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 چکیده

رم طح زمین فسد اولیه تحقیق بررسی اثرات ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت و شاخص توپوگرافی بر تولیاز انجام این هدف 

 رتفاعی وه پروفیل اسزمین گندمیان در  تولید اولیه سطحاز برداری مراتع هیر و نئور استان اردبیل بود. نمونهدر رویشی گندمیان 

 ز رگرسیون چندگانهاپالت( انجام شد. با استفاده  330های یک مترمربعی )جمعاً با استفاده از روش قطع و توزین در سطح پالت

شده، خراجرسیونی استرگ رابطهوبلندی و تولید اولیه سطح زمین گندمیان بررسی شد. با استفاده از ارتباط بین عوامل پستی ،توأم

زمین  د اولیه سطحوبلندی با تولیتهیه شد. نتایج نشان داد بین عوامل پستی سطح زمین گندمیان د اولیهتولی نقشه GISدر محیط 

م و ارتفاع و شیب رابطه مستقی ( وجود دارد. تولید اولیه سطح زمین گندمیان با عاملP <01/0داری )گندمیان رابطه معنی

و شاخص  داری بین تولید اولیه سطح زمین گندمیانف معنیبیشترین مقدار آن در جهت غربی مشاهده شد. همچنین اختال

 به عنوان توانمی تحقیقاز نتایج این . است حت قابل قبول بودهصسازی شده نیز از نظر توپوگرافی مشاهده نشد. نقشه مدل

 .استفاده کرد مدیریت اکوسیستم مرتعاطالعات پایه برای مطالعات آینده و همچنین 

 .اردبیل استان نئور، -سازی، مراتع هیرمدل ،گندمیان بلندی، و پستی ،سطح زمین تولید اولیه :یکلید هایواژه
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 مقدمه

ز شرایط ات کافی و برای افزایش صحت برآورد آن نیاز به اطالعا بوده های اصلی عملکرد مراتعتولید یکی از ویژگی

کل انرژی تثبیت شده در  :ولید اولیه خالص عبارت است ازت .(Ivanov et al, 2008) وبلندی و سایر عوامل تأثیرگذار استپستی

ی و ارزانست )ایل شده رفت ناشی از تنفس که این انرژی به صورت بافت گیاهی در گیاه تبد طول فرآیند فتوسنتز، منهای هدر

یت از اهمهای مختلف و از جنبههای کلیدی اکوسیستم بوده تولید اولیه خالص سطح زمین یکی از مشخصه (.1393 ،عابدی

ن ولیه گیاهااگیری تغییرات و تولید برای اندازه. های مرتعی برخوردار استاساسی برای چرخه مواد و انرژی در اکوسیستم

تفکیک قابل ؛ازدوریهای زمینی و سنجشبه دو گروه شامل: روشمجموع که در  های زیادی توسعه پیدا کرده استروش

 طور بهوبلندی پستی ( ;1396Xie et al, 2009; Hazarika et al, 2004; Paruelo et al, 2000انی و همکاران، )قرب باشندمی

خاک،  بر تشکیل یق تأثیرغیرمستقیم از طر طور بهمستقیم از طریق تأثیر بر روی عوامل محیطی مانند بارندگی، درجه حرارت و 

های عوامل مختلف کنشرک شیوه تأثیر برهمد(. اگرچه 1382حشمتی، بر تولید دارد ) بالطبعای بر جوامع گیاهی و اثر عمده

خصوصیات  در بین .(Ivanov et al, 2008)ها ناشی از دریافت نور و رژیم رطوبتی است بخش مهمی از آن ؛پیچیده است

 (.Atkinson, 1997) استتوپوگرافی، شاخص توپوگرافی ابزار مفیدی برای تعیین وضعیت رطوبت خاک 

و  وبلندی بر پوشش گیاهی مشخص کردند که جهت، ارتفاعبا بررسی هر یک از عوامل پستی ،(1389تقی پور و رستگار )

وبلندی، ین عوامل پستی( گزارش کردند که ب1391ها تأثیر گذارند. تمرتاش )شیب بر تغییرات درصد پوشش تاجی و تراکم گونه

برداری نشان نداده داری با مقدار بهرهمعنی ته و عامل ارتفاع رابطهبرداری دام داشی با مقدار بهرهشیب و جهت بیشترین همبستگ

وبلندی را در پستی اثرات عوامل ،(2016)و همکاران  Ren ولی ارتفاع بر مقدار تولید و پوشش تاجی گیاهی مؤثر بوده است.

