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تأثیر عملیات پرورشی بر جستزنی تاغ
به منظور تعیین بهترین زمان و ارتفاع هرس
(مطالعۀ موردی :تاغزارهای دستکاشت اشتهارد)
 صادق حسیننیایی؛ دانشجوی دکتری علوم مرتع ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 علی طویلی*؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 حسین آذرنیوند؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 محمد جعفری؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 محمدعلی زارع چاهوکی؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.

چکیده
گونۀ تاغ از گیاهان مقاوم در روﻳﺸﮕاههاي مﻨاﻃﻖ ﺑیاﺑ ـانﻲ اﺳ ـﺖ ﻛ ـﻪ از زم ـان ﻛﻨﺘ ـﺮل ماﺳﻪهاي روان ﺑﻪﻋﻨوان ﻳﻜﻲ از راهﺣﻞه ـاي
مﺒ ـارزه ﺑا ﻓﺮﺳاﻳﺶ و تﺜﺒیﺖ ﺷﻦ ﺑا روش ﺑیوﻟوژﻳﻚ هﻤواره م ـﺪ نﻈ ـﺮ مﺤققان و دﺳ ـﺖان ـﺪرﻛاران ﺑ ـوده اﺳ ـﺖ .در اﻳﻦ تﺤقیﻖ ﻛﻪ در
جﻨﮕﻞهاي دﺳﺖﻛاﺷﺖ اﺷﺘهارد صورت گﺮﻓﺖ ،اثﺮ زمان و ارتفاع هﺮس ﺑﺮ پاﻳﻪهاﻳﻲ از تاغ ﻛﻪ آثار پژمﺮدگﻲ و خﺸﻜیﺪگﻲ در آنها قاﺑﻞ
م ﺸاهﺪه ﺑود ،مورد ﺑﺮر ﺳﻲ قﺮار گﺮﻓﺖ  .اﻳﻦ پژوهﺶ در قاﻟب آزماﻳﺶ ﻓاﻛﺘورﻳﻞ ﺑﺮ مﺒﻨاي ﻃﺮح ﻛامالً ت صادﻓﻲ ﺑا چهار تیﻤار ا صلﻲ زمان
هﺮس (مﺮداد ،آﺑان ،دي ،ا ﺳفﻨﺪ) و چهار تیﻤار ﻓﺮﻋﻲ ارتفاع هﺮس (هﺮس ﻛفﺑﺮ 25 ،ﺳانﺘﻲمﺘﺮ 50 ،و  75ﺳانﺘﻲمﺘﺮ) اجﺮا ﺷﺪ .قﺒﻞ از
اﻋﻤال هﺮس ،جهﺖ هﻤﮕﻦ و هم انﺪازه ﺑودن پاﻳﻪها ،مﺘغ یﺮهاي ارتفاع ،قطﺮ تاج و قطﺮ ﻳقﻪ در مورد هﺮ پاﻳﻪ انﺪازهگیﺮي ﺷـــﺪ .اواخﺮ تیﺮ
ماه هﻤان ﺳال وضعیﺖ پاﻳﻪها از ﻟﺤاظ جسﺖ زنﻲ ﻳا ﻋﺪم جسﺖ ﺑﺮرﺳﻲ گﺮدﻳﺪ و وﻳژگﻲهاي ﻛﻤﻲ جسﺖ ،هﻤچون تعﺪاد ،ارتفاع و قطﺮ
جسﺖها در هﺮ پاﻳﻪ انﺪازهگیﺮي ﺷﺪ .نﺘاﻳج ﺣاﻛﻲ از آن ﺑود ﻛﻪ هﺮس ﺑاﻋث تﺤﺮﻳﻚ جسﺖزنﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ،چﺮا ﻛﻪ  97/5درصﺪ از پاﻳﻪها
داراي جسﺖ ﺑودنﺪ .هﺮس در دي ماه از ارتفاع  75ﺳانﺘﻲمﺘﺮ ﺑا تعﺪاد  100جسﺖ ﺑیﺸﺘﺮﻳﻦ تعﺪاد جسﺖ را دارا مﻲﺑاﺷﺪ .ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ تعﺪاد
مﺮﺑوط ﺑﻪ هﺮس ﻛفﺑﺮ در آﺑان ماه ﺑا تعﺪاد  5جســﺖ مﻲﺑاﺷــﺪ .از ﻟﺤاظ ارتفاع جســﺖ ،هﺮس در دي ماه از ارتفاع  50و  75ﺳــانﺘﻲمﺘﺮ
ﺑزرگﺘﺮﻳﻦ جسﺖها را دارا ﺑود .ﺣﺪاقﻞ ارتفاع جسﺖ نیز مﺮﺑوط ﺑﻪ هﺮس ﻛفﺑﺮ در زمانهاي مخﺘلف مﻲﺑاﺷﺪ .از ﻟﺤاظ قطﺮ جسﺖ تفاوت
معﻨﻲ داري ﺑیﻦ تیﻤارها وجود نﺪارد ،اما در ﻛﻞ هﺮس در دي ماه قطورتﺮﻳﻦ جسـﺖها را ﺑﻪ خود اخﺘصـا داده اﺳـﺖ .ﺑﻨاﺑﺮاﻳﻦ مﻲتوان
گفﺖ هﺮس در دي ماه از ارتفاع  75ﺳانﺘﻲمﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨوان ﺑهﺘﺮﻳﻦ زمان و ارتفاع هﺮس مﻲﺑاﺷﺪ.
کلید واژگان :ارتفاع جسﺖ ،خﺸﻜیﺪگﻲ ،تاغ ،قطﺮ جسﺖ ،هﺮس ،اﺷﺘهارد.
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 .1مقدمه
ﺑیﺶ از دو ﺳوم مساﺣﺖ ﻛﺸور را ﻋﺮصﻪهاي ﺑیاﺑانﻲ در
ﺑﺮگﺮﻓ ﺘﻪ اﺳـــﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ م قﺪار ﺣﺪود  12 - 15میلیون
هﻜﺘار در گســـﺘﺮ ماﺳـــﻪ هاي روان قﺮار دارد .ﺑیﺶ از 5
میلیون هﻜﺘار از اﻳﻦ ماﺳـﻪزارها را تپﻪهاي ماﺳـﻪاي ﻓعال و
نیﻤﻪﻓعال تﺸـــﻜیﻞ مﻲدهﺪ [ .]6پﺪﻳﺪ ﻓﺮﺳـــاﻳﺶ ﺑادي و
قﺪرت ماﺳــﻪهاي روان هﻤواره ﺑﻪ ﻋﻨوان ﻳﻜﻲ از اصــلﻲتﺮﻳﻦ
م ﺸﻜالت در اﻳﻦ ﻋﺮ صﻪها و ارا ضﻲ مجاور آن ﻋﻨوان ﺷﺪه
اﺳــﺖ .ﺑﺮاي مهار اﻳﻦ مع ــﻞ مﻨاﻃﻖ ﺑیاﺑانﻲ اﻳﺮان ،تﺜﺒیﺖ
ﺑیوﻟوژﻳﻚ راهﻜاري مﻨاﺳــب ﺑﻪ ﺷــﻤار مﻲرود ﻛﻪ از ﺳــال
 1338آغاز ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ .گونۀ تاغ از گیاهان مقاوم در
روﻳﺸﮕاههاي مﻨاﻃﻖ ﺑیاﺑ ـانﻲ اﺳ ـﺖ ﻛ ـﻪ از زم ـان ﻛﻨﺘ ـﺮل
ماﺳﻪهاي روان ﺑﻪﻋﻨوان ﻳﻜﻲ از راهﺣﻞهــــاي مﺒــــارزه ﺑا
ﻓﺮﺳاﻳﺶ و تﺜﺒیﺖ ﺷﻦ ﺑا روش ﺑیوﻟوژﻳﻚ هﻤواره م ـﺪ نﻈ ـﺮ
مﺤققان و دﺳ ـﺖان ـﺪرﻛاران ﺑ ـوده اﺳ ـﺖ .درخﺘچۀ تاغ ﺑﻪ
ﻋﻨوان ﺑهﺘﺮﻳﻦ گونﻪ در ارتﺒاط ﺑا تﺜﺒیﺖ ﺷــﻦ معﺮﻓﻲ ﺷــﺪه
اﺳﺖ [ .]5امـﺮوزه ﺑـا اﻓـزاﻳﺶ مﺸﻜالت ناﺷﻲ از ﺑیاﺑانزاﻳﻲ،
ﻟزوم توجﻪ ﺑیﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻳـــﻦ گونـــۀ مﻨاﺳــــــب ﺑــــــﺮاي
ﺑیاﺑ ـ ـانزداﻳ ـ ـﻲ ،تﺜﺒی ـ ـﺖ ماﺳ ـ ـﻪه ـ ـاي روان ،تجﺪﻳﺪ
ﺣیات و پوﻳاﻛﺮدن اﻛوﺳیسﺘم ﺷﻜﻨﻨﺪ مﻨاﻃﻖ ﺑیاﺑ ـانﻲ ﺑیﺶ
از پیﺶ نﻤاﻳان ﺷﺪه اﺳﺖ [ .]19ﺑﻪ ﻃوري ﻛﻪ مســـا ﺣﺖ
تودهاي دﺳــﺖﻛاﺷــﺖ تاغ در اﻳﺮان ﺣﺪود  2میلیون هﻜﺘار
ﺑﺮآورد مﻲگﺮدد [ .]13ﻋلﻲرغم دﻳﺮزﻳســـﺘﻲ درخﺘ چۀ تاغ
مﺘأﺳــفانﻪ ﺑا گتﺷــﺖ زمان ﺑﻪ د ﻳلﻲ تاغزارهاي موجود ﺑﻪ
تﺪرﻳج دچار پژمﺮدگﻲ ،زردي و خﺸﻜیﺪگﻲ ﺷﺪهانﺪ .خﺸﻚ
ﺷـﺪن و پژمﺮدگﻲ اﻳﻦ گونﻪ ﻛﻪ مﻨجﺮ ﺑﻪ ﻛاهﺶ دﻳﺮزﻳ سﺘﻲ
آنها مﻲگﺮدد ﺑﻪ ﻋﻨوان ﻳﻚ مﺸـــﻜﻞ مطﺮح اﺳـــﺖ [.]20
اوﻟیﻦ آثار پژمﺮدگﻲ در ﺳال  1351ﺑعﺪ از گتﺷﺖ ﺣﺪود -6
 5ﺳال از ﻋﻤﺮ اوﻟیﻦ توده هاي دﺳﺖﻛاﺷﺖ تاغ در مﻨطق
ﺣارث آ ﺑاد ﺳﺒزوار ،در پا ﻳﻪ هاي تاغ موجب اﻳجاد نﮕﺮانﻲ
گﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ نﮕﺮانﻲ ها ﺑعﺪاً ﺑا وﺳعﺖ ﺑیﺸﺘﺮي ادامﻪ پیﺪا
ﻛﺮد [ .]2نﺘاﻳج ﺣاصــﻞ از ﻋﻤلیات پﺮورﺷــﻲ تﻨﻚ ﻛﺮدن در
تودههاي دﺳﺖ ﻛاﺷﺖ پلﺖ نﺸان مﻲدهﺪ ﻛﻪ تﻨﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮ
روﻳﺶ قطﺮي و ارتفاﻋﻲ درخﺘان ن سﺒﺖ ﺑﻪ تود ﺷاهﺪ تأثیﺮ

