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  جنگل و صنوبر ايران پژوهشي تحقيقات  -علمي فصلنامة 

  ) 1386 ( ،65-75 ، صفحة 1 شمارة  15جلد 
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  4سعيد قاسمي و 1علي برهاني، 3رضا دهبنديعبدال، 3سيد عليرضا موسوي، 2حسين سردابي ،1شيرزاد محمدنژاد كياسري

    Ms_mohammadnejad@yahoo.com :پست الكترونيك.  عضو هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مازندران- 1

  .مراتع كشور   عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگلها و- 2

  . كارشناس ارشد اداره كل منابع طبيعي ساري- 3

  .س مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مازندران كارشنا- 4

  7/9/85:                                         تاريخ پذيرش5/2/85: تاريخ دريافت

  

  چكيده 

نتايج اوليه اجراي طرح تحقيقاتي بررسي سوزني برگان مهم جهان در منطقه ارتفاعي پايين بند جنگلهاي نكا نشان داده است 
 از همين رو در .باشند ها مي ي كاج رادياتا و كاج بروسيا از موفق ترين گونهها همراه گونه) .Pinus taeda L(ونه كاج تدا كه گ

ي توليد وتكثير اين گونه در سطح ايستگاه تحقيقات جنگل ومرتع پاسند ها  خصوصيات بذر و محدوديت1382-83طول سالهاي 
 نشان داده است  نهال)قطر يقه، ارتفاع، زنده ماني و كيفيت  ( رسي متغيرهاي كمي و كيفيبرنتايج .  است گرفتهمورد بررسي قرار

 ارتفاع نونهالها، بين دو فصل به لحاظ متغير .نونهالها، كاشت پاييزه نسبت به كاشت بهاره برتري داشته است كه از نظر قطر يقه
 همچنين از لحاظ متغيرهاي درصد زنده ماني و كيفيت .تكاشت بهاره و كاشت پاييزه اختالف معني داري مشاهده نشده اس

با توجه به زمان اندازه كه الزم به ذكر است ). 01/0سطح احتمال ( نونهالها، كاشت بهاره نسبت به كاشت پاييزه برتري داشته است
هاي ادامه بررسي نونهال. ته اندگيري در اواسط آبان ماه، نونهالهاي كاشت پاييزه مدت زمان بيشتري را براي رويش در اختيار داش

هاي بازكاشتي نشان داده است كه با گذشت زمان نونهالها دچار ضعف و كاهش ميزان زنده ماني يكساله در سطح خزانه و گلدان
س كه بر اسا ياز آنجاي. ده اند درصد از نونهالها داراي شرايط كمي و كيفي مناسب بو7شده، به شكلي كه در پايان سال دوم تنها 

هاي آزمايشگاهي در ايستگاه تحقيقات پاسند بر روي نونهالهاي خشك شده، آفات و يا بيماري خاصي مشاهده نشده  بررسي
شناسي عوامل محدودكننده توليد نونهالها كاج تدا، قليايي بودن خاك و عدم حضور ميكوريزها   خاكياهاست، با انجام آزمايش

  .    تعيين گرديده است

  

   .، زنده ماني، قطر، ارتفاع، كيفيت كاج تدا، نونهال، زمان كاشت:يهاي كليد واژه

  

  مقدمه

ي اخير به منظور احياء اراضي مخروبه، ها در طول دهه
افزايش كمي و كيفي توليد در واحد سطح، احداث كمربند 
سبز، تنوع محصول و غنا بخشيدن به جنگلهاي فعلي و 

ي طبيعي، چشم اندازها و همچنين ايجاد تنوع در سيما
ي سوزني برگ در قالب فعاليتهاي ها نسبت به ورود گونه

اجرايي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و 
 ي پژوهشي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتعها طرح

ي مهم سوزني برگ ها يكي از گونه.  اقدام شده استكشور
در توليدات چوب صنعتي جهان كاج تدا بوده كه از 

رد بررسي در طرح تحقيقاتي آزمايش تيمارهاي مو
سازگاري سوزني برگان غير بومي در منطقه ارتفاعي پايين 
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66  ...در شرق مازندران ) .Pinus taeda L(بررسي و توليد نونهالهاي كاج تدا 

 نتايج اوليه. باشد مي) كوهساركنده( بند جنگلهاي نكا
حاصل از اجراي طرح تحقيقاتي نشان داده است ) دهساله(

ي ها به همراه گونه) .Pinus taeda L(كه گونه كاج تدا 
سيا، با ويژگيهاي ميانگين رويش كاج رادياتا و كاج برو

 سانتيمتر و متوسط رويش ارتفاعي 1/20قطري ساليانه 
محمدنژاد ( باشد ها مي  متر از مناسبترين گونه85/0ساليانه 

بر كه الزم به توضيح است ). 1382كياسري و همكاران، 
 اي گيالن اساس تحقيقي ديگر در رويشگاه جلگه

