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  و بهينه روي رسوبدهي حوزه بررسي اثر کاربري اراضي در شرايط فعلي

  )حوزه آبخيز شور و شيرين شيراز: مطالعه موردي(

  

  ، ۲دستوراني يمحمد تق، ۱پورده فاطمه سوزنده يس،  *۱يطالب يعل

  ۳سلطانيمحبوبه  و ۱کريمياناکبر  يعل

  

  )۷/۲/۱۳۹۴ :رشيخ پذيتار ؛ ۲۴/۲/۱۳۹۲: افتيخ دريتار(

  

 

  چکيده

عمدتًا ثابت حـوزه و مـؤثر    يها يژگيدر مقابل و. باشد يها م حوزه يکيدرولوژيدر کنترل رفتار ه ياساس ياز فاکتورها يکي ياراض يکاربر

ـ سـاز تغ  نـه يممکن است زم) ياراض يم و کاربري، اقليات خاک، توپوگرافيمانند خصوص(بر چرخه آب حوزه  . رات کوتـاه مـدت باشـند   يي

ـ در ا. باشـد  يها م حوزه يکيدرولوژيه يياير در پوييعلت تغ ياراض ير کاربرييشود که تغ ين، عمومًا فرض ميبنابرا  يربرن مقالـه اثـر کـا   ي

ـ حوزه با استفاده از سامانه اطالعات جغراف ينه بر رسوبدهيو به يط فعليدر شرا ياراض ـ مـدل ه  ياجـرا  و يياي در  HEC-HMS يکيدرولوي

نقشه كاربري اراضي جهت تهيه نقشه شماره منحني استفاده شـد و ايـن   . شده است ين واقع در استان فارس بررسيريز شور و شيحوزه آبخ

گر تفاوت داشته و يکديط با يج نشان داد که رسوب برآورد شده در دو شراينتا. عنوان پارامتر مهم جهت ورودي مدل استفاده گرديد نقشه به

زان رسـوب  ياوج و م يکاهش دب. باشد يم ياراض يط فعليمتر از شرانه کيبه يط کاربريدرصد، در شرا ۱۲زان متوسط يم به يرسوب برآورد

تفاده نقش اسمورد  يو نوع کاربر ياراض ير کاربريين مطلب است، که تغيکننده ا انيب يفعل يط کاربرينسبت به شرا ينه اراضيط بهيدر شرا

 .حوزه دارد ييرسوبزازان يالب و مياوج س يجه دبيش ارتفاع رواناب و در نتيا افزايدر کاهش  ييبسزا
 
  

  HEC-HMSكاربري اراضي، شرايط بهينه، رسوبزايي، مدل : كلمات كليدي

  

  

  

  

  

   زديدانشگاه  ،يعيه منابع طبدانشكد، يزداريگروه مرتع و آبخ .۱

   مشهد يفردوس ، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاهيزداريگروه مرتع و آبخ .۲

  زدياستان  يعيقات منابع طبيمرکز تحق. ۳

talebisf@yazd.ac.ir :مسئول مکاتبات، پست الکترونيکي: *
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  مقدمه

