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  چکیده

اندام هوایی و ریشه،  تودهيبر ز نورو  یاريمختلف آب يمارهایاثر ت یپژوهش با هدف بررس نیا
 ياطراف روستا يهااصله درخت تادار در جنگل 30است. ابتدا  شده انجامنهال تادار  یو شاداب سطح برگ

در اواخر آبان اقدام به  سپسشد.  يریمختلف آن بذرگ هايتجهو از  ندشد شوراب استان لرستان انتخاب
 لاوای تاها سال بعد جوانه زدند و پس از آن گلدان نیفرورد لیو بذرها در اوا دها شکاشت بذر در گلدان

 ماری) و سه تباریک روز چهار و سه دو، هرروز،( ياریآب ماریچهار ت بعد از آنشدند.  ياریروز آبهر رماهیت
واحد  1080 مجموع در( تکرار هر در گلدان 30 و تکرار سه باکامل)  یۀو سا هیسامنی ،(نور کامل هیسا

تودة ریشه، ها، زيشد. سپس طول، عرض و سطح برگ اعمال آنها يمدت پنج ماه بر رو) بهیشیآزما
طرفه و مدل شد و با استفاده از تجزیه واریانس چند يریگاندازهها تودة اندام هوایی و شادابی نهالزي

يزکه اثرهاي متقابل سایه و آبیاري بر  نشان دادنتایج  ها مورد تحلیل قرار گرفت.اسپلیت، دادهآزمایش 
 یداري بر شادابدر حالت نور کامل اثر معنی ياریآب). >05/0pدار است (، طول و عرض برگ معنیتوده
ا کاهش نور دریافتی شادابی همچنین ب نیست و يداریاثر معناین کامل  یۀو سا هیسامیاما در ن ،ها داردنهال
 کامل نور در هانهال یاستنباط کرد که رشد و شاداب توانیمشود. با توجه به نتایج، کاسته میها نهال
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  مقدمه
متعلق به خانوادة  )Celtisجنس داغداغان (

Celtidaceae  و راستۀUrticales در  این جنس .است
) در Whittemore, 2005گونه ( 60-70جهان داراي 

 Celtisهاي داغداغان (ایران چهار گونۀ درختی به نام

australis(تا ،) دارCeltis caucasica) تایله ،(Celtis 

glabrata) و تایله گرجستانی (Celtis tournifortii (
 هاي مختلف ). گونهKhatamsaz, 1991است (
تنها داراي مصارف صنعتی است، بلکه  ، نهداغداغان

و فضاي سبز  هايکارلجنگعنوان گونۀ مناسب در به
واقع مقاومت  ). درSattarian, 2006شود (استفاده می
-هاي این جنس در برابر خشکی سبب شدهزیاد گونه

، هاي ارسبارانجنگلکاري در جنگل منظوربهاست تا 
 ;Jazirehi, 2002زاگرس و شمال کشور مطرح شوند (

Mossadegh, 2010.(  
ی است زنجوانهآب یک نیاز اساسی براي 

)Aliyari et al., 2016 و از طرفی توجّه به عامل (
هاي بردن از دورهو در صورت امکان بهرهخشکی 

طوالنی آبیاري و رژیم نور دریافتی براي تولید و 
اگر  و پرورش نهال در نهالستان امري بسیار مهم است

نحوة تولید صورت گیرد تولید نهال بدون آگاهی از 
هاي اولیه در قدمشده نهالکاري انجام امکان دارد که

بوده و بعداً با  مستقر شود ولی این عمل موقتی
از طرفی . )Asadi, 2012( شود مواجهشکست 

مشخصات نهال (مثل طول ریشه) در خالل رشد اولیه 
عنوان عامل حیاتی در تعیین ، اغلب بهدر نهالستان

-کند و قوي بودن نهالها عمل میسرنوشت نهالکاري

شده یکی از عوامل مهم در موفقیت هر هاي کاشته
 رو نیازا. )Lavendar, 1984جنگلکاري است (

همواره باید در نهالستان سعی شود بهترین وضعیت 
ها ها برقرار شده و نهالممکن براي رشد و نمو نهال

در هنگام حمل به عرصه کاشت از رشد و کیفیت 
  .مناسبی برخوردار باشند

اي بر روي گونۀ در ایران هنوز بررسی گسترده
گسترده از  طوربهها نشده و در جنگلکاريتادار انجام

حالی است اثر . این درشوداین گونه استفاده نمی
هاي دیگر مثل تیمارهاي مختلف نوري بر روي گونه

اوري  )، بلوطEspahbodi and Tabari, 2004راش (
)Teymourzadeh et al., 2004بلندمازو ،( 
)Ghelichkhani et al., 2005 ،Varamesh and 

