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 چکيده
 ،اًس. ثب تَجِ ثِ هحسٍزيت ضطَثتي ثابيي اياي هٌابطك   ذكه ٍالؽ قسُهطاتؽ وكَض هب ثِ طَض ؾوسُ زض هٌبطك ذكه ٍ ًيوِ

ياي  ا ثبقس.ّبي هطتؿي هَضز تَجِ هيايي ؾطنِ يت گيبّيؾٌَاى هْوتطيي قبذم الليوي زض تؿييي هيعاى تَليس ٍ تطوثبضًسگي ثِ

ّبي هْن ثط پَقف ٍ تَليس گًَِ ثبضـ ّبي هرتلفزٍضُ ْبيًَؾبً ثيطأ( ٍ ثب ّسف ثطضؾي ت1378 -1386ؾبل ) 9 يط هطبلؿِ

زض زاذل  گيبّبى يهٌػَض ّط ؾبلِ زضنس پَقف تبج ثِ ايي  .اؾتپي يعز ٍالؽ زض هٌطمِ ذَزؾفلي اًجبم قسزض هطاتؽ ًيوِ ،گيبّي

ؾاٌجي هَجاَز زض   تطيي ايؿتگبُ ثبضاى. آهبض ثبضًسگي ًيع اظ ًعزيهقس گيطياًساظُ تهبزفي پالتْبيٍى زضّبي ثبثت ٍ تَليس، پالت

ِ   يّاب ثابضاى زض زٍضُ  تجوؿاي  همبزيط ثبضًسگي هبّبًِ، ّبيهٌطمِ تْيِ گطزيس. ثطاؾبؼ زازُ ي يس. ضاثطاِ ثا  يا گطز هرتلاف هحبؾاج

 هَضز تجعيِ ٍ تحليال لاطاض گطفات.    SPSS 13 فعاضاِ ضگطؾيَى گبم ثِ گبم زض ًطميثَؾيلِ تجع ط ثبضـيٍ همبز يبّيگ يْبقبذه

ِ  تَلياس  ٍ پَقاف  ٍاواٌف  حابل اياي  ثاب . زٌّاس هي ًكبى ٍاوٌف ثبضًسگي ْبيًَؾبً ثِ اغلت گيبّي ّبيگًَِ وِ زاز ًكبى ًتبيج  ثا

ٍ ّوجؿاتگي هٌفاي    Artemisia aucheriول تاب  پَقاف ٍ پَقاف گًَاِ      .ثَز هتفبٍت هرتلف ّبيگًَِ زض ثبضًسگي ْبيًَؾبً

پَقاف  ثيط ضا ثاط تاب   أكاتطيي تا  يهابُ ٍ ؾابل لجال ث   حبلي وِ ثبضـ زي تب فطٍضزيي زاضي ثب هيعاى ثبضـ ظهؿتبى زاقت. زضهؿٌي

ثبضـ لطاض زاقت. ثط طجاك اياي    يفهل ْبيثيط ًَؾبًأت زاقتٌس. تَليس ؾلَفِ ًيع تحت Iris songarica  ٍStipa barbataّبي گًَِ

ّابي ثابضـ   ثطاؾابؼ زازُ  Artemisia aucheri  ٍLactuca orientalis  ٍStipa barbataّبي يس گًَِّوطاُ تَلًتبيج، تَليس ول ثِ

ِ  گيبّبى جوؽ زض Iris songaricaگًَِ  ؾبيًِ ؾلَفِ تَليس همبزيط ثبقٌس. ٍلي زؾتيبثي ثِلبثل ثطآٍضز هي  ثاب  ،ثطضؾاي  تحات  ؾطنا

  .ضؾسًوي ًػط ثِ وبفي ثبضًسگي اظ حبنل ضٍاثط

 

 .عزي اؾتبى ،ياؾتپوِيهطاتؽ ًتَليس ؾلَفِ، ، يبّيپَقف گ، تب يثبضًسگ ْبيًَؾبً :ْذٕکل َْاياشٌ
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 مقدمه
وكَض  يي هٌبثؽ هليتطي ٍ ثب اضظـياظ هْوتط يىيهطتؽ 

بت اناال  ٍ  يا م ثب ؾولأح تَينح يضثطزاثبقس وِ ثْطُيه

زض جْات حفاع آة ٍ    يتَاًس ًماف اؾبؾا  يبء آًْب هياح

 يّاب ٌاِ فاطآٍضزُ  يوكاَض زض ظه  يْبيهٌسبظيي ًيهأذبن ٍ ت

زاقتِ ثبقس. هطاتؽ وكاَض هاب ثاِ طاَض ؾواسُ زض       يٌيپطٍتئ

اًاس. ثاب تَجاِ ثاِ     ذكه ٍالاؽ قاسُ  وِيهٌبطك ذكه ٍ ً

ِ   يا يثبي يت ضطَثتيهحسٍز ؾٌاَاى  ي هٌابطك، ثبضًاسگي ثا

ٍ   هْوتطيي قبذم الليوي زض تؿيايي هياعاى    تاب  پَقاف 

ثبقس. ؾالٍُ ثط َجِ هيّبي هطتؿي هَضز تي ؾطنِيتَليس ا

آى هيعاى ثبضًسگي ضٍظاًِ، هبّبًِ، ؾبيًِ ٍ پطاوٌف ثبضاى اظ 

 ًاَؼ  زض ًَؾبى اؾت. ثط ايي اؾبؼ،ع يًؾبلي ثِ ؾبل زيگط 

تَليس ؾلَفِ زاضاي ٍضاؿيت ثابثتي   هيعاى ٍ  يبّيت گيتطو

  ِ هطاتات ثيكاتط اظ   ًيؿت. ايي قطايط گيبّبى يىؿابلِ ضا ثا

ِ   .زّاس لطاض هيثيط أوي تحت تئگيبّبى زا ثاِ فاطم    ثاب تَجا

ضٍيكي ٍ ؾيؿتن ضيكِ ٍ ّوچٌيي ظهبى ٍ ويفيات ثابضـ،   

ٍاوٌف ٍ ٍاثؿتگي گيبّبى ثاِ ثبضًاسگي هتفابٍت ذَاّاس     

ؾوك ذَز واِ حاساو ط   ون ياكِيؿتن ضيّب ثب ؾگطاؼثَز. 

ذبن ًفَش ًوَزُ اؾت تٌْاب   ؾطح يهتطيؾبًت 33تب ؾوك 

بؼ قسُ اؾت ضا هَضز ي ؾوك اقجيوِ زض ا يعاى آثيلبزضًس ه

زض ذابض    يعاى ثبيتط ثبضًسگيه ثٌبثطايياؾتفبزُ لطاض زٌّس. 

ًساضز. آًْب عاى ضقس يثط ه يطيتأث ،بّبىيي گياظ فهل ضقس ا

ِ  ياظ ططفا  ِ ثَتا ذااَز ضا زض  يّاب كااِيّاب ض ّااب ٍ زضذتچا

ِ يا اثٌبثط ،اًسكتط ًفَش زازُيث يّبؾوك لابزض ثاِ    يذاَث ي ثا

طُ قاسُ زض ؾواك ذابن    يا شذي يكا ياؾتفبزُ اظ ضطَثات پ 

ك يا ي تحميا زض ا. (Jabbogy & sala, 2000) ذَاٌّاس ثاَز  

هرتلااف ثااط   يّاابثاابضـ زض زٍضُ ْبيًَؾاابً ّاابياثط

ِ يا پَقف ٍ تَلتب  ؾابل   9 يطا هْان هٌطماِ    يّاب س گًَا

 يفاَضة ٍ گطاؾاْب  ي ثاَز واِ   يا ِ هاب ا ي. فطضقس يثطضؾ

 ِ  ْبيتاط ثاِ ًَؾابً   اي ؾاطحي هٌطمِ ثِ زليل ؾيؿتن ضيكا

زض حابلي   .زٌّساذط ظهؿتبى ٍ فهل ثْبض پبؾد هيثبضـ اٍ

 ِ ِ   ّا وِ ضيكا اؾاتفبزُ اظ  اهىابى   ايبي ؾوماي گيبّابى ثَتا

ضا  عييي ظهؿاتبى ٍ پاب  يكا يپ يّبزٍضُطُ قسُ يذش يثبضقْب

ثبضـ ضٍ يياظ ا .آٍضًسيفطاّن هبُ يگ يثطاف يزض فهل ضٍ

ثِ ذهَل زٍضُ پاط ثابضـ آشض تاب    ف يلجل ضٍ يّبزٍضُ

بّابى  يي گيا ا س ٍ تاب   يا تَل ثط يتطثطجؿتِط يثأت هبُاؾفٌس

 هحممبى ظيبزي تالـ وطزًاس ٌِ يي ظهيزض ا ذَاٌّس زاقت.

