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 چكيذه

 

س ثب اساضي هؼطح هتفبٍت اػت ثٌبثشايي اػتفبدُ اص سٍؽ ّبيي مِ ثِ هْبس سٍاًبثْبي ايدبد ثبغبت هثوشُ ثش سٍي اساضي ؿيجذا

ايدبد ؿذُ ثش سٍي اساضي ؿيجذاس مول مٌذ ضشٍسي هي ثبؿذ دس ايي ساػتب ثب ّذف تؿييي هيضاى تبثيش سٍؽ مبؿت ًْبل 

ثش سٍي يل داهٌِ ؿيجذاس دس صيتَى دس ػبهبًِ ّبي ػطَح آثگيش هؼتطيلي ثب سٍؽ مبؿت هؿوَل ًْبل دس چبلِ مبؿت 

اػتبى گلؼتبى هٌطقِ آصادؿْش هَسد ثشسػي قشاس گشفت ٍ ثب اًذاصُ گيشي پبساهتشّبي سؿذ دس دٍ گشٍُ هَسد ثشسػي ٍ آًبليض 

آهبسي آًْب هـخص ؿذ مِ ثيي دٍ گشٍُ هَسد ثشسػي اختالف آهبسي مبهال هؿٌي داسي دس ثيي پبساهتشّبي هَسد اًذاصُ 

ػبًتيوتش ٍ اختالف هيبًگيي استفبؼ ًْبل ّب  8/2ثطَسينِ  هيبًگيي اختالف سؿذ قطش يقِ ًْبل ّبي صيتَى گيشي ٍخَد داسد 

ّب سؿذ هٌبػت تشي دس ػبهبًِ ّبي  ػبًتيوتش ثَدُ اػت ٍ ًْبل 8/32ػبًتيوتش ٍ اختالف هيبًگيي قطش تبج ًْبل ّب  9/43

 ثنبس ثشدُ ؿذُ داؿتِ اػت.

   ثبساى  ى، ًْبل صيتَى، اساضي ؿيجذاس، ػبهبًِ ّبي ػطَح آثگيشاػتبى گلؼتب هاي كليذي: واشه
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Abstract 

The creation of multipurpose trees garden on flat land is different from the creation of garden on slope step 

lands. Therefore, using methods for controlling the produced runoff on the slope step lands is necessary. In 

this regard, with the purpose of determining  the effect of planting olive seedlings on the rectangular micro –

catchment system was studied by the common planting methods on the slope step lands in Azadshahr in 

the province of Golestan. Growth parameters were measured in two groups and analyzed statistically. They 

showed that there is a significant statistical difference between two groups in the measures parameters. Thus, 

the mean collar diameter of the growth differences of seedlings was 2.8 cm and height difference was 43.9cm 

and mean crown seedlings difference was 32.8 cm. Seedling can grow better in the used systems. 
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 مقذمه -الف

سؿذ سٍصافضٍى خوؿيت ٍ تبهيي هَاد غزايي ثب تَخِ ثِ هحذٍديت هٌبثؽ ٍ ًْبدُ ّبي تَليذ ثبؾث ؿذُ اػت مِ ثـش ثشاي 

ٌبثؽ آة ٍ خبك اػت مِ ثِ ؿذت دس حبل تبهيي آى فـبس صيبدي سا ثِ ؾشصِ ّبي هٌبثؽ طجيؿي خَد ٍاسد مٌذ اّن ايي ه

. تبهيي هَاد غزايي ثب هٌبثؽ آة موتش اػتشاتظي هؿقَالًِ اي اػت مِ (1384)ؿبّيٌي ٍ سٍغٌي، اضوحالل هي ثبؿذ

هؼئَليي دس ثؼيبسي اص مـَسّب ثِ آى اًذيـيذُ ٍ ثشًبهِ سيضي مشدُ اًذ. مـَس هب ّن اص آًدبيينِ ثطَس سٍص افضٍى ثب 

آة هَاخِ اػت ثشًبهِ سيضي ثشاي هذيشيت ثْيٌِ آة دس ثخؾ مـبٍسصي ضشٍست اًنبس ًبپزيش داسد صيشا هب دس  هـنالت تبهيي

يل ػَم صبدسات غيش ًفتي دس  .(1391)ؿبّيٌي ٍ سٍغٌي، ايي ثخؾ ثيؾ اص ػبيش ثخؾ ّب اص هٌبثؽ آة اػتفبدُ هي مٌين

