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 رٍدخاًِ ساحل ترضٖ هقاٍهت پاراهترّإ تر تَ٘ر ٍ علف إ رٗطِ س٘ستن تأث٘ر

 (کر ٔرٍدخاً هَردٕ: ٔهطالع) 

 2اه٘رٕ هحوذجَاد ،2تْراهٖ هْذٕ ،*7فر حو٘ذٕ حس٘ي

 استادیار تخص مُىذسی آب، داوطگاٌ ضیراز. 1

 فسا داوطگاٌ آب، مُىذسی گريٌ استادیار .2

 (14/10/1331 تصًیة تاریخ ؛20/03/1331 دریافت تاریخ)

 چک٘ذُ

ٍ  را َا  ريدخاوٍ ضىاسی ریخت تغییر ي کىذ می تحمیل مجاير اراضی تٍ را زیادی َای ت خسار َا  ريدخاوٍ در ای کىارٌ فرسایص  ته

 سهًاحل  فرسهایص  کهاَص  ي خها   ترضهی  مقايمت افسایص در يتیًر علف کارایی ارزیاتی َذف تا حاضر تحقیق .دارد َمراٌ

 اعمها   در RLD ي RAR، RDR، RDDI ضهامل  يتیهًر  علهف  سهاختاری  پارامترَهای  تغییرات است. گرفتٍ رتصً َا  ريدخاوٍ

ٍ  تهیه  مختلهف  ۀفاصل سٍ تررسی تا ضذ. تررسی ریطٍ عمقی ي عرضی ۀتًسع َمچىیه ي مختلف  30 ۀفاصهل  ،يتیهًر  َهای  تًته

 درصهذی  104 از تهیص  افهسایص  سهثة  يتیهًر  لفع داد وطان وتایج .ذض مطخص تُیىٍ ۀفاصل عىًان تٍ َا تًتٍ تیه متری ساوتی

 پارامترَهای  تهیه  ۀمقایسه  اسهت.  ضهذٌ  ریطٍ تذين حالت تا مقایسٍ در داخلی اصطکا  ۀزايی درصذی 33 حذيد ي چسثىذگی

 داخلهی  اصهطکا   ۀزايیه  ي چسهثىذگی  ۀمحاسهث  ترای پارامتر تریه مىاسة RDR ي RAR پارامترَای ترتیة تٍ داد وطان مختلف

ٍ  درختی َای گًوٍ ترخی ي يتیًر تیه ای مقایسٍ اوجام تا ،َمچىیه ىذ.َست يتیًر ۀریط حضًر در خا   مقايمهت  وظهر  از مىطقه

ٍ  ذضه  مطهخص  خًدترمیمی قاتلیت ي خطکسالی تراتر در مقايمت گیاٌ، استقرار ترای الزم زمان مذت ،ریطٍ کططی  علهف  که

 سًاحل محافظت ترای مىاسثی جایگسیه عىًان تٍ تًاوذ می ي ستا تر مىاسة متذايل، گیاَی َای گًوٍ سایر تا مقایسٍ در يتیًر

 د.ضً استفادٌ فرسایص تراتر در ريدخاوٍ

 کىارٌ. فرسایص ،تیًلًشیک ريش ،رسًب ،ريدخاوٍ سًاحل ظتحفا گیاَی، پًضص :ٍاشگاىکل٘ذ 

                                           
  :hamidifar@shirazu.ac.ir Email  نویؼنذۀ مؼئول *

mailto:hamidifar@shirazu.ac.ir


 7397 پاٗ٘س، 3، ضوارٓ 5اکَّ٘ذرٍلَشٕ، دٍرٓ  728

 هقذهِ

 اػت سػوة تولیذ منبثغ ینثیـتش اص سودخبنه ػواحل فشػبیؾ

 هلب    سودخبنله  مدلبس   خلوكلیب   ثلش  اثشگلزاس   دلیلل  ثه که

 ایدلبد  موخت ػواحل فشػبیؾ همچنین  داسد. صیبد  اهمیت

 ػلبحل  مدلبوس  تأػیؼلب   و اساضل   ثله  فلشاوا   هلب    خؼبس 

 و محیغل   صیؼلت  و اختملبػ   و اقتلبد  مالحظب  د.ؿو م 

 دس کله  کنلذ  مل   ایدلبة  هلب   سودخبنله  اص مغللوة  ثلشداس   ثهشه

 مهبس نوػ  ثه فشػبیؾ سونذ ت منبػ اقذامب  ثب مواقغ  ثؼیبس 

 ؿلذه   اندلب   مغبلؼلب   اػلبع  ثلش  .[2و  1] یبثذ کبهؾ وؿود 

  سودخبنل   کنلبس   فشػلبیؾ  اثلش  ثش اساض  اتالف میضا  متوػظ

 9/3 تشکمنؼلتب   ػلواحل  دس و 1/33 ایلشا   ػلواحل  دس تدن

 [.4و  3] اػللت ؿللذه ثللشروسد بلػلل دس متللشثللش  متشمکؼللت

 اػلتابده  هب  سودخبنه دس شػبیؾف مهبس ثشا  متؼذد  هب    سوؽ

 پلزیش    انؼغلبف  ػملش   عول ملبلح  نوع حؼت ثش که دؿو م 

 دس .ؿللود   ملل  تقؼللی  گونللبگون  انللواع ثلله … و ناورپللزیش 

 سودخبنله  مهنذػلب   و محققلب   توخله ثیـلتش   اخیلش  هب   ػبل

 هلب    سوؽ ػلمت  ثله  توػؼه حبل دس هب  کـوس دس خلوف هث

 هلب    سوؽ» ػنلوا  ثلب   اكلغال   ثله  کله  اػت ثوده ا  ه غیشػبص

 و عشاحل  نظلش   اص هب  سوؽ این ؿود. م  ؿنبخته« ثیومهنذػ 

 ثلب  ثیـلتش   ثؼلیبس  ػلبصگبس   وهؼتنذ  تش اسصا  و تش ػبده اخشا

 هلب    سوؽثلبسۀ  دس مه  ثؼیبسنکت   داسنذ. منغقه صیؼت محیظ

 ثله  نیلبص  ا   ه ػبص هب   سوؽ خالفثه  که اػت ر  ثیومهنذػ 

 تخشیلت  كوس  دس و نذاسنذ نگهذاس  ثشا  یبد صهضین   كشف

 [.7ل 5] ؿونذ م  احیبدوثبسه  خودسو كوس  ثه نیضخضئ  

 اص یکذیگشکننذۀ  تکمیل سیـه-خبک ػیؼت   عوسکل ه ث

 داده نـلب   تحقیقلب   [.9 و 8] نذهؼلت  هب نیشوتأثیش  دیذگبه

 دس وصیلبد   مقبوملت  فـلبس    هلب   نیشو مقبثل دس خبک اػت

  مقبثلل  دس داسد.کم   ثؼیبس مقبومت کــ  ب ه نیشو مقبثل

 کمل   فـلبس   مقبومت وصیبد  کــ  مقبومت هب  گیبسیـ  

 یکلذیگش  کنلبس  دس سیـله  و خبک حضوس  ثنبثشاین [.10] ذنداس

 و فـلبس   مقبوملت  هل   که ؿود م  ػیؼتم  تـکیلػجت 

 کله  دهلذ  مل   نـلب   خلود  اص ساصیلبد    کــ  مقبومت ه 

 ثؼلیبس  فشػلبیؾ  ثشاثش دس ػواحل ذاس پبی دیذگبه اص توانذ م 

 تحکللی  عشیلل  اص گیللبه  پوؿللؾ ثبؿللذ. توخلله دسخللوس 

 سیـل   ػملل  تأثیش تحت خبک  ػبختمب  ثهجود و هب  خبکذانه

 صیبدؿللذ  و هللب  دیللواسه مقبومللت افللضایؾ موخللت هللب   گیللب

 ثللب و ؿللذه رة فشػبیـلل  نیللشو  ثشاثللش دس خللبک مقبومللت

 کلبهؾ  دخبنله  سو مؼلیش  کنلبسۀ  و حبؿلیه  عجیؼل   حابظت

 دؿلو   م موخت سا رة خشیب  توػظ ؿذه حمل سػوة میضا 

 [.12 و 11]