ــتفعا گسترش  نامناسب هــاي يكاربر ،طبيعت در انسان هــاي لي

 طبيعـي  ابعــ منز ا وليــ غيراص و رويه رداري بيـب بهره و اراضي

تخريب اراضـي قـرار    معرض در را كشور از وسيعي عرصههاي

هـا،   افـزايش سـيالب  داده است، که نتيجه آن بروز عواملي چون 

فرسايش و کاهش حاصلخيزي خاک، کاهش توليـد، بيکـاري و   

لذا مقابله با اين . اجتماعي شده است -پيامدهاي منفي اقتصادي 

باشـد،   اده از سرزمين مـي وضعيت نيازمند يک برنامه جامع استف

صـورت   هـا در يـک چـارچوب مشـخص بـه      که در آن کاربري

  . منطقي و متناسب با توان محيط انتخاب شود

هـاي   با بررسي ميزان رسوب در رابطه با استفاده )۱۴( سلبي

مختلف از اراضي در اياالت متحده آمريکا به اين نتيجـه دسـت   

مقدار رسـوب توليـد    ترتيب کمترين و بيشترين يافته است که به

شده مربوط به اراضي جنگلي و مناطق شـهري تحـت عمليـات    

از  بـا اسـتفاده   ، )۱۵(سـوان ورا کـامتورن    .ساختماني بوده است

 سيسـتم اطالعــات جغرافيــايي،  و HEC-1 هيــدرولوژيكي  مـدل  

الگـوي   را روي   هزحـو   باالدسـت   اراضـي   تغيير كـاربري  اثرات 

قــرار  مــورد ارزيــابي  ه زحــو  دســت پــايين  در نــواحي  ســيالب  

، يابـد  ميكاهش  جنگل   مساحت  كه داد موقعي   نشانو   است داده

و همکاران  ني هوف .دشو ها بيشتر مي هزو زيرحو  هزحو رواناب 

کاربري اراضي روي توليد رواناب ناشي  در بررسي اثرات )۱۱(

از رگبار در يک حوضه متوسط مقياس در جنوب غربـي آلمـان   

به اين نتيجه رسيدند که تأثير شرايط کاربري اراضي روي توليد 

رواناب ناشي از رگبار تا حـد زيـادي بـه خصوصـيات رويـداد      

بـا مطالعـه بـر روي     )۱۰(و همکـاران   لـين . بارش وابسته است

اريوهاي تعييرکاربري اراضـي روي الگوهـاي کـاربري    اثرات سن

اراضي و هيدرولوژي در حوزه آبخيزي در تـايوان شـمالي و بـا    

ترکيب يک مدل تغيير کاربري و يک مدل هيدرولوژيکي به اين 

هـاي هيـدرولوژيکي    نتيجه رسيدند تغييرپذيري و مقـدار مؤلفـه  

ر قابـل  طـو  در آينده به) مخصوصًا دبي رواناب و آب زيرزميني(

سازي تحـت تـأثير تغييرکـاربري اراضـي      توجهي در مدت شبيه

بـا ارزيـابي اثـر هيـدرولوژيکي     ) ۸(و همکـاران  چـوي   .بودنـد 

سازي هيدرولوژيکي  پتانسيل تغيير کاربري اراضي از طريق مدل

 کيشـواکي و تغيير کاربري اراضي براي حوضه آبريـز رودخانـه   

و يـک  ) LEAM luc(آمريکا با ترکيب يک مـدل رشـد شـهري    

ـ مدل هيدرولوژيکي نيمـه تـوزيعي    ه ايـن نتيجـه رسـيدند کـه     ب

سناريوهاي کاربري اراضي توليد شده بـه وسـيله مـدل شـهري     

شـود، ولـي تغييـرات     منجر به تغييرات اندکي در رواناب کل مي

 واگزومينـگ  . کنـد  قابل توجهي در جريـان سـطحي ايجـاد مـي    

دليـل   ار رسوب بـه سطحي ومقد تغيير در رواناب) ۱۶(همکاران 

از (هاي مختلـف   با مقياس حوضهتغيير کاربري اراضي در چهار 

kmتا  ۱
 ۷۳ ( نتـايج نشـان داد کـه     .را مورد بررسي قرار دادنـد

علت احياي جنگل و کشت نواري ، رواناب سطحي و رسوب  به

گـاوو  . يابد درصد کاهش مي%  ۱۰-۱۰۰و %  ۲۰-۱۰۰ترتيب  به

خنــدقي حــوزه  -اي خشــک تپــه نيمــهدرمنطقــه  )۹(همکــاران و

چانگان در چين به تجزيه و تحليـل اثـرات اسـتفاده از زمـين و     

پوشش زمين در ارتباط الگوي مکاني فرسايش خـاک و   ساختار

ســازي مــدل  هــدررفت آب، از طريــق بررســي حــوزه و شــبيه

اي نشــان داد کــه ســاختار  تجزيــه و تحليــل مقايســه .پرداختنــد

زمين، با طراحي خوب الگوي مکاني قادر سازي استفاده از  بهينه

، افزايش استفاده از منابع آب و افزايش  به کاهش فرسايش خاک

بــا ) ۱۲(همکــاران  ونـوتبرت   .باشــد وري کشــاورزي مـي  بهـره 

سـازي بـه مطالعـه نيروهـاي مـؤثر بـراي        استفاده از روش مـدل 

فرسايش خاک و رسـوب از يـک طـرف، و دبـي آب از سـوي      

دايجلـه  شناسي هولوسن براي حـوزه   ره زمينديگر، در طول دو

نتــايج نشــان داد کــه فرســايش خــاک از . در بلژيــک پرداختنــد

علت  به ٪ ۹هولوسن اوليه تاکنون افزايش يافته است، که حدود 

علــت تغييــرات در  بــه ٪ ۶۰تغييــرات آب و هــوايي، و حــدود 

% ۷ همچنين دبي متوسط تـا حـدود   باشد، و استفاده از زمين مي

دليل تغييـرات اسـتفاده از زمـين     ش يافته است که عمدتًا بهافزاي

هـاي   نتـايج حاصـل از پاسـخ    )۱۳(همکـاران   ونونس  .باشد مي

هيدرولوژيکي خاک و فرسايشي شش نـوع کـاربري اراضـي و    

هاي آيش، پوشـش بوتـه،    محصول غالت، زمين(پوشش گياهي 

و کاري با کـاج بيابـاني    بهبود پوشش گياهي بومي، زمين جنگل



  ...و بهينه روي رسوبدهي حوزه  بررسي اثر کاربري اراضي در شرايط فعلي

  

