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  هاي مسن تاغ در  اثر ارتفاع برش بر رشد درختچه
  كاشت استان يزد ي دستها جنگل

 
  ۱*ميبدي ناصر باغستاني

  ، ايران استاديار پژوهش مرکز تحقيقات کشاورزی ومنابع طبيعی يزد۱

  )۱۵/۷/۸۵ :، تاريخ تصويب  ۲۱/۲/۸۴ :تاريخ دريافت(

  
  چكيده
 پژوهشي از جمله نيازهاي )Haloxyllon aphyllum(هاي مسن تاغ  بر رشد درختچه آنارتفاع برش وگزينش بهينه گذاريتعيين اثر

اي   محدوده١٣٧٣ماه  همين منظور در آبان به. آيد به شمار ميشده در مناطق بياباني  كاري هاي تاغ در حفظ پايدار و تداوم پوشش در عرصه

 و نسبت به برش گزينش بود، ديدن آثار پژمردگي در آنها قابل كاشت مسن تاغ منطقه اشكذر كه ي دستها جنگل هكتار در ٣وسعت  به

شده با دو تيمار اصلي تراكم  اين پژوهش در قالب طرح آماري كرتهاي خرد. دشبيني شده در طرح اقدام   برنامه پيشبرابرهاي آن  درختچه

بدون ( سانتيمتر و تيمار شاهد٧٠ و ٣٥، )نتيمتر سا١٠ارتفاع حدود (  تيمار فرعي برش از سطح زمين٤يافته به نصف و  کاهش موجود و 

آغاز و هر  گيري ميزان رشد قطري و ارتفاعي آنها به همراه گياهان شاهد  ها، اندازه  درختچهبرشبا گذشت يك سال از . اجرا شد) برش

     عي گياهانيزان رشد قطري و ارتفا م، بررسيمورد سطح تراكم رنتايج نشان داد كه د.  ادامه يافته است١٣٧٩ساله در زمان مشابه تا سال

 برشدر بين تيمارهاي آزمايشي . (p<0.01) دارندداري معني بسيار ياهاما سطوح برش بر آنها اثر ،p<0.05)( دارندداري ن تفاوت معني

هاي   برتريداشتنري با  سانتيمت٣٥آيد، اما برش   ميبدست سانتيمتري ٧٠ و ٣٥تر با برش از ارتفاع  هاي حجيم شده، دستيابي به درختچه

 .دشو  و مناطق مشابه پيشنهاد مي صهعنوان شيوه مناسب در اين عر ديگر به
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  مقدمه

 ميليون ۱۳زارها در سطح کشور نزديک به  نش ماسهپراک
 ميليون هكتار آن را ٥، كه بيش از هکتار برآورد شده

). ٣( دهند فعال تشكيل مي اي فعال و نيمه هاي ماسه تپه
 يكي عنوان بههاي روان همواره  پديده طوفان و حركت ماسه

ها و اراضي مجاور آن    در اين عرصهها دشواريترين  از اصلي
 مناطق بياباني پديده در مهار اين براي. نوان شده استع

و تا   آغاز١٣٣٨ايران، تثبيت بيولوژيك آنها در مهرماه سال 
 ٢هاي تاغ دست كاشت در ايران حدود  كنون مساحت توده
ي استان ها فعاليتسهم ). ١٠( دشو آورد مي ميليون هكتار بر

). ٤( باشد مي هزار هكتار ١٨٠برابر  زمينهيزد در اين 
هاي   يكي از گونهعنوان بههرچند درختچه تاغ مورد استفاده 

سازگار منحصر به فرد مورد استفاده قرار گرفته است، ولي 
هاي دست   سال از عمر اولين توده٥‐٦بعد از گذشت حدود 

پديده پژمردگي بر آباد سبزوار  كاشت تاغ در منطقه حارث
ر سطح  ديد و سپس با وسعت بيشترشروي آنها ظاهر 
  ). ٥( كشور اشاعه يافت

اثرات ساده شوري زياد خاك، كمبود شن ) ١٤(رهبر 
و انبوهي )  ميكرون٢٠٠٠ تا ٢٠٠ذرات به قطر (درشت 

ها  زياد را از عوامل مؤثر در پژمردگي و كاهش رشد تاغكاري
 ١به نقل از كوزلوسكي) ١٣(همچنين رهبر . دارد اعالم مي

ريشه و تاج درختان بجاي دارد كه  رشد  اظهار مي) ١٩٧١(
يابد و اين پديده  مانده از تنك كردن گياهان افزايش مي

