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چکیده
کاشت و توسعه نهالهای تندرشد صنوبر که عالوهبر ويژگيهای مناسب چوبي در برابر عوامل خسارتزای زنده نيز مقاومت نشان
دهند ،گامي مهم در توليد چوب و فراوردههای چوبي است .فراهم کردن بستر مناسب برای تغذيه نهالها در خزانه ،گام بعدی است که
با حاصلخيز کردن خاک تحقق مييابد .هدف از پژوهش پيشرو ،مشخص کردن مقدار مناسب کود شيميايي مورد نياز خزانههای
صنوبر بود که به دو صورت کامل ( )NPKو ناقص ( )Nو با بررسي صفات رويشي و نيز مقاومت نهالها در برابر عوامل خسارتزای
زنده در پايان فصل رويش ارزيابي شد .اين پژوهش در يکي از نهالستانهای شهرستان کياشهر در مورد  229نهال از کلن

Populus

 deltoides 69/55در قالب بلوکهای کامل تصادفي در پنج تيمار انجام شد .براساس نتايج ،کوددهي بهرغم افزايش رشد ارتفاعي
نهالها ،سبب افزايش شيوع بيماری لکهبرگي نيز شده بود .در مورد شيوع آفات نيز هيچگونه اختالفي بين تيمارهای مختلف مشاهده
نشد ،بنابراين با توجه به عواقب نامناسب مصرف بيرويه کود شيميايي ،کودپاشي در چنين نهالستانهايي توصيه نميشود.
واژههای کلیدی :استان گيالن ،حاصلخيزی خاک ،خسارت زيستي ،درختان تندرشد.

مقدمه

هکتهار در ايهران گهزارش شهده اسهت ( Gholami et al.,

برای تأمين نيازهای چوبي ،جنگل کاریها با گونههههای
تندرشد و ازجمله صنوبر در قالب زراعهت چهوب گسهترش
يافتند تا عالوه بر فراهم کردن نيازهای چوبي ،گامي به منظور
ممانعت از تخريب بيشتر جنگلها باشند .در بين پهنبرگهان،
درختان صنوبر بهسبب سرعت رشد ،قهدرت جسهتدههي و
دورگگيری از جايگاه ويهژهای در توليهد چهوب و بهرآورد
نيازهههای سههلولزی برخههوردار هسههتند .صههنوبر از جههن
 Populusمتعلق بهه خهانواده  Salicaceaو از نههاندانگهان
بيگلبرگ است که رويش آن ساالنه تها  66متهر مکعهب در

