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 :چکیذُ

خخص وٝ ٚظیفٝ ا٘سماَ  ٞای تاضٙذ ٚ تٝ دِیُ ٔػاٚرذ تا وا٘اَ ٞای خخص سیالب ٔی سیسسٓغاِة خاوریسٞا غسء الیٙفه 

تذٖٚ ضه  .وٙٙذ ٔی حفظسیالب تٝ ػرصٝ خخص را تٝ ػٟذٜ دار٘ذ حػٕی از سیالب را ترای ٔذذ عٛال٘ی در خیىرٜ خٛد 

ٔمایسٝ ٕ٘ایٙذ. ٞا آغاز ٔی ٌیاٞاٖ ٔرزؼی اسسمرار خٛد را تر خاوریس ،ٞای ٔىا٘یىی خخص سیالب از احذاش سازٜٔذزی خس 

ٞایی وٝ تٝ دالیُ در آتخٛاٖترای تررسی زاضیر سیالب زٛا٘ذ ٔیخاوریس ٞای سیالتٍیر ٚ غیر سیالتٍیر در خٛضص ٌیاٞی

-سیسسٓفمظ ایٗ تخص از  رٚش لاتُ اسسٙادی تاضذ چرا وٝ ٚدیطاٖ ا٘ذن اسر ٔخسّف ٔا٘ٙذ خطىساِی حػٓ سیالب ٚر

ایٗ ٔغاِؼٝ تا . ٌیر٘ذلرار ٔیٔسسمیٓ سیالب ٞای خخص ٞسسٙذ زحر زاضیر ٞای خخص سیالب وٝ در ٔػاٚرذ وا٘اَ

زاسیس ضذٜ 1375وٝ در ساَ )اسساٖ خراساٖ غٙٛتی(ػرصٝ آتخٛاٖ تیرغٙذ ٚالغ درٚاحذ خخص سیالب تٟذاٖ در ٟذف ٕٞیٙ

)تٝ عٛر ٔسٛسظ ٞر سٝ ٞای ٔؼذٚد ٞای آتخیسداری در تاال دسر حٛضٝ، سیالبوٖٙٛ تٝ دِیُ خطىساِی ٚ احذاش سازٜٚ زا

 ٞای ٔرزؼی ٛ٘ٝٚزِٛیذٌ خارأسرٞای درصذ خٛضصا٘ػاْ ٌرفر. 1389 -90ساَ آتی  داضسٝ اسر درٚ وٓ حػٕی ساَ یه تار(

ٔسر  2*2ٞای ٚ خالذدر عَٛ خاوریس زرا٘سىر ترای ٞر ٔٛلؼیر(  2ٔسری ) 100زصادفی ٞای تا اسسمرار زرا٘سىرٚ زراوٓ 

ٞا تررسی ٌردیذ.٘سایع ٘طاٖ داد تا ٔسر از یىذیٍر در ٞر یه از ٔٛلؼیر 10ای خراوٙذٜ تٝ فاصّٝ تٛزٝضص ٔرتؼی تا زٛغٝ تٝ خٛ

زٛا٘سسٝ  تٛدٜ اسر ٔىررضذیذ ٚ وٙی  تٛزٝزحر  خاوریس غیر سیالتٍیردأٙٝ خاوریس سیالتٍیر ٘سثر تٝ ایٙىٝ ٚغٛد 

ٛ تا اخسالف وٕی خٛد را تٝ حذ رلاتر وردٞوٙی ٘طذٜ اسر خاوریس غیر سیالتٍیر وٝ تٛزٌٝیاٞی ٚ زِٛیذ خٛضص اسسثادرصذ 

وٝ تاضذیدرصذ ٔ 2/1خٛضص حذٚد  ویٌّٛرْ در ٞىسار ٚ در خارأسر درصذ زاظ 3ایٗ اخسالف در خارأسر زِٛیذ حذٚد آٖ ترسا٘ذ.

