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مقدمه
هر ساله در اثر گسـترش بیابانزایی 0/31 ،درصد ( 80هزار
کیلومترمربع) به مساحت مناطق خشک و نیمهخشک
جهان اضافه میشود که توسعه جنگلکاری را در این
مناطق ضروری میسازد ( .)Mitchell & Entry, 1998با
توجه به عواملی مانند کمبود آب و بروز خشکسالیهای پی
در پی ،بایستی گونههایی جهت کاشت در مناطق خشک و
نیمه خشک انتخاب شوند که با شرایط منطقه بیشترین
سازگاری را دارند و همچنین از روشهای تأمین رطوبت و
حاصلخیزی خاک نیز برای اطمینان جهت استقرار
گونههای گیاهی استفاده شود (کنشلو و دمی زاده.)3131 ،
تنش خشکی روی خصوصیات مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی،
بیوشیمیایی و مولکولی نهالهای درختی و فرآیندهای
متابولیکی از جمله فتوسنتز و تنفس که اساس تولید گیاه
میباشد ،تأثیر میگذارد .اگرچه در این خصوص ،رابطه
مستقیمی بین بهرهوری استفاده از آب و مکانیسم سازش
به تنش خشکی وجود دارد ( .)Polle et al., 2019با اعمـال
مـدیریت صـﺤیﺢ و بهکارگیری فنآوریهای پیشـرفته از
طریـق حفـﻆ رطوبـت ،افـزایش ﻇرفیت نگهداری و بهبود
وضعیت نفوذپذیری آب در خاک مـیتـوان کارآیی مصرف
آب در جنگلکاریها را افزایش داد ( Al-harbi et al.,
 .)1999سوپر جاذبها بهعنوان یک ماده افزودنی به خاک،
کارآیی مصرف آب و دوره آبیاری ،جذب مواد غذایی و
عناصر کم مصرف ضروری خاک را در مناطق خشک و نیمه
خشک افزایش میدهند و از تنشهای وارده و کاهش
عملکرد تا حدود زیادی جلوگیری مینمایند ( Robiul
 .)Islam et al., 2011سوپر جاذبها ،پلیمرهای آبدوستی
هستند که توانایی جذب مقدار زیادی آب یا مﺤلول آبی را
دارند .بر اساس تعادل ترمودینامیکی ،در حالتی که
پتانسیل شیمیایی آب در مﺤیط بیش از هیدروژل باشد،
نفوذ آب از مﺤیط به داخل این مواد صورت گرفته و موجب
تورم این پلیمرها تا چندین برابر حجم اولیه خواهد شد و
در حالتی که پتانسیل شیمیایی آب در هیدروژل بالاتر از
مﺤیط باشد ،نفوذ آب از هیدروژل به سمت مﺤیط اطراف
انجام میگیرد ( .)Zhao et al., 2019پلیمرهای جاذب
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رطوبت بسته به خصوصیات ترکیبی و شیمیایی خود ،بافت
خاک ،گونه گیاهی و نیز فاکتورهای مﺤیطی عملکرد
متفاوتی را در مناطق خشک و نیمه خشک نشان میدهند
(کنشلو و دمی زاده .)3131 ،نتایج بررسی Abedi-koupai
و  )6008( Asadkazemiنشان داد که استفاده از  1و 8
گرم سوپر جاذب " آ " 600-باعث کاهش یک سوم تقاضای
آب و افزایش میزان ارتفاع و قطر یقه سرو نقرهای نسبت
به شاهد شد .تأثیر سطوح مختلف پلیمر سوپر جاذب بلور
آب  ،Aپرلیت و زئولیت بر ویژگیهای فیزیکی خاک
لوم-شنی ،در پنج سطﺢ (صفر ،3/5 ،3 ،0/5 ،و  6گرم در
کیلوگرم خاک) توسط مرادیان و همکاران ( )3136اعمال
شد .نتایج پژوهش آنها نشان داد در بین اصلاحکنندهها،
پلیمر سوپر جاذب در سطﺢ  6گرم در کیلوگرم در مقایسه
با تیمار شاهد بهترتیب سبب افزایش تخلخل خاک،
میانگین وزنی قطر خاکدانهها و آب قابل استفاده گیاه به
میزان  6/13، 6/8و  3/10برابر و کاهش  0/66برابر جرم
مخصوص ﻇاهری خاک شد.
از طرف دیگر ،گونههای گیاهی سـازگار با این مناطق با
بهترین مبدأهای تأمین بذر نیز بایستی با دقت و اطمینان
انتخاب شوند تا برنامههای جنگلکاری در آینده با مشکل
مواجه نشود ( .)Dvorak et al., 1996جنگلکاریها قادر
به انجام برخی خدمات بوم سازگان جنگل هستند و نقش
مهمی را در شکلگیری سیاستهای حفاﻇت تنوع زیستی
ایفا مینمایند و باعث تغییرات مهم در ویژگیهای فیزیکی-
شیمیایی و چرخههای بیوشیمیایی خاک میشوند
( .)Alejandro Peláez‐Silva et al., 2019در این راستا،
سوزنیبرگان بهعنوان گونههای صنعتی و کم نیاز بهعلت
همیشهسبز بودن و شکل زیبای تاجشان علاوه بر چشمانداز
زیباتر بهخصوص در فصل زمستان و پائیز ،میتوانند در
کاهش آلودگیهای مﺤیطی نیز تأثیر بیشتری داشته باشند
( .)Varelides et al., 2001لازمه جنگلکاری و شناخت از
گونههای غیر بومی در عرصههای منابع طبیعی ساوه ،انجام
آزمایشهای سازگاری است که باید قبل از اینکه در سطﺢ
وسیع جنگلکاری شوند ،تﺤت آزمایشهای سازگاری،
رشد ،تولید ،کیفیت و انتخاب بهترین مبدأهای جمعآوری
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بذر قرار گیرند.
تاریخچه انجام آزمایشهای سازگاری گونههای غیربومی در
ایران به حدود  16سال و در جهان بهطور علمی و گسترده
به بیش از یک قرن میرسد و کشورهای اروپایی پیشگامان
این رشته از علوم مﺤسوب میشوند .بررسی سازگاری 11
گونه سوزنیبرگ متعلق به دو خانواده کاجها و سروها در
کردستان نشان داد گونههای کاج سیاه و سرو نقرهای
بیشترین سازگاری را دارند (فتاحی .)3111 ،بررسی امکان
سازگاری و استقرار تعداد  30گونه درختی شامل زربین،
سرو نقرهای ،کاج سیاه ،کاج بروسیا ،کاج تهران ،آیلان،
بلوط ،اقاقیا ،زبانگنجشک و سنجد پس از  30سال و
شناسایی و معرفی آنها در کامفیروز استان فارس نشان داد
که گونههای سازگار و موفق به ترتیب کاج بروسیا ،زربین،
سرونقرهای و کاج تهران بودند (حمزه پور و نگهدار صابر،
 .)3160از طرفی عملکرد مبدأهای مختلف بذرگیری در
تولید نهال های مطمئن از نظر استقرار و رشد مطلوب در
اجرای برنامههای اصلاحی در جنگلکاریها تأثیرگذار
است .در نتایج  36ساله اجرای تﺤقیق سازگاری
سوزنیبرگان در منطقه ارتفاعی پایینبند جنگلهای نکا
(کوهسار کنده) ،گونههای کاج تدا با مبدأ پیلمبرا و کاج
بروسیا با مبدأ پاسند از گونههای موفق سوزنیبرگ بودند
(مﺤمد نژاد کیاسری و همکاران.)3133 ،
بررسیهای انجام شده روی  33پروونانس Pinus Engelm.
 greggiiدر برزیل ،کلمبیا و آفریقای جنوبی پس از  1سال
نشان داد که ارتفاع درختان  P. greggiiدر برزیل و کلمبیا
به ترتیب  1/6و  3/8متر و در جنوب و شمال آفریقای
جنوبی به ترتیب  6/3و  6/3بود (.)Dvorak et al., 1996
در آزمایش اثر  31مبدأ بذر کاج سیاه جمعآوریشده از
یونان ،ترکیه ،کرسیکا و کالابریکا و کاشت آنها در سه
رویشگاه در یونان نشان داد که مبدأ کرسیکا به ترتیب با
 6/10متر و  1/3سانتیمتر بیشترین ارتفاع و قطر برابرسینه
و مبادی  Aegion ،Eubea ،Bursa ،Mugglaو Samos
میزان زندهمانی  300درصد را نشان دادند ( Varelides et
 .)al., 2001نتایج اندازهگیری مشخصههای حجم در هکتار
و قطر شاخه در مطالعه رشد کمی و کیفی  1پرونانس
10

