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)Celtis caucasica willd. (در مبدأهاي جغرافیایی متفاوت 
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  09/10/1398: ؛ تاریخ پذیرش10/04/1398: تاریخ دریافت
  1چکیده

 کند یم ایفا کاري جنگل هايپروژه براي مناسب )بذر (عناصر انتخاب در را ايعمده نقش که هاییزمینه از یکی :سابقه و هدف
 وضعیت به بستگی اغلب خاص نقطه یک در کیفی و کمی هايارزش نظر نقطه از نهال مناسب تولید. است بذر مبدأ اثر آزمون

 رشد بر آبیاري رژیم تأثیر ،پژوهش این از هدفبنابراین،  ؛دارد آن کاشت محل و بذر مبدأ اقلیمی خصوص به و ادافیکی مناسب
  .شیراز است و آباد خرم همدان، کرج، جغرافیایی مبدأ با) .Celtis caucasica willd (دارتا تولیدي هاي نهال

  

 این بذور آن، مختلف هاي مبدأ بررسی و تادار هاينهال پرورش براي آبیاري تیمار ترینمناسب تعیین منظور به :ها مواد و روش
 جهت بذور آوريجمع از بعد. شد آوريجمع هاي البرز، فارس، همدان و لرستان از مناطق جنگلی و کوهستانی استان گونه

 ها گلدان همه زنی بذور،جوانه از قبل. شد اتیلن هاي پلی گلدان در بذور کاشت به اقدام بذر، مبدأ و آبیاري تیمارهاي اثر مطالعه
 پنج سه، شاهد، آبیاري تیمار چهار تحت ماه آبان اواخر تا خرداد از اوایل ماه شش مدت به آن، از پس .بودند یکسان شرایط داراي

 ساقه طول ریشه، طول ،برگ سطح یقه، قطر نهال، ارتفاع ش،یرو فصلي انتها در .گرفتند قرار تایی 30 تکرار سه در روزه هشت و
  .شد گیرياندازه هانهال مانی زنده درصد و
  

 آبیاري تیمار). >05/0P (باشد می دارمعنی هشد گیرياندازه صفات تر شیب بر بذر مبدأ اثر داد نشان توکی آزمون نتایج :ها یافته
 در را داريمعنی تفاوت با مبدأهاي مختلف مانی زندهو  برگ مساحت ، طول ریشه،یقه قطر نهال، ارتفاع بر داريمعنی طور به

 و کرج بذر مبدأ در شده گیري اندازه پارامترهاي مقدار ترین بیش میانگین، طور به). >05/0P( دهند می پنج درصد نشان سطح
  آباد مشاهده ترین مقدار مساحت برگ در تیمارهاي آبیاري مبدأ کرج و خرم چنین، بیش هم. بود همدان مبدأ در ترین، کم
   مانی زنده درصد ترینو بیش آمد دست به %25/66 آبیاري هايرژیم تمام در هانهال مانیزنده درصد متوسط، طور به. شد

 مشاهده روزه پنج تیمار در  آنترینکم و شاهد تیمار در هانهال رویش مقدار ترین بیش. بود%) 71حدود ( شاهد تیمار به متعلق
   .شد
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 و داشتند را خشکی تنش با تري بیش مقابله توان روزه هشتآبیاري  در خشک مناطق بذر آمده دست به نتایج اساس بر :گیري نتیجه
 با گونه تا کاريجنگل براي آمده دست به با توجه به نتایج شودمی پیشنهاد. ندبود برخوردار تري بیش رشد از دیگر مناطق به نسبت

 تیمارهاي در هانهال رویش در خاصی تفاوت کهاین به توجه با چنین، هم. شود استفاده کرج مبدأبا  بذرهاي از کرج، در دار
 .شود استفاده رژیم، این بودن تر صرفه به مقرون به توجه با روزه هشت آبیاري تیمار از نشد، مشاهده آبیاري

  
  نهالمبدأ بذر، ، کاري ، تیمارهاي آبیاري، جنگلتادار :کلیدي هاي هواژ
  

 مقدمه
 اخیر قرن  نیم  درایران  درها جنگل تخریب شدت

 عالوه هاجنگلاین  سطح کاهش. استرفته  باال بسیار
 نیز محیط زیستی مسائل نظر از اقتصادي هايزیان بر

 خروجهاي یکی از راه. است آفریده زیادي هاي بحران
ها   و احیاي جنگلکاري جنگل توسعه بحران این از

  .)21(است 
 در استفاده مورد روش ترینمتداول که جایی آن از

 افزایش براي است الزم باشد،می بذرکاري جنگل احیا
 در نهالستان در قبالً کاري، جنگل هايعرصه وري بهره

 هاي ویژگی روي بذر مبدأ ثیرتأ مطالعه با ارتباط
 صفات گیرياندازه طریق از تولیدي هاي نهال
 یکی. گردد حاصل کافی شناخت  آنرشد و مانی زنده

 عناصر انتخاب در را ايعمده نقش که هایی زمینه از
 کند می ایفا کاري جنگل هايپروژه براي مناسب )بذر(

 بدأم آزمایش دیگر بیانی به. است بذر مبدأ اثر آزمون
 و مانی زنده جهت برتر بذر مبدأ تعیین براي اغلب بذر

 در رویش ابتدایی مراحل در نهال تر بیش رشد
  .)39 و 36(باشد  می نهالستان

 و نهال تولید موفقیت روي بذر آوريجمع مبدأ اثر
 تولید حقیقت در. نیست پوشیده کسی بر کاري جنگل

 در کیفی و کمی هايارزش نظر نقطه از نهال مناسب
 مناسب وضعیت به بستگی اغلب خاص نقطه یک

 کاشت محل و بذر مبدأ اقلیمی خصوص به و ادافیکی
 جویسو ) 1965 (گرابر راستا همین در. )23 (دارد آن