 دٞذ. را ٘طاٖ ٔیسیالب تر خارأسرٞای رضذ ٚ زِٛیذ خٛضص ٌیاٞی ٔٙاعك زحر زاضیرزاضیر ٔطثسسیالب 
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Abstract 
Embankments are the integral part of the most floodwater spreading systems which maintain some floods in 

their bodies for a long time due to their proximity to the spreading channels which are responsible for 

transferring flood to the spreading channels. There is no doubt that pastures will start their establishment on the 

embankments a while after constructing mechanical structures of flood spreading. Comparing the vegetation in 

flood retention and non-flood retention embankments can be a reliable method for studying the effect of flood 

in those ground waters which have low incoming flood, because only this part of flood spreading systems 

which are near to the spreading channels are affected directly by flood.  Regarding this aim, this study was 

conducted in Behdan flood spreading unit locating in Birjand (South Khorasan) which is established in 1996 

and have had few floods until now because of drought and constructing watershed structures in the upstream in 

the water years during 2010-2011. Parameters like the vegetation percent, production of pastures, density of 

100m random transects ( 2 transects for each location)along the embankment, 2.2 plots according to the 

scattered bush vegetation in 10m distance from each other were studied in each location. Results showed that 

although the scope of flood retention embankment to non-flood retention embankment was effected by severe 

and frequent bush removal, it could compete with the vegetation percent and plant production of non-flood 

retention embankment which was not bush removed and reached to it with a slight difference. This difference 

in the production parameter was about 3kg /ha and was about 1/2% for canopy which shows the positive effect 

of flood on growth and vegetation production parameters in the affected areas by flood. 
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  هقذهِ -الف

ٞای ٔخرب ٔٛغة ٞذر رفسٗ  خطه، ػالٜٚ تر ایػاد سیالب خراوٙص ٘أٙاسة زٔا٘ی ٚ ٔىا٘ی تارش در ٔٙاعك خطه ٚ ٘یٕٝ

زٛا٘ذ راٞىار ٔٙاسثی ترای غٌّٛیری از  ٔیترداری ٔٙاسة از آٖ  رٚ ٟٔار رٚا٘اب سغحی ٚ تٟرٜ ضٛد. از ایٗ رٚا٘اب سغحی ٔی

اِثسٝ ایٗ زالش تایذ ٕٞراٜ تا ٔذیریر صحیح اػٕاَ ٌردد در غیر ایٗ صٛرذ آضار ٔطثر لاتُ ٔطاٞذٜ  ٞذر رفر آب تاضذ

 ریسی دلیك اغرایی ٔثسٙی . تر٘أٝتا ضه ٚ زردیذ ٔٛاغٝ خٛاٞذ ٌردیذ  ٞاییح٘خٛاٞذ تٛد ٚ تٝ ٔرٚر زٔاٖ اغرای چٙیٗ عر 

تاضذ. تررسی ٚ ضثر ٔٙظٓ  ٞای اغرایی ٚ از غّٕٝ آتخٛا٘ذاری ٔی ٞای زحمیمازی از ضرٚط اصّی ٔٛفمیر ٚ زذاْٚ عرح تر یافسٝ

ٞای  ای از ػّٕىرد سیسسٓ ٚ أىاٖ زػسیٝ ٚ زحّیُ اعالػاذ، ٔثسٙی تر ضیٜٛ رٚ٘ذ زغییراذ وٕی ٚ ویفی خٛضص ٌیاٞی، ارائٝ

                                                           

 Corresponding Author’s E-mail (

m
arzieh.taabe@Gmail.com) 



 
 

ٞای ذ خخص سیالب تر خٛضص ٔرزؼی از عریك ٔمایسٝ زغییراذ ایػاد ضذٜ در لسٕرآٚرد. تررسی اضرا ػّٕی را فراٞٓ ٔی

 ٕ٘ایذ. ٞا را زرسیٓ ٔی ٌیری ٞای آیٙذٜ زصٕیٓ ٔخسّف سیُ ٌرفسٝ ٚ سیُ ٍ٘رفسٝ تا ٞٓ ٚ تا سایر، افك

