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 دهیچک
ي ط در استان سمنان قوشهاستپي منطقه شاخص مراتع  یهاگونهي تاجپوشش رات درصد ييضمن پایش روند تغدر این پژوهش،      

وشش رصد پد ،منظوربدینشد. بررسي ي تاجپوشش )بارش و دما( و تغييرات درصد  يميارتباط بين دو عامل مهم اقل ،سالهدهیک دوره 
روی دو  بر، هاگونهرشد کامل شش گونه گياهي شاخص )به تفکيک گونه( و گياهان یکساله بصورت ترکيبي مصــادف بــا  تاجي

ج ینتا شد. يریگاندازهسال  17مدت بصورت ساالنه و به متر از هم( 15به فواصل ) يمربعمتر دو پالت 37در  و متری 657 ترانسکت
 در سال مقدار آنو کمترین )با بارش بيش از ميانگين دوره(  1315-12آبي  در سالي، تاجپوشش مقدار درصد  باالترینه کنشان داد 

براساس روش ي تاجپوشش درصد  یسازمدل. بوددرصد  5/5و  15 برابرترتيب به)با بارش کمتر از ميانگين دوره( و  1331-36 آبي
درصد  25قادر است  ،یک ماهه فروردین یهابارش نشان داد کهنتایج . شدانجام  متغيرهای بارش و دما و با استفاده ازرگرسيوني خطي 

. (MAE= 93/7و  RRMSE=62/7)با  درصد توجيه نماید 35 اطمينانرا در سطح  A. sieberi ونهگي تاجپوشش درصد تغييرات 
بارش چهار مربوط به مدل مبتني بر  Z. eurypterumو  S. barbata یهاگونهي تاجپوشش بهترین مدل ارائه شده برای برآورد درصد 

)در سطح اطمينان  20و درصد(  33)در سطح اطمينان  00 ترتيببه بود کهماهه اسفند تا خرداد و مدل مبتني بر بارش یک ماهه اسفند 
 A. sieberi، S. barbata یهاگونـه قابل توجهنقش با توجه به . نماینديمرا توجيه  هاگونهاین پوشش تاج تغييرات از درصد درصد(  35
اس براسي، تاجپوشش ـرات ييتغبخش عمده  بيان نمود که توانيم ،پژوهشمورد مراتع پوشش گياهي  در ترکيب Z. eurypterumو 
 .باشديم ينيبشيپـش، قابل یدوره رو بارشـرات ييتغ

 
 .، قوشهخطي رگرسيون، بارش، يمياقل هاینوسان، يپوشش تاج :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه

 مستلزم پایدار از مراتع مناطق خشک، یبرداربهرهتداوم 
ن آ شناخت روند تغييرات پوشش گياهي و عوامل مؤثر بر

چنين به  يابيدست (.1201 ,l.et aahi lAbdol(A)) است

ن ساله یدوره چند یکدر  يمتوال يریگاندازه ازمندين يیهاداده
 یبرداربهرهز يو ن يدر سطح مل یزیربرنامه یبرا و است

ارزشمند بسيار عرفي مختلف  یهاساماندر  از مراتع صحيح
رژیم دما و خصوصيات خاک دارای (. Arzani, 1997) است
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 اما بر باشديم مدتزماني کوتاه یهادورهدر  جزئي هاینوسان
يزان کاهش م ویژهبهو  بارش سالاثر نوسان و تغييرات سال به 

 ابدیيمکاهش  آنهابارش، مراتع صدمه دیده و پوشش و توليد 
(2007 et al.,Akbarzadeh .)  کم و  بارشبه دليل مقدار

ک و مرتعي خش هایيستماکوستبخير و تعرق در ميزان باالی 
د و رش در، کمبود رطوبت بيشترین محدودیت را خشکيمهن

et alunkhtsetseg M ,.) نمایديم مرتعي ایجادتوليد گياهان 

2007.) 
 یهاپاسخ ياهيجوامع مختلف گ ینکهابا توجه به 

 Jagerbrand) دهنديماز خود نشان  شزان باريبه م يگوناگون

., 2009et al نندهکينتأمتنها منبع  بارش( و در بيشتر موارد 
ست، گياهان موجود در مراتع با شرایط آنهارطوبت مورد نياز 

 Akbarzadeh) اندکردهاقليمي مناطق رویشي خود تطبيق پيدا 

., 2007et al.)  در  بارششدید  هاینوسان ،بارشمقدار کم
روزانه، فصلي و ساالنه ازجمله خصوصيات بارز  هایياسمق

Meir, -Noy) روديمشمار به خشکيمهنمناطق خشک و 

فراواني و توزیع زماني بارش نقش مهمي در رطوبت  (.1973
قابل دسترس خاک دارد و پوشش گياهي مناطق خشک را به 

 (. 1999et alEhleringer ,.) دهديمتحت تأثير قرار  شدت
و  در مناطق خشک قابليتبا توجه به اینکه تبخير و تعرق 

 ارشباست، بنابراین  بارشچندین برابر بيشتر از  خشکيمهن
ت نياز آبي گياه نيست و گياه مجبور اس کنندهينتأمتنهایي به 

استفاده  نيز گذشته یهادورهخاک در  شدهيرهذخاز رطوبت 
زمستانه و پایيزه را مشخص  یهابارشاهميت  این امر .نماید

بارش فصل زمستان با احتمال بيشتری  .(Hein, 2006) کنديم
بهار و تابستان که بارش ، درحاليکنديمبه عمق خاک نفوذ 

 et alSchwinning ,.ممکن است قبل از نفوذ تبخير شود )

 یمنحصربفردو هوایي، رژیم بارش  آبالبته هر منطقه  (.2003
مراتع نيز از  .دارد و بررسي محلي تغييرات بارش الزاميست

 یهاگونه یمختلف گياهي تشکيل شده و هریک دارا هایيپت
دارای خصوصيات  هاگونهاین  .باشنديممتفاوت و متنوعي 

متفاوت و  یرویشي کمي و کيفي مختلف، مراحل فنولوژ
بنابراین  (.Zarekia, 2015رویشـي متنوعي هستند ) یهـافرم

سيستم ریشه و همچنين زمان و  به فرم رویشي، با توجه

پراکنش زماني و مکاني بارش، واکنش و وابستگي گياهان به 
ـب کين اساس، نـوع تریا متفاوت خواهد بود. بر بارش

