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بررسي برخي عوامل اكولوشيك مؤثر بر اوتشار گووه  Festuca ovinaدر مراتع استان
لرستان -شهرستان دلفان
اهيش هيشصايي هَػيًٍذ* ،1فشؿبد ويَاىثْدَ ،2پشٍيي ساهه ،3احؼبى صًذي اكفْبى
تبسيخ دسيبفت95-3-5 :

4

تبسيخ پزيشؽ95-11-19 :

چکیذه
ّذف ايي پظٍّؾ ثشسػي تأثيش فَاهل هحيغي ثش اًتـبس گًَِ  Festuca ovina L.ثَد .اثتذا  5سٍيـگبُ
دس ػغح ؿْشػتبى دلفبى دس ػبل  1395اًتخبة ؿذ .دس ّش سٍيـگبُ ػِ ػبيت اًتخبة ٍ ػپغ دس
ّش ػبيت  3تشاًؼىت ثِ عَل  100هتش هؼتمش ٍ دس عَل ّش تشاًؼىت دس  10لغقِ ًوًَِ يه
هتشهشثقي دسكذ تبج پَؿؾ ول ٍ تشاون گًَِ هَسد ثشسػي دس خشدادهبُ تقييي ؿذ .دس اثتذاٍ ،ػظ ٍ
اًتْبي ّش تشاًؼىت اص فوك  0-30ػبًتيهتشي خبن ثشداؿت ؿذ (دس هدوَؿ ً 135وًَِ خبن).
استفبؿ ،ؿيت ،خْت ؿيت ٍ ثشخي هـخلِّبي خبن ؿبهل :ثبفتّ ،ذايت الىتشيىي ،اػيذيتِ ،هبدُ
آلي ،فؼفش ٍ پتبػين لبثل خزة ٍ دسكذ اصت تقييي ؿذًذ .ثشاي عجمِثٌذي ػبيتّبي ًوًَِثشداسي اص
سٍؽ تدضيِ خَؿِاي ،همبيؼِ گشٍُّبي حبكل اص تدضيِ خَؿِاي اص آصهَى  tهؼتمل ٍ تقييي اّويت
پبساهتشّب اص آًبليض تـخيق اػتفبدُ ؿذً .تبيح تدضيِ خَؿِاي ًـبى داد وِ ػبيتّب ثِ  2گشٍُ اكلي
دس ػغح  5دسكذ تفىيه هيؿًَذً .تبيح ًـبى داد وِ گًَِ هَسد ثشسػي ثيؾتشيي حضَس سا دس استفبؿ
 2641هتش ،ؿيت ثبالي  40دسكذ ٍ خْبت خغشافيبيي ؿوبلغشة ٍ غشة ،دهبي  10دسخِ ػبًتيگشاد،
ثبسًذگي  481هيليهتش ،خبنّبي ثب هبدُ آلي  1/97دسكذ ٍ دسكذ سع ووتش ٍ همذاس ػيلت ثيـتش
داسدً .تبيح آًبليض تـخيق ًـبى داد وِ دس دسخِ اٍل استفبؿ ،ثبسًذگي ٍ دهب ٍ ّوچٌيي ثشخي اص
پبساهتشّبي هشثَط ثِ خبن هبًٌذ دسكذ ؿي ،دسكذ ػيلت ٍ همذاس هبدُ آلي ٍ دس دسخِ دٍم خْت
ؿيت ٍ ػبيش خلَكيبت هشثَط ثِ خبن هبًٌذ  ٍ pHپتبػين دس اًتـبس گًَِ هَسد هغبلقِ هؤثش ّؼتٌذ.
ثب اػتٌبد ثِ ًتبيح ايي تحميك هيتَاى دس پيـٌْبد گًَِ ثشاي اكالح ٍ احيبء هشاتـ ثِعَس هٌبػتتشي
اػتفبدُ ًوَد.
كلمات كلیذی :فَاهل هحيغي ،تدضيِ خَؿِاي ،آًبليض تـخيق ،Festuca ovina L. ،اػتبى لشػتبى

1

اػتبديبس گشٍُ هشتـ ٍ آثخيضداسي ،داًـىذُ وـبٍسصي ،داًـگبُ لشػتبىًَ* ،يؼٌذُ هؼئَلً ،ـبًي پؼت الىتشًٍيه:

mirzaeiamir91@gmail.com
2

داًـيبس گشٍُ هشتـ ٍ آثخيضداسي داًـىذُ وـبٍسصي ٍ هٌبثـ عجيقي ،داًـگبُ هحمّك اسدثيلي،

3

اػتبديبس ثخؾ تحميمب ت هٌبثـ عجيقي ،هشوض تحميمبت ٍ آهَصؽ وـبٍسصي ٍ هٌبثـ عجيقي اػتبى لشػتبى ،ػبصهبى تحميمبت ،آهَصؽ ٍ تشٍيح