 Pinus kesiyaجمعآوریشده از کلمبیا ،جنوب آفریقا،
کوئیزلند ،ویتنام و زیمباوه در تﺤقیق Costa e Silva
و  )6006( Graudalنشان داد که بیشترین حجم در مبدأ
کلمبیا (گرانادا) با  663/1مترمکعب در هکتار و کمترین
آن در مبدأ ویتنام با  10/1مترمکعب در هکتار و بیشترین
قطر شاخه در مبدأ کوئیزلند با  1/1سانتیمتر و کمترین
آن در مبدأ جنوب آفریقا با  6/1سانتیمتر بودHosseini .
و همکاران ( )6038با کاشت  6گونه درختی سوزنیبرگ و
پهنبرگ و کاربرد  1تیمار پلیمر سوپرجاذب استاکوزورب
 100به خاک مﺤیط ریشه به میزان  3650گرم و شاهد
(بدون کاربرد سوپرجاذب) ،نتیجه گرفتند که با کاربرد
سوپرجاذب در زمان کشت نهالها ،امکان استقرار مطلوب
نهالها وجود دارد و بیشترین میزان زندهمانی پس از یک
فصل رویش در کاربرد هیدروژل در ترکیب با خاک اره و یا
کوددامی وجود داشته است و همچنین هزینههای آبیاری
را تا  50درصد کاهش داده استMikhaylovitch .
 Koldaevو  )6033( Sergeevna Titovaبر اساس میزان
جذب طیف نوری درختان نتیجه گرفتند که گونههای
خانواده کاج ،خانواده نوئل و خانواده سرو بهترتیب
بیشترین ،کمترین و متوسط سازگاری را نسبت به نور
کامل دارند که بر میزان رشد آنها تأثیر میگذارد.
شهرستان ساوه یکی از مراکز صنعتی کشور است
بهطوریکه بزرگترین شهرک صنعتی کشور در این
شهرستان قرار داشته و شرایط سخت ادافیکی ،اقلیمی و
آب از مشکلات عمده انتخاب گونه در این منطقه است.
سطﺢ کل فضای سبز شهرستان ساوه  660هکتار است
بهطوریکه سرانه فضای سبز  33/5مترمربع و کمتر از
میزان استاندارد ( 36مترمربع) میباشد .شهرستان ساوه
بهدلیل نزدیکی به پایتخت و منطقه ویژه اقتصادی کاوه و
واقع شدن در مﺤل شاهراههای ارتباطی ،مﺤل مناسبی
برای تجمع واحدهای صنعتی بیشتر در آینده و در نتیجه
آلایندگی بیشتر است ،کمبود آب در این منطقه میتواند
بهعنوان یک عامل مهم تلقی شود .وزش بادهای مﺤلی و
افزایش ناگهانی ریزگردهای انتقالی مناطق مختلف نیز
شهرستان ساوه را جزو شهرهای آلوده نموده است (حسینی
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دومارتن دارای اقلیم خشک بیابانی معتدل میباشد .بر
اساس دوره آماری  60ساله ،میانگین بارندگی سالیانه
 331/3میلیمتر و میانگین دمای سالیانه  31/3درجه
سانتیگراد و حداکثر مطلق  11درجه سانتیگراد و حداقل
مطلق  -35درجه سانتیگراد میباشد .گرمترین ماههای
سال تیر و مرداد و سردترین دی و بهمن است .روزهای
یخبندان بیشتر در چهار ماه پایانی سال اتفاق افتاده و
ماه های دی و بهمن بیشترین روزهای یخبندان را دارا
هستند .میانگین بارندگی در طی سالهای اجرای طرح
 36/38میلیمتر بوده است .بافت خاک منطقه شنی لومی
(سبک تا متوسط) بوده و بنابراین ﻇرفیت نگهداری آب آن
پائین است و جهت رفع این مشکل کود آلی به میزان 65
تن در هکتار به خاک اضافه و مخلوط شد .وضعیت
توپوگرافی مسطﺢ و با شیب کمتر از  30درصد و پوشش
گیاهی منطقه قبل ًا جنگلکاری با گونه کاج الدار بوده که
درختان قطع و عرصه رها شده بود.
قبل از شروع آزمایش و همچنین پنج سال پس از کاشت
برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مﺤل آزمایش
توسط آزمایشگاه خاکشناسی مرکز تﺤقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی تعیین گردید
(جدول  .)3نمونهبرداری خاک در پاییز توسط اوگر ،قبل از
کاشت گونهها و همچنین در سال پنجم با حفر پنج پروفیل
در زیر تاج درختان از سه لایه  50-300 ،0-50و
 300-350سانتیمتری انجام شد.

