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 چكيده
منطقه لیاول رودبار جزء نقاط محروم استان بوده و مطالعات کمتری در آن صورت گرفته ، بنابراین باا متمرکاز کاردن ایان 

اراضی مستعد زراعای مای تواناد راهنماای مناسابی بارای  مطالعات و اجرای آن برای حفاظت از ساکنان و جاده ارتباطی و

فعالیتهای بعدی باشد . روش های مورد استفاده در تهیه طرح تثبیت گالی در این منطقه شامل عملیاات مادیریتی در ایان 

فنای منطقه حساس به گالی در ارتباط با حفاظت از منابع طبیعی در باال دست و اراضی کشاورزی و دستور العمل اجرایای 

توام مکانیکی و بیولوژیکی با مشارکت و همیاری ساکنان منطقه که بیشترین همااهنیی را باا شارایح محال و خاوصایات 

پیشرفته تارین  یکی از  در لیاول مشاهده مییردد فرسایشهای خندقی )گالی ( .. پیشنهاد گردیده است  تثبیت منطقه دارند

اصل و نتیجه بهره برداری بی رویاه و نادرسات از اراضای اسات . در واقاع مرحله از فرسایش شیاری است، که این پدیده ح

مدیریت ناسالم ، شخم و شیار هر ساله در امتداد شیب ها و بادنبال آن از باین رفاتن میازان حاصالخیزی خااد و فقادان 

حال پیشرفت باوده و  پوشش گیاهی و جریان هرز آبها و بارشهای انجام یافته در سطح اراضی زراعی ، کماکان در منطقه در

بعلت بااال باودن  حوضه لیاول . در حال حاضر در راس این گالیها بعلت بستر احداثی )جاده ( از فعایت آن کاسته شده است

باا  لذا در صورتیکه در اینیوناه اراضای ، اراضی حالت چمن زار بوده و آثار تعلیفیاه و چراگاه را برای اهالی دارد یآب سطح

کاشت درختان آبدوسات و در  منابع طبیعی با  همانییهای صورت گرفته با با دارند آمادگی  دراین زمینه اهالی که مشارکت

پیشنهادی اقدام کرد . برنامه های  خادمیزان رطوبت  و یا کاهش  عین حال با ارزش چوبی میتوان نسبت به خشك کردن

های اصالحی برای کنترل فرسایش ها در سطح اراضای برنامه میتوان به اراضی زراعی موجود  یاصالحی برای کنترل سطح

شود و در ضمن در صورتیکه کاشت گندم که یکی از برنامه های محوری دولت است در این میاصالح شخم پشنهاد  ، زراعی

منطقه هدف نباشد برای جلو گیری از کشت هر ساله و جلو گیری از شخم و شیار های هر ساله تغیر کار باری در راساتای 

میتواند از فرساایش هاای شاناخته شاده در ساطح اراضای زراعای و حتی غیر مثمر آبدوست مثمر درختان لید علوفه و تو

طارح الیاویی  ،  کارشناساان دسات انادرکار کلیه نظرات استفاده  بخشهای مختلف وجمعبندی بر اساس  .جلوگیری کرد 

ل علیا و لیاول سفلی هم از نظر هدر رفات خااد و جلاو موجود در منطقه لیاو های، خندق آبیتثبیت و کنترل فرسایشهای 

گیری از تمرکز و افزایش خندقها در واحد سطح و نیز از نقطه نظر حفاظت از اراضای کشااورزی و جااده ارتبااطی و اصالی 

 از اهمیت بارزی برخوردار است . منطقه
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 مقدمه

بیستم ، بویژه در دوهه اخیر تعادل خود را از دست داده و تمایل بهه افهیایش دمها آب و هوای کره زمین در طول قرن 

نیهی افهیایش دمهای نیهانی ناشهی از  21( از طرف دیگر پیش بینی ها برای قرن IPCC,2001a,bنشان داده است )

درجهه  5/2از های گلخانه ای و هواویی های جو را هشدار میدهد . بیرگی افیایش دماهای پیش بینی شده تا افیایش گ

( بطور بلقوه میتواند منجر به تغییر در آبیای جاری را باعث شهده  195، 1333سانتیگراد در آخر قرن حاضر ) عیییی ،

، مورل  2001،آرورا و بویر 1939را تشدید کند ) گلیک و ناهنجارییای ، هیدرولوژیک ، همچون خشکسالییا و سیالبیا 

 (. 2001،نیجسن و همکاران  2001

در این تغییر نقش انسان و فعالیتیای متنوع او در زمینه های مختلف بسیار بارز است و روند تغییر مسهیری را دناهال 

سئله تغییر اقلهیم و تمایهل بهه گهر  از اینرو م روشن نیست . پژوهشگرانمی کندکه نتایج بعدی آن بطور کامل برای 

شدن کره زمین و پیامد های اکولوژیکی ، اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ناشی ازآن عالوه بهر اهاحاان علهم ، افکهار 

دولتمردان و سیاستمداران را نیی در سرتاسر دنیا به خود جلب کرده است . بطور کلی پیامدهایی نظیر خشکسهالییا ، 

انی، امواج سرد و گر  ،از جمله آثار و شواهد ناهنجارییای اقلیمی است کهه کهره زمهین را بها سیالبیای شدید و ناگی

حال و آینده ، مهدیران  کاربرییای بحرانیای مختلف مواجه کرده است . بدین ترتیب بدون شناخت و آگاهی از وضعیت

 و برنامه رییان قادر به اجرای برنامه های مختلف نخواهند بود .

متمرکهی میااشهد. در  افیایش فرسایش های سطحی بر محور  کاربری اراضی وجا  گرفته در مورد تغییرات مطالعات ان

این مورد تحقیقات بسیار گسترده ای در ارتااط با تغییرات اورت گرفته در الگوهای جیانی دمای متوسط کره زمهین 

 قرار گرفته است . ،انجا  1991، هگرال و همکاران 1995تحقیقاتی توسط سانتر و همکاران 
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  نتایج و بحث
 

ها و توضیحات علمی مربوطه در این ها، منحنیدست آمده شامل جداول، شکلتمامی نتایج کیفی و کمی به

صورت وسح چین و فارسی فارسی ارائه شود. جداول نیز به ها با کیفیت مناسب و با متنشود. شکلقسمت ارائه 



 

 

3 

دست آمده در این قسمت با توجه به هدف ها و جداول کامل و گویا باشد. نتایج بهنویسی ارائه شود. عناوین شکل

 ها، تجزیه و تحلیل شود. های سایر پژوهشبررسی و یافته

 آورده شوند. شکلها و جداول بایستی بالفاصله بعد از ارجاع در متن

 
 (B Nazanin 10 pt, Bold) پارامترهای محاساه شده در دو مقطع -1جدول 

ایستیاهها نتایج  U  (m/s) C (gr/lit) 
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 نتیجه گیری
 

 ا پاد کرده و نتیجه مقاله را بنویسیداین متن ر
 گیری بپردازیدبندی نتایج تحقیق ارائه شده در بخش نتیجهبا ارائه توضیحات مشخص به جمع

 

   
 

 منابع فارسی
 

 این متن را پاد کرده و منابع فارسی مقاله را بنویسید
 موردی: مطالعه (بار معلق برآورد  بر روشهای (، مروری1306ب. ) چشمه، قرمز و .ا پور، یوسف گنجی، ج.،  م.، دومیری پوراغنینائی،

 .35-33(،  3)3ایران،  آب منابع آبریز صیدون(، تحقیقات حوضه
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