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چکیده

حفاظت خاک توسط گياهان تاحد زیادی به ویژگیهای زیستفنی سيستم ریشه آنها بستگی دارد .یکی از این ویژگیها ،الگوی

پراکنش ریشهها در خاک یا نسبت سطح ریشه به سطح خاک ( )RARاست .هدف از پژوهش پيشرو ،بررسی تأثير عامل ارتفاع از
سطح دریا بر پراکنش مکانی ریشه درختان جنگلکاریشده توسکای یيالقی ( )Alnus subcordata C. A. Mey.در سه حد ارتفاعی
پایينبند ،ميانبند و باالبند در حوزه طرح جنگلداری نکا -ظالمرود در استان مازندران بود .هفت اصله درخت در هر ارتفاع بهروش
کامالً تصادفی انتخاب شدند .بهمنظور اندازهگيری  RARبا استفاده از روش مقطع پروفيل در اطراف هر پایه ،دو پروفيل در سمت باال
و دو پروفيل در سمت پایين هر درخت حفر شد .ابعاد پروفيلها  50 × 100سانتیمتر مربع بودند که به فاصلههای افقی  0/5و 1/5
متر از تنه درخت (دو مقطع) حفر شدند .دیوارهها به افقهای  10سانتیمتری تقسيم شده و قطر همه ریشههای بيرونزده اندازهگيری
شد .براساس نتایج ،در هر سه ارتفاع با افزایش عمق و فاصله از درخت RAR ،بهصورت رابطه نمایی کاهش یافت .نتایج بهدست
آمده از آناليز کوواریانس نشان داد که پراکنش ریشهها در هر سه ارتفاع ،اختالف معنیداری داشتند .بهطور کلی ،با افزایش ارتفاع از
سطح دریا به تراکم ریشهها افزوده شد .درصد بيشتر  RARدر برخی از موقعيتها در ارتفاع پایينبند ممکن است بهدليل محدودیت
عمق خاک در این ارتفاع باشد.
واژههای کلیدی :روش مقطع پروفيل ،مهندسی زیستی ،نسبت سطح ریشه به سطح خاک.

مقدمه
جادههای جنگلی از زیرساختهای مهمی هستند که
فعاليتهای جنگلداری را ممکن میکنند ( Eker & Aydin,
 .)2016این جادهها ،دروازههای ورود به جنگل برای

هرگونه اقدامی هستند و بدون وجود آنها ،جنگلداری و
مدیریت جنگل غيرقابلتصور است ( & Lotfalian
 .)Parsakhoo, 2012بهطور کلی ،شيبهای ناپایدار از
طریق نابودی شبکه جاده جنگلی و اختالل در دسترسی به
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جنگل باعث ایجاد مشکالت متعددی برای مدیریت این
بومسازگانها میشوند .عواملی مانند جادهسازی نامناسب،
تبدیل جنگلها و آتشسوزی میتوانند پایداری شيب را
تحت تأثير قرار دهند (.)Sidle et al., 2006
زمينلغزش بهعنوان یکی از مخاطرات طبيعی است که
همواره در سراسر جهان رخ میدهد .پوشش گياهی بهویژه در
مناطق کوهستانی ،نقش مهمی در پایدارسازی شيبها و
محافظت از خاک در مقابل فرسایش و زمينلغزش دارند
( .)Schwarz et al., 2016به همين دليل از پوشش گياهی
بهطور گسترده برای مسلحسازی شيبها و کنترل زمينلغزش
استفاده میشود ،زیرا سيستم ریشه گياهان ،مقاومت کششی
خاک را با مهارگذاری ( )Soil Anchorageالیههای خاک و
تعدیل ویژگیهای آبشناختی افزایش میدهد ( Wang et
 .)al., 2019بهطور کلی ،توانایی پوشش گياهی در جلوگيری
از فرسایش خاک و زمينلغزشهای کمعمق مربوط به اثرات
مثبت آبشناختی و مکانيک ریشهها است ( Fan & Su,
 .)2008افزایش درصد ریشههای نازک باعث کاهش
هدررفت خاک بهصورت نمایی میشود که در این مورد ،تأثير
ریشههای جانبی و سطحی بيشتر از ریشههای عمقی گزارش
شده است ( .)Abdi & Majnounian, 2019توزیع نسبت
سطح ریشه به سطح خاک (،)Root Area Ratio: RAR
ارتباط قوی با محتوای رطوبت خاک دارد و به مقدار
قابلمالحظهای با توجه به موقعيت درخت روی شيب تغيير
میکند ( .)Ji et al., 2012پراکنش عمودی  RARدر ریشه
های نازک به شرایط محلی همچون محتوای رطوبت خاک
( )Yanagisawa & Fujita, 1999و درجهحرارت یا محتوای
مواد غذایی ریشه ( )Neukirchen et al., 1999بستگی دارد.
الگوی پراکنش (تراکم) و مقاومت ریشهها از مهمترین عوامل
اثرگذار بر ميزان مسلحسازی خاک هستند که به نوع گونه،
ژنتيک گياه و عوامل محيطی بستگی دارند ( & Abdi
 ،)Majnounian, 2019بنابراین ميزان مسلحسازی یک گونه
در مناطق مختلف میتواند متفاوت و متأثر از ميزان ریشهها
در عمقهای مختلف خاک باشد (،)Bischetti et al., 2005
اما بهطور کلی با افزایش عمق خاک و فاصله از تنه،
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مسلحسازی کاهش مییابد ( Abernethy & Rutherfurd,