 افلضایؾ ػجت  نیض گیبه  هوای  هب    انذا   ر  ثش ػالوه

 رة خشیلب   ثشؿل   تلنؾ  و ػشػت کبهؾ و هب  دیواسه صثش 

 رثلبس  کلبهؾ  دس خلود   نوث ثه که دؿو م  ػیالث  مواقغ دس

 پوؿلؾ   سو ایلن  اص [.13] اػلت  مؤثش رة خشیب  فشػبیـ 

 حابظلت  و د کشپبیلذاس  توانلبی   ثلبلقوه  كلوس   ثله  گیبه 

 و فشػلبیؾ  خغلش  کلبهؾ  عشیل   اص سا هلب   سودخبنه ػواحل

 گیلبه   پوؿؾ مؼتقی  تأثیش ثش ػالوه داسد. سػوة کنتشل

 اساضل   دس پوؿلؾ  نوع این وخود هب   کنبسه خبک تثجیت دس

 رثشیلض   حوضل  ػلغح  همچنین و سودخبنه ثبالدػت  حبؿی

 کلبهؾ  و خلبک  فشػلبیؾ  اص خللوگیش   دس    مهم  کبسکشد

 [.14] داسد سودخبنه ثه ؿذه حمل سػوة

 میلضا   ػلواحل   حابظلت  دس دسختب  کبسثشد  صمین دس

هنذػل    اص اػلتابده  ثب کبسو  ػبحل ثشؿ  مقبومت افضایؾ

 کله  ؿلذ  مـلبهذه  و ثشسػل   پلذه  و گض دسختب  هب   سیـه

 ثلب  دسخلت   سیـل  دوخلو  اثش شث خبک ثشؿ  مقبومت میضا 

 .[15] یبثلذ  مل   کلبهؾ  ػپغ و افضایؾ اثتذا ػم  افضایؾ

 اثش شث ا  سودخبنه کنبس هب  ؿیت پبیذاس  افضایؾ  همچنین

 ثلب  .[16] اػلت  ؿلذه  گلضاسؽ  نیلض  گض دسخت  سیـ حضوس

 ػلال   گیبهلب   اص ا  گونله  و ثیلذ  گیلبه   سیـ تأثیش ثشسػ 

 ظمتوػل  وداسد  ضلؼی   هلب   سیـله  ثیلذ  کله  ؿذ مـبهذه

 مقبوملت  کله  حلبل   دس اػلت   مگبپبػلکبل  12 ر  مقبومت

 گونله  دو هلش  ولل   اػلت  مگبپبػلکبل  19 ػلا   گون  سیـ

   .[17] انذ ؿذه خبک چؼجنذگ  افضایؾػجت 

 ساهکلبس  یل   ػنلوا   ثله  1وتیلوس  ػلل   اص اػتابدهپیـین  

 هلب   قلش   ثله  فشػلبیؾ  کنتشل اساض  احیب   ثشا  ثیومهنذػ 

 خهلبن    ػغح دس ر  محجوثیت و لیتمقجو امب  گشدد ثشم  پیؾ

 اص نبؿل  ثیـتش  امش این اػت. یبفته افضایؾ ثؼیبس اخیشده   دس

صمینلل   دس رة منللبثغ سیللضا  ثشنبملله رگللبه  و دانللؾ افللضایؾ

 ثلود   كشفه ثه نیض مقشو  و وتیوس ػل  فشد منحلشثه هب   ویظگ 

 ؿلشایظ  ثلب  ر صیبد  ثؼیبس ػبصگبس  اصنجبیذ   عشف  اص اػت. ر 

ه ثل  ثلود.  غبفلل  صیؼلت   محلیظ  ثش ر کمتشین تأثیش  و حیغ م

 و گشفته قشاس خهبن  ثبن  توخه موسد 1980 ػبل اص که عوس 

  محلیظ   اص حابظلت  ػنلوا   ثله  «وتیوس ػل  فنبوس » ػنوا ثب 

 ویتنلب    چلین   اػلتشالیب   مبننلذ   مختلا کـوسهب  دس صیؼت

                                           
1. Vetiver grass technology (VGT) 
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 مشیکلب رمتحلذۀ   ایلبال   و هلنلذ  ملبلض    فیلیپین  هنذوػتب  

  ا  ه تلود  انجلوه   ا  سیـه ؼت یػ وسیوت ػل  اػت. ؿذه تشویح

 ػله  اص ؾیثل  ػمل   تب توانذ م  که داسد  الشؿذ غیػش و  یػم

 علوس  ثله  گیبه این  هب  ـهیس  کــ اػتحکب  و سؿذ کنذ متش

 وتیلوس  ػلل   التلین  نلب   [.18] اػلت  مگبپبػلکبل  75 متوػظ

Vetiveria zizanioides کلله اػللت zizanioides مؼنللب  ثلله 

 ػلل   هلب   کلبسثشد  نخؼلتین  اص  ثنبثشاین اػت. سودخبنه ػبحل

 هلب    کنلبسه  حابظلت    ؿلذه  کـل   انؼلب   توػلظ  کله  وتیوس

 هب   ؿبخؼبسه و ػمی  ا  سیـه ػیؼت  تشکیت .ػتهب  سودخبنه

 دس هب  رثشاهه و هب  سودخبنه ػواحل حابظت ثه  وتیوس ػل  ضخی 

 ػمیل   هلب    سیـله  .[19] ؿود م  مندش ػیالث  ؿشایظ مقبثل

 ػین دس و کنذ م  خلوگیش  هب  دیواسه ؿذ  ؿؼته اص وتیوس ػل 

 و داده کلبهؾ  سا خشیلب   ػلشػت  گیلبه  هلب    ؿبخؼلبسه  حبل 

 ذ.نل ده مل   افلضایؾ  فشػلبیؾ  مقبثلل  دس سا هلب   کنلبسه  مقبومت

  قلذیم   هلب    سوؽ ثله  نؼلجت  وتیلوس  ػلل   مضیّلت  ینثیـتش

 ر  اقتللبد   خوی  شفهك چین ػنگ قجیل اص ػواحل حابظت

 دس  ؿلیت  پبیلذاس   افلضایؾ  علش   ی  دس مثبل عوس  ثه اػت.

