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 (آبدانان شهرستان دینارکوه هايجنگل: موردي ۀمطالع)
 

 

  4زاده و حامد یوسف 3، باریس مجنونیان2، احسان عبدي1اسماء محمدراد
 

 دانشگاه تهران ،طبيعی منابع ۀارشد مهندسی جنگل، دانشکد کارشناس 9
 تهران دانشگاه ،طبيعی منابع دانشکدۀ جنگل، اقتصاد و لداريجنگ گروه دانشيار 1
 تهران دانشگاه ،طبيعی منابع دانشکدۀ جنگل، اقتصاد و جنگلداري گروه استاد 3

 تربيت مدرس دانشگاه ،طبيعی منابع دانشکدۀ جنگل، اقتصاد و جنگلداري گروه استادیار 4

 (33/99/9314؛ تاریخ پذیرش: 15/91/9313)تاریخ دریافت: 

 چکیده

سلایي و در نتيجلا افلزایش پایلداري دامنلا و نيلز کنتلرل        مسلل   سبببرشی خاک  گياهی با افزایش مقاومتپوشش

گياهلان   ۀکششلی ریشل   ها با تلراکم و مقاوملت  کنترل فرسایش ریشا در تأثيرسایي و    شود. ميزان مسل فرسایش می

 کنتلرل  بلا هلدف  هلاي ببلدانان )   در جنگلل ا گرفت  انجام هاي ینیسرشاخا تأثيربستگی دارد. هدف این مطالعا بررسی 

 بللوط  پایلا  پلن   لا،مسل   ایلن  بررسلی  منظور        با .کششی ریشا درختان بلوط ایرانی استبر مقاومت (یوال بلوط ۀپدید

 ای ریشا هاي نانمو. شدند    انتخاب تصادفی طور با ریشا سيستم ای برداري نمونا براي شاهد پایا پن  و شده ینی سرشاخا

بیملایش   953شلد.    گيلري    اندایه اینسترون دستگاه باها  نمونابرخی  کششی مقاومت و بوري جمع درختان ای کدام هر

 5/5-1/3بیملایش   ملورد  هلاي ریشلا  قطلري  ۀدامنل گرفلت.      هاي بلوط ایرانی انجلام   کشش موفق بر روي نمونا ریشا

در ایلن   .بود مگاپاسکال 03/197-11/9 کششی     مقاومت ۀدامن و نيوتن 53/374-33/3 یکشش    نيروي ۀدامن ميليمتر،

 تلوانی  ۀرابطل  کششلی  مقاوملت  و قطربين  ولیپيروي کرده  مثبت توانی ۀرابطای  کششی    نيروي و ریشا قطر ،مطالعا

 تيملار  دو کششلی  مقاوملت  بلين  يدار معنلی  تفلاو   کلا  داد  نشان سکوئراکاي والد بیمون نتای . نشد  مشاهدهمنفی 

 کششلی        مقاوملت  بلر  داريمعنلی  اثلر  کوواریت عامل عنوان با ریشا قطر البتا .نداشت وجود شاهد و شدهینی سرشاخا

 . داشت

 کششی.نيروي مقاومت کششی،  بلوط ایرانی، ،اینسترون :کلیدي هاي واژه

 

 
 ایميل                          31031113344 :تماس ۀشمار      مس ول  ۀنویسند:abdie@ut.ac.ir 
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   مقدمه و هدف

 بلا  ملرتب   طبيعی بالیاي شمار ،اخير هايسال در

  اسلت  یافتلا  افزایش جهان سط  در هادامنا پایدارينا

(Watson and Marden, 2004) .ايتلوده  هايحرکت 

 عواملل  کلا  ،اسلت  رفوللوژي وژئوم هايپدیده ای خاک

 گياهی،پوششنوع  ،شيب یمين اقليم، قبيل ای مختلفی

 ثر اسلت ؤمل  بن در شناسلی یملين  و شناسلی، سلن  

(. ; 9371Wolfe and Williams, 1986طللاهونی،)

