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  چکیده
-میهاي گیاهی در برگیرنده منابع عظیمی از ذخایر ژنتیکی و گونههاي طبیعی مراتع به عنوان یکی از اکوسیستم   

توان اظهار کرد که مدیریت پایدار آنها هاي مرتعی میها از جمله اکوسیستمدر رابطه با مدیریت اکوسیستم. باشند
- دار از منابع میبرداري بهینه و پایمستلزم شناخت و ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی در خصوصیات آن به منظور بهره

روي  )K( یمو پتاس )P(، فسفر )N(نیتروژن از جمله مرتع موجود در خاك عناصر غذایی  تأثیر به منظور مطالعه .باشد
در بهار  بر روي مرتع مذکور ها شهرستان تبریز، بررسیپوشان  خلعتغالب هاي هرز و علفهاي مرتعی  گونهپراکنش 

آنالیز تطبیقی  از. انجام شد هکتار 14در مساحتی در حدود  متر 20× متر  40 فواصل اي با به صورت شبکه 1391سال 
 CCAمحور اول  دو. هاي مرتعی استفاده شد گونهپراکنش و خاك  NPKبراي بررسی ارتباط بین  )CCA(متعارفی 

و نیتروژن  يمحور اول با محتو .دبو بررسی شده مرتعی غالب گونه 18 درواریانس پراکنش درصد  85توجیه کننده 
هر سه این عناصر محور دوم با  در صورتیکهبا محتوي فسفر همبستگی مثبت داشت، و  همبستگی منفی خاك یمپتاس

 Scariola orientalis (Boiss.)) گاو چاق کن و .Poa bulbosa L)( چمن پیازك داردو گونه . همبستگی مثبت نشان داد

Sojak) اسپرس آذربایجانیکه  ، در صورتینداك داشتخفسفر  بیشترین همبستگی را با میزان(Onobrichis atropatana 

Boiss.) دماونديشنگ  .میزان فسفر خاك رابطه منفی داشتبا  ز جمله گیاهانی بود کها(Tragopogon kotsschys Boiss.) 

بین عناصر غذایی  .خاك داشتند پتاس همبستگی را بابیشترین  (.Trigonella fischeriana Ser)و شنبلیله گرجستانی  
فقر، کمبود توان اظهار نمود که بطور کلی می. مشاهده شد خاكپتاسیم  و نیتروژن بیشترین همبستگی بینبررسی شده، 

هاي مفید و ، موجب کاهش گونهمورد نیاز گیاهان مرتعی و یا عدم تعادل نیتروژن، فسفر و پتاسیم از عناصر ضروري
گردد و پایداري مراتع را دچار تهدید و آسیب جدي اي مهاجم و غیرخوشخوراك میهخوشخوراك مرتعی و افزایش گونه

ضرورت پیدا  در خاك مراتع NPKبه تعادل  مداومهاي خوشخوراك مراتع توجه پایدار گونه فلذا براي مدیریت. نمایدمی
   .کندمی

  
  .پراکنش هاي هرز،علف ،هاي مرتعی ، گونهیمنیتروژن، فسفر، پتاس :کلیديهاي واژه
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Abstract 

Rangelands as natural ecosystems are consisted of enormous resources of genetic resources 
and plant species diversity. This diversity implies the rangeland stability against biotic and abiotic 
factors. In relation to the management of ecosystems, including rangeland ecosystems can be stated 
that sustainable management of their, is required to identification and assessment of spatial and 
temporal in its properties in order to optimal and sustainable utilization of resources. In order to 
study the effects of soil nutrients including Nitrogen (N), Phosphorus (P) and Potassium (K) on 
dominant rangeland species and weeds distribution in Khalat Poshan rangelands of Tabriz County, 
fields experiment was conducted using grid sampling and the intersection lines between 20×40 m in 
14 ha during 2012 spring. Canonical Correspondence Analysis (CCA) was used to examine the 
relationship between NPK of soil and rangeland species distribution. In the analysis that was done, 
the first two CCA axes explained 85% of the variation in 18 dominant rangeland species 
distribution. The first axis had negative correlation with nitrogen and potassium content in the soil 
and had positive correlation with phosphorus content, while the second axis showed positively 
correlation with all three of these elements. Two species of bulbous bluegrass (Poa bulbosa L.) and 
scariola (Scariola orientalis (Boiss.) Sojak) had highest correlation with phosphorus content of 
soil, whereas the sainfoin (Onobrichis atropatana Boiss) of the plants that had negative correlation 
with phosphorus content of soil. salsify (Tragopogon kotsschys Boiss) and trigonella (Trigonella 
fischeriana Ser.) had highest correlation with potassium content of soil. Between the nutrients 
studied, the highest correlation was observed between soil nitrogen and potassium. In general it can 
be said that poverty, lack or imbalance of nitrogen, phosphorus and potassium are essential 
elements required by plants in rangeland, there by reducing of the useful and palatable pasture 
species and increased of invasive species and non palatable and the rangeland sustainability will 
afoul threat of serious injury. Therefore, the sustainable management palatable species of 
rangelands constant attention is necessary to the balance of NPK in rangelands soil. 
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  مقدمه
 جغرافیایی و متنوع شرایط دلیل به ایران کشور

 گیاهی بسیاري هايگونه حضور محل هوایی، و آب
 جمع گونه گیاهی 9000بر بالغ تاکنون هبطوریک است
 یکی را به ایراناین امر   و است شده نامگذاري و آوري

 تبدیل جهان در گیاهی زاییگونه مهم خاستگاه ده از
 قسمت ).1389قهساره اردستانی و همکاران ( است کرده
 هکتار میلیون 90 بر بالغ که مراتع در این گیاهان عمده

مراتع  .شوندمی یافت اند،گرفتهبر در را کشور از سطح
هاي طبیعی در برگیرنده به عنوان یکی از اکوسیستم

هاي گیاهی متنوع گونهابع عظیمی از ذخایر ژنتیکی و من
همواره این گوناگونی متضمن پایداري مرتع  باشد کهمی

در  .در برابر فاکتورهاي زیستی و غیرزیستی است
هاي له اکوسیستمها از جمتمسرابطه با مدیریت اکوسی

توان اظهار کرد که مدیریت پایدار آنها میمرتعی 
مستلزم شناخت و ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی در 

برداري بهینه و پایدار از خصوصیات آن به منظور بهره
شناسایی فاکتورهاي مهم در پراکنش . باشدمنابع می

د هاي گیاهی می تواند کنترل علف هاي هرز را بهبوگونه
 پراکنش و حضور). 2009آندرسن و کووگارد (بخشد 
نیست  تصادفی مرتعی، هاياکوسیستم در گیاهی جوامع
 در انسانی اقلیمی، خاکی، پستی و بلندي و عوامل بلکه

لئونارد و همکاران ( کنندگسترش آنها نقش مهمی ایفا می
و  علوفه تولید بر عالوه مرتعی گیاهی هايگونه. )1984

 و خاك آب حفاظت امر در دارویی و یصنعت مصارف
تاثیر فاکتورهاي غیر زیستی . کنندمی ایفا را مهمی نقش

از جمله منطقه جغرافیایی، ارتفاع، آب و هوا و خاك در 
آندرسن و همکاران  (مقاالت متعددي بررسی شده است 

ترین از مهم ).2005پیسک و همکاران  و 1991
اکوسیستم حفظ فاکتورهاي موثر در مدیریت پایدار 

به این منظور درك چگونکی . باشدکیفیت خاك آن می
چنگ و (توزیع مکانی خصوصیات خاك مهم است 

ییر در خصوصیات خاك ممکن است تغ). 2006همکاران 
یه تغییرات در اول منشأ .اولیه یا ثانویه داشته باشد منشأ

زایی است، در ثیر عوامل خاكخصوصیات خاك تحت تأ
-تواند بر اثر کاربريثانویه تغییرات می صورتیکه منشأ
تغییرات مکانی  این. افتدهاي مختلف اتفاق ها و مدیریت

خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و وسیعی از  در محدوده
  . )1385ایوبی و جاللیان (شود زیستی خاك مشاهده می

هاي خود بررسیدر ) 1989(هولچک و همکاران 
شیمیایی خاك گزارش کردند که خصوصیات فیزیکی و 