تشديد اعمال فيزيولوژيك درختان را باعث و منجر به 
انجام عمليات . دشو  مي فعاليت بيشتر اليه زاينده ساقه

 بازيافت شادابي، افزايش طول عمر و تحريك منظور بههرس 
ورد توجه قرار گرفته هاي تاغ از گذشته م رشد درختچه

 هاي  هرس از ارتفاعگذاريدر بررسي اثر) ١٧( عليزاده. است
 سانتيمتري ١٥٠ و ١٠٠، ٥٠، )هرس از يقه(  سانتيمتر١٥

هاي  و مقايسه آن با تيمار شاهد در تاغكاري) هرس از تاج(
 سال اعالم ميدارد كه ميزان رشد ٦منطقه سبزوار پس از 

از دو برابر رشد هاي درختان هرس شده بيش  جست
نامبرده تيمارهاي . هاي درختان شاهد بوده است سرشاخه

                                                 
‐۱  Kozlowski, 1971 

تر   سانتيمتري را به ترتيب مناسب١٠٠هرس از يقه، تاج و 
 ساله منطقه اشكذر ١٠هاي تاغ  در برش درختچه. داند مي

دهند كه  گزارش مي) ٥(، اماني و پرويزي ١٣٦٤در سال 
 سال منتهي ٦ل در طو( رشد ارتفاعي جستهاي  تاغ بيشينه

  .  آمده استبدستهمان سال اول  در) ١٣٧٠به سال 
دارد كه در محدوده  اجراي  اعالم مي) ٦( ميبدي باغستاني

 سانتيمتري و ٦٠هاي كف بر، ارتفاع  اين هرس، به شيوه
هاي  انتهايي، درختان هرس شده كف بر از  برش سرشاخه

ردار شادابي نسبي باالتري نسبت به دو شيوه ديگر برخو
هاي برش تاغ  در بررسي شيوه) ٥(اماني و پرويزي. اند بوده
ي زير خاكي ها برشكه  دارد نطقه سمنان اعالم ميدر م

كه برش در زير يقه  اما در مواردي. باشند فاقد جست مي
در مقابل در . آيد دست مي بهانجام گيرد، جستهاي كوتاه 

كنده در ماندن  باقي(بر يا در محل يقه  حالت برش هاي كف
   .ي و طبيعي استرشد جستها كاف) روي خاك

هاي كف بر شده  دارد كه پايه اعالم مي) ١٦(زاده  عرب
، جستهاي فراوان و با ١٣٦٨تاغهاي استان كرمان در سال 

ي طبيعي و دست ها هدر عرص. نمايند رشد زياد توليد مي
كاشت خارج از كشور نيز پيرامون تأثير نحوه و ميزان 

به . باشد ي در دسترس ميياه ي گياه تاغ گزارشبردار بهره
، يك تا دو مرتبه چراي )٢٣(عنوان نمونه ايواكف و داش 

تناوبي در فصل رويش را جهت اصالح پوشش و افزايش 
  Haloxyllon ammodendronتوليد گونه كشت شده 

در گزارش شوبنكينا . دانند در منطقه مغولستان الزم مي
 هاي گونه  از تأثير مخرب پاكسازي بخشي از درختچه) ٢٤(

Haloxyllon aphyllum  بر جوامع تاغ در تركمنستان 
نمايد كه بعد از  نامبرده اضافه مي. خبر داده شده است

 سال، تجديد حيات به قدر كافي در اين عرصه ٣٠گذشت 
  .گرفته استصورت ن

شود كه  بندي مطالب فوق نتيجه گيري مي در جمع
هاي پرورشي و   يكي از شيوهعنوان بهعمليات برش 

سرشت . باشد هاي تاغ موثر مي  رشد درختچهکننده تحريك
گونه، سن توه، ميزان پژمردگي و خشكيدگي درختچه در 
زمان اجرا و شرايط اكولوژيك رويشگاه از جمله عوامل مهم 

ها پس از اعمال عمليات  گذار بر ادامه رشد درختچه تأثير
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 بر  بررسي تأثير برشپژوهش، باشد، لذا در اين برش مي
 در محدوده ارتفاع برشترين   مناسبدستيابي به و رشد
. مورد توجه بوده استي دست كاشت مسن تاغ ها جنگل
هاي   از اين پژوهش در محدوده تاغكاريدست آمده بهنتايج 

هاي بياباني   مناطق مشابه آن در سطح عرصهاستان يزد و
  .باشد كشور قابل گسترش مي

  

