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 یدهچک         

 اساساً مرتعي، علوفه اتتوجه به توليد .باشدينم مقدور مرتعدام و  تیریمد و یزیربرنامه ،مرتع یک اهانيد گيتول توجه به بدون     

 در، آنها بر مؤثر يمياقل یرهايمتغ و اهانيگ علوفه ديتول زانيم نيب رابطه نييتع با مهم نیا ست.یضرور مراتع مؤثر و ارآمدک تیریمد یبرا

 یهاسالطي  اميدآباد شرقي،در سایت  ،مرتعي شاخص یهاگونه ساالنه علوفه ديتول ریمقاد، منظور ينهم به .گردديم تعيينعرصه 
 یهاسالطي آنها دوباره  يریگاندازهمناطق مختلف آب و هوایي و در طرح ملي ارزیابي مراتع سال  10به مدت  1377 -1386
پالت تصادفي دو مترمربعي در طول  60در داخل قطع و توزین  به روش ،سال 12به مدت وع درمجمو  سال 2به مدت  1395-1396
ایستگاه  یهاداده از استفاده با زين يزمان فاصله نیا در ماهانه و دمای يبارندگ مقدار شد. يریگاندازه متری 300 سکتنتراچهار 

 ريمتغ عنوانبه گونه هر ساالنه کخش علوفه ديتول مقدار .گردید بهمحاس سال هر طور جداگانه درهب هاماهدر کل  آبادههواشناسي 
 چند ونيرگرس برنامه از استفاده با آنها نيب روابط و منظور مستقل یرهايمتغ عنوانبهمحاسبه شده  یو دما يبارندگ مقدار و وابسته

 داريمعن ريتأث گونه ديتول بر زیيپا و زمستانصل ف و دمای يبارندگ هک داد نشان جینتا. شد يبررس SPSSافزار در نرم يخط رهيمتغ

تأثير  هاگونه علوفه ديبر تولبه تنهایي  ،رویش یعني فروردین و اردیبهشتو همچنين دمای فصل  بهاره هایيبارندگو است  گذاشته
مورد  یهاگونه شده کيکتف نهساال علوفه ديتول ،و دما يبارندگ یهاداده داشتن ارياخت در با ،پژوهش جیاساس نتا بر .است داشتهن

 .باشنديم برآورد قابل دقت باال با آینده یهاسال ساالنه ديتول وبررسي 

 

 .فارس ،ياستپ مناطق علوفه، ديتول دما، ،يبارندگ کلیدی: یهاواژه

 

 مقدمه
ر مناطق مرتعي ایران د هایيستماکوس از سطح وسيعي
این  که ویژگي بارز اندشدهخشک واقع خشک و نيمه

 ویژه بارندگي وهی بجو هاییدهپدپذیری مناطق تغيير

ب موجود برای رویش آبودن متناسب ن ب یاآکمبود 
برابر تغييرات آب و هوایي  جوامع گياهي در گياهان است.

آثار این  ،اندتحولل حا بارندگي دائما در ویژهبه
 یهاسالتوليد در توان از طریق تفاوت را مي هايدگرگون
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 کرد تشریح هاگونهبين  یا اختالف نسبي توليد مختلف
(2003 oghadam,M.) مهمترین  از هاجنگل مراتع و

فراوان هستند که مدیریت  یهااستفادهملي با  هاییهسرما
شناخت رفتار  است. برخوردار اییژهواهميت  آنها از

مهمي  یتغييرات محيطي راهنما گياهي نسبت به یهاگونه
 (.et al Assal,. 2016) شوديمحسوب در مدیریت مرتع م

مقدار کم  خشک،نيمه مرتعي خشک و هایيستماکوس در
تعرق سبب شده از بين  بارندگي و ميزان باالی تبخير و

بت توليد، کمبود رطو در رشد ومؤثر عوامل مختلف 
بوجود آورد  ياهيگپوششبيشترین محدودیت را برای 

(2007 .,al etMunkhtsetseg ). بسياری از  اساسن ای بر
مراتع را از  که متوسط توان توليد اندکردهمحققان تالش 

