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 چکیده
يكي از مهمترين عواملي آب  شده است؛خشك واقع  مساحت كشور در ناحيه خشك و نيمه درصد 90بدليل اينكه بيشتر از 

 تواند نقش مهمي در تغيير بنابراين ميرا فراهم كرده و توسعه پايدار  موجباتتواند در تمام موضوعات كشاورزي  است كه مي

قيق در اين تحاما هنوز اطالعات كافي از پاسخ گياهان به چنين تغييراتي در دست نيست. شرايط محيطي براي گياه ايفا نمايد. 

ثير استحصال آب و پخش آن در تغييرات تركيب گياهي در يك عرصه پخش بررسي گردد. منطقه مورد مطالعه در سعي گرديد تأ

غرب شهر زنجان و بين دو رودخانه سهرين و قره چريان قرار دارد كه شامل اراضي ديم رها  قسمتي از دشت زنجان، در شمال

ترانسكت در سه قطعه  9گرديده است. به منظور ارزيابي تغييرات تركيب گياهي، تعداد شده بوده و با رسوبات كواترنري اشغال 

خطي، درصد پوشش  طور دائمي مستقر گرديده و با استفاده از روش برخورددو ترانسكت در عرصه شاهد به  عرصه پخش و

ثير ها تحت تأ نشان داد كه برخي گونه مطالعه هشت سالگرديدند.  برداري شده و سپس شناسايي ادداشتها ي گياهي تمام گونه

اند. افزايش  د نيز براي اولين بار مشاهده شدهپخش سيالب حذف گرديده، برخي افزايش يا كاهش يافته و تعدادي گونه جدي

تواند توليد علوفه را بهبود بخشد.  ال آخر نشان داد كه پخش سيالب ميخوراك در س پوشش گياهي و ظهور گونه هاي خوش

سيالب در مورد   اي دائمي افزايش يافتند، اما پخشهگونه هاي مشاهده شده، اگرچه علفيبا توجه به شكل زندگي  ،همچنين

 .  ه استدائمي موفق عمل نكرد ياناستقرار گندم

 نجان دشت زاي،  هاي گياهي، آبخوانداري، تغييرات گونه پخش سيالب، گونه های کليدی: واژه

 

 مقدمه
بوده و با مشكل كمبود آب ايران يك  كشور خشك 

روبروست. نزوالت ساالنه محدود كه آن هم نيز طي 

بارد، اساساً به سيالب تبديل  رگبارهاي كوتاه و شديد مي

پخش هاي  شود. براي چيره شدن به اين مشكل پروژه مي

عنوان يكي از مناسبترين روشها در ه بتواند  سيالب مي

. اين (1374ر،)كوث بيشتر مناطق كشور مفيد واقع گردد

روش احتماالً اولين شكل آبياري بوده كه توسط بشر 

هاي  استفاده شده است. اين سيستم شامل سدها، پشته

آوري هرزآب از  هاي انحراف يا جمع خاكي يا ديگر سازه

ها بوده كه هرزآب را از اراضي هاي طبيعي و مسيل آبراهه

كنند  مجاور پخش مي شيب روي دشتهاي سيالبي پر

(NRCS,2000اين سيستم اجازه مي .)  دهد تا آب قابل

 ,Houstonدسترس با حداقل كنترل به زمين نفوذ كند )

يابد، بعدها براي رشد گياه در  (. آبي كه نفوذ مي1960

كند.  گيرد يا به اعماق زمين نفوذ مي دسترس قرار مي
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طور مؤثري در برخي مناطق ه بهاي پخش سيالب  سامانه

