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 .1هربٖ گرٍُ هح٘ط زٗست ،داًطکذٓ علَم پاِٗ ،داًطگاُ آزاد اسالهٖ ٍاحذ ّوذاى
 .2استاد گرٍُ اح٘ا ٍ اصالح هٌاطق خطک ٍ کَّستاًٖ ،داًطکذٓ هٌابع طب٘عٖ ،داًطگاُ تْراى
 .3داًط٘ار گرٍُ اح٘ا ٍ اصالح هٌاطق خطک ٍ کَّستاًٖ ،داًطکذٓ هٌابع طب٘عٖ ،داًطگاُ تْراى
 .4هربٖ پصٍّطٖ گرٍُ هرتعذارٕ هرکس تحق٘قات کطاٍرزٕ ٍ هٌابع طب٘عٖ استاى ّوذاى
(تارٗخ درٗافت  -1393/01/25تارٗخ تصَٗب )1393/05/28

چكیدُ
در اٗي تحق٘ق ،هقذار رباٗص در برخٖ از گ٘اّاى غالب بَتِإ ٍ پْيبرگ در حَضٔ آبخ٘س گٌبذ ٍاقع در استاى ّوذاى با رٍش
ٍزًٖ بررسٖ ٍ اًذازُگ٘رٕ ضذ ٍ در ّر گرٍُ هطالعاتٖ ،رٍابط ه٘اى فاکتَرّإ هَرفَلَشٕ گ٘ااُ (ارتااا  ،قطار باسرگ ،قطار
کَچک ،حجن ٍ سطح تاجپَضص) ٍ فاکتَرّإ ف٘سَٗگرافٖ حَضٔ آبخ٘س (ارتاا از سطح درٗا ،درصذ ض٘ب ٍ جْت ضا٘ب)
با هقذار رباٗص در قالب هذلّإ رگرسًَٖ٘ سادٓ خطٖ ،غ٘رخطٖ ٍ چٌذهتغ٘رُ در ًرمافسار آهارٕ هٌٖ٘تب ارائاِ ضاذً .تااٗ
ب٘اًگر تأث٘ر هعٌادار خصَص٘ات هَرفَلَشٕ گ٘اّاى (سطح تاجپَضص ،حجن گ٘اُ ،قطر بسرگ ٍ کَچک گ٘ااُ ،ارتااا هتَساط
گ٘اُ از ٗقِ) بر هقذار رباٗص است .بِطَرٕکِ در سطح هعٌادار  1درصذ ٍ  5درصاذ هقاذار ربااٗص در گ٘اّااى بررساٖضاذُ،
ّوبستگٖ قَٕ با فاکتَرّإ هَرفَلَشٗکٖ ًطاى داد .هقذار رباٗص در گ٘اّاى بررسٖضذُ بِصَرت زٗر است :گ٘ااُ ّسارخاار
( 0/322درصذ) ،چَبک ( 0/939درصذ) ،گل هاَّر (1/092درصذ) ،تلخِب٘اى (1/476درصذ) ،گَى زرد با حجن باسرگ (1/85
درصذ) ،کالُ ه٘رحسي ( 2/52درصذ) ،گَى زرد با حجن کَچک ( 4/42درصذ).

کلیدٍاشگاى :اکَس٘ستنّإ هرتعٖ ،اکَّ٘ذرٍلَشٕ ،رباٗص ،گ٘اّاى هرتعٖ بَتِإ ٍ پْيبرگ ،هَرفَلَشٕ گ٘اّاى.

 نویؼنذه مؼئول:

Email : Nkolahchi@iauh.ac.ir
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هقدهِ
دوؿؾ گیبهی اولین مبنع دس ثشاثش قغشههبی ثابسا اػاز و
اص عشیق سثبیؾ ،ػجت هذسسفز ثبسؽ و عاذ نواور دس
خبک میؿود .سثبیؾ ثهعنوا یکی اص اخضای اكلی معبدلاۀ
اکوهیذسولوطی ،نقاؾ ممیای دس ثایآ ثای ضوضاههابی
ثخیض مشاسع داسد .ثب وخود این ،مغبلعبر کیی دس مشساع دس
صمینۀ سثبیؾ گیبهب مشسعی كوسر گشفشاه اػاز .ثشسػای
وضعیز اکوهیذسولوطی دس منابعق خـاو و نییاهخـاو
خمااب  ،اص خذیااذسشین سوؽهاابی مااذیشیز مناابثع ثاای دس
دػششع ثهؿیبس میسود .دس این علم کلیۀ اخضای اکولاوطی
ػیؼشمهب که ثش معبدلاۀ ثایآ ثای سیریشگزاسناذ ،ثشسػای
میؿونذ .دس منبعق خـو و نییهخـاو ،اسسجابعی قاوی
ثین فشاینذهبی اکولوطی و هیذسولوطی ،دیذه مایؿاود .دس
این منبعق گزؿاشه اص کیجاود ثابسؽ ،داشاکنؾ نابمن م و
دیؾثینینبدازیش ثابسؽ نیاض مـاک ػابص اػاز .مغبلعابر
اکوهیذسولوطیکی دس این نواضی ثه دوؿاؾ گیابهی و سایریش
ثش ثیآ ةهبی ػاغطی و صیشصمینای ساوخمی خابف
داسد ] . [1مممسشین معبدلۀ اکوهیذسولوطی ،معبدلۀ ثابننغ
یب سعبدل ة اػز.
()1

))Nzr(ds(t)(dt))=R(t) -1(t)-Qe(s(t))-L(s(t

ػیز زخ معبدله ثیب کننذة ک ة موخود دس عیاق
سیـهدهی گیبه (ثه عوس مشوػظ سب  30ػبنشیمشاش اص ػاغص
خبک) ،فضبی خبلی موخود دس خبک ( ،)nعیق سیـهدهای
گیبه یب عیاق فعابل خابک ( ،)zrسغییاشار سعاوثشی خابک
اؿجبع دس عول صماب ) ds(t)/(dtو ػایز ساػاز معبدلاه
ؿبم ثبسؽ ) ،R(tسثبیؾ ) ،I(tسجخیش و سعشق ) ،)Eسوانبة
( )0≤ s(t
( ،)Qمطشوای سعوثشی خابک ) s(tو میاضا
 ،)≤1و مقذاس هاذسسفز ة اص نیاۀ ػاغطی و صیشػاغطی
(دػششػی سیـۀ گیبه) )) L(s(tاػز.
دس ایاان معبدلااه فبکشوسهاابی سیریشگاازاس ثااش وضااعیز
اکوهیذسولوطی منبعق ثاب دوؿاؾ گیابهی مخشلار مغاشش
اػز و زبسزوة اكلی و مشغیشهابی مخشلار دس مغبلعابر
اکوهیذسولوطی سا مـخق میکنذ.
سثبیؾ دوؿؾ سبخی گیبهب ثهعنوا اولین واکنؾ
اکولوطیکی ثش فشاینذهبی هیذسولوطیکی دس معبدلۀ ثیآ
دس گیبهب مخشلر موسد
ثی اهییز داسد و کیّی کشد
سوخه اػز .نخؼشین مغبلعبر دس خنگ هبی ایبنر مشطذة
مشیکب ،مقذاس سثبیؾ اص سبجدوؿؾ خنگ هبی ػوصنیثشگ
سا  10سب  35دسكذ اص ک ثبسؽ ػبننه سخیین صد =.<3 ، 2

