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 :ه ـدمــقـم -1
براي رسيدن به هدفهاي پيش بيني . مهمترين مسئله در احياء و جنگلكاري كاشتن نهال مي باشد 

شده در توليد و كاشت نهال و بيشترين اهميت را كيفيت بذري كه كاشته مي شود و عوامل كاشت 

 .به عهده دارند 

د بود  و با توجه به اينكه  اساسي ترين كار درشروع جنگلكاري در توليد و استقرار نهال خواه

جنگلكاري پر هزينه و بسيار پر زحمت مي باشد لذا بايد نهال مناسب كه از بذر مناسبي توليد شده 

براي تشريح اهميت موضوع ضرورت توليد بذر مناسب  و عواملي . باشد به عرصه كاشت منتقل شود 

 .را كه در كاشت نهال دخالت دارند مختصراً توضيح مي دهيم 

مروزه نسبت حجم ريشه به سابقه به عنوان شاخص براي تعيين كيفيت نهال به كار مي رود عالوه بر ا

اين عوامل ديگري مانند قطريقه و سيستم ريشه اي مطلوب مورد نظر مي باشد و درتعيين نسبت 

ند هنگامي اين شرايط فراهم خواهد شد كه تكنيكهاي مختلف مان. زنده ماني نهال موثر خواهد بود 

 .هرس ريشه ، باز كاشت كردن ، آبياري كردن ، كود دادن و ساير عوامل ديگر به موقع انجام شود 

 . بخصوص داشتن اطالعاتي در مورد مبداء بذر خصوصيات ژنتيكي بذر و نهال ضروري است 

كه اين اگر توليد نهال ونهال كاري بدون آگاهي از مبداء از مبداء و ژنتيك بذرانجام شود امكان دارد 

نهال كاري در قدمهاي اوليه مستقر شود ولي اين عمل موقتي بوده و ممكن است بعداً با شكست 

بهر حال مبداء و ژنتيك بذر بايد روشن و مشخص باشد و مهمترين عامل استقرار بعدي . روبرو شود 

 .و درصد زنده ماني نهالكاري كاشته شده خواهد بود  نهال

يط و اصول اساسي در مورد تكنيك هاي توليد نهال در نهالستان اطالعاتي در اين مقاله تحت اين شرا

 .دراختيار خوانندگان قرار خواهد گرفت 

 : تكنيكهاي كاشت -2

 : انتخاب محوطه بذركاري -1-2

   بسترهاي كاشت وبازكاشت در واقع بسترهايي هستند كه نهالستان به منظور بذركاري و انتقال

اي حساس محل كاشت در قسمتهاي محافظت شده  د براي كاشت گونه ها آمده مي شوننونهال

به طوريكه نور خورشيد صبح به آن نتابد و قسمت . تغييرات جوي درنهالستان انتخاب مي شود 

    براي خاكهاي شني درصد مواد آلي مناسب. خواص فيزيكي باعث افزايش مواد غذايي خواهد شد 

 . مي شود توصيه% 3و براي خاكهاي سنگين  % 2

درصورتيكه درصد مواد آلي كمتر از مقادير ذكرشده باشد خواص فيزيكي و ساختمان خاك نامناسب 

البته متقابالً درصورت زياد بودن درصد مواد آلي نسبت ازت به . بوده و مواد غذايي آن كم مي باشد 



يكروارگانيسم هاي كربن بهم خورده و اين نسبت باالتر از نسبتي خواهد بود كه مناسب فعاليت م

دراين صورت فعاليت آنها افزايش پيدا كرده و ازت زايدي آزاد شده و باعث كاهش . خاك ميباشد 

بهمين دليل بايد تجزيه خاك قبل از اضافه كردن مواد به خاك انجام شود . فسفر درخاك مي شود 

 خواهد شد تعيين ومقدار عناصري كه به خاك بايد اضافه نمود بر اساس گونه اي كه تحت كشت 

 .شود 

 : آماده كردن بستر كاشت -2-2

كه بستر بذر كامالً تسطيح شده و از شنهاي . بذر پاشي و جوانه زدن بذر موقعي آسان خواهد بود 

بستر بذر يا وسيله كارگر آماده . درشت و باقيمانده گياهان و كلوخه هاي سخت پاك شده باشد 

سطح بستر بذر ميبايست كامالً صاف . ت مخصوص مهيا مي شود ميشود و يا با استفاده ازماشين آال

بوده و امتداد آن در يك خط مستقسم باشد ، رعايت اين مساله براي انحام عمليات مكانيزه كامالً 

 سانتيمتر در نظر 40 مترو فاصله بين بستر هاي بذر يا راهرو 20/1معموالً عرض . ضرورت دارد 

 . بذر تابع طول قطعه مي باشد طول بستر هاي. گرفته مي شود 

 سانتيمتر و درشرايطي كه مساله زهكشي 10اختالف ارتفاع بستر بذر يا راهروها در شرايط معمولي 

شيب طولي بسترهاي بذر نبايد بيشتر .  سانتيمتر در نظر گرفته مي شود 30 -25خاك مطرح باشد 

 . درصد باشد 3از 

سايش و برآورد اقتصادي در سيستم آبياري نكات شرايط زهكشي در سطح خاك و عمق خاك ، فر

 .مهمي هستند كه در طراحي روشهاي آبياري در  بسترهاي بذر ميبايست در نظر گرفته شود 

در شرايط زهكشي نامناسب بسترهاي بذر در امتداد شيب استقرار پيدا ميكنند و در شرايطي كه 

د  بسترهاي بذر در امتداد خطوط خطر فرسايش به وسيله جريانهاي سطحي و بارش وجود دار

موقعيكه شرايط زهكشي و ساير شرايط مناسب باشد بسترهاي بذر بايد . كشوري احداث خواهد شد 

 .عمود بر جهت باد قرار گيرند 

 : ضد عفوني كردن بستر بذر -3-2

شده گاهي ضرورت دارد كه بستر هاي بذر عليه آفات  و بيماريهاي مختلف و علف هاي هرز بذركاري 

قسمتهايي از نهالستان كه ذكر شده براي . از سرماي بهاره و يخ زدگي سطح خاك درامان باشد 

