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  چكيده
هاي كوهستاني  در نهالستان) .Fraxinus excelsior L( ون  گونه يها نهالسرماي ديررس بهاره روي د سال اخير در چن

در نهالستان هاي گونه ون روي نهالكاهش خسارت سرماي ديررس بهاره  با هدف اين تحقيق. است كرده خسارت زيادي وارد
در ( نهالدو تيمار پوشش در اين تحقيق  .دشاجرا  دسفيي شهر پلقجنوب شر 17كيلومتر  واقع درچوب فريم شركت درزيكالي 

در (و تاريخ كاشت ) بدون پوشش نايلونيهاي  كرتبا نايلون سفيد در هنگام سرما و پوشش هاي داراي  كرتشامل سطح  دو
هاي خرد  طرح كرتدر قالب ) كاشت در هفته اول اسفند، اواسط اسفند، هفته اول فروردين و هفته آخر فروردين سطح چهار

زني  تيمار تاريخ كاشت روي جوانهاثر كه  نتايج نشان داد .سي قرار گرفتربردر دو سال متوالي مورد شده با سه تكرار 
روي ميزان تاريخ كاشت در متقابل پوشش كرت هاي اثر و اما اثر پوشش كرت ،)p<0.01( بوددار معني ون بذر) سبزشدن(

ارتفاع . )p<0.05(د بودار معنيون روي ارتفاع نهال اثر تاريخ كاشت  .نبودنددار  يقه ون معني قطربذر ون و نيز روي زني  جوانه
خود رسيد و بيشترين مقدار به  ،ل فروردينياوا در كاشت باو  يافت افزايش تدريج هب ،اسفنداول هفته در از كاشت  پس ها نونهال

ز ناشي اتلفات  پوشش كرت روي ميزان درو اثر متقابل تاريخ كاشت تاريخ كاشت  اثر ،اثر پوشش كرت. كاهش يافتدوباره 
 80هاي بدون پوشش  در كرت ي ونها نهالنوتلفات مقدار  .)p<0.01( دار شدمعني ،ي ونها نهالدر بهاره سرماي ديررس 
جاد ين پوشش اي وها نهالنو داراي يها ه روي كرتك وقتي. درصد بوده است 20حدود داراي پوشش هاي درصد و در كرت

ميزان  ،فاقد پوشش يها كرتدر اما  ،شدنديده ي مختلف كاشت ها در تاريخناشي از سرما ميزان تلفات در داري  تفاوت معني ،دش
توليد بازده با توجه به . فتكاهش يا يدارمعني رطوبه ،هاي كاشت به هفته آخر فروردين نزديك شدن تاريخبا  تدريج هبتلفات 

اسفند تا نيمه  منيمه دو ازماهه استراتيفه سرد،  12بذر ون بعد از يك دوره  شود ميپيشنهاد  ،لفات ناشي از سرمانهال و ميزان ت
  .از سرماي احتمالي محافظت شوند نايلوني پوششاستفاده از با ها  در اواخر فروردين، نهال و اول فروردين كاشته شود

  
  ، قطر، ارتفاع، تلفات سرما، استراتيفيكاسيونزني بذر پوشش نايلوني، جوانه: هاي كليدي واژه

  
  مقدمه
هاي  گونهمهمترين از ) .Fraxinus excelsior L( ون

توليد نهال و . رود ميبشمار صنعتي جنگلهاي شمال ايران 
طور گسترده هدر يك دهه اخير بون ا گونه كاري ب جنگل

ها و مراتع كشور قرار گرفته مورد توجه سازمان جنگل
درصد قابل هاي باالبند  در نهالستان ،حال اين با. است

دليل وقوع  در خزانه به ي ونها اي از نونهال مالحظه

سرماي زودرس  و سرماي ديررس بهارهمانند رخدادهايي 
آسيب  به آنها روند و يا طور كامل از بين ميهپاييزه يا ب

بيشتر از مهمترين اهداف  يكي. شودجدي وارد مي
 ,Wood( بوده استد چوب صنعتي توليكاريها  جنگل

كاريهاي  ي اساسي موفقيت جنگلهاطاز شر يو يك )1997
توليد . باشدتوليدي استفاده از نهال استاندارد و سالم مي

كاريها  جنگلدر وري براي افزايش بهرهاستاندارد ي ها نهال
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محيط پرورش شرايط به دو عامل ژنتيك پايه مادري و 
. بستگي دارد) در نهالستان شتكاشت و دا عمليات(نهال 
زدگي در زمستان، سرماي ديررس در فصل رويش و يا  يخ

ها، برگها، جوانهكه به پاييز سرماي زودرس در اواخر 
باعث مرگ  ،ساندر ميآسيب ها  ها و حتي به ريشه شاخه
 Anekonda( شودميآنها كندي رشد و ضعف ها، نونهال

& Adams, 2000(.  در مناطق مختلف انواع سرما رخداد
از درصد  40كاري دوباره در  نهالباعث در مجموع 

به همين دليل  و )Sarvas, 2002( شود ها ميكاري جنگل
كاري اهميت  در اقتصاد جنگلكنترل آسيب ناشي از سرما 

  .)Stevenson et al., 1999( اي پيدا كرده است ويژه
سرماي كه دهد مينشان مختلف  مطالعات پژوهشگران

شدن  همراه گرم زودرس پاييزه به و سرماي س بهارهديرر
كشاورزي و اساسي ل مهم و ئامساز زمين تدريجي كلي 

 .)Man et al., 2009( دنباش قرن حاضر ميمنابع طبيعي در 
ي هاي درختان جنگلي به شكلها نهالدر سرمازدگي 

 هشدت يخ زد هخاك نهالستان بهي گا. دهد ميرخ مختلف 
در اين نهالها . شودپاره مي ها نهاليشه نور ،و با تغيير حجم

در بعد از كاشت خشكي و گرمايي هاي  استرسواجه با م
 ,.Camle et al( شدد نخواه ترپذيرآسيب ،كاري جنگل

كه در برخي گزارشها آمده است حال  با اين .)1994
تواند مي ،در فصل رشد ها نهالي آبي و غذايي ها استرس

