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راتع خشك در م (Cropwatنرم افزار)تعادل آب  لمد مراتع با استفاده از تبلند مد تولید برآورد

 مرتاضیه يزد

 ، حسین ارزانی1*الهام فخیمی
ات ازمان تحقیق، ستیاریکشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بخرکز تحقیقات و آموزش ، مخش منابع طبیعی، باستادیار پژوهشی .1

  آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران

 تاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایراناس .2

 چکیده

( به روش مدل 1382-1392در یک دوره آماری ده ساله )در مراتع شوره مرتاضیه استان یزد، مدت علوفه تولید بلند برآورد

انجام محاسبات و  مورد ارزیابی قرار گرفت. ههای گیاخاک و ویژگی هوایی، ویژگی و آبهای گیری از دادهآب با بهره تعادل

انجام شد.  (Cropwat)ار مانتیث و برنامه نرم افز -گیری از روش پنمنمانی روزانه، با بهرهزاقلیمی در مقیاس  هایشاخصتعیین 

اساس شاخص اقلیمی )تبخیر و محاسبه شده است.  = T/Tp %9 در سایت مرتاضیه، ضریب شاخص اقلیمی تولید مطابق با نتایج

 تولید میانگین بلندمدتو بر این اساس  اسبه شدمح𝐸𝑇𝑎𝑐𝑡+48.31   Y=1.53تعرق واقعی( و تولید علوفه، مدل برآورد تولید

ریزی مرتع در سطح منطقه مورد کاربرد در برنامه تواندمیشد که  برآوردکیلوگرم بر هکتار  74/111مرتع در سایت مورد مطالعه 

 قرار گیرد.

 ، استان یزد.خشکتولید بلند مدت، تعادل آب، مراتع  کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

در مناطق خشک و نیمه  ویژه بههای مرتعی که اکوسیستمهای مختلف یکی از مشکالتی است نوسان تولید در طی سال

-گذار در تغییرات پوشش گیاهی در طی سال تأثیر عواملهای آب و هوایی از خشک با آن روبرو هستند. نوع مدیریت و نوسان

از تولید مرتع  (. یکی از الزامات مدیریت صحیح مرتع، داشتن اطالعات دقیق و به هنگام1388 ،ارزانی) دباشنهای مختلف می

های های مورد استفاده به صرف وقت و هزینه قابل توجهی نیاز دارد. بنابراین یافتن راهگیری میزان تولید و روشباشد. اندازهمی

کمک موثری در ارزیابی پوشش گیاهی مراتع  تواندمیآوری اطالعات و تعیین مقدار علوفه تولیدی برای جمع ترآسانو  ترارزان

بت هستند یا با بعضی از عوامل یا در طول سال ثا ؛های مرتعی موثرندعوامل متعددی بر روی تولید علوفه در اکوسیستم نماید.

 هایپدیدهباشند که اما برخی دیگر ناپایدار و متغیر می ؛توان اصالح کردرا می هاآناصالحی  هایروشوری و بکارگیری فنا

 ؛ از عوامل اقلیمی، خاکی و گیاهی است متأثرباشند. از آنجا که عملکرد گیاهان این عوامل می ترینمهمهواشناسی یکی از 

ها، بسیار ضروری است. این مدل ،محصول -هوایی و آبهای جهت استخراج مدل هاآنسازی و کمی هاآنمطالعه روابط بین 

شبیه سازی برآورد  هایروشو  هامدلهوایی هستند.  گیاهی به تغییرات آب و هایواکنشابزاری عملی برای تحلیل نمودن 

-امروزه توجه روز .دارندورد تولید در جوامع مرتعی آتولید مرتع به همین منظور توسعه یافته و استفاده موفقی برای ترسیم بر

 ،مدل تعادل آب و رطوبت ذخیره شده اولیه خاک در قالب یمدت علوفه در واکنش به عوامل اقلیمبرای تولید دراز یافزون

های اقلیمی و رطوبت اول فصل رویش با که تولید مراتع را از راه داده اندکردهبر این اساس پژوهشگران تالش  ؛شودمالحظه می

