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مقاله پژوهشی

تأثیر تیمارهای اصالح خاک بر رشد نهالهای بنه ،دارمازو ،زیتونتلخ و زربین در شهر سمنان
امید مقصودیان ،1مریم مالشاهی* ،2علیرضا مشکی ،2هومن روانبخش 3و محمدکیا کیانیان
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 5دانشآموختۀ کارشناسی ارشد مدیریت و کنترل بیابان ،دانشکدة کویرشناسی ،دانشگاه سمنان ،سمنان.
 0استادیار گروه جنگلداری مناطق خشک ،دانشکدة کویرشناسی ،دانشگاه سمنان ،سمنان.
 3استادیار مؤسسۀ تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران.
 0استادیار گروه بیابانزدایی ،دانشکدة کویرشناسی ،دانشگاه سمنان ،سمنان.
(تاریخ دریافت ،5355/55/1 :تاریخ پذیرش)5022/0/53 :

چکیده
انتخاب گونه و روش کاشت مناسب از ارکان موفقیت در جنگلکاری و ایجاد فضای سبز است .این مسئله در مناطق خشک و نیمهخشک از
اهمیت ویژهای برخوردار است .هدف پژوهش حاضر ،بررسی رشد و استقرار اولیۀ چهار گونۀ درختی با استفاده از تیمارهای اصالحکنندة
خاک در شهر سمنان بوده است .این تیمارها برای نهالهای دوساله در سه تکرار و هر تکرار پنج مشاهده آزمایش شد و متغیرهای کمی و
کیفی نهالها در طول دورة آزمایش ،اندازهگیری و ثبت شد .نتایج نشان داد که تیمار مالچ کاه و کلش (همراه با پوشش سنگچین) ،سبب
افزایش معنیدار رشد قطر یقه در همۀ گونهها شد ،درحالی که تیمارهای هیدروژل و زئولیت تأثیر مثبت معنیدار بر رشد نهالها نداشتند
و در برخی موارد موجب کاهش معنیدار رشد شدند .در مقایسه با خاک شاهد (شنی-لومی) ،خاک اصالحشده (خاک زراعی لومی) تغییری
در رویش قطری یقه و رویش ارتفاعی و مجموع طول شاخههای جانبی نهالهای زیتون تلخ و زربین ایجاد نکرد ،اما سبب کاهش رویش
قطری یقه در نهالهای بنه و دارمازو شد .بیشترین نرخ زندهمانی در همۀ گونهها در تیمارهای شاهد و کاه و کلش مشاهده شد .نتایج این
پژوهش نشان داد که در مجموع ،بنه بیشترین زندهمانی و زیتون تلخ کمترین زندهمانی را داشتند .زیتون تلخ بیشترین رویش طولی و
قطری را در تیمار کاه و کلش داشته .دارمازو برخالف گونههای دیگر ،بعد از خرداد با کاهش چشمگیر رویش قطری یقه و ارتفاع مواجه شد
(در همۀ تیمارها بهویژه زئولیت و هیدروژل) و بهسمت درختچهای شدن پیش رفت.
واژههای کلیدی :ایران و تورانی ،جنگلکاری ،سوپرجاذب ،مالچ کاه و کلش ،مناطق خشک.

مقدمه
جنگلکاری ،اقدامی برای حفاظت از خاک ،مبارزه با
بیاباانزایای ،تهیاۀ چاوب و افازایش ذخیارة کاربن
( Chen et al., 2010؛ )Lozano et al., 2014و روشی
در دسترس و مقرون به صارفه بارای کااهش اثرهاای
گرمااایش اقلاایم ( )Doelman et al., 2020اساات.
 نویسندة مسئول

پروژه های جنگلکاری در سالهای اخیار ،باا توجاه باه
اهمیت زیستمحیطای و اقتصاادی -اجتمااعی ،رشاد
فزایندهای داشته و با تغییر دیدگاه کشورها باهصاورت
فعالیتی در زمینۀ توسعه در جهان مطارح شاده اسات
( .)McEwan et al., 2020در مناااطق خشااک و
نیمه خشک جنگلکاری از مهمترین اقدامات برای حفظ
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خاک ،تنظیم آب و نفوذ تادریجی آن در خااک اسات
(.)Keneshloo, 2001

باارای اسااتفادة گیاااه ،از شسااته شاادن مااواد مغااذی
جلاوگیری مایکنناد (.)Shirani Rad et al., 2011

نیماای از کشااورهای جهااان ،از جملااه  00درصااد
مساحت ایران در مناطق خشک و نیمهخشک قرار دارناد
که با توجه به محدودیتهای جدی کمباود آب ،ایجااد و
گسترش فضاهای سبز در این مناطق اجتنابناپذیر است
( .)Mahdavi, 2010; Asadi et al., 2018اعمااال
مادیریت صااحی و باهکااارگیری روشهاای پیشاارفته
بااهمنظااور حفااظ ذخیاارة رطوباات و افاازایش ظرفیاات

( Zamanian )2008نشان داد که با اساتفاده از زئولیات
میتوان رطوبت را برای مدت بیشتری در خاک نگهداری
کرد و در اختیار گیاه قرار داد و این موضوع در خاکهای
سبک شنی مؤثرتر است Perez et al. (2008) .براساس
پژوهش های خاود روی گیااه زیتاون باه ایان نتیجاه
رسیدند که زئولیت موجب افزایش قدرت نگهداری آب
خاک ،کاهش آبشویی نیترات ،بازده زیاد مصارف آب و

