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 ۸۶۷              ۸۷۶ تا ۸۶۷ ، از صفحه۱۳۸۷، دي ماه ۴، شماره ۶۱نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

  
  

  ي ها نهالرشد و اثر هرس ريشه بر رشد قطري و طولي روند بررسي 
  گيالن_بلندمازو در پيلمبرا

  

  ۲ و عباس اكبرزاده۳پور ، ذوقعلي سياهي۳شيراز ، بابا خانجاني۲، ارسالن همتي۱*خسرو ثاقب طالبي
  ، ايران و مراتع كشورها جنگلدانشيار پژوهشي، عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات  ١
 ، ايرانشناس تحقيقات جنگل، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان گيالنكار ٢
 ، ايرانارشد تحقيقات جنگل، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان گيالن كارشناس ٣

  )۱۹/۵/۸۷: ، تاريخ تصويب۱۴/۷/۸۶: تاريخ دريافت(

  

  چكيده

 ۲۵ و ۲۰، ۱۵هـاي    متـر بـا سـه تيمـار هـرس ريـشه در عمـق       ۱*۱صله، به فاصله  اx ۵ ۵هاي   اصله نهال بلند مازو در رديف۲۵شمار 

هاي كامل تصادفي در ايستگاه تحقيقات پيلمبـرا          با روش بلوك  )  اصله نهال  ۳۰۰جمعا  (سانتيمتري و شاهد بدون هرس ريشه در سه تكرار          

به منظور ارزيابی اثر هرس ريـشه       . انجام شد ) ۱۳۷۶سال  (ي   سالگ ۶ها تا سن      گيري   كاشته شده و اندازه    ۱۳۷۱ها در سال      نهال. كاشته شدند 

هـاي اصـلي و        نيز روند رشد آنها با توجه به چگونگی قرار گرفتن جوانه انتهايي، ايجاد شاخه              و  مازو بر روی قطر و ارتفاع نهال های بلند       

 و مـدل    Rauhنه، مدل رشد بلند مازو بر پايه مـدل          هاي بهاره و تابستا     هاي بااليي جانبي و طرز تشكيل نو شاخه         فرعي، قرار گرفتن جوانه   

ها به ويژه جوانـه انتهـايي بـه صـورت عمـودي و       شكل گسترش نوشاخه.  تشخيص داده شدHerringboneرشد ريشه آن بر پايه  مدل  

 جوانه انتهايي قرار تر از هاي جانبي به صورت مجتمع و فراهم كمي پائين  بوده و باالترين جوانه(orthotrop & monopodial)مستقيم 

 بـه طـور     (internode)طـول بـاالترين ميـان گـره         . نمايد  گيرند و انشعاب های فرعي را در آغاز به صورت نزديک به مطبق ايجاد مي                مي

 نتايج اين بررسي نشان داد كه عمل هرس ريـشه، اثـر           .  كوتاه است و فاصله زيادي بين جوانه انتهايي و جوانه جانبي مشهود نيست             معمول

)  سـانتيمتر  ۶۱۶(و بلنـدترين    )  ميليمتـر  ۵/۶۰(هاي بلندمازو داشته است، به طوري كـه قطـورترين             داري بر رشد قطري و طولي نهال        معني

در )  سـانتيمتر ۵۶۴(ها  و كوتاهترين نهال)  ميليمتر۵/۵۱(كم قطرترين   . گيري شدند    سانتيمتر اندازه  ۲۰ها در تيمار هرس ريشه در عمق          نهال

در ) بدون هـرس ريـشه  (اختالف های موجود بين تيمارها و همچنين با تيمار شاهد .  سانتيمتري ديده شدند۲۵ ريشه در عمق     تيمار هرس 

 سانتيمتر نـشان داد، در      ۲۵ و   ۱۵هاي    دار بودند، به طوري كه تيمار شاهد نتايج بهتري را از دو تيمار هرس ريشه در عمق                   معني ۰۵/۰سطح  

 سـانتيمتر نيـز     ۲۵ و   ۱۵هاي    دو تيمار هرس ريشه در عمق     . داري نداشت    سانتيمتر اختالف معني   ۲۰ه در عمق    حالي كه با تيمار هرس ريش     

  .داري با هم نداشتند اختالف معني

  

  رشد يا ريختي، هرس ريشه، قطر، طول  بلند مازو، مدل:هاي كليدي واژه

  

