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  ده يچك

 ينكشور، ا يمهم جنگل يها از گونه يكيعنوان  به) .Juniperus excelsa M. B(روش كاشت نهال ارس  ينمنظور شناخت مؤثر به
ساله ارس با مبدأ  سه يها نهال. جنگلها و مراتع كشور انجام شد يقاتوابسته به مؤسسه تحق يراچالس يقاتتحق يستگاهپژوهش در ا

با عامل  يكامل تصادف يها بلوك يهخرد شده با پا يها كرت يشآزما بمنتقل و در قال يستگاها ينبه ارتفاعات ا يراچالس يستگاها
در  سوپرجاذب، استفاده از مواد تشتكدر كف  يكسطح استفاده از كاه و كلش در كف گوده، استفاده از پالست پنجدر ( ذخيره رطوبت

) ز سرشاخه درختان و شاهدبا استفاده ا بيعيط يبانسطح سا در دو( يبانو سا يعنوان عامل اصل به) و شاهد يرآبگ يخاك گوده، هالل
شامل  1395و  1394 يها سال يشفصل رو يانشده در پا يريگ اندازه يرهايمتغ. نهال در هر كرت كاشته شدند 16در سه تكرار و 

ارس در  يها نهال ماني بر زنده ذخيره رطوبتنشان داد كه اثر عامل  يجنتا. بودند يارتفاع نهال، سطح تاج و شاداب يقه،قطر  ي،مان زنده
 ،مشاهده شد يكپالست يمارمذكور در ت يها مقدار مشخصه يشترينب. بود دار يمعن يقهقطر  يجار يشو رو 1395و  1394 يها سال

با عامل  و برهمكنش آن يبانسا. اختصاص داشت يمارت ينبه ا يزن 1395به  1394در گذر از سال  يمان كاهش زنده يشتريناگرچه ب
 يجنتا ي،طور كل به. مورد مطالعه نداشتند هاي سالآنها در  ييراتو تغ يبر ارتفاع، سطح تاج، شاداب داري يناثر مع يچه ذخيره رطوبت

 يها تشتكدر كف  يكراستا، استفاده از پالست يندر ا. بود يالبرز جنوب يارس در ارتفاعات فوقان يمد يكار نهال يتاز موفق يحاك
      .دشو ينم يهتوص يباناما استفاده از سا ،شود يم يشنهادپ ذخيره رطوبتمناسب   يوهعنوان ش كاشت به

  
  .قطر يقهسيراچال، يبان، سا، ماني زنده ي،البرز جنوبارتفاع، : يديكل يها واژه

  

 مقدمه
كه در گذشته  يالبآب باران و س يآور جمع هاي يوهش

داشته و مناطق  يمصرف كشاورز هعمدطور  بهانجام گرفته، 
 يها تا تمدن يشمال يكايآمر يها ها و صخره از كوه يعيوس

و هندوستان  ينچ  يانه،و خاورم النهرين ينب يك،مكز يباستان

در منطقه  ).Anonymous, 2008( است گرفته يم  دربر را
با احداث  گذشتهاز  يمردم محل ،و بلوچستان يستانس

با استفاده از ) بندزار( يخاك يها صورت بند به ييها سامانه
ها اقدام به كشت محصوالت  و هرزآب يفصل هاي يبارندگ
در باالدست  جات يفيازجمله غالت، حبوبات و ص يزراع
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آنها  يهدر حاش ها،منظور حفاظت بهتر بند و به كرده يبند خاك
كهور  و) Acacia nilotica( چش يدرخت يها به كاشت گونه

)Prosopis cineraria (ند كن ياقدام م)Ameri & 

Keneshloo, 2014 .(منظور  منطقه به ناساكن ،ينهمچن
 ،يمناطق مسكون يكيو شرب در نزد يآب بهداشت يرهذخ

كه با توجه به  كنند ينام هوتك احداث م به يخاك ييها سازه
آب را در خود نگه  يطوالن مانخاك مدت ز ينبافت سنگ

از درختان چش و كهور  يزها ن سازه ينا يهدر حاش. دارد يم
 & Ameri( كنند يسبز استفاده م يو فضا بان يهعنوان سا به

Keneshloo, 2014.(  
 يها تفاوت يانضمن ب) Prinz )2001در پژوهشي، 

 ،رطوبت يرهذخ هاي يستمو س يالبپخش س هاي يستمس
ي، توپوگراف يطشراي، و شدت بارندگ يعتوزنظير  هايي عامل
آب  ينگهدار يتظرف، نفوذ آب و هرزآب در منطقه يطشرا

 يطدر دسترس و شرا هاي يفناوري، نوع گونه درخت، خاك
مناسب را در انتخاب روش  يمحل ياجتماع -ياقتصاد

در مناطق خشك و  يكار منظور جنگل به رطوبت يرهذخ
در اين زمينه در ايران برخي  .داند يمؤثر م خشك يمهن

هاي جنگلي انجام شده كه از آن  ها در مورد گونه پژوهش
گز  در مورد) Keneshloo )2013توان به تحقيقات  جمله مي

