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 چکیده 
هاي یکی از طـرح هـاي کند. کند. بخش کشاورزي و منابع طبیعی نقش مهمی در دسترسی به اهداف توسعه پایدار در کشور ایفا میبخش کشاورزي و منابع طبیعی نقش مهمی در دسترسی به اهداف توسعه پایدار در کشور ایفا می طرح  یکی از 

یان در ایـن میـان   ت.ت.کشور به باغات دیم اسکشور به باغات دیم اسشیبدار شیبدار هزار هکتار از اراضی هزار هکتار از اراضی   500500تبدیل تبدیل   ،،مهم بخش کشاورزي در برنامه ششم توسعهمهم بخش کشاورزي در برنامه ششم توسعه ین م در ا
در اراضی شیبدار از طریق تغییر الگوي کشت و ایجاد پوشش دایمی گیاهی از اهمیت خاصی برخوردار بوده در اراضی شیبدار از طریق تغییر الگوي کشت و ایجاد پوشش دایمی گیاهی از اهمیت خاصی برخوردار بوده   فندقفندق  توسعه باغاتتوسعه باغات

سر اراضی منطقه اشکورات شهرسـتان رودسـر و با در نظر گرفتن پتانسیل بالقوه و با در نظر گرفتن پتانسیل بالقوه  ستان رود سازگو سـازگاراضی منطقه اشکورات شهر قه، میاري فنـدق در ایـن منطقـه، میو  ین منط ندق در ا ند توانـد اري ف با بـا توا
یه بـا تکیـه خاك خاك   و جلوگیري از فرسایشو جلوگیري از فرسایش  این محصولاین محصول  نقش بسزایی در حفظ تنوع ژنتیکینقش بسزایی در حفظ تنوع ژنتیکیهاي سطوح آبگیر باران هاي سطوح آبگیر باران کاربست سامانهکاربست سامانه با تک

ضیدر اراضـی باغاتباغات توسعهتوسعه طرحطرح محصولیمحصولی استانیاستانی داشته باشد. بررسی برشداشته باشد. بررسی برشبر دانش بومی باغداران منطقه بر دانش بومی باغداران منطقه  گیالن اسـتان گـیالن  شیبدارشـیبدار در ارا ستان  ا
سبمناسـب  استفادهاستفادهبا با لذا الزم است لذا الزم است   هکتار به زیر کشت فندق خواهد رفت.هکتار به زیر کشت فندق خواهد رفت.  99819981  توسعهتوسعه  در برنامه ششمدر برنامه ششمدهد که دهد که یینشان منشان م از روان از روان   منا

ظتحفاظـت ،ضمن تولید مناسب فندق، ، هاهاباغباغاین این وري در وري در استفاده از آب سبز با هدف افزایش بهرهاستفاده از آب سبز با هدف افزایش بهرهو و   هاي سطحیهاي سطحیآبآب مان توامـان   حفا آب و آب و توا
با با توسعه باغات فندق در اراضی شیبدار را در در   هاي سطوح آبگیر بارانکاربست سامانههاي هاي این مقاله شیوهاین مقاله شیوهصورت گیرد. صورت گیرد. نیز نیز   خاكخاك

 توجهمورد ، ، مردادمردادو و   تیرتیرهاي هاي در ماهدر ماه  این محصولاین محصول  طی دوره رشد رویشیطی دوره رشد رویشیآبی آبی توجه به نیاز آبی فندق و به منظور گذر از بحران کمتوجه به نیاز آبی فندق و به منظور گذر از بحران کم
 .است دادهقرار 
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 مقدمه 
اي فندق درختچـه باشد.مهم در جهان است که تولید و مصرف آن در حال  افزایش می 1هاي خشکباريفندق یکی از میوه

بـو داده  هاي خام، آنـزیم بـري شـده واست. مغز فندق به صورت) Corylus( جنس ازو  )Betulaceaخانواده توسکاسان (از 
گردد. مغـز فنـدق ارزش غـذایی یا براي مصرف در صنایع مختلف لبنیات، نان، شیرینی و شکالت فرآوري میشود و یمصرف م

هـاي خشـکباري از مغز در مقایسه بـا سـایر میـوهاین  .نقش مهمی در تغذیه و سالمتی انسان ایفا کندتواند داشته و میباالیی 
 )، اسـید فولیـک و فیبـر اسـت.%20تـا  10ارد و یک منبع خوب پـروتئین (چرب اشباع کمتري ددهاي جمله گردو و بادام اسی
کنندگان از اثرات مثبت فندق باعث شده که صنایع غذایی گوناگون به ویژه صـنایع شـیرینی و شـکالت  افزایش آگاهی مصرف

یر کشـت فنـدق در ایـران و تواند در آینده نزدیک به گسترش سطح زبیش از گذشته از این میوه استفاده کنند. این مسأله می
 تمام کشورهاي مستعد منجر شود.