نگهداری آب در خاک از اقدامات ماؤثر بارای افازایش
بازده آبیاری و در نتیجه بهبود بهارهبارداری از مناابع
محدود آب است (.)Khadem et al., 2011
یکی از تالش هاای صاورت گرفتاه در ایان زمیناه،
استفاده از سوپرجاذبهاست .پژوهشگران بر این باورند
که سوپرجاذبها باهدلیال قابلیات نگهاداری طاوننی
رطوباات خاااک ،ماایتواننااد مصاارف آب را در بعضاای
خاااکهااای ساابک تااا یااکسااو کاااهش دهنااد
()Abedi-Koupai & Asadkazemi, 2006; Finck, 1992؛
البتااه گیاهااان ممکاان اساات پاسااخ متفاااوتی بااه
سااا اوپرجاذبهاااااا نشاااااان دهناااااد ،چنانکاااااه
( Tomášková et al. )2020باار ایاان باورنااد کااه
ساوپرجاذبهااا بار گیاهااان بردباار بااه خشاکی تااأثیر
معنی داری ندارند .آنها با بررسی اثر سوپرجاذبهاا بار
بیست گونۀ درختی (گوناههاای حسااس و بردباار باه
خشکی) نشان دادند که در درختان نابردبار به خشکی،
سوپرجاذب ها سبب بهبود صفات زنده مانی ،رویشای و
فیزیولااوژیکی و کاااهش حساساایت آنهااا بااه خشااکی
مایشاوند .براسااس یافتاههاای (،Saha et al. )2020
هیدروژلهای سوپرجاذب میتوانند باا افازایش آب در
دسترس ،موجب افازایش رشاد و زنادهماانی گیاهاان
شوند ،اما بافت خاک (سنگین بودن) و شادت شاوری،
عملکرد این مواد را تحت تأثیر قرار میدهند.
زئولیت از دیگر مواد جاذب است که برای افازایش
کارایی آبیاری اساتفاده مایشاود .ایان ماواد قابلیات
فراوانی در جذب آب دارند که ضمن ذخیارهساازی آن

کاهش نیاز کوددهی میشود.
استفاده از کاه و کلش نیز از روشهای مؤثر حفاظ
رطوبت خاک است که با هدف بهبود وضعیت رویشای
در برخی پژوهش ها بررسی و بر آن تأکید شاده اسات
(.)Fakhari et al., 2018; Gholami et al., 2015
) Chen et al. (2007و )Danga & Wakindiki (2009
نشان دادند که حفظ کاه و کلش گند در طاول دورة
رشد می تواند عالوهبر افزایش ذخیارة رطاوبتی خااک،
سبب کااهش حاداکثر درجاۀ حارارت و نیاز افازایش
حداقل درجۀ حرارت خاک (تعدیل دمای خاک) شود.
) Behzad Nejad et al. (2018دریافتند که استفاده از
کاه و کلش تأثیر معنیداری بر عملکرد دانۀ کنجد دارد.
) Fakhari et al. (2018بیان کردند که استفاده از کااه و
کلش موجب افزایش رویش قطری و ارتفااعی نهاالهاای
توسااکای قشااالقی ()Alnus glutinosa (L.)Gaertn.
میشود.
یکاای از نکت اههااای مهاام در زمینااۀ جنگلکاااری و
موفقیاات آن بااهویااژه در مناااطق خشااک ،انتخاااب
گونههای سازگار و مناسب با توجه به اهاداف مختلا
کاشاات اساات ( ;Reisman-Berman et al., 2019
 .)Mahmoudi et al., 2012معرفی گونههای مناساب و
انتخاب گونههای بومی یاا غیرباومی هماواره چالشای در
حوزة جنگلکاری و فضای سبز بوده است؛ باهویاژه اینکاه
گونه های گیاهی که برای فضای سبز شاهری در منااطق
خشک و نیمهخشک استفاده میشوند ،تنوع زیادی ندارند
( .)Shaban & Ghodosi, 2010این پژوهش بهمنظاور

تأثیر تیمارهای اصالح خاک بر رشد نهالهای بنه...
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بررسی تیمارهای اصالحکنندة خاک بر رشد و استقرار

حقیقت ،در قسمت بانیی چاله ،تشتکی باه ابعااد 02

اولیااۀ گونااههااای بنااه (،)Pistacia atlantica Desf.
زیتااون تلااخ ( ،)Melia azedarach L.ساارو زربااین
( )Cupressus sempervirens L.و دارماااااازو
( )Quercus infectoria Oliv.برای استفاده در فضای
ساابز شااهری و نیااز جنگلکاااری در اطااراف شااهرهای
منااطق خشااک و نیماهخشااک مانناد ساامنان انجااا
گرفت.

در  32و عماق  50-51سااانتیمتار ایجاااد شاده بااود.
تیمارهای بررسیشده عبارت بودند از خاک اصالحشده
(خاک زراعی لومی جایگزین خاک شنی -لومی گودال
کاشت) ،خاک اصالحشده همراه باا هیادروژل (در هار
چاله  022گر هیدروژل با خاک اصالحشاده مخلاو
شد) ،خاک اصالحشده همراه با زئولیت (میاانگین وزن
خاک چاله ها اندازهگیری شاد و مقادار  1درصاد وزن
حجمی خاک زئولیت باا خااک مخلاو شاد) ،خااک
اصالحشده هماراه باا ماالچ کااه و کلاش و سانگچین
(سط تشتک بهطور کامل با یک نیه کاه و کلاش باه
میزان یک بیل پوشانده و روی آن با تکاههاای سانگ
موجود در محل تثبیت شده بود) و خاک منطقۀ شاهد
(الکشده .)5کود پوسیدة دامی به مقدار مسااوی یاک
بیل برای هر چاله به همۀ تیمارها اضافه شد.
آبیاری نهالها با استفاده از سیستم آبیااری تحات

مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

پااژوهش حاضاار در مزرعااۀ آموزشاای -پژوهشاای
دانشکدة کویرشناسی دانشگاه سمنان به ارتفاع 5532
متر از سط دریا انجا گرفت (شکل  .)5آبوهوای این
شااهر در تابسااتان ،گاار و در زمسااتان ،ساارد اساات.
بارندگی ،اغلب در فصول سرد سال ،صورت میگیارد و
متوسط بارندگی ساننه  535/3میلیمتر است .متوسط
درجۀ حرارت ساننه  53/1درجۀ سانتیگراد ،حاداکثر
مطلق حرارت  03/3درجۀ سانتیگراد و حداقل مطلاق
 -50/0درجۀ سانتی گراد گزارش شده است .همچناین
میانگین حداقل دمای سردترین ماه سال آن  -0درجۀ
سانتی گراد ،میانگین حداکثر دمای گر ترین ماه ساال
 33/3درجااۀ سااانتیگااراد و متوسااط تعااداد روزهااای
یخبندان در طول سال در حدود  33روز است .بیشینۀ
میانگین تبخیر در مردادماه  350/0میلیمتر و میانگین
ساننۀ تبخیر  0002/3میلیمتار گازارش شاده اسات
( Management & Planning Organization of
.)Semnan, 2015
شیوۀ اجرای پژوهش

فاصلۀ کاشت نهال ها  0 × 0متر و چاله کاشات باه
ابعاد  32در  02و عماق  52ساانتیمتار (توساط بیال
مکانیکی) اجرا شد .همۀ چاله های کاشات ،تشاتکدار
بودند ،بهطوری که یقۀ نهال در چاله کاشت باه انادازة
 50-51سااانتیمتاار از سااط زمااین کمتاار بااود و در

فشار قطره ای انجا گرفات .ایان سیساتم ،مقادار آب
ورودی برای نهالها را بهصورت یکسان تنظیم میکند
(از اسفند تا نیمۀ خرداد :هار ده روز یاکباار؛ از نیماۀ
خرداد تا شهریور هر پنج روز یک بار و از ابتدای مهر تا
نیمۀ آبان هر ده روز یکبار) .زمان هر نوبت آبیااری دو
ساااعت و مقاادار آب مااورد اسااتفاده  52لیتاار بااود.
بهمنظور حذف اثر رقابات گوناههاای علفای ،عملیاات
وجین در سط تشاتک در طاول فصال رشاد در ساه
نوبت برای همۀ نهالها انجا گرفت.
مشخصههای رویشی و مورفولوژیکی نهالها شاامل
قطر یقه ،ارتفاع ،مجموع طول شاخه های جانبی ،قطار
بزرگ و کوچک تاج ،شادابی و زندهمانی در چهار نوبت
( 51اسفند 51 ،خرداد 01 ،مرداد و  32مهر) برداشات
شد .برای بررسی شاادابی و ساالمت نهاالهاا از روش
رتبه دهی استفاده شد .5 :ساالمت کامال؛  .0ضاع و
عد شادابی کمتر از  12درصد اندا گیاه؛  .3ضاع و
 .5بهدلیل مقدار زیاد سنگ و سنگریزه در خاک شاهد و نیز بهدلیل استفاده
از قطعات سنگ موجود در خاک ،خاک منطقه الاک شاد و از سانگهاای
بهدستآمده بهعنوان سنگچین روی مالچ کاه و کلش استفاده شد.
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عاااد شا اادابی بااایش از  12درصاااد انااادا گیااااه
( .)Ravanbakhsh et al., 2010میانگین برای پایههای

صورت گرفت و اندازهگیریهاا باا اساتفاده از کاولی
(برای قطر یقه) و متر نواری با دقت میلایمتار انجاا

مختل یک گونه در یک تیماار باهصاورت درصاد در
نتایج ارائه شد .اولاین انادازه گیاری در اسافند 5350

پذیرفت.

شکل  -5نمایی از منطقۀ کاشت و اعمال تیمار کاه و کلش با سنگچین

روش تحلیل

نتایج

در مرحلۀ تجزیهوتحلیال ،نرماال باودن دادههاا باا
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف بررسی شد؛ دادههاایی
که از توزیع نرماال پیاروی مایکردناد ،باا اساتفاده از
تجزیاااۀ واریاااان  ANOVAو مقایساااۀ میاااانگین و
دادههای غیرنرمال با بهکاارگیری آزماون ناپارامتریاک
کروساااکال -والااای و آزماااون مااان -ویتنااای یاااو
تجزیهوتحلیل شدند .برای اجرای آزمونهای آمااری از
نر افزار  SPSSنسخۀ  03استفاده شد.

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی خااک منطقاه وخاک اصالحشده

در جاادول  5نتااایج تجزیااهوتحلیاال فیزیکاای و
شیمیایی خاک شاهد و خاک اصاالحشاده ارائاه شاده
است .همانطور کاه مشااهده مایشاود ،بافات خااک
منطقه شنی -لومی و سبک است ،درحالی کاه خااک
اصالحشده ،لومی و بهنسبت سنگینتار باوده و مقادار
مواد غذایی آن بیشتر است.

