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 ذهيچک

ٍ هطشح دس هذيشيت وـاٍسصي، هٌاتع طثيعي، هحيط صيؼت، هٌاتع آب ٍ طثعاً هذيشيت جاهع  هْن هثاحثفشػايؾ خان يىي اص 

ؾ يهْااس فشػاا   يتاشا هختلا    يواسّاا ُ دًثال سا تِ گضاساىهتخصصيي، هذيشاى ٍ ػياػت ي اػاعيتش ّو. ّاي آتخيض اػتحَصُ

هاًٌاذ  ؼات  يط صيدٍػت تا هحا  يآل يپؼواًذّاتَاى اػتفادُ اص  يؾ خان هيفشػا هْاس تشايخاف  ياّ ياص ًَآٍسخان ّؼتٌذ. 

ذ يا ؾ خاان ٍ تَل يت فشػاا يشيهاذ  يت واستشد آى تشايوِ اّو حال آىـىش( سا روش ًوَد. يوـت ٍ صٌعت ً يٌاع )پؼواًذ آليٍ

ٍ   يشگزاسيضاى تأثيه يتا ّذف تشسػ يفعل پظٍّؾ ي سٍياص الشاس ًگشفتِ اػت.  يووّ ياتياسصسػَب، هَسد   ٌااع يػاطَح هختلا  

ّ يوَچه آصها يّادس وشت ّذسسفت خان ٍ غلظت سػَب تش تش تش هتشهشتع(يل 8ٍ  5/4) تاا  هتشهشتاع   25/0تاا هؼااحت    يـاگا

. ؿاذ  يضيس تشًاهِمِ يدل 15تا تذاٍم تش ػاعت  هتشيليه 50ت ؿذ تاتاساى  يػاصِيؿثٍ  يؿٌ يسػ لَهيخان  ٍدسصذ  20ة يؿ

ِ   داس  يهعٌا  ؾيٌاع هَجاة افاضا  يتش تش هتشهشتع ٍيل 8ٍ  5/4 يّاواسيداد وِ تج ًـاى يًتا ٍ  95/153ة يا تشت ّاذسسفت خاان تا

غلظات   (دسصاذ  21/11)داس  يهعٌا شيغؾ يافاضا ، هَجاة  ٌاعيتش تش هتشهشتع ٍيل 5/4واس يتگش يد ياص ػَؿذًذ.  يدسصذ 26/30

تشاػااع هٌااتع    .ؿاذ ش يي هتغيا( 84/22)داس  يشهعٌيٌاع هَجة واّؾ غيتش تش هتشهشتع ٍيل 8واس يت وِ يدس حال، ذيگشد سػَب

تؼاتِ تاِ ػاطص هصاشف ٍ ًاَ        يهطالعات يشّايخان تش هتغ يّا يتَاى اظْاس ًوَد وِ عولىشد افضٍدً يي پظٍّؾ هيحاصل اص ا

 اػت.  يخاف ضشٍسش يهتغت يشيهذ يي ػطص هٌاػة هصشف تشاييعّا هتفاٍت تَدُ ٍ طثعاً ت آى

 هيذسٍلَطيّ يّا هؤلفِفشػايؾ خان، خان،  يّا ت وٌٌذُيتثث ،يپؼواًذ آل خان، يّا يافضٍدً :يذيکل يها واشه

 

 مقذمه   -الف

ّاي  هذيشيت جاهع حَصُ دس هذيشيت ياػاػ يهثٌاعٌَاى  تِه يذسٍلَطيّ يّا ش هؤلفِيٍ ػافشػايؾ خان  تيشيهْاس ٍ هذاهشٍصُ 

ؼت هذًظش لشاس گشفتِ اػت يص طيٍ هح يعي، هٌاتع طثيوـاٍسص يّا گضاساى تخؾ اػتيٍ ػشاى يهذ يّا دس ػشلَحِ تشًاهِآتخيض 

