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 چکیده 
 

در مناطق خشک و   یژه وهب از رواناب استفاده  سازی ینه به ی د براـمناسب و کارآم یهااز راه حل یکی

در   یل،از س یکه ضمن کاهش خسارات ناش باشدیم یالب پخش س یها خشک، استفاده از شبکهیمهن

  روی بر  یالب اثرات پخش س یقتحق ینمراتع مؤثر است. در ا یایو اح ینیزمیر حجم سفره آب ز  یشافزا

واقع در استان مازندران مورد مطالعه   یسار  یاسر در مراتع پشتکوه ک یاهیگ ی و گروهها ی اگونه یبترک

دام(   ی قرق و شاهد )چرا یالب، در مناطق پخش س یاهی پوشش گ یریگمنظور نمونه ینقرار گرفت. بد

و با ثبت درصد   ظممن -یاز مناطق به صورت تصادف یک در نقاط معرف و همگن هر  یریگانجام شد. نمونه

گونه   53نشان داد که تعداد  یج. نتایدانجام گرد  یمربع ترم یکپالت  90در  یاهی گ یها تاج پوشش گونه

  یتحت چرا یا که در منطقه شاهد  یگونه در قرق و وجود داشته، در صورت 43و  یالب در منطقه پخش س

موجب   یالب پخش س ی،مورد بررس یاهیگ هاییرهت ینگونه بوده است. در ب 24تعداد برابر  یندام ا 

گروههای   از یرشد. به غ Fabaceae و Brassicaceae ،Poaceae یاه یرهدرصد تاج پوشش ت یشافزا

به شاهد نشان دادند،   یالب را از پخش س دارییکه کاهش معن هایتا و کاموفههمچون بوته گیاهی

و قرق بود.  یالب پخش س یدرصد تاج پوشش آنها ط یشاز افزا یحاک یزن یاهی گ یهاگروه یر سا یسهمقا

و   یالب تحت تأثیر عملیات پخش س یاهیگ ی گروهها و  ایکه ترکیب گونهداد  نشان  یره آنالیز چند متغ

در منطقه  یالب س پخش عملیات  به  را  پاسخ  ترین بیش مرتعی  مهم هایاست به طوری که گونه قرق بوده 

تأثیر مثبتی بر   یالب، داد که عملیات پخش س ان نش  مطالعه این از حاصل نتایج کلی  طور  به. اندداده

 داشته است.  یاهیگ یو گروهها یاگونه  یبترک هایشاخص
 استان مازندران. یاهی، گ یقرق، گروهها ی، سطح یآبها یآورجمع یک، اکولوژ یایاحها: کلید واژه
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Effects of Floodwater Spreading on the Vegetation Indices (Case study: 

Poshtkook Rangelands, Keyasar, Mazandaran province, Iran) 
 

Abstract 
 
Floodwater spreading is an effcient and appropriate method for the optimization of runoff 

utilization, particularly in arid and semiarid region. Beside the reduction of damage caused by 

the floodwater, this technique would also be useful in the artifcial recharge of groundwater and 

rangeland restoration. In this study the effects of floodwater spreading on species composition 

and functional groups was assessed in Poshtkook Rangelands of Sari in the Mazandaran 

province. For this purpose vegetation sampling were evaluated in floodwater spreading area, 

exclosure and a control area (grazing). Sampling was carried out at representative and 

homogeneous areas of each area by random-systematic method and canopy cover of plant 

species were measured in 90 plots of 1 m2. The results showed that there were 53 species in 

floodwater spreading area and 43 species in exclosure but only 24 species in control site or 

grazing area. Among the studied plant families, by floodwater spreading the canopy cover of 

Brassicaceae, Poaceae and Fabaceae increased. Excetp shrubs and chamophytes showed a 

significant reduction from the floodwater spreading to the control area. Comparison of most 

functional groups also indicated reduction in their canopy cover percentage with increase in 

floodwater spreading and exclosure. The multivariate analysis showed that the species 

composition and functional groups of the study area was affected by Floodwater spreading 

practices and exclosure, so that important and valuable species most responded to Floodwater 

spreading practices. Overall, our results clearly showed that the Floodwater spreading practices 

carried out in the area had a positive effect on species composition and functional groups. 
Keywords: Ecological restoration, Runoff harvesting, Exclosure, Functional groups 

Mazandaran province. 

 

   

 مقدمه

و  یـامناسـب آن از نظر زمانخشـک کمبـود نـزوالت جـوی و پـراکنش ن یمـهک و نشدر منـاطق خ

در  یـرزمینیز آب هـایاز منـابع آب موجـب شـده تـا سـفره رویـهیبـرداری بـبـه همـراه بهـره ی، مکـان

ـه آب از ـعرض هت کـسـا یدر حـال ینمواجـه شـود؛ ا یدشـد یفـیو ک یمنـاطق بـا افـت کمـ ینا

 یـران، (. حجـم آب حاصـل از بـارش در ا1374ثر، محـدود اسـت )کو یـرزمینـیو ز یسـطح هـایحوضـه

و  باشـدیدرصـد از آن قابـل استحصـال مـ 28کـه  یباشـدمتـر مکعـب مـ یلیـاردم  413حـدود  یانهسـال

 یابـد، یمـ یـانجر ی آبهـای سـطح ورتبـه صـ متـر مکعـب یلیـاردم  92از مجموع نزوالت جـوی سـاالنه 

 یـزاده، نمـود )عل یریجلـوگ یآبـ منـابع رفـت هـدر از مختلـف هایده از روشبـا اسـتفا تـوانیکـه مـ

1384 .) 