ط یـراـن شیااز ت يز به تبعين گياهانـد يـزان توليو م يـاهيگ
ان کام د،يتول نهاینوسان ی. اباشدينم يت ثـابتيوضـع یدارا

ل کرا در مراتع با مش يثابت و دائم یت چرايمحاسبه ظرف
شتر يمراتب بساله را بهیکاهان يط گین شرایو ا سازديممواجه 

 ,Moghaddam) دهديمر قرار يتحت تأث يمئدااهان ياز گ

(. با افزایش دمای محيط در فصل رویش، قسمت اعظم 1998
ان . در این ميشوديماین فصل قبل از نفوذ تبخير  یهابارش

امکان جذب سریع  هاگراسو  هافوربسطحي  هاییشهر
در  ،کننديمرطوبت موقت سطحي را برای گياه فراهم 

عميق گياهان  هاییشهرکه این امکان برای صورتي
تا حد زیادی فراهم نيست. در عوض  یابوتهو  یادرختچه

 قابليت باالیي یابوتهو  یادرختچهگياهان عميق  هاییشهر
 Jabbogy& در جذب رطوبت عمقي فصول پيشين دارند )

Sala, 2000.)  بنابراین ميزان دسترسي به رطوبت، شرایط
 هایوسانننوع پاسخ گياه به کننده تعيين ،ه ریشهاستقرار و توسع

مطالعات  (. Leadley, 2004 &Raynaud) باشديم بارش
شش بر درصد تاج پواقليمي  هاینوسان يرتأثمتعددی در زمينه 

 و Akbarzadehمرتعي انجام شده است.  یهاگونهو توليد 
Mirhaji (6770) ساله پوشش تاجي  3بررسي آمار  با

وشش که پ کردندمختلف منطقه استپي رودشور بيان  یهاگونه
درصد کاهش یافته بود. این  97چندساله،  یهاگونهتاجي 

 .ودببرگان علفي بيشتر کاهش در گندميان کمتر و در پهن
استپي مراتع نيمه در (6716و همکاران ) lahilAbdoمطالعات 

 یهانوسانبه  ياهيگ یهاگونهاغلب استان یزد نشان داد که 
ـنش کوا ـن حـالی. بـا ادهنـديمنش نشان کبارش وا

های مختلف نوسان بارش در گونه ـد بـهيپوشـش و تول
 Artemisiaو پوشـش گونـه  لکتـاج پوشـش  متفاوت بود.

aucheri زان بارش يداری با مو معني يمنفـ يهمبسـتگ
 بارشمـاه و نیتا فرورد یه بارش دکيدر حال ،داشت زمستان

 یهاگونهپوشـش  تـاج ارا بـ باالترین همبستگيسـال قبـل 
songarica Iris  وbarbata Stipa نشان دادند. Ghelichnia 

( در تحقيقي در مراتع استان مازندران به 6716و همکاران )
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این نتيجه رسيدند که پوشش گياهي بطور عمده تحت تأثير 
 داريمعنوجود روابط رگرسيوني  آنان است. بارشتغييرات 

 هایتاسساالنه با درصد پوشش و توليد در بيشتر  بارشبين 
( با بررسي 6719و همکاران ) Hosseini را گزارش نمودند.

بيان  استپي استان گلستانتغييرات پوشش گياهي مراتع نيمه
 يدائم يعلف برگانپهنان و يرات پوشش گندمييکه تغ کردند

پوشش گونه  راتييقرار داشت و تغ بارشر يتحت تأث
Cynodon dactylon داد نشان ن بارشرا با  يمثبت يهمبستگ

 بارشر يتحت تأث Poa bulbosaرات پوشش گونه ييتغ يول
 Khatirو Hosseiniماه قرار داشت. بهشتیارد ویژهبهبهاره 

Namany (6719 در )استپي گميشان، در منطقه نيمه یامطالعه
ا بارش ب هاگونهکه پوشش تاجي  کردنداستان گلستان بيان 

مثبتي را نشان  یهاهای خاص همبستگيا دورهیها و ماه
ن همبستگي بين جمع کل پوشش تاجي و بارش، ی. بيشتردادند

دست آمد که از نظر آماری ماه بهبهشتیبا بارش اسفند تا ارد
 یهاسالطي ( 6712و همکاران ) Bayat .دار نبودمعني

جه و خونداب استان یعلو يدر مراتع استپ 1312تا  1300
اساس بررا برآورد پوشش ساالنه  ین رابطه برایبهتراصفهان 

ت بدسساالنه  بارشآذرماه و  ی، دمايمتغيرهای رطوبت نسب
 یر روب يميط اقلیر شرايتأث که کردندهمچنين بيان  .آوردند

سان کی يشیمختلف رو شکلهاید ساالنه يو تول يپوشش تاج
تاجي پایش پوشش  به( 6710و همکاران ) Sharifi .نبود
 بينمراتع یيالقي آقداغ خلخال در استان اردبيل  انگياه
نشان داد که  آنانپرداختند. نتایج  1331تا  1310 یهاسال

نقش اصلي مي ئدا، گندميان مورد بررسي در دوره چهار ساله
رات و تغيي داشتند انگياهتاجي در روند تغييرات پوشش را 
تغييرات  .محيط بود یمتناسب با تغييرات بارش و دما آنها

 Bromus tomentellus در گندميان چندساله ازجملهساالنه 
 مورددر  کهدرحالي ،شد داريمعن cristatum Agropyronو 

 گزارشدار غير معني ، تغييرات کند و از نظر آماریهایابوته
بر روی مراتع  یامطالعه( در 1339) Arzaniو  King .شد

دند يجـه رسيـن نتیا بـه ايوساوت ولـز اسـتراليالت نیغرب ا
ـزان ي، ميـاهيـب گکير ترييدر تغ یيرات آب و هواييه تغک

 Rauxو  Connor .استـد نقش مؤثری داشته يپوشـش و تول

 ياهيدام بر پوشش گ یر بارش و چراي( تأث1335)
 1393-01 یهاسال يط يجنوب یقایارو در افرک یزارهابوته

 ياهير جامعه گييه تغکرا مورد مطالعه قرار دادند و بيان کردند 
ر يبارش بوده است و تأث هاینوسانر يمذکور عمدتاً تحت تأث

