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 چکیده

 ياـحلهراه از يكي انبهعنو روان يماسهها لرـكنت ناـمز از هـك تـسا انيـبیاب مناطق يهاهيشگاتاغ از گیاهان مقاوم در روگونۀ 
در اين تحقیق كه در . تـسا دهوـب رانكاردـناتـسد و نمحققا رـنظ دـم ارههمو يكژبیولو روش با شن تثبیت و فرسايش با رزهاـمب

ها قابل در آن هايي از تاغ كه آثار پژمردگي و خشكیدگيپايهاثر زمان و ارتفاع هرس بر كاشت اشتهارد صورت گرفت، هاي دستجنگل

شاهده بود،  سي قرار گرفتم صلي زمان مورد برر صادفي با چهار تیمار ا . اين پژوهش در قالب آزمايش فاكتوريل بر مبناي طرح كامالً ت

سفند( و چهار تیمار فرعي ارتفاع هرس )هرس كف شد. قبل از سانتي 75و  50متر، سانتي 25بر، هرس )مرداد، آبان، دي، ا متر( اجرا 

ـــد. اواخر تیر یرهاي ارتفاع، قطر تاج و قطر يقه در مورد هر پايه اندازهها، متغاندازه بودن پايه اعمال هرس، جهت همگن و هم گیري ش

هاي كمي جست، همچون تعداد، ارتفاع و قطر زني يا عدم جست بررسي گرديد و ويژگيها از لحاظ جستوضعیت پايههمان سال ماه 

ها درصد از پايه 5/97زني شده است، چرا كه ريك جستگیري شد. نتايج حاكي از آن بود كه هرس باعث تحها در هر پايه اندازهجست

باشد. كمترين تعداد جست بیشترين تعداد جست را دارا مي 100متر با تعداد سانتي 75داراي جست بودند. هرس در دي ماه از ارتفاع 

متر ســانتي 75و  50از ارتفاع  هرس در دي ماه ،. از لحاظ ارتفاع جســتباشــدجســت مي 5آبان ماه با تعداد بر در كفمربوط به هرس 

باشد. از لحاظ قطر جست تفاوت هاي مختلف ميدر زمان بركفها را دارا بود. حداقل ارتفاع جست نیز مربوط به هرس بزرگترين جست

توان مي ها را به خود اختصـا  داده اسـت. بنابراينتداري بین تیمارها وجود ندارد، اما در كل هرس در دي ماه قطورترين جسـمعني

 باشد.متر به عنوان بهترين زمان و ارتفاع هرس ميسانتي 75گفت هرس در دي ماه از ارتفاع 
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 مقدمه. 1
هاي بیاباني در بیش از دو سوم مساحت كشور را عرصه

قدار حدود  ـــت كه از اين م ته اس میلیون  12 - 15برگرف

ـــهگســـتر  هكتار در   5هاي روان قرار دارد. بیش از ماس

اي فعال و هاي ماسـهزارها را تپهمیلیون هكتار از اين ماسـه

ـــايش بادي و پديد  . [6] دهدفعال تشـــكیل مينیمه فرس

ترين هاي روان همواره به عنوان يكي از اصــلياســهقدرت م

صه شكالت در اين عر شده م ضي مجاور آن عنوان  ها و ارا

اســت. براي مهار اين مع ــل مناطق بیاباني ايران، تثبیت 

ــمار مي ــب به ش ــال بیولوژيك راهكاري مناس رود كه از س

ـــت.  1338 ـــده اس تاغ از گیاهان مقاوم در گونۀ آغاز ش

 لرـكنت ناـمز از هـك تـسا انيـبیاب قمناط يهاهيشگارو

  با رزهاــــمب ياــــحلهراه از يكي انبهعنو روان يماسهها

  رـنظ دـم ارههمو يكژبیولو روش با شن تثبیت و فرسايش

تاغ به درختچۀ  .تـسا دهوـب رانكاردـناتـسد و نمحققا

ــن معرفي  ــده عنوان بهترين گونه در ارتباط با تثبیت ش ش

 ،ييزانبیابا از ناشي تمشكال يشازـفا اـب وزهرـم. ا[5] است

ــيا به بیشتر توجه وملز ــگون نـ ــمناس ۀـ ـــ ــب بـ ـــ  ايرـ

ـبیاب ـيزداناـ ـتثبی ،يـ ـماس تـ ـههـ تجديد   روان، ياـ

  اني بیشـبیاب مناطق  شكنند كوسیستما دنپوياكر و تحیا

به[19] ستا هشد ننمايا پیش از كه مســـاحت طوري . 

