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  مقدمه
جــاد يه در ايــ اوليهــا  از گــاميکــيد نهــال مرغــوب يــتول

بـا توجـه بـه کـاهش        .  دست کاشت موفق اسـت     يها جنگل
 ي جنگلکـار  ي بـرا  يزيـ ر  برنامـه  ، جهـان  يهـا  سطح جنگل 

ـ  يـ ط جد يشرارخ دادن    بوده و با     در اولويت همواره   ژه يـ و هد ب
  برخـوردار اسـت    ياژهيمت و ين مسئله از اه   يم ا يرات اقل ييتغ
)Mexal and Landis, 1990 .(يک جنگلکـار يـ د بـر  يـ تأک 

د شده در   ينهال تول هاي    ويژگيموفق سبب شده است که به       
  .  شودينهالستان توجه خاص

 ک نهـال، از صـفات و      ي بندي   درجهت و   يفي ک يابي ارز يبرا
ـ    توان  ميمشخصات مختلف آن      معمـوالً از    ي استفاده کرد ول

اد تعــد قــه، ارتفــاع ، ســطح بــرگ ويقطــر :  چــونيصــفات
ــر ــا هشي ــيه ــ، ي فرع ــراي ــال ب ــ ارزيک نه ــفي کيابي ت و ي

ت يـ فيکد گفت که    يالبته با . شود  مي آن استفاده    بندي  درجه
گردد   يد آن برم  يک نهال عمالً به هدف از تول      ي يمناسب برا 

(IUFRO, 1980) .ي جنگليها نهال بندي درجه ياگرچه برا 
 ي بطـور کلـ    ،توان در نظـر گرفـت      ي را م  ي مختلف يرهايمتغ
 بـا هـم     ي تفاوت يکيولوژيزيت ف ي از نظر وضع   ها  نهالکه  يقتو

داشـت    خواهنـد    يبهتررشد   بلندتر   يها  نهالنداشته باشند   
 با مـشکل    يمان کوچکتر اغلب در زنده    يها  نهالهمانند  البته  

قـه نهـال    ي  قطـر  ، مختلـف  يرهايان متغ ياز م . مواجه هستند 
 و رشـد    يزنده مـان  از  نان  ي اطم يارها برا ين مع ي از بهتر  يکي

 يکي مرفولـوژ  يارهـا ي از مع  يکـ ين  ينهال در عرصه و همچن    
 اسـت   ي جنگلـ  يهـا   نهـال  بنـدي   درجـه  يبرا قابل دسترس 

)Thompson 1980  .(ت نهـال بـه   يـ في کيک جنگلکاري در
گردد که به نهال کمـک کنـد تـا          ي اطالق م  ياتيآن خصوص 

 تي و رشد، با موفق    يپس از کاشت در عرضه از نظر زنده مان        
 نهــال ي مرفولــوژيمايســ). Duryea, 1985( شــود مـستقر 

 ين عوامل برايتر  از مناسبيکيقه و ارتفاع آن، ي ژه قطريو هب
نهال در بـستر خزانـه اسـت و بـر           مرفولوژي  ت  يفي ک يابيارز

ک نهـال پـس از کاشـت    يت يزان موفقي متوان  مياساس آن   
  ). Mexal and Landis,1990( نمود ينيب شيپرا در عرصه 

د نهال در   يتوليند  افرشگاه با   يط متفاوت رو  يشرا به   با توجه 
 و  يتواند در زنـده مـان     ي نهال م  يت مرفولوژ ينهالستان، وضع 

 يبرخـ . ر گذار باشـد   يش آن، پس از کاشت در عرصه تأث       يرو
ک عامـل مهـم     يـ قه نهـال    ياند که قطر    نشان داده ها    بررسي

 نهال پس از کاشـت در عرضـه     ي در زنده مان   ينيبشي پ يبرا
 نهـال   ي فرعـ  يهـا   هشيـ کـه تـراکم ر      يخصوص وقت  ه ب ،ستا

 بـا   يار خـوب  ي بـس  ين عامل همبستگ  يمعموالً ا . مناسب باشد 
 Mexal, and(رشـد نهـال، پـس از کاشـت در عرصـه دارد      

Landis,1990 .(انجـام شـده   هاي   پژوهش از   ين برخ يهمچن
قـه نهـال بـا ارتفـاع        ي که قطر  اندن خصوص نشان داده   يدر ا 