  .باشديمثيرگذار أت يطوالن يزمان یهادورهدام در  یچرا
Bradley  وMustard (6775 ) ت یدر منطقه گر مطالعهبا

اهان يگ و تاج پوشش يشیکه فرم رو کردندا بيان یکن آمريسيب
زان بارش است. در منطقه يبه م آنهادر نحوه پاسخ  يعامل مهم
 نیشتريگراس ب يشیبا فرم رو يمرتع هایيپتمذکور 

 رات بارش نشان دادند.ييت را در مقابل تغيحساس
 یهاگونهواکنش متفاوت  دهندهانجام شده نشان مطالعات

ست و نوع واکنش بارش و دما هاینوسانبه مختلف گياهي 
رژیم بارش و دمای  و وابسته به فرم رویشي گياهان عمدتاً

 ایهنوسان يرتأثرو بررسي ازاین است. منطقه مورد بررسي
شک خ شاخص مراتع یهاگونهي تاج پوشش بر درصد اقليمي
عنوان هدف اصلي این تحقيق به ،سمناندر استان  قوشه منطقه

 ر گرفت.قرا مورد توجه
 

 هاروشمواد و 
 منطقه مورد مطالعهمشخصات 

 بدون چرای دام(قرق )عنوان منطقه به يمورد بررس ناحيه
کيلومتری جنوب روستای  2تار در که 1197با مساحت 

پنج کوه بين مختصات جغرافيایي  قوشه و در منطقه
تا  59°77'73"عرض شمالي و  35°52'79"تا  59°35'10"
ا یاز سطح در متر 1337و در ارتفاع طول شرقي  73°59'52"

وسعت منطقه معرف برای  .(1)شکل  واقع شده است
خاک منطقه دارای عمقي  هکتار تعيين شد. 57 یبردارنمونه

درصد  1/21ميزان سانتيمتر و از نوع شني لومي با  07حدود 
. باشديمرس  درصد 1/19سيلت و درصد  9/12شن، 

 با شيب عمومي یادامنهدشت  ،مورد مطالعهتوپوگرافي ناحيه 
مرتع  .درصد و در جهت شمالي با زهکشي خوب است 9
 خوب و گرایش ثابت است وضعيتعنوان مرتع قشالقي با به
(2009 afari,JJoneidi .) زار بوده و غالب منطقه درمنه تيپ

 منطقه شاملدر ترکيب گياهي شاخص  ياهيگ یهاگونه
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sieberi Artemisia،intermedia Ephedra، 
eurypterum Zygophyllum، barbata Stipa،  Scariola

orientalis، setifera Anabasis عمدتاً) و گياهان یکساله 
crassa Salsola )(1باشد )جدول يم. 

 

 ایران و موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان سمنان -1شکل 
 

 درصد پوشش تاجی در منطقه مورد مطالعهمتوسط مورد مطالعه به تفکیک  یهاگونهلیست  -1جدول 

 ردیف نام گونه خانواده درصد تاج پوشش

5/9 Asteraceae Artemisia sieberi 1 

6/1 Chenopodiaceae Anabasis setifera 6 

7/6 Asteraceae Scariola orientalis 3 

1/1 Ephedraceae Ephedra intermedia 9 

6/1 Poaceae Stipa barbata 5 

3/6 Zygiphyllaceae Zygophyllum eurypterum 2 

 0 (Salsola crassaها )یکساله - 3/1

 1 مجموع  2/13
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 که دهديمنشان ثبت شده در ایستگاه دامغان  یهاداده
 Deدومارتن )براساس روش م منطقه مورد مطالعه ياقل

Martonne متوسط بارش ساليانه با و  کخش( اقليمي
ستگاه یا يکآمبروترم يبراساس منحن است. متريليم 61/173

ماه ادامه از اسفندماه شروع شده و تا دی کدامغان، فصل خش
خشکي در بيشتر ایام سال حاکم بوده و فقط ماه بهمن  .یابديم

 .مرطوب قرار دارد یهاماهدر محدوده 
 

 تحقیقروش 

درصد پوشش تاجي شش گونه تحقيق،  هدف با توجه به
 ،Artemisia sieberi،Ephedra intermedia گياهي شاخص

Zygophyllum eurypterum ،Stipa barbata ،Scariola 

orientalis ،Anabasis setifera (و گياهان به تفکيک گونه )
امل رشد کمصــادف بــا  )بصورت ترکيبي( فورب یکساله

بين ساله ) 17 یک پایشدر و )نيمه اول خردادماه(  هاگونه
با هزینه شخصي  (1333-39تا  1319-15آبي  یهاسال
 هاگونهمالک شاخص بودن  .مورد بررسي قرار گرفتن امحقق

فراواني در ترکيب گياهي و قابليت چرا توسط دام لحاظ شد 
پایان رشد رویشي  متناسب با برداریانتخاب زمان نمونهو 

 .بودشروع دوره گرم و بدون بارش  و مصادف با هاگونههمه 
از درصد پوشش تاجي از روش  یبردارنمونه برای

پوگرافي وبا توجه به شرایط ت پالت استفاده شــد. -ت کترانس
و وضعيت پوشش گياهي منطقه دو ترانسکت، شامل یک 

 متر 657ترانسکت افقي و یک ترانسکت عمودی به طول 
هکتار  57به وسعت  در منطقه معرف بصورت عمود بر هم

هر ساله درصد و  (Arzani. & Abedi, 2015) یدگردمستقر 
پالت دو مترمربعي  15 یرو بر هاگونهاز  یکهر يپوشش تاج

 يریگاندازهپالت  37در  در مجموعروی هر خط ترانسکت و 
ش پوش هاییژگيواز یکدیگر بر حسب  هاپالتفاصله  .شد

 متر از هم در نظر گرفته شد. 15 گياهي
 براینه پالت يبه ابعاد به يابيمنظور دســتبه 
الزم به  ، از روش حداقل سطح استفاده شد.یبــردارنمونه

گذاری شده و عالمت هاترانسکتذکر است که هر ساله محل 

 به به موازات طولي هاترانسکتدر برداشت سال بعد محل 
آن است که  عودليل این موضجا به جا شد.  متر 6ميزان 

وز رثابت باعث ب یهاپالتبرداشت مداوم ساليانه توليد از 
گياهي به برداشت اندام هوایي و بروز خطا  هاییهپاواکنش 

اقليمي بر توليد خواهد شد. به  یپارامترهادر ارزیابي اثر 
ردید سعي گ هاپالتهمين دليل با جابجایي سيستماتيک محل 

ضمن رعایت اصول پایش، از تداخل اثر برداشت گياه و اقليم 
 جلوگيری شود.