های اقلیمی )رطوبت فصل رویش، هو داد رگیری از آمابهره و های گیاه )مرتع( برآورد کنندخاک و ویژگی هایتوجه به ویژگی

(، Wight et al,1984تعادل آب و برآورد تولید علوفه بررسی شد )میانگین دما، و تابش خورشید( در قالب  روزانه،بارندگی 

گیری از مدل تعادل آب، تولید بلند مدت توان با بهرهنتایج نشان داد که بین این عوامل با تولید رابطه نزدیکی وجود دارد و می

در قالب  ،دراز مدت آب و هوایی در مراتع منطقه نیمه خشک جنوبی آفریقا هایدادهگیری از نمود. همچنین بهره برآوردمرتع را 

نتایج بیانگر آن بود که پویایی و پایایی گیاه و تولید آن  ؛(Hahn et al, 2005) یک مدل همانند سازی، مورد بررسی قرار گرفت

(، از راه Kruse & Heitschmidt, 2007در بررسی پیش بینی و برآورد تولید علوفه ) رابطه مستقیم با رطوبت خاک داشته است.

که یک مدل تعادل آب  Rangetekبا بهره گیری از مدل  توانمینتایج نشان داد که با اطمینان قابل توجهی  ،اقلیمی هایداده

استان تولید علوفه در مراتع  برآورداز مدل تعادل آب برای  ،(1388) ناحسانی و همکارا تولید علوفه را برآورد کرد. ؛باشدمی

ریزی و مدیریت جهت برنامه تواندمیتولید با استفاده از مدل تعادل آب  برآورد ؛و به این نتیجه رسیدند مرکزی استفاده نمودند
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مرتع در منطقه خشک و شور  مدت در این بررسی نیز تالش شده است تا برآورد تولید بلند. مراتع مورد استفاده قرار گیرد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          های گیاه مورد بررسی قرار گیرد.های آب و هوایی، رطوبت خاک و ویژگیهمرتاضیه بر پایه مدل تعادل آّب و به کمک داد

 هاروشمواد و 

 موقعیت منطقه

و رنج  طول شرقی º53 44´تا º53 43´عرض شمالی و º31 18´تا º31 13´منطقه مورد مطالعه با محدوده جغرافیایی

درصد و بدون جهات  2تا  0متوسط  شیب وهکتار  12000مساحتی حدود با  امتر از سطح دری 1700تا  1500ارتفاعی 

متر، متوسط دمای سالیانه آن بین میلی 100تا  80آمبروژه( قرار دارد. متوسط میزان بارندگی ) دسر کجغرافیایی در اقلیم خش

 Artemisia منطقه غالبسیلتی است تیپ  -. خاک سطحی آن دارای بافت لومیباشدمی گرادسانتیدرجه  3/15 تا 7/13

sieberi-Aellenia glauca  گیاهان آن  ترینمهموArtemisia sieberi ،Aellenia glauca  و Cornulaca monocantha ،

Ephedra strobilaceae وضعیت مرتع در این واحد خیلی ضعیف و گرایش آن روند قهقرایی دارد. وجود فرسایش بادی  .است

 از یک طرف و بهره برداری شدید، باعث تخریب در پوشش و تیپ گیاهی گردیده است. هابوتهزیاد و تجمع ماسه در پای 

 روش تحقیق

 طبق روش زیر انجام شد:  های مورد نیازاز داده یآمار بردار

  یاهیگگیری تولید و پوشش اندازه

 400 ثابتبه این منظور چهار ترانسکت  پالت استفاده شد.-برداری از پوشش گیاهی از ترانسکت برای نمونه در این تحقیق

صورت روش تصادفی سیستماتیک برداری به و نمونه شد مستقرمتر در منطقه معرف سایت مورد مطالعه  100 فواصل متری با

تیپ  تربزرگتصادفی انتخاب و بقیه نقاط نیز در جهت قطر  به طور. بدین ترتیب که نقطه شروع ترانسکت با پرتاب سنگ گرفت

بر اساس منحنی سطح گونه  هاپالتگیاهی با توجه به تعداد نمونه الزم با فواصل مساوی از یکدیگر انتخاب گردیدند. ابعاد 

