
  مطالعه رشد و عملكرد نهالهاي ريشه لخت و گلداني

  پس از انتقال به عرصه جنگلكاري ( .Pinus taeda L )كاج تدا 

  1و امير اسالم بنياد 1تيمور رستمي شاهراجي

  :چكيده

در گلدانهاي پالستيكي عالوه بـر بـاال بـودن هزينـه      (.Pinus taeda L) توليد نهال كاج تدا

از لحاظ كيفيت ريشه و پيچ خوردگي كه ناشي از محـدود   ،يشه لختتوليد نسبت به نهالهاي ر

شود، در عملكرد و رشد اين نهالها در آينـده   بودن فضاي داخل گلدانهاي پالستيكي حاصل مي

ميـزان تلفـات    دربـارة اوليـه   اي تأثير منفي خواهد داشت. بنابراين هدف از اين تحقيق مطالعـه 

 ،اگر مديريت توليدكه كاشت در عرصه است با اين فرض ژه پس از يبه و ،نهالهاي ريشه لخت

 بينداري  تفاوت معني ،موقع انجام شوده كاشت نهالهاي ريشه لخت درست و ب نقل و انتقال و

اصله  60نخواهد بود. دراين تحقيق تعداد هايي  مشخصهعملكرد نهالهاي ريشه لخت و گلداني 

متـر كاشـته شـدند.     2 ×2بـا فاصـله   واخـت  شرايط محيطي يكناز هر يك از دو نوع نهال در 

شـادابي و زنـده مـاني نهالهـا مـورد       ،قطـر برابـر سـينه    ،قطر يقه ،از قبيل ارتفاع هايي مشخصه

رغـم اخـتالف معنـي دار    به ج بدست آمده نشان داد كه ينتا گيري و ارزيابي قرار گرفتند. اندازه

در سـال   ،ت در دوسـال اول كاشـت  رشد ارتفاعي در بين نهالهاي گلداني با نهالهاي ريشه لخـ 

سوم اين اختالف معني دار نبود. مقدار قطر يقه و قطـر برابـر سـينه نهالهـاي گلـداني بيشـتراز       

ولي وضعيت شادابي نهالهاي ريشـه   دار بودند، نهالهاي ريشه لخت بوده واز لحاظ آماري معني

در مقايسـه بـا    )درصـد  75( ،زنده ماني نهالهاي ريشه لخـت  .لخت بهتر از نهالهاي گلداني بود

  قابل قبول است. )درصد 88( گلداني ماني نهالهاي زنده
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  مقدمه

توليد نهال با كيفيت و كميت قابل قبول است. از  ،يكي از مسائل مهم در جنگلكاري

ـ    آنجا كه غالب گونه ويـژه در  ه هاي مورد استفاده براي جنگلكاري در نيمكـره شـمالي ب

در هاي سوزني برگ هميشه سبز هستند، مطالعـات زيـادي    كشورهاي توسعه يافته گونه

ـ   Landis  ,1994و    (Duryea عملكرد آنهـا انجـام شـده اسـت     مورد ه ). توليـد نهـال ب

صورت ريشه لخت در كميت وكيفيت باال سبب كاهش هزينـه توليـد هـر اصـله نهـال      

ريشـه لخـت    برابـر نهـال   2تـا   5/1هاي توليد نهال گلداني  كه هزينه طوريه گردد، ب مي

ه ). بسياري از كشورها از جمله در تركيه سوزني برگان را بـ 1382است ( ناصر مهاجر, 

صورت ريشه لخت توليد نموده و با مديريت صحيح در نقل و انتقال نهـال از نهالسـتان   

انـد (يوسـف    موقع در عرصه جنگلكاري، تلفات نهال را به حداقل رسـانيده ه و كاشت ب

ـ   موقع، ميه اين با اعمال مديريت صحيح و ب). بنابر1373 ،سجادي سـزايي  ه توان تـاثير ب

در موفقيت كمي و كيفي جنگلكاري داشت. با توجه بـه تفـاوت هزينـه توليـد نهالهـاي      

ريشه لخت و گلداني، توليد نهالهاي ريشه لخت در كشورهاي توسـعه يافتـه از اهميـت    

توليد نهال ريشـه لخـت،    خاصي برخوردار است و مطالعات مختلفي در زمينه چگونگي

بنـدي نهـال و نحـوه نگهـداري در      بندي و بسته مسائل مربوط به فيزيولوژي نهال، درجه

