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 بهاره نونهال افراپلت  و سرمازدگیبذر ثیر تاریخ کاشت بر جوانه زنی أت
 

 2له خورنکهاسیفو  1کامبیز اسپهبدی*

 علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان مازندرانتأعضو هی1

 ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان مازندرانکارشناس 2

 22/1/1939: تاریخ پذیرش  ؛22/11/1932 :تاریخ دریافت
 چکيده

 رد کاهش خسارت سرماي دیررس بهارهوي ثیر تاریخ کاشت بذر رأهدف ارزیابی تبا  این تحقیق

را اج 1913و  1911هاي در سالدرزیکالي شرکت سهامی چوب فریم ستان نهالدر افراپلت هاي نهالنو

 فتهه بهمن، اواسط دي، آخر هفته آذر، )اواسطتیمار تاریخ کاشت سطح اثر شش در این تحقیق شد. 

ه تکرار با س هاي کامل تصادفی( در قالب طرح بلوکفروردین آخر هفته و فروردین اول هفته اسفند، اول

تحقیق در دو سال تکرار شد. نتایج نشان داد که اثر تیمار تاریخ کاشت روي  سی قرار گرفت.ربرمورد 

هاي افرا افراپلت، تلفات ناشی از سرماي دیررس و رویش ارتفاعی نونهال زنی )سبزشدن( بذرجوانه

معنی درصد 39احتمال ها در سطح اثر آن روي رویش قطري نونهالو درصد  33ااحتمال پلت در سطح 

عنی دار م بهاره در رابطه با تلفات ناشی از سرماي دیررس تنها اثر متقابل سال در تاریخ کاشت دار شد.

هاي کاشت اسفند و فروردین از در هر دو سال مورد بررسی با نزدیک شدن به تاریخ .(>19/1P)گردید 

طري رشد قدر مقابل  کاسته شد.ناشی از سرماي دیررس بهاره تلفات جوانه زنی بذر و همچنین از میزان 

بازده وجه به با تلذا  .با نزدیک شدن به تاریخ کاشت اسفند افزایش یافتهاي افراپلت و ارتفاعی نونهال

در سردخانه ها  افراپلتبذر  شودمیپیشنهاد  ،نونهالرشد  ،و میزان تلفات ناشی از سرما نونهالتولید 

 ود.شته شاکاسفند به شرط حفظ رطوبت خاک در نگهداري و 

 .نهال، نوي دیررسسرما ،کاشت، تلفات خیبذر، تار ،افراپلت: های کلیدیواژه
                                                           

 k_espahbodi@yahoo.com نویسنده مسئول:*
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 مقدمه

به هاي شمال ایران هاي صنعتی جنگلگونهترین مهماز  یکی ( .Acer velutioum Boiss) افراپلت

ا و هطور گسترده مورد توجه سازمان جنگلهباري با گونه افراپلت کنهال و جنگلتولید . رودمیشمار 

هاي اي از نونهالدرصد قابل مالحظههاي باالبند با این حال، در نهالستانمراتع کشور قرار گرفته است. 

یرقابل دیده و غاز بین رفته و یا آسیب جدي  سرمارخدادهایی مانند انواع دلیل وقوع پلت در خزانه به افرا

 .شوندکاري میانتقال به عرصه جنگل

ب با آسیزدگی در زمستان، سرماي دیررس در فصل رویش و یا سرماي زودرس در اواخر پاییز یخ

 شودها، کندي رشد و ضعف آنها میها، باعث مرگ نونهالها و حتی به ریشهها، شاخهه برگها، جوانهب

ها پاره و با تغییر حجم، ریشه نونهال هشدت یخ زدخاک نهالستان بهگاهی  .(2111)آنکاندا و آدامز، 

کاري، بعد از کاشت در جنگلخشکی و گرمایی هاي ها در مواجه با استرسنونهالشود. این می

دهد که مطالعات پژوهشگران مختلف نشان می (.1331، و همکاران خواهند شد )کامل ترپذیرآسیب

همراه گرم شدن کلی تدریجی زمین از مسائل مهم و سرماي زودرس پاییزه بهسرماي دیررس بهاره و 

در رخداد انواع سرما  .(2113و همکارن،  باشند )ماناساسی کشاورزي و منابع طبیعی در قرن حاضر می

( 2112 ،شود )سروازها میکاريجنگلاز درصد  11کاري دوباره در نهالمناطق مختلف در مجموع باعث 

اي پیدا کرده است کاري اهمیت ویژهین دلیل کنترل آسیب ناشی از سرما در اقتصاد جنگلبه همو 

طور معمول به دو روش اجتناب و مقاومت در مقابل سرماهاي (. گیاهان به1333)استیونسون و همکارن، 

یا تغییر  وهاي شیمیایی طور طبیعی با تغییر در فعل و انفعالدهند. مقاومت بهموقع واکنش نشان میبی

