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درختان بلوط در طبقات مختلف ارتفاع از سطح دريا در جنگلهاي زاگرس جنوبی
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واژههاي کليدي :تنفس خاک ،خشکيدگی بلوط ،خصوصيات خاک ،زاگرس جنوبی
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مقدمه
جنگلهای استان ایالم جزو جوامع جنگلی مناطق خشک و
نیمهخشک سلسله جبال زاگرس بوده که تیپ غالب درختان
آن را بلوط ایرانی تشکیل میدهد ( .)22گسترۀ وسیعی از
جنگلهای زاگرس بهخصوص در استان ایالم طی دهۀ
گذشته مبتال به بحران زوال بلوط و حتی زوال بومسازگان
شدهاند .عوامل متعددی در بروز این پدیده مؤثر هستند که بر
حسب منطقه و شرایط رویشگاهی نوسان دارند.
مرگ و میر درختی از پدیدههای مهمی است که عمدتاً در
پی تغییرات اقلیمی ظهور کرده یا تشدید میشود ( .)42،91از
حدود دو قرن پیش اغلب جنگلهای دنیا با این چالش مواجه
شده و بهخصوص این موضوع در جنگلهای بلوط دنیا به
مسئله حادی تبدیل شده است ( .)42،92،62در بسیاری از
پژوهشها خشکیدگی بلوط به برهمکنش اثر عوامل متعدد از
جمله نوع بومسازگان جنگلی ،عوامل مختلف اقلیمی،
خصوصیات ساختاری جنگل و موقعیت جغرافیایی نسبت داده
شده است ( .)22،26،46،61،9برخی پژوهشگران نیز پدیده
خشکی را بهعنوان مهمترین عامل تنشزا گزارش دادهاند که

زمینهساز پدیدار شدن سایر آفتها و بیماریها و سرانجام
خشکیدگی درخت میشود (.)24،29
عوامل مختلفی در پدیده زوال بلوط زاگرس و شدت آن
مؤثر دانسته شده که از مهمترین آنها خاکهای کم عمق
(فقیر از نظر عناصر غذایی) ( )21و خشکسالی و کمبود شدید
آب ( )4است.
مطالعات روی گونههای مختلف بلوط نشان داده که
بیشترین مرگ و میر در خاکهای با سطح غذایی پایین رخ
داده ( )92و اغلب تودههای با خشکیدگی باال کمترین تنفس و
فعالیت زیستی خاک را داشتند ( .)61همچنین عناصر ماکرو
شامل :سدیم ،منیزیم ،کلسیم و نیتروژن خاک اطراف درختان
دارای سرخشکیدگی ،کمتراز غلظت آنها در اطراف درختان
سالم بود (.)41،21
رشد گونههای درختی عالوه بر خصوصیات ژنتیکی به
عوامل مختلف محیطی و رویشگاهی مانند خاک ،اقلیم و
البته شرایط فیزیوگرافیکی وابسته است .بهطور کلی بهنظر
میرسد کیفیت رویشگاه از جمله شنی بودن ،رس کم و نیز
عوامل فیزیوگرافی ( ،)91عمق کم خاک و استرس خشکی

] [ Downloaded from ifej.sanru.ac.ir on 2023-01-09

چکيده
خشکيدگی درختان همواره بهعنوان يکی از مشکالت اساسی در مناطق خشک و نيمهخشک مطرح بوده است .آگاهی از نوع و
ميزان ارتباط عوامل محيطی از جمله خصوصيات خاک بهعنوان بستر رشد گونههاي گياهی با اختاللهاي طبيعی میتواند
راهگشاي مديريت پايدار عرصههاي جنگلی و ابزاري مفيد در پايش آنها باشد .اين مطالعه با هدف مقايسه برخی خصوصيات
فيزيکی -شيميايی و ميکروبی خاک در ارتباط با زوال بلوط در بخشی از جنگلهاي زاگرس جنوبی در شهرستان ملکشاهی استان
ايالم انجام شد .نتايج تجزيه واريانس دو طرفه نشان داد که اثر ارتفاع از سطح دريا و همچنين اثر متقابل سالمت درخت و
ارتفاع از سطح دريا بر شوري ،کربن آلی ،نيتروژن ،پتاسيم و آهک خاک معنیدار بود .در بين خصوصيات شيميايی کربن آلی،
نيتروژن ،پتاسيم و شوري خاک زيراشکوب الگوي تغيير مشابهی در رابطه با خشکيدگی و ارتفاع از سطح دريا داشتند .بهطوريکه
بيشترين ميزان اين متغيرها در باالبند و زير درختان سالم ديده شد و با افزايش ميزان خشکيدگی در اين طبقه ارتفاعی روند
نزولی نشان دادند .اثر سالمت درخت و ارتفاع از سطح دريا و اثر متقابل آنها بر شن ،رس و وزن مخصوص ظاهري معنیدار بود.
نتايج نشان داد که رطوبت اشباع خاک زير درختان خشک در ميانبند ( 33/9درصد) و نيمه خشک پايينبند ( 32/22درصد)
بهطور معنیداري کمتر از ساير درختان در ساير موقعيتها بود .درصد شن در ميانبند و پايينبند در زير درختان خشک بيشتر از
درختان نيمهخشک و سالم بود .وزن مخصوص ظاهري در هر سه طبقه ارتفاعی در زير درختان نيمهخشک کمترين مقدار را نشان
داد .اثر متقابل ارتفاع از سطح دريا و سالمت درخت بر تنفس پايه و برانگيخته خاک زير تاج معنیدار بود .بيشترين مقدار تنفس
پايه و برانگيخته در زير درختان سالم باالبند ( 11/22و  )mgCO2-C kg -1day-1 91/32مشاهده شد و با افزايش خشکی درختان
ميزان آنها کاهش يافت .همچنين نيتروژن ،کربن آلی و پتاسيم خاک در زير پايههاي بلوط سالم باالبند بيشترين مقدار را داشتند.
بر اساس نتايج ،با توجه به عدم اختالف معنیدار ميانگين خصوصيات فيزيکی خاک بين بيشتر موقعيتهاي مورد مطالعه میتوان
بيان کرد که خصوصيات شيميايی و بيولوژيک خاک نسبت به خصوصيات فيزيکی تغييرات خشکيدگی را در طول گراديان ارتفاعی
بهصورت مشخصتري منعکس میکنند.
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منطقه جنگلی مورد مطالعه در قسمتی از جنگلهای بلوط
بیوره با مساحت  522هکتار در شهرستان ملکشاهی در استان