مـَس دس ايي ثخؾ فؿبل ّؼتٌذ .ايشاى ثذليل داؿتي  دسصذ ًيشٍي مبس 30ايشاى ثِ ثخؾ مـبٍسصي تؿلق داسد ٍ حذٍد 

اقبلين ٍ آة ٍَّاي هتٌَؼ دس صَست ثشًبهِ سيضي صحيح ٍثْشُ ثشداسي اصَلي اص هٌبثؽ آة ٍخبك خضٍهٌبطق هؼتؿذ خْبى 

. يني اص اّذاف ٍصاست خْبد مـبٍسصي احيبء (1392)ؾشة،  خْت مـت اًَاؼ هحصَالت صساؾي ٍثبغي هحؼَة هيگشدد

هيليَى ّنتبس اساضي ؿيت داس دس  2ّن امٌَى ي ٍ تَليذ هحصَالت ثبغي ثب سٍؽ ّبي ثْيٌِ هصشف آة هي ثبؿذ. ثبغجبً

)ؾشة، ّنتبس آى هؼتؿذ مـت هحصَالت ثبغي دس مـَس اػتهيليَى  1.5مـَس داسين مِ طجق هطبلؿبت صَست گشفتِ 

هي تَاًذ گبهي اػبػي دس ايي  هٌبػتالگَي مـت  . اػتفبدُ اص تنٌيل ّبي تبهيي آة دس هحل مـت ثب اػتفبدُ اص(1392

ساػتب ثبؿذ ٍ اػتفبدُ اص سٍؽ ػيؼتن ّبي ػطَح آثگيش ثبساى ثِ گًَِ اي مِ ثِ هب اهنبى مـت دس اساضي ؿيجذاس سا ثذّذ 

ن ػيؼتهي تَاى ثِ ايي هْن دػت يبفت.  خطَط تشاص ثب اػتفبدُ اص ػيؼتن هينشٍمچوٌت ّبي .خَاّذ ثَدساّنبسي هٌبػت 

هينشٍمچوٌت ّبي اػتحصبل آة ؿبهل دٍ ثخؾ اػبػي اػت يل ثخؾ هٌطقِ خوؽ آٍسي سٍاًبة ٍ ديگشي ثخؾ ًبحيِ 

ثخؾ ًبحيِ  ثِ سٍاًبة ًؼجت ثخؾ هٌطقِ ػيؼتن هينشٍمچوٌت ّبي اػتحصبل آة، ًفَر ثِ ثؼتش خبك هي ثبؿذ دس

. اًذاصُ  (Ojasvi et al., 1999) ش اػت دس تغيي   1ثِ  20تب  1ثِ  1مبؿت هتٌَؼ ٍ هتغيش هي ثبؿذ اص ًؼجت  

 ثشاي( Evenari et al., 1968)هتش هشثؽ  1000 تب( Aldon & Springfield, 1975هتش هشثؽ ) 5/0هينشٍمچوٌت ّب اص 

 هتش هيلي 5/87 اص ػبالًِ ثبسؽ سديفي؛ هي تَاًذ ثبؿذ. دس هنبًْبيي ثب هتَػط هحصَالت ٍ ّب دسختچِ دسختبى،

(Karnieli et al., 1988 )هتش هيلي 650 تب (Anaya & Tovar, 1975 ) دس اػتبى گلؼتبى ػطح اساضي  .قبثل اخشا اػت

ّضاس ّنتبس ثشآٍسد ؿذُ مِ دس حبل حبضش دس ايي اساضي مـبٍسصي صَست هي گيشد ٍ ثؿلت ؿيت  110ؿيجذاس دس حذٍد 

ب اسصؽ ايي صهيي ّب خبك ث اص اس قبثل تَخْيثبؾث ؿذُ اػت مِ ػبالًِ هقذ ،ؿخن دس خْت ؿيت صهيي ٍ صيبد ايي اساضي

اػت. تجذيل ايي اساضي ثِ ثبغبت هثوشُ ثب پيذا مشدُ مبّؾ ثِ ؿذت ٍ ساًذهبى هحصَالت ثب گزؿت صهبى  فشػبيؾ  يبثذ

