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 150بادین مبظاور،    .باود  HOFبا استااده از تاابب   برخی متغیرهای محیطی با Poa bulbosaو  Festuca ovinaکولوژیک ا

 -  صاور  تصاادفی   باه  بارداری   نموناه  هاای محیطای در مراتاب مساتقر شاد.      متر مربعی در طول گرادیان متغیار  پال  یک

، ارتااا،، و   P. bulbosaو  F. ovinaهاای   ضور گوناه برداری حضور و عدم ح . در سطح نمونهسیستماتیک صور  گرفت

 مطالعة مبحبی پاسخ و بپتایمم برای  در هر پال  برداشت شد.متری  سانتی 20ا   0عم   های خا  از شیب ثبت شد. نمونه

  R ver.3.0.2افازار  هاا باا نارم    داده استااده شد.ای  با پراکبش دوجمله HOFتابب های محیطی از  ی مرتبم با متغیراکولوژیک

نشاان  دامباة اکولوژیاک متاااوتی    های محیطای   عمدتاً در طول گرادیان متغیر P. bulbosaو  F. ovina ةدو گونبنالیز شد. 

 .Pو برای متر  3037و  3037ا   2244ترتیب  به F. ovina  برای اکولوژیکی ةبهیب دادند. بر اساس نتایج، دامبة اکولوژیک و

bulbosa ثبت شد. همچبین، مبحبی پاسخ متر  2636 و 3037 ا  2335ترتیب  بهP. bulbosa  نماایی و   نسبت به ارتاا، تاک

ناوا   باه صاور  هام    pH نسبت به P. bulbosaنوا افزایشی بود. مبحبی پاسخ  به صور  هم F. ovina متقارن بود، اما برای

 نمایی متقارن بود. به صور  تک F. ovinaکاهشی، اما برای 
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 مقدمه. 1
مال ر ویاااااااااهه یطی نطبیعت تحت شرن  ر گیاها

کنناااد.  ر مااایگاقیط سانشرآن با   رن خوو میشوطد 

شناسااایی مرتعی هاااز  گوطااهطدگی قمطالعة   نق هد

 هاا و تعیاین   شناسای مهام  ر روی،اگاه آن    عونمل بو 

با  تاهاساات  آنکنش نپرو یش عونماال مااؤثر باار رو  

هاااا  ر  ز نیااان دبیااال بررسااایهاور سلا ه نق  سلاان

هااز   و مدیریت مرنتاع ندادن    ،هاز نصالح، نییا طرح

هاز  گیاهی  ر بتش ةیک گوط .[1] الق  صور  گیر 

طور مؤثر عیال    محدو  و م،ت،ی نق هر گرن یان به

تونطد باادی   میمناسب گوطه  ةو  ر نین محدو  کند می

بیاطد و جیعیت بزرگی ت،کیل بدهاد و باه یادنکثر    

فرنونطی برسد. ولی خاارج نق نیان محادو ه ملحیال     

 ةشو . محادو   عونمل نکولونیک می ةف،ارهاز فزنیند

نطل،ار یک گوطه  نمنة نکولونیاک آن گوطاه رن تعیاین    

شناساان و   باو  ، گذشاله  ة ر چناد  ها   .[9کناد ]  مای 

ی بارنز پیوطاد عیفکار     رنونطا فهااز   آمار نطان تال 

ترین  . ملدنولنطد نطجا   ن ههاز محیطی  ملغیر باها  گوطه

تکنیکی کاه  ر یاال یاضار بادین منظاور نسالاا ه       

  شناسی پوشش بو  ر تحفیل رگرسیون نست.  شو  می

هااز   گیاهی، تحفیل رگرسایون بارنز بارآور  پاارنملر    

 م اادنر بهینااه و  نمنااة الًنکولااونیکی مااور  طظاار، مااث

گوطه  ونکانشِ  .[22] شاو   نسلاا ه می ،نکولونیک گوطه

 لیال    نسات طاشی نق عونمل متلفد مکان  ر قمان و 

تااا رونبااط نساات هااایی  ماادلطیاق به آن هرچااه باشااد 

یاک گوطاه باه     ونکنششده رن توصید طیاید.  م،اهده

وسایعی نق   ةهاز محیطی رن باا نسالاا ه نق  نمنا    ملغیر

 نق ،بینی کار   ز و پیشساق تونن مدل تونبع متلفد می

تونن به تابع گوسی  ر چاارچوب   نین تونبع می ةجیف

 ،2یافلاه  ، مادل جیعای تعیایم   1یافلاه  مدل خطی تعییم

 .کر و تابع بلا نشاره  ،HOF 3مدل

مرنتع شیال نیرنن با تنوع باالز گیاهاان عفاای نق   

روطاد.   شایار مای   هاز طبیعای باه   ترین نکوسیالم مهم

 ر منااطق   کاه (، سااندز عفاد گو )  F. ovinaةگوطا 

  ر ییاا   ةن نما  به دا ر ،روید میمرتاع و کوهالاطی 

 .Fةگوطا . نسات گارن    سااطلی  ةصار  رج قیر سرماز

ovina  و نز ملارنکم  پ،اله باا   چندساله، گیاهی نست 

هااز   گوطاه  تارین  نق مهم و ،قیرقمینی ةخزطد هاز ساده

بومی نین گوطه  [.25، 23] مرتعی هاز ه گندمی روی،گا

کاه    یاالی   ر .[31] سات مریکانو شیال  ،پا، آسیانرو

هااز   نق گارنس  ( نر چیان پیااق،  ) P. bulbosaة گوط

، نق ملارنکم  هااز  با ری،اه  نز، کوچک چندساله،  سله

روی،ی طابلاً کوتااه   ةف،ل سر ، و  نرنز  ورگیاهان 

، 11] فری اسات نو شایال   ،و بومی آسایا، نروپاا   نست

تعیین نپلییم و  نمنة  ةمینق کنون  ر که تا  آطجا نق .[23

 نمناة نکولونیاک    ةنکولونیک نین  و گوطاه و م ایاا  

نز صااور   مطالعااه HOFهااا بااا نساالاا ه نق تااابع  آن

هاا   که  ر آن ،طگرفله نست،  ر قیر به تعدن ز نق منابع

ها نشاره شاده و ساایر    به ویهگی نکولونیک نین گوطه

 ق تاابع  ها با نسلاا ه ن آن ونکنشهایی که منحنی  گوطه

HOFةگوطا  شاو .  بررسی شده، پر نخله می F. ovina 

 ةهاااز جنااوب شااردی ساابالن  ر محاادو    ر  نمنااه

نق سااطو  ریااا نطل،ااار ملاار  3500 تااا 1350نرتااااعی 

نطل،اار   رصد  15تا  10هاز  و بی،لر  ر شیبیابد  می

  رصد باه  40هاز بیش نق  نز  نر  و  ر شیب گالر ه

مطالعاا    .[17] سات صور  پرنکنده دابل م،ااهده ن  

و  ر نسات  ط،ان  ن  نین گوطه باومی نسالان نر بیال    
                                                      
1. Generalized Linear Model 

2. Generalized Additive Model 
3. Huisman–Olff–Fresco 
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 .[8] گااالر   نر  4220تااا  900نرتااااعی  ةمحادو  

