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تاثير گالزني بر برخي ويژگيهاي برگ بلوط ويول ()Quercus libani Oliv.

در جنگلهاي بانه
ليالعباسي ،1زاهد شاكري ،2نقي شعبانيان 3و محمد بهاري

4

1دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه کردستان
2استادیار گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه کردستان و مرکز پژوهش و توسعۀ جنگلداری زاگرس شمالی
3دانشیار گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه کردستان و مرکز پژوهش و توسعۀ جنگلداری زاگرس شمالی
 4دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
(تاریخ دریافت1313/4/24 :؛ تاریخ پذیرش)1314/2/6 :

چكيده
پژوهش حاضر با هدف برآورد و مقایسۀ برخی صفات مورفولوژی برگ درخت ویول از قبیل سطح بررگ ،وزن خشر
و سطح ویژۀ برگ در سالهای اول ،دوم و سوم پس از گالزنی و همچنین در تودۀ گالزنرینشرده انجرام گرفرت .بررای
اجرای این تحقیق  33اصله ویول از طبقات قطری  22-32 ،12-22و  32-42سانتیمتری برا ابعراد ترات متوسر و
همگن انتخاب شدند .از هر درخت  24برگ بالغ (در مجموع تعداد  842برگ) بهصورت تصادفی از چهار جهت اصرلی
جغرافیایی و در میانۀ تات برداشت شد .دادههای جمعآوریشده در قالب ی آزمایش آشیانهای سراده تجزیرهوتحلیرل
شدند .نتایج این بررسی نشان داد که بهدلیل تنش واردشده در اثر گالزنی ،برگهای درختان ،بهویژه در سال اول پس
از گالزنی ،بزرگتر ( 21/724سانتیمتر مربع) ،سرنگینترر ( 2/231گررم) و دارای سرطح ویرژه بیشرتری (124/482
سانتیمتر مربع بر گرم) در مقایسه با برگ درختان گالزنینشده هستند .در نتیجۀ افزایش سرطح و زیترودۀ بررگ در
اثر گالزنی ،سطح ویژۀ برگ نیز افزایش مییابد .برگهای تولیدشده توس درختان کمقطرر و در جهرت شرمالی ترات،
سطح ،زیتوده و سطح ویژۀ برگ بیشتری نسبت به برگ درختان قطورتر و سایر جهتهای جغرافیایی دارند؛ که ایرن
امر توانایی بیشتر درختان جوان را در تولید برگ نشان میدهد .نتایج این بررسی میتواند در تفسیر پیامدهای گالزنی
بر درختان بلوط مفید واقع شود.
واژههاي كليدي :سطحبرگ ،سطح ویژه برگ ،گالزنی ،وزن خش  ،ویول.

 نویسندۀ مسئول

شماره تماس21188736224 :

ایمیلshakeri.zahed@gmail.com :

