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مقایسۀ عوامل بومشناختی مؤثر در انتشار گونههای جنس شبدر ()Trifolium
در مراتع فندوقلوی شهرستان نمین
 سحر صمدی خانقاه؛ دانشجوی دکتری علوم و مهندسی مرتع گروه منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 اردوان قربانی*؛ دانشیار گروه منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 مهدی معمری؛ استادیار گروه منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 معصومه عباسی خالکی؛ دانشآموخته دکتری علوم مرتع گروه منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.

چکیده
هدف این تحقیق بررسییع اما ب بم شییختی ع ر ر بر اراشخچ ارتر نم ۀ  T. micranthum ،T. pratense ،Trifolium repenseو
 T. compestreدر راتع فخدوقلمی شررس تن مین در اس تن اردبیب بمده است .مم هبرداری در کتنهتی حضمر و اد حضمر نم ههت
در سطح شچ کتن به صمرت تصتدفع ا جت شد .در تمت ع کتنهت اما ب اس ع و بلخدی ،اقلیمع ،امشچ سطحع و تراشم نم ههتی
مرد طتلعه ا دازهنیری شد .از هر ترا سکت ،مم ۀ یتک از امق ریشهدوا ع نم ههت برداشت شد و اترا رهتی اسیدی ه ،قتبلیت هدایت
الک ریکع ،بتفت یتک ،آهک ،شلسیم ،خیزیم ،سدیم ،فسفر ،ا تسیم ،تدۀ آلع ،رس قتبب ا شتر و رطمبت حجمع یتک ا دازهنیری شد.
بررسییع ای ف عخعداری ا ر اما ب حیطع بر حضییمر و اد حضییمر نم ههتی مرد طتلعه بت تجزیه واریت س یکطرفه و قتیسییۀ
یت گین یصمصیتت ا دازهنیری شده بت آز من دا کن ا جت شد .برای تعیین درجۀ اهمیت غیرهتی حیطع در تمتیز کتنهت و ا شتر
نم ههتی مرد طتلعه ،از آ تلیز ت شخیص ا س فتده شد .تیج شتن داد غیرهتی قتبلیت هدایت الک ریکع ،شیب ،سدیم ،تدۀ آلع
( )P<0/05و غیرهتی ارتفتع از سطح دریت ،بتر دنع ،د ت ،اسیدی ه ،ا تسیم ،فسفر ،درصد رس ،سیلت ،رس قتبب ا شتر و یتک لخت
( )P<0/01بین کتنهتی حضمر و اد حضمر نم ههت تفتوت عخع داری بت یکدیگر دا ش خد .بت تمجه به تیج آ تلیز ت شخیص ،ارتر تتبع
بهترتیب  5/80 ،15/60 ،78/50و  0/10در صد و در جممع  100در صد از واریت س شب دادههت را تمجیه شرد د .در جممع ارتر ات ب
شییییت ییب د ییت ،قییت ب لیییت هییدایییت ا ل ک ر ی کع ،ا ییتسییی یم و رس بییه ا خمان رم تر ین اما ییب در نسییی ره نم ییههییتی
 T. micranthum ،T. pratense ،T. repenseو  T. compestreتشخیص داده شد د.
کلید واژگان :اراشخچ نم ههت ،نم ههتی شبدر ،یصمصیتت یتک ،آ تلیز تشخیص ،اس تن اردبیب

* میسخده سئمل :شمتره تمتس+989126652624 :

Email: a_ghorbani@uma.ac.ir

464

رتع و آبخیزداری ،جله ختبع طبیعع ایران ،دوره  ،72شمتره  ،2تتبس تن 1398

 .1مقدمه
امشچنیتهع هر رویشگته بهاخمان برآیخدی از شرایط
بم شختی ع و اما ب زیست حیطع حتشم بر آن عبتشد.
وجمد رابطۀ تخگتتخگ بین اما ب حیطع و ام شچنیتهع
مجب عشمد شه اس قرار یک جت عۀ نیتهع ویژه در یک
خطقه ،بت اما ب حیطع غتلب در آن خطقه حدود یت
نسیی ره یتبد  .]36بختبراین ،ا شییتر نم ههتی نیتهع بر
روی ز ین تصتدفع یست و هر جت عۀ نیتهع یمد شت ب
جمماهای از نم ه هتی نیتهع بت سیییرشیییت و یتزهتی
بم شختی ع شتبه ا ست شه تحت تأ یر شرایط حیطع،
نسییی ره یتصیییع را برای یمد ا خت عش خد .]27
همچخین برای بررسیییع و ییدیریییت جییت ع و بریخ یۀ
اشم سی س مهتی رتعع بتید شختیت شت لع از اجزای آن و
درک درس ع از روابط آنهت بت یکدیگر داشت و بتید ارتبتط
بم شختی ع مجمد در طبیعت را شختیت  .]32تحقیقتت
نسیی ردهای ایرا من طتلعۀ امشییچ نیتهع در ارتبتط بت
اما ب حیطع و بررسیییع اما ب تأ یرنذار بر اراشخچ و
شییکبنیری نم ههتی نیتهع ا جت نرف ه اسییت .بهطمر
ثتل  ]14 ،21نزاره شردها د شه اسییی فتده از آ تلیز
تشیییخیص در تعیین ارتبتط اراشخچ امشیییچ نیتهع بت
اما ب حیطع تیج قت بب قبملع ارا ئه عش خد]33 .
اما ب زیسیییت حیطع ر ر بر تمزیع امشیییچنیتهع در
جخگبهتی بترا ع آت یک (اقیت مس اطلس) را بت ا س فتده
از روه آ تلیز تشخیص بررسع و یجه نرف خد شه رطمبت
سبع ،امق ال شبرگ ،د تی هما ،د تی آ و بتفت یتک
ر رترین اما ییب حیطع در شیییکییبنیری نروههییتی
بیملمژیکع در تپههتی سییتحلع بمدها د ]14 .در قتیسییۀ
بییریییع اییما ییب بییم شیییییخییتییی ییع ییر ییر در
ا ی شییییتر نیم ییههییتی  Artemisia fragrans Willd.و
 Artemisia austriaca Jacq.در دا خههتی جخم شیرقع
سیییب ن بت اسییی فتده از تجزیه واریت س یکطرفه و آ تلیز
تشخیص یجه نرف خد شه الشبرگ ،ارتفتع ،بتر دنع ،د ت
و همچخین اترا رهتی ربمط به یتک ت خد شربن آلع،
یتک لخت ،سخگ و سخگریزه ،ا تسیم ،درصد شن ،سیلت،
شیب و جرت جغرافیتیع رمترین اما ب ر ر در ا شتر