نمونهبرداري و آزمايش خاک

تعداد  5نمونه مرکب خاک (ترکیب سه نمونه تصادفی از
زیر تاج) از پای درختان سالم ،نیمهخشک ،درختان خشک
برداشت شد ( 65نمونه ترکیبی) .در مجموع با در نظر گرفتن
طبقات ارتفاعی پایینبند ،میانبند و باالبند ،تعداد  25نمونه
ترکیبی خاک برداشت شد .هر یک نمونهها پس از انتقال به
آزمایشگاه و عبور دادن از الک دو میلیمتری به دو بخش
تقسیم شدند .یک بخش بهمنظور انجام آزمایشهای میکروبی
در یخچال و دمای  2درجه قرار گرفتند و بخش دیگر بهمنظور
انجام آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی در شرایط آزمایشگاه
هوا خشک شدند.
در آزمایشگاه بافت خاک بهروش هیدرومتری بایکاس
اندازهگیری شد ( .)1وزن مخصوص ظاهری بهروش سیلندر
( ،)1رطوبت خاک بهروش وزنی ( ،)61تعیین میزان کربن آلی
بهروش والکلی و بلک ( ،)91اسیدیته و شوری خاک بهترتیب
بهوسیله دستگاه  pHمتر و دستگاه هدایت الکتریکی سنج
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

نمونهبرداري از درختان

ابتدا دامنه با جهت غالب جنوبی و دامنه ارتفاعی  6622تا
 6142متر از سطح دریا برای این مطالعه در نظر گرفته شد.
با توجه موقعیت شیب (کاتنا) یعنی قله ( ،)Summitشانه
( ،)Shoulderپشته شیب ( ،)Back slopeپای ()Foot slope
و پنجه شیب ( )95( )Toe slopeاین دامنه به سه طبقه
ارتفاعی پایین بند ،میان بند و باالبند بهترتیب با متوسط ارتفاع
از سطح دریای  6912 ،6411و  6514متر تقسیم شد .سپس
ترانسکتهایی با فواصل معین بهصورت تصادفی در امتداد
گرادیان ارتفاعی ،ابتدا روی نقشه ترسیم و سپس در منطقه
پیاده شد .در هر یک از طبقات ارتفاعی و در امتداد
ترانسکتها ،تعداد  62درخت سالم (بدون خشکیدگی)62 ،
درخت نیمهخشک ( 52- 45درصد خشکیدگی) و  62درخت با
خشکیدگی شدید (>  15درصد) بر مبنای معیار ظاهر تاج
انتخاب شدند ( .)65درختان انتخابی از یک طبقه قطری (52
تا  12سانتیمتری) در نظر گرفته شدند .در مجموع با در نظر
گرفتن سه طبقه ارتفاعی پایینبند ،میانبند و باالبند ،تعداد 12
درخت اندازه گیری شد .متغیرهای اندازه گیری شده شامل:
قطر برابر سینه  ،قطر تاج (تصویر تاج بر روی زمین با متر
نواری) و ارتفاع درخت بود.
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حاصل از آن ( )42و جهت دامنه ،فاصله از رودخانه و طبقه
ارتفاع از سطح دریا ( )5نقش مهمی در وقوع خشکیدگی
درختان دارند.
در ایران نیز پدیده خشکیدگی درختان بلوط در جنگلهای
زاگرس یکی از مهمترین مسائل منابع طبیعی کشور در
سالهای اخیر بوده است که باعث مرگ و میر درختان
مختلف در عرصههای گستردهای از جنگلهای زاگرس شده
است ( .)24گونه بلوط ایرانی ( )Quercus brantii L.با توجه
به غالب بودن در بسیاری از تیپهای جنگلی و بهعبارتی
سطح پراکنش وسیع در این ناحیه رویشی ،بیشترین آسیب را
از پدیده زوال نشان داده است ( .)41مرگ و میرهای فراوان
گونه بلوط ایرانی خسارتهای شدیدی به جنگلهای زاگرس
وارد کرده است که از تبعات آن کاهش کارایی و عملکرد این
بومسازگان جنگلی و مشکالت اقتصادی و اجتماعی متعدد
برای زاگرسنشینان بوده است ( .)42شیوع زوال بلوط برای
اولین بار در سال  6911در جنگلهای ایالم و لرستان توسط
کارشناسان محلی گزارش شد .سپس اقداماتی برای کنترل
خشکیدگی و زوال درختان بلوط در حوزه زاگرس انجام شد .در
این رابطه با تشکیل تیمهای تحقیقاتی در سراسر این حوزه
بهویژه زاگرس جنوبی پژوهشهایی برای شناسایی مهمترین
عوامل مؤثر بر این پدیده انجام گرفت .در زمینه آفات دو آفت
مهم مؤثر بر زوال بلوط بیماری قارچ ذغالی بلوط
( )Biscogniauxia mediterranea (De Not.) Kuntzeو
سوسکهای چوبخوار از خانوادههای  Buprestidaeو
 Cerambycidaeگزارش شدند.
خشکیدگی درختان میتواند موجب بروز تغییرات بارز در
شبکه غذایی خاک و تغییر خصوصیات مختلف خاک شود
( .)66بررسیهای انجام شده در دنیا نشان میدهد که
خشکیدگی درختان میتواند بر ویژگیهای خاک اثر بگذارد
( .)99،46با توجه به این که خشکیدگی و زوال درختان بلوط
پیامدهای نگران کننده و تلخی برای بومسازگان با ارزش
جنگلی زاگرس دارد ،شناسایی ارتباط عوامل محیطی بهویژه
خصوصیات خاک و وضعیت خشکیدگی درختان از اهمیت
فراوانی برخوردار است .در این پژوهش سعی بر این است که
اثر شدت خشکیدگی درختان بر برخی ویژگیهای فیزیکی،
شیمیایی و میکروبی خاک مورد بررسی قرار بگیرد .در این
راستا هدف از این پژوهش پاسخ به این پرسش اساسی است
که اثرات خشکیدگی درختان بلوط بر خصوصیات فیزیکی،
شیمیایی و زیستی خاک چگونه است؟
در تحقیق حاضر فرض شد که :الف -اثر خشکیدگی
درختان بر خصوصیات زیستی خاک در طبقات مختلف ارتفاع
از سطح دریا ارتفاع از سطح دریا متفاوت است ،ب -سطح
عناصر غذایی خاک در زیر پایههای با خشکیدگی شدید
کاهش پیدا میکند.