وـبٍسصي ،خشم آثبد ،ايشاى
4

اػتبديبس ثخؾ تحميمبت هشتـ ،هَػؼِ تحميمبت خٌگلْب ٍ هشاتـ وـَس ،تْشاى ،ايشاى
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مقذمه
ثب ؿٌبخت ٍ هشالجت دسػت اص اوَػيؼتنّبي
هٌبعك وَّؼتبًي ثْتش هيتَاى سٍيـگبُّبي
عجيقي ،تٌَؿ صيؼتي ٍ 1آة ٍ خبن ايي
هٌبعك آػيتپزيش سا حفبؽت وشد .ثشاي ايي
ّذف ،دسن ٍ آگبّي اص تأثيش فَاهل صًذُ ٍ
غيشصًذُ اوَلَطيه ٍ استجبط ثيي آىّب ضشٍسي
اػت ( .)8ثذيي هٌؾَس ،ؿٌبػبيي سٍاثظ گيبّبى
ثَهي ٍ هؼتمش دس فشكِ ٍ فَاهل هَثش دس
اػتمشاس ٍ ثمبي آىّب ضشٍسي ثِ ًؾش هيسػذ.
فبوتَسّبي هحيغي ثِ ًحَ هَثشي دس تقييي
سٍيـگبُ گيبّبى ًمؾ ايفب هيوٌٌذ (.)7
گيبّبى هٌقىغوٌٌذُ هدوَفِاي اص ؿشايظ
هحيغي ؿبهل آة ٍ َّا ،پؼتي ٍ ثلٌذي ٍ
هتغيشّبي خبوي ّؼتٌذ ( .)6ثب تـخيق
خَاهـ گيبّي ٍ تدضيِ ٍ تحليل ػشؿت
اوَلَطيىي ّش يه اص گًَِّب هيتَاى ثشاي
هذيشيت كحيح ٍ هٌغجك ثش اكَل اوَلَطيه
ثشًبهِسيضي ًوَدٍ .يظگيّبي پؼتي ٍ ثلٌذي
ّوبًٌذ استفبؿ اص ػغح دسيب ،ؿيت ٍ خْت اص
فَاهلي ّؼتٌذ وِ آة لبثلدػتشع ٍ ػبيش
ؿشايظ هحيغي هبًٌذ ًَس ،دهب ٍ سا تحت تأثيش
لشاس هيدٌّذ ( .)18ثب تَخِ ثِ ًمؾ هْن
گيبّبى دس تقبدل اوَػيؼتن ٍ اػتفبدُّبي
هختلفي وِ اًؼبى ثِعَس هؼتمين ٍ
غيشهؼتمين اص آىّب هيًوبيذ ،ؿٌبخت سٍاثظ
ثيي گيبّبى ٍ فَاهل هحيغي ثشاي هذيشيت
گًَِّبي دس هقشم تْذيذ ،اسصيبثي هَفميت
گًَِّبي غيشثَهي دس هحيظ خذيذ ،چگًَگي
پبػخ گًَِ ثِ تغييشات هحيغي ٍ دس ول ثجبت
Biodiversity

1

ٍ پبيذاسي آىّب ضشٍست داسد (ّ .)22وچٌيي
هـخق وشدى ايي سٍاثظ دس استجبط ثب اػتفبدُ
اص گًَِّبي گيبّي دس اهش اكالح ٍ تَػقِ
هشاتـ ٍ دس ول هذيشيت اوَػيؼتنّبي عجيقي
يه ضشٍست پبيِ ثِحؼبة هيآيذ (.)21
ثشسػي ساثغِ گًَِ-هحيظ ٍ تقييي فَاهل
هحيغي هَثش ثش پشاوٌؾ گًَِّبي گيبّي ثب
اػتفبدُ اص سٍؽّبي سػتِثٌذي هَضَؿ
هغبلقبت صيبدي ثَدُ اػت وِ دس ايٌدب ثِ
ثشخي اص آىّب اؿبسُ هيگشدد .صاسؿچبَّوي ٍ
ّوىبساى ( )2012استجبط ثشخي فَاهل هحيغي
ثب پشاوٌؾ پَؿؾ گيبّي دس هشاتـ دًجليذ
عبلمبى سا هَسد ثشسػي لشاسدادًذ ٍ دسيبفتٌذ
وِ؛ ثبفت ،هيضاى هبدُ آلي ٍ دسكذ ؿيت اص
هْنتشيي فَاهل هؤثش ثش پشاوٌؾ گًَِّبي
گيبّي هٌغمِ هَسد هغبلقِ اػت .لشثبًي ٍ
اكغشي ( )2014هْنتشيي فَاهل ثَمؿٌبػي
هؤثش ثش اًتـبس گًَِ  Festuca ovinaدس هشاتـ
خٌَةؿشلي ػجالى؛ استفبؿ ،پبساهتشّبي دهبيي
ٍ اللين ،دسكذ ػيلت دس فوك ػغحي ،فؼفش،
دسكذ ؿي خبن ػغحي ،دسكذ هَاد آلي،
دسكذ ؿيتّ ،ذايت الىتشيىي فوك ػغحي
خبن ،خْبت ؿوبلي ٍ غشثي ،پتبػين ،اػيذيتِ،
دسكذ سع خبن ،خْبت ؿوبلغشثي ٍ ؿوبلي
دس گشٍُثٌذي ػبيتّب ٍ گؼتشؽ گًَِ هقشفي
ًوَدًذّ .وچٌيي هيشصايي هَػيًٍذ ٍ ّوىبساى
( )2016فَاهل هحيغي هؤثش ثش پشاوٌؾ گًَِ
 Prangos ferulacea Lindl.دس هشاتـ اػتبى
اسدثيل سا هَسد ثشسػي لشاس دادًذ ٍ ثِ ايي
ًتيدِ سػيذًذ وِ ثيؾتشيي تشاون گًَِ دس
هٌبعك ثب استفبؿ هتَػظ ثيـتش اص  1790هتش،
ؿيت ثبالي  80دسكذ ،ثبسًذگي 227-358
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هيليهتش ،دهبي هتَػظ ػبالًِ  9-11دسخِ
ػبًتيگشاد ٍ هبدُ آلي  0/98-1/35دسكذ
هـبّذُ گشديذ .گًَِ دس هٌبعك ثب ًيتشٍطى ٍ
پتبػين ثبالتش ٍ دس خبنّبي لَهي ػبصگبسي
ثيـتشي داسد.
گًَِ  F.ovinaاص خبًَادُ گٌذهيبى
( ،)Poaceaeگشاهيٌِ چٌذػبلِ ،ثب استفبؿ فوَهبً
تب  60ػبًتيهتش (گبّي ثيـتش) ،پـتِاي ،ػبلِ
هبؿَسُاي ،ايؼتبدُ يب ووي صاًَداس ،ووي ػخت
ٍ ؿىٌٌذُ ،كبف ٍ ثذٍى وشن ،دس صيش گلآريي
پبًيىَل صثش ،پٌْه ثشيّب خغي ًَن وٌذ،
ًخي ؿىل ثِعَل  3تب  25ػبًتيهتش ،ػجض يب
ػجض ولوي ثِلغش  0/3تب  0/6هيليهتش ،گل-
آريي پبًيىَل ،ػٌجلچِّب ثيضَي يب هؼتغيلي
ثِعَل  5تب  10هيليهتش ٍ  3تب  9گلچِاي
هيثبؿذ (.)3
ايي تحميك ثب تَخِ ثِ اّويت گًَِ F. ovina
اص ًؾش تَليذ فلَفِ ٍ حفبؽت خبن ٍ ووجَد
اعالفبت دس استجبط ثب آى ثِخلَف اص لحبػ
اهىبى اػتفبدُ اص آى دس اكالح ٍ احيبء هٌبعك
تخشيت يبفتِ ثبّذف ثشسػي ساثغة حضَس ايي
گًَِ ثب فَاهل هحيغي دس هشاتـ اػتبى لشػتبى
اًدبم ؿذ تب ثب تقييي هْنتشيي ٍ اثشگزاستشيي
فَاهل اوَلَطيىي دس پشاوٌؾ ايي گًَِ دس
فوليبت اكالح ٍ احيبء هشاتـ اص ايي گًَِ ثِ-
كَست هٌبػتتش اػتفبدُ وشد
مواد و روشها
هَلقيت هٌغمِ هَسد هغبلقِ
هٌغمِ هَسد هغبلقِ ثب هؼبحت تمشيجي
ّ 20000ىتبس دس ؿْشػتبى دلفبى ("58' 30
˚ 33تب " 34˚ 08' 57فشم ؿوبلي ٍ "33
' 47˚ 48تب " 48˚ 21' 22عَل ؿشلي) ٍالـ

