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 مقدمه. 1
 ترین انواع تخریب اراضی استزایی یکی از جدیبیابان

به  نوان که با ابعاد مختلف فنی، اقتصتتتادی و اجتما ی 
ع نیستتتوم جام هان ۀچالش مهم  چالش  یج عد از دو  ب

 شتتودیمحستتوب م نیریآب شتت و کمبود یمیاقل اترییتغ
هکتار دارد که  یلیونم 164بالغ بر  یستتتطح یرانا .[29]

و دهند یم یلهکتار آن را مراتع تشتتتک یلیونم 86حدود 
شدن  سیعی از مراتع در معرض تخریب و بیابانی  سطح و

استتتقرار پوشتتش گیاهی بهترین راه کنترل . [6]قرار دارد 
در  باشد.اراضی تخریب شده و در معرض خطر تخریب می

های بستتتیاری محدودیت کویری یو اراضتتت یابانیمناطق ب
ستقرار پوشش گیاهی وجود دارد که منجر به وجود  برای ا
ت اوت ستتیمای رویشتتی این مناطق با ستتایر نقار مجاور 

دستتتت هها، این امکان را بشتتتود. آگاهی از این ت اوتمی
تر پوشتتش گیاهی از نظر دهد تا ضتتمن شتتناخت دقیقمی

پوشش گیاهی به صورت  ۀو توسع ص کساختار پوشش، ا
های اخیر طرک در دهه تر صتتورت گیرد.تر و هدفمند لمی

قار مختلف کشتتتور جهت  یادی در ن کاری ز هال  های ن
آب  .جلوگیری از بیابانزایی و تخریب مرتع انجام شده است

خشتتک بزرگترین  امل محدود در مناطق خشتتک و نیمه
ن میأیکی و درخت کاری استتتت و تژ ملیات بیولو ۀکنند

بستتیار پرهزینه بوده و مقدار آن نیز  آب در مناطق معموالً
ست  صد  [19]محدود ا ستی ت ش کرد که در بنابراین بای
با روشاستتتتقرار نهال های گوناگونی افزایش داد تا ها را 

از آنجایی که های  ملیات بیولوژیک کمتر شتتتود. هزینه
نه یل هزی به دل ناطق خشتتتتک  کاری در م هال  های ن

های اکولوژیکی از جمله کمبود رطوبت، شتتتوری محدویت
باشد خشکی بسیار پرهزینه می ۀخاک و طوالنی بودن دور
میزان  زمانکه همهایی هستند کارشناسان به دنبال روش

های کشت شده را افزایش ها در استقرار نهالموفقیت طرک
نه ندداده و هزی کاهش ده کاری را  هال  در این  و های ن
ز اهمیت ئحاها بسیار از اص ک کننده صحیح ۀراستا است اد

 هایحاصتتلخیز کنندهاز  هیرو یب ۀاستتت ادباشتتد. چون می
ستتاختمان خاک منجر به  یستتوب بر رو ریثأبا ت ییایمیشتت

خاک و در  ییایمیو ش یکیزیف اتی دم تعادل در خصوص

  .[22]شود یم ییکاهش جذب  ناصر غذا جهینت
است که به  یمحصول( Soil Conditionerخاک ) بهساز

صلخ خاک معموالً یکیزیف یهایژگیمنظور بهبود و  یزیحا
نا غذ نیمأت یی)توا هانیگ یبرا هیت گاها بهبود  یبرا ی( و 
 یشتتود. به طور کلیبه خاک اضتتافه م یکیمکان تیوضتتع

به  نوان ز بهستتتتازاصتتتط ک  لب   ۀمجمو  ریخاک اغ
 بهبود خاک ای (Soil Amendment) خاک ۀکنندکاصتتت 

از  یاگستتتترده فیشتتتامل ط شتتتود که غالباً یاستتتت اده م
صلخ شد یم یآل ریها و مواد غکننده زیحا ست اده  .[25]با ا