پوشش گیاهی باعث پراکنش جغرافیایی در رابطه با 
در تحقیقات خود ) 1388(پور رستم .دنشوهان میاگی

نشان داد که بافت، ماده آلی، شیب، ارتفاع، متوسط 
درجه حرارت و بارندگی سالیانه مهمترین عوامل 

اي همبستگی داشتند محیطی بودند که با غنا و تنوع گونه
ترین عواملی بودند که شوري خاك از مهمو رطوبت و 
اي همبستگی منفی، و آهک، شن، ارتفاع و با تنوع گونه

داري با  شیب از عواملی که همبستگی مثبت معنی
رابطه بین  ،)2000(علی و همکاران . .یکنواختی داشتند

اي را با عوامل محیطی و خصوصیات پوشش تنوع گونه
حدود دادند که  گیاهی در مصر بررسی کرده و نشان

اي توسط خصوصیات تاج درصد تغییرات تنوع گونه 53
 .شودپوشش، رطوبت خاك و شدت چرا توجیه می

تنوع گیاهی در بررسی ارتباط  ،)1377( شریفی نیارق
را  هاي رویشی چمنزارهاي طبیعی منطقه اردبیلفرم

 خاکی در و که عوامل اقلیمی و نشان داد دبررسی کر
زارع  .اساسی دارند منطقه نقش تنوع پوشش گیاهی
 مراتع موردي مطالعه، در )1388(چاهوکی و همکاران 

- به بررسی رابطه بین تنوع گونه طالقان فشندك - آرتون
 بین از و اظهار نمودند که اي و عوامل محیطی پرداختند

 آهک عمق، بافت، جغرافیایی، بررسی جهت مورد عوامل
 .دارند ايتنوع گونه بر را بیشترین تأثیر خاك پتاسیم و

 رویشگاه بررسی ، در)1986(داولینگ و همکاران 
Acacia harpophylla افزایش با که نمودند مشاهده 

 پتاسیم، گوگرد، ،نیتروژن آلی، ماده قبیل فاکتورهایی از
 تاجی پوشش درصد خاك عمق و کلسیم تبادلی فسفر،
) 1391(یاري و همکاران  .یابدمی مذکور افزایش گونه

اي و عوامل محیطی در ر بررسی رابطه بین تنوع گونهد
مراتع سرچاه عماري بیرجند گزارش کردند که هدایت 
الکتریکی، مقدار گچ، ماده آلی، شیب و درصد شن 

اي منطقه مورد مطالعه بیشترین تأثیر را بر تنوع گونه
 ايگونه تنوع الگوهاي بررسی به )2007( جیانگ. دارد
 با چین بیابانی مناطق هستانیکو هاياکوسیستم در

 عوامل تأثیر تعیین به منظور CCAروش  از استفاده
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تکنیک  .پرداخت گیاهی خصوصیات جوامع بر محیطی
CCA اثرات ویژه متغیرها را به مقدار زیادي توسعه ،

دهد که مدلی قوي براي تعیین ارتباط داده و نشان می
). 1993رید و همکاران (باشد ها و محیط میبین گونه

ها و عوامل محیطی را نشان این مدل ارتباط بین گونه
از مشخصات ویژه ). 2003باشکین و همکاران (دهد می

CCAباشد که براي ، کاربرد رگرسیون و همبستگی می
ها و عوامل محیطی بررسی روابط بین توزیع گونه

، CCAدر ). 1988تربراك و پرنتیس (شود استفاده می
هاي فلوریستیکی و سیون دادهاز همبستگی و رگر

-عوامل محیطی در داخل آنالیز رگرسیون استفاده می
 )2007(جیانگ تحقیقات  نتایج ).1389حسن نژاد (شود 

 مثبتی قوي همبستگی ارتفاع عامل حاکی از این بود که
 توجیه را تغییرات درصد 50 و دارد اول محور نسبت به

 محور نسبت به قوي همبستگی شیب عامل و کندمی
 توجیه را پوشش تغییرات از درصد 4/21دوم دارد و 

 . دکنمی
هاي مناطق خشک و نیمه خشک به در اکوسیستم

ها و سایر پایداري گونه دلیل شرایط حساس و شکننده،
ها از تعیین سهم عوامل موثر بر پراکنش گونه عوامل،

بدین منظور در این . اي برخوردار استاهمیت ویژه
موجود در  هاي هرزعلف و هاي مرتعیپژوهش گونه

این مرتع شناسایی شده وارتباط بین پراکنش گونه ها 
مورد  )N ،P ،K(با عناصر غذایی موجود در خاك 

  .بررسی قرار گرفت
  

  ها مواد و روش
  ايمطالعات منطقه

هاي و علفهاي مرتعی به منظور مطالعه گونه
 سی ارتباطبررخلعت پوشان تبریز و تع هرز مرا

پژوهشی  ،پراکنش آنها با عناصر غذایی موجود در خاك
مساحت مرتع مورد . صورت گرفت 1391در بهار سال 

 تپه 9نمونه برداري از  .بودهکتار  14در حدود  مطالعه
 20×  متر 40اي در فواصل به روش شبکهنقطه  176 و

 انجام متر 5/0 × متر 5/0هاي متر با استفاده از کوادرات
عناصر غذایی خاك و بررسی تر ه دقیقجهت مطالعو 

یکی از قطعات هاي گیاهی،  رابطه آن با پراکنش گونه
موجود نمونه  کوادرات 50از  و مورد مطالعه انتخاب

تجزیه . برداشت شد متر سانتی 30تا  0از عمق  خاکی
دانشکده هاي خاك در آزمایشگاه خاك شناسی نمونه

منظور  به. دانشگاه تبریز صورت گرفتکشاورزي 
ي از منابع معتبرشناسایی گونه هاي گیاهی موجود 

شناسی فلور ایرانیکا و ترکیه در هرباریوم گیاه همچون
رشینگر (استفاده شد دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز 

  . )1965 -1985و دیویس  1963 - 2007
  

  هاي مورد مطالعهشاخص
از نرم افزار بندي پوشش گیاهی  به منظور رسته

PC-ORD  و )1999مک کوئین و میفرد ( 17/4نسخه 
-رسته. استفاده شد 5/4 نسخه CANOCOافزار نرم

  یمتعارفقی یبه روش آنالیز تطبهاي مرتعی بندي گونه
(CCA)1 اصلی  هاي لفهمؤ و آنالیز(PCA)2  انجام شد .

هاي مرتعی و هاي مربوط به گونهدر این بررسی داده
با  PCAهم با روش  ارتباط پراکنش آنها نسبت به

مک ( 17/4نسخه   PC-ORD استفاده از نرم افزار
. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت) 1999کوئین و میفرد 

هاي مربوط به عناصر غذایی همچنین ارتباط بین داده
هاي گونه پراکنش روي )N ،P ،K(موجود در خاك 

مرتعی و علف هرزي مشاهده شده در مراتع مورد 
با استفاده ازنرم افزار   CCAا روشمطالعه نیز ب
CANOCO مورد تجزیه و تحلیل قرار  5/4 ورژن

هاي محیطی بندي تغییرات داده هرستدیاگرام این . گرفت
-ثر از این عوامل را نشان میگونه هاي متأ هايو داده

-از داده PCA روشدر  ).1384و  1380مصداقی (دهد 
 و مرتعیگونه  18 ،)0و  1(هاي حضور و عدم حضور 

غالب در مراتع ایستگاه تحقیقاتی خلعت هاي هرز علف
ها تر ارتباط بین گونهبه منظور مطالعه صحیحپوشان 

هاي داده نیز CCA روشدر رابطه با . استفاده شد
هاي هرز و علفگونه مرتعی  18مربوط به بیوماس 

هاي مربوط به ماتریس اول تشکیل داده برايغالب 
هاي بندي گونه رتبه به منظور .رفتمورد بررسی قرار گ

 باشندمرتعی که داراي نیازهاي اکولوژیکی مشترك می
 بندي رتبهو نیز  ،TWINSPAN(3(از آنالیز دوطرفه 

                                                           
1 -Canonical Correspondence Analysis 
2 -Principal Component Analysis 
3 Two Way Indicator Species Analysis 
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هاي مشابه از لحاظ عناصر غذایی موجود در کوادرات
  .استفاده شد )CA( 1اياز آنالیز خوشه ،خاك

