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چکیده
عرصه پخش 4پوشش گیاهی در داخل يبردارنمونه.ریزي بافق استان یزد انجام شداین مطالعه در آبخوان پخش سیالب سی

-از روش ترانسکتیاهیپوشش گراتییتغیمنظور بررسبه.انجام شدیتصادفعنوان شاهد به صورت کامالًو منطقه همجوار بهالبیس
در هر عرصه و منطقه شاهديمتر5×5پالت 10هر ترانسکت يمتر و در رو100طول بهترانسکت 3و تعداد کوادرات استفاده

پالت مستقر و 120زیپالت و در مناطق شاهد ن120البیپخش سيهاداخل عرصهپخش سیالب) که جمعاً(اراضی مجاور شبکه 
هاي دو تیمار شد. دادهيریگو شاهد اندازهالبپخش سیهايگیاهان موجود در عرصهحضورتراکم و هاي درصد تاج پوشش،پارامتر

نتایج نشان داد که درصد تاج .وتحلیل قرار گرفتمورد تجزیهSppsافزار مدر نرTزمون آعرصه پخش سیالب و شاهد با استفاده از 
Hammadaيهاتراکم و درصد حضور گونهپوشش، salicornia, Seidlitzia rosmarinusپوشش، کل تراکم اجو همچنین درصد کل ت

الشبرگ نیز و حضور میزان درصد پوششدار بودند. اختالف معنیيدرصد دارا1يدر سطح خطازیها نو درصد کل حضور گونه
Zygophyllum europterum،Salsolaکساله،یاهانگیمجموعدرصددرصد بود. 5يدر سطح خطادارتفاوت معنیداراي yazdiana

Artemisiaو  seiberiموجب البیپخش ساتیدار بودند. عملفاقد اختالف معنیيو شاهد از نظر آمارالبیدر عرصه پخش س
ArtemisiaوZygophyllum europterum ،Salsola yazdianaيهاحضور گونه seiberiیاهیدر عرصه شده است. درصد پوشش گ

بیدر ترکيمشهودراتییممکن است تغالب،یدر محدوده پخش سيریبا تکرار آبگیاندك است، ولیفعلتیها در وضعگونهنیا
.شودعرصه در بلند مدت حاصل یاهیگ

.ریزي بافق، سیتیسیالب، پوشش، تراکم، حضور، آزمون پخش: هاي کلیديواژه

مقدمه
اسـت کـه از   یروشنیمنابع آب مهمترحیصحتیریمد

ابـد ییکاهش میآبکمافزایشو رو به یآن آثار منفقیطر
ـ  ،منابع آبتیریمديهاروشنیو از ب بـر  البیپخـش س

ـ اسـت کـه ا  یمهماریگام بسب،یشکمیاراضيرو امـر  نی

را بـه همـراه   ینیرزمیآب زيهاسفرههیکه تغذنیاعالوه بر
بهبود شـرایط زیسـت محیطـی، اکولـوژیکی،     موجب دارد، 

اجتمـاعی و افـزایش ذخیـره نـزوالت     - خاك، اقتصـادي 
قابل استحصال ازجمله اهداف مهـم  آبتبع آن آسمانی و به
بینی حاصل از اجراي طرح پخش سـیالب بـر   و قابل پیش
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باشـد. مسـلماً  هـاي مختلـف کشـور مـی    آبخوان در عرصه
ـ    اجراي این طرح دگرگـونی  بینـی،  یشهـاي وسـیع قابـل پ

هاي ازجمله تغییر در وضعیت خاك و پوشش گیاهی عرصه
کـه  نیهمراه خواهد داشت. با توجه بـه ا پخش سیالب را به

درصد مصارف شـرب، 8/77رانیدر اینیزمریمنابع آب ز
ـ رکند، برنامـه یمنیمأترايصنعت و کشاورز و ارائـه  يزی

ومنـابع آب موجـود   نـه یکه موجب اسـتفاده به ییهاطرح
ـ   یها شود ضرورآبخوانهیتغذ البیست. امـروزه پخـش س
محصول و علوفه گسـترش  دیتول،هاآبخوانهیمنظور تغذبه
بر تمرکز و پخش یمبتناتیعملهرگونه.استکردهيادیز

کـه بتوانـد در   ينحوبهیمتمرکز و فعال و موقتریغيهاآب
ــتغذایــو یاهیــخــاك و پوشــش گ، بهبــود وضــع آب هی