 پوشش اجت راتييدر تغ يميط اقلیر شرايتأث يابیارز یبرا

 ارشبا دما و ب هاگونه ين پوشش تاجيب ي، همبستگياهيگ
با توجه به مختلف بررسي شد.  يشیرو هایدورهو  هاماه

کيلومتری  36نزدیکي ایستگاه هواشناسي دامغان )با فاصله 
توپوگرافي و  یهاشباهتنسبت به منطقه مورد مطالعه( و 

پایش وضعيت  برایاقليمي آن با منطقه مورد مطالعه، 
بارش روزانه و متوسط دمای  یهادادههواشناسي منطقه از 

 روزانه ایستگاه دامغان استفاده شد.
، آنهاو اطمينان از صحت  هادادهپس از کنترل کيفي  
دما و بارش ماهانه، بارش چند ماهه و ساالنه در  یهاداده

بي آ یهاسالماری مشابه با پایش پوشش گياهي )بين دوره آ
عدم توزیع  ( استخراج گردید.1333-39تا  15-1319

در یک  هابارشیکنواخت بارش در طول سال و تمرکز عمده 
مدت نيز زماني کوتاه یهادورهمدت سبب شد تا دوره کوتاه

ر اصلي برای هر متغيکه گيرند. به این ترتيب مورد بررسي قرار 
 1دوره یک ماهه،  3ر مستقل )شامل يمتغ 39، و دماارش ب

دوره  6دوره چهار ماهه،  2دوره سه ماهه،  0دوره دو ماهه، 
عنوان بـه دوره نه ماهه و یک دوره یکساله( 1شش ماهه، 

 البته استخراج شد.ارائه مدل مناسب  برایه ياول هاییورود
گيری توليد و مقادیر کم بارش تابستانه، با توجه به زمان اندازه

مورد ماهه )بارش سال آبي(  16در دوره  فقطبارش تابستان 
 قرار گرفت. توجه

 یهادادهپس از تعيين متغيرهای مستقل مورد مطالعه، 
)هشت سال سازی مدلدوره  یهادادهموجود به دو بخش 

 )مقدار تاج پوشش برای اعتبارسنجيدوره  یهادادهاول( و 
و  1333 یهاسالیعني  -دو سال آخر دوره مورد بررسي 
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در بررسي صحت اعتبارسنجي  یهادادهعنوان به -1339
 شاخص سازی استفاده گردید( تقسيم شد.نتایج مدل
برای  Score-Z (2008 .,et al Osati) هواشناسي خشکسالي

. رفتگ قرار مورد توجه تعيين وضعيت ترسالي و خشکسالي
. بودند نرمال بارش دارای آخر سال دو شاخص این براساس
 درصد 97 تا 67 سازی،مدل معمولیند افر در همچنين

 اعتبارسنجي مرحله برای زماني، مجموعه آخر بخش یهاداده
سازی دوره مدل یهادادهسپس براساس  .شونديم انتخاب

ضریب همبستگي پيرسون استخراج شد و  )هشت سال اول(،
روابط رگرسيون خطي ضریب پيرسون،  داریيمعندر صورت 
 یهادورهمقادیر بارش و دما در . گردید محاسبهیک متغيره 

عنوان متغيرهای مستقل و درصد تاج پوشش زماني مختلف به
 گونهیکساله و یا درصد پوشش هریک از شش  یهاگونه

 عنوان متغير وابسته وارد معادالتشاخص دیگر به تفکيک، به
 یهامدلسازی هميشه اولویت با برای مدل از آنجا که شدند.
قابل قبولي داشته باشند، در  سازیيهشبکه  باشديم یاساده

این تحقيق کارایي رگرسيون خطي ساده مورد آزمون قرار 
گرفت و با توجه به نتایج مناسب آن، نيازی به استفاده از 

روابط مناسب در مرحله  احساس نشد. تريچيدهپ یهامدل
 در سطح پنج درصد داريمعن 6R یرمقادسازی با توجه به مدل

رگرسيوني  رابطهو برقراری شروط آماری الزم برای 
و مقادیر باقيمانده،  هادادهآمده )شروط نرمال بودن بدست

ضرایب  داریيمعنو  هایانسوارهمگني/ غيرهمگني بررسي 
ا ب در نهایت انتخاب شدند. رگرسيوني محاسبه شده( رابطه

دوره  یهادادهانتخابي در برآورد  یهامدلوجه به دقت ت
نه هر گو تاج پوشش، مدل مناسب برای برآورد اعتبارسنجي

 هاینوسانکل انتخاب گردید و براساس آن اثر تاج پوشش و 
 .شدبارش و دما تفسير 

 در بينييشپن و يتخم یهامدلعملکرد  يابیارز یبرا
مجذور  یخطـا يـابیارز یارهـايمع از مرحله اعتبارسنجي،

ميانگين انحراف ، (RRMSE) نسبين مربعات خطا يانگيم
 استفاده شد.( MAE) ن قدر مطلق خطايانگيو م( MBE) خطا

ن مربعات خطا يانگيمجذور م از تقسيم RRMSE مقدار

(RMSE ) ین ا اگر. شوديمواقعي محاسبه  یهادادهبه ميانگين
عالي، بين  سازیيهشبدرصد باشد، معرف  17مقدار کمتر از 

درصد  37و  67خوب، بين  سازیيهشبدرصد معرف  67و  17
درصد معرف  37قابل قبول و کمتر از  سازیيهشبمعرف 

روابط  (. et alJamieson.1991,) باشديمضعيف  سازیيهشب
رگرسيوني بين بارش و دما با تاج پوشش کل و تاج پوشش 

 تعيين شد. 61نسخه  SPSS افزاردر محيط نرم هاگونه

 

 ایجتن
 در مقیاس ماهانه، فصلی و ساالنه بارشتغییرات زمانی 

ستگاه دامغان در یابررسي الگوی توزیع زماني بارش در 
( 1333-39تا  1319-15آبي  یهاسال)بين ساله دوره ده