بردبارتر ديررس و يا زودرس هاي را در مقابل سرماآنها 
  .)Burdett & Simpson, 1984( نمايد

به دو روش اجتناب و مقاومت  طور معمولبهگياهان 
مقاومت . دهند نشان ميواكنش موقع بيي هادر مقابل سرما

ا يشيميايي و  هايبا تغيير در فعل و انفعالطور معمول به
 يجادر طبيعي اطوبه هاو هورمونها ت آنزيمظلغتغيير در 

برخي ). Anderson et al., 1995; korori, 1999(شود مي
اثر تغذيه با برخي از مواد مغذي مانند ازت، فسفر منابع از 

بسيسيك اسيد و يا آهاي مونورو پتاسيم و يا اثر ه
در افزايش مقاومت گياه ا رو مانند آنها ك اسيد جيبرلي

 130تا  100كه مصرف  هشدگزارش . نددانميثر ؤم

درصد آن در دوره رويش و  70نحوي كه  گرم ازت به ميلي
ن در فصل پاييز انجام شود در كاهش خسارت آدرصد  30

اما گياهان با  .)Andivia et al., 2010( ثر استؤسرما م
در خزان نيز شتاب دادن و يا با  و برگ زنيخير در جوانهأت

بطه در اين را .كننداجتناب ميموقع بياز سرماهاي 
Rehfheldt et al. (1989 & 1991)  در خصوص تعدادي

 Jones & Gregg ،هاي راكيكوهبرگ سوزني يها از گونه

 .Emerson et alوگالس و نيز رابطه با ددر  (2006)

يكي  كه گزارش كردند Abies fraseri در رابطه با (2006)
خير أبه تهاي كاهش خسارت سرماي ديررس از راه

براساس  .حياتي در بهار استالئم عانداختن آغاز 
يك ژي فنولوهاپاسخ Kramer et al. (2000) هايپژوهش

هاي يك گونه درختي مهمترين نقش را در مقابله با اثر
صدمات . سرماهاي ديررس بهاره و زودرس پاييزه دارد

ي درختي ها زدگي نشانه ناسازگاري ژنوتيپ ناشي از يخ
-Saenz( شود مي منطقه محسوب مييبا شرايط اقل

Romero et al. 2006(.  دفاعي يك نهال درسازوكار 
ممكن  ،هاي مختلف و پايه ها زدگي در جميعت مقابل يخ

 داشته باشدقرار نيز است تحت كنترل عوامل ژنتيكي 
)Xin & Browse, 2000 .در اين رابطه Weiser (1970)  و

Morin et al. (2007)  مقاومت گياهان كه گزارش كردند
سازگاري پاسخ نوعي از  قابل شرايط سخت محيطيدر م
در اين خصوص حتي براي برخي  .شودمحسوب ميآنها 

كه بين  شدگزارش  Pinus devonuianaها مانند از گونه
بذر و كاهش خسارت  أدرياي مبدسطح افزايش ارتفاع از 

سرماي ديررس رابطه خطي معكوس وجود دارد 
)Saenze-Romero & Tapia-Olivares, 2008(.  

بيني صدمات ناشي از سرماهاي  سازي پيش در مدل
 )Timmis et al., 1994(هاي دوگالس  نونهال درموقع  بي

هاي  ها در نونهال زود بازشدن جوانهكه گزارش كردند 
اما به  ،شودها مي دوگالس اگرچه باعث رشد بيشتر نهال

ها را بيشتر در معرض سرماي ديررس  همان اندازه نهال
 Townsendنتيجه مشابه را  البته .دهدقرار مي بهاره
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اگر در . گزارش كردندنيز  Lechowicz (1984)و  (1997)
ريزش برگها ديرتر از و  ها متوقف نگردد پاييز رشد نونهال

رغم طوالني شدن دوره رشد،  بهموعد مقرر صورت گيرد، 
 Leinonen(يابد خطر سرماي زودرس پاييزه افزايش مي

& Hanninen, 2002( . هايپژوهشبراساس نتايج 
Stevenson et al. (1999)  بهچون سرماي ديررس بهاره-

بار بيشتر از سرماي زودرس پاييزه رخ  3تا  2معمول طور 
كنند  هاي جنگلي تالش ميگران گونهدهد، اصالحمي

شوند و  ديرتر از خواب بيدار مينتاجي توليد كنند كه 
ستند تا با تغيير در تاريخ توليدكنندگان نهال در تالش ه

. خير ايجاد كنندأگياهان تحياتي عالئم كاشت، در ظهور 
  .شوند صورت نونهالها كمتر با سرما مواجه مي در اين

ها با استفاده از  محافظت فيزيكي نونهالحال با اين
پوشش نايلوني در برابر سرماي زودرس پاييزه و يا 

عنوان هب. ايج استها ر ديررس بهاره در بسياري از كشور
در نهالستاني در بروكلين امريكا  Tinus et al. (2002) مثال

هاي كاج كاشفي در  زدگي نونهالبراي محافظت از يخ
آنها  .اواخر پاييز، از پوشش نايلوني سياه استفاده كردند

درجه  25دماي  ،ها نهالآستانه تحمل نوكه كردند گزارش 
ناگهاني و كاهش  .است) گراد درجه سانتي -4(فارنهايت 

شب  7مدت  بهكه  در فصل رويشپايدار درجه حرارت 
-وارد  ها نهالبه نو يتلفات سنگين ،كشيدطول در منطقه 

 در طول اين چند شب وشش نايلونيپز زماني كه ا .درك
در  .افزايش يافتبرابر  دوبه توليد نهال بازده  ،دشاستفاده 

خصوص اثر در  Jinks et al. (2007)توسط تحقيقي 
- ها و پوشش كرت روي جوانهكشتاريخ كاشت، علف

هاي انگلستان در چهار زني، بذر ون را در يكي از نهالستان
 21، )اسفند 27(مارس  17، )اسفند 3(فوريه  24تاريخ 
. كاشتند) ارديبهشت 29(مي  19و  )اول ارديبهشت( آوريل

