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  چكيده
آوري شده از سطح استان و پس از ژنوتيپ گردو جمع 29از ميان  ،)يونستشكيل خزانه سلك(در فاز اول اجراي اين طرح 
و  J ،10–J ،17-J ،18-J–2پنج ژنوتيپ گردو  درنهايت ماني، رشد ارتفاعي و رشد قطريزندهسه سال بررسي از لحاظ درصد 

19-J دكاري معرفي شدنكاشت در مرحله آزمايش جنگل برايمورد بررسي انتخاب و  عوامل نظرنقطهن ژنوتيپهاي برتر از عنوابه .
اصلي استفاده از مالچ  عاملدر قالب طرح اسپليت پالت در سه تكرار با  يادشدهدر اين طرح و در ادامه فاز اول پنج ژنوتيپ 

مدت زمان اين مرحله از طرح هفت . مورد مقايسه قرار گرفتند شدهتيپهاي يادعامل فرعي ژنو شاخه و برگ درختان و شاهد و
درصد،  7/96ماني متوسط با زنده ،پاي نهالها ده از مالچ شاخ و برگ درختان درنتايج نشان داد كه استفا .بود) 1384تا  1378(سال 

عدم ( شاهد اريمنسبت به ت متر ميلي 4/37 ،قطر يقهميانگين و  متر سانتي 9/135 ،، ميانگين ارتفاعمتر سانتي 6/72 ،ميانگين قطر تاج
 فاز لحاظ آماري اختال) فرعي عامل(اگرچه ژنوتيپهاي مورد بررسي  .دارند% 1داري در سطح اختالف معني )استفاده از آن

 ،، ميانگين ارتفاعمتر سانتي 4/70 ،درصد، ميانگين قطر تاج 4/96ماني زندهبا متوسط  J–19ولي ژنوتيپ  ،ندداري را نشان ندادمعني
  .از وضعيت بهتري برخوردار بود متر ميلي 2/35 ،قطر يقهو ميانگين  متر سانتي 8/127

  
  . ماني، قطر يقه، قطر تاج، ارتفاعكاري، زندهگردو، جنگل :هاي كليديواژه

  
   مقدمه

 منظوره و مورد عالقه كشاورزان گردو از درختان چند
واسطه  هز زمانهاي بسيار قديم بكه ااست  و جنگلبانان

قرار گرفته همواره مورد توجه  ناستفاده از ميوه و چوب آ
ز بيشتر محققان گردو را بومي ايران و قسمتهايي ا. است

مال كوههاي تبت، نپال، ش شرق آسيا تا آسياي ميانه و
سعادت و زندي، (دانند هند، پاكستان و افغانستان مي

 Persian(ردوي ايراني همين جهت نام گ به). 1378

walnut ( مورد استفاده محققان باغباني در سطح جهان

درستي يا  بهتني چند از محققان نيز  .قرار گرفته است
سعادت و (گويند مي English walnutنادرستي به آن 

  ).1378زندي، 
ايران  ،)فائو( بار كشاورزيآمار سازمان خوارو براساس

تحده و تركيه چهارمين مهاي چين، اياالت بعد از كشور
 ,.Anon( باشددر جهان مي ه گردوكنندتوليد كشور 

آمار منتشر شده توسط وزارت جهاد كشاورزي . )1998
 168برابر  1380را در كشور در سال  ميزان توليد گردو

  .)1382 ،نامبي( است كردههزار تن اعالم 
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ديل اراضي جنگلي در در چند دهه اخير تخريب و تب
جمعيت  زيادواسطه رشد  بهخشك زاگرس  نيمهجنگلهاي 

با قابليت  ،هاي ارزشمندز گونهيكي ا. شدت گرفته است
و نيز توليد محصول و  زيادمحيطي و پوشش  زيست
مهمترين . باشدگردو مي ،زا براي احياي اين مناطقاشتغال

ويژه در هرطوبت منطقه ب ،عامل محدود كننده كاشت گردو
اين اساس تحقيقات بر. دباشفصول خشك سال مي

در داخل و خارج كشور صورت  موردتوجهي در اين  قابل
  .گرفته است

ژنوتيپ گردو در قالب طرح ملي  350بيش از 
 هاي چندكاري با درختان و درختچهآزمايش جنگل«

