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 چكيده 
اي است كه همواره مورد توجه  ست كاشت تاغ استان يزد پديدهپژمردگي و خشكيدگي بروز يافته در جنگلهاي د

 اين منطقه با اجراي ساله 12 هاي تاغ  چگونگي گسترش ابعاد و شادابي درختچه. اندركاران منابع طبيعي استان بوده است دست
 اصله در هكتار 250 و 125 در دو سطح تراكم ) سانتيمتري و بدون هرس70 سانتيمتري، 35بر،  كف(هاي مختلف هرس  شيوه
 از اثر حكايت در آن پژوهش، 1379 ساله منتهي به سال  6نتايج بررسيهاي .  تحت بررسي قرار گرفته بود1373  در زمستانقبالً

 سانتيمتري برتر از ديگر برشها 35 بوده است و برش از ارتفاع ياد شدههاي  سازي و افزايش شادابي درختچه مثبت هرس بر جوان
شدن   فصل رويش پس از هرس11هاي همان محل قبلي،  ، در حالي كه درختچه1384در پايان فصل رويش سال . بودمعرفي شده 

 23هاي شاهد  دهد كه در درختچه نتايج اين تحقيق نشان مي. اند، در پژوهش حاضر تحت بررسي قرار گرفته است را سپري كرده
شده چنين حالتي  هاي هرس ته است، در حالي كه بر روي درختچه توسعه يافبه شدتها و پژمردگي  ساله خشكيدگي سرشاخه

ارتفاع گياهان هرس شده حاصل نگرديد، حتي كاهش  داري بين قطر تاج و  افزايش معني1379-84 ساله  5در . گردد مشاهده نمي
 35رش داده شده در ارتفاع هاي ب درختچه). >p 05/0(هاي شاهد نيز بروز نمود دار نيز بر روي قطر تاج و ارتفاع درختچه معني

هاي روان  ها در برخورد با هجوم ماسه اين درختچه. باشند  سانتيمتر مي164سانتيمتر با ارتفاع 262سانتيمتري داراي قطر تاج 
 .  اند مقاومت خوبي از خود نشان داده

 
  .اي، يزد هاي ماسه  تاغ، اندام هوايي،  ارتفاع، شادابي، بيابان، تپه:هاي كليدي واژه

 
 مقدمه

هاي سازگار  عنوان يكي از گونهه هاي تاغ، ب درختچه
هاي روان مناطق خشك و بياباني مورد  در تثبيت ماسه
گيرد، ولي با گذشت زمان پژمردگي و  استفاده قرار مي

 بروز كاشت هاي دست خشكيدگي در بسياري از اين توده
 تاغ در استان يزد نيز كاشت جنگلهاي دست. يابد مي

انجام عمليات هرس .   با اين مسئله روبرو استتشد به
به منظور بازيافت شادابي، افزايش طول عمر و تحريك 

هاي تاغ از گذشته مورد توجه قرار گرفته  رشد درختچه
در بررسي اثرات هرس از ارتفاعات ) 1360(عليزاده . است

 سانتيمتري 150، و 500 ،100) هرس از يقه(سانتيمتري 15
كاريهاي غو مقايسه آن با تيمار شاهد در تا) هرس از تاج(
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دارد كه ميزان رشد   سال اعالم مي6منطقه سبزوار پس از 
 برابر رشد 2هاي هرس شده بيش از  درختچه
نامبرده تيمارهاي . هاي شاهد بوده است هاي پايه سرشاخه

تر   متناسبترتيب  سانتيمتري را به100هرس از يقه، تاج و 
 ساله منطقه اشكذر 10هاي تاغ  چهدر برش درخت. داند مي

 دهند گزارش مي) 1375(، اماني و پرويزي 1364در سال 
 سال 6كه حداكثر رشد ارتفاعي جستهاي تاغ در طول 

          . آمده استبدست در همان سال اول 1370منتهي به سال 
بر شده  هاي كف دارد كه پايه اعالم مي) 1374(زاده عرب

، جستهاي فراوان و با 1368ر سال تاغهاي استان كرمان د
 ، Ivakhov, (1992)   & Dash. نمايد رشد زياد توليد مي

يك تا دو مرتبه چراي تناوبي در فصل رويش را جهت 
اصالح پوشش و افزايش توليد گونه كشت شده 