زفاٚذ ٔؼٙی  1381اِی  1379ٞای ٌیری ضذٜ عی ساَدر ایسسٍاٜ خخص سیالب چٙذاب ٚرأیٗ خارأسرٞای ٌیاٞی ا٘ذازٜ

درصذ خٛضص ٌیاٞی در ػرصٝ خخص سیالب ٚ ضاٞذ زفاٚذ ٔؼٙی داری داضسٝ ٚ ػرصٝ 1382ٚفمظ در ساَ ذاضسٙذ داری ٘

خژٚٞطىذٜ حفاظر خان ٚ ) ا٘ذ ٞای دیٍر داضسٌٝیری تیطسر ٔیاٍ٘یٗ درصذ خٛضص تیطسری ٘سثر تٝ ػرصٝٞای تا سیُ

تٝ ایٗ ٘سیػٝ رسیذٜ اسر وٝ زاضیر خخص سیالب تر زِٛیذ ٚ زراوٓ خٛش  .در ایسسٍاٜ خخص سیالب غاغرْ(1383، آتخیسداری

ٞا خخص ٘طذٜ ٔیساٖ زِٛیذ، درصذ زاظ خٛضص ٚ سایر ٞایی وٝ سیالب تر رٚی ػرصٌٝیاٞی ٔطثر تٛدٜ اسر ِٚی در ساَ

الب تر زغییراذ تررسی اضراذ خخص سی. (1383،خژٚٞطىذٜ حفاظر خان ٚ آتخیسداری) خارأسرٞای ٌیاٞی واٞص یافسٝ اسر

ٌیری ضذٜ در تیٗ سأَمایسٝ فاوسٛرٞای ا٘ذازٜ٘طاٖ داد وٕی ٚ ویفی خٛضص ٔرزؼی در ایسسٍاٜ خخص سیالب سرچاٞاٖ 

ٚ درصذ زاظ خٛضص ٚ زِٛیذ  1383ِٚی ٔمایسٝ درصذ زاظ خٛضص در ساَ  ٘ذاضسٝاخسالف ٔؼٙی داری  1382ٚ  1379ٞای 

 .(1388 ،ترخٛرداری)فاٚذ ٔؼٙی دار تٛدٜ اسرزسیالب دارای ٞای ضاٞذ ٚ خخص ، در ػرص1384ٝدر ساَ 

درصذ  در ٔٙغمٝ غٟاٖ آتاد زرتر غاْ ٘طاٖ داداضرخخص سیالب تررٚی خصٛصیاذ خان ٚ خٛضص ٌیاٞی ٘سیػٝ تررسی 

داری خٛضص ٚ زِٛیذ ٌیاٞی، ٕٞچٙیٗ درصذٞذایر اِىسریىی، اسیذیسٝ، آٞه ٚضٗ درٔٙغمٝ خخص سیالب واٞص ٔؼٙی

 .(1386دِٚسی، )داردآِی، فسفر، خساسیٓ، ازذ ٚ درصذرس افسایص ٔؼٙی داری داضسٝ ٚٔمذارٔٛاد 

٘طاٖ ایسسٍاٜ خخص سیالب زٍٙسساٖ، اسساٖ تٛضٟررا دزاضیرخخص سیالب ٚ زیٕار لرق تر زغییراذ خٛضص ٌیاٞی تررسی 

ضؼیف زا ٔسٛسظ یّی ضؼیف تٝ ٚضؼیر ٔرزغ در ٔٙغمٝ ضاٞذ خیّی ضؼیف ٚ در ٔٙغمٝ ػرصٝ خخص سیالب از خداد 

اسر. ٌرایص ٔرزغ ػرصٝ ضاٞذ ٔٙفی ٚ در ػرصٝ خخص سیالب ٔطثر تٛدٜ اسر. خس از خخص سیالب، ٔیساٖ زِٛیذ رسیذٞ

در ٘طاٖ داد آتخٛاٖ ٞراذ یسد در تررسی خٛضص ٌیاٞی  ٘سایع. (1386 ،ٛ ٕٞىاراٖغؼفری)خٛضص ٌیاٞی افسایص یافسٝ اسر