 E-mail: saghebtalebi@rifr-ac.ir  ۰۲۱‐۴۴۱۹۶۵۷۵: اکسف  ۰۲۱‐۴۴۱۹۵۹۰۱: تلفن  : نويسنده مسئول*
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 ... رشد و اثر هرس ريشه بر رشد قطري و  روندبررسي                                             ۸۶۸

  مقدمه

 در واقـع  (architectural model)رشـد   رونـد  مدل و
ريخـت   است كـه در منـابع خـارجي بـراي نمـايش              اي  هواژ

 كه به نـوعي مـدل معمـاري يـا           کاربرد دارد رويشي درخت   
 محـور اصـلي     گـسترش و  ) ظـاهري يـا ريختـي     ( رشد   روند

ر گـرفتن   ي اصلي و فرعي، طـرز قـرا       ها  هشاخ) ساقه(درخت  
.  تاج درخت را نـشان ميدهـد     چگونگی گستردگی  و   ها  هجوان

بـه   ويـژه از اينرو هر درخت داراي يك مدل رشد يا ريختي           
ـ    ميخود   ي هـا   هطـور ثابـت بـر روي پايـ        ه  باشدكه همواره ب

مختلف آن گونه، چه بـر روي محـور اصـلي و چـه بـر روي                 
، تكــرار شــده و قابــل پيگيــري و هــا همحــور فرعــي و شــاخ

  .باشد ميص تشخي
ي گذشته بـر روي ايـن موضـوع         ها  سال كه از    هايی بررسی

 كامل و مفـصل     به نسبت انجام شده است در خارج از كشور        
 زيـادي از درختـان بـه ويـژه در        شمار بررسی با   ).۱۵(است  

ــاطق حــار ــدل، اي همن ــا م ي مختلــف رشــد را بررســي و ه
ه ب ها  بررسي با پيگيري اين     ).۱۲ (شناسايي و معرفي نمودند   
  محـور  رشد قطر و ارتفـاع     چگونگیطور مفصل در خصوص     

 بررسی فرعي آنها،    های و شكل انشعاب  ) ساقه(اصلي درخت   

  .ي ديگري را معرفي نمودها مدل را انجام داد و هايی
يي انجـام   هـا   بررسي بر روي مدل رشد زبان گنجشك نيز        

 شـناختی  بـوم  هـای  بررسـی  در مجموعـه     .)۱۱( شده اسـت  
 رشـد گياهـان بـه ويـژه         رونـد ي ساختار و    ديگري كه بر رو   

 مدل رشد   ۲۳از مجموعه    درختان جنگلي انجام شده است،    
 گروه عمـده و اصـلي دسـته بنـدي و معرفـي              ۶ارائه شده،   

اند كه بسياري از درختان مناطق معتدله گـرم و سـرد              شده
عنوان مثال درخـت    ه  ب. ها قرار ميگيرند   در يكي از اين گروه    
 در گـروه    طـور عـام     بـه  ها  بلوط و   Trollراش در گروه مدل     

  .)۹( گيرند  قرار ميRauhمدل 
طور انحصاري بر روي درخت راش به ويژه راش اروپـايي       هب

 ها بررسیاين  در. گرفته  از اين ديدگاه صورت    هايی بررسینيز  
ن گونه هم داراي رشد اي هدر مورد راش اروپايي اشاره شده ك

و هم   (sympodial)  طور زيگزاگ  هطولي غير مستقيم و ب    

بـه   (monopodial) داراي رشد مستقيم طولي و عمودي     
راش داراي انـدامهاي هـوايي اسـت كـه در           . سمت باالسـت  

 (plagiotrop) بصورت پخ و گسترده در سطح افق         درآغاز
رخ ميدهد   مياين حالت به ويژه در هنگا     .  مينمايند گسترش

اما گـاهي   . كه نهال براي مدت طوالني در سايه قرار ميگيرد        
 (orthotrop)ي راش حالت رشد عمودي رو به باال         ها  نهال

  . )۲۳، ۲۷، ۲۶، ۲۲، ۲۱، ۱۴، ۱۳(نيز دارند 
 گـسترش  هرس ريشه و اثـر آن بـر روي رشـد و         زمينهدر  
 صـورت   هـايی  بررسـی  و استقرار بهتر درختـان نيـز         ها  هريش

هـاي   شـكل اصوال ريشه درختان جنگلي داراي      . گرفته است 
ــا تركيبــي از هــر دو حالــت  مختلــف ســطحي ، عميــق و ي