ـاطق خشـک و ـدر من یژهو به یطحـسـ هـایآب ـارـمه جهـت هـاروش یناز مـؤثرتر یکـی

کـه عـالوه بـر  باشـدیمـ یالبسـ پخـش هـایآن، سـامانه یحدر صـورت اجـرای صـح خشـکیمـهن

 ینـی،زم  یـرز آب هـایسـفره یـتخـاك، تقو یشموجـب کـاهش فرسـا هایالبس یانبـارکـاهش اثـرات ز

 (. Rango et al., 2006)  شودیمراتــع م یاهیپوشـش گ  یایکشاورزی و اح  یاراض  هبـودب

عوامل  یوناگونو گ یالبس پخش هایرای احداث سامانهمناسب بمناطق  یعلت پراکنش و گستردگ به

به الگوهای  یابیدست جهت کشور مختلف مناطق در هاسامانه ینعملکرد ا یابیو اجرای آن، ارز یمؤثر در طراح
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 یهتغذ یاو  یشفرسا هشکا یل، س کنترل منظور به هاطرح ین(. ا1374باشد )کوثر،  یامری ضروری م  ینه، به

مرتعداری و  یاهی،پوشش گ یهاشاخص ییراتای تغهو کمتر به جنبه شده است یطراح ینیزم  یرز هایسفره

معموالً پوشش کل در نظر گرفته شده   یزن شده انجام هایدر پژوهش یعلوفه آنها توجه شده است. حت یدتول

 یبرخ ین، با وجود ا مرتع مورد توجه قرار گرفته است،  یاهیگ یو گروهها یبترک ییرتغ یزاناست و به ندرت م 

است  یالبس پخش هایعرصه یاهیبر پوشش گ یالباثرات مثبت پخش س یانگرمطالعات محدود انجام شده ب

 ینمراتـع داشته و ا یادر اصالح و اح ینقش مثبت تواندیم  یالبپخش س ین(. همچن1396و همکاران،  یلیان)جل

درصد تاج  یـتتقو ید، تول یشمرتع از جملـه افزا یاهشاخص یباعث بهبود برخ تواندمی یالبیس یاریآب یوهش

و  یاگونه یتنوع و غنا یهاشاخص یشافزا یاهی، گ یگروهها ییراتمرتع، تغ یتبهبود وضع یاهی، پوشش گ

؛ دهمرده 1397؛ عطارد و همکاران، 1395و همکاران،  یرجلیلیگردد )م  یاهیگ یهاو تراکم گونه یببهبود ترک

 (.1398قلعه نو و همکاران، 

در اجزاء آنهـا خواهد شد    ییراتیباعث بوجود آمدن تغ  یعیطب  هاییستمگونه مداخله انسان در اکوس  هر

به مرحله  یاتعمل یـنا یراناز نقاط ا یاریمداخالت است که در حال حاضر در بس یناز ا یکی یالبکه پخش س

کـشور و  یمرتع یهااز عرصه وسیعیح سط در یاتعمل ینا ینکهدر آمده است. با توجه به ا یبرداربهره یااجرا 

 یـا  ییکارآ  یجهاز نت یآگاه  یالزم است برا  یناجرا شده بنابرا یبـا اهداف مختلف یـشیدر منـاطق مختلـف رو

 یـن ا جانبـهو همـه یققد یابیارز به اقدام شده متصور اهداف بر بنا هاپروژه ینا یتعدم موفق یا یتموفق

قصد دارد به   یقتحق ینگردد. ا یبررس هاپروژه ینا یطیمح یستو ز یاقتصاد -عیتماجا اثرات و کرد هاپروژه

در منطقه   یالبپخش س یاتپس از انجام عمل یاهیپوشش گ یاهیگ یو گروهها یبترک ییراتتغ یابیارز

 بپردازد.   واقع در استان مازندران  یشهرستان سار  یاسرپشتکوه ک

 

   

 هامواد و روش

در   یاســرشــهر ک یلــومتریک 40و  یسار یجنوب شرق یلومتریک 110پشرت، در  بالیپخش س یستگاها

  53○ 46َ 39ً یاییجغراف یهاطول ینپشرت( استان مازندران ب یبخش چهاردانگه و دهستان پشتکوه )روستا

است. مســاحت منطقــه مــورد   یدهواقع گرد 36○ 14َ 54ًتا  36○ 14َ 19ً یاییو عرض جغراف  53○ 47َ 27ًتا 

متــر   2353داکثر آن ــو ح یاح درـمتر باالتر از سط 1372اقل ارتفاع منطقه هکتار و حد 8/58العه حدود مط

  375ســاالنه منطقــه  یبارندگ یانگین. م باشدیسرد م  خشکیمهمنطقه بر اساس روش آمبرژه ن یم. اقلباشدیم 

و   ییزفصول بهار، تابســتان، پــا یدرصد ط 54/36و  72/27، 75/11، 99/23 یبترتشده که بهبرآورد  متریلیم 

  یمتوسط حداکثر دما گراد، یدرجه سانت 7/5. متوسط درجه حرارت ساالنه برآورد شده کندیم  یزشزمستان ر

  باشــدیدرجه م  -14/21ماه سال )بهمن(  ینسردتر یدرجه و متوسط حداقل دما 24/8( یرماه سال )ت ینگرمتر

 (.1385و همکاران،  ی)آقاس

( در  یمتــر 100ترانســکت  3پالت ) 30تعداد  یاهی، پوشش گ هاییژگیبر و یالبپخش س یرتأث یبررس منظوربه

( در  یمتــر  100ســکت  تران  3پالت ) 30( در منطقه قرق و یمتر 100ترانسکت  3پالت ) 30 یالب، منطقه پخش س

مختلــف   هایییژگو گیریدازهاجرا و اقدام به ان یستماتیکس یتصادف صورتدام )شاهد( به یمنطقه تحت چرا
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متــر   یک یها و دقت آماربرداربا توجه به نوع پراکنش گونه یبردارنمونه یها. سطح پالتیدگرد یاهیپوشش گ

. جهــت  یــدها مشــخص گردگونــه  یــکبه تفک یپوشش تاج درصد ها. در هر کدام از پالتیدگرد یینتع یمربع

