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هیای   هیای ارس، آزمایشی  روی اهیا     های فیزیولوژیک  و مورفولیوژیک  اهیا    منظور بررس  اثر هرس ریشه بر ویژل  به

متیر   سیاات   8. هیرس مالییم )حیدود    1هرس ریشه ) یده یامل یدت یکسالة بازکایت  آن ااجام لرفت. تیمارهای اعما 
( بیوده  )بدون هرس ریشیه(  یاهد .3 متر ااتهای  ریشه لطع ید(؛ ساات  15یدید )حدود  هرس .2 ااتهای  ریشه لطع ید(؛

مجمیوع   اهیا  اسیت )در   20است که در لالب طرح کامالً تصادف  ااجام ید. هر تیمار یامل سه تکرار و هر تکرار ییامل   
ها یید.   ماا  اها  داد که هرس ریشه موجب بهبود کیفیت اها ، رید ریشه و افزایش زاده ها اشان اها (. اتایج بررس  180

داداد که طو  ریشه، لطر ریشه، بیوماس ریشه، بیوماس ساله و بیوماس کل با یاخش کیف  اهیا    ها اشان اتایج همبستگ 
یابد. همچنین، اسبت بیوماس ریشه بیه سیاله رابطیة     کیفیت اها  بهبود م همبستگ  معناداری داراد. با افزیش این عوامل، 

است. با توجه به اتایج  ها با افزایش اسبت ریشه به ساله بهبود یافته  ماا  اها  ها دارد. زاده ماا  اها  مثبت معناداری با زاده
خورداراد و هیرس ریشیه، موجیب بهبیود     یذیری خوب  بر های ارس از هرس توان عنوان کرد که ریشة اها  این تحقیق م 

هیا همبسیتگ     هیا و لطیر یقیة آن    یود. همچنین، با توجه به اینکه بین یاخش کیف  اها  های ارس م  وضعیت کیف  اها 
لییری مشیکل    های مهم از لبیل طو  ریشه و بیوماس ریشه برای اادازه اسبت لوی وجود دارد و از طرف  سایر مش صه به

 های ارس در اهالستان است. بندی کیف  اها  که لطر یقه، یاخش مناسب  برای طبقهتوان لفت  است، م 
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 مقدمه
ای از اراض  کشورمان را مناطق خشک  سطا لسترده

سیوم(.   دهید )در حیدود دو   خشک تشکیل می   و ایمه

متیر در   مییی   240متوسط بارادل  در کشیور حیدود   

میااگین  سوم یکبارش کمتر از  مقداراین  .سا  است

های ساالاة کیرة زمیین اسیت )بیارش سیاالاة       ریزش

متر اسیت(. از طرفی ، ااتشیار زمیاا       میی  860جهان 

طور  یکنواخت است و به ازوالت آسماا  در ایران غیر

لییرد   ها در فصل زمستان صیورت می    عمده بارادل 

هیای    هیا بایید از لوایه    کیاری  [. بنابراین، در جنگل1]

استفاده کنیم که مقاومت کاف  اسبت به خشک  دایته 

توااید کمبیود    کیه می    بیوم   های یک  از لواهبایند. 

یافته و همچنین  های ت ریب فضای سبز، احیای عرصه

خشیک منیاطق    آبی  را در منیاطق خشیک و ایمیه     کم

درخیت ارس   .استارس  ةلوا کوهستاا  جبران کند

Juniperus excelsa)اییدرت  هیایییه، بیی ( درختیی  یییک

، یکیی  از Cupressaceaeسییرو  ةیایییه، از خییااواد دو

طور از معدود  برلان بوم  ایران و همین معدود سوزا 

درختان ااحیة وسیع رویشی  اییران و تیوراا  اسیت.     

