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 الصهخ

 جوقیت فطبس ٍ ثَدُ ثطش اغلی هطکالت اص یکی ّوَاسُ تبسیخ عَل دس اًسبى اسبسی ًیبصّبی سفـ

 هتقبدل جَاهـ اص ثسیبسی دلیل ّویي ثِ .است ضذُ کطبٍسصی هحػَالت ثشای تقبضب افضایص ثِ هٌجش

اص تب  است سبختِ هججَس سا کطبٍسصاى اهش ایي .اًذدادُ قشاس ّذف سا هَادغزایی تَلیذ ٍ اًسبى ًیبصّبی کشدى

یش ًبهغلَثی ثشپبیذاسی کطبٍسصی داسًذ ثْشُ کِ تأث کطْبٍآفت کطْبفلف غیشآلی، کَدّبی هثل ّبییًْبدُ

 دضت صهیٌیسیت هضاسؿ دس کطبٍسصیفولیبت  پبیذاسی اسصیبثی  هغبلقِ ایي ّذف سٍ ّویي اص .گشفتِ ضَد

. حجن ًوًَِ اص ثَد اسدثیل دضت کبساىصهیٌیًفش اص سیت 9414 ضبهل تحقیق آهبسی جبهقِ ثبضذ.هی اسدثیل

 ثب ٍ هیذاًی پیوبیص عشیق اص ًیبص هَسد اعالفبت ٍ ّبدادُ صاسؿ تقییي ضذ. 231کَکشاى عشیق فشهَل 

ای ثب اًتسبة هتٌبست اص گیشی عجقِ ثٌذی تػبدفی دٍ هشحلًِوًَِ سٍش ثِ پشسطٌبهِ تکویل ٍ عشاحی

ًطبى داد ّوچٌیي ًتبیج حبغل اص سّیبفت سٌبًبیبک گشدیذ. آٍسیجوـ1391-92کطبٍسصاى دس سبل صسافی 

 هغبلقِ ثِ سوت پبیذاسی گشایص داسًذ.د ؿ هٌغقِ هَسسکِ هضا

 

 .دضت اسدثیل، کطبٍسصی پبیذاس، پبیذاسی ّبیضبخعصهیٌی، سیت کلمات کلیدي:

 

 

 مقدمه

 صهیٌی  ثِ فٌَاىسیتدسغذ اص تَلیذ هحػَالت ثِ تَلیذ  2/37اختػبظ  ی دس اقتػبد استبى اسدثیل، ٍثبتَجِ ثِ اّویت کطبٍسص

کطَس سا ثِ خَد اختػبظ  یٌیصهتیکل س ذیدسغذ تَل 8/14کطت ٍ شیص یکل اساض دسغذ اص 13 تشیي هحػَل، ّوچٌیيفوذُ

تَجِ ثِ ثِ دلیل اّویت صیبد ایي هحػَل دس تأهیي اهٌیت غزایی هشدم،  ٍاقـ ضذُ است.اسدثیل دسغذ آى دس دضت  97دادُ کِ 

صیست ٍ کبّص اثشات هٌفی ثش سالهت افشاد جبهقِ ْت حفؼ هٌبثـ ٍ هحیظدس جایي هحػَل ًوَدى فولیبت کطبٍسصی پبیذاس 

ضشٍست داسد. فذم پشداختي ثِ ثحث ّبی پبیذاسی ًؾبم کطت هٌجش ثِ فذم اعالؿ ٍ آگبّی اص ایي هْن گشدیذُ ٍ ایي اهش سجت 

. تَسقِ هَسد تَجِ قشاس دٌّذ ّبی هذیشیتی خَد ایي هسئلِ سایشیگضذُ است تب هسئَالى کطبٍسصی ًیض کوتش دس تػوین

ص ٍضقیت پبیذاسی ًؾبم کطت، ثبضذ. ثٌبثشایي ثذٍى اعالؿ افولیبتی کشدى کطبٍسصی پبیذاس هی ّب یک اثضاس سَدهٌذ ثشایضبخع
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ثبضذ. ثذٍى ضک اٍلیي گبم ضشٍسی دس صهیٌِ سضذ پبیذاسی فبیذُ هیاسی دس سغح هضاسؿ اهشی ثیگزاسی دس صهیٌِ پبیذسیبست

