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اثر کاربرد کودهای مختلف بر وضعیت رویشی نهالهای زالزالک (،)monogyna Cratagus
داغداغان ( )Celtis caucasicaو بنه ( )Pistacia atlanticaدر نهالستان
2

فائزهالسادات طریقت ،1علی صالحی ،*2تیمور رستمی شاهراجی ،3مهرداد نیکوی
 .1دکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
 .2دانشیار جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
 .3استاد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
تاریخ دریافت ،1400/02/30 :تاریخ پذیرش1400/06/10 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین مناسبترین نوع کود به بررسی خصوصیات کمی نهالهای سه گونه زالزالک ،داغداغان و بنهه تحه
تیمارهای مختلف کوددهی در نهالستان اداره کل منابع طبیعی استان زنجان میپردازد .آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با کودهای
زیستی ،کودهای زیستی و شیمیایی رهاشونده ،کود ورمی کمپوس  ،کود دامی و کود شهیمیایی و بهه دو صهورت کهاربرد یکبهاره و
تدریجی انجام شد .در پایان فصل رویش (اوایل مهرماه) بهمنظور اندازهگیری مشخصهها ،ابتدا از هر تیمار  3گلدان بهصورت تصادفی
انتخاب شد و سپس مشخصه های قطر یقه ،ارتفاع ساقۀ اصلی ،طول ریشه (بلندترین ریشه) و حجم ریشه اندازه گیری شد .براساس
نتایج در گونۀ زالزالک ،بیشترین قطر یقه در تیمار ورمی کمپوس -تدریجی ( 2/23 ± 1/0سانتیمتر) و بیشترین طول ساقه در تیمهار
زیستی -تدریجی ( 9/0 ± 1/53سانتیمتر) مشاهده شدند .حجم ریشه تیمار کود ورمی کمپوس

با  33/33 ± 1/7سانتیمتر مکعهب

بیشترین رشد را نشان داد .در گونه داغداغان بیشترین قطر یقه در تیمار زیستی-تدریجی ( 2/21 ± 1/0سانتیمتر) ،بیشترین طول ساقه
در تیمار دامی-تدریجی ( 31/67 ± 4/2سانتیمتر) ،بیشترین طول ریشه در تیمار ورمیکمپوس -تدریجی ( 36/68 ± 2/4سانتیمتر)
و بیشترین حجم ریشه در تیمار زیستی-شیمیایی-تدریجی ( 25/0 ± 7/6سانتیمتر) مشاهده شد .همچنین در گونه بنه بیشترین قطر
یقه در تیمار کود ورمیکمپوس ( 4/06 ± 2/9سانتیمتر) ،بیشترین طول ساقه در تیمار شیمیایی-تدریجی ( 10/34 ± 4/4سانتیمتر)،
بیشترین طول ریشه نهال بنه در تیمارهای شیمیایی ( 33/68 ± 1/8سانتیمتر) و بیشترین مقدار حجم ریشه در تیمار ورمیکمپوس
 7/34 ± 1/5سانتیمتر مکعب مشاهده شد .تیمار کود زیستی-شیمیایی در همۀ گونه های تح

با

بررسی موجب خشک شدن نهال ها

شد و بنابراین برای استفاده در نهالهایی با سن کم و در نهالستان توصیه نمیشود.
کلمات کلیدی :تولید نهال ،ورمیکمپوس  ،کود زیستی ،رویش ،نهالستان.

مقدمه



بزرگی از ایهران در گذشهته پوشهیده از جنگهل بهوده ،امها

امروزه جنگلکهاری و افهزایش سهط جنگهل هها اهمیه
ویژه ای یافته اس  ،بهه طهوری کهه مسهاح

جنگلکهاری

امروزه به دالیل متعددی مانند چهرای بهی رویهۀ دام ،قطهع
درختان و بیتوجهی به پوشش گیاهی ،مساح

زیهادی از

ساالنه در هر کشور را از معیارهای ارزیابی توسعهیهافتگی

آن باقی نمانده اس

آن کشور تلقی میکنند .براساس آثهار و شهواهد ،قسهم

سط جنگل ها نشان دهندۀ ضرورت جنگلکاری بهه منظهور

*نویسندۀ مسئول ،تلفن09111387734 :
Email: asalehi@guilan.ac.ir

[ .]1بر این اساس ،تخریب و کاهش

احیا و توسعۀ منابع طبیعی تجدیدپذیر در کشور اس .
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مهههمتههرین گههام بههرای جنگلکههاری مطلههوب ،تولیههد