يسه با رويشگاه اصلي و در مقا) ي پيلمبراها جنگلكاري(
اي  از كاج تدا به عنوان گونه) جنوب شرقي اياالت متحده(

  ). 1372 ،گرجي بحري( موفق ياد شده است
هاي كاج تدا در سال دوم  در رويشگاه طبيعي مخروط

 ماه پس از عمل لقاح رشد كامل يافته و 26و تقريبا 
 تا 20كاج تدا شامل  هر مخروط. رسند  آن ميهايبذر

  عدد بذر40100دد بذر و در هر كيلوگرم شامل  ع200
 توليد بذر كاج تدا با باالرفتن ).Fowells, 1965(باشد  مي

ي ها سن، افزايش ابعاد و كاهش رقابت تاجي بين پايه
براي كه الزم به توضيح است . يابد  ميمادري افزايش

  ساله نيز25درختان تدا با فواصل مناسب يك توده 
 براي تجديد حيات طبيعي را توليد تواند بذر كافي مي

يي كه در آن رقابت تاجي بين ها حال در توده اين نمايد، با
ي ها  ي مادري وجود دارد به طور معمول براي دورهها پايه

  سال تجديد حيات طبيعي روي نخواهد داد30كمتر از 
)Langdon,1979 ; Langdon & Trousdell, 1978(  .

ني بذر و متوسط رويش بررسي متوسط درصد جوانه ز
ارتفاعي نونهالهاي كاج تدا در زير اليه الشبرگ سوزني 

 روز 105 و 75برگ، كاه برنج و گياه خاك پس از مدت 
اختالف معني داري را به لحاظ متوسط درصد جوانه زني 
نشان نداده است و اين در حالي است كه از جهت متوسط 

برگ سوزني رشد ارتفاعي، نونهالهاي كاشته شده در الش
 & Olivera(برگ از بهترين وضعيت برخوردار بوده است 

Bridi, 1976.( تحقيق ديگر مؤيد اين نكته بوده كه با 
 درصد از نور خورشيد توسط سايبان، افزايش 10كاهش 

كمي و كيفي نونهالهاي كاج تدا را فراهم خواهد آورد 
)Retzlaff et al., 1990.(  مطالعه انجام شده در

انهاي جرجيا و آالباما ارتباط خطي مثبت بين نهالست
افزايش فاصله كاشت و رشد ريشه نونهالهاي كاج تدا را 

). South et al., 1990(در بستر خزانه نشان داده است 
بررسي رويش كمي و كيفي نونهالهاي كاج تدا در 

 4 در 4 سانتيمتر، 2 در 2ي مختلف كاشت ها فاصله
 10 در 10 سانتيمتر و 8 در 8  سانتيمتر،6 در 6سانتيمتر، 

سانتيمتر بستر خزانه نشان داده است ميزان رويش 
 سانتيمتر 6 در 6نونهالهاي كاج تدا براي فواصل كاشت 

داري نبوده  نسبت به فواصل باالتر داراي اختالف معني
   ).Carneiro, 1985( است

نتايج بررسي در خاكهاي شن لومي و شن رسي لومي 
 با افزايش تراكم خاك، رويش كمي و نشان داده است كه

در . كيفي نونهالهاي كاج تدا با نقصان روبرو شده است
اين تحقيق مناسبترين تراكم در خاك شن لومي برابر با 

 تن در مترمكعب و براي خاك شن رسي لومي برابر 3/1
 Tuttle et( تن در مترمكعب تعيين گرديده است 4/1با 

al., 1988 .( لف حاصلخيزي با توجه  سطح مخت3بررسي
ي ازت، فسفر، پتاسيم و به ترتيب با ها به غلظت

 249/88/300 و 124/44/150، 62/22/72ي ها نسبت
 نشاء 60 و 45، 30، 15ي مختلف كاشت ها همراه تراكم

 3 در 4در فوت مربع و در يك طرح آزمايشي فاكتوريل 
نشان داده است كه با افزايش حاصلخيزي و كاهش تراكم، 

ي نونهالهاي ها سط ابعاد و محتويات غذايي سرشاخهمتو
). Switzer & Nelson, 1963(كاج تدا افزايش يافته است 

بررسي ابعاد نونهالهاي كاج تدا در گلدانهاي پالستيكي 
داري را با افزايش ميزان فسفر خاك  تاثير مثبت و معني

نشان داده است و اين در حالي است كه در ارتباط با ابعاد 
هالهاي كاج تدا و افزايش ازت خاك تاثير معني داري نون

  ). Rajkhowa, 1966( مشاهده نشده است
از مهمترين فعاليتهاي آزمايشگاهي درسطح نهالستانها 

 بررسي ، متوسط طول مدت جوانه زني،تعيين قوه ناميه
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67  1 شمارة 15فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد   

سازي بستر و   نحوه كاشت و آماده،تاثير عوامل محيطي
وده كه نتايج حاصل از آن تعيين مناسبترين زمان كاشت ب