 Van den( داردهمبـستگي  ن خـشک نهـال   نهال و کل وز

Driessche, 1982.( دهنـد  ي انجام شده نشان ميهايبررس 
ت يـ في نهال با ک   يبند درجه ي برا ي اصل يارهاي از مع  يکيکه  

). Stroempl, 1985(قـه و ارتفـاع آن اسـت    يقطـر    مطلوب،
ـ      يها معموالً    اکثر نهالستان  عنـوان مبنـا     هک حداقل قطـر را ب

ن يـ  ا  كـه  رنـد ي گ ي نهال خوب، در نظـر مـ       يبند درجه يبرا
 توانـد متفـاوت باشـد     ي مختلـف مـ    يهـا  گونـه  يحداقل برا 

)Thompson 1985 .( تفاوت حداقل قطر مورد نظـر  با وجود
ات يـ  عمل يل انجام برخـ   ي به دل  ، نهال خوب  يبند درجه يبرا

ت تراکم تعداد نهـال در  يل رعايها از قب  در نهالستان يپرورش
قه نهال  يار حداقل قطر    يمع... از کود و    واحد سطح، استفاده    

 يارهـا ي از مع  يکي کماکان   يول. ر کرده است  يي تغ يتا حدود 
 ت اندازه قطر  يفيک نهال با ک   ي يبند درجه ي برا يکيمرفولوژ

).  (Van den Driessche 1984قـه و ارتفـاع نهـال اسـت     ي
ـ    ي قطرپژوهشگران   از   يبرخ ار يـ ک مع يـ عنـوان    هقه نهال را ب

- درجـه  يب رساندن نهـال بـرا     ياندازه بدون آس  مهم و قابل    
معتقـد     Thompson (1985(کـه  يطور هب. اند قرار دادهيبند

 ي بـرا  يکيک عامل مهـم مرفولـوژ     يعنوان   هاست قطر نهال ب   
و پس از آن ارتفاع نهـال،  بوده  نهال در نهالستان    بندي  درجه

ت قـرار   يـ  در درجه دوم اهم    ي فرع يهاشهيتعداد و طول و ر    
   .دارند
قـه نهـال بـه      ي قطر   يبر رو پژوهشگران   از   ياريد بس ي  تأک
 ل است که قطر   ين دل يابه   بندي  درجه يار برا يک مع يعنوان  
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از خـاک و    بيـرون آوردن    قه نهـال در بـستر خزانـه بـدون           ي
ل يـ ن دل يبه همـ  .  است يريب رساندن آن قابل اندازه گ     يآس
  چونيقه نهال را با عواملي قطر ي که همبستگشود مي يسع

ارتفـاع نهـال    و ، سـطح بـرگ  ي فرعيها هشيتعداد و تراکم ر  
ارتفـاع  پژوهـشگران    از   يالبته برخـ  .  قرار دهند  يمورد بررس 

قه نهال کـه    ياز قطر   غير   يگريار د ينهال را هم به عنوان مع     
ت نهـال   يـ في ک يابي ارز ي است برا  يري قابل اندازه گ   يراحت هب

ـ ). Stroempl,1985( دهند   يمد نظر قرار م     يهـا   هـال ن يول
 بزرگ پس کاشت در عرصـه از زنـده          يلي کوچک و خ   يليخ
 نهـال   يبنـد  درجـه  نيبنـابرا .  برخوردار هستند  يفي ضع يمان

ق يت نهال که هم از طر     يفي است در جهت اصالح ک     يکوشش
رقابـل اسـتفاده و هـم بـا         يف و غ  ي ضـع  يهـا   نهـال  ييشناسا
د يـ د در تول  يـ  کـه با   ، نامطلوب يها يژگي از و  ي برخ ييشناسا
 .Burdett, et. Al.( ردي گيل از آنها اجتناب نمود صورت منها

1983(.  
 يهـا   مختلـف در نهالـستان     يهـا د نهال گونه  ينظر به تول    

ــ ــتان گ ــوياس ــه  در  يالن، ب ــوط ک ــکا و بل ــه توس ژه دو گون
 يار مورد اسـتفاده قـرار مـ       ي شمال کشور بس   يها  يجنگلکار

ـ ي مـ  هـا   نهـال ن  يـ قـه ا  يت قطـر    ي مطالعه وضـع   ،رنديگ د توان
 مهـم   يهـا نـه ي از زم  يکـ يه در گـشودن     يـ عنوان گـام اول    هب