امروزه تلفیق مصرف کودهای شیمیایی و آلی بهه ویهژه

مطلوب با توجهه بهه صهفات

کودهای بیولوژیک ،راهکاری برای تولید محصول سهالم و

[ .]2برای مثهال،

کهودی

نهال هایی با کیفی

و کمی

مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی نهال هاس

حفظ عملکردهاس  .بنابراین برای اعمال مدیری

داشتن سیسهتم ریشههای مناسهب کهه دربرگیرنهدۀ درصهد

صحی  ،باید اطالع کاملی از مقدار عناصر غهذایی و تهأثیر

زیادی از ریشه های فرعی باشد ،یکی از نشانه های کیفیه

کودها بر خاک که برای عملکرد مطلوب میتواند در اختیار

خوب نهال اس  ،زیرا در این صورت ،ریشه دارای سهط

گیاه قرار دهد ،داش  .کاربرد کودهای مختلهف بها ههدف

وسیعی برای جذب آب و عناصر غذایی خواهد بهود [.]2

افزایش حاصلخیزی خاک و بهبود خواص کمهی و کیفهی

بنابراین سیستم ریشه ای تأثیر مهمی در غلبه بر تهنش ههای

زیادی برخوردار اس  .بنابراین نوع کهود و

خشکی و استقرار گیاهان در مناطق خشک دارد [.]3
به منظور افزایش کیفی

گیاه از اهمی
مدیری

کوددهی یکی از عوامل محیطی اس

که اثر مهمی

نهال در نهالستان باید از خاک

در تولید موفقی آمیز نهال در نهالستان دارد [ .]7به همهین

مناسب استفاده کرد ،بهه طهوری کهه همهۀ عناصهر غهذایی

منظور تحقیق حاضر با هدف تعین مناسبترین نوع کود به

نهال ها تأمین شود .کمبود عناصر غذایی مورد نیاز نهال در

بررسی بهبود مهمترین خصوصیات کمی نهالهای سه گونه

خاک سبب اختالل در فعالی

های حیاتی گیهاه و بهر ههم

خوردن تعادل بین رشد رویشی و زایشی میشهود کهه در
نهای

بر کمی

و کیفی

گیاه تأثیر خواههد گذاشه  .بها

زالزالک ،داغداغان و بنه تح

در نهالستان تولید نهال میپردازد.

توجه به اینکه به نظر مهیرسهد مقهدار بسهیاری از عناصهر

مواد و روش

[،]4

منطقۀ پژوهش

غذایی در خاک های کشور کمتر از نیاز نههال هاسه

تیمارهای مختلف کوددهی

باید به منظور تأمین نیازهای گیاه ایهن عناصهر بهه صهورت

تحقیق حاضر در نهالستان جنگلی منهابع طبیعهی کهل اسهتان

جداگانه بهه خهاک اضهافه شهوند .یکهی از پرکهاربردترین

زنجان واقع در  5کیلهومتری جهادۀ زنجهان -تبریهز بها طهول

راه های تأمین کمبود عناصهر غهذایی و همچنهین افهزایش

جغرافیایی ” 48 48” -24 25و عرض جغرافیهایی ”-36 41

حاصلخیزی خاک ،استفاده از انواع کود اس  .پژوهشهها

” 36 42انجههام گرفهه  .براسههاس گههزار هههای ادارۀ کههل

که استفاده از برخی کودها موجب افزایش

هواشناسی استان زنجان ،اقلیم منطقه نیمه خشهک بها متوسهط

مادۀ آلی خاک میشود که افزونبر افزایش بهره وری گیهاه،

نسهبی

نشان داده اس

بارندگی سالیانۀ  297/1میلیمتهر و میهانگین رطوبه

شاخ و برگ آن را هم حفظ مهیکنهد [ .]5 ،4ایهن

سالیانۀ  53درصد اس  .متوسط درجهۀ حهرارت ایهن منطقهه

موضوع بهویژه در خاکهای مناطق خشک و نیمههخشهک

 10/7درجۀ سانتیگراد و تبخیر سالیانۀ  1400میلیمتر اسه .

که حاصلخیزی کمی دارند میتواند خصوصیات فیزیکهی،

میانگین روزهای یخبندان این نهالستان  106/4روز و میانگین

شیمیایی و بیولوژیکی این خاک ها را بهبهود بخشهد .مهواد

سرع

متوسط باد  1/17متر بر ثانیه اس  .در ایهن نهالسهتان

آلی با بهبود خصوصیات فیزیکی ،شهیمیایی و بیولهوژیکی

گونه های جنگلی گلدانی شامل زالزالک ،داغداغان ،بنه ،ارس،

خاک مانند تسریع فرایندهای میکروبی میکروارگانیسمها و

زرشک ،سرو خمرهای و سرو نقرهای تولید میشود.

