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 چكيده

هاي بشر در طبيعت به  اي يكي از مواردي است كه همواره موجب دخالت هاي رودخانه ارزش اقتصادي منابع سطوح سيالبي و محيط
 ها گاه موجب بر هم خوردن تعادل موجود و ايجاد خسارت شده است. ايجاد هر برداري بيشتر از طبيعت بوده است. اين دخالت منظور بهره

ي شامل هزينه اوليه، هزينه نگهداري ساليانه، عمر مفيد يها هاي رودخانه مزايا و معايبي را دربر خواهد داشت و هزينه نوع كاربري در محيط
هاي اكوسيستمي و اختالل در پايداري و  هاي احتمالي (افزايش ريسك سيل و خسارات آن، آلودگي، فرسايش، ناهنجاري طرح و خسارت

در كناره رودخانه نوار پوشش گياهي (بافر) ايجاد گرچه ها لحاظ شود.  بايست در مديريت كاربري اراضي حاشيه رودخانه ) ميرژيم رودخانه
اما ميزان  ،هايي را در بر خواهد داشت هاي سازگار با محيط زيست بمنظور حفاظت رودخانه و منابع آن از تعرض بشر، هزينه و كاربرد روش

كشور  كند. آب، تراوش و نفوذ آب) را توسعه داده و محيط آرام و زيبايي را براي بشر فراهم مي  (برگاب، ساقه گيرش سطوح آبگير سطحي
سطح كيلومتر  54000رودخانه فصلي با طول بيش از  1655كيلومتر و  36000رودخانه دائمي با طول بيش از  651 با داشتنايران 

متر از هر طرف)  15ها (حداقل  كه با احتساب سطح بافر طرفين رودخانهدهد  اختصاص ميقابل توجهي از عرصه منابع طبيعي را به خود 
اي افزايش يافته، فرسايش ناشي از رواناب و فرسايش كناري  در يك پوشش تركيبي مناسب، راندمان گيرش و نفوذ بطور قابل مالحظه

در سواحل نوار پوشش گياهي محاسبات اوليه در خصوص تأثير  .يابد رودخانه كاهش يافته و ميكرواقليم و اكوسيستم منطقه بهبود مي
مترمكعب در  76000حجم قابل توجهي از بارش (حدود بيانگر آنست كه  متر 67و پهناي  كيلومتر 20رودخانه قزل اوزن سفلي به طول 

 توسط گيرش درختان بلوط به محيط زمين برگردد.تواند  ميسال) 
  ، مديريت رودخانهنوار پوشش گياهي (بافر)، سطوح آبگير،  يه رودخانهحاش، پوشش گياهيكلمات كليدي: 

 مقدمه 
علي رغم اينكه به واسطه تعرض نابهنجار بشر اين منابع اصلي آبهاي سطحي بوده و  (فصلي و تناوبي) هاي دائمي و غير دائمي رودخانه

 ، گاهرويه گذاري و فرسايش بي رسوب گاهيگيرد.  و جدي صورت نمياقدام مناسب  آنهامنابع روند پسرونده دارند، اما نسبت به ساماندهي 
 .ودش مي تخريب اين منابعموجب  سيل و خشكساليپيامدهاي گاهي ها و  اكوسيستم آبراههبي اعتنايي به تخريب 

را بهبود  رودخانه يكو اكوسيستم كيهيدرولوژيسيستم شده و  در رودخانه يكي از راهكارهايي كه موجب تلفات انرژي جريان
با كاهش درجه حرارت آب (تأثير هيدرولوژيكي از طريق تاج پوشش اندام هوايي  ها است. وجود پوشش گياهي در كناره رودخانه ،بخشد مي

اندام بيروني گياه باعث افزايش زبري باشد.  مي )و محيط ، افزايش بارندگي، رطوبت و نقطه شبنم، كاهش سرعت باد و تبخير و تعرق
شود.  هاي هوايي گياه مستهلك مي شود. بعبارتي انرژي آب در محل ديواره توسط اندام ا و كاهش سرعت و تنش برشي جريان ميه ديواره