 & Khumalo) کنندبرآورد  طریق عوامل اقليمي 

2007  .,et alMunkhtsetseg  ;2005, Holechek 

., 2012;et alAbdollahi  7;200, areZ & Baghestani 

Maybodi 2014;Fakhim., .) مختلف هایيپت از راتعم 

 و متفاوت یهاگونه یدارا یک هر و شده لکيتش ياهيگ
 يفکي وکمي  هاییژگيو هاگونهباشند که این مي يمتنوع

 يشیرو یهاشکل زين و متفاوت هاییفنولوژ و مختلف

 هر زين و يشیرو یهافرم از یک هر نیبنابرا .دارند يمتنوع

 يزمان دوره در يشیرو فرم هر به مربوط یهاگونهاز  یک
 از یکي .دارد ينيمع ديتول و بوده فعال چرا دوره از يخاص

 از یبرداربهرهو  ینگهدار و حفظ یبرا ياساس اقدامات

 منطبق يتیریمد یهاروش یريارگکب ،يمرتع هایيستماکوس

 هک یمتعدد ان عوامليم از .باشديم منطقه هر ژهیو طیشرا با
 و کخا ،يمياقل تيبه وضع دبای هستند مهم انيم نیا در

 هک است يهیبد .داده شود یشتريبارزش  ياهيگششپو

 يمرتع منابع از یبرداربهرهدر  يتیریمد حيصح ريتداب اتخاذ
 آنها دهنده لکيتش عناصر نيموجود ب روابط شناخت به ازين

 در را مدیر مرتع روابط، نیا شناخت .اردد و علوفه توليدی

 عهمطال .نمایديم کمک منابع نیا بر حيصح تیریمد اعمال

 متفاوت در يمياقل طیشرا در ياهيگپوشش راتييتغ

ن یا .دارد یيبسزا تياهم روابط، نیا از یاپاره شناخت
 بیتخر و یيقهقرا ريس ای و اصالح روند هايبررس

 .نماینديم روشن زمان طول در را مرتع ياهيگپوشش
 همچنين کارشناسان را قادر به برآورد توليد درازمدت

و  Baghestani .نمایديمات هواشناسي استفاده از اطالع
Zare (2007)،  در بررسي روابط بارندگي و توليد ساليانه

دریافتند که بارندگي بهاره بر یزد در مراتع استپي شيرکوه 
بوده و با در اختيار داشتن ثر ؤمتوليد علوفه ساليانه 

توليد علوفه ساليانه را برآورد  توانيم بارندگي یهاداده
در مراتع  مطالعه مورددر  ،rakhshiAza (8200)کرد. 
 مهمترین کهکردند  گزارشقم، مرکزی و ایالم  یهااستان

بارش، تبخير  نظر اهميت،از بر توليد ثر ؤممل اقليمي عوا
و  Britta .باشديمسبي و سرعت باد وبت نطر، قابليت

تغيير اقليم بر  هایاثربررسي در  ،(2010) همکاران
به این نتيجه رسيدند  خشک هایينمسرزدر  ياهيگپوشش

گياهان به تغيير  واکنشکه دو فاکتور اصلي کنترل کننده 
تغيير در ميزان آب قابل دسترس و تغيير  :اقليم عبارتند از

 با کهیطوربه در تخصيص آب به یک نوع گياه خاص،
بارش، افزایش دما و باال رفتن ميزان  یتغيير الگو

ت گندميان، شرایط به نفع و کاهش رقاب اکسيدکربنید
 و Abdollahi .رویشي تغيير نموده است یهاشکلافزایش 
بر توليد ثر ؤمبررسي عوامل اقليمي  در ،(2012) همکاران

 هایيبارندگندوشن یزد، دریافتند که  علوفه مراتع استپي
. استثر ؤمخاصي  یهاگونهبر توليد فصول مختلف 

Akbarzadeh  وMirhaji (2006)، تأثير دف بررسي ه با
در  کاهش بارندگي بر پوشش و توليد گياهان مرتعي

سال  10ایستگاه قرق پلور پوشش تاجي را به مدت 
که گياهان به  دهديم نشانآنان نتایج  نمودند. يریگاندازه

و در مجموع  دهنديمبارندگي واکنش نشان نوسانهای 
ه قرار دادتأثير تحت بارندگي فصل رویش بيشتر پوشش را 

با  ياهيگپوششدر  تغييرات حاصل بينييشپو امکان 
 Mohammadiاستفاده از بارندگي این دوره وجود دارد. 