فراهم کردن عناصر غذایی قابل جذب برای گیاهان و تأثیر

روش کار

بر جوانهزنی ،رشد و زیتوده ،شرایط مناسب بهرای تولیهد

آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با یازده تیمهار اجهرا

نهال مطلوب را فراهم میکنند [.]6

شد .1 :شاهد (خاک بهدون افهزودن ههی نهوع کهود)؛ .2

کیفی

اثر کاربرد کودهای مختلف بر وضعیت رویشی نهالهای زالزالک ...

3

مخلههو کودههههای زیسههتی (بیوارگانیهههک ،بیومیهههک و

( )Celtis caucasica Willd.و بنهه ( Pistacia atlantica

سیومیک)؛  .3مخلو کودهای زیستی و شیمیایی کنهدرها

 )Desf.با قطر و ارتفهاع تقریبهاً یکسهان بهرای ههر گونهه

( NPK 10 52 10و )NPK 20 20 20؛  .4کهههود

بررسی شدند .گلدانهای استفادهشده  35سانتیمتر ارتفهاع

ورمی کمپوس ؛  .5مخلهو کهود دامهی و کهود شهیمیایی

و  10سانتیمتر قطر داشتند و دارای  1/25کیلوگرم خهاک

(اوره ،سههولفات آمونیههوم (حههاوی نیتههروژن و سههولفور)،

(جدول  )1بودند .پنج تکرار از هر نهال در خاک هایی کهه

فولوابن پتاسیک حاوی اسید فولویهک ،اسهید هیومیهک و

در هنگام خاک ورزی (اواخر اسفندماه) با این کودها تیمار

پتاسیم) که هر نوع کود بهه دو صهورت یکبهاره (در آغهاز

شده بودند بازکاش

شهده و پهنج تکهرار از ههر نههال در

فصل رویش) و تدریجی (در طی چهار دورۀ بیسه روزه)

خاک های عاری از کود کاشته شدند .سهپس در طهی دورۀ

به خاک گلدان ها اضافه شد (داخل متن تیمارهایی کهه بهه

رویش به تدریج این کودها به خاک اضافه شدند .جدول 2

تدریجی کوددهی شده بودنهد بها واژۀ تهدریجی در

مقادیر کود استفاده شده بهازای هر گلدان را نشان میدههد.

رو

انتهای نام تیمار از بقیۀ تیمارها متمایز شهدند؛ بهرای مثهال

در مجموع  165نهال سهسالۀ گلدانی ،مناسب و بههنسهب

ورمیکمپوس -تدریجی) .نهال های سه ساله از سهه گونهۀ

یکسان از سه گونه بررسی شدند.

درختی زالزالک ( ،)monogyna Jacq. Cratagusداغداغان
جدول  .1میانگین (±انحراف معیار) خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در نهالستان
بافت

شن
(درصد)

سیلت
(درصد)

رس
(درصد)

وزن مخصوص طاهری
(گرم بر سانتیمتر
مکعب)

اسیدیته

شنی-
لومی

61/3
()2/45

18/9
()2/67

19/8
()2/11

1/66
()0/09

8/3
()0/43

نیتروژن
(درصد)

کربن
(درصد)

فسفر
(میلیگرم بر
کیلوگرم)

پتاسیم
(میلیگرم بر
کیلوگرم)

0/19
()0/02

2/2
()1/28

3/5
()2/45

114/2
()2/45

جدول  .2نوع و مقادیر مصرفی کودهای استفادهشده بهازای هر گلدان با  1کیلوگرم خاک
نام کود
شیمیایی

زیستی -شیمیایی

ورمیکمپوست
دامی
زیستی

ترکیبات
فولوابن پتاسیک
اوره با غلظت  3در هزار
سولفات آمونیوم
بیوارگانیک
ارومیک
بیومیک
سیومیک
سولوپتاس
)10-52-10( NPK
)20-20-20( NPK
بیوارگانیک
سیومیک

وزن (گرم)
5
7/5
1/5
50
2
0/002
0/002
1
1
1
200
200
100
10
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و نگهداریههای الزم از جملهه آبیهاری مهنظم

شدند .براسهاس مقایسهۀ میهانگینهها بیشهترین قطهر یقهۀ

مراقب

نهالها (با کاهش بارندگی یک بار در هفته و با شروع فصل

زالزالههک در تیمههار ورمههیکمپوسهه  -تههدریجی (2/23

خشک دو بار در هفته) صورت گرف  .وجین علهف ههای

سانتیمتر) و کمترین قطر یقه در تیمار زیستی -شیمیایی-

هرز (گلدانهای با تیمار کود دامی) بهصورت دستی هر ماه

تدریجی ( 0/43سانتیمتر) مشاهده شهد (شهکل  1الهف).