تاريخ زني بذر ون تا نشان داد كه جوانهنتايج تحقيق آنها 
و از آن به يافته تدريج افزايش  هل ارديبهشت بيكاشت اوا

ن را كاهش آدليل آنها . پيدا كردكاهش شدت  هببعد 

دار معنيرا اثر پوشش كرت  ه وليرطوبت خاك دانست
  .نديدند

اهميت اقتصادي و ارزش تجاري چوب به با توجه 
طور هبنهال گونه ون كه  گونه ون و نيز با توجه به اين

گيرد، اين كاري مورد استفاده قرار مي سترده در جنگلگ
تحقيق با هدف كاهش خسارت ناشي از سرماي ديررس 

در اين تحقيق اثر . اجرا شده است آنهاي  بهاره روي نهال
هاي داراي نهال و نيز اثر  پوشش محافظ روي كرت

توليد نهال ون و بازده  رويبذر هاي مختلف كاشت  تاريخ
در يك نهالستان ي از سرماي ديررس كاهش خسارت ناش

  .مورد بررسي قرار گرفتكوهستاني 
  

  ها مواد و روش
شركت سهامي  يدر نهالستان درزيكال پژوهش اين

 6نهالستان درزيكال با حدود  .انجام شده استچوب فريم 
-جنوب شرقي شهر پل يكيلومتر 27هكتار مساحت در 

 32″و شرقي طول  53° 16′ 10″سفيد و در مختصات 

 ارتفاع. )1شكل( استشده واقع شمالي عرض  °35 ′04
غربي  جنوبآن جهت  و متر 1250 آن از سطح دريا

عميق تا  نيمه ،اي جنگلي قهوهنهالستان خاك . باشد مي
. است 7آن حدود  pHرسي سنگين بوده و  عميق با بافت

مستقر اين سال اخير ايستگاه هواشناسي  10هاي داده
 834تا  630 بينرندگي ساالنه را متوسط بانهالستان، 

و  -5/17تا  -11از  حداقل مطلق يماد .متر نشان داد ميلي
گراد در  درجه سانتي 5/37تا  5/33از حداكثر مطلق دماي 

 2/12تا  8/10حرارت ماهانه از درجه متوسط . بودنوسان 
 درصد 68رطوبت نسبي كمينه . دشگراد ثبت  درجه سانتي

روش  اقليم نهالستان به. دشگزارش صد رد 89آن بيشينه  و
و با روش آمبرژه مرطوب  =I 9/30 دومارتن با ضريب

)4/69 Q= (مرطوب سرد تعيين شده است.   
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  )شركت چوب فريم ينهالستان درزيكال(اجراي تحقيق در نقشه مازندران محل  -1شكل

  
هاي رويشگاه مادري سالم ازپايه  چهاراز كه بذر ون 

 1386در سال ، ه بوددشآوري به نهالستان جمعنزديك 
ماسه مرطوب در مدت يكسال به زني جوانهبراي تحريك 

مورد  1387سال در  تا شدداده  قرارتحت استراتيفه سرد 
هايي به ابعاد نحوي كه در جعبهبه .استفاده قرار گيرد

مرطوب ماسه بين متر در سانتي 70ارتفاع  به و 50×50
. نيز تكرار گرديد 1388اين عمل در سال . قرار داده شد

 اب(سطح  2در بود كه پوشش نهال  ،تحقيقاصلي تيمار 
 پوشش دونو بنهال داراي هاي  نايلوني كرتپوشش 
 4در ه بود ك تاريخ كاشتتحقيق تيمار فرعي  و) نايلوني
اسفند، هفته اول فروردين  سطاواهفته اول اسفند، (سطح 
هاي طرح در قالب كرت .تعيين شد )ته آخر فروردينو هف

 تحقيق در دو سال تكرار. دشتكرار پياده  3خرد شده در 
 120 بوده و در آن مترسانتي 2/1×5/1 هاكرت ابعاد. شد

ها رديففاصله بين . شد هكاشترديف  5عدد بذر سالم در 
   .گرديدتعيين  متر سانتي 20در كرت 

روي  يپوشش نايلونتفاده از اسهاي براي تنظيم زمان
، )مارس(اسفند هاي همااطالعات هواشناسي  ،ها نهال

ايستگاه هواشناسي  )مي(ارديبهشت و  )وريلآ(فروردين 
سالهاي ( از اجراي طرح سال قبل 3مستقر در نهالستان در 

 بررسي شد) 1386- 1387و  1386-1385، 1385-1384
طور معمول براساس اين بررسيها دماي هوا به .)2شكل(

، هفته فنددر سه سال قبل از اجراي تحقيق در اواسط اس
ل فروردين و نيز هفته سوم فرودين به يچهارم اسفند و اوا

به همين دليل در چهار . ه استزير صفر درجه رسيد
ي يادشده ها روز مانده به تاريخ 5از حدود تقريباً مرحله 
 هايي نايلون در تيمارهاي مربوطه روي كرتها پوشش
ها روي پوشش محافظ نهال. نهال قرار داده شدداراي 
كه  طوري به ،شكل قرار داده شدهاي نازك قوسيچوب

 ومتر سانتي 50ها حدود ها در وسط كرتارتفاع پوشش
ها با طرفين در حاشيه كرتكاهش به سمت  ابتدريج ب

  .شتزمين تماس دا
  

٪٪�������� ������' ' '' ' +(. )'7 /2( 7+.  محل نهالستان درزيكال'5
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  در نهالستان درزيكال 2006وريل سال آي مارس و هاداقل دماي مطلق در ماهحهاي نوسان -2شكل

  
با ادامه كاشت در تيمارهاي همزمان اسفند  پنجماز 

هاي كاشته شده قبلي مورد بررسي كرت ،تاريخ كاشت
شده ثبت  بذرهاي كاشت زني جوانهقرار گرفت تا روند 

و تا اول  اين اقدام هر هفته يك بار تكرار گرديد. گردد
ديدگي  آسيب ،فروردينابتداي از  .خرداد ادامه يافت