ایالم واقع شده است .این منطقه جنگلی کوهستانی با
گسترش شمالغربی -جنوبشرقی و تا جنوب کوه معروف
کبیرکوه امتداد دارد .از نظر موقعیت جغرافیایی بین  21درجه و
 92دقیقه و  91ثانیه تا  21درجه و  22دقیقه و  49ثانیه طول
شرقی و  99درجه و  61دقیقه و  21ثانیه تا  99درجه و 41
دقیقه و  54ثانیه عرض شمالی واقع شدهاست .متوسط دمای
ساالنه آن  65درجه سانتیگراد و متوسط بارندگی ساالنه در
منطقه  942میلیمتر است .حداقل و حداکثر ارتفاع منطقه
مورد مطالعه بهترتیب  6952و  6142متر از سطح دریاست.
جنگلهای منطقه عمدتاً جز جوامع جنگلی مناطق خشک و
نیمه خشک رشته کوههای زاگرس بوده و تیپ غالب جوامع
جنگلی در بیشتر مناطق گونه بلوط ایرانی است .سایرگونهها
مانند زالزالک ،بنه ،کیکم و ارژن با آن همراه هستند (.)45
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( ،)38آهک بهروش تيتراسيون ( ،)2فسفر کل بهروش هضم
دو اسيد ( ،)05ميزان نيتروژن بهروش کجلدال (هضم و
تيتراسيون بعد از تقطير) ( ،)9پتاسيم بهروش فلم فتومتري
( ،)6تنفس پايه خاک با اندازهگيري دياکسيدکربن پديد آمده
در واحد زمان از واحد وزن خاک و به دام انداختن آن با سود
( )NaOHدر درون جار دربسته ( )8و تنفس برانگيخته خاک
نيز مشابه تنفس و با اضافه کردن گلوکز به نمونههاي خاک
اندازهگيري شدند (.)8
تجزيه و تحليل دادهها

بهمنظور تجزيه و تحليل و مقايسه دادهها ،ابتدا نرمال بودن
دادهها با آزمون  Kolmogorov – Smirnovو همگني

واريانس آنها با آزمون لون مورد بررسي قرار گرفت .براي
مقايسه دادهها تيمارها از آناليز واريانس دوطرفه  ANOVAو
همچنين مقايسه چندگانه ميانگينها نيز با استفاده از آزمون
دانکن صورت گرفت .کليه آناليزهاي آماري در محيط نرمافزار
 SPSSنسخه  22انجام شد.
نتايج و بحث
آمار توصيفي ويژگيهاي زيستسنجي اندازهگيري شده
درختان (سالم ،نيمهخشک و خشک) که در موقعيتهاي
ارتفاع از سطح درياي مختلف (باالبند ،ميانبند و پايين)
انتخاب شدند در جدول  8خالصه شده است.