  ها مواد و روش

  بررسي منطقه موردهاي ويژگي

ي دست كاشت تاغ ها جنگل اين پژوهش در محدوده 
 ساله وداراي ١٢ آزمايشمنطقه اشكذر كه در سال شروع 

). ٤ و ٣اشكال ( دشاند، اجرا   اصله در هكتار بوده٢٥٠تراكم 
 درصد و پوشيده از ٢رصه منطقه، دشتي با شيب كمتر از ع

. باشد  متر از سطح دريا مي١١٤٠هاي روان با ارتفاع  ماسه
معادل )  ١٣٥٣‐٨٢( بارندگي در سي ساله گذشته ميانگين

، سليوس درجه ١/١٨  دماي ساليانهميانگينمتر،   ميلي٧/٦١
ـ ٥/١٥و + ٥/٤٦ مطلق دما به ترتيب برابر بيشينه و کمينه

بندي اقليمي  منطقه در طبقه. باشد  ميسليوسدرجه 
آمبرژه در رديف قلمرو اقليمي خشك سرد و بر اساس روش 

). ١١( شود دمارتن در محدوده اقليم فراخشك سرد واقع مي
اين منطقه از نظر پوشش گياهي طبيعي در رديف مناطق 

گيرد، هرچند در مسير   پوشش گياهي قرار ميبدون
 Salsolaهاي هايي از گونه  بوته تكها آبراهه

tomentosa،Anabasis setifera  ،Artemisia 
sieberi ،Stipagrosits plumosa  و Launea 

acanthodes ٩(  دارندوجود .(  
  

  پژوهشروش 

 ،هاي مقدماتي  و پس از بازديد١٣٧٣ در نيمه اول سال 
كاريهاي   هكتار در محدوه جنگل٣وسعت حدود  اي به عرصه

 بود، ظاهرشت تاغ كه آثار پژمردگي در آنها دست كا
 ٥ با فاصله ١٣٦٢ها در سال  درختچه. دشانتخاب و محصور 

يي عمود بر جهت باد غالب ها رديفمتر از هم  بر روي 
 در محدوه انتخاب ها رديف فواصل بين ومنطقه كاشته شده 

اين پژوهش در قالب طرح آماري . بود متر ٨ نزديک بهشده 
 سال انجام ٦مدت  ه شده با سه تكرار و بكرتهاي خرد

 ٢٥٠(كرتهاي اصلي در دو وضعيت تراكم موجود . گرفت
و )  اصله در هكتار١٢٥(و تعديل شده ) هكتار اصله در

تيمارهاي فرعي مورد بررسي شامل برش از سطح زمين 
 ٧٠ سانتيمتري، ٣٥، ) سانتيمتر١٠ارتفاع حدود (
در شروع . باشند مي) برشبدون ( انتيمتري و تيمار شاهدس

ي بادشكن در محدوده ها رديفهاي  آزمايش كليه درختچه
 در  اختصاص يافته به كرتهاي اصلي تراكم تعديل شده، يك

هاي آن به نصف  د و ميزان درختچهشدنكن  ميان ريشه
اي  ابعاد كرتهاي اصلي بگونه. تراكم موجود تقليل يافت

 اصله ١٠ کم دست كه در هر تيمار فرعي .انتخاب شد
در اواخر آبانماه . درختچه براي آمار برداري موجود باشد

 اصله ١٠٥ و قبل از آغاز عمليات برش، تعداد ١٣٧٣
درختچه تاغ زنده در محدوده طرح عالمت گذاري و قطر 

، گيري قطر تاج در اندازه. دشدنگيري  تاج و ارتفاع آنها اندازه
با گذشت . ميانگين دو قطر عمود بر هم مدنظر بوده است

 درختچه ١٠ها، قطر تاج و ارتفاع   درختچهبرشيك سال از 
طور تصادفي در هر تيمار آزمايشي نشانه گذاري شده  هكه ب
اين آمار برداري در هر سال و تا اواخر آبان . دشگيري  اندازه
هاي ساالنه در قالب طرح  داده.  ادامه يافته است١٣٧٩

 ساله قطر ٦ هاي دادهآماري كرتهاي خرد شده و مجموع 
تاج و ارتفاع گياهان در قالب طرح آماري كرتهاي خرد شده 

 پايهمحاسبات بر . در زمان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
 انجام گرفت و SAS.12افزار   در محيط نرمGLMبرنامه 