 همواره مورد نياز بخش اجرا و مراكز توليد و تكثير نهال
تحقيق حاضر به بررسي خصوصيات بذر حاصل . باشد مي

هاي سوزني  تدا در طرح تحقيقاتي سازگاري گونه از كاج
برگ در منطقه ارتفاعي پايين بند نكا پرداخته و به 

كاج تدا در دو مشكالت و نحوه توليد و تكثير بذرهاي 
زمان كاشت پاييزه و بهاره در سطح ايستگاه تحقيقات 

  . پردازد  ميجنگل و مرتع پاسند

  

  مواد و روشها 

ايستگاه تحقيقات پاسند در پنچ كيلومتري شرق 
شهرستان بهشهر واقع شده است كه طول جغرافيايي آن 

 36و عرض جغرافيايي آن  شرقي  دقيقه35 درجه و 53
فاصله ايستگاه از درياي . باشد  مي شماليه دقيق43درجه و 

 متر و داراي 21 كيلومتر، ارتفاع از سطح دريا 18مازندران 
ميانگين دماي . آب و هواي نيمه مرطوب معتدل است

.  سانتيگراد است6/21 و 9/11حداقل و حداكثر به ترتيب 
 سانتيگراد و معدل بارندگي -5/9حداقل مطلق دما  

 است و بر اساس منحني پراكنش  ميليمتر652ساليانه 
بارندگي و حرارت آمبروترميك، ماههاي ارديبهشت، 
خرداد، تير و مرداد جزو ماههاي خشك منطقه محسوب 

  ).1382 و محمدنژاد كياسري، گرمستاني موسوي( شوند مي
بذر مورد نياز جهت انجام تحقيق، از اوايل آبان ماه 

ي  موجود در اه ها از پايه  با جداسازي مخروط1382سال 
كرتهاي آزمايشي طرح تحقيقاتي بررسي سوزني برگان 

تهيه ) مازندران(مهم جهان در منطقه ارتفاعي پايين بند نكا 
 عدد مخروط به 50براي تعيين ابعاد ميوه تعداد . گرديد

صورت تصادفي انتخاب گرديد و ابعاد آن با استفاده از 
ن مخروط با آنگاه با پيچاند. كوليس اندازه گيري گرديد

دست و يا شكافتن آنها، فلسها از هم فاصله گرفته و بذرها 
روش تجربي مرسوم در ايستگاه (از مخروطها جدا شدند 

 عدد به 100براي تعيين ابعاد بذر تعداد ). تحقيقات پاسند
صورت تصادفي انتخاب گرديد و ابعاد آن با استفاده از 

بين المللي براساس روش انجمن . كوليس اندازه گيري شد
وزن هزاردانه خشك خالص در  (ISTA)آزمايش بذر

هواي عادي، با استفاده از ترازوي حساس توزين و 
همچنين جهت تعيين درصد قوه ناميه . يادداشت گرديد

 و با استفاده از آزمون (ISTA)بذر براساس روش ايستا 
 تعداد ،(direct germination)نمودن مستقيم جوانه زدن

ي مزبور جدا و ها نجاه تايي بذر تدا از نمونههشت نمونه پ
 بين دو كاغذ (Petri dish) اي در داخل ظرفهاي شيشه

ظرفهاي حاوي بذر در داخل . مرطوب قرار داده شد
 درجه سانتيگراد قرار 24 ±1ژرميناتور با دماي ثابت 

يادداشت برداري پس از جوانه . )1373المپتر، ( گرفت
ميناتور آغاز و تا سبز شدن زدن اولين بذر در داخل ژر

در پايان تعداد . تمامي بذرهاي داراي قوه ناميه ادامه يافت
بذرهاي جوانه زده در هر ظرف شمارش و درصد قوه 

آماده سازي . ناميه و طول دوره جوانه زني آن محاسبه شد
بستر كاشت از طريق افزودن ماسه، خاك برگ و خاك 

 و سپس عرصه ي مساوي شكل گرفتها معمولي به نسبت
 سانتيمتر كرت بندي گرديد و 110×110كاشت به ابعاد 

 سانتيمتر به عنوان حاشيه بافر در نظر 10در هر كرت 
براي هر فصل كاشت تعداد نه عدد كرت آماده . گرفته شد

ي كاشت پاييزه و بهاره ها شده و به صورت تصادفي محل
كاشت بذر در فواصل پنج ). 1شكل ( تعيين گرديد

 سانتيمتر از 20يي به فاصله ها متر از هم و در رديفسانتي
يكديكر انجام پذيرفت و پس از كاشت بذرها به صورت 

  سانتيمتر پوشيده شدند5/1خطي با اليه اي به ضخامت 
تعداد بذر در هر كرت ). عمق كاشت دو برابر طول بذر(

ي كاشت پاييزه ها  عدد و در هر يك از تاريخ100برابر 
 اسفند ماه 15( و كاشت بهاره) 1382 سال  آبان ماه15(