موغاری و ابراهیمی .)3131 ،بنابراین تنوع بخشیدن به
گونهها و انجام آزمایشهای سازگاری ،در توسعه فضای سبز
و کاهش آلودگی آن از اهمیت زیادی برخوردار است .با
توجه به نیاز متفاوت بومشناسی گونههای مورد مطالعه با
آب و هوای سرد و خشک و سرد و نیمه خشک (ارس ،سرو
نقرهای ،سرو خمرهای ،کاج الدار) ،بسیار مرطوب و
کوهستانی (کاج بادامی) ،مدیترانهای و گرم و مرطوب (کاج
بروسیا ،سرو شیراز ،سرو زربین) و نیمه بیابانی (کاج
مشهدی) ،بررسی سازگاری و میزان رشد آنها در شرایط
اقلیمی نیمه خشک با تابستانهای گرم و زمستانهای
کمی سرد ساوه دارای اهمیت است .هدف از پژوهش حاضر،
کاشت گونه های مورد آزمایش برای بررسی مقایسه آنها با
یکدیگر تﺤت دورههای آبیاری با کاربرد پلیمر جاذب
رطوبت بهمنظور انتخاب سازگارترین گونهها در دوره
آبیاری بیشتر و در نهایت غنیسازی پوشش گیاهی منطقه
میباشد.

مواد و روشها
منطقه تحقیق
مﺤل اجرای این بررسی در مجتمع پارک جنگلی امام
خمینی شهرستان ساوه با مختصات جغرافیایی  15درجه
و  3دقیقه عرض شمالی و  50درجه و  63دقیقه طول
شرقی و با ارتفاع  3000متر بالاتر از سطﺢ دریا میباشد.
منطقه با روش آمبرژه دارای اقلیم نیمهخشک و با روش

جدول  -1برخی مشخصههای فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه مورد مطالعه
زمان

عمق خاک

نمونهبرداری

(سانتیمتر)

قبل از کاشت

پنج سال پس
از کاشت

بافت خاک

درصد

درصد مواد

کربن

اشباع

خنثی

آلی

خاک

شونده

(درصد)

پتاسیم قابل

فسفر قابل

هدایت

ازت کل

جذب

جذب

الکتریکی

(درصد)

(میلیگرم بر

(میلیگرم بر

کیلوگرم)

کیلوگرم)

اسیدیته

(دسیزیمن
س بر متر)

00-0

شنی-لومی

32/0

21/50

0/11

0/03

332/0

1/00

5/ 9

0/5

100-00

شنی-لومی

20

11/30

0/05

0/01

303

3/20

5/90

1/2

100-100

لومی-شنی

22/0

10/0

0/09

0/01

363

6/50

5/ 1

6

00-0

شنی-لومی

06/1

23/11

1/3

0/11

201

20

1/00

0/ 1

100-00

شنی-لومی

21/32

20/10

1/10

0/1

216

21

5/92

1/0

100-100

لومی-سیلتی

30/10

35/16

1/01

0/01

316

39

5/ 1

1/62
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مدت  61ماه انجام شد که برداشت نمونه در هر ماه با
انتخاب  1روز در ابتدا ،وسط و انتهای هر ماه انجام
میگرفت .نمونههای آب برای تجزیه و تﺤلیل عناصر به
آزمایشگاه انتقال یافت.

منبع تأمین آب برای آبیاری درختان ،دو چاه شورا و نیزار
بوده که مشخصات شیمیایی آب هر دو چاه و نیز استاندارد
سازمان بهداشت جهانی (World Health ( )WHO
 )Organizationهر یک از مشخصهها در جدول  6آورده
شده است .نمونهبرداری از آب از ابتدای فروردین  33به

جدول  -3نتایج تجزیه شیمیایی آب آبیاری
منبع
تأمین
آب

واکنش

هدایت
الکتریکی
(دسی
زیمنس بر
متر)

نیترات

کل جامدات
معلق
(میلیگرم
بر لیتر)

کاتیونها
(میلی اکی والان بر لیتر)
کلسیم

آنیونها (میلی اکی والان بر لیتر)

منیزیم

سدیم

چاه شورا

8/8

1/58

3/18

3660

1/18

6/61

15

0/31

چاه نیزار

1/18

1/66

0/16

6101

5/61

6

66/85

0

WHO

1-1/1

6

1

150

30

6

30

1

روش بررسی
در این بررسی ابتدا مطالعات کتابخانهای انجام و گونههای
سوزنیبرگ ارس با مبدأهای البرز ،ساوه و اراک (مبدأ اصلی
بذر شرق مدیترانه) ( ،)Juniperus excelsa M.B.سرو
نقرهای با مبدأ کلوده آمل (مبدأ اصلی بذر جنوب غربی
ایالات متﺤده آمریکا) (،)Cupressus arizonica Green.
سرو خمرهای با مبدأ اراک (مبدأ اصلی بذر شرق و شمال
آسیا) ( ،)Platycladus orientalis (L.) Francoسرو شیراز
با مبدأهای کلوده آمل و خرمآباد (مبدأ اصلی بذر ایران)
( ،)Cupressus sempervirens Var. fastigiataزربین با
مبدأهای کلوده آمل و خرمآباد (مبدأ اصلی بذر شرق
مدیترانه) ( ،)C. sempervirens var. horizontalisکاج
الدار با مبدأ خرم آباد (مبدأ اصلی بذر آذربایجان)
( ،)Pinus eldarica Medw.کاج بروسیا با مبدأ خرم آباد
(مبدأ اصلی بذر ترکیه) ( ،)Pinus brutia Ten.کاج
مشهدی با مبدأ ساوه (مبدأ اصلی بذر آذربایجان)
( )Pinus mugo Turraو کاج بادامی با مبدأ رشت (مبدأ
اصلی بذر مدیترانه) ( )Pinus pinea L.انتخاب گردیدند.
در نیمه دوم اسفند سال 3163پس از تهیه نهالهای بذری
مناسب  6ساله گلدانی سوزنیبرگ با حدود  50تا 10
16