 يد شـده  بـرا     يـ  تول يهـا   نهالت  يفي در خصوص ک   يمطالعات
ن يـ ن هـدف از ا    يبنابرا. ت باال باشد  يفي با ک  يجاد جنگلکار يا

ه در خـصوص    يـ  اول يهـا  داده يک سر ي به   يمطالعه دسترس 
 بـه  يابين دو گونـه و دسـت  يـ  ا يهـا   نهـال قـه   يت قطر   يوضع

 يهـا  د شده در نهالستان   ي تول يها  نهال يبنددرجه يچگونگ
ت مطلـوب   يـ في با ک  ييها  نهالد  يدن به تول  ي رس ي برا يجنگل
  .  در شمال کشور استي اقتصاديهاي جنگلکاريبرا
  

  ها وشمواد و ر
  مواد
 و افـرا پلـت مـورد مطالعـه از دو            يالقـ يي توسکا   يها  نهال

ه يـ هالن ت ير در اسـتان گـ     يـ نهالستان بزرگ با مشخـصات ز     
  . ديگرد

 ٤٠ هکتـار در حـدود       ٩٠نهالستان شاندرمن بـا وسـعت        ‐
خاک نهالستان نـسبتاً    .  غرب شهر رشت قرار دارد     يلومتريک

اه يش همواره با گ   ي تحت آ  يها نيو زم   ي رس ‐ين لوم يسنگ
 يهـا  عـرض کـرت   . گردنديت م يشبدر بعنوان کود سبز تقو    

ـ      ي) بستر کاشت ( د نهال يتول  ٤٠هـا   ن کرت يک متر و فاصـله ب
 ي در رو  يف بصورت دسـت   يبذور در پنج رد   . متر است يسانت
 ١٥گر حدود   يکدي از   ها  رديففاصله  . شونديکاشته م ها    کرت
  .متر استيسانت
 ٥٠ هکتار در حـدود      ٥٠ نهالستان صفرا بسته  با وسعت        ‐
 يايـ ک سـاحل در   يـ  شهر رشت نزد   ي شمال شرق  يلومتريک

 اسـت تنهـا     ي لـوم  – يخاک نهالـستان شـن    . خزر قرار دارد  
سک زدن  يـ  قبل از کاشت انجام شـخم و د        يات اصالح يعمل

 متر  ٢/١ها   عرض کرت  .شودياست و از کود سبز استفاده نم      
ف يـ بذور در پنج رد   . متر است ي سانت ٣٠ها ن کرت يو فاصله ب  

فاصـله  . شـوند ي کاشـته مـ    هـا   کـرت  ي در رو  يبصورت دست 
  . متر استي سانت٢٠ از هم حدود يها رديف
 هرز در هر دو نهالـستان       يها ن علف ي و وج  ياريآبات  يعمل

  .رديگيد نهال صورت ميدر طول مدت تول

  
  ها روش

 ي مورد بررسـ   يها نکه کاشت بذر در نهالستان    يبا توجه به ا   
جه تراکم کاشت بـذر در      ي و در نت   شود  مي انجام   يبطور دست 

براي پياده کـردن    ن  يکنواخت نبود، بنابرا  يسطح بستر خزانه    
گيري متغيرهاي مورد   برداشت نمونه نهال و اندازه    هاي  پالت
م ي تقـس  يطول هر کـرت بـه سـه قـسمت مـساو           ابتدا   ،نظر
 انتخاب شد و در مرکز      ين قسمت بصورت تصادف   ياول. ديگرد
متـر جهـت برداشـت      ي سـانت  ٣٠×٣٠ک قطعه به ابعاد     يآن  
با توجه به شماره . )(Richard, 1980د ي مشخص گردها نهال
هـا   ر کـرت ي سا يک در رو  يستمايه بصورت س  ين پالت بق  ياول
 مثال با توجه به پالت اول کـه         ي برا .)١شکل  (د  ياده گرد يپ

ه يـ قسمت سوم کـرت اول قـرار گرفـت بق           در يبطور تصادف 
ا بعـد از آن در      يـ ب شـماره قبـل از آن و         يـ هـا بـه ترت     پالت
  . گر قرار داده شدندي ديها کرت يها قسمت
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  ....)  و٣ کرت ٢کرت ١ کرت (هادر کرت نحوه استقرار قطعات نمونه ‐ ١ شکل