دس خنگ هبی ػوصنیثشگ واقع دس ؿیبل غشثی اقیبنوع
سا  ،مقذاس سثبیؾ ،هیجؼشگی قوی و منوی ثب افضایؾ قغش
قغشههبی ثبسا نـب داد ،ثهگونهای که ثب افضایؾ قغش
ثبسا مقذاس سثبیؾ کبهؾ یبفز = .<4اسسوبع دسخشب نیض ثش
سثبیؾ سیریشگزاس اػز ،ثهگونهای که دس خنگ هبی فش
دسخشی کماسسوبع ،مقذاس سثبیؾ اص  8سب  60دسكذ مشغیش
اػز = .<5دس سطقیق ؿیبئو و هیکبسا دس منغقۀ
ػبکشامنشو کبلیوشنیب مشوػظ مقذاس سثبیؾ ػبننه دس فل
سبثؼشب دس اسسجبط ثب ؿبخق ػغص ثشگ ثهدػز مذ =.<6
ثشای سخیین مقذاس سثبیؾ دسخشب خنگلی اص معبدلۀ
هوسسو = <2و مذلهبیی زو مذل نبلیض گؾ (مذلی
ثشمجنبی سگشػیو خغی دس خنگ هبی کمسشاکم) اػشوبده
میؿود = .<7دس مشاسع ،انذاصهگیشی مقذاس سثبیؾ دس
فش هبی سویـی مخشلر گیبهب ثه ممبسر و صمب
عوننیسشی نیبص داسد و سغییشار مقذاس سثبیؾ دس عول
فل سویـی صیبد اػز .دس سطقیق خیعی اص مطققب
دانـگبه سخینب نیض ثه این نکشه اؿبسه ؿذه و نوػب هبی
صیبدی دس مقذاس سثبیؾ دس عول فل سویـی دس دمنثشگب
و گنذمیب موخود دس مشسع گضاسؽ ؿذه اػز .ثشای مثبل
دس گیبه گنذ ثمبسه نوػب هبی مقذاس سثبیؾ دس عول دوسة
سویـی گیبه اص  11سب  19دسكذ مشغیش ثوده اػز .دس
سطقیق کوسثز دس مشاسع ػب دییبع دس خنوة کبلیوشنیب،
مقذاس سثبیؾ دس خبمعۀ ثوسهای زبدبسل ثیؾ اص 12/8دسكذ
و دس گشاع یکؼبله  7/9دسكذ اص ثبسؽ ک سا ثه خود
اخشلبف داد که دس كوسر سجذی خبمعۀ زبدبسل ثه گشاع
ضذود  1/3اینر اص ک سثبیؾ ػبننه رخیشه میؿود =.<8
وود و هیکبسا دس سطقیقی دس منغقۀ ثیبثبنی زیهوهب
زین ،دس ثشسػی مقذاس سثبیؾ اص  10گونۀ غبلت مشسعی ثب
فش سویـی گشاع ،ثوسه و دمنثشگ ثهسوؽ غوعهوسی
دسیبفشنذ که هیجؼشگی قوی ثین فبکشوسهبی ػبخشبسی
گیبهب و سثبیؾ وخود داسد = .<9دس سطقیق وانگ و
هیکبسا دس منغقۀ ثیبثبنی ؿبثوسو دس زین ،مقذاس سثبیؾ
دس خوامع ثوسهای دسمنه 1و کبساگبنب ،2دس عول ثبسؽهبی
منوشد انذاصهگیشی و سواثظ میب فبکشوسهبی موسفولوطی
گیبهب و فیضیوگشافی ضوضه ثهكوسر مذلهبی سگشػیونی
ثیب ؿذ .ثهعوسیکه دس ثبسؽ ثب ؿذر  2میلیمشش ثش
ػبعز ،مقذاس سثبیؾ دس خبمعۀ دسمنه ثب دسكذ دوؿؾ30
دسكذ و فضبی خبلی ثیـشش دس سبجدوؿؾ هوایی ،کیشش اص
1. Artemisia ordosicaKrasch
2. CaraganakorshinskiiKom
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خبمعۀ کبساگبنب ثهدػز مذ = .<10ثش این اػبع ،دس ضوضۀ
ثخیض مشاسع گنجذ واقع دس اػشب هیذا ثه ثشسػی مقذاس
سثبیؾ دس ثشخی گیبهب ثوسهای و دمنثشگ غبلت دشداخشه
میؿود سب اهییز گیبهب دس کبهؾ یب افضایؾ ثبسؽ مؤرش
و دس نمبیز سیریش گیبهب دس وضعیز اکوهیذسولوطی
ضوضههبی ثخیض مـخق ؿود.
هَاد ٍ رٍشّا
ضوضااۀ ثخیااض گنجااذ ثااب مؼاابضز  300هکشاابس ،دس 28
کیلومششی ؿمش هیذا ثب مخشلبر خغشافیبیی  48دسخه و
41دقیقه  5و ربنیه سب  48دسخه و 43دقیقه و 17ربنیۀ عول
ؿشقی و  34دسخه و 41دقیقه و  34ربنیاه ساب  34دسخاه و
 42دقیقه و  16ربنیاۀ عاشم ؿایبلی و دس ضوضاۀ ثخیاض
قشهزبی قشاس داسد (ؿک .)1

