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 چکیده

اي ه، شیب و ارتفاع) و مشخصهجهتی (وگرافیزیفپژوهش تعیین ارتباط برخی عوامل این هدف 
ین در هاي مویریشه تودهزيتاج با مقدار  و قطرشامل ارتفاع، قطر برابرسینه  بلوط ایرانی زاددانهدرختان 
تصادفی  روش هاي جنگل، درختان سالم بلوط بهلرستان است. بدین منظور در امتداد دامنه-هشتادپهلوجنگل 

متري سانتی 30-15و  15-صفر از عمقبرداري نمونه هاآن یو جنوب یدر جهت شمال تاج وانتخاب و در زیر 
 tه واریانس و آزمون گیري شد. نتایج تجزیهاي مویین اندازهو کربن ریشه تودهزيخاك انجام و سپس 

ان هاي مویین درختتوده ریشهاین عوامل بر مقدار زي داد کهترتیب براي عامل جهت و ارتفاع نشان مستقل به
سطح دریا مشاهده  متر از 1670-1870توده در جهت غربی و ارتفاع بیشترین مقدار زي بلوط مؤثر بوده و

هاي توده ریشهنشان داد که عامل شیب بر مقدار زي انسیوار). در رویشگاه نتایج تجزیه P>01/0شد (
نیست و ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد با افزایش ارتفاع و قطر برابرسینه  گذارتأثیرمویین درختان بلوط 

 ).P>05/0یابد (کاهش می هاآنهاي مویین توده و کربن موجود ریشهدرختان بلوط مقدار زي
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 مقدمه
علت توانایی که در بهسازگان جنگل درختان در بوم

هاي خاك و چرخه عناصر دارند نقش تغییر ویژگی
اعمال  اهیگرا در تعیین ارتباط بین خاك و  کلیدي و مهم

ي هاشهیر انیماین  و در )Aponte et al., 2011( کنندمی
توده کل درختان را با توجه زي درصد 45تا  18درختان 

 دهندبه گونه، سن و شرایط رویشگاه تشکیل می

)Makkonen and Hemisaari, 2001.( هاي ریشه
زیادي از تولید خالص اولیه ساالنه را  درختان نسبت

تشکیل داده و موجب انتقال کربن و عناصر غذایی به 
-ومهاي بیوشیمیایی بشده و در چرخهسیستم زیرزمینی 

، Addo-Danso et al., 2016( سازگان جنگل
Kochsiek et al., 2013 ،Makita et al., 2012 ( و

ها نقش مؤثري دارند عملکرد زیستی آنهمچنین در 
)Hertel et al., 2013عنوان مؤلفهبههاي مویین ). ریشه 

ین ب اي درختان عامل ارتباطی مهمیمهم سیستم ریشه
نظر ) و از Konopka, 2009(درختان و خاك بوده 

ي محسوب اترین بخش سیستم ریشهفعال یکیولوژیزیف
کمتر (هاي مویین ). ریشهBØrja et al., 2008(شوند می
در جذب آب، مواد غذایی و چرخه کربن  متر)میلی 2از 
 مانی و رشد گیاهسازگان نقش اساسی داشته و زندهبوم

و  )Xiang et al., 2015(دهند قرار می را تحت تأثیر
نقش مهمی در فرآیندهاي بیوشیمیایی در جنگل دارند 

)Ohashi et al., 2016هاي ) و با توجه به اینکه ریشه
توده کل جنگل را مویین اغلب کمتر از یک درصد زي

هاي مویین ممکن دهند، تولید ساالنه ریشهتشکیل می
درصد تولید خالص اولیه جنگل را  50است بیش از 

هاي توده ریشه). زيDavis et al., 2004(شامل شود 
هاي ساختاري توده جنگلی مویین با توجه به ویژگی

، هاي خاكیعنی گونه درختی، سن توده، تراکم، ویژگی
، بارندگی و موقعیت درجه حرارتعوامل محیطی (