 Rawat .)2014و  )6976( Tewariاز صنوبر به عنوان يکي
از گونههای بسيار اميدبخش نام ميبرند کهه از آن مهيتهوان
برای توليد بيواتانول که جايگزين مناسبي برای سوختههای
فسيلي است ،استفاده کرد.
عالوهبر ويژگيهای ذاتي گياهان که نقش بارزی در
افزايش محصول دارند ،مديريت خاک بهطور چشمگيری با
استفاده از کودهای مصنوعي برای کمک به افزايش توليد
محصول ،مورد توجه بهرهبرداران قرار دارد ( Hsu et al.,
 Murrell .)2009و همکاران ( )6976در پژوهش خود
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نشان دادند که کوددهي و تغذيه مناسب در گياه عالوهبر
توليد محصول خوب به کيفيت خاک نيز کمک ميکند.
 Kumariو  )6977( Nandalشواهد متعددی را از اثرات
مثبت کودهای معدني بر رشد نهالهای صنوبر در خزانههای
توليد نهال گزارش کردند .پژوهش  Guoو همکاران ()6972
نشان داد که کوددهي ،کارايي و فعاليت آنزيمي را در گياهان
افزايش ميدهد.
بهنظر  ،)7336( Habibi Kassebکوددهي صحيح و
مناسب ،ضامن حاصلخيزی خاک است که در اين راستا
عالوهبر افزايش توليد ،مقاومت گياهان را در مقابل يخبندان،
خشکي ،انگلها و آفات افزايش ميدهد .همچنين ،به آنها
اجازه ميدهد تا سريعتر از وضعيت بحراني که دچار رقابت
با گياهان ديگر قرار دارند ،خارج شوند .وی با استناد به
پژوهشهای انجامشده در کشور فرانسه به اين موضوع
اشاره دارد که رويش متوسط ساالنه يک واريته تبريزی در
اثر مداخله و اصالح خاک ميتواند تا حدود سه برابر
افزايش يابد )7393( Zarrin Kafsh .برای حاصلخيز کردن
خاک درختان صنوبر در مراحل اوليه رشد به ازت و پتاسيم
بهعنوان نياز مبرم غذايي اشاره کرده است Salardini .و
 )7339( Mojtahhediنيز از ازت ،فسفر و پتاس بهعنوان
عناصری ياد کردند که بهشدت مورد نياز گياهان هستند.
 Lashkarboloukiو همکاران ( )6974برای توليد چوب در
باغهای صنوبر ،استفاده از کود کامل به مقدار  76گرم برای
نهالهای يک تا پنجساله که به فواصل چهار متر از يکديگر
کشت شده باشند ،را مناسب دانستند .بهرغم تمام فوايدی که
حاصلخيزی خاک ميتواند بههمراه داشته باشد Han ،و
همکاران ( )6972ذکر کردند که حاصلخيزی خاک هميشه
يکطرفه و سودمند نيست ،بهطوریکه استفاده از کودهای
شيميايي و آلي ميتواند اثرات مثبت و يا منفي بر رشد
گياهان و ويژگيهای خاک داشته باشد.
در خصههوح حاصههلخيههز کههردن خههاک و مقاومههت و
حساسيت گياهان به عوامل خسارتزای زنده ،نتايج مختلفي
گزارش شده اسهت )6999( Dordas .عمليهات کهوددهي را
عامل کاهش بيمهاری در محصهوالت گيهاهي عنهوان کهرد.
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 )7399( Merrillکودهای آلي زياد همراه بها فعاليهتههای
بيولوژی مناسب خاک را در کاهش فراواني آفات گياهخهوار
مؤثر دانست )6979( Adejumo .در کشور نيجريه ،کودهای
کامل ( )NPKرا بهنسهبت  29کيلهوگرم اوره 744 ،کيلهوگرم
فسفات و  64کيلوگرم پتهاس در هکتهار در مهورد بيمهاری
سوختگي گلآذين که در گونه Anacardium occidentale
شايع بود ،ارزيابي کرد .نتايج وی نشان داد کهه کهوددهي بها
مقادير مذکور عالوهبر توليهد بيشهترين محصهول منجهر بهه
کاهشي معنهيدار در فروانهي ايهن بيمهاری شهد Altieri .و
 )6999( Nichollsنشان دادند که بخشي از حساسيت و يها
مقاومت گياهان به آفات و بيماریها را بايد در ويژگيههای
فيزيکي و شيميايي مناسهب خهاک و بههويهژه ويژگهيههای
بيولوژيکي خاک جستجو کرد .چنانچه اگر خاکي با کودهای
آلي تغذيه شود و فعاليهت بيولهوژی مناسهبي داشهته باشهد،
گياهخوار همراه خواهد
به طور معمول با کاهش فراواني آفات 
بود .در مقابهل ،اسهتفاده گسهترده از کودههای شهيميايي در
درازمدت منجر به افزايش آفات در گياهان مي شود Han .و
همکاران ( )6972ذکر کردند که رغبت بيشتر بهرهبرداران بهه
کودهای شيميايي به علت ارزان بودن و مواد غهذايي زيهادی
است که در اثر مصرف اين کودها در اختيهار گياههان قهرار
مههيگيههرد .بهههگفتههه  Veresoglouو همکههاران ( ،)6979در
ادبيات مربوط به تعامل بين مواد مغذی در گياههان تها حهد
زيادی بايد بر سه ماده مغذی نيتروژن ،فسفر و پتاسيم تمرکز
کرد .اين سه عنصر ،نماينده سه مهاده مغهذی هسهتند کهه در
رشد گياهان ،بيشترين تأثير را دارند .بايد خاطرنشان کرد که
تعادل بين عناصر غذايي در مصارف کودی در مقهدار توليهد
محصههوالت چههوبي و حساسههيت گياهههان در برابههر عوامههل
بيول هوژی ،بسههيار مهههم اسههت (،)Habibi Kasseb, 1992
چنانچه عدم تعادل مواد مغذی در خاک مهيتوانهد مقاومهت
گياهان را در برابر آفات کاهش دهد ( Altieri & Nicholls,
.)2003
براساس پژوهش  ،)6996( Hermsکوددهي ،مقاومت
گياهان را در برابر عوامل خسارتزای بيولوژی کاهش داد.
 Rouhaniو  )6979( Samihنيز از کودهای شيميايي
