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 چكيده

 در 1376سال  در نهالتوليد كمي ارتقاء   در خزانه برايديودار  رق كاشت بذم و عمتعيين بهترين تراكاين تحقيق با هدف 
تيمارهاي تحقيق . در ايستگاه تحقيقات جنگل و مرتع پاسند انجام شده است تيمار 2پالت با سه تكرار و  اسپليت قالب طرح

 120 و 100 ،80، 60، 40( سطح 5تراكم كاشت بذر در خزانه در و  )سانتيمتر 3/ 5 و 5/2، 5/1 ،1( سطح 4ل عمق كاشت در شام
در .  بررسي گرديد1378 و 1377ماني طي سالهاي   و  صفات زنده1377زني در سال  دوره جوانه. بوده است )گرم در واحد سطح

زني بذر و  نتايج نشان داد كه اثر عمق كاشت روي دوره جوانه. ثبت گرديد)  سالگي3در سن ( قطر يقه و ارتفاع نهال 1379سال 
 مقدار بيشترين. دگرديدار ن  اما در رابطه قطر يقه و ارتفاع، اثر عمق كاشت معنيبود،دار   معني(p<0.05)ماني نهالها در سطح  ندهز

زني نيز  بيشترين دوره جوانه.  سانتيمتري كشت شدند5/1 و 1مق  از بذرهايي مربوط شد كه در عماني به نهالهاي بدست آمده زنده
دار شد  اثر تراكم كاشت بذر تنها در ارتفاع نونهالها معني.  سانتيمتري كاشته شدند5/3به بذرهايي اختصاص يافت كه در عمق 

)p<0.01 (كاشتفاع در بيشترين تراكمكه بيشترين ارت طوري هب. دار نگرديد اثر آن روي ساير صفات مورد بررسي معني ليو   
 .بدست آمد)  گرم در واحد سطح120(

 

  .جوانه زني، ، عمق كاشت بذر، تراكم كاشت بذر، خزانه)سدروس(  نهال ديودار :هاي كليدي واژه
 

  مقدمه
 چوب و ويژه بهنياز كشور به جنگل و خدمات آن 

 سوي زا.  استافزايشهاي سلولزي دائماً رو به  وردهآفر
ر نيم قرن اخير بخش وسيعي از جنگلهاي توليدي ديگر د

از اين رو افزايش سطح و توليد .  استشدهكشور تخريب 
 يكي از اساسي و مهمترين كاري جنگلجنگل با 

هاي بومي   توليد نهال گونه. شناخته شده استيها حل راه
ين مواد اوليه أمهاي جنگلي با هدف ت بومي در خزانهو غير
. اي برخوردار است  از اهميت ويژهريكا جنگلهاي  برنامه

در توليد نهال در خزانه عوامل متعددي از جمله عمق 
هاي  ژوهش  پمورددر اين . ثر هستندؤكاشت و تراكم بذر م

مطالعات توان به  مي كه هانجام شدمتعددي در ايران 
 تراكم كاشت بذر افراها و مورددر ) 1363(طاهري 

در رابطه با تراكم ) 1381(توسكا، همتي و همكاران 
 مطالعات هاي بلوط، نمدار و توسكا، كاشت بذر گونه

عمق و در رابطه با ) 1384 و 1381(اسپهبدي و همكاران 
براي بذر بارانك و زمان  كاشت و نيز پوشش كرت 

براي تراكم كاشت بذر توسكا ) 1385(مطالعات اوغلو 
 .اشاره كرد

 در  ريكا جنگلهاي مورد استفاده در  يكي از گونه
بوده كه بذر ) Cedrus deodara(شمال كشور، سدروس 

 با 1349سسه تحقيقات جنگلها و مراتع در سال ؤآن را م
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هاي سازگاري وارد و در ايستگاه تحقيقات  هدف بررسي
كه از سن اين مجموعه . جنگل و مرتع پاسند كشت نمود

دهبندي و ( سالگي شروع به بذردهي كرده است 17
ترين منبع  عنوان اصلي بهاكنون ) 1380،ي كياسرمحمدنژاد

مورد استفاده قرار  توليد بذر سدروس در سطح منطقه 
  .گيرد مي

ومي كوهستانهاي ب )ديودار( دئوداردرخت سدروس 
در بوده و هاي هندوكش  شمال غرب هيماليا و كوه

 تا 1100در ارتفاع و  درجه شمالي 37  تا33 يعرضها
 در شمال شرقي عالوه هب.  متري انتشار دارد3000

و از سطح دريا  متري 2300 تا1300در ارتفاع افغانستان،
 شمال شرقي ارتفاعات بلوچستان همچنين در شمال و

