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   زربيننهال يمان ستان بر رشد و زندهنهالاثراصالح خاک بررسی 
var. horizontalis)   (Cupressus sempervirensکاري عرصه جنگل  در  

  
  ٤عرب رضا علي يعل و ٣محمدرضا پورمجيديان ،۱*ي حميدرضا سعيد،١ي مسعود طبر

 ، ايران  مدرس نور، دانشگاه تربيتي و علوم دريايي دانشيار دانشکده منابع طبيع۱
   ، ايران نور، دانشگاه تربيت مدرسي و علوم دريايي دانشکده منابع طبيعيارشد جنگلدار آموخته كارشناسي  دانش۲

  ، ايران ساري، دانشگاه مازندراني استاديار دانشکده منابع طبيع۳
  ، ايران مدرس نور، دانشگاه تربيتي و علوم دريايي دانشکده منابع طبيعي جنگلداري دکتراي دانشجو۴

  )٢٧/١٢/٨٦ :، تاريخ تصويب١٤/١٢/٨٤: تاريخ دريافت(

  

  چكيده

 کـاري  جنگـل عرصـه    درvar. horizontalis)   (Cupressus sempervirens زربين نهال يمان زندهستان بر رشد و نهالاصالح خاک  اثر

چهـار تيمـار،   تحـت   )در گلدان پالسـتيكي زانه و سال ديگر     يك سال در بستر خ    (به مدت دو سال     زربين   يها  نهالبراي اين منظور،    .  شد بررسی

 "خـاک معمـولي، ماسـه خـالص و كـود آلـي            "،  )١:١ ("خاک معمولي و ماسه خـالص     "،  ")شاهد(ستان  نهاليا اصالح نشده    خاک معمولي   "شامل  

كـاري واقـع در      عرصـه جنگـل   به   در زمستان سال سوم    سپس. ندپرورش داده شد  ) ٢:١:١ ("خاک معمولي، ماسه خالص و کود آلي      " و) ١:١:١(

 و در طـي دو سـال    شـدند هشتا با عمق مناسب کييها هانتقال و در چال ) متر از سطح دريا٣٠٠ و ارتفاع نيمه خشك با اقليم   (مرزن آباد چالوس    

پس از كاشـت    ولين سال   نتايج ا  .وده است در چهار تکرار ب   و   ي کامل تصادف  يها   در قالب طرح بلوک    آزمايش ياجرا . قرار گرفتند  بررسیمورد  

 تيمارها از ارتفاع کل و طول ديگر در مقايسه با ) ٢:١:١ ("خاک معمولي، ماسه خالص و کود آلي     "ي رشد يافته در ترکيب      ها  نهال  كه آشکار کرد 

در سـال دوم،    . نگرفـت  يادشـده قـرار      ي تحت تـأثير تيمارهـا     ها  نهال، قطر يقه و قطر تاج       يمان  زندهتاج بيشتري برخوردار بودند؛ هرچند ميزان       

 ي در تيمـار حـاو  هـا  نهال، نرخ زنده ماني و قطر تاج آنها وجود نداشت، اما برخالف سال اول، قطر يقه ها نهال در ارتفاع کل     يدار  يمعنتفاوت  

 تيمار را براي کمک     ترين مناسبتوان   مي،  اين بررسی  پايهبر  . ه است  را دارا بود   يزانباالترين م ) ٢:١:١ ("خاک معمولي، ماسه خالص و کود آلي      "

 پيشنهاد  )٢:١:١ ("معمولي، ماسه خالص و کود آلي     خاک  " ترکيب   ،همانند های هطقمن  يادشده و  کاري  جنگلي زربين در عرصه     ها  نهالبه استقرار   

  .نمود

  

   قطر يقه ، قطر تاجتاج،  طول ،زربين، زنده مانيخاك، اصالح  ارتفاع کل، :ي کليديها هواژ