زاغی، زِٛیذ، زراوٓ ٚ درصذ فراٚا٘ی ٘سثر تٝ ػرصٝ ػذْ خخص سیالب در اضر ػّٕیاذ خخص سیالب ٔیساٖ درصذ خٛضص 

عٛری وٝ در داخُ ػرصٝ آتخٛاٖ تا ػّٕیاذ خخص سیالب ا٘ػاْ ضذٜ ٔیساٖ درصذ خٛضص  آتخٛاٖ زغییر وردٜ اسر، تٝ 

تٝ  در تررسی.(1386، ٔیرغّیّیزاغی، زِٛیذ، زراوٓ ٚ درصذ فراٚا٘ی ٘سثر تٝ ػرصٝ ػذْ خخص سیالب افسایص یافسٝ اسر)

زاضیر سیالب در افسایص وٕی ٚ ویفی خٛضص ٌیاٞی در ٔرازغ فرسٛدٜ سیالتی اررتایػاٖ ضرلی آتخٛاٖ  ػُٕ آٔذٜ در ٔٛرد 

زسٛظ رٚ٘ذ افسایطی در ٔیساٖ درصذ زاظ خٛضص ٚ زِٛیذ ٕٞچٙیٗ افسایص رٚ٘ذ خٛضص ٌیاٞی ٌراس ٘سثر تٝ فٛرب را تر 

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=علي&queryWr=جعفري&simoradv=ADV
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ضار خطىساِی ٚ زرساِی تر آدر تررسی .(1387، خژٚٞطىذٜ حفاظر خان ٚ آتخیسداری)ٔطاٞذٜ ٌردیذاضر خخص سیالب 

ٞا تر خٛضص ػالٜٚ تر زاضیر زرساِیٔطخص ضذ زغییراذ خٛضص ٌیاٞی در دٚ ٔٙغمٝ خخص سیالب ٚ ٔرازغ ضاٞذ اسساٖ یسد 

ٔیر غّیّی ٚ ٕٞىارارٖ، ) ٜ اسرضذی خخص سیالب ٞا سیالب تاػص افسایص خٛضص ٌیاٞی ٚ زِٛیذ ػّٛفٝ در ضثىٌٝیاٞی، 

1392). 

 :ّاهَاد ٍ رٍش -ب

 32˚55زاا     32˚53فاصاُ   در حاذ فاصاُ   ٞىساار   5000در اسساٖ خراساٖ غٙٛتی تا ٔساحر خخص سیالب تیرغٙذ آتخٛاٖ 

ٔساسمُ   ٚاحاذ  5ضٟرسساٖ تیرغٙذ ٚالغ ضذٜ اسار.  یدر غٙٛب ضرلعَٛ غغرافیایی  59˚45زا    59˚15ػرض غغرافیایی ٚ  

 (در ایٗ ػرصٝ لراردار٘ذ.خراضاد، ٘ٛفرسر، یىٝ درخر، ٔٛد  -تٟذاٖ، چاظ )خخص سیالب 

تاٝ دِیاُ خطىسااِی ٚ ا٘ػااْ     ( 1375ٞای خخص سایالب در دضار تیرغٙاذ )   زاسیس سیسسٓعثك ٌسارضاذ ٔٛغٛد اززٔاٖ 

تاٝ  ساَ(  6) 78،75،  84،  86ٚ  ، 88ٚ 89فمظ در ساِٟای ، سیالتٍیریحٛضٝ تاالدسرػّٕیاذ آتخیسداری ٚ ٟٔار رٚا٘اب در 

ذر تٙاترایٙاسار. تاٛدٜ  سااَ   1ی خخص سیالب ٚاحذٞا در سایرٚ  ساَ 6تٟذاٖ  ٚاحذ خخص سیالب در ٚلٛع خیٛسسٝ اسر وٝ 