). Finer et al., 2011(فاوت است جغرافیایی) مت

راکنش، مورفولوژي و هاي مویین و پتوده ریشهزي
فاده کننده راهبرد استها عامل کلیدي تعیینفیزیولوژي آن

 ,.Xiang et al(گونه درختی هستند  کیتوسط خاك 

در رابطه با نقش و اهمیت  زیادي هايپژوهش ).2013
 که است شدههاي مویین درختان در جنگل انجام ریشه

و همکاران  LÓPEZ شود. پژوهشبه مواردي اشاره می
که در  نشان داد Quercus ilex ) در مورد گونه2001(

 هاياي عامل کمبود منابع آبی در افقاقلیم مدیترانه
اي ههاي تحتانی، رشد ریشهفوقانی خاك نسبت به الیه

سازد. هاي فوقانی خاك محدود میمویین را در افق
Godbald  پژوهشی در جنگل ) در2003(و همکاران 

Picea abies ده تودر آلمان نتیجه گرفتند که مقدار زي
 است. هاي مختلف، متغیرمویین در رویشگاه هايریشه

Davis  هاي در جنگل یپژوهش) در 2004( همکارانو
کوهستانی آپالچیان آمریکا نتیجه گرفتند که مقدار 

بلوط  ايگونه هاي مویینتوده بیشتري از ریشهزي
)Quercus roburین رویشگاه آمیخته ) در ارتفاع پای

در تحقیقی ) 2005(و همکاران  Luoبلوط وجود دارد. 
هاي نیمه گرمسیري تبت نشان دادند با افزایش در جنگل

-ها کاهش میتوده ریشهارتفاع از سطح دریا مقدار زي

در  پژوهشی) در 2007همکاران ( و Helmsaari یابد.
و  Pinu sylvestris هايهاي فنالند با گونهجنگل

Picea abies هاي شمالی و نشان دادند که در رویشگاه
 هايتوده ریشهجنوبی بین سطح مقطع درختان و زي

وجود دارد. در پژوهشی در دار مویین همبستگی معنی
جنگل راش ترکیه نشان داده شد که عوامل توپوگرافی، 

تواند تا حد زیادي سبب جغرافیایی می ویژه جهتبه
هاي درختان راش شود توده ریشهتغییرات مقدار زي

ها در جهت جنوبی توده ریشهمقدار زي کهيطوربه
 ). تعیینSariyildiz, 2015بیشتر از جهت شمالی بود (

هاي مویین و چگونگی هاي ریشهو پژوهش ویژگی
چرخه بیولوژیکی عناصر غذایی براي آگاهی از نحوه 
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توده ریشه، پویایی، پراکنش ریشه در خاك، برآورد زي
و رویش درختان بسیار مهم  هادر آنموجود  غلظت مواد

، Drexhage and Colin, 2001(ي است و ضرور
Zewdie et al., 2008 .(هاي غرب از تنوع گونهجنگل-

یکی  ) وShokri et al., 2017ي برخوردار بوده (اي باال
رود می شماربههاي جنگلی مهم در ایران سازگاناز بوم

هاي مختلف درختان بلوط جایگاه و در این میان گونه
هاي اند. پژوهشخود اختصاص دادهاي را بهویژه

متعددي در مورد ارتباط عوامل مختلف محیطی با برخی 
در این  مهم درختی انجام شده و هاي این گونهویژگی

پژوهش، تأثیر و ارتباط برخی عوامل فیزیوگرافی و 
 Quercus(ایرانی  زاد بلوطدانههاي درختان ویژگی

brantii var. persica (کوهستانی در منطقه  واقع 
اي هتوده و کربن آلی ریشهزيلرستان بر  -پهلوهشتاد

 ها مورد بررسی قرار گرفت.ویین آنم

 هاو روش مواد
 بررسیمنطقه مورد 

 آبادواقع در خرم هشتاد پهلومنطقه جنگلی مورد بررسی 

تا  ₒ33 ،17'،14''مختصات جغرافیایی  با لرستان)(
''18،'17، ₒ33 13''عرض شمالی و،'ₒ48،26  30''تا ،
'ₒ48،27  250طول شرقی قرار داشته و مساحت آن 