ضكل  .1هَقعیت حَضۀ هطالعاتی گٌبد
ضذاق اسسوبع ضوضه  2080مشش و ضاذاکثش اسسوابع
 2440مشش اص ػغص دسیب و دسكاذ ؿایت ضوضاه  5ساب 42
دسكذ اػز .میبنگین ثبسؽ ػبننه  304/2میلیمشش اػز و
ؿذر ثابسؽ دس عاول ػابل اص  0/1ساب  7/9میلایمشاش دس
ػبعز مشغیش اػز .دشاکنؾ ثبسؽ نبمن م و عاول دوسة
اص اواػظ ثب ساب اواػاظ فاشوسدین اػاز .مشوػاظ دسخاۀ
ضشاسر ػبننه  5/89دسخۀ ػابنشیگاشاد ،مشوػاظ سعوثاز
نؼجی ػبننه  58/7دسكذ و مقذاس سجخیاش و سعاشق ػابننه
ثیـشش اص ثبسؽ اػز .ثاب اػاشوبده اص سوؽ دومابسسن ،اقلایم
منغقه خـو و ثشاػبع سوؽ کودن ،اقلیم منغقه اػاشذی
اػز .ثبفز خبک اص مشوػظ سب ػنگین مشغیش اػز و اص ن ش
صمینػبخز دس نبضیۀ دگشگاونی ػاننذج -ػایشخب قاشاس
داسد .ثش دبیۀ مـبهذار كطشایی و فشوطئولوطی عکاغهابی
هااوایی و سلاابویش ماابهواسهای ،ػااه واضااذ فیضیااوگشافی
کوهؼشب  ،سذهمبهوس و فآر دس منغقه مـخق اػز.
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رٍش تحقیق
انذاصهگیشی مقذاس سثبیؾ دس گیبهب مشسعی ثهنذسر كوسر
گشفشه و اغلت اص سوؽ غیشمؼشقیم و معبدنسی زو معبدلۀ
هوسسو اػشوبده ؿذه اػز = .<11دس مغبلعاۀ دایؾ سو ثاه
انذاصهگیشی مؼشقیم مقذاس سثابیؾ دس گیابه زوثاو ،کاآه
میشضؼاان،گو صسد ،هضاسخاابس ،سلخااهثیااب و گاا ماابهوس
دشداخشه ؿذ .علز انشخبة ایان گیبهاب  ،دسكاذ دوؿاؾ و
سشاکم صیبد نماب دس منغقاه اػاز ،ثاهعاوسیکاه دس سیاب
سیخهبی گیبهی منغقه ،ضضوس گیبهب یبدؿاذه ثاهعناوا
گیبه غبلت یب گیابه اول دس فمشػاز گیبهاب هیاشاه ،ضابئض
اهییز اػز .گیابه کاآه میشضؼان اص سیاشة گا ثمیان و
داسای  83گوناۀ خاابسداس و اغلاات دـااشهای اػااز و ثیـااشش
گونههبی انطلبسی ایاشا اػاز .ایان گیابه دس منابعق
اػشذی سب اسسوبعبر کوهؼشبنی میسویذ و اص عنبكاش منغقاۀ
ایشا وسوسانی مطؼوة میؿود = .<12گیبه زوثاو ،اص سیاشة
میخو و داسای  32گونۀ ثوساهای دس منابعق کوهؼاشبنی و
ثیبثبنی اػز 9 .گونۀ این گیبه انطلبسی ایشا هؼشنذ .گیبه
هضاسخبس یب کوصل اص سیشة کبػنی و داسای  210گونۀ خـجی
یکؼبله و زنذػبله و اغلات خابسداس اػاز کاه هیگای یاب
انطلبسی ایشا انذ یب دس مطذودة فلاوس ایشانیکاب مایسویناذ.
گیبه سلخهثیب اص سیشة دشوانه ػبیب و داسای ػه گونۀ علوی
زنذػبله و دسخشسهای دس ایشا اػز .گیبه گا مابهوس یاب
خشگوؿو اص سیاشة اػکشوفونسیبػاه و دس ایاشا  41گوناۀ
علوی زنذػبله و اغلت دشؿبخه و ثلنذ داسد کاه ثیـاشش دس
دؿزهب و دامنههبی کوهؼشبنی مایسویاذ = .<12گاو صسد
گیبهی اص سیشة دشوانه ػبیب و داسای گونههبی دسخشسهای و
علوی مشعذدی اػز ،اغلت ثاهضبلاز خاودسو و خابسداس دس
نواضی کوهؼشبنی دیذه میؿود و ثیؾ اص  804گونۀ دس
نقاابط مخشلاار ایااشا ماایسویااذ = .<13مطقق اب مخشلاار،
مغبلعبسی سا دس خلوف ویظگیهابی ػابخشبسی و ثاهویاظه
کشیشای ضبك اص ثشخی گونههبی گاو كاوسر داده اناذ و
معبدنر سگشػیونی مخشلوی دس ایان صمیناه معشفای ؿاذه
اػز = .<14سبکنو دس ایشا مغبلعابسی دسخلاوفمقاذاس-
سثبیؾدس گیبهب مازکوس و اهییازاکوهیاذسولوطیکی نماب
كوسر نگشفشه اػز .این گیبه اص عشیاق سثابیؾ سابخی ،دس
ثیآ ثی ضوضههبی ثخیض مشاسع نیض نقؾ ممیای داسناذ.
ثااشای سعیااین مقااذاس سثاابیؾ دس گیبهااب  ،دس هشیااو اص
واضذهبی کبسی که اص عشیق عکغ هوایی ،نقـۀ سودوگشافی
و سلویق نمب دس نش افضاس  Arc GISثهدػز ماذه اػاز ،دس
اثشذا اص  65کآع کبسی ثهدػز مذه دس منغقۀ مغبلعابسی،
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واضذهبی کبسی ثب مؼابضز کام و دامناههابی ػانگآخی
ضزف ؿذنذ و دس نمبیز ثشاػبع ثیـششین فشاوانی کآعهب
دس منغقه 9 ،کآع کبسی مدضا انشخبة ؿذ و دس هش واضاذ
کبسی ،ؿجیهػابصی ثابسؽ دس ؿاؾ سکاشاس انداب گشفاز.
اػشقشاس دػشگبه ؿجیهػبص ثبسؽ دس کآعهابی ناهگبناه دس
اواػظ هش دامناه و ثاب فبكالۀ سقشیجای  10ساب  20مشاش دس
سییبسهبی یاو و دو اخاشا ؿاذ .دسكاذ دوؿاؾ گیابهی و
نؿجشگ دس گشوه اول یب دآرهابی داسای دوؿاؾ گیابهی،
 90سااب  100دسكااذ و مشوػااظ نؿااجشگ دس گااشوه دو یااب
دآرهبی فبقذ دوؿاؾ گیابهی 1 ،ساب  2دسكاذ و مشوػاظ
خبک لخز  85سب  90دسكذ ثود .اخاشای ثابسؽ ثاب ؿاذر
ربثز  5میلیمشش دس ػبعز دس سیاب داآرهاب و ساب ؿاشوع
سوانبة دس مذر  30سب  60دقیقاه كاوسر گشفاز .ثاهعاوس
مشوػظ صمب ؿشوع سوانبة دس دآرهب اص  5سب  60دقیقاه اص
ؿشوع ثبسؽ ،مشغیش ثود .خلوكیبر موسفولاوطیکی گیبهاب
ؿبم ضذاکثش اسسوبع گیبه ،اسسوبع مشوػاظ گیابه ،قغشهابی
کوزو و ثضسگ گیابه ،دسكاذ دوؿاؾ گیابهی ،نؿاجشگ،
ػنگ و ػنگشیضه دس هش دآر رجز ؿذ .دغ اص دبیب ثبسؽ
نیض سثبیؾ سبخی ثهسوؽ وصنی (سوبضا وص ساش و خـاو)
مطبػجه ؿذ .دس دامنههبی ػنگی و ػانگشیضهای ثاب مقاذاس
نوور صیبد و دس دامنههبیی ثاب ؿایت صیابد کاه امکاب ساشاص
کشد دػشگبه وخود نذاؿز ،اص اخشای ثبسؽ زـامدوؿای
ؿذ.
هراحل اجرای بارش با دستگاُ ضبیِساز بارش
دػشگبه ؿجیهػبص ثبسؽ قبث ضی مشاسع قبدس اػز ثبسؿای
اص اسسوبع  105ػبنشی مششی اص ػاغص صماین ،ثاهمقاذاس 28
میلیمشش سا ثب ؿذسی معبدل  5میلیمشش ثش ػبعز اص عشیاق
 36نبصل ثب قغش  0/5میلیمشش ایدبد کناذ .دس عاول ثابسؽ،
قغشههبی ثبسا ثهكوسر یکنواخز دس ک دآر سوصیع ؿاذ
و سیب گیبهب ثاه یاو اناذاصه اص ثابسؽ ثشخاوسداس ؿاذنذ.
ثآفبكله دغ اص دبیب ثبسؽ ،گیبهب قغع و دس کیؼاههابی
نبیلونی ضخیم ثهكاوسر مداضا قاشاس گشفشناذ .نیوناههابی
خیع وسیؿذه اص هش دآر دغ اص سوصین ثاهضبلاز ساش ،دس
هوای صاد قشاس گشفشناذ و دس ماذر زناذ ػابعز ،سعوثاز
ػغطی خاود سا اص دػاز دادناذ و ساوصین نماب دس ضبلاز
خـو دس زنذ مشضله سب ربثز ؿذ وص انداب گشفاز .دس
نمبیز اص سوبور وص سش و خـاو ،مقاذاس سثابیؾ گیبهاب
ثشضؼت گاش و دس نمبیاز ثشضؼات دسكاذ اص کا ثابسؽ
ثهدػز مذ .ثشای مطبػجۀ مقذاس سثبیؾ ،سوابور وص ساش و

