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الن با عوامل شرقی سب در مراتع جنوب Artemisia melanolepisاين پژوهش با هدف بررسی رابطه تولید گونه مرتعی 

های يک متر مربعی در رويشگاه اين گونه  توپوگرافی انجام شد. تولید گونه به روش قطع و توزين در سطح پالت

میزان  گیری شد. عوامل توپوگرافیکی شامل ارتفاع، شیب و جهت جغرافیايی در اين پژوهش بررسی گرديد. اندازه

ارتفاعی و پارامترهای شیب و جهت جغرافیايی با استفاده از  و طبقات A. melanolepisهمبستگی بین تولید گونه 

داری بین تولید اين گونه با هر  تجزيه و تحلیل شد. نتايج نشان داد که رابطه معنی SPSS22افزار  روش رگرسیون و نرم

 ارد.کدام از عوامل مورد مطالعه وجود دارد و تولید آن رابطه مستقیم با ارتفاع، شیب و جهت جغرافیايی د

 تولید، درمنه انحصاری ايران، رگرسیون، سبالنواژگان كلیدي: 
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 مقدمه  -1
برداری صحیح از آن بايد چگونگی  های کره زمین بوده و برای بهره ترين اکوسیستم های مرتعی ايران از وسیع اکوسیستم

رفتار اجزاء در پوشش گیاهی و تولید  ها، شناخت کافی وجود داشته باشد تا برآيند عمل و تعامل بین اجزاء و خصوصیات آن

های اصلی عملکرد مراتع و برای افزايش صحت  تولید يکی از ويژگی (.1331های مرتعی نمايان گردد )رشوند و همکاران،  گونه

توجه به با  (.2002و همکاران،  1برآورد آن نیاز به اطالعات کافی از شرايط پستی و بلندی و ساير عوامل تأثیرگذار است )ايوانو

پذير است،  آسانی امکان گیری پارامترهايی مانند ارتفاع، شیب و جهات جغرافیايی در مقايسه با تولید مراتع به اينکه اندازه

 (.1331و همکاران،  قربانیتواند جايگزين مناسبی در تخمین و برآورد تولید مراتع مورد استفاده قرار گیرد )  می

عبارت از رشد سال  یمرتع اهانیگ دیتول. سال است اي فصل کيدر طول  ستمیاکوس کيکل  یانرژ اي توده ستيز د،یتول

 دیاز تول یاست.  آگاه وهیم ايخوشه و بذر  ايگلزا، گل  یها شاخه ايسبز، ساقه  یها اندام و شامل تمام یمرتع اهانیگ یجار

 نيکارکرد ا یچگونگ ی درباره یاديات زو اطالع رود یمرتع به شمار م قاتیدر تحق یاز مسائل اساس یمرتع یها گونه

مناسب  طياز مرتع مستلزم حفظ شرا یبردار (. تداوم بهره1330 ،ی)طهماسب دهد یمرتع قرار م رانيمد اریدر اخت ها ستمیاکوس

 یها گونه یفیو ک یکمّ دیدر تول رییبر هر گونه تغ وستهیپ ارتآن است، که خود در گرو نظ تيجهت تقو یزير موجود و برنامه

وخاک در منطقه و کمبود  آن به لحاظ حفاظت آب تیاهم زیبودن گونه و ن یبا توجه به انحصار قیتحق نياست. لذا ا یمرتع

 اهیگ نيا دیلتو تأثیر عوامل توپوگرافیکی بر یگونه در منطقه، با هدف بررس نيا دیتول تیاطالعات در ارتباط با پراکنش و وضع

 سبالن انجام گرفته است. یدار در مراتع جنوب شرق اسانس

 

 ها مواد و روش -2

 منطقه مورد مطالعه -2-1
در منطقه را  A.melanolepisشرق سبالن انجام شد. بازديد میدانی حضور گونه  پژوهش حاضر در مراتع جنوب    

با  A. melanolepisتولید گونه های دسترسی نهايی گرديد.  محرز نموده و مراتع رويشگاه اين گونه با در نظر گرفتن جاده

ی  مراتع مورد بررسی در محدودهپالت( برداشت شد. 200متری ) 100ترانسکت  20استفاده از روش قطع و توزين در امتداد 

های اطراف منطقه و  متری واقع شده و میانگین بارندگی منطقه مورد مطالعه با توجه به ايستگاه 3113تا  2312ارتفاعی 

موقعیت جغرافیايی مراتع  1جدول متر در نوسان است.  میلی 521تا  531طور متوسط بین  شده به گراديان بارندگی استخراج