یک بار انجام گرف  .در پایان فصل رویش (اوایل مهرمهاه)

بیشترین و کمتهرین طهول سهاقه بههترتیهب در تیمارههای

بهمنظور اندازهگیری مشخصهها ،ابتدا از هر تیمار سه گلدان

زیستی -تدریجی ( 9/0سانتیمتر) و ورمیکمپوسه

( 2 /0

بهصورت تصادفی انتخاب شد .قطر یقه با استفاده از کولیس

سانتیمتر) مشاهده شد (شکل  1ب) .از نظر طول ریشهه،

میلیمتر اندازهگیری شد .همچنین ارتفاع

تیمارهای کوددهی اخهتالف معنهیداری بها شهاهد نشهان

ساقۀ اصلی نهال ها از هر تیمار بهترتیب با متر فلزی و متر

ندادنههد (شههکل  1ج) .حجههم ریشههه در تیمههار کههود

میلهیمتهر انهدازه گیهری شهد.

بها  33/33سههانتیمتهر مکعهب بیشههترین

دیجیتال و با دق

نواری انعطاف پذیر با دقه

ورمهیکمپوسه

بهمنظور اندازهگیری طول و حجم ریشه ،ابتدا خاک گلدانها

معنیداری را نسب

مرطوب شد و سپس با جداسازی خاک اطراف ریشه ،طول

مکعب) نشهان داد (شهکل  1د) .افهزایش ارتفهاع گیهاه در

ریشۀ اصلی (بلندترین ریشه) نهالها از هر تیمار بهترتیب با

ناشهی از بهبهود

متر فلزی و متر نواری انعطهاف پهذیر بها دقه

میلهیمتهر

اندازهگیری شد .حجم ریشه با استفاده از تغییرات حجم آب
استوانۀ مدرج اندازهگیری شد.

تجزیهوتحلیل آماری
به منظور تجزیه وتحلیل ،ابتدا نرمال بودن داده ها با اسهتفاده
از آزمون کولموگروف -اسهمیرنوف و همگنهی واریهانس
داده ها با استفاده از آزمون لون بررسی شد .اثهر تیمارههای
مختلف کود بر مشخصات کمّی نهالها با استفاده از آزمون
تحلیل واریانس یکطرفه ( )ANOVAانجام گرف  .مقایسۀ
می هانگینههها نیههز بهها آزمههون تههوکی انجههام گرف ه  .همههۀ
تجزیهوتحلیلها در نرمافزار  SPSSنسخۀ  19انجام گرف .

نتایج و بحث
مقایسۀ مشخصههای حجم ریشه ،طول ریشه ،قطهر یقهه و
طول ساقه براسهاس نهوع تیمهار کهوددهی در گونهه ههای
بررسی شده نشان داد که بین تیمارهای مختلهف کهوددهی
تفاوت معنیداری وجود دارد (جدول .)3
در گونۀ زالزالک تیمارهای زیستی و زیستی -شیمیایی
موجب خشکیدگی کامهل نههال شهده و از نتهایج حهذف

بهه تیمهار شهاهد ( 16/67سهانتیمتهر

تیمارهای کود آلی و زیستی ممکن اسه
س اختمان خاک ،افزایش ظرفی

نگهداری رطوب

خاک و

تأمین عناصر غذایی باشد [ .]8با توجه به زیاد بودن مقدار
عناصهههر غهههذایی بههههویه هژه نیتهههروژن در کمپوسه ه

و

ورمی کمپوس  ،رشد رویشی و ارتفهاع نههالهها تحریهک
شههده اسهه  .بهههطههور کلههی کودهههای کمپوسهه
ورمیکمپوس

و

با فراهم کردن فسفر و نیتهروژن بیشهتر در

اجزای تشکیلدهندۀ خود ،موجهب رویهش بهتهر نههالهها
میشوند [ .]9همچنین افزونبر عناصر غذایی و مواد آلهی،
کودهای کمپوس

