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 چکیده

 یتوپوگرافو شاخص  ییایجغراف جهات ب،یارتفاع، شخصوصیات فیزیوگرافیکی شامل  ریتأث یبررس قیتحق نیهدف ا

 روش زا اولیه، یدتعیین تول برای. ردبیل بوده استانئور استان  - ریدر ارتفاعات ه برگان علفیپهن هیاول دیرطوبت خاک بر تول

 .شد استفاده تریم 2600 تا 1600 ارتفاعی محدوده در( پالت 330 جمعاً) مترمربعی یک یهاپالت سطح در توزین و قطع

 فتقرار گر لیوتحلهیجزتمورد  ،روش رگرسیون چندگانه توأم با با تولید اولیه پهن برگان علفی عوامل فیزیوگرافیکی یهمبستگ

 دیا تولب وگرافیکیفیزیعوامل  نیاد بنشان د جینتا. شد هیته ،شدهاستخراج یونیرگرسبا استفاده از روابط  هیاول دیتول یهانقشهو 

 یدر طبقه ارتفاع یبرگان علفهنپ هیاول دیمقدار تول نیشتریب .وجود دارد یداریرابطه معن (P<01/0) یبرگان علفپهن هیاول

بقه د اولیه در طبیشترین مقدار تولیو افزایش یافت  بیش شیبا افزا یبرگان علفپهن هیاول دیتول .مشاهده شد متر 2100-1850

 ریه تأثبا توجه بگیری شد. اندازه درصد ثبت شد. بیشترین مقدار تولید اولیه پهن برگان علفی در جهت غربی 30-60شیب 

 یرطوبت طیاز شرا یمدتاً ناشعکه  مشاهده شد اولدر طبقه  یبرگان علفپهن هیاول دیتول نیشتریب ،یطبقات شاخص توپوگراف

. دل قبول بودنقابدر حد ظر صحت ده و از نبو ریپذامکان پهن برگان علفی هیاول دیتول یبرا ینیبشیپ یها. نقشهاست جادشدهیا

 .کرد استفاده مراتع مورد این مدیریت در توانیم تحقیق این نتایج

 .لاردبی استان ئور،ن - ریه مراتع ،یکیعوامل توپوگراف ،تولید اولیه روی زمین د،یتول یسازمدل :یکلید هایواژه
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 مقدمه

مردم  شتیمع یو برا دهندیرا ارائه م یو مواد معدن یحیآب، تفر بر،یغذا، ف :مانند یستمیاز خدمات اکوس یامجموعه ،مراتع

 طریق از مستقیم طور به فیزیوگرافی .(Angerer et al, 2016)توسعه، مهم هستند درحال یدر کشورها ویژه بهدر سراسر جهان، 

 دارد نباتی جوامع بر ایعمده اثر خاک، بر تشکیل تأثیر طریق از غیرمستقیم طور به و محیطی روی عوامل بر تأثیر

 بر عوارض زمین پیچیدگی و شکل به توجه با توپوگرافی بیان نمودند که عوامل ،(2006)و همکاران  Chen .(1382حشمتی،)

 ها تأثیراکوسیستم تولیدی توان و قابلیت بر یداریمعن طور به نتیجه در بوده، تأثیرگذار خاک نیز رطوبت انتقال حرکت و

 بررسی و مختلف مطالعه مناطق در راو پوشش گیاهی  تولید اولیه فیزیولوژیکی با عوامل بین ارتباط زیادی محققان .گذارندیم

 گیاهیپوشش که روی اثر شیب بر شرایط محیطی و یادر مطالعه ،Hund (2002) .شودمی اشاره هاآن از برخی به که اندکرده

 به رو یهابیش که طوری به ؛گذاردیم تأثیر گیاهیپوشش و محلی اقلیم روی ،شیب جهت که رسید نتیجه این به ؛داد انجام

 درها گونه از بعضی همچنین .هستند داریمعن اختالف دارای باد سرعت و خاک دمای آب، هوا، نظر ازباهم  جنوب و شمال

 یبررسدر  ،(2014)همچنین سعیدی و همکاران . شوددیده نمی جنوب به رو هایشیب در که شده دیده به شمال رو هایشیب