كه طي آن  كرداشاره ) Moringa peregrina( يروغن
 يها در كف گودال ياهيگ يايبقااستفاده از خاروخاشاك و 

 يمان روش در استقرار و زنده ينكاراتر عنوان به كاشت نهال
ديگري نشان داد كه  پژوهش .دش يمعرف ي اين گونهها نهال

خاكي و  بندهاي ذخيره رطوبت اعم از  هيچكدام از روش
ماني نهال  داري بر زنده معني اثر) Turkey nest(نست  توركي
اما استفاده از بند خاكي باعث افزايش رويش  ،نداشته چش

 .)Ameri & Keneshloo, 2011(بود ها شده  ارتفاعي نهال
 يبا بررس) 2003(و همكاران  Espelta ،در خارج از كشور

و حفر  يارزنيش يوهش به ياهكاشت نهال كاج س يها روش
گزارش كردند كه استفاده از گودال در كاشت  ياگوده در اسپان

 يلدل اما به ،شود يها م آن يشترب يمان عث زندهنهال با
بهتر است از   يب،در مناطق پرش ياتعمل ينا زياد هاي ينههز
  .استفاده شود يارزنيش

دنبال رواج استفاده از مواد  اخير و به هاي سالدر 
ها  اي، برخي پژوهش سوپرجاذب در توليدات باغي و گلخانه

ها متمركز  كاري امكان استفاده از اين مواد در جنگل بر
 دربه استفاده از سوپرجاذب  توان يكه از آن جمله م اند شده

) Qurcus suber(پنبه  بلوط چوب يها بستر كاشت نهال
پس از كاشت  يكه سبب كاهش تنش خشك كرداشاره 
 توان يمكه شد  يشنهادپ و هشد يشفصل رو ينها در اول نهال

جنگل  يو بازساز يااح يها بهبود روش يرجاذب برااز سوپ
 ,.Chirino et al(خشك استفاده كرد  هاي يستمدر اكوس

 يشهآغشته كردن ر ، بادر آلمان يگريد پژوهشدر ). 2011
 ،به مواد سوپرجاذب ييساله راش اروپا يك يها نهال

). Beniwal et al., 2011( كرد يداپ يشها افزا عملكرد نهال
در خصوص اثر مثبت مواد سوپرجاذب بر  يزن يهاي گزارش
و ) Populus euphratica( )Chen et al., 2004( رشد پده

وجود ) P. popularis( )Shao et al., 2007( صنوبر اي گونه
  . دارد

 ،ارس جنس در موردانجام شده  هاي پژوهشبا تمركز بر 
در ارتفاع  )Demel  )1997پژوهش انجام شده توسط 

هاي آفرومونتان اتيوپي در  متري جنگل 2700تا 1500
            ارتباط با اهميت رطوبت خاك در استقرار و رشد

J. procera  دليل نور  كه به نشان دادزير سايه و مناطق باز
ها به  زياد، تعرق و كاهش رطوبت خاك، تعداد كمي از نهال

هاي زنده  نهالحيات خود ادامه دادند و رويش ارتفاعي 
در هر دو متغير  .بود متر يسانت 15كمتر از سال  3طي مانده 

داري ميان تيمارهاي  ماني تفاوت معني رويش ارتفاعي و زنده
و همكاران  Maschinscki .سايه و فضاي باز و جود نداشت

با مطالعه فاكتورهاي مختلف مؤثر بر رشد و نيز ) 2004(
ارس اي  گونهختلف ازجمله هاي م هاي گونه ماني نهال زنده

)J. procera (در كاشت  هاي طبيعي و دست در توده
كه رطوبت خاك نقش  كردندعنوان آريزوناي آمريكا 

ماني  حيات و افزايش زنده تري در توسعه تجديد مهم
و  Khosrojerdi ،در ايران .شتهاي اين گونه دا نهال

استقرار  بررسي اثر درختان مادري بر  ه ب) 2008(همكاران 
كاري شده در  جنگل) .J. excelsa M. B(هاي ارس  نهال
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داد كه كاشت  نتايج نشان . هاي هزارمسجد پرداختند جنگل
مير  و   تنها باعث كاهش مرگ ها زير گونه همراه نه نهال
طي دوره تابستانه و زمستانه نشد، بلكه رشد ارتفاعي  ها  نهال
شده در زير گياه پرستار و منطقه باز تفاوت   اي كاشتهه نهال
با  يمصنوع يباناثر سادر بررسي  .داري با هم نداشتند معني

ارس در  يها و رشد نهال يمان درصد بر زنده 50شدت 
 يبرا يبانكه استفاده از سا مشخص شدنيز  يراچالس يستگاها

ارس  يها نهال يقطر يشرو يشافزاگرچه سال  يكمدت 
باعث در سال دوم  يباناما حذف سا، دنبال داشت بهرا 
 يچه يبانساهمچنين، . شدها  نهال يارتفاع يشرو يشافزا

