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بررسی ميزان مسلحسازی ریشة توسکا بهمنظور کاربرد در زیستمهندسی
صغری ملکی ،1رامين نقدی ،2احسان عبدی 3و مهرداد نيکوی

4

1دانشآموختۀ کارشناسی ارشد ،دانشکدۀ منابع طبیعی صومعه سرا ،دانشگاه گیالن
2دانشیار گروه جنگلداري ،دانشکدۀ منابع طبیعی صومعه سرا ،دانشگاه گیالن
3استادیار گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
9استادیار گروه جنگلداري ،دانشکدۀ منابع طبیعی صومعه سرا ،دانشگاه گیالن
(تاریخ دریافت1311/6/15 :؛ تاریخ پذیرش)1312/1/22 :

چکيده
ریشۀ گیاهان با افزایش مقاومت برشی و مسلل سلایي خلاک ،موجل افلزایش پایلداري دامنلههلا ملیشلود .میلزان
مسل سایي یک گونه ،به ویژگیهاي ییستفنی ای قبیل تراکم و مقاومت کششی ریشهها بستگی دارد که این مطالعله
به بررسی این ویژگیها پرداخته است .بهمنظور تعیین نسبت سط ریشه به خاک ،ای روش دیوارۀ پروفیل استفاده شد
و تعداد و قطر همۀ ریشهها در هر افق اندایهگیري شد .براي اندایهگیري مقاومت کششی ریشهها ای دستگاه اینسلترون
استاندارد استفاده شد .نتایج نشان داد که با افزایش عمق خاک ،تعداد ریشهها کاهش مییابد .روند تغییلرا مقاوملت
کششی ریشهها با افزایش قطر بهصور تابع توانی کاهشی و میانگین آن 16/21 ،مگاپاسکال بود .با اسلتفاده ای نتلایج
حاصل ای خصوصیا ییستفنی و مدل  ،Wuمقدار مسل سایي برآورد شد که کمینه و بیشلینه آن بلهترتیل  2/88و
 112/66کیلوپاسکال بود .ای نتایج حاصل ،میتوان در محاسبا مربوط به تثبیت دامنهها بهروش ییستمهندسی بهره
گرفت.
واژههای کليدی :ییستمهندسی ،مسل سایي خاک ،مقاومت کششی ریشه ،نسبت سط ریشه به سط خاک.

 نویسنده مسئول

شماره تماس21111551328 :

ایمیلmaleki.soghra@gmail.com :
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مقدمه و هدف
پوشش گیاهی در افزایش پایداري دامنهها و بهبلود
شرایط هیدرولوژیک خاک مؤثر است .خاکهلاي داراي
پوشش گیاهی کمتر ،در معرض خطر فرسلایش توسلط
آب و حرکتهاي تودهاي هستند (.)Greenway, 1987
خاک در مقابل فشار مقاوم است ،ولی در برابر کشلش
ضعیف است .برخالف خاک ،ریشله در مقابلل کشلش
مقاوم و در برابر فشار ضلعیف اسلت (.)Pollen, 2007
بنابراین وجود ریشه در خاک ملاتری مسلل شلده را
تشکیل میدهد کله طلی بارگلذاري خلاک تلنش بله
ریشهها منتقل میشود ( .)Thorne, 1990نقش ریشله
در میزان مسل سایي 1به ویژگی هلاي سیسلتم ریشله
مثل پراکنش و مقاوملت کششلی ریشله بسلتگی دارد
( .)Normaniza and Barakbah, 2006نسلبت سلط
ریشه به خاک شاخص پراکنش ریشه در خاک خوانده
میشود ( )Bischetti et al., 2005و تحلت تل ثیر نلو
خللاک ،آبوهللوا و کللاربري عرصلله اسللت (عبللدي و
همکللاران .)1351 ،عاملللهللاي ت ثیرگللذار بللر مقاومللت
کششی نیز عبارتند ای :گونه ،فصل ،سلن ،تلراکم خلاک،
انحراف ریشه ،رطوبت ریشه و خلاک ،نگهلداري ریشله،
نو آیمایش (آیمایشگاهی یلا عرصلهاي) ،نلو و انلدایۀ
تجهیزا آیمایش ،طریقۀ محکمکردن ریشه در دستگاه
و سلرعت آیملایش ( .)Cofie and Koolen, 2001بلا
وجللود مطالعللا بللهنسللبت ییللادي کلله در یمینللۀ
ییسلللتمهندسلللی در دنیلللا انجلللام گرفتل له اسلللت
( ;Bischetti et al., 2005; Genet et al., 2005
;Bibalani et al., 2007; Tosi, 2007; Genet et al., 2008
;Abdi et al., 2009, 2010; Vergani et al., 2012
 )Tiwari et al., 2013بهدلیل تنلو گونله و محلیط،