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بهعنوان عاملي در افزايش سطح نيتراتها و آمينواسيدها در
گياهان نام بردند ،بهطوریکه اين عامل ،تغذيه حشرات
گياهخوار را در گياهان ميزبان افزايش ميدهد .براساس نظر
 Hanو همکاران ( ،)6972کوددهي اضافي عاملي در کاهش
و از دست دادن مواد مغذی خاک ،آلودگي آبهای سطحي
و زيرزميني ،اسيدی شدن خاک ،کاهش جوامع مفيد
ميکروبي و افزايش حساسيت به حشرات مضر است .البته
بايد توجه داشت که محدوديت دسترسي به مواد مغذی مهم
که برای انجام فرآيند فتوسنتز مورد نياز است ،ميتواند باعث
تنش در کربوهيدراتها شود که نتيجه آن افزايش پوسيدگي
ساقه در گياهان است ( .)Flessner & Cahoon, 2017نتايج
پژوهش  Hsuو همکاران ( )6993نشان داد که پروانهها
بهطور معمول ترجيح دادند که بر روی شاخ و برگ گياهان
کود دادهشده تخمگذاری کنند ،زيرا الروهای اين حشرات
برروی آنها رشد سريعتری داشتند.
فرضيه بيماری در اثر افزودن نيتروژن در گياهان به اين
معني است که افزايش رشد بهدليل در دسترس بودن مقدار
زياد ازت رخ ميدهد که ممکن است حساسيت گياه را به
عوامل بيماریزا تسريع بخشد (.)Veresoglou et al., 2013
در عين حال Veresoglou ،و همکاران ( )6979ذکر کردند
که اگرچه کوددهي مقاومت گياه را به بيماریها کاهش
ميدهد ،اما بهدليل تحريک رشد گياهان و در دسترس بودن
مواد مغذی بهطور همزمان نيز تحمل گياه را به بيماری
افزايش ميدهد Kleczewski .و همکاران ( ،)6976کوددهي
را عامل کاهش مقاومت گياهان در برابر آفات و
خشکسالي ذکر کردند.
روشهای مختلفي برای برآورد احتياجات گياهان به
عناصر معدني وجود دارد که ميتوان به تجزيه خاک ،تجزيه
برگ درختان و آزمايش مستقيم کوددهي اشاره کرد .در
ميان اين روشها ،بهترين شيوهای که ميتواند ارزش مجموع
عوامل توليدی را بهخوبي مشخص کند ،آزمايش مستقيم
کوددهي است .اين روش ،قدرت توليد و رويش و امکان
اصالح يک منطقه را بهطور مطمئنتر آشکار ميکند
(.)Habibi Kasseb, 1992
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آفتهای مختلفي در نهالستانهای صنوبر در استان
گيالن ديده ميشوند .ازجمله اين آفات ميتوان به پروانه
گالزای صنوبر ( )Paranthrene tabaniformiseاشاره
کرد Sadeghi .و همکاران ( )6997از اين آفت بهعنوان
يکي از مهمترين آفات چوبخوار صنوبر در استانهای
گيالن و مازندران نام بردند .يکي ديگر از آفات شمال ايران،
شته برگ صنوبر ( )Chaitophorus populiاست ( Sadeghi
 .)et al., 2004اين آفت يکي از آفات مهم مکنده است که
بهطور مستقيم و غيرمستقيم به نهالها صدمه ميزند
( .)Nikdel, 2015سرخرطومي برگخوار صنوبر
( )Platymycterus marmoratusاز آفات شايع ديگر منطقه
است Salehi .و  )6999( Sadeghiاز آن بهعنوان آفتي که
بهشدت از برگ گياهان تغذيه ميکند ،نام بردند .در خصوح
بيماریهای شايع بايد به دو بيماری زنگ برگي صنوبر
لکهبرگي
و
)Melampsora
(larici-populina
( )Marssonina sp.اشاره کرد که از بيماریهای شايع در
نهالستانهای صنوبر هستند ( Pei et al., 2007; Zhu et al.,
.)2012
هدف از پژوهش پيشرو ،بررسي نقش حاصلخيزی
شيميايي نهالستانهای صنوبر با استفاده از کودهای شيميايي
بود .اين کودها به دو شکل کامل ( )NPKو ناقص ()N
استفاده شد که تأثير آنها بر زندهماني ،رويش نهالها و نيز
در مقاومت و حساسيت نهالها به آفات و بيماریها ارزيابي
شد تا از اين طريق ،مقدار کود مصرفي بهينه و مناسب برای
نهالستانهای صنوبر توصيه شود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
استان گيالن با آبوهوای معتدل و با مساحت 74944
کيلومتر مربع در شماليترين نقطه ايران قرار گرفته است
( .)Anonymous, 2015ميانگين بيشترين بارندگي ساالنه
آن بين  7499تا  7699ميليمتر است و با افزايش هر
کيلومتر ارتفاع 93 ،ميليمتر از مقدار بارش کاسته ميشود
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در قالب بلوکهای کامل تصادفي در سه تکرار و در 76
قطعهنمونه که هر تکرار سه قطعهنمونه را دربر ميگرفت،
اجرا شد .هر قطعهنمونه به مساحت حدود  79متر مربع (ابعاد
 4 × 9/6متر) انتخاب شد .فاصله هر قطعهنمونه از
قطعهنمونه بعدی در مسير عرضي آن  7/6متر و در مسير
طولي دو متر بود .در هر قطعهنمونه ،قلمهها در سه رديف
بهفاصله  729سانتيمتر که فاصله قلمهها در هر رديف 69
سانتيمتر بود ،کاشته شدند .در هر قطعهنمونه 29 ،قلمه و
درمجموع  399قلمه از پايههای مادری کلن يادشده در
هفته اول فروردينماه و از ايستگاه تحقيقات فخرآباد لشت
نشاء تهيه و بالفاصله کشت شدند.
در اجرای اين پژوهش ،ابتدا نمونهبرداری الزم برای
ارزيابي ويژگيهای فيزيکي و شيميايي خاک از منطقه مورد
مطالعه انجام شد .برای اين منظور ،از  79نقطه مختلف از
خاک تا عمق  99سانتيمتری ،نمونه خاک برداشت و
آزمايش شد که نتايج آن در جدول  7ارائه شده است.