ــت ــت تاغ در ايران تودهاي دس میلیون هكتار  2حدود كاش

چۀ رغم ديرزيســـتي علي .[13] گرددبرآورد مي  تاغدرخت

زارهاي موجود به متأســفانه با گتشــت زمان به د يلي تاغ

اند. خشك تدريج دچار پژمردگي، زردي و خشكیدگي شده

ستي  شـدن و پژمردگي اين گونه كه منجر به كاهش ديرزي

ـــتها ميآن . [20] گردد به عنوان يك مشـــكل مطرح اس

-6 ودحد گتشت از بعد 1351اولین آثار پژمردگي در سال 

  منطق در غتا ستكاشتد هايتوده لیناو عمر از لسا 5

بادحا يه در وار،سبز رث آ   نيانگر ديجاا موجب غتا هايپا

عداً هاانينگر ينا كه يددگر  اپیدادامه  يبیشتر سعتبا و ب

 در كردن تنك پرورشــي نتايج حاصــل از عملیات. [2] دكر

 بر كردن تنك كه دهدمي نشان پلت كاشت دست هايتوده

سبت درختان ارتفاعي و قطري رويش  تأثیر شاهد تود  به ن

 در زمیني رويۀ رويش كه طوري به اسـت، داشـته بسـیاري

 است يافته افزايش برابر دو به كردن تنك آماربرداري فاصلۀ

عات. [12] طال تايج م هد نشـــان مي [8] ن  كه هرس برد

ـــادابي درختچه ـــده در لهاي تاغ جنگش منطقۀ كاري ش

شكتر ستان ا ست. ا شهر شته ا  تعملیا منجاتأثیر مثبت دا

  تحريك و عمر لطو يشافزا ،بيداشا يافتزبا رمنظو به سهر

هاي تاغ از گتشـــته مورد توجه قرار گرفته ختچهدر شدر

ــت.    ت عیف موجب تنها نه نگیاها از متناسب شتدابراس

 در تسريع و جانبي يهاجوانهتحريك  بلكه ددنميگر هگیا

عات . [7] مينمايد همافر را دمجد شدر طال به م جه  با تو

ــورت گرفته د  - 25تاغ  جنگلي و يكژفیزيولو يستيزيرص

ـــدل ميسا 15  انجو ايبر شيورپر خالتد ورتضر و باش

ناب  غتا ستكاشتد هايدهتو تحیا تجديد و دنكر اجت

ـــت  اي بر روي درختچه تاغ نتايج . در مطالعه[2]ناپتير اس

ست سبب تولید ج هاي فراوان و حاكي از آن بود كه هرس 

ــد زياد مي با برداشــت صــحیا تعادل بین . [1]گردد با رش

شي جتب و دفع مواد برقرار مي شي و زاي شد روي گردد و ر

ـــادابي به درازا مي ـــدمتعادل و جواني و ش  منجا. ا[1] كش

 رمنظو به دنكر تنك و سهر هيژو به، شيورپر تعملیا

 هاريكاغتا در نختادر عمومي شدر افزايش و قابتر كاهش

 نتايج مطالعات. [20] حتي در حالت تنك نیز ضروري است

ــاخه [18] ــي تجديد حیات ش زاد در يك تحت عنوان بررس

خشك گرمسیري در جامائیكا منطقۀ جنگل بهم خورده در 

فاع جســـت  یانگین ارت حدكثر م كه  یانگر آن بود   114ب

ــانتي ــت س متر بود )براي میلي 10متر و میانگین قطر جس

گونه(. همچنین نتیجه گرفته شـــد كه به دلیل افزايش  51

ـــت با افزايش تراكم جس غتايي  بت براي مواد  قا ها، قطر ر

ست ها و زمان ثیر روشاي تأدر مطالعهيابد. ها كاهش ميج

ـــت ـــاخهكند  دهي قطع بر روي جس زاد بلوط درختان ش

نتايج حاكي از آن بود كه هرس  .همیشه سبز بررسي گرديد

زا و بیشــترين در فصــل خواب كمترين مرو و میر جســت

شته  ست جديد، رويش قطري و ارتفاعي را در بردا تعداد ج

متر سانتي 40 - 45ها در سال اول و میانگین ارتفاع جست

ست ست. [9] بوده ا ست در يك ج گروه به عنوان  تعداد ج
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نده  با توان يك شـــاخر در تعیین عملكرد ك طه  در راب

