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 چکیده
زای زنده نيز مقاومت نشان   های مناسب چوبي در برابر عوامل خسارت  ويژگي بر عالوهصنوبر که  تندرشدهای   کاشت و توسعه نهال    
گام بعدی است که  ،در خزانه ها  نهالتغذيه  برایبستر مناسب  کردنچوبي است. فراهم  های  فراوردهگامي مهم در توليد چوب و  ،دهند
های   خزانه نياز مورد شيمياييمناسب کود  مقدارمشخص کردن  ،رو پيشيابد. هدف از پژوهش   خاک تحقق مي کردن حاصلخيزبا 

زای   عوامل خسارتدر برابر  ها نهالو با بررسي صفات رويشي و نيز مقاومت  (N) و ناقص (NPK) کامل صورتکه به دو  بودصنوبر 
 Populus کلننهال از  229 در مورد ياشهرکهای شهرستان   از نهالستان يکي در اين پژوهش .شدارزيابي در پايان فصل رويش زنده 

deltoides 69/55 افزايش رشد ارتفاعي  رغم   بهکوددهي براساس نتايج، . انجام شدهای کامل تصادفي در پنج تيمار   در قالب بلوک
مشاهده بين تيمارهای مختلف اختالفي  گونه چيهنيز . در مورد شيوع آفات بودشده نيز  برگي  لکهسبب افزايش شيوع بيماری  ،ها  نهال
 . شود  ميي توصيه نيها  نهالستان، کودپاشي در چنين کود شيمياييرويه   بيمصرف  نامناسب عواقب به  توجه با بنابراين ،نشد

 
 .تندرشد، درختان زيستيخاک، خسارت  حاصلخيزیاستان گيالن،  :های کلیدی  واژه

 

 مقدمه

ههای    ها با گونهه   یکار جنگل ،نيازهای چوبي ينتأم برای
گسهترش   تندرشد و ازجمله صنوبر در قالب زراعهت چهوب  

 منظور بهگامي  ،نيازهای چوبي کردنفراهم  بر عالوهتا  يافتند
، برگهان  پهندر بين  .دنها باش  ممانعت از تخريب بيشتر جنگل

و  دههي  جسهت قهدرت   سرعت رشد،سبب  بهدرختان صنوبر 
ورد آدر توليهد چهوب و بهر   ای   از جايگاه ويهژه  گيری رگ دو

صههنوبر از جههن   هسههتند. برخههوردارنيازهههای سههلولزی 
Populus  خهانواده   متعلق بههSalicacea  دانگهان  نههان و از 

در متهر مکعهب    66ساالنه تها   رويش آناست که گلبرگ  يب

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

2014). Rawat  وTewari (6976 ) يکي  عنوان بهاز صنوبر
تهوان    برند کهه از آن مهي    های بسيار اميدبخش نام مي  از گونه

ههای    برای توليد بيواتانول که جايگزين مناسبي برای سوخت
 .  کرداستفاده  ،فسيلي است
های ذاتي گياهان که نقش بارزی در   بر ويژگي عالوه

 باچشمگيری  طور بهمديريت خاک  ،دنافزايش محصول دار
های مصنوعي برای کمک به افزايش توليد   استفاده از کود

 ,.Hsu et alبرداران قرار دارد )  بهره توجه مورد ،محصول

2009.) Murrell ( 6976و همکاران ) خود پژوهش در
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 بر عالوهگياه در و تغذيه مناسب  کوددهيکه  دادندنشان 
 کند.  کمک مينيز کيفيت خاک  بهتوليد محصول خوب 

Kumari  وNandal (6977 ) اثرات شواهد متعددی را از
های   صنوبر در خزانههای   نهالمثبت کودهای معدني بر رشد 

( 6972و همکاران ) Guoپژوهش  .کردندتوليد نهال گزارش 
و فعاليت آنزيمي را در گياهان  اييکار ،کوددهيکه داد نشان 

 .دهد  افزايش مي
صحيح و  کوددهي ،Habibi Kasseb (7336)نظر  به 
در اين راستا که  است خاک یخيز من حاصلاض ،مناسب
، بندان يخمقاومت گياهان را در مقابل  ،توليد يشافزابر  عالوه

 ها آنبه  ،. همچنيندهد ميو آفات افزايش  ها  انگلخشکي، 
تر از وضعيت بحراني که دچار رقابت   دهد تا سريع  اجازه مي
 به استناد با وی شوند.خارج  ،قرار دارند ديگر با گياهان
 موضوع اين به فرانسه کشور در شده انجام هایپژوهش
 در تبريزی واريته يک ساالنه متوسط رويش که دارد اشاره
 برابر سه حدود تا تواند  مي خاک اصالح و مداخله اثر