ﺑسـیاري داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﺑﻪ ﻃوري ﻛﻪ روﻳﺶ روﻳۀ زمیﻨﻲ در
ﻓاصلۀ آمارﺑﺮداري تﻨﻚ ﻛﺮدن ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓزاﻳﺶ ﻳاﻓﺘﻪ اﺳﺖ
[ .]12ن ﺘاﻳج م طاﻟ عات [ ]8نﺸـــان مﻲد هﺪ ﻛﻪ هﺮس ﺑﺮ
ﺷـــاداﺑﻲ درخﺘچﻪ هاي تاغ جﻨﮕﻞ ﻛاري ﺷـــﺪه در مﻨطقۀ
ﺷهﺮ ﺳﺘان ا ﺷﻜتر تأثیﺮ مﺜﺒﺖ دا ﺷﺘﻪ ا ﺳﺖ .انجام ﻋﻤلیات
هﺮس ﺑﻪ مﻨﻈور ﺑازﻳاﻓﺖ ﺷاداﺑﻲ ،اﻓزاﻳﺶ ﻃول ﻋﻤﺮ و تﺤﺮﻳﻚ
رﺷﺪ درخﺘچﻪ هاي تاغ از گتﺷـــﺘﻪ مورد توجﻪ قﺮار گﺮﻓﺘﻪ
اﺳــﺖ .ﺑﺮداﺷﺖ مﺘﻨاﺳب از گیاهان نﻪ تﻨها موجب ت عیف
گیاه نﻤﻲگﺮدد ﺑلﻜﻪ تﺤﺮﻳﻚ جوانﻪهاي جانﺒﻲ و تسﺮﻳع در
رﺷﺪ مجﺪد را ﻓﺮاهم مﻲنﻤاﻳﺪ [ .]7ﺑا تو جﻪ ﺑﻪ م طاﻟ عات
صــورت گﺮﻓﺘﻪ دﻳﺮزﻳسﺘﻲ ﻓیزﻳوﻟوژﻳﻚ و جﻨﮕلﻲ تاغ - 25
 15ﺳال مﻲﺑاﺷـــﺪ و ضﺮورت دخاﻟﺖ پﺮورﺷﻲ ﺑﺮاي جوان
ﻛﺮدن و تجﺪﻳﺪ ﺣیات توده هاي دﺳﺖﻛاﺷﺖ تاغ اجﺘ ﻨاب
ناپتﻳﺮ اﺳـــﺖ [ .]2در مطاﻟعﻪاي ﺑﺮ روي درخﺘچﻪ تاغ نﺘاﻳج
ﺣاﻛﻲ از آن ﺑود ﻛﻪ هﺮس ﺳﺒب توﻟیﺪ ج سﺖهاي ﻓﺮاوان و
ﺑا رﺷــﺪ زﻳاد مﻲگﺮدد [ .]1ﺑا ﺑﺮداﺷــﺖ صــﺤیا تعادل ﺑیﻦ
جتب و دﻓع مواد ﺑﺮقﺮار مﻲگﺮدد و ر ﺷﺪ روﻳ ﺸﻲ و زاﻳ ﺸﻲ
مﺘعادل و جوانﻲ و ﺷـــاداﺑﻲ ﺑﻪ درازا مﻲﻛﺸـــﺪ [ .]1انجام
ﻋﻤلیات پﺮورﺷﻲ ،ﺑﻪ وﻳژه هﺮس و تﻨﻚ ﻛﺮدن ﺑﻪ مﻨﻈور
ﻛاهﺶ رقاﺑﺖ و اﻓزاﻳﺶ رﺷﺪ ﻋﻤومﻲ درخﺘان در تاغﻛاريها
ﺣﺘﻲ در ﺣاﻟﺖ تﻨﻚ نیز ضﺮوري اﺳﺖ [ .]20نﺘاﻳج مطاﻟعات
[ ]18تﺤﺖ ﻋﻨوان ﺑﺮرﺳــﻲ تجﺪﻳﺪ ﺣیات ﺷــاخﻪزاد در ﻳﻚ
جﻨﮕﻞ ﺑهم خورده در مﻨطقۀ خﺸﻚ گﺮمسیﺮي در جامائیﻜا
ﺑ یانﮕﺮ آن ﺑود ﻛﻪ ﺣﺪﻛﺜﺮ م یانﮕیﻦ ارت فاع جســـﺖ 114
ﺳــانﺘﻲمﺘﺮ و میانﮕیﻦ قطﺮ جســﺖ  10میلﻲمﺘﺮ ﺑود (ﺑﺮاي
 51گونﻪ) .هﻤچﻨیﻦ نﺘیجﻪ گﺮﻓﺘﻪ ﺷـــﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟیﻞ اﻓزاﻳﺶ
رقاﺑﺖ ﺑﺮاي مواد غتاﻳﻲ ﺑا اﻓزاﻳﺶ تﺮاﻛم جســـﺖ ها ،قطﺮ
ج سﺖها ﻛاهﺶ مﻲﻳاﺑﺪ .در مطاﻟعﻪاي تأثیﺮ روشها و زمان
قطع ﺑﺮ روي جســـﺖدهﻲ ﻛﻨﺪ درخﺘان ﺷـــاخﻪزاد ﺑلوط
هﻤیﺸﻪ ﺳﺒز ﺑﺮرﺳﻲ گﺮدﻳﺪ .نﺘاﻳج ﺣاﻛﻲ از آن ﺑود ﻛﻪ هﺮس
در ﻓصــﻞ خواب ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ مﺮو و میﺮ جســﺖزا و ﺑیﺸــﺘﺮﻳﻦ
تعﺪاد ج سﺖ جﺪﻳﺪ ،روﻳﺶ قطﺮي و ارتفاﻋﻲ را در ﺑﺮدا ﺷﺘﻪ
و میانﮕیﻦ ارتفاع جسﺖها در ﺳال اول  40 - 45ﺳانﺘﻲمﺘﺮ
ﺑوده ا ﺳﺖ [ .]9تعﺪاد ج سﺖ در ﻳﻚ ج سﺖ گﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨوان
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تأثیﺮ ﻋﻤلیات پﺮورﺷﻲ ﺑﺮ جسﺖزنﻲ تاغ ﺑﻪ مﻨﻈور...

