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  چكيده
ي كار تاغهاي  له نيازهاي تحقيقاتي در توسعه پايدار عرصهماني و شادابي گياه تاغ از جم تعيين عوامل مؤثر بر زنده

 عرصه هكتار در 3وسعت  اي به محدوده 1373ماه  همين منظور در آبان به .شود شده در مناطق بياباني محسوب مي
 سهرتاغ منطقه اشكذر كه آثار پژمردگي در آنها قابل مشاهده بود، انتخاب و نسبت به  سال ميانكاشت  جنگلهاي دست

بلوكهاي كامل تصادفي و  قالباين پژوهش در . بيني شده در طرح اقدام گرديد هاي آن مطابق برنامه پيش درختچه
از سطح زمين،  هرستيمار فرعي  4و  اصله در هكتار 125و  250 انبوهيشده با دو تيمار اصلي  كرتهاي خرد صورت به

با گذشت يك سال از قطع . اجرا شد) هرسبدون ( شاهد و تيمار متر سانتي 70و  35، متر سانتي 10ارتفاع حدود 
اما ، ادامه يافت 1379آغاز و هر ساله در زمان مشابه تا سال  در پاييز هاي اوليه پايه ماني زندهدرصد  تعيينها،  درختچه

 يآزمايش رهايتيما در ماني درصد زندهنتايج نشان داد كه . انجام گرديد 1379تعيين ميزان شادابي گياهان فقط در سال 
بر شادابي  هرس اما شته است،ي ندادار معني تأثيربر ميزان شادابي گياهان  انبوهيهاي  تيمار. ي ندارنددار اختالف معني

 250انبوهي  با هرسدرصد در تيمار بدون  5/25حداقل شادابي با ميزان ). >01/0P( گذارد دار مي ها تأثير معني درختچه
عنوان شيوه مناسب پرورشي معرفي  ي بهمتر سانتي 35از ارتفاع  هرسدر اين بررسي  .ايدنم بروز مي اصله در هكتار

 درصد 9/40 و  3/43 ترتيب برابر به اصله در هكتار 125و  250در تيمارهاي انبوهي  آن گردد كه ميزان شادابي مي
  .باشند مي

  
  .انبوهي، هرسماني،  كاشت، شادابي، زنده تاغ، جنگلهاي دست :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

زار در سطح كشور  ميليون هكتار ماسه 13 حدود
هاي  ميليون هكتار آن را تپه 5كه بيش از  پراكنش دارد

 اختصاصي و(دهند  اي فعال و نيمه فعال تشكيل مي ماسه
و حركت  فرسايش باديپديده ). 1375 همكاران،

ترين  عنوان يكي از اصلي ههاي روان همواره ب ماسه
ها و اراضي مجاور آن  عنوان شده  اين عرصه مشكالت در

مهار اين معظل مناطق بياباني ايران، تثبيت  براي .است
آغاز و تاكنون  1338بيولوژيك آنها در مهرماه سال 

 2كاشت در ايران حدود  هاي تاغ دست مساحت توده
). 1382 ناطقي، جارياني و( گردد آورد مي ميليون هكتار بر

هزار  180يزد در اين رابطه برابر سهم فعاليتهاي استان
هرچند درختچه تاغ مورد ). 1382 ،نام بي(باشد  هكتار مي
فرد  بههاي سازگار منحصر  يكي از گونهعنوان  هباستفاده 

مورد استفاده قرار گرفته است، ولي بعد از گذشت حدود 
كاشت تاغ در  هاي دست سال از عمر اولين توده 6-5

هاي  بروز پديده پژمردگي در پايه آباد سبزوار، منطقه حارث
تاغ موجب ايجاد نگراني گرديد كه اين نگرانيها بعداً ادامه 

  ). 1375 پرويزي، اماني و( و وسعت بيشتري پيدا كرد
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از گياهان نه تنها موجب تضعيف  متناسببرداشت 
هاي جانبي و تسريع در  گردد بلكه تحريك جوانه گياه نمي

 ؛1375 ميبدي، باغستاني( يدنما مي  رشد مجدد را فراهم
 ميبدي و باغستاني ؛1382 همكاران، و  ميبدي باغستاني
با برداشت صحيح تعادل بين جذب و ). 1384 همكاران،

شود و رشد رويشي و زايشي متعادل و  ميدفع مواد برقرار 
). 1374 زاده، عرب(كشد  شادابي و جواني به درازا مي