  
  نتایج و بحث

 )PCA(اصلی  هاي  لفهؤم آنالیز
-که گونه دادنتایج نشان  PCAدر رابطه با روش 

 Salvia nemerosa L.،Astragalus (Tragacantha)هاي 
parrowianus  و Melilotus officinalis (L.) Pall.  به

 Scariola orientalis هاي، گونه9و  5، 1یب با کد تتر
(Boiss.) Sojak   وAstragalus (Onobrychium) 

effuses. هاي و همین طور گونه 13و  6ا کد ب به ترتیب
Tragopogon kotsschys boiss  ،Noaea Mucronata 

(Forsk). Aschers.، Thymus Kotschyanus Boiss. & 
Hohen.  ،Trigonella fischeriana Ser.  و.Poa 

bulbosa L  از  3و  12، 16، 4، 10به ترتیب با کد
و بیشترین میزان همبستگی با هم برخوردار بوده 

بررسی باي . حضور داشتندیکدیگر همواره در کنار 
که  است بیانگر این موضوع  ،)1شکل ( PCAپالت 
 Jurinea leptoloba DC. ،Astragalusهاي گونه

(Tragacantha) strictifolius و Iris barnumae Baker. 
هایی محسوب از جمله گونه 17و  15، 14به ترتیب با کد 

مشاهده  PCAنده در نمودار شوند که بصورت پراک می
هاي گیاهی شده و ارتباطی با پراکنش سایر گونه

  .)1شکل ( نداشتند
  

 )CCA(قی متعارفی یآنالیز تطب
ی از وجود حاک یقی متعارفیبنتایج آنالیز تط

غذایی موجود در خاك و  همبستگی باال بین عناصر
چنانکه  .بودهاي هرز و علفهاي مرتعی پراکنش گونه

درصد  85حدود  ،CCAنالیز دو محور اول در این آ
محور اول . )2جدول ( ها را نشان دادواریانس گونه
با  )درصد 21/0و  17/0( دارمعنی همبستگی منفی

تگی سو همب نیتروژن و پتاسیم موجود در خاك محتوي
 با میزان فسفر خاك داشت) 39/0( معنی دار مثبت

که در ر نمود توان اظهابا توجه به نتایج می .)3جدول (
سهم مجموع میزان فسفر و پتاسیم موجود در خاك 

                                                           
1 Cluster Analysis 

نیتروژن در پراکنش  میزان را در مقایسه با تريبیش
به خود اختصاص هاي هرز و علفهاي مرتعی گونه
- که بررسی علت این موضوع نیاز به تجزیه گونه ندداد

در این آنالیز نزدیکی گونه مرتعی به  .هاي گیاهی دارد
بردارهاي فسفر، نیتروژن و پتاسیم نشان از  هر کدام از

در رابطه  .گونه به عامل مذکور داردهمبستگی باالي آن 
عواملی که  ،با ارتباط این عوامل نسبت به همدیگر

دهند به بیشترین و کمترین زاویه را با هم تشکیل می
-بیشترین همبستگی را با هم ایجاد میکمترین و ترتیب 
در این  ،نشان داده شده) 2(شکل همانطور که در  .کنند

بررسی محتوي نیتروژن و پتاسیم خاك بیشترین 
و در عین حال کمترین همبستگی را همبستگی را با هم 

 Poa)رداچمن پیازك .میزان فسفر خاك دارند با
bulbosa L.) ، گاو چاق کن(Scariola orientalis 

(Boiss.) Sojak) ، آویشن (Thymus Kotschyanus 
Boiss & Hohen.)  گونو (Astragalus 

(Onobrychium) effusus.)   6، 3به ترتیب با کدهاي ،
بیشترین هایی بودند که  از جمله گونه 13و  16

 ،کهبطوري  .محتوي فسفر خاك داشتندبا  همبستگی را
هاي با افزایش میزان فسفر خاك بر بیوماس این گونه

 اسپرس آذربایجانی ،در حالیکه .شدمرتعی افزوده 
(Onobrychis atropatana Boiss.) و یونجه زرد 

(Melilotus officinalis (L.) Pall.)  و  7به ترتیب با کد
با محتوي فسفر همبستگی منفی داشته و افزایش  9

کاهش بیوماس این دو گونه میزان فسفر خاك سبب 
 Trigonella)شنبلیله گرجستانی .شدمرتعی 

fischeriana Ser.)  از گیاهانی بود که با میزان  12با کد
استپی  .ترین همبستگی را داشتنیتروژن خاك بیش

)(Stipa sp.  ترین همبستگی را با میزان نیز بیش 2با کد
مریم گلی مزرعه  ،در صورتیکه. پتاسیم خاك داشت

هایی از گونه 1با کد  (.Salvia nemerosa L)  روي
یم موجود در خاك بود که با میزان نیتروژن و پتاس

ان این عناصر در همبستگی منفی داشته و با افزایش میز
 بید گیاه .شدن گونه کاسته خاك از بیوماس ای

(Agropyron repens L.) با ین همبستگی را نیز بیشتر
   ). 2 شکل( محتواي پتاسیم خاك داشت
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  )TWINSPAN(دوطرفه شاخص  هايگونه آنالیز
 رتبهفه یا آنالیز شاخص دوطرهاي گونه آنالیز

هاي نشان دهنده گونه )TWINSPAN( بندي دو مقسمی
مشترك  یهاي اکولوژیکبا نیازهاي هرز و علفمرتعی 

حاصل از این آنالیز نشان  جدول همان طور که. باشدمی
 Astragalus یعنی 8، گونه با کد )4(دهد می

(Hymenostegis) lagopoides Lam.  نیاز اکولوژیکی
بندي فرد داشته و در یک گروه جداگانه طبقهمنحصر به 

 Iris barnumae  یعنی 2و  17، 18هاي با کد گونه .شد
Baker ,Astragalus sp.و Stipa sp.  نیاز مشابه داشته و

هاي مرتعی با گونه ،همچنین .دبودنمتعلق به یک گروه 
 با هم، 3و  9هاي با کد گونه، هدر یک گرو 1و  5، 7کد 
و  در یک گروه 4و  10، 12، 14، 15، 16 کد هاي باگونه
اهان همراه هم در به عنوان گینیز  6و  11، 13هاي کد

با استفاده از کلید انتهایی این  .دیک گروه قرار گرفتن
. توان به گروه بندي کادرهاي مختلف پرداخت جدول می
 با بقیه کادرها از نظر نوع 31توان گفت کادر  چنانچه می

در سطح بعد مالً متفاوت بوده و پوشش گیاهی کا
متفاوت از  30و  29، 28، 26که کادرهاي  شدمشاهده 

 کردوقتی تقسیم بندي ادامه پیدا . بقیه کادرها هستند
، 37، 36، 33، 32، 27، 24، 5که کادرهاي  شدمشاهده 

  40و  38، 34در یک گروه، کادرهاي   44و   43، 42، 39
 23و  20، 16، 15، 14، 11، 1در گروهی دیگر، کادرهاي 
، 12، 10، 9، 8، 7، 6، 4، 3، 2در یک گروه و کادرهاي 

در گروهی  45و  41، 35، 35، 22، 12، 19، 18، 17، 13
  . )4جدول ( دگرفتنجداگانه قرار 

  
  )CA(اي آنالیز خوشه
-براي رستهتوان می )CA( ايآنالیز خوشه از

عناصر هاي نمونه برداري مشابه از لحاط بندي کوادرات
 براساس این آنالیز. کردغذایی موجود در خاك استفاده 

-درصد کوادرات 50د که در سطح احتمال شمشاهده 
ذایی موجود در عناصر غهاي نمونه برداري از لحاظ 

در این  .)3شکل (گرفتند  گروه مجزا قرار 6در  خاك
، 40، 25، 5، 1هاي کوادراتگروه اول شامل  تقسیم بندي

و  41، 36، 34، 33 هايگروه دوم کوادرات، 49و  47، 48
شامل و گروه چهارم  45و  43، 37 ، گروه سوم44

در . باشندمی 38و  32، 31، 29، 30 ،28 هايکوادرات

، 8، 7، 3، 4، 2هاي کوادراتگروه پنجم این تقسیم بندي 
و  19و  10، 20، 12، 9، 6، 50، 46، 27، 23، 22، 18، 13