ﻳﻚ ﺷـــاخر در تعییﻦ ﻋﻤلﻜﺮد ﻛ ﻨﺪه در راﺑ طﻪ ﺑا توان
جســـﺖدهﻲ آن ﺑﻪ ﻛار مﻲرود  .24 ،18 ،13ﺑﻪ ﻟ ﺤاظ
اهﻤیﺖ اﻳﻦ ﻋامﻞ در ارزﻳاﺑﻲ توان درخﺖ ﺑﺮاي توﻟیﺪ ج سﺖ
از آن ﺑﻪ ﻋﻨوان ﺷاخر ﻛاراﻳﻲ ج سﺖدهﻲ ﻳاد ﺷﺪه ا ﺳﺖ.
هﻤچﻨیﻦ ارتفاع جســﺖ ﻳﻜﻲ از ﺷــاخرهاي تعییﻦ ﻛﻨﻨﺪه
در ﺑﺮرﺳـــﻲ قﺪرت جســـﺖدهﻲ و مطاﻟعﻪ دﻳﻨامیﻚ تجﺪﻳﺪ
ﺣیات ﺷاخﻪزاد ا ﺳﺖ  .25 ،11وﻳژگﻲ مهم اﻳﻦ ﺷاخر

ﻃول ﺷـــﺮقﻲ مﻨط قۀ مورد م طاﻟ عﻪ  50° 16′ 15″تا
 °50 ′17 ″35و ﻋﺮض ﺷـــ ﻤاﻟﻲ آن  35° 44′ 12″تا
°35 ′44 ″14مﻲﺑاﺷﺪ (ﺷﻜﻞ  .)1ﺷیب مﺘوﺳط آن ﺣﺪود
 3درصــﺪ ﺑوده و پســﺖتﺮﻳﻦ نقطۀ اﻳﻦ مﺤﺪوده از ﺳــطا
آبهاي آزاد جهان  1130مﺘﺮ و ﺑلﻨﺪتﺮﻳﻦ نقطۀ آن 1271
مﺘﺮ ارت فاع دارد .ﻟتا ﺑا تو جﻪ ﺑﻪ ﺷـــ یب ﻛم در ﺑیﺶتﺮ
ﺑخﺶهاي اﻳﻦ مﻨطقﻪ و اخﺘالف ارتفاع ناچیز مﻲتوان ﺑیان

در تجﺪﻳﺪ ﺣیات ﺷـــاخﻪزاد از مهمتﺮﻳﻦ ﻋواملﻲ اﺳـــﺖ ﻛﻪ
موجب ﺷﺪه روش ﺷاخﻪزاد مورد نﻈﺮ ﻛارﺷﻨاﺳان ﺑﺮاي ﺣﻞ
مﺸـــﻜﻞ تجﺪﻳﺪ ﺣیات در جﻨﮕﻞ ها مورد توجﻪ قﺮار گیﺮد
 .22 ،16،20ﺑا توجﻪ ﺑﻪ مطاﻟب ذﻛﺮ ﺷـــﺪه مﻲتوان گفﺖ
ﻛﻪ ﻋﻤلیات هﺮس ﺑﻪ ﻋﻨوان ﻳﻜﻲ از ﺷــیوههاي پﺮورﺷــﻲ و
تﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪ رﺷـــﺪ درخﺘچﻪهاي تاغ مؤثﺮ مﻲﺑاﺷـــﺪ .از
آنجاﻳﻲ ﻛﻪ آثار خﺸﻜیﺪگﻲ و پژمﺮدگﻲ در ﺑع ﻲ از پاﻳﻪهاي

ﻛﺮد ﻛﻪ از ج هﺖ ﻓیزﻳوگﺮاﻓﻲ در اﻛﺜﺮ ن قاط اﻳﻦ م ﺤﺪوده
مﺤﺪودﻳﺖ خاصــﻲ از نﻈﺮ ﻋﻤلیات ﺑیاﺑانزداﻳﻲ وجود نﺪارد
و تﻨها در ﺑخﺶ هاي مﺤﺪودي از مﻨطقﻪ ﻛﻪ تپﻪ ماهورهاي
مارنﻲ وجود دارد ،ﺑﻪ ﻋلﺖ ﻓﺮﺳـــاﻳﺶهاي ﺷـــﺪﻳﺪ آﺑﻲ ﻛﻪ
ﺷــﻜﻞ هزار دره پیﺪا ﻛﺮده ،ﺷــیب دامﻨﻪها زﻳاد ﺑوده و ﺑﻪ
هﻤﺮاه مﺤــﺪودﻳــﺖهــاي دﻳﮕﺮ مﺤیطﻲ ،مﻲتوانــﺪ ﻳــﻚ
مﺤﺪودﻳﺖ ﻓیزﻳوگﺮاﻓﻲ مﺤسوب گﺮدد.

اﻳﻦ گونﻪ در تاغزارهاي مﻨطقۀ اﺷــﺘهارد ﻛﺮج نیز ﺑﻪ چﺸــم
مﻲخورد ،انجام ﻋﻤلیات پﺮورﺷــﻲ در تاغزارهاي اﻳﻦ مﻨطقﻪ
در آﻳ ﻨﺪه ﺑﻪ ﻃور قطع اجﺘ ﻨاب نا پتﻳﺮ اﺳـــﺖ و ﻳﻜﻲ از
اوﻟوﻳﺖهاي پژوهﺸــﻲ ادارات ﻛﻞ مﻨاﺑع ﻃﺒیعﻲ اﺳــﺘانهاي
ﺑیاﺑانﻲ ﻛﺸــور ﺑﻪ خصــو ادار ﻛﻞ مﻨاﺑع ﻃﺒیعﻲ اﺳــﺘان
اﻟﺒﺮز در ﺣال ﺣا ضﺮ ﻋﻤلیات پﺮور ﺷﻲ ا ﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از اهﺪف
اﻳﻦ تﺤقیﻖ اﻋ ﻤال تی ﻤار هاي هﺮس از ارت فا ﻋات مخﺘلف
مﻲﺑاﺷــﺪ تا ارتفاع مﻨاﺳــب را ﻛﻪ ﺑاﻋث مﻲﺷــود گونۀ تاغ
جســﺖهاي ﻓﺮاوان توﻟیﺪ ﻛﻨﺪ مﺸــخر گﺮدد ،هﺪف دﻳﮕﺮ
اﻋﻤال اﻳﻦ تیﻤارها در ﻓصـــﻞ هاي مخﺘلف و در دوره هاي
ﻓﻨوﻟوژﻳﻜﻲ مﺘفاوت مﻲ ﺑاﺷـــﺪ تا ﺑهﺘﺮﻳﻦ زمان جهﺖ انجام
ﻋﻤلیات پﺮورﺷﻲ مﺸخر گﺮدد .ﺑﻪ ﻃور ﻛلﻲ هﺪف مﺸخر
ﻛﺮدن ﺑهﺘﺮﻳﻦ زمان و مﻨاﺳبتﺮﻳﻦ ارتفاع هﺮس مﻲﺑاﺷﺪ.

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
م ﺤﺪود مورد مطاﻟعﻪ ﺑا مســـاﺣﺖ  5000هﻜﺘار در
جﻨوب غﺮﺑﻲ اﺳﺘان اﻟﺒﺮز (ﺷهﺮﺳﺘان اﺷﺘهارد) واقع اﺳﺖ.

 .2.2روش تحقیق
در تاﺑســﺘان  1394ﺑازدﻳﺪ ﻛلﻲ از مﻨطقۀ مورد مطاﻟعﻪ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آمﺪ ﻛﻪ در نهاﻳﺖ مﺤﺪودهاي ﺑﻪ و ﺳعﺖ  10هﻜﺘار
ﻛﻪ از ﻟﺤاظ دﺳــﺘﺮﺳــﻲ مﻨاﺳــب و هﻤچﻨیﻦ معﺮف مﻨطقﻪ
ﺑود ،ﺷﻨاﺳاﻳﻲ و پارﺳﻞ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ .در اﻳﻦ مطاﻟعﻪ پاﻳﻪهاﻳﻲ
از تاغ را ﻛﻪ آثار پژمﺮدگﻲ و خﺸـــﻜیﺪگﻲ در آن ها قاﺑﻞ
م ﺸاهﺪه ﺑود ،انﺘخاب و ن سﺒﺖ ﺑﻪ هﺮس آنها اقﺪام گﺮدﻳﺪ.
چهار تیﻤار ا صلﻲ زمان هﺮس (مﺮداد ،آﺑان ،دي ،ا ﺳفﻨﺪ) و
چهــار تیﻤــار ﻓﺮﻋﻲ ارتفــاع هﺮس (هﺮس ﻛف ﺑﺮ25 ،
ﺳانﺘﻲمﺘﺮ 50،و  75ﺳانﺘﻲمﺘﺮ) ﺑا پﻨج تﻜﺮار اجﺮا ﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﻃوري ﻛﻪ در هﺮ مﺮﺣلﻪ  20پاﻳﻪ و در مجﻤوع  80پاﻳﻪ از
اﻳﻦ گو نﻪ هﺮس گﺮد ﻳﺪ .ﺑﻪ مﻨﻈور هﻤﮕﻦ ﺑودن پا ﻳﻪ هاي
هﺮس ﺷﺪه از ﻟﺤاظ ﺳﻨﻲ و انﺪازه ،اﻳﻦ پاﻳﻪها قﺒﻞ از قطع
از ﻟﺤاظ وﻳژگﻲ هاي ارتفاع ،قطﺮ ﻳقﻪ و قطﺮ تاج پوﺷـــﺶ
انﺪازهگیﺮي ﺷـﺪنﺪ ،هﻤچﻨیﻦ تعﺪاد دواﻳﺮ ﺳـاﻟیانﻪ در آنها
ﺷــﻤارش گﺮدﻳﺪ .قطع پاﻳﻪها ﺑﻪ وﺳــیلۀ اره دﺳــﺘﻲ و قطﺮ
ﻳقﻪ ﺑﻪ وﺳــیلۀ ﻛوﻟیا انﺪازهگیﺮي ﺷــﺪ .از مﺘﺮ نواري نیز
ﺑﺮاي انﺪازهگیﺮي قطﺮ تاج پوﺷﺶ و ارتفاع اﺳﺘفاده ﺷﺪ.
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شکل  .۱منطقۀ مورد مطالعه

زمان هاي مخﺘلف هﺮس (مﺮداد ،آﺑان ،دي ،اﺳـــف ﻨﺪ)
ﻃوري انﺘخاب ﺷـــﺪ ﻛﻪ ﺑا مﺮاﺣﻞ ﻓﻨوﻟوژﻳﻜﻲ تاغ مﻨطﺒﻖ