ط بین ه به ارتبابا توج خشک چین بر مقدار و تغییرات ترسیب کربن گیاهان مورد بررسی قرار دادند.مراتع مناطق خشک و نیمه

گونه بلندی چوا پستیراتع بجوامع گیاهی، تراکم و پوشش تاجی با ارتفاع، ابهام اینکه رابطه تولید اولیه سطح زمین گندمیان م

مین فرم ولیه سطح زاهای مبنایی از تولید نقطه عطف شروع این تحقیق بوده است. همچنین با انجام این تحقیق امکان داده ؛است

های این فتهتفاده از یابا اسالزم است های آینده منطقه مهیا شده است. الزم به ذکر است که در ادامه رویشی گندمیان برای بررسی

ای مرتع های رویشی دیگر و تولید مورد استفاده و ظرفیت چرهای پایه، مطالعات بعدی جهت تعیین تولید فرمادد عنوان بهتحقیق 

 مورد توجه قرار گیرد.
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 هاروش و مواد

 مورد مطالعه منطقه عمومی مشخصات

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

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

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

 ،مطالعه موردهای هواشناسی اطراف منطقه ساله ایستگاه 25های از داده شدهاستخراجاساس گرادیان بارندگی سطح دریا است. بر

های انجام گرفته در این مطالعه، گراد است. براساس آزمایشدرجه سانتی 10تا  6 متر و دمامیلی 390تا  338لیانه ی سابارندگ

 –علف  صورت بهحاصلخیز است. سیمای پوشش گیاهی منطقه  بافت خاک لومی رسی بوده و منطقه عمدتاً متشکل از خاک

درصد بز و سایر احشام  3 از درصد ترکیب دام را گوسفند و کمتر 95بیش از از نظر نوع دام،  .(1396)دادجو،  زار استبوته

گیرد. درصد بوده که فصل چرای از برف تا برف از نیمه دوم اردیبهشت تا نیمه اول آبان در سطح منطقه صورت می 2حدود 

 Poa bulbosaو .Bromus tectorum L. ،Artemisia fragrans Willd متر 1900تا  1446های غالب منطقه در ارتفاع گونه

L 2300 تا 1900، در ارتفاع.Lestuca ovina F، .. & HohenBoiss kotschyanus Thymus و Astragalus microcephalus

Willd  متر  2750تا  2300و در ارتفاعLestuca ovina F، (L.) DesvOnobrychis cornuta  و tomentellus Bromus 

 .Boiss است. 

 

 
 

 شده های انتخاباردبیل و شهرستان اردبیل و توزیع رویشگاه استان کشور، سطح در مورد مطالعه منطقه موقعیت -1 شکل

  



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397ردیبهشت ماه ا 19-18  

 

 روش تحقیق

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

 معرفهای بعدی در جهت عمود بر شیب در سطح مناطق سیستماتیک ترانسکت صورت بهمحل ترانسکت اول تصادفی، سپس 

قطع و  روش بهز هم امتری  10پالت( با فواصل  30ایت پالت یک متر مربعی )در هر س 10انتخاب شد. در هر ترانسکت تعداد 

ونه گیاهی و تعداد نمها، با توجه به ساختار پوششپالت(. ابعاد و تعداد پالت 330گردید ) برداشت 1395در خردادماه توزین 

حصاری، زارع، 1391شریفی و همکاران، و همچنین مطالعات قبلی صورت گرفته در منطقه و اطراف تعیین شد ) نیاز مورد

ها با استفاده از پالت یهمهعیت (. عملیات صحرایی انجام شد. موق1395موسیوند، میرزایی ،1392قربانی و همکاران، ، 1391

GPS  ر هکتار یلوگرم دک حسب بربرداشت و پس از خشک شدن توزین و تولید  اولیه سطح زمین گندمیانثبت شد. ابتدا تولید

 ها برای هر پالتهای ارتفاع، شیب، جهت و شاخص توپوگرافی از نقشه مدل رقومی ارتفاع تهیه و دادهنقشه محاسبه شد.

