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(22/3/2313تاریخ پذیرش:         12/21/1231)تاریخ دریافت:   

 چکیده

با هدف  ایبذر کاج بروس یزن( بر صفات جوانهیو کود گوسفند ی)کود مرغ یمواد آل یمارهایاثرات ت نییتع یمطالعه برا نیا

 271و  57، 1در سه سطح  یمنظور کود مرغ نیآباد انجام شد. بدبذر، در نهالستان شوراب خرم یزنجوانه تیموفق شیافزا

ا ب یکامال تصادف هیدر قالب طرح پا لیگرم در هر گلدان به صورت فاکتور 171و  217، 1در سه سطح  یگرم و کود گوسفند

درت و ق یزنزمان جوانه نیانگیم ،یزندرصد جوانه نیشترینشان داد که ب جیگلدان در هر تکرار اجرا شد. نتا 27چهار تکرار و 

با خاک معمول نهالستان( مشاهده شد و  یگرم کود گوسفند 217و  یگرم کود مرغ 57 بیپنج )ترک ماریر تد یزنجوانه

 یاهیبودن عناصر تغذ یگفت کاف توانیباشد. در مجموع م یم ایپرورش نهال کاج بروس یبرا ماریت نیترگفت مناسب توانیم

 شود.  یم ایبذر کاج بروس یزنجوانه تیموفق شیکم در بستر کاشت، باعث افزا ECو  یخنث pHخاک،  

 .یکود آل ا،یکاج بروس ،یاهی، عناصر تغذیزندرصد جوانه: یدیکل کلمات
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 مقدمه

ها و کاهش نگران کننده سطح به هم خوردن اکوسیستم

 پیشرفته دنیا را بر آن داشتهها، کشورهای و کیفیت جنگل

های است که با جنگلکاری و حفاظت بیشتر، سطح جنگل

خود را ثابت نگه دارند و حتی در مواردی افزایش دهند. از 

طرفی در کشور ایران که سطح وسیعی از آن دارای آب و 

های هوای خشک و نیمه خشک و در نتیجه اکوسیستم

شش گیاهی از شکننده و آسیب پذیر دارد، جنگل و پو

(. Aliarab et al., 2006) اهمیت مضاعفی برخوردار است

در کشور ما سرعت تخریب جنگل بیشتر از احیاء و توسعه 

آن است. این مطلب لزوم تحقیق در مورد راهکارهای 

های افزایش سطح و میزان موفقیت جنگلکاری و نهال

مورد نیاز برای جنگلکاری های وسیع را در مناطق مختلف 

برداری از بهره (.Koneshloo, 2001) کندوشزد میگ

 هایمانی و رشد را در تودهها با کیفیت پایین، زندهنهال

دهد ها را افزایش میجنگل کاری کاهش داده و هزینه

(Wighman et al., 2001.)  از این رو ضروریست

 هایمطالعاتی برای افزایش تولید کمی و کیفی گونه

مختلف صورت گیرد. از آنجا که مشخصات نهال در خالل 

رشد اولیه خود در نهالستان، اغلب به عنوان عاملی حیاتی 

نماید، از مهمترین کاریها عمل میدر تعیین سرنوشت نهال

کیفی( در کارهای افزایش تولید نهال )کمی و راه

های جنگلی، مدیریت بهینه بستر کاشت )بهبود نهالستان

 Katalin et)خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک( است 

al., 2005). 

 زنیاولین و حساس ترین مرحله رشد و نمو گیاهی، جوانه

باشد و یکی از مهمترین راهکارها برای بهبود وضعیت می

 است ی آنزنکمی و کیفی نهال، بهبود وضعیت جوانه

(Ranal & Santann, 2006 .) از طرفی مطالعات مختلف

نشان داده که بهبود وضعیت بستر کاشت و افزایش عناصر 

ای خاک از عوامل مهم و تأثیرگذار بر بهبود وضعیت تغذیه

 Oliet et al., 2009; Tabari et) باشدزنی بذر میجوانه

al., 2006; Navaro et al., 2006; Ahmadloo et 

al., 2010 ) برای بهبود خصوصیات خاک نهالستان از

کودهای مختلف از جمله کودهای آلی استفاده می شود. 