زض عاى ثابضـ  يا ٍ ه يبّيگ يضاثطِ قبذهْب يثطضؾ ضوي

 ،ذابل  يظهابً  يّاب زٍضُ، فهاَل هرتلاف ٍ   طَل ؾابل 

ٍ اظ آى واطزُ   يضا هؿطفا ّط هٌطمِ  يثبضق طيهتغي يثطتطؤه

 ثلٌسهاست  ييت چطايٍ غطف پَقفتب  يٌيثفيثِ هٌػَض پ

تأثيط فبوتَضّبي الليوي ضا  Smoliak (1956) .اؾتفبزُ وٌٌس

ثط تَليس ؾلَفِ چْبض گًَِ گطاؼ هطتؿاي زض ياه هعضؾاِ    

ايابيت   آظهبيكي ٍالؽ زض جٌَة قاطلي ايبلات آلجطتاب زض   

هتحسُ آهطيىب هَضز هطبلؿِ لاطاض زاز. ًتابيج ًكابى زاز واِ     

ي ثيكاتطيي ّوجؿاتگي ثاب    ثبضًسگي زٍ هبُ آذاط ثْابض زاضا  

تغييطات تَليس ايي گيبّابى ثاَزُ اؾات. ثبضًاسگي لجال اظ      

فهل ضقس ّوجؿتگي ذَثي ثب تَليس ؾلَفِ ًساقات ؾابيط   

زاضي ثاب تَلياس   ّبي الليواي ّوجؿاتگي ه جات هؿٌاي    ؾبهل

 Sneva &  Hyder (1962). ؾلَفاِ اياي گيبّابى ًساقاتٌس    

  ِ ه ذكااضاثطااِ ثاايي تَليااس ٍ ثاابضـ ضا زض هٌاابطك ًيواا

 آًْاب . ًاس وَّؿتبًي ايبيت هتحسُ هاَضز ثطضؾاي لاطاض زاز   

وِ ثبضـ ؾبل ظضاؾي ثْتاطيي ثابضـ جْات     ٌسًتيجِ گطفت

ؾبذتي هسل ثطآٍضز تَليس اظ ثبضـ اؾت. ّوچٌايي هياعاى   

ّبي هرلاَ   ذطبي هسل ثطآٍضز تَليس اظ ثبضـ زض پَقف

 & Hart (1975)  تاط اؾات.  ّبي يىسؾتثيكتط اظ پَقف

Carlson بلؿبتي، ثِ ايي ًتيجِ ضؾيسًس وِ ثيي تَلياس  زض هط

ٍ ثبضًااسگي ؾاابيًِ اضتجااب  ذطااي ٍجااَز زاضز. ضااطيت  
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ثاَز.   61/3هٌبؾت ٍ هؿابزل   ّوجؿتگي ثسؾت آهسُ ًؿجتبً

Holechek et al., (1989) واِ   يبى ًوَزًاس زض هٌابطم  يا ث

 يهتاط ثبقاس، ثبضًاسگ   يلا يه 533ؾبيًِ ووتاط اظ   يثبضًسگ

س زاضز يا ضا ثب تَل يي ّوجؿتگيتطكيط ؾَاهل، ثيًؿجت ثِ ؾب

هتاط ثبقاس،   يلا يه 533كاتط اظ  يث يوِ ثبضًسگ يٍ زض هٌبطم

 Kindschy ثبقاس. يي وٌٌاسُ ها  ياي ضطَثت ذبن ؾبهال تؿ 

زض ثطضؾي ضفتبض چٌس گًَاِ هطتؿاي ثاِ تغيياطات       (1982)

ِ   ثِ ،ثبضـ ِ     اياي ًتيجا ّابي هاَضز   ضؾايس واِ پبؾاد گًَا

ييطات ثبضـ، ذطي آظهبيف قبهل چٌس گًَِ آضتويعيب ثِ تغ

غٍئي( ضا ثْتاطيي   -اؾت. ايكبى ثبضـ ؾبل ظضاؾي)ؾپتبهجط

تطويت جْت تكىيل هسل ثطآٍضز تَليس اظ ثبضـ تكريم 

اضتجب  تَليس ذابلم اٍلياِ    Jabbogy & Sala (2000) .زاز

ّب ضا ثب ًَؾبًبت الليوي زض هميابؼ فهالي   ّب ٍ ثَتِگطاؼ

. ًاس زاز ضظيبثي لاطاض ا ضغاًتيي هَضزآ ٍ ؾبيًِ زض پبتبگًَيبي

ِ   آًْب ًتبيج ّاب ثاب ثبضًاسگي    ًكبى زاز وِ تَليس ؾابيًِ ثَتا

وِ تَلياس ؾابيًِ   تجوؿي ول ؾبل ّوجؿتگي زاضز، زضحبلي

ّب ثب ثبضًاسگي وال ؾابل ّوجؿاتگي وواي زاقات.       گطاؼ

اضتجاب   ثاب ثابضـ ظهؿاتبى    زض هميبؼ فهالي تٌْاب   ّب ثَتِ

ضتجاب   ا Khumalo & Holechek (2005) .زاض زاقتٌسهؿٌي

ّبي ثبضًاسگي ياه زٍضُ   ثيي تَليس گطاؾْبي زائوي ثب زازُ

ؾبلِ ثبضًسگي ضا زض ثيبثبى قيَْاَّاى ٍالؽ زض جٌاَة   24

ي يا زض ا .ًسًيَهىعيىَ ايبيت هتحسُ هَضز ثطضؾي لطاض زاز

ضطيت ّوجؿاتگي ثايي ثبضًاسگي هابُ زؾابهجط تاب        هطبلؿِ

. ثاَز  77/3ّابي زائواي ثطاثاط ثاب     ؾپتبهجط ٍ تَليس گاطاؼ 

ِ  ًكبى زاز عيً يًَيضگطؾ يّبثطاظـ هسل س يا عاى تَليا ه وا

لبثال   ي زٍضُيا ثطاؾبؼ ثبضـ اه يه هسل وَازضاتيتحت 

زض ثطضؾي   Munkhtsetseg et al., (2007).اؾت يٌيثفيپ

ثبضًسگي ٍ زهبي ثابي ثاط تَلياس هطاتاؽ هغَلؿاتبى،       ّبياثط

ضا  Juneّوطاُ وبّف ثبضـ ثِ Julyافعايف زضجِ حطاضت 

اياي هٌطماِ هؿطفاي     يّبؾبهل انلي وبّف تَليس گطاؾلٌس

زض هطبلؿااِ اثااط ( 1383) ٍ ّوىاابضاى يٌيحؿاا .اًااسوااطزُ

ِ يس يا عاى تَليثط ه يثبضق يّبزٍضُ  يّاب ثابضـ هابُ   ،ًَجا

جْاات  ي زٍضُيثطتطؤؾٌااَاى هااجْكاات ضا ثااِياؾاافٌس ٍ اضز

ك اوجااطظازُ ٍ يااج تحميًتااب وطزًااس. يهؿطفاا سيااثااطآٍضز تَل

 يثط هطاتؽ اؾتپ ياثط ثبضًسگ ي( زض ثطضؾ1385) يطحبجيه

ّب ثاب زٍضُ  كتط گًَِيث يپَقف تبج وِ ضٍز قَض ًكبى زاز

الجتاِ  ضا زاضًاس.   يي ّوجؿاتگ يكاتط يتب ذاطزاز ث  يثبضـ ز

بّابى  يعاى ثابضـ ؾابيًِ تٌْاب زض هاَضز گ    يا ثب ه يّوجؿتگ

( 1386) هيجاسي ٍ ظاضؼ  س. ثبغؿتبًييىؿبلِ هكبّسُ گطزي

يي ثبضًاسگي ٍ تَلياس ؾلَفاِ ؾابيًِ زض     ض ثطضؾي ضاثطِ ثز

يجاِ ضؾايسًس واِ هياعاى     ًتاؾتبى يعز ثِ ايي  پكتىَُهطاتؽ 

ّابي گيابّي   ثبضًسگي فهَل ظهؿتبى ٍ پبييع ثط تَليس گًَِ

ّابي  زاضي ًگصاقتِ اؾات ٍ ثبضًاسگي  ثيط هؿٌيأچٌسؾبلِ ت

هْط ٍ آثبى ٍ ثْبضُ ثط تَليس ؾلَفِ گيبّابى تحات ثطضؾاي    

اؾاات. ًتاابيج تحميااك ؾجااساللْي ٍ  ًوااَزُهتفاابٍت ؾواال 

 يپَقكا ّابي  ؾبهال ( زض ثطضؾي ضاثطاِ  1385ّوىبضاى )