 عدد 1800 عدد ودر مجموع شامل 900برابر ) 1382سال 
بذرهاي تدا قبل . بذر در طول دو فصل كاشت بوده است

از كاشت با استفاده از كربوكسين تيرام به نسبت دو در 
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68  ...در شرق مازندران ) .Pinus taeda L(بررسي و توليد نونهالهاي كاج تدا 

 توليد و تكثير نونهالها مورددر . هزار ضدعفوني شده است
توجه به حضور ، ز مهمترين مسائلدر سطح خزانه يكي ا

عامل كه الزم به توضيح است . باشد  ميآفات و بيماريها
 Pythiumبيماري بوته ميري براي نونهالهاي غير خشبي 

sp.نونهالهاي خشبي كاج تدا عوامل   و در مورد 
و  .Fusarium sp. ، Phytophthora spقارچي

Rhyzoctonia solaniآزمايشگاه(  تشخيص داده شد 
 پس از مشاهده بوته ميري .)ايستگاه تحقيقات پاسند

نونهالها در سطح خزانه با استفاده از سم مانكوزب به 
و بنوميل به ) نونهالهاي غير خشبي(  در هزار2نسبت 
و يا از مخلوط هر ) نونهالهاي خشبي(  در هزار5/0نسبت 

 مورددر . دو نوع سم در محلول پاشي استفاده گرديد
 از نونهالهاي كاج تدا بيماري يتعداد محدود

سرخشكيدگي مشاهده شد كه عامل سرخشكيدگي 
نونهالها در آزمايشگاه ايستگاه تحقيقات پاسند قارچ 

sapina Sphaeropsi به منظور كنترل .تشخيص داده شد 
ي كرت ها بيماري، تعداد معدود نونهالهاي آلوده از عرصه

ضور  جلوگيري از حمورددر . آزمايشي خارج گرديد
 اطراف هر يك از كرتهاي آزمايشي با استفاده از ،ها حلزون

ل زمستان تا اوايل از اواي( پوشال برنج پوشانده شد
ده آفت كرم سفيد ريشه در  مشاهمورد در ).ارديبهشت ماه

هاي آزمايشي نيز با استفاده از سموم ليندين به سطح كرت
يخ  براي هر دو تار. در هزار محلول پاشي گرديد2نسبت 

 83 مهرماه سال15كاشت پاييزه و بهاره، در تاريخ 

متغيرهاي . مشخصات كمي و كيفي نونهالها تعيين گرديد
مورد بررسي شامل متوسط زنده ماني، متوسط قطر يقه، 

امتياز . متوسط ارتفاع و متوسط كيفيت نونهالها بوده است
ي ها دهي طبقات كيفي به درصد بر اساس مؤلفه

، راست بودن ساقه اصلي، چنگالي دوشاخگي نونهالها
شدن، سالمت از نظر آفات وبيماريها، صدمات جوي و 
وضعيت فرم شاخه دواني از نظر قرينه بودن، انبوهي و 

  . شادابي نونهالها بوده است
 به شرح زير 100-0 زنده ماني در كل نمره مؤلفهبه 

  :داده شد
   50 -74=   مناسب25-49=   ضعيف0-24= نامناسب
  75-100= خوب 

 داده شد كه 0-100ي كيفي نيز در كل نمره ها و به مؤلفه
  :عبارتند از
     60-79=       مناسب40 -59=   ضعيف0-39= نامناسب
   80 -100= خوب 

دست آمده با استفاده از ي بها نتايج حاصل از آماره
ي تي و كاي اسكوئر و با بكارگيري نرم افزار ها آزمون
SPSSالزم به توضيح . ليل قرار گرفت مورد تجزيه و تح
به منظور بررسي وضعيت زنده ماني و كيفيت كه است 

 نيمي از 1383نونهالهاي توليد شده، در آبان ماه سال 
هاي پالستيكي منتقل گرديد و گلداننونهالهاي كاج تدا به 

عوامل ضعف نونهالها در عرصه خزانه و گلدانهاي 
  .قرار گرفتبازكاشتي تا پايان سال مورد مطالعه 

 
 

 بهار  پاييز  بهار  پاييز  بهار  پاييز

           

 پاييز  بهار  پاييز  بهار  پاييز  بهار

           

 بهار   پاييز  بهار  پاييز  بهار  پاييز

  

  

   نقشه كاشت بذر كاج تدا در دو فصل كاشت پاييزه و بهاره-1شكل 

� 
 شمال
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69  1 شمارة 15فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد   

  نتايج  

   مشخصات مخروط و بذر-الف
هاي كاج تدا   گيري ابعاد مخروط حاصل از اندازهنتيجه 
سانتيمتر و  8/4كه متوسط عرض مخروط  نشان داد

سانتيمتر و متوسط وزن  8/14متوسط ارتفاع مخروط 
گرم بوده است، همچنين بين  8/143 برابر ها مخروط

