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شناسایی عوامل مورفولوژیکی مناسب برای ارزیابی کیفیت نهالهای بلندمازو
) (Quercus castaneifoliaدر نهالستان پیلمبرا
سیده مریم طاهرزاده موسویان ، 1تیمور رستمی شاهراجی 2و جواد ترکمن

3

 9کارشناس ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدۀ منابعطبیعی دانشگاه گیالن
 2دانشیار گروه جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه گیالن
 3استادیار گروه جنگلداری  ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه گیالن
(تاریخ دریافت9319/1/22 :؛ تاریخ پذیرش)9313/2/29 :

چکیده
شناسایی بهترین ویژگیهای نهال برای ارزیابی کیفیت آن ،در موفقیت پروژههای جنگلکاری و احیاا اهمیات دارد .در
این پژوهش از برخی خصوصیات مورفولوژیکی برای ارزیابی کیفیت نهالهای بلندمازو استفاده شاد .بادین منظاور در
اوایل اسفند ،نمونهبرداری نهالها از بستر خزانۀ نهالستان بهروش تصادفی -سیستماتیک اجرا شد .پس از اندازهگیاری
عوامل مورفولوژیکی مورد نظر ،تجزیهوتحلیل دادهها انجام گرفت .نتایج نشان داد که قطر یقه ،بیشاترین ارتباا را باا
دیگر ویژگیهای مورفولوژیکی دارد .عاملهای حجم ریشه ،تعداد ریشههای فرعی ،ارتفاع و طول ریشه به دلیل ارتبا
کمترشان با دیگر عوامل بهترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار دارند .بناابراین بار اسااس تحقیا حاضار ،قطار یقاه
بهترین ویژگی برای ارزیابی کیفیت نهالهای این گونه در نهالستان است که بدین منظور پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :کیفیت نهال ،بلندمازو ،نهالستان پیلمبرا ،ویژگیهای مورفولوژیکی.

 نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس81367437288:

ایمیلTaherzadeh_mmt@yahoo.com :
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مقدمه و هدف
نهالهای مختلف کوچک یا بزرگ در بستر کاشات
نهالستان وجود دارند که احتماالً عملکرد متفااوتی در
عرصه خواهند داشت ،بنابراین درجهبنادی نهاالهاا و
شناسایی بهترین درجه ،نقش مهمی در بهبود کیفیات
نهالهای تولیدی خواهد داشت .بهطوری که در برخی
از کشورها ،نهالها را با قرار دادن نهالها در جعبههای
مشخص براساس ویژگیهای ظاهری ،برای انتقاال باه
مناط مختلف متناسب با وضعیت رویشی آمااده مای
کنند .ارزیابی کیفیت و درجاهبنادی نهاالهاا توسا
کارکنااان نهالسااتان و جنگلکاااران بیشااتر براساااس
ویژگاایهااای مورفولااوژیکی صااورت ماایگیاارد
( )Thompson, 1985که دلیل آن ،قابل مشاهده بودن
و راحتی اندازهگیری این ویژگیها بدون نیاز باه ابازار
پیچیده است ( .)Dey and Parker, 1997در نهالستان
بهدلیل وضعیت دشوار ،این اندازهگیریها بهطور نسبی
و غیر دقیا انجاام مایگیارد ،ولای بهتارین ابازار در
دسترس برای جداسازی نهالها برای کاشت در عرصه
است ( .)Clark and Scblarbaum, 2000با توجاه باه
اهمیت ریشهها در جذب آب و ماواد غاذایی ،بررسای
ریشااه و ویژگاایهااای آن اهمیاات خاصاای در ارزیااابی
کیفیت نهالها دارند .یکی از نشانههای کیفیت خاوب
نهال ،داشتن سیستم ریشاهای مناساب اسات کاه در
برگیرندۀ درصد باالیی از ریشههای فرعای باشاد .زیارا
در این صورت ریشه دارای سطح وسیعی بارای جاذب
آب و عناصر غذایی است (رستمی شااهراجی.)9388 ،
حجم ریشه ،طاول ریشاه و تعاداد ریشاههاای فرعای
عاملهایی هستند که عموماً در ارزیابی ریشۀ نهاالهاا
اندازهگیری مایشاوند .طاول ریشاه هماراه باا تعاداد
ریشااههااای فرعاای و همچنااین تقااارن و گسااتردگی
ریشهها باید طوری باشد که نهال بتواند آب مورد نیااز
خود را بهخوبی جذب کند ،در غیر ایان صاورت قاادر
نیست آبازدسترفته را جبران کناد و دچاار مشاکل
میشود و ناتوانی نهالها برای توسعۀ سیستم ریشاهای
مناسب ،مانع استقرار آنها در عرصه محسوب میشاود

