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 و هدف مقدمه

بزرگ در بستر کاشات   های مختلف کوچک یانهال

نهالستان وجود دارند که احتماالً عملکرد متفااوتی در  

هاا و  بنادی نهاال  عرصه خواهند داشت، بنابراین درجه

نقش مهمی در بهبود کیفیات   ،شناسایی بهترین درجه

طوری که در برخی . بهخواهد داشتهای تولیدی نهال

های بهها در جعادن نهالبا قرار د ها را، نهالاز کشورها

، برای انتقاال باه   های ظاهریاساس ویژگیمشخص بر

مناط  مختلف متناسب با وضعیت رویشی آمااده مای  

هاا توسا    بنادی نهاال  کنند. ارزیابی کیفیت و درجاه 

اساااس کارکنااان نهالسااتان و جنگلکاااران بیشااتر بر  

 گیااردهااای مورفولااوژیکی صااورت ماای   ویژگاای

(Thompson, 1985 که دلیل ) ،ه بودن قابل مشاهدآن

ها بدون نیاز باه ابازار   گیری این ویژگیو راحتی اندازه

در نهالستان (. Dey and Parker, 1997) استپیچیده 

طور نسبی ها بهگیریاین اندازه ،وضعیت دشواردلیل به

، ولای بهتارین ابازار در    گیارد مای و غیر دقیا  انجاام   

ها برای کاشت در عرصه دسترس برای جداسازی نهال

(. با توجاه باه   Clark and Scblarbaum, 2000است )