چندساله  چچمبرنج در محیط کشت چمن  ۀاز بیوچار پوست
یل و کی یت ظاهری گیاه را افزایش داده و تا  میزان کلروف

از . [21]دهد حدی تحمل به تنش خشتتتکی را افزایش می
، افزایش رشتتد گیاه و هابرای ح ظ پایداری خاکدانه بیوچار

سط گیاه  جذب مواد مغذی ست اده میتو  .[10، 15]شود ا
سیل فراهم کردن  ساختار فیزیکی خود پتان بیوچار به دلیل 

نگهداری آب   ناصتتر ضتتروری را دارد و با افزایش ظرفیت
درصتتتد  90تا  80 .[27]شتتتود ها میمنجر به جذب یون

های گیاهی خشتتتکی دارای همزیستتتتی با قارچهای گونه
ستند سکوالر برا زیکوریم یهاقارچ ،میکوریز ه  نیمأت یآرب

گیاهان مناطق . [24]هستند  اهانیوابسته به گ کربن کام ً
شک و نیمه سبی با قارچخ ستی منا شک یک همزی های خ

کنند و از این رو قادر هستتتتند که تنش میکوریز برقرار می
ش  یمتعدد قاتیتحق. [16، 18]ی را بهتر تحمل نمایند کخ

ها میها با آنزقارچ نیو ارتبار ا زیکوریم یهادر رابطه با قارچ
ست  شان میصورت گرفته ا دهد میکوریز به طور قابل که ن

ای رشتتد رویشتتی و غلظت  ناصتتر را تحت تنش م حظه
همچنین میکور  .[4، 2، 1]بخشتتتتد خشتتتکی بهبود می

ه و موجب رشتتتد و اداثر تنش شتتتوری را کاهش دتواند می
ستتوپر  یهامریاستتت اده از پل .[17] بهتر گیاه شتتود ۀتوستتع

 مریتواند جذب آب را تا چند صتتتد برابر وزن پلیجاذب م
. پلیمرها می توانند [8]کند  ستتتریافزوده شتتتده به خاک م

را جبران کرده و )مناطق خشتتتک و بیابانی( رطوبتی تنش 
ستقرار بهتر شوند نهال با ث ا ست اده از پل [7]ها  ها به مریا

سبک و  یهادر خاک یاهیگ داتیتول یبرا ی نوان راهکار
 نیرز مری. پل[23، 20] شتتده استتت یمناطق خشتتک معرف
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خاک و پوشتتتش  تیدر بهبود وضتتتع یمثبت ریثأت کیلیاکر
های [14]دارد  یاهیگ جاذب آب نقش م و پلیمر ثری ؤفرا

های بیابانی از نظر میزان استتتتقرار و کاری  رصتتتهدر نهال
ص ک کننده .[12]هزینه دارد  ست اده از ا صها های ها در  ر

شته  صادی دا ست که توجیه اقت صیه ا سیع زمانی قابل تو و
 . شوددر غیر این صورت موجب ات ف منابع می باشد

ق باد در معرض  ۀمنط عه در نظرآ طال یب و مورد م تخر
شدمی ییزاابانیب ست اد یهااز راه یک. یبا نابع از م صحیح ۀا

است اده  های طبیعی رصه یاهیپوشش گ ابیآب موجود و اح
 تیباشتتتد که ضتتتمن تقویمی خاک هااز اصتتت ک کننده

 و نهایتاًکند یم کمک اهانیگ استتقرار بهخاک  خصتوصتیات
مستتتتقر شتتتده منجر به ح ظ خاک و آب  یاهیپوشتتتش گ

ها اصتت ک کنندهستتطوک مختلف اثر  قیتحق نیدر ا. شتتودمی
 اغدهای قره استتتقرار نهالبر  مریو پل زیکوریم وچار،یبشتتامل 
ص بیولوژیک( ب)احیا شور ۀدر  ر ضی   کینظرآباد به مدت  ارا