  
 E-mail: hrsaidi@yahoo.com  ٠١٢٢‐٦٢٥٣٤٩٩: فاکس  ٠٩١١‐٣٩٢٥٧٣٨: تلفن  :ل نويسنده مسئو*





 ...ماني نهال زربين                                     بررسی اثر اصالح خاك نهالستان بر رشد و زنده  ۶۵۴

  قدمهم

 های ليفيي با ها  مقابله با افزايش تقاضا و نياز به چوببرای
ي مخروبه ايران به ها  از جنگلای گستردهبلند، ساالنه سطح 

 و غير  ميرشد بوتندو درختان برگان  كاري با سوزني  جنگل
به ). Sagheb-Talebi ،۲۰۰۵( شود مي داده اختصاص ميبو

بيشينه  دستيابي به کاري جنگل هدف هر طرح یاصولطور
ي کاشته شده در ها نهالزنده ماني و رشد مطلوب درصد 
از طرفي  .)٢٠٠٠ و همکاران،(Krasowski استعرصه 

هاي محدود  عاملا کند ت ميشرايط ويژه هر رويشگاه ايجاب 
 از اجراي پيش شکست، های املوليه و عکننده استقرار ا

 و Paliwal( وسيع شناخته شوند در سطح کاري جنگل
Kannan ،۱۹۹۹ .(اهميت بررسي راهکارهاي ،اين واقعيت 

 عامل درست، ارزيابي ها جنگلکاريو کيفي   ميافزايش عملکرد ک

 بوميازهاي  ندرست محدود کننده عرصه کاشت و درک های

کيد أكاري را مورد ت  شده براي جنگلگزينش گونه شناختی
 با کيفيت پايين، زنده ماني يها نهال  ازبرداری بهره. دهد ميقرار 

 را ها  کاهش داده و هزينهکاري جنگل يها هتودو رشد را در 
 و همکاران Wightmanنظر  پايهبر . دهد ميافزايش 

 مناسب، يها ژنوتيپگونه و الزم است در کنار شناخت ) ۲۰۰۱(
 در آن پرورش نهالتوجه زيادي نيز به محيط غذايي که 

 با کيفيت باال براي کاشت در نهال تايابد صورت گيرد  مي
در واقع با افزايش .  توليد شودکاري جنگلعرصه 
 با کيفيت مطلوب نهالستان و توليد نهالگذاري در  سرمايه
اهش و ميزان بازده  را ککاري جنگلي ها هتوان هزين مي

  . سرمايه را افزايش داد
 شکست های تترين عل شايع ازکاشت يکي ازتنش ب

خشك و  ميتواند در شرايط اقلي مي  است وها کاري جنگل
 دسترس گياهقابل خشک، با توجه به محدوديت رطوبت  نيمه

 يها نهال شناختی ريخت فيزيولوژيک و يها ويژگي. تشديد شود
 آنها توانمندیستان به ميزان زيادي بر النهپرورش يافته در 

 از بازکاشت پسوجود آمده  هبراي مقاومت در برابر تنش ب
 بررسیهمچنين ). ۲۰۰۵ و همکاران، Oliet(گذارد  ميتأثير 

براي توفيق  نشان داده است كه کوددهي و اصالح خاک ها
ترين راهکارها  از مهم و يا جنگلكاري نهالمديريت توليد 

 ها نهالريشه دهي، رشد و استقرار اوليه ين عمل، با ا. است
 و گرمايی، ي آبيها تنشپايداري آنها در مقابل  يافته و بهبود
؛ Van den Driessche ،۱۹۹۲(يابد  مي افزايش ها بيماري

Haase و Rose ،۱۹۹۷ ؛Shaw ،؛ ۱۹۹۸ و همکاران
Floistad و Kohmann ،۲۰۰۴ .(  
 نيمه خشك شمال ايران یها هطقيي كه در منها هيكي از گون
ي نخست پس از ها  البرز در سالشده ي منشعبها هو در در

