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 مراتع سبالنفرم رویشی گراس در تولید  مقداردر  اقلیمیبررسی تأثیر عوامل 

 
  4و جابر شریفی 3، محسن پناهنده2نیامعصومه امیرخ ، 2، اردوان قربانی1اردشیر پورنعمتی
  دانشجوي کارشناسی ارشد مرتعداري دانشگاه محقق اردبیلی - 1

  استادیار دانشگاه محقق اردبیلی - 2
  کارشناس ارشد سازمان فضایی ایران - 3

  دانشجوي دکتراي مرتعداري و عضو هیت علمی تحقیقات کشاورزي و منایع طبیعی استان اردبیل - 4
  

  چکیده
هدف از این  .باشد بر آن می گذارتأثیرتولید و عوامل  مقدارروند تغییرات  برداري از مراتع مستلزم شناخت تداوم بهره     

براي تعیین  .باشد اقلیمی میبا عوامل  مراتع سبالندر  رویشی گراس  فرم بااولیه گیاهان مرتعی پژوهش، بررسی رابطه تولید 
هاي گیاهی با فرم رویشی گراس با استفاده از روش قطع و توزین در سطح ، گونه)در مرحله گلدهی کامل(تولید اولیه سالیانه 

حداقل ، بارندگیشامل  اقلیمیهاي  عامل .گیري شد اندازه) پالت 218جمعاً (ربعی در ارتفاعات مختلف هاي یک متر مپالت
حداقل، حداکثر و (نقشه طبقات بارندگی و پارامترهاي دمایی  .در این پژوهش بررسی گردید متوسط دماو  حداکثر دما دما،

میزان  .صورت گرادیان استخراج شدهاي هواشناسی به ایستگاههاي بارندگی و دمایی  منطقه با استفاده از داده) متوسط
رویشی گراس و طبقات بارندگی و پارامترهاي دمایی با استفاده از روش رگرسیون و نرم   همبستگی بین تولید فرم

مل اقلیمی در داري بین تولید گراس با هر یک از طبقات عوا نتایج نشان داد که رابطه معنی. تجزیه و تحلیل شد SPSS16افزار
  .دنها رابطه مستقیم با بارندگی و رابطه غیر مستقیم با دما دار و تولید گراس منطقه مورد مطالعه وجود دارد

  
  ، سبالنگراس، اقلیمیتولید، عوامل : هاي کلیديواژه

  

  مقدمه
تعیین میزان ). 2010و همکاران،  ابراهیمی( باشد تولید، زیست توده یا انرژي کل یک اکوسیستم در طول یک فصل یا سال می

در این زمینه بررسی . آید تولید مراتع به منظور محاسبه ظرفیت چرا از جمله موارد ضروري در مدیریت این منابع به حساب می
روپرت و ( اي برخودار است نوسان و ارتباط میزان تولید مکانی مراتع با متغیرهاي اقلیمی مانند بارندگی و دما از اهمیت ویژه

بر این اساس بسیاري از محققان ضمن بررسی اثرات  .)2014و همکاران  3؛ وانگ2014و همکاران،  2ماو ؛2014، 1لینستدتر
 به طور مثال .هاي اقلیمی به طور غیر مستقیم برآورد کنند اند تا تولید مراتع را از طریق داده عوامل اقلیمی تالش کرده

در بررسی اثرات بارندگی و حداکثر درجه حرارت بر تولید مراتع مغولستان افزایش درجه  )2007(و همکاران  4مونختستنگ
 .معرفی کردند منطقه کاهش تولید در گراسلندهاي این حرارت در ماه جوالي به همراه کاهش بارش در ژوئن را عامل اصلی

داري با بارندگی سالیانه الص اولیه رابطه معنیگزارش کردند که تولید خ )2012(و همکاران  6لیوو  )2008(و همکاران  5یانگ
در ایران نیز در این زمینه تحقیقات نسبتاً قابل توجهی انجام شده  .باشدو نوسانات آن در اراضی با پوشش گراسلند دارا می