 فيزيكـي و    هـای  ويژگی كه البته تحت تاثير      )۲۵(باشند   مي
در هـاي عميـق       ريـشه . كند ميشيميايي خاك گاهي تغيير     

 باعث استحكام و يا به اصطالح لنگر انداختن درخـت           اصول
 درختـان بلـوط از انـواع درختـاني          .)۲۹(شوند    در خاك مي  

طـوري كـه     بهيق و طوالني بوده     هستند كه داراي ريشه عم    
 با رشد سريع به اعمـاق پـائين خـاك    درآغازريشه اصلي در   

نفوذ نموده و پس از دسترسي به منابع آب، سپس به رشـد             
 پايــه بــر .)۱۸( پــردازد مــيي فرعــي هــا ه ريــشگــسترشو 

 ۱۹۶ ماهـه بلـوط داراي       ۱۲ ارائه شده، يك نهـال       های داده
 متـر   ۳/۲ اصلي آن بـه      رشته ريشه فرعي بوده و عمق ريشه      

 و رشـد ريـشه درختـان نيـز          گـسترش  رونـد  .)۹( رسـد  مي
هماننــد انــدامهاي هــوايي، داراي مــدل معمــاري، رشــد يــا 

 و رشد ريشه به مواد غـذايي        گسترش. ي است ا ويژهريختي  
 برابـر مدل ريشه دواني بلوط   . قابل دسترس نيز بستگي دارد    

شه  ريـ  گـسترش  است كـه در آن بـا         Herringboneمدل  
ي سـطحي و    هـا   قسمتي فرعي در بخشي از      ها  هاصلي، ريش 

يابند   يي عمقي گسترش مي   ها  قسمتهمچنين در بخشي از     
 و گرجـي بحـري  ) ۱۳۶۳( حبيبـي    هـای  بررسی پايهبر  . )۹(
ي ها  جنگلي مختلف خاك در     ها  تيپبلند مازو در    ) ۱۳۶۷(

ــي در    ــي آن حت ــشه دوان ــوده و ري ــران رشــد نم شــمال اي
سنگين و با پديـده هيـدرومرفي بـسيار          به نسبت ي  ها  خاك

 نفوذ ريشه بلند مـازو تـا        بيشينه بررسیدر اين   . خوب است 
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 ۸۶۹              ۸۷۶ تا ۸۶۷ ، از صفحه۱۳۸۷، دي ماه ۴، شماره ۶۱نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

 تــراكم بيــشينه ســانتيمتري خــاك و ۱۵۰عمــق بــيش از 
 سـانتيمتر  ۷۰ تـا  ۲۰ي بلنـد مـازو در عمـق بـين       هـا   هريش

  .گزارش شده است
هـاي اصـالحي و پرورشـي         عمل هرس ريشه يكي از برنامه     

 تيغـه يـا     بـا  است كـه بـه قطـع ريـشه           ها رايج در نهالستان  
هاي برنده در زيـر خـاك و در هنگـام بيـرون آوردن                صفحه

 به طور معمول  اين عمل   . شود  نهال از خاك بستر اطالق مي     
 ۲۰ تـا  ۱۰ي ها عمقدر سال اول يا گاهي در سال دوم و در     
 انتقال نهـال و     آسانیسانتيمتري خاك انجام شده كه باعث       

 درختـان انـرژي   .)۱۹(د شـو  اشت مـي بازكاشت در گودال ك  
ها   نمايند و ريشه    ها مي   زيادي را صرف توليد و نوسازي ريشه      

نيز مواد هيدروكربنه، ويتـامين و اسـيدهاي آمينـه از خـود             
قويت ها و در نتيجه ت ترشح نموده كه موجب فعاليت باكتري

ــي   ــاه م ــد گي ــواد و رش ــذب م ــوند  ج ــماری.)۲۰(ش  از  ش
ــشگران ــن  پژوه ــد اي ــسبت    معتقدن ــاهش ن ــب ك امرموج

هاي جانبي و ايجـاد        ريشه گسترشريشه شده و باعث     /ساقه
د كه در اسـتقرار و      شو تري مي   اي فشرده و ظريف      ريشه نظام

، در حـالي كـه     )۴ و   ۲۸(اثر مثبـت دارد     ها    نهالرشد بعدي   
داننـد    اي ديگر اين عمل را موجب ركود رشد گيـاه مـي             عده

