکسالیهای چند سال اخير در ارتباط دانست
 تأثير عوامل آبوهوایی در بروز پدیده،از ميان عوامل متعدد
 اما با،زوال جنگلهای زاگرس محتملتر بهنظر میرسد
توجه به اینکه این پژوهش فقط در یک رویشگاه در
 نتایج آن نمیتواند قابل،محدوده زاگرس ميانی انجام شد
 از آنجاییکه شيمی درختان.تعميم به مناطق دیگر باشد
 فيزیوگرافی و، ریزاقليم،بهدليل عوامل متعددی مانند ژنتيک
 پيشنهاد،دخالتهای انسانی ممکن است متفاوت باشد
میشود برای دستيابی به اطالعات جامعتر و ارائه گزارش
 پژوهشهای مشابهی در رویشگاههای مختلف،دقيقتر
استانهای زاگرسی انجام شده و همبستگی عوامل اصلی
اقليمی (دما و بارش) با غلظت عناصر شيميایی نيز بررسی
.شود
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Abstract
Dendrochemistry is the science of analyzing the elements of tree rings that identify the
biochemical changes of a tree under environmental changes. In order to investigate the change
in the concentration of some of the chemical elements in the wood of declined trees compared to
healthy ones, three healthy and declined Brant`s oak (Quercus brantii Lindl.) trees in forests
close to Khorramabad were cut and a disk was prepared from each tree. Then the vegetative
rings of the last 35 years were cut into three five-years and two 10-years-old cuttings and
extracted by the wet digestion method and the concentration chemical elements were measured
using the atomic absorption apparatus. The results showed that potassium concentration in the
wood of declined trees was higher than healthy ones while calcium and copper concentrations in
the wood of healthy trees were less. Also, the ratio of sodium and calcium to potassium
concentration in the trees of the two communities was significantly different. Correlation
between elemental concentration and radial growth of healthy trees was not significant, whereas
in declined trees there was a negative and significant correlation between calcium and lead
content and radial growth. According to the results, the effect of climatic factors seems to be the
most effective among several factors.
Keywords: Calcium, dendrochemistry, growth, potassium, Zagros forests.