رابطه زير تعيين ) Y(با حجم مخروط ) X(متغيرهاي وزن 
  .گرديد

�
)X(���/� � 

�
)X(���/�) + X(�	
/� + 
�/�� = Y       

�/�=R2 

ابعاد بذرهاي كاج تدا  گيري نتيجه حاصل از اندازه
، متوسط طول  ميليمتر6/3نشان داد كه متوسط عرض بذر 

ميليمتر و متوسط  4/9ميليمتر، متوسط ارتفاع بذر  5/5بذر 
بين متغيرهاي وزن . گرم بوده است 095/0وزن بذر برابر 

)X ( با حجم بذر)Y ( كه به صورت مكعب مستطليل
  :فرض گرديد رابطه زير تعيين گرديد

�
)X(

�/��� � 

�
)X(���/
�)+X(�
�/� ���	
/� = Y   

	�/�=R2 

درصد و طول دوره جوانه  69متوسط قوه ناميه بذر 
 و  برابر با 11/1/1382تا   5/12/1381زني بذر  از تاريخ 

تدا نيز متوسط وزن هزار دانه بذر كاج .  روز بوده است36
  . گرم برآورد گرديد95برابر با 

  

  بررسي كمي وكيفي نونهالها-ب 

هاي بدست آمده از دو تاريخ كاشت  بررسي نتايج داده
نشان ) 15/12/1382(و كاشت بهاره ) 15/8/1382(پاييزه 

د كه در ارتباط با متغير ارتفاع نونهالها اختالف معني دار دا
تباط با متغيرهاي قطر وجود نداشته و از سويي ديگر در ار

يقه و درصد زنده ماني نونهالهاي كاج تدا اختالف 
  ).1جدول (دار وجود داشته است  معني

ي بدست آمده از آماربرداري در ها بررسي نتايج داده
 و با استفاده از آزمون تي نشان داد كه 1383پاييز ماه سال 

 نونهالهاي كاج تدا در كاشت پاييزه كه مدت زمان بيشتري
اند از ابعاد باالتري نسبت به  براي رويش در اختيار داشته
 درصد  متوسطمورددر . اند كاشت بهاره برخوردار بوده

زنده ماني نونهالهاي كاج تدا نيز تا اين مرحله از زمان 
اندازه گيري، كاشت پاييزه توليد نونهالهاي با زنده ماني 

ه زنده ما ضعيف و كاشت بهاره به توليد نونهالهايي با طبق
  ).1جدول (  استمنجر شدهني مناسب 

  

   مقايسه متوسط كيفيت و درصد زنده ماني  نونهالهاي كاج تدا دركاشت پاييزه و بهاره- 1جدول 

 متغيرهاي

 مورد بررسي
)ميليمتر(قطر يقه  تعداد كرت )كاشت(ي ها تاريخ  

  ارتفاع

 )سانتيمتر (
)درصد(زنده ماني   

8/1  9 پانزدهم آبان كاشت پاييزه a(**)  8a(**)  4/27 b(**) 

4/1  9 پانزدهم اسفند كاشت بهاره b(**)  4/7 a(ns)  7/60 a(**) 

   معني دار نبودنnsو %  1معني دار بودن در سطح ** 

  

هاي بدست آمده از متوسط درصد  بررسي نتايج داده
كه طبقات كيفي در تاريخ پانزدهم آبان نشان داده است 

اييزه و كاشت بهاره اختالف بين دو تاريخ كاشت پ

 به شكلي كه در كاشت بهاره ،دار وجود دارد معني
نونهالهايي با افزايش متوسط درصد طبقه كيفي خوب و 

درصد به دركاشت پاييزه نونهالهايي با افزايش متوسط 
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70  ...در شرق مازندران ) .Pinus taeda L(بررسي و توليد نونهالهاي كاج تدا 

انجام آزمون آماري . طبقه كيفي ضعيف منجر شده است
كاشت پاييزه دار كاشت بهاره را نسبت به  نيز برتري معني

  ). 2جدول (دهد  مينشان % 1با سطح احتمال 

  

   مقايسه متوسط درصد كيفيت نونهالهاي كاج تدا دركاشت پاييزه و بهاره- 2جدول 

  آزمون كاي اسكوئر  نامناسب ضعيف مناسب خوب ي كاشتها تاريخ متغيرمورد بررسي

 متوسط كيفيت
 پانزدهم آبان

 پانزدهم اسفند

8/72  

5/12 

3/10  

3/13  

0/8  

4/16  

9/8  

8/57  69/113   
**  

  %1دار در سطح   معني**

  

ررسي نونهالها در طول ماههاي پس از كاشت در ب
كه كليه كرتهاي نونهالهاي كاج تدا با  خزانه نشان داد

افزايش مدت زمان كاشت با كاهش قابل توجه ميزان زنده 
 ادامه اين مسئله .اند ماني و نقصان كيفيت مواجه شده