این  سطح زیرکشتکه ؛ بطوريدارد در رتبه پنجم و از نظر تولید در رتبه هشتم قرارکاشت فندق نظر وسعت از ایران کشور 
 ).1394، کشاورزيآمارنامه وزارت جهاد ( تن تخمین زده شده است 24300حدود هکتار و میزان تولید آن در 20459 محصول

 گیالن، اردبیل، مازندران، قزوین هاياستانشامل  در ایران به حاشیه دریاي خزر و نواحی کوهستانیفندق کاشت مناطق عمده 
که بیشترین عملکرد فندق ایـران از متوسـط بطوري ؛عملکرد فعلی فندق در کشور ما کم است. )1(شکل  ندشومحدود می قمو 

کیلو در هکتار متغیر است ولی میزان عملکرد فندق بـه اسـتناد آمـار  1200تا  600باشد و بین تر میینعملکرد جهانی نیز پای
بـودن میـزان  پایین کیلو در برخی از باغات رسیده است. 1100کیلو به  350وزارت جهاد کشاورزي نیز رشد خوبی داشته و از 

 باشـد هاي تولید فندق در کشور مـیترین چالش این محصول از مهمباغات فندق در مقایسه با مناطق تولید جهانی  بهره وري
 باشند.میآن ترین دالیل اصلیو اجتماعی از جمله اقتصادي و مسائل  آفات و بیماري ها، به زراعیو  مشکالت به نژادي که

 
 پراکنش مناطق توسعه فندق در ایران -1 لشک

توسعه باغات در اراضی شیبدار ازطریق تغییر الگوي کشت و ایجاد پوشش دایمی گیاهی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و با در 
و سازگاري فندق در این منطقه، جایگزین نمودن این اراضی منطقه اشکورات شهرستان رودسر نظر گرفتن پتانسیل بالقوه 

تواند دراراضی شیبدار منطقه و همچنین جایگزینی باغات فرسوده وقدیمی می محصول در توسعه واحداث باغات جدید خصوصاً
خاك داشته  و جلوگیري از فرسایش این محصول نقش بسزایی در حفظ تنوع ژنتیکیهاي سطوح آبگیر باران با کاربست سامانه

هاي تغییر کاربري یشگیري ازتصرف اراضی، پ احیاي منابع طبیعی و جلوگیري از مقابله با فرسایش خاك، حفظ وباشد. 
هاي وري در باغهاي سطحی، استفاده ازآب سبز با هدف افزایش بهرهآبهاي کشاورزي و ملی، استفاده از رواننامناسب زمین

  . گیردکه با مشارکت مردم صورت میبوده  مزایاي این طرحجمله دیم، حفاظت از آب و خاك و اجراي عملیات آبخیزداري از 

                                                           
1Nut 
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 برش استانی محصول فندق در طرح توسعه باغات در اراضی شیبدار  -1جدول 

 

 
 )1395کشاورزي ( جهاد باغبانی وزارت امور خشک معاونت و سردسیري هاي میوه امور دفتر ماخذ:    
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 و شیبدار اراضى در اولویت با باغات توسعه و موجود باغات ) نوسازى1384-1388توسعه ( چهارم برنامه 18در ماده 
صادرات مورد توجه دولت جمهوري اسالمی  توسعه راستاى در و قیمت ارزان منابع تأمین با هکتار یک میلیون میزان به مستعد

 به شیبدار اراضی از هکتار هزار پانصد تبدیل و راهبردي محصوالت تولید توسعه نیز افزایش ششم ایران بوده است. در برنامه
 1396سال  ششم از برنامه در شیبدار اراضی فندق در طرح توسعه باغات در استانی محصول است. برشباغات مورد توجه بوده 