هاا   شایب  ة ر هیا  F. ovinaتح ی ا  ط،ان  ن  گوطة 

هااز    ر  نمناه آن یضور  نر ، ولی بی،لرین یضاور  

کاه    یالی  ر [.18] جنوب شردی و جنوبی بو ه نست

فرنونطای نیان گوطاه  ر    نطد که  آن برخی نق مح  ان بر

هاز  نین گوطه  ر خا، و نستهاز جنوبی کیلر  شیب

 ر نرتااعاا    بافات  و  رشت ،سنگی سبک شنی، دفوه

بی،الر گاالر    نسلان ماقطدرنن و پار، مفی گفالان 

پارنکنش نیان   برخی نق مح  اان  . [10، 2یافله نست ]

ر ملا  2440تا  915نرتااعی  ةگوطه رن بی،لر  ر محدو 

هااز   هاز تناد  ر ساطو خاا،    نق سطو  ریا و شیب

 .F ة گوطا مح  اان  . [31طاد ] شانی لاومی ط،اان  ن    

ovina،ک،ااای ضاااعید و  ی باااا قهیهاااا رن  ر خاااا

 .[12] نطاد  گازنر  کار ه   5تاا   pH 5/4 نر با  هوموس

 ر طول قمالان  P. bulbosaگوطة  تح ی ا  ط،ان  ن 

مرنتع رشد و  ر  ،هاز ملروکه ها، قمین و  ر کنار جا ه

وسیعی نق شارنیط محیطای رن    ةنین گوطه  نمن .کند می

عی ی کاه  ر طاول    کم هاز خا، انما ب کند، میتحیل 

  وشا  میبهلر ساقگار  نطد قمالان و نونیل بهار مرطوب

بااا رطوباات  نکیاای ساااقگار طیااات.  نز طااونیی اباا و

نین گوطاه معیاوالً  ر منااط ی باا بارطادگی       ،هیننین

شاو  و تولیاد    ملر یافت می میفی 1000تا  300ساالطه 

هااز   آور  و باا نکثار گوطاه    کیی برنز چرن فرنهم مای 

هاز مرنتاع ردابات    خورن،  ر روی،گاه گیاهی خو 

 .[27، 26، 11]کند  می

برنز بررسی روطاد مکااطی    HOFتابع  نق مح  ان

غیاب( نسلاا ه کر طد  و هاز  و ویی )یضور  ر  ن ه

 طااةگو 12یضااور  بااین یضااور و عااد  ة. رنبطاا[19]

هااز   گیاهی با سه فاکلور ندفییی باا نسالاا ه نق مادل   

HOF  کاه نیان     ست آماد  بهو نین طلیجه  شدبررسی

هاا و   بین یضور گوطه ةتونطند رنبط خوبی می ها به مدل

 ر  مح  اان  .[7]ساقز کنند  هاز ندفییی رن مدل فاکلور

مرباو  باه     ةگوطا  262هااز یضاور     نطیار، نق  ن ه

هاا بارنز    تلفد روی،گاه  ر طاول گرن یاان  طب ا  م

سااقز گوسای و    باا مادل   HOFسااقز   مادل  ةم ایا

GLM کارگیرز مدل  نسلاا ه کر طد. بهHOF  28برنز 

هاز تونلی نولیاه  نرنز   چوبی ط،ان  ن  که گوطه ةگوط

هااز   ترز طابت باه گوطاه   هاز نکولونیک وسیع  نمنه

ونباع  و ساایر ت  HOF. نق مادل  [24] نطاد  میاطی ةمریف

برنز نرقیابی شکل منحنی پاساخ گیاهاان آوطادز  ر    

ط،ان  ن  کاه  طلایج  شد طول گرن یان نرتااعی نسلاا ه 

[. 28] نطاد  مؤثر برنز نین هد  یروش HOFهاز  مدل

 رصاد(   5گوطه )با فرنونطی بایش نق   19منحنی پاسخ 

 قنرهاا باا نسالاا ه نق مادل      ر گرن یان نرتااعی شاوره 

HOF  ها نق  که بی،لر گوطه ج ط،ان  ن شد  طلایبررسی

 ر  .[31، 30] کنناد   نر تبعیت می طیایی چوله مدل تک

مثل هاز متلفای  معیاررونبط گوطه و محیط نق لعة مطا

 غیاب -پوشش و ترنکم و یضور -تولید،  رصد تاج 

 ،منابع نق  ن ههاز کیای بی،الر نما  ر  ،شو  نسلاا ه می

و به شاااده اا ه بدین منظور نسل ،غیاب -یعنی یضور

قیاارن  [،14] ه نسااتشاادتوجه نطدکی هااا  سااایر معیااار

غیااب   -ریضوهااز    ن هنق  آماده   ست به هاز منحنی

 هند که تاایر  هایی نرنکه می و شکل طدمرنتب قیباتر به

هاز   ر نین مطالعه طیز نق  ن ه. [5]تر نست  ها آسان آن

وطه ها برنز نرقیابی  نمنة نکولونیک  و گ فرنونطی گوطه

رونباط گوطاه و    ةبا توجه به نینکه مطالعا نسلاا ه شد. 

محیط  ر نکولونز مرتع نق نهییت خاصی برخاور نر  

م دنر بهینه و  نمناة   ةنین تح یق با هد  م ایا نست،

 ر HOF فوق با نسالاا ه نق تاابع    ةنکولونیک  و گوط

 آبتیز گفندرو  صور  گرفت. ةمرنتع یوض
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 شناسی . روش2

 مطالعه دمور . منطقة2.1
نسالان ماقطادرنن،   ) منط ة مور  مطالعه  ر شیال نیرنن

 25΄آبتیاز گفنادرو   ر    ة ر یوضو  (شهرسلان طور

 03΄تااا  51˚ 80΄عاارم شاایالی و  36˚ 50΄تااا  36˚

یاضار  ر   ةطول شردی وندع شده نسات. مطالعا   52˚

، نطجاا  یافات   یعنی  ر مرنتع ییالدی ،نرتااعا  منط ه

یاادندل  و نسااتهااالاطی (. نیاان منط ااه کو1)شااکل 

نق  ملاار 3200 و یاادنکثر نرتااااع آن 1900نرتااااع آن 

 600آن  ةو میاااطگین بااار  ساااالط  سااتسااطو  ریا

 ة رجا  5یارنر  سااالطه    ةملار، میااطگین  رجا    میفی

 ة رجا  18یادنکثر  ماا    ةو میاطگین ساالط ،گرن  ساطلی

 .[16نست ]گرن   ساطلی

 
 ن مازندرانموقعیت منطقة مطالعاتی در استا .1 شکل
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 . روش مطالعه2.2
توپاوگرنفی باا    ةبا توجاه باه ط ،ا    ،یاضر ة ر مطالع

