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چک٘ذُ
فرسایص کىارٌای در ريدخاوٍَا خسارت َای زیادی را تٍ اراضی مجاير تحمیل میکىذ ي تغییر ریختضىاسی ريدخاوٍَا را تهٍ
َمراٌ دارد .تحقیق حاضر تا َذف ارزیاتی کارایی علف يتیًر در افسایص مقايمت ترضهی خها ي کهاَص فرسهایص سهًاحل
ريدخاوٍَا صًرت گرفتٍ است .تغییرات پارامترَهای سهاختاری علهف يتیهًر ضهامل  RDDI ،RDR ،RARي  RLDدر اعمها
مختلف ي َمچىیه تًسعۀ عرضی ي عمقی ریطٍ تررسی ضذ .تا تررسی سٍ فاصلۀ مختلهف تهیه تًتهٍَهای يتیهًر ،فاصهلۀ 30
ساوتیمتری تیه تًتٍَا تٍ عىًان فاصلۀ تُیىٍ مطخص ضذ .وتایج وطان داد علف يتیهًر سهثة افهسایص تهیص از  104درصهذی
چسثىذگی ي حذيد  33درصذی زايیۀ اصطکا داخلی در مقایسٍ تا حالت تذين ریطٍ ضهذٌ اسهت .مقایسهۀ تهیه پارامترَهای
مختلف وطان داد تٍترتیة پارامترَای  RARي  RDRمىاسةتریه پارامتر ترای محاسهثۀ چسهثىذگی ي زايیهۀ اصهطکا داخلهی
خا در حضًر ریطۀ يتیًر َستىذَ .مچىیه ،تا اوجام مقایسٍای تیه يتیًر ي ترخی گًوٍَای درختی مىطقهٍ از وظهر مقايمهت
کططی ریطٍ ،مذت زمان الزم ترای استقرار گیاٌ ،مقايمت در تراتر خطکسالی ي قاتلیت خًدترمیمی مطهخص ضهذ کهٍ علهف
يتیًر در مقایسٍ تا سایر گًوٍَای گیاَی متذايل ،مىاسةتر است ي میتًاوذ تٍ عىًان جایگسیه مىاسثی ترای محافظت سًاحل
ريدخاوٍ در تراتر فرسایص استفادٌ ضًد.
کل٘ذٍاشگاى :پًضص گیاَی ،حفاظت سًاحل ريدخاوٍ ،رسًب ،ريش تیًلًشیک ،فرسایص کىارٌ.
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هقذهِ
فشػبیؾ ػواحل سودخبنه اص ثیـتشین منبثغ تولیذ سػوة اػت
که ثه دلیلل اثشگلزاس ثلش خلوكلیب مدلبس سودخبنلههلب
اهمیت صیبد داسد .همچنین فشػبیؾ ػواحل موخت ایدلبد
خؼبس هلب فلشاوا ثله اساضل و تأػیؼلب مدلبوس ػلبحل
م ؿود .مالحظب اقتلبد و اختملبػ و صیؼلتمحیغل و
ثهشهثلشداس مغللوة اص سودخبنلههلب ایدلبة مل کنلذ کله دس
ثؼیبس مواقغ ثب اقذامب منبػت سونذ فشػبیؾ ثه نوػ مهبس
ؿود و کبهؾ یبثذ [ 1و  .]2ثلش اػلبع مغبلؼلب اندلب ؿلذه
متوػظ میضا اتالف اساض ثش اثلش فشػلبیؾ کنلبس سودخبنل
تدن دس ػلواحل ایلشا  33/1و دس ػلواحل تشکمنؼلتب 3/9
متشمکؼللت ثللش متللش دس ػللبل ثللشروسد ؿللذه اػللت [ 3و .]4
سوؽهب متؼذد ثشا مهبس فشػبیؾ دس سودخبنههب اػلتابده
م ؿود که ثش حؼت نوع ملبلح عول ػملش انؼغلبفپلزیش
ناورپللزیش و … ثلله انللواع گونللبگون تقؼللی م ل ؿللود .دس
ػبلهب اخیلش ثیـلتش توخله محققلب و مهنذػلب سودخبنله
ثهخلوف دس کـوسهب دس حبل توػؼه ثله ػلمت سوؽهلب
غیشػبصها ثوده اػت کله ثلهاكلغال ثلب ػنلوا «سوؽهلب
ثیومهنذػ » ؿنبخته م ؿود .این سوؽهب اص نظلش عشاحل و
اخشا ػبدهتش و اسصا تش هؼتنذ و ػلبصگبس ثؼلیبس ثیـلتش ثلب
محیظ صیؼت منغقه داسنذ .نکت ثؼیبس مه دسثلبسۀ سوؽهلب
ثیومهنذػ ر اػت که ثه خالف سوؽهب ػبصها نیلبص ثله
كشف هضین صیبد ثشا نگهذاس نذاسنذ و دس كوس تخشیلت
خضئ نیض ثه كوس خودسو دوثبسه احیب م ؿونذ [5ل .]7