اکَّیدرٍلَشی  ،دٍرۀ  ،1ضوارۀ  ،1تابستاى 1393

خـو گیبهاب ثشسػایؿاذه ،ثاهدػاز ماذ و ثاش ػاغص
سبجدوؿؾ گیبه سقؼیم ؿذ.
ًتایج
ثهمن وس سعیین مقذاس سثبیؾ دس گیبهب سطاز ثشسػای ،اص
سوؽ مؼشقیم (سوبور وص سش و خـو) اػشوبده ؿذ ،ثذین
كوسر که سبجدوؿؾ هوایی گیبهب ثآفبكله دغ اص ثبسؽ
خیع وسی و دس زنذ مشضلاه ساوصین ؿاذ و مقاذاس سثابیؾ
ثشاػبع ػه عاذد ثاهدػاز ماذ .عاذد اول نـاب دهناذة
سغییشار وص سبجدوؿاؾ خیاع وسیؿاذه دس ضبلازهابی
مشعوة و خـو ثشضؼت گش اػز و عذد دو اص سقؼایم
عذد اول ثش ػغص سبجدوؿؾ گیبهب ثشضؼات ػابنشیمشاش
ثهدػز می یذ؛ عذد ػو نیض ثیبنگش دسكاذ سثابیؾ اص کا
ثبسؽ ( 28میلیمشش) اػز .ػابیش خلوكایبر موسفولاوطی
گیبهااب اص خیلااه قغااش ثااضسگ ،قغااش کوزااو ،ضااذاکثش و
مشوػظ اسسوبع گیبه ،هیگی ثشضؼت ػابنشی مشاش ،و ػاغص
سبجدوؿؾ هوایی ثشضؼت ػبنشیمشش مشثع و ضدم هش دبیاۀ
گیبهی ثشضؼت ػبنشیمشش مکعات کاه ضبكا ضاشة قغاش
ثضسگ و کوزو گیبه و اسسوبع مشوػظگیبه اػاز ،مـاخق
ؿذ .خلوكیبر فیضیوگشافی هش نقغۀ نیونهثاشداسی ؿابم
اسسوبع اص ػغص دسیب ،ؿیت و خمز ؿیت نیض ثشسػای ؿاذ.
دس 54ثبسؽ ملنوعی ایدبدؿذه اص عشیق دػشگبه ؿجیهػبص
ثبسؽ ،گیبهب موخود دس داآر خیاع وسی و ساوصین ؿاذ.
دادههبی ثهدػز مذه ،ثشای نابلیض ثاه ناش افاضاس Minitab
معشفی ؿذ و سواثظ هیجؼشگی نمب ثهدػز ماذ .اص عشیاق
صمو  stepwiseو مذل  backwardنیض دادههب نبلیض ؿذ و
معبدنر زنذمشغیشه ثشمجنبی ثیـششین ضشایت هیجؼاشگی
ثهدػاز ماذ .هیجؼاشگی دیشػاو ثاین عواما مخشلار
مطیغی و موسفولوطیکی گیبهب و مقذاس سثبیؾ ثشسػی و اص
مقبدیش اضشیبل ( )P <1/10 , P<1/11ثاشای معنابداس ثاود
هیجؼشگیهب اػشوبده ؿذ و ثاشای سعیاین دامناۀ اعییناب
میبنگینهبی ثهدػز مذه اص صماو سای اػاشیودنز ثماشه
گشفشه ؿذ.
ربایص در گیاُ Astragallus parrowianus

ثااشای سعیااین مقااذاس سثاابیؾ دس گیاابه گااو صسد ثااهعلااز
دشاکنااذگی صیاابد دس اثعاابد ضدیاای گیاابه ،نیونااههاابی
خیع وسیؿذه دس دو کآع ضدیی قاشاس گشفشناذ :کاآع
اول ثب دامنۀ ضدیی  0/002سب  0/02مشش مکعات و کاآع
دو ثب دامنۀ ضدیی  0/02سب  0/087مشش مکعت .دادههابی

کالّچی ٍ ّوكاراى  :بررسی هقدار ربایص ٍ اّویت آى در هطالعات اکَّیدرٍلَشی در گیاّاى هرتعی

خیع وسیؿذه ثه نش افضاس اکؼ معشفای ؿاذ و دس نمبیاز
سدضیهوسطلی دادههب ثب نش افضاس مینیست كاوسر گشفاز و
مذلهبی سگشػیونی ثشمجنبی ثیـششین ضشایت هیجؼشگی،
ثشای سخیین مقاذاس سثابیؾ ثاذو نیابص ثاهسوؽ مؼاشقیم

5

وصنی ،دیـنمبد ؿذ .دس خذول  ،1منبػاتساشین ماذلهابی
سگشػیونی ثشای سخیین مقاذاس سثابیؾ دس گیابه گاو صسد
گشوه اول ،اسائه ؿذه اػز.

جدٍل .1هٌاسبتریي هدلّای رگرسیًَی سادۀ خطی ربایص در گیاُ ( Astragallus parrowianusگرٍُ اٍل)
X

Y

P-value

R

هعادلِ

قغش ثضسگ

دسكذ سثبیؾ

**0/00

0/729

y;0/0036x+0/22

قغش کوزو

مقذاس ة سثودهؿذه ثه گش

**0/00

0/796

y;0/18x+7/2

ضدم گیبه

مقذاس ة سثودهؿذه ثه گش

**0/00

0/825

y;152/3x-639

ػغص سبجدوؿؾ

مقذاس ة سثودهؿذه ثه گش

**0/001

0/707

y;7/3x+126/9

 nsدس ػغص  5دسكذ معنبداس نیؼز **.معنبداس دس ػغص  1دسكذ؛ *معنبداس دس ػغص  5دسكذ.

دس خذول  2منبػتساشین ماذلهابی سگشػایونی ثاشای
سخیین مقذاس سثابیؾ دس گاو صسد گاشوه دو  ،اسائاه ؿاذه
اػز .ثش این اػبع دس ػغص معنبداس 1دسكذ ،مقذاس سثابیؾ
ثب ضدم ،ػغص سبجدوؿؾ و قغشهبی ثضسگ و کوزاو گیابه

هیجؼشگی منوی داسد .مقذاس ة سثودهؿاذه نیاض ثاب اسسوابع،
قغش کوزو ،ضدم و ػغص سابجدوؿاؾ هیجؼاشگی منوای
نـب داد.

جدٍل .2هٌاسبتریي هدلّای رگرسیًَی سادۀ خطی ربایص در گیاُ ( Astragallus parrowianusگرٍُ دٍم)
X

Y

P-value

R

هعادلِ

اثعبد گیبه

دسكذ سثبیؾ

**0/00

0/83

y;-9e-ٍ0/7x+0/08

ػغص سبجدوؿؾ

دسكذ سثبیؾ

**0/00

0/929

y;-5e-0/5x+0/12

قغشکوزو

دسكذ سثبیؾ

**0/00

0/874

y;0/0026x+0/14

قغشثضسگ

دسكذ سثبیؾ

**0/002

0/76

y;-0/003x+0/19

اسسوبع مشوػظ گیبه

مقذاس ة سثودهؿذه

**0/003

0/681

y;-0/2x+46/6

اثعبد گیبه

مقذاس ة سثودهؿذه

**0/00

0/815

y;-949x+110797

 nsدس ػغص  5دسكذ معنبداس نیؼز **.معنبداس دس ػغص  1دسكذ؛ *معنبداس دس ػغص  5دسكذ.

