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  ) 1+0لخت (هاي ریشه نهالرشد مانی و اثر زمان هرس ریشه بر زنده
  هاي مختلف آبیاري ر دورهد بلندمازو

  
  2عربعلیرضا علی* و 1لومعظمه مصطفی

شناسی و اکولوژي جنگل دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع ارشد جنگل یآموخته کارشناس دانش 1
  استادیار دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان2 طبیعی گرگان،

 10/11/1394تاریخ پذیرش: ؛  12/10/1393تاریخ دریافت: 

     چکیده
جنگلی هاي است که در عرصهکشور شمال جنگلی  درختان ترینبلندمازو از مهم سابقه و هدف:

هاي بلندمازو در دوانی عمیق نهالباتوجه به ریشه شود.کاري میدر سطح وسیعی جنگل تخریب شده
تحقیقات شود. ناپذیر تلقی می گونه امري اجتناب لخت اینهاي ریشهبستر نهالستان، هرس ریشه نهال

و ) 2005( خانی و همکاران شه بلندمازو توسط محققانی مانند قلیچچندي در ارتباط با هرس ری
هاي آبیاري روي اما تاکنون نقش دوره ،)30و  13( است انجام شده) 2009( طالبی و همکاران ثاقب

تحقیق حاضر در پی بررسی همزمان اثر زمان  است. گزارش نشده آنهرس شده ریشه عملکرد نهال 
  باشد. لخت بلندمازو در نهالستان میهاي ریشهمانی نهالبر رشد و زندههرس ریشه و دوره آبیاري 

با استفاده از  رو، از این .تحقیق حاضر در نهالستان قرق استان گلستان صورت پذیرفت ها: مواد و روش
(شاهد،  ثیر زمان هرس ریشهأت ،تکرار 3هاي کامل تصادفی با هاي خرد شده در قالب بلوكطرح کرت

 روز 6و  4، 2(و دوره آبیاري  تراکتورافقی متصل به به وسیله تیغه  ابستان و اواخر تابستان)اوایل ت
در  شد.هاي ریشه لخت بررسی هاي رویشی نهالراندمان تولید و ویژگی ايجویچهصورت به )یکبار
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و مقایسه با استفاده از آنالیز واریانس تک متغیره ثبت و  متغیرهاي مورد مطالعه ،پایان فصل رویش
  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. درصد  5ها به روش دانکن در سطح احتمال خطاي میانگین

 ریشه، قطر ریشه، طول ریشه، حجم در داريمعنی افزایش ریشه افقی هرس نتایج نشان داد :هایافته
وزن بیشترین مقدار  .ه استوجود آورد هب هانهال کیفیت شاخص و ریشه خشک وزن ریشه، سطح

اوایل ریشه هرس این،  برروزه مشاهده شد. عالوه 6آبیاري   خشک ریشه و شاخص کیفیت نهال در دوره
 روز 4 آبیاري دوره تحت تابستان ریشه اواخر و هرس ،بارروز یک 6تابستان تحت دوره آبیاري 

   .اندبودهبراي پرورش نهال بلندمازو در منطقه مورد مطالعه  هاي مناسبتیمار بار یک
منظور پرورش ریشه و ارتقاء توان اظهار داشت به میهاي تحقیق حاضر اساس یافتهبر  یري:گنتیجه

هاي ریشه لخت در نهالستان امري توجه به هرس افقی ریشه در نهال ،هاي بلندمازوکیفیت نهال
 جذب ابلیتق ،باشد بیشتر و گسترده متراکم،نهال  ايریشه شبکه زیرا هرچه رود.شمار میضروري به

 در عرصه جنگلکاشته شده در نتیجه نهال  ؛یابد افزایش می ایی توسط آنذمواد غقدرت جذب آب و 
  تواند شرایط دشوار محیطی را تحمل نموده و مستقر گردد.کاري بهتر می

  
  مانیبلندمازو، دوره آبیاري، هرس ریشه، کیفیت نهال، زنده کلیدي:هاي واژه

 
  مقدمه

) که 15هاي شمال است (دومین گونه با ارزش جنگل) Quercus castaneifolia(بلندمازو   
هاي شمال ایران و قفقاز اي تا باالبند جنگلپراکنش جغرافیایی آن محدود بوده و تنها در اراضی جلگه

مختلف چوب، میوه و برگ آن از گذشته مصارف دلیل  اي بلندمازو بهه). رویشگاه29شود (می دیده
ها کاهش یافته است. ارزش باالي  برداري شدید قرار گرفته و سطح و کیفیت آند بهرهتاکنون، مور
شود که هاي طبیعی، باعث میگونه و ناکافی بودن زادآوري در رویشگاه محیطی این زیست اقتصادي و
کاري و احیاي اکولوژیک اراضی هاي بومی براي جنگلترین گونهعنوان یکی از مناسب بلندمازو به

  ریب یافته شمال ایران شناخته شود. تخ
همین دلیل هر سال تعداد است. بهکاري  نهال بلندمازو، کاريهاي جنگلترین روشیکی از مهم  

هاي جنگلی شمال کشور تولید و در نهالستان و گلدانی لختریشه بلندمازو به دو روش زیادي نهال
هاي کاشته شده یکی از عوامل مهم وي بودن نهالگیرند. چون قکاري مورد استفاده قرار می براي جنگل
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ها در هنگام حمل )، لذا در نهالستان باید سعی شود نهال14 و 3باشد (کاري میدر موفقیت هر جنگل
هاي قوي و ، وجود ریشهاز آنجایی که). 19به عرصه کاشت از رشد و کیفیت مناسب برخوردار باشند (

)، تحقیق 3(ی در کیفیت نهال و موفقیت عملیات جنگلکاري دارد پتانسیل باالي تولید ریشه نقش مهم
  در زمینه فنون پرورش و اصالح ریشه نهال از اهمیت باالیی برخوردار است. 