 مصلال   ای اسلتفاده  سلنتی  طلور  بلا ن امهندسل  بيشتر

 فرسلایش  ای جللوگيري  و شليب  پایلداري  براي بيجان

 اسلتفاده  جلایگزین  يهاروش امرویه. کنندمی استفاده

 مهندسلی    ییسلت  هلاي روش نلام  بلا  گيلاهی پوشش ای

 تعادل ایجاد در مهم عاملی گياهی    پوشش. است مطرح

 تلأثير . اسلت  طبيعلت  ۀسلایند و  گرویران نيروهاي بين

 ،فرسلایش  کنتلرل  و سلایي  مسلل   در گيلاهی  پوشش

یعنللی  اي ریشللا سيسللتم بللا یمينللی ۀرویلل بللر عللالوه

 بسلتگی  )مقاومت کششی( ها ریشا مقاومت و پراکنش

 الیم نيلروي  حلداکثر  .(Bischetti et al., 2005) دارد

 نظلر  در مقاوملت بن  عنلوان  بلا  ریشا گسيختن براي

 بلراي  قطر ریشا نيروي الیم افزایش ود. باش  می    گرفتا

 یابلد ملی   افلزایش  تلوانی  صور با نيز ریشا گسيختن

(Tosi, 2007). ریشلا،  مقطلع  سلط   بر نيرو تقسيم با 

  بیلللدملللی دسلللت   بلللا بن کششلللیمقاوملللت

.(Watson and Marden, 2004) تغييلرا   کللی  طور   با 

 یخلوب    بلا  ریشلا  قطلر  توسل   تلوان می را کششیمقاومت

 قطلر  افزایش با ریشا کششیمقاومتطوري کا  با داد،   نشان

(. Nyambane and Mwea, 2011) یابدمی     کاهش ریشا

Genet et al. (2005) با قطر  يها یشانشان دادند در ر

 ۀو رابطلل یابللدمللی یشافللزا یکششللمقاومللت ،کمتللر

وجلود دارد و   یکششل  قطر و مقاوملت  ينب يدار یمعن

 گيلاهی  ۀگون نوع با ریشا قطر -شیکشمقاومت ۀرابط

 نشلان  نيلز ( 9301و همکلاران )  ي. عبلد است وابستا

 هاریشا کششیمقاومت ایران شمال هاي   گونا در دادند

 .یابلد ملی  کلاهش  تلوانی  تابع صور با قطر افزایش با

 مقلدار  بلا  هلا دامنلا  پایلداري  افزایش بر گياهان تأثير

 تعيلين  و اسلت  ریشا کششی    مقاومت با وابستا ییادي

 نقلش  تحليلل  در الیم اطالعا  ریشا، کششیمقاومت

 فلراهم  را خلاک -ریشلا  ۀتثبيت خاک و رابط در ریشا

 گياهان هاي   ریشا(. 9313 همکاران، و عبدي) کندمی

در  منفلذي  بب کاهش سبب خاک ای رطوبت جذب با

 دادن پيونلد  با و شوندمی افزایش مقاومت خاک ۀنتيج

 فرسلایش  بلا  را خلاک  اسيتحس سطحی، خاک ذرا 

. (Morgan and Rickson, 1995دهنلد ) ملی  کلاهش 

نلوع   شليميایی ریشلا،    ترکيب ای تابعی ریشا مقاومت

 خاک درون هاریشا توییع و چگونگی نوع خاک، گونا،

 با توجا با کا  (Nyambane and Mwea, 2011)است

 هلاي تکنيل   شيب، پایداري شامل استفاده هايیمينا

 د شلللوملللی عيلللينت خلللاک مهندسلللی      ییسلللت

(Vergani et al., 2012). 