 کردنخيز  حاصل برایZarrin Kafsh (7393 ) .يابد افزايش
 يمخاک درختان صنوبر در مراحل اوليه رشد به ازت و پتاس

 و Salardini .ه استکرداشاره غذايي نياز مبرم  عنوان به
Mojtahhedi (7339 ) عنوان  بهنيز از ازت، فسفر و پتاس

 .هستندگياهان  يازن مورد شدت بهکه  کردندصری ياد اعن
Lashkarbolouki ( برای توليد چوب در 6974و همکاران )

گرم برای  76 مقدار  بهاستفاده از کود کامل  ،صنوبرهای  باغ
متر از يکديگر  چهارکه به فواصل  ساله پنجهای يک تا   نهال
غم تمام فوايدی که ر به .دانستندمناسب را  ،باشند شده  کشت
و  Han ،داشته باشدهمراه   بهتواند   خيزی خاک مي حاصل

خاک هميشه  خيزی که حاصلذکر کردند  (6972همکاران )
استفاده از کودهای  که طوری به ،نيستطرفه و سودمند   يک

منفي بر رشد يا اثرات مثبت و  تواند  ميشيميايي و آلي 
  باشد. داشتهخاک  های ويژگيگياهان و 

و  خههاک و مقاومههت کههردن خيههز در خصههوح حاصههل
نتايج مختلفي  ،زای زنده  به عوامل خسارت گياهان حساسيت
را  کهوددهي عمليهات  Dordas (6999 ) .شده اسهت  گزارش

 کهرد. عامل کاهش بيمهاری در محصهوالت گيهاهي عنهوان     

Merrill (7399  کودهای آلي زياد همراه بها فعاليهت )    ههای
خهوار    را در کاهش فراواني آفات گياه خاکبيولوژی مناسب 

کودهای  ،( در کشور نيجريه6979) Adejumo .دانست مؤثر
کيلهوگرم   744کيلهوگرم اوره،   29نسهبت   به( را NPKکامل )

بيمهاری   در مهورد کيلوگرم پتهاس در هکتهار    64فسفات و 
 Anacardium occidentaleگونه  درذين که آ سوختگي گل

بها   کهوددهي کهه   نشان دادنتايج وی  .ردکارزيابي  ،بودشايع 
 بيشهترين محصهول منجهر بهه     توليهد  بر عالوهمذکور مقادير 

 و Altieri .شهد ايهن بيمهاری   فروانهي  دار در   معنهي  يکاهش
Nicholls (6999 ) که بخشي از حساسيت و يها   دادندنشان

 ههای  ويژگيها را بايد در   مقاومت گياهان به آفات و بيماری
 ههای  ويژگهي  ويهژه  بهه فيزيکي و شيميايي مناسهب خهاک و   

 با کودهای يخاکاگر چنانچه  کرد.بيولوژيکي خاک جستجو 
 ،مناسهبي داشهته باشهد    آلي تغذيه شود و فعاليهت بيولهوژی  

خواهد  همراه خوارگياه آفات فراواني کاهش باطور معمول  به
 در شهيميايي  کودههای  از گسهترده  اسهتفاده  ،در مقابهل  .بود

 و Han .شود مي گياهان در آفات افزايشمنجر به  درازمدت
برداران بهه  بيشتر بهرهرغبت که  ذکر کردند( 6972) همکاران

 زيهادی  غهذايي  موادو  بودن ارزان علت بهکودهای شيميايي 
 قهرار  گياههان  اختيهار  دراين کودها  در اثر مصرف است که
در  ،(6979و همکههاران ) Veresoglou گفتههه بههه .گيههرد مههي

تها حهد    ياههان در گادبيات مربوط به تعامل بين مواد مغذی 
تمرکز  و پتاسيم زيادی بايد بر سه ماده مغذی نيتروژن، فسفر

نماينده سه مهاده مغهذی هسهتند کهه در      ،اين سه عنصر کرد.
که  کرد خاطرنشانبايد  .دارندرا تأثير  ينبيشتر ،رشد گياهان
توليهد  مقهدار  در  یکودمصارف در غذايي عناصر بين تعادل 

و حساسههيت گياهههان در برابههر عوامههل  محصههوالت چههوبي
 ،(Habibi Kasseb, 1992)ر مهههم اسههت ابسههي ،وژیبيولهه
توانهد مقاومهت     عدم تعادل مواد مغذی در خاک مهي  چنانچه

 ,Altieri & Nichollsدهد )  گياهان را در برابر آفات کاهش 

2003.)  
مقاومت  ،کوددهي ،Herms (6996) پژوهشبراساس 

 .دادکاهش  بيولوژی زای  خسارتگياهان را در برابر عوامل 
Rouhani و Samih (6979) شيميايي  از کودهای نيز
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آمينواسيدها در  ها و  نيترات افزايش سطح عاملي در عنوان به
تغذيه حشرات عامل، اين  که طوری به ،نام بردندگياهان 
 براساس نظر .دهد  افزايش مي گياهان ميزبان در را خوار  گياه