نم ههتی مرد طتلعه بمدها د.
بقمالت از خمعترین تیره هتی ن یتهع جدا نلبرگ
بمده شه شییی مب بر حدود  750جخس و  20000نم ه
عبتشییخد شه در تأ ین ختبع غذایع ا سییتن و دا اهمیت
دار د و ا وهبر تمل ید الم فه ،تمل ید فرآورده هتی دا ع،
تملید بذر و اتیداری رتع ،تما تیع تثبیت بیملمژیکع ازت
را دار د و دا ه و الم فه آن هت از درصییید اروتئین بتالیع
بریمردار اسییت  .]29بسیییتری از بقمالت همچخین دارای
ترشیبتت آلع بت ارزشع هس خد شه از ظر اق صتدی بهاخمان
غذای دا و ماد یت صخع ع حتئز اهمیت ه س خد .]19
از یتن نیتهتن المفهای علق به یت مادۀ بقمالت نیتهتن
جخس شیییبدر ( )Trifoliumبهلحتظ ارزه شمع و شیفع
المفه جتیگته ویژهای در جرتن دار د و دارای  238نم ه
بمده شه  49نم ۀ آن در ایران اراشخچ طبیعع دار د ،31
 .]1بیشییی رین اراشخچ این جخس در ایران ربمط بییه
ماحع شییمتل و غر ششییمر عبتشیید  .]39شییبدرهت
رمترین ن یت هتن الم فهای ختطق ع د له و رطم
بهحسیییت عآیخد شه قچ شلیدی در تملید المفۀ راتع
دا ش ه و شت گر و ضعیت یم رتع ه س خد .این نم ههت
ارزه غذایع بتالیع دار د ،به اسیییدی ۀ یتک حسییتسیییت
شم ری دار د ،تثب یت ی روژن داشییی ه و برای ا حدا
ارانتههت طلم ه س خد  .]5بت تمجه به برر سع اولیه در
خطقۀ فخدوقلمی اردبیب اخدین نم ه شبدر ( Trifolium
 T. micranthum ،T. pratense ،repenseو T.
 )compestreرویچ دارد  .]43 ،41 ،4شیییبدر سیییفید
( )Trifolium repens L.از بقمالت المفهای رغم ا ست
شه قتو ت زیتدی سییبت به سییر ت دارد .این نم ه ارزه
غذایع زیتدی دارد ،بسییییتر یمشیییخمراک اسیییت و المفه
زیتدی تملید عشخد  .]37 ،3 ،22از دیگر لگم هتی رم
اخدستله شبدر قر ز ( )Trifolium pratense L.است ،این
نم ه در دا خۀ وسیییعع از یتکهت رویچ دارد و سییبت به
 pHبتال و اتیین قتو اسییییت  .]9این ن یته بها لت
ستزنتری در دا خۀ و سیعع از یتکهت و شرایط حیطع،
تما تیع تثب یت ی روژن ملکملع و ارزه غذایع بتال برای
شییخمارشخخدنتن ،از اهمیت ویژهای بریمردار اسییت ،16
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 .]37دو نییم ییۀ  Trifolium campestre Schreb.و
 Trifolium micranthum Viv.از شبدرهتی یکستله هس خد
شه ارزه الم فهای ز یتدی برای دا هت دار د و در ایران در
ختطق شمتلع ششمر اراشخچ بیش ری دار د .]39
راتع شمه س ت ع الفزار فخدوقلمی شرر س تن مین از
رمترین راتع ششییمر بهحسییت عآیخد شه از جخبههتی
بم شییختسییع ت خد وجمد نم ههتی رغم رتعع ،ذیتیر
ژ یک ع ،اق صیییتدی ،تملید المفه ،قچ آن در دا داری و
ز بمرداری و همچخین تفرجگته حتئز اهمیت هسییی خد .از
نیتهتن شتیص یم شخمراک و بت ارزه غذایع بتال در این
راتع نم ییههییتی شیییبییدر (،T. pratense ،T. repense
 T. micranthumو  )T. compestreع بتشییید شه جزء
نیتهتن شمشیم ده در خطقه عبتشیخد .این راتع تمسییط
نییم ییههییتی ییرییتجییم بییهیصیییییمص نییم ییۀ
 Leucanthemum vulgare Lam.شه الف هرز دائمع بمده
و از شییت ههتی تخریب راتع و شتهچ فلمر و تخمعزیسیی ع
نیتهع در خطقه عبتشیید ،درحتل تردید و تخریب اسییت
 .]40 ،26بههمراه هجم نم ه هتی رتجم در این راتع،
تفرج نسییی ردهای یز در این ختطق صیییمرت عنیرد شه
سبب تخریب راتع و شتهچ بتزدهع این راتع ع شمد .لذا
ضرورت دارد شه اما ب تأ یرنذار در ا شتر نم ههتی شبدر
بررسیییع نردد تت ب مان از این اط اتت در دیریت راتع
بهیصمص در ا ر اص ح و احیتء اس فتده ممد .این طتلعه بت
هدف تعیین اما ب بم شییختی ع ر ر در ا شییتر نم ههتی
جخس شییبدر (ارتر نم ه) در راتع فخدوقلمی شییررسیی تن
مین در اس تن اردبیب ا جت شده است.

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
راتع فخدوقلم در  24شیلم ری شییمتل شییرقع شییرر
اردبیب و در  9شیلم ری جخم شرقع شرر س تن مین
در ا ییداد شمههییتی تییتلچ بین ارضهییتی جغرافیییتیع
˝ 38˚23΄55تت ˝ 38˚24΄55شمتلع و طملهتی جغرافیتیع
˝ 48˚33΄05تت ˝ 48˚34΄16قرار دارد ( شکب  .)1حداشثر

ارتفتع از سیییطح دریت در حدودۀ طتلعتتع  1588ر و
حداقب آن  1438ر عبتشد .مسط بتر دنع خطقه بت
اسیی فتده از اط اتت ایسیی گته سیییخما یک مین272 ،
یلع ر و مسط د تی خطقه  10/92درجه ست عنراد
اسییت .خطقۀ مرد طتلعه دارای تتبسیی تنهتی ع دل و
ز سی تنهتی سیرد اسیت  ]40 ،43شه اشثر بتر دنعهتی
آن در فصب اتییز و ز س تن و اوایب برتر رخ عدهد .تحیۀ
زبمر بیچتر أ ر از جر یتن هتی شییی متل غربع و غربع
اسیییت شه تمدههتی فتوتع را بخت به مقعیت وارد تحیه
عسییتزد .بهالت وجمد شمههتی رزی شمارتفتع بین ایران
و جمرمری آذر بتی جتن و وجمد درۀ حیران در این تح یه،
جریتنهتی تتبس ت ه بیچتر شرقع و شمتل شرقع است و
سییبب فمذ رطمبت از سییمت دریتی یزر بهسییمی خطقه
شده و خطقه را از رطمبت سبع بتالیع بریمردار عستزد.
لذا العرغم شمبمد سییبع بتر دنع ،این تحیه از امشییچ
نیتهع سب تً یمبع بریمردار ا ست  .]4روی شگته رتعع
مجمد ار صههتی تغییریتف ه اشم سی س م جخگلع عبت شد
شه امشییچ نیتهع آن امدتتً بهصییمرت الفزار در سییطح
خطقه نس ی ره دارد و از بر رین راتع ششییمر حسییم
ع شمد  .]40 ،43المفۀ بخچ امدۀ این راتع در ف صب
برتر و تتبسیی تن درو شییده و برای المفۀ ز سیی ت ع مرد
ا س فتده قرار عنیرد .هر ستله این راتع تم سط دا داران
حلع شه دا آن هت امدتتً نمسیییفخد ژاد غت ع ،بز ژاد
یلختلع و ستیر اح شت عبت شد ،از اوا سط اردیبر شت ته
تت اواسییط آبتن ته به دت هفت ته اس از درو اسیی فتده
عشمد.