 :كاشت و بازكاشت سوزني برگان مناسب است و كالً بايد به اين نكته توجه داشت 

در اراضي زير كشت سال قبل كاشت بذر مناسب نيست و قطعاتي كه به صورت آيش زير كود سبز 

خاكهاي ماسه اي لومي مناسبترين قطعه نهالستان براي .  مناسب تر مي باشد قرار داشته است

بذركاري است و درصورتيكه چنين قطعه اي در دسترس نبود مي توان با اضافه كردن ماسه و 

كمپوست و پيت نسبت به اصالح خاك اقدام نمود مساله حاصلخيزي در انتخاب قطعه مهمترين 



 بسيار حاصلخيز نيز نهالها رشد قدي كرده و ريشه ها توسعه مطلوب مساله ميباشد و لي در خاكهاي

. را پيدا نميكنند و اين ريشه ها قادر به تغذيه نهال درمرحله استقرار در زمين اصلي نخواهند بود 

يكي ديگر از نكاتي كه بايد رعايت شود زهكشي خوب خاك بستر كاشت ميباشد زيرا درصورت 

بادگير نبودن قسمتهاي انتخاب شده نيز يكي از . خواهند پوسيد ضعيف بودن زهكشي ريشه ها 

به هر حال در صورتيكه قطعه ديگري وجود ندارد بايد به وسيله بادشكن هاي . عوامل موثر خواهد 

 .مصنوعي يا بادشكن سبز محافظت شود 

 : آماده كردن خاك براي كاشت -4-2

بايست به خوبي شخم خورده و به وسيله قطعات انتخاب شده براي آماده سازي بستر كاشت مي

اين عمل جند . روتيواتوروديسك كلوخ ها خورد شده و خاك زيرين نيز شكسته شده و تسطيح شود 

پائيزه براي رسيدن به اين هدف قطعات مورد نظر اگر براي كشف . بار قبل از كاشت بايد انجام شود 

آماده ميشوند در پائيز عمليات مربوطه انجام شده آماده ميشوند در مرداد ماه و اگر براي كشت بهاره 

پس از گل دادن بايد برگردانده در صورتيكه در قطعات مربوطه كود سبز كشت شده باشد در بهار 

 .  ماه و حداقل سه نوبت اين كار انجام شود 2 بار شخم بفاصله 3 تا 2شده و 

 . رين بسترهاي كاشت هستند براي كشت سوزني برگها خاكهاي سندي لوم يالومي سند مناسبت

براي پهن برگها توصيه % 35براي سوزني برگها و % 10-25نسبت سيلت و خاك رس در نهالستانها 

خاكهاي سنگين تغذيه را كاهش داده و جلوي توسعه خوب نهال را ميگيرد ، براي استفاده از . ميشود 

 . و مواد مختلف آلي ميبايستي بمصرف برسد چنين خاكهائي ماسه

بهمين منظور براي تغيير بافت خاك با اضافه كردن ماسه و مواد آلي و شخم و مخلوط كردن 

مواد آلي كه به مصرف خواهند رسيد عبارت .  سانتيمتر عمليات انجام شود 30يكنواخت آن تا عمق 

مواد آلي كه به مصرف خواهند رسيد عبارت .  سانتيمتر عمليات انجام شود 30خواهد بود تا عمق 

نماتورها اين مواد ضمن بهبود . واهد بود از كود كمپوست ف خاك پيت ، كود حيواني و كود سبز خ

براي گرفتن نتيجه بهتري از عمليات ضد عفوني كردن ، بذر كاري معموالً پس از . ضد عفوني شوند 

 كليه عمليات آماده سازي بستر بذر ميبايست قبل از ضد عفوني. هوادهي خاك به معمل ميĤيد 

در بازار چند نوع ضد عفوني كننده شيميائدي وجود دارد كه همه آنها اثر مشابه . كردن انجام شود 

 :دارند ، نام بعضي از آنها بشرح زير است 

  CP- chorapicrin –الف 

 DKTT- molhyl isoihlocynatc –ب 

  MBR- methyl bromide –ج 

 : نگهداري بذر -5-2



ده به نهالستان ها امكان استفاده يك باره از آنها در نهالستان وجود پس از جمع آوري بذور تحويل ش

 درجه سانتيگراد نگهداري 4در اين صورت اضطراراً بذور بايد در ظروف در بسته در حرارت . ندارد 

و در % 10-7در صورتي كه بخواهيم مدت طوالني تري بذر را نگهداري كنيم رطوبت نسبي . نمود 

 .  سال قابل نگهداري هستند 5 تا 4به مدت  درجه سانتيگراد 15

بذور جنگلي كه داراي پوشش سخت هستند ماننند كاج بادامي ، پيسه آ و الريكس را ميتوان حداقل 

در .  درجه سانتيگراد نگهداري نمود 4در ظروف دربسته در حرارت % 8با رطوبت  سال 5بمدت 

 . باشد % 6كنيم رطوبت بايد كمتر از صورتي كه بخواهيم مدت طوالني تري بذر را نگهداري 

بذور درختان افرا ، زبان گنجشك ، نمدار ، توسكا و ممرز ، آكاسياونارون در شرايط طبيعي تا يكسال 

      قابل نگهداري و ذخيره هستند ، براي نگهداري براي مدت طوالني تر ظروف دربسته با رطوبت

 .داري مينمايند  درجه سانتيگراد بذر را نگه4و حرارت % 20 -7

بذر خيلي از درختان و بوته ها در هفته هاي اول يا ماههاي اول قادر به جوانه زدن نيستند و حتي 

دو دليل براي اينكار وجود دارد، . جوانه زدن فراهم كنيم جوانه نخواهند زد اگر شرايط اپتيمم را براي 

است و دومين دليل كه عامل اولين دليل پوشش سخت بذر ميباشد كه به عامل خارجي موسوم 

 . داخلي يا فيزيولژيكي ميباشد ممكن است به چنين يا آندوسپرم دانه مربوط باشد

 موقعيكه پوسته بذر سخت باشد هوا واكسيژن قادر به رسيدن به چنين نيستند و چنين قادر –الف 

نمود و يا بمدت براي رفع اين اشكال ممكن است بذر استراتيفيه . به آمدن از پوسته بذر نيست 

معيني بذر را در آب جوش قرار دارد يا در اسيد سولفوريك قرار داده و نهايتا، از روشهاي مختلف 