Tabari, 2010(نقره ، سرو) ايHosseini et al., 

) و نیز تیمارهاي Jahanpour et al., 2011)، بنه (2005
 Tabari etهاي سرو زربین (مختلف آبی بر روي گونه

al., 2006) بلندمازو ،(Asri et al., 2008سرو نقره ،(-

اي ) و سرو خمرهSoofizadeh et al., 2009اي (
)Soofizadeh et al., 2010مورد بررسی قرار گرفته (-

است. در پژوهشی که بر روي کشت خالص و آمیخته 
که  نشان دادشد، نتایج بلندمازو با گونه داغداغان انجام

گونۀ داغداغان اثر بسیار مطلوبی روي کیفیت تنۀ 
 ,.Zabihi et alاست (بلندمازو و رشد آن گذاشته

2007(.  
تلف به آفت هاي مخبررسی اندازة حساسیت گونه

نشان فصل بهار و تابستان در خوار نارون سوسک برگ
 تیحساس )Celtis caucasica( تادار درختکه  داد

 Khalili Mahaniدارد (آفت  این نسبت بهبسیار کمی 

et al., 2004لهیجنگل تاگرفته در ). در پژوهش انجام 
 داغداغانگونۀ و شاخص سطح برگ  تودهيز سنندج

متوسط که  نشان دادمورد بررسی قرار گرفت و نتایج 
 Pourhashemiاست ( لوگرمیک 37این گونه  تودهيز

et al., 2012 يهااثر غلظت). در بررسی دیگري 
 يادیازدزیدر ر یاهیرشد گ يهاکنندهمیمختلف تنظ

 Dadvar etدار مورد بررسی قرار گرفت (درخت تا

al., 2013 گونۀ نقش ). همچنین در پژوهش دیگري
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بر  تروژنین کنندهتیتثبعنوان درخت به تادار
 Dehnaviمورد بررسی قرار گرفت (خاك  اتیخصوص

et al., 2014 و  لیبر کلروف ومیاثر تنش کادم). بررسی
که  نشان داد Celtis caucasica يهابرگ نهال نیپرول
اما اندازة کم  مقدارگونه را به  نیفتوسنتز ا وم،یکادم
دهد می قرار ریثأتحت تزیاد  را به مقدار نیپرول

)Dezhban et al., 2015 که در  پژوهشی). همچنین در
تنوع ریختی ، انجام شد زاگرس جنوبی يهاجنگل

مورد بررسی قرار گرفت و  تادار ۀگون ةبرگ و میو
در تادار  ۀگون يهابرگ کهنتایج حاکی از این بود 

در حال سازگاري شرایط محیطی مختلف تغییر کرده و 
 ,.Jafaripur et alاست (شرایط محیطی  باو انطباق 

2017.( 

هاي متعدد انجام گرفته در خارج از در پژوهش
ها مورد توده نهالکشور اثر رطوبت و نور بر روي زي

 منظوربهکه  پژوهشی. در قرارگرفته استبررسی 
هاي چهار گونۀ بلوط در نهال بررسی اثر استرس آبی

 .Quercus frainetto, Q. pubescens, Qاي (مدیترانه

macrolepis, Q. ilex (که  نشان داد، نتایج انجام شد
، تعداد برگ و ارتفاع اثر مثبت آبیاري بر سطح برگ

 . همچنین بررسی اثرهاي)Fotelli et al., 2000دارد (
 هايتوده نهالزي و رشد بر خشکی و سایه ترکیبی
 بر خشکیثیر أتکه  نشان دادسایه  برابر در مقاوم چوبی

 سایۀ به نسبت عمیق سایۀ در نهال نسبی رشد سرعت
. از )Sack and Grubb, 2002است ( ترقوي متوسط

ها اغلب متأثر توده نهالطرف دیگر تولید ریشه و زي
اي رطوبت در دسترس خاك و مواد تغذیه از مقدار
. این در حالی است که )Gautam et al., 2003است (

 گرفته بر روي گونۀ سدر ژاپنیانجام پژوهشدر 
)Cryptomeria japonica(  که  است هنشان دادنتایج

تودة ریشه بستگی به نوع خاك دارد اثر خشکی بر زي
هاي عمیق این هاي سطحی نسبت به خاكو در خاك

. عالوه بر )Konôpka et al., 2007اثر شدیدتر است (
مانی و این رطوبت خاك و آب موجب افزایش زنده

. )Khan et al., 1996شود (ها میرشد ارتفاعی نهال
رطوبت و سایه بر تیمارهاي مختلف اثر در بررسی 

 )Pistacia atlanticaهاي بنه (توده نهالرویش و زي
هاي بنه در سطوح مختلف نهالکه  نشان دادنتایج 

تار متفاوتی نسبت به سایه از خود نشان رف رطوبت
سایه در حالت بروز تنش خشکی براي و  دهندمی

کاهش  ثو باع بوده استکننده هاي بنه کمکنهال
 شده استعوارض ناشی از تنش خشکی بر این گونه 

