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  چکیده

جنگل مستلزم تولید نهال  ۀیافته جنگلی و توسعهاي تخریبانجام جنگلکاري موفق در عرصه
- گونه دیگربا  و در رقابت ، مستقرشدهکرده رشدنهالستان است تا بتواند در شرایط نامساعد  در باکیفیت

کیفیت نهال دارد،  بردن باالثیر زیادي در أت از کارهاي بسیار مهم در نهالستان که .شودهاي مهاجم غالب 
 و پنجبا فواصل مختلف ( کردن تنکثیر عملیات أر ارزیابی تمنظواین پژوهش به رواز ایناست.  کردن تنک
در  گنجشکزبانبر مشخصات کمی و کیفی نهال افرا پلت و  متري و تیمار شاهد)سانتی 20 و 15 و 10

(نهالستان چلمردي)  چوب در نهالستان شماره یک شرکت سهامی نکا تصادفی کامالًقالب طرح بلوك 
توده کل خشک برگ و ساقه و ریشه و زي بر روي مشخصاتی چون وزن انجام گرفت. نتیجه این بررسی

اختالف  درصد پنج بررسی در سطحهاي موردعاملروي  کردنتنکتیمارهاي مختلف  داد که اثر نشان نهال
ثیر را روي أبیشترین ت متريسانتی 20 کردن تنکتیمار با فواصل  کهطوريبهدهد، می داري را نشانمعنی
. است یافتهافزایش هاآن مقادیر کردنتنکهاي مورد بررسی در هر دو گونه داشته و با افزایش فواصل عامل

راي متري و بسانتی 15 کردنتنک فاصلهترین فاصله نهال براي افرا پلت همچنین بر اساس نتایج مناسب
تواند در این پژوهش می. نتایج حاصل از شد تعیینمتري سانتی 20 کردنتنک فاصلهگنجشک (ون) زبان

 ها مورد استفاده قرار بگیرد.نهالستان

  .نهال کیفیت گنجشک،زبان پلت، افرا کردن، تنک نهالستان، هاي کلیدي:واژه
*

                                                                                                               
  :pourmajidian@sanru.ac.irEmail                               نویسنده مسئول: *
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  مقدمه
زیاد در امر جنگلکاري، استفاده از  با توجه به هزینه

ها اهداف ما رغوب براي این عرصهمهاي نانهال
-هاي زیادي میموجب بروز خسارت و نشدهبرآورده 

موفقیت جنگلکاري مستلزم تولید نهال خوب و  شود.
علت هبها در جنگلکاري طورمعمولبه. است باکیفیت

-نامیه بذور گونه ةو قو شدنسبزعدم آگاهی از درصد 

برگ بومی ایران، بذور با تراکم بیشتري کاشته هاي پهن
ها الغر و ضعیف و از بنابراین اغلب نهال .شوندمی
. با توجه هستندرشد ارتفاعی و قطري نامناسب  نظر

با انجام  دارد ضرورتنهال  باالي تولید ۀبه هزین
الزم در خزانه عالوه بر کاهش هزینه  هايآزمایش

 اندازةتا  کردتولید  باال باکیفیتتولید نهال، نهالی 
 آوردهخزانه پایین  هاي جنگلکاري وتلفات در عرصه

و  شودبه آن کمتر  هاو خسارت آفات و بیماري شده
مانی، رشد و تولید آن بیشتر ضریب اطمینان، زنده

که تعداد نهال در واحد  است داده نشانتجربه  شود.
 چراکه ،کمی و کیفی حائز اهمیت است نظرسطح از 

تعداد نهال در واحد سطح و تراکم زیاد نهال  افزایش
ها هوایی بین نهالهاي انداماي و رقابت ریشه سبب

جایی جابه همچنین ،کاهدمیها نهال شده و از کیفیت
 بهضایعات زیادي را  مقدارهایی دشوار و چنین نهال

بذر از نظر  دارد. از طرفی تراکم زیاد کاشت همراه
که  کارهایینیست. یکی از  صرفهبهمقروناقتصادي 

 تنکشود  باکیفیتال مرغوب و تولید نه سببتواند می
یا همان تنظیم  شده کاشتههاي نهال در کرت کردن

 تنک. هدف از استها در نهالستان نهال فاصله بین
ها براي تنظیم تدریجی به نهال دادن فضاها نهال کردن