ؿذُ اػت (ؿىل  .)1ؿْشػتبى دلفبى دس
ؿوبل غشة اػتبى لشػتبى لشاس داسد .ثيؾتشيي
استفبؿ هٌغمِ هَسد هغبلقِ  2920هتش ٍ حذالل
استفبؿ آى  1680هتش اص ػغح دسيب اػت .ثش
اػبع آهبس  12ػبلِ ايؼتگبُّبي َّاؿٌبػي
هَخَد دس ؿْشػتبى ،هتَػظ ثبسًذگي ػبالًِ
دلفبى حذٍد  490هيليهتش ٍ هيبًگيي دهبي
ػبالًِ آى  11/8دسخِ ػبًتيگشاد ،ثِ عَسي
وِ هيبًگيي دهبي حذالل ػبالًِ آى ٍ 4/8
حذاوثش  18/9دسخِ ػبًتيگشاد هيثبؿذ.)13( .
اثتذا ثب ثبصديذّبي هيذاًي ،ثشسػي هٌبثـ،
پشاوٌؾ گًَِ ٍ خبدُ دػتشػي ٍ ثب دس ًؾش
گشفتي فَاهل اوَلَطيىي  5سٍيـگبُ (ثب دس ًؾش
گشفتي خبدُ دػتشػي ٍ تٌَؿ فَاهل هحيغي
تقذاد سٍيـگبُ لبثل اًتخبة) ثـب تَصيـ ًؼجي
دس ػغح ؿْشػتبى دلفبى اًتخبة ؿذ .دس ّش
سٍيـگبُ ػِ ػبيت اًتخبة ؿذ ٍ ًوًَِثشداسي
ثِ سٍؽ تلبدفي -ػيؼتوبتيه دس ػبيتّب
اًدبم ؿذ .دس ّش ػبيت ػغح هٌبػت لغقِ
ًوًَِ ًوًَِثشداسي ثب تَخِ ثِ ًَؿ ٍ پشاوٌؾ
گًَِّب ،ثِ سٍؽ ػغح حذالل ( ٍ )11تقذاد
لغقِ ًوًَِ ثقذ اص ًوًَِثشداسي اٍليِ ثب تَخِ
ثِ تغييشات پَؿؾ ثب سٍؽ آهبسي تقييي ؿذ.
دس هٌغمِ هَسد هغبلقِ ،ػغح پالت يه
هتشهشثـ ٍ تقذاد آى ثشاي ّش ػبيت  30فذد
تقييي گشديذ .ػپغ ،دس عَل  3تشاًؼىت
 100هتشي ًوًَِثشداسي اًدبم ؿذ .ثب تَخِ ثِ
ؿيتداس ثَدى هٌغمِ هَسد هغبلقِ ،يه
تشاًؼىت دس خْت ؿيت ٍ دٍ تشاًؼىت فوَد
ثش ؿيت هؼتمش گشديذ ،ػپغ دس عَل ّش
تشاًؼىت ،پالت ّب ثِ فبكلِ  10هتش اص ّن لشاس
دادُ ؿذ .فبكلِ ثيي پالتّب ٍ تشاًؼىتّب ثب
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تَخِ ثِ خلَكيبت پَؿؾ گيبّيٍ ،ضقيت
فيضيَگشافي ،فَاهل اوَلَطيهّ ،ذف تحميك ٍ
هؼبحت سٍيـگبُ دس ًؾش گشفتِ ؿذ .اعالفبت
تشاون گًَِ ( ٍ )F. ovinaتبج پَؿؾ ول دس
ّش يه اص پالت ّب يبدداؿت ؿذّ .وچٌيي دس
اثتذا ،اًتْب ٍ ٍػظ ّش تشاًؼىت پشٍفيل حفش ٍ
اص فوك  0-30ػبًتيهتشي خبن ثشداؿت ؿذ
وِ ايي فوك ثب تَخِ ثِ وَّؼتبًي ثَدى
هٌغمِ هَسد هغبلقِ ٍ ًيض فوك سيـِ دٍاًي
گًَِ هَسد ًؾش دس هٌغمِ تقييي ؿذ ( .)14دس
ّش هٌغمِ ًوًَِثشداسي استفبؿ ،ؿيت ٍ خْت
ؿيت ًيض يبدداؿت گشديذ .دس آصهبيـگبُ
ًوًَِّبي خبن ثقذ اص خـه ؿذى دس َّاي

آصاد ،وَثيذُ ؿذُ ٍ اص اله  2هيليهتشي فجَس
دادُ ؿذًذ تب ثشاي آصهبيؾّبي فيضيىي ٍ
ؿيويبيي آهبدُ ؿًَذ.
ػپغ ثشاي تقييي ثبفت خبن اص هثلث ثبفت
خبن اػتفبدُ ؿذ ( .)4دس ثشسػيّبي تدضيِ
ؿيويبيي خبن ،هيضاى اػيذيتِ دس گل اؿجبؿ
( )pHثب  pHهتش اًذاصُگيشي ؿذ ٍ هبدُ آلي ثِ
سٍؽ اػيذ ػَلفَسيه ػشد ٍ غليؼ تقييي
ؿذ .پتبػين خبن ثِ سٍؽ فلينفتَهتشي
اًذاصُگيشي ؿذّ .وچٌيي دسكذ اصت ثب سٍؽ
ودلذال ٍ همذاس فؼفش ثب دػتگبُ
اػپىتشٍفتَهتشي اًذاصُگيشي ؿذ (.)17