 ناپایلداري  کلا  انلد  داده     نشلان  مطالعا  ای بسياري

 درختلان  ۀریشل  رفلتن    بلين  ای دليل   با تواندمی هادامنا

 احتملال  واقلع  در باشلد،  خلاک  کننلده مسل  عنوان با

 رفلتن    بلين  ای با فرسایش ایجاد و دامنا ناپایداري وقوع

 خلاک  سایي   مسل . یافت خواهد افزایش ياهیگپوشش

در مقابللل  خللاک و ریشللا کللارکرد تفللاو  دليللل   بللا

 افتللدمللی اتفللا  هللاي فشللاري و کششللی   تللنش

(Greenway, 1987)است، مقاوم فشار برابر در . خاک 

 ریشا خاک، خالفبر. است ضعيف کشش برابر در ولی

 اسلت  قلوي  کشلش  برابلر  در و ضلعيف  فشلار  برابر در

(Pollen, 2007) .خللاک در ریشللا وجللود بنللابراین 

 طلی  در کلا  دهلد ملی    تشلکيل  را شلده مسل  ماتریس

 شلود ملی  منتقلل  هلا ریشلا  بلا  تنش ،خاک بارگذاري

(Thorne, 1990) .و تلراکم  جمللا  ای مختلفلی  عوامل 

 سلایي مسلل   ميزان توانندمی ها،   ریشا کششی   مقاومت

. (Greenway, 1987) دهند قرار تأثير    تحت را هاریشا

 طور   با خاک ذرا  چسبندگی افزایشبا  گياهیپوشش

 در هلا دامنلا  تثبيت و شيب پایداري سبب داريمعنی

  شللللود مللللی سللللطحی هللللاي ناپایللللداري برابللللر

(De Baets et al., 2007 .)افللزایش کللا بنجللا ای 

 گياهلان  ۀریش عملکرد حاصل ،ذرا  خاک چسبندگی
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 ايریشلا  سيسلتم  اهميلت  با اخير هاي سال در است،

 اسلت       شلده  ییلادي  توجا شيب پایداري براي انگياه

((De Baets et al., 2007 .یللا عامللل هللر بنللابراین 

 در تلأثير  سبب تواند می ریشا سيستم بر عمليا  مؤثر

. شلود  خلاک  فرسایش نرخدر نتيجا  و پایداري ميزان

 ملر   و خشلکيدگی  و اخيلر  هلاي خشکسالی دليل با

 بلا  مقابللا  بلراي  طرحی طی یاگرس، در بلوط درختان

 عمليلا  پرورشلی شلامل    بللوط  درختلان  خشکيدگی

سلایمان  ) گرفلت  انجلام  بللوط  هلاي پایا ینی سرشاخا

 منابع برخی در. (9319ها، مراتع و ببخيزداري،  جنگل

 اشاره اي ریشا سيستم بر ینی سرشاخا تأثيربا احتمال 

 وجلود  با ،(Morgan and Rickson, 1995) شده است

 بلر  ینلی  سرشلاخا  تلأثير  ای بررسی علمی گزارشی این

 اهميلت  بلا  توجا با ندارد وجود ریشا کششیمقاومت

حفاظت ای منابع بب و خاک  در غرب بلوط هايجنگل

 بهبلود  فرسلایش،  کنترل در ریشا سيستم نقش نيز و

ایلن   تلأثير بررسلی   پایداري، بهبود و خاک چسبندگی

. ر  داردضللرو کششللیمقاومللت بللر هللا ینللی سرشللاخا

ینلی   سزشاخا تأثيربنابراین هدف این پژوهش بررسی 

 استهاي درخت بلوط ایرانی  بر مقاومت کششی ریشا

 تلأثير ینلی   پژوهش نيز این است کا سرشاخا ۀو فرضي

 مقاومت کششی ریشا دارد. بر يدار معنی

  

 ها    شمواد و رو

 تحقیق ۀمنطق

 ببلدانان  شهرستان دینارکوه جنگل در پژوهش این

هلاي   جنگلل  مسلاحت . گرفلت  انجلام  ایلالم  در استان

ایلن جنگلل در   . اسلت  هکتار 1133 بر بالغ شهرستان

 تلا  متلر  010ارتفلاعی   ۀاي کوهسلتانی بلا دامنل       اناحي

 03متر ای سط  دریا و دامنلا شليب صلفر تلا      9111

 درطلول  بلرداري نمونلا  ۀ. منطقشده است درصد واقع 

و عللر    97º 47َ 55تللا  ً  90º 47َ 91ً جغرافيللایی

 دامنللا ، در 54º 31َ 94تللا  ً  54º 31َ 37ً جغرافيللایی

شلليب  و دریللا سللط  ایمتللر  9133 حللدود ارتفللاعی

  .(9)شکل  فتا استرقرار گ درصد 13 متوس 

 
(شاهد ۀ: منطق1ینی شده : منطقا سرشاخا9) تحقيق ۀمنطق -9 شکل
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 هللوایی،وبب و اقليمللی هللايویژگللی نظللرای اقلليم  