پؼاواًذ هشتاَب تاِ وـات ٍ      هاًٌذ يآل يهاًذّااص ّذسسفت خان اػتفادُ اص پغ يشيجلَگ يّااص جولِ سٍؽ(. 1389)صادلي، 

هاًاذ.   ؿَد واِ پاغ اص تمطياش الىال تاش جااي هاي       ػاصي گفتِ هي آب صٌايع الىل ٍيٌاع تِ پغ .اػت 1(عٌاي)ٍ صٌعت ًيـىش
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پؼواًذ  يسّاػاصDevarajan et al. 1996ؿَدليتش ٍيٌاع تَليذ هي 12طَس هتَػط  تِتشاي تَليذ ّش ليتش الىل وِ  يا گًَِ تِ

واَد هاايع دس وـااٍسصي    عٌَاى تِ يي پؼواًذ آلي، اها اػتفادُ اص اػتاٌاع دس آب سٍدخاًِ تشاي هَجَدات صًذُ خطشًان يٍ يآل

 Martinelli, 2003; Gunkelؿَد ) هفيذ هعشفي ؿذُ ٍ دس عيي حال تا افضايؾ هَاد آلي تِ خان تاعث هْاس فشػايؾ خان هي

et al., 2007ً دسصاذ(   35) يسصاذ( ٍ هاَاد آلا   د 3ن )يدسصذ(، پتاػا  3تشٍطى )ي(. دس ٍالع ٍيٌاع حاصل اص تَليذ اتاًَل، حاٍي

 تَاًذ يٌاع هيٍ يآل صائذ ي هادُيا افتيس ٍالع تاصد(. Murillo et al., 1993)ذ تاؿذ يهف يوـاٍسص ياساض يتَاًذ تشا ياػت وِ ه

  (.Murillo et al., 1993) دّذ خان سا واّؾ ةيتخش ٍ ؼتيص طيهح يهشتَب تِ آلَدگ هـىالت

تاا   يؿْش يت ٍ تَػعِ صًذگياوٌَى تا سؿذ جوع يش چٌذاى هَسد تَجِ ًثَد، ٍلياخ يّاػالتا  يآل يهؼائل دفع فاضالب صٌعت

 ؿاَد يؾ اص گزؿاتِ احؼااع ها   يؼات تا  يط صيعَاهل هؤثش تش هحا  هْاسي لضٍم يچٌ ٍ ّن يّا، واّؾ تاس آلَدگهحذٍدُ واسخاًِ

 ي ساػاتا يدس ّوا ٌِ حفاظت خان اػات.  يدس صه ّا اػتفادُ اص آى يآل عاتيي ضايدفع ا يّا . اص سٍؽ(1391ٍ ّوىاساى،  ي)فخاس

Tejada & Gonzalez (2006) تااصُ  چغٌاذس  ٍيٌاع ًَ  دٍ تأثيش تشسػي تا (BV )ٍ  ووپَػات  هخلاَب  ُ  ووپَػات  تاا  ّواشا

ِ  اصالحي ّايخان تشاي وِ يافتٌذ دػت ًتايج ايي تِ خـه هٌاطك خان سٍي( CV) پٌثِ خشدؿذُ ِ  تا  ًاپاياذاسي  ،CV ٍػايل

 خان ػاختواى ًاپايذاسي ،BV اص اػتفادُ تا اصالحي خان تشاي وِ حالي دس وشد، پيذا واّؾ آصهايؾ دٍسُ طي خان ػاختواى

 ؿايويايي  فيضيىي، ّاي ٍيظگي تش چغٌذسلٌذ ٍيٌاع ّوشاُ تِ ووپَػت ٍسهي اثش Tejada et al. (2009) ي،يچٌ ّن يافت. افضايؾ

 تاأثيش  تاش  داللات  ًتاايج . وشدًذ تشسػي سا هتش ّـت دس پٌج اتعاد تا يّا وشت دس ٍ دسصذ دٍ ؿية دس لَهي سػي خان يؼتيص ٍ