ٚاحاذ خخاص سایالب    ٚساؼر  ٚاحذ خخص سیالب تٟذاٖ ٔٛرد تررسی زاضیر سیالب تر خٛضص ٌیاٞی لرار ٌرفر. ایٗ تررسی 

 59˚ 24زاا     59˚ 18ػارض غغرافیاایی ٚ     32˚ 46زاا     32˚ 41در حذ فاصُ   ٚٞىسار اسر  3510 تیرغٙذتٟذاٖ در آتخٛاٖ 

در ٚاحذ خخص سیالب تٟذاٖ ٘یس ضارایظ خاصای حااوٓ تاٛدٜ اسار. تاٝ دِیاُ ٚلاٛع         تا ایٗ ٚغٛد عَٛ غغرافیایی لرار دارد.

 تٝ دِیُ حػٓ وٓ رٚا٘ااب ٚرٚدی سیالب عرح,در زٔاٖ ٚلٛع سیالب ٞای تّٙذ ٔذذ ٚ ػذْ ٚرٚد سیالب ٔسٙاسة تا خطىساِی

ای ٞای خخص ٌسسرش یاتذ. تٝ ػثارذ دیٍر حػٓ سیالب ٚرٚدی تاٝ ا٘اذازٜ  ٘سٛا٘سسٝ اسر در ضثىٝتٝ داْ افسادٜ ٚ ٞا در وا٘اَ

تٙااتر ایاٗ تخطای از    ٞای خخص ضذٜ ٚ ٞذف خخص سیالب صٛرذ ٌیارد.  ٞا، ٚارد ضثىٝ٘ثٛدٜ اسر وٝ خس از خر وردٖ وا٘اَ

٘فٛر وردٜ ٚ ٔمذاری ٘یس زثخیار ٌطاسٝ اسار. تاٝ     ٚ خاوریس ٞای ٔػاٚر تٝ داخُ خان زا حذٚدی ٞا سیالب از وف ایٗ وا٘اَ

 ٞا ٚ در ضثىٝسیالب خیص تیٙی ضذٜ از غّٕٝ خخص اصّی ٞای خخص سیالب در اٞذاف ػثارذ دیٍر زمریثا سیسسٓ

ٞای خخاص سایالب در ٚاحاذ تٟاذاٖ زٛساظ      ا٘ذ. زؼذاد ٔؼذٚدی از ضثىٝ٘اوارا ٔذ تٛدٜزاضیر ٔطثر تر خٛضص ٌیاٞی ٔرزؼی 

 تررسای ٞای خخص تٝ چٙاذ دِیاُ لاتّیار    ا٘ذ أا ایٗ ضثىٝٞای فرػی ٔٛغٛد در ػرصٝ، از رٚا٘اب حاصُ آتٍیری ضذٜآتراٞٝ

 خٛضص ٔرزؼی را تٝ ػٙٛاٖ ٔٙاعك زحر سیالب ٘ذاضسٙذ.  



 
 

 

ٔا٘غ ٚغٛد فضای تااز الزْ غٟار   ٞای ٚاحذ تٟذاٖ ضثىٝدر رزغ ٔطػر( ٔا٘ٙذ تاداْ، ػٙاب، خسسٝ ٚ ... ٞا ) ایػاد ٔاسسمرار ٟ٘اَ -1

 تررسی خٛضص ٔرزؼی تٛد.

ٝ  ٞاٞای خخص غٟر حفظ ٟ٘اَدرػرصٝ خخص ٚ خاوریسٞای ٔػاٚر وا٘أَذاْٚ تٛزٝ وٙی  -2 ٞاای  ی غرس ضذٜ در ساغح ضاثى

 خٛضص ٔرزؼی ضذٜ اسر.  ضذیذاز حّٕٝ غٛ٘ذٌاٖ تاػص از تیٗ رفسٗ ٚ زٙه  خخص

تٝ دِیُ حروار ٔاضایٗ آالذ وطااٚرزی تارای     سیالب ٞای خخص ضثىٝسغٛح سخر ضذٖ خان سغحی زمریثا در زٕأی   -3