)Sadeghzadeh Hallaj et al., 2016 پژوهش). در 
 هاي تروپیکال جنوب چین پاسخگرفته در جنگلانجام

به  Cinnamomum burmanniهاي عملکردي نهال
بارش فصلی مورد بررسی قرار گرفت  تغییرات مقدار

)Wang et al., 2018شده ) و همچنین در بررسی انجام
 پنبهچوبهاي بلوط بر روي پاسخ به خشکی نهال

)Quercus suber هاي مربوط که نهال نشان داد)، نتایج
مانی کمتر، در زنده تر با وجود مقداربه مبدأ خشک

 Daoudiتر هستند (درازمدت براي جنگلکاري مناسب

et al., 2018.( 

 Dadvar etاي مقاوم به خشکی بوده (گونهدار تا

al., 2013لومیهاي مختلف مانند رسی) و در خاك ، ،
هاي اسیدي قابلیت رشد ، آهکی و حتی خاكشنی

-است و بهدارد و نیز در برابر آفات و امراض مقاوم 

ها دارد همین دالیل جایگاه مناسبی در جنگلکاري
)Zabihi et al., 2007( بنابراین با توجه به اهمیت ؛

اکولوژیکی گونۀ تادار، این پژوهش با هدف کسب 
) نور و آبیارياثر تیمارهاي مختلف ( دربارهاطالعات 

شده توده و شادابی نهال گونه تادار انجامبر روي زي
توان به می پژوهشهاي این اتکا به یافته . بااست

هاي سالم و شاداب کمک کرد و گامی پرورش نهال
ها هاي تولیدي در نهالستاننهال ریوممرگبراي کاهش 
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ها در جنگلکاري با این گونۀ ارزشمند و کاهش هزینه
  .خشک برداشتدر مناطق خشک و نیمه

  هامواد و روش
  منطقۀ مورد بررسی

این پژوهش در نهالستان شوراب واقع در پارك 
بخش ویسیان جنگلی خرّم در دهستان شوراب و 

 17. این پارك در است گرفتهآباد انجامشهرستان خرم
آباد و نیز در مختصات جغرافیایی کیلومتري شهر خرم

 25' 4"طول شرقی و  48° 10' 33"تا  °48 10' 17"
. شده استقع عرض شمالی وا 33° 25' 35"تا  °33

 سالیانه و دماي بارش در منطقۀ مورد بررسی میانگین
گراد است درجۀ سانتی 2/17و  مترمیلی 496 ترتیببه
)Meteorological Year Books, 1952-2017 و (

 1100 ترتیباز سطح دریا بهارتفاع  و حداکثر حداقل
  ).Asadi, 2012است (متر  1247 و

  پژوهشروش 
آوري بذر گونۀ تادار ابتدا براي جمع پژوهشدر این 

هاي اطراف روستاي اصله درخت در جنگل 30
و از جهات مختلف  انتخاب شدشوراب استان لرستان 

. سپس در اواخر شد شده بذرگیريدرختان انتخاب
در نهالستان شوراب اقدام به تهیه و  1389آبان سال 

ها از جنس گلدان .ها شدکاشت بذر در گلدان
و با  انتخاب شدمتر سانتی 35×25اتیلن در اندازه پلی

پر شدند و  کیدوبهمخلوط خاك و ماسه به نسبت 
. کاشته شدمستقیم در هر گلدان  طوربهتعداد سه بذر 

جوانه زدند و  1390بذرها در اوایل فروردین  ازآنپس
 شد ياریآب هرروز 1390سال  رماهیتها تا اوایل گلدان

اعمال  آنهاو در ادامه دو نوع تیمار آبیاري و سایه بر 
پالت بر  تیاسپل آزمایشدر قالب  پژوهش نیا، شد

 .ه استشدبا سه تکرار انجام یبلوك کامل تصادف یۀپا
عنوان آبیاري به هرروزتیمار آبیاري با چهار سطح (

آبیاري)،  بار، سه و چهار روز یک، دو روز آبیاريشاهد
، هیسامین)، شاهدتیمار سایه در سه سطح (نور کامل (

 تکرار هر در گلدان 30 و تکرار سه سایه کامل) و با
کاشته گلدان تهیه و  1080. در نتیجه تعداد اعمال شد

 17تا  رتی 17 ازمدت پنج ماه (بهو  )30×3×4×3( شد
آبیاري  مقدار. اعمال شد آنها يبر رو تیمارها آذرماه)

  .انجام گرفت یزراع تیبر اساس ظرفتیمارها 
توده ریشه و اندام هوایی، گیري زيبراي اندازه

پس از شستشو اقدام به جدا کردن ریشه از ساقه کرده 
ها درون پاکت مجزایی قرار و هر یک از این قسمت