 ساعت بذر 24 تا 12براي از بين بردن عامل جلوگيري كننده از جوانه زدن . خراش بذر استفاده نمود 

 . ميرود ، اين روش براي اقاقيا سياه بكار را در آب جوشيده نگاه ميدارند 

در خيلي از گونه هاي درختي عدم جوانه زدن بعلت عدم رشد كافي چنين يا دوره خواب و ) ب 

مخصوصاً در پهن برگها علت جوانه زدن سخت بذر بهمين . استراحتي باشد كه چنين به آن نياز دارد 

براي جوانه . غيره بلوط ، زبان گنجشك ، ممرز ، افرا و : چنين گونه هائي عبارتند از . دليل ميباشد 

 .ستراتيفيه شوند  زني مطلوب بذرها بايد ا

در بعضي گونه ها اندوسپرم سخت بوده و مخصوصاً در شرايطي قرار دارد كه قادر به تغذيه چنين 

مانع جوانه  براي شكستن عواملي كه. نيستند نمدارو ممرز گونه هائي هستند كه جزو اين گروهند 

 . با روش سرما دادن استراتيفيه نمود زدن اين گونه بذرها هستند 

 : پوشش دادن پوسته بذر و ضد عفوني كردن قبل از كاشت -6-2

در بسيار از بذرهاي سوزني برگ بمنظور جلوگيري از خسارت پرونده ها و جوندگان وساير حيوانات 

فاده قرار بهت سم تيرام و دورزيان دو نوع از اين سموم هستند كه مورد است. بدر را آلوده ميسازند 



در تركيه از تيرام كه به آن پومارسول . كشتن حشرات مضرو پرندگان و پستانداران كوچك ميباشند 

 گرم پودر 42گرم از پومارسول فورت با  800به اين منظور   .فورت اضافه شده است استفاده ميشود 

 گرم سم آلدرين 5/7اين مخلوط  كيلوگرم بذر آماده  ميشوند و بعداً به 15 ليتر آب با 1آلومينيوم و 

 . اضافه ميشود كه عليه كرم سفيد ريشه موثر است

  بذر كاري -7-2

 :به دو روش زير در نهالستانها بذر كاري انجام ميشود 

  بذر كاري به صورت درهم –الف 

  بذر كاري رديفي –ب 

 كاري رديفي بذر در در روش اول بذر ها بصورت درهم روي بستر پاشيده ميشوند ولي در سيستم بذر

در بذر كاري درهم در همه سطح بستر بذر نهال ديده ميشود . رديف هاي آماده شده كاشته ميشوند 

انتخاب يك ياز دو روش ذكر شده تابع محل . ولي در بذر كاري رديفي نهال فقط در رديفها ميرويد 

 . تگي دارد نهالستانها و هدفهاي توليد و نوع گياه و ظرفيت توليد نهالستان بس

رشد نهال بيشتر و وزن نهال . در كشت درهم بيشترين تعداد نهال از هر متر مربع توليد خواهد شد 

همينطور تعداد جوانه هاي توسعه يافته و رشد كرده در . توليدي بيشتر از روش رديفي خواهد بود 

هال بصورت خطي سيستم ريشه در اين سيستم توسعه يافته تر از توليد ن. اين سيستم ميباشد

 .ميباشد

مهمترين مسئله در اين روش مشكل مبارزه با علف هرز و نگهداري و مراقبت و جلوگيري از 

 . بادگردگي زمين در اثر سرما و يخبندان ميباشد 

در روش كشت خطي مبارزه با علف هرز ، سله شكني ، نهال كني و شمارش نهال بسيار ساده تر از 

پوشش بذر را پس از ين شرايط بذرها روي خطوط كاشت خيلي راحت تر در ا. روش در هم ميباشد 

تعداد نهال و اندازه نهال در اين روش كمتر و كوتاه تر از روش . نمايند  جوانه زني بازكده و رشدمي

 .قبلي است 

 رديف در بستر هاي بذر در نظر 7 رديف و در سوزني برگها 5معموالً تعداد رديفها را در پهن برگها 

 رديف و پهن برگها 5در نهالستانهاي سازمان جنگلها و مراتع كشور سوزني برگها در ( رفته ميشود گ

   سانتيمتر و براي پهن برگها15-17در سوزني برگها فاصله رديفها ) .  رديف كشت ميشوند 4در 

خطوط كاشت باغلطك كاشت روي بستر كاشت مشخص .  سانتيمتر در نظر گرفته ميشود 24-20

خطوط كاشت بايد مستقيم و هم عمق باشند بذرها بوسيله كارگر يا بذر پاش پاشيده . ند ميشو

ميزان بذر مشخص و مساوي در هر رديف بايد كاشته شود پس از بذر كاري بذر ها بايد به . ميشود 

هدف اصلي ايجاد رطوبت كافي براي جوانه زدن بذر و . وسيله مود مختلف پوشش داده شود 



و حفظ بذر در مقابل طدمه پرندگان و حيوانات ،  خطرات سرما و گرماي ناگهانيجلوگيري از 

موادر كه براي پوشش بذر استفاده ميشود ميتواند از ماسه رودخانه اي ، . فرسايش و باد ميبادشد 

شده نيز قابل بسته به بافت خاك مخلوطي از مواد ذكر . خاك پيت ، خاك اره يا سيلت استفاده شود 

پس . ت پس از مرحله پوشش بذر ، پوشش پخش شده توسط غلطك ديگري كوبيده ميشودمصرف اس

 . از اين مرحله با آبياري مرحله بذر كاري خاتمه مييابد 

  عمق كاشت -8-2

بذر عمق كاشت بر حسب ضخامت اپتيمم پوشش بذر متفاوت است ، عمق كاشت در صوت بزرگي 

بذر بلوط شاه بلوط ، فندق . يا را ميتوان عمق تر كاشت در بذور كوچك فقط اقاق. قابل افزايش است 

، گردو و درمقايسه با بذر پيسه آ و انواع كاج ها ، آبيس و گونه هاي مختلف سدروس ميتوان عمق تر 

 .  بذر در عمق كاشت موثر است ششبعضي اوقات جنس پو. كاشت 

وان بذر را عميقتر در اين سيستم در صورتي كه پوشش بذر نرم و سنگين در اختيار داشته باشيم ميت