افضل ًكبى زاز وِ زضنس پَقاف  گًَِ اقٌبى زض وَيط چبُ

تبجي ٍ تطاون گيبُ اقٌبى ثب زاضاثَزى ياه ؾايط ًعٍلاي زض    

طي پٌج ؾبل اظ ضًٍس افات ؾاطح ايؿاتبثي آة ظيطظهيٌاي     

ي گَيابي ؾاسم   تجؿيت ًواَزُ. ّوچٌايي تحليلْابي آهابض    

اضتجب  تغييطات تَليس گيبُ ثب ؾطح ايؿتبثي آة ظيطظهيٌي ٍ 

اياي   ثبضًسگي ؾابليبًِ زض  ْبيپيطٍي ايي تغييطات اظ ًَؾبً

ثيط قاطايط الليواي ثاط    أزض ثطضؾاي تا   هٌطمِ اؾالم گطزيس.

اظ ثيي قبذهاْبي   ،تؽ اؾتپي اؾتبى هطوعياتَليس ؾلَفِ هط

ؾالٍُ پيكيي ثِهْن الليوي، قبذم ثبضًسگي فهل ضٍيف 

 ثطتطيي قبذم اثطگصاض ثاط تَلياس هؿطفاي قاس    ؤؾٌَاى هثِ

هطاتؽ  زض يگطيز زض هطبلؿِ .(1386 ،)احؿبًي ٍ ّوىبضاى

عاى يا ي زٍضُ ثط هيثطتطؤؾٌَاى هثِ فيثبضـ فهل ضٍ ،پلَض
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)اوجاطظازُ   قاس  يهٌطمِ هؿطف يّبس گًَِيتب  پَقف ٍ تَل

اظ ؾابيط   ثب تَجاِ ثاِ ًتابيج حبنال    . (1386ٍ ّوىبضاى 

زض ايي تحميك ؾؿي ثط ايي اؾت وِ ثب اؾتفبزُ اظ  ،هطبلؿبت

قبذهْبي گيبّي ثطزاقت قسُ زض يه ؾبيت هؿطف طي 

ّابي  ؾبل ٍ ثجت هيعاى ثبضًسگي زض ّط ؾبل، زٍضُ 9هست 

ِ ؤثبضقي ه ّابي هْان هٌطماِ قٌبؾابيي قاًَس.      ثط ثط گًَا

زضًْبيت ثتَاى ثب اؾاتفبزُ اظ ضٍاثاط ضيبضاي هؿابزيتي ضا     

تؿطيف ًوَز وِ ثب اطويٌبى وبفي ٍ ظهبى هٌبؾت، ثب زض ًػط 

گطفتي هيعاى ثبضًسگي، لبزض ثِ ثطآٍضز همساض تب  پَقاف ٍ  

ثاب آگابّي اظ ًحاَُ    ثٌابثطايي  غطفيت چطايي هٌطمِ ثبقٌس. 

ثيط ثبضًسگي زض ًَؾبى قبذهْبي گيابّي زض ياه زٍضُ   أت

ٌاِ  ثيٌي يظم ضا زض جْت هسيطيت ثْيتَاى پيفطَيًي، هي

اؾوبل  ثِ ذهَل زض هَالؽ ذكىؿبلي ّبي هطتؿيؾطنِ

 ًوَز.

 

 روشها مواد و

 ات مىطقٍ مًرد مطالؼٍٕخصًص

 يبثيا اضظ يطاط  هلا   يتْبياظ ؾب يىيي هطبلؿِ زض يا

تفت قْطؾتبى اظ تَاثؽ  يهٌطمِ ذَزؾفلهطاتؽ ٍالؽ زض 

ٍ ؾاطو   53° 43´اؾتبى يعز ثاِ طاَل جغطافيابيي   زض 

سگبُ ياااظ ز .(1)قااىل  اجااطا قااس 31° 48´جغطافياابيي

ط يطاى ؾطنِ هَضز هطبلؿِ زض ظيا يبتيح ّبياللينللوطٍ 

 2653اضتفبؼ هتَؾط هٌطمِ  .لطاض زاضز ياؾتپوِيًهٌطمِ 

  ِ ثاطزاضي زاضاي قايت   هتط اظ ؾطح زضيب، ٍ هحال ًوًَا

ي يبًگيااه .زضنااس ٍ زض جْاات قااوبلي اؾاات  25-33

 243ثطاثط 1386ثِ ؾبل  يؾبل گصقتِ هٌتْ 23يثبضًسگ

ِ    يليه ت زض يا تطتهتط ثَز، وِ حاساو ط ٍ حاسالل آًْاب ثا

هتاط  يليه 39ٍ  493ط يثب همبز 1379ٍ  1386 يؾبلْب

 يبّيا گًَاِ گ  19ت هاَضز ًػاط   يزض ؾب ضخ زازُ اؾت.

ؾابل هطبلؿاِ، هكابّسُ     9 يىؿابلِ زض طا  يچٌسؾبلِ ٍ 

ِ  يبّبى يس. حضَض گيگطز  يؾلفا  يّاب ىؿابلِ ٍ چٌسؾابل

واِ  يًِ ثَزًاس. زض حابل  ؾابي  يط ثبضًسگيثأكتط تحت تيث

بض ذكاه  يزض ؾابل ثؿا   يچٌسؾبلِ حتا  يّبكتط ثَتِيث

گًَااِ قاابذم  زٍالجتااِ ع حضااَض زاقااتٌس. يااً 1379

 Artemisia aucheri ،Astragalusكااگبُ قاابهل يضٍ

gossipinus ٍ ًَِبهلقا  ّواطاُ  يبّيا گ يّاب گ Stipa 

barbata، Lactuca orientalis ٍ Iris songarica   زض

ِ  يِ گيا ضز تَجاِ ثَزًاس. ثم  هَ يي ثطضؾيا ل يا زلبّابى ثا

-ك هٌػَض ًكاسُ يي تحميوِ زاقتٌس زض ا يعيت ًبچياّو

ضؿيف تب هتَؾاط   ِهطاتؽ ثب زضج جعءِاًس. هطاتؽ هٌطمِ 

 ثبقاس. قَز. ًَؼ زام غبلت گَؾفٌس ٍ ثع هيهحؿَة هي

-ذبن ًِ يي هٌطمِ زاضايا يذبوكٌبؾ يْبيػگياظ ًػط ٍ

ٍ  اؾات   يك ثب ثبفات لاَه  يچٌساى ؾو پ يا ت يواِ ثاط ض

 يي ذبوْاب آّىا  يا ل قسُ اؾت.يوَّؿتبى تكى ياضاض

ثبقس. يزضنس ه 34عاى آّه زض ؾطح ذبن يّؿتٌس ٍ ه

ي تجواؽ  يطيِ ظيزض ي يقسُ اظ افك ؾطح ييآّه آثكَ

ؾٌاَاى  ؿت وِ ثِيضربهت آى چٌبى ً يٍل ،حبنل وطزُ

بض يي ذبوْب ثؿا يه هحؿَة قَز. همساض گچ ايافك ولؿ

 يٍ فبلاس قاَض   9/7تِ ذبن آًْاب  يسياؾثبقس. ياًسن ه

-يها  يع غٌيً ياؾت. اظ ًػط اظت لبثل جصة ٍ هَاز آل

ٍ يا يطيثبقس. ًفَشپص  يؾاطح  يي ذبوْب هتَؾط ٍ آثاس

آًْاب   يوٌاس. ظّىكا  يط ها ييا ؽ تاب هتَؾاط تغ  يآى اظ ؾط

لؿوتْب ٍ  يزض ثؿض يؾٌگ يظزگطٍىيث يهٌبؾت ٍ زاضا

 ل اؾت.يبز زض ؾطح ٍ ؾوك پطٍفيعُ ظيؾٌگط
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 مًقؼٕت سأت مًرد مطالؼٍ در استان ٔسد ي حًزٌ آبخٕس وذيضه -1ضکل 