ـــت كار ميجس به  حاظ  .13 ،18 ،24 روددهي آن  به ل

ست  اهمیت اين عامل در ارزيابي توان درخت براي تولید ج

ست شاخر كارايي ج ست. از آن به عنوان  شده ا دهي ياد 

ــاخر هاي تعیین كننده همچنین ارتفاع جســت يكي از ش

دهي و مطالعه دينامیك تجديد در بررســـي قدرت جســـت

شاخهحی ست ات  شاخر . 11 ،25زاد ا ويژگي مهم اين 

ترين عواملي اســـت كه زاد از مهمدر تجديد حیات شـــاخه

زاد مورد نظر كارشناسان براي حل موجب شده روش شاخه

ها مورد توجه قرار گیرد مشـــكل تجديد حیات در جنگل

16،20 ،22 .توان گفتبا توجه به مطالب ذكر شـــده مي 

ــیوه از يكي عنوان به هرس كه عملیات ــي هايش و  پرورش

از  باشـــد.مي مؤثر تاغ هايدرختچه رشـــدكنند   تحريك

هاي آثار خشكیدگي و پژمردگي در بع ي از پايه آنجايي كه

ــم منطقۀ زارهاي اين گونه در تاغ ــتهارد كرج نیز به چش اش

ــي در تاغخورد، مي زارهاي اين منطقه انجام عملیات پرورش

به طور  نده  پتير اســـت و يكي از در آي نا ناب  قطع اجت

ــتاناولويت هاي هاي پژوهشــي ادارات كل منابع طبیعي اس

ــو   ــور به خص ــتان ادار  بیاباني كش كل منابع طبیعي اس

ست. البرز شي ا ضر عملیات پرور يكي از اهدف  در حال حا

عات مختلف  فا هاي هرس از ارت مار مال تی اين تحقیق اع

ــب را كه بمي ــد تا ارتفاع مناس ــود اعث ميباش تاغ گونۀ ش

هاي فراوان تولید كند مشــخر گردد، هدف ديگر جســت

ـــل هاي هاي مختلف و در دورهاعمال اين تیمارها در فص

ـــد تا بهترين زمان جهت انجام فنولوژيكي متفاوت مي باش

عملیات پرورشي مشخر گردد. به طور كلي هدف مشخر 

 د.باشمي هرس ترين ارتفاعو مناسبكردن بهترين زمان 

 

 . روش شناسی2

 مورد مطالعهمنطقۀ  . معرفی1.2
ـــاحت محدود   با مس عه  هكتار در  5000مورد مطال

ستان البرز )شهرستانجنوب غربي  اشتهارد( واقع است.  ا

ـــرقي قۀ  طول ش عهمنط طال   تا 50° 16′ 15″ مورد م

مالي آن  °50 ′17 ″35 ـــ   تا 35° 44′ 12″و عرض ش

(. شیب متوسط آن حدود 1 باشد )شكلمي°35 ′44 ″14

ــت 3 ــد بوده و پس ــطا نقطۀ ترين درص اين محدوده از س

 1271آن نقطۀ متر و بلندترين  1130هاي آزاد جهان آب

یب كم در بیش ـــ به ش جه  با تو لتا  فاع دارد.  تر متر ارت

توان بیان هاي اين منطقه و اختالف ارتفاع ناچیز ميبخش

قا كرد هت فیزيوگرافي در اكثر ن حدوده كه از ج ط اين م

زدايي وجود ندارد محدوديت خاصــي از نظر عملیات بیابان

هاي محدودي از منطقه كه تپه ماهورهاي و تنها در بخش

هاي شـــديد آبي كه مارني وجود دارد، به علت فرســـايش

ــیب دامنه ــكل هزار دره پیدا كرده، ش ها زياد بوده و به ش

ــد يــك هــاي ديگر محیطي، ميهمراه محــدوديــت توان

 حدوديت فیزيوگرافي محسوب گردد.م

 . روش تحقیق2.2
ــتان  بازديد كلي از منطقۀ مورد مطالعه  1394در تابس

سعت به عمل آمد كه در نهايت محدوده هكتار  10اي به و

كه از لحاظ دســترســي مناســب و همچنین معرف منطقه 

هايي بود، شناسايي و پارسل بندي شد. در اين مطالعه پايه

ـــكیدگياز تاغ را كه آث قابل در آن ار پژمردگي و خش ها 

سبت به هرس آن شاهده بود، انتخاب و ن  .ها اقدام گرديدم

سفند( و  صلي زمان هرس )مرداد، آبان، دي، ا چهار تیمار ا

فرعي ارتفــاع هرس )هرس كف یمــار  ت  25بر، چهــار 

شد، به سانتي 75و  50متر،سانتي متر( با پنج تكرار اجرا 

پايه از  80پايه و در مجموع  20طوري كه در هر مرحله 

يد نه هرس گرد يه. اين گو پا هاي به منظور همگن بودن 

سني و اندازه شده از لحاظ  ها قبل از قطع ، اين پايههرس 

ـــش از لحاظ ويژگي هاي ارتفاع، قطر يقه و قطر تاج پوش

ها گیري شـدند، همچنین تعداد دواير سـالیانه در آناندازه

ســیلۀ اره دســتي و قطر ها به وشــمارش گرديد. قطع پايه

ــیلۀ كولیا اندازه ــد. از متر نواري نیز يقه به وس گیري ش

 . گیري قطر تاج پوشش و ارتفاع استفاده شدبراي اندازه
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 مورد مطالعهمنطقۀ  .۱ شکل

 