 دهد. مورد بررسی را نشان می

 موقعیت جغرافیایی مراتع مورد بررسی -1جدول 
 عرض جغرافیايی طول جغرافیايی سايت

1 21 1241  تا121241 شرقی 30 1232  تا43 1232  شمالی 

2 12 1241  تا02 1341 شرقی 12 1132  تا10 1132  شمالی 

 روش تحقیق-2-2

 .Aها با آزمون دانکن میزان تأثیر هريک از طبقات عوامل توپوگرافی انتخاب شده بر تولید  براساس مقايسه میانگین داده

melanolepis ارائه گرديده است.  2یکی نیز در جدول (. میزان همبستگی بین تولید با عوامل توپوگراف1مشخص شد )جدول

عنوان متغیرهای مستقل نسبت به تولید  عنوان متغیر وابسته با ارتفاع، شیب و جهات جغرافیايی به همچنین ارتباط تولید به

                                                
1 Ivanov 
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( استفاده شد. فرمول عمومی Enter(. برای بررسی اين ارتباط از تحلیل رگرسیون چندگانه توأم )3بررسی شد )جدول 

 (.1322ون چندگانه به صورت زير است )کالنتری، رگرسی

                                                                                                                              1رابطه 

 که در آن:

Y بینی شده متغیر وابسته،  مقدار پیشa  ،مقدار ثابتb  رگرسیون و ضريبx .کلیه تجزيه و  مقادير متغیرهای مستقل است

 انجام شد. SPSS22افزار  تحلیل آماری با استفاده از نرم

 

 نتایج -3
براساس طبقات ارتفاع، شیب و جهت جغرافیايی با استفاده از آزمون دانکن در  A. melanolepisبندی شده تولید  نتايج طبقه

ی و ست آمده از تجزيه و تحلیل مقايسه میانگین تولید اين گونه در ارتباط با طبقات ارتفاعارايه شده است. نتايج بد 1جدول 

داری نسبت به هم دارند. همچنین مقايسه تولید در جهات جغرافیايی مختلف نیز،  شیب نشان داد که اين طبقات اختالف معنی

غربی کمترين میزان تولید اين گونه را به خود  نوبطوری که جهت جغرافیايی ج کالس تفکیک نمود؛ به 2تولید گونه را در 

 اختصاص داده و در کالسی جداگانه نسبت به جهات ديگر مورد بررسی قرار دارد.

 
 در سطوح مختلف پارامترهاي توپوگرافیکی مورد مطالعه A. melanolepis. میانگین مقادیر تولید 1جدول

 A. melanolepisتولید  طبقات پارامترهای توپوگرافی

3010-2110 ارتفاع  31/2 ± 12/0 a 

3010<  11/4 ± 33/1 b 

 t ** 22/10-  

12-2 شیب  02/4  ±62/4 a 

12-30  34/4  ±42/3 b 

 t 32/0**  

01/1 ± 45/1 شرق جهت b 

41/4 ± 30/4 جنوب b 

شرقی جنوب  32/4 ± 12/5 b 

غربی جنوب  41/2 ± 31/0 a 

 F 14/24**  

 دارند دار معنی اختالف همديگر با دارند تفاوتم حروف که اعدادی ستون هر در

 

بینی شده آن از روی مدل  ، میزان همبستگی بین مقادير مشاهده شده متغیر وابسته و مقادير پیش2در جدول Rضريب 

مربوط به عوامل توپوگرافیکی مورد  A. melanolepisدرصد از تغییرات تولید گونه مرتعی  10دهد که  رگرسیون نشان می

 باشد. سی در اين تحقیق میبرر

 
 با عوامل توپوگرافیکی مورد بررسی A. melanolepisهاي رگرسیونی تولید  . خالصه مدل2جدول

 R R2 خطای معیار برآوردی متغیر
R2 تعديل شده   

123/3 تولید درمنه   10/0  43/0  42/0  
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و عوامل توپوگرافیکی  A. melanolepisتوان گفت که بین تولید  داری بدست آمده می و سطح معنی 3با توجه به جدول 

 مورد بررسی رابطه خطی وجود دارد. 
 