كشور از مناطق مختلف ، »منظوره در مناطق مختلف ايران
 ،زانهآوري شدند و پس از تكثير و مقايسه در خجمع

هاي كلكسيون و آزمايش ژنوتيپهاي برتر و نخبه به عرصه
ساله اجراي نتايج پنج و ده كه كاري منتقل شدندجنگل

طرحها در استانهاي سمنان، كردستان، مركزي و همدان 
كاري در جنگل برايژنوتيپهاي نخبه  .تهيه شده است

ه از سطوح آبگير باران معرفي استفادشرايط ديم و با 
  .)1382مرداني و همكاران، (ند ا شده

يب دو طرح تحقيقاتي ترتبه 1364و  1363در سالهاي 
آوري و بررسي ژنوتيپهاي گردوي جمع«تحت عنوانهاي 

بررسي سازگاري كلكسيون گردوي كشور «و » ايراني
صورت مشترك  به» منظور انتخاب ژنوتيپهاي مناسب به

ح بذر و ع و اصالميان دو مؤسسه تحقيقات جنگلها و مرات
و ژنوتيپ گرد 250 ،در اين تحقيق. آمدندنهال به اجرا در

آوري و در چند خزانه واقع از مناطق مختلف ايران جمع
در كرج، اروميه، خراسان و اصفهان تكثير شدند و 

باغباني از ميان  معيارهاي مورد توجه بخش براساس
 ند، هفت ژنوتيپ برتر معرفي شدژنوتيپهاي ياد شده

)Atefi, 2001( .  
با تنش خشكي در تبديل مقابله  روشهاييكي از 

استفاده از مالچ يا  ،كاريجنگلي به گردو اراضي مخروبه
 ده يا با استفاده از كاه و كلش وصورت زنهپوشش چه ب

باشد تا شاخ و برگ درختان در پاي نهالهاي جوان مي
وسيله ميزان تلفات آب در ماههاي خشك سال به بدين

استفاده  ،ايتالياكشور پژوهشي در در . يابد حداقل كاهش
 (.Trifolium subterraneum L)از مالچ گونه شبدر 

، توليد مزيت اصلي رشد تجمعي بيشتر ساقه واسطه سه به
تن در هكتار و جلوگيري  3/6علوفه خشك ساالنه معادل 

بهترين روش براي كاشت گردو  ،از فرسايش خاك
   .)Paris et al., 2005(پيشنهاد شده است 

اگرچه  ،به تنش خشكي Juglans regia)(تحمل گردو 
     يها هي ديگر اين جنس از جمله گونها هبيشتر از گون

J. cinerenn, J. hindsii, J. rupestris باشد  مي
)Meliksetyan, 1987(ميزان تحمل آن بستگي به  ، اما

خصوصيات مورفولوژيكي و فنولوژيكي آن و همچنين 
 .ويژه وضعيت آب و هوايي ساالنه داردهي بشرايط محيط

اهميت اين  ،چنانچه نتيجه آزمايشي در كشور اوكراين
يد نموده است ئأرا در ميزان تحمل ارقام گردو ت موضوع

)Strachenko, 1976( .  
در بلغارستان آزمايشي در مورد اثر خشكي خاك بر 

هاي و همچنين گونه Quercusروي شش گونه از جنس 
Castanea sativa, Juglans regia و Fagus orientalis 

نسبت به  J. regiaانجام و نتايج نشان داده است كه گونه 
ي مورد بررسي مقاومت كمتري نسبت به ها هساير گون

  ).Palashev, 1978(خشكي داشته است 
هاي آزمايشي تحت عنوان رژيم آبي گونههمچنين 

ست كه در نشان داده ا Crimeanچوبي در جلگه استپي 
اراي د Juglans regiaطول فصل خشكي گياهان جوان 
  . )Titova, 1968(باشند  ظرفيت نگهداري آب بيشتري مي

وشهاي حفاظت رطوبت و افزايش در زمينه مديريت ر
برخي محققان به موفقيت كشتهاي  ،وري اراضيبهره

رستري اشاره نموده و اعالم صورت آگروفاهتلفيقي گردو ب
موجب اين سيستم عالوه بر حفاظت خاك  اند كههكرد