ؿىل  .1هَلقيت اػتبى لشػتبى ٍ ػبيتّبي ًوًَِثشداسي

تجسيه و تحلیل دادهها
دس تدضيِ ٍ تحليل آهبسي ايي تحميك ،پَؿؾ
تبخي ول ( ٍ )TCپَؿؾ تبخي  F. ovinaثِ-
فٌَاى هتغيّشّبي ٍاثؼتِ ٍ ػبيش فَاهل
اوَلَطيىي ثِفٌَاى هتغيّشّبي هؼتمل دس ًؾش
گشفتِ ؿذ .ثب تَخِ ثِ ايٌىِ دادُّبي خْبت

خغشافيبيي ثِ كَست اػوي ؿوبل ،خٌَة،
ؿشق ،غشة ٍ يب تشويجي اص آىّب ثَدُ ،لزا ثشاي
ووّي وشدى دادُّبي آى ثش اػبع صاٍيِ كفش
تب  360دسخِ دس ًؾش گشفتِ ؿذ .ثِعَس هثبل
ثشاي خٌَة همذاس فذدي  180ثشاي صاٍيِ
 180دسخِ ًؼجت ثِ ؿوبل دس ًؾش گشفتِ ؿذ
( .)2ثشاي عجمِثٌذي ػبيتّب ثش هجٌبي فَاهل
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اوَلَطيىي اًذاصُگيشي ؿذُ اص سٍؽ تدضيِ
خَؿِاي 1اػتفبدُ گشديذ .ثب اػتفبدُ اص سٍؽ
تدضيِ خَؿِاي ػبيتّب ثش اػبع فَاهل
هحيغي گشٍُثٌذي ؿذ ٍ اص آصهَى  tهؼتمل
ثِهٌؾَس ثشسػي ٍخَد اختالف هقٌيداس ثيي
گشٍُّبي حبكل ٍ تقييي هتغيّشّبيي وِ دس
توبيض گشٍُّبي حبكل تأثيش هقٌيداس داؿتِ
اػتفبدُ ؿذ .ثشاي تقييي دسخِ اّويت
هتغيّشّبي اًذاصُگيشي ؿذُ دس اًتـبس گًَِ اص
آًبليض تـخيق 2اػتفبدُ گشديذ .ثشاي اًدبم
تدضيِ ٍ تحليل آهبسي اص ًشمافضاسّبي SPSS18
اػتفبدُ ؿذ.
وتايج
اثتذا ػبيتّبي هَسد هغبلقِ ثش اػبع تشاون
گًَِ هَسد ثشسػي دس ػغح هٌغمِ هَسد
هغبلقِ دس  2عجمِ گشٍُثٌذي ؿـذ (خذٍل .)1
ثب تَخِ ثِ خذٍل  ،1ثيي ػبيتّبي هَسد
ثشسػي اص ًؾش خلَكيبت فيضيَگشافي ،الليوي
ٍ ّوچٌيي تشاون گًَِ ٍ تبج پَؿؾ ول
اختالف ٍخَد داسد .ثِعَسي وِ ثش اػبع ًتبيح
ثذػت آهذُ ،ػبيتّبي اًتخبةؿذُ اص ًؾش
پَؿؾ تبخي ول ٍ تشاون گًَِ ٍ F.ovina
ّوچٌيي اص ًؾش فَاهل غيش صًذُ اوَلَطيىي
هتفبٍت ثَدًذ .ايي تفبٍتّب دس استجبط ثب گًَِ
 F. ovinaوبهالً لبثل تَخِ ٍ ثيي  0/01تب
 3/58هتغيّش ثَد .ثذيي هٌؾَس ػبيتّبي هَسد
ثشسػي دس دٍ گشٍُ تمؼينثٌذي گشديذ ،گشٍُ
اٍل داساي تشاون گًَِ هَسد ًؾش ثيي  0/01تب
( 1/99ػبيتّبي ثب وذ )15 ٍ 14 ،7 ،6 ،5 ،4
ٍ گشٍُ دٍم داساي تشاون ثيي  1/99تب 3/58
Cluster analysis
Discriminant analysis

1
2

(ػبيتّبي ثب وذ 12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،3 ،2 ،1
ٍ  )13هيثبؿٌذّ .وچٌيي هتَػظ ثبسًذگي دس
گشٍُ اٍل  452هيليهتش دس ػبل ٍ دس گشٍُ
دٍم ثشاثش ثب  481هيليهتش هيثبؿذ .استفبؿ
هتَػظ ػبيتّبي گشٍُ اٍل  1845هتش ٍ
استفبؿ هتَػظ ػبيتّبي گشٍُ دٍم  2641هتش
هيثبؿذ .ؿيت غبلت دس ػبيتّبي ّش دٍ گشٍُ
ثيـتش اص  40دسكذ ٍ خْت آىّب ؿوبلغشة ٍ
غشثي هيثبؿذ .تبج پَؿؾ ول دس ػبيتّبي
گشٍُ اٍل ثيي  30-55دسكذ ٍ ثشاي گشٍُ دٍم
ثيي  35-65دسكذ هيثبؿذ.
هتغيّشّبيي وِ دس توبيض گشٍُّبي حبكل تأثيش
هقٌيداس داؿتِ اػتفبدُ ؿذ (خذٍل .)2
همبيؼِ گشٍُّبي ً 2 ٍ 1ـبى داد وِ توبم
هتغيّشّب ثدضء دهب ،ؿيت ،خْتّ ،pH ،ذايت
الىتشيىيً ،يتشٍطًَ دسكذ ؿي اختالف هقٌي-
داسي دس ػغح احتوبل  1دسكذ داسًذ .ثب تَخِ
ثِ خذٍل  ،2گًَِ هَسد هغبلقِ دس ػبيتّبي
گشٍُ  ،2داساي تشاون ثيـتشي ًؼجت ثِ ػبيت-
ّبي گشٍُ  1هيثبؿذّ ،وچٌيي هيضاى ثبسًذگي
ٍ استفبؿ آىّب ثيـتش اص ػبيتّبي گشٍُ  1هي-
ثبؿذّ .وچٌيي ػبيتّبي هَسد ثشسػي اص ًؾش
پبساهتشّبي هشثَط ثِ خبن داساي اختالف هي-
ثبؿٌذ ،ثِعَسي وِ همذاس هبدُ آلي خبن دس
گشٍُ  2ثيـتش اص گشٍُ  1ثَد .ثٌبثشايي ،استجبط
ًضديىي ثيي همذاس هَاد آلي خبن ثب تشاون ٍ
سٍيؾ گًَِ هَسد هغبلقِ ٍخَد داسد .همذاس
فؼفش خبن ًيض دس گشٍُ  2اص گشٍُ  1ثيـتش
ثَد .ثٌبثشايي ،فؼفش اص فَاهل تقيييوٌٌذُ ٍ ًيبص
پبيِ دس ػبصگبسي گًَِ هَسد هغبلقِ ثَدُ ٍ
خبنّبي غٌي اص ايـي فٌلش ؿشايظ ثْتشي سا
ثشاي سٍيؾ ايي گًَِ ايدبد هيوٌٌذ.
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خذٍل  -1هـخلبت عجمبت تشاون گًَِ  F.ovinaدس ػبيتّبي هَسد هغبلقِ
خلَكيبت
تشاون

