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 Bunge Holoxylon) تاغزرد یها نهال استقرار و رشد بربک  پالنت دوستآباثر صفحات 

persicum) بیولوژيک مناطق بیاباني یمنظور احیا  به 

 3ایک يمحب رهیمن ،1يدانیپورم عباس ،2يعیشف بانج شهرام ،1نکو يتوکل نیحس

 قات،یتحق سازمان قم، استان یعیطب منابع و یکشاورز زشآمو و قاتیها و مراتع، مرکز تحق جنگل قاتیبخش تحق ار،یاستاد .1

 رانیا قم، ،یکشاورز جیترو و آموزش

 ،یکشاورز جیترو و آموزش قات،یها و مراتع کشور، سازمان تحق جنگل قاتیتحق ۀسسؤم ابان،یب قاتیخش تحقب ار،یدانش .2

 رانیا تهران،

 رانیا تهران، شاهد، دانشگاه ،یعلوم کشاورز ۀدانشکداتات، ارشد اصالح نباتات، گروه زراعت و اصالح نب یکارشناس .3

 (25/09/1400 بیتصو خیتار؛ 30/08/1400 یبازنگر خیتار؛ 07/07/1400 افتیدر خی)تار

 دهیچک

 دوس ت آب ص فحات . دک ر خ ا  اس تفاده    در اهی  گ ۀاستفادافزایش آب قابل  دلیلبه  توان یم را یمواد آل مانند یعیبرخی مواد طب

 خصوص بهدر خا  مناطق خشک  آب ینگهدار توان شیمنظور افزا بهتوانند  یشوند و م یساخته م یسلولز عاتیاز ضا کب پالنت

 ت ا  زرد اهی  گ رش د  و آب مص ر   زانی  م ب ر ب ک   ت پالنتصفحا اثر یبررس منظور به .رندیمورد استفاده قرار گ یابانیدر مناطق ب

(Haloxylon persicum) یاص ل  ک رت  .ش د  اجراشرق استان قم  دربعثت  نهالستان در( 1399-1397) سال سه مدت  به یشیآزما 

 ع دم  و اس تفاده  م ار یشامل دو ت یو کرت فرع بار کیروز  40)شاهد( و  بار کی روز 20 یزمان فواصل در یاریآب یمارهایت شامل

اث ر متقاب ل    ،نیهمچن   و س ال  و ب ک  النتپ صفحات از استفاده اثرات داد نشان یآمار یها هیتجز جینتا. بود بک پالنت از استفاده

ص فات   زمان در پالت تیاسپل-تیاسپل ،نیهمچن. داشت یدار امعن اختال  درصد 5 و 1سطح  در بک در استفاده از پالنت یاریآب

 کب   پالن ت  صفحات از استفاده اثرات و یارتفاع رشد صفت یبرا سال و بک پالنت صفحات از استفاده در یاریآب اثرات نشان داد

سال  درسن نهال  شیبا افزا ارتفاع داد نشان صفات نیانگیم ۀسیمقا. داشت یدار امعن اختال نهال  یصفت رشد قطر یو سال برا

 از ب اتتر  متر یسانت 56/28 با نهال یارتفاع رشد و متر یسانت 42/129 با بک پالنت صفحات از استفاده ماریت در کاشت از پسسوم 

 ب ا  ب ک  استفاده از صفحات پالن ت  ماریسن نهال در سال سوم پس از کاشت در ت شیقطر نهال با افزا ،نیبود. همچن مارهایت ریسا

 قرار گرفت.   مارهایت ریباتتر از سا متر یسانت 80/15 با نهال یارتفاع رشد و متر یسانت 14/127

 .قم ،یخشک ،بک پالنت ،زردتا : دواژگانیکل

  

                                                  
 نویسندۀ مسئول       Email: H.TavakoliNeko@areeo.ac.ir 
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 مقدمه

 خش    ۀمنطق  ار گرفتن در قر لیدل به رانیپهناور ا کشور

 یه ا  سال یط خصوص به یجوّ نزوالت کمبود و نیزم ۀکر

 اس ت  شده ینیرزمیز یها آب افت و یخشک دچار گذشته،

 رطوب ت کمب ود   وکاهش نزوالت  نیاست که ا یهیدب. [1]

