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 چکیده:
لوی شهرستان  مراتع چمنزار منطقه فندوقگندمیان در این پژوهش، تأثیر برخی پارامترهای خاک بر تولید اولیه سطح زمین فرم رویشی 

. گیری شد اندازهروش قطع و توزین  پالت( به 181های یک مترمربعی ) تولید اولیه سطح زمین در پالتنمین در استان اردبیل بررسی شد. 

 گیری شد های استاندارد اندازه برداری از خاک در امتداد هر ترانسکت انجام شد و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن با روش نمونه

داد  برای بررسی ارتباط بین این پارامترها و تولید اولیه از روش رگرسیون چندگانه توأم استفاده شد. نتایج نشان نمونه خاک(. 18)

 (P( و فسفر )Na(، سدیم)KS(، پتاسیم محلول )OC(، کربن آلی )VM(، رطوبت حجمی )WDC(، رس قابل انتشار )Mgپارامترهای منیزیم )

 محاسبه شد. درصد 97 شده نیز برای گندمیان (. صحت معادالت استخراجp<11/1بودند ) گندمیاناز پارامترهای مؤثر بر تولید اولیه 
برای ایجاد توازن کربن تواند  های این تحقیق نه تنها به اهمیت پارامترهای خاک بر تغییرات تولید اولیه سطح زمین اشاره دارد، بلکه می یافته

 و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای محصوالت اکوسیستمی در راستای مدیریت مناسب مرتع استفاده شود.
 

علفزار، شهرستان نمین مراتعسازی تولید، فرم رویشی گندمیان، پارامترهای خاک،  مدلواژگان کلیدی:   
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 مقدمه-1
گیری در مورد نرخ چرای دام در  مراتع با استفاده از عوامل محیطی، اطالعات مناسبی را برای تصمیم اولیه تخمین تولید

ها و  شناختی موثر در انتشار گونه عوامل بوم(. 2112همکاران، و   Andalasدهد ) تدای هر فصل چرایی در اختیار قرار میاب

عملکردهای مختلف یک اکوسیستم شامل عوامل وابسته به پستی و بلندی و شکل زمین، عوامل وابسته به اقلیم و آب و هوا، 

بر انتشار گونه و عملکرد  شناختی عوامل بوم باشند. بنابراین، چنانچه تحقیقی تاثیر عوامل وابسته به خاک و عوامل زیستی می

اکوسیستم را مورد بررسی قرار دهد باید به تمامی این چهار دسته عوامل توجه نماید. مگر اینکه هدف تحقیق بیان سهم اثر یک 

عوامل تأثیرگذار در پتانسیل تولید یک ترین  از مهم و عوامل وابسته به آن خاک(. 1372اردکانی، دسته از عوامل فوق باشد )

رطوبت مثال،  عنوان به(. 1373سکوتی اسکوئی، یابد ) گاه است که با تخریب آن، حاصلخیزی و پتانسیل مرتع کاهش میرویش

. بررسی ارتباط بین تولید اولیه مراتع و (Vallentin ،1771خاک یکی از عوامل تأثیرگذار بر تولید اولیه مراتع شناخته شده است )

در تحقیقی در  (2111و همکاران،  Torell)مثال،  عنوان بهمورد توجه قرار گرفته است.  در تحقیقات مختلفیپارامترهای خاک 

از عامل رطوبت حجمی خاک استفاده و همبستگی باالیی بین این عامل منظورتخمین تولید گندمیان  گرامای مکزیک به مراتع بلو

روابط بین تولید و فتوسنتز گیاهی و فسفر خاک را بررسی و  (2112و همکاران،  Yu)گزارش کردند.  و تولید مراتع آن منطقه

( عوامل هدایت 1375، جابراالنصار و همکاران)داری بین تغییرات فسفر و تولید گیاهان وجود دارد.  گزارش کردند که رابطه معنی

 استپی اصفهان بیان کردند. تپی و نیمههای گیاهی در مراتع اس الکتریکی، پتاسیم و ماده آلی را از عوامل تأثیرگذار بر تولید گونه

(Goharnezad  ،2114و همکاران)  در بررسی ارتباط بین بیوماس مراتع و عوامل محیطی با استفاده از آنالیزPCA  ،عوامل شیب