Moghaddam مراتع را  توليد علوفه ،(2014همکاران ) و
تعرق در مرکز  دمایي و تبخير و یپارامترهابا استفاده از 
و براساس نتایج بدست نمودند یسازمدل آزمایشي پلور

عنوان مدلي که دل حاصل از تبخير و تعرق را بهآمده م
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برآورد بهتری از توليد مراتع در این منطقه دارد انتخاب 
 یهادورهدر برخي  که نمودند مشاهده نآنا اما کردند.

است. مؤثر توليد  زماني دمای حداقل و ميانگين دما بر
Dumcan وWoodmansee  (1975)، يني ببرای پيش

توليد ، توليد علوفه ساالنه، یق بارندگيطر توليد علوفه از
برای  1970 ات 1936را از سال  هالگومورب و ف گراس،

ناليز آو از  یبندطبقهکاليفرنيا در مراتع  یک هکتار 20
نها را محاسبه کردند و به این آرگرسيون چند متغيره ارتباط 

مراتع مورد مطالعه  رعلوفه ساالنه د رسيدند که توليد نتيجه
 ارد.راکنش بارندگي در فصول مختلف سال بستگي دبه پ

مجموع بارندگي آوریل بيشترین  با ساالنه علوفه توليد
و همبستگي توليد علوفه  (r= 41/0) همبستگي را دارد
 آنان .بود 04/0بارندگي ساالنه برابر ساالنه با مجموع 

دو ماهه  ،توليد علوفه با بارندگي یک ماهه همچنين ارتباط
 ( در2012)و همکاران  Ehsani  ه را نشان دادند.و سه ماه

 عنوانبه شیرو فصل يبارندگ هک داده خود نشان يبررس

 رایز بوده، مرتع علوفه ديتول یرو شاخصن یمؤثرتر

 رطوبت صورت به رشد فصل یابتدا ن ويشيپ يبارندگ

يم استفاده اهانيگ در شیرو فصل يو بارندگ شده رهيذخ
مدل توليد محصول را  ،Hanks (1981)و   Wightگردد. 

این مدل  و در اکوسيستم مرتعي استفاده کردند. ددادن تغيير
برای ارائه آنان  کرد. بينييشپعلوفه را  توليدمؤثری طور هب

 بارندگي روزانه و تبخير و تعرق مدل از ظرفيت آبي خاک،
علوفه  توليد ورده شده استفاده کردند.پتانسيل برآ

ف بيشترین اختال يسالخشک یهاسالر شده د يریگاندازه
گفت  توانيمطور کلي هبرا با نتایج حاصل از مدل داشت. 

بر مؤثر تمامي عوامل  بر يرمستقيمغطور مستقيم یا هاقليم ب
 اینکه باتوجه به .گذارديمتأثير محيط و رشد گياهان 

 یاعلوفهگذار در رشد و توليد گياهان تأثيراقليمي  عناصر
 ميزان رشد و توليد علوفه نيز در ان است،دارای نوس

 .باشديممرتعي از سالي به سال دیگر متغير  هایيستماکوس
نشان دادن  ، هدف از این مقاله،ذکرشدهموارد  به توجه با

امکان دستيابي به روابطي است که براساس آنها بتوان به 
اقليمي مقدار توليد علوفه و در نهایت  یهادادهکمک 

  .ی مراتع را با دقت کافي برآورد کردظرفيت چرا
 

 هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه
طرح  هاییتساعنوان یکي از هب مطالعه مورد منطقه

و مراتع  هاجنگلتحقيقات مؤسسه ملي ارزیابي مراتع 
حد فاصل صفاشهر  آباده ستانشهر 86تا  77سال کشور 

ی از کيلومتر 2در شمال استان فارس در فاصله و آباده 
 شهر آبادهمرکز کيلومتری از  24و فاصله آسفالته جاده 

 و عرض جغرافیایی 53 52 29به طول جغرافیایی 
ارتفاع متوسط منطقه که  استشده واقع  30 51 54

ميليمتر و  82 متوسط بارندگي متر از سطح دریا، 2140
حياتي ایران در زیر منطقه نيمه استپي های اقليماز دیدگاه 
درصد  دو شيب دارای یبردارنمونه محل .ه استقرار گرفت

