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چکیده
پدیدة زوال بلوطهای غرب ایران تاکنون از جنبههای مختلفی بررسی شده است .با اینحال ،تأثیر فیزیولوژی این درختاان بار اساتعداد یاا
مقاومتشان به بیماری تاکنون بررسی نشده است .برای درک اینکه آیا ویژگیهای بافت چوبی چون پهناای حلقاههاای رویشای و انادازه و
تعداد آوندها بر میزان ابتالی درختان به بیماری مؤثر بوده یا خیر ،این ویژگیها بین درختاان ساالم و زوالیافتاۀ بلاوط در منطقاه دابب
استان ایالم مقایسه شدند .با تطبیق سریهای زمانی پهنای حلقههای رویشی مشخص شد که مرگ بیشتر درختاان خشاکیده در منطقاۀ
تحقیق ،در سال  0681رخ داده است .با اینحال ،تحلیل دادهها نشان داد که عالئم بیماری از چندین سال پایش از خشاکیدگی در بافات
چوبی ظهور مییابد .از سالهای نخستین دهۀ  11خورشیدی به بعد ،روند تغییرات سالیانۀ ویژگیهای آوندی درختان زوالیافته متفاوت با
درختان سالم شد و در همین زمان پهنای حلقههای رویشی این بلوطها افت کرد .کوچکتر شدن پیاپی آوندهای چوبآغاز و نازکتر شدن
حلقههای رویشی سبب کاهش هدایت هیدرولیک درخت شد .با اینحال ،در این دهه ،درختان زوالیافته فعابنه تالش کردناد باا افازایش
تعداد آوندها با خشکیدگی مقابله کنند (دوران کمون بیماری) ،اما از اوایل دهۀ  81تا زمان مرگ ،درختان بیماار دیگار تاوان تولیاد آوناد
بیشتر را نداشتند (دوران ظهور بیماری) .در مجموع میتوان نتیجه گرفت که در منطقۀ تحقیق ،بلوطهای دارای آوندهای کوچکتر ،بیشتر
مستعد ابتال به خشکیدگیاند و پس از ابتال به بیماری ،کاهش رشد قطری و کوچکتر شدن متمادی آوندهای چوبآغاز ،شرایط بزم برای
زوال درخت را فراهم کرده است.
واژههای کلیدی :اندازة آوندها ،پهنای حلقه رویش ،خشکیدگی جنگل ،هدایت هیدرولیکی.

مقدمه
جنگل0

از پدیدههای مهمی است کاه
خشکیدگی
در پی وقوع تغییرات اقلیمی ظهور پیادا مایکناد یاا
تشادید مایشاود .از حادود دو قارن پایش ،اغلاب
جنگلهای جهان با این چالش بزرگ مواجه شدهاناد
 نویسندة مسئول

