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تأثیر تاریخ کاشت بر جوانه زنی بذر و سرمازدگی بهاره نونهال افراپلت
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*کامبیز اسپهبدی 1و سیفاله خورنکه

1عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان مازندران
 2کارشناسارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان مازندران
تاریخ دریافت1932/11/22 :؛ تاریخ پذیرش1939/1/22 :

چکيده
این تحقیق با هدف ارزیابی تأثیر تاریخ کاشت بذر روي کاهش خسارت سرماي دیررس بهاره در
نونهالهاي افراپلت در نهالستان درزیکالي شرکت سهامی چوب فریم در سالهاي  1911و  1913اجرا
شد .در این تحقیق اثر شش سطح تیمار تاریخ کاشت (اواسط آذر ،هفته آخر دي ،اواسط بهمن ،هفته
اول اسفند ،هفته اول فروردین و هفته آخر فروردین) در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی با سه تکرار
مورد بررسی قرار گرفت .تحقیق در دو سال تکرار شد .نتایج نشان داد که اثر تیمار تاریخ کاشت روي
جوانهزنی (سبزشدن) بذر افراپلت ،تلفات ناشی از سرماي دیررس و رویش ارتفاعی نونهالهاي افرا
پلت در سطح ااحتمال  33درصد و اثر آن روي رویش قطري نونهالها در سطح احتمال  39درصد معنی
دار شد .اثر متقابل سال در تاریخ کاشت تنها در رابطه با تلفات ناشی از سرماي دیررس بهاره معنی دار
گردید ( .)P<1/19در هر دو سال مورد بررسی با نزدیک شدن به تاریخهاي کاشت اسفند و فروردین از
میزان جوانه زنی بذر و همچنین از تلفات ناشی از سرماي دیررس بهاره کاسته شد .در مقابل رشد قطري
و ارتفاعی نونهالهاي افراپلت با نزدیک شدن به تاریخ کاشت اسفند افزایش یافت .لذا با توجه به بازده
تولید نونهال و میزان تلفات ناشی از سرما ،رشد نونهال ،پیشنهاد میشود بذر افراپلت در سردخانه ها
نگهداري و به شرط حفظ رطوبت خاک در اسفند کاشته شود.

واژههای کلیدی :افراپلت ،بذر ،تاریخ کاشت ،تلفات ،سرماي دیررس ،نونهال.
*نویسنده مسئولk_espahbodi@yahoo.com :