.)2000
روشهای مهندسی زیستی بهدليل بررسی مسائل
اقتصادی و محيطی به ميزان زیادی مورد توجه قرار گرفتهاند
( .)Heidarian et al., 2018از آنجاییکه اطالعات
زیستفنی گونهها ،محلی و مختص منطقه مورد پژوهش
است ،برای طراحی مهندسی مناسب ،اطالعات مربوط به
همان منطقه ارجحيت دارد .همچنين ،بيشتر پژوهشهای
مهندسی زیستی انجامشده در ایران در مناطق پایينبند و
ميانبند متمرکز بودهاند .بهعنوان نمونه Abdi ،و همکاران
( )2010در ارتفاع پایينبند ،ویژگیهای مهندسی زیستی سه
گونه راش ،ممرز و انجيلی را ارزیابی کردند Naghdi .و
همکاران ( )2013در ارتفاع ميانبند بهبررسی ميزان مسلح
سازی توسکای یيالقی ()Alnus subcordata C. A. Mey.
در جنگلکاریهای استان گيالن پرداختند Esmaiili .و
همکاران ( )2017در ارتفاع ميانبند ،ویژگیهای مهندسی
زیستی دو گونه جنگلکاریشده ون و نوئل و  Deljoueiو
همکاران ( )2019در ارتفاع پایينبند ،پراکنش مکانی ریشه
ممرز را بررسی کردند .با این وجود ،اطالعات مربوط به
منطقه باالبند و تفاوت بين مناطق با ارتفاعهای مختلف در
کشور بهندرت بررسی شده است.
توسکای یيالقی از درختان ارزنده و بومی جنگلهای
هيرکانی است که پرتوليد و تندرشد است و قابليتهای
بالقوهای برای اهداف مهندسی زیستی دارد ( Naghdi et al.,
 .)2013توسکای یيالقی بهطور معمول بهعنوان گونهای
پيشگام و آغازکننده توالی ثانویه ،بيشتر در مناطق باز و
اطراف جادهها در خاکهای واریزهای رشد میکند .این گونه
بهتدریج شرایط را برای حضور گونههای دیگر در
مرحلههای بعدی توالی فراهم میکند (.)Sabeti, 1994
بيشتر از  90درصد ریشههای توسکای یيالقی تا عمق 80
سانتیمتری خاک پراکنش دارند (.)Naghdi et al., 2013
سيستم ریشهای این گونه بهصورت شبکه متراکمی است که
به ميزان قابلتوجهی شاخص  RARرا افزایش میدهد
( .)Pourmalekshah et al., 2019هدف از پژوهش
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پيشرو ،مقایسه تأثير سه ارتفاع پایينبند ،ميانبند و باالبند
بر الگوی پراکنش سيستم ریشه توسکای یيالقی بود .بهنظر
میرسد که توسکای یيالقی بهعنوان گونهای پيشگام در
جنگلهای شمال کشور ،مورد مناسبی بهمنظور دستیابی به
اهداف این پژوهش است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
این پژوهش در جنگلهای طرح جنگلداری نکا-
ظالمرود وابسته به حوزه مدیریت اداره کل منابع طبيعی و
آبخيزداری استان مازندران انجام شد .بهمنظور مقایسه اثر
عامل ارتفاع از سطح دریا بر پراکنش ریشه درختان
توسکای یيالقی ،سه منطقه ارتفاعی شامل پایينبند ،ميانبند
و باالبند درنظر گرفته شد (شکل  .)1منطقه پایينبند در
بخش سه ،سری سه و پارسل  15قرار دارد .این منطقه در
طول جغرافيایی  53° 15′تا 53° 26′شرقی و عرض 30′
 36°تا  36° 40′شمالی واقع شده است .دامنه ارتفاعی
بخش سه بين  39تا  820متر باالتر از سطح دریا قرار دارد.
توده مورد بررسی در ارتفاع  400متر باالتر از سطح دریا و
جهت عمومی شمالشرقی -شمال واقع شده است .منطقه
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ميانبند در بخش دو ،سری چهار و پارسل  10قرار دارد.
این منطقه درطول جغرافيایی  53° 28′ 35″تا 31′ 35″
 53°شرقی و عرض  36° 20′ 51″تا  36° 24′ 21″شمالی
قرار دارد .کمينه و بيشينه ارتفاع از سطح دریا در پارسل 10
بهترتيب  1000و  1370متر هستند .توده مورد بررسی در
ارتفاع  1100متر از سطح دریا و جهت عمومی شمال
شرقی -شمال قرار دارد .ارتفاع باالبند در بخش هشت،
سری سه و پارسل  27انتخاب شد .این منطقه در طول
جغرافيایی  53° 30′تا  53° 45′شرقی و عرض  36° 25′تا
 36° 30′شمالی قرار دارد .ارتفاع از سطح دریا در پارسل
 27بين  1200و  1800متر متغير است .توده مورد بررسی
در ارتفاع  1500متر از سطح دریا و جهت عمومی شمال
شرقی قرار دارد .برای حذف اثر عامل جهت جغرافيایی،
تودههایی انتخاب شدند که جهت جغرافيایی آنها ،شمال
شرقی بود .در هر سه توده مورد بررسی ،درختان نمونه در
طبقه قطری  25سانتیمتری و بر روی شيب  15تا 20
درصد قرار داشتند .جنگلکاریها در هر سه ارتفاع در دهه
 60انجام شده بود .طبق اطالعات کتابچه طرح ،بافت خاک
در هر سه توده مورد بررسی از نوع رس لوم و الی رس
است.