ثه عوسکل ػیؼت خبک-سیـه تکمیلکننذۀ یکذیگش اص
دیذگبه تأثیش نیشوهب هؼلتنذ [ 8و  .]9تحقیقلب نـلب داده
اػت خبک دس مقبثل نیشوهلب فـلبس مقبوملت صیلبد و دس
مقبثل نیشوهب کــ مقبومت ثؼیبس کم داسد .دس مقبثلل
سیـ گیبهب مقبومت کــ صیبد و مقبومت فـلبس کمل
داسنذ [ .]10ثنبثشاین حضوس خبک و سیـله دس کنلبس یکلذیگش
ػجت تـکیل ػیؼتم م ؿود که هل مقبوملت فـلبس و
ه مقبومت کــ صیلبد سا اص خلود نـلب مل دهلذ کله
م توانذ اص دیذگبه پبیذاس ػواحل دس ثشاثش فشػلبیؾ ثؼلیبس
دسخللوس توخلله ثبؿللذ .پوؿللؾ گیللبه اص عشیلل تحکللی
خبکذانههب و ثهجود ػبختمب خبک تحت تأثیش ػملل سیـل
گیللبهللب موخللت افللضایؾ مقبومللت دیللواسههللب و صیبدؿللذ
مقبومللت خللبک دس ثشاثللش نیللشو فشػبیـ ل رة ؿللذه و ثللب
حابظت عجیؼل حبؿلیه و کنلبسۀ مؼلیش سودخبنله کلبهؾ
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میضا سػوة حملؿذه توػظ خشیب رة سا موخت م ؿلود
[ 11و .]12
ػالوه ثش ر انذا هب هوای گیبه نیض ػجت افلضایؾ
صثش دیواسههب و کبهؾ ػشػت و تلنؾ ثشؿل خشیلب رة
دس مواقغ ػیالث م ؿود که ثه نوث خلود دس کلبهؾ رثلبس
فشػبیـ خشیب رة مؤثش اػلت [ .]13اص ایلن سو پوؿلؾ
گیبه ثله كلوس ثلبلقوه توانلبی پبیلذاسکشد و حابظلت
ػواحل سودخبنههلب سا اص عشیل کلبهؾ خغلش فشػلبیؾ و
کنتشل سػوة داسد .ػالوه ثش تأثیش مؼتقی پوؿؾ گیلبه
دس تثجیت خبک کنبسههب وخود این نوع پوؿلؾ دس اساضل
حبؿی ثبالدػت سودخبنه و همچنین ػلغح حوضل رثشیلض
کبسکشد مهم دس خللوگیش اص فشػلبیؾ خلبک و کلبهؾ
سػوة حملؿذه ثه سودخبنه داسد [.]14
دس صمین کبسثشد دسختب دس حابظلت ػلواحل میلضا
افضایؾ مقبومت ثشؿ ػبحل کبسو ثب اػلتابده اص هنذػل
سیـههب دسختب گض و پلذه ثشسػل و مـلبهذه ؿلذ کله
میضا مقبومت ثشؿ خبک ثش اثش وخلود سیـل دسخلت ثلب
افضایؾ ػم اثتذا افضایؾ و ػپغ کلبهؾ مل یبثلذ [.]15
همچنین افضایؾ پبیذاس ؿیتهب کنبس سودخبنها ثش اثش
حضوس سیـ دسخت گض نیلض گلضاسؽ ؿلذه اػلت [ .]16ثلب
ثشسػ تأثیش سیـ گیلبه ثیلذ و گونلها اص گیبهلب ػلال
مـبهذه ؿذ کله ثیلذ سیـلههلب ضلؼی داسد و متوػلظ
مقبومت ر  12مگبپبػلکبل اػلت دس حلبل کله مقبوملت
سیـ گون ػلا  19مگبپبػلکبل اػلت ولل هلش دو گونله
ػجت افضایؾ چؼجنذگ خبک ؿذهانذ [.]17
پیـین اػتابده اص ػلل وتیلوس 1ثله ػنلوا یل ساهکلبس
ثیومهنذػ ثشا احیب اساض کنتشل فشػلبیؾ ثله قلش هلب
پیؾ ثشم گشدد امب مقجولیت و محجوثیت ر دس ػغح خهلبن
دس ده اخیش ثؼیبس افضایؾ یبفته اػت .این امش ثیـتش نبؿل اص
افللضایؾ دانللؾ و رگللبه ثشنبمللهسیللضا منللبثغ رة دس صمین ل
ویظگ هب منحلشثهفشد ػل وتیوس و نیض مقشو ثهكشفه ثلود
ر اػت .اص عشف نجبیذ اص ػبصگبس ثؼیبس صیبد ر ثلب ؿلشایظ
محیغ و کمتشین تأثیش ر ثش محلیظ صیؼلت غبفلل ثلود .ثله
عوس که اص ػبل  1980موسد توخه ثبن خهبن قشاس گشفته و
ثب ػنوا «فنبوس ػل وتیوس» ثله ػنلوا حابظلت اص محلیظ
صیؼت دس کـوسهب مختلا مبننلذ اػلتشالیب چلین ویتنلب