پوشــش، اقــدام بــه    یبــردارونــهقبل از نم  فصل چرا و شروعاز  یشو پ ییصحرا یمایشفلور منطقه با پ یبررس

از گونــه مــورد نظــر    یاها نمونهموجود در منطقه شد و در صورت عدم شناخت گونه یاهیگ یهاگونه ییشناسا

 .  یدآن گرد  ییو به روش مناسب خشک شده و با استفاده از منابع و فلور موجود اقدام به شناسا یآورجمع

ای پوشش گیاهی ماهیتــاً از توزیــع  ه. چون دادهیدگرد  بررسی  گیاهی  پوشش  هاینرمال بودن داده ابتدا

  صــورت  لگــاریتمی  تبــدیل  از  اســتفاده  بــا  پوشــش  تاج  هایداده  روی  بر  آنالیز بنابراین کنندنرمال پیروی نمی

آنالیز چندمتغیره  ( از یاهیگ یگروهها و ها)کل گونه یاهیبر پوشش گ یالبپخش س یرتأث یبررس یبرا. پذیرفت

بدســت   3کمتر از  یان( طول گرادDCAشده ) یریگقوس یقیتطب یزجام آنالمنظور ابتدا با ان ینتفاده شد. بدسا

اســتفاده   RDA یزاز آنال یاهیگ یو گروهها یاهیگ یهابر کل گونه یالباثر پخش س یینجهت تع یجهآمد. در نت

بــر گروههــای    یالبررسی اثرات پخش سانجام شد. برای ب  CANOCO  زارنرم اف 5/4در نسخه  یزهاآنال ینشد. ا

  در طرفــهیــک واریــانس آنالیز از منطقه سه در( رویشی فرم زیستی،  فرم عمر،  طول گیاهی،  های)تیره یاهیگ

محافظت شده برای مقایســه   LSD روش از دار معنی اثر وجود صورت در. شد استفاده تصادفی کامالً طرح قالب

جهــت مقایســه   tند از آزمــون در دو منطقه مشترك بود یاهیگ یوههامیانگین استفاده شد. در صورتی که گر

 صورت پذیرفت. SPSSبرنامه   22میانگین آنها استفاده شد. محاسبات آماری در نسخه 
 

   

  نتایج و بحث

 طی عملیات پخش سیالبای  ترکیب گونهتغییرات  

تیره  24نه گیاهی متعلق به گو 64های انجام شده در منطقه مورد مطالعه، تعداد بر اساس بررسی

-گونه چند 42درصد( و  4/34ساله )گونه یک 22های شناسایی شده تعداد شناسایی گردید. از مجموع گونه

همچنین از فلور شناسایی شده در کل منطقه مورد مطالعه،  (.الف1شکل است )ها( بوده درصد گونه 6/65ساله )

-درصد گونه 1/28ساله )برگ علفی یکگونه پهن 18ها(، گونه درصد 2/42برگ علفی چندساله )گونه پهن 27

گونه  هـا(، یک درصد گونه 3/6ساله )گونه گندمی یک 4ها(، درصد گونه 5/12ساله )گونه گندمی چند 8ها(، 

گونه  64ب(. از 1ها( بوده است )شکل درصد گونه 4/9ای )گونه بوته 6ها( و درصد گونه 6/1ای )درختچه

، گونه( 32) کریپتوفیتدرصد همی 50، گونه( 22) درصد تروفیت 4/34شناسایی شده در منطقه مورد مطالعه، 

ها کاموفیت درصد گونه  9/4درصد گیاهان فانروفیت )یک گونه( و    6/1گونه(،   3)  درصد گیاهان کریپتوفیت  7/4

 12( هر کدام به ترتیب با Compositae( و کاسنی )Poaceaeهای گندمیان )یرهت(. ج1شکل بوده است ) گونه( 6)

 د(. 1اند )شکل  ادهها را به خود اختصاص دگونهتعداد  بیشترین    ها(درصد گونه  6/15)  10و  ها(  درصد گونه  8/18)

شاهد   و قرق، پخش سیالبکه در منطقه  گردید مشاهدهگونه گیاهی  64تعداد منطقه مورد مطالعه در 

پخش گونه منحصرًا در منطقه  19(. از این تعداد 1گونه گیاهی حضور داشتند )جدول  24و  40، 53به ترتیب 

پخش (. در منطقه 1مشاهده گردید )جدول شاهد در منطقه  صرفاًگونه  3و  قرقمنطقه در فقط گونه  5، سیالب

 و Anthemis altissima ،Helianthemum nummularium ،Artemisia aucheri هایبه ترتیب گونهسیالب 

Plantago atrata  قرق(. همچنین در منطقه 1بیشترین درصد تاج پوشش را به خود اختصاص دادند )جدول 



 

 

5 

 Agropyron و Anthemis altissima ،Helianthemum nummularium ،Dactylis glomerata هایترتیب گونه

cristatum  شاهددر منطقه  (.  1)جدول    بیشترین درصد تاج پوشش را داشتند  Artemisia herba-alba  ،Artemisia 

aucheri   وTeucrium polium  (. 1داشتند )جدول    تاج پوشش بیشتری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوشش های گیاهی )د(  های زیستی )ج( و تیرههای رویشی )ب(، فرمسهم طول عمر )الف(، فرم  -1شکل  

 مورد مطالعهدر کل منطقه    گیاهی

 

 
 مورد مطالعهدر کل منطقه های گیاهی )د( های زیستی )ج( و تیرههای رویشی )ب(، فرمسهم طول عمر )الف(، فرم -1شکل 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )د( 

 )الف( 
 )ب( 

 )ج( 
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 کیاسر، استان مازندران مراتع پشتکوهعملیات پخش سیالب در طی گیاهی ی هاگونه درصد تاج پوشش -1جدول 

 

 

 

