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 :چكيذُ

زض زٚ ٘ٛؿ  وكت اظ ذب٘ٛازٜ ٌطأيٙٝ شذيطٜ ضعٛثتي ذبن  ٚ ٔٙؾٛض ثطضؾي ٔمساض تغييطات فطؾبيفايٗ تحميك ثٝ 

ويّٛٔتطي قٕبَ ذطْ آثبز زض ضٚؾتبي پطؾه اِٚيب اظ تٛاثـ قٟطؾتبٖ  45ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ زض  ا٘دبْ پصيطفت.

وبضثطي زيٓ ثٝ  طضنس ٚ ثب تغيز 18اِكتط زض حٛظٜ ٞٙبْ ٔي ثبقس. غبِت وكت ٔٙغمٝ ٌٙسْ ٚ زض قيت ٞبي ثبالي 

طز. ثٝ ٔٙؾٛض تطٚيح ٘ٛؿ نحيح ٔحهَٛ وكت قسٜ ٚ اثطات ؾٛء تغييطات وبضثطي زض پؿطفت ذبن ئطتـ ا٘دبْ ٔيٍ

زض ؾبيت قبٞس  .قسٔٙغمٝ ا٘تربة زض يىؿبٖ  وبٔالً زٚ ؾبيت ثب قطايظ ،ٚ ٞسض ضفت آة ٚ ٘ٛؿ نحيح ذبوٛضظي

، چبٚزاضخٛوكت ٌطزيس. فّت ا٘تربة  ،ٞيخٛ چبٚزاض زايٕي وٛ ،يت تيٕبضٚ زض ؾب ،وكت ٔتساَٚ ٔٙغمٝ يقٙي ٌٙسْ

ٚ الّيٕي، زايٕي ثٛزٖ آٖ ٚ  يفطاٚا٘ي ايٗ ٌٛ٘ٝ ثٝ عٛض عجيقي زض ٔطاتـ ٔٙغمٝ، ٔمبٚٔت آٖ زض قطايظ ثس اوِٛٛغيى

ٝ ٞبي ٔرهٛل اؾتفبزٜ فطاٚاٖ اظ ايٗ ٌٛ٘ٝ زض نٙبيـ غصايي ٚ نٙقتي ثٛز. ثطاي تقييٗ ٔمساض فطؾبيف ذبن، پبضچ

فطؾبيف ذبن اظ ٔيد ٞبي ٔمساض غئٛتىؿتبيُ زض ا٘تٟبي ٞط زٚ ؾبيت ٘هت ٌطزيس ٚ ثطاي نحت اعٕيٙبٖ اظ 

فطؾبيكي زض ؾغح ٞط زٚ ؾبيت ٘يع اؾتفبزٜ ٌطزيس ٚ ٕٞچٙيٗ ثطاي تقييٗ ٔيعاٖ ضعٛثت ذبن اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ذبن ٞبي 

ٜ اظ عطيك تٛظيٗ ٚ ذكه وطزٖ اؾتفبزٜ ٌطزيس. ضٚظ 20ؾب٘تي ذبن زض فٛانُ ظٔب٘ي  25-0ثطزاقتٝ قسٜ اظ فٕك 

٘تبيح ؾٝ ؾبِٝ حبنُ اظ اخطاي ايٗ عطح ٘كبٖ زٞٙسٜ ؾجمت ٔمساض ٔحهَٛ خٛ چبٚزاض زض ٚاحس ؾغح زض ؾبَ ؾْٛ 

، وبٞف ٔمساض فطؾبيف ذبن ؾبيت تيٕبض ٘ؿجت ثٝ ؾبيت زضنس 71/19٘ؿجت ثٝ ٔمساض ٔحهَٛ ٌٙسْ ثٝ ٔيعاٖ 

 زضنس ٚظ٘ي 3/91ؾبَ ؾْٛ، ٚ افعايف شذيطٜ ضعٛثتي ذبن ؾبيت چبٚزاض زض ضنس، ز 53قبٞس )ٌٙسْ( ثٝ ٔيعاٖ 

تمّيُ يبفتٝ  ؾبيت قبٞس پٙچٓيه ٚ فالٜٚ ثط ايٗ، ٞعيٙٝ ٟ٘بزٜ ٞبي وكبٚضظي زض ؾبيت تيٕبض تمطثيب ثٝ  اؾت، ثٛزٜ

ثبالي  ٚ اؾتمجبَ وتاؾت. فالٜٚ ثط ٘تبيح تحميمي ٚ فّٕي ايٗ عطح، اظ ٘تبيح تطٚيدي آٖ ٔيتٛاٖ ثٝ ٔيعاٖ ٔكبض

، ٔكبٞسٜ فيٙي ٘تبيح عطح تٛؾظ اؾتفبزٜ وٙٙسٌبٖ، اخطاي ايٗ عطح زض ؾغح ثعضي ٚ ٔعضفٝ اظ ايٗ عطح وكبٚضظاٖ

 وكبٚضظي ٚ ٟ٘بيتب ضاغت قسٖ ظاضفيٗ ثٝ تغييط اٍِٛي وكت اظ ٌٙسْ ثٝ چبٚزاض زض ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ ٔي ثبقس.
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{. زض 7}زيٍط ايطاٖ زاضاي يه ؾْٛ ٔتٛؾظ ثبضـ خٟب٘ي ثٛزٜ زض حبِي وٝ ٔيعاٖ تجريط ؾٝ ثطاثط ٔتٛؾظ خٟب٘ي ٔي ثبقس

ثقضي اظ وكٛضٞب  خٌّٛيطيؾبَ ٞبي اذيط ٚلٛؿ پسيسٜ ٞبي اظ خّٕٝ ضيع ٌطزٞب، خًٙ ٞبي ٔٙغمٝ اي، ٌطٔبيف خٛ ، 