هاي رودخانه شده و باعث كنترل عرض و افزايش پايداري  نشست مواد رسوبي معلق در كناره مقاومت هيدروليكي نيز سبب جذب و ته
دانه و بهبود ساختمان خاك  ها باعث تحكيم خاك مكانيزم عمل ريشهباشد.  كي نيز از طريق ريشه گياه ميتأثير مكانيها خواهد شد.  ديواره

هاي آلي در خاك  افزايش درصد كلوئيد .يابد افزايش ميمقاومت برشي خاك  ،ها مسلح شدن خاك شده و از طريق مقاومت كششي ريشهو 
خيزي و توان توليدي آن  عوامل كنش و حمل ذرات خاك، منجر به افزايش حاصلنيز افزون بر افزايش ثبات و تثبيت خاك در مقابل 
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اي تركيبي خاص از گياهان شرايط  بديهي است تأثير هر گونه در چرخه اكوسيستم متفاوت بوده و براي هر بازه رودخانه. ]11[ شود مي
 اپتيمم را ايجاد خواهد كرد.

گونه ها و جوامع و تركيبات رويشي مختلف و متنوعي تشكيل يافته اند كه عمدتا  گونه هاي گياهي موجود در حاشيه آبراهه ها از
متاثر از شرايط محيط رويشگاه خود از جمله شرايط و فاصله از بستر آبراهه ، ويژگيهاي هيدرولوژيكي آبراهه، شرايط اقليمي و خاك و 

 شيب و جهت شيب دامنه مي باشند.
زميني و نيز  هاي زير قوي با قابليت نفوذ قائم داشته و ساقه ي ي هستند كه سيستم ريشههاي گياهان خشبي، درختان و درختچه

ها در اثر لغزش هاي  هاي مقاوم و قائم دارند مانع از گسيختگي ديواره گياهان خشبي بخصوص درختاني كه ريشهزا دارند.  هاي ريشه ساقه
درختان كوتاه با تاج شوند.  هاي چسبنده مي جاد ترك و شكاف در ديوارهي خاك روي شيب ديواره گرديده و مانع از اي كم عمق توده

 گسترده و انبوه و با كاشت متراكم مؤثرتر هستند.
ديواره قرار دارند،  ي غرقابي براي درختاني كه در محل پنجهشرايط مقاومت به خشكي براي درختان ساحلي رودخانه و مقاومت به 

ي سواحل و حريم رودخانه  پوشش گياهي در محدوده مورد توجه قرار گيرند. ستيباياره رودخانه، جهت كاشت در كنعواملي هستند كه 
تركيبي از  كند. باعث كاهش هرز آب سطحي و افزايش نفوذپذيري خاك شده و از ايجاد فرسايش سطحي، شياري و خندقي ممانعت مي

ه و حريم رودخانه از تجاوز زارعين و عمليات زراعي جلوگيري كرده اي و پوشش گياهي علفي و درختي در حاشي سازه -هاي مكانيكي روش
 كاهد.  و از فرسايش سطحي ناشي از تردد دام مي

 
 ):River bank zones(  محدوده كرانه رودخانه

 Over (اره ناحيه فوقاني ديو) و Bank (zoneناحيه ديواره )، Toe zone ( ناحيه پنجه توان به سه قسمت عمده كرانه رودخانه را مي
bank zone (كرد تقسيم . 

 

 
 هاي كرانه رودخانه محدوده : 1 شكل

 
مستغرق و لذا هميشه در حالت  زير تراز نرمال آب رودخانه قرار داشته و دائماً اًشامل بخشي از كرانه رودخانه است كه عمدت پنجه محدوده

ها  در معرض جريان و نيز در معرض برخورد واريزه را كه دائماًچفرسايش كناري است  براياشباع است اين محدوده مستعدترين ناحيه 
 تر و خشك قرار دارد.  هاي دوره

باشد كه باالي سطح تراز نرمال آب قرار داشته و بطور طبيعي در طي جريانات معمولي  از كرانه رودخانه مي بخشي شاملناحيه ديواره 
 معرض در نيز قسمت اين لذا و آب در اين ناحيه همسطح خاك ديواره است گيرد. در حقيقت سطح تراز نرمال  در زيرآب قرار مي

ر دارد. حفاظت از ديواره و تثبيت آن در اين محدوده ميتواند با تركيبي از عمليات قرا پنجه ناحيه از كمتر شدتي با البته كناري فرسايش



ب را آبايد به گونه اي انتخاب شوند كه قابليت ادامه حيات در زير بيولوژيكي و سازه اي صورت پذيرد . گياهان مورد استفاده در اين حالت 
 براي مدتي داشته باشند.