جدول  -5نتایج تجزیهوتحلیل فیزیکی و شیمیایی خاک شاهد و خاک اصالحشده
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 -تأثیر تیمارها بر رویش نهال بنه

براساس نتایج بهدستآمده ،تیمارهای اعمالشاده،
اثر معنی داری بر پارامترهای رویشی گونۀ بناه داشاته
است .در این گونه بیشترین رویش در تیمار ماالچ کااه

و کلش مشاهده شد که ایان تفااوت بارای متغیرهاای
قطر یقاه ،ارتفااع و قطار تااج نهاالهاا معنایدار باود
(جدول  .)0همچنین رویش قطر و ارتفاع در نهالهای
تیمارهای هیدروژل و زئولیت بهطور معنیداری کمتار

تأثیر تیمارهای اصالح خاک بر رشد نهالهای بنه...

03

از نهالهای شاهد بود ،اما با نهاالهاای تیماار اصاالح

پایان فصل گر و خشک باهطاور طبیعای باا کااهش

بافت تفاوت معنیدار نداشت .تیمار اصالح بافت خااک
(خاک سنگینتر) سبب کاهش معنیدار رویش قطار و
ارتفاع نهالها در مقایسه با تیمار شاهد شد .نهالها در

شادابی مواجه شدند (اعداد منفی در جدول  )0که این
کاهش شادابی در تیمار کاه و کلش بهطور معنایداری
کمتر از تیمارهای دیگر بوده است.

جدول  -0تغییرات متغیرهای بررسیشده در ابتدا و انتهای دوره (رویش) و نتایج مقایسههای آماری در گونۀ بنه
تیمارها

رویش قطری یقه
(میلیمتر)

رویش ارتفاع نهال
(سانتیمتر)

مجموع طول شاخه
جانبی (سانتیمتر)

افزایش قطر متوسط تاج
(سانتیمتر)

تغییر شادابی
(درصد)

شاهد

3/3±3/1 b

53/3±50/0 ab

01/1±33/1 a

00/1±3/5 a

-53/3±0/3 b

خاک اصالحشده

1/5±5/5 c

0±3/3 b

02/5±05/1 a

02±3/3 ab

-03/1±3/0b

مالچ کاه و کلش

52/0±0/3 a

02/1±00/1 a

35±31/3 a

00/5±3/5 a

-1/3±1/5 a

زئولیت

1/0±0/0 c

0/0±3/1 b

00/0±35/0 a

50/3±5/3 b

-55/0±52/3 b

هیدروژل

1/0±0/0 c

3±53/5 b

51/3±50/3 a

51/3±5/5 b

-33±52 b

 -تأثیر تیمارها بر رویش نهال دارمازو

تیمارهای اعمالشده بر رویش قطر یقه ،قطر تاج و
شاخههای جانبی گونۀ دارمازو تأثیر معنیداری داشت،
بهطوری که بیشترین رویش قطر و شاخههای جانبی و
افزایش قطر تاج در تیمار مالچ کاه و کلش و کمتارین
آن در تیمارهااای زئولیاات و هیاادروژل مشاااهده شااد

(جدول  .)3تیمار اصالح بافت خاک تغییرات مثبتی در
رویش نهال ها در مقایسه با تیمار شاهد ایجااد نکارده
اساات .در مجمااوع نهااالهااای دارمااازو در طااول دورة
آزمایش با کاهش شادابی مواجه شدند که این کااهش
در بین تیمارهای مختل اختالف معنیداری نداشت.

جدول  -3تغییرات متغیرهای بررسیشده در ابتدا و انتهای دوره (رویش) و نتایج مقایسههای آماری در گونۀ دارمازو
تیمارها

رویش قطری یقه
(میلیمتر)

رویش ارتفاع نهال
(سانتیمتر)

مجموع طول شاخۀ
جانبی (سانتیمتر)

افزایش قطر متوسط تاج
(سانتیمتر)

شاهد

0/3±0/0

3±5/0

12/3±33

00/5±52

a

a

a

a

تغییر شادابی
(درصد)
a

- 53/3±55/5

خاک اصالحشده

3/3±0/5b

0/1±3/0 a

00±03/5 ab

00/0±51 a

- 02/5±53a

مالچ کاه و کلش

0/5±5/3a

0/0±0/5 a

10/3±03/3 a

03/5±52/3 a

-55/3±3/5 a

زئولیت

5/5±5/0 d

0/5±3/0 a

00/3±53 b

50/3±3/0 b

-0/3±52/3a

هیدروژل

0/1±5/5c

3/0±0/5 a

03/1±05/0 ab

02/5±5/0 ab

-53/3±50a

 تأثیر تیمارها بر رویش نهال زیتون تلخمتغیرهای قطر یقه ،ارتفاع نهالها و قطار متوساط
تاج زیتاون تلاخ تحات تاأثیر تیمارهاای اعماالشاده
تغییاارات معناایداری در طااول دورة تحقیااق داشااتند

(جدول  .)0بیشترین رویش قطر یقاه و افازایش قطار
تاج در تیمار مالچ کاه و کلش بود .تیمارهای زئولیت و
هیدروژل در هیچیک از متغیرها تفاوت معنایداری در
مقایسااه بااا تیمارهااای شاااهد و اصااالح بافاات ایجاااد

00
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نکردن اد ،امااا رویااش تحاات ایاان تیمارهااا (زئولیاات و
هیدروژل) بهطور معنیداری کمتر از تیمار کاه و کلش

ایجاد نکرد .در مجموع نهال های زیتون تلاخ در طاول
دورة آزمایش افزایش شادابی داشتند که ایان افازایش

بود .همچنین اصالح بافت خااک باهتنهاایی تغییارات
مثبتی در رویش نهالهاا در مقایساه باا تیماار شااهد

در بین تیمارهای مختل فاقد اختالف معنیدار بود.