وٝ  يٓالّ ييطتغ يسٜپسٚ  ،اظ يه ؾٛ ٚ غيطٜب اظ عطيك ايدبز ؾس ؾبظي بالة ٞتٔٙغمٝ اظ ٌطزـ عجيقي آة ضٚزذب٘ٝ ٞب ٚ 

ٞب ثٝ  يذكىؿبِ يطاٖزض ا زأٙٝ تكسيس ذكىؿبِي ضا افعايف زازٜ اؾت.، اظ ؾٛي زيٍط زاضز يزض فٛأُ ا٘ؿب٘ يكٝذٛز ض

 افتس يتط اتفبق ٔ يعٛال٘ يظٔب٘ يٚ زض ثبظٜ ٞب يكتطوٝ ثب تٛاتط ث ييٞب يزض حبَ ضخ زازٖ اؾت. ذكىؿبِ يؾبثمٝ ا يقىُ ث

{. اظ فٕسٜ تطيٗ ٔكىالت ٔٙبثـ عجيقي زض ايطاٖ وٝ ٘مف ثؿعايي 5}ٚ أؿبَ ايطاٖ ٚاضز زٕٞيٗ ؾبَ ذكىؿبِي ذٛز قس

ذبن ضا ثٝ فٙٛاٖ قبذم  يففطؾب يعاٖتٛاٖ ٔ ئي ثبقس. ٔ يٙيؾطظٔ يتزض ٔقضالت آة ٚ ذبن ايدبز وطزٜ اؾت، ترط

قسٜ اؾت وٝ  تٗ زض ٞىتبض زض ؾبَ ٌعاضـ 15حسٚز  يطاٖزض وكٛض ا يعأٖ يٗطاض زاز. أس٘ؾط ل يٗؾطظٔ يتاظ ترط يذٛث

زٞٙس،  ئ يُاظ خبٔقٝ وكبٚضظاٖ ضا تكى فٕسي{. وكبٚضظاٖ ذطزٜ پب وٝ ثرف 4}ؾٝ ثطاثط حس ٔتٛؾظ آؾيب ٔي ثبقس

 ئ يٗؾطظٔ يسقس يتأط ٔٛخت ترط يٗ٘ساض٘س وٝ ا يبضضا زض اذت يساضپب يوكبٚضظ يتفقبِ ياخطا ايالظْ ثط يزا٘ف ٚ فٙبٚض

 وكٛض زض ثرف زاذّي{. 5ثطز ٔطاتـ ٔبؾت} يتاظ ؽطف يكتطث يبضزض ٚاحس ؾغح ثؿ يتقساز ٚاحس زأٚ اظ ؾٛيي زيٍط  قٛز

افعايف خٕقيت وكٛض، تغييط ؾجه ظ٘سٌي، ٘ٛؾب٘بت ليٕت ٞبي ٔحهٛالت وكبٚضظي، تغييطات  ،ٔكىالتي اظ خّٕٝ ٘يع

، فكبض ٔضبففي ضا ثط ٔٙبثـ عجيقي ٚ وكبٚضظي زض ثرف والٖ التهبزي زضؾت٘ب ؾيبؾت ٞبي ٚ وبضثطي اضاضي وكبٚضظي

. زض چٙيٗ قطايغي اخطاي عطح ٞبي تحميمبتي وٝ خٛاة ٌٛي قطايظ فقّي ثبقس ٚ ٘تبيح آٖ لبثُ وكٛض ٚاضز وطزٜ اؾت

 1387زض ؾبَ  . عي تحميمي وٝالظْ ٚ ضطٚضي ٔي ثبقس ،ثبقس ٚ ثب ٞسف تٛؾقٝ پبيساض اخطا ٚ ٔٛضز پصيطـ وكبٚضظاٖ

ثطاي ٚ ٕٞىبضاٖ زض زيٓ ظاضٞبي حٛظٜ ٔطن اؾتبٖ وطٔبقبٜ زض ذهٛل ٘ٛؿ ذبن ٚضظي ٚ خٟت قرٓ   Zuhariتٛؾظ 

تغييطات ضعٛثتي ٚ فطؾبيف ذبن ا٘دبْ ٌطفت، ٘تبيح ٘كبٖ زاز وٝ زض ؾبيت تيٕبض وٝ قرٓ فٕٛز ثط خٟت قيت ا٘دبْ 

زضنس وبٞف ٘ؿجت ثٝ ؾبيت  65/55زضنس افعايف، ٚ فطؾبيف ذبن ثٝ ٔيعاٖ  40ٖ قسٜ ثٛز، شذيطٜ ضعٛثت ذبن ثٝ ٔيعا

ٔمساض ٞسض ضفت ذبن ٘بقي اظ  ايٗ زض حبِي اؾت وٝ {.11ثسؾت آٔس} قبٞس وٝ فٕٛز ثط خٟت قيت قرٓ ظزٜ قسٜ ثٛز

 ٝ زض ايٗ ذهٛل،و فّٕيبت ٘بٔٙبؾت ذبن ٚضظي زض زيٓ ظاضٞبي وكٛض ثٝ ٔطاتت ثيف اظ ٌعاضـ ٞبي افالْ قسٜ ٔي ثبقس

عي يه وبض تحميمي وٝ زض زيٓ ظاضٞبي اؾتبٖ وطٔب٘كبٜ زض ذهٛل ٔمساض ٞسض ضفت ذبن زض زيٓ ظاضٞبي اؾتبٖ ِطؾتبٖ ثب 