بررسای   ها در جذب آب و ماواد غاذایی،  اهمیت ریشه

هااای آن اهمیاات خاصاای در ارزیااابی ریشااه و ویژگاای

های کیفیت خاوب  ها دارند. یکی از نشانهکیفیت نهال

ای مناساب اسات کاه در    نهال، داشتن سیستم ریشاه 

 زیارا . های فرعای باشاد  درصد باالیی از ریشه دۀبرگیرن

در این صورت ریشه دارای سطح وسیعی بارای جاذب   

(. 9388شااهراجی،   )رستمی آب و عناصر غذایی است

هاای فرعای   تعاداد ریشاه   و حجم ریشه، طاول ریشاه  

هاا  نهاال  ۀهایی هستند که عموماً در ارزیابی ریشعامل

د. طاول ریشاه هماراه باا تعاداد      شاون گیری مای اندازه

و گسااتردگی  نهااای فرعاای و همچنااین تقااار  ریشااه

ل بتواند آب مورد نیااز  ها باید طوری باشد که نها ریشه

خوبی جذب کند، در غیر ایان صاورت قاادر    خود را به

ناد و دچاار مشاکل    رفته را جبران کازدستنیست آب

ای سیستم ریشاه  ها برای توسعۀنهال ناتوانیو  شودمی

 شاود  مناسب، مانع استقرار آنها در عرصه محسوب می

(Guan and Cheng, 2003بااه .)  دلیاال طبیعاات

ها زیااد  احتمال خطا در این ارزیابی ،ها زیرزمینی ریشه

اغلاب  هام  هاا  گیاری بر بودن ایان انادازه  زمان است و

 ،هماین دلیال  شاود باه  میها از بین رفتن نهال موجب

هاای  بندی در نهالستان بیشتر بر اسااس ویژگای  درجه

د گیرنجام میای ار اساس سیستم ریشهساقه و کمتر ب

(Davis and Jacobs, 2005 ارتفاع سااقه .)،  از سااده-

 ،ترین صفات مورفولوژیکی قابل مشاهده در نهال است

تار را از  های بزرگتوان نهالطوری که به راحتی میبه

)رسااتمی شاااهراجی،  هااا تشااخیص داددیگاار نهااال

در ارزیااابی کیفیاات و   عاماال(. بررساای ایاان  9388

-. باه دارددر عرصه نقش مهمی  بینی عملکرد آن پیش

 بلااو  ساابز، هااای گونااهطااوری کااه در مااورد نهااال

Quercus coccifera  و زبااااان گنجشااااک ایاااان 

 ;Tsakaldimi et al., 2005) رابطه ثابات شاده اسات   

Maltoni et al., 2010)،       اماا ارتباا  کمای باین ایان

 ها در عرصه گزارش شاده اسات  مانی نهالزنده و عامل

(Thompson, 1985 .) در مارز باین سااقه و     قطر یقاه

متار گازارش   نهال اسات کاه معماوالً باه میلای      ۀریش

بایاد دارای   ،شود. نهاال باا کیفیات از لحاار قطار      می

ماانی آن را در  ترین قطری باشد کاه تاوان زناده   بزرگ

 رویشگاه مشخص، در یک سطح قابل قبول تأیید کناد 

قطار   تحقیقاات،  براساس. (9388)رستمی شاهراجی، 

بینای عملکارد نهاال در    برای پایش  عاملبهترین  هیق

 .(Dey and Parker, 1997) شودعرصه محسوب می

ای ارتباا  تنگااتنگی باا سیساتم ریشاه      عاملاین 

 ،چه قطر یقاه زیاادتر باشاد   طوری که هر، بهاردنهال د

های فرعای، وزن خشاک، حجام و ساطح     تعداد ریشه

خواهاد  تار  و سیستم ریشه دوانی مناسب ،زیادتر ریشه

در نتیجااه توانااایی نهااال در جااذب آب و مااواد بااود و 

ماانی و  افزایش خواهد یافت که این امر در زندهغذایی 

شرای  سخت محیطی مؤثر است  در برابرها آن تمقاوم

(Dey and Parker, 1997  گونه بلندمازو با توجه باه .)

از بهتارین   ،محیطای زیاادش  اقتصادی و زیست ارزش

منااط    یبارای جنگلکااری و احیاا   هاای باومی   گونه
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که باه هماراه ساه    طوریشود، بهمخروبه محسوب می

گنجشاک باه دلیال مصاار      گونۀ افرا، توسکا و زباان 

درصاااد از کااال تولیاااد   28ود حاااد ،آن ۀگساااترد

هاای شامال ایاران را باه خاود       هاای جنگال   نهالستان

(. اماروزه  9384)خدایی و اماانی،   اختصاص داده است

ل چرای دام، رقابت رطوبتی شادید  عوامل مختلفی مث

هاا در  مازدگی و رشاد کناد نهاال   های هارز، سار  علف

ایان گوناه را از    ۀامکان حفظ و توساع  ،های اولیه سال

)روحای طری  زادآوری طبیعی مشکل سااخته اسات   

(. بنابراین احیا و بازگشت باه  9388 مقدم و همکاران،

 جوامع جنگلی بلو  باا توجاه باه    ۀتعادل و حالت اولی

هاای تحقیقااتی   مشکالت موجود، نیازمند اجرای طرح

هاای  ، تولید نهاال های جنگلکاریخصوص در زمینهبه

و تنهاا از ایان    آنهاا اسات  باکیفیت و استفاده از نتایج 

تاوان عاالوه بار کساب موفقیات از صار        طری  مای 

مورد و اتال  وقت جلوگیری کرد. هاد   های بیهزینه

هاای  های ظااهری نهاال  ، بررسی ویژگیتحقی از این 

این گونه در نهالستان پیلمبارای اساتان گایالن بارای     

منظااور مناسااب بااه هااایشناسااایی و تعیااین ویژگاای

هاای بلاو  در نهالساتان    البندی نها استفاده در درجه

 .است

 