ای( اسیت   تولع )به لحام مواد تغذیه ای کم ارس لواه

ل  و آلییود ،مقییاوم بییه خشییک ، سییرمای یییدید کییه

ترین یرایط الییمی ،   بردباری در س ت[. 2]ست هوا

هیای بیارز ایین     و هیدرولوژی از ویژل یناس ،  زمین

اشیده کیه ریید     بینی   لواه است. یرایط جوی یییش 

کند، اثر محدودی بر چرخة  بیشتر لیاهان را م تل م 

این لوایه بیه    با کاری زادل  آن دارد. بنابراین، جنگل

های طبیعی  آن و   ی تودهمنظور کمک به حفظ و احیا

جبران کمبود فضای سیبز و منیابع آبی  کشیور حیائز      

 [.2]اهمیت است 

هیای   های با کیفییت مناسیب و ریشیه    تولید اها 

منشییعب مسییتحکم یییک چییالش کییییدی در تولییید   

ای ییک   های لیداا  است. کیفیت سیستم ریشیه  اها 

هیای لییداا     کننده در کیفیت کیی  اهیا    عامل تعیین

کیفییت بهتیر در اسیتقرار     های با تولید اها  [.3] است

میزان زیادی تولید   های جنگی  اساس  است و به توده

دهید. بنیابراین، کیفییت     تأثیر لرار می   جنگل را تحت

اها  از اهمیت زیادی برخوردار است. چندین متغییر  

یامل طو  ساله، وضعیت ریشیه، لطیر یقیه، اسیبت     

مییزان زییادی   ریشه به ساله، بیوماس خشک و تر به 

 [. ایاتواا  4یواد ] در ارزیاب  کیفیت اها  استفاده م 

منزلة یک معیار کایت بیه    در تش یش کیفیت اها  به

هیا و الیدامات احییای      کاری یکست خیی  از جنگل

هیای   های ارزیاب  کیفیت اها  منجر یده است. روش

هیای سینت ، یعنی      یده بیه بیازاگری در روش   کایته

مورفولوژیک اهیا ،  های  مت ویژل کردن به سال اگاه

های مورفولوژیک اغیب در  [. این یاخش5ایاز دارد ]

هییای فیزیولییوژیک  اهییا  یکسییت  ارزیییاب  تفییاوت

هیا   ارزیاب  کی  کیفییت یاییه   [. بنابراین،6خوراد ] م 

هیییای مورفولیییوژیک  و  ایازمنییید ترکییییب ویژلییی 

هاسیت. مطالعیات زییادی دربیارة      فیزیولوژیک  اهیا  

  ااد، اما این مطالعات اغیب بیه  اها  بحد کردهکیفیت 

زمینی  و ییاداب ، و    بررس  مورفولیوژی لسیمت رو  

ااد. در بیشیتر   ای یرداخته کمتر به کیفیت سیستم ریشه

لیری و آایالیز   دلیل است که اادازه  ها، این بدین روش

دلیت   بر، م یرب، و کیم   ای مشکل، زمان سیستم ریشه

اهییا ، وضییعیت   هماانیید مورفولییوژی  [.7اسییت ]

هیا بیر اثیر اعمیا       ای اها  فیزیولوژیک  سیستم ریشه

مرالبت  اهالسیتان از لبییل کیودده  و آبییاری تغیییر      

کند. دورة اوری، دمیای روییش، اایدازة لییدان و      م 
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یکل لیدان همگی  وضیعیت فیزیولیوژیک  سیسیتم     

تیأثیر    کنید تحیت   ای اهال  را که در آن رید م  ریشه

مزایای هرس ریشیه عبیارت    برخ  [.8دهند ] م لرار 

های بیشتر در ازدیک سطا خیاک   رید ریشه :است از

ماایدن   اتیجه فرصت بیشتری به اها  برای زایده  که در

های ریشة لیاهان، یراکنش  دهند، اصالح ااهنجاری م 

ها، بهبود مورفولوژی اها   تر و مؤثرتر ریشه یکنواخت

اواییل  با کاهش رید ساله و افزایش ریید ریشیه در   

هیای جیااب     زای  و ریشه کایت اها . همچنین ریشه

اهایت سبب استفادة بهتر اها  از  یابد که در افزایش م 

 یود. ای و رطوبت خاک م  مناطق تغذیه

دربارة هیرس ریشیه در داخیل کشیور مطالعیات       

توان به تحقیق ثالب  است؛ از جمیه م  صورت لرفته 

بررسی    کیه بیه   ( ایاره کرد 2009طالب  و همکاران )

رواد رید و اثر هرس ریشه بر رید لطیری و طیول    

اتایج اشیان داد  ن یرداختند. های بیندمازو در لیال اها 

های کمّ  )لطر  که هرس ریشه اثر معناداری بر ویژل 

 20کییه در عمییق  طییوری هییا دارد؛ بییه و ارتفییاع( اهییا 

هیای فیو     متری اثر مثبیت در افیزایش کمییت    ساات 

( بیه  2006خیاا  و همکیاران )   لییی   .[9] است دایته 

 45و  30، 15بررسیی  اثییر هییرس ریشییة عمییودی )   

های  ماا  اها  متری از محل یقه( بر رید و زاده ساات 

بیندمازو یرداختند. اتایج ایشان اشیان داد کیه هیرس    

هیای   میاا  اهیا    ریشه تأثیر معناداری بر رید و زایده 

 2006در سا   [. کیاا  و همکاران10مازو ادارد ] بیند

های کا  تدا در یرایط  زای  اها  بررس  توان ریشه به 

ریشة ل ت و لیداا  یرداختند. اتایج ایشان اشان داد 

ها  زای  اها  که هرس ریشه اثر معناداری بر توان ریشه

 توان به تحقیقیات  در خار  کشور ایز، م  [.11ادارد ]