 (.1333کروري،  ؛1339و همکاران شود )آندرسون ها ایجاد میها و هورموندر غلظت آنزیم

اي هبرخی از منابع اثر تغذیه با برخی از مواد مغذي مانند ازت، فسفر و پتاسیم و یا اثر هورمون

نوان مثال دانند. به عمیآبسیسیک اسید و یا جیبرلیک اسید و مانند آنها را در افزایش مقاومت گیاه مؤثر 

 91درصد آن در دوره رویش و  21نحوي که گرم ازت بهمیلی 191تا  111گزارش شده که مصرف 

 .(2111، ا و همکارانوی)آندی درصد آن در فصل پاییز انجام شود در کاهش خسارت سرما مؤثر است

ناب موقع اجتنیز از سرماهاي بی زنی و برگ دادن و یا با شتاب در خزاناما گیاهان با تأخیر در جوانه

برگ هاي سوزنیدر خصوص تعدادي از گونه (1331و  1313و همکاران ) رفلد کنند. در این رابطهمی

در رابطه  (2112امرسان و همکاران ) در رابطه با دوگالس و نیز( 2112جونز و گریگ )هاي راکی، کوه

کاهش خسارت سرماي دیررس به تأخیر انداختن  هايگزارش کردند که یکی از راه Abies fraseriبا 
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گزارش کردند  (2112مورین و همکاران )و  (1321) ایزروآغاز عالئم حیاتی در بهار است. در این رابطه 

 شود.آنها محسوب میسازگاري نوعی از پاسخ که مقاومت گیاهان در مقابل شرایط سخت محیطی 

آوري بذر نیز در این خصوص موثر است. مثالً براي گونه تغییرات ارتفاعی بین نهالستان و مناطق جمع

Pinus devonuiana  گزارش شد که بین افزایش ارتفاع از سطح دریاي مبدأ بذر و کاهش خسارت

 .(2111، زاولیور-رومرو و تاپیا-)سینز سرماي دیررس رابطه خطی معکوس وجود دارد

)تیمیس و  هاي دوگالسقع در نونهالموبینی صدمات ناشی از سرماهاي بیسازي پیشدر مدل

چه باعث رشد بیشتر  هاي دوگالس اگرها در نونهالگزارش شد که زود بازشدن جوانه (1331همکاران، 

دهد. ها را بیشتر در معرض سرماي دیررس بهاره قرار مینونهالشود، اما به همان اندازه ها مینونهال

 9تا  2طور معمول چون سرماي دیررس بهاره به (1333) استیونسن و همکاران براساس نتایج پژوهش

تولید  کنند نتاجیهاي جنگلی تالش میگران گونهدهد، اصالحبار بیشتر از سرماي زودرس پاییزه رخ می

شوند و تولیدکنندگان نهال در تالش هستند تا با تغییر در تاریخ کاشت، کنند که دیرتر از خواب بیدار می

 وند.شها کمتر با سرما مواجه میصورت نونهال یاتی گیاهان تأخیر ایجاد کنند. در ایندر ظهور عالئم ح

هاي جنگلی تحقیقات اندکی در کشور صورت گرفته است. نونهالدر رابطه کنترل سرمازدگی در 

ون گونه هاي نونهالخسارت سرماي دیررس بهاره روي ( در رابطه با 2119اسپهبدي و همکاران )

واند تکاشت بذر می تاریخ خیر درأو نیز ت نونهالهاي حاوي دادند که استفاده از پوشش کرتگزارش 

ل سرمازدگی در درختان رخسارت ناشی از سرماي بهاره را به طور معنی دار کاهش دهد. در رابطه با کنت

اریخ کاشت ییر در تثیر تغأو تثیر استفاده از انواع ریزمغذي أمبنی بر تهایی  میوه و گیاهان زراعی گزراش

خیر در کاشت أهاي کلزا گزارش داد که با ت( در رابطه با سرمازدگی بوته2113پاسبان ) دیده می شود.بذر 

شیخ اشکوري  .ه استافزایش یافتدار طور معنیبههاي کلزا مهر سرمازدگی بوته 3شهریور به  21بذر از 

اي هپتاسیم در جلوگیري از خسارت سرما در خزانهیر مقادیر مختلف أثدر پژهشی با عنوان ت (2113)

ذري و هاي بنونهالثیر تیمارهاي مختلف کود سولفات پتاسیم را روي مقاومت به سرما در أمرکبات، ت

 دار گزارش کرد. پیوندي تامسون در ایستگاه تحقیقاتی کترا معنی

ونه با توجه به این که نهال گبا توجه به اهمیت اقتصادي و ارزش تجاري چوب گونه افراپلت و نیز 

گیرد، این تحقیق با هدف کاهش خسارت کاري مورد استفاده قرار میطور گسترده در جنگلافراپلت به

هاي مختلف هاي آن اجرا شده است. در این تحقیق اثر تاریخنونهالناشی از سرماي دیررس بهاره روي 
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در آن و نیز رشد  پلتافراهاي نونهالي کاشت بذر روي کاهش خسارت ناشی از سرماي دیررس رو

 یک نهالستان کوهستانی مورد بررسی قرار گرفت.