چنانچه در يك سيستم  ،شودافزايش عملكرد گردو هم مي
برخي از ارقام ساله  درختان ده ،كشتي در انگلستانهم
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كردي معادل يك عمل 286و  139هاي گردو مانند واريته
  .)Newman, 2005( اندتن در هكتار داشته

  
  مواد و روشها

  ژنوتيپهاي مورد آزمايش
ژنوتيپ گردو از  29 ،تشكيل خزانه سلكسيون براي

و سه سال بررسي  آوري شدهجمعكردستان  سطح استان
بر ماني، رشد ارتفاعي و رشد قطري ظ درصد زندهاز لحا

، J–2پنج ژنوتيپ گردو  درنهايتروي آنها انجام گرفت و 
10–J ،17-J ،18-J  19و-J عنوان ژنوتيپهاي برتر از به

كاشت در  برايرد بررسي انتخاب و مو عوامللحاظ 
 ،اين بررسيدر  .ي شدندكاري معرفمرحله آزمايش جنگل

پنج ژنوتيپ فوق در قالب طرح اسپليت پالت در سه 
  .، كاشت و مورد مقايسه قرار گرفتندتكرار

  
  منطقه مورد مطالعه

منظوره در ايستگاه تحقيقاتي درختان چند ين طرحا
وصيات اقليمي و ريخالن مريوان اجرا شده كه خص

  :باشدشرح زير مي بهجغرافيايي آن 
شمالي، طول  35˚ 27َ 38ًعرض جغرافيايي 

 1200شرقي، ارتفاع از سطح دريا  46˚ 10َ 9ًجغرافيايي
با (درصد، ميزان بارندگي ساليانه  3-5متر، شيب زمين 

، متر ميلي 720) عمدتاً در زمستان و بهارو پراكنش نامنظم 
، گراد سانتيدرجه  5/40حرارت  حداكثر مطلق درجه

، گراد سانتيدرجه  6/20ميانگين حداكثر درجه حرارت 
، گراد سانتيدرجه  -2/25حداقل مطلق درجه حرارت 

، گراد سانتيدرجه  9/6ميانگين حداقل درجه حرارت 
درجه  7/13ميانگين متوسط درجه حرارت ساليانه 

  .روز 80و تعداد روزهاي يخبندان  گراد سانتي
  
  
  

  پوشش گياهي وضعيت
كاري با مرحله دوم اجراي طرح و آزمايش جنگل

اجرا  محدوده باالدست ايستگاهژنوتيپهاي برتر گردو در 
هاي گونه بلوط، زالزالك و بادام جزء هايي ازكه گونه شد

 ،هاي گياهي موجودگونه. شونددرختي منطقه محسوب مي
ليل د بههاي معرف كف جنگل بوده كه اغلب گونه زءج

اند كه رط دام دستخوش تغييرات زيادي شدهچراي مف
 ,Hypericum triquitrifolium:عبارتند از از آنها برخي

Poa bulbosa, Xeranthemum inapertum, Carex 
stenophylla, Trifolium campestre, Heteranthelium 
piliferum, Bromus tectorum, Sanguisorba minor, 
Echinops orientalis, Vicia variabilis, Medicago 
rigidula, Agropyron trichophorum, Trifolium 
piluare, Helianthemum ledifolium, Aegilops 
triuncialis, Trifolium grandiflorum, Vicia 
assyriaca, Trigonela monatha, Eryngium 

thyrsoideum, Onopordon heteracanthium. 
  

  شناسيوضعيت خاك
 پروفيلي در محل آزمايش منظور مطالعه خاك، به
هاي برداري از اليهكاري حفر گرديد و ضمن نمونهجنگل

تا  30ي و متر سانتي 30صفر تا  هايدر عمقخاك مختلف 
و مطالعه  ، نتايج آزمايشگاهيپروفيل يمتر سانتي 60

داراي  كه قسمت فوقاني خاك صحرايي نشان داد
و ) Sandy loam(بافت متوسط اي درشت با ساختمان دانه

پايداري ذرات آن در حالت خشك كمي سست و در 
. ت مرطوب شكننده و در حالت خيس چسبنده استحال

موس بر ميلي 62/0تريكي عصاره اشباع خاك هدايت الك
و درصد مواد آلي ) يخنث( 9/6و اسيديته خاك  متر سانتي