)1. Vetiver grass technology (VGT
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هنذوػتب فیلیپین ملبلض هلنلذ و ایلبال متحلذۀ رمشیکلب
تشویح ؿذه اػت .ػل وتیوس ػیؼت سیـها انجلوه تلودها
ػمی و ػشیغالشؿذ داسد که م توانذ تب ػمل ثلیؾ اص ػله
متش سؿذ کنذ و اػتحکب کــ سیـههب این گیبه ثله علوس
متوػظ  75مگبپبػلکبل اػلت [ .]18نلب التلین ػلل وتیلوس
 Vetiveria zizanioidesاػللت کلله  zizanioidesثلله مؼنللب
ػبحل سودخبنه اػت .ثنبثشاین اص نخؼلتین کلبسثشدهلب ػلل
وتیوس کله توػلظ انؼلب کـل ؿلذه حابظلت کنلبسههلب
سودخبنههبػت .تشکیت ػیؼت سیـها ػمی و ؿبخؼبسههب
ضخی ػل وتیوس ثه حابظت ػواحل سودخبنههب و رثشاهههب دس
مقبثل ؿشایظ ػیالث مندش م ؿود [ .]19سیـلههلب ػمیل
ػل وتیوس اص ؿؼتهؿذ دیواسههب خلوگیش م کنذ و دس ػین
حبل ؿبخؼلبسههلب گیلبه ػلشػت خشیلب سا کلبهؾ داده و
مقبومت کنلبسههلب سا دس مقبثلل فشػلبیؾ افلضایؾ مل دهنلذ.
ثیـتشین مضیّلت ػلل وتیلوس نؼلجت ثله سوؽهلب قلذیم
حابظت ػواحل اص قجیل ػنگچین كشفهخوی اقتللبد ر
اػت .ثه عوس مثبل دس ی علش افلضایؾ پبیلذاس ؿلیت دس
کـوس چین ثب اػتابده اص ػل وتیوس حذود 85ل  90دسكلذ دس
هضینههب كشفهخوی ؿذه اػت [ 20و .]21
 Keو همکبسانؾ ثب مغبلؼه سو ػل وتیلوس دس نلواح
نضدی دسیب گضاسؽ کشدهانلذ کله ایلن گیلبه مل توانلذ دس
خبکهب ؿوس و حتل اػلیذ نیلض سؿلذ کنلذ [ .]22دس
پظوهـ که ثب متقبػذکشد هتلداسانل کله دس ػلبلهلب
متلوال هضینلههلب صیلبد سا ثلشا حابظلت ػلواحل ثللب
اػتابده اص سوؽهب ػبصها متحمل ؿذه ثودنذ مـلخق
ؿللذ کلله ثللب اػللتابده اص ػل ل وتیللوس م ل تللوا ػللواحل
فشػبیؾپزیش سا تثجیت کشد [ .]23ثشسػ هب نـب م دهلذ
مقبومت کــ سیـههب ػل وتیوس ثب کبهؾ قغش سیـله
افضایؾ م یبثذ [ .]24ثه ثیبن دیگش سیـلههلب نلبصکتلش
مقبومت ثیـتش نؼجت ثله سیـلههلب ضلخی تلش داسنلذ.
همچنللین ػللل وتیللوسهللبی کلله دس ػللبحل سودخبنلل
یوخیبنگ 1کـت ؿذه ثودنذ ثه سغل اینکله  1/5تلب دو ملبه
پغ اص کـت ثب ی ػیالة ؿذیذ ثب ػشػت دو متش ثش ثبنیه
مواخلله ؿللذنذ ثلله گونلل مللؤثش اص فشػللبیؾ سودخبنلله
خلوگیش کشدنذ [ .]22دس کـوس ایلشا تلب کنلو تحقیل
گضاسؽؿذها دس صمین کلبسثشد ػملل ػلل وتیلوس اسائله
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نـذه اػت امب مؼشف و توكی ثهکبسثشد این سوؽ توػظ
افشاد و نهلبدهلب مختلل اندلب ؿلذه اػلت .ثله كلوس
رصمبیـ نیض تؼذاد نهبل وتیوس ثشا تثجیت سودخبنههلب
اػتب خوصػتب کـت ؿذه اػت .تحقی حبضش ثلب هلذف
اسصیبث میذان میضا تأثیش و کبسای گیلبه ػلل وتیلوس دس
تغییش پبسامتشهب مقبومت ثشؿ خبک و کلبهؾ فشػلبیؾ
ػواحل سودخبنههب كوس گشفته اػت.
هَاد ٍ رٍشّا
منغق مغبلؼه ؿذه دس ؿمبل غلشة ؿهشػلتب ؿلیشاص و دس
فبكل  70کیلومتش غشة ؿهشػتب مشودؿلت دس اػلتب
فبسع واقغ ؿلذه اػلت .ایلن ثخلؾ دس حلذ فبكلل علول
خغشافیبی  52دسخه و  6دقیقه تب  52دسخله و  15دقیقل
ؿمبل و دس محلذودۀ ػلشم خغشافیلبی  30دسخله و 19
دقیقه تب  30دسخه و  26دقیق ؿشق قشاس داسد .این منغقه
ؿبمل قؼمت اص عش ػبمب ده و تؼیین حلشی و ثؼلتش
سودخبن کش ثه عول  25کیلومتش اػت که مغبلؼلب ر دس
ػبل  1388كوس گشفت.
دس مغبلؼب هواؿنبػ و هیذسولوط ایؼلتگبه چمشیلض اص
نظش موقؼیت خغشافیبی منبػت و نضدیل ثلود ثله محلذودۀ
مغبلؼه ؿذه ثه ػنوا ایؼتگبه مؼشف منغقه انتخلبة ؿلذ .ثلش
این اػبع متوػظ ثلبسؽ منغقله ثشاثلش  496/4میلل متلش و
متوػظ کمتشین متوػظ و متوػظ ثیـتشین دملب دس ایؼلتگبه
ؿبخق چمشیض  14/7 6/4و  23دسخ ػبنت گلشاد اػلت کله
مؼشف دمب محلذودۀ علش ثله حؼلبة مل ریلذ .همچنلین
متوػظ تؼذاد سوصهب یخجنذا دس منغقله  25سوص دس ػلبل و
متوػظ سعوثت نؼج دس ایؼتگبه چمشیض کله مؼلشف منغقل
عش ثه حؼبة م ریذ  52/6دسكذ اػت .خهلت غبللت وصؽ
ثبد دس منغقه ؿمبل غشة ثوده و ثیـتشین فشاوان ػلشػت ثلبد
ثؼلذ اص ثبدهلب رسا ثلبد ثلب ػلشػت 7/4لل  11/1کیلللومتش دس
ػبػت (4ل  6نب ) اػت .میبنگین ػبالن ػبػب رفتبث ثشاثش ثلب
 333/3ػبػت متوػظ کمتلشین ػلبػب رفتلبث مؼلبدل 6/3
ػبػت دس سوص دس د مبه و ثیـتشین حذ ر ثشاثش  11/8ػلبػت
دس سوص دس خشدادمبه گضاسؽ ؿلذه اػلت .تجخیلش اص ػلغح رصاد
ثشا منغق عش  1373/9میلل متلش دس ػلبل ثلشروسد ؿلذه
اػت .دسخوس یبدروس اػت که ثب توخه ثه ػبخت ػذ مالكذسا
سو سودخبن کلش دس ثبالدػلت منغقل علش حبضلش خشیلب
کنتشلؿذها دس سودخبنه و دس حذ فبكل ػلذهب مالكلذسا و
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دسودص ثشقشاس اػت .الجته دس این مؼیش چنذین صهکؾ و نیلض