ساعت در دستگاه اون در دماي  48مدت و به داده شد
˚c70 سط ترازوي دیجیتال وزن ، سپس توقرار گرفت

 van denشد ( گیريگرم اندازه برحسب آنهاخشک 

Driessche et al., 2003(گیري سطح ، براي اندازه
تصادفی  صورتبهها چهار برگ برگ نیز از نمونه

متري سطح هر برگ و توسط کاغذ میلی برداشته شد
و در  محاسبه شدمتر مربع سانتی برحسبجداگانه 

گیري از چهار برگ براي هر نهال یک نهایت با میانگین
. همچنین طول و عرض محاسبه شدسطح برگ 

 گیريمتر اندازهسانتی برحسبکش ها توسط خطبرگ
ها بندي شادابی نهالبراي تقسیم پژوهش. در این شد

هاي کیفی نهال است از سه ترین مشخصهکه از مهم
  :)Sharfiye, 2002( استفاده شددرجه 

هاي ها داراي برگها سبز و نهال: رنگ برگدرجۀ یک
  متراکم

ها سبز و تعدادي برگ زرد و : رنگ برگدرجۀ دو
  هاي تقریباً متراکمها داراي برگخشک و نهال

هاي ها داراي برگها زرد و نهال: رنگ برگدرجۀ سه
  .با تراکم متوسط و کم

براي حذف اثر حاشیه و از بین  پژوهشدر این 
و  حذف شدهاي حاشیه بردن خطا دو ردیف از گلدان

. ماند یباقگلدان  18به این ترتیب براي هر تکرار 
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 هايفرضیهها از لحاظ براي تحلیل آماري، ابتدا داده
واریانس مورد بررسی قرار گرفت و نرمال بودن  لیتحل
 یبررسسمیرنف ا-ۀ آزمون کولموگروفلیوسبهها داده
طرفه و . سپس با استفاده از تجزیه واریانس چندشد

ها مورد تحلیل قرار گرفت. مدل آزمایش اسپلیت، داده
. استفاده شدبراي مقایسۀ چندگانه نیز از آزمون دانکن 

روش  ها ازهاي مربوط به شادابی نهالبراي تحلیل داده
 ،پژوهش نیدر ا .استفاده شدغیر پارامتري فریدمن 

ی در نظر فرع عامل ياریو آب یاصل عاملعنوان به هسای
  .گرفته شد

  نتایج
تودة اندام هوایی و ریشه نتایج اثر سایه و آبیاري بر زي

نشان  1رویش در جدول  فصلکیها در پایان نهال
شود، اثر طور که مشاهده می. همانشده استه داد

بوده و دار تودة اندام هوایی معنیسایه و آبیاري بر زي
دار است نیز اثرهاي متقابل این دو تیمار معنی

)01/0p<(.  
  

  هانهالو ریشه  ییاندام هوا ةتودبر زي آنهاو اثر متقابل  ياریآب ،هیاثر سا -1جدول 
Table 1. Effect of shadow and irrigation and thier interactions on aerial and root biomass of seedlings 

 منبع تغییرات
Source of 
variations 

 درجه آزادي
df 

ییتوده اندام هوازي   
Aerial biomass 

ریشهتوده زي   
Root biomass 

 Mean 
Square 

Sum of 
Square 

F  Mean 
Square 

Sum of 
Square 

F 

 بلوك
Block 

2  0.918 1.837 0.80 ns  0.149 0.297 0.39 ns 

 سایه
Shadow 

2  171.488 342.976 149.12**  121.383 242.765 311.239** 

 خطاي اصلی
Main erorr 

4  1.150 4.602 -  0.390 1.560 - 

هاي اصلیکرت  
Main plots 

8  - 349.415 -  - 244.622 - 

 آبیاري
Irrigation 

3  70.238 210.713 65.133**  34.405 103.216 58.701** 

 آبیاري ×سایه 
Shadow×Irrigation 

6  31.341 188.046 29.063**  14.626 87.755 24.954** 

 خطاي فرعی
Sub-erorr 

18  1.078 97.054 -  0.586 52.750 - 

هاي فرعیکرت  
Sub-plots 

27  - 495.813 -   243.721 - 

 کل
Total 

35  - 2249.282 -  - 1247.926  

 

 درصد 5داري در سطح خطاي = عدم معنیnsدرصد،  5داري در سطح خطاي = معنی*درصد، 1داري در سطح خطاي = معنی**
**= significant at 0.01 level, *= significant at 0.05 level, ns= Non significant at 0.05 level 
 

بر  هیو سا ياریمربوط به اثر آب جینتا 2جدول 
را نشان ها طول، عرض و سطح برگ نهال يرو

 و عرض ه شده، طولنشان دادطور که . هماندهدمی
داشته و  ياریو آب هیسا ي باداریمعنارتباط برگ 
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دار است. متقابل سایه و آبیاري نیز معنی اثرهاي
و آبیاري بر  در این پژوهش اثر اصلی سایههمچنین 