 زير در)  رودخانه پر جريان از بزرگتر(   قسمتي از كرانه رودخانه است كه فقط در هنگام بروز جريانهاي سيالبيناحيه فوقاني ديواره  
 پذيرد صورت اي سازه غير و اي سازه عمليات تلفيق با تواند مي) flood plain( دشت سيالبي ناحيه تثبيت و حفاظت. ميگيرند قرار آب
 .كند ايجاد را حفاظت درجه بيشترين كه

ها اشاره كرد كه  توان به روش تكنيك سريع ارزيابي آبراهه هاي مختلفي توصيه شده است كه از جمله مي ها روش براي ارزيابي آبراهه
شناسي واشنگتن) پيشنهاد شده است. در اين روش كه به موضوع فرسايش و كيفيت رودخانه در مقياس توسط دولت امريكا (اداره هوا

گذاري، هيدروليك مورد نياز آبزيان، كيفيت آب، شرايط سالمت زيستگاه  حوزه آبريز توجه شده است موارد پايداري، فرسايش و رسوب
 .]8[ گيرد قرار مي هاي بيولوژيك مورد ارزيابي گياهان كنار رودخانه و شاخص

سال در جلوگيري  سال و كهن درختان ميانآنست كه  هاي مناطق نيمه خشك مبين بر روي رودخانه) 1380نتايج تحقيقات رضي (
هاي منفرد از تأثير بيشتري  هاي تركيبي در مقايسه با پوشش از زير شويي و در نتيجه فرسايش ريزشي خاك مؤثر است.  همچنين پوشش

 . ]1[ ازي ديواره رودخانه برخوردار استدر مقاوم س
 رابطه زيرهاي انتقالي تأكيد كردند. ايشان  اندازي رسوب و آلودگي و شيب آن در تله بافر) بر اهميت عرض 1990نيسواند و ديگران (

 :]10[ را براي تعيين عرض بافر ارائه نمودند

W= k (s1/2)         )1(  
 5معادل  s% ، 5عدد درصد شيب (مثالً براي شيب  s(براي شيب صفر)،  متر 15حدود يا فوت  50مقدار ثابت  kعرض بافر،  Wمقدار 

 باشد). مي
 

 ها ها و رودخانه خصوصيات و ويژگيهاي گياهان مناسب براي ساماندهي مسيل
گيرند ممكن است  قرار مي به طور كلي اكثر گياهاني كه براي مقاصد كشاورزي و يا جنگلكاري با هدف توليد چوب مورد استفاده انسان

هاي فرسايش يافته و تخريب شده و يا تحت تأثير فرسايش، به طور  زيرا در پهنهبراي مبارزه با فرسايش خاك نيز مفيد و مناسب نباشند. 
 هاي گياهان مزروعي معمول اليه سطحي خاك (افق فوقاني) از بين رفته و حاصلخيزي خاك و شرايط رطوبتي در آن در حد نياز

ها را  كه تحت فرسايش كناري قرار گرفته يا فرسايش كناري آنها  هاي واقع در حاشيه رودخانه اين موضوع در اراضي يا پهنه باشد. نمي
هاي گياهي  كند به دليل عدم ثبات بستر ممكن است به طور كلي عامل كامالً محدود كننده براي استقرار و پرورش انواع گونه ميتهديد 

 ها هاي موجود در آن از اينرو، در چنين مناطقي  الزم است اقدام به انتخاب گياهاني شود كه بتواند شرايط سخت و محدوديت زراعي باشد.
هاي انتخاب  را تحمل نمايند و به خوبي افزون بر مستقر شده داراي توان رشد و نمو و زادآوري طبيعي نيز باشند. بهمين دليل شاخص

