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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شیب بر ویژگیهاي سیستم ریشهاي نهال بلوط بلندمازو است .به
این منظور در نهالستان گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ،آزمایشی در
سه تیمار زمین مسطح ،شیبهاي  25و  45درصد در سه تکرار اجرا شد .پس از آمادهسازي زمین ،بذرها
در كرتها كشت شدند و پس از سبزشدن بذور كشتشده و استقرار آنها ،در چهار دوره زمانی (،96
 152 ،124و  201روزه) ،بهصورت تصادفی در هر دوره ،هفت اصله نهال از هر تیمار انتخاب و از خاك
خارج شدند .در نهایت ویژگیهاي چون تعداد ،طول ریشه و مقاومت كششی ریشهها بررسی و ثبت شد.
نتایج آزمون واریانس نشان داد كه شیب تأثیر معنیداري بر تعداد ریشهها دارد و بیشترین تعداد ریشهها
مربوط به تیمار مسطح و كمترین تعداد ریشه در شیب  45درصد بوده است .درحالیكه بیشترین مجموع
طول ریشهها مربوط به شیب  45درصد است .مطابق با نتایج بهدستآمده ،با افزایش قطر ریشه ،مقاومت
كششی بهصورت توانی كاهش مییابد و ریشههاي كمقطر بیشترین مقاومت را دارند .همچنین دورههاي
رشد ،تأثیر معنیداري بر مقاومت كششی نداشت ولی قطر ریشهها تأثیر معنیداري بر مقاومت دارد.
واژههای کلیدی :تعداد ریشه ،زیستمهندسی ،شیب ،طول ریشه.
* نویسنده مسئول

*

شمارۀ تماس02632223044 :
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مقدمه

مقاومت كششی ریشهها بیشترین تأثیر را دارند

در سالهاي اخیر ،استفاده از پوشش گیاهی بهعنوان

( .)Vergani et al., 2012از میان گونههاي گیاهی،

مصالح زیستی براي حفاظت و پایدارسازي دامنهها

گونههاي چوبی از نظر زيوزن و عمق نفوذ ریشه به

بسیار فراگیر شده است .حضور ریشه گیاهان منجر به

مقدار بیشتري مقاومت برشی خاك را افزایش میدهند

تثبیت خاك میشود و از فرسایش و زمینلغزشهاي

و با تأثیرات اكوهیدرولوژیک خود ،سبب افزایش

سطحی پیشگیري مینماید (،Esmaeiili et al., 2017

پایداري دامنه میشوند ()Bischetti et al., 2005؛

 .)Abdi et al., 2019 ،Deljouei et al., 2018در

بنابراین در یک جمعبندي میتوان اظهار داشت كه

مقایسه با روشهاي سنتی مهندسی عمران ،پوشش

براي تحلیل پایداري شیبهاي داراي پوشش گیاهی،

گیاهی نه تنها از دامنهها محافظت میكند بلکه قابلیت

نیاز است كه ویژگیهاي زیستفنی ریشه گیاهان

خودتجدیدي و خودترمیمی نیز دارد .از سوي دیگر،

بررسی شود.

بهدلیل كمبودن هزینهها در استفاده از پوشش گیاهی

تاكنون در سرتاسر جهان پژوهشهاي بسیاري در

نسبت به مصالح مهندسی ،این روش طرفداران زیادي

رابطه با ویژگیهاي زیستفنی ریشه گونههاي مختلف

دارد؛ بنابراین امروزه استفاده از روشهاي نزدیک به

درختی بر پایدارسازي دامنههاي خاكی انجام شده

طبیعت در فعالیتهاي مهندسی جنگل طرفداران

است (Dumlao ،Avani et al., 2013 ،Ji et al., 2012

زیادي پیدا كرده است.