شکل  -1منطقه مورد مطالعه در طرح جنگلداری نکا -ظالمرود ،استان مازندران
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روش پژوهش
به منظور برداشت ویژگیهای زیست فنی ،هفت پایه
توسکای یيالقی به روش کامالً تصادفی در هرکدام از سه
منطقه باالبند ،پایين بند و ميانبند انتخاب شد .محل حفر
پروفيلها با استفاده از طناب بر روی زمين مشخص شد
تا کار حفر آنها به صورت دقيقتر انجام گيرد .برای
اندازهگيری  ،RARروش مقطع پروفيل انتخاب شد
( .)Bischetti et al., 2005در فاصله های  0/5و 1/5
متری از درختان نمونه ،دو پروفيل در باالی شيب و دو
پروفيل در پایين شيب به اندازه های  50 × 100سانتیمتر
مربع تا بيشينه عمق ریشهدوانی حفر شد .بر روی همه
دیوارههای پروفيلها (دیواره های اول تا چهارم به ترتيب
رابطه ()1

در فاصله های  ،0/5یک 1/5 ،و دو متری از درخت) الیه
های  10سانتیمتری با استفاده از ریسمان مشخص و
عالمتگذاری شد ( .)Ji et al., 2012تعداد کل پروفيل-
های مورد بررسی  84پروفيل و تعداد کل دیوارههای
مورد بررسی  168دیواره میباشد .در هریک از افقها،
قطر همه ریشههای بيرون زده با استفاده از کوليس (با
دقت  0/1ميلیمتر) اندازهگيری شد .درنهایت RAR ،برای
هر افق از هر دیواره در هر پروفيل از تقسيم مجموع
سطح مقطع ریشههای بيرون زده هر افق بر مساحت آن
افق تعيين شد .شاخص  RARبه عنوان نسبت مجموع
سطح مقطع ریشه به سطح توده خاکی تعریف میشود
(رابطه .)1

𝜋𝑟 2
𝑙𝑖𝑜𝑠

که در آن r :بيانگر شعاع ریشهها (ميلی متر مربع) و
 Arootو  Asoilبه ترتيب نشان دهنده مساحت اشغال شده
توسط ریشه ها و مساحت خاک در هر الیه از دیواره
پروفيل هستند.
تجزیه وتحلیل دادهها
برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون
کولموگروف -سميرنوف استفاده شد .برای تجزیهو تحليل
دادهها ،روش آناليز کوواریانس به کار گرفته شد،
به طوریکه عمق خاک بهعنوان متغير همبسته درنظر گرفته
شد .برای انجام آزمون پسين از آزمون توکی استفاده شد.
همه تجزیه وتحليلها در نرمافزار  Rنسخه  3/6انجام
گرفت.