 متوسل   طوربن با ۀساليان بارندگی خش  بوده ونيما

 ایلن  جنگللی  هايگونا ترینمهم. است مترميلی 313

 یالزالل ،  بنا، کليکم، ارژن،  بلوط ایرانی، شامل منطقا

 کا( 9307ان، )مظفری انجير کوهی استبادام کوهی و 

ای نلوع  طقلا،  خلاک من  .اسلت  9بلوط ایرانی ،غالب ۀگو

(MH)   در کالسللا یونيفایللد( و مقللادیرC( و )φ بللا )

 19/97کيلوپاسلکال و   47/9ترتيب طبيعی با ۀدانسيت

 41و  54ترتيلب  حد روانی و خميري خاک بادرجا و 

 درصد است.

 

 اجراي پژوهش ۀشیو

 ارتفلاع،  نظلر  ای یکنواخلت  با نسبت ايدامنا ابتدا

با مساحت حدود و  جهت و( درصد 93کمتر ای )شيب 

 ۀگونل  ای تيپيل   ۀپای ن پ شد. سپس تعيين هکتار 13

شکل  9 ۀگون شمار )پلی شدهینی اسرشاخ ایرانی بلوط

( 9شلکل   1 ۀگلون شلمار   )پللی  شلاهد  پایلا  پن  و( 9

انتخلاب   ایلن دامنلا   ای ميلان درختلان   تصادفی طور   با

خميلدگی، انحلراف یلا     نبلود . منظور ای تيپيل   شدند

 درختی ۀپای هر ای سپس شکستگی در تنا و تاج است.

 متلر سلانتی  حلدود  33عملق  ای ریشلا  ۀنمونل  يتعداد

 جللوگيري  براي. (Abdi et al., 2010) شد بوريجمع

 بوريجمللع مراحللل بللين پوسلليدگی، منفللی تللأثير ای

 اخلتالف  روی دو حلداکثر  بیملایش  اجلراي  و هلا    ریشا

 و سلایي بملاده  عنلوان با کا تيماري. منظور شد یمانی

 قرار و شووشست شامل شد، استفاده هانمونا نگهداري

 بلا  کلردن   مرطوب و پالستيکی هايدرکيسا بنها دادن

 ,.Bischetti et al بلود  درصلد  95 محلول بب و الکل

2005);2005 (Mattia et al., .De Baets (2007)  و

Mattia et al (2005) الکلل  ای استفاده کا کردند يانب 

 ای و نلدارد  ریشا کششی مقاومت بر يتأثير ،درصد95

بلا   ؛کنلد    ملی  جللوگيري  نيلز  ریشا قارچیپوسيدگی 

 اسلتفاده  تيملار  این ای نيز پژوهش این همين دليل در

 
1
 Quercus persica  

 ای جللوگيري  بلراي  دیگلر،  منلابع  خلالف بلر  البتا. شد

الکل  ای تنها وري   غوطا جايبا طبيعی رطوبت تغييرا 

در  .شللد اسللتفاده هللاتثبيللت نمونللادرصللد بللراي  95

 متلر   سلانتی  95 حلدود  طلول  با هایینمونا بیمایشگاه

قطري قابلل   ۀو با درنظر داشتن دامن تصادفی صور  با

 مقاوملت . شلدند  جدا تيز چين  سيم با ،انتخاب بیمایش

 اینسلترون  دسلتگاه  یل   ای اسلتفاده  بلا  ریشا کششی

 گيلري انلدایه ( انگلستان ساخت 4400 مدل) استاندارد

 .  (1)شکل  شد

 