  شده انتخاب پارامترهاي با A. melanolepis تولید رگرسیون مدل واریانس آنالیز .3 جدول

 F میانگین مربعات (df)درجه آزادی  مجموع مربعات آماره متغیر

 

 .Aتولید 

melanolepis 

21/1331 رگرسیون  3 11/543  10/53**  

23/1325 باقیمانده  135 14/10   

10/3312 کل  133   

 فاقد اختالف: ns% و 1: اختالف در سطح *%، 1حسط در دار یمعن )اثر) اختالف:  **
 

صفر نیست. بنابراين تمام عوامل مورد بررسی در اين  βادير ( نشان داد که هیچ يک از مق4نتايج مدل رگرسیونی )جدول

 مؤثر هستند. A. melanolepisتحقیق در مقدار تولید 

 
 شده انتخاب پارامترهاي با A. melanolepisتولید مقدار رگرسیون هاي مدل ضرایب و اصلی نتایج .4 جدول

 t ضرايب استاندارد شده ضرايب استاندارد نشده 

 B Std. Error Beta  
Constatn 153/25-  542/12   241/5-**  

031/0 ارتفاع  004/0  134/0  214/1**  

033/0 شیب  032/0  212/0  032/3**  

-023/0 جهت جغرافیايی  001/0  322/0-  231/1-**  

 فاقد اختالف: ns% و 1: اختالف در سطح *%، 1حسط در دار یمعن )اثر) اختالف:  **
 

 :محاسبه شد زيرصورت رابطه  به A. melanolepisدله رگرسیونی تولید ، معا1و رابطه  4براساس جدول 
 

Aspect                           023/0- Slop 033/0 +Elevation 031/0 +153/25- =Y 

 

 بحث -
ری بر دا طور معنی پستی و بلندی )ارتفاع از سطح دريا، شیب و جهات جغرافیايی( بهبا توجه به نتايج بدست آمده، عوامل 

بیشترين میزان تولید اين گونه در جهات جغرافیايی شرق شرق سبالن دارند.  در جنوب A. melanolepisتولید گونه مرتعی 

که  يیسزا به ریتأث لیهمواره به دل يیایجهت جغرافغربی اختصاص دارد.  شرق بوده و کمترين میزان آن به جهت جنوب و جنوب

 یاهیپوشش گ یدارد، در بررس اهیتوسط گ یافتينور در زانیم زیحرارت خاک،  بارش و ن درجه اه،یبر مقدار آب در دسترس گ

عامل رسد.  متر، به باالترين میزان خود می 3010تولید اين گونه در طبقه ارتفاعی بیشتر از . برخوردار است يیباال تیاز اهم

های  بر پارامترهای اقلیمی نیز بر پوشش گیاهی اکوسیستم صورت غیرمستقیم و از طريق تأثیر ارتفاع عالوه بر تأثیر مستقیم، به

( در مطالعه خود در قسمت جنوبی مغولستان افزايش بارندگی 2001و همکاران ) 1در اين ارتباط مانتسجگذارد.  طبیعی اثر می

مغولستان معرفی کرده است. و کاهش دما که عوامل متأثر از ارتفاع هستند را عامل تأثیرگذار بر افزايش تولید در مراتع علفزار 

و  اهانیهر منطقه مطرح بوده است که در انتشار گ یتوپوگراف تیاز عوامل معرف وضع یکيعنوان  همواره به نیسطح زم بیش

                                                
1 Munkhtsetseg 
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دست  درصد به 12-2باالترين میزان تولید گونه در شیب  و ... مؤثر است. یتراکم، پوشش تاج رینظ یاهیپوشش گ یپارامترها

 آمد.

حائز اهمیت  های مرتعی ويژه پستی و بلندی بر پارامترهای پوشش گیاهی از جمله تولید گونه امل تأثیرگذار بهشناخت عو

توان عنوان کرد که پارامترهای شیب، ارتفاع و  دست آمده می (. با توجه به روابط رگرسیونی به2014و همکاران،  1است )وانگ

تر نیاز به  دست آوردن روابط مناسب داری دارند؛ اما برای به نقش معنی A. melanolepisجهات جغرافیايی در تولید گونه 

( بیان داشتند 2002احمدی و همکاران ) (.1331و همکاران،  قربانیبررسی پارامترهای مختلف خاکی، اقلیمی و غیره است )

و عوامل آب و هوايی بیشترين تأثیر را  برداری وجود ندارد، ارتفاع که در مناطق مرتفع کوهستانی، در نقاطی که اثر تخريبی بهره

 بر پوشش گیاهی دارند.
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The study of the effect of topographic factors on production of 

Artemisia melanolepis in southeastern rangelands of Sabalan 
 

Abstract  

This research was carried out with the aim of investigating the relationship 

between the production of Artemisia melanolepis in southeast rangelands of 

Sabalan and topographical factors. Species production was measured by cutting 
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and weighing method in 200 1m
2 

plots in habitats of this species. Topographic 

factors including elevation, slope and aspect were investigated in this study. The 

correlation between production of A. melanolepis and elevation classes, slope and 

aspect parameters was analyzed by regression method and SPSS-22 software. The 

results showed that there is a significant relationship between the production of 

this species with each of the studied factors and its production is directly related to 

elevation, slope and aspect. 
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