 سفید کاج روي یپژوهش در) 2001(و همکاران 
)Pinus strobus L. (حرارت درجه که دادند نشان 

 از حاصل تایجن در تأثیرگذار عامل ترین مهم بذر مبدأ
 موارد اکثر در و بوده نتایج کیفی و کمی هاي بررسی
 کنند می رشد سردتر مناطق از تر سریع تر گرم مناطق

 که کرد گزارش نیز) 1994(اشمیتلینگ  .)21  و16(
 از شده آوري جمع بذرهاي از حاصل هاي نهال اساساً
 هاي نهال به نسبت تري بیش رشد از ترگرم مناطق
. برخوردارند سردتر مناطق از شده وريآ جمع بذور

 نظر از ها نهال انتقال که گرفتند نتیجه ایشانچنین،  هم
 درجه دو تا یک و نیم از نباید جغرافیایی عرض
 الرن مک و دونالد مک عالوه، به. )30 (نماید تجاوز

رطوبت و سایه و  بین ندکرد گزارش )2000(
 ؛دارد دوجو داريمعنی همبستگی هانهال یزن جوانه

رطوبت زیاد در طی فصل  که رسدمی نظر به بنابراین
 ومیر مرگشود اما  مرطوب باعث افزایش رشد نهال می

 داري زیاد است  معنیطور بهها در فصل خشک  نهال
)26(.  

 اهمیت از نهالستان در هانهال آبی نیاز تأمین
 بازدهی افزایش منظور به .است برخوردار اي ویژه

 کاهش و هانهال بهینه رشد و ريکا جنگل عملیات
 مطالعاتی ضروري است نهالستان، مدیریت در ها هزینه

 کیفی و کمی تولید تر بیش چه هر افزایش جهت در
به  توجه بنابراین. پذیرد صورت مختلف هاي گونه

 از بردن بهره امکان صورت در و فاکتور خشکی
 نهال پرورش و تولید براي آبیاري طوالنی هاي دوره

 نحوه از آگاهی بدون نهال تولید اگر. است مهم یاربس
 شده انجام کاري نهال که دارد امکان گیرد صورت تولید

 موقتی عمل این ولی شود مستقر اولیه هاي قدم در
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. شود روبرو شکست با بعداً است ممکن و بوده
 و ریشه خشک وزن شادابی، افزایش سبب آبیاري
   گردد می ریشه به ساقه نسبت و هانهال رشد ساقه،

 ).29 و 28، 9(
 اسید جیبرلیک یرتأث) 2012(زرافشار و همکاران 

زنی بذر گونه داغداغان  و اسید سولفوریک بر جوانه
)Celtis australis L. ( نشان  وبررسی کردندرا 

 اسید جیبرلیک نسبت به اسید سولفوریک ند کهداد
نی، ز زنی، ارزش جوانه زنی، میانگین جوانه میزان جوانه

تري را  زنی بیش زنی و قدرت جوانه سرعت جوانه
 .)40 (براي بذر داغداغان فراهم کرده است

اثر تیمارها آب ) 2014(اسدي و همکاران  بنی
زنی  گرم، اسید سولفوریک و چینه سرمایی بر جوانه

تیمارهاي  دریافتند که ؛ وبذر تادار را بررسی کردند
ه پارامترها غیر هم داري بر  معنییرتأثکار برده شده  به

  .)5 (از طول ساقه و وزن خشک ریشه داشتند
فاکتورهاي بازدارنده ) 2014(اد و همکاران ز یایران

زنی بذر تادار را و بهترین تیمار ممکن را براي  جوانه
 نتایج مقایسه .از بین بردن این مانع معرفی کردند

ها نشان داد تیمارهاي مکانیکی و شیمیایی اثر  میانگین
  .)18 (زنی بذور داشتند داري بر جوانه عنیم

 مختلف تیمارهاي اثر) a2018(اسعدي و همکاران 
. تادار را بررسی کردند نهال تولید در سایه و آبیاري

نتایج این پژوهش نشان داد سایه، آبیاري و اثرات 
داري بر طول ساقه، ریشه  متقابل بین این دو اثر معنی

. یک فصل رویش داشتها در پایان  و قطر یقه نهال
مانی و طول ساقه در  چنین نتایج نشان داد زنده هم

  .)2 (داري ندارند آبیاري یک و دو روزه تفاوت معنی
 هاي بذرمبدأ روي زیادي هاي پژوهش تاکنون

 هاي گونه تحمل مورد در و گیاهی هايگونه مختلف
 به مقاومت خصوص به هاتنش به نسبت مختلف
، 17، 15، 11، 9، 4، 1( است گرفته صورت خشکی

 تاکنونولی ) 39 و 36، 35، 32، 29، 28، 24، 19

 اثر و دارتا گونه بذور کیفیت مقایسه مورد در یپژوهش
 کیفی و کمی وضعیت بر آبیاري مختلف هاي رژیم
 نشده گزارش نهالستان محل در شده تولید هاي نهال

 و آبیاري مختلف تیمارهاي اثر مورد در است، گرچه
اي توسط اسعدي و  تادار مطالعه نهال تولید رد سایه

  و2 (است شده انجام )b2018 و a2018(همکاران 
 مبدأهاي بذر آوريحاضر جمع از پژوهش هدف. )3

 تعیین و چند منطقه ایران از گونه تادار مختلف
 خشکی به مقاومت مقایسه ها و نیز آن هاي ویژگی

 گونه نای ریشه و ساقه تودهو زي تولیدي هاي نهال
 قرار خشکنیمه و خشک ايمنطقه در  ایران.باشد می

 از باید بنابراین است، مواجه آب کمبود با و گرفته
 در که گردد استفاده کاري جنگل براي هایی گونه

 نیاز تري کم آب و رشد بوده به قادر خشک شرایط
 مناسب ايگونه از این نظر دارتا باشد و گونه داشته
ترین  مبود منابع آب، تعیین بهینه با توجه به ک.است