د، به منظور مقايسه بودار  در مواردي كه اثر تيمار معني
  .استفاده شدميانگين تيمارها از آزمون دانكن 

  

 نتايج
هاي عرصه تحت  نتايج ميانگين قطر تاج و ارتفاع درختچه

مصادف با زمان اجراي  (١٣٧٣ماه  بررسي در اواخر آبان
متر بوده   سانتي٢٨٠ و ٣٧٥ بترتيب برابر )عمليات برش

هاي مربوط به قطر تاج  و  نتايج تجزيه واريانس داده. است
   ١ورد بررسي در جداول ساله م ارتفاع گياهان در  دوره شش
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 تراكم ميزاناستناد اين جداول  به.  درج شده است٢و 
 اصله در ١٢٥( شده و تعديل)  اصله در هكتار٢٥٠(موجود
داري  ها تأثير معني بر قطر تاج و ارتفاع درختچه) هكتار
هاي قطر تاج و  نتايج مقايسه ميانگين. p<0.05)( نداشت

شده و  ها در دو سطح تراكم موجود و تعديل ارتفاع درختچه
با  . ارائه شده است٤ و ٣ دوره شش ساله در جداول در

 قطر تاج و ارتفاع بيشينه، ٤هاي جدول  توجه به داده
 سانتيمتر در ١٩٣ و ٢٨٦ترتيب با مقادير  ها به درختچه

شده اين متغيرها  ميزان تفكيك. سال پنجم بروز يافته است
 نشان داده ٥در دو سطح تراكم مورد آزمايش در جدول 

هاي قطر تاج و ارتفاع  نتايج مقايسه ميانگين. تشده اس
شده در سالهاي  ها تحت تأثير سطوح برش اعمال درختچه

.  آمده است٢ و ١ و اشكال ٧ و ٦ در جداول بررسيمورد 
بر و  هاي كف طور كه مشخص است،  درختچه همان
 ١٣٧٨ سانتيمتر در سال ٧٠ و ٣٥ ياه يافته در ارتفاع برش
ترتيب برابر  اند كه مقادير آنها به  رسيدهبيشينهقطر تاج  به

 اين بلندي. باشند  سانتيمتر مي٢٥٣ و ٢٥٨، ٢٣٣
 و ياد شده داراي بيشينه ارتفاعها نيز در سال  درختچه

. باشد  سانتيمتر مي١٨٤ و ١٧٢، ١٥٠ به ميزانترتيب  به
شده اندك  بررسيهاي شاهد در دوره  تغييرات ابعاد درختچه

ميزان  حتي از قطر تاج و ارتفاع آنها به سال ٦و با گذشت 
  .  شده است  سانتيمتر كاسته٢١ و ١٧

  

  بحث

 ١٢هاي محدوده طرح در سن  قطر تاج و ارتفاع درختچه
سالگي، مصادف با زمان اجراي عمليات برش در اواخر 

 سانتيمتر و ٢٨٠ و ٣٧٥ بترتيب برابر ١٣٧٣ماه سال  آبان
 سانتيمتر ٢٥٩ و ٣٦٤ميزان  به) ١٣٧٩( سالگي١٨در سن 
هاي اين  قطر تاج و ارتفاع درختچه) ١٥(زاده زارع. بوده است

و ٣٩٠ به ترتيب برابر١٣٧١توده دست كاشت را در سال 
بنابراين با استناد به اين .  سانتيمتر گزارش نموده است٢٨٧
 سالگي و ١٠هاي تاغ محدوده طرح در سن  ها، درختچه داده

رسند و  قطري و ارتفاعي مييا قبل از آن به بيشينه رشد 
 سال بعدي متأثر از ٨كاهش جزئي در ابعاد گياهان طي 

ها به  هاي درختچه خشكيدگي و هوازدگي انتهايي سرشاخه

هاي اين گونه تاغ در  بيشينه ارتفاع درختچه. رسد نظر مي
 سانتيمتري است كه ٢٠٠ بيش از مورد بررسيعرصه 

، و نزديك به دان کردهگزارش )١٨( مظفريان و همكاران
اعالم ) ١٦( زاده  متري است كه عرب٣‐٥ ارتفاع کمترين
قطر تاج و ارتفاع اين گياه عالوه بر سرشت .  استداشته
در . يابد اي، در شرايط اقليمي و خاك متفاوت تغيير مي گونه

 ١٠ در سن ها  و ظهور آنياد شدههر حال اندازه ابعاد 
مورد ه در عرصه سالگي ويا قبل از آن مقاديري هستند ك

