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  چكيده

نسبي هوا بر روي ميزان پوشش تاجي و توليد در اين تحقيق ميزان تأثير سه عامل مهم اقليمي بارش، درجه حرارت و رطوبت 
نتايج . مطالعه شددر مراتع استپي علويجه و خونداب در استان اصفهان  1392و سال ) 1386-1377( ساله دوره ده  علوفه در يك

بوده است و كيلوگرم در هكتار  5/124درصد و متوسط توليد  12متوسط تاج پوشش  كه يازده سال بررسي در مراتع استپي نشان داد
ها بيشترين درصد پوشش و توليد و گندميان كمترين درصد پوشش و توليد را به خود  اي هاي مختلف رويشي بوته در ميان شكل
و درجه  ساالنهترتيب تحت تأثير بارندگي  پوشش تاجي كل در مراتع استپي به كه نتايج رگرسيون ساده نشان داد. اختصاص دادند

و توليد كل در اين مراتع تحت  يافتافزايش بارندگي ساالنه و كاهش درجه حرارت ميزان پوشش افزايش و با  گرفتحرارت قرار 
توليد درازمدت در هر دو مرتع مورد بررسي با استفاده از بارندگي . بودهاي فصول سرد و حداقل دما  تأثير بارندگي ساالنه و بارش

با . كيلوگرم در هكتار بدست آمد 6/176و  55ترتيب برابر  مرتع علويجه و خونداب بهميانگين توليد درازمدت در  ،ساالنه برآورد شد
 رابطهبهترين با استفاده از فاكتورهاي اقليمي رطوبت نسبي با دماي ماه آذر و بارندگي ساالنه  ،گام به گامتوجه به نتايج رگرسيون 

دماي ماه آبان با مجموع بارندگي اسفند تا ر سايت خونداب د .بودعلويجه  و برآورد پوشش ساالنه در سايتهاي خونداب براي
 براي رابطههاي ارديبهشت و آذر بهترين  مجموع بارندگي فصل رشد و اسفند با كمينه دما با دماي ماهدر سايت علويجه  و ارديبهشت

هاي مختلف رويشي آنها در  االنه و شكلثير شرايط اقليمي بر روي پوشش تاجي و توليد سأ، بنابراين تباشند برآورد توليد ساالنه مي
  .باشد مراتع استپي يكسان نمي

  
  .، خونداب، علويجهعوامل اقليمي، پوشش، توليد، مراتع استپي: هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

تغييرات در مراتع طبيعي اعم از تركيب پوشش گياهي، 
وضعيت، گرايش، ظرفيت چرايي و توليد روندي ديناميكي 

تصميمات و  ،ثير شرايط اقليميأت  تحت اًدارد و عمدت
كه به دو صورت تغييرات  ،شود مي انجامعمليات مديريتي 

سريع و ساالنه و تغييرات تدريجي و درازمدت قابل بررسي 

تشخيص كيفيت روند و ميزان تغييرات آن نياز به  .باشند مي
مدت دارد تا  ارزيابي دقيق، صحيح و همچنين طوالني

تحليل چگونگي اي مورد نظر تأمين و امكان  هاي پايه  داده
عم از مديريتي و طبيعي تغييرات و نقش عوامل مختلف ا

  .(Arzani & Shahriry, 2007) فراهم گردد
باالي مناطق خشك  توجه به محدوديت رطوبتي با
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عنوان مهمترين شاخص اقليمي در تعيين ميزان  هبارندگي ب
هاي مرتعي مورد توجه  اين عرصه ،تاج پوشش و توليد

ميزان بارندگي روزانه، ماهانه، ساالنه  ،بر آنعالوه . باشد مي
. و پراكنش باران از سالي به سال ديگر نيز در نوسان است

بر اين اساس، نوع تركيب گياهي و ميزان توليد علوفه داراي 
مراتب  اين شرايط گياهان يكساله را به. وضعيت ثابتي نيست

با توجه به . دهد بيشتر از گياهان دائمي تحت تأثير قرار مي
شكل رويشي و سيستم ريشه و همچنين زمان و كيفيت 
بارش، واكنش و وابستگي گياهان به بارندگي متفاوت 

  . خواهد بود
 Munkhtsetseg بررسي اثر در ) 2007(و همكاران

بارندگي و دماي حداكثر بر توليد مراتع مغولستان، افزايش 
ئن را عامل دماي ماه جوالي به همراه كاهش بارش در ژو

 Stipa هاي گياهي اين منطقه شامل اصلي كاهش توليد گونه

glareosa  و Artemisia frigida  اي  در مطالعه. كردندبيان
تأثير خشكسالي را با تأكيد بر دو  )Ghaemi, 2001( ديگر

عامل بارندگي و درجه حرارت بر تغييرات پوشش گياهي 
ن داد كه پوشش نشااو نتايج . مرتع مورد بررسي قرار داد

با ميزان بارندگي ) هاي رويشي شامل تمام شكل( تاجي كل
  Azarakhshi .مستقيم و با دما ارتباط عكس داردرابطه 

ترين  نيز در مطالعات خود براي تعيين مناسب )2008(
خشك از ديد  شاخص خشكسالي در مناطق خشك و نيمه

بر  توليد گياهان مرتعي مهمترين عوامل آب و هوايي مؤثر
ترتيب اهميت بارش، تبخير و تعرق، رطوبت  ميزان توليد را به

 و همكاران  Ehsaniهمچنين. كند نسبي و سرعت باد ذكر مي
با بررسي تأثير شرايط اقليمي بر توليد علوفه چهار ) 2007(

گونه غالب مورد تعليف دام در مناطق استپي اخترآباد ساوه 
عالوه  يش بهدر يك دوره هشت ساله، بارندگي فصل رو

هاي اقليمي مؤثر در  بارندگي پيشين را مؤثرترين شاخص
توليد نيز ) Laidiaw )2005 .توليد علوفه بيان كردند