وذ ػبيت

ثبسًذگي

دهب

استفبؿ

ؿيت %

خْت ؿيت غبلت

تبج پَؿؾ ول

0/01-1/99

15 ٍ 14 ،7 ،6 ،5 ،4

452

11

1845

<40

ؿوبل غشة ٍ غشة

30-48

1/99-3/58

13 ٍ 12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،3 ،2 ،1

481

10

2641

<40

ؿوبل غشة ٍ غشة

35-59

ثش خالف فؼفش ،خبن ػبيتّبي ثب تشاون
ثيـتش گًَِ ً F.ovinaؼجت ثِ ػبيتّبي ثب
تشاون ووتش گًَِ هَسد هغبلقِ داساي همذاس
پتبػين ووتشي هيثبؿذّ .وچٌيي دسكذ
ػيلت خبن دس ػبيتّبي گشٍُ ً 2ؼجت ثِ
گشٍُ  1ثيـتش ٍ دسكذ سع ايي گشٍُ ًؼجت ثِ
گشٍُ  1ووتش هيثبؿذ .ايي ثيبًگش ايي اػت وِ
گًَِ هَسد هغبلقِ دس هٌبعك ثب سع ووتش ٍ ٍ
ػيلت ثيـتش ػبصگبسي ثْتشي داسدّ .وچٌيي
هتَػظ دسكذ تبج پَؿؾ ول دس ػبيتّبي
گشٍُ  2ثب حذٍد  48دسكذ ،ثيـتش اص ػبيت-
ّبي گشٍُ  1ثب هتَػظ دسكذ تبج پَؿؾ 39
دسكذ هيثبؿذ .هيضاى ؿيت ٍ خْت ؿيت دس
توبهي ػبيتّبي هَسد ثشسػي اختالف هقٌي-
داسي ثب ّن ًذاؿتٌذ ٍ ّوِ آىّب داساي ؿيت

ثيـتش اص  40دسكذ ٍ خْت ؿيت ؿوبلغشة ٍ
غشة هيثبؿٌذ .ثِعَس ولي گًَِ هَسد ثشسػي
دس هٌبعك ثب استفبفبت ثبالتش ،ؿيت صيبد ،خْت
خغشافيبيي ؿوبلغشة ٍ غشة ،هبدُ آلي ٍ
فؼفش ثيـتش ٍ ّوچٌيي هٌبعك ثب دسكذ ػيلت
ثيـتش ػبصگبسي ثْتشي داسد.
وتايج آوالیس تشخیص برای تعییه درجه
اهمیت متغیّرهای اوذازهگیری شذه در
اوتشار گووه مورد بررسي
ثب اػتفبدُ اص آًبليض تـخيق ػبيتّب ثش هجٌبي
فَاهل هحيغي ٍ ًتبيح حبكل اص آى 2 ،تبثـ
ثِتشتيت  ٍ 7 ٍ 93دس هدوَؿ  100دسكذ اص
ٍاسيبًغ ول دادُّب سا تَخيِ وشدًذ

ؿىل  -2گشٍُثٌذي ػبيتّبي هَسد هغبلقِ ثش هجٌبي فَاهل اوَلَطيىي ،پَؿؾ تبخي ول ٍ تشاون  F.ovinaثب اػتفبدُ
اص سٍؽ تدضيِ خَؿِاي
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خذٍل  -2همبيؼِ هيبًگيي گشٍُ  2 ٍ 1اص ًؾش پبساهتشّبي هَسد هغبلقِ ثب آصهَى t
گشٍُ 1

گشٍُ 2

اؿتجبُ هقيبس  ±هيبًگيي گشٍُ

اؿتجبُ هقيبس  ±هيبًگيي گشٍُ

استفبؿ (هتش)