دس گاااشوه اول ثاااب دامنا اۀ ضدیااای  0/002ساااب 0/02
مششمکعت ،معبدلۀ زنذمشغیشة صیش دیـنمبد میؿود:
دس این معبدله ثه سشسیت قغش ثضسگ ،ػغص سبج دوؿؾ و
قغش کوزو مشغیشهبی مؼشق و سیریشگزاسنذ .
ربایص در گیاُ Acantholimon olivieri

سثبیؾ دس گیبه کآه میشضؼان اسائاه ؿاذه اػاز .ثشاػابع
معبدنر دس ػغص معنبداس  5دسكذ ،مقذاس سثبیؾ ثب اسسوبع اص
ػغص دسیب ،قغش ثضسگ ،قغش کوزو و ػغص سبجدوؿؾ گیبه
اسسجبط منوی داسد .ثب افضایؾ اسسوبع اػشقشاس گیبه دس عجیعز،
سثاابیؾ کاابهؾ مااییبثااذ کااه نکشااهای مثجااز دس وضااعیز
اکوهیذسولوطی ضوضه مطؼوة میؿود.

دس خذول ،3منبػتسشین مذلهبی سگشػیونی ثاشای ثاش وسد
جدٍل  .3هٌاسبتریي هدلّای رگرسیًَی سادۀ خطی ربایص در گیاُ Acantholimon olivieri
هعادلِ

X
قغش ثضسگ (ػبنشیمشش)

Y
مقذاس ة سثودهؿذه

P-value
ns0/078

R
0/761

y;-1/04x+50

ضدم (ػبنشیمشش مکعت)

مقذاس ة سثودهؿذه

ns0/058

0/806

y;702x+24481

اسسوبع مشوػظ گیبه (ػبنشیمشش)

مقذاس ة سثودهؿذه

*0/028

0/86

y;0/42x+20

ػغص سبجدوؿؾ (ػبنشیمشش مشثع)

مقذاس ة سثودهؿذه

ns0/097

0/733

y;-44/4x+1693
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اداهِ جدٍل 3
سثبیؾ (ػبنشیمشش)

*0/028

0/86

y;-72x+32/6

قغشکوزو (ػبنشیمشش)

سثبیؾ (ػبنشیمشش)

*0/032

0/85

y;-69x+27/7

ػغص سبجدوؿؾ (ػبنشیمشش مشثع)

سثبیؾ (ػبنشیمشش)

*0/043

0/82

y;-3076x+931

قغشثضسگ (ػبنشیمشش)

 nsدر سطح  5درصذ هعٌادار ً٘ست **.هعٌادار در سطح  1درصذ؛* هعٌادار در سطح  5درصذ.

ثشاػبع نشبیح ثهدػز مذه مقذاس ة سثودهؿذه دس ایان
گیبه ثب اسسوبع مشوػظ ،قغشهابی ثاضسگ و کوزاو و ػاغص
سبجدوؿؾ ثیـششین هیجؼشگی سا نـب میدهذ.
ربایصدر گیاُ Acanthophyllum icrocephalum

سثبیؾ دس گیبه زوثو اسائه ؿذه اػز .دس این گیابه ،مقاذاس
ة سثودهؿذه ثشضؼت گش دس ػغص معنبداسی  5دسكاذ ثاب
قغش کوزو ،ضدم و ػغص سابجدوؿاؾ هیجؼاشگی مثجاز
داسد.

دس خذول  4منبػتسشین مذلهبی سگشػیونی ثش وسد مقاذاس
جدٍل  .4هٌاسبتریي هدلّای رگرسیًَی برای برآٍرد ربایص در گیاُ Acanthophyllum microcephalum
هعادلِ

X
قغش کوزو (ػبنشیمشش)

Y
مقذاس ة سثودهؿذه

P-value
*0/02

R
0/979

y;1/77x-2/7

ضدم (ػبنشیمششمکعت)

مقذاس ة سثودهؿذه

*0/049

0/95

y;2128x-10925

ػغص سبجدوؿؾ

مقذاس ة سثودهؿذه

*0/019

0/98

y;96/9x-566

 nsدر سطح  5درصذ هعٌادار ً٘ست **.هعٌادار در سطح  1درصذ *هعٌادار در سطح  5درصذ.

ربایص در گیاُ Cousinia nujianensis

دس خذول  5منبػتسشین مذلهبی سگشػیونی ثاشای ثاش وسد
مقذاس سثبیؾ دس گیبه هضاسخبس اسائه ؿذه اػز .ثش این اػبع
دس ػغص معنبداس  1دسكذ ،مقذاس سثبیؾ ثب قغش ثاضسگ گیابه

اسسجبط منوی و دس ػاغص  5دسكاذ نیاض ثاب ضدام و اسسوابع
مشوػظ گیبه اسسجبط منوی داسد.
ثشاػبع نشبیح ثهدػز مذه مقذاس سثبیؾ دس این گیبه ثاب
قغش ثضسگ واسسوبع هیجؼشگی قوی داسد.

جدٍل .5هٌاسبتریي هدلّای رگرسیًَی برای برآٍرد هقدار ربایص در گیاُ Cousinia nujianensis
هعادلِ

X
قغش ثضسگ (ػبنشیمشش)

Y
سثبیؾ (دسكذ)

P-value
**0/008

R
0/965

y;56/6x+46

اسسوبع مشوػظ گیبه (ػبنشیمشش)

سثبیؾ (دسكذ)

*0/034

0/905

y;34/6x+27/9

ضدم (ػبنشیمشش مکعت)

سثبیؾ (دسكذ)

*0/047

0/883

y;49913x+27728

ػغص سبجدوؿؾ

سثبیؾ (دسكذ)

ns0/052

0/875

y;-1791x+1229/9

 nsدر سطح  5درصذ هعٌادار ً٘ست **.هعٌادار در سطح  1درصذ *هعٌادار در سطح  5درصذ.

ربایص در گیاُ Verbascum speciosum

دس خذول  ،6منبػتسشین مذلهبی سگشػیونی ثشای ثاش وسد
مقذاس سثبیؾ دس گیبه گ مبهوس اسائه ؿذه اػز .دس این گیبه
مقذاس ة سثودهؿذه ثشضؼت گش دس ػغص معنبداس  1دسكذ

ثب ضدم و اسسوبع ساثغۀ مثجز داسد .دس ػغص  5دسكذ مقاذاس
سثبیؾ ثب قغش ثضسگ و ػغص سابج دوؿاؾ گیابه هیجؼاشگی
مثجز نـب داد.

جدٍل  .6هٌاسبتریي هدلّای رگرسیًَی برای برآٍرد هقدار ربایص در گیاُ Verbascum speciosum
X

Y

P-value

R

معبدله

قغش ثضسگ (ػبنشیمشش)

مقذاس ة سثودهؿذه

*0/044

0/956

y;1/6x+6/07

ضدم (ػبنشیمشش مکعت)

مقذاس ة سثودهؿذه

**0/009

0/991

y;3621x-43312

اسسوبع مشوػظ گیبه

مقذاس ة سثودهؿذه

**0/007

0/992

y;2x-16/4

ػغص سبجدوؿؾ

مقذاس ة سثودهؿذه

*0/033

0/966

y;279/2x-3704

 nsدر سطح  5درصذ هعٌادار ً٘ست **.هعٌادار در سطح  1درصذ *هعٌادار در سطح  5درصذ.