ذخیﺮ هیﺪرات ﻛﺮﺑﻦ در ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺖ و هﺮس آخﺮ در 25
اﺳــفﻨﺪ ماه ﻛﻪ ﺑعﺪ از خواب گیاه و ﺷــﺮوع رﺷــﺪ انﺪامهاي

ﺑاﺷـــﺪ ،چﺮا ﻛﻪ در هﺮ مﺮﺣلۀ ﻓﻨوﻟوژﻳﻜﻲ ﻓعﻞ و انفعالت
خاصﻲ در گیاه از نﻈﺮ میزان مواد ﺷیﻤیاﻳﻲ مانﻨﺪ پﺮوتئیﻦ
خام ،ﻛﺮﺑوهیﺪرات ها و غیﺮه اتفاق مﻲاﻓﺘﺪ .از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ
اﻳﻦ مﺮاﺣﻞ در ﻓصــول مخﺘلف ﺳــال صــورت گﺮﻓﺖ ﻛﻪ از

گیاه اﺳﺖ ،صورت گﺮﻓﺖ .جهﺖ ﺑﺮرﺳﻲ زمان ظهور جسﺖ
از اواﻳﻞ اردﻳﺒهﺸﺖ ﺑازدﻳﺪهاﻳﻲ از مﻨطقﻪ صورت گﺮﻓﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ صـــورت مﺸـــاهﺪه و توصـــیف ﺑود و نﺘیجۀ ﻛﻤﻲ در
ﺑﺮنﺪاﺷﺖ .در تیﺮ ماه ﻛﻪ جسﺖها ﺑﻪ انﺪاز ﻛاﻓﻲ رﺷﺪ ﻛﺮده

نﻈﺮ ﺷﺮاﻳط آب و هواﻳﻲ ﺑا هم اخﺘالف دارنﺪ .ﺑﻪ ﻃوري ﻛﻪ
پارﺳﻞ اول آمارﺑﺮداري در  25مﺮداد ماه ﻛﻪ اوج گﺮما اﺳﺖ،
مقﺪار ذخیﺮ مواد غتاﻳﻲ در ﺣﺪ ن سﺒﺘاً ﻛﻤﻲ ا ﺳﺖ و گیاه
در مﺮﺣلۀ ﺳﺒزﻳﻨﻪاي ا ﺳﺖ صورت گﺮﻓﺖ .پار ﺳﻞ دوم در
 25آﺑان ماه ﻛﻪ گیاه مﺮﺣلۀ ﺑتردهﻲ را مﻲگترانﺪ و تغییﺮ
رنگ ﺳﺮ ﺷاخﻪها م ﺸخر ا ﺳﺖ انجام ﺷﺪ ،پار ﺳﻞ ﺳوم
هﺮس در دي ماه ﻛﻪ گیاه خواب زم سﺘانﻪ را ﺷﺮوع ﻛﺮده و
ﺑﻪ ﺣاﻟﺖ رﻛود ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ مﺮﺣلﻪ ﻓﻨوﻟوژﻳﻜﻲ

ﺑودنﺪ م ﺸخ صﻪهاي ﻛﻤﻲ ج سﺖ روي ﻛﻨﺪهها انﺪازهگیﺮي
و ثﺒﺖ گﺮدﻳﺪ .ﺑﺪﻳﻦ تﺮتیب ﻓﺮمهاي مجزاﻳﻲ تهیﻪ ﺷـــﺪ و
وجود ﻳا ﻋﺪم وجود ج سﺖ ،تعﺪاد ج سﺖ ،ارتفاع ﺑلﻨﺪتﺮﻳﻦ
ج سﺖ ،ارتفاع ﻛوتاهتﺮﻳﻦ ج سﺖ ،قطﺮ ﺑلﻨﺪتﺮﻳﻦ ج سﺖ و
قطﺮ ﻛوتاهتﺮﻳﻦ جسﺖ در هﺮ پاﻳﻪ انﺪازهگیﺮي ﺷﺪ .ﺑا توجﻪ
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ آزماﻳﺶ همزمان اثﺮ دو نوع تیﻤار ﺑﺮ روي
وﻳژگﻲ ج سﺖزنﻲ تاغ ﺑﺮر ﺳﻲ ﺷﺪ ،تجزﻳۀ ﻃﺮح از آزماﻳﺶ
ﻓاﻛﺘورﻳﻞ ﺑﺮ مﺒﻨاي ﻃﺮح ﻛامالً تصـــادﻓﻲ صـــورت گﺮﻓﺖ.
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تأثیﺮ ﻋﻤلیات پﺮورﺷﻲ ﺑﺮ جسﺖزنﻲ تاغ ﺑﻪ مﻨﻈور...

 Excelصورت گﺮﻓﺖ.

ﺑﺮرﺳـــﻲ اثﺮ ز مان ﻳا ارت فاع هﺮس ﺑﻪ تﻨ هاﻳﻲ ﺑا تجز ﻳۀ
وارﻳانا ﻳﻜطﺮﻓﻪ مورد تجزﻳﻪ و تﺤلیﻞ قﺮار گﺮﻓﺖ .از آنجا
ﻛﻪ هﺪف ن ﺸان دادن ﺑی ﺸﺘﺮﻳﻦ تغییﺮات مﻲﺑا ﺷﺪ ،مقاﻳ سۀ
میانﮕیﻦ ها ﺑا آزمون توﻛﻲ صـــورت گﺮﻓﺖ .از تقاﺑﻞ زمان
هﺮس ﺑا ارتفاع هﺮس  16تیﻤار ﺑﻪ دﺳــﺖ آمﺪ ﻛﻪ در نﺘاﻳج
ﺑﻪ صورت ﻛٌﺪگتاري (ﺑﻪﻃور مﺜال ﻋﺪد  11ﻳعﻨﻲ هﺮس در
مهﺮ ماه از ارتفاع ﻛفﺑﺮ) نﺸــان داده ﺷــﺪه اﺳــﺖ .جهﺖ

 .3نتایج
از مجﻤوع  80پا ﻳۀ هﺮس ﺷـــﺪه ،ﺑﻪ جز دو پا ﻳﻪ ﻛﻪ
مﺮﺑوط ﺑﻪ هﺮس ﻛفﺑﺮ در زمانهاي مﺮداد و آﺑان مﻲﺑا ﺷﺪ،
ﺑق یۀ پا ﻳﻪ ها داراي جســــﺖ ﺑود نﺪ .پارامﺘﺮ هاي آ ماري
میانﮕیﻦ ،انﺤﺮاف معیار ،چوﻟﮕﻲ و ﻛﺸــیﺪگﻲ ﺑﺮاي هﺮ ﻳﻚ
از م ﺸخ صﻪهاي قطﺮ ﻳقﻪ ،ارتفاع و قطﺮ تاج پو ﺷﺶ پاﻳﻪها
قﺒﻞ از قطع در جﺪول ( )1ن ﺸان داده ﺷﺪه ا ﺳﺖ .مقادﻳﺮ
چوﻟﮕﻲ و ﻛﺸـــیﺪگﻲ مﺘغییﺮها در ﺑازه ( )-2 ، 2قﺮار دارد،
ﻛﻪ هﺮ ﺳــــﻪ مﺘغییﺮ داراي توزﻳع نﺮ ماﻟﻲ هســـﺘ ﻨﺪ ﻛﻪ
نﺸـــاندهﻨﺪ تقارن در دادهها مﻲﺑاﺷـــﺪ و مﻲتوان نﺘیجﻪ
گﺮﻓﺖ ﻛﻪ پاﻳﻪهاي قطع ﺷﺪه از هﻤﮕﻨﻲ ظاهﺮي ﺑﺮخودارنﺪ.

ﺑﺮرﺳــﻲ هﻤﮕﻨﻲ پاﻳﻪها از ﻟﺤاظ هﻤســﻦ و همانﺪازه ﺑودن
پارامﺘﺮ هاي آ ماري م یانﮕیﻦ ،انﺤﺮاف مع یار و چوﻟﮕﻲ ﺑﻪ
دﺳــــﺖ آ مﺪ .نﺮ مال ﺑودن داده ها ﺑا آزمون ﻛوﻟﻤوگﺮف
اﺳـــﻤیﺮنوف و هﻤﮕﻨﻲ وارﻳاناها ﺑا آزمون ﻟیون ﺑﺮرﺳـــﻲ
گﺮدﻳﺪ .تجزﻳﻪ و تﺤلیﻞ دادهها ﺑا اﺳﺘفاده از نﺮماﻓزار SPSS
و تﺮﺳـــیم نﻤودار ها نیز از نﺮم اﻓزار Microsoft office