ار برده شده و جهت بهبود كيفيت خشك و نيمه خشك بك

خشك و فقير و توليد علوفه در بيشتر اراضي مرتعي 

پخش ابزار  اين سامانه هاي ،چه استفاده شده است. اگر

شوند،   اي براي بهبود توليد علوفه محسوب مي شناخته شده

گياهي كه ناشي از اما مطالعات در مورد تغييرات تركيب 

بوده و در كمتر گزارشي ادر بسيار ن ،دهداين كار روي مي

شده  به اثرات پخش سيالب روي تركيب گياهي پرداخته

با جزئيات بيشتر گزارش . مطمئناً يك است

ه گرديده است. او بيان كردارائه  ،( Branson, 1956)توسط

درصد  160طور ميانگين تا ه كه محصول علوفه ب است

ام هاي گياهي در تم مجموع پوشش پايه وافزايش داشته 

. تغييرات تركيب ه استافزايش پيدا نمودسامانه قسمتهاي 

 Artemisiaشامل كاهش در نيز گياهي مهم مشاهده شده 

tridentata  وOpuntia pozyacantha  و افزايش

Hordeum jubatum  در ديگر بوده است. در يك مطالعه

نتيجه ، ( Hubbell & Gardner, 1944)مكزيكو، نيو

ه برابر افزوده گرديد 9تا  4علوفه گرفتند كه به محصول 

گيري مربوط بود. در  ميزان افزايش به دوره سيل كه

 ,Hubbard & Smoliak)مطالعات انجام گرفته توسط 

 34افزايش توليد علوفه ناشي از پخش آب تا  ،( 1953

  برابر بيان گرديده است.

در ايران نيز بررسيهاي چندي انجام  ،در دهه اخير

ثير پخش تأدر بررسي ،(1382ئمي )گرفته است. قا

تغييرات پوشش گياهي مرتعي  سيالب بر وضعيت و

آبخوان پلدشت آذربايجان غربي نتيجه گرفته است كه 

، زادآوري و توليد راكمدرصد تركيب پوشش گياهي، ت

قابل يك در عرصه پخش سيالب، افزايش هاي كالس گونه

ت به عرصه شاهد داشته است. نسب توجهي

ررسي مشابهي در ب ،(1384نگ و همكاران )گلر محمدي

تاج پوشش و توليد گياهي گونه  چنين نتيجه گرفتندكه

هاي پايا در عرصه پخش تنها اندكي بيشتر از عرصه شاهد 

ساله و  اما اين عوامل در مورد گونه هاي يك ،است

هاي قابل توجهي در عرصه پخش دوساله داراي تفاوت

گونه له تغييرات پوشش اين مقانسبت به شاهد مي باشد. 

گياهي را در يك سامانه پخش سيالب در قسمتي از  هاي

 كند. مي ارائه 1382تا  1378دشت زنجان در ايران از 

 

 مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه شامل يك پروژه پخش سيالب 

هكتاري شامل يك بند انحرافي، يك كانال  250حدود 

 2350گسترشي متري، يك كانال آبرسان ـ  2100انتقال 

مال غربي شهر باشد كه در ش كانال پخش مي 15متري و 

غربي ايران واقع شده است. اين  زنجان، در بخش شمال

چريان قرار گرفته  دشت بين دو رودخانه سهرين و قره

(. بيشتر قسمتهاي دشت تحت زراعت ديم، 1 شكلاست )

 2باشد. شيب غالب دشت از  آيش و اراضي رها شده مي

صد متغير است. سطح دشت با رسوبات كواترنري در 5تا 

اساس تقسيم بندي براست. اقليم اين منطقه اشغال گرديده 

بستانهاي دومارتن گسترش يافته، نيمه خشك فراسرد با تا

ميانگين بارش . باشد سرد ميبسيار گرم و زمستانهاي 

درصد آن طي  50ميليمتر است كه بيش از  297ساالنه 

افتد. ميانگين دماي  رديبهشت اتفاق مياسفند تا ا ماههاي

درجه سانتيگراد بوده و ميانگين حداكثر و  7/10ساالنه 

 باشد. درجه سانتيگراد مي 9/3و  5/17حداقل به ترتيب 

متر باالتر  1800ارتفاع دشت در منطقه مورد مطالعه 

از سطح آزاد دريا است. بافت خاك سطحي، لوم با حدود 

بوده كه با افزايش عمق به درصد سنگريزه  20تا  10
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يابد.  درصد سنگريزه تغيير مي 50تا  40شني با  لوم

 ,.Silen sp،هاي گياهي غالب اين منطقه گونه

Ceratocarpus arenarius, Reseda lute Scariola 

orientalis, Carthamus lanatus,  و Rosa persica 

 باشد. ساله مي همراه با برخي از انواع گراس يك

 

 
 موقعيت منطقه، عرصه پخش سيالب و قطعات مورد مطالعه -1کل ش

 

