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  چکیده
ریزي و  برنامه بدون این شناخت. باشدیکی از مسائل مهم در تعیین ظرفیت چراي مراتع ارزیابی تولید در مراتع می      

شمار  هاي اقلیمی به بارندگی و دما از مهمترین شاخص. باشد پذیر نمی لی امکانبرداري از آن بطور اصو مدیریت چرا و بهره
. ها در مراتع سبالن انجام گرفته استايرویشی بوته این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر عوامل اقلیمی بر مقدار تولید فرم. آیند می

اي از رشد  هاي مختلف گیاهی با فرم رویشی بوتهبالن، گونهدر مراتع س) مرحله گلدهی کامل(براي تعیین تولید اولیه سالیانه 
) پالت 218جمعاً (هاي یک متر مربعی در ارتفاعات مختلف سال جاري با استفاده از روش قطع و توزین در سطح پالت

ي بارندگی و دمایی ها نقشه طبقات بارندگی، حداقل دما، حداکثر دما و متوسط دماي منطقه با استفاده از داده. گیري شد اندازه
اي و طبقات بارندگی و دمایی با استفاده از روش  رویشی بوته  میزان همبستگی بین فرم. هاي هواشناسی تهیه شد ایستگاه

بین تولید بوته و پارامترهاي اقلیمی  )>01/0P(داري  نتایج نشان داد که رابطه معنی. انجام شدSPSS16 رگرسیون و نرم افزار 
  .وجود داردانتخاب شده 

  
  اي، مدیریت چرا، سبالن مراتع، تولید، عوامل اقلیمی، فرم رویشی بوته :هاي کلیديواژه

  
  مقدمه

تنوع اقلیمی، خاك، پستی و . اند هاي طبیعی کشور را به خود اختصاص داده هاي مرتعی بخش وسیعی از عرصه اکوسیستم    
همین امر مدیریت خاص بر این اکوسیستم را . دید آورده استها پوشش گیاهی متفاوتی را پ بلندي در سطح این اکوسیستم

برداري از مراتع نیاز به داشتن اطالعات کافی از مجموع عوامل محیطی و میزان تأثیر  شناخت و بهره. کند اجتناب ناپذیر می
باشد  فصل یا سال میتولید، زیست توده یا انرژي کل یک اکوسیستم در طول یک . ها بر پوشش گیاهی در هر منطقه دارد آن

تعیین میزان تولید علوفه ساالنه به منظور محاسبه ظرفیت چرا از جمله موارد ضروري در  ).2010و همکاران،  ابراهیمی(
ي بین میزان تولید علوفه  هاي غیر مستقیم از جمله تعیین رابطه در این زمینه بکارگیري روش. آید مدیریت مرتع به حساب می

تعداد زیادي از مطالعات ). 1386باغستانی و زارع، (اي برخودار است  ها از اهمیت ویژه اي اقلیمی مؤثر بر آنگیاهان و متغیره
 و 1یانگ(و درجه حرارت ارتباط دارد  یانهنشان داده است که پویایی مکانی و زمانی تولید اولیه در مراتع با بارش سال

براین اساس بسیاري از محققان ضمن بررسی تأثیرات ). 2012کارانو هم 3؛ پارتون2010و همکاران 2؛ هیو2010همکاران،
در این ضمینه  .هاي اقلیمی به طور غیر مستقیم برآورد کنند اند تا تولید مراتع را از طریق داده عوامل اقلیمی تالش کرده

                                                        
1-Yang 
2- Hu 
3- Parton 
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ارندگی فصل رویش تأثیر زیادي ببیان کردند ) 2005( 1خامالو و هولچکطور مثال  به. توان به تحقیقات مختلفی اشاره کرد  می
ساله در مراتع نیومکزیکو بین جمع بارندگی دسامبر تا سپتامبر و  34ي  روي تولید علوفه مرتع دارد، بطوري که در یک دوره

و  3لیو(و همکاران ) 2008(و همکاران  2یانگهمچنین  .داري وجود داشت تولید گیاهان گندمیان چندساله همبستگی معنی
. دارند که تولید خالص اولیه رابطه بسیار قوي با بارندگی سالیانه در ارضی با پوشش گراسلند دارد بیان می) 2012همکاران،

منظور در تحقیقی به) 1391(کیا و همکاران  زارع. شود ها دریافتند که نوسانات بارندگی باعث تغییر در تولید گراسلندها می آن
هاي مهم مراتع خشکه رود ساوه گزارش کردند که مقدار بارندگی فصل زمستان بر  انه و ماهیانه گونهتعیین مقادیر علوفه سالی