 مختلف، ارتفاع و جغرافیای مختلف )مطالعه موردی: مراتع یزدی، شهرستان نور، ایران( یهاتغییرات پوشش گیاهی مرتع در دامنه

 یشمالجهات گونه دارد.  بیو ترک یشیعلوفه، فرم رو دیبر تول یتوجهاثرات قابل ییایجغراف جهات به این نتیجه رسیدند که

 ؛بر تولید علوفه و پوشش گیاهی داشت یداریمعن ریفاع تأثها بود. همچنین ارتگونه یعلوفه و فراوان دیتول زانیم نیباالتر یدارا

 ،(1384) محبی و همکاران بیشترین و کمترین اثر را داشت.به ترتیب متر  2500-2200و  1900-1600ارتفاع  که طوری به

 Trifolium)و خاک با تولید و درصد پوشش و انبوهی گونه گیاهی شبدر قرمز  (، ارتفاعجهت شیب،) فیزیوگرافیبررسی رابطه 

Pratense) بیان داشتند که این گونه بیشترین میانگین تولید را در جهت شرقی و کمترین میزان تولید را  در مراتع فندقلوی اردبیل

 گیاهی یهاگروه علوفه تولید جغرافیایی بر جهات و شیب ارتفاع، اثرات ،(1396)و همکاران  یپور نعمت در جهت غربی دارد.

و در  کندیم دایارتفاع کاهش پ شیبا افزا برگان علفیپهن دیتولرا بررسی کرده و بیان نمودند که  اردبیل استان در سبالن مراتع

همکاران و  ترنیانتحقیقات  ؛ها دارندعلوفه دام نیتأمنقش زیادی در  برگان علفیپهن جهات است. ریاز سا شتریب یجهت شرق

نشان داد که اشکال رویشی مختلف ارزش غذایی متفاوتی نسبت به هم و همچنین در طول مراحل فنولوژی دارند.  ،(1391)

درصد( بود و  9/9گندمیان )بیشتر از ( و درصد 2/11) هابوتهدرصد( بیشتر از  3/21مقدار پروتئین خام در پهن برگان علفی )

 یهااز جنبه یاریاست که بس یریمتغ نیسطح زم هیاول دیتولبا توجه به اینکه  را نشان دادند. با یکدیگر یداریمعنتفاوت 

 یهاستمیسعامل اصلی شکست و  (1396و همکاران،  ی؛ قربانGuido et al, 2014) ردیگیم بررا در  ستمیعملکرد اکوس
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 ریتأثاست که بر روی آن  یرهایمتغتولید اولیه خالص ساالنه زمین و عدم شناخت تمامی  ینیبشیپناتوانی در  ،مدیریتی پایدار

در  برگان علفیپهن هیاول دیبر تول یکیوگرافیزیف اتیاثر خصوص ن،یبنابرا؛ ((Whitford & Ludwig Wade, 2002گذارد یم

 & Bestelmeyer)با توجه به نقش مهم مراتع در چرای دام  ؛است قیتحق نیهدف ا که جامعه نئور استان اردبیل - ریارتفاعات ه

Briske, 2012)  و همچنین نقش مراتع در ترسیب کربن(Brouwers & Coops, 2016)  اهمیت مراتع مورد  یهاجنبهو سایر

 بررسی قرار گرفت.

 هاروش و مواد

 مورد مطالعه منطقه عمومی مشخصات

تا  37°59´ رافیاییریاچه نئور واقع در شهرستان اردبیل، استان اردبیل در موقعیت جغد -در این تحقیق مراتع کوهستانی هیر 

مراتع استان اردبیل  نیترمهم(. این منطقه از 1شکل ی قرار گرفت )بررس موردشرقی  48°35´تا  48°26´شمالی و 5°38´

متر از  2750اع آن متر و حداکثر ارتف 1446شوند. با توجه به نقشه مدل رقومی ارتفاع، حداقل ارتفاع از سطح دریا محسوب می

 مورد مطالعههای هواشناسی اطراف منطقه ساله ایستگاه 25های از داده شدهاستخراجسطح دریا است. بر اساس گرادیان بارندگی 

در این مطالعه،  گرفتهانجامهای ایشاساس آزمگراد است. بردرجه سانتی 10تا  6متر و دما میلی 390تا  338ی سالیانه بارندگ