 این در شمالي است. جهت درو تا پنج درصد 
 شاملشاخص رویشگاه  یهاگونه یبردارنمونه

sieberi Artemisia ،orientalis Scariola  و Stipa

atriseta يف درجه ضع مراتع با ءجز منطقه این. باشديم
این ندگي در دما و بار پراکنش ماهانه .شوديممحسوب 

آورده شده  2شکلمورد مطالعه در  یهاسالدر سایت 
. در باشديم 20 ز %و ب 80د %فنغالب گوس دام نوع .است
 واقع شده است. خورهخاندر پالک  يعيطبمنابع یهانقشه
عميق با بافت سبک تا متوسط و نسبتاً منطقه  خاک

سنگ و سنگو درصد فراواني  5/7حدود اسيدیته خاک 
نوع  .باشديمدرصد با زهکشي متوسط  45در حدود  ریزه

خاک پراکنش  یهاافقعميق و عمودی در نسبتاً  هایشهر
 دارند.

توليد علوفه و ميزان بارندگي  منظور تعيين رابطه بينبه
هواشناسي ایستگاه سينوپتيک  یهادادهدر این منطقه از 

 11درجه و  31خودکار آباده با عرض جغرافيایي  –اصلي
 40درجه و  52قيقه شمالي و طول جغرافيایي د

شده متر از سطح دریا استفاده  2030شرقي و ارتفاع  دقيقه
 است.
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 در استان فارس و ایرانموقعیت جغرافیایی مرتع امیدآباد شرقی  -1شکل 

 

 تحقیق روش

 یهاداده حداقل ،یيهوا و آب طیشرا يبررس منظوربه
تا  1376 له از سالسا 10 دوره یکهواشناسي  ستگاهیا

در  1396تا  1395ساله از سال  2و یک دوره  1386
 تيفکي و تيمک نظر از هکآباده  يکنوپتيایستگاه س

 تیسا به نسبت نقطه نیتریکنزد فاصله و یاطالعات آمار
محاسبات  و شد استفاده و انتخاببود  مناسب مورد مطالعه

برای . دیگرد انجام يمياقل یهاشاخص نييتع یبرا الزم
 یديلک گونه سه ديتول پروژه، نیا در ياهيگپوشش مطالعه
بوته یهاگونهشامل  که شرقياميدآباد  تیدر سا موجود
 Artemisiaیهاگونهشامل است  گراس دائمي ای و

Stipa atriseta - Scariola orientalis -sieberi  يم
به  .شد يریگاندازهکوادرات  –از روش ترانسکت  .باشد

از سال  مرتع مورد مطالعه، درتيب که هر ساله ین ترا
 سال مطابق با 10به مدت  1386تا سال  1377
 و 1395 یهاسالو  طرح ملي ارزیابي مراتع العملدستور
 ساله 12 دوره طيدر مجموع سال و  2به مدت  1396

 100طور موازی به فاصله همتری ب 300چهار ترانسکت 
 15ترانسک تعداد  رمتر از یکدیگر مستقر و در طول ه

پالت  گرفته شد که در هرنظر  مترمربعي در 2پالت 
سنگ و سنگریزه و  ،بقایای گياهي ،يتاجپوششدرصد 

خاک لخت مشخص و توليد سال جاری نيز با روش قطع 
 و آزاد یهوا در شدن کپس از خشو توزین برداشت و 

 علوفه محاسبات یمبنا کعلوفه خش وزن ،هانمونه نیتوز

ميزان کل بارندگي در هر  گرفت. در مرتع قرار شده ديتول
شده ساالنه، فصلي )بهار و سال زراعي و مقادیر تفکيک 

فروردین، اردیبهشت، آذر تا اسفند، زمستان( و ماهانه )
( با ، مهر تا اردیبهشت، مهر تا اسفندآذر تا اردیبهشت

زماني مورد  یهابازهدخالت دادن پارامتر متوسط دما در 
ایستگاه سينوپتيک آباده  یهادادهبا استفاده از  بررسي

 مورد اهانيگ انهيسال علوفه ديتول یهاداده. شدمشخص 

 شد. وارد SPSS افزاردر نرم يبارندگ زانيم و يبررس
 يتجمع ریمقاد ماهانه، و دمای يبارندگ یهاداده براساس

 سال زراعي قبل و بارندگي فصل رویش باران در

و دما بر اساس  يبارندگ و علوفه ریمقاد نيب يهمبستگ
 تعيينبرای  د.یگرد محاسبهیادشده زماني  یهابازه

فاکتوری سازمان  4وضعيت مرتع در این پروژه از روش 
 ياهيگپوشش( با توجه به عوامل 1969جنگلباني امریکا )
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 و خاک استفاده گردید. 
 

