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مقایسةدامنةاکولوژیکدوگونةFestuca ovina L.و Poa

bulbosa L.بابرخیمتغیرهایمحیطیبااستفادهازتابعHOF
(مطالعةموردی:مراتعحوضةآبخیزگلندرود) 
 قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ دانشیار گروه مرت داری ،دانشکدة مناب طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس
 علی محمدشریفی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مرت داری ،دانشکدة مناب طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس
 سید جلیل علوی؛ استادیار گروه جنگلداری ،دانشکدة مناب طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
مطالعة حاضر در مراتب حوضة ببخیز گلبدرود در استان مازنادران انجاام شاد .هادف اصالی ایان مطالعاه مقایساة دامباة
اکولوژیک  Festuca ovinaو  Poa bulbosaبا برخی متغیرهای محیطی با استااده از تاابب  HOFباود .بادین مبظاور150 ،
پال

یکمتر مربعی در طول گرادیان متغیارهاای محیطای در مراتاب مساتقر شاد .نموناهبارداری باه صاور

سیستماتیک صور

تصاادفی-

گرفت .در سطح نمونهبرداری حضور و عدم حضور گوناههاای  F. ovinaو  ، P. bulbosaارتااا ،،و

شیب ثبت شد .نمونههای خا از عم  0ا  20سانتیمتری در هر پال

برداشت شد .برای مطالعة مبحبی پاسخ و بپتایمم

اکولوژیکی مرتبم با متغیرهای محیطی از تابب  HOFبا پراکبش دوجملهای استااده شد .دادههاا باا نارمافازار

R ver.3.0.2

بنالیز شد .دو گونة  F. ovinaو  P. bulbosaعمدتاً در طول گرادیان متغیرهای محیطای دامباة اکولوژیاک متاااوتی نشاان
دادند .بر اساس نتایج ،دامبة اکولوژیک و بهیبة اکولوژیکی برای  F. ovinaبهترتیب  2244ا  3037و  3037متر و برای

P.

 bulbosaبهترتیب  2335ا  3037و  2636متر ثبت شد .همچبین ،مبحبی پاسخ  P. bulbosaنسبت به ارتاا ،تاکنماایی و
متقارن بود ،اما برای  F. ovinaبه صور
کاهشی ،اما برای  F. ovinaبه صور

همنوا افزایشی بود .مبحبی پاسخ  P. bulbosaنسبت به  pHباه صاور
تکنمایی متقارن بود.

واژگان کلیدی :بهیبة اکولوژیکی ،تابب  ،HOFدامبة اکولوژیکی ،مبحبی

 طویاندة مائول:

هامناوا

پاسخPoa bulbosa ،Festuca ovina ،

Email: dianatig@modares.ac.ir
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مدل خطی تعییمیافلاه ،1مادل جیعای تعیایمیافلاه،2

 .1مقدمه
گیاهان ر طبیعت تحت شرنیطی ویاااااااااهه مال ر

مدل ،HOF 3و تابع بلا نشاره کر .

میشوطد و خو رن با آن شرنیط ساقگار مااایکنناااد.

مرنتع شیال نیرنن با تنوع باالز گیاهاان عفاای نق

نق مطالعة قطدگی گوطااههاااز مرتعی شناسااایی

مهم ترین نکوسیالمهاز طبیعای باهشایار مایروطاد.

عونمل بو شناسای مهام ر روی،اگاه آنهاا و تعیاین

گوطاة ( F. ovinaعفاد گوسااندز) ،کاه ر منااطق

عونماال مااؤثر باار رویش و پرنکنش آنهاساات تا با

مرتاع و کوهالاطی میروید ،دا ر به ن نماة ییاا

ر

نسلاا ه نق سلاور هاز نیااان دبیااال بررسااایهاااا ر

سرماز قیر صار رجة سااطلیگارن نسات .گوطاة F.