که بهویژه در جنگلهای بلوط جهان به مسئلۀ حادی
تباادیل شااده اساات (.)Kabrick et al., 2008
خشکیدگی بلوط (زوال بلوط) چالشای پیییاده اسات
که در برخی از جنگلهای بلاوط جهاان رخ داده و در
سالهای اخیر زیست بوم جنگلی زاگرس را نیاز تحات
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تأثیر قرار داده اسات .تحقیقاات نشاان مایدهاد کاه
پدیدة خشاکیدگی جنگال هاا و زوال بلاوط ،معضالی
جهانی است و برخی از کشورها در گذشته نیاز باا آن
روبهرو شده اند .نظریاه هاای مختلفای در زمیناۀ زوال
بلوط مطرح است که از جملاۀ آنهاا مای تاوان نظریاۀ
تنش های زیستمحیطی ،نظریۀ عوامل مساتعدکننده،
شروعکننده و مشاارکتکنناده ،نظریاۀ تغییار اقلایم،
نظریۀ اکولوژی و نظریۀ آلودگی هوا را ذکار کارد ،اماا
آنیه بیشتر پژوهشگران بر آن اتفاا نظار دارناد ایان
است که تنها یک عامل نمایتواناد دلیال ایان پدیاده
باشد ،بلکه ایجاد این بیماری تحت تأثیر چندین عامل
اساات کااه همزمااان یااا بااا تااواتر رخ ماایدهنااد
( .)Alexander & Lee, 2010برپایااۀ برآوردهااا و
مشاهدات میدانی در برخای منااطق ،درختاان بلاوط
جنگلهای زاگرس دچار عارضۀ خشکیدگی شادهاناد.
زوال جنگل های بلوط زاگرس ،چالشی زیستمحیطای
است که زیستبوم و تنوع زیستی منطقه را باا بحاران
مواجه کرده است .شیوع بیماری زوال درختان بلاوط
در جنگلهای ایالم و لرستان در ساال  0681توساط
کارشناساااان محلااای گااازارش شاااده اسااات
( .)Mir Abolfathi, 2013پدیدة زوال بلوط تااکنون از
جنبه های مختلفی بررسی شده اسات .مطالعااتی کاه
تاکنون انجام گرفته اند ،اغلب بار دبیال زوال بلاوط و
شااناخت عواماال بیماااریزا (،)Hajji et al., 2009
نشااانههااای زوال بلااوط ( )Thomas et al., 2002و
گاهشناسی درختی بهمنظور بررسی پویایی تاجپوشاش
و الگاوی رویاش شاعاعی ()Mirtchev et al., 2012
متمرکز شده اسات .باا ایان حاال ،تاأثیر فیزیولاوژی
درختان بر استعداد یاا مقاومات باه بیمااری تااکنون
بررسی نشده است.
یکی از مهم تارین وظاایب بافات چاوبی درختاان،
انتقاال شاایرة خااام از ریشااه باه تاااجپوشااش اساات و
ویژگی های این بافت (مانند پهنای حلقههای رویشی و
اندازة آوندها) تأثیر مهمی در تعیین تاوان هیادرولیک
درخت دارند .با اینکه برخی ویژگیهاای بافات چاوبی
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درختان کامالً ژنتیکای اسات ( ،)Fritts, 2001عوامال
محیطی مانند اقلیم ،برخی دیگر از این ویژگیها مانند
اناادازة آونااادها را تحااات تااأثیر قااارار مااایدهناااد
( .)Fonti et al., 2009متغیرهااای آناااتومی چااوب،
بهخصوص ویژگیهاایی کاه در انتقاال آب در درخات
نقش دارند ،ممکن است ارتباط دوجانباهای باا پدیادة
زوال بلوط داشاته باشاند .ممکان اسات درختاانی باا
برخی ویژگیهای خاص آناتومی ،به بیماری مساتعدتر
باشند و پس از ابتال به بیماری ،این ویژگای هاا ،خاود
تحت تأثیر آن قرار گیرند و تغییر یابند .باا ایان حاال،
این فرضیه ها تاکنون بررسای نشاده اناد .عوامال زوال،
ممکن است عالوه بر میازان رویاش ،بار ویژگایهاای
آوندی نیز اثرگذار باشد و مطالعۀ آوندها مایتواناد باه
درک بهتر این پدیده ،تکمیل بخشی از دانش پایاه در
زمین اۀ علاال زوال جنگاالهااای زاگاارس و در نهایاات،
مدیریت بهتر این جنگلها منجر شود.
بلااوط ایراناای ( )Quercus brantiiدر حاادود 6/1
میلیون هکتار از پنج میلیون هکتار جنگلهای زاگرس
را تشااکیل داده و گونااۀ غالااب ایاان جنگاالهاساات
( .)Marvi Mohajer, 2013جنس بلاوط در ایاران در
معرض زوال قرار دارد و تحقیق دربارة پدیادة زوال در
این گونه بهویژه در بلوط ایرانی ضروری اسات .هاد
این پژوهش ،مقایسۀ تغییرات پهنای حلقههای ساابنه
و ویژگیهای آوندهای درختان سالم و درختاان دچاار
زوالشدة بلوط ایرانای در جنگالهاای دابب واقاع در
استان ایالم است .این پژوهش می تواند پاسخگوی این
پرسش ها باشد که آیا ویژگی های بافات چاوبی چاون
پهنای حلقه و اندازه و تعداد آوندها بار میازان اباتالی
درختان به بیماری مؤثر اسات و آیاا پاس از اباتال باه
بیماری ،این ویژگیهاا در درختاان رو باه زوال تغییار
پیدا میکنند؟ امیاد اسات نتاایج ایان بررسایهاا باه
معرفی راهکارهای حفاظتی و حمایتی از جنگال هاای
زاگرس کمک کند.
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مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

رویشااگاه تحاات مطالعااه ،در منطقااۀ دابب ،بااه
مسااحت  6111هکتاار ،در محاور اساتان ایاالم باه
شهرستان اسالمآبااد ،در  21کیلاومتری شامال غارب
شهرایالم واقع شده است .مختصات جغرافیایی آن 23
درجه و  21دقیقاه تاا  23درجاه و  61دقیقاۀ طاول
جغرافیایی و  66درجه و  21دقیقه تا  66درجه و 21
دقیقۀ عرض جغرافیاایی اسات .براسااس طبقاهبنادی
آبوهوایی دومارتن این منطقه در اقلیم نیماهمرطاوب
سرد و براساس طبقهبندی آمبرژه در اقلیم نیمهخشک
قرار دارد و سازندهای موجود در منطقه شاامل ساازند
گااورپی ،پابااده و در ارتفاعااات ب ااب آسااماری هسااتند
( .)Rostami & Heidari, 2009مجمااوع بارناادگی
سالیانۀ آن  133میلیمتار و میاانگین درجاۀ حارارت
سالیانۀ ایان منطقاه  03/3درجاۀ ساانتیگاراد اسات
(ایستگاه هواشناسی سینوپتیک شهرستان ایاالم ،دورة
 0633-0636خورشیدی) .علت انتخاب این رویشگاه،
زوال درصد زیادی از درختان بلوط در آن بود.
روش پژوهش
انتخاب درختان و نمونهبرداری