ِ  خاان  ّااي  ٍيظگاي  تْثاَد  تاشاي  سا تشوياة  اياي  اص اػتفادُ ايـاى تٌاتشايي ٍ داؿتِ يادؿذُ ّايٍيظگي تواهي دس هثثت  تَصاي

 يه ًاَ  پؼاواًذ آلا   يا عٌاَاى   تِ هتشهشتعٌاع تش يتش ٍيل 8ٍ  5/4 ػطصش واستشد دٍ يي ّذف اص پظٍّؾ حاضش تأثيتٌاتشا. ًوَدًذ

دسصذ  20ة يتا ؿ يـگاّيوَچه آصها يّا ـىش تش ّذسسفت خان ٍ غلظت سػَب تا اػتفادُ اص وشتيحاصل اص وـت ٍ صٌعت ً

دس ماِ  يدل 15 هتاش تاش ػااعت تاا تاذاٍم      يلا يه 50ؿاذُ تاا ؿاذت     يػاصِ يؿث يتاسًذگ تحت يؿٌ-يسػ-لَهي ٍ خان تا تافت

 تَدُ اػت.ت هذسع يؾ خان داًـگاُ تشتياى ٍ فشػاتاس يػاصِ يـگاُ ؿثيآصها

 ها مواد و روش -ب

عٌَاى  ؿشلي ؿْشػتاى ًَؿْش دس استفاعات جٌگلي وجَس دس الثشص تِّىتاس دس جٌَب 50000حَصُ آتخيض وجَس تا هؼاحت حذٍد 

ِ    هٌطمِ هادسي خان هَسد اػتفادُ دس ايي پظٍّؾ اًتخاب گشدياذ.  هتاش ٍ دس   1427طص دسياا  تاشداسي اص ػا   استفاا  هحال ًوًَا
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ؾ پاغ اص ّاَا خـاه واشدى ٍ     يخان آصهاٍالع ؿذُ اػت.  36° 24' 49"ٍ  51° 44' 59" ييايهختصات طَل ٍ عشض جغشاف

تاِ ٍصى هخصاَف    ياتيهٌظاَس دػات   تِض يٍ ًّا  اًتمال تِ داخل وشت يتشا( 1384ٍ ّوىاساى،  يهتش )ؿْثاص يليه 4عثَس اص اله 

 غلطاه صدُ ؿاذ   گشفت ٍ ػاپغ ّا لشاس وشت ِ دس داخليِ اليصَست ال  هتشهىعة( تِ يگشم تش ػاًت 46/1) يعيهـاتِ تا حالت طث

(Hawke et al., 2006) .هتاش استفاا  ٍ    3/0عاشض ٍ   5/0هتش طَل،  5/0ّاي وَچه هىعثي تِ اتعاد  دس ايي پظٍّؾ اص وشت

ػاص تاساى ٍ فشػايؾ خان داًـگاُ تشتيت هذسع تا  ثيِآصهايـگاُ ؿ هحَطِؿذُ دس ػاختِ يفلض يّاِيلاتل اػتمشاس سٍي چْاسپا

هٌظَس تاأهيي ؿاشايط هتَػاط سطَتات      پغ اص ايي هشحلِ تِ دسصذ ٍ هتٌاػة هٌطمِ خان هادسي اػتفادُ ؿذ. 20ؿية حذٍد 

 دس ؿشايط اؿثا  دس ظاشف  يـيآصها يّا ػاعت وشت 15هذت  تِ يدسصذ حجو 29تشاتش تا حذٍد  يپيـيي خان دس هٌطمِ هادس

ىٌَاخات سٍي خاان   يصاَست   تِ يلِ آتپاؽ دػتيٍػتِهحلَل ٌاع يع ٍيتَص ػپغهتش لشاس گشفت.  يػاًت 15آب تا عوك حذٍد 