 .2.2انتخاب مکان و نقاط نمونهبرداری
بت اس فتده از قشۀ شتربری اراضع و بتزدیدهتی یدا ع
اولیۀ رویشییگته رتعع خطقۀ فخدوقلم شه نم ههتی شییبدر
( T. micranthum ،T. pratense ،T. repenseو
 )T. compestreدر آ جت اراشخچ داشیت ،ا خت شید .در
تعیین کتنهتی مم هبرداری شییچ رویشییگته بهصییمرت
تصییییتدفع و بت تم جه به اراشخچ نم ه هتی رغم و
یمشخمراک شبدر ا خت شد .]40
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شکل  .1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در سطح کشور و استان اردبیل و مکانهای نمونهبرداری

در شب این کتن هت در قت لب اخج نروه ،کتن هتی بت
حضیییمر نم ۀ  ،T. repenseکتن هتی بت حضیییمر نم ۀ
 ،T. pratenseکتنهتی بت حضییمر نم ۀ ،T. micranthum
کتن هتی بت حضیییمر نم ۀ  T. compestreو کتن هتی بت
اد حضیییمر این ارتر نم ه ا خت شییید د .در ا خت
کتن هت ت ه شییید کتن هتیع بت حداقب تفتوت اما ب
بم شختسع ا خت شم د .بت تمجه به رور ختبع ]11 ،43
و بت بتزد ید هتی یدا ع و مم هبرداری اول یه شه ا مد تتً
ام شچ نیتهع به صمرت الفع و نخد یتن ا ست و بت تمجه
به اراشخچ آنهت ،سطح ا ت یک ر ربع و به تعداد 30
ا ت در هر کتن در ظر نرف ه شییید .در هر کتن ،سیییه
یط مم هبرداری بت طمل  200ر  ]13 ،34و به فتصییلۀ
 100ر از یکدیگر و اممد بر جرت شیییب ا خت شیید.
مقعیت ا تهت بت دسی گته مقعیتیت جرت ع بت شیید.
 1بت تمجه به یرا شدن دس گته در حین آز تیچ و طمال ع شدن تعمیرات
ازت ا دازهنیری شد.

در هر ا ت بریع اما ب بم شختی ع ت خد در صد سخگ
و سخگریزه ،یتک لخت ،ال شبرگ و تراشم و تتج ام شچ و
تملید شب نیتهتن ا دازهنیری شییید د .در ادا ه مم ههتی
یتک از اب دا ،وسیییط و ا رتی هر ترا سییی کت تت امق
ری شهدوا ع نم ههت بردا شت شد و برای ا جت آز تی شتت
یتک به آز تی شگته یتش شخت سع دا شگته حقق اردبیلع
خ قب شییید .در ادا ه ،بریع از یصیییمصییییتت فیزیکع و
شیییمیتیع یتک شه در طتلعتت نذشی ۀ رتعداری امدتتً
ا دازهنیری شیده بمد د  ]14 ،17ت خد اسییدی ه ،قتبلیت
هدا یت الک ریکع ،بت فت یتک ،آ هک ،شلسییییم ،خیزیم،
سدیم ،فسفر ،ا تسیم ،تدۀ آلع ،رس قتبب ا شتر و رطمبت
حجمع 1یتک بت اسییی فتده از روه هتی اسییی ت دارد
ا دازهنیری شد د .برای اس خراج اط اتت اس ع و بلخدی
و اقلیمع از قشیییه هتی تمامنرافع  1:25000سیییتز تن
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ق شهبرداری ایران اب دا ق شۀ دل رقم ع ارتفتع ()DEM
خط قه بت اب عتد ایکسیییب  20×20ر تر یه و سیییپس
قشههتی ارتفتع از سطح دریت ،شیب و جرتت جغرافیتیع بت
اسی فتده از رابطۀ  ]7 1تریه و هر یک از اترا رهتی فمق
برای ا ت هتی مم هبرداری اسییی خراج شییید د .قشیییۀ
هم بتران و همد تی خطقه از روی دل رقم ع ارتفتع و بت
تمجه به نرادیتن اس ی خراجع حمزۀ آبخیز قرهسییم ( قش یۀ
همبتران بت ا س فتده از رابطۀ  ،2ق شۀ همد ت بت ا س فتده از
رابطۀ  3و  )4و اط اتت ایسیی گتههتی جتور حتسییبه و
برای ا تهتی مم هبرداری اس خراج شد د.
رابطۀ :1

A`= Cos (45-A) +1

رابطۀ :2

P= 0/1908H + 79/95

رابطۀ :3

Tmax= 23/0428 – 0/0051286H

رابطۀ :4

Tmean= -4/36532 + 0/917135Tmax

در این روابط :A ،قدار آزیممت ج رت :A` ،قدار
تبدیب شییده جرت :P ،بتر دنع :H ،ارتفتع از سییطح دریت،
 :Tmaxد تی حداشثر :Tmean ،د تی یت گین عبتشد.

 .2.3تجزیه و تحلیل آماری
اب ییدا ر ییتل بمدن دادههییت بییت آز من شملممنروف-
ا سمیر مف و همگخع واریت سهت بت ا س فتده از آز من لیمن
بررسیییع شییید .برای بررسیییع وجمد یت اد وجمد تفتوت
عخعدار بین ا ر اما ب حیطع بر حضییمر و اد حضییمر
ارتر نم ۀ  T. micranthum ،T. pratense ،T. repenseو
 T. compestreاز تجزیه واریت س یکطرفه بین کتنهتی
حضمر و اد حضمر اس فتده شد و برای قتیسۀ یت گین
یصییمصیییتت ا دازهنیری شییده در این کتنهت از آز من
دا کن اسییی فتده شیییید .به خظمر تعیین در جه اهم یت

Discriminant Analysis

1.

