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 در گیاّاى هرتعی   هطالعات اکَّیدرٍلَشی ربایص ٍ اّویت آى در هقداربررسی 

 4قاسن اسدیاى، 3 علی طَیلی، 2 هحسي هحسٌی سارٍی، 1ًسریي کالّچی

 علَم پاِٗ، داًطگاُ آزاد اسالهٖ ٍاحذ ّوذاىداًطکذٓ بٖ گرٍُ هح٘ط زٗست، هر .1

 هٌابع طب٘عٖ، داًطگاُ تْراىذٓ داًطکاستاد گرٍُ اح٘ا ٍ اصالح هٌاطق خطک ٍ کَّستاًٖ،  .2

 هٌابع طب٘عٖ، داًطگاُ تْراىداًطکذٓ ٍ اصالح هٌاطق خطک ٍ کَّستاًٖ،  داًط٘ار گرٍُ اح٘ا .3

 هرکس تحق٘قات کطاٍرزٕ ٍ هٌابع طب٘عٖ استاى ّوذاى گرٍُ هرتعذارٕپصٍّطٖ ربٖ ه .4

 (28/05/1393تارٗخ تصَٗب  -25/01/1393)تارٗخ درٗافت 

 چكیدُ

آبخ٘س گٌبذ ٍاقع در استاى ّوذاى با رٍش حَضٔ برگ در  پْيٍ إ  بَتِرباٗص در برخٖ از گ٘اّاى غالب  هقذار اٗي تحق٘ق،در 

گ٘رٕ ضذ ٍ در ّر گرٍُ هطالعاتٖ، رٍابط ه٘اى فاکتَرّإ هَرفَلَشٕ گ٘ااُ )ارتااا ، قطار باسرگ، قطار      ٍزًٖ بررسٖ ٍ اًذازُ

جْت ضا٘ب(   ٍ آبخ٘س )ارتاا  از سطح درٗا، درصذ ض٘بحَضٔ ٖ ( ٍ فاکتَرّإ ف٘سَٗگرافپَضص تاجکَچک، حجن ٍ سطح 

. ًتااٗ   ضاذ ارائاِ  تب  هٌٖ٘ افسار آهارٕ ًرمغ٘رخطٖ ٍ چٌذهتغ٘رُ در  ،خطٖسادٓ رگرسًَٖ٘ ّإ  هذلرباٗص در قالب  هقذاربا 

ُ، ارتااا  هتَساط   پَضص، حجن گ٘اُ، قطر بسرگ ٍ کَچک گ٘اا  تاجهعٌادار خصَص٘ات هَرفَلَشٕ گ٘اّاى )سطح  تأث٘رب٘اًگر 

ٖ ربااٗص در گ٘اّااى    هقاذار درصاذ   5درصذ ٍ  1دار  هعٌاکِ در سطح طَرِٕ رباٗص است. ب هقذارگ٘اُ از ٗقِ( بر   ضاذُ،  بررسا

صَرت زٗر است: گ٘ااُ ّسارخاار    بِ ضذُ بررسٖرباٗص در گ٘اّاى  هقذار با فاکتَرّإ هَرفَلَشٗکٖ ًطاى داد.قَٕ ّوبستگٖ 

 85/1) درصذ(، گَى زرد با حجن باسرگ 476/1) ب٘اى تلخِدرصذ(، 092/1) درصذ(، گل هاَّر 939/0) درصذ(، چَبک 322/0)

 درصذ(. 42/4درصذ(، گَى زرد با حجن کَچک ) 52/2) درصذ(، کالُ ه٘رحسي
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 هقدهِ 
و  اػاز ثابسا    هبی قغشهدوؿؾ گیبهی اولین مبنع دس ثشاثش 

هذسسفز ثبسؽ و عاذ  نواور    دس    ػجتاص عشیق سثبیؾ، 
 ۀعنوا  یکی اص اخضای اكلی معبدلا  ثه. سثبیؾ ؿود میخبک 

 هابی  ضوضاه اکوهیذسولوطی، نقاؾ ممیای دس ثایآ   ثای     
دس ع مغبلعبر کیی دس مشسا  این،  ثخیض مشاسع داسد. ثب وخود

ثشسػای   سثبیؾ گیبهب  مشسعی كوسر گشفشاه اػاز.   صمینۀ

خـاو   اکوهیذسولوطی دس منابعق خـاو و نییاه    وضعیز
 دسهاابی مااذیشیز مناابثع  ثاای  خمااب ، اص خذیااذسشین سوؽ

اخضای اکولاوطی   ۀ. دس این علم کلیسود ؿیبس می ثهدػششع 
ثایآ   ثای سیریشگزاسناذ، ثشسػای      ۀهب که ثش معبدلا  ػیؼشم

خـاو، اسسجابعی قاوی     نییهمنبعق خـو و دس  ؿونذ. می
. دس ؿاود  مای فشاینذهبی اکولوطی و هیذسولوطی، دیذه  ثین

کیجاود ثابسؽ، داشاکنؾ نابمن م و      گزؿاشه اص این منبعق 
مغبلعابر  ػابص اػاز.    مـاک    نیاض ثابسؽ   نبدازیش  ثینی دیؾ

 سایریش اکوهیذسولوطیکی دس این نواضی ثه دوؿاؾ گیابهی و   

ساوخمی خابف   صیشصمینای  ی و هبی ػاغط  ثیآ   ة ثش   
ثابننغ   ۀمعبدل ،اکوهیذسولوطی ۀمعبدلسشین  ممم .] 1[داسد 

 یب سعبدل  ة اػز. 

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

ک   ة موخود دس عیاق   ةکننذ ثیب ػیز زخ معبدله 
مشاش اص ػاغص    ػبنشی 30مشوػظ سب  عوس ثهدهی گیبه ) سیـه

دهای   سیـه(، عیق nوخود دس خبک )خبک(، فضبی خبلی م
(، سغییاشار سعاوثشی خابک    zrگیبه یب عیاق فعابل خابک )   

ػایز ساػاز معبدلاه    و  ds(t)/(dt)اؿجبع دس عول صماب   

 (، سوانبة(E، سجخیش و سعشق I(t)سثبیؾ  ،R(t)ؿبم  ثبسؽ 
(Q  مطشوای سعوثشی خابک ،)s(t)      0) و میاضا≤ s(t) 

غطی و صیشػاغطی  ػا نیاۀ  هاذسسفز  ة اص   مقذاسو (، 1≥
 .اػز L(s(t))گیبه( سیـۀ )دػششػی 

 وضااعیزریشگاازاس ثااش یدس ایاان معبدلااه فبکشوسهاابی س 
اکوهیذسولوطی منبعق ثاب دوؿاؾ گیابهی مخشلار مغاشش      

و زبسزوة اكلی و مشغیشهابی مخشلار دس مغبلعابر     اػز
 .  کنذ میاکوهیذسولوطی سا مـخق 

 واکنؾعنوا  اولین  ثهسثبیؾ دوؿؾ سبخی گیبهب  
ثیآ   ۀمعبدللوطیکی ثش فشاینذهبی هیذسولوطیکی دس اکو

   دس گیبهب  مخشلر موسد  کشد ی و کیّ داسد ثی اهییز 
ة مشطذر هبی ایبن مغبلعبر دس خنگ  نخؼشین. اػزسوخه 
ثشگ  ػوصنیهبی  دوؿؾ خنگ  سبجسثبیؾ اص  مقذاس  مشیکب،

 .>3،  2= كذ اص ک  ثبسؽ ػبننه سخیین صددس 35 سب 10سا 

اقیبنوع غشثی  ثشگ واقع دس ؿیبل ػوصنیهبی  خنگ  دس
و منوی ثب افضایؾ قغش  قویهیجؼشگی  ،سثبیؾ مقذاس  سا ،
ای که ثب افضایؾ قغش  گونه ثه ،نـب  داد ثبسا  هبی قغشه
. اسسوبع دسخشب  نیض ثش >4=سثبیؾ کبهؾ یبفز  مقذاسثبسا  