ٌِ يـا يتاا تَجاِ تاِ پ   ٌاع يتش تش هتشهشتع ٍيل 8ٍ  5/4 ػطصپظٍّؾ حاضش دٍ  صَست گشفت. دس( 1387ٍ ّوىاساى،  ي)ؿَؿتش

ِ ( Tejada & Gonzalez, 2006; Tejada et al., 2009) يپظٍّـ لحاا  پخاؾ ّوگاي      دس ًظش گشفتِ ؿذ. دس ًْايت تا

ٍ   48لحا  لاتل اجشا تَدى دس عشصِ، تعذ اص گزؿت   هادُ دس خان ٍ تِ تاا  تااساى   يٌااع، تاسًاذگ  يػاعت اص صهاى اػاپشي واشدى 

 يپاغ اص اجاشا   اًجام ؿاذ. تشداسي  ّا اجشا ٍ ًوًَِ سٍي وشتهتش تش ػاعت  يليه 50ٍ تا ؿذت  ييصحشاػاص تاساى ِ ياػتفادُ اص ؿث

ِ   يّا واس، دادُيش تّ يػِ تىشاس تشا  Microsoft Excel 2010ٍ ثثات ؿاذُ ٍ دس    يشيا گ سػاَب اًاذاصُ   يّاا  هشتَب تاِ هؤلفا

ّاا تاا آصهاَى     ل ؿذ. لثل اص اًجاام ّاش گًَاِ آًااليض آهااسي، ًشهاال تاَدى دادُ       يّا تـى دادُ يػپغ تاًه اطالعاتٍ  يتٌذ  دػتِ

Shapiro-Wilk
ّاي آهاسي  دادُ آصهايؾ ؿذ. ػپغ همايؼِ 50ش گشٍُ اص تيواسّا، اص حذ ّ يّا تش تَدى تعذاد دادُ دليل ون ، تِ 

 اًجام ؿذ. SPSS 19طشفِ دس ًشم افضاس  تجضيِ ٍاسياًغ يه  تا اػتفادُ اص آصهَى يتصادف يّا دس لالة طشح تلَن

 ج و بحث ينتا -ج

 ،ؿااّذ  يّاا واسيوَچه تا ت يـيآصها يّا ب تِ ّذسسفت خان ٍ غلظت سػَب وشتؿذُ هشتَ يشيگ اًذاصُ يّا دادُ يشيشپزييتغ

شات ييا دسصاذ تغ ي يچٌا  ّن .ؿذُ اػتاسائِ  1  هتش تش ػاعت دس ؿىل يليه 50 يٌاع تش هتشهشتع ٍ ؿذت تاسًذگيتش ٍيل 8ٍ  5/4

ي يچٌا  ّان  ًـااى دادُ ؿاذُ اػات.    1ٌاع دس جذٍل يواسؿذُ تا ػطَح هختل  ٍيت يّا ّذسسفت خان ٍ غلظت سػَب دس وشت

 ئِ ؿذُ اػت. اسا 2ؾ دس جذٍل يحاصل اص آصها يّا دادُ يل آهاسيج تحليًتا
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ليتر بر مترمرب    تيمار ليتر بر مترمرب   5 4تيمار ضاهذ
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 هتش تش ػاعت يليه 50ٌاع دس ؿذت يواس ؿذُ تا ػطَح هختل  ٍيؿاّذ ٍ ت يّا شات ّذسسفت خان ٍ غلظت سػَب اص وشتييتغ -1ؿىل 

 

 هتش تش ػاعت يليه 50دس ؿذت  ٌاعيواسؿذُ تا ػطَح هختل  ٍيت يّا دس وشت شات ّذسسفت خان ٍ غلظت سػَبييدسصذ تغ -1جذٍل 