رژیم آبیاري داراي اهمیت زیادي است و با استفاده از 
  .ها را در نهالستان کاهش داد توان هزینه آن می

  
 ها مواد و روش

 براي آبیاري تیمار ترینمناسب تعیین منظور به
 آن، مختلف هايمبدأ بررسی و دارتا هاينهال پرورش

 جنگلی و کوهستانی  مناطقاز گونه این بذور
 آوري جمع هاي البرز، فارس، همدان و لرستان استان

آوري  هاي بذر جمع که نمونه جایی از آن. )1شکل  (شد
شده باید نماینده جمعیت بذري و معرف منطقه باشد 

 از و انتخاب  تصادفیصورت به درخت اصله 10 تعداد
ی مختصات جغرافیای. شد بذرگیري آن مختلف جهات
 از سطح آوري بذر  محل جمعورد مطالعه، ممناطق
 . آمده است1ها در جدول  و نوع اقلیم آن) متر(دریا 

آوري بذر گونه تادار در استان البرز منطقه  محل جمع
جعفرآباد در اشتهارد واقع در جنوب استان است که 

  . متر است1291ارتفاع آن از سطح دریا 
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 . مطالعه مورد مناطق جغرافیایی و نوع اقلیم در  مختصات-1 جدول
Table 1. Geographical coordinates and climate of studies areas.  

 ردیف
Row  

 مبدأ بذر
Provenance  

 عرض جغرافیایی
Latitude  

 طول جغرافیایی
Longtitude  

 )متر (ارتفاع از سطح دریا
Altitude (m) 

 اقلیمنوع 
Climate  

 )کرج(البرز   1
Alborz (Karaj)  

  خشک 1291  °50 57'  °35 48'
Dry 

 )سپیدان(فارس   2
Fars (Sepidan)  ́30° 29'  '53 °51  2100 خشک نیمه 

Semi-dry  

 )اسدآباد(همدان   3
Hamedan (Asadabad)  

 خشک نیمه  1530  '17 77° '50 38°
Semi-dry 

 )آباد خرم(لرستان   4
Lorestan (Khorramabad)  

 خشک نیمه 1160  '28 40°  '19 33°
Semi-dry 

  

  
 .  نقشه مناطق مورد مطالعه-1شکل 

Figure 1. The study area map. 
  

هر آوري شده در   جمعبذور: مطالعه انجام روش
هاي متقالی نگهداري و  کیسه  درها کدام از پرونانس

 دانشگاه طبیعیمنابع  دانشکده بذر آزمایشگاه به سپس
  .شد داده انتقال تهران

ها نسبت  نهال محوطه کاشت يساز  از آمادهپس
با توجه . دی از خاك هر کرت اقدام گرديریگ به نمونه

 و یکنواختیبه مساحت کم محل کاشت بذرها و 
ها خاك   نمونهههمهمگن بودن خاك محل کاشت، 
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 نمونه کی و پس از مخلوط نمودن ختهی رهم يرو
 یعی دانشکده منابع طبیشناس  خاكشگاهیخاك به آزما

 به شده ارائهنمونه خاك . دیدانشگاه تهران ارسال گرد
 يها شی آزماو سرند شده 200 با الک نمره شگاهیآزما

 آهک زانیم و) خاك بافتمثلث  (بافت:  شاملریز
 EC، )متر pH با استفاده از (pH ،)رمت سیتگاه کالدس(
، )دستگاه کجدال(میزان ازت ، ) مترECبا استفاده از  (

ش دستگاه اسپکتروفتومتري و رو(میزان فسفر 
، میزان )فتومتري دستگاه فلم(، میـزان پتاسیم )اولسون

 .انجام گرفت) روش کمپلکسومتري(کلسیم و منیزیم 

 در ياریآب يهاماریت اعمال و نهال دیتول يبرا
 باز يفضا در و ماه دي در کرج یعیطب منابع دانشکده

 لنیات یپل جنس از هاگلدان. شد يریگگلدان به اقدام
 کود  وماسه ،يکشاورز خاك با 35×25 اندازه در
 هم با کامالً که 1-1-2 نسبت به سوخته یوانیح

 انجام بدون بذر پنج تعداد و شدند پر شده مخلوط
 کشت گلدان هر در بذر خواب شکستن جهت ماریت

  .شد
 دو لیفاکتور شیآزما از مارهایت نوع به توجه با
 30 تکرار سه با یتصادف کامالً طرح قالب در عامله

 یبررس نیا انجام يبرا نیبنابرا ؛شد استفاده ییتا
 تعداد ).30×3×4×5 (شد استفاده گلدان 1800 تعداد
 گلدان 90 ماریت هر و گلدان 30 تکرار هر يها گلدان
 بهشتیارد در بذور .است گرفته قرار شیآزما مورد

 ماریت .شد آغاز خرداد لیاوا از امارهیت و زدند جوانه
 و پنج سه، ،)هر روزه (دشاه (سطح چهار با ياریآب

 .دیگرد اعمال باز يفضا و در )بار یک روز هشت

 قیها از طر  به گلدانشده داده مقدار آب نییتع
 مورد يهاگلدان خاك ی زراعتی ظرفيریگ اندازه

 :دیگرد نییتع ریز روش به مطالعه

 گلدانی روش از زراعی ظرفیت تعیین براي
 که گلدان عدد هس ابتدا روش این در. گردد یم استفاده

 سایه جاي در باشند خاك کیلوگرم 2 حاوي کدام هر

 يرو و نموده اشباع آب از را ها گلدان شده، داده قرار
 آن از آبی هیچ تا شد پوشانده پالستیک با ها گلدان
 ها کیپالست يرو بر سوراخ چند سپس نشود تبخیر