 دس دسكلذ  90ل 85 حذود وتیوس ػل  اص اػتابده ثب چین کـوس

 .[21 و 20] اػت ؿذه خوی  كشفه هب  هضینه

Ke نلواح   دس وتیلوس  ػل  سو  مغبلؼه ثبهمکبسانؾ  و 

 دس توانلذ  مل   ایلن گیلبه   کله  انلذ  کشده گضاسؽ دسیب نضدی 

 دس .[22] کنلذ  سؿلذ  نیلض  اػلیذ   حتل   و ؿوس هب   خبک

 هلب    ػلبل  دس کله  داسانل   هتل متقبػذکشد  ثب که پظوهـ 

 ثللب ػلواحل  حابظلت  ثلشا   سا صیلبد   هلب    هضینله  متلوال  

 مـلخق  ثودنذ  ؿذه متحمل ا  ه ػبص هب   سوؽ اص اػتابده

 ػللواحل تللوا  ملل  وتیللوس ػللل  اص اػللتابده ثللب کللهؿللذ 

 دهلذ  م  نـب  هب ثشسػ  .[23]کشد  تثجیت سا پزیش فشػبیؾ

 سیـله  قغش کبهؾ ثب وتیوس ػل  هب   سیـه کــ  مقبومت

 تلش  نلبصک  هلب    سیـله  دیگش ثیبن   ثه .[24] یبثذ م  افضایؾ

 داسنلذ.  تلش  ضلخی   هلب    سیـله  ثله  نؼجت ثیـتش  مقبومت

  سودخبنلل ػللبحل دس کلله هللبی   وتیللوس ػللل   همچنللین

 ملبه  تلب دو  5/1 اینکله  غل  س ثه ثودنذ ؿذه کـت 1یوخیبنگ

 ثبنیه ثش متشدو  ػشػت ثب ؿذیذ ػیالة ی  ثب کـت اص پغ

 سودخبنلله فشػللبیؾ اص ثش ؤملل  گونلله ثلل ؿللذنذ  مواخلله

 تحقیل   کنلو   تلب  ایلشا   کـوس دس .[22] کشدنذ خلوگیش 

 اسائله  وتیلوس  ػلل   ػملل   کلبسثشد   صمین دس ا  ه ؿذ گضاسؽ

                                           
1. Youjiang 

 توػظ سوؽ این  کبسثشد ثه  توكی و مؼشف  امب  اػت نـذه

 كلوس   ثله  اػلت.  ؿلذه  اندلب   مختلل   هلب   نهلبد  و افشاد

 هلب   سودخبنه تثجیت ثشا  وتیوس نهبل تؼذاد  نیض رصمبیـ 

 هلذف  ثلب  حبضش تحقی  اػت. ؿذه کـت خوصػتب  اػتب 

 دس وتیلوس  ػلل   گیلبه  کبسای  و ثیشأت میضا  میذان  اسصیبث 

 بیؾفشػل  کلبهؾ  و خبک ثشؿ  مقبومت پبسامتشهب  تغییش

 اػت. گشفته كوس  هب  سودخبنه ػواحل

 ّا رٍش ٍ هَاد

 دس و ؿلیشاص  ؿهشػلتب   غلشة  ؿمبل دس ؿذه مغبلؼه  منغق

 اػلتب   دس مشودؿلت  ؿهشػتب  غشة کیلومتش  70  فبكل

 علول  فبكلل  حلذ  دس ثخلؾ  ایلن  اػلت.  ؿلذه  واقغ فبسع

  دقیقل  15 و دسخله  52 تب دقیقه 6 و دسخه 52 خغشافیبی 

 19 و دسخله  30 خغشافیلبی   ػلشم ۀ محلذود  دس و ؿمبل 

 منغقه این داسد. قشاس ؿشق   دقیق 26 و دسخه 30 تب دقیقه

 ثؼلتش  و حلشی   تؼیین و ده  ػبمب  عش  اص قؼمت  ؿبمل

 دس ر  مغبلؼلب   که اػت کیلومتش 25 عول ثه کش  سودخبن

  گشفت. كوس  1388 ػبل

اص  چمشیلض  ایؼلتگبه  هیذسولوط   و هواؿنبػ  مغبلؼب  دس

محلذودۀ   ثله  ثلود   نضدیل   و منبػت خغشافیبی  قؼیتمو نظش

 ثلش  .ؿلذ  انتخلبة  منغقه مؼشف  ایؼتگبه ػنوا  ثه  ؿذه مغبلؼه

 و متلش  میلل   4/496 ثشاثلش  منغقله  ثلبسؽ  متوػظ  اػبع این

 ایؼلتگبه  دس دملب ثیـتشین  متوػظ و متوػظ  کمتشین متوػظ

 کله  اػلت  گلشاد  ػبنت دسخ   23 و 7/14  4/6 چمشیض ؿبخق

  همچنلین  ریلذ.  مل   حؼلبة  ثله  علش  محلذودۀ   ب دم مؼشف

 و ػلبل  دس سوص 25 قله غمن دس یخجنذا  سوصهب  تؼذاد متوػظ

منغقل    مؼلشف  کله   چمشیض ایؼتگبه دس نؼج  سعوثت متوػظ

 وصؽ غبللت  خهلت  .اػت دسكذ 6/52  ریذ م  حؼبة ثه عش 

 ثلبد  ػلشػت  فشاوان  ثیـتشین و ثوده غشة ؿمبل منغقه دس ثبد

 دس کیلللومتش 1/11لل  4/7 ػلشػت  ثلب  ثلبد  سا  ر ثبدهلب   اص ثؼلذ 

 ثلب  ثشاثش رفتبث  ػبػب ػبالن   میبنگین .اػت نب ( 6ل 4) ػبػت

 3/6 مؼلبدل  رفتلبث   ػلبػب  کمتلشین   متوػظ  ػبػت 3/333

 ػلبػت  8/11 ثشاثش ر ثیـتشین حذ  و مبه د  دس سوص دس ػبػت

 رصاد ػلغح  اص تجخیلش  اػلت.  ؿلذه  گضاسؽ خشدادمبه دس سوص دس

 ؿلذه  ثلشروسد  ػلبل  دس متلش  میلل   9/1373 عش نغق  م ثشا 

 مالكذسا ػذ ػبخت ثه توخه ثب که اػت دسخوس یبدروس  اػت.

 خشیلب   حبضلش   علش  منغقل    ثبالدػلت  دس کلش سودخبن   سو  

 و مالكلذسا  ػلذهب   فبكل حذ دس و سودخبنه دس ا  ؿذه کنتشل
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 نیلض  و صهکؾ چنذین مؼیش  این دس الجته .اػت ثشقشاس دسودص 