های زیست محیطی و کاهش امروزه به دلیل محدودیت

حاصلخیزی خاک در پی کاربرد طوالنی مدت کودهای 

اده های بهتری از جمله استفشیمیایی باید به فکر جایگزین

مواد  (.Katalin et al., 2005) بود از ترکیبات مواد آلی

آلی با بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی 

ها خاک مانند تسریع فرآیندهای میکروبی میکروارگانیسم

و فراهم نمودن عناصر غذایی قابل جذب برای گیاهان و 

توده، شرایط مناسب برای زنی، رشد و زیتاثیر بر جوانه

 & Malakoti) نمایدراهم میتولید نهال مطلوب را ف

Homaii, 2004.) 

 های ملکولی،زنی بذر مشتمل بر مکانیسمفرایند جوانه

 ای است که طی آنبیوشیمیایی و فیزیولوژیک پیچیده

جنین از حالت سکون به حالت متابولیسمی فعال تغییر 

توجه به  با (.Koochaki et al., 1996) دهدشکل می

سرشت اکولوژیکی گیاهان، تغییر در میزان عناصر 

مانی را زنی، رویش و زندهتواند جوانهای خاک، میتغذیه

. اصوالً تعادل (Ostos et al., 2008)تحت تأثیر قرار دهد 

عناصر غذایی موجود در خاک از وجود آن کم ارزش تر 

عکس العمل (. Dehghani Shooraki, 2005) نیست

به مقادیر و نوع کودهای مختلف متفاوت است و  هانهال

های پهن برگ و سوزنی برگ همچنین نیاز کودی نهال

. پژوهشها در (Radwan et al., 1991) باشدمتفاوت می

 Pinus)دهد که کاج بروسیا کشور ترکیه نشان می

Brutia Ten.الرشد و اقتصادی در تولید ای سریع ( گونه

و بهبود شرایط محیطی  (Erkan, 2003) باشدمیچوب 

 & Ghasriyani) شودباعث تسریع رشد آن می

Tabatabaii, 1992 .) با توجه به اینکه تحقیقات انجام

شده بر روی این گونه در ایران نشان دهنده سازگاری 

 Hamzehpoor) موفق آن در نقاط مختلف کشور است

& negahdar Saber, 2001; Dastmalchi, 1997) 

کاری ای در طرح های جنگلتوان از آن به طور گستردهمی

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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ین ترنهال کاج بروسیا بررسی و در نهایت مناسب زنیجوانه

،  جهت تولید نهال این گونه ترکیب مواد آلی با خاک

 تعیین شود.

 

 هامواد و روش

این پژوهش در نهالستان شوراب واقع در پارک جنگلی 

آباد و در کیلومتری جنوب غربی شهر خرم 23شوراب در 

 آباد به اندیمشک با طول جغرافیایی  بینکنار جاده خرم

شرقی و عرض  44° و 21' و 33" تا 44° و 21'و  25"

 33° و 17'و  37" تا 33° و 17'و  4" جغرافیایی بین

شمالی انجام گرفته است. متوسط ارتفاع از سطح دریا در 

متر و شیب متوسط عرصه  2241منطقه مورد مطالعه 

باشد. متوسط درجه حرارت ناچیز و حدود سه درصد می

 درجه سانتیگراد و متوسط بارندگی سالیانه 3/25سالیانه 

میلیمتر است. نوع خاک منطقه عمیق بوده و روی  711

سنگها و مواد آهکی واقع گردیده است و دارای دو تیپ 

باشد که به خوبی از هم قابل می لیتوسولو  رگوسولخاک 

 (.Jafari, 2004)تفکیک هستند 

این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً 

تصادفی با نه تیمار و چهار تکرار برای هر تیمار و همچنین 

گلدان انجام  741گلدان برای هر تکرار و در کل  27با 

، 1شد. در این آزمایش از دو فاکتور، کود مرغی در سطوح 

و  217، 1سطوح  گرم و کود گوسفندی در 271 و 57

برای هر گلدان استفاده شد. قبل از کاشت به گرم  171

کش ها از قارچمنظور گندزدایی بذور در مقابل قارچ

 و همچنین سین تیران )ویتاواکس( استفاده شدکربوک

برخی از خواص شیمیایی تیمارهای مورد مطالعه نیز 

تعیین گردید. با شروع فصل خشک منطقه، اواخر فروردین 

ک بار و وجین نیز هر دو هفته عملیات آبیاری هر دو روز ی

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 

زنی بذرها و ثبت آنها، ثبت شدند. پس از پایان دوره جوانه

انگین زمان شروع و پایان زنی، میمیزان درصد جوانه

زنی همه زنی و قدرت جوانهزنی، سرعت جوانهجوانه

 ها محاسبه شد. نمونه

 

