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 چکیده:
هدف این تحقیق بررسی تأثیر . باشد های مرتعی می های کلیدی اکوسیستم های رویشی از مشخصه تولید اولیه و سهم تولید هریک از فرم

. ستاردبیل الوی شهرستان نمین در استان  قوکوهستانی منطقه فند مراتعبرگان علفی در  دما و بارندگی سالیانه بر تولید فرم رویشی پهن

پالت( انجام شد. دما و  181های یک متر مربعی )جمعاً  برداری از تولید اولیه سطح زمین با استفاده از روش قطع و توزین در پالت نمونه

با رگرسیون  شده انتخابهمبستگی بین این فرم رویشی با عوامل شد و   بارندگی سالیانه برای هر نقطه با استفاده ازگرادیان محاسبه

( P<11/1داری ) رابطه معنی برگان علفی پهن رویشی  نتایج نشان داد بین دما و بارندگی با تولید فرم شد. لیتحل و  هیتجزگانه توأم  چند

دارد. قرار برگان علفی در طبقه میانی  های بین دمای سالیانه و تولید نشان داد که بیشترین مقدار تولید اولیه پهن وجود دارد. بررسی

 یابد. برگان علفی افزایش می همچنین با افزایش بارندگی میزان تولید پهن

 

 اردبیل. استان، لو منطقه فندوقبرگان علفی،  پهن اقلیمی، عوامل تولید، کلیدی: گان واژ
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 مقدمه -1
بررسی نوسان و ارتباط در این زمینه،  ای متأثر از عوامل آب و هوایی است. بدون شک اجتماعات رویشی به طور گسترده

مطالعات نشان داده  (.2114و همکاران،  Wang) ای برخوردار استمقدار تولید اولیه مراتع با متغیرهای اقلیمی از اهمیت ویژه

باشد )باغستانی  است که از بین متغیرهای اقلیمی، مقدار بارندگی دارای بیشترین تأثیر بر تغییرات پوشش و تولیدات گیاهی می

های  دار باید قادر باشد که از حداقل اطالعات در دسترس سال ( یک مرتعKarin، 1384)(. طبق گزارش 1331 و زارع، میبدی

( با توجه به درجات وضعیت مرتع و میزان بارندگی، Duksterhinus ،1343)قبول در تولید مرتع برسد.  گذشته، به برآوردی قابل

هایی با نوسانات دمایی باال بتواند مقدار تولید و رشد  د. همواره ممکن است که دورهدان مقدار تولید عرصه را قابل برآورد می

دو متغیر اقلیمی  زمان بنابراین، بررسی هم داری در مقدار بارش صورت گیرد؛ که کاهش معنی گیاهان را محدود کند بدون آن

( نیز بارندگی را یکی از 1334 ،م و همکارانمحمدی مقد)(. 2112و همکاران،  Munkhtsetsegبارندگی و دما ضروری است )

ای در مراتع پلور بارش فصل رویش را ( در مطالعه1381 ،وهمکاران اکبرزاده) عوامل بسیار مهم در تولید مراتع گزارش کردند.

( عامل 2112 ،و همکاران Munkhtsetseg). اندهای علفی معرفی کردهمؤثرترین پارامتر بر مقدار پوشش تاجی و تولید گونه

نتایج تحقیقات  های گیاهی مراتع مغولستان را افزایش دمای به همراه کاهش بارش را بیان نمود. اصلی کاهش تولید گونه

( نشان داد که روند تغییرات تولید مراتع گردنه قوشچی از بارندگی و درجه حرارت تبعیت کرده و به ترتیب 1381، قائمی)

( اثر بارندگی روی تولید کل را در منطقه ندوشن یزد 1331 ،عبداللهی و همکاران)ها دارد.  نارتباط مستقیم و معکوسی با آ

 موردبررسی قراردادند و نتیجه گرفتند بارش دوره آذر تا اسفند و دمای بیشینه تیرماه تأثیر مثبتی بر روی تولید دارد.

 کرد گزارش و بررسی را سبالن مراتع در مرتعی گیاهان اولیهتولید  روی بر را بارندگی و دما نوسانات تأثیر (1333، پورنعمتی)

های گیاهی مختلف  با توجه به اینکه مراتع از گونه .دارند اقلیمی عوامل تغییرات با داری معنی رابطه رویشی های فرم تولید که

ن این گیاهان بسته به فرم رویشی و اند که هر گروه از این گیاهان نیازهای مختلفی برای ادامه حیات دارند، بنابرای شده تشکیل

(. 2111و همکاران،  Bates) دهند سیستم ریشه، زمان و کیفیت بارش، واکنش و وابستگی متفاوتی را به بارندگی نشان می

گیرد.  توده اکوسیستم مورد استفاده قرار می گیری تولید اولیه هر فرم رویشی در تعیین شاخص توازن کربن و تغییرات زی اندازه

دهد لذا در این مطالعه  برگان علفی تشکیل می لو را پهن قوهای گیاهی موجود در منطقه فند با توجه به اینکه بخش اعظم گونه

 به بررسی تأثیرات عوامل اقلیمی بر روی این فرم رویشی پرداخته شده است.