طرحهاز نصالح ،نییا ،و مدیریت مرنتاع ندادن هااز

 ovinaگیاهی نست چندساله ،باا پ،الهنز ملارنکم و

گیر [ .]1یک گوطة گیاهی ر بتشهاز

سادههاز خزطدة قیرقمینی ،و نق مهمتارین گوطاههااز

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

گندمی روی،گاههاز مرتعی [ .]25 ،23نین گوطه بومی

میکند و ر نین محدو ة مناسب گوطه میتونطد باادی

نروپا ،آسیا ،و شیال نمریکاسات [ .]31ر یاالی کاه

بیاطد و جیعیت بزرگی ت،کیل بدهاد و باه یادنکثر

گوطة ( P. bulbosaچیان پیااق ،نر) نق گارنسهااز

فرنونطی برسد .ولی خاارج نق نیان محادو ه ملحیال

کوچک چندساله ،سلهنز ،با ری،اههااز ملارنکم ،نق

ف،ارهاز فزنیندة عونمل نکولونیک میشو  .محادو ة

گیاهان ف،ل سر  ،و نرنز ورة روی،ی طابلاً کوتااه

نطل،ار یک گوطه نمنة نکولونیاک آن گوطاه رن تعیاین

نست و بومی آسایا ،نروپاا ،و شایال نفری اسات [،11

مایکناد [ .]9ر چناد هاة گذشاله ،باو شناساان و

 .]23نق آطجا که تا کنون ر قمینة تعیین نپلییم و نمنة

آمار نطان تال هااز فرنونطای بارنز پیوطاد عیفکار

نکولونیک نین و گوطاه و م ایااة نمناة نکولونیاک

گوطهها با ملغیرهاز محیطی نطجا ن هنطد .ملدنولترین

آنهااا بااا نساالاا ه نق تااابع  HOFمطالعااهنز صااور

تکنیکی کاه ر یاال یاضار بادین منظاور نسالاا ه

طگرفله نست ،ر قیر به تعدن ز نق منابع ،که ر آنهاا

میشو تحفیل رگرسیون نست .ر بو شناسی پوشش

به ویهگی نکولونیک نین گوطهها نشاره شاده و ساایر

گیاهی ،تحفیل رگرسایون بارنز بارآور پاارنملرهااز

گوطههایی که منحنی ونکنش آنها با نسلاا ه نق تاابع

نکولااونیکی مااور طظاار ،مااثالً م اادنر بهینااه و نمنااة

HOFبررسی شده ،پر نخله میشاو  .گوطاة F. ovina

نکولونیک گوطه ،نسلاا ه میشاو [ .]22ونکانشِ گوطه

ر نمنااههاااز جنااوب شااردی ساابالن ر محاادو ة

ر قمان و مکان طاشی نق عونمل متلفد نسات لیال

نرتااااعی  1350تااا  3500ملاار نق سااطو ریااا نطل،ااار

آن هرچااه باشااد طیاق به ماادلهااایی نساات تااا رونبااط

مییابد و بی،لر ر شیبهاز  10تا  15رصد نطل،اار

م،اهدهشده رن توصید طیاید .ونکنش یاک گوطاه باه

گالر هنز نر و ر شیبهاز بیش نق  40رصد باه

هد

الق صور

ملغیرهاز محیطی رن باا نسالاا ه نق نمناة وسایعی نق

صور

تونبع متلفد میتونن مدل ساقز و پیشبینی کار  ،نق

ط،ان ن نین گوطه باومی نسالان نر بیال نسات و ر

جیفة نین تونبع میتونن به تابع گوسی ر چاارچوب

پرنکنده دابل م،ااهده نسات [ .]17مطالعاا

1. Generalized Linear Model
2. Generalized Additive Model
3. Huisman–Olff–Fresco
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نر [.]8

مدلها بهخوبی میتونطند رنبطة بین یضور گوطههاا و

ط،ان ن گوطة  F. ovinaر هیاة شایبهاا

فاکلورهاز ندفییی رن مدلساقز کنند [ .]7مح اان ر

یضور نر  ،ولی بی،لرین یضاور آن ر نمناههااز

نطیار ،نق ن ههااز یضاور  262گوطاة مرباو باه

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

طب ا

متلفد روی،گاه ر طاول گرن یاانهاا بارنز

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

م ایاة مادلسااقز  HOFباا مادلسااقز گوسای و

شیبهاز جنوبی کیلر نست و نین گوطه ر خا،هاز

 GLMنسلاا ه کر طد .بهکارگیرز مدل  HOFبرنز 28

سبک شنی ،دفوهسنگی ،و رشتبافات ر نرتااعاا

گوطة چوبی ط،ان ن که گوطههاز تونلی نولیاه نرنز

نسلان ماقطدرنن و پار ،مفی گفالان بی،الر گاالر

نمنههاز نکولونیک وسیع ترز طابت باه گوطاههااز

تح ی ا

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

مریفة میاطی نطاد [ .]24نق مادل  HOFو ساایر تونباع

گوطه رن بی،لر ر محدو ة نرتااعی  915تا  2440ملار

برنز نرقیابی شکل منحنی پاساخ گیاهاان آوطادز ر

نق سطو ریا و شیبهاز تناد ر ساطو خاا،هااز

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

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

مدلهاز  HOFروشی مؤثر برنز نین هد نطاد [.]28

ovinaرن ر خاااا،هاااایی باااا قهک،ااای ضاااعید و

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

کار هنطاد [.]12

ر گرن یان نرتااعی شاورهقنرهاا باا نسالاا ه نق مادل

ط،ان ن گوطة  P. bulbosaر طول قمالان

 HOFبررسی شد طلایج ط،ان ن که بی،لر گوطهها نق

و ر کنار جا هها ،قمینهاز ملروکه ،و ر مرنتع رشد

مدل تکطیایی چوله نر تبعیت میکنناد [ .]31 ،30ر

میکند .نین گوطه نمنة وسیعی نق شارنیط محیطای رن

مطالعة رونبط گوطه و محیط نق معیارهاز متلفای مثل

تحیل میکند ،نما با خا،هاز کمعی ی کاه ر طاول

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

قمالان و نونیل بهار مرطوبنطد بهلر ساقگار میشاو

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

و باا طااونیینز بااا رطوباات نکیاای ساااقگار طیااات.

یعنی یضور -غیاب ،بدین منظور نسلاا ه شاااده و به

هیننین ،نین گوطاه معیاوالً ر منااط ی باا بارطادگی

سااایر معیااارهااا توجه نطدکی شااده نساات [ ،]14قیاارن

ساالطه  300تا  1000میفیملر یافت میشاو و تولیاد

منحنیهاز به ستآماده نق ن ههااز یضور -غیااب

کیی برنز چرن فرنهم مایآور و باا نکثار گوطاههااز

بهمرنتب قیباترطد و شکلهایی نرنکه می هند که تاایر

گیاهی خو خورن ،ر روی،گاههاز مرنتاع ردابات

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

میکند [.]27 ،26 ،11

فرنونطی گوطهها برنز نرقیابی نمنة نکولونیک و گوطه

هوموس نر با  4/5 pHتاا  5گازنر
تح ی ا

مح ان نق تابع  HOFبرنز بررسی روطاد مکااطی

نسلاا ه شد .با توجه به نینکه مطالعاة رونباط گوطاه و

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

محیط ر نکولونز مرتع نق نهییت خاصی برخاور نر

[ .]19رنبطاة بااین یضااور و عااد یضااور  12گوطااة

نست ،نین تح یق با هد

م ایاة م دنر بهینه و نمناة

گیاهی با سه فاکلور ندفییی باا نسالاا ه نق مادلهااز

نکولونیک و گوطة فوق با نسالاا ه نق تاابع  HOFر

 HOFبررسی شد و نین طلیجه به ست آماد کاه نیان

مرنتع یوضة آبتیز گفندرو صور

گرفت.
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 .2روششناسی

(شااکل  .)1نیاان منط ااه کوهااالاطی نساات و یاادندل

 .1.2منطقة مورد مطالعه

نرتااااع آن  1900و یاادنکثر نرتااااع آن  3200ملاار نق

منط ة مور مطالعه ر شیال نیرنن (نسالان ماقطادرنن،
شهرسلان طور) و ر یوضة آبتیاز گفنادرو ر ΄25
˚ 36تااا ΄ 36˚ 50عاارم شاایالی و ΄ 51˚ 80تااا ΄03
˚ 52طول شردی وندع شده نسات .مطالعاة یاضار ر
نرتااعا