سولفات

کلر

نسبت
جذب
سدیم

36/3

60/35

31/5

35

30

10

کربنات

بیکربنات
3

30/11

5/15

35/15

3/5

30

سانتیمتر ارتفاع ،زمین پارک جنگلی در حاشیه شهرستان
ساوه به مساحت  0/1هکتار تعیین و عملیات آمادهسازی
شامل شخم عمیق و کوددهی و تسطیﺢ انجام و چالههایی
به ابعاد  10×10سانتیمتر ایجاد گردید .در مرحله بعد به
وسیله نهرکن جوی پشتههایی با فاصله  1متر ایجاد گردید
و مقدار آبیاری در هر مرحله حدود  36000متر مکعب در
هکتار در سال بوده است .این تﺤقیق در قالب طرح
کرتهای خرد شده با تیمار اصلی آبیاری و تیمار فرعی
گونههای سوزنیبرگ در سه بلوک به مدت  5سال اجرا
گردید .در هر بلوک از هر گونه  61اصله نهال بهصورت
گروهی با فواصل  6×6/5متر کشت و از این تعداد  36اصله
نهال جهت آبیاری  1روزه و  36اصله جهت آبیاری  31روزه
با کاربرد پلیمر جاذب رطوبت تراکاتم ( )TerraCottemبه
میزان  650گرم برای هر گودال در اطراف ریشه نهال و
مخلوط با خاک در نظر گرفته شد .سپس بلافاصله آبیاری
انجام شد تا سوپر جاذب با جذب آب ،صد در صد متورم
شده و خاک به مرحله اشباع کامل برسد .پلیمر جاذب
رطوبت تراکاتم دارای توان جذب آب به میزان  80برابر
وزن خود است و حاوی کودهای ازت ،میکرو و اسیدهای
هیومیک میباشد .عملیات نگهداری در طی سال بهطور
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منظم انجام گرفت .پارامترهای مورد اندازهگیری سالیانه
شامل ارتفاع ،قطر یقه (فقط در پایان فصل رویش) ،قطر
تاج پوشش (با اندازهگیری دو قطر عمود بر هم از اقطار
بزرگ و کوچک تاج درخت) ،مساحت تاج پوشش ،درصد
زندهمانی (دو بار در سال ،پایان دوره گرما و پایان دوره
سرما) و درصد شادابی بوده است .اندازهگیری ارتفاع و قطر
تاج پوشش به وسیله شاخص مدرج بر حسب متر و قطر
یقه بهوسیله کولیس با دقت سانتیمتر انجام گرفت .در این
پژوهش درختان از لﺤاظ شادابی به  5دسته (خیلی ضعیف،
ضعیف ،متوسط ،خوب و عالی) مورد بررسی قرار گرفتند
(کنشلو )3161 ،که بر اساس تعداد درختان در هر طبقه
اعداد رتبهای به درصد تبدیل شده و متغیر درصد شادابی
خوب درختان در تجزیه و تﺤلیلها آورده شد .آماربرداری
از خسارات ناشی از حمله آفات و بیماریها بهصورت
مشاهده فراوانی با پنج درجه کیفی  –3تا  300درصد ابتلا
به آفات و بیماریها – 6 ،تا  10درصد مبتلا به آفات،
 – 1تا  50درصد مبتلا به آفات –1 ،تا  60درصد ابتلا به
آفات و  -5عاری از آفات و امراض ثبت شد (گودرزی و
همکاران )3136 ،و نمونهبرداری از آفات به طور منظم در
طول سال انجام و توسﻆ بخش تﺤقیقات گیاهپزشکی مرکز
تﺤقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان
مرکزی شناسایی شد.

دادهها با استفاده از روش آماری تجزیه واریانس کرتهای
خرد شــده (اســپلیت پلات) در قالب طرح بلوکهای کامل
تصـــادفی و مقایســـه میانگینها با آزمون دانکن ،تجزیه
خوشهای با استفاده از آماره خوشهبندی سلسله مراتبی بر
اسـاس روش  Wardو مربع فاصله اقلیدسی بهعنوان معیار
فاصــله و بکارگیری نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تﺤلیل
قرار گرفتنـد .برای مقـایســـه مقـاومت گونهها به آفات و
بیمـاریها از آزمون تجزیه واریانس کروســـکال والیس و
برای مقـایســـه میانگینها از آزمون Mann-Whitney-U
(من ویتنی یو) استفاده شد.

نتایج
بررسی مشخصههای کمی و کیفی گونهها
نتایج تجزیه واریانس اسپلیت پلات نشان داد که اثر اصلی
دوره آبیاری بر مشخصههای قطر یقه و شادابی و اثر اصلی
نوع گونه در تمامی مشخصههای مورد مطالعه معنیدار
است .اثرات متقابل دوره آبیاری و نوع گونه در مشخصههای
ارتقاع و قطر یقه معنیدار است و گونههای مختلف در سایر
مشخصهها ،واکنش متفاوتی را نسبت به دورههای آبیاری
نشان ندادهاند (جدول .)1

جدول  -2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) مشخصههای کمی و کیفی گونههای کشت شده در ساوه

منابع تغییرات

ارتفاع

قطر یقه

بلوک
دوره آبیاری
خطای اصلی ()Ea
گونه
دوره آبیاری×گونه
خطای فرعی ()Eb

0/383ns
0/031ns
0/063
**6/661
*0/601
0/066

*6/311
*1/011
0/136
**36/161
*3/166
0/530

**= معنیدار در سطﺢ اطمینان  33درصد،

قطر تاج

مساحت تاج

پوشش

پوشش

0/060ns
0/000ns
0/001
**0/568
0/013ns
0/060

0/113ns
0/030ns
0/661
**35/061
0/136ns
0/833

*= معنیدار درسطﺢ اطمینان  35درصد،

زندهمانی

شادابی

**386/553
313/516ns
331/113
**5108/111
335/105ns
301/113

60/531ns
**3351/650
83/516
**6036/660
51/618ns
83/516

 =nsعدم معنیداری
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مقایسـه میانگینها در بررسـی اثرات اصلی دوره آبیاری و
گونه نشـــان میدهد که دوره آبیاری  1روزه بیشـــترین
میزان قطر یقـه و دوره آبیــاری  31روزه بــا کــاربرد پلیمر
جاذب رطوبت بیشترین درصد شادابی را نشان میدهند و
مشـخصه درصد شادابی درختان در دوره  31روزه آبیاری
نسبت به  1روزه ،بیشترین میزان را نشان داد (جدول .)1
کاج بروسـیا از بیشترین میزان ارتفاع ،زندهمانی و شادابی
و کاج مشهدی از قطر یقه ،قطر تاج و مساحت تاج پوشش
بیشـتری نسـبت به سایر گونهها برخوردار است .بیشترین
درصـــد زندهمانی در ســـرو خمرهای با مبدأ اراک و کاج