 . سيستم ريشه در اين سيستم توسعه يافته تر از توليد نهال بصورت خطي ميباشد . گسترده ميباشد

مهمترين مسئله در اين روش مشكل مبارزه با علف هرز و نگهداري و مراقبت و جلوگيري از 

مبارزه با علف هرز ، سله  ي  كشت خطدر روش. بادگردگي زمين در اثر سرما و يخبندان ميباشد

در ايين شرايط بذرها روي . شكني ، نهال كني و شمارش نهال بسيار ساده تر از روش درهم ميباشد

تعداد نهال و . خطوط كاشت خيلي راحت تر پوشش بذر را پس از جوانه زني باز كده و رشد مينمايند 

 .تاندازه نهال در اين روش كمتر و كوناه تر از روش قبلي اس

 رديف در بسترهاي بذر در نظر 7 رديف و در سوزني برگها 5معموالً تعداد رديفها را در پهن برگها 

 رديف و پهن برگها 5در نهالستانهاي سازمان جنگلها و مراتع كشور سوزني برگها در ( گرفته ميشود 

-24 پهن برگها  سانتيمتر و براي15-17برگها فاصله رديفها در سوزني ).  رديف كشت ميشوند 4در 

خطوط كاشت با غلطك كاشت روي بيتر كاشت مشخص .  سانتيمتر در نظر گرفته ميشود 20

خطوط كاشت بايد مستقيم و هم عمق باشند، بذرها بوسيله كارگر يا بذر پاش پاشيده . ميشوند 

به ميزان بذر مشخص و مساوي در هر رديف بايد كاشته شود پس از بذر كاري بذرها بايد . ميشود 

هدف اصلي ايجاد رطوبت كافي براي جوانه زدن بذر و . وسيله مواد مختلف پوشش داده شود

جلوگيري از خطرات سرما و گرماي ناگهاني و حفظ بذر در مقابل صدمه پرندگان و حيوانات، فرسايش 

گلي، موادر كه براي پوشش بذر استفاده ميشود ميتواند از ماسه رودخانه اي، خاك جن. و باد ميباشد 

نيز قابل  بسته به بافت خاك مخلوطي از مواد ذكر شده. خاك پيت، خاك اره يا سيلت استفاده شود 

پس . پس از مرحله پوشش بذر پوشش پخش ده توسط غلطك ديگري كوبيده ميشود . مصرف است 

 .از اين مرحله با آبياري مرحله بذر كاري خاتمه مييابد 



  عمق كاشت -8-2

خاخت اپتيمم پوشش بذر متفاوت است، عمق كاشت در صورت بزرگي بذر بر حسب ضعمق كاشت 

بذر بلوط شاه بلوط ، فندق، . در بذور كوچك فقط اقاقيا را ميتوان عميق تر كاشت. قابل افزايش است

گردو در مقايسه با بذر پيسه آ و انواع كاج ها، آبيس و گونه هاي مختلف سدروس ميتوان عميق تر 

 . جنس پوشش بذر در عمق كاشت موثر است بعضي اوقات. كاشت 

كاشت بايد اين در صورتي كه پوشش بذر نرم و سنگين در اختيار داشته باشيم ميتوان بذر را عميقتر 

در . نكته را در نظر داشت كه رعايت عميق كاشت در ميزان نهال توليدي بينهايت موثر ميباشد 

 .وليد نشود جاي تعجب نخواهد بود صورتي كه در اثر رعايت نكردن عمق كاشت نهالي ت

بزرگي در اين نكته رل ))  در بذر كاري بذرها نبايدعميق تر از بلندترين طول بذر كاشته شوند ((

 . البته در همه موارد اين شعار حاكم نيست . توليد بيشتر نهال بعهده دارد

 : عمق كاشت بعضي از گونه ها بشرح زير ميباشد 

       عمق كاشت                                                                  گونه           

  ميليمتر2-5/1                                    نارون، توسكا، چنار، صنوبر، توس         

  ميليمتر5-15                              كاج جنگلي، پيسه آ، دوگالس، كاج حلب      

  ميليمتر10-15                        ا، آبيس، سدروس، كاج         نيگرا     كاج بروسي

  ميليمتر20-15                                               كاج بادامي                         

  ميليمتر35                                                       بلوط، شاه بلوط                

  ميليمتر30                                                           راش                          

  ميليمتر15                                                         نمدار، افرا، ممرز             

  ميليمتر30                                                   زبان گنجشك                      

  ميليمتر 40                                         اقاقيا، شاه بلوط هندي                   

 : زبان بذركاري-9-2

عمالً همه بذرها در هر فصل از سال قابل كاشت هستند ولي به موجب فصل بذركاري كشت را بهاره 

كه اصطالحاً كشت تابستانه يا پائيزه و كشت زود بهاره يا كشت دير بهاره گفته مند نا ييا پائيزه م

پس از رشد بذر و رسيدن آن طبيعي ترين روش كاشت آن در همان زمان است ولي عمالً . ميشود 

هميشه اين روش ممكن نيست بخصوص گونه هائي كه بذر آن ها در زمستان                      

 . ميشود 

بذرها پس از جمع آوري استراتيفيه شده براي نارون و در مورد توس كاشت بذر بايد پس از رشد بذر 

گونه هائي كه بذر آنها در . براي نارون در اواسط ارديبهشت و توس در اواخر خرداد ميباشد. انجام شود



دروس، آبيس البته پائيز ميرسد و روي خاك مي افتد بذر كاري بايد در پائيز انجام شود از جمله س

 .بعضي از آنها به سختي جوانه مي زنند مانند دوگالس ، نمدار و راش 

در پائيز بذر هايئي مانند بلوط و گردو و برگ نو و شاه بلوط و افرادي شبه پس از جمع آوري بذر 

چناري در پائيز كاشته ميشوند در كشت پائيزه بايد از بذركاري در خاكهاي سنگين و مرطوب اجتناب 

 . نمود 

در غير اينصورت بستر بذر در اثر يخبندان ناگهاني صدمه ديده و توسط حيوانات نيز صدمه خواهد 

 . ردخو

البته كشت در اين . در بعضي نهالستان ها درتركيه معموالً زمان اصلي كاشت در فروردين ميباشد 