وضعيت خاك در قسمت تحتاني . باشددرصد مي 98/0
 36/0مواد آلي  دار درشت،ساختمان مكعبي گوشه رايدا

فسفر و پتاس در ميزان ازت در حد فقير و  ،)كم(درصد 
كلي خاك از نظر طورهب. مطلوب است ،دو عمق

پذيري با توجه لخيزي مشكلي ندارد و از نظر نفوذحاص
  . مناسبي قرار دارد ًبه بافت خاك در وضعيت نسبتا
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  روشها 
از  نج ژنوتيپ گردوي معرفي شدهپ، اين مطالعهدر 

ت يدر قالب طرح آزمايشي اسپلمرحله خزانه سلكسيون 
. پالت در سه تكرار مورد آزمايش و مقايسه قرار گرفتند

اصلي در دو سطح و شامل استفاده از مالچ شاخ و  عامل
فرعي در پنج  عاملبرگ درختان در پاي نهالها و شاهد و 

مدت زمان اجراي . بود ح شامل پنج ژنوتيپ برتر گردوطس
بود  1384 تا 1378هفت سال از سال  ،اين مرحله از طرح

بذر  ،كه در سال اول مجدداً از درختان مادري برتر
آوري و پس از تهيه نهال الزم در ايستگاه تحقيقات  جمع

در قطعه  1379اين نهالها در اواخر اسفند  ،زاله سنندج
قيقات تحدر باالدست ايستگاه  شدهجنگل تخريب 

نهالها در دو از آماربرداري . ريخالن مريوان كاشت شدند
صورت ماهيانه و در طول فصول رويش و بعد  بهسال اول 

آن هر شش ماه يكبار در آغاز و پايان فصل رويش  از
بار  12در اين مرحله  در مجموع كهطوري به ،انجام گرفت

ها در فرمهاي مخصوص و داده شدآماربرداري كلي انجام 
منظور حفظ رقابت بين  به ،در اين مرحله. ندثبت گرديد

خشك شده مجدداً نهالهاي  ،تمامي نهالها در هر سال
آماربرداري ماه بعد لحاظ در  وليشدند، ميكاري وا

ورشي بر روي نهالها با انجام عمليات پر .شدند نمي
نوبت در سال و  يك يا دو ميزان به شكني و وجين سله

  .بحراني در دو يا سه نوبت انجام گرفتآبياري در ماههاي 
  

  هاتجزيه و تحليل آماري داده
بررسي  براي Minitabو  SASاي هاي رايانهاز برنامه

ت كمي دار بودن اثر تكرارها و تيمارها بر صفامعني
دار بودن ميانگين و آزمون معنياستفاده شد نهالهاي گردو 

ار دانكن صفات كمي ميان ژنوتيپها با استفاده از معي
)Duncan multiple Range test ( در سطح پنج درصد

در مرحله دوم اجراي طرح از آخرين . انجام شد
استفاده گرديد  1384ماه عمل آمده در آبان بهآماربرداري 

كه در واقع نتايج حاصل از اين تجزيه و تحليل نشانگر 

دوام و پايداري ژنوتيپهاي تحت آزمايش در مقابله با 
در  امساعد محيطي و از جمله محدوديت آبياريعوامل ن

  . باشدمدت زمان يادشده مي
ماني نهالها با شمارش دقيق تعداد نهالهاي سبز زنده

منظور رعايت  به. در هر كرت تعيين شده است) موفق(
هاي داده) نرمال بودن توزيع(واريانس مفروضات تجزيه 
استفاده از برداري به درصد تبديل و با بدست آمده از آمار

 .تبديل داده صورت گرفت y y → Arc sin رابطه
 متر سانتيكش مدرج و با دقت  وسيله خط بهارتفاع نهالها 

قطعه ز آن متوسط آن در يك گيري شد و پس ااندازه
در فرم مخصوص ثبت و تجزيه و تحليل  محاسبه و نمونه

كوليس و با دقت  هوسيل بهقطر نهالها . شدآنها انجام 
قطعه و پس از آن متوسط آنها در هر  گيري اندازه متر ميلي