 .را تٝ د٘ثاَ داضسٝ اسرٞای ٔرزؼی واٞص زاداٚری ٌٛ٘ٝ ٞای واضسٝ ضذٜٟ٘اَ آتیاری ٚ سٓ خاضی

در ٚاحذ خخص سیالب تٟذاٖ ٔٛلؼیر  2زصٕیٓ تر ایٗ ضذ وٝ  ،ٛاٖتٙاترایٗ غٟر تررسی زاضیر سیالب تر خٛضص ٔرزؼی آتخ

 لرار ٌیرد. ٚ ٔمایسٝ ٔٛرد تررسی

ٚ زا حذٚدی از ا٘ذ ٞای خخص وٝ زمریثا در ٕٞٝ ٔٛالغ سیالب زحر زاضیر لرار ٌرفسٝٞای خاوی ٔػاٚر وا٘اَدأٙٝ خطسٝاِف: 

 .ا٘ذلرار داضسٝضذیذ وٙی ٘ٛتر تٛزٝچٙذ زحر أا ا٘ذ ٔٙذ تٛدٜزاضیراذ سیالب یٟرٜ

 ا٘ذ.٘طذٜوٙی ا٘ذ ٚ تٛزٝٞای خخص وٝ ٞیچٍاٜ زحر زاضیر سیالب ٘ثٛدٜٞای خاوی ٔػاٚر وا٘اَدأٙٝ خطسٝب: 

 2ٞای ٕٞراٜ در ٔرحّٝ ٌّذٞی تٛد٘ذ در ٞر یه از ایٗ ٔٙاعك در یؼٙی زٔا٘ی وٝ زیح غاِة ٚ تیطسر ٌٛ٘ٝ 1390ر زیرٔاٜ د

ٔسر یه خالذ  10ٞا تٝ فاصّٝ ٞر در ٘ظر ٌرفسٝ ضذ ٚ تر رٚی ایٗ زرا٘سىردر عَٛ خاوریسٞا ٔسری زصادفی  100زرا٘سىر 

ًٙ ٚ س ،ٞای درصذ زاظ خٛضص، درصذ الضثرئسر ٔرتؼی ٔسسمر ٚ زٕأی خارأسرٞای ٔٛرد ٘ظر ضأُ ضاخص 2*2

 .ٔطخص ٌردیذزِٛیذ ٚ سدس ٔیساٖ یادداضر ترداری ضذزراوٓ ٚ سٍٙریسٜ
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 ٞای ٔخسّف ٚاحذ خخص سیالب تٟذاٖ: ٕ٘ایی از تخص1ىُض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-تٝ داْ افسادٖ وا٘اَ ٕ٘ایی از  -2ضىُ

ٞای ٔػاٚر  خاوریسٞا

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ی ٔٛرد تررسیٞا ٔٛلؼیر زرا٘سىر  -3ضىُ 

 

 

 

 

 

 

 

ای از خالذ ٕ٘ٛ٘ٝ  -4ضىُ  در راسسای زرا٘سىر )دأٙٝ 

 خاوریس سیالتٍیر (

 بحثًتایج ٍ  -ج

 آٔذٜ اسر. 3زا  1ٔٛلؼیر ٔٛرد تررسی در غذاَٚ  2٘سایع تررسی ٚضؼیر خٛضص ٌیاٞی ٔرزؼی در 

(ذٔمایسٝ ٚضؼیر خٛضص زٔیٗ )درص -1غذَٚ   

 



 
 

 ارزیاتی زغییراذ زِٛیذ ٌیاٞاٖ ٔرزؼی تٝ زفىیه فرْ رٚیطی -2غذَٚ 

 

 ثٝ زفىیه فرْ رٚیطیزغییراذ زراوٕ -3 غذَٚ

خاوریس سیالتٍیر از خاوریس غیر سیالتٍیر وٕسر اسر. ػّر ٚ زِٛیذخٛضص زاغی تا زٛغٝ تٝ غذاَٚ خارأسرٞا در دٚ ٔٙغمٝ ٔٛرد تررسی، 