وز يافته در پژمردگي بر) 1375( باغستاني ميبدي
افضل را متأثر از عدم  ه كوير چاهيزارهاي حاش اشنان
گيري بهينه و  بهره برايو  گزارش كردهبرداري از آنها  بهره

ها را پيشنهاد نموده  بر بوته كف هرس،  پايدار ماندن عرصه
ويژه هرس  بهانجام عمليات پرورشي، ) 1375(رهبر. است

زايش رشد منظور كاهش رقابت و اف بهو تنك كردن 
دارد كه  اعالم مي كاريها را توصيه و عمومي درختان در تاغ

. يها، حتي در حالت تنك نيز ضروري استكار تاغهرس 
جنگلي  ديرزيستي فيزيولوژيك و) 1375( اماني و پرويزي

مرده و ضرورت دخالت پرورشي شربسال  15 -25تاغ را 
كاشت  هاي دست براي جوان كردن و تجديد حيات توده

منظور  به هرسانجام عمليات . نمايند مي تجويزغ را تا
بازيافت شادابي، افزايش طول عمر و تحريك رشد 

. هاي تاغ از گذشته مورد توجه قرار گرفته است درختچه
ها نبايد پس از ظهور و توسعه پژمردگي و  هرس درختچه

بايست  خشكيدگي در گياهان آغاز شود بلكه اين اقدام مي
اماني . طي دوره شادابي گياه آغاز گردد در زمان مناسب و

فائق آمدن بر  برايدارند كه  اعالم مي) 1375( و پرويزي
هاي  هاي تاغ، ضرورت جوان كردن توده خشك شدن توده

 زاده عرب. گيرد بايست مورد توجه قرار تر مي كم سن
 درختان مدت زيادي در دارد كه اگر بيان مي) 1374(

باشند، ممكن است هرس از حالت خشكيدگي قرار داشته 
يقه نتواند در تجديد سرسبزي آنها مؤثر واقع شود و به 

گذرد،  ميآنها هوايي  توده تناسب مدتي كه از خشك شدن
نيز ) ريشه تاغ( زيرزميني تودهاحتمال خشك شدن 

  .يابد افزايش مي

شود كه  گيري مي بندي مطالب فوق نتيجه در جمع
هاي پرورشي و  وهيكي از شيعنوان  هب هرسعمليات 
نوع . باشد مي ثرؤهاي تاغ م رشد درختچه كننده  تحريك
، سن توده، ميزان پژمردگي و خشكيدگي درختچه هرس

و شرايط اكولوژيك رويشگاه از  هرسدر زمان اجراي 
ماني و شادابي  گذار بر زنده جمله عوامل مهم تأثير

بنابراين  .باشد مي هرسها پس از اعمال عمليات  درختچه
و  هرسانبوهي و سطوح  اثردر اين بررسي دستيابي به 

كاشت  بهينه آنها در محدوده جنگلهاي دست تعيين مقدار
نتايج حاصل از اين پژوهش . مسن تاغ مد نظر خواهد بود

يهاي استان يزد و مناطق مشابه آن در كار تاغدر محدوده 
  .باشد مي استفادههاي بياباني كشور قابل  سطح عرصه
  

  روشهامواد و 
  منطقه مورد مطالعه

كاشت تاغ  اين پژوهش در محدوده جنگلهاي دست
داراي  ساله و 12منطقه اشكذر كه در سال شروع مطالعه 

 .)1شكل( اند، اجرا گرديد اصله در هكتار بوده 250انبوهي
درصد و پوشيده از  2عرصه منطقه دشتي با شيب كمتر از 

. باشد يح دريا ممتر از سط 1140هاي روان با ارتفاع  ماسه
) 1353 - 82(گذشته  متوسط بارندگي در سي سال

درجه  1/18متر، متوسط دماي ساليانه  ميلي 7/61ميزان  به
ترتيب برابر  بهمطلق دما  حداقل و گراد، حداكثر سانتي

منطقه در . باشد گراد مي ـ درجه سانتي5/15و  5/46
بندي اقليمي آمبرژه در رديف قلمرو اقليمي  طبقه
در محدوده اقليم  مارتنود سرد و براساس روش كخش

اين منطقه از ). 1360،خليلي( شود مي فراخشك سرد واقع
نظر پوشش گياهي طبيعي در رديف مناطق عاري از 