  ).۱۳۸۴خاني و همكاران،  قليچ(
 Fagaceaeهاي مهم خـانواده       بلوط يكي از جنس    جنس
اين خـانواده بـه احتمـال زيـاد از كوهـستانهاي             منشا. است

مناطق حاره اسـت كـه قـدمت آن بـه اواخـر دوره كرتاسـه               
اعـضا ايـن    . گردد  برمي)  ميليون سال پيش   ۶۰يعني حدود   (

 ديگـر مهـاجرت نمـوده و        هـاي   منطقـه خانواده به تدريج به     
 از. )۱۶(انــد  روزي را تــشكيل دادههــاي موجــود امــ جــنس
هـاي جنگلـي      تـرين گونـه     بلند مازو يكي از مهـم      که آنجايی

هـاي تخريـب يافتـه آن        شمال كشور بوده و احيـا رويـشگاه       
ي شـمال   هـا   نهالـستان اي دارد، همـه سـاله در          اهميت ويژه 

 در جنگلكاريهـا توليـد      واکـاری  بـرای ي آن   هـا   نهـال كشور  
 ريخـت يد شـده بـا توجـه بـه          ي تول ها  نهالگزينش  . ميشود

 بـودن آنهـا و      اسـتفاده و قابـل    ) ريشه، ساقه و تاج   (مناسب  
گـذاري در توليـد چـوب صـورت            سـرمايه  برایهمچنين در   

اين امر از آن نظر مهم است كه چوب بلوط يكي از            . ميگيرد
 در  کـاربری  براي تهيه روكش و      ها  چوبگرانترين و بهترين    

 به دنبال   پژوهشاينرو اين   از  .  چوبي است  های فرآورده ديگر
تعيين و ترسيم مدل رويشي گونه بلند مـازو و بررسـي اثـر              

ي بلنـد مـازو     هـا   نهـال كمـي    هـای  ويژگـی هرس ريـشه در     
  .باشد مي
  

  ها مواد و روش

ي بلـوط كاشـته شـده در        هـا   نهـال  بـر روي     اين پـژوهش  
ايستگاه تحقيقات پيلمبرا در استان گـيالن صـورت گرفتـه           

 جاده انزلي به تالش و در       ۴۰در كيلومتر   اين ايستگاه   . است
ــاييَ    ــول جغرافي ــرض  ۴۹ ° ۴ط ــرقي و ع ــايي ش   جغرافي

 متـر   ۲۰ مسطح و با ارتفاع      اي  هدر منطق شمالي   ۳۷ ° ۳۰َ   
با توجه به ضريب آمبـرژه      . باالتر از سط دريا واقع شده است      

)۸/۲۷۱=۲Q( )منطقه در  ) ۱۳۷۶طالبي و دستمالچي،     ثاقب
. گيـرد  مـي  و با زمستانهاي خنك قـرار        اقليم خيلي مرطوب  

 ميـانگين  دمـای  ميليمتـر،    ۲۱۸۶ ساليانه   ميانگينبارندگي  
 ۵/۳۹ مطلـق    بيـشينه  دمای،  سلسيوس درجه   ۷/۱۵ساليانه  
 در گرمتـرين مـاه      بيـشينه  دمای ميانگين،  سلسيوسدرجه  
 ميـانگين ،  سلـسيوس  درجـه    ۳/۳۰معادل  ) مرداد ماه  (سال

 درجه  ۵/۲معادل  ) ديماه ( سردترين ماه سال   کمينه حرارت
 ۱۵، طول دوره يخبندان از آذر تا اسـفند حـدود            سلسيوس

 بـانيول و    نظـام  دوره خـشكي در      بـدون روز بوده و منطقـه      
  .باشد ميگوسن 
 در نهالـستان    ۱۳۷۱در سـال    ) بلند مـازو   (ي بلوط ها  نهال

ايستگاه تحقيقات پيلمبـرا توليـد و در اسـفند همـان سـال              
 و  ۲۰،  ۱۵ي  ها  عمقهرس ريشه در    مورد تيمارهاي مختلف    

 قرار گرفتند براي هر     )شاهد( و بدون هرس      سانتيمتري ۲۵
 ۱*۱ و بـا فواصـل   ۵*۵ي هـا  رديـف  اصله نهال در ۲۵تيمار  

ي هـا  بلـوك بـا روش  )  نهـال ۳۰۰جمعا (متر و در سه تكرار     
ي مورد اندازه گيري، در     ها  نهال. كامل تصادفي كاشته شدند   