Han ( 6972و همکاران)، اضافي عاملي در کاهش  کوددهي
های سطحي   و از دست دادن مواد مغذی خاک، آلودگي آب

و زيرزميني، اسيدی شدن خاک، کاهش جوامع مفيد 
البته  .استميکروبي و افزايش حساسيت به حشرات مضر 

بايد توجه داشت که محدوديت دسترسي به مواد مغذی مهم 
تواند باعث   مي ،است يازن موردکه برای انجام فرآيند فتوسنتز 

افزايش پوسيدگي شود که نتيجه آن ها   تنش در کربوهيدرات
نتايج  .(Flessner & Cahoon, 2017) استساقه در گياهان 

ها   که پروانه داد( نشان 6993و همکاران ) Hsu   پژوهش
روی شاخ و برگ گياهان  برکه  دادندترجيح طور معمول  به
الروهای اين حشرات زيرا  ،گذاری کنند  تخم شده دادهکود 
 .داشتندتری   رشد سريع ها آنروی بر

به اين  انفرضيه بيماری در اثر افزودن نيتروژن در گياه
مقدار دسترس بودن در دليل  بهرشد افزايش  معني است که

که ممکن است حساسيت گياه را به دهد  رخ ميازت زياد 
 .(Veresoglou et al., 2013) تسريع بخشدزا   عوامل بيماری

کردند  ذکر( 6979و همکاران ) Veresoglou ،حال نيع در
ها کاهش   مقاومت گياه را به بيماری کوددهياگرچه که 
در دسترس بودن  وتحريک رشد گياهان دليل  اما به ،دهد  مي

تحمل گياه را به بيماری نيز  زمان هم طور بهمواد مغذی 
 کوددهي ،(6976و همکاران ) Kleczewski .دهد  افزايش مي

مقاومت گياهان در برابر آفات و را عامل کاهش 
  .ذکر کردند يسال خشک
برآورد احتياجات گياهان به  برایهای مختلفي   روش

تجزيه خاک، تجزيه توان به  مي که عناصر معدني وجود دارد
. در کرداشاره  کوددهيمستقيم آزمايش و برگ درختان 

ارزش مجموع  تواند ميای که   بهترين شيوه ،ها  اين روشميان 
مستقيم  ، آزمايشمشخص کند يخوب بهتوليدی را  عوامل
قدرت توليد و رويش و امکان  . اين روش،است کوددهي

 کند آشکار ميتر   مطمئنطور  بهرا اصالح يک منطقه 
(Habibi Kasseb, 1992) . 

در استان های صنوبر   در نهالستانمختلفي های  فت آ
پروانه  توان به ازجمله اين آفات مي .شوند  ديده مي گيالن
اشاره ( Paranthrene tabaniformiseصنوبر )زای  گال
 عنوان بهاين آفت از ( 6997و همکاران ) Sadeghi .کرد

های   در استان خوار صنوبر  ين آفات چوبتر مهميکي از 
يکي ديگر از آفات شمال ايران،  .بردندنام  گيالن و مازندران
 Sadeghi) ( استChaitophorus populiشته برگ صنوبر )

et al., 2004).  يکي از آفات مهم مکنده است که اين آفت
 زند  ها صدمه مي  يرمستقيم به نهالغمستقيم و  طور به
(Nikdel, 2015) .صنوبر  خوار برگي سرخرطوم
(Platymycterus marmoratus از آفات شايع ) منطقه ديگر

که فتي  آ عنوان به( از آن 6999) Sadeghiو  Salehi .است
. در خصوح بردندنام  ،کند مياز برگ گياهان تغذيه  شدت به

صنوبر  برگي  زنگدو بيماری به های شايع بايد   بيماری
(Melampsora larici-populina و )برگي لکه 
(Marssonina sp. )های شايع در   که از بيماری اشاره کرد

 ,.Pei et al., 2007; Zhu et al) های صنوبر هستند  نهالستان

2012.) 
خيزی  حاصلنقش بررسي  رو، پيشهدف از پژوهش 

شيميايي استفاده از کودهای های صنوبر با   نهالستان شيميايي
( Nو ناقص ) (NPK)دو شکل کامل  به کودهابود. اين 

و نيز  ها  رويش نهال ،ماني  زندهها بر  استفاده شد که تأثير آن
ارزيابي ها   و بيماریبه آفات  ها  نهالمقاومت و حساسيت در 
مقدار کود مصرفي بهينه و مناسب برای  ،تا از اين طريقشد 