( .)Guan and Cheng, 2003بااهدلیاال طبیعاات
زیرزمینی ریشهها ،احتمال خطا در این ارزیابیها زیااد
است و زمانبر بودن ایان انادازهگیاریهاا هام اغلاب
موجب از بین رفتن نهالها میشاود باههماین دلیال،
درجهبندی در نهالستان بیشتر بر اسااس ویژگایهاای
ساقه و کمتر بر اساس سیستم ریشهای انجام میگیرد
( .)Davis and Jacobs, 2005ارتفاع سااقه ،از سااده-
ترین صفات مورفولوژیکی قابل مشاهده در نهال است،
بهطوری که به راحتی میتوان نهالهای بزرگتار را از
دیگاار نهااالهااا تشااخیص داد (رسااتمی شاااهراجی،
 .)9388بررساای ایاان عاماال در ارزیااابی کیفیاات و
پیشبینی عملکرد آن در عرصه نقش مهمی دارد .باه-
طااوری کااه در مااورد نهااالهااای گونااه بلااو ساابز،
 Quercus cocciferaو زبااااان گنجشااااک ایاااان
رابطه ثابات شاده اسات ( ;Tsakaldimi et al., 2005
 ،)Maltoni et al., 2010اماا ارتباا کمای باین ایان
عامل و زندهمانی نهالها در عرصه گزارش شاده اسات
( .)Thompson, 1985قطر یقاه در مارز باین سااقه و
ریشۀ نهال اسات کاه معماوالً باه میلایمتار گازارش
میشود .نهاال باا کیفیات از لحاار قطار ،بایاد دارای
بزرگترین قطری باشد کاه تاوان زنادهماانی آن را در
رویشگاه مشخص ،در یک سطح قابل قبول تأیید کناد
(رستمی شاهراجی .)9388 ،براساس تحقیقاات ،قطار
یقه بهترین عامل برای پایشبینای عملکارد نهاال در
عرصه محسوب میشود ).(Dey and Parker, 1997
این عامل ارتباا تنگااتنگی باا سیساتم ریشاهای
نهال دارد ،بهطوری که هرچه قطر یقاه زیاادتر باشاد،
تعداد ریشههای فرعای ،وزن خشاک ،حجام و ساطح
ریشه زیادتر ،و سیستم ریشه دوانی مناسبتار خواهاد
بااود و در نتیجااه توانااایی نهااال در جااذب آب و مااواد
غذایی افزایش خواهد یافت که این امر در زندهماانی و
مقاومت آنها در برابر شرای سخت محیطی مؤثر است
( .)Dey and Parker, 1997گونه بلندمازو با توجه باه
ارزش اقتصادی و زیستمحیطای زیاادش ،از بهتارین
گونههاای باومی بارای جنگلکااری و احیاای منااط
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مخروبه محسوب میشود ،بهطوریکه باه هماراه ساه
گونۀ افرا ،توسکا و زباانگنجشاک باه دلیال مصاار
گساااتردۀ آن ،حااادود  28درصاااد از کااال تولیاااد
نهالستانهاای جنگالهاای شامال ایاران را باه خاود
اختصاص داده است (خدایی و اماانی .)9384 ،اماروزه
عوامل مختلفی مثل چرای دام ،رقابت رطوبتی شادید
علفهای هارز ،سارمازدگی و رشاد کناد نهاالهاا در
سالهای اولیه ،امکان حفظ و توساعۀ ایان گوناه را از
طری زادآوری طبیعی مشکل سااخته اسات (روحای
مقدم و همکاران .)9388 ،بنابراین احیا و بازگشت باه
تعادل و حالت اولیۀ جوامع جنگلی بلو باا توجاه باه
مشکالت موجود ،نیازمند اجرای طرحهاای تحقیقااتی
بهخصوص در زمینههای جنگلکاری ،تولید نهاالهاای
باکیفیت و استفاده از نتایج آنهاا اسات و تنهاا از ایان
طری مایتاوان عاالوه بار کساب موفقیات از صار
هزینههای بیمورد و اتال وقت جلوگیری کرد .هاد
از این تحقی  ،بررسی ویژگیهای ظااهری نهاالهاای
این گونه در نهالستان پیلمبارای اساتان گایالن بارای
شناسااایی و تعیااین ویژگاایهااای مناسااب بااهمنظااور
استفاده در درجهبندی نهاالهاای بلاو در نهالساتان
است.
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مواد و روشها
مشخصات محل اجرای طرح