جدول  -8آمار توصيفي ويژگيهاي زيستسنجي درختان اندازهگيري شده
طبقه ارتفاعي
باالبند
ميانبند
پايينبند

سالمت
سالم
نيمخشک
خشک
سالم
نيمهخشک
خشک
سالم
نيمهخشک
خشک

Table 1. Descriptive statistics of the biometrical characteristics of the measured trees
سطح تاج ()m2
ارتفاع ()m
قطر برابر سينه ()cm
بيشينه
کمينه
ميانگين
بيشينه
کمينه
ميانگين
بيشينه
کمينه
ميانگين
2/8
86/2
9/92
0/6
2/3
3/19
22
22
99/1
83/2
3/8
9/58
0/6
3/0
9/22
32
23
02/3
9/9
3/0
0/09
0/8
2/8
3/91
32
20
00/6
26/3
9
83/59
6/8
3/2
9/0
22
62
93/9
3/6
82/1
1/98
0/9
2/6
9/88
22
62
93/8
83/1
8/9
6/8
2/0
0/2
3/22
29
62
99/2
2/3
26/3
86/96
2/0
3/2
0/31
38
19
03/6
2/8
98/3
86/82
2/8
6/9
9/91
26
20
03
8/9
28/9
88/02
9/2
2/0
9/19
20
20
90/1

جدول  -2تجزيه واريانس دو طرفه ويژگيهاي شيميايي خاک با دو عامل ارتفاع از سطح دريا و درجه خشکيدگي درختان بلوط

Table 2. Two-way ANOVA of soil chemical properties with two factors of elevation and rate of oak trees decline
ميانگين مربعات
K
P
TNV
N
OC
EC
pH
درجه آزادي
منابع تغييرات
**885990/59
5/52ns
**992/59
**5/52
**5/22
**5/50
**5/86
2
ارتفاع از سطح دريا
**229109/86
**5/50
**389/53
**5/59
**9/99
**5/59
5/58ns
2
سالمت درخت
**829929/31
**5/56
**201/92
**5/53
**3/95
**5/59
**5/82
9
ارتفاع از سطح دريا × سالمت درخت
83509/59
5/52
2/92
5/58
5/893
5/58
5/58
36
خطا
 :nsبدون اختالف معنيدار :* ،اختالف معنيدار در سطح  0درصد :** ،اختالف معنيدار در سطح  8درصد

] [ DOR: 20.1001.1.24237140.1399.8.16.9.4

مقايسه ميانگينها نشان داد که اسيديته خاک زير اشکوب
درختان نيمهخشک و خشک (چه در باالبند و چه در پايينبند)
بهطور معنيداري بيشتر از ساير درختان بود .کمترين مقدار
اسيدي ته خاک مربوط به خاک درختان خشک و نيمهخشک
باالبند بود .همچنين اسيديته خاک درختان نيمهخشک بهطور
معنيداري بيشتر از اسيديته خاک درختان خشک پايينبند بود.
البته اختالف معنيداري بين اسيديته خاک درختان سالم،
نيمهخشک و خشک ميانبند و همچنين خاک درختان سالم
باالبند ديده نشد .اختالف معنيداري نيز بين اسيديته خاک
درختان سالم پايينبند و اسيديته خاک درختان خشک و
نيمهخشک باالبند ديده نشد (شکل  8الف) .ميانگين هدايت
الکتريکي خاک درختان سالم در باالبند بهطور معنيداري
بيشتر از ساير درختان بود .کمترين مقدار هدايت الکتريکي

خاک مربوط به خاک درختان خشک ميانبند بود .البته
اختالف معنيداري بين هدايت الکتريکي خاک درختان خشک
در سه طبقه ارتفاعي ديده نشد (شکل  8ب) .ميانگين کربن
آلي خاک درختان سالم در باالبند و پايينبند بهطور معنيداري
بيشتر از ساير درختان بود .کمترين مقدار کربن آلي خاک
مربوط به خاک درختان خشک و نيمهخشک پايينبند و باالبند
بود .هر چند اختالف معنيداري بين کربن آلي خاک درختان
خشک در سه طبقه ارتفاعي ديده نشد (شکل  8پ) .ميانگين
نيتروژن خاک درختان سالم در باالبند بيشتر از ساير درختان
بود .کمترين مقدار ني تروژن خاک مربوط به خاک درختان
خشک و نيمهخشک باال و پايينبند و سالم ميانبند بود (شکل
 8ت) .ميانگين آهک خاک درختان سالم در پايينبند بهصورت
معنيداري بيشتر از ساير درختان بود (شکل  8ث) .ميانگين
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ويژگيهاي شيميايي خاک

نتايج آناليز واريانس نشان داد که اثر ساده ارتفاع از سطح
دريا و همچنين اثر متقابل سالمت درخت و ارتفاع از سطح
دريا بر شوري ،کربن آلي ،ازت ،پتاسيم و آهک خاک معنيدار
بود .اسيديته خاک بهطور معنيداري تحت تأثير ارتفاع از سطح

دريا و اثر متقابل ارتفاع از سطح دريا و سالمت درخت قرار
داشت .درحاليکه فسفر خاک تحت تأثير اثر سالمت درخت و
اثر متقابل ارتفاع از سطح دريا و سالمت درخت قرار گرفت
(جدول .)2

بومشناسی جنگلهای ایران سال هشتم /شماره  /61پاییز و زمستان 691 ........................................................................................................................... 6911

مقدار فسفر خاک درختان سالم در پایینبند بهطور معنیداری
بیشتر از سایر درختان بود ولی اختالف معنیداری با خاک
درختان خشک ،نیمهخشک در میان بند و سالم و خشک در
باالبند نداشت .کمترین مقدار فسفر خاک مربوط به خاک
درختان نیمهخشک در پایینبند بود که البته اختالف
معنیداری با فسفر خاک درختان سالم در میانبند و درختان
نیمهخشک در باالبند نداشت (شکل  6ج) .میانگین مقدار

پتاسیم خاک درختان سالم در باالبند به طور معنیداری بیشتر
از سایر درختان در طبقات ارتفاعی مختلف بود .پس از آن
خاک درختان سالم پایینبند دارای بیشتر مقدار پتاسیم بود
ولی اختالف معنیداری بین آن و فسفر درختان سالم،
نیمهخشک و خشک در میانبند و درختان خشک و
نیمهخشک در باالبند مشاهده نشد (شکل  6چ).
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Figure 1. Mean comparison of soil chemical properties with respect to rate of oak trees decline and elevation (above
sea level) according to Duncan’s test. Bars on columns indicate error bars (the same alphabet letters indicate no
significant statistical difference).