سرد با مرطوب اقلیم منطقه از نوع نیمههکتار است. 
حداقل دماي منطقه ، مترمیلی 2/896رندگی میانگین با

است و نوع  گرادیدرجه سانت 32آن و حداکثر  -20
-سول طبقهسول و انسپتیهاي انتیخاك منطقه در رده

). Mehrnia and Ramak, 2014( بندي شده است
 .Quercus brantii var(ی رانیازاد بلوط دانه درختان

persicaهاي غالب توده جنگلی را در دامنه ) تیپ
هاي درختی همراه آن از گونهمختلف تشکیل داده که به

گنجشک که با وحشی، زالزالک و زبانکیکم، گالبی
 نام برد. توانتراکم کمتري حضور دارند، می

 روش تحقیق

امتداد  مورد پژوهش، در در منطقه یگردشجنگلبا 
درختان (زاد ن سالم بلوط دانههاي مختلف درختادامنه

د ها، تاج سالم و شاداب، فاقفاقد شکستگی تنه یا شاخه
 لهحداقل فاص(روش تصادفی انتخاب شدند  بیماري) به
ها در دو جهت متر) و در زیر تاج آن 50درختان 

یک متر از تنه درختان  به فاصلهجنوبی)  -شمالی(
)Xiang et al., 2013( هاي مویین ریشهبرداري از نمونه
انجام شد. بدین  1395اردیبهشت  درخت) در 30تعداد (

-سانتی 30نمونه) تا عمق  60(هاي خاك منظور نمونه

ا باوگر  به کمکمتر) سانتی 30-15و  15-صفر(ي متر
 ,.Chenlemuge et al(ند شدبرداشت متر سانتی 8 قطر

هاي پالستیکی در دماي پنج در بسته ها). نمونه2013
هاي بعدي گیريمنظور اندازهگراد بهسانتیدرجه 

شسته و از الک ها با آب نمونه هیکلنگهداري شدند. 
یین هاي موداده شدند و سپس ریشه متر) عبوریک میلی(
)d≤ 2mm( )Hertel et al., 2013 ،Xiang et al., 

2015 ،Ohashi et al., 2016 (ر هواي آزاد و د جدا
خشک کردن در آون در ها با توده آنخشک شد و زي

 ,.Hertel et al( ساعت 48مدت درجه به 70دماي 

2009 ،Leuschner et al., 2009 ،Chenlemuge et al., 

2013 ،Loiola et al.,2015 ( شد. براي محاسبه تعیین
هاي مویین از روش احتراق مقدار کربن موجود در ریشه

 450با جریان هوا در کوره الکتریکی (دماي  خشک
 Panahi(گراد به مدت سه ساعت) استفاده جه سانتیدر

et al., 2014 (توده و خاکستر و از تفاوت مقدار زي
منظور برآورد مقدار کربن انجام شد. به آمدهدستبه

هاي مویین با توده ریشهتعیین همبستگی مقدار زي
گیري هاي درختان بلوط غرب، اندازهبرخی ویژگی

تیب با تردرختان به نهیبرابرسقطر متغیرهاي ارتفاع و 
دستگاه سونتو و نوار قطرسنج و نیز قطر تاج درختان در 

نواري انجام شد متر  به کمکجنوبی آنها -جهت شمالی
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هاي برداري ریشهنمونه درخت). با انجام 30(تعداد 
 از توده جنگلی آمدهدستبههاي مویین و با بررسی داده

و شمال، دو  غرب ،شرق ، سه جهت جغرافیاییموردنظر
 1870-2020، 1670-1870از سطح دریا (طبقه ارتفاع 

درصد) در  60-30و  0-30) و نیز دو طبقه شیب (متر
-شدند. با توجه به اندازه مشخص رویشگاه بلوط غرب

هاي درختان، دو طبقه ارتفاعی (کمتر از گیري مشخصه
-سانتی 35-60و  10-35متر) و قطري ( 10-15و  10