Haloxylon ammodendron در منطقه مغولستان الزم 
ير مخرب ثأ از تShudenkina (1990)در گزارش . دانند مي

 Haloxylonهاي گونه  پاكسازي بخشي از درختچه

aphyllumبر جوامع تاغ در تركمنستان خبر داده است  .
 سال، تجديد 30نمايد كه بعد از گذشت  نامبرده اضافه مي

 . حيات به قدر كافي در اين عرصه صورت نگرفته است
تراكم كشت از ديگر عواملي است كه بر رشد و 

رهبر        . گذارد ثير ميأ تاغ تهاي شادابي درختچه
ثر در پژمردگي ؤانبوهي زياد را از جمله عوامل م) 1366(

   Kebin(1989). دارد و كاهش رشد تاغكاريها اعالم مي
كاري شده ناحيه  ميزان رشد تاغ را در محدوده جنگل

 تا 350 كشور چين با تراكم (Minqin)بياباني مين كين 
بررسي قرار داد و تراكم زياد هكتار مورد   اصله در5000

و مصرف بيش از حد آب در خاك را در كاهش رشد 
باغستاني ميبدي و همكاران .  ثر گزارش نمودؤسالم آنها م

 250 و 125در بررسي اثرات دو ميزان تراكم ) 1383(

 سانتيمتري، 35 بر، اصله در هكتار و چهار نوع برش كف
هاي مسن  ه سانتيمتري و بدون برش بر رشد درختچ70

 ساله منتهي به سال 6تاغ منطقه اشكذر يزد در يك دوره 
 اصله در 250دارند كه كاهش تراكم تا   اعالم مي1379

هاي تحت مطالعه  داري بر رشد درختچه ثير معنيأهكتار ت
ترتيب با مقادير  حداقل قطر تاج و ارتفاع به. نگذاشته است

 بدستده بر ش هاي كف  سانتيمتر در درختچه148 و 228
هاي  ترتيب به اندازه هاي شاهد به كه پايه آمده، در حالي

نظر به اينكه با گذشت . اند  سانتيمتري رسيده259 و 364
شده و شاهد  هاي هرس زمان تغييراتي در ابعاد درختچه

 در اين پژوهش ميزان رشد ، بنابراين،گردد پديدار مي
، پس   ليشده قب هاي مطالعه قطري و ارتفاعي همان درختچه

گيري و با   اندازهدوباره) 1384( ساله 5از يك دوره 
اين .  مورد مقايسه قرار گرفته است1379هاي سال  داده

مدت هرس را روي تاغكاريهاي منطقه  نتايج اثرات ميان
ها و  يزد آشكار نموده كه در مديريت پايدار بر اين عرصه

 .مناطق مشابه آن در سطح كشور مؤثر خواهد بود
 
 واد و روشها م

 مشخصات منطقه مورد مطالعه  -١
 تـاغ   كاشـت   اين پژوهش در محدوده جنگلهاي دسـت      

منطقه اشكذر واقع در شهرستان صدوق اسـتان يـزد اجـرا            
عرصه انتخاب شده منطقه دشتي با شـيب كمتـر از           . گرديد

 1140هـاي روان و بـا  ارتفـاع             درصد ، پوشيده از ماسه     2
ط بارندگي منطقه در دهـه      متوس. باشد  متر از سطح دريا مي    

متوسـط  .  ميلي متر اسـت    2/57برابر  ) 1374-84(گذشته      
گراد و حـداكثر و حـداقل          درجه سانتي  1/18دماي ساليانه   
گـراد    درجه سانتي -5/15 و     5/46 برابر   ترتيب  مطلق دما به  

منطقه در   ).1384اداره كل هواشناسي استان يزد،      ( باشد  مي
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ر رديف قلمرو اقليمـي خشـك    طبقه بندي اقليمي آمبرژه د    
ــاس روش د  ــر اس ــرد و ب ــيم  وس ــدوده اقل ــارتن در مح م

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

 در مســير  گيــرد، هرچنــــــد پوشــش گيــاهي قــرار مــي
  Salsola tomentosaهـاي  هايي از گونـه  بوته ها تك آبراهه

Anabasis setifera , Artemisia sieberi,  Stipagrostis 
plumosa   وLaunaea acanthodes  حضـــور دارنـــد

هاي تاغ در     درختچه). 1371همكاران،   باغستاني ميبدي و  (
 متر از هم روي رديفهايي عمود بـر         5 با فاصله    1362سال  