ترانسكت  11پايش تغييرات پوشش گياهي از طريق 

عدد در  2عرصه پخش و از آنها در سه قطعه عدد  9كه 

-1382استقرار يافته بودند طي پنج سال ) عرصه شاهد

با روش برخورد خطي انجام گرفته است. در  (1378

هايي كه خط ترانسكت  ، تمام گونهبرداشت پوشش گياهي

را قطع كرده بودند شناسايي و درصد تاج پوشش هر گونه 

 برداري گرديده است. به تفكيك يادداشت

 نتايج
سال مطالعه در سه قطعه  5تغييرات پوشش گياهي طي 

قابل مشاهده  2 شكلعرصه پخش و يك قطعه شاهد در 

ستحصال ادهد كه پوشش گياهي با مقدار  نشان ميو  است

 پخش سيالب تغيير نموده است. و 
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 تغييرات درصد پوشش گياهي در قطعات مطالعاتي -2شکل 

 

پخش سيالب زيادتر سبب افزايش ديگر،  ه عبارتب

بيشتري در پوشش گياهي شده است. ميانگين پوشش 

درصد از سال  46تا  22گياهي در عرصه پخش از 

 تغيير كرده است. 1382تا  1378

 های مشاهده شده گونهتغييرات 

گونه  87هاي مشاهده شده در عرصه پخش  كل گونه

، 51، 65به  1378گونه در سال  31آنها از  تعدادبوده و 

 1382تا  1379ترتيب براي سالهاي ه گونه ب 60و  59

كه در عرصه شاهد در مجموع  تغيير كرده است. درحالي

ترتيب  هب  ده گرديده كه براي سالهاي مطالعهگونه مشاه 56

گونه بوده  39و  37، 29، 22، 16برابر با 

سال يك ها فقط در  (. برخي از گونه1است)جدول

 Onosmaند )مانندا همشاهده گرديده و سپس حذف شد

spp.  برخي از آنها پاسخ مثبت به حضور آب داده ،)

 و   ,Carthamus lanatus, Henrardia persica)مانند 

Scariola orientalisواكنش منفي به ي ديگر ( و برخ

  ,.Silene sp., Nonnea sp)ماننداند حضور آب داشته
ها از سال اول  (. برخي از گونهCrambe orientalisو

 Achillea sp., Centaureaمطالعه افزايش يافته )مانند 

virgata,  و Eremopyrum bonaepartis و برخي از آنها )

 Ceratocarpus و  ,Reseda luteaاند )مانند كاهش يافته

arenarius .) گونه گياهي  پنجتعدادLactuca sp. ،

Plantago lanceolata ،Scrophularia ambrosa ،

Arrhenatherum elatius، و Cynodon dactylon  تنها در

سال آخر مطالعه در عرصه پخش سيالب ديده شده اند. 

  عرصه در  گياهي  پوشش  ترين تغييرات قابل توجه

 Ceratocarpusو  .Silene sppييهوا وششپخش،كاهش پ

arenarius  و افزايش در گونهEremopyrum 

bonaepartis .بوده است 
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 در عرصه پخش و شاهد ای گونه غنایگيری و  تغييرات بارندگي ساالنه، حجم آب -1جدول 
 1382 1381 1380 1379 1378 محل 

 تعداد گونه های

مشاهده شده   

 60 59 51 65 31 عرصه پخش

 39 37 29 22 16 شاهد

3/128 (mm)  بارندگي  3/179  8/199  208 351 

 گيری حجم آب

(*1000 m3) 
6/507  2498 665 4500 7100 

 