اين بررسي تا  .از سرماي ديررس نيز ثبت شد ها نهالنو
حداقل (اطالعات اقليمي . پايان ارديبهشت ادامه يافت

در دوره اجراي طرح ثبت و روند  )دماي روزانهمطلق 
هاي اسفند و ماهكاهش ناگهاني درجه حرارت در 

 افزارهاي نرمدر  هاهداد. مورد ارزيابي قرار گرفتفروردين 
EXEL  وMSTATC  با استفاده از مدل تجزيه مركب
 Yazdi-Smadi et(هاي خرد شده با تكرار در زمان كرت

al., 2002 (از لحاظجزيه و تحليل شده و بهترين تيمار ت 

  .خسارت سرما معرفي شدتوليد نهال و كاهش بازده 
  

  نتايج
  درجه حرارت در زمان اجراي طرح تغييرات

طور ناگهاني به دماي هوا 1387سال ر بيستم اسفند د

حدود  1388اسفند سال بيست و چهارم در و  درجه 11تا 
در كه  در حالي. )5و  3شكلهاي( كاهش يافتدرجه  10

كاشته شده گونه ون  بذرهايدرصد  20حدود اين زمان 
همه . به نهال تبديل شد اوايل اسفندتيمار تاريخ كاشت در 

در . دبرخورد كردنبا سرماي ناگهاني اسفند  اه نهالاين نو
ي ها نهالدرصد از نو 90هاي بدون پوشش نزديك به  كرت
كه در هفته اول اسفند كاشته  بذرهايياما . از بين رفتند ون

  . نشده بودند سبزشده بود هنوز 
در هر دو سال متوالي در انتهاي هفته  سرماشوك دوم 

 به مدت 1387در سال كه  يطوربه ،اول فروردين رخ داد
به نيز  1388و در سال  درجه زير صفر 3 به دماروز  4

 تيماري حاصل از ها نهالنو .درجه زير صفر رسيد 2حدود 
كاشت ون در هفته اول اسفند با اين شوك طوالني سرما 

هاي فاقد  شدت در كرت هب ها نهالاين نو. مواجه شدند
هفته اول در ي كاشته شده ها بذراما  ،پوشش آسيب ديدند

  . دبه نهال تبديل نشده بودنتا اين تاريخ دين رفرو
بيست و پنجم در  1387سال  سومين شوك سرما در
درجه باالي  4از حدود ناگهان فروردين كه دماي هوا 
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ادامه نيز دو روز  تاو  رسيددرجه زير صفر  5صفر به 
شوك شديد در هفته نيز  1388در سال . اتفاق افتاد ،داشت
درجه  8كه حداقل مطلق دما از  رخ دادرديبهشت اول ا

در اين . درجه زير صفر رسيد 2باالي صفر به كمتر از 
از (تاريخ كاشت  سه تيماركاشته شده در  بذرهاي ،تاريخ

ه به نهال تبديل شد )هفته اول اسفند تا هفته اول فروردين
ديد ناگهاني اواخر ي شدر معرض سرما بنابراين ،ندبود

بذرهاي اما . قرار گرفتندل ارديبهشت ياوافروردين و 

خر اواكاشت (آخرين تيمار كاشت ون كاشته شده در 
 بنابراين ،بودند  هبه نهال تبديل نشدتا آن موقع  )فروردين

. سالم ماندندها نونهال و اين شوك سرمايي به آنها نرسيد
هفته دوم از ها از آنها توليد شد يي كه اين نهالبذرها

در ماه البته  .شدن كردند روع به سبزشارديبهشت 
سرماي  )1388و  1387( هر دو سال )May( ارديبهشت

  .)6و  4شكلهاي(ديررس رخ نداد 

  

  
  )شمسي 1387(ميالدي  2009 هاي مارس و آوريل اي مطلق در ماهحداقل دمهاي نوسان -3شكل

 

  
  )شمسي 1387(ميالدي  2009حداقل دماي مطلق در ماه مي هاي نوسان -4شكل

  
- با نوساناز ابتداي اسفند هوا  يدما، 1389در سال 

 اما ،تدريج گرم شد هبد اگر درجه سانتي 2دل امع هايي
در هفته اول بعد درجه و  5حدود فروردين  23در دوباره 

به گراد كاهش داشته و  سانتيدرجه  10ارديبهشت حدود 
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 آنهابذر هايي كه  كرت زدر اين زمان بج .زير صفر رسيد
از  پرها  بقيه كرت ددر اواسط فروردين كاشته شده بودن

 1389تا خرداد  1388بنابراين از اسفند سال . ندنهال بود
هفته سوم  ،ترتيب در هفته چهارم اسفند بار به 3حداقل 

رخ سرماي ديررس بهاره فروردين و هفته اول ارديبهشت 
سرماي  1389ارديبهشت به بعد در سال  11از  .داده است

  .يررس رخ ندادد

  
  )شمسي 1388(ميالدي  2010هاي مارس و آوريل  حداقل دماي مطلق در ماههاي نوسان -5شكل

  

 
 )شمسي 1389( 2010حداقل دماي مطلق در ماه مي هاي نوسان -6شكل

  
هاي تاريختيمارهاي توليد نهال در زني بذر و جوانه
  كاشت

رصد تا د 87/36ون از حداقل  زني بذرجوانهميانگين 
ميانگين توليد نهال . درصد در نوسان بود 13/64حداكثر 

تا تاريخ كاشت اواسط  اسفند ون از تاريخ كاشت هفته اول

 شداسفند روند افزايشي داشته ولي بعد روند آن كاهشي 
سال هاي رد كه اثادنتايج تجزيه واريانس نشان  ).1جدول(

كاشت، پوشش كرت، اثر متقابل سال در پوشش كرت 
دار نشد شدن بذر ون معني زني و سبز وي جوانهر
 زنياما اثر تاريخ كاشت روي ميزان جوانه). 2جدول(
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بين تيمارهاي سال و تاريخ . )P<0.01( دار گرديدمعني
دار ديده  شدن بذرها اثر متقابل معني كاشت از نظر سبز

