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تأثیر فصل بر مقاومت ریشة درخت بلوط ایرانی
(مطالعة موردی :منطقة تبرک ،حوضة بازفت)
مرضیه کاظمی ،1احسان عبدی ،2باریس مجنونیان 3و حامد یوسفزاده

4

 9دانشجویکارشناسی ارشد مهندسیجنگل ،دانشکدۀ منابعطبیعی دانشگاه تهران
 2استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
 3استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
 4استادیار گروه جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس
(تاریخ دریافت9313/3/91 :؛ تاریخ پذیرش)9313/1/4 :

چکیده
گیاهان بهعنوان مصااح زیساتی عاووه بار داشاتن قابلیات خودتجدیادی و خاودترمیمی ،فاقاد تاثییرا منفای بار
محیطزیست هستند .پوششگیاهی در عرصههای شیبدار در فرایند فرسایش خاک و کنتارل آن نقاش مهمای دارد و
سبب افزایش چسبندگی و بهبود پایداری خاک میشود .تثییر گیاهان بر افزایش پایداری دامنهها و آیار هیادروحوییکی
آنها تا حد زیادی وابسته به مقاوماتکششای ریشاه اسات و تغییارا مقاومات ریشاه مایتواناد سابب تغییار تاثییر
پوشش گیاهی در پایداری شود .هدف از این مطاحعه ،بررسی مقاومتکششی ریشۀ بلوط ایرانی و مقایسۀ مقاادیر آن در
دو فصل خزان و رویش است .به این منظور ،دامنهای نسبتاً یکنواخت انتخاب و نمونههای ریشه از  4پایۀ گوناۀ بلاوط
بهطور تصادفی جمعآوری و مقاومتکششی آنها با اساتفاده از دساتگاه اینساترون اساتاندارد انادازهگیاری شاد224 .
آزمایش کشش موفق اجرا شد که دامنۀ قطری ریشههای مورد آزمایش 0/9تا  4/31میلیمتار ،دامناۀ نیاروی کشاش
 9/3تا  499/3نیوتن و دامنه مقاومتکششی  0/13تا  3403/14مگاپاسکال بود .رابطۀ قطار ریشاه و نیاروی کششای
توانی مثبت و رابطۀ قطر و مقاومت کششی توانی منفی مشاهده شد .نتایج آزمون واحد نشان داد که تفااو مقاومات-
کششی در دو فصل معنیدار و مقاومت در فصل زمستان نسبت به تابستان بیشتر بود .قطر ریشه نیز باهعناوان عامال
کوواریت تثییر معنیداری بر مقاومتکششی داشت .این پدیده می تواند نوعی سازوکار سازگاری سیستم ریشه در برابار
افزایش تنشها در خاک بهدحیل کاهش نقش رویۀ زمینی و نیز افزایش رطوبت خاک باشد.
واژههای کلیدی :اینسترون ،پایداریشیب ،تثییر فصل ،مقاومتکششی ،نیروی کششی.

 نویسندۀ مسئول

شماره تماس02332241392 :

