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بررسی تأثیر اصالح کنندهها در احیای بیولوژیک اراضی شور
از منظر فنی و اقتصادی در نظرآباد ،استان البرز
 شهرام یوسفی خانقاه؛ دانشجوی دکتری علوم مرتع ،گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،
دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 حسین آذرنیوند*؛ استاد گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 محمدعلی زارع چاهوکی؛ استاد گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران،
کرج ،ایران.
 محمد جعفری؛ استاد گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 حمیدرضا ناصری؛ استادیار مرکز تحقیقات بینالمللی بیابان ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.

چکیده
ا ستقرار پو شش گیاهی بهترین راه کنترل ارا ضی تخریب شده و در معرض خطر تخریب میبا شد .با توجه به این که نهالکاری در مناطق
خ شک به دلیل محدویتهای اکولوژیکی ب سیار پرهزینه میبا شد کار شنا سان به دنبال روشهایی ه ستند که در صد ا ستقرار نهالها را
افزایش داده و هزینههای نهال کاری را کاهش دهند .در این راستتتا استتت اده صتتحیح از اص ت ک کنندهها بس تیار اهمیت دارد .منطقۀ مورد
مطالعه در شهر ستان نظرآباد در جنوب غربی ا ستان البرز واقع شده ا ست .در این تحقیق از ا ص ک کنندههای بیوچار معدنی ،قارچ های
میکوریزی آربسکوالر و پلیمر رزین اکریلیک هر کدام در چهار سطح در پای نهالهای قرهداغ است اده شد .ویژگیهای خاک منطقه هنگام
کشت اندازهگیری شد .بعد از گذشت یک سال با شمارش تعداد نهالهای زنده مانده ،درصد استقرار برای هر تیمار محاسبه گردید .برآورد
اقت صادی برا ساس هزینه-فایده محا سبه گردیده و برای هر تیمار به طور جداگانه محا سبه شد .نتایج ن شان داد که ت اوت معنیداری در
سطح  % 5بین اص ک کنندهها و شاهد از نظر استقرار وجود دارد و میکوریز دارای بی شترین ( )% 70و تیمارهای شاهد دارای کمترین (40
 )%در صد ا ستقرار بودند .از نظر اقت صادی تیمارهای میکوریز 100گرم ،پلیمر 50گرم و بیوچار 250گرم به ترتیب بهینهترین تیمارهای هر
اص ک کننده بودند .با افزایش سطح است اده از میکوریز درصد استقرار نهالها افزایش یافت ولی با افزایش سطح است اده از پلیمر و بیوچار
اثرات من ی آنها نمایان شد و در صد ا ستقرار نهالها کاهش یافت .هر تیماری که ا ستقرار نهالها را حداقل  10در صد افزایش داد توجیه
اقتصادی داشت یعنی فایدههای آن تیمار بیشتر از هزینههای آن برآورد شد.
واژگان کلیدی :شوری ،اص ک کننده ،هزینه ،اقتصاد ،اراضی خشک.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+989121698222 :
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 .1مقدمه
بیابانزایی یکی از جدیترین انواع تخریب اراضی است
که با ابعاد مختلف فنی ،اقتصتتتادی و اجتما ی به نوان
ستتتومین چالش مهم جام عۀ ج هانی ب عد از دو چالش
تغییرات اقلیمی و کمبود آب شتتیرین محستتوب میشتتود
[ .]29ایران ستتتطحی بالغ بر  164میلیون هکتار دارد که
حدود  86میلیون هکتار آن را مراتع تشتتتکیل میدهند و
سطح و سیعی از مراتع در معرض تخریب و بیابانی شدن
قرار دارد [ .]6استتتقرار پوشتتش گیاهی بهترین راه کنترل
اراضی تخریب شده و در معرض خطر تخریب میباشد .در
مناطق بیابانی و اراضتتتی کویری محدودیتهای بستتتیاری
برای استقرار پوشش گیاهی وجود دارد که منجر به وجود
ت اوت ستتیمای رویشتتی این مناطق با ستتایر نقار مجاور
میشتتتود .آگاهی از این ت اوتها ،این امکان را بهدستتتت
میدهد تا ضتتمن شتتناخت دقیقتر پوشتتش گیاهی از نظر
ساختار پوشش ،ا ص ک و توسعۀ پوشش گیاهی به صورت
لمیتر و هدفمندتر صتتورت گیرد .در دهههای اخیر طرک
های ن هال کاری ز یادی در ن قار مختلف کشتتتور ج هت
جلوگیری از بیابانزایی و تخریب مرتع انجام شده است .آب
در مناطق خشتتک و نیمهخشتتک بزرگترین امل محدود
کنندۀ ملیات بیولوژیکی و درخت کاری استتتت و تأمین
آب در مناطق معموالً بستتیار پرهزینه بوده و مقدار آن نیز
محدود ا ست [ ]19بنابراین بای ستی ت ش کرد که در صد