 بندی شدند.داری طبقهاستخراج و با توجه به معنی

)متغیرهای وابسته( با استفاده از آزمون  اولیه سطح زمین گندمیانها، مقایسه میانگین تولید به منظور تجزیه و تحلیل داده

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

یج از های مختلف مورد توجه بوده، بهترین نتابررسی شد )روش 1متغیرهای مستقل با استفاده از روش رگرسیون چندگانه توأم

اولیه سطح زمین  لیدبینی متغیر وابسته )توجهت پیش ،دگانه توأماین روش حاصل شد(. معادله عمومی رابطه رگرسیون چن

داری عوامل ، با توجه به معنیبوده است که برای گندمیان ،1عادله م صورت بهوبلندی( ( از روی متغیرهای مستقل )پستیگندمیان

 مستقل استفاده شد.

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

مقادیر  x ون،ضریب رگرسی b مقدار ثابت، a(، ید اولیه سطح زمین گندمیانتولشده متغیر وابسته )بینیمقدار پیش Yدر این رابطه 

 .استمتغیرهای مستقل 

صحت  نهایت دربینی شد. یشنقشه تولید اولیه برای منطقه مطالعاتی پ استخراج شده، با استفاده از معادله GISدر محیط  نهایت در

RMSEها و با استفاده از محاسبه درصد نمونه 15شده با استفاده از  تهیه ینقشه
 et alGervasio ,))ریشه میانگین مربع خطا(،  2

 .بررسی شد (2008

                                                           
1 MLR 
2 Root mean squared error 
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 نتایج

و شاخص  یب، جهاتبراساس طبقات ارتفاع، ش سطح زمین گندمیانیه واریانس و مقایسه میانگین تولید اولیه تجزنتایج 

 اولیه سطح زمین ولیدت آمده به دستبا توجه به نتایج است.  شده ارائه ،1توپوگرافی با استفاده از آزمون دانکن در جدول 

یابد. بین طبقات ن نیز افزایش میبوده و با افزایش ارتفاع، تولید گندمیا ( P<01/0)دار گندمیان در طبقات مختلف ارتفاعی معنی

یابد. همچنین یان افزایش میو با افزایش شیب تولید گندم مشاهده شد (P <01/0)دار شیب با تولید گندمیان نیز اختالف معنی

در جهات  و بوده (P <01/0)دار ف جهت معنیلگندمیان مشاهده شد که مقدار تولید در طبقات مخت تأثیر جهت دامنه با یدرباره

اولیه ید شترین تولست و بیایباً یکسان تقریباً یکسان و در دو جهت غربی و جنوب غربی نیز مقدار تولید تقرشمالی و شمال غربی 

داری مشاهده نی. بین طبقات مختلف شاخص توپوگرافی و گندمیان اختالف معمشاهده شدجهت غربی  درگندمیان سطح زمین 

 نشد. 

 
 وبلندیدر طبقات مختلف پستیسطح زمین گندمیان  یهاول یدتولمقایسه میانگین مقادیر  -1جدول 

 طبقات عوامل
تعداد 

 ترانسکت
 متوسط طبقات و انحراف معیار تعداد پالت

میانگین تولید 

 حاولیه سط

 نزمین گندمیا

(kg/ha) 

 ارتفاع
 (M) 

1850-1600 9 90 67/87 ± a43/1681 
52/6 ± 

c34/105 

2100-1850 12 120 91/24 ± b95/1950 
04/9 ± 

b19/150 

2600-2100 12 120 52/183 ± c43/2311 
94/9 ± 

a07/209 

 شیب
%)) 