بيني كرد و نشان  درازمدت مرتع را از طريق بارندگي پيش
داد كه رابطه مستقيمي بين توليد علوفه و بارندگي وجود 

  . دارد
Arzani )1994 ( و بلندمدت را مدت  كوتاهظرفيت چرا

نتايج وي نشان داد كه با استفاده از . مورد بررسي قرار داد
گيريهاي ميداني و اطالعات  دست آمده از اندازه عملكرد به
توان توليد بلندمدت مرتع را تخمين زد و مدل  اقليمي، مي

ظرفيت چرايي بلندمدت و مدل شاخص رويشگاه را با 
ي روزانه، تشعشع و هاي رشد بر پايه دما استفاده از شاخص

  Mirhaji و Akbarzadeh .كردرطوبت خاك محاسبه 
در بررسي اثر بارندگي بر مراتع استپي رود شور ) 2006(

، Artemisia sieberiهاي  كه پوشش تاجي گونه ندنشان داد
Salsola laricina ،Stipa hohenackeriana و 

Acantholimon scorpium  با دوره بارش دي تا خرداد
البته همبستگي با ميزان بارش . بيشترين همبستگي را دارند

هدف از  .شدساالنه تنها در مورد گياهان يكساله مشاهده 
عوامل اقليمي بارش و دما بر  اين پژوهش بررسي تأثير

 كردنهاي مهم گياهي و مشخص  توليد و پوشش گونه
زمان و شرايط مختلف توليد علوفه و پوشش در  هاينوسان

استفاده از آمار و اطالعات اقليمي بلندمدت . بارندگي است
و تعيين رابطه آن با توليد و پوشش اين امكان را فراهم 

كه بتوان بر اساس آن برآورد نسبتا دقيقي از توليد  كند مي
  .بلندمدت داشته باشيم مرتع در

  
  ها مواد و روش

  خصوصيات مناطق مورد مطالعه
  علويجه مرتع

آباد از توابع استان  در شهرستان نجفمرتع علويجه 
و عرض  51°9'14"اصفهان به طول جغرافيايي

ارتفاع متوسط منطقه . استشده واقع  33°02'24"جغرافيايي
متر و  ميلي 167متر از سطح دريا، متوسط بارندگي  1600

درصد و در جهت شمالي  3برداري داراي شيب  محل نمونه
 Artemisia sieberi- Anabasisاهي غالبتيپ گي. است

aphylla  مراتع با درج ضعيف محسوب  هاست و جزء
پراكنش ماهانه بارندگي و درجه حرارت در مرتع . شود مي

 1در جدول  1392و  1386تا  1377هاي  علويجه در سال
  .آورده شده است
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  آباد در سايت علويجه  ايستگاه سينوپتيك نجف) گراد سانتي( و درجه حرارت) متر ميلي( بارندگي هپراكنش ماهان - 1 جدول
  1392و  1386- 1377هاي  در سال

 سال عوامل اقليمي

 مهر

 آبان

 آذر

 دي

 بهمن

 اسفند

 فروردين

 ارديبهشت

 خرداد

 تير

 مرداد

 شهريور

ش
 مجموع بار

 1/193 0 1 0 0 20 9/0 3/46 5/42 3/20 5/36 1/23 5/2  1377 بارندگي

 95/18 5/25 4/26 6/28  4/27 5/22 3/16 10 9/8 3/5 7/13 1/18 7/24 درجه حرارت

 بارندگي
1378  

2/11 0 5/5 9/23 5/19 7/57 0 0 0 0 0 0 8/117 

 75/17 8/25 2/28 5/29 27 25 8/19 1/10 6/6 3/5 6/5 4/10 7/19 درجه حرارت

 بارندگي
1379  

0 4 5 26 1 10 0 0 0 0 0 0 46 

 8/16 9/23 5/27 2/29 5/26 22 18 1/12 7/5 9/2 3/5 4/10 8/18 درجه حرارت

 بارندگي
1380  

5/22 5/17 31 3/9 9/13 7/29 0 0 0 0 0 0 9/123 

 * * * * * * * * * * * * * درجه حرارت

 بارندگي
1381  

0 0 2/40 9/12 9/3 7/16 5/32 4/2 8 0 0 0 6/116 

 * * * * * * * * * * * * * درجه حرارت

 بارندگي
1382  

9/0 8/5 5/14 5/33 2 7/22 9/31 2/0 0 0 0 0 5/111 

 12/18 8/22 8/26  6/30 2/26 8/19 3/16 6/9 1/7 9/3 * * * درجه حرارت

 بارندگي
1383  

0 5/4 6/17 6/72 20 12 3/47 3/4 0 0 0 0 3/178 

 4/16  6/22 2/28 27 9/26 5/20 1/14 4/12 3/7 9/4 7/5 5/9 5/18 درجه حرارت

 بارندگي
1384  

0 21 53 3/47 6/1 5/27 2/7 14 0 0 0 0 6/171 

 16 4/24 4/27 6/29 2/26 9/19 7/16 11 6/4 2 3 8/10 1/17 درجه حرارت

 بارندگي
1385  

0 7/22 2/34 6/36 5/54 9/14 1/50 8/0 0 0 0 0 8/213 

 4/16 4/22 4/26 7/28 26 8/21 7/15 8/11 9/7 2/2 4/7 7/9 6/17 درجه حرارت

 بارندگي
1386  

2 58 7/55 14 2/18 1/37 3/41 3/17 5/1 0  0 0 1/245 

 4/15 22 3/26 6/28 3/27  2/21 9/14 1/9 3/6 3/1 2/1 9 5/18 درجه حرارت

 بارندگي
1392  

41/8 1/63 7/1 42/1 6/12 31/29 52/41 0 0 0 0 0 1/158 

 5/19 8/26 4/30 1/33 5/29 64/31 94/16 98/13 5/9 39/6 9/5 4/11 5/19 درجه حرارت

  
  خونداب مرتع

شهرستان گلپايگان از توابع استان در مرتع خونداب 
شرقي و عرض  50°43'14"اصفهان به طول جغرافيايي 