در این بررسی ،شش درخت سالم و شاش درخات
زوالیافته که قطر برابرسینۀ تقریباً یکسانی داشتند ،از
منطقه انتخاب شدند .درختان زوالیافته بهطور کامال
خشک شده بودند و هیچگونه نشانۀ زنادگی از جملاه
باارگ در آنهااا مشاااهده نماایشااد .در برخاای از ایاان
درختان زوالیافته ،نشانه های زغالی شدن مشهود بود.
متوسااط قطاار برابرسااینه در درختااان سااالم  23و در
درختان زوالیافته  62سانتیمتر بود .با توجه به اینکه
هد اصلی این پژوهش ،بررسی تفااوت باین پهناای
حلقههای سابنه و ویژگیهای آوندهای درختان ساالم
و زوالیافتۀ  Q. brantiiبود ،در انتخاب درختان ساالم
سعی شد تا درختان تکپایاۀ ساالم ،باا تناۀ راسات و
قطور که از عمر بیشتری برخوردارناد ،انتخااب شاوند.
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درختان دچار زوال شده نیاز از میاان درختاان کاامالً
خشک تکپایه با تنۀ راست انتخاب شدند.
پس از انتخاب درختاان ماورد نظار ،باهکماک متاۀ
رویشسنج از ارتفاع برابرسینۀ هر درخت سالم ،دو نموناۀ
مغزی عمود بر هم به قطر  1میلیمتر تهیه شد .مغزیهاا
پااس از خااارج شاادن از درون متااه ،در یااک محفظااۀ
پالستیکی نگهداری شدند و کد نمونه روی برچسبهایی
نوشته و روی محفظه چسبانده شاد .بارای جلاوگیری از
کپک زدن نمونهها در اثر رطوبت ،درِ محفظۀ پالساتیکی
باز گذاشته شد .پس از انتقال نموناههاا باه آزمایشاگاه و
خارج کردن آنها از قابهای پالستیکی ،هر یک جداگاناه
روی نگهدارنده های چوبی چسبانده شد .از درختان دچار
زوال شده نیز از قسمت برابرسینه دیسکی به ضاخامت 1
تا  01سانتیمتر تهیه شد.
نحوۀ آماده سازی و اندازه گیری پهنای حلقه هاای
رویشی نمونهها

در آزمایشگاه ،تیمارهای آمادهساازی و صاا کاردن
سطح بر روی همۀ نمونهها انجام گرفت .سطح دیسکهاا
بهترتیب با سامبادههاای برقای  311، 211 ،211و 811
صااایقل داده شاااد تاااا تفکیاااک حلقاااههاااا زیااار
استریومیکروسکوپ ممکن شود .برای خالی شدن آونادها
از گَارد چااوب ،بااهکمااک پمااف فشااار قااوی آب ،سااطح
نمونهها با آب شستوشو داده شاد .صاا کاردن نهاایی
سطح مغزی ها با استفاده از میکروتوم انجام گرفت .بارای
ایجاد وضوح و تمایز بیشتر بین حلقه های رویشی ،ساطح
پرداختشدة نمونهها ،ابتدا با جوهر مشاکی رناش شاد و
پس از خشک شدن جوهر ،با گچ سافید باه آرامای یاک
بیه بر روی سطح نمونهها کشیده شاد .ایان کاار سابب
میشود که حفرههای آوندی به رنش سفید و بافت زمینه
به رنش سیاه در آیند (.)Oladi et al., 2016
نحوۀ اندازهگیری و تحلیل پهنای دوایر رویش