 .)et al., 2015این در حالی است كه در ایران در

ریشهها از اصلیترین اجزاي گیاهی هستند كه در

دهههاي اخیر این پژوهشها روند رو به رشدي

پایداري شیب و كنترل فرسایش نقش مهمی دارند چرا

داشتهاند (،Kazemi et al., 2014 ،Abdi et al., 2014

كه وجود ریشه در خاك ،ماتریس مسلحشدهاي را

Deljouei et al., 2018, ،Mohamadrad et al., 2016

تشکیل میدهد كه طی بارگذاري خاك ،تنش وارده به

 .)2019بهطوركلی ،تعداد ریشهها در شیبهاي باالتر،

ریشهها منتقل میشود (،Schwarz et al., 2016

كمتر ولی قطر و طول آنها بیشتر گزارش شده است

 .)Deljouei et al., 2019درصورتیكه سیستم ریشهاي

( .)Di Iorio et al., 2005در برخی پژوهشهاي

گیاهان بهخوبی در خاك گسترده شده باشد موجب

انجامشده در ایران تعداد ریشه در گونههاي زبان-

ارائه كاركردهایی همچون بهبود پایداري ذرات

گنجشک ،راش و ممرز در سمت باالي شیب كمتر از

( ،)Zhong et al., 2016افزایش نرخ نفوذپذیري

سمت پایین شیب بوده است (،Abdi et al., 2009

( ،)Glinski and Lipiec, 1990كاهش وزن مخصوص

 .)Esmaiili, 2016درحالیكه در پژوهش دیگري كه

( ،)Li et al., 1993افزایش ظرفیت نگهداري آب

بر روي سه طبقه قطر برابرسینه شامل درختان قطور،

( )Gyssels et al., 2005و افزایش مقاومت برشی

میان قطر و كم قطر گونه ممرز در جنگلهاي هیركانی

( )Kazemi et al., 2014میشود .مقدار مسلحسازي و

انجام شده است ،پراكنش ریشهها در سمت باالي

افزایش چسبندگی خاك بستگی به ویژگیهاي سیستم

درخت بیشتر از سمت پایین بوده است ( Deljouei et

ریشه مانند پراكنش ،مقاومت كششی ،تعداد و قطر،

.)al., 2019

عمق ریشه دوانی و معماري سیستم ریشه دارد ( Di

امروزه بیشتر مدلها و روابط موجود در زیست-

 )Iorio et al., 2008كه از بین این ویژگیها پراكنش و

مهندسی ،مربوط به شرایط نرمال توسعه سیستم ریشه
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(یعنی حضور پوشش گیاهی در شرایط مسطح) است،