 .شودهای صنوبر توصيه   نهالستان
 

 ها  مواد و روش

   مطالعه موردمنطقه 

 74944 مساحتهوای معتدل و با   و  آب با استان گيالن
 گرفته است قرار ايراننقطه  ترين يشمالدر  متر مربعيلوک
(Anonymous, 2015) . ميانگين بيشترين بارندگي ساالنه

با افزايش هر  ومتر است   ميلي 7699تا  7499آن بين 
 شود  بارش کاسته مي مقدارمتر از   ميلي 93 ،کيلومتر ارتفاع
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(Goudarzi et al., 2014 .)از  يکي در رو پيش پژوهش
و نزديک  ياشهرکشهرستان در  احداث تازه های  نهالستان

 عبا ارتفا نشاء   لشتايستگاه تحقيقات صنوبر در شهرستان 
اين  ييموقعيت جغرافيااجرا شد. متر از سطح دريا  -3

 و عرض شمالي 97° 66′ 47″ تا 97° 66′ 99″نهالستان 
حداقل  .بود طول شرقي 43° 64′ 49″ تا °43 ′64 ″92

ميانگين  ،درصد 39و حداکثر آن  79 منطقهرطوبت نسبي 
 67ساالنه  دمایمتر و ميانگين   ميلي 7423 ساالنه بارندگي
 .(Lashkarbolouki et al., 2014) استسانتيگراد درجه 
 

 پژوهشروش 

موفق  های  کلن ازجمله که P. deltoides 69/55کلن 
انتخاب  رو پيش پژوهشبرای  ،چوب استصنوبر در توليد 

های مختلف ساحلي در استان   شهرستاندر مذکور شد. کلن 
ديگر ي نقاطو  ياشهرک، نشاء   لشت، يهاشرف  آستانهمانند گيالن 
شود.   مي کشت و توليد ،صنوبر مشغول هستندکشت که به 
 متر مربع 966زميني به مساحت تقريبي در  رو پيشپژوهش 

 76تکرار و در  سه های کامل تصادفي در  قالب بلوک در
 ،گرفت يم بررا در نمونه قطعه سهکه هر تکرار  نمونه قطعه
)ابعاد  متر مربع 79به مساحت حدود  نمونه قطعههر  .شداجرا  
از  نمونه قطعهفاصله هر  شد.متر( انتخاب  4×  6/9
متر و در مسير  6/7بعدی در مسير عرضي آن  نمونه قطعه
رديف  سهدر ها   قلمه ،نمونه قطعهدر هر . بودمتر دو طولي 
 69ها در هر رديف   قلمه همتر که فاصل  سانتي 729فاصله  به

قلمه و  29 ،نمونه قطعه. در هر شدند هشتاک ،متر بود  سانتي
در  يادشدههای مادری کلن   از پايهقلمه  399 درمجموع
 از ايستگاه تحقيقات فخرآباد لشت ماه و ينفرورداول هفته 
 .شدندنشاء تهيه و بالفاصله کشت   

الزم برای  برداری  ابتدا نمونهاين پژوهش، در اجرای 
مورد فيزيکي و شيميايي خاک از منطقه  های ويژگيارزيابي 
نقطه مختلف از  79از  ،. برای اين منظورانجام شدمطالعه 

برداشت و نمونه خاک  ،متری  سانتي 99خاک تا عمق 
 است.  ارائه شده 7 در جدول آننتايج که  شدآزمايش 

 
 در نهالستان کیاشهرفیزیکی و شیمیایی خاک  های ویژگی -1جدول 

 عمق 

(cm) 
 بافت 
 

 شن

 )درصد(

 سيلت

 )درصد(

 رس

 )درصد(

 هدايت الکتريکي

(ds/m) 
  يتهاسيد

 

 ازت

 )درصد(

 جذب  قابلفسفر 

(mg/kg) 

 جذب  قابلپتاسيم 

(mg/kg) 

 97/723 79/97 96/9 9/7 63/9 74 44 49 لوم 99-9

 

و  کوددهيآزمايش  کاربرد از پيروی به رو پيش پژوهش
باغات  کوددهي در معيار عرفي و متعارفهمراه با 
 79متوسط  طور به ومنطقه که فقط از کود اوره  یصنوبرکار
کودهای  ريزی شد.   طرح ،شود  استفاده مي نهال برای هر گرم

( Habibi Kasseb, 1992) 76-9-72 نسبت  بهمصرفي 
عبارت بودند از سولفات پتاسيم  که ندشدبرده  کار به
(K2SO4 با درجه خلوح )69 ( درصد، اورهCo(NH2)2 با )

درصد و کود فسفر با منبع سوپر فسفات  42درجه خلوح 

 توجه با .درصد 47با درجه خلوح  (Ca(H2PO4)2)تريپل 
پ  از  پژوهشاين کودهای تجاری، در بودن ناخالص  به 

