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 بررسی علل زوال بلوط منظوربه (Quercus brantii Lindl)یونوم در بلوط ایرانی  ارزیابی
 

 3، فائزه تقوی4کنشلو هاشم ،3، زینب زارع2، مهدی میرزا2، حسین میرزایی ندوشن*1آناهیتا شریعت

 

 .تهران ،یکشاورز رویجت و آموزش تحقیقات، سازمان کشور، مراتع و هاجنگل تحقیقات مؤسسۀی اصالح نباتات، دکتر .2

 .، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهرانکشورو مراتع  هاجنگل قاتیتحقمؤسسۀ استاد پژوهش،  .1

 .و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران هاجنگل قاتیتحقمؤسسۀ پژوهشگر،  .3

 .، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهرانکشورو مراتع  هاجنگل قاتیتحقمؤسسۀ استادیار،  .8

 (10/4/2332؛ تاریخ پذیرش: 2/8/2332)تاریخ دریافت: 

 چکیده
هستند که از  تیاهمحائز  یطیمحستیزو  یاجتماع، یاقتصادمتعدد  یهاجنبهاز  هکتار ونیلیم بالغ بر شش یوسعتزاگرس با  یهاجنگل

در ارتفاع و جهت شیی  متفیاوت و    رویشگاهاین تحقیق با انتخاب شش شده است.  یدگیخشککتار دچار ه ونیلیم کیبیش از مقدار  نیا

خیرداد   یهاماهدر  هکتار 10 تقریبی وسعت سطح مشخص با کینقطه از  در هر یبردارنمونه. گرفتانجام  تیساهر درخت در  30بررسی 

اسیاس ایاهر   بیر بلیوط   یهیا هیی پاو زوال بلوط،  یونومیکبررسی ارتباط  منظوربه. شد یریگاندازه پارامتر عنصری 10و  گرفتانجام و مهر 

 سیه یونومیک براساس  یهایژگیوشدند. نتایج آنالیز واریانس  یبنددسته دهید یآسسالم، در معرض خطر و  یهاهیپاشادابی به سه گروه 

، N ،P ،C ،K ،C/P ،C/K ،Fe ،Ca ،Mg ،Na ،Cuعناصر از جمله  تعدادی از داریمعنبیانگر تفاوت  سالمت تاجمنطقه و شاخص فصل، عامل 

Mn ،Zn ،Si  برگ( 01/0در دو فصل بهار و پاییز بودP< .) از نظر مقیدار   شدهیبررس رویشگاهدر میان شش  یداریمعنهمچنین تفاوتC ،

C/P ،Ca ،Mg ،Cu ،Mn ،Ni .از نظر شاخص سالمت نیز در مقدار  مشاهده شدN ،P ،C/P ،K/P ،N/K ،C/N  شید مشاهده  داریمعنتفاوت. 

را در تبیین  ریتأثاز صفاتی که بیشترین  توانیمصفات مورد بررسی نیز حاکی از آن بود که  ۀاصلی کلی یهامؤلفهنتایج حاصل از تجزیه به 

در بلیوط ایرانیی را ارائیه    یونومییک   یهایژگیواز  یدقیق برآوردتحقیق حاضر  .کردعوامل تشخیص زوال استفاده  عنوانبه ،رنداول دا ۀمؤلف

  .کردرا ارائه بلوط در برابر نامالیمات محیطی  یهاگونهمقابلۀ توان راهکارهای مناس  برای افزایش وان در قدم بعد تتا به است داد

 یونوم.ی فیزیولوژیک، هایژگیوزوال، تنش غیرزیستی، بلوط،  کلیدی: یهاواژه

 

 مقدمه

درختان در منیاقق   ریومگمرگذشته،  یهادههدر 
است. علیل   افزایش یافتهجهان  یهاجنگلمختلفی از 

اساسی این پدیده، پیچیده و نامشخص است، اما اغل  
نظیر افزایش دما، خشکسیالی، آفیات و    ییهامحرکبا 

(. رونید  Avila et al., 2016هیا همیراه اسیت )   پیاتوژن 
تییأثیرات مسییتقیم و  توانییدیمییدرختییان  ریییوممییرگ

غیرمسییتقیم بییر عملکییرد اکوسیسییتم داشییته باشیید و 
کاهش تولیید اولییه و تییییر در گیردش میواد      موج  

در این مییان  (. McDowell et al., 2012غذایی شود )
، اییران  درختیان جنگلیی   یهیا گونیه ین تریکی از مهم

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2745.12618#jec12618-bib-0074
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 .اسیت شیده  زوال پدییدة  کیه دسیتخوش    اسیت بلوط 
 1000بییش از   ( بیا دارا بیودن  Quercusجنس بلوط )

 ( اسیت Fagaceaeراش ) ةریتجنس  نیترمتنوع، گونه
(Laet, 2019) .31  اهانیگ عنوانبهجنس  نیاگونه از 

 ایییو در حییال انقییراض  میوخیی اریبسیی تیوضییع یدارا
 یالمللیینیبیی ۀیییاتحادقرمییز  فهرسییتدر  ،ریپییذ یآسیی

  انیییدگرفتیییه( قیییرار IUCN)2 عیییتیقبحفاایییت از 

(IUCN, 2019).  بییا توجییه بییه دسییتورالعملIUCN، 
هرچیه   بایید و  اسیت نامطلوب  رانیا یهابلوط تیوضع
  یی تخراز  یریجلوگ یبرا یمناسب یراهکارها ترعیسر
 رتصیو  نیی ا ریغدر  شود.و اجرا  دهیشیاند هاشگاهیرو

بلیوط   یهیا تاکسیون از  یبرخی و انقراض  ینابودشاهد 

. (Panahi & Jamzad, 2017) بود میخواه رانیا یبوم
ترکیبیی چنیدین عامیل    اثرهیای  از  متیأثر زوال پدیدة 

اثیر  متوالی یا همزمان بر سالمت بلوط  قوربهاست که 
اییین درختییان در گسییتردة مییرگ سییب  و گذاشییته 

  انیییدهشییید یامنطقیییهمحلیییی ییییا  یهیییااسییییمق

(Rozas & Sampedro, 2013).    خشکسیالی تابسیتان
بیرای جیذب کیربن در     محدودکنندهیک عامل  عنوانبه

بهیار   -زمسیتان   یهیا خبندانیفعال درخت و دورة قی 
در حیال رشید    یهیا بافتبه  رسان یآسعامل  عنوانبه