هاي بهاره نیز بر تولید علوفه گیاهان تحت بررسی متفاوت عمل  داري نداشته و بارندگی هاي چند ساله تأثیر معنی تولید گونه
   .کرده است

هاي رویشی کمی و  ها از نظر ویژگی هاي مختلف و این گونه ها از گونه اند و تیپ هاي گیاهی مختلفی تشکیل شده مراتع از تیپ  
هاي رویشی در دوره خاصی از چرا فعال بوده و تولید معینی  هر یک از این فرم. باشندرویشی متفاوت می  کیفی، فنولوژي و فرم

. کند ي جهت مدیریت مناسب مرتع را امکان پذیر میریز گیري تولید هر فرم رویشی در طول دوره چرا، برنامه اندازه. دارند
هاي خاص یا در ارتباط با تولید کل در یک  بیشتر مطالعات صورت گرفته در کشور در زمینه تولید مراتع در ارتباط با گونه

ف از این تحقیق لذا هد. هاي رویشی مطالعات زیادي صورت نگرفته است منطقه بوده است، اما در ارتباط با تولید هر یک از فرم
  . باشد در مراتع سبالن می ايرویشی بوته  اقلیمی در قالب تولید فرم پارامترهايبررسی تأثیر 

  
  ها مواد و روش 

مراتع سبالن از . این مطالعه در سطح مراتع ییالقی سبالن واقع در شهرستان اردبیل انجام شد: خصوصیات منطقه مورد مطالعه
هاي سبالن را متري رویشگاه 3600تا  1200منطقه مورد مطالعه از ارتفاع . شود کشور محسوب مینواحی سردسیري و ییالقی 

هاي داخل و اطراف میانگین بارندگی منطقه مورد مطالعه با توجه به ایستگاه. هاي دسترسی در بر داشته استبا توجه به جاده
خاك داراي نوسان . متر در سال در نوسان است میلی 766تا  308طور متوسط بین  منطقه وگرادیان بارندگی استخراج شده به

  .)1392دادگر، ( باشدهاي مرتعی خوب تا نسبتاً خوب از نظر عمق، بافت و حاصلخیزي میولی در کل خاك

  
  موقعیت منطقه مورد مطالعه در سطح کشور و استان اردبیل با تغییرات ارتفاعی. 1شکل 

 
سپس با توجه به وسعت . اي و سیماي ظاهري تعیین گردید هاي گیاهی با توجه به ترکیب گونه نقشه تیپ: روش تحقیق

سبالن انتخاب و پس از آن در تیپ در ارتفاعات  6هاي گیاهی و یکنواختی پوشش، شیب، جهات جغرافیایی و ارتفاع جمعأ  تیپ

                                                        
4- Khumalo & Holechek  
5- Yang 
6- Lu 
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) متري 1×1پالت با ابعاد  3متري و در هر ترانسکت  100ترانسکت  3در طول (متر مربع  1000هر تیپ در سطحی حدود 
ها در هواي آزاد  نمونه. قطع گردید رشد سال جاريدر هر پالت مقدار تولید از ). پالت 218در مجموع (برداري انجام شد  نمونه

ین و برحسب گرادي قرار داده شدند و سپس توز درجه سانتی 70ساعت در دستگاه آون و در دماي  24خشک و سپس به مدت 
هاي همجوار منطقه مورد مطالعه شامل دماهاي ساله ایستگاه 35هاي هواشناسی  داده. کیلوگرم در هکتار محاسبه گردید

ها حداقل، متوسط و حداکثر و همچنین بارندگی با استخراج گرادیان دما و بارندگی بر مبناي ارتفاع براي هر یک از پالت
  .محاسبه گردید

ها با آزمون دانکن میزان تأثیر هر یک از طبقات عوامل اقلیمی انتخاب  داده  براساس مقایسه میانگین: ماريتجزیه و تحلیل آ
ارائه  2با عوامل اقلیمی نیز در جدول  بوتهمیزان همبستگی بین تولید ). 1جدول(مشخص شد  اي بوتهرویشی   شده بر تولید فرم

ان متغیر وابسته با طبقات مختلف بارندگی و دماهاي حداقل، متوسط و حداکثر عنو به بوتههمچنین ارتباط تولید . گردیده است
براي بررسی این ارتباط از تحلیل رگرسیون چندگانه ). 3جدول(بررسی شد  بوتهعنوان متغیرهاي مستقل نسبت به تولید  به

  ).1382کالنتري، (فرمول عمومی معادله رگرسیون چندگانه به صورت زیر است . استفاده شد) Enter(توأم 
ܻ= a+b1x1+xn+…+bnb2x2                                                                                                                                                   1رابطه  

  :که در آن
Y ر وابسته مقدار پیشبینی شده متغی )Y(،a  :مقدار ثابت )constant( ،b: ضریب رگرسیون و x: رهاي مستقلاست مقادیر متغی .