 يها سطح تاج نهال يشو رو يمان بر زنده داري ياثر معن
  .)Khoshnevis, 2015( ارس نداشت

هدف از اجراي اين  ،ذكر شدهبا توجه به توضيحات 
هاي ارس به  نهال  ضمن مطالعه پاسخپژوهش آن بود كه 

هاي مختلف ذخيره رطوبت، سايبان و  روش هاي عامل
كاري اين  هاي جنگل ترين روش مناسب ها، برهمكنش آن

  .تعيين و معرفي شود هاي البرز جنوبي دامنهگونه در اين 
  

 ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

انجام شد كه در  يراچالس يقاتتحق يستگاهژوهش در اپ
 - جاده كرج يرشمال شهر كرج و در مس يلومتريك  40

 2160پژوهش در ارتفاع  يمحدوده اجرا. چالوس قرار دارد
 51˚ 10' 15" مركزيمختصات  با يااز سطح در يمتر

لوم  ،يقاك منطقه عمخ. باشد مي شمالي 36˚ 1' 0" و شرقي
 81/0كمتر از  ECبا  يشور يتبدون محدود ي،رس
 يبه خنث يكو نزد 7حدود  pH متر، يبر سانت موس يليم

 ).Ali Ahmad Korori & Khoshnevis, 2000(است 
طالقان  يهواشناس يستگاهساله ا10آمار جديدترين براساس 

ترين ايستگاه و داراي شرايط آب  كه نزديك )2014-2005(
 يدما يانگين، مو هوايي مشابه با منطقه اجراي پژوهش بود

 بيشينه يانگينم،  -72/1دما  كمينه يانگين، م64/12ماهانه 
 دمامطلق  بيشينهو  -21مطلق دما  كمينه ، 96/23دما 

 نيز نهساال يمتوسط بارندگ. است گراد يدرجه سانت 7/38

ماه از سال امكان وقوع  هفتبوده و  متر يليم 61/456
ماه بوده و از  5طول دوره خشكي . وجود دارد يخبندان

  .خرداد تا مهرماه امتداد دارد
  پژوهش روش

 ياجرا يمحل مناسب برا ييبا شناسا 1392ال در س
محدوده  يراچال،س يستگاهپژوهش واقع در ارتفاعات ا

 يگذار و عالمت يينها تع پژوهش و محل كاشت نهال ياجرا
 50×50×50يبيبه ابعاد تقر ها  حفر گوده ياتعمل. شد
ساله  سه يها نهال وانجام شد  1392سال  يزدر پائ متر يسانت

به عرصه  1393در پائيز ارس با مبدأ ايستگاه سيراچال 
ها  كاشت نهال ياتعمل. )الف -1شكل ( طرح منتقل شدند

 يها از شروع بارش برف در منطقه انجام شد و نهال پيش
 يها بلوك يهخردشده با پا يها كرت يشآزما بارس در قال
ذخيره در سه تكرار با استفاده از عامل  يكامل تصادف

سطح كاه و كلش،  پنجدر  يعنوان عامل اصل هب رطوبت
 ينو شاهد و همچن يرآبگ ي، هاللسوپرجاذب، مواد يكپالست

و  يبانسابا در دو سطح  يعنوان عامل فرع به يبانعامل سا
اعمال  ذخيره رطوبت يمارهايت. شدند شتهكا يبانبدون سا

  :)Keneshloo, 2013( بودند يرشرح ز ها به شده بر نهال
 ياستفاده از مواد آل يمارت ينا يهدف اصل: كلشكاه و   -
خاك  يانيعامل نگهدارنده رطوبت در افق م يكعنوان  هب

ضمن اين مواد  يهبا تجز هرچند با گذشت زمان است؛ 
در . شوند يم يزن يزياصالح بافت خاك باعث حاصلخ

 هها با استفاد هنگام كاشت نهال، كف گوده اجراي اين روش،
 گياهانها و  موجود در عرصه شامل گرامينه ياهيگ ياياز بقا
پوشانده شده و  متر يسانت 10به ضخامت حدود ساله  يك
  .)ب -1شكل ( شد يختهآن خاك ر يرو
پس از كاشت نهال، پر كردن  يمارت يندر ا: يكپالست  -

شفاف  هاي يلون، با استفاده از ناتشتكها و احداث  گوده
پوشانده شد تا  تشتك يمتر رو 1×1به ابعاد معمولي  يمضخ
  .)ج - 1شكل ( ها به حداقل برسد تشتكآب  يرتبخ
ها  به هنگام كاشت نهال يمارت يندر ا: سوپرجاذبمواد   -

 يمرگرم پل 150مقدار براساس توصيه شركت سازنده، 
ها  با خاك گوده) TERRA COTTEM نشان( سوپرجاذب
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  .شدمخلوط 
ها با  تشتكها و احداث  پس از كاشت نهال: يرآبگ يهالل  -

 يبيبه طول تقر يرآبگ هاي ياستفاده از سنگ و خاك، هالل
ساخته  تشتك يهدر حاش يبمتر و در جهت عمود بر ش دو