 نام علمی گونه  نام مخفف  پخش سیالب  قرق شاهد

14 /0  06 /0  -  Ac.br  Acanthophyllum bracteatum 

- - 38 /0   Ae.ta  Aegilops tauschii 

- 04 /1  09 /0   Ag.cr  Agropyron cristatum 

- 66 /0  -  Ag.de  Agropyron desertorum 

06 /0  45 /0  24 /1   Ag.el  Agropyron elongatum 

- 15 /0  -  Al.at  Allium atroviolaceum 

07 /0  15 /0  32 /0   Al.li  Alyssum linifolium 

- 19 /0  44 /0   Am.ly  Amygdalus lycioides 

- 11 /8  94 /10   An.al  Anthemis altissima 

32 /0  - -  An.ma  Androsace maxima 

- - 2 /0   Ar.sa  Arabis sagittata 

99 /0  92 /2  75 /3   Ar.au  Artemisia aucheri 

44 /10  12 /0  18 /0   Ar.he  Artemisia herba-alba 

- 5 /1  14 /1   As.ae  Astragalus aegobromus 

42 /0  44 /0  4 /0   As.go  Astragalus gossypinus 

27 /0  22 /0  4 /0   As.mi  Astragalus missouriensis 

23 /0  - -  Br.te  Bromus tectorum 

37 /0  - -  Br.sc  Bromus scoparius 

- 26 /0  42 /0   Ce.hy  Centaurea hyrcanica 

16 /0  2 /0  37 /0   Ca.la  Carthamus lanatus 

- 21 /0  34 /0   Ce.de  Centaurea depressa 

- - 25 /0   Ch.al  Chenopodium album 

12 /0  73 /0  34 /0   Ce.fa  Ceratocephala falcata 

32 /0  2 /0  -  Cr.ar  Cirsium arvense 

- - 26 /0   Cl.co  Cleome coluteoides 

- - 12 /0   Br.ni  Brassica nigra 

- - 19 /0   Co.ar  Convolvulus arvensis 

14 /0  63 /0  12 /0   Co.sp.  Cousinia sp. 

- - 3 /0   De.so  Descurainia sophia 

- 13 /1  06 /0   Da.gl  Dactylis glomerata 

- - 01 /1   Er.cu  Erysimum cuspidatum 

19 /0  8 /0  4 /1   Eu.bo  Euphorbia boissieriana 

06 /0  12 /0  16 /0   Fe.ov  Festuca ovina 

- - 14 /0   Fu.pa  Fumaria parviflora 

- - 25 /0   Ga.ap  Galium aparine 
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 -1ادامه جدول 

 

 پخش سیالب  عملیات های گیاهی بهپاسخ کل گونه

داری بر ترکیب اثر معنی عملیات پخش سیالبنشان داد که  RDA آنالیز آنالیز چند متغیره حاصل از

پخش سیالب، مناطق  نمودار دوگانه این آنالیز نشان داد که(. F=7/16و  P=001/0داشته است ) پوشش گیاهی

را تحت  پوشش گیاهیای ترکیب گونهمتفاوتی به طور در منطقه مورد مطالعه  شاهد )تحت چرای دام(و  قرق

ای پخش سیالب و قرق ترکیب گونهشود منطقه (. همان طور که در شکل دیده می2ثیر قرار دادند )شکل أت

گیاهی ارزشمند مانند  هایگونهاکثر  (.2)شکل جدا شدند  متفاوتی داشته و از منطقه شاهد )تحت چرای دام(

 نام علمی گونه  نام مخفف  پخش سیالب  قرق شاهد

- 79 /1  94 /4   He.nu  Helianthemum nummularium 

- - 18 /0   Ho.gl  Hordeum glaucum 

- 28 /0  21 /0   Ju.co  Juniperus communis 

- - 35 /0   La.am  Lamium amplexicaule 

- - 29 /0   Le.dr  Lepidium draba 

- 28 /0  29 /0   Lo.co  Lotus corniculatus 

- 11 /0  -  Ma.ne  Malva neglecta 

- - 25 /0   Ma.fr  Matthiola fragrans 

- - 06 /0   Me.un  Melica uniflora 

06 /0  15 /0  27 /0   My.ol  Myosotis olympica 

- - 19 /0   Ne.ca  Nepeta cataria 

- - 07 /0   No.lu  Nonea lutea 

- - 15 /0   On.al  Onobrychis altissima 

- - 19 /0   On.co  Onobrychis cornuta 

24 /0  06 /0  -  Pe.ha  Peganum harmala 

- 39 /0  11 /0   Pe.sa  Petrorhagia saxifraga 

06 /0  46 /0  27 /0   Ph.pr  Phleum pratense 

05 /0  56 /0  75 /1   Pl.ov  Plantago atrata 

26 /0  - 12 /0   Ra.sp.  Ranunculus sp. 

- - 03 /0   Ru.ac  Rumex acetosella 

- 54 /0  06 /0   Sa.mi  Sanguisorba minor 

- 03 /0  -  Si.vu  Silene vulgaris 

4 /1  88 /0  12 /0   St.in  Stachys inflata 

- 42 /0  29 /0   St.la  Stipa lagascae 

- 03 /0  -  Ta.sy  Taraxacum syriacum 

65 /0  35 /0  12 /0   Te.po  Teucrium polium 

- 15 /0  49 /0   Th.pu  Thymus pubescense 

04 /0  77 /0  48 /0   Ve.th  Verbascum thapsus 

- 4 /0  35 /0   Zi.te  Ziziphora tenuior 
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Agropyron elongatum ،Onobrychis altissima ،Helianthemum nummularium، Hordeum glaucum ،

Descurainia sophia ،Aegilops tauschii ،Arabis sagittata ،Nepeta cataria ،Myosotis olympica ،Erysimum 

cuspidatum ،Matthiola fragrans ،Galium aparine ،Melica uniflora ،Chenopodium album ،Euphorbia 

boissieriana ،Amygdalus lycioides ،Plantago atrata ،Alyssum linifolium ،Lepidium draba ،Fumaria 

parviflora ،Brassica nigra ،Artemisia aucheri ،Thymus pubescence و Astragalus missouriensis  همبستگی