هبی فش   خنگ ای که دس  گونه ثه ،گزاس اػزسیریشسثبیؾ 
دسكذ مشغیش  60سب  8ثبیؾ اص س مقذاس ،اسسوبع کمسخشی د

 منغقۀدس  و هیکبسا  ؿیبئو سطقیقدس . >5=اػز 
سثبیؾ ػبننه دس فل   مقذاسػبکشامنشو کبلیوشنیب مشوػظ 

. >6= دػز  مذ هسبثؼشب  دس اسسجبط ثب ؿبخق ػغص ثشگ ث
 ۀمعبدلسثبیؾ دسخشب  خنگلی اص  مقذاسسخیین  ثشای

زو  مذل  نبلیض گؾ )مذلی هبیی  لمذو  >2=هوسسو  
سشاکم( اػشوبده  کمهبی  ثشمجنبی سگشػیو  خغی دس خنگ 

دس  یؾسثب مقذاس یشیگ انذاصه ،دس مشاسع .>7= ؿود می
ثه ممبسر و صمب   یبهب مخشلر گ یـیسو یهب فش 
دس عول  یؾسثب مقذاس ییشارداسد و سغ یبصن یسش یعونن

اص مطققب   یخیع سطقیقاػز. دس  یبدص یـیفل  سو
 یبه نکشه اؿبسه ؿذه و نوػب  ینثه ا یضن ینبدانـگبه سخ

ثشگب   دمندس  یـیدس عول فل  سو یؾسثب مقذاس دس صیبدی
 ثشای مثبل .موخود دس مشسع گضاسؽ ؿذه اػز یب و گنذم
 ةدوسدس عول  یؾسثب مقذاسهبی  نوػب گنذ  ثمبسه  یبهدس گ
س دػز. ثوده ا یشدسكذ مشغ 19سب  11اص  یبهگ یـیسو

 ،دییبع دس خنوة کبلیوشنیب ػب کوسثز دس مشاسع  سطقیق
 دسكذ8/12زبدبسل ثیؾ اص ای  ثوسه خبمعۀسثبیؾ دس  مقذاس

ص ثبسؽ ک  سا ثه خود ا دسكذ 9/7و دس گشاع یکؼبله 
زبدبسل ثه گشاع  خبمعۀجذی  دس كوسر س کهاخشلبف داد 

. >8= دؿو میاینر اص ک  سثبیؾ ػبننه رخیشه  3/1ضذود 

هوهب   زیثیبثبنی  منغقۀدس دس سطقیقی  وود و هیکبسا 
غبلت مشسعی ثب  ۀگون 10سثبیؾ اص  مقذاسزین، دس ثشسػی 

وسی  غوعهسوؽ  ثهثشگ  دمنفش  سویـی گشاع، ثوسه و 
ثین فبکشوسهبی ػبخشبسی  قویدسیبفشنذ که هیجؼشگی 

وانگ و سطقیق . دس >9= گیبهب  و سثبیؾ وخود داسد
سثبیؾ  مقذاسزین، دس ثیبثبنی ؿبثوسو  منغقۀهیکبسا  دس 

هبی  ثبسؽدس عول ، 2و کبساگبنب 1دسمنهای  ثوسهدس خوامع 

گیشی و سواثظ میب  فبکشوسهبی موسفولوطی  انذاصهمنوشد 

هبی سگشػیونی  كوسر مذل ثه ضوضهگیبهب  و فیضیوگشافی 
مشش ثش  میلی 2که دس ثبسؽ ثب ؿذر  عوسی ه. ثؿذ ثیب 

 30دسمنه ثب دسكذ دوؿؾ خبمعۀدس  سثبیؾ مقذاسػبعز، 
دوؿؾ هوایی، کیشش اص  سبجو فضبی خبلی ثیـشش دس  دسكذ

                                                      
1. Artemisia ordosicaKrasch 
2. CaraganakorshinskiiKom 



 3 در گیاّاى هرتعی بررسی هقدار ربایص ٍ اّویت آى در هطالعات اکَّیدرٍلَشیکالّچی ٍ ّوكاراى : 

 ضوضۀدس  ،این اػبع ثش>. 10=  مذدػز  ثهکبساگبنب  خبمعۀ
 مقذاس ثخیض مشاسع گنجذ واقع دس اػشب  هیذا  ثه ثشسػی 

ثشگ غبلت دشداخشه  دمنو ای  ثوسهسثبیؾ دس ثشخی گیبهب  
 مؤرشبهب  دس کبهؾ یب افضایؾ ثبسؽ سب اهییز گی ؿود می

اکوهیذسولوطی  وضعیزگیبهب  دس  سیریشو دس نمبیز 
 ؿود. مـخقهبی  ثخیض  ضوضه

 ّا  رٍشهَاد ٍ 

 28دس  ،هکشاابس 300 ثخیااض گنجااذ ثااب مؼاابضز    ضوضااۀ
و دسخه  48کیلومششی ؿمش هیذا  ثب مخشلبر خغشافیبیی 

عول  ۀیربن17و دقیقه 43و دسخه  48ربنیه سب  و 5دقیقه 41
و دسخاه   34ربنیاه ساب    34و دقیقه 41و دسخه  34 ؿشقی و

 ثخیاض   ضوضاۀ عاشم ؿایبلی و دس    ۀربنیا  16 ه ودقیق 42
 (.1قشاس داسد )ؿک زبی  قشه

 

 هطالعاتی گٌبد حَضۀهَقعیت  .1 ضكل

   مشش و ضاذاکثش اسسوابع    2080ضذاق  اسسوبع ضوضه 
 42 ساب  5مشش اص ػغص دسیب و دسكاذ ؿایت ضوضاه     2440

و اػز مشش  میلی 2/304میبنگین ثبسؽ ػبننه  اػز.كذ دس
مشاش دس   میلای  9/7ساب   1/0ؿذر ثابسؽ دس عاول ػابل اص    

    دوسةدشاکنؾ ثبسؽ نبمن م و عاول   .ػبعز مشغیش اػز
 ۀدسخا مشوػاظ   .اواػظ  ثب  ساب اواػاظ فاشوسدین اػاز     اص

مشوػاظ سعوثاز    ،گاشاد  ػابنشی  ۀدسخ 89/5ضشاسر ػبننه 
سجخیاش و سعاشق ػابننه     مقذاسسكذ و د 7/58نؼجی ػبننه 

ثاب اػاشوبده اص سوؽ دومابسسن، اقلایم      .ثیـشش اص ثبسؽ اػز
اقلیم منغقه اػاشذی   ،منغقه خـو و ثشاػبع سوؽ کودن

و اص ن ش  اػزثبفز خبک اص مشوػظ سب ػنگین مشغیش  اػز.
 ػایشخب  قاشاس   -دگشگاونی ػاننذج   ۀنبضیػبخز دس  صمین

هابی   و فشوطئولوطی عکاغ  مـبهذار كطشایی ۀدبیداسد. ثش 
واضااذ فیضیااوگشافی  ػااه ای،  هااوایی و سلاابویش ماابهواسه  

 اػز.  مـخقدس منغقه مبهوس و فآر  سذهکوهؼشب ، 

 رٍش تحقیق 

نذسر كوسر  ثهسثبیؾ دس گیبهب  مشسعی  مقذاسگیشی انذاصه
 ۀاص سوؽ غیشمؼشقیم و معبدنسی زو  معبدل اغلتگشفشه و 

دایؾ سو ثاه    ۀ. دس مغبلعا >11=هوسسو  اػشوبده ؿذه اػز 
سثابیؾ دس گیابه زوثاو، کاآه      مقذاسگیشی مؼشقیم  انذاصه