ها  گيرد، هرچند در مسير آبراهه پوشش گياهي قرار مي
 Salsola tomentosa،Anabasis هاي  هايي از گونه بوته تك

setifera،  Artemisia sieberi،Stipagrosits plumosa و 
Launaea acanthodes حضور دارند.  
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  )1373يز سال يپا(نمايي از محدوده طرح در زمان شروع پژوهش  -1شكل 

  
  روش بررسي

هاي مقدماتي  و پس از بازديد 1373در نيمه اول سال 
هكتار در محدوه  3وسعت حدود  هاي ب عرصه
كه آثار پژمردگي در آنها كاشت تاغ  كاريهاي دست جنگل

ها در  درختچه. قابل مشاهده بود، انتخاب و محصور گرديد
متر از هم روي رديفهايي عمود بر  5با فاصله  1362سال 

فواصل بين . جهت باد غالب منطقه كاشته شده بودند
. متر است  8تقريباً برابر  ،رديفها در محدوه انتخاب شده

صورت  ل تصادفي و بهقالب بلوكهاي كاماين پژوهش در 
سال انجام  6مدت  هبا سه تكرار و ب شده كرتهاي خرد

 250( اوليه انبوهيكرتهاي اصلي در دو وضعيت . گرفت
و ) اصله در هكتار 125(و تعديل شده ) هكتار اصله در

 ،از سطح زمين هرستيمارهاي فرعي مورد بررسي شامل 
 70، )2شكل ( يمتر سانتي 35، متر سانتي 10ارتفاع حدود 

در . باشند مي) هرسبدون ( ي و تيمار شاهدمتر سانتي
هاي رديفهاي بادشكن در  شروع آزمايش كليه درختچه

تعديل  انبوهيمحدوده اختصاص يافته به كرتهاي اصلي 
هاي  درختچه تعدادكن گرديد و  در ميان ريشه  شده، يك

ابعاد كرتهاي اصلي . تقليل يافت اوليه انبوهيآن به نصف 
 10اي انتخاب شده كه در هر تيمار فرعي حداقل  ونهگ هب

پس از تعيين حدود و . اصله براي آماربرداري موجود باشد
تعداد  1373اواخر آبان  در ،مرزبندي قطعات آزمايشي

آزمايشي  هاي واحد هاي موجود در هر يك از درختچه
غير از (ها  درختچه هرسشمارش و سپس نسبت به 

با گذشت يكسال از . قدام گرديدبا اره موتوري ا) شاهد
هاي زنده به  ها، شمارش مجدد درختچه درختچه هرس
آزمايشي آغاز و تا پايان اجراي طرح  هاي واحد تفكيك

 و هرساله در اواخر آبان به اين آماربرداري پرداخته شد
با استفاده . ميزان درصد تلفات هر ساله آنها محاسبه گرديد

ماني گياهان در سال  زنده مقدار درصد، ها هاز اين داد
روش  بهنيز ميزان شادابي گياهان  .مشخص شد 1379

 1379 در سال Valentine )(1990توصيه شده توسط 
 ترصو ههمين منظور سه درختچه ب به. تعيين گرديد

تصادفي در هر تيمار آزمايشي انتخاب شد و در هر يك از 
 50طول  هب تصادفي و ترصو هبسر شاخه  3آنها 
قطع و با هم مخلوط و پس از خشك شدن در  متر يسانت

خشك قسمتهاي  ينسبت وزن هوا. گرديد وزنهواي آزاد 
عنوان  هبسبز به كل سرشاخه در هر تيمار آزمايشي 
 هاي داده .شاخص شادابي آن تيمار منظور گرديده است

به  1379در سال  گياهان شادابي درصد ماني و درصد زنده
صورت  كامل تصادفي و به در قالب بلوكهايتفكيك 

افزار  در محيط نرم GLMبرنامه  براساسشده  كرتهاي خرد
SAS.12 در مواردي كه اثر تيمار . اند تجزيه و تحليل شده



  يزد كاريهاي استان ماني و شادابي تاغ اثر انبوهي و شدت هرس بر زنده  422

 

آزمون  زمنظور مقايسه ميانگين تيمارها ا بهدار گرديد،  معني
 . دانكن استفاده شد

  

  
 35هرس از ارتفاع  تيمارها در  نحوه هرس شاخه -2 شكل

  )1373يز يپا( متري سانتي
  

  نتايج
  ها در تيمارها درختچه ماني ندهتلفات و ز

ها در هر يك از تيمارهاي  درصد تلفات درختچه
آزمايشي يكسال بعد از اجراي طرح تا زمان خاتمه آن در 