( .)Goudarzi et al., 2014پژوهش پيشرو در يکي از
نهالستانهای تازهاحداث در شهرستان کياشهر و نزديک
ايستگاه تحقيقات صنوبر در شهرستان لشت نشاء با ارتفاع
 -3متر از سطح دريا اجرا شد .موقعيت جغرافيايي اين
نهالستان  97° 66′ 99″تا  97° 66′ 47″عرض شمالي و
 43° 64′ 92″تا  43° 64′ 49″طول شرقي بود .حداقل
رطوبت نسبي منطقه  79و حداکثر آن  39درصد ،ميانگين
بارندگي ساالنه  7423ميليمتر و ميانگين دمای ساالنه 67
درجه سانتيگراد است (.)Lashkarbolouki et al., 2014
روش پژوهش
کلن  P. deltoides 69/55که ازجمله کلنهای موفق
صنوبر در توليد چوب است ،برای پژوهش پيشرو انتخاب
شد .کلن مذکور در شهرستانهای مختلف ساحلي در استان
گيالن مانند آستانه اشرفيه ،لشت نشاء ،کياشهر و نقاطي ديگر
که به کشت صنوبر مشغول هستند ،توليد و کشت ميشود.
پژوهش پيشرو در زميني به مساحت تقريبي  966متر مربع
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پژوهش پيشرو بهپيروی از کاربرد آزمايش کوددهي و
همراه با معيار عرفي و متعارف در کوددهي باغات
صنوبرکاری منطقه که فقط از کود اوره و بهطور متوسط 79
گرم برای هر نهال استفاده ميشود ،طرحريزی شد .کودهای
مصرفي به نسبت )Habibi Kasseb, 1992( 76-9-72
بهکار برده شدند که عبارت بودند از سولفات پتاسيم
( )K2SO4با درجه خلوح  69درصد ،اوره ( )Co(NH2)2با
درجه خلوح  42درصد و کود فسفر با منبع سوپر فسفات