ند( زمان ـــف بان، دي، اس هاي مختلف هرس )مرداد، آ

ـــد كه با مراحل فنولوژيكي تاغ منطبق  طوري انتخاب ش

ـــد، چرا كه در هر  فنولوژيكي فعل و انفعالت مرحلۀ باش

خاصي در گیاه از نظر میزان مواد شیمیايي مانند پروتئین 

از طرفي ديگر افتد. ها و غیره اتفاق ميخام، كربوهیدرات

كه از  صــورت گرفتدر فصــول مختلف ســال  مراحلاين 

شرايط آب و هوايي با هم اختالف دارند. به طوري كه  نظر 

 مرداد ماه كه اوج گرما است، 25 درآماربرداري اول  پارسل

ستذخیر  مقدار  سبتاً كمي ا و گیاه  مواد غتايي در حد ن

ستسبزينهمرحلۀ در  سلصورت گرفت.  اي ا دوم در  پار

و تغییر  گتراندبتردهي را ميمرحلۀ آبان ماه كه گیاه  25

شاخه سر سترنگ  شخر ا شد،  ها م سلانجام  سوم  پار

شروع كرده و  ستانه را  هرس در دي ماه كه گیاه خواب زم

به حالت ركود فرو رفته است كه در اين مرحله فنولوژيكي 

 25هیدرات كربن در حداكثر است و هرس آخر در ذخیر  

هاي ســفند ماه كه بعد از خواب گیاه و شــروع رشــد انداما

 زمان ظهور جستجهت بررسي  .گیاه است، صورت گرفت

كه  صورت گرفتاز اوايل ارديبهشت بازديدهايي از منطقه 

ـــیف بود و  ـــاهده و توص ـــورت مش كمي در نتیجۀ به ص

كافي رشد كرده انداز  ها به كه جست در تیر ماه برنداشت.

صه بودند شخ ست روي كندهم گیري ها اندازههاي كمي ج

ـــد و و ثبت گرديد. بدين ترتیب فرم هاي مجزايي تهیه ش

ست، ارتفاع بلندترين  ست، تعداد ج وجود يا عدم وجود ج

ست، ارتفاع كوتاه ست، ج ست و ترين ج قطر بلندترين ج

با توجه  گیري شد.هر پايه اندازهترين جست در قطر كوتاه

روي اثر دو نوع تیمار بر  زمانهم ن آزمايشبه اينكه در اي

شد، ويژگي جست طرح از آزمايش تجزيۀ زني تاغ بررسي 

 .اي طرح كامالً تصـــادفي صـــورت گرفتفاكتوريل بر مبن
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ـــي ا فاع هرسبررس يا ارت مان  هايي ثر ز يۀ با  به تن تجز

جا ز آنا واريانا يكطرفه مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.

شترين تغییرات مي شان دادن بی شد، كه هدف ن سۀ با مقاي

ـــورت گرفتها با آزمون توكي میانگین از تقابل زمان  .ص

ــت آمد كه در نتايج  16هرس با ارتفاع هرس  تیمار به دس

صورت كٌدگتاري )به يعني هرس در  11طور مثال عدد به 

جهت  بر( نشــان داده شــده اســت.مهر ماه از ارتفاع كف

ــي همگني پايه ــن و همبررس اندازه بودن ها از لحاظ همس

به  یار و چولگي  یانگین، انحراف مع ماري م هاي آ پارامتر

مد. مال بودن داده دســــت آ با آزمون كولموگرف نر ها 

ها با آزمون لیون بررســـي اســـمیرنوف و همگني واريانا

 SPSSافزار از نرمها با استفاده تجزيه و تحلیل دادهگرديد. 

ها نیز از نرم ت و  ـــیم نمودار  Microsoft officeافزاررس

Excel  صورت گرفت. 

 نتایج. 3
يۀ  80از مجموع  به جز پا ـــده،  كه  دوهرس ش يه  پا

شد، هاي مرداد و آبان ميبر در زمانمربوط به هرس كف با

یۀ  يهبق ماري پا هاي آ پارامتر ند.  ها داراي جســــت بود

ــیدگي براي هر يك  میانگین، انحراف معیار، چولگي و كش

صه شخ شش پايهاز م ها هاي قطر يقه، ارتفاع و قطر تاج پو

ست. مقادير 1قبل از قطع در جدول ) شده ا شان داده  ( ن

قرار دارد، ( -2،  2بازه )چولگي و كشـــیدگي متغییرها در 

ند كه هر ســــه متغ ـــت مالي هس كه ییر داراي توزيع نر

توان نتیجه باشـــد و ميها ميتقارن در دادهدهند  نشـــان

 هاي قطع شده از همگني ظاهري برخودارند.گرفت كه پايه

 ارتفاع و پوشش تاج قطر یقه، قطر متغییرهای آماری پارامترهای ترینمهم. ۱ جدول

 كشیدگي چولگي انحراف معیار دامنه كمترين بیشترين میانگین تعداد متغییر

 80 093/12 15 10 5 1 00/0 00/0 (cmقطر يقه )

 80 09/3 3 2 1 00/0 013/0 00/0 (m)قطر تاج 

 -80 1/3 4 2 2 00/0 98/0 220/0 (mارتفاع )

 