سااطو ریاساات و میاااطگین بااار

ساااالطة آن 600

میفیملار ،میااطگین رجاة یارنر

سااالطه  5رجاة

ساطلیگرن  ،و میاطگین ساالطة یادنکثر ماا  18رجاة
ساطلیگرن نست [.]16

منط ه ،یعنی ر مرنتع ییالدی ،نطجاا یافات

شکل  .1موقعیت منطقة مطالعاتی در استان مازندران
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چیالان ،بفده ،کرسنگ ،و کجور نسلاا ه شد .با توجه

 .2.2روش مطالعه
ر مطالعة یاضر ،با توجاه باه ط ،اة توپاوگرنفی باا
م یاااس  1/20000و عیفیااا

صااحرنیی و پییااایش

قمینی ،بر مبناز عونرم طبیعی و عونمل توپاوگرنفی

به تهیة ط ،ة خطو هامباارنن و هام ماا ر طب اا
نرتااعی مور مطالعه ،میاطگین بار

و رجة یرنر

سالیاطه تعیین شد.

روی،گاههاز نین و گوطه م،اتص شاد .سااس ،ر

 .3.2تجزیه و تحلیل دادهها

نملاادن نمنااه و ر تیااپهاااز روی،اای متلفااد بااا

پس نق ثبت ن ههاز فرنونطی و گوطه و نطادنقهگیارز

نرتااعی ،شیب ،و جهت نمنه نق

ملغیرهاز خاکی و توپوگرنفی ،نق تابع  ]19[ HOFباه

ت،اااا فی-

منظور بررسی شکل منحنی ونکنش گوطههااز گیااهی

کااه

مور طظر طابت به هر یک نق ملغیرهااز محیطای باه

طیوطهبر نرز ر  5طب ة نرتاااعی (نق نرتاااع  2200ا

هر یک نق

رطظرگرفلن طب ا

خاااا ،و پوشاااش گیااااهی باااه رو

سیااالیاتیک طیوطااهگیاارز شااد باادین صااور
 )3200و ر چهار جهت ر سه تکرنر صور

طور جدنگاطه نسلاا ه شد .به منظور برنق

گرفت

مدلهاز  HOFو تعیین م دنر بهینه و نمنة نکولونیک

یکملر مربعی طیوطهبار نرز

گوطه نق بالة  ]21[ eHOFر طر نفزنر ]29[ R ver 3.0.2

بر نشت شد .سااس ،ر

نسلاا ه شد .نق م ا یر  ]3[ AICبه منظور تعیین مادل

نخل هر دطعة طیوطه پارنملر بااامد و گوطاه تعیاین

منحنی پاسخ و گوطاه نسالاا ه شاد.

و ر هر تکرنر سه پال

شد و ر مجیوع  150پال

بهینه ر برنق

شااد .ر مرکااز هاار دطعااة طیوطااه ،بااه لیاال عیااق

یک مدل با  AICپایینتر مناسبترین مدل ر برنق

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

منحنی ونکنش گوطه نست .ر منحنیهاز ونکنش تابع

ساطلیملرز طیوطهبر نرز شد .بافات خاا ،باه رو

 ،HOFگوطه ر م دنر نپلاییم نرنز بهلارین عیفکار

کجفدنل ،کربن آلی باه

نست یعنی م دنرز نق گرن یان که ر آن گوطاه نرنز

هیدروملرز ،طیلرونن به رو

ونلکااای باااال ،،م ااادنر  ECباااا نسااالاا ه نق

بی،لرین نیلیال وداوع یاا فرنونطای بار نسااس مادل

هدنیتسنج نلکلریکی مدل  Jenway 3310بر یااب

خاص نست .م دنر بهینة گوطه نق طریاق منحنایهااز

میکرو قیینس بر ساطلیملر pH ،با نسلاا ه نق سالگاه

که م دنر بهینة گوطه

رو

 pHملر ،و وقن مت،وص ظاهرز باه رو

کفوخاه

تعیین شد [ .]4ذکر نیان طکلاه الق نسات کاه محال
نسل رنر کفیة دطعا

پاسخ به ست آمد بدین صور

برنز یک ملغیر م دنرز مربو به مد منحنی پاسخ آن
گوطه نست [.]15

طیوطه و نرتااع نق سطو ریاا باا

قطدگی هر موجو قطده میتونطد بین و ید پایینی

نسلاا ه نق سیالم مکان یاب جهاطی ( )GPSم،اتص

و باالیی نق شرنیط بو شناخلی یا محیطی صور

گیر .

شد .شیب طیز با سلگاه شیبسانج و جهات طیاز باه

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

صور

آقییو

با دطب طیا تعیین شد .برنز بررسای

فعالیت موجو قطده ر آن مودعیت بهلر صور

ندفییی (میاطگین ماا و بارطادگی ساالیاطه) ،باه لیال

میگیر  .فاصفة بین نین و ید پایینی و باالیی نق شرنیط

ف دنن نیالگاه هونشناسی ،نق نیالگاههاز هونشناسای

بو شناخلی نمنه یا میدنن بو شناخلی طامیده میشو .
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نمنة بو شناخلی ر تابع ونکنش گوسی نق «نپلییم ±
بر بارز» محاسبه میشو [.]22

و گوطه طیز ملااو بو  .ر جدول  2آمارههاز توصیای

نق ن ههاز مربو به جهت با نسلاا ه نق رنبطة 1
ر تجزیه و تحفیلها نسلاا ه شد [:]13 ،6
΄ Aم دنر تبادیلشادة جهات نسات و  Aم ادنر
آقییو

ملغیرهاز مور برسی ،م دنر بهینه ،و نمناة نکولونیاک
هر یک نق گوطهها نرنکه شد .منحنی پاسخ هار و گوطاه

A΄= Cos(45-A)+1

()1

به ستآمده نق هر یک نق ملغیرهاز محیطی برنز نین

جهت.