و ورمی کمپوس

مقادیر زیادی از مواد

هیومیکی دارند که این مواد نیز با تأثیر بر متابولیسهم نههال
موجب افزایش رشد و عملکرد بهتر گیاه مهیشهوند [.]10

نتایج مشابهی در پژوهشهای دیگر نیز گزار

شده اس

که استفاده از کمپوس ها موجب افزایش مادۀ آلهی خهاک
می شود و در نتیجه تهأثیرات مثبتهی در بهبهود عملکهرد و
رشههد نهههال دارد [ .]12 ،11بهههطههور کلههی خصوصههیات
فیزیولوژیههک و ریخ ه شناس هی نهههالهههای تولیدشههده در
نهالستان ،اهمی

زیادی در توانمندی این نهالها در برابهر

تنشهای محیطی بهویژه پس از کاش

در عرصهۀ طبیعهی

دارد [ .]13تیمار کوددهی بر طول ریشۀ نهال زالزالک اثهر

اثر کاربرد کودهای مختلف بر وضعیت رویشی نهالهای زالزالک ...
معنیدار نداشته اس ؛ این یافته بها نتهایج تحقیقهات Imo

 ]14[ and Timmerمطابق
می تواند مقاوم
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دهد یا تأثیری بر آن نداشته باشد .این موضوع بهه قابلیه

دارد .افزودن عناصهر غهذایی

دسترسههی آب بسههتگی دارد .همچنههین واکههنش متفههاوت

گیاه به تنش آبهی را افهزایش یها کهاهش

[.]15

گونهها به کود در نهالستان بهشدت اختصاصی اس

جدول  .3نتایج تجزیۀ واریانس یکطرفۀ اثر نوع کوددهی بر خصوصیات کمّی گونههای بررسیشده
گونه

مشخصه
قطر یقه

طول ساقه
زالزالک
طول ریشه

حجم ریشه

قطر یقه

طول ساقه
داغداغان
طول ریشه

حجم ریشه

قطر یقه

طول ساقه
بنه
طول ریشه

حجم ریشه

منبع تغییرات
بینگروهی
درونگروهی
کل
بینگروهی
درونگروهی
کل
بینگروهی
درونگروهی
کل
بینگروهی
درونگروهی
کل
بینگروهی
درونگروهی
کل
بینگروهی
درونگروهی
کل
بینگروهی
درونگروهی
کل
بینگروهی
درونگروهی
کل
بینگروهی
درونگروهی
کل
بینگروهی
درونگروهی
کل
بینگروهی
درونگروهی
کل
بینگروهی
درونگروهی
کل

 :nsمعنیدار نبودن :* ،معنیداری در سط 0/05

مجموع مربعات
23/21
19/53
42/74
291/58
97/33
388/91
624/85
818/67
4943/52
2058/91
1216/00
4324/91
21/92
13/49
35/39
2056/06
914/87
2970/73
3371/88
3072/00
6543/88
1597/52
1356/67
2954/18
75/67
52/96
148/62
238/85
203/33
442/18
2084/18
863/33
4447/52
203/88
164/67
368/55

درجۀ آزادی
8
18
26
8
18
26
8
18
26
8
18
26
9
20
29
9
20
29
9
20
29
9
20
29
8
18
26
8
18
26
8
18
26
8
18
26

میانگین مربعات
2/90
1/09
36/45
5/41
78/11
45/48
257/36
67/56
2/44
0/67
228/45
45/74
374/65
153/60
177/50
67/83
9/46
2/94
29/86
11/30
260/52
47/96
25/48
9/15

آمارۀ F

Sig.

2/67

*0/0398

6/74

1/72

3/81

3/61

4/99

2/44

2/62

3/21

2/64

5/43

2/79

*0/0003

0/1614ns

*0/0087

*0/0080

*0/0013

*0/0463

*0/0349

*0/0189

*0/0415

*0/0014

*0/0336

6

جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلۀ منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،75شمارۀ  ، 1بهار 1401

شکل  .1مقایسۀ میانگین مشخصهها ی قطر یقه (الف) ،طول ساقه (ب) ،طول ریشه (ج) و حجم ریشه (د) براساس نوع تیمار کوددهی در
گونه زالزالک