مؤثر واقع شود و مانع از هدررفت آب ینیرزمیزيهاسفره
ـ انجام عملشود.یمدهینامالبیگردد، پخش س پخـش  اتی

يریدرشت دانه با نفوذپذياهافکنهمخروطيروبرالبیس
ـ حوزه آبخیکیزیفاتیخصوصاست.ریپذباال امکان در زی

ـ افکنهگسترش مخروط در البیها مؤثرند. معموال پخش س
) Ajir)2004است.قابل انجامدرصد 5تا 5/0يهابیش

در نتایج تحقیق مشـابه خـود در ایسـتگاه پخـش سـیالب      
پارامترهاي گیـاهی  چنداب ورامین اظهار نموده که مقایسه 

توسـط  1381تـا 1379هـاي  گیري شده طـی سـال  اندازه
دهد و فقط در داري را نشان نمیآزمون آماري تفاوت معنی

درصد پوشش گیاهی در عرصه پخش سـیالب  1382سال 
درصـد بـوده   5در سطح يدارتفاوت معنیدارايو شاهد

میـانگین درصـد   ،گیـري بیشـتر  هاي با سیلاست و عرصه
اند.هاي دیگر داشتهش بیشتري نسبت به عرصهپوش

Ghaemi)2000( عملیات پخش ثیر أتنیز ضمن بررسی
سیالب بر تغییرات پوشش گیاهی مراتع پلدشت 

که کل پوشش تاجی در عرصه غربی، دریافتآذربایجان
درصد افزایش نشان 9/4پخش سیالب نسبت به شاهد

.دهدمی
RahbarوMirjalili)2007( نیز با بررسی اثر پخش

در آبخوان هرات یزد یسیالب بر کمیت پوشش گیاه
به 31/5گزارش کردند که درصد تاج پوشش گیاهان از

کیلوگرم در هکتار به 05/33درصد و میزان تولید از87/6
کیلوگرم در هکتار در عرصه عدم پخش نسبت به 48/44

یط)BarAbadi)2013عرصه پخش افزایش داشته است. 
يکرد که اجراانیسبزوار بالبیپخش سيرویقیتحق

عملیات پخش سیالب، یک اکوسیستم بخصوصی ایجاد کرده 
که سبب بهبود شرایط محیطی مانند اصالح بافت خاك، 

... در رطوبت وشیافزا، یمواد آلشیافزا،يشورکاهش
این منطقه شده است و توانسته بر افزایش پوشش گیاهی و 

منطقه تأثیر قابل توجهی داشته باشد. يایاصالح و اح
راهکار در کیعنوان تواند بهیمالبین پخش سیبنابرا

در مناطق خشک مطرح باشد.ییزاابانیجهت کاهش ب
Khalaj)2005(کند که پخش سیالب تاثیرات بیان می

،دست خود داشتهفراوانی بر توسعه روستایی مناطق پایین
هاي مخرب و ترسیب ذرات یالببا کنترل ساینکه ازجمله 

هدفگردد.مرتعی میايهخاك باعث بهبود خاك و پوشش
اتیخصوصیبر برخالبیاثر پخش سنییتعقیتحقنیاز ا

باشد.یمنطقه مورد مطالعه میاهیپوشش گ

هامواد و روش
مشخصات منطقه موردمطالعه

56°12'تا55°33'بافق در مختصات يزیریحوزه س
با وسعت شمالیعرض31°33'تا31°02'و شرقیطول
شهرستان بافق قرار دارد. یشرقهزار هکتار در جنوب141

و حداقل آن یغربمتر در جنوب2795حداکثر ارتفاع حوزه 
متر از 1520با ارتفاع متوسط یدر قسمت شرق1069

درصد بود. 6حوزه بیباشد. متوسط شیمایسطح در
81حوزه از ارتفاعات باجگون با طول لیمسنیمهمتر

ی. متوسط بارندگ)1(شکلردیگیسرچشمه ملومتریک
برابریحجميو دارامتریلیم110حوزه انهیسال

بر اساس یمیباشد. از لحاظ اقلیمترمکعب م156115200
دما داکثرخشک سرد است. حمیدومارتن جزء اقليبندطبقه
گراد یدرجه سانت-2ن گراد و حداقل آیدرجه سانت35