حوبيت هؿبًٍت تَليذات گيبّي ػبصهبى خْبد مـبٍسصي دس حبل پيگيشي اػت ٍ دس ايي ساػتب ثِ هٌػَس تؿييي ًقؾ تبثيش 



 

ٍ مـت هؿوَل آى ثش سٍي يل داهٌِ ؿيجذاس دس اػتبى ) هينشٍمچوٌت ّب( ْبل ّبي صيتَى دس ػبهبًِ ّبي آثگيش مـت ً

 گشفت. قشاس ثشسػي هَسدگلؼتبى 

 مواد و روش ها -ب

 مختصات منطقه مورد بررسي -1

ثبًيِ ؾشض ؿوبلي  12دقيقِ ٍ  7دسخِ ٍ 37ثبًيِ طَل ؿشقي ٍ  53دقيقِ ٍ  13دسخِ  55هٌطقِ هَسد ثشسػي دس ًقطِ 

 .(1)ؿنل هتش هي ثبؿذ 235قشاس گشفتِ اػت. استفبؼ هٌطقِ اص ػطح دسيب 

 
 ًوبيؾ هٌطقِ هَسد ثشسػي ثش سٍي ًقـِ اػتبى -1ؿنل

 ات خاك و اقليم منطقه مورد بررسيخصوصي -2

ػي صدُ ؿذ ثِ ؿشح خصَصيبت خبك هٌطقِ ثش اػبع پشٍفيل خبمي مِ دس ػِ قؼوت ثبال ، ٍػط ٍ پبييي داهٌِ هَسد ثشس

دس پشٍفيل پبييي داؿت ٍ اػيذيتِ خبك ًيض اص  6/1دس پشٍفيل ثبال تب   4/0ّذايت النتشيني خبك سًدي اص  ريل هي ثبؿذ.

% ثب تَخِ ثِ هثلث ثبفت 14% ٍ ؿي يب هبػِ 56% ٍ ػيلت )الي( 30دس ًَػبى ثَد. ثبفت خبك ثب هقبديش سع  8تب  8/7

د. ّوبًطَس مِ هالحػِ هي ؿَد ثبال ثَدى هقذاس ػيلت دس ايي خبمْب آًْب سا هؼتؿذ خبك ػيلتي ملي لَم خَاّذ ثَ

 فشػبيؾ ًوَدُ اػت. ؾوق خبك ثبالػت مِ اص هضيت ّبي آى خْت اػتفبدُ دس سٍؽ ػبهبًِ ّبي ػطَح آثگيش هي ثبؿذ.

 588ثبسًذگي ػبليبًِ هٌطقِ خصَصيبت اقليوي هٌطقِ ثش اػبع ايؼتگبُ ثبساى ػٌدي آصادؿْش ثقشاس صيش اػت. هيبًگيي 

 1267هيليوتش اػت مِ ثيـتش دس پبييض ٍ صهؼتبى هي ثبسد. هيبًگيي تجخيش ػبالًِ ثش اػبع ايؼتگبُ ػيٌَپتيل ؾلي آثبد 



 

دسخِ  – 8/8دسخِ ػبًتيگشاد ٍ حذاقل هطلق دهب   4/40% ٍ حذامثش هطلق دهب 69هيليوتش ٍ هيبًگيي سطَثت ًؼجي َّا 

 . ػبًتيگشاد ثَدُ اػت

 روش مورد بررسي -3

اص ثطَس تصبدفي ًْبل  15دسصذ اًتخبة ؿذ تؿذاد  35ثب ؿيت هتَػط ًْبل مبسي ؿذُ ثؿذ اص ايي مِ يل داهٌِ ؿيجذاس 

مِ ثطَس هؿوَل ) ؿبّذ( ًْبل اص گشٍُ ديگش  15تؿذاد  ٍيل گشٍُ ًْبلْبي مـت ؿذُ دس ػبهبًِ ّبي آثگيش هؼتطيلي 

 (.2)ؿنل دس ًػش گشفتِ ؿذمـت ؿذُ ثَدًذ 

 
 ًوبيؾ دٍ گشٍُ تيوبس هَسد ثشسػي ثش سٍي ؾشصِ مبؿت  -2ؿنل

. ًْبلْبي گًَِ صيتَى مـت ؿذُ اص سقن ٌذهَسد هقبيؼِ آهبسي اص ًػش پبساهتشّبي سؿذي قشاس گشفت ايي دٍ گشٍُ ًْبل ّبي  