استتتتقرار نهال ها را با روش های گوناگونی افزایش داد تا
هزینه های ملیات بیولوژیک کمتر شتتتود .از آنجایی که
هزی نه های ن هال کاری در م ناطق خشتتتتک به دل یل
محدویتهای اکولوژیکی از جمله کمبود رطوبت ،شتتتوری
خاک و طوالنی بودن دورۀ خشکی بسیار پرهزینه میباشد
کارشناسان به دنبال روشهایی هستند که همزمان میزان
موفقیت طرکها در استقرار نهالهای کشت شده را افزایش
داده و هزی نه های ن هال کاری را کاهش ده ند و در این
راستا است ادۀ صحیح از اص ک کنندهها بسیار حائز اهمیت
میباشتتد .چون استتت ادۀ بی رویه از حاصتتلخیز کنندههای
ش تیمیایی با تأثیر ستتوب بر روی ستتاختمان خاک منجر به
دم تعادل در خ صو صیات فیزیکی و شیمیایی خاک و در
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نتیجه کاهش جذب ناصر غذایی میشود [.]22
بهساز خاک ( )Soil Conditionerمحصولی است که به
منظور بهبود ویژگیهای فیزیکی خاک معموالً حا صلخیزی
(توا نایی تأمین ت غذ یه برای گ یا هان) و گاهی برای بهبود
وضتتعیت مکانیکی به خاک اضتتافه میشتتود .به طور کلی
اصتتتط ک بهستتتتاز خاک اغ لب به نوان زیر مجمو ۀ
اصتتت ککنندۀ خاک ( )Soil Amendmentیا بهبود خاک
استتتت اده میشتتتود که غالباً شتتتامل طیف گستتتتردهای از
حا صلخیز کنندهها و مواد غیر آلی میبا شد [ .]25ا ست اده
از بیوچار پوستۀ برنج در محیط کشت چمن چچم چندساله
میزان کلروفیل و کی یت ظاهری گیاه را افزایش داده و تا
حدی تحمل به تنش خشتتتکی را افزایش میدهد [ .]21از
بیوچار برای ح ظ پایداری خاکدانهها ،افزایش رشتتد گیاه و
جذب مواد مغذی تو سط گیاه ا ست اده می شود [.]10 ،15
بیوچار به دلیل ساختار فیزیکی خود پتان سیل فراهم کردن
ناصتتر ضتتروری را دارد و با افزایش ظرفیت نگهداری آب
منجر به جذب یون ها میشتتتود [ 80 .]27تا  90درصتتتد
گونه های گیاهی خشتتتکی دارای همزیستتتتی با قارچهای
میکوریز ه ستند ،قارچهای میکوریز آرب سکوالر برای تأمین
کربن کام ً وابسته به گیاهان هستند [ .]24گیاهان مناطق
خ شک و نیمهخ شک یک همزی ستی منا سبی با قارچهای
میکوریز برقرار میکنند و از این رو قادر هستتتتند که تنش
خ شکی را بهتر تحمل نمایند [ .]16 ،18تحقیقات متعددی
در رابطه با قارچهای میکوریز و ارتبار این قارچها با آنزیمها
صورت گرفته ا ست که ن شان میدهد میکوریز به طور قابل
م حظهای رشتتد رویشتتی و غلظت ناصتتر را تحت تنش
خشتتتکی بهبود میبخشتتتتد [ .]4 ،2 ،1همچنین میکور
میتواند اثر تنش شتتتوری را کاهش داده و موجب رشتتتد و
توستتعۀ بهتر گیاه شتتود [ .]17استتت اده از پلیمرهای ستتوپر
جاذب میتواند جذب آب را تا چند صتتتد برابر وزن پلیمر
افزوده شتتتده به خاک میستتتر کند [ .]8پلیمرها می توانند
تنش رطوبتی (مناطق خشتتتک و بیابانی) را جبران کرده و
با ث ا ستقرار بهتر نهالها شوند [ ]7ا ست اده از پلیمرها به
نوان راهکاری برای تولیدات گیاهی در خاکهای سبک و
مناطق خشتتک معرفی شتتده استتت [ .]23 ،20پلیمر رزین
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اکریلیک تأثیر مثبتی در بهبود وضتتتعیت خاک و پوشتتتش
گ یاهی دارد [ ]14و پلیمر های فرا جاذب آب نقش مؤثری
در نهالکاری رصتتتههای بیابانی از نظر میزان استتتتقرار و
هزینه دارد [ .]12ا ست اده از ا ص ک کنندهها در ر صههای
و سیع زمانی قابل تو صیه ا ست که توجیه اقت صادی دا شته
باشد در غیر این صورت موجب ات ف منابع میشود.
منط قۀ مورد م طال عه در نظرآ باد در معرض تخر یب و
بیابانزایی میبا شد .یکی از راههای ا ست ادۀ صحیح از منابع
آب موجود و احیاب پوشش گیاهی رصههای طبیعی است اده
از اصتتت ک کننده های خاک می باشتتتد که ضتتتمن تقو یت
خصتوصتیات خاک به استتقرار گیاهان کمک میکند و نهایتاً
پوشتتتش گیاهی مستتتتقر شتتتده منجر به ح ظ خاک و آب
میشتتود .در این تحقیق اثر ستتطوک مختلف اص ت ک کنندهها
شتتامل بیوچار ،میکوریز و پلیمر بر استتتقرار نهالهای قره داغ
(احیاب بیولوژیک) در ر صۀ ارا ضی شور نظرآباد به مدت یک
سال بررسی شد و از طریق ارزیابی اقتصادی ،تیمارهای بهینۀ
اص ک کنندهها از نظر میزان استقرار و هزینه مشخص گردید.