نشــان هاي كمي جســت واريانا ويژگينتیجۀ تجزيۀ 

دهد كه از لحاظ خصــوصــیات تعداد، طول بلندترين و مي

ـــت طول كوتاه اثر متقابل زمان در ارتفاع هرس ترين جس

ـــد و از لحاظ قطر بلندترين و كوتاهدار ميمعني ترين باش

 (.2دار نشده است )جدول جست اثر متقابل معني

ـــت اثر متقابل زمان در  ـــۀ میانگین تعداد جس مقايس

هرس در دي ماه از ارتفاع ) 34دهد كه كُد ارتفاع نشان مي

جســت بیشــترين تعداد  100متر( با میانگین ســانتي 75

ـــت و كُد   6بر در آبان ماه( با میانگین )هرس كف 21جس

باشــد، بین هرس جســت كمترين تعداد جســت را دارا مي

 داري وجود نداردهاي مختلف اختالف معنيبر در زمانكف

 (.2)شكل 

ـــت اثر  ـــۀ میانگین طول بلندترين جس تايج مقايس ن

ــكل  ــان مي3متقابل زمان در ارتفاع )ش دهد، كه كُد ( نش

فاع ) 34 ماه از ارت  33متر( و ســـانتي 75هرس در دي 

 43متر( با میانگین سانتي 50)هرس در دي ماه از ارتفاع 

)هرس  11متر ماكزيمم طول بلندترين جست و كُد سانتي

ـــفند ماه( )هرس كف 41ماه( و  بر در مردادكف بر در اس

متر ســـانتي 7مینیمم طول بلندترين جســـت با میانگین 

بر در باشـــد، همچنین بین هرس كفباشـــد را دارا ميمي

 داري وجود ندارد.هاي مختلف اختالف معنيزمان

سۀ میانگین طول كوتاه4شكل ) ترين جست اثر ( مقاي

ـــان   23دهد، كه كُدهاي ميمتقابل زمان در ارتفاع را نش

)هرس  31متري(، ســانتي 75)هرس در آبان ماه از ارتفاع 

ـــفند ماه( با )هرس كف 41در دي ماه( و بر كف بر در اس

ترين جست و كُد متر مینیمم طول كوتاهسانتي 3میانگین 

ـــانتي 50هرس در دي ماه ارتفاع ) 33 متر( با میانگین س

ـــانتي 25 ـــت را دارا متر ماكزيمم طول كوتاهس ترين جس
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 باشد.مي

ترين جست زمان هرس نتايج تجزيۀ واريانا قطر بلند

ـــان مي دهد، كه هرس از ارتفاعات از ارتفاعات مختلف نش

ست. ارتفاع كفسانتي 50و  25 شده ا بر و متر معني دار 

 دار نیست.متر معنيسانتي 75

 خصوصیات کمی جست در سطح پنج درصد به روش فاکتوریلواریانس تجزیۀ  .2جدول 

 F میانگین مربعات آزاديدرجۀ  منابع فاكتور

 جست دتعدا

 31/5** 93/3515 3 هرس زمان

 91/19** 96/13172 3 هرس ارتفاع

 34/7** 81/4861 9 اثر متقابل

 طول بلندترين

 13** 667 3 هرس زمان

 52** 2534 3 هرس ارتفاع

 7/3** 145 9 متقابلاثر 

 ترينكوتاهطول 

 94/33** 577 3 هرس زمان

 23** 391 3 هرس ارتفاع

 **6/41 109 9 اثر متقابل

 قطر بلندترين

 **4/42 11653 3 زمان هرس

 **3/75 9879 3 ارتفاع هرس

 0/67n.s 1768 9 اثر متقابل

 ترينكوتاهقطر 

 **4/99 4612 3 زمان هرس

 1/88n.s 1740 3 ارتفاع هرس

 1/07n.s 988 9 اثر متقابل

 دار: عدم تفاوت معنيnsدرصد  1داري در سطا درصد  **: معني 5داري در سطا *: معني

 

 

 . مقایسۀ میانگین اثرات متقابل تعداد جست2شکل 
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 . مقایسۀ میانگین اثرات متقابل طول بلندترین جست3شکل 

 

 

 ترین جستمیانگین اثرات متقابل طول کوتاه. مقایسۀ 4شکل 

 

ترين جســت در ( مقايســۀ میانگین قطر بلند5شــكل )

را نشــان  مترســانتي 25هاي مختلف هرس از ارتفاع زمان

دهد. كه هرس در دي و اسفند ماه در يك گروه آماري مي

ــان و مرداد نیز  ــد و بین هرس در آب اختالف قرار دارن

 داري وجود ندارد.معني

هاي ترين جســت در زمانمقايســۀ میانگین قطر بلند

دهد )شكل نشان مي مترسانتي 50مختلف هرس از ارتفاع 

( كه حداكثر قطر مربوط به هرس در دي ماه با میانگین 6

ــد كه در يك گروه آماري قرار دارد. متر ميمیلي 125 باش

در آبان ماه با میانگین حداقل مقدار نیز مربوط به هرس 

سفند ماه نیز در متر ميمیلي 57 شد. هرس در مرداد و ا با

 مابین قرار دارد.

يانا قطر 4جدول ) يۀ وار جۀ تجز به نتی ( مربوط 

مان فاع هرس در ز ندترين جســــت ارت هاي مختلف بل

ـــفند ماه از ارتفاعات مختلف مي ـــد، كه هرس در اس باش

ساير زمانمعني ست و در  داري ها اختالف معنيدار شده ا

 هاي هرس نیست.بین ارتفاع
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 تجزیۀ واریانس قطر بلندترین جست زمان هرس .3جدول 

 ارتفاع هرس منابع تغییرات درجه آزادي میانگین مربعات F مقدار داريمعني

06/0 0/58n.s 

 هابین گروه 3 43/1042

 هاگروهداخل  16 21/1786 بركف

 كل 19 

019/0 43/4 

 هابین گروه 3 12/15390

 هاداخل گروه 16 63/3467 25

 كل 19 

026/0 042/4 

 هابین گروه 3 08/4019

 هاداخل گروه 16 32/994 50

 كل 19 

090/0 n.s03/2 

 هابین گروه 3 06/1192

 هاداخل گروه 16 51/584 75

 كل 19 

 دار: عدم تفاوت معنيnsدرصد 1داري در سطا درصد  **: معني 5داري در سطا *: معني

 