درجه 17زیساالنه حوزه نيباشد. متوسط دمایم
گراد بوده است.یسانت
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ياماهوارهریبافق با استفاده از تصاويزیریسالبیپخش ستیموقع-1شکل 

لیست فلورستیک و کالس خوشخوراکی گیاهان منطقه پخش و شاهد در منطقه مورد مطالعه- 1جدول
کالس خوشخوراکی منطقه شاهد منطقه پخش سیالب

II - Artemisia sieberi

III Hammada salicornia Hammada salicornia

II - Salsola yazdiana

III Seidlitzia rosmarinus Seidlitzia rosmarinus

I - Zygophyllum eurypterum

II اهایکساله اهایکساله

روش پژوهش 
پخش سیالب بر روي هايپروژهبراي بررسی عملکرد 

عرصه پخش 4برداري در داخل پوشش گیاهی نمونه
عنوان شاهد به صورت کامالًسیالب و منطقه همجوار به

منظور بررسی تغییرات پوشش تصادفی انجام شد. به
. با گردیدکوادرات استفاده - گیاهی از روش ترانسکت

توجه به فرم رویشی و نحوه پراکنش گیاهان موجود در 
5×5پالت 30دو عرصه پخش سیالب و شاهد، تعداد 

پالت) 10متري بر روي سه ترانسکت (هر خط ترانسکت 

پالت و 120ي پخش سیالب هاکه داخل عرصهطوريبه
گیري مستقر پالت براي اندازه120در مناطق شاهد نیز 

حضورتراکم و هاي درصد تاج پوشش،پارامتراند.شده
هاي پخش سیالب و شاهد گیاهان موجود در عرصه

هاي حاصل با استفاده از آزمون تی گیري و دادهاندازه
لیل آماري وتحمورد تجزیهSASافزار استیودنت در نرم

هاي مستقر عالوه بر آماربرداري درون پالتقرار گرفت.
هاي پخش سیالب و شاهد در طول مسیر شده در عرصه

آوري و آماربرداري کلیه گیاهان موجود در عرصه جمع
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. این گیاهان همراه با گیاهانی که درون گردیدندشناسایی 
سرجمع تحت اندآماربرداري مشاهده شدههايپالت

عنوان لیست فلورستیک گیاهان منطقه پخش و شاهد 
).1(جدول نامگذاري شدند

تایجن
پوشش گیاهی-1

نتایج درصد پوشش گیاهی محدوده پخش سیالب و 
) آمده است. با استناد به این 2(عرصه طبیعی در جدول

europterumنتایج، درصـد مجمـوع گیاهـان یکسـاله    

Zygophyllum،Salsola yazdianaوArtemisia

seiberi  در عرصه پخش سیالب و شاهد از نظر آمـاري
Hammadaهايگونه.باشنددار نمیداراي اختالف معنی

salicorniaوSeidlitzia rosmarinus و درصد پوشش
درصد داراي اخـتالف  1ها نیز در سطح خطاي کل گونه

میـزان درصـد پوشـش    کـه  طـوري بـه دار هسـتند.  معنی
ــز   ــبرگ نی ــی اي دارالش ــاوت معن ــت تف ــوده اس دار ب

)05/0p≤(.

یاهیتراکم پوشش گ-2
تراکم در هکتار زانیدر مورد منیانگیمسهیمقاجینتا

Zygophyllumيهانشان داد که گونه europterum,

Artemisia seiberi وSalsola yazdiana در عرصه پخش
دار اختالف معنیيدارايو شاهد از نظر آمارالبیس
Hammadaيهاباشند. گونهینم salicorniaوSeidlitzia

rosmarinus1يدر سطح خطازیها نکل گونهراکمو ت
نیانیانگیمنیدار هستند. همچناختالف معنیيدرصد دارا

از شاهد بود.شتریبالبیها در پخش سگونه

یاهی(درصد حضور) پوشش گتکرار-3
حضور نشان درصدزانیدر مورد منیانگیمسهیمقاجینتا

Zygophyllumيهاگونهداد که  europterum,

Artemisia sieberiوSalsola yazdiana در عرصه پخش
دار اختالف معنیيدارايو شاهد از نظر آمارالبیس
Hammadaيهاباشند. گونهینم salicorniaوSeidlitzia

rosmarinusدر سطح زیها نو درصد حضور کل گونه
دار هستند.اختالف معنیيدرصد دارا1يخطا
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AnnualArtemisiaگونه گیاه sieberi
Hammada
salicornia