واری ضذٜ ٚ خس از اسسمرار خٛضص ٔرزؼی تغٛر ٔىرر غٟر ٟ٘اَ ،ایٗ اسر وٝ ٔؼٕٛال ػرصٝ خخص در ٔػاٚرذ خاوریسٞای سیالتٍیر

ػاٚرذ خاوریسٞای غیر سیالتٍیر فالذ ٞا از خسارذ غٛ٘ذٌاٖ تٛزٝ وٙی ٔی ضذٜ اسر در صٛرزی وٝ ػرصٝ خخص در ٔحفظ ٟ٘اَ

تٝ عٛر خاوریس سیالتٍیر زٛا٘سسٝ اسر ٚ زِٛیذ ضذٜ اسر. تا ایٗ ٚغٛد خٛضص زاغی درخر تٛدٜ ٚ تٛزٝ وٙی از آٟ٘ا ا٘ػاْ ٕ٘ی

سیالب تر خٛضص لاتُ ٔمایسٝ خاوریسغیر سیالتٍیر ٘سدیه سازد ٚ ایٗ ٘طاٖ دٞٙذٜ زاضیر ٔطثر  ٚ زِٛیذ خٛد را تٝ خٛضص چطٍٕیری

در . تاضذدرصذ ٔی 2/1ویٌّٛرْ در ٞىسار ٚ در خارأسر درصذ زاظ خٛضص حذٚد  3حذٚد  ،ایٗ اخسالف در خارأسر زِٛیذ .تاضذٔیٔرزؼی 

ٞای یىساِٝ در خاوریس سیالتٍیر ٚ زراوٓ فٛربٞا ایٚ تٛزٝٞای دائٕی دٞذ زراوٓ فٛرب٘طاٖ ٔی 3ٔثحص زراوٓ ٌیاٞی غذَٚ ضٕارٜ 

أا تٝ دِیُ رضذ وٓ، زاظ خٛضص ٚ زِٛیذ لاتُ زٛغٟی تراتر(  3)تیطسر از در خاوریس غیر سیالتٍیر تیطسر اسرصٛرذ لاتُ زٛغٟی  تٝ

 ٞای زٔسسا٘ٝ ٚ تٟارٜ تاضذ در صٛرزی ٞای غیر سیالتٍیر خس از تارشزٛا٘ذ ٔٛیذ ٔحذٚدیر زذریػی رعٛتر در خاوریس ٘ذاضسٙذ وٝ ٔی

بررسی هٌطقِ پَشش تاجی )%( الشبرگ )%( سٌگ ٍسٌگریسُ )%( خاك لخت )%( جوع  

100 155/11  905/71  88/7  06/9  خاوریس  سیالتٍیر 

100 955/13  745/64  05/11  25/10  خاوریس غیر سیالتٍیر 

 فرْ رٚیطی

mٔیاٍ٘یٗ زِٛیذ ) ٌرْ در 
 )ویّٛ ٌرْ  در ٞىسار  (ٔیاٍ٘یٗ زِٛیذ  (24

 خاکریس غیر سیالبگیر خاکریس  سیالبگیر خاکریس غیر سیالبگیر خاکریس  سیالبگیر

 0/0 375/7 0/0 95/2 تٛزٝ ایٟا

 323/106 150/86 53/42 46/34 فٛرتٟای دایٕی

 225/10 100/20 09/4 04/8 فٛرتٟای یىساِٝ

 0/0 0/0 0/0 0/0 ٌٙذٔیاٖ دایٕی

 0/0 0/0 0/0 0/0 ٌٙذٔیاٖ  یىساِٝ

 548/116 625/113 62/46 45/45 وُ زِٛیذ

 فرم رٍیشی

2پالت ) در تراکنهیاًگیي 
m4) هیاًگیي تراکن در ّکتار 

 خاکریس غیر سیالبگیر سیالبگیرخاکریس  خاکریس غیر سیالبگیر خاکریس سیالبگیر

 0/0 250 0/0 1/0 تٛزٝ ایٟا

 11000 12625 4/4 05/5 فٛرتٟای دایٕی

 52250 16250 9/20 5/6 فٛرتٟای یىساِٝ

 0/0 0/0 0/0 0/0 ٌٙذٔیاٖ دایٕی

 0/0 0/0 0/0 0/0 ٌٙذٔیاٖ  یىساِٝ



 
 