22



کامبيز اسپهبدي و سيفاله خورنکه

مقدمه
افراپلت ( )Acer velutioum Boiss.یکی از مهمترین گونههاي صنعتی جنگلهاي شمال ایران به
شمار میرود .تولید نهال و جنگلکاري با گونه افراپلت بهطور گسترده مورد توجه سازمان جنگلها و
مراتع کشور قرار گرفته است .با این حال ،در نهالستانهاي باالبند درصد قابل مالحظهاي از نونهالهاي
افرا پلت در خزانه بهدلیل وقوع رخدادهایی مانند انواع سرما از بین رفته و یا آسیب جدي دیده و غیرقابل
انتقال به عرصه جنگلکاري میشوند.
یخزدگی در زمستان ،سرماي دیررس در فصل رویش و یا سرماي زودرس در اواخر پاییز با آسیب
به برگها ،جوانهها ،شاخهها و حتی به ریشهها ،باعث مرگ نونهالها ،کندي رشد و ضعف آنها میشود
(آنکاندا و آدامز .)2111 ،گاهی خاک نهالستان بهشدت یخ زده و با تغییر حجم ،ریشه نونهالها پاره
میشود .این نونهالها در مواجه با استرسهاي خشکی و گرمایی بعد از کاشت در جنگلکاري،
آسیبپذیرتر خواهند شد (کامل و همکاران .)1331 ،مطالعات پژوهشگران مختلف نشان میدهد که
سرماي دیررس بهاره و سرماي زودرس پاییزه بههمراه گرم شدن کلی تدریجی زمین از مسائل مهم و
اساسی کشاورزي و منابع طبیعی در قرن حاضر میباشند (مان و همکارن .)2113 ،رخداد انواع سرما در
مناطق مختلف در مجموع باعث نهالکاري دوباره در  11درصد از جنگلکاريها میشود (سرواز)2112 ،
و به همین دلیل کنترل آسیب ناشی از سرما در اقتصاد جنگلکاري اهمیت ویژهاي پیدا کرده است
(استیونسون و همکارن .)1333 ،گیاهان بهطور معمول به دو روش اجتناب و مقاومت در مقابل سرماهاي
بیموقع واکنش نشان میدهند .مقاومت بهطور طبیعی با تغییر در فعل و انفعالهاي شیمیایی و یا تغییر
در غلظت آنزیمها و هورمونها ایجاد میشود (آندرسون و همکاران 1339؛ کروري.)1333 ،
برخی از منابع اثر تغذیه با برخی از مواد مغذي مانند ازت ،فسفر و پتاسیم و یا اثر هورمونهاي
آبسیسیک اسید و یا جیبرلیک اسید و مانند آنها را در افزایش مقاومت گیاه مؤثر میدانند .به عنوان مثال
گزارش شده که مصرف  111تا  191میلیگرم ازت بهنحوي که  21درصد آن در دوره رویش و 91
درصد آن در فصل پاییز انجام شود در کاهش خسارت سرما مؤثر است (آندیویا و همکاران.)2111 ،
اما گیاهان با تأخیر در جوانهزنی و برگ دادن و یا با شتاب در خزان نیز از سرماهاي بیموقع اجتناب
میکنند .در این رابطه رفلد و همکاران ( 1313و  )1331در خصوص تعدادي از گونههاي سوزنیبرگ
کوههاي راکی ،جونز و گریگ ( )2112در رابطه با دوگالس و نیز امرسان و همکاران ( )2112در رابطه
با  Abies fraseriگزارش کردند که یکی از راههاي کاهش خسارت سرماي دیررس به تأخیر انداختن
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آغاز عالئم حیاتی در بهار است .در این رابطه وایزر ( )1321و مورین و همکاران ( )2112گزارش کردند
که مقاومت گیاهان در مقابل شرایط سخت محیطی نوعی از پاسخ سازگاري آنها محسوب میشود.
تغییرات ارتفاعی بین نهالستان و مناطق جمعآوري بذر نیز در این خصوص موثر است .مثالً براي گونه
 Pinus devonuianaگزارش شد که بین افزایش ارتفاع از سطح دریاي مبدأ بذر و کاهش خسارت
سرماي دیررس رابطه خطی معکوس وجود دارد (سینز-رومرو و تاپیا-اولیورز.)2111 ،
در مدلسازي پیشبینی صدمات ناشی از سرماهاي بیموقع در نونهالهاي دوگالس (تیمیس و
همکاران )1331 ،گزارش شد که زود بازشدن جوانهها در نونهالهاي دوگالس اگر چه باعث رشد بیشتر
نونهالها میشود ،اما به همان اندازه نونهالها را بیشتر در معرض سرماي دیررس بهاره قرار میدهد.