Salsola yazdiana
Seidlitzia

rosmarinus
Zygophyllum
eurypterum

litter
Total

میانگینتیمارصفات
اشتباه 
معیار

میانگین
اشتباه 
معیار

میانگین
اشتباه 
معیار

میانگین
اشتباه 
معیار

میانگین
اشتباه 
معیار

میانگین
اشتباه 
معیار

میانگین
اشتباه 
معیار

میانگین
اشتباه 
معیار

درصد پوشش
060/0028/0006/0006/0887/4640/0008/0008/0010/0010/0034/0033/0865/0175/0076/5642/0پخش سیالب

034/0014/0000/00131/1218/0000/00329/0118/0000/00395/0107/0494/1242/0شاهد
P(412/0305/0000/0319/0008/0310/0023/0000/0احتمال (

تراکم (پایه در 
هکتار)

33/1351/1046090/5033/333/333/333/366/669/46/48654/52پخش سیالب
000/0018062/30000/007089/19000/0025080/34شاهد
P(207/0000/0319/0001/0158/0000/0احتمال (

درصد حضور
16/9645/266/1174/183/60475/483/0833/083/0833/066/174/116/54568/450/74438/4پخش سیالب

33/8534/2000/030201/4000/0066/11943/2000/0050/37438/49/49491/4شاهد
P(82/0156/0000/0317/0001/0156/0010/0001/0احتمال (
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بحث 
گیاهان یکساله-1

هاي شاهد و درصد پوشش گیاهان یکساله در محدوده
هاي شاهد و این گیاهان در عرصهپخش بسیار اندك است.

درصد .ندشومیمشاهدهپخش با پراکندگی غیریکنواخت 

10مطالعه کمتر از موردها در دو عرصه این گونهفراوانی
). نکته قابل توجه 2/9و پخش 3/8(شاهد باشددرصد می

اینکه در محدوده عرصه پخش سیالب و در نقاطی که تجمع 
اي دهد پوشش انبوه لکهموقتی سیالب در آنها رخ می

).2شکل(یابدگسترش می

ریزي بافقتصویري از گیاهان یکساله موجود در آبخوان سی-2شکل

گیاهان چندساله-2
Artemisiaهايگونه seiberi ،Zygophyllum

europterrum وsalsola yazdiana ازجمله گیاهان
وجود هاي پخش شده اي هستند که در عرصهسالهچند

پوشش و تراکم آنها در عرصه بسیار اندك . اما درصددارند
فراوانی این گیاهان در عرصه پخش سیالب شده ،باشدمی

تراکم و حضور درصد بوده است. درصد پوشش،2کمتر از 
در عرصه پخش و شاهد Hammada salicorniaگونه 
باشد. این گونه درصد می1دار در سطح تفاوت معنیداراي

و در عرصه شاهد مقدار 9/4در عرصه پخش داراي پوشش 
درصد بوده است. تراکم این گونه در این دو 1/1آن برابر 
پایه در هکتار بوده است. 180و 460ترتیب عرصه به

8/60و30حضور این گونه در عرصه شاهد و پخش 
بنابراین در اثر عملیات پخش سیالب این .درصد بوده است

ان پوشش و تراکم از گونه در عرصه عالوه بر افزایش در میز
اي که در به گونه؛یکنواختی بیشتري برخوردار گردیده است

هاي آماربرداري شده این گونه حضور پیدا درصد پالت61
Seidlitziaتراکم و حضور درصد پوشش،کرده است.

rosmarinus دارايدر عرصه شاهد با عرصه پخش سیالب
اما تفاوت باشد. درصد می1دار در سطح یاختالف معن

درصد 11پایه در هکتار و 67درصد پوشش،3/0کاهش
فراوانی این عرصه طی عملیات پخش سیالب از نظر کمی و 
بروز تغییرات در پوشش گیاهی عرصه حداقل در این دوره 
اهمیت خاصی ندارد. نکته مهم آنکه عملیات پخش سیالب 

هایی با پوشش گیاهی غالب اشنان یا ممکن است در عرصه
با درصد پوشش گیاهی باال از این گونه نقش ملموس ایفا 

باشد. بدیهی ثیرگذار أتنموده و بر تغییر ترکیب گیاهی عرصه 
با این ،هاي پخش سیالبدر عرصهآیندهمطالعات است با