جهت باد غالب توسط اداره كل منابع طبيعـي اسـتان يـزد             
فواصل بين رديفها در محدوده انتخاب شده    . اند  ته شده كاش

 1373هاي موجـود در سـال        متر و تراكم درختچه    8حدود  
 اصله در هكتار برآورد گرديد، كـه از وضـعيت           250معادل

ــاني برخـــوردار بـــوده  ــبتاً يكسـ ــتاني و(انـــد  نسـ  باغسـ
 ).1383همكاران،

 ـ روش بررسي2
تار در  هك3وسعت حدود  اي به اين بررسي در عرصه
 ساله انتخاب 23 تاغ كاشت محدوده جنگلهاي دست

 در قالب طرح آماري 1373اين محدوده در سال . گرديد
كرتهاي خرد شده شامل بر كرتهاي اصلي در دو سطح 

و تنك )  اصله در هكتار250(تراكم موجود در عرصه 
هكتار و كرتهاي فرعي شامل   اصله در125شده به تراكم 

 35، ) سانتيمتر10ارتفاع حدود (برش از سطح زمين 
با ) بدون برش( سانتيمتري و تيمار شاهد 70سانتيمتري، 

ابعاد كرتهاي اصلي . سه تكرار برش داده شده بودند
اي انتخاب شده بود كه در هر تيمار فرعي حداقل  گونه به

در .  اصله درختچه براي آماربرداري موجود باشد10
 شده و ادامه رشد مطالعه قبلي رشد مجدد گياهان هرس

 آغاز و در پاييز 1374هاي شاهد در سال  بر روي درختچه
نتايج تغييرات ابعاد گياهان در .   اتمام يافته است1379

 قبالً) 1379( سال6تيمارهاي تحت بررسي با گذشت 
باغستاني ميبدي و همكاران، (گزارش گرديده است 

ابعاد نظر به اينكه با گذشت زمان تغييراتي در ).  1383
  بنابراينگردد، شده و شاهد پديدار مي هاي هرس درختچه

هاي محدوده  در اين پژوهش وضعيت رويشي درختچه
تجزيه و . گيري شد  اندازه1384 در سال دوبارهمطالعه قبل 

 در قالب طرح 1379ها همانند سال  تحليل آماري داده
شده انجام گرفت و در مواردي كه اثر  آماري كرتهاي خرد

منظور مقايسه ميانگين تيمارها از  دار بود، به ارها معنيتيم
 تغييرات قطر تاج ،عالوه بر آن. آزمون دانكن استفاده شد

ها در هر يك از تيمارهاي آزمايشي  و ارتفاع درختچه
 بر اساس آزمون 1384 و 1379سطوح برش در دو مقطع 

 مقايسه گرديد SAS.12افزار  تي در محيط نرم
(sas,1996) .ايج اين بخش از مطالعه در قالب نمودار نت

 . ارائه شده است
 

 نتايج
  درصد تلفات گياهان -1

درصد تلفات گياهان در هر يك از تيمارهاي آزمايشي 
 5 و پس از 1379در پايان دوره شش ساله منتهي به سال 

 درج شده 1 در جدول 1384 مصادف با سال ،سال ديگر
 . است
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 تاغ در سالهاي كاشت فات گياهان در تيمارهاي آزمايشي برش داده شده و شاهد جنگلهاي دست مقايسه درصد تل-1جدول 
 1384 و 1379

 ) اصله در هكتار125( تراكم تعديل يافته ) اصله در هكتار250( تراكم موجود
 تيمار

 شاهد  سانتيمتري70  سانتيمتري35 بر كف شاهد  سانتيمتري70  سانتيمتري35 بر كف

1379 14 - - 9 2 - - 3 

1385 14 - - 9 2 3 - 5 

 
 تلفات در انبوهي زياد بيشتر از انبوهي ، طوركلي به
بر در شرايط انبوه  در تيمار كف. شده بوده است تعديل

كه ميزان تلفات در  باشد، در حالي شدت تلفات زياد مي
 .باشند شده كمتر از شاهد مي ساير تيمارهاي هرس

 ع گياهان تغييرات قطر تاج و ارتفا -٢
هاي مربوط به قطر تاج و  نتايج تجزيه واريانس داده

 ولهاي در جد1384 و 1379ارتفاع گياهان در دو سال 
 سطوح ولهابه استناد اين جد.  درج شده است3 و 2