 ایلن  ثلش  پیونذنلذ.  مل   ر  ثله  نیض ػیونذ و مبئین هب  بخهػشؿ

 ثؼلتبن   تنلگ  محل دس ػبله 25 ثبصگـتدوسۀ  ثب دث   اػبع

 متشمکؼت 407 ثشاثش رثبد ػجبع پل تب و ثبنیه ثش متشمکؼت 361

 اػت. ؿذه ثشروسد ثبنیه ثش

 ثله  ؿلذه  مغبلؼله   منغقل  اثتلذا   اص سودخبنه ؿیت کبهؾ

 سیضدانله  سػلوثب   انلواع  ؿذ  نهـته ػجت دسودص   ػذ ػمت

 میلضا   ثلش  دسیبچه ثه تشؿذ  نضدی  ثب که عوس ه ث اػت  ؿذه

 ػلواحل  سػلوثب   ؿود. م  افضوده سودخبنهسیضدان   سػوث  مواد

 کله داسد   دسؿلت  هب  قلوه تش پبیین هب  قؼمت دس نیض سودخبنه

 ؿلود.  مل   افلضوده  بنهل رسیضدانل    ملواد  ثش ثبالتش  هب  قؼمت دس

 کـلبوسص   دیلذگبه  اص غنل    و ػلغح  سیضدان    سػوثب وخود

 مهل   هب  قغت اص یک  ثه قؼمت این دس سا کشحبؿی  سودخبن  

 ثله  توخله  ثلب  اػلت.  کشده تجذیل   یبدؿذهمنغق دس ؿبلیکبس 

 هلب   صملین  سودخبنله   اعشاف ػبصنذهب  ؿذیذ پزیش  فشػبیؾ

حبؿلی    رثشفتل   هلب   تشاع و هب دؿت ػیالة دس که کـبوسص 

 ایلن  انلذ.  ؿلذه  خلذ   هلب   تخشیلت  دچبس  نذقشاس داس سودخبنه

 ۀمحللذود دس کللشسودخبنلل   کلله اػللت ؿللذه ػللجت ؿللشایظ

 کـلبوسص   اساض  تخشیت و کنبس   فشػبیؾ نظش اص ؿذه مغبلؼه

 .[25] هذد اختلبف خود ثه سا ثبصه تشین حؼبع ا   حبؿیه

 اػلتابده  وتیلوس  ػل  هب  پبخوؽ اص گیبه کبؿت منظوس ثه

ػلبق    اص ػلبله   یل   وتیوس ػل  هب  پبخوؽ بسک این ثشا  .ؿذ

 محللول  توػظ ضذػاون  اص پغ و ؿذه خذا مبدس ثوت   اكل 

 منظلوس  ثله  ؿلذ.  کبؿلته  حاشؿلذه   هب  چبله دسو  کؾ قبسذ

 كلوس   ثله  گیلبه  استالبع  ا   ؿبخؼلبسه  سؿلذ  تغییشا  ثشسػ 

 سونلذ  تلب  ؿذ م  ثجت و گیش  انذاصه کؾ خظه وػیل  ث هاتگ 

 منظوس ثه  همچنین یبثذ. ادامه گیبه ا  بخؼبسهؿتوػؼ   و سؿذ

 ػلل   گیلبه  تؼلذاد  میذان   و رصمبیـگبه  ثشسػ  ثینمقبیؼ  

 150 قغلش  ثله  فلض اػتوان   ی  اص .ؿذ کـت گلذا  دس وتیوس

 ؿلذ.  اػلتابده  خبک اص نخوسده تهی  نمون  دػت ثشا  متش میل 

 صا اػلتابده  ثلب  خلبک  ثشؿل   مقبوملت  پبسامتشهب  گیش  انذاصه

 پزیشفت. كوس  مؼتقی  ثشؽ دػتگبه

 تحث ٍ ًتاٗج

 خلبک  هلب   نمونله   وتیوس ػل سیـ   ػبختبس ثشسػ  منظوس ثه

 هلب  سیـه اص خبک و ؿذه ؿؼته رة اص اػتابده ثب سیـه محتو 

 سوؽ ثله  که  خغ  خذاکشد  سوؽ ثه هب سیـه عول .ؿذ خذا

 اثتلذا  سوؽ ایلن  دس .[26]ؿلذ   محبػلجه  اػت  موػو  1تنبنت

 ثله  مشثؼل   هلب   ؿجکه ثب ثضسگ کبغز كاح  ی  سو  هب سیـه

 كلاح   یل    ػلپغ  .ؿلونذ  مل   پخلؾ  متلش  ػبنت  ی  اثؼبد

 تقلبعغ  هلب   محلل  تؼلذاد  وگیشد  م  قشاس کبغز سو  ا  ؿیـه

 ثه توخه ثب .ؿونذ م  ؿمبسؽ ػمود  و افق  خغوط ثب هب سیـه

 هلب   محلل  تؼذاد اگش  اػت متش ػبنت  ی  مشثغ هش اثؼبد اینکه

 متش ػبنت  حؼت ثش سیـه عول  ؿود ضشة  کؼش دس قبعغت

 ثله  و وتیوس ػل  هب  سیـه ک  قغش ثه توخه ثب ریذ. م  دػت ثه

 سوؽ اص هلب   سیـله  قغلش  گیلش   انلذاصه  دس دقت افضایؾ منظوس

 اص پغ که تشتیتثه این  ؿذ. اػتابده دیدیتبل تلویش پشداصؽ

 دوسثلین  اص اػتابده ثب تنبنت  سوؽ ثه هب سیـه عول گیش  انذاصه

 تللبویش   ػپغ .اقذا  ؿذ هب  سیـه اص تلویشثشداس  ثه دیدیتبل

 اص گلشفتن  کمل   ثلب  و هؿلذ  منتقلل  گشافش افضاس نش  ثه دیدیتبل

 ػبص  سقوم  ؿغشند  کبغز سو  تلبویش  موخود مشثؼ ؿجک  

 و مختلل   هلب   قؼلمت  دس گیلبه سیـل    قغلش   ثنبثشاین .نذؿذ

  .ؿذ محبػجه مختل  قاػمب دس همچنین

 سیـله  علول  مقذاس سیـه  ػشض توػؼ   ثشسػ  منظوس ثه

 ثلشا   گیلبه  مشکض ثه نؼجت مختل  فواكل دس دسكذ حؼت ثش

 ایلن  ثلش  اػلت.  ؿلذه  تشػلی   1  ؿلکل  دس مختلل   هب  تشاک 

 پللنحفبكللل   دس هللب سیـلله اصدسكللذ  50 اص ثللیؾ اػللبع 

 تلشاک   دس همچنلین  ؿلود.  مل   واقغ گیبه مشکض اص متش  ػبنت 

 ریلذ   مل   وخوده ث مدبوس گیبهب  ثشا  که سقبثت  ػلت ثه صیبد 

 گیلبه  مشکلض  ثله  سیـله  و ؿلود  م  محذود سیـه خبنج توػؼ  

 ثخلؾ  داد نـب  سیـه ػشض  توصیغ ثشسػ  .ؿود م  تش نضدی 

 دس گیلبه  کله   متلش  ػبنت  30 قغش ثه ا  دایشه دس هب سیـهػمذۀ 

 چنلین  توا  م   ثنبثشاین نذ.ا ؿذه توصیغ  گیشد م  قشاس ر  مشکض

 و منبػلت   نتیدل  روسد  دػلت  ثله  منظلوس  ثه که گشفت نتیده

 مدلبوس  هلب   ثوتله  ثینفبكل   هب  سیـه ثب خبک کل ؿذ  مؼلح

 سیـله  توصیغ ثشسػ   همچنین ثبؿذ. متش ػبنت  30 حذودثبیذ 

 نـلب   ؿذه اػتابده  ثوت تشاک  ػه ثشا  خبک ػم  و ػشم دس

 تلأثیش  هلب  ثوتله  تلشاک   حبضش  تحقی  هب  دادهمحذودۀ  دس داد

 ایلن   الجتله  نذاسنذ. خبک ثشؿ  مقبومت پبسامتشهب  دس چنذان 

ثوتل    صیلش  دس کله  اػلت  صملین  اص هبی  قؼمت ثه مشثوط نتبیح

 هلب  سیـله   محلذوده  ایلن  اص خبسج دس و انذ ؿذه واقغ وتیوس ػل 

