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 چکیده
ها و توليد کل با ایبرگان علفي، بوتههای رويشي گندميان، پهنفرم زمين بررسي رابطه بين توليد روی هدف از انجام اين پژوهش،     

 زمين . توليد سطحبودبرداری در مراتع هير و نئور استان اردبيل برداری و سال نمونهساله، سال ماقبل نمونه 52عوامل دما و بارندگي 

پالت(  332مجموع درهای يک مترمربعي )متر با استفاده از روش قطع و توزين در پالت 5522تا  7446در سه پروفيل ارتفاعي 

دما  شد. نتايج نشان داد با گذشت زمان بارندگي کاهش، گراديان محاسبه دما و بارندگي برای هر نقطه با استفاده از برداری شد.نمونه

توليد ( بوده و P<27/2دار )های رويشي و کل رابطه معنيهمچنين بين دما و بارندگي با توليد فرم .يافتافزايش و ميزان توليد کاهش 

برگان علفي در طبقه مياني و بيشترين توليد بيشترين مقدار توليد پهنکه طوریبه. داشتگندميان و کل با بارندگي رابطه مستقيم 

توليد گندميان و توليد کل با دما رابطه عکس که دما نيز نشان داد اثرهای نتايج  ها در طبقات باالتر بارندگي ساالنه ثبت شد.ایبوته

دمايي ساالنه ثبت شد. با توجه به صحت  در طبقات مياني و پايين ترتيببه ها،ایبوته برگان علفي وو بيشترين مقدار توليد پهنداشته 

و  7394های اقليمي سال های تهيه شده توسط دادهنتايج نشان داد که نقشه تهيه شد. GISهای توليد در محيط معادالت رگرسيون نقشه

 توان در تعادل بين عرضه و تقاضای توليد،از نتايج اين مطالعه مي .داشتساله نتيجه بهتری  52های اقليمي هنسبت به داد 7392

 زيستمحيط بر تنش شاخص عنوانبه و است پايدار توسعه نظر از مهم بالقوه ابزار يک اکوسيستم که کربن توازن شاخص و زيتوده

 استفاده کرد. ،است تودهزی مصرف افزايش از ناشي

 

  .رويشي فرم اقليمي، عوامل بيوماس روی زمين، اردبيل، مراتع، استان کليدی: ارتفاعات هير و نئور، هایواژه

 

 مقدمه

 بته  کته  استت  هااکوسيستم برای انرژی اصلي منبع توليد
طبتتق تعريتت   . et al(Abdi(2014 ,.استتت  وابستتته آنهتتا

Arzani  وAbedi (5274توليد عبارت است از ):  کل انرژی
که طبق اين تعري  توليد  فتوسنتزيند افردر طول  شده تيتثب

خوشخوراک تمامي گياهان مرتعي اعم از خوشخوراک و غير
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از  2COهمچنين در توليد يا ميزان جتذ   . شودرا شامل مي
و بيوستفر وجتود    طريق فتوسنتز، ارتباط اساسي بين اتمسفر

بررستي نوستان و   که طوریبه. al et (Reeves,. (2014دارد 
مراتع با متغيرهتای اقليمتي از   روی زمين ارتباط مقدار توليد 

.  et al(Wang(2014 ,.ای برختوردار استت   اهميتت ويتژه  
طالعات نشان داده است که از بين متغيرهای اقليمي، مقتدار  م

بارندگي دارای بيشترين تأثير بر تغييرات پوشش و توليتدات  
 .& Zare, 2006) (Baghestani Maibodi باشتد ميگياهي 
در باشد که قا ددار باي( يک مرتع7954) Karin گزارشطبق 

هتتای گذشتتته، بتته از حتتداقل اطالعتتات در دستتترس ستتال
 Dyksterhiusدر توليتد مرتتع برستد.     قبتول قابلبرآوردی 

( با توجه به درجات وضعيت مرتع و ميزان بارندگي، 7949)
فراواني و پراکنش  داند.را قابل برآورد ميعرصه  توليدمقدار 

ختاک   بارندگي نقش بسيار مهمي در دسترستي بته رطوبتت   
 دهتد تحت تأثير قرار مي شدتبهو پوشش گياهي را  داشته

 ., 1999)et al(Ehleringer .  بته شتکل رويشتي    بتا توجته، 
همچنين زمان و کيفيت بارش، واکنش و رفتار ، سيستم ريشه

گياهتتان نستتبت بتته بارنتتدگي متفتتاوت خواهتتد بتتود       
(Moghadam, 2001) .بتا سيستتم    گنتدميان کته  طتوری به

در  شتده ذخيرهای سطحي و متراکم، بيشتر از منابع آ  ريشه
کته گياهتان   کننتد، درحتالي  نزديکي سطح زمين استفاده متي 

ختود را از   موردنيتاز قادرنتد آ    ،چوبي دارای ريشه عميق
 دستت بته تتر ختاک   ق پتايين اعمت اشتده در  رطوبت ذخيتره 

هايي با همواره ممکن است که دوره .(Walter, 1979) آورند
دمايي باال بتواند مقدار توليتد و رشتد گياهتان را     هاینوسان

داری در مقتدار بتارش   محدود کند بدون آنکه کاهش معنتي 
دو متغيتر اقليمتي    بنتابراين بررستي همزمتان    ؛صورت گيرد

 .et al (Munkhtsetseg(2007 ,. بارندگي و دما ضروريست
oghadamMMohammadi  ( نيتتتز 5272و همکتتتاران )

بارندگي را يکي از عوامل بسيار مهم در توليد مراتع گزارش 
 هتای اثر( در بررسي 7952همکاران ) و  Newbauer. کردند

بارندگي بر توليد مراتع مونتانای شرقي اعالم کردند هرچنتد  
گياهتان   بيشتتر افزايش بارندگي سبب باال رفتتن توليتد در   

 .های مختل  متفاوت بودش در خاک، اما اين افزايشدمنطقه 
Brok ( رابطه بين توليد مراتع با بارندگي 5227و همکاران )

ساالنه را در علفزارهای آلبرتای مرکزی موردبررستي قترار   
اعتالم  عامل گتزارش  را داری رابطه بين اين دو داده و معني
ای در ( در مطالعته 5225و همکتاران )  Akbarzadehکردند. 