اثیر  بررسی     بیه ایاره کیرد کیه    (1989) دِیو یوز  ب 

های اوئل سییاه و اوئیل    هرس ریشه بر وضعیت اها 

مورفولیوژی هیر    ةسفید و کا  یرداختند. هرس ریشی 

 بیر اثیر  آمیزی  طور موفقیت سه لواه را در اهالستان به

سیسیتم ریشیه بهبیود    ة کاهش ارتفاع و افزایش اایداز 

ریید و   ،(2000و همکیاران )  اادرسون. [12] ب شید

ای بییو  لرمیز را   ه ت صیش بیوماس خشک در اها 

ای بیوماس خشک  . هرس سیستم ریشهکردادبررس  

ها را مطیابق بیا ییدت هیرس کیاهش داد. وزن       اها 

خشییک سییاله اسییبت بییه وزن خشییک ریشییه بیشییتر 

 2001در سیا    اادرسون .[13] تأثیر لرار لرفت تحت

میاا    به بررسی  اثیر هیرس ریشیه بیر ریید و زایده       

اختنید. اتیایج   های راش تحت یرایط رلابت  یرد اها 

های راش اباید لبل از کایت هرس  اشان داد که ریشه

و همکیاران بیه    ، آلیدِرت 2002در سیا   . [14] یواد

کیا    ةبررس  هرس ییمیای  بر مورفولوژی دو لوای 

مکزیک  یرداختند. اتایج، سودمندی هرس را آییکار  

 ةبه مطالعی  (2006) و همکاران ساکالدیم  .[15کرد ]

هیای کیا  حییب در     ر رید اها اثر هرس ییمیای  ب

هیا ییر از کاییت در     اهالستان و سیرر ارزییاب  آن  

 ةدیییوار عرصییه یرداختنیید. افییزایش غیظییت مییر در

به افزایش یود،  که سبب هرس ییمیای  م  ،ها لیدان

و ریشه و یاخش کیف   ،ارتفاع و لطر، بیوماس ساله

هیا   میاا  بیین تیمیار    ها منجر ید. اما از اظر زاده اها 

 .[16] وت  وجود ادایتتفا

تیوان ریید    جمیه دالیل اهمیت این تحقیق م   از

طوالا  اگهیداری   اسبت اسبت کند ارس و دورة به به

هیای ارس را تیا    در لیدان را ذکر کرد. معمیوالً اهیا   

کننید و سیرر در    سالگ  در زمین اگهیداری می    یک

متیر   سیاات   10تیا   7ها را، که در حدود  فصل یاییز آن

 30تییا  25ای در حییدود  ایید و طییو  ریشییهطییو  دار
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کنند. از آاجیا کیه    متر داراد، به لیدان منتقل م  ساات 