  
 ي پالت بـرا   ١٨ب در نهالستان شاندرمن تعداد      ين ترت يبه ا 
 افراپلـت و در نهالـستان       ي پـالت بـرا    ٢٠ و   يالقيي يتوسکا

 افراپلـت   ي پالت و بـرا    ١٦ يالقيي ي توسکا يصفرا بسته برا  
د نهال پهـن بـرگ       ينکه تول يبا توجه به ا   . اده شد ي پالت پ  ١٩

کساله است لـذا    يفوق الذکر   هاي    نهالستانتوسکا و بلوط در     
 از لحـاظ سـن      ين بررسـ  يـ  مورد مطالعه در ا    يها  نهالهمه  

  .   کسان هستندي
  

  يريگ مورد اندازهيرهايمتغ
  قه نهال ي  ارتفاع و قطريريگ  اندازه‐

 يقه تا انتهـا   يکش از قسمت     بــا خط  ها  نهاله  ي ارتفـاع کل 
  . شديريگس اندازهيله کوليقه بوسي  و قطرييجوانه انتها

  
  ي فرعيهاشهي تعداد ريريگ اندازه‐
-له خط يشه بوس يقه تا نوک ر   ي از محل    يشه اصل ي طول ر  ‐

 بـا شـمارش     ي فرعـ  يهاشهيمتر و تعداد ر   يلي م ٥/٠کش تا   
  .   خص شدندمش
  
  
  
  

   تعداد برگ و سطح فتوسنتز کننده  يريگ  اندازه‐
 هر نهال، شمارش شـد و سـپس جهـت           يها   برگ   تعداد  ‐

ن شـاخص سـطح     يـي و تع  کننده    سطح فتوسنتز  يريگ اندازه
 بـرگ   ٢ بـرگ بـزرگ و       ٢ هر گونه، از هـر نهـال         يبرگ برا 

ــا اســتفاده از کاغــذ   کوچــک جــدا کــرده و ســطح بــرگ، ب
 هـر  يت سطح متوسط برگ برا   يحاسبه و در نها    م يمتريليم

ضرب سطح  کننده از حاصل سطح فتوسنتز .نهال حساب شد 
ه يـ کل.  هر نهال بدست آمـد     يها  برگمتوسط برگ در تعداد     

ط يز داده ها در مح    يو آنال  مخصوص ثبت    يها  در فرم  ها  هداد
  . انجام شدSpss 13نرم افزار 

  
  جينتا
  ي و ارتفاعيات قطر در طبقها نهال يت فراواني وضع‐
 توسـکا و    يها  نهال يت فراوان ي وضع يج حاصل از بررس   ي نتا

 مختلف در دو نهالستان     ي و ارتفاع  يافراپلت در طبقات قطر   
 نشان داده شـده     ٢ و ١ هاي  شاندرمن و صفرا بسته در جدول     

  : است
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  در دو نهالستان) رمتيليم/ قهيقطر (  مختلف ي توسکا و افراپلت در قطرهايها نهال تعداد ‐ ١جدول 

  )تعداد نهال ( نهالستان صفرا بسته   )تعداد نهال ( نهالستان شاندرمن 
  )متريليم(قه يدامنه، قطر

  پلت  توسکا  پلت  توسکا
٤  ٢٢  ٢  ١٥  ٢ – ٩/٣  
٩  ٢١  ٤  ٢٨  ٤ – ٩/٥  
١٣  ١٥  ١٥  ١٦  ٦ – ٩/٧  
١٧  ١١  ١٠  ٨  ٨ – ٩/٩  
٢٠  ١٠  ١٥  ١٤  ١٠ – ٩/١١  
١٠  ٣  ١٨  ٣  ١٢ – ٩/١٣  
١٠  ٠  ١٣  ٤  ١٤ – ٩/١٥  
٨  ٠  ١٣  ٣  ١٦ – ٩/١٧  
٣  ٣  ٤  ٢  ١٨ – ٩/١٩  
١  ٠  ٥  ١  ٢٠ – ٩/٢١  
٠  ٠  ١  ٠  ٢٢ – ٩/٢٣  
٠  ٢  ٠  ٠  ٢٤ – ٩/٢٥  
٠  ٠  ٠  ٠  ٢٦ – ٩/٢٧  
١  ٠  ١  ٠  ٢٨ – ٩/٢٩  
٠  ٠  ١  ٠  ٣٠ – ٩/٣١  