 .C)د زربين شو ميكاشت دجار افت زيادي 
sempervirens var. horizontalis)در برخي .   است
ي خشك پس ها موارد، اين مشكل ممكن است به دليل سال

 )شوند ميكه  اغلب به صورت ديم مديريت ( نهالاز كاشت 
تواند به همراه  مياشد و در مواردي فقر خاك عرصه نيز ب

البته، . خشكي اقليم، شكست جنگل كاري را دو چندان نمايد
نيز شمال ايران ي مخروبه جنگلي ها هو عرص يجلگه ا ياراضدر 

 همچون سرخميدگي، حمله تنگناهايی با زربين کاري جنگل
مواجه ت  ريشه کن شدن در اثر برف و باد در عرصه کاش،آفات
تحول خاک  ضمن اينكه )Hosseini ،۱۹۹۸( .باشد می

اي جنگل كاري شده با اين گونه، در مقايسه با  اراضي جلگه
علي عرب و ( است کند،  پلت، اقاقيا و صنوبر آمريکايييها هگون

ي ها به ويژه روي خاك با اين وجود،). ۱۳۸۴همکاران، 
ديگر ه رشد و سازگاري خوب اين گونه نسبت بحاصلخيز، 

 شمال  يها هرويشگا سوزني برگ باعث شده است که در يها هگون
 به اين گونه انسوزني برگبا  کاري جنگلايران بيشترين سطح 

هر به همين علت است كه ). ۱۳۷۴ بي نام،(اختصاص يابد 
ي شمال ها ستاننهالدر  اين گونه يها نهال زيادي از شمارساله 

نگلي  جهای هطقياي منشوند تا براي اح ميتوليد ايران 
 خشك و نيمه خشك به های ليمتخريب يافته از جمله در اق

    ).۱۳۷۸ دماوندي کمالي،( كار گرفته شود
 را بر رشد ها نا گلدخاكاصالح  اثر  تا در نظر داردبررسیاين 

، رشد يافته در  گلداني دو ساله زربينيها ل نهاماني  زندهو 
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 نيمه خشك  منطقهدر كه ستان، نهال چهار تركيب مختلف خاك
فصل دو  براي اند هدش) كاري جنگل(كاشت  چالوسمرزن آباد 

 نيل به اين هدف. قرار دهد يارزيابمورد  متوالي رويش
ي ها ه با زربين را در عرصکاري جنگلتواند ميزان بازدهي  مي

  . مورد نظر افزايش دهد

  

  ها مواد و روش

  بررسیمنطقه مورد 

چالوس  از منطقه مرزن آباد  بخشيبررسیمنطقه مورد 
ارتفاع اين منطقه از سطح دريا . است )استان مازندرانغرب (

 درجه ٤/٢٢ تا ١/٦ روزانه بين يامميانگين د  متر،٣٠٠
، ٤/٢٢ گرمترين ماه سال نهيشيب يما، ميانگين دسلسيوس
، سلسيوس درجه ۵/٠ سردترين ماه سال همينکميانگين 
 درجه ۵/٣٦و   ‐٩رتيب  به تدما مطلق بيشينه و کمينه

 ميلي متر، فصل ٣٦٠ بارندگي ساليانه يانگين، مسلسيوس
 ،)Q2( آمبرژه گرمایماه و ضريب باران و  ۵به مدت خشک 

با (نيمه خشك اقليم از كلي اين منطقه   است و به طور٢/٤٦
  ). ١٣٧٧بختياري، (برخوردار است  )خنك يها زمستان

  
  

  روش بررسي

 گلداني نهال اصله ٣٢٠ شمار، ١٣٨٠در اواسط پاييز سال 
و يك سال در  خزانهبستر در يک سال ) (١+١ (زربين دو ساله
خاک معمولي : املشخاك  تركيب مختلف ۴ دركه ) گلدان

و ماسه خالص  ي لوم‐يبا بافت رسستان نهاليا اصالح نشده 
، )B(به عنوان تيمار شاهد ، خاک معمولي )A (١:١به نسبت 