 

 تیمارهای مورد بررسی -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مشخصات تیمار شماره تیمار

 خاک نهالستان 2

 گرم 217 گوسفندی کود ،خاک نهالستان 1

 گرم 171گوسفندی  کود ،خاک نهالستان 3

 گرم 57مرغی  کود خاک نهالستان، 4

 گرم 57مرغی  کود ،گرم 217 گوسفندی کود ،خاک نهالستان 7

 گرم 57 مرغی کود ،گرم 171گوسفندی  کود ،خاک نهالستان 6

 گرم 271مرغی  کود ،خاک نهالستان 5

 گرم 271 مرغیگرم، کود  217گوسفندی  کود ،خاک نهالستان 4

 گرم 271 مرغیگرم، کود  171 گوسفندیخاک نهالستان، کود  1
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 :صفات مورد مطالعه مطابق روابط زیر محاسبه شدند

n/N ×  زنیدرصد جوانه = 100

∑(𝑛𝑖. ti) = زنیسرعت جوانه 
∑(ni. ti)/∑n =  زنیجوانهمیانگین زمان 

Mng/N ×  زنیقدرت جوانه = 100
تعداد کل  nتعداد بذرهای کاشته شده،  Nدر این روابط 

تعداد بذرهای جوانه 𝑛i  ، بذرهای جوانه زده در طی دوره

تعداد روزهای پس 𝑡i زده در یک فاصله زمانی مشخص، 

حداکثر درصد تجمعی بذرهای  Mngزنی و از شروع جوانه

 .جوانه زده هستند

شیمیائی بسترهای کاشت نیز در آزمایشگاه  ویژگیهای

اسیدیته خاک به روش گل اشباع و  گیری شدند.اندازه

الکتریکی، هدایت الکتریکی به روش  متر pH   استفاده از

گیری و استفاده از دستگاه هدایت سنج الکتریکی، عصاره

کربن آلی خاک با روش والکی بالک، درصد ازت به روش 

 کجلدال، پتاسیم با روش فلیم فتومتری و فسفر قابل جذب 

با روش اولسن و استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر انجام 

ها با استفاده از نرم افزار یل دادهتجزیه و تحل گردیدند.

spss ها با آزمون صورت گرفت. نرمال بودن داده

ها از طریق اسمیرنف و همگنی واریانس داده -کلموگروف 

آزمون لیون بررسی شد. برای انجام مقایسات چندگانه نیز 

 از آزمون دانکن استفاده شد.

 

 نتایج 

 زنیصفات جوانه

( نشان داد که عامل کود 1نتایج تجزیه واریانس )جدول 

مرغی، کود گوسفندی و اثر متقابل آنها بر روی درصد 

زنی زنی وقدرت جوانهزنی، میانگین زمان جوانهجوانه

( %17ها تأثیر گذار بوده و این تأثیرات )با احتمال نهال

های کود مرغی و کود باشد. همچنین عاملدار میمعنی

دار زنی دارای اثر معنیگوسفندی بر روی سرعت جوانه

دار زنی معنیبوده اما اثر متقابل آنها بر سرعت جوانه

باشد.نمی

 

 زنی نهال های کاج بروسیا تحت تأثیر تیمارهای مختلف بستر کاشتتجزیه واریانس صفات جوانه -2جدول 

دهند.داری را نشان میمعنیغیرو  17/1، 12/1به ترتیب معنی داری در سطح خطای  ns * و **،      

 F مربعاتمیانگین  درجه آزادی منبع تغییرات صفات مورد بررسی

 425/253** 311/244 1 کود مرغی 

 446/424** 165/344 1 کود گوسفدی یزندرصد جوانه

 553/14** 445/13 4 کودگوسفندی×کود مرغی 

 374/34** 745/11 1 کود مرغی 

 173/224** 111/54 1 کود گوسفندی یزنجوانه نیانگیم

 441/3* 144/1 4 کودگوسفندی×کود مرغی 

 342/31** 474/21 1 کود مرغی 

 351/217** 561/41 1 کود گوسفدی یزنقدرت جوانه

 424/4** 571/2 4 کودگوسفندی×کود مرغی 

 416/14* 141/7 1 کود مرغی 

 565/277** 321/35 1 کود گوسفندی زنیسرعت جوانه

 ns 411/1 741/1 4 کودگوسفندی×کود مرغی 
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(، 3 جدولبا توجه به نتایج مقایسه میانگین تیمارها )