ایللن نللو مطالعللا مطللتص منطقللۀ تحقیللق بللوده و
بسیاري ای نتایج در دیگر نقلاط دنیلا را نملیتلوان بله
وضعیت ایران تعمیم داد .بنابراین باید مطالعا ییادي
در ایران انجام گیرد تا بتوان به نتایج تعمیمپذیر دست
یافت .البته شایان ذکر است که در ایران نیز مطالعلا
معدودي در این یمینه انجام گرفته است (حبیبی بی-
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بللاینی ،1352 ،عبللدي و همکللاران ،)1351 ،امللا تللا
رسیدن به نتایج دلطواه هنلوی راه ییلادي بلاقی اسلت.
نکتۀ شایان توجه اینکه گونۀ توسکا ای قدیم نیز توسط
جنگلبانان بلراي تثبیلت پیشلنهاد ملیشلد و بلهکلار
میرفت ای اینرو مطالعهاي مدون در مورد ویژگیهلاي
ییستمهندسی این گونه ملی توانلد پشلتوانه اي بلراي
1
استفاده عملی و علمی آن باشد.
هدف ای این پژوهش بلرآورد میلزان مسلل سلایي
خاک توسط ریشه گونه توسکا در یک منطقۀ لغزشلی
است .این گونه داراي شرایط ایدهآل ظاهري (تندرشد،
نورپسللند ،بللومی منطقلله) بللهمنظللور کللاربرد در
ییسللتمهندسللی 2اسللت ،امللا تللاکنون ویژگللیهللاي
ییستفنی( 3توانایی گیاهان در تحمل نیروهلاي وارده)
این گونه و حد ت ثیر آن در پایداري دامنههلا در ایلران
بررسی نشده است .شایان ذکر است کله حبیبلیبلی-
باینی ( )1352ت ثیر گونۀ توسکا بلر یاویلۀ اصلطکاک
داخلی ذرا خاک در منطقۀ رودسر را بررسلی کلرده
است ،اما پژوهش هلا نشلان داده انلد کله تلاثیر ریشلۀ
گیاهان در افزایش یاویۀ اصطکاک داخلی خاک نلاییز
اسلت ( )Normaniza et al., 2008و بیشلترین تل ثیر
مربوط به افزایش یسبندگی است.

مواد و روشها
این مطالعه در سري یک جنگلهاي تنیان واقع در
حومۀ شهرستان صومعهسلرا در اسلتان گلیالن انجلام
گرفت .این منطقه داراي طول جغرافیایی ̋  91 9̊ ̕8تلا
 36 18تللللا
̊ 38
̋ 91 5̊ ̕2و عللللرض جغرافیللللایی ̋ ̕
 3616است و در ارتفا بلین  122-1922متلر ای
̋̊ ̕12
سط دریا قرار دارد .مقدار بارندگی سلاینۀ آن 1886
میلیمتر ،بیشینۀ دملا در گلرمتلرین ملاه سلال 31/6
درجۀ سانتیگراد و کمینۀ دما در سردترین ملاه سلال
 2/1درجۀ سانتیگراد است .شی منطقه معمویً بلین
1

Reinforcement
Bioengineering
3
Biotechnical
2
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 32تا  62درصد است و گاهی لغزشهلاي سلطحی در
منطقه رخ میدهد .بلهمنظلور تعیلین مشطصلههلاي
مقاومتی خاک (یسبندگی و یاویۀ اصطکاک داخللی)،
نمونههاي دستنطورده مورد آیمایش برش مستقیم با
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کنتللرل کللرنش قللرار گرفتنللد .برخللی ای خصوصللیا
فیزیکللی و مکللانیکی خللاک در جللدول  1آورده شللده
است.