اسيديته
7/9

ازت

فسفر قابل جذب پتاسيم قابل جذب

(درصد)

()mg/kg

()mg/kg

9/96

97/79

723/97

تريپل ) (Ca(H2PO4)2با درجه خلوح  47درصد .با توجه
به ناخالص بودن کودهای تجاری ،در اين پژوهش پ از
تبديل کودهای تجاری مصرفي به مقدار خالص آن استفاده
شدند .کود ازت مورد مصرف روستائيان بهعنوان معيار
ميانگين در کوددهي انتخاب شد .با توجه به نسبت
عنوانشده ،کود مصرفي پ از خالصسازی انتخاب شد و
پيرامون هر نهال به خاک منطقه اضافه شد (جدول .)6
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جدول  -2کودهای کامل ( )NPKو ناقص ( )Nمورد استفاده پس از خالصسازی در نهالستان کیاشهر با نسبت 12-8-11
شماره تيمار

مقدار مصرف برای هر نهال

سولفات پتاسيم (گرم)

سوپر فسفات تريپل (گرم)

اوره (گرم)

7

زياد

9

9

6

6

متوسط

2

6/6

4

9

کم

6

6

9

4

شاهد عرفي

9

9

79

6

شاهد

9

9

9

بهمنظور بررسي نتايج ،در اواخر فصل رشد و پيش از
شروع برگريزی 69 ،برگ از بين نهالهای هر قطعهنمونه و
درمجموع  769برگ از نهالهای  76قطعهنمونه بهطور
تصادفي از هر نهال انتخاب شد تا وجود و يا عدم وجود
آلودگي اعم از سرخرطومي ،شتهها و نيز بيماریهای
لکهبرگي و زنگ برگي مشخص شود و مقدار آن برای هر
تيمار معلوم شود .همچنين ،در پايان فصل رشد در اسفندماه
با آماربرداری صددرصد ،تمام نهالها از نظر ابتال به گال
بررسي شدند .صفات رويشي آنها نيز با استفاده از
اندازهگيری قطر و ارتفاع ارزيابي شد .تجزيهوتحليل دادهها
با استفاده از آزمونهای پارامتری (پ از بررسي نرمال
بودن دادهها) و غيرپارامتری توسط نرمافزار  SPSSانجام
شد.

نتایج
با ارزيابي ويژگيهای فيزيکي و شيميايي خاک مشخص
شد که بافت خاک از نوع لومي است که با توجه به مقدار

اسيديته ( ،)7/9بستری مناسب برای گونههای مختلف صنوبر
است .آنچه مورد توجه باغداران است ،نقش کودهای معدني
در زندهماني و رويش نهالها است .سطح زندهماني بهطور
معمول اولين نشانه تأثير مصرف کود بر صفات کمي نهال
است .آزمون مربع کای نشان داد که استفاده از سطوح
مختلف کودی ،اختالف معنيداری را در مقدار مرگومير
نهالها نداشت (df = 4؛ χ6 = 2/46؛  )p = 9/77و تعداد
نهالهای زنده و خشکيده بهترتيب  229و  697بود.
تأثير کوددهي بر ويژگيهای رشدی نهالها با استفاده از
آزمون تجزيه واريان  ،نتايج متفاوتي از کاربرد کودهای
کامل و ناقص را نشان داد .در جدول  ،9نتايج تجزيه
واريان مربوط به رابطه بين تيمارهای مختلف کودی و
رشد ارتفاعي نهالها آمده است .براساس نتايج ،تيمارهای
کودی با اطمينان  33درصد ،اثر معنيداری در رشد ارتفاعي
نهالها داشتند ،بهاينترتيب که تيمار يک با بيشترين مقدار
کود مصرفي ( 72گرم کود کامل در پای هر نهال) بيشترين
اثر را نشان داد.

جدول  -3تجزیه واریانس رشد ارتفاعی نهالها در تیمارهای کودی
منبع تغيير

مجموع مربعات

درجه آزادی

ميانگين مربعات

آماره F

معنيداری

تيمار

79/79

4

9/69

6/37

**9/996

خطا

766/99

249

7/79

مقدار کل

3799/37

269

** اختالف معنيدار در سطح اطمينان  33درصد

تأثیر کود بر صفات رویشی نهالهای ...

679

بيشترين تأثير در رشد ارتفاعي را بهخود اختصاح داد و
کمترين رشد طولي نهالها مربوط به تيمارهای چهار و دو
بود.

نتايج مربوط به مقايسه ميانگين رشد طولي نهالها
براساس آزمون دانکن در شکل  7ارائه شده است .با توجه
نتايج ،تيمارها در سه گروه تفکيک شدند .تيمار يک

a

9.9

b
c

c

9.4
9.6
9.9

شاهد

متوسط

کم

شاهد عرفي

میانگین ارتفاع (متر)

b

9.2

زياد

تیمارهای کوددهی

شکل  -1مقایسه میانگین رشد ارتفاعی نهالها در تیمارهای کودی براساس آزمون دانکن

با استفاده از آزمون تجزيه واريان  ،تأثير تيمارها در
رشد قطری نهالها نيز ارزيابي شد (جدول  .)4نتايج اين
ارزيابي ضمن بررسي تأثير تيمارهای کودی بر رشد قطری

نهالها نشان داد که اثر کوددهي بر رشد قطری نهالها با
اطمينان  33درصد معنيدار بود.