1845±47

2641±54

**12/13

ؿيت %

47±1/02

48±2/01

0/95

هتغيّشّب

همذاس t
ns
ns

خْت ؿيت

283±32

280±24

ثبسًذگي ()mm

452±3/25

481±4/54

دهب ()C0

11±0/05

10±0/04

ّذايت الىتشيىي ()Ds/m

0/61±0/05

0/48±0/03

-8/03ns

pH

7/50±0/04

7/48±0/04

0/64

0/08

**6/12
0/95ns
ns

هبدُ آلي ()%

1/34±0/04

1/97±0/06

ًيتشٍطى ()%

0/070±0/02

0/075±0/03

فؼفش ()ppm

2/26±0/21

3/75±0/34

**

پتبػين ()ppm

202/41±6/35

186/03±8/84

**

دسكذ سع

15/42±1/08

12/68±1/80

**

دسكذ ػيلت

31/08±3/11

34/57±4/08

**6/50
0/25ns

-6/06
9/08

-3/08

**
ns

4/06

دسكذ ؿي

53/50±4/58

52/75±5/25

تشاون گًَِ

1/09±0/03

2/84±0/05

**-17/02

تبج پَؿؾ ول

39/56±8/12

48/12±9/53

**14/16

** ns ٍ* ،ثِ تشتيت هقٌيداس دس ػغح احتوبل  5 ٍ 1دسكذ ٍ غيش هقٌيداس

ّوچٌيي هيضاى ضشيت ّوجؼتگي وبًًَي
ًـبى هيدّذ وِ تَاثـ  2 ٍ 1لبدسًذ ثِخَثي
گشٍُّب سا اص ّوذيگش تفىيه وٌٌذ (خذٍل .)3
خذٍل  4همذاس الهجذاي ٍيلىغ سا ثشاي تَاثـ
ًـبى هيدّذ .هـبّذُ هيؿَد وِ همذاس ايي
ؿبخق اص تبثـ اٍل ثِ عشف تبثـ دٍم افضايؾ
هييبثذّ .ش چِ ايي ؿبخق ثِ كفش ًضديهتش
ثبؿذ ،ثيبًگش هٌبػتتش ثَدى تبثـ ثشآٍسدي دس
تفىيه گشٍُّبػت ( .)19ثب تَخِ ثِ ايٌىِ
همذاس آهبسُ آصهَى وبياػىَس دس ػغح
وَچهتش اص  0/01هقٌيداس هيثبؿذ ،ثٌبثشايي
هيبًگيي گشٍُّب هتفبٍت اػت.
دس ّش يه اص تَاثـ  2 ٍ 1پبساهتشّبي هَسد
ثشسػي ضشايت هتفبٍتي داؿتٌذ وِ ثب تَخِ ثِ
ايي ضشايت (خذٍل  )6هيتَاى فَاهل
تأثيشگزاس دس دسخِ اٍل دس گشٍُثٌذي هىبى-

-0/12

ّبي هَسد هغبلقِ ٍ ّوچٌيي اًتـبس گًَِ
 F.ovinaسا تقييي وشد .ثش ايي اػبع دس دسخِ
اٍل استفبؿ ،ثبسًذگي ٍ دهب ٍ ّوچٌيي ثشخي اص
پبساهتشّبي هشثَط ثِ خبن هبًٌذ دسكذ ؿي،
دسكذ ػيلت ٍ همذاس هبدُ آلي ٍ دس دسخِ دٍم
خْت ؿيت ٍ ػبيش خلَكيبت هشثَط ثِ خبن
هبًٌذ  ،pHفؼفش ،دسكذ سعً ،يتشٍطى ،دسكذ
ؿيت ٍ پتبػين دس توبيض ػبيتّب ٍ اًتـبس گًَِ
هَسد هغبلقِ هؤثش ثَدُاًذ .ثب تَخِ ثِ ًتبيح
آًبليض تـخيق ثِ سٍؽ گبم ثِ گبم ،هيتَاى
هقبدلِ تَاثـ سا ثشاي ػبيتّبي گشٍُ  2 ٍ 1ثِ-
تشتيت ثِ كَست هقبدالت ًَ 2 ٍ 1ؿت .ثشاي
ّش دٍ گشٍُ هتغيّشّبي استفبؿ اص ػغح دسيب،
ثبسًذگي ،دسكذ ػيلت ،دسكذ ؿي ،خْت
ؿيت ٍ دهب ٍاسد هقبدلِ ؿذُاًذ؛ وِ ّش وذام اص
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تَپَگشافيىي ،الليوي ٍ خلَكيبت خبن هي-
ثبؿذ ٍ دس تدضيِ ٍ تحليل ّوجؼتگي اًتـبس
پَؿؾ گيبّي ثبيذ ايي فَاهل هَسد تَخِ لشاس
گيشد.

ايي هتغيّشّب داساي ضشايت هتفبٍت دس دٍ
هقبدلِ هيثبؿٌذ.
دس هدوَؿ ثب تَخِ ثِ ايي ًتبيح هـخق
هيگشدد وِ توبيض ٍ عجمِثٌذي ػبيتّب ٍ
اًتـبس گًَِ هَسد هغبلقِ هتأثش اص فَاهل

خذٍل  -3همبديش ٍيظُ ٍ دسكذ ٍاسيبًغ تَضيح دادُؿذُ تَػظ دٍ تبثـ اٍل دس آًبليض تـخيق
آًبليض تـخيق

Rc2

ضشيت ّوجؼتگي وبًًَي (

تَاثـ

همذاس ٍيظُ

دسكذ ٍاسيبًغ

ٍاسيبًغ تدوقي

1

89/700

93

93

0/981

2

8/025

7

100

0/956

)

خذٍل  -4همبديش الهجذاي ٍيلىغ تَاثـ هويضي
ػغح هقٌيداسي

آصهَى تَاثـ

آهبسُ الهجذاي ٍيلىغ

وبي-اػىَس

دسخِ آصادي

 1ثِ ػوت 2

0/000

716/107

12

**

0/000

2

0/025

176/241

5

**

0/000

خذٍل  -5ضشايت تـخيق هشثَط ثِ هتغيّشّبي اًذاصُگيشي ؿذُ دس ػبيتّبي هَسد هغبلقِ حبكل اص آًبليض تـخيق
تَاثـ تـخيق
هتغيّش
استفبؿ
ثبسًذگي

*

دسكذ ؿي

() 2

*

0/837
0/648

-0/343
-0/235

-0/602

0/210

دسكذ ػيلت

*0/506

0/128

دهب

*0/412

0/217

*

0/102

هبدُ آلي

()1

1
*

2

-0/345

خْت

0/107

*

pH

0/099

*

-0/285

فؼفش

-0/087

*

-0/187

دسكذ سع

-0/012

*0/144

ًيتشٍطى

0/084

*-0/127

دسكذ ؿيت

-0/068

*

پتبػين

-0/015

*

-0/074

EC

0/036

*

-0/053

0/347

0/089

Y1=-13/851elev-16/542pmm+8/754silt-9/546sand+7/945asp-6/736t-11/007
Y2=-12/758elev-9/953pmm+1/258silt-6/753sand5/157asp-3/963t+11/421

وِ دس آىّب؛ 2 ٍ 1؛ ثِتشتيت ،هقبدلِ ثشاي ػبيتّبي گشٍُ  :elev ،2 ٍ 1استفبؿ اص ػغح دسيب :pmm ،ثبسًذگي :silt ،دسكذ
ػيلت :sand ،دسكذ ؿي :asp ،خْت ؿيت ٍ  :tدهب هيثبؿٌذ.