 هنشیان داد  تحقیقیی در  حیال اینشناخته شده است. با 

آن اشیباع آب   در پیی ی و افزایش شدت بارنیدگ  شد که
مرقیوب   یهیا جنگلعامل زوال بلوط در  تواندیمخاک 

 (.Rozas & GarcíaGonzález, 2012) شیود آتالنتیک 
کمیی و   یهیا شیاخص  از برای ارزیابی سیالمت جنگیل  

 تیوان یم آنها نیترمهم از که شودمیاستفاده  کیفی تاج

توصییفی از  حجم و سیطح تیاج، اقالعیات    به ابعاد تاج، 
، ینور و موقعیت رقابتی تاج اشاره کرد. در پژوهشی  ذونف

نسبت قول تیاج زنیده،    شامل سالمت تاج یهاشاخص
 یانذرگیینور و 3ی تییاجک، خشیی1دریافییت نییور  مقییدار

                                                 
1. International Union for Conservation of Nature 

and Natural Resources 

2. Crown light exposure 

3. Crown dieback 

 ةزندبرای درختان ( تنک بودن تاجم )تراک و 8برگوشاخ
 ونیوم ی (.Schomaker et al., 2007) بلوط معرفیی شید  

اسیت کیه    یمعدنعناصر  از شمارییا  همه انگریب اهانیگ
 اهیی گاز  یمشخصی در زمان مشیخص، در بافیت    تواندیم

یک ابزار ژنومیک  عنوانبهیونومیکس حضور داشته باشد. 
ی و همزمیان ترکیی    کم ی  یریی گانیدازه کارکردی شامل 

عناصییر موجییود زنییده و تیییییرات آن در پاسییخ بییه      

 یهیا یورزدسیت فیزیولوژیکی، رشد و نمو و  یهامحرک
 .(Najafpour-Navaei & Shariat, 2017)کی اسیت  ژنتی
اقلیس   ۀیی ته ،نیه یزم نیادر  دیجداز موضوعات  یکی
و گییزارش  زیآنییال کیییونومی. اقلییس اسییت کیییونومی

ارائیه   عیوسی  ۀدامنی  کیی را در  یونیمختلف  یهاداده

 کیی عناصیر    یی ترک) کیی ونومیکیه شیامل    دهید یم
رث در قابیل تیوا   راتییتی) یکیژنت(، اقالعات سمیارگان

DNA سییمیارگان کییی) (Shariat et al., 2018)  و
، ارتفییاع، ییایییجیراف تیییموقع) ییایییجیرافاقالعییات 

 .(Dragut et al., 2012)( است رهیغ، خاک و وهواآب

 در بلیوط  زوال بحیران  با توجه به گسترش دامنیۀ 

 در جنیوب  ویژهبهزاگرس  کوهرشتهاقراف  یهااستان

تییییرات   دربیارة پژوهشی  کنون تا رسدیمنظر بهآن، 
 ی مقدار عناصر میاکرو و میکیرو انجیام نگرفتیه و    فصل

تعیداد   یریی گانیدازه بیر   مبتنی موجود اقالعات بیشتر

 ریتأث دربارة هاپژوهش از یکی . دراستاز عناصر اندکی 
زاگیرس،   یهیا بلیوط بیر   گردوغبار یهاوفانتاحتمالی 

 Cdو  Ni ،Zn ،Pbآالینیدة  تیییر مقیدار چهیار عنصیر    
ار جیذب چهیار عنصیر    بررسی و مشخص شد که مقید 

 تیا  بهیار  اواییل  در گردوغبیار  یهاوفانت در پیآالینده 

اگرچییه  ،یافییت یداریمعنییافییزایش  تابسییتان اواخییر
 یهیا بلیوط در حال خشک شدن نسیبت بیه    یهابلوط

 عناصر آالینده را جذب نکردنید از سالم مقدار بیشتری 
(Nouri et al., 2016).  با هدف ارزیابی تأثیر گردوغبار

در (.Quercus brantii Lindl)  وال درختان بلیوط بر ز

گیییر در منطقییۀ هلیین  شییش تلییۀ رسییوب پژوهشییی 
هیای گردوغبیار از   چهارمحال و بختیاری نص  و نمونیه 

                                                 
4. Foliage transparency 
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و پیس از تیوزین مقیدار عناصیر     شید  آوری ها جمیع تله
مقدار عناصر سینگین  نشان داده شد که سنگین موجود 

(Pb ،Cd  وAs )   تفییاوت در درختییان سییالم و ناسییالم
 (.Jahanbazy Goujani et al., 2018داری دارند )معنی
 یهیا تیوده نیز بررسیی   المیااستان  اهیسمله ۀمنطقدر 

 بهیار و تابسیتان  در دو فصیل   یدگیخشیک دچار بلوط 
 دو عنصیر  تیوضیع بر  یخشکسال داریمعن ریتأثبیانگر 

در پیژوهش   (.Hosseini, 2017بیود ) و فسفر  تروژنین
بیرگ  وشاخ یخوراکخوشخشکی بر  تنش ریتأثدیگری 

Quercus ilex   از قریق بررسی مقدار ترکیبات ثانوییه و
و نشان داده شد که اثیر تینش    شدمقدار عناصر بررسی 
و  Kمقیدار   داریمعنی افزایش  سب خشکی در تابستان 

و  C/Kو کیاهش نسیبت    K/Pآن افزایش نسبت  در پی
N/K یشیتر  بحملۀ و  یخوراکخوشافزایش  شود کهمی

 (.Rivas-Ubach et al., 2014)را در پیی دارد  حشیرات  
 ذکرشیده بیا نتیایج    هیا های برخی پیژوهش یافتهالبته 

مقیدار عناصیر    همخوانی ندارد. در یکی از ایین منیابع،  

سیینگین و مییواد معییدنی در درختییان بلییوط سییالم و  
. نتیایج  شد یریگاندازههلند منطقۀ  21در  شدهخشک

ا از نظر مقدار عناصر در چوب ر یداریمعنهیچ تفاوت 
د زوال نشییان نییدا دورةدر قییول  هییابلییوط 2مرکییزی

(Szczepkowski & Nicewicz, 2008 .) مشابهی نتیجۀ

گزارش شده ( .Fagus sylvatica Lاروپایی ) راشنیز در 
 (.Nicewicz & Szczepkowski, 2008) اسییییت

در  شیده جیذب غلظیت عناصیر   نیز زیادی پژوهشگران 
بیا  آلیوده را   یهیا فاضیالب ق صینعتی ییا   گیاهان مناق
 ، امییا در انییدکییرده یریییگانییدازه ییپییاالاهیییگعنییوان 