زني بذر ون در  بررسي ميانگين جوانه ).2جدول(نشد 
اشت نشان داد كه سبز شدن بذرهاي هاي مختلف كتاريخ

واسط اهاي كاشت  تاريخبه كاشته شده با نزديك شدن 
و در  هشد نزوليآن روند بعد ولي  ،اسفند افزايش يافته

كمترين مقدار نهايت كاشت در هفته آخر فروردين به 
 5دانكن (ها بندي ميانگيننتايج آزمون گروه. رسيدخود 
بهترين و كاشت در  فند را دركاشت اواسط اس) درصد
دين را در گروه بعدي و كاشت در هفته راول فرو هفته

  ).7شكل(ترين گروه قرار داد  در ضعيفآخر فروردين را 

  
  كاشت ميانگين دوساله درصد سبزشدن بذر ون در تيمارهاي مختلف تاريخ -1جدول

  معياراشتباه   زني جوانه ميانگين  زني جوانهحداكثر  زني جوانهحداقل   زمان كاشت
  41/3  19/50  71/63  43/19  هفته اول اسفند
  46/5  13/64  38/94  86/38  اواسط اسفند

  74/5  75/53  60/81  66/11 هفته اول فروردين
  26/2  87/36  63/46  43/19 هفته آخر فروردين

  

 ون نهال و تلفات بذر زني جوانهروي ميزان  اعمال شدهتيمارهاي اثر  مركبيه زتج -2جدول

  درجه آزادي  رمنابع تغيي
  ميانگين مربعات

  تلفات  زني جوانه
  ns79/271  76/232  1  سال

  27/20  58/431  4  تكرار در سال 
  ns37/1600  **01/30029  1  پوشش كرت

  ns06/54  ns81/1082  1  پوشش كرت در سال
  76/53  58/681  4  خطاي پوشش كرت

  28/2197**  21/1520**  3  تاريخ كاشت
  ns43/129  **82/14  3  سال در تاريخ كاشت

  ns69/308  *25/1683  3  پوشش كرتو تاريخ كاشت اثر متقابل 
  ns20/3  18/23  3  تاريخ كاشت وسال در اثر متقابل پوشش كرت 

  08/18  27/115  24  خطا
  داري عدم معني: nsدرصد و  1و  5دار در سطح  ترتيب معني به**: و * 
  

  تلفات سرماي ديررساثر تيمارها در كاهش 
هاي ون در اثر سرماي ديررس  گين تلفات نونهالميان

اما اين تفاوت  ،بررسي متفاوت بودمورد در دو سال 

ناشي از اثر پوشش كرت در كاهش تلفات . دشدار نمعني
) P<0.01(د بودار معني ها سرماي ديررس روي نهال

اثر متقابل سال در پوشش كرت در تلفات ). 2جدول(
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ثر تيمارهاي تاريخ كاشت روي ا. دبودار ن ها معني نونهال
. )P<0.01( دار شد معني تلفات ناشي از سرماي ديررس

اثر متقابل سال در تاريخ كاشت و اثر متقابل پوشش كرت 
دار شد  ها معني در تاريخ كاشت روي مرگ و مير نونهال

  ).2جدول(
ي حاصل از ها نهالدر ي ون ها نهالبيشترين تلفات نو

از ه و اواسط اسفند ايجاد شدهفته اول و بذر در  كاشت
دار ديده  تفاوت معني ،بين اين دو تاريخ كاشتاين نظر 

ماه اسفنددر كاشت تيمارهاي اما تفاوت بين  .ه استنشد
 دبودار  معنيفروردين ماه در  كاشتهاي تاريخبا 

)P<0.05(.  لفات از زمستان تتاريخ كاشت با فاصله گرفتن
كه  طوريبه ،كاهش يافتدر اثر سرماي ديررس  ها نهالنو

وجود تاريخ كاشت هفته آخر فروردين  دركمترين تلفات 

  .)3جدول( داشت
نشان داد اثر متقابل سال در تاريخ كاشت بندي  گروه

هفته اول و اواسط كاشت هاي تاريخ، هر دو سالدر كه 
كمترين در هر دو سال  .ندا شتهدارا تلفات اسفند بيشترين 

اختصاص  فروردينكاشت در ريخ ارهاي تامتلفات به تي
ثر متقابل پوشش در بررسي ا). 7و شكل 3جدول( داشت
 كليه تيمارهاي تاريخ كاشتتاريخ كاشت در  دركرت 

 دكنا ها نهالتلفات نو ،پوششهاي داراي مربوط به كرت
كاشت تفاوت مختلف هاي ين تاريخب تيمارها در اين .بود

ن پوشش بيشترين اما در تيمار بدو. ديده نشد يدار معني
اختصاص به كاشت اول اسفند  )درصد 82دود ح(تلفات 
ردين حداقل تلفات مشاهده واشت آخر فركو در  داشت

  ).3جدول(د ش
  

  )درصد 5دانكن ( ي ون در اثر متقابل تيمارهاها نهالي تلفات نوهابندي ميانگينگروه -3جدول
  تيمارهاي تركيبي تاريخ
  كاشت با سال كاشت

  فاتميانگين تل
  تيمارهاي تركيبي تاريخ
  كاشت در پوشش كرت

  ميانگين تلفات

  e60/10  هفته اول اسفند با پوشش  ab51/49  هفته اول اسفند سال اول
  e170/10  اواسط اسفند  با پوشش  ab45/46  اواسط اسفند  سال اول

  e39/8 هفته اول فروردين با پوشش  c53/27 هفته اول فروردين سال اول
  e 91/6 هفته آخر فروردين با پوشش  d 43/21 دين سال  اولهفته آخر فرور

  a91/82  هفته اول اسفند بدون پوشش  b00/44  هفته اول اسفند سال دوم
  b58/77  اواسط اسفند  بدون پوشش  b28/41  اواسط اسفند سال دوم

  c45/57 هفته اول فروردين بدون پوشش  cd43/26 هفته اول فروردين سال دوم
  d11/30 هفته آخر فروردين بدون پوشش  e60/15 دين سال اولهفته آخر فرور