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

تعﺪاد

میانﮕیﻦ

ﺑیﺸﺘﺮﻳﻦ

ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ

دامﻨﻪ

انﺤﺮاف معیار

چوﻟﮕﻲ

ﻛﺸیﺪگﻲ

قطﺮ ﻳقﻪ ()cm

80

12/093

15

10

5

1

0/00

0/00

قطﺮ تاج ()m

80

3/09

3

2

1

0/00

0/013

0/00

ارتفاع ()m

80

3/1

4

2

2

0/00

0/98

-0/220

نﺘیجۀ تجزﻳۀ وارﻳانا وﻳژگﻲهاي ﻛﻤﻲ جســﺖ نﺸــان
مﻲدهﺪ ﻛﻪ از ﻟﺤاظ خصــوصــیات تعﺪاد ،ﻃول ﺑلﻨﺪتﺮﻳﻦ و
ﻃول ﻛوتاهتﺮﻳﻦ جســـﺖ اثﺮ مﺘقاﺑﻞ زمان در ارتفاع هﺮس
معﻨﻲدار مﻲ ﺑاﺷـــﺪ و از ﻟﺤاظ قطﺮ ﺑلﻨﺪتﺮﻳﻦ و ﻛوتاهتﺮﻳﻦ
جسﺖ اثﺮ مﺘقاﺑﻞ معﻨﻲدار نﺸﺪه اﺳﺖ (جﺪول .)2
مقاﻳســـۀ میانﮕیﻦ تعﺪاد جســـﺖ اثﺮ مﺘقاﺑﻞ زمان در
ارتفاع نﺸان مﻲدهﺪ ﻛﻪ ﻛُﺪ ( 34هﺮس در دي ماه از ارتفاع
 75ﺳــانﺘﻲمﺘﺮ) ﺑا میانﮕیﻦ  100جســﺖ ﺑیﺸــﺘﺮﻳﻦ تعﺪاد
جســـﺖ و ﻛُﺪ ( 21هﺮس ﻛفﺑﺮ در آﺑان ماه) ﺑا میانﮕیﻦ 6
جســﺖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ تعﺪاد جســﺖ را دارا مﻲﺑاﺷــﺪ ،ﺑیﻦ هﺮس
ﻛفﺑﺮ در زمانهاي مخﺘلف اخﺘالف معﻨﻲداري وجود نﺪارد

( 34هﺮس در دي ماه از ارت فاع  75ﺳـــانﺘﻲمﺘﺮ) و 33
(هﺮس در دي ماه از ارتفاع  50ﺳانﺘﻲمﺘﺮ) ﺑا میانﮕیﻦ 43
ﺳانﺘﻲمﺘﺮ ماﻛزﻳﻤم ﻃول ﺑلﻨﺪتﺮﻳﻦ جسﺖ و ﻛُﺪ ( 11هﺮس
ﻛفﺑﺮ در مﺮداد ماه) و ( 41هﺮس ﻛفﺑﺮ در اﺳـــفﻨﺪ ماه)
میﻨیﻤم ﻃول ﺑلﻨﺪتﺮﻳﻦ جســـﺖ ﺑا میانﮕیﻦ  7ﺳـــانﺘﻲمﺘﺮ
مﻲﺑاﺷـــﺪ را دارا مﻲﺑاﺷـــﺪ ،هﻤچﻨیﻦ ﺑیﻦ هﺮس ﻛفﺑﺮ در
زمانهاي مخﺘلف اخﺘالف معﻨﻲداري وجود نﺪارد.
ﺷﻜﻞ ( )4مقاﻳ سۀ میانﮕیﻦ ﻃول ﻛوتاهتﺮﻳﻦ ج سﺖ اثﺮ
مﺘقاﺑﻞ زمان در ارتفاع را نﺸـــان مﻲدهﺪ ،ﻛﻪ ﻛُﺪهاي 23
(هﺮس در آﺑان ماه از ارتفاع  75ﺳــانﺘﻲمﺘﺮي)( 31 ،هﺮس
ﻛفﺑﺮ در دي ماه) و ( 41هﺮس ﻛفﺑﺮ در اﺳـــفﻨﺪ ماه) ﺑا

(ﺷﻜﻞ .)2
نﺘاﻳج مقاﻳســـۀ میانﮕیﻦ ﻃول ﺑلﻨﺪتﺮﻳﻦ جســـﺖ اثﺮ
مﺘقاﺑﻞ زمان در ارتفاع (ﺷــﻜﻞ  )3نﺸــان مﻲدهﺪ ،ﻛﻪ ﻛُﺪ

میانﮕیﻦ  3ﺳانﺘﻲمﺘﺮ میﻨیﻤم ﻃول ﻛوتاهتﺮﻳﻦ جسﺖ و ﻛُﺪ
( 33هﺮس در دي ماه ارتفاع  50ﺳـــانﺘﻲمﺘﺮ) ﺑا میانﮕیﻦ
 25ﺳـــانﺘﻲمﺘﺮ ماﻛزﻳﻤم ﻃول ﻛوتاهتﺮﻳﻦ جســـﺖ را دارا
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 25و  50ﺳانﺘﻲمﺘﺮ معﻨﻲ دار ﺷﺪه ا ﺳﺖ .ارتفاع ﻛفﺑﺮ و
 75ﺳانﺘﻲمﺘﺮ معﻨﻲدار نیسﺖ.

مﻲﺑاﺷﺪ.
نﺘاﻳج تجزﻳۀ وارﻳانا قطﺮ ﺑلﻨﺪتﺮﻳﻦ ج سﺖ زمان هﺮس
از ارتفاﻋات مخﺘلف نﺸـــان مﻲدهﺪ ،ﻛﻪ هﺮس از ارتفاﻋات

جدول  .2تجزیۀ واریانس خصوصیات کمی جست در سطح پنج درصد به روش فاکتوریل
ﻓاﻛﺘور
تعﺪاد جسﺖ

ﻃول ﺑلﻨﺪتﺮﻳﻦ

ﻃول ﻛوتاهتﺮﻳﻦ

قطﺮ ﺑلﻨﺪتﺮﻳﻦ

قطﺮ ﻛوتاهتﺮﻳﻦ

مﻨاﺑع

درجۀ آزادي

میانﮕیﻦ مﺮﺑعات

زمان هﺮس

3

3515/93

ارتفاع هﺮس

3

13172/96

اثﺮ مﺘقاﺑﻞ

9

4861/81

زمان هﺮس

3

667

ارتفاع هﺮس

3

2534

اثﺮ مﺘقاﺑﻞ

9

145

زمان هﺮس

3

577

33/94

ارتفاع هﺮس

3

391

**

اثﺮ مﺘقاﺑﻞ

9

109

F
**

5/31

**19/91
**

7/34

**

13

**52
**

3/7

**

23

**

6/41

**4/42

زمان هﺮس

3

11653

ارتفاع هﺮس

3

9879

**

اثﺮ مﺘقاﺑﻞ

9

1768

0/67n.s

زمان هﺮس

3

4612

**4/99

ارتفاع هﺮس

3

1740

n.s

اثﺮ مﺘقاﺑﻞ

9

988

120
100

60
40

20
0

تعﺪاد جسﺖ

80

شکل  .2مقایسۀ میانگین اثرات متقابل تعداد جست

1/88

1/07n.s

* :معﻨﻲداري در ﺳطا  5درصﺪ ** :معﻨﻲداري در ﺳطا  1درصﺪ  :nsﻋﺪم تفاوت معﻨﻲدار

11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 41 42 43 44

3/75
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۵۰
۴۵
۴۰
۳۰
۲۵
۲۰

۱۵

ﻃول جسﺖ ()cm

۳۵

۱۰
۵
۰

11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 41 42 43 44
شکل  .3مقایسۀ میانگین اثرات متقابل طول بلندترین جست

۳۰
۲۵

۱۵
۱۰

ﻃول جسﺖ ()cm

۲۰

۵
۰

44

43

42

41

34

33

32

31

24

23

22

21

14

13

12

11

شکل  .4مقایسۀ میانگین اثرات متقابل طول کوتاهترین جست

ﺷــﻜﻞ ( )5مقاﻳســۀ میانﮕیﻦ قطﺮ ﺑلﻨﺪتﺮﻳﻦ جســﺖ در

ﺣﺪاقﻞ مقﺪار نیز مﺮﺑوط ﺑﻪ هﺮس در آﺑان ماه ﺑا میانﮕیﻦ

زمانهاي مخﺘلف هﺮس از ارتفاع  25ﺳــانﺘﻲمﺘﺮ را نﺸــان
مﻲ دهﺪ .ﻛﻪ هﺮس در دي و اﺳفﻨﺪ ماه در ﻳﻚ گﺮوه آماري
قﺮار دارنــﺪ و ﺑیﻦ هﺮس در آﺑــان و مﺮداد نیز اخﺘالف
معﻨﻲداري وجود نﺪارد.

 57میلﻲمﺘﺮ مﻲﺑا ﺷﺪ .هﺮس در مﺮداد و ا ﺳفﻨﺪ ماه نیز در
ماﺑیﻦ قﺮار دارد.
جﺪول ( )4مﺮﺑوط ﺑﻪ نﺘی جۀ تجز ﻳۀ وار ﻳانا قطﺮ
ﺑل ﻨﺪتﺮﻳﻦ جســــﺖ ارت فاع هﺮس در ز مان هاي مخﺘلف

مقاﻳســۀ میانﮕیﻦ قطﺮ ﺑلﻨﺪتﺮﻳﻦ جســﺖ در زمانهاي
مخﺘلف هﺮس از ارتفاع  50ﺳانﺘﻲمﺘﺮ نﺸان مﻲدهﺪ (ﺷﻜﻞ
 )6ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ قطﺮ مﺮﺑوط ﺑﻪ هﺮس در دي ماه ﺑا میانﮕیﻦ
 125میلﻲمﺘﺮ مﻲﺑاﺷــﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ گﺮوه آماري قﺮار دارد.