فبكلل    سػبیلت   ثنلبثشاین  نذاسنلذ.  خلبک  ػبص  مقبو  ثش تأثیش 

 اػت. ضشوس  هب ثوته ثین متش( ػبنت  30) ۀؿذ وكیهت

                                           
1. Tenant 
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 گ٘اُ هرکس از فاصلِ حسة تر ٍتَ٘ر علفٔ رٗط تَزٗع. 7 ضکل

 زٗاد تراکن ج( ٍ هتَسط تراکن ب(؛ کن تراکن الف(

 ثللله سا خللبک  ثشؿللل  مقبومللت   بمحققللل اص ثشخلل  

  (RDR) 1سیـله  قغلش  نؼلجت  ؿبخق همبننذ هبی  ؿبخق

 2ـله سی مؼلبحت  نؼجت ؿبخق
(RAR)   و تلشاک   ؿلبخق 

  (RLD) 4سیـه عول تشاک  ؿبخق و (RDDI) 3سیـه قغش

 مللشتجظ ؿللونذ  ملل  تؼشیلل  4للل 1ثللظ سوا كللوس  ثلله کلله

   :[28 و 27] انذ دانؼته
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 و d50  dmax  Aroot  Asample  Lroot یبدؿلللذه سواثلللظ دس

Vsample قغلش ثیـلتشین   هلب   سیـله ن میلبنگی  قغلش  تشتیت ثه 

 حدل   و هلب  سیـله  علول  هلب   سیـله  مقغلغ  ػغح هب  سیـه

 .ػتهب سیـه

                                           
1. Root Diameter Ratio 
2. Root Area Ratio 
3. Root Diameter and Density Index 
4. Root Length Density 

 هلب  پبسامتش تغییلشا   تشتیت ثه ة-2 و ال -2 ؿکل دس

RDR و RAR مختلل   هب  تشاک  ثشا  و مختل  اػمبق دس 

 پبسامتشهلب  نیا مقذاس اػت. ؿذه داده نـب  وتیوس ػل  گیبه

 صملین  ػلغح  اص متلش   ػبنت  40 و 30  20  10 اػمبق دس

 مـلبهذه  ؿلکل   ایلن  ثله  توخله  ثلب  اػت. ؿذه گیش  انذاصه

 حلذاکثش  RAR مقلذاس  صملین   ػغح نضدیک  دس که ؿود م 

 دنجلبل  سا کبهـل   سونذ RAR مقذاس ػم   افضایؾ ثب و ثوده

 ثشا  واػت  گیبه تشاک  اص مؼتقل RAR  همچنین کنذ. م 

 تاللبو  حبضللش  تحقیلل  دس ؿللذه ثشسػلل  تللشاک  ػلله هللش

 مـلبهذه  مختل  هب  تشاک  ثه مشثوط مقبدیش ثین داس  بمؼن

 مقلذاس  ػمل   افلضایؾ  ثب که ة-2 ؿکل خالفه ث ؿود. نم 

RAR مـلبهذه  چنلین  الل  -2 ؿلکل  دس  ثلذ یب مل   کبهؾ 

 RDR مقلذاس  صملین   ػلغح  اص فبكله افضایؾ ثب که ؿود م 

 ثشؤمل  نیض ثوته تشاک   همچنین کنذ. م  دنجبل افضایـ  سونذ

 اػلت   ک  ثوته تشاک  که ؿشایغ  ثشا  RDR مقذاس و ثوده

  همچنلین  .اػلت  کمتش  صیبد و متوػظ تشاک  ثب مقبیؼه دس

 دس مختللل  اػمللبق دس RLD و RDDI پللبسامتش تغییللشا 

 ینا ثه توخه ثب اػت. ؿذه داده نـب  د-2 و ج-2 هب  ؿکل

دسخلوس   صملین  ػلغح  نضدیکل   دس ثوتله  تشاک  تأثیش ؿکل 

 ثله  مشثلوط  RDDI مقبدیش ػم   افضایؾ ثب ول  اػت توخه
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 ثلب   همچنین ؿود. م  نضدی  یکذیگش ثه مختل  هب  تشاک 

 (RLD) خلبک  حدل   دس سیـه عول میضا  اص ػم  افضایؾ

 نؼلجتب   هب  الیه وخود ثه توخه ثب امش این که ؿود م  کبػته

 دس سػلذ.  مل   نظش ثه منغق   ؿذه مغبلؼه  منغق دس ػخت

 RLD و RAR  RDR  RDDI پبسامتشهلب   ثین استجبط  ادامه

 د.ؿو م  ثشسػ  خبک ثشؿ  مقبومت
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 ٍتَ٘ر علف گ٘اُ هختلف ّإ تراکن ترإ ٍ قعو در RLD د( ٍ RDDI ج( ،RDR ب( ،RAR الف( ّإپاراهتر تغ٘٘رات. 2 ضکل

 ثلش  داخلل   اكلغکبک   صاویل  و جنذگ چؼل  پبسامتشهب 

 نشملبل  تلنؾ  ثشاثلش  دس ثشؿل   تنؾ تغییشا  نموداس اػبع

 محبػلجه  5  ساثغل  اػلبع  ثلش  و هلب  رصمبیؾ اص ی  هش ثشا 

 انذ: ؿذه

(5) Cτ σtanυ  
 خبک  چؼجنذگ   خبک  ثشؿ  تنؾ  ساثغه  این دس که

 ثله  اػلت.  خلبک  داخلل   اكغکبک  صاوی  و قبئ  تنؾ 

 پبسامتشهلب   ثلش  وتیلوس  ػل  گیبه  سیـ ثیشأت ثشسػ  منظوس

 تشتیلت  ثله  که  و  پبسامتشهب  خبک  ثشؿ  مقبومت

  هؼلتنذ  چؼلجنذگ   و ایؼتبی   صاوی تغییشا ۀ دهنذ نـب 

 انذ: ؿذه تؼشی  7و  6سواثظ  كوس  ثه

(6) f i

i

υ υ
υ

υ


  100

 

(7) f i

i

C C
C

C


  100

 

ۀ دهنلذ  نـلب   تشتیلت  ثه f و i هب  انذیغ سواثظ  این دس

 گیلبه   سیـل  ثلب  و گیلبه   سیـ ثذو  حبلت ثه مشثوط مقبدیش

 .اػت وتیوس ػل 

 ػلل   گیلبه  کله  ؿلود  مل   مالحظه  1 خذول اػبع ثش

 دسكلذ   104 اص ثلیؾ  افلضایؾ ػلجت   کل   تشاک  ثب وتیوس

 دس داخلل   اكغکبک  صاوی دسكذ  83 حذود و ؼجنذگ چ

 ثلب   همچنلین  اػلت.  ؿلذه  سیـله  ثلذو   حبللت  ثب مقبیؼه

 مقبومت پبسامتشهب  ثش گیبه  سیـ تأثیش گیبه  تشاک  افضایؾ

 دس کله  دیگش  توخه   دسخوس نکت اػت. یبفته کبهؾ ثشؿ 

 نتلبیح  اػلبع  ثلش  کله  اػلت  ر  ؿود م  مـبهذه 1 خذول

 چؼلجنذگ   مقلذاس  مقیلبع   ثلضسگ  ی مؼلتق  ثشؽ رصمبیؾ

 ثشاثلش  پنح اص ثیؾ وتیوس ػل  گیبه  سیـ حضوس اثش شث خبک

 اكلغکبک   صاویل  که اػت حبل  دس این اػت. یبفته افضایؾ

 اػت. یبفته افضایؾدسكذ  54/7 میضا  ثه نیض خبک داخل 
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 %C
 