  در خاكهاي عميق با.)1373ثابتي،  (رويد پاكستان نيز مي
خوبي رشد   رسي بهيزهكشي مناسب از جنس لوم يا شن

غلو، وا( گيرد  بذر صورت ميوسيله به آن تكثير كرده و
1385( . 
توليد نهال آن با  ،رغم بذردهي فراوان و ساالنه به

كه است  هگرچه گزارش شد. چالشهاي زيادي همراه است
زني مشكلي  بذرهاي تازه جمع آوري شده براي جوانه

 ,Dirr & Heuser, 1987; Takos & Merou( ندارند

1995; Hartman et al., 1997( . اما زمان مناسب كاشت
 ,Merou 1995(روس در اروپا اوايل فروردين بذر سد

Takos & ( اسفند اواسطو در شمال ايران ) موسوي
. گزارش گرديد) 1379، محمدنژاد كياسريگرمستاني و 

ماهه بذر سدروس اين درحالي است كه نگهداري چند
كاهد  زني آن مي حتي در سردخانه از قدرت جوانه

)Romanas, 1991 .(متعددي در به همين دليل مطالعات 
  چگونگي نگهداري بذر در سردخانه مانند مطالعاتمورد

Chandra & Ram (1980)، Thapliyal & Gupta (1980) 

،  Krussman (1981) و   Takos & Merou (1995)  اشاره
در ارتقاء كمي و كيفي توليد نهال در خزانه نيز . كرد

در يك بررسي در . هايي انجام شده است بررسي
پاشي در خطوط و كاشت بذر اري، بذرك، نشاهندوستان

سدروس در گلدان مورد بررسي قرارگرفته و گزارش 
به كشت در گلدانهاي پالستيكي  ماني بيشترين زنده .گرديد

نتيجه  .(Virendera et al., 1992) مربوط شد%) 7/82(
ميزان نشان داد كه  متري 2050در ارتفاع يك بررسي 

 10 به 5 از عمق كاشتزايش بذر سدروس با افزني  جوانه
 افزايش و دوره جوانه زني آن درصد 57 به 45ميليمتر از 

فزايش عمق كاشت  الي و. روز كاهش يافت35  به41از 
بذر زني  كاهش ميزان جوانه ميليمتر باعث 10به بيش از 

در ايران نيز موسوي گرمستاني  .(Magani, 1975) گرديد
ريخ كاشت روي اثر تا) 1379 (محمدنژاد كياسريو 

دار گزارش كرده و نشان  زني بذر سدروس را معني جوانه
 15 دئودارادادند كه بهترين تاريخ كاشت بذر سدروس 

اسفند با افزايش دامنه تاريخ كاشت به سمت پاييز و بهار 
در اين بررسي اثر . شود زني بذر كاسته مي از قدرت جوانه

ي قرار تراكم بذر سدروس و عمق كاشت آن مورد بررس
گرفته و هدف آن تعيين عمق و تراكم مناسب كاشت بذر 

 .باشد براي افزايش كمي توليد نهال سدروس مي
 

 مواد و روشها 
 محل اجراي طرح

 اين طرح در ايستگاه تحقيقات جنگل و مرتع پاسند 
 كيلومتر 8 با كيلومتري شرق شهرستان بهشهر 5واقع در 

 از سطح دريا  باالتر ارتفاع متر 21فاصله از درياي خزر و 
نيمه مرطوب معتدل ايستگاه   آب و هواي .اجرا شده است

عميق، آن خاك ساالنه بوده و  ميليمتر بارندگي 680با 
ي ي واكنش خنثي تا قلياباداراي بافت رسي  سنگين و

 .)1380 و محمدنژاد كياسريدهبندي( باشد مي
 

 روش تحقيق
تيمار عمق  2 اين طرح در قالب طرح اسپليت پالت با

تيمار عمق . و تراكم بذر در سه تكرار انجام شدكاشت 
 سانتيمتر 5/3 و 5/2 ،5/1 ،1 سطح شامل 4كاشت بذر در 
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 بذر  عدد213 گرم يا  40 سطح 5تراكم بذر در و تيمار 
 گرم در واحد سطح 120 و 100  ،60،80 ،در واحد سطح

ن فاصله بي  متر مربع كه 1×40/1ابعاد كرتها  . شدتعيين
 . منظور گرديد سانتيمتر15 آنها

 سدروس در ايستگاه نخبه هاي از پايه ها مخروط
 از مخروط بذرها و جمع آوري )بهشهر (تحقيات پاسند

)  درصد5/76(جدا و كامالً بوجاري و قوه ناميه آنها تعيين 
در   بذرها.و تا قبل از كاشت در يخچال نگهداري شد