 ۀنارزیابی اقتصادی، تیمارهای بهیاز طریق و  شد یسال بررس
 .یدهزینه مشخص گرد و میزان استقراراز نظر ها اص ک کننده

 

 شناسیروش . 2

 مورد مطالعه ۀمنطقمعرفی  .1.2

و مجاورت در شتتهرستتتان نظرآباد مورد مطالعه  ۀمنطق
 º50 26´ دردر جنوب غربی استان البرز نجم آباد  یروستا

شرق شمال º35 53´و یطول  (. 1شکل ) قرار دارد ی رض 
متوسط درجه  بوده و متریلیم 293 یانهبارش سال یانگینم

سال ست گرادیسانت ۀدرج 9/14انه یحرارت   ۀطول دور .ا

 ،باشتتدیتا مهر حدود شتتش ماه م بهشتتتیاز ارد یخشتتک
شده( میمهمنطقه ن یماقل ص ک  شد. یخشک )دومارتن ا با

سول بوده خاک بجز خاک منطقه بافت  یداراهای اریدی 
( 058/8) ۀتیدی( و اس dS/m 866/37) یو شور بوده یرس
 ۀو ماد درصد( 07/0) نیتروژن یدارا نیهمچن ؛دارد ییباال
پوشتتتش از نظر  ،باشتتتدیم ینییدرصتتتد( پا 858/0) یآل
 یتوران-رانیا ۀیاز ناح یمورد مطالعه بخشتت ۀمنطق ی،اهیگ

 (.2شکل )است 

 . روش کار2.2

ص ک کننده شده یهاا ست اده   یعیطب وچاریشامل ب ا
عدن ای قارچ Biochar) یم آربستتتکوالر  یزیکوریم یها(، 
(Arbuscular Mycorrhiza Fungiو پتتلتت )نیتترز متتریتت 

. در این باشتتتدی( مAcrylic Resin Polymer) کیلیاکر
هال ۀ ریاز ت (Nitraria schoberiقره داغ ) هایتحقیق ن

Zygophyllaceae های کشت چاله .در  رصه کشت شدند
سانتیمتر قطر توسط مته  50سانتیمتر  مق و  50با ابعاد 

ص  ست اده از ا سطوک ا شد.  ساس نظر ک کنندهح ر  ها برا
گان محصتتول و بررستتی منابع کارشتتناستتان، ارائه دهنده

شد.  سطح  لمی انتخاب  شامل  سطح  ، 1بیوچار در چهار 
یب  4و  3، 2 در گرم  2000و  1000، 500، 250به ترت

در چهار سطح شامل  زیکوریم است اده شد، هر چالۀ کشت
گرم  400و  200، 100، 50به ترتیب  4و  3، 2، 1ستتطح 

در چهار ستتطح شتتامل  مریپل و هر چاله استتت اده شتتددر 
گرم  200و  100، 50، 25به ترتیب  4و  3، 2، 1ستتتطح 

  . هر چاله است اده شددر 

 

 مورد مطالعه موقعیت محدودۀ .1 شکل
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 مورد مطالعه ۀنمایی از منطق .2شکل

 

 یبرا .در نظر گرفته شد 10 ماریهر ت یتعداد تکرار برا

ست اد شت  لوگرمیک 10 حدود وچار،یب ۀا از خاک محل کا

 شدهو با بیوچار مخلور ه شد ختهیر ظرف کیها در نهال

شتتد.  ختهیر هاکشتتت نهال برایح ر شتتده های و در چاله

ستق زیکوریم شد مورد نظرهای نهال ریدر ز ماًیم ست اده   ا

به  مریپلبا توجه به اینکه قرار گرفت.  شتتهیو در تماس با ر

شت نهال عیصورت ما ها آن ۀقیها در اطراف بود بعد از ک

یکستانی از نظر  های تقریباًدر نهالستتان نهالخته شتد. یر

شد.  شادابی انتخاب  شش و  ها در نهال ۀهمارت اع، تاج پو

طرک  یمحل اجراکشت شدند.  (1397)اول آبان  یک روز

و تعداد  ستتال قرش شتتد کیو مناطق اطراف آن به مدت 

ها نهال ۀدفعات آبیاری و میزان آب مورد است اده برای هم

لیتر برای هر نهال در هر دفعه  30به صتتتورت یکستتتان )