بايست مورد  هاي حفاظت خاك آن مي  و در برنامهبررسي
 ١٧حدود ) ١٣٧٤‐٧٩( سال ٦با گذشت .  توجه قرار گيرند

هاي   سانتيمتر از ارتفاع درختچه٢١سانتيمتر از قطر تاج و 
بنابر اين .  ساله محدوده طرح كاسته شده است١٢شاهد 

 ١٠ سن پس از سپري شدن دوره رشد فعال، مصادف با
يابد و با گسترش  سالگي، شادابي آنها پيوسته كاهش مي

 به نابودي آنها در نهايتپژمردگي حجم تاج كم شده و 
ها بر روي  با اعمال برش، رشد جست. منجر خواهد شد

هاي  قطر تاج و ارتفاع درختچه. دشها فعال  درختچه
شده تا پايان سال پنجم از روند افزايشي برخوردار بوده  قطع

 و بيشترين ميزان رشد ساالنه در دو سال اول رخ داده است
 در شده برشسرعت رشد در جستهاي ). ٦ و ٥جداول (

و ) ١٧(  عليزادهياه سالهاي اول اين پژوهش با گزارش
در هرحال با اعمال برنامه .  داردبرابري) ٥( اماني و پرويزي

نقش برش بر . دشو  گياهان تحريك ميدوبارهبرش، رشد 
هاي گياهي به اثبات رسيده   ك رشد بسياري از گونهتحري
در شرايط رويشگاهي اين پژوهش ). ٢٥ و ١٩، ٨، ٧. (است

پس  سال ادامه يافته و ٥رشد فزاينده  ارتفاعي و قطري تا 
هاي  درختچه.  حجم گياهان افزايش نخواهند يافتاز آن
اشكال ( رسند  نميبرش شده به اندازه طبيعي قبل از برش
اين نكته در مديريت چرا و حفاظت خاك ).  ٢ و ١

  .بايست مورد توجه قرار گيرد  ميياد شدههاي  عرصه
هاي مربوط به  استناد نتايج جداول تجزيه واريانس داده به

ها درتيمارهاي آزمايشي مختلف  قطر تاج و ارتفاع درختچه
هاي مورد  ، تراكم)٢ و ١جداول( سالهاي آزمايش همدر 

ها تفاوت  ن قطر تاج و ارتفاع درختچهبررسي بر ميانگي
 اصله در ٢٥٠با نصف شدن تراكم .  گذارند معني داري نمي
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ها تغيير  هكتار، در اندازه قطر تاج و ارتفاع درختچه
در همين راستا ). ٣جدول( داري بروز ننموده است معني
 ساله تأثير تراكم بر رشد ١٠در بررسي ) ١٥( زاده زارع

هاي تاغ همين عرصه، قطر تاج  و   ارتفاع درختچهقطري و
 اصله در ٤٤ها در تراكم كاهش يافته به  ارتفاع درختچه
 اصله ١٣٨ سانتيمتر و در تراكم ٤٥٩و ٢٨٥هكتار بترتيب 

 و ٢٩٢دار برابر  در هكتار اين مقادير بدون تفاوت معني
بنابراين در عرصه تحت .  سانتيمتر گزارش نموده است٤٤٨

 اصله در هكتار بر رشد ٢٥٠ تا ٤٤حدود تراكم بررسي 
 شده اثر برش و برشهاي بدون  قطري و ارتفاعي درختچه

كاهش تراكم در اين دامنه به . گذارند داري نمي معني
افزايش رشد و بيوماس هوايي گياهان منجر نشده و احتمال 

رود كه رقابتي براي دريافت رطوبت و مواد غذايي در  مي
اين پژوهش نشان . وجود نداشته باشدخاك بين آنها 

 اصله در هكتار امكان بروز پديده ٢٥٠دهد كه تا تراكم  مي
، ادامه بهينهرقابت وجود ندارد و براي دستيابي به تراكم 

نظر  هتر عرصه ضروري ب هاي متراكم اين پژوهش در توده
  .رسد مي
 كلي تيمارهاي آزمايشي ارتفاع برش بر ميزان رشد طور به
در تمام . گذارند دار مي  ارتفاعي گياهان تأثير معنيهدوبار

 ارتفاع و ميانگين تيمار كف بر كمترين برشسالهاي بعد از 
 كه تفاوت بين داشته ارتفاع را ميانگينتيمار شاهد باالترين 