بها توجههه بهه اینکههه تیمههار زیسهتی -شههیمیایی در گونهۀ

شیمیایی موجب خشک شدن نههالههای داغهداغان شهد کهه

داغداغان سبب خشکیدگی کامل نهال شد ،این تیمار از نتهایج

بیانگر تأثیر منفی این نوع کود برای این گونه اسه  .بهه طهور

حذف شد .براساس مقایسۀ میهانگین هها ،در گونهۀ داغهداغان

کلی قابل استفاده شدن عناصر غذایی برای گیاه بهه دو عامهل

بیشترین قطر یقه مربو به تیمهار زیسهتی -تهدریجی (2/21

آب و اسیدیتۀ مناسب بستگی دارد ،تیمار کود دامی -تدریجی

سانتیمتر) و کمترین آن مربهو بهه تیمهار دامهی -تهدریجی

بیشترین تأثیر را بر طول ساقۀ نهال داغداغان داش  ،اما تیمهار

( 0/44سانتیمتر) بود (شکل  2الف) ،بها ایهنحهال بیشهترین

کود زیستی -تدریجی روی قطر یقۀ نهال ها بیشترین تهأثیر را

طول سهاقه در تیمهار دامهی -تهدریجی ( 31/67سهانتیمتهر)

داش  .از جمله علل تأثیرگذاری کودهای مختلف بر صهفات

مشاهده شد که با اختالف زیاد از شاهد بیشتر بهود (شهکل 2

خهاک و نهاممکن بهودن

متفاوت نهال ها ،مناسب نبودن باف

که سبب کمبهود عناصهر مهورد نیهاز گیهاه

ب) .بیشترین و کمترین حجم ریشه بهه ترتیهب در تیمارههای

توسعۀ ریشه اس

زیستی -شیمیایی -تدریجی ( 25/0سانتیمتر مکعب) و دامی

میشود .بیشترین میزان حجم ریشه در تیمهار کهود زیسهتی-

( 5/67سانتیمتر مکعب) مشهاهده شهد (شهکل  2ج) .طهول

شیمیایی -تدریجی مشاهده شد که بهنظر میرسهد اسهتفاده از

ریشه در تیمار ورمی کمپوس  -تدریجی با  36/68سانتیمتهر

ترکیب متناسب کودهای مختلف مهیتوانهد موجهب افهزایش

بیشترین مقدار را نشان داد( .شکل  2د) .تیمار کهود زیسهتی-

رشد مناسب همۀ صفات رویشی نهال داغداغان شود .حسین

اثر کاربرد کودهای مختلف بر وضعیت رویشی نهالهای زالزالک ...

7

و همکاران [ ]16اثهر مهواد مغهذی  NPKرا بهر رشهد گونهۀ

داغداغان که تیمار کود شیمیایی بهتهرین عملکهرد را داشه ،

گرمسیری  Avicennia marinaارزیابی کرده و بیان کردند که

رحمانی و همکاران [ ]17با بررسی تأثیر کهوددهی بهر رشهد

تأثیر کود به کاررفته افزایش معنی داری یافتهه

نهالهای شهیردار ( )Acer cappadocicumدر نهالسهتان بیهان

اس  .در نههال ههای گونهۀ داغهداغان تیمارههای دارای کهود

کردند که از بین کودهای مختلف دامی( NPK ،ازت -فسفر-

شیمیایی موجب رشد بهتر نهال شدند که دلیل آن نیهاز بیشهتر

پتاسیم) و ریزمغذی (حهاوی کودههای گهوگرد ،آههن ،روی،

این گونه به نیتروژن اس  .نیتروژن جزء سهاختمان کلروفیهل

منگنز ،مس و مولیبدن) ،کود دامی بیشترین تهأثیر را بهر رشهد

و در اثر کمبود آن گیاه به زردی می گراید که این زردی

نهالهای شیردار داشه  .یکهی از مههمتهرین تهأثیرات منفهی

ابتدا از برگ های پایینی و مسن شروع می شود .بها ایهن حهال

کودهای شیمیایی آلودگی آبهای زیرزمینهی اسه  .بنهابراین

که کود نیتروژندار با افزایش شهاخوبهرگ و

توصیه میشود که از کودهای دیگر به ویژه کودههای زیسهتی

نهال هها بهه بیمهاری را

ایجادکنندۀ حاصهلخیزی پایهدار خهاک ،بهه عنهوان جهایگزین

ارتفاع گیاه تح

اس

باید توجه داش

تعرق و نازک کردن اپیدرم ،حساسی

افزایش مهیدههد .بهرخالف نتهایج بهه دسه آمهده در گونهۀ

مناسب برای کودهای شیمیایی استفاده شود [.]6

شکل  .2مقایسۀ میانگین مشخصههای قطر یقه (الف) ،طول ساقه (ب) ،طول ریشه (ج) و حجم ریشه (د) براساس نوع تیمار کوددهی در
گونۀ داغداغان
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شکل  .3مقایسۀ میانگین مشخصهها ی قطر یقه (الف) ،طول ساقه (ب) ،طول ریشه (ج) و حجم ریشه (د) براساس نوع تیمار کوددهی در
گونۀ بنه