جدول  -1ویژگیهاي فیزیکی و مکانیکی خاک در محل نمونهبرداري ریشهها
نمونه

کالسۀ خاک

رطوبت طبیعی (درصد)

یسبندگی خاک

)(kpa

یاویۀ اصطکاک داخلی خاک ()°

1

CH

92/21

23/61

39/61

2

CH

33/62

26/16

36/61

3

CH

33/59

16/11

91/86

9

CH

39/96

15/66

91/12

8

CH

31/26

16/11

82/61

6

CH

21/99

26/61

26/62

6

CH

31/66

28/35

22/12

5

CL

21/55

23/83

91/12

1

 -نسبت سطح ریشه به سطح خاک )(RAR

بهمنظور برداشت ویژگی هاي ییسلتفنلی 5 ،پایله
درخت توسکا بهطور تصادفی انتطلاب شلد .در فاصللۀ
یک متر ای درختلان نمونله در قسلمت شلی پلایین،
پروفیلی تا حداکثر عمق ریشهدوانی حفلر شلد .بلراي
محاسلللللبۀ پلللللراکنش ریشللللله ای روش دیلللللوارۀ
2
پروفیل اسلتفاده شلد ( ;Burke and Raynal, 1994
Abernethy and Rutherfurd, 2000; Schmid and
;Kazda, 2001; Simon and Collision, 2002
 .)Bischetti et al., 2005; Sun et al., 2008دیلواره

پروفیل به افقهاي  12سانتیمتري تقسیم شد .در هر
افق قطر همۀ ریشهها بهوسیلۀ کولی اندایهگیري شد
و نسبت سط ریشه در هر افق بهدست آمد.
 -مقاومت کششی ریشه

3

براي اجراي آیمایش مقاوملت کششلی ریشلههلا،
نمونهها در شهریور  1312در پروفیل حفرشدۀ نزدیک
1

Root area ratio
Profile trenching method
3
Instron
2

درخللت ،در عمللق حللدود  32سللانتیمتللري خللاک
( )Cofie and Koolen, 2001جمللعآوري شللدند.
نمونللللههللللا در محلللللول  18درصللللد الکللللل
( )Meyer and Go¨ttsche, 1971و در یطچلللال
نگهللداري شللدند .آیمللایشهللاي کشللش بللا دسللتگاه
اینسترون 3استاندارد با سرعت ثابت  12میللیمتلر در
دقیقه ( )Bischetti et al., 2005انجام گرفتند .قبل ای
آیمایش ،نمونۀ ریشهها به طول 12سلانتیمتلر بریلده
شد ) )Zhou et al., 1999و با اندایهگیري قطر در سه
قسمت ،قطر متوسط آنهلا بلهدسلت آملد .بلا تقسلیم
نیروي ییم بلراي گسلیطتن ریشله بله سلط مقطلع
ریشلله ،مقاومللت کششللی ریشللههللا محاسللبه شللد.
نمونههایی که گسیطتگی ای محل نزدیک فک دستگاه
رخ می داد ،قابل قبول نبوده و نتلایج آنهلا حلذف شلد
(.)Bischetti et al., 2005; Pollen, 2007
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 ميزان مسلحسازی ریشه1

میزان مسل سایي ریشه را میتلوان بلا ملدل وو
( )Wu et al., 1979برآورد کرد .این مدل یسلبندگی
اضافی خاک در اثر حضور ریشه را با توجه به مقاوملت
کششی و نسبت سط ریشه برآورد میکند (عبلدي و
همکاران .)Schmidt et al., 2001; 1351 ،مدل وو بر
پایۀ معادلۀ کولم است 2که با استفاده ای یسلبندگی
و یاویللۀ اصللطکاک ،مقاومللت برشللی خللاک محاسللبه
میشود و فقط یلک جلز  ،یسلبندگی در اثلر حضلور
ریشه ( )Crبه آن اضافه می شود (رابطۀ .)1
رابطۀ 1