 سـاله   ۶، همگـي    ۱۳۷۶ر سـال     د پـژوهش زمان اجراي اين    
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 ... رشد و اثر هرس ريشه بر رشد قطري و  روندبررسي                                             ۸۷۰

 انجام شدهجداگانه  دو قسمت  در به طوركلی  پژوهش. بودند
  : است
 ۵در  ها    نهالو بازسازي رشد    ) ريختي( رشد   روند بررسی ‐

 رديابي آثـار جوانـه انتهـايي روي محـور           راهسال اول كه از     
صورت گرفت و منجر بـه تعيـين ميـزان رشـد            ) ساقه(اصلي

 نهال مياني موجـود     ۹از اينرو،   . دشي اوليه   ها  سالطولي در   
دو رديف كناري به عنوان بافر       ( گزينش  كاشت های کرتدر  

  .و شماره گذاري شدند) كنار گذاشته شدند
 اثر هرس ريشه بر روند رشد طـولي كـه در ايـن              بررسی ‐

 ۱۳۷۶ي سـال    هـا   هقسمت اثر هرس ريشه و توليد نو شـاخ        
 كه آيـا   شد   سیبرربررسي شده و با تجزيه و تحليل آماري،         

از نظر آماري انجام هـرس ريـشه اثـر منفـي بـر روي رشـد            
  دارد يا خير؟ها  نهالطولي 

 شـده در ايـن بررسـي شـامل          گيری بهرهآزمونهاي آماري   
و آزمـون دانكـن     محاسبه ميانگين، آزمون تجزيـه واريـانس        

 آمـاري   های۱ولها و رسم نمودارها و جد      محاسبه. بوده است 
  . صورت گرفتExcel وSPSSري ي نرم افزاها هبا بست

  

  

  

  نتايج

  رشد يا ريختي مدل

باشـد   مي Rauh مدل   برابررشد يا ريختي بلند مازو       مدل
 orthotrop) در اين مدل جوانه انتهايي به صورت عمودي

& monopodial) يافته و رشد طولي درخت را گسترش 
ـ   . نمايد ميهدايت   ـ    هـا   هبـاالترين جوان صـورت  ه  ي جـانبي ب
 از جوانه انتهايي قـرار      تر  كمي پائين ع و فراهم     مجتم نزديک
 فرعـي را در     و انـشعاب هـای    )  الـف  – ۱شـكل   (گيرنـد    مي

 ۱شـكل   ( نمايد مي مطبق ايجاد    نزديک به صورت  ه   ب درآغاز
 به طورعموم  (internode)طول باالترين ميان گره     ).  ب –

كوتاه است و فاصله زيادي بين جوانه انتهايي و جوانه جانبي 
ي هـا   ه همين وضعيت بـر روي شـاخ       همانند. نيستمشهود  

شكل عمودي تـاج درختـان      . فرعي نيز قابل تشخيص است    
 گسترده تبـديل    به نسبت  حالتبلند مازو با افزايش سن به       

در . آيـد  مـي شود و به اصطالح به حالت قيفي شـكل در            مي
 پهن برگـان تـاج درخـت بـاران را از       بيشتر مانند   حالتاين  

ه اصلي بـه سـمت پـائين و سـطح خـاك              و تن  ها  هروي شاخ 
ــدايت  ــيهـ ــايي   مـ ــزان آب ربـ ــه از ميـ ــد، در نتيجـ نمايـ

(interception) شود مي درخت و توده جنگلي كاسته.  

  

   
  

  .در بلوط) ب( Rauhرشد  و نمايش مدل) الف(هاي انتهايي و جانبي   آغاز فعاليت جوانه‐۱شكل 

 ب الف
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 ۸۷۱              ۸۷۶ تا ۸۶۷ ، از صفحه۱۳۸۷، دي ماه ۴، شماره ۶۱نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

  قطر

ي بلند  ها  نهاله   پراكنش قطر يقه وقطر برابر سين      چگونگی
 بررسـی  پايه مـورد     ۲۷مازو در تيمارهاي مختلف و در بين        

 ارائه ۳ و ۲هاي   در شكلBox plot در هر تيمار به صورت
ي بلند مازو مورد    ها  نهال قطر يقه و قطر برابرسينه       .شده اند 

. ، ارائـه شـده انـد   ۱رسي در تيمارهاي مختلف در جـدول       بر
ه در تيمار هرس ريشه در      كمترين قطر يقه و قطر برابر سين      