ّبی سیضی فقبلیتضذ، تب ثشاسبس آى ًسجت ثِ ثشًبهِثببت غَست پزیشفتِ دس سغح هضاسؿ هیصی سٌجص پبیذاسی فولیکطبٍس

اص ایي سٍ، تحقیق حبضش ثب  اقذام الصم غَست پزیشد.بی کطبٍسصاى تَسظ هسئَالى ریشثظ ّپبیذاسی، دس ساستبی اغالح فقبلیت

 یٌی دضت اسدثیل غَست پزیشفتِ است.صهّذف ثشسسی  پبیذاسی کطبٍسصی دس هضاسؿ سیت

 

 هامواد و روش

 کی .[1] ضَد هی گفتِ پبیِ هٌبثـ ثقبی استوشاس ثب ّوشاُ ثبسٍسی حفؼ ؽشفیت اسبسبً ثِ پبیذاسی کطبٍسصی، ّبیًَضتِ دس

. کٌذیه     يییتق یسا ثِ ضکل کو کطبٍسصی ًؾبم ثَم کی ذاسییّبست کِ پبای اص سٌجِ، هجوَفِ 1کطبٍسصیپبیذاسی  ضبخع

کِ ثب  ضَدیٍ اقتػبدی گفتِ ه یاجتوبف ،یستیص ،ییبیویض ،یکیضیف شّبییهتغ یثِ هقذاس کو فیعجق تقش ذاسی،یپب 2سٌجِ

جبسی ًؾبم  تیٍضق شیّبی کطبٍسصی، تفسًؾبم حبکن ثش ثَم یُذیچیپ ّبی اًجَُ هشثَط ثِ سٍاثظسبصی دادٍُ سبدُ کشدىی کو

ّبی اخیش تَجِ ثیطتشی گزاساى ثخص کطبٍسصی عی سبلجَاهـ فلوی، اًذیطوٌذاى ٍ سیبست .[2] کٌذیه شیپزسا سبدُ ٍ اهکبى

-ّب ثِ هٌؾَس اًذاصُای اص سَی آىّبی گستشدُاًذ. لزا ایي تَجِ هٌجش ثِ تالشثِ هفَْم پبیذاسی هحیظ ٍ تَسقِ پبیذاس ًوَدُ

 هغشح ضذُ است:ثشای اسصیبثی پبیذاسی دٍ سّیبفت  ّبی کطت هشسَم ضذُ است.گیشی پبیذاسی سیستن

 ّب ثشای اسصیبثی پبیذاسیّب ٍ ضبخعسّیبفت سٌجِ -1

 .[4]سّیبفت تَلیذ هذاساًِ ثشای اسصیبثی پبیذاسی  -2

ی سّیبفت اٍل ٍ دس ( کِ صیش هجوَف1991ِی سّیبفت سٌبًبیبک )صهیٌی ثِ ٍسیلِدس تحقیق حبضش پبیذاسی کطت سیت

سبصی هشکت غَست گشفتِ دس هذل سٌبًبیبک کِ ثِ سٍش ضبخع .ضذثبضذ، هَسد سٌجص ٍاقـ ّبی تلفیق ضذُ هیقبلت ضبخع

 ثشای ایجبد ضبخع استفبدُ ضذُ است: (1)است، اص ساثغِ 
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استفبدُ  :X3: سفبیت تٌبٍة صسافی، X2صهیٌی دس ٍاحذ سغح، فولکشد سیتهتَسظ  :X1ضبخع پبیذاسی،  :SIi کِ دس آى:

تغییش دس هٌبثـ آثی : سًٍذ X6 : اًجبم اًَاؿ ضخن حفبؽتی،X5استفبدُ اص ثقبیبی گیبّی ٍ کبُ ٍ کلص،  :X4ّبی حیَاًی، اص کَد

 ّب،کصهقذاس آفت :Y1، سًٍذ تغییش دس حبغلخیضی خبک دس عَل صهبى :X8کطت گیبّبى لگَهیٌَص دس تٌبٍة، : X7 دسعَل صهبى،