تاثیر گالزنی بر برخی ویژگیهای برگ بلوط ویول در...
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مقدمه و هدف
سطح برگ متغیرری مهرم در فراینردهای زیسرتی
گیاهان محسوب میشود ،زیرا سطح اصلی تبادل مراده
و انرررررژی بررررین گیاهرررران و اتمسررررفر اسررررت
( .)Eriksson et al., 2005یکی از شاخصهایی که در
ارزیابیهرای اکوفیزیولروژیکی گیاهران کراربرد فرراوان
دارد ،سطح و زیتودۀ برگ است که برهشردت رشرد و
تولیرررد گیررراه را تحرررت ترررأثیر قررررار مررریدهرررد
( )Lizaso et al., 2003و همچنین عامل تعیینکنندۀ
میزان جذب تابش ،فتوسنتز ،تبخیرر و تعرر  ،تجمرع
مادۀ خش و انتقال انرژی توس پوشش گیاهی است
()Dantec et al., 2000؛ بنررابراین ،بررسرری ایررن
شاخصها با توجره بره نقرش اکوفیزیولروژیکی آنهرا از
اهمیرررررررت زیرررررررادی برخررررررروردار اسرررررررت
(.)Jonkheere et al., 2004
عامل مهم دیگری کره در بسریاری از فعالیرتهرای
فیزیولوژی گیاهان استفاده میشود ،سطح ویرژۀ بررگ
( )SLA1است ،که با تقسیم سطح برگ بر جرم خشر
برگ محاسبه میشود .سطح ویژه برگ نشان مریدهرد
که برای تولید هر واحد زیتودۀ برگ چند واحد سرطح
برگ (واحد کسب نور) الزم است؛ بهعبارت دیگرر ،ایرن
شاخص به سطح برگ در ارتباط با ضخامت برگ اشراره
دارد (.)Eriksson et al., 2005; Milla et al., 2008
این شاخص ی ویژگی مهم در ظرفیت فتوسرنتزی و
تررنفس برررگ اسررت و بنررابراین اغلررب در مرردلهررای
تبادالت گازی تات پوشش بررای پریشبینری تغییررات
زمانی شاخصهای فتوسنتزی به کار گرفتره مریشرود
( .)Wilson et al., 2000سرطح ویرژۀ بررگ توصری
سازگاری خصوصیات گیاه نسبت بره شررای زیسرت-
محیطررری اسرررت ( ;Rozendaal et al., 2006
)Sack et al., 2006; Poorter and Rozendaal, 2008
و همبسررتگی زیررادی بررا مقرردار تولیررد گیرراه دارد
(.)Garnier et al., 2001; Shipley and Vu, 2002