توان در مورد نقش اثر پخش سیالب بر روي ویژگی می
پوشش، درصدتري رسید.اعالم نظر قطعیبه گونه اشنان 

ساله در عرصه پخش و راکم و فراوانی مجموع گیاهان چندت
درصد بوده است. 1دار در سطح تفاوت معنیدارايشاهد 

میزان درصد پوشش کل گیاهان چندساله در عرصه پخش 
اهانیدرصد، تراکم کل گ5/1درصد، در محدوده شاهد 1/5

پایه در هکتار و فراوانی آنها 250و487ترتیب هساله بچند
درصد بوده است، بنابراین پخش سیالب در 40و5/62
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درصدي 200مطالعه موجب افزایش بیش از موردعرصه 
ساله در درصدي در تراکم گیاهان چند100پوشش گیاهان،

درصد در فراوانی آنها شده است. عمده این 50هکتار و 
بوده Hammada salicorniaها متعلق به گونه افزایش

عرصه شاهد نیز غالب بوده است. با درونهاست. این گ
حدود ده سال است، البیپخش سدیکه عمر مفنیتوجه به ا

در نتیجه عملیات پخش سیالب هر چند موجب افزایش 
پوشش گیاهی و بروز یکنواختی بیشتر پوشش روي عرصه 

مدت تغییر گردیده است اما ترکیب گیاهی عرصه را در کوتاه
این راستا مطالعاتی در داخل و خارج کشور درنداده است.

افزایش درصد پوشش گیاهی در ید ؤمانجام شده که 
هاي پخش سیالب نسبت به عرصه شاهد بوده است. عرصه

طی تحقیقی روي پخش )Mirjalili)2012در این مورد 
سیالب هرات استان یزد علت افزایش درصد پوشش گیاهی 

نسبت به شاهداولیهيهاشبکهویژهبه،هاي پخشدر عرصه
مواد آلی و مغذي مناسب براي رشد گیاه و ،وجود رسوبرا 

همچنین یکنواختی آبگیري (شیب به صورت یکنواخت) 
هاي بعدي چون آبگیري عرصهدر داردداند. وي اعالم میمی

کمتر شده از میزان پوشش گیاهی کمتري برخوردار 
در ایستگاه طی تحقیقی)Ajir)2004همچنین .باشندمی
ها با ورامین به این نتیجه دست یافته که عرصهدابچن

کنند.گیري بیشتر، پوشش بیشتري تولید میسیل
SiahMansour)2002( در ایستگاه پخش سیالب نیز

کوهدشت تفاوت آماري بین میزان پوشش گیاهی در عرصه 
. اگرچه پوشش گیاهی ه استپخش و عرصه شاهد نشان داد

نسبت به عرصه شاهد در منطقه پخش سیالب عرصه پخش 
دار خشک و کویري بافق از نظر آماري داراي تفاوت معنی

باشد و پخش سیالب باعث افزایش میزان پوشش گیاهی می
در است.شد، ولی این میزان افزایش قابل چشمگیر نبوده

) نیز با بررسی اثر 2007(و همکارانRahbarهمین راستا 
ت پوشش گیاهی در آبخوان هرات یزد پخش سیالب بر کمی

گزارش کردند که درصد ،با شرایط اقلیمی خشک و کویري
درصد در عرصه 87/6به 31/5تاج پوشش گیاهان از

است که با نتایج یافتهشاهد نسبت به عرصه پخش افزایش 

کلی نتایج طورهتحقیقات مورد مطالعه بافق همسویی دارد. ب
ب بافق با اندك افزایش تحقیقات ایستگاه پخش سیال

هاي شاهد هاي پخش نسبت به عرصهپوشش گیاهی عرصه
هاي پخش و اثر سیالب که در اثر پخش سیل روي عرصه

مدت باعث پایداري ترکیب گیاهی و افزایش در کوتاه
تحقیقات چشمگیر شده است با نتایج پوشش گیاهی نسبتاً

Gardner وHubble)1944 ،(Houtson)1960،(Walter

هاي لکهوجود) مطابقت داشت.2005(Khalajو)1960(
هاي بندهاي خاکی پرتراکم از پوشش گیاهی در کناره

احداث شده و در نقاطی در حد فاصل بین دو بند که از نظر 
توپوگرافی گودتر و امکان تجمع آب در آن حدود بیشتر 