براساس نتایج پژوهش استیونسن و همکاران ( )1333چون سرماي دیررس بهاره بهطور معمول  2تا 9
بار بیشتر از سرماي زودرس پاییزه رخ میدهد ،اصالحگران گونههاي جنگلی تالش میکنند نتاجی تولید
کنند که دیرتر از خواب بیدار میشوند و تولیدکنندگان نهال در تالش هستند تا با تغییر در تاریخ کاشت،
در ظهور عالئم حیاتی گیاهان تأخیر ایجاد کنند .در این صورت نونهالها کمتر با سرما مواجه میشوند.
در رابطه کنترل سرمازدگی در نونهالهاي جنگلی تحقیقات اندکی در کشور صورت گرفته است.
اسپهبدي و همکاران ( )2119در رابطه با خسارت سرماي دیررس بهاره روي نونهالهاي گونه ون
گزارش دادند که استفاده از پوشش کرتهاي حاوي نونهال و نیز تأخیر در تاریخ کاشت بذر میتواند
خسارت ناشی از سرماي بهاره را به طور معنی دار کاهش دهد .در رابطه با کنترل سرمازدگی در درختان
میوه و گیاهان زراعی گزراش هایی مبنی بر تأثیر استفاده از انواع ریزمغذي و تأثیر تغییر در تاریخ کاشت
بذر دیده می شود .پاسبان ( )2113در رابطه با سرمازدگی بوتههاي کلزا گزارش داد که با تأخیر در کاشت
بذر از  21شهریور به  3مهر سرمازدگی بوتههاي کلزا بهطور معنیدار افزایش یافته است .شیخ اشکوري
( )2113در پژهشی با عنوان تأثیر مقادیر مختلف پتاسیم در جلوگیري از خسارت سرما در خزانههاي
مرکبات ،تأثیر تیمارهاي مختلف کود سولفات پتاسیم را روي مقاومت به سرما در نونهالهاي بذري و
پیوندي تامسون در ایستگاه تحقیقاتی کترا معنیدار گزارش کرد.
با توجه به اهمیت اقتصادي و ارزش تجاري چوب گونه افراپلت و نیز با توجه به این که نهال گونه
افراپلت بهطور گسترده در جنگلکاري مورد استفاده قرار میگیرد ،این تحقیق با هدف کاهش خسارت
ناشی از سرماي دیررس بهاره روي نونهالهاي آن اجرا شده است .در این تحقیق اثر تاریخهاي مختلف
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کاشت بذر روي کاهش خسارت ناشی از سرماي دیررس روي نونهالهاي افراپلت و نیز رشد آن در
یک نهالستان کوهستانی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :این پژوهش در نهالستان درزیکالي شرکت سهامی چوب فریم انجام شده است.
نهالستان درزیکال در  22کیلومتري جنوب شرقی شهر پلسفید و در مختصات  99° 12′11″طول شرقی
و  99° 11′92″عرض شمالی واقع شده است .ارتفاع آن از سطح دریا  1291متر و جهت آن جنوبغربی
میباشد .خاک نهالستان قهوهاي جنگلی ،نیمهعمیق تا عمیق با بافت رسی سنگین بوده و  pHآن حدود
 2است .دادههاي 11سال اخیر ایستگاه هواشناسی مستقر این نهالستان ،متوسط بارندگی ساالنه را بین291
تا  191میلیمتر نشان داد .دماي حداقل مطلق از  -11تا  -12/9و دماي حداکثر مطلق از  99/9تا 92/9
درجه سانتیگراد در نوسان بود .متوسط درجه حرارت ماهانه از  11/1تا  12/2درجه سانتیگراد ثبت
شد .کمینه رطوبت نسبی  21درصد وبیشینه آن  13درصد گزارش شد .اقلیم نهالستان بهروش آمبرژه
( )Q= 23/1مرطوب سرد تعیین شده است.
روش تحقيق
بذر افراپلت در مهر سالهاي  1912و  1911از سه الی چهار پایه مادري سالم از رویشگاههاي نزدیک
به نهالستان جمعآوري گردید .تیمار تاریخ کاشت در  2سطح (اواسط آذر ،هفته آخر دي ،اواسط بهمن،
هفته اول اسفند ،هفته اول فروردین و هفته آخر فروردین) تنظیم شد .طرح در قالب بلوکهاي کامل
تصادفی در سه تکرار پیاده گردید .تحقیق در دو سال تکرار شد .ابعاد کرتها  1/2×1/9متر بوده و در