ایمیلabdie@ut.ac.ir :
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مقدمه و هدف
در سالهاای اخیار در برخای ساازههاا از گیاهاان
بهعنوان نوعی مصااح زیساتی کاه عاووه بار داشاتن
قابلیت خود تجدیدی و خودترمیمی ،بارخوف مصااح
بیجان و مصنوعی ،فاقد آیار منفای بار محایط زیسات
هستند ،استفاده میشود .استفاده از گیاهان باهمنظاور
پایدارسازی شیب و کنترل فرسایش ،زیساتمهندسای
نامیده میشاود ) .)Barker, 1995پوشاش گیااهی در
عرصااههااای شاایبدار در فراینااد فرسااایش خاااک و
جلااوگیری از آن نقااش مهماای دارد و ساابب بهبااود
پایااداری دامنااۀ عرصااههااای شاایبدار ماایشااود.
پوششگیاهی از راه افازایش چسابندگی ذرا خااک
باااهطاااور معنااایداری سااابب پایاااداری شااایب
( )De Baets et al., 2007و تثبیت دامنههاا در برابار
حغزشهاای ساطحی مایشاود .از آنجاا کاه تااییر در
افزایش چسبندگی حاصل عملکرد ریشۀ گیاهان است،
در سالهای اخیر به اهمیات سیساتم ریشاهای گیااه
باارای پایااداری شاایب توجااه زیااادی شااده اساات
( .)Bischetti et al., 2005تااا مااد هااا تااثییر
پوششگیاهی برای کنترل و کاهش فرساایش آبای در
بیشااتر مااوارد بااه زیتااودۀ روی زمااین ارتباااط داده
میشد ،در صورتی که نقش زیتودۀ زیارین (سیساتم
ریشهای) اغلب نادیده گرفته میشد .گزارش شده کاه
گاهی رویۀ زمینی بهطور موقت در محیطهای کامآب
خشک میشود و نقش حفاظتی خود را از دست مای-
دهد ،وحی ریشهها در زیر زمین هنوز نقاش مهمای در
حفاظاااات خاااااک در مقاباااال فرسااااایش دارنااااد
) .(De Baets et al., 2007همچناین در جنگالهاای
خزانکنناده در فصال خازان ،کاارکردهاای زیسات-
مهندسی رویۀ زمین تا حاد زیاادی متوقا مایشاود
(مانند باارانرباایی و تبخیار و تعار ) ،در حااحی کاه
سیستم ریشاهای هناوز نقاش خاود را ایفاا مایکناد.
پوششگیاهی نقش مهمی در چرخۀ هیادروحوییک آب
از طریق جذب باارش (باارانرباایی) ،توزیاع مکاانی و
زمانی بارش ،کاهش سرعت برخورد قطارا بااران بار
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سااط زمااین (فرسااایش پاشاامانی) ،تبخیاار و تعاار ،
کاهش رواناب و افازایش نفاوذ آن ایفاا مایکناد کاه
اهمیاات فااو احعااادهای در حفاظاات آب و خاااک دارد
(صادقی و یثربای.(Wang and Zang, 2001 ;9311 ،
ایاان ت اثییر پوشااشگیاااهی در فصاال رویااش (بهااار و
تابستان) است و تثییرا هیدروحوییک گیاهاان عمومااً
با خزان بهعلت نبود تاجپوشش و کم شدن بارانرباایی
و خواب زمستانی کاهش ماییاباد و مقاداری از تاثییر
مثبت گیاه کاسته میشاود .باا وجاود ایان در برخای
موارد گزارشهاایی کیفای از افازایش دیگار تاثییرا
مثبت در فصل خزان مانند افازایش مقاومات کششای
ریشاه شاده اسات (.)Coppin and Richards, 1990
ت اثییر گیاهااان باار افاازایش پایااداری دامنااههااا و ایاار
هیدروحوییکی آنها تا حد زیاادی باه مقاومات کششای