ارتفاع متوسط . شمالي واقع است 33°14'30"جغرافيايي 
 277متر از سطح دريا، متوسط بارندگي  1995منطقه 

درصد و در  5برداري داراي شيب  ميليمتر و محل نمونه

 Artemisiaمنطقه  تيپ گياهي غالب. جهت جنوبي است

sieberi مراتع با درج محسوب  متوسط هاست و جزء
پراكنش ماهانه بارندگي و درجه حرارت در مرتع . شود مي

 2در جدول  1392و  1386تا  1377خونداب در سالهاي 
  .آورده شده است
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  ايستگاه سينوپتيك گلپايگان در سايت خونداب ) گراد سانتي( و درجه حرارت) متر ميلي( بارندگي هپراكنش ماهان- 2جدول 
  1392و  1386- 1377هاي  در سال

 سال عوامل اقليمي

 مهر

 آبان

 آذر

 دي

 بهمن

 اسفند

 فروردين

 ارديبهشت

 خرداد

 تير

 مرداد

 شهريور

 مجموع
ش
 بار

6/1  1377 بارندگي  4/30  5/40  7/19  2/66  6/92  4/6  4/20  0 0 12 2/0  291  
3/16 درجه حرارت  58/7  9/3  89/0  05/2  81/6  2/14  13/18  6/24  1/27  3/26  4/22  2/14  

 بارندگي
1378  

4/17  4/0  6/7  4/34  4/37  8/47  9/9  2/0  0 10 0 0 1/165  
41/15 درجه حرارت  5/11  65/8  11/3  37/6  2/7  65/13  96/19  1/25  4/26  7/26  3/22  54/15  

 بارندگي
1379  

4 37 3/26  9/36  2/15  6/11  1/2  0 0 4/0  0 0 5/133  
49/16 درجه حرارت  52/8  91/4  99/1  74/2  84/7  13/16  65/20  8/24  8/26  5/26  8/22  02/15  

 بارندگي
1380  

4/25  4/17  75 9/39  6/12  4/19  0 28 3/15  2/0  0 0 2/233  
9/13 درجه حرارت  06/7  92/3  54/0  41/3  1/10  96/15  5/19  3/24  3/27  7/26  9/21  57/14  

 بارندگي
1381  

2/4  1/15  3/85  1/73  1/12  5/45  6/126  9/32  0 3/6  0 0 1/401  
59/16 درجه حرارت  69/8  96/5  02/0  23/5  2/9  59/12  18 5/23  7/26  9/26  4/23  74/14  

 بارندگي
1382  

9/0  21 60 3/30  2/35  7/42  9/100  10 4/0  3/0  0 0 7/301  
5/17 درجه حرارت  04/8  27/3  86/2  6/401/7  5/13  1/17  5/23  7/28  3/26  7/21  51/14  

 بارندگي
1383  

1/0  1/9  6/48  5/41  4/43  32 2/87  6/29  3/0  5/0  0 1 3/293  
15/17 درجه حرارت  29/8  89/3  6/3  29/5  7/10  44/11  17 7/23  6/25  1/27  7/21  63/14  

 بارندگي
1384  

2/0  2/75  9/50  3/57  5/3  8/53  8/24  9/23  0 0 2/3  0 8/292  

04/16 درجه حرارت  05/9  21/1  -2 12/2  12/2  59/13  92/16  6/23  2/28  26 5/22  29/13  

 بارندگي
1385  

0 6/18  5/39  5/42  8/107  5/34  4/18  7/0  0 0 0 0 262 

13/16 درجه حرارت  01/8  01/6  - 3/0  28/5  57/9  72/13  02/19  9/24  8/27  9/25  5/21  8/14  

 بارندگي
1386  

7/19  2/46  4/52  5/14  4/17  3/61  54 1/28  27 6/0  0 0 2/321  

6/16 درجه حرارت  28/7  - 57/2  - 97/1  35/4  39/6  09/12  54/18  2/24  8/26  6/25  5/21  24/13  

 بارندگي
1392  

2/13  80 4/61  2/6  4/10  7/13  5/44  62/20  8/0  3/0  0 0 1/251  

6/16 درجه حرارت  24/9  11/4  98/3  96/6  6/11  08/14  43/18  6/26  2/31  3/28  3/24  2/16  

  
  بررسيروش 
عوامل اقليمي بارش و دما بر توليد  منظور بررسي تأثير به

مهم گياهي، اطالعات اقليمي شامل هاي  و پوشش گونه
 ،حداقل، حداكثر( ، دما)روزانه، ماهانه، ساالنه( بارندگي
و تعداد روزهايي كه دماي هوا به زير صفر رسيده  )ميانگين

 1392 تا 1377 و درصد ميانگين رطوبت نسبي از سال بود
  .شدآوري  هاي هواشناسي جمع از ايستگاه

 2پالت  60ه هاي مورد مطالع در هريك از سايت
ترانسكت چهارصد متري و بطور  4مترمربعي در طول 
. متر از يكديگر در نظر گرفته شد 100موازي و با فاصله 

ها در طول اجراي طرح ملي ارزيابي مراتع در  اين ترانسكت
مناطق آب و هوايي در هر تيپ گياهي به صورت دائمي 

در هريك از ). Arzani, 1997( گذاري شدند عالمت
هاي مورد بررسي آمار و اطالعات زميني مورد نياز  تساي

ازجمله توليد و درصد پوشش تاجي گياهي برحسب گونه 
برداري ارزيابي  ها در قالب فرم نمونهدر طول ترانسكت

پالت  60درصد پوشش در .آوري گرديد مراتع جمع
گيري و توليد با روش قطع و توزين در پانزده پالت در  اندازه

سپس با . گيري شد ها اندازه طول ترانسكتهر سايت در 
و ) درصد(استفاده از رابطه رگرسيوني بين پوشش تاجي 