غیر هتی ا دازهنیری شیییده در اراشخچ این نم ه هت و
تأیید نروهبخدی کتنهتی مم هبرداری ،از آ تلیز تشخیص
( )DA1برای غیّر هتی اسییی ع و بل خدی ،اقلیم و یتک
اسی فتده شید .تجزیه و تحلیب دادههت بت اسی فتده از رافزار
 SPSSسخه  22ا جت شد.

 .3نتایج
 .1.3گونههای غالب و سهههگ گونههای شههبدر در
مراتع منطقه
در جممع در سییطح شب کتنهتی بررسییع شییده 80
نم ۀ ن یتهع شییی ختسیییتیع شییید شه نم ه هتی غت لب
خطقییه شییییت ییب ،T. pratense ،Trifolium repense
،Poa
pratensis
،Leucanthemum
vulgare
،Leontodon hispidus ،Trisetum flavescense

،Alchemilla caucasia ،Plantago Lanceolata
،Hypericum linarioides
،Fragaria vesca
،Sanguisorba minor ،Eryngium billardierei
،Rumex
tuberosa
،Bromus
scoparius
 Dactylis glomerataو نم ییههییتی ه مراه شییییت ییب

 T. compestre ،T. micranthumبمد د.
یت گین تراشم شب ن یت هتن در خط قۀ مرد طتل عه
 3770ادد بر هک تر بمد شه از این تعداد ،یت گین سیییرم
نم ههتی شیییبدر  1484/80ادد بر هک تر عبتشییید ،شه
شتن دهخدۀ حضمر بیش ر این نیتهتن در این راتع است.
یت گین تتج ام شچ شب نیتهتن  98/02در صد بمد شه از
این قدار یت گین سییرم نم ههتی شییبدر  30/80درصیید
عبتشییید .همچخین یت گین تملید شب نیتهتن 2086/58
شیلمنر بر هک تر بمد شه از این قدار یت گین سیییرم
نم ه هتی شیییبدر  385/25شیلمنر بر هک تر (حدود 18
درصد تملید شب) عبتشد ،شه شتندهخدۀ قچ ر ر این
نم ههت در تملید المفه این راتع است (جدول .)1
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سییدیم ،تدۀ آلع ( )P<0/05و غیرهتی ارتفتع از سییطح
دریت ،بتر دنع ،د ت ،ا سیدی ه ،ا ت سیم ،ف سفر ،در صد رس،
سیییلت ،رس قتبب ا شییتر و یتک لخت ( )P<0/01تفتوت
عخعداری وجمد دارد .ا ییت بین نروههییت از ظر جرییت
جغرافیتیع ،شلسیییم ،خیزیم ،آهک ،شیین ،رطمبت حجمع
یتک ،درصییید الشیییبرگ و سیییخگ و سیییخگریزه تفتوت
عخعداری وجمد دارد (جدول .)2

 .3.3نتایج مقایسهههۀ میانگین عوامل بومشهههناختی
 .4.3مؤثر بر حضور و عدم حضور گونههای شبدر
تیج تجزیه واریت س بین کتنهتی حضیییمر نم ههتی
T. compestre ،T. micranthum ،T. pratense ،T. repense
و اد حضییمر نم ههت شییتن داد شه بین این اخج نروه از
کتنهت از ظر غیرهتی قتبلیت هدایت الک ریکع ،شیب،

جدول  .1مقادیر پارامترهای پوشش گیاهی و سهم گونههای شبدر
پارامترهای پوشش گیاهی

کل گیاهان (میانگین)

سهم گونههای شبدر (میانگین)

تراشم (تعداد/هک تر)
تتج امشچ (درصد)
تملید (شیلمنر /هک تر)

3770/38
98/02
2086/58

1484/80
30/80
385/25

جدول  .2مقایسۀ میانگین خصوصیات اندازهگیری شده در شرایط حضور و عدم حضور گونههای T. micranthum ،T. pratense ،T. repense

و  T. compestreبا استفاده از تجزیه واریانس یکطرفه
گونه

گونه

گونه

گونه

T. repense

T. pratense

T. micranthum

T. compestre

شیب (درصد)

151/14b±33/29
0
ab
8/67 ±4/60

151/36b±36/88
0
ab
8/56 ±4/76

149/89b±10/25
2
b
7/52 ±4/53

151/37b±41/49
2
ab
9/72 ±5/13

155/90a±33/37
6
10/53a±5/48

*2/27

جرت جغرافیتیع

1/05a±0/70

0/91a±0/74

0/93a±0/66

0/96a±0/72

0/88a±0/59

0/68ns

بتر دنع ( یلع ر)

368/08b±6/35

368/12b±7/03

364/79b±1/95

368/51b±7/91

377/00a±6/36

**11/09

د ت (درجه ست عنراد)

9/66a±0/15

9/66 ±0/17

9/74 ±0/04

9/65 ±0/19

9/44 ±0/15

اسیدی ه

5/87a±0/18

5/87a±0/19

5/93a±0/12

5/91a±0/16

5/74b±0/18

**4/29

هدایت الک ریکع ()ds/m

0/51ab±0/32

0/49ab±0/25

0/62a±0/41

0/46ab±0/12

0/45b±0/06

*2/93

شلسیم ()meq/l

9/41a±2/59

9/79a±2/29

9/94a±2/83

9/42a±2/17

10/06a±1/88

0/86ns

خیزیم ()meq/l

4/56a±1/53

4/05a±1/43

4/69a±1/33

4/20a±1/39

4/15a±1/71

2/92ns

ا تسیم ()meq/l

11/72ab±1/63

12/07ab±1/91

11/40b±1/45

12/68a±1/59

12/41a±1/28

**5/87

سدیم ()meq/l

22/92ab±10/31

23/39ab±10/12

24/56a±9/66

24/05ab±11/18

18/36b±12/34

*1/23

فسفر ()meq/l

0/27 ±0/14

0/30 ±0/13

0/29 ±0/15

0/26 ±0/09

0/19 ±0/07

**

آهک (درصد)

21/74a±1/44

21/87a±1/07

21/63a±1/58

22/16a±0/53

21/56a±1/31

2/16ns

تده آلع (درصد)

5/96 ±0/38

6/00 ±0/37

5/90 ±0/39

5/94 ±0/41

6/19 ±0/43

*

رس (درصد)

b

11/39 ±2/74

b

11/37 ±2/47

b

11/54 ±3/32

b

11/91 ±2/88

a

16/62 ±6/41

**

سیلت (درصد)

34/01a±7/06

34/32a±7/38

37/12a±5/64

34/01a±6/88

28/50b±5/99

**5/18

شن (درصد)

54/59a±7/72

54/30a±7/67

51/33a±6/74

54/06a±7/12

54/87a±9/01

2/02ns

رس قتبب ا شتر (درصد)