هکتار و در کل کشور  9981باشد. بررسی این جدول نشان می دهد که در استان گیالن ) می1به شرح جدول ( 1400تا 
 هکتار در قالب طرح توسعه باغات به زیر کشت فندق خواهد رفت. 25363
 باشند آب رفت هدر کاهش رطوبت و باعث حفظ که هایی روش آب، تأمین در محدودیت دلیل به دیم شرایط دروالً معم
تالش  آبیاري، آب به منابع دسترسی و عدم  دیم کشت سیستم در درختان براي آب تأمین اهمیت دلیل بهرند. دا اهمیت

 نزوالت مدیریت دیم هايباغ در .کنند برداري بهره بطور حداکثر موجود از بارندگی طبیعی طور باغداران بر آن است که به
 بین نواحی در که شود داده ترتیبی دارد. اگر اهمیت گیاه توسط آب بازده جذب افزایش و تعریق و تبخیر کاهش و آسمانی
 بارندگی باشد، ریشه قسمت تجمع در درست آب نفوذ محل و شود نفوذناپذیر زمین سطح است کم ریشه که تراکم درختان
گیرد.  می قرار ریشه دسترس در بیشتري مدت براي آب و شود ریشه می حضور هاي محل در آب عمقی نفوذ باعث مختصر

 فاصله که شود سعی می روش این است. در مشهور کوچک هايحوضه از آب آوري جمع تکنیک به از آب حفاظت روش این
 سطوح این در که اندکی شیب با را باران کم تبدیل شود و آب نفوذپذیري با یا نفوذناپذیر سطح به آبگیر) درختان (سامانه بین

 ).1393کنند (راحمی و همکاران،  هدایت ها ریشه منطقه گسترش به است شده ایجاد
توسط عبدي  کاري دیم در شهرستان ایجرود استان زنجانبادامهاي سطوح آبگیر باران در توسعه گیري از سامانهنظام بهره

) احداث باغات دیم با استفاده از سطوح آبگیر باران در مناطق 1386) گزارش شده است. قیطوري و همکاران (1384نژاد (
) 1381اند. همچنین بروشکه (استان کرمانشاه گزارش نمودها در هاي بادام، انگور، زیتون و انجیر رکوهستانی زاگرس براي گونه

هایی با زه آب دائمی در استان آذربایجان غربی اشاره نموده است. وسیع با شیوه سنتی در مسیر آبراههبه گردوکاري در سطح 
هاي آبخیز زاب، شود. موکاري نیز در حوزههاي کوچک مبادرت به گردوکاري میبا ایجاد بانکت نیز در برخی مناطق این استان

سطوح سنگی  از باران آب استحصالگسترش قابل توجهی برخوردار است.  مهاباد و گدار از طریق ایجاد جوي و پشته و بانکت از
روغنی  ) مورد مطالعه قرار گرفته است.1395تکمیلی بادام دیم در کوهسرخ کاشمر توسط طباطبایی و کاظمی ( آبیاري براي

د اقتصاد ملی را در حوضه هاي استحصال آب باران متمرکز در تامین آب و توسعه پایدار کشاورزي و بهبو) نقش سیستم1395(
هاي سطوح آبگیر باران متمرکز و با هدف در این پوهش با بکارگیري سامانه هنام استان لرستان مورد پژوهش قرار داده است.

دیم آبی و مقایسه تاثیر تیمارها، توسعه پایدار حوضه از طریق استفاده بهینه از منابع آب و خاك  تامین آب مورد نیاز باغات
 توجه قرا گرفته است. رد مو

و همچنین  اشکورات در اراضی شیبدار منطقهاً در توسعه و احداث باغات جدید خصوصفندق  جایگزین نمودن محصول
از خاك داشته باشد.  جلوگیري از فرسایشو  تواند نقش بسزایی در حفظ تنوع ژنتیکیجایگزینی باغات فرسوده و قدیمی می

توان به نیاز آبی کم این محصول در مقایسه با فندق در اراضی شیبدار و تغییر الگوي کشت میاحداث باغات  ترین دالیلمهم
سایر ارقام موجود در منطقه، کاهش هزینه تولید، مقاومت بیشتر به سرما در مقایسه با ارقام گردو و هلو و سازگاري به کشت در 

ترین مزایاي توسعه اب و سیالب و افزایش نفوذ پذیري خاك از مهمکاهش رواناشاره نمود. ضمن آنکه بازده  اراضی شیبدار و کم
هاي سطوح آبگیر باران در هاي کاربست سامانهکوشد تا برخی از شیوهاین مقاله میباشد. میدر اراضی شیبدار فندق باغات 