 ارتفاع در تيمارهاي آزمايشي ميانگين. دار است آنها معني
ر است و در دا  اختالف معنيبدون سانتيمتر ٧٠ و ٣٥ برش

 و شكل ٦جدول ( اند بر و شاهد واقع شده بين تيمارهاي كف
 شده با گذشت سال برش تيمارهاي   قطر تاجميانگين). ١

دار بوده و در يك گروه   اختالف معنيبدون) ١٣٧٤(اول 
دار  گيرند و تفاوت بين آنها با تيمار شاهد معني قرار مي

ه بازگشت ابعاد نظر به اينك).  ٢ و شكل ٧ جدول(باشد  مي
 پس از آن تيمار شاهد ممكن نيست و اندازهگياهان به 

اي نخواهد   شده تغيير قابل مالحظهبرشاندازه گياهان 
شده، دستيابي  برشداشت، لذا در بين تيمارهاي آزمايشي 

هاي حجيم تر با گزينش تيمارهاي برش از  به درختچه
ي بر  سانتيمتر ميسر شده و انتخاب يك٧٠ و ٣٥ارتفاع 

ديگري از اين ديدگاه برتري نخواهد داشت، ولي تيمار 

 را دارا زير سانتيمتر ويژگيهاي ٣٥آزمايشي برش از ارتفاع 
  .باشد مي
  .اند  يافتهزيستنهاي برش شده استمرار   كليه درختچه ‐١
هاي برش  ها، در محل قطع شاخه  پس از رشد جست ‐٢

 در بعضي سانتيمتري ٧٠ و ٣٥شده از ارتفاع 
ميزان بروز اين پديده در . شود هايي ديده مي يشكستگ

 .. سانتيمتري كمتر است٣٥برش 
 سانتيمتري كار ٣٥ در تيمار آزمايشي برش از ارتفاع  ‐٣

تر بوده و خطر  بر آسان با اره موتوري نسبت به روش كف
 . برخورد تيغه اره به خاك وجود ندارددر اثرفرسودگي 

 اين .دارداي باالتري ه بنابراين اين تيمار آزمايشي ويژگي
سازي و  اي برتر و به منظور جوان  شيوهعنوان بهنوع برش 

هاي دست كاشت تاغ در عرصه مورد  ارتقاء سرسبزي توده
. دشو  و مناطق مشابه آن در سطح كشور توصيه ميبررسي

برش  . دشو منظور ٦ و ٥ها همانند اشكال  خهنحوه قطع شا
 هاي منطقه سبزوار ي سانتيمتري در تاغكار١٥در ارتفاع 

و برش از ) ٥(، برش از باالي كنده در منطقه سبزوار)١٧(
) ١٦(هاي دست كاشت تاغ منطقه كرمان محل يقه در توده

  ارتفاع برش مناسب. اند  روش مناسب معرفي شدهعنوان به
 Atriplex numularia سانتيمتر در گونه ٤٠بيش از 

ر گونه  سانتيمتر د١٠، ارتفاع بيش از )٢١ و ٢٠(
Atriplex canescens) و برش از كف در گونه ) ٢٢

Sedlitzia rosmarinus) ها  مؤيد تأثير سرشت گونه) ٧
 مختلف برش ياه و شرايط رويشگاه در پاسخ به ارتفاع

 عنوان به سانتيمتري ٣٥بنابراين برش از ارتفاع . باشد مي
سازي و ارتقاء   جوانمنظور بهيكي از عمليات پرورشي و 

 ساله ١٢هاي دست كاشت گونه سياه تاغ  بزي تودهسرس
 و مناطق مشابه آن معرفي و بررسيمستقر در عرصه مورد 

  .باشد هاي بيشتري نياز مي در خارج از اين حدود به پژوهش
 سال كنـد    ٥بعد از   در نهايت   هاي قطع شده      رشد درختچه 

. يابـد   شود و ابعاد آنها به اندازه گياهان شاهد توسعه نمي           مي
هاي باز و بلنـد بـه شـكل كوتـاه و متـراكم                ياهان با شاخه  گ

ها در تيمار برش پيشنهادي       ارتفاع درختچه . شوند  تبديل مي 
چنـين ارتفـاعي جهـت      . رسـد    سانتيمتر مـي   ١٧٠به حدود   

  .بود هاي روان جوابگو خواهد جلوگيري از جابجايي ماسه
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 درصد ذرات با حركت خزشي و جهشي ٩٠زيرا حدود 
و تنها يك ) ١(گيرند  سانتيمتري اوج مي٣٠تنها تا ارتفاع 