آب به  آن با خاك پر شد تا هدررفت روان يشد و رو
  .)د - 1شكل ( حداقل برسد

 تشتكپس از كاشت نهال و احداث  يمارت يندر ا: شاهد  -
  .انجام نشد ذخيره رطوبت يبرا يگريد ياتعمل يچگونهه

ها با استفاده از  منظور اعمال تيمار سايبان، روي گوده به
نحوي پوشانده شد كه نور دريافتي  هاي درختان به سرشاخه

حدود  صورت تخميني به هاي نوري به ها از طريق برخه نهال
الزم به ذكر است كه تيمار . درصد نور كامل برسد 50

هاي بهاره و شروع  مام بارشپالستيك و سايبان پس از ات
و ساير ) 1394اواخر ارديبهشت (فصل خشك در منطقه 

  .شدندها اعمال  هنگام كاشت نهال تيمارها به

  

   

   

  )د(هاللي آبگير و  )ج(، پالستيك )ب(، تيمار كاه و كلش )الف(محدوده اجراي پژوهش از نمايي  -1شكل 
  

 يها كرت ينمتر، فاصله ب 3×3ها  فاصله كاشت نهال
متر و  پنج ياصل يها كرت ينمتر، فاصله ب چهار يفرع

نهال كاشته  16متر بود و در هر كرت  ششها  فاصله بلوك
ها قرار  نهال يرو يشرو لفص يك يبرا فقط ها يبانسا. شد

 ياتعمل. از عرصه طرح حذف شدند 1394 يزداشته و در پائ
انجام شد  1395و  1394 يزدر پائ يريگ و اندازه يآماربردار

 يها نهالصورت درصد  به يمان زنده يها و شامل مشخصه

با  يقهقطر زمان كاشت، به نسبت  در هر كرت مانده يباق
ارتفاع متر،  يليبا دقت صدم م يجيتالد يساستفاده از كول

قطر بزرگ و متر،  ميليكش با دقت  نهال با استفاده از خط
 يشادابمتر و  ميليكش با دقت  كوچك تاج با استفاده از خط

ول تاج سبز ط( يكها در چهار درجه شامل درجه  نهال
 75تا  50 بين طول تاج سبز(دو  هدرج) درصد 75از  تربيش

و ) درصد 50تا  25 بين طول تاج سبز(سه  هدرج) درصد

 ج د

 ب الف
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با . بود )درصد 25كمتر از طول تاج سبز (درجه چهار 
رويش جاري قطر و  ،و ارتفاع يقهقطر  يراستفاده از مقاد

مورد  هاي سالدر  ماني زنده ييراتمحاسبه شد و تغ ارتفاع
  .قرار گرفت يلو تحل يهمورد تجز يزمطالعه ن

  ها تجزيه و تحليل داده
 -آزمون اندرسون يلهوس ها ابتدا به دادهنرمال  توزيع

در  يمان زنده يرهايمرحله متغ يندر ا. شد يبررس ينگدارل
 1394در سال  يشاداب ينو همچن 1395و  1394 يها سال

 ييراتتغ يرمتغ. دمال شدنجانسون نر يلبا استفاده از تبد
نرمال با استفاده از  يعاز توز پيرويعدم  يلدل به يمان زنده

اثر  يمنظور بررس به يسوال -كروسكال يآزمون ناپارامتر
قرار  يابيمورد ارز يبانذخيره رطوبت و سا يعوامل اصل

مختلف ذخيره  يمارهايت يانم يانگينم يسهگرفت و مقا
 Mann-Whitney U آزمون يلهوس به يرمتغ ينا يرطوبت برا
اجرا شده  يشبا توجه به مدل طرح آزما. انجام شد

با عامل  يكامل تصادف يها بلوك يهخرد شده با پا يها كرت(
 يانسوار يهتجز ) يبانسا يذخيره رطوبت و عامل فرع ياصل
اثر  داري يو معنشد شده انجام  يريگ اندازه يرهايمتغ

 95 يناندر سطح اطمها  و برهمكنش آن ياصل هاي عامل
 هايي عاملسطوح  يسهمقا. قرار گرفت يابيدرصد مورد ارز

با  ،مورد مطالعه بودند يها بر مشخصه دار ياثر معن يكه دارا
 يلو تبد يتهآزمون نرمال. انجام شد LSDاستفاده از آزمون 

و  يناپارامتر يها ، آزمونMinitab 16.0افزار  در نرم ها داده
 يه، تجزSPSS16افزار  در نرم يرهامتغ يهمبستگ يبررس
انجام و  Mstat-Cافزار  در نرم يانگينم يساتو مقا يانسوار

  .شدند يمترس Excelافزار  نمودارها با استفاده از نرم
  
 جينتا

در  متغيرهاي مورد مطالعه يانسوار يهتجز يجنتا
. است ارائه شده 1در جدول  1395و  1394 يها سال
در هر دو سال اختالف  شود، يگونه كه مشاهده م همان
 يمارهايت ياندرصد م 99 يناناطم در سطح داري يمعن