  .استفاده شدSPSS16 کلیه تجزیه و تحلیل آماري با استفاده از نرم افزار
  

  نتایج
بر اساس طبقات بارندگی، و پارامترهاي دمایی با استفاده از آزمون دانکن در  بوتهرویشی  بندي شده تولید فرم نتایج طبقه

ها در ارتباط با طبقات بارندگی نشان  بوتهتولید  نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل مقایسه میانگین . ارائه شده است 1جدول
ها در بین  بوتهدهد که  همچنین نتایج نشان می. ردداندار وجود  اختالف معنیو تولید بوته داد که بین طبقات بارندگی مختلف 

ها مربوط طبقه دمایی  بوتهبیشترین تولید  دار بوده و داراي اختالف معنیفقط با طبقات حداکثر پارامترهاي مختلف دمایی نیز 
  .باشد گراد می درجه سانتی 18-15
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  سطوح مختلف پارامترهاي انتخاب شده اقلیمیدر بوته رویشی   میانگین مقادیر تولید فرم. 1جدول 

  تولید بوته  اقلیمی پارامترهاي
  
  

  طبقات بارندگی
  

400 -300  9/329 a 
500 -400  6/277 a 
600-500  9/314 a 
700 -600  8/118 a 

  
  طبقات حداقل دما

0 -3 -  7/347 a 

3 -0  5/245 a 

6-3  3/312 a 
  
  

  طبقات متوسط دما

3 -0  8/184 a 
6-3  6/210 a 
9 -6  8/333 a 
12-9  4/397 a 

  
  

  طبقات حداکثر دما
  

9 -6  8/184 ab 
12-9  5/321 ab 
15-12  
18-15 

2/122 a 
2/425 b 

a،b  وc :دار دارند،  در هر ردیف اعدادي که حروف متفاوت دارند با همدیگر اختالف معنیab :یکی که ياعداد با دارند حرف دو که ياعداد فیرد هر در 
 .ندارند دار یمعن اختالف دارند را حرف دو نیا از
  

بینی شده آن از روي مدل  ، میزان همبستگی بین مقادیر مشاهده شده متغیر وابسته و مقادیر پیش2در جدول R ضریب 
اقلیمی انتخاب شده در این تحقیق  پارامترهايها مربوط به  اي درصد از تغییرات تولید بوته 36دهد که  رگرسیون نشان می

   .باشد می
  رویشی بوته با پارامترهاي انتخاب شده اقلیمی  هاي رگرسیونی تولید فرم خالصه مدل. 2جدول

  R  خطاي معیار برآوردي  متغیر
 

R2  R2 تعدیل شده  

62/42  تولید بوته  36/0  13/0  11/0  

  
پارامترهاي اقلیمی انتخاب و بوته رویشی   توان گفت که بین تولید فرم داري بدست آمده می و سطح معنی 3با توجه به جدول 

: هاي رویشی به دو بخش قابل تقسیم است بر این اساس کل پراکندگی مشاهده شده در تولید فرم. شده رابطه خطی وجود دارد
و بخشی که توسط مدل رگرسیون خطی توجیه ) Regression(شود  بخشی که توسط مدل خطی رگرسیون توجیه می

 ). یا باقیماندهResidual (شود  نمی
  

  با پارامترهاي انتخاب شده اقلیمیبوته  رویشی  آنالیز واریانس مدل رگرسیون تولید فرم. 3جدول
 F  میانگین مربعات  )df(درجه آزادي  مجموع مربعات  آماره  متغیر

  
  ها تولید بوته

04/57238  رگرسیون  4 51/14309  **87/7  
44/388836  باقیمانده  214 99/1816  - 

48/447074  کل  218 - - 
  دار معنی) اثر(فاقد اختالف : ns%   5دار در سطح  معنی) اثر(اختالف %  *: 1دار در سطح  معنی) اثر(اختالف **: 
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صفر نیست، بنابراین تمام عوامل مورد بررسی در این تحقیق  β، هیچ یک از مقادیر )4جدول (نتایج مدل رگرسیونی نشان داد 
 Tmax4وTmin3 ،Tmean4،Tmax2داري، از بین عوامل اقلیمی  اما با توجه به سطح معنی. در مقدارتولید بوته مؤثر هستند