33/58a±8/08

a

32/70 ±7/11

a

33/08 ±8/14

a

32/44 ±7/11

b

24/68 ±9/05

**

2/25ns

متغیرها

ارتفتع ( ر)

a

b

a

a

ab

a

a

b

a

ab

b

عدم حضور گونهها

b

b

a

مقدار F

**11/09

**

11/04

3/53

1/98

11/61

4/85

رطمبت حجمع یتک (درصد)

31/13a±4/51

30/41a±3/71

30/58a±3/78

29/47a±4/34

29/32a±2/02

الشبرگ (درصد)

0/99a±1/63

0/97 ±1/55

1/17 ±1/85

0/81 ±1/21

1/56 ±2/54

ns

0/90

سخگ و سخگریزه (درصد)

0/07 ±0/51

0/05 ±0/47

0/16 ±0/76

0/00 ±0/00

0/00 ±0/00

ns

0/98

یتک لخت (درصد)

0/67b±1/55

0/83b±1/76

0/56b±1/26

0/91b±1/99

2/18a±2/07

**3/16

a

a
a

a

a

a
a

a

a
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** وجمد تفتوت عخعدار در سطح اح متل  * %1وجمد تفتوت عخعدار در سطح اح متل  ns %5اد وجمد تفتوت عخعدار
در هر س من یت گینهتی بت حروف شتبه براستس آز من اخددا خهای دا کن تفتوت عخعدار در سطح اح متل  1و  5درصد دار د.

بت تمجه به تیج حتصییب از قتیس یۀ یت گین ،ارتفتع از
سییطح دریت ،شیییب ،بتر دنع ،تدۀ آلع ،رس و یتک لخت
در کتنهتی اد حضیییمر نم ههتی شیییبدر سیییبت به
کتنهتی حضیییمر قدار بیشییی ری را شیییتن داد .قتبلیت
هدایت الک ریکع و سیییدیم در کتن هتی حضیییمر نم ۀ
 T. micranthumسیییبت به کتنهتی حضیییمر نم ههتی
 T. compestre ،T. pratense ،T. repenseو کتن هتی
اد حضییمر بیشیی ر بمد .تفتوت یت گین د ت ،اسیییدی ه،
سیییلت و رس قتبب ا شییتر در کتنهتی حضییمر نم ههتی
شیییبدر غیر عخعدار بمد ،ولع بت کتن هتی اد حضیییمر
نم ههتی شیییبدر تفتوت عخعداری داشییی خد (.)P<0/01
تفتوت یت گین ا تسیییم یتک در کتنهتی حضییمر نم ۀ
 T. compestreو کتنهتی اد حضییمر غیر عخعدار بمد،
ولع بت کتن هتی حضیییمر نم ه هتی T. ،T. repense
 pratenseو  T. micranthumتفتوت عخعداری داشییی خد

( .) P<0/01در مرد ویژنع فسیییفر یییتک یز ای ف
عخعداری بین کتنهتی حضیییمر نم ههتی ،T. repense
 T. pratenseو  T. micranthumدیده شد ،ا ت بت کتنهتی
حضمر نم ۀ  T. compestreو کتنهتی اد حضمر تفتوت
عخعدار ( )P<0/01داش خد (جدول .)2

 .5.3نتایج آنالیز تشخیص گونههای شبدر
بت تمجه به تیج حت صب از آ تلیز ت شخیص ،تمابع ،2 ،1
 3و  4بهترتیب  5/80 ،15/60 ،78/50و  0/10درصد و در
جممع  100درصد از واریت س شب دادههت را تمجیه شرد د
(جدول  .)3طبق تیج قدار ویژه و ضییریب همبسیی گع
شت م ع تتبع اول بیچتر از ستیر تمابع بمده و این بیت گر آن
اسییت شه این تتبع ،تتبع تشییخیص بر ری عبتشیید و قتدر
است بهیمبع نروههت را از هم تفکیک متید.

جدول .3مقادیر ویژه و درصد واریانس توضیح داده شده توسط چهار تابع اول در آنالیز تشخیص
تمابع

قدار ویژه
a

0/27
0/05a
0/02a
0/00a

1
2
3
4

واریت س (درصد)

واریت س تجمعع (درصد)

78/50
15/60
5/80
0/10

جییدول ( )4قییتدیر ال بییدای ویلکس را برای تمابع
میزی شیییتن عدهد .قدار این شیییتیص از تتبع اول
بهطرف تتبع ارتر افزایچ عیتبد .هراه این شییتیص به
صفر زدیکتر بت شد ،بیت گر خت سبتر بمدن تتبع برآوردی
در تفک یک نروه هتسیییت .از آ جتیع شه قدار ال بدای
ویلکس در تتبع اول به صییفر زدیکتر اسییت ،بختبراین این

78/50
94/10
100/00
100/00

ضریب همبس گع شت م ع
0/462
0/226
0/141
0/006

تتبع برآورد ختسبتری در تفکیک نروههت داش ه است .در
سیییه تتبع اول ،قدار آ ترۀ ال بدای ویلکس بت تمجه به
یجه آز من شتی ا سکمر ،عخعدار شده ا ست ()P<0/01
شه شتندهخدۀ وجمد تفتوت در یت گین نروههتی ح ضمر
و اد حضمر عبتشد.

جدول  .4مقادیر المبدای ویلکس توابع ممیزی حاصل از آنالیز تشخیص
آز من تمابع

آ ترۀ ال بدای ویلکس

شتی اسکمر

درجه آزادی

سطح عخعداری
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 1به سمت 2
 2به سمت 3
 3به سمت 4
4

121/95
28/32
7/83
0/01

0/73
0/93
0/98
1/00

0/00
0/00
0/00
0/90

16
9
4
1

در هر یک از این ارتر تتبع ،اترا رهتی مرد بررسییع
ضیییرا یب فتوتع داشییی خد .بت تم جه به این ضیییرا یب
عتمان اما ب تر یر نذار در نروهب خدی کتن هتی مرد

آلع ،سیدیم و الشیبرگ ،در درجۀ دو ا تسییم ،رس قتبب
ا شتر ،خیزیم ،سخگ و سخگریزه و آهک ،در درجۀ سم
شن ،رس ،ا سیدی ه ،سیلت و رطمبت حجمع یتک و در

طتلعه و ا شیییتر نم ه هتی ،T. pratense ،T. repense
 T. micranthumو  T. compestreرا تشخیص داد (جدول
 .)5بر این اسییتس در درجۀ اول ارتفتع ،بتر دنع ،د ت ،تدۀ

درجۀ ارتر قتبلیت هدایت الک ریکع ،فسیییفر ،شییییب،
شلسییییم ،جرت و یتک لخت در تمتیز کتنهت و ا شیییتر
نم ههتی مرد طتلعه ر ر بمدها د.