گاا  ماابهوس  ثیااب  و میشضؼاان،گو  صسد، هضاسخاابس، سلخااه 
دشداخشه ؿذ. علز انشخبة ایان گیبهاب ، دسكاذ دوؿاؾ و     

دس سیاب    کاه  عاوسی  ثاه  ،دس منغقاه اػاز    نماب  صیبدسشاکم 
عناوا    هثا  یبدؿاذه هبی گیبهی منغقه، ضضوس گیبهب   سیخ

گیبهاب  هیاشاه، ضابئض     فمشػاز گیبه غبلت یب گیابه اول دس  
گا  ثمیان و    ةاهییز اػز. گیابه کاآه میشضؼان اص سیاش    

 ثیـااششاػااز و  ای دـااشه اغلااتخاابسداس و  ۀگوناا 83داسای 
دس منابعق  ایان گیابه   . اػاز ی    انطلبسی ایاشا   هب گونه

 منغقاۀ اص عنبكاش   و سویذ اػشذی سب اسسوبعبر کوهؼشبنی می
 ةسیاش اص  ،گیبه زوثاو  >.12=ؿود  وسوسانی مطؼوة می ا ایش

ای دس منابعق کوهؼاشبنی و     ثوساه  ۀگون 32میخو و داسای 

گیبه  .این گیبه انطلبسی ایشا  هؼشنذ ۀگون 9 .ثیبثبنی اػز
خـجی  ۀگون 210کبػنی و داسای  ةسیشهضاسخبس یب کوصل اص 
خابسداس اػاز کاه هیگای یاب       اغلات یکؼبله و زنذػبله و 

 .سویناذ  مای فلاوس ایشانیکاب    ةمطذودیب دس  انذ بسی ایشا انطل
علوی  ۀگون ػبیب  و داسای ػه  دشوانه ةسیشثیب  اص  سلخهگیبه 

دس ایشا  اػز. گیبه گا  مابهوس یاب    ای  دسخشسهزنذػبله و 
 ۀگونا  41اػکشوفونسیبػاه و دس ایاشا     ةسیاش خشگوؿو اص 

دس  دشؿبخه و ثلنذ داسد کاه ثیـاشش   اغلتعلوی زنذػبله و 
گاو  صسد   .>12= سویاذ  مای کوهؼشبنی هبی  دامنههب و  دؿز

ای و  دسخشسههبی  گونه ػبیب  و داسای  دشوانه ةسیش گیبهی اص
ضبلاز خاودسو و خابسداس دس     ثاه  اغلت، اػزعلوی مشعذدی 

دس     ۀگون 804اص  ثیؾو ؿود  مینواضی کوهؼشبنی دیذه 
 ،  مخشلااربمطققاا. >13= سویااذ ماای ایااشا  مخشلاار نقاابط

 ویاظه  و ثاه ػابخشبسی  هابی   ویظگیدس خلوف سا غبلعبسی م
و  اناذ  دادهگاو  كاوسر   هبی  گونهثشخی  کشیشای ضبك  اص

ؿاذه   معشفای معبدنر سگشػیونی مخشلوی دس ایان صمیناه   
-مقاذاس . سبکنو  دس ایشا  مغبلعابسی دسخلاوف  >14=اػز 

اکوهیاذسولوطیکی  نماب   اهییاز  و مازکوس  گیبهب  دسسثبیؾ
سثابیؾ سابخی، دس    گیبه اص عشیاق . این ػزكوسر نگشفشه ا

هبی  ثخیض مشاسع نیض نقؾ ممیای داسناذ.    ضوضهثیآ   ثی 
دس هشیااو اص  ،سثاابیؾ دس گیبهااب   مقااذاسسعیااین  ثااشای

سودوگشافی  ۀنقـواضذهبی کبسی که اص عشیق عکغ هوایی، 
دػز  ماذه اػاز، دس    ثه Arc GISافضاس  نش و سلویق  نمب دس 

 ،مغبلعابسی  منغقۀ مذه دس  دػز هثی کآع کبس 65اثشذا اص 
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ػانگآخی  هابی   دامناه و  واضذهبی کبسی ثب مؼابضز کام  
هب  کآعضزف ؿذنذ و دس نمبیز ثشاػبع ثیـششین فشاوانی 

و دس هش واضاذ   ؿذکآع کبسی مدضا انشخبة  9دس منغقه، 
سکاشاس انداب  گشفاز.     ؿاؾ ػابصی ثابسؽ دس    ؿجیهکبسی، 

گبناه دس   ناه  یهاب  کآعػبص ثبسؽ دس  یهؿجاػشقشاس دػشگبه 
مشاش دس   20ساب   10 یجای سقش ۀاواػظ هش دامناه و ثاب فبكال   

دسكاذ دوؿاؾ گیابهی و    و دو اخاشا ؿاذ.    یاو  ییبسهبیس
هابی داسای دوؿاؾ گیابهی،     دآرنؿجشگ دس گشوه اول یب 

دسكااذ و مشوػااظ نؿااجشگ دس گااشوه دو  یااب  100سااب  90
دسكاذ و مشوػاظ    2ساب   1 ،هبی فبقذ دوؿاؾ گیابهی    دآر
اخاشای ثابسؽ ثاب ؿاذر      .دسكذ ثود 90سب  85ک لخز خب

هاب و ساب ؿاشوع     داآر مشش دس ػبعز دس سیاب    میلی 5ربثز 
عاوس   ثاه دقیقاه كاوسر گشفاز.     60 سب 30سوانبة دس مذر 

دقیقاه اص   60سب  5هب اص  صمب  ؿشوع سوانبة دس دآر مشوػظ
خلوكیبر موسفولاوطیکی گیبهاب     .مشغیش ثود ،ؿشوع ثبسؽ

 قغشهابی سسوبع گیبه، اسسوبع مشوػاظ گیابه،   ا ؿبم  ضذاکثش
دسكاذ دوؿاؾ گیابهی، نؿاجشگ،      ،کوزو و ثضسگ گیابه 

ػنگ و ػنگشیضه دس هش دآر رجز ؿذ. دغ اص دبیب  ثبسؽ 
سوؽ وصنی )سوبضا  وص  ساش و خـاو(     ثهنیض سثبیؾ سبخی 

 مقاذاس ثاب  ای  ػانگشیضه ػنگی و هبی  دامنه. دس ؿذمطبػجه 
ثاب ؿایت صیابد کاه امکاب  ساشاص       هبیی  دامنهو دس صیبد نوور 
دوؿای   زـام دػشگبه وخود نذاؿز، اص اخشای ثبسؽ کشد  
   ؿذ.

 ساز بارش  ضبیِهراحل اجرای بارش با دستگاُ 
ػبص ثبسؽ قبث  ضی  مشاسع قبدس اػز ثبسؿای   ؿجیهدػشگبه 

 28 مقاذاس  ثاه ی اص ػاغص صماین،   مشش ػبنشی 105اص اسسوبع 
ش ثش ػبعز اص عشیاق  مش میلی 5مشش سا ثب ؿذسی معبدل  میلی
مشش ایدبد کناذ. دس عاول ثابسؽ،     میلی 5/0نبصل ثب قغش  36

یکنواخز دس ک  دآر سوصیع ؿاذ   كوسر ثهثبسا   هبی قغشه
و سیب  گیبهب  ثاه یاو اناذاصه اص ثابسؽ ثشخاوسداس ؿاذنذ.       