۴۹  

هـاي زراعـي و    زمينبررسي نموده و نشان دادند كه را ) چراگاه

 ترين نـوع کـاربري از نظـر    عنوان مهم کاري توسط کاج به جنگل

در مقابـل پوشـش    .باشـد  ايجاد رواناب و فرسـايش خـاک مـي   

درختچــه و احيــاي درختــان بلــوط، بيشــترين ظرفيــت نفــوذ و 

سـعادتي و   .شوند ترين ميزان فرسايش خاک را موجب مي پايين

اثرات تغييرکاربري اراضي در رواناب سطحي را با  )۳(همکاران 

سازي کرده و نتايج نشـان داد کـه ايـن مـدل      شبيه SWATمدل 

گيـري   نسبت به روانـاب انـدازه  % ۶۹رواناب را با ضريب تبيين 

سـازي چرخـه    سازي کـرد و همچنـين مـدل در شـبيه     شده شبيه

اعت توانـايي کمتـري   هيدرولوژيکي جنگل نسبت به مرتع و زر

در بررسـي نقـش کـاربري اراضـي بـر دبـي        )۷(هاديـاني   .دارد

 SCSاي درحوزه آبخيز مادرسـو بــا روش    هاي منطقه سيالب

بـه اين نتيجـه رسيـدند کـه دبـي سـيالب در کـاربري فعلـي      

اراضي نسبت به کـاربري متناسـب بـا توانـايي اراضـي داراي      

 .زگشت آنها بـوده اسـت  به تناسب دردوره با ۷۹تا  ۳۱افزايش 

در بررسـي نقـش کـاربري اراضـي و     ) ۱(آقارضي و همکاران 

چاي دراسـتان مرکـزي    شيب در توليد رواناب در رودخانه قره

هـا در   به اين نتيجـه رسـيدند کـه توليـد روانـاب در کـاربري      

هاي مختلف بستگي به پوشش گياهي داشت و صـرفًا بـا    شيب

 اثرات) ۵( ي و همکارانغفار. يافت افزايش شيب افزايش نمي

 در اخيـر  سـال  ۴۰ طـي  در اراضـي  كاربري هيدرولوژي تغيير

نتـايج تحقيـق    .رود را مورد بررسي قـرار دادنـد   زنجان حوضه

 نشان دهنده تأثيرات قابل توجه تغييـر کـاربري اراضـي روي   

طـوري کـه تغييـر     است، به حوضه آبي بار و اي رودخانه جريان

 افـزايش  بـه  منجـر  ۱۳۸۶ تـا  ۱۳۴۶ سال در کاربري اراضي از

 سـطح  كـاهش  و درصـد  ۳۳ حـدود  در مقدار رواناب سطحي

سعيديان  .است شده درصد ۲۲ حدود در زيرزميني بهاي آ سفره

 هـا  كـاربري  مؤثرترين تعيين منظور به يتحقيق در) ۴(و مرداي 

ــي رســوب و فرســايش در ــاي نهشــته زاي ــف ه ــازند مختل  س

 بـه  ايـذه  شهرسـتان  گچ كوه آبخيز حوزه از بخشي گچساران،

 كاربري به مربوط رسوب ميزان بيشترين که رسيدند نتيجه اين

 ولـي  .باشـد  مـي  مسـكوني  كاربري به مربوط كمترين و زراعي

 كمتـرين  و مسـکوني  كاربري به مربوط رواناب ميزان بيشترين

   .باشد مي زراعي كاربري به مربوط

هدف از اين تحقيق ارزيـابي اثـرات کـاربري اراضـي روي     

روانـاب   -توليد رسوب با استفاده از اجـراي يـک مـدل بـارش    

جهت تعيين رابطـه  (و منحني سنجه رسوب ) جهت تعيين دبي(

بــراي کــاربري فعلــي و شــرايط بهينــه اراضــي ) رســوب -دبــي