 به نسبت يبا منشا دامالص و كودآلي خاک معمولي، ماسه خ
١:١:١) C ( و خاک معمولي، ماسه خالص و کودآلي به نسبت
٢:١:١) D ( داده شده پرورش شهرپشت نوشهر ستان نهالدر
شيميايي اين  ‐ي فيزيکوها ويژگي ( شدندگزينش بودند،
ي ها از بين گلدان). ده استش درج ١ در جدول ها خاك

 ٤±٤/٠ سانتي متر و ٣٠±٤/٢كل فاع ارتيي با ها نهال برگزيده
 ، پس از١٣٨٠ در نيمه اول بهمن .در نظر گرفته شدتر ميليم

قالب  ده دربرگزي يها ل نها ،كاري علف هرز عرصه جنگلحذف 
 با عمق هايي له چا کامل تصادفي با چهار تکرار در يها بلوكطرح 

 بررسیدر منطقه مورد   از يکديگرمتر يكه  فاصلهبو مناسب 
 ٢٠از در هر واحد آزمايشي . ت شدنداشك) چالوسرزن آباد م(

در  متر ٣نيز  ها بلوک  فاصله بين  شد وبهره گيری نهالاصله 
كاري به صورت نهال اين بررسیدر طول دوره . نظر گرفته شد
  .ديم مديريت شد

  ي فيزيکي و شيميايي تيمارهاي مختلف خاکها  ويژگي‐١ جدول

ي فيزيکوشيمياييها يويژگ
         خاکيتيمارها

  مواد آلي
)%(  

pH 
 

EC  
 )ميكروموس(

N 
)%(  

P  
(ppm)  

K 
)ppm(  

  )١:١(خاک معمولي و ماسه خالص : Aيمـارت
  )شاهد(ستان نهال يا اصالح نشده خاک معمولي :Bيمـارت
  )١:١:١(خاک معمولي، ماسه خالص و كودآلي  :Cيمـارت
    )۲:۱:۱(خاک معمولي، ماسه خالص و كودآلي  :Dيمـارت

۱۱/۰  
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٢٩/٠  

٠٣/٠  
٠٥/٠  
٢٤/٠  
٣٦/٠  

٨  
١٢  
١٧  
٤٢  

٢/٢  
٩/٢ 
١/٨  
٣/١٣  

  
   اطالعاتجمع آوريروش 

 و ١٣٨١ يها سال (ها نهالدو سال متوالي پس از كاشت  يط
 گذاریتهاي فصل رويش به منظور حذف اثردر ان و )١٣٨٢
 اندازه برای، هر واحد آزمايشي ي مياننهالشش  ،اي حاشيه

از محل رويش اولين ( تاج ارتفاع کل، طول و گزينشگيري 
 ۲۰در ارتفاع (و قطر تاج ) نهال ي تا انتهاها انشعاب
 از يک گيری بهرهبا هر يک از آنها )  از سطح زمينيمتريسانت

قطر يقه . گيري شد اندازه) متريبا دقت ميل(خط کش فلزي 
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) يمتر ميل١/٠با دقت ( از کوليس ورنيه گيری هبهر نيز با ها نهال
 مرده در هر يها نهال ، از هر گونه خطاپرهيزبراي . تعيين شد

 در ها نهال زنده ماني ميزان آنگاهد و شحذف  و مرحله شمارش
 و Sternberg (هر واحد آزمايشي تعيين شد

  ). ٢٠٠٠همکاران،
  

   آمارييها تحليلروش تجزيه و 

تيمارهاي مختلف خاک بر متغيرهاي اندازه  تبيين تأثير برای
سطح   درها هدادگيري شده، از تجزيه واريانس يک طرفه 

با ). Jayaraman ،۱۹۹۸(  شدگيری بهره  درصد٩۵اطمينان 
 از انجام آن پستوجه به وابستگي اين آزمون به توزيع نرمال، 