 به یثقل آب  هیتخل و مکش ندیفرآ تا شد جادیا
 ساعت، 48 تا 24 گذشت از بعد. شودسهولت ممکن 

 و زده هم به طورکلی به را گلدان هر حاوي خاك
 و گذاشته فلزي قوطی یک داخل را آن از اي نمونه
 در آون در یقوط شد، یادداشت تر  خاك و قوطی وزن
 24 گذشت ازبعد . شد داده قرار درجه 105 يدما

 شد، نیتوز و شده آورده رونیب آون از نمونه ساعت
 که تر خاك وزن از خشک خاك وزن تفاضل از عدب

 دست به خاك در موجود آب مقدار شده، نیتوز قبالً
 خاك خشک وزن بر آمده دست به آب مقدار. آمد

 آب درصد و شد ضرب صد عدد در و شد تقسیم
  .)33( آمد دست به یزراع تیظرف ای خاك

 قیطر از که یآب اندازه به ماریت هر يها گلدان در
 براي .است شده داده آب دیگرد نییتع یراعز تیظرف

 و یزراع تیظرف اندازه به روز هر شاهد يها گلدان
 و سه دو، طول در یمنته اندازه همان به نیریسا يبرا

  .یزراع تیظرف اندازه به اما بار یک روز چهار
 ها گلدان همه شرایط تیمارها شروع زمان در
 ایل خرداداو از (ماه شش مدت به تیمارها. بود یکسان

 ماه، هر آخر در و داشت ادامه) ماه آبان اواخر تا
 توسط هیق قطر و) مترسانتی (متر توسط هانهال ارتفاع

 آخرین در و گردید یادداشت) مترمیلی (کولیس
 تیمار هر براي تکرار هر از تصادفی طور به گیري اندازه

 گیري اندازه براي مختلف نقاط از برگ 10 و نهال سه
 صورت بدین. شد انتخاب )مربع مترسانتی (گبر سطح

 ساقه از ریشه کردن جدا به اقدام شستشو از پس که
 مجزایی پاکت درون ها قسمت این از یک هر و نموده
 دستگاه در ساعت 48 مدت به سپس و شدند داده قرار



 1398) 4(، شماره )26(وب و جنگل جلد هاي علوم و فناوري چ نشریه پژوهش
  

 70

 توسط و پس از آن گرفت قرار C70˚ دماي در ونآ
 گرم حسب بر ها آن خشک وزن دیجیتال ترازوي

 هر براي ریشه طول آن بر عالوه شد، گیري اندازه
 گیري اندازه متر سانتی برحسب کشخط توسط نمونه

 افزار نرم از برگ، سطح گیرياندازه براي). 34 (شد
ImageJ گیري میانگین با نهایت در. )10( شد استفاده 

 محاسبه برگ سطح یک نهال هر براي برگ سه از
 بر کش خط توسط هم هابرگ عرض و طول گردید،
  .شدند گیرياندازه مترسانتی حسب

 با ها داده تحلیل و تجزیه: تجزیه و تحلیل آماري
 .شد انجام Excell و SPSS افزارهاي نرم از استفاده

 بودن نرمال آزمون براي S-K آماري آزمون ابتدا در
 واریانس همگنی آزمایش براي. شد انجام ها داده

 )Levene (لوون آزمون از مقایسه مورد هاي گروه
 از ها داده بودن همگن و نرمال به توجه با .شد استفاده
  بذر ومبدأ متقابل اثرات. شد استفاده پارامتري آزمون

 در واریانس تجزیه طریق از هانهال روي بر تیمارها
 فاکتوریل آزمایش با متعادل تصادفی طرح قالب

 توکی نآزمو از چندگانه مقایسه براي ،گردید بررسی
HSD اي  دامنهها از آزمون چند  مقایسه میانگینو براي
  .شد استفادهدانکن 

  
  و بحثنتایج

محوطه  خاك شیآزما جینتا:  خاكشی آزماجینتا
  . خالصه شده است2ها در جدول  کاشت نهال

  
  .  محوطه کاشت نهالخاك شیآزما جینتا -2جدول 

Table 2. Soil test results on seedlings planting field.  
 متغیر

Variable  
  مقدار

Value 
 متغیر

Variable  
  مقدار

Value 
 متغیر

Variable  
  مقدار

Value 

  بافت
Texture  

 یرس - یلوم
Loamy-clay  

  يظاهر مخصوص وزن
Density  1.55  لوگرمیک درگرم ( میکلس(  

Calcium (gr/kg) 22.40  

  )% (شن
Sand (%) 28  یزراع تیظرف) %(  

Field capacity (%) 20.4 
 )% (یآل ماده

Organic matter (%) 3.06 

 )%(رس 
Clay (%) 33 

 )% (یپژمردگ نقطه
Wilting point (%)  9.5 

 )% (یآل کربن
Organic carbon (%) 1.774 

 )% (لتیس
Silt (%) 39 

 )%( کل تروژنین
Total nitrogen (%) 0.23 

EC )متر بر منسیز یدس( 
EC (ds/m)  2.55 

  )لوگرمیدر ک گرم یلیم(جذب  قابل فسفر
Absorbable phosphorus (mg/kg)  1.15 pH  7.5 

 )لوگرمیک در گرم یلیم( میپتاس
Potassium (mg/kg) 

21 

 
 روش به هامیانگین مقایسه اساس بر: ها ارتفاع نهال

 همهبراي  شاهد آبیاري در هانهال ارتفاع توکی،
اختالف  و ترین مقدار را نشان داد ها بیش پرونانس

 تفاوت داراي آبیاري در تیمارهاي مختلف ارتفاع
 ).2شکل (بود  داري معنی
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 .  مختلفمبدأهاي در ها نهال ارتفاع بر تیمارهاي آبیاري  اثر-2شکل 
Figure 2. Irrigation treatment influence on seedlings height of various provenances.  