ب ا   .[2] خ اک دارد  یاهیبر پوشش گ یادیز ریتأث خاک در

که ک اهش   ستدو آبانواع مواد  کاربرد ۀمسئل نیتوجه به ا

ب ه آب را در   اهی  گ یزم ان دسترس    شیمصرف آب و اف زا 

 آب ینگهدار و حفظ در یادیز نقش ،ندکن یم سریخاک م

 ۀدور ط ی  اهی  گ ینیاز آبی ح داقل  که  یصورت در .[3] دارد

ب ذر و گل دهی    دی  تول زن ی،  جوان ه  مراحل با اغلب که رشد

 ص  دمات متحم  ل گی  اه ، دش  ون نیهم  راه اس  ت ت  أم  

 خصوص یات  خش  مناطق در. [4] شود یم ذیریناپ جبران

بسیار ن اچیز   آب نگهداری قابلیت و نامناسب خاک فیزیکی

است. با افزودن پلیمر به این نوع خاک ظرفی ت نگه داری   

  ب ه  ک ه  رود م ی  انتظار و ندک می دایپآب در خاک افزایش 

 اف زایش  محص ول  تولید و رشد گیاه، مانی زنده ،آن موجب

م واد   عن وان   اس تفاده از پلیمره ا ب ه    ،نیهمچن   .[5] یابد

  هیتوص  برای افزایش توان نگهداری آب در خاک  دوست آب

 .[6] است شده

عن وان    ب ه  (SPP. Haloxylonج ن  ت ا)     یه ا  ونهگ

صورت طبیع ی،    مختلف به یها شگاهیگیاهانی مقاوم در رو

از مناطق  را در بعضی یا انبوه و پراکنده شیوب کم یها توده

 و رش د  ازجمله یاتیدهند. خصوص یم لیتشک رانیا نیبیابا

در  ی، س ازگار ف راوان تولی د ب ذر    ع،یامکان گس تر  س ر  

 کییاکول و   یتوقع و نیازه ا  ،وفانتآفتاب، بوران و  طیشرا

ب ا   یکم، قابلیت استفاده از آب ب ه نس بت ش ور و س ازگار    

که  استمختلف  از سب  تا سنگین( باعث شده  یها خاک

برخ وردار   در من اطق بیاب انی   یا ژهی  و ارز  زا گیاهان نیا

، یزمیه چوبمصارف گوناگون آن شامل  ،باشند. همچنین

تولید نئوپ ان و   شتر و بز، یکوتاه، تولید علوفه برا یالوارها

خاک، بادشکن، پرچین،  تاستفاده در تثبیت ماسه و حفاظ

در  ان داز  سبز و چش م  یفضا جادیآب، ا یها محافظت کانال

بخش یده   یا العاده فوق همیتاگیاهان  نیبه ا ابانیمناطق بی

تا) در  یها اثر متقابل حضور درختچه ،نیهمچن .[7] است

 پوش ش  ۀتوس ع خاک و  اتیبر بهبود خصوص یابانیب یاراض

در  یمراح  ل ت  وال ش  رفتیپ رون  د در توان  د یم   یاهی  گ

 .[8] باشد مؤثر یابانیب یها ستمیاکوس

 در گی اه  ۀاس تفاد   ابلقافزایش توان نگهداری آب  برای

 طبیعی متنوعی با استفاده از انواع مواد  های پژوهش خاک،

مانند کاه، کلش و م واد مع دنی مانن د پرلی ت و ی ا م واد       

پلیم ری   یه ا  ج ابب  س وپر و  دروپالسیهمصنوعی مانند 

و م واد   یرطوبت یها توأم مکش ریتأث .[9] است شده  انجام

ص  رف آب ب  ا م زانی  ک  ه م اس  ت هنش  ان داد دوس  ت آب

 یه ا  مک ش  به دنیرس یبرا یاریتر شدن فواصل آب یطوالن

 نی  در ا ش ود ک ه از مص رف آب     یتر( سبب م یباالتر  منف

 یمک ش رط وبت   یپژوهش   در. [10]د ش و ها کاسته  مکش

ب   بار مصرف آب در صفحات پالنت 5/0 تیخاک در وضع

 نسبت که دیرس تریل 157رشد به  ۀدور طیهر نهال  یبرا

طور   به مکش نیهم در مریپل یدارا خاک و شاهد خاک به

 ک ه   یحال دربرخوردار بود.  یدرصد 24 کاهش از نیانگیم

ب    در  پالن  ت م  اریب  ار، مص  رف آب در ت 15/0 مک  ش در

درص د   34م ر ب ه ح دود    یپلاز  استفادهبا شاهد و  سهیمقا

خ اک و   یرط وبت  یها توأم مکش ریاز تأث ،نیهمچن. دیرس

 نیچن   زی( نقهی ارتفاع و قطر  اهیرشد گبر  دوست آبمواد 

در  یدار امعن   ط ور  ب ه ب   پالنت ریکه تأثد گرفته ش جهینت

 م ر یپل و ش اهد  از شیب   ت ا)  رشد بر یاریسطوح آب بیشتر

 .[11] است مؤثر

 5 یخشک تنش ماریت در ب  پالنت صفحات از استفاده

 مصرف کاهش مریپل و شاهد به نسبت درصد 24 تا اتمسفر

 15 یخش  ک ت  نش م  اریت در ک  اهش نی  ا. داد نش  ان آب

 یبررس  . دیرس   رصدد 34 به مریپل ماریت به نسبت اتمسفر

 نه ال  ارتف اع  زانیم بر ب  پالنتصفحات  یریکارگ به ریتأث

 تیمار در داد نشان شاهد و مریپل یدارا خاک با سهیمقا در

 به نسبت درصد 17 از بیش ب  پالنت اتمسفر، 1/0 آبیاری

 در. اس ت برت ری   ینسبت به پلیمر دارا صددر 45 و شاهد

 درص د  33 از شیب برتری با ب  پالنت اتمسفر، 15/0 ماریت

 .[12] داشت داری امعننسبت به شاهد اختالف 

سه نوع خاک س ب  نش ان داد    در پلیمر از استفاده اثر

 در ش ده  ینگه دار مقدار آب  ها خاک یتمام در پلیمر تیمار 

این افزایش در خاک  یول ،داد ارتقا شاهد به نسبت را خاک

 .[13] بود مؤثر ها از سایر خاک تربیش نیسنگ مهین

 پلیم  ر اف  زودن ل  ومی و س  ول ورت  ی ه  ای خ  اک در

در مقایسه با خاک شاهد، به  یاز نوع آنیون یآکریالمید یپل

و حرکت آب به داخل خاک را  شود میکاهش رواناب منجر 

 .[14] دکن می بیشتر و تر کاهش تراکم خاک آسان اثر بر
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اختالط پلیمر سبب تغییرات هدایت هی درولیکی   اگرچه