آن  121عدد بذر سالم در  9ردیف کاشته شد .فاصله بین ردیفها در کرت  21سانتیمتر تعیین گردید.
تغییرات درجه حرات در ماههاي اسفند و فروردین دوره سه ساله قبل از اجراي تحقیق (دادههاي
ایستگاه هواشناسی مستقر در نهالستان درزیکال) مورد بررسی قرار گرفت تا اطالع الزم از زمانهاي
تقریبی وقوع سرماي دیررس بهاره حاصل شود .کمینه حرارت روزانه ایستگاه هواشناسی مستقر در
نهالستان محل انجام تحقیق ،در دوره دو ساله انجام تحقیق به طور روزانه از ابتداي اسفند تا ابتداي
خرداد ثبت گردید تا زمانهاي افت ناگهانی دما نیز تعیین شود.
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از پنجم اسفند همزمان با ادامه کاشت در تیمارهاي تاریخ کاشت ،کرتهاي کاشته شده قبلی مورد
بررسی قرار گرفت تا روند جوانهزنی بذرهاي کاشت شده ثبت گردد .این اقدام تا اول خرداد ،هفته اي
یک بار تکرار گردید .از ابتداي فروردین ،آسیبدیدگی نونهالها از سرماي دیررس نیز ثبت شد .این
بررسی تا پایان اردیبهشت ادامه یافت .دادهها در نرمافزارهاي  Excelو  MSTATCبا استفاده از مدل
تجزیه مرکب در طرح بلوکهاي کامل تصادفی با تکرار در زمان (یزدي صمدي و همکاران)2112 ،
تجزیه و تحلیل شده و بهترین تیمار از لحاظ بازده تولید نونهال ،کاهش خسارت سرما و صفات رشد
معرفی شد.
نتايج
تغییرات درجه حرارت در زمان اجرای طرح :در بیستم اسفند سال  1912دماي هوا به طور ناگهانی تا
 11درجه و در بیست و چهارم اسفند سال  1911حدود  11درجه کاهش یافت (شکل  .)1در این زمان
بذرهاي افراپلت که در اواسط آذر ،اواخر دي و حتی هفته دوم بهمن کاشته شده بودند به ترتیب حدود
 11درصد 11 ،درصد و  91درصد جوانه زده و به نونهال تبدیل شدند .همه این نونهالها با سرماي
ناگهانی اسفند برخورد کردند .نزدیک به  91درصد از نونهالهاي افراپلت از بین رفتند .اما بذرهایی که
در هفته اول اسفند کاشته شده بود هنوز سبز نشده بودند.
شوک دوم سرما در هر دو سال متوالی در انتهاي هفته اول فروردین رخ داد ،بهطوريکه در سال
 1912به مدت چهار روز دما به سه درجه زیر صفر و در سال  1911نیز به حدود دو درجه زیر صفر
رسید (شکل  .)1نونهالهاي حاصل از تیمار کاشت بذر قبل از هفته اول اسفند (چهار تاریخ کاشت
قبلی) با این شوک طوالنی سرما مواجه شدند .این نونهالها بهشدت آسیب دیدند ،اما بذرهاي کاشته
شده در هفته اول فروردین تا این تاریخ به نهال تبدیل نشده بودند.
سومین شوک سرما در سال  1912در بیست و پنجم فروردین که دماي هوا ناگهان از حدود چهار
درجه باالي صفر به پنج درجه زیر صفر رسید و تا دو روز نیز ادامه داشت ،اتفاق افتاد .در سال 1911
نیز شوک شدید در هفته اول اردیبهشت رخ داد که طی آن حداقل مطلق دما از  1درجه باالي صفر به
کمتر از دو درجه زیر صفر رسید (شکل  .)1در این تاریخ ،بذرهاي کاشته شده در پنج تیمار تاریخ کاشت
(از آذرماه تا هفته اول فروردین) به نونهال تبدیل شده بودند ،بنابراین در معرض سرماي شدید ناگهانی
اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت قرار گرفتند .اما بذرهاي کاشته شده در آخرین تیمار کاشت افراپلت
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(کاشت اواخر فروردین) تا آن موقع به نونهال تبدیل نشده بودند ،بنابراین این شوک سرمایی به آنها
نرسید و نونهالها سالم ماندند .بذرهایی که این نونهالها از آنها تولید شد از هفته دوم اردیبهشت شروع
به سبزشدن کردند .البته در ماه اردیبهشت هر دو سال ( 1912و  )1911سرماي دیررس رخ نداد.