ای  همؤثرترین عوامل بر روی بیوماس مراتع شناسایی کردند. در مطالع عنوان بهدرصد اشباع، هدایت الکتریکی، سیلت و شن را 

در مراتع هیر و نئور، نشان داد که پارامترهای سیلت، هدایت الکتریکی، کلیسم، پتاسیم محلول، کربن آلی،  (1372)دادجو، دیگر، 

اثرگذاری را بر روی تولید اولیه سطح زمین  ترین بیش ای، اسیدیته، منیزیم، آهک، رس، فسفر و رطوبت حجمی کربن آلی ذره

های  از گونه فرد منحصربهلوی شهرستان نمین در استان اردبیل به دلیل وجود پوشش گیاهی  ه فندوقمراتع چمنزار منطقدارند. 

شوند  شناختی باال در شمال غربی کشور محسوب می بوم باارزشهای  برگان علفی از جمله اکوسیستم علفی گندمیان و پهن

ای در زمینه ارزیابی تولید اولیه سطح زمین و نحوه پاسخ تولید  تاکنون مطالعه حال نیباا(. 1371عظیمی مطعم و همکاران، )

قرار نگرفته است. با توجه به  موردتوجهگیاهان مرتعی به تغییرات عوامل محیطی از جمله پارامترهای خاک در این اکوسیستم 

پارامترهای  اثرات برخیاین پژوهش به بررسی  های مرتعی در مناطق مختلف آب و هوایی، کمبود اطالعات پایه تولید اکوسیستم

رویشی گندمیان )تعیین سهم اثر عوامل انتخاب شده خاک بر تولید( پرداخته است تا عالوه بر   خاک بر عملکرد تولید اولیه فرم

مختلف مورد های  شناخت پایه از پتانسیل تولید سطح زمین، در مدیریت بهتر مقدار کربن تثبیت شده در این مراتع از جنبه

 استفاده قرار گیرد.

 ها مواد و روش-2

 منطقه مورد مطالعه-2-1

کیلومتری جنوب شرقی  7کیلومتری شمال شرقی شهر اردبیل و در  24لو که در  چمنزارهای منطقه فندوقدر این مطالعه 

های جغرافیایی  شمالی و طول 38˚ 24 ΄55˝تا  38˚ 23 ΄55˝های جغرافیایی عرضتالش وبین  های شهر نمین در امتداد کوه

متر از سطح  1218تا  1422تغییرات ارتفاع حدود (.1مورد بررسی قرار گرفت )شکل  قرار دارد 48˚ 34 ΄12˝تا  48˚ 33 ΄15˝

 متوسط بارندگی. باشد درصد و جهات جغرافیایی جنوب، جنوب غربی، جنوب شرقی و شمال غربی می 35تا  2دریا، شیب بین 

متر و میلی 327دریا(  سطح از متر1345ارتفاع  با نمین ایستگاه )ایستگاه نیتر کینزد اطالعات از استفاده با منطقه ساالنه

نسبتاً  pHای جنگلی با  تا متوسط و قهوه عمق کمخاک منطقه از نوع  گراد است.درجهسانتی 23/7منطقه  ساالنه متوسط دمای
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ای در منطقه مشخص  های عرصه گیری بر اساس بازدیدهای میدانی و اندازه .(1371عظیمی مطعم و همکاران، )اسیدی است 

 .علفزار است صورت بهشدکه پوشش گیاهی این مراتع عمدتاً 
برداری تولید اولیه و خاک  های نمونه درسطح کشور، استان اردبیل و شهرستان نمین و موقعیت پالت موردمطالعه. موقعیت منطقه 1شکل   

 برداری از تولید اولیه سطح زمین نمونه-2-2

ی از متر 111ترانسکت با فاصله  3 تیهر سادر انتخاب شد که  سایت 2برداری از تولید اولیه در این منطقه،  نمونه منظور به

شدند. مستقر صورت سیستماتیک در جهت عمود بر شیب  های بعدی به هممستقر شدند. محل ترانسکت اول تصادفی و ترانسکت

پالت  181پالت و در کل منطقه  31در هر سایت  درمجموعمستقر شد که متری  1×1با ابعاد  پالت 11ر طول هر ترانسکت د

 (.1برداشت شد )شکل 

برحسب فرم  افتهیانتشار یها گونه واز جمله تولید اولیه  ازین موردی آمار و اطالعات زمینی بررس موردهای  در هر یک از سایت

برداشت  1375 خردادماهبرداری تولید در اردیبهشت و  ی و نمونهاهیگ یها نمونهآوری شد.  ها جمع ی در طول ترانسکتشیرو

و توزین برداشت شد.  روش قطع به سطح زمینمتری  از یک سانتی گندمیاندر هر پالت مقدار تولید با توجه به فرم رویشی شد.