  . ارندبینی متغیر وابسته د دار نیست و نقش ضعیفی در پیش اثرات سایر متغیرها معنی.دار دارند تأثیر معنی
  هاي رگرسیون مقدار تولید بوته با پارامترهاي انتخاب شده اقلیمی نتایج اصلی و ضرایب مدل. 4جدول 

    ضرایب استاندارد شده  ضرایب استاندارد نشده  آماره  
  B Std. Error Beta t    طبقات پارامترهاي اقلیمی

  (constant) 18/29  61/85  - 43/0- ** 

(Rain1) طبقات بارندگی 400 -300  24/0  37/0  09/0  66/0 ns 
 (Rain2) 500 -400  31/0  22/0  19/0  43/1 ns 

 (Rain3) 600-500  26/0  25/0-  10/0-  99/0- ns 
 (Rain4) 700 -600  37/0  21/0  45/0  76/1 ns 
 (Tmin1 0-3-)  46/56 -  06/16  43/0-  51/3- ns 

Tmin2) طبقات حداقل دما 3-0)  31/3  49/4  07/0  74/0 ns 

 (Tmin3 6-3)  04/22 -  87/4  52/0-  52/4- ** 
 (Tmean1 3-0)  34/23 -  34/29  29/0-  79/0- ns 

 (Tmean2 6 -3)  27/1  76/3  04/0  34/0 ns 
Tmean3) طبقات متوسط دما 9-6)  91/11 -  76/9  13/0-  22/1- ns 

 (Tmean4 12 -9)  55/51  26/18  39/0  82/2 * 
 (Tmax1 9 -6)  62/36  09/63  21/0  58/0 ns 
 (Tmax2 12-9)  64/9  89/3  21/0  47/2 * 

Tmax3) طبقات حداکثر دما 15-12)  36/4  32/5  13/0  82/0 ns 

 (Tmax4 18-15)  48/27  58/5  63/0  92/4 ** 

 دار معنی) اثر(فاقد اختالف : ns%   5دار در سطح  معنی) اثر(اختالف %  *: 1دار در سطح  معنی) اثر(اختالف **: 
 .محاسبه شد4صورت رابطه  تولید بوته بهمعادالت رگرسیونی  1و رابطه  7براساس جدول 

  تولید بوته با عوامل اقلیمی : 4رابطه 

  
  گیري بحث و نتیجه

توانند  هاي عمیق می ها به علت داشتن ریشه بوته. داري را نشان نداد ي معنی اي با بارندگی رابطهدر این مطالعه فرم رویشی بوته
ها کمتر تحت تأثیر  شود تولید این گونه استفاده کنند، همین امر باعث میاز رطوبت ذخیره شده قبلی خاك در فصل رویش 

ها در مقیاس فصلی تنها با  در مراتع استپی آرژانتین بیان کرده که بوته) 2000(جابباگی و ساال . نوسانات بارندگی قرار گیرد
باغ ارومیه بیان کردند که بین  در مراتع قره نیز در تحقیقی) 1392(احمدي و همکاران . دار دارند بارش زمستانه ارتباط معنی

لیو و همکاران . داري وجود دارد ها با بارندگی سالیانه رابطه معنی اما بین گراس دار وجود ندارد، ها و بارندگی رابطه معنی بوته
طور  اي به ا فرم رویشی بوتهها باي و گراس دریافتند که گونه نیز با بررسی ارتباط بارندگی دو گونه با فرم رویشی بوته) 2012(

هاي با فرم رویشی گراس به وقایع کوچک بارندگی که گونه گیرند در حالی عمده در وقایع بارندگی بزرگتر تحت تأثیر قرار می
   .داري نشان نداد تولید کل در طبقات بارندگی اختالف معنی. دهد واکنش نشان می

 .دهند ین تولید را دارند و در تغییرات دمایی تولید کاهش یا افزایش نشان میها در دامنه متوسطی از دما بیشتر تولید بوته
با این حال . کنند ي متوسطی از بارندگی و دما رشد می اي در محدوده هاي بوته نیز بیان کردند فرم) 1387(طاطیان و همکاران 

 

 



 

٦ 

ت حداقل دما داشته و در طبقه حداکثر دما نیز در گراد بیشترین تولید را در طبقا تا صفر درجه سانتی -3تولید بوته در دماي 
نشان داد که با افزایش درجه حرارت درصد ) 2005(واکر . گراد بیشترین تولید مشاهده گردید درجه سانتی 15- 18باالترین دما 

  .کنند ها افزایش پیدا می پوشش تاجی و ارتفاع بوته
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