زٛا٘ذ ٔٛیذ زاضیر ٔطثر رعٛتر  وٝ ٔی سیالتٍیر زراوٓ وٓ أا رضذ، زاظ خٛضص ٚ زِٛیذ ٘سثی تیطسری داضسٙذ وٝ ایٗ ٌرٜٚ در خاوریس

 ٞای سیالتٍیر تاضذ.ٞای ٔسفرق در خاوریسرخیرٜ ضذٜ زٛسظ سیالب

 هٌابع: -د

، "تررسی زاضیر خخص سیالب تر زحٛالذ وٕی ٚ ویفی خٛضص ٌیاٞی "(،1383خژٚٞطىذٜ حفاظر خان ٚ آتخیسداری، )

 صفحٝ. 59، 1142/83ضٕارٜ 

، "تررسی زاضیر خخص سیالب تر زحٛالذ وٕی ٚ ویفی رسسٙیٟا  "(،1383) خژٚٞطىذٜ حفاظر خان ٚ آتخیسداری،

 صفحٝ. 60، 703/83ضٕارٜ 

ی ٚ ویفی خٛضص ٔرزؼی ایسسٍاٜ خخص سیالب تررسی اضراذ خخص سیالب در زغییراذ وٕ"(،1388.، )ترخٛرداری،ظ

 . 82،. خژٚٞص ٚ ساز٘ذٌی"سرچاٞاٖ

ٔمایسٝ زاضیرخخص سیالب ٚ زیٕار لرق تر زغییراذ "(،1386) ،ح.،ٔصثاح، .ف،غالٔیاٖ ، .ح،خسرٚا٘یاٖ، ع.غؼفری، 

چٟارٔیٗ ٕٞایص ّٔی ػّْٛ ٟٚٔٙذسی ٔػٕٛػٝ ٔماالذ  "خٛضص ٌیاٞی ایسسٍاٜ خخص سیالب زٍٙسساٖ، اسساٖ تٛضٟر

 .ٞای آتخیس آتخیسداری ایراٖ ٔذیریر حٛزٜ

خایاٖ ٘أٝ . "غٟاٖ اتاد زرتر غاْٚخٛضص ٌیاٞی تررسی اضر خخص سیالب تر خصٛصیاذ خان "(1386، ج.، )دِٚسی

 صفحٝ. 80، وارضٙاسی ارضذ دا٘طىذٜ ٔاز٘ذراٖ

تررسی زاضیر تٟرٜ ٚری از سیالب در افسایص وٕی ٚویفی خٛضص "(، 1387خژٚٞطىذٜ حفاظر خان ٚ آتخیسداری، )

 981/86ضٕارٜ ضثر:  ، "رازغ فرسٛدٜ سیالتیٌیاٞی در ٔ

. "اضراذ ٔطثر خخص سیالب در زغییراذ وٕی خٛضص ٌیاٞی ٔرازغ آتخٛاٖ ٞراذ یسد"(1386،)ع، ب. ،ٔیرغّیّی

 .76خژٚٞص ٚ ساز٘ذٌی. ٔٙاتغ عثیؼی. ضٕارٜ 

ساِی ٚ زرساِی تر  تررسی آضار خطه". (1392، ش.، )زارع زادٜ ٟٔریسی،ٔٛسایی سٙػرٜ ای، ْ.، ٔیرغّیّی، ع، ب.

، 66دٚرٜ .٘طریٝ ٔرزغ ٚ آتخیسداری ، "زغییراذ خٛضص ٌیاٞی در دٚ ٔٙغمة خخص سیالب ٚ ٔرازغ ضاٞذ ٞراذ اسساٖ یسد 

 .1ضٕارٜ 
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