درجه  91ساعت در دستگاه آون و در دمای  24هوای آزاد خشک و سپس به مدت ها بعد از انتقال به آزمایشگاه، در  نمونه

کیلوگرم در هکتار  برحسبگیری و  گراد قرار داده شد و سپس با استفاده از ترازوی دیجیتالی وزن خشک هر نمونه اندازه سانتی

 محاسبه شد.

 های خاک برداری و آزمایش نمونه-2-3
دوانی گیاهان( برداشت  متر )عمق ریشه  سانتی 15-1هر ترانسکت از عمق  11و  5، 1ی ها برداری از خاک در پالت نمونه

های هر  بدین منظور، مخلوطی از نمونه. های خاک در آزمایشگاه خاکشناسی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. شد تجزیه نمونه

های  خی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن با روشبرمتری عبور داده شدند.  از الک دو میلی شدن،بعد از هوا خشک  ترانسکت،

 گیری شد. استاندارد اندازه

 تجزیه و تحلیل آماری-2-4

 8/1ی انجام و چون همبستگی باالی خط هممتغیرهای مستقل )پارامترهای خاک( آزمون  ،ها تجزیه و تحلیل داده منظور به

)تولید  بررسی رابطه بین متغیر وابسته منظور به سپس قرار گرفتند. استفاده موردمشاهده نشد، همه متغیرها در معادله رگرسیون 

(، کربن pH(، اسیدیته )EC)شن، سیلت، رس، هدایت الکتریکی ) ( با متغیرهای مستقلفرم رویشی گندمیاناولیه سطح زمین 
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(، پتاسیم تبادلی KSپتاسیم محلول )(، P(، فسفر )POMای ) (، ماده آلی ذرهOM(، ماده آلی )POCای ) (، کربن آلی ذرهOCآلی )

(Kexch( کلسیم ،)Ca( سدیم ،)Na( منیزیم ،)Mg( رس قابل انتشار ،)WDC( آهک ،)TNV و رطوبت )یحجم (VM))  از تجزیه

( Inter)رگرسیون چندگانه و برای تعیین مؤثرترین عامل یا عوامل ایجاد تغییر در تولید اولیه سطح زمین از روش رگرسیون توأم 

 دست هبباال از این روش  R2های مختلف استفاده شد، اما بهترین نتایج با درصد  روش) ای ورود متغیرها به مدل استفاده شدبر

 :زیر است صورت به. فرمول عمومی معادله رگرسیون چندگانه آمد(
 ̂=a+b1x1+xn+…+bnb2x2                                                                                                                                                                                           (1)  

مقادیر متغیّرهای مستقل  :xرگرسیون و  بی: ضر b،(constant): مقدار ثابت  a(،Yمتغیّر وابسته ) شده ینیب شیپمقدار ̂  که در آن:

 استفاده شد. SPSS16افزار  آماری با استفاده از نرم لیتحل و  هیتجزاست. کلیه 

 نتایج-3
 در این جدولدهد. را نشان می با پارامترهای خاک فرم رویشی گندمیان اولیهدیتولهای رگرسیونی  ( خالصه مدل1جدول )

کند که چه مقدار  هم مشخص می R2کننده میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته است و ضریب تعیین  بیان  Rمقدار

مربوط است. همانگونه که در هدف تحقیق بیان شده بود، که هدف این مقاله صرفاً از واریانس متغیر وابسته به متغیرهای مستقل 

توسط درصد تغییرات تولید اولیه گندمیان،  42نتایج ت، لذا با توجه به بیان سهم اثر عوامل انتخاب شده خاک بوده اس

 است.توجیه شده پارامترهای انتخاب شده خاک 
 

با پارامترهای خاکگندمیان  اولیه دیتول. ضریب تشخیص رابطه رگرسیونی 1جدول   

R خطای معیار برآوردی متغیر
 

R
2 

%91 429 تولید اولیه گندمیان  51%  

 