ریشه وابسته است و تعیاین مقاومات کششای ریشاه،
اطوعا مورد نیاز در تحلیل نقش ریشاه در خااک را
فراهم میسازد (عبدی و همکاران .)9310 ،همچناین
تعیین مقاومتکششی ریشه ،اطوعاا ماورد نیااز در
تحلیل رابطۀ ریشه -خاک را فراهم میکند .ریشههاای
گیاهان با جاذب رطوبات از خااک سابب کااهش آب
منفذی میشوند و با پیوند دادن ذرا خاک ساطحی،
حساسیت خااک باه فرساایش را کااهش مایدهناد.
مقاومت ریشه تابعی از ترکیبا ریشاه ،اخاتوف باین
خواص ریشهها و خاک ،و توزیع ریشههای درون خاک
است ) (Nyambane and Mwea, 2011که باا توجاه
بااه زمینااههااای اسااتفاده شااامل پایااداری شاایب،
تکنیکهای زیست مهندسای خااک تعیاین مایشاود
) .(Vergani et al., 2012حداکثر نیاروی الزم بارای
گسیختن ریشه ،مقاومت آن در نظر گرفته میشاود و
با افزایش قطر ،نیروهای الزم برای گسیختن ریشه نیز
بهصور توانی افازایش ماییابناد ( .)Tosi, 2007باا
تقسیم نیرو بر سط مقطع ریشه ،مقاومتکششی آن
باهدسات مایآیاد ).(Watson and Warden, 2004
تغییرپذیری مقاومت کششای ریشاه در پاووهشهاای
گذشته بررسی شاده و مشاخ شاده کاه باه گوناه،
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شرایط رویشگاه ،شرایط محیطی و قطر ریشاه وابساته
است ) .(Gary and Sotir, 1996در مناابع محادودی
فصل نیز بهعنوان فاکتور تثییرگذار در مقاومتکششای
مطرح شده اسات و ریشاههاا در زمساتان نسابت باه
تابسااااتان قااااویتاااار گاااازارش شاااادهانااااد
) .(Coppin and Richards, 1990بهطور کلی تغییرا
مقاومتکششی را میتوان توسط قطر ریشاه باهخاوبی
نشان داد ،مقاومتکششی ریشه با افازایش قطار ریشاه
کااهش ماییاباد (.)Nyambane and Mwea, 2011
) Genet et al. (2005نشان دادناد در ریشاههاای باا
قطر کمتر ،مقاومت کششی افزایش ماییاباد و رابطاۀ
معنیداری بین قطر و مقاومات کششای وجاود دارد و
رابطۀ مقاومت کششی-قطر ریشه ،وابسته به نوع گوناۀ
گیاهی اسات .عبادی و همکااران ( )9311نیاز نشاان
دادنااد در گونااههااای شاامال ایااران مقاوماات کششاای
ریشهها با افزایش قطر به صاور تاابع تاوانی کااهش
مییابد .احبته در زمینۀ تثییر فصل بر مقاومت کششای
تاکنون تحقیقی در ایران صور نگرفته است .با توجاه
به مطاحب ذکرشده و از آنجاا کاه بیشاتر جنگالهاای
ایران جزء جنگلهای خازانکننادهاناد ،ممکان اسات
تغییرا فصلی مقاومت کششی در گونههای ایران نیاز
وجود داشته باشد .با توجه به اهمیت جنگلهای بلوط
غرب در توحید آب و نیز نقش سیستم ریشه در کنترل
فرسایش ،بهبود چسبندگی خااک و بهباود پایاداری،
بررسی تغییرا فصلی مقاومتکششی مایتواناد یاک
اوحویت باشد .باا بررسای مقاومات کششای و مقایساۀ
تغییرا احتمااحی ایان پاارامتر در دو فصال مختلا
(فصل رویشای و خازان) مایتاوان ایان دادههاا را در
مدلهاای مسال ساازی وارد کارد و تغییارا فصالی
مسل سازی خاک توسط ریشه را نشان داد.
مواد و روشها
منطقة تحقیق