مﻲ ﺑاﺷـــﺪ ،ﻛﻪ هﺮس در اﺳـــفﻨﺪ ماه از ارتفاﻋات مخﺘلف
معﻨﻲدار ﺷﺪه ا ﺳﺖ و در ﺳاﻳﺮ زمانها اخﺘالف معﻨﻲداري
ﺑیﻦ ارتفاعهاي هﺮس نیسﺖ.
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جدول  .3تجزیۀ واریانس قطر بلندترین جست زمان هرس
ارتفاع هﺮس
ﻛفﺑﺮ

25

50

75

مﻨاﺑع تغییﺮات

درجﻪ آزادي

میانﮕیﻦ مﺮﺑعات

ﺑیﻦ گﺮوهها

3

1042/43

داخﻞ گﺮوهها

16

1786/21

ﻛﻞ

19

ﺑیﻦ گﺮوهها

3

15390/12

داخﻞ گﺮوهها

16

3467/63

ﻛﻞ

19

ﺑیﻦ گﺮوهها

3

4019/08

داخﻞ گﺮوهها

16

994/32

ﻛﻞ

19

ﺑیﻦ گﺮوهها

3

1192/06

داخﻞ گﺮوهها

16

584/51

ﻛﻞ

19

مقﺪارF

0/58n.s

4/43

4/042

2/03n.s

* :معﻨﻲداري در ﺳطا  5درصﺪ ** :معﻨﻲداري در ﺳطا 1درصﺪ  :nsﻋﺪم تفاوت معﻨﻲدار

اسفند

آبان

دی

قطﺮ جسﺖ ()mm

۱۸۰
۱۶۰
۱۴۰
۱۲۰
۱۰۰
۸۰
۶۰
۴۰
۲۰
۰

مرداد

شکل  .5مقایسۀ میانگین قطر بلندترین جست در زمانهای مختلف هرس از ارتفاع 25سانتیمتر

۱۴۰
۱۲۰

۸۰
۶۰
۴۰

قطﺮ جسﺖ ()mm

۱۰۰

۲۰
۰

اسفند

دی

آبان

مرداد

شکل  .6مقایسۀ میانگین قطر بلندترین جست در زمانهای مختلف هرس از ارتفاع  50سانتیمتر

معﻨﻲداري
0/06

0/019

0/026

0/090
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جدول  .4تجزیۀ واریانس قطر بلندترین جست ارتفاع هرس
زمان
مﺮداد

آﺑان

دي

اﺳفﻨﺪ

مﻨﺒع تغییﺮات

درجﻪ آزادي

میانﮕیﻦ مﺮﺑعات

ﺑیﻦ گﺮوهها

3

10931/28

داخﻞ گﺮوهها

16

3417/16

ﻛﻞ

19

ﺑیﻦ گﺮوهها

3

2514/24

داخﻞ گﺮوهها

16

2385/09

ﻛﻞ

19

ﺑیﻦ گﺮوهها

3

2060/08

داخﻞ گﺮوهها

16

1455/88

ﻛﻞ

19

ﺑیﻦ گﺮوهها

3

1767/00

داخﻞ گﺮوهها

16

9077/06

ﻛﻞ

19

2240/16

نﺘی جۀ م قاﻳســـۀ م یانﮕیﻦ قطﺮ ﺑل ﻨﺪتﺮﻳﻦ جســـﺖ از
ارتفاﻋات مخﺘلف هﺮس در اﺳــفﻨﺪ ماه نﺸــان مﻲدهﺪ ﻛﻪ
هﺮس از ارتفاع  25ﺳـــانﺘﻲمﺘﺮ ،ﺑا  166میلﻲمﺘﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ

مقﺪارF
n.s

n.s

3/19

1/05

1/41n.s

4/05

معﻨﻲداري
0/510

0/070

0/600

0/02

دور تاج ج سﺖ را در ﺑﺮدارد و ﺑیﻦ ﺳاﻳﺮ ارتفاﻋات اخﺘالف
معﻨﻲداري وجود نﺪارد (ﺷﻜﻞ .)7

۱۸۰
۱۶۰
۱۴۰
۱۰۰
۸۰
۶۰

قطﺮ جسﺖ ()mm

۱۲۰

۴۰
۲۰
۰

75

50

25

کفبر

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

جﺪول ( )5مﺮﺑوط ﺑﻪ نﺘی جۀ تجز ﻳۀ وار ﻳانا قطﺮ
ﻛوتاهتﺮﻳﻦ جســـﺖ زمان هاي هﺮس از ارت فاﻋات مخﺘلف
مﻲ ﺑاﺷـــﺪ ،ﻛﻪ هﺮس از ارتفاﻋات  25و  50ﺳـــانﺘﻲمﺘﺮ

معﻨﻲدار ﺷﺪه اﺳﺖ .ارتفاع ﻛفﺑﺮ و  75ﺳانﺘﻲمﺘﺮ معﻨﻲدار
نیسﺖ.
مقاﻳســۀ میانﮕیﻦ قطﺮ ﻛوتاهتﺮﻳﻦ جســﺖ در زمانهاي
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مخﺘلف هﺮس از ارتفاع  25ﺳانﺘﻲمﺘﺮ را ن ﺸان مﻲدهﺪ ﻛﻪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ قطﺮ مﺮﺑوط ﺑﻪ هﺮس در دي ماه ﺑا م یانﮕیﻦ 95
میلﻲمﺘﺮ مﻲ ﺑاﺷـــﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ گﺮوه آماري قﺮار دارد .ﺑیﻦ
هﺮس در مﺮداد ،آﺑان و اﺳـــفﻨﺪ اخﺘالف معﻨﻲداري وجود
نﺪارد ،ﺑا اﻳﻦ ﺣال ﺣﺪاقﻞ قطﺮ جســـﺖ مﺮﺑوط ﺑﻪ ﺑﺮش در
آﺑان ماه اﺳﺖ (ﺷﻜﻞ .)8
مقاﻳســۀ میانﮕیﻦ قطﺮ ﻛوتاهتﺮﻳﻦ جســﺖ در زمانهاي

مخﺘلف هﺮس از ارتفاع  50ﺳــانﺘﻲمﺘﺮ (ﺷــﻜﻞ  )9نﺸــان
مﻲ دهﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ قطﺮ جســـﺖ مﺮﺑوط ﺑﻪ هﺮس در دي
ماه ﺑا میانﮕیﻦ  95میلﻲمﺘﺮ مﻲ ﺑاﺷـــﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ گﺮوه
آ ماري قﺮار دارد .ﺑیﻦ هﺮس در مﺮداد ،آ ﺑان و اﺳـــف ﻨﺪ
اخﺘالف معﻨﻲداري وجود نﺪارد ،ﺑا اﻳﻦ ﺣال ﺣﺪا قﻞ قطﺮ
جسﺖ مﺮﺑوط ﺑﻪ ﺑﺮش در آﺑان ماه ﺑا میانﮕیﻦ  35میلﻲمﺘﺮ
اﺳﺖ.