جدول  .5ضرایب تشخیص مربوط به متغیرهای اندازهگیری شده در مکانهای مورد مطالعه حاصل از آنالیز تشخیص
تمابع تشخیص

غیرهت
ارتفتع ( ر)
بتر دنع ( یلع ر)
د ت (درجه ست عنراد)
تده آلع (درصد)

1

2

3

4

*-0/629

0/006

-0/564

0/534

*

-0/629

0/005

*

0/000

0/627

*

-0/565
0/567

0/534
-0/535

-0/465

-0/155

-0/058

0/370

سدیم ()meq/l

*0/344

-0/015

0/136

0/136

الشبرگ (درصد)

*

-0/186

-0/074

0/132

ا تسیم ()meq/l

-0/269

*

0/190

رس قتبب ا شتر (درصد)

0/402

*

0/859

-0/010
0/393

0/538

-0/156

-0/285

خیزیم ()meq/l

0/229

*-0/329

0/092

0/169

سخگ و سخگریزه (درصد)

0/055

*

-0/293

0/155

آهک (درصد)

-0/020

*

-0/078

شن (درصد)

-0/081

-0/156

0/190

*

0/195
-0/177

-0/755

-0/047

رس (درصد)

-0/611

-0/403

*0/658

0/177

اسیدی ه

0/190

0/507

*

-0/175

سیلت (درصد)

0/354

0/344

*
*

0/551

0/535

-0/026

رطمبت حجمع یتک (درصد)

-0/110

0/060

-0/214

-0/150

قتبلیت هدایت الک ریکع ()ds/m

0/209

-0/497

0/490

*0/685

فسفر ()meq/l

0/109

0/170

-0/169

*
*

-0/461

شیب (درصد)

-0/204

0/144

0/243

شلسیم ()meq/l

0/206

-0/216

-0/128

*

جرت (تبدیب شده)

0/013

0/039

0/151

*-0/193

یتک لخت (درصد)

-0/054

0/000

0/030

*

-0/275
0/268

-0/054

471

قتیسۀ اما ب بم شختی ع ر ر در...

یتیج طبقیهبخیدی کیتنهیتی حضیییمر نم یههیتی
 T. micranthum ،T. pratense ،T. repenseو
 T. compestreبت روه آ تلیز ت شخیص در جداول ( 6و )7
شتن داده شده است .درصدهتی ارائه شده در این جدول،
یزان تطبیق مارد شییتهده شییده و برآوردی را شییتن
عدهد .انر اط اتت نم ۀ  T. repenseدر تتبع تشییخیص
قرار داده شییمد ،در  59/70درصیید مارد ،تتبع بهدرسیی ع

شمد ،در  54/80درصد مارد ،تتبع بهدرس ع اضمیت این
نم ه را به نروه  2تشیییخیص عد هد ( جدول  .)6انر
اط اتت نم ۀ  T. micranthumدر تتبع تشخیص قرار داده
شمد ،در  67/30درصد مارد ،تتبع بهدرس ع اضمیت این
نم ه را به نروه  3تشیییخیص عدهد و اخت چه اط اتت
نم ۀ  T. compestreدر تتبع ت شخیص قرار داده شمد ،در
 85/10درصیید مارد ،تتبع بهدرس ی ع اضییمیت نم ه را به

اضیییمیت این نم ه را به نروه  1تشیییخیص عدهد .انر
اط اتت نم ۀ  T. pratenseدر تتبع تشیییخیص قرار داده

نروه  4تشخیص یماهد داد (جدول .)7

*

جدول  .6نتایج طبقهبندی گونههای  T. repenseو  T. pratenseبا روش آنالیز تشخیص
نروههت

ااضتی نروههتی ایچبیخعشده

شب

1

2

قدار

1
2

74
57

50
69

124
126

درصد

1
2

59/70
45/20

40/30
54/80

100/00
100/00

اصلع

*  57/2درصد از مارد نروهبخدی شده ،بهدرس ع طبقهبخدی شدها د.

*

جدول  .7نتایج طبقهبندی گونههای  T. micranthumو  T. compestreبا روش آنالیز تشخیص
نروههت
قدار

3
4

درصد

3
4

اصلع

ااضتی نروههتی ایچبیخعشده
3
37
11

4
18
63

55
74

67/30
14/90

32/70
85/10

100/00
100/00

*  77/5درصد از مارد نروهبخدی شده ،بهدرس ع طبقهبخدی شدها د.

برای تشییخیص حضییمر و اد حضییمر نم ههتی مرد
طتلعه ،ارتر ات ب از بین اما ب مرد برر سع شت ب د ت،
قتبلیت هدایت الک ریکع ،ا ت سیم و رس بهاخمان رمترین
اما ب تشخیص داده شد د (رابطه .)5
رابطۀ :5
Y= 0/493Temperature + 0/642EC - 0/046K + 0/890Clay

در این رابطه :Temperature ،د ت :EC ،قتبلیت هدایت

شب

الک ریکع :K ،ا تسیم :Clay ،رس عبتشخد.
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 .4بحث و نتیجهگیری
ارتفتع از سطح دریت قچ رمع در قدار و مع بتره،
یزان تبخیر و تعرق و مع امشچ نیتهع دارد .]14 ،21
بت تمجه به تیج قتیسییۀ یت گین عتمان نفت نم ههتی
مرد طتل عه ،در ارت فت اتت شم ر از  1520ر ،اراشخچ
بی ش ری دا ش ها د .بی ش رین ارتفتاع شه نم ههتی شبدر
در آ جت اراشخچ دا ش خد ربمط به نم ۀ  T. compestreبت
ارتفتع  1512ر و شم رین ارتفتاع شه نم ههتی شیییبدر
در آ جت اراشخچ دا ش خد ربمط به نم ۀ T. micranthum
بت ارتفتع  1492ر بمده اسیییت .این در حتلع اسیییت شه
بریع حققین بیتن شرد د شه نم ۀ شبدر سفید در ایران
در دا خه هتی البرز و زانرس در اسییی تن هتی اردب یب،
آذر بتی جتن ،ا رتر حتل و بخ یتری ،نی ن ،نلسییی تن،
تز دران ،ترران و سمختن تت ارتفتع  2300ر یز اراشخچ
دارد  .]30الب ه قتبب ذشر است شه مم هبرداری در خطقۀ
بت تغییرات ارتفتاع شم بردا شت شده و نم ۀ شبدر سفید
بهی صمص در ارتفتاتت بتالتر یز ح ضمر دار د .بت این حتل
در این اژوهچ ارتفتع از سطح دریت از اما ب درجه یک در
تمتیز کتنهت و ا شیییتر نم ههتی مرد طتلعه بمد]15 .
در طتلعتت یمد بیتن شرد د شه  Trifoulium repensبت
ات ب ارت فتع از سیییطح در یت همبسییی گع قمی دارد .در
طتلعتت صیییمرت نرف ه تمسیییط  ]28یز بر تأ یر ات ب
ارتفتع بر ام شچ نیتهع تأشید شده شه تأییدشخخدۀ تیج
ت است.
ات ب شییی یب جزء اما ب در جه ا رتر در اراشخچ
نم ههتی مرد طتلعه بمده ا ست و نم ههتی جخس شبدر
در ختطق بت شیییب شم ر از  10درصیید ،دارای بیشیی رین
اراشخچ بمدها د .شیییب یکع از رم رین اما ب اس ی ع و
بلخدی ا ست شه تغییرات آن در طمل یک نرادیتن عتما د
بر مع امشییچ نیتهع ا رنذار بتشیید  .]45در اراضییع بت
شیب تخد بهوا سطۀ جریتن شدیدتر آ  ،ز ین سریعتر
ی شک شده و همچخین فر ستیچ شدید یتک ،شرایط را
برای رشیید و مم نیتهتن حدودتر عشخد ]6 .شیییب را
جزء اما ب بعتأ یر در اح متل حضیییمر نم ۀ T. repense

