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 چکیده

آق داغ شهرستان خلخال -قزل اوزن یارتفاع لیدر پروف یبرگان علف پهن هیاول دیاثر ارتفاع بر تول یبررس قیتحق نیا هدف

 210یک مترمربعی (جمعاً  يها از روش قطع و توزین در سطح پالت ه،یبوده است. براي تعیین تولید اول لیدر استان اردب

با روش  یپهن برگان علف هیاول دیارتفاع با تول یاستفاده شد. همبستگ يمتر 2600تا  600پالت) در محدوده ارتفاعی 

ارتفاع با  نینشان داد ب جیآمد. نتا به دستبا ارتفاع  دیقرار گرفت و معادله تول لیوتحل هیساده مورد تجز یخط ونیرگرس

درصد  39 یپهن برگان علف هیاول دیتول نیوجود دارد. همچن يدار ی) رابطه معنP>01/0( یبرگان علف پهن هیاول دیتول

  .قرار داداستفاده  مورددر مدیریت این مراتع  توان یعامل ارتفاع قرار دارد. نتایج این تحقیق م ریتأثتحت 

 .مراتع خلخال ،نیزم يرو هیاول دیتول ارتفاع، د،یتول يساز مدل :دیکل يها واژه
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 مقدمه

هاي  تمام فعالیت ).Running،2012است () یک معیار کمی از منابع در دسترس طبیعی NPP1تولید اولیه سطح زمین (

شده  عنوان انرژي تثبیت بیولوژیکی گیاهان و حیوانات وابسته به انرژي حاصل از تولید خالص اولیه گیاهی است. تولید اولیه به

) نشان داد مقدار پروتئین خام در 1391ترنیان و همکاران ( تحقیقات). Bonham ،2013شده است (  توسط گیاهان تعریف

داري با  درصد) بود و تفاوت معنی 9/9درصد) و بیشتر از گندمیان ( 2/11ها ( درصد) بیشتر از بوته 3/21پهن برگان علفی (

هاي  تولیدشده در تیپ  گیري و تخمین مقدار علوفه یکی از نیازهاي تعیین ظرفیت چراي مراتع اندازه یکدیگر را نشان دادند.

توجهی بر روي  هاي اخیر، تمرکز قابل ). در دهه1384ت (مقدم، مختلف مرتع و سرانجام در کل مساحت مرتع موردنظر اس

؛ 1999و همکاران،  Cramer(اي و عوامل مؤثر بر آن صورت گرفته است  برآورد تولید اولیه زمینی در مقیاس جهانی و منطقه

Lehuger  ،بیان داشتند که اغلب پهن برگان علفی در منطقه آق داغ 1396همکاران (شریفی و ). 2010و همکاران (

و همکاران  یپور نعمت. رندیگ یمبوده که پس از ورود دام به مرتع در اولویت اول چرا قرار  ها گونه ریاز ساخوشخوراك تر 

تولید پهن برگان علفی ند در مراتع سبالن بیان نمود 8بندي تولید با استفاده از تصاویر لندست  ) در تخمین و پهنه1396(

خالص  هیاول تولید ینیب شیپ يشش روش برا پژوهشی) در Zhang )2013 و Lin .دهد ز تغییرات ارتفاعی را نشان میتابعی ا

و گزارش را شناسایی  مؤثر يها روشبیان نمودند و ، نیچ ،ی، مغولستان غربAlxaارتفاع در مراتع  انیدر امتداد گراد مراتع

و نئور  ریدر مراتع ه یکیوگرافیزیف اتیمرتع با خصوص هیاول دیتول نیرابطه ب یبررس) در 1397همکاران (قربانی و  کردند.