در گونۀ بنه تیمارهای زیستی و زیستی -شیمیایی موجب

سانتیمتر مشاهده شد (شکل  3ب) .از بین تیمارهای مختلف

خشکیدگی کامل نههال شهدند و از نتهایج حهذف شهدند .در

تنها تیمار کود شیمیایی -تدریجی اثر معنیداری بر طول ساقۀ

تحقیق حاضر و در تیمهار کهود ورمهیکمپوسه  ،قطهر یقهۀ

و تیمارهای دیگهر اخهتالف معنهیداری را نشهان

نهالهای بنه با  4/06سانتیمتر بیشترین رشد را داش
 3الف) .بهطور کلی کود ورمیکمپوس

(شکل

یک کود بیوارگانیک

نهال داش

ندادند که با پژوهشهای مختلف روی گونهههای Prosopis

 ]19[ lophyllum brasiliense ،]14[ chilensisمطابقهههه

با ترکیبی از باکتریها ،آنزیمها ،بقایای گیاهی ،کهرم خهاکی و

داش  .براساس نتهایج ،بیشهترین طهول ریشهۀ نههال بنهه در

خاک را

تیمارهای شهیمیایی ( 33/68سهانتیمتهر) و دامهی -تهدریجی

ایهن امهر را مهیتهوان افهزایش

( 30/67سانتیمتر) مشاهده شد (شکل  3ج) .بیشترین مقهدار

نگهداری عناصر غذایی و افزایش هورمونههای تنظهیمکننهدۀ

با  7/34سانتیمتر مکعب

کود حیوانی اس

که با تجزیۀ مواد آلی خاک ،کیفی

افزایش میدهد .بنابراین عل
رشد و همچنین افزایش فعالیه

حجم ریشه در تیمار ورمیکمپوس

میکروارگانیسهمهها بههدلیهل

و کمتههرین آن در تیمههار کههود شههیمیایی -تههدریجی بهها 3/0

بیهان کهرد کهه در

سانتیمتر مکعب مشاهده شد (شکل  4د) .کودهای شهیمیایی

نهای موجب افزایش تجمع نیتروژن در گیاه شده و با افزایش

با تأمین فوری عناصر مورد نیاز نههال ،اثهر مهمهی در رویهش

[ .]18همچنهین

دارند و نیتروژن نیز با حضور در ساختار بخشههای مختلهف

بیشترین طول ساقه در تیمار شهیمیایی -تهدریجی بها 10/34

سلول گیاهان ،تأثیر فراوانی در رشد گیهاه دارد [ .]20یکهی از

هیومیک اسید موجود در ورمهیکمپوسه
مقدار نیتروژن رشد نهالها بهبود یافته اسه

اثر کاربرد کودهای مختلف بر وضعیت رویشی نهالهای زالزالک ...

مهمترین دالیل اثرگذاری بهتر تیمار کود شیمیایی نسهب

9

بهه

اینحال تیمار کود زیستی -شیمیایی بهدلیل اثر منفی و خشک

تیمار کود دامی را میتوان اثرگذاری درازمدت کودهای دامهی

شدن نهال ها برای گونۀ بنه کاربرد ندارد و توصیه نمهیشهود.

دانس  ،درحالی که کودهای شیمیایی عناصر را خیلی سهریع

برای گونۀ داغداغان ،کودهای زیستی -شیمیایی -تهدریجی و

در اختیار نهال قرار مهیدهنهد Hasani .و همکهاران [ ]21بها

دامی تدریجی از عملکرد بهتری نسهب

بهه سهایر تیمارههای

بررسی تأثیر پنج سط کود اوره و سه سط کود دامهی بیهان

کوددهی برخوردار بودند و برای این گونه توصیه مهیشهوند.