 

 هامواد و روش

 انجام شده است.شرکت سهامی چوب فریم  يدر نهالستان درزیکال پژوهش این: منطقه مورد مطالعه

شرقی طول  99° 12′11″سفید و در مختصات جنوب شرقی شهر پل يکیلومتر 22نهالستان درزیکال در 

غربی جنوبآن جهت  و متر 1291 آن از سطح دریا ارتفاع .استشده واقع شمالی عرض  99° 11′92″و 

آن حدود  pHرسی سنگین بوده و  عمیق تا عمیق با بافتنیمه ،اي جنگلیقهوهنهالستان باشد. خاک می

 291ینبمتوسط بارندگی ساالنه را مستقر این نهالستان، سال اخیر ایستگاه هواشناسی 11هاي دادهاست.  2

 9/92تا  9/99از حداکثر مطلق و دماي  -9/12تا  -11از  حداقل مطلق يماد متر نشان داد.میلی 191تا 

گراد ثبت درجه سانتی 2/12تا  1/11حرارت ماهانه از درجه . متوسط بودگراد در نوسان درجه سانتی

روش آمبرژه د. اقلیم نهالستان بهشصد گزارش رد 13آن بیشینه و درصد 21رطوبت نسبی کمینه د. ش

(1/23 Q= ).مرطوب سرد تعیین شده است 

 

 روش تحقيق

هاي نزدیک از سه الی چهار پایه مادري سالم از رویشگاه 1911و  1912هاي در مهر سال افراپلتبذر 

دي، اواسط بهمن،  سطح )اواسط آذر، هفته آخر 2تاریخ کاشت در آوري گردید. تیمار به نهالستان جمع

امل هاي کبلوکشد. طرح در قالب نظیم هفته اول اسفند، هفته اول فروردین و هفته آخر فروردین( ت

بوده و در متر  2/1×9/1ها تکرار پیاده گردید. تحقیق در دو سال تکرار شد. ابعاد کرت سهدر تصادفی 

 متر تعیین گردید. سانتی 21در کرت  هاردیف کاشته شد. فاصله بین ردیف 9عدد بذر سالم در  121آن 

هاي هاي اسفند و فروردین دوره سه ساله قبل از اجراي تحقیق )دادهیرات درجه حرات در ماهیتغ

اي هایستگاه هواشناسی مستقر در نهالستان درزیکال( مورد بررسی قرار گرفت تا اطالع الزم از زمان

حاصل شود. کمینه حرارت روزانه ایستگاه هواشناسی مستقر در بهاره وقوع سرماي دیررس تقریبی 

به طور روزانه از ابتداي اسفند تا ابتداي در دوره دو ساله انجام تحقیق نهالستان محل انجام تحقیق، 

 هاي افت ناگهانی دما نیز تعیین شود.خرداد ثبت گردید تا زمان
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هاي کاشته شده قبلی مورد اریخ کاشت، کرتاز پنجم اسفند همزمان با ادامه کاشت در تیمارهاي ت

ه اي ، هفتشده ثبت گردد. این اقدام تا اول خرداد زنی بذرهاي کاشتبررسی قرار گرفت تا روند جوانه

ها از سرماي دیررس نیز ثبت شد. این دیدگی نونهال. از ابتداي فروردین، آسیبیک بار تکرار گردید

با استفاده از مدل  MSTATCو  Excelافزارهاي ها در نرمت. دادهبررسی تا پایان اردیبهشت ادامه یاف

 (2112)یزدي صمدي و همکاران،  با تکرار در زمان هاي کامل تصادفیطرح بلوکدر تجزیه مرکب 

شد و صفات رکاهش خسارت سرما  ،نونهالبازده تولید  تجزیه و تحلیل شده و بهترین تیمار از لحاظ

 معرفی شد.