در فرمهاي مخصوص ثبت و تجزيه و  محاسبه ونمونه 
كش مدرج و وسيله خط بهقطر تاج گيري اندازه .شدتحليل 
جهت قطر بزرگ و كوچك انجام دو در  ،متر سانتيبا دقت 

در فرم  محاسبه و قطعه نمونهو سپس متوسط آنها در 
  .انجام شدآنها  لليو تجزيه و تح ثبتمخصوص 
نهالهاي  :از بودند عبارتكيفي مورد بررسي نيز عوامل 

و سرمازده كه  آفتاب زدهفت زده، مريض، آ ،سالم
  .نداهشد دهيو نمره اي ارزيابيصورت مشاهده به
  

   نتايج
عامل ه بين كداد ها نشان تجزيه و تحليل آماري داده

ي يعني استفاده از پوشش مالچ شاخ و برگ درختان اصل
كليه  از لحاظ) شاهد(و عدم استفاده از آن  نهالها پاي در

و  ، ارتفاعماني، قطر يقهصفات مورد بررسي شامل زنده
كه در طوريهب. وجود دارد داريقطر تاج اختالف معني

استفاده از مالچ شاخ و برگ درختان  عاملتمام اين صفات 
فقيت بيشتري ح باالتري قرار داشته و ميزان مودر سط

فرعي يعني ژنوتيپهاي عامل ي بين ول. بدست آورده است
مورد بررسي و نيز اثر متقابل ژنوتيپ با نوع پوشش 
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اساس اين  بر .)1 جدول(داري ديده نشد معنياختالف 
قه، ي ژنوتيپهاي مورد بررسي از لحاظ صفات قطر واكنش

ماني تا اين سن نسبت به صد زندهارتفاع، قطر تاج و در

پوشاندن دور نهال با مالچ شاخ و برگ درختان و يا عدم 
  .داري نشان نداده استتغيير معني ،پوشش آن

  
  كارينهالهاي گردو در مرحله جنگل اثر تكرارها و تيمارها بر چهار صفت كميتجزيه واريانس جدول  -1جدول 

  )متر سانتي(قطر تاج   )متر ميلي(قطر يقه  )متر سانتي(ارتفاع مانيدرصد زنده درجه آزادي  منابع تغييرات
MS F MS F  MS F  MS  F  

 R   2 1/159 ns14/1 3/4477 **72/8  77/166 *13/5  7/1412**19/7)تكرار(بلوك
  A(  1 81/241 **36/17 6/12175 ** 73/23 10/617 **98/18 9/3796 ** 24/19(پوشش

  Ea(  2 4/162 ns17/1 9/128 ns25/0  01/15 ns46/0  9/34  ns 18/0(خطاي كرتهاي اصلي 
  G(  4 6/111 ns8/0 3/623 ns21/1  49/20 ns 63/0  4/252  ns 28/1(ژنوتيپ
  GA(  4 4/78 ns56/0 6/266 ns 52/0  43/18 ns 57/0  0/153  ns 78/0(پوشش ×ژنوتيپ

    Eb(  16 3/139  2/513   51/32   4/197(ي خطاي كرتهاي فرع
              29 مع كلج

  دارغير معني=  ns ، %5سطح  دار درمعني=  * ، %1دار در سطح معني=  **      
  

  ماني درصد زنده
تيمار استفاده از  ،از ميان تيمارهاي اصلي مورد بررسي

% 7/96مالچ شاخ و برگ درختان در پاي نهالها با ميانگين 
شاخ و برگ نسبت به تيمار شاهد يا عدم استفاده از مالچ 

 در سطح باالتري قرار گرفته است% 9/77با ميانگين 
تيمارهاي فرعي يا ژنوتيپهاي مورد بررسي نيز  .)2جدول (

ند داري از لحاظ آماري نشان ندادياگرچه اختالف معن
موفقيت % 4/96ماني با ميانگين زنده J-19ولي ژنوتيپ 
، J، 1/94-10ژنوتيپ  ماني درصد زنده .بيشتري داشت

   ژنوتيپو  J ،4/89-18ژنوتيپ ، J، 5/93-2نوتيپ ژ
17-J، 1/86 بود درصد.  