S = C + Cr + σtanφ

 Sمقاومللت برشللی خللاک بلله کیلوپاسللکالC ،

یسللبندگی خللاک بلله کیلوپاسللکال Cr ،یسللبندگی
اضللافهشللده بلله خللاک در اثللر حضللور ریشللههللا بلله
کیلوپاسکال σ ،تنش معمول در صفحه برش φ ،یاویلۀ
اصطکاک درونی ذرا خاک به درجه است.
یسبندگی اضافهشده در اثر حضور ریشه بهکملک
رابطۀ  2بهدست میآید:
رابطۀ 2

Cr=k*tR

 Crافزایش مقاوملت برشلی در اثلر حضلور ریشله
(مسل سلایي ریشله) K ،ضلریبی اسلت بلین 1 -1/3
) (Waldron, 1977; Wu et al., 1979و tRمقاوملت
کششی بسیجشدۀ ریشه 3در واحد سط خاک است.
 tRبا استفاده ای رابطۀ  3محاسبه میشود:
رابطۀ 3

tR= Tr*ar

 Trمتوسط مقاومت کششی نظیر قطر و  arنسلبت
سط ریشه به سط خاک است.

1

Wu
Coulomb equation
3
Mobilized root tensile strength
2

نتایج
 -نسبت سطح ریشه به خاک و تعداد ریشه

نسبت سط ریشله بله خلاک و تعلداد ریشله بلا
افللزایش عمللق کللاهش یافتنللد ( شللکلهللاي  1و .)2
بیشترین نسبت سط ریشه و همچنلین تعلداد ریشله
در عمق  2/1متر بود .بیشینه و کمینلۀ نسلبت سلط
ریشه بله خلاک بله ترتیل 2/995درصلد و 2/2222
درصد و بیشترین عمق نفوذ ریشه 122سانتیمتر بود.
 -مقاومت کششی

 31آیمایش مقاوملت کششلی موفلق ریشله روي
نمونههاي ریشه انجام گرفت .متوسط مقاومت کششی
 16/21و بیشینه و کمینۀ آن بهترتی 119/95و3/32
مگاپاسکال بهدسلت آملد .ارتبلاط بلین قطلر ریشله و
مقاومت کششلی آن در سلط  18درصلد ()p< 2/28
معنیدار است .شکل  3ارتباط قطلر ریشله و مقاوملت
کششی ریشه را نشان ملیدهلد کله داراي یلک تلابع
تلوانی اسلت کله معادللۀ آن Y =11/36x -2/68اسلت.
بنابراین ضرای ) (β, αاین معادللۀ تلوانی بله ترتیل
 11/36و  -2/68بلهدسلت آملد α .و  βضلرای ثابلت
تجربی هستند که وابسته به گونهاند α .ضری اندایه و
 βنرخ کاهش مقاومت کششی است .بنلابراین گونلهاي
داراي مقاومت کششلی بیشلتر اسلت کله معادللۀ آن
داراي مقللادیر  αبللزر تللر و  βکویللکتللر باشللد
(.)Bischetti et al., 2005

 -مسلحسازی

با استفاده ای دادههاي مقاومت کششی و نسبت سلط
ریشه و بلا بهلرهگیلري ای ملدل وو (،)Wu et al., 1979
میزان مسل سایي خلاک در اثلر عملکلرد ریشلههلاي
گونۀ توسکا بهدست آمد .بلا توجله بله نسلبت سلط
ریشه به خاک ،مسل سایي بلا افلزایش عملق کلاهش
یافت که بیشترین میزان آن 112/66کیلو پاسلکال در
12سللانتیمتللر و کمتللرین میللزان آن  2/88در 122
سانتیمتر بهدست آمد (شکل .)9
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شکل  -1نسبت سط ریشه به خاک در ارتباط با عمق
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شکل  -2درصد تعداد ریشهها در هر افق نسبت به کل ریشهها (میانگین  ±اشتباه معیار)
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شکل -3ارتباط بین قطر ریشه و مقاومت کششی ریشه توسکا
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شکل  -9افزایش مقاومت برشی در اثر حضور ریشه در عمقهاي مطتلف (میانگین  ±اشتباه معیار)