 ن شد.متر) تعیی
 آماري لیوتحلهیتجز

-دهبودن داها، ابتدا نرمال آماري داده لیوتحلهیتجز رايب

شد.  اسمیرنوف بررسی-ها به کمک آزمون کولموگروف
 رفهطواریانس یک ها از تجزیهبودن دادهبا توجه به نرمال

)ANOVAاثر عوامل جهت جغرافیایی با  بررسی ) براي
ز اي مویین درختان بلوط استفاده شد. هاشهیر تودهيز

براي تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر  مستقل t آزمون
و کربن در دو طبقه  تودهزي مقدارتوده و نیز مقایسه زي

ی براي تعیین همبستگی بین برخ عمق خاك استفاده شد.
 تودهبا زي هاي درختان بلوط و شیب منطقهویژگی

کربن آن از ضریب  مقدارهاي مویین و نیز ریشه
به ها همبستگی پیرسون استفاده شد. مقایسه میانگین

در سطح احتمال یک و پنج درصد  SNK آزمون کمک
افزار آماري ي با استفاده از نرمانجام شد. محاسبه آمار

SPSS  انجام گرفت. 20نسخه 

 نتایج
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عامل  پژوهش،این در 

هاي مویین ریشه تودهبر مقدار زيجهت جغرافیایی 
بیشترین مقدار  کهيطوربه درختان بلوط مؤثر بوده

 شودمشاهده میتوده در جهت غربی رویشگاه زي

). ضرایب همبستگی پیرسون نشان 2و  1هاي (جدول
ط مقدار درختان بلو نهیقطر برابرسداد با افزایش ارتفاع و 

ها کاهش هاي مویین آنکربن موجود ریشه و تودهيز
د دار بین آنها مشاهده شیابد و همبستگی منفی معنیمی

داري بین قطر تاج و )، اما همبستگی معنی3(جدول 
هاي مویین مشاهده نشد. همچنین توده و کربن ریشهزي

-توده ریشهمقدار زي شود کهمالحظه می 3در جدول 

سطح دریا همبستگی منفی  هاي مویین با عامل ارتفاع از
ار دولی با عامل شیب همبستگی معنی ،دار داشتهمعنی

بین  داد کهنشان نداد. نتایج همبستگی پیرسون نشان 
ی همبستگ مقدار کربنهاي مویین و توده ریشهمقدار زي

) وجود دارد. در =995/0r =،000/0 Pدار (مثبت معنی
مستقل نشان داد که  tنتایج آزمون  موردنظررویشگاه 

ي مویین هاشهیر تودهيزعامل درصد شیب بر مقدار 
). نتایج آزمون 4درختان بلوط تأثیرگذار نیست (جدول 

t نشان داد که عامل ارتفاع از سطح 4(جدول  مستقل (
 هاي مویین درختانتوده ریشهدریا بر مقدار زي

توده در طبقه اول میانگین زي کهيطوربهتأثیرگذار بوده 
ارتفاعی از سطح دریا بیشتر از مقدار طبقه دوم بود 

هاي مویین در ). همچنین مقدار کربن ریشه5(جدول 
 مترسانتی 15-30متر کمتر از عمق صفر سانتی-15عمق 

متر صفر سانتی-15در عمق  تودهبود و نیز مقدار زي
نتایج  ).5ل (جدو است مترسانتی 15-30کمتر از عمق 

طبقات ارتفاعی  نشان داد که )6تقل (جدول مس tآزمون 
وده تدرختان بلوط غرب بر مقدار زي نهیقطر برابرسو 

مقدار آن  کهيطوربههاي مویین آن تأثیرگذار بوده، ریشه
متر و نیز در طبقه قطري  10در طبقه ارتفاعی کمتر از 

 ).7متري بیشتر است (جدول سانتی 35-10
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 هاي مختلفهاي مویین درختان بلوط در جهتتوده (گرم بر مترمربع) ریشهواریانس مقدار زي زیآنال -1جدول 
Table 1. Analysis of variance for fine root biomass (gr/m2) of oak trees in different aspects 

داريمعنی  
Sig. 