ها براي آن سال  پالت بقيه، توليد )كيلوگرم در هكتار(توليد 
براي يافتن معيارهاي اقليمي مؤثر در توليد  .محاسبه گرديد

. علوفه و پوشش از روش همبستگي و رگرسيون استفاده شد
براي اين كار ابتدا ميزان همبستگي متغيرهاي مستقل با 
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خطي و درجه  رابطه بعدپوشش و توليد علوفه مشخص و 
دار مستقل با پوشش و توليد  دو هريك از متغيرهاي معني

  . رسيون ساده و چندگانه مشخص گرديدعلوفه از طريق رگ
ها و بررسي همبستگي  جام آناليز آماري دادهنا براي

عوامل اقليمي با توليد و پوشش تاجي و تعيين بهترين رابطه 
نسخه چهارده،  Minitab رگرسيوني بين آنها از نرم افزار

  .استفاده شد
  
  نتايج

بر اساس مطالعات انجام شده در سايت خونداب در 
كمترين توليد در  ،1392و سال  1386تا  1377هاي  سال

كيلوگرم در هكتار با تاج  5/68، به ميزان 1378سال 
و بيشترين توليد در سال  درصد 4/10پوشش گياهي 

كيلوگرم در هكتار با تاج پوشش  7/282، به ميزان 1377
كمترين توليد  ،در سايت علويجه .بوده استدرصد  28/18

كيلوگرم در هكتار با تاج  38/13، به ميزان 1379در سال 
، به 1383و بيشترين توليد در سال  درصد 5/2پوشش گياه 

درصد  9/5كيلوگرم در هكتار با تاج پوشش  7/90 ميزان
توليد، مربوط  يها كليه سال دردر سايت خونداب  .باشد مي

 Artemisia sieberi, Noaea ,: شامل ،2به گياهان كالس 

mucronata Stachys inflata. ، Scariola orientalis و 
و در سايت علويجه، توليد مربوط  Stipa barbata  3كالس 

 ,Artemisia sieberi هاي شامل گونه 2به گياهان كالس 

Stachys inflta  ميانگين درصد پوشش و توليد  .بوده است
با هاي مورد بررسي  در سايتبر اساس كالس خوشخوراكي 

كه نتايج نشان داد . آزمون دانكن مورد مقايسه قرار گرفتند
هاي  و كالسپوشش كل  ،توليد كلاثر سال بر روي ميانگين 

 دار است از لحاظ آماري معني 3و  2، 1خوشخوراكي 
 4و  2هاي  با توجه به شكل .)4و  3، 2، 1 هاي شكل(

 84به سال مربوط در سايت خونداب متوسط خوب توليد 
توليد  .شدكيلوگرم در هكتار محاسبه  5/158است و برابر 

و توليد  باشد كمتر از اين مقدار مي 81 و 79 ،78 سالهاي
است و برابر  81خوب در سايت علويجه مربوط به سال 

توليد سالهاي  ؛كيلوگرم در هكتار محاسبه گرديد 12/54
اين توليد بنابر. باشد كمتر از اين مقدار مي 82 و 79، 78
هاي خونداب و  ترتيب در سايت به 81و  84 هاي سال

تواند مبناي محاسبه ظرفيت درازمدت چرا در  ميعلويجه 
  . طق قرار گيردااين من

  

  
  درخونداب سايت  در 3و  2، 1هاي خوشخوراكي  كل و پوشش كالسپوشش تاجي مقايسه ميانگين درصد  -1 شكل

  )دهنده اختالف بين پوشش تاجي مورد آزمايش است نشان a,b,cحروف ( 1392و سال  1386- 1377هاي  سال 
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  1392و سال  1386- 1377هاي  در سالخونداب سايت  در) كيلوگرم در هكتار( مقايسه ميانگين توليد كل -2شكل 

  

 
  و  1386- 1377هاي  در سال سايت علويجه در 3و  2، 1هاي خوشخوراكي  كل و پوشش كالسپوشش تاجي مقايسه ميانگين درصد  -3شكل 

   1392سال 

  

  1392و سال  1386-1377هاي  در سال سايت علويجه در) كيلوگرم در هكتار( مقايسه ميانگين توليد كل -4شكل 
در  بارندگي ساالنهبا كل  و توليد ارتباط بين پوشش

به صورت معادالت و علويجه خونداب  هاي سايت
 وپوشش . آورده شده است 8تا  5هاي  شكلرگرسيوني در 

توليد كل در هر دو سايت با بارندگي ساالنه بيشترين ارتباط 
 .را نشان دادند

هاي  كل و شكلعنوان متغيرهاي مستقل با توليد و پوشش  بهبين عوامل اقليمي  نتايج حاصل از رگرسيون گام به گام
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عنوان  بههاي كليدي و مهم  و گونهمختلف رويشي گياهان 
 3هاي علويجه و خونداب در جدول  متغير وابسته در سايت

 ،در سايت خونداب بررسي نتايج نشان داد. آورده شده است
مهمتر بر روي پوشش تاجي كل رطوبت و دماي ماه آذر اثر 

داري بين  از ساير عوامل اقليمي بوده است و رابطه معني
توليد كل . پوشش كل با ساير فاكتورهاي اقليمي بدست نيامد

هاي اسفند تا  ماه و بارندگي ماه ي آبانگياهان نيز با دما
ارديبهشت بيشترين همبستگي را داشتند و ساير عوامل 

  . حذف شدند رابطهاقليمي از 

در سايت علويجه بررسي نتايج نشان داد، پوشش كل با 
بيشترين ارتباط را دارد و ساير عوامل  ساالنهبارندگي 

پوشش گياهان يكساله با . حذف شدند رابطهاقليمي از 
و دماي آذر بيشترين ارتباط را داشتند،  ساالنهبارندگي 

توان با آن  از تغييرات پوشش يكساله را مي% 95كه  طوري به
در اين  ساالنهبرآورد توليد علوفه  رابطهبهترين . كردبرآورد 