<15 11 106 89/2 ± a07/10 
66/5 ± 

b25/119 

30-15 12 125 08/4 ± b79/22 
13/9 ± 

a14/165 

60-30 10 99 59/6 ± c17/37 
32/12 ± 

a15/195 

 ± a38/103 85/6 ± 97/141 84 9 شمالی جهت
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b06/130 

 b52/323 ± 34/16 71 7 غربی شمال
87/6 ± 

b68/118 

 c07/274 ± 78/13 102 10 غربی
73/12 ± 

a95/198 

 d82/221 ± 23/9 73 7 غربی جنوب
62/12 ± 

a56/177 

شاخص 

توپوگرافی 
(CTI) 

5/5-4 11 110 36/0 ± a99/4 
90/10 ± 

a97/169 

5/6-5/5 12 125 24/0 ± b95/5 
48/8 ± 

a12/148 

10-5/6 10 95 72/0 ± c04/7 
39/9 ± 

a15/162 

a ،b  و cدار است. : حروف متفاوت در هر ردیف، نشانگر اختالف معنیabای که این باشد، با طبقه ا داشته: هر ردیفی که یکی از این حروف ر

 دار ندارند.حروف را دارد، اختالف معنی

 

وبلندی )ارتفاع، شیب، جهت و شاخص یپست رویشی گندمیان با عوامل نتایج روابط رگرسیونی محاسبه شده برای فرم

اده بین دو متغیر س به همبستگی R مقدارکه در آن  ارایه شده است ،2جدول در خالصه مدل رگرسیونی توپوگرافی( به صورت 

ستگی پیرسون بین دو متغیر( همب) R از مقداربرای مثال . دهدیو به عبارتی شدت همبستگی بین دو متغیر را نشان م اشاره دارد

ر از که چه مقدا دهدینشان منیز  2R مقدارند. وبلندی رابطه همبستگی داریپستبا عوامل  %33مشخص است که گندمیان 

 ود.، تبیین شوبلندییپستعوامل مستقل یعنی توسط متغیر تواندی، متولید متغیروابسته یعنی

 
 وبلندید اولیه سطح زمین گندمیان با عوامل پستیهای رگرسیونی تولیخالصه مدل -2جدول 

 R 2R 2R خطای معیار برآوردی متغیر
 شدهتعدیل

 10/0 11/0 33/0 27/110 تولید گندمیان

 



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397ردیبهشت ماه ا 19-18  

 

داری تغییرات متغیر وابسته را معنی طور بهتواند مدل رگرسیون می دهنده این است که آیاکه نشان ،3با توجه به جدول

 و ستیپبا عوامل  داری مدل رگرسیون مشاهده شد که بین تولید اولیه سطح زمین گندمیانبا توجه به ستون معنی ؛بینی کندپیش

 د است. کننده خوبی برای متغیر تولینیبیکار رفته پیش دار وجود دارد که در نتیجه مدل بهمعنی بلندی رابطه

 
 بلندی و وامل پستیعهای رویشی و کل با آنالیز واریانس مدل رگرسیون تولید اولیه فرم -3جدول 

درجه آزادی  مجموع مربعات آماره تولید اولیه 

(df) 

میانگین 

 مربعات

F 

 93/9** 83/120749 4 34/482999 رگرسیون گندمیان

 - 94/12159 325 09/3951983 ماندهباقی

 - - 329 44/4434982 کل

 دارالف )اثر( معنی: فاقد اختns %5دار در سطح : اختالف )اثر( معنی* %1دار در سطح : اختالف )اثر( معنی**

المت مثبت عدهد. در قسمت ضرایب استانداردشده، و نتایج مدل رگرسیونی را نشان می یبیناطالعات متغیر پیش ،4جدول 

ش مقدار مستقل است و ضرایب منفی کاهشده متغیروابسته، با افزایش مقدار متغیربینییشپنشانگر افزایش مقدار  ßمقادیر 

 دهد.مستقل را نشان میشده متغیر وابسته، با کاهش متغیربینییشپ

 

 بلندی و با عوامل پستیسطح زمین گندمیان یون میزان تولید اولیه رگرسهای نتایج اصلی و ضرایب مدل -4جدول 

 t ضرایب استانداردشده ضرایب استاندارد نشده پارامترها های رویشیفرم

ß Std. 