برخی محققین ،  ًا نهالهمرتبط با ساختار افقی و عمودي باتوجه به تعدد صفات مورفولوژیک   
نسبت ریشه  ،توان بهکه از آن جمله می دهندر میمورد استفاده قرارا هاي ترکیبی در این زمینه  شاخص

استفاده همزمان از مقادیر وزن خشک کل و نسبت ریشه که  به ساقه و شاخص کیفیت نهال اشاره کرد
  . )1کاري ارائه نماید ( مانی نهال در عرصه جنگلتواند برآورد مناسبی از پتانسیل رشد و زنده به ساقه می

هاي جنگلی با سه روش فیزیکی، هوایی و شیمیایی انجام نهالستانکلی هرس ریشه در  طوربه  
شود. این از روش فیزیکی استفاده می                   ًهاي ریشه لخت معموال که البته در مورد نهال )21(شود  می

هاي ریشه لخت را اصالح نموده و باعث تقویت و تحریک اي نهالتواند سیستم ریشهعملیات می
توانند با افزایش قدرت جذب آب و مواد غذایی هایی می). چنین ویژگی8و  32زایی نهال گردد (ریشه

 ،). با توجه به اهمیت موضوع23و  20د (نکاري را افزایش دهمانی جنگلنهال، نرخ رشد و زنده
 تواليتوان به تحقیق ها می آنجمله  از که تاکنون تحقیقات مختلفی در این زمینه انجام شده است

زمان هرس ریشه در بهار و تابستان بر  اثر با بررسی )1987. توالي ()33( اشاره کرد هدر ترکی )1987(
که هرس ریشه در بهار و هنگامی که ریشه  این نتیجه رسید به Q.libani و Q.petraeaمانی رشد و زند

 .)33( تنتایج مناسبی در بر خواهد داش ،متر رسیده باشدسانتی 27تا  25بلوط به عمق هاي نهالعمودي 
هرس ریشه فیزیکی تیمار  4منظور بررسی  در ایاالت متحده آمریکا به )،1989( اکسسورابـاردن و بـ

پس از یک  Q.rubra هاياصلی، هرس ریشه فرعی، هرس ریشه اصلی و فرعی و تیمار شاهد در نهال
ها قه نهالقطر سا و داري در طولثیر معنیأهرس ریشه اصلی و فرعی ت نشان دادند کهفصل رویش 

 .)5( داري داشتندثیر معنیأت و شاخص کیفیت نهال زاییایجاد نکردند، اما در افزایش توان ریشه
متر و تیمار سانتی 15، 10، 5چه (ثیر هرس فیزیکی ریشهأبررسی تا در اوهایو ب )،1999(ـریس ه

ه، وزن خشک وزن خشک ساق دریافتند هرس ریشه بر طول، قطر، Q.palustrisهاي شاهد) نهال
 داري ایجاد نکردندریشه و نسبت وزن خشک ریشه به ساقه در مقایسه با تیمار شاهد اختالف معنی

 Q. rubraهاي  هاي رویشی نهال) با بررسی اثر هرس ریشه بر ویژگی1996شولتز و تامپسون ( .)16(
هاي شاهد  هاي هرس شده نسبت به نهال در ایاالت متحده دریافتند نهال Juglans nigraو 
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ها را در عرصه  تواند عملکرد آن تري برخوردار هستند که میهاي فراوانترند، اما از ریشه کوچک
منظور بررسی اثر زمان  ) در ترکیه به2009( تیلکی و همکاران. )31( ثیر قرار دهدأکاري تحت تجنگل

دو زمان (ژوئن و در  Q.petraea) 1+0هاي ریشه لخت ( هرس ریشه بر رشد و صفات ریختی نهال
هاي بلوط اختالف جوالي) هرس ریشه را انجام دادند و دریافتند زمان هرس ریشه در رشد نهال

که بیشترین طول، قطر، وزن خشک ساقه،  نماید. طوريداري در مقایسه با تیمار شاهد ایجاد میمعنی
یشه در جوالي دیده وزن خشک ریشه، تعداد انشعابات ریشه و شاخص کیفیت نهال در تیمار هرس ر

  . )32( شد
است.  در داخل کشور نیز در این خصوص چند مطالعه روي بلوط بلندمازو گزارش شده  
هرس ریشه عمق ثیر ألخت بلندمازو تحت تمانی و رشد نهال ریشهزنده )2005خانی و همکاران ( قلیچ

قرار دادند و در پایان اولین  مورد مطالعهدر منطقه سنگده متر از محل یقه) را سانتی 45و  30، 15(
 قطري رشد اما ،مانی و رشد طولی نشان ندادثیر معنی بر زندهأهرس ریشه تعمق فصل رویش دریافتند 

ثیر أتدر ایستگاه تحقیقات پیلمبرا (استان گیالن)  )2009طالبی و همکاران (ثاقب  .)13( داد افزایش را
متري و سانتی 25و  20، 15هاي در عمقرصه کاشت هاي بلندمازو هنگام حمل به عنهالهرس ریشه 

ها به عرصه کاشت مورد بررسی قرار دادند و پس از انتقال نهالرا هاي رشد قطري و طولی نهال ،شاهد
داري در رشد ارتفاع، قطر یقه و قطر  سال به این نتیجه رسیدند که هرس ریشه تغییرات معنی 6س از پ

هاي بلندمازو تحت تیمار شاهد طورکلی نهالبه و اشت ایجاد کردندها در عرصه کبرابر سینه نهال
متري سانتی 25و  15هاي (بدون هرس ریشه) عملکرد بهتري نسبت به دو تیمار هرس ریشه در عمق

   ).30( نشان دادند
هاي مختلف نسبت به که حساسیت گونه دهد با ایننشان میفوق نتایج تحقیقات طورکلی به  