اظ وٝ زضنس  12ٔمساض فطؾبيف زض قيت ٞبي ثبالي  ٌطزيس وٝاؾتفبزٜ اظ ٔىقت ٞبي آِٛٔيٙيٛٔي ا٘دبْ ٌطفت، ٔكرم 

زضنس ٘ؿجت ثٝ ظٔيٙي وٝ ثب انَٛ  35/2 ثٝ ٔمساض ،ثٛزٗ ا٘دبْ ٌطفتٝ ٌبٚآٞٗ ؾٝ ذيكٝ ٚ قرٓ زض خٟت قيت ظٔي

اثط  ئٙؾٛض ثطضؾ ثٝ ٚ ٘يع زض اؾتبٖ ظ٘دبٖ عطح تحميمي .{6}يبلت، افعايف قسٜ ثٛزٔسيطيتي ٚ حفبؽتي ذبن ٚضظي 

 وبؾتٗ  زض يتقرٓ فٕٛز ثط خٟت ق

 

 وٝ ٘تبيح ايٗ وبض تحميمي ،ا٘دبْ ٌطفتٛثتي ذبن ٚ افعايف شذيطٜ ضع ذبن يفذبوٛضظي ثط فطؾب يبتفّٕ اثطات ٘بٔغّٛة

 قرٓ ٔٛئس ايٗ ثٛز وٝ، ،ا٘دبْ ضتىطا ؾٝ ثب زضنس 40–20ٚ  12-0، 20-12 قيت وطت اؾتب٘ساضز ٚالـ ثط ؾٝ عجمٝ 18 زض

 84/56ٚ ، 89/24، 83/28به ترتيب ٚ  ذبن فطؾبيف يعأٖ زضنس 10/4ٚ  10/1، 11/5ؾجت وبٞف  يت،فٕٛز ثط خٟت ق

 يتثب افٕبَ قرٓ فٕٛز ثط خٟت ق ذبن ٘فٛش ٚ وبٞف ٞسضضفت يفافعا يسٔٛ يح٘تب يٗازازٜ اؾت. وبٞف  ا٘أة ضاضٚ زضنس

ٌط چٝ زض تحميك فٛق اقبضٜ اي ثٝ ٔيعاٖ شذيطٜ آة زض ذبن ٘كسٜ اؾت ِٚي پط ٚاضح اؾت وٝ ثٝ ٕٞبٖ ٔيعاٖ ا .{2}اؾت

قرٓ ثط فٕٛز قيت  ثٝ ٕٞبٖ ٔيعاٖ آة زض تيٕبضٞبي ،قيت ذٛضزٜ ثٛزٜ خٟت  قرٓ زض وٝ افعايف ضٚا٘أة زض وطت ٞبي

زض ذهٛل تبثيطات تغييط الّيٓ ثط ٔٙبثـ عجيقي ٚ وكبٚضظي، ٚ ِعْٚ تغجيك ؾجه ظ٘سٌي ثكط ثب ايٗ  افعايف زاقتٝ اؾت.

تحميمبت ظيبزي نٛضت ٌطفتٝ اؾت. اظ خّٕٝ ضٚيىطز ٞبي تحميمي ثطاي ا٘غجبق ٚ ؾبظٌبضي ثب ايٗ پسيسٜ حتٕي،  ،پسيسٜ

 يٝثطاي قج SWATثٝ ٕٞيٗ ٔٙؾٛض تحميمي ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ  اٍِٛي وكت ٔحهٛالت وكبٚضظي ثٛزٜ اؾت. زض تغييط

ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ آٔبض زٔب ٚ ثبضٍ٘ي ٔطثٛط ثٝ  قس ا٘دبْ ضٚز يٕيٙٝثط ٔحهٛالت زض حٛضٝ ؾ يٓالّ ييطاثطات تغ يبثيٚ اضظ ؾبظي
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اٍِٛي وكت  ييطٚ ضاٞجطز تغ ٌطزيسثطآٚضز  2033تب  2010اي ؾب ِٟبي يه اٍِٛي تغييط وكت ثط 2000تب  1971ؾبَ ٞبي 

ثطاي ؾبَ ٞبي فٙٛاٖ  حٛضٝ ايٗ زض يٓالّ ييطاثطات تغ يبثيلطاض ٌطفت پؽ اظ اضظ يبثئٛضز اضظ يميتغج ضاٞىبض يهفٙٛاٖ  ثٝ

 تب 32وٝ ٘كب٘سٞٙسٜ وبٞف لطاض ٌطفت  يبثئٛضز اضظ يميفٙٛاٖ ضاٞجطزي تغج خٛ ثٝ ثٌٝٙسْ  اظاٍِٛي وكت  ييط، تغقسٜ

. زض تحميمي زيٍط وٝ تٛؾظ {1ثسؾت آٔس}ٚضقيت فقّي ٘ؿجت ثٝ قطايظ ٔسَ  يٛتحت زٚ ؾٙبض يتٙف آث زضنسي 24

آلبي زوتط ذبزٔي زض ٔطوع تحميمبت وكبٚضظي ٚ ٔٙبثـ عجيقي اؾتبٖ ِطؾتبٖ زض ذهٛل تغييط اٍِٛي وكت ثطٔيعاٖ 

ب تغييط ٘ٛؿ وكت اظ ٌٙسْ ثٝ خٛ چبٚزاض وٛٞي زايٕي، زض ٔست زٚ ؾبَ ٔيعاٖ فطؾبيف ذبن ا٘دبْ زاز، ٘تيدٝ ٌطفت وٝ ث

خٟت تقييٗ ٔمساض فطؾبيف ذبن ٘بقي اظ  زضنس وٕتط قسٜ اؾت. 86/2فطؾبيف ذبن ٘ؿجت ثٝ ؾبيت قبٞس)ٌٙسْ( 