  .باشدمي درصد 5دار در سطح تفاوت معني هدهند نشان انگليسي متفاوتحروف 
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  هاي ون در تيمارهاي تاريخ كاشتزني و تلفات نونهالمقايسه ميزان جوانه -7شكل

  
 اثر تيمارهاي تحقيق روي قطر و ارتفاع نهال

تجزيه مركب اثر تيمارهاي تاريخ كاشت و پوشش 
هاي ون نشان  يقه و ارتفاع نهال در سال روي قطركرت 

داد كه اثر سال كاشت روي صفات قطر يقه و ارتفاع 
اثر پوشش كرت روي هر دو ). 4جدول( دبودار ن معني

 اثر. دبودار  معني درصد 5صفت قطر و ارتفاع در سطح 

اما  ،دار نشد يقه معني قطر هاي مختلف كاشت رويتاريخ
). 4جدول() P<0.01(د بودار در ارتفاع نهال معنياثر آنها 

قطر يقه روي پوشش كرت  درتاريخ كاشت اثر متقابل 
بود دار ارتفاع معنياثر آن روي دار نشد اما معني

  ).4جدول(

  
 هاي ون يقه و ارتفاع نهال تجزيه مركب اثر پوشش كرت و تاريخ كاشت روي قطر -4جدول

 ميانگين مربعات ارتفاع يقه ميانگين مربعات قطر درجه آزادي منابع تغيير
  ns61/2  ns76/39 1 سال

  ns64/3  ns77/146 4 تكرار در سال
  38/227*  38/4* 1 پوشش كرت

  ns40/1  ns71/18 1 پوشش كرت در سال
  73/19  73/0 4 خطاي پوشش كرت

  ns06/2  **69/76 3 تاريخ كاشت
  ns92/0  ns38/9 3 اريخ كاشتسال در ت

  ns60/0  *39/26 3 تاريخ كاشت در پوشش كرتاثر متقابل 
  ns48/1  ns36/3 3 پوشش كرت در تاريخ كاشتاثر متقابل سال در 

  77/10  96/0 24 خطا
  داري عدم معني: nsدرصد و  1و  5دار در سطح  ترتيب معني به**: و *   
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ختلف تاريخ يقه در تيمارهاي م بررسي ميانگين قطر
اگرچه تفاوت بين تيمارهاي مختلف كه كاشت نشان داد 

و همه تيمارها در يك گروه  بوددار ن تاريخ كاشت معني
يقه به  حال بيشترين مقدار قطر با اين ،قرار گرفتند

و با  اختصاص داشتتيمارهاي كاشت در اواسط اسفند 
نزديك شدن به اواخر فروردين از مقدار قطر يقه كاسته 

اول ها از تاريخ كاشت هفته  ارتفاع نونهال). 5جدول( شد
ل فروردين يتدريج افزايش يافته و در كاشت اوا هاسفند ب

كه  طوريبه. كاهش يافتدوباره به حداكثر خود رسيد و 
اسفند و  اواسطبيشترين مقدار ارتفاع در تاريخ كاشت 

اختصاص كمترين آن به تاريخ كاشت آخر فروردين 
  . )5جدول( داشت

  
ون در نهال يقه و ارتفاع  مقايسه ميانگين قطر -5جدول

  تيمارهاي مختلف تاريخ كاشت

يقه ميانگين قطر  تاريخ كاشت
 )متر ميلي(

 ميانگين ارتفاع
 )متر سانتي(

65/5 هفته اول اسفند a ab37/12  
17/6 اواسط اسفند a a49/14  

76/5 هفته اول فروردين a bc05/10  
15/5هفته آخر فروردين a c78/8  

 5دار در سطح دهنده تفاوت معني حروف انگليسي متفاوت نشان
  .باشددرصد مي

  
متقابل تيمارهاي تاريخ كاشت و هاي بررسي اثر

پوشش كرت نشان داد كه بيشترين مقدار قطر يقه در تيمار 
دار بدست آمده هاي پوششدر كرت اسفند اواسطكاشت 
 ه شدهكاشتي ها نونهالهاي داراي پوشش، در كرت. است
. اواخر فروردين قطر كمتري پيدا كردند يال اسفند يدر اوا

اما در تيمارهاي فاقد پوشش تفاوت چنداني بين 
  ).5جدول(كاشت ديده نشد مختلف هاي  تاريخ

هاي داراي  هاي ون در كرت ميانگين ارتفاع نونهال

هاي بدون پوشش  كرت متر و در سانتي 60/13پوشش 
در دو نوع پوشش از البته . ه استمتر بود سانتي 25/9

). 5جدول(ها نتايج متفاوتي ديده شد  لحاظ ارتفاع نونهال
كاشت در هاي حاصل از  نونهالدر ارتفاع مقدار بيشترين 
هاي داراي پوشش مشاهده در كرتو اسفند  اواسط
هاي بدون ميزان ارتفاع به كرتحداقل در مجموع . گرديد

ها بين در اين كرت طوركلي به. اختصاص داشتپوشش 
ديده نشد  يدار هاي مختلف كاشت تفاوت معني تاريخ

  ).5جدول(
  
 بحث

شود  ميشديد خسارت ناشي از سرماي ديررس زماني 
شدت  هطور ناگهاني دماي هوا ببه ،كه در آغاز فصل رويش

اقليمي سه سال قبل از هاي دادهبررسي . كاهش يابد
در  تحقيقي نيز دو سال دوره اجراو تحقيق اجراي 

طور بهكه ايستگاه هواشناسي مستقر در نهالستان نشان داد 
سال مورد بررسي اين تحقيق حداقل  5در هر  نسبي
ل يفروردين و حتي اوابار در  يكبار در اسفند و  يك

در شدت كاهش يافته و اين كاهش  هارديبهشت دماي هوا ب
در . گراد بوده است درجه سانتي 10تا  8بين بعضي مواقع 

هاي شركت  زني بذرها در نهالستان جوانه ،هاي قبل دهه
شد،  بعد از ماه اسفند آغاز ميطور معمول  بهچوب فريم 