 125 اصله در هكتار و تعديل شده 250تراكم موجود 
ها فاقد  اصله در هكتار بر قطر تاج و ارتفاع درختچه

مقادير ميانگينهاي ).  >05/0P(باشد دار مي ثير معنيأت
  يادشدهها در دو سطح تراكم قطر تاج و ارتفاع درختچه

 2 ولهاياستناد نتايج جد به.  ارائه شده است4در جدول 
 سطوح برش بر قطر تاج و ارتفاع گياهان تأثير 3و

نتايج مقايسه ميانگينهاي ). >01/0P( گذارند دار مي معني
ها تحت تاثير سطوح برش  درختچهقطر تاج و ارتفاع 

 5 ولهاياعمال شده در سالهاي مورد مطالعه نيز در جد
قطر تاج و ارتفاع هاي  هنتايج مقايس.  درج شده است6و 

ها در هر يك از سطوح برش در دو مقطع  درختچه
 نشان داده 2و 1 شكلهايترتيب در   به1384و 1379

 .شده است

  بحث
  درصد تلفات گياهان -1

هاي زنده در تيمارهاي برش داده شده و شاهد  چهدرخت
اي از   با افزايش قابل مالحظه1384 تا 1379طي سالهاي 

اند، اما خشكيدگي  نظر درصد تلفات مواجه نشده
هاي  ها و پژمردگي شديد بر روي اعم درختچه سرشاخه

 ساله در 23هاي  اين درختچه. شاهد ظاهر گرديده است
بنابراين . كلي از بين خواهند رفتاي نه چندان دور ب آينده

 سال و 25هاي اين منطقه با ارقام  سن ديرزيستي درختچه
و ) 1375( توسط اماني و پرويزي ترتيب  سال كه به30

گزارش شده تا حدودي نزديك بنظر ) 1374(عرب زاده 
رسد، اما با اعمال تيمارهاي آزمايشي برش، شادابي  مي

 به طول عمر گياهان گياهان افزايش يافته و اين امر
، اعالم ) 1383(باغستاني ميبدي و همكاران . افزايد مي
كه درصد شادابي گياهان برش يافته تفاوت دارند  مي

 آماربرداري مجدد از  واند  نداشته1379داري در سال  معني
 ولي تفاوت محسوسي ، درصد شادابي گياهان ميسر نگرديد

 .  مشاهده نيستبر روي گياهان برش يافته همچنان قابل
  تغييرات قطر تاج و ارتفاع گياهان -2

 ساله در اين عرصه 10هاي  قطر تاج و ارتفاع درختچه
  سانتيمتر گزارش گرديده  است 287 و 390ترتيب به
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  سالگي اين مقادير12در سن ). 1381، زاده  زارع(
اند   سانتيمتر بوده280 و 375 برابر ترتيب به
ها  با استناد به اين داده). 1383اران ميبدي و همك باغستاني(

هاي شاهد در  و نتايج ارائه شده در مورد ابعاد درختچه
شود كه  مشخص مي) 6 و 5 ولهايجد (1379سال 

 10 در اين عرصه در سن كاشت هاي تاغ دست درختچه
سالگي و يا قبل از آن به اوج رشد قطري و ارتفاعي 

و هوازدگي ثير خشكيدگي أپس از آن تحت ت. رسند مي
شود،  ها كاسته مي ها، پيوسته از ابعاد اين درختچه سرشاخه

 ساله نسبت به زمان اوج 23هاي شاهد  بطوري كه درختچه
 75، حدود ) سالگي10سن (رشد قطري و ارتفاعي 

.  از قطر تاج كاهش داده است؟ 63سانتيمتر در ارتفاع و 
 از بيش) 1384( ساله اخير 5روند نزولي ابعاد در دوره 

تفاوت در .  بوده است1379دوره شش ساله منتهي به سال 
ترتيب  مقادير اين دو دوره از نظر ارتفاع و قطر تاج به

 ،عالوه بر آن.  سانتيمتر بوده است11 و 19معادل 
پژمردگي و خشكيدگي دروني در آنها شدت گرفته است 

 گفته شد اين طور كه قبالً و همان) 4 و 3 شكلهاي(
 .  شود ها منجر مي  به نابودي اين درختچهدرنهايتموضوع 

