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چکیده
این مطالعه برای تعیین اثرات تیمارهای مواد آلی (کود مرغی و کود گوسفندی) بر صفات جوانهزنی بذر کاج بروسیا با هدف
افزایش موفقیت جوانهزنی بذر ،در نهالستان شوراب خرمآباد انجام شد .بدین منظور کود مرغی در سه سطح  57 ،1و 271
گرم و کود گوسفندی در سه سطح  217 ،1و  171گرم در هر گلدان به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامال تصادفی با
چهار تکرار و  27گلدان در هر تکرار اجرا شد .نتایج نشان داد که بیشترین درصد جوانهزنی ،میانگین زمان جوانهزنی و قدرت
جوانهزنی در تیمار پنج (ترکیب  57گرم کود مرغی و  217گرم کود گوسفندی با خاک معمول نهالستان) مشاهده شد و
میتوان گفت مناسبترین تیمار برای پرورش نهال کاج بروسیا می باشد .در مجموع میتوان گفت کافی بودن عناصر تغذیهای
خاک pH ،خنثی و  ECکم در بستر کاشت ،باعث افزایش موفقیت جوانهزنی بذر کاج بروسیا می شود.
کلمات کلیدی :درصد جوانهزنی ،عناصر تغذیهای ،کاج بروسیا ،کود آلی.
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مقدمه
به هم خوردن اکوسیستمها و کاهش نگران کننده سطح
و کیفیت جنگلها ،کشورهای پیشرفته دنیا را بر آن داشته
است که با جنگلکاری و حفاظت بیشتر ،سطح جنگلهای
خود را ثابت نگه دارند و حتی در مواردی افزایش دهند .از
طرفی در کشور ایران که سطح وسیعی از آن دارای آب و
هوای خشک و نیمه خشک و در نتیجه اکوسیستمهای
شکننده و آسیب پذیر دارد ،جنگل و پوشش گیاهی از
اهمیت مضاعفی برخوردار است (.)Aliarab et al., 2006
در کشور ما سرعت تخریب جنگل بیشتر از احیاء و توسعه
آن است .این مطلب لزوم تحقیق در مورد راهکارهای
افزایش سطح و میزان موفقیت جنگلکاری و نهالهای
مورد نیاز برای جنگلکاری های وسیع را در مناطق مختلف
گوشزد میکند ( .)Koneshloo, 2001بهرهبرداری از
نهالها با کیفیت پایین ،زندهمانی و رشد را در تودههای
جنگل کاری کاهش داده و هزینهها را افزایش میدهد
( .)Wighman et al., 2001از این رو ضروریست
مطالعاتی برای افزایش تولید کمی و کیفی گونههای
مختلف صورت گیرد .از آنجا که مشخصات نهال در خالل
رشد اولیه خود در نهالستان ،اغلب به عنوان عاملی حیاتی
در تعیین سرنوشت نهالکاریها عمل مینماید ،از مهمترین
راهکارهای افزایش تولید نهال (کمی و کیفی) در
نهالستانهای جنگلی ،مدیریت بهینه بستر کاشت (بهبود
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک) است ( Katalin et
.)al., 2005
اولین و حساس ترین مرحله رشد و نمو گیاهی ،جوانهزنی
میباشد و یکی از مهمترین راهکارها برای بهبود وضعیت
کمی و کیفی نهال ،بهبود وضعیت جوانهزنی آن است
( .)Ranal & Santann, 2006از طرفی مطالعات مختلف
نشان داده که بهبود وضعیت بستر کاشت و افزایش عناصر
تغذیهای خاک از عوامل مهم و تأثیرگذار بر بهبود وضعیت
جوانهزنی بذر میباشد ( Oliet et al., 2009; Tabari et
al., 2006; Navaro et al., 2006; Ahmadloo et