  
   مختلف در دو نهالستاني توسکا و افراپلت در ارتفاع هايها نهال تعداد  ‐٢جدول 

  )تعداد نهال(نهالستان صفرا بسته   )تعدا نهال(نهالستان شاندرمن 
  )متريسانت(تفاع دامنه ار

  افرا پلت  توسکا  افرا پلت  توسکا
٣  ٦  ٢  ٢  ٢٥ – ٣٤  
١٩  ٢٨  ١٤  ١٤  ٣٥ – ٤٤  
١٥  ١٥  ١٣  ١٣  ٤٥ – ٥٤  
٢٣  ١٣  ١١  ١١  ٥٥ – ٦٤  
٩  ١٣  ٢٠  ٢٠  ٦٥ – ٧٤  
٦  ٩  ١٢  ١٢  ٧٥ – ٨٤  
٢  ‐  ٥  ٤  ٨٥ – ٩٤  
٢  ‐  ٤  ٣  ٩٥ – ١٠٤  
٣  ١  ١٠٥ – ١١٤  ‐  ‐  
١    ‐    ١١٥ – ١٢٤  
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 يان عوامـل مـورد بررســ  يــ ميج حاصـل از همبـستگ  ينتـا 
نـدرمن و   ا   توسکا و افـرا پلـت در دو نهالـستان شـ            يها  نهال

  . شود مي نشان داده ٤ و ٣ يها صفرا بسته در جدول

  
  تان پلت در دو نهالسيها نهال در يان عوامل مورد بررسي مي همبستگ‐٣جدول 

  صفرابسته  شاندرمن

Ap Nr Ds Hs   Ap Nr Ds Hs   
      ١  Hs       ١  Hs 
    ٨٧٦/٠**  ١  Ds     ٨٢٧/٠**  ١  Ds 
  ٢٨٧/٠**  ٣٤٤/٠**  ١  Nr   ٧١٩/٠**  ٦٨٨/٠**  ١  Nr 
٣٨٧/٠**  ٣٣١/٠**  ١٥٨/٠  ١  Ap ٧٢٥/٠**  ٨١٤/٠**  ٤٧٥/٠**  ١  Ap 

            Hs = ،ارتفاع نهالDs = قه نهال، يقطرNr = يشه فرعي رتعداد ،Ap = سطح فتوسنتز کننده نهال  
  ٠١/٠ در سطح دار معني يهمبستگ= **            

  
   توسکا در دو نهالستانيها نهال در يان عوامل مورد بررسي مي همبستگ‐ ٤جدول 

  صفرابسته  شاندرمن

Ap Nr Ds Hs   Ap Nr Ds Hs   
      ١  Hs       ١  Hs 
    ٩١٤/٠**  ١  Ds     ٣١٠/٠**  ١  Ds 
  ٥١٧/٠**  ٥٢٣/٠**  ١  Nr   ٥٤٤/٠**  ٢٥٤/٠**  ١  Nr 
٦٨٦/٠**  ٦١٩/٠**  ٤١٤/٠**  ١  Ap ٧٥٨/٠**  ٢٨٧/٠**  ٤٥٧/٠**  ١  Ap 

 Hs = ،ارتفاع نهالDs = قه نهال، يقطرNr = يشه فرعيتعداد ر ،Ap =سطح فتوسنتز کننده نهال  
  ٠١/٠ در سطح دار معني يهمبستگ= **

  
 هـر   يها  نهال دهند که در     ي نشان م  ٤ و ٣يها      ج جدول ينتا

) Ds(قه نهال ين قطر ي بيدو گونه توسکا و افراپلت همبستگ
، سطح فتوسنتز    )Nr (ي فرع يها  هشي چون تعداد ر   يبا عوامل 

دار   معنـي  اخـتالف    يدارا% ۱کننده و ارتفاع نهال در سـطح        
ت يـ فيند از لحـاظ ک  توان  مي با قطر کم ن    يها  نهال يعنياست  

 توان  ميج فوق   يبا توجه به نتا   . رندي گ چندان مورد توجه قرار   
  . اقدام نمودها نهال بندي درجهنسبت به 