 ها مواد و روش
 طرح اجرای محل مشخصات

انزلای باه    ۀجااد  48نهالستان پیلمبرا در کیلاومتر 

 414 44 2ًباه طاول جارافیاایی     ،سار رهدر شهر پ ،تالش

 2و در ارتفااع   364 374 22ًشرقی و عار  جارافیاایی   

هاوایی  وواقع است. بررسای آب  متر باالتر از سطح دریا

شناسی پیلمبارا  با استفاده از آمار ایستگاه اقلیممنطقه 

نشان داد که بیشاترین بارنادگی در فصال    )نهالستان( 

باا  وکمترین آن در بهار  کل بارندگیدرصد  37پاییز با 

درصدکل بارنادگی باوده اسات. متوسا  بارنادگی      92

سااالنه  ماای  و متوسا  د  متار میلای  6/2931سالیانه 

 باا  گراد )حاداقل مطلا  در بهمان   سانتی ۀدرج 2/97

 باا  گاراد و حاداکثر مطلا  در تیار    سانتی ۀدرج 2/96

گراد( گزارش شده اسات. متوسا    سانتی ۀدرج 2/21

 6/91و  2/99ترتیاب  ساالنه به مایدحداقل و حداکثر 

طور گراد است. تعداد روزهای یخبندان بهسانتی ۀدرج

ر، روز است کاه در چهاار مااه از ساال )آ      98متوس  

اسااس  بر دهد. این منطقهدی، بهمن و اسفند( رخ می

 روش آمباارژه دارای اقلاایم خیلاای مرطااوب اساات  

ار نماود  بر اسااس . (9386 ،و همکاران شیراز)خانجانی

آمبروترمیک فصل خشک در این منطقه وجاود نادارد   

 (.9)شکل 

 
 9383تا 9364های پیلمبرا بین سال نمودار آمبروترمیک منطقۀ -9 شکل
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 هاکرت وضعیت

د. طاول  مازو در هشت کرت کاشاته شاده باو   بلند

ساانتی متار    48هاا  بین کرت ۀمتر و فاصل 72ها کرت

د داشت که ردیف کاشت نهال وجو 4بود. در هر کرت 

 .بود مترسانتی 22طور متوس  ها بهردیف ۀفاصل

 پرورشیی  عملیات وضعیت و بذر منابع کاشت، زمان

 نهالستان در

، از منااط   9388بلنادمازو در اواخار آ ر    بذرهای

جنگلاای اطاارا  نهالسااتان مثاال مناااط  رودبارساارا،  

گردکوه و شهرک چوکاا از درختاان باا فنوتیات برتار      

 ۀدساتی کاشاته شادند. فاصال     ۀوآوری و باه شای  جمع

متار باود. تاراکم    ساانتی 22 تاا  28حدود کاشت بذور 

و به جز حاذ    هر مترمربع بودنهال در  938 ،هانهال

عملیات پرورشی مثل هارس  گونه  های هرز، هیچعلف

 .بودنگرفته کردن یا کوددهی انجام 

 روش

 بردارینمونه نحوه

 9381هاا در اوایال اسافند    بارداری از نهاال  نمونه

نهال در مترمربع باود.   944ها . تراکم نهالگرفتانجام 

روش تصااادفی سیسااتماتیک و در بااه بااردارینمونااه

متار انجاام   ساانتی  38×  38ای به ابعااد  قطعات نمونه

. در هار کارت یاک    (9382معتکاف ماساوله ،  ) گرفت

کل هشت قطعه نمونه( برداشت شاد.  قطعه نمونه )در 

 ار گرفته در دو کرت وسا  های قرقطعه نمونه در نهال

اصاله نهاال وجاود    94 تاا  99در هر قطعه نمونه باین  

 ۀشده باه ایان شایو   های برداشتدر کل نهالداشت و 

هاا بالفاصاله در   . نهاال بود اصله 988 بیش ازبرداشت 

و بارای  شده گذاشته  دارهای پالستیکی برچسبکیسه

هاای مورفولاوژیکی باه آزمایشاگاه     گیری ویژگیاندازه

مناابع طبیعای دانشاگاه گایالن      ۀلداری دانشاکد جنگ

 انتقال داده شدند.