رشد نهال یشه باقیمانده بعد از هرس، با افزایش طول ر                           ًریشه یکسان نیست، اما معموال عملیات هرس 
عمق چاله کاشت محدود بوده و عمق          ًکه معموال یابد. با توجه به اینداري افزایش میمعنی طوربه

 مناسب زمان  ،بر انتخاب عمق مناسبشود، بهتر است عالوههرس ریشه نیز متناسب با آن تنظیم می
هاي آبیاري ممکن است توسعه ریشه، از طرفی، با افزایش دوره). 20( براي هرس ریشه مشخص گردد

نیز می اثر متقابل دوره آبیاري و زمان هرس ریشه  ،طول ریشه و نسبت طول ریشه به ساقه افزایش یابد
ق جامعی صورت تا کنون در این زمینه تحقیکه  باتوجه به این طور کلی، به. باشدحائز اهمیت تواند 

 آبیاري بلندمازو یکساله لخت ریشه نهال ریشه هرس زمان اثرنگرفته است، تحقیق حاضر با بررسی 
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مورد ارزیابی و در نهالستان قرق، را  هامانی و صفات رویشی نهالزنده ،مختلف هاي دوره در شده
  .دهد میتحلیل قرار 

  
  هامواد و روش
گنبد و  -کیلومتري جاده گرگان 22 قرق استان گلستان، واقع در این پژوهش در نهالستان محل تحقیق:

شمالی و در  دقیقه 53درجه  36 شرقی و عرض جغرافیایی دقیقه 44درجه  54 در طول جغرافیایی
) 1391-1361ساله ( 30متري از سطح دریا انجام شد. در این منطقه بر اساس اطالعات  120طول 

ترتیب برابر  آباد)، میانگین بارندگی و دماي روزانه به (هاشم ایستگاه هواشناسی سینوپتیک گرگان
روز فصل خشک وجود دارد. البته  148مدت  گراد بوده و بهدرجه سانتی 6/17متر و میلی 1/493

شرایط آب و هوایی اندکی متفاوت بود.  )1391( اجراي تحقیق حاضر ها نشان داد در سالبررسی
 گراد بودهدرجه سانتی 2/19متر و میلی 3/633ترتیب برابر  اي روزانه بهکه میانگین بارندگی و دمطوري
  ).  28( است
درخت  10کیلوگرم  بذر بلندمازو از  40، 1390اجراي تحقیق حاضر در آبان  براي :پژوهش روش

متر  600-700اي با متوسط ارتفاع از سطح دریاي زاد سالم و خوش فرم از منطقهمادري دانه
کیلومتري شرق شهرستان گالیکش و غرب  24) طرح جنگلداري لوه واقع در 325و  324 هاي (پارسل
  آوري شد. هاي پارك ملی گلستان جمعجنگل

ساعت در آب  24مدت  منظور جداسازي بذور سالم و نیز آبنوشی کامل بذرها، توده بذر بهبه  
دقیقه در محلول  4مدت  سازي سطح پوسته بذرها، توده بذر بهمنظور سترونبه .خیسانده شد

و در                          ً              ). بذور استریل شده سریعا  با آب شسته شد18قرار گرفت ( درصد 1هیپوکلریت سدیم 
گراد درجه سانتی 4ها در دماي بندي گردید و تا زمان شروع آزمایشهاي پالستیکی نازك بسته کیسه

لستان قرق، مبادرت به سازي بخشی از زمین نهاپس از آماده 1390). در زمستان 2نگهداري شد (
متر ماسه سانتی 10اي به ضخامت که در هر کرت الیه کرت یک مترمربعی گردید. طوري 27احداث 

                ًدر هر کرت (جمعا  بذر 50تایی، تعداد  9ردیف  3متر خاك ریخته و در هر کرت در سانتی 20نرم و 
  متري کاشته شد. سانتی 3در عمق  بذر) 1350
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کامل  هاي خرد شده در قالب بلوكتیمار)، از طرح کرت 9آزمایشی ( اجراي تیمارهايبراي   
ها و متر و فاصله بلوك سانتی 50ها از یکدیگر . فاصله کرت)1 (شکل تکرار استفاده شد 3تصادفی با 

روز یکبار،  2سطح ( 3در نظر گرفته شد. فاکتور اصلی، دوره آبیاري با  متر 1 دیگریککرتهاي اصلی از 
تیمتر در نسا 20با استفاده از شیارهاي با عمق  روز یکبار، از خرداد تا اواسط مهر 6ار، روز یکب 4

سطح (هرس در اوایل تابستان، هرس در  3و فاکتور فرعی، زمان هرس افقی ریشه با  )ها اطراف کرت
ق عم درتراکتور و افقی متصل به وسیله تیغه ریشه بههرس  اواخرتابستان، بدون هرس) در هر بلوك

هاي هرز در . در طول فصل رویش سعی شد وجین علف)3و  2هاي (شکل اجرا شد متريسانتی 20
  مرحله صورت گیرد.  3صورت یکنواخت در  ها بهتمامی کرت

ها تعیین شد. طول مانی تمامی نهال، طول، قطر یقه و درصد زنده1391در اواخر آذر  :هاگیرياندازه
متر ورنیه دیجیتال با دقت میلیمتر، قطر یقه به وسیله کولیسسانتیکش با دقت نهال به وسیله خط

هاي زنده موجود در هر کرت بر تعداد ها با تقسیم نمودن تعداد نهالنهال مانیاندازه گیري شد. زنده
ها در تعداد برگ نهال .محاسبه شد 100هاي ظاهر شده در کرت مربوط و ضرب اعداد حاصل در نهال

 ،هاتعیین سطح برگ نهال براي .) شمارش شد1391ها (مرداد زمان گسترش کامل برگ یک مرحله در
        ً             برگ کامال  گسترش یافته  2نهال از هر کرت) و از هر کدام  5طور تصادفی انتخاب شد ( نهال به 135