ضط اظ فّٕيبت ٘بٔٙبؾت ذبوٛضظي تحميمبت ظيبزي نٛضت ٌطفتٝ اؾت وٝ زض خبي ذٛز ٔجحث ٔفهّي اؾت. زض تحميك حب

اؾتفبزٜ اظ ٔيد اؾتفبزٜ قس.  2غٚتىؿتبيُ(ٚ پبضچٝ ٞبي ٔرهٛل ) 1زٚ ضٚـ خسيس يقٙي اؾتفبزٜ اظ ٔيد ٞبي فطؾبيكي

ٞبي فطؾبيكي ثٝ فٙٛاٖ اثعاض خسيس ٚ لبثُ اعٕيٙبٖ ثطاي ا٘ساظٜ ٌيطي ٔمساض فطؾبيف ذبن چٙسيٗ ؾبَ اؾت وٝ ٔٛضز 

ضاي يه ِٚكط ٚ يب يه نفحٝ وٛچه فّعي ٔقٕٛال ٔؿتغيّي قىُ ثٝ اؾتفبزٜ لطاض ٌطفتٝ اؾت. زض ايٗ ضٚـ ٞط ٔيد زا

ؾب٘تي ٔتط ٔطثقي اؾت وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ آٖ اضتفبي ذبن فطؾبيف يبفتٝ ٚ يب تطؾيت قسٜ لبثُ ا٘ساظٜ ٌيطي  6ٔؿبحت 

وطز ٚ ٘كبٖ زاز وٝ ثطاي اِٚيٗ  ثبض اظ ايٗ اثعاض زض ايبِت ٘يٛوبؾُ اٍّ٘ؿتبٖ اؾتفبزٜ  1993{. آلبي ٞبزؾٖٛ زض ؾبَ 3اؾت}

ٔمساض ذبن فطؾبيف يبفتٝ ٚ ا٘ساظٜ ٌيطي قسٜ زض ايٗ ضٚـ ٚ زض قطايظ ثطاثط، تمطيجب ثطاثط ثب ؾبيط ضٚقٟبي ٔطؾْٛ ا٘ساظٜ 

ثطاي  {.8ٌيطي فطؾبيف ذبن اؾت. ِٚي ايٗ ضٚـ ثٝ فّت ؾِٟٛت ٚ لبثّيت تطٚيدي آٖ ثٝ ؾبيط ضٚقٟب اضخقيت زاضز}

وكٛض اضزٖ وٝ تٛؾظ آلبي آلبي فطاؼ ا٘دبْ ٌطفت ٘تبيح ثؿيبض ذٛثي زض  زض زض زيٓ ظاضٞب٘كبٖ زازٖ ٔمساض فطؾبيف ذبن 

{. زض وكٛض ؾٛضيٝ قٟط حّت ٘يع اظ ايٗ ٌٛ٘ي ٔرهٛل ثطاي ثٝ ا٘ساظٜ ٌيطي ٔمساض ذبن اظ زؾت 9ايٗ ظٔيٙٝ حبنُ قس}

ٚقٟب ٚ ٔتسزٞبي ٔطؾْٛ ثٛزٜ ِٚي ايٗ ضفتٝ اظ ؾغح ٔعضفٝ اؾتفبزٜ قسٜ ٚ ٘تبيح ثسؾت آٔسٜ ثيبٍ٘ط تغجيك آٖ ثب ؾبيط ض

زض ايٗ تحميك ثيكتطيٗ ٞسف ثط ضٚي اؾتفبزٜ اظ  {.10ضٚـ ثٝ فّت ؾِٟٛت ٚ ثيبٖ ؾبزٜ، ثٟتط اظ ؾبيط ضٚقٟب ٔي ثبقس}

ٔٙؾٛض ٔسيطيت  كىؿبِي ٚ تغييط الّيٓ ٚ تأثيطات آٟ٘ب ثط پبيساضي وكبٚضظي ثٝذ  پسيسٜتغييط اٍِٛي وكت ثطاي آٔبزٌي ثب 

ٞبي ٔسيطيت ضيؿه ذكىؿبِي وكبٚضظي ٔتٙبؾت ثب قطايظ الّيٕي، التهبزي،  تٛؾقٝ ضٚـ ٘يع ٚ جبقسٔيٛؿ ضيؿه ٚل

وبضٞبي ٔٙبؾت زض ظٔيٙٝ وبٞف اثطات تغييط الّيٓ خٟت  اضائٝ ضاٞجطزٞب ٚ ضاٜٚ  ٞط ٔٙغمٝ زض اختٕبفي، فطٍٞٙي ٚ وكبٚضظي

  ثٝ ٔٙؾٛض تٛؾقٝ پبيساض ٔي ثبقس. ٔٙبثـ عجيقي  اظ حفؼ ضٚ٘س تِٛيسات وكبٚضظي ٚ حفبؽت ، تٛؾقٝ ٚ  ثٟطٜ ثطزاضي

 

 هٌطقِ طرح يهعرف

ويّٛٔتط قٕبَ ذطْ آثبز زض حٛظٜ ٞٙبْ اظ تٛاثـ قٟطؾتبٖ اِكتط زض ضٚؾتبي پطؾه اِٚيب   45ٔحُ ا٘دبْ تحميك زض 

ظ ثبض٘سٌي ٔي ثبقس. ٔٙغمٝ زاضاي زيٓ ظاضٞبي فطاٚاٖ ٚ غبِت وكت ٔٙغمٝ ٌٙسْ ٚ ثٝ نٛضت زيٓ ٔي ثبقس. ٔتٛؾ