 هانهال در بررسی تحت هایویژگی

هر نهال در حد فاصل بین ریشه و سااقه،   ۀقطر یق

آید با اساتفاده از  در مکانی که نهال از خاک بیرون می

 گیاری شاد  متار انادازه  یک کولیس با دقت صدم میلی

Duryea and Landis, 1984)). رتفااع سااقه و طاول    ا

نهاال تاا ناوک     ۀترتیب از محل قطر یقا اصلی بهۀ ریش

کاش باا   با استفاده از خا   انتهایی و نوک ریشهۀ جوان

(. Thompson, 1985)متار محاسابه شاد    دقات میلای  

اصلی کاه دارای   شۀهای فرعی متصل به ریتعداد ریشه

 متاار بودنااد شاامارش شاادهقطاار باایش از یااک میلاای

(Davis and Jacobs, 2005)   و حجم ریشه با اساتفاده

  گیاااری شاااد حجااام آب انااادازه  از روش تاییااار

.(Burdette, 1979)    هار   ۀوزن مرطاوب ریشاه و سااق

 گیاری نهال با استفاده از ترازو با دقت صدم گرم اندازه

 ۀدرجا  928آون در دماای   سپس نموناه هاا در   شد و

سااعت قارار داده شاد و وزن     24مادت  گراد بهسانتی

 هاا نیااز باا همااان روش تعیاین شااد.   خشاک نمونااه 

هایی مثل نسبت ساقه به ریشه و نسبت ارتفاع  شاخص

 هاای انجاام  گیریساقه به قطر یقه نیز بر اساس اندازه

هاا محاسابه شاد    بارای ارزیاابی کیفیات نهاال     گرفته

(Duryea and Landis, 1984). 

 
 یآمار آنالیزهای

بودن  . نرمالشد  SPSS V. 16افزارها وارد نرمداده

سامیرنو   ا -لماوگرو  وک ها باا اساتفاده از روش  داده

بررساای شااد. میااانگین، انحاارا  معیااار و ضااریب     

هاای مورفولاوژیکی   همبستگی پیرساون باین ویژگای   

درصاد در   12 دارمحاسبه شد. حاداکثر ساطح معنای   

 در نظر گرفته شد. هاهمقایس کلیۀ

 

 نتایج

 هانهال مورفولوژیکی هایویژگی بین ارتباط بررسی

هاای مورفولاوژیکی سااقه و    آمار توصایفی ویژگای  

نتاایج آناالیز    نشان داده شده است. 9جدول ریشه در 

طاور  هاای سااقه و ریشاه باه    همبستگی باین ویژگای  

نشاان داده   3 و 2 یهاا ، به ترتیب در جادول جداگانه

نتایج بررسی همبساتگی را باین ایان     4شده و جدول 

 دهد.دو گروه نمایش می
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 شدهیبردارنمونه یبلندمازو یهانهال در شدهیریگاندازه یکیمورفولوژ یهایژگیو یفیتوص مارآ -9 جدول

 النیگ استان یلمبرایپ نهالستان در

 آمار توصیفی
 رفولوژیکیوهای مویژگی

 میانگین انحرا  معیار  حداقل حداکثر

 mm))قطر یقه ریشه  3/6 ± 81/2 3 8/94

 mm))رتفاع ساقها 81/227 ± 223/281 77 9261

 g))وزن مرطوب ساقه  97/93 ± 667/98 39/9 32/63

 g))وزن خشک ساقه  763/7 ± 841/4 8/8 24/22

 نسبت ساقه به ریشه 697/8 ± 222/8 38/8 44/9

cm.mm)نسبت ارتفاع به قطر 677/6 ± 448/2 71/8 82/93
-1

) 

 mm))طول ریشه  82/313 ± 493/998 931 638

 تعداد ریشه های فرعی 68/2 ± 398/2 8 22

cm))حجم ریشه  61/92 ± 241/98 2 72
3 

 g)) وزن مرطوب ریشه 27/98 ± 31/99 24/3 13/77

 g))وزن خشک ریشه  619/8 ± 88/2 38/9 12/23

 

ها نهال ۀرا بین قطر یق داریارتبا  معنی 4جدول 

 ،دهاادهااای ساااختاری ریشااه نشااان ماای  ویژگاایو 

و حجام   عامال بین ایان   داریمعنی ۀرابطکه  طوری به

هاااای فرعااای (، تعاااداد ریشاااه=863/8Rریشاااه )

(634/8R=( وزن مرطاااوب ،)139/8R= و خشاااک )

که این روابا    درحالی ،( وجود دارد=196/8Rریشه )