اهمیت تعیین تولید اولیه مراتع در با توجه به  .دارد میبا ارتفاع رابطه مستق یبرگان علف پهن دیتولاظهار داشتند  لیاستان اردب

در  یبرگان علف پهن هیاول دیبر تول اثر ارتفاعبررسی  و مشخص کردن ترسیب کربن متعیین ظرفیت دازمینه مواردي چون 

  د.اهمیت داشته و باید بدان پرداخته شو آق داغ شهرستان خلخال در استان اردبیل- قزل اوزن یارتفاع لیپروف

  ها روش و مواد

  مورد مطالعه منطقه عمومی مشخصات

 ، استان اردبیل در موقعیت جغرافیاییخلخالشهرستان  آق داغ - اوزن قزلیل ارتفاعی پروفدر این تحقیق مراتع کوهستانی 

). ا با توجه به نقشه مدل رقومی 1شکل ی قرار گرفت (بررس موردشرقی  48°39´تا  47°16´شمالی و 37°24´تا  17°37´

  متر از سطح دریا است. 3221متر و حداکثر ارتفاع آن  670ارتفاع، حداقل ارتفاع از سطح دریا 

                                                             
1
 Net Primary Production 
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  شده هاي انتخاب و توزیع رویشگاه اردبیل استان کشور، سطح در موردمطالعه منطقه موقعیت .1 شکل

  روش تحقیق

یک رویشگاه تعیین پروفیل ارتفاعی انتخاب شد که در هر پروفیل  هفتبراي انجام این تحقیق، با توجه به جاده دسترسی 

صورت  متري از هم که محل ترانسکت اول تصادفی، سپس به 50 بافاصلهسه ترانسکت  ارتفاعیسایت ). در هر 1شکل شد (

پالت  10هاي بعدي در جهت عمود بر شیب در سطح مناطق معرف انتخاب شد. در هر ترانسکت تعداد  سیستماتیک ترانسکت

برداشت گردید  1397 خردادماهدر  نروش قطع و توزی متري از هم به 10پالت) با فواصل  30(در هر سایت  یمترمربعیک 

ها، با توجه به ساختار پوشش گیاهی و تعداد نمونه موردنیاز و همچنین مطالعات قبلی صورت  پالت). ابعاد و تعداد پالت 210(

 ).1395موسیوند،  میرزایی ؛1391حصاري،  زارع ؛1392گرفته در منطقه تعیین شد (قربانی و همکاران، 

انجام شد و در صورت  1اسمیرنوف- ها، آزمون کلموگروف جهت اطمینان از نرمال بودن داده ها داده لیوتحل هیتجز منظور به

ارتباط مقدار متغیر وابسته با متغیره مستقل با استفاده  سپسسازي انجام شد.  نرمال Lnها، با استفاده از  غیر نرمال بودن داده

بینی متغیر وابسته (تولید  جهت پیش خطی سادهرابطه رگرسیون بررسی شد. معادله عمومی خطی ساده از روش رگرسیون 

  .بوده است 1صورت معادله  ) بهارتفاع) از روي متغیر مستقل (برگان علفی پهناولیه سطح زمین 

  Y=a+b1xi+ɛi  1معادله 

ضریب  bمقدار ثابت، a)، برگان علفی پهنشده متغیر وابسته (تولید اولیه سطح زمین  بینی مقدار پیش Yدر این رابطه 

 SPSS17.0افزار  ها با استفاده از نرم وتحلیل داده تجزیه .هستباقی مانده رگرسیون  ɛiو  مقادیر متغیرهاي مستقل xرگرسیون،

  صورت گرفت.

  

  نتایج

در  Rشده است. ضریب  ارائه ،2و  1در جداول  برگان علفی تولید اولیه پهن براي شده محاسبه رگرسیونی روابط نتایج

 عامل مستقل ارتفاعهمبستگی بین  انگریبنیز  R2. دهد یمنشان  ونیرگرسمتغیر وابسته را از روي مدل  تبیین، میزان 1جدول 

با  برگان علفی پهنگفت که بین تولید اولیه  توان یمنتایج  يدار یمعنو سطح  2با توجه به جدول است.  تولید با عامل وابسته

  دارد.خطی وجود  رابطه ارتفاع

                                                             
1 Kolmogorov–Smirnov 
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  ارتفاعبرگان علفی با  رویشی پهن  هاي رگرسیونی تولید اولیه روي زمین فرم . خالصه مدل1جدول 