رسي نونهالهاي بر. نونهالها را ضروري ساختبررسي 
ي بازكاشتي آزمايشي ها و گلدانهايكساله در سطح كرت

 كه متاسفانه نونهالها پس ازگذشت زمان ضعيف نشان داد
 به شكلي كه تنها تعداد ،اند  خشك گرديده بعدشده و
 درصد از 7فقط  ( از نونهالهاي دوساله كاج تدايمحدود

الزم به . اي آزمايشي باقي ماندنده در سطح كرت)ها پايه
بررسي نونهالهاي خشك شده در كه توضيح است 
گونه عالئمي را به لحاظ حضور آفات و  آزمايشگاه هيچ

و با توجه به تعريف نيازمنديهاي . بيماريها نشان نداد
 فيزيكي و ياهرويشگاهي كاج تدا و انجام آزمايش

تدا در سطح شيميايي خاك، عدم موفقيت توليد نونهالهاي 
قليايي بودن خاك و تواند با  ميايستگاه تحقيقات پاسند 

  ).3جدول (باشد عدم حضور ميكوريزها در خاك مرتبط 

  

  ي خاك عرصه خزانه و گلدانهاي بازكاشتيها  نتايج تجزيه فيزيكي وشيميايي نمونه-3جدول 

 ها نمونه
 هدايت

 الكتريكي
 )ميلي موس بر سانتيمتر(

واكنش 
 خاك

(pH) 

  ازت
 )درصد(

  گچ

ميلي اكي واالن(

 ) گرم100در 

 آهن
 قابل جذب

قسمت در (
 )ميليون

  منگنز
  قابل جذب

قسمت در (
  )ميليون

  مس
  قابل جذب

قسمت در (
  )ميليون

����� ���� 	
/�  �	/  ���/�  ���/�  	/��  �/��  
 

�������� �������� �/�  	�/ ��/� ���/� /�
 �/�� �/� 

           

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

71  1 شمارة 15فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد   

  ي خاك عرصه خزانه و گلدانهاي بازكاشتيها  نتايج تجزيه فيزيكي وشيميايي نمونه-3ادامه جدول 

 روي
  قابل جذب

قسمت در (

)ميليون  

 فسفر
  قابل جذب

قسمت در (

)ميليون  

 پتاسيم
  قابل جذب

قسمت در (

)ميليون  

مواد خنثي 

 شونده

)درصد(  

كربن 
  آلي

)درصد(  

  شن
)درصد(

  سيلت
 )درصد(

  الي
 )درصد(

 بافت

	
/� �/  �� �/��  	/�  �� �� �� ���! �"� 

�/�  �� 	�� �/�� �/� �� �� 	 ���! �"� 

  

  بحث 

كاج تدا خواهان آب و هواي مرطوب تا معتدل گرم 
. باشد  ميهمراه با تابستانهاي گرم و زمستانهاي معتدل

 تا 1020متوسط بارندگي در رويشگاه طبيعي اين گونه 
از مهمترين ) Little, 1971(باشد   ميليمتر متغير مي1520

عوامل آب و هوايي محدود كننده گسترش آن در 
رويشگاه طبيعي سرماي زمستان، خسارت ناشي از ريزش 

 در زمان گلدهي است رس باران و سرماي زود،برف
)Fowells, 1965 .( كاج تدا نسبت به سايه مقاومت نداشته

 بندي شده است هاي روشنايي پسند طبقه و جزو گونه

)Gelderen & Smith, 1992 .( اين گونه در سطح عرصه
طرح تحقيقاتي بررسي سوزني برگان مهم جهان در منطقه 

از سن هفت سالگي به ) مازندران( ارتفاعي پايين بند نكا
سالهايي با بذردهي باال در . مرحله توليد بذر رسيده است

دهد و توليد بيش از   سال روي مي6 تا 3اين گونه هر 
 سالم در هكتار به عنوان سال بذردهي  هزار عدد بذر198

نتايج بررسي ). Fowells, 1965(شود  اين گونه شناخته مي
اي نشان داده است كه بين افزايش  آزمايشگاهي و مزرعه

ابعاد بذرهاي كاج تدا و متوسط درصد جوانه زني و 
دار مثبت وجود دارد  زني بذر ارتباط معني سرعت جوانه

)Dunlap & Barnett, 1984.( 

بهترين رويشگاه گونه كاج تدا بر روي خاكهايي است 
 كامل كه به طور متوسط اسيدي و داراي زهكشي تقريباً

 داراي خاك سطحي ضخيم با بافت و نيزتا ضعيف بوده 

متوسط و در بخش تحتاني نيز شامل خاكي با بافت نرم 
دربازديد از ). Foil & Ralston, 1967(باشد  ميوسبك

ان كلوده آمل و انجام مصاحبه شفاهي با ايستگاه نهالست
كارشناسان ايستگاه مشخص گرديد كه در اين نهالستان به 
منظور اسيدي نمودن خاك و رفع زرد شدن نونهالهاي تدا 