نتایج
تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر RAR

در فاصله اول (فاصله  0/5متری از درختان نمونه) و
پایين شيب ،اثرات متقابل دو متغير ارتفاع از سطح دریا و

𝐴

𝐴 𝑅𝐴𝑅 = ∑𝑛𝑖=1 𝐴𝑟𝑜𝑜𝑡 = ∑𝑛𝑖=1
𝑙𝑖𝑜𝑠

عمق خاک بر شاخص  RARمعنیدار شد (.)p > 0/001
همچنين ،مقدار آن در عمقهای کمتر از  10سانتیمتر در
ارتفاع پایينبند بيشتر از ارتفاع های ميانبند و باالبند
به دست آمد .با افزایش عمق خاک از درصد  RARبه طور
نمایی کاسته شد .شيب این کاهش در ارتفاع پایينبند،
شدیدتر از ارتفاع های باالبند و ميانبند بود ،به طوریکه
مقدار آن در عمق بيشتر از  35سانتیمتر در پایينبند به
صفر نزدیک میشد (شکل .)2
در فاصله اول و باالی شيب ،اثرات دو متغير ارتفاع از
سطح دریا و عمق خاک بر درصد  RARدر سطح اطمينان
 99درصد معنی دار شد ،به طوری که با افزایش عمق از
مقدار آن به طور نمایی کاسته شد .مقایسه توده های مستقر
در ارتفاع های مختلف نشان داد که با افزایش ارتفاع از
سطح دریا ،درصد  RARافزایش می یافت .براساس نتایج
آزمون توکی ،اختالف معنی داری در سطح اطمينان 95
درصد بين درصد  RARدر ارتفاع پایين بند با ارتفاع های
ميان بند و باالبند مشاهده شد (شکل .)3
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شکل  -2اثر ارتفاع از سطح دریا بر الگوی پراکنش ریشه در فاصله اول و پایین شیب

شکل  -3اثر ارتفاع از سطح دریا بر الگوی پراکنش ریشه در فاصله اول و باالی شیب

شکل  -4اثر ارتفاع از سطح دریا بر الگوی پراکنش ریشه در فاصله دوم و پایین شیب
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در فاصله دوم (فاصله یک متری از درختان نمونه) و
جهت پایين شيب ،اثرات دو متغير ارتفاع از سطح دریا و
عمق خاک بر درصد  RARمعنیدار شد (،)p > 0/001
بهطوریکه با افزایش عمق از مقدار آن بهطور نمایی کاسته
شد .همچنين ،با افزایش ارتفاع از سطح دریا ،درصد RAR
افزایش یافت .براساس نتایج آزمون توکی ،اختالف
معنیداری در سطح اطمينان  99درصد بين مقدار این
شاخص در ارتفاع پایينبند با ارتفاعهای ميانبند و باالبند
وجود دارد (شکل .)4
در فاصله دوم و جهت باالی شيب ،اثرات متقابل دو
متغير ارتفاع از سطح دریا و عمق خاک بر درصد RAR

معنیداری شد ( ،)p > 0/001بهطوریکه مقدار این
شاخص در عمقهای کمتر از  10سانتیمتر در ارتفاع پایين
بند برابر یا بزرگتر از مقدار آن در ارتفاعهای ميانبند و
باالبند بهدست آمد ،اما در عمقهای بيشتر از  20سانتیمتر،
درصد  RARدر ارتفاع پایينبند کمتر از ارتفاعهای دیگر
بود .بهطور کلی ،با افزایش عمق خاک از مقدار این شاخص
بهطور نمایی کاسته شد .با این وجود ،شيب کاهش در ارتفاع
پایينبند ،شدیدتر از ارتفاعهای ميانبند و باالبند بود،
بهطوریکه همانند فاصله اول ،درصد  RARدر عمق بيشتر
از  35سانتیمتر در ارتفاع پایينبند به صفر نزدیک میشد
(شکل .)5