بحث و وتیجهگیری
ثشسػي استجبط اًتـبس گًَِ  Festuca ovinaثب
 3هتغيّش پؼتي ٍ ثلٌذي 2 ،هتغيّش آة ٍ َّايي

ٍ  9هتغيّش خبن ًـبى داد وِ توبهي فَاهل
فَق دس گشٍُثٌذي ػبيتّبي هَسد هغبلقِ ٍ
اًتـبس گًَِ هؤثش ّؼتٌذ ٍلي اثشات آىّب
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يىؼبى ًويثبؿذ .گًَِ هَسد ثشسػي دس هٌبعك
ثب استفبفبت ثبالتش ،ؿيت صيبد ،خْت خغشافيبيي
ؿوبلغشة ٍ غشة ،هبدُ آلي ٍ فؼفش ثيـتش ٍ
ّوچٌيي هٌبعك ثب دسكذ ػيلت ثيـتش
ػبصگبسي ثْتشي داسدّ .وچٌيي ًتبيح حبكل اص
آًبليض تـخيق ًـبى داد وِ دس دسخِ اٍل
استفبؿ ،ثبسًذگي ٍ دهب ٍ ّوچٌيي ثشخي اص
پبساهتشّبي هشثَط ثِ خبن هبًٌذ دسكذ ؿي،
دسكذ ػيلت ٍ همذاس هبدُ آلي ٍ دس دسخِ دٍم
خْت ؿيت ٍ ػبيش خلَكيبت هشثَط ثِ خبن
هبًٌذ  ،pHفؼفش ،دسكذ سعً ،يتشٍطى ،دسكذ
ؿيت ٍ پتبػين دس توبيض ػبيتّب ٍ اًتـبس گًَِ
هَسد هغبلقِ هؤثش ثَدُاًذ .هغبثك ًتبيح ايي
تحميك وِ ًـبى داد فَاهل هختلف دس اًتـبس
گًَِ هَسد هغبلقِ تأثيشگزاس هيثبؿذ ،فْيوي-
پَس ٍ ّوىبساى ( ٍ )2010لشثبًي ٍ اكغشي
(ً )2014يض تأويذ وشدًذ وِ توبهي هتغيّشّب
دس اًتـبس ٍ تشويت گيبّي تأثيش داسًذٍ ،لي
اثشات آىّب يىؼبى ًيؼت .ثب تَخِ ثِ هشٍس
هٌبثـ ٍ ًتبيح ايي هغبلقِ چٌيي ثشهيآيذ وِ،
ّش گًَة گيبّي ًيبصّبي هحيغي ٍيظُاي داسد
ٍ ثب تَخِ ثِ آىّب هىبًي سا ثشاي صيؼتگبُ
اًتخبة هيوٌذ ( .)9 ٍ 8ثب تَخِ ثِ ًتبيح ايي
تحميك ثيي حضَس گًَِ  F. ovinaدس عجمبت
هختلف استفبؿ اختالف هقٌيداس ٍخَد داسد ٍ
ثب افضايؾ استفبؿ تشاون ٍ حضَس گًَِ ثيـتش
هيؿَد ،ثِعَسي وِ ثيؾتشيي حضَس گًَِ دس
ػبيتّبي ثب استفبؿ هتَػظ  2641هـبّذُ
گشديذ .استفبفبت پبييي هٌغمِ تمشيجبً ثِعَس
وبهل تجذيل ثِ فشكِّبي صسافي ٍ هؼىًَي
ؿذُ ٍ سٍيـگبُّبي گًَِ تجذيل ٍ تخشيتؿذُ
ٍ لزا حضَس گًَِ دس استفبفبت پبييي ثب