درصد اين مواد در ارتفاع باالي يك متري حركت 
يي در بررسي چگونگي جابجا) ٢( اختصاصي). ١٢(كنند مي
، ميزان مواد جابجا بررسيهاي روان در منطقه مورد  ماسه

 درصد گزارش ٣االتر از يك متري را شده در ارتفاع ب
ها بر ميزان سطح  هرچند با كاهش ارتفاع درختچه. نمايد مي

شود، ولي اين  خاك حفاظت شده در مسير باد كاسته مي
ها در برخورد با طوفانهاي شديد كمتر دچار  درختچه

شوند و بدليل نياز آبي و مواد غذايي كمتر  شكستگي مي
در اين . ي در عرصه مستقر بمانندتوانند با تراكم بيشتر مي

 آيد دست مي به آساني به رويشي، بذر گيري از گياهان شکل
و چنانچه در معرض چراي شتر قرار گيرند، دام قادر است از 

  .تمام سطوح آن برداشت نمايد
  

 )١٣٧٤‐٧٩(ر كل سالهاي آزمايش هاي تاغ در تيمارهاي آزمايشي مختلف د هاي مربوط به ارتفاع درختچه واريانس داده  تجزيه‐١جدول 

 منابع تغييرات
  درجه

 آزادي

مجموع 

 مربعات

ميانگين مجموع 

 مربعات

F محاسبه 

  شده

سطح احتمال 

 داري معني

 ٤٢١٩/٠ ٣٧/١ ٩/٤٥٨٤ ٨/٩١٦٩ ٢ بلوك

 ٦١٠٠/٠ ٣٦/٠ ٣/١٢٠٠ ٣/١٢٠٠ ١ تراكم

 ٠٠٠١/٠ ٩٧/٧٤ ١/٣٣٤٦ ٣/٦٦٩٢ ٢ بلوك در تراكم

 ٠٠٠١/٠ ٢١/٨٨ ٩/٤٠٩٦٩٠٦/١٣٦٥٦٣ ٣ سطوح برش

 ٨٦٨٩/٠ ٢٤/٠ ٨/٣٦٦ ٤/١١٠٠ ٣ سطوح برش  در تراكم

 ٠٠٠١/٠ ٧٠/٣٤ ١/١٥٤٨ ١/١٨٥٧٧ ١٢ )تراكم(بلوك در سطوح برش 

 ٠٠٠١/٠ ٢٩/٩٢ ٢/٦٤٥٢ ٠/٣٢٢٦١ ٥ سال

 ٨١٧٤/٠ ٤٤/٠ ٦/٣٠ ٨/١٥٢ ٥ تراكم در سال

 ٠٩٢٨/٠ ٥٧/١ ٩/٦٩ ٢/١٣٩٨ ٢٠ )تراكم(بلوك در سال

 ٠٠٠١/٠ ١٨/٢٨ ٦/١٢٥٧ ٣/١٨٨٦٤ ١٥ ش در  سالسطوح بر

 ٩٧/٠ ٤٠/٠ ٨/١٧ ٢/٢٦٧ ١٥ سطوح برش در تراكم در سال
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  )١٣٧٤‐٧٩(هاي تاغ در تيمارهاي آزمايشي مختلف در كل سالهاي آزمايش    درختچه هاي مربوط به قطر تاج واريانس داده  تجزيه‐۲ جدول

 منابع تغييرات
  درجه
 آزادي

مجموع 
 مربعات

ميانگين مجموع 
 مربعات

F محاسبه 
  شده

سطح احتمال 
 داري معني

 ٧٣٠٥/٠ ٣٧/٠ ٢/٤٩١٠ ٤/٩٨٢٠ ٢ بلوك
 ٩٠٨١/٠ ٠٢/٠ ٩/٢٢٦ ٩/٢٢٦ ١ تراكم

 ٠٠٠١/٠ ٨٦/١٩١ ٦/١٣٣٠٧ ٣/٢٦٦١٥ ٢ بلوك در تراكم
 ٠٠٠١/٠ ٠٥/٧١ ٦/٨٦٠٧٢١٢/٢٨٦٩٠٧ ٣ سطوح برش

 ٩٢٣١/٠ ١٦/٠ ٢/٦٣٤ ٧/١٩٠٢ ٣ سطوح برش  در تراكم
 ٠٠٠١/٠ ٢٢/٥٨ ٤/٤٠٣٨ ٤/٤٨٤٦٠ ١٢ )تراكم(بلوك در سطوح برش 