] [ DOR: 20.1001.1.24237140.1399.8.16.9.4

شکل  - 6مقایسه میانگین ویژگیهای شیمیایی خاک با توجه به درجه خشکیدگی درختان و طبقات ارتفاع از سطح دریا براساس آزمون دانکن.
بارهای روی ستونها خطای معیار و حروف الفبای مشترک نشاندهنده نداشتن اختالف معنیدار است

مقايسه برخي ويژگيهاي فيزيکي -شيميايي و ميکروبي خاک در ارتباط با خشکيدگي درختان بلوط 104 ....................................................................................

ويژگيهاي فيزيکي خاک

نتايج آناليز واريانس نشانداد که رطوبت اشباع خاک نشان
داد که فقط اثر ساده ارتفاع از سطح دريا بر رطوبت اشباع
خاک معنيدار بود ولي اثر ساده سالمت درخت و همچنين اثر
متقابل سالمت درخت و ارتفاع از سطح دريا بر رطوبت اشباع
خاک از نظر آماري معنيدار نبود (جدول  .)3اثرات جداگانه و

متقابل ارتفاع از سطح دريا و سالمت بر درصد شن و رس
خاک معنيدار بود (جدول  .)3نتايج آناليز واريانس دوطرفه
نشان داد که اثرات ارتفاع از سطح دريا و اثر متقابل ارتفاع از
سطح دريا و سالمت درخت بر وزن مخصوص ظاهري خاک
معنيدار بود (جدول .)3

جدول  -3تجزيه واريانس دو طرفه ويژگيهاي فيزيکي خاک با دو عامل ارتفاع از سطح دريا و درجه خشکيدگي درختان بلوط

Table 3. Two-way ANOVA of soil physical properties with two factors of elevation and rate of oak trees decline
ميانگين مربعات
وزن مخصوص ظاهري
سيلت
رس
شن
رطوبت اشباع
درجه آزادي
منابع تغييرات
4/41ns
2/03ns
**39/95
**20/49
**294/30
2
ارتفاع از سطح دريا
**4/35
2/22ns
**25/53
**13/25
30/33ns
2
سالمت درخت
*
**
**
ns
4/42
2/20
22/11
72/14
22/37ns
0
ارتفاع از سطح دريا × سالمت درخت
4/41
2/52
1/72
2/52
07/42
37
خطا
 :nsبدون اختالف معنيدار :* ،اختالف معنيدار در سطح  5درصد :** ،اختالف معنيدار در سطح  1درصد
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مقايسه ميانگينها نشانداد که رطوبت اشباع خاک زير
درختان خشک در ميانبند و نيمهخشک پايينبند بهطور
معنيداري کمتر از ساير درختان بود (شکل  2الف) .مقايسه
ميانگينها نشانداد که مقدار شن خاک زير درختان خشک
پايينبند و درختان سالم باالبند بهطور معنيداري بيشتر از
ساير درختان در طبقات ارتفاعي مختلف بود .کمترين مقدار
شن مربوط به خاک درختان خشک و نيمهخشک باالبند و
سالم ميانبند بود (شکل  2ب) .بهعبارتي اختالف معنيداري
بين تيمارهاي مختلف ديده نشد .مقايسه ميانگينها نشانداد
که مقدار رس خاک درختان سالم و نيمهخشک در پايينبند و
درختان سالم ،نيمهخشک و خشک در ميانبند و درختان
نيمهخشک و خشک در باالبند بهطور معنيداري بيشتر از ساير

درختان در طبقات ارتفاعي مختلف بود .کمترين مقدار رس
مربوط به خاک درختان خشک در پايينبند و سالم در باالبند
بود (شکل  2پ) .در اينجا نيز با توجه به معنيدار بودن اثر
متقابل عوامل مورد بررسي ،اثرات ساده هريک از عوامل بر
مقدار شن خاک براي مقايسه ميانگينها در نظر گرفته نشد
(شکل  2ت) .مقايسه ميانگينها نشان داد اختالف معنيداري
بين ميان وزن مخصوص ظاهري خاک درختان سالم و خشک
در پايينبند ،درختان در ميانبند و درختان سالم و خشک در
باالبند مشاهده نشد .کمترين مقدار وزن خشک ظاهري خاک
مربوط به درختان نيمهخشک در پايينبند ،ميانبند و باالبند
بود (شکل  2ث).
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Figure 2. Mean comparison of soil physical properties with respect to rate of oak trees decline and elevation (above
sea level) according to Duncan’s test. Bars on columns indicate error bars (the same alphabet letters indicates no
significant statistical difference).