ه و رادياتا از پودر گوگرد و همچنين از تفاله چاي استفاد
 فيزيكي و شيميايي يدقت در نتايج آزمايشها. شده است

ه ايستگاه تحقيقات پاسند و زاني خاك خها نمونه
باشد كه واكنش  هاي بازكاشتي مؤيد اين نكته ميگلدان

شيميايي خاك قليايي است و از همين رو يكي از عوامل 
اصلي در زرد شدن نونهالهاي تدا واكنش قليايي خاك 

واكنش شيميايي خاك كه الزم به توضيح است . باشد مي
گاري سوزني در سطح عرصه طرح تحقيقاتي بررسي ساز

برگان مهم جهان در منطقه ارتفاعي پايين بند جنگلهاي 
واكنش شيميايي افق سطحي، (نكا اسيدي ضعيف بوده 

همچنين با توجه به عدم واكنش خاك با اسيد ) 97/5
 هاي مختلف، آهك فعال وجود ندارد كلريدريك در افق

  ).1382ژاد كياسري و همكاران، نمحمد(
 اين گونه بر روي خاكهاي نامناسبترين شرايط رويش

كم عمق، فرسايش يافته، بسيار مرطوب و يا مناطق آب 
همچنين خاكهاي شني كه زهكشي كاملي . گرفته است

الزم به . دهند  ميدارند رويشگاه بسيار ضعيفي را شكل
توضيح است كه ميزان توليد بايومس رابطه مستقيمي با 

ايين و حاصلخيزي خاك دارد و خاكهايي با حاصلخيزي پ
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72  ...در شرق مازندران ) .Pinus taeda L(بررسي و توليد نونهالهاي كاج تدا 

شرايط نامناسب زهكشي توليدات چوبي اين گونه را به 
). Langdon & Mckee, 1981(دهند   ميشدت كاهش

فشرده كه تحقيقي ديگر در سطح نهالستان نشان داده است 
ماني و كاهش  و مرطوب بودن بستر كاشت به كاهش زنده

شده منجر هاي هوايي و زير زميني كاج تدا  رويش اندام
 ن با باال رفتن سن بستر كاشت خزانههمچني. است

و يا افزايش ميزان رس در ) استفاده مكرر از بستر كاشت(
بستر خاك خزانه، ميزان متوسط درصد جوانه زني بذر 

 ;Foil & Ralston, 1967( كاج تدا كاهش يافته است

Grano, 1971 .( بافت خاك خزانه و كه الزم به ذكر است
ه تحقيقات پاسند شني لومي گلدانهاي بازكاشتي در ايستگا

بوده است كه از اين لحاظ بافت خزانه و گلدانهاي 
بازكاشتي از بافت مناسبي جهت توليد نونهالهاي كاج تدا 

  .برخوردار بوده است
 مناسبترين زمان كاشت موردتحقيقات انجام يافته در 

كاج تدا نشان داده است كه كاشت اين گونه در اواسط 
 & Daniels( ت در اوايل بهارزمستان نسبت به كاش

Sijde, 1975 ( و زمان كاشت در فصل بهار نسبت به زمان
كاشت در تابستان توليد نونهالهايي با ابعاد كمي و كيفي 

در تحقيق حاضر ). Carneiro, 1987(نمايد  مناسبتر را مي
اگر چه به لحاظ متوسط قطر يقه كاشت پاييزه نسبت به 

 از ولي ،ي را دارا بوده استدار كاشت بهاره برتري معني
لحاظ متوسط زنده ماني و متوسط درجه كيفي نونهالها، 
. كاشت بهاره نسبت به كاشت پاييزه برتري داشته است

گيري در  با توجه به زمان اندازهكه الزم به ذكر است 
اواسط آبان ماه، نونهالهاي كاشت پاييزه مدت زمان 

 ولي برخالف ،اند بيشتري را براي رويش در اختيار داشته
ماني و درجه كيفي  انتظار با گذشت زمان از متوسط زنده

نونهالهاي كاشت پاييزه نسبت به كاشت بهاره كاسته شده 
است و همين موضوع بررسي شرايط كمي و كيفي 
نونهالها را در عرصه خزانه و گلدانهاي بازكاشتي تا پايان 

  . سال دوم ضروري ساخت

استفاده از تلقيح كه ده است نتايج تحقيقات نشان دا
هاي كاج تدا موجب افزايش  خاك با ميكوريزها در خزانه

 توان اين گياه نسبت به شرايط سخت كم آبي شده است
)Davis et al., 1996 .( انجام بازديد از ايستگاه نهالستان

جوكندان در استان گيالن كه از مراكز موفق توليد 
ده است كه در اين نونهالهاي سوزني برگ است نشان دا

نهالستان از تلقيح ميكوريزها در توليد نونهالهاي تدا و 
همچنين براي اسيدي نمودن خاك . شود رادياتا استفاده مي