بارش فصل رويش را مؤثرترين پارامتر بر مقتدار  مراتع پلور 
هتای علفتي و گنتدميان معرفتي     پوشش تاجي و توليد گونه

( عامتل اصتلي   5225و همکاران ) Munkhtsetseg .اندکرده
های گياهي مراتع مغولستان را افزايش دما کاهش توليد گونه

و همکتاران   Abdollahi .کردنتد به همراه کاهش بارش بيان 
ر بارندگي روی توليد کل را در منطقه ندوشن يزد ( اث5277)

بتارش دوره آذر تتا    ندو نتيجه گرفت دادند قرار بررسي مورد
 .تأثير مثبتي بر روی توليتد دارد  تيرماهاسفند و دمای بيشينه 

Ehsani ( 5275و همکاران )عوامل اقليمتي را روی   هایاثر
خصوصيات گياهي در مناطق استتیي استتان مرکتزی متورد     

تتوان  بررسي قرار داده و بيان کردند که از عوامل اقليمي متي 
برای برآورد توليتد و ررفيتت چترای مراتتع استتفاده کترد.       

Pournemati (5274) بتر  را بارندگي و دما هاینوسان تأثير 
 گتزارش  و بررسي سبالن مراتع در مرتعي گياهان توليد روی
 تغييترات  با داریمعني رابطه رويشي هایفرم توليد که کردند
( نيز توليتد  5276)  Prince و Jackson .دارد اقليمي عوامل
خشک را مورد بررسي قترار داده و نتيجته   مراتع نيمه خالص
هتای  دنبتال تخريتب  بته مقدار توليد در اين مراتع که گرفتند 

همچنتين فخيمتي و    يابتد. کاهش ميني ناشي از فعاليت انسا
( توليد و ررفيت چرای مراتع استیي استتان  7392همکاران )

يزد را به کمک عوامل اقليمي بررسي و گتزارش کردنتد کته    
بارش پيشين و بارش زمستان به خوبي توانايي برآورد توليد 

بته اينکته مراتتع از     بتا توجته   مرتع و ررفيت چترا را دارد. 
که هر گتروه از ايتن    اندشده تشکيلهای گياهي مختل  گونه

بنابراين اين  گياهان نيازهای مختلفي برای ادامه حيات دارند،
به فترم رويشتي و سيستتم ريشته، زمتان و       با توجهگياهان 

کيفيت بارش، واکنش و وابستتگي متفتاوتي را بته بارنتدگي     
کتته طتتوریبتته. et al (Bates,. (2006 دهنتتدنشتتان متتي
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تتوازن  در تعيتين شتاخص   هر فرم رويشي  گيری توليداندازه
متورد استتفاده قترار    تتوده اکوسيستتم   زیتغييترات  کربن و 
 ستهم اثتر  بررستي   هدف از اين پتژوهش  ،بنابراين. گيردمي

هتای  فترم روی زمتين   تغييرات توليتد  پارامترهای اقليمي بر
 .استبوده و کل  هاایعلفي، بوته برگانپهنگندميان،  رويشي

 
 هاروش و مواد

هير و درياچته نئتور واقتع در استتان     مراتع در اين مطالعه 
شتمالي و   35°2´تتا   35°29´اردبيل در موقعيت جغرافيتايي  

از لحتا   (. 7شتکل  ) شدي بررسشرقي  45°32´تا  56°45´
نقشته متدل رقتومي    با توجه به شرايط پستي و بلندی منطقه، 

متتر و حتداکثر    7446، حداقل ارتفتاع از ستطح دريتا    ارتفاع
درصتد   62تا  72، شيب دامنه بين متر 5522ارتفاع آن حدود 

غربتتي، غربتتي و هتتای شتتمالي، شتتمالمتغيتتر بتتوده و دامنتته
بارندگي در منطقه مورد مطالعته   برداری شد.غربي نمونهجنو 

دهتد کته از لحتا     باران، تگرگ و بترف ر  متي  به صورت 
 7622بارندگي طبقات ارتفاعي پايين يعنتي  پراکندگي مکاني، 

بارندگي طبقتات  متر و ميلي 322تا  335متر برابر با  7522تا 
 392تتا   366متر برابر بتا   5622تا  5722 باال يعني ارتفاعي
. همچنين از لحتا  پتراکنش فصتلي، بيشتترين     استمتر ميلي
ارندگي در فصل بهتار و کمتترين آن در فصتل تابستتان ر      ب
هتای  بر اساس گراديان بارندگي استخراج شده از دادهدهد. مي
، های هواشناسي اطراف منطقه متورد مطالعته  ساله ايستگاه 52

متتر و  ميلتي  392تتا   335 بتين  بارندگي ساالنه منطقته مقدار 
همچنتين   گتراد استت.  درجه ستانتي  72 تا 6 بين دمای منطقه

برداری( برابتر  )سال ماقبل نمونه 7394ميزان بارندگي در سال 
درجته   72تتا   2ی منطقه بتين  متر و دماميلي 362تا  232با 

بترداری( بارنتدگي   )ستال نمونته   7392گراد و در سال سانتي
درجته   77تتا   5متر و دمتا بتين   ميلي 337تا  375منطقه بين 
هتای  و دادهدهای ميداني بر اساس بازدي .بوده استگراد سانتي

 استت.  زارعل  بوته صورتبهپوشش گياهي منطقه  ثبت شده
 نستبتا  رستي و  بافتت متوستط يتا لتومي     دارایخاک منطقته  
زدگي ستنگي  برداری بيروناست. در محدوده نمونهحاصلخيز 
   .وجود داردنيز  عمقکمو خاک 

 

 

 (بردارینمونهنقاط شهرستان اردبیل و  ،اردبیل استان) کشور سطح در مطالعه مورد منطقه موقعیت .1 شکل

 

در هتر   ،پروفيتل ارتفتاعي   سهبا توجه به جاده دسترسي 
مکتان  ( 77 درمجموع) سهو  پنج، سهتعداد  ترتيببهپروفيل 
 سته  مکتان در هتر   ؛انتختا  شتد  برداری )رويشتگاه(  نمونه

هر امتداد متر از هم و در  22 فاصله با متری 722 ترانسکت
پالت( با فواصل  32 مکانپالت )در هر  72ترانسکت تعداد 

پتالت   332از  مجمتوع  درمستقر شتدند و   متری از هم 72
ها نيز با توجه بته  ابعاد و تعداد پالت .شد انجام بردارینمونه

نيتاز و   نمونه موردتعداد پوشش گياهي و و پراکنش ساختار 
 et al(Ghorbani ,. مطالعتات گذشتته   بته  همچنين با توجه