  

  قطر يقه
تيمار استفاده از  ،ميان تيمارهاي اصلي مورد بررسي از

يقه  با ميانگين قطر هاپاي نهال مالچ شاخ و برگ درختان در
ار شاهد با ميانگين قطر يقه يمنسبت به ت متر ميلي 4/37
 .)2 جدول( االتري قرار گرفتدر سطح ب متر ميلي 4/28

يقه همگي  ژنوتيپهاي مورد بررسي نيز اگرچه از لحاظ قطر
ند داري نشان نداد معني در يك سطح قرار داشته و اختالف

از رشد قطري بيشتري  متر ميلي 2/35با  J-19ولي ژنوتيپ 
 J ،5/33-10ژنوتيپ رشد قطري  ميانگين .برخوردار بود

 ،J-18ژنوتيپ ، متر ميلي J ،1/33-2ژنوتيپ ، متر ميلي
  .بود متر ميلي J، 1/30-17ژنوتيپ و  متر ميلي 6/32
  

  ارتفاع
تيمار استفاده از  ،اصلي مورد بررسي عواملاز ميان 

پاي نهالها با ميانگين ارتفاع  مالچ شاخ و برگ درختان در
نسبت به تيمار شاهد يا عدم استفاده از  متر سانتي 9/135

در  متر سانتي 6/95ميانگين ارتفاع مالچ شاخ و برگ با 
 مورددر  .)2 جدول( سطح باالتري قرار گرفته است

 ظهاي مورد بررسي اگرچه از لحاتيمارهاي فرعي يا ژنوتيپ
با  J–19د ولي ژنوتيپ نش داري ديدهآماري اختالف معني

از رشد ارتفاعي بهتري  متر سانتي 8/127ميانگين ارتفاع 
ميانگين ارتفاع . رخوردار بودساير ژنوتيپها ب نسبت به
 J، 7/113-18نوتيپ ژ، متر سانتي J ،5/123-2ژنوتيپ 

  ژنوتيپو  متر سانتي J، 6/108-10ژنوتيپ ، متر سانتي
17-J ،1/105 بود متر سانتي.  
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  قطر تاج
تيمار استفاده از  ،اصلي مورد بررسي عواملاز ميان 

 6/72مالچ شاخ و برگ درختان با متوسط قطر تاج 
 1/50تيمار شاهد با ميانگين قطر تاج  نسبت به متر نتيسا

و در سطح  از موفقيت بيشتري برخوردار بود متر سانتي
ژنوتيپهاي مورد بررسي . )2 جدول(رار داشت باالتري ق

ند داري نشان نداد اگرچه از لحاظ آماري اختالف معنينيز 
 متر سانتي 4/70با ميانگين قطر تاج  J–19ولي ژنوتيپ 

. بيشتري بر روي سطح خاك ايجاد كرده است پوشش
ژنوتيپ ، متر سانتي J ،8/64-2ميانگين قطر تاج ژنوتيپ 

18-J، 7/59 10ژنوتيپ ، متر سانتي-J ،3/58 و  متر سانتي
   .بود متر سانتي J ،4/53-17ژنوتيپ 

  
  گردو  اختالف ميانگينهاي چهار صفت كمي نهال پنج ژنوتيپ برتر دانكن آزمون ايجنت -2جدول 

 )متر سانتي(قطر تاج  )متر سانتي(ارتفاع  )متر ميلي(يقه  قطر مانيدرصد زنده صفات مورد بررسي
  a 7/96  a 4/37  a 9/135  a 6/72  مالچ شاخ و برگ

 b 9/77 B 4/28 b 6/95 b 1/50  شاهد

  .باشندصد ميپنج درداري در سطح ا حروف متفاوت داراي اختالف معنيميانگينهاي ب                   
  

  آفات و امراض 
كل  موردر با بررسي و مشاهدات انجام گرفته د

گونه آفت و بيماري ، هيچنهالهاي گردو كاشت شده
ا سالم هزيانباري بر روي نهالها مشاهده نشد و كليه نهال

نهالها و يا بذرهايي كه از ميان رفته و يا خشك  .بودند
  .شكي بوده استدليل تنش آفتاب، سرما و خ هاند بشده

  

  بحث
كاري با آزمايش جنگلدر مرحله دوم اجراي طرح 

قسمت اعظم خشك شدن نهالها  ،گردوبرتر ژنوتيپهاي 

كه در طوري به ،باشدو ماه اول استقرار نهالها ميدمربوط به 
اصله  61 ،اصله نهال كشت شده 480اين مدت از مجموع 