و اثر  يبانسا يمار، اما تشتوجود دا ذخيره رطوبتمختلف 
 دار يمشخصه معن ينبر ا ذخيره رطوبتو  يبانمتقابل سا

ذخيره رطوبت و سايبان و  هاي عاملهيچكدام از . بودن
  .ساير متغيرها نداشتندداري بر  ها اثر معني برهمكنش آن

  
   اجراي پژوهش هاي سالهاي مورد مطالعه طي يرمتغ ميانگين مربعات - 1 جدول

  ).اند تبديل شده 1395و متغير شادابي سال  1395و  1394هاي  سال يمان زنده متغير(
  شادابي  سطح تاج  ارتفاع  قطر يقه مانيزنده درجه آزادي  منبع تغييرات سال

1394  

  ns186/0 ns110/1  ns 204/29 *596/10381  ns 021/0  2  بلوك
  ns289/0  ns 285/18 ns 846/3193  ns 462/0 895/3** 4  ذخيره رطوبت

  767/0  187/1128  016/28  728/0 310/0 8 خطاي عامل اصلي
  ns002/0 ns234/0  ns 733/20 ns 890/63  ns 392/0 1  سايبان
  ns435/0 ns361/0  ns 332/6  ns 064/9404  ns 740/0 4 سايبان × ذخيره رطوبت
  227/1  952/10326  379/38  225/1 389/0 10  خطا

1395  

  ns940/0 *377/11  ns 067/36 ns 339/1819  ns 508/0 2  بلوك
  ns031/3  ns 971/2  ns 000/8773  ns 843/0 839/4** 4  ذخيره رطوبت

  462/0  162/11371  442/30  342/1 612/0 8 خطاي عامل اصلي
  ns311/0 ns020/0  ns 267/13 ns 633/18351  ns 050/0 1  سايبان
  ns469/0 ns372/0  ns 900/4  ns 672/4105  ns 220/0 4 سايبان × ذخيره رطوبت
  221/0  291/26988  029/45  211/2 878/0 10  خطا

  دار يمعنغير ns؛ درصد 95 اطمينان در سطح دار يمعن * ؛درصد 99 اطمينان در سطح دار يمعن **
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 يمارهايت يانگينم يسهمقا يجدهنده نتا نشان 2شكل 
مشخصه درصد  يبرا طي دو سال ذخيره رطوبتمختلف 

كه  آيد يبرم ينچن يانگينم يسهمقا يجاز نتا. است يمان زنده
 يشها سبب افزا تشتكدر كف  يكاستفاده از روكش پالست

. شد يمارت ينشده با ا يتترب يها نهال ماني قابل توجه زنده

استفاده از كاه . شدمشاهده  يزن دومدر سال  يحت يبرتر ينا
را  يمان كاهش قابل توجه زنده يزها ن و كلش در كف گوده

درصد  از نظر يمارت ينهمراه داشت و در هر دو سال ا به
  . قرار گرفتدر رتبه آخر  دهيمانباق يها نهال

  

  
  

  1395و  1394 يها در سال يمان مشخصه درصد زنده يمختلف ذخيره رطوبت برا يمارهايت يانگينم يسهمقا -2شكل 
  

كه  نشان داد يسوال -كروسكال يآزمون ناپارامتر يجنتا
 ها در سطح نهال يمان زنده هشرطوبت در كا عامل ذخيره

؛  = 808/13χ2؛ df = 4( درصد نقش داشت 99 يناناطم
008/0 = p(نبود دار يمشخصه معن ينبر ا يبان، اما اثر سا 

)1 = df 056/0؛χ2 =  813/0؛ = p(.  
مختلف  يمارهايت يسهمقا يجدهنده نتا نشان 3شكل 

 كه گونه مانه .است يمان زنده ييراتتغ از نظرذخيره رطوبت 
كاه و كلش در  يمارت يفرغم عملكرد ضع به ،شود يم مشاهده

درصد  از نظركاهش را  ينكمتر يمارت ين، ا1394سال 
ها از خود نشان داد و در صدر  زنده در كرت يها نهال
 1395در سال  ،يگرعبارت د به. قرار گرفت يبند گروه

 شكخ يمارت يندر ا يافتهپرورش  يها از نهال يچكدامه
 ينمشاهده شد و ا يكپالست يماركاهش در ت يشترينب. نشدند

 پيشترچنانچه  حال، ينبا ا. گرفت يدر گروه آخر جا يمارت
در سال  يمارت ينا خوبعملكرد  يلدل مشاهده شد، به

ارس با استفاده از  يها نهال يمان ، كماكان درصد زنده1394

  .يمارها بودت يرسا از يشب داري يصورت معن به يمارت ينا
نشان داد ) 2جدول (قطر  يجار يشرو يانسوار يهتجز

 يرهذخ يمارهايسطوح مختلف ت يانم داري يكه اختالف معن
 يباناما اثر عامل سا شت،مشخصه وجود دا ينا ينزوالت برا