موارد  ۀهای ریشه در همدر مورد ارتفاع ساقه با ویژگی

 کمتر بود. از قطر یقه

  
-نمونه هاینهال در ساقه هایعامل ین( بیین)مثلث پا p-value مقدارال( و )مثلث با یرسونپ یهمبستگ ضریب -2 جدول

  یالناستان گ یلمبرایپ نهالستان در شدهبرداری
قطر یقه   

(mm) 
 

ارتفاع 

 ساقه
(mm) 

وزن 

مرطوب 

 (g) ساقه

وزن خشک 

 (g)ساقه 

نسبت ارتفاع به 

 قطر
(cm.mm

-1
) 

نسبت ساقه به 

 ریشه

9 212/8 (mm)قطر یقه  **
 192/8 **

 888/8 **
 238/8- *

 473/8 **
 

888/8 (mm)ارتفاع ساقه  9 777/8 **
 241/8 **

 796/8 **
 446/8 **

 

888/8 (g)وزن مرطوب ساقه   888/8  9 124/8 **
 841/8-  792/8 **

 

888/8 (g)وزن خشک ساقه   888/8  888/8  9 861/8-  722/8 **
 

 نسبت ارتفاع به قطر
(cm.mm

-1
) 

823/8  888/8  732/8  469/8  9 983/8  

888/8 نسبت ساقه به ریشه  888/8  888/8  888/8  888/8  9 

 درصد 12 داری معنی سطح. *درصد   11سطح معنی داری  **
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قطار یقاه باا    دار معنای حاکی از ارتباا    2جدول 

(، وزن مرطااوب =212/8Rهااای ارتفاااع ساااقه )عاماال

(192/8R=و ) خشااک ( 888/8ساااقهR= )اساات .

ها نیاز کمتار از قطار    ارتبا  ارتفاع ساقه با این ویژگی

ارتباا    طول ریشاه  ،های ریشهاز بین ویژگی یقه بود.

دهاد. هرچناد   های سااقه نشاان مای   با ویژگی کمتری

های ریشه با ویژگی عاملارتبا  این  2جدول  براساس

 ،4و  3 یهاا تار جادول  ضعیف بود. با بررسی دقی نیز 

 دیگار بین حجم ریشاه باا    دارعنیممتوجه همبستگی 

 شویم.های ساقه و ریشه میویژگی

 ریشه هایعامل بین( پایین مثلث) p-value مقدار و( باال مثلث) پیرسون همبستگی ضریب -3 جدول

 شده در نهالستان پیلمبرای استان گیالنبردارینمونههای نهال در

 درصد 12 داری معنی سطح.  *درصد  11 داری معنی سطح.  **

 

های فرعی از این نظر در درجاه بعادی   تعداد ریشه

اهمیت قارار دارد. ارتباا  کام، منفای و فاقاد تفااوت       

هاای  دار بین نسبت ارتفاع به قطر با کل ویژگای معنی

دار باود(  مورفولوژیکی )در مورد قطر یقه تفاوت معنی 

به جز ارتفاع ساقه مشاهده شد، درحالی که عکس این 

در مورد نسبت ساقه به ریشاه وجاود داشات،     وضعیت

خااوب، مثباات و  بااه نساابتطااوری کااه ارتبااا   بااه

هااای بااا کاال ویژگاای  عاماالداری بااین ایاان معناای

)به جز طول ریشاه( مشااهده شاد. وزن     مورفولوژیکی

باا   داریمعنای خشک ریشه و ساقه ارتباا    مرطوب و

بررسای   دهناد. های مورفولوژیکی نشان میکل ویژگی

را بین وزن مرطاوب و   داریمعنیهمبستگی  هاجدول

 ها نشان داد.عامل دیگرخشک ریشه و ساقه با 

 های ساقه و ریشه )مثلث پایین( بین عامل p-valueضریب همبستگی پیرسون )مثلث باال( و مقدار  -4جدول 

 شده در نهالستان پیلمبرای استان گیالنداریبرهای نمونهدر نهال

 قطر یقه   
(mm) 