توسعه سیستم ریشه و رشد طولی آن  و تسریع رشد و
ها را براي کسب مواد است. این عمل رقابت بین نهال

کیفیت  رفتن باال موجبو  داده کاهشغذایی و نور 
به  Switzer and Nelson (1962) .شودمیها نهال

بررسی اثر حاصلخیزي خاك نهالستان و تراکم نهال در 
محصول و  اندازة ،هاي نهالگیژیبستر کاشت روي و

اي کاج تدا پرداختند. نتایج این تحقیق عملکرد عرصه
داد که حجم کل مواد غذایی برگ و اندازه گیاه با  نشان

 .یابدمیافزایش حاصلخیزي و کاهش تراکم افزایش 
Wilson and Campbel (1972) هاياثر به بررسی 
قطر و وزن خشک  ،تراکم بستر کاشت بر روي ارتفاع

دادند که  و نشان نراد پرداختند سالهسه هاينهال
-هاي موردعاملتغییر در  سببتراکم نهالکاري کاهش 

طی پژوهشی در نهالستان تامپسون در  شود.می بررسی
روش بذرکاري و تراکم  هايتگزاس که به بررسی اثر

-بستر کاشت روي مورفولوژي و رشد ارتفاعی نهال

با کاهش  شد مشخص ،شد پرداختههاي کاج تدا 
و  توده، زيتراکم بستر کاشت، میانگین قطر یقه نهال

 Williams andوزن خشک نهال افزایش یافت (

Stewart, 2006 .()2009 (Tonguc داد که  نشان
داري روي قطر یقه معنی طورهتراکم ب هايبیشترین اثر

 Mousavi andریشه است. در ایران نیز  و وزن

Mohammadnezhad Kiasari (2000)  بر  پژوهشیبا
روي تراکم بذر گونه سدروس نتیجه گرفت که 
تیمارهاي مختلف تراکم بذر و تاریخ کاشت بر قطر 
یقه و کیفیت نهال اثر متقابل نداشته ولی بر ارتفاع نهال 

  و تعداد نهال اثر متقابل دارد.
Hemati  به بررسی تراکم 2003(و همکاران (

هاي جنگلی شمال کشور در خزانه در کاشت بذر گونه
هاي جنگلی پرداختند و بذر گونه در گیالننهالستانی 

تراکم وزنی چهار گنجشک را با بلوط، نمدار، افرا، زبان
داد که اختالف  متفاوت کشت کردند. نتایج نشان

شده مانند ارتفاع گیريهاي اندازهشاخصداري در معنی
هاي مورد ف براي گونهو قطر نهال بین تیمارهاي مختل

ترین تراکم مربوط ، ولی مناسبنشد مشاهدهآزمایش 
. از طرفی است بودهمقدار بذر در واحد سطح به 
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Khorenkeh ) با هدف  ) طی تحقیقی2007و همکاران
تعیین بهترین تراکم و عمق کاشت به بررسی اثر مقادیر 

هاي مختلف کاشت بذر بر بذر در واحد سطح و عمق
تولید نهال  ۀکیفیت نهال سدروس در خزانکمیت و 

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مقدار بذر روي 
-ثیري نداشته، اما بر زندهأارتفاع و کیفیت نهال ت ،قطر

ثیرگذار است. طی أت انتقالقابلمانی و تعداد نهال 
و همکاران  Khornekehدیگر توسط  پژوهشی

ترین تراکم و در خصوص تعیین مناسب)، 2009(
 مشخصتاریخ کاشت بذر افرا پلت و توسکاي ییالقی 

نهال،  کیفیت برکه تیمارهاي مختلف تراکم بذر  شد
ي بین تیمارها است.ثیرگذار أت انتقالقابلتعداد نهال 

ارتفاع نهال و قطر یقه اختالف هاي عامل جزبهمختلف 
و همکاران  Hosseini. است شدهمشاهدهداري معنی

منظور بررسی اثر عامل طی تحقیقی که به )2006(
-نهال ومیرمرگمحیطی سایه بر روند رشد ارتفاعی و 

به این نتیجه  دادند انجامدر نهالستان  اينقره سروهاي 
 اندازهرسیدند که در تیمارهاي تحت سایه بیشترین 