 

 ٓريش بررس

ّاط  ت هاَضز ًػاط   يپؽ اظ اًتربة هٌطمِ هؿطف زض ؾب

فبوتَضّبي هطثَ  ثِ پَقف ٍ ذابن اظ لجيال    آى ؾبلِ زض

ٍ پَقف ؾطح ذبن زض ظهبى آهبزگي هطتاؽ   پَقف تبجي

 133ثب فَانال  هتطي  433 ثبثتتطاًؿىت زض طَل چْبض 

گياطي گطزياس   پالت زٍ هتطهطثؿاي اًاساظُ   63هتط ٍ زضٍى 

زض ؾابلْبي   ضٍيكاگبُ (. ثب ّسف اهىابى همبيؿاِ   2)قىل 

 ثطزاضي قاس ؾىؽ السام ثِؾبلِ اظ ًمب  ثبثتي  هرتلف ّط

زض يه چْابضم پالتْاب ثاب اؾاتفبزُ اظ     ًيع (. تَليس 3)قىل 

ثاطاي تؿيايي    . ؾاپؽ گيطي قاس ضٍـ لطؽ ٍ تَظيي اًساظُ

اظ ضاثطِ ضگطؾيًَي هَجاَز ثايي پَقاف     ول هيعاى تَليس

عاى ؾلَفاِ  يا هّب اؾتفبزُ قس. زضًْبيت تبجي ٍ تَليس گًَِ

لاَگطم زض  ي، ثط حؿت وّط گًَِ ثطاؾبؼ هؿبزيتذكه 

 يعاى ول ثبضًاسگ يه هحبؾجِ گطزيس. ّىتبض ثِ طَض جساگبًِ

اظ  بًاِ آًْاب  يسُ هبّه قا يا ط تفىيٍ همبز يزض ّط ؾبل ظضاؾ

هَضز هطبلؿاِ   يؾبلْب يؾبل ثؿس ط هبَُضيبى قْطيهْط تب پب

هؿتمط زض  ياطُيؾٌج شذثبضاى يّباظ زازُ (1386-1378)

 س.يهٌطمِ اذص گطز

 

ت خود يسا 
 يلسف
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  رئطگاٌ وحًٌ استقرار پالتُا درين -2ضکل 

 

 
 

 رئطگاٌکسبردارْ ساالوٍ از وقطٍ ثابت درين ػ -3ضکل 

 

بّابى تحات   يبًِ گيپَقاف ؾابل  س ٍ تاب  يا تَل يّبزازُ

افاعاض  ط ًاطم يهبّبًِ ؾطنِ زض هح يعاى ثبضًسگيٍ ه يثطضؾ

Excel هبّبًاِ،   يثبضًاسگ  يّاب ثطاؾابؼ زازُ  س.يا ثجت گطز

ٍ  ي)ثبغؿاتبً  ثبضاى زض فهَل هرتلف ؾابل  يط تجوؿيهمبز

ٍ ف ،(1385 ،ّوىبضاى  ،)اوجاطظازُ ٍ ّوىابضاى   فيا هال ض

ٍ  ي)احؿابً  فيا ٍ فهل ضٍ ييكيپ، هجوَؼ ثبضاى (1386

ّابي هكارم   زٍضُزض هجوَؼ ثبضاى  ٍ (1386 ،ّوىبضاى

اؾافٌس   تاب آشض ( قابهل  1385 ،ظهبًي )اوجطظازُ ٍ ّوىبضاى

، اؾافٌس تاب   هابُ ييتاب فاطٍضز   هابُ، آشض ييفطٍضزتب  يز، هبُ

ه يا ثاِ تفى  يظضاؾا  ت ثبضـ ؾابل يزضًْب هبُ ٍاضزيجْكت

ي يّوچٌا  ،س وال يا پَقف ٍ تَلط تب يهمبز س.يطزگ هحبؾجِ

هاَضز هطبلؿاِ    يّبس ذكه گًَِيط تب  پَقف ٍ تَليهمبز

 يْبيعاى ثبضًاسگ يا ط ٍاثؿاتِ ٍ ه يا ؾٌاَاى هتغ زض ّط ؾبل ثِ

ِ   9قسُ هصوَض زض زٍضُ هحبؾجِ  يطّاب يؾٌاَاى هتغ ؾابلِ ثا

رئطگاٌ در سال 

1382 
رئطگاٌ در سال 

1383 

  4331سال   رويشگاه در  4334رويشگاه در سال 
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بزُ اظ آًابليع  ي آًْب ثاب اؾاتف  يس. ضٍاثط ثيهؿتمل هٌػَض گطز

افااعاض زض ًااطم يّوجؿااتگي ٍ ضگطؾاايَى چٌسگبًااِ ذطاا 

13SPSS  ٍ ثاطاي اًترابة    س.يا گطز يٌاسٍظ ثطضؾا  يتحت

گابم ثاِ    َىيع ضگطؾا ياظ آًابل  عيً ثبضـ يّبهؤثطتطيي زٍضُ

 اؾتفبزُ قس. ( Stepwiseگبم )

 

 جينتا
قااطٍؼ يرجٌااساى زض آشضهاابُ هااَضز هطبلؿااِ هٌطمااِ زض 

ْبي ؾٌگيي ثيكاتط ثاِ ناَضت    ثبضق زض وٌبض آى ٍ قَزهي

قسى ثب گطم .زاضزازاهِ  ًيع هبُاؾفٌستب ز ٍ قَآغبظ هي ثطف

ّبي ثْابضي زض هٌطماِ آغابظ    ثبضـ ثبضاى ،فطٍضزييَّا زض 

 ،يبثاس . همساض اياي ثابضـ ثاِ تاسضيج وابّف هاي      گطززهي

اي وِ ذطزازهبُ آغابظ زٍضُ ذكاه هٌطماِ ذَاّاس     گًَِثِ

ثاِ زٍ زٍضُ انالي تمؿاين    ثبضـ هٌطمِ  ثط ايي اؾبؼثَز. 

زضنس اظ ثابضـ ؾابيًِ هٌطماِ ضا     93وِ زض هجوَؼ  ،قس

واِ   هبُپيكايي آشض تاب اؾافٌس    هاؤثط  زٍضُ .زازًسيپَقف ه

زضنس ثبضـ هٌطمِ ثاِ اياي زٍضُ اذتهابل     73لطيت ثِ 

ِ  ثَز وِ هبُثبضـ فطٍزيي ،زٍضُ زٍم .زاقت ؾٌاَاى هابُ   ثا

زض اياي هابُ    ًيع زضنس ثبضـ ؾبليبًِ 23 ثَز انلي ضٍيف

زٍضُ  ثجات قاسُ طاي   ثبضًاسگي  همابزيط  ثطاؾبؼ  .ثبضيسهي

هٌطماِ  هتَؾاط ثبضًاسگي ؾابيًِ     1386تب  1378آهبضي 

اظ هيابى   2ثاب تَجاِ ثاِ قاىل     هتط ثَز. هيلي 245ثطاثط ثب 

ِ  ثبيتطيي هياعاى  ؾبلْبي ايي زٍضُ،  زض ؾابل   ثابضـ ؾابيً

ثجاات قااسُ اؾاات.  1379ٍ ووتااطيي آى زض ؾاابل  1386

اظ ثابيتطيي   ًيع هبُثبضًسگي زٍضُ پيكيي آشض تب اؾفٌس هيعاى

 32تب ووتاطيي هماساض    1378هتط زض ؾبل هيلي 232همساض 

ثٌابثطايي   زض ًَؾابى ثاَزُ اؾات.    1379هتط زض ؾابل  هيلي

ٍ  1386هاابُ زض ؾاابل ثاابيتطيي هيااعاى ثاابضـ فااطٍضزيي 

   .سُ اؾتيثِ ثجت ضؾ1379ووتطيي آى زض ؾبل 
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 باروذگٓ کل، ديرٌ پٕطٕه آررمقادٔر  - 4ضکل 