  
کل در شبیاري هاي آتیمار در  بذرمبدأ ترکیب اثر

که در  طوري به ).3شکل (زیر نشان داده شده است 
 سپیدان  و در مبدأ روزه5شاهد و  تیمارهاي  کرجمبدأ

ترین ارتفاع نهال  بیش روزه 8 و تیمارهاي شاهد

جز  ه بمبدأهان، در همه یچن  هم).3 شکل(مشاهده شد 
 بهتري   ارتفاع بیشروزه هشتکرج تیمارهاي شاهد و 

  .اند  گرفتهخود

  

  
  . ها نهال ارتفاع بر  بذر در تیمارمبدأ ترکیب اثر -3 شکل

Figure 3. Effect of interaction between seed provenance with treatment on seedlings height.  
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هاي تولیدي تادار با نهال ارتفاع بر آبیاري اثر
پنج  سطح در را داريیمعن تفاوت مبدأهاي مختلف

ها در آبیاري  نگین ارتفاع نهالمیا. ندهد می  نشاندرصد
ترتیب   بهروزه هشت و روزه پنج، روزه سههر روزه، 

دست  متر به  و سانتی25/27، 75/19 ،75/23، 5/33
 آبیاري کاهش با شودمی مشاهده که طور همین .آمد

. شود می کاسته نهال ارتفاع از روزه پنجتا فواصل 
 ترین بیش شاهد آبیاري در هانهال ارتفاع میانگین

 نشان را مقدار ترین کم روزه پنج آبیاري در و مقدار
 در گیاه سازگاري علت به تواند می کاهش این. دادند
 انرژي شرایط این در گیاه زیرا باشد خشکی مقابل
 براي بلکه نکرده صرف ارتفاع افزایش براي را خود

 در بتواند تا کند می مصرف شهری طول و حجم افزایش
بدیهی است در فواصل . کند مقاومت خشکی مقابل
 نیز مشابه نتایج. یابد  ارتفاع افزایش میروزه هشت
 همکاران و ناگاکوراجمله  از است موضوع این بیانگر

 رشد کاهش سبب خشکی که دادند نشان) 2004(

 و دریشه چنین هم .)27 (شود می نهال هوایی اندام
 توأم تأثیر دادند نشان کانادا در) 2003 (انهمکار
 شود می ارتفاع افزایش سبب کوددهی و منظم آبیاري

 نهال رویش روي تأثیري آبیاري بدون کوددهی حتی و
در  نیز) 2005 ( همکارانودیز  -کاسترو. )10 (ندارد

 روي آبیاري هاي رژیم و سایه متقابل اثر  بررسی
 گرفتند نتیجه اي همدیتران بلوط گونه سه هاي نهال

 نتایج. )8 (دهد افزایش را رشد تواند می روزانه آبیاري
 بلوط گونه چهار هاينهال در آبی تنش به پاسخ

 نشان )2000 (فوتلی توسط یونان شمال در اي مدیترانه
 از بودند شده آبیاري خوبی به که هایی نهال که داد

  .)13 (بودند برخوردار تري بیش ارتفاع
 قطر ها، میانگین مقایسه اساس بر: ها نهالرویش قطري 

 را داري معنی تفاوت مختلف آبیاري هايتیمار در یقه
 ترین مقدار در  و بیشدادند نشان درصد 95 سطح در

  ).4 شکل( شاهد مشاهده شد تیمار

  

 
 . ها نهال یقه قطر بر آبیاري اثر تیمارهاي -4شکل 

Figure 4. Irrigation treatment effect on seedlings collar diameter. 
  

ها   بذر و تیمار آبیاري بر قطر یقه نهالمبدأترکیب 
 نشان درصد 95 سطح در را داريمعنی تفاوت

ترین مقدار رویش قطري در تیمارهاي  دهند، بیش می
  ).5شکل ( کرج مشاهده شد مبدأ
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 . ها نهال یقه قطر بر  بذر در تیمارمبدأ ترکیب اثر -5شکل 

Figure 5. Effect of interaction between seed provenance with treatment on seedlings collar diameter.  

 
 سطح هاي تولیدي درلنها یقه قطر بر آبیاري اثر

 نیانگیم. داد نشان را داريمعنی تفاوت پنج درصد
 15/4 روزه هر ياریآب ماریت در هانهال قهی قطر
 ماریت در متر،یسانت 2/3 روزه سه ماریت در متر، یسانت
 75/3 روزه هشت ماریت در و متریسانت 4/2 روزه پنج
 با داد نشان جینتا که  يطور همان. باشدیم متر یسانت

. است شده کاسته هانهال قهی قطر از ياریآب کاهش
 ترین کم و شاهد تیمار در یقه قطر میانگین ترین بیش

 در نهال قطر کاهش این .باشدمی روزه پنج تیمار در آن
 علت به است ممکن تر طوالنی هاي دوره با هاي آبیاري
 اساس بر. باشد خشکی با مقابله براي گیاه بودن درگیر

 تنش تأثیر که) 1998 (همکاران  وهییسونمطالعات 
 دوگالس و نراد ساله دو هاينهال روي را رطوبتی

 در و خاك رطوبت کاهش دادند، قرار بررسی مورد
 یقه قطر کاهش سبب رطوبتی تنش افزایش آن پی

 و عصري چنین هم و) 38( است گردیده ها نهال
 هاي نهال روي یپژوهش طی) 2005 (همکاران
 خشکی هرچه که دریافتند نوشهر سواحل در بلندمازو

 در. )4 (شود می تر کم ها نهال قطر باشد تر بیش

 روي رطوبتی رژیم تأثیرات عنوان تحت اي مطالعه
) 1991(میلر تیمر و توسط  قرمز کاج گلدانی هاي نهال

 سبب رطوبتی استرس که اند نموده اشاره نکته این به
 نتایج با نتایج این و شود می ها نهال یقه قطر کاهش