جدول  -4تجزیه واریانس رشد قطری نهالها در تیمارهای کودی در نهالستان کیاشهر
منبع تغيير

مجموع مربعات

درجه آزادی

ميانگين مربعات

آماره F

معنيداری

تيمار

76/47

4

9/7

6/4

**9/999

خطا

923/97

249

9/69

مقدار کل

9773/27

269

** اختالف معنيدار در سطح اطمينان  33درصد

براساس نتايج آزمون دانکن ،اثر تيمارها بر رشد قطری
در دو گروه تفکيک شد (شکل  .)6تيمارهای يک و پنج با
بيشترين رشد قطری در يک گروه قرار گرفتند و سه تيمار

ديگر که کمترين رشد قطری را داشتند ،در گروه دوم جای
گرفتند.
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a

6.6

a

b

b

b

6.7
7.3
شاهد

متوسط

کم

شاهد عرفي

میانگین قطر (سانتیمتر)

6.9

زياد

تیمارهای کوددهی
شکل  -2مقایسه میانگین رشد قطری نهالها در تیمارهای کودی براساس آزمون دانکن

در ارزيابي تأثير تيمارهای کوددهي بر مقاومت نهالهای
صنوبر در برابر عوامل خسارتزای بيولوژيکي ،ابتدا با
استفاده از آزمون مربع کای ،تأثير کود مصرفي در شيوع
پروانه گالزا بررسي شد .براساس نتايج ميتوان نتيجه گرفت
که مقدار کودهای مصرفي هيچگونه تأثيری در روند شيوع
اين آفت نداشت (df = 4؛ χ6 = 2/39؛  .)p = 9/74در
مورد سرخرطومي برگخوار صنوبر نيز که از آفات شايع
صنوبر است ،نتيجه مشابهي بهدست آمد (df = 4؛ = 7/36
χ6؛  .)p = 9/93همين نتيجه در مورد فراواني شتههای برگ

140

138

769
749

126

799

120

769
779
شاهد

شاهد عرفي

کم

متوسط

زياد

تیمارهای کوددهی

شکل  -3تأثیر تیمارهای کودی بر فراوانی بیماری لکهبرگی

برگهای آلوده (تعداد)

134

صنوبر بين تيمارهای مختلف کود مصرفي نيز تکرار شد
(df = 4؛ χ6 = 7/29؛ .)p = 9/77
آماربرداری اوليه در مورد بيماری لکهبرگي حاکي از
فراواني بهنسبت شايع آن در سطح نهالستان بود ،بهطوریکه
فراواني آن را تا  99درصد نشان داد .نتايج بيانگر اثر
معنيدار استفاده از کودهای معدني در شيوع اين بيماری در
سطح اطمينان  33درصد بود (df = 4؛ χ6 = 76/22؛
 .)p = 9/994شکل  ،9فراواني بيماری لکهبرگي را در
سطوح مختلف کوددهي نشان ميدهد.
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در خصوح بيماری زنگبرگي ،نتايج ارزيابي نشان داد
که از  769برگ مورد آزمون ،فقط چهار برگ مبتال به اين
بيماری بودند .بهاينترتيب که در تيمار پنج ،يک مورد ،در
تيمار سه ،دو مورد و در تيمار دو نيز فقط يک مورد ابتال به
اين بيماری مشاهده شد ،بنابراين در عمل ميتوان شيوع اين
بيماری را در بين نهالها از نظر آماری ناديده گرفت.
بهعبارت ديگر ،اثر کوددهي بر اين بيماری بيتأثير بود.

بحث
کوددهي به شکلهای مختلف و برای مقاصد گوناگون
انجام ميشود ،اما نکتهای که بايد به آن توجه ويژه داشت،
بررسي نياز کودی و تعادل در مقدار کود مصرفي است .در
پژوهش پيشرو مشخص شد که کوددهي در مقادير مختلف
مورد آزمايش هيچگونه تأثيری در مرگومير و يا زندهماني
نهالها نداشت ،اما در مورد رشد ارتفاعي ،تيمار يک که با
حداکثر کود کامل همراه بود ،سبب افزايش معنيداری در
رشد نهالها شد .يافتههای ديگر حاکي از آن بود که تيمارها
از نظر رشد قطری با هم اختالف معنيداری داشتند ،اما در
شکل  6و در مقايسه ميانگينهای رشد قطری ،اختالف
معنيداری بين تيمار يک و تيمار شاهد (تيمار پنج) مشاهده
نشد ،به اين معني که تأثير استفاده از کودهای کامل و آنهم
با حداکثر مقدار مصرف با عدم استفاده از کود در مورد اين
صفت (رشد قطری نهالها) در منطقه مورد مطالعه يکسان
بود .حتي در کوددهي کامل در مقادير کم (تيمار دو و سه) و
يا کود ناقص (تيمار چهار) نتيجهای معکوس بهدست آمد،
بهطوریکه تيمارهای مذکور با کاهش رشد ارتفاعي (شکل
 )7و قطری نهالها (شکل  )6همراه بودند .در مورد کاربرد
کودهای ناقص يا نامتعادل ،پژوهشهای متعدد نشان داده که
افزودن کودهای نامتعادل به خاک ميتواند موجب کاهش
رويش گياهان شود ( .)Habibi Kasseb, 1992در همين
راستا Isebrands ،و  )6974( Richardsonبر اين نکته
تأکيد کردند که تودههای صنوبر ممکن است به نيتروژن
بهتنهايي و بدون حضور عناصر ديگر و ازجمله فسفر و