و وضیعیت   شیده جیذب بیین عناصیر   رابطیۀ   کیی چیه
 نشییده بررسییی  مییدتیقییوالندرخییت در سییالمت 
 ;Hooshmand Khanghahi et al., 2014)اسییت 

Shariat et al., 2017). 
ات بررسی چگونگی تییییر  منظوربهپژوهش حاضر 

شیدت   ریتأثایرانی تحت  درختان بلوطیونومیک برگ 
خشییکیدگی و تیییییرات اقلیمییی )فصییول مرقییوب و  

                                                 
1 Heartwood 

شیرای   عناصیر متیأثر از    نیتیر مهیم خشک( و تعیین 
 .گرفتانجام  یآبکم

 

 هاروشمواد و 

 یهیا جنگیل از  یدانیماقالعات  یآورجمعاز پس 

 (2)جیدول   یبیردار نمونهمنطقۀ سه  المیابلوط استان 

 یجنیوب و  یشیمال ارتفیاع مختلیف از دو سیمت     سه از

سیطح   کیی از منطقه  در هر یبردارنمونه و شد نییتع

 30 یبررسی بیا  هکتار  10در حدود  یوسعت مشخص با

بنیابراین در مجمیوع   گرفیت.   در هر نقطیه انجیام   هیپا

 220 پاییه و در کیل   30شش منطقه و در هر منطقیه  

هم  وازاتمبهشش ترانسکت  .بررسی شد یاهیگنمونۀ 

 نیاولی  یتصیادف و با انتخیاب  شد  نییتع منطقهدر هر 

از  یثیابت فاصیلۀ  درخت در هر ترانسکت پنج درخت با 

 کییهینحییوبییهشید،  هییر ترانسییکت انتخییاب  یروهیم،  

گسترده  یانتخابعرصۀ سراسر در  شدهبررسیدرختان 

 تحییت بررسییی تیییجمعاز  یمناسییب ةنییدینماشییده و 

 یهیا میاه در  یبیردار هنمونذکر است که  شایان باشند.

که درخت در شیرای  فعیال   انجام گرفت خرداد و مهر 

 ،بییودبییوده و امکییان ارزیییابی درخییت نیییز فییراهم     

سیالم، در معیرض خطیر و     یهیا هیی پااز  یبیردار نمونه

 منظیور بیه  هیا نمونیه  سپس پذیرفت.انجام  دهید یآس

 .شدندمنتقل  شگاهیآزمابه  یریگعصارهشو و وشست
بیا توجیه بیه     درختیان  ص سالمتشاخ یبندگروه

، تنکیی تیاج )تیراکم    هیا بیرگ عالئمی نظیر پراکندگی 

، مییزان  تیاج  یهیا بیرگ ، زرد شدن یدگیپررنگتاج(، 

گرفیت  انجیام   هیا سرشیاخه و خشیکیدگی   دریافت نور

(Kabrick et al., 2008 .) ذکیر اسیت کیه در     شیایان

درختیان دچیار خشیکیدگی     ،شدهیبررسمنطقۀ شش 

نظر تکرار بسیار اندک بودند و اسیتفاده   بسیار شدید از

بیرهم زدن تعیادل قیرح    سیب   از نتایج آنها در آنالیز 

از قرفی با توجه به اینکیه در چنیین    ؛شدیمآزمایشی 

احتمیال   ،انید شیده بیشتر ترکیبیات تجزییه    ییهابرگ

به همین دلییل در آنالیزهیا از   و بود زیاد افزایش خطا 

 استفاده نگردید.  هاآن
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و ی گیدکخشی  گیاهیان فاقید آثیار    -3امتیاز سالم: 

 درشیت بیا رنیگ سیبز     یهیا بیرگ دارای تاج متراکم، 

 ؛پررنگ

 آثییار دارای گیاهییان -1امتیییاز سییالم:  نسییبتبییه

و دارای   )درصید  11)کمتیر از  ی گیدکخشی مختصر از 

   ؛سبز یهابرگ تاج با تراکم کمتر و

ی گیدکخشی  آثیار گیاهیان دارای   -2ضعیف: امتیاز 

 سیبز هیای  و بیرگ  درصد(، تیاج تنیک   10تا  11)بین 

 .روشننسبت به

 المیا استان در بلوط یونومیک مطالعات یبرا یانتخاب یهاتیسا مشخصات -2جدول 

 نام سایت
 حداقل ارتفاع

 )متر(

 حداکثر ارتفاع

 )متر(

 ییقول جیرافیا

 میانی(نقطۀ )

 عرض جیرافیایی

 میانی(نقطۀ )

 32432421 3414303 2131 2128 بند شمالیپایین

 32480043 3411438 2432 2434 شمالی بندانیم

 32434428 3414144 2242 2233 باالبند شمالی

 32432433 3414310 2134 2128 بند جنوبیپایین

 32434438 3414343 2434 2404 جنوبی بندانیم

 32431824 3414804 2344 2322 باالبند جنوبی

 

 مقدار عناصر  نییتع -

 یکم یییمقیییدار  نیییییتعشیییامل  عناصیییر زیآنیییال

 ،Fe) هیا یزمییذ یرو ...(،  Ca ،K ،Mg) هایمیذدرشت

Cu ،Zn ،Mn ... ماننیید یفلزاتیی( و و Na ،As ،Pb ،Ni ،

Co ،Hg ،V ،Cr  وCd  اسیت کیه در   در برگ درختان

بییروز مشییکالت  سییب  سییتیز  یمحییو  یکشییاورز

 .دشونیم یمتعدد

 مقدار عناصر یریگاندازه -

، Zn ،Fe ،Ca ،Mg ،Na ،K ،Cu ی عناصرم مقدار ک

Si ،Ni ،Cd ،Pb ،Hg ،Mn ،Co ،V ،As، Cr  بییییییییا

-ICPالقیایی )  ةشید جفتپالسمای استفاده از دستگاه 

OES Integra XL, GBC, Australia ) گییری  انیدازه

از روش  بییا اسییتفاده  هییابییرگ یریییگعصییاره. شیید

به این ترتیی  کیه ابتیدا     گرفت.تر انجام  ونیداسیاکس

سیاعت در آون قیرار    82مدت بهشسته شده و  هابرگ

و شده شده وزن آسیاببرگ گرم  1/0داده شد. سپس 

افیزوده  به آن  ظیغل کیترین دیاس تریلیلیم 20حدود 

 دو بیار آب مقطیر   تیر یلیلی یم 1ساعت  18بعد از  شد.