Specific leaf area
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این صفت تأثیر مهمی در پتانسیل نرر رشرد نسربی
(  )Poorter and Van der werf, 1998و واکنشهای
اکولررروژیکی گیاهررران بررره عوامرررل محیطررری دارد
( .)Garnier et al., 2001تغییرررات در ویژگرریهررای
مرتب با مورفولوژی برگ ممکن است بهدلیرل تغییرر
تبادالت گازی در طول دورۀ رشد درخرت یرا واکرنش
درختان به تغییرات و تنشهای زیستمحیطری باشرد
( ،)Thomas and Winner, 2002بنرابراین آگراهی از
شاخصهای مزبور میتواند در توجیه واکنش درختران
جنگلی به تنشهای محیطی بسیار کارامد باشد.
جنگلهای زاگرس با مساحتی بالغ بر پنج میلیرون
هکتار ،جزو اکوسیستمهای ارزشمند و در عرین حرال
شکننده محسوب میشوند که بهدلیل استفادۀ بیرویره
و چرای مفرط دام ،اغلب در معرض تخریب قرار دارنرد
(مروی مهاجر .)1383 ،در این میان استفاده از برگ و
سرشاخههرای درختران در زاگررس شرمالی بیشرتر از
سایر قسمتهای زاگرس رایج است( ،فتراحی)1373 ،
بررهنحرروی کرره در پاسررخ برره ایررن نیرراز ،یر سیسررتم
جنگلررداری سررنتی متکرری برره دامررداری و اسررتفاده از
سرشاخههای درختان بهوجود آمده کره آن را گالزنری
مینامند (غضنفری.)1383 ،
گالزنی نوعی سیستم بهرهبرداری سرنتی اسرت کره
در طی قرنها شکل گرفته و با برقرای ی نظم زمرانی-
مکانی ویژه در سطح جنگل ،به مالکان عرفی گالجارهرا
اجرازه مرریدهرد اسررتمرار برداشرت سرشرراخه برا برررگ
درختان را تضمین کننرد (.)Ghazanfari et al., 2004
در این منطقه هر جنگلنشین سطح جنگل در اختیرار
خود را به سه یا چهار بخش (با مقدار محصول تقریبراً
یکسان) تقسیم میکننرد و هرر سرال در یکری از ایرن
بخشها ،که شانگال نامیده میشروند ،گالزنری انجرام
میگیررد .شرانگالیری کره یر سرال از گالزنری آن
گذشته باشد ،کورپه؛ پس از دو سال ،کور؛ پس از سره
سال ،خررت ،و پرس از چهرار سرال ،دوخررت نامیرده
میشود (مرادی و همکاران.)1388 ،
گالزنی ،همانند هررس ترات درخرت ،مریتوانرد در
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ساختار ،شکل طبیعری ترات و رشرد طبیعری درختران
ایجرررراد اخررررتالل کنررررد ( ;Pinkard, 1997
)Khosravi et al., 2012; Valipour et al., 2014؛
هرس تات درختان میتواند منجر به تغییر مورفولروژی
برگ ،معمراری ترات درخرت ،شراخص سرطح بررگ و
همچنین توزیع شا و بررگ شرود ( ;Pinkard, 1997
)Pinkard et al., 1999؛ ازاینرو بهمنظور ارزیابی آثار
همهجانبۀ این سیستم جنگلداری سنتی ،به اطالعرات
پایه و بنیادی که جنبههای کمی و کیفی این فعالیرت
را در بر میگیرند ،نیاز است .آشکارترین پیامد گالزنی،
میتواند تأثیر بر تات درخت و کاهش سرطح آن باشرد
(رنجبر و همکاران .)1311 ،کاهش سطح تات میتواند
درخت را تحت تنش قرار دهد و بر ویژگیهای ت ت
برگهای تولیدشده همچون سرطح ،زیترودۀ بررگ و
سطح ویژۀ برگ تاثیر بگذارد .بنابراین آگراهی از ترأثیر
گالزنی بر این مشخصهها میتواند در تفسیر پیامدهای
گالزنی در زاگرس شمالی کمر شرایانی بره مردیران
جنگل کند.
گونۀ ویول ( )Quercus libani Oliv.از گونههای
مهم تشکیلدهندۀ جنگلهای زاگرس شمالی است که
بهدلیل خوشخوراکی برگها ،بیشتر در معرض گالزنی
قرار میگیرد .مشاهدهها و تجربرههرای پیشرین نشران
میدهد که سرال اول پرس از گالزنری درختران بلروط
برگهای بزرگی تولید میکنند کره برا گذشرت چنرد
سال از گالزنی ،اندازۀ برگها کوچ تر خواهد شد .برا
توجه به اینکه تاکنون بررسیهرای جرامعی در زمینره
تأثیر گالزنی ،قطر درخت ،جهت و موقعیت قرارگیرری
برگ بر روی ویژگیهای برگ درختران بلروط صرورت
نگرفته است ،در ایرن پرژوهش سرعی شرده اسرت برا
مقایسۀ برخی ویژگیهای بررگ بلروط ویول از قبیرل
سطح برگ ،وزن خش و سطح ویژه بررگ در تروده-
های تحت بهرهبرداری سنتی (گالزنری شرده) و کمترر
دخالررت شررده ،و مقایسرۀ میررزان ایررن شرراخصهررا بررا
همدیگر ،تأثیر گالزنی برر درختران بلروط بهترر در
شود.
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مواد و روشها
منطقۀ تحقیق در استان کردستان ،شهرستان بانه،
بخش آرمرده ،و در نزدیکی روسرتای کرو مرامو واقرع
شررده اسررت .اقلرریم منطقرره براسرراس روش دومررارتن،
نیمهمرطوب و براساس روش آمبرژه نیمهمرطوب سرد
است .بافت خا  ،اغلب نیمهسنگین و سرب اسرت و
سرن هررا از نرروع آهکری ،گرانیررت و شیسررت هسررتند
(بینام.)1381 ،
گونۀ اصلی و غالب این جنگلها ویول اسرت ،کره
به همراه مازودار و برودار ترودههرای آمیختره تشرکیل
میدهد .با توجه به سیسرتم معیشرتی مرردم محلری،
ساختار اغلب تودههای جنگلی منطقه همسرال مسرن
است و بیشتر درختان فرم رویشی شاخهزاد (ت پایره)
دارند .شغل اصلی مردم محلی منطقه دامرداری اسرت؛
از اینرو بیشترین استفادۀ صورتگرفته از جنگلهرای
مورد بررسی ،جنگلچرایری و گالزنری درختران بلروط
است.
 -شیوۀ اجرای پژوهش