 Shapiro-Wilk  از توزيع نرمال با آزمونها هداد پيرویميزان 
در مواردي كه ). Wheater ،۲۰۰۲ وCook  (سي شدبرر

تفاوت تيمارهاي مورد مقايسه معني دار تشخيص داده شد با 

چندگانه   مقايسهTukey-HSD  از آزمونگيری بهره
  ). Zar ،۱۹۹۹( انجام پذيرفت ها ميانگين

  

  نتايج

  زنده ماني

 هنگام برگزيدهي ها نهال نشان داد كه ها هدادتجزيه واريانس 
در عرصه جنگل كاري به لحاظ قطر يقه و نيز ) ١٣٨٠ (كاشت

ي مختلف خاك تفاوت معني دار ها ارتفاع كل در تركيب
 و ۱۳۸۱ (در دو فصل رويش ها نهال زنده ماني. آماري نداشتند

ستان نهال مختلف اصالح خاك تحت تأثير تيمارهاي، )۱۳۸۲
 ل اول، در ساها نهال   زنده مانييانگينم ).۲ جدول( قرار نگرفت

 ۵/۸۸ درصد و در سال دوم ۹۲،  از انتقال به عرصه کاشتپس
 درصد بيان ۹۵با اطمينان توان  ميطوري كه  ، بهدرصد بود

 يها نهال نتوانست بر زنده ماني ها گلدانداشت كه تركيب خاك 
  ).۱شکل (تأثير بگذارد زربين  گلداني

  
     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تيمارهاي مختلف خاکين تحت  زربيها نهال زنده ماني ميزان ‐١ شکل

  
  .است% ٥ در سطح ها  دار بودن تفاوت ميانگينيحروف مختلف در هر ستون بيانگر معن ‐

:A)       ١:١(خاک معمولي و ماسه خالص(  ،B : ستان  نهال يا اصالح نشده     خاک معمولي)شاهد(  ،C :        خاک معمولي، ماسه خالص و كـودآلي)١:١:١(،:D   خـاک
  ).بوده است) ۲:۱:۱(آلي معمولي، ماسه خالص و كود
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  )p-valueمقادير ( زربين يها نهال واريانس يک طرفه متغيرهاي اندازه گيري شده تجزيه ‐٢جدول 

کاشت در هنگام 
 عرصه

)۱۳۸۰سال اخراو(  
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   ارتفاع کل 

 ارتفاع کل که نشان داد واريانس يک طرفه تجزيهنتايج 
 ،انتقال به عرصه کاشت  ازپس ،زربين در سال اول يها نهال
 بر). ٢جدول ( ثر از تيمارهاي مختلف تركيب خاک بودمتأ
 D  تيمار،ها نگين ميا از مقايسه چندگانه بدست آمده ايج نتپايه
يانگين با م  ‐)۲:۱:۱(خاک معمولي، ماسه خالص و كودآلي  ‐

 ها نهالمتر افزايش معني داري در ارتفاع کل ي سانت۶۱ارتفاع 
ظر با يکديگر تفاوت  تيمارها از اين نديگرايجاد نمود، اما 

 در اين تيمارها از ارتفاع ها نهال ميانگيننداشتند و به طور 
  ر ـگـارت ديـبـ به ع).۲شکل  (ندمتر برخوردار بودي سانت۸/۴۱

 "ماسه خالص و خاک معمولي"افزودن کود آلي به ترکيب 
 ٩/٤۵ افزايش  تيمارهاديگردر مقايسه با ) ٢:١:١به نسبت (

در پايان دومين فصل .  همراه داشترا به رشد طولي درصد
م غر به كه متر بودي سانت٨/٦٤ ها نهال ميانگين نيز ارتفاع ويشر

تيمارهاي خاک بر ي از ي ظاهري، اثر معني دارها توجود تفاو
  ).٢جدول (ده نشد دي ها نهالارتفاع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  تيمارهاي مختلف خاکي زربين تحت ها نهال ارتفاع کل ‐٢ شکل
  