ها كه الزم است مورد بررسي و ارزيابي قرار  ها و مسيل مهار و مبارزه با فرسايش از جمله ساماندهي رودخانه هاي گياهي مناسب براي گونه
شامل خصوصيات اكولوژيكي گياهان،  سازگاري، سهولت تكثير و دسترسي، سهولت استقرار، رفتارهاي رويشي، سيستم ريشه، بهبود گيرد 

 و عرصه يك در موجود بارندگي مقدار باشد. انيكي و مقاومت در برابر آفات و امراض ميحاصلخيزي خاك، مقاومت در مقابل صدمات مك
 .است سازگار گونه انتخاب براي مهمي مشابه، شاخص هاي عرصه يا عرصه همان در مذكور بارندگي براي شاخص گياهي هاي گونه

با فرسايش الزم است عوامل مؤثر در استقرار گياهان براي مستقر نمودن پوشش گياهي بر روي خاك و با هدف حفاظت خاك و مبارزه 
براي مستقر نمودن ها استفاده شود.  بيولوژي و بيومهندسي با انواع فرسايش از آن هاي مهار و مبارزه شناسائي شده و بهنگام اجراي برنامه

گياهي. براي آماده سازي و غرس  هاي پوشش گياهي، مهمترين عوامل عبارتند از انتخاب محل و آماده سازي بستر كشت و غرس گونه
، تثبيت موقت بستر كاشت گياهان، رفع فشردگي خاك، كود دهي و هاي مهندسي هاي سطحي با استفاده از سازه گياهان مهار رواناب

 باشد. حفاظت و قرق ضروري مي
تحمل گياهان به سرما، احتمال وقوع  عوامل متعددي در تعيين زمان كشت مؤثرند كه مهمترين آن عبارتند از: شدت يخبندان ،ميزان

خشكسالي به ويژه احتمال كمبود رطوبت و حساسيت و يا امكان ماندابي و زه دار شدن مكان يا پهنه مورد نظر براي كاشت گياهان .هر 
 اهي نيز در تعيين مناسبترين زمان كاشت دخيل است.هاي گي چند گونه

هاي بيولوژي و  ابي و زه دار شدن اراضي از عوامل محدود كننده در استفاده از روشهائي كه يخبندان و ماند به طور كلي در پهنه
شود. اين موضوع به  ها نباشند، كشت پائيز بذور اغلب منجر به نتايج موفقيت آميز مي رودخانه وها  بيومهندسي با هدف ساماندهي مسيل

نيز مصداق دارد. در هر حال، افزون بر موارد بيان شده، ضرورت دارد ويژه در مناطقي كه خشكي از خصوصيات متداول فصل تابستان باشد 
كاشت گياهان پس از دوره مرطوب سال انجام شود نتيجه مناسب  هاي سطحي پر حجم انجام شود و انابكاشت گياهان قبل از وقوع رو



شوند باعث افزايش هزينه به دليل نياز به آبياري تكميلي  هائي كه نهالكاري مي حاصل نمي شود. عدم توجه به اين موضوع در پهنه
ها اواخر زمستان و  شود. براي نهالكاري در مناطق خشك و نيمه خشك ايران زمان كاشت عليرغم متفاوت بودن شرايط پهنه احتمالي مي

هاي جوي در  ط پائيز و قبل از وقوع ريزشهاي گياهي اواس ترين زمان كاشت بذور اغلب گونه اوايل بهار است. اين در حالي است كه مناسب
 اين فصل از سال است.