سردخانه و حمل و نقل آن به عرصه و حتي صدور آن به كشورهاي همجـوار صـورت   

  ). Aldhous , 1994و  Mason (  گيرد مي

صورت ريشـه لخـت   ه يران بتوليد نهال كاج تدا در سالهاي اوليه ورود اين گونه به ا

 ،گرفـت (كشـاورز   در نهالستانهاي پيلمبرا در تـالش و چمارسـراي رشـت صـورت مـي     

ران توليد نهـال كـاج تـدا    يويژه پس از انقالب اسالمي در اه )، ولي بعد از مدتي ب1370

شـد تنهـا در نهالسـتان جوكنـدان      براي جنگلكاري كه در گلدانهاي پالستيكي انجام مـي 

شود. قبل از انقالب براي تهيه خـاك مناسـب بـراي     ت كانتينري انجام ميصوره تالش، ب

بستر خزانه يا خاك گلدان جهت توليد نهـال، از پيـت وتـورب خـزه وارداتـي اسـتفاده       
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شد، ولي پس از انقالب بـه دليـل عـدم واردات پيـت و تـورب خـزه، مخلـوطي از         مي

ه خاك بكار مي رفت كـه  ضايعات چاي، كود حيواني، خاك برگ و خاك كود براي تهي

). همچنـين كشـاورز در   1370نتايج بهتـري از پيـت و تـورب خـزه داشـت (كشـاورز,      

درصد است كه  75مطالعات خود نشان داد كه زنده ماني نهالهاي ريشه لخت تدا حدود 

رعايت برخي از اصول مربوط به مديريت نهالستان، حمل ونقل و تعيين زمـان مناسـب   

زايش داد. متاسفانه به دليل عدم مديريت صحيح در نقـل و انتقـال   كاشت اين ميزان را اف

موقع نهالهاي ريشه لخت كاج تدا در ايران , ميزان تلفات زياد اسـت. عـدم   ه و كاشت ب

مراقبت هاي الزم نه تنها بر روي زنده ماني نهالهاي ريشـه لخـت, بلكـه بـر روي عـدم      

كـه در مطالعـات انجـام شـده بـر روي      موفقيت نهالهاي گلداني نيز اثر منفـي دارد. چنان 

رغـم  كـه بـه   فعاليتهاي جنگلكاريهاي انجام شده توسط تعاونيهاي جنگلداري, نشان داد 

درصـد تجـاوز نكـرد (رسـتمي شـاهراجي,       30گلداني بودن نهالها، درصد زنده ماني از 

صورت ريشه لخت عالوه بر كاهش هزينه، از لحاظ كيفيت ريشه ه ). توليد نهال ب1382

دهد كـه   سبت به نهالهاي گلداني (پالستيكي) برتري دارد. مطالعات انجام شده نشان مين

علـت  ه خوردگي ريشه نهال در گلدانهاي پالستيكي اگرچه در سالهاي اوليه كاشت ب پيچ

ولي در سالهاي بعد كم كم با گسـترده شـدن    ،جوان بودن نهال با مشكلي مواجه نيست

ثرات خود را در رشد قطـري و عـدم پايـداري الزم در    پيچ خوردگي ريشه نهال ا ،ريشه

). از آنجـا كـه در اغلـب    1990و همكـاران  (Kuiperدهـد   برابر باد افتـادگي نشـان مـي   

ريشه لخت توليد  به صورتشمالي نهالهاي سوزني برگ  يافته نيمكرهكشورهاي توسعه 

ـ   به صـورت هم  مقدار كم آنه مي شود و نهالهاي گلداني ب  ،د مـي گـردد  كـانتينري تولي

اي انجام نشده و اگر هم صورت گرفته باشد بسـيار محـدود بـوده     نين مقايسهبنابراين چ

 .گـردد  گلـداني توليـد مـي    به صـورت است و در داخل كشور هم نهالهاي سوزني برگ 

ميزان تلفات نهالهاي ريشه لخت  دربارةاوليه  اي بنابراين هدف از اين تحقيق يك مطالعه

اگر مديريت توليد, نقـل   كه از كاشت در عرصه است. با اين فرضو عملكرد نهال پس 
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 بينداري  موقع نهالهاي ريشه لخت درست انجام شود، تفاوت معنيه و انتقال و كاشت ب

  عملكرد نهالهاي ريشه لخت و گلداني مشاهده نخواهد شد.  