کالّچی ٍ ّوكاراى  :بررسی هقدار ربایص ٍ اّویت آى در هطالعات اکَّیدرٍلَشی در گیاّاى هرتعی

ربایص در گیاُ Sophora alopecuroidesi
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دس این گیبه ؿک ظبهشی و فضابهبی خابلی موخاود دس
سبجدوؿؾ ،ثب افضایؾ اثعبد گیابه ثاه کابهؾ سثابیؾ منداش
می ؿود .ثنبثشاین ،وخاود دبیاههابی ثاضسگ دس اسسوبعابر دس
وضعیز اکوهیذسولوطی ضوضههب مویذ اػز.

دس خذول  ،7منبػتساشین ماذلهابی سگشػایونی ثاشای ثاش وسد
مقذاس سثبیؾ دس گیبه سلخاهثیاب اسائاه ؿاذه اػاز .دس ػاغص 1
دسكذ سثبیؾ ثب ػغص سبجدوؿاؾ ،و دس ػاغص  5دسكاذ نیاض ثاب
ػغص سبجدوؿؾ و قغش کوزو گیبه هیجؼشگی منوی نـب داد.

جدٍل  .7هٌاسبتریي هدلّای رگرسیًَی برای برآٍرد هقدار ربایص در گیاُ Sophora alopecuroidesi
X

Y

P-value

R

هعادلِ

ػغص سبجدوؿؾ (ػبنشیمشش مشثع)

مقذاس ة سثودهؿذه

*0/036

0/964

y;-27/6x+405/9

قغش ثضسگ (ػبنشیمشش)

مقذاس ة سثودهؿذه

*0/017

0/983

y;-1/4x+20/9

ػغص سبجدوؿؾ (ػبنشیمشش مشثع)

سثبیؾ (ػبنشیمشش)

**0/008

0/992

y;0/0005x+0/14

 nsدر سطح  5درصذ هعٌادار ً٘ست **.هعٌادار در سطح  1درصذ؛ *هعٌادار در سطح  5درصذ.

جدٍل  .8هیاًگیي فاکتَرّای بررسیضدُ در گیاّاى هطالعِضدُ (قطرّا ٍ ارتفاع بِ ساًتیهتر؛ سطح تاجپَضص بِ
ساًتیهتر هربع)
ربایص

سطح

درصد

تاجپَضص

4/17±1/389

642

15/52±4/101

1/63±0/85

1640

26/118±7/49

36/35±7/84

2/52±0/56

477/5

8/3±0/87

17/5±2/32

22±3/45

0/939±0/045

864/5

23/7±3/2

23/5±5/3

32/2±4/5

Acanthophylum sp

0/322±0/065

652/8

16/8±5/7

22/6±4/3

28/4±6/5

Cousinia sp

1/476±0/034

219/2

37±3/4

11/5±2/2

19±3/4

Sophora sp

1/092±0/065

776/7

15/6±4/5

30/1±4/8

31/7±4/3

Verbascum sp

ارتفاع هتَسط

قطر کَچک

قطر بسرگ گیاُ

گیاُ

20/31±6/28

30/94±7/49

Astragalus sp

44/52±5/42

Astragalus sp
Acantholimon sp

بحث ٍ ًتیجِگیری
سثبیؾ ثهعناوا اولاین واکانؾ اکولاوطیکی ثاش فشایناذهبی
هیذسولوطیکی اص اهییز صیبدی ثشخاوسداس اػاز .ثؼایبسی اص
مطققب ثش این عقیذهانذ که ثبیذ اص سثبیؾ خابلق ناب ثاشد،
زشاکه مقبدیشی اص ة سثودهؿاذه سوػاظ گیبهاب دس عاول
صمب و ثب دسن ش گشفشن وضعیز فیضیوگشافی منغقاه ،دسخاۀ
ضشاسر ،صاویۀ سبثؾ خوسؿیذ ،و خمز و ؿذر وصؽ ثابد ثاه
سعوثااز خاابک اضاابفه ماایؿااود .دس ثشسػاای وضااعیز
اکوهیذسولوطی مشاساع و مذلؼابصی ثایآ ثای ،ثبیاذ هیاۀ
اخضای معبدلۀ ثیآ ثی اص خیله سثبیؾ کیّی ؿونذ =.<9
ثشاػبع خذولهبی  1و  2مقذاس سثبیؾ سبخی کا دس گیابه
گو صسد ثب افضایؾ اثعبد گیبه کبهؾ یبفشه اػز و این نکشاه
دس هش دو گاشوه ضدیای دیاذه مایؿاود .ثنابثشاین ضضاوس
گو هبی ثضسگ دس میابنگین اسسوابعی  2247مشاش اص ػاغص
دسیب ،دس خمز ثمجود وضعیز اکوهیاذسولوطی منغقاه ماؤرش
اػز .اسسوبعبر مممسشین منبعق سغزیه ثهؿایبس مای یناذ و