 بررسی قرار دهد.  توسعه باغات فندق را با تکیه بر دانش بومی باغداران منطقه اشکورات شهرستان رودسر مورد 
 

 ها مواد و روش
قزوین و مازندران قرار  هايقرار دارد و بعد از آن استانتولید فندق کشور هکتار در رتبه نخست  16395استان گیالن با   

نیز هزار هکتار و تولید  17حدود گیالن  دارند. بر اساس آمارنامه وزارت جهاد کشاورزي میزان سطح زیر کشت فندق در استان
که بطوري شهرستان رودسر واقع شدهکاري استان در ارتفاعات اشکورات مناطق فندقعمده  .باشدهزار تن می 11در حدود 
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 .)2(شکل  می باشداز سطح زیرکشت فندق در این مناطق هزار هکتار 12بیش از 
 فندق ها نیاز به خاك بااست. پذیر باشد امکانبسیار سردي که مناسب دیگر میوه ها نمیو مرتفع در مناطق کشت فندق   

و اسیدیته  ظرفیت خوب نگهداري آبو با  لومی عمیقك با بافت خابراي کشت فندق، دارند. و عمق مناسب زهکشی خوب 
ندرت به آبیاري ه آب انجام گیرد، فندق ب مناسب هاي با ظرفیت نگهداريوقتی کشت فندق روي خاكمناسب است.  6دود ح

 بایدکه در رشد ساالنه بطوريباشد ولی این گیاه به کمبود آب حساس است، نیاز آبی فندق خیلی زیاد نمی خواهد داشت.نیاز 
هاي مختلف رو حساسیت آن در ماه گیرد. از اینداري تحت تنش آبی قرار نمیکه گیاه بطور معنیحاصل شود  اطمینان

 6000-8000آبی فندق  به طور متوسط نیاز باشد.ها مین باغمتفاوت بوده و مقدار حساسیت آن وابسته به اقلیم ناحیه و س
دهه اول تیر ( هاي بحرانیماهبه ویژه در  رشد رویشی فندقبه منظور هاي جوان باغباشد. البته در احداث مترمکعب در سال می

غات فندق عمدتاً بهره گیري از در با مدیریت سیستم آبیاريشود. انجام  نیز تکمیلی اهمیت دارد که آبیاري) تا دهه اول مرداد
 اي است.آبیاري قطره

 
 نقشه استان گیالن، شهرستان رودسر و محدوده گسترش فندق در منطقه اشکورات -2شکل 

 
مبادرت به تامین نیاز آبی فندق می کنند. ایجاد  گوناگونبه شیوه هاي در فصول مختلف باغداران مناطق مختلف اشکورات 

آوري که روش استحصال مستقیم باران و جمعدایره باندهاي نیمچاله در اطراف درخت فندق به منظور نگهداشت آب و یا ایجاد 
ذخیره رطوبت در باشد از جمله این شیوه هاست. بی شک این کار با هدف میاي باند نیم دایرهها در پشت یک رواناب در چاله
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 ). 4و  3هاي شود (شکلپروفیل خاك انجام می

عالوه بر این شیوه، اطراف نهال فندق را با خار و خاشاك  به منظور استقرار نهال هاي جوان،باغداران منطقه در باغهمچنین 
 آوري جمع از ).  پس6و  5هاي د (شکلنپوشانده تا در فصل گرما موجب کاهش تبخیر از سطح خاك و تعرق از سطح نهال شو

 پیرامونی شود. لیکن فضاي می ذخیره خاكر د درخت فندق، پیرامون و بستر در آباي همالحظ قابل حجم بارش، هدایت و
 کاهش هدف مالچ (خار و خاشاك) با لذا کاربرد است. ذخیره شده رطوبت رفتن بین از و تبخیر مستعد طبیعی طور به درخت،
 .گرددمی محسوب پیرامونی هواي و خاك داخل بین رطوبت حائلی و تبخیر تلفات
 

 
با ایجاد یک میکروکچمنت، رطوبت مورد نیاز ریشه هاي مویین را فراهم  پوشش آندر محدوده تاج چاله اطراف نهال فندق -3 شکل

 روستاي شوك) -(اشکورات کند. می

 
 روستاي شوك) -(اشکوراتایجاد چاله در سایه انداز  نهال فندق به منظور نگهداشت رطوبت خاك  -4 شکل
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  .به منظور کاهش تبخیر از سطح خاك و تعرق از سطح نهال، اطراف نهال فندق با خار و خاشاك پوشانده شده است -5 شکل