 .نبود دار يمعن يباننزوالت و سا يرهو اثر متقابل ذخ
داري  مورد مطالعه و برهمكنش آنها هيچ اثر معني هاي عامل

بر رويش جاري ارتفاع و سطح تاج و تغييرات شادابي 
 يسهمقا .درصد نداشتند 95 اطمينان هاي ارس در سطح نهال
 يبرا) 4شكل (نزوالت  يرهمختلف ذخ يمارهايت يانگينم

رغم عدم وجود  قطر نشان داد كه به يجار يشمشخصه رو
 1394 يها ها در سال نهال يقهقطر  از نظر ردا ياختالف معن

در كف  يكشده با استفاده از پالست يمارت يها ، نهال1395و 
و  دهقطر را از خود نشان دا يجار يشرو يشترينتشتك، ب
در  ياديبا اختالف ز ي،قطر يشرو متر يليم 5/2با حدود 
  .ندشتقرار دا يمارهاصدر ت
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  1394نسبت به سال  1395در سال  يمان زنده ييراتمشخصه تغ يمختلف ذخيره رطوبت برا يمارهايت يسهمقا -3شكل 
  

  اجراي پژوهش هاي سالميانگين مربعات تغييرات متغيرهاي مورد مطالعه طي  - 2جدول 

  درجه آزادي  منبع تغييرات
  رويش جاري
  قطر يقه

  رويش جاري
  ارتفاع

  رويش جاري
  سطح تاج

  تغييرات
  شادابي

  ns 285/2  ns 605/6914  ns 430/0  635/5**  2  بلوك
  ns442/18  ns 370/8430  ns 661/0  072/4**  4  ذخيره رطوبت

  297/0  424/8269  901/8  414/0  8  خطاي عامل اصلي
  ns118/0  ns 830/0  ns 303/20606  0001/0  1  سايبان
  ns392/0  ns 000/5  ns 885/2466  ns 268/0  4  سايبان ×ذخيره رطوبت 
  143/0  237/4856  684/1  402/0  10  خطا

  دار يمعنغير ns ؛درصد 99 اطمينان در سطح دار يمعن **

  

  
  

  يقهقطر  يجار يشمشخصه رو ينزوالت برا يرهمختلف ذخ يمارهايت يانگينم يسهمقا -4شكل 
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  .دهد اجراي پژوهش نشان مي هاي سالطي را روند تغييرات متغيرهاي مورد مطالعه  5شكل 

  

   
  

   
  

  
  

  اجراي پژوهش هاي سالروند تغييرات متغيرهاي مورد مطالعه در  -5شكل 
  

  بحث
ارس در  يمد يكار آمده، جنگل  دست هب يجبا توجه به نتا

. كرد يابيموفق ارز توان يرا م يارتفاعات البرز جنوب
سال  دوها پس از گذشت  نهال يدرصد 50حدود  يمان زنده

 ياربس ياز بردبار يتحكا يارينوبت آب يك يو بدون حت
 ختس ياربس يطآن به شرا يسازگار ييگونه و توانا ينا زياد
 يماربا ت يافتهپرورش  يها لنها ماني زنده  . دارد يطيمح

اثر . بود يمارهات يراز سا تريشب داري يصورت معن به يكپالست
 يشكاشت نهال پ يها تشتكدر  يكمثبت استفاده از پالست

) 1999( Radو ) Keneshloo )2013 يلهوس به يناز ا

در  يكدهنده نقش مثبت پالست گزارش شده و نشان
ها در  رطوبت آن ها و حفظ تشتكآب  يراز تبخ يريجلوگ

چنانكه مشاهده  با اين وجود،. باشد يفصول خشك سال م
را در گذر از سال  يمان كاهش زنده يشترينب يمارت ينا ،شد

شدن  يمتالش. خود اختصاص داد به يزن 1395به  1394
 ينباعث از ب اولتابش آفتاب در سال  يلدل به ها يكپالست
 ماني زنده يدش شدشد و كاهدر سال دوم اثر مثبت  ينرفتن ا

 هاي يهتعداد پا يلدل به ،حال ينبا ا. دنبال داشت را به يمارت ينا
 از نظر يمارت ينموجود در سال اول، كماكان رتبه اول ا يادز

دنبال آن  حفظ شد و به يزها در سال دوم ن نهال يمان زنده
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 يبعد هاي رتبهدر  يرآبگ يو هالل سوپرجاذبمواد  يمارهايت
كاه و كلش بر  يمارت يدر خصوص اثر منف .ندشتقرار دا
. كردابراز  يتوان نظر قطع يارس نم يها نهال يمان زنده

بودن منطقه مورد مطالعه و پوشش متراكم  يجنگل احتماالً
مواد  يادآن درصد ز پيرودر عرصه طرح و  يا و بوته يعلف
 Keneshlooرغم گزارش  خاك، باعث شد كه به يآل
ثبت استفاده از كاه و كلش در كف در خصوص اثر م) 2013(

داري  تفاوت معني، يگز روغن يها نهال يمان گوده بر زنده
در هر دو سال مورد مطالعه  ميان اين تيمار و تيمار شاهد