ػشؿبخههب مبئین و ػیونذ نیض ثله ر مل پیونذنلذ .ثلش ایلن
اػبع دث ثب دوسۀ ثبصگـت  25ػبله دس محل تنلگ ثؼلتبن
 361متشمکؼت ثش ثبنیه و تب پل ػجبعرثبد ثشاثش  407متشمکؼت
ثش ثبنیه ثشروسد ؿذه اػت.
کبهؾ ؿیت سودخبنه اص اثتلذا منغقل مغبلؼلهؿلذه ثله
ػمت ػذ دسودص ػجت نهـتهؿذ انلواع سػلوثب سیضدانله
ؿذه اػت ثه عوس که ثب نضدی تشؿذ ثه دسیبچه ثلش میلضا
مواد سػوث سیضدان سودخبنه افضوده م ؿود .سػلوثب ػلواحل
سودخبنه نیض دس قؼمتهب پبیینتش قلوههب دسؿلت داسد کله
دس قؼمتهب ثبالتش ثش ملواد سیضدانل رنهلب افلضوده مل ؿلود.
وخود سػوثب سیضدان ػلغح و غنل اص دیلذگبه کـلبوسص
حبؿی سودخبن کش سا دس این قؼمت ثه یک اص قغتهب مهل
ؿبلیکبس دس منغق یبدؿذه تجذیل کشده اػلت .ثلب توخله ثله
فشػبیؾپزیش ؿذیذ ػبصنذهب اعشاف سودخبنله صملینهلب
کـبوسص که دس ػیالةدؿتهب و تشاعهلب رثشفتل حبؿلی
سودخبنه قشاس داسنذ دچبس تخشیلتهلب خلذ ؿلذهانلذ .ایلن
ؿللشایظ ػللجت ؿللذه اػللت کلله سودخبنلل کللش دس محللذودۀ
مغبلؼهؿذه اص نظش فشػبیؾ کنبس و تخشیت اساض کـلبوسص
حبؿیها حؼبعتشین ثبصه سا ثه خود اختلبف دهذ [.]25
ثه منظوس کبؿت گیبه اص پبخوؽهب ػل وتیلوس اػلتابده
ؿذ .ثشا این کبس پبخوؽهب ػل وتیوس یل ػلبله اص ػلبق
اكل ثوت مبدس خذا ؿذه و پغ اص ضذػاون توػظ محللول
قبسذکؾ دسو چبلههب حاشؿلذه کبؿلته ؿلذ .ثله منظلوس
ثشسػ تغییشا سؿلذ ؿبخؼلبسها استالبع گیلبه ثله كلوس
هاتگ ثه وػیل خظکؾ انذاصهگیش و ثجت م ؿذ تلب سونلذ
سؿذ و توػؼ ؿبخؼبسها گیبه ادامه یبثذ .همچنین ثه منظوس
مقبیؼ ثین ثشسػ رصمبیـگبه و میذان تؼلذاد گیلبه ػلل
وتیوس دس گلذا کـت ؿذ .اص ی اػتوان فلض ثله قغلش 150
میل متش ثشا تهی نمون دػتنخوسده اص خبک اػلتابده ؿلذ.
انذاصهگیش پبسامتشهب مقبوملت ثشؿل خلبک ثلب اػلتابده اص
دػتگبه ثشؽ مؼتقی كوس پزیشفت.
ًتاٗج ٍ تحث
ثه منظوس ثشسػ ػبختبس سیـ ػل وتیوس نمونلههلب خلبک
محتو سیـه ثب اػتابده اص رة ؿؼته ؿذه و خبک اص سیـههلب
خذا ؿذ .عول سیـههب ثه سوؽ خذاکشد خغ که ثله سوؽ
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تنبنت 1موػو اػت محبػلجه ؿلذ [ .]26دس ایلن سوؽ اثتلذا
سیـههب سو ی كاح کبغز ثضسگ ثب ؿجکههلب مشثؼل ثله
اثؼبد ی ػبنت متلش پخلؾ مل ؿلونذ .ػلپغ یل كلاح
ؿیـها سو کبغز قشاس م گیشد و تؼلذاد محللهلب تقلبعغ
سیـههب ثب خغوط افق و ػمود ؿمبسؽ م ؿونذ .ثب توخه ثه
اینکه اثؼبد هش مشثغ ی ػبنت متش اػت اگش تؼذاد محللهلب
تقبعغ دس کؼش ضشة ؿود عول سیـه ثش حؼت ػبنت متش
ثه دػت م ریذ .ثب توخه ثه قغش ک سیـههب ػل وتیوس و ثله
منظوس افضایؾ دقت دس انلذاصهگیلش قغلش سیـلههلب اص سوؽ
پشداصؽ تلویش دیدیتبل اػتابده ؿذ .ثه این تشتیت که پغ اص
انذاصهگیش عول سیـههب ثه سوؽ تنبنت ثب اػتابده اص دوسثلین
دیدیتبل ثه تلویشثشداس اص سیـههب اقذا ؿذ .ػپغ تللبویش
دیدیتبل ثه نش افضاس گشافش منتقلل ؿلذه و ثلب کمل گلشفتن اص
ؿجک مشثؼ موخود تلبویش سو کبغز ؿغشند سقوم ػبص
ؿذنذ .ثنبثشاین قغلش سیـل گیلبه دس قؼلمتهلب مختلل و
همچنین دس اػمبق مختل محبػجه ؿذ.
ثه منظوس ثشسػ توػؼ ػشض سیـه مقذاس علول سیـله
ثش حؼت دسكذ دس فواكل مختل نؼجت ثه مشکض گیلبه ثلشا
تشاک هب مختلل دس ؿلکل  1تشػلی ؿلذه اػلت .ثلش ایلن
اػللبع ثللیؾ اص  50دسكللذ اص سیـللههللب دس فبكللل پللنح
ػبنت متش اص مشکض گیبه واقغ مل ؿلود .همچنلین دس تلشاک
صیبد ثه ػلت سقبثت که ثشا گیبهب مدبوس ثه وخود مل ریلذ
توػؼ خبنج سیـه محذود م ؿلود و سیـله ثله مشکلض گیلبه
نضدی تش م ؿود .ثشسػ توصیغ ػشض سیـه نـب داد ثخلؾ
ػمذۀ سیـههب دس دایشها ثه قغش  30ػبنت متلش کله گیلبه دس
مشکض ر قشاس م گیشد توصیغ ؿذهانذ .ثنبثشاین م توا چنلین
نتیده گشفت که ثه منظلوس ثلهدػلتروسد نتیدل منبػلت و
مؼلحؿذ کل خبک ثب سیـههب فبكل ثین ثوتلههلب مدلبوس
ثبیذ حذود  30ػبنت متش ثبؿذ .همچنین ثشسػ توصیغ سیـله
دس ػشم و ػم خبک ثشا ػه تشاک ثوت اػتابده ؿذه نـلب
داد دس محذودۀ دادههب تحقی حبضش تلشاک ثوتلههلب تلأثیش
چنذان دس پبسامتشهب مقبومت ثشؿ خبک نذاسنذ .الجتله ایلن
نتبیح مشثوط ثه قؼمتهبی اص صملین اػلت کله دس صیلش ثوتل
ػل وتیوس واقغ ؿذهانذ و دس خبسج اص ایلن محلذوده سیـلههلب
تأثیش ثش مقبو ػبص خلبک نذاسنلذ .ثنلبثشاین سػبیلت فبكلل
توكیهؿذۀ ( 30ػبنت متش) ثین ثوتههب ضشوس اػت.
1. Tenant
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ضکل  .7تَزٗع رٗطٔ علف ٍتَ٘ر تر حسة فاصلِ از هرکس گ٘اُ
الف) تراکن کن؛ ب) تراکن هتَسط ٍ ج) تراکن زٗاد