 خوراکي اساس خوشبر ها گونهدرصد ترکيب تغييرات 

ان مشاهده خوراكي گياه خوشكالس با توجه به 

كالس در تركيب گياهان  1، تغييرات مهمي در قطعه شده

در سال آخر  2هاي كالس  و گونه مشاهده نشد 3و  2

كيب گياهي درصد از سهم تر 18مانند سال دوم حداكثر 

سهم  2قطعه  اند در را به خود اختصاص داده

درصد  36به  78درصد در سال  10از  2كالس  هاي گونه

اي ه ش يافته و به همين نسبت سهم گونهافزاي 82در سال 

د كاهش يافته است. درص 62به درصد  90از  3كالس 

درصد از  2در سال آخر مطالعه  1هاي كالس  گونه

اند. در قطعه سوم،  كيب گياهي را به خود اختصاص دادهتر

سهم هر يك از كالسها در سالهاي مطالعه دستخوش 

از  2تغييرات متفاوتي بوده كه در نهايت گونه هاي كالس 

 1382درصد در سال  20به  1378درصد در سال  8

در طي درصد  62به  3يش و سهم گونه هاي كالس افزا

افزايش  ،كاهش يافته است. در اين قطعه يادشدهسالهاي 

خصوص در سال چهارم تا ه ب 1سهم گونه هاي كالس 

. در قطعه شاهد افزايش سهم درصد قابل توجه است 10

در سه سال آخر مطالعه قابل توجه مي  2گونه هاي كالس 

درصد از سهم  35ر متوسط طوه ب ،كه طوريه باشد. ب

تركيب گياهي را به خود اختصاص داده اند. گونه هاي 

 در تركيب گياهي عرصه شاهد سهمي نداشته اند. 1كالس 

 

 اساس شکل زندگي ها بر تغييرات گونه

)جدول  هاي مشاهده شده بر طبق شكل زندگي گونه

عرصه در ( Rosa persica)ساله ، تنها يك بوته چند(2

 1/1به  47/0شد كه داراي افزايشي از  پخش مشاهده

بوته چندساله مشاهده  ،درصد بوده است. در قطعه شاهد

گونه  35قطعات عرصه پخش كه در  حاليدرنگرديد. 

ساله مشاهده گرديد و مجموع درصد پوشش علفي چند

 1382تا  1378درصد از سال  6/22تا  9/5آنها از 

آنها ديده شد كه گونه از  27 ،افزايش يافت. در قطعه شاهد

، درصد افزايش داشتند. در مجموع 62/13به  98/9از 

ساله در قطعات عرصه پخش چند گونه از گندميان چهار

درصد از پوشش گياهي را در  73/0مشاهده شد كه تنها 

سال آخر مطالعه به خود اختصاص دادند. اما در عرصه 

 درصد بود. 42/3شاهد، اين مقدار 

 



 2 شمارة، 14ايران جلد  تحقيقات مرتع و بيابانفصلنامة 

 

227 

 

 اساس شکل زندگياتي برعش گونه های مشاهده شده در قطعات مطالدرصد پوش -2جدول 

 گونه های گياهي شکل زندگي
 عرصه شاهد عرصه پخش

1
378 

1
379 

1
380 

1
381 

1
382 

1
378 

1
379 

1
380 

1
381 

13
82 

 Rosa persica بوته اي

     
     

 علفي دائمي

Achillea sp. 

     
    

 Adonis sp.   
  

    
 

 
Anchusa sp. 

    
      

Astragalus sp.  
    

   
  Centaurea depressa 

     
 

 
   

Centaurea virgata 

          Convolvulus arvensis 

     
 

    Coronilla sp.   
 

 
 

     
Crambe orientalis 

      
  

  Crepis sp.  
 

 
 

    
 

 
Echinops sp. 

     
    

 Euphorbia sp. 

          Geranium sp.  
  

   
 

   
Gladiolus sp.  

    
   

  Haplophyllum 

  
  

 
 

 
  

 Ixiolirion tataricum  
  

       
Lactuca sp.     

 
     

Linaria lineolata 

       
 

 
 

Linum sp. 

     
  

 
 

 Malabaila secacul  
    

     
Medicago sativa 

  
 

  
   

 
 

Noaea mucronata  
 

 
 

    
 

 
Nonnea sp. 

   
    

 
 

 Onosma sp.   
 

       
Plantago lanceolata     

 
     

Reseda lutea 

          Sameraria sp.  
 

   
    

 
Scariola orientalis 

     
 

  
 

 Scorzonera sp. 

   
    

 
  

Scrophularia ambros     
 

     
Turgenia sp. 

          Allium sp.  
   

   
 

  
Hyoscyamus sp. 

   
       

Centaurea aucheri    
 

     
 Cirsium sp.          
 Onopordon sp. 

     
     

Tragopogon sp.  
 