نهالستان پیلمبرا در کیلاومتر 48جاادۀ انزلای باه
تالش ،در شهر پرهسار ،باه طاول جارافیاایی ً414 44 2
شرقی و عار جارافیاایی ً 364 374 22و در ارتفااع 2
متر باالتر از سطح دریا واقع است .بررسای آبوهاوایی
منطقه با استفاده از آمار ایستگاه اقلیمشناسی پیلمبارا
(نهالستان) نشان داد که بیشاترین بارنادگی در فصال
پاییز با  37درصد کل بارندگی وکمترین آن در بهار باا
92درصدکل بارنادگی باوده اسات .متوسا بارنادگی
سالیانه  2931/6میلایمتار و متوسا دماای سااالنه
 97/2درجۀ سانتیگراد (حاداقل مطلا در بهمان باا
 96/2درجۀ سانتیگاراد و حاداکثر مطلا در تیار باا
 21/2درجۀ سانتیگراد) گزارش شده اسات .متوسا
حداقل و حداکثر دمای ساالنه بهترتیاب  99/2و 91/6
درجۀ سانتیگراد است .تعداد روزهای یخبندان بهطور
متوس  98روز است کاه در چهاار مااه از ساال (آ ر،
دی ،بهمن و اسفند) رخ میدهد .این منطقه براسااس
روش آمباارژه دارای اقلاایم خیلاای مرطااوب اساات
(خانجانیشیراز و همکاران .)9386 ،بر اسااس نماودار
آمبروترمیک فصل خشک در این منطقه وجاود نادارد
(شکل .)9

شکل  -9نمودار آمبروترمیک منطقۀ پیلمبرا بین سالهای 9364تا 9383
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وضعیت کرتها

بلندمازو در هشت کرت کاشاته شاده باود .طاول
کرتها  72متر و فاصلۀ بین کرتهاا  48ساانتی متار
بود .در هر کرت  4ردیف کاشت نهال وجود داشت که
فاصلۀ ردیفها بهطور متوس  22سانتیمتر بود.
زمان کاشت ،منابع بذر و وضعیت عملیات پرورشیی
در نهالستان

بذرهای بلنادمازو در اواخار آ ر  ،9388از منااط
جنگلاای اطاارا نهالسااتان مثاال مناااط رودبارساارا،
گردکوه و شهرک چوکاا از درختاان باا فنوتیات برتار
جمعآوری و باه شایوۀ دساتی کاشاته شادند .فاصالۀ
کاشت بذور حدود  28تاا 22ساانتیمتار باود .تاراکم
نهالها 938 ،نهال در هر مترمربع بود و به جز حاذ
علفهای هرز ،هیچ گونه عملیات پرورشی مثل هارس
کردن یا کوددهی انجام نگرفته بود.
روش
نحوه نمونهبرداری