 استفادهبه مقدار خالص آن مصرفي تجاری دهای وتبديل ک
معيار  عنوان بهکود ازت مورد مصرف روستائيان  .شدند
 نسبت   به  توجه با شد.انتخاب  کوددهي در ميانگين
و شد انتخاب  یساز خالصپ  از  کود مصرفي ،شده عنوان

  .(6)جدول پيرامون هر نهال به خاک منطقه اضافه شد 

 



 623                                                                                                                                     4شماره  62فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

 

 12-8-11با نسبت کیاشهر ستان لدر نهاسازی  خالصس از پاستفاده  مورد( N)و ناقص ( NPKکودهای کامل ) -2جدول 

 )گرم( اوره )گرم( سوپر فسفات تريپل )گرم( سولفات پتاسيم  برای هر نهال مقدار مصرف شماره تيمار

 6 9 9 زياد 7

 4 6/6 2 متوسط 6

 9 6 6 کم 9

 79 9 9 شاهد عرفي 4

 9 9 9 شاهد 6

 

از  پيش و فصل رشددر اواخر ، جينتا يبررس منظور به
و  نمونه قطعههای هر   نهال بينبرگ از  69 ،ريزی  برگ شروع

 طور به نمونه قطعه 76های   نهالبرگ از  769 درمجموع
وجود و يا عدم وجود  تاشد انتخاب هر نهال از تصادفي 

 های  بيماریها و نيز   شته ،يسرخرطومآلودگي اعم از 
آن برای هر  مقدارو شود مشخص  برگي  زنگو  برگي لکه
 در اسفندماهپايان فصل رشد در  ،همچنين. شود معلومتيمار 

ابتال به گال  نظر ازها   تمام نهال ،صددرصدبا آماربرداری 
استفاده از با نيز  ها آنصفات رويشي  شدند. يبررس
ها   داده وتحليل يهتجز .شدگيری قطر و ارتفاع ارزيابي   اندازه

بررسي نرمال  پ  ازهای پارامتری )  با استفاده از آزمون
انجام  SPSS افزار نرم توسطی پارامتريرغها( و   بودن داده

 .شد
 

 نتایج
مشخص فيزيکي و شيميايي خاک  های ويژگيارزيابي با 

 مقدار به  توجه باشد که بافت خاک از نوع لومي است که 

صنوبر مختلف های   برای گونهبستری مناسب  ،(9/7) تهيدياس
است، نقش کودهای معدني  باغداران توجه موردآنچه است. 
طور  بهماني   ها است. سطح زنده  ماني و رويش نهال  در زنده
   اولين نشانه تأثير مصرف کود بر صفات کمي نهالمعمول 
کای نشان داد که استفاده از سطوح    آزمون مربع .است

 ومير  مرگ مقداررا در  یدار  اختالف معني ،مختلف کودی
( و تعداد p = 77/9؛ 6χ = 46/2؛ df = 4) نداشتها   نهال
 .بود 697و  229ترتيب  های زنده و خشکيده به نهال

ها با استفاده از   نهال رشدی های ويژگيبر  کوددهيتأثير 
 هاینتايج متفاوتي از کاربرد کود ،آزمون تجزيه واريان 
 تجزيهنتايج  ،9جدول در  نشان داد.کامل و ناقص را 

ی و کود مختلفمربوط به رابطه بين تيمارهای واريان  
تيمارهای  ،نتايجبراساس است.  آمدهها  رشد ارتفاعي نهال

در رشد ارتفاعي  یدار  درصد، اثر معني 33اطمينان کودی با 
با بيشترين مقدار يک ترتيب که تيمار  ينا به ،ندداشتها   نهال

ل( بيشترين گرم کود کامل در پای هر نها 72کود مصرفي )
 .داداثر را نشان 

 

 ها در تیمارهای کودی  واریانس رشد ارتفاعی نهال تجزیه -3جدول 

 منبع تغيير مجموع مربعات درجه آزادی ميانگين مربعات F آماره داری يمعن

 تيمار 79/79 4 69/9 37/6 996/9**

 خطا 99/766 249 79/7  

 مقدار کل 37/3799 269   
  درصد 33اطمينان  سطح در دار  معني اختالف **
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ها  نهال  مقايسه ميانگين رشد طولي نتايج مربوط به
 توجه است. با ارائه شده 7در شکل  دانکنآزمون براساس 
تيمار يک  شدند. گروه تفکيکتيمارها در سه ، نتايج

 و اختصاح داد خود بهبيشترين تأثير در رشد ارتفاعي را 
 دوو چهار  هایها مربوط به تيمار  کمترين رشد طولي نهال

 . بود
 

    
 دانکنآزمون براساس  یکودها در تیمارهای   مقایسه میانگین رشد ارتفاعی نهال -1شکل 

 