شد سال تعداد  .آبیاری( در نظر گرفته  بعد از گذشت یک 

صد نهال شد و در شمارش  های زنده مانده برای هر تیمار 

و ستتطوک مربوطه  کنندهبرای هر اصتت ک ها استتتقرار نهال

ها بر اصتت ک کنندهستتطوک مختلف اثر  محاستتبه گردید.

ستقرار نهال صادف در قالب طرک کام ً هاا مورد مطالعه  یت

 ی( براANOVAطرفه ) کی انسیوار هیقرار گرفت. از تجز

 ۀستتیمقا یبرا .استتت اده شتتد هااصتت ک کننده اثر یبررستت

 . دانکن است اده شد یاها از آزمون چند دامنهنیانگیم

 دهیفا-نهیبراستتاس هز قیتحق نیدر ا یبرآورد اقتصتتاد

ها به طور تمام سطوک اص ک کننده یو برا دیمحاسبه گرد

نظرآباد کرج بیابان  یطرک نهال کارجداگانه محاسبه شد. 

 یزداریو آبخ یعیکل منابع طب ۀتوسط ادار 1395در سال 

شد شروع  ستان البرز  ست ا شاخص ه ا و به  نوان طرک 

نهال کاری در واحد سطح )هکتار( و  ۀهزین ۀجهت محاسب

پایه در هکتار( در نظر  280) نهال هزینه به ازای هر پایه

انجام  این طرکدر بخشتتی از حاضتتر تحقیق گرفته شتتد )

ی مازاد جهت استتت اده از اصتت ک هانهیهز .ه استتت(شتتد

 خرید اصتت ک کننده ها برای ۀنیهزالف( شتتامل  هاکننده

ضاف ۀنیهزب( و  هانهال سان یروین ۀا ست اده از  یان جهت ا

صه م ص ک کننده در  ر شد و فایا ست اده از هادهیبا ی ا

ص ک کننده )یک بار  یاریکاهش تعداد آبالف( شامل  هاا

درصد استقرار نهال  شیزاافب( و آبیاری کاهش داده شد( 

شتاهد تیمار نستبت به ها توستط تیمارهای اصت ک کننده
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کار ۀنیهزباشتتتد. یم هال  براستتتاس  قیتحق نیدر ا ین

محاستتبه شتتد  1397ستتال  بیابان نهال کاری یهانهیهز

 ۀهزینمقدار فایده، -با تشتتتکیل جدول هزینه (.1جدول )

هایی مار برای  ن حد ستتتطح )هر تی تاردر وا ( و میزان هک

شد و  شخص   ۀهم نهایتاًافزایش هزینه به ازای هر نهال م

ترین های ریالی به درصتتتد تبدیل شتتتد و کم هزینههزینه

  . ندمشخص شد هاتیمار

 در نظرآباد کرج 1397کاری سال طرح نهال ۀهزین. 1 جدول

 هزینه ناخالص )نهایی( تجهیز کارگاهی %4 ضریب باالسری %30 ضریب منطقه ای %2 *هزینه خالص تعداد  ملیات ردیف