بهمن تا  یهاماهدر حد فاصل  هابارشنشان داد که بيشتر 
 رخکمتری  یهابارشو در تابستان  شوديمنازل فروردین 

 یهاسالساله )بين توزیع فصلي بارش در دوره ده .دهديم
ستگاه دامغان نشان داد که ی( ا1333-39تا  1319-15آبي 

درصـد آن در فصل  0/15درصد بارش در فصل بهـار،  1/63
درصد آن  1/31درصد آن در فصل پایيز و  0/66تابستان، 

ساله مورد پایش، بازه دهدر . افتديمدر فصل زمستان اتفاق 
 -1312در سال آبي ( متريليم 11/157حداکثر بارش )

در سال آبي ( متريليم 01/21و حداقل بارش ) 1315
اتفاق افتاده است که بخش عمده بارش سال  1310-1312

مربوط به فصل بهار است. از نظر بارش  1315 -1312 آبي
کمترین  1336-33و  1312-10آبي  یهاسالزمستانه، 

بيشتر نزول بارش را  7133-13مقدار بارش و سال آبي 
است. حداقل بارش بهاره در  داشتهماه( در بهمن ویژهبه)

و حداکثر بارش بهاره  1313-37 و 1312-10آبي  یهاسال
 ماه()با بيشترین بارش در فروردین 1315-12در سال آبي 

وط به فروردین نازل شده است. حداکثر بارش ماهانه مرب
نتایج بررسي  در ماه بوده است. متريليم 2/93با  1312

در  Score-Zترسالي و خشکسالي براساس شاخص  یهاسال
 .ارائه شده است 6جدول 

 



 063 3شماره  62تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمي 

 Score-Zنتایج پایش خشکسالی براساس شاخص  -2جدول 

 سال آبي
Z-Score 

 وضعيت مقدار شاخص

 نرمال 7/39- 1319-15

 ترسالي متوسط 1/33 1315-12

 خشکسالي متوسط 1/95- 1312-10

 نرمال 7/71 1310-11

 نرمال 7/71 1311-13

 نرمال 7/53- 1313-37

 نرمال 7/13 1337-31

 خشکسالي متوسط 1/99- 1331-36

 نرمال 7/35- 1336-33

 نرمال 7/90 1333-39

 

 با نآ ارتباط و هاگونهپوشش  تاج تغییرات درصدارزیابی 
 و دمابارش  هاینوسان
سال  17در طول  هاگونهرات درصد پوشش تاجي ييتغ

ه کیطورهارائه شده است. ب 6در شکل مورد بررسي آماری 
 یهاواکنشمختلف  هایگونهمشهود است،  6ل کدر ش
ساله آماری از خود  17در دوره  بارشنوسان  به يمتفاوت

 یهاسالدر  بارشد یاهش شدک. با توجه به انددادهنشان 
کمترین  هاگونهشتر ي، در ب1331-36و  1312-10آبي 

در خشکسالي و  مشاهده شد. يمقادیر درصد پوشش تاج
که بارش تغييرات قابل توجهي داشته است،  هايترسال

بيشترین  eberiA. si گونهیکساله و  یهاگونهپوشش 
 ند.نشان دادتغييرات را 

 

 

 ساله مورد پایشطی دوره ده هاگونهتغییرات درصد پوشش تاجی  -2شکل 
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ارش و با ب هاگونه ين درصد پوشش تاجيب يميزان همبستگ
دوره( در مرحله کاليبراسيون  39زماني مختلف ) یهادورهدما در 

تا  1319-15آبي  یهاسالسال اول ) 1 یهادادهبا استفاده از 
منظور از ضریب همبستگي د. بدینی( محاسبه گرد36-1331

بين  .استارائه شده  3پيرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول 
تر يشب يمختلف و درصد پوشش تاج یهاسالنوسان بارش در 

 هاگونهشتر يوجود داشت و ب يمناسب يهمبستگ هاگونه
ن یبارش زمستان و بهار نشان دادند. ا باالیي را با يهمبستگ
 .A هساله، گونیک یهاگونه يبين درصد پوشش تاج يهمبستگ

sieberi  و گونهS. barbata  و مقادیر بارش در سطح اطمينان
باالترین همبستگي ، A. sieberiبود. گونه  داريمعندرصد  33

را با بارش چهار ماهه بهمن تا اردیبهشت در سطح  داريمعنمثبت 
 .Sهای یکساله و گونه (.R=33/7یک درصد نشان داد )

barbata را با  داريمعنترتيب باالترین همبستگي مثبت نيز به
بارشي بارش سه ماهه بهار و بارش چهار ماهه اسفند  یهادوره

همبستگي  فقط، A. setiferaد. در گونه تا خرداد نشان دادن
 درصد مشاهده شد و در گونه 17در سطح  داريمعن

E. intermedia  مشاهده نشد. ميزان  داریيمعنهمبستگي
 گونهای بر فقطو دما  هاگونه ين درصد پوشش تاجيب يهمبستگ

A. sieberi  و معکوسي را نشان داد. باالترین  داريمعنهمبستگي
 .A و دما برای گونه ين درصد پوشش تاجيضریب همبستگي ب

sieberi  مربوط به دمای یک ماهه فروردین و با ضریب
 داريمعندرصد  35بود که در سطح اطمينان  00/7همبستگي 

 يی ضرایب همبستگامتغيرهای بارش و دما دار برای شد.
سازی (، مدل3)جدول  هاگونهبا درصد تاج پوشش  داریيمعن
اساس روش رگرسيوني خطي یک متغيره )متغيرهای بارش و  بر

غير عنوان متعنوان متغير مستقل و درصد پوشش گونه بهدما به
افزار هشت سال اول در محيط نرم یهادادهوابسته( و با استفاده از 

SPSS  له با توجه به مناسب در این مرح یهامدل .شدانجام
در سطح پنج درصد و در صورت برقراری  داريمعن 6R یرمقاد

رگرسيوني )شروط نرمال بودن  رابطهشروط آماری الزم برای 
 هایانسوارو مقادیر باقيمانده، بررسي همگني/ غيرهمگني  هاداده
رگرسيوني محاسبه شده( انتخاب  رابطهضرایب  داریيمعنو 

به دليل برقرار نبودن برخي از شروط آماری الزم برای  شدند.
 اهدادهتعدادی از معادالت رگرسيوني )مانند شروط نرمال بودن 