و عیفیااا  صااحرنیی و پییااایش   20000/1م یاااس 

بر مبناز عونرم طبیعی و عونمل توپاوگرنفی   ،قمینی

 ر  ،شاد. سااس   هاز نین  و گوطه م،اتص   روی،گاه

هاااز روی،اای متلفااد بااا   نملاادن   نمنااه و  ر تیااپ

و جهت  نمنه نق  ،  نرتااعی، شیب رطظرگرفلن طب ا

 -خاااا، و پوشاااش گیااااهی باااه رو  ت،اااا فی 

باادین صااور  کااه   شااد گیاارز سیااالیاتیک طیوطااه

 ا  2200 نرتاااعی )نق نرتاااع   ةطب  5بر نرز  ر  طیوطه

( و  ر چهار جهت  ر سه تکرنر صور  گرفت 3200

بار نرز   ملر مربعی طیوطه یکو  ر هر تکرنر سه پال  

 ر  ،سااس  پال  بر نشت شد. 150و  ر مجیوع شد 

طیوطه پارنملر بااامد  و گوطاه تعیاین     ة  نخل هر دطع

 لیاال عیااق ه باا ،طیوطااه  ةشااد.  ر مرکااز هاار دطعاا 

 20 ا  0 نق خاا،  ر عیاق   ، ونطی نین  و گوطاه  ری،ه

. بافات خاا، باه رو     شد بر نرز ملرز طیوطه ساطلی

هیدروملرز، طیلرونن به رو  کجفدنل، کربن آلی باه  

باااا نسااالاا ه نق  ECم ااادنر کااای باااال،، رو  ونل

یااب   بر Jenway 3310مدل نلکلریکی  سنج هدنیت

 سالگاه  با نسلاا ه نق  pH، ملر میکرو قیینس بر ساطلی

pH و وقن مت،وص ظاهرز باه رو  کفوخاه    ،ملر

محال  کاه  الق  نسات  ذکر نیان طکلاه   . [4]تعیین شد 

دطعا  طیوطه و نرتااع نق سطو  ریاا باا    ةنسل رنر کفی

( م،اتص  GPSیاب جهاطی ) سلاا ه نق سیالم مکانن

  سانج و جهات طیاز باه      سلگاه شیب باشد. شیب طیز 

برنز بررسای  طیا تعیین شد.  دطب باصور  آقییو  

باه  لیال    ،)میاطگین  ماا و بارطادگی ساالیاطه(   ندفییی 

هاز هونشناسای   نق نیالگاهف دنن نیالگاه هونشناسی، 

با توجه  .لاا ه شدو کجور نس ،چیالان، بفده، کرسنگ

 ماا  ر طب اا     باارنن و هام   خطو  هام  ةط ، ةبه تهی

یرنر   ةمیاطگین بار  و  رج ،نرتااعی مور  مطالعه

 سالیاطه تعیین شد.

 ها تحلیل داده و  . تجزیه2.3
گیارز   هاز فرنونطی  و گوطه و نطادنقه  پس نق ثبت  ن ه

 باه HOF [19 ]نق تابع  ،هاز خاکی و توپوگرنفی ملغیر

هااز گیااهی    گوطه ونکنشظور بررسی شکل منحنی من 

  هااز محیطای باه    یک نق ملغیر مور  طظر طابت به هر

یک نق  منظور برنق  هر  طور جدنگاطه نسلاا ه شد. به

و تعیین م دنر بهینه و  نمنة نکولونیک  HOFهاز  مدل

 R ver 3.0.2 [29] نفزنر  ر طر  eHOF[21]  ةگوطه نق بال

منظور تعیین مادل    بهAIC [3 ]  یرنق م ا نسلاا ه شد.

. نسالاا ه شاد  بهینه  ر برنق  منحنی پاسخ  و گوطاه  

ترین مدل  ر برنق   تر مناسب پایین AICیک مدل با 

تابع  ونکنشهاز   ر منحنی .نستگوطه  ونکنشمنحنی 

HOF     گوطه  ر م دنر نپلاییم  نرنز بهلارین عیفکار ،

طاه  نرنز  یعنی م دنرز نق گرن یان که  ر آن گو  نست

بی،لرین نیلیال وداوع یاا فرنونطای بار نسااس مادل       

هااز   گوطه نق طریاق منحنای   ةم دنر بهین .نستخاص 

گوطه  ةصور  که م دنر بهین  بدین   ست آمد هپاسخ ب

منحنی پاسخ آن  مد برنز یک ملغیر م دنرز مربو  به

 .[15] نست گوطه

 یینیبین  و ید پاتونطد  میقطدگی هر موجو  قطده 

یا محیطی صور  گیر . شناخلی  بو الیی نق شرنیط و با

 نر  که نین  و مرق یک ید مطفوب یا بهینه وجو  بین 

 فعالیت موجو  قطده  ر آن مودعیت بهلر صور 

ینی و باالیی نق شرنیط یین  و ید پابین نصفة فا .گیر  می

شو .  شناخلی طامیده می بو یا میدنن  نمنه شناخلی  بو 
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 ±نپلییم »نق گوسی  ونکنش ر تابع  شناخلی بو  منة ن

 [.22] شو  میمحاسبه  «بر بارز

 1 ةهاز مربو  به جهت با نسلاا ه نق رنبط  ن هنق 

 :[13، 6]ها نسلاا ه شد  تحفیل و   ر تجزیه

(1 ) A΄= Cos(45-A)+1 

A΄  نسات و   جهات  ةشاد  م دنر تبادیلA   م ادنر

 .آقییو  جهت

شردی و جهت شیال  نستبین صار و  و ΄A رم دن

 نرنز بی،االرین م اادنر و جهاات جنااوب غرباای  نرنز 

بارنز جهات   باید توجه کار  کاه   کیلرین م دنر نست. 

 تونن بر بارز و  نمنة نکولونیک برآور  طیو . طیی

 . نتایج3
)جادول   AICآمده نق م ا یر   ست هبا توجه به طلایج ب

شده برنز نین  و گوطاه    ن ه برنق  ةهاز بهین مدل ،(1

و  باو   هاز محیطی متلفد ملاااو   رنملرطابت به پا

هااز محیطای    نین  و گوطه رفلار ملااوتی باه پاارنملر  

 ةطلیجه  نمنة نکولونیک و م ادنر بهینا    ر  ط،ان  ن طد

ک نق ملغیرهاز محیطی برنز نین ی آمده نق هر  ست هب

هاز توصیای  آماره 2.  ر جدول بو  و گوطه طیز ملااو  

و  نمناة نکولونیاک    ،بهینه ملغیرهاز مور  برسی، م دنر

ها نرنکه شد. منحنی پاسخ هار  و گوطاه    یک نق گوطه هر

 هاز محیطی به شرح ذیل نست: طابت به پارنملر

 . متغیر ارتفاع از سطح دریا3.1
کیلرین م ادنر   ،شده  ن ه برنق  HOFبا توجه به تابع 

AIC ة آمده بارنز گوطا    ست هب F. Ovina   مرباو  باه

 5 نر مربو  به مدل  چین پیاق، و برنز گوطة 2مدل 

 نمناة نکولونیاک و    ،(. عالوه بر نیان 1 )جدول نست

 ترتیب برنبر با به F. ovinaنکولونیک گوطة  ةم دنر بهین

یالی کاه  نمناة     ر  نستملر  3037و  3037 ا  2244

و  3037 ا  2335 برنبر با P. bulbosaگوطة نکولونیک 

و نیان گوطاه    تنسا ملر  2636آن برنبر با  ةم دنر بهین

 .Fترز طابت به گوطاة    نرنز  نمنة نکولونیکی کوتاه

ovina     سات  ر رنبطه باا ملغیار نرتاااع نق ساطو  ریا 

 (.2 ، شکل2)جدول 
 

 ها یک از متغیر شده برای هر داده برازش 5تا  1های  ( مربوط به مدلAICمقادیر معیار اطالعات آکائیک ) .1جدول 