كشت زود بهاره مخصوص بذور سوزني برگها كه . تاريخ بستگي به امكانات و شرايط آب و هوائي دارد

 .نياز به طول دوره رويش طوالني تري دارد ميباشد

 : تراكم بذر -10-2

بهمين دليل . همترين مسئله در بدست آوردن ماگزيمم نهال در واحد سطح ميباشد تراكم بذر م

 .تعيين ميزان بذري كه كاشته ميشود از اهميت خاص برخوردار است 

در بذركاري تراكم نهاليها باريك با رشد كم و با توسعه كم ريشه ها همراه ميباشد كه در نتيجه نهال 

در اين روش خطر دمپينگ آف با من ض نخواهد درشت در در شرايط خشك منحل زنده ماندن را

 .الميرود

در . بين تراكم بذر و وزن نهال توليدي در واحد سطح نسبت مستقيم و اختالف معني دار وجود دارد 

در كشت تراكم تعداد نهالهاي قابل كاشت و . كشت تراكم وزن نهالها كمتر از بذركاري تنك ميباشد 

البته عالوه بر معايب باال در بذركاري تراكم مقداري از بذر ها نز از . يكند كاشت كاهش پيدا مقابل 

البته همانطور . دست ميرود ، بذوري كه به زحمت تهيه شده و قيمت باالئي براي آن پرداخت ميشود 

كه بذركاري تراكم هزينه تنك كردن را افزايش ميدهد بذركاري تنك هم زمين نهالستان را هدر داده 

 . كوتاهي  كردن در رعايت ميزان بذر باعث مسئوليت خواهد شد. ث كاهش محصول ميشود و باع

و ) خطي يا سراسري ( مقدار بذري كه در هر متر مربع بايد كاشته شود بر اساس گونه و روش كاشت 

 .انرژي جوانه زدن بذر متغير ميباشد 

بنابراين . ر خواهد بود همچنين در كشت خطي عرض خطوط و تعداد خطوط در ميزان بذر موث

ميزان مصرف بذر در هر متر مربع بر اساس برنامه كاشت . مشخص كردن بذر يكنواخت مقدور نيست 

 . در هر سال مشخص ميشود براي داشتن ايده دو فرمول و روش پيشنهاد ميشود

 

 



 استفاده از فرمول) الف

 

 :اين فرمول براي كشت سرتاسري در نظر گرفته شده است 

p  بذر الزم در هر متر مربع به كيلوگرم 

Aسطح بذر كاري بر حسب متر مربع  

D تعداد نهال مورد انتظار از هر متر مربع  

Gقوه ناميه بر حسب درصد  

S تعداد بذر در هر كيلوگرم  

Y درصد نهال قابل انتظار از هر كيلوگرم بذر  

T خلوص بذر برحسب درصد  

 استفاده از فرمول ) ب

 :در هر متر طول بستر در نظر گرفته شده است  زه گيري بذر مصرفيبراي اندا

N ميزان بذر مورد نياز جهت كشت در هر متر طول بر حسب كيلوگرم  

D تعداد نهال مورد انتظار در هر متر طول  

Gدرصد جوانه زدن  

Y درصد نهال قابل انتظار از هر كيلوگرم بذر  

 : بازكاشت -11-2

 را كه در مكان اوليه رشد كافي نكرده و مقداري از رشد خود را كرده است در انتقال و كاشت نونهال

براي كاشت نهال در عرصه هاي مورد نظر در شرايط . مكان ديگري غير از مكان اوليه بازكاشت گويند

مختلف نيازمند نهال با ريشه هاي قوي ميباشيم معموالً چنين نهال هائي در بستر هاي كاشت بعمل 

نهال .  ، زيرا با توجه به تراكم نهال در بستر كاشت ريشه توسعه و رشد كافي نمي نمايد نمي آيند

زماني چنين رشدي خواهد داشت كه فضاي بيشتر و مواد غذائي بيشتر و خاك وسيعتري در اختيار 

 . داشته باشد

ز با قدرت جنگلكاري براي مبارزه با علفهاي هرهالهاي بازكاشتي قوي در عرصه ها مسلماً كاشت ن

 . رشد زياد از مهمترين و ضروري ترين برنامه هاست 

 سال براي پهن برگها 2تا 1در تركيه سن كاشت معموالً يكسال براي سوزني برگهاي سريع الرشد و 

  سال معطل شوند و پهن برگها 5 تا 1در بستر هاي بازكاشت ممكن است كه سوزني برگها . ميباشد

 .  سال باقي بمانند2 تا 1

             A × D 

P =   

       G × S × Y × T 

           D 

N =  

         G × Y 



 معموالً بازكاشت . و چنار نتيجه بهتري دارد Aescolosدوباره بازكاشت كردن در مورد گونه هاي 

براي بازكاشت سوزني برگها بهترين فصل قبل از شروع رشد بهاره و . بهاره در تابستان انجام ميشود 

ت ابري و گرفته براي نتيجه گيري بهتر از بازكاشت اين عمل در ساعا. براي پهن برگها پائيز ميباشد 

روز يا صبح زود يا آخر وقت بعد از ظهر در ساعات خنك تر روز انجام شده آماده كردن بستر باز 

 . كاشت مشابه بستر كاشت ميباشد فقط خاك بستر بازكاشت بايد سبك تر از بستر كاشت باشد 

 بر اساس سن نو فاصلهفاصله نونهال ها در بازكاشت براي سوزني برگها و پهن برگها متفاوت است،

 . نهال و ماشين آالت مورد استفاده متفاوت خواهد بود 

 سانتيمتر و براي پهن برگها 5/22-20 ساله فاصله بين رديف ها 2و 1براي نو نهالهاي سوزني برگ 

فاصله بين نونهال ها روي رديف ها براي سوزني برگها .  سانتيمتر در نظر گرفته ميشود 40-20

اگر مدت زمان توقف نهال در .  سانتيمتر مناسب است 10-40 و براي پهن برگها  سانتيمتر5/12-5/7

بازكاشت با . بستر بازكاشت بيش از دو سال باشد عرض و فضاي مورد نياز هر نونهال بايد اضافه شود 