و  است گرفتهها در تیرماه صورت رشد ارتفاعی نهال
کمترین  ،کامل قرار داشتندهایی که تحت نور در نهال

را  ومیرمرگرشد ارتفاعی و بیشترین نرخ  اندازه
داشتند. پژوهش حاضر سعی دارد به تعیین فاصله 

نهال در  کردن تنکپرورشی  مناسب براي عملیات
 باکیفیتیابی به نهالی خوب و منظور دستهنهالستان ب

شود میاي که در این خصوص مطرح بپردازد. فرضیه
ها روي نونهال کردن تنکت که فواصل مختلف این اس

تا از این  ثیرگذار است.أها تهاي نهالوزن خشک اندام
شده و  هاي تولید نهالکاهش هزینه سببهم  طریق

یافته و از طرفی هاي جنگلکاري کاهشهم هزینه
  شود.موفقیت جنگلکاري افزون 

  

 هامواد و روش

سهامی نهالستان چلمردي (شماره یک) شرکت 
کیلومتري  12بند و در نکاچوب در قسمت پایین
 شدهتأسیس 1352سال  درشهرستان نکا قرار داشته و 

 33′51″. این نهالستان در مختصات جغرافیایی است
  تا 53° 21′40″و  شمالی 36° 34′05″تا  °36
. ارتفاع از سطح است شدهواقعشرقی  °53 ″07′22 

با  پنج درصد آنمتر و شیب متوسط  180دریاي آزاد 
 هفتغربی است. مساحت مفید آن - جهت شرقی

سنگ مادري منطقه آهکی و آهکی  نوع وهکتار 
اي شسته با افق تیپ خاك قهوه دولومیتی بوده و

لومی و عمق خاك بیش از کلیسک و بافت خاك رسی
متر و میلی 700بارندگی سالیانه  یک متر است. مقدار

ت. اقلیم منطقه بر اس 8/7- 5/6خاك بین  pHمقدار 
آمبرژه اقلیم معتدل مرطوب  نگاراساس فرمول اقلیم

 .)Anonymous, 2006( است

  برداريروش نمونه
تصادفی با دو گونه شامل  طرح در قالب بلوك کامالً

) و گونه .Acer velutinum Boissافرا پلت (
) و چهار تیمار .Fraxinus excelsior L( گنجشکزبان
تکرار براي  چهارو  کردن تنکمختلف هاي فاصلهبا 

اختالف فاصله بین است.  آمدهرهر تیمار به اجرا د
 کردن تنکمتر بوده و سانتی پنج کردن تنکتیمارهاي 

متري انجام سانتی 20و  15، 10پنج، با فواصل متفاوت 
شده که عنوان شاهد در نظر گرفتهو یک تیمار به

. پس از است نگرفتهدر آن صورت  کردن تنکعملیات 
ها انجام و کاري در کرتبستر کاشت، بذر کردن آماده

بار  3بذور روزانه  شدن سبزتا زمان  ريعملیات آبیا
 تنکبذور عملیات  شدن سبزصورت گرفت و پس از 

مربعی انجام و متر 20/1×1با ابعاد  هاییدر پالت کردن
مراقبتی و پرورشی از قبیل  عملیات کلیهآن  در کنار

پاشی و غیره ، سمدهی کودشکنی، آبیاري، وجین، سله
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از زمان ماه  8. پس از طی انجام شددر طی دوره رشد 
رویشی، بررسی  ةها و در پایان دورنهال زنیجوانه

کمی و کیفی در تیمارهاي مختلف انجام و ثبت 
شامل وزن خشک برگ،  مشخصات کمی و کیفی نهال

توده کل نهال خشک ساقه، وزن خشک ریشه، زيوزن 
هاي داده تعیین شد. و نسبت وزن خشک ساقه و ریشه

منظور انجام آنالیزهاي آماري در محیط به آمدهدستبه
ها پس از دادهوارد شدند.  17نسخۀ  SPSSافزار نرم

 ترتیب بهانجام آزمون نرمالیته و همگنی واریانس 
یرنوف و لون، توسط اسم- توسط آزمون کولموگروف

 قرار وتحلیلتجزیهمورد  طرفهیکآنالیز واریانس 
بین میانگین تیمارها از  مقایسههمچنین براي  .گرفتند

 شدهاستفادهوجود تیمار شاهد  دلیل به LSDآزمون 
  .است

  