 

 ها موادوروش-2

 منطقه مورد مطالعه-2-1
 های کیلومتری جنوب شرقی شهر نمین در امتداد کوه 3شرقی شهر اردبیل و در کیلومتری شمال  24لو در  مراتع فندوق

 48˚ 34 ΄11˝تا  48˚ 33 ΄15˝های جغرافیایی  شمالی و طول 38˚ 24 ΄55˝تا  38˚ 23 ΄55˝های جغرافیایی بین عرض تالش

 مترازسط1345ارتفاع  با نمین )ایستگاهایستگاه  نزدیکترین اطالعات از استفاده با منطقه بارندگی (. متوسط1قرار دارد )شکل 

های تغییریافته  گراد است. رویشگاه مرتعی موجود عرصهسانتی درجه 13/3متر و متوسط دمای منطقه میلی 313حدریا( 

صورت علفزار در حال حاضر در سطح منطقه گسترش دارد و از باشد، که پوشش گیاهی آن عمدتاً بهاکوسیستم جنگلی می

چیده شده و برای علوفه زمستانی  بهار و تابستانشود. علوفه بخش عمده این مراتع در فصل ع کشور محسوب میبهترین مرات

و  محلی، بز نژاد مغانیها عمدتاً گوسفند نژاد  گیرد. هر ساله این مراتع توسط دامداران محلی که دام آن مورد استفاده قرار می

شود. این مراتع درآمدزایی ماه استفاده می هفتبه مدت  اواسط آبان ماهتا  هاواسط اردیبهشت ماباشد، از  سایر احشام می

 .های تفرجگاهی، ارزشمند هستند و از لحاظ تولیدات دامی و استفاده مستقیمی برای دامداران روستایی دارند
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 برداری نمونهاردبیل و شهرستان نمین و نقاط  استان کشور، سطحر د مطالعه مورد منطقه موقعیت .1شکل

 

 روش تحقیق-2-2
متر از هم و در امتداد هر  111در هر سایت سه ترانسکت بافاصله  که انتخاب شد سایت 1 مطالعه، نیانجام ا یبرا

پالت  181مجموع از  متری از هم مستقر شدند و در 11پالت( با فواصل  31سایت پالت )در هر 11ترانسکت تعداد 

تعیین  نیاز ها نیز، با توجه به ساختار و پراکنش پوشش گیاهی و تعداد نمونه مورد ابعاد و تعداد پالتانجام شد.  برداری نمونه

های اولیه و منظور بررسی پوشش گیاهی، پس از بررسیبه شد. انجام 1335برداری در اردیبهشت و خردادماه  نمونه شد.

 های گیاهی شد.آوری نمونه یی اقدام به جمعبازدیدهای میدانی با توجه به تنوع ارتفاعی و جهات جغرافیا

های جداگانه برداشت و پس از  برداری، به تفکیک فرم رویشی در پاکت های نمونه پالت ها از سطح بدین صورت که ابتدا گونه

های مورد نیاز با  نقشه گردید. Excelافزار  وارد نرم GPSخشک شدن توزین و تولید برحسب کیلوگرم در هکتار براساس نقاط 

ها استخراج شد. مقادیر بارندگی و  های پالت اطالعات موجود نیز برای هر یک از موقعیت و تهیه ArcGIS10افزار  استفاده از نرم

با . تحلیل مطالعه قرار گرفت و  بندی و مبنای تجزیه داری طبقات، طبقه برداری و معنی نمونه های دمایی بر اساس تعداد پالت

فرم  اثر تغییرات فاکتورهای اقلیمی بر تولید SPSS16.0افزار  طرفه و آزمون دانکن در نرم تفاده از آزمون تجزیه واریانس یکاس

برگان علفی بررسی شد. سپس ارتباط هر یک از متغیرهای وابسته با متغیر مستقل با استفاده از رگرسیون چندگانه  رویشی پهن

بینی متغیرهای وابسته )تولید( از روی متغیرهای مستقل  پیش ابطه رگرسیون چندگانه برایتوأم بررسی شد. معادله عمومی ر

 داری عوامل مستقل اعمال گردید.      است که برای این فرم رویشی، با توجه به معنی 1صورت معادله  )عوامل اقلیمی( به
(1)                                                                                                           Y=a+b1x1+b2x2+b3x3+…+bnxn 

مقادیر متغیرهای  : xو ضریب رگرسیون :bثابت؛  : مقدارaشده متغیر وابسته؛  بینی : مقدار پیشYاند از:  که اجزای آن عبارت

 مستقل.