شکل  -1نوسانهای حداقل دمای مطلق در ماههای اسفند  1831و فروردین سال 1833

در سال  ،1913دماي هوا از ابتداي اسفند با نوسانهایی معادل  2درجه سانتیگراد بهتدریج گرم شد،
اما دوباره در  29فروردین حدود  9درجه و بعد در هفته اول اردیبهشت حدود  11درجه سانتیگراد
کاهش داشته و به زیر صفر رسید (شکل  .)2در این زمان به جز کرتهایی که بذر آنها در اواسط
فروردین کاشته شده بودند بقیه کرتها پر از نونهال بودند .بنابراین از اسفند سال  1911تا خرداد 1913
حداقل  9بار به ترتیب در هفته چهارم اسفند ،هفته سوم فروردین و هفته اول اردیبهشت سرماي دیررس
بهاره رخ داده است .از  11اردیبهشت به بعد در سال  1913سرماي دیررس رخ نداد.
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شکل  -2نوسانهای حداقل دمای مطلق در ماههای ماههای اسفند 1831و فروردین سال 1833

جوانهزني بذر و تولید نونهال افراپلت در تیمارهای تاریخهای کاشت :میانگین دو ساله جوانهزنی
بذر افراپلت از حداقل 12/21درصد تا حداکثر  11/23درصد در نوسان بود (جدول  .)1نتایج تجزیه
واریانس نشان داد که اثر سال کاشت روي جوانهزنی و سبزشدن بذر افراپلت در سطح احتمال  39درصد
معنیدار نشد (جدول  .)2اما اثر تاریخ کاشت روي میزان جوانهزنی در سطح احتمال  39درصد معنیدار
گردید ( .)P<1/11بین تیمارهاي سال و تاریخ کاشت از نظر سبزشدن بذرهاي افراپلت اثر متقابل
درسطح احتمال  39درصد معنیدار دیده نشد (جدول .)2
جدول  -1میانگین دو ساله درصد سبز شدن بذر افراپلت در تیمارهای مختلف تاریخ کاشت
حداقل سبز شدن