سطح دریا در تودههاي بلوط-ممرز در بخش گرازبن

درحالیكه ثابت شده گیاهان مستقر روي شیب،

جنگل خیرود (نوشهر) قرار دارند .بذرها براي انجام

تفاوتهاي زیادي با شرایط نرمال دارند؛ بنابراین

آزمایشهاي اولیه ،به آزمایشگاه بذر و نهال در

اطالعات محدودي در مورد تأثیر شیب بر سیستم ریشه

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران منتقل شدند .به-

وجود دارد كه بیشتر این اطالعات نیز مربوط به

دلیل رطوبت باالي بذرها و براي جلوگیري از

درختان بالغ است .با توجه به اینکه در پروژههاي

پوسیدگی و كپکزدن ،پس از جداكردن پیاله ،بذرها در

زیستمهندسی امکان مستقر كردن یکباره درخت

معرض هواي خشک قرار داده شد تا رطوبت به مقدار

وجود ندارد و استقرار باید از مرحله نهال صورت

 30درصد كاهش یابد .در نهایت بذرها در كیسههاي

گیرد ،وجود اطالعات در مورد نهال بهویژه گونههاي

نایلونی قرار داده شدند و در دماي چهار درجه سانتی-

بومی جنگلهاي شمال ایران براي اهداف زیست-

گراد نگهداري شد .براي آمادهسازي بستر كاشت ،با

مهندسی ،ضرورت دارد و تاكنون پژوهشی در رابطه

استفاده از یک دستگاه بکهولودر ،كرتهایی با سه

با ویژگیهاي زیستفنی ریشه نهالها انجام نگرفته

تیمار شیب شامل شیبهاي مسطح (صفر درصد)25 ،

است؛ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شیب

درصد و  45درصد در سه تکرار آماده شد .براي

بر ویژگیهاي زیستفنی ریشه نهالهاي گونه بلندمازو

جلوگیري از فرسایش و هدررفت خاك در اثر

( )Quercus castaneifolia C.A. Mey.است .بلوط

بارندگی و آبیاري ،یکالیه گونی روي تمام سطوح

بلندمازو در بین جنگلبانان بهعنوان گونهاي با قدرت

خاك كشیده شد و در مرحله بعد براي جلوگیري از

ریشهدوانی عمیق شناخته میشود و از این نظر

سوختگی نهالها در اثر آفتاب (در فصل تابستان) از

میتواند یک گونه باارزش براي اهداف زیستمهندسی

گونیهاي پالستیکی براي ایجاد سایبان استفاده شد.

در جنگل قلمداد شود.

زمان كاشت بذرها در اوایل اسفندماه  1393خورشیدي
بود و از زمان كاشت تا پایان دوره رویش ،كلیهي

مواد و روشها

نهالها بهصورت روزانه آبیاري شدند .براي بررسی

منطقه مورد پژوهش

پراكنش ریشهها ،نمونهگیري از نهالها در چهار دوره

این پژوهش در محوطه گلخانه گروه جنگلداري و

زمانی (نهالهاي  152 ،124 ،96و  201روزه) انجام

اقتصاد جنگل ،واقع در ضلع جنوبی سوله گلخانه

شد .در هر دوره زمانی تعداد هفت نمونه نهال از هر

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (كرج) به اجرا در

تیمار بهصورت تصادفی انتخاب و با دقت از خاك

آمد .براي تأمین آب موردنیاز نسبت به احداث خط

خارج شدند .سپس با استفاده از قیچی باغبانی ،ساقه

لوله آب اقدام شد و اطراف محوطه نیز فنسكشی و

نهال از محل ابتداي یقه جدا شده و سیستمهاي ریشه

محصور شد.

براي بررسی تعداد ریشهها ،طول ریشهها و مقاومت

روش پژوهش

كششی ،به آزمایشگاه مهندسی جنگل در دانشکده

براي تأمین بذر موردنیاز ،اقدام به جمعآوري بذر به

منابع طبیعی دانشگاه تهران انتقال داده شد .مقاومت

مقدار كافی از  30اصله درخت بلندمازو شد .این

كششی ریشهها با استفاده از دستگاه اینسترون

درختان در جهت دامنه جنوبی و ارتفاع  1100متري از

استاندارد با دقت اندازهگیري  ± 0/001نیوتن اندازه-
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گیري شد .الکل  15درصد بهعنوان تیمار آمادهسازي و

جهتهاي مختلف بررسی شد .نتایج نشان داد كه

نگهداري نمونه ریشهها از زمان جمعآوري ریشهها تا

بیشترین تعداد ریشهها مربوط به جهت شرق تیمار

انجام آزمایش مورد استفاده قرار گرفت .سرعت انجام

زمین مسطح بود و كمترین تعداد ریشه در همین

آزمایش مقاومت كششی  10میلیمتر بر دقیقه انتخاب

جهت (سمت باالي شیب) مربوط به تیمار شیب 45

شد (.)Esmaeiili et al., 2017،Vergani et al., 2016

درصد است؛ درحالیكه در جهت غرب (سمت پایین

آزمایش كششی با قرار دادن نمونههاي ریشه به طول

شیب) اختالف معنیدار در سه تیمار مشاهده نشد.