پس از آماادهساازی ساطح نموناههاا ،بارای آغااز
اندازهگیریها ،حلقههای رویشی همۀ نمونههاا در زیار
استریومیکروسکوپ از سمت پوست (کامبیوم) به مغاز
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شمارش و  01سال  01سال جدا شدند تا دقت کاافی
در هنگام اندازهگیری و تطاابق زماانی باه عمال آیاد.
پهنای حلقههای رویش از سمت پوست بهسمت مغز با
دقت  1/110میلیمتر توساط دساتگاه برناماۀ خطای
اندازهگیری پهنای حلقاههاای رویاش ( Velmex TA
)UniSlide, Velmex Inc., Bloomfield NY, USA
که باه یاک استریومیکروساکوپ  Olympus SZ60باا
بزرگنمایی  21تا  21متصال باود ،انادازهگیاری شاد.
تطابق زمانی ابتدا بهصورت چشمی و سپس با استفاده
از نرمافزار  COFECHAانجاام گرفات .بارای بررسای
میاازان همبسااتگی سااری زمااانی پهنااای حلقااههااای
رویشی بین درختان سالم و زوال یافتاه از دو شااخص
عاادد  tو  )Gleichläufigkeitswert( GLKاسااتفاده
شد GLK .شاخصی است برحسب درصد کاه تطبیاق
کم و زیاد شادن پهناای حلقاۀ رویشای در دو ساری
زمانی را صر نظر از پهنای حلقه های رویشی بررسای
میکند ،درحالی که عدد  tشباهت دو ساری زماانی را
از نظر حلقههای خیلی پهن و خیلی نازک مایسانجد
( .)Eckstein & Bauch, 1969فرمول بهکاررفته بارای
محاسبۀ  ،GLKدر رابطۀ  0ارائه شده است.

رابطۀ 0
اندازهگیری ویژگیهای آوندی چوبآغاز

ازآنجا کاه در گوناههاای بخاش روزناهای ،آونادهای
چوبآغاز تأثیر باهمراتاب مهامتاری در انتقاال سایابت
دارند ،در ایان مطالعاه باه بررسای ویژگایهاای آونادی
چوبآغااز پرداختاه شاده اسات .بارای تهیاۀ تصااویر از
نمونهها ،مغزیها و دیسکها ،جداگانه بر روی صافحهای
که بهصورت مکانیکی حرکت میکرد قرار داده شاد و باا
استفاده از یک دوربین دیجیتاال ()Canon EOS 600D
که به استریومیکروساکوپ وصال شاده باود از ساطح
نمونه ها تصااویری تهیاه شاد .بارای ترکیاب تصااویر
حلقه های رویش هر نمونه و تهیۀ یک تصاویر کلای از
سطح هر نمونه از نرمافزار  PTGui 9.1.8 Proاستفاده
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شد .سپس با استفاده از نرمافزار  Image Jویژگیهاای
آوندها بررسی شد .در شکل  0مراحل مختلب کاار باا
نرمافزار  Image Jو جدول نتایج حاصل از این نرمافزار
در یک حلقۀ رویشی ارائه شده است .با استفاده از این
نرمافزار ویژگیهای زیر در چوبآغاز حلقههای رویشی
سال  0613به بعد اندازهگیری شد.

رابطۀ 2

رابطۀ 6

رابطۀ 2
تخلخاال حلقااه برحسااب درصااد ،میااانگین اناادازة
آوندها و مساحت محدودة آنالیزشده برحساب  mm2و
تعداد آوند در محدودة آنالیزشده برحسب  mm-2است
(رابطههای  2تا  .)2در نهایت با اندازهگیاری میاانگین
قطر بازرگ و کوچاک آونادها در هار حلقاۀ رویشای،
هدایت هیدرولیکی ویژه نسبی ( )0RSCبرای هر حلقۀ
رویشی محاسبه شد (رابطههای  1تا  .)1ایان ویژگای،
ظرفیت هیدرولیکی حلقۀ رشد در انتقال آب در واحاد
سطح را نشان داده و براسااس معادلاۀ هااگن-پاوآزی
محاسبه شده اسات ( .)Arbellay et al. 2012در ایان
معادله  :3DHPمیانگین قطار پاوازی آونادها بارای هار
حلقاۀ رشااد ()Nobel, 2009؛  :4RHPمیااانگین شااعاع
هاگن پوازی آوندها؛  :aiمیانگین قطر کوچک آوندهای
چوبآغاز؛  :biمیانگین قطر بزرگ آوندهای چوبآغاز و
 :VFتعداد آوند در واحد سطح است.