 زيادغناي  ،سرشت متفاوت ارسفارغ از . دومشاهده نش
منطقه مواد آلي خاك  زيادآن درصد  پيروپوشش گياهي و 

در عرصه قابل مشاهده  اين تيمارسبب شد كه اثر مثبت 
تجمع مقدار زياد بقاياي گياهي در خاك  ،بر آن عالوه. نباشد

ممكن است سبب رقابت ريشه و  زياد C/Nبه دليل نسبت 
مرگ گياه شود ها براي دستيابي به نيتروژن و  ميكروارگانيسم

)Mirzashahi & Bazargan, 2015 .(پس از  حال، با اين
 يها اندك نهالتر در سال اول،  هاي ضعيف حذف نهال

در عرصه مستقر شده و  يخوب به يمارت يندر ا يماندهباق
را  يمان كاهش زنده ينكمتر يمارت ينا ،شد مشاهدهچنانچه 

  .خود اختصاص داد دو سال به يط
اثر  يباننزوالت و سا يرهذخ هاي عاملاز  يچكدامه
با . ارس نداشتند يها و ارتفاع نهال يقهبر قطر  داري يمعن
مشخص شد كه  يقه طرق يرشد جار يدر بررس حال، ينا

نزوالت  يرهمختلف ذخ يمارهايت يانم داري ياختالف معن
 يكپالست يماربا ت يافتهپرورش  يها و نهال شتوجود دا

به  1394را در گذر از سال  يقهقطر  يجار يشرو يشترينب
 ينكه ا ينجاستا مهمنكته . ندخود اختصاص داد به 1395

رخ  يمارت يندر ا ماني به موازات كاهش زنده يقطر يشرو
  . داد

مثبت  اثردر خصوص  ها پژوهش يرغم وجود برخ به
 Climent(توده هوايي  و افزايش زي يارتفاع يشروبر  يهسا

et al., 2006; Niinemets & Valladares, 2006(، يندر ا 
 .نشدهاي ارس  سايه باعث افزايش ارتفاع نهال پژوهش
و همكاران  Khosrojerdiاين نتيجه پيشتر توسط  مشابه

 يزن) 2015( Khoshnevis .گزارش شده است) 2008(
ارس در  يها نهال  ها، يبانكه با حذف سا استگزارش كرده 
 رسد ينظر م به. دادندنشان  يشتريب يارتفاع يشسال بعد رو

 ياثر منف يدر راستا عدم تأثير بر رويش ارتفاعي ينكه ا
ها  نهال يلهوس نور كمتر به يافتدر يلدل بر فتوسنتز به يهسا
 يجنتا ).Smith & Huston, 1989(است  يابيارز لقاب

 ييدأت يزارس ن يعيطب يها يشگاهدر رو يمطالعات زادآور
 يهبه سا ياديارس عالقه ز يها ها و نهال كند كه نونهال يم

مكاران و ه Ravanbakhsh پژوهش ،عنوان نمونه به. ندارند
 يها ها و نونهال درصد نهال 25كمتر از  نشان داد كه) 2010(

 يتتحت حما يالبرز جنوب يزارها تخارس در در
  .بودند تاندرخ ياها و  درختچه
 يمارتر ت از نقش مثبت يحاكرو  پژوهش پيش يجنتا
كاشت نهال در  يها تشتكدر حفظ رطوبت خاك  يكپالست
، سوپرجاذبمواد  يمارهايبا ت يسهخشك در مقا يها ماه
بر  روش عالوه ينا. بودو كاه و كلش  يرآبگ هاي يهالل

داشته و در عمده مناطق  ياندك ينههز ،سهولت و سرعت اجرا
 يدكه با يا نكته. خشك كشور قابل اجراست هيمخشك و ن

پس از  بايد ها يكاست كه پالست ينا يردمورد توجه قرار گ
ها  تشتك يرو) ينفرورداواخر (بهاره  يها بارش يانپا

حذف ) يزاواسط پائ( يشمستقر شده و در خاتمه فصل رو
و  يزهپائ يها تا امكان جذب رطوبت حاصل از بارش شوند

 حال، ينا با. ها وجود داشته باشد تشتك برايزمستانه 
است  يدر اثر تابش آفتاب عامل ها يكشدن پالست يمتالش

 يها يكار در جنگل يژهو را به يطمح يدشد هاي يكه آلودگ
مسئله  يناز ا يريجلوگ يبرا. دنبال خواهد داشت گسترده به

به  زيادبا مقاومت  هاي يكدر صورت امكان از پالست بايد
از  اي يهال يررا ز  يكپالست يااشعه فرابنفش استفاده كرد و 
تا  كردكامل مدفون طور  به متر يخاك به ضخامت چند سانت

در صورت لزوم . حداقل برسد به يدنور خورش يمتابش مستق
ها  نهال ياز استقرار حداكثر يناناطم كسبمنظور  و به

 .كردچندسال تكرار  يبرا را يكاستفاده از پالست توان يم
با توجه به وجود گزارشاتي مبني بر افزايش  ،همچنين