  شده تعدیل R  R2  R2  خطاي معیار برآوردي  متغیر

  155/0  159/0  398/0  998/10  برگان علفی تولید پهن

 

  ارتفاعبرگان علفی در با  رویشی پهن  تولید اولیه روي زمین فرم. آنالیز واریانس مدل رگرسیون 2جدول 

 F میانگین مربعات  )dfدرجه آزادي (  مجموع مربعات  آماره  تولید اولیه 

  232/39*  092/4547  1  092/4745  رگرسیون  برگان علفی پهن

  -  950/120  208  683/25157  مانده باقی

  -  -  209  775/29902  کل
  دار : فاقد اختالف (اثر) معنیns %5دار در سطح  : اختالف (اثر) معنی* %1دار در سطح  معنی: اختالف (اثر) **

 .استمحاسبه  قابل 2 به صورت معادله عامل ارتفاعبا  علفی پهن برگان تولید 1 رابطه و نتایج رگرسیونی اساس بر

  =R2  610/1 + Elevation009/0YForb= 03/0 2معادله 

درصد از  15همچنین  درصد با ارتفاع همبستگی دارد. 39رگرسیون تولید اولیه پهن برگان علفی نین طبق نتایج همچ

  تواند توسط عامل ارتفاع تبیین شود.تولید اولیه پهن برگان علفی می

  

  گیري بحث و نتیجه

مختلف قرار  یطیعوامل مح رتأثی تحت شدت به هاحاکم بر آن یطیمح طیشرا لیمناطق مختلف به دل یاهیاجتماعات گ

(بهرامی  شود گریکدیاز  یاهیاجتماعات گ زیچند عامل سبب تما ای کیممکن است تنها  یطیعوامل مح انی. البته از مرندگییم

و  Chapin باشد. رگذاریتأث تواند یمروي تولید اولیه  میرمستقیغ صورت بهمستقیم و هم  صورت بهارتفاع هم  .)1395ی، قربانو 

Eviner )2014تولید اولیه خالص زمین را بررسی نموده و بیان داشتند، تولید اولیه خالص   ) تعامالت بیوشیمیایی درزمینه

محیطی بر روي آب و مواد مغذي، طول دوره رشد و ظرفیت گیاهان براي تولید سطح  عوامل سالیانه سطح زمین عمدتاً توسط 

که با نتایج  روي تولید اولیه پهن برگان علفی دارد يدار یمعن ریتأثعامل ارتفاع  حاصله یجاطبق نت شود. برگ کنترل می

 اند کردهمتري را گزارش  2100که افزایش تولید اولیه در اثر افزایش ارتفاع تا  )1397( توسط دادجو و همکاران آمده دست به

 پور نعمتی و. همخوانی دارد) 1396(حسنزاده و همکاران  اتاز مطالع حاصلنین این نتایج با نتایج همچ مطابقت دارد

مراتع سبالن در استان  یاهیگ يها علوفه گروه دیبر تول ییایو جهات جغراف بیاثرات ارتفاع، ش یبررسدر  )1396همکاران (

متري به کمترین میزان  2500و در ارتفاع  ابدی یمبیان داشتند که تولید اولیه پهن برگان علفی با افزایش ارتفاع کاهش  لیاردب

بیان کرد که عامل توان با توجه به روابط رگرسیونی میاند. که دلیل احتمالی کاهش دما را براي آن ذکر کرده رسدخود می

تر نیاز به بررسی سایر دست آوردن روابط مناسببهداري در تولید اولیه پهن برگان علفی دارد ولی براي ارتفاع نقش معنی

و  Li؛ 2014، همکاران و Ergon ؛1395جابراالنصار و همکاران، هست (اقلیمی و خاکی و غیره عوامل فیزیوگرافیکی و 

و  )2018 و همکاران، Senapati(بعدي مانند ترسیب کربن  يها پژوهشتواند در نتایج این پژوهش می). 2017همکاران،

 قرار گیرد. مورداستفاده) 2012،و همکاران Booker( تعیین ظرفیت چراي مرتع

  منابع
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 ران،یا یعیطب يها ستمیاکوسسبالن،  یجنوب شرق یمرتع يها شگاهیمؤثر بر پراکنش رو یطیعوامل مح نییو تع ی. بررس1395ا.،  ،یب.، قربان ،یبهرام. 1

7)1:(33 -44. 