 زوي حساس توزين تراوسيله بهعفوني و ضد موقع كاشت
طور   بهيي كه كرتها در 15/12/1376در تاريخ  .گرديد

دامي كود  شاملبستر كاشت (معمول در نهالستان آماده 
 ،شده بود) نسبت مساوي اي به پوسيده و ماسه رودخانه

  ماهاز اول فروردين.  گرديدبدون هيچ تيماري كاشت
 ا،بذرهپس از سبز شدن كامل .  ثبت شدبذرهازني  جوانه

 ماه از 6نهالها در تيمارهاي مختلف شمارش شده و بعد از 
. دششمارش آنها تكرار استقرار نهالها در خزانه دوباره 

در سال . ماني نونهالها طي سه سال بررسي گرديد زنده
ل قطر مشابررسيهاي كمي   ) سن سه سالگيدر( 1379

ت  اطالعا.شد ارتفاع به سانتيمتر انجام  ويقه به ميليمتر
مورد    SAS در محيطي ز سه سال كار صحراي ااصلح

 . تجزيه و تحليل قرار گرفت
 
  جنتاي

دوره روي بذر  كاشت عمقاثر نشان داد كه نتايج 
) p<0.05(جوانه زني بذر و زنده ماني نونهالها در سطح 

كيفيت و  ، ارتفاع،دار شد ولي اثر آن روي قطر يقه معني
 تراكم كاشت اختالف دمور در .دار نگرديد شادابي معني

 شددار  بين تيمارها تنها از نظر ارتفاع نونهالها معني
)p<0.01(. اختالف ،ما از نظر ساير صفات مورد بررسيا 

 ).1جدول (دار نشد  بين تيمارها معني

 
  مورد بررسي هاي مشخصه تجزيه واريانس اثر تراكم بذر و عمق كاشت بر -1جدول 

 زني دوره جوانه ماني زنده ارتفاع نهال قطر يقه درجه آزادي منابع تغييرات 
 ns 02/0 ns  9/5 * 8/681 * 8/681 3 عمق كاشت
 ns 17/0 ** 3/40 ns 8/31 ns 7/1 4 تراكم بذر 

 ns 71/0 ns 8/12 ns 6/80 ns 82/0 12 عمق كاشت ×تراكم
 8/1 0/120 195/0 19/0 32 خطا
  .يعدم معني دار: ns  و 05/0ر سطح  د معني دار*    01/0 در سطح  معني دار**

 
 كه در شد مربوط ييبذرهازني به   بيشترين دوره جوانه

هاي  بين ساير عمق.  سانتيمتري كاشت شدند5/3عمق 
 مشاهده يدار زني تفاوت معني كاشت از لحاظ دوره جوانه

حاصل از بذرهايي كه در هاي  ماني نونهال زنده. نشد

 بيشترين ،كاشته شده بودند سانتيمتر 5/1 و 1هاي  عمق
ي حاصل از بذرهايي كه نهالهاماني نو مقدار بوده و با زنده

 ، سانتيمتري كاشته شده بودند5/3 و 5/2هاي  در عمق
 ).2جدول (ند نشان داديدار تفاوت معني
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 هاي كاشت  هاي مورد بررسي در اثر عمق مشخصههاي   مقايسه ميانگين-2جدول 

 عمق كاشت
 )سانتيمتر (

 قطر يقه
 )ميليمتر(

 ارتفاع
 )سانتيمتر(

 ماني زنده
 )درصد(

 زني دوره جوانه
 )روز(

1 0/2  a 0/22  a 8/47  a 2/18   b 

5/1 ٢/١ a 4 /22 a 9/46  a 4/18   b 

5/2 ٢/١ a 9/20  a 8/36  b 0/19   b 

5/3 ٢/١ a 5/21  a 7/34  b 3/20   a 
 . درصد است5دار در سطح حروف نامشابه نشان دهنده اختالف معني 

 
 بدست آمده بيشترين ميانگين ارتفاع نهال به نونهالهاي 

از بذرهايي مربوط گرديد كه با حداكثر تراكم كاشته شده 
 گرم بذر در واحد سطح 120 و 100بين تراكم . بودند

 اما ارتفاع نونهالها در ، مشاهده نشديدار تالف معنيخا
هالها در نداري از ارتفاع نو تراكم هاي يادشده به طور معني

 ). 3جدول (بيشتر بوده است كاشت بذر ساير تراكم 
 

 هاي كاشت  هاي مورد بررسي در اثر تراكم مشخصههاي   مقايسه ميانگين-3جدول 

 تراكم كاشت

 )سانتيمترمربع / گرم(

 قطر يقه

 )ميليمتر(

 ارتفاع

 )سانتيمتر(

 ماني زنده
 )درصد(

 زني دوره جوانه
 )روز(

40 3/2  a 9 /18c 2/43  a 5/19   a 

60 1/2  a 5 /22 ab 8/42 a 9/18   a 

80 9/1  a 8/20  b 6/40  a 2/19   a 

100 0/2  a 4/23  a 9/41  a 2/18   a 

120 0/2  a 7/22  a 2/39  a 8/18   a 
 . درصد است5دار در سطح  حروف نامشابه نشان دهنده اختالف معني