 

 نتايج

دماي هوا به طور ناگهانی تا  1912در بیستم اسفند سال : درجه حرارت در زمان اجرای طرح تغییرات

(. در این زمان 1 درجه کاهش یافت )شکل 11حدود  1911درجه و در بیست و چهارم اسفند سال  11

د واواسط آذر، اواخر دي و حتی هفته دوم بهمن کاشته شده بودند به ترتیب حد که در افراپلتبذرهاي 

با سرماي  هانهال. همه این نوتبدیل شدند نونهالدرصد جوانه زده و به  91درصد و  11درصد،  11

که  بذرهاییاز بین رفتند. اما  افراپلتي هانهالدرصد از نو 91د. نزدیک به برخورد کردنناگهانی اسفند 

 نشده بودند.  سبزدر هفته اول اسفند کاشته شده بود هنوز 

که در سال يطوربه ،در هر دو سال متوالی در انتهاي هفته اول فروردین رخ داد سرماشوک دوم 

درجه زیر صفر  دوبه حدود نیز  1911و در سال  درجه زیر صفر سه به دماروز  چهار به مدت 1912

قبل از هفته اول اسفند )چهار تاریخ کاشت  بذرکاشت  تیماري حاصل از هانهالنو .(1 )شکل رسید

ه ي کاشتهابذراما  ،شدت آسیب دیدندهب هانهال. این نواین شوک طوالنی سرما مواجه شدندبا قبلی( 

 . دتبدیل نشده بودن نهالبه تا این تاریخ دین رهفته اول فروشده در 

چهار از حدود ناگهان بیست و پنجم فروردین که دماي هوا در  1912سال  سومین شوک سرما در

 1911در سال . اتفاق افتاد ،ادامه داشتنیز دو روز  تاو  رسیددرجه زیر صفر  پنجدرجه باالي صفر به 

درجه باالي صفر به  1حداقل مطلق دما از طی آن که  رخ دادشوک شدید در هفته اول اردیبهشت نیز 

 تاریخ کاشت تیمارپنج کاشته شده در  بذرهاي ،در این تاریخ. (1)شکل  درجه زیر صفر رسید دوکمتر از 

اگهانی دید ني شدر معرض سرما بنابراین ،نده بودتبدیل شد نونهالبه  (آذرماه تا هفته اول فروردین از)

 فراپلتاآخرین تیمار کاشت بذرهاي کاشته شده در اما . قرار گرفتندل اردیبهشت یاواخر فروردین و اوا
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ها این شوک سرمایی به آن بنابراین ،بودند هتبدیل نشد نونهالبه تا آن موقع  (فروردینخر اوا)کاشت 

روع شهفته دوم اردیبهشت از ها از آنها تولید شد نونهالیی که این . بذرهاسالم ماندندها نونهال و نرسید

 .سرماي دیررس رخ نداد (1911و  1912) هر دو سال اردیبهشتدر ماه البته  به سبزشدن کردند.

 
 1833سال  و فروردین 1831ند فهای اسهای حداقل دمای مطلق در ماهنوسان -1 شکل

 

 ،تدریج گرم شدهبد اگردرجه سانتی 2دل امع هاییبا نوساناز ابتداي اسفند هوا  يدما، 1913در سال 

گراد سانتیدرجه  11در هفته اول اردیبهشت حدود بعد درجه و  9حدود فروردین  29در دوباره  اما

در اواسط آنها بذر هایی که کرت زجه زمان بدر این  .(2)شکل  به زیر صفر رسیدکاهش داشته و 

 1913تا خرداد  1911بنابراین از اسفند سال . ندبود نونهالاز  پرها بقیه کرت دفروردین کاشته شده بودن

دیررس  سرمايهفته سوم فروردین و هفته اول اردیبهشت  ،ترتیب در هفته چهارم اسفند بار به 9حداقل 

 .سرماي دیررس رخ نداد 1913اردیبهشت به بعد در سال  11از  .رخ داده استبهاره 
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 1833و فروردین سال 1831های اسفند ماه هایهای حداقل دمای مطلق در ماهنوسان -2 شکل
 

زنی جوانهمیانگین دو ساله : های کاشتتاریختیمارهای در افراپلت  نونهالتولید زني بذر و جوانه

نتایج تجزیه  (.1 درصد در نوسان بود )جدول 23/11درصد تا حداکثر 21/12از حداقل  افراپلت بذر

درصد  39در سطح احتمال  افراپلتزنی و سبزشدن بذر روي جوانه سال کاشت رد که اثادواریانس نشان 

دار معنی درصد 39در سطح احتمال  زنی(. اما اثر تاریخ کاشت روي میزان جوانه2 دار نشد )جدولمعنی

 لاثر متقاب ي افراپلت. بین تیمارهاي سال و تاریخ کاشت از نظر سبزشدن بذرها(>11/1P) گردید