 5مدل  4مدل  3مدل  2مدل  1مدل  ملغیر گوطه

F. ovina 

 91/179 نرتااع نق سطو  ریا )ملر(
*68/104 76/106 76/106 87/108 

 91/179 شیب ) رصد(
*54/174 17/175 55/175 177 

 91/179 جهت 
*72/179 81/181 81/181 92/183 

 91/179 شن ) رصد(
*74/179 67/181 36/181 17/183 

 91/179 رس ) رصد(
*25/167 33/169 33/169 44/171 

 59/177 91/179 سیفت ) رصد(
*62/174 1/175 56/176 

 91/179 کربن آلی ) رصد(
*76/172 84/174 84/174 95/176 

 91/179 ( سی قیینس بر ملرهدنیت نلکلریکی )
*6/174 68/176 68/176 79/178 

 185 89/182 89/182 81/180 91/179*  (ملر مکعب گر  بر ساطلیوقن مت،وص ظاهرز )

pH 91/179 35/181 25/182 
*29/177 5/177 



 HOF از تاب  با استفادهرخی متغیرهای محیطی با ب .Poa bulbosa Lو  .Festuca ovina Lة اکولوژیک دو گون ةدامن مقایسة 
 

275 

 ها یک از متغیر شده برای هر داده برازش 5تا  1های  ( مربوط به مدلAICمقادیر معیار اطالعات آکائیک ) .1جدول ادامه 

 5مدل  4مدل  3مدل  2مدل  1مدل  ملغیر گوطه

 
 06/181 91/179 نق  کل ) رصد(

*47/179 09/183 36/181 

 72/106 61/104 61/104 53/102* 91/179 گرن ( ساطلی ةاطگین  ما ) رجمی 

 1/110 99/107* 05/184 05/184 91/179 ملر( میاطگین بار  )میفی 

P. bulbosa 

 

 8/160 71/181 43/206 11/206 نرتااع نق سطو  ریا )ملر(
*66/160 

 83/197 28/197 11/206 شیب ) رصد(
*84/195 93/197 

 11/206 جهت
*64/200 73/202 73/202 84/204 

 86/209 93/209 89/207 11/206 شن ) رصد(
*98/205 

 211 89/208 89/208 8/206 11/206*  رس ) رصد(

 11/206 سیفت ) رصد(
*53/204 61/206 61/206 73/208 

 16/205 11/206 کربن آلی ) رصد(
*8/202 42/206 49/208 

 31/212 2/210 2/210 12/208 11/206*  (بر ملر  سی قیینسهدنیت نلکلریکی )

ملاار  گاار  باار ساااطلیوقن مت،ااوص ظاااهرز )

 (مکعب
11/206 46/205 04/207 89/204 

*85/204 

Ph 11/206 
*72/200 8/202 8/202 91/204 

 207 83/207 11/206 نق  کل ) رصد(
*17/204 9/205 

 54/169* 51/184 71/183 03/208 11/206 گرن ( ساطلی ةمیاطگین  ما ) رج 

 8/171* 5/182 2/189 99/207 11/206 ملر( میاطگین بار  )میفی 

 نست. و بهلرین مدل برنز ملغیر مور  بررسی AIC* بیاطگر کیلرین م دنر 
 

 . متغیر شیب دامنه3.2
م ادنر  کیلارین  کاه   د ها  آمده ط،ان می  ست هطلایج ب

AIC چین و  عفد گوساندز ةآمده برنز گوط  ست هب

)جدول  نست 4و  2ترتیب مربو  به مدل   نر به پیاق،

صاور     به نین ملغیار باه   F. ovinaگوطة  ونکنش(. 1

صور    به P. bulbosaگوطة  ونکنشطون نفزنی،ی و  هم

 .F(.  نمنة نکولونیک 3)شکل  نستطیایی مل ارن  تک

ovina  رصاد و  نمناة نکولونیاک     9/49 ا  2 برنبر باا 

 نسات  رصد  9/49 ا  38/11 رنبر باب P. bulbosaگوطة 

 رصاد و   9/49برنبر باا   F. ovinaگوطة  ةو م دنر بهین

 رصاد   69/30برنبر باا   P. bulbosaگوطة  ةم دنر بهین

 (.2)جدول  نست

 
 به متغیر ارتفاع HOF. برازش تابع 2شکل 
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 به متغیر شیب دامنه HOF. برازش تابع 3شکل 

 متغیر درصد شن. 3.3
کیلارین  ، HOFآمده نق تاابع    ست هایج ببا توجه به طل

مرباو    F. ovinaآمده برنز گوطة   ست هب AICم دنر 

 P. bulbosaو کیلرین م دنر آن برنز گوطة  2به مدل 

 طلیجاه  (.  ر3 ، و2، 1 ولن)جد نست 5مربو  به مدل 

طون نفزنی،ی به ملغیار  رصاد    رفلار هم F. ovinaگوطة 

نز م ادنر بهیناه و   ترتیاب  نر   هد و باه  شن ط،ان می

نماا گوطاة    نست، 9/69 ا  38 و 9/69  نمنة نکولونیکی

P. bulbosa  نر باه نیان ملغیار ط،اان      چولاه  ونکانش 

 (.2، جدول 4 هد )شکل  می

 دامنه عهومتغیر  .3.4
 2بارنز هار  و گوطاه مادل     ، AICدنر با توجه به م ا 

( و هر  و گوطاه باه نیان    1)جدول  نستبهلرین مدل 

باا  (. 5طون نفزنی،ی ط،ان  ن طد )شاکل   ملغیر رفلار هم

تبدیل م دنر نپلییم جهت به م دنر نصافی ط،اان  ن ه   

 رجاه باه    83˚ ر آقییاو    F. ovinaکه گوطاة   شد

 ر آقییو   P. bulbosaرسد و گوطة  م دنر نپلییم می

(. 2رساد )جادول     رجه به م دنر نپلییم مای  32/31˚

ر تاونن م ادن   کاه بارنز جهات طیای     کار  باید توجاه  

 بر بارز و  نمنة نکولونیک تعرید طیو .