ها درصد پوشش گیاهان است. در این محدودهمشهود بوده
درصد 10ها) به باالي برخی موارد یکساله(درچندساله

این پدیده در سطح عرصه پخش سیالب جلب .رسدمی
توجه نموده و برآورد تخمینی درصد پوشش گیاهی عرصه 

عرصه پخش سیالب میزان درکند.را با خطا مواجه می
ورودي آب نسبت به محدوده شاهد بیشتر است اما در منطقه 

مده این ورودي متعلق به اواخر پاییز و در مورد مطالعه ع
زنی و سبز شدن جوانهدر این امر ؛باشدطول زمستان می

نماید اما بعلت قطع ورودي در گیاهان نقش مثبت ایفا می
سبز شده در عرصه یاهانگبیشتربهار و اوایل تابستان 

اندك بر ثیر أتشوند که این یکی از دالیل عمده مستقر نمی
شش گیاهی و تغییر بر ترکیب گیاهی عرصه پخش افزایش پو

هایی بدیهی است در عرصه.باشدمیدر مناطق خشک 
منطقه فسا در استان فارس که بارندگی بهاره و همانند

پخش سیالب بر تتابستانه وجود دارد نتایج اثرات مثب
مطالعه موردتغییرات پوشش گیاهی بسیار متفاوت از عرصه 

Bayat Movahedراستانید. در اباشبا اقلیم خشک می

يازنجان که منطقهالبیدر پخش سیقیدر تحق)2005(
که افتیدست جهینتنیبه ا،شودیخشک محسوب ممهین
22/22در منطقه مورد مطالعه از یاهیپوشش گزانیم

40/33به 06/60درصد و خاك لخت از 18/56درصد به 
به شدت یاهیپوشش گراتییاست و تغدهیدرصد رس

که در نتایج آمده همانطورمنطقه خواهد بود.میوابسته به اقل
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است درصد پوشش گیاهی عرصه پخش سیالب با اراضی 
مجاور آن مورد مقایسه قرار گرفته است. نکته مهم آنکه با 

هاي پخش سیالب میزان ورودي آب در مسیر احداث شبکه
ت بر یابد که این حالدست کاهش میهاي پایینآبراهه

هاي آنها حاشیهپوشش گیاهی موجود در این مسیرها و 
تفاضل وضعیت گیاهی اراضی اگرباشد. ثر ؤمتواند می

دست عرصه پخش در قبل و بعد از سیالب در پایین
و بعدموجودي پوشش گیاهی محدوده پخش سیالب لحاظ 

با اراضی شاهد مورد مقایسه قرار گیرد در آن صورت 
مطالعه موردتوان در مورد اثرات پخش سیالب در عرصه می
گردد این پیشنهاد میبنابراین .تري رسیدنظر دقیقاظهاربه 

مطالعه و موردمهم در ادامه پژوهش مذکور براي عرصه 
مناطق مشابه مورد توجه قرار گیرد.
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Abstract
This study was carried out in the Serizi- Bafq flood water spreading area of Yazd province.

Vegetation sampling was performed in four flood spreading areas and the adjoining area as
control in a completely randomized design. In order to investigate the vegetation changes, the
transect-quadratic method was used and three transects with a length of 100 meters were
established. On each transect, 10 plots of 5×5(m2) were used. Collectively, 120 plots were
installed inside the flood spreading area as well as in the control area. The parameters of canopy
cover, density and presence of the plants in the flood and control areas were measured. The data
were analyzed using t-test in SPSS software. The results showed that the percentage of canopy
cover, density and presence of Hammada salicornia, Seidlitzia rosmarinus as well as the
percentage of total canopy, total density and total species presence showed a significant
difference at the 1% level. A significant difference was also found for litter coverage at the 5%
level. The total percentage of annuals, Zygophyllum europterum, Salsola yazdiana, and
Artemisia seiberi in the flood and control areas was not statistically significant. Flood water
spreading operations have led to the presence of Zygophyllum europterum, Salsola yazdiana,
and Artemisia seiberi. The vegetation percentage of these species is low in the current situation,
but with repeated water logging in the flood spreading area, there may be significant changes in
the long-term vegetation composition.

Keywords: Flood water spreading, canopy cover, Density, presence, t-test, Serezi-Bafgh.