جدول  -0تغییرات متغیرهای مطالعهشده در ابتدا و انتهای دوره (رویش) و نتایج مقایسههای آماری در زیتون تلخ
تیمارها

رویش قطری یقه
(میلیمتر)

رویش ارتفاع نهال
(سانتیمتر)

مجموع طول شاخه
جانبی (سانتیمتر)

افزایش قطر متوسط تاج
(سانتیمتر)

تغییر شادابی
(درصد)

شاهد

51/3±3/0 b

35/5±00/3 ab

03/0±03/1 a

03/0±53/3 b

03/3±33a

خاک اصالحشده

51/0±0/0 b

33/3±35 ab

30/3±30/1 a

30/0±55/5 ab

30±02 a

مالچ کاه و کلش

03/0±0 a

53±05/0 a

13/5±03/0 a

33/5±50/0 a

10/5±30/5 a

30±30/3

03/1±30/3

00/5±01/3

00/3±35/3

زئولیت
هیدروژل

b

55/3±3/3

50/3±3/5 b

ab

a

13/0±33/3 b

 -تأثیر تیمارها بر رویش نهال زربین

متغیرهای قطر یقه ،ارتفاع نهالها و قطار متوساط
تاج سارو زرباین تحات تاأثیر تیمارهاای اعماالشاده
تغییاارات معناایداری در طااول دوره تحقیااق داشااتند
(جدول  )1و بیشاترین رویاش در تیماار ماالچ کااه و
کلش بود .اصالح بافت خاک بهتنهایی تغییرات مثبتی

b

00±13/0 a

a

00/0±33/3 a

01±03/3 b

در رویش نهالها در مقایسه با تیمار شاهد ایجاد نکرد.
همچنین افزایش شادابی نهالهای زربین در تیمارهای
زئولیاات و هیاادروژل بااهطااور معناایداری بیشااتر از
تیمارهای شاهد و اصالح بافت بود.

جدول  -1تغییرات متغیرهای بررسیشده در ابتدا و انتهای دوره (رویش) و نتایج مقایسههای آماری در زربین
تیمارها

رویش قطری یقه
(میلیمتر)

رویش ارتفاع نهال
(سانتیمتر)

افزایش قطر متوسط تاج
(سانتیمتر)

تغییر شادابی
(درصد)

شاهد

5/5±0/3 b

52/5±52/5 b

31/3±50/3 a

0/3±3/5b

خاک اصالحشده

3/1±0/1 b

55/0±55/3 b

03/3±50/5 ab

2±1/3 b

مالچ کاه و کلش

53/0±3/1

00±52/5

33±51/5

a

a

a

ab

1±3/0

زئولیت

0/3±0/5 bc

5±5/0 b

32/1±52/3 ab

50/3±51/3 a

هیدروژل

0/0±0/5 c

51/0±55/3 ab

00/5±52/0 b

53/3±51 a

 تغییرات مؤلفههای رویشی نهاال گوناههاا درطول دورۀ رویش

مطابق شکل  ،0بیشترین شیب رویش قطری مرباو
به تیمار کاه و کلش و پ از آن گروه شاهد اسات .بارای

گونههای بنه ،دارمازو و زیتون تلخ کااهش شایب رویاش
در دورة زمانی آخر (مرداد تا آبان) مشاهده میشاود ،اماا
سرو زربین در این مقطع افازایش شایب رویشای داشاته
است .بنه و زیتون تلخ بیشترین رویاش را در حاد فاصال

تأثیر تیمارهای اصالح خاک بر رشد نهالهای بنه...

01

خرداد تا مرداد داشتند ،درحالی که دارمازو بعد از خارداد

خصوصیت متفااوتی نشاان مای دهاد .در ماورد دارماازو

با کاهش رویش مواجه شد .رشاد ارتفااعی و شااخههاای
جانبی گونههای بنه ،زیتون تلاخ و زرباین نیاز از الگاوی
کلاای رشااد قطااری آنهااا پیااروی ماایکنااد امااا دارمااازو

شیب رشد قطر و ارتفاع بعد از مرداد کند شد ،اماا شایب
رشد شاخههای جانبی تند شده است.

شکل  -0تغییرات مقادیر متغیرهای رویشی در طول دوره برای گونههای مختل
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00

ادامه شکل 0

 -زندهمانی

شکل  3درصد زندهمانی گونهها را نشان مایدهاد.
بیشترین درصد زنده مانی مربو باه گوناۀ بناه (522

درصد) و کمترین آن مربو به گونۀ زیتاون تلاخ (35
درصد) بود.

شکل  -3مقایسۀ درصد زندهمانی گونههای بررسیشده در تیمارهای مختل

بحث
معرفاای گونااههااای چااوبی درختاای و درختچااهای
مقاو به اقلیم خشک و روشهاای کاشات مناساب از

مهم ترین نیازهاای پژوهشای در زمیناۀ جنگلکااری و
توسعۀ فضاهای سبز شهری باه شامار مای آیاد .نتاایج
تحقیق حاضر نشان داد که مالچ کاه و کلش با پوشاش