ب زنی در تیمار پنج )ترکیبیشترین میانگین درصد جوانه

گرم کود گوسفندی با خاک  217گرم کود مرغی و  57

)خاک معمول نهالستان( و کمترین آن در تیمار یک 

مشاهده گردید. همچنین بیشترین میانگین  نهالستان(

زنی در تیمار پنج و زنی و میانگین زمان جوانهقدرت جوانه

ار برای این دو صفت در تیمار یک و تیمار کمترین مقد

کرم کود مرغی با خاک نهالستان(  271هفت )ترکیب 

شش، هشت و  ،طور تیمارهای پنج مشاهده شد و همین

داری با هم زنی اختالف معنینه برای صفت سرعت جوانه

ار زنی در چهنداشتند و بیشترین میانگین سرعت جوانه

  .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 

ر آلی، نیتروژن، فسف(. در این تحقیق میزان کربن4 )جدول

و پتاسیم خاک با افزودن کود دامی به بستر کاشت بیشتر 

 ایشده و در نتیجه از طریق تأمین رطوبت و مواد تغذیه

مورد نیاز گیاه استفاده از کودهای دامی باعث بهبود 

 Pinus)زنی بذور گردید. بذور کاج بروسیا وضعیت جوانه

Brutia Ten.)  در دامنهpH  خنثی باالترین درصد

زنی را نشان دادند و با توجه به زنی و قدرت جوانهجوانه

زنی نامناسب در تیمارهای چهار و هفت که وضعیت جوانه

pH توان گفت نیمه اسیدی دارند میpH  اسیدی و نیمه

زنی این گونه ای برای جوانهاسیدی عامل محدود کننده

و  باالتر از  یک EC  مچنین میزانشوند. همحسوب می

اسب زنی نامنزیمنس بر متر نیز با توجه به جوانهیک دسی

 زنی ایندر تیمار هفت یک عامل محدود کننده برای جوانه

شود زیرا شوری از طریق افزایش فشار گونه محسوب  می

 زنیاسمزی و بالطبع کاهش جذب آب توسط بذرها جوانه

دهد.بذرها را تحت تأثیر قرار می

 زنی در تیمارهای مختلف بستر کاشتصفات جوانه اشتباه معیار(  ±) میانگین -3 جدول

 .باشددار بودن تفاوت تیمارها میحروف متفاوت نشان دهنده معنی          

 

 

 زنیسرعت جوانه زنیقدرت جوانه زنیمیانگین زمان جوانه زنیدرصد جوانه تیمارها

 a434/1±117/17 a721/1±417/27 a355/1±117/24 a117/1±357/6 2تیمار 

 b434/1±471/14 b315/2±157/24 b226/2±111/27 b164/1±571/4 1تیمار 

 ab443/1±111/34 b771/1±317/21 ab647/1±171/25 b441/1±111/1 3تیمار 

 d443/1±211/15 d771/1±311/25 a332/1±571/24 d732/1±317/5 4تیمار 

 c737/1±111/31 c312/1±311/13 c621/1±171/21 ab172/1±471/21 7تیمار 

 ab231/2±157/34 c471/1±471/11 ab776/1±671/24 ab171/1±117/21 6تیمار 

 d114/2±171/16 a545/1±11/26 a354/1±571/24 d647/1±171/5 5تیمار 

 ab143/1±211/34 ab244/2±771/12 ab741/1±671/24 ab762/1±717/21 4تیمار 

 ab161/1±211/34 ab146/1±157/12 ab617/1±471/24 ab455/1±357/21 1تیمار 
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 های کاشت در تیمارهای مختلفمشخصات شیمیایی بستر -4 جدول

 

 