 تش تش هتشهشتع(يٌاع )ليػطَح هختل  ٍ
 شّا )دسصذ(يهتغ

8 5/4 

 ّذسسفت خان +95/153 +26/30

 غلظت سػَب  +21/11 -84/22

 

تا  يهتشهشتع 25/0وَچه  يّاتش( اص وشتي)گشم تش لٌاع تش ّذسسفت خان )گشم( ٍ غلظت سػَب يش ػطَح هختل  ٍيتأث يل آهاسيتحل -2جذٍل 

 ه طشفِياًغ يِ ٍاسياػتفادُ اص تجض

 يداس يػطص هعٌ آهاسُ F ي هشتعاتياًگيه يدسجِ آصاد هجوَ  هشتعات  

 05/0 97/4 48/4 2 95/8 ّاي گشٍُيت 

   90/0 6 40/5 ّاداخل گشٍُ ّذسسفت خان

    8 35/14 ول 

 58/0 60/0 50/0 2 99/0 ّاي گشٍُيت 

   83/0 6 00/5 ّاداخل گشٍُ غلظت سػَب

    8 99/5 ول 

 

 8ٍ  5/4وااس  يوِ ّاش دٍ ت  ًـاى داد 1ٍ جذٍل   تَجِ تِ ؿىلتا  ذسسفت خان ٍ غلظت سػَبّ يّاشيج هشتَب تِ هتغيل ًتايتحل

دس  دس ٍالع ؾ دادًذ.يسسفت خان سا افضاضاى ّذيهتش تش ػاعت، ه يليه 50واس ؿاّذ دس ؿذت يٌاع تش هتشهشتع ًؼثت تِ تيتش ٍيل

ِ يًت، وِ اتذي يؾ هيواس ؿاّذ افضايًؼثت تِ تخان  يضاى سطَتت ػطحيه ،ٌاعيواس ؿذُ تا ػطَح هختل  ٍيت يّا وشت  آى جا
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ضاى يا ي ًـاى داد وِ حاذاوثش ه يچٌ ج ّنيًتا .ؾ ّذسسفت خان خَاّذ تَديت افضايٍ دس ًْا( Ellison, 1952) ؾ پاؿواىيافضا

 Tejada & Gonzalezجيٌاع تَدُ اػت وِ تاا ًتاا  يٍ يلِ واستشد غلظت تااليٍػ واس ؿاّذ تِيؾ ّذسسفت خان پغ اص تواّ

ؿاذى هاَاد    يخان ٍ هعاذً  يىشٍتيؼت تَدُ هيتي دس ّىتاس( تش ص 3ٌاع )يي ٍييغلظت پا ػَدتخؾاػتفادُ  تش يهثٌ (2005)

ِ  حال آى شت داسد.يهغا ضاى ّذسسفت خانيهواّؾ جِ يتواّؾ ٍصى هخصَف خان ٍ دس ً ،تشٍطى خانيؾ ًي، افضايآل ي يا ا وا

 ياثاش هٌفا   تش گاضاسؽ  يهثٌ Tejada et al. (2007 ٍTejada & Gonzalez (2005 and 2006) ) جيج هطاتك تا ًتايًتا

ي يچٌا  ه ٍ ّان يا ذ فَلين ٍ اػا يػاذ  يتا يظشف تاه  يّا َىيوات يهمذاس تاال ػثة  تٍِ ّذسسفت خان  يىيضيٌاع تش خَاف فيٍ

  .ػَ اػت ّنخان  يثثات يان ٍ تيآهًَ

تاش ّاذسسفت خاان دس     ٌاعيػطَح هختل  ٍوِ اثش  دّذ يض ًـاى هيً 2ّا دس جذٍل  دادُ يل آهاسيِ ٍ تحليج حاصل اص تجضيًتا

سگثااس تاا    يهختل  طا  يواسّايغلظت سػَب ت يّا ل دادُيِ ٍ تحليتجض(. P;05/0داس تَدُ اػت ) يدسصذ هعٌ 95ػطص اعتواد 