 
 به متغیر شن HOFبرازش تابع  .4شکل 

 

 
 به متغیر جهت دامنه HOFبرازش تابع  .5شکل 

 

 سیلو درصدمتغیر . 3.5
 AICط،ااان  ن  کااه کیلاارین م اادنر   باارنق  تااابع  

 3مرباو  باه مادل     F. ovinaآمده برنز گوطة   ست هب

ن ملغیار رفلاار   ( و نیان گوطاه باه نیا    1)جدول  نست

(.  نمناة  7 هاد )شاکل    نز کاه،ای ط،اان مای    آسلاطه

 نکولونیک آن طابت به ملغیر  رصد سیفت  ر یادو  

آن شامل بت،ای نق   ة رصد و م دنر بهین 72/39 ا  12

 یالی  ر(. 2)جدول  نست رصد(  28ا  12گرن یان )

مربو  P. bulbosa ة گوطبرنز  AICکه کیلرین م دنر  

و نین گوطه به نیان ملغیار    نست( 1)جدول  2به مدل 

( و 6)شاکل   ه نسات طون نفزنی،ای ط،اان  ن    رفلار هم

و بهیناة   رصد  40ا   12  نرنز م دنر  نمنة نکولونیک

 (.2)جدول  نست رصد  99/39نکولونیکی 
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 متغیر درصد رس. 3.6
 هاد   ط،ان می HOFمدل  آمده نق  ست هب AICم ا یر 

 ونکانش ی بارنز بارنق  منحنا    (1)جدول  2مدل که 

طاابت باه ملغیار  رصاد رس خاا،       F. ovinaگوطة 

طاون   و نین گوطه به نین ملغیار رفلاار هام    نستمناسب 

ترتیاب  نرنز   ( و باه 6 هاد )شاکل    کاه،ی ط،ان می

 رصاد   92/21 ا  8 و 8م دنر بهینه و  نمنة نکولونیک 

باه   P. bulbosaگوطاة   که  یالی (.  ر2)جدول  نست

، 1)جدول   هد طییط،ان   نرز ونکنش معنینین ملغیر 

( و  نرنز  نمنااه و م اادنر بهینااة نکولااونیکی 7 شااکل

 .(2)جدول  اتیم،ت،ی  ر نین منط ه ط

 
 به متغیر سیلت HOFبرازش تابع  .6شکل 

 

 
 به متغیر رس HOFبرازش تابع  .7شکل 

 متغیر هدایو الکتریکی .3.7
 هاد   ط،ان می HOFآمده نق برنق  تابع   ست هطلایج ب

 .Fآماده بارنز گوطاة      ست هب AICلرین م دنر که کی

ovina  طابت به ملغیرEC      2خاا، مرباو  باه مادل 

طون  ( و نین گوطه به نین ملغیر رفلار هم1)جدول نست 

ترتیاب  نرنز   ( و به8نفزنی،ی ط،ان  ن ه نست )شکل 

 24/0 ةم ادنر بهینا  و  4/240اا   3/23  نمنة نکولونیک

کیلارین   ،. نماا (2)جادول   نست قیینس بر ملر   سی

 ةبارنز گوطا   HOFیاصل نق برنق  تابع  AICم دنر 

Poa bulbosa  و  نسات ( 1)جادول   1مربو  به مدل

 نرز ط،اان   معنی ونکنشنین گوطه طابت به نین ملغیر 

( و  نرنز  نمنااة نکولونیااک و 8 )شااکلنساات طاادن ه 

 یاات م،ت،ای طاابت باه نیان ملغیار ط      ةم دنر بهین

 (.2)جدول 

 آلی خاک متغیر جربن .3.8
به  F. ovinaط،ان  ن  که گوطة  HOFکارگیرز تابع  به

ه طون نفزنی،ی ط،اان  ن   ملغیر کربن آلی خا، رفلار هم

به نین  P. bulbosa، نین  ر یالی نست که گوطة نست

)شاکل   ه نسات نز کاه،ی ط،ان  ن  ملغیر رفلار آسلاطه

 .Fآمده بارنز گوطاة     ست هب AIC(. کیلرین م دنر 9

ovina و بارنز گوطاة    2بو  به مادل  مرP. bulbosa 

(.  نمناة نکولونیاک   1 )جدول نست 3مربو  به مدل 

 ترتیب برنبر باا  بهP. bulbosa ة و گوط F. ovinaگوطة 

کاه    یاالی  ،  رنسات  04/2ا  008/1 و 39/2ا  008/1

 ر رنبطاه باا    F. ovinaم دنر بهینة نکولونیکی گوطاة  

 .Pگوطاة   ةهینا  رصاد و ب  2 /39برنبار باا   نین ملغیار  

bulbosa  (.2)جدول شامل بت،ی نق گرن یان نست 
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 . متغیر وزن مخصوص ظاهری3.9
 ةوقن مت،وص ظاهرز تنها ملغیرز نسات کاه گوطا   

Festuca ovina  با توجه به تابعHOF  شده  ن ه برنق 

 نرز به آن ط،ان طادن ه نسات و کیلارین     پاسخ معنی

ت نسا  1آماده مرباو  باه مادل       سات  هب AICم دنر 

( و نین گوطه  نمنة نکولونیاک و  10، شکل 1)جدول 

طام،ت،ای طاابت باه نیان ملغیار  نر        ةم دنر بهینا 

نق آماده    سات  به AICکیلرین م دنر  ،(. نما2)جدول 

مربو  باه   P. bulbosaبرنز گوطة  HOFبرنق  تابع 

 Bd( و نیان گوطاه باه ملغیار     1نست )جادول   5مدل 

 نز  نمنة نکولونیاک  هد و  نر  نر ط،ان می رفلار چوله

ملار مکعاب    گر  بر سااطلی  2/1 ةو م دنر بهین 6/1 ا  1

 (.2، جدول 10)شکل  نست

 
 و دامنة اکولوژیک دو گونه ،های مورد بررسی، مقدار بهینه های توصیفی متغیر مقادیر آماره .2 جدول

 میاطگین یدنکثر یدندل ملغیر
  نمنة نکولونیک م دنر بهینه

F.ovina P. bulbosa F.ovina P. bulbosa 

 3037ا  2335 3037ا  2244 2636 3037 2691 3037 2244 نرتااع نق سطو  ریا )ملر(

 9/49ا  38/11 9/49ا  21 69/30 9/49 9/35 50 21 شیب ) رصد(

 - - 32/31˚ 83˚ 18/1 99/1 004/0 جهت

 9/69ا  56/39 9/69ا  38 87/41 9/69 81/52 70 38 شن ) رصد(

 - 92/21ا  8 - 8 6/18 30 8 د(رس ) رص

 99/39ا  12 72/39ا  12 99/39 28ا  12 11/26 40 12 سیفت ) رصد(

 04/2ا  008/1 39/2ا  008/1 008/1ا  99/1 39/2 61/1 4/2 008/1 کربن آلی ) رصد(

ریینس بار   هدنیت نلکلریکی ) سی

 ملر(

 - 4/240ا  3/23 - 4/240 93/89 4/240 3/23

ملار   بر سااطلی  وقن مت،وص )گر 

 مکعب(

 86/1ا  1 - 22/1 - 39/1 87/1 1

pH 62/6 74/7 2/7 14/7 4/6 54/6  69/7ا  4/6 73/7ا 

 11/0 - 4/0 11/0 ا 4/0 2/0 16/0 - 4/0 2/0 4/0 11/0 نق  کل ) رصد(

 میاطگین  ماز سالیاطه

 گرن ( ) رجة ساطلی

 33/10ا  6 68/10 ا 2/7 54/9 2/7 95/8 7/10 2/7

 ین بار  سالیاطهمیاطگ

 ملر( )میفی

 ا 51/219 08/513 380 3/502 542 465

5/540 

ا  36/449

66/531 
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 کربن آلبه متغیر  HOFبرازش تابع  .9شکل                           ECبه متغیر  HOFبرازش تابع  .8شکل 