شود كه از دماي كمينه، دماي  سايت وقتي حاصل مي
 ندگي فصل رشد با اسفند استفاده گرددارديبهشت و بار

  . )بندي بررسي شود جمله(
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  هاي علويجه و خونداب معادالت رابطه توليد و پوشش با عوامل اقليمي در سايت - 3جدول 
  رابطه توليد و پوشش با عوامل اقليمي در سايت خونداب

  R2 sig رگرسيون چند متغيره رابطه 
X1=رطوبت 

X2=دماي آذر 
- =پوشش ساالنه  02/0  81/0 3/3 + 6/0  x1- 7/0  x2 

X1=رطوبت 
X2=دماي فروردين 

برگان علفي پهنپوشش   0 95/0 = 05/0 x1- 09/0 x2 

X1=دماي حداقل 
X2=دماي فروردين 

گندميانپوشش  01/0 85/0 = 82/0 - 02/0 x1- 06/0  x2 

X1=دماي آذر 
X2= مجموع بارندگي اسفند و فروردين   

X3=تعداد روزهاي با دماي زير صفر 
46/39 = پوشش بوته 002/0 95/0 - 8/2 x1 + 07/0 x2 - 2/0 x3 

 

X1=دماي  فروردين 
X2=دماي كمينه 

X3=دماي شهريور 
X4= بارندگي فصل رشد   

X5=دماي ماه مهر 

95/0 02/0 
Stachys inflata 37/3- 09/0 = پوشش x1 - 02/0  x2 -

09/0  x3 - 001/0  x4+ 04/0  x5 

X1=دماي آذر 
X2= هاي اسفند و فروردين بارندگي ماه  

X3= تعداد روزهاي با دماي زير صفر   

X4= دماي ماه شهريور   

90/0 0  
Artemeisia sieberi پوشش = 46/2-04/9 x1 + 05/0  x2-

2/0  x3- 68/1  x4 

X1=دماي مهر 
X2=بارندگي فروردين 
X3=دماي فروردين 
X4= دماي ماه آبان   

96/0 01/0 
Noaea mucronata پوشش = 3/0-56/4 x1 + 009/0  x2 

+ 08/0  x3- 06/0  x4 

X1=دماي ارديبهشت 
X2=بارندگي فروردين 

X3=دماي اسفند 
X4= بيشينه دماي  

83/0 002/0 
Scariola orientalis 62/1-04/0 =  پوشش x1 - 001/0  

x2 + 001/0  x3- 02/0  x4 

X1=دماي دي 
X2= شهريوردماي   

X3=بارندگي اسفند با فروردين 
80/0 02/0 

Stipa barbata پوشش = 06/0-24/3 x1 - 1/0  x2 

+ 002/0  x3 

X1=دماي آبان 
X2= هاي اسفند تا ارديبهشتبارندگي ماه  

8/577 =توليد ساالنه  01/0  71/0 - 04/46 x1+ 7/0 x2 

X1=برگان علفيتوليد پهن 01/0 84/0 دماي شهريور  = 7/144 - 6/6 x1+ 04/0 x1 
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X2= بارندگي ساالنه   
X1=دماي مرداد 
X2= دماي اسفند   

X3= دماي فروردين 
05/462 = توليد گندميان 005/0  93/0 - 76/16  x1+ 13/2  x2- 8/1  x3 

X1=دماي آبان 
X2=بارندگي اسفند 

71/0 02/0 Artemeisia sieberi 7/426 = توليد - 6/38  x1+ 31/1  x2- 

X1=بارندگي فصل رشد با اسفند
X2= فرورديندماي   

X3=دماي مهر 
X4=بارندگي فروردين 

91/0 0  
Noaea mucronata توليد= 7/89 + 01/0 x1 + 78/3  x2-

83/8  x3 + 29/0  x4 

X1=دماي مرداد 
X2=دماي فروردين 

X3=دماي اسفند 
X4=دماي كمينه 

90/0 01/0 
Stachys inflata 4/287 =توليد  - 83/9 x1 - 49/2  x2 

+ 08/1  x3 - 44/0  x4 

X1= ارديبهشتدماي   
X2=دماي دي 

X3=بارندگي فروردين 
X4=دماي تير 

9/0 002/0 
Scariola orientalis = توليد  2/42  - 22/1 x1 + 4/0  x2-

02/0  x3 - 6/0  x4 

X1=دماي مرداد 
X2=دماي اسفند 

X3=دماي فروردين 
X4=كمينه دما 

85/0 02/0 
Stipa barbata توليد= 4/397  - 4/14 x1 + 98/1  x2- 01/2  

x3 - 47/0  x4 

  رابطه توليد و پوشش با عوامل اقليمي در سايت علويجه
X1=پوشش ساالنه 01/0 71/0 بارندگي ساالنه= 14/2 + 02/0 x1 

X1=بارندگي ساالنه 
X2= دماي آذر   

هاپوشش يكساله 007/0 92/0 = - 2/0  + 002/0 x1+ 02/0 x2 

X1=دماي ماه مهر 
X2= بارندگي ساالنه   

برگان علفي پوشش پهن 002/0 95/0  =- 3/8 + 4/0 x1+ 007/0  x2 

X1=حداقل دما 
X2= دماي ارديبهشت   

X3=دماي آذر 
X4= بارندگي فصل رشد و ماه اسفند   

=توليد ساالنه 0 1 5/342 + 04/9 x1- 3/8  x2- 27/1  x3- 03/0  x4 

X1=برگان علفيتوليد پهن 008/0 73/0 بيشينه دما  = 9/339 - 04/8 x1 

X1=حداقل دما 
X2= دماي ارديبهشت   

=توليد بوته 0 99/0 04/319 + 65/8 x1- 9/7  x2- 2/0  x3 
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X3=  هاي اسفند تا ارديبهشتمجموع بارندگي ماه  