F 
 میانگین مربعات
Mean squares 

 درجه آزادي
Degree of freedom 

 مجموع مربعات
Sum of squares 

 منبع تغییرات
Sources 

 متغیر
Variable 

  109.5 117 219.01 
یگروهدرون  

Within groups 
 جهت

Aspect 
0.000** 7.16 7.16 2 837.8 

 بین گروهی
Between groups 

   199 1056.8 
 کل

Total 
 .Significant at level 1% ,**                                   . داري در سطح احتمال یک درصد**، معنی

 
 هاي جغرافیاییدرختان بلوط غرب در جهت) گرم بر مترمربع(ي مویین هاشهیر تودهيزمقایسه میانگین  -2 جدول

Table 2. Comparison of means for fine root biomass (gr/m2) of oak trees in different aspects 
 جهت جغرافیایی

Aspect 

 میانگین ±اشتباه معیار 
 SEM± Mean  

 شمال
North 

b0.27 ±1.66  

 شرق
East 

b±0.211.37 

 غرب
West 

a±0.644.37 

 .Different letters indicate significant difference at level 1%               دار در سطح احتمال یک درصد.معنی اختالفحروف متفاوت نشانه 

 

هاي هاي مویین با برخی ویژگیو کربن ریشه توده (گرم بر مترمربع)ارتباط بین زيبررسی همبستگی پیرسون براي  -3جدول 
 درختان بلوط غرب

Table 3. Pearson’s coefficients for correlation between fine root biomass (gr/m2) and carbon with 
some oak trees features 

 (درصد)شیب 
Slope (%) 

 ارتفاع از سطح دریا (متر)
Elevation (m) 

 )(متر درخت ارتفاع
Tree height (m) 

قطر برابرسینه 
 )متر(سانتی

)cm( DBH 

 )قطر تاج (متر
Crown 

diameter (m) 

 عامل
Factor 

ns0.235 *0.478- *0.406- *0.408- -0.304 

(گرم بر توده زي
 )مترمربع

Biomass 
(gr/m2) 

  *0.399- *0.421- -0.302 
(گرم بر کربن 

 )مترمربع
Carbon (gr/m2) 

 دار نیست.: اختالف معنیnsداري در سطح پنج درصد، اختالف معنی :*
*: Significant difference at probability 5%, ns: No significant difference. 
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 بلوط غرب در شرایط مختلف ) درختانگرم بر مترمربعمویین (هاي توده ریشهزي مستقل براي tنتایج آزمون  -4جدول 
Table 4. Results of independent T test for fine root biomass (gr/m2) Oak trees in different conditions 

 متغیر
Variable 

 داريمعنی
Sig. 

 آزادي درجه

df 
t 

 (متر) ارتفاع از سطح دریا
Elevation (m) 

0.000** 116 3.89 

 متر)(سانتی عمق
Depth (cm) 

0.001 118 -3.47 

 )درصد( شیب
Slope (%) 

ns0.956 28 0.005 

 دار نیست.: اختالف معنیnsداري در سطح پنج درصد، اختالف معنی :*
*: Significant difference at probability 5%, ns: No significant difference. 

 
 درختان بلوط غرب در شرایط مختلف )گرم بر مترمربع( هاي مویینتوده ریشهمقایسه میانگین زي -5جدول 

Table 5. Comparison of fine root biomass (gr/m2) for oak trees in different conditions 

 عامل
Factor 

 (متر) ارتفاع از سطح دریا
Elevation (m) 

 )درصد( شیب
Slope (%) 

 تر)م(سانتی عمق
Depth (cm) 

1670 - 1870 1870 – 2020 0 – 30 30 – 60 0 – 15 15 – 30 
 گرم بر مترمربع)( تودهيز

Biomass (gr/m2) 
a±0.513.64 b0.17±1.44 a±0.542.38 a±0.622.42 b±0.21.56 a±0.483.37 

 .Different letters indicate significant difference at level 1%               دار در سطح احتمال یک درصد.معنی اختالفحروف متفاوت نشانه 

 
بلوط غرب در طبقات ارتفاعی و  ) درختانگرم بر مترمربعمویین (هاي توده ریشهزيمستقل براي  tنتایج آزمون  -6جدول 

  نهیبرابرسقطر 
Table 6. Results of Independent T test for fine root biomass (gr/m2) of oak trees in different height and 

DBH classes 
 متغیر

Variable 

 داريمعنی
Sig. 