م دنر΄ Aبین صار و و نست و جهت شیال شردی
نرنز بی،االرین م اادنر و جهاات جنااوب غرباای نرنز
کیلرین م دنر نست .باید توجه کار کاه بارنز جهات
طییتونن بر بارز و نمنة نکولونیک برآور طیو .

طابت به پارنملرهاز محیطی به شرح ذیل نست:

 .1.3متغیر ارتفاع از سطح دریا
با توجه به تابع  HOFبرنق

ن هشده ،کیلرین م ادنر

 AICبه ستآمده بارنز گوطاة  F. Ovinaمرباو باه
مدل  2و برنز گوطة چین پیاق ،نر مربو به مدل 5
نست (جدول  .)1عالوه بر نیان ،نمناة نکولونیاک و
م دنر بهینة نکولونیک گوطة  F. ovinaبهترتیب برنبر با

 .3نتایج

 2244ا  3037و  3037ملر نست ر یالی کاه نمناة

با توجه به طلایج به ستآمده نق م ا یر ( AICجادول

نکولونیک گوطة  P. bulbosaبرنبر با  2335ا  3037و

ن هشده برنز نین و گوطاه

م دنر بهینة آن برنبر با  2636ملر نسات و نیان گوطاه

باو و

نرنز نمنة نکولونیکی کوتاهترز طابت به گوطاة F.

نین و گوطه رفلار ملااوتی باه پاارنملرهااز محیطای

 ovinaر رنبطه باا ملغیار نرتاااع نق ساطو ریاسات

ط،ان ن طد ر طلیجه نمنة نکولونیک و م ادنر بهیناة

(جدول  ،2شکل .)2

 ،)1مدلهاز بهینة برنق

طابت به پارنملرهاز محیطی متلفد ملاااو

جدول  .1مقادیر معیار اطالعات آکائیک ( )AICمربوط به مدلهای  1تا  5برازشدادهشده برای هر یک از متغیرها

گوطه

F. ovina

ملغیر

مدل 1

مدل 2

نرتااع نق سطو ریا (ملر)

179/91

*106/76 104/68

106/76

شیب ( رصد)

179/91

*175/17 174/54

175/55

177

جهت

179/91

*181/81 179/72

181/81

183/92

شن ( رصد)

179/91

*181/67 179/74

181/36

183/17

رس ( رصد)

179/91

*169/33 167/25

169/33

171/44

سیفت ( رصد)

179/91

177/59

کربن آلی ( رصد)

179/91

*174/84 172/76

174/84

هدنیت نلکلریکی ( سی قیینس بر ملر)

179/91

*

176/68

وقن مت،وص ظاهرز (گر بر ساطلیملر مکعب)
pH

174/6

*

مدل 3

مدل 4

مدل 5
108/87

*175/1 174/62
176/68

176/56
176/95
178/79

180/81 179/91

182/89

182/89

181/35

182/25

*177/5 177/29

179/91

185
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HOF

ادامه جدول  .1مقادیر معیار اطالعات آکائیک ( )AICمربوط به مدلهای  1تا  5برازشدادهشده برای هر یک از متغیرها

گوطه

ملغیر
نق

کل ( رصد)

میاطگین ما ( رجة ساطلیگرن )

مدل 4

مدل 1

مدل 2

مدل 3

179/91

181/06

*183/09 179/47

*

181/36

179/91

104/61 102/53

(میفیملر)

179/91

184/05

184/05

*

نرتااع نق سطو ریا (ملر)

206/11

206/43

181/71

160/8

شیب ( رصد)

206/11

197/28

197/83

*197/93 195/84

جهت

206/11

*202/73 200/64

202/73

204/84

شن ( رصد)

206/11

209/93

209/86

*205/98

رس ( رصد)

*206/8 206/11

208/89

208/89

211

206/11

*206/61 204/53

206/61

208/73

کربن آلی ( رصد)

206/11

*202/8

206/42

208/49

هدنیت نلکلریکی ( سی قیینس بر ملر)

*208/12 206/11

210/2

210/2

212/31

207/04

204/89

*204/85

میاطگین بار

 P. bulbosaسیفت ( رصد)

وقن مت،ااوص ظاااهرز (گاار باار ساااطلیملاار
مکعب)
Ph

نق

کل ( رصد)

میاطگین ما ( رجة ساطلیگرن )
میاطگین بار

(میفیملر)

207/89

205/16

206/11

205/46

206/11

*

206/11

207/83

207

202/8 200/72

104/61

مدل 5
106/72

110/1 107/99

202/8

*

160/66

204/91

*205/9 204/17

206/11

208/03

183/71

184/51

*169/54

206/11

207/99

189/2

182/5

*171/8

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

 .2.3متغیر شیب دامنه

م دنر بهینة گوطة  P. bulbosaبرنبر باا  30/69رصاد

طلایج به ستآمده ط،ان می هاد کاه کیلارین م ادنر

نست (جدول .)2

 AICبه ستآمده برنز گوطة عفد گوساندز و چین
پیاق ،نر بهترتیب مربو به مدل  2و  4نست (جدول
 .)1ونکنش گوطة  F. ovinaبه نین ملغیار باه صاور
همطون نفزنی،ی و ونکنش گوطة  P. bulbosaبه صور
تکطیایی مل ارن نست (شکل  .)3نمنة نکولونیک F.

 ovinaبرنبر باا  2ا  49/9رصاد و نمناة نکولونیاک
گوطة  P. bulbosaبرنبر با  11/38ا  49/9رصد نسات
و م دنر بهینة گوطة  F. ovinaبرنبر باا  49/9رصاد و
شکل  .2برازش تابع  HOFبه متغیر ارتفاع
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شکل  .4برازش تابع  HOFبه متغیر شن
شکل  .3برازش تابع  HOFبه متغیر شیب دامنه