آمار موجود، تنها  براساس .ارائه شده است 1جدول 
بر شده با بروز تلفات  واحدهاي آزمايشي شاهد وكف

ثر كحدا ،ساله مورد بررسي 6طي دوره . اند واجه شدهم
تلفات مربوط به سال بعد از اجراي عمليات هرس بوده و 

بر با انبوهي اوليه تا سه سال با روند  در تيمار هرس كف
   .مواجه شده استافزايشي 

ماني گياهان  هاي درصد زنده نتايج تجزيه واريانس داده
تناد نتايج اين جدول، به اس. ارائه شده است 2 در جدول

 ماني زندهطوركلي تيمارهاي انبوهي و هرس بر  هب
نتايج مقايسه . داري نگذاشته است معني تأثيرها  درختچه
ها تحت تأثير  ماني درختچه هاي درصد زنده ميانگين

 4 ولتيمارهاي آزمايشي انبوهي و شدت هرس در جد
درصد  86 ماني با ميزان ندهزحداقل درصد . آمده است

باشد كه با  ميبر در انبوهي اوليه  متعلق به تيمار هرس كف
 .داري ندارد معني  ديگر تيمارهاي آزمايشي اختالف

 

  در تيمارها ها هشادابي درختچ
هاي ميزان شادابي گياهان در  نتايج تجزيه واريانس داده

طور كه مشخص است،  همان. ارائه شده است 3 جدول
تأثير سطوح هرس واجد اختالف  ها تحت شادابي درختچه

ولي تأثير انبوهي برآنها فاقد ). >01/0P(باشند  دار مي معني
نتايج مقايسه ميانگينهاي شادابي . است دار اختالف معني

در مختلف ها تحت تأثير تيمارهاي آزمايشي  درختچه
درصد  47/25ميزان  بهحداقل شادابي . آمده است 4جدول 

با انبوهي اوليه رخ داده ) شاهد(در تيمار بدون هرس 
است كه با درصد شادابي تيمار بدون هرس در انبوهي 

درصد در يك گروه قرار  71/28 تعديل شده با ميزان
اين مقادير با درصد شادابي تيمارهاي هرس شده . دارند

  ).>05/0P( باشند مي دار واجد اختالف معني
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  1)1374-1379(هاي آزمايشي مختلف  ر تيمارهاي تاغ د ميانگين درصد تلفات درختچه -1جدول 

 تيمار آزماشي
 سال

 انبوهي اوليه
)اصله در هكتار250(

   انبوهي تعديل شده
)اصله در هكتار 125(

 شاهد بر كف شاهد بركف
1374 8 9 2 3 
1375 3 0 0 0 
1376 3 0 0 0 
1377 0 0 0 0 
1378 0 0 0 0 
1379 0 0 0 0 
 3 2 9 14 كل

  . د تلفات در ديگر تيمارهاي آزمايشي صفر درصد بوده استدرص-1
 

  1379هاي آزمايشي مختلف در سال  هاي تاغ در تيمار درختچه ماني زندهدرصد  هاي مربوط به  تجزيه واريانس داده -2 جدول

 منابع تغييرات
 درجه
آزادي

  مجموع
 مربعات

  ميانگين 
 مربعات

F  
 شده محاسبه

  NS09/3 542/46 2083/93بلوك
  1042/126042/126NS38/8انبوهي

  NS22/0 042/15 2083/30)بلوك در انبوهي(خطاي انبوهي
 3792/305931/101NS48/1ارتفاع هرس

  NS76/0 3125/156042/52ارتفاع هرس در انبوهي
 - 12833/826903/68خطاي ارتفاع هرس

:NS       درصد 5دار در سطح  معنيعدم وجود اختالف  
 

  1379هاي آزمايشي مختلف در سال  هاي تاغ در تيمار شادابي درختچه هاي مربوط به  تجزيه واريانس داده -3 جدول
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  بحث 
بر نسبت  فزاينده جزيي درصد تلفات در هرس كف تأثير

به ديگر تيمارهاي هرس در سال بعد از اعمال هرس آغاز 
جزيي  اثراين . يابد و حداكثر تا سه سال اول ادامه مي

سال  6ذشت كه با گ طوري به ،همواره ادامه نخواهد يافت
درصد در  86ماني به ميزان  ، حداقل درصد زنده)1379(

اصله در هكتار  250بر با انبوهي اوليه  تيمار هرس كف
بروز نموده كه با ديگر تيمارهاي آزمايشي اختالف 