تأثیر کود بر صفات رویشی نهالهای ...

پتاسيم پاسخ مناسب ندهند.
به استناد نتايج پژوهش پيشرو ،کوددهي در سطوح
مختلف و بهشکل کامل و يا ناقص ،تأثيری در ميزان شيوع
آفاتي مانند پروانه گالزا ،سرخرطومي برگخوار و شتهها
نداشت .در مورد بيماری زنگ برگي نيز نتيجه مشابهي
بهدست آمد ،اما در خصوح بيماری لکهبرگي نتيجه متفاوت
بود .نتايج دوگانه از اثرات کوددهي در گياهان و نقش آن در
برابر آفات و عوامل بيماریزا را ميتوان در پژوهشهای
مختلف مشاهده کرد ،چنانچه  )6999( Dordasکوددهي را
عاملي در کاهش بعضي بيماریها معرفي کرد .در مقابل،
 Altieriو  )6999( Nichollsو  )7399( Merrillکوددهي
را در فراواني آفات گياهخوار مؤثر دانستند Rouhani .و
 )6979( Samihکودهای شيميايي را عامل افزايش سطح
نيترات و آمينواسيد گياهان ذکر کردند که سبب افزايش
تغذيه حشرات گياهخوار از گياهان ميزبان ميشود.
 Kleczewskiو همکاران ( )6976نيز نشان دادند که
کوددهي ،مقاومت گياهان را در برابر آفات و خشکسالي
کاهش داد .بهگفته  )6974( Tanzubilاز  799کار پژوهشي،
نتايج  79مورد حاکي از آن بود که استفاده از کود اوره سبب
افزايش رشد ،زندهماني و نيز افزايش نرخ باروری و تراکم
جمعيت حشرات شد .درنتيجه ،کود اوره باعث افزايش سطح
خسارت در گياهان ميشود .در مقابل 99 ،پژوهش نيز
کاهش خسارت را بهدليل کاربرد کود اوره گزارش کردند.
در مورد بيماری لکهبرگي ،نتايج پژوهش پيشرو نشان
داد که کوددهي ،اثر معنيداری در شيوع اين بيماری داشت
(شکل  ،)9بهطوریکه تيمارهای دو و سه و يا بهعبارتي
تيمارهايي که با حداقل کود کامل همراه بودند ،در مقايسه با
تيمار شاهد (بدون کوددهي) سبب کاهش بيماری شدند .در
مورد کاربرد کودهای کامل در مبارزه با بيماریهای گياهي
بايد به پژوهش  )6979( Adejumoدر استفاده از کود کامل
در مبارزه زراعي عليه بيماری سوختگي گلآذين در گونه
 A. occidentaleاشاره کرد .نتايج وی نشان داد که مصرف
کودهای کامل ميتواند عامل معنيداری در کاهش اين
بيماری باشد .البته در اين راستا نبايد اثرات سوء افزايش
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کود ازت را در تشديد بيماری لکهبرگي ناديده گرفت.
چنانچه براساس نتايج پژوهش پيشرو ،در تيمارهای با کود
کامل که با افزايش ازت همراه بودند و يا در مورد کوددهي
عرفي که فقط از ازت استفاده شد ،بر فراواني اين بيماری
افزوده شد (شکل  .)9نتايج اين پژوهش ،تأثير سوء استفاده
از کود ازت را در تشديد فراواني بعضي بيماریها ازجمله
بيماری لکهبرگي نشان داد .در همين راستا Veresoglou ،و
همکاران ( )6979ذکر کردند که درنتيجه افزايش غلظت
ازت ،حساسيت گياهان به عوامل بيماریزا تشديد ميشود.
همانگونه که پيشتر بيان شد ،تمام باغداران با هدف
توليد نهالهای مرغوب با بيشترين رويش قطری و ارتفاعي،
کودپاشي را در سطح نهالستان انجام ميدهند ،اما بايد به اين
نکته توجه شود که انتخاب مقدار مناسب کود مصرفي بايد با
درنظر گرفتن ويژگيهای کمي و کيفي نهالهای توليدشده
باشد .در مورد کاربرد کودهای کامل ،نقطه قوت را ميتوان
فقط در تيمار يک و آنهم در رويش ارتفاعي نهالها يافت.
چنانچه در شکل  7و در مقايسه ميانگينها اين اختالف
بهخوبي ديده ميشود ،اما نقطه ضعف اين تيمار ،افزايش
فراواني بيماری لکهبرگي بود (شکل  .)9اين بيماری ،عامل
کاهش فتوسنتز و درنتيجه کاهش رشد درختان است
( .)Babai-Ahari et al., 2016ارتفاع نهال يکي از صفات
بارز در انتخاب و خريد نهال در بازار است .در پژوهش
پيشرو مشخص شد که تيمار يک نسبت به تيمارهای ديگر
در اين صفت برتری داشت ،اما نسبت به تيمار شاهد که از
نظر رشد ارتفاعي در جايگاه دوم قرار داشت ،بهطور
ميانگين فقط  77سانتيمتر بلندتر بود .از آنجاييکه نهالهای
تيمار يک و شاهد ،رويش قطری يکساني داشتند ،بنابراين
فقط اختالف ارتفاعي  77سانتيمتر نميتواند تأثير زيادی در
انتخاب و قيمتگذاری نهالها داشته باشد.
همانگونه که مشاهده شد ،نتايج آزمايش خاک عرصه
نشان داد که بهرغم ازت ،خاک منطقه از فسفر و پتاسيم قابل
جذب بسيار زيادی برخوردار بود .در اين راستا ،يافتههای
پژوهشي متعدد نشان دادند که پ از ازت ،فسفر ( Balemi,
 )2009و پتاسيم ،مهمترين مواد اصلي غذايي در رشد گياه
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هستند (Zarrin Kafsh .)Prajapati & Modi, 2012