 

 متغیر درصد نیتروژن جل .3.10
 ،HOFبع آماده نق بارنق  تاا     ست هبا توجه به طلایج ب

 .F ة آماده بارنز گوطا     سات  هبا  AICکیلرین م دنر 

Ovina   و بارنز گوطاة    3مربو  باه مادلP. bulbosa 

 .F ةگوط، طلیجه  ر  (1)جدول  نست 4مربو  به مدل 

ovina        طابت باه ملغیار  رصاد طیلارونن کال رفلاار

 هااد و  نرنز  نمنااة  نز نفزنی،اای ط،ااان ماای  آساالاطه

و م ادنر بهیناة   ت نس رصد  406/0ا  11/0نکولونیک 

ااا  16/0نکولااونیکی آن شااامل بت،اای نق گرن یااان ) 

 .P( و گوطة 2، جدول 11)شکل  نست رصد(  406/0

bulbosa  طیاایی   طابت به نین ملغیر  نرنز رفلار تاک

نکولونیاک آن   ةمل ارن نسات و  نمناه و م ادنر بهینا    

 نسات  رصاد   2/0و  4/0اا   02/0ترتیاب برنبار باا     به

 (.2، جدول 11)شکل 

 (pH) خاک واجنش متغیر. 3.11

باه   F. ovinaتنها پارنملرز نست کاه گوطاة    pHملغیر 

و ( 12)شاکل  ط،اان  ن    طیاایی مل اارن   آن رفلار تک

 HOFیاصاال نق باارنق  تااابع  AIC کیلاارین م اادنر

و  نمنة نکولونیاک   نست( 1)جدول  4مربو  به مدل 

آن برنبار   ةو م دنر بهین 73/7 ا 54/6 نین گوطه برنبر با

(. نیان  ر یاالی نسات کاه     2)جادول   نست 14/7با 

 HOFآمده نق برنق  تابع   ست هب AICکیلرین م دنر 

( 1)جادول   2مربو  به مدل  P. bulbosaبرنز گوطة 

طون کاه،ی باه نیان ملغیار     نست و نین گوطه رفلار هم

ترتیب  نرنز  نمنة نکولونیاک و م ادنر    و به  ن ط،ان 

 (.2، جدول 12)شکل  نست 42/6 و 69/7 ا 4/6ة بهین

 

 
 

وزن مخصوص ظاهری به متغیر  HOFبرازش تابع  .10 شکل

 خاک
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 ازت خاکبه  HOFبرازش تابع  .11شکل 

 

 دمای سالیانه میانگینمتغیر  .3.12

شده ط،ان  ن  که کیلرین م دنر   ن ه برنق  HOFتابع 

AIC آمده برنز گوطة   ست هبF. ovina  مربو  به مدل

 نسات  5مربو  باه مادل    P. bulbosaو برنز گوطة  2

طون  رفلار هم F. ovina(. به هیین  لیل گوطة 1)جدول 

طیایی طامل اارن   رفلار تک P. bulbosaکاه،ی و گوطة 

(. 13و چوله به چپ به ملغیر  ما ط،ان  ن طد )شاکل  

 ةنیان  و گوطاه  نرنز م ادنر بهیناه و  نمنا      ، ر طلیجه

 (.2)جدول  طدغیرشناخلی ملااوتی طابت به نین مل بو 

 متغیر میانگین بارش سالیانه .3.13

کیلارین   ،م،ااهده شاد   1طور کاه  ر جادول    هیان

 .Fآمده نق نین ملغیر بارنز گوطاة     ست هب AICم دنر 

ovina   و بارنز گوطاة    4مربو  به مادلP. bulbosa 

 .Fگوطة  ،(.  ر طلیجه1)جدول  نست 5مربو  به مدل 

ovina طیایی مل ارن و گوطة  به نین ملغیر رفلار تکP. 

bulbosa طیایی طامل ارن و چولاه باه چاپ     رفلار تک

 (.14ط،ان  ن  )شکل 

 نمنااة نکولونیااک نیاان  و گوطااه بااه نیاان ملغیاار 

 ا  36/449 ،5/540 ا  51/219: طاد نق ن ترتیب عباار   به

 08/513و  380ها برنبار باا    آن ةو م دنر بهین، 66/531

 (.2)جدول  نستملر  میفی

 
 خاک pHبه متغیر  HOFبرازش تابع  .12شکل 

 

 
 به متغیر دما HOF. برازش تابع 13شکل 

 
 به متغیر بارش HOF. برازش تابع 14شکل 
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 گیری . بحث و نتیجه4
گوطاة   ،طلایج به آن نشاره شاد  بتشطور که  ر   هیان

F. ovina  ملاار  3000 ر طب ااا  نرتااااعی باااالتر نق

نیان  ر    نست 1 نرنز بی،لرین نیلیال یضور یعنی 

 ر طب ا  نرتاااعی   P. bulbosaیالی نست که گوطة 

ملر نق سطو  ریا باه بی،الرین م ادنر فرنونطای      2600

کاه نق   شات رسید و  ر منااط ی پارنکنش بی،الرز  ن   

طلیجاة فاوق باا     کاساله شاد.   F. ovinaپرنکنش گوطة 

شایب  [ هیتونطی  نر . 26، 16طلایج برخی مطالعا  ]

 و گوطه رفلار ملااوتی ط،اان  بر نیلیال یضور  نمنه 

باا نفازنیش    F. ovinaکه عیفکر  گوطة  طورزه ب   ن 

هااز بااالتر نیلیاال     میزنن شیب بهلر شد و  ر شایب 

 .Pکه پرنکنش گوطة   یالی  ر  یضور آن یدنکثر شد

bulbosa  رصاد بی،الر    30با نفزنیش شیب تا م دنر 

شد و نق نین م دنر باه بعاد هرچاه بار میازنن شایب       

و ه شد با شیب یکاااطی نق نیلیاال یضاور نیان     نفز

تار عیفکار     هااز پاایین   گوطه کاسله شد و  ر شایب 

، 10  نین طلیجه با طلایج برخی مطالعا  ]بهلرز  نشت

نرتباا  باا    ر  ف اط هاا   نین گوطه[ هیتونطی  نر . 16

که هار   طورزه ب  دنیکااطی  نشلونکنش جهت  نمنه 

رین پارنکنش   و  ر جهت شیالی و شیال شردی بی،ل

گاه با هیدیگر باه نیلیاال یضاور     نما هیچ ،رن  نشلند

 ر طب ا  نرتااعی  F. ovinaیدنکثر طرسیدطد و گوطة 

 نر  ر طب اا  نرتاااعی    چیان پیااق،   ةباالتر و گوطا 

تر  ر نیان جهات باه یادنکثر نیلیاال یضاور        پایین

[ مطاب ت 16]    نین طلیجه با طلیجة یک مطالعهرسیدطد

 رصد شن خاا، بار روز نیان  و گوطاه     تأثیر   نر .