 Agropyronی دیگر همانند ها(. برخی گونه2و حضور بیشتری در منطقه پخش سیالب داشتند )شکل 

desertorum، Petrorhagia saxifraga ،Sanguisorba minor ،Agropyron cristatum ،Astragalus gossypinus ،

Allium atroviolaceum ،Malva neglecta ،Silene vulgaris ،Taraxacum syriacum ،Cousinia sp. ،Ziziphora 

tenuior ،Astragalus aegobromus ،Ceratocephala falcata ،Verbascum thapsus ،Phleum Pratense و Phleum 

Pratense  ی کمی از جمله هاگونه(. 2تمایل بیشتری به حضور در منطقه قرق داشتند )شکلBromus tectorum ،
Bromus scoparius ،Ranunculus sp. ،Peganum harmala ،Teucrium polium ،Artemisia herba-alba  ،

Androsace maxima ،Stachys inflata ،Cirsium arvense و Acanthophyllum bracteatum  درصد تاج پوشش و

داشتند که در زمره گیاهان زیاد شونده و با درجه   منطقه شاهد )تحت چرای دام(در  یبیشترحضور 

   (.2)شکل    خوشخوراکی کم قرار دارند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل محیطی  .استان مازندران اسر، یک  مراتع پشتکوهدر عملـیات پخش سیالب به  RDAالیز در آنای گونهپاسخ ترکیب  -2شکل 

های گیاهی دو حرف اول نام علمی جنس و دو حرف با مثلث نشان داده شده است. نام گونهشاهد )چرای دام(  قرق و، پخش سیالب)

 (. 1)جدول  اول نام گونه است

-1.0 1.0

-1
.0

1
.0

Ac.br

Ae.ta

Ag.cr
Ag.de

Ag.el

Al.at

Al.li

An.al

An.ma

Ar.sa

Ar.au

Ar.he

As.ae

As.go

As.mi

Br.te
Br.sc

Ce.hy

Ce.de

Ch.al

Ci.ar

Cl.co
Br.ni

Co.ar

Co.sp.

De.so

Da.gl

Er.cu

Eu.bo

Fe.ov

Fu.pa

Ga.ap

He.nu

Ho.gl

Ju.co

La.am

Le.dr

Lo.co

Ma.ne

Ma.fr

Me.un

My.ol

Ne.ca

No.lu
On.al

On.co

Pe.ha

Pl.at

Ra.sp.

Ru.ac

Sa.mi

Si.vu

St.in

Ta.sy

Th.pu

Ve.th

Am.ly

Ca.la

Ce.fa Pt.sa
Ph.pr

St.la

Te.poZi.te

WS+Ex

WS

Gr

 قرق

 پخش سیالب

 

 شاهد )چرای دام(
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 طی عملیات پخش سیالبتغییرات گروههای گیاهی  

های و تیره سالههای یکجز گندمیبه  گیاهیهای نتایج آنالیز واریانس نشان داد که همه گروه

Asteraceae ،Caryophyllaceae ،Lamiaceae ،Rosacea  وRununculaceae عملیات پخش داری به پاسخ معنی

ها، ها و کاموفیتبه جز بوته گیاهیهای روهگهمه مقایسه میانگین نشان داد که  (.2)جدول  سیالب داشتند

بیشترین درصد تاج پوشش را منطقه تحت عملیات پخش سیالب و قرق و کمترین درصد تاج پوشش را منطقه 

   (.2جدول  )شاهد )تحت چرای دام( دارا بودند  

 

 
 ها)داده .استان مازندرانمراتع پشتکوه طی عملیات پخش سیالب در میانگین درصد تاج پوشش گروههای گیاهی  -2جدول 

 هستند( هندسی میانگین

ای گیاهی که فقط شامل یک گونه گیاهی بودند، را جزو گروههای گیاهی محاسبه نشد. الزم به ذکر است که آنالیز واریانس یک طرفه ه* تیره

دار بین اختالف معنی گروههای گیاهی واقع در دو منطقه صورت گرفت.مستقل برای   tبرای گروههای گیاهی واقع در سه منطقه و آزمون 

 ت نشان داده شده است. ومناطق با حروف متفا

 

 

 

 

 گیاهیهای گروه  پخش سیالب  قرق شاهد  tیا  Fمقدار  P مقدار 

001 /0> 17 /28   1 /9c 5 /75b 18 /18a  ساله یک 
 طول عمر

001 /0>  07 /02   27 /22b 49 /78a 45 /01a  ساله چند 

001 /0> 17 /28   1 /9c 5 /75b 18 /18a  تروفيت 

 فرم زیستی
001 /0>  17 /98   3 /43b 39 /54a 33 /01a  کریپتوفيتهمی 

001 /0>  56 /8   2 /03a 1 /02a 0 /27b  کریپتوفيت 

001 /0>  16 /13   17 /48a 5 /45b 7 /18b  کاموفيت 

39 /0 59 /0 -   7 /0  - 63 /0  یکساله گندمی  

 فرم رویشی

001 /0>  37 /63   0 /2c 12 /07a 3 /02b   گندمی چندساله 

001 /0>  2 /44   0 /8c 5 /75b 16 /86a  یکساله برگان علفیپهن 

001 /0>  61 /42   5 /43b 27 /5a 27 /8a  چندساله برگان علفیپهن 

001 /0>  16 /13   17 /48a 5 /45b 7 /18b  بوته 

3 /0 19 /1   47 /16  52 /17  88 /20   Asteraceae 

 * های گياهی تيره 

001 /0> 52 /54   0 /07b 0 /15b 3 /55a  Brassicaceae 

1 /0 3 /2   14 /0  52 /0  11 /0   Caryophyllaceae 

001 /0> 82 /8   0 /72b 3 /33a 4 /14a  Fabaceae 

94 /0 06 /0   21 /2  5 /2  25 /2   Lamiaceae 

001 /0> 98 /29   1 /04c 12 /07a 3 /83b  Poaceae 

08 /0 52 /2   - 75 /0  53 /0   Rosacea 

6 /0- 32 /0-   99 /3  3 /3  06 /2   Rununculaceae 
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 پخش سیالب  عملیاتی گیاهی به گروههاپاسخ کل  