و ايجاد بافت سبك نيز از تركيب يك نسبت خاك باغچه، 
يك نسبت سنگريزهاي پرليت و دو نسبت تفاله چاي 

يزها با ميكوركه الزم به ذكر است . گردد استفاده مي
هايي در اطراف ريشه گياه در جذب آب و  تشكيل هيف

 & Bethlenfalvay(رسانند  مواد غذايي به گياه ياري مي

Linderman, 1992(  .هاي موجود در  از سويي ديگر هيف
نمايند كه در  خاك، ساير عناصر ميكروبي را نيز جذب مي

نموده و وجود آن براي توليد مجموع مايع قابل جذبي را 
 ,Tisdall(حفظ ساختمان مطلوب خاك ضروري است 

هاي ميكوريزها در باال بردن قابليت انتقال  كلني). 1994
، بهبود تبادالت )Newman & Davis, 1998(آب از ريشه 
، گسترش ابعاد برگ )Davis et al., 1993(گازي برگ 

 ,.Auge et al(، تنظيم فشار اسمزي )Koide, 1985(گياه 

ورمون گياهي و افزايش مقاومت گياه ، توليد ه)1986
 Davis( رسانند نسبت به شرايط سخت محيطي ياري مي

et al., 1996.(  

 بررسي سوزني برگان در جنگلكاريهاي شمال كشور 
حاكي از موفقيت اين گونه در سطح كاشت سنواتي اداره 

 حساسيت در .كل منابع طبيعي استان گيالن بوده است
ودكننده كاشت اين گونه در مقابل برف نيز عامل محد

 متر از سطح دريا تعريف گرديده 300ارتفاعات باالتر از 
از جنگلكاريهاي انجام كه الزم به توضيح است . است

پذيرفته با استفاده از گونه تدا در شهرهاي نور، بابل و آمل 
ساري آثاري  از مناطق جنگلي حوزه اداره كل منابع طبيعي

و اين در حالي است كه  ) 1374، نام بي( باقي نمانده است
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ي سوزني ها سازگاري گونه) دهساله( بررسي نتايج اوليه
برگ غير بومي در منطقه پايين بند جنگلهاي نكا نشان داده 

الزم . باشد ها مي است كه اين گونه جزو موفق ترين گونه
بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي كه به ذكر است 

اتي مويد خاكي نسبتا خاك در سطح عرصه طرح تحقيق
ي پاييني خاك تشابه ها اسيدي است و تجمع رس در افق

قابل توجهي را با رويشگاه اصلي اين گونه شكل داده 
به منظور كاشت موفق كه گردد   ميدر خاتمه تاكيد. است

بايست   ميستان مازندراناين گونه در سطح ا
هاي كاج تدا محدود به نقاطي باشد كه خاك جنگلكاري

ي اسيدي، اسيدي ضعيف و يا غير قلياياي واكنش دار
هاي   همچنين كاشت آميخته اين گونه همراه گونه.باشد

هاي  پهن برگ همچون توسكا، افرا و بلوط و در شيب
ماليم و در مناطق ارتفاعي پايين بند با هدف افزايش 
مقاومت در برابر حضور آفات، بيماريها و شرايط نامساعد 

در خاتمه انجام آزمايش مشابه با . محيطي ضروري است
خاك داراي واكنش اسيدي و با وجود ميكوريزها در خاك 

ترين روش كه تعيين مناسب بديهي است .گردد پيشنهاد مي
توليد همراه برآورد اقتصادي توليد و تكثير نونهالهاي تدا 

با در نظر داشتن وجود ( در سطح مراكز توليد در استان
قايسه هزينه توليد آن با خريد و م) واكنش قليايي خاك

در استفاده ) گيالن( نونهالها از نهالستانهاي استان مجاور
بهينه از منابع توليد  نونهالهاي گونه مذكور ما را ياري 
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Abstract 
 
     The objective of this study was to find out the restrictions of seedling production of Loblolly pine 
(Pinus taeda L.) in nursery (2003-2005).  The statistical analysis of seedlings qualitative and quantitative 
parameters (collar diameter, height, survival and quality degree) showed that there were significant 
differences between sowing dates of autumn and spring. In respect to mean collar diameter, the autumn 
sowing date was better than the spring sowing date but respect to mean height of Loblolly pine (Pinus 
taeda L.) there was not significant differences between sowing dates of autumn and spring. Also in 
respect to survival and quality, the spring sowing date was better than the autumn sowing date (P < 0.01). 
Continuous investigation of seedling for two years showed that only a few seedlings had suitable growth 
at the end of the second year (almost %7). According to lab tests, there are not any evidence of pests or 
diseases on the dead seedling, so physical and chemical soil test was performed and the results showed 
that high pH and lack of the micorhiza were the soil factors which had negative effects on the seedlings 
survival and growth. 
 
Key words: Loblolly pine, seedling, sowing date, survival, diameter, height, quality. 
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