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ مورد مطالعه در شتتهرستتتان نظرآباد و مجاورت
روستای نجم آباد در جنوب غربی استان البرز در ´50º 26
طول شرقی و´ 35º 53رض شمالی قرار دارد ( شکل .)1
میانگین بارش سالیانه  293میلیمتر بوده و متوسط درجه
حرارت سالیانه  14/9درجۀ سانتیگراد ا ست .طول دورۀ

خشتتکی از اردیبهشتتت تا مهر حدود شتتش ماه میباشتتد،
اقلیم منطقه نیمهخ شک (دومارتن ا ص ک شده) میبا شد.
خاک منطقه جزب خاکهای اریدی سول بوده دارای بافت
رسی بوده و شوری ( )dS/m 37/866و اسیدیتۀ ()8/058
باالیی دارد؛ همچنین دارای نیتروژن ( 0/07درصد) و مادۀ
آلی ( 0/858درصتتتد) پایینی میباشتتتد ،از نظر پوشتتتش
گیاهی ،منطقۀ مورد مطالعه بخش تی از ناحیۀ ایران-تورانی
است (شکل .)2

 .2.2روش کار
ا ص ک کنندههای ا ست اده شده شامل بیوچار طبیعی
یا م عدنی ( ،)Biocharقارچ های میکوریزی آربستتتکوالر
( )Arbuscular Mycorrhiza Fungiو پتتل تی تمتتر رزی تن
اکریل یک ( )Acrylic Resin Polymerمی باشتتتد .در این
تحقیق ن هال های قره داغ ( )Nitraria schoberiاز تیرۀ
 Zygophyllaceaeدر رصه کشت شدند .چالههای کشت
با ابعاد  50سانتیمتر مق و  50سانتیمتر قطر توسط مته
ح ر شد .سطوک ا ست اده از ا ص ک کنندهها برا ساس نظر
کارشتتناستتان ،ارائه دهندهگان محصتتول و بررستتی منابع
لمی انتخاب شد .بیوچار در چهار سطح شامل سطح ،1
 3 ،2و  4به ترت یب  1000 ،500 ،250و  2000گرم در
هر چالۀ کشت است اده شد ،میکوریز در چهار سطح شامل
ستتطح  3 ،2 ،1و  4به ترتیب  200 ،100 ،50و  400گرم
در هر چاله استتت اده شتتد و پلیمر در چهار ستتطح شتتامل
ستتتطح  3 ،2 ،1و  4به ترتیب  100 ،50 ،25و  200گرم
در هر چاله است اده شد.