شکل  -5اثر ارتفاع از سطح دریا بر الگوی پراکنش ریشه در فاصله دوم و باالی شیب

شکل  -6اثر ارتفاع از سطح دریا بر الگوی پراکنش ریشه در فاصله سوم و پایین شیب

نتایج دیگر نشان داد که در فاصله سوم (فاصله 1/5

متری از درختان نمونه) و پایين شيب ،اثرات متقابل دو متغير
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ارتفاع از سطح دریا و عمق خاک بر درصد  RARمعنیدار
بود ( .)p > 0/001با افزایش عمق از مقدار این شاخص
بهطور نمایی کاسته شد .با این وجود ،شيب کاهش در ارتفاع
پایينبند بيشتر از ارتفاعهای دیگر بود ،بهطوریکه همانند
فاصلههای اول و دوم ،مقدار آن در عمق بيشتر از 35
سانتیمتر به صفر نزدیک میشد .الزم بهذکر است که برای
فاصله سوم و پایين شيب و در همه عمقها ،بيشينه درصد
 RARدر ارتفاع باالبند بهدست آمد (شکل .)6
در فاصله سوم و پایين شيب ،اثرات متقابل دو متغير
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ارتفاع از سطح دریا و عمق خاک بر درصد RAR

معنی دار شد ( .)p > 0/001با افزایش عمق از مقدار
 RARبه طور نمایی کاسته شد .با این وجود ،شيب کاهش
در ارتفاع پایينبند بيشتر از ارتفاع های دیگر بود،
به طوریکه مقدار آن در پایينبند برای عمق های بيشتر از
 35سانتیمتر به صفر نزدیک میشد .الزم به ذکر است که
در فاصله سوم و پایين شيب ،بيشينه درصد  RARتا عمق
 20سانتیمتر و بيشتر از آن به ترتيب در ارتفاع های
پایين بند و باالبند مشاهده شد (شکل .)7

شکل  -7اثر ارتفاع از سطح دریا بر الگوی پراکنش ریشه در فاصله سوم و باالی شیب

در فاصله چهارم (فاصله دو متری از درختان نمونه) و
پایين شيب ،اثرات متقابل دو متغير ارتفاع از سطح دریا و
عمق خاک بر درصد  RARمعنیدار شد ( .)p > 0/05با
افزایش عمق از مقدار این شاخص بهطور نمایی کاسته شد.
درصد  RARدر ارتفاع پایينبند کمتر از ارتفاعهای دیگر

بهدست آمد ،بهطوریکه همانند فاصلههای دیگر ،مقدار آن
در پایينبند برای عمق بيشتر از  35سانتیمتر به صفر نزدیک
میشود .در فاصله چهارم و پایين شيب ،بيشينه  RARدر
همه عمقها متعلق به ارتفاع باالبند بود (شکل .)8

شکل  -8اثر ارتفاع از سطح دریا بر الگوی پراکنش ریشه در فاصله چهارم و پایین شیب
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همانند نتایج دیگر در فاصله چهارم و باالی شيب نيز
اثرات متقابل دو متغير ارتفاع از سطح دریا و عمق خاک بر
درصد  RARمعنیداری شد ( ،)p > 0/01بهطوریکه
بيشينه آن در عمق کمتر از  20سانتیمتر در ارتفاع پایينبند
و در عمق بيشتر از  20سانتیمتر در ارتفاع باالبند بهدست

آمد .با افزایش عمق خاک از مقدار آن بهطور نمایی کاسته
شد .در این فاصله نيز همانند فاصلههای دیگر ،درصد RAR
در ارتفاع پایينبند و در عمق بيشتر از  35سانتیمتر به صفر
نزدیک میشد (شکل .)9

شکل  -9اثر ارتفاع از سطح دریا بر الگوی پراکنش ریشه در فاصله چهارم و باالی شیب
تأثیر عمق خاک و فاصله افقی بر RAR

ارتفاع پایینبند
نتایج آناليز کوواریانس نشان داد که در ارتفاع پایينبند
در هر دو جهت باال و پایين شيب ،اثر عمق خاک بر درصد
 RARمعنیدار بود ،بهطوریکه با افزایش عمق خاک ،مقدار
آن بهطور نمایی کاهش یافت ( .)p > 0/001عامل فاصله

از درخت نيز در هر دو جهت شيب اثر معنیداری بر درصد
 RARداشت (( )p > 0/001شکل  .)10براساس نتایج
آزمون توکی ،دیواره اول -دوم ،اول -چهارم در هر دو
جهت شيب و دیواره دوم -چهارم فقط در پایين شيب و
دیواره اول -دوم فقط در باالی شيب اختالف معنیداری در
سطح اطمينان  95درصد نشان دادند.