رد مورد استاندا اینسترون شماي کلی دستگاه -1شکل 

 و ی  بیمایش موفق استفاده

 در کششلی  مقاوملت  بیمایش اجراي در کا بنجا ای

 بلراي  دقيقلا  بلر  متلر ميلی 93 سرعت ای بيشتر منابع

 ;Mattia et al., 2005)کششللی  مقاومللت تعيللين

Bischetti et al., 2005; Pollen, 2007; Abdi et al., 

 يلز نپلژوهش   یناستفاده شده است، در اریشا  (2010

 در بررسلی  مورد قطري ۀدامن .شد انتخاب سرعت این

 دسلتگاه  فل   ابعلاد  با وابستا هاپژوهش ای دستا این

 قابليلت  بلا  توجلا  بلا  پژوهش این در. است اینسترون

 متلر ميلی 1/3-5/5 قطري ۀدامن استفاده مورد دستگاه

بیملایش موفلق    953شلد و   بررسلی  )قطر با پوسلت( 

 کللا هللایینمونللا اسللت ذکللر شللایان. گرفللت  انجللام
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 نلامعتبر  دادملی  رخ هاف  نزدی  محل ای گسيختگی

 نيللروي تقسليم  بلا . شلد  حللذف بنهلا  هلاي داده و بلود 

 و محاسبا کششی مقاومت مقطع، سط  بر گسيختگی

 ارتبللاط. شلد  بررسللی کششلی  مقاومللت -قطلر  ۀرابطل 

 نشلان  9 ۀطل برا بلا اسلتفاده ای   قطر و کششی مقاومت

 . (Gary and Sotir, 1996; Tosi, 2007)شد    داده

TR= α D 9 ۀرابط
β

 

 مقاوملللت کششلللی برحسلللب TR کلللا در بن 

ضرایب  𝛽و  𝛼و  مترميلی قطر ریشا با D ،مگاپاسکال

 SPSS افزار   نرم ای هاداده بناليز . براياندتجربی معادلا

 بیمللون ای هللا داده بللودن    نرمللال بررسللی بللراي و 22

 نرملال  دليلل  بلا  .شد     استفاده فواسميرن-کولموگروف

 ای( ریشا قطر) قوي کوواریت اثر وجودو  هاداده نبودن   

 1سلکوئر يکلا -واللد  بیملون  و 9یافتا   خطی تعميممدل 

 بلا  کششی مقاومت بر ینی سرشاخا تأثير ۀمقایس براي

 .شد    استفاده )قطر ریشا( کوواریت اثر نظرگرفتن در

 

 نتایج

هلاي   ی نمونلا کششل    نيروي با مربوط توصيفی بمار

 .است شده بورده 9 جدول در مربوط با دو تيمار

 الیم نيروي ،ریشا قطر افزایش با ،نتای  با توجا با

یابلد  ملی  افلزایش  توانی صور با ریشا گسيختن براي

 .(3)شکل 

 شاهد و شده   ینی سرشاخا هاي پایا در کششی نيروي با مربوط توصيفی بمار -9 جدول

 کمينا بيشينا ميانگين معيار انحراف  تيمار

 10/3 00/4 1/9 13/3 متر()ميلی قطر شده ینی سرشاخا

 0/4 5/374 4/40 10/05 )نيوتون( نيرو 

 31/9 91/4 15/9 77/3 متر()ميلی قطر شاهد

 3 1/177 44 37/51 )نيوتون( نيرو 

 

 

 91شاهد و شدهینی خاسرشا تيمار دو در ریشا گسيختن براي الیم نيروي و ریشا قطر  رابطا -3 شکل

 
1 
Generalized linear model 

2
 Wald Chi-Square 
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ی منحنل کا ضریب تبيلين هلر دو   نشان داد  نتای 

دار است؛ بنابراین رابطۀ بلين   توانی ای نظر بماري معنی

خلوبی ای رابطلۀ تلوانی     قطر ریشا و نيروي کششی بلا 

 (.1کند )جدول  پيروي می

 شاهد و شدهینی شاخاسر يمارهايت یکشش يروين یتوان ۀمربوط با معادل p مقدار و تبيين ضریب -1 جدول

 R Square p value تيمار

 339/3 434/3 شدهینی سرشاخا

 339/3 571/3 شاهد

 