 %υ
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گ٘اّٖ پَضص ٍضع٘ت ًواد  

- - 11/0  96/21  N  گیبه ثذو 

104 92/82  22/0  18/40  L  ک  تشاک 

103 19/77  22/0  92/38  M  متوػظ تشاک 

98 95/74  21/0  43/38  H  صیبد تشاک 

 

 اص ثؼلیبس   دس ؿلذ  گاتله   ایلن  اص پیؾ که عوس همب 

 ثله  خلبک  ثشؿل   مقبوملت  پبسامتشهلب   گزؿلته   تحقیقب 

RDR  RAR انلذ.  ؿذه داده استجبطنوع  این اص پبسامتشهبی  و 

 ثشاثلش  دس خبک چؼجنذگ  پبسامتش تغییشا  ال -3 ؿکل دس

 این ثه خهتو ثب اػت. ؿذه تشػی  (RDR) سیـه قغش نؼجت

 مقلذاس   RDR پلبسامتش  افضایؾ ثب که ؿود م  مالحظه ؿکل

 1  ساثغل  ثله  توخله  ثلب  یبثلذ.  مل   کلبهؾ  خبک چؼجنذگ 

 متوػلظ  قغلش  مقلذاس   RDR کبهؾ ثب که ؿود م  مالحظه

 تلش  ثبسیل   هلب  سیـله  واقلغ  دس و یبفته کبهؾ (d50) هب سیـه

 و هب سیـه قغش افضایؾ ثب که سود م  انتظبس اگشچه ؿونذ. م 

 پبیذاسػلبص   دس هلب  سیـهکبسکشد   RDR افضایؾ ر  متؼبقت

 مالحظله  الل  -3 ؿلکل  دس کله  سونلذ   ؿود  ثیـتش خبک

 سا ػللت  داسد. تالبو    اػلت  انتظلبس  ملوسد  رنچه ثب ؿود م 

 متوػظ قغش و سیـه کــ  متمقبو ثین  ساثغ دس توا  م 

 پیـلین   تحقیقلب   نتبیح اػبع ثش کشد. خوو خؼت هب سیـه

 کــل   مقبوملت  مقلذاس  هلب   سیـله  متوػظ قغش افضایؾ ثب

 پلبسامتش  کبهؾ ػلت  ثنبثشاین .[22] یبثذ م  کبهؾ هب سیـه

C افضایؾ ثب RDR افضایؾ ثب که کشد ثیب  چنین توا  م  سا 

 یبثذ م  کبهؾ کــ  مقبومت مقذاس هب  سیـه متوػظ قغش

 دس ثیـللتش کللبسکشد  تللش ثبسیلل  هللب  سیـلله نتیدلله دس و

 کله   قجلل   پلظوهؾ  ثلب  نتبیح این داسنذ. خبک  ػبص مؼلح

 سا گیلبه   سیـل  قغلش  افلضایؾ  ثلب  خلبک  چؼجنذگ  کبهؾ

 اػللبع ثللش .[30 و 29] داسد مغبثقللت  کشدنللذ مـللبهذه

  محبػللج ثللشا  8  ساثغلل ؿللذه  گیللش  انللذاصه هللب  داده

 اػت: ؿذه اسائه RDR حؼت ثش خبک چؼجنذگ 

(8) / /C RDR  0 001 0 335 
 حؼلت  ثلش  C و دسكلذ  حؼلت  ثلش  RDR ساثغه این دس

kg/cm
R ساثغه این همجؼتگ  ضشیت اػت. 2

2
 .اػت 0.56=

 دس (C) خلبک  چؼلجنذگ   پلبسامتش  تغییشا  ة-3 ؿکل دس

 ؿذه داده نـب  (RAR) سیـه مؼبحت نؼجت ؿبخق ثشاثش

 افلضایؾ  ثلب  که ؿود م  مالحظه ؿکل این ثه توخه ثب اػت.

 ر  تػلل  یبثلذ.  م  افضایؾ خبک چؼجنذگ   RAR ؿبخق

 ػلغح  واحلذ  دس هب سیـه مؼبحت RAR افضایؾ ثب که اػت

 تؼلذاد  افلضایؾ  اص نبؿل   املش  ایلن  کله یبثذ  م  افضایؾ نیض

 هللب  داده اػللبع ثللش اػللت. ػللغح واحللذ دس هللب سیـلله

  محبػلج  ثلشا   9  ساثغ حبضش  تحقی  دس ؿذه گیش  انذاصه

 اػت: ؿذه اػتخشاج RAR حؼت ثش خبک چؼجنذگ 

(9) / /C RAR 0 007 0 211 
 حؼلت  ثلش  C و دسكلذ  حؼلت  ثلش  RAR ساثغه این دس

kg/cm
R ساثغه این همجؼتگ  ضشیت اػت. 2

2
 .اػت 0.91=

 تشاک  ؿبخق ثشاثش دس C تغییشا  ج-3 ؿکل دس  همچنین

 این ثه توخه ثب اػت. ؿذه داده نـب  (RDDI) سیـه قغش و

 افضایؾ نیض خبک چؼجنذگ  مقذاس RDDI افضایؾ ثب ؿکل 

 هلب   داده ثلین  سگشػلیو   اػلبع  ثلش  10  غل ساث یبثلذ.  مل  

 اسائله  RDDI حؼلت  ثلش  C  محبػلج  ثشا  ؿذه گیش  انذاصه

 اػت: ؿذه

(10) / /C RDDI 0 014 0 211 
 حؼلت  ثلش  C و دسكلذ  حؼلت  ثش RDDI ساثغه این دس

kg/cm
R ساثغه این همجؼتگ  ضشیت اػت. 2

2
 .اػت 0.83=

 علول  تلشاک   ؿلبخق  ثشاثلش  دس خلبک  چؼجنذگ  تغییشا 

 توخله  ثب اػت. ؿذه داده نـب  د-3 ؿکل دس (RLD) سیـه

 ؿلبخق  افلضایؾ  ثلب  کله  ؿود م  مـبهذه نیض ؿکل این ثه

RLD  اػبع ثش یبثذ. م  افضایؾ نیض خبک چؼجنذگ  مقذاس 

 ثشا  11  ساثغ حبضش  تحقی  دس ؿذه گیش  انذاصه هب  داده

 ؿلذه  اػلتخشاج  RLD حؼلت  ثش خبک چؼجنذگ   محبػج

 اػت:

(11) / /C RLD 0 994 0 165 
cm/1 حؼلت  ثلش  RLD ساثغله  این دس

 حؼلت  ثلش  C و 2

kg/cm
R ساثغه این همجؼتگ  ضشیت اػت. 2

2
 .اػت 0.84=
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 RLD د( ٍ RDDI ج( ،RDR ب( ،RAR الف( تراتر در خاک چسثٌذگٖ پاراهتر تغ٘٘رات. 3 ضکل

 خلبک  داخل  اكغکبک  صاوی تغییشا  ال -4 ؿکل دس

(φ) سیـه قغش نؼجت قؿبخ ثشاثش دس (RDR)  ؿذه تشػی 

 افلضایؾ  ثلب  که ؿود م  مالحظه ؿکل این ثه توخه ثب اػت.