کردنهد کهه تیمارههای دارای بیشهترین مقهدار نیتهروژن تههأثیر

که کود زیستی-شیمیایی مناسب این گونه

همچنین باید گف

معنیداری بر عملکرد درختان داشته اس  Mohammadi .و

نیس

همکاران [ ]22نیز در بررسی تأثیر نیتروژن ،کود آلی ،پتاسیم و

به طور کلی اگرچه در پژوهش حاضر نوع کاربرد کود (یکباره

آهن در پسته نشان دادند که بها کهاربرد آمونیهوم بههدلیهل اثهر

یا تدریجی) مورد مقایسه قرار نگرفته اس

اما براساس نتهایج

نیتروژن و آهن در افزایش کلروفیل ،عملکرد محصول افزایش

میتوان بیان کرد کودههایی کهه بهه صهورت تهدریجی اضهافه

یافته اس  .بهطور کلی تأثیر ازت در رشد اندام هوایی گیاهان

در

توسط محققان مختلفی گزار

شده اس

[.]20-22

نتایج به دس آمده در تحقیق حاضر نشان دهندۀ تأثیر معنهیدار
تیمارهای بررسی شده بر خصوصیات کمّی نهال های زالزالک،
داغههداغان و بنههه بههود .بههرای گونههۀ زالزالههک ،کودهههای
و دامی از بهترین عملکرد برخوردار بودنهد و

بنابراین برای این گونه پیشنهاد میشوند .با ایهنحهال از بهین
تیمارهای تحه

شدهاند مناسبتر بودهاند .همچنین کودهای ورمیکمپوس

تعداد بیشتری از گونه های مهورد بررسهی عملکهرد خهوبی را
نشان داده اس

نتیجهگیری

ورمی کمپوس

و باعث خشک شدن نهال ها در گونهه داغهداغان شهد.

بررسهی ،دو نهوع کهود زیسهتی و زیسهتی-

شیمیایی برای این گونه مناسب نیستند و موجب خشک شدن
نهههالهههای ایههن گونههه شههدند .بههرای گونههۀ بنههه ،کودهههای
ورمی کمپوس  ،ورمیکپوس  -تدریجی و دامی را مهیتهوان
کودهای مفید و مؤثر برای رشد بهتر ایهن گونهه نهام بهرد .بها

و بهرای اسهتفاده در نهالسهتان ههای جنگلهی

توصیه میشود .با توجه به اینکه کود زیستی-شیمیایی در همه
گونه های مورد بررسی موجب خشک شدن نهال ها شد ،ایهن
کود برای استفاده در نهالهایی با سن کم و در نهالستان توصیه
نمیشود و نیاز به تحقیقهات بیشهتر در زمینهۀ رو

و مقهدار

اسهتفاده از آن اسه  .بهه ههر حهال بها توجهه بهه مشهکالت
زیس محیطی استفاده از کودهای شیمیایی مانند آلودگی وسیع
آب و خاک و نیز هزینۀ زیاد ،باید تا حد امکان استفاده از این
کودها را کاهش داد یا در مقیاس کوچک از آنها استفاده کهرد.
توصیه میشود کودهای دامی و همچنین کود ورمیکمپوسه
بهجای کودهای شیمیایی استفاده شوند.
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ABSTRACT
To determine the most appropriate type of fertilizer, this study was carried out to investigate the
improvement of quantitative characteristics of seedlings of three species of Hawthorn, Hackberry, and
Persian Turpentine under different fertilization treatments in the nursery of the General Department of
Natural Resources of Zanjan Province. A completely randomized block was designed with
biofertilizers, biofertilizers and chemical fertilizers released, vermicompost, compost, animal manure,
and chemical fertilizers. At the end of the growing season (early October), to measure the
characteristics, at first three pots were randomly selected from each treatment and then the
characteristics of collar diameter, main stem height, root, and root volume were measured. Based on
the results in hawthorn species, the highest collar diameter was observed in vermicompost-gradual
treatment (2.23 cm) and the highest stem length was observed in bio-gradual treatment (0.9 cm). In
terms of root volume, vermicompost fertilizer treatment with 33.33 cm3 showed the highest growth. In
Hackberry species, the largest collar diameter in bio-gradual treatment (2.21 cm), the maximum stem
length in livestock-gradual treatment (31.67 cm), the maximum root length in vermicompost-gradual
treatment (36.68 cm), and the highest root volume was observed in bio-chemical-gradual treatment
(25.0 cm3). In Persian Turpentine species the highest collar diameter in vermicompost treatment (4.06
cm), the maximum stem length in chemical-gradual treatment (10.34 cm), the highest root length of
coriander seedlings in chemical treatments (33.68 cm), and the highest amount Root volume was
observed in vermicompost treatment with 7.34 cm3. Biochemical fertilizer treatment in all the studied
species caused drying of the seedlings and therefore it is not recommended for using in young
seedlings in nurseries.
Keywords: Production of seedlings, Vermicompost, Biofertilizer, Growth, Nursery.
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