 ميليمتـر در    ٨هاي با قطر بيش از        بندي نهال   در اين درجه  
تـوان همبـستگي       اگرچه مي  زيرا قرار داده شده اند      ٤درجه  

خوبي ميان ارتفاع نهال و رشد آن برقرار نمود ولـي ارتبـاط             

توان   هاي خشک نمي    وص در رويشگاه  آنرا با زنده ماني، بخص    
در واقع ارتفاع نهال هيچگـاه بـا زنـده مـاني          . بيني کرد   پيش

  .)Pawsey, 1972(همبستگي نداشته است 
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  قه نهال در دو نهالستان مورد مطالعهي توسکا بر اساس قطر يها نهال بندي درجه ‐٥ جدول

  بستهصفرا   شاندرمن

درجه 
  نهال

طبقات 
قه يقطر 
  متريليم

ن يانگيم
ارتفاع نهال 

  متريسانت

ن يانگيم
تعداد 

 يها هشير
  يفرع

ن سطح يانگيم
فتوسنتز کننده  

  متر مربعيليم

ن يانگيم
ارتفاع نهال 

  متريسانت

ن يانگيم
 تعداد

 يها هشير
  يفرع

ن سطح يانگيم
فتوسنتز کننده  

  متر مربعيليم

٢٩/١٤١٤٨٩  ٥٧١٤/١  ٧١٤٣/٦٦  ١/١٤٢٤٧٣  ٥/٢  ٧٥/٧٥  ٦ – ٨  ١  
٣٦٤/٦٥٦٦٦  ١  ١٣٦٤/٤٤  ٤٧/٤٧٩٩٨  ٥/١  ٥٤٦٤/٥٠  ٤ – ٦  ٢  
٥٤٥/٣٥٥٢٩  ٦٣٦٤/٠  ٢٠٤٥/٢٧  ٣٢/٤٣٥٨٨  ١٣٣٣/١  ٧٨٦٧/٢٨  ٢ – ٤  ٣  
١٧/٢٣٩٣١٤  ١٦٦٧/٢  ٤٦٦٧/١٠٢  ٦/٣٦٤٢٧٨  ٢٢٨٦/٤  ٥١١٤/١٢٢ < ٨    ٤  

  
  قه نهال در دو نهالستان مورد مطالعهي افرا پلت بر اساس قطر يها نهال بندي درجه ‐ ٦جدول 

  صفرا بسته  شاندرمن

ه درج
  نهال

طبقات 
قه يقطر 
  متريليم

ن يانگيم
ارتفاع 
نهال 
  متريسانت

ن يانگيم
تعداد 

 يها هشير
  يفرع

ن يانگيم
سطح 

فتوسنتز 
کننده  

 مترمربعيليم

ن يانگيم
ارتفاع نهال 

  متريسانت

ن يانگيم
تعداد 

 يها هشير
  يفرع

ن يانگيم
سطح 

فتوسنتز 
کننده  

 مترمربعيليم
٢/١٩٩٣٠٢  ٤١١٨/٥  ٤٧٠٦/١٠١  ٢/٣٩٨٧٠٣  ١٩٣٥/٧  ١٧٧٤/١٠٧  ١٠ ‐٩/١٣  ١  
٣/١٤٧٢٤  ١٦٦٧/٤  ٦٩٤٤/٦٥  ٣٨٣٧١٥  ٣٢/٥  ٢/٧٠  ٧ ‐ ٩/١٠  ٢  
٤٥/٤٥٨٩٥  ٥٩٠٩/١  ٣٣  ١/٢٠٢٢٣٨  ٧٦١٩/١  ١٩٠٥/٣٦  ٣ – ٩/٦  ٣  
٣/٦٤١٠٦٧  ٧٦٩٢/٨  ٠٣٨٥/١٦١  ٥/١٢٥٥٦١  ٧٣٣٣/١٥  ٧٣٣٣/١٦٩   <  ١٥   ٤  

  

   يريگجهيبحث و نت
 دهـد کـه در     ي نـشان مـ    ين بررسـ  ياج بدست آمده از     ينتا

 توسکا در طبقه    يها  نهالن تعداد   يشترينهالستان شاندرمن ب  
متر و در نهالـستان صـفرا       يلي  م  ۵ – ۹/۶) قه  يقطر   ( يقطر

در مـورد قطـر      .متر بود يلي م ۳ – ۹/۴ يبسته در طبقه قطر   
در دو نهالستان مـورد مطالعـه مـشخص          قه نهال افرا پلت،   ي