. باشـد  مـي ) متناسب با استعداد اراضي از طريق آمايش سرزمين(

برداران را در رابطـه بـا    ريزان و بهره تواند برنامه نتيجه تحقيق مي

مديريت مناسـب کـاربري اراضـي جهـت کـاهش فرسـايش و       

  .هاي آبخيز ياري نمايد رواناب حوزه

  

  ها روش و مواد

  معرفي منطقه مورد مطالعه

حوزه آبخيز شور و شيرين از نظر تقسيمات کشوري جزء استان 

هاي آبخيز سد درودزن  از زيرحوزهفارس محسوب شده و يکي 

هکتــار داراي  ۵۰۹۶۰ايــن حــوزه بــا مســاحتي بــالغ بــر. اســت

تـا   ۳۰ ۲۲و طول شـرقي   ۵۱ ۵۹تا  ۵۱ ۴۳مختصات جغرافيايي 

  ). ۱شکل (است  عرض شمالي ۳۰ ۴۸

  

  تهيه نقشه کاربري فعلي و بهينه اراضي 

اي ه منظور تهيه نقشه کاربري فعلي اراضي ابتدا به کمک نقشه به

ــا اســتفاده از عکــس  ۱:۵۰۰۰۰ هــاي  نقشــه مقــدماتي تهيــه و ب

اي نقشه مربوطه تصحيح و تکميل شد، سـپس بـا نقشـه     ماهواره

کاربري اراضي تهيه شده توسط اداره کل منابع طبيعي مقايسـه و  

در بازديد صحرايي با اصالحات نهـايي نقشـه کـاربري اراضـي     

جغرافيـايي تهيـه    با استفاده از سيستم اطالعات) ۱ شکل(منطقه 

با مقايسه ويژگي هـاي اکولـوژيکي هـر واحـد زيسـت      . گرديد

ايـن مـدل در   . عمل آمـد  ها به محيطي با مدل اکولوژکي کاربري

هـاي اطالعـاتي    محيط سيستم اطالعات جغرافيايي با تهيـه اليـه  

سازي و اجرا شـد و در نهايـت نقشـه     مربوط به عوامل آن شبيه

ـ  ـتوان اک اي حـوزه مـذکور تهيـه گرديـد     رـولوژيکي سـرزمين ب

  )۲شکل (
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  نقشه کاربري بهينه اراضي. ۲شکل      نقشه کاربري فعلي اراضي. ۱شکل

  

 منحني حوزه شماره نقشه تهيه

ي بـرا  SCS روش در کـه  اسـت  بعـدي  بـي  شماره منحني پارامتر

ره شـما  نقشـه  تهيـه  بـراي  .دارد دکاربر اوليه اتالف پارامتر تعيين

نقشه گروه هيدرولوژيکي خاک بـا کـاربري اراضـي در     منحني،

ه اسـتفاد  با سپس محيط سيستم اطالعات جغرافيايي تلفيق شد و

، امتيازدهي انجام و )۶(تعيين شماره منحني  به مربوط جداول از

عنوان شـماره منحنـي هـر     بهسپس ميانگين امتيازات کسب شده 

ر ه در وزني متوسط منحني شماره گاه آن. کاربري تعريف گرديد

 . محاسبه گرديد زيرحوزه

  

 در شرايط کاربري فعلي اراضي HEC-HMSجراي مدل ا

و  مـدل هواشناسـي   حـوزه،  مـدل  تکميـل  و ها داده ورود از پس

ــاي شــاخص ــي، ه ــدل  کنترل ــراي HEC-HMSم ــاي داده ب   ه

سـازي   شـبيه  هيـدروگراف  و اجـرا  مشاهده شده رواناب -بارش

ط شـراي  در شده مشاهده تمام رويدادهاي .آمد دست به مدل شده

ز نيـ  مـدل  بودند، بنابراين داده روي متوسط خاک پيشين رطوبت

  .شد اجرا متوسط شرايط در

  