ثشخلل اص محققللب مقبومللت ثشؿلل خللبک سا ثللله
1
ؿبخقهبی همبننذ ؿبخق نؼلجت قغلش سیـله )(RDR
ؿبخق نؼجت مؼلبحت سیـله (RAR) 2ؿلبخق تلشاک و
4
3
قغش سیـه ) (RDDIو ؿبخق تشاک عول سیـه )(RLD
کلله ثلله كللوس سواثللظ 1لل  4تؼشی ل مل ؿللونذ مللشتجظ
دانؼتهانذ [ 27و :]28
d
RDR  50 100
()1
d max
A
RAR  root 100
()2
Asample
()3
()4

RDDI  RAR  RDR
L
RLD  root 100
Vsample

دس سواثلللظ یبدؿلللذه  Lroot Asample Aroot dmax d50و
 Vsampleثهتشتیت قغلش میلبنگین سیـلههلب ثیـلتشین قغلش
سیـههب ػغح مقغلغ سیـلههلب علول سیـلههلب و حدل
سیـههبػت.
1. Root Diameter Ratio
2. Root Area Ratio
3. Root Diameter and Density Index
4. Root Length Density

دس ؿکل -2ال و -2ة ثهتشتیت تغییلشا پبسامتشهلب
 RDRو  RARدس اػمبق مختل و ثشا تشاک هب مختلل
گیبه ػل وتیوس نـب داده ؿذه اػت .مقذاس این پبسامتشهلب
دس اػمبق  30 20 10و  40ػبنت متلش اص ػلغح صملین
انذاصهگیش ؿذه اػت .ثلب توخله ثله ایلن ؿلکل مـلبهذه
م ؿود که دس نضدیک ػغح صملین مقلذاس  RARحلذاکثش
ثوده و ثب افضایؾ ػم مقذاس  RARسونذ کبهـل سا دنجلبل
م کنذ .همچنین  RARمؼتقل اص تشاک گیبه اػت و ثشا
هللش ػلله تللشاک ثشسػ ل ؿللذه دس تحقی ل حبضللش تاللبو
مؼنبداس ثین مقبدیش مشثوط ثه تشاک هب مختل مـلبهذه
نم ؿود .ثه خالف ؿکل -2ة که ثب افلضایؾ ػمل مقلذاس
 RARکبهؾ مل یبثلذ دس ؿلکل -2الل چنلین مـلبهذه
م ؿود که ثب افضایؾ فبكله اص ػلغح صملین مقلذاس RDR
سونذ افضایـ دنجبل م کنذ .همچنین تشاک ثوته نیض ملؤثش
ثوده و مقذاس  RDRثشا ؿشایغ که تشاک ثوته ک اػلت
دس مقبیؼه ثب تشاک متوػظ و صیبد کمتش اػلت .همچنلین
تغییللشا پللبسامتش  RDDIو  RLDدس اػمللبق مختللل دس
ؿکلهب -2ج و -2د نـب داده ؿذه اػت .ثب توخه ثه این
ؿکل تأثیش تشاک ثوتله دس نضدیکل ػلغح صملین دسخلوس
توخه اػت ول ثب افضایؾ ػم مقبدیش  RDDIمشثلوط ثله
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تشاک هب مختل ثه یکذیگش نضدی م ؿود .همچنین ثلب
افضایؾ ػم اص میضا عول سیـه دس حدل خلبک )(RLD
کبػته م ؿود که این امش ثب توخه ثه وخود الیههب نؼلجتب
ال )
80

60

)RDR (%
40

ػخت دس منغق مغبلؼه ؿذه منغق ثه نظش مل سػلذ .دس
ادامه استجبط ثین پبسامتشهلب  RDDI RDR RARو RLD
مقبومت ثشؿ خبک ثشسػ م ؿود.
ة)
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ضکل  .2تغ٘٘رات پاراهترّإ الف)  ،RARب)  ،RDRج)  ٍ RDDIد)  RLDدر عوق ٍ ترإ تراکنّإ هختلف گ٘اُ علف ٍتَ٘ر

پبسامتشهب چؼلجنذگ و صاویل اكلغکبک داخلل ثلش
اػبع نموداس تغییشا تنؾ ثشؿل دس ثشاثلش تلنؾ نشملبل
ثشا هش ی اص رصمبیؾهلب و ثلش اػلبع ساثغل  5محبػلجه
ؿذهانذ:
()5
τ  C  σtanυ
که دس این ساثغه تنؾ ثشؿ خبک چؼجنذگ خبک
تنؾ قبئ و

صاوی اكغکبک داخلل خلبک اػلت .ثله

منظوس ثشسػ تأثیش سیـ گیبه ػل وتیلوس ثلش پبسامتشهلب
که ثلهتشتیلت
و
مقبومت ثشؿ خبک پبسامتشهب
نـب دهنذۀ تغییشا صاوی ایؼتبی و چؼلجنذگ هؼلتنذ
ثه كوس سواثظ  6و  7تؼشی ؿذهانذ:
()6
()7

υ f  υi

υ 

100
υi
C f  Ci
C 
100
Ci

دس این سواثظ انذیغهب  iو  fثهتشتیلت نـلب دهنلذۀ
مقبدیش مشثوط ثه حبلت ثذو سیـ گیلبه و ثلب سیـل گیلبه
ػل وتیوس اػت.
ثش اػبع خذول  1مالحظه مل ؿلود کله گیلبه ػلل
وتیوس ثب تشاک کل ػلجت افلضایؾ ثلیؾ اص  104دسكلذ
چؼجنذگ و حذود  83دسكذ صاوی اكغکبک داخلل دس
مقبیؼه ثب حبللت ثلذو سیـله ؿلذه اػلت .همچنلین ثلب
افضایؾ تشاک گیبه تأثیش سیـ گیبه ثش پبسامتشهب مقبومت
ثشؿ کبهؾ یبفته اػت .نکت دسخوس توخه دیگش کله دس
خذول  1مـبهذه م ؿود ر اػلت کله ثلش اػلبع نتلبیح
رصمبیؾ ثشؽ مؼلتقی ثلضسگمقیلبع مقلذاس چؼلجنذگ
خبک ثش اثش حضوس سیـ گیبه ػل وتیوس ثیؾ اص پنح ثشاثلش
افضایؾ یبفته اػت .این دس حبل اػت که صاویل اكلغکبک
داخل خبک نیض ثه میضا  7/54دسكذ افضایؾ یبفته اػت.
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جذٍل  .7هقادٗر ه٘اًگ٘ي پاراهترّإ ٍ C
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در ت٘وارّإ هختلف ٍ تغ٘٘رات آًْا در هقاٗسِ تا ت٘وار ضاّذ