حداکثر سبز شدن

میانگین

(درصد)

(درصد)

(درصد)

اوسط آذر

21/23

93/12

99/11

2/12

هفته آخر دي

19/11

12/91

91/22

1/92

اواسط بهمن

23/12

11/29

12/19

2/23

هفته اول اسفند

22/22

22/91

11/23

1/29

هفته اول فروردین

11/11

12/11

23/12

9/21

هفته آخر فروردین

3/12

21/23

12/21

9/11

زمان کاشت
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جدول  -2نتایج تجزیه واریانس مرکب اثر تیمارهای تحقیق روی میزان جوانهزني بذر گونه افراپلت
مجموع مربعات

درجه آزادي

میانگین مربعات

f

سال

22/29

1

22/29

1/23ns

منبع تغییر
تکرار در سال

922/22

1

31/92

تاریخ کاشت

9111/22

9

221/32

**

سال در تاریخ کاشت

233/19

9

193/11

ns

خطا

1221/13

21

21/21

9911/11

99

کل

*:** ،

11/22
2/21

بهترتیب معنی داري تفاوت در سطح  9احتمال و  1درصد و  :nsعدم معنیداري

بررسی میانگین جوانهزنی بذر افراپلت در تاریخهاي مختلف کاشت نشان داد که سبز شدن بذرهاي
کاشته شده با نزدیک شدن به تاریخهاي کاشت اوایل اسفند افزایش یافته ،ولی بعد روند آن نزولی شده
و در نهایت در کاشت مربوط به هفته آخر فروردین به کمترین مقدار خود رسید .نتایج آزمون گروهبندي
میانگینها (دانکن  9درصد) کاشت در اواسط بهمن تا هفته اول اسفند را در گروه هاي برتر و کاشت
در تاریخهاي هفتههاي اول و آخر فررودین را در ضعیفترین گروه قرار داد (شکل .)9

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

اثر تیمارها در کاهش تلفات سرمای دیررس :میانگین تلفات نونهالهاي افراپلت در اثر سرماي دیررس
در سال اول  99درصد و در سال دوم  91/21درصد بوده است .نتایج تجزیه واریانس این تفاوت را در
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سطح احتمال  39درصد معنیدار نشان داد (جدول  .)9اثر تاریخ کاشت بذر در کاهش تلفات ناشی از
سرماي دیررس روي نونهالهاي افراپلت در سطح احتمال  33درصد معنیدار شد (جدول  .)9اثر متقابل
سال در تاریخ کاشت روي تلفات نونهالهاي افراپلت نیز معنیدار شد (جدول .)9
گروهبندي میانگنهاي تلفات نونهالهاي افراپلت در تیمارهاي ترکیبی سال و تاریخ کاشت نشان داد
که در هر دو سال مورد بررسی در مجموع با نزدیک شدن به تاریخهاي کاشت اسفند و فروردین از
میزان تلفات کاسته شد (جدول  .)1بیشترین تلفات به تیمارهاي کاشت قبل از اسفند در هر دو سال
متوالی مربوط شد (شکل  .)1ولی میزان جوانهزنی بذر افراپلت در کاشتهاي فروردین به شدت کاهش

پیدا میکند (شکل .)9
جدول  -8نتایج تجزیه واریانس اثر تاریخ کاشت روی تلفات نونهالهای افراپلت
مجموع مربعات

درجه آزادي

میانگین مربعات

منابع تغییر
سال

2333/12

1

2333/12

تکرار در سال

1211/21

1

911/12

تاریخ کاشت

12121/19

9

9299/21

**13/12

سال در تاریخ کاشت

2923/22

9

129/11

*2/19

خطا

9233/12

21

121/39

کل

22119/33

99

* :** ،به ترتیب معنیداري تفاوت در سطح احتمال  9و  1درصد و  : nsعدم معنیداري

شکل -4مقایسه میانگین دو ساله تلفات بذر افراپلت در تیمارهای مختلف تاریخ کاشت
(حروف انگلیسي متفاوت نشاندهنده تفاوت معنيدار در سطح  5درصد ميباشد).
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شکل -5مقایسه میزان جوانهزني و تلفات نونهالهای افراپلت در تیمارهای تاریخ کاشت