ابتدا ،سه تودۀ گالزنیشده (شران گرال) کره دارای
شرای فیزیوگرافی کرامالً یکسران (ارتفراع متوسر از
سطح دریرا  1332مترر ،شریب عمرومی  22درصرد و
جهرت جنروبی) و ویژگریهررای سراختاری بره نسرربت
مشابه ،اما در سرنین مختلر پرس از گالزنری بودنرد،
انتخاب شد .برای مقایسه ،ی ترودۀ گالزنرینشرده در
مجاورت گالجارهای مرورد بررسری (آرامگراه روسرتای
کو مامو) نیز انتخاب شد .سرسس در هرر شرانگرال و
همچنین در تودۀ گالزنینشده سه قطعه نمونۀ مربعری
به ابعاد  22×22متر (در مجموع  12قطعۀ نمونره) بره
صورت تصادفی برداشت شد (شکل .)1
نمونهبرداری از برگ درختان در اواخر مرداد یعنی،
هنگام کامرل شردن رویرش بررگهرا صرورت گرفرت.
بدینمنظور ،در هر قطعه نمونه سره درخرت ویول از
طبقات قطری  22-32 ،12-22و  32-42سانتیمتری
با ابعاد تات متوس و تقریباً همگن ،با استفاده از روش
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نزدی ترین درخت به نقطۀ تصرادفی انتخراب شرد .از
هر درخت چهار شاخه ،در چهار جهت اصرلی (شرمال،
جنوب ،غرب و شر ) و بهصرورت تصرادفی از قسرمت
میانی تات انتخاب شد .از هر شراخه نیرز سره بررگ از
قسمت بیرونی و سه برگ از قسمت داخلی برهصرورت
تصادفی برداشت شد .در نهایت از هر درخت  24برگ
بالغ جمعآوری و وزن تر آنهرا در عرصره انردازهگیرری
شد؛ با توجه بهاینکه در یکی از تودههرا درخرت ویول
در طبقۀ میانقطر وجود نداشت در مجموع 842بررگ
جمعآوری شد .سسس برگها برای اندازهگیری سرطح

تاثیر گالزنی بر برخی ویژگیهای برگ بلوط ویول در...

برگ و وزن خش  ،به آزمایشگاه منتقل شدند .سرطح
برررگ نیررز بررهوسرریلۀ دسررتگاه سررطح برررگسررنج
( )Leaf area meter ∆T-LTD,U.Kاندازهگیری شرد.
وزن خش نیز با قرار دادن برگهرا در داخرل آون برا
دمای  82درجه و به مردت  48سراعت برا اسرتفاده از
ترازوی دیجیتالی تا دقت صدم گرم انردازهگیرری شرد
( ;Starr et al., 1998; Burger and Delitti, 2008
 .)Blujdea et al., 2012نرمال بودن دادهها با استفاده
از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف و همگنی واریانسها
با استفاده از آزمون لِون آزمون شد.

شکل  -1موقعیت محدودۀ تحقیق در ایران ،استان کردستان و شهرستان بانه A2 ,A1 -و  A3موقعیت قطعهنمونههای پیاده شده
در داخل آرامگاه؛  B2 ,B1و  B3قطعه نمونههای پیادهشده در سال اول پس از گالزنی؛  C2 ,C1و  C3قطعه نمونههای پیادهشده در
سال دوم پس از گالزنی و  D2 ,D1و  D3قطعه نمونههای پیادهشده در سال سوم پس از گالزنی
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آنالیز دادههرا در قالرب طرر آشریانهای سراده برا
عاملهای نوع توده در چهرار سرطح (گالزنریشرده در
سالهرای اول ،دوم ،سروم و شراهد (گالزنری نشرده))،
طبقۀ قطری در سه سطح (طبقههای22-32 ،12-22
و  32-42سانتیمترری) ،موقعیرت ترات در دو سرطح
(داخل و بیرون تات) و جهت قرارگیری بررگ برر روی
تات در چهار سطح (شمال ،جنوب ،شرر و غررب) برا
استفاده از مدلهای خطی تعمریمیافتره 1در نررمافرزار
آمرراری  Minitabنسررخۀ  17انجررام گرفررت .مقایسررۀ
میانگین صفتهای مورد بررسی پس از تأیید همگنری
واریانسها ،بهوسیلۀ آزمون تروکی صرورت گرفرت .برا
توجه به پیچیدگی و تعرداد زیراد مقایسره در سرطو
باالتر ،مقایسۀ میانگینها فقر بررای اثرر گالزنری برر
صفتهای مورد بررسی نشان داده شد.
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نتايج
میانگین رطوبت برگ درختان ویول بهترتیرب ،در
تودۀ گالزنینشده ،سالهرای اول ،دوم و سروم پرس از
گالزنی برابر با  47 ،48 ،46و  41درصد بهدست آمرد.
نتیجۀ آزمون کولموگروف -اسمیرنوف حاکی از نرمرال
نبودن دادهها بود که با اسرتفاده از تبردیل لگراریتمی،
دادهها نرمال شدند .نترایج تجزیرۀ واریرانس در قالرب
طر آشیانهای در جدول  ،1ارائه شده است .گالزنی و
طبقۀ قطرری برر سرطح و وزن خشر تر بررگ اثرر
معنیداری دارند؛ موقعیت برگ بر روی تات درخت برر
هر سه صفت بررسی شده و جهت قرارگیری بررگ برر
روی تات فق بر سطح برگ تأثیر معنیدار دارد.