 15سانتیمتر بین دو فک دستگاه انجام شد .نمونههایی

بیشترین تعداد ریشه در جهت شمال و جنوب مربوط

كه گسیختگی از محل نزدیک فکها رخ میداد،

به تیمار زمین مسطح و كمترین تعداد مربوط به شیب

نامعتبر بوده و دادههاي آنها حذف شد و نمونههاي

 25درصد است (شکل  .)1نتایج حاصل از تجزیه

كه گسیختگی از محل نزدیک به وسط طول ریشه رخ

واریانس نشان داد كه شیب تأثیر معنیداري بر تعداد

میداد ،یادداشت و محاسبات بر مبناي آنها انجام شد

ریشه در سه جهت شرق ( ،)F=2/14 ، P>0/05شمال

(.)Zhang et al., 2012

( )F=5/59 ، P>0/05و جنوب ()F=5/14 ، P>0/05

تحلیل آماری

داشته است .با این حال نتایج تجزیه واریانس نشان داد

نرمال-بودن دادهها با آزمون كولموگروف-اسمیرنف

كه شیب تأثیر معنیداري بر تعداد ریشه در جهت

بررسی و در صورت نرمالنبودن دادهها ،از تبدیل

غرب (سمت پایین شیب) ندارد (.)F=2/94 ، P<0/05

لگاریتمی براي نرمالسازي دادهها استفاده شد .از

همچنین نتایج بهدستآمده در مورد تأثیر

تجزیه واریانس براي بررسی وجود تفاوت در تعداد

زمانهاي اندازهگیري بر تعداد ریشه در جهت شرق و

ریشهها در تیمارهاي مختلف و از آزمون دانکن براي

غرب با آزمون دانکن نشان داد كه بیشترین تعداد

مقایسه میانگینها استفاده شد .براي مقایسه مقاومت

ریشه در جهت شرق (سمت باالي شیب) مربوط به

كششی در شیبهاي مختلف آزمون كوواریانس با

آخرین دوره رویش (نهال  201روزه) بوده و كمترین

درنظر گرفتن قطر ریشه بهعنوان عامل كوواریت انجام

تعداد ریشه در این جهت مربوط به اوایل دوره رویش

گرفت و براي مقایسه میانگینها آزمون دانکن مورد

است (نهال  96روزه) .بیشترین و كمترین تعداد ریشه

تجزیهوتحلیل قرار گرفت .ضرایب  αو  βرابطه قطر

در جهت شمال و جنوب بهترتیب مربوط به دوره آخر

ریشه-مقاومت كششی ریشه در طول دوره رشد

و دوره دوم است (در دوره اول بهعلت نبود اطالعات

مشخص شد .كلیهي تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از

تعداد ریشه در جهت شمال ،دوره اول حذف شد،

نرمافزار ( SPSSنسخه  )20انجام شد.

شکل  .)2طول دوره رشد تأثیر معنیداري بر فراوانی
تعداد ریشه در جهت شرق (،)F= 12/26, P>0/05

نتایج

غرب ( ،)F=19/04, P>0/05شمال

با توجه به اینکه جهت كلی شیب كرتهاي احداث

(P>0/05

 )F=13/06,و جنوب ( )F=5/09, P>0/05داشته

شده در تیمارهاي سطوح شیبدار در جهت غرب

است.

درنظر گرفتهشده تأثیر شیب بر ریشه نهال بلندمازو در
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Figure 1. Root number variations in different geographical aspect during the study period

نتایج تجزیه واریانس نشان داد كه تأثیر شیب بر

جهت شرق داشت ( .)F=3/32, P>0/05نتایج آزمون

مجموع طول ریشه در جهتهاي غرب (P>0/05

دانکن درباره تأثیر شیب بر مجموع طول ریشه در

 ،)F= 2/17,شمال ( )F=2/34, P>0/05و جنوب

جهت شرق نشان داد كه بیشترین مجموع طول ریشه-

( )F=1/71, P>0/05اختالف معنیداري نداشته است،

ها مربوط به تیمار شیب  45درصد و كمترین مربوط

هرچند شیب تأثیر معنیداري بر مجموع طول ریشه در

به تیمار زمین مسطح است (شکل .)3

شکل  -2تغییرات تعداد ریشه در جهتها و تیمارهاي مختلف
Figure 2. Root number variations in different treatments and geographical aspects
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Continued figure 2.

نتایج تجزیه واریانس نشان داد كه زمان اندازه-

دوره چهارم (نهال  201روزه) بوده و كمترین طول

گیري ریشه (منظور سن نهال) تأثیر معنیداري بر

ریشه مربوط به دوره اول است (نهال  96روزه).