 
  

   
 

 
  جمع

 
  

       

 گندميان دائمي

Arrhenetherum elatius     
 

    
 Cynodon dactylon     

 
  

   Poa bulbosa  
 

  
 

     
Thevenotia persica  

  
       

   جمع
  

 
 

  
  ساله علفي يك   

  ساله يكگندميان           
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نشان داد  SAS افزار نرم تجزيه تحليل آماري در محيط

ساله در عرصه پخش و  يان يككه اختالف بين گندم

بين سالهاي اجراي طرح در سطح دار نبود، اما،  شاهد معني

هاي ار بوده است. اين اختالف بين علفيد درصد معني پنج

ر سطح پنج ها در عرصه پخش و شاهد داي ساله و بوته يك

ار نشده د دار و براي سالهاي اجراي طرح معني درصد معني

 كدام از دو هاي چندساله هيچاست. براي گندميان و علفي

وجود، اختالف مجموع  دار نشد. بااين مورد بررسي معني

عرصه پخش و شاهد و همچنين بين پوشش گياهي بين 

دار بوده  درصد معني يكدر سطح  سالهاي اجراي طرح

 (.3است )جدول 

 

 الهای مورد مطالعه درس شاهد در پخش وعرصه  بين دونتيجه تجزيه واريانس مجموع پوشش گياهي   -3جدول 

 SAS نرم افزار محيط

 F Value Pr > F مربعات ميانگين  مربعاتمجموع  درجه آزادی منابع تغيير

 0045/0 20/33** 47025/198 47025/198 1 عرصه

 0006/0 09/67** 04526/401 18104/1604 4 سال

   97785/5 91140/23 4 خطا

    56269/1826 9 كل

 ر سطح يك درصددار د ، معني  **
 

 بحث
چه  ايج بدست آمده در اين بررسي، اگراساس نتبر

 30كمتر از  1381تا  1378بارندگي ساالنه طي سالهاي 

گيري و  ساله بوده است، اما سيل 32درصد ميانگين بارش 

سالي روي پوشش  پخش آن توانست از اثرات خشك

همچنين نشان  ،گياهي عرصه جلوگيري كند. اين مطالعه

ها و  كه اين كار سبب تغييرات مهمي در تعداد گونه داد

پوشش تاجي آنها شده است و مانند گزارش آژير و 

ييرات پوشش گياهي عرصه پخش ( تغ1383همكاران )

يافته قرار  ثير حجم و تعداد سيالبهاي گسترشتحت تأ

ه ها پاسخهاي متفاوتي به حضور آب بگرفته است. گونه 

عبارت ه اند. ب ود نشان دادهعنوان يك عامل محيطي از خ

برخي از آنها پاسخ مثبت به افزايش ميزان پخش  ،ديگر

اند.  منفي بوده واكنشاند و برخي ديگر داراي  سيالب داده

را تأييد  (، Branson,  1956)اين نتيجه برخي از نتايج 

ها و افزايش  كند كه شامل كاهش پوشش برخي از گونه مي

چنين  تواند اين اين امر مي برخي ديگر بوده است. دليل

توضيح داده شود كه باقي ماندن آب در روي سطح زمين 

اي مدت طوالني سبب و اشباع خاك و ناحيه ريشه گياه بر

شدگي و ريزش برگها شده كه در نهايت پوسيدگي و زرد

 ,Kozlowski) به مرگ گياهان حساس خواهد انجاميد

1976 . ) 

قطعه  مطالعه در آخر لسا درIكالس هاي گونه سهم افزايش

و افزايش  Arrenetherum elatiusهگون دوم مديون ظهور

در قطعه سوم عالوه بر دو گونه   و  .Lathyrus spگونه 

  .Coronilla spمديون افزايش قابل توجه گونه  يادشده

گيري كم در  اينكه با وجود آب ،مي باشد. نكته مهم ديگر

نسبت به سال قبل تركيب كالسها در اين سال  ، 80سال 
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شود  ي نيز ديده ميتغيير محسوسي نداشته و افزايش اندك

بعد از ظهور  2هاي كالس  دهد كه گونه و اين نشان مي

شاهد اند بخوبي مستقر شوند. البته در عرصه  توانسته

از سال سوم به بعد در  2هاي كالس  افزايش سهم گونه

 تركيب گياهي مديون افزايش درصد پوشش دو گياه

Scariola orientalis  وCynodon dactylon  بوده است

تواند به دليل قرق اين عرصه ها باشد، مضاف به  كه مي

خصوص در سال آخر ه اينكه افزايش تدريجي بارندگي ب

تواند افزايش  دليل مي اين مطالعه مزيد بر علت شده است.