 آزادي درجه
df 

t 

 متر)(ارتفاع 
Height (m) 

*0.015 28 2.58 

 متر)(سانتی نهیبرابرسقطر 
)cm( DBH 

*0.026 24 2.37 

 .Significant at level 5% ,*                                    . درصد پنجداري در سطح احتمال *، معنی

 
 نهیرابرسبطبقات ارتفاعی و قطر درختان بلوط غرب در ) گرم بر مترمربع(هاي مویین توده ریشهمقایسه میانگین زي -7جدول 

Table 7. Comparison of fine root biomass (gr/m2) for oak trees in different height and DBH classes 

 عامل
Factor 

 (متر) درختارتفاع 
Tree height (m) 

 DBH (cm)متر) (سانتی نهیبرابرسقطر 

≤10 11 – 15 10 – 35 36 – 60 
 گرم بر مترمربع)( تودهيز

Biomass (gr/m2) 
a0.76±3.43 b±0.161.53 a±0.231.98 b ±0.141.31 

 .Different letters indicate significant difference at level 5%               درصد. پنجدار در سطح احتمال معنی اختالفحروف متفاوت نشانه 

 
 



 ... نییمو هايشهیر تودهي) بر زQuercus brantii var. persica( یرانایدرختان بلوط  هايو مشخصه یوگرافیزیعوامل ف یتأثیر برخ

131 

 

 بحث
در رویشگاه جنگلی مورد پژوهش مشخص شد که 

دریا برخالف  از سطحعامل جهت جغرافیایی و ارتفاع 
توده بر مقدار زي) 5و  4، 2، 1 هايعامل شیب (جدول

زاد بلوط غرب مؤثر بوده هاي مویین درختان دانهریشه
شود. عوامل توده میتغییرات مقدار زي به و منجر

د تواند تا حویژه جهت جغرافیایی می، بهگرافیفیزیو
ها شود توده ریشهزیادي سبب تغییرات مقدار زي

)Sariyildiz, 2015.( Maren ) اظهار 2015و همکاران (
ت شد مقدارهاي جغرافیایی مختلف داشتند که در جهت

رویشی  دوره خاك، نور، حرارت و رطوبت هوا و
ار و ساخت ها موجب تغییر درمتفاوت بوده و این تفاوت

در جهت غربی رویشگاه مورد شود. ها میترکیب رستنی
تر و داراي ، درختان بلوط از نظر سنی جوانپژوهش

 اكخوضعیت رویشی بهتري با توجه به شرایط مناسب 

 هاي دیگر بودند.نسبت به جهت
هاي مویین درختان توده ریشهزي مقدارکاهش 

موافق  ر،موردنظبلوط در ارتفاع زیاد در رویشگاه 
 و Davis ) و نیز2005و همکاران ( Luo بررسی

ترتیب نشان دادند در است که به )2004( همکاران
ي هادر جنگلگرمسیري تبت و هاي نیمهجنگل

آپالچیان آمریکا با افزایش ارتفاع از سطح کوهستانی 
توده ) مقدار زيدرجه حرارتعلت اختالف دریا (به

 .یابدها کاهش میریشه
هاي توده ریشهاثرگذاري شیب بر مقدار زيعدم 

توان به مویین درختان بلوط در منطقه مذکور را می
). در 5و  4هاي شیب نسبت داد (جدولتغییرات کم 