( )7393نيز از پتاسيم بهعنوان نياز مبرم غذايي در مراحل
اوليه رشد درختان صنوبر ياد کرده است.
در يک ارزيابي کلي از پژوهش پيشرو و مقايسه
عملکرد تيمارهای مختلف کودی با تيمار شاهد در
رويشهای ارتفاعي و قطری نهالها (شکلهای  7و  )6و
توجه به مقادير زياد فسفر و پتاسيم در کنار ازت (جدول )7
ميتوان نتيجه گرفت که خاک عرصه آزمايش از توازن
غذايي مناسب برخوردار است ،بنابراين در حال حاضر،
نيازی به مواد غذايي مکمل ندارد .در چنين خاکهايي
مطابق پژوهشهای  Isebrandsو ،)6974( Richardson
بسياری از درختان صنوبر حتي به مواد مغذی که نياز زيادی
به آن دارند ،واکنش نشان نميدهند .از سويي ،بايد به
صدمات ناخوشايند مصرف کودهای شيميايي که سبب
آسيبهای محيط زيستي ميشوند (،)Doty et al., 2012
بهويژه ازت که يکي از منابع عمده آلودگي جو زمين و آب و
خاک است ( )von Wuehlisch, 2012اشاره کرد .بنابراين،
توصيه ميشود که در نهالستان مورد مطالعه و نهالستانهای
ديگری که خاک آنها ويژگيهای فيزيکي و شيميايي مشابه
دارد ،از مصرف کودهای شيميايي پرهيز شود.
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Abstract
In addition to industrially-compatible wood characteristics and resistance to pests and other
threatening factors, plantation and development of the poplar saplings is important for
production of wood products. Providing a suitable bed for feeding saplings is the next step that
will be commonly achieved by fertilization in the nurseries. The purpose of this study was to
determine the amount of chemical fertilizer needed for poplar nurseries, which was evaluated in
complete (NPK) and incomplete (N) forms and by examining vegetative traits, as well as their
resistance and sensitivity to biological disturbance agents at the end of the growth season. For
this purpose, the study investigated 663 individuals of Populus deltoides 69/55 clone in
randomized complete block design by five treatments in a nursery in Kiashahr, Guilan province.
Statistical analysis showed that despite increasing sapling growth, fertilizer also increased the
incidence of leaf spot disease. There was no disagreement on the prevalence of pests as a result
of the use of fertilizers. Therefore, given the adverse consequences of the use of fertilizer,
fertilizer in those nurseries is not recommended.
Keywords: Biological damage, fast growing trees, Guilan province, soil fertility.