آزمون تجزيه واريان ، تأثير تيمارها در  استفاده ازبا 
نتايج اين  (.4جدول ) شدها نيز ارزيابي   رشد قطری نهال
تأثير تيمارهای کودی بر رشد قطری  بررسيارزيابي ضمن 

با  ها نهالبر رشد قطری  کوددهيها نشان داد که اثر   نهال
 دار بود.   درصد معني 33اطمينان 

 

 در نهالستان کیاشهر ها در تیمارهای کودی  رشد قطری نهالتجزیه واریانس  -4جدول 

 منبع تغيير مجموع مربعات درجه آزادی ميانگين مربعات  F آماره داری يمعن

 تيمار 47/76 4 7/9 4/6 999/9**

 خطا 97/923 249 69/9  

 مقدار کل 27/9773 269   
  درصد 33اطمينان  سطح در دار  معني اختالف** 

 

رشد قطری بر اثر تيمارها  ،دانکنآزمون  براساس نتايج
با  پنجو يک  های. تيمار(6)شکل  گروه تفکيک شددر دو 

تيمار سه  و گرفتند قرار يک گروهبيشترين رشد قطری در 

در گروه دوم جای  داشتند،رشد قطری را  که کمترينديگر 
 .گرفتند

 

تیمارهای کوددهی

c
c

b

b

a

9.9

9.6

9.4

9.2

9.9

زياد متوسط کم  شاهد عرفي شاهد

تر(
 )م

اع
رتف

ن ا
گی

میان
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  دانکنآزمون  براساس یکودها در تیمارهای   مقایسه میانگین رشد قطری نهال -2شکل 

 

 یها نهالمقاومت بر  کوددهيدر ارزيابي تأثير تيمارهای 
با ، ابتدا بيولوژيکيزای   در برابر عوامل خسارت صنوبر

 شيوعتأثير کود مصرفي در  ،کای   مربعآزمون  استفاده از
توان نتيجه گرفت   ميبراساس نتايج  بررسي شد. زا گالپروانه 
شيوع  روند درگونه تأثيری   هيچ يمصرف هایکود مقدارکه 

در  .(p = 74/9؛ 6χ = 39/2؛ df = 4) نداشتاين آفت 
آفات شايع  نيز که ازصنوبر  خوار برگ يسرخرطوممورد 

 = 36/7؛ df = 4دست آمد ) صنوبر است، نتيجه مشابهي به
6
χ 93/9؛ = p.)  ی برگ ها  شته يفراوانهمين نتيجه در مورد

 نيز تکرار شد  مصرفي بين تيمارهای مختلف کود صنوبر
(4 = df 6 = 29/7؛χ 77/9؛ = p.) 

از حاکي  برگي لکهبيماری مورد اوليه در  آماربرداری
که  طوری به ،شايع آن در سطح نهالستان بودنسبت  بهفراواني 

 نتايج بيانگر اثر. نشان داددرصد  99 را تافراواني آن 
در  اين بيماری شيوعاستفاده از کودهای معدني در  دار معني

؛ 6χ = 22/76؛ df = 4) بود درصد 33سطح اطمينان 
994/9 = p) . را در  برگي لکهفراواني بيماری  ،9شکل

 .دهد  مينشان  کوددهيسطوح مختلف 
 

 
 برگی لکهبیماری  یفراوانبر تأثیر تیمارهای کودی  -3شکل 

 

 

تیمارهای کوددهی

bbb

aa

7.3

6.7

6.9

6.6

زياد متوسط کم شاهد عرفي شاهد 

تر(
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انت
)س

طر 
ن ق

گی
میان

140

126
120

138
134

779

769

799

749
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زياد متوسط کم شاهد عرفي شاهد 

تیمارهای کوددهی
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نتايج ارزيابي نشان داد  ،برگي زنگدر خصوح بيماری 
اين  به مبتالبرگ چهار فقط  ،برگ مورد آزمون 769 که از
در يک مورد،  ،پنجتيمار در که  ترتيب ينا به .بودند بيماری
نيز فقط يک مورد ابتال به دو تيمار در دو مورد و  ،سهتيمار 

اين شيوع وان ت  مي، بنابراين در عمل مشاهده شداين بيماری 
 .ناديده گرفت آماری نظر از ها  در بين نهالبيماری را 

  .تأثير بود  اين بيماری بي بر کوددهياثر  ديگر، عبارت به
 

 بحث
مختلف و برای مقاصد گوناگون  های شکلبه  کوددهي
 ،ای که بايد به آن توجه ويژه داشت  اما نکته ،شود انجام مي

در  مصرفي است. کود مقدارتعادل در  بررسي نياز کودی و
در مقادير مختلف  کوددهيکه  رو مشخص شد پژوهش پيش
ماني   و يا زندهمير   و  ثيری در مرگأت گونه چيهمورد آزمايش 