 .3.3متغیر درصد شن
با توجه به طلایج به ستآمده نق تاابع  ،HOFکیلارین
م دنر  AICبه ستآمده برنز گوطة  F. ovinaمرباو
به مدل  2و کیلرین م دنر آن برنز گوطة P. bulbosa

مربو به مدل  5نست (جدنول  ،2 ،1و  .)3ر طلیجاه
گوطة  F. ovinaرفلار همطون نفزنی،ی به ملغیار رصاد
شکل  .5برازش تابع  HOFبه متغیر جهت دامنه

شن ط،ان می هد و باهترتیاب نرنز م ادنر بهیناه و
نمنة نکولونیکی  69/9و  38ا  69/9نست ،نماا گوطاة
 P. bulbosaونکانش چولاه نر باه نیان ملغیار ط،اان
می هد (شکل  ،4جدول .)2

 .5.3متغیر درصد سیلو
باارنق

تااابع ط،ااان ن کااه کیلاارین م اادنر AIC

به ستآمده برنز گوطة  F. ovinaمرباو باه مادل 3

 .4.3متغیر عهو دامنه

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

با توجه به م ادنر  ،AICبارنز هار و گوطاه مادل 2

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

بهلرین مدل نست (جدول  )1و هر و گوطاه باه نیان

نکولونیک آن طابت به ملغیر رصد سیفت ر یادو

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

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

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

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

شد که گوطاة  F. ovinaر آقییاو

˚ 83رجاه باه

که کیلرین م دنر  AICبرنز گوطة  P. bulbosaمربو

م دنر نپلییم میرسد و گوطة  P. bulbosaر آقییو

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

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

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

باید توجاه کار کاه بارنز جهات طیایتاونن م ادنر

نرنز م دنر نمنة نکولونیک  12ا  40رصد و بهیناة

بر بارز و نمنة نکولونیک تعرید طیو .

نکولونیکی  39/99رصد نست (جدول .)2

مقایسة دامنة اکولوژیک دو گونة  Festuca ovina L.و  Poa bulbosa L.با برخی متغیرهای محیطی با استفاده از تاب

 .6.3متغیر درصد رس

 .7.3متغیر هدایو الکتریکی

م ا یر  AICبه ستآمده نق مدل  HOFط،ان می هاد
که مدل ( 2جدول  )1بارنز بارنق

HOF

277

طلایج به ستآمده نق برنق

تابع  HOFط،ان می هاد

منحنای ونکانش

که کیلرین م دنر  AICبه ستآماده بارنز گوطاة F.

گوطة  F. ovinaطاابت باه ملغیار رصاد رس خاا،

 ovinaطابت به ملغیر  ECخاا ،مرباو باه مادل 2

مناسب نست و نین گوطه به نین ملغیار رفلاار هامطاون

نست (جدول  )1و نین گوطه به نین ملغیر رفلار همطون

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

نفزنی،ی ط،ان ن ه نست (شکل  )8و بهترتیاب نرنز

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

نمنة نکولونیک  23/3اا  240/4و م ادنر بهیناة 0/24

نست (جدول  .)2ر یالی که گوطاة  P. bulbosaباه

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

نین ملغیر ونکنش معنی نرز ط،ان طیی هد (جدول ،1

م دنر  AICیاصل نق برنق

تابع  HOFبارنز گوطاة

شااکل  )7و نرنز نمنااه و م اادنر بهینااة نکولااونیکی

 Poa bulbosaمربو به مدل ( 1جادول  )1نسات و

م،ت،ی ر نین منط ه طیات (جدول .)2

نین گوطه طابت به نین ملغیر ونکنش معنی نرز ط،اان
طاادن ه نساات (شااکل  )8و نرنز نمنااة نکولونیااک و
م دنر بهینة م،ت،ای طاابت باه نیان ملغیار طیاات
(جدول .)2

 .8.3متغیر جربن آلی خاک
بهکارگیرز تابع  HOFط،ان ن که گوطة  F. ovinaبه
ملغیر کربن آلی خا ،رفلار همطون نفزنی،ی ط،اان ن ه
نست ،نین ر یالی نست که گوطة  P. bulbosaبه نین
شکل  .6برازش تابع  HOFبه متغیر سیلت

ملغیر رفلار آسلاطهنز کاه،ی ط،ان ن ه نسات (شاکل
 .)9کیلرین م دنر  AICبه ستآمده بارنز گوطاة F.

 ovinaمربو

به مادل  2و بارنز گوطاة P. bulbosa

مربو به مدل  3نست (جدول  .)1نمناة نکولونیاک
گوطة  F. ovinaو گوطة  P. bulbosaبهترتیب برنبر باا
 1/008ا  2/39و  1/008ا  2/04نسات ،ر یاالی کاه
م دنر بهینة نکولونیکی گوطاة  F. ovinaر رنبطاه باا
نین ملغیار برنبار باا  2 /39رصاد و بهیناة گوطاة P.

 bulbosaشامل بت،ی نق گرن یان نست (جدول .)2

شکل  .7برازش تابع  HOFبه متغیر رس
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(جدول  .)2نما ،کیلرین م دنر  AICبه سات آماده نق

 .9.3متغیر وزن مخصوص ظاهری
وقن مت،وص ظاهرز تنها ملغیرز نسات کاه گوطاة

تابع  HOFبرنز گوطة  P. bulbosaمربو باه

برنق

ن هشده

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

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

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

م دنر  AICبه ساتآماده مرباو باه مادل  1نسات

 1ا  1/6و م دنر بهینة  1/2گر بر سااطلیملار مکعاب

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

نست (شکل  ،10جدول .)2

 Festuca ovinaبا توجه به تابع  HOFبرنق

م دنر بهیناة طام،ت،ای طاابت باه نیان ملغیار نر
جدول  .2مقادیر آمارههای توصیفی متغیرهای مورد بررسی ،مقدار بهینه ،و دامنة اکولوژیک دو گونه