دار است، اما اثر متقابل سایه و ها معنیسطح برگ نهال
  ).2دار نیست (جدول آبیاري بر روي سطح برگ معنی

مختلف  يهامشخصه هانیانگیم ۀنتایج مقایس
 1در شکل  آنهاو سایه بر روي  آبیاري ریتأثو  هانهال

، 2، 1. در این شکل تیمار آبیاري شده استنشان داده 
 عنوانآبیاري روزانه به ةدهندترتیب نشانبه 4و  3

بار آبیاري است و یک روز چهار و سه دو، شاهد،
نور کامل  ةدهندترتیب نشاننیز به 3و  2، 1 هیسا ماریت
  است. کامل ۀیسا و هیسامنی ،)شاهد(

  
 هانهالطول، عرض و سطح برگ بر  آنهاو اثر متقابل  ياریآب ،هیاثر سا -2جدول 

Table 2. Effect of shadow and irrigation and thier interactions on leaf length, width and area of 
seedlings 

 منبع تغییرات
Source of changes 

درجه 
 آزادي

df 

 طول برگ 
Leaf length 

 عرض برگ 
Leaf width 

 سطح برگ 
Leaf area 

 Mean 
Square 

Sum of 
Square 

F  Mean 
Square 

Sum of 
Square 

F  Mean 
Square 

Sum of 
Square 

F 

 بلوك
Block 

2  0.245 0.489 0.42 ns  0.088 0.176 0.39 ns  4.808 9.617 20.635** 

 سایه
Shadow 

2  44.907 89.815 76.895**  16.037 32.074 50.59**  182.068 364.137 781.40** 

 خطاي اصلی
Main erorr 

4  0.584 2.338 -  0.317 1.266 -  0.233 0.932 - 

هاي اصلیکرت  
Main plots 

8  - 92.642 -  - 33.516 -  - 374.686 - 

 آبیاري
Irrigation 

3  2.176 6.527 3.789*  1.764 5.292 7.718**  43.010 129.029 23.042** 

آبیاري ×سایه   
Shadow×Irrigation 

6  1.643 9.859 2.862*  0.681 4.085 2.979*  2.491 14.949 1.335 ns 

 خطاي فرعی
Sub-erorr 

18  0.574 51.676 -  0.229 20.571 -  1.867 235.189 - 

هاي فرعیکرت  
Sub-plots 

27  - 68.062 -  - 29.948 -  - 379.167 - 

 کل
Total 

35  - 2990.220 -  - 1130.060 -  - 14940.588 - 

 درصد 5داري در سطح خطاي = عدم معنیnsدرصد،  5داري در سطح خطاي = معنی*خطاي درصد،  1داري در سطح = معنی**
**= significant at 0.01 level, *= significant at 0.05 level, ns= Non significant at 0.05 level 
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(A) (B) (C) (D) 

    
(E) (F) (G) (H) 

    
(I) (J) (K) (L) 

    
(M) (N) (O) (P) 

    
(Q) (R) (S) (T) 

    
سایه (ستون دوم)، سایه کامل (ستون سوم) و اثر در نور کامل (ستون اول از راست)، نیم هانهالي مختلف هامشخصه -1شکل 

 نور در آبیاري شاهد (ستون آخر)
Figure 1. Different characteristics of seedlings on Full light (First column fom right), penumbra 
(Second column), perfect shadow (Third column) and effect of light in control irrigation (Fifth 

column) 
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اثر ترکیبی تیمارها بر روي نتایج مربوط به 
است.  ه شدهنشان داد 2هاي مختلف در شکل مشخصه

ها در ترکیب دو تیمار نور هوایی و ریشه نهال ةتودزي
 داري بیشترین مقدارمعنی طوربهکامل و آبیاري شاهد 

). این در حالی است که Bو  A -2است (شکل 

کامل  ۀمربوط به تیمار سای تودهزي کمترین مقدار
ها طول و عرض برگ ةاست. همچنین بیشترین انداز

روزه مربوط به ترکیب تیمار نور کامل و آبیاري دو
  .)Dو  C -2(شکل  است

)A(  )B(  

  
  

)C(  
  

)D(  

  
(الف)، طول ریشه (ب)، نسبت ساقه به ریشه (پ) و قطر یقه (ت) ها ارتفاع نهال يو نور بر رو ياریآبترکیبی  اثر -2شکل 

)FL  ،نور کاملSS سایه، نیمFS  ،نور کاملI1 ،I2 ،I3  وI4 بار)ترتیب آبیاري یک، دو، سه و چهار روز یکبه  
Figure 2. Combined effect of irrigation and light on seedlings height, root length, stem to root ratio 
and collar diameter (FL: Full light, SS: Semi-shade, FS: Full shade, I1, I2, I3 and I4: one, two, three 

and four days irrigation, respectively) 
  