نمونهبارداری از نهاالهاا در اوایال اسافند 9381
انجام گرفت .تراکم نهالها  944نهال در مترمربع باود.
نمونااهباارداری بااهروش تصااادفی سیسااتماتیک و در
قطعات نمونهای به ابعااد  38 × 38ساانتیمتار انجاام
گرفت (معتکاف ماساوله  .)9382،در هار کارت یاک
قطعه نمونه (در کل هشت قطعه نمونه) برداشت شاد.
قطعه نمونه در نهالهای قرار گرفته در دو کرت وسا
در هر قطعه نمونه باین  99تاا 94اصاله نهاال وجاود
داشت و در کل نهالهای برداشتشده باه ایان شایوۀ
برداشت بیش از  988اصله بود .نهاالهاا بالفاصاله در
کیسههای پالستیکی برچسبدار گذاشته شده و بارای
اندازهگیری ویژگیهاای مورفولاوژیکی باه آزمایشاگاه
جنگلداری دانشاکدۀ مناابع طبیعای دانشاگاه گایالن
انتقال داده شدند.
ویژگیهای تحت بررسی در نهالها

قطر یقۀ هر نهال در حد فاصل بین ریشه و سااقه،
در مکانی که نهال از خاک بیرون میآید با اساتفاده از

یک کولیس با دقت صدم میلیمتار انادازهگیاری شاد
) .)Duryea and Landis, 1984ارتفااع سااقه و طاول
ریشۀ اصلی بهترتیب از محل قطر یقاۀ نهاال تاا ناوک
جوانۀ انتهایی و نوک ریشه با استفاده از خا کاش باا
دقات میلایمتار محاسابه شاد (.)Thompson, 1985
تعداد ریشههای فرعی متصل به ریشۀ اصلی کاه دارای
قطاار باایش از یااک میلاایمتاار بودنااد شاامارش شااده
( )Davis and Jacobs, 2005و حجم ریشه با اساتفاده
از روش تاییااار حجااام آب انااادازهگیاااری شاااد
) .(Burdette, 1979وزن مرطاوب ریشاه و سااقۀ هار
نهال با استفاده از ترازو با دقت صدم گرم اندازهگیاری
شد و سپس نموناه هاا در آون در دماای  928درجاۀ
سانتیگراد بهمادت  24سااعت قارار داده شاد و وزن
خشاک نمونااههاا نیااز باا همااان روش تعیاین شااد.
شاخصهایی مثل نسبت ساقه به ریشه و نسبت ارتفاع
ساقه به قطر یقه نیز بر اساس اندازهگیریهاای انجاام
گرفته بارای ارزیاابی کیفیات نهاالهاا محاسابه شاد
(.)Duryea and Landis, 1984
آنالیزهای آماری

دادهها وارد نرمافزار  SPSS V. 16شد .نرمال بودن
دادهها باا اساتفاده از روش کولماوگرو  -اسامیرنو
بررساای شااد .میااانگین ،انحاارا معیااار و ضااریب
همبستگی پیرساون باین ویژگایهاای مورفولاوژیکی
محاسبه شد .حاداکثر ساطح معنایدار  12درصاد در
کلیۀ مقایسهها در نظر گرفته شد.
نتایج
بررسی ارتباط بین ویژگیهای مورفولوژیکی نهالها

آمار توصایفی ویژگایهاای مورفولاوژیکی سااقه و
ریشه در جدول  9نشان داده شده است .نتاایج آناالیز
همبستگی باین ویژگایهاای سااقه و ریشاه باهطاور
جداگانه ،به ترتیب در جادولهاای  2و  3نشاان داده
شده و جدول  4نتایج بررسی همبساتگی را باین ایان
دو گروه نمایش میدهد.
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جدول  -9آمار توصیفی ویژگیهای مورفولوژیکی اندازهگیریشده در نهالهای بلندمازوی نمونهبرداریشده
در نهالستان پیلمبرای استان گیالن
ویژگیهای مورفولوژیکی
قطر یقه ریشه ((mm
ارتفاع ساقه((mm
وزن مرطوب ساقه ((g
وزن خشک ساقه ((g