., 2014)et al., 2013; Zare Hesari et al2013; Sharifi  
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 7392خردادمتاه  ارديبهشتت و  در  بترداری نمونه تعيين شد.
پتتس از  منظتتور بررستتي پوشتتش گيتتاهي،بتته شتتد. انجتتام
های اوليه و بازديدهای ميتداني بتا توجته بته تنتوع      بررسي

هتای  آوری نمونته جغرافيايي اقدام به جمعارتفاعي و جهات 
شده از عرصه، پتس از  های گياهي برداشتگياهي شد. نمونه

ق اردبيلي با استفاده از منتابع  انتقال به هرباريوم دانشگاه محق
 Rechinger, 1963)-(1998ماننتد فلتتور ايرانيکتا    مختلت  

هتا بتا نمايته    شناسايي شدند. اختصار اسامي مؤلفتان گونته  
 سازی شتد. يکسان (IPNI, 2015)های گياهي المللي نامبين

برداری، به تفکيک های نمونهپالت سطحاز ها گونه همچنين،
هتای  ای و انتدام سال جاری گياهان بوتته  رشد) فرم رويشي

متتری ختاک بترای گنتدميان و     ستانتي  يتک باالتر از سطح 
برداشتت و پتس از   های جداگانته  در پاکت علفي( برگانپهن

خشک شدن توزين و توليتد برحستب کيلتوگرم در هکتتار     
 .شتد  Excelافتزار  وارد نرم GPSنقاط  اساس برمحاسبه و 

تهيته و   10ArcGIS افزاربا استفاده از نرم نياز های موردنقشه
هتا  هتای پتالت  ز برای هريک از موقعيتاطالعات موجود ني

بتتر استتاس تعتتداد دمتتا و مقتتادير بارنتتدگي  .شتتداستتتخراج 
بنتدی و  طبقته داری طبقتات،  و معنيبرداری های نمونهپالت
با استفاده از آزمتون   .مطالعه قرار گرفت وتحليلتجزيهمبنای 

افتزار  نترم  طرفته و آزمتون دانکتن در   تجزيه واريانس يتک 
SPSS16.0  هتای  توليتد فترم  اقليمي بتر   عواملاثر تغييرات
ستیس ارتبتاط هريتک از     شتد.  بررسي کل توليدرويشي و 

متغيرهای وابسته با متغيرهای مستقل با استفاده از رگرسيون 
معادله عمتومي رابطته رگرستيون     چندگانه توأم بررسي شد.

)توليتد( از روی   بيني متغيرهتای وابستته  پيش برایچندگانه 
کته  بوده  7 رابطهصورت متغيرهای مستقل )عوامل اقليمي( به

رويشي و توليتد کتل، بتا توجته بته      های برای هريک از فرم
 داری عوامل مستقل اعمال گرديد.معني

 nxn+…+b3x3+b2x2+b1x1Y=a+b         7رابطه 

ثابتت؛   مقدار: aشده متغير وابسته؛ بيني: مقدار پيشYکه 
b :و ضريب رگرسيونx  :باشدمي لمقادير متغيرهای مستق. 

هتای استتخراج شتده    با استفاده از معادله GISدر محيط 
 روی زمتين های رويشتي و توليتد   هريک از فرم توليدبرای 

. بينتي شتد  پتيش  مطالعته  متورد کل، نقشه توليد برای منطقه 
ها درصد داده 52های رگرسيوني با استفاده از تحليلوتجزيه
ها، نمونه درصد 72شده با استفاده از های تهيهصحت نقشهو 

ميتانگين خطتای مطلتق     محاسبه مقادير معيارهای يقاز طر
: Mean absolute error)MAE( ، خطای انحراف ميانگين 

error) : Mean deviationMDE(  ريشته ميتانگين مربتع    و
 بررسي شتد   )Root mean squared error)RMSE : خطا

), 2018et al.; Ghorbani ., 2008et al Gervasio(؛ 
تتر باشتد،   ها هرچه به صفر نزديتک شاخصکه اين طوریبه

 اعتبار مدل است.دهنده نشان
 

  نتایج
و  شتده ييشناستا  از منطقه شدهبرداشتهای گياهي نمونه
 مشتخص گرديتد.  های مربوط به هر تيره نس و گونهتعداد ج
، Asteraceae غنتای گونته   نظر ازهای گياهي تيره مهمترين

Fabaceae  وLamiaceae  هتتای هستتتند. همچنتتين گونتته
فترم رويشتي و   طبقات ارتفتاعي   بر اساسدر منطقه موجود 

 .(7)جدول  شدندشناسايي و مشخص خوراکي کالس خوش
 و 2( :m5722-7522) (،m7522-7622: )1 اين فهرستت  در
3 :(m5622-5722)ارتفاعي طبقات ؛ I  ،)گونه کتم شتونده( : II :

 .باشتد متي  خوشخوراکي هایکالس )مهاجم( :III و )زياد شونده(
شتونده يتا    کتم هتای  گونته  هتا، گونته  درصد 72درمجموع 
درصد  52زياد شونده و  هایگونه درصد 52، خوراکخوش
 .هستندها مهاجم گونه

 
  



 281                                                                                                                                      3شماره  22فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

 خوراکيفرم رويشي و کالس خوش ،طبقات ارتفاعي بر اساسدر منطقه  گسترش يافتههای گونهفهرست -1جدول 

کی
ورا

شخ
خو

 

بقه
ط

 
عی

تفا
ار

 

  نام گونه

کی
ورا

شخ
خو

 

قه
طب

 
عی

تفا
ار

 

 نام گونه

III 1-2 Iris reticulata M.Bieb.  GRASSES 

III 2 Jurinella moschus (Hablitz) Bobrov  II 1 Bromus cappadocicus Boiss. & Balansa 

III 1-2-3 Lamium amplexicaule L.  III 1-2 B. tectorum L. 

III 2-3 Lappula barbata Gürke  I 1-2-3 B. tomentellus Boiss. 

I 2 Lathyrus sativus L.  II 1-2 Elymus repens (L.) Gould 

I 1-2 Medicago sativa L.  II 1-2 E. sp. 

III 1-2-3 Minuartia hamata Mattf.  I 1-2-3 Festuca ovina L. 

III 1-2 M. meyeri Bornm.  I 1-2 F. valesiaca Schleich. ex Gaudin 

III 1-2 Muscari caucasicum Baker  I 1-2 Poa bulbosa L. 

III 1-2 Nonea sp.  III 1-2-3 Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski 

III 2-3 Onopordum acanthium L.  FORBS 

III 1-2 Phlomis olivieri Benth.  III 1-2-3 Achillea vermicularis Trin. 