مجموع طول ریشههاي در جهتهاي شرق (P>0/05

درحالیكه در جهت شمال ،بیشترین مجموع طول

 ،)F=41/89,غرب ( ،)F=45/88, P>0/05شمال

ریشهها در جهت شمال و جنوب مربوط به آخر دوره

( )F=23/53, P>0/05و جنوب ()F=25/54, P>0/05

رشد است و كمترین مجموع ریشه در این جهت

دارد .نتایج آزمون دانکن نشان داد كه در جهتهاي

مربوط به دوره دوم است (شکل .)4

شرق و غرب ،بیشترین مجموع طول ریشه مربوط به

شکل  -3مجموع طول ریشه در جهات و تیمارهاي مختلف
Figure 3. The sum of root lengths in different treatments and geographical aspects
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همچنین شیب تأثیر معنیداري بر تعداد ریشه

از مقایسه میانگینها و تجزیه واریانس مشخص

دارد ()F=2/15, P>0/05؛ بهطوريكه بیشترین تعداد

شد كه شیب تأثیر معنیداري بر طول ریشهها در

ریشه در تیمار زمین مسطح حاصل شد (شکل .)5

جهات مختلف دارد ( .)F=3/57, P>0/05شکل 6

همانطوري كه در شکل  5نشان داده شده است در

نشان میدهد كه در جهت شرق (باالي شیب) در

چهار جهت جغرافیایی و سه تیمار شیب زمین ،تنها در

تیمار شیبدار  45درصد بیشترین طول ریشه تولیدي

تیمار زمین مسطح تعداد ریشههاي تولیدي از دیگر

نهال بلندمازو و بعد از آن سطح شیبدار  25درصد و

تیمارها بیشتر است .شیب  25درصد در جهت شرق و

كمترین طول مربوط به تیمار زمین مسطح است .در

غرب تعداد ریشههاي بیشتري نسبت به شیب 45

جهت شمال و جنوب بیشترین طول ریشهها مربوط به

درصد دارد ،درحالیكه در جهت شمال و جنوب شیب

تیمار زمین مسطح است درحالیكه بین سطحهاي

 45درصد تعداد ریشه بیشتري نسبت به شیب 25

شیبدار  45درصد و  25درصد تفاوتی وجود ندارد

درصد دارد (شکل .)5

(شکل .)6
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Figure 5. The number of roots in different treatments and geographical aspects
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Figure 6. The sum of root lengths in different treatments and geographical aspects
320

تأثیر شیب بر ویژگیهای سیستم ریشهای نهالهای بلوط بلندمازو

نتایج نشان داد كه با افزایش قطر ریشه ،مقاومت

آورده شده است و همچنین ضرایب  αو  βكه از رابطه

كششی بهصورت توانی كاهش مییابد و بیشترین

رگرسیونی توانی بین قطر ریشهها و مقاومت كششی

مقاومت مربوط به ریشههاي كمقطر است .در جدول

ریشهها حاصل شده است ،نشان داده شده است.

 ،1بیشینه ،كمینه و میانگین مقاومت كششی ریشهها
جدول  -1آمار توصیفی و ضرایب قطر ریشهها-مقاومت كششی ریشهها در طول دوره رشد
Table 1. Descriptive statistic and coefficients of root diameter-root tensile strength during the growth
period
معیار
اشتباه
كمینه
میانگین
بیشینه
تیمار
R2
β
α
Treatment