کااابهؾ سثااابیؾ دس ایااان اساضااای ،فااابکشوسی مثجاااز دس
اکوهیذسولوطی ضوضه ثهضؼبة می یذ .یکای اص فوایاذ قاشق
مشاسع ،اخبصة افضایؾ ضدم ثه دبیههبی گو صسد ثاهویاظه دس
اسسوبعبر اػز که اص عشیق افضایؾ فضبی خبلی دس گیابه ثاه
کبهؾ سثبیؾ مندش مایؿاود .دس گاشوه اول مقاذاس سثابیؾ
 4/17دسكذ و دس گشوه دو  1/63دسكذ اص ثبسؽ سولیذؿذه
سوػظ ؿجیهػبص ثبسؽ سا دسثشگشفشه اػز .ثشاػبع مذلهبی
سگشػیونی اسائهؿذه دس گیبه گاو صسد ثاب ضدام  0/002ساب
 0/02مشش مکعت و مشوػظ سبج دوؿؾ  0/0642مشاش مشثاع
( 642ػبنشی مشش مشثع) و ؿبخق ػغص ثشگ  ،0/516اص ک
مقذاس ثبسؽ 4/422 ،دسكذ سا خزة میکنناذ و گیابه گاو
صسد ثب ضدم 0/02سب  0/087مشش مکعت ،ؿبخق ػغص ثشگ
 0/477و مشوػااظ ػااغص ساابجدوؿااؾ  0/1639مشااش مشثااع
( 1639ػبنشی مشش مشثع) 1/85 ،دسكذ اص ک ثبسؽ سا خزة
میکنذ .ثش این اػبع فبکشوسهبی ػبخشبسی گیبه گو صسد اص
خیله قغش کوزو و ثضسگ ،ػغص سبجدوؿؾ و ضدام گیابه
گااو صسد ساایریش معناابداسی ثااش مقااذاس سثاابیؾ داسنااذ ،امااب
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فبکشوسهبی فیضیوگشافی ضوضاه سایریش معنابداسی ثاش مقاذاس
سثبیؾ نـب نذادنذ .ثهعجبسسی اسسوبع ،ؿیت و خماز ؿایت
دس مقذاس سثبیؾ دس گیبه گاو صسد سایریش غیشمؼاشقیم داسد،
ثهعوسیکاه ثاش سشکیات گوناهای و دسكاذ دوؿاؾ گیابهی
سیریشگزاس اػز .کیشش ثود دسكذ دوؿؾ و سشاکم دبیههابی
گیبه گو صسد دس ؿیتهبی خناوثی نؼاجز ثاه ؿایتهابی
ؿیبلی مؤ یذ ایان نکشاه اػاز .گیابه گاو صسد ثاب ػابخشبس
ظبهشی نبمن م و مشیبی ثه کاشوی ساب ثیضاوی و فضابهبی
خبلی صیبد دس هش دبیه و ؿبخق ػغص ثشگ کم ،ثاب افاضایؾ
اثعبد و ضدم گیبه ػاجت کابهؾ مقاذاس سثابیؾ مایؿاود،
ثااهگونااهای کااه دس دو کااآع ضدیاای گیاابه ،فبکشوسهاابی
ػبخشبسی ثب سثابیؾ هیجؼاشگی قاوی اماب معکوػای نـاب
دادنذ .اص عشفی ثب افضایؾ اثعبد گیبه گو صسد ،ؿبخق ػغص
ثشگ نیض کبهؾ دیذا کشد و ثش این اػابع مایساوا نشیداه
گشفز که ؿبخق ػغص ثشگ و سثابیؾ نیاض ثاب هام ساثغاۀ
مؼشقیم داسنذ .کبهؾ ؿبخق ػغص ثشگ ثب افاضایؾ ضدام
گو ثهویظه دس اسسوبعبر ،ثه کبهؾ مقذاس سعشق و ضوا ة
دس گیبه مندش میؿود .ثشاػبع خاذول  3مقاذاس سثابیؾ دس
گیبه کآه میشضؼن ثب اسسوبع اػشقشاس گیبه ساثغۀ عکغ داسد.
ثهعجبسسی ثب افضایؾ اسسوبع اص ػغص دسیاب ،مقاذاس سثابیؾ دس
این گیبه کبهؾ مییبثذ .ثنابثشاین دس اسسوبعابر کاه منابعق
سغزیه مطؼوة میؿونذ ،ضضوس ایان گیابه ثاب اثعابد ثاضسگ
ضدیی دس وضعیز اکوهیذسولوطی ضوضه مؤرش اػز .دساین
گیبه نیض افضایؾ فضبی خبلی دس سبجدوؿؾ گیابه عابملی دس
خمز کبهؾ سثبیؾ مطؼوة مایگاشدد .مقاذاس سثابیؾ دس
گیبه کآه میشضؼن  2/64دسكذ اص ک ثبسؽ اػز .ثشاػبع
خذول 4مقذاس سثبیؾ دس گیابه زوثاو ثاب ػابخشبس ظابهشی
نبمن یی که داسد ،نـب دهنذة ساثغۀ مثجاز میاب سثابیؾ،
ضدم و ػغص سبجدوؿؾ گیبه اػز .ثهعجبسسی دس ایان گیابه
ثب افضایؾ ضدم مقاذاس سثابیؾ افاضایؾ ماییبثاذ .وضاعیز
قشاسگیشی ثشگسههبی ػوصنی و ػهسبیی ثب صاویۀ سقشیجای 90
دسخه ،عبملی ثشای سوخیه ایان موضاوع اػاز .ایان ضبلاز
ػوصنی دس ثشگهب و سیریش ثش افضایؾ سثابیؾ ثایؿاجبهز
ثه سیریش ثشگهب دس ػوصنیثشگب نیؼز .دس این گیابه 0/724
دسكذ اص ثبسؽ ایدبدؿذه اص ؿجیهػبص ثاه سثابیؾ اخشلابف
یبفشااه اػااز .ثشاػاابع خااذول  ،5مقااذاس سثاابیؾ دس گیاابه
دمنثشگ هضاسخبس ثب افضایؾ اثعبد ضدیی گیبه ،کبهؾ مای-
یبثذ .ثهعجبسسی دمن ثود یب ثبسیو ثود ثشگهب دس گیبهاب
مشسعی ،سنماب عبما سیریشگازاس ثاش مقاذاس سثابیؾ نیؼاز و
موسفولوطی گیبهب و میضا فضبی خبلی دس سبجدوؿاؾ نیاض
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ثش سثبیؾ سیریشگزاسنذ .ضضوس دبیههبی ثاضسگ ایان گیابه دس
اسسوبعبر ،فبکشوس مثجشی دس وضعیز اکوهیاذسولوطی ضوضاه
مطؼوة میؿود ،زشاکه ػجت کبهؾ سثابیؾ دس اسسوبعابر
میؿود .مقذاس سثابیؾ دس ایان گیابه  0/296دسكاذ اص کا
ثبسؽ اػز .ثشاػبع خاذول ،6مقاذاس سثابیؾ دس گیابه گا
مبهوس ثب ثشگهبی ثضسگ کشکذاس اص وضاعیشی کاه دس مقاذاس
سثبیؾ دذیذ می وسد سجعیز میکنذ .ثاهعجابسسی ثاب افاضایؾ
ضدم گیبه ،سثبیؾ افضایؾ مییبثذ .قشاسگیشی افقی ثاشگهاب
دس ثشاثش قغشه هبی ثبسا مممسشین عبما دس افاضایؾ مقاذاس
سثبیؾ دس این گیبه اػز .ثنبثشاین اػشقشاس دبیاههابی ثاضسگ
ایاان گیاابه دس اسسوبعاابر ،فاابکشوسی منواای دس وضااعیز
اکوهیذسولوطی منغقاه اػاز .مقاذاس سثابیؾ دس ایان گیابه
 1/092دسكذ اص ک ثبسؽ ایدبدؿذه سوػظ ؿجیهػبص ثبسؽ
اػز .ثشاػبع خذول ،7مقذاس سثبیؾ دس گیبه سلخاهثیاب ثاب
افضایؾ ضدم و اثعبد گیبه کبهؾ مییبثذ ،ثهعجابسسی دس ایان
گیبه نیض ثب افضایؾ اثعبد ،فضبی خبلی افضایؾ دیذا مایکناذ.
ثنبثشاین اػاشقشاس دبیاههابی ثاضسگ ایان گیابه دس اسسوبعابر
فبکشوسی مثجز دس وضاعیز اکوهیاذسولوطی منابعق اػاز.
مقذاس سثبیؾ دس این گیبه  1/144دسكذ اص ک ثبسؽ اػاز.
ثشاػبع خذول  ،8مقذاس سثبیؾ دس گیبهب مغبلعاهؿاذه دس
منغقه  9/17دسكذ و دس گیبهب دمنثاشگ  2/81دسكاذ اص
ک ثبسؽ سا ثه خود اخشلابف دادهاناذ .دس مشاساع مشکاضی