زاضاي آة ٞٛاي ٘يٕٝ ٌطْ ٔي  وٝ اظ ٘ؾط ظٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي تٛظيـ ٘بٔٙبؾت زاضز. ٔيّي ِيتط ثٛزٜ 480ٔحُ اخطاي عطح 

. اؾت قسٜ ٚالـ فطو 33°51´50" تب 33°45´8"ٚ قطلي عَٛ 48°28´49" تب 48°12´31"ٚ زض حس فبنُ ثٛزٜ،

 اضتفبؿ ثب  اضتفبفي ٘مغٝ ثّٙستطيٗ. ٔيجبقس ٞىتبض 14016ٔقبزَ ٔطثـ ويّٛٔتط 16/140 ثطاثط حٛضٝ ايٗ ٔؿبحت

حٛضٝ  ئتط زض غطة ٚ زض ثرف ذطٚخ1480 اضتفبؿ ثب ٘مغٝ تطيٗ پبييٗ ٚ حٛضٝ قطق زض زضيب ؾغح اظ ٔتط 3560

ضا ثب  1384تب  1366زضاظ ٔست ضٚزذب٘ٝ ٞٙبْ ضا اظ ؾبَ  يبٍ٘يٗٚالـ قسٜ اؾت. حساوثط ٚ حسالُ ٔغّك ٞط ٔبٜ ٚ ٔ

 ياؾت. حسالُ زث يٝزض ثب٘ يتطِ 444ؾبال٘ٝ  يبٖٔتٛؾظ خط يعاٖٚ ٔ يبٔبٞب٘ٝ خط ئتٛؾظ زث يزازٜ ٞباؾتفبزٜ اظ 

 يبتذهٛن يثطضؾ ي. ثطايجبقسٔ يجٟكتزض ٔبٜ اضز يٝزض ثب٘ يتطِ 672ٟٔط ٔبٜ ٚ حساوثط آٖ  زض 333ٔتٛؾظ ٔبٞب٘ٝ 

                                                 
1

 Erosion Pins 
2

 Geo-textil 
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پتيه وٝ زض زاذُ حٛضٝ لطاض زاضز، اؾتفبزٜ ٔٙغمٝ اظ ايؿتٍبٜ ٞٛاقٙبؾي اِكتط ثٝ فٙٛاٖ تٟٙب ايؿتٍبٜ ؾيٙٛ ييزٔب

قبذم ٞب قبُٔ ٔيبٍ٘يٗ زٔب، ٔيبٍ٘يٗ حساوثطٞبي زٔب، ٔيبٍ٘يٗ حسالُ ٞبي زٔب، حساوثط ٔغّك زٔب ٚ  يٗقسٜ. ا

 حسالُ ٔغّك زٔب ٔي ثبقس.

 

 ّا هَاد ٍ رٍش

 خب٘جٝ ٕٞٝ ٔقطف وٝ زيٓ يه ٔعضفٝ ٔطحّٝ اَٚ، زض قساخطا  بٚضظاٖثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ايٗ عطح  زض ؾغح ٔعضفٝ وك

ٞعاض ٔتط ٔطثـ  4000ٔؿبحت ثٝ  ثٝ ٘ؾط ٔي ضؾيس، ٚ اظ ٘ؾط تحميمي ٚ تطٚيدي ٔٙبؾت ثٛززيٓ ظاضٞبي ٔٙغمٝ 

 ٌصاقتٗ اذتيبض زض خٟت ظٔيٗ نبحت ٚ ٔدطي ثيٗ ضؾٕي ٘بٔٝ تٛافكيه (. 1) تهٛيط قٕبضٜ  ا٘تربة ٌطزيس

 وبٔالً قطايظ ثب ٚ ٔؿبٚي لؿٕت زٚ ثٝ ٔعضفٝثقُٕ آٔس.  عطح اخطاي ثطاي ؾبَ پٙح حسالُ ٔست ثٝ ذٛز ٔعضفٝ

ثٝ ٔٙؾٛضٔمبيؿٝ تغييطات  ؾبيت لجُ اظ اخطاي عطح 2ٞط ؾغح  اظ ذبن ثطزاضي ٕ٘ٛ٘ٝ تمؿيٓ ٌطزيس. يىؿبٖ

 ضٚاَ ثٝ قبٞس ٔعضفٝ ؾپؽ (.1. )تهٛيط قٕبضٜثقُٕ آٔس اَٚ ٚ آذط عطحذهٛنيبت فيعيىٛ قيٕيبيي ذبن زض ؾبَ 

 ٔعضفٝ ٚ ،قرٓ ظزٜ قس )ٌبٚآٞٗ ؾٝ ذيكٝ ٚ زض خٟت قيت( ٔٙغمٝ ٔطؾْٛ ازٚات ٚ ٚؾبيُ ثب ٚ ٔٙغمٝ ٕٞيكٍي

ؾب٘تي ٔتط تٛنيٝ  7 فٕك قرٓ وٝ ثطاي ٌيبٜ چبٚزاض تٛؾظ ٔدطي، ثب زؾتٍبٜ ؾبذتٝ قسٜ يٕبض ثب حسالُ قرٓت

 ٞط ؾغح زض كيفطؾبي ٔيد 40 ٘هت ٚ ؾبذت (.2{)تهٛيط قٕبضٜذسا ثٙسٜ ظضافت غالت}ا٘دبْ پصيطفت قسٜ اؾت

 20 ٚ ضفتٝ فطٚ ظٔيٗ زض آٖ ؾب٘ت 60 وٝ ثٛزٜ ٔتط ؾب٘تي 80 فطؾبيكي ٞبي ٔيد عَٛ ا٘دبْ پصيطفت ؾبيت زٚ