 )al., 2010برای بهبود خصوصیات خاک نهالستان از
کودهای مختلف از جمله کودهای آلی استفاده می شود.
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امروزه به دلیل محدودیتهای زیست محیطی و کاهش
حاصلخیزی خاک در پی کاربرد طوالنی مدت کودهای
شیمیایی باید به فکر جایگزینهای بهتری از جمله استفاده
از ترکیبات مواد آلی بود ( .)Katalin et al., 2005مواد
آلی با بهبود خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی
خاک مانند تسریع فرآیندهای میکروبی میکروارگانیسمها
و فراهم نمودن عناصر غذایی قابل جذب برای گیاهان و
تاثیر بر جوانهزنی ،رشد و زیتوده ،شرایط مناسب برای
تولید نهال مطلوب را فراهم مینماید ( & Malakoti
.)Homaii, 2004
فرایند جوانهزنی بذر مشتمل بر مکانیسمهای ملکولی،
بیوشیمیایی و فیزیولوژیک پیچیدهای است که طی آن
جنین از حالت سکون به حالت متابولیسمی فعال تغییر
شکل میدهد ( .)Koochaki et al., 1996با توجه به
سرشت اکولوژیکی گیاهان ،تغییر در میزان عناصر
تغذیهای خاک ،میتواند جوانهزنی ،رویش و زندهمانی را
تحت تأثیر قرار دهد ( .)Ostos et al., 2008اصوالً تعادل
عناصر غذایی موجود در خاک از وجود آن کم ارزش تر
نیست ( .)Dehghani Shooraki, 2005عکس العمل
نهالها به مقادیر و نوع کودهای مختلف متفاوت است و
همچنین نیاز کودی نهالهای پهن برگ و سوزنی برگ
متفاوت میباشد ( .)Radwan et al., 1991پژوهشها در
کشور ترکیه نشان میدهد که کاج بروسیا ( Pinus
 )Brutia Ten.گونه ای سریعالرشد و اقتصادی در تولید
چوب میباشد ( )Erkan, 2003و بهبود شرایط محیطی
باعث تسریع رشد آن میشود ( & Ghasriyani
 .)Tabatabaii, 1992با توجه به اینکه تحقیقات انجام
شده بر روی این گونه در ایران نشان دهنده سازگاری
موفق آن در نقاط مختلف کشور است ( Hamzehpoor
)& negahdar Saber, 2001; Dastmalchi, 1997
میتوان از آن به طور گستردهای در طرح های جنگلکاری
و فضای سبز استفاده نمود .در این بررسی سعی شد تا با
افزودن ترکیبات مختلف از مواد آلی (کود گوسفندی و
کود مرغی) به خاک بستر نهالستان ،تأثیر این ترکیبات بر
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جوانهزنی نهال کاج بروسیا بررسی و در نهایت مناسبترین
ترکیب مواد آلی با خاک ،جهت تولید نهال این گونه
تعیین شود.
مواد و روشها
این پژوهش در نهالستان شوراب واقع در پارک جنگلی
شوراب در  23کیلومتری جنوب غربی شهر خرمآباد و در
کنار جاده خرمآباد به اندیمشک با طول جغرافیایی بین
" 25و ' 21و  44°تا " 33و ' 21و  44°شرقی و عرض
جغرافیایی بین " 4و ' 17و  33°تا " 37و ' 17و 33°
شمالی انجام گرفته است .متوسط ارتفاع از سطح دریا در
منطقه مورد مطالعه  2241متر و شیب متوسط عرصه
ناچیز و حدود سه درصد میباشد .متوسط درجه حرارت
سالیانه  25/3درجه سانتیگراد و متوسط بارندگی سالیانه
 711میلیمتر است .نوع خاک منطقه عمیق بوده و روی
سنگها و مواد آهکی واقع گردیده است و دارای دو تیپ
خاک رگوسول و لیتوسول میباشد که به خوبی از هم قابل
تفکیک هستند (.)Jafari, 2004

343

این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً
تصادفی با نه تیمار و چهار تکرار برای هر تیمار و همچنین
با  27گلدان برای هر تکرار و در کل  741گلدان انجام
شد .در این آزمایش از دو فاکتور ،کود مرغی در سطوح ،1
 57و  271گرم و کود گوسفندی در سطوح  217 ،1و
 171گرم برای هر گلدان استفاده شد .قبل از کاشت به
منظور گندزدایی بذور در مقابل قارچها از قارچکش
کربوکسین تیران (ویتاواکس) استفاده شد و همچنین
برخی از خواص شیمیایی تیمارهای مورد مطالعه نیز
تعیین گردید .با شروع فصل خشک منطقه ،اواخر فروردین
عملیات آبیاری هر دو روز یک بار و وجین نیز هر دو هفته
یک بار انجام شد .شمارش بذرهای جوانه زده با شروع
فصل رویش و مشاهده اولین بذر جوانه زده آغاز شد و هر
پنج روز یکبار بذرهای سبز شده شمارش و با کد مربوطه
ثبت شدند .پس از پایان دوره جوانهزنی بذرها و ثبت آنها،
میزان درصد جوانهزنی ،میانگین زمان شروع و پایان
جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی و قدرت جوانهزنی همه
نمونهها محاسبه شد.