و  17، 21، 15، 14، 11هاي تنیز در گروه ششم کوادرا
خصوصیات مشابهی از گروه بوده و از با هم هم 24

- برخوردار می موجود در خاك لحاظ عناصر غذایی
  . )3شکل ( باشند

-توان نتیجه گرفت که پراکنش گونهمی بنابراین،
موجود تحت تأثیر عناصر هاي هرز و علفهاي مرتعی 

 ،که طوري بهاست،  غذایی موجود در خاك قرار گرفته
رابطه  نیز در بررسی) 1391( خطیبی و همکاران

هاي رویشی مرتع خصوصیات خاکی موثر بر تیپ
ـ تفتان بلوچستان گزارش کردند که درصد دجینگ خاش

ترین عوامل لی، رس و پتاسیم قابل جذب از مهممواد آ
هاي شاخص مرتعی در منطقه موثر در پراکنش گونه

نیز در تحقیقات خود ) 2009(تارمی و همکاران  .بودند
خاك از عوامل خاکی مؤثر  PHگزارش کردند فسفر و 

 چاهوکی زارع .در ترکیب جوامع گیاهی می باشند
 از برخی با مرتعی گونه رابطه چند بررسی در )1380(

 که دریافت خاك و شیمیایی فیزیکی خصوصیات
 هايتیپ تفکیک در خاکی مؤثر فاکتورهاي مهمترین
 هدایت الکتریکی، بافت خاك، مطالعه وردم منطقه گیاهی
، )2007(ژااو و همکاران  .است بوده گچ و پتاسیم امالح

اي و تولید را در رابطه با تغییرات تنوع گونه
زار  خصوصیات خاك در شش رویشگاه در شن

هورکین مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نتایج آنالیز 
CCA لیدي براي نشان داد که مواد غذایی خاك عامل ک

هاي گیاهی اصلی منطقه تعیین پراکنش و الگوي تیپ
همچنین آنان گزارش کردند که تغییرات تنوع . هستند
اي و تولید تحت تأثیر مواد غذایی خاك، مقدار آب گونه

. در دسترس، اسیدیته خاك و هدایت الکتریکی قرار دارند
هاي گیاهی یک  شناخت نوع گونه بنابراین بایستی در پی

شناخت  ها و آننطقه، آشنایی با نیازهاي اکولوژیک م
 ، بهها ثر روي پراکنش گونهؤعوامل محیطی و مدیریتی م

با پرداخته و هاي مدیریتی ممکن  بررسی کلیه روش
هاي  تلفیقی از روشو استفاده ریزي دقیق  برنامه

 1هرز هاي لفمدیریت تلفیقی راستايمدیریتی مناسب در 
                                                           
1- Integrated Weed Management (IWM)  
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)IWM( با توجه به نتایج  .رداشتدر منطقه گام ب
توان اظهار نمود که فقر، کمبود و یا عدم آزمایش می

تعادل نیتروژن، فسفر و پتاسیم از عناصر ضروري، 
هاي مفید و خوشخوراك مرتعی و موجب کاهش گونه

گردد و هاي مهاجم و غیرخوشخوراك میافزایش گونه
. نمایدپایداري مراتع را دچار تهدید و آسیب جدي می

هاي خوشخوراك مراتع فلذا براي مدیریت پایدار گونه
  .کندضرورت پیدا می NPKتوجه مداوم به تعادل 

 

  .گونه مرتعی غالب در مراتع خلعت پوشان ـ تبریز 18هاي کد گونه، نام علمی، نام فارسی و نام تیره -1جدول
گیاهی تیره هاينام  نام فارسی نام علمی کد گونه  

8 Astragalus (Hymenostegis) lagopoides 
Lam. 

 Papilionaceae گون

13 Astragalus (Onobrychium) effusus. گون Papilionaceae 

5 Astragalus (Tragacantha) parrowianus. گون Papilionaceae 
15 Astragalus (Tragacantha) strictifolius گون Papilionaceae 

18 Astragalus sp. گون Papilionaceae 

17 Iris barnumae Baker زنبق دماوندي Iridaceae 

14 Jurinea leptoloba DC. سوگند خوئی Asteraceae 

9 Melilotus officinalis (L.) Pall. یونجه زرد Papilionaceae 

4 Noaea Mucronata (Forsk.) Aschers. خارکو Chenopodiaceae 

7 Onobrychis atropatana Boiss. بایجانیاسپرس آذر  Papilionaceae 

11 Onobrychis Hohenackeriana C.A.MEY. اسپرس تالشی Papilionaceae 

3 Poa bulbosa L. چمن پیازك دار Poaceae 

1 Salvia nemerosa L. مریم گلی مزرعه روي Lamiaceae 

6 Scariola orientalis (Boiss.) Sojak گاو چاق کن Asteraceae 

2 Stipa sp. استپی Poaceae 

16 Thymus Kotschyanus Boiss.& Hohen. آویشن Lamiaceae 

10 Tragopogon kotsschys boiss شنگ  دماوندي Asteraceae 

12 Trigonella fischeriana Ser. شنبلیله گرجستانی Papilionaceae 

 
  

  و  گونه مرتعی 18طه با در راب) N ،P ،K(خاك  انجام شده روي عناصر غذایی CCAنتایج آنالیز  -2جدول
  . غالب مراتع خلعت پوشان ـ تبریز هرز علف

  محور سوم  محور دوم  محور اول  
  114/0  261/0  413/0  مقدار ویژه

  425/0  630/0  701/0  همبستگی گونه با محیط
  9/9  5/8  2/5  ها گونه پراکنشواریانس  درصد تجمعی

گونه با پراکنش درصد تجمعی واریانس رابطه 
  محیط

4/52  5/85  100  
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  هرز غالب مراتع خلعت پوشان ـ تبریز،  گونه مرتعی و علف 18پراکنش  )PCA(باي پالت تجزیه آنالیز مولفه اصلی -1شکل 
  ).باشندمی 1شماره ها بیانگر نام علمی گونه مورد نظر در جدول (

 
  در رابطه )N ،P ،K(غذایی خاك انجام شده روي عناصر  CCAمیزان همبستگی سه محور اول آنالیز  -3جدول 

  .غالب مراتع خلعت پوشان ـ تبریزهرز  و علفگونه مرتعی  18با  
 

 
 
 
 
 

 
 .غالب مراتع خلعت پوشان تبریزهرز  و علفگونه مرتعی  18پراکنش ) CCA( یباي پالت تجزیه تطبیقی متعارف -2شکل 

  محور سوم  محور دوم  محور اول  عناصر غذایی
 17/0-  24/0  37/0 (N)نیتروژن 

  39/0  46/0  16/0 (P)فسفر 
  -21/0-  48/0  23/0 (K)پتاسیم 
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  .غالب مراتع خلعت پوشان ـ تبریزهرز  و علفگونه مرتعی  18پراکنش  )TWINSPAN(آنالیز دوطرفه  -4جدول 
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  .لعت پوشان ـ تبریزمراتع خغالب هرز  و علفگونه مرتعی  18پراکنش  )Cluster Analysis(آنالیز خوشه اي  -3شکل 
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  استفادهمنابع مورد 

مرکـز نشـر دانشـگاه صـنعتی     ). هاي کشاورزي و منابع طبیعـی کاربري(ارزیابی اراضی . 1385 ش و جاللیان الف، ایوبی
 .اصفهان

هاي هرز مزارع گندم، جو و یونجه استان آذربایجان شـرقی بـا   شناسایی و تهیه نقشه پراکنش علف. 1389 ،نژاد سحسن
 . دانشگاه تهران ، دانشکده کشاورزي،رساله دکتري. )GIS(تفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی اس

 تیپهاي بر مؤثر خاکی خصوصیات رابطه بررسی. 1391 ، قاسمی آریان ي، جهانتاب الف و حاجی هاشمی م ر،خطیبی ر
پژوهشی تحقیقات مرتـع و بیابـان    فصلنامه علمی ـ ). بلوچستان تفتان خاش ـ  دجینگ مرتع: موردي مطالعه(رویشی 
 .72-81 هاي، صفحه)1(19 شماره ایران،

پایان نامه کارشناسـی  . بررسی رابطه پوشش گیاهی و برخی از عوامل محیطی در مراتع زیرکوه قاین. 1388 پور م،رستم
  .ارشد مرتعداري، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