03

سنگچین ،بیشترین رشد مشخصههای قطر یقه ،ارتفاع
و متوسط قطر تاج را در گونههای بنه ،دارمازو ،زیتاون
تلخ و زربین ایجاد کرده که ایان افازایش رشاد بارای
قطر یقه در تیمار کاه و کلش در مقایسه با تیمارهاای
شاهد و اصالح بافت و برای غالب متغیرها باین تیماار
کاه و کلش باا تیمارهاای ماواد ساوپرجاذب معنایدار
بااوده اساات .مااالچ کاااه و کلااش تااأثیر بااارزی از نظاار
نگهداشاات آب خاااک و بهاارهمناادی گیاااه از آب دارد
( Mardani et al. (2009) .)Tao et al., 2015باا
بررسی در یک دورة هفتساله بیان کردند که استفاده
از مالچ (شاخ و برگ درختان) برای جنگلکاری با گوناۀ
گردو ،باا افازایش میاانگین رویاش قطار یقاه (33/0
میلیمتر) نسابت باه تیماار شااهد ( 03/0میلایمتار)
همااراه اساات Gholami et al. (2015) .بااا بررساای
تأثیرات آبیاری و ماالچ بار صافات رویشای زیتاون در
استان کرمانشاه نشان دادند کاه ماالچ (کااه و کلاش)
سبب افزایش ارتفاع نهال ،قطر تنه و رشد سال جااری
ماایشااود Nurzadeh Namaghi et al. (2018) .بااا
بررسی تاأثیر ماالچ هاای آلای و غیرآلای بار تغییارات
رطوبت خاک ،پی بردند که مالچهای چیپ چاوب ،و
کاه و کلش گیاه جو ،موجب حفظ ذخیرة آب و ایجااد
دمای مطلوب برای رشد ریشۀ درختان پسته میشوند.
یافتههای ) Fakhari et al. (2018نیاز نشاان داد کاه
تیمار کاه و کلش بیشترین اثر را در افزایش رویش قطر
یقه به اندازة  35/30درصد و افزایش رویش ارتفاع باه
اندازة  0/15درصد در نهالهای توسکای قشالقی دارد.
بر اساس نتایج در مجموع ،استفاده از هیادروژل و
زئولیااات تاااأثیر مثبااات معنااایداری بااار رشاااد
نهاااالهاااای هااایچیاااک از چهاااار گوناااه نداشااات
( )Keneshloo & Damizadeh, 2015و در دارمااازو
موجب کاهش معنی دار رشاد قطاری یقاه نسابت باه
نمونااۀ شاااهد و تیمااار اصااالح بافاات خاااک شااد.
) Jalili et al. (2011نیز بیاان کردناد کاه اساتفاده از
سوپرجاذب ( )Absorbent Polymerتاأثیر معنایداری
بر فاکتورهای رویشی درخت بادا نداشت و با دوبرابار
کااردن دور آبیاااری نیااز ،مقااادیر اناادازهگیااریشااده

تأثیر تیمارهای اصالح خاک بر رشد نهالهای بنه...