 ارتفاع ساقه
(mm) 

 وزن مرطوب ساقه
(g) 

 وزن خشک ساقه
(g) 

نسبت ارتفاع به 

 (cm.mm-1) قطر

نسبت ساقه به 

 ریشه

888/8) (mm)طول ریشه 
**

 (422/8 (888/8
**

 (361/8 (888/8
**

 (429/8 (888/8
**

 (441/8 - 888/8 ( 144/8 ) 872/8 ( 723/8 ) 

های  تعداد ریشه

 فرعی
(888/8

**
 (634/8 (888/8

**
 (473/8 (888/8

**
 (767/8 (888/8

**
 (728/8 - 991/8 ( 244/8 ) 398/8 **

( 888/8 ) 

 حجم ریشه
(cm3) 

(888/8
**

 (836/8 (888/8
**

 (213/8 (888/8
**

 (812/8 (888/8
**

 (888/8 - 997/8 ( 217/8 ) 482/8 **
( 889/8 ) 

وزن مرطوب 

 ریشه 
(g) 

(888/8
**

 (139/8 (888/8
**

 (219/8 (888/8
**

 (198/8 (888/8
**

 (863/8 - 973/8 ( 942/8 ) 318/8 **
( 889/8 ) 

 وزن خشک ریشه
(g) 

(888/8
**

 (196/8 (888/8
**

 (478/8 (888/8
**

 (818/8 (888/8
**

 (184/8 - 288/8  ( 884/8 ) 323/8 **
( 886/8 ) 

 درصد 12 داری معنی سطح. * درصد  11 داری معنی سطح **

 طول ریشه 
(mm) 

های تعداد ریشه

 فرعی

حجم ریشه 
(cm3) 

وزن مرطوب ریشه 
(g) 

 (g)وزن خشک ریشه 

9 242/8 (mm)طول ریشه * 268/8 ** 247/8 ** 276/8 ** 

821/8 های فرعیتعداد ریشه  9 622/8 ** 666/8 ** 642/8 ** 

888/8 (cm3)حجم ریشه   888/8  9 141/8 ** 818/8 ** 

888/8 (g)وزن مرطوب ریشه   888/8  888/8  9 168/8 ** 

888/8  (g)وزن خشک ریشه  888/8  888/8  888/8  9 
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 بحث 

 یهاا نهاال  ۀیقا  قطار  آمده دستهب نتایج براساس

 و سااقه  هاییژگیآن با و زیادارتبا   یلدلبلندمازو به

 هاا نهاال  کیفیات  ارزیاابی  بارای  مناسب یعامل ریشه،

 نتاایج  ایان  از محققاان  برخای  کاه  شاود می محسوب

 Guan and Cheng, 2003; Wilson) کنندمی حمایت

and Jacobs., 2006).  یعاامل ، یقاه  قطار  مثاال  بارای 

 هاای نهاال  ۀریشا  هاای ویژگای  یاابی ارز یمناسب برا

Quercus rubra شاد  یمعرف (Dey and Parker, 1997). 

 و  Quercus nuttallii هاای نهاال  روی بار  تحقی  در

Liriodendron tulipifera و Fraxinus pennsylvanica 
  اسااات آماااده دساااتهبااا یمشاااابه نتاااایج نیاااز

(Santos, 2006.) 