III 2-3 Pimpinella affinis Ledeb.  III 1-2 Acinos graveolens Link 

III 1-2 Pimpinella aurea DC.  III 1-2 Adonis aestivalis L. 

III 1-2 Papaver dubium L.  III 2 Aethionema carneum B.Fedtsch. 

III 2 Plantago lanceolata Hook.  III 1-2 Allium akaka Regel 

II 3 Polygonum serpyllaceum Jaub. & Spach  III 1-2-3 A. scorodoprasum L. 

II 2-3 Potentilla bifurca L.  III 1-2-3 Alyssum minus (L.) Rothm. 

III 1 Ranunculus sp.  III 1 Androsace maxima L. 

III 1-2 Salvia sp.  III 1-2 Anthemis candidissima Willd. ex Spreng. 

I 2 Sanguisorba minor Bertol.  III 1-2 A. triumfettii (L.) DC. 

III 1-2 Scandix stellata Banks & Sol.  III 1-2-3 Arenaria leptoclados Guss. 

II 1-2-3 Scariola orientalis (Boiss.) Soják  III 1-2-3 Asperula setosa Jaub. & Spach 

III 1-2 Senecio glaucus DC.  II 3 Astragalus taleshensi Bidarlord, F.Ghahrem. 

& Maassoumi 

III 1-2-3 Stachys lavandulifolia Vahl  I 1-2 A. xerophiloides Podlech & Ekici 

III 1-2-3 Tanacetum chiliophyllum Sch.Bip.  III 1 Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. 

III 3 Teucrium pumilum L.  II 2 Bungea trifida (Spreng.) C.A.Mey. 
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کی
ورا

شخ
خو

 

بقه
ط

 
عی

تفا
ار

 

  نام گونه

کی
ورا

شخ
خو

 

قه
طب

 
عی

تفا
ار

 

 نام گونه

III 1 Torilis leptophylla Rchb.f.  II 1 Camelina rumelica Velen. 

I 1-2-3 Trigonella monantha C.A.Mey.  III 3 Campanula stevenii M.Bieb. 

III 2 Turgenia latifolia Hoffm.  III 1 Cerastium dichotomum L. 

III 2 Valerianella plagiostephana Fisch. & 

C.A.Mey. 
 III 1-2-3 Ceratocephalus testiculatus (Crantz) Roth 

III 2 V. sclerocarpa Fisch. & C.A.Mey.  III 1-2-3 Chardinia orientalis (L.) Kuntze 

III 2 Velezia rigida L.  III 2-3 Cirsium haussknechtii Boiss. 

III 1-2-3 Verbascum sp.  III 1 C. sp. 

III 1-2-3 Veronica arvensis L.  III 1-2 Callipeltis cucullaris (L.) DC. 

II 1-2-3 V. orientalis Mill.  II 1-2-3 Convolvulus arvensis L. 

III 2 Viola modesta Fenzl  I 1-2-3 Coronilla sp. 

III 1-2 Xeranthemum squarrosum Boiss.  III 1-2-3 Crepis sancta (L.) Babc. 

II 1-2 Ziziphora persica Bunge  III 2 Cryptantha intermedia Greene 

SHRUBS  III 2 Eremostachys azerbaijanica Rech.f. 

II 1-2-3 Artemisia fragrans Willd.  III 1-2 Erodium cicutarium (L.) L'Hér. 

III 2 Astragalus australis (L.) Lam.  III 1-2-3 Eryngium billardierei F.Delaroche 

III 1 A. curvirostris Boiss.  III 1-2-3 Erysimum collinum Andrz. 

I 1-2-3 A. microcephalus Willd.  III 1-2-3 Euphorbia seguieriana Neck. 

III 2-3 A. paralipomenus Bunge  III 2 E. szovitsii Fisch. & C.A.Mey. 

III 1-2-3 A. tabrisianus E.Sheld  III 1-2-3 Falcaria vulgaris Bernh. 

II 1 Camphorosma monspeliaca L.  III 1-2 Filago arvensis L. 

III 1 Cerasus sp.  III 1-2-3 Gagea sp. 

III 1-2 Dianthus orientalis Donn  III 2 Galium verum L. 

II 1 Kochia prostrata (L.) schard.  III 1-2-3 Geranium persicum Schonb.Tem. 

II 1-2-3 Onobrychis cornuta (L.) Desv.  III 2 Gladiolus kotschyanus Boiss. 

I 1 O. sp.  III 1-2-3 Helianthus  salicifolius A.Dietr. 

III 3 Silene aucheriana Boiss.  III 2 Herniaria incana Boiss. 

III 1-2-3 S. spergulifolia M.Bieb.  III 2 Hohenackeria exscapa Grande 

III 1-2-3 Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.  III 2 Inula sp. 



 

 

 

 (1352و  1351 هایسالو ، فصل رویش ساله 22 بارندگی)های رویشی و کل در طبقات مختلف فرمروی زمین  مقایسه میانگین مقادیر تولید-2جدول 

متغيرهای مستقل 

 بارندگي( یها)داده

طبقات 

 (mm)بارندگي 

تعداد 

 پالت

و  بارندگيمتوسط 

 انحراف معيار

 (kg/ha)توليد  انحراف معيارميانگين و 

 کل هاایبوته برگان علفيپهن گندميان

 ساله 52بارندگي 

533-553 111 53/6 ± a11/533 38/1 ± a56/125 13/6 ± a65/152 13/23 ± a25/188 63/55 ± a23/333 

566-533 155 81/1 ± b85/533 33/15 ± a13/132 33/11 ± b12/256 88/6 ± b38/83 18/22 ± a63/335 

585-566 116 26/15 ± c12/511 32/8 ± b33/255 33/11 ± c35/163 85/13 ± a33/258 63/21± b35/653 

 فصل رويشبارندگي 

 ساله 52

36-33 125 31/5 ± a63/33 25/8 ± a31/165 35/8 ± a85/138 85/26 ± a38/185 25/55 ± a13/313 

31-36 125 55/5 ± b55/36 55/11 ± a38/132 55/11 ± b23/221 35/1 ± b81/113 85/25 ± a58/328 

35-31 85 15/1 ± c61/33 65/3 ± b56/126 55/3 ± c56/151 35/22 ± a13/233 55/23 ± a55/315 

 7394سال بارندگي 

535-535 115 12/3 ± a21/532 11/8 ± a36/115 13/3 ± a32/122 13/23 ± a23/215 13/21 ± a31/313 