به ) ددرص 9/86( اصله 53 ، از اين ميزان .خشك شدند
و  تعلق داشتهبدون تيمار مالچ شاخ و برگ قطعات نمونه 

اي تيمار دارقطعات نمونه در ) درصد 1/13(اصله  8تنها 
دهد كه اين نشان مي .ندامالچ شاخ و برگ خشك شده

 علت هبپاي نهالها  استفاده از مالچ شاخ و برگ درختان در
 هويژ بهاز دست رفتن رطوبت خاك  و تبخير جلوگيري از

تواند تأثير بسيار زيادي در مي ،در مراحل اوليه كاشت
  .)3 جدول(استقرار نهالها در ژنوتيپهاي مختلف داشته باشد 

  
  يپهاي مورد بررسيموجود و خشك شده گردو بر حسب ژنوتتعداد نهال  -3جدول

  كاريدر مرحله جنگل) 1384ماه آبان(برداري در آخرين ماه آمار 
 بدون مالچ داراي مالچ كل  بدون مالچ داراي مالچ كل كد ژنوتيپ اد نهال موجودتعد  تعداد نهال خشك

10  2  8   86 46 40 2-J

9  1  8   87 47 40 10–J

19  3  16   77 45 32 17-J

16  1  15   80 47 33 18-J

7  1  6   89 47 42 19–J

 جمع كل 187 232 419   53  8  61
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درصد نهالها در  77د كلي در اين مرحله حدوطور هب
در  هانهالدرصد  7/14 ،يعني سال اول كاشت 1380سال 
خشك شده  1382در سال  هانهالدرصد  3/8و  1381سال 

كدام از نهالها هيچ 1384و  1383و در طول سالهاي 
درصد از نهالها در  7/96در طول اين سالها . نشدند خشك

طول  ا دردرصد از نهاله 3/3طول ماههاي گرم و تنها 
دهد كه  مياين نشان  .اندماههاي سرد از بين رفته

به گرما و خشكي بيشتر از سرما  ي گردوحساسيت نهالها
  .بوده است

حال گرچه سابقه تحقيقات بررسي مقاومت به هر هب
در  خشكي و سرما در ژنوتيپهاي گردو در سطح خزانه و

ولي همين تحقيقات ، آبي بسيار اندك است شرايط كم
 Juglans regiaكه مقاومت گونه  است  بت كردهاندك ثا
هاي جنس ي و سرما نسبت به بسياري از گونهبه خشك

 ;Alent & Chebanov, 1981(تر است توجهگردو قابل

Meliksetyan, 1987; Targon, 1974; Titova, 1968(  
  

  سپاسگزاري
محترم  جناب آقاي دكتر خضري رئيساز وسيله  بدين

كز كه در انجام اين اري و نقليه مرنيز كادر اد و مركز
 ،را پشتيباني و راهنمايي نمودند تحقيق نگارندگان

  .شود صميمانه قدرداني و سپاسگزاري مي
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Abstract 
 
     This experiment was conducted in Rikhalan Experimental Station in Marivan city of Kurdistan 
province of Iran in 1999 and ended in 2006. In first phase, (nursery selection) 29 genotypes of walnut 
(Juglans regia L.) were studied, under Randomized Complete Blocks Design (RCBD) with four 
replications in three years. The measured tree characteristics were: height, collar diameter and survival. 
Based on the results of first phase, for the second phase, five genotypes of walnut (J–2, J–10, J–17, J–18 
and J–19) were selected and planted under Split Plots Design with three replications during seven years 
(1998–2006). The main plots were: Control and soil surface with mulch cover and the secondary plots 
contained five walnut genotypes. Results showed that there were only significant differences between the 
main treatments in respect to the growth characteristics (p < 0.01). Survival, crown diameter, height and 
collar diameter of the walnuts at plots applied with plant material mulch (oak chipped branches) were 
significantly greater (96.7 %, 72.6 cm, 135.9 cm and 37.4 mm, respectively) than the walnuts at control 
plots (77.9 %, 50.1 cm, 95.6 and 28.4 mm, respectively).  
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