بيولوژيكي ، افزايش و احياء پوشش گياهي به روش هاي مختلف بدون استفاده مفصل از عمليات خاك ورزي و  احيا يها در برنامه
ن استفاده از عمليات پشتوانه اي سازه اي صورت مي پذيرد و هنوز شرايط به حدي تخريب نگرديده كه امكان احياء پوشش گياهي بدو

به انجام مي رسند و داراي اشتراكات و ها  ها و داخل آبراهه ها و كناره هايي كه در دامنه ها در قالب پروژه ساختماني ممكن نباشد. اين برنامه
 . دناجرا مي گرد هايي مي باشند، تفاوت

 
 انتخاب گونه هاي مناسب

ه هاي مناسب از ويژگي اقليمي، مي توان از مقادير بارش ساالنه، فصلي و ماهانه و همچنين مقادير از جمله عوامل موثر در انتخاب گون
ثير شيب رواناب حاصل از بارشها در آبراهه در طي سال و مقادير دماي ساالنه و ماهانه و تاثيرات متقابل اين عوامل را نام برد. در رابطه با تا

و جنوب غربي غالبا داراي نورگيري و گرما و تبخير باالتر و در نتيجه نيازمند تامين آب همچنان كه مشخص است جهت هاي جنوبي 
هاي سازگار با اين ويژگي مي باشد (دامنه هاي شمالي و شمال شرقي سردتر و داراي تبخير كمتر و دامنه هاي  بيشتر و يا انتخاب گونه

و جانبي از يكسو بر ميزان فرسايش و از سوي ديگر در نحوه استقرار شرقي و غربي حد واسط شرايط پيشين). طول شيب و شيب اصلي 
 پوشش موثر مي باشد.

از جمله ويژگيهاي خاك نيز عواملي از خصوصيات بافت و ساختمان و بويژه عناصر مشخص كننده در امر حاصل خيزي حائز اهميت 
ا و تراكم كشت آنها و همچنين ويژگيهاي فرسايش پذير خاك مي مي باشند و آگاهي از اين عوامل ياريگر مناسبي در انتخاب نوع گونه ه

باشد. در رابطه با كود نكته حايز اهميت وجود بارش و انحالل پذيري آنها در آب بوده و در صورت فقدان آب مناسب و كافي كود دهي 
 كمتر توصيه گرديده است.

ري آب در خاك موثر بوده و در نتيجه با كم بودن ظرفيت عوامل بافت و ساختمان و عمق خاك همگي در ميزان و ظرفيت نگهدا
نگهداري آب در خاك موضوع آبياري تكميلي حايز اهميت خواهد شد. موضوع تغذيه و چراي احشام و نحوه حفاظت و قرق منطقه امر 

ز روشهاي شيميايي و بيولوژيكي از حايز اهميت ديگري است. كنترل امراض و بيماريهاي تاثير گذار بر گونه هاي كشت گرديده با استفاده ا
يكسو و از جانب ديگر كنترل آفات مهم از جمله حشرات و جوندگان نيز از جمله نكات حائز اهميت در موفقيت برنامه مي باشد. آشنايي با 

 باشد.گونه هاي گياهي نزديك منطقه و مناطق با شرايط رويشي مشابه از جمله مهمترين عوامل در كاهش ريسك موفقيت مي 
انتخاب گونه هاي گياهي با توجه به ويژگيهاي بارش و رواناب و منابع تامين آب امري بسيار حائز اهميت بوده زيرا بايستي گونه هاي 
منتخب ، داراي سازگاري الزم براي مقابله با شرايط استرس زاي اقليمي بويژه دوره و فصل خشك و همچنين توان مقابله با خشكساليهاي 

فرارو و امكان عدم دسترسي به آبياري تكميلي را حداقل در طي بخشي از ابتداي دوره رويشي خود كه بسيار مهم و حساس مي احتمالي 
لذا  باشد را دارا باشند. در اين صورت ويژگيهاي آب جاري(رواناب) و زير زميني از جمله  مقدار شوري و ساير عوامل نيز موثر مي باشد.