 ماٌتا اسفىذ ي ديرٌ رئص فريردٔه 

 

ؾبلِ ًكابى زاز   9زٍضُ  يط تب  پَقف طيهمبز يثطضؾ

ي همااساض يثاابيتط 1383پَقااف زض ؾاابل عاى تااب يااهوااِ 

ي هماساض  يتاط يييثاِ پاب   1385زضنس( ٍ زض ؾبل  43/23)

. (5 )قاىل  سيي زٍضُ ضؾيا يزض ط زضنس( 35/17ذَز )

ِ يطز تَلى ؾولىعايه  5/86 ي هماساض، ياظ ووتاط ع يا ً س ؾلَفا

ي همااساض، يكااتطيٍ ث 1379ّىتاابض زض ؾاابل  لااَگطم زضيو

ط ثااَزُ يااهتغ 1383لااَگطم زض ّىتاابض زض ؾاابل يو 7/436

ّاابي ثاابضـ زٍضُ ْبيهكاابّسُ ًَؾاابً .(6 )قااىل اؾاات

هرتلف ٍ همبيؿِ آًْاب ثاب تغيياطات همابزيط تَلياس ٍ تاب        

ثب  هبٍُضُ آشض تب اؾفٌسپَقف گَيبي اضتجب  هٌطمي ثبضـ ز

   .ثبقستَليس ول هٌطمِ هي
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سالٍ  9در طًل ديرٌ پًضص تغٕٕرات تاج -5ضکل

 آماربردارْ

 

 سالٍ آماربردارْ 9در طًل ديرٌ تغٕٕرات تًلٕذ  -6 ضکل

 

ّبي ّوجؿتگي ٍ ضگطؾايَى قابهل   زض ازاهِ ًتبيج آًبليع

ثابضـ ٍ جواؽ    هرتلاف  ّبيضطايت ّوجؿتگي ثيي زٍضُ

ِ  يّبٍ پَقف گًَِ يل پَقف تبجو ّواطاُ  هْن هٌطمِ ثا

ؾالٍُ ًكبى زازُ قسُ اؾت.  1هؿبزيت هطثَطِ زض جسٍل 

تب  پَقاف وال    يآهسُ ثطاضٍاثط ثسؾتثط ًتبيج جسٍلي، 

ثااِ نااَضت  8ٍ  7 يزض قااىلْبهٌطمااِ گًَااِ غبلاات ٍ 

   زازُ قسُ اؾت.ًوبيف ًيع گطافيىي 

 

 َاْ مُم بارش ي جمغ کل پًضص تاجٓ ي پًضص گًوٍضرأب َمبستگٓ بٕه مٕسان  -1جذيل  

 َمراٌ مؼادالت مربًطٍبٍ مىطقٍ

R^2 ٍمؼادل 
ديرٌ 

 اوتخابٓ

 -دْ

 فريردٔه

 -آرر

 اسفىذ
 ٓگًوٍ گٕاَ ساالوٍ زمستان سال قبل مُر

*52 
Y=- 34/3 x   +

41/24  
-86/0 ظهؿتبى * 86/0- * 12/0  01/0  21/0- * 68/0-  Artemisia 

aucheri 

-  - 16/0  02/0  26/0-  12/0  18/0  06/0  Astragalus 

gossipinus 

-  - 62/0-  26/0-  02/0  26/0  72/0-  44/0-  Lactuca 

orientalis 

*49/3 
Y=- 3339/3  x+ 

4877/3  
 

 -زي

 فطٍضزيي
2/0- * 67/0-  22/0  21/0  62/0-  82/0- * Iris songarica 

*6/3 
Y=- 3333/3 

x+ 157/3  
02/0 ؾبل لجل  06/0-  84/0 * 26/0- * 02/0  08/0  Stipa barbata 

*47/3 
Y=- 342/3  

x+ 34/27  
-87/0 ظهؿتبى  86/0- * 26/0  02/0  86/0- * 62/0-  پَقف ولتب  

 زضنس 5زاضي زض ؾطح ذطبي * هؿٌي
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 Artemisiaگًَاِ  پَقاف  تاب   1جاسٍل  هطبثك ثب 

aucheri، ضا  يثيكتطيي ّوجؿتگثبضـ  يّببى زٍضُياظ ه

هطثاَ    R^2همساض  زض ازاهِ .زاقتظهؿتبى  يثب ثبضًسگ

 يّاب هبُ يوِ جوؽ ثبضًسگ َى ًكبى زازيثِ هؿبزلِ ضگطؾ

طات ييا تغ اظ زضنس 52 ط هؤثطيؾٌَاى تٌْب هتغثِ ظهؿتبى

گًَاِ  . (7 )قاىل  سٌويِ هيي گًَِ ضا تَجيپَقف اتب 

Iris songarica ثبضـ ؾبيًِ ٍ ثب  يزاضيهؿٌ يّوجؿتگ

ثك ثاب  هطاب  زاقات.  هبُييفطٍضز تب يزهجوَؼ ثبضًسگي 

زي تااب هجوااَؼ ثبضًااسگي   َىيع ضگطؾاايج آًاابليًتااب

ثِ هاسل ثاَزُ ٍ هؿاجت     يط ٍضٍزيتٌْب هتغهبُ فطٍضزيي

پَقاف  . ثبقاس يها  زضنس اظ تغييطات تب  ايي گًَِ 49

Stipa  barbata يٍ ؾبل لجل ّوجؿاتگ  هبُثب ثبضـ هْط 

ِ  َى ًكبى زازيع ضگطؾيج آًبليزاقت. ًتب ثابضـ ؾابل    وا

-طات تاب  ييا زضناس اظ تغ  63ضوي ٍضٍز ثِ هاسل  لجل

جواؽ وال    تيزضًْب ٌس.ويهِ يي گًَِ ضا تَجيپَقف ا

 هبُآشض تب اؾافٌس ي يكيپٍ زٍضُ  ظهؿتبى ثبضـپَقف ثب 

ِ آًْب ثبضـ ظهؿاتبى  بى ياظ هّوجؿتگي زاقت.  ؾٌاَاى  ثا

هطثاَ    R^2هماساض  س. يگطز ييثط ٍاضز هسل ًْبؤط هيهتغ

لابزض  ل ي فها ياثِ هؿبزلِ ضگطؾيَى ًكبى زاز وِ ثبضـ 

ات جوؽ ول پَقف ضا تَجياِ  اظ تغييط زضنس 47اؾت 

 )قاىل  ثبقٌسيههطثَ   يگطيِ ثِ ؾَاهل زيوٌس ٍ ثمهي

ه يا چيثب ّ يزاضيهؿٌ يوبًسُ ّوجؿتگيزٍ گًَِ ثبل .(8

ِ هاسل ثاطآٍضز   ئا ٍ اهىبى اضاثبضـ ًساقتٌس  يّباظ زٍضُ

 آًْب ٍجَز ًساقت. يع ثطايتب  پَقف ً

 

y = -0.0418x + 24.415

R2 = 0.5214  p< 0/05
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y = -0.0425x + 28.106

R2 = 0.4705   p<0.05
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 Artemisia aucheri پًضصتاج ُاْوًساو -7 ضکل

 زمستاندر رابطٍ با بارش  

در رابطٍ با  پًضص کلتاج ُاْوًساو -8 ضکل

 زمستانبارش 

 