بروسیا مشاهده میشود .سرو نقرهای از لﺤاظ مشخصههای
رشـد و زندهمانی از شـرایط ضــعیف و ارس با مبدأ ســاوه،
زربین با مبادی کلوده آمل و خرم آباد ،سرو شیراز با مبدأ
خرم آباد از شــرایط متوســـطی در تمامی مشـــخصـــهها
برخوردارند .گونههای کاج مشــهد ،کاج بادامی ،ارس البرز،
ارس اراک و ســـرو نقرهای بــه ترتیــب بــا ،31/5 ،31/5
 31/11 ،31/81و  61/5درصد کمترین میزان زندهمانی را
نشــان دادند و کمترین مقدار تمامی مشــخصــهها در گونه
کاج بادامی وجود داشت (جدول .)1

جدول  -2مقایسه میانگین مشخصههای کمی و کیفی اثرات اصلی دوره آبیاری و گونههای کشت شده در ساوه
منابع

ارتفاع

قطر یقه

قطر تاج

مساحت تاج پوشش

زندهمانی

شادابی

تغییرات

(متر)

(سانتیمتر)

پوشش (متر)

(متر مربع)

(درصد)

(درصد)

آبیاری  1روزه

3/61

1/13a

0/66

6/13

50/68

86/16b

آبیاری  31روزه

3/63

1/03b

0/66

6/16

51/01

18/13a

دوره آبیاری
گونه

مبدأ بذر
البرز

cd3/01

e3/1

fg0/18

f0/81

e31/81

e11/11

ساوه

c3/66

de6/31

ef0/83

f3/36

bc16/11

bc18/81

اراک

cd0/35

e3/11

efg0/5

f0/63

e31/11

d81/11

سرو نقرهای

کلوده آمل

b6/66

cd1/33

d0/65

e6/1

e61/5

bc18/81

سرو خمرهای

اراک

b6/11

c1/03

a3/61

ab1/15

a30/31

ab68/81

کلوده آمل

b6/35

c1/16

e0/81

f3/65

ab61

cd11/11

خرمآباد

b6/63

cd1/38

e0/85

f3/16

cd51

abc61/11

کلوده آمل

b6/33

c1/51

bc3/01

cd1/1

c88/81

abc61/11

خرمآباد

b3/31

c1/58

cd0/38

de1/06

d16/81

abc61/11

کاج الدار

خرم آباد

b6/01

c1/5

cd0/66

e6/13

bc16/11

a30

کاج بروسیا

خرم آباد

a6/18

b5/11

ab3/35

bc1/36

a30/81

a30

کاج مشهدی

ساوه

b3/31

a8/16

a3/61

a5/36

e31/5

d81/11

کاج بادامی

رشت

d0/61

e3/1

g0/13

f0/55

e31/5

f10

ارس

سرو شیراز
زربین

حروف مختلف در هر ستون نشان دهنده اختلاف معنیدار آماری بین میانگینها بر اساس آزمون دانکن در سطﺢ احتمال  5درصد میباشد.

آفات و بیماریها
نتایج بهدســتآمده در پایان دوره آماری نشــان داد که اثر
متقابل تیمار آبیاری و گونه در سطﺢ اطمینان  33درصد،
معنیدار میبـاشـــنـد بـه عبـارتی گونـههــای مختلف در
دورههـای آبیاری متفاوت از لﺤاظ درجه مقاومت به آفات
11

و بیماریها واکنش متفاوتی را نشـــان دادهاند (جدول .)5
گونه کاج الدار با  31/11درصــد در تیمار آبیاری  1روزه و
گونههای کاج بروســیا ،ســرو خمرهای ،کاج الدار و زربین
خرم آبـاد در تیمار آبیاری  31روزه با کاربرد پلیمر جاذب
رطوبـت بــهترتیــب بــا  66/11 ،38/81 ،36/11و 68/81
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درصد بیشترین درجه مقاومت به آفات و بیماریها (درجه
 )5را دارا بودهاند (جدول  .)5گونه کاج بادامی در هر دوره

آبیاری کمترین درجه مقاومت به آفات و بیماریها (درجه
 )3را نشان داد.

جدول  -0تجزیه واریانس (کروسکال والیس) و مقایسه میانگین متغیر مقاومت به آفات تحت تأثیر متقابل آبیاری و گونههای مختلف

دوره آبیاری

گونه
ارس

آبیاری  1روزه

**83/613

**

80/606

**

13/535

**

16/366

**

85/005

البرز

80b

35a

30a-d

5c-e

8/81f

ساوه

35c-e

30a-d

30a-d

8/81b-e

56/11bc

اراک

53/81b

33/81a-c

35ab

6/11b-d

31/11ef

سرو نقرهای

کلوده آمل

31/11c-e

30a-d

6/11b-e

33/81a-c

80b

سرو خمرهای

اراک

1/11e

5c-f

8/81c-f

30a-d

15ab

کلوده آمل

30de

33/81a-c

35ab

35a

16/11cd

خرمآباد

3/81e

5c-f

6/11b-e

6/11b-d

18/81ab

کلوده آمل

0/00e

5c-f

8/81c-f

6/11b-d

60ab

خرمآباد

0/00e

0/00f

6/11b-e

30a-d

63/81ab

کاج الدار

خرم آباد

0/00e

0/00f

3/81ef

5c-e

31/11a

کاج بروسیا

خرم آباد

0/00e

5c-f

8/81c-f

6/11b-d

60ab

کاج مشهدی

ساوه

61/11cd

31/11ab

31/11a-c

33/81a-c

16/11cd

کاج بادامی

رشت

68/81a

8/81b-f

5d-f

3/81e

0/00f

البرز

18/81a

6/11a-e

8/81c-f

5c-e

1/11f

ساوه

0/00e

1/11d-f

8/81c-f

33/81a-c

16/11ab

سرو شیراز
زربین

ارس

آبیاری  31روزه
با کاربرد پلیمر جاذب
رطوبت

مبدأ بذر

درجه 3

درجه 6

درجه 1

درجه 1

درجه 5

اراک

1/11e

8/81b-f

5d-f

30a-d

15ab

سرو نقرهای

کلوده آمل

0/00e

5c-f

5d-f

8/81b-e

61/11ab

سرو خمرهای

اراک

0/00e

0/00f

0/00f

1/11de

38/81a

کلوده آمل

0/00e

3/81ef

8/81c-f

30a-d

61/11ab

خرمآباد

0/00e

1/11d-f

1/11d-f

30a-d

61/61ab

کلوده آمل

0/00e

1/11d-f

5d-f

6/11b-d

61/11ab

خرمآباد

0/00e

1/11d-f

1/11d-f

8/81b-e

68/81a

کاج الدار

خرم آباد

0/00e

0/00f

1/11df

8/81b-e

66/11a

کاج بروسیا

خرم آباد

0/00e

0/00f

0/00f

3/81e

36/11a

کاج مشهدی

ساوه

65c

33/81a-c

38/81a

31/11ab

10de

کاج بادامی

رشت

61/11a

6/11a-e

5d-f

3/81e

3/81f

سرو شیراز
زربین

**= معنیدار در سطﺢ اطمینان  33درصد ،حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم اختلاف معنیدار آماری بین میانگینها بر اساس آزمون
دانکن در سطﺢ احتمال  5درصد میباشد.