 .است% ٥ درسطح ها  دار بودن تفاوت ميانگيني مختلف در هر ستون بيانگر معنحروف ‐

  
  قطر تاجو تاج طول 

ارتفاع  که همانند نشان داد واريانس يک طرفه تجزيهنتايج 
از پس ازگذشت يک سال  زربين نيز يها نهال کل، طول تاج

جدول ( عرصه کاشت متأثر از تيمارهاي خاک بودبه انتقال 
 ۱/۵۱با طول تاج  D  رشد يافته در تيماريها نهال). ٢

يانگين  را نسبت به م درصد۲/٣٩ معادل يافزايش، يمترسانت
. دادنشان   تيمارهاي ديگر پرورش يافته دريها نهالطول تاج 

 جدول(ده شد دياين تفاوت پس از گذشت دو سال همچنان 

 ميانگين  پرورش يافته در اين تيمار با طوليها نهالو تاج ) ٢
 ندبود ها نهال ديگر بلندتر از  درصد١/٤٦متر، ي سانت٣/٦۱
در اولين و دومين فصل رويش پس  ها نهالقطر تاج ). ٣شکل (

از تيمارهاي مختلف خاک تأثير از انتقال به عرصه کاشت 
 و ٨/٢٤ بهبه ترتيب  ميانگينبه طور و  )٢جدول (نپذيرفت 

  ). ٤شکل (ترقي يافت متر ي سانت٦/٢٩
  
  

a
b b

a

b

a
a

a

0

50

100

 سال 1382 سال 1381

تر )
ي م

سانت
ل   (

ع ك
رتفا

ا

A تيمار
B تيمار
C تيمار
D تيمار





  ٦٥٩                                                                                       ۶۶۳ تا ۶۵۳صفحه ، از ۱۳۸۷، مهر ماه ۳، شماره ۶۱نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زربين تحت تيمارهاي مختلف يها نهال قطر تاج ‐٤ شکل

  خاک 

  مختلفيمارهاين تحت تيزرب يها نهالطول تاج  ‐ ۳ شکل

  خاک

 .است% ٥ درسطح ها  دار بودن تفاوت ميانگينيحروف مختلف در هر ستون بيانگر معن

  

   يقه قطر

 که در سال اول تيمارهاي مختلف خاک        دهد نشان می نتايج  
 ،انـد  ه نداشتمعني داريزربين تأثير  يها نهالقطر يقه ستان بر   نهال

مقايسه ). ٢جدول  ( بوده است    رمعني دا اما در سال دوم اين اثر       
  Tukey (HSD) از آزمـون  گيـری  بهرهبا  ها ميانگين  چندگانه

حـال   .اردد) شـاهد ( Bو A بر تيمـار     Dنشان از برتري تيمار     
 که به منظـور اصـالح   D  و Cهاي تيماربين  آنکه از اين نظر

ـ          نهالخاک    بکـار   يستان در ترکيب آنها ماسه خالص و کـود آل
  ).۵ شکل(شود  ميده ندي يمعني داراختالف رفته است 
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  بحث

در  مي فيزيکي و رطوبت خاک، نقش مهيها ويژگيبه طور كلي، 
آلي به خاک   و رشد گياه دارند و افزودن کودريشه ايتنفس 

، کيفيت شيميايي خاک را نيز ها ويژگيعالوه بر بهبود اين 
دهد و عالوه بر آنکه به سرعت باعث  ميتحت تأثير قرار 

 بلندشود در  مي افزايش مواد غذايي مورد نياز گياه در خاک
 تغذيه اي در رفع نيازهاي هاصرمدت نيز با آزادسازي اين عن

کيب  به عبارت ديگر مواد آلي موجود در تر.گياه مؤثر است
 غذايي به خاک عمل هایصرخاک به عنوان منبع بازگشت عن