 و هایانسوارو مقادیر باقيمانده، بررسي همگني/ غيرهمگني 
رگرسيوني محاسبه شده(، مدل مناسبي  رابطهضرایب  داریيمعن

گي باال حاصل برای برخي از متغيرهای دارای ضریب همبست
 A. sieberiنشد )مانند مدل برآورد توليد تاج پوشش گونه 

درصد تاج  مناسب، یهامدل انتخاب نهایي برای .(61Pبراساس 
 )تاج پوشش دو سال آخر برای دوره اعتبارسنجي هاگونهپوشش 

انتخابي در مرحله کاليبراسيون برآورد  یهامدلدوره( براساس 
، RRMSE یهاشاخصخطا ) یهاشاخصگردید و براساس 

MBE  وMAE نتایج برآورد درصد تاج پوشش با درصد تاج ،)
خالصه  9پوشش واقعي مقایسه شد. نتایج این بررسي در جدول 

ده مدل یک متغيره ارائه ششده است. براساس این نتایج، بهترین 
براساس  A. sieberiگونه درصد تاج پوشش برای برآورد 

 93/7و  RRMSE=62/7یک ماهه فروردین )با  یهابارش
=MAE ) درصد تغييرات این گونه را در سطح اعتماد  25بود و

مدل خطي  ،S. barbataگونه  برای .نمایديمدرصد توجيه  35
یک متغيره مبتني بر بارش چهار ماهه اسفند تا خرداد بهترین 

درصد تغييرات درصد پوشش این گونه  00نتایج را ارائه داد و 
 RRMSE=12/7)با  نموددرصد توجيه  33را در سطح اعتماد 

(. مدل خطي یک متغيره مبتني بر بارش یک MAE= 17/7و 
درصد  MAE ،20= 93/7و  RRMSE=63/7ماهه اسفند با 

را در سطح  Z. eurypterumتغييرات درصد تاج پوشش گونه 
. برای برآورد درصد تاج پوشش گونه نمایديمتوجيه  35اعتماد 

S. orientalis ، مدل خطي یک متغيره مبتني بر بارش دو ماهه
بوده است و بدليل  RRMSE=96/7اسفند و فروردین دارای 

ن مدل . بهتریباشدينمخطای باال، نتایج برآورد آن قابل استناد 
یکساله، مربوط  یهاگونهارائه شده برای برآورد درصد پوشش 

قدار م با وجودبه مدل مبتني بر بارش یک ماهه فروردین بود که 
6R 33/7 درصد، به دليل خطای 00 برابر=RRMSE  نتایج

برای برآورد که طوریبه. شوديمارزیابي برآورد آن ضعيف 
مدل  A. setiferaو  E. intermedia یهاگونهدرصد تاج پوشش 

 مناسبي حاصل نشد.



 

 
 

 درصد در جدول ارائه شده است( 09در سطح اطمینان  داریمعنمورد بررسی و متغیرهای بارش و دما )ضرایب  یهاگونه( بین درصد تاج پوشش Rضرایب همبستگی ) -3جدول 

 11P 11P 11P 61P 61P 62P 53P 51P 51P 53P 51P 15P 11P T11 T15 T11 T11 T62 T51 نام گونه

A. sieberi   
*28/8 **25/8 **11/8 *25/8 **21/8 **16/8 **22/8 **15/8 **16/8 **22/8 **21/8  

*16/8- *11/8-   13/8- 

S. barbata   
*15/8 *11/8 *25/8 *26/8 *12/8 **21/8 *25/8 *26/8 **22/8 *26/8 *11/8  18/8-     

Z. eurypterum  
*26/8  15/8    11/8   15/8      18/8 11/8  

A. setifera 15/8-     12/8              

S. orientalis   11/8 *15/8          18/8      

   هایکساله
**22/8 *13/8 **21/8 *16/8 16/8 *11/8 **18/8  

*26/8 *16/8    12/8-    

 درصد 33دار در سطح اطمينان معني :** درصد 35دار در سطح اطمينان معني :*
دوره مورد نظر و عدد  یهاماهتعداد  دهندهاست و عدد اول نشان ( معرف دمـاTمتغير بارنـدگي و ) نشانه( P. حـرف )شوديممشخص  يعدد دو رقم یکحرف التين و  یکمتغيرها، هر متغير با  ینامگذار یبراتوضيحات: 

 و خرداد است. دهنده مجموع بارندگي در چهار ماهه اسفند، فروردین، اردیبهشتنشان 92Pنماد  ،عنوان مثالاولين ماه آغازگر دوره مورد نظر است. بهده دهندوم نشان
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 سازی و اعتبارسنجیخطا در مراحل مدل یهاشاخصمقادیر  -4جدول 

 گونه گياهي
متغير 

 مستقل
 مدل رگرسيوني *

 نتایج مرحله اعتبارسنجي سازینتایج مرحله مدل

6R  مرحله

 سازیمدل
Sig RRMSE MAE MBE 

A. sieberi 

10P y= 362/1+793/7x 25/7 712/7 62/7 93/7 95/7- 

62P y= 152/1+730/7x 01/7 773/7 93/7 35/7 35/7- 

60P y= 193/7+75/7x 19/7 771/7 35/7 09/7 09/7- 

32P y= 033/7+731/7x 15/7 771/7 57/7 12/1 12/1- 

30P y= 395/7+733/7x 01/7 779/7 35/7 09/7 09/7- 

92P y= 171/7+733/7x 15/7 771/7 93/7 16/1 16/1- 

T13 y= 350/7- 961/9x 56/7 799/7 35/7 19/7 39/7- 

T10 y= 306/7- 339/1x 53/7 762/7 51/7 31/1 16/7- 

S. barbata 

10P y= 531/7+712/7x 59/7 733/7 31/7 13/7 13/7 

62P y= 539/7+716/7x 26/7 76/7 12/7 17/7 76/7 

60P y= 993/7+712/7x 23/7 71/7 13/7 73/7 73/7 

61P y= 306/7+735/7x 20/7 713/7 36/7 21/7 21/7 

32P y= 912/7+716/7x 09/7 772/7 10/7 17/7 72/7- 

30P y= 923/7+713/7x 23/7 711/7 13/7 73/7 73/7 

92P y= 916/7+711/7x 00/7 779/7 12/7 17/7 79/7- 

Z. eurypterum 12P y= 751/6+793/7x 20/7 713/7 63/7 93/7 91/7- 

S. orientalis 62P y= 112/7+779/7x 55/7 739/7 96/7 11/7 11/7- 

 -10P y= 015/7+723/7x 00/7 779/7 33/7 10/7 10/7 هایکساله

 