ٍضع٘ت پَضص گ٘اّٖ

ًواد

υ

C

ثذو گیبه
تشاک ک
تشاک متوػظ
تشاک صیبد

N

21/96
40/18
38/92
38/43

0/11
0/22
0/22
0/21

L
M
H

همب عوس که پیؾ اص ایلن گاتله ؿلذ دس ثؼلیبس اص
تحقیقب گزؿلته پبسامتشهلب مقبوملت ثشؿل خلبک ثله
 RAR RDRو پبسامتشهبی اص این نوع استجبط داده ؿذهانلذ.
دس ؿکل -3ال تغییشا پبسامتش چؼجنذگ خبک دس ثشاثلش
نؼجت قغش سیـه ) (RDRتشػی ؿذه اػت .ثب توخه ثه این
ؿکل مالحظه م ؿود که ثب افضایؾ پلبسامتش  RDRمقلذاس
چؼجنذگ خبک کلبهؾ مل یبثلذ .ثلب توخله ثله ساثغل 1
مالحظه م ؿود که ثب کبهؾ  RDRمقلذاس قغلش متوػلظ
سیـههب ) (d50کبهؾ یبفته و دس واقلغ سیـلههلب ثبسیل تلش
م ؿونذ .اگشچه انتظبس م سود که ثب افضایؾ قغش سیـههب و
متؼبقت ر افضایؾ  RDRکبسکشد سیـههلب دس پبیذاسػلبص
خبک ثیـتش ؿود سونلذ کله دس ؿلکل -3الل مالحظله
م ؿود ثب رنچه ملوسد انتظلبس اػلت تالبو داسد .ػللت سا
م توا دس ساثغ ثین مقبومت کــ سیـه و قغش متوػظ
سیـههب خؼتوخو کشد .ثش اػبع نتبیح تحقیقلب پیـلین
ثب افضایؾ قغش متوػظ سیـلههلب مقلذاس مقبوملت کــل
سیـههب کبهؾ م یبثذ [ .]22ثنبثشاین ػلت کبهؾ پلبسامتش
 Cثب افضایؾ  RDRسا م توا چنین ثیب کشد که ثب افضایؾ
قغش متوػظ سیـههب مقذاس مقبومت کــ کبهؾ م یبثذ
و دس نتیدلله سیـللههللب ثبسی ل تللش کللبسکشد ثیـللتش دس
مؼلحػبص خبک داسنذ .این نتبیح ثلب پلظوهؾ قجلل کله
کبهؾ چؼجنذگ خلبک ثلب افلضایؾ قغلش سیـل گیلبه سا
مـللبهذه کشدنللذ مغبثقللت داسد [ 29و  .]30ثللش اػللبع
دادههللب انللذاصهگیللش ؿللذه ساثغلل  8ثللشا محبػللج
چؼجنذگ خبک ثش حؼت  RDRاسائه ؿذه اػت:
()8
C  0 / 001RDR 0 / 335
دس این ساثغه  RDRثلش حؼلت دسكلذ و  Cثلش حؼلت
 kg/cm2اػت .ضشیت همجؼتگ این ساثغه  R2=0.56اػت.
دس ؿکل -3ة تغییشا پلبسامتش چؼلجنذگ خلبک ) (Cدس
ثشاثش ؿبخق نؼجت مؼبحت سیـه ) (RARنـب داده ؿذه

υ  % 

C  % 

-

-

82/92
77/19
74/95

104
103
98

اػت .ثب توخه ثه این ؿکل مالحظه م ؿود که ثلب افلضایؾ
ؿبخق  RARچؼجنذگ خبک افضایؾ م یبثلذ .ػللت ر
اػت که ثب افضایؾ  RARمؼبحت سیـههب دس واحلذ ػلغح
نیض افضایؾ م یبثذ کله ایلن املش نبؿل اص افلضایؾ تؼلذاد
سیـللههللب دس واحللذ ػللغح اػللت .ثللش اػللبع دادههللب
انذاصهگیش ؿذه دس تحقی حبضش ساثغ  9ثلشا محبػلج
چؼجنذگ خبک ثش حؼت  RARاػتخشاج ؿذه اػت:
()9
C  0 / 007RAR 0 / 211
دس این ساثغه  RARثلش حؼلت دسكلذ و  Cثلش حؼلت
 kg/cm2اػت .ضشیت همجؼتگ این ساثغه  R2=0.91اػت.
همچنین دس ؿکل -3ج تغییشا  Cدس ثشاثش ؿبخق تشاک
و قغش سیـه ) (RDDIنـب داده ؿذه اػت .ثب توخه ثه این
ؿکل ثب افضایؾ  RDDIمقذاس چؼجنذگ خبک نیض افضایؾ
مل یبثلذ .ساثغل  10ثلش اػلبع سگشػلیو ثلین دادههلب
انذاصهگیش ؿذه ثشا محبػلج  Cثلش حؼلت  RDDIاسائله
ؿذه اػت:
()10
C  0 / 014RDDI 0 / 211
دس این ساثغه  RDDIثش حؼلت دسكلذ و  Cثلش حؼلت
 kg/cm2اػت .ضشیت همجؼتگ این ساثغه  R2=0.83اػت.
تغییشا چؼجنذگ خلبک دس ثشاثلش ؿلبخق تلشاک علول
سیـه ) (RLDدس ؿکل -3د نـب داده ؿذه اػت .ثب توخله
ثه این ؿکل نیض مـبهذه م ؿود کله ثلب افلضایؾ ؿلبخق
 RLDمقذاس چؼجنذگ خبک نیض افضایؾ م یبثذ .ثش اػبع
دادههب انذاصهگیش ؿذه دس تحقی حبضش ساثغ  11ثشا
محبػج چؼجنذگ خبک ثش حؼلت  RLDاػلتخشاج ؿلذه
اػت:
()11
C  0 / 994RLD 0 / 165
2
دس این ساثغله  RLDثلش حؼلت  1/cmو  Cثلش حؼلت
 kg/cm2اػت .ضشیت همجؼتگ این ساثغه  R2=0.84اػت.
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ضکل  .3تغ٘٘رات پاراهتر چسثٌذگٖ خاک در تراتر الف)  ،RARب)  ،RDRج)  ٍ RDDIد) RLD