داری بر اثر معنی عملیات پخش سیالبنشان داد که  افزونگی آنالیز آنالیز چند متغیره حاصل از

پخش مناطق  دیاگرام دوگانه آنالیز افزونگی نشان داد که(. F=85/24و  P=001/0داشته است ) گروههای گیاهی

ثیر أرا تحت ت گروههای گیاهیبه طور متفاوتی در منطقه مورد مطالعه  شاهد )تحت چرای دام(و  قرقسیالب، 

پخش منطقه اکثر گروههای گیاهی در گستره شود (. همان طور که در شکل دیده می3قرار دادند )شکل 

گروههای گیاهی  از بین (.3)شکل جدا شدند  داشته و از منطقه شاهد )تحت چرای دام( حضورسیالب و قرق 

ها ارتباط زیادی با منطقه شاهد یا چرای دام داشتند و سایر گروههای گیاهی در گستره ها و بوتهفقط کاموفیت

بین منطقه پخش سیالب و قرق حضور داشتند و این آنالیز مؤید نتایج فوق در مورد گروههای گیاهی است 

 (.3)شکل  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 .استان مازندران اسر، یک مراتع پشتکوهدر عملـیات پخش سیالب به ( RDAچندمتغیره ) در آنالیز یگیاه گروههایپاسخ  -3شکل 

 آمده 3کامل گروههای گیاهی در جدول با مثلث نشان داده شده است. نام شاهد )چرای دام(  و قرق، پخش سیالبعوامل محیطی )

  است.

 
 

 

 

 

-1.0 1.0

-1
.0

1
.0

P

A
AG

PG

AF

PF

Shrub

Ch

He

Th

Cr
Ph

Poaceae

Crucifer

Composit

Papilion

Labiatae
CaryophyRosacea

Rununcul

WS

Ex

Gr

 قرق

 پخش سیالب

 

 شاهد

 )چرای دام(

 

Brassicaceae 

Asteraceae 

Fabaceae 

Lamiaceae 
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ای و گروههای گیاهی منطقه نشان داد که پخش سیالب باعث  نتایج حاصل از تغییرات ترکیب گونه

ای گونه بدر ترکی رتغیی نهای پوشش گیاهی در منطقه مورد مطالعه شده است. نخستیاثراتی بر شاخص

سه گروه  خصوص ـنکـه در ای افتدریو آنالیز چند متغیره ها گونه ستتوان با توجه به لیی را میاهپوشش گی

هایی بودند که تنها در منطقه پخش سیالب ظاهر شدند که در کل  ها وجود داشتند. گروه اول گونهاز گونه

گونه منحصراً در منطقه پخش  19که از این تعداد  گونه گیاهی مشاهده گردید 64منطقه مورد مطالعه تعداد 

، Convolvulus arvensisهای شدند که در دو منطقه دیگر قرق و شاهد حضور نداشتند. گونهسیالب مشاهده 

Erysimum cuspidatum ،Fumaria parviflora ،Galium aparine ،Hordeum glaucum ،Onobrychis altissima ،

Onobrychis cornuta  وRumex acetosella این بررسی پیدایش و باشند. نکته قابل توجه در از جمله آنها می

 Bransonهای ارزشمند و خوشخوراك است که قبالً در این منطقه وجود نداشتند. مطالعاتی مانند حضور گونه

(1956 ،)Ghorbani et al., (2015) های خوشخوراك در منطقه پخش نیز وقوع چنین تغییراتی یعنی افزایش گونه

توان مثبت ارزیابی کرد. تغییر شرایط ها را از دیدگاه مدیریتی میحضور این گونهاند. سیالب را گزارش نموده

پوشش گیاهی منطقه پخش ها در تواند حضور این گونـهمحیطی در اثر اجرای عملیات پخش سیالب می

تواند در  در مناطق تحت عملیات پخش سیالب می های ازشمندحضور این گونهرا موجب شده باشد.  سیالب

های گیاهی و وکار است. نخست این که رطوبت ناشی از پخش سیالب به استقرار بهتر گونهارتباط با دو ساز

توانند به بانک بذر خاك اضافه شوند. مکانیسم دوم احتمال ورود  کند و این بذرها میتولید بذر آنها کمک می

دست به منطقه پخش که در زمان وقوع سیل از ارتفاعات باالاست و آب بذر از طریق حمل آنها توسط رسوبات 

توان نتیجه گرفت پخش سیالب با فراهم آوردن به طور کلی می (.Hayashi et al., 2012)اند سیالب وارد شده

منطقه را تحت  ای پوشش گیاهیگونهرطوبت و مواد غذایی از جمله ماده آلی خاك موجب شده که ترکیب 

)جلیلیان و  در منطقه پخش سیالب شده است ی گیاهیهاتأثیر قرار داده و موجب ظهور و رویش برخی گونه

گونه  5هایی بودند که فقط در منطقه قرق وجود داشتند که از این تعداد گونهگروه دوم  .(1395همکاران، 

Malva neglecta  ،Silene vulgaris  ،Taraxacum syriacum  ،Allium atroviolaceum  وAgropyron desertorum 

ه گرفت توان نتیجمنحصراً در قرق مشاهده شدند و در منطقه چرای دام و پخش سیالب حضور نداشتند. می

ها نبوده است و عدم حضور ناشی از سیالب و چرای دام چندان مناسب برای رشد و نمو این گونه شرایط تنش

های گیاهی به آب به عنوان یک عامل تواند به دلیل پاسخ متفاوت گونهاین گیاهان در منطقه پخش سیالب می