  .)37 (کند می مطابقت حاضر پژوهش
 2هاي  شکل(بر طبق نتایج متغیرهاي قطر و ارتفاع 

وزه کاهش  ر5با کاهش آبیاري از هر روزه تا ) 4و 
 دوباره رشد روزه هشتدهند اما با کاهش به  نشان می

رسد علت  نظر می به. یابد قطري و ارتفاعی افزایش می
دلیل سازگار شدن با تنش خشکی و  له بهأاین مس
 .خشکی در گیاه باشد تنش با مقابله توان افزایش
 در چنین شرایطی گیاه تمام انرژي خود را درواقع

 نیاز خود براي بقا و رشد از صرف جذب مواد مورد
کند که  آخرین منابع حیاتی موجود در محیط رشد می

  .نتیجه آن افزایش رویش قطري و ارتفاعی گیاه است
ترین مقدار طول ریشه در  بیش: ها رویش ریشه نهال

 تیمار آبیاري شاهد مشاهده شد، ولی تیمار آبیاري
 را داري معنی تفاوت روزه هشت و روزه پنج ،روزه سه
  ).6شکل (ندادند  نشاندرصد  95 سطح در



 1398) 4(، شماره )26(وب و جنگل جلد هاي علوم و فناوري چ نشریه پژوهش
  

 74

  
  

 . ها نهال ریشه طول بر آبیاري اثر تیمار -6شکل 
Figure 6. Irrigation treatment effect on root length.  

  
 بذر و تیمار آبیاري بر طول ریشه مبدأترکیب 

دهد،   نشان می%95در سطح  را داريمعنی تفاوت
 مبدأریشه در تیمارهاي ترین مقدار رویش طول  بیش

  ).7 شکل (کرج مشاهده شد
  

  
  

 . ها ریشه نهال طول بر  بذر در تیمارمبدأ ترکیب اثر -7 شکل
Figure 7. Effect of interaction between seed provenance with treatment on root length.  
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 سطح  تادار درهاي نهال ریشه طول بر آبیاري اثر
 میانگین. داد نشان را داري معنی  تفاوتپنج درصد

  و پنجسه، ،روزه هر آبیاري تیمار در ریشه طول
 و 27/32 ،84/34 ،12/39 ترتیب شامل  بهروزه هشت

 تیمار در ریشه طول ترین بیش. متر است سانتی 34/35
. آمد دست به روزه پنج تیمار در آن ترین کم و روزه هر
رسد در حالت آبیاري روزانه شرایط از هر  ینظر م به

 گیاه محدودیتی احساس که طوري بهلحاظ مساعد بوده 
کند و هم اندام هوایی و هم ریشه رشد باالیی  نمی

 را آبیاري اثر) 2005 (همکاران و عصري. داشته است
 .)4 (ندانستند دار معنی بلندمازو ساقه و ریشه طول بر

 )2003( و بارتش بنو) 2003(کولب و همکاران 
 تبع به و بلوط نهال ریشه طول کاهش باعث را خشکی

 هاي یافته با که دانستند هوایی اندام طول کاهش آن
 زاده صوفی ).6و  22 (دارد مطابقتحاضر  پژوهش

 سرو هاي نهال ریشه طول بر را آبیاري اثر) 2010(
و  ، شفیقور)34 (نمود مشاهده دار معنی غیررا  اي خمره
 دار معنی ریشه طول بر را آبیاري اثر) 1996 (رانهمکا

 و نوع به است ممکن هانهال رویش. )31( دانستند
 داشته بستگی نیز ها آن دسترس در غذایی منابع میزان
  .باشد

 مساحت ها، میانگین مقایسه اساس بر: سطح برگ
ترین مقدار را نشان  ها در تیمار آبیاري شاهد بیش برگ

 گروه یک در روزه هشتسه، پنج و  تیمار در داد ولی
  ).8شکل  (ندادند نشان را داري معنی تفاوت

 

  
  

 . ها برگ نهال مساحت بر تیمارهاي آبیاري اثر -8شکل 
Figure 8. Irrigation treatment effect on leave area.  

  
 ها برگ نهال مساحت بر  بذر و تیمارمبدأ ترکیب

دهند،  می شان ن%95 سطح در را داريمعنی تفاوت
ترین مقدار مساحت برگ در تیمارهاي آبیاري  بیش
  ).9شکل ( آباد مشاهده شد کرج و خرممبدأ
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 . ها برگ نهال مساحت بر  بذر در تیمارمبدأترکیب  اثر -9شکل 
Figure 9. Effect of interaction between seed provenance with treatment on leave area. 

  
 در آبیاري هاي تیمار در برگ ساحتم میانگین

. داد نشان را داريمعنی تفاوت پنج درصد سطح
 روزه، هر آبیاري تیمار در برگ مساحت میانگین

 ،39/3 ،11/4 ترتیب به روزه هشت و روزه پنج ،روزه سه
 که ؛آمد دست به متر مربعسانتی 44/3 و 31/3

 سطح در بقیه و بوده شاهد تیمار در آن ترین بیش
  و همکاراناسعدي مطالعه در. اندگرفته قرار سانییک
)a2018 (و شد دارمعنی برگ سطح بر ريآبیا اثر نیز 

 مشاهده روزه سه و روزه هر آبیاري در مقدار ترین بیش
مورفولوژیکی  پاسخ یک برگ سطح شدن کوچک. شد

 را خشک شرایط تا سازدمی قادر را هاگونه که است
 اثر) 2005 (همکاران و عصري. )2 (نمایند تحمل
 سطح بر را) روزه شش و چهار دو، سطوح (آبیاري

 مقدار ترین کم اما ندانستند دارمعنی بلندمازو برگ
. )4 (نمودند مشاهده دیم آبیاري دررا  برگ سطح

 باعث را رطوبت کاهش) 1998 (همکاران و هییسون
 و Quercus robur هاي گونه در برگ سطح کاهش