نشان داد که روند تغییرات تولید مراتع گردنه قوشچی از بارندگی و درجه حرارت پیروي  )1380(قائمیبطور مثال، نتایج . است
اي در مراتع  در مطالعه )1386(اکبرزاده و همکاران . کرده و ارتباط مستقیم با بارندگی و ارتباط معکوس با درجه حرارت دارد
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. اند هاي علفی و گراس معرفی کرده و تولید گونه یتاج پوشش مقدارپلور بارش فصل رویش را مؤثرترین پارامتر بارش بر 
تولید علوفه در مراتع بیابانی پشته عباس سبزوار را مورد بررسی قرار دادند و  مقداردر تحقیقی  )1388(کش و همکاران  فیله

تولید  مقداربارندگی  کاهش باتولید علوفه بشدت به بارندگی فصلی وابسته است و عنوان کردند  مقدارها نشان داد که  نتایج آن
هاي مختلف و این  ها از گونه اند و تیپ هاي گیاهی مختلفی تشکیل شده مراتع از تیپ. کند میعلوفه نیز بشدت کاهش پیدا 

گیاهان نیز بسته به فرم رویشی و . رویشی متفاوت دارند  هاي رویشی کمی و کیفی، فنولوژي و فرم ها از نظر ویژگی گونه
هر . )2006و همکاران،  1باتس(دهند  ن و کیفیت بارش، واکنش و وابستگی متفاوتی را به بارندگی نشان میسیستم ریشه، زما

گیري تولید هر فرم رویشی در طول  اندازه. هاي رویشی در دوره خاصی از چرا فعال بوده و تولید معینی دارند یک از این فرم
اقلیمی در  عوامللذا هدف از این تحقیق بررسی تأثیر  .کند مکان پذیر میریزي جهت مدیریت مناسب مرتع را ا دوره چرا، برنامه

برداري صحیح و  تولید براي تعیین مقدار و زمان بهره مقدارها جهت برآورد رویشی گراس  تولید گیاهان مرتعی در قالب فرم
  .باشد مدیریت اصولی در مراتع سبالن می

  
  

  ها مواد و روش
این مطالعه در سطح مراتع روستایی و ییالقی سبالن واقع در شهرستان اردبیل، نیر و  :مطالعهخصوصیات منطقه مورد 

میانگین . هاي دسترسی انجام شدهاي سبالن با توجه به جادهمتري رویشگاه 3600تا  1200شهر در محدوده ارتفاعی مشگین
طور متوسط بین  منطقه وگرادیان بارندگی استخراج شده بههاي داخل و اطراف بارندگی منطقه مورد مطالعه با توجه به ایستگاه

هاي مرتعی خوب تا نسبتاً خوب از نظر خاك داراي نوسان ولی در کل خاك. متر در سال در نوسان است میلی 767تا  309
  ).1392دادگر، (باشد عمق، بافت و حاصلخیزي می

  

  
  اردبیل با تغییرات ارتفاعی موقعیت منطقه مورد مطالعه در سطح کشور و استان. 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
) متري 1×1پالت با ابعاد  3متري و در هر ترانسکت  100ترانسکت  3در طول (متر مربع  1000هر تیپ در سطحی حدود 

ها در  نمونه. متري سطح زمین قطع گردید سانتی 1تولید از  مقداردر هر پالت ). پالت 218در مجموع (برداري انجام شد  نمونه
گرادي قرار داده شدند و سپس  درجه سانتی 70ساعت در دستگاه آون و در دماي  24ک و سپس به مدت هواي آزاد خش

                                                             
1- Bates  
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هاي همجوار منطقه مورد مطالعه ساله ایستگاه 35هاي هواشناسی  داده. توزین و برحسب کیلوگرم در هکتار محاسبه گردید
ج گرادیان دما و بارندگی بر مبناي ارتفاع براي هر یک شامل دماهاي حداقل، متوسط و حداکثر و همچنین بارندگی با استخرا

  .ها محاسبه گردیداز پالت
خاب نتاقلیمی ا عواملها با آزمون دانکن میزان تأثیر هر یک از طبقات  داده  براساس مقایسه میانگین: تجزیه و تحلیل آماري

 2لید گراس با عوامل اقلیمی نیز در جدول میزان همبستگی بین تو. )1جدول( مشخص شد گراسرویشی   شده بر تولید فرم
عنوان متغیر وابسته با طبقات مختلف بارندگی و دماهاي حداقل، متوسط و  همچنین ارتباط تولید گراس به. ارائه گردیده است