 گیریبحث و نتیجه

و  کاشتدهد که اثر بسترنتایج تحقیق حاضر نشان می

زنی کاج مواد آلی آن بر روی مشخصات جوانهترکیبات 

 زنی و رشددار است. ارتباط مستقیم جوانهبروسیا معنی

 & Argoکاشت )ای بسترنهال با عناصرتغذیه

Biernbaum, 1997)  و نقش این عناصر در زهکشی

کاشت و افزایش ظرفیت نگهداری آب مناسب بستر

(Noble, 1993) عناصر  دار اینتواند تأثیر معنیمی

زنی گونه مورد بررسی توجیه کند. ای را بر جوانهتغذیه

 های حیاتی تحت تأثیرزنی نیز همانند سایر فعالیتجوانه

گیرد، عوامل عوامل داخلی و عوامل محیطی قرار می

 انرژی بذر، داخلی شامل مسائل مربوط به رسیدگی بذر،

ن وجود مواد بازدارنده یا محرک خواهد بود و از مهمتری

عوامل محیطی چهار فاکتور رطوبت، تهویه، دما و نور 

باشند. استفاده از کودهای آلی از طریق افزایش درجه می

زنی و رشد حرارت و رطوبت خاک در تسریع جوانه

 Hasanzadeh Ghoort) نمایدها عمل میگیاهچه

Tapeh, 2000.)  تأثیر کودهای دامی مورد استفاده در این

زنی بذر کاج بروسیا نشان داد تحقیق بر خصوصیات جوانه

های مورد استفاده از نظر عناصر غذایی و که بین کود

همچنین تأثیر پذیری کاج بروسیا نسبت به سطوح مختلف 

این کودها تفاوت وجود دارد. در این مطالعه تیمار پنجم 

گرم کود گوسفندی  217ود مرغی و گرم ک 57که حاوی 

زنی، میانگین زمان بود دارای بیشترین درصد جوانه

باشد و کمترین درصد زنی میزنی و قدرت جوانهجوانه

زنی زنی در تیمار یک و کمترین میانگین زمان جوانهجوانه

زنی در تیمار هفت و تیمار یک اتفاق افتاد. و قدرت جوانه

زنی و قدرت نگین زمان جوانهاز دالیل کمتر بودن میا

تواند کافی نبودن عناصر زنی در تیمار هفت میجوانه

نیمه اسیدی در این تیمار باشد، زیرا  pHای و وجود تغذیه

 pHا های بکاج بروسیا از نظر خواستگاه اکولوژیکی محیط

 ,Hammondپسندد )خنثی و تا حدودی قلیایی را می

کمبود عناصر ستان( خاک نهال) یکو در تیمار ( 2002

زنی در این تواند دلیل عدم موفقیت جوانهای میتغذیه

در مطالعه  (1121و همکاران ) Ahmadloo تیمار باشد.

برگ با خاک نهالستان و تأثیر آن ترکیب کود دامی و خاک

های کاج بروسیا و کاج حلب در زنی و رشد نهالبر جوانه

چهار تیمار، نشان دادند که خاک مخلوط با کود دامی و 

( به دلیل داشتن درصد مواد 2:2:7) نسبتبرگ به خاک

ین زنی و رشد اآلی مناسب، بهترین خاک برای جوانه

  Moore (1114 )و  Jarvisهمچنین  باشد. ها میگونه

ای نامناسب را دلیل عدم در مطالعه خود وضعیت تغذیه

 تیمارها
 یآلکربن 

 درصد()

جذب ازت قابل 

 درصد()

 پتاسیم

(ppm) 

 فسفر

(ppm) 

 یکیالکترهدایت 

(ds/m) 
pH 

 14/5 121/1 13 67 121/1 76/1 2تیمار 

 33/5 173/1 47 117 157/1 43/2 1 تیمار

 36/5 114/1 17 131 117/1 12/3 3 تیمار

 31/6 447/1 11 227 121/1 36/3 4 تیمار

 1/6-5 414/1 214 111 713/1 74/5 7 تیمار

 42/5 747/1 214 367 736/1 13/5 6 تیمار

 27/6 163/1 217 247 312/1 57/3 5 تیمار

 47/6 764/1 235 354 616/1 34/4 4 تیمار

 11/5 617/1 242 314 614/1 21/1 1 تیمار
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 بیان Vallisneria americana  زنی بذرموفقیت جوانه