جدول  -1تیمارهای مورد بررسی
شماره تیمار

مشخصات تیمار

2
1
3
4
7
6
5
4
1

خاک نهالستان
خاک نهالستان ،کود گوسفندی  217گرم
خاک نهالستان ،کود گوسفندی  171گرم
خاک نهالستان ،کود مرغی  57گرم
خاک نهالستان ،کود گوسفندی  217گرم ،کود مرغی  57گرم
خاک نهالستان ،کود گوسفندی  171گرم ،کود مرغی  57گرم
خاک نهالستان ،کود مرغی  271گرم
خاک نهالستان ،کود گوسفندی  217گرم ،کود مرغی  271گرم
خاک نهالستان ،کود گوسفندی  171گرم ،کود مرغی  271گرم
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با روش اولسن و استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر انجام
گردیدند .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار
 spssصورت گرفت .نرمال بودن دادهها با آزمون
کلموگروف  -اسمیرنف و همگنی واریانس دادهها از طریق
آزمون لیون بررسی شد .برای انجام مقایسات چندگانه نیز
از آزمون دانکن استفاده شد.

صفات مورد مطالعه مطابق روابط زیر محاسبه شدند:
 = n/N × 100درصد جوانهزنی
)  = ∑(𝑛𝑖 . t iسرعت جوانهزنی
 = ∑(ni . t i )/ ∑ nمیانگین زمان جوانهزنی
 = Mng/N × 100قدرت جوانهزنی
در این روابط  Nتعداد بذرهای کاشته شده n ،تعداد کل
بذرهای جوانه زده در طی دوره 𝑛i ،تعداد بذرهای جوانه
زده در یک فاصله زمانی مشخص 𝑡i ،تعداد روزهای پس
از شروع جوانهزنی و  Mngحداکثر درصد تجمعی بذرهای
جوانه زده هستند.
ویژگیهای شیمیائی بسترهای کاشت نیز در آزمایشگاه
اندازهگیری شدند .اسیدیته خاک به روش گل اشباع و
استفاده از  pHمتر الکتریکی ،هدایت الکتریکی به روش
عصارهگیری و استفاده از دستگاه هدایت سنج الکتریکی،
کربن آلی خاک با روش والکی بالک ،درصد ازت به روش
کجلدال ،پتاسیم با روش فلیم فتومتری و فسفر قابل جذب

نتایج
صفات جوانهزنی
نتایج تجزیه واریانس (جدول  )1نشان داد که عامل کود
مرغی ،کود گوسفندی و اثر متقابل آنها بر روی درصد
جوانهزنی ،میانگین زمان جوانهزنی وقدرت جوانهزنی
نهالها تأثیر گذار بوده و این تأثیرات (با احتمال )%17
معنیدار میباشد .همچنین عاملهای کود مرغی و کود
گوسفندی بر روی سرعت جوانهزنی دارای اثر معنیدار
بوده اما اثر متقابل آنها بر سرعت جوانهزنی معنیدار
نمیباشد.

جدول  -2تجزیه واریانس صفات جوانهزنی نهال های کاج بروسیا تحت تأثیر تیمارهای مختلف بستر کاشت
F

صفات مورد بررسی

منبع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات

درصد جوانهزنی

کود مرغی
کود گوسفدی
کود مرغی×کودگوسفندی

1
1
4

244/311
344/165
13/445

253/425
**424/446
**14/553

میانگین جوانهزنی

کود مرغی
کود گوسفندی
کود مرغی×کودگوسفندی

1
1
4

11/745
54/111
1/144

**34/374
**224/173
*3/441

قدرت جوانهزنی

کود مرغی
کود گوسفدی
کود مرغی×کودگوسفندی

1
1
4

21/474
41/561
2/571

**31/342
**217/351
**4/424

سرعت جوانهزنی

کود مرغی
کود گوسفندی
کود مرغی×کودگوسفندی

1
1
4

7/141
35/321
1/741

*14/416
**277/565
1/411 ns

** * ،و  nsبه ترتیب معنی داری در سطح خطای  1/17 ،1/12و غیرمعنیداری را نشان میدهند.

**
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با توجه به نتایج مقایسه میانگین تیمارها (جدول ،)3
بیشترین میانگین درصد جوانهزنی در تیمار پنج (ترکیب
 57گرم کود مرغی و  217گرم کود گوسفندی با خاک
معمول نهالستان) و کمترین آن در تیمار یک (خاک
نهالستان) مشاهده گردید .همچنین بیشترین میانگین
قدرت جوانهزنی و میانگین زمان جوانهزنی در تیمار پنج و
کمترین مقدار برای این دو صفت در تیمار یک و تیمار
هفت (ترکیب  271کرم کود مرغی با خاک نهالستان)
مشاهده شد و همین طور تیمارهای پنج ،شش ،هشت و
نه برای صفت سرعت جوانهزنی اختالف معنیداری با هم
نداشتند و بیشترین میانگین سرعت جوانهزنی در چهار