Error 

Beta 

 -86/30- 61/62 - *493/0 (constant) گندمیان

 873/4** 19/0 02/0 08/0 ارتفاع

 81/4** 26/0 53/0 58/2 شیب

 ns05/0 03/0 61/9 51/0 جهت

شاخص 

 توپوگرافی

47/5- 70/6 04/0- ns81/0- 

 دارف )اثر( معنی: فاقد اختالns %5دار در سطح : اختالف )اثر( معنی* %1دار در سطح : اختالف )اثر( معنی**
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 همهبنابراین  ؛یستصفر ن ßیک از مقادیر ، هیچ4های رویشی گندمیان در جدول وبلندی در فرمبا توجه به متغیرهای پستی

وبلندی، ارتفاع و شیب اثر داری عوامل پستیها مؤثر هستند. با توجه به سطح معنیتولید آنمقدار مورد بررسی در  عوامل

ه بینی متغیر وابستیفی بر روی پیشاولیه سطح زمین گندمیان داشته و سایر عوامل نقش ضع( بر روی تولید  P<01/0داری )معنی

 محاسبه است.قابل  ،2وبلندی بر اساس معادله تولید گندمیان با عوامل پستی ،1له دارند. بنابراین، با توجه به معاد

 2R            Slope58/2   +Elevation08/0 +  86/30- =rassGANPP= 11/0                              ،2معادله 

از سطح  های استخراج شده براساس ارتفاعمقدار تولید اولیه سطح زمین گندمیان با استفاده از معادله بینی نقشهنتایج پیش

میانگین جذر س براسا به دست آمدهارزیابی صحت نقشه ارایه شده است.  ،2در شکل ب و شاخص توپوگرافی ، جهت، شیدریا

 ،5دول گیری شده در جشده و میانگین تولید اندازهیه ته اولیه از نقشه تولید به دست آمده اولیه میانگین تولیدو  مربعات خطا

 .استدهنده اعتبار مدل بوده و نشان قبول مقدار خطای مدل در حد قابل RMSEمقدار به است. با توجه  شده دادهنشان 

 

 
 کیلوگرم در هکتار بر حسب سطح زمین گندمیاننقشه مقدار تولید اولیه  -2شکل 

 

 وبلندیبا عوامل پستیسطح زمین گندمیان  یون میزان تولید اولیهرگرسهای نتایج اصلی و ضرایب مدل -5جدول 

گیری میانگین تولید اولیه اندازه اولیه تولید 

 (Kg/haشده )

میانگین تولید اولیه برآوردی 

 (Kg/haنقشه )

RMSE 

 624/0 52/162 46/159 گندمیان

 گیریبحث و نتیجه

دار، معنی به طوروبلندی )طبقات ارتفاعی، جهات جغرافیایی، طبقات شیب و شاخص توپوگرافی( طبق نتایج، عوامل پستی

اثرات متفاوتی بر تولید اولیه سطح زمین فرم رویشی گندمیان دارند. این عوامل عالوه بر اثرات مستقیم، اثرات غیرمستقیم نیز با 
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گذارند. پایداری رطوبت با تغییرات ارتفاع و شیب دامنه در های خاک میتأثیر بر پارامترهای دما، بارندگی و رطوبت و ویژگی

 آن توزیع مواد بالطبعو عالوه بر پایداری رطوبت، نحوه تأمین آن نیز متفاوت است. بنابراین، نحوه تأمین آن و ارتباط است 

بلندی،  و تغییرات تولید عالوه بر عوامل پستی البته ؛(1391شریفی و همکاران، های گیاهی است )غذایی عامل پویایی گروه

 قرار نگرفته است و مورد توجهبرداری و غیره است که در این مطالعه نوع بهره شدت و ،تحت تأثیر دما، بارندگی، عوامل خاکی

یافته که با یشافزامطالعات آینده این پارامترها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. با افزایش ارتفاع و شیب تولید گندمیان  در