Fagus sylvatica همکاران و فوتلی .)38 (دانستند 
 برگ سطح افزایش موجب را آبیاري افزایش )2000(

 ناگاکورا و. )13 (دانندمی ايمدیترانه هاي بلوط
 بررسی گونه دو روي را خشکی اثر) 2004 (همکاران

 برگ سطح خشکی که رسیدند نتیجه این به و نمودند
 مطابقت پژوهش این نتایج با که دهد می کاهش را
  .)27 (اردد

ها در  نهال مانیزنده بر آبیاري اثر :ها مانی نهال زنده
  ).10شکل (شد  دار درصد معنی95سطح 
ها  نهال مانیزنده بر آبیاري در مبدأ بذر ترکیب اثر

  ).11شکل (نشد  دار  درصد معنی95در سطح 
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 . ها نهال مانی زنده بر آبیاري اثر -10 شکل
Figure 10. Irrigation treatment effect on seedlings survival.  

  

  
  

  . ها نهال مانی زنده بر آبیاري در  بذرمبدأ ترکیب اثر -11 شکل
Figure 11. Effect of interaction between seed provenance with irrigation treatment seedlings survival.  

  
صد پنج در سطح در هانهال مانیزنده بر آبیاري اثر
 در و %70 شاهد تیمار در آن ترین بیش. نشد دار معنی
شکل  (داشتند قرار گروه یک در که %65 تیمارها بقیه
 که است کرده گزارش نیز) 2010( زاده صوفی. )10

 تأثیر اي خمره سرو هاينهال مانیزنده بر آبیاري
 بر) 2011( حسنوند مطالعه  در.)34 (است نداشته

 ها نهال مانیزنده بر آبیاري راث بلوط اوري گونه روي
 شاهد تیمار در آن ترین بیش و شد گزارش دار معنی

 آبیاري داد نشان) 1982( ماتیس .)14 (شد گزارش
. )25 (شود می نهال رشد و مانی زنده افزایش سبب
 روي آبیاري اثر کرد که  گزارش نیز) 2006 (طبري
 است دار معنی نوشهر در زربین هاينهال مانی زنده
 آبیاري در مانی زنده که رسیدند نتیجه این به ولی

 روزه 12 و روزه چهار به آبیاري نسبت روزه هشت
 با نیز) 1996( همکاران و شفیقور .)35 (است تر بیش

 کاهش که دادند نشان دوگالس روي بر مطالعه
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 شود می نهال مانی زنده آمدن پایین سبب رطوبت
 )1988(نتز و ال )1978(همکاران  کلیري و .)31(

 آبیاري صورت به چه خاك رطوبت که کنندمی گزارش
 خشک فصل در ویژه به محیط از گرفته نشایت چه و

 که ؛)23  و7 (گرددمی نهال مانیزنده افزایش باعث
 مشابه مطالعات با حاضر نتیجه بودن متفاوت علت
 تادار گونه اکولوژیکی و فیزیولوژیکی تفاوت از ناشی

   از تادار گونه که جا آن از. باشدمی هاگونه سایر با
 و بوده خشکی به مقاوم ايگونه اکولوژیکی نظر

 و است سنگالخی و خشک مناطق آن هاي رویشگاه

 انتظار باشد،می عمیق و قوي ايریشه سیستم داراي
 مانی زنده بر داريمعنی اثر آبیاري تناوب که رفت می

  .باشد نداشته ها نهال
 سطح در ياریآب و بذر مبدأ اثر: اه نسناپروو سهیمقا

 طول قه،ی قطر ،یارتفاع شیرو زانیم بر %95 احتمال
 فصل یک انیپا در ها نهال یمان زنده و برگ سطح شه،یر

 زین ياریآب و بذر مبدأ متقابل اثر و بوده دار یمعن شیرو
  ).3جدول  (است شده دار یمعن% 95 احتمال با

  
 . ها نهال یمان زنده و برگ سطح شه،یر طول قطر، ارتفاع، بر بذر مبدأ و ياریآب متقابل اثر و بذر مبدأ ،ياریآب اثر -3 جدول

Table 3. Irrigation, provenance, and irrigation and provenance interaction effect on height, diameter, root 
length, leave area and survival. 

  ارتفاع نهال
Seedlings height 

 تیمار
Treatment  

 مبدأ بذر
Provenance  

 تیمار ×مبدأ بذر
Provenance× Treatment  

 خطا
Error  

 کل عوامل
Total factors  

 درجه آزادي
Df  3  3  7  493  510  

  Fمقدار 
F  33.27*  57.91*  14.94*  -  -  

  قطر یقه نهال
Seedlings collar diameter 

 تیمار
Treatment  

 مبدأ بذر
Provenance  

 تیمار ×مبدأ بذر
Provenance× Treatment  

 خطا
Error  

 کل عوامل
Total factors  

 درجه آزادي
Df  3  4  9  493  510  

  Fمقدار 
F  71.94*  70.79*  16.45*  -  -  

  طول ریشه
Root length 

 تیمار
Treatment  

 مبدأ بذر
Provenance  

 تیمار ×مبدأ بذر
provenance× Treatment  

 خطا
Error  

 کل عوامل
Total factors  

 درجه آزادي
Df  1860.62  2671.62  4254.39  22005.72  419085  

 Fمقدار 
F  

*8.14  *8.77  *6.208  -  -  

  سطح برگ
Leave area 

 تیمار
Treatment  

 مبدأ بذر
Provenance  

 تیمار ×مبدأ بذر
Provenance× Treatment  

 خطا
Error  

 کل عوامل
Total factors  

 درجه آزادي
Df  3  4  9  442  459  

 Fمقدار 
F  

*3.56  *68.37  *10  -  -  

  یمان زنده
Survival 

 تیمار
Treatment  

 مبدأ بذر
Provenance  

 تیمار ×مبدأ بذر
Provenance× Treatment  

 خطا
Error  

 کل عوامل
Total factors  

 درجه آزادي
Df  252.6  10724.64  1224.34  3355.02  245275.06  

 Fمقدار 
F  0.85ᶰˢ  *27.17  1.37ᶰˢ  -  -  

  . داري عدم معنی ns ،درصد 5 سطح در دار معنی اختالف وجود *
* Significant differences (P<5%), ns Non significant differences.  
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ها بین پارامترهاي   آزمون مقایسه میانگین4جدول 
 در سطح هاي مختلف ی و در میان پرونانسمورد بررس