ساله در عرصه شاهد را نيز  يك گياهان علفي و گندميان

  ند. توجيه ك

 افزايش پوشش گياهي و ظهور چند گونه خوش

دهد  ساله در سالهاي آخر نشان ميچندساله و خوراك يك

تواند مقدار توليد علوفه دامي و  كه پخش سيالب مي

اين ،چه. اگرظرفيت چرا را در مناطق مشابه بهبود بخشد

 ;Hubbell & Gardner., 1944) نتايج، يافته هاي

Branson, 1956; Houston, 1960  ) ، و برخي گزارشها از

ا ( ر1382و شفيعي و مالئي،  1382ايران )مانند قائمي، 

سرعت اين بهبود و رسد كه                                                                                                                                             نمايد، اما به نظر مي تأييد مي

تغيير وضعيت بسيار كند باشد. زيرا افزايش گونه هاي 

يكساله بسيار بيشتر از گونه هاي چند گندميان علفي و 

ساله است كه در تعدادي از گزارشهاي مربوط به بررسي 

عرصه هاي پخش سيالب مانند  پوشش گياهي

( و اميرآباديزاده و 1384گلرنگ و همكاران ) محمدي

 خورد.  ( نيز نتايج مشابه به چشم مي1383)همكاران 

 از نظر شكلكند كه  معلوم مي 2اما توجه به جدول 

هاي  هاي مشاهده شده، اگرچه علوفه زندگي گونه

ساله داراي تغييرات معتنابهي با توجه به مقادير چند

سيلگيري بوده و در نهايت افزايش قابل توجهي يافتند، 

نشان مي دهد كه تحليل آماري نيز تجزيه و اما اين داده ها 

ساله كه براي چندگندميان پخش سيالب در مورد استقرار 

داشتن يك مرتع خوب الزم است، نتوانسته موفق عمل كند. 

اين موضوع نشان مي دهد كه براي ايجاد يك عرصه مرتعي 

مناسب در سامانه پخش سيالب نياز به وارد كردن گونه هاي 

ن امر خود نيز مستلزم بررسي مناسب مرتعي مي باشد كه اي

 پاسخ گونه هاي خوب مرتعي به شرايط سيالبي است. 

گيري، براي ارزيابي معتبر روند  عنوان يك نتيجهه ب

ثير اين عامل محيطي بسوي تأتغييرات پوشش گياهي تحت 

بهبود پوشش گياهي از طريق افزايش گياهان مناسب و 

براي مطالعه كاهش گياهان نامناسب نياز به دوره بلندي 

كوتاهي دوره مطالعه و تغييرات در ميزان  ،باشد. بنابراين مي

سيالب استحصال شده، صحت نتايج بدست آمده را اعتبار 

پخش سيالب يك اكوسيستم  ،بخشد. با اين وجود كمتري مي

بخصوصي را ايجاد كرده كه سبب بهبود شرايط محيطي در 

مهمي را در  كه يك نقش طوريه اين منطقه گرديده است، ب

 سعه پايدار كشاورزي و حيات وحش ايفا نموده است.تو
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Abstract 
Whereas more than 90 % of Iran is located in arid and semi-arid area, water is one of the 

most important factors that can prevent from sustainable development in all of agricultural 

subjects. Thus, the water can play an important role in ecological condition changes especially 

for plants. In this research, it was attempted to survey the water harvesting and its spreading 

impact on plant composition changes in a flood spreader. The study area is located in the part of 

the Zanjan plain, in north-west of Zanjan city and between two rivers Sorhain and Qarecharian, 

which is include rain fed and released lands that, has been occupied by quaternary deposition. 

For this purpose, the amount of rainfall and diverted floodwater to the station monitored and 

measured during all flooding time. In order to evaluate the plant composition changes in three 

sites in spreading area and one in control site, totally 11 permanent transects (9 in spreading 

area and 2 as control) were stabilized and using Line Intercept Method, the canopy cover 

percentage of all species were noted and all species were distinguished. This study showed that 

some species under impact of floodwater spreading omitted, some increased or decreased, and 

some new species observed for first time. Increasing of the vegetation cover and appearance of 

palatable plants in last year showed that the floodwater spreading can improve the foliage 

production. Considering to life form of observed species, although perennial forbs increased, 

but the floodwater spreading in the case of establishment of perennial grasses did not operate 

successfully. Therefore, shortage of studying period (8 Years) and changes on amount of 

harvested floodwater make correctitude of these obtained results rather less valid. 
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