این پووهش در استان چهارمحاال و بختیااری ،در
اطراف روستای تبرک از حوضاۀ آبخیاز بازفات انجاام

431

گرفت .حوضۀ بازفات یکای از زیرحوضاههاای کاارون
است کاه مسااحت آن بااح بار 2233کیلاومتر مرباع
است .این حوضه منطقاهای کوهساتانی باا کاوههاای
مرتفع و کشیده است که ارتفاع نقااط آن از  140متار
تا  4420متر متغیر بوده و میاانگین ارتفااع آن 2943
متر و شیب آن باین  24تاا  14درصاد اسات .تبارک
(منطقااۀ نمونااهباارداری) در موقعیاات جغرافیااایی
 401143و  3439131سیساااتم  UTMباااا ارتفااااع
 9441متر از سط دریا تا  401201و  3441402باا
ارتفاااع  9141متاار از سااط دریااا قاارار دارد و شاایب
منطقه بین  40تا  44درصد است .از نظر ویوگیهاای
اقلیمی و آبوهوایی ،اقلیم نیمهمرطوب کمی سارد باا
تابستانهای خشک دارد و بارنادگی باهطاور متوساط
 100میلیمتر است .حدود  1/3درصد از مساحت ایان
استان را جنگل پوشانده اسات؛ یعنای در حادود 301
هزار هکتار جنگل در این استان وجود دارد .مهمتارین
گونههای جنگلی این استان شامل بلاوط ،بناه ،باادام،
ارین ،نارون ،افارا ،کایکم ،زاحزاحاک ،داغاداغان ،گوبای
وحشاای ،پوخااور و زبااان گنحشااک اساات (طاااهری،
 )9311که گونۀ غاحب بلوط ایرانی است .خاک منطقاۀ
تحقیق از نوع  CLدر کوسۀ یونیفاید و مقادیر  Cو φ
بهترتیب  9/41کیلو نیوتن و  91/29درجه است .حاد
روانی و خمیری خاک به ترتیاب  21و  91/91درصاد
میباشد.
روش پژوهش

ابتدا دامنهای بهنسبت یکنواخات از نظار شایب و
جهت انتخاب شد (جهت دامناه جناوب غربای) .پانج
پایه از گونۀ بلوط ایرانی به طور تصاادفی انتخااب و از
هر پایۀ درختی  30نمونه ریشه با حفار خااک (بااال و
پایین شیب) جمعآوری شد .برای در نظرگرفتن تاثییر
فصل نمونهها در مرداد و اسفند (نمونهبرداری تابستانه
و زمستانه) از عمق  30سانتیمتری جمعآوری شادند.
برای جلوگیری از تثییر منفی پوسیدگی ،باین مراحال
جمعآوری ریشهها و اجرای آزمایش حداکثر یک تا دو
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روز اختوف زمانی وجود داشت .تیماری که باهعناوان
آمادهسازی و نگهداری نمونههاا اساتفاده شاد ،شاامل
شستوشو و قراردادن آنها درکیسههاای پوساتیکی و
مرطاااوب کاااردن باااا احکااال  94درصاااد باااود
(.)Mattia et al., 2005; Bischetti et al., 2005
سپس نمونههایی به طول حدود  90سانتیمتر بهطاور
تصادفی انتخاب و با سیمچین تیز جدا شدند .مقاومت
کششی ریشه باا اساتفاده از یاک دساتگاه اینساترون
استاندارد (مدل  4413ساخت انگلستان) انادازهگیاری
شااد .دامن اۀ قطااری مااورد بررساای در ایاان دسااته از
پووهشها وابسته به ابعاد فک دستگاه اینسترون است.
در این پاووهش باا توجاه باه قابلیات دساتگاه ماورد
استفاده دامنه قطری  0/9تا  4/31میلایمتار بررسای
شد .شایان ذکر اسات نموناههاایی کاه گسایختگی از
محل نزدیک فکها رخ میداد نامعتبر بود و دادههاای
آنها حذف شد .در ضمن در پووهش حاضر نمونهها باا
پوست آزمایش شدند .با تقسیم نیروی گسایختگی بار
سط مقطع مقاومت کششی محاسبه و رابطاۀ قطار–
مقاومت کششی بررسی شد .رابطۀ  9ارتبااط مقاومات
کششی و قطر را نشان میدهد.
TS=Dβ

رابطه 9

که در آن  TSمقاومت کششی و  Dقطار ریشاه و
 αو  βضااارایب یابااات مااایباشاااد ( ;Tosi, 2007
.)Gary and Sotir, 1996
برای آناحیز دادههاا از نارمافازار  SPSS 22و بارای
بررساای نرمااال بااودن دادههااا از آزمااون کوحمااوگروف
اسمیرنوف استفاده شد.