ساپروفيت در زير پوشش   هاي قارچ جمعيت برخي جنس
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كه ممكن است ) Welvaret & Poppe, 1986(پالستيك 
از پوسيدگي طوقه نهال سبب افزايش مرگ و مير حاصل 

پايش بلندمدت تيمارها و بررسي روند تغييرات ، شود
 دتوان مي هاي آينده سالمتغيرهاي كمي و كيفي نهال در 

دنبال  قطعيت بيشتري در خصوص سودمندي تيمار مذكور به
وي در اين راستا استفاده از كاه و كلش ر. داشته باشد

عنوان  تواند به اقدامي است كه ميهاي كاشت نهال  تشتك
 & Eslami(قرار گيرد  مورد توجهتيمار جايگزين 

Farzamnia, 2009.(   
است كه  ياتيازجمله عمل يزن يرآبگ هاي ياستفاده از هالل

و استفاده از  يآور جمع يبرا يبدر مناطق پرش يژهو به
 هاي ينههز. يردگ قرار مورد توجه تواند يم يآب سطح روان

خاك  يدر مناطق دارا يژهو كار به يكار و سخت يروين يادز
 اجراي اين روش بايداست كه  يعمق از جمله مسائل كم

در اغلب  سوپرجاذبمواد   .يردقرار گ مورد توجه
 يرآبگ هاي يهمانند هالل يمورد مطالعه عملكرد يها مشخصه

وجود برخي گزارشات مبني بر  رغم به. از خود نشان دادند
و طول ريشه  توده زينقش مثبت پليمرهاي سوپرجاذب بر 

)Zangooei Nasab et al., 2013(،  عمده كه به اينبا توجه
هاي انجام شده در اين زمينه ناظر بر عملكرد  پژوهش
هاي تكميلي  است، انجام پژوهش مدت گياه بوده  كوتاه

از  يريجلوگ در هااثر پليمر بررسيبلندمدت در خصوص 
ها  به نهال يبه اعماق خاك و اعمال تنش خشك يشهرشد ر

و مقدار الزم  نشانشناخت نوع،  يندر درازمدت و همچن
كاشت نهال در مناطق خشك  يها در گوده سوپرجاذبمواد 
  .شود ياحساس م خشك يمهو ن

مورد  يها بر اغلب مشخصه يهچنانكه مشاهده شد، سا
 يرنظ پژوهشگراني يشترپ. نداشت داري يمطالعه اثر معن

Huang )2008  يبرا يباناستفاده از سا ياثر منف) 2009و 
 ،پژوهش يندر ا. اند را گزارش كرده پسند يخشك يها گونه

 عمالو مدت كم ا ارسكندرشدي  يلدل به يهسا ياثر منف
 ينا زياد هاي ينههز ،حال ينبا ا. نبود يصقابل تشخ يه،سا
 يها نهال يمان بر زنده دار يثر معنو عدم وجود ا ياتعمل

 يهگونه توج ينا يكار را در جنگل  يبانارس استفاده از سا

  .دكن ينم
 يمد هاي يكار امكان احداث جنگل بيانضمن  درمجموع،

 يرو يكاستفاده از پالست ي،ارس در ارتفاعات البرز جنوب
در صورت توجه به مسائل (كاشت نهال  يها تشتك

 يناستقرار بهتر ا يكننده برا عنوان اقدام كمك به) گفته يشپ
 يهتوص يبانبه استفاده از سا نيازبدون  ها يكار جنگل

  .شود يم
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Abstract 
This research was carried out in Sirachal Research Station in order to identify the best 
method for Greek juniper (Juniperus excelsa M. B.) afforestation as one of the most 
important forest species in Iran. Three year-old juniper saplings were transported to 
Sirachal and were planted in a Split-Plot Randomized Block Design with water 
harvesting (in 5 treatments including using organs of native plants and shrubs at the 
bottom of pits, using 1×1 m plastic film at the surface of pits, using Aquasorb polymers 
mixed with the pits soil, semi-circular bonds and control) as main factor and shading (in 
2 level of using tree sprouts as artificial shading and control) as secondary factor in 3 
replication and 16 saplings per replication. Measured variables were survival, collar 
diameter, height, and crown area and sapling vitality at the end of growing season of 
2015 and 2016. Results showed that rainwater harvesting had significant effect on 
survival juniper saplings for both 2014 and 2015 years and current annual increment of 
collar diameter. The highest value of these parameters was noticed for plastic film 
treatment though the highest decrease of survival from 2014 to 2015 was noticed for 
this treatment too. Both rainwater harvesting and shading had no significant effect on 
height, crown area, vitality and their changes during the studied years. Overall, results 
confirmed the possibility of rainfed afforestation of Greek juniper in high altitude of 
Southern Alborz Mountain. To achieve this goal, usage of nylon at the surface of 
plantation pits is recommended. There is no need to use artificial shading for planted 
saplings. 
 
Keywords: Collar diameter, height, shading, southern Alborz Mountain, survival. 

 