، گردید (برادشاوتعیین افزار فتوشاپ  ها سطح هر برگ با استفاده از نرمبرداشت شد. پس از اسکن برگ
سطح  ،ها در تیمار مربوط). با ضرب نمودن تعداد برگ نهال مربوطه در میانگین سطح برگ نهال2007

   شخص گردید.طور تقریبی مها بهلبرگ تمامی نها
هاي صورت تصادفی انتخاب و از خاك بیرون آورده شد. نهال نهال از هر تیمار به 3همچنین   

طول  سپساز شسته شدن، از محل یقه قطع گردیدند. پس د و انتخاب شده به آزمایشگاه انتقال یافتن
 ور کردن در آب  متر، حجم ریشه از طریق غوطهکش فلزي بر حسب سانتی ریشه اصلی به وسیله خط

براي این منظور از  ).6( شدگیري اندازهمقطر در استوانه مدرج و بر اساس مقدار جابجایی آب 
پس از جدا کردن ریشه از ساقه،  لیتر آب بود استفاده گردید.میلی 800لیتري که میلی 1000اي استوانه

گراد در آون خشک گردید و سپس درجه سانتی 103ساعت در دماي  24مدت  ها بههر یک از اندام
گیري شد. سایر گرم اندازه 001/0ها با استفاده از ترازوي دیجیتال با دقت وزن خشک هر یک اندام

ها نیز بر اساس روابط و شاخص کیفیت نهال یشه، قطر ریشه، سطح ریشهصفات ریشه شامل طول ر
  ). 26و  6محاسبه گردید ( 1مندرج در جدول 
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اي .  بدین صورت که از یک ظرف شیشه)6( براي تخمین طول ریشه از روش نیومن  استفاده شد  
قرار داده شد و درون متري یک کاغذ میلی ،متر استفاده شد. در زیر ظرفسانتی 40×30×10با ابعاد 

طور جداگانه به قطعات متر) ریخته شد. ریشه هر نهال به سانتی 2                    ً         ظرف مقداري آب (حدودا   به عمق 
اي هاي ظرف شیشه           ً                    صورت تقریبا  یکنواخت در همه قسمت متري تقسیم گردید و به سانتی 5تا  2

ورهاي افقی و عمودي کاغذ ها با محپخش گردید. در این مرحله با شمارش تعداد برخوردهاي ریشه
  .شدهر نهال محاسبه  مندرج در جدول، طول ریشه 1متري و استفاده از رابطه میلی

  
  )Block 1( 1بلوك     )Block 2( 2بلوك     )Block 3( 3بلوك 

 شاهد 6
)6C(  

 اواخر 6
)6L(  

 اوایل 6
)6E(    

 شاهد 2
)2C(  

 اواخر 2
)2L(  

 اوایل 2
)2E(    

 اوایل 4
)4E(  

 شاهد 4
)4C(  

 اواخر 4
)6L(  

 اوایل 4
)4E(  

 شاهد 4
)4C(  

 اواخر 4
)4L(  

  
 اواخر 6
)6L(  

 اوایل 6
)6E(  

 شاهد 6
)6C(  

  
 شاهد 2
)2C(  

 اواخر 2
)2L(  

 اوایل 2
)2E(  

 اوایل 2
)2E(  

 شاهد 2
)2C(  

 اواخر 2
)2L(  

  
 اوایل 4
)4E(  

 اواخر 4
)4L(  

 شاهد 4
)4C(  

  
 اواخر 6
)6L(  

 اوایل 6
)6E(  

 شاهد 6
)6C(  

هاي آبیاري و هرس ریشه بر هاي خرد شده در قالب بلوك کامل تصادفی، براي بررسی دورهنقشه طرح کرت - 1شکل 
براي نشان دادن ترتیب  بهرنگ در حاشیه هر کرت مانی نهال بلندمازو در نهالستان. خطوط پررنگ و کمرشد و زنده

باشد. کلمات روز یکبار می 6و  4، 2یب معرف دوره آبیاري ترت ، به6و  4، 2اند. اعداد هاي اصلی و فرعی استفاده شده کرت
ترتیب معرف هرس ریشه در اوایل تابستان (تیر ماه)، هرس ریشه در اواخر تابستان (شهریور ماه) و  اوایل، اواخر و شاهد به

  .باشندبدون هرس ریشه می
Figure 1. Randomized complete blocks split-plot design layout that used for study on different 
Irrigation and root undercutting treatments on growth and survival of Chestnut-leaved oak seedlings 
in nursery. Thick and thin marginal lines represents main and sub plot area respectively. 2, 4 and 6 
represents 2, 4 and 6 day irrigation period respectively, and C, E and L represents no undercutting 
(control), early summer (July) root undercutting, and late summer (September) root undercutting 
treatment. 
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 .ايجویچهبلندمازو به روش  هاي ریشه لختآبیاري نهال -2 شکل

Figure 2. Bare root Chestnut leaved oak seedlings irrigation based on furrow irrigation method. 
  

  
 .بلندمازو با استفاده از تیغه افقی متصل به تراکتور هاي ریشه لختریشه نهالافقی هرس  -3شکل 

Figure 3. Bare root Chestnut leaved oak seedlings root undercutting using horizontal blade attached to 
the tractor. 

  

 .ریشه و کیفیت نهالکیفیت هاي روابط مورد استفاده در محاسبه شاخص -1 جدول
Table 1. Equations used in calculation of root and seedling quality indices. 