شکل  -10تأثیر فاصله افقی بر تراکم ریشه در ارتفاع پایینبند
(بارها نشاندهنده حدود اطمینان  95درصد میانگین پیشبینیشده مدل هستند).
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ارتفاع میانبند
نتایج دیگر مربوط به آناليز کوواریانس حاکی از آن بود
که در ارتفاع ميانبند و در هر دو جهت باال و پایين شيب،
عاملهای عمق خاک و فاصله از درخت بر درصد  RARاثر
معنیداری داشتند ( ،)p > 0/001بهطوریکه با افزایش
عمق خاک و فاصله از درخت ،مقدار آن بهطور نمایی
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کاهش یافت (شکل  .)11بر اساس نتایج آزمون توکی،
دیواره اول -دوم ،اول -سوم ،اول -چهارم و دوم -چهارم
در هر دو جهت باال و پایين شيب و دیوارههای سوم-
چهارم فقط در پایين شيب اختالف معنیداری در سطح
اطمينان  95درصد نشان دادند.

شکل  -11تأثیر فاصله افقی بر تراکم ریشه در ارتفاع میانبند
(بارها نشاندهنده حدود اطمینان  95درصد میانگین پیشبینیشده مدل هستند).

شکل  -12تأثیر فاصله افقی بر تراکم ریشه در ارتفاع باالبند
(بارها نشاندهنده حدود اطمینان  95درصد میانگین پیشبینیشده مدل هستند).

ارتفاع باالبند
براساس نتایج آناليز کوواریانس در ارتفاع باالبند در هر

دو جهت باال و پایين شيب با افزایش عمق خاک ،درصد
 RARبهطور نمایی کاهش یافت ( .)p > 0/001عامل
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فاصله از درخت نيز اثر معنیداری بر درصد  RARنشان داد
(( )p > 0/001شکل  .)12بر اساس نتایج آزمون توکی،
دیواره اول با دیوارههای دیگر در هر دو جهت باال و پایين
شيب و دیوارههای دوم -چهارم و سوم -چهارم فقط در
پایين شيب اختالف معنیداری در سطح اطمينان  95درصد
نشان دادند.

بحث
ریشههای گياهان ،نقش کليدی در پایدارسازی شيبها
بازی میکنند ( .)Moresi et al., 2019آنها بيشتر تمایل
دارند که در نزدیکی سطح زمين رشد کنند ،زیرا مقدار مواد
غذایی ،آب و هوا در آنجا بيشتر است ( Chiaradia et al.,
 .)2012وجود برخی تنشها در الیههای پایينتر خاک بر
قطر و تعداد ریشهها تأثير میگذارند که نوعی سازگاری در
پاسخ به شرایط محيطی است (.)Di Iorio et al., 2005
براساس نتایج پژوهش پيشرو ،بخش اعظم ریشهها بهویژه
در ارتفاع پایينبند در الیههای سطحی خاک قرار دارند و
درصد  RARبا افزایش عمق کاهش مییابد .کاهش تراکم
ریشه با افزایش عمق خاک توسط پژوهشگران دیگر نيز
گزارش شده است ( & Bischetti et al., 2005, 2009; Preti
;Giadrossich, 2009; Abdi et al., 2010; Ji et al., 2012
;Majnounian et al., 2014; Heidarian et al., 2018