 1 ولهايجد( تجزيه واريانسولهايبه استناد نتايج جد
، تراكمهاي مورد بررسي بر ميانگين قطر تاج و ارتفاع )2و 

. اند داري نگذاشته  تفاوت معني1385ها در سال  درختچه
 منتهي ساله6 نتايج مشابه در اين رابطه در بررسي دوره  

باغستاني ميبدي و ( نيز گزارش گرديده است1379سال به 
 اصله در هكتار بر 250بنابراين تراكم ). 1383همكاران ، 

گذارد و  دار نمي ثير معنيأ گياهان نگسترش اندام هوايي
براي دستيابي به تراكم بهينه، ادامه اين پژوهش در 

نقش . رسد تر عرصه ضروري بنظر مي هاي متراكم توده
هاي  ريك رشد مجدد در بسياري از گونهبرش بر تح

ا هبا اعمال برش، رشد جست. گياهي به اثبات رسيده است
، 1375ميبدي،  باغستاني(گردد  ها فعال مي بر روي درختچه

ميبدي و  باغستاني). Valentine,1990 و 1377مقدم، 
، اين تأثير مثبت را با اعمال هرس بر )1383(همكاران

 تأييد 1379سي تا سال هاي تحت برر روي درختچه
شده  هاي دو مقطع مطالعه  در مقايسه دادهامانمايند، مي

 ساله 5شود كه طي اين دوره  مي   مشاهده1384 و 1379
 هاي هرس شده ابعاد درختچه بر داري تغييرات معني
قطر تاج و دار در   كاهش معني،در مقابل. حاصل نگرديد

. ) 2و1 ايشكله (گياهان شاهد نيز بروز نمودارتفاع 
 ، روند افزايشي در ابعادبنابراين با اعمال برش

استمرار هاي هرس شده براي مدت طوالني  درختچه
  ساله6 تا 5، بلكه با گذشت يك دوره نخواهد يافت

رشد ارتفاعي سير نزولي بر توقف در رشد قطري و حتي 
 تغييرات ابعادهر چند مقادير . شود  حاصل ميآن گياهان

  درهاي شاهد شده نسبت به درختچه رسدر تيمارهاي ه
 ينده است، ولي طي سالهاي آ بودهكمتر ساله 5اين دوره

  در گياهان هرس شده نيزممكن است بر شدت تغييرات
 سانتيمتري  35در مطالعه قبل، برش در ارتفاع . افزوده شود

باغستاني ميبدي (تيمار برتر گزارش گرديده است عنوان  به
ها در سال  ه ارتفاع تاج اين درختچه ك)1383و همكاران، 

بنابراين ). 6و  5 شكلهاي( سانتيمتر است164 برابر 1384
، درختچه ها به شكل كوتاه و ياد شده با اجراي هرس

 متراكم تبديل وهيچگاه ابعاد آنها به اندازه قبل از هرس
اين موضوع در زمان كاشت اوليه . كرد نخواهد برگشت
تا با بروز كاهش ابعاد   قرار گيردبايد مورد توجه   ميعرصه

 .گياهان مشكلي در حفاظت خاك عرصه ايجاد نگردد
 از حد بحراني  شاهدهاي چنانچه  خشكيدگي بر روي پايه

 در بازيافت سرسبزي و  هرستجاوز نمايد، عمليات



483 4، شمارة 14فصلنامة تحقيقات مرتع و بيابان ايران جلد 

 به منظور ،بنابراين.  بي اثر خواهد بودياد شدهشادابي توده 
ط مشابه، اقدام به موقع حفظ و پايداري اين عرصه و نقا

بايست مورد توجه دست اندركاران بخش اجرا قرار  مي
 . گيرد

 
 سپاسگزاري

از رياست محترم مركز تحقيقات كشاورزي و منابع 
مين أ جناب آقاي مهندس دانشور كه در ت،طبيعي استان يزد

 تشكر ،اند امكانات اين پژوهش كمال همكاري را داشته
 آقايان احمدعلي كريمي، ،منداز همكاران ارج. گردد مي

نژاد و عبدالرسول بناء كه در عمليات  رضا جعفري
 . گردد اند قدرداني مي صحرايي متحمل زحمت شده

 
 منابع مورد استفاده

 آمار بارندگي ايستگاه. 1384. اداره كل هواشناسي استان يزد -1
 .اقليم شناسي اشكذر

 و پرورش شناسي تاغ، جنگل. 1375، .و پرويزي، ا. اماني، م -2
، 1375-149چاپ اول، نشريه شماره ). سيلويكولتور(جنگل