ويژگيهاي ميکروبي

نتایج آنالیز واریانس دوطرفه نشانداد که هم اثرات اصلی
ارتفاع از سطح دریا و سالمت درختان و اثر متقابل آنها بر
مقدار تنفس پایه خاک از نظر آماری در سطح  6درصد
معنیدار بود (جدول  .)4نتایج آنالیز واریانس دوطرفه نشانداد

که اثر اصلی ارتفاع از سطح دریا بر تنفس برانگیخته خاک
معنیدار نبود ولی اثر اصلی سالمت درختان و همچنین اثر
متقابل ارتفاع از سطح دریا و سالمت درختان بر مقدار تنفس
برانگیخته معنیدار بود (جدول .)4

2
ارتفاع از سطح دریا
2
سالمت درخت
4
ارتفاع از سطح دریا × سالمت درخت
91
خطا
 :nsبدون اختالف معنیدار :* ،اختالف معنیدار در سطح  5درصد :** ،اختالف معنیدار در سطح  6درصد

BR

SIR

**424/22
**6421/12
**592/19
91/69

145/41ns
525/22ns
*555/42
622/26
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جدول  -4تجزیه واریانس دو طرفه ویژگیهای میکروبی خاک با دو عامل ارتفاع از سطح دریا و درجه خشکیدگی درختان بلوط

Table 4. Two-way ANOVA of soil microbial properties with two factors of elevation and rate of oak trees decline
میانگین مربعات
درجه آزادی
منابع تغییرات
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شکل  - 2مقایسه میانگین خصوصیات فیزیکی خاک با توجه به درجه خشکیدگی درختان و طبقات ارتفاع از سطح دریا براساس آزمون دانکن.
بارهای روی ستونها اشتباه معیار و حروف مشترک نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار است

مقايسه برخي ويژگيهاي فيزيکي -شيميايي و ميکروبي خاک در ارتباط با خشکيدگي درختان بلوط 124 ....................................................................................

مقايسه ميانگينها نشانداد که بيشترين مقدار تنفس پايه
خاک مربوط به خاک درختان سالم باالبند و کمترين مقدار آن
مربوط به خاک درختان نيمهخشک باال بند و نيمهخشک
پايينبند بود (شکل  3الف) .بيشترين مقدار تنفس برانگيخته

مربوط به خاک درختان سالم باالبند بود .خاک ساير درختان
در طبقات ارتفاعي مختلف ،اختالف معنيداري را از نظر
تنفس برانگيخته نشان نداد (شکل  3ب).

شکل  - 3مقايسه ميانگين تنفس پايه (الف) و تنفس برانگيخته خاک (ب) با توجه به درجه خشکيدگي درختان و طبقات ارتفاع از سطح دريا
براساس آزمون دانکن .بارهاي روي ستونها خطاي معيار و حروف الفباي مشترک نشان دهنده نداشتن اختالف معنيدار است

Figure 3. Mean comparison of soil basal respiration (a) and substrate induced respiration (b) with respect to rate of
oak trees decline and elevation (above sea level) according to Duncan’s test. Bars on columns indicate error bars (the
same alphabet letters indicates no significant statistical difference).

ويژگيهاي فيزيکي-شيميايي
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نتايج نشان داد که بيشتر خصوصيات فيزيکي -شيميايي
خاک تحت تأثير اثر متقابل خشکيدگي و طبقات ارتفاع از
سطح دريا قرار گرفتهاند .در مورد اسيديته خاک مشاهده شد
که دامنه تغييرات اسيديته خاک در بين نمونههاي اندازه گيري
شده بين  7/33تا  7/77بود .اين نشاندهنده اين واقعيت است
که دامنه تغييرات  pHکم بوده و خاک در کل قليايي بود.
همانطور که نتايج نشان داد  pHخاک درختان نيمهخشک و
خشک در پايينبند بيشترين مقدار ولي در باالبند کمترين
مقدار بود .بهنظر ميرسد که تغيير  pHخاک نميتواند عامل
مؤثري بر خشکيدگي درختان باشد .در مورد هدايت الکتريکي
خاک نيز مشاهده شد که اين عامل نميتواند تحت تاثير
سالمت درختان باشد .اگرچه در باالبند مقدار هدايت الکتريکي
خاک درختان سالم بيشتر بود ولي در ساير طبقات ارتفاع از
سطح دريا اين روند مشاهده نشد .نتايج پژوهش پروانه و
همکاران ( )24نيز در جنگلهاي زاگرس ،نشان داد که بين
تعداد درختان خشکيده و  pHخاک ارتباط ضعيفي وجود دارد.
بررسي رطوبت خاک در تحقيق حاضر نشان داد که بهطور
کلي در طبقه ارتفاعي باالبند رطوبت خاک بيشتر بود .اين
نتيجه بهطور واضح نشان دهنده رابطه خشکيدگي يا سالمت
درختان با رطوبت خاک نيست .در اين خصوص نتايج پژوهش
پروانه و همکاران ( )24نشان داد که همبستگي تعداد درختان
خشکيده بلوط با رطوبت خاک بسيار ضعيف است.
تغييرات اندک بافت خاک در محيط ريشه درختان با درجه
خشکيدگي مختلف ميتواند از داليل تغيير کم رطوبت در
رابطه با خشکيدگي در هر طبقه ارتفاع از سطح دريا باشد
(.)47