متر يلي م۱۲ – ۹/۱۳ ي در طبقه قطر  ن تعداد يشتريشد که ب  
متـر در نهالـستان     يلي م ۱۰ ‐ ۹/۱۱در نهالستان شاندرمن و     

 بـر   ي است کـه عوامـل مختلفـ       يعيطب . باشد يصفرا بسته م  

ن يـ و حـذف ا     گذارنـد  ير مـ  يرشد نهال در بستر خزانه تـأث      
ک قطـر  يـ د نهـال تنهـا در   يـ د منجـر بـه تول     توان  ميعوامل ن 

ط کـامالً   ي در شـرا   ي اسـت کـه حتـ      يهيمشخص شـود، بـد    
ن قـرار  يقـه معـ  يک قطـر  يد شده در   ي تول يها  نهالمطلوب،  

ن و  يک کمتـر  يـ ن  يد شده ب  ي تول يها  نهالنخواهند گرفت و    
 ين بررسـ  يـ  کـه در ا    هآنچ. قه پراکنش دارند  ين قطر   يشتريب

ن قطـر   يتر نست که مطلوب  يا ،است مورد نظر    يبطور مقدمات 
ن بـا  يبنـابرا . م استط کدا يقه نهال با توجه به مجموعه شرا      ي

مختلـف  پژوهشگران   انجام شده توسط     ي ها يتوجه به بررس  
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ن شاخص  ي از مهمتر  يکيقه نهال را به عنوان      ي قطر   توان  مي
 آن بکــار گرفــت بنــدي درجــه نهــال در يکي مرفولــوژيهــا

(South 1987) . آوردن نهال بيرون  مثل زمان يعواملاگرچه
 به عرصه کاشت و      حمل و نقل نهال    ياز بستر خزانه، چگونگ   

رگذار باشـد   ي نهال تأث  يد در زنده مان   توان  مينحوه کاشت آن    
 نهـال در    يز در زنـده مـان     يـ  نهـال ن   يکي عوامل مرفولوژ  يول

                 . برخـوردار اسـت  ييت بـسزا ييـ عرصـه از اهم 

(Mexal and South (1991)   ن يهمچنـSouth (1987)  در
 يه و زنـده مـان     قـ ي  نهـال براسـاس قطـر      يبنددرجهبررسي  
 ٤ن  يقه ب ي با قطر  يها  نهال کاج تدا نشان دادند که       يها  نهال

 ٦ قطـر    ي بـاال  يهـا   نهـال  درصد و    ٨٠ش از   يمتر ب يلي م ٥تا  
ها   بررسين  يا.  داشتند يمان درصد زنده  ٩٠ش از   يمتر ب يليم

 يارهـا ين مع يتـر  از مناسـب   يکيقه  ي دهد که قطر   ينشان م 
  .  نهال استيکي مرفولوژيابيارز

 يهـا  هشيـ ر) تـراکم (شه و تعداد يروشن است که سالمت ر   
 در استقرار نهال پس از کاشت در عرصـه          ي نقش مهم  يفرع

قـه  ي نشان داد که قطـر       ين بررس يج حاصل از ا   ينتا. را دارند 
 دار  معنـي يد شده در دو نهالـستان، همبـستگ  ي توليها  نهال

 يهـا  هشيـ  چون ارتفاع نهال، تعـداد ر    يبا عوامل % ١در سطح   
). ٤ و ٣ يها   جدول(کننده نهال دارد    فتوسنتز  سطح   و   يرعف

 ي خـوب  يکه همبـستگ    نشان داد  ين بررس يج ا ين نتا يهمچن
ز وجـود  يـ ن ارتفاع نهال با سطح فتوسـنتز کننـده نهـال ن       يب

 يهـا   نهـال  مطالعات انجام شده در آلمان نشان داد که          .دارد
 يفي ضـع  ي کوچک از زنده مـان     يها  نهالبلند نوئل نسبت به     

ــد   ــوردار بودنـ ــ  .(Schmidt-Vogt, 1981)برخـ   نيهچنـ
Lopushinsky and Beebe (1967) در مطالعات خود نشان 

 دوگالس فـر و کـاج پونـدوروزا         يها  نهالن  يدادند که بلندتر  
ن يبنـابرا .  را از خود در عرصه نشان دادند       يفي ضع يزنده مان 