اسبت کم است، تا دو سیا  در   های ارس به رید اها 

عییت بینیدی ریشیة     ییواد. بیه   لیدان اگهیداری می   

ها تقریباً از همان ابتیدا   های بازکایت ، ریشة اها  اها 

دلییل میدت    ، بیه رسید. همچنیین   تا یایین لییدان می   

فرم  و  ها دچار بد طورمعمو  اها  اسبت طوالا  به به

یواد که سبب کاهش کیفیت  های ریشه م  ااهنجاری

ها در یایین لیدان و  خوردل  ریشة اها  ها و یی  اها 

دلییل   ایجاد مشکل در هنگام ااتقا  اها  به عرصیه بیه  

بررسی     یود. در ایین تحقییق، بیه    های بیند م  ریشه

یییذیری و اثییر هییرس بییر خییواص     ان هییرسمیییز

های ارس یرداخته  فیزیولوژیک  و مورفولوژیک  اها 

ییود   یده است و اینکه آیا هیرس ریشیه سیبب می     

های فرع  افزایش یابد یا خیر و همچنین  تعداد ریشه

 یود؟ ها م  ماا  بهتر اها  آیا هرس ریشه سبب زاده

 ها مواد و روش
ل ییت  لة ریشییهسییا هییای یییک ، اهییا 1388در آبییان 

مسجد، جهت بازکایت در  یده در اهالستان هزار تولید

لیدان بیه اهالسیتان طیر  والیع در اسیتان خراسیان       

رضوی یهرستان مشیهد وابسیته بیه ادارة کیل منیابع      

طبیع  )محل اجیرای تحقییق( ااتقیا  یافیت. ارتفیاع      

متر و طو  ریشه در هنگام ااتقیا    ساات  10ی8ها  اها 

تر بود. سع  ید برای کسیب اتیایج   م ساات  30تا  25

های یکساا  از اظر اادازه اات یاب ییواد.    بهتر، اها 

منظور، آزمایشی  بیا هیدف بررسی  اثیر ییدت        بدین

هییای مورفولییوژیک  و   هییرس ریشییه بییر ویژلیی   

هییای ارس ااجییام لرفییت. تیمییار  فیزیولییوژیک  اهییا 

. هرس مالییم  1یده یامل یدت هرس ریشه ) اعما 

 هیرس  .2 تر ااتهای  ریشه لطع ید(؛م ساات  8)حدود 

 متر ااتهای  ریشه لطیع یید(؛   ساات  15یدید )حدود 

( بود. هیر تیمیار ییامل    )بدون هرس ریشه( یاهد .3

اهیا  )در مجمیوع    20سه تکرار و هر تکیرار ییامل   

 اها ( بود. 180

هیا بیه صیورت تصیادف       یراکنش تیمار و تکیرار 

 10ییده   هیای اسیتفاده   ااجام ید. لطیر دهاایة لییدان   

متر بود. آبیاری  ساات  35ی   30متر و ارتفاعشان  ساات 

هییا هماانیید آبیییاری رایییج در اهالسییتان بییود؛    اهییا 

کرداید.   صورت که کارکنان با ییینگ آبیاری می   بدین

ها ایز هیر دو سیه میاه ییک بیار ااجیام        وجین لیدان

ها در دو زمان ییامل مرحییة او     لیری لرفت. اادازه

 ااجام ید. 1389و مرحیة دوم، آبان  1389اردیبهشت 

میاا ،   یده یامل درصید زایده   های بررس  فاکتور

تا  اها  )متوسط لطر بیزر  و   ارتفاع، لطر یقه، لطر 

لیری یید. تعیداد    کوچک(، و طو  ریشه با متر اادازه

متیر(، تعیداد    سیاات   1تیر از   های رییز )کوچیک   ریشه

ة اصیی ،  متر، طو  ریش ساات  1تر از  های بزر  ریشه

بیوماس ساله، بیوماس ریشه، بیوماس کل، و ضیریب  

 الغری یاخش کیفیت اها  است.

برای تعیین بیوماس خشک ساله و ریشیه از هیر   

طور تصادف  اات اب ید. یر از  عدد اها  به 3تکرار 

هیا در داخیل آب    خار  کردن اها  از لییدان، ریشیه  

هیا از   ویو ید. سرر ابتدا ساله و ریشیة اهیا    یست

درجیه بیه    70ها در دمای  محل یقة اها  لطع و امواه

ساعت در آون لرار داده ید و با اسیتفاده از   48مدت 

لرم توزین ید. لطیر   001/0ترازوی دیجیتا  با دلت 

ها بیا متیر    ها با کولیر و طو  ریشه و سالة اها  اها 

ها هم با استفاده  لیری ید. یاخش کیفیت اها  اادازه

 ه ید.محاسب 1از رابطة 
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 (1  ) 

یاخش کیف  اها  =

 وزن خشک لیاه

ضریب تنومندی +  اسبت ساله به ریشه
(Dickson et al. , 1960)  

 ضریب تنومندی=((cm( / ارتفاع )mm)لطر یقة ریشه )

 ها ل دادهتجزیه و تحلی

 SPSSافیزار   ها با اسیتفاده از ایرم   تجزیه و تحییل داده

هیا بیا    تعیین ارمیالیت  و همگنی  داده   صورت لرفت.

اسییتفاده از آزمییون کولمییولروف اسییمیراوف و لییون 

های کی  از آزمیون تجزییة    ااجام لرفت. برای مقایسه

هیا از آزمیون دااکین     واریاار و برای مقایسة میااگین

ر موارد غیرهمگن )طو  ریشه، بیوماس استفاده ید. د

هیای کیی  از    ساله، و طو  ریشة فرع ( برای مقایسه

داات آزمون ها از  میااگین ةو برای مقایس 1آزمون ول 

T3 .ماا ، با اسیتفاده از   برای بررس  زاده استفاده ید

 ها ااجام لرفت. تبدیل و تجزیه و تحییل 2رابطة 

 (2) 𝐴𝑅𝐶𝑆𝐼𝑁√𝑋 

 حثنتایج و ب
اتییایج بررسیی  آزمییون تجزیییة واریییاار فاکتورهییای 

داد کیه از بیین    تأثیر هرس ریشیه اشیان   م تی  تحت

تیأثیر هیرس    ماا  تحیت  های م تی  فقط زاده فاکتور

ریشه تفاوت معنیاداری از خیود اشیان داده اسیت و     

ها تفاوت معناداری از خود اشیان اداداید    سایر فاکتور

ولیی  )بییرای  (. همچنییین، اتییایج آزمییون  1 )جییدو 

های  که ایاهمگن بوداید از ایین     های کی  داده مقایسه

آزمون استفاده ید( اشان داد که طو  ریشیه و تعیداد   

تیأثیر   متیر تحیت   ساات  1تر از  های فرع  بزر  ریشه

 (.2هرس تفاوت معناداری اشان داداد )جدو  

                                                      
1. Welch 

ها با آزمون دااکن ایز  ماا  اها  اتایج بررس  زاده

های هرس یدید و مالیم بیشیترین   اراشان داد که تیم

میاا  را   ماا  و تیمار یاهد کمتیرین مییزان زایده    زاده

ای اقشی  کیییدی در    (. سیستم ریشه3 دایتند )جدو 

های آبی  و اسیتقرار لیاهیان در منیاطق      غیبه بر تنش

[. وضعیت ریشة اها  از اظر کمی  و  17بیاباا  دارد ]