  

 مترسانتی25های مختلف هرس از ارتفاع . مقایسۀ میانگین قطر بلندترین جست در زمان5شکل 
 

 

 مترسانتی 50های مختلف هرس از ارتفاع ترین جست در زمان. مقایسۀ میانگین قطر بلند6شکل 
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 تجزیۀ واریانس قطر بلندترین جست ارتفاع هرس  .4جدول 

 زمان منبع تغییرات درجه آزادي میانگین مربعات F مقدار داريمعني

510/0 n.s19/3 

 هابین گروه 3 28/10931

 هاداخل گروه 16 16/3417 مرداد

 كل 19 

070/0 n.s05/1 

 هابین گروه 3 24/2514

 هاگروه داخل 16 09/2385 آبان

 كل 19 

600/0 n.s41/1 

 هابین گروه 3 08/2060

 هاداخل گروه 16 88/1455 دي

 كل 19 

02/0 05/4 

 هابین گروه 3 00/1767

 هاداخل گروه 16 06/9077 اسفند

 كل 19 16/2240

 

ـــۀ  قايس جۀ م یانگین نتی ند قطرم ـــت از بل ترين جس

ــفند ماها ــان مي رتفاعات مختلف هرس در اس كه دهد نش

ـــانتي 25هرس از ارتفاع  داكثر متر حمیلي 166متر، با س

ست را در بردارد و  ساير ارتفاعادور تاج ج ت اختالف بین 

 (.7داري وجود ندارد )شكل معني

 

 دور تاج بلندترین جست در ارتفاعات مختلف هرس در اسفند ماهمیانگین مقایسۀ  .7شکل 

 

به  (5)جدول  يۀ مربوط  جۀ تجز يانا نتی  قطروار

ـــت زمانكوتاه عات مختلف ترين جس فا هاي هرس از ارت

عات مي فا ـــد، كه هرس از ارت ـــانتي 50و  25باش متر س

دار متر معنيسانتي 75بر و ارتفاع كف دار شده است.معني

 نیست.

هاي ترين جســت در زمانمقايســۀ میانگین قطر كوتاه
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شان مي مترسانتي 25مختلف هرس از ارتفاع  دهد كه را ن

یانگین  با م ماه  به هرس در دي   95حداكثر قطر مربوط 

ـــد كه در يك گروه آماري قرار دارد. بین متر ميمیلي باش

ـــفند اختالف داري وجود معني هرس در مرداد، آبان و اس

ـــت مربوط به برش در  ندارد، با اين حال حداقل قطر جس

 (.8آبان ماه است )شكل 

هاي ترين جســت در زمانمقايســۀ میانگین قطر كوتاه

ــانتي 50مختلف هرس از ارتفاع  ــكل  مترس ــان 9)ش ( نش

ـــت مربوط به هرس در دي مي دهد كه حداكثر قطر جس

یانگین  با م ـــدمتر ميمیلي 95ماه  كه در يك گروه  باش

ند  ـــف بان و اس ماري قرار دارد. بین هرس در مرداد، آ آ

نداختالف معني قل قطر داري وجود  حدا حال  با اين  ارد، 

متر میلي 35جست مربوط به برش در آبان ماه با میانگین 

 است.

 زمان هرسجست  ترینکوتاهقطر واریانس تجزیۀ  .5جدول 

 ارتفاع منبع تغییرات درجه آزادي میانگین مربعات F مقدار داريمعني

07/0 n.s75/2 

 هابین گروه 3 21/1042

 هاداخل گروه 16 09/378 بركف

 كل 19 

006/0 094/6 

 هابین گروه 3 11/2536

 هاداخل گروه 16 31/416 25

 كل 19 

00/0 14 

 هابین گروه 3 25/3770

 هاداخل گروه 16 41/261 50

 كل 19 

090/0 n.s03/2 

 هابین گروه 3 12/439

 هاداخل گروه 16 28/170 75

 كل 19 

 

 

 
 مترسانتی 25های مختلف هرس از ارتفاع ترین جست در زمان. مقایسۀ میانگین دور تاج کوتاه8شکل 
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 مترسانتی 50های مختلف هرس از ارتفاع زمانترین جست در . مقایسۀ میانگین قطر کوتاه9شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه. 4
ــد كه به طور كلي هرس  با توجه به نتايج مشــخر ش