  

  مواد و روشها

  مواد   

  توليد نهال    

شود براي انجام اين كار  گلداني تهيه مي صورت بهاز آنجا كه تمام نهالهاي كاج تدا  

كيلومتري غرب رشت) از ميان نهالهاي گلداني هم سـن تعـداد    60در نهالستان پليمبرا (

از گلدان در آورده شـد.پس از هـرس    1378اصله نهال گلداني در اواسط شهريور  100

شـده كاشـته شـدند.     برخي از ريشه هاي نسبتا بلند, نهالها در بستر خزانه از قبـل آمـاده  

اي در فاصـله زمـاني شـهريور مـاه تـا       هدف ار اين عمل ضمن فرم دادن به تقارن ريشه

شـود، فرصـتي بـراي توليـد      بهمن ماه كه نهال از زمين براي كاشت در عرصه خارج مي

نهالهـا   1378).  در اواخر بهمـن   Morby) ,1994ريشه هاي فرعي بيشتري داشته باشد 

اندود نمـودن ريشـه و    هاي اوليه، از قبيل گل تبج شده و پس از مراقاز بستر خزانه خار

هايي از جـنس گـوني بـراي جلـوگيري از حـداقل هواديـدگي        بندي سريع دركيسه بسته

  ريشه، براي كاشت به عرصه منتقل و كاشته شدند.  

  

  منطقه جنگلكاري  

كشـاورزي و منـابع   كيلومتري جنوب شهر رشت در محل مركز تحقيقـات   12منطقه جنگكاري در 

كـه در زمسـتان   است مسطح تعيين شد. خاك منطقه رسي وبسيار سنگين  زمينيطبيعي استان گيالن در 

بندد. پوشش علفـي منطقـه    نسبتاً آبگير بوده و در فصل تابستان در نتيجه خشكي سخت شده وسله  مي

، Paspalum distichum ،Paspalum dilatatum ،Calystehia sepium : عبارتنـــد از
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Rumex sp.  ،Conyza canadensis ،Canyzan thus squamatus ،Juncus effusuis ،

Lythrum salicaria  ،Microstegium vimineum  ،Cynodon dactylon .  

 

  روشها

  نحوه كاشت:

متر  2×2با توجه به شرايط يكنواخت محيط, نهالهاي ريشه لخت و گلداني با فاصله 

هم كه فاصله توده ها از يكـديگر شـش متـر بـوده، كاشـته       دو توده مجزا از به صورت

  گيري شد. شدند. در هر توده پس از كاشت در ابتدا قطر يقه و ارتفاع نهالها اندازه

  

  مورد اندازه گيري هاي مشخصه

در پايان فصل رويش سال اول پس از كاشـت ضـمن انـدازه گيـري ارتفـاع نهالهـا        

سي قرار گرفت. درطـول مـدت سـه سـال پـس از      وضعيت زنده ماني آنها نيز مورد برر

كاشت، هر ساله در اواخر دوره رويش ارتفاع نهالها اندازه گيري شد ودر سال سوم قطر 

) 3و سـبز روشـن=   2، سبز=1شادابي نهالها براساس رنگ برگ (سبز تيره=  برابر سينه و

  گيري و بررسي قرار گرفتند.      مورد اندازه

  

  داده هامحاسبه و تجزيه و تحليل 

مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفـت و ترسـيم     SPSSافزار هاي بدست آمده با نرم داده

انـدازه گيـري شـده بـه     هـا   مشخصـه انجام شد و ميانگين  EXCELافزار  نمودارها با نرم

  مورد مقايسه قرار گرفتند.    t-testروش 
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  نتايج

  ان داده شده است.  نش 1نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها در جدول شماره 

  

  ارتفاع

نشان داده شده است، ارتفـاع نهالهـاي گلـداني و ريشـه      1چنانكه در جدول شماره 

 05/0دار در سـطح   لخت در سـالهاي اول و دوم پـس از كاشـت داراي اخـتالف معنـي     

سال سوم با يكديگر از لحاظ آماري اختالفي نداشتند. همچنين اخـتالف  ولي در  ،بودند

رشـد   1شكل شماره .دار بود معني 01/0در سطح  1384تا  1378ارتفاع دو توده از سال 

  نشان مي دهد. را  81 تا 78ارتفاع دو توده را بين سال هاي 

  