شده و باعث اف زایش مق دار    تر آب در خاکی با بافتی سنگین

 به افزایش این با زمان هم اما ،دشو یم ک یماتر درمکشآب 

 .[15] شود می افزوده نیز گیاه استفاده غیرقابل آب مقدار

تأثیر تنش آب که گیاهان تحت  یهنگامپلیمر  افزودن

ب ر می زان آب    ند،ش و  م ی  آبیاری خوبی به و اند قرار نگرفته

ام ا ب ا    ،استو میزان خلل و فرج خاک مؤثر  دسترس  قابل

 هفت ه  9قرار گرفتن گیاه در معرض تنش و بعد از گذشت 

  ۀنقطپلیمر تأثیری بر وقوع زمان  و رود میاین اثرات از بین 

  .[16] ندارد پژمردگی

 یدرپ   یپ   یها یسال خش و  یآب کممشکل  که آنجا از

  ی  ولو یب تی  س ط  س بز و تثب   شیاز مشکالت افزا یکی

 ،قی  تحق نی  ا یاجرا از هدفاست،  یابانیب یخاک در اراض

 از یک  ی عن  وان  ب  ه ب    پالن  تص  فحات  ییک  ارا شیآزم  ا

و  یمان زنده به کم  و شهیر ۀمنطقحفظ آب در  یها رو 

 .است کشور یابانیب مناطق در زردتا) ۀدرختچرشد 

 ها روش و مواد

اث ر اس تفاده از ص فحات     یب ا ه دف بررس     حاض ر  قیتحق

 زم ان  مدت شیافزا و آب مصرف ییجو صرفه در ب  پالنت

 ۀی  اول یه ا  در س ال   یاری  آب از پ    آب به اهیگ یدسترس

 در جی  را یه  ا نه  ال رش  د و اس  تقرار ب  ه کم    کاش  ت،

ق م در    س تان ا در ی ی زدا اب ان یب یه ا  پ رو ه  در یک ار  نهال

 درب ه م دت س ه س ال      غب ار  و گ رد  برداش ت  یها کانون

 ع رض  ب ا  ق م  مس ت  شیم   آب اد  نیحس یکار تا) ۀمحدود

 511043 ییایجغراف طول و یشمال 3813941 ییایجغراف

 یل ومتر یک 35 در ای  متر از س ط  در  870و ارتفاع  یشرق

  .(1 شکل  شد اجرا قم شهر یشرق جنوب

 
 (1398) قم مست شیم آباد نیحس ۀمنطقطرح در  یجراا يشيآزما ۀمزرع. 1 شکل

حس اس ب ه    یه ا  کانون از یکی ۀمحدوددر  منطقه ینا

 حرک ت اس ت.   یو از منابع گرد و غبار محل یباد شیفرسا

 ین ابود  و ی ی زا اب ان یاز عوام ل ب  یو خشک روان یها ماسه

 با منطقه .[17] شود یم محسوب منطقه در یاهیگ پوشش

 یج و  یها ز یر. دارد قراردشت قم  درخش   ییهوا و آب

 غ رب  از ک ه  است ییهوا ۀجبه عبور علت  به شتریب منطقه

 و گ رد  با همراه یموسم یبادها وز  و شود یم وارد کشور

 تیوض ع  یبررس   و منطق ه  طیش را  ب ه  توجه با. است غبار

 س  تگاهیب  ه منطق  ه، ا  ی  نزد یهواشناس   یه  ا س  تگاهیا

    1368  س اله  30 یآمار ۀدورقم در  هیشکوه  ینوپتیس

ماه سال  نیسردتر وسیسلس ۀدرج 2/4با  ماه بهمن( 1397

 وم اه س ال    نیت ر  گ رم  وسیسلس   ۀدرج 7/31با  رماهیو ت

 ط ور   به .است وسیسلس ۀدرج 7/17ساالنه  ماید نیانگیم

 فصل در منطقه در هوا ینسب رطوبت زانیم نیشتریب ،یکل

 در وصخص    در فص ل تابس تان ب ه    ،آن نیکمتر و زمستان

 رطوب ت  نیانگی  م. افت د  یم   اتفاق زین ریت و خرداد یها ماه

 رطوبت مقدار نیشتریب که بودهدرصد  76/39 ساالنه ینسب

 نیت ر و کم درص د  6/62 زانی  م با ماه ید در ماهانه ینسب

 درصد 2/25 زانیم با رماهیت در ماهانه ینسب رطوبت مقدار

 (.1 جدول  است

( 1397    1386  ساله 10 یآمار ۀدورساالنه در  بار 

 یه ا  در م اه  یحداقل بارندگ .است متر یلیم 9/137 حدود



 1401 هارب، 1، شمارۀ 9اکوهیدرولوژی، دورۀ  176

 بهشتیارد تا آبان یها ماه در بار  حداکثر و مهر تا خرداد

 3/2 ب ا  تابس تان  فص ل  در یبارن دگ  نیکمت ر . اس ت  بوده

 9/66 ب ا  زمس تان  فص ل  در یبارن دگ  نیشتریب و متر یلیم

 بی  ترت ب ه  زییپ ا  و به ار  فص ول  یبارندگ زانیم و متر یلیم

 (.2 جدول بوده است  متر یلیم 3/28 و 5/40

( EC  یک  یالکتر تیهدا با یاریآب در استفاده مورد آب

بود. بافت  pH )21/7  تهیدیاس و متر بر من یز یدس 75/2

 EC )92/8  یک  یالکتر تیه  دا ب  او  یل  وم - ش  نخ  اک 

 اس  ت pH )23/7  تهیدیاس   و مت  ر ب  ر م  ن یز یدس  

 (. 4و  3 های ول جد 

در   ی  آمبروترم یاطالع ات حاص ل از منحن     براساس

 ۀدور(، ط ول  1397    1368  س اله  30 یری  گ اندازه ۀدور

 نیفرورد یها ماه شامل و سال در ماه هشت حدود یخشک

 .(2شکل   است ماه آبان تا

 (1397ـ 1368) طرح یاجرا ۀمنطق)درصد( در  هوا ي. مقدار رطوبت نسب1 جدول

 اسفند بهمن ید آذر آبان مهر وريشهر مرداد ریت خرداد بهشتيارد نيفرورد ييهوا و آب پارامتر

 1/52 5/60 6/62 3/59 2/49 9/36 8/27 6/25 2/25 8/25 8/34 5/42 %ینسب رطوبت

 زمستان زییپا تابستان بهار یفصل عیتوز

 4/58 5/48 2/26 4/34 درصد

  (1397ـ 1386) طرح یاجرا ۀمحدود در( متر يلی)م يبارندگ مقدار .2 جدول

 اسفند بهمن ید آذر آبان مهر وريشهر مرداد ریت خرداد بهشتيارد نيفرورد بارش پارامتر

 3/26 2/24 4/16 6/15 11 6/1 1/0 9/0 3/1 2/2 6/20 7/17 بار  مقدار

 1/19 5/17 9/11 4/11 8 2/1 1/0 7/0 9/0 6/1 9/14 8/12 ماهانه درصد

 زمستان زییپا تابستان بهار یفصل عیتوز

 5/48 4/20 7/1 4/29 درصد

 (1397) یاریآب در استفاده مورد آب مشخصات. 3 جدول

 يکيالکتر تيهدا نمونه
EC (ds/m) 

 واکنش

(pH) 

 میکلس

(meq/l) 

 ميزیمن

(meq/l) 

 ميسد

(meq/l) 

 جذب قابل ميسد

(SAR) 

 08/6 9/14 8/6 3/5 21/7 75/2 آب

 (1397) شده مطالعه ۀمنطق خاک مشخصات. 4 جدول

 يکيالکتر تيهدا نمونه
EC (ds/m) 

 اشباع گل واکنش

(pH) 

 میکلس

(meq/l) 

 ميزیمن

(meq/l) 

 ميسد

(meq/l) 

 جذب قابل ميسد

(SAR) 
 بافت

 یلوم شن 58/8 42 24 24 23/7 92/8 خاک

 
 (1397ـ 1368) ساله 30 یآمار ۀدور درطرح یمنطقه اجرا کیآمبروترم ي. منحن2شکل
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 يشيآزما طرح