باغستاني ميبدي براساس گزارش . داري ندارد معني
هاي اشنان  حيات درختچهبري بر استمرار  كف )1375(

. ننموده كه با نتايج اين پژوهش مطابقت داردد آسيبي وار
بري بر ادامه  شديد منفي كف تأثيرتوان به  در مقابل مي

منطقه كوير سياهكوه  در Atriplex lentiformisرشد گونه
 ).1384 همكاران، باغستاني ميبدي و( توجه نموديزد 

گياهان به سرشت آنها  آيندهبري بر رشد  كف اثربنابراين 
منطقه مورد  منفي در گونه تاغ اين اثر كهرد بستگي دا

ها در تيمارهاي  درختچه عالوه برآن .شود ديده نميمطالعه 
ي در هر دو سطح انبوهي متر سانتي 70و 35ارتفاع هرس 

تأثير تخريبي هرس بر  بنابراين. مورد آزمايش تلف نشدند
حداقل تا مطالعه  موردها در عرصه  درختچهماني  زنده

  ).4جدول ( وجود ندارداصله در هكتار  250انبوهي 
افزايش عمر  مناسب ممكن است به هرساعمال تيمار 

وقوع پديده افزايش عمر متأثر . بيانجامد ي تاغها درختچه
ها و درختان ميوه  روي بسياري از درختچه بر هرساز 

 حكمتي، ؛1371 ،زاد جم( مورد تأييد قرار گرفته است
اشنان در منطقه  ريپلكس وهاي هرس شده آت گونه. )1362
باغستاني ميبدي ( اند شده از اين ويژگي برخوردار نيز يزد
توسعه  اما. )1384 همكاران، باغستاني ميبدي و ؛1375،

ها بر كارايي هرس تأثير منفي  پژمردگي در درختچه
بر شاداب بودن گياهان ) 1375( اماني و پرويزي. گذارد مي

فائق آمدن بر  برايو  در زمان انجام هرس تأكيد دارند
هاي  هاي تاغ، ضرورت جوان كردن توده خشك شدن توده

اعالم  نيز )1374( زاده عرب .نمايند سن را پيشنهاد مي كم
 زيست توده دارد كه به تناسب خشكيدگي در مي

هوايي، احتمال افزايش در خشكيدگي ريشه  )بيوماس(
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وجود دارد و ممكن است هرس نتواند در تجديد 
  . آنها مؤثر واقع شود سرسبزي

ي ها طوركلي ميزان سرسبزي و شادابي درختچه به
 اصله در 125اصله و  250 هاي انبوهيدر   هرس شده

در عرصه تحت  بنابراين. داري ندارند هكتار تفاوت معني
هكتار بر  اصله در 250تا ميزان  انبوهيبررسي افزايش 

ده در شادابي گياهان تأثيري نداشته و پژمردگي آغاز ش
زيرا . توده تحت بررسي به اين موضوع وابسته نيست

دهد كه پديده  زماني رخ مي انبوهيپژمردگي متأثر از 
منظور دريافت رطوبت و مواد غذايي در خاك  رقابت به

هاي حاصل از رشد  سرشاخه). 1375 رهبر،(باشد   جدي
هاي  مقايسه با سرشاخه شده در هرسهاي  مجدد درختچه

. باشند مي برخوردار  بيشتريد از شادابي هاي شاه پايه
 نموده بروز هاي شاهد درختچه روي بر حداقل شادابي

شده  هرسكه با ضرايب شادابي تيمارهاي آزمايشي  است
، 4 جدولنتايج  براساس). >01/0P( دار دارند تفاوت معني

. بستگي ندارد هرسنوع به هاي  بازيافت شادابي درختچه
بر، ارتفاع  هاي تيمارهاي كف زيرا ميزان شادابي درختچه

فاقد  متر سانتي 70 هرسو ارتفاع  متر سانتي 35 هرس

در شاداب  هرسدر هر حال . اند ه دار بود اختالف معني
 )3شكل ( هاي تاغ نقش مثبت ايفاء نموده نمودن درختچه

 واقع نشوند هرسهاي مسن مورد  و چنانچه درختچه
هاي  پيوسته از شادابي آنها كاسته شده و بر ميزان شاخه

كلي  هشود و پس از مدتي ب خشبي و خشك آنها افزوده مي
هاي هرس  روي پايه برچنين روندي . از بين خواهند رفت

قيچ مطالعه  داغ، اشنان و هاي آتريپلكس، قره نشده گونه
شده در منطقه كوير سياهكوه واقع در استان يزد گزارش 