 نتایج
مورد مطالعه از  یهاسالبارندگي و دما در  مقادیر

که نشانشده یستگاه هواشناسي سينوپتيک آباده استخراج ا
که در این دوره از  هاستسالتغييرات اقليمي در این  دهنده

 متريليم 2/264 مطالعه بيشترین بارندگي ساليانه به ميزان

و کمترین بارندگي ساالنه به ميزان  1382مربوط به سال 
نين همچ .باشديم 1378مربوط به سال  متريليم 1/62

 مربوط گراديسانتدرجه  15متوسط بيشترین دمای ساالنه 
و کمترین دمای متوسط  1396 و 1388، 1372 یهاسالبه 

، 1383های مربوط به سال گراديسانتدرجه  7/13 ساليانه
 . باشديم 1382و  1376

 

 
 مورد مطالعه در مرتع امیدآباد شرقی یاهسال( در گرادیسانت( و میانگین دما )درجه متریلیممیانگین بارندگی ) -2شکل

 

در  شرقياميدآباد مطالعات انجام شده در سایت  راساسب
، کمترین 1396و  1395 یهاسالو  1386تا  1377 یهاسال

کيلوگرم  92/7به ميزان  1395کليد در سال   یهاگونهتوليد 
 6138سال  کليد در یهاگونهکتار و بيشترین ميزان توليد در ه
در  همچنين ر بوده است.هکتا کيلوگرم در 8/199يزان به م

 مطالعه مشخص گردید که درکليد در مدت زمان  گونهمورد 
بيشترین ميزان توليد مربوط به  Artemisia sieberi گونهمورد 
ترین کيلوگرم در هکتار و کم 8/150به ميزان  8613سال 

رم در کيلوگ 25/6به ميزان  9513ه سال ب ميزان توليد مربوط 
 بيشترین Scariola orientalisگونه  مورد در ،باشديمهکتار 

 در کيلوگرم 5/61 ميزان به 7813 سال به مربوط توليد ميزان
 ميزان به 1395 سال به مربوط توليد ميزان کمترین و هکتار

 Stipa atriseta گونه مورد در .است هکتار در کيلوگرم 3/0
 35/13 ميزان به 7713 لسا به مربوط توليد ميزان بيشترین

 8213 سال به مربوط توليد ميزان کمترین و هکتار در کيلوگرم
محاسبات همچنين  ،باشديم هکتار در کيلوگرم 2/1 ميزان به

 برو رطوبت نسبي دما  ،بارندگيتأثير نوسانهای  نشان داد که
به گونه .استهر دوره زماني متفاوت  گياهي در یهاگونهروی 

مختلف  یهاماه در مبستگي در مورد هرگونهای که ضریب ه
همبستگي  بيشترینه در این منطقه کطوریهب ،باهم متفاوت بود

بارندگي و به با توجه   sieberiArtemisiaیابوتهگونه مورد در 
مورد و در  80/0 بستگيبا ضریب همدمای آذر تا اردیبهشت 

 بيشترین همبستگي که رابطه orientalis Scariolaگونه 
بود، مهر تا اسفند بارندگي هم برقرار نشد مربوط به  داریيمعن

 دربدست آمد و  30/0موع پایيز و زمستان با ضریب یعني مج
بيشترین همبستگي در  Stipa atrisetaدائمي  گراسگونه مورد 

بدست  55/0با ضریب همبستگي اردیبهشت  آذر تا یهاماه
 آمد. 
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 بر حسب کیلوگرم در هکتار مورد مطالعه یهاسالکلید در  یهاگونه علوفه تولید کل و تولید مقادیر -1جدول 