 –لف ع به صورتحاصلخیز است. سیمای پوشش گیاهی منطقه  بافت خاک لومی رسی بوده و منطقه عمدتاً متشکل از خاک

 .(1396)دادجو،  زار استبوته

 
 شدههای انتخابو توزیع رویشگاه اردبیل و شهرستان اردبیل استان کشور، سطح در مورد مطالعه منطقه موقعیت -1 شکل

 روش تحقیق
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سه، پنج  تیب تعدادبه تر برای انجام این تحقیق، با توجه به جاده دسترسی سه پروفیل ارتفاعی انتخاب شد که در هر پروفیل

ز هم که امتری  50(. در هر مکان سه ترانسکت با فاصله 1برداری )رویشگاه( تعیین شد )شکل ( مکان نمونه11 و سه )جمعاً

ف های بعدی در جهت عمود بر شیب در سطح مناطق معرسیستماتیک ترانسکت صورت بهمحل ترانسکت اول تصادفی، سپس 

قطع و  روش بهز هم متری ا 10پالت( با فواصل  30)در هر سایت  یمترمربعپالت یک  10انتخاب شد. در هر ترانسکت تعداد 

مونه ها، با توجه به ساختار پوشش گیاهی و تعداد نپالت(. ابعاد و تعداد پالت 330برداشت گردید ) 1395در خرداد ماه  توزین

حصاری، زارع ؛2013ران، و همچنین مطالعات قبلی صورت گرفته در منطقه و اطراف تعیین شد )قربانی و همکا نیاز مورد

و  تهیه GISبا استفاده از شاخص توپوگرافی  جهات جغرافیایی و ،های ارتفاع، شیب(. نقشه2016موسیوند، میرزایی ؛2014

 ازکه  شدهابانتخبا توجه به شرایط منطقه  برداری استخراج شد.های نمونهبرای هر یک از موقعیت پالت نیاز مورداطالعات 

وامل عتغییرات  بررسی تأثیر منظور به ؛متنوع استو شاخص توپوگرافی جهت  ،تنوع دارای تغییرات ارتفاعی، شیب لحاظ

 بندی شدند.ها، طبقهداری طبقات و تعداد پالتبا توجه به معنی ،برگان علفیپهنمختلف بر روی تولید اولیه سطح زمین  محیطی

جهت  بندی شدند.ها، طبقهداری طبقات و تعداد پالتبا توجه به معنی فیزیوگرافیعوامل  ها،داده لیوتحلهیتجز منظور به

 Lnها، با استفاده از انجام شد و در صورت غیر نرمال بودن داده 1اسمیرنوف -ها، آزمون کلموگروفاطمینان از نرمال بودن داده

)متغیرهای وابسته( با استفاده از آزمون  برگان علفیپهنسازی انجام شد. سپس مقایسه میانگین تولید اولیه سطح زمین نرمال

دانکن در طبقات ارتفاع، شیب، جهات شیب و شاخص توپوگرافی )متغیرهای مستقل( انجام و سپس ارتباط مقدار متغیر وابسته با 

بررسی شد. معادله عمومی رابطه رگرسیون چندگانه توأم جهت  2متغیرهای مستقل با استفاده از روش رگرسیون چندگانه توأم

بوده  1معادله  صورت به( فیزیوگرافی( از روی متغیرهای مستقل )برگان علفیپهنبینی متغیر وابسته )تولید اولیه سطح زمین پیش

 داری عوامل مستقل استفاده شد.، با توجه به معنیبرگان علفیپهناست که برای 

 nxn+…+b3x3+b2x2+b1x1Y=a+b                                      1معادله 

ضریب   bر ثابت،مقدا a(، برگان علفیپهنشده متغیر وابسته )تولید اولیه سطح زمین بینیمقدار پیش Yدر این رابطه 

 .استمقادیر متغیرهای مستقل  x رگرسیون،

صحت  سپسبینی شد. ، نقشه تولید اولیه برای منطقه مطالعاتی پیششدهاستخراجبا استفاده از معادله  GISدر محیط  نهایت در

RMSEها و با استفاده از محاسبه درصد نمونه 15شده با استفاده از تهیه نقشه
 2)ریشه میانگین مربع خطا(، توسط معادله  3