با ويژگيهاي كمتر از حد توقع اوليه در جهت حفاظت حاشيه رودخانه در مقابل دارا بودن سازگاري بيشتر در انتخاب گونه هاي گياهي 
جهت امكان زنده ماني و مقابله با استرسهاي محيطي شرطي اساسي است. برخي ديگر از مسايل از جمله وزش باد ، غرقابي شدن محيط و 

 باشند. هاي محيطي نيز حايز اهميت مي تاثير آالينده
 

 ميزان گيرش و نفوذ گياهان
خاك   شدن  و سخت  شدن و كوبيده   باران قطرات  مستقيم  ضربات  و مانع  ، هنگام بارش مقداري از آب باران را گرفتهها برگها و ساقه

آن  گيري  اندازه باشد ولي  مي سال   فصل  و همچنين  حوضه  غالب  پوشش ، و تراكم  ، سن رگبار، نوع  از مشخصات تابعي مقدار گيرش  شوند. مي 
تواند تا  ، اما اين مقدار مييابد مي  اختصاص برگاب  حالت  به  رشد گياهان  در فصل  بارش  درصد از ميزان  20تا  10اً حدود  دشوار است 

 :]2[ ه ذيل استفاده كردرابطتوان از  مي  برگابميزان  محاسبه  . براي % نيز افزايش يابد100
Li=Si+KEt        (2) 

 
) با منظور نمودن نيروي ثقل و باد، 05/0و  01/0ذخيره گيرش توسط شاخ و برگ درختان (اغلب بين  Siارتفاع گيرش آب،  Liدر اينجا 

K  ،نسبت سطح برگ در هنگام گيرش به سطح برگ در نماي افقيE  مقدار تعرق در ساعت طي دوره بارش وt (ساعت) زمان 



، )باشد هاي مختلف متفاوت مي كه براي پوشش(يابد و از مقدار مشخصي  كاهش مي و تبخير و تعرق بارش، درصد گيرشبا افزايش ميزان 
  ).2ماند (شكل  ميزان گيرش ثابت مي

 

 
 )1917-1918: منحني متوسط درصد گيرش با تغيير ميزان بارش براي درختان مختلف (2شكل 

 
هاي استان مازندران بيانگر آنست كه با افزايش بارش، ميزان گيرش و تلفات ناشي از  جنگل) بر روي 1388مطالعات احمدي و ديگران (

هاي بلند مدت باعث افزايش ميزان كل  يابد. تأثير بادهاي شديد نيز بر ميزان گيرش متفاوت است به طوري كه در بارش تبخير كاهش مي
 .]7[ شود هاي كوتاه مدت باعث كاهش آن مي گيرش و در بارش

اي  گياهان مختلف، بسته به سرعت و جهت باد، اقليم منطقه و شرايط فيزيكي و ارگانيك گياه، ميكرواقليم اطراف خود را تا محدوده
 دهد. اي را نشان مي گياهان درختي و بوتهوجود متأثر از هيدرولوژيكي پارامترهاي حيطه تأثير   3دهد. شكل  تغيير مي

 

 
 ]9[ اي متأثر از گياهان درختي و بوتهقليم ميكروا ات محيطيتغيير: 3شكل 

 



 رودخانة قزل اوزن)مطالعه موردي (
كيلومتري شمال شهر سنندج سرچشمه  60چشمة كردستان واقع در  رودخانة قزل اوزن كه از ارتفاعات مستور از برف چهل

ريزدو از آنجا به نام سفيدرود به سمت  ميكيلومتر همراه با شاخة شاهرود به پشت سد منجيل  660گيرد پس از طي مسافتي حدود  مي
 يابد. درياي خزر جريان مي

تا  48°، 42′رودخانة قزل اوزن از سه بخش فوقاني، مياني و تحتاني تشكيل شده است. محدودة مورد مطالعه بين طول جغرافيايي
باشد. محدوده مورد  اياني قزل اوزن ميعرض شمالي مربوط به بخش پ 37°، 03′تا  36°، 45′طول شرقي و عرض جغرافيايي  °49، ′11

). زيرحوزه قزل اوزن سفلي در پاياب رودخانة قزل اوزن قرار دارد و اختالف 4مطالعه عمدتاً در حوزه آبريز سفيدرود واقع است (شكل 
 كيلومتر است. 180متر در طول  760ارتفاع رودخانه در اين بخش 

 

 ه طرح در پاياب رودخانه قزل اوزن، حد فاصل روستاي استور تا سد منجيل: موقعيت منطقه مورد مطالعه و گستر4شكل 

 