 مراتـع  در خـاك  شـیمیایی  و فیزیکـی  خصوصـیات  برخـی از  با مرتعی ندگونهچ رابطه بررسی .1380 م، چاهوکی زارع
  .تهران دانشگاه ، دانشکده منابع طبیعی،مرتعداري ارشد کارشناسی نامه پایان .استان یزد پشتکوه

اي و عوامـل محیطـی   بررسی رابطه بـین تنـوع گونـه   . 1388 ،ح م ع، قمی س، آذرنیوند ح و پیري صحراگرد زارع چاهوکی
  .171-180 هايصفحه 2مجله علمی پژوهشی مرتع،  شماره ). القانمراتع آرتون ـ فشندك ط: العه مورديمط(

مجلـه پـژوهش و   . ه اردبیـل هـاي رویشـی چمنزارهـاي طبیعـی منطقـ     بررسی تنوع گیـاهی و فـرم  . 1377، شریفی نیارق ج
 .26-31 :33 سازندگی،

اي در چهـار  هاي مناسب براي بررسی تنوع گونهشاخص. 1389 و برهانی م، قهساره اردستانی الف، بصیري م، ترکش م
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	ﯽﻄﯿﺤﻣﺮﺑﻊﻣاﻮﺟ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧﯽﻫﺎﯿﮔﺖﺧادﺮﭘ. ﮏﯿﻨﮑﺗ
	ﻪﻌﺳﻮﺗ يدﺎﯾز راﺪﻘﻣ ﻪﺑ ار ﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ هﮋﯾو تاﺮﺛا ،ﯽﻣ نﺎﺸﻧ و هداد طﺎﺒﺗرا ﻦﯿﯿﻌﺗ ياﺮﺑ يﻮﻗ ﯽﻟﺪﻣ ﻪﮐ ﺪﻫد ﻪﻧﻮﮔ ﻦﯿﺑﯽﻣ ﻂﯿﺤﻣ و ﺎﻫ ﺪﺷﺎﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺪﯾر1993 .( ﻪﻧﻮﮔ ﻦﯿﺑ طﺎﺒﺗرا لﺪﻣ ﻦﯾا نﺎﺸﻧ ار ﯽﻄﯿﺤﻣ ﻞﻣاﻮﻋ و ﺎﻫ ﯽﻣ ﺪﻫد) نارﺎﮑﻤﻫ و ﻦﯿﮑﺷﺎﺑ2003 .( هﮋﯾو تﺎﺼﺨﺸﻣ زا
	ﯽﻣ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ و نﻮﯿﺳﺮﮔر دﺮﺑرﺎﮐ ، ياﺮﺑ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﻧﻮﮔ ﻊﯾزﻮﺗ ﻦﯿﺑ ﻂﺑاور ﯽﺳرﺮﺑ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﻞﻣاﻮﻋ و ﺎﻫ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا دﻮﺷ) ﺲﯿﺘﻧﺮﭘ و كاﺮﺑﺮﺗ1988 .( رد
	، ﺮﮔر و ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ زاهداد نﻮﯿﺳ و ﯽﮑﯿﺘﺴﯾرﻮﻠﻓ يﺎﻫﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا نﻮﯿﺳﺮﮔر ﺰﯿﻟﺎﻧآ ﻞﺧاد رد ﯽﻄﯿﺤﻣ ﻞﻣاﻮﻋ
	ﻪﺘﺳر رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﯽﻫﺎﯿﮔ ﺶﺷﻮﭘ يﺪﻨﺑ راﺰﻓا مﺮﻧ زا
	ﻪﺨﺴﻧ17/4) دﺮﻔﯿﻣ و ﻦﯿﺋﻮﮐ ﮏﻣ1999(و مﺮﻧ راﺰﻓا
	دﻮﺷ) داﮋﻧ ﻦﺴﺣ1389.(ﺞﯾﺎﺘﻧ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﮓﻧﺎﯿﺟ)2007( ﻪﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا زا ﯽﮐﺎﺣﻞﻣﺎﻋعﺎﻔﺗراﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫيﻮﻗﯽﺘﺒﺜﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧرﻮﺤﻣلوادرادو50ﺪﺻردتاﺮﯿﯿﻐﺗارﻪﯿﺟﻮﺗ ﯽﻣﺪﻨﮐوﻞﻣﺎﻋﺐﯿﺷﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫيﻮﻗﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧرﻮﺤﻣ و دراد مود4/21ﺪﺻردزاتاﺮﯿﯿﻐﺗﺶﺷﻮﭘارﻪﯿﺟﻮﺗ ﯽﻣﻨﮐﺪ .ﻢﺘﺴﯿﺳﻮﮐا رد ﻪﺑ ﮏﺸﺧ ﻪﻤﯿﻧ و ﮏﺸﺧ ﻖﻃﺎﻨﻣ يﺎﻫ،هﺪﻨﻨﮑﺷ
	ﻪﺨﺴﻧ5/4ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا .ﻪﺘﺳر
	ﻪﻧﻮﮔ يﺪﻨﺑ ﯽﻌﺗﺮﻣ يﺎﻫﺒﻄﺗ ﺰﯿﻟﺎﻧآ شور ﻪﺑﯿ ﯽﻘﻓرﺎﻌﺘﻣﯽ
	ﺰﯿﻟﺎﻧآ وﺆﻣﻪﻔﻟيﺎﻫ ﯽﻠﺻا
	ﺪﺷ مﺎﺠﻧا . هداد ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯾا ردﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ و ﯽﻌﺗﺮﻣ يﺎﻫ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺎﻬﻧآ ﺶﻨﮐاﺮﭘ طﺎﺒﺗرا شور ﺎﺑ ﻢﻫ
	ﺎﺑ راﺰﻓا مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا
	ﻪﺨﺴﻧ17/4) ﮏﻣ دﺮﻔﯿﻣ و ﻦﯿﺋﻮﮐ1999 (ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻞﯿﻠﺤﺗ و ﻪﯾﺰﺠﺗ درﻮﻣ . هداد ﻦﯿﺑ طﺎﺒﺗرا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ كﺎﺧ رد دﻮﺟﻮﻣ)
	،
	،
	(يورﺶﻨﮐاﺮﭘﻪﻧﻮﮔ يﺎﻫ درﻮﻣ ﻊﺗاﺮﻣ رد هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ يزﺮﻫ ﻒﻠﻋ و ﯽﻌﺗﺮﻣﺑ ﺰﯿﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣشور ﺎ
	راﺰﻓا مﺮﻧزا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ
	نژرو5/4 راﺮﻗ ﻞﯿﻠﺤﺗ و ﻪﯾﺰﺠﺗ درﻮﻣ ﺖﻓﺮﮔ . ﻦﯾا ماﺮﮔﺎﯾدﺘﺳرﻪهداد تاﺮﯿﯿﻐﺗ يﺪﻨﺑ ﯽﻄﯿﺤﻣ يﺎﻫ هداد ويﺎﻫﺄﺘﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔﯽﻣ نﺎﺸﻧ ار ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﯾا زا ﺮﺛ
	( درﻮﻣ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ.
	،
	،
	ﺪﻫد) ﯽﻗاﺪﺼﻣ1380 و1384.( ردشور
	هداد زا
	رﻮﻀﺣ مﺪﻋ و رﻮﻀﺣ يﺎﻫ)1 و0(،18 ﻪﻧﻮﮔﯽﻌﺗﺮﻣو ﻒﻠﻋ زﺮﻫ يﺎﻫ ﺖﻌﻠﺧ ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ هﺎﮕﺘﺴﯾا ﻊﺗاﺮﻣ رد ﺐﻟﺎﻏ نﺎﺷﻮﭘﺢﯿﺤﺻ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑﻪﻧﻮﮔ ﻦﯿﺑ طﺎﺒﺗرا ﺮﺗ ﺎﻫ ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا . ﺎﺑ ﻪﻄﺑار ردشور