دس ؿکل -4ال تغییشا صاوی اكغکبک داخل خلبک
) (φدس ثشاثش ؿبخق نؼجت قغش سیـه ) (RDRتشػی ؿذه
اػت .ثب توخه ثه این ؿکل مالحظه م ؿود که ثلب افلضایؾ
پبسامتش  RDRمقذاس صاوی اكغکبک داخلل خلبک کلبهؾ
م یبثذ .همب عوس که گاتله ؿلذ ػللت ر اػلت کله ثلب
افضایؾ  RDRکه ثب افضایؾ قغش متوػظ سیـلههلب هملشاه
اػت مقبومت کــ سیـههب نیض کبهؾ یبفتله و ثله تجلغ
ر تأثیش سیـ ػلل وتیلوس دس پبیذاسػلبص خلبک کلبهؾ
م یبثذ .ثش اػبع دادههب انذاصهگیش ؿذه ساثغ  12ثشا
محبػج صاوی اكغکبک داخل خبک ثش حؼت  RDRاسائله
ؿذه اػت:
()12
υ  0 / 158RDR  47 / 99
دس این ساثغه  RDRثلش حؼلت دسكلذ و ثلش حؼلت
دسخه اػت .ضشیت همجؼتگ این ساثغله  R2=0.65اػلت.
دس ؿکل -4ة تغییلشا پلبسامتش صاویل اكلغکبک داخلل
خبک ) (φدس ثشاثش ؿبخق نؼلجت مؼلبحت سیـله )(RAR
نـب داده ؿذه اػلت .ثلب توخله ثله ایلن ؿلکل مالحظله
م ؿود که ثب افضایؾ ؿبخق  RARصاوی اكغکبک داخل
خبک افضایؾ م یبثذ .ثش اػبع دادههب انذاصهگیلش ؿلذه
دس تحقی حبضش ساثغ  13ثشا محبػج صاویل اكلغکبک
داخل خبک ثش حؼت  RARاػتخشاج ؿذه اػت:
()13
υ  0 / 465RAR  37 / 44

دس این ساثغه  RARثلش حؼلت دسكلذ و

ثلش حؼلت

دسخه اػت .ضشیت همجؼتگ این ساثغه  R2=0.49اػت.
همچنین دس ؿکل -4ج تغییلشا  φدس ثشاثلش ؿلبخق
تشاک و قغش سیـه ) (RDDIنـب داده ؿذه اػت .ثب توخله
ثه این ؿلکل ثلب افلضایؾ  RDDIمقلذاس صاویل اكلغکبک
داخل خبک نیلض افلضایؾ مل یبثلذ .ساثغل  14ثلش اػلبع
سگشػیو ثین دادههب انذاصهگیش ؿذه ثشا محبػج  φثش
حؼت  RDDIاسائه ؿذه اػت:
()14
υ  0 / 864RDDI  37 / 5
دس این ساثغه  RDDIثش حؼلت دسكلذ و  φثلش حؼلت
دسخه اػت .ضشیت همجؼتگ این ساثغه  R2=0.44اػت.
تغییشا صاوی اكغکبک داخل خبک دس ثشاثش ؿلبخق
تشاک عول سیـه ) (RLDدس ؿلکل -4د نـلب داده ؿلذه
اػت .ثب توخه ثه این ؿکل نیلض مـلبهذه مل ؿلود کله ثلب
افضایؾ ؿبخق  RLDمقذاس صاوی اكغکبک داخلل خلبک
نیض افضایؾ م یبثذ .ثش اػبع دادههب انذاصهگیلش ؿلذه دس
تحقی حبضش ساثغ  15ثشا محبػج  φثلش حؼلت RLD
اػتخشاج ؿذه اػت:
()15
υ  60 / 73 RLD  34 / 69
دس این ساثغله  RLDثلش حؼلت  1/cm2و  φثلش حؼلت
دسخه اػت .ضشیت همجؼتگ این ساثغه  R2=0.43اػت.
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ضکل  .4تغ٘٘رات پاراهتر زاٍٗٔ اصطکاک داخلٖ خاک در تراتر الف)  ،RARب)  ،RDRج)  ٍ RDDIد) RLD

دس خذول  2مقبیؼها ثین گیبه ػلل وتیلوس و ثشخل
گیبهب دیگش اندب ؿذه اػت .ثش اػبع خذول  2مالحظله
م ؿود که گیبه ػل وتیلوس ثلب داؿلتن سیـلههلب سیضتلش
نؼجت ثه ػبیش گیبهب مقبومت کــ صیبد سا اص عشیل
سیـههب ایدبد م کنذ .همچنین اص لحبػ مذ صمب ملوسد
نیبص ثشا اػتقشاس گیبه ػل وتیوس پغ اص گزؿت دو ملبه اص
صمب کبؿت م توانذ ثهخوث اص خلبک دس ثشاثلش فشػلبیؾ
محبفظللت کنللذ .اص عشف ل ثللب توخلله ثلله اقلللی خـ ل و
نیمهخـ ایشا که گبه خـکؼبل هب غیشمنتظلشها سا
تدشثلله مل کنللذ گیللبه ػلل وتیللوس دس مقبیؼلله ثللب اغلللت
گونههب دیگش دس ثشاثش خـکؼبل مقبو تش اػت و پلغ اص
اػتقشاس گیلبه مل توانلذ دوسههلب علوالن خـکؼلبل سا
تحمل کنذ .اص دیگش ویظگ هب منحلشثهفلشد ػلل وتیلوس
م توا ثه مقبومت ر دس ثشاثش رتؾػوص و ػلبیش ثالیلب
عجیؼ اؿبسه کشد که م توانذ ثهػشػت و ثه كوس خودسو
تشمی ؿود.
اص دیگللش نکللب مه ل دس مقبیؼ ل ثللین ػل ل وتیللوس و
دسختب یبدؿذه ر اػت که دسختب ثه دلیل داؿتن خثل