X1=بارندگي اسفند با فروردين
X2= ميانگين دما   

X3=بارندگي فروردين 
X4=بارندگي ساالنه 

99/0 001/0 
Stachys inflata 2/76 =توليد +  22/0 x1- 37/4  x2- 05/0  

x3- 008/0  x4 

 

X1=حداقل دما 
X2=دماي ماه مهر 

X3= بارندگي فروردين با اسفند   
X4=دماي ماه ارديبهشت 

99/0 01/0 
Artemeisia sieberi شپوش = 6/10 +  2/0 x1- 19/0  x2-

01/0  x3- 07/0  x4 

 

X1= دماي بيشينه   
X2=دماي فروردين 
X3= بارندگي ساالنه   

X4=بارندگي اسفند با فروردين 
X5=دماي مرداد 

97/0 0 
Stachys inflata 8/12 =پوشش -  3/0 x 11/0+1  x 2 

002/0+  x3- 004/0  x 01/0+4 x5 

X1= بارندگي اسفند تا خرداد 
X2=دماي حداقل 
X3= دماي خرداد   

X4=دماي دي 
X5=دماي آذر 

98/0 001/0 
Noaea mucronata 21/0 =پوشش   001/0+ x  -0 1  

01/0 x 01/0-  2  x3  + 003/0  x 0001/0+4 x5 

X1=دماي مهر 
X2=دماي حداقل 

X3= دماي ارديبهشت   

X4=دماي تير 
X5=دماي مرداد 

95/0 02/0 
Anabasis aphylla 09/5 =پوشش  – 25/0 x +1  18/0 x +  

25/0  x3  + 26/0  x 04/0+4 x5 
 

  
 6/176ميانگين توليد درازمدت سايت خونداب برابر 

مقايسه ميزان توليد ). 4جدول ( كيلوگرم در هكتار است
 3/7نشان داد كه حدود  1392برآوردي در سال واقعي و 

  .كيلوگرم در هكتار اختالف بين اين دو وجود دارد
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  برآورد توليد درازمدت از طريق بارندگي ساالنه در سايت خونداب - 4جدول 
  سال آبي  )ميليمتر( بارندگي ساالنه  )كيلوگرم در هكتار(واقعي توليد  توليد برآورد شده

2/235 8/282 291 1376-1377  
2/116 6/68 1/165 1377-1378  

51 4/77 5/133 1378-1379  
5/208 8/241 2/233 1379-1380  

155 6/151 1/401 1380-1381  
235 5/280 7/301 1381-1382  

3/235 3/197 3/293 1382-1383  
3/235 6/158 8/292 1383-1384  
8/227 227 262 1384-1385  
4/203 224 2/321 1385-1386  
3/171 * 7/199 1387-1388  
7/210 * 7/235 1388-1389  
9/116 * 5/165 1389-1390  
8/174 * 3/202  1390-1391  
9/221 2/229 1/251 1391-1392  
  ميانگين 7/240 4/194 6/176

  
مقايسه ميانگين توليد واقعي با توليد برآورد شده بر 

آورده شده  10و  9شكلهاي در  ساالنهاساس بارندگي 
مقايسه ميانگين آنها نشان داد، بين توليد واقعي و توليد . است

داري وجود ندارد برآورد شده از لحاظ آماري اختالف معني
  .برآورد شده قابل قبول است رابطهو 

  

  
  در سايت خونداب 1392- 1377هاي  مقايسه ميانگين توليد واقعي با توليد برآورد شده در سال -7 شكل
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  در سايت خونداب 1:1مقايسه توليد براساس برآورد با توليد واقعي منطبق با خط فرضي  - 8 شكل

  
 6/58ميانگين توليد درازمدت در سايت علويجه برابر 

اختالف بين توليد واقعي ). 5 جدول(كيلوگرم در هكتار است 
كيلوگرم در  7برابر  1392و توليد برآورد شده در سال 

  .هكتار است
  

  توليد درازمدت از طريق بارندگي در سايت علويجهبرآورد  - 5جدول 
  سال آبي  )ميليمتر( بارندگي ساالنه )كيلوگرم در هكتار(واقعيتوليد  توليد برآورد شده

5/69 56 1/193 1376-1377  
2/58 2/44 8/178 1377-1378  

10 5/14 46 1378-1379  
6/60  4/74 9/123 1379-1380  
7/57 1/54 6/116 1380-1381  
4/55 2/41 5/111 1381-1382  
5/70  5/90 3/178 1382-1383  
4/70 5/75 6/171 1383-1384  
7/65 6/66 8/213 1384-1385  

54 8/61 1/245 1385-1386  
1/65 *6/137 1387-1388  
8/69 *163 1388-1389  
9/32 *6/73 1389-1390  
4/70 *5/173 1390-1391  
3/69 3/76 2/158 1391-1392  
  ميانگين 141 6/59 6/58

  
آورده شده  12و  11 هاي شكلدر  ساالنهاساس بارندگي مقايسه ميانگين توليد واقعي با توليد برآورد شده بر 
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مقايسه ميانگين آنها نشان داد، بين توليد واقعي و توليد . است
ندارد داري وجود برآورد شده از لحاظ آماري اختالف معني

  .و توليد برآورد شده با توليد واقعي يكسان است

 
 

  در سايت علويجه 1392- 1377هاي  نمودار مقايسه ميانگين توليد واقعي با توليد برآورد شده در سال -9شكل 

 
 در سايت علويجه 1392- 1377هاي  در سال 1:1براساس برآورد با توليد واقعي منطبق با خط فرضي نمودار مقايسه توليد  -10 شكل

  
  بحث 

در اين تحقيق ميزان تأثير سه عامل مهم اقليمي بارش، 
دما و رطوبت نسبي هوا بر روي ميزان پوشش تاجي و توليد 

در استان اصفهان علوفه در مراتع استپي علويجه و خونداب 
نتايج يازده سال آماربرداري در  .مورد مطالعه قرار گرفت