ایبلز کبلیوشنیب ثب اخاشای ثابسؽهابیی ثاب ؿاذر مشوابور اص
عشیق دػشگبه ؿجیهػبص ثبسؽ ،اص ک ثبسؽ  38ػبنشیمششی
ثب ؿذر کم 16 ،دسكذ سوػظ ثوساههاب و  13دسكاذ سوػاظ
گشاعهب سثوده ؿذ و اص ک ثبسؽ 60ػبنشی مششی ثاب ؿاذر
صیبد ،دس ثوسههب  10دسكذ ،و دس گشاعهاب  5دسكاذ سثابیؾ
دیذه ؿذ .دس ثشسػی مقذاس سثبیؾ ػه فش سویـای ثوساهای،
نییهثوسهای و دمنثشگ ،سایریش اثعابد گیابه و میاضا فضابی
خبلی دس میب سبجدوؿؾ ،زـیگیش اػز .ثاهعاوسیکاه دس
گیبهب مغبلعهؿذه ثب افاضایؾ اثعابد گیابه کاه هیضماب ثاب
افضایؾ فضابی خابلی دس میاب سابجدوؿاؾ اػاز ،سثابیؾ
کبهؾ ماییبثاذ .مغبلعابر ثوزاز دس دو خبمعاۀ ثوساهای و
گشاع ثه اهییز فضبی خبلی دس سبجدوؿؾ گیبهی و سایریش
دس کااابهؾ سثااابیؾ و افاااضایؾ سوانااابة اؿااابسه داسد.
ثهعوسیکه دس ثوسۀ  Anthylisکه اص سبجدوؿؾ ثبص ثاب فضابی
خبلی ثشخوسداس اػاز نؼاجز ثاه Tussock grass , Stipa ,
 Rosmarinusساایریش کیشااشی دس کاابهؾ مقااذاس سواناابة و
هذسسفز خبک دیذه میؿود .ثهعجبسسی موسفولاوطی گیبهاب
ثش مقذاس رخیشة ثبسؽ دس سبجدوؿؾ گیبهب سیریشگزاس اػاز
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= .<15ماابسسینض دس ثشسػاای مقااذاس ة میااب گاازس و خشیااب
ػبقبة دس ػاه خبمعاۀ ثوساهای و دسخشساهای دس اػاششالیب،
ثیـششین مقذاس ة میب گازس سا دس خبمعاۀ کشیئاوصور (56
دسكذ) ثهدػز وسد و ثه ساثغهای مثجز میب صاویاۀ ػابقه،
عول ػبقه و اثعبد گیبه و میضا فضبی خبلی دس سابجدوؿاؾ
ثب خشیب ػبقبة سػیذ .اص عشفای ثیاب ؿاذ کاه دس خبمعاۀ
کشیئوصور ،سبجدوؿؾ ثایؾ اص  1مشاش مشثعای و دس خبمعاۀ
کموس سبجدوؿؾ ثیؾ اص  10مشش مشثع ثه افضایؾ ػابصگبسی
گیبه دس ثشاثش سغییشار کوسبهمذر ةوهوایی مندش مایؿاود
= .<16دینگ و هیکبسا دس منغقۀ ثیبثبنی ؿابثوسو دس زاین،
ثه مذل سگشػیونی خغی و مثجشی دس صمینۀ مقذاس سثابیؾ و
ػغص سابجدوؿاؾ دس دو خبمعاۀ گیابهی دسمناه و کبساگبناب
سػیذنذ .ثنبثش سطقیق نب  ،مقذاس سثبیؾ دس خبمعۀ دسمنه ثاب
 30دسكذ دوؿؾ و مشوػظ ػغص سبجدوؿؾ  0/8مشش مشثع
دس عول فل سویؾ ثه عوس مشوػظ  5/9دسكذ و دس خبمعۀ
کبساگبنب ثب  46دسكذ دوؿؾ و مشوػظ ػغص سبجدوؿؾ 3/8
مشش مشثع ،ثه عوس مشوػظ  11/7دسكذ ثود .الجشه این مغبلعه
ثااه مقبیؼااۀ دو خبمعااۀ ثوسااهای و نییااهثوسااهای مشواابور
میدشداصد و مقبیؼۀ دسو گشوهی كوسر نگشفشه اػز =.<17
ؿیبئو و هیکبسا دس منغقۀ ػبکشامنشوی کبلیوشنیب ثه ثشسػی
مقااذاس سثاابیؾ دس دو خبمعااۀ ػااوصنیثااشگ و دماانثااشگ
دشداخشنذ .نشبیح نـب داد که مقذاس سثبیؾ دس فل سبثؼشب
اص ػوصنیثشگب ثب ضدم ثضسگسش و ثاب ؿابخق ػاغص ثاشگ
 ،5/1ثشاثش ثب  36دسكذ و دس ػوصنیثشگب ثب ضدم مشوػظ و
ؿبخق ػغص ثشگ  ،3/7ثشاثاش  18/1دسكاذ اػاز = .<6دس
گیبهب ثشسػیؿذه دس ضوضۀ گنجذ ،ک مقاذاس سثابیؾ 15
دسكذ ثود و هیجؼاشگی مشوػاغی میاب وص ساش و مقاذاس
سثبیؾ ثهدػز مذ .دس سطقیاق وود و هیکابسا دس منغقاۀ
ثیبثبنی زیهوهب زین نیض دس ثوسههب و دمنثشگاب موخاود،
وص سش و خـو هیجؼشگی قوی ثب مقذاس سثابیؾ نـاب داد
= .<9دس دظوهؾ مطققب دانـگبه سخینب دسثابسة گاشاعهاب و
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دمنثشگب نیض ثه این نکشه اؿبسه ؿذه اػاز ،ثاهعاوسیکاه
مقذاس سثبیؾ ثاب کابهؾ صیشاودة هاوایی دس گیبهاب علوای
یکؼبله و زنذػبله یب ثب ثشداؿاز و زاشای نماب سوػاظ دا
کبهؾ یبفشه اػز = .<18ثنبثشاین دس سگجبسهبی منوشد خبسج
اص فل ثبسؽ ،سیریش ؿبخقهبی ػبخشبسی گیابه و ؿابخق
ػغص ثشگ دس مقذاس سثبیؾ ؿبیب سوخه اػاز و ثاب کابهؾ
صیشودة هوایی این سیریش کیشش میؿود .دس اساضای خـاو و
نییهخـو ،گیبهاب ساثغاۀ ثؼایبس قاویساشی ثاب وضاعیز
هیذسولوطی منغقاه داسناذ و ثابسؽ  120میلایمشاشی ماشص
ثیبثب و اػشخ ؿنبخشه میؿود .دس این منبعق ساثغۀ مثجشی
میب اثعبد گیبه و ػغص سبجدوؿؾ ثب مقذاس ثبسؽ وخود داسد
= .<19اص مماامسااشین خلوكاایبر گیبهااب دس ایاان اساضاای،
سبجدوؿؾ سنو و ثیومبع صیبد دس ػبقه اػز که ثه سدیاع
مواد لی دس صیش گیبهب منداش مایؿاود = .<20دس منابعق
خـو و نییهخـو خماب  95-85دسكاذ ثابسؽ ػابننه
كشف سجخیش و سعشق و سثابیؾ یاب فعبلیازهابی مشابثولیکی
گیبهب میؿاود و سنماب  15-5دسكاذ ثابسؽ ثاشای سغزیاۀ
ثخوا هبی صیشصمینی یب ایدبد خشیب ثشاهاهای ثابقی مای-
مبنذ .دس مشاسع خـو و نییهخـو ثه عوس معیول ،ثهدلیا
کیشش ثود سشاکم سبجدوؿؾ ،سلوبر ثشگبة ػبننه نؼجز ثاه
منبعق معشذل مشعوة یب خنگ هبی ضبسهای مشعوة ،کیشش
اػز .ثب این ضبل ،دس این منبعق ضشی مقبدیش کم سلوبر ة
میکن اػز ممم ثبؿذ = .<21ثش این اػابع ثشسػای مقاذاس
سثبیؾ سبخی دس گیبهب مشسعی ،ثشای سعیاین مقاذاس ثابسؽ
مؤرش و ثشسػی مقاذاس هاذسسفز ثابسؽ دس اکوػیؼاشمهابی
مشسعی ،اص اهییز صیبدی ثشخوسداس اػز .ثب سوخاه ثاه مقاذاس
سثبیؾ دس گیبهب مخشلار ،مایساوا اص گوناههابی گیابهی
منبػاات ثااب مقااذاس سثاابیؾ کاام ،ثااشای ثمجااود وضااعیز
اکوهیذسولوطی مشاسع اػشوبده کشد.
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