نتایج
آزمایش کشش بر روی  224نمونه با موفقیت اجرا
شد .آمار توصیفی مربوط باه دادۀ نیاروی کششای در
جدول  9آورده شده است.
با توجه به نتایج بهدستآمده با افزایش قطر ریشه،
نیروی الزم بارای گسایختن ریشاه باهصاور تاوانی
افزایش مییابد .رابطاۀ نیاروی کششای و قطار ریشاه
مربوط به دو فصل در شکل  9و اطوعاا مرباوط باه
ضرایب مدل توانی در جدول  2آورده شده است.
با تقسیم نیروی گسیختگی بر ساط مقطاع ریشاۀ
مقاومت کششی محاسبه شد .آمار توصایفی مرباوط باه
دادههای مقاومت کششی در جدول  3آورده شده است.
ریشههای با قطر بسیار کم نیز آزماایش شادند ،در
نتیجه همانطور که در جدول آمده بیشاینۀ مقاومات
کششی بسیار بزرگ مشاهده شده است.
رابطۀ مقاومت کششی و قطر ریشاه مرباوط باه دو
فصل در شکل  2آورده شده است.
با افازایش قطار ریشاه ،مقاومات کششای کااهش
مااییابااد و بیشااترین مقاوماات مربااوط بااه کمتاارین
قطرهاست (شاکل  .)2باه دحیال زیااد باودن مقاومات
ریشه های کمقطر ،عموً داده های مربوط باه قطرهاای
زیاد ،عرض بسایار کمای از محاور عماودی (مقاومات
کششی) را به خود اختصاص دادهاند .دادههای مرباوط
به ضرایب معادحهها در جدول  4آمده است.

جدول  -9آمار توصیفی مربوط به نیروی کششی در دو فصل
زمستان
انحراف معیار
میانگین
بیشینه
کمینه

قطر (میلیمتر)
0/13
9/11
4/1
0/9

مقاومت کششی (مگا پاسکال)
44/40
43/41
219/9
9/3

تابستان
قطر (میلیمتر)
0/11
2/00
4/31
0/4

مقاومت کششی (مگا پاسکال)
41/42
13/33
499/3
4/3
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شکل  -9رابطۀ نیروی کششی و قطر ریشه در دو فصل

جدول  -2ضرایب  αو  βدر تابع توانی رابطۀ قطر و نیرو در دو فصل
منبع

α

β

R²

تابستان
زمستان

93/11
20/91

9/41
0/11

0/03
0/21

جدول  -3آمار توصیفی مربوط به مقاومتکششی در دو فصل
زمستان
قطر (میلیمتر)
انحراف معیار
میانگین
بیشینه
کمینه

0/11
9/11
4/1
0/9

تابستان
مقاومت کششی
(مگاپاسکال)
321/19
34/11
3403/14
0/13

قطر (میلیمتر)
0/11
9/11
4/31
0/4

مقاومت کششی
(مگاپاسکال)
923/44
33/23
9291/31
2/49
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شکل  -2رابطۀ قطر و مقاومت کششی ( )MPaریشه در دو فصل

جدول  -4ضرایب  αو  βدر تابع توانی رابطۀ قطر و مقاومت کششی در دو فصل
منبع

α

β

R²

تابستان

29/34

-0/40

0/03

زمستان

24/30

-9/91

0/43

نتایج آزمون کوحموگروف اسمیرنوف نشان داد کاه
دادههای مقاومتکششی نرمال نبودند و بهدحیل وجاود
دادههای بسایار بازرگ مقاومات کششای مرباوط باه
قطرهای کم ،هیچ یک از تبدیلها هم قاادر باه نرماال
کااردن دادههااا نبااود .بنااابراین بااهدحیاال وجااود ایاار
کوواریااات قاااوی (قطااار ریشاااه) و نرماااال نباااودن
دادهها از رویاۀ  Genralized linear modelو آزماون

 Wald chi-Squareباارای مقایسااۀ تااثییر فصاال باار
مقاومت کششی با در نظرگرفتن ایر کوواریت اساتفاده
شد .نتایج نشان داد تفاو میانگین مربوط به دو فصل
و نیاز عاماال کوواریاات (قطار ریشااه) معناایدار اساات
(جدول .)4
میااانگین مربااوط بااه فصاال تابسااتان و زمسااتان
بهترتیب  33/23و  34/11مگاپاسکال است.