شکل  .1موقعیت محدودۀ مورد مطالعه
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شکل .2نمایی از منطقۀ مورد مطالعه

تعداد تکرار برای هر تیمار  10در نظر گرفته شد .برای
ا ست ادۀ بیوچار ،حدود  10کیلوگرم از خاک محل کا شت
نهالها در یک ظرف ریخته شده و با بیوچار مخلور شده
و در چالههای ح ر شتتده برای کشتتت نهالها ریخته شتتد.
میکوریز م ستقیماً در زیر نهالهای مورد نظر ا ست اده شد
و در تماس با ریشتته قرار گرفت .با توجه به اینکه پلیمر به
صورت مایع بود بعد از ک شت نهالها در اطراف یقۀ آنها
ریخته شتد .در نهالستتان نهالهای تقریباً یکستانی از نظر

قرار گرفت .از تجزیه واریانس یک طرفه ( )ANOVAبرای
بررس تی اثر اص ت ک کنندهها استتت اده شتتد .برای مقایس تۀ
میانگینها از آزمون چند دامنهای دانکن است اده شد.
برآورد اقتصتتادی در این تحقیق براستتاس هزینه-فایده
محاسبه گردید و برای تمام سطوک اص ک کنندهها به طور
جداگانه محاسبه شد .طرک نهال کاری بیابان نظرآباد کرج
در سال  1395توسط ادارۀ کل منابع طبیعی و آبخیزداری
ا ستان البرز شروع شده ا ست و به نوان طرک شاخص

ارت اع ،تاج پو شش و شادابی انتخاب شد .همۀ نهالها در
یک روز (اول آبان  )1397کشت شدند .محل اجرای طرک
و مناطق اطراف آن به مدت یک ستتال قرش شتتد و تعداد
دفعات آبیاری و میزان آب مورد است اده برای همۀ نهالها
به صتتتورت یکستتتان ( 30لیتر برای هر نهال در هر دفعه
آبیاری) در نظر گرفته شد .بعد از گذ شت یک سال تعداد
نهالهای زنده مانده برای هر تیمار شمارش شد و در صد
استتتقرار نهالها برای هر اص ت ک کننده و ستتطوک مربوطه
محاستتبه گردید .اثر ستتطوک مختلف اصتت ک کنندهها بر
ا ستقرار نهالها در قالب طرک کام ً ت صادفی مورد مطالعه

جهت محاسبۀ هزینۀ نهال کاری در واحد سطح (هکتار) و
هزینه به ازای هر پایه نهال ( 280پایه در هکتار) در نظر
گرفته شتتد (تحقیق حاضتتر در بخشتتی از این طرک انجام
شتتده استتت) .هزینههای مازاد جهت استتت اده از اصتت ک
کنندهها شتتامل الف) هزینۀ خرید اصتت ک کننده ها برای
نهالها و ب) هزینۀ ا ضافۀ نیروی ان سانی جهت ا ست اده از
ا ص ک کننده در ر صه میبا شد و فایدههای ا ست اده از
ا ص ک کنندهها شامل الف) کاهش تعداد آبیاری (یک بار
آبیاری کاهش داده شد) و ب) افزایش درصد استقرار نهال
توستط تیمارهای اصت ک کنندهها نستبت به تیمار شتاهد
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می باشتتتد .هزی نۀ ن هال کاری در این تحقیق براستتتاس
هزینههای نهال کاری بیابان ستتال  1397محاستتبه شتتد

افزایش هزینه به ازای هر نهال م شخص شد و نهایتاً همۀ
هزینههای ریالی به درصتتتد تبدیل شتتتد و کم هزینهترین

(جدول  .)1با تشتتتکیل جدول هزینه-فایده ،مقدار هزینۀ
ن هایی برای هر تی مار در وا حد ستتتطح (هک تار) و میزان

تیمارها مشخص شدند.