هابی   کیؼاه ثآفبكله دغ اص دبیب  ثبسؽ، گیبهب  قغع و دس 
هابی   نیوناه فشناذ.  مداضا قاشاس گش   كاوسر  ثهنبیلونی ضخیم 

ضبلاز ساش، دس    ثاه ؿذه اص هش دآر دغ اص سوصین   وسی خیع
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   
سثابیؾ گیبهاب     مقاذاس نمبیز اص سوبور وص  سش و خـاو،  

ثشضؼت گاش  و دس نمبیاز ثشضؼات دسكاذ اص کا  ثابسؽ       
سثبیؾ، سوابور وص  ساش و    مقذاس ۀمطبػج ثشایدػز  مذ.  ثه

دػاز  ماذ و ثاش ػاغص      ثاه ، ؿاذه  ثشسػای خـو گیبهاب   
 گیبه سقؼیم ؿذ.   دوؿؾ سبج

  ًتایج
ثشسػای، اص  سطاز  سثبیؾ دس گیبهب   مقذاسمن وس سعیین  ثه

بده ؿذ، ثذین سوؽ مؼشقیم )سوبور وص  سش و خـو( اػشو
دوؿؾ هوایی گیبهب  ثآفبكله دغ اص ثبسؽ  سبجكوسر که 

و مقاذاس سثابیؾ     وسی و دس زنذ مشضلاه ساوصین ؿاذ    خیع

 ةدهناذ  نـاب  عاذد اول   .دػاز  ماذ   هثشاػبع ػه عاذد ثا  
 هابی  ؿاذه دس ضبلاز    وسی خیاع دوؿاؾ   سبجسغییشار وص  

عذد دو  اص سقؼایم   واػز  مشعوة و خـو ثشضؼت گش 
 مشاش  ػابنشی دوؿؾ گیبهب  ثشضؼات   سبجػغص  عذد اول ثش

ثیبنگش دسكاذ سثابیؾ اص کا     نیض عذد ػو   ؛ یذ میدػز  ثه
. ػابیش خلوكایبر موسفولاوطی    اػزمشش(  میلی 28ثبسؽ )

کوزااو، ضااذاکثش و  ثااضسگ، قغااش گیبهااب  اص خیلااه قغااش
و ػاغص   ،مشاش  ػابنشی هیگی ثشضؼت  ،مشوػظ اسسوبع گیبه

 ۀدبیا  هش مشثع و ضدم مشش ػبنشیهوایی ثشضؼت  دوؿؾ سبج

 ضاشة قغاش   ضبكا   کاه  مکعات  مشش ػبنشیگیبهی ثشضؼت 
، مـاخق  اػاز گیبه اسسوبع مشوػظ و کوزو گیبه و ثضسگ
ثاشداسی ؿابم     نیونه ۀنقغ. خلوكیبر فیضیوگشافی هش ؿذ

 .ؿاذ ثشسػای  نیض اسسوبع اص ػغص دسیب، ؿیت و خمز ؿیت 
بص ػ ؿجیهثبسؽ ملنوعی ایدبدؿذه اص عشیق دػشگبه  54دس

. ؿاذ  وسی و ساوصین   خیاع ثبسؽ، گیبهب  موخود دس داآر  
 Minitabافاضاس   ناش   نابلیض ثاه    ثشای مذه،  دػز هثهبی داده

دػز  ماذ. اص عشیاق    ثهو سواثظ هیجؼشگی  نمب  ذمعشفی ؿ
و   نبلیض ؿذهب  دادهنیض  backwardو مذل  stepwise صمو  

ی ضشایت هیجؼاشگ  ثیـششینمعبدنر زنذمشغیشه ثشمجنبی 
مخشلار   عواما  هیجؼاشگی دیشػاو  ثاین     دػاز  ماذ.   ثه

اص سثبیؾ ثشسػی و  مقذاسمطیغی و موسفولوطیکی گیبهب  و 
ثاود    داس معناب ثاشای   (> P< 10/1P ,11/1)مقبدیش اضشیبل 

اعییناب    ۀدامنا سعیاین   ثاشای و  ؿذاػشوبده هب  هیجؼشگی
ثماشه  اص  صماو  سای اػاشیودنز      مذه دػز هثهبی  میبنگین
 .ؿذ گشفشه

 Astragallus parrowianusدر گیاُ  ربایص
علااز  ثااهدس گیاابه گااو  صسد سثاابیؾ  مقااذاسسعیااین  ثااشای

هاابی  نیونااهدشاکنااذگی صیاابد دس اثعاابد ضدیاای گیاابه،    
کاآع   :ؿذه دس دو کآع ضدیی قاشاس گشفشناذ    وسی خیع
مکعات و کاآع    مشش 02/0سب  002/0ضدیی  ۀدامنثب  اول

هابی   دادهمکعت.  مشش 087/0سب  02/0 ضدیی ۀدامندو  ثب 
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و دس نمبیاز   ؿاذ افضاس اکؼ  معشفای   نش ؿذه ثه   وسی خیع
ست كاوسر گشفاز و    مینیافضاس  نش هب ثب  دادهسطلی   و سدضیه
ضشایت هیجؼشگی،  ثیـششینهبی سگشػیونی ثشمجنبی  مذل
سوؽ مؼاشقیم   ثاه سثابیؾ ثاذو  نیابص     مقاذاس سخیین  ثشای

هابی   ساشین ماذل   منبػات ، 1دس خذول  ؿذ.وصنی، دیـنمبد 
گاو  صسد   سثابیؾ دس گیابه   مقاذاس سخیین  ثشایسگشػیونی 

 گشوه اول، اسائه ؿذه اػز.

 )گرٍُ اٍل( Astragallus parrowianusخطی ربایص در گیاُ  سادۀ رگرسیًَی ّای  تریي هدل هٌاسب .1جدٍل

 R P-value Y X هعادلِ

22/0+x0036/0;y 729/0 00/0** ثضسگ قغش دسكذ سثبیؾ 

2/7+x18/0;y 796/0 00/0** قغش کوزو ؿذه ثه گش  مقذاس  ة سثوده 

639-x3/152;y 825/0 00/0** ضدم گیبه ؿذه ثه گش  مقذاس  ة سثوده 

9/126+x3/7;y 707/0 001/0** دوؿؾ سبجػغص  ؿذه ثه گش  مقذاس  ة سثوده 

ns  دسكذ 5س ػغص دداس معنب *؛دسكذ 1دس ػغص داس معنب** .نیؼزداس بدسكذ معن 5دس ػغص. 

 ثاشای هابی سگشػایونی    ساشین ماذل   منبػت 2دس خذول 
اسائاه ؿاذه    ،گاو  صسد گاشوه دو    سثابیؾ دس  مقذاسسخیین 

سثابیؾ   مقذاس دسكذ، 1این اػبع دس ػغص معنبداس اػز. ثش
کوزاو گیابه    و ثضسگهبی قغش و دوؿؾ سبجثب ضدم، ػغص 

 بع،ؿاذه نیاض ثاب اسسوا     سثوده ة  مقذاس .هیجؼشگی منوی داسد
هیجؼاشگی منوای    دوؿاؾ  سابج ضدم و ػغص  کوزو، قغش

 نـب  داد.

 )گرٍُ دٍم(  Astragallus parrowianusخطی ربایص در گیاُ سادۀ رگرسیًَی ّای  تریي هدل هٌاسب .2جدٍل

 R P-value Y X هعادلِ

08/0+x7/0-ٍe9-;y 83/0 00/0** اثعبد گیبه دسكذ سثبیؾ 

12/0+x5/0-e5-;y 929/0 00/0** دوؿؾ ػغص سبج كذ سثبیؾدس 

14/0+x0026/0;y 874/0 00/0** قغشکوزو دسكذ سثبیؾ 

19/0+x003/0-;y 76/0 002/0** قغشثضسگ دسكذ سثبیؾ 

6/46+x2/0-;y 681/0 003/0** اسسوبع مشوػظ گیبه ؿذه سثوده ة  مقذاس 

110797+x949-;y 815/0 00/0** اثعبد گیبه ؿذه  مقذاس  ة سثوده 

ns  دسكذ 5دس ػغص معنبداس  *؛دسكذ 1دس ػغص داس معنب** .داس نیؼزمعنبدسكذ  5دس ػغص. 