 .)Deljouei et al., 2019; Moresi et al., 2019در پژوهش
پيشرو ،بيشينه درصد  RARدر جهت باال و پایين شيب برای
ارتفاع پایينبند بهترتيب برابر با  6/25و  9/7درصد ،در
ارتفاع ميانبند  7/98و  19/4درصد و در ارتفاع باالبند
 24/06و  15/9درصد بهدست آمد Naghdi .و همکاران
( )2013بيشترین مقدار  RARرا در یک جنگلکاری 15ساله
توسکای یيالقی  0/488درصد گزارش کردند .همچنين،
کمترین و بيشترین مقدار  RARدر پژوهش  Abernethyو
 )2001( Rutherfurdبهترتيب  0/001و  0/756درصد
برای یک گونه اکاليپتوس محاسبه شد Abdi .و همکاران
( )2010با بررسی ویژگیهای زیستفنی انجيلی ،کمترین و
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بيشترین مقدار این نسبت برای گونه مذکور را بهترتيب
 0/002و  3/54درصد برآورد کردند .در پژوهش Kazemi
و همکاران ( )2017دامنه این شاخص برای بلوط ایرانی بين
 0/0002و  27/93درصد گزارش شد Esmaiili .و همکاران
( )2020دامنه این شاخص برای ون و نوئل را بهترتيب
 0/000017تا  4/03و  0/000067تا  7/49درصد بهدست
آوردند .دليل اختالف بيشينه  RARدر پژوهشهای مذکور با
پژوهش پيشرو را میتوان به تفاوت در شرایط محيطی ،نوع
خاک و نوع گونه نسبت داد .یکی دیگر از دليلهای تفاوت در
مقدار  ،RARعاملهای ژنتيکی است که سيستم ریشه را در
گونههای درختی تحت تأثير قرار میدهند ( Mattia et al.,
 Wang .)2005و همکاران ( )2019و  Bischettiو همکاران
( )2005بيشينه این شاخص را در  30سانتیمتر اول خاک و
 Johnو همکاران ( Abdi ،)2001و همکاران ( )2010و
 Majnounianو همکاران ( )2014در  10سانتیمتری اول
خاک مشاهده کردند Kazemi .و همکاران ( )2017بيشترین
و کمترین درصد  RARرا بهترتيب برای عمقهای صفر تا 10
و  50سانتیمتری بهدست آوردند .بهطور کلی ،با افزایش عمق
خاک ،تراکم ریشه کم میشود ،زیرا در عمقهای بيشتر،
قابليت دسترسی ریشه به عناصر مغذی ،نفوذپذیری ،هوای
خاک (خللوفرج) و عمق خاک حاصلخيز کاهش مییابند.
درصد بيشتر  RARدر برخی از موقعيتها در ارتفاع پایينبند
ممکن است بهدليل محدودیت عمق خاک در این ارتفاع باشد.
همچنين ،با نزدیک شدن به سنگ مادری ،تراکم خاک افزایش
مییابد ( )Zavala-González et al., 2020شرایط اقليمی
( )Tobin et al., 2007با تاثير گذاشتن بر رطوبت ریشه ،نوع
رویشگاه و عمق خاک سبب میشود که در عمقهای بيشتر
خاک ،مقدار  RARکاهش یابد (.)Zhang et al., 2015
نتایج دیگر پژوهش پيشرو نشان داد که با افزایش
فاصله از تنه درخت ،درصد  RARکاهش یافت Genet .و
همکاران ( )2008و  Verganiو همکاران ( )2014نيز نتایج
مشابهی را گزارش کردند .کاهش  RARبا افزایش فاصله از
درخت در پژوهش پيشرو از تابع نمایی پيروی میکرد،
بهطوریکه ميزان این کاهش در ارتفاع پایينبند ،از دیواره
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اول به دوم  71/5 ± 0/05درصد ،از دیواره دوم به سوم
 30/87 ± 0/11درصد و از دیواره سوم به چهارم برابر با
 29/9 ± 0/12درصد بود .این مقادیر برای ارتفاع ميانبند
بهترتيب  56/74 ± 0/00033 ،84/76 ± 0/0063و
 53/59 ± 0/051درصد و برای ارتفاع باالبند نيز 0/014
 42/63 ± 0/046 ،68/33 ±و  52/65 ± 0/134درصد
بهدست آمد Esmaiili .و همکاران ( )2020این مقدار
کاهش را از دیواره اول به دوم ،بيشتر از  50درصد گزارش
کردند .در پژوهش  Majnounianو همکاران ( )2014با
افزایش عمق و نيز فاصله از درختان ،مقدار  RARبهصورت
تابع توانی کم شد .این کاهش در پژوهش  Avaniو
همکاران ( )2014از تابع نمایی و در پژوهشهای  Mattiaو
همکاران ( Preti ،)2005و ،)2009( Giadrossich
 Deljoueiو همکاران ( )2019و  Esmaiiliو همکاران
( )2020از تابع لگاریتمی پيروی میکرد .دليل این تفاوتها
را میتوان به نوع گونه ،شرایط محيطی و ویژگیهای خاک
نسبت داد (.)Stokes et al., 2008
در پژوهش پيشرو ،بيشينه عمق ریشهدوانی حدود یک
متر بود .همچنين ،ميانگين عمق نفوذ ریشه در سه ارتفاع
پایينبند ،ميانبند و باالبند بهترتيب  70 ،55و  90سانتیمتر