است،  دهي در درخت تاغ شدهباعث تحريك رشد و جست

درصـــد(  5/97پايه ) 78هرس شـــده، پايۀ  80چرا كه از 

رشــد در بســیاري از جســت زدند. نقش هرس بر تحريك 

هاي گیاهي به اثبات رســـیده اســـت. با اعمال هرس گونه

چهجســـت عال ميها بر روي درخت در  .[22] گرددها ف

چه [7] تحقیقي مال هرس درخت تأثیر با اع تاغ اين  هاي 

ها تا ســن شــش نمايند كه اين درختچهمثبت را تأيید مي

هاي اين شود. يافتهها افزوده ميسالگي پیوسته بر ابعاد آن

ـــان مي دهد كه عوامل محیطي اعم از رطوبت، تحقیق نش

ـــرايط فیزيولوژي ك و مراحل فنولوژيك گیاه بر حرارت، ش

ــد با  زمان اجراي هرس ــرعت رش ــتند و س تأثیرگتار هس

شدن گیاه به انتهاي  شد كاهش ميدور  نزديك  يابد. در ر

ضر هرس در دي ماه از ارتفاع مطالعۀ  متري سانتي 75حا

باشـــد، كه اين زمان بیشـــترين تعداد جســـت را دارا مي

شد.مصادف با مرحلۀ خواب گیاه مي  [9] نتايج مطالعات با

ست روي بر شاخهدرختاكند  دهي ج شه  زادن  بلوط همی

صــورت گرفته در فصــل خواب هرس نشــان داد كه ســبز 

ــت ــت كمترين مرو و میر جس ــترين تعداد جس زا و بیش

ـــته و بدترين  جديد، رويش قطري و ارتفاعي را در برداش

ست. ست آمده ا ستانه به د صل خواب  نتايج در قطع تاب ف

ـــل  ـــت، در اين فص بهترين زمان براي قطع درختان اس

هاي قوي و در نتیجه حمايت به دلیل وجود ريشه هاجست

سريعي  شد طولي  شگاه داراي ر در برابر رقابت و اثرات روي

ستند ها به طور . در روي يك كنده پراكنش جست[13] ه

ـــد مي ـــود. يكنواخت در اطراف كنده باعث افزايش رش ش

ها روي كنده بیشتر باشد، سرعت رشد هرچه تعداد جست

ست يابد وليافزايش مي سم خود رقابت بین ج ها با مكانی

 ماه دي از بعد دهد.تنك كردن، تعداد جست را كاهش مي

 يعني هرس آخر مرحلۀ به مربوط جســت تعداد بیشــترين

سفند در شدمي مترسانتي 75 ارتفاع از ماه ا  واقع در كه با

 كمترين. باشـدمي گیاه رويشـي فعالیت شـروع با همزمان

عداد بان در بركف هرس به مربوط نیز جســــت ت  ماه آ

 و باشــدمي گیاه بتردهي مرحلۀ با مصــادف كه باشــد،مي

ـــد انتهايي مراحل  ارتفاع حداكثر. كندمي طي را خود رش

ست ست شاخر كه ج ست غالب يا رهبر ج  .11 ،18 ا

ـــت. هر چه تعداد  ت زيادياز اهمی[ 11، 8] برخوردار اس

هاي انتخاب براي تنك جســت غالب بیشــتر باشــد، گزينه

آن بیشــتر توســعۀ گروه در مراحل بعدي  كردن جســت

نتايج بررسي رشد ارتفاعي جست   . 16 ،18 خواهد بود

ست ست، ج شان داد كه از لحاظ طول بلندترين ج هاي ن

شد ا شترين ر رتفاعي مربوط به هرس در دي ماه داراي بی

 اند به طوري كه ماكزيمم طولبوده
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مترسانتی 25ی هرس از ارتفاع نمونه متریسانتی 75های مربوط به هرس در دی ماه از ارتفاع جست   

 