Maximum

Average

Minimum

Standard Error

دوره اول

979.74

98.65

4.87

52.12

29.63

-1.34

0.75

1st period

دوره دوم

198.40

19.32

1.79

5.3

27.52

-1.03

0.63

2nd period

دوره سوم

240.10

20.12

1.33

3.2

20.78

-0.59

0.38

3rd period

دوره چهارم

80.47

16.02

3.96

2.03

21.16

-0.75

0.52

4th period

نتایج آنالیز كوواریانس نشان داد سن نهال تأثیر

Ye et al., ،Chiaradia et al., 2016 ،et al., 2005

معنیداري بر مقاومت كششی ندارد (P<0/05

 .)Abdi, 2018 ،2017عمق ریشه دوانی ،طول ریشه،

 )F=1/26,ولی تأثیر عامل كوواریت (قطر ریشه) بر

تعداد و توزیع ریشهها در سطح و مقاومت كششی

مقاومت كششی معنیدار است (.)F=92/85, P>0/05

ریشهها از مهمترین ویژگیهاي درختان بهشمار می-

نتایج بهدستآمده از آنالیز كوواریانس نشان داد كه

آیند كه در استقرار و پایداري گونههاي درختی و

شیب تأثیر معنیداري بر مقاومت كششی دارد

درنتیجه در پایداري دامنه مسیرهاي جاده اثرگذار

( )F=5/73, P>0/05و قويترین ریشهها مربوط به

هستند .نتایج این پژوهش نشان داد كه تعداد ریشه در

شیب  45درصد ( 38/09مگاپاسکال) و كمترین

جهات مختلف جغرافیایی نهال یکسان نیست و داراي

مقاومت براي تیمار مسطح بوده ( 18/23مگاپاسکال) و

تفاوتهایی است .در این پژوهش جهت دامنه

تأثیر عامل كوواریت (قطر ریشه) نیز معنیدار است

تیمارهاي زمین شیبدار (تیمارهاي زمین  25و 45

(.)F= 0/32, P>0/05

درصد) براي بررسی ریشه دوانی گونه بلندمازو رو به
جهت غرب انتخاب شد .با چنین وضعیتی اختالف

بحث

تعداد ریشههاي تولیدي در جهت شرق (سمت باالي

ویژگیهاي ریشه درختان به عوامل زیادي مانند

شیب) نهالهاي كاشتهشده در سه سطح تیمار معنیدار

ساختار ژنتیکی و سرشت درختان و شرایط محیطی كه

شدند بهطوريكه تعداد ریشه در تیمار زمین مسطح از

در آن قرار دارند همانند درصد شیب ،بافت خاك،

بقیه تیمارها بیشتر شد .برعکس این نتیجه براي طول

ساختمان فیزیکی و سنگبستر بستگی دارد ( Bischetti

ریشه اتفاق افتاده و نتایج حاصله نشان میدهد كه
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بیشترین مجموع طول ریشهها مربوط به تیمار زمین