531-535 155 55/2 ± b35/533 33/6 ± b65/165 23/15 ± b11/213 88/8 ± b31/151 13/18 ± a33/353 

565-531 125 68/3 ± c82/533 65/3 ± c35/253 18/8 ± c62/168 85/16 ± a33/221 11/13± b51/663 

 7392بارندگي سال 

513-512 155 33/3 ± a33/513 31/3 ± a68/153 11/1 ± a83/111 23/25 ± a58/251 23/23 ± a86/355 

523-513 125 36/3 ± b85/521 13/1 ± b31/161 31/8 ± b58/221 13/3 ± b13/115 11/25 ± a13/325 

551-523 115 31/1 ± c56/523 56/15 ± c82/188 18/3 ± c33/113 65/11 ± a38/225 58/18± b62/662 

a ،b  وc دار است.اختالف معني: حروف متفاوت در هر ردي ، نشانگر 



 

 

 

 

 (1352و  1351 هایسال و ، فصل رویشساله 22ی دما) های رویشی و کل در طبقات مختلفمقایسه میانگین مقادیر تولید روی زمین فرم-3جدول 

متغيرهای مستقل 

 های دما()داده
 (ºc)طبقات دما 

تعداد 

 پالت

و انحراف  دمامتوسط 

 معيار

 (kg/ha)توليد  انحراف معيارميانگين و 

 کل هاایبوته برگان علفيپهن گندميان

 هسال 52دمای 

 

35/1-55/6 155 33/5 ± a13/1 13/3 ± a53/118 33/15 ± a16/135 35/25 ± a15/263 85/22 ± a82/331 

35/3-35/1 155 13/5 ± b23/3 13/15 ± a33/118 38/15 ± b51/213 33/3 ± b22/38 65/25 ± b86/332 

55/15-35/3 155 51/5 ± c12/8 25/1 ± b53/115 63/6 ± a63/156 52/51 ± a33/212 66/55 ± b33/362 

 52 رويش فصلدمای 

 ساله

35/3-55/5 85 63/5 ± a66/3 65/3 ± a82/111 35/11 ± a33/156  35/22 ± a83/211 65/23 ± a33/336 

35/6-35/3 125 51/5 ± b83/3 35/11 ± b62/251 25/11 ± b32/223 15/1 ± b23/156 85/25 ± a28/332 

55/3-35/6 125 33/5 ± c53/1 55/3 ± c86/151 15/3 ± a13/152 55/26 ± c33/132 15/23 ± b38/316 

 7394سال دمای 

35/6-55/3 115 35/5 ± a63/3 32/8 ± a53/135 56/8 ± a13/123 13/21 ± a61/253 51/25 ± a36/655 

55/3-35/6 125 18/5 ± b25/1 65/15 ± a33/113 28/6 ± b11/222 35/6 ± b23/151 63/23 ± b61/363 

55/15-55/3 155 23/5 ± c25/8 11/3 ± b53/116 23/11 ± a86/158 51/28 ± a33/252 16/51 ± b13/313 

 7392دمای سال 

35/3-55/1 155 56/5 ± a83/1 11/1 ± a15/136 11/3 ± a33/132 81/13 ± a53/223 58/18 ± a33/383 

35/8-35/3 115 31/5 ± b51/8 13/8 ± a18/133 33/8 ± b16/253 52/1 ± b33/115 35/21 ± b31/312 

55/11-35/8 125 58/5 ± c15/15 83/8 ± b53/81 86/8 ± a56/135 13/53 ± a25/251 18/53 ± b31/362 

a ،b  وcدار است.: حروف متفاوت در هر ردي ، نشانگر اختالف معني 
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يه واريانس و مقايسه ميانگين اثر تجزنتايج حاصل از 
هتای رويشتي و   عوامل اقليمي بر توليد روی زمتين فترم  

است. با توجه به  شده ارائه 3و  5کل در جدولهای  توليد
نستبت بته    7392و  7394هتای  مقدار بارندگي در ستال 

(. 5است )جدول  ساله، مقدار آن کاهش يافته 52متوسط 
تجزيه واريانس نشان داد که اثر بارندگي بتر توليتد    نتايج

دار های رويشي مختل  معنتي روی زمين کل و توليد فرم
ميان بتا بارنتدگي   صورت که توليد کل و گنتد ينبداست؛ 

علفتي بتا افتزايش     برگانپهن رابطه مستقيم داشته و توليد
و در طبقتات بتاالتر    يشافتزا بارندگي تا طبقتات ميتاني   

 . کمترين مقدار توليتد گياهتان  است بارندگي کاهش يافته
شد. با توجه بته مقتدار    ای، در طبقات مياني مشاهدهبوته

 52وستط  نستبت بته مت   7392و  7394های دما در سال
(. نتتايج  3استت )جتدول    ساله، مقدار آن افتزايش يافتته  
های رويشي و توليد کل بتا  مقايسه ميانگين بين توليد فرم

دار در طبقات مختلت  نشتان داد.   عامل دما نيز اثر معني

توليد کل و گندميان با افزايش دما رابطه معکوس داشتند. 
 کمتترين  علفتي و  برگانپهنهمچنين بيشترين مقدار توليد 

 در طبقات ميتاني دمتايي مشتاهده    ها،ایبوته توليد مقدار
 ازها ایاست که بيشترين مقدار توليد بوته توجهقابلشد. 
 تر مشاهده شد.دمايي، در دماهای پايين نظر

دهنده اين است که که نشان 4با توجه به نتايج جدول 
داری تغييترات  طتور معنتي  تواند بهآيا مدل رگرسيون مي

بيني کند، با توجه بته ستتون   متغير وابسته )توليد( را پيش
داری آماری مدل رگرسيون مشاهده گرديد کته بتين   معني

های رويشي با عوامل اقليمي رابطه خطي توليد کل و فرم
دار وجود دارد. با توجه به اينکه با گذشت زمان از و معني

ه مقدار بارندگي کاسته شده و دمای منطقته افتزايش يافتت   
های رويشي است و با توجه به ميانگين مربعات توليد فرم

(، با کاهش بارنتدگي  4های مختل  )جدول و کل در سال
علفتي و   برگانو افزايش دما از ميزان توليد گندميان، پهن

 کل کاسته شده است.
 