LvD /2 L=0/785N 
Q=TDW/(SL/SD)+(SDW/RDW)  S=2πrl  

، تعداد برخوردهاي قطعات ریشه با محورهاي کاغذ Nمتر)، ، طول ریشه (سانتیL، 2در روابط مندرج در جدول 
عاع ، شRمربع)، متر سانتی، سطح کل ریشه (S متر مکعب)،، حجم ریشه (سانتیVمتر)، ، قطر ریشه (سانتیD متري. میلی

: وزن SDW، قطر یقه SD، طول ساقه، SL، وزن خشک کل نهال، TDW، شاخص کیفیت نهال، Qمتر)، ریشه (سانتی
  : وزن خشک ریشه.RDWخشک ساقه، 



 عربعلیرضا علی و لومعظمه مصطفی

163 

ها، با توجه به طرح آزمایشی مورد استفاده در تحقیق حاضر داده آماري تحلیل و منظور تجزیهبه  
ها وارد مدل آماري داده ،وش تجزیه واریانس یک متغیرهآوري و محاسبه، با استفاده از رپس از جمع
هاي خردشده گردید. پس از اجراي مدل، با استفاده از نتایج مندرج در جدول آنالیز  طرح کرت

دار بودن اثرات اصلی و متقابل دوره آبیاري و زمان هرس ریشه) با در نظر گرفتن واریانس، معنی
ها، در ). باتوجه به همگن بودن واریانس27ی قرار گرفت (مورد بررس درصد 5خطاي مجاز نوع اول 

دار معرفی نمود، میانگین سطوح مختلف با مواردي که آنالیز واریانس اثر اصلی یا متقابلی را معنی
هاي تجزیه ). نرمال بودن خطاي مدل22مورد مقایسه قرار گرفت ( Duncanاستفاده از آزمون 

). براي تجزیه و تحلیل 24اسمیرنوف بررسی گردید ( -ولموگرافواریانس با استفاده از آزمون ک
مورد استفاده قرار   MSTATCو Excel، SPSS 19افزارهاي آماري  هاي مختلف نرمها، قابلیت داده

  صورت رابطه زیر است. مدل آماري این طرح به گرفت.
i=1,2.3; j=1,2,3; k=1,2,3)(            )()( baITTIX jkikijkjiijk    

 ߙ هايعالمت، I، T  ترتیب معرف اثرات دوره آبیاري، زمان هرس ریشه و تکرار بوده و  به ߚو
)(aik  و)(bjk دهند.هاي اصلی و فرعی را نشان میترتیب خطاي کرت به  
  

  و بحث نتایج
 بر ي و زمان هرس ریشهسطوح مختلف آبیاراثرات اصلی و متقابل  :هاي هواییمانی و اندامزنده
 درصد 95، قطریقه، سطح برگ و وزن خشک ساقه در سطح احتمال ساقهمانی، طول زنده مقدار
طوح مختلف آبیاري و زمان هرس ریشه از این هاي تحت تیمار سنهال ،عبارت دیگر به .دار نبود معنی

  ).3و  2 یکدیگر نداشتند (جداول داري بانظر اختالف معنی
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 .لخت یکساله بلندمازوهاي ریشههاي هوایی نهالاندام مانی وزنده نالیز واریانسنتایج آ -2جدول 
Table 2. Results of Analysis of variance in survival and above ground parts characteristics of one year 
old chestnut-leaved oak seedlings. 

 صفت مورد بررسی
)Charactersitics(  

 بلوك
)Block(  

آبیاري 
)Irrigation( )I(  

 زمان هرس ریشه
)root undercutting time( )T(  )I×()T(  

  survival percent (  1113.4 n.s 24.59n.s  416.33n.s  211.16n.s( زنده مانیدرصد 
  stem length (cm)(  3.81n.s 19.35n.s 50.42n.s  37.08n.s( طول ساقه

  collar root diameter (mm)(  1.12n.s  0.12n.s  3.34n.s  1.08n.sقطر یقه (
 ساقه نسبت طول به قطر

)stem length: diameter ratio(  21.79n.s  25.61n.s  0.41n.s  6.49n.s  

  leaves area (cm2)(  91716.41n.s  348709.87n.s  69563.44n.s 624393.57n.s( سطح برگ
  Stem biomass (gr)(  12.03n.s  3.38n.s  17.06n.s  21.13n.s( وزن خشک ساقه

دار بودن اثر تیمارها ترتیب معرف معنی و به *و  **هاي دهد. عالمتاعداد مندرج در جدول مقادیر میانگین مربعات را نشان می
  دهد. را نشان می درصد 95دار در سطح اعتماد عدم وجود اثر معنی n.s بوده و درصد 95و  درصد 99در سطوح اعتماد 

 
تیمار دوره ها نشان داد در پایان فصل رویش، بررسی :و شاخص کیفیت نهال هاي ریشهویژگی

ثیر قرار داده است أهاي بلندمازو را تحت توزن خشک ریشه و شاخص کیفیت نهالآبیاري فقط 
وزن  درصد 43/51، درصد 94/33ترتیب سبب افزایش به افزایش دوره آبیاري، کهطوري ).4 (جدول

 6، 4هاي بلندمازو در سطوح آبیاري شاخص کیفیت نهال درصد 57/28، درصد 15/16خشک ریشه و 
در مجموع با افزایش دوره آبیاري مقدار وزن  .هاي بلندمازو شدروزه نهال 2روزه نسبت به آبیاري 

هاي ریشه از این نظر اختالف و سایر ویژگییافت هال افزایش خشک ریشه و شاخص کیفیت ن
که تیمار زمان هرس ریشه به شدت است  در حالیاین  ).4 (جدول ا یکدیگر نداشتندداري ب معنی

  ). 5و  4 ولاداد (جد قرار ثیرأهاي بلندمازو را تحت تهاي ریشه نهالویژگی
هاي هرس شده در اوایل و نهال ص کیفیتهاي ریشه و شاخمقایسات میانگین نشان داد ویژگی  

) اختالف هاي شاهد (هرس نشدهداري با یکدیگر نداشتند اما با نهالاواخر تابستان اختالف معنی
میانگین حجم، طول، قطر، سطح ریشه، وزن خشک ریشه و شاخص  کهداري نشان دادند طوريمعنی

)، درصد 89/32، درصد 52/35( ترتیبههاي حاصل از هرس اوایل و اواخر تابستان بکیفیت نهال
)، درصد 77/73، درصد 38/75)، (درصد 67/36، درصد 14/32)، (درصد 46/43، درصد 65/49(
هاي شاهد ) بیشتر از میانگین نهالدرصد 49/41، درصد 54/51) و (درصد 49/67، درصد 49/67(

  . (هرس نشده) بود
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 لخت یکساله بلندمازوهاي ریشههاي هوایی نهالاندام مانی وزنده بروره آبیاري و زمان هرس ریشه اثرات د -3جدول 
 .اشتباه معیار) ±(میانگین 

Table 3. Effects of irrigation period and root undercutting time on survival and above ground parts 
characteristics of one year old chestnut-leaved oak seedlings (Mean ± standard error). 