هحذٍديت حضَس هَاخِْ ؿذُ اػت ،هغبثك
ًتبيح ايي تحميك ،لشثبًي ٍ اكغشي ( )2014دس
ثشسػي فَاهل ثَمؿٌبختي هؤثش دس اًتـبس گًَِ
 F. ovinaدس هشاتـ اػتبى اسدثيل ثِ ايي ًتيدِ
سػيذًذ وِ ايي گًَِ دس هٌبعك ثب استفبؿ ثبال
سٍيؾ ثْتشي داسد ٍ .دس داهٌِ استفبفي 2600
تب  3200هتش اص ػغح دسيب سٍيؾ داسد .تدضيِ
ٍ تحليل ًتبيح حبكل اص ايي تحميك ًـبى داد
وِ ايي گًَِ ؿيتّبي ثيـتش اص  40دسكذ
حضَس داسد (ّ .)9وچٌيي ًتبيح ًـبى داد وِ
ثيؾتشيي حضَس گًَِ دس خْبت ؿوبلغشة ٍ
غشة هيثبؿذ ،فبهل خْت خغشافيبيي ثش همذاس
آة دس دػتشع گيبُ ،دسخِ حشاست خبن ٍ
هيضاى ًَس دسيبفتي تَػظ گيبُ تأثيش هيگزاسد.
اص عشف ديگش تفبٍت دس ؿذت تبثؾ ًَس دس
خْتّبي هختلف يه داهٌِ ثبفث ثٍِخَد
آهذى تغييشات الليوي هحلي دس آى داهٌِ هي-
ؿَد .ثبسًذگي ٍ دهب دٍ هقيبس اكلي اللين يه
هٌغمِ ّؼتٌذ وِ ّش دٍ تبثقي اص فبهل استفبؿ
ثَدُ ٍ ثب افضايؾ استفبؿ دهب وبّؾ ٍ هيضاى
ثبسًذگي افضايؾ هييبثذ .گًَِ هَسد هغبلقِ دس
ػبيتّبي ثب ثبسًذگي  481هيليهتش ٍ دهبي
 10دسخِ ػبًتيگشاد داساي تشاون ٍ حضَس
ثيـتشي ثَد .هغبثك ًتبيح ايي تحميك ،هغبثك
ًتبيح ايي تحميك ،لشثبًي ٍ اكغشي ( )2014ثِ
ايي ًتيدِ سػيذًذ وِ گًَِ F. ovinaدس
هٌبعك ثب ًضٍالت خَي ثيـتش ٍ دهبي ووتش
ػبصگبسي ثيـتشي داسد (.)9
ثبفت خبن اص ديگش فَاهل هَثش ثش پشاوٌؾ F.
 ovinaدس هٌغمِ هيثبؿذ .ثِعَسي وِ ثيؾ-
تشيي تشاون ٍ حضَس سا دس ػبيتّبي ثب ثبفت
خبن ؿٌي-لَهي هـبّذُ گشديذً .تبيح
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تحميمبت فجبدي ٍ آلؿيخ ( ٍ )2002داٍيغ
ٍ ّوىبساى (ً )2006يض ًـبى دادًذ وِ ثبفت
خبن اص خولِ فَاهل هْن دس تفىيه گشٍُّبي
اوَلَطيه هحؼَة هيؿَد .ثبفت خبن ثش ًفَر
ٍ ًگْذاؿت آة ٍ لبثليت دػتشػي آة ٍ هَاد
غزايي دس گيبّبى اثش هيگزاسد (.)5 ٍ 1
ؿىشالْي ٍ ّوىبساى ( )2013يىي اص هْنتشيي
فَاهل هحيغي هَثش دس تفىيه سٍيـگبُّبي
گًَِ  Agropyron cristatumسا ثبفت خبن
تـخيق دادُاًذ ( .)16همذاس هبدُ آلي خبن
يىي اص فَاهل هَثش دس پشاوٌؾ ٍ حضَس گًَِ
هَسد ثشسػي هيثبؿذ ،ثِعَسي وِ همبيؼِ
هبدُ آلي خبن ػبيتّبي ًوًَِثشداسي ًـبى
داد وِ دس ػبيتّبيي وِ هيضاى هبدُ آلي خبن
ثيـتشي داسًذ ًؼجت ثِ ػبيتّبيي وِ همذاس
هبدُ آلي ووتشي دس خبن داسًذ تشاون گًَِ
هَسد ثشسػي ثيـتش هيثبؿذ .هبدُ آلي ثؼيبسي
اص خَاف فيضيىي ،ثيَلَطيىي ٍ ؿيويبيي خبن
سا تحت تأثيش لشاس هيدّذ .ثشخي اص ايي خَاف
ؿبهل ػبختوبى ،ؽشفيت ًگِداسي آة،
حبكلخيضي ،فقبليتّبي ثيَلَطيىي ٍ
َّاديذگي اػت ( .)10ؿيخحؼيٌي ٍ ًَسثخؾ
( )2007افتمبد داسًذ وِ هبدُ آلي خبن ًمؾ
اػبػي دس تأهيي وشثي خبن ٍ اًشطي
هيىشٍاسگبًيؼنّبي ّتشٍتشٍف داسد .اص ايي سٍ
هبدُ آلي هيتَاًذ اص فَاهل هَثش ثش تَصيـ
گًَِّبي گيبّي هحؼَة ؿَد (.)15
ثشسػي همذاس ًيتشٍطىّ ،ذايت الىتشيىي ٍ pH
خبن ػبيتّبي هَسد ثشسػي ًـبى داد وِ
همذاس ًيتشٍطى آىّب ثيي  0/070تب 0/075
Davies

1

دسكذ pH ،ثيي ّ ٍ 7/48-7/50ذايت
الىتشيىي آىّب  0/48تب  0/61دػيصيوٌغ ثش
هتش هيثبؿذ .لشثبًي ٍ اكغشي ( )2014دس
ثشسػي فَاهل ثَمؿٌبختي هؤثش دس اًتـبس گًَِ
 F. ovinaدس هشاتـ اػتبى اسدثيل ثِ ًتبيدي
تمشيجبً هـبثِ ايي تحميك دػت يبفتٌذ ٍ
گضاسؽ وشدًذ وِ ّذايت الىتشيىي خبن
سٍيـگبُّبي داساي ثيـتشيي تشاون گًَِ هزوَس
 0/51دػيصيوٌغ ثش هتش ٍ اػيذيتِ آى 7/26
هيثبؿذ ( .)9اص لحبػ پبساهتشّبي الليوي؛
ثيؾتشيي حضَس سا دس دهبي  10دسخِ ػبًتي-
گشاد ٍ ثبسًذگي هتَػظ ػبالًِ  481هيليهتش
هـبّذُ گشديذ .ثب تَخِ ثِ ًتبيح ايي تحميك
اػتمشاس ٍ پَؿؾ خَة  F. ovinaدس ؿيتّبي
ثيؾ اص  40دسكذ يىي اص هْنتشيي هضيتّبي
ًؼجي ايي گًَِ دس حفبؽت اص فشػبيؾ خبن
هشاتـ تحت پَؿؾ آى اػت .لزا ثب تَخِ ثِ
فـبسّبي اوَلَطيه ًبؿي اص خـىؼبلي ٍ
چشاي ثيسٍيِ دس دُّبي اخيش ،ايي گًَِ
هيتَاًذ دس ثشًبهِّبي اكالح ٍ احيبء هشاتـ
هشتفـ ػشد ثب استفبؿ ثيؾ اص  2000هتش ،دهبي
هتَػظ ػبليبًِ  10دسخِ ػبًتيگشاد ٍ ثبسؽ
ػبالًِ ووتش اص  500هيليهتش ،ثِ وبس گشفتِ
ؿَد.
ثب اػتفبدُ اص ًتبيح ايي تحميك ٍ هـخق
وشدى فَاهل هؤثش دس حضَس ٍ فذم حضَس گًَِ
 F. ovinaدس سٍيـگبُّبي آى دس ؿْشػتبى
دلفبى ،هيتَاى اص تَاثـ حبكل اص آًبليض
تـخيق ،ثشاي ّويي گًَِ دس هٌبعك ديگش
اػتفبدُ ًوَد ٍ ثذيي ٍػيلِ دس ٍلت ٍ صهبى
اًدبم هغبلقبت هـبثِ كشفِخَيي وشد ٍ اص
اعالفبت ايي هغبلقِ دس هذيشيت ثْيٌِ ايي
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اًتـبس آى هيتَاى ثب اػتفبدُ اص ايي يبفتِّب دس
ُفوليبت اكالح ٍ احيبء هشاتـ هـبثِ اػتفبد
.وشد

 ّوچٌيي ثٌبثش ًتبيح ايي.هشاتـ اػتفبدُ ًوَد
تحميك ٍ هـخق ؿذى سٍيـگبُ گًَِ هَسد
هغبلقِ ٍ چگًَگي تأثيش فَاهل اوَلَطيىي دس
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