): 1(6 مرتع،.مختلف فنولوژي، مراحل در ها يا بوته و علفی برگان پهن گندمیان، غذایی ارزش بررسی. 1391 ،.م چاهوکی، زارع ،.ح ارزانی، ،.ف ترنیان، .2

33 -26.  

 ):1(24در مراتع سبالن، مرتع و بیابان ایران،  8بندي تولید با استفاده از تصاویر لندست  تخمین و پهنه .1396، ا.،  قربانی، ا.، پناهنده، م. یپور نعمت. 3

180-165.  

بر  ییایو جهات جغراف بیاثرات ارتفاع، ش یبررس. 1396خانی، م.، گودرزي، م. ر، ا.، قربانی، ا.، شریفی نیارق، ج.، میرزایی آقچه قشالق، ف.، امیینعمتپور . 4

 .125-110): 1(24، مرتع و بیابان ایران،لیمراتع سبالن در استان اردب یاهیگ يها علوفه گروه دیتول

 یغرب مهین یاستپ مهیو ن یعلوفه مراتع استپ دیتول زانیبر م یطیاثر عوامل مح. 1395 .س ،یپورمناف .،م ،يریبص .،م ،یترکش اصفهان ز.،جابراالنصار، . 5

 .302- 314 ):3(10استان اصفهان، مرتع، 

در مراتع  يوبلند یپستدر اثر عوامل  هیاول دیتول راتییتغ. 1396حسنزاده، ا.، قربانی، ا.، معمري، م.، بیدار لرد، م.، هاشمی مجد، ك.، پورنعمتی، ا.، . .6

 .867-851): 4(70مرتع و آبخیزداري،  نیشهرستان نم یکوهستان

 در Artemisia fragrans پراکنش برمؤثر  اکولوژیکی عوامل بررسی. 1391 ،.ا اصغري، ،.ك مجد، هاشمی ،.ف عظیمی، ،.ا قربانی، ،.ب حصاري، زارع. 7

  .238- 250): 3(8 مرتع، سبالن، جنوبی يها دامنه

(مطالعه موردي:مراتع آق داغ  لیاستان اردب یاستپ مهیمراتع ن یاهیپوشش گ شی، پا1396 .محمدي، د ؛.، نوري، ال.، شاهمرادي، ا.، ج ارق،ین یفیشر. 8

 .283-293، صص 3شماره  ازدهم،یمنطقه خلخال)، مرتع، سال 

و  ریدر مراتع ه یکیوگرافیزیف اتیمرتع با خصوص هیاول دیتول نیرابطه ب یبررس. 1397؛ هاشمی مجد، ك..، بیدار لرد، م؛ .،معمري، م .،دادجو، ف.، قربانی،ا. 9

  .88-73 :)1(12. مرتع، لینئور استان اردب

 Festuca ovina L گونه اکولوژیک خصوصیات بررسی. 1392 ف، قشالق، آقچه میرزایی ،.ب پور، ملک ،.الف پور، کاویان ،.ج نیارق، شریفی ،.ا قربانی،. 10

  .379-396 ،)2(20 ایران، بیابان و مرتع. سبالن شرقی جنوب مراتع در
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect of elevation on the primary 
production of forbs in Aghdagh- Ghezelozan elevations in Khalkhal county in Ardabil 
province. To determine the primary production, harvesting method was used at the 
surface of 1 m2 plot (total of 210 plots) at an elevation range of 600-2600 meters. The 
correlation of elevation with the primary production of forbs was analyzed by simple 
linear regression method. The results showed that there is a significant relationship 
between the elevation and the primary production of forbs (p<0.01). The results of this 
research can be used to manage Aghdagh- Ghezelozan rangelands. 
Key words: primary production modeling, elevation, primary production, Khalkhal 
rangelands. 

 

 

  