 حجام  ،یقاه  قطار  از بعاد  آماده دستهب نتایج ب ط

 هاااییژگاایو یگاارارتبااا  را بااا د  یشااترینب یشااهر

 تعاادادبرقاارار کاارد.  یقااه قطاار ویااژهبااه مورفولااوژیکی

قرار دارد.  یشهنظر بعد از حجم ر یناز ا یفرع های ریشه

 دیگار ارتباا  باا    ینداشاتن کمتار   یال دلبه یشهر طول

نامناسب  یعامل برداری،هنمون مرحله دو هر در هاویژگی

 عامال  یان و استفاده از ا استبلو   یفیتک یابیارز یبرا

 شاود، نمی توصیه گونه این هاینهال یفیتک یابیدر ارز

 و ارتفااع  ،گنجشکزبان هاینهال بررسی در که یحالدر

 باارای مطلااوب هااایشاااخص عنااوانبااه ریشااه طااول

 نظار  در و شناسایی عرصه در هانهال عملکرد بینی پیش

 آنهاا  پاژوهش  در(. Maltoni et al., 2010) شاد  گرفته

و  یشاه نسابت باه حجام ر    یکمتر یتارتفاع ساقه اهم

ارتبا  کمتار  آن  یلداشت که دل یفرع هاییشهتعداد ر

. اسات  یکیرفولاوژ وم هاای یژگای و دیگار باا   عامال  ینا

-نهاال  یفیتک یابیدر ارز یمناسب یارمع ارتفاع، ینبنابرا

 خاال   بار  کاه  درحالی .آیدساب نمیحبه مازوبلند یها

 گنجشاک زباان  هاای گوناه  یبار رو  تحقی در  ما، نتایج

(Maltoni et al., 2010)، coccifera Quercus و 

Quercus ilex  (Tsakaldimi et al., 2005 ) ارتفااع 

 .شد معرفی هانهال کیفیت ارزیابی برای مناسب عاملی

 و مرطاوب  وزن باین  خاوبی  همبستگی بررسی این در

 هاای یژگای و دیگار مختلف نهال با  هایقسمت خشک

 نیاز  هاعامل یناز ا ینبنابرا ،شد مشاهده مورفولوژیکی

 یاز ن یگار . مطالعاات د شاد  اساتفاده  بنادی درجه برای

  هااایگونااه در یقااه قطاار بااارا  هاااعاماال یاانارتبااا  ا

taeda Pinus (Switzer and Nelson, 1963)، 

Douglas-fir (Duryea and Landis, 1984) و 

Quercus rubra و Quercus alba (Ruehle and 

Kormanik, 1986 )اهمیات  عاالوه  باه  دادند، گزارش 

 بعادی  ماانی زناده  باا  آن ارتباا   طریا   از عامال  این

 .(Thompson, 1985) است شده اثبات نیز ها نهال

 تعاداد  و ریشاه  حجم مثل ریشه هایویژگی برخی

 دیگار باا   یتبا  خوببعد از قطر ار یزن یفرع هایریشه

  و مشاااکل باااه توجاااه باااا اماااا دارد، هااااعامااال

 محای   سخت شرای  در آنها گیریاندازه بودن برزمان

 کاشاات توساا  کااارگران    ۀعرصاا و نهالسااتان کااار

(Dey and Parker,1997 )دیدگیآسیب احتمال و نیز 

 سااقه  هاای عاملبهتر است از  ،کار ینا یدر ط هانهال

-باه  بناابراین . کارد  استفاده النه کیفیت بررسی برای

 احتمااالً  ای،ریشه سیستم با یقه قطر زیاد ارتبا  دلیل

 دوانای ریشاه  وضاعیت  ارزیاابی  بارای  مناسبی شاخص

 عناوان باه از آن  تاوان مای  و شاود می محسوب هانهال

  ارزیاااابی بااارای ریشاااه سااااختار از اینمایناااده

 ;Clark and Scblarbaum, 2000) ردکا  اساتفاده  آن

Guan and Cheng, 2003 .) 
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Abstract 

Identifying the best attributes of seedlings for evaluation of quality of them has an important 

role in successful reforestation projects. In this study, some morphological characteristics 

were used for evaluation of quality of oak seedlings. Seedlings were sampled by method of 

systematic-random from the planting bed in nursery in late February. Statistical analyses were 

done after measurement of morphological characteristics. Results of correlation analysis 

showed that the root collar diameter (RCD) had the strongest correlation with other 

morphological characteristics. Parameters of leaf area, root volume, number of first order 

lateral roots, stem height, and length of the main root, respectively, had lower correlations 

with others, then had less important in seedling quality evaluation. Therefore, in according to 

this study the RCD is the best characteristic for seedlings quality evaluation of this species in 

nursery. 

Keywords: Morphological characteristics, Pylambra nursery, Quercus castaneifolia, 

Seedlings quality. 
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