تیمار ذکر شده مشاهده گردید.
خصوصیات شیمیائی تیمارها
مقایسه خصوصیات شیمایی کود مرغی و کود گوسفندی
نشان دهنده سطوح باالتر نیتروژن ،فسفر و کربن آلی در

کود مرغی و سطوح باالتر پتاسیم در کود گوسفندی بود
(جدول  .)4در این تحقیق میزان کربنآلی ،نیتروژن ،فسفر
و پتاسیم خاک با افزودن کود دامی به بستر کاشت بیشتر
شده و در نتیجه از طریق تأمین رطوبت و مواد تغذیهای
مورد نیاز گیاه استفاده از کودهای دامی باعث بهبود
وضعیت جوانهزنی بذور گردید .بذور کاج بروسیا ( Pinus
 )Brutia Ten.در دامنه  pHخنثی باالترین درصد
جوانهزنی و قدرت جوانهزنی را نشان دادند و با توجه به
وضعیت جوانهزنی نامناسب در تیمارهای چهار و هفت که
 pHنیمه اسیدی دارند میتوان گفت  pHاسیدی و نیمه
اسیدی عامل محدود کنندهای برای جوانهزنی این گونه
محسوب میشوند .همچنین میزان  ECیک و باالتر از
یک دسیزیمنس بر متر نیز با توجه به جوانهزنی نامناسب
در تیمار هفت یک عامل محدود کننده برای جوانهزنی این
گونه محسوب میشود زیرا شوری از طریق افزایش فشار
اسمزی و بالطبع کاهش جذب آب توسط بذرها جوانهزنی
بذرها را تحت تأثیر قرار میدهد.

جدول  -3میانگین (  ±اشتباه معیار) صفات جوانهزنی در تیمارهای مختلف بستر کاشت
تیمارها

درصد جوانهزنی

میانگین زمان جوانهزنی

قدرت جوانهزنی

سرعت جوانهزنی

تیمار 2
تیمار 1
تیمار 3
تیمار 4
تیمار 7
تیمار 6
تیمار 5
تیمار 4
تیمار 1

17/117±1/434a
14/471±1/434b
34/111±1/443ab
15/211±1/443d
31/111±1/737c
34/157±2/231ab
16/171±2/114d
34/211±1/143ab
34/211±1/161ab

27/417±1/721a
24/157±2/315b
21/317±1/771b
25/311±1/771d
13/311±1/312c
11/471±1/471c
26/11±1/545a
12/771±2/244ab
12/157±1/146ab

24/117±1/355a
27/111±2/226b
25/171±1/647ab
24/571±1/332a
21/171±1/621c
24/671±1/776ab
24/571±1/354a
24/671±1/741ab
24/471±1/617ab

6/357±1/117a
4/571±1/164b
1/111±1/441b
5/317±1/732d
21/471±1/172ab
21/117±1/171ab
5/171±1/647d
21/717±1/762ab
21/357±1/455ab

حروف متفاوت نشان دهنده معنیدار بودن تفاوت تیمارها میباشد.
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جدول  -4مشخصات شیمیایی بسترهای کاشت در تیمارهای مختلف
تیمارها

کربن آلی
(درصد)

ازت قابل جذب
(درصد)