 ميبدي و اغستانيب ؛1375 ،باغستاني ميبدي( ده استش
در اين بررسي  ).1384 همكاران، رهبر و ؛1384 همكاران،
هرس نشده در محدوده انبوهي ساله  18هاي  درختچه

درصد هنوز به مرز  5/25 اوليه با ضريب شادابي حداقل
نسبت به  ماني آنها درصد زندهزيرا  .اند خشكيدگي نرسيده

جدول ( ي ندارنددار معنيهرس شده تفاوت  يها درختچه
ي شده، تعيين و توجه كار تاغهاي  در مديريت عرصه). 4
حد بحراني كاهش شادابي كه منجر به مرگ گياه  به
گردد، از اهميت خاصي برخوردار بوده و مستلزم  مي

  .است يتحقيقات بيشتر

  
  

 )1379(متري  سانتي 35هرس از ارتفاع  اعمال وضعيت رشد و شادابي درختچه تاغ در سال ششم پس از -  3شكل
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عوامل مختلفي شادابي و رشد گياهان را تحت تأثير قرار 
با توجه به اهداف اين پژوهش، عالوه بر نقش . دهند مي

، بر تأثير تجمع امالح در خاك و هرستحريك كننده 
عليزاده . گردد نشده تأكيد مي هرساي گياهان هبافت

 در زياديزان سديم و منيزيم ضمن گزارش م) 1360(
دارد كه با ريزش شاخ و  هوايي تاغ اظهار مي زيست توده

ها، به ميزان اين مواد در محدوده  برگ در پاي درختچه
رسد كه با  نظر مي هب. فعاليت ريشه گياه افزوده خواهد شد

 ،هاي كاشته شده رهاسازي و عدم استفاده از درختچه
گياهان افزايش يافته و در شوري در محدوده فعاليت ريشه 

جذب رطوبت توسط گياه و كاهش شادابي آن تأثير 
 اسمزينيروي مكش  سبب افزايش افزايش شوري. بگذارد

عنوان يكي از عوامل مؤثر در  به شده وخاك نسبت به آب 
در ) 1374(اسكندري . آيد حساب مي هپژمردگي تاغ ب

در  كاشت كاريهاي دست مطالعه علل خشكيدگي آتريپلكس
منطقه اصفهان به نقش تجمع امالح در اطراف ريشه گياه 

عالوه بر اين موضوع، گياهان براي مقابله با . اشاره دارد
تنش شوري و خشكي به جذب امالح بيشتر در بافتهاي 

پردازند و با تجمع امالح و گذر از حد آستانه  خود مي
بردباري، پژمردگي آغاز و در نهايت به خشكيدگي آنها 

افزايش كلرور سديم در پاي ). 1980لويت،(شود  ر ميمنج
سبب افزايش اين نمك   Atriplex halimusهاي گونه بوته

در قسمتهاي مختلف گياه، كاهش جذب پتاسيم و كلر و 
). 1372 رضايي،( شود ميمحدوديتهايي در رشد گياه 

در بررسي علل خشكيدگي ) 1379( احمدي و همكاران
 Atriplex lentiformisشده گونه برداري ن هاي بهره بوته

تجمع  سمي بودنافضل اردكان به  كاشت منطقه چاه دست
. اند هاي سولفات در بافتهاي اين گياه اشاره نموده يون

و برگ و تجمع امالح   افزايش شوري در اثر ريزش شاخ

 Sedlitzia( در اندامهاي گياه نيز در خشكيدگي گونه اشنان

rosmarinus( كوه مؤثر گزارش شده  ياهحاشيه كوير س
 در همين راستا ديبايي). 1375 ،باغستاني ميبدي(است 

هاي  سديم در بخش هوايي درختچه زياد، مقادير )1381(
كاهش رشد آنها  عوامل تاغ منطقه اشكذر را از جمله

  .اعالم نموده است
هـا و   حجـم انـدام هـوايي درختچـه     ،با اعمال هرس  

در اين شـرايط آب  . يابد ميزان آب مصرفي آنها كاهش مي
بيشتري در اختيار اندام هوايي قرار دارد كـه در نتيجـه بـر    

افـزايش  . شـود  هـا افـزوده مـي   نميزان شادابي و سرسبزي آ
منظور تسريع در رشد گياهان  نسبت حجم ريشه به ساقه به

 باشد از جمله اهدافي است كه  در درختان ميوه مرسوم مي
ـ   افزايش نسبت ). 1377طاليي، ( عنـوان   هريشه بـه سـاقه ب