 صفت مورد بررسی
)Charactersitics(  

  دوره آبیاري
)Irrigation period(  

  )root undercutting time( زمان هرس ریشه
              اوایل تابستان

)Early summer(  
              اواخر تابستان

)late summer(  
                 شاهد

)Control(  

مانی  درصد زنده
)survival percent (  

  every 2 days(  18.61 Aa± 48.05  7.85 Aa ± 53.01  15.93 Aa ± 77.82( روزه 2
  every 4 days(  2.41 Aa ± 62.00 18.40 Aa ± 62.21  6.28 Aa ± 62.95( روزه 4
  every 6 days(  7.40 Aa ± 53.73  9.43 Aa ±  61.59  10.32 Aa ± 59.43( روزه 6

 )cmطول ساقه (
Stem length  

  every 2 days(  2.30 Aa ± 34.59  2.11 Aa ± 35.12  2.92 Aa ± 41.00روزه ( 2
  every 4 days(  2.55 Aa ±  34.15  6.42 Aa ± 36.03  3.65 Aa ±  31.99روزه ( 4
  every 6 days(  1.37 Aa ± 29.73  4.25 Aa ± 35.17  3.20 Aa ± 39.66روزه ( 6

 )mmر یقه (قط
Collar root 
diameter  

  every 2 days(  0.99 Aa ±  7.88  0.35 Aa ± 8.23  0.71 Aa ± 9.34روزه ( 2
  every 4 days(  0.47 Aa ± 8.13  1.49 Aa ± 8.85  0.65 Aa ± 8.20روزه ( 4
  every 6 days(  0.57 Aa ± 7.52  0.84 Aa ± 8.76  1.26 Aa ± 9.60روزه ( 6

 نسبت طول به قطر
stem length: 

diameter ratio  

  every 2 days(  2.43 Aa ±44.43  Aa13/3±49/43  1.46 Aa ±43.89( روزه 2
   every 4 days(  1.59 Aa ±42.41  0.33 Aa ±41.23  2.06 Aa ±39.30روزه ( 4
  every 6 days(  3.88 Aa ±39.86  2.41 Aa ±40.8  3.14 Aa ±42.49روزه ( 6

 )cm2سطح برگ (
Leaves area  

  every 2 days(  23.67 Aa ± 304.12  17.87 Aa ± 317.14  16.59 Aa ± 289.13روزه ( 2
  every 4 days(  15.76 Aa ± 300.03  13.39 Aa ±286.24  17.92 Aa ± 354.21( روزه 4
  every 6 days(  16.14 Aa ± 341.25  12.42 Aa ± 188.00  17.90 Aa ± 331.08( روزه 6

 )grوزن خشک ساقه (
Stem biomass  

  every 2 days(  0.49 Aa ±  3.26  0.58 Aa ±2.80   5.16 Aa ± 10.24( روزه 2
 every 4 days(  0.12 Aa ±  3.46 0.46 Aa ± 4.93 1.89 Aa ± 4.47( روزه 4
 every 6 days(  1.04 Aa ± 6.73 0.77 Aa ± 4.05 1.16 Aa ± 4.93( روزه 6

  باشد.دار در ردیف و ستون میترتیب معرف عدم وجود تفاوت معنی ها بهسمت راست میانگین حروف التین بزرگ و کوچک مشابه
  

آنالیز واریانس اثرات متقابل نشان داد که تیمارهاي سطوح مختلف آبیاري و زمان هرس ریشه   
). 4 ند (جدولثیر قرار دادأو شاخص کیفیت نهال را در پایان فصل رویش تحت تحجم ریشه 

 6 هاي حاصل از آبیارينهال متعلق بهبیشترین مقدار حجم ریشه و شاخص کیفیت نهال  که طوري
بود روزه بدون هرس  6و  4آبیاري  هاي نهال ن آن متعلق بهو کمتری ،اوایل تابستانشده در روزه هرس 

 ).5 (جدول
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  .لخت یکساله بلندمازوهاي ریشهنهال و شاخص کیفیت نتایج آنالیز واریانس صفات ریشه -4 جدول
Table 4. Results of Analysis of variance in root characteristics and quality index of one year old 
chestnut-leaved oak seedlings. 