ة کیفیی  اقییش مهمیی  در اسییتقرار اهییا  در عرصیی   

ماا  اهیا  جنگیی     کاری دارد، زیرا اساساً زاده جنگل

ای است که بیا   ای لسترده مستیزم دایتن سیستم ریشه

جذب آب به مقدار کیاف  بتوااید آب از دسیت رفتیة     

 [.18اها  را در اتیجة تب یر و تعر  جبران کند ]

 T3دااییت هییا بیا آزمیون    اتیایج مقایسیة مییااگین   

طیو  ریشیه در تیمیار     اشان داد که ها ااهمگن( )داده

هرس یدید و هرس مالیم ریشه بیشترین مقدار و در 

اسیت   یاهد کمترین مقدار را به خود اختصیاص داده  

ییود،   طور که در اتایج مشیاهده می    (. همان3 )جدو 

  ها ییده  هرس ریشه سبب افزایش طو  ریشه در اها 

( 2006) و همکاران های تساکالدیم  است که با یافته

؛ 16] مطابقییت دارد( 1989و باورسییاکر )و بییاردن 

هییا یراکنییدل  بهتییر و  . بییا هییرس ریشییه، ریشییه[19

ها  کنند و ریشه ثرتری در داخل بستر کایت ییدا م ؤم

ثرتری دریافیت  ؤطور م در این روش مواد غذای  را به

هرس ریشه، عالوه بیر افیزایش تعیداد    . [15] کنند م 

ها  تم ریشههای فرع ، سبب ایجاد تقارن در سیس ریشه

همچنین، هرس ریشه موجب تقوییت و   [20یود ] م 

تیر اهیا     هیای سیطح    زای  در لسمت تحریک ریشه

 [.21یود ] م 

تر از  های فرع  بزر  مقایسة میااگین تعداد ریشه

در تیمیار  اشان داد که  T3داات متر با آزمون  ساات  1

هرس یدید ریشیه و هیرس مالییم ریشیه بیشیترین      
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د کمترین مقدار را به خود اختصاص مقدار و در یاه

(. در زمینییة افییزایش تعییداد   3 داده اسییت )جییدو  

میییر  و های فرع  بیا هیرس ریشیه، کارلسیون      ریشه

کنند که برای تقویت و افیزایش   ( ایز عنوان م 1990)

های فرع  و سهولت در درآوردن اها  از بسیتر   ریشه

ییود. هیرس ریشیه     خزااه به هرس ریشه الیدام می   

های فرع ، سبب ایجیاد   بر افزایش تعداد ریشهعالوه 

و  تیین .[18یییود ] هییا میی  تقییارن در سیسییتم ریشییه

هیای   ایز در تحقیق خود روی اهیا   (2008) همکاران

 همبستگ  ةداد رابطکراوئل سفید عنوان  0+1لیداا  

جدید ییر از کاییت بیا     ةخط  لوی بین تعداد ریش

و ریید   ،ها، ریید ارتفیاع    ماا ، سالمت  سوزن زاده

بیین ایین    همبسیتگ  لیوی   . آایان لطری وجیود دارد 

 ،و همچنیین  یافتندها یر از کایت در عرصه  کارکرد

در موفقییت اسیتقرار    مهم های جدید را عامل  ریشه

 .[22] اها  در عرصه دااستند

(، که 2006خاا  و همکاران ) برخالف اتایج لیی 

میاا  بییو     هی  اخیتالف معنیاداری در مییزان زایده    

هده اکرداد، اتایج این تحقیق اشان داد که هیرس  مشا

اسیت   های ارس یده  ماا  اها  ریشه سبب بهبود زاده

توان به بهبود وضعیت ریشیه   [ که این اتایج را م 10]

دواا   و اصالح وضعیت ریشه و بهبود وضعیت ریشه

هیای   ها در داخل لییدان مربیو  دااسیت. اهیا      اها 

کاییت محیدودیت    چند که از اظیر زمیان   لیداا  هر

هیا،   هیای منفی  آن   کمتری داراید، بیه لحیام ویژلی     

توااید از کیفییت    می   خوردل  ریشه، خصوص یی  به

اعمیا  یروریی  کیه     .کایت بکاهد های دست جنگل

ییا   ،های خرد (، تعداد ریشهR/Sاسبت ریشه به ساله )