در راتع حمزۀ آبخیز نلخدرود دا س ها د ،ا ت  ]14شیب
را جزء اما ب تأ یرنذار بر تغییرات در صد ام شچ تتجع و
تراشم نم ه هتی مرد طتل عه عرفع شردها د .تحقی قتت
دیگر یز ت خد  ]2 ،8تیج شتبرع را نزاره شردها د.
اقلیم هر خطقییه همماره بییهاخمان یکع از رمترین
اما ب حیطع شخ رل شخخدۀ امشیییچ نیتهع طرح بمده
اسییت .بتر دنع یکع از فتش مرهتی رم اقلیمع اسییت شه
أ ر از ارتفتع بمده و قچ رمع در یزان رطمبت یتک
و مع امشییچنیتهع دارد .د ت یز یکع از فتش مرهتی رم
اقلیمع ا ست شه قچ به سزایع در شروع ف صب روی شع،
طمل دورۀ رشیید ،همچخین مع امشییچ نیتهع داشیی ه و
أ ر از ارتفتع اسیییت .بت تمجه به تیج آ تلیز تشیییخیص،
بتر دنع و د ت جزء اما ب درجه یک بر اراشخچ نم ههتی
مرد طتلعه بمدها د و بیش رین اراشخچ نم ههت ربمط به
ختطق بت بتر دنع بی ش ر از  360یلع ر و د تی بی ش ر
از  9/55درجییهسیییییت یی ییعنییراد بییمد .نییم یییۀ
 T. micranthumدر ختطق بت شم رین بتر دنع (364/79
یلع ر) و بیشییی رین درجییه حرارت ( 9/74درجییه
ست عنراد) و نم ۀ  T. compestreدر ختطق بت بی ش رین
بیتر یدنع ( 368/51یلع ر) و شم رین درجیه حرارت
( 9/65درجه ست عنراد) بی ش رین ر شد را دا ش ها د .این
درحتلع است شه  ]6بیش رین حضمر نم ۀ  T. repenseرا
در حدودۀ بتره  470تت  530یلع ر و د تی  8/3تت
 10/7درجه ست عنراد بیتن شردها د و  ]35شبدر سفید
را در ختطق دارای بتر دنع ستال ه بیچ از  500یلع ر
تمصیه شردها د .همچخین بتید بیتن شرد شه شمههتی رزی
شمارتفتع بین ایران و جمرمری آذربتیجتن و دره حیران در
این تحیه ،سبب فمذ رطمبت از سمت دریتی یزر بهسمی
خطقه شده و خطقه را از رطمبت سبع بتالیع بریمردار
ستی ه ا ست و العرغم شمبمد سبع بتر دنع ،این تحیه
از امشچ نیتهع سب تً یمبع بریمردار شده است .]4
اسییییدی ه ( )pHو قتبلیت هدایت الک ریکع ( )ECدر
کتنهتی حضییمر و اد حضییمر نم ههتی شییبدر دارای
ت فتوت عخعدار بمد د ،بهطمری شه نم ه هتی شییی بدر
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یتک هتی اسییییدی بت شیییمری شم ر را ترجیح عدهخد.
بیشییی رین یزان  pHو هدایت الک ریکع یتک ربمط به
ختطق بت حضییمر نم ۀ  T. micranthumو شم رین یزان
آنهت ربمطبه کتنهتی اد ح ضمر نم ههتی شبدر بمده
اسیییت .افزایچ قدار شیییمری یتک ربمط به ا ح آن
عبتشیید ،ا ح هتدی الک ریسییی ه هس ی خد ،هراه یزان
ا ح در یتک زیتدتر بتشد بههمتن ا دازه هدایت الک ریکع

اخصیییر سیییدیم جزء اما ب درجه یک در تمتیز کتنهت و
ا شیییتر نم ههتی مرد طتلعه بمد .در کتنهتی حضیییمر
نم ههتی شییبدر ،یتکهتیع شه نم ۀ  T. micranthumدر
آنهت اراشخچ داشیت ،دارای بیشی رین قدار سیدیم و در
یتکهتیع شه نم ۀ  T. repenseدر آنهت اراشخچ دا شت،
دارای شم رین قدار سیییدیم بمد ]38 .در طتلعتت یمد
بیتن شردها د شه سییدیم در شختر سییتیر اما ب در تفکیک

آن یز بیشیی ر عشییمد  ]14 .]20اسیییدی ه و هدایت
ال ک ری کع را از اما ییب ر ر بر اراش خچ نم ییههییتی
 Artemisia fragrans Willd.و Artemisia austriaca Jacq.
عرفع شردها د و  ]15به ب یتن همبسییی گع ث بت بین
شبدر سفید و ا سیدی ه اردای ها د شه تأیید شخخدۀ تیج
تحقیق ت عبتشید ،ا ت  ]6بیتن شرد د شه تغییرات قدار
 pHو  ECدر راتع حمزۀ آبخیز نلخدرود تأ یر اخدا ع بر

ت یپ هتی ن یتهع و اراشخچ نم ه هتی  Rheum ribesو
 Dorema ammoniacumبیش رین ا ر را دار د .فسفر جزء
اما ب ر ر در اراشخچ نم ههتی مرد طتلعه بمده ا ست،
بهطمریشه نم ههتی مرد بررسع ،یتکهتی غخع از فسفر
را ترجیح عدهخیید و بیشییی رین یزان آن ربمط بییه
کتنهتی ح ضمر نم ۀ  T. pratenseا ست .این اخ صر در
امب ف مسییخ ز ،در تبملیسییم اروتئینهت ،تخفس و سییخ ز

حضمر شبدر سفید داش ه است.
اخصییر ا تسیییم در کتنهتی حضییمر و اد حضییمر
نم ه هتی شیییبدر دارای تفتوت عخعدار بمد ،بهطمری شه
حضمر نم ۀ  T. compestreدر یتکهتیع بت یزان ا تسیم