 در( پ الت  تی اس لل  ش ده  خ رد  یها کرت صورت هب شیآزما

نهال در هر  20 وسه تکرار  در یکامل تصادف یها بلوک قالب

با  یاریآبشامل  یاصل کرت یشیطرح آزما در .شد اجرا تکرار

 از یخش  ک ۀدور در ش  اهد(  روز 20 روز و 40 یه  ا فاص  له

 تص فحا  از اس تفاده شامل  یفرع کرت و ماه آبان تا نیفرورد

 م ار یتدر ه ر   .ب ود و عدم اس تفاده از آن  ش اهد(    ب  پالنت

 ب ه  و کس ان ی نه ال  هر یبرا استفاده مورد آب حجم یاریآب

هشت ماه فصل خش   یط ،یبیان به .بود آب تریل 30 مقدار

مرتبه  60 روز 40 ۀفاصلبا  یاریآب مارینهال در ت هردر سال، 

مرتب ه   120 روز  ش اهد(  20 ط ی و  ت ر یل 1800 معادل ب ا 

 یکارگ  ذار ش  یوۀش  د.  یاری  آب آب ت  ریل 3600 مع  ادل ب  ا

 در س ازنده  شرکت دستورالعمل اساس بر ب  پالنت صفحات

 کاشت نهال بود.   موقع گلدان خاک نیریز بخش با تماس

 شده يابيارز صفات

 رش د  ب ر  ب    پالن ت  دوست آببررسی تأثیر صفحات  یبرا

 یص فات  س ال  ه ر  در یش  یرو فص ل  هر انتهای در ها نهال

 یریگ اندازهارتفاع و قطر تاج پوشش نهال  مانی، زنده: شامل

 رش د  نی ی تع یب را  که است یهیبد .شد سهیمقا شاهد با و

 نی  ا شیآزم ا  یابت دا  در پوش ش  ت اج  قط ر  رشد و ارتفاع

هر فص ل   انیبا تکرار آن در پا ،سل  و انجام ها یریگ اندازه

  .دش سهیمقا گریکدیبا  مارهایعملکرد ت شیرو

 یآمار یها روش

 رس م  و SAS افزار نرمبه کم   ها داده یآمار لیتحل و هیتجز

 ینرم ال ب ودن خطاه ا    .گرف ت  ص ورت  Excel با نمودارها

 یدگیو کش   یچ ولگ  زانی  ب ا در نظ ر گ رفتن م    یشیآزما

ش امل   یآم ار  یه ا  هیتجز .[18] شد یبررس ها نمودار داده

 ۀی  زتجو ح  داکثر ص  فات، انح  راف از اس  تاندارد،  ح  داقل

 زم ان  در پ الت  تیاس لل  -تیاسلل رها،یمتغساده  ان یوار

ب ا   ه ا  نیانگی  م ۀسیمقانهال و قطر تاج،  صفات ارتفاع یبرا

 .[19] دشانجام  یمبستگه بیضرا و LSDرو  

 جينتا

 در ش اهد  و ب    پالن ت  ص فحات  از اس تفاده  یمارهایت در

 یفاختال ها نهال نیب یمان زنده نظر از روز 20 دور با یاریآب

در  زی  روز ن 40 یاری  در دور آب ،نیهمچن  . نش  د مش  اهده

 در چن د  ه ر  نش د،  مشاهده یاختالف نهال یمان زنده زانیم

 هر  به. بودند خش  ها نهال از درصد 7/1 شاهد و ب  پالنت

 ۀفاصل ماریاز اثر ت یتلفات نهال ناش زانیاختالف در م ،حال

و  ب    النتپ صفحات از استفاده ماریت از شتریب یاریآب دور

 (.5شاهد بود  جدول 

 یآم اربردار  س ال  س ه  در ص فات  یفیتوص آمار ۀیتجز

رش د ارتف اع نه ال     نیانگی  م داد  نش ان  زردت ا)  یه ا  نهال

و  نیکمت ر  ،البته. بود متر یسانت 39/19 سال هر در زردتا)

 مت ر  یسانت 35/26 و 25/13 بیترت رشد ارتفاع به نیشتریب

رش د قط ر ت اج نه ال      نیانگیم ،نیهمچن .شد یریگ  اندازه

و  نیب  ود. کمت  ر مت  ر یس  انت 60/12در ه  ر س  ال  زردت  ا)

 متر یسانت 60/17 و 55/9 بیترت بهرشد قطر تاج  نیشتریب

 (.6شد  جدول  یریگ اندازه

 م ار یت اثر داد نشان یبررس مورد صفات ان یوار ۀیتجز

 ب    پالنت صفحات از استفاده در یاریآب متقابل اثر و سال

س ط    در بی  ترت ب ه در صفت رش د ارتف اع نه ال زردت ا)     

اث ر   ،نیهمچن  ب ود.   دار امعن   درص د  5و  درصد 1احتمال 

 ب    پالنت و اثر متقابل ب  استفاده از صفحات پالنت ماریت

 و درص د  1در سط  احتمال  بیترت بهمختلف  یها سال در

وج ود   دار امعن  رشد قطر ت اج نه ال اخ تالف     در درصد 5

 (.7 جدول داشت 

 مختلف یمارهایت در زردتاغ نهال يمان زنده تیوضع .5 جدول

 شده خشکنهال  درصد شده خشکنهال  تعداد ماریت

I0 P0 0 0 

I0 P1 0 0 

I1P0 1 7/1 

I1 P1 1 7/1 
I0روز،  20 ۀفاصلبا  یاری: آبI1روز،  40 ۀفاصلبا  یاری: آبP0 :ب ، پالنت صفحات از استفاده عدم P1 :ب  پالنت صفحات از استفاده 
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 (متر يسانت برحسب ريمقاد) (1399-1397) طرح یاجرا سال سه در تاغزردصفات در نهال  يفیتوص ۀيتجز جينتا .6 جدول

 صفت
 تعداد

 داده

 نيکمتر

 مقدار

 نيشتریب

 مقدار
 نیانگیم

 یخطا

 استاندارد

 انحراف

 استاندارد

 بيضر

 يچولگ

 یخطا

 استاندارد

 بيضر

 يدگیکش

 یخطا

 استاندارد

 77/0 -85/0 39/0 03/0 26/3 54/0 39/19 35/26 25/13 36 ارتفاع رشد

 77/0 -54/0 39/0 55/0 18/2 36/0 60/12 60/17 55/9 36 تاج قطر رشد

 (1399-1397) طرح یاجرا سال سه در تاغ نهال زرد رشد یها شاخص بر زمان در پالت تیاسپل -تیاسپل جينتا .7 جدول

 یآزاد ۀدرج راتییتغ منابع
  صفات مربعات نیانگیم

 تاج قطر ارتفاع

 ns 83/1 ns 94/3 2 بلوک

 79/25** 66/90** 2 سال

 ns 10/4 ns 56/3 4 بلوک×  سال

 ns 08/12 ns 96/3 1 یاریآب

 ns 94/2 ns 70/0 2 یاریآب × سال

 ns 28/7 **72/15 2 بلوک×  یاریآب

 ns 65/8 **68/15 1 ب  پالنت

 ns 69/0 *86/6 2 ب  پالنت×  سال

 ns 50/1 18/28* 1 ب  پالنت×  یاریآب

 ns 99/4 ns 21/1 2 ب  پالنت×  یاریآب×  سال

 42/1 70/5 16 خطا

 173/0 168/0   %( راتییتغ بیضر
 .ندارد وجود یدار امعناختالف  05/0در سط  احتمال  nsاست.  دار امعن 05/0و  01/0اختالف در سط   بیترت به *و  **