یدندل یدنکثر میاطگین

ملغیر

نمنة نکولونیک

م دنر بهینه
F.ovina

P. bulbosa

F.ovina

P. bulbosa

2244

3037

2691

3037

2636

 2244ا 3037

 2335ا 3037

21

50

35/9

49/9

30/69

 21ا 49/9

 11/38ا 49/9

0/004

1/99

1/18

˚83

˚31/32

-

-

شن ( رصد)

38

70

52/81

69/9

41/87

 38ا 69/9

 39/56ا 69/9

رس ( رصد)

8

30

18/6

8

-

 8ا 21/92

-

سیفت ( رصد)

12

40

26/11

 12ا 28

39/99

 12ا 39/72

 12ا 39/99

1/008

2/4

1/61

2/39

 1/99ا  1/008 1/008ا 2/39

 1/008ا 2/04

240/4

89/93

240/4

 23/3ا 240/4

نرتااع نق سطو ریا (ملر)
شیب ( رصد)
جهت

کربن آلی ( رصد)

هدنیت نلکلریکی ( سی ریینس بار 23/3

-

-

ملر)
وقن مت،وص (گر بر سااطلیملار

1

1/87

1/39

-

1/22

-

 1ا 1/86

مکعب)
6/62

7/74

7/2

7/14

6/4

 6/54ا 7/73

 6/4ا 7/69

کل ( رصد)

0/11

0/4

0/2

0/16 - 0/4

0/2

 0/4ا 0/11

0/11 - 0/4

میاطگین ماز سالیاطه

7/2

10/7

8/95

7/2

9/54

 7/2ا 10/68

 6ا 10/33

pH

نق

( رجة ساطلیگرن )
میاطگین بار
(میفیملر)

سالیاطه

465

542

502/3

380

513/08

 219/51ا

 449/36ا

540/5

531/66
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شکل  .8برازش تابع  HOFبه متغیر EC

 .10.3متغیر درصد نیتروژن جل
با توجه به طلایج به ستآماده نق بارنق

شکل  .9برازش تابع  HOFبه متغیر کربن آل

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

کیلرین م دنر  AICباه ساتآماده بارنز گوطاة F.

Ovinaمربو

HOF
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باه مادل  3و بارنز گوطاة P. bulbosa

نین گوطه برنبر با  6/54ا  7/73و م دنر بهینة آن برنبار
با  7/14نست (جادول  .)2نیان ر یاالی نسات کاه
کیلرین م دنر  AICبه ستآمده نق برنق

تابع HOF

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

برنز گوطة  P. bulbosaمربو به مدل ( 2جادول )1

 ovinaطابت باه ملغیار رصاد طیلارونن کال رفلاار

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

آساالاطهنز نفزنی،اای ط،ااان ماای هااد و نرنز نمنااة

ط،ان ن و بهترتیب نرنز نمنة نکولونیاک و م ادنر

نکولونیک  0/11ا  0/406رصد نست و م ادنر بهیناة

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

مربو

نکولااونیکی آن شااامل بت،اای نق گرن یااان ( 0/16ا ا
 0/406رصد) نست (شکل  ،11جدول  )2و گوطة P.

 bulbosaطابت به نین ملغیر نرنز رفلار تاکطیاایی
مل ارن نسات و نمناه و م ادنر بهیناة نکولونیاک آن
به ترتیاب برنبار باا  0/02اا  0/4و  0/2رصاد نسات
(شکل  ،11جدول .)2

 .11.3متغیر واجنش خاک ()pH
ملغیر  pHتنها پارنملرز نست کاه گوطاة  F. ovinaباه
آن رفلار تکطیاایی مل اارن ط،اان ن (شاکل  )12و
کیلاارین م اادنر  AICیاصاال نق باارنق

تااابع HOF

شکل  .10برازش تابع  HOFبه متغیر وزن مخصوص ظاهری
خاک
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بهترتیب عباار نطاد نق 219/51 :ا  449/36 ،540/5ا
 ،531/66و م دنر بهینة آنها برنبار باا  380و 513/08
میفیملر نست (جدول .)2

شکل  .11برازش تابع  HOFبه ازت خاک

 .12.3متغیر میانگین دمای سالیانه
تابع  HOFبرنق

ن هشده ط،ان ن که کیلرین م دنر

شکل  .12برازش تابع  HOFبه متغیر  pHخاک

 AICبه ستآمده برنز گوطة  F. ovinaمربو به مدل
 2و برنز گوطة  P. bulbosaمربو باه مادل  5نسات
(جدول  .)1به هیین لیل گوطة  F. ovinaرفلار همطون
کاه،ی و گوطة  P. bulbosaرفلار تکطیایی طامل اارن
و چوله به چپ به ملغیر ما ط،ان ن طد (شاکل .)13
ر طلیجه ،نیان و گوطاه نرنز م ادنر بهیناه و نمناة
بو شناخلی ملااوتی طابت به نین ملغیرطد (جدول .)2

 .13.3متغیر میانگین بارش سالیانه
هیان طور کاه ر جادول  1م،ااهده شاد ،کیلارین

شکل  .13برازش تابع  HOFبه متغیر دما

م دنر  AICبه ستآمده نق نین ملغیر بارنز گوطاة F.

 ovinaمربو
مربو

به مادل  4و بارنز گوطاة P. bulbosa

به مدل  5نست (جدول  .)1ر طلیجه ،گوطة F.

 ovinaبه نین ملغیر رفلار تکطیایی مل ارن و گوطة P.

 bulbosaرفلار تک طیایی طامل ارن و چولاه باه چاپ
ط،ان ن (شکل .)14
نمنااة نکولونیااک نیاان و گوطااه بااه نیاان ملغیاار

شکل  .14برازش تابع  HOFبه متغیر بارش

مقایسة دامنة اکولوژیک دو گونة  Festuca ovina L.و  Poa bulbosa L.با برخی متغیرهای محیطی با استفاده از تاب
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 .4بحث و نتیجهگیری