 02/0ساااب  002/0ضدیااای  ۀدامنااادس گاااشوه اول ثاااب 
 :  ؿود می صیش دیـنمبد ةمشغیش معبدلۀ زنذمششمکعت، 

 
و  دوؿؾ  سبجقغش ثضسگ، ػغص ثه سشسیت دس این معبدله 

 ریشگزاسنذ .یو س  کوزو مشغیشهبی مؼشق  قغش

 Acantholimon olivieriدر گیاُ  ربایص

 ثاش وسد  ثاشای هبی سگشػیونی  مذلسشین  منبػت، 3دس خذول

ثشاػابع   .سثبیؾ دس گیبه کآه میشضؼان اسائاه ؿاذه اػاز    
اسسوبع اص  ثب سثبیؾ مقذاس ،دسكذ 5 معنبداس ػغص دس معبدنر

گیبه  دوؿؾ سبجکوزو و ػغص  قغش ثضسگ، قغش ػغص دسیب،
 ،ثب افضایؾ اسسوبع اػشقشاس گیبه دس عجیعز اسسجبط منوی داسد.

 وضااعیزمثجااز دس ای  نکشااه کااهیبثااذ  ماایسثاابیؾ کاابهؾ 
 .ؿود میمطؼوة  ضوضهاکوهیذسولوطی 

 Acantholimon olivieri خطی ربایص در گیاُسادۀ رگرسیًَی ّای  تریي هدل هٌاسب .3 جدٍل
 R P-value Y X هعادلِ

50+x04/1-;y 761/0 078/0ns (مشش ػبنشیثضسگ ) قغش ؿذه سثوده ة  مقذاس 

24481+x702;y 806/0 058/0ns مکعت( مشش ػبنشی) ضدم ؿذه سثوده ة  مقذاس 

20+x42/0;y 86/0 028/0* (مشش ػبنشی) اسسوبع مشوػظ گیبه ؿذه سثوده ة  مقذاس 

1693+x4/44-;y 733/0 097/0ns مشثع( مشش ػبنشی) دوؿؾ سبجػغص  ؿذه سثوده ة  مقذاس 
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3جدٍل  اداهِ  

6/32+x72-;y 86/0 028/0* ( مشش ػبنشیسثبیؾ) ( مشش ػبنشیقغشثضسگ) 

7/27+x69-;y 85/0 032/0* ( مشش ػبنشیسثبیؾ) ( مشش ػبنشیقغشکوزو) 

931+x3076-;y 82/0 043/0* ( مشش ػبنشیسثبیؾ)  مشثع( مشش ػبنشی) دوؿؾ سبجػغص 

ns  درصذ 5در سطح دار اهعٌ* ؛درصذ 1ح در سطدار اهعٌ** .ً٘ستدار اهعٌدرصذ  5در سطح. 

ؿذه دس ایان   سثوده ة  مقذاس مذه  دػز ثهثشاػبع نشبیح 
و ػاغص   کوزاو ثاضسگ و   قغشهابی گیبه ثب اسسوبع مشوػظ، 

 .  دهذ میثیـششین هیجؼشگی سا نـب   دوؿؾ سبج

 Acanthophyllum icrocephalum گیاُ درربایص
 مقاذاس ثش وسد هبی سگشػیونی  مذلسشین  منبػت 4دس خذول 

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

 Acanthophyllum microcephalumبرآٍرد ربایص در گیاُ برای رگرسیًَی ّای  تریي هدل هٌاسب .4 جدٍل

 R P-value Y X عادلِه

7/2-x77/1;y 979/0 02/0* (مشش ػبنشیکوزو ) قغش ؿذه سثوده ة  مقذاس 

10925-x2128;y 95/0 049/0* مکعت(مشش ػبنشی) ضدم ؿذه سثوده ة  مقذاس 

566-x9/96;y 98/0 019/0* دوؿؾ سبجػغص  ؿذه سثوده ة  مقذاس 

ns درصذ 5در سطح دار  اهعٌ *درصذ 1ح در سطدار  اهعٌ** .ً٘ستدار اهعٌدرصذ  5سطح  در.

 Cousinia nujianensisربایص در گیاُ 
ثاش وسد   ثاشای سگشػیونی هبی  سشین مذل منبػت 5دس خذول 

این اػبع  اسائه ؿذه اػز. ثش هضاسخبس سثبیؾ دس گیبه  مقذاس
ثاضسگ گیابه    سثبیؾ ثب قغش مقذاس دسكذ، 1ػغص معنبداس  دس

اسسوابع   ثاب ضدام و   نیاض  دسكاذ  5اسسجبط منوی و دس ػاغص  
  مشوػظ گیبه اسسجبط منوی داسد.

سثبیؾ دس این گیبه ثاب   مقذاس  مذه دػز هثشاػبع نشبیح ث
 داسد. قویاسسوبع  هیجؼشگی و قغش ثضسگ

 

 Cousinia nujianensisربایص در گیاُ  هقداربرآٍرد  برایرگرسیًَی ّای  تریي هدل هٌاسب .5جدٍل
 R P-value Y X هعادلِ

46+x6/56;y 965/0 008/0** )(مشش ػبنشیثضسگ ) قغش سثبیؾ )دسكذ 

9/27+x6/34;y 905/0 034/0* )(مشش ػبنشی) اسسوبع مشوػظ گیبه سثبیؾ )دسكذ 

27728+x49913;y 883/0 047/0* )مکعت( مشش ػبنشی) ضدم سثبیؾ )دسكذ 

9/1229+x1791-;y 875/0 052/0ns )دوؿؾ سبجػغص  سثبیؾ )دسكذ 

ns  درصذ 5در سطح دار  اهعٌ *درصذ 1در سطح دار  اهعٌ** .ً٘ستدار  ادرصذ هعٌ 5در سطح. 

 Verbascum speciosumدر گیاُ  ربایص
ثاش وسد   ثشایهبی سگشػیونی  مذلسشین  منبػت، 6خذول  دس

دس این گیبه  سثبیؾ دس گیبه گ  مبهوس اسائه ؿذه اػز. مقذاس
دسكذ  1ؿذه ثشضؼت گش  دس ػغص معنبداس  سثوده ة  مقذاس

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

 مثجز نـب  داد.  

 Verbascum speciosumربایص در گیاُ  هقداربرآٍرد  برایرگرسیًَی ّای  هدلتریي  هٌاسب. 6 جدٍل

 R P-value Y X معبدله

07/6+x6/1;y 956/0 044/0* (مشش ػبنشیثضسگ ) قغش ؿذه سثوده ة  مقذاس 

43312-x3621;y 991/0 009/0** مکعت( مشش ػبنشی) ضدم ؿذه سثوده ة  مقذاس 

4/16-x2;y 992/0 007/0** اسسوبع مشوػظ گیبه ؿذه  سثوده ة  مقذاس 

3704-x2/279;y 966/0 033/0* دوؿؾ سبجػغص  ؿذه سثوده ة  مقذاس 

ns  درصذ 5در سطح دار  اهعٌ *درصذ 1در سطح دار  اهعٌ** .ً٘ستدار  اهعٌدرصذ  5در سطح. 
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 Sophora alopecuroidesi  ربایص در گیاُ
ثاش وسد  ثاشای  هابی سگشػایونی    ماذل ساشین   منبػت، 7خذول  دس

 1ػاغص   ثیاب  اسائاه ؿاذه اػاز. دس     سلخاه سثبیؾ دس گیبه  مقذاس
یاض ثاب   ن دسكاذ  5و دس ػاغص   ،دوؿاؾ  سبجسثبیؾ ثب ػغص دسكذ 
ب  داد و قغش دوؿؾ سبجػغص   .کوزو گیبه هیجؼشگی منوی ـن