 بارندگی و دماهای رویشی و کل با فرمسطح زمین واریانس مدل رگرسیون تولید  زیهتج -1ل جدو

 آزادیدرجه  منابع تغييرات متغيرهای مستقل
 )توليد( ميانگين مربعات

 کل هاایبوته برگان علفيپهن گندميان

 ساله 52های اقليمي داده
 22/7956594** 23/622545** 55/75354** 52/522376** 5 رگرسيون 

 25/59325 52/62493 43/72254 46/75335 355 ماندهباقي

های اقليمي سال داده

7394 

 75/7596225** 54/7257755** 72/5797** 55/725553** 7 رگرسيون 

 56/95324 67/62526 73/72255 27/73222 355 ماندهباقي

های اقليمي سال داده

7392 

 53/7596225** 52/7257755** 52/5797** 69/725553** 7 رگرسيون 

 57/95324 62/62526 25/72255 62/73222 355 ماندهباقي

 دارفاقد اختالف )اثر( معني ؛ns %2دار در سطح اختالف )اثر( معني ؛* %7سطح  دار در: اختالف )اثر( معني**
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 بارندگي و دمامتغيرهای نتايج مدل رگرسيوني با توجه به 
 برگتان علفتي،  پهتن ، گنتدميان فترم رويشتي   توليتد  در ردي  

 مقتادير يتک از  هتي  کته   مشاهده شتد  ،کل توليدها و ایبوته
 عوامتل متورد   بنابراين همته ؛ صفر نيست ß ضرايب رگرسيون

انتد. بتا توجته بته ستطح      توليتد متؤثر بتوده    مقداربررسي در 
، 3، 5های معادله ،توليد بينيپيش در اقليميداری عوامل معني
ستاله،   52های اقليمي ، معادالت تبيين توليد توسط داده2و  4

هتای  ، معتادالت تبيتين توستط داده   9و  5، 5، 6هتای  معادله
و  75، 77، 72هتای  و در نهايتت معادلته   7394اقليمي ستال  

 7392های اقليمي ستال  ، معادالت تبيين توليد توسط داده73
  که از روابط رگرسيوني استخراج شد.بودند 
 

 5 رابطه

  25yearsT51/838 – 25yearsP33/31 - 16/26618 =GrassesY 

 

  3 رابطه

25yearsT36/255 – 25yearsP58/15 - 13/6853- =ForbsY 
 

  4 رابطه

 25yearsT25/332 – 25yearsP15/33 - 21/25533 =ShrubsY 

 

  2 رابطه

  25yearsT13/2551 – 25yearsP31/158  - 28/36665 =NPPY 

 

  6 رابطه
  1394T25/18– 15/512 =GrassesY 

 

  5 رابطه
     1394T33/3 +33/152 =ForbsY 

 

  5 رابطه
   1394T11/31 – 33/333 =ShrubsY 

 

  9 رابطه
    1394T86/63– 51/1553 =NPPY 

 

  72 رابطه

1395P54/3– 53/1353 =GrassesY 

 

  77 رابطه
      1395T85/3 +51/113 =ForbsY 

 

  75 رابطه
   1395P25/15 –13/5383 =ShrubsY 

 

  73 رابطه

1395P79/73– 95/4552 =NPPY 

 

: توليتد  ForbsY: توليد گندميان، GrassesY در اين روابط که
 : توليتد کتل،  NPPY ها،ای: توليد بوتهShrubsYبرگان علفي، پهن

25yearsT : 1394،ساله 52دمای متوسط T :   متوسط دمتای ستال
7394،  5139T : 25 ،7392متوسط دمای سالyearsP :  متوستط
 و 7394دگي ستال  بارنت متوسط : 1394Pه و سال 52 بارندگي

1395P:  است 7392متوسط بارندگي سال.   
کتل  توليد های رويشي و فرمسطح زمين های توليد نقشه

هتای  و نقشته  آمده دستبه رگرسيوني روابطبا استفاده از که 
شکل  .ه شده استئارا 4و  3، 5 هایدر شکل ،شده پايه تهيه

 52های اقليمتي  بندی شده توليد توسط دادهپهنه هاینقشه 5
هتای اقليمتي   های تهيه شده توستط داده نقشه 3ساله، شکل 

های توليد استخراج شده نشانگر نقشه 4و شکل  7394سال 
بتتا مقايستته  .استتت 7392هتتای اقليمتتي ستتال توستتط داده

 52متي ) هتای اقلي های توليد تهيه شده با سه گروه دادهنقشه
بتا کتاهش   که ( مشاهده شد 7392و سال  7394ساله، سال 

بارندگي و افزايش دما، ميزان توليتد کتاهش قابتل تتوجهي     
 داشته است.
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های با استفاده از داده کیلوگرم در هکتار برحسبهای رویشی و کل هریک از فرمسطح زمین مقدار تولید بینی های پیش. نقشه2شکل 

 ساله 22اقلیمی 

 

 
های کیلوگرم در هکتار با استفاده از داده برحسبهای رویشی و کل بینی مقدار تولید سطح زمین هریک از فرمهای پیشنقشه -3شکل 

 1351سال اقلیمی 
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های کیلوگرم در هکتار با استفاده از داده برحسبهای رویشی و کل بینی مقدار تولید سطح زمین هریک از فرمهای پیشنقشه -1شکل 

 1352اقلیمی سال 

 

 اقلیمیهای رویشی با عوامل یون میزان تولید کل و فرمرگرسهای نتایج اصلی و ضرایب مدل -2جدول 

 متغيرهای مستقل
 متغيرهای وابسته

 )توليد(

 ميانگين توليد

 (Kg/ha) / زميني

 ميانگين توليد برآوردی

 (Kg/ha) / نقشه
RMSE MAE MDE 

 ساله  52های اقليمي داده

 52/3 52/3 55/3 69/552 46/729 گندميان

 -53/2 53/2 52/2 22/764 36/756 برگان علفيپهن

 -76/5 76/5 54/5 69/572 52/552 هاایبوته

 73/4 73/4 55/4 47/532 65/656 کل

 7394های اقليمي سال داده

 66/2 66/2 65/2 23/759 46/729 گندميان

 -23/2 23/2 22/2 22/752 36/756 برگان علفيپهن

 -63/5 63/5 55/5 22/527 52/552 هاایبوته

 -62/7 62/7 62/7 25/255 65/656 کل

 7392های اقليمي سال داده

 33/2 33/2 34/2 22/769 46/729 گندميان

 -66/2 66/2 65/2 76/766 36/756 برگان علفيپهن

 -66/5 66/5 52/5 67/522 52/552 هاایبوته

 -33/7 33/7 35/7 25/256 65/656 کل

 