ل اسفند يدر اوا كه سال اخير نشان داد پنجاما بررسيهاي 
كه هنوز يك ماه از زمستان باقي مانده است بذرهاي 

پديده اين  .شوند ها ازجمله ون سبز مي بسياري از گونه
. كند مي چند برابرطر مواجه شدن با سرماي ديررس را خ

 سوي گرم اقليم در قرن اخير داراي تغييراتي آهسته و به
سابقه در  اثر سرماي بي Man et al. (2009). شدن است

كاري  كه خسارت سنگيني به جنگل) ارديبهشت(ماه مي 
 كردوارد در انتاريو كانادا هاي طبيعي  سال و توده 20زير 
تاكنون  1918از سال كه ررسي كرده و گزارش دادند را ب
ها در بسياري  شدن جوانه شدن تدريجي هوا بازدليل گرم به

تدريج جلو افتاده و به انتهاي  ههاي جنگلي ب از گونه
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در مقابل تعداد وقوع سرماي  و هزمستان نزديك شد
  .ه استديررس از گذشته تا به حال افزايش يافت

يج تا درت هاز كاشت اول اسفند ببذر  زني جوانهميانگين 
ن تاريخ به آولي از  ،ل فرودين افزايش يافتهياكاشت او

حدود به بذر ون براي سبز شدن  .استيافته بعد كاهش 
اساساً اين بذرها در . نياز دارديك سال استراتيفه سرد 

و يا در برخي از سالها تا اواخر اسفند  سطاوا ازها نهالستان
ل يدر كاشت اوا. شوندكاشته ميروردين در دهه اول ف

ور طهب زني بذرهاي ون تحريك جوانهممكن است اسفند 
خروج بذر قبل  حتي ممكن است؛نشده باشدكامل انجام 

آن خواب دوباره موجب  ،استراتيفهكامل شدن دوره از 
 Acer  اين پديده در خصوص گونه .ده باشدش

platanoeides توسط Jensen (2001)  ي گونه و برا
شده گزارش  Piagnani & Bassi (2000) بارانك توسط

دليل خروج  ل فروردين بهياما در كاشت بعد از اوا. است
زياد چه و حساسيت چه و ساقههاي ريشهكامل مريستم

آنها به خشكي ممكن است كمبود رطوبت در خاك باعث 
به . )Jensen, 2001(د ده باشها ش متخشك شدن مريس

كاشته شده در هفته اول فروردين به  هايرهمين دليل بذ
  .مواجه گرديدند يزنبعد با كاهش جوانه
هاي ها فاقد پوشش بودند بين تاريخوقتي كه كرت

هاي نهالمختلف كاشت در خصوص ارتفاع و قطر يقه 
ولي در مجموع كاهش . ديده نشد يدار تفاوت معنيون 

شش در تيمارهاي بدون پويقه شديد در ارتفاع و قطر 
بذرهايي كه در اوايل اسفند كاشته شدند از  .ديده شد

ولي بذرهايي كه در فروردين  ،شوند اسفند سبز مي سطاوا
ل ارديبهشت سبز يكاشته شدند در اواخر فروردين و يا اوا

ماه كمتر از  2تا  1ها بين  نونهالبنابراين اين . شوندمي
مند  هاي سبز شده در اسفند از دوره رويش بهره نهالنو
هايي  همين امر باعث كاهش قطر و ارتفاع نونهال. شوند مي

هاي ون در مقابل سرماي  نونهال .شده كه ديرتر سبز شدند
هاي ون قدرت  نونهال. هستند  ديررس بسيار حساس

رويش قطري و رو  ازاين. دهي دوباره ندارندجست

. شود هاي خسارت ديده تقريباً متوقف مي ارتفاعي نونهال
ها داراي پوشش باشند از تاريخ كاشت  تي كه كرتاما وق

دليل از  اواسط اسفند به بعد با تأخير در تاريخ كاشت به
دست دادن دوره رويش، مقدار قطر يقه و ارتفاع كاهش 

  . يابد مي
نتايج بررسي اثر متقابل تاريخ كاشت در پوشش كرت 

هاي ون  نونهالداراي  يها وقتي كه روي كرت ،نشان داد
وقتي . رسدايجاد گردد ميزان تلفات به حداقل ميپوشش 
بود و  زيادميزان تلفات  ودندها فاقد پوشش ب كه كرت

البته . فتيا تدريج با انتقال تاريخ كاشت به بهار كاهش  هب
هاي  در كرتميزان تلفات ون  ،در بهترين تاريخ كاشت

هاي  ترين كرت داري از ضعيف طور معنيبهبدون پوشش 
در  دهد كهنشان مياين . كمتر بوده است داراي پوشش

توان بدون  براي گونه ون نميهاي كوهستاني  نهالستان
-نونهال. توليد نهال مطلوب را انتظار داشت، پوشش كرت

اينكه در مقابل سرماي بهاره بسيار با وجود هاي ون 
مرور با افزايش سن آنها در مقابل ولي به ،حساس هستند

سن آنها به  كه وقتي طوري به. دهندسرما مقاومت نشان مي
در مقابل سرماي پاييزه طور كامل بهرسد ماه مي 6بيش از 

هاي ون تنها بنابراين براي نونهال. دهندمقاومت نشان مي
. كافي است تا در مقابل سرماي بهاره محافظت گردد

توان تنها در ميآمده  با توجه به نتايج بدستبنابراين 
زودرس و روز سرماي ديررس بهاره موقعي كه احتمال ب

هاي داراي نهال، پوشش روي كرت دارد،وجود پاييزه 
در  هاي محافظاستفاده از پوشش. نايلوني قرار دادمحافظ 

هاي  يخبندانبراي هاي پاييزه و بهاره و حتي  سرماقابل م
ها  استفاده از اين پوششعنوان مثال  هب .زمستانه رايج است

-گونههاي نونهالبراي  Jinks et al. (2007)توسط قبالً 
 .Tinus et alو توسط  افراي شبه چناري هاي ون و

  .هاي كاج كاشفي گزارش شده استبراي نونهال (2002)
دما در ماه اسفند كمتر از ناگهاني تعداد دفعات كاهش 