آ زیمهت قچ ا ست سع دارد  ]12و در یتکهتی سخگین
بیش ر از یتکهتی سبک بمده و به صمرت فعتل و غیرفعتل
تبتدل یم ع] بهوسیییلۀ نیته جذ عشییمد ]42 .یز در
تأیید تیج ت در طتلعتت یمد فسییفر را از اما ب ر ر بر

بیشییی ر و حضیییمر نم ههتی ،T. pratense ،T. repense
 T. micranthumدر یتک هتیع بت یزان ا تسییییم شم ر،
رتبط بمده اسیت .اخصیر ا تسییم یکع از اختصیر غذایع
تشرو است و یزان صرف آن در نیتهتن بعد از ازت بیچ
از سییتیر اختصییر اسییت .دلیب اصییلع آن هم بهدلیب قچ
اخ صر ا ت سیم در تخظیم ف م سخ ز ،ا قتل شربمهیدراتهت،
سخ ز اروتئین ا ست .ا وه براین ،وجمد ا ت سیم در یتک
بتاث سرملت در ا قتل آ و ماد غذایع در یتک شده،
ازا ین رو ا ییتسییی یم ع تما یید بییه ا خمان یییک ییتدۀ
حت صلخیزشخخده بهح ست آید  .]25بختبر طتلعتت ]23
فقر ،شمبمد و اد تعتدل ا تسیییم شه از اختصییر ضییروری
عبتشییید ،مجب شتهچ نم ههتی فید و یمشیییخمراک
رتعع و افزایچ نم ه هتی رتجم و غیریمشیییخمراک
عنردد ]36 .ا ییتسییییم یییتک را از اما ییب ر ر در
جداسیییتزی جت عههتی نیتهع خطقۀ مرد بررسیییع یمد
عرفع ممد د شه تأیید شخخدۀ این بخچ از تیج ت است.

اراشخچ نم ههت عرفع شردها د.
تدۀ آلع از اما ب درجه یک در تمتیز کتنهت و ا شتر
نم ه هتی مرد طتل عه بمد .بهطمری که نم ه هتی مرد
طتلعه ،در یتکهتی دارای ماد آلع شم ر از  6/10درصد
اراشخچ بی ش ری دار د .راتع فخدوقلمی شرر س تن مین
جزء بر رین راتع ششییمر حسییم عشییم د شه تمسییط
نم ۀ رتجم  Leucanthemum vulgare Lam.اشغتل شده
است .این نم ۀ رتجم سبب تخریب این اراضع شده و در
ر قت بت بت سیییتیر نم ه هتی یمشیییخمراک رتعع ت خد
نم ههتی شبدر ،بتاث ضعیف شدن آنهت ع شمد .ارای
فرط در خطقه هم سیبب شتهچ نم ههتی یمشیخمراک
شییده اسییت و از رشیید و اراشخچ بیش ی ر آنهت جلمنیری
عشخید  .]40تدۀ آلع بسیییییتری از یماص فیزیکع،
شییییمیتیع و بیملمژیک یتک را تحت تأ یر قرار عدهد
 ]18 .]44در طتل عۀ یمد ب یتن شرد د شه تدۀ آلع از
اما ب تأ یر نذار بر اراشخچ ن یت هتن ع بتشیییید ،شه
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تأییدشخخدۀ تیج ت است.
بتفت یتک یکع از یصییمصیییتت فیزیکع اتیدار یتک
ا ست و بر روی ستیر یماص یتک ت خد ستی متن یتک،
ذییرۀ رطمب ع و فمذاذیری تأ یر ع نذارد  .]18تیج
شتن داده است شه درصد رس و سیلت از اما ب ر ر در
ا شییتر نم ههتی مرد طتلعه بمدها د ،بهطمریشه نم ههت
در ختطق بت در صد رس شم و سیلت زیتد تراشم بی ش ری

یتک ل خت جزء اما ب ر ر در اراشخچ نم ه هتی
مرد طتلعه بمده است .در ختطقع شه نم ههتی شبدر در
آ جت اراشخچ داشییی ها د ،دارای شم رین یزان از یتک
ل خت بمده اسیییت .این ک ه اهم یت نم ۀ شیییبدر را در
جلمنیری از بروز سیییب عرسییت د ،زیرا نم ههتی شییبدر
امشیییچ فره ت خدی را ایجتد شرده و از یتک در قتبب
ضربتت قطرات بتران به یمبع حتفظت عشخخد .ام شچ

دار د .نم ههتی شییبدر بهدلیب دارا بمدن ریشییههتی شمتته
در یتکهتی شمامق بت بتفت ریز رشد بر ری دار د .]35
رس قت بب اراشخچ شه جزء شییییتیص هتی ات یداری
یتشدا ههتی یتک ح سم ع شمد ،قتو ت یتک را در
قتبب فرسیییتیچ شیییتن عدهد شه هراه این ویژنع در
یتشع بی ش ر بت شد ،شتندهخدۀ فر ستیچاذیرتر بمدن آن
اسیییت  .]24طبق تیج این اترا ر جزء اما ب ر ر در

نیتهع بتاث شتهچ سییرات جریتنهتی سییطحع ،قتدیر
حجم روا ت  ،غلظت رسیییم  ،سیییرات بتد و ا قتل ذرات
یتک تمسط بتد و دیگر ا رات ثبت عشم د .]10
همت طمر شه در تیج ارائه شییید ،هراه قدار ویژه و
ضریب همبس گع شت م ع بیش ر بتشد ،تتبع حتصب قمیتر
بمده و صیییحت طبقهبخدی بیشییی ر عشیییمد .غیرهتی
ت شخی صع وارد شده به تمابع از تمت اما ب مرد برر سع

اراشخچ نم ههتی مرد طتلعه بمده اسییت .یتکهتیع شه
نم ۀ  T. compestreدر آنهت اراشخچ دارد ،دارای شم رین
یزان رس قتبب ا شیییتر عبتشییید .لذا عتمان نفت این
نم ه بت افزایچ قتو ت ششییشییع بین یتشدا ههت سییبب

یعخع تمامنرافع ،اقلیمع و یتشع بمد د شه شیییتندهخدۀ
ا خت درسییت این اما ب عبتشیید .بهطمر شلع ،عتمان
بیتن شرد شه بت اسییی فتده از تیج این تحقیق و شیییخص
شردن اما ب ر ر در ح ضمر و اد ح ضمر نم ههتی مرد

جلمنیری از فرسیییتیچ یتک و افزایچ فمذاذیری یتک
عشییمد و بت ایجتد امشییچ ختسییب در سییطح راتع ،از
یطراتع ت خد سیییب ،فرسییتیچ ،لغزه و غیره جلمنیری
عشخد.

طتلعه در راتع فخدوقلمی شییررسیی تن مین ،عتمان از
تیج در دیریت بر ر و بخصییمص در ا ر اصیی ح و احیتء
این راتع و راتع شتبه اس فتده ممد.
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