کنند، موفقییت اسیتقرار    تیقیا میکوریزا را حداکثر م 

[. موفقییت اسیتقرار   23] دهند م در عرصه را افزایش 

هیا در ایجیاد    هیا تیا حید زییادی بیه تواایای  آن       اها 

[. کاهش یوک اای  5های جدید بستگ  دارد ] ریشه

ییود.   ماا  و رید منجیر می    از ااتقا  به افزایش زاده

بین  میؤثر یتااسییل ااتشیارِ ریشیة اهیا        توااای  ییش

ا در عرصیه  هنگام ااتقا  به میزان زیادی توااای  میا ر 

 ییوز  ب تحقیق با اتایج  این اتایج[. 7ب شد ] بهبود م 

سوزا  بیر  بیورا     ة( بر روی سه لوا1989)دِی و 

 .[12] مطابقت دارد

هیای   ها در رویشگاه کیفیت مورد ااتظار برای اها 

طیور معمیو     ها بیه  م تی  متفاوت است، اما همة آن

هیای   یافتیه بیا ریشیه    خوب  توسیعه  ای به سیستم ریشه

سیرعت توسیعه    های جدیید بیه   فراوان داراد که ریشه

متفیاوت، از لبییل    های بیا ییرایط   یابند. در محیط م 

های خشک، سیالب ، یور ییا دچیار کمبیود     رویشگاه

یافتیه   توسیعه خیوب    عناصر غذای ، فقیط لیاهیان بیه   

فرصت خوب  برای زاده ماادن داراید. بیرای منیاطق    

تراید   تر مناسب عمیقهای با ریشة  تر تولید اها  خشک

خصوص ارتفاع و  های مورفولوژیک ، به [. ویژل 24]

هییای  از وضییعیت اهییا  محسییوب  معیییار لطییر تنییه، 

[. در تحقیق حاضر، ضیریب الغیری بیا    25یواد ] م 

چیه ایین تفیاوت     است؛ الر اعما  هرس کاهش یافته 

الغری کمتر بایید،   چه ضریب هر معنادار ابوده است.

تر است. در این زمینه، عنیوان ییده   یایداری اها  بیش

،  م یرب  که یک یاخش بیا مشیکالت کمتیر و غییر    

( است که اسبت ارتفاع Sturdinessضریب تنومندی )

(Cm (  را به لطر یقة اهیا )mm   مقایسیه می )  .کنید 

دهندة لیاه تنومند با احتمیا  زییاد    ضریب یایین اشان

خصیوص در منیاطق بیادلیر و خشیک،      ماا ، به زاده

است و ضیریب تنومنیدی    6ترین میزان  مناسباست. 

 هیییای [. ریشیییه24اسیییت ]ایییامطیوب  6بیییاالتر از 
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ییود در آینیده احتمیا  بقیای      تر سبب م  یافته توسعه

یده بیشیتر بایید. در    کاری های جنگل اها  در عرصه

کننید کیه    ( عنوان م 1996همین زمینه، هِی  و ییوِر )

میاا    دههای با اسبت کمتیر سیاله بیه ریشیه زای      اها 

های بزر  با اسیبت سیاله بیه     بیشتری اسبت به اها 

ریشة بیشتر در مناطق خشک دارد. تعاد  بین بیوماس 

خصوص زماا  اهمییت دارد   ریشه و بیوماس ساله به

ها در ایواح  ییا فصیول  کاییته ییواد کیه        که اها 

ماا  کمتری بیه دلییل    استرس آب  یدید است و زاده

هیای   ایند. بنیابراین اهیا   وزن اسب  کم ریشه دایته ب

خیی  بیند، که وزن اسب  ریشة کم  داراید، هنگیام    

ییواد،   که در مناطق بیا محیدودیت آبی  کاییته می      

کی  کیه در ایین    [. الگوی26داراد ]ماا  کمتری  زاده

های  مطالعه مشاهده ید این است که هنگام  که اها 

یافتیه(   تر )از اظیر مورفولیوژیک  بهبیود    با لطر بزر 

هیای   ها معموالً از اها  طور مناسب  کشت یواد، آن هب

[. یک  از دالیی  کیه  27]کنند  تر بهتر رید م  کوچک

دهند  تر رید بیشتری از خود اشان م  های بزر  اها 

های جدید زیادی بالفاصیه یر از  این است که ریشه

ییاخش کیفی  بیرای     [. از28کننید ]  کایت تولید م 

ییود. در ایین تحقییق،     اده م ارزیاب  کیف  اها  استف

های با هرس ییدید از ییاخش کیفی  بیاالتری      اها 

چه ایین   اسبت به دو تیمار دیگر برخوردار بوداد؛ الر

تفاوت ایز معنادار ابود. در مورد یاخش کیف  عنوان 

به مقیدار عناصیر    است که واکنش هر لیاه، بسته  یده

ی هیا  ای خاک، عوامل ژاتیک ، محیطی ، فراینید   تغذیه

متابولیسییم  و یییرایط فیزیولییوژیک  دروایی  لیییاه   

 [.29متفاوت است ]