 ت وأم  اث ر  ۀجینتدر  صفات ۀریچندمتغ نیانگیم ۀسیمقا

مختل ف   یماره ا یت در زردت ا)  یه ا  نه ال  یاریآب در سال

. دک ر   یاز نظر رشد ارتفاع به دو گروه مستقل تفک یاریآب

 رش د  ب ا  بی  ترت ب ه  6و  4، 3، 5 یماره ا یت ،اس اس  نیا بر

 اول گ روه  در متر یسانت 32/20 و 00/21، 24/21، 34/21

 33/17 و 12/15 رش  د ب  ا بی  رتت ب  ه 1 و 2 یماره  ایت و

 ،نیهمچن  . داش  تند را ارتف  اع رش  د نیکمت  ر مت  ر یس  انت

 مختل ف  یماره ا یت در ت اج  قطر رشد نظر از تا) یها نهال

 یبند دسته مشترک گروه  ی و مستقل گروه دو در یاریآب

 رش د  ب ا  بی  ترت ب ه  1و  2 یماره ا یت ،اساس نیا بر. شدند

 ب ا  3 ماریت و گروه نیباالتر در متر یسانت 11/14 و 34/14

 و داش ت  را ت اج  قطر رشد نیکمتر متر یسانت 79/10 رشد

 (.8گروه قرار گرفت  جدول  نیتر نییپا در

ت وأم   اث ر  ۀجینتصفات در  رهیچندمتغ نیانگیم ۀسیمقا

 در دانک ن  رو   ب ه  ب    پالنتسال در استفاده از صفحات 

ظ ر  را از ن ب    پالنت صفحات از استفاده مختلف، یمارهایت

 ،اس اس  نیا بر. دکر  یرشد ارتفاع به دو گروه مستقل تفک

، 34/21، 40/21 رش د  ب ا  بی  ترت به 5و  3، 4، 6 یمارهایت

 2 و 1 یمارهایت و اول گروه در متر یسانت 26/20 و 90/20

 رش د  نیکمتر متر یسانت 90/16 و 54/15 رشد با بیترت به

 قط ر  رشد نظر از تا) یها نهال ،نی. همچنداشتند را ارتفاع

 گ روه در دو  ب  پالنت از استفاده مختلف یمارهایت در تاج

 73/15با رشد  2 ماریت ،اساس نیا بر. گرفتند قرار مستقل

، 4، 3 یمارهایت و اول گروه در مقدار نیشتریب با متر یسانت

 59/12، 77/11، 44/11، 33/11 رشد با بیترت به 1 و 6، 5

اج را داش تند و در  رشد قطر ت نیکمتر متر یسانت 72/12 و

 (.9گروه دوم قرار گرفتند  جدول 

مختلف  یمارهایارتفاع نهال زردتا) در ت ،یکل طور به

ط رح   یاج را  یه ا  سال در ب  و استفاده از پالنت یاریآب

 ه  ر از حاص  ل اخ  تالف(. 10داش  ت  ج  دول  شیاف  زا

مرتبط با رش د ارتف اع در    یقبل یریگ اندازه با یریگ اندازه

 در زردت ا)  یه ا  نه ال  ارتفاع رشد داد نشان تا)زردنهال 

نسبت ب ه ش اهد    ب  پالنت صفحات از استفاده یمارهایت

 40 ۀفاص ل ب ا   یاریآب ماریاختالف در ت نیبود که ا شتریب

ش د   ش تر یو ش اهد ب  ب    پالن ت  ص فحات  ماریت نیب روز

 (. 11 جدول 
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 (متر يسانت برحسب ريمقاد) طرح یاجرا سال سه در تاغزرد( صفات در نهال یاریآب× )سال  رهیچندمتغ نیانگیم ۀسيمقا .8 جدول

 نماد ماریت
 صفات نیانگیم

 تاج قطر رشد ارتفاع رشد
LSD = 97/2 LSD = 55/2 

Y1I0 1 b33/17 a11/14 
Y1I1 2 b12/15 a34/14 
Y2I0 3 a24/21 b79/10 
Y2I1 4 a00/21 ab98/11 
Y3I0 5 a34/21 ab98/11 
Y3I1 6 a32/20 ab47/12 

 .ندارند یدار امعناختالف  ستونحروف مشابه در هر  یدارا یها نیانگیم
Y1I0 :روز ،  20 ۀفاصلبا  یاریآب× اول  سالY1I1 :روز  40 ۀفاصلبا  یاریآب× اول  سال 

Y2I0 :روز،  20 ۀفاصلبا  یاریآب× دوم  سالY2I1 :روز 20 ۀفاصلبا  یاریآب× دوم  سال 
Y3I0 :روز ،  40 ۀفاصلبا  یاریآب× سوم  سالY3I1 :روز 40 ۀفاصلبا  یاریآب× سوم  سال 

 (متر يسانت برحسب ريمقاد) طرح یااجر سال سه در تاغزرد( صفات در نهال بک پالنت صفحات ×)سال  رهیچندمتغ نیانگیم ۀسيمقا .9 جدول

 نماد ماریت
 صفات نیانگیم

 تاج قطر رشد ارتفاع رشد
LSD = 97/2 LSD= 55/2 

Y1P0 1 b54/15 b72/12 
Y1P1 2 b90/16 a73/15 
Y2P0 3 a90/20 b33/11 
Y2P1 4 a34/21 b44/11 
Y3P0 5 a26/20 b77/11 
Y3P1 6 a40/21 b59/12 

 .ندارند یدار امعناختالف  ستونحروف مشابه در هر  یدارا یها نیانگیم
Y1P0 :روز،  20 ۀفاصلبا  یاریآب× اول  سالY1P1 :روز 40 ۀفاصلبا  یاریآب× اول  سال 

Y2P0 :روز،  20 ۀفاصلبا  یاریآب× دوم سالY2P1 :روز 40 ۀفاصلبا  یاریآب× دوم سال 

Y3P0روز،  20 ۀفاصلبا  یاریآب× : سال سومY3P1روز 40 ۀفاصلبا  یاریآب× : سال سوم 

 (1399-1397) طرح یاجرا یها سال در زردتاغ نهال ۀساالنارتفاع  نیانگیم ۀسيمقا .10 جدول

 ماریت
 1397نيفرورد

 (متر ي)سانت
 1397 مهر

 (متر ي)سانت
 1398 مهر

 (متر ي)سانت
 1399 مهر
 (متر ي)سانت

I0 P0 
ab 96/53 a 46/72 b 85/94 c3/118 

I0 P1 
b 93/52 a 61/73 ab26/99 b07/124 

I1 P0 
a 88/55 a 59/73 ab94/99 b67/123 

I1 P1 
b 33/52 a 51/73 a 86/100 a42/129 

 .ندارند یدار امعنحروف مشابه در هر ستون اختالف  یدارا یها نیانگیم
 I0روز،  20 ۀفاصلبا  یاری: آبI1روز،  40 ۀفاصلبا  یاری: آبP0 شاهد(،  ب  پالنت: عدم استفاده از صفحات P1 ب  پالنت: استفاده از صفحات 