داراي اختالف معنیداري است و بیشترین تعداد ریشه

با شیب  45درصد بوده و كمترین آن متعلق به تیمار

را نهالهاي تیمار مسطح براي پایداري در مقابل باد

زمین مسطح است كه مشابه با نتایج دیگر پژوهشگران

تولید كرده است .برعکس تعداد ریشهها ،مجموع طول

است (.)Lombardi et al., 2017 ،Sun et al., 2008

ریشهها در این دو جهت معنیدار نشدهاند .تعداد ریشه

ریشهها در روي دامنههاي شیبدار از افتادن تنه

تولیدي در جهت جنوب در شیبهاي مختلف داراي

درخت به سمت پایین دامنه جلوگیري میكنند و در

اختالف معنیداري است و بیشترین تعداد ریشه

نتیجه با گسترش بیشتر ریشه در خاك منجر به افزایش

مربوط به تیمار زمین مسطح است ولی مجموع طول

لنگربندي خواهد شد (،Danjon et al. 2013

ریشه در این جهت معنیدار نیست .نتایج پژوهشهاي

 .)Lombardi et al., 2017در واقع ریشه گیاهان براي

انجامشده نشان میدهد كه تعداد ریشههاي جانبی در

بهبود لنگربندي در برابر تنشهاي مکانیکی واكنش

مناطق شیبدار نسبت به مناطق مسطح كمتر است ( Di

نشان میدهند (Trupiano ،Laskowski et al., 2008

.)lorio et al., 2005

 )De Zio et al., 2016 ،et al., 2012كه این واكنش،

چنانچه شیبها و جهات مختلف را باهم مقایسه

افزایش طول ریشه آنها است .ریشههاي سمت باالي

كنیم ،در تیمار زمین مسطح ،نهالهاي بلندمازو در همه

درختانی كه بر روي شیب واقع شدهاند ،تحت كشش

جهات بیشترین تعداد ریشه را نسبت به دو تیمار دیگر

هستند و تمایل به افزایش طول دارند درحالیكه

تولید كرده است عالوه بر این مشاهده میشود كه در

ریشههاي سمت پایین شیب تحتفشار قرار داشته و

دو جهت شمال و جنوب تعداد ریشهها در تیمار شیب

تمایل به كوتاه شدن دارند (،Chiatante et al., 2003

 45درصد از تیمار زمین با شیب  25درصد بیشتر

 .)Di lorio et al., 2005تعداد ریشههاي تولیدي و

است .ناهمگنی مشاهدهشده در گسترش ریشههاي

طول آنها در پایین شیب (جهت غرب) داراي

تولیدي ناشی از انواع فشارهایی است كه در طبیعت بر

اختالف معنیدار نیست كه این رفتار ریشهدهی نشان

نهال وارد میشود .این نوع پراكنش ریشهها را میتوان

میدهد كه در جهت غرب نهال بلندمازو نیاز به

استراتژي پایداري گیاه در مقابل استرسهاي واردشده

گسترش براي استقامت و نگهداري نداشته و از اینرو

دانست .نکته جالبتوجه در رفتار ریشهدهی نهالهاي

انرژي زیادي در این جهت صرف نکرده است.

تولید شده در شیبها و جهات مختلف این است كه

همچنین نتایج نشان داد كه با افزایش طول دوره رشد

وقتی شیب بیشتر میشود از تعداد ریشه كاسته میشود

یا افزایش سن نهالها ،تعداد ریشهها افزایش مییابد

ولی در عوض مجموع طول ریشههاي تولیدي در

كه با نتایج بهدستآمده از دیگر پژوهشگران تطابق

جهت شرق از همه جهات بیشتر میشود .این نوع

دارد (Genet ،Watson and O’Loughlin, 1990

گرایش بهطرف تولید بیشتر ریشه در جهت شرق را

 .)et al., 2006بادهاي منطقه عمدتاً از سمت جنوب

میتوان در ارتباط با نگهداري و پایداري نهال در روي

و جنوب غربی میوزند و همین امر منجر به ایجاد

سطح شیبدار توجیه كرد .افزایش مجموع طول

فشار و استرس بر نهالها شده بهطوريكه مشاهده

ریشهها در جهتهاي شمال و جنوب نهالهاي

میشود تعداد ریشههاي تولیدي در جهت شمال و

تولیدشده را میتوان در همین ارتباط توجیه كرد بدین

جنوب نهالهاي كاشتهشده در تیمارهاي مختلف

معنی كه به دلیل فشار وزش باد از سمت جنوب غرب
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و جنوب بهطرف شمال ،نهالها چنین رفتاري را از