 مختلف تجزيه و های هحلتواند پس از طي مر مينموده و 
 نهال   به حاصلخيزتر شدن خاک و افزايش عملکرد،تخريب

 اين بررسینتايج ). Binkley ،۲۰۰۰ وFisher(کمک کند 
، کاري جنگل از کاشت در عرصه پسنشان داد که يک سال 

خاک معمولي، ماسه خالص و "شد يافته در ترکيب ر يها نهال
 از  خاكهای ديگر تركيبآنها در نسبت به ) ٢:١:١ ("کود آلي
حال آنکه .  کل و طول تاج بيشتري برخوردار بودندارتفاع

 خود دريافت، رشد ارتفاعي بررسیدر ) ۱۳۸۱(کيادليري 
ستان نهالگلداني زربين در خاک معمولي ک ساله ي يها نهال

طبري و همکاران .  مواد آلي استدارایي ها بيشتر از مخلوط
 يتنها افزودن ماسه خالص به خاک معمول نيز) ۱۳۸۲(

 ک سالهي زربين يها نهال ن را در افزايش رشد طوليستانهال
  .اند همناسب تشخيص داد

 زربين يها نهال رشد ارتفاعي دارمعني  رسد افزايش يبه نظر م
 ‐ )۲:۱:۱(خاک معمولي، ماسه خالص و كودآلي  ‐ Dدر تيمار 

 نشان دهنده نياز ،يکار در اولين سال انتقال به عرصه جنگل
  براي تجزيه کامل و در نتيجه آزادتر بلندمواد آلي به زمان 

 ياز سو.  باشدنهال آنها براي مصرف تغذيه اي هایصرشدن عن
 A ساله تحت تيمار ۴ زربين يها نهالديگر، ميانگين قطر يقه 

 معني داريبه صورت  ‐ )١:١(خاک معمولي و ماسه خالص  ‐
که ) ۱۳۸۱(اين يافته با نتايج کيادليري .  بودDکمتر از تيمار 

 زربين در ماسه خالص بوده نهال از عملکرد نامطلوب مايانگرن
) ۱۳۷۱ به نقل از رضايي، Parde) ۱۹۵۲. است همسو است

 زربين را در نهالنيز عملکرد ) ۱۹۹۴( و همکاران Hassanو 
  . اند  نامناسب ارزيابي نمودهماسه ايي فقير و ها خاک
 يبا بررس) ۲۰۰۳( و همکاران   Jacobsيپژوهشدر 
 به افزايش يکار در عرصه جنگلDouglas-fir کرد عمل

 در نخستين فصل رويش و سپس کاهش آن در ها نهالرشد 
 گرم کود ۳۵  ازگيری بهرهدومين فصل رويش تحت تأثير 

(15:9:12) N.P.Kان آن.  اشاره دارندنهال هر ي به ازا
را به  در نخستين فصل رويش ها نهال ارتفاع دار يمعنافزايش 

ميزان  کاشت و يها ه در چالشدهيادن مستقيم کود  افزودعلت
 .ند دادسبتن فصل رويش آغازدر خاک  يباالرطوبت 

 نيز، در اولين فصل رشد، بر پژوهشگران ديگر يها هيافت
 در اصالح ي که مواد آلييها نهال يهواي يها اندامافزايش رشد 

  ). Carlson، ۱۹۸۱(خاک آنها بکار رفته است، تأکيد دارد 
 در يدار يمعندر دومين فصل رويش، اختالف ، ين بررسیادر 

ميزان زنده ماني و قطر تاج نيز . ده نشددي ها نهالارتفاع کل 
همانند سال اول در تيمارهاي مختلف، تفاوت معني داري 

 بيشترين مقدار را دارا بود؛ D در تيمارها نهال قطر يقهاما . نداشت
 که در توليد ييها نهال يقهقطر  بين ميانگين يهرچند از نظر آمار

 وجود يدار يمعن شده بود، تفاوت گيری بهره يآنها از کود آل
توان استنباط کرد که  مي يادشدهبا توجه به نتايج . نداشت