 ۸/۳۳ ± ۹/۶و   ۵/۵۱ ± ۲۲سانتيمتري و به ترتيب     ۲۵عمق  
بيشترين قطر يقـه و قطـر برابـر         . گيري شدند   ميليمتر اندازه 

 سـانتيمتري و بـه      ۲۰سينه در تيمار هرس ريشه در عمـق         
اين . يليمتر ديده شدند   م ۵/۴۰ ± ۴/۹ و   ۵/۶۰ ± ۱۳ترتيب  
از نظـر آمـاري     مختلـف    قطري بين تيمارهـاي      های اختالف

  ).۲و۱ های ولجد(معني دار بودند 

  

    
  ي قطريقه در تيمارهاي مختلفها  نمايش پراكنش داده– ۲شكل 

  
   قطربرابرسينه هاي  نمايش پراكنش داده– ۳شكل 

  در تيمارهاي مختلف

  
  ازو در تيمار هاي مختلف هرس ريشهي بلند مها نهالكمي  مشخصات ‐۱جدول 

  شهتيمار هرس ري

  )سانتيمتر(

 قطر ميانگين

  يقه

  )ميليمتر(

   قطر برابر سينهميانگين

  )ميليمتر(

   ارتفاعميانگين

  )سانتيمتر(

۱۵  ab*۱۲±۰/۵۲  ab ۴/۱۰±۴/۳۵ a۸/۹۰±۴/۵۶۵  
۲۰  c ۱۳±۵/۶۰  c۴/۹±۵/۴۰  b۷/۵۳±۳/۶۱۶  
۲۵  a۲۲ ±۵/۵۱  a۹/۶±۸/۳۳  a۴/۷۲±۴/۵۶۴  

  bc۹/۷±۰/۵۸  bc۸/۵±۶/۳۸  ab۳/۵۴±۴/۵۹۱  )بدون هرس(شاهد 
  .دارند  معني۰۵/۰ اعداد هر مشخصه به همراه انحراف معيار ارائه شده اند، حروف التين متفاوت در سطح *

  
  .ي بلندمازو در سطوح مختلف تيمار هرس ريشهها نهالهاي   تجزيه واريانس مشخصه‐۲جدول 

منبع 

  تغييرات

درجه 

  آزادي

مجموع 

  مربعات

ميانگين 

  مربعات
F P 

(0.05) 

  ۰۰۷/۰ ۲۴۸/۴  ۱۹۴/۵۳۱  ۵۸۳/۱۵۹۳  ۳  قطر يقه
  ۰۱۶/۰ ۵۷۸/۳  ۰۶۲/۲۴۹  ۱۸۵/۷۴۷  ۳  قطر برابر سينه

  ۰۲/۰ ۴۱۷/۳ ۳۵۸/۱۶۴۸۹ ۰۷۴/۴۹۴۶۸  ۳  ارتفاع
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 ... رشد و اثر هرس ريشه بر رشد قطري و  روندبررسي                                             ۸۷۲

  ارتفاع

 در تيمارهاي بررسیي بلند مازو مورد ها  نهالرويش طولي   
 ۱۳۷۶ الي   ۱۳۷۳ي  ها  سالو در   ) هرس و شاهد    (چهارگانه  

ل آثار جوانه انتهايي و فلـسهاي آن بـر          با باز سازي رشد مح    
ي ارتفـاعي   ها  ه پراكنش داد  ۴شكل  . دشروي ساقه مشخص    

، ۱جـدول   . دهـد   را در تيمار هاي مختلف نشان مـي       ها    نهال
گيـري شـده در       ي بلنـد مـازو انـدازه      هـا   ه ارتفاع پاي  ميانگين

را  )۱۳۷۶(ي طـرح    پايـان تيمارهاي مختلف و در پايان سال       

ي بلوط موجـود در تيمـار دوم يعنـي          ها  نهال .دهد مينشان  
 سـانتيمتر ، بلنـد تـرين ارتفـاع را           ۲۰هرس ريشه در عمق     

كوتــاهترين . نــشان دادنــد )  ســانتيمتر ۳/۶۱۶ ± ۷/۵۳(
 ۲۵هـرس ريـشه در عمـق        (درختان بلوط در تيمـار سـوم        

ــانتيمتري ــ) س ــاع . ده شــدنددي ــالاخــتالف ارتف ــا  نه در ه
د از نظـر آمـاري      شاه کرتتيمارهاي مختلف ودر مقايسه با      