 . ماشين يا كارگر انجام ميشود 

 : نگهداري نهال -3

  آبياري-1-3

 راري فصل خشك بوده و باران كافي دص در مناطقي كه دمي كاست بخصوهآبياري نهالها مسئله م

بذرهاي بسيار . در طول جوانه زدن بذر بستر بذر بايد هميشه مرطوب بماند . بهار و تابستان نمي بارد 

بستر هاي كاشت بايد . حساس تر به ميزان آب هستند ) احتماالً صنوبر لرزان ( ريز مانند صنوبر 

، مادامي كه بذر جوانه نزده است سطح بستر كاشت بايد مرطوب نگاه داشته روزانه دوبار آبياري شوند 

.  سانتيمتر و مناسب با اندازه بذر و نعمق كاشت باشد 3عمق رطوبت در بستر كاشت حداقل . شود 

موقعي كه . در طول دوره جوانه زدن براي جلوگيري از دمپينگ آف آبياري بايد صبح زود انجام شود 

 . مدت آبياري بايد محدود شود قارچ ظاهر شد 

هنگامي كه بذر در حال جوانه زدن است آبياري در ساعات گرم روز براي خنك كردن خاك و هوا 

زمان آبياري موثر . ولي مقدار آبيكه بايد اضافه شود بايد از ميزان تبخير بيشتر باشد . توصيه ميشود 

 سانتيمتر نفوذ خواهد 20-22اري تا عمق بيآد اين  ساعت خواهد بو5تا 3صبح زود و غروب بهمدت 

كرد تصمصم گيري در مورد مقدار روزمان آبياري بستگي به اطالعات موجود درباره رطوبت موجود در 

البته يك توليد كننده با تجربه نهال ميتواند با توجه به رطوبت خاك اطراف ريشه ميزان . خاك دارد 

وبت موجود در خاك را با ازمايش با تانسيومتر محاسبه رط. رطوبت و نياز آبي نهال را حدس  بزند 

امروزه در تركيه آبياري نهالستانها با سيستم آبياري باراني و يا غير قابل انجام ميشود البته . مينمايند 

 .مورد دوم در توليد نهال صنوبر بكار ميرود 



 : مبارزه با علف هرز -2-3

معموالً وجين . ر پاكسازي علفهاي هرز بازي ميكند  اولين و مهمترين نقش را دآماده كردن خاك

وجين از اهميت خاصي برخوردار است زيرا علفهاي هرز مصرف . وسله شكني بايد با هم انجام شود

 . نهال را كاهش ميدهند  كننده مواد غذائي و آب در خاك بوده و رشد

يشه هاي نونهالها خواهد بود اگر وجين درست بعد از جوانه زدن بذر انجام شود باعث صدمه ديدن ر

اولين وجين بايد هنگامي انجام . لذا براي جلوگيري از اين خسارت بايد صبر كرد تا نهال مستقر شود 

بهترين ساعات روز براي وجين اولين ساعات قبل از نيمه روز و يا .  هتفته سن دارد8-6شود كه نهال 

 . پس از يك بارندگي سبك است 

جام شود كه علفهاي هرز جوان بوده و نرم و تازه هستند، عمليات وجين در وجين وماني بايد ان

خاكهاي سبك به آساني انجام شده و در خاكهاي سنگين در شرايط رطوبي مناسب بايد انجام شود به 

 .نحوي كه ماشين آالت و ابزار باغباني به راحتي كار كنند 

لوده به علف هرز و همچنين استفاده از پوشش يكي از نكات مهم عدم استفاده از كود هاي حيواني آ

بذر كاري از علفهاي هرز ميباشد در ضمن كليه جاده هاي نهالستان و راهروها نيز بايد از علفهاي هرز 

 . علفهاي هرز اطراف نهالستان نيز ميبايست قبل از گل دادن قطع شوند. پاكسازي شوند 

 به محصول توليدي وارد ميشود، مشكالت حمل هزينه باالي وجين دستي و مكانيكي وصدمه اي كه

علف هرز در مدت زمان كوتاه در سطح هاي بزرگ و قيمت گران و هزينه باالي كارگري باعث شده 

درسالهاي اخير تحقيقات زيادي در تركيه انجام . كاست با از علف كش هي شيميائي استفاده شود 

وراندآپ ) پاراكوات(گراماكسون) رتالكل(شده است نتايج حاصله نشان ميدهد كه داكبستان 

)gylphosate (  از سموم موثر هستند . 

در تركيه عمق مناسب . اطالع داشته باشيم لذا با كندن چند نهال عمق ريشه را مشخص مينمائيم 

براي پهن برگها هرس كمي .  سانتيمتر در نظر گرفته ميشود 18-20هرس ريشه براي سوزني برگان 

 . يشودعميق تر انجام م

 1+0زمان هرس ريشه تابع گونه و شرايط محيطي است براي نمونه در تركيه براي هرس ريشه نهال 

 ساله پهن 1 در مرداد و نهال كاج بروسيا در تير ماه و نهالهاي 2+0كاج سياه شهريور ماه و براي نهال 

 . برگ در مرداد ماه انجام ميشود

 

 

 

 



 : كندن و بسته بندي نهال – 4

 :هال كن  ن-1-4

طول دوره رشد تمام شده ميگويند و زماني انجام ميشود كه برداشت نهال از بستر كاشت را نهال كن 

باشد اين عمل با خزان در پائيز شروع شده و با جوانه زدن يا گل دادن در بهار پايان مي يابد ، نهال 

  .كني به موجب تقاضا و تعداد نهال و ظرفيت كار نهالستان بستگي دارد 

براي به حداقل رساندن افت در نهال كن رطوبت خاك بايد مناسب اينكار باشد براي اينكار ضرورت 

نهال كني با دست يا با .  نوبت آبياري شوند3 تا2دارد كه بستر هاي كاشت براي نرم كردن خاك 

ماشين تيغه انجام ميشود ، نهال كني در مقياس بزرگ به وسيله ماشين انجام ميشود نهال كني با 

هنگامي نهال كني نكات زير . نهال نيز ميكاهد ضمن كاهش هزينه و سرعت عمل از خسارت زدن به

 :را بايد در نظر داشته باشيم 

 نهال كني هنگامي كه هوا گرفته و ابري يا مه آلود بوده و وزش بادو خطر يخ زدن وجود ندارد انجام -