جدول  .5تجزیۀ واریانس قطر کوتاهترین جست زمان هرس
ارتفاع
ﻛفﺑﺮ

25

50

75

مﻨﺒع تغییﺮات

درجﻪ آزادي

میانﮕیﻦ مﺮﺑعات

ﺑیﻦ گﺮوهها

3

1042/21

داخﻞ گﺮوهها

16

378/09

ﻛﻞ

19

ﺑیﻦ گﺮوهها

3

2536/11

داخﻞ گﺮوهها

16

416/31

ﻛﻞ

19

ﺑیﻦ گﺮوهها

3

3770/25

داخﻞ گﺮوهها

16

261/41

ﻛﻞ

19

ﺑیﻦ گﺮوهها

3

439/12

داخﻞ گﺮوهها

16

170/28

ﻛﻞ

19

مقﺪارF

2/75n.s

6/094

14

۱۰۰
۹۰
۸۰

۵۰
۴۰
۳۰

قطﺮ جسﺖ ()mm

۶۰

۲۰
۱۰
۰

اسفند

دی

آبان

0/07

0/006

0/00

2/03n.s

۷۰

معﻨﻲداري

مرداد

شکل  .8مقایسۀ میانگین دور تاج کوتاهترین جست در زمانهای مختلف هرس از ارتفاع  25سانتیمتر
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 .4بحث و نتیجهگیری
ﺑا توجﻪ ﺑﻪ نﺘاﻳج مﺸــخر ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃور ﻛلﻲ هﺮس
ﺑاﻋث تﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ و جسﺖدهﻲ در درخﺖ تاغ ﺷﺪه اﺳﺖ،
چﺮا ﻛﻪ از  80پاﻳۀ هﺮس ﺷـــﺪه 78 ،پاﻳﻪ ( 97/5درصـــﺪ)
جســﺖ زدنﺪ .نقﺶ هﺮس ﺑﺮ تﺤﺮﻳﻚ رﺷــﺪ در ﺑســیاري از
گونﻪهاي گیاهﻲ ﺑﻪ اثﺒات رﺳـــیﺪه اﺳـــﺖ .ﺑا اﻋﻤال هﺮس
جســـﺖ ها ﺑﺮ روي درخﺘ چﻪ ها ﻓ عال مﻲگﺮدد [ .]22در
تﺤقیقﻲ [ ]7ﺑا اﻋ ﻤال هﺮس درخﺘ چﻪ هاي تاغ اﻳﻦ تأثیﺮ
مﺜﺒﺖ را تأﻳیﺪ مﻲنﻤاﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ درخﺘچﻪها تا ﺳــﻦ ﺷــﺶ
ﺳاﻟﮕﻲ پیوﺳﺘﻪ ﺑﺮ اﺑعاد آنها اﻓزوده مﻲﺷود .ﻳاﻓﺘﻪهاي اﻳﻦ
تﺤقیﻖ نﺸـــان مﻲدهﺪ ﻛﻪ ﻋوامﻞ مﺤیطﻲ اﻋم از رﻃوﺑﺖ،
ﺣﺮارت ،ﺷـــﺮاﻳط ﻓیزﻳوﻟوژﻳﻚ و مﺮاﺣﻞ ﻓﻨوﻟوژﻳﻚ گیاه ﺑﺮ
زمان اجﺮاي هﺮس تأثیﺮگتار هســﺘﻨﺪ و ﺳــﺮﻋﺖ رﺷــﺪ ﺑا
نزدﻳﻚ ﺷﺪن گیاه ﺑﻪ انﺘهاي دور ر ﺷﺪ ﻛاهﺶ مﻲﻳاﺑﺪ .در
مطاﻟعۀ ﺣا ضﺮ هﺮس در دي ماه از ارتفاع  75ﺳانﺘﻲمﺘﺮي
ﺑیﺸـــﺘﺮﻳﻦ تعﺪاد جســـﺖ را دارا مﻲﺑاﺷـــﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ زمان
م صادف ﺑا مﺮﺣلۀ خواب گیاه مﻲﺑا ﺷﺪ .نﺘاﻳج مطاﻟعات []9
ﺑﺮ روي ج سﺖدهﻲ ﻛﻨﺪ درخﺘان ﺷاخﻪزاد ﺑلوط هﻤی ﺸﻪ
ﺳــﺒز نﺸــان داد ﻛﻪ هﺮس صــورت گﺮﻓﺘﻪ در ﻓصــﻞ خواب
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ مﺮو و میﺮ جســﺖزا و ﺑیﺸــﺘﺮﻳﻦ تعﺪاد جســﺖ
جﺪﻳﺪ ،روﻳﺶ قطﺮي و ارتفاﻋﻲ را در ﺑﺮداﺷـــﺘﻪ و ﺑﺪتﺮﻳﻦ
نﺘاﻳج در قطع تاﺑ سﺘانﻪ ﺑﻪ د ﺳﺖ آمﺪه ا ﺳﺖ .ﻓ صﻞ خواب

ﺑهﺘﺮﻳﻦ زمان ﺑﺮاي قطع درخﺘان اﺳـــﺖ ،در اﻳﻦ ﻓصـــﻞ
جسﺖها ﺑﻪ دﻟیﻞ وجود رﻳﺸﻪهاي قوي و در نﺘیجﻪ ﺣﻤاﻳﺖ
در ﺑﺮاﺑﺮ رقاﺑﺖ و اثﺮات روﻳ ﺸﮕاه داراي ر ﺷﺪ ﻃوﻟﻲ ﺳﺮﻳعﻲ
ه سﺘﻨﺪ ] .[13در روي ﻳﻚ ﻛﻨﺪه پﺮاﻛﻨﺶ ج سﺖها ﺑﻪ ﻃور
ﻳﻜﻨواخﺖ در اﻃﺮاف ﻛﻨﺪه ﺑاﻋث اﻓزاﻳﺶ رﺷـــﺪ مﻲﺷـــود.
هﺮچﻪ تعﺪاد جسﺖها روي ﻛﻨﺪه ﺑیﺸﺘﺮ ﺑاﺷﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ
اﻓزاﻳﺶ مﻲﻳاﺑﺪ وﻟﻲ رقاﺑﺖ ﺑیﻦ ج سﺖها ﺑا مﻜانی سم خود
تﻨﻚ ﻛﺮدن ،تعﺪاد جسﺖ را ﻛاهﺶ مﻲدهﺪ .ﺑعﺪ از دي ماه
ﺑیﺸــﺘﺮﻳﻦ تعﺪاد جســﺖ مﺮﺑوط ﺑﻪ مﺮﺣلۀ آخﺮ هﺮس ﻳعﻨﻲ
در ا ﺳفﻨﺪ ماه از ارتفاع  75ﺳانﺘﻲمﺘﺮ مﻲﺑا ﺷﺪ ﻛﻪ در واقع
هﻤزمان ﺑا ﺷـﺮوع ﻓعاﻟیﺖ روﻳﺸـﻲ گیاه مﻲﺑاﺷـﺪ .ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
ت عﺪاد جســــﺖ نیز مﺮﺑوط ﺑﻪ هﺮس ﻛفﺑﺮ در آ ﺑان ماه
مﻲﺑاﺷــﺪ ،ﻛﻪ مصــادف ﺑا مﺮﺣلۀ ﺑتردهﻲ گیاه مﻲﺑاﺷــﺪ و
مﺮاﺣﻞ انﺘهاﻳﻲ رﺷـــﺪ خود را ﻃﻲ مﻲﻛﻨﺪ .ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارتفاع
ج سﺖ ﻛﻪ ﺷاخر ج سﺖ رهﺒﺮ ﻳا غاﻟب ا ﺳﺖ .18 ،11
[ ]11 ،8از اهﻤیﺖ زﻳادي ﺑﺮخوردار اﺳـــﺖ .هﺮ چﻪ تعﺪاد
جســﺖ غاﻟب ﺑیﺸــﺘﺮ ﺑاﺷــﺪ ،گزﻳﻨﻪهاي انﺘخاب ﺑﺮاي تﻨﻚ
ﻛﺮدن جســﺖ گﺮوه در مﺮاﺣﻞ ﺑعﺪي توﺳــعۀ آن ﺑیﺸــﺘﺮ
خواهﺪ ﺑود  .18 ،16نﺘاﻳج ﺑﺮر ﺳﻲ ر ﺷﺪ ارتفاﻋﻲ ج سﺖ
ن ﺸان داد ﻛﻪ از ﻟﺤاظ ﻃول ﺑلﻨﺪتﺮﻳﻦ ج سﺖ ،ج سﺖهاي
مﺮﺑوط ﺑﻪ هﺮس در دي ماه داراي ﺑی ﺸﺘﺮﻳﻦ ر ﺷﺪ ارتفاﻋﻲ
ﺑودهانﺪ ﺑﻪ ﻃوري ﻛﻪ ماﻛزﻳﻤم ﻃول
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جستهای مربوط به هرس در دی ماه از ارتفاع  75سانتیمتری

نمونهی هرس از ارتفاع  25سانتیمتر

ﺑلﻨﺪتﺮﻳﻦ جســـﺖ مﺮﺑوط ﺑﻪ هﺮس در دي ماه از ارتفاﻋات
 50و  75ﺳـــانﺘﻲمﺘﺮي مﻲﺑاﺷـــﺪ .ﺣﺪاقﻞ ﻃول ﺑلﻨﺪتﺮﻳﻦ
جســﺖ نیز مﺮﺑوط ﺑﻪ هﺮس ﻛفﺑﺮ در مﺮداد و اﺳــفﻨﺪ ماه
مﻲﺑاﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ مقﺪار ﺑا هﺮس ﻛفﺑﺮ 50 ،و  75ﺳانﺘﻲمﺘﺮ

از ارتفاﻋات (ﻛفﺑﺮ 40 ،20 ،و  60ﺳانﺘﻲمﺘﺮ) ﺑﺮ روي رﺷﺪ
قطﺮي و ارتفاﻋﻲ ﺑوتﻪهاي  Atriplex lentiformisم ﺸخر
ﺷﺪ ﻛﻪ هﺮس ﻛفﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ارتفاع و قطﺮ جسﺖ را داﺷﺘﻪ
اﺳــﺖ ،در مقاﺑﻞ هﺮس از ارتفاﻋات  40و  60ﺳــانﺘﻲمﺘﺮي

در دي ماه و آﺑان ماه اخﺘالف معﻨﻲداري نﺪارد .در راﺑطﻪ
ﺑا ﻃول ﻛوتاهتﺮﻳﻦ جســـﺖ ،هﺮس در دي ماه از ارتفاع 50
ﺳـــانﺘﻲمﺘﺮي ﺑا میانﮕیﻦ  25ﺳـــانﺘﻲمﺘﺮ ماﻛزﻳﻤم ﻃول
ﻛوتاهتﺮﻳﻦ جســﺖ را دارا مﻲﺑاﺷــﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ مقﺪار ﺑا هﺮس
در هﻤیﻦ زمان و از ارتفاﻋات  25و  75ﺳانﺘﻲمﺘﺮي ،هﺮس
در اﺳـــفﻨﺪ ماه از ارتفاﻋات  50 ،25و  75ﺳـــانﺘﻲمﺘﺮي
تفاوت معﻨﻲداري نﺪارد .ﺣﺪاقﻞ ﻃول ﻛوتاهتﺮﻳﻦ جســـﺖ
نیز مﺮﺑوط ﻳﻪ هﺮس آﺑان ماه از ارتفاع  50ﺳـــانﺘﻲمﺘﺮي و
ﻛفﺑﺮ در دي ماه و ا ﺳفﻨﺪ ماه مﻲﺑا ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ مقﺪار ﺑا
هﺮس در مﺮداد ماه از ارت فا ﻋات ﻛفﺑﺮ 50 ،25 ،و 75
ﺳـــانﺘﻲمﺘﺮي ،هﺮس در آﺑان ماه از ماﺑقﻲ ارتفاعها ،هﺮس
ﻛفﺑﺮ در اﺳــفﻨﺪ ماه تفاوت معﻨﻲداري نﺪارد .نﺘیجﻪاي ﻛﻪ
مﻲتوان گﺮﻓﺖ اﻳﻦ ا ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃور ﻛلﻲ هﺮس در دي ماه
ﺑاﻋث رﺷﺪ ﻃوﻟﻲ ﺑیﺸﺘﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻳعﻨﻲ زمانﻲ ﻛﻪ گیاه
تاغ در مﺮﺣلۀ خواب زم سﺘانﻪ مﻲﺑا ﺷﺪ .اﻳﻦ نﺘیجﻪ ﺑا نﺘاﻳج
 .13 ،9مطاﺑقﺖ دارد ،چﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ پژوهﺸـــﮕﺮان هﺮس
در اﻳﻦ ﻓصـــﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨوان ز مان م ﻨاﺳـــب هﺮس اﻋالم
مﻲدارنﺪ .ارتفاع ﻛفﺑﺮ در هﺮ صورت ﻛوتاهتﺮﻳﻦ جسﺖها را