پارامتري فریدمن مربوط به اثر روش غیر جینتا
ها در تیمارهاي مختلف سایه در ي بر شادابی نهالاریآب

. با توجه به نتایج، شده استه نشان داد 3جدول 

داري بر روي آبیاري در حالت نور کامل اثر معنی
 ۀسایه و سایهاي نیمها دارد اما در حالتشادابی نهال

. تادار ندارد ۀشادابی گونداري بر روي کامل اثر معنی
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ها در همچنین نتایج مربوط به اثر سایه بر شادابی نهال
که  شده استآورده  4حالت آبیاري شاهد در جدول 

داري بر روي شادابی با توجه به آن نور اثر معنی
 ها دارد.نهال

  
 در تیمارهاي مختلف سایهها نهال یبر شاداب ياریاثر آببراي  دمنیآزمون فر جینتا -3ول جد

Table 3. Results of Friedman test for effect of irrigation on seedling vitality in different treatments of 
shadow 

 منبع تغییرات
Source of changes 

يدرجه آزاد  
df 

هاتعداد نمونه  
Number of samples 

اسکورکاي  
Chi-square 

داريسطح معنی  
P-value 

 نور کامل
Full light 

3 46 68.6 0.000 

سایهنیم  
Penumbra 

3 50 1.543 0.672 

 سایه کامل
Perfect shadow 

3 41 7.172 0.067 

 
  هانهال یبر شاداب هیسابراي اثر  دمنیآزمون فر جینتا -4جدول 

Table 4. Results of Friedman test for different levels of light on seedling vitality 
 منبع تغییرات

Source of changes 
يدرجه آزاد  

df 
هاتعداد نمونه  

Number of samples 
اسکورکاي  

Chi-square 
داريسطح معنی  

P-value 
 سایه

Shadow 
3 44 73.988 0.000 

  
  بحث

ها تودة هوایی نهالبر زيدر این پژوهش اثر آبیاري 
تودة دار بوده و در نور کامل با کاهش آبیاري زيمعنی

که مقدار این کاهش  است افتهیها کاهش هوایی نهال
-سایه کمتر است و در سایۀ کامل تفاوت معنیدر نیم

 van توسط شده انجام پژوهشداري وجود ندارد. در 

den Driessche هاي البر روي نه) 2003( و همکاران
) نتایج Populus tremuloidesگونۀ صنوبر لرزان (

تودة دست آمد و آبیاري سبب افزایش زيمشابه اي به
داري پژوهش سایه اثر معنیاین هوایی صنوبر شد. در 

ها داشته و بیشترین توده هوایی نهالبر روي زي
توده هوایی در نور کامل و کمترین آن در سایۀ زي

شده توسط انجام پژوهشکامل است که این با نتایج 
Hasanvand (2011) که نیز یک  بر روي گونۀ اوري

-Rostamikia and Saghebگونه نورپسند است (

Talebi, 2012خوانی دارد. این نتایج ممکن است )، هم
به افزایش ارتفاع و حجم گیاه در مقابل نور مربوط 

. در سایۀ شودتوده میکه موجب افزایش زي باشد
، نور که الزمۀ افزایش طول ساقه است وجود کامل

 پژوهشتوده در این ندارد و بنابراین کمترین زي
اي حساس ی گونهکامل است. وقتمربوط به تیمار سایۀ 

يزتواند سبب افزایش به خشکی باشد تیمار سایه می
ها شود چرا که سایه موجب ، طول و عرض برگتوده

کاهش دماي برگ و دماي هواي اطراف برگ شده و 
 شودمی یآبکمدر نتیجه موجب تعدیل تنش 

)Sadeghzadeh Hallaj et al., 2016 از طرفی با .(
گونۀ مقاوم به خشکی است توجه به اینکه تادار یک 

)Dadvar et al., 2013در  تودهيز مقدار )، بنابراین
که آب کمتري در  یسایۀ کامل همراه با تیمارهای

  افزایش نیافته است. ،دسترس گیاه قرار گرفته



3، شماره 4پژوهش و توسعه جنگل، جلد  پژوهشی - علمی فصلنامۀ  

340 

 

، اثر آبیاري بر پژوهشبا توجه به نتایج این 
دار بوده و در تیمار نور ها معنیتودة ریشه نهالزي

تودة ریشه کاهش یافته اما با کاهش آبیاري زيکامل 
سایه و سایۀ کامل بین سطوح مختلف آبیاري در نیم

هاي دو . بررسی نهالاختالف چندانی وجود ندارد
 Chamaecyو  Cryptomeria japonicaگونۀ 

parisabut  توسطNagakura ) 2004و همکاران (
. شودکه خشکی سبب افزایش رشد ریشه می نشان داد

توان به مقاومت گیاه در مقابل خشکی این نتیجه را می
با افزایش حجم ریشه براي جذب بیشتر آب دانست. 