 نر بو  و با نفزنیش  رصد شن خا، بر نیلیاال   معنی

کاه  ر   طاورز ه ب  نفزو ه شد F. ovinaیضور گوطة 

خاو    ة رصد نین گوطه به م دنر بهین 9/69م دنر شن 

ی با تتفتل بی،لر عیفکر  بهلرز یها رسید و  ر خا،

به  P. bulbosaکه منحنی پاسخ گوطة   یالی  ر   نشت

 نر بو  و با نفازنیش م ادنر کیای بار      نین ملغیر چوله

 رصد شن خا، فرنونطی نین گوطاه باا شایب تنادز     

 رصاد   41نما با نفزنیش م دنر شان نق   ،نفزنیش یافت

نادز کام شاد و شارنیط     فرنونطی نین گوطه با شیب کُ

تاا   F. ovinaمهیاا شاد. گوطاة     F. ovinaبرنز گوطاة  

ت خا، رن تحیل کناد و  تونطد  رصد سیف یدو ز می

 28نما نگر م دنر سایفت نق   ،خو  برسد ةبه م دنر بهین

نق نیلیال یضور نین گوطه کاساله   ، رصد تجاوق کند

م اا یر بااالز  رصاد     دتونط نما نین گوطه طیی ،شو  می

رس رن تحیل کند و با نفزنیش  رصاد رس خاا، باا    

شیب تندز نق نیلیال یضور نین گوطاه کاساله شاده    

، 23، 20برخای مطالعاا  ]   ین طلایج باا طلاایج  ن  نست

هااز    ر خاا،  F. ovinaنطد گوطاة   که نشاره کر ه[،31

بافات گاالر      و  رشات  ،سانگی  سبک شانی، دفاوه  

 .Pگوطاة   کاه   یاالی  بی،لرز  نر ، مطاب ات  نر .  ر 

bulbosa تاااو  باو    به پارنملر  رصد رس خا، بی، 

یای بار   نما با نفزنیش  رصد سیفت خا، با شیب مالی

میزنن یضور نین گوطه نفزو ه شد.  ر نیان منط اه باا    

 ةنفزنیش میزنن کربن آلی خا، بر نیلیال یضور گوط

تر باشد  هرچه خا، غنی  عفد گوساندز نفزو ه شد

که   یالی  ر . نشتخونهد نین گوطه پرنکنش بی،لرز 

 رصد به بعاد   9/1با نفزنیش کربن آلی خا، نق م دنر 

کاسله شد و نیان گوطاه    P. bulbosaنق پرنکنش گوطة 

هایی که مون  آلی خا، کیلر نسات پارنکنش     ر مکان

 ة نمنا  عفاد گوسااندز  ة گوطا  ه نسات. بی،لرز  نشل

تحیل وسیعی طاابت باه شاورز خاا، طادنر  و  ر      

یضاور  قیینس بر ملر باه یادنکثر      سی 24/0م دنر 
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و نق نین م دنر به بعد نق نیلیاال یضاور نیان     رسید