تجزیه خوشهای
نتـایج تجزیـه خوشـــهای دادههــای گونــههای مختلف
سوزنیبرگ بر مبنای هفت مشخصه ارتفاع ،قطر یقه ،قطر
تاج پوشـش ،مساحت تاج پوشش ،درصد زندهمانی ،درصد

شـادابی و مقاومت به آفات و بیماریها با استفاده از آماره
خوشـهبندی سلسله مراتبی بر اساس روش  Wardو مربع
فاصـله اقلیدسـی بهعنوان معیار فاصـله در شکل  3آورده
شـده اسـت .دندروگرام بهدست آمده (شکل  )3گونهها را
75

گودرزی و همکاران

بررسی صفات رویشی گونههای سوزنیبرگ تحت آبیاری با پلیمر جاذب رطوبت

در سـه خوشه تقسیم کرد .خوشه  3شامل گونههای ارس
البرز ،کاج بادامی ،ارس اراک ،کاج مشهدی و سرو نقرهای
کلوده ،خوشـــه  6شـــامل گونههای ســـرو خمرهای ،کاج
بروسـیا ،و سـرو شـیراز کلوده میباشــد و خوشه  1شامل

گونههای ارس سـاوه ،کاج الدار ،زربین کلوده ،سـرو شیراز
خرمآباد و زربین خرمآباد میباشند .خوشه  3با خوشههای
 6و  1بیشترین اختلاف رشد ،زندهمانی و مقاومت به آفات
و بیماریها را نشان میدهد.

شکل  -1دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای گونههای مختلف سوزنیبرگ بر مبنای میانگین هفت مشخصه ارتفاع ،قطر یقه ،قطر تاج
پوشش ،مساحت تاج پوشش ،درصد زندهمانی ،درصد شادابی و مقاومت به آفات و بیماریها

بحث
بررسی مشخصههای کمی و کیفی گونهها
عــدم تـفــاوت معنیدار دوره آبیــاری  31روزه در اکثر
مشــخصــههای مورد مطالعه بجز قطر یقه احتمالاً میتواند
بـه دلیـل کـاربرد پلیمر جـاذب رطوبـت تراکاتم در دوره
آبیاری  31روزه باشــد که تأثیر منفی روی مشــخصـههای
مورد اندازهگیری نداشـته اسـت .بیشترین میزان مشخصه
درصـد شادابی درختان در دوره آبیاری  31روزه نسبت به
 1روزه ،نشـــان از تأثیر مثبت کاربرد پلیمر جاذب رطوبت
تراکاتم میباشـــد .با توجه به مطالعات خاک شـــناســـی،
مجتمع پارک جنگلی مورد مطالعه از لﺤاظ اســیدیته جزء
خاکهای قلیایی ضـــعیف میباشـــد و دارای بافت خاک
ســبک تا متوســط میباشــد و چون میزان واکنش و بافت
18

خاک مناسـب بوده ،پلیمر جاذب رطوبت توانسته عملکرد
بالایی در جلوگیری از تنش آبی داشــته باشــد .کنشــلو و
دمی زاده ( )3131گزارش کردند که بهترین واکنش خاک
بـرای عملکرد خوب جــاذب رطوبــت ،مﺤــدوده خنثی
میباشد و زیاد بودن درصد رس و قلیایی بودن زیاد خاک
نیز سـبب کاهش بازده آنها در جذب آب میشود .پلیمر
جـاذب رطوبـت تراکـاتم در ابتدا دارای توان جذب آب به
میزان  80برابر وزن خود اســت و با گذشــت زمان ،قدرت
آبگیری و مدت زمان نگهداری آب کاهش مییابد و بعد از
 6600روز به صفر میرسد .در واقع در زمان استقرار نهال،
پلیمر جاذب رطوبت آب را در اختیار نهال قرار داده است
و مانع از آســیب نهال در اثر کم آبی شــده اســت .اگرچه
تنش کم آبی با تأثیر منفی بر تولید کربوهیدراتها و فشار
تورژسـانس سـلول ،میتواند بهطور مسـتقیم ارتفاع و قطر

فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی

درختـان را کاهش دهد ( )Al-harbi et al., 1999که در
تﺤقیق حاضر فقط قطر یقه تﺤت تأثیر منفی دوره طولانی
آبیاری قرار گرفته است.
در تﺤقیق حــاضـــر ،کــاج بروســـیــا بیشـــترین میزان
مشـخصههای ارتفاع ،زندهمانی و شادابی را نسبت به سایر
گونهها نشـــان داد .کاج بروســـیا از موفقترین گونههای
ســوزنیبرگ پارک جنگلی مخمل کوه خرم آباد (پیلهور و
همکاران )3131 ،و کامفیروز اســتان فارس (حمزه پور و
نگهدار صــابر )3160 ،نیز بوده اســت که با نتایج تﺤقیق
حاضــر نیز همخوانی دارد .اگرچه گونه ســروخمرهای نیز
سـازگاری بالایی نسبت به شرایط منطقه نشان داد ولیکن
در مشــاهدات میدانی ،این گونه در مناطقی که در معرض
جریان مســتقیم باد قرار داشــته ،در جهت باد غالب دچار
سرمازدگی تاج شده است که پیشنهاد میشود از این گونه
در مناطقی که در معرض باد مسـتقیم قرار دارد ،اســتفاده
نشـــود .در تﺤقیق پیلـهور و همکـاران ( )3131در پارک
جنگلی مخمل کوه خرم آباد ،ســـرو نقرهای جزو گونههای
موفق بوده اســت در حالی که در تﺤقیق حاضــر از لﺤاظ
مشـخصـههای رشـد و زنده مانی وضعیت مناسبی نداشته
اسـت .احتمالاً شوری خاک و آب منطقه و مقادیر بیش از
حد اسـتاندارد سـدیم ،سولفات و کلر سبب کاهش رشد و
زندهمانی این گونه شده است .ارس با مبدأ ساوه ،زربین با
مبادی کلوده آمل و خرم آباد ،سرو شیراز با مبدأ خرم آباد
از وضــعیت متوســطی در تمامی مشــخصــهها برخوردارند.
ارس از لﺤاظ اکولوژیکی دارای رشد بسیار کندی میباشد
و از نظر نیـازهـای خاکی ،گونهای کم توقع اســـت که در
خاکهای آهکی و ســـنگلاخی یا در اراضـــی شـــنی و در
مناطقی با زمستانهای ملایم و تابستانهای گرم و خشک
رشـد میکنند و سازگاری بسیار بالایی به شرایط مﺤیطی
دارد (دســتمالچی و همکاران .)3111 ،در تﺤقیق حاضــر
درختـان کـاج الـدار و برخی از درختان زربین نیز بهدلیل
شــرایط نامســاعد خشــکی هوا و ســرما دچار خشــکیدگی
سـرشـاخه شـدند و کاهش مشــخصــههای رشــد را نشان
دادهاند .شــیبانی و همکاران ( )3118در مطالعات خود در
پارک جنگلی چیتگر روی گونة کاج الدار وجود خشـــکی،