نسبت ساقه به ریشه
نسبت ارتفاع به قطر)(cm.mm-1
طول ریشه ((mm
تعداد ریشه های فرعی
حجم ریشه ((cm3
وزن مرطوب ریشه ((g
وزن خشک ریشه ((g

میانگین

آمار توصیفی
حداقل
انحرا معیار

حداکثر

6/3
227/81
93/97
7/763
8/697
6/677
313/82
2/68
92/61
98/27
8/619

± 2/81
± 281/223
± 98/667
± 4/841
± 8/222
± 2/448
± 998/493
± 2/398
± 98/241
± 99/31
± 2/88

3
77
9/39
8/8
8/38
8/71
931
8
2
3/24
9/38

94/8
9261
63/32
22/24
9/44
93/82
638
22
72
77/13
23/12

جدول  4ارتبا معنیداری را بین قطر یقۀ نهالها
و ویژگاایهااای ساااختاری ریشااه نشااان ماایدهااد،
بهطوریکه رابطۀ معنیداری بین ایان عامال و حجام
ریشاااه ( ،)R=8/863تعاااداد ریشاااههاااای فرعااای
( ،)R=8/634وزن مرطاااوب ( )R=8/139و خشاااک

ریشه ( )R=8/196وجود دارد ،درحالی که این روابا
در مورد ارتفاع ساقه با ویژگیهای ریشه در همۀ موارد
از قطر یقه کمتر بود.

جدول  -2ضریب همبستگی پیرسون (مثلث باال) و مقدار ( p-valueمثلث پایین) بین عاملهای ساقه در نهالهای نمونه-
برداریشده در نهالستان پیلمبرای استان گیالن
قطر یقه
)(mm

ارتفاع
ساقه
)(mm

وزن
مرطوب
ساقه )(g

9

**8/212

**

8/888

9

**

وزن خشک
ساقه )(g
**

نسبت ارتفاع به
قطر
-1

) (cm.mm
*

نسبت ساقه به
ریشه
**

قطر یقه
ارتفاع ساقه)(mm
وزن مرطوب ساقه )(g
وزن خشک ساقه )(g
نسبت ارتفاع به قطر

8/888

8/888

9

8/124

-8/841

**

8/792

8/888

8/888

8/888

9

-8/861

**8/722

8/823

8/888

8/732

8/469

9

8/983

نسبت ساقه به ریشه

8/888

8/888

8/888

8/888

8/888

9

)(mm

)(cm.mm-1

8/192
8/777

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

8/888

**

8/241

**

-8/238

**

8/796

8/473

**

8/446
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کمتری با ویژگیهای سااقه نشاان مایدهاد .هرچناد
براساس جدول  2ارتبا این عامل با ویژگیهای ریشه
نیز ضعیف بود .با بررسی دقی تار جادولهاای  3و ،4
متوجه همبستگی معنیدار بین حجم ریشاه باا دیگار
ویژگیهای ساقه و ریشه میشویم.

جدول  2حاکی از ارتباا معنایدار قطار یقاه باا
عاماالهااای ارتفاااع ساااقه ( ،)R=8/212وزن مرطااوب
( )R=8/192و خشااک ساااقه ( )R=8/888اساات.
ارتبا ارتفاع ساقه با این ویژگیها نیاز کمتار از قطار
یقه بود .از بین ویژگیهای ریشه ،طول ریشاه ارتباا