                                                           
1 Kolmogorov–Smirnov 
2 MLR 
3 Root mean squared error 



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  91-18  

 
 لیوتحلهیتجزها و و تهیه نقشه 16.0SPSSافزار ها با استفاده از نرموتحلیل دادهتجزیه (. et alGervasio ,2008) بررسی شد

 شد. انجام 01ArcGIS مکانی با استفاده از

=n2Eoi)-(Esi1i/(-1                                                                     2معادله  
nΣ(√ =RMSE  

تعداد  nو  iگیری شده نقطه )زمینی( و مقدار اندازه Eoiاز طریق نقشه،  iمقدار برآورد شده نقطه  Esiکه در این معادله 

 .استها داده

 نتایج

شده  رائها ،1 جدول در بلندیوعوامل پستی طبقات براساس برگان علفیپهن نتایج تجزیه واریانس تولید اولیه روی زمین

متر به باالتر کاهش  2100و از  شیفزاامتر،  2100ارتفاع تا  شیبا افزابرگان علفی اولیه پهن دیتولنشان داد که  جینتا .است

مشاهده  زین بیاثر جهات ش یهدربار. دارد میقو رابطه مست بوده داریمعن برگان علفیپهناولیه  دیتول یبر رو نیز بی. اثر شابدییم

در طبقات  برگان علفیپهن دیولت. است یدر جهت غرب برگان علفیپهن دیمقدار تول نیشتریبوده و ب داریشد که ارتباط معن

 .دادنشان  ردایاختالف معن زین یمختلف شاخص توپوگراف

 
 فیزیوگرافیکی تلفطبقات مخ در برگان علفیپهن رویشی اولیه روی زمین فرم مقایسه میانگین مقادیر تولید -1جدول 

تعداد  طبقات عوامل

 ترانسکت

میانگین و خطای از  متوسط طبقات و انحراف معیار تعداد پالت

میانگین تولید 

 برگان علفیپهن

(kg/ha) 

 ارتفاع
 (M) 

1850-1600 9 90 67/87 ± a43/1681 18/7 ± a10/141 

2100-1850 12 120 91/24 ± b95/1950 52/10 ± b17/189 

2600-2100 12 120 52/183 ± c43/2311 17/11 ± ab78/167 

 شیب
 (%) 

<15 11 106 89/2 ± a07/10 35/7 ± a68/141 

30-15 12 125 08/4 ± b79/22 23/9 ± b41/176 

60-30 10 99 59/6 ± c17/37 83/13 ± b53/186 

 a38/103 79/7 ± a53/127 ± 97/141 84 9 شمالی جهت

 b52/323 27/5 ± a41/94 ± 34/16 71 7 غربی شمال

 c07/274 97/11 ± b32/236 ± 78/13 102 10 غربی

 d82/221 09/14 ± c05/192 ± 23/9 73 7 غربی جنوب
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شاخص  

توپوگرافی 
(CTI) 

5/5-4 11 110 36/0 ± a99/4 44/13 ± a01/191 

5/6- 5/5 12 125 24/0 ± b95/5 09/7 ± b21/144 

10-5/6 10 95 72/0 ± c04/7 59/9 ± ab76/173 

a ،b  وcدار است. : حروف متفاوت در هر ردیف، نشانگر اختالف معنیab: ای که این داشته باشد، با طبقه هر ردیفی که یکی از این حروف را

 .دار ندارندحروف را دارد، اختالف معنی

در  Rشده است. ضریب  ارائه ،3و  2محاسبه شد که در جداول  برگان علفیپهنتولید اولیه  برای رگرسیونی روابط نتایج

ن عوامل مستقل با عامل همبستگی بی انگریبنیز  2R. دهدیمنشان  ونیرگرسمتغیر وابسته را از روی مدل  تبیین، میزان 2جدول 

وگرافی با عوامل فیزی برگان علفیپهنگفت که بین تولید اولیه  توانیمنتایج  یداریمعنو سطح  3با توجه به جدول وابسته است. 