جدول  -1نتیجۀ آزمون خطی تعمیمیافته برای صفتهای سطح برگ ،وزن خش و سطح ویژۀ برگ گونۀ ویول با در نظر
گرفتن سلسله مراتب گالزنی ،طبقۀ قطری ،موقعیت در داخل و بیرون تات و جهت قرارگیری برگ بر روی تات
سطح برگ

منبع تغییرات

وزن خش

سطح ویژه برگ

DF

F

F

گالزنی

3

**23/31

** 24/62

ns

1/77

**11/14

ns

1/41

ns

1/37

طبقۀ قطری (گالزنی)

8

**16/14

جهت قرارگیری برگ (طبقۀ قطری (گالزنی))

36

**2/38

ns

موقعیت برگ (جهت قرارگیری برگ (طبقۀ قطری (گالزنی))

48

**4/28

**4/32

خطا

744

کل

831

1/31

F

* 1/34

** معنیداری در سطح  1درصد؛ * معنیداری در سطح  3درصد؛  nsنبود اختالف معنیدار

سطح برگ ،وزن خش و سطح ویژۀ برگ در سال
اول پس از گالزنی بیشترین مقدار را بهخود اختصرا
داده است .تودۀ شراهد کمتررین مقردار و سرال دوم و
سوم پس از گالزنی (کور و خررت) مقردار بینرابینی را
برای صفتهای ذکر شده دارند (جدول .)2
با توجه به تعرداد زیراد مقایسرههرای میرانگین در
سطو باالتر ،از نشان دادن تمام نتایج خودداری شرد،
اما بهطور کلی مقایسۀ میانگین برای هرر چهرار عامرل
بررسی شده به صورت آشیانهای (موقعیت برگ (جهت

قرارگیری برگ (طبقه قطری (گالزنی)) نشان داد کره
برگهای تولیدشده توس درختان کمقطر مربروط بره
سالهای اول و دوم پس از گالزنی ،واقع در بیرون تات
و جهت شمالی و غربی تات از بیشرترین سرطح و وزن
خش برخوردارند و در مقابل بررگ درختران قطرورتر
مربوط به سالهای سوم و تودههای گالزنینشده ،واقع
در داخل ترات و جهرتهرای شررقی و جنروبی ترات از
1
کمترین مقدار سطح و وزن خش برخوردارند.
Generalized Linear Models

1

تاثیر گالزنی بر برخی ویژگیهای برگ بلوط ویول در...
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جدول  -2نتایج مقایسۀ میانگینها برای نشان دادن تأثیر مرحلۀ گالزنی بر صفتهای بررسی شده
مرحلۀ گالزنی

سطح برگ ()cm2

وزن خش

()gr

سطح ویژه برگ ()cm2/gr

گالزنینشده

16/381 )±2/382(c

2/178 )±2/226(b

17/472 )±2/472(a

سال اول پس از گالزنی

21/724 )±2/313(a

2/231 )±2/221(a

124/482 )±2/832( a

سال دوم پس از گالزنی

11/138 )±2/337(b

2/231 )±2/228(a

122/483 )±4/263( a

سال سوم پس از گالزنی

18/711 )±2/438(b

2/112 )±2/227(b

17/236 )±2/277( a

حروف التین یکسان ،نشاندهندۀ نبود اختالف معنیدار بین میانگینها و اعداد داخل پرانتز نشاندهنده اشتباه معیار است.