ؿک  ظبهشی و فضابهبی خابلی موخاود دس     گیبهدس این 
منداش  ، ثب افضایؾ اثعبد گیابه ثاه کابهؾ سثابیؾ     دوؿؾ سبج

هابی ثاضسگ دس اسسوبعابر دس    دبیاه  وخاود  ،. ثنبثشاینؿود می
 .هب مویذ اػز ضوضهاکوهیذسولوطی  وضعیز
 

  Sophora alopecuroidesiربایص در گیاُ  هقداربرآٍرد برای رگرسیًَی ّای  هدلتریي  بهٌاس. 7 جدٍل

 R P-value Y X هعادلِ

9/405+x6/27-;y 964/0 036/0* مشثع(مشش  ػبنشیدوؿؾ ) سبجػغص  ؿذه  سثوده ة  مقذاس 

9/20+x4/1-;y 983/0 017/0* (مشش ػبنشیثضسگ ) قغش ؿذه  سثوده ة  مقذاس 

14/0+x0005/0;y 992/0 008/0** ( مشش ػبنشیسثبیؾ)  مشثع(مشش  ػبنشیدوؿؾ ) سبجػغص 

 ns درصذ 5در سطح  هعٌادار *؛درصذ 1در سطح  هعٌادار** .ً٘ست هعٌاداردرصذ  5در سطح. 

پَضص بِ  تاجسطح  ؛هتر ساًتیٍ ارتفاع بِ  ّا)قطر ضدُ ضدُ در گیاّاى هطالعِ بررسیهیاًگیي فاکتَرّای . 8 جدٍل

 هربع( هتر ًتیسا

 ربایص

 درصد

سطح 

 پَضص تاج
 گیاُ بسرگ گیاُ قطر کَچک قطر ارتفاع هتَسط

389/1±17/4 642 101/4±52/15 28/6±31/20 49/7±94/30 Astragalus sp 

85/0±63/1 1640 49/7±118/26 84/7±35/36 42/5±52/44 Astragalus sp 
56/0±52/2 5/477 87/0±3/8 32/2±5/17 45/3±22 Acantholimon sp 

045/0±939/0 5/864 2/3±7/23 3/5±5/23 5/4±2/32 Acanthophylum sp 

065/0±322/0 8/652 7/5±8/16 3/4±6/22 5/6±4/28 Cousinia sp 

034/0±476/1 2/219 4/3±37 2/2±5/11 4/3±19 Sophora sp 

065/0±092/1 7/776 5/4±6/15 8/4±1/30 3/4±7/31 Verbascum sp 

 

 گیری  جًِتیبحث ٍ 
اکولاوطیکی ثاش فشایناذهبی     واکانؾ عناوا  اولاین    ثهسثبیؾ 

هیذسولوطیکی اص اهییز صیبدی ثشخاوسداس اػاز. ثؼایبسی اص    

 ،انذ که ثبیذ اص سثبیؾ خابلق ناب  ثاشد   این عقیذه مطققب  ثش
ؿاذه سوػاظ گیبهاب  دس عاول      سثودهزشاکه مقبدیشی اص  ة 

 ۀدسخا قاه،  فیضیوگشافی منغ وضعیزگشفشن  صمب  و ثب دسن ش
وصؽ ثابد ثاه    ؿذرخمز و  و سبثؾ خوسؿیذ، ۀصاویضشاسر، 

 وضااعیز. دس ثشسػاای ؿااود ماایسعوثااز خاابک اضاابفه   
 هیاۀ اکوهیذسولوطی مشاساع و مذلؼابصی ثایآ   ثای، ثبیاذ      

 .>9=ی ؿونذ ثیآ   ثی اص خیله سثبیؾ کیّ ۀمعبدلاخضای 
سثبیؾ سبخی کا  دس گیابه    مقذاس 2 و 1 هبی خذولثشاػبع 
ثب افضایؾ اثعبد گیبه کبهؾ یبفشه اػز و این نکشاه  گو  صسد 

. ثنابثشاین ضضاوس   ؿاود  مای دس هش دو گاشوه ضدیای دیاذه    
مشاش اص ػاغص    2247هبی ثضسگ دس میابنگین اسسوابعی    گو 

 ماؤرش اکوهیاذسولوطی منغقاه    وضعیزدسیب، دس خمز ثمجود 
و  یناذ   مای ؿایبس   هسشین منبعق سغزیه ث اػز. اسسوبعبر ممم

مثجاااز دس  فااابکشوسی ،ایااان اساضااای کااابهؾ سثااابیؾ دس

. یکای اص فوایاذ قاشق     یذ میضؼبة  ثه ضوضهاکوهیذسولوطی 
دس  ویاظه  ثاه هبی گو  صسد افضایؾ ضدم ثه دبیه ةاخبص ،مشاسع

ثاه  گیابه   اص عشیق افضایؾ فضبی خبلی دساسسوبعبر اػز که 
سثابیؾ   مقاذاس . دس گاشوه اول  ؿاود  مای مندش کبهؾ سثبیؾ 

دسكذ اص ثبسؽ سولیذؿذه  63/1  دسكذ و دس گشوه دو 17/4
هبی  مذلثشاػبع  ػبص ثبسؽ سا دسثشگشفشه اػز. ؿجیهسوػظ 

ساب   002/0ضدام   ثاب  ؿذه دس گیبه گاو  صسد  اسائهسگشػیونی 
مشثاع   مشاش  0642/0 دوؿؾ سبجمشوػظ  و مکعت مشش 02/0
، اص ک  516/0مشثع( و ؿبخق ػغص ثشگ  مشش ػبنشی 642)

و گیابه گاو     کنناذ  می زةخدسكذ سا  422/4ثبسؽ،  مقذاس
مکعت، ؿبخق ػغص ثشگ  مشش 087/0سب 02/0صسد ثب ضدم 

 مشااش مشثااع 1639/0 دوؿااؾ ساابجو مشوػااظ ػااغص  477/0
دسكذ اص ک  ثبسؽ سا خزة  85/1 ،مشثع( مشش ػبنشی 1639)

این اػبع فبکشوسهبی ػبخشبسی گیبه گو  صسد اص  . ثشکنذ می
م گیابه  و ضدا  دوؿؾ سبجخیله قغش کوزو و ثضسگ، ػغص 

امااب  ،سثاابیؾ داسنااذ مقااذاسمعناابداسی ثااش  ساایریشگااو  صسد 
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 مقاذاس معنابداسی ثاش    سایریش  ضوضاه فبکشوسهبی فیضیوگشافی 
عجبسسی اسسوبع، ؿیت و خماز ؿایت    ثهسثبیؾ نـب  نذادنذ. 