ذُ ثَد. ػبهبًِ ّبي آثگيش هؼتطيلي ثِ گًَِ اي هتش ثيي سديف ّب مـت ؿ7هتش سٍي سديف ٍ  6صسد ثَد مِ ثب فبصلِ مبؿت 

ػبًتيوتش ثبؿذ ٍ چبلِ مبؿت ًْبل دس هشمض آى هطبثق فشم هؿوَل  30هتش هشثؽ ثب ؾوق 2طشاحي ؿذُ ثَد مِ ػطح آثگيش 

ٍ  60گشٍُ ؿبّذ ّن دس چبلِ ّبي مـت ثِ قطش ػبًت حفش گشديذ.  40ٍ ؾوق  60مـت ثب ػَساخ دايشُ اي ؿنل ثِ قطش 

 خَاّذ ثَد 1ثِ  6ثب تَخِ ثِ فبصلِ مبؿت ثيي سديف ّب ًؼجت ػطح حَضِ ثِ ػطح آثگيش ػبًت مـت ؿذُ ثَد  40ؾوق 

 (.3ؿنل )



 

 
 ًوبيؾ ػطَح آثگيش هؼتطيلي ٍ چبلِ مـت هؿوَل - 3ؿنل

ي ٍ سؿذ قطشي تبج دس پبساهتشّبي هَسد اًذاصُ گيشي ؿبهل : پبساهتشّبي سؿذ ًْبل ّب اص قجيل سؿذ قطشي يقِ ًْبل ّب ، سؿذ استفبؾ

ػبًتيوتشي ػطح خبك ثب اػتفبدُ اص مَليغ ٍ استفبؼ ًْبل ّب ثب هتش ًَاسي ٍ قطش  15اثتذا ٍ اًتْبي فصل سؿذ ثَد. قطش يقِ دس هحل 

تبج ثصَست دٍ قطش ؾوَد ثشّن يل قطش دس خْت ؿيت ٍ قطش ديگش دس خْت ؾوَد ثش ؿيت ثب هتش ًَاسي اًذاصُ گيشي ٍ هتَػط آى 

ثب سٍؽ آصهَى هقبيؼِ هيبًگيي ّبي دٍ ًوًَِ  spssهي ؿَد. پبساهتشّبي اًذاصُ گيشي ؿذُ ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس آهبسي  هٌػَس

 هؼتقل هَسد آًبليض آهبسي قشاس گشفت. 

  آناليس داده ها -4

آًبليض ؿذ مِ دس صيش  spssس پغ اص اػتخشاج تَػط ًشم افضاگشٍُ  دادُ ّبي اًذاصُ گيشي ؿذُ پبساهتشّبي سؿذي ًْبل ّب ثشاي دٍ

 ٍل آًبليض دادُ ّب آٍسدُ ؿذُ اػت.اخذ

 آهبس هيبًگيي پبساهتشّبي اًذاصُ گيشي ؿذُ گشٍُ ّب -1خذٍل

 اؿتجبُ هؿيبس اًحشاف هؿيبس (cm)هيبًگيي  تؿذاد گشٍُ ّب پبساهتشّب

 قطش
 0.13 0.49 9.11 15 تيوبس

 0.12 0.46 6.30 15 ؿبّذ

 استفبؼ
 5.34 20.68 236.27 15 تيوبس

 6.75 26.14 192.33 15 ؿبّذ

 قطش تبج
 4.27 16.55 222.70 15 تيوبس

 3.14 12.15 189.87 15 ؿبّذ

 

 

 



 