هاي جنگلی نه تنها تغییرات تودهراستاي توسعه 
اي وجود دارد بلکه تغییرات ساختاري و ترکیب گونه

فیزیکی و شیمیایی خاك و نیز دیگر عوامل محیطی هم 
همه این عوامل ممکن است  کهيطوربهشود مشاهده می

 ,.Sun et alهاي مویین مؤثر باشند (توده ریشهبر زي

توان چنین ) و در رویشگاه مورد پژوهش می2015
وده تشرایطی را متصور بود که سبب تغییر در مقدار زي

ر دهاي مویین درختان بلوط ایرانی شوند. هرچند ریشه
 Pinus(هاي طبیعی کاج پژوهش انجام شده در جنگل

roxburgiiهیمالیاي مرکزي مشخص شد که مقدار  ) در
هاي هاي مویین این درختان در شیبتوده ریشهزي

ن هاي کم است و دلیل آفوقانی بیشتر از شیبمیانی و 
اند ردهکرا مقدار بیشتر رطوبت در مناطق کم شیب اظهار 

)Pant and Tewari, 2015.( 
هاي توده و کربن موجود در ریشهزي مقدارکاهش 

مویین با توجه به افزایش ارتفاع و قطر برابرسینه درختان 
 )2011( همکارانو  Finer به نظر) را بنا 3 بلوط (جدول

نسبت داد که بعد از این  یتوده جنگلتوان به سن می
 Yuan and یابد.ها ثابت یا کاهش میآن مقدارمرحله 

Chen (2012)  هاي توده ریشهزي مقداردریافتند که
برگ آمیخته در کانادا ابتدا افزایش مویین در جنگل پهن

(رویش) روند  یجنگل يهاتودهو با توسعه و تکامل 
علت تواند بهکاهشی را نشان دادند. این وضعیت می

هاي گیاهی براي اشغال حجم بیشتري توانایی کمتر گونه
 ).Xiang et al., 2013از خاك باشد (

در توده جنگلی مورد پژوهش، درختان بلوط از 
ند اسالی تا مسن رسیدهنظر رویشی به مرحله رشد میان

-ده ریشهتوزي مقدارو ارتفاع  نهیقطر برابرسو با افزایش 

) 3و  6، 7هاي (جدولهاي مویین کاهش یافته است 
ین هاي مویتوده ریشهدار بین مقدار زيهمبستگی معنی

با  نظرمورددرختان بلوط در رویشگاه  نهیقطر برابرسبا 
خوانی دارد ) هم2007همکاران (و  Helmsaariپژوهش 

 Pinus هايونههاي فنالند با گدر جنگل کهيطوربه

sylvestris و Picea abies نشان دادند که در رویشگاه-

وده تبین سطح مقطع درختان و زي هاي شمالی و جنوبی
 دار وجود دارد.هاي مویین همبستگی معنیریشه

هاي مویین در طبقات توده ریشهاختالف مقدار زي
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گی درختان بلوط و نیز همبست نهیقطر برابرسارتفاعی و 
و  Yang توان با توجه به نظربین برخی متغیرها را می

) به سن، گونه و شرایط محیطی 2010همکاران (
 رویشگاه نسبت داد.

پژوهش مبین نقش مهم سن توده جنگلی این نتایج 
هاي مویین درختان بلوط در مکانیسم پویایی ریشه

-30در عمق  ینهاي مویتوده ریشهاست. افزایش زي
توان به شرایط اقلیمی منطقه رویشی متر را میسانتی 15

و  LÓPEZتحقیق ). 4زاگرس نسبت داد (جدول 
نشان  Quercus ilex ) در مورد گونۀ2001همکاران (

اي هاي مقدار منابع آبی در افقداد که در اقلیم مدیترانه
ن هاي تحتانی کمتر بوده و ایفوقانی خاك نسبت به الیه

هاي فوقانی خاك هاي مویین را در افقعامل رشد ریشه
) در 2013همکاران ( و Imada سازد. بررسیمحدود می

نشان داد که بالغ بر  Tamrix ramosissimaۀ مورد گون
هاي مویین این گونه در عمق توده ریشهدرصد زي 60
توده در متري وجود دارد و مقدار کم زيسانتی 60- 20

علت کاهش رطوبت است. متر بهسانتی 20عمق کمتر از 
 هاي مویین درختاناین تغییرات در توزیع عمودي ریشه

تواند در رابطه با ساختار ژنتیکی گونه بلوط در خاك می
) بر این 2005و همکاران ( Ostonen مزبور باشد.