پخش سیالب پاسخ منفی داده که این امر آب در منطقه  ها به حضورمحیطی باشد، به طوری که برخی گونه

-حتی عدم حضور گیاهان در این منطقه می پوشش گیاهان در منطقه پخش سیالب و موجب کاهش درصد تاج

گیاه از آب بیان کرده که در طوالنی مدت  اشباع خاك اطراف ریشهتوان میعلت این امر را  همچنین .شود

از   .(Branson. 1956) شودمی گیاهان حساس به تهویه نامطلوب موجب پوسیدگی، ریزش برگ و در نهایت مرگ

رویه دام اشاره کرد. برخی پژوهشگران بی توان به چرایدالیل عدم حضور این گیاهان در منطقه چرای دام می

منطقه چرای دام را به اثر چرای دام به بذردهی گیاهان نسبت دادند. آنها در  های گیاهی درعدم حضور گونه

های مرغوب موجب عدم تکمیل های هوایی گیاهان، به ویژه گونهاندام گزارشات خود بیان کردند چرای دام از

  (.1390غالمی و همکاران، )به بذردهی و تکثیر نیستند  چرخه زندگی گیاهان شده و در نتیجه گیاهان قادر

حضور و رویش داشتند. سه گونه هایی بودند که صرفًا در منطقه شاهد یا تحت چرای دام گروه سوم گونه
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Androsace maxima  ،Bromus tectorum    وBromus scoparius  های مذکور  فقط در منطقه فوق حضور داشتند. گونه

های با درجه خوشخوراکی کم یا غیر که جزو گیاهان سمی و مهاجم مراتع به شمار می روند که جزو گونه

های مدیریتی که به صورت افزایش انسانی و مدیریتی در اکوسیستمباشند. حاکم شدن عوامل خوشخوراك می

تواند باعث بر هم خوردن تعادل نماید میبرداری در مناطق تحت چرای شدید دام بروز میشدت بهره

 Tarhouni)تواند برخی عوامل محیطی را تحت تأثیر قرار دهد اکولوژیکی موجود در منطقه شده و همچنین می

et al., 2010). گونه های غالب در منطقه مورد مطالعه از گونهArtemisia aucheri  بیشترین درصد تاج بود که

بعد از  Artemisia sieberiاز حضور گونه برخی تحقیقات  پوشش آن در منطقه پخش سیالب ثبت شده است.

اجرای عملیات پخش سیالب خبر دادند و بیان کردند درصد تاج پوشش این گونه در وضعیت فعلی اندك بوده، 

تغییرات مشهودی در درصد تاج پوشش این گونه اتفاق خواهد افتاد که  ولی در درازمدت با چند دوره آبگیری

 جنتای .(1397؛ عطارد و همکاران، 1396، )جلیلیان و همکاران تأیید کننده نتایج حاصل از تحقیق حاضر است

گرفته  قرار البپخـش سـی رای منطقه تحت تـاثیگونه بنشان داد که کل ترکی زنی رهچند متغی زحاصل آنالی

ه است. اکثر افـتی شافـزای البی با پخش سـیاههای گیاست به طوری که درصد تاج پوشش بعضی از گونه

های کمی درصد مانند حضور بیشتری در منطقه پخش سیالب و قرق داشتند. گونههای گیاهی ارزشمند گونه

تاج پوشش بیشتری در منطقه شاهد )تحت چرای دام( داشتند که در زمره گیاهان زیاد شونده و با درجه 

 .ای و قرار گرفتن در سه گروه گونه استخوشخوراکی کم قرار دارند که مؤید نتایج حاصل از ترکیب گونه

 . درصد تاجساله بوده استگونه چند 42ساله و گونه یک 22های شناسایی شده تعداد مجموع گونه از

گیاهان  درصد تاج پوششدار بود. تفاوت معنی یکساله و چندساله در سه منطقه دارای هایپوشش گونه

رق بیشتر از و قدر منطقه پخش سیالب برگ برگ و همچنین چندساله گندمی و پهنگندمی و پهنیکساله 

پوشش  هایشاخصبدلیل رویش جدید در هر سال، تغییرات  سالههای یکگونههرچند  .بود منطقه شاهد

های چندساله این امر همراه با که در گونه حالی تر قابل مشاهده است، درسریع گیاهی در اثر پخش سیالب

ساله و گیاهان یک .(1387)فروزه و حشمتی،  گرددتغییر فاکتورهای محیطی مانند خاك دیرتر نمایان می

که  پوشش بیشتری در برابر منطقه شاهد داشتند افزایش درصد تاجو قرق چندساله در منطقه پخش سیالب 

با فراهم آوردن رطوبت و مواد غذایی موجب ایجاد و قرق توان نتیجه گرفت پخش سیالب به طور کلی می

منطقه را تحت تأثیر قرار داده و حتی موجب ظهور و حذف برخی  اهیگروههای گیشده که  ایاکوسیستم ویژه

و  Brassicaceae ،Fabaceaeتیره متعلق به  بیشترین مقدار درصد تاج پوشش است. ها از منطقه شدهگونه

Poaceae ها در منطقه پخش سیالب و در منطقه پخش سیالب و قرق بوده است. حضور بیشتر گیاهان این تیره

های برخی پژوهشگران اظهار داشتند چرای دام اثر منفی بر تیره باشد زیراقرق به واسطه حذف چرای دام می

 (.1390غالمی و همکاران، )شود فوق از جمله بقوالت و گندمیان داشته و موجب کاهش این تیره در منطقه می

توان به تولید بذر باالی را می Poaceaeو  Brassicaceae ،Fabaceaeهای تیرههمچنین افزایش درصد تاج پوشش 

آنالیز نتایج  (.Ghorbani et al., 2015)نسبت داد  هامرفولوژی بذور این تیرهو همچنین ریز بودن و  هااین تیره

و اکثر گروههای داشته است  گروههای گیاهی تغییراتی بر پخش سیالبکه  نیز حاکی از آن بودچند متغیره 