م دنر شن  69/9رصد نین گوطه به م دنر بهینة خاو

هیان طور که ر بتش طلایج به آن نشاره شاد ،گوطاة

رسید و ر خا،هایی با تتفتل بی،لر عیفکر بهلرز

نرتااااعی باااالتر نق  3000ملاار

نشت ر یالی که منحنی پاسخ گوطة  P. bulbosaبه

نرنز بی،لرین نیلیال یضور یعنی  1نست نیان ر

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

نرتاااعی

رصد شن خا ،فرنونطی نین گوطاه باا شایب تنادز

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

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

رسید و ر منااط ی پارنکنش بی،الرز نشات کاه نق

فرنونطی نین گوطه با شیب کُنادز کام شاد و شارنیط

پرنکنش گوطة  F. ovinaکاساله شاد .طلیجاة فاوق باا

برنز گوطاة  F. ovinaمهیاا شاد .گوطاة  F. ovinaتاا

[ ]26 ،16هیتونطی نر  .شایب

یدو ز میتونطد رصد سیفت خا ،رن تحیل کناد و

نمنه بر نیلیال یضور و گوطه رفلار ملااوتی ط،اان

به م دنر بهینة خو برسد ،نما نگر م دنر سایفت نق 28

ن به طورز که عیفکر گوطة  F. ovinaباا نفازنیش

رصد تجاوق کند ،نق نیلیال یضور نین گوطه کاساله

میزنن شیب بهلر شد و ر شایبهااز بااالتر نیلیاال

میشو  ،نما نین گوطه طییتونطد م اا یر بااالز رصاد

یضور آن یدنکثر شد ر یالی که پرنکنش گوطة P.

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

 bulbosaبا نفزنیش شیب تا م دنر  30رصاد بی،الر

شیب تندز نق نیلیال یضور نین گوطاه کاساله شاده

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

نست نین طلایج باا طلاایج برخای مطالعاا

[،23 ،20

نفزو ه شد با شیب یکاااطی نق نیلیاال یضاور نیان

،]31که نشاره کر هنطد گوطاة  F. ovinaر خاا،هااز

گوطه کاسله شد و ر شایبهااز پاایینتار عیفکار

سبک شانی ،دفاوهسانگی ،و رشاتبافات گاالر

 F. ovinaر طب ااا

یالی نست که گوطة  P. bulbosaر طب ا

طلایج برخی مطالعا

[،10

بی،لرز نر  ،مطاب ات نر  .ر یاالی کاه گوطاة P.

 ]16هیتونطی نر  .نین گوطههاا ف اط ر نرتباا باا

 bulbosaبه پارنملر رصد رس خا ،بیتاااو

باو ،

جهت نمنه ونکنش یکااطی نشلند به طورز که هار

نما با نفزنیش رصد سیفت خا ،با شیب مالییای بار

و ر جهت شیالی و شیال شردی بی،لرین پارنکنش

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

رن نشلند ،نما هیچگاه با هیدیگر باه نیلیاال یضاور

نفزنیش میزنن کربن آلی خا ،بر نیلیال یضور گوطة

یدنکثر طرسیدطد و گوطة  F. ovinaر طب ا

نرتااعی

عفد گوساندز نفزو ه شد هرچه خا ،غنیتر باشد

باالتر و گوطاة چیان پیااق ،نر ر طب اا

نرتاااعی

نین گوطه پرنکنش بی،لرز خونهد نشت .ر یالی که

پایینتر ر نیان جهات باه یادنکثر نیلیاال یضاور

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

رسیدطد نین طلیجه با طلیجة یک مطالعه [ ]16مطاب ت

نق پرنکنش گوطة  P. bulbosaکاسله شد و نیان گوطاه

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

ر مکانهایی که مون آلی خا ،کیلر نسات پارنکنش

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

بی،لرز نشله نسات .گوطاة عفاد گوسااندز نمناة

یضور گوطة  F. ovinaنفزو ه شد به طاورز کاه ر

تحیل وسیعی طاابت باه شاورز خاا ،طادنر و ر

بهلرز نشت نین طلیجه با طلایج برخی مطالعا

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

کل خا ،باعث تغییر معنی نرز ر ونکنش گوطاة F.

نطجا شده ،روی،گاه نین

 ovinaشد به طورز که هنگامی کاه میازنن طیلارونن

گیاه با بافت سبک تا سنگین عیادتاً ملوساط و کیای

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

سنگین با  ECکیلر نق  1/7میفی موس بر ساطلیملار و

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

 pHپایین تا ملوسط معرفی شده نست [ .]10هیننین،

هرچه بر م دنر طیلرونن کل خا ،نفزو ه شد نیلیاال

ط،ان ن که یادنکثر تارنکم گوطاه ر ،EC

یضور نین گوطه بی،لر ط،د .م دنر بهیناة نیان ملغیار

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

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

گوطه کاسله شد .ر مطالعا

تح ی ا

ر یالی که گوطة  P. bulbosaباه

که تأثیر نین پارنملر بر گوطة  P. bulbosaمعنی نر طبو

 0/406رصد بو

و نین گوطه به نیان پاارنملر ونکن،ای ط،اان طادن باه

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

طورز که با کااهش یاا نفازنیش میازنن نیان پاارنملر

و کاهش نیلیال یضور نین گوطه باا شایب یکاااطی

تغییرز ر عیفکار نیان گوطاه یاصال ط،اد و نیان

طابت به نین ملغیر بو به طورز که ر م دنر رصد

میتونطد به لیل نمنة تحیل وسیع نین گوطه باه نیان

طیلرونن کل  0/2رصاد باه بااالترین م ادنر فرنونطای

ملغیر باشد یا به لیل گرن یان عد ز پایین نین ملغیار

رسید و نق نین م دنر به باالتر هرچه بر یاصلخیازز

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

خا ،نفزو ه شد نق نیلیال یضور نیان گوطاه کاساله

نست که تأثیر معنی نرز بر پارنکنش گوطاة F. ovina

شد و نیلیال یضور گوطة  F. ovinaبی،لر شد نیان

طدنشت و ملغیر بی نهییلی ر رنبطه با نین گوطه بو و

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

با کاهش یا نفزنیش نین ملغیر تغییرز ر ونکنش نیان

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

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

نر  ،مطاب ت نر  .گوطة  F. ovinaدا ر باه تحیال

یضور گوطة  P. bulbosaتأثیر گذنشت و نین گوطه به

pHدفیایی و نسایدز طیاات و باه نیان ملغیار رفلاار

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

تکطیایی مل ارن ط،ان ن و نفزنیش و کاهش نیلیال

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

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

ساطلی ملر مکعب با شیب تنادز بار نیلیاال یضاور

 7 ،pHتا  7/5به بی،لرین میزنن نیلیال یضور رسید.