که با يک رشد ارتفاعي، تيمار مورد اما در ، ها نداشت  نهال
در  یدار  سبب افزايش معنيبود، حداکثر کود کامل همراه 

 تيمارها های ديگر حاکي از آن بود که يافته. شدها   رشد نهال
 ، اما درداشتند یدار  معني هم اختالف نظر رشد قطری با از

اختالف  ی رشد قطری،ها  و در مقايسه ميانگين 6شکل 
( مشاهده پنجو تيمار شاهد )تيمار يک بين تيمار  یدار  معني
 هم آناستفاده از کودهای کامل و تأثير معني که   اين  به ،نشد

اين  در موردبا حداکثر مقدار مصرف با عدم استفاده از کود 
مطالعه يکسان مورد در منطقه  (ها  رشد قطری نهال)صفت 
( و سهو دو کامل در مقادير کم )تيمار  کوددهيحتي در بود. 

 ،دست آمد بهمعکوس  ای ( نتيجهچهاريا کود ناقص )تيمار 
با کاهش رشد ارتفاعي )شکل  که تيمارهای مذکور طوری به
 کاربرد مورد در. ندبود( همراه 6ها )شکل   ( و قطری نهال7

 کهنشان داده  های متعدد  پژوهش نامتعادل، يا ناقص کودهای
موجب کاهش تواند   ميکودهای نامتعادل به خاک  افزودن
در همين  .(Habibi Kasseb, 1992)گياهان شود رويش 
بر اين نکته Richardson (6974 )و  Isebrands ،راستا
های صنوبر ممکن است به نيتروژن   که توده کردند ديتأک
فسفر و  ازجملهو ديگر و بدون حضور عناصر  ييتنها به

 پتاسيم پاسخ مناسب ندهند.
در سطوح  کوددهي ،رو پيشپژوهش به استناد نتايج 

تأثيری در ميزان شيوع  ،کامل و يا ناقص شکل بهمختلف و 
ها   و شته خوار برگي سرخرطوم، زا گالپروانه مانند فاتي آ

نتيجه مشابهي نيز  برگي  زنگبيماری در مورد  نداشت.
نتيجه متفاوت  برگي لکهاما در خصوح بيماری  آمد،دست  به
در گياهان و نقش آن در  کوددهي. نتايج دوگانه از اثرات بود
 های پژوهشتوان در   را مي زا  آفات و عوامل بيماری برابر

را  کوددهيDordas (6999 )چنانچه  ،کردمختلف مشاهده 
 ،در مقابل کرد.معرفي  ها  بيماریبعضي عاملي در کاهش 

Altieri و Nicholls (6999 )و Merrill (7399 )کوددهي 
 و Rouhani دانستند. مؤثرخوار   فراواني آفات گياه را در

Samih (6979 )شيميايي را عامل افزايش سطح کودهای 
که سبب افزايش  کردندگياهان ذکر  آمينواسيد و نيترات

شود.   مي ميزبان گياهان از خوار  تغذيه حشرات گياه
Kleczewski ( 6976و همکاران)  که دادند نشان نيز
 يسال خشکمقاومت گياهان را در برابر آفات و  ،کوددهي
 ،پژوهشيکار  799از Tanzubil (6974 )گفته  به .دادکاهش 
که استفاده از کود اوره سبب بود حاکي از آن مورد  79 نتايج

ماني و نيز افزايش نرخ باروری و تراکم   افزايش رشد، زنده
افزايش سطح باعث کود اوره  ،جهيدرنت شد.حشرات جمعيت 

نيز پژوهش  99 ،در مقابل. شود  خسارت در گياهان مي
  گزارش کردند.کاربرد کود اوره  دليل  بهکاهش خسارت را 
نشان  رو پيشپژوهش نتايج  ،برگي لکه در مورد بيماری

داشت  بيماریاين شيوع در  یدار  معنياثر  ،کوددهي که داد
عبارتي  بهو يا سه و دو تيمارهای  که  طوری  به ،(9)شکل 

در مقايسه با  ،همراه بودندتيمارهايي که با حداقل کود کامل 
در  .شدندسبب کاهش بيماری ( کوددهي)بدون  تيمار شاهد
های گياهي   کودهای کامل در مبارزه با بيماری مورد کاربرد
کامل در استفاده از کود Adejumo (6979 )پژوهش بايد به 

 گونه ذين درآ بيماری سوختگي گل يهعلدر مبارزه زراعي 
A. occidentale  مصرف  نتايج وی نشان داد که .کرداشاره
اين در کاهش  یدار  معنيعامل تواند  ميکودهای کامل 