  ).۲و۱ های ولجد(معني دار بود 

  

  
  .در تيمارهاي مختلفها  نهالي ارتفاع ها ه نمايش پراكنش داد‐۴شكل 

  

  بحث

 گوياي آن است كه     پژوهش انجام شده در اين      های بررسی
. باشـد   مـي  Rauh مـدل    برابرمدل رشد يا ريختي بلندمازو      

ــايج  ــروي )۱۲ و ۹، ۱۵ (هــای بررســیايــن بررســي نت  را ب
بـه  . نمايـد  مـي ي اروپايي و آمريكايي تاييد و تكميل        ها  بلوط

 Herringbone عالوه ريشه دواني بلنـدمازو نيـز از مـدل         
 ريـشه   گـسترش  آن گياه پـس از       پايهكند كه بر      پيروي مي 

 گـسترش  مناسـب در خـاك، بـه         اصلي و استقرار به نسبت    
بـه  پـس از هـرس ريـشه كـه          . پـردازد   هاي فرعي مـي     ريشه

هـاي فرعـي و       شـود، ريـشه      ريشه اصلي قطع مـي     طورعمده
اين امر موجـب ايجـاد      . نمايند   مي گسترشجانبي شروع به    

 گسترشهاي ظريف و نازك و         فشرده متشكل از ريشه    نظام
) ۱۳۶۳(توكـل   . دشو ي سطحي خاك مي   ها  قسمتيافته در   

 ۱هاي جانبي رده       خود، تغيير و تبديل ريشه     های بررسیدر  
هاي جانشين و جـانبي رده        ل و گسترش ريشه   بلوط و تشكي  

گيـرد،     را كه حجم قابل توجهي از خـاك را فـرا مـي             ۳ و   ۲
  .گزارش كرده است

عمل هرس ريشه در باغباني امري رايج است و اثـر آن بـر              
رشد درختان مختلف آزمايش شده است، از جملـه كـاهش           

ها و رشد رويشي در هلو و سيب در اثر  رشد ارتفاعي نوشاخه
در زمينـه جنگـل     . )۱۷ و   ۸( س ريشه گزارش شده است    هر

بـه نظـر     شود اما    مي گيری بهره ها  نهالستاننيز اين روش در     
مختلف، نتايج متفاوتي را در بر داشته       های   پژوهشرسد    مي
 انجـام شـده در مـورد اثـر هـرس ريـشه              های بررسی. است

 آ و پيـسه  (Q. rubra)ي بلوط قرمز ها نهالبرقطر و ارتفاع 
(Picea glauca)داري را بـر ايـن دو     هيچگونه اثر معني
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 ۸۷۳              ۸۷۶ تا ۸۶۷ ، از صفحه۱۳۸۷، دي ماه ۴، شماره ۶۱نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

ــد ــشان ندادن  ، در حــالي كــه نتــايج)۲۴ و ۱۰( مشخــصه ن
 انجام شده در مورد اثر هرس ريشه در دانمارك          های بررسی

بيانگر اثر كاهنده و منفي آن بر رشد طولي نراد بوده اسـت              
 در شمال ايران نـشان داد كـه عمـل           بررسیاين  نتايج   .)۷(

قطـر و   (كمـي    هـای  ويژگـی داري بـر      شه اثر معني  هرس ري 
 ۲۰دارد، به طوري كه هرس ريشه در عمـق          ها    نهال) ارتفاع

هـاي فـوق داشـته        سانتيمتري اثر مثبت در افزايش كميـت      
خــاني و  و قلــيچ) ۱۳۸۲(خــاني   قلــيچهــای بررســی. اســت

 بررسـی با ميزان هرسهاي متفاوت با اين       ) ۱۳۸۴(همكاران  
داد كه هرس ريشه تنها سبب      ازو نشان   ي بلندم ها  نهالروي  
داري بر ارتفاع      و اثر معني   شدهها    نهال در رشد قطري     تغيير
 ايشان در پايان سـال      های بررسیهر چند كه    . نداردها    نهال

ي بعـد   ها  سالدوم رشد صورت گرفته و امكان تغيير آن در          
  .وجود دارد

ز ي ا شماربا بررسي هرس ريشه در بهار و تابستان بر روي           
ت گونه بلـوط و مقايـسه آن بـا          درختان جنگلي از جمله هف    