بحث
نسبت سط ریشه به خاک به شلد تحلت تل ثیر
عمق ،گونه ،رویشگاه ،ژنتیلک ،آبوهلوا و نلو خلاک
اسلت ( .)Bischetti et al., 2005بلهطلور کللی ایلن
شاخص با افزایش عمق کاهش مییابد کله ایلن کلاهش
بهعلت کمتر شدن مواد غذایی ،هوا و تراکم بیشتر خلاک
در ییههاي پایینی اسلت ( .)Bischetti et al., 2005در

ایللن بررسللی نیللز کللاهش نسللبت سللط ریشلله بللا
افللزایش عمللق دیللده شللد .پژوهشللگران دیگللري نیللز
کللاهش نسللبت سللط ریشلله بللا عمللق را اثبللا
کلردهانلد ( ;Green way, 1987; Nilaweerea, 1994
 .)Schmid and Kazda, 2001مقاومت کششی توسکا
16/21±3/12مگاپاسکال بهدست آملد کله بلا نتیجلۀ
( Bischetti et al. (2005در مللللورد گونلللله
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 Alnus Viridisبا مقاومت کششی  22/92مگاپاسکال
قابل مقایسه اسلتMorgan and Rickson (1995) .
دامنللۀ مقاومللت کششللی بللراي ایللن گونلله را 9 -69
مگاپاسکال گزارش دادند .تغییلرا مقاوملت کششلی
ممکن است مربوط به تغییر نسلبت لیگنلین /سللولز،
تحت ت ثیر فصل و عوامل غیرینده مثلل اسلترسهلاي
مکلللانیکی باشلللد ( )Plomion et al., 2001یلللا
بهدلیلل تفلاو دامنلۀ قطلري ملورد آیملایش باشلد
) .(Comino and Marengo, 2010آیمللللایش
مقاوملللت کششلللی نشلللان داد کللله بلللا افلللزایش
قطللر ریشللههللا ،مقاومللت کششللی بللهصللور تللابع
توانی کاهش مییابلد .ایلن نتیجله بلا نتلایج تحقیلق
بسلیاري ای پژوهشلگران ( ;Gray and Sotir, 1996
)Burroughs and Thomas, 1997; Bischetti et al., 2005

همطوانی دارد .در این بررسی ،ضری  αبهدست آملده
ای دامنۀ پیشنهادشده توسط ) Nilaweera (1994براي
گونههلاي درختلی پهلنبلر کشلور تایلنلد کله بله
صور  21/1> α > 56/2و  -2/5 > β > -2/9اسلت
پیروي نمی کند ،درحالیکله مقلدار  βدر دامنله قلرار
دارد Bischetti et al. (2005) .براي گونلۀ توسلکا در
منطقللۀ  39/66 α Valdorenaو  ، -2/61 βعبللدي و
همکاران ( )1351براي گونۀ انجیلی در منطقۀ هیرکانی
 αرا  21/66و  βرا  -2/36و (Vergani et al. (2012
دامنۀ  αو βبراي پنج گونۀ پهنبر در منطقۀ آلل را
بین19/53تا  26/31و  -2/96تا  -2/2بهدست آوردند.
این اختالفا لزوم بررسلی بیشلتر در آینلده را نشلان
میدهد .میزان مسل سایي خاک در اثر حضلور ریشله
بلللا افلللزایش عملللق رونلللد کاهشلللی داشلللت کللله
) Mattia et al. (2005و عبدي و همکاران ( )1351نیلز
به همین نتیجه رسیدند .بیشترین میزان مسل سلایي در
افق اول که بیشترین تراکم ریشه را داشت اتفاق افتاد .بلا
توجه به خصوصیا مکانیکی خلاک منطقله (جلدول )1
میزان افزایش یسبندگی در اثر ریشۀ این گونله بلهویلژه
در افقهاي بلاییی ملیتوانلد نقلش بسلزایی در افلزایش
مقاومللت برشللی خللاک و پیشللگیري ای ناپایللداريهللاي
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سطحی ایفا کند .دامنۀ تغییرا افزایش مقاوملت برشلی
خاک در اثر حضور ریشهها  1-182کیلوپاسکال گلزارش
شللدهاسللت ( ;Abernethy and Rutherfurf, 2001
;Schmidt et al., 2001; Bischetti et al., 2005, 2009
 )Genet et al., 2008; Hales et al., 2009که به نو