 آناليز حساسيت مدل نسبت به تغيير پارامترها 

 تغييـر  بـه  توجه با عامل وابسته يک تغيير شدت حساسيت، آناليز

ت منحنـي تغييـرا   منظور بدين .کند مي را بررسي مستقل عامل يک

ه هرچ. گردد مي ترسيم نظر مورد پارامتر تغيير به نسبت مدل نتايج

ر د کوچـک  تغييـر  باشـد يـک   بيشـتر  تغييرات اين منحني انحناي

 درو  شود مي مدل جواب در زيادي تغييرات باعث مربوطه، پارامتر

  .)۲(گويند  مي حساس آن پارامتر، به نسبت را مدل صورت، اين

  

 HEC-HMSمدل  اعتباريابي و واسنجي

ي هـا، واسـنج   داده از گروه يک با مدل در اين مرحله پارامترهاي

ـ  مـدل  اجـراي  طريـق  از مـدل  اعتباريـابي  سـپس  .گـردد  مـي  ا ب

و  شـود  انجـام مـي   هـا  داده دوم گروه براي شده بهينه پارامترهاي

ه شـده  مشاهد هيدروگراف با سازي شده شبيه هيدروگراف نهايتًا

   .شودمي مقايسه

ر دل سي سازي هيدروگراف شبيه در هيدرولوژي مدل كارايي

سـاتكليف   -نـاش  هاي شاخص از استفاده اعتبارسنجي، با مرحله

د مور) ۲ معادله(جريان  حجم برآورد و اريبي مدل در) ۱ معادله(

  .قرار گرفت ارزيابي
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  منحني تغييرات مدل به ازاي تغيير در پارامترها . ۶شکل

)Lag time  ،زمان تأخيرIa  ،تلفات اوليهCN  ،شماره منحني%imp درصد نفوذناپذيري(  

  

  ١٣٨٢/ ١٩/١٠ رويداد با مدل اعتباريابي نتايج .۱ جدول

  درصد اختالف  سازي شده شبيه  مشاهده شده  پارامتر

  ۱/۷  ۳/۶۰  ۳/۵۶  )مترمکعب بر ثانيه(دبي اوج 

  -۱۱/۱۹  ۸/۴۹۳۹  ۰۴/۶۱۰۷  )هزار مترمکعب(حجم سيل
  

  

شود، درصـد   مشاهده مي) ۵و  ۴، ۳(هاي  در شکلگونه که  همان

در نقشـه   ۸۰هـاي کمتـر از    مساحت مربوط بـه شـماره منحنـي   

همچنـين  . باشـد  کاربري بهينه نسبت به کاربري فعلي بيشتر مـي 

يعنـي   ۸۰هاي بيشـتر از  درصد مساحت مربوط به شماره منحني

هاي باال از نظر توليـد روانـاب در کـاربري بهينـه      شماره منحني

اين بدين معني اسـت کـه   . باشد نسبت به کاربري فعلي کمتر مي

در شرايط بهينـه  ) شماره منحني وزني(مقدار کلي شماره منحني 

)۷۲/۷۶CN= ( کمتر از شرايط فعلي)۴۱/۷۸CN=  (باشد مي.  

  