دوره هاي مختلف  عملكرد نهالهاي ريشه لخت و گلداني كاج تدا در طول: 1جدول شماره

  در رشتزماني 

 اشتباه از معيار ميانگين تعداد مشخصه در سال نوع نهال

 a/ 19   * 8302 /0± 36 53 78 – 79ارتفاع  گلداني
 ± b26/15 * 1265/1  45 78 – 79ارتفاع  ريشه لخت

 ± a85 /62* 0712/3  53 79 – 80  ارتفاع گلداني
 ± b60/48 * 1007/3  45 79 – 80  ارتفاع ريشه لخت

 ± a8113/36 9383/4 53 80 – 81ارتفاع  گلداني
 ± a8667/52 7447/4 45 80 – 81ارتفاع  ريشه لخت

 ± a0377/146** 8735/4  53 78 – 81ارتفاع  گلداني
 ± b7333/116   ** 8444/4  45 78 – 81ارتفاع  ريشه لخت

 ± a8958/16 * 1413/1  48 81قطر برابر سينه  گلداني
 ± b6410/11 * 0969/1  39 81قطر برابر سينه  ريشه لخت

 ± a 9434/1 1065/0 53  80  شادابي گلداني
  ±   a111/2 867/9 45  81شادابي ريشه لخت

  ميانگين ها داراي اختالف معني دار بودند.     ٠١/٠در سطح  **,  ٠٥/٠در سطح     *
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  گين ارتفاع نهالهاي گلداني و ريشه لخت كاج تدا : ميان 1شكل شماره 

  در رشت 1381-1378در طي سالهاي 

  

  قطر  

نشان داد كـه نهالهـاي گلـداني از     81نتايج حاصل از اندازه گيري قطر برابر سينه در سال 

 .داراي اختالف معنـي دار هسـتند   05/0لحاظ قطر برابر سينه با نهالهاي ريشه لخت در سطح 

  دهد.   ميزان قطر برابر سينه نهالهاي گلداني و ريشه لخت را نشان مي 2 شكل شماره
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ه لخت و گلداني كاج تدا در سال : ميانگين قطر برابر سينه نهالهاي ريش 2شكل شماره 

  در رشت 1381
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  زنده ماني  

د نهالهاي باقيمانده اصله نهال اوليه كاشته شده در هر توده, تعدا 60با توجه به تعداد 

درصـد كمتـرين و نهالهـاي     75نشان داد كه نهالهاي ريشـه لخـت بـا     81در پايان سال 

وضـعيت زنـده مـاني     3درصد بيشترين زنده ماني را داشتند. شكل شـماره  88گلداني با 

  نهالهاي گلداني و ريشه لخت را نشان مي دهد.    
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  1381تدا در سال زنده ماني نهالهاي ريشه لخت و گلداني كاج :  3شكل شماره 

  در شهر رشت

  

  شادابي

نظر به شرايط خاك يكنواخت منطقه جنگلكاري شده وضعيت شادابي نهالهـا مـورد   

ها نشان داد كه نهالهـاي ريشـه    بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده

وضعيت شادابي نهالهاي ريشه  4شكل شماره لخت از وضعيت بهتري برخوردار هستند.

  دهد. لخت و گلداني را نشان مي
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گلداني ريشه لخت

ي
داب
شا

  
  در شهر رشت 1380كاج تدا در سال  : وضعيت شادابي نهالهاي ريشه لخت و گلداني 4شكل شماره 

  = سبز معمولي هستند) 2= سبز تيره و اعداد نزديك به  1(اعداد نزديك به 

  

   بحث

آيد رشد ارتفاعي نهالهاي گلـداني در سـال اول    نانكه از نتايج ارائه شده بدست ميچ
زيرا نهالهاي گلداني تنها پس از خارج  ،و دوم نسبت به نهالهاي ريشه لخت بيشتر است

شدن از گلدان پالستيكي بدون كمترين تنش كاشته شدند، ولي نهالهاي ريشه لخـت بـه   
حل مختلـف توليـد و حمـل و نقـل بـه عرصـه بـراي        هاي ايجاد شده در مرا دليل تنش

 در مـورد در مطالعات انجام شـده   موضوعكاشت، در ابتدا به كندي رشد نموده اند. اين 

Tsuga heterophylla هاي ناشي از تغييرات محيطي در رشـد   دهد كه تنش نيز نشان مي
) O'Reilly ،1990و  Owens. (و فعاليت فيزيولوژيكي نهال در مراحل اوليه موثر اسـت 