 

 نتایج-3
برگان علفی بر اساس طبقات بارندگی سالیانه، و طبقات دمای سالیانه با  رویشی پهن تولید فرمبندی شده  نتایج طبقه

برگان  تولید پهن ارائه شده است. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل مقایسه میانگین  1استفاده از آزمون دانکن در جدول

کند اما بین طبقات  برگان علفی افزایش پیدا می ندگی تولید پهنعلفی در ارتباط با طبقات بارندگی نشان داد که با افزایش بار

 325 -385داری نشان نداد و بیشترین تولید مربوط به طبقه بارندگی  برگان علفی اختالف معنی اول و دوم بارندگی، تولید پهن

 مشاهده شد. 53/3-23/3دمایی  که کمترین میزان تولید این فرم رویشی در طبقه دادباشد. همچنین نتایج نشان  متر می میلی
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 برگان علفی در طبقات مختلف اقلیمی رویشی پهن  . مقایسه میانگین مقادیر تولید فرم1جدول 

  طبقات عوامل
تعداد 

 ترانسکت
 متوسط طبقات و انحراف معیار تعداد پالت

میانگین و خطای از میانگین 

 (kg/haتولید)

 برگان علفی پهن

 بارندگی سالیانه
(mm) 

315-355  1 51 23/1±c12/312 54/223±b13/1233 

325-315  1 13 41/1±b33/315 42/832±b82/1141 

385-325  1 11 11/2±a22/323 24/253±a51/1582 

 F **53/13آماره 

 دمای سالیانه
C)º( 

53/3-32/3  1 11 52/1±c32/3 24/253±a51/1582 

23/3-53/3  1 53 113/1±b21/3 88/811±b13/1114 

33/3-23/3  1 11 41/1±a23/3 15/231±a12/1412 

 F **53/18آماره 

a    ،b  وc:دار است. حروف متفاوت در هر ردیف، نشانگر اختالف معنی 

 
بینی شده آن از روی مدل  ، میزان همبستگی بین مقادیر مشاهده شده متغیّر وابسته و مقادیر پیش2در جدول  Rضریب 

برگان علفی مربوط به عوامل اقلیمی انتخاب شده در این تحقیق  درصد از تغییرات تولید پهن 33دهد که  میرگرسیون نشان 

 باشد. می
 

 با عوامل اقلیمی برگان علفی . ضریب تشخیص رابطه رگرسیونی تولید فرم رویشی پهن2جدول 

R R خطای معیار برآوردی متغیر
2 R

 شده تعدیل 2

 144/1 154/1 332/1 33/232 تولید گندمیان

 

داری تغییرات متغیر وابسته  طور معنی تواند به دهنده این است که آیا مدل رگرسیون می که نشان 3توجه به نتایج جدول 

داری آماری مدل رگرسیون مشاهده گردید که بین تولید فرم رویشی  بینی کند، با توجه به ستون معنی )تولید( را پیش

کننده خوبی  بینی کاررفته پیش شود مدل به دار وجود دارد که نتیجه می عوامل اقلیمی رابطه خطی و معنیبرگان علفی با  پهن

شود  برای متغیر تولید است. درمجموع عوامل تولید در دو بخش: الف( بخشی که توسط مدل خطی رگرسیون توجیه می

 توجه است. مانده( قابل )باقی شود )رگرسیون( و ب( بخشی که توسط مدل خطی رگرسیون خطی توجیه نمی

 
 برگان علفی با عوامل اقلیمی تولید فرم رویشی پهنآنالیز واریانس مدل رگرسیون تولید  .3 جدول

 F میانگین مربعات (df)درجه آزادی  آماره تولید اولیه

 گندمیان

 15/11** 13/8222152 2 رگرسیون

   33/543148 122 مانده باقی

     123 کل
 دار : فاقد اختالف )اثر( معنیns%  5دار در سطح  : اختالف )اثر( معنی*%  1دار در سطح  : اختالف )اثر( معنی**
 

 برگان علفی با عوامل اقلیمی یون میزان تولید فرم رویشی پهنرگرسهای  اصلی و ضرایب مدل. نتایج 4جدول 

 t استانداردشدهضرایب  ضرایب استاندارد نشده  پارامترها های رویشی فرم

ß Std.Error Beta 

 -85/2232143- 15/431155 - **51/4  (constant) برگان علفی پهن

 58/4** 22/22 52/142 18/2315  بارندگی سالیانه
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 54/4** 48/22 33/21151 28/118244  دمای سالیانه
 دار : فاقد اختالف )اثر( معنیns%  5دار در سطح  : اختالف )اثر( معنی*%  1دار در سطح  : اختالف )اثر( معنی**