اضیافه و حیرارت داده شید. در    بیه آن  شیده  یریگونی

بیه  درصید   30 ۀژنیکسی اآب  تیر یلیلیم 8 ،بعدمرحلۀ 

 1سییاعت  18نمونییه اضییافه و بعیید از  یحییاواییروف 

شی    کیبعد از  افزوده شد. کیدریکلر دیاس تریلیلیم

و بر روی هیتر بیا  آب دو بار اضافه  تریلیلیم 20 گرید

 یصیاف  کاغیذ بیا  سیپس   و حرارت داده شید درجۀ کم 

 رسیانده شید   تریلیلیم 10حجم به صاف و  81واتمن 

(Shariat et al., 2017). 

 گیرم یلی یم 110 (P) فسیفر  یریی گاندازه منظوربه

 4میدت  بیه برگ پودرشده داخل کروزه ریختیه شید و   

 کیوره داخیل   گیراد یسانت ۀدرج 110 ساعت در دمای

خاکسییتر  .درآمییدخاکسییتر  صییورتبییهقییرار گرفییت و 

نرمیال حیل    1اسید کلریدریک  لیترمیلی 1حاصل، در 

 10، در بیالن  81 شد و پیس از عبیور از کاغیذ صیافی    

در نهاییت  . با آب مقطر به حجم رسانده شید  تریلیلیم

 یریی گعصارهفسفر کل گیاه با روش زرد و  یریگاندازه

گرفیت  آمونیوم مولیبدات و آمونییوم وانیادات انجیام     با

(Chapman & Pratt, 1961نیتروژن کل .) (N)  نیز به

 (.Bremner, 1970)شید   یریی گانیدازه روش کجلیدال  

 8/2بییا اسییتفاده از  (C) مقییدار کییربن لیییوتحلهیییتجز
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بیا اسیتفاده از    هیا نمونهپودر برگ هر یک از  گرمیلیم

، CHNS/O Series II System 2400 دسییتگاه 

(PerkinElmer, USA انجام )گرفت. 

 

 هاداده تحلیل روش -

اساس شیاخص سیالمت   برابتدا  هاداده زیآنالقبل از 

(، 2ه سیالم )شیاخص   شده در سیه گیرو  بررسی یهاهیپا

 یبنید گروه( 3( و ضعیف )شاخص 1سالم )شاخص نیمه

 رینظ یوتریکامپ یافزارهانرمبا استفاده از  هاداده. شدند

Minitab 17 ،IBM SPSS Statistics 24 شید  یابیارز. 

بعید از بررسیی    کیه  بوداین صورت  بهترتی  آنالیز داده 

آمیاری   هیای روش، از هیا انسیوارنرمال بودن و همگنی 

اصیلی   یهیا مؤلفیه بیه  و تجزییه   واریانسهمانند تجزیۀ 

اصیلی در  دارای اهمییت   عناصیر  شید و سیپس  استفاده 

   .شدتعیین مدل انتخاب 

 

 نتایج

واریانس پارامترهای عنصری بییانگر تفیاوت   تجزیۀ 

، N، P تعدادی از عناصر از جملیه  (>01/0P) داریمعن

C ،K ،C/P ،C/K ،Fe ،Ca ،Mg ،Na ،Cu ،Mn ،Zn ،

Si در میان شیش سیایت    فصل بهار و پاییز بود. در دو

، C ،C/P ،Ca ،Mgعناصر  مقدارنیز از نظر  شدهیبررس

Cu ،Mn ،Ni  مشاهده شد. در مییان   یداریمعنتفاوت

از نظر شیاخص سیالمت نییز در     شدهیبررس یهاگروه

 یداریمعنتفاوت  N، P ،C/P، K/P ،N/K ،C/N مقدار

فاکتورهیای   ،متقابیل  نیۀ اثرهیای  در زمی .وجود داشت

موارد بیشتر حاکی از آن است که در  1مختلف جدول 

 نبوده است. داریمعنمتقابل  هایاثر

تیییرات مقدار عناصیر در دو فصیل بهیار و    مقایسۀ 

نیتیروژن،  ( بییانگر آن بیود کیه مقیدار     3پاییز )جدول 

فسفر، کربن، پتاسیم، آهن، کلسییم، منییزیم، سیدیم،    

در ماه مهر نسبت به میاه   مس، منگنز، روی و سیلیس

داشت. تنها پارامترهایی کیه   یداریمعنخرداد افزایش 

داشتند نسبت کربن بیه   یداریمعندر ماه مهر کاهش 

 (.3فسفر و کربن به پتاسیم بود )جدول 

جنگلی منطقۀ ر شش پارامترهای عنصری دمقایسۀ 

در بیرگ   C/Pو نسیبت   Cبیانگر آن بود که مقدار  بلوط

مقیدار را  بیشیترین  جنیوبی   بنید انیی ممنطقیۀ  درختان 

ترتییی  در بییه C/Pمقییدار کییربن و بیشییترین داشییت و 

 بنید انیی مشیمالی و   بندنییپادرختان منطقه  یهابرگ

 Niآالینیدة  عنصیر  مقدار بیشترین شمالی مشاهده شد. 