 

 تحت تیمارهای م تی  یده های بررس  واریاار فاکتور ةاتایج آزمون تجزی. 1 دو ج

 .F Sig میااگین مربعات Df مجموع مربعات فاکتور

 22/7110 2 11/3555 195/0 ns 828/0 (Cm1تر از  )کوچک های ریز تعداد ریشه

 ns 659/0 448/0 105/0 2 209/0 اها  ةریش لطر

 ns 951/0 051/0 333/2 2 667/4 اصی  ةطو  ریش

 ns 342/0 29/1 22/0 2 44/0 بیوماس ریشه

 ns 605/0 548/0 177/0 2 355/0 قهیلطر 

 ns 363/0 206/1 149/1 2 298/2 ارتفاع اها 

 ns 605/0 547/0 14/0 2 281/0 لطر تا 

 ns 334/0 323/1 451/2 2 901/4 رویش ارتفاع 

 ns 464/0 867/0 287/0 2 573/0 رویش لطرتا 

 ns 06/0 453/4 062/0 2 124/0 اسبت بیوماس ریشه به ساله

 ns 293/0 515/1 654/1 2 308/3 بیوماس کل

 ns 938/0 065/0 009/0 2 018/0 ضریب الغری

 ns 461/0 882/0 028/0 2 055/0 یاخش کیفیت

 047/0* 286/5 08/0 2 161/0 ماا  زاده

 درصد  5بیااگر عدم وجود اختالف در سطا  nsدرصد و   5بیااگر وجود اختالف در سطا *
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 ولچ آزمون ةوسیل ههای مختلف ب نتایج آنالیز فاکتور. 2 جدول

 .df1 df2 Sig آماره فاکتور

 011/0* 22/3 2 636/24 طو  ریشه

 ns 175/0 897/2 2 384/3 بیوماس ساله

 712/10 2 617/3 *03/0 (>Cm1) فرع  ةتعداد ریش

 درصد  5بیااگر عدم وجود اختالف در سطا  nsدرصد و   5بیااگر وجود اختالف در سطا *

 

 هرس ریشه شده تحت تأثیر تیمار گیری های مختلف اندازه های فاکتور میانگین ةنتایج مقایس. 3 جدول

 فاکتور
 ها مقادیر میانگین

 هرس مالیم هرس یدید یاهد

 b50/15 ±83/466 a22/31 ±07/736 ab73/95 ±46/554 (Cm) ریشه کل طو 

 399± 11/94 331± 81/52 66/355± 19/81 های ریز تعداد ریشه

 26/0 ±15/3 21/0 ±52/3 35/0 ±32/3 (mm) اها  ةلطر ریش

 63/4 ±66/41 78/3 ±42 17/3 ±33/40 (Cm) اصی  ةطو  ریش

 b53/11 ±98 a06/9 ±66/171 ab5/29 ±132 (>Cm1) فرع  ةتعداد ریش

 26/0 ±52/1 13/0 ±98/1 29/0 ±5/1 (g) بیوماس ریشه

 11/0 ±3/3 3/0 ±76/3 47/0 ±39/3 (mm) لطر ساله

 25/0 ±65/14 94/0 ±32/16 91/0 ±72/15 (Cm) ارتفاع اها 

 22/0 ±7/7 38/0 ±27/7 25/0 ±44/7 (Cm) لطر تا 

 3/0 ±33/8 76/0 ±13/10 09/1 ±34/9 (Cm) رویش ارتفاع 

 19/0 ±15/2 45/0 ±75/1 29/0 ±55/1 (Cm) تا  رویش لطر

 67/0 ±4/3 07/0 ±82/2 26/0 ±08/2 (g) بیوماس ساله

 71/0± 09/0 7/0± 06/0 45/0± 05/0 اسبت بیوماس ریشه به ساله

 9/0 ±92/4 09/0 ±8/4 52/0 ±58/3 (g) بیوماس کل

 35/4± 3/0 36/4± 14/0 45/4± 18/0 ضریب الغری

 64/0± 134/0 83/0± 035/0 73/0± 11/0 یاخش کیفیت

 b27/9 ±33/48 ab 6±33/68 a33/3 ±33/78 ماا  زاده

 هاست. حروف غیرمشترک بیااگر تفاوت معنادار بین میااگین
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اتایج بررس  همبستگ  فاکتورهای م تی  ریشه 