 روستاي استخر سر) -اشکورات(
 

 
 سطوح آبگیر باران  هاي فندق مستقر شده در باغ سازگاري با کاربست مالچ گیاهی و سامانهنمایی از نهال -6 شکل

 روستاي استخر سر) -اشکورات(

 
تمام  در آن منظم توزیع منظور به و آب شدن تلف و خاك فرسایش از احتراز در احداث باغ فندق در اراضی شیبدار براي

 و خاك فرسایش از جلوگیري منظور به روش این در). 7د (شکل کننمی سکوبندي یا بندي تراس را دامنهباغداران  باغ، سطوح
 بر عمود و ردیف هر پاي در هاتراس شود. اینیطراحی م پلکان شبیه هاییتراس آبیاري، و باران آب از بیشتر درختان استفاده
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 درخاك بیشتري آب که شودیم آبیاري درختان، سبب یا و شدید بارندگی هنگام در شوند؛ بدین صورتمی احداث شیب جهت
 . )8(شکل  آیدیم عمل به گردد جلوگیريمی هاردیف بین خاك شستشوي باعث که آب سریع حرکت از کند. همچنین نفوذ

یک روش بسیار مناسب براي اراضی تپه ماهوري بوده که مستلزم مخارج زیاد تسطیح زمین  2درختکاري روي خطوط تراز
ها روي خطوط تراز شود. در این روش درختاالرضی نیز نمیکه باعث جابجا شدن الیه حاصلخیز سطحباشد؛ ضمن آننیز نمی

 ).9 چک و بزرگ مناسب است (شکلهاي کوشوند. روش کاشت روي خطوط تراز براي کاشت فندق در مساحتکاشته می
باشند. می یکسان ارتفاع داراي ردیف هر روي نقاط که گیرندمی قرار هایی ردیف روي درختان کنتور، طریقه به کاشت در
 فاصله دارد، وجود تند شیب که هاییقسمت دارد. در زمین شیب به بستگی و نبوده یکسان روش این در هاردیف فاصله
 هم به نزدیک هاردیف که مواقعی شود. دریم بیشتر هاردیف فاصله دارد وجود مالیم شیب که هاییقسمت در کمتر و هاردیف

 درختان فاصله باشد زیاد هاردیف فاصله که مواقعی در و گرفته بیشتر را هاردیف روي درختان فاصله توانمی گیرند،می قرار
باشد. این نکته قابل توجه در این رابطه توجه به دانش بومی باغداران منطقه اشکورات میشود. می انتخاب کمتر هاردیف روي

باغداران بر اساس دانش بومی خود مبادرت به احداث سامانه سطوح آبگیر باران به منظور افزایش ذخیره رطوبت خاك در 
است با شرایط بومی نیز  تکامل یافته اجتماعی محلی چون در بطن محیط طبیعی و دانش بومیاند. اطراف درختان خود نموده

  کامالً سازگار است. 
 
 

 
 نماي شماتیک از کاشت درخت فندق بر روي خطوط تراز -7 شکل

 
 
 

 

                                                           
2 Contour planting 



 1397اول و دوم اسفندماه   –تهران  –هاي سطوح آبگیر باران هفتمین همایش ملی سامانه
 هاي سطوح آبگیر بارانانجمن سیستم –پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 

__________________________________________________________________________________ 
 

437 
 

 
 احداث باغ فدق در اراضی شیبدار با تراس بندي اراضی  -8 شکل

 روستاي بازارمحله) -اشکورات(
 

 
 نماي دیگري از احداث باغ فدق در اراضی شیبدار با تراس بندي اراضی  -9 شکل

 روستاي بازارمحله) -(اشکورات
  بحثگیري و یجهنت

 هايهسامان ایجادت. برداري جهت مقابله با بحران کم آبی اسهاي مدیریت بهرهترین تکنیکاستحصال آب یکی از شاخص
 بوده،بومی منطقه  دانش از برداري الگوقطعه از باغات فندق و  هر خاص شرایط با متناسب باران آب آوريجمع و استحصال

در این  یابد. افزایش درختان پاي به رسیده آب سهم و شود محقق درختان پاي رواناب هدایت و آوريجمعهدف  که بنحوي
افزایش ذخیره  از طریقباغات  هدف افزایش راندمان تولید اقدامات مدیریتی الزم جهت استحصال آب بابایست راستا می