شماره  ،46تابستان 1318

نامنظم بودن آبیاری و خاک شـــنی و لومی رســـی (بافت
ضـــعیف) و ﻇرفیت پایین نگهداری رطوبت خاک را دلیل
کاهش مشــخصــههای رشــد و پژمردگی گونه کاج الدار
معرفی کردهاند.
گونههای کاج مشهد ،کاج بادامی ،ارس البرز ،ارس اراک و
ســـرو نقرهای از کمترین میزان زندهمانی برخوردار بودند.
میزان تﺤمل گونهها به سرمای زمستانه و گرمای تابستانه
متفاوت اســت که در نتیجه ســبب نضــعیف گیاه و کاهش
میزان زنـدهمانی میشـــود .در تﺤقیق حاضـــر گونه کاج
بادامی در تمامی مشـخصـهها کمترین مقدار را نشان داد.
کـاج بــادامی در تﺤقیق خورنکـه و همکــاران ( )3136در
ایســـتگاه تﺤقیقاتی زاغمرز در ســـواحل شـــرقی دریای
مازندران سـازگاری بسیار خوبی را از نظر رشد و زندهمانی
نشان داد .در تﺤقیق آنها ارتفاع از سطﺢ دریا  10تا 350
متر ،میزان بارندگی سالیانه  610میلیمتر و خاک غنی از
مواد آلی بوده است در حالی که در تﺤقیق حاضر ارتفاع از
سـطﺢ دریا  3000متر و میانگین بارندگی سالیانه 331/3
میلیمتر و خاک از لﺤاظ مواد آلی ضــعیف بوده اســت که
عدم ســازگاری این گونه در شــرایط آب و هوایی ســاوه را
توجیـه میکنـد .در حـالی که در تﺤقیق دســـتمالچی و
همکاران ( )3111کاشت گونه کاج بادامی در مناطق نیمه
خشک با زمستانهــای خیلی سرد آذربایجان غربی و
خاکهای شور و قلیایی مناسب نیست که با نتایج تﺤقیق
حـاضـــر همخوانی دارد .کاج بادامی به گرما ،خشـــکی و
شـوری بسـیار حساس است (خورنکه و همکاران)3136 ،
که عدم سـازگاری آن به شرایط منطقه را توجیه میکند.
نهالهای آن بســـیار به یخبندان و دمای پایین حســـاس
هســتند (دســتمالچی و همکاران )3111 ،که دمای پایین
منطقه در زمســـتان ســـبب کاهش درصـــد زندهمانی و
مشخصههای رشد آن شده است.
آفات و بیماریها
میزان تﺤمل گونهها به سرمای زمستانه و گرمای تابستانه
متفاوت اســت که در نتیجه ســبب تضــعیف گیاه و مبتلا
شـدن آن به انواع آفات و بیماریها میشود .کاج مشهدی
به گرما حســاس اســت و این گونه در تﺤقیق حاضــر به
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آفتهای ســپردار کاج  ،Leucaspis pusilla Loew.شــته
کــاج ،Eulachnus tuberculostemmatas Theobald.
سـوسـک پوستخوار کاج  Orthotomicus erosus Woll.و
شــپشــک آرد آلود ســاحلی Pseudococcus maritimus
 Ehrh.مبتلا شــده اســت که ســبب ریزش برگها ،کاهش
درصــد زندهمانی و مشــخصــههای رشــد آن شــده اســت.
گونههایی که تﺤت تنش قرار میگیرند نســبت به آفات و
بیماریها بســیار حســاس هســتند .گونه کاج بادامی در
تﺤقیق حاضر به آفتهای سپردار کاج ،شته کاج و سوسک
پوسـتخوار کاج مبتلا شــده اســت که سبب کاهش درصد
زندهمانی و مشـخصههای رشد آن شده است .هر دو گونه
ارس بـا مبـادی البرز و اراک نیز به آفتهای شـــته ارس
 C. juniperو شـپشـک ارس Mytilococcus juniperi B.
مبتلا شـدند که درصـد زندهمانی آنها را به شدت کاهش
داده است.
کـ ـاهش سـ ـطﺢ آبیاری عامـ ـل اصـ ـلی کـ ـاهش بنیـ ـه
درختــــان ســــرو نقــــرهای میشود که پیامدهای مانند
کاهش مقاومت گیــــاه در برابــــر انواع آفات و بیماریها
میشود .در تﺤقیق حاضــر ســرو نقرهای مورد حمله قارچ
 Nattrassia mangiferae B. Sutton & Dykoقرار گرفته
اســت .نامناســب بودن خاک و شــوری آب و حمله قارچ
بسیار مخرب و بیماریزای  ،N. mangiferaeســــبــب
خشـکیدگی درختان سرو نقره ای پارک غدیر قم نیز شده
اســت (خاکدامن و همکاران .)3161 ،تجمع املاح در دراز
مدت اختلالات تغذیهای را ســـبب میشـــود که منجر به
اختلالات فیزیولوژیک و ضـعیف شدن درختان میشود که
در این شــرایط آفات و بیماریها به درخت حمله میکنند
(خاکدامن و همکاران.)3161 ،
تجزیه خوشهای
تجزیه خوشهای این امکان را فراهم میآورد که گونهها بر
اسـاس مشـخصـههای مختلف طوری گروهبندی شوند که
گونههایی با خصـوصـیات مورفولوژیک و اکولوژیک مشابه
هم در گروههـای نزدیک بهم قرار میگیرند و گونههایی با
شـــبـاهـت کمتر در گروههـای دور از هم قرار گیرند و با
افزایش فـاصـــله میزان شـــباهت گروهها کمتر میگردد.
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گونههای سـرو خمرهای ،کاج بروسـیا ،و سرو شیراز کلوده
دارای شــباهت بیشــتری با یکدیگر میباشــند و بهترین
گونهها جهت کشـت در سـاوه میباشند و سازگاری بسیار
خوبی با شرایط خشک منطقه دارند .گونههای ارس ساوه،
کاج الدار ،زربین کلوده ،ســـرو شـــیراز خرمآباد و زربین
خرمآبـاد از لﺤاظ ســـازگاری در رتبه خوب قرار دارند و
بایسـتی با احتیاط و با وسعت کم در منطقه کشت گردند
و در مراحل بعدی پیشنهاد میشوند .گونههای ارس البرز،
کاج بادامی ،ارس اراک ،کاج مشهدی و سرو نقرهای کلوده
بیشــترین شــباهت را با یکدیگر دارا میباشــند و از لﺤاظ
سـازگاری در رتبه ضـعیف قرار دارند که با شرایط منطقه
موزد مطالعه ســازگاری نداشــته و به دلیل کمترین میزان
رشد ،زندهمانی و مقاومت به آفات و بیماریها برای کشت
در شـرایط خشـک پیشنهاد نمیشوند .گونه کاج مشهدی
در ارتفاعات بالا در مناطق مرکزی و جنوب شرقی اروپا در
ارتفــاع بین  3600تــا  6100متر رویش دارد و از نظر
حاصــلخیزی خاک نســبتاً پرنیاز و مقاوم را میطلبد و به
مناطق سـنگلاخی سازگاری بالایی دارد ( Hajdari et al.,
 )2015این در حالی اســت که ارتفاع منطقه مورد مطالعه
 3000متر و در شرایط خشک قرار دارد و کاج بادامی نیز
به گرما ،خشـکی و شوری بسیار حساس است (خورنکه و
همکاران )3136 ،که عدم سازگاری آین گونهها به شرایط
منطقـه را توجیـه میکنـد .ســـرو نقره ای نیز از کوههای
جنوب شـــرقی آریزونا تا جنوب غربی نیومکزیکو ،جنوب
کالیفرنیا و شمال مکزیک در ارتفاعات بین  300تا 6600
متر رویش طبیعی دارد (خـاکـدامن و همکـاران.)3161 ،
شــرایط خشــک منطقه در طی دوره رویش و نامتاســب و
ضــعیف بودن خصــوصــیات خاک منطقه ســبب ضــعف
فیزیولوژیک در رویش و عدم ســـازگاری این گونه شـــده
است.
از آنجاییکه اثر اصـلی آبیاری معنیدار نشد ،برای آبیاری
درختان سـوزنیبرگ کشـت شـده در پارک جنگلی ساوه،
دوره آبیـاری  31روزه بـا کـاربرد پلیمر جاذب رطوبت به
دلیل نتایج یکســان ولی با دوره طولانی آبیاری پیشــنهاد
میشود .بین گونههای مختلف درختان و مبدأهای مختلف
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جغرافیـایی یـک گونه از نظر تﺤمل به شـــرایط مﺤیطی
تفـاوت وجود داشـــت که علت آن میتواند متفاوت بودن
شرایط و منابع مﺤیطی مبدأ بذر و نیز عامل ژنتیکی باشد.
طول دوره خشـکی منطقه بسیار طولانی و بین  8تا  3ماه
بوده که شــرایط نامطلوب طی دوره رشــد درختان ســبب
ضــعف درختان حســاس شــده که شــرایط حمله آفات و
بیماریها را فراهم کرده است .گونههای موفق کاج بروسیا،
سـرو خمرهای و سـرو شیراز کلوده آمل با سازگاری بسیار
بالا برای کشــت در شــهرســتان ســاوه معرفی میگردند.
وضـعیت گونههای مورد بررسی میتواند در طی یک دوره
 5ساله دیگر توسط سایر مﺤققان مورد پژوهش قرار گیرد.
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The Study on Vegetative Traits of Coniferous Species under
Irrigation with Hydrophilic Polymer in Forest Park of Saveh
Gholam Reza Goodarzi1, Fatemeh Ahmadloo2*, Farmahini Farahani1,
Zia Azdoo1
1- Research Division of Natural Resources, Markazi Agricultural and Natural Resources Research and
Education Center, AREEO, Arak, Iran
2*- Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension
Organization (AREEO), Tehran, Iran