پوشش گیاهی ،عوامل محیطی و عمق خلاک بسلتگی
دارد ) .(Vergani et al., 2012کمینۀ مسل سلایي در
بررسی حاضر ای دامنۀ گزارششده پیلروي نملیکنلد.
ییرا این مقدار براي 12سانتیمتر آخر که داراي تعداد
ریشۀ بسیار کم و قابل یشمپوشی داشت برآورد شلده
است و کم بودن آن طبیعی بهنظر میرسد.
نتایج بررسی حاضر باید با احتیاط تحلیل شود ،ییلرا
براي آسانی کار ،محاسلبۀ مسلل سلایي برحسل یلک
مدل استاتیک عمودي (مدل وو) صور گرفته اسلت و
یکی ای فرضیههاي مهم این است که وقتی خاک دیلار
تنش برشی میشود ،همۀ ریشهها بسیج میشلوند و در
یمان واحد ،قبل ای گسیطتهشدن بله حلداکثر مقاوملت
کششی خود میرسند .این مدل حلداکثر مسلل سلایي
بلللالقوۀ ریشللله را نتیجللله ملللیدهلللد و یسلللبندگی
اضللافهشللده بلله خللاک در اثللر حضللور ریشلله را ییللاد
بلرآورد ملیکنلد ( ;Operstein and Frydman, 2000
.)Pollen and Simon, 2005; Mickovski et al., 2009
بنابراین مقدار مسل سایي خلاک محاسلبهشلده بایلد
بهعنوان یک مقدار نسبی که اجایۀ مقایسۀ گونلههلا را
با توجه به کارایی آنها در مسل سایي خاک ملیدهلد،
لحاظ شود ،نه به عنوان یک مقدار مطلق.
بهطور کلی میتوان گفت میزان مسلل سلایي یلک
گونه به خصوصیا ییستفنی آن گونه بستگی دارد .بلا
توجه به مطالعا انجام گرفته ،بین گونهها ای نظلر ایلن
خصوصیا اختالف معنیدار وجود دارد .بنلابراین بلراي
شناسایی بهترین گونهها بهمنظلور تثبیلت دامنلههلاي
ناپایدار نایار ای بررسی ایلن خصوصلیا هسلتیم .ایلن
تحقیق آگاهی ما را در مورد خصوصلیا ییسلتفنلی و
میزان مسل سایي گونه توسکا افزایش میدهد.
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Abstract
The root of vegetation is known to increase the hill-slope stability by reinforcing soil shear
strength. The amount of reinforcement depends on density and tensile strength of roots
therefore this study assessed these biotechnical properties. The profile trenching methods was
used to obtain root area ratio (RAR) and number and diameter of roots in each depth were
measured. Standard Insrton was used to determine the tensile strength of roots. The results
indicated that the root density and number of root were decreased with increasing depth.
Tensile strength is decreased with diameter of roots following power function with an average
of 16.29 MPa. Using the results of biotechnical characteristics and Wu model, the
reinforcement effect was calculated and minimum and maximum of reinforcement were 0.55
KPa and 110.76 KPa, respectively. The results presented in this paper can be used for hillslope stability with bioengineering method.
Keywords: Bioengineering, Root Area Ratio, Root tensile strength, Soil reinforcement, Soil
shear strength.
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