ّابي ثابضـ ٍ جواؽ وال     ضطايت ّوجؿتگي ثيي زٍضُ

ِ    يّاب س گًَِيس ٍ تَليتَل ّواطاُ هؿابزيت   هْان هٌطماِ ثا

ؾاالٍُ ثاط ًتابيج     قسُ اؾت.اضائِ  2زض جسٍل ًيع هطثَطِ 

ِ آهسُ ثطاي جسٍلي، ضٍاثط ثسؾت غبلات   تَليس ول ٍ گًَا

ثااِ نااَضت گطافيىااي ًيااع  12تااب  9زض قااىلْبي هٌطمااِ 

 .ًوبيف زازُ قسُ اؾت
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 َاْ مُم مىطقٍ ي جمغ کل تًلٕذ ي تًلٕذ گًوٍمختلف  َْاديرٌضرأب َمبستگٓ بٕه مٕسان بارش  -2جذيل 

 َمراٌ مؼادالت مربًطٍبٍ

R^2 ٍديرٌ اوتخابٓ مؼادل 
 -آرر

 اسفىذ
 مُر آرر فريردٔه

بُار 

 قبل
 ٓإَگًوٍ گ زمستان

*55/3 
y= 521/1 x 

353/28+  
اؾفٌس -آشض  26/0 * 06/0  88/0 * 18/0-  04/0  41/0  Artemisia 

aucheri 

*56/3 
y= 351/3 x + 

333/3  
-21/0 ثْبض لجل  42/0-  7/0-  07/0  88/0 * 72/0  Lactuca 

orientalis 

- - - 28/0-  72/0-  18/0  04/0  26/0  27/0  Iris 

songarica 

*49/3 
x153/3 y=  

3947/3+ 
-18/0 هْط  1/0-  24/0  82/0 * 1/0-  24/0-  Stipa 

barbata 

**65/3 
y= 4395/1 x+ 

259/46  
62/0 اؾفٌس -آشض ** 04/0-  66/0 * - 22/0  06/0  64/0  س وليتَل 

 زضنس 1زاضي زض ؾطح ذطبي ؿٌي** ه              زضنس       5زاضي زض ؾطح ذطبي * هؿٌي

 

آشض تااب ثاابضـ زٍضُ  هجوااَؼ  2 هطاابثك ثااب جااسٍل

ِ    يي ّوجؿتگيكتطيث هبُاؾفٌس اي ضا ثب تَلياس گًَاِ ثَتا

لبزض ي زٍضُ يثبضـ ا. زاقت Artemisia aucheriغبلت 

ِ وٌس يضا تَجي گًَِ ياس يتَلطات ييزضنس اظ تغ 55ثَز 

سا يا ضتجاب  پ گاط ا يِ ثِ ؾَاهل زيزضنس ثم 43ف اظ يٍ ث

 يهابُ انال  ثابضـ  ثط ذالف تهاَض  . (9 )قىل وطزيه

س يا ي ثاب تَل ييپاب  يذطا  يّوجؿاتگ  (ييف )فاطٍضز يضٍ

Artemisia aucheri  ثااطاظـ هؿاابزيت   اهااب،زاقاات

هماساض ثابضـ    وِ ًكبى زاز ي گًَِيازض هَضز  يطذطيغ

زضناس   67ه لبزض اؾات  يي فهل تحت هسل وَازضاتيا

 .(13 قىل) ِ وٌسيتَج ي گًَِ ضايس ايطات تَليياظ تغ

 

y = 1.5215x + 28.353

R2 = 0.5598  p< 0/05
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y = -0.0225x2 + 5.8028x + 145.38

R2 = 0.6746   p< 0/05
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  Artemisia aucheriتًلٕذ  ُاْوًساو -9 ضکل

 اسفىذ -رابطٍ با مجمًع بارش آرر در

 

  Artemisia aucheriتًلٕذ  ُاْوًساو -11 ضکل

 در رابطٍ با بارش فريردٔه
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زاض ٍ يهؿٌا  يع ّوجؿاتگ يا ً Lactuca orientalisگًَِ 

ي زٍضُ لبزض يبضـ اثب ثبضـ ثْبض ؾبل لجل زاقت ٍ ث يه جت

 ِ وٌٌاس. يا ي گًَِ ضا تَجيس ايطات تَلييزضنس اظ تغ 56ثَز 

زاضي ثب ثبضـ هْطهبُ ّوجؿتگي هؿٌي Stipa barbata گًَِ

 ْبيزضنس اظ ًَؾبً 49ًكبى زاز. ثبضـ ايي زٍضُ لبزض ثَز 

 گًَااااِ .ؾااااجت قااااَز تَليااااس ايااااي گًَااااِ ضا   

 Iris songaricaِس، يااتَل يزاضافااَضة ؾٌااَاى تٌْااب  ثاا

ًكبى  يثبضق يّبه اظ زٍضُيچ يثب ّ يزاضيهؿٌ يّوجؿتگ

ِ يع ًتيا آى ً زض هَضز يطذطيضٍاثط غ يثطضؾ ًساز. ضا  ياجا

ك يي تحميا ي گًَِ زضيس ايتَل يثطا ثٌبثطايي ًساقت. يزض پ

ّوجؿاتگي جواؽ وال تَلياس ثاب      الجتاِ   .سياضائِ ًگطز يهسل

زاض هؿٌاي  هبُـ آشض تب اؾافٌس ٍ هجوَؼ ثبضهبُ ثبضًسگي آشض

 65هماساض ضاطيت تجيايي ًكابى زاز واِ      واِ  ًحَيثِثَز. 

ثابضـ آشض تاب   ثيط هجوَؼ أزضنس اظ تغييطات تَليس تحت ت

 قَزيهطثَ  هلطاض زاضز ٍ ثميِ ثِ ؾَاهل زيگطي  هبُاؾفٌس

زض ثطضؾاي هاسلْبي غيطذطاي ًياع     ثٌابثطايي  (. 11 )قىل

هااسل هكاارم گطزيااس ثاابضـ فااطٍضزيي تحاات يااه    

 وال زض زضناس تغيياطات تَلياس     55لبزض اؾت  هيوَازضات

 (.12 )قىل ضا تَجيِ وٌس هٌطمِ

 

y = 1.4095x + 46.259

R2 = 0.6557  p< 0/01
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 مجمًع با کل در رابطٍ تًلٕذ ُاْوًساو -11ضکل

 ماٌاسفىذ -بارش آرر

y = -0.0176x2 + 4.3903x + 180.92

R2 = 0.5589     p< 0/05
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 تًلٕذ کل در رابطٍ با بارش ُاْوًساو -12 ضکل

 ماٌفريردٔه

 

 بحث 
ِ  غلجاِ  زض هٌطمِ هَضز هطبلؿِ   Artemisia ياگًَاِ ثَتا

aucheri پَقف هٌطماِ  س ٍ تب يطات تَلييتغ سُيهَجت گطز

 يوا يالل يجِ فبوتَضّاب يي گًَِ ثبقس ٍ زض ًتيطات اييتبثؽ تغ

ع يپَقف هٌطمِ ضا ًس ٍ تب يتَل ْبيي گًَِ، ًَؾبًيثط ثط اؤه

ِ ول پَقف ي اؾبؼ تب يثط ا ثط ؾْسُ ذَاٌّس زاقت.  هٌطما

ثاِ طاَض    زٍّاط   Artemisia aucheriپَقاف گًَاِ   تب  ٍ

هٌفي ثاطف ظهؿاتبًِ لاطاض زاقاتٌس.      ّبييطثأّوعهبى تحت ت

ِ  ضؾاس يي ثِ ًػاط ها  يچٌثٌبثطايي  اظ اًجبقات   يٍظى ًبقا  وا

هبًاسُ اظ   يثابل  يّاب ي ظهؿتبًِ قبخ ٍ ثاطي يؾٌگ يثبضقْب

ٍ  اؾت ًوَزٍُ ثِ ذبن اضبفِ لجل ضا قىؿتِ  يكيزٍضُ ضٍ

پَقاف زض زٍضُ ضٍيكاي ثؿاس    وابّف تاب   ثسيي ططيك زض 

 گًَااااااِهااااااَضز زض  .اؾاااااات ثط ثااااااَزُؤهاااااا

Iris songarica ِيهٌفا  ّابي ع اثطيؾٌَاى فَضة چٌسؾبلِ ًث 

ِ هكبّسُ قاس  هبُييتب فطٍضز يز ثبضـهجوَؼ   Stipa. گًَا

barbata  ِيثبضًاسگ  يط هٌفا يثأؾٌَاى گطاؼ غبلت تحت تث 

هَجات   يف ثبضًاسگ يافاعا  احتوابيً ؾبل لجل لاطاض زاقات.   