اثرات سوء افزايش نبايد راستا در اين البته  .باشدبيماری 
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 .ناديده گرفت برگي لکهدر تشديد بيماری را  ازتکود 
در تيمارهای با کود ،  رو براساس نتايج پژوهش پيشچنانچه 
 کوددهيو يا در مورد  بودندهمراه  با افزايش ازتکه کامل 
 بيماریاين  يفراوان بر شد،  استفادهاز ازت فقط  که عرفي
 استفاده سوء تأثيرپژوهش، نتايج اين  .(9)شکل  شد افزوده

 ازجملهها   بعضي بيماری يفراواناز کود ازت را در تشديد 
و  Veresoglou ،در همين راستا داد.نشان  برگي لکهبيماری 
افزايش غلظت  جهيدرنتکه ذکر کردند  (6979همکاران )

  شود.  تشديد مي زا  عوامل بيماریبه  انحساسيت گياه ،ازت
 هدف با باغدارانتمام  ،بيان شد پيشترکه  گونه همان
 ،های مرغوب با بيشترين رويش قطری و ارتفاعي  توليد نهال
بايد به اين اما ، دهند انجام ميدر سطح نهالستان را کودپاشي 
با بايد مصرفي  مناسب کود مقدارکه انتخاب  شودتوجه نکته 

 دشدهيتولهای   کمي و کيفي نهال های ويژگيدرنظر گرفتن 
توان   ميرا قوت   نقطه ،در مورد کاربرد کودهای کامل. باشد

 .يافتها   ارتفاعي نهالدر رويش  هم آنو يک تيمار فقط در 
اين اختالف ها   و در مقايسه ميانگين 7چنانچه در شکل 

افزايش  ،اين تيمار ضعف  نقطهاما  ،شود  مي ديده يخوب به
عامل  ،بيماریاين  .(9)شکل بود  برگي لکهفراواني بيماری 
است رشد درختان کاهش  يجهدرنت وکاهش فتوسنتز 

(Babai-Ahari et al., 2016).  صفاتارتفاع نهال يکي از 
در پژوهش  .است در بازار نهال در انتخاب و خريدبارز 
 ی ديگرنسبت به تيمارهايک  تيمار مشخص شد کهرو  پيش

 ازتيمار شاهد که اما نسبت به  داشت،در اين صفت برتری 
طور   به ،قرار داشتدوم جايگاه رشد ارتفاعي در  نظر

های   نهال که ييآنجا از بود.بلندتر متر   سانتي 77ميانگين فقط 
 نيبنابرا ،داشتند يرويش قطری يکسان ،و شاهديک تيمار 

در  زيادی تواند تأثير  متر نمي  سانتي 77فقط اختالف ارتفاعي 
 داشته باشد.  ها نهالگذاری  قيمتانتخاب و 
 عرصهنتايج آزمايش خاک  ،گونه که مشاهده شد  همان
فسفر و پتاسيم قابل خاک منطقه از رغم ازت،    بهکه  نشان داد

های   يافته ،در اين راستا .بودبرخوردار زيادی جذب بسيار 
 ,Balemiفسفر ) ،از ازت پ که  نددادمتعدد نشان پژوهشي 

اصلي غذايي در رشد گياه  مواد ترين  مهم ،پتاسيم( و 2009

 Zarrin Kafsh(. Prajapati & Modi, 2012) هستند
در مراحل غذايي نياز مبرم  عنوان بهيم پتاس از( نيز 7393)

  .ه استکردياد درختان صنوبر  اوليه رشد
مقايسه و  رو پيشدر يک ارزيابي کلي از پژوهش 

تيمار شاهد در  تيمارهای مختلف کودی با عملکرد
و  (6 و 7 های )شکل ها  قطری نهالارتفاعي و های   رويش
( 7)جدول فسفر و پتاسيم در کنار ازت زياد مقادير به  توجه
توازن  از عرصه آزمايشتوان نتيجه گرفت که خاک   مي

 حاضر،در حال  ، بنابراينبرخوردار استغذايي مناسب 
هايي   چنين خاکدر  ندارد.نيازی به مواد غذايي مکمل 

 ،Richardson (6974)و  Isebrands های پژوهشمطابق 
زيادی بسياری از درختان صنوبر حتي به مواد مغذی که نياز 

بايد به  سويي، ازدهند.   مينشان ن واکنش ،به آن دارند
که سبب کودهای شيميايي مصرف صدمات ناخوشايند 

، (Doty et al., 2012شوند )  مي زيستي  محيطهای   آسيب
 و  آب و زمين جوازت که يکي از منابع عمده آلودگي  ويژه به

 ،بنابراين .کرداشاره ( von Wuehlisch, 2012است ) خاک
ی ها  و نهالستان مطالعه موردشود که در نهالستان   توصيه مي
فيزيکي و شيميايي مشابه  های ويژگي ها که خاک آنديگری 
  .شودپرهيز شيميايي  یکودهااز مصرف  ،دارد
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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. 
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