بحث
ساختار تات درخرت ،اهمیرت اساسری در عملکررد
فیزیولوژیکی درخت دارد ( ،)Ferrini, 2006زیرا دارای
برگها و شاخههایی اسرت کره نرور و انررژی را بررای
فتوسنتز ،رشد و تولید درخت فراهم میکند؛ همچنین
با متغیرهای جوی مانند دما ،رطوبت ،دیاکسید کربن
و دیگرررر عوامرررل محیطررری ارتبررراط مسرررتقیم دارد
(.)Yan et al., 2012
بر اساس بررسیها ،سطح تات درختانی کره تحرت
تررأثیر گالزنرری قرررار مرریگیرنررد ،در سررال اول پررس از
گالزنی بهشدت کاهش مرییابرد (رنجبرر و همکراران،
 .)1311در نتیجۀ این کاهش سطح تات ،درخت بررای
جبران به تولید برگهای بزرگتر بهویژه در سرال اول
پس از گالزنی روی خواهرد آورد ترا بتوانرد کمبرود را
جبران و ترا حرد امکران در مقابرل ترنش ایجرادشرده
مقاومت کند .در این حالرت برهدلیرل کراهش نسربت
سطح تات به ریشه ،دسترسی برگها به منابع غذایی و
آب نسبت به زمانی کره شراخههرای بررگزای بیشرتر
وجود دارد ،افزایش مییابد؛ که این امرر سربب تولیرد
برگهای بزرگتر میشود ( .)Ferrini, 2006از جملره
سایر تغییررات فیزیولروژیکی کره پرس از گالزنری ر
مرریدهررد ،مرریترروان برره افررزایش نررر واکررنشهررای
بیوشیمیایی مربوط بره تببیرت کرربن و در نتیجرۀ آن
افزایش نر جذب دیاکسرید کرربن و افرزایش تولیرد
اکسیژن ،تغییرات مورفولروژیکی بررگ ،معمراری ترات
درخت ،نسبت برگ به سرشاخه ،سرطح بررگ و نحروۀ
قرارگیررری برررگهررا بررر روی شرراخه اشرراره کرررد