 32/5864 48/172 6/1293 24/86 4312 280 خرید نهال 1

 88/6130 32/180 4/1352 16/90 4508 280 ح ر چاله 2

 54/1036 49/30 65/228 24/15 16/762 280 حمل )ماشین، کارگر( 3

 97/16739 35/492 64/3692 18/246 8/12308 280 کاشت 4

 16/51254 48/1507 06/11306 74/753 88/37686 بار 6 آب)خرید،حمل،آبیاری( 5

 86/81025    84/59577 کاری یک هکتار نهال ۀهزین 

 38/289    78/212 کشت یک اصله نهال ۀهزین 

 باشد.ها به هزار ریال می*قیمت
 

 . نتایج3
که ت اوت  فه نشتتتتان داد  یک طر یانس  نالیز وار آ

 ها از نظر( بین اصتتت ک کننده% 1داری )در ستتتطح معنی

 ۀستتتیمقا(. 2جدول وجود دارد )نهال استتتتقرار  ثیر برأت

که  نشتتتان داد مارهایت نیدانکن ب یاچند دامنه نیانگیم

بیشتتترین درصتتد استتتقرار ز دارای میکوری ۀاصتت ک کنند

شد )می شاهد و بیوچار(. 3شکل با  گرم 2000تیمارهای 

ستقرار ستند و تیمارهای  %( 40) دارای کمترین میزان ا ه

دارای  گرم 50و پلیمر گرم 400 و 200، 100میکوریز 

 .(4شکل باشند )می%(  70استقرار )بیشترین مقدار 

ساس هز ۀدیفا-نهیهز شده بر ا سبه  سال  یهانهیمحا

هایت یبرا1397 چاریمختلف ب یمار  مریو پل زیکوری، مو

داغ نشان داد قره یهانهال ی( برا3جدول ) کیلیاکر نیرز

هایکه ت چار  یمار  یدارا گرم 1000و  500، 250بیو

 یدارا گرم 2000بیوچار  ماریبوده و ت یاقتصتتتاد هیتوج

 یمارهایت ۀهم نیهمچن(. 5شکل ) ستین یاقتصاد هیتوج

 یاقتصتتتاد هیتوج یدارا کیلیاکر نیرز مریو پل زیکوریم

گرم  2000تیمار بیوچار  .(7، شتتکل 5شتتکل ) هستتتند

هال نۀ ن یداً افزایش میهزی هد همچنین کاری را شتتتد د

گرم و میکوریز  200گرم، پلیمر  1000تیمارهای بیوچار  

کاری را به طور قابل توجه گرم، درصتتتد هزینۀ نهال 400

 دهند.افزایش می

 های قره داغها بر استقرار نهال. تجزیۀ واریانس تأثیر اصالح کننده2 جدول

 F میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منبع تغییرات

 هابین گروه
 هاداخل گروه

 مجموع

3 
11 

14 

0/1410 
0/550 

0/1960 

0/470 
0/50 

**4/9 

 یداری دم معن ns  %5در سطح  یداری* معن  %1در سطح  یداری** معن
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 هابر استقرار نهالها اصالح کننده ریثأت نیانگیم ۀسیمقا. 3شکل
 

 

 هاهای سطوح مختلف )تیمارها( اصالح کننده. درصد استقرار نهال4 شکل

 

 1397داغ، سال کاری قره ها نسبت به شاهد برای نهالفایده استفاده از اصالح کننده-. هزینه3ل جدو

 4بیوچار 3بیوچار 2بیوچار 1بیوچار *قیمت واحد فعالیت فایده-هزینه ردیف

 19600 9800 4900 2450 35 خرید اص ک کننده )بیوچار( )+( هزینه 1

 1200 1200 1200 1200 600 نیروی انسانی برای مخلور کردن بیوچار با خاک )+( هزینه 2

 -69/6101 -69/6101 -69/6101 -69/6101 -06/0 دوره کاهش(کاهش مصرف آب )یک  (-) فایده 3

 0 -59/8102 -17/16205 -17/16205 - ها نسبت به شاهددرصد افزایش استقرار نهال (-) فایده 4

 31/14698 -27/3204 -86/16206 -86/18656  فایده هر تیمار در هکتار-هزینه  

 285/74 285/39 785/21 035/13  افزایش هزینه به ازای هر نهال  
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 . 3ل جدوادامه 