 ٠٠٠١/٠ ٥٠/١٣١ ٠/١٢٥٥٥٠٠/٢٥١١٠ ٥ سال
 ٩٠٣٠/٠ ٣١/٠ ٦/٥٨ ٩٦/٢٩٢ ٥ تراكم در سال
 ٠٠١٣/٠ ٧٥/٢ ٠/١٩١ ١/٣٨١٩ ٢٠ )تراكم(بلوك در سال

 ٠٠٠١/٠ ٤٦/٤٤ ٢/٣٠٨٤ ٥/٤٦٢٦٢ ١٥ سطوح برش در  سال
 ٣١٤٢/٠ ١٨/١ ٦/٨١ ٤/١٢٢٤ ١٥ راكم در سالسطوح برش در ت

  

  هاي تاغ در محدوده مورد آزمايش درختچه) سانتيمتر(هاي قطر تاج و ارتفاع   مقايسه ميانگين‐٣جدول 

  )١٣٧٤ ‐٧٩ (١شده در كل دوره آزمايش تفكيك تراكم موجود و تعديل به

  

  

  

  

  

  
  

  .باشند  درصد مي٥دار بر اساس آزمون دانكن در سطح   اختالف معنيبدونشده  هاي تراكم موجود و تعديل داده
  

  هاي تاغ در محدوده مورد آزمايش درختچه) سانتيمتر(هاي قطر تاج و ارتفاع   مقايسه ميانگين‐٤جدول 

  )١٣٧٤ ‐٧٩ (١تفكيك سال به

 موارد بررسي
 تيمارهاي آزمايشي

 ارتفاع قطر

١٣٧٤ e١٩٤ d١٥٠ 

١٣٧٥ d٢٤٩ c١٧٦ 

١٣٧٦ c٢٦٤ b١٨٧ 

١٣٧٧ c٢٦٤ ab١٩١ 

١٣٧٨ a٢٨٦ a١٩٣ 

١٣٧٩ b٢٧٤ ab١٨٨ 
  .باشد  درصد مي٥دار بر اساس آزمون دانكن در سطح   اختالف معنينبودحروف مشابه در هر ستون بيانگر 

 موارد بررسي
 آزمايشي تيمارهاي

 ارتفاع قطر

 a١٧٨ a٢٥٤ تراكم موجود

 a١٨٤ a٢٥٧ شده تراكم تعديل
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  تفكيك سال و تراكم در محدوده مورد آزمايش به) سانتيمتر(هاي تاغ   هاي قطر تاج و ارتفاع درختچه  مقايسه ميانگين‐٥ جدول

  )١٣٧٤ ‐٧٩(١شده  كاشت موجود و تعديل

تيمارهاي  ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ ١٣٧٥ ١٣٧٤
  آزمايشي

ارتفاعقطرارتفاعقطرارتفاعقطرارتفاعقطرارتفاعقطرارتفاعقطر 

تراكم 
 موجود

٢٧١١٨٣ ٢٨٦١٩١ ٢٦٤١٨٨ ٢٦٤١٨٥ ٢٤٨١٧٤ ١٩١١٤٧ 

تراكم 
تعديل 
 شده

٢٧٧١٩٣ ٢٨٦١٩٦ ٢٦٥١٩٤ ٢٦٣١٨٩ ٢٥٠١٧٨ ١٩٧١٥٣ 

  

  .باشند   درصد مي٥دار بر اساس آزمون دانكن در سطح   اختالف معنيبدونشده  هاي تراكم معمول و تعديل داده
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Abstract 
The determination of proper cutting height on old saxaul (Haloxylon aphyllum) trees is essential for 

sustainable development of afforestation in desert areas. In fact, the objective of this study was to 
determine the effect of different cutting levels on life period and growth of sexual trees. The study was 
carried out in obviously wilted planted saxaul forest, which is located in Ashkezar desert region of 
Yazd Province.  Experiments were performed in a split-plot scheme with main-plots that had 250 and 
125 trees per hectare whre sub-plots included three types of cutting heights of 10, 35 and 70 centimeter 
above ground surface, as well as the control sample (without cutting). Cutting was done on autumn 
1994. The 6-year results  (1994-2000) showed that the two mentioned densities had no significant 
effects on diameter and height growth (p≤0.05). However, cutting levels had significant effects 
(p≤0.01). The most foliage cover and other usable properties were attained with 35 centimeter cutting 
height above ground surface. 
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