رگرسیون براي بررسی این ارتباط از تحلیل . )3جدول( بررسی شد ها گراسعنوان متغیرهاي مستقل نسبت به تولید  حداکثر به
  ).1382کالنتري، (فرمول عمومی معادله رگرسیون چندگانه به صورت زیر است . استفاده شد) Enter(چندگانه 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 مستقلمقادیر متغی 

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

  نتایج
بر اساس طبقات بارندگی، و پارامترهاي دمایی با استفاده از آزمون دانکن در گراس رویشی  فرمبندي شده تولید  نتایج طبقه

ها در ارتباط با طبقات بارندگی  تولید گراس نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل مقایسه میانگین . ارائه شده است 1جدول
دار  د بنحوي که بین طبقات بارندگی مختلف اختالف معنیکن نشان داد که با افزایش بارندگی تولید گراس افزایش پیدا می

ها  گراسکه  دهد میهمچنین نتایج نشان . باشد متر می میلی 600-700وجود دارد و بیشترین تولید مربوط به طبقه بارندگی 
درجه  6-9ه دمایی ها مربوط طبق بیشترین تولید گراس دار بوده و  نیز داراي اختالف معنی در بین پارامترهاي مختلف دمایی

  .باشد گراد می سانتی
  

  هاي رویشی در سطوح مختلف پارامترهاي انتخاب شده اقلیمی میانگین مقادیر تولید فرم: 1جدول 
  تولید گراس  اقلیمی پارامترهاي

  طبقات بارندگی

400-300  7/341 a 
500-400  2/364 a 
600-500  9/554 b 
700-600  2/914 c 

  طبقات حداقل دما
  

0-3-  1/674 a 
3-0  3/394 b 
6-3  7/361 b 

  طبقات متوسط دما

3-0  3/769 a 
6-3  9/649 a 
9-6  5/392 b 

12-9  2/291 b 
  

  طبقات حداکثر دما
  

9-6  3/769 a 
12-9  9/516 b 
15-12  1/479 b 
18-15  7/281 c 

a،b و c :دار دارند،  در هر ردیف اعدادي که حروف متفاوت دارند با همدیگر اختالف معنیab : در هر ردیف اعدادي که دو حرف دارند با
  .دار ندارند اعدادي که یکی از این دو حرف را دارند اختالف معنی
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بینی شده آن از روي مدل  پیش، میزان همبستگی بین مقادیر مشاهده شده متغیر وابسته و مقادیر 2در جدول R ضریب 
  .باشد ها مربوط به عوامل اقلیمی انتخاب شده در این تحقیق می درصد از تغییرات تولید گراس 44که  دهد رگرسیون نشان می

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

  R  خطاي معیار برآوردي  متغیر
 

R2  R2تعدیل شده  

44/33  تولید گراس  44/0  19/0  17/0  

  
صفر نیست، بنابراین  βهیچ یک از مقادیر . دهد ها با عوامل اقلیمی را نشان مینتایج مدل رگرسیونی تولید گراس 3جدول 

داري، از بین عوامل  اما با توجه به سطح معنی. اند ي عوامل مورد بررسی در این تحقیق در میزان تولید گراس مؤثر بوده همه
دار نیست و  اثرات سایر متغیرها معنی. دار دارند تأثیر معنی Tma4 و R4، Tmi2، Tmi3، Tme2،Tma1،Tma2 و R3 اقلیمی

به این معنی است که با افزایش مقدار متغیر مستقل،  βعالمت مثبت مقادیر . بینی متغیر وابسته دارند نقش ضعیفی در پیش
ی است که با کاهش این مقدار و ضرایب منفی به این معن) رابطه مستقیم(یابد  بینی شده متغیر وابسته افزایش می مقدار پیش

  ). رابطه معکوس(یابد  بینی شده متغیر وابسته کاهش می متغیر مستقل، مقدار پیش
  

  هاي رگرسیون میزان تولید گراس با پارامترهاي انتخاب شده اقلیمی نتایج اصلی و ضرایب مدل. 3جدول 
    ضرایب استاندارد شده  ضرایب استاندارد نشده  آماره  