رژيم  كيلومتر مربع برآورد گرديده است. 51450وسعت حوزه آبخيز آن در محل ايستگاه هيدرومتري روستاي گيلوان تقريباً 
فصل بارش منطبق بر دوره سرد سال است. اي است، به اين معني كه فصل خشك منطبق بر تابستان و  بارندگي در اين ناحيه مديترانه

و بيشترين  8/174بارندگي در اين محدوده در درجه اول بهاره و در وهله دوم زمستانه است. كمترين بارندگي ساالنه در منطقه لوشان با 
اراني، آب آن دائمي و با باشد. رژيم رودخــانه برفي، ب متر در سال مي ميلي 5/324و  7/324آن در منطقه مالعلي و استور به ترتيب 

باشد. آبدهي قزل اوزن در گيلوان و  وجود مصرف آب رودخانه در سراسر حوزه، رودخانه در بخش پــايــاب داراي آب نـسبــتاً زيادي مي
متر مكعب در ثانيه و  1/111اي آن  ميليون متر مكعب در سال و متوسط آبدهي لحظه 3503ساله بطور متوسط  20در يك دورة 

گيري شده در ايستگاه گيلوان  گيري گرديده است همچنين سرعت آب اندازه متر مكعب در ثانيه اندازه 617اي آن تا  داكثر آبدهي لحظهح
محصول كشاورزي معمول در اكثر مناطق شامل زيتون، گندم، جو، علوفه پر محصول، حبوبات،  .]3[ باشد متر بر ثانيه مي 3-4در حدود 
 جات و ميوه از قبيل بادام، گردو، سيب، انگور، زالزالك، زردآلو و گالبي است. رنج و انواع صيفيزميني، ب پياز، سيب

 



 متر ميلي 250چنانچه متوسط بارش نيز ، شود % فرض مي5 شيب جانبي  در سطوح سيالبيبا توجه به كوهستاني بودن منطقه، 
عرض بافر در هر طرف رودخانه برابر  1از رابطهتان بلوط پوشيده شود، در سال در نظر گرفته شود، و سطوح بافر از درخ اينچ) 10(حدود 
 است با:

W= k (s1/2) =15*(5)1/2=33.5 m 

 :چنين خواهد بود كيلومتر 20و براي دو طرف رودخانه در طول 

33.5*2*20,000=1,340,000 m2=134 ha 

 :]12[ براي درختان بلوط توسط هورتن به صورت زير تعريف شده است 2رابطه 

Li=0.03+0.22 (P) 

 باشد. ميزان بارش بر حسب اينچ مي Pدر اينجا 

Li=0.03+0.22 (10) =2.23 in=57 mm 

 درنتيجه براي سطح بافر فرضي داريم:

0.057*1340000=76,000 m3 

به زمين د توان مترمكعب در سال) توسط گيرش درختان مي 76000(حدود شود حجم قابل توجهي از بارش  همان طور كه مشاهده مي
 برگردد.

 گيري نتيجه
مقداري از آب ريزشي مجدداً سپس مقداري از آب به صورت رواناب و  گيرش آب باران توسط گياه اولين مرحله چرخه هيدرولوژي است.

 1655كيلومتر و  36000رودخانه دائمي با طول بيش از  651سرزمين ايران توسط توسط گياه به محيط خاك نفوذ خواهد كرد. 
ها  طرفين رودخانه نوار پوشش گياهي (بافر)شود كه با احتساب سطح  زهكشي ميكيلومتر  54000دخانه فصلي با طول بيش از رو

اي افزايش يافته، فرسايش ناشي از  متر از هر طرف) در يك پوشش تركيبي مناسب، راندمان گيرش و نفوذ بطور قابل مالحظه 15(حداقل 
 محاسبات اوليه در خصوص تأثير بافر يابد. ه كاهش يافته و ميكرواقليم و اكوسيستم منطقه بهبود ميرواناب و فرسايش كناري رودخان

مترمكعب در  76000حدود متر بيانگر آنست كه  67كيلومتر و پهناي  20در سواحل رودخانه قزل اوزن سفلي به طول (درختان بلوط) 
 .گرفته شودتوسط درختان تواند  ميسال 
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