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

در نهالهای نمونهبرداریشده در نهالستان پیلمبرای استان گیالن
تعداد ریشههای
فرعی

طول ریشه
)(mm
طول ریشه)(mm

تعداد ریشههای فرعی
حجم ریشه )(cm3
وزن مرطوب ریشه )(g
وزن خشک ریشه)(g

حجم ریشه
3

) (cm

*

9
8/821
8/888
8/888
8/888

وزن مرطوب ریشه
)(g

**

8/242
9
8/888
8/888
8/888

وزن خشک ریشه )(g

**

8/247
**8/666
**8/141
9
8/888

8/268
**8/622
9
8/888
8/888

**

8/276
**8/642
**8/818
**8/168
9

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

معناایداری بااین ایاان عاماال بااا کاال ویژگاایهااای

مورفولوژیکی (به جز طول ریشاه) مشااهده شاد .وزن
مرطوب و خشک ریشه و ساقه ارتباا معنایداری باا
کل ویژگیهای مورفولوژیکی نشان میدهناد .بررسای
جدولها همبستگی معنیداری را بین وزن مرطاوب و
خشک ریشه و ساقه با دیگر عاملها نشان داد.

تعداد ریشههای فرعی از این نظر در درجاه بعادی
اهمیت قارار دارد .ارتباا کام ،منفای و فاقاد تفااوت
معنیدار بین نسبت ارتفاع به قطر با کل ویژگایهاای
مورفولوژیکی (در مورد قطر یقه تفاوت معنی دار باود)
به جز ارتفاع ساقه مشاهده شد ،درحالی که عکس این
وضعیت در مورد نسبت ساقه به ریشاه وجاود داشات،
بااهطااوری کااه ارتبااا بااه نساابت خااوب ،مثباات و

جدول  -4ضریب همبستگی پیرسون (مثلث باال) و مقدار ( p-valueمثلث پایین) بین عاملهای ساقه و ریشه
در نهالهای نمونهبرداریشده در نهالستان پیلمبرای استان گیالن