فاکتورهای رویشی تفاوت معنیداری باا تیماار شااهد
نشان ندادناد Tomášková et al. (2020) .باا بررسای
خصوصیات کمّی (پ از شش ماه) و زندهماانی (پا
از  50ماه) برای بیست گوناۀ درختای باه ایان نتیجاه
رسااااااایدند کاااااااه ماااااااواد ساااااااوپرجاذب
( )hygroscopic polymerباار گیاهااان حساااس بااه
خشکی تأثیر مثبت دارند ،اماا بار گیاهاان بردباار باه
خشاااااکی تاااااأثیر معنااااایداری ندارناااااد .باااااه
عقیدة ) ،Saha et al. (2020مواد ساوپرجاذب باهطاور
معمول با حفظ رطوبات (باا کااهش تبخیار و کااهش
نفاوذ عمیااق آب) ،ماایتوانناد ساابب افاازایش رشااد و
زندهمانی گیاهان شوند ،اما در خاکهای شور ظرفیات
جذب اندکی خواهند داشت کاه سابب مای شاود اثار
مثبت بهکارگیری ایان ماواد بار رویاش کااهش یاباد.
کماثار باودن ماواد ساوپرجاذب در تحقیاق حاضار را
میتوان بهدلیل لبشور بودن خاک (هدایت الکتریکای
بااین  0/30تااا  )1/31دانساات .از سااوی دیگاار ،نتااایج
پااژوهشهااای مختلاا نشااان داده کااه کااارایی ژل
سااوپرجاذب ( )Finck, 1992; Zamanian, 2008و
زئولیت ( )Haghshenas Gargabi, 2010در خاکهای
سبک و بافت شنی بیشتر از بافتهای سانگین اسات.
در تحقیق حاضر نیز اثر مثبتی از مواد جاذب رطوبات
در خاکهای لومی باهکاار گرفتاهشاده حاصال نشاد.
ضمن اینکه رویش قطری بنه و دارمازو با باهکاارگیری
سوپرجاذب و خاک سنگینتر ،نسبت به خااک سابک
شاهد ،کااهش معنایدار داشات .ایان کااهش رویاش
قطری را میتوان به استفاده از سوپرجاذبها همراه باا
خاک با بافت سنگینتر که  ECبیشاتری دارد نسابت
داد کاااه باااا سرشااات اکولوژیاااک ایااان گوناااههاااا
همخوانی نداشته اسات ( ;Khanhasani et al., 2015
.)Nejabat & Negahdar Saber, 2017
تنها اثر مثبت بهکارگیری مواد سوپرجاذب در ایان
تحقیااق مربااو بااه شااادابی گونااۀ زربااین بااود .مااواد
سااوپرجاذب تااأثیر مثبتاای باار رویااش قطاار و ارتفاااع
نهال های بنه نداشتند ،اما افزایش شاادابی نهاالهاای
زربین در طول دورة آزمایش در تیمارهاای زئولیات و
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هیدروژل بهطور معنی داری بیشتر از تیمارهای شااهد
و اصالح بافت بود ،اگرچه با تیمار کاه و کلش اخاتالف
معناایداری نداشاات .بنااابراین ماایتااوان گفاات مااواد
سااوپرجاذب اثاار بیشااتری از کاااه و کلااش در حفااظ
شااادابی نهااالهااای زربااین داشااتهانااد .اثاار مثباات
سوپرجاذبها بر گونههای دیگر جن سرو نیز گزارش
شده است)2006( Abedi-Koupai & Asadkazemi .
بااا بررساای اثاار سااوپرجاذب باار نهااالهااای گونااۀ
 Cupressus arizonicaنشاان دادناد کاه اساتفاده از
سوپرجاذب در خاک لومی -شنی سبب کاهش یکسو
تقاضای آبیاری نسبت به تیمار شاهد شده است.
خاک شاهد (خاک شنی -لاومی منطقاه) و خااک
اصالحشده (خاک زراعی لومی) ،بهجاز در ماورد گوناۀ
بناه و رویاش قطاری دارماازو ،تفااوت معناایداری در
رویااش نهااال گونااههااای مختل ا نداشااتند .رویااش
نهال های بنه در خاک شاهد بهطور معنیداری بیشاتر
از خاک اصالحشده بود که نشاندهندة تمایال بیشاتر
گوناااۀ بناااه باااه خااااکهاااای شااانی و سااابک
اساات ( ;Nejabat & Negahdar Saber, 2017
 .)Ravanbakhsh & Moshki, 2016شایان ذکر اسات
که خاک اصالحشده ،بافت سنگینتری از خاک شااهد
دارد و ازآنجا که جوامع گیاهی ایران و تاورانی (بناه و
بادا ) اغلب در خاکهای سابک و شانی و ناهچنادان
غنی رشد و توسعه یافتهاند ( ،)Sabeti, 1994میتاوان
گفت در خاک سبکِ شااهد ،نتیجاۀ بهتاری از خااک
اصالحشده در مورد بنه حاصل شده است.
گونۀ بلو ایرانای (بارودار) در گساترة وسایعی از
خاکهای کمعمق و ساطحی تاا خااکهاای عمیاق و
حاصلخیز ،رویش داشاته و نارمش اکولوژیاک زیاادی
دارد ( .)Fattahi, 1994براساااااس یافتااااههااااای
) Khanhasani et al. (2015خاک رویشگاه دارماازو از
دو گونۀ دیگر بلاو غارب ( Q. Libani G.Olivierو
 )Q. brantii Lindl.سبکتر باوده اسات .در پاژوهش
حاضر نیز تیمار تغییر بافات خااک نسابت باه تیماار
شاهد تغییر معنیداری در بیشاتر متغیرهاای کمای و
کیفی دارمازو ایجاد نکرد و تنها رشاد قطاری باهطاور
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معنیدار در خاک شاهد (سبکتر) نسبت به خااک باا
بافت اصالحشده (سنگینتر) بیشتر بود که میتوان آن
را به تمایل بیشتر دارمازو به خاکهای سبکتر نسبت
داد (.)Khanhasani et al., 2015
دارمازو برخالف دیگر گونههای مورد آزمایش ،بعاد
از خرداد با کاهش رویش قطر و ارتفاع مواجه شد .این
کاهش رشد قطری و ارتفاعی بعاد از مارداد چشامگیر
بود ،اما رشد شاخههای جانبی پ از خارداد افازایش
یافت و شیب آن تند شد .بهعبارت دیگار ،جواناههاای
جانبی دارمازو رشد بیشتری از جوانۀ انتهایی داشاتند
و گیاه بهسمت درختچهای شدن پیش رفت .دارمازو از
گوناااههاااای درختااای زاگااارس شااامالی اسااات
( )Sabeti, 1994که در فصال رویاش میاانگین دماا و
تبخیر و تعرق رویشگاه آن کمتر از شهر سمنان اسات،
امااا رطوباات محاایط آن بیشااتر اساات .ایاان گونااه در
رویشگاه طبیعی خود نیاز بیشاترین رویاش قطاری و
ارتفااااااعی را در دامناااااههاااااای شااااامالی دارد
( )Mehdifar & Sagheb Talebi, 2006که خنکتار و
مرطوبتر است .بناابراین شارایط اقلیمای سامنان در
تابستان برای رویش گوناۀ دارماازو نامناساب اسات و
گیاه با به کارگیری سازوکارهایی از جملاه تغییار فار
رویشی ،درصدد سازگاری باا رویشاگاه جدیاد برآماده
است (.)Whitford & Duval, 2019
نتایج این پژوهش نشان داد کاه گوناۀ بناه بیشاترین
زندهمانی و استقرار را در همۀ تیمارهاا باهویاژه در تیماار
کاه و کلش دارد و گونههای زربین و دارمازو در رتبههاای
دو و سو قرار گرفتند .گونۀ زیتون تلخ بیشترین رویاش
قطر و ارتفاع را نسابت باه گوناههاای دیگار داشات ،اماا
بیشترین مرگومیر را نیز دارا بود .به نظر میرسد بهعلات
رخداد سرمای شدید در زمساتان پا از کاشات ،گوناۀ
زیتون تلخ تحت تنش سرما قرار گرفت که سبب ضاع و
آسیب نهالها شد .این امار نشااندهنادة حساسایت باه
سرمای زیتون تلخ در سالهاای نخسات اساتقرار اسات،
درحالی که گونههای بومی (بنه) و گونۀ متعلق به شارایط
دمایی نزدیکتر به منطقاه (دارماازو) باا چناین مشاکلی
مواجه نشادند .ایان موضاوع بیاانگر اهمیات اساتفاده از
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گونههای بومی در توسعۀ فضای سبز است.
گونۀ زیتون تلاخ ( )Melia azedarachحاد فاصال
اسفند تا خرداد رویش کمی داشت ،اما از خرداد تا مارداد
همزمان با افزایش چشمگیر دماا ،باا شایب تنادی رشاد
داشت که این موضوع را میتوان به گرماپسندتر بودن این
گونه با توجه به خاستگاه آن در منااطق نیماهگرمسایری
آسیا ،هندوستان ،پاکستان ،چاین و جناوب شارق آسایا
نسابت داد ( .)Ahmed & Idris, 1997ایان گوناه در
سالهای اخیر در سط شاهر سامنان کاشاته شاده و
شواهد نشان میدهد که رویش چشمگیری در مقایسه
با گونههای دیگر داشته است و اگرچه در سنین کام و
مرحلۀ نهال دچار سرمازدگی شده ،در مراحل بعادی و
با افزایش سن ،بردبااری خاوبی باه سارما نشاان داده
است (بنابر مشاهدات و استفاده از تجارب کارشناساان
در شهر سمنان) .در پژوهش حاضر ،شادابی زیتون تلخ
در ابتدای فصل بهدلیل جوانهزنی اندک و خشاکیدگی
جوانااۀ انتهااایی و سرشاااخههااا کااه احتمااانً نتیجااه
سرمازدگی بوده است ،کمتر از دیگر گونهها بود ،اما در
پایان فصل رویش (پاییز) برخالف گونههای دیگار کاه
پا از گذراناادن دورة گاار و خشااک دچااار کاااهش
شادابی شدند ،شادابی آن افزایش یافت.
زربااااین از گونااااههااااای مدیترانااااهای اساااات
( )Sabeti, 1994و رخداد سرمای شادید و تاداو آن،
ممکن است گونههای مدیترانهای را دچار آسیب کناد.
نتایج اولیۀ رشد و استقرار زربین در منطقه خوب بوده