 ولي ،دما در ماه فروردين بود ناگهاني دفعات كاهش
مراتب از هخسارت سرماي ديررس در ماه اسفند ب
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بوده خسارت سرماي ديررس در ماه فروردين بيشتر 
عمول در حالت طور مبهها  در ماه اسفند نونهال ازير ،است

. ندهستن پذيرآسيب شكننده و بسياربوده و دو برگي 
درجه  5تا  2ل اسفند حدود يحداقل دماي مطلق در اوا

 اغلبسرماي ديررس در اسفند آمدن  ه وصفر بود زير
زدگي يخموجب  كهرساند  ؟ ميدما را به زير صفر  ميزان

اگر منطقه توليد نهال بنابراين . شود ها مي كامل نونهال
ها جوانه نزود بازشدداراي سرماي ديررس بهاره باشد 

را بيشتر در معرض سرماي ديررس بهاره قرار  ها نهالنو
به  .)Townsend, 1977; Lechowicz, 1984( دهدمي

كمك  زني جوانهنداختن شروع عقب اهمين دليل به 
 .بودكاهش سرماي ديررس بهاره خواهد  رايگي ببزر

در خصوص  Rehfheldt (1989 & 1991) محققاني مانند
باره هاي راكي و يا دركوهدرختي هاي بسياري از گونه

 ين موضوع راا Abies fraseriدوگالس و نيز در رابطه با 
بنابراين يكي  .)Emerson et al., 2006( ندا هگزارش كرد

عقب به  ي ديررس بهارهكاهش خسارت سرماي ها از راه
ل بهار يحياتي در اواخر زمستان و اواعالئم انداختن آغاز 

  . باشد مي
در تاريخ كاشت از تأخير ج اين تحقيق با يبراساس نتا

بررسي . شده استميزان خسارت سرماي ديررس كاسته 
 هاي فروردين و هحداقل دماي مطلق در ماهاي نوسان

اسفند سالهاي اجراي تحقيق نشان داد كه در هر دو سال 
در هفته سوم اسفند و  يمورد بررسي سرماي بسيار شديد

نيز بعد از آن در هفته اول فروردين و نيز هفته سوم 
ل يكاشته شده در اوا هايبذر. است فروردين رخ داده

ديل در اواسط اسفند به نهال تبروز  15بعد از اسفند 
 و ندبا سرماي ديررس هفته سوم اسفها اين نونهال .شدند

 هاياما بذر. برخورد كردند تمامي سرماهاي بعد از آن
 هايل فروردين و بذريكاشته شده در اواسط اسفند در اوا

دين در اواسط فروردين و ركاشته شده در اوايل فرو
اواخر فروردين در اواسط  دركاشته شده  هايبذر

خير در تاريخ أبه اين ترتيب با ت. ز شدندارديبهشت سب

ها حداقل بعد از يك مورد كاشت، سبز شدن نونهال
خير در أبه همين دليل ت .سرماي ديررس انجام شده است

با . كاهش خسارت سرما شده استموجب تاريخ كاشت 
كاهش  سببخير در تاريخ كاشت أاگرچه تحال  اين

شت به اواسط اما وقتي تاريخ كا ،شودما ميسرخسارت 
 دليل كاهش رطوبت زمستانه خاك به رسدفروردين مي

 Jinks et( شوداسته ميكبذرها زني از ميزان جوانه شدت به

al., 2007(.   
كاهش خسارت  با توجه به نتايج اين تحقيق، براي

 تحت استراتيفه ون هايبذر توانسرماي ديررس بهاره مي
در اين . كاشت دينراز اواسط اسفند تا دهه اول فرو را

بذر در اواخر فروردين داراي هاي حالت آبياري كرت
كمك هاي خشكي، ناشي از استرس هايبراي كاهش اثر

اندكي البته  .توليد نهال خواهد كردبازده به افزايش  يثرؤم
اين بذرها بعد از  كهد شوباعث ميبذر  خير در كاشتأت

 .ديررس بهاره سبز شوندوقوع تعدادي از سرماهاي 
اگرچه بعد از آن نيز ممكن است استفاده از پوشش محافظ 

اما دفعات استفاده از پوشش محافظ  ،ضرورت پيدا كند
ثر ؤم توليد نهالهاي كه در كاهش هزينه هكاهش يافت
  .خواهد بود
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Abstract 
In recent years, spring late coldness has caused a lot of damage to mountain ash seedlings in the mountainous 
nurseries. This research aimed to reduce mountain ash seedlings damage due to spring late coldness. The 
research was carried out during 2007 and 2008, in Darzikola nursery (Farim Wood Co.), located 17 kilometers 
far from southeast of Pol-e-Sefid city of Mazandaran province of I.R. Iran. Seeds were treated by two levels of 
seedling cover (nylon sheet and control), and four levels of seed sowing dates (Fourth week of February (1), first 
week of March (2), fourth week of March (3) and second week of April (4)) under split plots design with three 
replications. The trial was repeated for two years. Results showed that effects of sowing date on seed 
germination rate were significant (p<0.01), whereas effects of cover treatments and interactions between the two 
treatments were not significant on seed germination rate. Effects of cover treatments on seedling height were 
significant (p<0.05). Seedling sowing date treatments had different effects on seedlings height. For instance, 
seedling height increased gradually at first treatment, whereas reached its maximum height at third treatment and 
then decreased. Effects of seed cover, sowing date and their interactions on mortality rate of the seedlings due to 
spring late coldness were significant. The mortality rates of the seedlings at covered and control treatments were 
80 and 20 percent, respectively. There were not significant differences in seedling loss at different levels of 
sowing date treatments when they were covered by nylon sheet, whereas at control treatment, the mortality rate 
decreased significantly when the sowing date reached the second week of April. Due to seedlings propagation 
productivity and mortality rate caused by coldness, it is suggested: first to sow the seeds at 15th March to 1st 
April, after application of one year cold stratification treatment and second to cover the plots containing the 
mountain ash seedlings by nylon sheets against probable coldness. 
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