ِ يث يٍ تبظگ يقبزاث ٍ هٌطماِ   يؾلفا  يّاب كتط گًَا  گطزياسُ 

ِ يا ا يثاطزاض ثْاطُ ٍ  يذَقرَضاو تجؽ آىثِ زض ضا  ّاب ي گًَا

ف قاست  ي. افعااؾت افعايف زازُگط يز يّبؿِ ثب گًَِيهمب
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پَقاف زٍضُ  س ٍ تاب  يافت تَلٍ  ييغصا طُيوبّف شذ ،چطا

ٍ  ضاؿيف  ضغن ضٍاثاط ثِ .زاقتِ اؾتزًجبل ف ثؿس ضا ثِيضٍ

ط يثابضـ ثاط همابز    ّابي اثط ،يسُ تب  پَقف ٍ ثبضًاسگ يچيپ

طا ّاط گًَاِ   يا ن ٍ هكرم ثاَز. ظ يهؿتم س هٌطمِ وبهالًيتَل

تغييط زض هيعاى ٍ پطاوٌف ظهبًي ثبضـ اثط ذاَز ضا اثتاسا ثاط    

 تَليس ٍ زض نَضت ازاهِ ثاط پَقاف اؾوابل ذَاّاس ًواَز     

(.(Olson et al., 1985 ثبضًاسگي  وِ يثِ ذهَل زض هٌبطم 

 ِ  ,.Holechek et al)سثبقا  هتاط هيلاي  533ووتاط اظ   ؾابيً

 ًكابى زاز  يتحت ثطضؾا  گيبّي يّبهطبلؿِ گًَِ اهب. (1989

هيعاى ول ثبضًسگي ٍ پطاوٌف آى زض طَل ؾبل ثاط تَلياس   وِ 

 يهتفابٍت  ّبيي اثطيچٌيىؿبى ؾول ًوَزُ اؾت.  آًْبؾلَفِ 

 ي)ثبغؿتبً ع گعاضـ قسُ اؾتيى ًبگط هحمميج وبض زيزض ًتب

ُ ٍ اوجطظاز ؛1386 ،احؿبًي ٍ ّوىبضاى ؛1386ٍ ّوىبضاى، 

 ,Sneva & Hyder؛  Arzani, 1994؛1386 ّوىاابضاى،

رجٌساى يزض هٌطمِ هَضز هطبلؿِ  .(Bork et al., 2001 ؛1962

كتط ثِ نَضت يث ييؾٌگ يگطزز ٍ ثبضقْبيزض آشضهبُ آغبظ ه

 يطيي قاطا ي. زض چٌا قاَز قطٍؼ هاي زض ؾطف هٌطمِ  ثطف،

ظهؿاتبًِ ذَاّاس    يْبيّب، هكبثِ ثبضًسگعـيي ضيا يگصاضاثط

ط ثابضـ  يآشضهبُ ثط همبز يثب اضبفِ وطزى ثبضًسگ ثٌبثطاييثَز. 

حبنال   اؾافٌس(  -)آشض ييكا يثط ثابضـ پ ؤظهؿتبًِ، زٍضُ ها 

س زض يا ي زٍضُ هكارم گطز يا اثط ثبضـ ا يس. زض ثطضؾيگطز

 تاب هجواَؼ ثابضـ آشض    يهاَضز ثطضؾا   يالليو يّبزٍضُ ثيي

 تَلياس  ضٍي ، ثطقبذم وليسي هؤثطتطيي ؾٌَاىثِ هبُاؾفٌس

ِ ؾ ِ  لَفِ گًَا ِ  Artemisia aucheri ياثَتا تجاؽ آى ثاط   ٍ ثا

ي يا ج ايضاؾتب ثب ًتاب ّن .اؾت زاقتِ يثطؤًمف هس هٌطمِ يتَل

ي يكيپ يّبثبضـ زٍضُاثط ثِ  عيگطاى ًيزض هطبلؿبت ز كيتحم

ِ  تَليس  ثط ِ  ياگًَاِ ثَتا  (Artemisia sieberi) يزقات  زضهٌا

ؽ ي گًَااِ اظ جااٌ يچٌااس (1386 ،احؿاابًي ٍ ّوىاابضاى )

Artemisia (Kindschy, 1982) ًَِهٌابطك   ياثَتِ يّبٍ گ

 ؾلات  .اقبضُ قاسُ اؾات   Jabbogy & Sala  (2000)ياؾتپ

 زض تَلياس، لاجالً   زض پيكايي  فهاَل  ثبضًاسگيْبي  اثطگاصاضي 

ٍ اياي اضتجاب     ضز ؛اؾات  ثاَزُ  تَجِ هَضز هحممبى هطبلؿبت

  Hanson et al., (1982)  ٍ Jabbogyتحميك ًتبيج ثطاؾبؼ

 & Sala (2000) پيكايي  ثبضًسگي فهَل اظ ًبقي ضطَثت ٍ 

 ذابن  زض قاسُ  شذيطُ ضطَثت نَضت ضقس ثِ فهل اثتساي

ايْب آًْاب ضا  ثَتِ ٍ زائوي گيبّبى ؾويك ّبيٍ ضيكِ هبًسُ ثبلي

 ضٍيف فهل زض قسُ، شذيطُ لبزض ذَاّس ؾبذت اظ ضطَثت

اظ هياعاى ثابيتط ثبضًاسگي زض ذابض       ثٌبثطايي .ٌسيًوب اؾتفبزُ

ثاط هياعاى ضقاس آًْاب      ييؾعافهل ضقس ايي گيبّبى، تأثيط ثِ

ِ  زيگط هحممبى ًتبيج، ايي تأييس ازاهِ زض .زاضز  2002)) اظجولا

karabulut  اظ  ًبقاي  قاسُ  شذياطُ  ضطَثت ثطؤؾلت ًمف ه

 زيٌبهياه  ٍ پَيابيي  هؿتمين اضتجب  ضا پيكيي فهَل ثبضًسگي

ُ شواط واطز  ذبن  ليلبثل زؾتطؼ زضٍى پطٍفضطَثت ثب  گيبُ

ييفاطٍضز  يي هطبلؿِ اثط ثبضًاسگ يثطذالف تهَض زض ا .اؾت

بّابى  يس گيا ، ثلىِ ثاط تَل ياثَتِ يّبس گًَِيتٌْب ثط تَلًِ هبُ

ايي ضٍاثط ثب ثطاظـ هسلْبي  ثٌبثطاييزاض ًجَز. يع هؿٌيً يؾلف

ٌىاِ ثبضًاسگي   يج لبثل تَجاِ ا يغيطذطي جؿتجَ قسًس. ًتب

ه تبثؽ زضجِ يتحت  ،ي ضٍيفؾٌَاى هبُ انلهبُ ثِفطٍضزيي

س وال  يا ٍ تَل Artemisia aucheriس يتَل ْبيزٍم تٌْب ًَؾبً

 ط ًواَز يي تفؿا يتَاى چٌيي اهط ضا هيِ ًوَز. ؾلت ايضا تَج

 ؾوك ون ذابن  ّوطاُثِتغييط ًَؼ ٍ همساض ثبضـ زض ثْبض وِ 

ٍ زض  پصيطي ذابن ؾسم ضطَثتٍ اقجبؼ ؾطيؽ  ؾجت ،هٌطمِ

. قاس ذَاّاس  ثِ نَضت ضٍاًابة  ّسضضفت ثبضًسگي  تيًْب

طُ زض يا ت شذيا لبثلثْبضي تاب حاس هؿيٌاي     ْبيثبضق ثٌبثطايي

همبزيط ثبيتط اظ ايي حاس ثىلاي اظ زؾاتطؼ    ٍ  سًذبن ضا زاض

 ؾاطزي ّاَا   ؾىاؽ زض ظهؿاتبى  ِث .گيبُ ذبض  ذَاٌّس قس

ّسضضفت ًبقي اظ تجريط ٍ ٍظـ ثابز ضا   هيعاى ؾالٍُ ثط آًىِ

ىبى شذيطُ ثبضـ ثاِ ناَضت   اه ،ضؾبًسهيثِ حسالل هوىي 
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-ثسؾات ي حبلات آة  يزض ا .ذَاّس آٍضز فطاّن ًيع ثطف ضا