صفت مورد بررسی 
)Charactersitics(  بلوك )Block(  

آبیاري 
)Irrigation(  

)I(  

  زمان هرس ریشه
)root undercutting time(  

)T(  
)I) ×(T(  

  *Root volume(  1.78 n.s  18.78 n.s  37.00**  13.28حجم ریشه (
  Root length(  160.44 n.s  2535.17 n.s  11863.80*  335.84 n.sطول ریشه (

  Root diameter(  0.00 n.s  0.00 n.s  0.04**  0.00 n.s( قطر ریشه
  Root area(  1.95 n.s  1446.50 n.s  22786.32**  899.02 n.s( سطح ریشه
  Root biomass(  1.25 n.s  20.95*  43.38**  8.24 n.s( وزن خشک ریشه

  شاخص کیفیت نهال
)Seedling quality index(  1.38 n.s  10.67*  43.75**  13.84*  

دار بودن اثر تیمارها ترتیب معرف معنی و به * و **هاي دهد. عالمتنشان می اعداد مندرج در جدول مقادیرمیانگین مربعات را
  دهد. را نشان می درصد 95دار در سطح اعتماد عدم وجود اثر معنی n.sبوده و  درصد 95و  درصد 99در سطوح اعتماد 

 
ل ساقه، قطر یقه، نسبت طول ساقه به قطر مانی، طومیانگین زنده ،هاي آبیارينتایج نشان داد دوره  

ثیر قرار نداده است که با نتایج عصري و أها را تحت تیقه، سطح برگ و وزن خشک ساقه نهال
 .Q.douglasii، Qگونه بلوط  3 روي) 2002بلندمازو، مک کري و همکاران ( روي) 1387همکاران (

lobata و Q. agrifolia ،در مورد گونه اوري2011ند و همکاران (اما با نتایج حسنو همسو بوده ( 
(Q. macranthera) ثیر أ. همچنین نتایج نشان داد زمان هرس ریشه ت)17و  4( کندمین مطابقت

) در مـورد 2005خانی و همکاران (با نتایج قلیچ کههاي هوایی بلندمازو نداشت داري بر انداممعنی
 گونه روي) 1999و هـریس ( Q.rubraگـونه  يرو) 1989گـونه بلندمازو، بـاردن و بـوراکس (

Q.palustris تیلکی و  و ) در مورد بلندمازو2009نتایج ثاقب طالبی و همکاران (   ِ عکس  بر و  همسو
  .)32و  30، 16، 5، 13( بوده است Q.petraea هدر مورد گون )2009( همکاران
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لخت یکساله هاي ریشهنهال یتو شاخص کیف اثرات دوره آبیاري و زمان هرس ریشه بر صفات ریشه -5جدول 
 .اشتباه معیار) ±بلندمازو (میانگین 

Table 5. Effects of irrigation period and root undercutting time on root characteristics and quality 
index of one year old chestnut-leaved oak seedlings (Mean ± Standard error). 

صفت مورد بررسی 
)Charactersitics(  

  دوره آبیاري
)Irrigation period(  

  )root undercutting time( زمان هرس ریشه
              اوایل تابستان

)Early summer(  
              اواخر تابستان

)late summer(  
شاهد                   

)Control(  

 )ml( حجم ریشه
Root volume  

  every 2 days(  1.45 Ab ± 7.67  1.67 Aa ±6.67  0.10 Ba ± 6.23روزه ( 2
  every 4 days(  0.67 Bb ± 5.67  Aa1.00 ±9.00  0.06 Ba ± 5.53روزه ( 4
  every 6 days(  1.45 Aa ±12.67  Ba 0.67 ± 9.33  0.00 Ca ± 5.00روزه ( 6

 )cmطول ریشه (
Root length  

  every 2 days(  16.15 Aa ±125.65  32.60 Aa ±116.23  0.00 Ba ±53.11روزه ( 2
  every 4 days(  10.68 Aa ±133.41  0.37 Aa ±123.96  0.00 Ba ±53.25روزه ( 4
  every 6 days(  19.13 Aa ±153.88  45.42 Aa ±133.50  21.35 Ba ±101.53روزه ( 6

  every 2 days(  0.02Aab ±0.28  0.02 Aa ±0.28  0.00 Ba ±0.21روزه ( 2  
 )cm( قطر ریشه

Roo  
  every 4 days(  0.00 Bb ±0.23  0.01 Aa ±0.30  0.00 Ba ±0.19وزه (ر 4

Root diameter  6 ) روزهevery 6 days(  0.04 Aa ±0.33  0.04 Aa ±0.32  0.00 Ba ±0.18  

 )cm2( سطح ریشه
Root area  

  every 2 days(  15.01 Aab ±109.31  25.88 Aa ±98.30  0.31 Ba ± 28.84روزه ( 2
  every 4 days(  9.59 Ab ±97.45  11.49 Aa ±118.40  0.00 Ba ±29.90روزه ( 4
  every 6 days(  9.24 Aa ±154.72  23.1 Aa ±122.49  0.07 Ba ± 30.26روزه ( 6

 )gr( وزن خشک ریشه
Root biomass  

  every 2 days(  0.59 Ab ± 3.46  1.09 Ab ± 3.33  0.06 Ab ± 1.95روزه ( 2
  every 4 days(  0.84 Ab ± 4.58  1.03 Aab ± 6.64  0.00 Ba ± 1.85روزه ( 4
  every 6 days(  1.87 Aa ± 8.93  1.49 Aa ± 7.00  0.00 Ba ± 1.73روزه ( 6

  every 2 days(  1.20 Ab ± 6.76  0.80 Ab ± 5.44  0.00 Aa ±  4.15روزه ( 2  شاخص کیفیت نهال
  every 4 days(   0.57 ABb± 6.50  0.59 Aa ±  8.85  0.09 Ba ± 4.02روزه ( 4  

Seedling quality 
index  6 ) روزهevery 6 days(  1.59 Aa ± 12.05  1.20 Bab ± 6.68  0.04 Ba ± 4.10  

  .دباشدار در ردیف و ستون میترتیب معرف عدم وجود تفاوت معنی حروف التین بزرگ و کوچک مشابه سمت راست به
  

. کاري استر نهال در عرصه جنگلاي مناسب یکی از عوامل مهم در استقراتولید نهال با سیستم ریشه  
سطح  حجم ریشه، طول ریشه، قطر ریشه وصفات ریشه ( بسیاري ازهاي این تحقیق آشکار ساخت  یافته