پارامترهاي سطح برگ و . دهد را نشان می% 95احتمال 

 و در میان شده بررسیمانی در بین فاکتورهاي  زنده
دار  هاي مورد بررسی داراي اختالف معنی پرونانس

  .است
  

 . %95هاي مختلف در سطح احتمال   در بین پرونانسANOVA مقایسه میانگین با -4جدول 
Table 4. Mean comparison by ANOVA among various provenances on 95% probability.  

  فاعارت
Height 

 قطر یقه
Collar diameter  

 طول ریشه
Root length  

 سطح برگ
Leaf area  

 مانی زنده
Survival  

  

B
et

w
ee

n 
gr

ou
ps

  
روه

ن گ
بی

W  ها 
ith

in
 g

ro
up

s
  

روه
ن گ

درو
  ها 

To
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l
  

  کل

B
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w
ee

n 
gr
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روه

ن گ
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W  ها 
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s
  

روه
ن گ
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  ها 
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  کل
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ن گ
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روه
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  ها 

To
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  کل

B
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روه

ن گ
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W  ها 
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s
  

روه
ن گ

درو
  ها 

To
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l
  

  کل

B
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w
ee

n 
gr

ou
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روه

ن گ
بی

W  ها 
ith

in
 g

ro
up

s
  

روه
ن گ

درو
  ها 

To
ta

l
  

  کل
 درجه آزادي

df
  

3 12  15  3  12  15  3  12  15  3  12  15  3  12  15  

مقدار 
F 

F  1.23      1.91      1.71      4.84      27.48      

معنی
 

داري
 

Sig.
  

0.34      0.18      0.21      0.02      0.00      

  . داري  عدم معنیnsدرصد،  5 سطح در دار معنی اختالف وجود *
* Significant differences (P<5%), ns Non significant differences.  

  
  گیري کلی نتیجه

 در خشک مناطق بذر آمده دست به نتایج اساس بر
 تنش با تري بیش مقابله توان روزه هشتآبیاري 
 رشد از دیگر مناطق به نسبت و داشتند را خشکی

 این هدف به توجه با. بودند برخوردار تري بیش
 گرفته صورت کرج در ها آزمایش چون پژوهش
 به توجه با و است کرج مبدأبراي کاشت در  بهترین

 در ها نهال شیرو در يریگ چشم تفاوت که نیا
 رژیم ترین باصرفه نشد، مشاهده ياریآب يمارهایت

 تحت شرایط نگهداري و رویش ذکر شده در آبیاري
 پیشنهاد .شد گیرينتیجه روزه هشت پژوهشاین 

هاي   قرار باشد در طرحکه درصورتیگردد  می
دار استفاده گردد  در استان البرز از گونه تاکاري جنگل

 ری سارد . کرج استفاده گرددمبدأاز بذور این گونه با 
 در شی آزمادیبا کشور خشک نیمه و خشک مناطق
  . تکرار شودمناسب پراکنش با و مختلف يشهرها

  
  يسپاسگزار

 ی مالهاي تیحما از استفاده با پژوهش نیا
به  )INSF(صندوق پژوهشگران و فناوران کشور 

  . استدهیانجام رس
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Abstract1 
Background and Objectives: One of the issues that plays an important role in selecting the suitable 
seeds for plantation projects is the seed provenance effect test. Production of suitable seedlings in 
terms of quantitative and qualitative values mostly depends on edaphic and climatic conditions of 
seed origin place and planting location. The purpose of this research was to examine the effect of 
irrigation regime on the characteristics of Celtis caucasica seedlings collected from Karaj, Hamedan, 
Khorramabad, and Shiraz provenance.  
 
Materials and Methods: In order to find the most suitable irrigation treatment and to investigate 
different provenances of Celtis caucasica seedlings the needed seeds were collected from forests and 
mountains of Alborz, Fars, Hamedan and Lorestan. After collecting the seeds were planted in the 
polyethylene pots. All the pots had the same circumstances before seeds germination. Finally, 30 
seedlings were used in four irrigation treatments including 1, 3, 5 and 8-day irrigation in three 
replicates for six months from early June to late November. The seedlings height, collar diameter, 
leaf area, root length, stem length, and seedling survival percentage at the end of the growing season 
were measured.  
 
Results: Tukey test results showed that the effect of seed provenance on all measured traits was 
significant (P<0.05). Irrigation treatments significantly affected seedling height, collar diameter, root 
length, leaf area and survival on various provenance (P<0.05). On average, the highest amount of 
measured parameters was for the Karaj provenance while the lowest was for Hamadan provenance. 
Also, the highest leaf area was related to irrigation treatment of Karaj and Khorramabad provenance. 
Commonly, the seedling survival in all irrigation regimes were 66.25% but the highest survival rate 
was related to control treatment (71%). The highest seedling growth was observed in control 
treatment, while the least in 5-days treatment.  
 
Conclusion: based on the results, the seeds of dry regions were able to withstand drought stress in  
8-day irrigation and had more growth than other regions. Using Karaj seeds for afforestation in Karaj 
is highly recommended. Since no significant difference was found among different irrigation 
treatments therefore it is suggested to apply an 8-day irrigation period for reducing the seedlings 
production cost in the nursery. 
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