 ریشلا  مقطلع  سط  بر گسيختگی نيروي تقسيم با

 بلا  مربوط توصيفی بمار. شد محاسبا کششی مقاومت

 شللده بورده 3 جللدول در کششللی مقاومللت هللايداده

 .است

 شاهد و شدهینی سرشاخا هاي در پایا کششی مقاومت با مربوط توصيفی بمار -3 جدول

 

ی ای منحنل ضریب تبيين هر دو داد کا    نتای  نشان

 ۀبنابراین رابط و (p>0/05) نيستدار  نظر بماري معنی

پيلروي  تلوانی   تلابع  ایقطر ریشا و مقاوملت کششلی   

 منحنی تلوانی  4بنابراین در شکل  .(4)شکل  کند ینم

 .ه استنشد  ها برایش داده با داده

 

 شاهد و شدهینی سرشاخا تيمار دو در ریشا (مگاپاسکال) کششی مقاومت و قطر ۀرابط -4 شکل

 کمينا بيشينا ميانگين معيار انحراف  تيمار

   10/3 00/4 1/9 13/3 متر()ميلی قطر شدهینی سرشاخا

 11/9 03/197 70/95 30/17 (مگاپاسکال) کششی مقاومت 

 31/9 91/4 15/9 77/3 متر()ميلی قطر شاهد

 91/1 33/01 40/95 31/93 (مگاپاسکال) کششی مقاومت 
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 تفللاو  داد نشللانکااسللکوئر -والللد بیمللون نتللای 

 و شدهینی سرشاخا درختان تيمار دو با مربوط ميانگين

( ریشلا  قطلر ) کوواریت عامل ولی نبود، دار معنی شاهد

 (. 4 جدول) بود دارمعنی

 کااسکوئر والد یمونب نتای  -4 جدول

 Wald Chi-Square Df Sig. 

 339/3 9 371/9911 )قطر( کوواریت

 310/3 9 719/3 تيمار

 

 بحث

هلا،  افزایش مقاومت برشی خاک در اثر وجود ریشا

کششی بنهلا بسلتگی دارد.    تا حدود ییادي با مقاومت

 ۀرابط الیم براي اطالعا  ریشا کششی مقاومت تعيين

 ای بنجللا کللا   .دکنللمللی فللراهم را خللاک -ریشللا

 خلاک  ذرا  چسلبندگی  افلزایش  ای راه گياهیپوشش

 ,.De Baets et al) )شلود   ملی  شليب  پایلداري  سبب

، سيسلتم  بلر ملؤثر   عمليلا   یلا  عاملل  هرگونا ،2007

 فرسلایش  نرخ و پایداري ميزان بر تأثير سبب تواند می

 هلاي ریشا عملکرد  Genet et al. (2005) .شود خاک

 هلاي   تلنش  ماهيت تفاو  دليلبا را شيب پایين و باال

 ایلن  در دليلل  هملين  بلا  ،دانسلتا  متفلاو   مکانيکی

 عامل تا شد انتخاب مسط  سطوح در ها  نمونا پژوهش

 قطررابطا Tosi  (2007). نگذارد يتأثير نتای  بر شيب

  و دو درجلا  ايجملاچند تابع را گسيختگی نيروي و

Docker and Hubble (2008) یصلور  تلابع تلوان   با 

رابطا قطر  يزگزارش کردند. در پژوهش حاضر ن مثبت

مثبللت  یتللوان تللابعصللور  بللا يختگیگسلل يللرويو ن

 بلا  کا داد    نشان پژوهش این نتای مشاهده شده است. 