 بندانیممقدار آن نیز در کمترین و جنوبی  بندنییپادر 

منطقیۀ  شیش   Caشمالی مشاهده شید. از نظیر مقیدار    

بیشیترین  بررسی در سه گیروه قیرار گرفتنید کیه     تحت 

مقدار آن مربوط به باالبند شیمالی بیود. از نظیر مقیدار     

Mg  وCu  یداریمعنشمالی تفاوت  بندانیممنطقۀ نیز 

مقیدار ایین   ن ترتیی  کیه   به ایی  ؛داشتدیگر با مناقق 

آالینیدة  بیشتر بود. مقدار عنصیر  دیگر در مناقق عناصر 

Mn   نظیر   ایین  نیز در مناقق مختلف متفیاوت بیود و از

شیدند کیه بیشیترین     یبنددستهگروه  مناقق در چهار

منطقه باالبند جنوبی و کمترین  یهابرگدر  Mnمقدار 

 جنوبی مشاهده شد. بندنییپامقدار نیز در 

پارامترهییای عنصییری براسییاس شییاخص  مقایسییۀ 

 یهیا هیی پاسالمت بیانگر آن بود که وضیعیت ایاهری   

موجیود   غذایی با مقدار عناصر یداریمعنبلوط ارتباط 

بییه اییین ترتییی  کییه مقییدار ازت در  ،در درختییان دارد

سالم از نظر آماری بیشیتر از   تنسببهسالم و  یهاهیپا

. مقدار فسفر نیز هماننید ازت در  استضعیف  یهاهیپا

، C/N. نسیبت پارامترهیای   استضعیف کمتر  یهاهیپا

C/P  وK/P  یداریمعنی  قیور بیه ضیعیف   یهیا هیپادر 

سیالم بیود.    نسیبت بیه سیالم و   یهیا هیپااز در تر بزرگ

 ضعیف کمتر بود. یهاهیپانیز در  N/Pنسبت 

یونومیک    یهادادهاصلی  یهامؤلفهبه  تجزیه -

 شده در دو فصل بهار و پاییزیریگاندازه

یونومیک  یهاداده استفاده با اصلی یهامؤلفه تجزیۀ

در  بیرگ بلیوط از منطقیه    ةشید یآورجمیع  یهیا نمونه

وارییانس   مقادیر ویژه، گرفت. انجام خرداد و مهر یهاماه

اسیت.   شده درج 4 جدول در هر توس  تجمعینسبی و 
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 بیه اهیداف   رسییدن  بیرای  اصلی یهامؤلفه به تجزیه از

 هیر  سهم تعیین جامعه، در موجود تنوع توجیه و تشریح

 قریق از اصلی تعداد متییرهای کاهش و تنوع در صفت

 متییرهای از ترکیبی که همبستهغیر یهامؤلفه محاسبۀ

 .  شودیم ، استفادهانداصلی
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جنگلی منطقۀ در شش  سالمت تاجاساس شاخص برواریانس پارامترهای عنصری تجزیۀ میانگین مربعات حاصل از  -1جدول 

  بلوط استان ایالم در دو فصل بهار و پاییز

 

 منطقه*فصل سالمت شاخص منطقه لفص 
 شاخص *فصل

 المتس
 *منطقه

 شاخص
 *منطقه

 فصل*شاخص
 خطا

N 18/85* 2/63ns 6/15** 29/06ns 20/95ns 8/85ns 9/13ns 19/978 

P 0/99* 0/43ns 1/11* 0/05ns 0/13ns 0/03ns 0/38ns 0/206 

C 453/12** 943/35** 35/70ns 4/01ns 25/83ns 16/65ns 45/91ns 30/844 

K 8/79** 0/49ns 0/72ns 0/86ns 0/20ns 1/04ns 1/60* 0/539 

N/P 0/49ns 3/03ns 1/76ns 0/28ns 1/90ns 1/12ns 1/72ns 2/467 

C/P 2,672* 1,482* 4,078** 156ns 736ns 68ns 1,4447ns 521 

C/K 41/78** 1/72ns 5/41ns 3/90ns 1/39ns 5/12ns 8/50ns 3/174 

K/P 21/92ns 18/72ns 66/54** 16/30ns 1/45ns 8/82ns 46/11** 9/364 

N/K 0/04ns 0/012ns 0/084** 0/02ns 0/03ns 0/01ns 0/05** 0/010 

C/N 1/45ns 0/96ns 2/47* 0/17ns 2/18ns 0/32ns 0/68ns 0/521 

Fe 15/48** 0/45ns 0/16ns 1/18** 0/24ns 0/34ns 0/18ns 0/255 

Ca 19/23** 0/45* 0/45ns 0/69** 0/41ns 0/56ns 0/40ns 0/143 

Mg 123/36** 12/83* 0/004 ns 6/23ns 2/01ns 4/69ns 3/51ns 3/602 

Na 13/54** 0/81ns 0/609ns 0/78ns 0/51ns 0/51ns 0/42ns 0/317 

Cu 0/04** 0/001** 0/00012 ns 0/001** 0/0001ns 0/0001ns 0/00002ns 6/792E-05 

Mn 11/35** 1/95** 0/232ns 0/62ns 0/04ns 0/44ns 0/13ns 0/421 

Zn 19/00** 0/53ns 0/065ns 0/27ns 0/34ns 0/45ns 0/08ns 0/366 

Si 0/03 ns 0/87ns 0/170ns 1/26ns 0/36ns 0/87ns 1/82 0/763 

Ni 16/66** 0/26* 0/112ns 0/55** 0/28* 0/21ns 0/24* 0/079 

Pb 3/20 ns 0/29ns 0/443ns 0/48ns 0/42ns 0/67ns 0/32ns 0/874 

V 15/20** 0/51ns 0/434ns 1/09* 0/09ns 0/3 0/03ns 0/367 

Cr 11/87** 0/50ns 0/066ns 0/63ns 0/46ns 0/21ns 0/20ns 0/243 

Cd 12/78** 0/23ns 0/26ns 0/69ns 0/002ns 0/18ns 0/36ns 0/27 

As 0/26ns 0/19ns 0/63ns 0/25ns 0/213ns 0/20ns 0/16ns 0/37 

Hg 0/00001ns 0/00003ns 3E-02 ns 0/00001ns 0/000005ns 0/000016ns 0/000044ns 2/125E-05 

Co 0/00007ns 0/00001ns 8/2E-01 ns 0/00001ns 0/000014ns 0/000011ns 0/000027ns 2/875E-05 

Cr 0/00184** 0/00010ns 2/1E-01 ns 0/00011ns 0/000079ns 0/000038ns 0/000026ns 4/292E-05 
ns  داریمعنتفاوت نبود (P > 0.05)،  ** ،*داریمعنترتی  تفاوت به (P < 0.01, P < 0.05)  
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 (>01/0Pعناصر در دو فصل بهار و پاییز ) تیییرات مقدارمقایسۀ  -3 جدول

 N P C K C/P C/K Fe پارامتر

 0/86b 2/70±0/11b 447/6±2/44b 36/37±1/17b 171/2±6/52a 12/58±0/37a 1/52±0/07b±22/4 خرداد

 0/69a 3/05±0/11a 456/1±2/62a 45/23±1/86a 153/3±5/19b 10/50±0/45b 5/11±0/45a±25/5 مهر

 3جدول ادامۀ 

 Ca Mg Na Cu Mn Zn Si پارامتر

 1/62b 5/72±0/24b 2/90±0/06b 0/04±0/002b 0/19±0/02b 0/21±0/01b 1/58±0/11b±45/45 خرداد

 0/64a 5/90±0/29a 0/10±0/01a 0/40±0/06a 0/46±0/04a 1/88±0/19a±9/65 9/13±132/59 مهر

 .استمیان دو گروه  داریمعنتفاوت  وجودی امعنبهحروف التین 

 .هستندخشک دة مابر گرم  گرمیلیماساس بر واحدها

 