و مقادیر باقيمانده، بررسي  هادادهتوضيحات: به دليل برقرار نبودن برخي از شروط آماری الزم برای تعدادی از معادالت رگرسيوني )مانند شروط نرمال بودن  -* 
رگرسيوني محاسبه شده(، مدل مناسبي برای برخي از متغيرهای دارای ضریب همبستگي باال حاصل نشد  رابطهضرایب  داریيمعنو  هایانسوارهمگني/ غيرهمگني 

 .(61P براساس A. sieberi)مانند مدل برآورد توليد تاج پوشش گونه 

 
 بحث

تا  1319-15آبي  یهاسالساله )بين نتایج مطالعه ده
سط طور متوه( در منطقه استپي قوشه نشان داد که ب39-1333

 .E یهاگونهبيشترین و  Z. eurypterum یادرختچهگونه 

intermedia  وS. orientalis از درصد را  کمترین سهم نسبي

، گونه Z. eurypterumپس از گونه  داشتند.پوشش تاجي کل 
A. sieberi  درصد از تاج پوشش کل، دومين  69با سهم نسبي

 یهاسالاین درحالي است که در  ،گونه گياهي غالب بود
ریب یکساله، بيشترین ض یهاگونهخشکسالي و ترسالي بعد از 

بود. در کل مقدار  A. sieberiتغييرات پوشش تاجي مربوط به 
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د مرتع مور یهاگونهعامل تأثيرگذاری بر تاج پوشش بارش 
با  1315-12که در سال مرطوب طوریهب ،مطالعه بوده است

، ميزان تاج پوشش کل مرتع متريليم 11/157ميانگين بارش 
-36درصد بوده که این ميزان در سال خشک  15حدود 
درصد تنزل  5/5به  متريليم 23با ميانگين بارش  1331

. در واقع، وقوع خشکسالي باعث کاهش تاج نموده است
 گياهي مورد بررسي شده است. یهاگونهپوشش بيشتر 
ثر ه اکاقليمي نشان داد  هاینوسانبه  هاگونهبررسي واکنش 

مورد مطالعه متفاوت بود و دامنه  یهاگونهبر  کيخش
یکساله نسبت به  یهاگونهـرات درصد تاج پوشـش ييتغ

بيشتر بود. این امر  یادرختچه یهاگونهو  هاچندساله
مورد بررسي به وقوع  یهاگونهدهنده مقاومت متفاوت نشان
و  Akrarzadehهای ترسالي و خشکسالي است. هدور

Mirhaji (6770)،  سال مطالعه در منطقه استپي رود  3طي
 97سال خشکسالي باعث کاهش  5که بروز  کردندشور بيان 

-10کسالي سال آبي خش درصدی پوشش گياهي شده بود.
بر درصد پوشش تاجي سال آبي با  يریگچشمتأثير  1312

که مرتع مورد طوریهب ،داشته است 1310-11بارش نرمال 
نرمال مشابه  سالنسبت به  1310-11مطالعه در سال آبي 

درصدی نسبت  11درصد پوشش کمتری داشته است )کاهش 
ته ال نتوانسبه سال نرمال مشابه( و افزایش رطوبت در این س

 Navarroاست اثر خشکسالي شدید سال قبل را از بين ببرد. 
در بررسي شرایط خشکسالي و ترسالي  ،(6776و همکاران )

ساله در مراتع نيومکزیکو با مطالعه پوشش  91طي یک دوره 
 Bouteloua eriopodaو  Hilaria mutica یهاگونه تاجي

 شکسالي اثر مثبتوقوع خ هاسالبيان کردند که در برخي از 
داوم تـ ر قابل مالحظهيتأث دوره ترسالي را خنثي کرده بود.

و  Herbel هـاییافتـهبا  ياهيبـر پوشـش گ کيخشـ
 Mirhajiو  rzadehbaAk( مطابقـت دارد. 1306همکاران )

ساله در منطقه رودشور بيان  3براساس نتایج پایش  ،(6770)
 1302کردند که وقوع یک دوره خشکسالي چند ساله )از سال 

( موجب شد که گياهان چنان آسيب ببيند که وضعيت 1317تا 
نيز کمکي به بهبود  1311-13 یهاسالرطوبتي مناسب 

 همبستگي پوشش بررسي وضعيت پوشش گياهي ننماید.

 A. sieberiمختلف بارش نشان داد که گونه  یهادورهتاجي با 
را با بارش چهار ماهه  داريمعنبيشترین ضریب همبستگي 
عبارتي به .(P <71/7و  r= 33/7بهمن تا اردیبهشت داشت )

دیگر اضافه شدن بارش بهمن و اسفند به بارش فروردین و 
عنوان دوره اصلي رویش(، بيشترین نقش را در اردیبهشت )به

علت این امر را  پوشش تاجي این گونه داشت. ایهنوسان
با  A. sieberiاصلي  ریشهاین گونه تشریح کرد که  توانيم

ان استفاده از بارش ذخيره شده در کنفوذ در عمق خاک، ام
زمستان را فراهم کرده است. همچنين این امر در مورد گونه 

S. barbata  که بيشترین همبستگي درصد  کنديمنيز صدق
پوشش تاجي این گونه با بارش چهار ماهه اسفند تا خرداد 

یکساله همبستگي  یهاگونهبود. درصد پوشش تاجي 
با بارش سه ماهه بهار داشت که نشان از وابستگي  داریيمعن

 و Kashkiبه بارش فصل رویش دارد.  هاگونهشدید این 
و روند تغييرات پوشش ( در بررسي پویایي 6715همکاران )

های بياباني منطقه جاجرم بيان کردند که گياهي در اکوسيستم
)اسفندماه  هایکسالههمزمان با رویش و رشد  1313در سال 

ماه(، مقدار بارش و رطوبت قابل دسترس لغایت اردیبهشت
همين علت درصد پوشش تاجي بود و به 1311بيشتر از سال 

 را نشان داد. داریيمعنو  حظهمالافزایش قابل  هایکساله
یکساله سهم قابل توجهي از پوشش کل مرتع مورد  یهاگونه