( .)Pinkard et al., 1999با کاهش سطح تات و تغییرر
در معماری تات ،نور بیشتری به برگهرای داخرل ترات
میرسد و در نتیجۀ افزایش هورمونهای سریتوکینین
و اسید آبسزی میتواند در کنار افرزایش نرر جرذب
دیاکسید کربن و تولید اکسریژن ،بره ترأخیر خرزان و
تررررأخیر در پیررررری برررررگهررررا منجررررر شررررود
(.)Wareing and Patrick 1975; Geiger, 1987
تغییر ظرفیت جذب نور و جذب دیاکسرید کرربن
برگ میتوانرد سربب تغییرر سرطح ویرژۀ بررگ شرود
( ;Hodgkinson, 1974; Alderfer and Eagles 1976
 .)Trumble et al., 1993تعادل بین توسعۀ سطح برگ
و توزیع زیتوده در برگها میتواند توس سطح ویرژه
بررگ بیران شرود ()Keating and Carberry, 1993؛
ازاینرو سطح ویژۀ برگ میتوانرد در تعیرین مقاومرت
درخررت برره تررنشهررایی همچررون خشررکی و گالزنرری
استفاده قرار شود ( .)Scheepens et al., 2010کاهش
سطح برگ ،زیتودۀ برگ و سطح ویژۀ برگ (ت برگ)
در سالهای دوم و سوم پس از گالزنی نسبت به سرال
اول پس از گالزنی همزمان با بزرگتر شدن سطح تات
ر مریدهرد و مرنعکسکننردۀ کراهش میرزان نررور و
دیاکسیدکربن جذبشده توس ت برگها است؛ این
امر پس از هرس درختان اکالیستوس نیز گزارش شرده
است (.)Pinkard and Beadle, 1998
در رابطه با تأثیر طبقات قطرری برر سرطح ،وزن و
سطح ویژۀ بررگ ،نترایج نشران داد ایرن صرفتهرا در
درخترران جرروان موجررود در طبقررۀ قطررری 12-22
سانتیمتر از بیشترین مقدار برخوردارنرد؛ کره نشران از
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توان زیاد درختان جوانتر برای تولید برگهای بزرگتر
دارد (.)Weiskittel et al., 2008; Yan et al., 2012
از جمله دالیل کاهش سطح ویژۀ برگ در اثر افرزایش
سن ،میتوان به حساسیت بیشرتر درختران مسرن بره
تنش خشکی بهدلیرل افرزایش نسربت ترات بره ریشره
( )Johnson et al., 2002و نیز تجمع کربوهیدراتها و
دیگررر مررواد ثانویرره در طررول زمرران اشرراره کرررد
( .)Weiskittel et al., 2008مقرردار ایررن صررفت در
ارتبرراط مسررتقیم بررا سررن ( ;Niinemets, 1997
 )Weiskittel et al., 2008و قطر درخت است و تنش
خشکی و نور رسیده به درخت بیشترین تأثیر را بر آن
مریگذارنرد ( .)Hager and Sterba, 1985برا افرزایش
سن درخت ،الگوی رشد آن بهطور چشرمگیری تغییرر
میکند و تغییررات فیزیولروژی متعرددی در درختران
بهوجود میآید؛ که از آنجملره مریتروان بره کراهش
رویش جاری سالیانه و کوچر شردن ابعراد بررگهرا
اشاره کرد (.)Ferrini, 2006
نتررایج مربرروط برره تررأثیر جهررتهررای جغرافیررایی بررر
صفتهای مذکور نشان داد که برگهرای تولیردشرده در
جهت جنوبی تات از سطح ،وزن و سطح ویژۀ برگ کمترر
برخوردارند ،زیرا برگهای قرار گرفتره در جهرت جنروبی
تات ،بهدلیل شدت نور نسبی بیشتر ،نر تبخیرر و تعرر
بیشتری دارند که این امر میتواند سبب تولید برگهرای
کوچ تر و ضخیمتر در این جهرت شرود .برا کوچر ترر
شدن سطح برگ ،شردت فتوسرنتز و جرذب دیاکسرید
کربن نیز کاهش مییابد ( .)Yan et al., 2012برگهای
قسمت جنوبی تات دارای سلولهای پارانشیم نردبرانی
ضررخیمتررر ( ،)Garnier and Laurent, 1994تجمررع
نشاستۀ بیشتر ،و سرطح دریافرتکننرده نرور کمترری
هستند و تا حدی به کاهش فعالیتهای فتوسنتزی در
اثررر شرردت نررور آفترراب دچارنررد .از سرروی دیگررر در
جهتهای شمالی و غربی تات ،بهدلیل شدت نور نسبی
کمتر و نیز تبخیر و تعرر کمترر ،درخرت بررگهرای
بزرگتر و ناز تری تولیرد خواهرد کررد ترا بتوانرد از
حداقل نور موجود ،حرداکبر اسرتفاده را برهعمرل آورد
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(.)Yan et al., 2012
موقعیت قرارگیری بررگ برر روی ترات (داخرل یرا
بیرون تات) نیز تأثیر معنیداری بر ویژگریهرای بررگ
میگذارد ،بهگونهای که برگهای واقع در الیۀ بیرونری
تات از سطح بیشتر ( 21/48 ± 2/38سانتیمتر مربرع)
و سطح ویژۀ کمتری ( 13/23 ± 2/32سانتیمتر مربع
بر گرم) نسبت به برگهرای داخلری ترات برخوردارنرد
(سطح 17/22 ± 2/33 :سانتیمتر مربع؛ سرطح ویرژه:
 123/82 ± 1/63سانتیمتر مربع بر گرم) .مهرمتررین
دلیل این امر ،وجود نور نسبی بیشتر در الیرۀ خرارجی
تات و اهمیت بیشرتر بررگهرای بیرونری در فتوسرنتز
است .کاهش سطح ویژۀ برگ از براال بره پرایین ترات و
همچنین از بیرون به داخل ترات در مرورد گونرههرای
متعررددی از سرروزنیبرگرران نیررز گررزارش شررده اسررت
(.)Weiskittel et al., 2008
با اینکه اثر اصلی هر چهار عامل بر سرطح بررگ و
وزن خش برگ ،از معنیداری زیادی برخوردار است،
بر سطح ویژۀ برگ معنریدار نیسرت (جردول )1؛ امرا
بهطور کلی بررگهرای واقرع در داخرل و جهرتهرای
جنوبی و غربی تات درختان میانقطر تا قطور واقرع در
آرامگاهها و تودههرایی کره سره سرال از گالزنری آنهرا
میگذرد ،از کمترین سطح برگ برخوردارند و درختان
کمقطر ،در سال اول پس از گالزنی بزرگترین برگها
را در جهت شمالی و سطح بیرونی تات تولید میکنند.
این امر لرزوم بررسریهرای بیشرتر و در نظرر گررفتن
عوامل متعدد مؤثر برر پاسرخ درختران بره ترنشهرای
ایجادشده ،همچون گالزنی را نشان میدهد.
در ایررن پررژوهش تررأثیر گالزنرری فقرر بررر روی
ت برگهای درختان بلوط ویول بررسی شد؛ بردیهی
است برای در بهتر و جامعتر پاسخهرای اکولوژیر ،
فیزیولوژی و مورفولوژی درختان بلوط بره گالزنری،
باید شاخص سطح برگ درخت 1بررسری شرده و کرل
سطح برگ تولیدی درختان ارزیابی شود .بهطور کلری