پتاسیم
()ppm

()ppm

تیمار 2
تیمار 1
تیمار 3
تیمار 4
تیمار 7
تیمار 6
تیمار 5
تیمار 4
تیمار 1

1/76
2/43
3/12
3/36
5/74
5/13
3/57
4/34
1/21

1/121
1/157
1/117
1/121
1/713
1/736
1/312
1/616
1/614

67
117
131
227
111
367
247
354
314

13
47
17
11
214
214
217
235
242

بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که اثر بسترکاشت و
ترکیبات مواد آلی آن بر روی مشخصات جوانهزنی کاج
بروسیا معنیدار است .ارتباط مستقیم جوانهزنی و رشد
نهال با عناصرتغذیهای بسترکاشت ( & Argo
 )Biernbaum, 1997و نقش این عناصر در زهکشی
مناسب بسترکاشت و افزایش ظرفیت نگهداری آب
( )Noble, 1993میتواند تأثیر معنیدار این عناصر
تغذیهای را بر جوانهزنی گونه مورد بررسی توجیه کند.
جوانهزنی نیز همانند سایر فعالیتهای حیاتی تحت تأثیر
عوامل داخلی و عوامل محیطی قرار میگیرد ،عوامل
داخلی شامل مسائل مربوط به رسیدگی بذر ،انرژی بذر،
وجود مواد بازدارنده یا محرک خواهد بود و از مهمترین
عوامل محیطی چهار فاکتور رطوبت ،تهویه ،دما و نور
میباشند .استفاده از کودهای آلی از طریق افزایش درجه
حرارت و رطوبت خاک در تسریع جوانهزنی و رشد
گیاهچهها عمل مینماید ( Hasanzadeh Ghoort
 .)Tapeh, 2000تأثیر کودهای دامی مورد استفاده در این
تحقیق بر خصوصیات جوانهزنی بذر کاج بروسیا نشان داد
که بین کودهای مورد استفاده از نظر عناصر غذایی و
همچنین تأثیر پذیری کاج بروسیا نسبت به سطوح مختلف