  نتایج
هاي اندازهطرفه براي مشخصهس یکنتایج آنالیز واریان

هاي که بین تیمار )1داد (جدول  شده نشانگیري
-افرا پلت براي مشخصه ۀدر گون کردن تنکمختلف 

توده هاي وزن خشک برگ، وزن خشک ریشه و زي
. همچنین دارد وجوددار آماري کل نهال اختالف معنی

هاي وزن خشک ساقه دار براي مشخصهاختالف معنی
در . نشد مشاهدهو نسبت وزن خشک ساقه به ریشه 

زن خشک برگ، وزن خشک هاي واین رابطه مشخصه
 ۀگون يتوده کل نهال براساقه، وزن خشک ریشه و زي

و  دارد وجوددار آماري گنجشک اختالف معنیزبان
نسبت وزن خشک  ۀداري براي مشخصاختالف معنی

 .)2جدول ( نشد مشاهدهساقه به ریشه براي این گونه 

 پلت افرا هايهاي نهالبر مشخصه کردن تنکتیمارهاي مختلف  ه تحلیل واریانس و مقایسه میانگیننتایج تجزی -1جدول 
Table 1. Analysis of variance and mean comparison of different thinning treatments on characteristics 

of Acer velutinum seedlings 

  شدهگیريهاي اندازهمشخصه
Measured characteristics  

 شاهد

Control 

 متريسانتی 5
5 Cm 

-سانتی 10

 متري
10 Cm 

-سانتی 15

 متري
15 Cm 

-سانتی 20

 متري
20 cm 

F Sig. 

  وزن خشک برگ (گرم)
Leaf dry weight (gr)  

5.92±0.62c 5.87±0.49c 8.20±0.87bc 12.17±0.62ab 14.31±1.22a 5.02 P<0.01 

  وزن خشک ساقه (گرم)
Stem dry weight (gr) 

5.59±0.33 6.15±0.16 8.06±0.23 9.61±1.02 11.98±1.11 2.43 ns 

  وزن خشک ریشه (گرم)
Root Dry weight (gr)  

2.44±0.65c 3.880±0.73bc 4.75±0.96ab 4.99±0.33ab 6.42±0.62a 4.30 P<0.05 

 توده کل نهالزي
Total biomass of seedling  

13.6±2.36b 16.23±3.65b 20.86±4.68ab 27.29±4.01a 30.24±3.69a 4.38 P<0.05 

 وزن خشک ساقه به ریشه
Stem dry weight / root  

2.21±0.11 1.69±0.15 1.81±0.21 1.85±0.17 1.55±0.12 1.89 ns 

  .درصد 99و  95در سطوح  ترتیب بهدار : تفاوت معنیP>01/0 و P>05/0دار، فاقد تفاوت معنی: nsاشتباه معیار،  ±میانگین  -
- Mean ± Standard error, ns: Non-significant difference, P < 0.05 and P < 0.01: significant difference at the levels 95 and 99 
percent, respectively. 
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-هاي زبانهاي نهالبر مشخصه کردن تنکهاي تیمارهاي مختلف نتایج تجزیه تحلیل واریانس و مقایسه میانگین -  2جدول 

 گنجشک
Table 1. Analysis of variance and mean comparison of different thinning treatments on characteristics 

of Fraxinus excelsior seedlings 

  شدهگیريهاي اندازهمشخصه
Measured characteristics  

 شاهد

Control 

 متريسانتی 5
5 Cm 

-سانتی 10

 متري
10 Cm 

-سانتی 15

 متري
15 Cm 

-سانتی 20

 متري
20 cm 

F Sig. 

  وزن خشک برگ (گرم)
Leaf dry weight (gr)  

2.73±0.05d 4.11±0.11cd 5.53±0.21bc 6.17±0.02b 8.31±0.22a 20.92 P<0.01 

  وزن خشک ساقه (گرم)
Stem dry weight (gr) 

3.13±0.09d 4.43±0.56cd 8.06±0.88bc 9.63±0.14b 16.16±2.33a 12.21 P<0.01 

 وزن خشک ریشه (گرم)
Root dry weight (gr)  

6.80±1.64d 9.98±2.01cd 15.05±3.31bc 17.1±1.17b 28.63±3.12a 22.07 P<0.01 

 توده کل نهالزي
Total biomass of 

seedling  
12.8±1.32d 18.27±3.88cd 28.19±3.2bc 34.13±4.12b 54.24±5.12a 18.85 P<0.01 