Leaf Area Index

1
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نتایج این پرژوهش نشران داد کره درختران ویول در
سال اول پس از گالزنی برگهرای برزرگترری تولیرد
مینمایند اما با گذشت چنرد سرال از گالزنری ،سرطح
ت برگها کراهش خواهرد یافرت .همچنرین درختران
جرروانتررر ،ترروان تولیررد بیشررتری دارنررد و برررگهررای
بزرگترری تولیرد مریکننرد کره ایرن امرر مریتوانرد
توجیررهکننرردۀ مطلوبیررت بیشررتر درخترران کررمقطررر و
میانقطر برای گالزنی در بین جنگلنشرینان زاگررس
شمالی باشد ( .)Valipour et al., 2014در کنار چنین
پژوهشهایی ،باید شاخصهرای فیزیولوژیر دیگرری
همچررون میررزان فتوسررنتز ،تبخیررر و تعررر و تررنفس
برگهای درختان پس از انجام گالزنی بررسی شود ترا
پاسخ درختان بلوط به ترنشهرای زنرده و غیرزنرده و
همچنررین تیمارهررای اعمررالشررده بررر روی آنهررا ،کرره
میتواند به ضع یرا حتری مررگ درختران بینجامرد؛
مشخص شود.
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Abstract
To evaluate the morphological effects of pollarding on Lebanon oak (Quercus libani Oliv.)
leaves, we selected 35 trees in untouched stands and stands which have trees with one, two
and three years after pollarding. Trees selected from three diameter classes in which 24
mature leaves collected randomly from the middle of the crown on each cardinal points (840
leaves in total). Data was analyzed using simple nested experimental design. Results showed
that, oak trees produce larger (21.704 cm2), and heavier leaves (0.251 gr) one year after
pollarding in comparison with untouched trees. Trees in smaller diameter classes and on
northern cardinal point, produce larger and heavier leaves with larger specific leaf area, which
shows the ability of younger Lebanon oak trees and northern cardinal aspects to produce more
fodder. These results can help us to interpret the pollarding consequences on oak trees in
northern Zagros.
Keywords: Dry weight, Leaf area, Lebanon oak, Pollarding, Specific leaf area.
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