 (1399-1397) طرح یاجرا یها نهال زردتاغ در سال يارتفاع رشد نیانگیم ۀسيمقا .11 جدول

 ماریت
 اول سال در ارتفاع رشد

 (متر ي)سانت
 دوم سال در ارتفاع رشد

 (متر ي)سانت
 سوم سال در ارتفاع رشد

 (متر ي)سانت
I0 P0 

c50/18 d39/22 c45/23 
I0 P1 

b69/20 c65/25 b81/24 
I1 P0 

d71/17 b35/26 c73/23 
I1 P1 

a18/21 a35/27 a56/28 
 .ندارند یدار امعنمشابه در هر ستون اختالف  حروف یدارا یها نیانگیم

I0روز،  20 ۀفاصلبا  یاری: آبI1روز،  40 ۀفاصلبا  یاری: آبP0 شاهد(،  ب  پالنت: عدم استفاده از صفحات P1 ب  پالنت: استفاده از صفحات 



 1401 هارب، 1، شمارۀ 9اکوهیدرولوژی، دورۀ  180

مختل ف   یماره ا یقطر تاج نه ال زردت ا) در ت   ،نیهمچن

ط رح   یاج را  یه ا  س ال  در ب    و استفاده از پالن ت  یاریآب

رش د قط ر ت اج     ،یکل   ط ور  به(. 12داشت  جدول  شیافزا

 یری  گ اندازه با یریگ اندازه هر اختالف از که زردتا) یها نهال

 ص  فحات از اس  تفاده یماره  ایت در آم  د، دس  ت  ب  ه یقبل  

اخ تالف در   نی  ب ود ک ه ا   ش تر ینسبت به شاهد ب ب  پالنت

و  ب  پالنت تصفحا ماریت نیب روز 40 ۀفاصلبا  یاریآب ماریت

 3 یه ا  شکل(. 13مقدار را نشان داد  جدول  نیشتریشاهد ب

 در ت ا)  نهال تاج قطر راتییتغ و ارتفاع راتییتغ بیترت به 4 و

 5 یه ا  شکل و یآماربردار یها دوره در را مختلف یمارهایت

 س ال  س ه  درارتفاع نهال رشد قر تاج نه ال ت ا) را    رشد 6 و

 .دهد یم نشان طرح یاجرا

 (1399-1397) طرح یاجرا یها سال در زردتاغ نهال تاج قطر نیانگیم سهيمقا .12 جدول

 ماریت
 1397 نيفرورد

 (متر ي)سانت

 1397 مهر

 (متر ي)سانت

 1398 مهر

 (متر ي)سانت

 1399 مهر

 (متر ي)سانت

I0 P0 
a23/82 b58/98 b92/107 b94/120 

I0 P1 
b04/79 a02/100 ab15/109 b80/122 

I1 P0 
b81/79 c70/97 b02/108 b39/121 

I1 P1 
c98/77 a69/99 a35/111 a14/127 

 .ندارند یدار امعنحروف مشابه در هر ستون اختالف  یدارا یها نیانگیم

I0روز،  20 ۀفاصلبا  یاری: آبI1روز،  40 ۀفاصلبا  یاری: آبP0 شاهد(،  ب  پالنت: عدم استفاده از صفحات P1 ب  پالنت: استفاده از صفحات 

 (1399-1397) طرح یاجرا یها سال در تاغزردتاج نهال  یرشد قطر نیانگیم .13 دولج

 ماریت
 اول سال در ارتفاع رشد

 (متر ي)سانت

 دوم سال در ارتفاع رشد

 (متر ي)سانت

 سوم سال در ارتفاع رشد

 (متر ي)سانت

I0 P0 
d35/16 c35/9 c02/13 

I0 P1 
b98/20 c13/9 b65/13 

I1 P0 
c89/17 b32/10 b37/13 

I1 P1 
a71/21 a66/11 a80/15 

 .ندارند یدار امعنحروف مشابه در هر ستون اختالف  یدارا یها نیانگیم

I0روز،  20 ۀفاصلبا  یاری: آبI1روز،  40 ۀفاصلبا  یاری: آبP0 شاهد(،  ب  پالنت: عدم استفاده از صفحات P1 ب  پالنت: استفاده از صفحات 

 

 
 (1399-1397طرح ) یاجرا یها سال در یاریآب مختلف یها دوره در تاغزردهال ارتفاع ن نیانگیم .3 شکل

I0روز،  20 ۀفاصلبا  یاری: آبI1روز،  40 ۀفاصلبا  یاری: آبP0 شاهد(،  بک پالنت: عدم استفاده از صفحات(P1 :بک پالنت صفحات از استفاده 
 (شد یاریآب مرتبه 120)شاهد(  روز 20 ۀفاصلبا  یاریمرتبه و در آب 60روز  40 ۀفاصلبا  یاریآب ماریماه فصل خشک در سال، هر نهال در ت 8 یط )
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I0شاهد(،  20 ۀفاصلبا  یاری: آب( روزI1روز،  40 ۀفاصلبا  یاری: آبP0بک پالنتت : عدم استفاده از صفحا  ،)شاهد(P1 :بک پالنت صفحات از استفاده 
 (شد یاریآب مرتبه 120)شاهد(  روز 20 ۀفاصلبا  یاریمرتبه و در آب 60روز  40 ۀفاصلبا  یاریآب ماریماه فصل خشک در سال، هر نهال در ت 8 یط )

 
 (1399-1397) طرح یاجرا سال سه در تاغ نهال ارتفاع رشد. 5 شکل

I0شاهد(،  20 ۀفاصل با یاری: آب( روزI1روز،  40 ۀفاصلبا  یاری: آبP0 بک پالنت: عدم استفاده از صفحات  ،)شاهد(P1 :بک پالنت صفحات از استفاده 
 (شد یاریآب مرتبه 120)شاهد(  روز 20 ۀفاصلبا  یاریمرتبه و در آب 60روز  40 ۀفاصلبا  یاریآب ماریماه فصل خشک در سال، هر نهال در ت 8 یط )

 
 (1399-1397) طرح یاجرا سال سه در تاغ نهال تاج قطر رشد. 6 شکل

I0شاهد(،  20 ۀفاصلبا  یاری: آب( روزI1روز،  40 ۀفاصلبا  یاری: آبP0 بک پالنت: عدم استفاده از صفحات  ،)شاهد(P1 :بک پالنت صفحات از استفاده 
 (شد یاریآب مرتبه 120)شاهد(  روز 20 ۀفاصلبا  یاریمرتبه و در آب 60روز  40 ۀفاصلبا  یاریآب ماریماه فصل خشک در سال، هر نهال در ت 8 یط )