هتتای تهيتته شتتده بتتا استتتفاده از ارزيتتابي صتتحت نقشتته
و ميتتتانگين توليتتتد  MDEو  RMSE ،MAEمعيارهتتتای 

شتده و ميتانگين   يه تهاز نقشه توليد سطح زمين  آمدهدستبه
ارائه شده است. با توجته   2گيری شده در جدول توليد اندازه
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مقدار انحراف نتايج برآورد شده و  MDEو  MAEبه مقادير 
باشتد. همچنتين مقتدار    ي در حد قابتل قبتول متي   نتايج اصل
RMSE  دار قبتول و معنتي  يا مقدار خطای مدل در حد قابتل

دهنده اعتبار متدل استت. بتا مقايسته ارزيتابي      بوده و نشان
هتای  های برآورد شده توليد از معادالت و نقشته صحت داده

ساله، ستال   52های اقليمي )بندی شده در سه گروه دادهپهنه
(، مشتاهده شتد کته امکتان تخمتين و      7392سال و  7394
هتای اقليمتي ستال    بندی نقشه توليد بتا استتفاده از داده  پهنه
برداری )ستال  ( و سال ماقبل نمونه7392برداری )سال نمونه
ستاله نتيجته بهتتری     52های اقليمتي  (، نسبت به داده7394

داشته، هرچند که مقادير توليدی بترآورد شتده بترای ستال     
ساله نيز نتايج قابل قبتولي   52برداری و متوسط ونهماقبل نم

 (.2داشته است )جدول 
 

 بحث 
بينتتي مقتتدار توليتتد گياهتتان مرتعتتي بتتا استتتفاده از  پتتيش
نتتايج   .ستت ااز نکات حائز اهميتت   بارندگي و دماپارامترهای 

هتای رويشتي و   فترم  دار توليتد معني اين مطالعه، بيانگر ارتباط
 متغيرهتای اقليمتي بتارش و دماستت.    کل بتا   سطح زمين توليد

Reeves ( نيز ارتباط معني5274و همکاران )  دار عوامل اقليمتي
با توجته بته    اند.و توليد را در مراتع اياالت متحده گزارش کرده

توان بيان کترد کته عوامتل اقليمتي تتأثير      مي آمدهدستبهنتايج 
ايسته  نتتايج مق  دارنتد.  سطحي مراتعدر تغييرات توليد  ييسزابه

کتل بتا عامتل    توليتد  و  گنتدميان ميانگين نشان داد کته توليتد   
رابطه مستقيم داشته و با افزايش ميزان بارنتدگي  ساليانه بارندگي 
( نيتتز در 5274) Pournemati .استتتيافتتتهافتتزايش  ،ستتاليانه

مطالعه ختود بتر روی توليتد مراتتع ستبالن، نتتايج يکستان را        
توليتد  بارنتدگي بتر روی   اثرهتای  همچنين  .ه استگزارش کرد

ها نشان داد که بيشترين مقتدار توليتد   ایو بوته علفي برگانپهن
هتا در طبقتات   ایو کمترين مقتدار توليتد بوتته    علفي برگانپهن

 تواند ناشتي از سيستتم  اين عامل ميمياني بارندگي ثبت شد که 
 نيازهای مختل  گياهان برای ادامته حيتات باشتد کته     و ريشه

مرتعي نشان  هایگونهبر روی انواع را اوت بارندگي متفاثرهای 

متفتاوتي بتر روی   اثرهای نتايج نشان داد که عوامل اقليمي  .داد
در نتتايج   متورد  ايتن هتای رويشتي دارنتد کته     توليد انواع فرم

   . et al(Brok(2001 ,. است شده گزارشنيز  ديگر تحقيقات
مختل  دمايي نيز بين توليد در طبقات که نشان داد ما  نتايج

کته اثرهتای    همچنين مشاهده شد دار وجود دارد.اختالف معني
کته  طتوری بارندگي بوده، بته اثرهای بعکس نتايج  ی ساليانهدما
و رابطته   يافتته  کتاهش کل با افزايش دما  توليد و گندميان توليد

تواند افتزايش تبخيتر در دماهتای    که دليل آن ميشده معکوس 
در چنتين شترايطي   باال و عدم سازگاری اين گياهان برای رشد 

دمتا و   اقليمتي  پارامترهتای  که تغيير همچنين مشاهده شد. باشد
بتا   نتتايج که ايتن   گذار استتأثيرتوليد بر بارندگي و کاهش آن 

 .( مطابقتتت دارد5225و همکتتاران ) Akbarzadeh گتتزارش
و کمتترين مقتدار    علفي برگانپهنهمچنين بيشترين مقدار توليد 

ها در طبقات مياني دمايي ثبت شد که ايتن متوارد   ایتوليد بوته
مختلفي اثرهای خواني داشته و هم ذکرشده تحقيقاتنيز با نتايج 
نتتايج نيتز   در کته   طتور همان گذارد.مرتعي مي گياهانبر روی 

بيشتترين تأثيرپتذيری را از عوامتتل    گنتتدميانمشتخص استت،   
 ايتن  اصتلي  داليتل  از يکي رسدمي نظربهبنابراين . اقليمي دارند
در ايتن راستتا   . استت  گندميان سطحي و افشان ريشه موضوع،

Ahmadi هتا  ایکردنتد کته بوتته   بيتان  ( نيز 5273) و همکاران
بتا   گندميان کهيدرحال ،داری با عامل بارندگي نداشتهرابطه معني

داری هستند که علت اين امتر  بارندگي ساليانه دارای رابطه معني
و  Liuای آنها باشتد. همچنتين   تواند تفاوت در سيستم ريشهمي

 گنتدميان اند که فرم رويشتي  ( نيز گزارش کرده5275همکاران )
هتای  بيشتر تحت تأثير بارندگي قرار دارد و توليد آنها به بتارش 

 د.دهکم نيز واکنش نشان مي
بتين عوامتل اقليمتي و انتواع      تجزيته رگرستيوني  نتايج 

کل نشتان داد کته رابطته بتين آنهتا       های رويشي و توليدفرم
تتوان متغيتر   مي آمدهدستبهروابط  بر اساسدار بوده و معني

بينتي  پتيش دما  بارندگي وتوليد را از روی متغيرهای مستقل 
متقابتل دو عامتل   اثرهتای  نمود. همچنين نتتايج حاصتل از   

و توليتد   گنتدميان بارندگي و دما نشان داد که بيشترين توليد 
کته   افتتد های باال اتفاق متي کل در دماهای پايين و بارندگي
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دليل اين امر آن است که در دماهتای پتايين تبخيتر     احتماال 
هتای  و رطوبت کافي در اليهبارندگي از سطح خاک کم بوده 