جدول  .1هزینۀ طرح نهالکاری سال  1397در نظرآباد کرج
ردیف

ملیات

تعداد

هزینه خالص*

 2%ضریب منطقه ای

 30%ضریب باالسری

 4%تجهیز کارگاهی

هزینه ناخالص (نهایی)

1

خرید نهال

280

4312

86/24

1293/6

172/48

5864/32

2

ح ر چاله

280

4508

90/16

1352/4

180/32

6130/88

3

حمل (ماشین ،کارگر)

280

762/16

15/24

228/65

30/49

1036/54

4

کاشت

280

12308/8

246/18

3692/64

492/35

16739/97

5

آب(خرید،حمل،آبیاری)

 6بار

37686/88

753/74

11306/06

1507/48

51254/16

هزینۀ یک هکتار نهال کاری

59577/84

81025/86

هزینۀ کشت یک اصله نهال

212/78

289/38

*قیمتها به هزار ریال میباشد.

 .3نتایج
آ نالیز وار یانس یک طر فه نشتتتتان داد که ت اوت
معنیداری (در ستتتطح  )% 1بین اصتتت ک کنندهها از نظر
تأثیر بر استتتتقرار نهال وجود دارد ( جدول  .)2مقایستتتۀ
م یانگین چند دامنهای دانکن بین تیمارها نشتتتان داد که
اصتت ک کنندۀ میکوریز دارای بیشتتترین درصتتد استتتقرار
میبا شد ( شکل  .)3تیمارهای شاهد و بیوچار 2000گرم
دارای کمترین میزان ا ستقرار ( )% 40ه ستند و تیمارهای
میکوریز  200 ،100و  400گرم و پلیمر 50گرم دارای
بیشترین مقدار استقرار ( )% 70میباشند (شکل .)4
هزینه-فایدۀ محا سبه شده بر ا ساس هزینههای سال

1397برای تی مار های مختلف بیو چار ،میکوریز و پلیمر
رزین اکریلیک (جدول  )3برای نهالهای قرهداغ نشان داد
که تی مار های بیو چار  500 ،250و  1000گرم دارای
توج یه اقتصتتتادی بوده و تی مار بیوچار  2000گرم دارای
توجیه اقتصادی نیست (شکل  .)5همچنین همۀ تیمارهای
میکوریز و پلیمر رزین اکریل یک دارای توج یه اقتصتتتادی
هستتتند (شتتکل  ،5شتتکل  .)7تیمار بیوچار  2000گرم
هزی نۀ ن هال کاری را شتتتد یداً افزایش مید هد همچنین
تیمارهای بیوچار  1000گرم ،پلیمر  200گرم و میکوریز
 400گرم ،درصتتتد هزینۀ نهالکاری را به طور قابل توجه
افزایش میدهند.

جدول  .2تجزیۀ واریانس تأثیر اصالح کنندهها بر استقرار نهالهای قره داغ
منبع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

بین گروهها
داخل گروهها
مجموع

3
11
14

1410/0
550/0
1960/0

470/0
50/0

** معنیداری در سطح  * %1معنیداری در سطح %5

ns

دم معنیداری

F
**

9/4
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شکل .3مقایسۀ میانگین تأثیر اصالح کنندهها بر استقرار نهالها

شکل  .4درصد استقرار نهالهای سطوح مختلف (تیمارها) اصالح کنندهها

جدول  .3هزینه-فایده استفاده از اصالح کنندهها نسبت به شاهد برای نهالکاری قره داغ ،سال 1397
ردیف

هزینه-فایده

فعالیت

قیمت واحد*

بیوچار1

بیوچار2

بیوچار3

بیوچار4

1

هزینه ()+

خرید اص ک کننده (بیوچار)

35

2450

4900

9800

19600

2

هزینه ()+

نیروی انسانی برای مخلور کردن بیوچار با خاک

600

1200

1200

1200

1200

3

فایده ()-

کاهش مصرف آب (یک دوره کاهش)