اند. در واقع مواد آلی از طریق افزایش درجه حرارت کرده

و رطوبت خاک، سبب تورم پوسته بذر، تقسیم ماکرو 

بزرگ و انتقال آنها از محل ذخیره به محور ملکول های 

و همچنین  (Andrad et al., 2004) گرددرشد جنین می

یز های هیدرولهای متابولیکی آنزیمباعث افزایش فعالیت

های هیدرولیز گردد، آنزیمکننده موجود در جنین بذر می

کننده نقش بسیار مهمی در تحریک ذخایر غذایی و 

 ها و چربیها دارندهیدرولیز کردن کربوهیدراتها، پروتئین

(Farooq et al., 2006) .وب( افزایش ازت )در حد مطل

به محیط ریشه باعث جذب بیشتر اکسیژن و آزاد شدن 

آنزیمی  هایاسیدکربنیک به وسیله ریشه و افزایش فعالیت

شود، از این رو میزان ازت قابل مسئول جذب فسفر می

تواند در جذب فسفر و افزایش رشد جذب در تیمار پنج می

ناصر توان گفت عبنابراین می ؛تأثیر بسزایی داشته باشد

نیز در  pHو از نظر  کافی ۀغذایی تیمار پنج در محدود

را  pHوضعیت مطلوبی قرار دارد. دادن مواد آلی به خاک، 

در حدی است  pHآورد و در تیمار پنج مقدار تر میپایین

که به جذب عناصر غذایی خصوصاً فسفر کمک می کند. 

در اثر مواد آلی مربوط به اسیدهای آلی  pHمناسب شدن 

هومیک آزاد شده است که در جذب سی مثل اسیدو هومو

اگر چه  1 و 4، 6فسفر تأثیر گذارند. در تیمارهای 

باشد ولی ای باالتر از تیمار پنج میمقدارعناصر تغذیه

زنی و قدرت زنی، میانگین جوانهبیشترین درصد جوانه

زنی در تیمار پنج مشاهده شد. اسید هومیک در جوانه

زنی اثر ه اندازه کافی روی جوانهصورت وجود نیتروژن ب

مثبتی دارد، ولی با افزایش بیش از حد غلظت آن باعث 

 زنی و رشد گیاه خواهد شد.کاهش جوانه

با توجه به نتایج تجزیه واریانس اثر متقابل دو نوع کود 

زنی اختالف مرغی و گوسفندی در تأثیر بر سرعت جوانه

در  زنیت جوانهداری باهم نداشتند و بیشترین سرعمعنی

ای تیمارهای  پنج، شش، هشت و نه که دارای عناصر تغذیه

زنی در تیمار شاهد باالتری بودند و کمترین سرعت جوانه

در مطالعه  Ugese (1121)نتایج تحقیق مشاهده شد. 

در  .Tamarindus indical Lهای زنی و رشد نهالجوانه

 اره و دوکاشت شامل دو بستر بر مبنای خاک چهار بستر

بستر بر مبنای سبوس برنج و همچنین استفاده از کود 

های مختلف نشان داد، بستری که بر مرغی به نسبت

های باالتر کود مرغی داشت مبنای خاک اره بود و نسبت

زنی نهال نشان عملکرد بهتری روی رشد وسرعت جوانه

 .داد که با نتایج این تحقیق همسو می باشد

در این مطالعه تیمار پنجم به دلیل افزایش میزان قدرت 

زنی است و نیز های قابلیت جوانهزنی که از شاخصجوانه

زنی، زنی و درصد جوانهبیشترین میانگین زمان جوانه

زنی کاج بروسیا بوده است. در بهترین خاک برای جوانه

 واقع از نتایج این تحقیق و منابع مختلف این گونه استنباط

شود که استفاده از مواد آلی در حد مطلوب، از راه ایجاد می

ساختمان مناسب خاک موجب سرعت نفوذ بهتر و 

نگهداری بیشتر آب در خاک شده، عالوه بر تهویه بهتر، 

های غذایی و سبب افزایش ظرفیت نگهداری کاتیون

 & Malakooti)افزایش حاصلخیزی خاک نیز می شود 

Tahrani, 2005)زنی و رشد گیاه متأثر جا که جوانه. از آن

باشد در ای میاز رطوبت در دسترس گیاه و مواد تغذیه

نتیجه افزودن کودها به خاک نهالستان شرایط مناسبی را 

زنی بذر کاج بروسیا فراهم آورده است. در رابطه برای جوانه

های مختلف در با مقدار کود مصرفی مورد نیاز برای گونه

زیادی صورت نگرفته و مقادیر کود الزم ایران تحقیقات 

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. 
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