جدول  -4نتایج آزمون واحد کایاسکوئر
منبع

Wald chi-Square

df

Sig.

تیمار
کوواریت
(قطر ریشه)

91101/31

9

0/000

124439/21

9

0/000
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بحث
) De Baets et al., (2007و )Mattia et al., (2005

بیان کردند که استفاده از احکال  94درصاد تاثییری بار
مقاومت کششی ریشه ندارد و از قارچزدگای ریشاه نیاز
جلوگیری میکند .در ایان پاووهش نیاز از ایان تیماار
استفاده شد .احبته برخوف دیگر منابع  ،برای جلاوگیری
از تغییرا رطوبت طبیعی به جاای غوطاهوری تنهاا از
مرطوب کردن جزیی اساتفاده شاد و باا فاصالۀ زماانی
کوتاهی از جمعآوری آزمایشهای کشش انجام گرفات.
در این مطاحعاه دامناۀ قطاری ماورد بررسای ریشاههاا
 0/9-4/39میلیمتر و دامنۀ نیاروی نظیار 9/3-499/3
نیوتن بود (جدول  .)9شایان ذکر است که در مطاحعاا
اناادکی از جملااه ) Genet et al. (2005ریشااههااای
نازکتر از یک میلیمتر مورد آزمایش قرار گرفتهاناد و
بههمین دحیل دامنۀ نیرویکششی در ایان پاووهش از
بسیاری از مطاحعا بزرگتر است Tosi (2007) .رابطۀ
قطر و نیروی گسیختگی را تابع چندجملهای درجه دو
و) Docker and Hubble (2008بهصور تابع تاوانی
گزارش کردند .در پاووهش حاضار نیاز رابطاۀ قطار و
نیروی گسیختگی بهصور توانی مثبت مشاهده شاد.
 βمیزان افازایش نیارو باه ازای افازایش قطار و  αباه
عنوان ضریب اندازه مطرح است .نتاایج ایان پاووهش
نشان داد با افزایش قطر ،نیروهای الزم برای گسیختن
ریشه به صور توانی افزایش ماییاباد (شاکل  .)9باا
توجه به ضرایب بهدستآمده (جدول  )2مقاادیر  βدر
فصل تابستان نسبت به زمستان بازرگتار و مقاادیر α
بارای زمسااتان نساابت بااه تابسااتان باازرگتاار اساات.
بنااابراین ساارعت افاازایش نیااروی مااورد نیاااز باارای
گسیختن با افزایش قطر در تابستان بیشتر و عارض از
مبدأ در زمستان باالتر است.
در مااورد مقاوماات کششاای نیااز مقااادیر بیشااینه
(جاادول  )3از بساایاری از مطاحعااا مشااابه بیشااتر
بود کاه هماانطاور کاه ) Genet et al. (2005اشااره
داشته اند بهدحیال در نظار گارفتن ریشاههاای بسایار
نااازک بااود .نتااایج نشااان داد نااازکتاارین ریشااههااا
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مقاوماات کششاای بیشااتری داشااتند و افاازایش قطاار
ریشااه ساابب کاااهش مقاوماات کششاای آن ماایشااود
(شااکل  Norris (2005) .)2رابطااۀ تااوانی منفاای
بین قطار و مقاومات کششای ریشاه را گازارش کارد
کااه پااووهشهااای بعاادی نیااز آن را نشااان دادنااد
( ;Tosi, 2007; Nyambane and Mwea, 2011
 .)Bischetti et al., 2005دحیال ایان پدیاده بیشاتر
بااودن نساابت ساالوحز بااه حیگنااین در ریشااههااای
نازکتر ذکر شده است (.)Genet et al., 2005
) Bischetti et al. (2005ضااریب  βرا عاماال
کنترلکنندۀ میزان مقاومت کششی در رابطه با قطر و
ضریب  αرا ضریب انادازه معرفای مایکنناد .گوناهای
دارای مقاومتکششای بیشاتری اسات کاه مقاادیر α
بااازرگتااار و  βکوچاااکتاااری داشاااته باشاااد
) .(De Baets et al., 2007نتایج بهدستآمده در ایان