 خطی وجود دارد. رابطه
 امل فیزیوگرافیکیبرگان علفی با عورویشی پهن های رگرسیونی تولید اولیه روی زمین فرمخالصه مدل -2جدول 

 شدهتعدیل R 2R 2R خطای معیار برآوردی متغیر

 02/0 03/0 18/0 64/123 برگان علفی تولید پهن

 

 برگان علفی با عوامل فیزیوگرافیکیپهنرویشی  تولید اولیه روی زمین فرمآنالیز واریانس مدل رگرسیون  -3جدول 

 F میانگین مربعات (dfدرجه آزادی ) مجموع مربعات آماره تولید اولیه 

 42/2* 86/37132 4 47/148531 رگرسیون برگان علفی پهن

 - 10/15289 325 53/4968959 ماندهباقی

 - - 329 01/5117491 کل
 دارالف )اثر( معنی: فاقد اختns %5دار در سطح اختالف )اثر( معنی: * %1دار در سطح : اختالف )اثر( معنی**

 .استمحاسبه قابل ، 3 رابطه اساس بر فیزیوگرافی با عوامل علفی پهن برگان تولید ،1 رابطه و نتایج رگرسیونی اساس بر

 2R  Slope20/1  +Aspect94/22  +34/172 =ForbY= 03/0                                  3معادله 

و  بی، جهت، شایاز سطح در بر اساس ارتفاع شدهاستخراج یهابا استفاده از معادله دیمقدار تول یهانقشه ینیبشیپ جینتا

 .استشده  ارائه ،2در شکل  یشاخص توپوگراف
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 کیلوگرم در هکتار بر حسب برگان علفیپهننقشه مقدار تولید اولیه سطح زمین  -2شکل 

 نیانگیشده و م هیهت دیاز نقشه تول به دست آمده دیتول نیانگیو م RMSEبراساس  به دست آمده یهاصحت نقشه یابیارز

 .استدل دهنده اعتبار مشانندر حد قابل بوده و  RMSEمقدار  شده است.نشان داده  ،4شده در جدول  یریگاندازه دیتول

 
 وگرافیکیبا عوامل فیزی برگان علفیپهنیون میزان تولید رگرسهای نتایج اصلی و ضرایب مدل -4جدول 

 RMSE (Kg/ha)میانگین تولید اولیه برآوردی نقشه  (Kg/ha)گیری شده میانگین تولید اولیه اندازه اولیهتولید 

 929/0 91/229 36/186 پهن برگان علفی

 

 گیریبحث و نتیجه

 کندمی ایجاد گیاهان گسترش و رشد برای را شرایط متفاوتی خود، منحصربه ارتفاع و جهت شیب، داشتن کاری با واحد هر

کاری بسته به شرایط فیزیوگرافیکی  یواحدهادر این تحقیق نیز میزان تولید در هر یک از  .(1385 پور، احمدی مرادی و)

 برگان علفیپهنم رویشی فر تولید روی متفاوتی تأثیر فیزیوگرافی عوامل پژوهش، این نتایج اساس برتفاوت داشت.  ذکرشده

و همکاران  یپور نعمت دارند. ریتأث برگان علفیپهن اولیه بر تولید یداریمعن صورت بهجغرافیایی  تجهاطبقات شیب و دارند. 

 اردبیل استان در سبالن مراتع گیاهی یهاگروه علوفه تولید جغرافیایی بر جهات و شیب ارتفاع، نیز در بررسی اثرات (1396)

که با  شودیمکاسته  برگان علفیپهناز میزان تولید  2100-2600نتایج مشابهی را بیان نمودند. همچنین در طبقه ارتفاعی 

اولیه بر اساس افزایش نتایج مقایسه میانگین تولید  حاضردر مطالعه  دارد. یخوانهم (1396)و همکاران  یپور نعمت یهاگزارش

 تمرتاش تند صورت گیرد. یهابیشکه این افزایش مقدار تولید ممکن است در اثر کاهش چرا در شیب رابطه مستقیم داشت 
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مازندران بیان  واز کوهستانی مراتع یبرداربهرهواحدهای  در توپوگرافی عوامل با گیاهی خصوصیات رابطه بررسی در ،(1391)

 اثرگذاری و یبرداربهرهواحدهای  در تولیدگیاهی و پوشش تاج بر تغییرات( مجزا طور به) شیب عامل تأثیر عدم که داشت

 مقدار بر دام کمتر اثر دلیل به پرشیب در مناطق که باشد موضوع این دهندهنشان تواندیم جهت چون یعوامل با آن متقابل