  .میانگین دانکنمقایسۀ بلوط استان ایالم با استفاده از جنگلی منطقۀ پارامترهای عنصری در شش مقایسۀ  -8 جدول

 .هستندخشک مادة بر گرم  گرمیلیم براساس واحدها

 C C/P Ni Ca Mg Cu Mn نام سایت

 2/19c 163/6±9/9abc 0/15±0/06b 96/9±17/4ab 8/75±1/2a 0/07±0/01a 0/23±0/07cd±428/9 بند شمالیپایین

 2/88b 141/8±14/2c 0/09±0/03c 49/4±2/6c 4/98±0/5b 0/05±0/01b 0/26±0/02abc±452/3 شمالی بندانیم

 2/58b 156/9±5/3bc 0/15±0/05b 104/6±24/2a 7/98±1/0a 0/08±0/01a 0/31±0/03ab±458/4 باالبند شمالی

 2/68b 175/1±7/1ab 0/16±0/06a 89/8±19/8bc 8/01±0/9a 0/07±0/01a 0/16±0/02d±454/5 جنوبیبند پایین

 2/42a 187/1±11/2a 0/15±0/05b 107±24/6ab 8/63±1/3a 0/07±0/01a 0/36±0/17bcd±464/6 جنوبی بندانیم

 1/87b 149/1±6/6bc 0/16±0/06ab 86/3±16/1abc 7/75±0/9a 0/08±0/02a 0/46±0/09a±452/2 باالبند جنوبی

 .ندارند داریمعنک در هر ستون از نظر آماری با یکدیگر تفاوت حروف التین مشتر

 

 . میانگین دانکنمقایسۀ اساس شاخص سالمت با استفاده از برپارامترهای عنصری مقایسۀ  -1دول ج

 .هستندخشک مادة بر گرم  گرمیلیم براساس واحدها

 N P C/N C/P K/P N/K شاخص سالمت

سالم یهاهیپا  25/76±0/88a 3/12±0/11a 17/69±0/73b 146/11±5/83b 13/65±1/03b 0/64±0/05a 

مسال نسبتبه یاههیپا  26/20±0/68a 3/09±0/14a 17/61±0/43b 152/61±6/73b 12/91±0/78b 0/69±0/03a 

ضعیف یهاهیپا  20/95±0/87b 2/54±0/10b 22/01±0/83a 180/86±6/27a 16/90±1/03a 0/52±0/03b 

 .ندارند داریمعنحروف التین مشترک در هر ستون از نظر آماری با یکدیگر تفاوت 
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 هیا دادهل وارییانس  مجموع مقادیر ویژه برابر بیا کی  

( و مقیدار وییژه بیرای ییک     4( است )جیدول  41/24)

را از واریانس کل  مؤلفهاصلی، سهم واریانس آن  ۀمؤلف

 4/43 ییتنهیا بیه اول  ۀمؤلف(/ 4)جدول  دهدیمنشان 

درصید از   2/11و کیرد  درصد از کیل تنیوع را تبییین    

 ۀمؤلفدر  .شددیگر توجیه  ۀمؤلفتیییرات توس  هفت 

نشیان داده   4و جیدول   2که در شیکل   قورهماناول 

، Mn ،Na ،K ،Si ،Ca ،K/P ،C/Pمقییدار  ،شییده اسییت

C/N،C ، N  در جهییت مثبییت و مقییدارCu ،Fe ،Zn ،

N/P ،P      در جهیت منفیی بیشیترین سیهم را داشیتند، 

را توجییه   هادادهدرصد از کل واریانس  4/2دوم  ۀمؤلف

ر د Mg، Zn ،N/K ،C/Kمقییدار دوم  ۀمؤلفییدر  .کییرد

اول داشیتند   مؤلفیه جهت مثبت بیشترین سیهم را در  

  .(1)شکل 
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در دو  یبردارنمونهحاصل از  بونومیکمطالعه براساس پارامترهای تحت لوط ب یهاهیپااصلی  یهامؤلفهتجزیه به  -2شکل 

 کنند.میرا تبیین  یونومیک یهادادهاز تنوع میان  درصد 21/8 در مجموعاول و دوم  هایهمؤلف .فصل

 

 

 اصلی. یهامؤلفهاول و دوم تجزیه به  هایمؤلفهسهم هر یک از عناصر در تبیین  -1شکل 

 .کندیماز تنوع را بیان  درصد 2/4 دوم ۀمؤلفو از تنوع  درصد 43/4اول  ۀمؤلف
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 در دو فصل بهار و پاییز بونومیکاصلی صفات  ۀمؤلفمقدار ویژه، میزان واریانس نسبی و تجمعی برای ده  -4جدول 

 مؤلفه 

 هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول 

 0/185 0/19 0/278 0/42 0/84 0/904 1/561 13/274 مقدار ویژه

 0/01 0/011 0/015 0/023 0/047 0/05 0/087 0/737 واریانس نسبی

 0/981 0/97 0/96 0/944 0/921 0/874 0/824 0/737 واریانس تجمعی

 

 در دو فصل بهار و پاییز بونومیکاصلی صفات  یهامؤلفهاصلی حاصل از تجزیه به  ۀمؤلفضری  تبیین برای چهار  -4جدول 

Vriable PC1 PC2 PC3 PC4 

N 0/261 0/07 -0/116 0/074 

P -0/272 -0/057 -0/007 0/062 
C 0/273 0/06 -0/001 -0/049 

C/N 0/247 0/029 0/202 -0/229 
N/P -0/268 0/028 -0/06 -0/066 
C/P 0/265 0/036 0/128 -0/073 
C/K -0/119 0/306 -0/216 -0/854 
K/P 0/261 0/019 0/199 -0/003 
N/K 0/116 0/249 -0/829 0/25 

Zn -0/17 0/49 0/219 0/219 

Fe -0/253 0/158 0/069 0/077 
Ca 0/265 0/12 0/044 -0/05 
Si 0/247 0/036 -0/042 -0/15 
Cu -0/268 0/016 0/013 -0/17 

K 0/259 0/091 0/132 0/057 
Mg -0/035 0/728 0/188 0/143 
Na 0/267 0/079 0/073 -0/045 
Mn 0/221 0/047 -0/194 0/013 

 