 . شود 

 . يافتهو جوانه انتهائي چوبي شده باشد  هنگام نهال كني نهال بايدكامالً رشد -

 كارگران هنگام كندن نهال ها بايد مراقب باشند كه ريشه هاي فرعي و موئي صدمه نبينند در -

نهالستانهاي كوچك كه نهال با بيلچه و بيل كنده ميشود ميزان صدمه كمتر و در نهالستانهاي بزرگ 

 . بد با استفاده از نهال كن با تيغه عريض كاهش مييا

نهالهاي كنده شده بايد پس از كنده شدن يك راست به انبار كه در سايه بوده و خنك باشد منتقل 

و براي حمل   سانتيمتر 20شوند براي انتقال از كيسه ها و جعبه هايئي استفاده ميشود كه عمق آنها 

 اين كار علتنهالها با خزه مرطوب يا گونه مرطوب بسته بندي مي شوند . كارگر مناسب باشند 

نهالها بايد در هانگار دو يا جاي مناسب سلكسيون شده و . جلوگيري از هوا زدگي ريشه ميباشد 

 .انتخاب شوند 

د حذف شنهالهاي چنگالي ، بيمار باريك و نهالهايي كه ريشه يا جوانه انتهايي آنها آسيب ديده است با

هند شد كه داراي ريشه خوب بوده و از آن دسته از نهالها به عرصه هاي كاشت منتقل خوا. شوند 

 . ريشه هاي قوي برخوردار باشند نهالهايي كه داراي اين خواص نيستند بايد حذف كرد 

ريشه هاي فرعي آسيب ديده بايد قطع شده و ريشه هاي . ريشه نهالهاي كنده شده يايد هرس شوند 

مل روي بلوك يا تخته اي با ضربه اين ع.  سانتيمتر از يقه كوتاه شوند22 -20فرعي بايد به طول 

 .زدن با تيغه تيزي انجام شود اين عمل به وسيله كارگران ماهر بايد انجام شود 

هرس با قيچي باغباني نيز انجام مي . براي پهن برگها هرس پس از برداشت و نهال كني انجام شود 

 . سانتيمتري يقه هرس مي شوند 25شود و ريشه هاي فرعي از 



 : بندي نهال  بسته-2-4

 بسته بندي نهال عملي است كه بعد از انتخاب نهال براي جلوگيري از هرگونه صدمه هاي انتهايي با 

مهمترين مساله بسته بندي و توده كردن داخلي ريشه ها مجاور . هرس فرم ريشه آغاز مي شود 

 .يكديگر است 

آب از دست ميدهند به همين دليل سوزني برگها حتي در زمستان بعد از كنده شدن يا انجام تبخير 

عمل بسته بندي . نهالها بايد به خوبي بسته بندي شده تا حمل ونقل بدون اثرات مضر انجام شود 

 .براي بسته بندي روشهاي مختلفي وجود دارد . نهال به وسيله كارگران با تجربه بايد انجام شود 

كوچك يا بزرگ و كيسه هاي پلي اتيلن يا بسته بندي نهالهاي سوزني برگان معموالً در بسته هاي 

براي جلوگيري از گرم شدن ريشه خاك اره مرطوب يا تركيبي . كرباس يا پوشالي يا سيم انجام گيرد 

 نهال دو ساله 1000به عنوان ماده بسته بندي عدل هاي با . از آنها بايد مورد استفاده قرارگيرد

 .رگ قابل تهيه است  اصله نهال يكساله سوزني ب2000سوزني برگ و 

عدل نبايد به يكديگر فشرده شده و يا مدت طوالني در هواي آزاد باقي بماند و در صورتيكه قرار است 

 .مدت بيشتري عدل ها نگهداري شوند بايد در جاي سرد نگهداري نمايند 

بسته بندي درست باعث . نهال هاي پهن برگ ها به صورت دسته جمعي بسته بندي مي گردند 

نهال هاي . وگيري از صودمه ديدن نهال از ازعوارض خارجي و جلوگيري از كاهش آب خواهد شد جل

 50در كيسه هايي با ابعاد . بدون استفاده از مواد مرطوب كننده بين ريشه ها بسته بندي مي شوند 

       ميليمتر1/0 عدد نهال در آن بسته بندي مي شود قطر اين كيسه ها 200  سانتيمتر كه 60* 

 .مي باشد 

سوزنها و ريشه ها و داخل كيسه ها نبايد خيس باشد ، بعد از جابجا كردن نهال در كيسه ها بايد 

 درجه باالي 6هواي داخل آن را خالي كرد و آنها را در محل سردي كه هوا در آن جريان دارد در 

 . صفر نگهداري نمود 

 نهالستان به عرصه هاي كاشت نبايد خراب هنگام حمل نهايت دقت و توجه در حمل و نقل نهال از

 . در هواي گرم حمل و نقل در شب و يا ساعت خنك روز انجام شود . شده و خاك خالي گردد 

 :جنگلي ) لوله اي (  اساس توليد نهالهاي گلداني -5

يد نهال گلداني به نهالي اطالق ميشود كه با كشت مستقيم بذر با بازكاشت نهال دو نوعي از ظرف تول

         شده باشد كه به وسيله آن ظرف ها به محل كاشت منقل شده و با خاك همراه نهال كاشته

 .مي شود 

منابع زيادي در مورد توليد نهالهاي گلداني در فرهنگ جنگلكاري منتشر شده است و تركيه نيز 

هال گلداني روش سالهاست كه به مقدار محدود توليد نهال گلداني صورت مي گيرد ولي هنوز توليد ن



با اين حال وجود جوت آينده روشني براي . جا افتاده اي در جنگلكاري تركيه منظور نمي شود 

كاشت نهالهاي گلداني در جنگلكاري نواحي خشك و آبخيرها به منظور كنترل فرسايش وجود دارد 

 .لذا توليد نهال گلداني را نبايد از نظر دور داشت 

 :شرح زير است فوايد نهالهاي گلداني به 

به علت حمل ونقل نهال با خاك بدون آنكه به ريشه صدمه اي وارد شود درصد زنده ماني نهالهاي  -

 . گلداني خيلي بيشتر از نهالهاي ريشه سخت است 

اب خبه علت به همراه داشتن مقداري آب در فضاي اطراف ريشه ها به علت آبياري نهالها قبل از انت -