 4زیکوریم 3زیکوریم 2زیکوریم 1زیکوریم قیمت واحد فعالیت فایده-هزینه ردیف

 8960 4480 2240 1120 80 (میکوریزخرید اص ک کننده ) هزینه)+( 1

 600 600 600 600 600 نیروی انسانی برای ریختن میکوریز در چاله هزینه)+( 2

 -69/6101 -69/6101 -69/6101 -69/6101 -06/0 کاهش مصرف آب )یک دوره کاهش( (-) فایده 3

 -76/24307 -76/24307 -76/24307 -17/16205 0 درصد افزایش استقرار نهال ها نسبت به شاهد (-) فایده 4

 -44/20849 -44/25329 -44/27569 -86/20586  فایده هر تیمار در هکتار-هزینه  

 142/34 142/18 142/10 142/6  به ازای هر نهالافزایش هزینه   

 4پلیمر 3پلیمر 2پلیمر 1پلیمر قیمت واحد فعالیت فایده-هزینه ردیف

 8960 4480 2240 1120 80 (پلیمرخرید اص ک کننده ) )+( هزینه 1

 600 600 600 600 600 نیروی انسانی برای ریختن پلیمر در چاله )+( هزینه 2

 -69/6101 -69/6101 -69/6101 -69/6101 -06/0 مصرف آب )یک دوره کاهش( کاهش (-) فایده 3

 -59/8102 -17/16205 -17/16205 -76/24307 0 درصد افزایش استقرار نهال ها نسبت به شاهد (-) فایده 4

 -27/6884 -86/18346 -44/28129 -86/20866  فایده هر تیمار در هکتار-هزینه  

 142/26 142/14 142/8 142/5  ازای هر نهالافزایش هزینه به   

 صرفه جویی در هزینه )فایده( (-)ها، هزینه )+(باشد.   ها به هزار ریال میقیمت *

 

 

 

  

 ها، . درصد افزایش هزینه و استقرار نهال5شکل 

 بیوچار نسبت به شاهد

 ها، . درصد افزایش هزینه و استقرار نهال6شکل 

 شاهدمیکوریز نسبت به 
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 ها، پلیمر نسبت به شاهد. درصد افزایش هزینه و استقرار نهال10شکل 

 

 یریگیجهبحث و نت. 4
 راتیثأتتحقیق  نیمورد است اده در ا یهااص ک کننده

 یطورگذاشتتتند. به های قره داغاستتتقرار نهالبر  یمت اوت

مهای میکوریزی آربستتتکوالر قارچکه  ستتتطوک  ۀدر ه

میکوریز داشت  هاثیر را بر افزایش استقرار نهالأین تشتریب

ه و رشتتد آلی خاک شتتد ۀکربن و ماد ازت، موجب افزایش

تلقیح گیاه با قارچ . [24، 3] بخشتتتدگیاهان را بهبود می

گردد میگیاه میکوریز سبب افزایش مقاومت به خشکی در 

های خارجی و همیکوریز با استت اده از گستترش ریشت [2]