Abstract
In arid areas, increasing irrigation periods is necessary to providing the water needed for the
development of green space and plantation. This study was conducted in forest park of Saveh
based on a randomized complete block design in split-split plot arrangement with irrigation
period as main plot and coniferous species of Juniperus excelsa M.B., Cupressus arizonica
Green., Platycladus orientalis (L.) Franco., Cupressus sempervirens Var. fastigiata.,
Cupressus sempervirens Var. horizontalis., Pinus eldarica Medw., Pinus brutia Ten., Pinus
mugo Turra., Pinus pinea L., Taxodium distichum L. Rich., as sub plot with different origin
in three blocks for 5 years. In each block from each species, 24 seedlings as a group were
planted at 2.5 × 2 m. spacing that from these numbers, 12 seedlings were considered for 7
days irrigation and 12 seedlings for 14 days irrigation using of TerraCottem hydrophilic
polymer. The results showed that height and collar diameter showed a significant statistical
difference.in the interaction between irrigation periods and species. The main effect of
irrigation period was significant on characteristics of collar diameter and vitality. P. brutia
obtained the highest height (2.76 m), survival percentage (90.67 %), and vitality (90 %) and
P. mugo obtained the highest collar diameter (6.42 cm), canopy cover diameter (1.27 m) and
area of canopy cover (5.12 m2). Cluster analysis showed that species of P. orientalis, P. brutia
and C. sempervirens Var. fastigiata with Koloudeh origin are in the most suitable conditions
in terms of each of the variables studied and along with 14 days irrigation period using of
TerraCottem hydrophilic polymer introduced for planting in Saveh.
Key words: Plantation, Irrigation Period, Acclimation, Vegetative Traits, Seed Origin
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