تحقیق بیشترین مقدار  αو کمترین مقادار  βرا بارای
فصااال زمساااتان نشاااان مااایدهاااد (جااادول .)4
) Nilaweera (1994دامنۀ تغییر ضرایب یابت معادحاۀ
توانی (  )  , را برای گوناههاای درختای پهانبارگ
باااهصاااور  21/9 > α > 11/0و -0/1 > β > -0/4
پیشاانهاد کاارد .بااا توجااه بااه ضاارایب حاصاال از ایاان
پووهش ،مشاهده میشود که کلیۀ مقادیر  معاادال
در دامنۀ ذکرشده قرار میگیرند ،وحای ایان مسائله در
مورد  βصاد نیست .عبدی و همکااران ( )9310نیاز
گزارش کردند که مقادیر  αدارای همخوانی است وحای
مقااادیر  βهمخااوانی ناادارد .دحیاال محتماال ،در نظاار
گرفتن ریشههای بسیار نازک و محادود باودن دامناۀ
قطری در مطاحعا اخیر یاا صااد باودن دامناههاای
پیشنهادی در مورد گوناههاای تروپیکاال اسات .تنهاا
مورد گزارششده مقاومات کششای بلاوط مرباوط باه
گونۀ  Quercus rubraبا میانگین  32مگاپاسکال است
( )Stokes, 2002کااه بااا میااانگین فصاال تابسااتان
همخااوانی دارد ،وحاای از مقاادار مربااوط بااه زمسااتان
کوچکتر است .شایان ذکر است که تاکنون مطاحعاا
بسیار محدودی بر روی نمونههای فصل خزان در دنیاا
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انجام گرفته اسات ( )Coppin and Richards, 1990و
مقایسهای کمی و آماری برای دو فصل در منابع یافات
نشد .بنابراین امکان مقایساه باا پاووهشهاای مشاابه
وجود ندارد .در این مطاحعاه نتاایج باهدسات آماده از
آناحیز دادهها نشان داد تفااو میاانگینهاای باین دو
فصاال و نیااز قطاار ریشااه بااهعنااوان عاماال کوواریاات
معنیدارند (جدول  .)4میانگین مقاومتکششی ریشاه
بهدستآمده برای فصل زمستان  34/11مگاپاساکال و
برای فصل تابستان  33/23مگاپاسکال باود .در برخای
منابع گذشته نیز مقاومت کششی در زمساتان بیشاتر
گاازارش شااده ( ،)Karrenberg et al., 2003وحاای
تاکنون دحیلی برای این پدیاده ذکار نشاده اسات .در
بهرهبرداری جنگل بر قطع در زمساتان تثکیاد شاده و
دوام چوب قطعشده در زمستان بیشتر ذکر شده است.
دحیل این پدیده بستهشدن دریچه آوندها در زمساتان
و قطع شیرۀ نباتی دانساته شاده اسات .باا توجاه باه
شباهت های ریشه و چوب ممکن است در مورد ریشاه
نیز چنین وضعیتی وجاود داشاته باشاد کاه نیازمناد
پووهش بیشتر بوده و خارج از چارچوب ایان پاووهش
است .از طرفی این پدیده مای تواناد ناوعی ساازگاری
سیستم ریشهای با افزایش تنشها در خااک باهدحیال
کاهش نقش رویۀ زمینی و نیز افزایش رطوبات خااک
باشد .افزایش رطوبت خااک مایتواناد سابب کااهش
مکش و چسبندگی خاک و افزایش فشاار آب منفاذی
در نتیجۀ کاهش ضریب پایداری دامنه شود .اینجاست
که گیاه با افزایش مقاومت کششی مایتواناد در عاین
افزایش پایداری خود ،کاهش چسبندگی خااک را نیاز
تا حدی جبران کند .نتایج این پووهش سبب افازایش
شناخت در مورد ویوگیهای زیسات فنای گوناه مهام
جنگالهاای زاگارس یعنای بلاوط ایرانای مایگاردد.
عووهبر این ،نتاایج بارای اوحاین باار در ایاران تفااو
مقاومت کششی در طی فصال خازان و رویاش را نیاز
نشان داد .احبته هنوز برای شناخت سازوکار این پدیده
مطاحعااا زیااادی بایااد انجااام گیاارد .نبااود اطوعااا