 يارهـا ين مع ي از مهـم تـر     يکـ يقـه نهـال بـه عنـوان         يقطر  
  (1954) نهـال توسـط  بنـدي  درجه ي براها نهال يکيژمرفولو

Wakeley  بـه نقـل از  (شـد  پيشنهادSouth 1987(. ن يـ در ا
ــه شــرا يبررســ ــا توجــه ب ــط اي ب ــستان و نحــوه ي ن دو نهال

 ي کاشت و کاشـت بـذر بـصورت دسـت          ي بسترها يساز آماده
 توسـکا و افـرا پلـت، بـر          يها  نهال بندي  درجهتوسط کارگر،   

ن مطالعـه  يـ  صـورت گرفـت کـه در ا     ها  نهالقه  ي  قطر يمبنا
م ي توسکا و افرا پلت هر کدام به چهار درجـه تقـس            يها  نهال
 نشان داده شده است نهال درجه       ۵چنانکه در جدول     .شدند

 تـا   ۷۵متر با ارتفاع متوسـط      يلي م ۸ تا   ۶قه  ي قطر   يک دارا ي
 ۸/۲ ي فزعـ يهـا  هشيمتر در دو نهالستان و تعداد ر  ي سانت ۶۶
متر مربـع در    ي مل ۱۴۲۴۷۳وسنتز کننده از     وسطح فت  ۵/۱تا  

متر مربـع در نهالـستان   يلي م۱۴۱۴۸۹نهالستان شاندرمن تا  
متـر قطـر    يلي م ۸ باالتر از    يها  نهالاگرچه   .  است صفرا بسته 

 ارتفاع متوسط نهال    يبهتر هستند ول  ها    ويژگي ي برخ درقه  ي
 است  ها  نهالشر از حد ارتفاع متوسط      يمتر ب ي سانت ۵۰حدود  

 پـس   ها  نهال ين بودن نرخ زنده مان    يه بر احتمال پائ   يتکو با   
 ي داراين بررسـ يـ  مطلوب در ا   يها  نهال ،از کاشت در عرصه   

در مـورد افـرا پلـت       . متر خواهند داشت  يلي م ۸ تا   ۶قه  يقطر  
 يهـا   نهـال  نـشان داده شـده اسـت         ۶ز چنانکه در جدول     ين

ـ  ي قطر   يک دارا يدرجه    يمتـر مـ  يلي م۹/۱۳ تـا  ۱۰ن يقـه ب
متر در  يلي م ۱۵شتر از   يقه ب ي با قطر    يها  نهالچه   اگر. باشند
ار ي از نظـر ارتفـاع بـس       يرسند ول  ي صفات بهتر بنظر م    يبرخ

 ي رسند احتمال زنـده مـان      يمتر م ي سانت ۱۶۹بلند بوده و به     
د ن در عرصه ممکن است با مشکل مواجه شو        ها  نهالگونه   نيا

خصوص  در   يکه بررس است   هر گونه اظهار نظر بهتر       يو برا 
ط ذکـر شـده پـس از        ي با شـرا   ي ها  نهال يت زنده مان  يوضع

  . انجام شودي مشخصيک دوره زمانيکاشت در عرصه در 
  
  
  
  
  
  
  

  



  ١٠٥            ١٠٦  تا٩٧صفحه ، از ١٣٩١ بهار، ١، شماره ٦٥هاي چوب، مجله منابع طبيعي ايران، دوره  نشريه جنگل و فرآورده
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Abstract  
Seedling grading is one of the main aspects of producing good quality seedling in forest nursery. It is 

obvious that good quality seedlings would have highly survival and performance in field after out 
planting. This study was conducted to grade Acer velutinum and Alnus glutinosa seedling in 
Shanderman and Safrabasteh forest nurseries in Guilan province. For each species, 100 seedlings were 
selected randomly from seedbed. Collar diameter, height, number of root and leaf area of seedlings 
were measured. The results indicated that there was significant correlation at 1% level, between collar 
diameter with number of roots, leaf area and seedling height. Furthermore, it is cleared that the seedling 
could be graded by collar diameter in four classes. Suitable collar diameter for Alnus glutinosa and 
Acer velutinum were 6 – 8 mm. and 10 – 14 mm, respectively.   
 
Keywords: Acer velutinum, Alnus glutinosa, seedling grading, collar diameter 
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