 {،9ٚ 8}بؼ ثب ذبن ثٛزٜ ذبضج اظ ذبن ٔب٘سٕٔ ٚ اؾت قسٜ ٘هت آٖ ثٝ ٔؿتغيّي نفحٝ وٝ آٖ ٔتطي ؾب٘تي

 عٛضي غئٛتىؿتبيُ. ؾبيت 2 ٞط پبيٙي ا٘تٟبي زض غئٛتىؿتبيُ وطزٖ پٟٗ ٚ ٘هت خبٌصاضي، (.3ٚ 2)تهٛيط قٕبضٜ 

 ٔطثـ ٔتط 120 غئٛتىؿتبيُ عَٛ. پٛقب٘س ٔي ضا ٔعضفٝ( ظٔيٗ قيت خٟت زض) فطو اظ ٔتط 5 وٝ ٔيكٛز ٘هت

 10ٔٙجـ} بي غٚتىؿتبيُ اظ ٚؾبيُ ٔٛخٛز ٔب٘ٙس ؾًٙ ثطاي اؾتمطاض ٚ ثبال آٔسٖ ا٘تٟبيي آٖ اؾتفبزٜ قسا٘تٟ زضثٛز.

اظ ؾغح ٞط ذبن فطؾبيف يبفتٝ )غئٛتؿىتبيُ(، آة ضا اظ ذٛز فجٛض زازٜ ِٚي ٔب٘ـ فجٛض هٛل. ايٗ پبضچٝ ٔر{11ٚ 

 وبقتؾپؽ زض ؾبيت تيٕبض ٔجبزضت ثٝ  (.3ٚ 2)تهٛيط قٕبضٜزض ذٛز خٕـ آٚضي ٔي وٙس قسٜ ٚ ذبن ضازٚ ؾبيت 

 ٌٙسْ وبقت ثٝ  زض ؾبيت قبٞس ٔجبزضت ٌطزيس وٝ اظ ثصٚض ٕٞبٖ ٔٙغمٝ اذص قسٜ. ؾبِٝ چٙس وٛٞي چبٚزاض خٛ

ثبض٘سٌي  ٞط ٚالقٝ زض عَٛ ؾٝ ؾبَ اظ اخطاي ايٗ عطح ، ٔمساض اظ ٕٞبٖ ثصٚض ٔطؾْٛ ٔٙغمٝ اؾتفبزٜ ٌطزيس. يىؿبِٝ

ٔمبزيط ذبن فطؾبيف يبفتٝ اظ ؾغح ٞط زٚ ؾبيت اظ ضٚي پبضچٝ ٞبي غئٛتىؿتبيُ خٕـ  ثالفبنّٝ ا٘ساظٜ ٌيطي قس ٚ

ن اظ ضٚي نفحٝ ٔيد ٞبي فطؾبيكي زض ثبال زؾت ٔعضفٝ ٚ ٔمساض آٚضي ٚ تٛظيٗ ٌطزيس ٕٞچٙيٗ ٔمساض وٙف ذب

 پؽ اظ ٚلٛؿ ٞط ثبض٘سٌي ذبن تدٕـ يبفتٝ ثط ضٚي نفربت ٔيد ٞبي فطؾبيكي زض پبئيٗ زؾت ٔعضفٝ ثب ذظ وف

ضٚظ ٔجبزضت ثٝ ثطزاقت  20ظٜ ٌيطي ٌطزيس. خٟت ا٘ساظٜ ٌيطي ٔمساض شذيطٜ ضعٛثتي ذبن ٞط زٚ ؾبيت، ٞط ا٘سا

ؾب٘تي ٔتطي ذبن قس ٚ ٔمساض ضعٛثت آٖ اظ عطيك تٛظيٗ ذبن اِٚيٝ ٚ ؾپؽ ذكه قسٜ آٖ  0-20ك ذبن اظ فٕ

. الظْ ثٝ ثسؾت آٔس. ٕٞچٙيٗ زض عَٛ ؾٝ ؾبَ ٔمساض ٔحهَٛ ٌٙسْ ٚ خٛ ثسؾت آٔسٜ تٛظيٗ ٚ يبززاقت ٌطزيس

 يبزآٚضي ٔيجبقس وٝ ٘تبيح ذبن ٚ ٔمبيؿٝ آٖ ثقس اظ اتٕبْ عطح ا٘دبْ ذٛاٞس ٌطفت.
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 اًتخاب سايت ٍ تقسين زهيي تِ دٍ قسوت هساٍي ٍ ًوًَِ ترداري از خاك -1ضكل

 
 عوليات خاكَرزي ٍ ًصة هيخ ّاي فرسايطي ٍ ژئَتكستايل -2ضكل 

 

 
 اًذازُ گيري هقذار فرسايص خاك -3ضكل 
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 ًتايج ٍ تحث

ضٚظ يه ثبض زض  20ذيطٜ ضعٛثت ذبن ٞط ٕٞب٘غٛض وٝ شوط قس ا٘ساظٜ ٌيطٞبي فطؾبيف ذبن پؽ اظ ٚلٛؿ ٞط ثبض٘سٌي ٚ ش

. ثطاي ؾِٟٛت ثيبٖ ٚ قستٛظيٗ ٚ ا٘ساظٜ ٌيطي ، . ٚ ٔمساض ٔحهَٛ ٞٓ پؽ اظ ثطزاقتٜ اؾتٞط زٚ ؾبيت ا٘ساظٜ ٌيطي قس

ايٗ ا٘ساظٜ ٌيطي ٞبي ٔساْٚ زض ثرف فطؾبيف ٚ شذيطٜ ضعٛثت ذبن ثٝ نٛضت ٔتٛؾظ ؾبال٘ٝ  ،خٕـ ثٙسي ثٟتط ٘تبيح