  β Std. Error Beta  t    پارامترهاي اقلیمیطبقات 

  )constant(  75/41  96/68  - 61/0 ** 

  (R1) 400 -300  22/0-  21/0  14/0-  03/1- ns 

500 -400 (R2)  بارندگی  09/0  29/0  05/0  32/0  ns 
 (R3) 600-500  45/0  15/0  28/0  89/2 ** 

 (R4) 700 -600  86/0  32/0  61/0  65/2 * 

 (Tmi1) 0 -3 -  07/5-  55/14  05/0-  73/0  ns 

3 -0 (Tmi2) حداقل دما  39/7-  20/3  22/0-  31/2- * 

 (Tmi3) 6-3  78/10 -  63/4  30/0-  33/2- * 

 (Tme1) 3 -0  91/7-  40/10  28/0-  76/0 ns 
 (Tme2) 6-3  34/10 -  54/4  25/0-  28/2- * 

(Tme3) متوسط دما 9 -6  20/6  59/7  88/0  82/0 ns 
 (Tme4) 12-9  47/11 -  90/8  19/0-  28/1- ns 

 (Tma1) 9 -6  23/43 -  93/15  71/0-  67/2- * 

(Tma2) حداکثر دما 12-9  96/16 -  09/3  43/0-  48/5- ** 
 (Tma3) 15-12  06/1  86/6  03/0  15/0 ns 
 (Tma4) 18-15  97/11  41/4  41/0  71/2 * 

  دار معنی) اثر( فاقد اختالف: ns%   5دار در سطح  معنی) اثر(اختالف %  *: 1دار در سطح  معنی) اثر(اختالف **: 
 .صورت زیر محاسبه گردید معادالت رگرسیونی تولید گراس به 1و رابطه  3براساس جدول 

  تولید گراس با عوامل اقلیمی 2رابطه 
ܻ= 75/41  45/0+ R3 86/0 + R4 39/7- Tmi2 87/10- Tmi3 34/10- Tme2 23/43 - Tma1 96/16- Tma2 97/11+ Tma4 
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  گیري بحث و نتیجه
بینی پاسخ اکوسیستم  هاي رویشی براي پیش  پارامترهاي اقلیمی در میزان تولید اولیه گیاهان مرتعی در غالب فرمدرك اثرات 

داري بین تولید نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماري این تحقیق بیانگر ارتباط معنی. به تغییرات آب و هوایی ضروري است
اقلیمی  پارامترهايکه  دهد نشان مینتایج بدست آمده . و پارامترهاي بارندگی و دمایی انتخاب شده است راسرویشی گ  فرم

ها در طبقات بارندگی داراي  گراس 1طبق نتایج در جدول . دارندبا فرم رویشی گراس نقش مؤثري در تولید گیاهان مرتعی 
با دارا بودن ریشه سطحی و  ها گراس. دهند دگی واکنش نشان میباشند و در مقابل افزایش اندك بارن داري می اختالف معنی

و  لیو(  باشند و حساس به وقایع کوچک بارندگی می کند متراکم بیشتر از منابع آب ذخیره شده در سطح خاك استفاده می
علت این امر را . کند می ها با افزایش بارندگی و کاهش دما افزایش پیدا نتایج نشان داد تولید گراسهمچنین . )2012، همکاران

طوریکه با افزایش ارتفاع و  به . هاي رویشی نسبت داد توان به رشد در ارتفاع نسبی باالتر این فرم رویشی نسبت به بقیه فرم می
 .باشند هایی با فرم رویشی گراس می هاي گیاهی عمدتأ تشکیل شده از گونه به تبع آن افزایش بارندگی و کاهش دماي تیپ

نیز کاهش بارندگی و افزایش دما را عامل تأثیرگذار بر کاهش تولید در مراتع گراسلند  )2007(تنگ و همکاران مونختس
  .کند مغولستان معرفی می

 
  منابع 

تأثیر بارندگی بر تغییرات پوشش تاجی و تولید گیاهان مرتعی ). 1386( .و ارزانی ح ،.، جعفري، م.، جلیلی، ع.ر ، مقدم، م.اکبرزاده، م - 1
  .322-307، )1(  60نشریه دانشکده منابع طبیعی، . در پلور

هاي زمین آمار در سطوح طبیعی در  تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی برخی از خصوصیات خاك با استفاده از روش). 1392( .دادگر، ن - 2
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