 

یک از مقادیر  برگان علفی مشاهده شد هیچ  متغیرهای اقلیمی در ردیف تولید فرم رویشی پهن با توجه به نتایج مدل رگرسیونی

ß (. 4اند )جدول  تولید مؤثر بوده عوامل مورد بررسی در مقدار  صفر نیست، بنابراین همه 

 محاسبه است. قابل  2برگان علفی با عوامل اقلیمی بر اساس معادله  تولید پهن 1بنابراین، با توجه به معادله 

(2)                                                                                  Ty28/118244 +Py18/2315 +85/2232143YForb=  

 

 گیری بحث و نتیجه-4
بینی مقدار تولید اولیه گیاهان مرتعی با استفاده از پارامترهای اقلیمی از نکات حائز اهمیت هست. نتایج این مطالعه،  پیش

بارشی که در شرایط برگان علفی با متغیرهای اقلیمی بارش و دما است.  های رویشی پهن دار تولید فرم گر ارتباط معنی بیان

( نیز 2114 ،و همکاران Reeves)(. 1335یی مناسب با رشد گیاه، موجبات افزایش رطوبت خاک را فراهم نماید )ابطحی، دما

آمده  دست اند. با توجه به نتایج به دار عوامل اقلیمی و تولید خالص اولیه را در مراتع ایاالت متحده گزارش کرده ارتباط معنی

تولید  1طبق نتایج در جدول  سزایی در تغییرات تولید علوفه مرتعی دارند. توان بیان کرد که عوامل اقلیمی تأثیر به می

ها  داری بین تولید آن اما بین طبقات اول و دوم اختالف معنی است  افزایش بارندگی افزایش پیدا کرده برگان علفی با پهن

های بهاره روی سبز شدن و استقرار گیاهان بخصوص گیاهان یک ساله است. بنابراین ممکن  بیشترین تأثیر بارشمشاهده نشد. 

بق زمانی با فصل رویش از اهمیت چندانی برخوردار نباشد )ابطحی، است در یک سال بارندگی زیاد باشد اما به دلیل عدم تطا

1335.) 

باشد در نتیجه میزان  بارندگی سـاالنه و پراکنش آن از سالی به سال دیگر در نوسان می ندر مناطق خشک و نیمه خشک میزا

ثیر أب بیشتر از گیاهان دائمی تحت تیکساله را به مراتگیاهان باشد این شرایط  رشد و تولید علوفه دارای وضعیت ثابتی نمی

های اقلیمی استفاده شود و به جای در  گردد برای تخمین تولید درازمدت مرتع از شاخص بنابراین پیشـنهاد می .دهد قرار می

مهم های  الهای مختلف با لحاظ نوسان کم دام با استفاده از شـاخصسبهره برداری ثابت و نوسان زیاد دام در  نظر گرفتن حد

گیری اعتبار دارد گردد تا در مدیریت  مدت مرتع که در سال اندازه اقلیمی تولید درازمدت مرتع جایگزین محاسبه ظرفیت کوتاه

مواقع  گیری در چرایی و بخصوص تصمیم  برداری از مرتع تعیین ظرفیت مدت مرتع میزان بهرهزریزی برآورد میزان درا و برنامه

و تأثیر آن بر فرم رویشی ضروری است کارشناسان و محققان کشور پارامترهای اقلیمی  لذا گیرد. خشکسـالی مورد کاربرد قرار

 د.های مدیریتی و اجرایی مراتع کشور تلقی کنن س برنامهأرا در ر
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Effect of temperature and rainfall on NPP of forbs in mountains 

rangeland in Namincounty 
Abstract 

 

Primary production and the contribution of each of the life forms of rangeland ecosystems are 

key features. The purpose of this study was to determine the effect of rainfall and temperature 

changes on the amount of forbs in mountains rangeland in Fandoghlou of Namin county in 

Ardabil province. To determine the NPP of forbs, the amount of production was estimated 

using harvesting method in one square meter plots (totally of 180 plots). Annual temperature 

and rainfall calculated for each plots and correlation between forbs with this factors were 

analyzed using multivariate regression method. Results showed that different climatic factors 

have significant effects on forbs (p<0.01). Effect of tempreature indicated that the maximum 

NPP of forbs recorded in the middle classes. Also, as the rainfall increases, the NPP of forbs 

increases. 
 
Key words: NPP, Climatic factors, Forbs, Fandoghlou region, Ardabil province. 