 ریشللا گسلليختن بللراي الیم نيروهللاي قطللر، افللزایش

 ۀدر این پژوهش رابطل . یابدمی    افزایش توانی صور    با

    توانی بين قطر ریشا و مقاومت کششی دیلده  دار معنی

گرفتلا    انجلام هاي  پژوهشاکثر نشد کا برخالف نتای  

چا در منابع موجود دليلی براي توجيلا ایلن   است. اگر

هللا،  خشکسللالی تللأثيراحتمللال نشللد،      یافللتپدیللده 

هلاي مقاوملت ریشلا     ها و فرسایش بلر ویژگلی   تخریب

براي یلافتن قطعلی    وجود دارد. البتا مطالعا  تکميلی

کلاظمی و  نتلای    .اسلت جواب ایلن پرسلش ضلروري    

توانی بلين قطلر    ۀ( نشان داد کا رابط9313همکاران )

بلوط ایرانی و مقاومت کششی در فصل تابسلتان   ۀریش

ولی در مورد فصل یمستان ایلن رابطلا    ،وجود نداشت

 ۀتوانلد فرضلي   این نتيجا تا حدودي ملی دار بود.  معنی

 شلایان  .کندیيد أخشکی را ت تأثيررد شده در مو مطرح

 اثرهلللاي دربلللارۀ اياذکلللر اسلللت تلللاکنون مطالعللل

 ،گرفتلا اسلت  نانجلام   کششی مقاومت بر ینی سرشاخا

 وجلود  مشلابا  هلاي   پلژوهش  با مقایسا امکان بنابراین

 نشان هاداده وتحليلتجزیا نتای  مطالعا این. در ندارد

 شدهینی سرشاخا تيمار دو بين هايميانگين تفاو  داد   

 عاملل  عنلوان با ریشا قطر ولی ،نشد دارمعنی شاهد و

 ۀریشل  کششی مقاومت ميانگين. بود دار معنی کوواریت

 70/95 شلده ینلی  سرشلاخا  درختان براي بمدهدستاب

 مگاپاسلکال  40/95 شلاهد  درختان براي و مگاپاسکال

 بیملون  ای بمده دست با نتای  با توجا با بنابراین .بود

بللار   حللداقل یلل  گفللت تللوانمللی کااسللکوئر دواللل

 مقاوملت  بر دار یا مثبت معنی منفی تأثير ینی   سرشاخا

 هللايویژگللی و نداشللت ایرانللی بلللوط ۀریشلل کششللی

 نتيجا این البتا. نداد قرار تأثير تحت را ریشا مکانيکی

 تحقيلق  ۀمنطق درختان کا باشد دليل این با تواند    می

 اسلت  ممکلن  و شد بودند ینی سرشاخا پيش سال سا

 سيسلتم  بلر  ینی سرشاخا اثر بروی براي یمان مد  این
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یلا در ملد  سلا     نباشلد  کافی کششیمقاومت و ریشا

چلون ای یملان    .باشد  ترميم صور  گرفتا سال مجدداً

بغای طرح گالینی سایمان منابع طبيعی در این اسلتان  

مطالعلا   بلراي تلر  اي مناسلب گذرد منطقا       سال می سا

ینلی   این نوع سرشلاخا  ۀای بنجا کا سابق. وجود نداشت

کنترل خشکيدگی بلوط طوالنی منظور شده بامدیریت

 بلر گالینلی   تلأثير  شلود  پيشلنهاد ملی   نيست،و مکرر 

 .بررسی شود ریشا مکانيکی هايویژگی
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Abstract 

Previous studies have shown that vegetation enhances the soil shear strength and the stability 

of slopes through soil reinforcing. The amount of reinforcement mainly depends on the 

density and tensile strength of the root. The objective of this study was to assess the impact of 

pollarding on tensile strength of Quercus persica roots. For this purpose, five treatment and 

five control tree samples were randomly selected. Some root specimens for each tree were 

collected and tensile strength was measured by a standard Instron. 150 successful tensile tests 

were conducted on roots with diameter ranging from 0.9 to 5.5 mm, force range of 3-374.5 N 

and tensile strength range of 1.22-217.80 MPa. The relationship between root diameter and 

force was following a positive power one but the power relationship between the root 

diameter and tensile strength was not statistically significant. The results of Wald Chi square 

test showed there was no significant difference between the tensile strength of treatment and 

control sample trees, although the root diameter (as covariate) had a significant effect on 

tensile strength. It can be concluded that no significant differences may relate to short history 

of pollarding (3 years) in the study area, and therefore it is suggested to assess the stands with 

longer history of pollarding. 
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