قطر یقه نونهال افراپلت در تیمارهای تاریخهای کاشت :میانگین دوساله قطر یقه نونهال افراپلت از
حداقل  2/23میلیمتر در نونهالهاي حاصل بذرهاي کاشته شده در اواسط آذر تا حداکثر  1/13میلیمتر
در نونهالهاي حاصل بذرهاي کاشته شده در هفته اول فروردین در نوسان بود (جدول  .)1نتایج تجزیه
واریانس نشان داد که اثر سال کاشت روي قطر یقه نونهال افراپلت افراپلت معنیدار نشد (جدول  .)9اما
اثر تاریخ کاشت روي قطر یقه نونهال معنیدار گردید ( .)P<1/19بین تیمارهاي سال و تاریخ کاشت از
نظر قطر یقه نونهال افراپلت اثر متقابل معنیدار دیده نشد (جدول  .)9قطر یقه نونهالهاي افراپلت از
کاشت اواسط آذر بهتدریج افزایش و تا کاشت هفته اول فروردین به حداکثر خود رسید (شکل .)2
جدول  -4میانگین حداقل و حداکثر دو ساله قطر یقه نونهال های افراپلت در تیمارهای مختلف تاریخ کاشت
حداقل (میلیمتر)

حداکثر (میلیمتر)

میانگین (میلیمتر)

اشتباه معیار

زمان کاشت
اوسط آذر

2/12

2/31

2/23

1/11

هفته آخر دي

2/91

1/11

2/91

1/99

اواسط بهمن

2/92

3/32

2/31

1/12

هفته اول اسفند

2/21

1/39

2/12

1/21

هفته اول فروردین

2/22

3/91

1/13

1/99

هفته آخر فروردین

2/12

11/21

1/11

1/19
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جدول  -5نتایج تجریه واریانس اثر تیمارهای تحقیق روی میزان قطر یقه نونهال گونه افراپلت
مجموع مربعات

درجه آزادي

میانگین مربعات

منابع تغییر
سال

2/19

1

2/19

f
ns

9/11

تکرار در سال

9/19

1

1/21

تاریخ کاشت

2/21

9

1/92

*9/12

سال در تاریخ کاشت

2/19

9

1/92

ns

خطا

1/91

21

1/12

کل

91/32

99

1/92

* :** ،بهترتیب معنیداري تفاوت در سطح احتمال  9و  1درصد و  :nsعدم معنی داري

شکل  -6مقایسه قطر یقه نونهالهای افراپلت در تیمارهای تاریخ کاشت

ارتفاع نونهالهای افراپلت در تیمارهای تاریخهای کاشت :ارتفاع نونهالهاي افراپلت از حداقل
99/3سانتیمتر در نونهالهاي حاصل بذرهاي کاشته شده در اواسط آذر تا حداکثر 12/12سانتیمتر در
نونهال هاي حاصل بذرهاي کاشته شده در هفته اول فروردین در نوسان بود (جدول  .)2نتایج تجزیه
واریانس نشان داد که اثر سال کاشت روي ارتفاع نونهال افراپلت در سطح احتمال  39درصد معنیدار
نشد (جدول  .)2اما اثر تاریخ کاشت روي ارتفاع نونهالهاي افراپلت در سطح احتمال  33درصد معنیدار
گردید ( .)P<1/11بین تیمارهاي سال و تاریخ کاشت از نظر ارتفاع نونهال افراپلت اثر متقابل معنیداري
دیده نشد (جدول  .)2ارتفاع نونهالهاي افراپلت از کاشت اواسط آذر به تدریج افزایش و تا تاریخ کاشت
هفته اول فروردین به حداکثر خود رسید (شکل .)2
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جدول  -6حداکثر و حداقل میانگین دو ساله ارتفاع نونهال های افراپلت در تیمارهای مختلف تاریخ کاشت
حداقل (سانتیمتر)

حداکثر (سانتیمتر)

میانگین(سانتیمتر)

اشتباه معیار

زمان کاشت
اوسط آذر

22/22

11/11

99/31

2/22

هفته آخر دي

22/29

45/11

92/91

2/91

اواسط بهمن

29/11

19/22

91/29

2/32

هفته اول اسفند

21/22

91/12

12/13

9/91

هفته اول فروردین

11/11

99/21

12/12

1/22

هفته آخر فروردین

99/29

22/99

12/93

1/91

جدول  -1نتایج تجریه واریانس اثر تیمارهای تحقیق روی میزان ارتفاع نونهال گونه افراپلت
مجموع مربعات

درجه آزادي

میانگین مربعات

f

سال

21/22

1

21/22

1/23ns

منابع تغییر
تکرار در سال

131/99

1

12/21

تاریخ کاشت

1122/12

9

219/13

**

سال در تاریخ کاشت

912/92

9

111/12

ns

خطا

321/32

21

12/29

کل

2222/11

99

* :** ،بهترتیب معنی داري تفاوت در سطح احتمال  9احتمال و  1درصد و  :nsعدم معنیداري