 دٍ ًوًَِ هؼتقل گشُ ّب tآصهَى  -2خذٍل

 پبساهتشّب
فشض ثشاثشي يب 

 ًبثشاثشي ٍاسيبًغ ّب

آصهَى لًَض ثشاي 

 ٍاسيبًغ ّب
 آصهَى تي تؼت ثشاي هيبًگيي گشٍُ ّب

F Sig. t 
دسخِ 

 آصادي

ػطح هؿٌي 

 داسي

اختالف 

 هيبًگيي

تفبٍت 

اؿتجبُ 

 هؿيبس

اختالف ػطح ثب حذٍد 

%95اؾتوبد   

 ػطح ثبال ػطح پبييي

 قطش يقِ
 3.17 2.46 0.17 2.81 0.00 28.00 16.17 0.54 0.38 فشض ثشاثشي

 3.17 2.46 0.17 2.81 0.00 27.90 16.17   فشض ًبثشاثشي

 استفبؼ
شض ثشاثشيف  0.00 1.00 5.10 28.00 0.00 43.93 8.61 26.30 61.56 

 61.61 26.26 8.61 43.93 0.00 26.59 5.10   فشض ًبثشاثشي

 قطش تبج
 43.69 21.98 5.30 32.83 0.00 28.00 6.20 0.27 1.27 فشض ثشاثشي

 43.73 21.93 5.30 32.83 0.00 25.69 6.20   فشض ًبثشاثشي

 

  بحثنتايج و  -ج

ًْبلْبي مـت ؿذُ  آهذُ اػت ًـبى هي دّذ مِ 2ًطَس مِ دس خذٍلتش ّبي سٍيـي ًْبل ّبي صيتَى ّوبًتبيح حبصل اص آًبليض پبساه

تبهيي آة قبثل دػتشع ًْبل صيتَى مـت ؿذُ دس داخل ػبهبًِ ػطَح آثگيش  دس ػبهبًِ ّب سؿذ ثْتشي داؿتِ اًذ مِ ًـبى هي دّذ

يشي ثِ لحبظ پبساهتشّبي سؿذي سا دس ًْبل ّبي دٍ گتفبٍت چـو ثِ ّويي دليلػت تش ثَدُ اػت ًؼجت ثِ ؿشايط هؿوَل مـت هٌب

 ايي تفبٍت ّب سا ثِ صَست ّيؼتَگشام ًـبى دادُ اػت. 6الي  4اؿنبل گشٍُ ايدبد مشدُ اػت. 

 
 تفبٍت سؿذ قطشي ًْبلْب دس داخل ػبهبًِ ٍ خبسج اص آى   -4ؿنل 



 

 
 ي ًْبل ّب دس داخل ػبهبًِ ٍ خبسج اص آىتفبٍت سؿذ استفبؾ   -5ؿنل 

 
 تفبٍت سؿذ قطشي تبج ًْبل ّب دس داخل ػبهبًِ ٍ خبسج اص آى  - 6ؿنل 

 پيشنهادات -د

ثب تَخِ ثِ ّضيٌِ ّبي تبهيي آة ثشاي پشٍطُ ّبي مبؿت گًَِ ّبي هثوشُ دس اساضي ؿيجذاس ثنبس ثشدى تنٌيل ػبهبًِ ّبي  -

 هي ثبؿذ. هَسد اػتفبدُ دس ايي ثشسػي ضشٍسي

ي صيتَى دس ػبهبًِ ّبي ػطَح آثگيش ًؼجت ثِ سٍؽ مـت هؿوَل ًبؿي اص توشمض آة ثبسؽ ّبي هحلي دس سؿذ ثْتش ًْبلْب -

 پبي ًْبل اػت. ثٌبثشايي الصم اػت ًؼجت ثِ حفع رخيشُ سطَثت دس چبلِ ًفَر ايي ػبهبًِ ّب اقذام ؿَد.

بلِ ًفَر هي تَاًذ ثِ ًفَر ثيـتش ٍ هبًذگبسي آة دس خبك مول مَد داهي مبهال پَػيذُ ثِ هحتَاي خبك چ ىاضبفِ مشد -

 مٌذ.

 استفبؼ پـتِ دس قؼوت پبييي ػبهبًِ ّب ثبيذ هتٌبػت ثب ؿيت صهيي ٍ ثبسؽ هٌطقِ ثبؿذ ٍ ّوَاسُ هَسد هشهت قشاس گيشد. -

 خبك پـتِ دس پبييي ػبهبًِ ّب دس ٌّگبم ػبخت ثبيذ مبهال مَثيذُ ؿَد.  -

 فهرست منابع -ه

ثْيٌِ ػبصي ػيؼتن ّبي رخيشُ ًضٍالت آػوبًي اص طشيق افضايؾ هبًذگبسي سطَثت  .1384ي، ـ. ٍ سٍغٌي م.، ؿبّيٌ

 پشٍفيل خبك. گضاسؽ ًْبيي  اًتـبسات پظٍّـنذُ حفبغت خبك ٍ آثخيضداسي.
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