و  Soofizadehشده توسط از طرفی بررسی انجام
تودة ریشه که آبیاري بر زي نشان داد) 2009همکاران (

دیگر  هايپژوهشاما نتایج برخی ؛ داري ندارداثر معنی
 Timmer andکنند (می دییتأپژوهش را نتایج این 

Miller, 1991; Gautam et al., 2003 در پژوهش .(
بر  Timmer and Miller 1991گرفته توسط انجام

نتایج ) .Pinus resinosa Ait(هاي کاج قرمز روي نهال
توده ریشه که تنش رطوبتی سبب کاهش زي نشان داد

) اثر 2003و همکاران ( Gautam. همچنین شودمی
بررسی  Pinus radiataتودة ریشه رطوبت را بر زي

 که تولید ریشه اغلب متأثر از مقدار نشان دادکردند و 
هاي توده نهالزي کهيطوربهرطوبت در دسترس است 

ها که در شرایط رطوبتی بهتري نسبت به دیگر نهال
  بیشتر است.یافته باشند، پرورش 

تودة با توجه به نتایج این پژوهش اثر سایه بر زي
تودة دار بوده و بیشترین میانگین زيها معنیریشه نهال

. کامل استیۀ در ساآن  نیو کمترکامل  ریشه در نور
گرفته در نور کامل ریشۀ خود را هاي قرارنهال

ۀ لیوسبهکنند تا بتوانند در مقابل خشکی تر میحجیم
ها و همچنین جذب و از طریق روزنه تبخیر و تعرق

دسترسی بیشتر به آب با افزایش حجم و سطح ریشه 
 Castro-Diez and. در پژوهشی مشابه مقاومت کنند

Navarro (2007) هاي با بررسی روي نهالQuercus 

cocciferan سایه به این در شرایط نور کامل و نیم
افزایش تودة ریشه در نور کامل که زي ندنتیجه رسید

) در 2011( همکارانو  Hasanvand یابد. همچنینمی
هاي اوري به نتیجۀ مشابه بررسی اثر سایه بر نهال

  .دست یافتند
دار آبیاري دهندة اثر معنینتایج این پژوهش نشان
ها در نور کامل است و در بر روي طول و عرض برگ

این حالت کمترین مقدار طول و عرض برگ به آبیاري 
روزه اختصاص دارد. این در حالی است که در چهار

داري بین سطوح مختلف سایۀ کامل اختالف معنی
آبیاري وجود ندارد. همچنین تیمارهاي مختلف سایه 

 داشته استداري بر روي طول و عرض برگ اثر معنی
یابد و این با نتایج کاهش می آنها و با کاهش نور مقدار

مطابقت دارد  Chabot and Chabot (1977) پژوهش
ند که با افزایش نور نشان داددر بررسی خود  آنهاکه 

افزایش  Vesca fagariaهاي طول و عرض برگ نهال
هاي نهال یابد. در این پژوهش، طول و عرض برگمی

-تادار در تیمار سایۀ کامل کمترین اندازه بود که این به

بودن گونۀ تادار است. دلیل سرشت نوري و نورپسند
ها با گونۀ تادار بایستی مورد ينکته در جنگلکاراین 

عنوان یک توان این گونه را بهتوجه قرار گیرد و می
-ها کاشت و گونهگونۀ پیشرو در ابتداي جنگلکاري

  ها کشت کرد.پسند را در پناه آنهاي سایه
داري بر روي آبیاري اثر معنی پژوهشدر این 

ها رگ نهالهاي تادار داشت و سطح بسطح برگ نهال
داري نداشته روزه اختالف معنیدر آبیاري شاهد و دو

و بیشتر از دیگر سطوح آبیاري است و همچنین آبیاري 
روزه هم در یک گروه قرار گرفتند. سه و چهار

ها را شدن سطح برگ پاسخی است که گونهکوچک
 ,Asadiسازد تا شرایط خشک را تحمل کنند (قادر می

و همکاران  Asriشده توسط م. پژوهش انجا)2012
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که اثر آبیاري را بر سطح برگ  نشان داد) 2008(
دار است و کمترین مقدار سطح برگ بلندمازو معنی

مربوط به تیمار شاهد (کمترین آبیاري) است. همچنین 
 نشان داد) 1997و همکاران ( van Heesنتایج پژوهش 

که کاهش رطوبت سبب کاهش سطح برگ دو گونۀ 
Quercus robur  وFagus sylvatica شود. می

و همکاران  Fotelli هايپژوهشطور نتایج همین
) نیز نتایج 2004و همکاران ( Nagakura) و 2000(

توسط  شده انجام پژوهشکند. می دییتأاین پژوهش را 
Fotelli ) که افزایش  نشان داد) 2000و همکاران