مقاومت به خشكي در بيشتر گياهـان   سازوكارهاي يكي از
كـوچكي و  ( افتـد  مناطق خشك بطـور طبيعـي اتفـاق مـي    

ــزاده،  ــزايش شــادابي و  ). 1365علي ــابراين بخشــي از اف بن
شده به برقراري تعادل در  هاي تاغ هرس سرسبزي درختچه

ش كـه تـابعي از افـزاي    مربوط اسـت   جذب و مصرف آب
تكرار ايـن عمـل در   . باشد نسبت ريشه به ساقه در آنها مي

 شـده بـر ميـزان توليـد و مصـرف ذخـاير       هاي هـرس  پايه
تكـرار نامناسـب بـه    . گـذارد  آنها تـاثير مـي   هيدرات كربن

ذخاير در گياهان منجر كه در ابتدا رشد ريشـه   اين كاهش
 هـاي انتهـايي   را متوقف و در ادامه به خشكيدگي قسمت

با بروز ايـن  . )Stoddart et al., 1975( شود مي رمنج ريشه
پديده دريافت رطوبت تنها از اليه سـطحي خـاك ممكـن    

بديهي اسـت در اليـه سـطحي خـاك منـاطق      . خواهد بود
كه ايـن امـر    نيستبياباني رطوبت كافي براي گياه موجود 

بنـابراين هرچنـد در اثـر    . به نابودي گياه منجر خواهد شد
تكرار ايـن عمـل    امااند،  اداب شدههرس گياهان عرصه ش
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در سطوح وسيع بدون كسـب نتـايج مثبـت در ادامـه ايـن      
  .باشد پژوهش قابل توصيه نمي

هـاي هـرس شـده     بر شادابي درختچه هرسسطوح  اثرات
 امـا باغسـتاني ميبـدي و   . داري نگذاشته است تفاوت معني

هـاي   كه دسـتيابي بـه درختچـه    دريافتند) 1382( همكاران
 70و  35با گـزينش تيمارهـاي هـرس از ارتفـاع     تر  حجيم
 40بـيش از    ارتفاع بـرش مناسـب  . گردد ميميسر متر سانتي
نيــز گــزارش  Atriplex numulariaدر گونــه  متــر ســانتي

ــده  ;Abou-Deya & Draz, 1996 1996(اســت  گردي

Abou-Deya & Kandil,( .  تيمار آزمايشي هرس از ارتفاع
  :باشد را دارا ميزير ويژگيهاي  متر سانتي 35
  .اند شده استمرار حيات يافته هرس هاي كليه درختچه-
 هرسهاي  پس از رشد جست ها، در محل قطع شاخه -

در بعضي موارد ي متر سانتي 70و  35شده از ارتفاع 
ميزان بروز اين پديده در . شود هايي ديده مي شكستگي

 .ي كمتر استمتر سانتي 35 هرس

ي كار متر سانتي 35از ارتفاع  هرسدر تيمار آزمايشي  -
خطر و تر بوده  بر آسان با اره موتوري نسبت به روش كف

فرسودگي حاصل از برخورد تيغه اره به خاك وجود 
 .ندارد

برخوردار  بهترياين تيمار آزمايشي از ويژگيهاي در نتيجه 
منظـور   بـه اي برتـر و   شـيوه عنـوان   هب هرساين نوع . است
كاشـت تـاغ    هاي دست سبزي تودهسازي و ارتقاء سر جوان

در عرصه مورد مطالعه و مناطق مشابه آن در سطح كشـور  
نظـر بـدون    ايـن اعـالم  . )3 و 2 شكلهاي( گردد توصيه مي

 15در ارتفـاع   هـرس لحاظ كاربرد اره موتوري بـا نتـايج    
، )1360عليزاده،( يهاي منطقه سبزواركار تاغي در متر سانتي
 پرويـزي،  امـاني و ( سـبزوار  از باالي كنده در منطقه هرس
كاشت تـاغ   هاي دست از محل يقه در توده هرسو ) 1375

نتـايج  . نزديـك اسـت  ) 1374 عـرب زاده، ( منطقه كرمـان 
 مـاني و  ي بـر زنـده  متـر  سـانتي  35اعمال هرس از ارتفـاع  

اي منطقـه   هاي ماسـه  ساله در پهنه 12هاي  درختچه شادابي
ور دسـتيابي بـه   منظـ  ههاي مناسب ب در گزينش توده اشكذر