را  هانوساناما بيشترین  انددادهبررسي را به خود اختصاص 
دليل وابستگي باالی در درصد پوشش تاجي داشتند که به

 یهابارشیکساله به رطوبت الیه سطحي خاک و  یهاگونه
حداقل ضریب  Z. eurypterum دوره رویش است. گونه

فرم رویشي و  تغييرات را در پوشش تاجي مرتع نشان داد.
عنوان عوامل مؤثر به توانيماستقرار پایدار ریشه در خاک را 

 در گسترش پوشش تاجي این گونه در مراتع استپي دانست.
 .A یابوتـهبا توجه به درصد پوشش تاجي قابل توجه گونـه 

sieberi  رات تاج پوشش کل تا ييتغ ،یکساله یهاگونهو
ر بارشي مؤث یهادورهبود و  هاگونهن یرات اييحدودی تابع تغ

نقش مهمي در تغييرات درصد تاج پوشش کل  هاگونهبر این 
عنوان بهاره )به یهابارشبيان کرد که  توانيمرو داشتند. ازاین

 ینمهمتربارش دوره رویش( و فصل پيشين )فصل زمستان( 
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بارشي مؤثر در تغييرات پوشش تاجي منطقه قوشه  یهارهدو
( در 6770و همکاران ) Akbarzadehنتایج مطالعه  بودند.
دماوند در شمال قرق پلور نشان داد که  يجنوب یهـادامنـه

بارش بهاره نقش قابل توجهي در نوسـان پوشـش کـل 
ل، جاد شده در پوشش کیرات ايياز تغ یشتريداشـت و سـهم ب

و همکاران  Abdollahiه شده بود. يسـط بارش بهاره توجتو
(B 6711 در )آباد استان یزد بيان در مراتع ابراهيم یامطالعه

ن یـترشيماه و فصل زمستان بنیتا فرورد یکردند که بارش د
 مطالعه ایندر  دارند. A. sieberi گونهر را بر تاج پوشش يتأث

با  هاونهگسعي شد با بررسي ارتباط بين درصد پوشش تاجي 
رصد د بينييشپ برایمناسبي  یهامدل بارش و دما، هاینوسان

ترین شاخص ارائه شود. مطالعه مناسب یهاگونهپوشش 
ا مختلف بارش ب یهادورهن يیک متغيره ب يونيروابط رگرس

شاخص نشان داد که براساس  یهاگونهدرصد پوشش تاجي 
برآورد  برایارائه شده  یهامدلخطاسنجي،  یهاشاخص

 .Zو  A. sieberi ،S. barbata یهاگونهدرصد پوشش تاجي 

eurypterum .یهامدلاین در حالي است که  مناسب بودند 
 هاگونهبرآورد درصد پوشش تاجي سایر  برایارائه شده 

وجه نقش قابل تبا توجه به دارای برآورد قابل قبولي نبودند. 
در  Z. eurypterumو  A. sieberi ،S. barbata یهاگونـه

مود بيان ن توانيم ترکيب پوشش گياهي سایت مورد مطالعه،
 منطقه مورد يـاهيـرات تاج پوشـش گييکه بخش عمده تغ
 ينيبشيـش، قابل پیـرات بارش دوره روييمطالعه براساس تغ

نطقه م يـاهيپوشـش گـرات ييتغ ينيبشيپ یبرا .باشديم
ـرات بارش در دوره ييبـه تغ یتا حـدود توانيممورد مطالعه 

تا  واندتيمیک خشکسالي  يرتأث گاهيـش استناد کرد اما یرو
قرار دهد و  يرتأثشرایط رشد و نمو گياهان را تحت  هامدت

اقليمي و تغييرات تاج پوشش گياهي را  هاینوسانروابط بين 
ماید. از آنجا که دوره مورد بررسي در نيز دستخوش تغيير ن

این تحقيق محدود به ده سال بود، ممکن است با پایش 
تایج اقليمي، ن هاینوسانمدت تغييرات پوشش گياهي و طوالني
سازی مبتني بر متغيرهای اقليمي ارائه برای مدل یترمناسب

همچنين به دليل اینکه هر منطقه شرایط اقليمي خاص  شود.
 برای مناطق مشابه از نظر فقطد، نتایج این تحقيق خود را دار

توپوگرافي، خاک و پوشش گياهي قابل تعميم است.  اقليم،
تحقيقات مشابهي در سایر مناطق  شوديمپيشنهاد بنابراین 

اقليمي در  هاینوسانبه  هاگونهو واکنش  شودکشور انجام 
مناطق با شرایط متفاوت از نظر رژیم بارش و دما، خاک، 

 بررسي گردد. غيرهتوپوگرافي و  هاییژگيو
 

 سپاسگزاری
مراتب سپاس و قدرداني پژوهشگران از مرکز  سيلهوبدین

 رمن محتمعاوالمللي بيابان دانشگاه تهران و تحقيقات بين
 پشتيباني و حمایت از دليلپژوهشي دانشگاه کردستان به 
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Abstract 

    This research monitored changes in canopy cover percentage of typical species during a 10-

year period in the Ghosheh rangelands to find out the relationship between two important climate 

variables (precipitation and temperature) and canopy cover changes. Therefore, the canopy cover 

percentages of six typical species (separately) and annual species (overall) were measured during 

10 years at the end of growing season in thirty 2-m2 plots, distributed along two 250–m transect 

lines. The results demonstrated that the maximum canopy cover percentage for water year 2006-

2007 (wet-year) and the minimum value for water year 2012-2013 (drought) were 15% and 5.5%, 

respectively. The canopy cover percentage modeling was performed based on linear regression 

method using precipitation and temperature variables. The precipitation of April explained 65% 

of changes in canopy cover percentage of A. sieberi at 95% confidence level (RRMSE = 0.26 & 

MAE=0.49). The best simple linear regression model for estimating  canopy cover percentage of 

S. barbata and Z. eurypterum was introduced by total  precipitation of March-June and 

precipitation of March, representing 77% (at 99% confidence level) and 67% (at 95% confidence 

level) of changes in canopy cover, respectively. Considering the dominant role of A. sieberi, S. 

barbata and Z. eurypterum in vegetation composition of study areas, it can be concluded that most 

changes in canopy cover of the studied rangeland are predictable by variability of precipitation 

during growing seasons.  
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