-0/06

-6101/69

-6101/69

-6101/69

-6101/69

4

فایده ()-

درصد افزایش استقرار نهالها نسبت به شاهد

-

-16205/17

-16205/17

-8102/59

0

هزینه-فایده هر تیمار در هکتار

-18656/86

-16206/86

-3204/27

14698/31

افزایش هزینه به ازای هر نهال

13/035

21/785

39/285

74/285
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ادامه جدول .3
ردیف

هزینه-فایده

فعالیت

قیمت واحد

میکوریز1

میکوریز2

میکوریز3

میکوریز4

1

هزینه()+

خرید اص ک کننده (میکوریز)

80

1120

2240

4480

8960

2

هزینه()+

نیروی انسانی برای ریختن میکوریز در چاله

600

600

600

600

600

3

فایده ()-

کاهش مصرف آب (یک دوره کاهش)

-0/06

-6101/69

-6101/69

-6101/69

-6101/69

4

فایده ()-

درصد افزایش استقرار نهال ها نسبت به شاهد

0

-16205/17

-24307/76

-24307/76

-24307/76

هزینه-فایده هر تیمار در هکتار

-20586/86

-27569/44

-25329/44

-20849/44

افزایش هزینه به ازای هر نهال

6/142

10/142

18/142

34/142

ردیف

هزینه-فایده

فعالیت

قیمت واحد

پلیمر1

پلیمر2

پلیمر3

پلیمر4

1

هزینه ()+

خرید اص ک کننده (پلیمر)

80

1120

2240

4480

8960

2

هزینه ()+

نیروی انسانی برای ریختن پلیمر در چاله

600

600

600

600

600

3

فایده ()-

کاهش مصرف آب (یک دوره کاهش)

-0/06

-6101/69

-6101/69

-6101/69

-6101/69

4

فایده ()-

درصد افزایش استقرار نهال ها نسبت به شاهد

0

-24307/76

-16205/17

-16205/17

-8102/59

هزینه-فایده هر تیمار در هکتار

-20866/86

-28129/44

-18346/86

-6884/27

افزایش هزینه به ازای هر نهال

5/142

8/142

14/142

26/142

* قیمتها به هزار ریال میباشد )+( .هزینهها )-( ،صرفه جویی در هزینه (فایده)

شکل  .5درصد افزایش هزینه و استقرار نهالها،

شکل  .6درصد افزایش هزینه و استقرار نهالها،

بیوچار نسبت به شاهد

میکوریز نسبت به شاهد
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شکل  .10درصد افزایش هزینه و استقرار نهالها ،پلیمر نسبت به شاهد

 .4بحث و نتیجهگیری
اص ک کنندههای مورد است اده در این تحقیق تأثیرات
مت اوتی بر استتتقرار نهالهای قره داغ گذاشتتتند .بهطوری
که قارچ های میکوریزی آربستتتکوالر در ه مۀ ستتتطوک
بیشترین تأثیر را بر افزایش استقرار نهالها داشت میکوریز
موجب افزایش ازت ،کربن و مادۀ آلی خاک شتتده و رشتتد
گیاهان را بهبود میبخشتتتد [ .]24 ،3تلقیح گیاه با قارچ
میکوریز سبب افزایش مقاومت به خشکی در گیاه میگردد
[ ]2میکوریز با استت اده از گستترش ریشتههای خارجی و
تغییر مورفولوژی ریشتتتۀ گیاهان و افزایش ستتتطح جذب
ریشتته با ث افزایش ملکرد گیاهان میشتتود [،]16 ،13
همچنین میکوریز با ث افزایش بیومایس و ستتتطح بر
گیاه می شود [ .]4میکوریز از طریق افزایش جذب فس ر و
پتاسیم اثرات من ی سدیم و شوری را کاهش داده و میزان
رشد و مکلرد بوته را بهبود میدهد [ .]17در این تحقیق
تیمارهای میکوریز  200 ،100و 400گرم ،در صد ا ستقرار
را به طور یکستتان افزایش دادند ولی هزینۀ میکوریز 100
گرم کمتر از بق یه می باشتتتد ب نابراین از نظر اقتصتتتادی
میکوریز  100( 2گرم برای هر نهال) بهینهترین تی مار در
بین تیمارهای میکوریز میباشد.
همچنین بیو چار م عدنی در ستتته ستتتطح بر افزایش