در سايت  متوسط توليدمراتع استپي خونداب نشان داد، 
كيلوگرم در هكتار و متوسط تاج پوشش  4/194 خونداب
بررسي آمار بارندگي در . بوده است درصد 9/17گياهي 

كه بارش  هاي مورد مطالعه بيانگر اين مطلب است طول سال
سال مورد بررسي كمتر از ميانگين  11سال از  5ساالنه در 

درازمدت بوده است و دوره خشكسالي اتفاق افتاده باعث 
اين نتيجه با . كاهش توليد علوفه در اين منطقه شده است

. مطابقت دارد )Mirhaji )2006و  Akbarzadeh هاي يافته

رودشور  سال مطالعه در منطقه استپي 9ن طي ااين محقق
 %40سال خشكي ايجاد شده باعث كاهش  5نشان دادند كه 

توان با بررسي يك بنابراين مي. تاج پوشش گياهان شده بود
دوره آمار بلندمدت پارامترهاي اقليمي ازجمله بارش و دما 

هاي ترسالي و خشكسالي و تعيين و مشخص كردن دوره
بررسي  .كردظرفيت چراي مراتع از تخريب مراتع جلوگيري 

گياهي در مراتع خونداب مؤيد اين مطلب است كه  پوشش
ها و پس از  اي كل پوشش منطقه مربوط به بوتهدرصد  9/87

ترتيب  بهكه  باشد مي برگان و گندميان ها، پهن آن يكساله
در . اند درصد را به خود اختصاص داده 5/1و  4، 5/6

 بررسي رابطه بين عوامل اقليمي با پوشش مرتع خونداب
هاي  در ميان شكل ،نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد

علفي با بارندگي  انبرگ مختلف رويشي تنها پوشش پهن
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دهنده  نشاناين مسئله . ساالنه ارتباط خوبي نشان دادند
هاي  اندام .از روند بارش استبرگان  پهن پوششتبعيت 

برگان علفي در هر سال نتيجه  گيري پهن هوايي قابل اندازه
بارش در اين وضعيت اثر رو  از اين ،رويش همان سال است

كه در شكل رويشي بوته، بخش  گذارد، در حالي مستقيم مي
هاي گذشته است و بصورت  اعظم اندام هوايي متعلق به سال

در اين شرايط . ثابت است يك سطح با قاعده مشخص، نسبتاً
بر  بعدتأثير عمده بارش سال آبي جاري بر ارتفاع بوته و 

به نوع گونه  با توجهابعاد جانبي آن است، البته اين وضعيت 
مختلف  هاي شكلاز طرف ديگر در بين . متفاوت است
تري  اي عميق ها داراي سيستم ريشه اي رويشي، بوته

سازد تا در مواقع  كه آنها را قادر مي نحوي به ،باشند مي
شده در طبقات زيرين خاك  خشكي از رطوبت ذخيره

دهد تا در  اين توانايي به اين گياهان امكان مي. شوند مند بهره
 رو از اين ،هاي كم آبي كمتر تحت تأثير قرار گيرند سال

مراتب  ها نسبت به دو شكل ديگر به اي تغييرات پوشش بوته
اي،  بوته هاي رويشي شكلبا توجه به اينكه . كمتر است

داري  ها با بارندگي ساالنه ارتباط معني گندميان و يكساله
بنابراين پراكنش زماني بارش بر تغييرات پوشش  ،نداشتند

 نتايج نشان داد ،در ادامه .)Olson et al., 1985( مؤثر است
پوشش كل گياهان و پوشش گياهان پهن برگ علفي با  كه

 كه با نتايج دارندميانگين درجه حرارت ساالنه نسبت عكس 

Ghaemi )2001 (خشكسالي  اين محقق تأثير .مطابقت دارد
را با تأكيد بر دو عامل بارندگي و درجه حرارت بر تغييرات 

نتايج نشان دادند . پوشش گياهي مرتع مورد بررسي قرار داد
با ميزان ) هاي رويشي شامل تمام شكل( كه پوشش تاجي كل

پوشش . بارندگي رابطه مستقيم و با دما ارتباط عكس دارد
هاي  ا بارندگي ماهگياهان يكساله نيز در مراتع خونداب ب

اسفند تا خرداد رابطه مستقيم و با بيشينه دما نسبت معكوس 
توليد كل در مرتع خونداب با بارندگي ساالنه و . دارند

اي  مجموع بارندگي فصول پاييز و زمستان داراي رابطه
با استفاده از عوامل كه  طوري بهغيرخطي و درجه دو است، 

از تغييرات  %58و  %70 ترتيب توان به اقليمي ذكرشده مي
در فصول پاييز و زمستان . كردتوليد كل علوفه را برآورد 

ر و سردي هوا عالوه بر آنكه ميزان هدررفت ناشي از تبخي
رساند، امكان ذخيره بارش  وزش باد را به حداقل ممكن مي

در اين حالت آب . به صورت برف را نيز فراهم خواهد آورد
ور تدريجي در خاك نفوذ كرده آمده از ذوب برف به ط بدست

مجموعه اين عوامل سبب . گيرد و در دسترس گياه قرار مي
بارش اين فصل همواره اثرهاي مثبتي بر كه خواهند شد 

  .توليد منطقه داشته باشد
هاي  ترين روابط رگرسيوني حاكم بين دوره مطالعه مناسب

مختلف بارش با توليد علوفه در مرتع خونداب كه عمده 
دهند،  ها تشكيل مي اي گياهان اين منطقه را بوته تركيب

بهترين برآورد توليد علوفه ) =7/0R2( بارش ساالنه با
ميانگين توليد درازمدت . ساالنه از اين منطقه خواهد بود
در سايت خونداب برابر  برآوردي از طريق بارش ساالنه

با توجه به روابط موجود . كيلوگرم در هكتار است 6/176
شش و توليد با عوامل اقليمي و بررسي منابع مختلف، بين پو
برآورد پوشش و توليد  برايهاي رگرسيون گام به گام  مدل
هاي مختلف رويشي با عوامل اقليمي بارش، دما و  شكل