تثییر فصل بر مقاومت ریشۀ درخت بلوط ایرانی

زیسااتفناای گونااههااای گیاااهی یکاای از عواماال
محدودکنندۀ استفادۀ عملی از آنها در زیستمهندسی،
نه تنها در ایاران ،بلکاه در دیگار نقااط جهاان اسات.
همانطور که در مورد مصاح بیجاان و مصانوعی علام
مقاومت مصاح وجود دارد ،با شناخت این ویوگیهاا و
روابط مرتبط با مصاح زیستی میتوان به بهترین نحاو
از این مصااح اساتفاده کارد .احبتاه در ماورد مصااح
زیستی عووهبر ویوگیهای فنی ،ویوگایهاای زیساتی
نیز اهمیت دارند .عووه براین یکی دیگر از کاربردهاای
این اطوعا نشان دادن سایر کارکردهای مهم جنگل،
این موهبت احهی ،به جز توحید چوب است.
منابع
صادقی ،سید حمیدرضا و بنفشاه یثربای .9311 ،حفاظات
خاک و آب در آبخیزهای جنگلی ،انتشارا دانشگاه تربیت
مدرس 40 ،ص.
طاهری ،کامبیز .9311 ،جنگلشناسی جنگلهای خارج از
شمال در ایران ،انتشارا حقشناس 942 ،ص.
عبدی ،احسان ،باریس مجنونیان ،حسن رحیمای ،محماود
زبیری و قاسم حبیبی بیباالنی .9310 ،بررسی تنوع درون
گونااهای مقاوماات کششاای ریشااه بااهعنااوان مصاااح بااوم
مهندسی ،مطاحعاه ماوردی :بخاش پااتم ،جنگال خیارود،
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Abstract
Plants as bio-materials in addition to having self-renewal capability, cause no adverse effects
on the environment. Vegetation in steep areas have an important effect in the process of soil
erosion and its control in comparison with bare soil and therefore plays an important role in
improving the stability of the slope. The effects of vegetation in slope stability and
hydrological processes depend on tensile strength of roots and determining root tensile
strength will provide the information required to analyze the role of roots in the soil
improvement. The purpose of this study was to investigate the root tensile strength of Persian
oak and comparing its values in leaf on and leaf off seasons. To do this, a relatively uniform
hill was selected, root samples were randomly collected from 5 oak trees and tensile strength
was measured using a standard Instron. 224 successful tensile tests were conducted with root
diameter range of 1.0- 5.5 mm, tensile force range of 1.3-411.3 N and tensile strength range of
0.93-1217.39 MPa. The relationship between root diameter and tensile force and strength
were positive and negative power law, respectively. The results of Wald test showed that the
difference in tensile strength due to season is significant and the mean strength was higher in
winter than summer. The covariate (root diameter) was also statistically significant. This
phenomenon may be a mechanism of root system adaptation due to the increased soil
moisture content and reduction hydrologic effect of vegetation.
Keywords: Instron, Season effect, Slope stability, Tensile force, Tensile strength.
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