( مطابقت دارد. علت آن 1392و همکاران ) رگانیسعیدی گ( و 1396ی و همکاران )پور نعمت(؛ 1391نتایج مطالعه تمرتاش، )

ها در این محدوده در مقایسه با ارتفاعات پایین و تواند برآیند تخریب کمتر این گروه در ارتفاعات باالتر و امکان پایداری آنمی

 های رویشی باشد. همچنین بیشترین تولید این گروه در جهت غربیها در ارتفاع نسبی باالتر نسبت به بقیه فرمهمچنین رشد آن

وجود  به رغمثبت شد که علت ناشی از تفاوت جهات مختلف در جذب نور خورشید و رطوبت دریافتی از دریا است. همچنین 

میزان  که یبه طوریباً مشابهی بر خصوصیات گیاهی داشته، تقربرداری مختلف، عوامل توپوگرافی اثرات واحدهای بهره

است که در اثر متقابل با عوامل ارتفاع و  یابه گونهل شیب بوده و نقش شیب عام یدرباره کامالًبرداری در همه واحدها بهره

برداری، تحت تأثیر تحرک جهت بر تاج پوشش و تولید گیاهی نیز اثر خود را نشان داده است. افزایش میزان شیب و کاهش بهره

جزا م به طوردهد. عدم تأثیر عامل شیب یکه قدرت چرای طبیعی دام را در این نقاط کاهش م استهای تند ها در شیبکم گله

دهنده این موضوع تواند نشانبرداری و اثرگذاری متقابل آن با جهت میگیاهی در واحدهای بهرهبر تغییرات تاج پوشش و تولید

بیشتر تحت باشد که در مناطق پرشیب، عوامل توپوگرافی اثر خود را بیشتر نمایان ساخته و میزان تولید و تاج پوشش گیاهی را 

پوشش گیاهی  یدربارهاست که اثر جهت و ارتفاع  یابه گونهبرداری دام اثر بهره یبکم شولی در مناطق ؛ دهندتأثیر قرار می

 تندی اورگان، ایالت مراتع کوهستانی در داشتند که بیان ،(1984)و همکاران   Gillen(.1391تمرتاش، است ) شده مشخصکمتر 

. مطالعات است ارتباط در هاآن برداریمیزان بهره و هاچرای گله با توزیع مداوم طور به که است توپوگرافی تنها عامل شیب

Kiet (2000) ( 1384و ارزانی و همکاران)، نمایند که این امر ناشی از نیز بر عدم توانایی دام در چرای مناطق پرشیب تأکید می

عدم توانایی چرای  نتیجه درو  هادام برای عدم شایستگی طبقهایجاد  سبب، منابع آب تا دام مسیر حرکت زیاد شیب

عدم قدرت دسترسی دام،  به علت( نشان دادند که در مناطق پرشیب کوهستانی، 1379. همچنین نوحی و همکاران )شوددام می

برداری در این مناطق نداشته است. های تولید و بهرهیافته و جهت و ارتفاع تأثیری بر شاخص کاهشبرداری شدت بهره

کلیه ( در مطالعه خود در منطقه نردین عامل شیب را به دلیل تأثیر بر گرادیان رطوبتی خاک بر 1378یا )نیچقلکه یدرحال

در مطالعه خود در قسمت  ،(2007)و همکاران Munkhtsetseg  در مورد عامل ارتفاع نیز. است های گیاهی مؤثر دانستهشاخص
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را عامل تأثیرگذار بر افزایش تولید در مراتع  ؛جنوبی مغولستان افزایش بارندگی و کاهش دما که عوامل متأثر از ارتفاع هستند

پی اخترآباد ساوه گزارش نیز در مطالعه خود در منطقه است ،(1385مغولستان معرفی کرده است. احسانی و همکاران ) زارعلف

به مقدار پراکنش بارندگی که تابعی از ارتفاع  ؛هستند یسطح یشهردارای سیستم  که ساله و چندسالهکردند که گیاهان مرتعی یک