ممکن است ميزان رشد ساقه نسبت به خاک  يافزودن مواد آل
هم خوردن نسبت رشد  ه، باعث بردابه ريشه را افزايش د
، يارتفاع با کاستن از ميزان رشد ها نهال ريشه به ساقه شود و
 ريشه سعي در استقرار گسترش و ابعاد يافزايش رشد قطر

که اين وضعيت ) Carlson، ۱۹۸۱( مناسب در عرصه نمايند
 يها نهال قطر يقه يزان در م داريمعنباعث پديد آمدن تفاوت 
ديگر  در مقايسه با ي مواد آلدارای يرشد يافته در تيمارها

کاهش ) ۲۰۰۳( و همکاران Jacobs. ها شده استتيمار
را پيامد  در دومين فصل رشد ي و قطري رشد ارتفاعميانگين
سال يک اولين فصل رشد و  يدوره خشک در ي خشکتنش

 در منطقه مرزن آباد بررسیدر طي دوره  . داننديمپس از آن 
تنها از ميزان نه  ماه ۵ به مدت يبا وجود فصل خشک طوالن
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 رشد يافته يها نهالبلكه شد ن کاسته نهالو قطري  يرشد طول
را نشان  يمناسبمختلف رويش طولي و قطري  يدر تيمارها

  . دادند
 نشده است، اما با توجه ي حجم تاج اندازه گيراين بررسیدر 

 تفاوت نبود و D در تيمار ها نهال  طول تاج داريمعنبه افزايش 
جم تاج به دليل توان چنين استنباط نمود که ح ميقطر تاج 

ستان افزايش يافته نهال در ترکيب خاک ي از کود آلگيری بهره
زيست توده بر توليد  ميتاج درختان اثر مستقي. است

 دارد و هرچه از ابعاد بزرگتري برخوردار باشد، به )بيوماس(
، افزايش قطر را )PAR(واسطه جذب نور فعال در فتوسنتز 

 عاملعالوه بر اين، ). ۱۳۷۳ميربادين، (به دنبال خواهد داشت 
کند و تنها  ميايفا  ها نهالدر زنده ماني  مي نقش مهيادشده
 که از رشد بيشتر و ابعاد تاج بزرگتري برخوردارند، ييها نهال
ساله پيروز شوند  ي علفي يکها ه در رقابت با گونتوانند می

)Sternberg ،۲۰۰۰ و همکاران.(  
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Abstract 
Influence of nursery soil amendment was studied on growth and survival of Cypress (Cupressus 

sempervirens var. horizontalis) seedling in an afforestation area. For this purpose, at first Cypress 
seedlings (1+1) were grown at four soil treatments including 1) nursery non-amended soil (control), 2) 
nursery non-amended soil and pure sand (1:1), 3) nursery non-amended soil, pure sand and organic matter 
(1:1:1), 4) nursery non-amended soil, pure sand and organic matter (1:1:2). Then, the seedlings were 
transplanted into an afforeststion area located in a semi-arid region (Marzan-Abad, north of Iran with 
elevation of 300 m a.s.l.) and planted in holes with suitable depth. The research was set up as randomized 
complete blocks design with four replications. The results of first year revealed that seedlings grown in 
"nursery non-amended soil, pure sand and organic matter (1:1:2)" had greatest total height and crown 
length; however survival, collar diameter and crown diameter were not affected by soil treatments. In the 
second year, no significant differences were detected in total height, survival and crown diameter of 
seedlings treated on different soils, but contrary to first year, the seedlings grown in "non-amended soil, 
pure sand and organic matter (1:1:2)" obtained the greatest collar diameter. Based on the results of this 
reseach, nursery non-amended soil, pure sand and organic matter (1:1:2) can be suggested as suitable 
treatment in order to advance the establishment and growth of Cypress seedlings in the research site and 
the similar areas. 
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