در شرايط کـاربري فعلـي و بهينـه     HEC-HMSاجراي مدل 

 اراضي

 و هواشناسـي  مـدل  حـوزه،  مـدل  تکميـل  و ها داده ورود از پس

 -بـارش   هاي داده براي HEC-HMSمدل  ،کنترلي هاي شاخص

 مـدل  سازي شده شبيه هيدروگراف و اجرا مشاهده شده رواناب

 رطوبـت  شـرايط  در شده مشاهده تمام رويدادهاي .آمد دست به

 شرايط در نيز مدل بودند، بنابراين داده روي متوسط خاک پيشين

  .شد اجرا متوسط

پارامترهاي مناسب جهت واسنجي مدل، از آناليز براي تعيين 

براي اين منظور آنـاليز حساسـيت بـراي    . حساسيت استفاده شد

چهار پارامتر شماره منحني، زمان تأخير، درصد نفوذناپـذيري و  

منحني تغييرات مدل بـه ازاي   ۶شکل . تلفات اوليه انجام گرفت

طـور کـه    نهمـا . دهـد  تغيير در هر يک از پارامترها را نشان مـي 

گــردد شــماره منحنــي و تلفــات اوليــه، بيشــترين  مشــاهده مــي

  .باشد حساسيت را دارا مي

/ ۱۹/۱۰رويـدادهاي   بـا  مـدل ، شده بهينه پارامترهاي از استفاده با

 آن نتايج که شد اعتباريابي ۱۳۸۹/ ۱۱/۱۱و  ۲۰/۱/۱۳۸۸، ۱۳۸۲

پـس از   .اسـت  شـده  ارائـه  ۱جـدول   براي يكي از رگبارهـا در 

مربوط به کاربري بهينه وارد مدل شده و  CNسنجي مدل،  اعتبار

نتايج مربوط به اجراي مدل در شـرايط کـاربري   . اجرا مي گردد

فعلي و بهينه اراضي براي كليه رگبارها انجام گرديد كه نتايج آن 

  . ارائه شده است ۷براي يک رگبار در شکل 
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۵۴  

ــر اســت  ــرآورد رســوب معلــق معتبرت ــرآورد دبــي  .ب پــس از ب

سازي در مراحل قبل و ترسيم منحني سنجه رسوب مقـدار   شبيه

دسـت   سازي شده در هر رويـداد را در معادلـه بـه    هاي شبيه دبي

در هر دو حالت آمده از منحني سنجه قرار داده و مقادير رسوب 

نتـايج مربـوط در   . گردد کاربري فعلي و بهينه اراضي برآورد مي

  .ارائه شده است ۸و شکل  ۳جدول 

دهد که هر چند تفاوت چشمگيري در شماره  نتايج نشان مي

هـاي وزنـي حـوزه در هـر دو شـرايط کـاربري فعلـي و         منحني

تناسب اراضي مشـاهده نشـد، امـا تـأثير ايـن عامـل در ارتفـاع        

اناب و رسوب برآوردي براي هـر دو شـرايط مـورد مطالعـه     رو

مشهود بوده و باعث کاهش ارتفاع رواناب و رسوب در شـرايط  

تناسب اراضي نسبت به کاربري فعلي شده است و بيـان کننـده   

اين است که مقدار افزايش يا کاهش ارتفاع روانـاب و رسـوب   

نشـان  همچنـين نتـايج   . باشـد  تابعي از شماره منحني حوزه مـي 

دهد که رسوب برآورد شده در دو شرايط با يکديگر تفـاوت   مي

درصد، در شـرايط   ۱۲ميزان متوسط  داشته و رسوب برآوردي به

کاهش دبـي  . باشد کاربري بهينه کمتر از شرايط فعلي اراضي مي

اوج و ميزان رسوب در شرايط بهينه اراضي نسـبت بـه شـرايط    

، کـه تغييـر کـاربري    کاربري فعلي بيان کننده اين مطلـب اسـت  

اراضي و نوع کاربري مورد استفاده نقش بسزايي در کـاهش يـا   

افزايش ارتفاع رواناب و در نتيجـه دبـي اوج سـيالب و ميـزان     

  .رسوبزايي حوزه دارد

  

  مورد استفاده منابع

نقش کاربري اراضي و شيب در توليد رواناب، مجموعه مقاالت پنجمـين همـايش   . ۱۳۸۸ .مرادي نژاد .و انجيمي، . ا، .آقا رضي، ح. ۱

  .۱۳۸۸بهشت يارد ۳تا  ۲ .دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان .داري ايران ملي علوم و مهندسي آبخيز

 .تهران مراتع کشور، و ها جنگل تحقيقات مؤسسه انتشارات ،ساده زبان به هيدرولوژي هاي مدل. ۱۳۷۵. ع ،تلوري. ۲

بررسي اثرات تغيير کاربري اراضي در رواناب سطحي مدل . ۱۳۸۵ .ايوب زاده . ع. و  س شريفي. فغالمي، ، . ع. ش، .سعادتي، ح. ۳

 .۳۰۱-۳۱۳ :۵۹)۲( ، مجله منابع طبيعي ايرانسازي شبيه
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