 1401 هارب، 1، شمارۀ 9اکوهیدرولوژی، دورۀ  182

  بحث

 خص وص  به ب  پالنت صفحات ریتأث داد نشان قیتحق جینتا

روز( بر ش اخ  قط ر    40  شتریب یاریآب ۀفاصلبا  ماریت در

 ب    پالن ت  صفحات که آنجا ازمؤثر است.  زردتا)نهال  تاج

 س اخته  بریف و چوب عاتیضا از ورند دا یعیطب منشأ کامالً

 یآل   م واد  شیاف زا  ب ه  بی  تخر از پ  توانند یم شوند، یم

اس  تفاده از ص  فحات  یماره  ایدر ت .کنن  د کم    خ  اک

 چیه   کمت ر،  یزم ان  ۀفاص ل با  یاریو شاهد در آب ب  پالنت

استفاده از ص فحات   ماریاثر ت ،نیهمچن. نشد خش  ینهال

 زانی  م در زی  ن رش  تیب یاری  آب دور ۀفاص  لدر  ب    پالن  ت

 .[11] نداشت وجود یاختالف تا)زردنهال  یمان زنده

 ت وأم  اث ر  ۀجینتدر  صفات ۀریچندمتغ نیانگیم ۀسیمقا

در  ت  ا)زرد یه  ا نه  ال دانک  ن رو   ب  ه یاری  آب در س  ال

را از نظر رشد ارتفاع به دو گ روه   یاریمختلف آب یمارهایت

 یاری  بتوأم آ یمارهایت ،اساس نیا بر. دکر  یمستقل تفک

روز در  20 ۀفاص ل با  یاریدر سال سوم، آب روز 20 ۀفاصلبا 

 نیش تر یروز در سال سوم ب 40 ۀفاصلبا  یاریسال دوم و آب

روز  40 ۀفاص ل ب ا   یاریآب یمارهایرشد ارتفاع را داشته و ت

 نیکمتر اول سال در روز 20 ۀفاصلبا  یاریدر سال اول و آب

 رش د  نظر از تا) یاه نهال ،نیهمچن. داشتند را ارتفاع رشد

 مستقل گروه دو یاریآب در سال توأم یمارهایت در تاج قطر

 ،اس اس  نی  ا ب ر . ش دند  یبن د  دس ته  مشترک گروه  ی و

ب ا   یاریروز در سال اول و آب 40 ۀفاصلبا  یاریآب یمارهایت

رشد قطر تاج را داشته  نیشتریروز در سال اول ب 20 ۀفاصل

 رش د  نیکمتر دوم سال رد روز 20 ۀفاصلبا  یاریآب ماریو ت

 نی  ا بر. گرفت قرار گروه نیتر نییپا در و داشت را تاج قطر

 یه ا  س ال  در زردت ا) رشد ارتفاع نه ال   یکل طور به اساس

 ک ه  ب ود  یبع د  یه ا  س ال  از ش تر یب کاش ت  از پ  هیاول

 رش د  یب را  خ اک  طیشرا و اهیگ سرشت لیدل  به تواند یم

 قط ر  رشد یول شد،با کاشت از پ  هیاول یها سال در اهیگ

 ک ه  ب ود  اول س ال  از ش تر یب یبع د  یها سال در نهال تاج

 یب را  خاک طیشرا بهبود و استقرار امکان لیدل  به تواند یم

 ۀس  یمقاپ  از کاشت باش د.   یبعد یها سال در اهیگ رشد

اث ر ت وأم س ال در     ۀج  یص فات در نت  ۀریچندمتغ نیانگیم

 یه ا  نه ال  دانک ن  رو   ب ه  ب    پالنتاستفاده از صفحات 

  ی  از نظر رشد ارتفاع به دو گ روه مس تقل تفک   را زردتا)

 ب  استفاده از صفحات پالنت یمارهایت ،اساس نیا بر. دکر

 دوم، س ال  در ب    پالنت صفحات از استفاده سوم، سال در

 ع دم  و دوم س ال  در ب    پالن ت  ص فحات  از استفاده عدم

 رش د  نیش تر یب سوم سال در ب  پالنت صفحات از استفاده

 ص  فحات از اس  تفاده ع  دم یماره  ایت و داش  ته را ارتف  اع

در  ب    پالن ت  صفحات از استفاده و اول سال در ب  پالنت

ب ا   جینت ا  نی  ارش د ارتف اع را داش تند.     نیسال اول کمتر

Banedjschafie و Durner  2015 )صفحات اثر بر یمبن 

 محص ول  تولی د  اف زایش  و آب مصرف کاهش در ب  پالنت

 .[12] شتدا مطابقت

 در ت اج  قط ر  رش د  نظ ر  از تا)زرد یها نهال ،نیهمچن

 مستقل گروهدر دو  ب  پالنت از استفاده مختلف یمارهایت

 ت ا) زردرشد قطر و ارتفاع نه ال   ،یکل طور  به. گرفتند قرار

 توان د  یم   ک ه  ب ود  اول س ال  از ش تر یب یبعد یها سال در

 اهیگ رشد یبرا خاک طیشرا بهبود و استقرار امکان لیدل به

 از اس تفاده  لی  دل ب ه  کاش ت  از پ    یبع د  یه ا  سال در

 باشد.  ب  پالنت صفحات

مختل ف   یمارهایارتفاع نهال زردتا) در ت ،یکل طور به

 ط رح  یاج را  یه ا  س ال  در ب  و استفاده از پالنت یاریآب

 یماره ا یت در زردت ا)  یها نهال ارتفاع رشد. داشت شیافزا

ب ود،   ش تر یبت به ش اهد ب نس ب  پالنت صفحات از استفاده

 نیب   ش تر یب یزم ان  ۀفاص ل با  یاریآب ماریاختالف در ت نیا

 موض وع  نی  اب ود.   شتریو شاهد ب ب  پالنت صفحات ماریت

خ  اک و ق  درت  یرینفوبپ  ذ شیاف  زا لی  ب  ه دل توان  د یم  

 Ben-Hur قیتحق جیآب در خاک باشد که با نتا ینگهدار

 ب ر  مریپل ریتأث که یلوم و سولیورت یها خاک در( 2013 

 ،داد نش  ان را خ  اک داخ  ل ب  ه آب نف  وب امک  ان شیاف  زا

 از یدی  آم لی  آکر یپل مریپل افزودن. [14] داشت یهمخوان

 روان اب  ک اهش  ب ه  ش اهد  خ اک  با سهیمقا در یونیآن نوع

 ک اهش  اث ر  ب ر  را خ اک  داخل به آب حرکت و شده منجر

قط ر ت اج    ،نیهمچن  . کند یم شتریب و تر آسان خاک تراکم

و استفاده  یاریمختلف آب یمارهایش نهال زردتا) در تپوش

. داش ت  شیاف زا  ط رح  یاج را  یه ا  س ال  در ب    از پالنت

 اس ت  ممک ن  ،یاریآب شتریب فواصل در شتریب رشد شیافزا

 در ب    پالن ت  ص فحات  از اس تفاده  ش تر یب ریت أث  لیدل به

 ش ده  دیتولمواد  یشوو شست امکان و یاریآب شتریب فواصل

 یاریآب اثر رب( یا  ماسه سب  خاک در اتصفح نیا توسط

 .باشد شتریب

 در زردت ا)  یه ا  رش د قط ر ت اج نه ال     ،یکل   ط ور   به

نس بت ب ه ش اهد     ب    پالنت صفحات از استفاده یمارهایت
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 ش تر یب ۀفاص ل ب ا   یاری  آب ماریاختالف در ت نیبود، ا شتریب