 کلبهؾ  خلبک  داخلل   اكغکبک  صاوی مقذاس  RDR پبسامتش

 ثلب  کله  اػلت  ر  ػللت  ؿلذ  گاتله   که عوس همب  یبثذ. م 

 هملشاه  هلب  سیـله  متوػظ قغش افضایؾ ثب که  RDR افضایؾ

 تجلغ  ثله  و یبفتله  بهؾک نیض هب سیـه کــ  مقبومت اػت 

 کلبهؾ  خلبک  پبیذاسػلبص   دس وتیلوس  ػلل    سیـ تأثیش ر 

 ثشا  12  ساثغ ؿذه  گیش  انذاصه هب  داده اػبع ثش یبثذ. م 

 اسائله  RDR حؼت ثش خبک داخل  اكغکبک  صاوی  محبػج

 اػت: ؿذه

(12) / /υ RDR  0 158 47 99 
 تحؼل  ثلش   و دسكلذ  حؼلت  ثلش  RDR ساثغه این دس

R ساثغله  این همجؼتگ  ضشیت اػت. دسخه
2
 .اػلت  0.65=

 داخلل   اكلغکبک   صاویل  پلبسامتش  تغییلشا   ة-4 ؿکل دس

 (RAR) سیـله  مؼلبحت  نؼلجت  ؿبخق ثشاثش دس (φ) خبک

 مالحظله  ؿلکل  ایلن  ثله  توخله  ثلب  اػلت.  ؿذه داده نـب 

 داخل  اكغکبک  صاوی  RAR ؿبخق افضایؾ ثب که ؿود م 

 ؿلذه  گیلش   انذاصه هب  داده ػبعا ثش یبثذ. م  افضایؾ خبک

 اكلغکبک   صاویل   محبػج ثشا  13  ساثغ حبضش  تحقی  دس

 اػت: ؿذه اػتخشاج RAR حؼت ثش خبک داخل 

(13) / /υ RAR 0 465 37 44 

 حؼلت  ثلش   و دسكلذ  حؼلت  ثلش  RAR ساثغه این دس

R ساثغه این همجؼتگ  ضشیت اػت. دسخه
2
 .اػت 0.49=

 ؿلبخق  ثشاثلش  دس φ تغییلشا   ج-4 ؿکل دس  همچنین

 توخله  ثب اػت. ؿذه داده نـب  (RDDI) سیـه قغش و تشاک 

 اكلغکبک   صاویل  مقلذاس  RDDI افلضایؾ  ثلب  ؿلکل   این ثه

 اػلبع  ثلش  14  ساثغل  یبثلذ.  مل   افلضایؾ  نیلض  خبک داخل 

 ثش φ  محبػج ثشا  ؿذه گیش  انذاصه هب  داده ثین سگشػیو 

 اػت: ؿذه اسائه RDDI حؼت

(14) / /υ RDDI 0 864 37 5 
 حؼلت  ثلش  φ و دسكلذ  حؼلت  ثش RDDI ساثغه این دس

R ساثغه این همجؼتگ  ضشیت اػت. دسخه
2
 .اػت 0.44=

 ؿلبخق  ثشاثش دس خبک داخل  اكغکبک  صاوی تغییشا 

 ؿلذه  داده نـلب   د-4 ؿلکل  دس (RLD) سیـه عول تشاک 

 ثلب  کله  ؿلود  مل   مـلبهذه  نیلض  ؿکل این ثه توخه ثب اػت.

 خلبک  داخلل   اكغکبک  صاوی مقذاس RLD خقؿب افضایؾ

 دس ؿلذه  گیلش   انذاصه هب  داده اػبع ثش یبثذ. م  افضایؾ نیض

 RLD حؼلت  ثلش  φ  محبػج ثشا  15  ساثغ حبضش  تحقی 

 اػت: ؿذه اػتخشاج

(15) / /υ RLD 60 73 34 69 
cm/1 حؼلت  ثلش  RLD ساثغله  این دس

 حؼلت  ثلش  φ و 2

R ساثغه این همجؼتگ  ضشیت اػت. دسخه
2
 .اػت 0.43=
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 ثشخل   و وتیلوس  ػلل   گیبه ثین ا  مقبیؼه 2 خذول دس