 (.2 دار دیده نشد )جدولمعنی درصد 39درسطح احتمال 
 

 در تیمارهای مختلف تاریخ کاشتفراپلت میانگین دو ساله درصد سبز شدن بذر ا -1جدول 

 زمان کاشت
 حداقل سبز شدن

 )درصد(

 حداکثر سبز شدن

 )درصد(

  میانگین

 )درصد(
 اشتباه معیار

 12/2 11/99 12/93 23/21 اوسط آذر

 92/1 22/91 91/12 11/19 هفته آخر دي

 23/2 19/12 29/11 12/23 اواسط بهمن

 29/1 23/11 91/22 22/22 هفته اول اسفند

 21/9 12/23 11/12 11/11 هفته اول فروردین

 11/9 21/12 23/21 12/3 هفته آخر فروردین
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 افراپلت گونه زني بذری تحقیق روی میزان جوانهمرکب اثر تیمارها واریانس نتایج تجزیه -2جدول 

 f میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع تغییر

 ns23/1 29/22 1 29/22 سال

  92/31 1 22/922 تکرار در سال 

 22/11** 32/221 9 22/9111 تاریخ کاشت

 ns21/2 11/193 9 19/233 کاشتسال در تاریخ 

  21/21 21 13/1221 خطا

   99 11/9911 کل
 داريعدم معنی: nsدرصد و  1و  احتمال 9ترتیب معنی داري تفاوت در سطح به: ** ،*

 

هاي مختلف کاشت نشان داد که سبز شدن بذرهاي زنی بذر افراپلت در تاریخبررسی میانگین جوانه

هاي کاشت اوایل اسفند افزایش یافته، ولی بعد روند آن نزولی شده به تاریخ کاشته شده با نزدیک شدن

ندي بو در نهایت در کاشت مربوط به هفته آخر فروردین به کمترین مقدار خود رسید. نتایج آزمون گروه

درصد( کاشت در اواسط بهمن تا هفته اول اسفند را در گروه هاي برتر و کاشت  9ها )دانکن میانگین

 (.9 ترین گروه قرار داد )شکلفررودین را در ضعیفهاي اول و آخر هفتههاي تاریخ در

 

 
 در تیمارهای مختلف تاریخ کاشت افراپلتمقایسه میانگین دو ساله سبز شدن بذر  -8 شکل

 

یررس در اثر سرماي د افراپلتهاي میانگین تلفات نونهال: تلفات سرمای دیررساثر تیمارها در کاهش 

در نتایج تجزیه واریانس این تفاوت را درصد بوده است.  21/91درصد و در سال دوم  99اول سال در 
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ناشی از در کاهش تلفات  تاریخ کاشت بذر. اثر (9)جدول  دان داشدار نمعنیدرصد  39احتمال  سطح 

(. اثر متقابل 9 د )جدولشدار معنی درصد 33احتمال در سطح  ي افراپلتهانونهالسرماي دیررس روي 

 (.9 )جدول دار شدمعنینیز هاي افراپلت نونهالروي تلفات سال در تاریخ کاشت 

هاي تلفات نونهالهاي افراپلت در تیمارهاي ترکیبی سال و تاریخ کاشت نشان داد بندي میانگنگروه

هاي کاشت اسفند و فروردین از که در هر دو سال مورد بررسی در مجموع با نزدیک شدن به تاریخ

(. بیشترین تلفات به تیمارهاي کاشت قبل از اسفند در هر دو سال 1میزان تلفات کاسته شد )جدول 

هاي فروردین به شدت کاهش زنی بذر افراپلت در کاشت(. ولی میزان جوانه1متوالی مربوط شد )شکل 

 (.9 )شکل کندپیدا می
 

 افراپلت هاینونهالاثر تاریخ کاشت روی تلفات  نتایج تجزیه واریانس -8دول ج

 f میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منابع تغییر

 31/3* 12/2333 1 12/2333 سال

  12/911 1 21/1211 تکرار در سال 

 12/31** 21/9299 9 19/12121 تاریخ کاشت

 19/2* 11/129 9 22/2923 سال در تاریخ کاشت

  39/121 21 12/9233 خطا

   99 33/22119 کل
 داريعدم معنی : nsدرصد و  1و  9 احتمال داري تفاوت در سطحبه ترتیب معنی: *، **  

 
 مقایسه میانگین دو ساله تلفات بذر افراپلت در تیمارهای مختلف تاریخ کاشت -4شکل

 باشد(.درصد مي 5دار در سطح دهنده تفاوت معني)حروف انگلیسي متفاوت نشان
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 در تیمارهای تاریخ کاشت افراپلتهای زني و تلفات نونهالمقایسه میزان جوانه -5شکل

 

پلت از افرا نونهالقطر یقه میانگین دوساله : های کاشتافراپلت در تیمارهای تاریخ نونهالقطر یقه 

متر میلی 13/1تا حداکثر هاي حاصل بذرهاي کاشته شده در اواسط آذر نونهالدر متر میلی 23/2حداقل 

(. نتایج تجزیه 1در نوسان بود )جدول هاي حاصل بذرهاي کاشته شده در هفته اول فروردین نونهالدر 

(. اما 9دار نشد )جدول افراپلت معنیافراپلت  نونهالقطر یقه واریانس نشان داد که اثر سال کاشت روي 

بین تیمارهاي سال و تاریخ کاشت از . (>19/1P) دار گردیدمعنی نونهالقطر یقه اثر تاریخ کاشت روي 