بيشتر بودن کربن آلي خاک بهطور کلي در نمونههاي خاک
مربوط به زيراشکوب درختان سالم و کمتر بودن آن در
درختان خشکيده و نيمهخشک ميتواند مربوط به کاهش
ورودي الشبرگ به خاک پس از خشکيدگي باشد .از طرفي با
کاهش سوبسترا و اثر منفي نور آفتاب پس از کاهش تاج
(افزايش دما) فعاليتهاي ميکروبي خاک کاهش پيدا ميکند
که اين مسئله بر فرآيند تجزيه و سطح عناصر غذايي مانند
نيتروژن خاک اثر منفي دارد ( ،)23لذا بيشترين مقدار نيتروژن
خاک نيز مربوط به درختان سالم باالبند بود که با توجه به
ارتباط نزديک کربن آلي و نيتروژن و نقش فراواني کربن آل ي
و پايداري آن بر افزايش فعاليتهاي ميکروبي و محصوالت
تجزيه اين نتيجه قابل توجيه است ( .)24،32البته نتايج بدست
آمده از پژوهش پروانه و همکاران ( )24در منطقه قالجه
استان کرمانشاه نشان داد که همبستگي بسيار ضعيف و مثبتي
بين تعداد درختان خشکيده بلوط و محتواي کربن آلي خاک
وجود دارد که اين يافتهها با نتايج بدست آمده در پژوهش
حاضر همخواني نداشت.
بيشتر بودن مقدار فسفر و پتاسيم در زيراشکوب درختان
سالم ميتواند به تغيير روابط خاک -گياه پس از بروز
خشکيدگي (کاهش سطح برگ و تاج) مرتبط باشد .بهعبارتي
درختان خشکيده ،کاهش سطح برگ و تاج و درنتيجه کاهش
فتوسنتز خود را با جذب بيشتر عناصر غذايي مانند فسفر و
پتاسيم جبران مي کنند که اين مسئله منجر به کاهش آنها در
خاک اطراف ريشه خواهد شد ( .)27حرکت فسفر و پتاسيم از
خاک بهسمت تاج و کاهش آن در خاک زيراشکوب درختان
خشکيده ،مکانيسمي براي بهبود کارايي مصرف آب در درخت
در مقابله با خشکيدگي تاجي است (.)47،13
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تشکر و قدرداني
نگارندگان از زحمات کارشناسان اداره کل منابع طبیعی
ایالم و نیز دانشگاه ایالم برای تأمین هزینههای انجام این
پژوهش کمال تشکر و قدرانی دارند.

] [ Downloaded from ifej.sanru.ac.ir on 2023-01-09

ويژگيهاي ميکروبي خاک

نتایج مربوط به تنفس میکروبی نشان داد که در باالبند
تنفس میکروبی بهطور معنیداری تحت تأثیر سالمت درخت
بود و در زیر درختان سالم بیشترین مقدار را داشت .در مقابل
در پایینبند و میانبند تنفس میکروبی خاک از نظر آماری
اختالف معنیداری بین درختان سالم ،نیمهخشک و خشک
نداشت.
در مناطق خشک و نیمه خشک طبقات ارتفاعی باالبند
شرایط مساعدتری از نظر دما و رطوبت دارند ( ،)33این مزیت
در کنار مقدار کربن آلی باالتر این طبقه ارتفاعی بهعنوان
سوبسترای اصلی فعالیتهای میکروبی خاک ( )74،99موجب
افزایش فعالیتهای زیستی و در نتیجه تنفس پایه و برانگیخته
بیشتر در این موقعیت شده است.
نتایج برخی مطالعات نیز همراستا با نتایج این تحقیق نشان
داده که خاک تودههایی که درختان بلوط در آنها تحت
خشکیدگی است مشکل تهویه داشته و فعالیت زیستی خاک و
تنفس در آنها کاهش یافته است (.)61
بر اساس نتایج این تحقیق بهطور کلی خصوصیات شیمیایی
و بیولوژیک خاک نسبت به خصوصیات فیزیکی تغییرات
خشکیدگی بلوط را در طول گرادیان ارتفاعی بهتر منعکس
کردند.

] [ DOR: 20.1001.1.24237140.1399.8.16.9.4

از طرفی درختان سالم با تاج گسترده و ضخیمتر ،خرداقلیم
مناسبتتری از نظر دما و رطوبت برای فعالیتهای زیستی
خاک و تجزیه ماده آلی بهعنوان منبع این عناصر غذایی
فراهم میکنند (.)91
در مورد محتوای فسفر قابل دسترس خاک نیز گرچه نمونه
خاک درختان سالم پایینبند بیشترین مقدار فسفر را داشتند
ولی در میانبند و باالبند روند خاصی در فسفر خاک درختان
سالم ،نیمهخشک و خشکیده مشاهده نشد .یکی از دالیل
اصلی این مسئله میتواند بهدلیل رواناب و فرسایش بیشتر
خاک سطحی زیراشکوب بلوط در شیبهای تندتر میانبند و
باالبند مرتبط باشد ( )75که باعث همگنی توزیع آن در زیر
درختان بلوط با سطوح خشکیدگی مختلف در این طبقات
ارتفاعی میشود زیرا یکی از مسیرهای اصلی جابه جایی فسفر
در خاک ،فسفر حل شده در رواناب سطحی و انتقال بخش-
های آلی غنی از فسفر خاک است (.)34،91
منطبق با نتایج ما ،نتایج تحقیقات بر روی گونههای مختلف
بلوط نشان داده است که مناطق با محدودیت منابع در
دسترس غذایی خاک و آب برای مقابله با پدیده خشکیدگی
مشکالت بیشتری دارند و بیشتر دچار خشکیدگی میشوند
( .)65حسینی و همکاران ( )94به بروز خشکیدگی بیشتر بلوط
در خاکهای کم عمق و یا فقیر از نظر عناصر غذایی تأکید
کردند.
در مورد بافت خاک و ذرات تشکیل دهنده آن نتایج نشان
داد که درصد رس در پای درختان خشکیده در پایینبند کمتر
ولی در باالبند بیشتر بود .میتوان این فرض را در نظر گرفت
که با خشک شدن درختان و از بین رفتن تاج آنها ،چتر
حفاظتی درختان برای حفاظت خاک در مقابل فرسایش از بین
میرود ( )79و در مناطق شیبدار در اثر بارندگی ذرات ریزتر
خاک میتواند راحتتر شسته شود و بافت خاک دستخوش
تغییر قرار گیرد .در پژوهش حاضر کمتر بودن رس در پای
درختان خشکیده در پایینبند میتواند به این دلیل باشد .البته
در اینباره نتایج تحقیقات دیگر در زاگرس نی ز نشان داد که
همبستگی بسیار ضعیف ولی مثبت و معنیداری بین بافت
خاک و تعداد درختان خشکیده وجود دارد (.)39
در مورد جرم مخصوص ظاهری نیز مشاهده شد گرچه در
باالبند و میانبند جرم مخصوص ظاهری نمونههای خاک
مربوط به درختان خشک بیشتر است ولی در پایینبند اختالف
معنیداری بین جرم مخصوص ظاهری درختان سالم و خشک
مشاهده نشد .بهنظر میرسد که کاهش تاج درختان خشکیده
و از طرفی دیگر کاهش ماده آلی خاک بهدلیل کاهش
الشبرگ میتواند بر جرم مخصوص ظاهری خاک تاثیرگذار
باشد که در پژوهش ما این موضوع مشاهده شد .گرچه نتایج
پژوهش کرکوبادو و همکاران ( )61نشان داد که کمتر بودن
وزن مخصوص ظاهری و همچنین سبکتر بودن خاک
شرایط را برای فعالیت شبه قارچ خاکزی Phytophthora
فراهم کرده و رخداد خشکیدگی را افزایش میدهد.
نتایج پژوهش رزاس و سامپدرو ( )31که مربوط به بررس ی
ارتباط خصوصیات شیمیایی خاک با سرخشکیدگی گونه بلوط