رابطۀ 1
1. The relative specific conductivity
3. Poiseuille average vessel diameter for each tree ring
4. Hagen–Poiseuille average vessel radius

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال دهم ،شمارة  ،2تابستان  ،0631صفحۀ  031تا 013

رابطۀ 3
رابطۀ 1
روش تحلیل
تعیین زمان تقریبی غلبۀ بیماری و تجزیهوتحلیل
دادهها

تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده باا اساتفاده از
نااارمافااازار  SPSSنساااخۀ  21و مقایسااۀ میااانگین
ویژگیهای مورد بررسی (پهنای حلقۀ رویش ،میانگین
اناادازة آوناادها ،درصااد تخلخاال و تعااداد آوناادهای
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چوبآغاز) بین درختاان ساالم و زوالیافتاه از طریاق
آزمون تی مستقل صورت گرفت .باا مقایساه و تفسایر
نمودارهای تغییرات پهنای حلقۀ رویش و ویژگی هاای
آوندی ،تالش شد تاا ساال غلباۀ بیمااری بار درخات
مشخص شاود (ر.ک :بخاش بحا .).معنای دار باودن
اختال بین هدایت هیدرولیکی ویژة نسبی چوبآغااز
( )RSCحلقه های رویشی در درختاان ساالم و بیماار،
پیش و پس از این سال ،با تحلیال واریاانس یکطرفاه
تعیین و با استفاده از آزمون دانکان گاروهبنادی شاد.
نمودارها با کمک نارم افازار اکسال  2101رسام شاد.

شکل  -0مراحل ویرایش تصویر برای اندازهگیری ویژگیهای آوندی در یک حلقۀ رویشی:
الب) تصویر اصلی پس از اعمال روش جوهر سیاه و گچ سفید؛ ب) تصویر پس از ویرایش؛
ج) تصویر نهایی که نرمافزار برای ارائۀ دادهها از آن استفاده میکند؛ د) دادههای کمّی.
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نتایج
مقایسۀ پهنای حلقه های ساالنۀ درختان ساام و
زوالیافته

بع اد از تطااابق زمااانی پهنااای حلقااههااای رویااش
درختان تحت مطالعاه ،مشاخص شاد کاه در بیشاتر
درختان زوالیافته ،آخارین حلقاۀ رویشای در حادود
سال  0681تشکیل شد و پس از آن درختان باهطاور
کامل رشد قطری خاود را متوقاب کردناد (شاکل .)2
مقایسۀ ساری زماانی میاانگین پهناای حلقاۀ رویاش
درختان سالم و درختان دچار زوالشده نشاان داد کاه
روند تغییرات پهناای حلقاههاای رویاش در درختاان
سالم و زوالیافته کمابیش یکسان و در هر دو کاهشای
بوده است .عدد  tو  GLKبین این دو منحنی بهترتیب

 8/2و  13درصااد بااود کااه نشااان از همبسااتگی زیاااد
تغییرات رشد در این دو نوع درختان دارد .در دهۀ 31
خورشیدی ،میانگین میزان رشد قطری درختان ساالم
و زوالیافته بسیار مشابه بود .با اینحال ،از اواخر دهاۀ
 31و سالهای نخستین دهۀ  11خورشیدی باه بعاد،
پهناای حلقاههاای رویشای بلاوطهاای زوالیافتاه در
مقایسه با درختان سالم افت میکند .میاانگین پهناای
حلقۀ رویش درختان سالم و زوالیافته بهترتیاب 0/08
و  1/3میلیمتر بود که از نظر آماری اختال بین آنهاا
در سطح  33درصد معنیدار است (جدول  .)0حداکثر
و حداقل پهنای حلقههاای رویاش در درختاان ساالم
 2/01و  1/23و در درختااان زوالیافتااه  0/31و 1/02
میلیمتر بود.

شکل  -2سری زمانی پهنای حلقۀ رویش درختان سالم و درختان زوالیافته

جدول  -0نتایج آزمون تی مستقل ویژگیهای مورد اندازهگیری بین درختان سالم و زوالیافتۀ بلوط
متغیرها

t

درجۀ آزادی

p

پهنای حلقههای رویش
میانگین اندازة آوندهای چوبآغاز
درصد تخلخل چوبآغاز
تعداد آوندهای چوبآغاز

2/82
8/1
1/0
- 3/3

13
13
13
13

1/113
1/111
1/111
1/111
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مقایسۀ میانگین اندازۀ آوندهای چاوبآغااز در
درختان سام و زوالیافته

همااانطااور کااه در شااکل  6مالحظااه م ایشااود،
میااانگین اناادازة آوناادها در درختااان سااالم بیشااتر از
درختان زوالیافته است .این ویژگی در درختان ساالم
 1/11و در درختان زوالیافتاه  1/16میلایمتار مرباع
بااود .اناادازة باازرگتاارین آونااد در درختااان سااالم و
زوالیافته بهترتیب  1/13و  1/11و اندازة کوچکترین
آونااد در ایاان درختااان بااهترتیااب  1/12و 1/116
میلیمتر مربع بود .تجزیهوتحلیل آماری نشان داد کاه
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بااین میااانگین اناادازة آوناادهای درختااان سااالم و
زوالیافته ،در سطح اعتماد آماری  33درصد ،اخاتال
معنایدار وجااود دارد (جاادول  .)0تغییاارات میااانگین
اندازة آوندها در درختان سالم در طی سالهاای ماورد
بررسی الگوی مشخصی را نشان نداد ،ولی این روند در
درختان زوالیافته بهطور واضحی کاهشای باود کاه از
اوایل دهۀ  11خورشیدی این کاهش ،شدت بیشاتری
یافت.