 توليد کل سال Artemisia sieberi Scariola orientalis Stipa atriseta سال

1377 87/30 34 13/35 134/65 

1378 87/7 61/5 2/75 151/95 

1379 46 10/45 4/53 60/98 

1380 24/5 4/7 2 31/2 

1381 83/60 13/1 10/35 107/05 

1382 52/5 11 1/2 64/.7 

1383 98/65 1/95 4/15 104/75 

1384 84/60 4/40 1/05 90/05 

1385 59/45 4/5 4/6 69/55 

1386 150/80 32 17 199/.8 

1395 62/5 3/2 5/3 71 

1396 45/50 9 4/94 59/45 

 

 (متریلیم) و بارش( گرادیسانت)درجه دما د و پارامترهای اقلیمی کلی یهاگونهبین تولید  درصد 95در سطح  ضریب همبستگی -2جدول 

سال قبل و 

 فصل رشد

مهر تا 

 اسفند

مهر تا 

 اردیبهشت

آذر تا 

 اردیبهشت

آذر تا 

 اسفند
 گونه ساالنه زمستان بهار فروردین اردیبهشت

0/65 0/56 0/75 0/80 0/71 0/06 0/16 0/19 0/65 0/53 Artemisia sieberi 

0/04 0/30 0/09 0/05 0/11 0/07 0/27 0/18 0/3 0/31 Scariola 

orientalis 

0/31 0/34 0/45 0/54 0/52 0/48 0/38 0/17 0/1 0/16 Stipa atriseta 

0/48 0/44 0/55 0/61 0/52 0/1 0/17 0/21 0/57 0/36 کل توليد 

 
 (متریلیم( و بارش )گرادیسانتاقلیمی دما )درجه  های اقلیمیکلید و پارامتر یهاگونههمبستگی بین تولید  رابطه -3 جدول

 گونه رابطه ضریب

0/80 y=323.997+309x1 - 340.774x2 Artemisia sieberi 

0/30 Y=13.301-0.075x1 + 0.752x2 Scariola orientalis 

0/55 Y=40.390+0.012x1 - 40.307x2 Stipa atriseta 

0/61 Y=382/066 +0/308x1 - 39.144x2 توليد کل 
1x :       بارندگيx2  :    دماY :توليد 
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 بحث 
دو عامل مهم تأثير تحقيق و پژوهش ميزان  این در

نيمه روی ميزان توليد در مراتع  هوا بردمای  و اقليمي بارش
در شمال استان فارس مورد مطالعه  باد شرقيآاميد استپي

 12 یهاادهد یه آماریــج حاصل از تجزینتاقرار گرفت. 
  17/90 متوسط توليد در این سایتکه نشان داد  ســاله

کيلوگرم در هکتار بوده است و بررسي آمار بارندگي در 
سال  8در  هابارشنشان داد که مورد مطالعه  یهاسالطول 

از ميانگين بوده است و دوره  مورد بررسي کمتر سال 12 از
شده لوفه د عاتفاق افتاده که باعث کاهش تولي يسالخشک

ن يب اییژهوانگر ارتباط يبهمچنين نتایج این تحقيق  ؛است
 یرهايو متغ يمختلف مرتع یهــاگونهد يتولنوســان 

 هایيهمبستگج یا توجه به نتاکه ب بارش بود يمــياقل
علوفه مرتع د يـه تولک گـردديمـ گيـریيجهنتمده آبدست

ـاد یـم و زک با و قرار داشته يبارندگدما و  شدید ريتحت تأث
دما  است.مقدار آن تغيير کرده  و رطوبت يبارندگ ،دماشـدن 

روی توليد  های مختلف سال به تنهایي بربارندگي ماهو 
و  هاماهعمده بارندگي تجمعي تأثير ندارند و تأثير علوفه 

روی توليد  را برتأثير که بيشترین  باشديمفصول متفاوت 
آن است که مؤید ج این تحقيق همچنين نتای علوفه دارند.

 مختلف بر یهاسالميزان کل بارندگي و پراکنش آن در طي 
چنين البته  نکرده است. طور یکسان عملهتوليد علوفه ب

ش شده است نتایجي در تحقيقات دیگران نيز گزار
(et i Ehsan; zare .,2007 and Baghestani Maybodi

 ., 2012al MirzaAli. 2012; 2014;Fakhimi, .) مناسب
مختلف بارش با  یهادورهابطه رگرسيوني حاکم بين ترین ر