 صفحه118مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، تهران، 

. 1371، .زاده، ع و زارع. ، ابرقويي، ح.باغستاني ميبدي، ن -3
اجتماعي ايستگاه تحقيقاتي -موقعيت و توجيه اقتصادي

ت كشاورزي مركز تحقيقا. صدوقي يزد... ا زدايي شهيد آيت بيابان
 . صفحه7و منابع طبيعي استان يزد، يزد، 

بررسي تأثير هرس در رشد و . 1375، .باغستاني ميبدي، ن -4
. شادابي درختچه اشنان و استفاده بهينه از توليد ساالنه آن

انتشارات مؤسسه تحقيقات جنگلها  و مراتع، چاپ اول، نشريه 
 .صفحه46، تهران، 1375– 143شماره  

، .م. و رهبر، ا. ، شمس زاده، م.، رهبر، ا.ي، نباغستاني ميبد -5
بررسي تاثير چند شيوه هرس بر رشد و شادابي . 1383

هاي  هاي مسن تاغ با دو سطح تراكم مختلف در جنگل درختچه

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان . دست كاشت يزد
 .صفحه46يزد، يزد، 

، دانشكده منابع شناخت اقليمي استان يزد. 1360. خليلي، ع -6
 .صفحه116طبيعي دانشگاه تهران، كرج، 

اي از ويژگيهاي فيزيكي خاك،  اثر توأم پاره. 1366، .ا. رهبر -7
. چاپ اول. انبوهي و بارندگي روي رشد و سرسبزي جنس تاغ

، موسسه تحقيقات جنگلها  و مراتع، 1366-50نشريه شماره 
 . صفحه72تهران، 

ايي طرح ملي تحقيق در بهينه گزارش نه. 1381. زاده، ع زارع -8
مركز . سازي انبوهي جنگلكاريهاي تاغ در استان يزد، چاپ اول

 . صفحه37تحقيقات كشاوري و منابع طبيعي استان يزد، يزد، 

بررسي تأثير روشهاي مختلف هرس در . 1374، .زاده، ن عرب -9
نامه  پايان. ها تجديد سرسبزي و استحصال چوب تاغكاري

نشكده علوم كشاورزي و منابع طبيعي كارشناسي ارشد، دا
 .صفحه153. گرگان،گرگان

گزارش مقدماتي طرح هرس انتهايي تاغ . 1360، .عليزاده، م -10
گزارش منتشر نشده موجود در آرشيو بخش . درمنطقه سبزوار

 . تحقيقات بيابان مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع

رات مرتع و مرتعداري، چاپ اول، انتشا. 1377، .ر. مقدم، م -11
 .صفحه470 ،تهران، 2370دانشگاه تهران، شماره
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 1384و 1379  در دو سال هاي تاغ در تيمارهاي آزمايشي مختلف واريانس ارتفاع درختچه   تجزيه-2جدول 

1379 1384 
 آزادي درجه منابع تغييرات

Fداري سطح احتمال معني  محاسبه شده F يدار سطح احتمال معني شده  محاسبه 

 376/0 66/1 402/0 49/1 2 بلوك

 392/0 17/1 445/0 89/0 1 تراكم

 269/0 47/1 309/0 3/1 2 بلوك در تراكم

 001/0 07/11 0001/0 37/28 3 سطوح برش

 904/0 19/0 841/0 28/0 3 سطوح برش  در تراكم

 
 1384و 1379 در دو سال هاي تاغ در تيمارهاي آزمايشي مختلف درختچه  واريانس قطر تاج   تجزيه-3جدول 

1379 1384 
 آزادي درجه منابع تغييرات

Fداري سطح احتمال معني  محاسبه شده Fداري سطح احتمال معني  محاسبه شده 

 605/0 65/0 764/0 31/0 2 بلوك

 650/0 28/0 803/0 08/0 1 تراكم

 109/0 68/2 095/0 88/2 2 بلوك در تراكم

 002/0 00/9 0001/0 60/24 3 سطوح برش

 853/0 26/0 951/0 11/0 3سطوح برش  در تراكم
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 تفكيك تراكم هاي تاغ در محدوده مورد مطالعه به درختچه) سانتيمتر( مقايسه ميانگينهاي قطر و ارتفاع تاج -4جدول
 11384 و 1379موجود و تعديل شده در دو سال 