ٍ   يجياظ شٍة ثطف ثِ طَض تسض آهسُ  زض ذبن ًفاَش واطزُ 

ؾاجت  زض زؾتطؼ گيبُ لطاض هي گيطز. هجوَؾِ اياي ؾَاهال   

س يا ثط تَل يه جت ّبيّوَاضُ اثطي فهل يثبضـ ا قسذَاٌّس 

ِ   .هٌطمِ زاقتِ ثبقاس  ثاب   Lactuca orientalisاي گًَاِ ثَتا

ثبضـ ثْبض ؾبل لجل ّوجؿتگي زاقت واِ احتوابيً تمَيات    

ثٌيِ گيبُ زض يه ثْبض هططَة، افعايف تَليس ؾبل ثؿاس آى ضا  

تحات   يذَثثِ  Stipa barbata. گًَُِ اؾتّن هَجت قس

ط زض زٍ هابُ  يحاطاضت هحا  ط ثبضـ هْطهبُ لطاض زاقات.  يثأت

بّابى وابهالً   يوِ ضقاس گ  تٌعل ًٌوَزُ ياهْط ٍ آثبى ثِ اًساظُ

 يٍ ضفاؽ ذكاى   يعـ ثبضًاسگ يا ثب ض ثٌبثطاييهتَلف گطزز، 

بّبى ذهَنابً زض  يي زٍ هبِّ اهىبى ازاهِ ضقس گيط زض ايهح

ط يي قاطا يگطزز. زض ايت هيتمَ  Stipa barbataهَضز گًَِ

 يٌاسُ قَز ٍ ثط ضقاس آ يس هيبُ تَليزض گ يكتطيث ييهَاز غصا

ٍ  يگاصاضز )ثبغؿاتبً  يط ها يثأف ثؿس تا يبُ زض فهل ضٍيآى گ

ضغان تاب    ثِ Iris songaricaتَليس گًَِ (.1386 ،ّوىبضاى

-ه اظ زٍضُيچ يزاضي ثب ثبضـ ّپَقف آى ّوجؿتگي هؿٌي

ي گًَاِ  يون ا يتَاى ثِ فطاٍاًيي اهط ضا هيًساقت. ؾلت ا ّب

 يف ذطبّاابيٍ ثااِ تجااؽ آى افااعا يتهاابزف يّاابزض پااالت

ّبي ثبضًسگي زض زٍضُ ثط زازُثب هطٍض  ًؿجت زاز. يآهبضثطزاض

گااطزز وااِ حااسالل ؾاابلِ گصقااتِ هٌطمااِ هكاابّسُ هااي 23

 1379هتط هتؿلك ثِ ؾابل  هيلي 39ضيعقْبي جَي ثب همساض 

هتاط ثاطٍظ يبفتاِ زض ؾابل     هيلاي  493همبزيط ثابيتط   ، ٍثَزُ

زض ّيچ ؾبل زيگاطي هكابّسُ ًگطزياسُ اؾات. ثاِ       1386

ل حاسٍ  هٌطماِ زض   ضيعـ جَي لبث ولّب، اؾتٌبز ايي زازُ

 9وِ ذَقجرتبًِ طي زٍضُ  ثَزُهتط هيلي 493تب  39حسٍز 

ؾبلِ تحت ثطضؾي ثِ ٍلَؼ پيَؾاتِ اؾات. ثٌابثطايي ضٍاثاط     

ثيي ثبضًسگي ٍ تَليس ؾلَفِ ؾابيًِ هطاتاؽ هطبلؿاِ قاسُ زض     

  ِ -لطيت ثِ اتفبق زٍضُ الليوي ثلٌسهست ايي هٌطماِ ٍ ؾطنا

 اظ ايي ضٍ ذَاّس ثَز.ّبي هكبثِ آى لبثل تؿوين ٍ وبضثطزي 

 هبُاؾافٌس  تاب  آشضآهسُ هجوَؼ ثبضـ ج ثسؾتيًتب ثِ ثب تَجِ

س هطاتؽ يضا اظ تَل يلبثل لجَل يٌيثفيپ ،زضنس 65ٌبى يثب اطو

-فيپا  زض يوا يالل ؾبهال ي يا ثٌبثطاييس. يًوبيهٌطمِ فطاّن ه

ذَاّاس   يثطؤًماف ها  زضاظهست هٌطمِ  ييت چطايغطف يٌيث

آى  يٌيگعيثلٌسهاست ٍ جاب   ياي ت چطايهحبؾجِ غطف. زاقت

-هست وِ تٌْاب زض ؾابل اًاساظُ   وَتبُ ييت چطايغطف يثِ جب

ِ   ،اؾتجبض زاضز يطيگ ثاِ  هاست،   يطاَيً  يعيا ضاهىابى ثطًبها

 يثااطا ضا يذكىؿاابلهَالااؽ  زض زامت يطيذهااَل هااس 

 ،)احؿابًي ٍ ّوىابضاى   فطاّن ذَاّس ًواَز  زاهساضاى هٌطمِ

گاط  يز ييبؾاب تاَاى ثاب قٌ  يها  يزض هطبلؿبت ثؿاس  .(1386

 طايا ظ .ضا اضتمب زاز سيثطآضٍز تَل يّبنحت هسل ،ثطؤؾَاهل ه

ط زضجاِ  يًػ يويگط الليز يّبؾبهل ثبضًسگي، همساض ثط ؾالٍُ

ط ٍ تؿاطق  يا عاى تجريط، همساض فكبض ثربض آة، هيحطاضت هح

ذكه ٍ هططَة زض اضائاِ   يل، تؿساز ضٍظّبيٍ پتبًؿ يٍالؿ

ِ   سيتَلثطآٍضز  يّبهسل  ؛(Bork et al., 2001 ًاس اثىابض ضفتا

Wylie et al., 1992.)     هؿبزيت هطثَ  ثاِ تاب  پَقاف اظ

ضؾاس  يثطذَضزاض ًجَزًاس ٍ ثاِ ًػاط ها     ييي ثبيييت تجيضط

َ ثِ ،بض وٌس ثبقسيثؿ يويالل يطّبيپبؾد آًْب ثِ هتغ واِ  يًحا

 يثطا ثٌبثطايي ًجبقس. يي هٌػَض وبفيا يؾبلِ ثطا 9ه زٍضُ ي

مابت ضا زض  يي گًَاِ تحم يا تَاى ايهج لبثل لجَل يحهَل ًتب

ثط ؤها  يفبوتَضّاب گاط  يزتط ٍ لحبظ ًوَزى يطَيً يّبزٍضُ

 اًجبم زاز.   يطيهح
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Abstract 

Our country’s rangelands are mainly located in arid and semi-arid regions. Due to the low 

amount of precipitation and high rate of evapotranspiration, water stress is considered as the 

most crucial environmental stress for vegetation in this region.  This study was conducted at 

Khud-e-sofla rangelands for nine years (1378- 1386) to investigate the effect of precipitation 

fluctuation on canopy cover and production of important plant species. For this purpose, four 

dominant species were selected and their canopy cover and production were monitored every 

year in permanent and random plots, respectively. Precipitation data were collected from the 

nearest synoptic station. According to the data of precipitation, cumulative rain amount was 

calculated at various periods. The relationship between variables of plant parameters and 

cumulative rain amount was analyzed by step wise regression method in SPSS 13. The results 

showed that plant species often reacted to the precipitation fluctuations. However, various 

species reacted differently to the precipitation fluctuation in terms of cover and production. The 

total vegetation cover as well as canopy cover of Artemisia aucheri hada negative and 

significant correlation with winter precipitation.Whereas, precipitation of January to April and 

the past year precipitation exhibited a high correlation with canopy cover of Iris songarica and 

Stipa barbata.  The forage production was also influenced by seasonal precipitation. According 

to the results, total yeild and the yield of Artemisia aucheri, Lactuca orientalis, Stipa barbata 

could be estimated by precipitation data While, estimation of forage production through the 

precipitation data was not enough accurate for Iris songarica.  
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