 ،غیشمؼاشقیم داسد  سایریش سثبیؾ دس گیبه گاو  صسد   مقذاسدس 
ای و دسكاذ دوؿاؾ گیابهی     گوناه سشکیات   ثاش کاه   عوسی ثه

هابی  سشاکم دبیه کیشش ثود  دسكذ دوؿؾ و .گزاس اػز سیریش
هابی  خناوثی نؼاجز ثاه ؿایت    هبی  ؿیتگیبه گو  صسد دس 

یذ ایان نکشاه اػاز. گیابه گاو  صسد ثاب ػابخشبس        ؤؿیبلی م
ظبهشی نبمن م و مشیبی  ثه کاشوی ساب ثیضاوی و فضابهبی     

ثاب افاضایؾ   خبلی صیبد دس هش دبیه و ؿبخق ػغص ثشگ کم، 
 ،ؿاود  مای سثابیؾ   مقاذاس کابهؾ  ػاجت   گیبه اثعبد و ضدم

کااه دس دو کااآع ضدیاای گیاابه، فبکشوسهاابی  ای  گونااه ثااه
اماب معکوػای نـاب      قاوی ػبخشبسی ثب سثابیؾ هیجؼاشگی   

ؿبخق ػغص  ،اص عشفی ثب افضایؾ اثعبد گیبه گو  صسد .دادنذ
نشیداه  ساوا    مای این اػابع   ثشگ نیض کبهؾ دیذا کشد و ثش

 ۀساثغا یؾ نیاض ثاب هام    که ؿبخق ػغص ثشگ و سثاب  گشفز
مؼشقیم داسنذ. کبهؾ ؿبخق ػغص ثشگ ثب افاضایؾ ضدام   

سعشق و ضوا   ة   مقذاسثه کبهؾ  ،دس اسسوبعبر ویظه ثهگو  

سثابیؾ دس   مقاذاس  3ثشاػبع خاذول   .دؿو می مندشدس گیبه 
عکغ داسد.  ۀساثغگیبه کآه میشضؼن ثب اسسوبع اػشقشاس گیبه 

سثابیؾ دس   مقاذاس  ،ص دسیاب عجبسسی ثب افضایؾ اسسوبع اص ػغ ثه
. ثنابثشاین دس اسسوبعابر کاه منابعق     یبثذ میاین گیبه کبهؾ 
ضضوس ایان گیابه ثاب اثعابد ثاضسگ       ،ؿونذ میسغزیه مطؼوة 

اػز. دساین  مؤرش ضوضهاکوهیذسولوطی  وضعیزضدیی دس 
گیابه عابملی دس    دوؿؾ سبجگیبه نیض افضایؾ فضبی خبلی دس 

سثابیؾ دس   قاذاس مگاشدد.  خمز کبهؾ سثبیؾ مطؼوة مای 
دسكذ اص ک  ثبسؽ اػز. ثشاػبع  64/2گیبه کآه میشضؼن 

سثبیؾ دس گیابه زوثاو ثاب ػابخشبس ظابهشی       مقذاس 4خذول
 ،مثجاز میاب  سثابیؾ    ۀساثغ ةدهنذنـب نبمن یی که داسد، 

عجبسسی دس ایان گیابه    ثهگیبه اػز.  دوؿؾ سبجضدم و ػغص 
ضاعیز  یبثاذ. و سثابیؾ افاضایؾ مای    مقاذاس ثب افضایؾ ضدم 

 90 سقشیجای  ۀصاویسبیی ثب  ػههبی ػوصنی و  ثشگسهقشاسگیشی 
سوخیه ایان موضاوع اػاز. ایان ضبلاز       ثشایدسخه، عبملی 
ؿاجبهز   ثای افضایؾ سثابیؾ   ثش    سیریشهب و  ػوصنی دس ثشگ

 724/0ثشگب  نیؼز. دس این گیابه   ػوصنیهب دس  ثشگ سیریشثه 
اخشلابف  ػبص ثاه سثابیؾ    ؿجیهدسكذ اص ثبسؽ ایدبدؿذه اص 

سثاابیؾ دس گیاابه  مقااذاس ،5 یبفشااه اػااز. ثشاػاابع خااذول

-ضدیی گیبه، کبهؾ مای  ثشگ هضاسخبس ثب افضایؾ اثعبد دمن

هب دس گیبهاب    عجبسسی دمن ثود  یب ثبسیو ثود  ثشگ ثهیبثذ. 
سثابیؾ نیؼاز و    مقاذاس گازاس ثاش   سیریشمشسعی، سنماب عبما    

نیاض   دوؿاؾ  سبجموسفولوطی گیبهب  و میضا  فضبی خبلی دس 

هبی ثاضسگ ایان گیابه دس    گزاسنذ. ضضوس دبیهسیریشثش سثبیؾ 
 ضوضاه اکوهیاذسولوطی   وضعیزفبکشوس مثجشی دس  ،اسسوبعبر

کبهؾ سثابیؾ دس اسسوبعابر    ػجتزشاکه  ،ؿود مطؼوة می
دسكاذ اص کا     296/0سثابیؾ دس ایان گیابه     مقذاسد. ؿومی

گا    سثابیؾ دس گیابه   مقاذاس  ،6ثبسؽ اػز. ثشاػبع خاذول 
 مقاذاس ی کاه دس  وضاعیش هبی ثضسگ کشکذاس اص  ثب ثشگمبهوس 
عجابسسی ثاب افاضایؾ     ثاه ذ. کنسجعیز می  وسد دذیذ میسثبیؾ 

هاب   ثاشگ  افقیقشاسگیشی یبثذ. سثبیؾ افضایؾ می ،ضدم گیبه

 مقاذاس سشین عبما  دس افاضایؾ    ثبسا  ممم هبی قغشهدس ثشاثش 
سگ هابی ثاض   سثبیؾ دس این گیبه اػز. ثنبثشاین اػشقشاس دبیاه 

 وضااعیزفاابکشوسی منواای دس   ،ایاان گیاابه دس اسسوبعاابر  
سثابیؾ دس ایان گیابه     مقاذاس اکوهیذسولوطی منغقاه اػاز.   

ػبص ثبسؽ دسكذ اص ک  ثبسؽ ایدبدؿذه سوػظ ؿجیه 092/1
ثیاب  ثاب    سثبیؾ دس گیبه سلخاه  مقذاس ،7اػز. ثشاػبع خذول

عجابسسی دس ایان    ثه ،یبثذافضایؾ ضدم و اثعبد گیبه کبهؾ می
. کناذ  مای فضبی خبلی افضایؾ دیذا  ،نیض ثب افضایؾ اثعبد گیبه

هابی ثاضسگ ایان گیابه دس اسسوبعابر       ثنبثشاین اػاشقشاس دبیاه  

اکوهیاذسولوطی منابعق اػاز.     وضاعیز فبکشوسی مثجز دس 
سكذ اص ک  ثبسؽ اػاز.  د 144/1سثبیؾ دس این گیبه  مقذاس

ؿاذه دس   سثبیؾ دس گیبهب  مغبلعاه  مقذاس ،8ثشاػبع خذول 
دسكاذ اص   81/2ثاشگ   دسكذ و دس گیبهب  دمن 17/9ه منغق

اناذ. دس مشاساع مشکاضی     ک  ثبسؽ سا ثه خود اخشلابف داده 
ور اص هابیی ثاب ؿاذر مشواب     ایبلز کبلیوشنیب ثب اخاشای ثابسؽ  

ی مشش ػبنشی 38، اص ک  ثبسؽ ػبص ثبسؽ عشیق دػشگبه ؿجیه
دسكاذ سوػاظ    13هاب و   ثوساه  دسكذ سوػظ 16ثب ؿذر کم، 

ی ثاب ؿاذر   مشش ػبنشی 60وده ؿذ و اص ک  ثبسؽسثهب  گشاع

دسكاذ سثابیؾ    5هاب  گشاع و دس ،دسكذ 10هب  ثوسهصیبد، دس 
 ،ای ثوساه سثبیؾ ػه فش  سویـای   مقذاسدس ثشسػی  .دیذه ؿذ

اثعابد گیابه و میاضا  فضابی      سایریش ثشگ،  دمنای و  ثوسه نییه
کاه دس  عاوسی  ثاه اػز.  زـیگیش، دوؿؾ سبجخبلی دس میب  

ثب افاضایؾ اثعابد گیابه کاه هیضماب  ثاب        ؿذه بلعهگیبهب  مغ
اػاز، سثابیؾ    دوؿاؾ  سابج افضایؾ فضابی خابلی دس میاب     

و ای  ثوساه  خبمعاۀ مغبلعابر ثوزاز دس دو   یبثاذ.  کبهؾ مای 
 سایریش گیبهی و  دوؿؾ سبجگشاع ثه اهییز فضبی خبلی دس 