 وزن خشک ساقه به ریشه
Stem dry weight / root  

0.53±0.01 0.47±0.01 0.58±0.01 0.54±0.01 0.56±0.01 0.56 ns 

  .درصد 99و  95در سطوح  ترتیب بهدار : تفاوت معنیP >01/0 و P >05/0دار، فاقد تفاوت معنی: nsاشتباه معیار،  ±میانگین  -
- Mean ± Standard error, ns: Non-significant difference, P < 0.05 and P < 0.01: significant difference at the levels 95 and 99 
percent, respectively. 

  
هاي مورد ي مشخصههامیانگین نتایج مقایسه

بیشترین میزان وزن خشک برگ  ،داد گیري نشاناندازه
 تنکریشه نهال مربوط به تیمار  نهال و وزن خشک

-و زبان پلت افرامتر براي هردو گونه سانتی 20 کردن

گنجشک است. همچنین بیشترین میزان وزن خشک 
 مترسانتی 20 کردن تنکساقه نهال مربوط به تیمار 

توده زي مقدار. بیشترین استگنجشک براي گونه زبان
و  15 کردن تنک تیماردر  پلت افراکل نهال براي گونه 

این مشخصه در  کهدرحالی شد مشاهدهمتري سانتی 20
متري سانتی 20 کردن تنکگنجشک در تیمار گونه زبان

 ).2و  1بیشترین بود (جدول 

  بحث
 تنککه تیمارهاي مختلف  داد نشاناین پژوهش نتایج 
گذار بوده ثیرأنهال روي وزن خشک برگ نهال ت کردن

داري وجود داشته و با و بین تیمارها اختالف معنی
وزن خشک برگ  ،نهال کردن تنکافزایش فاصله 

 . نتیجه مقایسه میانگین تیمارها نشاناست یافتهافزایش
داراي بیشترین  مترسانتی 20 کردن تنک داد که تیمار

اما روند افزایش براي گونه  ؛ثیر بر هر دو گونه استأت
 دلیل بهتواند که میگنجشک شتاب بیشتري داشته زبان

نورپسندي بیشتر این گونه نسبت به افرا و عدم 
باشد  محیطتر حساسیت آن به نور زیاد و شرایط گرم

)Marvie Mohajer, 2005(. پسند بودن و نیمه سایه
که واکنش آن  شده موجبحساسیت افرا به گرما 

شده نتیجه مشابه نتایج تحقیقات انجاماین  کندتر باشد.
 Wilsonتحقیقات  )،2007( همکارانو  Cicekتوسط 

and Campbel (1972) و نتایج پژوهش Lieffers and 

Titus (1989) .دالیل این مسئله ناشی از رسیدن  است
روي  ها براندازي نهالکمتر سایه هاينور بیشتر و اثر

هاي یکدیگر بوده که منجر به افزایش فعالیت
شود و با کاهش رقابت توانایی نهال فتوسنتزي نهال می

که  یافتهافزایشبراي جذب آب و مواد غذایی و نور 
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 استشده ل نها تودةزياین موضوع منجر به افزایش 
)Yan et al., 2016 این نتیجه مشابه نتایج ). همچنین

و همکاران  Huan-yong شده توسطتحقیقات انجام
 که است Switzer and Nelson (1962)و  )2005(

 ،افزایش ارتفاع نهال سببکاهش تراکم  اظهار داشتند
وسعت تاج نهال و افزایش شاخص کل سطح برگ 

هاي تواند افزایش فعالیتشود. دلیل این مسئله میمی
کاهش رقابت نهال و افزایش  دلیل بهفتوسنتزي گیاه 

همچنین بر اساس  هاي سطح برگ نهال باشد.شاخص
 تنکتیمارهاي مختلف  ،از پژوهش آمدهدستبهنتایج 
 گنجشکهاي زبانروي وزن خشک ساقه نهال کردن
 وجودداري گذار بوده و بین تیمارها اختالف معنیتأثیر

و کاهش  کردن تنک ۀافزایش فاصل کهطوريبه اردد
 همراه بهتراکم نهال افزایش وزن خشک ساقه نهال را 