پؽ اظ اخطاي ؾٝ زضنس(، ذبن ٚ ؾبيط قطايظ ثٛز٘س.  17ط زٚ ؾبيت زاضاي قطايظ يىؿبٖ اظ ٘ؾط قيت )ٞ اؾت،قسٜ  فٙٛاٖ

ؾبَ اظ عطح تحميمبتي، ا٘ساظٜ ٌيطي ٞب ٔٛيس وبٞف تسضيدي فطؾبيف ذبن ٚ افعايف شذيطٜ ضعٛثتي ذبن زض ؾبيت تيٕبض 

ٚ  يٓ )خسَٜٚ اٚزاض ٘ؿجت ثٝ ٌٙسْ ثٛزَٛ خٛ چبٚ اظ ؾبَ زْٚ ثٝ ثقس قبٞس افعايف ٔمساض ٔحه ٔي ثبقس)چبٚزاض وٛٞي( 

  (.1قٕبضٜ ٕ٘ٛزاض
 سال 3: هقذار تغييرات فرسايص ٍ رخيرُ رٍطَتتي خاك ٍ هقذار هحصَل گٌذم ٍ جَ در طَل 1جذٍل ضوارُ 

هَارد اًذازُ گيري  ؾبَ اَٚ ؾبَ زْٚ ؾبَ ؾْٛ

 ٌٙسْ چبٚزاض گندم چاودار گندم چاودار ضذُ

 فرسايص خاك 8/3 2/3 2/3 14/2 79/2 01/2

 )تي در ّكتار(

 رطَتت خاك 02/9 2/13 24/12 54/16 02/11 64/17

رطَتت  در صذ)

 (ٍزًي

 هقذار هحصَل 814/0 712/0 836/0 844/0 798/0 849/0

 در ّكتار( تي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 طَل سِ سال: هقذار تغييرات فرسايص ٍ رخيرُ رٍطَتتي خاك ٍ هقذار هحصَل گٌذم ٍ جَ در 1وَدار ً

وبٞف تسضيدي ٔمساض فطؾبيف ذبن زض ؾبيت تيٕبض ٘كبٖ زٞٙسٜ  يهقٕبضٜ  ٚ ٕ٘ٛزاض خسَٚ ثب تٛخٝ ثٝ٘تبيح ثسؾت آٔسٜ 

 زض ،. عجك ٘تبيح ثسؾت آٔسٜ{2اظ عطف زيٍط افعايف ضٚ٘س ٔمساض شذيطٜ ضعٛثتي ذبن زض ؾبيت چبٚزاض وٛٞي ٞؿتيٓ}ٚ 
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وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ضٚ٘س  وطزٜ،ي پيسا ِٚي اظ ؾبَ زْٚ ثٝ ثقس ضٚ٘س افعايك ٞؿتيٓ،ض ٔمساض تِٛيس خٛ چبٚزاوبٞف  ؾبَ اَٚ قبٞس

ذبن زض ؾبيت تيٕبض، ا٘تؾبض ٔي ضٚز ايٗ ضٚ٘س ثطاي ؾبَ  ضعٛ٘توبٞف فطؾبيف ذبن ٚ ٔتقبلت آٖ ضٚ٘س افعايف شذيطٜ 

ي اظ ؾبَ زْٚ ثٝ ثقس ضٚ٘س . ٞط چٙس افعايف ٔمساض ٔحهَٛ خٛ چبٚزاض وٛٞازأٝ زاقتٝ ثبقس ٘يع ٞبي آتي اخطاي عطح

سْ ٚ خٛ ضا يىؿبٖ زض ٘ؾط ثٍيطيٓ ٚ يب ٔمساض افعايف تِٛيس خٛ ضا خبيٍطيٗ نقٛزي زاقتٝ، ثب ايٗ فطو وٝ اٌط ليٕت ٌٙ

يٕت ٌٙسْ ٚ خٛ زض ٘ؾط ثٍيطيٓ، ٔتٛخٝ إٞيت اخطاي ايٗ عطح اظ ثقس وبٞف فطؾبيف ذبن ٚ تجقبت ٘بقي اظ آٖ لتفبٚت 

ثب تٛخٝ ثٝ إٞيت آة زض وكٛض ايطاٖ ٚ قطايظ ذكىؿبِي حبوٓ ثط وكٛض ٚ پيف ثيٙي ٞبي ازأٝ  ٔي قٛيٓ. اظ ؾٛي زيٍط

زاقتٝ ٚ ثب ٞسف تٛؾقٝ پبيساض، ثب زض ٘ؾط {، إٞيت خبيٍعيٙي وبقت ٔحهٛالتي وٝ ثب قطايظ ذكىؿبِي ٚلف 1ايٗ ضٚ٘س}

إٞيت  ،ٌّٛيطي اظ ٟٔبخطت ضٚؾتبئيبٌٖطفتٗ ثبال ثطزٖ ٔقيكت وكبٚضظاٖ ٚ خٌّٛيطي اظ ترطيت اضاضي ٚ وٕه ثٝ خ

٘يبظي ثٝ قرٓ  حسالُ ٞكت ؾبَ ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ زض ؾبيت تيٕبض ضٚقٗ ٔي ٌطزز. اظ عطف زيٍط،ثيف ثيف اظ ٔٛضٛؿ 

ؾبال٘ٝ ٘جٛزٜ ٚ ٘يع ٘يبظي ثٝ ذطيس ثصض ٚ ؾبيط ٟ٘بزٜ ٞبي وكبٚضظي زض ٔطحّٝ وبقت ٕ٘ي ثبقس، اظ ايٗ ِحبػ وبٞف 