گیاهان و افزایش ستتتطح جذب  ۀتغییر مورفولوژی ریشتتت

 ،[16، 13]شتتود ریشتته با ث افزایش  ملکرد گیاهان می

با ث افزایش بیومایس و ستتتطح بر   همچنین میکوریز 

. میکوریز از طریق افزایش جذب فس ر و [4]شود گیاه می

م و شوری را کاهش داده و میزان پتاسیم اثرات من ی سدی

در این تحقیق . [17] دهدرشد و  مکلرد بوته را بهبود می

ستقرار  گرم،400و  200، 100تیمارهای میکوریز  صد ا در

 100 میکوریز ۀولی هزین دادندرا به طور یکستتان افزایش 

یه می گرم نابراین از نظر اقتصتتتادی کمتر از بق باشتتتد ب

ار در میترین تهر نهال( بهینهگرم برای  100) 2میکوریز 

 باشد. بین تیمارهای میکوریز می

عدن وچاریب همچنین افزایش  در ستتته ستتتطح بر یم

استتت اده از بیوچار تا حدی  گذار بود.ریثأتها استتتقرار نهال

بیوچار  [21] دهدمیتحمل به تنش خشتتتکی را افزایش 

. استتتت اده از [10] شتتتودمی گیاهمنجر به افزایش رشتتتد 

در  .[26] شودمیگیاه   سطح برموجب افزایش بیوچار 

درصتتتد  گرم، 500و  250تیمارهای بیوچار  این تحقیق

ستقرار را  بیوچار  ۀولی هزین دادندیکسان افزایش به طور ا

از نظر اقتصتادی بیوچار  باشتد بنابراینکمتر می گرم 250

نه 250) 1 هال( بهی در بین ار میترین تگرم برای هر ن

 باشد. تیمارهای بیوچار می

موجب  در همه ستتطوک کیلیاکر نیرز مریپلتیمارهای 

کاربرد ستتوپرجاذب به ، ها شتتدنهالمیزان استتتقرار افزایش 

نهصتتتورت معنی ید را در گو های درختی داری میزان تول

هدافزایش می جاذب را در پروژه د کاربرد ستتتوپر های و 

. [11]شتود توصتیه می کاری و همچنین در نهالستتاننهال

جاذب هربوزورب  مار فرا  5/0درصتتتد و آکوازورب  5/0تی

در ترین تیمار از نظر درصتتد استتتقرار و هزینه درصتتد بهینه

شد میداغ کاری آتریپلکس، تاغ و قرهنهال ست اده [12]با . ا

هال مانی و از پلیمرها در زمان کشتتتت ن نده  ها، موجب ز

. پلیمر [7]شتتتود داغ میهای تاغ و قرهاستتتتقرار بهتر نهال

های کاج، مانی نهالاثر مثبتی در ح ظ زنده ستتتوپرجاذب

عداد دور ته و میزان و ت یاری  ۀآتریپلکس و زیتون داشتتت آب
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کاهش ضتتمن پلیمر . [19]دهد مصتترف آب را کاهش می

رطوبت موجب افزایش وزن مخصتتوص ظاهری خاک دادن 

کند و از این طریق به رشتتد گیاهان کمک میخاک شتتده 

 100 و 50در این تحقیق تیمارهای پلیمر . [14، 5، 9 ،28]

سان افزایش می گرم، ستقرار را یک صد ا  ۀدهند ولی هزیندر

کمتر بوده و درصتتتد استتتتقرار آن بیشتتتتر  گرم 50پلیمر 

گرم برای هر  50) 2از نظر اقتصادی پلیمر باشد بنابراین می

 باشد. می ار در بین تیمارهای پلیمریمترین تنهال( بهینه

ها را حداقل که استقرار نهال یدر این تحقیق هر تیمار

درصتتتد افزایش داد توجیه اقتصتتتادی داشتتتت یعنی  10

های آن برآورد شتتتد. های آن تیمار بیشتتتتر از هزینهفایده

هایی که از باید درنظر داشت که در این تحقیق فقط فایده

صرفه جویی  سرمایه یا  ستقیم  شت م صادی بازگ نظر اقت

مالی مستقیم داشت، در نظر گرفته شد و واضح است که 

کاری دارای فواید دیگری هم از نظر محیط زیستتتتی نهال

 هاارزش نهال ها مطمئناًباشتتتد که با درنظر گرفتن آنمی

شتر از نتا سیار بی شد. یب صله خواهد  سطح  شیافزاج حا

 .نداشتها بر استقرار نهال یاثرات من  زیکوریاست اده از م

درصتتد اصتت ک کننده،  نیااز ستتطح استتت اده  شیبا افزا

س سطح  شیبا افزا ی. ولافتی شیافزا شتریب هاقرار نهالتا

ست اده و شد  انینما هاآن یاثرات من  وچاریبو  مریپل از ا

هال فت استتتتقرار ن یا کاهش  بارتها  پلیمر و دیگر  به  

 ۀکه است اد یبه طور باشدمیمصرف  ۀآستان یدارا وچاریب

 داشت. هااستقرار نهالبر  یمصرف، اثر من  ۀاز آستان شیب
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