توليد علوفه نشان داد که از بين عوامل مورد بررسي در این 
 Stipaو   sieberiArtemisia یهاگونه مورد در تحقيق

atriseta بارندگي موعمج تأثير مورد در همبستگي بيشترین 
 Scariolaگونه موردو در  باشديمآذر تا اردیبهشت 

 orientalis  پایيز و  هایيبارندگبيشترین همبستگي را با
اد که تغيير توليد علوفه و نتایج نشان د زمستان داشته است

مورد مطالعه به زمان بارش یا قابليت دسترسي  یهاگونهدر 
دیگر نيز ثابت پژوهشگران . ستگي داردخاک باز آب 

الگوی بارش به زمان اتغيير  که پاسخ گياهان به اندکرده
 et alBates ,.قابليت دسترسي آب از خاک بستگي دارد )

 ،(2011) ارانکو هم Abdollahi مورددر این  (.2006
زد یآباد ميابراه يمناطق استپ يبارش يزمستان را دوره اصل

د گونه يه بارش زمستان در تولک اندکردهد کيو تأ انددانسته
ـل منطقـه کـد يتولو  (Cornulaca monocanta)ن طـارو

و  Baghestani Maybodi در مقابل . دارد یينقش بسزا

Zare (2007) زمسـتانه  هایيبارنـدگــه ک کردندــان يب
ه نگذاشت داریيمعنر ياهـان چندسـاله تـأثيـد گيبـر تول

منطقه  یجو هاییزشرـن امـر را یاسـت و علـت ا
علـت توقـف ده و بـهصورت باران بو ه عموماً بهک انددانسته

تـا  سـت ويـاه قابـل اسـتفاده نيگ یان فصل بـریرشد در ا
ـن رطوبـت در یاز ا یاعمدهط رشد بخش یمساعد شدن شرا
ـاه خـارج ير و وزش باد از دسترس گياثر رواناب، تبخ

که بارندگي فصول  دهنديمنشان یادشده نتایج  .گردديم
طوریهب ،باشديموت مختلف متفا یهاگونه یور مختلف بر

در توليد علوفه تأثير بيشترین  یابوته یهاگونهمورد  در که
و کاهش بارندگي  باشديم بارندگي کل فصول سالمربوط به 

طقه ناثر منفي بر توليد این گونه در این مهریک از فصول 
 Baghestaniاین مطلب تأیيد خواهد داشت که در 

Maybodi  و Zare (2007) یبهاره را بر رو بارندگي 
مثبت   barbata Stipaو    sieberi Artemisiaیهاگونه
بارش ذکرشده به نتایج  هبا توج نهمچني. ردندک يابیارز

خرداد تا  یهابارشقبل از رشد ازجمله مجموع  یهادوره
توليد  برمؤثری مثبت و اردیبهشت و مهر تا اردیبهشت نقش 

ز بر يگران نیــات ددر مطالع د.ندار فورب یهاگونهعلوفه 
 يقبل بارشــ یهاســال يرد بارندگکنقــش مؤثر عمل

و رطوبت  ( IrwinCook and ,(1992ه زمســتان یالگو
د يره شــده در طول فصول سرد سال بر رشد و توليذخ

 مکارانو ه Ehsani .شده استد يکأت ياهان چوبيگ
دوره ياز بارندگ يرطوبت ناشــبيان کردند که  ،(2012)

 کره شــده در خايذخ اه به صورتيقبل از رشد گ یها
و  یادرختچــهاهان يق گيعم هاییشهرو  ماندهيباق

ره ين رطوبت ذخیاز ا نمودآنهــا را قادر خواهد  هایابوته
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و  Jiangهمچنين . ندیش استفاده نمایشــده در فصل رو
رات ييل تغکدرصد از  59با یز تقرين (2015) ارانکهم
ن يانگين را در گراسلندها به عوامل ميزم یوومس ریبا

بر  .انددادهانه نسبت يسال ین دمايانگيانه و ميسال يبارندگ
د ين توليـيدر تع يدگتوان گفت بارنـيق ميج تحقیه نتایپا

 .دارد یينقـش بسزا يبـه خصـوص در مراتـع اسـتپمراتع 
در گام نخست به  ،قاتينگونه تحقیج حاصل از انجام اینتا

ز ين د ونکيمراتع کمک مدرازمدت  یيــت چرايرآورد ظرفب
ين چنهم ،ثرندؤم هایزیربرنامهدر  یهپاعات الاطعنوان به