داری  به ستون معنیبا توجه  با پارامترهای خاک ارائه شده است.گندمیان ( آنالیز واریانس ارتباط بین تولید اولیه 2در جدول )

دار وجود  فرم رویشی با پارامترهای خاک رابطه خطی و معنی این کل و آماری مدل رگرسیون مشاهده شد که بین تولید اولیه

تولید اولیه سطح زمین با استفاده از پارامترهای متغیر مناسبی برای  کننده ینیب شیپه رفت کار دهد که مدل به دارد. این نشان می

است )هر چند که عوامل دیگری مانند عوامل توپوگرافی، اقلیمی و سایر عوامل نیز در تغییرات تولید اولیه موثر بوده و  خاک

عوامل تولید اولیه در دو بخش: الف( بخشی که توسط مدل  درمجموععوامل عنوان شده نیز باید در تجزیه و تحلیل وارد شوند(. 

مانده(  شود )باقی شود )رگرسیون( و ب( بخشی که توسط مدل خطی رگرسیون خطی توجیه نمی خطی رگرسیون توجیه می

 توجه است. قابل
با پارامترهای خاک گندمیان . آنالیز واریانس مدل رگرسیون ارتباط بین تولیداولیه2جدول   

متغیر   F میانگین مربعات  (df)  درجه آزادی آماره 

 تولید اولیه گندمیان

9/11** 1928422  15 رگرسیون  

مانده باقی  124  121884  

  -  197 کل

 

تولید اولیه گندمیان، بر اساس  2  با استفاده از معادله تولید اولیه، بینی پیش داری پارامترهای خاک در با توجه به سطح معنی

 محاسبه است.  پارامترهای خاک قابل

YGrasses= 3/275- Mg + 8/41 WDC – 5/44 VM – 8/599 OC + 4/33 KS+ 52/9 Na – 4/112 Kexch– 4/19191 P 

R2 = 51%            (2)  
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: Kexch: فسفر، P: سدیم، Na: رس قابل انتشار، WDC: رطوبت حجمی و VM: منیزیم، Mg: کربن آلی، OCکه در این معادالت: 

 : پتاسیم محلول هستند.KSپتاسیم تبادلی و 

دست  درصد برای تولید اولیه سطح زمین گندمیان به 97محاسبه شد که  ذکرشده، با استفاده از روش لهصحت معاد تیدرنها

 باشد. دهنده اعتبار مدل می آمد که نشان

 یریگ جهینتبحث و -4
به بر روی تولید اولیه گندمیان بوده است.  زیادی دارای اثراتگیری،  خاک مورداندازهنتایج تحقیق نشان داد پارامترهای 

 رگذاریتأثاز جمله این پارامترهای  عمق و افشان گندمیان باشد.  های کم ای از این اثرات مربوط به ریشه رسد بخش عمده می نظر

در تحقیقی در جنوب غربی استرالیا گزارش کردند که افزایش کربن آلی با  (2112و همکاران،  Hoyle)میزان کربن آلی است. 

افزایش بارندگی سالیانه و کاهش دما در ارتباط بوده و در نتیجه افزایش ذخیره کربن باعث طوالنی شدن فصل رشد و افزایش 

دام با کاهش نیتروژن باعث کاهش ماده بیان کردند که عامل چرای  (2111و همکاران،  Pineiro)گردد. همچنین  تولید اولیه می

رواج  شدت بهلو نیز چرای دام  در سطح منطقه فندوقدهد.  شود و میزان تولید اولیه مراتع را کاهش می آلی و ذخیره کربن می

اولیه  داشته و باعث تخریب این منطقه شده است. بنابراین، احتماالً کاهش میزان کربن آلی در اثر چرای دام باعث کاهش تولید

همچنین نتایج نشان داد، از خصوصیات فیزیکی خاک، تنها رس قابل انتشار بر تولید گندمیان مؤثر است.  گندمیان شده است.