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

تح ی ا

ط،ان ن طد که نیان گوطاه تحیال کیای باه

مت،اوص ظاااهرز خااا ،نفاازنیش یافاات باا شاایب

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

مالییی نق پرنکنش نین گوطه کاساله شاد .نیان طلیجاه

 ]31نین ر یالی نست که برخی مطالعاا

پارنکنش

بیاطگر آن نست که نین گوطه نق گوطههااز قیا شاوطده

نیاان گوطااه رن ر خااا،هااایی بااا قهک،اای ضااعید و

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

هوموس نر با  4/5 ،pHتا  5گازنر

کار هنطاد [.]12

تحیل میکناد و نق آن م ادنر باه بعاد شارنیط بارنز

نیلیال یضور گوطاة  P. bulbosaباا نفازنیش میازنن

گوطههاز مهاجم فرنهم میشاو و نیان گوطاه نق وقن

شرنیط دفیایی خا ،کم شد و هرچه خا ،نسایدزتار

مت،وص ظاهرز باال گریزنن نست .نفزنیش طیلارونن

باشد و نرنز قهک،ایِ کیلار و شارنیط مرطاوبتار،

مقایسة دامنة اکولوژیک دو گونة  Festuca ovina L.و  Poa bulbosa L.با برخی متغیرهای محیطی با استفاده از تاب

نیلیال یضور نین گوطه بی،لر میشو به طورز کاه
مطالعااا

ط،ااان ن گوطااة  P. bulbosaر طااول
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سااق

گوطاة F.

نین نمر میتونطد باه لیال دادر

 ovinaبا خا،هاز ت ریباً خنثای و سااق

گوطاة P.

قمالان ،ر کنار جا هها ،قمینهاز ملروکاه ،و مرنتاع

 bulbosaبا خا،هاز نسایدز باشادا کاه هرچاه بار

رشد میکناد و نیان گوطاه نمناة وسایعی نق شارنیط

بار

نفزو ه شو  ،به عفت شاتوشوز نمالح خا،،

محیطی رن تحیل می کند ،نما با خا،هاز کمعی ی که

خا ،نسیدزتر میشو و هرچه نق میزنن بار

کاسله

ر طول قمالان و نونیل بهار مرطوبنطد بهلر ساقگار

شو  ،بر میزنن خاصیت دفیایی خا ،نفزو ه مایشاو .

میشو و باه طاونیینز باا رطوبات نکیای سااقگار

نین طلیجه با طلایج برخی تح ی ا

[ ،]31 ،26که بیاان

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

کر هنطد گوطة  F. ovinaر منااط ی باا باار

گوطه م دنر بهینه ،نمنة نکولونیکی ،و رفلاار ملاااوتی

 600میفاایملاار و گوطااة  P. bulbosaر مناااط ی بااا

نشلند به طورز که گوطة  F. ovinaر م ا یر رجاة

 300ا  1000میفاایملاار ماایروینااد،

میاااطگین بااار

 300ا

یرنر هاز پایین بی،لرین باامد رن نشات و هرچاه

مطاب ت نر  .هیان طور که نشاره شد ،ونکنش نین و

بر م دنر ما نفزو ه مایشاد نق نیلیاال یضاور نیان

گوطه به ملغیرهاز محیطی ملااو

بو به طورز کاه

گوطه کاسله میشد نین نمر میتونطد به لیل ساقگارز

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

بهلر نین گوطه با رجة یرنر هاز پایین باشاد .نیان

باو کاه گوطاة F.

طلیجه با طلایج برخی تح ی اا

[ ،]25 ،23کاه نشااره

کر هنطد که نین گوطه دا ر به ن نمة ییاا

ن طد و آن مور طیز بدین صور
 ovinaر طب ااا

نرتااااعی باااالتر جهاات شاایالی و

ر سارماز

شیال شردی یدنکثر نیلیال یضور رن نشت و گوطة

قیر صار رجة ساطلیگارن نسات ،مطاب ات نر  .ر

نرتااعی پایینتر جهت شیالی

یالی که ددر

تحیال گوطاة  P. bulbosaباه سارما

 P. bulbosaر طب ا

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

کیلر نق گوطاة  F. ovinaنسات و ر رجاة یارنر

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

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

گوطه هیچگاه ر کناار یکادیگر باه بااالترین نیلیاال

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

یضور طرسایدطد و باا نفازنیش بااامد یاک گوطاه نق

با شیب تندز کاهش یافت .ر قمینة ونکانش نیان و

نیلیال یضور گوطة یگر کاسله شاد .نیان و گوطاه

سالیاطه گالنای نسات نیلیاال

هیونره ر مرنتع ر ردابت با یکادیگر دارنر نرطاد و

250

هنگامی که شرنیط محیطی مااعدتر باشد نق نیلیاال

ا  450میفیملر یدنکثر نست و با نفازنیش یاا کااهش

یضور گوطة  P. bulbosaکاسله و بر نیلیال یضاور

گوطه به میاطگین بار

یضور گوطة عفد گوساندز ر میاطگین باار
بار

نق نین م ا یر نق نیلیال یضور نین گوطه کاسله

میشو  .ر یالی که گوطة چین پیاق ،نر ر میاطگین
بار

 513میفیملر به بی،لرین م ادنر بااامد رساید

گوطة  F. ovinaنفزو ه میشو .

1394  تابستان،2  شمارة، 68  دورة، مجله مناب طبیعی ایران،نشریه مرت و آبخیزداری
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