هاي افراپلت از نونهالقطر یقه (. 9دار دیده نشد )جدول اثر متقابل معنیافراپلت  نونهالقطر یقه نظر 

 (.2تدریج افزایش و تا کاشت هفته اول فروردین به حداکثر خود رسید )شکل کاشت اواسط آذر به
 

 های افراپلت در تیمارهای مختلف تاریخ کاشتنونهالدو ساله قطر یقه  و حداکثر لحداق میانگین -4جدول 

 اشتباه معیار ر(مت)میلی میانگین متر(حداکثر )میلی متر()میلیحداقل  زمان کاشت

 11/1 23/2 31/2 12/2 اوسط آذر

 99/1 91/2 11/1 91/2 هفته آخر دي

 12/1 31/2 32/3 92/2 اواسط بهمن

 21/1 12/2 39/1 21/2 هفته اول اسفند

 99/1 13/1 91/3 22/2 هفته اول فروردین

 19/1 11/1 21/11 12/2 هفته آخر فروردین
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 افراپلت گونه نونهالقطر یقه اثر تیمارهای تحقیق روی میزان  واریانستجریه نتایج  -5جدول 

 f میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منابع تغییر

 ns11/9 19/2 1 19/2 سال
  21/1 1 19/9 تکرار در سال 

 21/9* 92/1 9 21/2 تاریخ کاشت
 ns92/1 92/1 9 19/2 سال در تاریخ کاشت

  12/1 21 91/1 خطا
   99 32/91 کل
 عدم معنی داري :nsدرصد و  1و  9 احتمال داري تفاوت در سطحترتیب معنیبه: *، **

 
 در تیمارهای تاریخ کاشتهای افراپلت مقایسه قطر یقه نونهال -6 شکل

 

افراپلت از حداقل  هاينونهال ارتفاع: های کاشتافراپلت در تیمارهای تاریخهای نونهالارتفاع 

متر در سانتی12/12هاي حاصل بذرهاي کاشته شده در اواسط آذر تا حداکثر نونهالدر  سانتیمتر3/99

(. نتایج تجزیه 2هاي حاصل بذرهاي کاشته شده در هفته اول فروردین در نوسان بود )جدول نونهال

دار معنی درصد 39در سطح احتمال  افراپلت نونهالارتفاع واریانس نشان داد که اثر سال کاشت روي 

دار معنی درصد 33 در سطح احتمال هاي افراپلتارتفاع نونهال(. اما اثر تاریخ کاشت روي 2نشد )جدول 

 يدارافراپلت اثر متقابل معنی نونهال ارتفاعبین تیمارهاي سال و تاریخ کاشت از نظر  (.>11/1P) گردید 

هاي افراپلت از کاشت اواسط آذر به تدریج افزایش و تا تاریخ کاشت نونهالاع فتار (.2دیده نشد )جدول 

 (.2هفته اول فروردین به حداکثر خود رسید )شکل 
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 های افراپلت در تیمارهای مختلف تاریخ کاشت نونهال میانگین دو ساله ارتفاعحداکثر و حداقل  -6جدول 

 اشتباه معیار ر(مت)سانتیمیانگین (متر)سانتیحداکثر  متر()سانتیحداقل  زمان کاشت

 22/2 31/99 11/11 22/22 اوسط آذر

 91/2 91/92 11/45 29/22 هفته آخر دي

 32/2 29/91 22/19 11/29 اواسط بهمن

 91/9 13/12 12/91 22/21 هفته اول اسفند

 22/1 12/12 21/99 11/11 هفته اول فروردین

 91/1 93/12 99/22 29/99 هفته آخر فروردین

 
 افراپلت گونه نونهالاثر تیمارهای تحقیق روی میزان ارتفاع  واریانستجریه نتایج  -1جدول 

 f میانگین مربعات آزاديدرجه  مجموع مربعات منابع تغییر

 ns23/1 22/21 1 22/21 سال

  21/12 1 99/131 تکرار در سال 

 22/1** 13/219 9 12/1122 تاریخ کاشت

 ns13/2 12/111 9 92/912 سال در تاریخ کاشت

  29/12 21 32/321 خطا

   99 11/2222 کل
 داريعدم معنی :nsدرصد و  1و  احتمال 9 احتمال ترتیب معنی داري تفاوت در سطحبه :*، **

 
 

 های افراپلت در تیمارهای تاریخ کاشتمقایسه ارتفاع نونهال -1 شکل
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 بحث

تگاه ایسدر  تحقیقنیز دو سال دوره اجراي و تحقیق اقلیمی سه سال قبل از اجراي هاي دادهبررسی 

سال مورد بررسی این تحقیق حداقل  9در هر  طور نسبیبهکه هواشناسی مستقر در نهالستان نشان داد 