(Bansel  ،2114و همکاران)  از گندمیان در آمریکا، تأثیر پارامترهای شیمیایی  چندگونهنیز در بررسی خصوصیات خاک بر روی

خاک بر روی عملکرد گیاهان از جمله تولید را مؤثرتر از پارامترهای فیزیکی خاک از جمله بافت خاک بیان کردند. رطوبت 

دمیان دارای گندمیان اثر داشته است. از آنجایی که گنحجمی نیز از جمله پارامترهایی است که بر تولید اولیه فرم رویشی 

در تحقیقی ( 2111و همکاران،  Torell)های سطحی خاک را جذب نمایند.  ای سطحی و افشان هستند قادرند رطوبت الیه ریشه

از عامل رطوبت حجمی خاک در تخمین تولید گندمیان استفاده و این عامل را جایگزین مناسبی برای بارندگی سالیانه در 

ترین علل  کاهش رطوبت خاک در اثر چرای دام را یکی از مهم (2119و همکاران،  Savadogo) .کردندتخمین تولید مراتع بیان 

رسد فشردگی خاک در اثر چرای دام در منطقه مورد مطالعه این تحقیق، سبب  کاهش تولید اولیه بیان کرده است. به نظر می

های  م نیز یکی از عناصر مهم و الزم برای واکنشمنیزی کاهش رطوبت و نهایتاً باعث کاهش تولید اولیه گندمیان شده است.

همچنین از متغیرهای  بیولوژیکی گیاهان است و در این تحقیق، در کنار سدیم، از متغیرهای تأثیرگذار بر تولید گندمیان بودند.

 تولید و ای گونه تنوع نیز به منظور بررسی تغییرات (2119و همکاران،  Zhao) تأثیرگذار دیگر، میزان پتاسیم محلول و فسفر بود.

 برای کلیدی عامل خاک غذایی مواد که هورکین به نتیجه رسیدند شنزار در رویشگاه شش در خاک خصوصیات با رابطه در

عوامل دیگری  که عالوه بر پارامترهای خاک، با توجه به این .منطقه و تولید هستند اصلی گیاهی های تیپ الگوی و پراکنش تعیین

تر مراتع، بهتر است  مدیریت مطلوب منظور بهگذارند، لذا  وبلندی بر تولید اولیه سطح زمین اثرات مختلفی می نظیر اقلیم و پستی

 درک به نتایج این تحقیقدر کل،  ی قرار داد.بررس موردرا بر روی تولید اولیه مراتع  ذکرشدهتأثیر متقابل عوامل محیطی 

 پایه گام یک عنوان به تواند می و کند می کمک خاک پارامترهای به لو قوفندچمنزارهای منطقه  اولیه سطح زمین تولید های پاسخ

مراتع در راستای ایجاد تعادل در مقدار  حفاظت و مدیریت برای ای و اطالعات پایه قرارگیرد استفاده مورد های بعدی پژوهش برای

کند.  فراهم برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای میزان انرژی اکوسیستم ای و  گلخانهتوده، توازن کربن، کاهش گازهای  زی

 ها اقدام نمود. توان مناطق با پتانسیل تولید باال را شناسایی و برای مدیریت و حفظ آن گونه تحقیقات، می همچنین با انجام این
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Investigating the effects of soil parameters on NPP of Grasses in 
meadow rangeland in Fandoghlou region of Namin county-Ardabil 

Province 
 

Abstract 

 

In this study, The effect of some soil parameters were investigated on the NPP of Grasses in 

meadow rangeland in Fandoghlou region of Namin county in Ardabil Province. For this 

purpose, due to environmental factors, NPP were harvested by using one square meter plots 

(totally 180 plots) by cutting and weighting method. Soil sampling was done along each 

transect (a mixture of plots 1, 5 and 10) and some physical and chemical factors of the soil 

were measured by standard methods. To investigate the relationship between these parameters 

and NPP, were used Inter multivariate regression method. The results showed that the 

parameters of magnesium (Mg), spreadable clay (WDC), volumetric moisture content (VM), 

organic carbon (OC), Soluble potassium (KS), Sodium (Na) and phosphorus (P) were effective 

parameters on the Npp of Grasses (p<0.01). The accuracy of extracted equations for Grasses 

were calculated 79%. The results of this study, not only point out the importance of soil factor 

on the NPP, but also can be used to balance carbon and to balance the supply and demand of 

ecosystem products in order to plan for proper management of the rangeland. 
 

Key words: Production modelling, NPP of Grasses, Soil parameters, meadow rangeland, 

Namin county. 
 

 

 

 

  