	ﻪﻧﻮﮔ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﯽﻌﺗﺮﻣ يﺎﻫﻒﻠﻋ و يﺎﻫ اﺮﻣ زﺮﻫ ﻊﺗ و ﺰﯾﺮﺒﺗ نﺎﺷﻮﭘ ﺖﻌﻠﺧرﺮﺑطﺎﺒﺗرا ﯽﺳكﺎﺧ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺎﺑ ﺎﻬﻧآ ﺶﻨﮐاﺮﭘ، ﯽﺸﻫوﮋﭘ لﺎﺳ رﺎﻬﺑ رد1391ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ . درﻮﻣ ﻊﺗﺮﻣ ﺖﺣﺎﺴﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ دوﺪﺣ رد14 رﺎﺘﮑﻫدﻮﺑ. زا يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ9ﻪﭙﺗ و176 ﻪﻄﻘﻧﻪﮑﺒﺷ شور ﻪﺑ ﻞﺻاﻮﻓ رد يا40ﺮﺘﻣ
	ﺰﯿﻧهداد يﺎﻫ سﺎﻣﻮﯿﺑ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ18 ﯽﻌﺗﺮﻣ ﻪﻧﻮﮔﻒﻠﻋ و زﺮﻫ يﺎﻫ ﺐﻟﺎﻏياﺮﺑهداد ﻞﯿﮑﺸﺗ لوا ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ ﮔ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣﺖﻓﺮ.رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑﻪﺒﺗرﻪﻧﻮﮔ يﺪﻨﺑ يﺎﻫ ﯽﻣ كﺮﺘﺸﻣ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﮐا يﺎﻫزﺎﯿﻧ ياراد ﻪﮐ ﯽﻌﺗﺮﻣﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﻓﺮﻃود ﺰﯿﻟﺎﻧآ زا)
	، ﺰﯿﻧ وﻪﺒﺗريﺪﻨﺑ
	(
	.....
	تارداﻮﮐ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ظﺎﺤﻟ زا ﻪﺑﺎﺸﻣ يﺎﻫ كﺎﺧ،ﻪﺷﻮﺧ ﺰﯿﻟﺎﻧآ زايا
	ﺶﯿﺑيﺮﺗﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ارناﺰﯿﻣ ﺶﻨﮐاﺮﭘ رد نژوﺮﺘﯿﻧ ﻪﻧﻮﮔ ﯽﻌﺗﺮﻣ يﺎﻫﻒﻠﻋ و زﺮﻫ يﺎﻫ صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﻪﺑ دادﺪﻧﻪﻧﻮﮔ ﻪﯾﺰﺠﺗ ﻪﺑ زﺎﯿﻧ عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا ﺖﻠﻋ ﯽﺳرﺮﺑ ﻪﮐ
	ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا.
	دراد ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ. ﻪﺑ ﯽﻌﺗﺮﻣ ﻪﻧﻮﮔ ﯽﮑﯾدﺰﻧ ﺰﯿﻟﺎﻧآ ﻦﯾا رد زا ماﺪﮐ ﺮﻫ زا نﺎﺸﻧ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ و نژوﺮﺘﯿﻧ ،ﺮﻔﺴﻓ يﺎﻫرادﺮﺑ نآ يﻻﺎﺑ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫدراد رﻮﮐﺬﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﻪﺑ ﻪﻧﻮﮔ. ﻪﻄﺑار رد ﺮﮕﯾﺪﻤﻫ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﯾا طﺎﺒﺗرا ﺎﺑ، ﻪﮐ ﯽﻠﻣاﻮﻋﯽﻣ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﻢﻫ ﺎﺑ ار ﻪﯾواز ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﺑ ﺪﻨﻫد ﺐﯿﺗﺮﺗ و ﻦﯾﺮ
	نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧدادﻪﻧﻮﮔ ﻪﮐ
	شور ﺎﺑ ﻪﻄﺑار رد
	يﺎﻫ
	،
	ﻪﺑ ﺮﺗﺗ ﺪﮐ ﺎﺑ ﺐﯿ1 ،5 و9ﻪﻧﻮﮔ ،يﺎﻫ
	و
	ﺪﻨﻨﮐ. رد ﻪﮐ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫ ﻞﮑﺷ)2 (هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ، ﻦﯾا رد ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ كﺎﺧ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ و نژوﺮﺘﯿﻧ يﻮﺘﺤﻣ ﯽﺳرﺮﺑ ﻢﻫ ﺎﺑ ار ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ار ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ لﺎﺣ ﻦﯿﻋ رد و ﺎﺑﺪﻧراد كﺎﺧ ﺮﻔﺴﻓ ناﺰﯿﻣ.كزﺎﯿﭘ ﻦﻤﭼادر
	و
	ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑﺑ ﺪﮐ ﺎ6 و13ﻪﻧﻮﮔ رﻮﻃ ﻦﯿﻤﻫ و يﺎﻫ
	،
	،
	،ﻦﮐ قﺎﭼ وﺎﮔ
	و
	،
	،ﻦﺸﯾوآ
	ﺪﮐ ﺎﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ10 ،4 ،16 ،12 و3 زا هدﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ ﻢﻫ ﺎﺑ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ و رﺎﻨﮐ رد هراﻮﻤﻫ ﺮﮕﯾﺪﮑﯾﺪﻨﺘﺷاد رﻮﻀﺣ . يﺎﺑ ﯽﺳرﺮﺑ تﻼﭘ
	ونﻮﮔ
	يﺎﻫﺪﮐ ﺎﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ3 ،6 ، 16 و13ﻪﻧﻮﮔ ﻪﻠﻤﺟ زا ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﺑ ﯽﯾﺎﻫ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ار ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺎﺑﺪﻨﺘﺷاد كﺎﺧ ﺮﻔﺴﻓ يﻮﺘﺤﻣ. يرﻮﻄﺑﻪﮐ، ﻪﻧﻮﮔ ﻦﯾا سﺎﻣﻮﯿﺑ ﺮﺑ كﺎﺧ ﺮﻔﺴﻓ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ يﺎﻫ هدوﺰﻓا ﯽﻌﺗﺮﻣﺪﺷ.ﻪﮑﯿﻟﺎﺣ رد،ﯽﻧﺎﺠﯾﺎﺑرذآ سﺮﭙﺳا
	) ﻞﮑﺷ1(، عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﺖﺳا ﻪﮐ ﻪﻧﻮﮔ يﺎﻫ
	،
	و
	ﺪﮐ ﺎﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ14 ،15 و17ﻪﻧﻮﮔ ﻪﻠﻤﺟ زا بﻮﺴﺤﻣ ﯽﯾﺎﻫ ﯽﻣﮐاﺮﭘ ترﻮﺼﺑ ﻪﮐ ﺪﻧﻮﺷ رادﻮﻤﻧ رد هﺪﻨ
	درز ﻪﺠﻧﻮﯾ و
	هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻪﻧﻮﮔ ﺮﯾﺎﺳ ﺶﻨﮐاﺮﭘ ﺎﺑ ﯽﻃﺎﺒﺗرا و هﺪﺷ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ) ﻞﮑﺷ1(.
	ﺪﮐ ﺎﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ7 و 9 ﺶﯾاﺰﻓا و ﻪﺘﺷاد ﯽﻔﻨﻣ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺮﻔﺴﻓ يﻮﺘﺤﻣ ﺎﺑ ﺐﺒﺳ كﺎﺧ ﺮﻔﺴﻓ ناﺰﯿﻣ ﻪﻧﻮﮔ ود ﻦﯾا سﺎﻣﻮﯿﺑ ﺶﻫﺎﮐ ﯽﻌﺗﺮﻣﺪﺷ.ﯽﻧﺎﺘﺴﺟﺮﮔ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ
	ﺪﮐ ﺎﺑ12 ناﺰﯿﻣ ﺎﺑ ﻪﮐ دﻮﺑ ﯽﻧﺎﻫﺎﯿﮔ زا ﺶﯿﺑ كﺎﺧ نژوﺮﺘﯿﻧﺖﺷاد ار ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﻦﯾﺮﺗ. ﯽﭙﺘﺳا
	ﻄﺗ ﺰﯿﻟﺎﻧآ ﺞﯾﺎﺘﻧﺒﯿﻓرﺎﻌﺘﻣ ﯽﻘﯽﮐﺎﺣ دﻮﺟو زا ﯽ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﯿﺑ ﻻﺎﺑ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ و كﺎﺧ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﻪﻧﻮﮔ ﺶﻨﮐاﺮﭘ ﯽﻌﺗﺮﻣ يﺎﻫﻒﻠﻋ و زﺮﻫ يﺎﻫدﻮﺑ. ﻪﮑﻧﺎﻨﭼ آ ﻦﯾا رد لوا رﻮﺤﻣ ود ﺰﯿﻟﺎﻧ
	ﺪﮐ ﺎﺑ2ﺶﯿﺑ ﺰﯿﻧ ناﺰﯿﻣ ﺎﺑ ار ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﻦﯾﺮﺗ ﺖﺷاد كﺎﺧ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ .ﻪﮑﯿﺗرﻮﺻ رد، ﻪﻋرﺰﻣ ﯽﻠﮔ ﻢﯾﺮﻣ يور
	، دوﺪﺣ85 ﺪﺻرد ﻪﻧﻮﮔ ﺲﻧﺎﯾراوداد نﺎﺸﻧ ار ﺎﻫ) لوﺪﺟ2( . لوا رﻮﺤﻣ ﯽﻔﻨﻣ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫﯽﻨﻌﻣراد)17/0 و21/0ﺪﺻرد( ﺎﺑ يﻮﺘﺤﻣكﺎﺧ رد دﻮﺟﻮﻣ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ و نژوﺮﺘﯿﻧﺒﻤﻫ وﺴ ﯽﮕﺘ ﺖﺒﺜﻣراد ﯽﻨﻌﻣ)39/0 (ﺖﺷاد كﺎﺧ ﺮﻔﺴﻓ ناﺰﯿﻣ ﺎﺑ ) لوﺪﺟ3(.ﯽﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﺎﻬﻇا ناﻮﺗ دﻮﻤﻧ ر رد ﻪﮐ كﺎﺧ رد دﻮﺟﻮﻣ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ
	ﺪﮐ ﺎﺑ1ﻪﻧﻮﮔ زا ﯽﯾﺎﻫ ﺳﺎﺘﭘ و نژوﺮﺘﯿﻧ ناﺰﯿﻣ ﺎﺑ ﻪﮐ دﻮﺑ كﺎﺧ رد دﻮﺟﻮﻣ ﻢﯿﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ و ﻪﺘﺷاد ﯽﻔﻨﻣ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ رد ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﯾا نا ﯾا سﺎﻣﻮﯿﺑ زا كﺎﺧ ﻪﺘﺳﺎﮐ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﺪﺷ.هﺎﯿﮔ ﺪﯿﺑ
	ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺰﯿﻧ ار ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﻦﯾ ﺎﺑ ﺖﺷاد كﺎﺧ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ياﻮﺘﺤﻣ)ﻞﮑﺷ2 .(
	يﺪﻨﺑ ﻢﯿﺴﻘﺗ ﻦﯾا ﻢﺠﻨﭘ هوﺮﮔتارداﻮﮐ يﺎﻫ2 ،4 ،3 ،7 ،8 ، 13 ،18 ،22 ،23 ،27 ،46 ،50 ،6 ،9 ،12 ،20 ،10 و19 و ارداﻮﮐ ﻢﺸﺷ هوﺮﮔ رد ﺰﯿﻧت يﺎﻫ11 ،14 ،15 ،21 ،17 و 24ﻤﻫ ﻢﻫ ﺎﺑ زا و هدﻮﺑ هوﺮﮕ زا ﯽﻬﺑﺎﺸﻣ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ظﺎﺤﻟكﺎﺧ رد دﻮﺟﻮﻣﯽﻣ رادرﻮﺧﺮﺑ
	ﺰﯿﻟﺎﻧآﻪﻧﻮﮔ يﺎﻫﺮﻃود ﺺﺧﺎﺷ ﺰﯿﻟﺎﻧآ ﺎﯾ ﻪﻓﻪﺒﺗر ﯽﻤﺴﻘﻣ ود يﺪﻨﺑ
	ﻪﻧﻮﮔ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ يﺎﻫ ﯽﻌﺗﺮﻣﻒﻠﻋ و زﺮﻫ يﺎﻫزﺎﯿﻧ ﺎﺑﮑﯾژﻮﻟﻮﮐا يﺎﻫﯽ كﺮﺘﺸﻣ ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ .ﻪﮐ رﻮﻃ نﺎﻤﻫلوﺪﺟ نﺎﺸﻧ ﺰﯿﻟﺎﻧآ ﻦﯾا زا ﻞﺻﺎﺣ ﯽﻣ ﺪﻫد)4( ﺪﮐ ﺎﺑ ﻪﻧﻮﮔ ،8ﯽﻨﻌﯾ
	ﺪﻨﺷﺎﺑ) ﻞﮑﺷ3( .،ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑﯽﻣﻪﻧﻮﮔ ﺶﻨﮐاﺮﭘ ﻪﮐ ﺖﻓﺮﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ ناﻮﺗ
	ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﮐا زﺎﯿﻧ ﻪﺑ ﺮﺼﺤﻨﻣﻪﻘﺒﻃ ﻪﻧﺎﮔاﺪﺟ هوﺮﮔ ﮏﯾ رد و ﻪﺘﺷاد دﺮﻓ يﺪﻨﺑ ﺪﺷ.ﻪﻧﻮﮔ ﺪﮐ ﺎﺑ يﺎﻫ18 ،17 و2ﯽﻨﻌﯾ
	ﯽﻌﺗﺮﻣ يﺎﻫﻒﻠﻋ و زﺮﻫ يﺎﻫ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ دﻮﺟﻮﻣﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ كﺎﺧ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ،ﺖﺳاﻪﺑيرﻮﻃﻪﮐ، نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﺒﯿﻄﺧ)1391 (ﯽﺳرﺮﺑ رد ﺰﯿﻧ ﻪﻄﺑار ﭙﯿﺗ ﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﯽﮐﺎﺧ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﻊﺗﺮﻣ ﯽﺸﯾور يﺎﻬ شﺎﺧ ﮓﻨﯿﺟد ﺪﺻرد ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ نﺎﺘﺴﭼﻮﻠﺑ نﺎﺘﻔﺗ ـ آ داﻮﻣﻤﻬﻣ زا بﺬﺟ ﻞﺑﺎﻗ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ و سر ،ﯽﻟ ﻞﻣ
	و ﻪﺘﺷاد ﻪﺑﺎﺸﻣ زﺎﯿﻧ هوﺮﮔ ﮏﯾ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣﻧدﻮﺑﺪ.ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ،ﻪﻧﻮﮔ ﺎﺑ ﯽﻌﺗﺮﻣ يﺎﻫ ﺪﮐ7 ،5 و1وﺮﮔ ﮏﯾ رده ،ﻪﻧﻮﮔ ﺪﮐ ﺎﺑ يﺎﻫ9 و3،ﻢﻫ ﺎﺑ ﻪﻧﻮﮔﺎﺑ يﺎﻫﺪﮐ16 ،15 ،14 ،12 ،10 و4هوﺮﮔ ﮏﯾ رد و ﺪﮐ يﺎﻫ13 ،11 و6 ﺰﯿﻧﯿﮔ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ رد ﻢﻫ هاﺮﻤﻫ نﺎﻫﺎ ﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ هوﺮﮔ ﮏﯾﺪ. ﻦﯾا ﯽﯾﺎﻬﺘﻧا ﺪﯿﻠﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎ
	و
	ﺮﺛﺆﻣ ﯽﮐﺎﺧ ﻞﻣاﻮﻋ زا كﺎﺧﺪﻨﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﯽﻫﺎﯿﮔ ﻊﻣاﻮﺟ ﺐﯿﮐﺮﺗ رد.عرازﯽﮐﻮﻫﺎﭼ )1380(ردﯽﺳرﺮﺑﺪﻨﭼ ﻪﻄﺑارﻪﻧﻮﮔﯽﻌﺗﺮﻣﺎﺑﯽﺧﺮﺑزا تﺎﯿﺻﻮﺼﺧﯽﮑﯾﺰﯿﻓﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ وكﺎﺧﺖﻓﺎﯾردﻪﮐ ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣيﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓﺮﺛﺆﻣ ﯽﮐﺎﺧردﮏﯿﮑﻔﺗﭗﯿﺗيﺎﻫ ﯽﻫﺎﯿﮔﻪﻘﻄﻨﻣﻣدرﻮﻪﻌﻟﺎﻄﻣ،كﺎﺧ ﺖﻓﺎﺑ،ﯽﮑﯾﺮﺘﮑﻟا ﺖﯾاﺪﻫ حﻼﻣاﻢﯿﺳﺎﺘﭘوﭻﮔهدﻮﺑﺖﺳا. نارﺎﮑﻤﻫ و واا
	ﮐ ﻞﻣﺎﻋ كﺎﺧ ﯽﯾاﺬﻏ داﻮﻣ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ياﺮﺑ يﺪﯿﻠ ﭗﯿﺗ يﻮﮕﻟا و ﺶﻨﮐاﺮﭘ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﯽﻠﺻا ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ ﺪﻨﺘﺴﻫ . عﻮﻨﺗ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ نﺎﻧآ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﻪﻧﻮﮔ بآ راﺪﻘﻣ ،كﺎﺧ ﯽﯾاﺬﻏ داﻮﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﺪﯿﻟﻮﺗ و ياﺪﻧراد راﺮﻗ ﯽﮑﯾﺮﺘﮑﻟا ﺖﯾاﺪﻫ و كﺎﺧ ﻪﺘﯾﺪﯿﺳا ،سﺮﺘﺳد رد . ﯽﭘ رد ﯽﺘﺴﯾﺎﺑ ﻦﯾا
	ﯽﻣ ناﻮﺗﻪﺘﺳر ياﺮﺑ
	زاﻪﺷﻮﺧ ﺰﯿﻟﺎﻧآيا
	تارداﻮﮐ يﺪﻨﺑ طﺎﺤﻟ زا ﻪﺑﺎﺸﻣ يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻫ ﺮﺻﺎﻨﻋ هدﺎﻔﺘﺳا كﺎﺧ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏدﺮﮐ .ﺰﯿﻟﺎﻧآ ﻦﯾا سﺎﺳاﺮﺑ هﺪﻫﺎﺸﻣﺷ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻪﮐ ﺪ50تارداﻮﮐ ﺪﺻرد
	ظﺎﺤﻟ زا يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻫﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬ كﺎﺧ رد6راﺮﻗ اﺰﺠﻣ هوﺮﮔ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ) ﻞﮑﺷ3(. ﻦﯾا رد يﺪﻨﺑ ﻢﯿﺴﻘﺗ ﻞﻣﺎﺷ لوا هوﺮﮔتارداﻮﮐ يﺎﻫ1 ،5 ،25 ،40 ، 48 ،47 و49 ،تارداﻮﮐ مود هوﺮﮔيﺎﻫ33 ،34 ،36 ،41 و 44مﻮﺳ هوﺮﮔ ،37 ،43 و45 مرﺎﻬﭼ هوﺮﮔ و ﻞﻣﺎﺷ تارداﻮﮐيﺎﻫ28،30 ،29 ،31 ،32
	.....
	(ﺑ مﺎﮔ ﻪﻘﻄﻨﻣ ردﺖﺷادﺮ. ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﯽﻣ ﺶﯾﺎﻣزآ مﺪﻋ ﺎﯾ و دﻮﺒﻤﮐ ،ﺮﻘﻓ ﻪﮐ دﻮﻤﻧ رﺎﻬﻇا ناﻮﺗ ،يروﺮﺿ ﺮﺻﺎﻨﻋ زا ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ و ﺮﻔﺴﻓ ،نژوﺮﺘﯿﻧ لدﺎﻌﺗﻪﻧﻮﮔ ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺟﻮﻣ و ﯽﻌﺗﺮﻣ كارﻮﺨﺷﻮﺧ و ﺪﯿﻔﻣ يﺎﻫﻪﻧﻮﮔ ﺶﯾاﺰﻓاﯽﻣ كارﻮﺨﺷﻮﺧﺮﯿﻏ و ﻢﺟﺎﻬﻣ يﺎﻫ و ددﺮﮔﯽﻣ يﺪﺟ ﺐﯿﺳآ و ﺪﯾﺪﻬﺗ رﺎﭼد ار ﻊﺗاﺮﻣ يراﺪ
	)
	ﯽﻣ اﺪﯿﭘ تروﺮﺿﺪﻨﮐ.
	.....
	ﯽﺑﻮﯾا،ﻒﻟا نﺎﯿﻟﻼﺟ و ش1385 . ﯽﺿارا ﯽﺑﺎﯾزرا)يﺮﺑرﺎﮐ ﯽـﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ .( ﯽﺘﻌﻨـﺻ هﺎﮕـﺸﻧاد ﺮـﺸﻧ ﺰـﮐﺮﻣ نﺎﻬﻔﺻا. ﻦﺴﺣس داﮋﻧ،1389 .ﻒﻠﻋ ﺶﻨﮐاﺮﭘ ﻪﺸﻘﻧ ﻪﯿﻬﺗ و ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ ﺎـﺑ ﯽﻗﺮـﺷ نﺎﺠﯾﺎﺑرذآ نﺎﺘﺳا ﻪﺠﻧﻮﯾ و ﻮﺟ ،مﺪﻨﮔ عراﺰﻣ زﺮﻫ يﺎﻫ ﺳا ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ تﺎﻋﻼﻃا ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ زا هدﺎﻔﺘ
	.يﺮﺘﮐد ﻪﻟﺎﺳر،يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد ،ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد . ر ﯽﺒﯿﻄﺧ،ر م ﯽﻤﺷﺎﻫ ﯽﺟﺎﺣ و ﻒﻟا بﺎﺘﻧﺎﻬﺟ ،ي نﺎﯾرآ ﯽﻤﺳﺎﻗ ،1391 .ﯽﺳرﺮﺑﻪﻄﺑارتﺎﯿﺻﻮﺼﺧﯽﮐﺎﺧﺮﺛﺆﻣﺮﺑيﺎﻬﭙﯿﺗ ﯽﺸﯾور)ﻪﻌﻟﺎﻄﻣيدرﻮﻣ :ﻊﺗﺮﻣﮓﻨﯿﺟد ـ شﺎﺧنﺎﺘﻔﺗنﺎﺘﺴﭼﻮﻠﺑ .( ـ ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ نﺎـﺑﺎﯿﺑ و ﻊـﺗﺮﻣ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﯽﺸﻫوﮋﭘ ،ناﺮﯾاهرﺎﻤﺷ19)1(ﻪﺤﻔﺻ
	عرازﯽﮐﻮﻫﺎﭼ،م1380.ﯽﺳرﺮﺑﻪﻄﺑارﭼﻪﻧﻮﮔﺪﻨﯽﻌﺗﺮﻣﺎﺑ زا ﯽـﺧﺮﺑ تﺎﯿـﺻﻮﺼﺧ ﯽـﮑﯾﺰﯿﻓو ﯽﯾﺎﯿﻤﯿـﺷ كﺎـﺧرد ﻊـﺗاﺮﻣ هﻮﮑﺘﺸﭘدﺰﯾ نﺎﺘﺳا.نﺎﯾﺎﭘﻪﻣﺎﻧﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐﺪﺷرايراﺪﻌﺗﺮﻣ،ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ هﺪﮑﺸﻧاد ،هﺎﮕﺸﻧادناﺮﻬﺗ
	ﯽﮐﻮﻫﺎﭼ عرازدﺮﮔاﺮﺤﺻ يﺮﯿﭘ و ح ﺪﻧﻮﯿﻧرذآ ،س ﯽﻤﻗ ،ع مح،1388 . ﻪـﻧﻮﮔ عﻮـﻨﺗ ﻦﯿـﺑ ﻪﻄﺑار ﯽﺳرﺮﺑ ﯽـﻄﯿﺤﻣ ﻞـﻣاﻮﻋ و يا )ﻄﻣيدرﻮﻣ ﻪﻌﻟﺎ :ﻃ كﺪﻨﺸﻓ ـ نﻮﺗرآ ﻊﺗاﺮﻣنﺎﻘﻟﺎ .( هرﺎﻤﺷ  ،ﻊﺗﺮﻣ ﯽﺸﻫوﮋﭘ ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ2ﻪﺤﻔﺻيﺎﻫ180-171. ج قرﺎﯿﻧ ﯽﻔﯾﺮﺷ ،1377 . مﺮـﻓ و ﯽﻫﺎـﯿﮔ عﻮﻨﺗ ﯽﺳرﺮﺑ ـﻘﻄﻨﻣ ﯽـﻌﯿﺒﻃ 
	.....