شکل  -1مقایسه ارتفاع نونهالهای افراپلت در تیمارهای تاریخ کاشت

32

1/22

2/13

نشريه حفاظت و بهرهبرداري از منابع طبيعي جلد ( ،)1شماره (1312 )2

بحث
بررسی دادههاي اقلیمی سه سال قبل از اجراي تحقیق و نیز دو سال دوره اجراي تحقیق در ایستگاه
هواشناسی مستقر در نهالستان نشان داد که بهطور نسبی در هر  9سال مورد بررسی این تحقیق حداقل
یکبار در اسفند و یکبار در فروردین و حتی اوایل اردیبهشت دماي هوا به شدت کاهش یافته و این
کاهش در بعضی مواقع بین هشت تا ده درجه سانتیگراد بوده است .بررسیهاي اخیر نشان داد که در
اوایل اسفند با وجودي که یک ماه از زمستان باقی است ،بذرهاي بسیاري از گونهها ازجمله افراپلت سبز
میشوند .این پدیده خطر مواجه شدن با سرماي دیررس را چند برابر میکند .اقلیم در قرن اخیر داراي
تغییراتی آهسته و بهسوي گرم شدن است .مان و همکاران ( )2113در بررسی سرماي بیسابقه در ماه
می (اردیبهشت) در انتاریو کانادا گزارش دادند که از سال  1311تاکنون بهدلیل گرمشدن تدریجی هوا
بازشدن جوانهها در بسیاري از گونههاي جنگلی بهتدریج جلو افتاده و به انتهاي زمستان نزدیک شده
ودر مقابل تعداد وقوع سرماي دیررس از گذشته تا به حال افزایش یافته است.
در بررسی میانگین جوانهزنی بذر افراپلت معلوم شد که میانگین جوانهزنی بذر افراپلت از تاریخهاي
کاشت در اواخر پاییز به سمت فروردین به تدریج افزایش یافته تا هفته اول اسفند به حداکثر خود رسیده
و مجدداً کاهش یافت .بر اساس تیمارهاي تاریخ کاشت ،مدت قرار گرفتن بذر افراپلت در خاک از 1
هفته تا  1ماه متفاوت بود .لذا خورده شدن بذر توسط حشرات و خاکزیان در حدود  1ماه قرارگیري آن
در خاک می تواند یکی از دالیل کاهش جوانهزنی بذرهاي کاشته شده در پاییز باشد .این نتیجه در
خصوص بذرهاي بارانک گزارش گردید (اسپهبدي و همکاران .)2112 ،اما کاهش جوانهزنی در
کاشتهاي مربوط به هفته اول فررودین و بعد از آن را میتوان به دو دلیل کاهش رطوبت زمستانه در
خاک نهالستان و حساسیت مریستم بلند بذر در موقع کاشت نسبت داد .بذرهایی که در هفته آخر
فروردین کاشته می شوند ،معموالً با خشکی خاک در بهار مواجه میشود .بهعالوه بذرهایی که در هفته
آخر اسفند و اوایل فروردین کاشته شدند داراي مریستم بلندتر بوده و این مریستمها در گونهاي مثل
افراپلت به شدت به خشکی حساس هستند (جنسن.)2111 ،
بر اساس نتایج این تحقیق با تأخیر در تاریخ کاشت از میزان خسارت سرماي دیررس کاسته شده
است .بررسی نوسانهاي حداقل دماي مطلق در ماههاي فروردین و اسفند سالهاي اجراي تحقیق نشان
داد که در هر دو سال مورد بررسی سرماي بسیار شدیدي در هفته سوم اسفند و نیز بعد از آن در هفته
اول فروردین و نیز هفته سوم فروردین رخ داده است .بذرهاي کاشته شده در اوایل اسفند بعد از 19
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روز در اواسط اسفند به نونهال تبدیل شدند .این نونهالها با سرماي دیررس هفته سوم اسفند و تمامی
سرماهاي بعد از آن برخورد کردند .اما بذرهاي کاشته شده در اواسط اسفند در اوایل فروردین و بذرهاي
کاشته شده در اوایل فروردین در اواسط فروردین و بذرهاي کاشته شده در اواخر فروردین در اواسط
اردیبهشت سبز شدند .به این ترتیب با تأخیر در تاریخ کاشت ،سبز شدن نونهالها بعد از حداقل یک
مورد سرماي دیررس انجام شده است .به همین دلیل تأخیر در تاریخ کاشت موجب کاهش خسارت
سرما شده است.
نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که قطر و ارتفاع نونهالهاي افرا با نزدیک شدن تاریخ کاشت
بذر به اسفند به تدریج افزایش نشان داده است .دلیل آن ضعف نونهالهاي کاشته شده در قبل اسفند از
طریق آسیب دیدگی ناشی از سرماي دیررس میباشد .چراکه حداقل  11تا  19سانتیمتر از شاخه انتهایی
نونهال کامالً خشک شده و مجدداً جوانه جانبی شروع به رشد کرده است .لذا از بین رفتن بخشی از
ساقه انتهایی و ضعف ناشی از آسیب دیدگی سرما باعث کندي رشد نونهالهاي آسیب دیده شده است.
به همین دلیل نونهالهاي حاصل از بذرکاري در اوایل اسفند و یا اواخر اسفند نسبت نونهالهاي حاصل
از بذرکاري قبل از اسفند کاشته شدند داراي رشد بیشتري هستند.
تأخیر در تاریخ کاشت بذر نه تنها باعث کاهش خسارت سرما میشود .بلکه نونهالهاي حاصل از
کاشت تاخیري داراي قطر و ارتفاع بیشتري می شوند ،اما وقتی تاریخ کاشت به اواسط فروردین میرسد
از میزان جوانهزنی بذرها کاسته میشود که دلیل اصلی آن کاهش رطوبت زمستانه خاک است (جینکس
و همکاران .)2112 ،تحقیقی در خصوص اثر تاریخ کاشت و پوشش کرت روي جوانهزنی ،بذر ون در
یکی از نهالستانهاي انگلستان نتایج تحقیق نشان داد که جوانهزنی بذر ون تا تاریخ کاشت اوایل
اردیبهشت بهتدریج افزایش یافته و از آن به بعد بهشدت کاهش پیدا کرد .آنها دلیل آن را کاهش رطوبت
خاک دانسته ولی اثر پوشش کرت را معنیدار ندیدند.
به همین دلیل تأخیر در کاشت بذر درصورتی باعث بهبود در تولید نونهال می شود که رطوبت خاک
حفظ گردد .چرا که بذر و نونهالهاي افراپلت در تاریخهاي کاشت نزدیک به بهار به شدت با کمبود
رطوبت مواجه میشوند از این رو تأمین رطوبت بذر و نونهالهاي تولیدي از طریق آبیاري اجتناب ناپذیر
خواهد بود .در غیر اینصورت در کاشتهاي قبل از اسفند میتوان در موقعی که احتمال بروز سرماي
دیررس بهاره و زودرس پاییزه وجود دارد ،روي کرتهاي داراي نونهال ،پوشش محافظ نایلونی قرار
داد .استفاده از پوششهاي محافظ در مقابل سرماهاي پاییزه و بهاره و حتی براي یخبندانهاي زمستانه
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رایج است .بهعنوان مثال استفاده از این پوششها قبالً توسط جینکس و همکاران ( )2112براي نونهال-
هاي گونه افراي شبه چناري و توسط تینوس و همکاران ( )2112براي نونهالهاي کاج کاشفی گزارش
شده است.
بنابراین یکی از راههاي کاهش خسارت سرماي دیررس بهاره به عقب انداختن آغاز عالئم حیاتی
در اواخر زمستان و اوایل بهار میباشد .این مهم از طریق انجام آزمونهاي پرونسس و یا پروننس پروژنی
قابل دسترسی خواهد بود.
رهيافتهاي ترويجي
بر اساس نتایج این تحقیق و براي دوري از گزند سرماي دیررس بهاره روي نونهالهاي افرا ،میتوان
کاشت بذر آن را به تأخیر انداخته و آن را در اوایل اسفند کاشت .اما این امکان تنها براي نهالستانهاي
داراي امکانات آبیاري منظم و نیز داراي سردخانه وجود دارد .لذا در نهالستانهاي کوهستانی داراي
سیستم آبیاري میتوان بذرها را در سردخانه و یا در شرایط زیر  9درجه نگهداري کرده و در اوایل اسفند
کاشت .در صورت آبیاري و حفظ رطوبت خاک در اواخر اسفند و اوایل بهار می توان خطر مواجه
نونهالهاي افراپلت با سرماي دیررس بهاره را به طور قابل مالحظهاي کاهش داد.
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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.
Keywords: Maple, Seed, Sowing date, Mortality, Latecold, Growth
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