صورت که این گروه از گیاهان دارای ریشه افشان سطحی بوده و با افزایش شیب و دهند. بدینالعمل نشان میعکس ؛است

 کند. تری را برای گسترش و تولید این گروه از گیاهان مهیا میشرایط بهینه ،کاهش عمق خاک

ر وپوگرافی دتوان عنوان کرد که پارامترهای شیب، جهت، ارتفاع و شاخص تمی به دست آمدهبا توجه به روابط رگرسیونی 

تر ناسبدن روابط مآور به دستبرای  اما ؛ندداری دارمراتع هیر و نئور استان اردبیل نقش معنیاولیه سطح زمین گندمیان تولید 

توان می د شدت چرای مانننیاز به بررسی پارامترهای مختلف خاکی، اقلیمی و غیره است و با در نظر گرفتن پارامترهای مدیریت

مراتع  .(Wang et al., 2014; Ivanov et al., 2008; Tateno & Takeda, 2003) برآورد تولید را با صحت بیشتری انجام داد

رایط شده که این وبلندی مختلف، باعث متفاوت بودن شرایط برای رشد و تولید گیاهان بوهیر و نئور با توجه به داشتن پستی

ه با توجه به خصوصیات منطق ویشی گندمیانفرم رشود. نتایج ما نشان داد که تع میبرداری غیریکنواخت از مراباعث بهره

رند که تفاوتی داتولید م وبلندی رابطه داشته  و رویشی، نیازهای اکولوژیک و دامنه بردباری با بعضی از خصوصیات عوامل پستی

یشی و های روفرم یدتول سطح در مطالعه این کهشود قرار گیرد. پیشنهاد می توجه موردبرداری از مرتع باید در زمان و مقدار بهره

 :مانند هاآن تولید و رشد بر مؤثر عوامل تا گیرد انجام ترکوچک سطح در خوراکهای خوشگونه خصوص به، های دیگرگونه

 کافی اطالعات بودن به توجه با شود. تعیین بیشتری دقت و صحت با است، قرار نگرفته توجه مورد این مطالعه در که خاک نوع

 گام یک عنوان به تواندیم و شده انجامرویشی گندمیان  فرم سطح زمین تولید در سطح فقط مطالعه این در منطقه تولید یدرباره

 گیرد. قرار مورد استفاده های بعدیپژوهش برای پایه

 منابع

.، ح.، احمدی، ح.س.، ارزانی، لفظیمی، م.اداوودی، ح.ر.، عباسی، ح.ر.، ع.، میرلفپور، م.، جلیلی، ا.، فرحلفااحسانی، 

 14، ایران و بیابان قیقات مرتعتح. اثرات تغییرات اقلیمی در تولید علوفه مرتع در مراتع استپی، اخترآباد ساوه. 1385 ،جعفری، م.

(2:) 260-249. 

 GISسفند با استفاده از . مدل تعیین شایستگی مرتع برای چرای گو1384 ،پور، م. ارزانی، ح.، یوسفی، ش.، جعفری، م.، فرح

 .59-68 :37، شناسی محیطمنطقه طالقان(.  :موردی)مطالعه 

 ص. 322. ارزیابی مرتع. انتشارات دانشگاه تهران، 1393 ،ارزانی، ح.، عابدی، م.
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اثرات  . بررسی1396 ،گودرزی، م. ،امیرخانی، م. ،میرزایی آقجه قشالق، ف. ،شریفی، ج. ،.لفقربانی، ا ،.لفپورنعمتی، ا

، ایران نبیابا و تعمر یقاتتحقهای گیاهی مراتع سبالن در استان اردبیل. ارتفاع، شیب و جهات جغرافیایی بر تولید علوفه گروه

24 (1:) 100-91. 

یایی افنه اطالعات جغر. بررسی نقش فیزیوگرافی بر روی پوشش گیاهی با استفاده از ساما1389 ،پور، ع.، رستگار، ش. تقی

 .469-481 :2، مرتعزار جریب بهشهر(. ه)مطالعه موردی: مراتع 

ی واز برداری مراتع کوهستان. بررسی رابطه خصوصیات گیاهی با عوامل توپوگرافی در واحدهای بهره1391 ،تمرتاش، ر.