: هیضاى هػشف Y3ّبی اصتِ دس ّکتبس، هیضاى هػشف کَد :Y2صسافی، کص دس هضسفِ دس یک فػل ّب، ٍ هػشف قبسچکصفلف

ثب  y3تب  y1 ٍ پبساهتشّبیثب افضایص خَد، پبیذاسی ًؾبم صسافی سا افضایص  x8تب  x1 دس ٍاقـ، پبساهتشّبیّبی فسفبتِ دس ّکتبس. کَد

دس قبلت هقیبس  (1)دس ساثغِ  y3تب  x8  ٍy1تب  x1هتغیشّبی  .[3]دٌّذ هقذاس خَد پبیذاسی ًؾبم صسافی سا کبّص هی افضایص

پٌج سغح، استفبدُ ّویطِ، اغلت، ثقضی اٍقبت، ثٌذست، ّیچ ٍقت عشاحی ضذُ ٍ اص کطبٍسصاى ثب  گیشی عیف لیکشت دساًذاصُ

 ذ.یهحبسجِ گشد (1)آٍسی گشدیذ. دس ًْبیت اهتیبص پبیذاسی اص عشیق فشهَل استفبدُ اص پشسطٌبهِ جوـ

 :ثیي غفش ٍ یک قشاس گشفت (2)ضبخع ثذست آهذُ ثشای توبهی کطبٍسصاى اص عشیق استبًذاسدسبصی ثش اسبس ساثغِ 
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SDMeanAMin 2                کبهالً ًبپبیذاس

SDMeanBSDMean 2        ًبپبیذاس

SDMeanCSDMean            هتَسظ                                                                                                (3)

SDMeanDSDMean 2        پبیذاس

MaxESDMean  2               کبهالً پبیذاس

 

: حذاقل اهتیبص دس ثیي کطبٍسصاى، Sminام،  j: اهتیبص ضبخع کطبٍسصSjام، j: ضبخع پبیذاسی کطبٍسص ESijدس ایي ساثغِ: 

Smaxصهیٌی، ثش اسبس ضبخع ثِ هٌؾَس اسصیبثی کیفی پبیذاسی کطت سیت ثبضٌذ.هی : حذاکثش اهتیبص دس ثیي کطبٍسصاىISDM 

، هضاسؿ کطبٍسصاى اص لحبػ پبیذاسی ثِ پٌج گشٍُ کبهالً ًبپبیذاس، (3)ثش هجٌبی هیبًگیي ٍ اًحشاف هقیبس ٍ ثب استفبدُ اص سٍاثظ 

 .[5]اًذ ًبپبیذاس، هتَسظ، پبیذاس، کبهالً پبیذاس عجقِ ثٌذی ضذُ

 تَجِ ثب ًْبیت دس .ضذ استفبدُ اقتػبدسٌجی ّبیهذل کطبٍسصی اص فولیبت پبیذاسی ضبخع ثش هؤثش فَاهل تقییي جْت

      .ضذ دادُ تطخیع هٌبست تبثقی فشم فٌَاى ثِ خغی، فشم هٌبست، تبثقی فشم یک اًتخبة هقیبسّبی ثِ

سد هغبلقِ آى کطبٍسصاى اًجبم ضذُ است. جوقیت هَ 1391-92ایي تحقیق ثِ سٍش پیوبیطی هقغقی ثشای سبل صسافی 

 231ثبضٌذ. آهبس ٍ اعالفبت هَسد ًیبص اص عشیق تکویل ّبی اسدثیل ٍ ًویي هیتبىکبس دضت اسدثیل ضبهل ضْشسصهیٌیسیت

 آٍسی ضذ.جوـ 1392سیت صهیٌی هٌغقِ دس سبل پشسطٌبهِ اص ٍاحذّبی تَلیذ 
 

 نتایج و تحث

 8/75دسغذ اص هضاسؿ دس عجقِ ًبپبیذاس،  4/7دسغذ اص هضاسؿ دس عجقِ کبهالً ًبپبیذاس،  3/4، 1هغبثق ًتبیج ثذست آهذُ دس جذٍل 

اًذ. دس هجوَؿ ًتبیج حبغل اص دسغذ دس عجقِ کبهالً پبیذاس قشاس گشفتِ 3/1دسغذ دس عجقِ پبیذاس،  3/11عجقِ هتَسظ،دسغذ دس 