 .) Genet et al., 2005،2001ضریب  βعامل

خود بروز میدهند و موجب افزایش مجموع طول

كنترلكننده مقدار كاهش مقاومت كششی در رابطه با

ریشهها شده است ( .)Haj Abbasi, 1999طبق نتایج

قطر و ضریب  αضریب اندازه معرفی شده است؛

بهدستآمده در همه جهتها ،بیشترین تعداد ریشه در

بنابراین ،گونهاي مقاومت كششی بیشتري دارد كه

تیمار زمین مسطح حاصل شد و شیب اثر منفی در

معادله آن داراي مقادیر  αبزرگتر و  βكوچکتر

تولید تعداد ریشه گذاشته است .در سطوح شیبدار

است .در این بررسی ،ضریب  αو  βبهدستآمده از

مقدار آب محتوي خاك بهدلیل شرایط زهکشی بهتر از

دامنه پیشنهاد شده براي گونههاي درختی پهنبرگ

دسترس گیاه خارج شده و از سوي دیگر در مقدار

كشور تایلند ( )Nilaweera and Nutalaya, 1999كه

مواد غذایی خاك تغییراتی بهدلیل تغییر عمق خاك

بهصورت  29/1>α>87/0و  -0/8>β>-0/4است،

صورت میگیرد و این عوامل سبب كاهش تعداد ریشه

ضریب  αپیروي میكند درحالیكه ضریب  βتنها در

میشوند .هنگامیكه نهالها بر روي شیب قرار می-

دو دوره سوم و چهارم پیروي میكند .براي گونه

گیرند تالش نهالها و یا درختان بر این است كه

توسکا ضریب  αبرابر  34/76و براي -0/69 β

نسبت به افزایش زيوزن ریشه اقدام نمایند تا بتوانند

( )Bischetti et al., 2005و در منطقه هیركانی براي

خود را در محیط مستقر سازند (.)Haj Abbasi, 1999

گونه انجیلی ضریب  29/67 αو Abdi et ( -0/36 β

به همین دلیل مشاهده میشود كه در شیب  45درصد،

 )al., 2010و براي گونه ممرز در سه طبقه قطر

مقدار زیادتري از طول ریشه در نهالها براي افزایش

برابرسینه قطور ،میان قطر و كم قطر ضرایب ( αبهجز

استقامت بهوجود آمده است .نتایج این پژوهش نشان

سمت باالي طبقه میان قطر كه برابر با  101/1است) و

داد افزایش قطر ریشه باعث كاهش مقاومت كششی

 βدر گستره پیشنهادي گونههاي پهنبرگ گزارش شده

آنها میشود و رابطه توانی منفی بین قطر و مقاومت

است ( .)Deljouei et al., 2018البته گاهی در دیگر

كششی وجود دارد كه همسو با دیگر پژوهشگران

پژوهشها نیز تفاوتهایی دیده میشود كه بهدلیل

است (،Biechetti et al., 2005 ،Norris, 2005

وجود چنین اختالفهایی ،پژوهشهاي بیشتري الزم

Majnounian et al., ،Nyambane & Mwea, 2011

است ( .)De Baets et al., 2008ریشهها عالوه بر

.)Abdi et al., 2019 ،Deljouei et al., 2018 ،2014

نقش تغذیهاي باعث افزایش پایداري و مسلحسازي

با توجه به نتایج بهدستآمده ،نازكترین ریشهها

خاك میشوند كه این افزایش بستگی به ویژگیهاي

مقاومت كششی بیشتري داشتند چرا كه نسبت سلولز

ریشه مانند طول ،تعداد و مقاومت كششی آنها دارد.

به لیگنین در ریشههاي نازك و جوان بیشتر از ریشه-

شیب دامنه تأثیر مهمی در طول و تعداد ریشهها و

هاي قطور است و از آنجا كه ساختار سلولز نسبت به

مقاومت سیستم ریشهاي نهالهاي بلندمازو دارد .لنگر-

لیگنین مقاومت كششی باالتري دارد ،میتوان مقاومت

بندي در زمینهاي پرشیب نسبت به زمینهاي كم-

بیشتر ریشههاي كمقطر را توجیه كرد ( Genet et al.,

شیب یا مسطح از اهمیت زیادي برخوردار است .پی-

 .)2005طبق نتایج دیگر پژوهشها نیز قطر ریشه

بردن به ویژگیهاي زیستمهندسی نهال گونههاي

بهعنوان عامل كوواریت اثر معنیداري بر مقاومت

مختلف تأثیر بسزایی در انتخاب گونه مناسب براي

كششی ریشه دارد ( Abernethy and Rutherfurd,

جنگلکاري در مناطق حساس را دارد.
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Abstract
The aim of this study is to evaluate the effect of slop on root system characteristics of Q. castaneifolia.
For this purpose, an experiment was conducted in the nursery of Forestry and Forest Economics
department, Natural Resources faculty, University of Tehran with three treatment including flat area,
area with 25 percent slope, and area with 45 percent slope with three replicates for each treatment.
After preparing seeds, they were grown in pre-prepared plots. Seeds were cultivated after germination,
in four periods (96, 124, 152, and 201 days). In each period, seven seedlings were selected randomly
from each treatment and extracted carefully from soil. The characteristics of root system like number
of roots, root length and root tensile strength were recorded. The results of the ANOVA showed that
the slope had a significant effect on the number of the roots and the highest number was related to the
flat treatment and the lowest was belonged to the treatment with 45 percent slope. While the maximum
total length of the roots related to the 45 percent slope. The results showed that tensile strength
decreased with increasing root diameter which the relation was power-law regression. The various
growth periods had not a significant effect on tensile strength, however, root diameter as a covariate
factor was significant.
Keywords: Number of roots, Bioengineering, Slope, Root length.
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