تأثیر تیمارهای اصالح خاک بر رشد نهالهای بنه...

و نهال های زربین پاسخ به نسبت خوبی باه تیمارهاای
بهکار گرفته شده دادهاند ،اما به نظر میرسد باا توجاه
به سرمای ناگهانی اقلیم سمنان (دمای حداقل مطلاق
با بیشینه  -50/0درجۀ سانتی گراد) دچار آسیب شوند
با وجود این ،ادامۀ تحقیق در سالهای آینده میتواناد
دقت و قوت این قضاوت را بیش از پیش افزایش دهد.
بهطور کلای در اولاین ساال پا از کاشات بارای
نهال های بنه و دارماازو بیشاترین رشاد و شاادابی در
تیمار کاه و کلش و پ از آن در تیمار شااهد (خااک
الکشدة منطقه) و برای گونههای زیتون تلخ و زرباین
در تیمااار کاااه و کلااش (و سااوپرجاذب باارای شااادابی
زربین) حاصل شد .براساس نتاایج باه دساتآماده ،در
مجمااوع تیمارهااای اصااالح بافاات خاااک ،زئولیاات و
هیدروژل نتیجۀ مثبتای بار رویاش نهاالهاا نداشات،
درحالی که به کارگیری ماالچ کااه و کلاش (باههماراه
سنگچین بر سط خاک گودال کاشت) با افزودن کاود
پوسیدة دامی نتیجه مثبتای داشاته و سابب افازایش
رویش نهالها شده است .براساس یافتههای اولیۀ (سال
نخست) این تحقیق ،استفاده از زئولیت و هیدروژل باا
توجه به تأثیر کام و هزیناۀ زیااد اعماال تیماار بارای
جنگلکاری های شهری و اطراف شهر سمنان پیشانهاد
نمیشود ،اما استفاده از مالچ کاه و کلش (با افزودن کود
پوسیدة دامی به خاک اصالحشده همراه با سنگچین بر
سط کاه و کلش) توصیه میشود.
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Abstract
Species selection and suitable planting methods are essential for creating plantation and green space.
This is important specially in arid and semi-arid regions. The object of the present study was to
investigate the growth and primary establishment of four tree species using four different soil
remediation treatments in Semnan City. These treatments were applied to two-years-old saplings in
three replications and five observations in each replication and the quantitative and qualitative
characteristics of saplings were measured and recorded during the experimental period. The results
showed that straw mulch (together with stone cover) caused the highest collar growth in all
investigated species, while the usage of hydrogels and zeolites did not have a significant positive
effect on the sapling growth and decreased the growth in some cases. Compared to control soil (sandyloam), the modified soil texture treatment (loam soil) did not change the collar diameter, height and
total length of lateral branches of Melia and Cupressus saplings, but it reduced the diameter growth in
Pistacia and Quercus saplings. The highest rate of survival in all investigated species was observed in
control and straw treatments. The results of this study showed that Pistacia and Melia had the highest
and lowest survival rate, respectively. However, Melia had the highest height and collar diameter
growth amongst investigated species with maximum growth under straw treatment. Contrasting other
species, Quercus has experienced a significant decrease in collar diameter and height (in all treatments
specially hydrogels and zeolites) after June and has progressed to shrub form.
Key words: Afforestation, Dryland, Irano-Turanian, Straw Mulch, Superabsorbent.

Corresponding author

Tel: +02331535587

Email: maryam.mollashahi@semnan.ac.ir