ن اشیان داد  ها با آزمون همبستگ  ییرسو و سالة اها 

، طیو    که بیوماس ریشة اها  با طیو  و لطیر ریشیه   

متیر بیا طیو  و بیومیاس      سیاات   1های کمتر از  ریشه

ریشه، لطر ساله با طو  ریشة اها ، رویش ارتفاع  و 

تاج  با ارتفاع اها ، بیوماس کل با بیومیاس ریشیه و   

، لطیر و ریشیة اهیا      ساله، ییاخش کیفی  بیا طیو     

میاا  بیا    ه و بیوماس کل و زایده عالوه بیوماس سال به

اسییبت بیومییاس ریشییه بییه سییاله همبسییتگ  مثبییت  

معناداری دارد. از سوی  بین ضریب الغری با ارتفیاع  

میاا  بیا بیومیاس سیاله و      اها  و بیین درصید زایده   

بیوماس کل همبسیتگ  منفی  معنیاداری وجیود دارد     

 (.4 )جدو 

طو  ریشه، لطر ریشه، بیومیاس ریشیه، بیومیاس    

و بیومییاس کییل بییا یییاخش کیفیی  رویشییگاه سییاله، 

همبستگ  معناداری داراید و بیا افیزیش ایین عوامیل      

تیوان   یابد. کیه عییت آن را می     کیفیت اها  بهبود م 

توااای  بیشتر اهیا  در جیذب آب و عناصیر غیذای      

خاک با افزایش طو  ریشه و سایر مش صات ریشیه  

عنوان کرد. درختان اارژی زییادی را صیرف تولیید و    

هییا ایییز مییواد  کننیید و ریشییه هییا میی  سییازی ریشییهاو

های آمینه از خود تریا  هیدروکربنه، ویتامین، و اسید

اتیجیه   هیا و در  کنند کیه موجیب فعالییت بیاکتری     م 

 ایین امیر  . ییواد  تقویت جذب مواد و رید لییاه می   

موجب کیاهش اسیبت ریشیه بیه سیاله و لسیترش       

 ای فشیرده و  هیای جیااب  و ایجیاد اظیام ریشیه      ریشه

ریید بعیدی    ییود کیه در اسیتقرار و    تری می   ظری 

اشان داد  ها [. اتایج همبستگ 9دارد ]ها اثر مثبت  اها 

که اسبت بیوماس ریشه به ساله رابطة مثبت معناداری 

ها بیا افیزایش    ماا  اها  ها دارد. زاده ماا  اها  با زاده

اسیت. ییاید عییت ایین امیر        این عامل بهبیود یافتیه  

اتیجیه بهبیود    هیا و در  دواا  اهیا   یشهافزایش میزان ر

وضعیت جذب عناصر غذای  و آب باید. از طرفی ،  

کاهش میزان تب یر و تعیر  اهیا  اسیبت بیه مییزان      

جذب رطوبت، با کاهش اسبت ساله به ریشه اسیت.  

هیای   است که تراکم ریشه همین زمینه، عنوان یده در 

  کننده به میزان زیادی مقادیر آب و مواد غیذای  جذب

 تعیاد   [.6دهید ]  تیأثیر لیرار می     یده را تحیت  جذب

مناسب بین اسبت ساله بیه ریشیه ییک خصوصییت     

مورفولوژیک  مهم است، زیرا یک معیاری از میزان از 

دست دادن آب اها  و تواایای  جیذب آب اهیا  در    

 [.30کایت است ]زمان 

 گیری نتیجه
میاا  و   اتیایج بررسی  زایده    با توجیه بیه مباحید و   

یذیری مناسب  دهندة هرس ها اشان   اها یاخش کیف

های ارس است. بیا توجیه بیه اتیایج ایین       ریشة اها 

توان لفت که جهیت   تحقیق و اتایج سایر محققان م 

ای در اهالستان و کیاهش   بهبود وضعیت سیستم ریشه

ها در داخیل لییدان و    تیفات اای  از ااهنجاری اها 

رصه )بهبیود  ها جهت استقرار بهتر در ع سازی آن آماده

ای و اسبت ریشه به ساله سبب افیزایش   سیستم ریشه

ها برای مقابیه بیا اسیترس اایی  از ااتقیا       توااای  آن

یود( هرس ریشه ضیروری اسیت.    اها  به عرصه م 

توان به مییزان زییادی بیه     اتیجه، با هرس ریشه م  در

ها در اهالسیتان و در عرصیه کمیک     استقرار بهتر اها 

هیا   کیاری  هیای جنگیل   رییق در هزینیه  کرد و از این ط

ها  جوی  کرد. از آاجا که بین یاخش کیف  اها  صرفه

اسبت زیادی وجود دارد  ها همبستگ  به و لطر یقة آن

های مهم دیگیر از لبییل    (، و از طرف  مش صه65/0)
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لیری مشیکل   طو  ریشه و بیوماس ریشه برای اادازه

برای توان لفت که لطر یقه یاخش مناسب   است، م 

 های ارس در اهالستان است. بندی کیف  اها  طبقه

بدین وسییه از مسیئوالن ادارة کیل    سپاسگزاری:

منابع طبیع  خراسان رضوی و کارکنان اهالستان طر  

یان در اجرای تحقییق تشیکر    برای همکاری صمیمااه

 یود. و لدرداا  م 
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