 تاصیف  کیه  اسیت  ایین  تجزییه  این اهداف از یکی

 اصیلی مؤلفیۀ   چنید  قال  در را بررسی تحت یونومیک

 کیل  تنوع تبیین در را صفات این نقش و کرده خالصه

 توجیه را بیشترین تیییرات که اول مؤلفۀ در .کند بیان

جهیت مثبیت    در C/Kنسیبت  و  Mg ،Znمقیدار   ،کرد

 سیودمندی  .داشیتند  تنوع توجیه در را سهم بیشترین

 رابطۀ توانیم که است آن اصلی یهامؤلفه از استفاده

 یچندبعید  یک فضیای  در را مناقق یا هاتیجمع بین

 مختصیاتی  فضیای  ایین  از اسیتفاده  بیا  .کیرد  مشیاهده 

 نییز  و به یکدیگر نسبت را هاتیجمع موقعیت توانیم

 ازآنجیا  کیرد.  شناسایی آزمایش تحت مناقق به نسبت

 ،نید دار را مشخصه یهاشهیرباالترین  اول مؤلفۀ دو که



 811 812تا  821، صفحۀ 2332، پاییز 3ن، انجمن جنگلبانی ایران، سال یازدهم، شمارة مجلۀ جنگل ایرا

 

 انجام مؤلفه دو این براساس را ارقام یبندگروه توانیم

 گیروه  دو در تحیت بررسیی   یهیا هیپااین مبنا  بر داد.

 گرفتند. قرار متمایز

 

 بحث

 یهییابلییوطپارامترهییای عنصییری در  یریییگانییدازه

عناصیر  تعدادی از مقدار  داریمعنزاگرس بیانگر تفاوت 

در  داریمعنی و نییز تفیاوت    یبیردار نمونیه در دو زمان 

سالم و ضعیف بیود. اولیین    باًیتقرسالم،  یهاهیپامیان 

بیود و   در میاه خیرداد  در ایین پیژوهش    یبیردار نمونه

دوم بعد از گذراندن فصل گرما و خشیکی   یبردارنمونه

در قیی ایین   . گرفیت انجیام  در ماه مهیر   مدتیقوالن

آن  در پیی افیزایش یافیت و    هابرگدر  Kمدت غلظت 

 هیا بیرگ در  N/Kو  C/Kنسبت  و افزایش K/Pنسبت 

از نظر شیاخص سیالمت نییز مییان سیه       کاهش یافت.

، N ،P ،C/P ،K/Pقدار در م داریمعنگروه بلوط تفاوت 

N/K ،C/N .زیاد غلظت  مشاهده شدK   برگ و نسیبت

 یهاافتهیدر توافق با  ،در نتایج تحقیق حاضر C/Kکم 

 در دیگییر محققییانی اسییت کییه در فصییول مختلییف    

 ;Sardans et al., 2012) انید کردهکار  نواحی مدیترانه

Rivas-Ubach et al., 2014.) K  از قریییق کنتییرل

مقدار آب را در گییاه   ،هاروزنهود عملکرد اسمزی و بهب

. در تابستان ایین تییییرات بیا غلظیت     کندمیمدیریت 

قندهای محلول از جمله ساکارز همراه است که بیشتر 

عمل کنید   Kیک اسمولیت، همراه با  عنوانبه تواندیم

 شیییییود منجیییییر کنتیییییرل اسیییییمزی   بیییییهو 

(Shariat et al., 2009; 2018) .P  یعیامل  توانید یمی 

مسیتقیم بیر ارفییت     قیور بهزیرا  ،حدودکننده باشدم

را  N2کیردن  و فییکس   گیذارد یمی  ریتیأث تولید گییاه  

گسیترده از کودهیا موجی     اسیتفادة   .کنید یممحدود 

قبیعییی و  یهییاسییتمیاکوسدر   N/Pافییزایش نسییبت

و در برخیییی از  شیییودیمیییآبیییی  یهیییاسیییتمیاکوس

 توانید یمی خیاک    N/Pگیاهان، نسیبت  یهاستمیاکوس

 عنیوان بیه  P کلی، اهمییت  قوربهبنابراین  ؛یابدکاهش 

دریایی و آبیزی   یهاستمیاکوسعامل محدودکننده در 

از  (.Peñuelas et al., 2011) در حیال افیزایش اسیت   

بیا افیزایش    توانید یم  Nسوی دیگر، افزایش در رسوب

2CO   در اتمسییفر همییراه باشیید تییا ارفیییت برخییی از

افزایش  C یسازرهیذخقبیعی را برای  یهاستمیاکوس

اصیلی   یهیا مؤلفیه تجزییه بیه   در تحقیق حاضر  .دهد

بهار و پاییز، اهمییت   یهادادهبر تفکیک افزون یخوببه

 .  کردهر یک از پارامترها را مشخص 

افیییزایش  ،یکیییی از پیامیییدهای تییییییرات اقلییییم

کیه   اسیت زمیین و افیزایش نیرخ تبخییر      یهایخشک

نگلی خواهید  درختان ج ریوممرگعاملی برای افزایش 

تیییرات اقلیم از قریق دو مسییر  . (IPCC, 2007)بود 

 ریتییأث هییاسییتمیاکوسبییر اسییتوکیومتری موجییودات و 

در  C/Nو  C/P تییییییر در نسیییبت .2. گیییذاردمیییی

 در پیی کیفیت میواد غیذایی و   تیییر  به دکنندگانیتول

به ایین ترتیی     .شودیممنجر غذایی چرخۀ تیییر آن 

کنید  میتیییر  کنندگانرفمصدر  C/Nو  C/P  نسبت

سمت فقییر  بهترکی  اکوسیستم از مواد میذی غنی و 

  N/Pتیییر در نسبت .1 ؛شودیمسوق داده یا برعکس 

ممکین اسیت   محیی  اقیراف آن   و  در موجودات زنده

زندگی شیوة رقابت یک گونه را با توجه به نرخ رشد و 

بییه  و (Elser & Hamilton, 2007) آن تیییییر دهیید

 و تولیید عوامیل   هاگونهخطر انقراض برخی از  افزایش

خشکسیالی عامیل بیالقوه در     .بینجامدناپذیر ینیبشیپ

 یهیا ارگیان در  C: N: P: K تیییر رواب  نسبت عناصر

سییاختار و  تییینهادر مختلییف گیییاه و اکوسیسییتم و  

تأثیر نیز  K (.Sardans et al., 2007) ستعملکرد آنها

لوگیری از تلفیات آب،  برای ج یآبکممهمی در شرای  

تنوع زیادی کیه در   .دارداز قریق افزایش غلظت برگ 

با توجه به زمان و مکان   C: N: P: Kدر نسبت گیاهان

 توانید یمی خود  ،)قول و عرض جیرافیایی( وجود دارد

  عامیییل مهمیییی بیییرای انتخیییاب برگخیییواران باشییید
.(Sardans et al., 2012)   

C ،N  وP یاجییزا در سییاختار در صییورت شییرکت 

 مولکیییولی نظییییر لیگنیییین و ترکیبیییات مشیییابه     

 عییاملی بییرای اجتنییاب برگخییواران باشیید  تواننییدیمیی
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(Rivas-Ubach et al., 2014.)  