شکل  -6سری زمانی میانگین اندازة آوندهای چوبآغاز در درختان سالم و زوالیافته

مقایسۀ درصد تخلخل چاوبآغااز در درختاان
سام و زوالیافته

در شکل  2دیده میشود که باهطاور کلای درصاد
تخلخل چوبآغاز در درختان سالم بیشاتر از درختاان
زوالیافته اسات .میاانگین درصاد ،حاداکثر و حاداقل
درصد تخلخل چوبآغاز در درختان سالم  20/3 ،63و
 23/0درصد و در درختان زوالیافته باهترتیاب ،62/6
 63/6و  03/6درصد است .با توجه به تجزیاهوتحلیال

آماری ،بین تخلخل چوبآغاز حلقاۀ رویشای درختاان
سالم و زوالیافته ،در سطح اعتماد آمااری  33درصاد،
اختال معنیدار وجود دارد (جدول  .)0روند تغییرات
این ویژگی در درختان زوال یافته بهطور کلی کاهشای
بود که از اوایل دهاۀ  ،11اخاتال ایان ویژگای باین
درختان سالم و زوالیافته بیشتر شد و در اواسط دهاۀ
 81خورش ایدی ،درصااد تخلخاال چااوبآغاااز در ایاان
درختان ،ناگهان افت شدیدی یافت.
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شکل  -2سری زمانی تخلخل چوبآغاز در درختان سالم و درختان زوالیافته

مقایسااۀ تعااداد آوناادهای چااوبآغاااز در
میلیمترمربع در درختان سام و زوالیافته

در همۀ ساال هاا ،تعاداد آونادهای چاوبآغااز در
میلیمتر مربع در درختان زوالیافته بیشتر از درختاان
سالم بود (شکل  .)1وجود اختال بین درختان ساالم
و زوالیافته از نظر آماری نیز در سطح معنایداری 33
درصد به اثبات رسید (جدول  .)0تغییر این ویژگی در

درختان سالم در طی سال هاای تحات بررسای ،روناد
مشخصاای از خااود نشااان نااداد و دامن اۀ تغیی ارات آن
محدود بود ،اما در درختان زوالیافتاه ،تعاداد آوناد از
اوایل دهۀ  11تا سال  0681خورشیدی روند افزایشی
داشت و از این سال به بعد تا زمان مرگ درختان روند
کاهشی یافت.

شکل  -1تعداد آوندهای چوبآغاز در میلیمتر مربع در درختان سالم و زوالیافته
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تعیین زمان تقریبی غلبۀ بیماری و تاث یر آن بار
هدایت هیدرومیکی ویژۀ نسبی چوبآغاز درختان

با توجه به شکلهای  2تا  1میتوان نتیجه گرفات
که بیماری در اوایل دهۀ  31خورشایدی بار درختاان
غلبه یافت (برای توضیحات باه بخاش بحا .مراجعاه
شااود) .میااانگین هاادایت هیاادرولیکی ویااژة نساابی
چوب آغاز درختان ،پیش ( )0613-0681و پس از این
زمان ( )0680-0631در شکل  3آماده اسات .در هار
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دو دوره ،میاازان هاادایت هیاادرولیکی ویااژة نساابی
درختان سالم بیشتر از درختاان زوالیافتاه باود .ایان
میاازان در درختااان سااالم در ایاان دو دوره تفاااوت
معنیداری از نظر آماری نداشت (جدول  ،)2ولی پاس
از غلبۀ بیماری ،میازان هادایت هیادرولیکی درختاان
زوالیافته کاهش یافت.

جدول  -2نتایج آزمون تجزیۀ واریانس یکطرفه بین میانگین هدایت هیدرولیکی ویژة نسبی چوبآغاز درختان
هدایت هیدرولیکی ویژة نسبی
خطا
مجموع

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

1/03
0/13
3/36

6
21
26

F
03/21

p
1/111

شکل  -3هدایت هیدرولیکی ویژة نسبی چوبآغاز در درختان سالم و زوالیافته.
حرو انگلیسی نشاندهندة گروهبندی میانگینها (دانکن) است.