دميان به دليل داشتتن ريشته   که گن سطحي خاک وجود دارد
بتا  ، های ستطحي نياز خود از اليه سطحي و جذ  آ  مورد

شرايط اقليمي مذکور، نسبت به مناطق گرم کته آ  ستطحي   
و  Munkhtsetseg .تر هستتند شود، سازگارتر تبخير ميدزو

( نيز کاهش بارندگي و افزايش دما را عامل 5225همکاران )
مغولستان معرفتي  علفزار اتع تأثيرگذار بر کاهش توليد در مر

( نيتز شترايط جتوی مشتابه     7995) Irwin و Cook. ندکرد
بترای رشتد    متحتده ياالتاما را در شمال  موردمطالعهمنطقه 
بتا توجته بته     انتد. کردهبيان سه کربنه  سرمادوستهای گونه

دست آمده مشاهده شد که عالوه بر بارندگي و دمای نتايج به
فصل رويش نيتز از ديگتر عوامتل     ساالنه، بارندگي و دمای

و همکتاران   Azarakhshiتأثيرگذار بر توليد مرتع است کته  
 تحقيقدر اين . اندنتايج مشابهي را گزارش کرده( نيز 5275)

و ستال   7394ساله، سال  52های اقليمي )اثر سه گروه داده
. با توجه به طبقات دمتايي  شد( بر روی توليد بررسي 7392

های مختل  مشاهده شد کته بتا گذشتت    و بارندگي در سال
بارندگي کاسته شده و دما افزايش يافته استت   مقداراز  زمان

آ  و  جهتاني  توانتد تغييترات و گترم شتدن    که علت آن مي
هوای کره زمين باشد که با توجته بته روابتط رگرستيوني و     

کاهش بتارش و افتزايش    ده شد کههای تهيه شده مشاهنقشه
 گتزارش باعث کاهش توليد شده است که اين نتتايج بتا    ،دما

Zhao ( 5273و همکاران)  وMirjalali ( 5272و همکاران )
توجه به ارزيتابي صتحت مشتاهده     همچنين با .داردمطابقت 

برداری و ستال ماقبتل آن   های اقليمي سال نمونهشد که داده
در تعيين توليتد  را سزايي هساله نقش ب 52های نسبت به داده

 کند. ايفا مي
بر پارامترهتای اقليمتي، عوامتل    توجه به اينکه عالوه  با
 وبلنتدی و وضتعيت مرتتع    نوع خاک، پستتي  مانندری ديگ

et 1980; Brok ., et alNewbauer Dyksterhius, 1949; (

., 2001; Moghadam, 2001)al   هتای اثربتر توليتد   نيتز 
و بخش ديگری از درصد تغييرات توليتد   گذارندمختلفي مي

ج اين پژوهش نتاي روازاين ؛تحت تأثير موارد ذکر شده است
 استتفاده  قابلو مناطق مشابه آن  مطالعه موردبرای رويشگاه 
و  Farajzadeh ازجملته که در مطالعات گذشتته   خواهد بود
 از حاصتل  نتتايج  .است شده اشاره( به آن 5277همکاران )

 ستاالنه  نوستان  اساس محاستبه  بر تحقيقات، گونهاين انجام

 و محيطتتي تأثيرگتتذار متغيرهتتای تتتأثير تحتتت توليتتد

 توليد هایبر قابليت عوامل اين تأثير چگونگي وتحليلتجزيه

بستتر   توانتد متي  تغييرات توليد، هایمنحني رسم نيز و منطقه
 مراتتع ای گونه ترکيب کيفيت و کميت بينيپيش برای مناسبي
 تتأثير متغيرهتای   بينتي پتيش  هتای مدل اساس بر آينده، در

 و مديريتي راهکارهای اساس، اين بر تا نمايد فراهم محيطي
 زيترا  .شتود  ارائه جهاني تغيير اقليم و خشکسالي اثر کاهش

 اقلتيم،  تغييتر  پيامتدهای  مديريتي بتيش از  هایگيریتصميم
در  مهتاجم  گياهتان  ترکيتب  تتراکم و  پوشتش،  کننتده تعيتين 

 ايتن  منفتي  هتای اثر توانتد و متي  بوده مرتعي هایاکوسيستم

بنتابراين، بتا   . (Ditomaso, 2005) ستازد  خنثتي  را پيامدها
توليتد در کتاهش    توجه به موارد مذکور و اهميتت موضتوع  

ای و ايجاد حالت تعادل در عرضه و تقاضای گازهای گلخانه
شتود  ، پيشنهاد متي توده و کربن اکوسيستمتوليد و توازن زی

ادامه اين پژوهش، اثر پارامترهتای مختلت  ديگتر بتر      برای
 قرار گيرد. يبررس موردتوليد نيز 
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Abstract 
   The purpose of this study was to investigate the relationship between rangeland aboveground 

production based on total aboveground production and life forms of grasses, forbs, and shrubs 

with 25-year temperature and precipitation data, the year before sampling, and the year of 

sampling in Hir and Neur rangelands in Ardabil province. To determine the aboveground 

production, the amount of production was estimated using the harvesting method in one square 

meter plots (totally 330 plots) in three elevation classes under the range of 1446-2750 meters. 

Temperature and precipitation were calculated for each plot. Aboveground production maps 

were prepared in a GIS environment using extracted regression equations. The results showed 

that over the years, precipitation decreased and temperature increased, and aboveground 

production also decreased in relation to those climatic factors. Moreover, there is a significant 

relationship (P<0.01) between the aboveground production of life forms and total aboveground 

production with climatic factors, and aboveground production of grasses and total have a direct 

relationship with precipitation; however the maximum aboveground production of forbs was 

recorded in the middle ranges and maximum aboveground production of shrubs was recorded in 

the higher ranges of annual precipitation. Grasses and total aboveground production had an 

inverse relationship with temperature, and the maximum aboveground production of forbs and 

shrubs was recorded in the middle and lower ranges of annual temperatures, respectively. 

According to the accuracy of derived regression equations, the maps prepared by climatic data 

of 1394 and 1395 were better than 25-year climate data. The results of this study can be used for 

the supply-demand balance of aboveground production, biomass accounts, and ecosystem 

carbon balance indicator that is potentially an important tool for sustainable development. 

 

Keywords: Ardabil province, aboveground biomass, climatic factors, Hir and Neur 

rangelands, life form, rangelands. 