 رش د . ب ود  ش تر یب ش اهد  و ب    پالنت صفحات ماریت نیب

 در مختل ف  یماره ا یت در ت ا)  نهال تاج طرق رشد و ارتفاع

 کاهش داشت، یشتریب شتاب کاشت از پ  هیاول یها سال

 عل ت  ب ه  اس ت  ممک ن  یبع د  یه ا  س ال  در رش د  شتاب

 خ اک  در ص فحات  نیا توسط شده دیتولمواد  یشوو شست

 .باشد شتریب یاریآب اثر رب( یا  ماسه سب 

  یریگ جهینت

 ب    پالن ت  صفحات از هاستفاد داد نشان پژوهش یکل جینتا

س ال اول کش ت    در زردت ا) در کاهش تلفات نهال  تواند یم

 رش د  داد نش ان  پ ژوهش  جینت ا  چ ه چنان .باشد داشته ریتأث

 کاش ت  یبع د  یه ا  در س ال  زردت ا) نهال  یو ارتفاع یقطر

 و اس تقرار  امک ان  لیدل  به تواند یم که بود اول سال از شتریب

 یه ا  س ال  در اهی  گ درش   یبرا خاک یرطوبت طیشرا بهبود

 ب    پالنت صفحات از استفاده جهینت در کاشت از پ  یبعد

 نی  ا کام ل  ۀی  تجز شیآزم ا  طیباشد، ممکن اس ت در ش را  

 در موجود یها یباکتر یاثرگذار و مواد یآزادساز و صفحات

 .باشد ازین سال  ی از شیب یزمان به آن،

 از پ    هی  اول یه ا  س ال  در زردت ا) ارتفاع نه ال   رشد

 لی  دل  ب ه  توان د  یم که بود یبعد یها سال از شتریب کاشت

 یه ا  س ال  در اهی  گ رشد یبرا خاک طیشرا و اهیگ سرشت

 در نه ال  ت اج  قط ر  رش د  یول   باش د،  کاشت از پ  هیاول

 لیدل  به تواند یم که بود اول سال از شتریب یبعد یها سال

 رش د  یب را  خ اک  یرط وبت  طیشرا بهبود و استقرار امکان

 اس اس  نیا بر. باشد کاشت از پ  یبعد یها سال در اهیگ

 یه ا  س ال  در زردت ا) ارتفاع نهال  و قطر رشد یکل طور  به

 امک ان  لی  دل  ب ه  تواند یم که بود اول سال از شتریب یبعد

 یه ا  س ال  در اهیگ رشد یبرا خاک طیشرا بهبود و استقرار

 ب    پالنت صفحات از استفاده لیدل به کاشت از پ  یبعد

 ممک ن  ،یاری  آب ت ر  یرشد در فواص ل ط والن   شیافزا .باشد

 فواصل در ب  پالنت صفحات از استفاده ریتأث لیدل به است

 ش ده  دی  تولم واد   یش و و شس ت  امکان و یاریآب تر یطوالن

 اث ر  رب  ( یل وم  ش ن   س ب   خ اک  در صفحات نیا توسط

م واد   یشوو شست علت به است ممکن. باشد شتریب یاریآب

 رب( یا  ماسه سب  خاک در صفحات نیا توسط شده دیتول

 .باشد شتریب یاریآب اثر

 ص فات  بر ب  پالنت صفحات دیمف ریتأث قیتحق نیا در

در  یاری  ک م آب  طیدر ش را  زردت ا) و رشد  شده یریگ اندازه

 یب را ص فحات   نی  از ا استفادهمشاهده شد.  یابانیب یاراض

 هیتوص آب ییجو صرفه هدف با یابانیب یاراض در یکار نهال

 ب ا  است ستهیشا ارز نرخ شیافزا لیدل به چند هر ،شود یم

محص ول   نی  ا ،سان یل تحت دیتول ای و معکوس یمهندس

اس ت   درخور ی ادآوری شود.  دیتولدر داخل کشور  یخارج

 عاتیض ا  از و رن د دا یعیطب منشأ کامالً ب  صفحات پالنت

 س اخته  خ اک  دی  مف یه ا  س م یکروارگانیم و بریف و چوب

 یآل   م واد  شیاف زا  ب ه  بیتخر از پ  توانند یم و شوند یم

 کم    یاب ان یب زیحاص لخ  ک م  یاراض   در خص وص  به خاک

 دار امعن  اختالف  عدم یمبن قیتحق جیبا توجه به نتا .کنند

 آب، کمت ر  ریمق اد  در زردت ا)  نهال یصفات رشد و عملکر

ب ه   ب ار   ی   روز 20 جی  را فواصل از یاریآب شود یم هیتوص

اس ت   یض رور . ردی  گ ص ورت  بار  ی روز 40 شتریب ۀفاصل

اس  تفاده از ص  فحات  دهی  فا – ن  هیهز یاقتص  اد لی  تحل

 .شود یبررس یاریآب یها نهیهز با سهیمقا در ب  پالنت

 یسپاسگزار

 ۀسس  ؤمخ  ود را از  یمرات  ب تش  کر و ق  دردان نگارن  دگان

 آموز  و قاتیتحق مرکز کشور، مراتع و ها جنگل قاتیتحق

 و بیتصو ساز نهیزم که قم استان یعیطب منابع و یکشاورز

از  ،نیهمچن  . دارن د  یاع الم م    ،اند بوده قیتحق نیا یاجرا

 در ب ا  ک ه  ق م  اس تان  یزداریآبخ و یعیطب منابع کل ۀادار

 ط  رح، یاج  را یب  را مناس  ب یاراض   دادن ق  رار اری  اخت

 گ  رید و یش  یآزما یه  ا نه  ال از مراقب  ت و ینگه  دار

 .شود یم یقدردان یمعنو و یماد یها تیحما
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