بحث
در این پژوهش تالش شد تا با اندازهگیری پهناای
حلقههای سابنه و ویژگیهای آوندهای چوبآغاز و باا

تحلیل اطالعات حاصل ،تفاوت میان درختاان ساالم و
زوالیافته در گونۀ  Q. brantiiبررسای شاود .از میاان
ویژگی های آناتومی چوب ،پهنای حلقه های رویشای و
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اناادازة آوناادهای چااوبآغاااز دو شاااخص اصااالی
نشاندهندة توان رویشی ،شادابی و ساالمت درختاان
بخش روزنهای به شامار مای آیناد و دیگار ویژگای هاا
(تعداد آوند ،تخلخل حلقه ،بیومتری الیا و )...بهنوعی
متأثر از این دو ویژگایاناد ()Tulik, 2014؛ گرچاه در
ایاان زمینااه نظرهااای متناقضاای نیااز وجااود دارد
( .)Colangelo et al., 2017درختان با تغییر مقدار این
ویژگیها سعی در افزایش یا بهیناهساازی تاوان انتقاال
سیال (هدایت هیادرولیکی) خاود دارناد .بارای مثاال،
زمانی که به دبیلای درخات نتواناد آونادهای درشات
تولید کند ،کوچکتر شدن اندازة آونادها را باا افازایش
تعدادشان جبران میکند ( .)Oladi et al., 2016هر دو
ویژگی مهمِ پهنای حلقههای رویشای و انادازة آونادها
در درختان زوالیافته کمتر از درختاان ساالم باود .در
پژوهش مشابهی ،بررسای رویاش شاعاعی بلاوطهاای
زوالیافت اۀ لهسااتان نشااان داد کااه میااانگین پهنااای
حلقههای رویش در درختان ساالم بیشاتر از درختاان
مرده است ( .)Tulik, 2014ازآنجا که ناازکتار باودن
حلقه های رویشی درختان خشکیده ،از سالها پیش از
ظهور بیماری وجود داشته ،میتوان نتیجه گرفات کاه
درختان بلوطی که رویش عرضی کمتری دارند ،بیشتر
در خطر ابتال به بیماریاند .البته پس از بیماار شادن،
کاهش رشد قطری با شادت بیشاتری اداماه یافات و
یکی از پاسخ های درختان باه بیمااری ،کااهش رشاد
شعاعی بود.
در مورد میانگین اندازة آونادهای چاوب آغااز نیاز
گزارههای یادشده صد میکند .آوندهای چاوبآغااز،
عناصر اصلی هدایت آب در گونههای بخش روزنهایاند
( )Carlquist, 2001و نقل و انتقال آب به بارگهاا در
این گونهها باه آونادهای چاوبآغااز کاراماد و بازرگ
بساااتگی دارد (.)Tyree & Zimmerman, 2002
کااهش قطار آوناادهای بلاوط ساابب کااهش هاادایت
هیدرولیکی تنۀ درخت و اختالل در نقل و انتقاال آب
می شود و در نتیجه سالمت درخت را تحت تأثیر قارار
میدهد ( .)Tulik, 2014از ایانرو ،درختاان بلاوط باا
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آوندهای چوبآغاز کوچاکتار اساتعداد بیشاتری بارای
دچار شدن به بیماری دارند .از دیگر سو ،تعداد آونادهای
درختان زوالیافته بیشتر از درختان سالم بود .این مسئله
بیش از آنکه انتخاب درختان خشکیده باشد ،اجباار آنهاا
باارای جبااران کوچااکتاار بااودن اناادازة آوناادهای
چوبآغازشان است .پژوهشها نشان دادهاند که با اعماال
تنشهای محیطی ،مثالً کاهش دسترسی درخت باه آب،
قطر آوندهای چوبآغاز و در نتیجه هادایت هیادرولیکی
کاهش مییابد ( ،)Levanic et al., 2011ولی درخت با
افزایش تعداد آوندها ،برای جبران آن تاالش مایکناد
( .)Nabeshima, 2015با اینحال ،انادازة آوناد تاأثیر
بااهمراتااب مهاامتااری از تعااداد آنهااا در تااوان هاادایت
هیدرولیک بافات چاوبی دارد ( )Oladi et al., 2014و
از اینرو ،هدایت هیدرولیک درخت کاهش مییابد.
با بررسی سری زمانی تعداد آوندهای چوب آغاز در
واحد ساطح در درختاان زوالیافتاه و مقایساۀ آن باا
درختان سالم ،اطالعات مفیدی دربارة طبیعت ایان دو
نوع درختان و روند ظهاور و غلباه بیمااری مایتاوان
اسااتخراج کاارد .بااهطااور کلاای ،پاایش از دهااۀ 11
خورشیدی ،درختان خشکیده آوندهای کوچاک تار باا
تعداد بیشتری داشتند .از اوایال دهاۀ  ،11کوچاکتار
شاادن اناادازه و افاازایش تعااداد آوناادها در درختااان
خشکیده روندی صعودی به خود گرفت .ایان زماان را
می توان آغاز ظهور نشاانه هاای خشاکیدگی در بافات
چوبی یا «دوران کمون بیماری» نامید .در ایان دهاه،
درختان خشکیده ،فعابناه ساعی داشاتند کوچاکتار
شدن پیاپی آونادهای خاود راباا افازایش تعاداد آنهاا
جبران کنناد تاا آب و ماواد معادنی بزم بارای زناده
ماندن درخت تاأمین شاود .ایان راهبارد بارای اداماۀ
حیات در شارایط بحرانای در ماورد هماۀ گوناه هاای
درختی صاد مایکناد ( ،)Oladi et al., 2014اماا از
اوایل دهۀ  ،81درختان بیمار – بهعلات ضاعیب شادن
بیش از حد -دیگر توان تولید آوند بیشتر را نداشاتند و
در عین کوچک تر شدن متماادی آونادها ،باهتادریج از
تعداد آوندهایشان نیز کاسته شد .این دوران را میتاوان
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 پیش از این نیاز پیشانهاد شاده.ژنتیکی درختان باشد
بود که ویژگی های فردی درختان می تواند بار شادت و
همه گیری بیمااری زغاالی در درختاان بلنادمازو ماؤثر
Hosseinzadeh & Pourhashemi, 2015; ( باشااد
 اثبات ایان نظریاه، با اینحال.)Karami et al., 2016
 از طار دیگار باا.به پژوهش های مستقلی نیااز دارد
توجه به تعداد کم درختان نمونهبرداریشده و بررسای
 ممکان،تنها یک منطقه از جنگل های بلاوط زاگارس
است نتایج این پژوهش به همۀ درختان بلوط زاگارس
، بنابراین برای بررسای ایان فرضایه.تعمیمپذیر نباشد
پیشنهاد میشود که پژوهش هاای مشاابهی باا تعاداد
درختان بیشتر در دیگر منااطق جنگالهاای زاگارس
.انجام گیرد