اند که پتانسیل ژنتیکی یک گونه درختی تأثیر عقیده
هاي مویین در خاك زیادي بر پراکنش عمودي ریشه

 کند.اعمال می
-اي میعوامل مهم در توسعه سیستم ریشه یکی از

هاي خاك مانند وزن مخصوص، رطوبت تواند ویژگی
). در Burylo et al., 2011خاك باشد ( يزیو حاصلخ

درختان بلوط منطقه جنگلی مورد پژوهش مشاهده شد 

 هاي مویین، میزانتوده ریشهزي مقدارکه با افزایش 
ا، بخش هسازگانکربن نیز افزایش یافت. در بیشتر بوم

د از طریق فتوسنتز براي تولی شدهرهیذخزیادي از کربن 
هاي مویین اختصاص یافته است و و نگهداري ریشه
وند شها منبع اصلی کربن تلقی میبنابراین این ریشه

)Al-Afas et al., 2008هاي ریشه). پویایی و ویژگی-

ن است نقش اساسی در چرخه مواد و هاي مویین ممک
سازگان جنگل ایفا کند خاك در بوم کربن بیترس

هاي مویین ورود مقدار با افزایش تولید ریشه کهيطوربه
). Lai et al., 2016( شودیم شتریبکربن به خاك نیز 

توان براي گونه بلوط ایرانی که چنین وضعیتی را می
هاي در جنگلشناختی بسیار مهمی را جایگاه بوم

خود اختصاص داده است، متصور بود. نتایج زاگرس به
برخی  موردنظرنشان داد که در توده جنگلی  پژوهش
هاي درختان بلوط ایرانی (ارتفاع و قطر ویژگی
جغرافیایی، ارتفاع  ) و نیز عوامل محیطی جهتنهیبرابرس

 مقدار) بر 5و  4هاي از سطح دریا و عمق خاك (جدول
 ثر هستند.ؤاین درختان م هاي مویینشهتوده ریزي

ید پژوهش، بااین از  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 
در مناطق  شناسیبوم هاياظهار کرد که در پژوهش

ي هاهاي مویین (ویژگیجنگلی زاگرس به نقش ریشه
 هايمورفولوژیکی و شیمیایی) همانند دیگر ویژگی

-این ریشههاي مختلف درختان توجه شود و از مشخصه

عنوان شاخص مهمی براي ارزیابی رویش، توان بهها می
تولید چوب، بذر و وضعیت  مقدارسالمت درختان و 

هاي مختلف خاك در رویشگاه ذخیره آب در عمق
 استفاده کرد. موردنظر
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Abstract 
The objective of the present research was to study the effect of some physiographical factors (Aspect, 
slope, elevation) and features of Persian oak (Quercus brantii Var. persica) including height, DBH and 
crown diameter on fine root biomass in Hashtad- Pahlu forest, Lorestan. For this purpose, fine roots of 
oak trees were sampled randomly at   soil depths of 0-15 and 15-30cm in north and south positions under 
canopy of trees, then the amount of biomass and carbon were measured in laboratory. Analysis of 
variance and independent t test results showed that aspect and altitude had influences on fine root 
biomass so the highest amount was observed in the west aspect and the altitude of 1670-1870 m a.s.l 
(p<0.01). The slope factor had no effect on the root biomass of trees in the site, as well Pearson’s 
correlation indicated that with increasing height and DBH of trees, biomass and carbon content were 
decreased (p<0.05).  

Keywords: Biomass, Fine root, Western oak, Zagros forests. 
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