)(mmطول ریشه
تعداد ریشههای
فرعی
حجم ریشه

قطر یقه

ارتفاع ساقه

وزن مرطوب ساقه

وزن خشک ساقه

)(mm

)(mm

)(g

)(g

نسبت ارتفاع به
قطر )(cm.mm-1

نسبت ساقه به
ریشه

(8/422** (8/888
(8/634** (8/888

(8/361** (8/888
(8/473** (8/888

(8/429** (8/888
(8/767** (8/888

(8/441** (8/888
(8/728** (8/888

)-8/888(8/144
)- 8/991(8/244

)8/872(8/723
)8/398**(8/888

(8/836** (8/888

(8/213** (8/888

(8/812** (8/888

(8/888** (8/888

)- 8/997(8/217

)8/482**(8/889

**

**

**

**

8/863

)- 8/973(8/942

)(8/889

(8/184** (8/888

)- 8/288 (8/884

)8/323**(8/886

)(cm3

وزن مرطوب
ریشه

((8/888

8/139

((8/888

8/219

((8/888

8/198

((8/888

**

8/318

)(g

وزن خشک ریشه

(8/196** (8/888

(8/478** (8/888

)(g

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

(8/818** (8/888
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بحث
براساس نتایج بهدست آمده قطار یقاۀ نهاالهاای
بلندمازو بهدلیل ارتبا زیاد آن با ویژگیهای سااقه و
ریشه ،عاملی مناسب بارای ارزیاابی کیفیات نهاالهاا
محسوب میشاود کاه برخای محققاان از ایان نتاایج
حمایت میکنند ( Guan and Cheng, 2003; Wilson
 .)and Jacobs., 2006بارای مثاال قطار یقاه ،عااملی
مناسب برای ارزیاابی ویژگایهاای ریشاۀ نهاالهاای
 Quercus rubraمعرفی شاد (.)Dey and Parker, 1997
در تحقی بار روی نهاالهاای  Quercus nuttalliiو
 Liriodendron tulipiferaو Fraxinus pennsylvanica
نیاااز نتاااایج مشاااابهی باااهدسااات آماااده اسااات
(.)Santos, 2006
طب نتایج بهدستآماده بعاد از قطار یقاه ،حجام
ریشااه بیشااترین ارتبااا را بااا دیگاار ویژگاایهااای
مورفولااوژیکی بااهویااژه قطاار یقااه برقاارار کاارد .تعااداد
ریشههای فرعی از این نظر بعد از حجم ریشه قرار دارد.
طول ریشه بهدلیال داشاتن کمتارین ارتباا باا دیگار
ویژگیها در هر دو مرحله نمونهبرداری ،عاملی نامناسب
برای ارزیابی کیفیت بلو است و استفاده از ایان عامال
در ارزیابی کیفیت نهالهای این گونه توصیه نمیشاود،
درحالی که در بررسی نهالهای زبانگنجشک ،ارتفااع و
طااول ریشااه بااهعنااوان شاااخصهااای مطلااوب باارای
پیشبینی عملکرد نهالها در عرصه شناسایی و در نظار
گرفته شاد ( .)Maltoni et al., 2010در پاژوهش آنهاا
ارتفاع ساقه اهمیت کمتری نسابت باه حجام ریشاه و
تعداد ریشههای فرعی داشت که دلیل آن ارتبا کمتار
این عامال باا دیگار ویژگایهاای مورفولاوژیکی اسات.
بنابراین ،ارتفاع معیار مناسبی در ارزیابی کیفیت نهاال-
های بلندمازو بهحساب نمیآید .درحالی کاه بار خاال
نتایج ما ،در تحقی بار روی گوناههاای زباانگنجشاک
( Quercus coccifera ،)Maltoni et al., 2010و
 )Tsakaldimi et al., 2005( Quercus ilexارتفااع
عاملی مناسب برای ارزیابی کیفیت نهالها معرفی شد.
در این بررسی همبستگی خاوبی باین وزن مرطاوب و
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خشک قسمتهای مختلف نهال با دیگار ویژگایهاای
مورفولوژیکی مشاهده شد ،بنابراین از این عاملها نیاز
برای درجهبنادی اساتفاده شاد .مطالعاات دیگار نیاز
ارتبااا ایاان عاماالهااا را بااا قطاار یقااه در گونااههااای
،)Switzer and Nelson, 1963( Pinus taeda
 )Duryea and Landis, 1984( Douglas-firو
 Quercus rubraو Ruehle and ( Quercus alba
 )Kormanik, 1986گزارش دادند ،باه عاالوه اهمیات
این عامال از طریا ارتباا آن باا زنادهماانی بعادی
نهالها نیز اثبات شده است (.)Thompson, 1985
برخی ویژگیهای ریشه مثل حجم ریشاه و تعاداد
ریشههای فرعی نیز بعد از قطر ارتبا خوبی باا دیگار
عامااالهاااا دارد ،اماااا باااا توجاااه باااه مشاااکل و
زمانبر بودن اندازهگیری آنها در شرای سخت محای
کااار نهالسااتان و عرصااۀ کاشاات توساا کااارگران
( )Dey and Parker,1997و نیز احتمال آسیبدیدگی
نهالها در طی این کار ،بهتر است از عاملهاای سااقه
برای بررسی کیفیت نهال استفاده کارد .بناابراین باه-
دلیل ارتبا زیاد قطر یقه با سیستم ریشهای ،احتمااالً
شاخص مناسبی بارای ارزیاابی وضاعیت ریشاهدوانای
نهالها محسوب میشاود و مایتاوان از آن باهعناوان
نماینااادهای از سااااختار ریشاااه بااارای ارزیاااابی
آن اساتفاده کارد ( ;Clark and Scblarbaum, 2000
.)Guan and Cheng, 2003
سپاسگزاری
از ماادیریت محتاارم نهالسااتان پیلمباارای اسااتان
گیالن جناب آقای مهندس حسینی که تسهیالت الزم
را بهمنظور نمونهبرداری از نهالها در نهالستان فاراهم
کردند تشکر و قدردانی میکنایم .همچناین از جنااب
آقااای مهناادس قساامتی ماادیر محتاارم آزمایشااگاه
جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه گایالن باه
دلیل تالش فاراوان بارای فاراهم کاردن و اساتفاده از
تجهیااازات آزمایشاااگاهی ایااان آزمایشاااگاه بسااایار
سپاسگزاریم.
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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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