مشـاهده   1در جدول شماره  81و  80, 79چنانكه ميانگين رشد ارتفاع نهالها در سالهاي 
كه در سالهاي اول و دوم نهالهاي ريشه لخت به دليـل سـازگاري بـا محـيط جديـد       شد



200 مطالعه رشد و عملكرد نهالهاي ريشه لخت و گلداني كاج تدا از انتقال به عرصه جنگلكاري

(عرصه كاشت) در مقايسه با نهالهاي گلداني كه ريشه همراه با خاك گلـدان بـه عرصـه    
در سالهاي اول با حداقل تنش محيطي روبرو بـوده اسـت، رشـد     در عملمنتقل شده و 

دار بيش از نهالهاي ريشه لخت بوده است، ولي در سال  نهالهاي گلداني به صورت معني
داري با  سوم نهالهاي ريشه لخت اين تفاوت را كاهش داده و از لحاظ رشد تفاوت معني

ي بعـد ايـن فرآينـد چشـمگيرتر     نهالهاي گلداني نشان ندادند. بديهي است كه در سالها
خـوردگي ريشـه در گلـدان، در     ويژه آنكه نهالهاي گلداني به دليـل پـيچ  ه خواهد شد، ب

سالهاي اول كاشت به دليل جوان بودن و عدم گستردگي ريشه چندان با مشكل مواجـه  
تر شدن ريشه، مشكل پيچ خـوردگي   ولي در سالهاي بعد كم كم با گسترده ،نخواهد شد

تري اثرات خـود را   ا خواهد كرد. در واقع سيستم ريشه دواني در مدت طوالنينمود پيد
 .)1990,و همكـاران  (Kuiperويژه رشد قطري درخت نشان خواهد داده بر روي رشد ب

نهالهـاي ريشـه لخـت از     رغم مديريت نسبتاً خوب در حمـل و نقـل  به ماني  از نظر زنده
سازي عرصه و فشردگي   دليل عدم آماده بستر خزانه به محل عرصه براي جنگلكاري، به

ماني نهالهاي ريشـه لخـت از وضـعيت خـوبي برخـوردار بـوده        بيش از حد خاك، زنده
نهالهاي ريشه لخت حاكي از عملكـرد نسـبتاً خـوب آنهـا      يدرصد 75ماني  است.  زنده

با رعايت برخي اصول اساسي توليد, انتقال صحيح نهالها از بسـتر  كه است. بديهي است 
تـوان   ماني نهالهـاي ريشـه لخـت را مـي     موقع در عرصه، درصد زندهه خزانه و كاشت ب

هاي سوزني بـرگ هميشـه    كه در كشور تركيه جنگلكاري با گونه طوريه افزايش داد، ب
درصد نيز گزارش شده  90ماني نهالها پس از كاشت تا  زنده ،ريشه لخت به صورتسبز 
بي نهالهاي ريشه لخت و گلـداني در سـال   ). بررسي شادا1373(يوسف سجادي,  است

سوم نشان داد كه نهالهاي ريشه لخـت پـس از اسـتقرار نسـبت بـه نهالهـاي گلـداني از        
نهالهاي گلـداني بـه دليـل داشـتن خـاك مناسـب در        .وضعيت بهتري برخوردار هستند

خـوردگي   ولي به دليل پيچ ،اطراف ريشه در سالهاي اول كاشت مشكلي نخواهند داشت
ـ   دچار مشكل شده و ريشه نهـال نمـي  در عمل پس از گذشت چند سال  ريشه ه توانـد ب

تر شود و از تقارن الزم برخوردار گـردد. ايـن    طور طبيعي در خاك گستردهه راحتي و ب
ـ    موضوع خصـوص در برابـر بـاد    ه عالوه بر تغذيه نهال، بر پايداري آن در سـنين بـاال ب
  خواهد داشت.اثر افتادگي 
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  سپاسگزاري

وسيله از مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان گيالن كه عرصـه الزم   بدين
براي كاشت نهالهاي تدا را در اختيار اين طرح قرار دادند تشكر مـي شـود. همچنـين از    

زاده و مهندس سياهي پور كه در ايـن تحقيـق مـا را يـاري      همكاري آقايان مهندس امان
     م. نمودند كمال تشكر و قدرداني را داري
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