 

 بحث
عمق كاشت بر  اثر بررسيهاي اين  هبر اساس يافت

اما اثر . دار نشد نهالها معني قطر يقه و ارتفاع هاي مشخصه
. دار شد ماني نهالها معني عمق كاشت بذر روي زنده

قبالً استقالل قطر يقه و ارتفاع نونهالها از عمق كاشت بذر 
همچنين توسط براي گونه توسكا و ) 1358(توسط اوغلو 

 گزارش كبراي گونه باران) 1384 ( و همكاراناسپهبدي
 عمق افزايشماني نهال با  نسبت معكوس زنده. گرديد

اين . بذر سدروس از ديگر نتايج اين تحقيق بودكاشت 
مبني بر در هندوستان  Magani (1975) هاي  نتيجه با يافته

زني بذر سدروس وقتي كه عمق كاشت از  كاهش جوانه
البته در تحقيق .  ي داردگردد همخوان ليمتر بيشتر ميي م10

 ميليمتر تفاوت معني دار 15 ميليمتر و 10حاضر بين عمق 
 دار شد كه   معنيماني زماني كاهش زندهه و مشاهده نگرديد

مسئله .  گرديدتعيين ميليمتر 15عمق كاشت بيشتر از 
و ماه خفگي بذرها در خاك در ايام نزديك به فروردين 

توسط موسوي گرمستاني و نيز نزديك به پاييز در زمستان 
حال آيا  با اين. گزارش گرديد) 1379(  كياسرينژاد محمد

 غير زنده واثرات نامطلوب رطوبت و يا ساير عوامل زنده 
هايي از ساقه كه در كاشت  رساني به بخش خاك در آسيب

ثر است و يا خفگي ؤماند م عميق بذر زير خاك مي
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هاي  ياز به بررسيتر، ن هاي نورسيده در اعماق پايين ريشه
 . تري دارد دقيق

زني از خصوصيات مهمي است كه  ه دوره جوانهئلمس
دگان نهال به ن توليد كنًااساس. شود ميتوجه بسيار به آن 

تر عالقه بيشتري نشان  زني كوتاه  با دوره جوانهيبذرها
زني از  نتيجه اين تحقيق نشان داد كه دوره جوانه. دهند مي
ثير أتعمق كاشت از اما  ،ستمستقل اكم كاشت اتر

كه با افزايش عمق كاشت   نحوي به. پذيرد داري مي معني
 يبذرها ً اساسا.دوره جوانه زني نيز افزايش يافت

 30 تا 15سدروس براي تحريك جوانه زني به استراتيفه 
 & Takos( درجه سانتيگراد نياز دارند 5روزه در دماي 

Merou, 1995 .(سد كه در اعماق ر نظر مي بنابراين به
 سانتيمتري شرايط دمايي براي تحريك 5/2تر از  پايين
 از اين رو با .شود زني بذر سدروس ديرتر مهيا مي جوانه

نظر  بهزني  ماني نهال و دوره جوانه توجه به دو مسئله زنده
 .  ميليمتري خواهد بود15كه بهترين عمق كاشت رسد  مي

كم نسبت اش تراز سوي ديگر ارتفاع نهالها با افزاي
 ارتفاع نونهالها با شپر واضح است افزاي دمستقيم نشان دا

رقابت نونهالها براي دريافت ثر از أمتافزايش تراكم بذر 
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Abstract 
 

This investigation was carried out in spilt plot design with three replication and two treatments (depth 
of planting and seed density) in Pasand research station in North of Iran, Mazandaran province. Depth of 
planting performed in 4 levels including 1, 1.5, 2.5 and 3.5 cm and seed density including 40, 60, 80, 100 
and 120 gr/m2. Germination duration, seedling collar diameter and height were recorded in year 3 after 
seed planting. Results showed that depth of  planting has significant effect on germination duration and 
seedling survival. Seed density has significant effect only on seedling height growth. Seedling survival 
decreased with increseang of the depth of planting. Height growth of seedlings increased with increasing 
of  the  seed density. One can conclude that the best result could be obtained by planting of Cedrus seed 
in 1.5 cm depth with 80 to 100 gr/m2 seed density. 
 
Key  words: seed amounts, depth of planting, Cedrus deodara, seedling, nursery. 