شیب زمین بر روی . دهندیم قرار تأثیر تحت بیشتر را گیاهی پوشش تاج و تولید میزان گیاهی، پوشش نتیجه در و یبرداربهره

)قربانی مؤثر باشد یانباشت سطح زانیم زیو ن نیسطح زم هیاول دیدر امر تول تواندیخود م نیدارند که ا ریمیزان نفوذ و رواناب تأث

و  یجهات شمال نیب یداریمعناست که تفاوت  نیا یایگو ییایجهات جغراف اساس بر دیمقدار تول سهیمقا. (1387 و همکاران،

و جنوب  یبا جهات غرب یداریمعنتفاوت  یدارا یو شمال غرب یجهات شمال که یدرحال ؛وجود ندارد گریکدیبا  یشمال غرب

هستند.  گریکدیبا  یداریمعنتفاوت  یدار یو جنوب غرب یربدر جهات غ دیمقدار تول نی. همچنهستند دیتول زانیدر م یغرب

 جغرافیایی جهت. دارد. همچنین کمترین مقدار تولید را جهت شمال غربی گرددیممشاهده  یدر جهت غرب دیمقدار تول نیشتریب

 درتفاوت  طرف دیگر از. گذاردیم تأثیر توسط گیاه دریافتی نور میزان حرارت خاک و درجه در دسترس گیاه، آب مقدار بر

 (.1384 مقدم،) شودیم دامنه آن در مزوکلیماییتغییرات  آمدن باعث به وجود مختلف یک دامنه، یهاجهت تابش نور در شدت

فرسایش  و رواناب ایجاد در عوامل مؤثر ترینمهم از یکی عنوان بهشده  خاک رطوبت تغییرات باعث جهات جغرافیای همچنین

سبب تفاوت در  مکن استم ؛جهات جغرافیای هستند ریتأثکه تحت این عوامل  . مجموعه(Arsham et al, 2010) کندیمعمل 

 رطوبتی شاخص انباشتبراساس  نیهمچن گردد. در جهات جغرافیایی مختلف فرم رویشی پهن برگان علفیمقدار تولید اولیه 

را  برگان علفیپهندر مقدار تولید اولیه  یداریمعن ریتأثدر حالت کلی  .گرددیمشاهده م 4-5/5در طبقه  دیمقدار تول نیشتریب

انباشت رطوبتی و  بین شاخص یداریمعنرابطه نیز  ،(1396) حسن زاده و همکاران .است مؤثرسبب نشده ولی در مقدار تولید 

 یدارینقش معن لیو نئور استان اردب ریمراتع ه دیجهت، در تول ب،یش یپارامترهابرگان علفی گزارش کردند.  میزان تولید پهن

است و با در نظر گرفتن  رهیو غ یمیاقل ،یمختلف خاک یپارامترها یبه بررس ازیتر نبه دست آوردن روابط مناسب یدارند اما برا

 Wang et؛Tateno &Takeda, 2003)انجام داد  یشتریرا با صحت ب دیتول رآوردب توانیمانند شدت چرا م یتیریمد یپارامترها

al, 2010 .) 

 منابع

 مراحل در ایهابوته و علفی برگان پهن گندمیان، غذایی ارزش بررسی. 1391 ،.م چاهوکی، زارع ،.ح ارزانی، ،.ف ترنیان،

 .26-33(: 1) 6 مرتع، فنولوژی، مختلف
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و سنجش  ینیزم هایروش با استفاده از نیمراتع در ارتفاعات شهرستان نم دیو برآورد تول یابیارز .1396.،لفحسن زاده، ا

 ص. 102 ل،یاردب ،یلیدانشگاه محقق اردب ،یعیگروه منابع طب ،یارشد مرتعدار ینامه کارشناس انیپا. از دور

ابع تغیره. مننالیز چند مآبررسی آثار عوامل محیطی بر استقرار و گسترش گیاهان مرتعی با استفاده از  .1382حشمتی، غ.ع.، 

 .309-320(: 3) 56طبیعی ایران، 

جش و سن ینیزم یهاز روشو نئور با استفاده ا ریدر ارتفاعات ه دیتول زانیاثر عوامل مؤثر بر م ی. بررس1396دادجو، ف.، 