 شاهد در تركيه توصيه نمود كه هـرس ريـشه در            های کرت
 ۲۷ تـا    ۲۵كه ريشه عمودي بلـوط بـه عمـق           ميبهار و هنگا  

 سانتيمتر رسيده باشد نتايج مناسبي در بـر خواهـد داشـت           

در چنـين   Q. petraea  گـزارش وي گونـه  پايـه بر . )۲۸(
 ميليمتـر و    ۳سال اول داراي قطر يقـه معـادل         شرايطي در   

ــاع  ــه ۲۶ارتف ــانتيمتر و گون ــه ترتيــب  Q. libani س  ۶ب
  . سانتيمتر بودند۲۸ميليمتر و 

ــده از    ــايج متــضاد بدســت آم ــه نت ــا توجــه ب در نهايــت ب
شود در حد امكان از هـرس         ي مختلف، توصيه مي   ها  بررسي
يـرا بـا     پرهيـز شـود، ز     هـا   نهالستاني بلوط در    ها  نهالريشه  

طور معمول   هروشهاي موجود در آوردن نهال از بستر خاك ب        
بينند و در صورت   ميآسيب شده و بريدهها  قسمتي از ريشه

 وارده به گياه جوان تنش و آسيباعمال هرس ريشه، ميزان     
از طرف ديگر ممكن است ايـن عمـل در          . بيشتر خواهد شد  

ش ي بعـد از انتقـال نهـال بـه جنگـل، موجـب كـاه               ها  سال
كـه كـشت     از آنجـايي  . پايداري و بادافتادگي درختـان شـود      

شـود   بيـشتر مرسـوم اسـت توصـيه مـي     ها    نهالريشه لخت   
با وسايل موجود از عمـق بيـشتري كنـده شـوند تـا              ها    نهال

ها، به ويژه ريـشه اصـلي و عمـودي            قسمت كمتري از ريشه   
 بررسیشود كه     همچنين توصيه مي  .  ببينند آسيببلندمازو،  

ئي كه  ها  نهال مورد سالمت و پايداري      دري بايستي    بعد های
  .شوند ادامه يابد هرس ريشه مي

  

  منابع

نشريه . در استان گيالن  ) پهن برگان (ي درختي   ها  هنتايج آزمايشهاي سازگاري گون    .۱۳۷۶،  .و دستمالچي، م   .ثاقب طالبي، خ   ‐۱
  .۱‐۷۵: ۱۶۸  و مراتع ، شمارهها جنگلموسسه تحقيقات 

مجلـه  . ي جنگلـي  ها  هو نقش آن در كيفيت تود     ) لوه گرگان (ي بلوط شمال ايران     ها  جنگلبررسي خاك    .۱۳۶۳،  .حبيبي، ح  ‐۲
  .۲۱‐۳۴: ۳۷شماره . منابع طبيعي ايران

در جنگـل    (Querco-Carpinetum)ممرزسـتان   ‐ي بلنـدمازو  هـا   هو كيفي تـود   كمي   بررسي   .۱۳۶۷،  .گرجي بحري، ي   ‐۳
  . صفحه۴۷، تهران كارشناسي ارشد دانشكده منابع طبيعي دانشگاه پايان نامه). نوشهر(خيرودكنار 

.  مجله منابع طبيعي ايـران     .اي نهال جوان بلوط و نتايج عملي آن          تغيير شكل دادن آزمايشي سيستم ريشه      .۱۳۶۳،  .توكل، ر  ‐۴
  .۱۱‐۲۰: ۳۷شماره 
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Abstract 
25 seedlings of Caucasian oak (Quercus castaneifolia) were planted by spacing of 1*1m in Pilambra 

research station, Guilan province, north of Iran. Prior to transplanting, seedlings were root-pruned in 
three levels of 15, 20 and 25 cm and some of quantitative characteristics of plants were compared to 
those of un-pruned controls in 3 replications after six growing seasons. A total of 300 seedlings in 
completely randomized blocks were studied. Considering the criteria of rhythmic shoot extension, 
branching mode and orthotropic branch differentiation the architectural model of the Caucasian oak 
was identified as Rauh model. The results showed that root pruning has a significance influence on 
diameter and height growth of oak seedlings. The collar diameter, dbh and height of seedlings were 
60.5mm, 40.5mm and 616.3cm, respectively which were the highest measurements among the 
treatment of root pruning in 20cm. The un-pruned seedlings showed better results than those of pruned 
in 15cm and 25cm. All differences were significant at level of p<0.05. 
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