اقليم بر توليد مراتع تأثير تغيير چگونگي مورد نتایج در 
ب کيتر ،يمياقل یهاداده قرار گيرند.استفاده مورد  تواننديم

ن اســاس یو بر انموده  بينييشپنده منطقه را یآ یاگونه
 هایاثراهش کمقابله و  یبرارا  يتیریمد یارهاکراه توانيم

مراتع منطقه  .داارائه د يم جهانير اقلييو تغ يســالخشک
 ،قرار گرفته است يریگاندازهمورد بررسي و ســال،  12 يط

ن یدست آمده از اه روابط بهکرســد يبه نظر م روازاین
د يم بر منطقه بوده و امکط حایشرا یایگو یااندازهق تا يتحق

 ياهيگ یهاگونهن منطقه و حفظ یت ایریه بتواند به مدک
ن مطالعه در یه اکح اســت يتوضالزم به کند. البته  کمک

ج آن یو نتا شدهخاص انجام  هاییژگيوت با یســا یک
 هاییزشرتنها در منطقه مطالعه شــده و در محــدوده 

. مطالعه شده معتبر خواهد بود افته در دورهیبروز  یجو
توليد علوفه نوسانهای آمده همچنين با توجه به نتایج بدست

که طوریهب ،باشديمبارش نوسانهای شدید تأثير تحت 
زیادی محققان توسط  در اثر بارندگي ياهيگپوششکاهش 

  ,.Ghaemi, 2001; Ehsani et al)است شده گزارش 

 MirzaAli. 2012; ., 2012;et alAbdollahi 2012; 

 Fakhimi, 2014). Birtwistle  نشان ، (2016)و همکاران
و شرایط منطقه  ياهيگپوششکه بر حسب نوع ند داد

در منطقه مورد . بود دتأثيرات بارش نيز متفاوت خواه
مطالعه کمبود بارندگي یک عامل محدود کننده رشد و توليد 

و خشکي  یهادورههمچنين  ،شوديمعلوفه محسوب 
ه شده اتفاق افتاده باعث کاهش توليد علوف هایيسالخشک

Akbarzadeh & Mirhagi ,ی )هااست که این نتيجه با یافته

2006 8;, 200Azarakhshi MirzaAli, 2012; Fakhimi, 

لبته یکي دیگر از دالیل کمي ا مطابقت دارد. (;2014
زیرا پس از  ،استبودن خشک و مرطوب  ،ياهيگپوشش

اتفاق  ترسالي یهادورهدر  ياهيگپوششکه در پيشرفتي 
بعدی باعث کاهش های خشک در اثر وقوع دوره افتديم

ييرات مثبت در احيای چون روند تغ ؛گردديم ياهيگپوشش
بنابراین قبل از  ،استدر این مناطق کند  ياهيگپوششمل کا

که  دهديمدوباره خشکي جدیدی رخ  ياهيگپوششاحيای 
 مانديمباقي  ياهيگپوششی چندین سال بر آن برااثرهای 

MirzaAli, 2012)).  
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            Abstract 

    Regardless of rangeland plant production, it is not possible to plan and manage livestock and 

rangeland. Attention to rangeland forage production is essential for efficient and effective 

rangeland management. This importance is determined by identifying the relationship between 

forage production of plants and climatic variables which affect them in the field. For this 

purpose, the annual forage production values of rangeland index species were measured in 

Omidabad Eastern site during the years of 1998-2008 for 10 years in the national plan for 

rangeland assessment of different climatic zones and their re-measurement during the years of 

2017-2018 for two years by cutting and weighing in 60 random plots of two square meters 

along four 300-meter tracts. The amount of rainfall and monthly temperature in this time 

interval were also calculated using the data of Abadeh meteorological station in all months 

separately each year. The amount of annual dry forage production of each species as a 

dependent variable and the amount of rainfall and temperature calculated as independent 

variables and relationships between them were investigated using a linear multivariate 

regression program in SPSS software. The results showed that rainfall, winter, and fall 

temperatures had a significant effect on species production and spring rains as well as the 

temperature of the growing season, in April and May, alone did not affect the forage production 

of the species and based on the results research, with the availability of rainfall and temperature 

data, the annual forage production of the studied species and the annual production of the 

coming years can be estimated with high accuracy. 
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