جدا شدند. از  پخش سیالب و قرق حضور داشته و از منطقه شاهد )تحت چرای دام(منطقه گیاهی در گستره 

ه شاهد یا چرای دام داشتند. حضور بیشتر  ها ارتباط زیادی با منطقها و بوتهبین گروههای گیاهی فقط کاموفیت
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 Stachys و Artemisia herba-albaای مانند های بوتهتواند در ارتباط با غالب بودن گونهها میها و بوتهکاموفیت

inflata دار و غیرقابل چرا برای دام هستند، های اسانسهای در زمره گونهدر منطقه شاهد باشد که این گونه

 (.1397؛ عطارد و همکاران، 1396)جلیلیان و همکاران، بنابراین این نتایج محتمل بوده است  
 

   

 

 نتیجه گیری
 

در منطقه کیاسر شهرستان ساری جام باعث   البپخش سی اتتوان نتیجه گرفت که عملیبه طور کلی می

و  ده است که استقرار گونه های جدیدمنطقه گردی دری ـاهو گروههای گیاهی پوشش گی بدر ترکی رتغیی

های سازگار با شرایط ایجاد گونه توان با انتخابمنطقه می در اینخوشخوراك را در بر داشته است. همچنین 

ی اصالحی و هاکاری و یا سایر روشاز طریق بذرپاشی یا کپه واسطه پخش سیالب و استقرار آنهاشده به

-. همچنین استفاده از شاخصوضعیت پوشش گیاهی برداشتتولید علوفه و موثری جهت بهبود  ، گاماحیایی

تواند کمک شایانی جهت ارزیابی اثرات عملیات ای و به ویژه گروههای گیاهی میهایی مانند ترکیب گونه

 ند.های پوشش گیاهی در سالیان متمادی نمایاحیایی پخش سیالب بر شاخص

 

   
 

   منابع فارسی
 

خاك و پوشش  یپارامترها یاثرات قرق و پخش آب بر رو سهی. مقا1385م.ع. و اکبرزاده، م.  ار،یم.ج.، بهمن ،یآقاس -

 . 30-18 :(4)13گرگان،  یعیو منابع طب ی استان مازندران، مجله علوم کشاورز اسر،یو خاك در مراتع ک یاهیگ

  خاك  خصوصیات  و گیاهی پوشش تغییرات  مقایسه. 1396 . غالمی، پ جلیلیان، ف.، بهمنش، ب.، محمد اسمعیلی، م. و  -

 . 43 -29(: 2)  21دام. علوم آب و خاك،  چرای  و  قرق سیالب، پخش های کاربری تأثیر تحت

و خاك   ی اهیپوشش گتغییرات بر  الب یپخش س ریتأث. 1398نو، م.ر.، نهتانی، م. و عسکری دهنو، ص. دهمرده قلعه -

 . 211-219(:  1)11سطحی شبکه پخش سیالب کوه خواجه سیستان. مهندسی و مدیریت آبخیز، 

پوشش   ات یوصبر خص الب یپخش س ر یتأث. 1397عطارد، ا.، باغستانی میبدی، ن.، برخورداری، ج. و میرجلیلی، ع.ب.  -

 . 289-297(: 2)  25(. تحقیقات مرتع و بیابان، زدیبافق در استان  زی یری مطالعه موردی: دشت س) یاهیگ

.  رضا امام دانشگاه.  رضـوی قـدس آسـتان انتـشارات  و چاپ  موسسه. کاربردی هیدرولوژی اصول. 1384. ا علیزاده، -

 . صفحه 815. هیجدهم چاپ 

های کارکردی پوشش گیاهی در شدتهای مختلف  تغییرات تنوع، غنا و گروه. 1390غالمی، پ.، قربانی، ج. و شکری، م.  -

-675 (:4)18 ،ایران  فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان (. چرای دام )مطالعه موردی: مراتع ماهور ممسنی، استان فارس

662. 

بررسی تاثیر عملیات پخش سیالب بر برخی از ویژگی های پوشش گیاهی و خاك . 1387فروزه، ر. و حشمتی، غ.ع.  -

 . 20-11: 79. پژوهش و سازندگی، سطحی )مطالعه موردی: دشت گربایگان فارس(

http://www.sid.ir/fa/ViewPaperFa.asp?ID=155760&varStr=11;%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B2,%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%AF,%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A%20%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85;%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9%20%20%D9%88%20%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%20%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86;%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%201390;18;4%20%28%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%BE%D9%8A%2045%29;662;675
http://www.sid.ir/fa/ViewPaperFa.asp?ID=155760&varStr=11;%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B2,%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%AF,%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A%20%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85;%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9%20%20%D9%88%20%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%20%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86;%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%201390;18;4%20%28%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%BE%D9%8A%2045%29;662;675
http://www.sid.ir/fa/ViewPaperFa.asp?ID=155760&varStr=11;%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B2,%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%AF,%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A%20%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85;%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9%20%20%D9%88%20%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%20%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86;%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%201390;18;4%20%28%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%BE%D9%8A%2045%29;662;675
http://www.sid.ir/fa/ViewPaperFa.asp?ID=155760&varStr=11;%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B2,%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%AF,%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A%20%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85;%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9%20%20%D9%88%20%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%20%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86;%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%201390;18;4%20%28%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%BE%D9%8A%2045%29;662;675
http://www.sid.ir/fa/ViewPaperFa.asp?ID=155760&varStr=11;%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B2,%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%AF,%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A%20%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85;%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9%20%20%D9%88%20%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%20%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86;%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%201390;18;4%20%28%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%BE%D9%8A%2045%29;662;675
http://www.sid.ir/fa/ViewPaperFa.asp?ID=155760&varStr=11;%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B2,%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%AF,%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A%20%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85;%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9%20%20%D9%88%20%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%20%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86;%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%201390;18;4%20%28%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%BE%D9%8A%2045%29;662;675


 

 

14 
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