بهدست آمد Esmaiili .و همکاران ( )2020بيشينه عمق
ریشهدوانی را  80تا  100سانتیمتر و  Malekiو همکاران
( 100 )2014سانتیمتر گزارش کردند .این اختالفها ممکن
است ناشی از تفاوت در شرایط محيطی ،نوع گونه ،ویژگیها
و عمق خاک باشند .مقایسه  RARدر ارتفاعهای مختلف
بيانگر آن است که با افزایش ارتفاع از سطح دریا ،درصد
 RARبيشتر میشود .این افزایش را میتوان با دسترسی
بيشتر به آب و مواد مغذی ،بارندگی ساالنه زیادتر و
ویژگیهای خاک ازجمله عمق بيشتر خاک با افزایش ارتفاع
از سطح دریا مرتبط دانست ( Finér et al., 2011; Mao et
 .)al., 2012هنگامیکه آب خاک بيشتر باشد ،ریشهها در
عمق بيشتری نفوذ میکنند ( )Laio et al., 2006و تعداد
ریشههای نازک نيز افزایش مییابد (.)Stokes et al., 2009
همچنين ،مقدار  RARبا افزایش ميزان بارندگی زیاد میشود
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( .)Leuschner & Hertel, 2003; Finér et al., 2007در
پژوهش  Maoو همکاران ( ،)2012مقدار  RARبرای 10
سانتیمتر اول خاک در ارتفاع  1700متر از سطح دریا دو
تا سه برابر ارتفاع  1400متر بهدست آمد.
اثرات متقابل ریشه و خاک تأثير زیادی بر افزایش
پایداری شيب دارد ) .(Xu et al., 2019آگاهی از الگوی
پراکنش سيستم ریشهای برای گونههایی که درصد فراوانی
زیادی در جنگلهای منطقه مورد مطالعه دارند ،نقش گياهان
در پایدارسازی دامنهها را آشکار کرده و سبب بهبود مدل
سازی پایداری خاک در دامنههای ناپایدار جنگلی و
درنتيجه ،مدیریت صحيحتر میشوند .یافتههای این پژوهش
نشان داد که با افزایش ارتفاع از سطح دریا به ميانگين عمق
نفوذ ریشه و بيشينه  RARافزوده میشود .این نتيجه حاکی
از اهميت پراکنش بيشتر ریشهها در ارتفاعهای باالتر
بهمنظور پایداری و افزایش مقاومت برشی خاک است .در
ارتفاعهای مختلف الزم است که پراکنش ریشهها و پيرو آن،
مسلحسازی ریشهها بررسی شود ،زیرا مقدار آن در
ارتفاعهای مختلف بسيار متفاوت است و این نکته در مدل
های مسلحسازی باید درنظر گرفته شود .با آگاهی از اینکه
هر گونه در چه ارتفاعی ،بيشترین مقدار پراکنش  RARرا
دارد ،میتوان برای پایداری دامنهها و کنترل فرسایش خاک،
گونه مناسب را انتخاب کرد.
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Abstract
The extent to which plants can protect soil largely depends on the biotechnical characteristics
of their root system. One of these characteristics is the root distribution pattern in the soil or the
Root Area Ratio (RAR). The aim of this study was to investigate the effect of altitude on the
root spatial distribution of Caucasian alder (Alnus subcordata C. A. Mey.)trees in lower, middle
and upper altitudes in the Neka-Zalmrud forestry plan in the Mazandaran province, Iran. At
each site, seven trees were completely randomly sampled. In order to investigate and measure
RAR, two soil profiles were dug at both up and down sides of tree samples (with 50×100 cm2
dimensions) using the profile trench method at the horizontal distance of 0.5 and 1.5 m from the
tree stem. On wall trenches, 10 cm horizons were identified, on which all intersecting roots were
measured and RAR was calculated in each horizon. At all three altitudes, RAR decreased
exponentially with increasing depth and distance from the tree. The results of ANCOVA
showed that the distribution of roots at all three altitudes was significantly different. In overall,
the density of the roots increased along with increasing altitude above sea level. Higher
percentages of RAR in some locations at lowland heights were probably due to limited soil
depth at this height.
Keywords: Bioengineering, root area ratio, wall trench method.