 .469-481(: 3) 9مازندران. تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 

بع غیره. منانالیز چند متآعوامل محیطی بر استقرار و گسترش گیاهان مرتعی با استفاده از بررسی آثار  .1382حشمتی، غ.ع.، 

 .309-320(: 3) 56طبیعی ایران، 

نجش های زمینی و سز روش. بررسی اثر عوامل مؤثر بر میزان تولید در ارتفاعات هیر و نئور با استفاده ا1396 ،دادجو، ف.

 ص. 107، ه محقق اردبیلی، اردبیلدانشگاگروه منابع طبیعی،  مرتعداری، از دور. پایان نامه کارشناسی ارشد

 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

 مرتع گیاهی پوشش تغییرات . بررسی1392.، حشمتی، س. لفگرگانی، ح.م.، سلیمانی سردو، م.، عزیزی، ن.، آذره، اسعیدی 

-255 (:3) 4. مجله مرتع، (ایران نور، شهرستان یزی، مراتع: موردی مطالعه) مختلف جغرافیایی هایجنبه و ارتفاع ،هادامنه در

246. 

یران )پوشش گیاهی ا. شناسایی منطقه اکولوژیکی 1391 ،تمی کیا، ی.، عشوری، پ.شریفی، ج.، فیاض، م.، عظیمی، ف.، رس

 .37/42183استان اردبیل(. مؤسسه تحقیقات جنگل و مراتع، شماره گزارش 

 به توجه با یطیمح ستیز 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

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

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

الن. در مراتع سب 8صاویر لندست تبندی تولید با استفاده از . تخمین و پهنه1396 ،.، پناهنده، م.لفنعمتی، ا .، پورلفقربانی، ا

 .131-140 (:1) 24. تحقیقات مرتع و بیابان ایران
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و  پژوهش نردین. نطقهم در جهت( و توپوگرافی )شیب عوامل با گیاهی جوامع همبستگی درجه ررسیب. 1378 ،.ح نیا،قلیچ

 .33-41: 43، سازندگی

 بر مؤثر محیطی واملع .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

گیاهان  در لیدتو و تاجی پوشش روی بر توپوگرافی تأثیر عوامل ررسیب. 1379 غ. حشمتی،.، م مصداقی، ،.س.ن نوحی،

 .27-35 :4، طبیعی منابع و کشاورزی علوم. گرگان نمای جهان منطقه مرتعی

Atkinson, PM., 1997. Sub-pixel Target Mapping From Soft-classified, Remotely Sensed Imagery 

Photogram. Journal Photogrammetric Engineering And Remote Sensing. 71 (7): 839-846. 

Gervasio Pineiroa, G., Perelman, S., Guerschman, J.P., Paruelo, J.M., 2008. How To Evaluate Models: 

Observed Vs. Predicted Or Predicted Vs. Observed? Journal of Ecological Modeling, 216: 316-322. 

Gillen, R.L., Krueger, W.C., Miller, R.F., 1984. Cattle Distribution On Mountain Rangeland In 

Northeastern Oregon. Journal of Range Management, 37 (6): 549-553. 
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The purpose of study was to investigate the relationship between aboveground net primary production 

(ANPP) of grasses life forms with above sea level, slope, aspect and topographic index in Hir and Neur 

rangelands in Ardabil province. Sampling of ANPP of grasses was conducted in three altitude profiles using 

clipping and weighting method at one square meter plots (totally 330 plots). The relationship between 

topographic factors and the grasses ANPP were analyzed using multiple regression. Using derived regression 

equation, the map of grasses ANPP were prepared in GIS. The results show a significant relationship 

(P<0.01) between the grasses ANPP with topographic factors. The ANPP of grasses have direct relationship 

with elevation and slope and higher amount of grasses is in the west aspect. Moreover, there is no significant 

relationship between initial grasses ANPP and topographic index (CTI). The modeled map had acceptable 

limits accuracy. The results of this study can be used as a baseline data for studies and proper rangeland 

management. 
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