شدت کاهش یافته و این  هل اردیبهشت دماي هوا بیفروردین و حتی اوابار در یکبار در اسفند و یک

در  که هاي اخیر نشان دادبررسیگراد بوده است. درجه سانتی دهتا هشت بین در بعضی مواقع کاهش 

سبز  افراپلتها ازجمله بذرهاي بسیاري از گونه ،باقی استیک ماه از زمستان با وجودي که ل اسفند یاوا

اقلیم در قرن اخیر داراي کند. می چند برابرخطر مواجه شدن با سرماي دیررس را پدیده این  .شوندمی

سابقه در ماه سرماي بیدر بررسی  (2113مان و همکاران ) .شدن است سوي گرمتغییراتی آهسته و به

شدن تدریجی هوا دلیل گرمتاکنون به 1311از سال که گزارش دادند  اریو کاناداانتدر می )اردیبهشت( 

 هتدریج جلو افتاده و به انتهاي زمستان نزدیک شدههاي جنگلی بها در بسیاري از گونهبازشدن جوانه

 .ه استودر مقابل تعداد وقوع سرماي دیررس از گذشته تا به حال افزایش یافت

هاي ز تاریخا افراپلتزنی بذر معلوم شد که میانگین جوانه پلتزنی بذر افراجوانهدر بررسی میانگین 

ثر خود رسیده به حداک اسفندکاشت در اواخر پاییز به سمت فروردین به تدریج افزایش یافته تا هفته اول 

 1ز ادر خاک افراپلت مدت قرار گرفتن بذر  ،بر اساس تیمارهاي تاریخ کاشت و مجدداً کاهش یافت.

آن ماه قرارگیري  1در حدود خاکزیان توسط حشرات و بذر خورده شدن لذا متفاوت بود. ماه  1هفته تا 

ر دنتیجه این  .زنی بذرهاي کاشته شده در پاییز باشدمی تواند یکی از دالیل کاهش جوانه در خاک

زنی در وانه. اما کاهش ج(2112)اسپهبدي و همکاران،  خصوص بذرهاي بارانک گزارش گردید

کاهش رطوبت زمستانه در توان به دو دلیل را میو بعد از آن هفته اول فررودین هاي مربوط به کاشت

در هفته آخر  هایی کهبذر د.نسبت داخاک نهالستان و حساسیت مریستم بلند بذر در موقع کاشت 

بذرهایی که در هفته عالوه بهشود. مواجه میخاک در بهار معموالً با خشکی کاشته می شوند، فروردین 

اي مثل ها در گونهفروردین کاشته شدند داراي مریستم بلندتر بوده و این مریستماسفند و اوایل آخر 

 .(2111)جنسن،  به شدت به خشکی حساس هستند افراپلت

اساس نتایج این تحقیق با تأخیر در تاریخ کاشت از میزان خسارت سرماي دیررس کاسته شده  بر

هاي اجراي تحقیق نشان هاي فروردین و اسفند سالهاي حداقل دماي مطلق در ماهبررسی نوساناست. 

داد که در هر دو سال مورد بررسی سرماي بسیار شدیدي در هفته سوم اسفند و نیز بعد از آن در هفته 

 19عد از اول فروردین و نیز هفته سوم فروردین رخ داده است. بذرهاي کاشته شده در اوایل اسفند ب
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ها با سرماي دیررس هفته سوم اسفند و تمامی تبدیل شدند. این نونهال نونهالروز در اواسط اسفند به 

سرماهاي بعد از آن برخورد کردند. اما بذرهاي کاشته شده در اواسط اسفند در اوایل فروردین و بذرهاي 

ده در اواخر فروردین در اواسط کاشته شده در اوایل فروردین در اواسط فروردین و بذرهاي کاشته ش

یک داقل حها بعد از اردیبهشت سبز شدند. به این ترتیب با تأخیر در تاریخ کاشت، سبز شدن نونهال

مورد سرماي دیررس انجام شده است. به همین دلیل تأخیر در تاریخ کاشت موجب کاهش خسارت 

 سرما شده است. 

هاي افرا با نزدیک شدن تاریخ کاشت ارتفاع نونهالنتایج این تحقیق همچنین نشان داد که قطر و 

د از هاي کاشته شده در قبل اسفننونهالریج افزایش نشان داده است. دلیل آن ضعف دبذر به اسفند به ت

متر از شاخه انتهایی سانتی 19تا  11چراکه حداقل . باشدمیطریق آسیب دیدگی ناشی از سرماي دیررس 

جوانه جانبی شروع به رشد کرده است. لذا از بین رفتن بخشی از  اًدکامالً خشک شده و مجد نونهال

. است ههاي آسیب دیده شدنونهالضعف ناشی از آسیب دیدگی سرما باعث کندي رشد ساقه انتهایی و 