با توجه به نتايج . )3جدول( بدست آمدرطوبت نسبي هوا 
حاصل از مدل، در پوشش تاجي كل گياهان اين منطقه 

هوا و دماي ماه آذر نقش اساسي دارند و  ساالنهرطوبت 
 كنند،از تغييرات پوشش ساالنه را برآورد  %80قادرند 

هاي  همچنين توليد كل متأثر از دماي ماه آبان و بارندگي ماه
داري  هاي مرتع بنابراين در طرح .استاسفند تا ارديبهشت 
توان نوسان توليد را در  گيري توليد مي بجاي يكسال اندازه

دوره حداقل ده سال برآورد و بر اساس توليد   يكطي 
بر  .كردگيري  علوفه در دسترس تصميم مورددرازمدت در 

متوسط توليد  ،اساس مطالعات انجام شده در سايت علويجه
كيلوگرم در هكتار و متوسط تاج پوشش  6/73 هسال 11

پوشش غالب  .درصد بوده است 04/6گياهي در اين مدت 
و پس درصد  72ها به ميزان  اي هستند، بوته ها اي منطقه بوته
درصد  5و  23ترتيب  ها به برگان علفي و يكساله از آن پهن

پوشش و توليد . اند از كل پوشش را به خود اختصاص داده
و حداقل  ساالنهترتيب متأثر از بارندگي  كل در اين منطقه به

يز هاي فصول پاي همچنين توليد علوفه با بارش. باشند دما مي
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 و زمستان همبستگي خوبي نشان دادند، كه با نتايج

Abdollahi  ن امحققمطابقت دارد، اين ) 2012(و همكاران
 Artemisia sieberiنشان دادند كه توليد كل و توليد گونه 

ترتيب تحت تأثير مثبت و منفي بارش دوره آذر تا اسفند و  به
اقليمي  عوامل مياناز  .دماي بيشينه در تيرماه قرار دارد

) =68/0R2( با مورد بررسي در اين تحقيق بارش ساالنه
ميانگين . بهترين برآورد توليد علوفه ساالنه را نشان داد

كيلوگرم در هكتار  55توليد درازمدت در مرتع علويجه برابر 
بارندگي ساالنه و بارندگي فصول پاييز و زمستان و  .است

 23ي كه حدود برگان علف رطوبت نقش مؤثري در توليد پهن
درصد از تركيب گياهان موجود در مرتع علويجه را تشكيل 

عامل دماي هوا با تأثير بر ميزان . كنند دهند، ايفا مي مي
فتوسنتز تعيين كننده طول دوره رشد و در آخر ميزان توليد 

 براياز معادالت رگرسيون گام به گام البته . گياه خواهد بود
 .)3جدول (شد نيز استفاده برآورد توليد و پوشش علوفه 

پوشش گياهان يكساله در مرتع علويجه تحت تأثير بارندگي 
از تغييرات پوشش  %95و  است ماهو دماي آذر ساالنه

 .كردتوان با اين عوامل اقليمي برآورد  گياهان يكساله را مي
هاي سطحي و متراكم در  گياهان يكساله با داشتن ريشه

هاي ساالنه  خواهند بود از بارشهاي فوقاني خاك قادر  اليه
  .كنندبهره جسته و رشد 

با استفاده از عوامل اقليمي حداقل دما، دماي ارديبهشت، 
دماي آذر و مجموع بارندگي فصل رشد و ماه اسفند بهترين 

همسو با اين . برآورد توليد علوفه بدست آمد براي رابطه
كه  كردخود اعالم در مطالعات ) MirzaAli  )2012،نتيجه

فروردين و ارديبهشت با ميانگين دماي حداقل  ،بارش اسفند
برآورد توليد  براي رابطهبهترين  ماه در سايت چناران بهمن

نتيجه كلي حاصل از بررسي اثر عوامل  .استعلوفه ساالنه 
اقليمي بر روي پوشش و توليد دو مرتع استپي علويجه و 

تع پوشش تاجي كل در اين مرا كه خونداب نشان داد
و درجه  ساالنهترتيب تحت تأثير مثبت و منفي بارندگي  به

حرارت قرار دارند و توليد كل نيز در هر دو مرتع مورد 
هاي فصول  بررسي تحت تأثير مثبت بارندگي ساالنه و بارش

  .باشند پاييز و زمستان و حداقل دما مي
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Abstract 
In this study, the effects of three important climate factors including rainfall, temperature, and relative 
humidity were studied on vegetation cover and forage production for ten years (1997-2007) as well as in 
the Alavijeh and Khondab steppe rangelands, Isfahan province, in 2013. The results of the eleven-year 
study in steppe rangelands showed that shrubs and grasses had the highest and lowest vegetation cover 
and production and the average vegetation cover and average production were calculated to be 12% and 
124.5 kg per hectare.  The results of simple regression analysis showed that in steppe rangelands, the total 
vegetation cover is affected by annual rainfall and temperature, so that vegetation cover increased with 
increasing annual rainfall and decreasing temperature. The total production in the study rangelands is 
affected by annual rainfall, cold season rainfall, and minimum temperature.  The long-term production 
was calculated to be 55 and 176.6 kg per hectare for the Khondab and Alavijeh sites, respectively. 
According to the results of stepwise regression, using climatic factors, the relative humidity with 
temperature of December and annual rainfall was identified as the best equation to estimate the annual 
vegetation cover in the Khondab and Alavijeh sites.  In the Khondab site, the temperature of November 
and total rainfall from March to May was identified as the best equation to estimate the annual 
production. However, in the Alavijeh site, the total rainfall of growing season, minimum temperature of 
March, and temperature of May and December was the best. Therefore, the impact of climate conditions 
on vegetation cover and annual production and different life forms are not similar in the steppe 
rangelands.  
 
Keywords: Climatic factors, vegetation cover, production, steppe rangeland, Khondab, Alavijeh. 

 