 و بارنیدگی  قرییق  از تواننید یمی عناصیر آالینیده   

از قرفیی دیگیر   . گیرنید  بیرگ قیرار   سطح بر گردوغبار

و  بمانند باقی هابرگ سطح بر توانندیم هوا یهاندهیآال

 آن یهیا بافیت  در و شیوند برگ  وارد هاروزنه قریق از

 درختیان  از مختلیف،  یهیا پیژوهش  در. یابنید  تجمیع 

 دادن نشیان  یبیرا  زیسیتی  یهیا شیاخص  عنیوان بیه 

اسیتفاده شیده اسیت     هیوا  در موجیود  یهیا نیده یآال

(Assareh & Shariat, 2008 .)  در تحقیییق حاضییر

در قییی فصییل  Znو  Cu ،Mnمقییدار  انییدک افییزایش

 ،دارد گردوغبیار  یهیا وفیان تنشیان از   احتماالًان تابست

شیاخص سیالمت بیا    براسیاس   هاهیپا که یزماناگرچه 

آالینییدة یکییدیگر مقایسییه شییدند در مقییدار عناصییر   

بنیابراین  ؛ مشیاهده نشید   یداریمعنی تفیاوت   ذکرشده

 .دشیو یمی رد  گردوغبیار  یهیا وفیان تفرض احتمال اثر 

در  گرفتییهصییورتتحقیییق حاضییر بییا پییژوهش نتییایج 

در  به این ترتی  کیه  ،استدر توافق  اهیسملهرویشگاه 

در  Cdو  Ni ،Zn ،Pbمقیدار عناصیر    ذکرشیده تحقیق 

سیالم   یهیا هیپاخشک شدن و  بلوط در حال یهاهیپا

 یداریمعنو نشان داده شد که تیییر شده  یریگاندازه

سیالم و در   یهاهیپامیان  ذکرشدهاز نظر مقدار عناصر 

(. Nouri et al., 2016جود نیدارد ) حال خشک شدن و

جنگلیی  منطقۀ  اگرچه تحقیق حاضر با تحقیقی که در

 ،انجام گرفتیه اسیت  بختیاری  و هلن استان چهارمحال

 ذکرشیده  تحقیق به این ترتی  که در .همخوانی ندارد

و  Pb ،Cd ،Ni ،As یهیا نیده یآال ارزییابی  با هیدف که 

Hg   مقییدار  ،گرفییتانجییام بییر زوال بلییوطCd  وPb 

شده در برگ درختان ناسالم بلوط بیشتر از یریگاندازه

درختیان بلیوط شیی     درختان سیالم بیود. همچنیین    

عناصر بیشتری جیذب   ،جنوبی نسبت به شی  شمالی

 داریمعنی  Asو  Pb ،Cdکردند که این اخیتالف بیرای   

  (.Jahanbazy Goujani et al., 2018)( P≤0.05) بود

د کیه درختیان در   این پیژوهش نشیان دا   یهاداده

از قییرق  تواننییدیمییو شییرای  خشییک  تابسییتانقییی 

مختلف نسبت به کاهش دسترسی به آب پاسخ دهند. 

 Kدر ایین فصیل تماییل درختیان بیه مصیرف بیشییتر       

 عناصیر  و افزایش مقیدار  اسمزی ةکنندتنظیمعنوان به

N ،P، C ،Fe ،Ca  وMg  افیزایش   آنجا کهاز .بودهمراه

زایش ترکیباتی نظییر اسییدهای   تعدادی از عناصر با اف

جذب  سب خود  ،آمینه و قندهای محلول همراه است

تضیعیف بیشیتر درخیت     بیه و شیود  میآفات برگخوار 

، اگرچه در تحقیق حاضر فق  مقدار عناصیر  انجامدمی

همچنیین بررسیی مقیدار عناصیر      .شدمختلف بررسی 

، Mn ،Zn ،Ni ،Pb ،Cr ،Cd ،As ،Hg ،Co)آالینییییده 

Cr ) سیالم و ضیعیف، تفیاوت    نیمیه سیالم،   یهاهیپادر

نظیر  بیه بیه ایین ترتیی  کیه      ،را نشان نداد یداریمعن

عامل خشکیدگی درختیان مربیوط بیه جیذب      رسدیم

 احتمیاالً بلکیه   ،سیت ین هابرگعناصر آالینده از قریق 

، N ،Pو نسیبت آنهیا )  عناصر غیذایی  مقدار  ریتأثتحت 

C ،K) رسیی روابی    از بر یانمونهحاضر، تحقیق  .است

و تفسیییر  سییازوکارهادرک  منظییوربییهمیییان عناصییر 

در قدم بعید راهکارهیای    بتوانتا  است زوالپیامدهای 

بلیوط در   یهاگونهمقابلۀ برای افزایش توان را مناس  

 .کرد معرفیبرابر نامالیمات محیطی 
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Abstract 

Zagros forests with an area over six million hectares are important for economic, social and 

environmental aspects. More than one million hectare of Zagros forests has been declined. This 

research was carried out by selecting six sites at different altitudes and slopes. At each site, 30 oak 

(Quercus brantii) trees were selected. Sampling was done at any point on a certain level with an area 

of 20 hectares.  It was achieved in June and October and 20 elemental parameters were measured. In 

order to investigate the relationship between ionomics and oak decline, oak stands were classified into 

healthy, endangered, and damaged bases. The results of univariate analysis of variance based on three 

factors of season, region, and crown health index showed a significant difference in the number of 

elements such as N, P, C, K, C / P, C / K, Fe, Ca, Mg, Na, Cu, Mn, Zn, Si in spring and autumn (P 

<0.05). Also, there was a significant difference among six sites examined for the amount of C, C / P, 

Ca, Mg, Cu, Mn, and Ni. In terms of health index, a significant difference was observed amongst N, P, 

C / P, K / P, N / K, C / N. The results of the principle component analysis indicate that the traits with 

the greatest effect on the explanation of the first component can be used as decline factors. The present 

study provided a precise estimate of the ionome characteristics of Iranian oak, in order to provide a 

suitable step for enhancing the ability of oak species to cope with environmental problems. 

Key words: Oak, decline, ionome, abiotic stress, physiological traits. 
 