تجربه نشان داده است که بسیاري از  .عملیاتی گرددو .....  دمیرافزایش مشارکت م هاي آبی،کاهش تنشرطوبت خاك، 
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با زیست بوم این  در زمینه تولید، فرهنگ و اجتماع در جامعه محلی، به دلیل سازگاري و تطابق هاي بومیها و روشتکنیک
باغداران منطقه اشکورات با  باشند.به توسعه پایدار می هاي رسیدنهایی هستند که امروزه معرف روشروشجوامع، همان 

برآوردن این نیاز  به قادر تنهایی به بومی اند؛ لیکن دانشرا مرتفع نموده باغات توسعه بومی تا حد ممکن نیازهاي دانش پشتوانه
 رطوبت حفظ رواناب، شیوه را به منظور مدیریت کارآمدترین و (نوین) بهترین نیف و بومی دانش نیست. لذا الزم است با تلفیق

بایست همچنین میتوسعه باغات در اراضی شیبدار مورد توجه قرار داد.  برنامه براي اجراي مناسب بستر تهیه و تبخیر کنترل و
هتمام خاصی ، اهدف کاربران عنوان به باغداران و کشاورزان مختلف، به آموزش مناطق اجتماعی و اقتصادي با توجه به شرایط

 د.مبذول نمو
 

 منابع 
اي و بیولوژیک سنتی و نوین حفاظت آب و خاك در . بررسی و ارزیابی اقتصادي عملیات سازه1381بروشکه، ابراهبم.  −

 استان آذربایجان غربی، گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري. 
اولین ، غات در اراضی شیبدار با کشت فندق سازگار با منطقه ارسبارانتوسعه با، 1396، غالمرضا علیزاده، رسول و دوستی −

 .تبریز، آذربایجان شرقین، همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهاي ارسبارا
 معاونت و طبیعی و منابع کشاورزي ترویج دیم، دفتر ، بادامکاري1393عباس یداللهی و شروین شریعتی،  راحمی، علیرضا، −

  کشاورزي. آموزش کشاورزي، نشر جهاد وزارت باغبانی
هاي استحصال آب باران متمرکز در تامین آب و توسعه پایدار کشاورزي و بهبود سیستم، نقش 1395روغنی، محمد،  −

 هاي سطوح آبگیر باران، رشت، ایران.اقتصاد ملی، پنجمین همایش سامانه
تکمیلی بادام دیم در  آبیاري سطوح سنگی براي از باراى آب ، استحصال1395طباطبایی، جواد و رمضان کاظمی گلیان،  −

 هاي سطوح آبگیر باران، رشت، ایران.شمر، پنجمین همایش سامانهکوهسرخ کا
طرح نهایی  گزارش، 1384، زنجانی جممجید  و رابط، علیرضا عبدي نام، علی،قدوسی، جمال،  ، پرویز،عبدي نژاد  −

اي و بیولوژیک سنتی و نوین حفاظت خاك و آب سازه تحقیقاتی شناسایی، بررسی و ارزیابی اقتصادي و اجتماعی عملیات
146/84 مرکز فناوري اطالعات و اطالع رسانی شماره ثبت ، پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري، در استان زنجان

 کشاورزي.
استفاده بهینه از منابع و مبارزه با مشکل کم ضرورت استحصال آب در راستاي ، 1396، سیده کوثر دانشیارو  هنام، بعمرانی −

  .تبریز، آذربایجان شرقین، ش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهاي ارسبارااولین همای، آبی
هاي سطوح ، گزارش نهایی طرح پژوهشی ارزیابی و مقایسه سامانه1386بیدل،  امینرحشمتی و مسیب ، حمدقیطوري م −

 آبخیزداري.حفاظت خاك و پژوهشکده نزوالت آسمانی استان کرمانشاه.  هاللی و لوزي شکل در ذخیره -آبگیر مسطح
 ص. 127کشاورزي،  جهاد باغبانی وزارت امور خشک معاونت و سردسیري هاي میوه امور دفتر، ، فندق1395کمالی، اقدس،  −
 ریزي.برنامه و مدیریت کشاورزي استان گیالن، سازمان عمومی سرشماري تفصیلی ، نتایج1393ایران،  آمار مرکز −
شماره  دار، نشریه شیب اراضی باغ در احداث ، دستورالعمل1388جمهور،  رییس راهبردي نظارت و ریزيبرنامه معاونت −

 صفحه.208، 510
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