فالٜٚ ثط ٔغبِت شوط قسٜ ثبيؿتي ٔٛاضزي ٕٞچٖٛ   ٔي قٛز. ) تب يه پٙچٓ(ٟ٘بزٜ ٞبي وكبٚضظي ٞبيچكٍٕيطي زض ٞعيٙٝ 

ٔكبضوت ظاضفيٗ زض تطٚيح ٚ ٌؿتطـ اٞساف عطح، ٚ قطوت ٔؿئِٛيٗ ٚ اخطاي عطح،  ٕٞىبضي وكبٚضظاٖ زض تٕبٔي ٔطاحُ

 ثٝ زيٍط زؾت آٚضزٞبي ايٗ عطح اضبفٝ وطز. ثطاي تكطيح ٘تبيح ثسؾت آٔسٜ ضا، وكبٚضظاٖ زض وبضٌبٜ ٞبي ثطٌعاض قسٜ ضا 

٘تيدٝ ايٙىٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح ثسؾت آٔسٜ ٚ تٛضيحبت زازٜ قسٜ، ايٗ عطح ٞٓ اظ اثقبز حفبؽت اظ ٔٙبثـ عجيقي ثؿيبض ٟٔٓ 

 ذكىؿبِي ٞبي احتٕبِي پيف ضٚ،ٔي ثبقس ٚ ٞٓ اظ اثقبز اختٕبفي ٚ التهبزي. ٚ ٘يع لسٔي ثؿيبض ٟٔٓ ثطاي آٔبزٌي ثطاي 

ثسٖٚ ايٙىٝ تٙكي اظ ِحبػ اختٕبفي ٚ التهبزي ٔتحُٕ قٛيٓ. ٚ ٘يع ٔي تٛا٘س ٘ؿرٝ اي ثبقس وٝ تضٕيٗ وٙٙسٜ حفبؽت اظ 

 ٔٙبثـ عجيقي ثبقس ٚ اظ ؾٛي زيٍط تٛخٝ ذبني ثٝ افعايف ٔقيكت وكبٚضظاٖ زاضز.

 ظاضفيٗ ٚ ٔطزْ زض اخطاي عطح. 

 ٕٞيبضي ٚ ٕٞىبضي -4تهٛيط قٕبضٜ 
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ٚ ؾبظٔبٖ تحميمبت، آٔٛظـ ٚ   ICARDAآثريعزاضي، ٔٛؾؿٝ عجيقي ِطؾتبٖ، ٔؿئِٛيٗ پػٚٞكىسٜ حفبؽت ذبن ٚ 

 تطٚيح، وٝ زض تٕبٔي ٔطاحُ اخطاي ايٗ عطح ٕٞىبضي نٕيٕب٘ٝ زاقتٙس تمسيط ٚ تكىط وٙٓ.



 

 

8 

 

 هٌاتع:  
ـ آة ٚ حفبؽت ٔٙبث يٝاٍِٛي وكت، ٘كط ييطثط فّٕىطز ٔحهٛالت ٚ اضائٝ ضاٞجطز تغ يٓالّ ييطاثطات تغ يبثياضظ يي،ْ،ظ،افطٚظي،ؿ، ضضب -1

  1394ذبن، ؾبَ چٟبضْ، قٕبضٜ چٟبضْ، تبثؿتبٖ 

ٔدّٝ ٟٔٙسؾي ٚ ٔسيطيت  يٓ،ز يذبن اضاض يفضاٞىبضٞبي وبٞٙسٜ فطؾب يح،  ثطضؾ ي،ز، قبٔ ي،وبٔ يهثيبت، ف، ، ٘  -2

 1388آثريع ٞب. 

 نفحٝ 200ؼ. . ٔغبِقٝ ٚ ا٘ساظٜ ٌيطي فطؾبيف آثي. ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ تطثيت ٔسض1389حٕيس، ل.  -3          

 93زٕٞيٗ ٕٞبيف ّٔي فّْٛ ٚ ٟٔٙسؾي آثريعزاضي. زا٘كٍبٜ ثيطخٙس . ثٟٕٗ ٔبٜ  -3

 94ذطزاز  26، ؾبظٔبٖ خٍُٙ ٞب ٚ ٔطاتـ وكٛض  يطاٖٕٞبًٞٙ وٙٙسٜ اضقس ؾبظٔبٖ ُّٔ زض ا ييؽ،ِٛ يٌط -4

ٛٔي زض اضاضي زيٓ ثٝ ٔٙؾٛض ، ثطضؾي ٚ تقييٗ ٔمساض فطؾبيف ذبن ثب اؾتفبزٜ اظ ٔىقت ٞبي آِٛٔيٙي1391ِغف اِٝ ظازٜ،ز،  -5

اضزيجٟكت  28ٚ  27ٔسيطيت نحيح حٛظٜ ٞبي آثريع، ٔدٕٛفٝ ٔمبالت ٞكتٕيٗ ٕٞبيف ّٔي فّْٛ ٚ ٟٔٙسؾي آثريعزاضي، 

 ، اؾتبٖ ِطؾتب1391ٖ

 .1393 يطت 21زض  قسٜ يٙيثبظث«. وكٛض يٞب اؾتبٖ ي. آٔبض زضاظ ٔست ثبض٘سٌيطاٖا يٞٛاقٙبؾ -6
7- Hudson, N, W.1993. Field measurement of soil erosion and runoff. Food and griculture 

Organization of the united National Rome. Bulletin 68. 
8- ICARDA annual report, (2012). Zero-tillage farming produces immediate economic gains and long-

term environmental benefits 

9- Ishagh, W. 2013.Intercropping with cover crops (contour strips of vetch) Natural vegetation strips 

10- Zuhair Masri. & D. Lotfollahzadeh MP-3- 2008. Threshold of tillage on the steep lands northwest 

Syria. 
 

 

 

 