ﺑیﺸـــﺘﺮﻳﻦ اﺑعاد را داﺷـــﺘﻪانﺪ [ ]8ﻛﻪ ﺑا نﺘاﻳج اﻳﻦ تﺤقیﻖ
همخوانﻲ دارد .هﻤچﻨیﻦ نﺘاﻳج مطاﻟعات مخﺘلفﻲ ﺑﺮ توﻟیﺪ
گونۀ  Atriplex.numulariaنﺸان داد ﻛﻪ ارتفاع قطع ﻛﻤﺘﺮ
و ﺑیﺶتﺮ از  40ﺳـــانﺘﻲمﺘﺮ ﺑﻪ تﺮت یب مو جب ﻛاهﺶ و
اﻓزاﻳﺶ توﻟیﺪ ﻋلوﻓﻪ مﻲﺷـــود [ .]4در تﺤقیﻖ دﻳﮕﺮي در
مورد ه ﻤ یﻦ گونــﻪ ﺑ یﻦ دو ار تفــاع هﺮس  25و 50
ﺳانﺘﻲمﺘﺮي توﻟیﺪ تیﻤار آزماﻳﺸﻲ  50ﺳانﺘﻲمﺘﺮ مطلوبتﺮ
ﺑوده اﺳﺖ [.]3
ﺑﻪ ﻃور ﻛلﻲ هﺮس در دي ماه ﺣﺪاﻛﺜﺮ قطﺮ جســـﺖ را
در ﺑﺮدارد ﻛــﻪ گیــاه در اﻳﻦ مﺮﺣلــﻪ دور خواب را ﻃﻲ
مﻲﻛﻨﺪ .تجزﻳۀ وارﻳانا اثﺮ زمان نﺸـــان داد ﻛﻪ هﺮس از
ارتفاع  25ﺳانﺘﻲمﺘﺮ در ا ﺳفﻨﺪ ماه ﺣﺪاﻛﺜﺮ قطﺮ ج سﺖ را
دارا مﻲ ﺑاﺷـــﺪ .ﺣﺪاقﻞ دور قطﺮ مﺮﺑوط ﺑﻪ هﺮس از ارتفاع
 75و  50ﺳــانﺘﻲمﺘﺮ مﻲﺑاﺷــﺪ ﻛﻪ مﻲتوان نﺘیجﻪ گﺮﻓﺖ،
ﻋلﺖ ﺑی ﺸﺘﺮ ﺑودن قطﺮ در ارتفاع  25ﺳانﺘﻲمﺘﺮ ن سﺒﺖ ﺑﻪ
ارتفاع  50و  75ﺳانﺘﻲمﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟیﻞ مﻲﺑا ﺷﺪ ﻛﻪ تعﺪاد
جســﺖ در اﻳﻦ ارتفاع نســﺒﺖ ﺑﻪ هﺮس از ارتفاع  50و 75
ﺳانﺘﻲمﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ مﻲﺑا ﺷﺪ .هﺮچﻪ تعﺪاد ج سﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺑا ﺷﺪ،

دارا مﻲﺑاﺷـــﺪ ﻛﻪ نﺸـــانۀ تأثیﺮ مﻨفﻲ هﺮس از اﻳﻦ ارتفاع
مﻲ ﺑاﺷـــﺪ .هﺮس از ارت فاﻋات  50و  75ﺳـــانﺘﻲمﺘﺮ نیز
ﺑلﻨﺪتﺮﻳﻦ جسﺖها را دارا مﻲﺑاﺷﻨﺪ .در مطاﻟعۀ تأثیﺮ هﺮس

قطﺮ جســـﺖ ها اﻓزاﻳﺶ مﻲ ﻳاﺑﺪ .در واقع ﺑﻪ دﻟیﻞ اﻓزاﻳﺶ
رقاﺑﺖ ﺑﺮاي مواد غتاﻳﻲ ﺑا اﻓزاﻳﺶ تﺮاﻛم جســـﺖ ها ،قطﺮ
جســـﺖها ﻛاهﺶ مﻲﻳاﺑﺪ [ .]18مطاﻟعات مﺤققان ﺑﺮ روي
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 ﺑﻪ ﻃور ﻛلﻲ ﺑا.در تجﺪﻳﺪ ﺳﺮ ﺳﺒزي آنها مؤثﺮ واقع ﺷود
توجﻪ ﺑﻪ نﺘاﻳج ﺑﻪ دﺳـــﺖ آمﺪه مﻲتوان گفﺖ ﻛﻪ هﺮس در
 ﺳـــانﺘﻲمﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨوان ﺑهﺘﺮﻳﻦ زمان75 دي ماه از ارتفاع
هﺮس ج هﺖ جســـﺖدهﻲ و هﺮس ﻛفﺑﺮ در آﺑان ماه ﺑﻪ
 اﻟﺒﺘﻪ ﺑاﻳ سﺘﻲ ﺑﻪ.ﻋﻨوان ﺑﺪتﺮﻳﻦ زمان ج سﺖدهﻲ مﻲﺑا ﺷﺪ
 چﺮا ﻛﻪ جســـﺖزنﻲ،ﺷـــﺮاﻳط آب و هواﻳﻲ نیز توجﻪ نﻤود
پاﻳﻪ ها تﺤﺖ تأثیﺮ ﻋوامﻞ آب و هواﻳﻲ قﺮار دارد و ﺑا توجﻪ

ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕوي جسﺖدهﻲ دو گونۀ ﺑلوط مﺪﻳﺘﺮانﻪاي ﺑعﺪ از
آتﺶ ﺳوزي نﺸان داد ﻛﻪ ﺑا ﻛاهﺶ تعﺪاد جسﺖ در جسﺖ
 رﺷـــﺪ قطﺮي و ارتفاﻋﻲ جســـﺖها اﻓزاﻳﺶ مﻲﻳاﺑﺪ،گﺮوه
 ﺑﺮ ا ﺳاس ﺷﻤارش دواﻳﺮ ﺳا نۀ ﺳﻦ درخﺘچﻪهاي.]10[
هﺮس ﻳاﻓ ﺘﻪ در مﻨط قۀ مورد م طاﻟ عﻪ ﺑﻪ ﻃور م یانﮕیﻦ در
 ﺑا توجﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ. ﺳـــاﻟﮕﻲ قﺮار دارد12  تا10 مﺤﺪود
، درصــﺪ پاﻳﻪها مﺸــاهﺪه ﺷــﺪ90 جســﺖدهﻲ در ﺑیﺶ از

 پاﻳﻪها از1395 ﺑﻪ ﺷـــﺮاﻳط مســـاﻋﺪ آب و هواﻳﻲ ﺳـــال
 ﺑا توجﻪ ﺑﻪ اهﻤیﺖ ﺑا ي.وضـــعیﺖ خوﺑﻲ ﺑﺮخوردار ﺑودنﺪ
گونۀ تاغ جهﺖ اﺣیاء مﻨاﻃﻖ ﺑیاﺑانﻲ پیﺸـــﻨهاد مﻲﺷـــود
مطاﻟعاتﻲ در راﺑطﻪ ﺑا تعییﻦ قطﺮ مﻨاﺳـــب پاﻳﻪ ها قﺒﻞ از
 جهﺖ، انجام ﻋﻤل یات هﺮس در ﺳـــال هاي مخﺘلف،هﺮس
ﺑﺮرﺳﻲ اثﺮ ﺷﺮاﻳط آب و هواﻳﻲ و تعییﻦ تﺮاﻛم مطلوب ﺑعﺪ
از هﺮس ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷاداﺑﻲ و رﺷﺪ درخﺘچﻪهاي ﺑاقیﻤانﺪه

مﻲتوان نﺘیجﻪ گﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻋﻤال هﺮس در اﻳﻦ ﺳﻦ مﻨاﺳب
 در تﺤقیقﻲ دﻳﮕﺮ مﺤققان در ﺷـــاداب ﺑودن.مﻲ ﺑاﺷـــﺪ
گ یا هان در ز مان ان جام هﺮس تأﻛ یﺪ دار نﺪ و ﺑﺮاي ﻓائﻖ
 ضﺮورت جوان ﻛﺮدن،آمﺪن ﺑﺮ خ ﺸﻚ ﺷﺪن تودههاي تاغ
 هﻤچﻨیﻦ.]2[ تودههاي ﻛم ﺳـــﻦ را پیﺸـــﻨهاد مﻲنﻤاﻳﻨﺪ
] ن ﺸان مﻲدهﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ تﻨا ﺳب خ ﺸﻜیﺪگﻲ در1[ مطاﻟعات
 اﺣﺘﻤــال اﻓزاﻳﺶ در،زﻳســــﺖ توده (ﺑیومــاس) هواﻳﻲ

. انجام گیﺮد،را ﺳﺒب مﻲﺷود

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