ل حاص هاينونهالدر اوایل اسفند و یا اواخر اسفند نسبت حاصل از بذرکاري هاي نونهالبه همین دلیل 

 اسفند کاشته شدند داراي رشد بیشتري هستند. کاري قبل ازبذراز 

 هاي حاصل ازنونهالبلکه . شودکاهش خسارت سرما می باعث نه تنهابذر تأخیر در تاریخ کاشت 

سد ر، اما وقتی تاریخ کاشت به اواسط فروردین میکاشت تاخیري داراي قطر و ارتفاع بیشتري می شوند

کس )جین که دلیل اصلی آن کاهش رطوبت زمستانه خاک است شودزنی بذرها کاسته میاز میزان جوانه

زنی، بذر ون در تحقیقی در خصوص اثر تاریخ کاشت و پوشش کرت روي جوانه .(2112و همکاران، 

زنی بذر ون تا تاریخ کاشت اوایل هاي انگلستان نتایج تحقیق نشان داد که جوانهیکی از نهالستان

شدت کاهش پیدا کرد. آنها دلیل آن را کاهش رطوبت تدریج افزایش یافته و از آن به بعد بهبهاردیبهشت 

 دار ندیدند. خاک دانسته ولی اثر پوشش کرت را معنی

وبت خاک رطمی شود که  نونهالخیر در کاشت بذر درصورتی باعث بهبود در تولید أت به همین دلیل

 به شدت با کمبودنزدیک به بهار  ي کاشتهاتاریخدر  فراپلتاهاي بذر و نونهالکه  حفظ گردد. چرا

هاي تولیدي از طریق آبیاري اجتناب ناپذیر نونهالمین رطوبت بذر و أت رو شوند از اینرطوبت مواجه می

توان در موقعی که احتمال بروز سرماي میهاي قبل از اسفند صورت در کاشتخواهد بود. در غیر این

نایلونی قرار محافظ ، پوشش نونهالهاي داراي روي کرت دارد،وجود پاییزه زودرس و دیررس بهاره 

تانه هاي زمسیخبندانبراي هاي پاییزه و بهاره و حتی سرماقابل در م هاي محافظاستفاده از پوشش. داد
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-نونهالبراي  (2112توسط جینکس و همکاران )ها قبالً استفاده از این پوششعنوان مثال هب .رایج است

هاي کاج کاشفی گزارش براي نونهال (2112و همکاران ) تینوس و توسط افراي شبه چناري گونههاي 

 شده است.

حیاتی عالئم انداختن آغاز عقب به  ي دیررس بهارهکاهش خسارت سرماي هابنابراین یکی از راه

پرونسس و یا پروننس پروژنی  هاياین مهم از طریق انجام آزمون .باشدمیل بهار یدر اواخر زمستان و اوا

 قابل دسترسی خواهد بود.

 

 ترويجي هايرهيافت

وان تهاي افرا، میبر اساس نتایج این تحقیق و براي دوري از گزند سرماي دیررس بهاره روي نونهال

 ايهخیر انداخته و آن را در اوایل اسفند کاشت. اما این امکان تنها براي نهالستانأکاشت بذر آن را به ت

هاي کوهستانی داراي داراي امکانات آبیاري منظم و نیز داراي سردخانه وجود دارد. لذا در نهالستان

درجه نگهداري کرده و در اوایل اسفند  9توان بذرها را در سردخانه و یا در شرایط زیر سیستم آبیاري می

توان خطر مواجه  کاشت. در صورت آبیاري و حفظ رطوبت خاک در اواخر اسفند و اوایل بهار می

 اي کاهش داد. هاي افراپلت با سرماي دیررس بهاره را به طور قابل مالحظهنونهال
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Abstract 
This research was carried out to evaluate the effect of seed sowing date on maple 

seedlings damage due to spring late coldness in Darzicolanursery (Farim Wood Co. 

mazandaran-Iran) during 2007 to 2008. Six levels of sowing dates, including (First 

week of December, second week of January, first week of February, fourth week of 

February, fourth week of March, and second week of April, under random block 

design with three replications was investigated. Research was repeated for 2 

years.Results showed that the effects of sowing date was significant on maple seeds 

germination rate, seedlings mortality rate and seedlings heightgrowth (P<0.01) and 

seedlings diameters (P<0.05) too. Theinteraction effect between year and seed 

sowing date was significant only for seedlings mortality duo to spring late cold 

damage. Both seed germination and seedling mortality rate decreased significantly 

when the sowing date reached the second week of April in each year. But the height 

and diameters rate increased when the sowing date reached the second week of April 

in each year.Thereforeaccording to seedling production efficiency and seedling 

growth and mortality rate duo to late cold, it is suggested that, maple seeds be 

maintained in cold storage until February, then sowing between fourth weeks of 

February to fourth week of March, subject to maintain seed bed moisture in spring. 
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