ثضسگ م تواننذ نیشو ثبد سا دسیبفت کشده و اص عشی تنله
و سیـههب ثه خبک منتقل کننذ که این مؼئله م توانلذ ثله
کبهؾ پبیذاس خبک دس ثشاثش لغلضؽ مندلش ؿلود .ایلن دس
حبل اػت که ػل وتیوس دس مقبیؼله ثلب دسختلب استالبع
چنذان نذاسد و ثه دلیل انؼغبفپزیش ػبقههلب و ثلشگهلب
م توانذ ثبدهب نؼجتب ؿلذیذ سا تحملل کنلذ ثلذو رنکله
نیشو صیبد ثه خبک منتقل ؿود .اص عشف دیگش دسختلب
ثه دلیل داؿتن سیـ اكل که دس مقبیؼله ثلب سیـلههلب
فشػ قغش ثضسگتش داسنذ م تواننلذ ػلجت ایدلبد دسص و
ؿکبف دس خبک ؿونذ و پتبنؼیل خلبک دس ثشاثلش لغلضؽ سا
افضایؾ دهنذ .امب گیبه ػل وتیوس ثب داؿتن سیـههب نبصک
که دس خبک پخؾ م ؿونذ مقبومت ثشؿ خبک سا افضایؾ
م ل دهللذ و دس نتیدلله خللبک سا دس ثشاثللش لغللضؽ پبیللذاستش
م کنلذ .ثنلبثشاین ثلب توخله ثله ملواسد یبدؿلذه مالحظله
م ؿود که گیبه ػل وتیوس دس مقبیؼه ثب ػلبیش گونلههلب
گیلبه متلذاول منبػللتتلش اػلت و مل توانلذ ثله ػنللوا
خبیگضین منبػج ثشا محبفظت ػواحل سودخبنه دس ثشاثلش
فشػبیؾ اػتابده ؿود.
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جذٍل  .2هقاٗسٔ گًَِّإ هختلف گ٘اّٖ تا گ٘اُ علف ٍتَ٘ر
ًام گ٘اُ

ًام الت٘ي

ػل وتیوس
vetivergrass
ثیذ
willow
كنوثش
spruce
چنبس
sycamore
گض
tamarix
افشا
maple
توػکب
alnus subcordata
اکبلیپتوع
eucalyptus
صسؿ
barberry
تمـ
raspberry

*

قطر هتَسط

هقاٍهت کططٖ

هذت زهاى الزم

هقاٍهت در

قاتل٘ت

رٗطِ ()mm

رٗطِ ()MPa

ترإ استقرار (هاُ)

تراتر خطکسالٖ

خَدتره٘وٖ

0/66
3
1
3/5
14
3
2/5
2
2
1/5

85/10
10/33
28
26
4-30/2
8-30
16-20
29/73

2
18
24
24
36
24
24
24
24
18

صیبد
ک
ک
ک
صیبد
متوػظ
ک
صیبد
متوػظ
ک

صیبد
متوػظ
ک
ک
متوػظ
ک
ک
متوػظ
متوػظ
ک

†

-

†

-

*اعالػب خذول اص منبثغ [ 5و 31ل  ]34ثه دػت رمذه اػت.
†دس موسد مقبومت کــ این گونههب اعالػبت دس منبثغ دس دػتشع یبفت نـذ.

ًت٘جِگ٘رٕ
دس پللظوهؾ حبضللش تللأثیش سیـللههللب گیللبه ػلل وتیللوس ثللش
پبسامتشهللب مقبومللت ثشؿل خللبک دس حبؿللی سودخبنلله کللش
ثشسػ ؿذ .ثشسػ هب ثه كوس میذان اندب ؿذ .پغ اص تهی
نمونههب دػتنخوسده نمونههب ثه رصمبیـگبه منتقل و توػلظ
دػتگبه ثشؽ مؼتقی ثشسػ ؿذنذ .پبسامتشهب هواؿنبػل و
اقلیملل دس منغقلل مغبلؼللهؿللذه ثللب اػللتابده اص دادههللب
انذاصهگیش ؿذه دس ایؼتگبههب مدبوس نـلب دادنلذ اص لحلبػ
اقلیم ؿشایظ ثشا اػتقشاس گیبه ػل وتیوس فشاه اػت .نتبیح
نـب داد ثه منظوس حلول نتید منبػت و مؼللحؿلذ کلل
خبک ثب سیـههب فبكل ثین ثوتههلب مدلبوس ثبیلذ حلذود 30
ػبنت متش ثبؿذ .همچنین ثشسػل توصیلغ سیـله دس ػلشم و
ػم خبک ثشا ػه تلشاک ثوتل اػلتابده ؿلذه نـلب داد دس
محذودۀ دادههب تحقی حبضش تشاک ثوتههلب تلأثیش چنلذان
دس پبسامتشهب مقبومت ثشؿ خبک نذاسنلذ .ثله علوس کلل دس
حضللوس سیـ ل گیللبه ػل ل وتیللوس مقللبدیش پبسامتشهللب صاوی ل
اكغکبک ایؼتبی و چؼلجنذگ افلضایؾ مؼنلبداس سا تدشثله
م کننذ .گیبه ػل وتیوس ػجت افضایؾ ثیؾ اص  104دسكلذ
چؼجنذگ و حذود  83دسكلذ صاویل اكلغکبک داخلل دس
مقبیؼه ثب حبلت ثذو سیـه ؿلذه اػلت .همچنلین ؿلبخق
 RARثیـتشین ضشیت همجؼلتگ و ؿلبخق  RDRکمتلشین
ضشیت همجؼتگ سا دس محبػج مقذاس چؼجنذگ خلبک داسد.
دس محبػج مقذاس صاوی اكلغکبک داخلل خلبک نیلض اص ثلین
ؿبخقهب مغبلؼله ؿلذه ؿلبخق  RDRثیـلتشین ضلشیت

همجؼتگ سا نـب داد .دس پبیب نیض مقبیؼها ثین گیبه ػلل
وتیوس و ػبیش گونههب گیبه ثوم منغقه کله تلب کنلو ثله
منظوس ػبمبنذه سودخبنه ثه کبس سفتهانذ كوس پلزیشفت و اص
خنجههب مختل اص خمله مقبومت دس ثشاثش خـکؼبل ملذ
صمب الص ثشا اػتقشاس مقبومت کــ سیـلههلب و مقبوملت
دس ثشاثش رتؾػوص و ػبیش ثالیب عجیؼ گیبه ػل وتیلوس دس
مقبیؼه ثب ػبیش گونههب گیلبه متلذاول منبػلتتلش اػلت و
م توانذ ثه ػنوا خبیگضین منبػج ثلشا محبفظلت ػلواحل
سودخبنه دس ثشاثش فشػبیؾ اػتابده ؿود .پیـنهبد مل ؿلود دس
پظوهؾهب ثؼذ تأثیش سیـ ػلل وتیلوس ثلش مقلبو ػلبص
خبکهب ثب ثبفتهب مختل ثشسػ ؿود.
تطکر ٍ قذرداًٖ

اص حمبیتهب ػبصمب رة منغقها فلبسع دس اندلب ایلن
پشوطه تـکش و قذسدان م ؿود.
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