اما وزن  .هاي آبیاري قرار نگرفته است ثیر دورهأهاي تولید شده در پایان فصل رویش تحت تریشه) نهال
که کمترین و طوري .آبیاري قرار گرفت هايتحت تاثیر دوره و شاخص کیفیت نهال خشک ریشه
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این در روزه مشاهده شد  6روزه و 2هاي آبیاري  بیشترین مقدار وزن خشک ریشه به ترتیب در دوره
با نتایج  یجهنتاین  .یافتبا کاهش دوره آبیاري مقدار وزن خشک ریشه افزایش حالی است که 

نتایج فرناندز و    ِ عکس  مطابقت و بر  Q.ilex و Q.faginea روي) 2008کاسترودایز و همکاران (
) 2008کاسترودایز و همکاران (و  ،Phillyrea angastifoliaدر مورد ) 2006(همکاران 

ریشه (در افقی هرس  . همچنین نتایج نشان داد استفاده از)11و  9( باشدمی  Q.coccifereaروي
داري در حجم ریشه، طول ریشه، قطر نیژه در اوایل تابستان، افزایش معیوهاي مختلف آبیاري) به دوره

توالي هاي تحقیق که با یافته گردیدند هاریشه، سطح ریشه، وزن خشک ریشه و شاخص کیفیت نهال
و داشته مطابقت  Q.petraea روي) 2009(تیلکی و همکاران و   Q.petraea،Q.libani روي) 1987(

  . )32و  33( باشدمی Quercus garryana) روي 2009نتایج دیوین و همکاران (عکس بر 
  

  گیري کلینتیجه
 .)12( باشدمیثر از میزان رطوبت و مواد غذایی در دسترس خاك أمت،  نهالبه طورکلی، تولید ریشه   

هاي آبیاري مناسب براي پرورش بلندمازو در نهالستان از اهمیت بسزایی همین دلیل شناخت دورهبه
تري در مقایسه با دو روزه) عملکرد ضعیف 2تر ( ي با دوره کوتاهآبیاردر مطالعه حاضر  برخوردار است.

ثیر رقابت آن با أدلیل رشد زیاد علف هرز و ت این ممکن است به .دهدزه) نشان میرو 6و  4دوره (
گردد. لذا با توجه به نتایج  ها میرشد و افزایش مرگ و میر آنشدن  مهاي بلوط باشد که موجب ک نهال

که روز رساند بدون این 6جویی کرد و دوره آبیاري را به  وان در مصرف آب صرفهتاین تحقیق می
  وارد آید. ا ه آنو یا رشد مطلوب ها نهالاي به تعداد در واحد سطح صدمه

 اواخـر  در ریشـه  هـرس  و روزه 6 آبیـاري  دوره در تابسـتان  اوایل در ریشه از طرف دیگر، هرس  
 مطالعـه  مورد عرصه در بلندمازو نهال پرورش براي مطلوب ارهايتیم ،روزه 4 آبیاري دوره در تابستان

 هـرس  ،بلنـدمازو  هـاي نهال کیفیت ارتقاء و ریشه بهبود رویش نظورمبهدر نهالستان  رو، از این .اندبوده
خاطر این است کـه    . این بهاي برخوردار است بلندمازو از اهمیت ویژه لخت ریشه هاينهال ریشه افقی

 غـذایی  مواد و آب جذب قابلیت تر باشدتر و توسعه یافتهگسترده ،ترمتراکم نهال ايشهری شبکه هرچه
 نیـز بهتـر   کـاري  جنگـل  عرصه به انتقال یافته نهال نتیجه در و یابد می افزایش نهال در نهالستان توسط

  .گردد مستقر و نموده تحمل را محیطی دشوار شرایط تواند می
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Abstract 2 
Background and objectives: Chestnut-leaved oak is one of the most important 
northern Iran forest trees that is planted in broad scales in degraded areas of its 
natural sites. According to deep rooting of Chestnut leaved oak seedlings in 
nursery bed, root undercutting is the inevitable practice in bare root seedlings of 
this species. Studies showed that late root undercutting in nursery can negatively 
affect seedling survival and performance in planting site. So far, many efforts were 
done to determine the suitable time of root undercutting in some species of 
Quercus genus, for example, in Lebanon's oak and Sessile oak. Because, root 
undercutting along with growing season can increase drought stress in seedlings 
and, as a result, can decrease nursery production efficiency, this study aimed to 
investigate the effect of root undercutting and irrigation period on bare root 
seedlings of Chestnut leaved oak simultaneously. 
Materials and methods: Present study were conducted in Golestan province 
Ghorogh nursery, so that using a randomized complete-block split-plot design with 
three replications, effects of root pruning time (pre-summer, late- summer and 
control) using horizontal blade attached to tractor, and furrow irrigation period (2, 
4 and 6 days) on Chestnut-leaved oak bare root seedlings production efficiency and 
growth characteristics were investigated. At the end of growing season survival and 
growth characteristics of seedlings were recorded and analyzed using univariate 
ANOVA and Duncan multiple rage test of means techniques in 0.05% 
experimental error probability.  
Results: The results showed that irrigation period was significantly affected 
seedlings root dry weight and quality index (QI), so that minimum and maximum 
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amount of seedlings root dry weight were detected in 2 days and 6 days 
respectively. Also, use of horizontal root undercutting (in different irrigation 
periods), especially in early summer, significantly increase seedlings root growth 
trait (volume, length, diameter, area and dry weight) and QI. Furthermore, the 
results showed that root undercutting in early summer with irrigation period of 6 
days is the most suitable treatment for growing Oak seedlings in the study area.  
Conclusion: Based on this study's finding, it can be stated that horizontal root 
undercutting and irrigation period are essential factors that should be considered in 
oak seedlings root growth and seedlings quality enhancement practices. Because, 
the more root system density, extending and frequency, the more nutrient and water 
absorption potential  in seedlings, and such planted seedlings can better resist to 
harsh environmental condition and establish in the forest planting site. 
 
Keywords: Quercus castaneifolia, Irrigation period, Root undercutting, Seedling 
quality, Survival 
 
 