فسفر

هدایت الکتریکی
()ds/m

pH

1/121
1/173
1/114
1/447
1/414
1/747
1/163
1/764
1/617

5/14
5/33
5/36
6/31
6/1-5
5/42
6/27
6/47
5/11

این کودها تفاوت وجود دارد .در این مطالعه تیمار پنجم
که حاوی  57گرم کود مرغی و  217گرم کود گوسفندی
بود دارای بیشترین درصد جوانهزنی ،میانگین زمان
جوانهزنی و قدرت جوانهزنی میباشد و کمترین درصد
جوانهزنی در تیمار یک و کمترین میانگین زمان جوانهزنی
و قدرت جوانهزنی در تیمار هفت و تیمار یک اتفاق افتاد.
از دالیل کمتر بودن میانگین زمان جوانهزنی و قدرت
جوانهزنی در تیمار هفت میتواند کافی نبودن عناصر
تغذیهای و وجود  pHنیمه اسیدی در این تیمار باشد ،زیرا
کاج بروسیا از نظر خواستگاه اکولوژیکی محیطهای با pH
خنثی و تا حدودی قلیایی را میپسندد ( Hammond,
 )2002و در تیمار یک (خاک نهالستان) کمبود عناصر
تغذیهای میتواند دلیل عدم موفقیت جوانهزنی در این
تیمار باشد Ahmadloo .و همکاران ( )1121در مطالعه
ترکیب کود دامی و خاکبرگ با خاک نهالستان و تأثیر آن
بر جوانهزنی و رشد نهالهای کاج بروسیا و کاج حلب در
چهار تیمار ،نشان دادند که خاک مخلوط با کود دامی و
خاکبرگ به نسبت ( )2:2:7به دلیل داشتن درصد مواد
آلی مناسب ،بهترین خاک برای جوانهزنی و رشد این
گونهها میباشد .همچنین  Jarvisو )1114( Moore
در مطالعه خود وضعیت تغذیهای نامناسب را دلیل عدم
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موفقیت جوانهزنی بذر  Vallisneria americanaبیان
کردهاند .در واقع مواد آلی از طریق افزایش درجه حرارت
و رطوبت خاک ،سبب تورم پوسته بذر ،تقسیم ماکرو
ملکول های بزرگ و انتقال آنها از محل ذخیره به محور
رشد جنین میگردد ( )Andrad et al., 2004و همچنین
باعث افزایش فعالیتهای متابولیکی آنزیمهای هیدرولیز
کننده موجود در جنین بذر میگردد ،آنزیمهای هیدرولیز
کننده نقش بسیار مهمی در تحریک ذخایر غذایی و
هیدرولیز کردن کربوهیدراتها ،پروتئینها و چربیها دارند
( .)Farooq et al., 2006افزایش ازت (در حد مطلوب)
به محیط ریشه باعث جذب بیشتر اکسیژن و آزاد شدن
اسیدکربنیک به وسیله ریشه و افزایش فعالیتهای آنزیمی
مسئول جذب فسفر میشود ،از این رو میزان ازت قابل
جذب در تیمار پنج میتواند در جذب فسفر و افزایش رشد
تأثیر بسزایی داشته باشد؛ بنابراین میتوان گفت عناصر
غذایی تیمار پنج در محدودۀ کافی و از نظر  pHنیز در
وضعیت مطلوبی قرار دارد .دادن مواد آلی به خاک pH ،را
پایینتر میآورد و در تیمار پنج مقدار  pHدر حدی است
که به جذب عناصر غذایی خصوصاً فسفر کمک می کند.
مناسب شدن  pHدر اثر مواد آلی مربوط به اسیدهای آلی
و هوموسی مثل اسیدهومیک آزاد شده است که در جذب
فسفر تأثیر گذارند .در تیمارهای  4 ،6و  1اگر چه
مقدارعناصر تغذیهای باالتر از تیمار پنج میباشد ولی
بیشترین درصد جوانهزنی ،میانگین جوانهزنی و قدرت
جوانهزنی در تیمار پنج مشاهده شد .اسید هومیک در
صورت وجود نیتروژن به اندازه کافی روی جوانهزنی اثر
مثبتی دارد ،ولی با افزایش بیش از حد غلظت آن باعث
کاهش جوانهزنی و رشد گیاه خواهد شد.
با توجه به نتایج تجزیه واریانس اثر متقابل دو نوع کود
مرغی و گوسفندی در تأثیر بر سرعت جوانهزنی اختالف
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معنیداری باهم نداشتند و بیشترین سرعت جوانهزنی در
تیمارهای پنج ،شش ،هشت و نه که دارای عناصر تغذیهای
باالتری بودند و کمترین سرعت جوانهزنی در تیمار شاهد
مشاهده شد .نتایج تحقیق  )1121( Ugeseدر مطالعه
جوانهزنی و رشد نهالهای  Tamarindus indical L.در
چهار بسترکاشت شامل دو بستر بر مبنای خاک اره و دو
بستر بر مبنای سبوس برنج و همچنین استفاده از کود
مرغی به نسبتهای مختلف نشان داد ،بستری که بر
مبنای خاک اره بود و نسبتهای باالتر کود مرغی داشت
عملکرد بهتری روی رشد وسرعت جوانهزنی نهال نشان
داد که با نتایج این تحقیق همسو می باشد.
در این مطالعه تیمار پنجم به دلیل افزایش میزان قدرت
جوانهزنی که از شاخصهای قابلیت جوانهزنی است و نیز
بیشترین میانگین زمان جوانهزنی و درصد جوانهزنی،
بهترین خاک برای جوانهزنی کاج بروسیا بوده است .در
واقع از نتایج این تحقیق و منابع مختلف این گونه استنباط
میشود که استفاده از مواد آلی در حد مطلوب ،از راه ایجاد
ساختمان مناسب خاک موجب سرعت نفوذ بهتر و
نگهداری بیشتر آب در خاک شده ،عالوه بر تهویه بهتر،
سبب افزایش ظرفیت نگهداری کاتیونهای غذایی و
افزایش حاصلخیزی خاک نیز می شود ( & Malakooti
 .)Tahrani, 2005از آنجا که جوانهزنی و رشد گیاه متأثر
از رطوبت در دسترس گیاه و مواد تغذیهای میباشد در
نتیجه افزودن کودها به خاک نهالستان شرایط مناسبی را
برای جوانهزنی بذر کاج بروسیا فراهم آورده است .در رابطه
با مقدار کود مصرفی مورد نیاز برای گونههای مختلف در
ایران تحقیقات زیادی صورت نگرفته و مقادیر کود الزم
بیشتر بر اساس تجربیات و بررسی منابع توسط کارشناسان
توصیه می شود و از این رو الزم است که در این زمینه
مطالعات بیشتری صورت گیرد.
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Abstract
This study aimed to determine the effects of organic matter treatments (poultry manure and sheep
manure) on germination properties of Pinus brutia seeds in Shoorab nursery in Khoramabad. Poultry
manure at three levels of 0.75, and 150 g and sheep manure at three levels 0, 125, and 250 g per pot
were used in a completely randomized factorial design with four replications and 15 pots in each
replicate. Results showed that 125g sheep manure with 75 g poultry manure treatment had the
maximum amounts of germination rate, mean germination time, and germination power and can be
defined as the best treatment for seedlings production of Pinus brutia. It is concluded that sufficient
nutrients, neutral pH, and low EC in bed soil, leads to successful germination in Pinus brutia seeds.
Keywords: Germination rate, nutrition, organic matter, Pinus brutia.

* Corresponding Author

Email: pilehvar.b@lu.ac.ir