روی،گاه نین  شده،  ر مطالعا  نطجا . گوطه کاسله شد

گیاه با بافت سبک تا سنگین عیادتاً ملوساط و کیای    

و  ملار  میفی موس بر ساطلی 7/1کیلر نق EC سنگین با 

pH  هیننین[10] نست  دهشپایین تا ملوسط معرفی .، 

، ECکه یادنکثر تارنکم گوطاه  ر     تح ی ا  ط،ان  ن 

  یاالی  .  ر[17]  سی قیینس بر ملر نست 8/0تا  5/0

 نر طبو   معنی P. bulbosaکه تأثیر نین پارنملر بر گوطة 

ه با   ی ط،اان طادن   ونکن،ا و نین گوطه به نیان پاارنملر   

که با کااهش یاا نفازنیش میازنن نیان پاارنملر        طورز

تغییرز  ر عیفکار  نیان گوطاه یاصال ط،اد و نیان       

تحیل وسیع نین گوطه باه نیان    ةبه  لیل  نمن دتونط می

د یا به  لیل گرن یان عد ز پایین نین ملغیار  ملغیر باش

 ر نین منط ه باشد. وقن مت،وص ظااهرز ملغیارز   

 F. ovina نرز بر پارنکنش گوطاة    نست که تأثیر معنی
نهییلی  ر رنبطه با نین گوطه بو  و  طدنشت و ملغیر بی

نیان   ونکنشبا کاهش یا نفزنیش نین ملغیر تغییرز  ر 

که نین ملغیر بر نیلیاال    یالی  ر  گوطه م،اهده ط،د

تأثیر گذنشت و نین گوطه به  P. bulbosaیضور گوطة 

 نر ط،ان  ن  و نبلدن باا نفازنیش میازنن     آن رفلار چوله

گاار  باار   2/1تااا یاادو   وقن مت،ااوص ظاااهرز  

ملر مکعب با شیب تنادز بار نیلیاال یضاور      ساطلی

وقن گوطه نفزو ه شد و نق آن م دنر باه بعاد هار چاه     

شاایب  اباانیش یافاات خااا، نفاازمت،اوص ظاااهرز  

مالییی نق پرنکنش نین گوطه کاساله شاد. نیان طلیجاه     

هااز قیا شاوطده    نست که نین گوطه نق گوطه آنبیاطگر 

رن  نق وقن مت،اوص خاا،  نست و تا م ادنر معینای   

و نق آن م ادنر باه بعاد شارنیط بارنز       کناد   میتحیل 

  و نیان گوطاه نق وقن   وشا  میهاز مهاجم فرنهم  گوطه

اهرز باال گریزنن نست. نفزنیش طیلارونن  مت،وص ظ

 .Fگوطاة   ونکنش نرز  ر  کل خا، باعث تغییر معنی

ovina کاه میازنن طیلارونن      که هنگامی طورزه ب  شد

 رصد رسید نیلیال یضاور   16/0کل خا، به م دنر 

نین گوطه به بی،لرین م دنر رسید و نق نین م دنر باالتر 

و ه شد نیلیاال  هرچه بر م دنر طیلرونن کل خا، نفز

نیان ملغیار    ةم دنر بهینا  .یضور نین گوطه بی،لر ط،د

ا  16/0 برنز نین گوطه شامل بت،ی نق گرن یان عد ز

باه   P. bulbosaگوطة  که  یالی  ر   رصد بو  406/0

طیایی مل ارن ط،ان  ن  و نفازنیش   نین ملغیر رفلار تک

و کاهش نیلیال یضور نین گوطه باا شایب یکاااطی    

که  ر م دنر  رصد  طورزه ب  ین ملغیر بو طابت به ن

 رصاد باه بااالترین م ادنر فرنونطای       2/0طیلرونن کل 

خیازز   رسید و نق نین م دنر به باالتر هرچه بر یاصل

خا، نفزو ه شد نق نیلیال یضور نیان گوطاه کاساله    

نیان    بی،لر شد F. ovinaنیلیال یضور گوطة شد و 

که بیان کر طد نین  [،26یک مطالعه ] طیز با طلایجطلیجه 

ط،او و طیاا   عیاق   هاز ف یر و کم گوطه بی،لر  ر خا،

 دا ر باه تحیال    F. ovinaگوطة  نر . مطاب ت   نر ،

pH       دفیایی و نسایدز طیاات و باه نیان ملغیار رفلاار

طیایی مل ارن ط،ان  ن  و نفزنیش و کاهش نیلیال  تک

یضور نین گوطه با شیب یکاااطی باو  و  ر م اا یر    

pH ،7  رسید. نیلیال یضوربه بی،لرین میزنن  5/7تا 

که نیان گوطاه تحیال کیای باه      تح ی ا  ط،ان  ن طد 

، 10] شورز و دفیاایی و شارنیط نسایدز خاا،  نر     

پارنکنش  نین  ر یالی نست که برخی مطالعاا    [ 31

ک،اای ضااعید و  ی بااا قهیهااا نیاان گوطااه رن  ر خااا،

 [.12] نطاد  گازنر  کار ه   5تا  pH ،5/4 نر با  هوموس

باا نفازنیش میازنن     P. bulbosaنیلیال یضور گوطاة  

تار   شرنیط دفیایی خا، کم شد و هرچه خا، نسایدز 

، تار  مرطاوب  کیلار و شارنیط    ک،ایِ  و  نرنز قهباشد 
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کاه   طورزه ب   وش مینیلیال یضور نین گوطه بی،لر 

 ر طااول  P. bulbosaگوطااة  مطالعااا  ط،ااان  ن  

و مرنتاع   ،کاه هاز ملرو ها، قمین  ر کنار جا ه ،قمالان

وسایعی نق شارنیط    ةنیان گوطاه  نمنا   و  کناد  رشد می

عی ی که  هاز کم خا، انما ب کند،  میمحیطی رن تحیل 

بهلر ساقگار  نطد  ر طول قمالان و نونیل بهار مرطوب

باا رطوبات  نکیای سااقگار      نز باه طاونیی   و شو  می

 ر نرتبا  با عونمل ندفییای طیاز نیان  و     [.11] طیات

هینه،  نمنة نکولونیکی، و رفلاار ملاااوتی   گوطه م دنر ب

 ر م ا یر  رجاة   F. ovina نشلند  به طورز که گوطة 

هاز پایین بی،لرین باامد رن  نشات و هرچاه    یرنر 

شاد نق نیلیاال یضاور نیان      بر م دنر  ما نفزو ه مای 

تونطد به  لیل ساقگارز  شد  نین نمر می گوطه کاسله می

هاز پایین باشاد. نیان    بهلر نین گوطه با  رجة یرنر 

[، کاه نشااره   25، 23طلیجه با طلایج برخی تح ی اا  ] 

نطد که نین گوطه دا ر به ن نمة ییاا   ر سارماز    کر ه

گارن  نسات، مطاب ات  نر .  ر     قیر صار  رجة ساطلی

باه سارما    P. bulbosaیالی که ددر  تحیال گوطاة   

نسات و  ر  رجاة یارنر      F. ovinaکیلر نق گوطاة  

گرن  به بی،لرین م دنر باامد رسید  اطلی رجة س 54/9

و نق نین م دنر به بعد طیز نیلیال یضور نین گوطه طیز 

با شیب تندز کاهش یافت.  ر قمینة ونکانش نیان  و   

گوطه به میاطگین بار  سالیاطه گالنای نسات نیلیاال    

 250یضور گوطة عفد گوساندز  ر میاطگین باار   

نیش یاا کااهش   ملر یدنکثر نست و با نفاز  میفی 450ا 

بار  نق نین م ا یر نق نیلیال یضور نین گوطه کاسله 

 نر  ر میاطگین  شو .  ر یالی که گوطة چین پیاق، می

ملر به بی،لرین م ادنر بااامد رساید      میفی 513بار  

 .Fتونطد باه  لیال دادر  سااق  گوطاة       نین نمر می

ovina ،هاز ت ریباً خنثای و سااق  گوطاة     با خاP. 

bulbosa  ا کاه هرچاه بار     هاز نسایدز باشاد   خا،با

وشوز نمالح خا،،  بار  نفزو ه شو ، به عفت شات

شو  و هرچه نق میزنن بار  کاسله  تر می خا، نسیدز

شاو .   شو ، بر میزنن خاصیت دفیایی خا، نفزو ه مای 

که بیاان   [،31، 26نین طلیجه با طلایج برخی تح ی ا  ]

ا   300ار   ر منااط ی باا با    F. ovinaنطد گوطة  کر ه

 ر مناااط ی بااا  P. bulbosaملاار و گوطااة  میفاای 600

روینااد،  ملاار ماای میفاای 1000ا   300میاااطگین بااار  

نین  و ونکنش  ،طور که نشاره شد هیانمطاب ت  نر . 

کاه   طورزه ب  هاز محیطی ملااو  بو  گوطه به ملغیر

یکااطی ط،ان ونکنش  ر یک مور  )جهت  نمنه(  ف ط

 .F ةصور  باو  کاه گوطا     بدین  ن طد و آن مور  طیز

ovina  ر طب ااا  نرتااااعی باااالتر جهاات شاایالی و 

شیال شردی یدنکثر نیلیال یضور رن  نشت و گوطة 

P. bulbosa تر جهت شیالی   ر طب ا  نرتااعی پایین

 وقن مت،اوص ظااهرز خاا،   کاه   ،و شیال شردی

یدنکثر نیلیال یضور رن  نشت و نین  و  ،بی،لر بو 

 ر کناار یکادیگر باه بااالترین نیلیاال      گاه  گوطه هیچ

یاک گوطاه نق    بااامد یضور طرسایدطد و باا نفازنیش    

نیان  و گوطاه    . یگر کاسله شاد  ةنیلیال یضور گوط

هیونره  ر مرنتع  ر ردابت با یکادیگر دارنر  نرطاد و    

نق نیلیاال   اشدکه شرنیط محیطی مااعدتر ب  هنگامی

ر کاسله و بر نیلیال یضاو  P. bulbosaیضور گوطة 

  .وش مینفزو ه  F. ovinaگوطة 
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