 مالحظله  2 خذول اػبع ثش اػت. ؿذه اندب  دیگش گیبهب 

 ضتلش سی هلب   سیـله  نؿلت دا ثلب  وتیلوس  ػل  گیبه که ؿود م 

 عشیل   اص سا  صیبد کــ  مقبومت گیبهب   ػبیش ثه نؼجت

 ملوسد  صمب  مذ  لحبػ اص  همچنین کنذ. م  ایدبد هب سیـه

 اص ملبه  دو گزؿت اص پغ وتیوس ػل  گیبه  اػتقشاس ثشا  نیبص

 فشػلبیؾ  ثشاثلش  دس خلبک  اص خوث  هث توانذ م  کبؿت  صمب 

 و خـلل  اقلللی  ثلله توخلله ثللب  عشفلل  اص کنللذ. محبفظللت

 سا ا  غیشمنتظلشه  هب  خـکؼبل گبه  که  ایشا  خـ  نیمه

 اغلللت ثللب مقبیؼلله دس وتیللوس ػللل  گیللبه کنللذ  ملل  تدشثلله

 اص پلغ  واػت  تش مقبو  خـکؼبل  ثشاثش دس دیگش  هب  گونه

 سا خـکؼلبل   علوالن   هلب   دوسه توانلذ  مل   گیلبه  اػتقشاس 

 وتیلوس  ػلل   فلشد  منحلشثه هب  ویظگ  دیگش اص کنذ. تحمل

 ثالیلب   ػلبیش  و ػوص  رتؾ ثشاثش دس ر  مقبومت ثه ا تو م 

 خودسو كوس  ثه و ػشػت ثه توانذ م  که کشد اؿبسه عجیؼ 

 ؿود. تشمی 

 و وتیللوس ػللل  ثللین  مقبیؼلل دس مهلل  نکللب  دیگللش اص

  خثل  داؿتن دلیل ثه دسختب  که اػت ر یبدؿذه  دسختب 

 هتنل  عشی  اص و کشده دسیبفت سا ثبد نیشو  تواننذ م  ثضسگ 

 ثله  توانلذ  م  لهئمؼ این که کننذ منتقل خبک ثه هب سیـه و

 دس ایلن  .دؿلو  مندلش  لغلضؽ  ثشاثش دس خبک پبیذاس  کبهؾ

 استالبع  دسختلب    ثلب  مقبیؼله  دس وتیوس ػل  که اػت حبل 

 هلب   ثلشگ  و هلب  ػبقه پزیش  انؼغبف دلیل ثه و نذاسد چنذان 

 رنکله  ثلذو   کنلذ  تحملل  سا ؿلذیذ ب  نؼجت ثبدهب  توانذ م 

 دسختلب   دیگش  عشف اص ؿود. منتقل خبک ثه صیبد  نیشو 

 هلب   سیـله  ثلب  مقبیؼله  دس که  اكل    سیـ داؿتن دلیل ثه

 و دسص ایدلبد ػلجت   تواننلذ  م   داسنذ تش  ثضسگ قغش فشػ 

 سا لغلضؽ  ثشاثلش  دس خلبک  پتبنؼیل وؿونذ  خبک دس ؿکبف

 نبصک هب  سیـه داؿتن ثب وتیوس ػل  گیبه امب دهنذ.  افضایؾ

 افضایؾ سا خبک ثشؿ  مقبومت ؿونذ م  پخؾ خبک دس که

 پبیللذاستش لغللضؽ ثشاثللش دس سا خللبک نتیدلله دس ودهللذ  ملل 

 مالحظله  ؿلذه  یبد ملواسد  ثله  توخله  ثلب   ثنلبثشاین  نلذ. ک م 

 هلب   گونله  ػلبیش  ثب مقبیؼه دس وتیوس ػل  گیبه که ؿود م 

 ػنللوا  ثله  توانلذ  ملل  واػلت   تلش  منبػللت متلذاول  گیلبه  

 ثشاثلش  دس سودخبنه ػواحل محبفظت ثشا  ػج منب خبیگضین

 د.ؿو اػتابده فشػبیؾ
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*ٍتَ٘ر علف گ٘اُ تا گ٘اّٖ هختلف ّإ گًَِٔ هقاٗس. 2 جذٍل
 

 الت٘ي ًام گ٘اُ ًام
 هتَسط قطر

 (mm) رٗطِ

  کططٖ هقاٍهت

 (MPa) رٗطِ

 الزم زهاى هذت

 )هاُ( استقرار ترإ 

 در هقاٍهت

 خطکسالٖ تراتر 

 قاتل٘ت

 خَدتره٘وٖ

vetivergrass 66/0 وتیوس ػل   10/85  صیبد صیبد 2 

willow 3 33/10 ثیذ  متوػظ ک  18 

 ک  ک  spruce 1 28 24 كنوثش

sycamore 5/3 چنبس  ک  ک  24 26 

tamarix 14 2/30-4 گض  متوػظ صیبد 36 

maple 3 30-8 افشا  ک  متوػظ 24 

alnus subcordata 5/2 توػکب  20-16  ک  ک  24 

eucalyptus 2 73/29 وعاکبلیپت  متوػظ صیبد 24 

 متوػظ متوػظ barberry 2 †- 24 صسؿ 

raspberry 5/1 تمـ   ک  ک  18 -† 
 .اػت رمذه دػت ثه [34 ل31و  5] منبثغ اص خذول اعالػب *
 نـذ. یبفت دػتشع دس منبثغ دس اعالػبت  هب گونه این کــ  مقبومت موسد دس†

 گ٘رٕ ًت٘جِ

 ثللش وتیللوس ػللل  گیللبه هللب  سیـلله ثیشتللأ  حبضللش پللظوهؾ دس

 کللش سودخبنللهحبؿللی   دس خللبک ثشؿلل  مقبومللت پبسامتشهللب 

تهی   اص پغ ؿذ. اندب  میذان  كوس  ثه هب ثشسػ  .ؿذ ثشسػ 

 توػلظ  و منتقل رصمبیـگبه ثه هب نمونه نخوسده  دػت هب  نمونه

 و هواؿنبػل   پبسامتشهب  ؿذنذ. ثشسػ  مؼتقی  ثشؽ  دػتگبه

 هللب  اص داده اػللتابده ثللب ؿللذه مغبلؼلله  قللمنغ دس اقلیملل 

 لحلبػ  اص دادنلذ  نـلب   مدبوس  هب  ایؼتگبه دس ؿذه گیش  انذاصه

 نتبیح اػت. فشاه  وتیوس ػل  گیبه اػتقشاس ثشا  ؿشایظ اقلیم 

 کلل  ؿلذ   مؼللح  و منبػتنتید   حلول منظوس ثه داد نـب 

 30 حلذود ثبیلذ   مدلبوس  هلب   ثوته ثینفبكل   هب  سیـه ثب خبک

 و ػلشم  دس سیـله  توصیلغ  ثشسػل    همچنین ثبؿذ. متش بنت ػ

 دس داد نـلب   ؿلذه  اػلتابده   ثوتل  تلشاک   ػه ثشا  خبک ػم 

 چنلذان   تلأثیش  هلب  ثوته تشاک  حبضش  تحقی  هب  دادهمحذودۀ 

 دس کلل    علوس  ثله  نذاسنلذ.  خبک ثشؿ  مقبومت پبسامتشهب  دس

  صاویلل پبسامتشهللب  مقللبدیش  وتیللوس ػللل  گیللبهسیـلل   حضللوس

 تدشثله  سا داس بمؼنل  افلضایؾ  چؼلجنذگ   و ایؼتبی  اكغکبک

 دسكلذ   104 اص ثیؾ افضایؾػجت  وتیوس ػل  گیبه کننذ. م 

 دس داخلل   اكلغکبک صاویل    دسكلذ   83 حذود و چؼجنذگ 

 ؿلبخق   همچنلین  اػلت.  ؿلذه  سیـه ثذو  حبلت ثب مقبیؼه

RAR ؿلبخق  و همجؼلتگ   ضشیت ثیـتشین RDR  کمتلشین 

 داسد. خلبک  چؼجنذگ  مقذاسمحبػج   دس سا همجؼتگ  ضشیت

 ثلین  اص نیلض  خلبک  داخلل   اكلغکبک صاوی   مقذاسمحبػج   دس

 ضلشیت  ثیـلتشین  RDR ؿلبخق   ؿلذه  مغبلؼله  هب  ؿبخق

 ػلل   گیبه ثین ا  مقبیؼه نیض پبیب  دس داد. نـب  سا همجؼتگ 

 ثله  کنلو   تلب  کله   منغقه ثوم  گیبه  هب  گونه ػبیش و وتیوس

 اص و پلزیشفت  كوس   انذ سفته کبسه ث خبنهسود ػبمبنذه  منظوس

 ملذ   خـکؼبل   ثشاثش دس مقبومت خمله اص مختل  هب  خنجه

 مقبوملت  و هلب  سیـله  کــ  مقبومت اػتقشاس  ثشا  الص  صمب 

 دس وتیلوس  ػل  گیبه عجیؼ   ثالیب  ػبیش و ػوص  رتؾ ثشاثش دس

 واػلت   تلش  منبػلت  متلذاول  گیلبه   هب  گونه ػبیش ثب مقبیؼه

 ػلواحل  محبفظلت  ثلشا   منبػج  خبیگضین ػنوا  ثه توانذ م 

 دس ؿلود  مل   پیـنهبد د.ؿو اػتابده فشػبیؾ ثشاثش دس سودخبنه

 ػلبص   مقلبو   ثلش  وتیلوس  ػلل  تأثیش سیـ   ثؼذ   هب  پظوهؾ

 د.ؿو ثشسػ  مختل  هب  ثبفت ثب هب  خبک

 قذرداًٖ ٍ تطکر

 ایلن  اندلب   دس فلبسع  ا  منغقه رة ػبصمب  هب  حمبیت اص

 د.ؿو م  قذسدان  و تـکش پشوطه
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