 تيمار آزمايش ارتفاع تاج قطر تاج
1379 1384 1379 1384 

 166 183 263 271 تراكم موجود

 178 193 275 277 شده تراكم تعديل
 .شده در جدول وجود ندارد هاي ارائه  درصد  در بين داده5دار بر اساس آزمون دانكن در سطح  اختالف معني )1
 
 

 11384 و 1379در محدوده مورد مطالعه در سالهاي  ) سانتيمتر(هاي تاغ   مقايسه ميانگينهاي ارتفاع درختچه-5جدول
 1384 1379 تيمار آزمايشي

 c 148 c 141 بر كف

 bc 168 bc 164 متر  سانتي35ارتفاع 

 b 179 b 171  سانتيمتر70ارتفاع 

 a 259 a 212 شاهد
 .باشد  درصد مي5دار بر اساس آزمون دانكن در سطح  حروف مشابه در هر ستون بيانگر عدم وجود اختالف معني) 1       
 
 

 11384 و 1379در محدوده مورد مطالعه در سالهاي ) سانتيمتر(هاي تاغ  ايسه ميانگينهاي قطر درختچه مق-6جدول
 1384 1379 تيمار آزمايشي

 b 228 b 232 بر كف

 b 257 b 261 متر  سانتي35ارتفاع 

 b 249 b 257  سانتيمتر70ارتفاع 

 a 364 a 327 شاهد

 .باشد  درصد مي5دار بر اساس آزمون دانكن در سطح  ود اختالف معنيحروف مشابه در هر ستون بيانگر عدم وج -1
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 )1384 و 1379(هاي هرس شده در  دو سال مورد بررسي ي ارتفاع درختچهها مقايسه ميانگين-1شكل

 )1384 و 1379(هاي هرس شده در  دو سال مورد بررسي   مقايسه ميانگينهاي قطر درختچه-2شكل
 )باشد مي  درصدپنج در سطح تي بر اساس آزمون  مورد مطالعه سال دودار بين انگر عدم وجود اختالف معنيحروف مشابه در هر تيمار بي(
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 1379 وضعيت ظاهري درختچه تاغ در تيمار شاهد در سال - 3شكل 

 

 
 1384 وضعيت ظاهري درختچه تاغ در تيمار شاهد در سال -4شكل
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 )1379سال ( سانتيمتري 35  سال از اعمال هرس 6 وضعيت ابعاد و سرسبزي درختچه تاغ با گذشت - 5شكل 

 

 
 )1384سال ( سانتيمتري 35  سال از اعمال هرس 11با گذشت  وضعيت ابعاد و سرسبزي درختچه تاغ - 6شكل 
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Abstract 

Wilted and dried up stands of haloxylon aphyllum species in afforested areas of Yazd has 
allways been a focal point of natural resources experts. Using various pruning treatments, the 
effect of pruning on the wideness of canopy cover and vigor of 12-year-old semi-trees of 
haloxylon aphyllum had been evaluated formerly.  That study had been conducted in two 
different sections of the forest in the winter of years 1994. One section had shown a tree-density 
of 125 semi-trees per hectare, and the other had represented a tree-density of 250 semi-trees per 
hectare.  The treatments included cutting at different heights of 70, 35, 10 cm and also no 
cutting (control). The results of that previous six-year study (1994-2000) showed that pruning 
increased vigority and regrowth of plants treated with different levels of pruning.  The 35-cm  
pruning treatment was preferred over other treatments. At the end of growing season of year 
2005, eleven years after pruning treatments, the same trees were evaluated for the second time. 
Results of the new study (in 2005) showed that while non-pruning (control) 23-year-old semi-
trees are wilted and almost dried up, the semi-trees with pruning are vigorous and healthy. In 
terms of canopy cover and height, no significant difference was found between trees with 
different pruning treatment in the 5 years of 2000-2005.  There was a significant reduction in 
the canopy cover and height of non-pruning (control) semi-trees (p<0.05).  For the semi-trees 
which had been cut at a height of 35 cm, the diameter of canopy and the height were 262 and 
164 cm, respectively. This semi-trees showed a good resistance against movement of sands and 
sand dunes. 

 
Key words:  Haloxylon aphyllum, canopy cover, height, vigor, desert, sand dunes,Yazd. 

 
 