 .لها باال خواهند بود درصد زنده ماني نها

برخالف نهالهاي ريشه سخت نهال هاي گلداني با ميكرو ريزها تلقيح شده و در محل كاشت مستقر  -

مي شوند و به همين دليل ميتوانند مواد غذايي الزم را در خاك ذخيره كرده و در توسعه ريشه 

 .استفاده نمايند 

   اثر يخبندان دچار صدمه مي شوند ولي براي نهالهاي ريشه لخت درآب و هواي سرد اروپايي بر -

 . نهال هاي گلداني تصور چنين حالتي وجود ندارد 

 .با انتخاب تيپ و اندازه مناسب گلدان سيستم ريشه نهال مي تواند توسعه خوبي پيدا كند  -

هايي در مناطقي كه به علت باران يا گرما در ابتداي پائيز فصل كندن و كاشتن كوتاه باشد نهال -

 .گلداني قابل كشت خواهند بود و همچنين مناسب مناطقي است كه داراي بهار دير رس مي باشند 

 . در اين روش امكان توليد نهال در مناطقي كه داراي خاك مامناسب مي باشد نيز وجود دارد  -

 :محدوديتهاي توليد نهال گلداني به شرح زير است 

طور كامل جا را اشغال ميكنند حمل و نقل آنها مشكل و چون نهالهاي گلداني هنگام حمل به  -

 . آهسته است و هزينه حمل باال بوده و به لوازم مخصوص نياز دارد 

هزينه توليد نهالهاي گلداني قابل قياس با نهالهاي ريشه سخت نمي باشد زيرا نيازمند به استقرار  -

 .گلخانه فايبر گالس و بستر هاي مخصوص نهال ميباشد 

 ) :لوله (  مواد مورد مصرف در ساختن گلدان -1-5

 :موادي كه در ساختن گلدانها بكار مي رود به سه دسته تقسيم مي شود 

دومين نوع مواد . اولين ماده اي كه در ساختن گلدان به كار مي رود كاغذ هاي مخصوص مي با شد 

وع آن مواد پالستيكي يا پلي مورد مصرف از پيت فشرده و الياف چوب تشكيل شده و باالخره آخرين ن

) كانتينري . ( ايتلن مي باشد كه در نوعي از اين آخري مي توان چندين بار از گلدانها استفاده نمود 

 .امروزه اين روش مناسب مناطق نيمه خشك درتركيه است 



 . درمورد ابعاد گلدانها بيشترين اهميت را طول گلدان داشته و قطر آن در درجه بعدي اهميت است

براي موفقيت بيشتر گلدانها با قط كم .  سانتيمتر مي باشد 60 سانتيمتر و قطر آنها 20طول گلدانها 

تر مناسب تر هستند ولي براي تصميم گيري درمورد قطر لوله و طول لوله شرايط محيط كاشت و 

ر باشد ممكن دوره رشد نهال را ميبايست در نظر گرفت زيرا اگر مدت توقف نهال در گلداني طوالني ت

 .است ريشه دفورمه شده و تغيير شكل داده و درصد زنده ماني نهال كاهش يابد 

 .توليد نهال با كاشت مستقيم بذر در گلدان يا با باز كاشت كردن نونهال در گلدان انجام مي شود 

 ناميه در كاشت مستقيم ميبايستي از بذر مرغوب با قوه ناميه خوب استفاده نمود زيرا كم بودن قوه

 بذر 3 يا 2در عمل . چون نهال كمتري توليد خواهد شد . باعث باال رفتن قيمت نهال خواهد شد 

پس از سبز شدن يكي از نونهال ها در هر . براساس درصد قوه ناميه در هر گلدان كاشته مي شود 

 .گلدان حفظ مي شود 

 .ار ميروندوط خاك گلدانها به كخاك ، سيلت ، كود حيواني ، خزه و خاك پيت براي تهيه كردن مخل

قبل از استفاده از هر يك از تركيب هاي ياد شده ميبايست بخوبي پاك شدهو فاقد بذر علفهاي هرز و 

باال بودن درصد مواد . درصد باالي شن در مخلوط باعث كاهش نهال توليدي ميشود. كلوخه باشند

 . آلي باعث افزايش نياز آبي نهال خواهد شد

در تركيه . بت موادمصرفي بر اساس نوع موادي كه براي پر كردن گلدانها بكار ميرود متفاوت است نس

هوموس بعضي اوقات بجاي     . سيلت     و كود حيواني استفاده ميشود   از مخلوط    خاك   

 . ترجيح داده ميشود 

% 40-35ه مهم ايجاد نكت.  قسمت پيت و يك قسمت ورميكوليت استفاده ميشود 1درسالهاي اخير 

 .  مناسب ب اساس نياز نهال ميباشدPHتخلخل و 

 نهال با بذر كاري مستقيم پر كردن مواد تهيه شده وجين و مشكالت حمل نقل است زيان مهم توليد

و بر خالف آن نسبت زنده ماني باالي نهال و كيفيت عالي نهال توليدي از محاسن اين نحوه توليد 

 . است 

لداني با بذر كاري مستقيم در گلدان در تركيه روش جديدي شناخته ميشود قبالً توليد توليد نهال گ

نهال گلداني با بازكاشت نونهالها صورت ميگرفت ولي كاشت مستقيم بذر ارزانتر و آسانتر از توليد 

عالوه بر اين . نهال با بازكاشت نونهال ميباشد و اخيراً بذر كاري جانشين روش قبلي شده است

زكاشت نونهال به علت اثرات منفي كه شرايط خارجي در نو نهال ايجاد مينمايند و تغيرات نامناسبي با

كه به علت عدم تعادل ريشه و ساقه وجود داردو ريشه نياز به هرس دارد از ضررهاي بازكاشت نونهال 

 . در گلدان ميباشد 
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 ارتفاع چند سانتيمتر پوشانده گلدانها پس از پر شدن بغل هم چيده ميشوند و كف بستر باشن به

 روز از بذر 2تا 1گلدانها .  سانتيمتر آماده ميشوند 10×30×50ميشود و ديوارها با بلوك هائي با ابعاد 

 . كاري به خوبي آبياري ميشوند 

 

 