غلظت  يدسصذ 21/11ؾ يتش تش هتشهشتع هَجة افضايل 5/4واس يتوِ  ًـاى داد 1جذٍل ؿىل ٍ  هتش تش ػاعت دس يليه 50 ؿذت

دسصذ  84/22واس ؿاّذ يؼِ تا تيش سا دس همايي هتغيتش تش هتشهشتع ايل 8واس يتوِ  ي، دس حالواس ؿاّذ ؿذُيؼِ تا تيػَب دس هماس

وااّؾ ّاذسسفت   ٍ طثعااً  ٌااع  يٍ يخان تَػط ػطص تاال يّا داًِ خان 2ىَلِ ؿذىٍ فَل 1يذگضاى چؼثٌيهواّؾ دادُ اػت. 

ض يا ً يج حاصال اص آصهاَى آهااس   يًتا شيّش تمذ تِ .ًوَد يافتِ تلميي يتش ا يليتَاى دل يهسا جِ واّؾ غلظت سػَب يخان ٍ دس ًت

 (.P;58/0سػَب تَدُ اػت )ٌاع تش غلظت يداس ػطَح هختل  ٍ يشهعٌيدٌّذُ اثش غ ًـاى

 يريگ جهينت -د

ذسسفت خاان ٍ  ّا  يّاا  ٌاع تش هؤلفِيٍپؼواًذ آلي ػاصگاس تا هحيط صيؼت ل ػطَح هختل  واستشد يپظٍّؾ حاضش تا ّذف تحل

ِ   ياثاش هٌفا   يداساٌااع  يٍ يواسّايج ًـاى داد وِ تيًتااًجام ؿذ.  يـگاّيط آصهايؿشاغلظت سػَب دس  سػاَب   يّاا  تاش هؤلفا

تاش تاش   يل 8وااس  يت يضاى اثشتخـا يا وِ ه ياًذ دس حال ؾ ّذسسفت خان ؿذُيهَجة افضاٌاع يتاؿٌذ. دس ٍالع ػطَح هختل  ٍ يه

ٌاع تاش غلظات سػاَب    يش ٍيضاى تأثيتش تش هتشهشتع تَدُ اػت. دس هَسد هيل 5/4واس يؾ اص تيهتشهشتع دس واّؾ ّذسسفت خان ت

تش تاش  يل 8واس يتَػط تش يي هتغيٍ واّؾ اٌاع يع ٍتش تش هتشهشتيل 5/4واس يت يؾ غلظت سػَب تشايضاى افضايگش ه اىيج تيض ًتايً

ِ يي ٍ ضاوي تَصا  يـا يٍ ػاَاتك پ  يج حاصل اص پظٍّؾ فعلي. تا تَجِ تِ ًتاواس ؿاّذ تَدُ اػتيت ؼِ تايٌاع دس همايهتشهشتع ٍ
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تاَاى اص   يها  ٌذُيآدس هطالعات  ،خان ييايويٍ ؿ يىيضيف يّا يظگيٍجْت حفاظت ٍ تْثَد  يآل ياػتفادُ اص پؼواًذّا يعوَه

تاش اػاتفادُ   تِ اطالعات جاهع ياتي هٌظَس دػتتِ يآل يپؼواًذّا شيػاي پؼواًذ تا يا يثيض اػتفادُ تشويٌاع ٍ ًيگش ٍيػطَح د

جاِ  يٍ دس ًتتا رسات خان آى ٍاوٌؾ جْت  يتشافشصت جاد ياهٌظَس  ي پؼواًذ تِيا يطَالً ياثش هاًذگاس ياتياسصي يچٌ وشد. ّن

 اػت.  يفعل ياص تشسػهٌتج  يپظٍّـ يـٌْادّايگش پياص د ،ؾ خانيٍ واّؾ فشػا يىيضيات فيتْثَد خصَص
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