استتتقرار نهالها تأثیرگذار بود .استتت اده از بیوچار تا حدی
تحمل به تنش خشتتتکی را افزایش میدهد [ ]21بیوچار
منجر به افزایش رشتتتد گیاه میشتتتود [ .]10استتتت اده از
بیوچار موجب افزایش سطح بر گیاه می شود [ .]26در
این تحقیق تیمارهای بیوچار  250و  500گرم ،درصتتتد
ا ستقرار را به طور یک سان افزایش دادند ولی هزینۀ بیوچار
 250گرم کمتر میباشتد بنابراین از نظر اقتصتادی بیوچار
 250( 1گرم برای هر ن هال) بهی نهترین تی مار در بین
تیمارهای بیوچار میباشد.
تیمارهای پلیمر رزین اکریلیک در همه ستتطوک موجب
افزایش میزان استتتقرار نهالها شتتد ،کاربرد ستتوپرجاذب به
صتتتورت معنیداری میزان تول ید را در گو نه های درختی
افزایش مید هد و کاربرد ستتتوپر جاذب را در پروژه های
نهالکاری و همچنین در نهالستتان توصتیه میشتود [.]11
تی مار فرا جاذب هربوزورب  0/5درصتتتد و آکوازورب 0/5
درصتتد بهینهترین تیمار از نظر درصتتد استتتقرار و هزینه در
نهالکاری آتریپلکس ،تاغ و قرهداغ میبا شد [ .]12ا ست اده
از پلیمرها در زمان کشتتتت ن هال ها ،موجب زنده مانی و
استتتتقرار بهتر نهالهای تاغ و قرهداغ میشتتتود [ .]7پلیمر
ستتتوپرجاذب اثر مثبتی در ح ظ زنده مانی نهال های کاج،
آتریپلکس و زیتون داشتتت ته و میزان و ت عداد دورۀ آبیاری
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نظر اقت صادی بازگ شت م ستقیم سرمایه یا صرفه جویی
 در نظر گرفته شد و واضح است که،مالی مستقیم داشت

 پلیمر ضتتمن کاهش.]19[ مصتترف آب را کاهش میدهد
دادن وزن مخصتتوص ظاهری خاک موجب افزایش رطوبت

نهال کاری دارای فواید دیگری هم از نظر محیط زیستتتتی
میباشتتتد که با درنظر گرفتن آنها مطمئناً ارزش نهالها
 افزایش سطح.ب سیار بی شتر از نتایج حا صله خواهد شد
.است اده از میکوریز اثرات من ی بر استقرار نهالها نداشت

خاک شتتده و از این طریق به رشتتد گیاهان کمک میکند
100  و50  در این تحقیق تیمارهای پلیمر.]14 ،5 ،9 ،28[
 در صد ا ستقرار را یک سان افزایش میدهند ولی هزینۀ،گرم
 گرم کمتر بوده و درصتتتد استتتتقرار آن بیشتتتتر50 پلیمر

 درصتتد،با افزایش ستتطح استتت اده از این اصتت ک کننده
 ولی با افزایش سطح.ا ستقرار نهالها بی شتر افزایش یافت
ا ست اده از پلیمر و بیوچار اثرات من ی آنها نمایان شد و
استتتتقرار ن هال ها کاهش یا فت به بارت دیگر پلیمر و
بیوچار دارای آستانۀ مصرف میباشد به طوری که است ادۀ
. اثر من ی بر استقرار نهالها داشت،بیش از آستانۀ مصرف

 گرم برای هر50( 2 میباشد بنابراین از نظر اقتصادی پلیمر
.نهال) بهینهترین تیمار در بین تیمارهای پلیمر میباشد
در این تحقیق هر تیماری که استقرار نهالها را حداقل
 درصتتتد افزایش داد توجیه اقتصتتتادی داشتتتت یعنی10
.فایدههای آن تیمار بیشتتتتر از هزینههای آن برآورد شتتتد
باید درنظر داشت که در این تحقیق فقط فایدههایی که از
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