-مدیترانههاي آبیاري موجب افزایش سطح برگ بلوط

 .Quercus frainetto, Q. pubescens, Qاي (

macrolepis, Q. ilexشود () میFotelli et al., 

2000.(  
و همکاران  Nagakuraهمچنین نتایج بررسی 

که خشکی سطح برگ را کاهش  نشان داد) 2004(
داري بر روي سطح برگ داشته دهد. سایه اثر معنیمی

که  دوشیمسطح برگ نیز کم  و با کاهش نور مقدار
که  Chabot and Chabot (1977) پژوهشاین با نتایج 

  مطابقت دارد. انجام شد Vesca fagariaبر روي گونۀ 
ها، در تیمار با توجه به نتایج بررسی شادابی نهال

و  دار بودهها معنینور کامل اثر آبیاري بر شادابی نهال
. است افتهی ها کاهشبا کاهش آبیاري شادابی نهال

Soofizadeh در بررسی تأثیر 2009( و همکاران (
اي هاي گونۀ سرو نقرهآبیاري بر درصد شادابی نهال

درصد شادابی در آبیاري دو روزه ند که نشان داد
پژوهش اثر این بیشتر از آبیاري چهار روزه است. در 

دار بوده و بیشترین شادابی ها معنیسایه بر شادابی نهال
ها مربوط به نور کامل و کمترین آن در سایۀ کامل نهال

است که این موضوع با توجه به نورپسند بودن گونۀ 
) 2005( و همکاران Hosseini. توجیه استتادار قابل

هاي با بررسی اثر سطوح مختلف نور بر شادابی نهال
هایی که در نور بیشتر ند که نهالنشان داداي سرو نقره

تري برخوردار هستند نسبت به بقیه از وضعیت مطلوب
مطابقت دارد.  پژوهشاین هاي هستند که این با یافته

مختلف نور بر طور نتایج بررسی اثر تیمارهاي همین
 Quercusهاي بلوط اوري (شادابی نهال

macranthera ( توسطTeymourzadeh  و همکاران
ها که در تیمار سایه شادابی نهال نشان داد) 2004(

توان گفت علت این امر عدم است. می کمترین مقدار
وجود نور در تیمار سایۀ کامل است که در پی آن 

علت اختالالت به فتوسنتز کاهش یافته و در نتیجه
ها پژمرده و خشکیده شده و شادابی فیزیولوژیک برگ

  .)Asadi, 2012دهند (خود را از دست می
توان از نتایج این پژوهش استنباط می یطورکلبه

دار در نور کامل هاي تاکرد که رشد و شادابی نهال
که این نکته  تر از دیگر تیمارهاي سایه استمطلوب

شدت نورپسند است و دار بهگونۀ تادهد نشان می
. رشد و سطوح باالي نور براي رشد آن اهمیت دارد

هاي گونۀ تادار در نور کامل در سطوح شادابی نهال
، مشابه و بهتر از آبیاري بارآبیاري روزانه و دو روز یک

سایه بین روزه است اما در سایۀ کامل و نیمسه و چهار
داري وجود ندارد معنیسطوح مختلف آبیاري تفاوت 

تواند کمک سایبان به حفظ آب خاك که علت آن می
هاي بنابراین اگر تصمیم به جنگلکاري با نهال؛ باشد

مشابه با منطقۀ مورد بررسی و  يوهواآباین گونه در 
یا تولید نهال داشتیم باید از آبیاري شاهد و یا براي 

  .جویی از آبیاري دو روزه استفاده کنیمصرفه
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Abstract 
This study was conducted to investigate effect of different irrigation and shade treatments on arial and 
root biomass, leaf area and viability of Caucasian hackberry Seedlings in Shorab nursery, 
Khoramabad, Lorestan province, Iran. Firstly, 30 Celtis caucasica trees was selected in around of 
Shorab village forests and then seeds were collected from different directions of trees. Seeds were 
planted on plots in November and budded in April next year and afterwards plots were irrigated daily 
until starting treatments. After that, four irrigation treatments (daily, once in every two, three and four 
days) and three shade treatments (full light, semi and full shade) with three replications and 30 pots 
per replicate (overally, 1080 expirmental units) were applied on them during five months period. 
Then, leaf length and width, leaf area, viability, arial and root biomass were measured and analysed in 
split test model by multi way ANOVA. Results showed interations of irrigation and shade have 
significant effects on biomass, leaf length and leaf width (p<0.05). Irrigation have significant effect on 
viability of seedlings in full light, but this effect is not significant in semi shade and full shade. Also, 
by reducing light, viability of seedlings is decreased. Regarding to results, could be inferred that 
growth and viability of seedlings are better in full light compared to other treatments which this shows 
Celtis caucasica is extremlly light demand species and high levels of light are important for its 
growth. 

Keywords: Celtis caucasica, Drought stress, Light stress, Seedlings viability, Zagros forests.  

                                                                                                                         
* Corresponding author:                                   Email: moradi@yazd.ac.ir 