 .داسداؿااابسه    دس کااابهؾ سثااابیؾ و افاااضایؾ سوانااابة 
ثبص ثاب فضابی    دوؿؾ سبجکه اص  Anthylis ۀثوسکه دس  عوسی ثه

 , Tussock grass , Stipaثاه خبلی ثشخوسداس اػاز نؼاجز   

Rosmarinus سواناابة و  مقااذاسکیشااشی دس کاابهؾ  ساایریش
عجبسسی موسفولاوطی گیبهاب     ثهؿود. هذسسفز خبک دیذه می

 گزاس اػاز سیریشدوؿؾ گیبهب   سبجثبسؽ دس  ةرخیش مقذاسثش 
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گاازس و خشیااب    ة میااب  اسمقااذماابسسینض دس ثشسػاای  .>15=
 ،ای دس اػاششالیب  دسخشساه ای و ثوساه  خبمعاۀ ػبقبة دس ػاه  

 56کشیئاوصور )  خبمعاۀ گازس سا دس    ة میب  مقذاسثیـششین 
 ،ػابقه  ۀصاویا ای مثجز میب  دػز  وسد و ثه ساثغه ثهدسكذ( 

 دوؿاؾ  سابج عول ػبقه و اثعبد گیبه و میضا  فضبی خبلی دس 
 خبمعاۀ ؿاذ کاه دس    ثیاب  شفای  ثب خشیب  ػبقبة سػیذ. اص ع

 خبمعاۀ مشثعای و دس   مشاش  1ثایؾ اص   دوؿؾ سبجکشیئوصور، 
مشثع ثه افضایؾ ػابصگبسی   مشش 10ثیؾ اص  دوؿؾ سبجکموس 

 ؿاود  مای مندش هوایی  و  ةمذر  کوسبهر گیبه دس ثشاثش سغییشا
 ،زاین دس ثیبثبنی ؿابثوسو   ۀمنغقدینگ و هیکبسا  دس . >16=

سثابیؾ و   مقذاس صمینۀجشی دس ثه مذل سگشػیونی خغی و مث
گیابهی دسمناه و کبساگبناب     خبمعاۀ دس دو  دوؿاؾ  سابج ػغص 
دسمنه ثاب   خبمعۀسثبیؾ دس  مقذاس . ثنبثش سطقیق  نب ،سػیذنذ

مشثع  مشش 8/0 دوؿؾ سبجمشوػظ ػغص  دسكذ دوؿؾ و 30
 خبمعۀدسكذ و دس  9/5مشوػظ  عوس ثهدس عول فل  سویؾ 

 8/3 دوؿؾ سبجوػظ ػغص مش دسكذ دوؿؾ و 46کبساگبنب ثب 
الجشه این مغبلعه  .دسكذ ثود 7/11مشوػظ  عوس ثه ،مشثع مشش

ای مشواابور  ثوسااه ای و نییااه ثوسااه خبمعااۀدو  ۀثااه مقبیؼاا
 . >17= گشوهی كوسر نگشفشه اػز دسو  مقبیؼۀدشداصد و  می

ػبکشامنشوی کبلیوشنیب ثه ثشسػی  منغقۀدس  و هیکبسا  ؿیبئو
ثااشگ  دماانثااشگ و  ػااوصنی خبمعااۀدو  سثاابیؾ دس مقااذاس

سثبیؾ دس فل  سبثؼشب   مقذاسدشداخشنذ. نشبیح نـب  داد که 
سش و ثاب ؿابخق ػاغص ثاشگ      ثشگب  ثب ضدم ثضسگ ػوصنیاص 
ثشگب  ثب ضدم مشوػظ و  ػوصنیدسكذ و دس  36، ثشاثش ثب 1/5

 دس. >6= دسكاذ اػاز   1/18ثشاثاش   ،7/3ؿبخق ػغص ثشگ 
 15سثابیؾ   مقاذاس   ، کگنجذ ضوضۀؿذه دس  ثشسػیگیبهب  

 مقاذاس هیجؼاشگی مشوػاغی میاب  وص  ساش و      ثود ودسكذ 
 منغقاۀ دس  وود و هیکابسا   سطقیاق دػز  مذ. دس هسثبیؾ ث
ثشگاب  موخاود،    دمنهب و هوهب  زین نیض دس ثوسه زیثیبثبنی 

 سثابیؾ نـاب  داد   مقذاسثب  قویوص  سش و خـو هیجؼشگی 
هاب و گاشاع  سةدسثاب مطققب  دانـگبه سخینب  دظوهؾدس  >.9=

کاه   عاوسی  ثاه  ،ثشگب  نیض ثه این نکشه اؿبسه ؿذه اػاز  دمن 
هاوایی دس گیبهاب  علوای     ةصیشاود سثبیؾ ثاب کابهؾ    مقذاس

زاشای  نماب سوػاظ دا      یکؼبله و زنذػبله یب ثب ثشداؿاز و 
ثنبثشاین دس سگجبسهبی منوشد خبسج  .>18= کبهؾ یبفشه اػز
به و ؿابخق  هبی ػبخشبسی گیا  ؿبخق سیریشاص فل  ثبسؽ، 
سوخه اػاز و ثاب کابهؾ     ؿبیب سثبیؾ  مقذاسػغص ثشگ دس 

دس اساضای خـاو و    ؿود.کیشش می سیریشهوایی این  ةصیشود
 وضاعیز ساشی ثاب    قاوی ثؼایبس   ۀساثغا گیبهاب    ،خـو نییه

ماشص   یمشاش  میلای  120هیذسولوطی منغقاه داسناذ و ثابسؽ    
مثجشی  ۀساثغؿود. دس این منبعق ثیبثب  و اػشخ ؿنبخشه می
ثبسؽ وخود داسد  مقذاسثب  دوؿؾ سبجمیب  اثعبد گیبه و ػغص 

 ،سااشین خلوكاایبر گیبهااب  دس ایاان اساضاای  اص مماام .>19=
سنو و ثیومبع صیبد دس ػبقه اػز که ثه سدیاع   دوؿؾ سبج

. دس منابعق  >20=ؿاود  مای منداش  مواد  لی دس صیش گیبهب  
دسكاذ ثابسؽ ػابننه     95-85 خـو خماب   نییهخـو و 

هابی مشابثولیکی   سعشق و سثابیؾ یاب فعبلیاز    كشف سجخیش و
 ۀسغزیا دسكاذ ثابسؽ ثاشای     15-5و سنماب   ؿاود  میگیبهب  

-ای ثابقی مای   هبی صیشصمینی یب ایدبد خشیب   ثشاهاه  ثخوا 

 دلیا   عوس معیول، ثه خـو ثه نییهمبنذ. دس مشاسع خـو و 
، سلوبر ثشگبة ػبننه نؼجز ثاه  دوؿؾ سبجکیشش ثود  سشاکم 
ای مشعوة، کیشش هبی ضبسهشعوة یب خنگ منبعق معشذل م

اػز. ثب این ضبل، دس این منبعق ضشی مقبدیش کم سلوبر  ة 
 مقاذاس این اػابع ثشسػای    . ثش>21=ممم ثبؿذ  میکن اػز

ثابسؽ   مقاذاس سعیاین   ثشایسثبیؾ سبخی دس گیبهب  مشسعی، 
هابی   هاذسسفز ثابسؽ دس اکوػیؼاشم    مقاذاس و ثشسػی  مؤرش

 مقاذاس ثشخوسداس اػز. ثب سوخاه ثاه    اص اهییز صیبدی ،مشسعی

هابی گیابهی    گوناه اص ساوا    مای  ،سثبیؾ دس گیبهب  مخشلار 
 وضااعیزثمجااود  ثااشایسثاابیؾ کاام،   مقااذاسمنبػاات ثااب  

 . کشداکوهیذسولوطی مشاسع اػشوبده 
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