  دارد.
 ،و کاهش تراکم نهال کردن تنکبا افزایش فاصله 

. بیشترین است یافتهافزایشوزن خشک ریشه نهال 
 گونه دو براي هر متريسانتی 20ثیر مربوط به تیمار أت

شده مشابه نتایج تحقیقات انجام. این نتیجه است
کاهش  دیگر است که اظهار داشتند محققان توسط

رقابت نهال براي جذب آب و مواد غذایی و نور منجر 
 ,.Cicek et al( است شدهبه افزایش وزن ریشه نهال 

2007 ،South et al., 1990 ،Tomilnson et al., 

1996 ،Wilson and Campbel, 1972 ،Reynolds et 

al., 2002 ،Woeste et al., 2011 ،Lieffers and 

Titus, 1989.(  
 Famuwagun and Agele وهشژاین نتایج با پ هرچند

-که علت این تفاوت را می خوانی نداردهم (2010)

گیري و نوع گونه هاي اندازهتوان به تفاوت در روش
. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش با دادنسبت 

و کاهش تراکم نهال وزن  کردن تنکافزایش فاصله 
بیشترین  که ؛دهدنهال را افزایش می تودهزيکل یا 

براي هر دو گونه  متريسانتی 20ثیر مربوط به تیمار أت
شده است. این نتیجه مشابه نتایج تحقیقات انجام

 Lieffers and Titus, 1989 ،Marx andتوسط (

Cordell, 2001 ،Tonguc, 2009 ،Williams and 

Stewart, 2006 ،Van den Driessche, 1984.است (  
کلی از نتایج حاصل از این پژوهش چنین طورهب

ثیر مطلوبی روي أت کردن تنکشود که استنباط می
سبب نهال دارد و  مورفولوژيبسیاري از خصوصیات 

چون قطر یقه  مشخصاتی وتوده کل نهال زي افزایش
ثیر بسیار أها تعاملاین  که ؛است شدهو ارتفاع نهال 

خوبی در رشد و بقاء نهال پس از کاشت در عرصه 
ثیر روي کاهش تراکم أبا ت کردن تنکدارند. عملیات 

منظور جذب آب و مواد هها بنهال و رقابت بین نونهال
 ،شودمواد غذایی می وسازسوختغذایی و نور براي 

 .یابدافزایش می هاهاي فتوسنتزي نهالدر نتیجه فعالیت
هاي مورد بررسی که وزن اندام شده سبباین مسئله 

در شرایط عادي و معمولی  چراکهها افزایش یابد نهال
 ،یابندمیهاي باالیی پرورش هایی که در تراکمنهال

-و مواد غذایی بین آن نور رطوبت،رقابت براي کسب 

-ثیر میأها بر رشد همدیگر تو نهال یافتهافزایشها 

منظور هها ببنابراین الزم است در نهالستان ؛گذارند
نهال اقدامات و  مورفولوژيهاي افزایش کمیت

نهال صورت گیرد تا اینکه  کردن تنکچون  عملیات
تري براي کاشت هاي تولیدي از کیفیت مطلوبنهال

هاي تولید نهال ها برخوردار و هم هزینهدر عرصه
ها نی نهالمایافته و هم ضریب اطمینان و زندهکاهش

  .در عرصه در شرایط نامساعد افزایش یابد
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Abstract 
Successful afforestation in destroyed forest areas and forest development requires high quality 
seedling production in nursery which can grow in adverse conditions, establish and be a dominant over 
competition with other species. One of the most important activities in nursery which has great effect 
on seedling quality is thinning. This research was conducted in North of Iran, Mazandaran province, 
nursery No.1 of Nekachoob company (chalmardy Nursery) to evaluate effects of thinning on quality 
and quantity of seedling characteristics of Acer insigne and Fraxinus excelsior in different thinning 
spaces (5, 10, 15, 20 cm and control) using CRB design. The results showed that thinning had 
significantly effect on leaf dry weight, stem dry weight, root dry weight, biomass. Thinning 20 cm 
treatment had the greatest impact on the examined factors in both species that increased with 
increasing distance in thinning. According to the results, the best space for Acer insigne was 15 cm 
thinning treatment and 20 cm for Fraxinus excelsior. The results of this study could be used for 
nursery. 

Keywords: Acer insigne, Fraxinus excelsior, Nursery, Quality of seedling, Thinning. 
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