ـــت مربوط به هرس در دي ماه از ارتفاعات  بلندترين جس

باشـــد. حداقل طول بلندترين متري ميســـانتي 75و  50

ــت نیز مربوط به هرس ــفند ماه  بركف جس در مرداد و اس

متر سانتي 75و  50بر، كفباشد كه اين مقدار با هرس مي

داري ندارد. در رابطه آبان ماه اختالف معنيو در دي ماه 

 50ترين جســـت، هرس در دي ماه از ارتفاع با طول كوتاه

ـــانتي ـــانتي 25ا میانگین متري بس متر ماكزيمم طول س

باشــد، كه اين مقدار با هرس ترين جســت را دارا ميكوتاه

متري، هرس سانتي75و  25در همین زمان و از ارتفاعات 

ـــفند ماه از ارتفاعات  ـــانتي 75و  50، 25در اس متري س

ـــت داري ندارد. حداقل طول كوتاهتفاوت معني ترين جس

ـــانتي 50اه از ارتفاع آبان مهرس نیز مربوط يه  متري و س

سفند ماه ميبر در كف شد. البته اين مقدار با دي ماه و ا با

عات كف فا ماه از ارت  75و  50، 25بر، هرس در مرداد 

ـــانتي ، هرس هاارتفاعرس در آبان ماه از مابقي متري، هس

اي كه داري ندارد. نتیجهدر اســفند ماه تفاوت معنيبر كف

ست كه به طور كلي هرس در دي مي ماه توان گرفت اين ا

باعث رشد طولي بیشتري شده است، يعني زماني كه گیاه 

ستانه ميمرحلۀ تاغ در  شد. اين نتیجه با نتايجخواب زم  با

9 ،13 .   ـــگران هرس مطابقت دارد، چرا كه اين پژوهش

ـــب هرس اعالم  در اين ناس مان م به عنوان ز فصـــل را 

ها را ترين جستبر در هر صورت كوتاهدارند. ارتفاع كفمي

ـــد كه دارا مي ـــانۀ باش تأثیر منفي هرس از اين ارتفاع نش

عات مي فا ـــد. هرس از ارت ـــانتي 75و  50باش متر نیز س

تأثیر هرس مطالعۀ در . باشندها را دارا ميبلندترين جست

متر( بر روي رشد سانتي 60و  40، 20بر، )كف از ارتفاعات

مشخر  Atriplex lentiformisهاي قطري و ارتفاعي بوته

 بر كمترين ارتفاع و قطر جست را داشتهشد كه هرس كف

متري ســانتي 60و  40، در مقابل هرس از ارتفاعات اســت

كه با نتايج اين تحقیق  [8] اندبیشـــترين ابعاد را داشـــته

بر تولید  مختلفيهمچنین نتايج مطالعات  دارد.خواني هم

ارتفاع قطع كمتر  نشان داد كه Atriplex.numulariaگونۀ 

كاهش و ســـانتي 40تر از و بیش یب موجب  به ترت متر 

ید علوفه  ـــودميافزايش تول . در تحقیق ديگري در [4] ش

هرس  تفــاع  ین دو ار ب ــه  گون ین  م ه  50و  25مورد 

تر متر مطلوبسانتي 50مايشي متري تولید تیمار آزسانتي

 .[3] بوده است

ـــتبه طور كلي هرس در دي ماه حداكثر  را  قطر جس

در بردارد كــه گیــاه در اين مرحلــه دور  خواب را طي 

ـــان داد كه هرس از تجزيۀ كند. مي واريانا اثر زمان نش

سفند ماه حداكثر سانتي 25ارتفاع  ست را  قطرمتر در ا ج

ـــد. حداقل دور دارا مي مربوط به هرس از ارتفاع  قطرباش

توان نتیجه گرفت، كه مي باشــدمتر ميســانتي 50و  75

شتر بودن  سبت به سانتي 25در ارتفاع  قطرعلت بی متر ن

شد كه تعداد متر به اين دلیل ميسانتي 75و  50ارتفاع  با

ــبت به هرس از ارتفاع  ــت در اين ارتفاع نس  75 و 50جس

شد، . باشدمتر كمتر ميسانتي هرچه تعداد جست كمتر با

ـــت یل افزايش ها افزايش ميقطر جس يابد. در واقع به دل

ـــت ها، قطر رقابت براي مواد غتايي با افزايش تراكم جس

بر روي  محققان العات. مط[18] يابدها كاهش ميجســـت
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اي بعد از بلوط مديترانهگونۀ دهي دو بررسي الگوي جست

ش سوزي نشان داد كه با كاهش تعداد جست در جست آت

ـــت ـــد قطري و ارتفاعي جس  يابدها افزايش ميگروه، رش

شمارش دواير [10] ساس  هاي سن درختچهسا نۀ . بر ا

ته در  ياف یانگین در منطقۀ هرس  به طور م عه  طال مورد م

ـــالگي قرار دارد. با توجه به اين 12تا  10محدود   كه س

ها مشــاهده شــد، درصــد پايه 90 بیش از دهي درجســت

ال هرس در اين سن مناسب توان نتیجه گرفت كه اعممي

ـــد. مي ـــاداب بودن  در تحقیقي ديگر محققانباش در ش

فائق  ند و براي  ید دار تأك جام هرس  مان ان هان در ز یا گ

شدن توده ضرورت جوان كردن آمدن بر خشك  هاي تاغ، 

همچنین  .[2] نمايندهاي كم ســـن را پیشـــنهاد ميتوده

شان مي [1] مطالعات شكیدگي در  دهدن سب خ كه به تنا

ــــت توده )بیومــاس( هوايي، احتمــال افزايش در  زيس

ست هرس نتواند  شه وجود دارد و ممكن ا شكیدگي ري خ

سبزي آن سر شود. در تجديد  به طور كلي با ها مؤثر واقع 

ـــت آمده مي توان گفت كه هرس در توجه به نتايج به دس

ـــانتي 75ع دي ماه از ارتفا به عنوان بهترين زمان س متر 

ـــت به دهي و هرس كفهرس جهت جس ماه  بان  بر در آ

ست ستي به دهي ميعنوان بدترين زمان ج شد. البته باي با

زني شـــرايط آب و هوايي نیز توجه نمود، چرا كه جســـت

ها تحت تأثیر عوامل آب و هوايي قرار دارد و با توجه پايه

ها از پايه 1395ي ســـال به شـــرايط مســـاعد آب و هواي

ـــعیت خوبي برخوردار بودند.  با توجه به اهمیت با ي وض

ـــنهاد ميگونۀ  ـــود تاغ جهت احیاء مناطق بیاباني پیش ش

ـــب پايه ها قبل از مطالعاتي در رابطه با تعیین قطر مناس

ـــالعمل انجامهرس،  هاي مختلف، جهت یات هرس در س

بعد تعیین تراكم مطلوب  بررسي اثر شرايط آب و هوايي و

هاي باقیمانده كه حداكثر شادابي و رشد درختچهاز هرس 

 شود، انجام گیرد.را سبب مي
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