  ص. 107 ل،یاردب ،یلیدانشگاه محقق اردب ،یعیگروه منابع طب ،یارشد مرتعدار ینامه کارشناس انیاز دور. پا

 بر مؤثر ولوژیکیاک عوامل بررسی. 1391 ،.لفا اصغری، ،.ک مجد، هاشمی ،.ف عظیمی، ،.لفا قربانی، ،.ب حصاری، زارع

 .238 -250(: 3) 8 مرتع، .سبالن جنوبی یهادامنه در Artemisia fragrans پراکنش

 به توجه با یطیمحستیز یهاگونه ارزیابی .1391 ،.لفا ایمانی، ،.لفا نژاد، نفی ،.ش اف،قاسم ،.لفا جلیلی، ،.ج شریفی،

 .37 -48(: 1) 66 ایران، طبیعی منابع. النبس کوه شرقی و شمالی یهادامنه در محیطی متغیرهای

 تاثرا بررسی. 1396 ،.م گودرزی، ،.م امیرخانی، ،.ف قشالق، آقجه میرزایی ،.ج شریفی، ،.لفا نعمتی، پور ،.لفا قربانی،

(: 1) 24 ایران، بیابان و رتعم .اردبیل استان در سبالن مراتع گیاهی هایگروه علوفه تولید بر جغرافیایی جهات و شیب ارتفاع،

125-110. 

 خصوصیات بررسی. 1392 ف، قشالق، آقچه میرزایی ،.ب پور، ملک ،.الف پور، کاویان ،.ج نیارق، شریفی ،.لفا قربانی،

 .379-396 ،(2) 20 ایران، بیابان و مرتع. سبالن شرقی جنوب مراتع در Festuca ovina L گونه اکولوژیک

 پوشش تخریب و استقرار رد مؤثر اکولوژیکی هایعامل بررسی. 1387 ،.ح بروجنی، الیاسی ،.لفا.ع شکوهیان، ،.لفا قربانی،

 .تهران دانشگاه زیست،محیط جهانی روز ملی کنفرانس دومین. تهران آبخیز حوزه گیاهی

 با خاک و (ارتفاع جهت، ،شیب) فیزیوگرافی یرابطه بررسی. 1384 ،.ع زاده، تیمور ،.ر زاده، عرفان ،.م جعفری، ،.ع محبی،

 مرتع، و جنگل .اردبیل فندقلوی مراتع در (Trifolium Pratense) قرمز شبدر گیاهی یگونه انبوهی و پوشش درصد و تولید

67 :17-11. 

: موردی مطالعه) GIS از استفاده با گیاهی پوشش بر خاک و فولوژیمور نقش بررسی. 1385 ،.ش پور، احمدی ،.ح مرادی،

 .17-32: 58 جغرافیایی، هایپژوهش(. واز حوضه مراتع از بخشی

 بر مؤثر محیطی املعو. 1395 ک، سفیدی، ،.ف بهجو، کیوان ،.م چاهوکی، زارع ،.لفا قربانی، ،.لفا وند، موسی میرزایی

 .191-203 ،(2) 10 مرتع،. اردبیل استان مراتع در Prangos ferulacea Lindl گونه پراکنش
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of physiographic characteristics including height, 

slope, geographic directions and topography of soil moisture on the primary production of forbs in Hier-Neur 

elevations of Ardebil province. To determine the primary production, using harvesting methods were used at 

the surface of one square meter plot (total of 330 plots) at a height range of 1600-2600 meters. The 

correlation of physiographic characters with the primary production of forbs was analyzed by multiple 
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regression method and the primary production maps were extracted using the regression relationships. The 

results showed that there is a significant relationship between the physiographic factors and the primary 

production of forbs (P <0.01). The highest amount of initial production of forbs was observed in the 

altogether 1850- 2100 meters. The primary production of forbs increased with increasing slope and the 

highest primary production was recorded in the slope floor of 60-30 Percent. The highest amount of primary 

production of forbs was measured in the west. Regarding the effect of topographic index classes, the highest 

primary production of forbs was observed in the first floor, which is mainly due to the moisture conditions 

created. Predictive maps for primary production of forbs were possible and were acceptable in terms of 

accuracy. The results of this research can be used to manage this rangeland. 

Key words: Production modeling, primary production, topographic factors, Hire-Neur rangeland, Ardabil 

province. 