 اًذ.ایي هذل ًطبى داد کِ هضاسؿ کطبٍسصاى ثِ سوت پبیذاسی توبیل پیذا کشدُ

 سنانایاك رهیافت اساس تر اردتیل، دشت کارانزمینیسیة مسارع در کشاورزي عملیات پایداري - 1جدول

 دسغذ تجوقی دسغذ فشاٍاًی داهٌِ سغح پبیذاسی

 3/4 3/4 10 0-239/0 کبهالً ًبپبیذاس

 7/11 4/7 17 239/0-401/0 ًبپبیذاس

 5/87 8/75 175 401/0-725/0 هتَسظ

 8/98 3/11 26 725/0-887/0 پبیذاس

 100 3/1 3 887/0-1 کبهالً پبیذاس

  100 231 جوـ
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سٍش حذاقل هشثقبت هقوَلی، اضکبل تجقی هختلف ثشآٍسد گشدیذ کِ اص ثیي آًْب ثب تَجِ ثِ تقذاد هتغیشّبی  ثب استفبدُ اص

هتغیشّبی دسآهذ سبالًِ، کِ ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثذست آهذُ،  داس ٍ هغبثقت فالئن ضشایت ثب تئَسی، هذل خغی اًتخبة ضذهقٌی

کطت، اثش هٌفی ثش داًص کطبٍسصی پبیذاس، تأثیش هثجت ٍ سغح صیش صهیٌی، ًَؿ هبلکیت صهیي،سغح سَاد، سبثقِ کطت سیت

 صهیٌی داسًذ.پبیذاسی کطبٍسصی کطت سیت

 

 گیرينتیجه

ثب  اًذ.ثِ سوت پبیذاسی توبیل پیذا کشدُ صهیٌی کبس دضت اسدثیلسیت هضاسؿ کطبٍسصاى ّب،لیل دادًُتبیج حبغل اص تح ثش اسبس

 اص ثتَاًذ صاسؿ ضَدهی ثبفث فبهل ایي .است کطبٍسصی فولیبت پبیذاسی دس فَاهل هْوتشیي اص یکی سَاد سغحتَجِ ثِ ًتبیج 

 هغبلقِ هَسد کطبٍسصاى هَسد دس .یبثذ آگبّی کطت هحیغی صیست هالحؾبت ٍ هحػَل کطت هَسد دس ّبیبفتِ جذیذتشیي

 سسذ،ًوی ًؾش ثِ کبفی صهیٌیسیت هثل هحػَلی تَلیذ ثشای سَاد هیضاى ایي ٍ ثَد ساٌّوبیی اٍل حذ دس سَاد سغح هیبًگیي

 ثِ ٍ داد کبّص کطبٍسصاى دس سا سَاد پبییي سغح سَء ثبیستی اثشات ٍ آسبى، فْن قبثل آهَصضی ّبیسٍش اص استفبدُ ثب لزا

 کطت یذاسیپب جبدیا دس کطبٍسصاى سبثقِ ضاىیه هثجت ًقص ثِ ثبتَجِ ّوچٌیي .کشد کوک ًیض هحػَل ایي کطت پبیذاسی

ساثغِ هثجت ٍ ثبتَجِ ثِ  ًتبیج  د.ضَ جبدیا ثضسگسبالى یثشا ٌِیصه يیا دس طتشیث یجیتشٍ ّبیثشًبهِ ٍ ّبکالس ،یٌیصهتیس

 ٍضقیت ثْجَد پبیذاس، کطبٍسصی داًص استقبء هبتٍهلض اصداسی ثیي پبیذاسی کطبٍسصی ٍ داًص کطبٍسصی پبیذاس ثذست آهذ. هقٌی

 هَسد پبیذاس کطبٍسصی تَسقِ ساستبی دس ثبیذ کِ ثبضذهی هخبعجبى ثِ پبیذاس کطبٍسصی فٌی ّبیداًصی ِصهیٌ دس سسبًی اعالؿ

 .گیشد قشاس کبساىساًذدست ٍ سیبستگضاساى تَجِ
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