( )Quercus roburبود نشان داد که غلظت عناصر ماکرو
شامل سدیم ،منیزیم ،کلسیم و نیتروژن خاک اطراف درختان
دارای سرخشکیدگی ،کمتر از غلظت آنها در اطراف درختان
سالم بود .همچنین نتایج نشان داد که آب اضافی قبل از فصل
رویش میتواند اثر منفی بر رویش درختان داشته باشد و باعث
سرخشکیدگی آنها در فصل رویش شود .البته درختانی که
خاک اطراف آنها دارای کلسیم بیشتری بود بهتر به تنشهای
مربوط به آب اضافی قبل از فصل رویش پاسخ دهند .نتیجه
گرفته شد که ناهمگونی پراکنش مواد غذایی خاک اثر مهم ی
بر سالمت و خشکیدگی درختان دارد.
مقایسه نتایج ما با سایر پژوهشگران ( )71،99،91،99نیز
نشان میدهد که یافتههای آنها با هم تفاوت دارد و الگوی
مرگ و میر درختی متفاوتی را بر اساس شرایط توپوگرافی و
ادافیکی مختلف ارایه دادهاند .این موضوع نشان دهنده تأثیر
ویژگیهای خاص هر منطقه بر الگوی مرگ و میر و
خشکیدگی در داخل آن منطقه و نیز اثرهای همزمان عوامل
چندگانه بر مرگ و میر است که موجب پیچیدگی در ایجاد
الگوی مشخصی برای مرگ و میر درختی میشود .اما بهطور
کلی میتوان گفت که مرگ و میر شدیدتر در خاکهای کم
عمق صورت میگیرد .در این خاکها ظرفیت نگهداری آب و
قابلیت دسترسی به رطوبت خاک کمتر بوده ( )63و درختان در
معرض تنش بیشتر قرار میگیرند (.)31
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Abstract
The decline of trees has been raised as one of the main problems in arid and semi-arid
regions. Understanding the type and extent of the relationships among different environmental
factors – e.g. soil characteristics as the basis for growth and development of plant species - and
natural disturbances can be facilitated the ways of sustainable forest management and a useful
tool for monitoring them. This study aimed to compare some soil physical, chemical and
microbial properties in relation to the oak decline in the southern Zagros forest in Malekshahi
county in Ilam province. The two-way analysis of variance showed that the effect of elevation,
as well as the interaction between oak vitality classes and elevation on soil salinity, organic
carbon, nitrogen, potassium and lime were significant. Among soil chemical properties, the
factors of organic carbon (OC), nitrogen (N), Potassium (K) and electrical conductivity (EC) of
the understory of trees were significantly affected by elevation, oak vitality classes and the
elevation by vitality interaction. Higher values of these characteristics observed under the
healthy oak trees in highland, which indicated a decreasing trend with increasing rates of
drought in this elevation class. The effect of elevation and oak vitality and their interaction on
sand, clay and bulk density was significant. The results showed that the soil saturated moisture
content was significantly lower under dead trees (33.9%) in middle land and semi-dried trees
(32.28%) in lowland than other trees. The percentage of sand was higher under dead trees than
semi-dried and healthy trees in lowland and midland. A minimum amount of soil bulk density
was found at all three classes of elevation under the semi-dried trees showed. The interaction
between elevation and vitality was significant on basal respiration (BR) and substrate-induced
respiration (SIR). The highest values of BR and SIR observed under healthy trees in highland
(71.22 and 97.32 mgCO2-C kg-1 day-1) which a decreasing trend has been found with the
increasing intensity of tree dieback in the study area. The amount of N, OC, and K showed the
highest value under healthy oak trees in highland. According to the obtained results, it can be
concluded that the soil chemical and biological properties can be able to predict the decline of
trees along the elevation gradient.
Keywords: Oak decline, Soil properties, Soil respiration, South Zagros