 مجموع ایان عوامال کاه.«دوران ظهور بیماری» نامید
خود را در کاهش ناگهانی تخلخل حلقههای رویشای در
 در نهایات،سالهای پایانی عمر درختان نشاان دادهاناد
 بااا تطبیااق.ساابب ماارگ درختااان بلااوط شااده اساات
سری های زمانی پهنای حلقههای رویشی مشخص شاد
که ساال مارگ بیشاتر درختاان خشاکیده در منطقاۀ
 در مجماوع مایتاوان. باوده اسات0681  سال،تحقیق
 حلقاههاای،نتیجه گرفت که درختان مساتعد بیمااری
 آوندهای چوب آغاز کوچک تر و در نتیجه تاوان،نازک تر
هدایت هیدرولیک کمتاری نسابت باه درختاان ساالم
 با توجه به اینکه درختان مورد بررسای کماابیش.دارند
ساان مشااابهی داشااته و در ریاازاقلیم یکسااانی رشااد
 تفاوت در ویژگیهای کمّی بافت چاوبی پایش،یافتهاند
از بیماااری ممکاان اساات ناشاای از تفاااوت در سرشاات
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Abstract
The oak mortality in the west of Iran has been studied in various aspects. However, the physiological
mechanisms underlying susceptibility or resistance of tree to mortality are poorly understood. To find
out whether the features of xylem, such as tree ring-width, size, and the number of vessels affect the
susceptibility to disease, these features were compared between healthy and dead trees in Dalab forest
of Ilam province. By cross-dating the time series of the ring widths, it was determined that the most of
the dried trees dies in 2008. However, data analysis showed that the symptoms of the disease appear in
xylem, several years before the dying. Since the early 1990s, the trend of annual variation in the
vascular features of dead trees were different compared with the healthy ones, and at the same time,
the ring width of these trees has decreased. Successive shrinking of earlywood vessels and narrowing
ring width reduces the tree's hydraulic conductivity. However, during this decade, dead trees actively
tried to cope with reduction by increasing the number of their vessels (the incubation period of
disease). Nonetheless, from the early 2000s till the death of sick trees, trees were not able to produce
more vessels (the emergence period of disease). Overall, it can be concluded that oaks with smaller
vessels are more susceptible to drying, and after infection, the decrease in diameter growth and
successive shrinking of earlywood vessels aggravate the tree's condition leading to its death.
Key words: Forest dieback, Hydraulic conductivity, Ring width, Vessels size.
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