افـزايش عمـر   . كاربرد خواهد داشتتجديد سرسبزي آنها 
تاغ در مناطقي مشابه استان يـزد   كاشت دستهاي  درختچه

دليـل كمبـود    بـه زيـرا  . اسـت برخوردار  اي ويژهاز اهميت 
سبز شده در آغاز فصل رويش در رهاي بارندگي، عمده بذ

ني سـ هـاي   هنبـود طبقـ  . رونـد  اثر خشكي محيط از بين مي
هاي با سـن   حتي در توده(يهاي مسن كار تاغها در  درختچه
آوري  مؤيد عدم وقوع شرايط مساعد زاد) سال 25بيش از 
بـا  . باشـد  مـي  يـاد شـده  هـاي   پايـدار در عرصـه   طبيعي و

هاي احياء شده  ها عرصه فرارسيدن سن ديرزيستي درختچه
زيـرا كشـت مجـدد در ايـن     . دچار مشـكل خواهنـد بـود   

بنـابراين بـا   . ون به صرفه و ميسر نخواهد شدها مقر عرصه
هـاي تـاغ    اجراي عمليات هرس و تجديد سرسبزي تـوده 

. ساله بر ديرزيستي آنها افزوده خواهد شد 12 كاشت دست
تر، ريـزش بـاران    به اميد آنكه در يك دوره اقليمي طوالني

اتفـاق افتـاده و اسـتقرار طبيعـي      ينـده مناسب در سالهاي آ
  .حد لزوم ميسر گردد نهالهاي جديد در

هاي تاغ برحسب شرايط محيطي، ساالنه  درختچه
تن چوب در هكتار  5/1تا  2/1 طور متوسط بين به

بنابراين ). 1382 ناطقي، جارياني و( كنند توليد مي
هاي قابل برداشت در حين اجراي برنامه  ميزان سرشاخه

) 1364(رهبر . باشد برخوردار مي زيادياز رقم  هرس
 ، ميزان1365يهاي انجام شده تا كار تاغآمار براساس 
يهاي كار تاغچوب هيزمي قابل برداشت از  موجودي

نموده  ميليون تن برآورد 9/3سراسر كشور را حدود 
رقم قابل برداشت را ) 1375(اماني و پرويزي . است
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بنابراين . دننماي تن در سال گزارش مي 400000حدود 
زي را نبايد از نظر دور استفاده بهينه از اين منبع سلول

بررسيهاي اخير نشان داد كه چوب تاغ عالوه . داشت
داراي مواد استخراجي نسبتاً زياد و  زيادبر جرم ويژه 

هرچند اين موضوع . باشد مي  طول الياف كوتاه
ود آورده و جمشكالتي را در كاربرد چوب تاغ بو

را محدود كرده است، ولي   هاي مصرف آن زمينه
مصرف اين ) 1375(ي و روشني رزمهري حسين دوست

خرده چوب حائز اهميت  چوب را در صنايع تخته
دارند كه تخته خرده چوب  نامبردگان اعالم مي. دانند مي

ساخته شده از مخلوط چوب تاغ و صنوبر به نسبتهاي 
بخش و  داراي كيفيت كامالً رضايت ،درصد 75و  25

ول نسبت مساوي از هر كدام نيز در حد قابل قب
  .باشد مي
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Abstract 
 
     The determination of survival and vigority effective parameters on old saxaul (Haloxylon 
aphyllum) shrub is essential for sustainable development of planted forests in desert area. In fact, 
the objective of this study was to determine the effects of different density and pruning levels on 
survival and the vigority of saxaul. The study was carried out in obviously wilted planted saxaul 
forest that is located in Ashkezar desert region of Yazd province.  Experiment was conducted in 
split plot design with main-plots that had 250 and 125 trees per ha and sub-plots were 3 types of 
pruning at height of 10, 35 and 70 cm above ground surface, plus control (no pruning) sub-plot. 
Pruning was done on autumn 1994. After one year from shrubs pruning, analysis of plant 
mortality percentages was started and continued on the same pruning time to 2000. The 
determination of vigority carried out only in 2000. Results showed that the differences of survival 
among all treatments were not significant. The effect of density on vigority was also not 
significant, whereas the pruning height had significant effect (p<0.01) on vigority of saxaul 
shrubs. One can conclude that the best pruning method was cutting 35 cm above ground with 
vigority of 43.3% and 40.9% in 250 and 125 trees per hectare treatments, respectively. 
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