 با استفاده از روش میانگین تجمعی یبردار آمارجهت  های مورد نیازبدست آمد و تعداد پالت ،دو متر مربع ،(1938 ،1کین)

از پالت ا هآنپوشش گیاهی و پراکنش  نوعآورد شد. با توجه به ت پال 60در هر سایت  ،(9741، 2و النبرگس )مولر دومی

 درون ،به تفکیک هاگونهتولید  ،سال در زمان آمادگی مرتع جهت اندازه گیری تولید، هر ( استفاده گردید.1×2مستطیلی شکل )

 رابطه ازاستفاده  با .اندازه گیری شد هاپالت همه در هاآنتاجی  پوشش و توزین وقطع  ،تصادفی حفاظت شده پالت 15

 ورد شد.آبراساس روش نمونه گیری مضاعف بر ،هاپالت بقیه در تولید ،پالت 15 این در تولید ورگرسیونی بین پوشش تاجی 

                                                           
1- Cain 

2-Mueller Domois and Ellenberg 
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در این  .محاسبه گردید جداگانه طوربه  هکتار درکیلوگرم  حسب برمیزان علوفه خشک هرگونه براساس معادالت،  نهایت در

عوامل  .( استفاده شد1382-1390هایسال) یبررسی همچنین از آمار و اطالعات تولید ده ساله موجود در صندوق بیمه کشاورز

 مربعی مستقر متر 2 پالت 60 داخل درصد سنگ و سنگریزه و خاک لخت( درصد الشبرگ، درصد تاج پوشش،) یپوشش گیاه

وارد شد و  Excel افزارالزم و اطالعات مربوط به پوشش و تولید در نرم یهایریگاندازه گیری شد.ها اندازهطول ترانسکت در

 .استفاده شد Spss16افزار ورد تولید از نرمآبرای بر

 های هواشناسیداده 

بیشینه روزانه کمینه و ا )روزانه، ماهانه، ساالنه(، دم) یمدت در طول ده سال شامل بارندگهای آب و هوایی بلندآمار و داده 

و درصد میانگین رطوبت نسبی از ایستگاه هواشناسی سینوپتیک ابرکوه  و میانگین ماهانه(، تابش خورشید، میانگین سرعت باد

 از طریقاه به پایگاه مورد بررسی بوده است گترین ایستترین و از نظر فاصله نیز نزدیکها مناسبکه از نظر کمیت و کیفیت داده

 .تهیه شد www.weather.ir سازمان اینترنتی پایگاه و کشور هواشناسی سازمان

 بررسی و مطالعه خاک

د فر ش( حپروفیل 4 جمعاًدر طول هر ترانسکت یک پروفیل خاک به عمق حداکثر نفوذ ریشه ) یمورفولوژبر اساس تغییرات 

مچنین ه یاهان وگشه دوانی های ژنتیکی اقدام شد. توجه به ناحیه ریاندازه گیری رطوبت در الیهها و به تشریح نیمرخ و نسبت

خاک به روش  بافت .گیری شدنهسانتی متری نمو 60-80و  30-60، 0-30تغییرات بافت، ساختمان و رنگ خاک از اعماق 

 های دستهعه نمونسایت مورد مطالر هیدرومتری و به کمک مثلث بافت تعیین گردید. برای تعیین وزن مخصوص ظاهری خاک د

زن خشک وت تعیین مورد مطالعه برداشت شد و به آزمایشگاه انتقال یافت. جه از اعماقهای مخصوص نخورده توسط سیلندر

 وزن مقدار ،آون گذاشته و سپس با تقسیم وزن بر حجم مشخص سیلندرهاه دستگاساعت در  24به مدت  هانمونهخاک 

احیه ریشه دوانی ( مقدار رطوبت خاک در ن1984، . برای برآورد تولید در مدل و روش )وایتمخصوص ظاهری خاک تعیین شد

ای هنمونه کار نیا برای ؛ی شددر این تحقیق رطوبت خاک به روش مستقیم اندازه گیر .در ابتدای فصل رویش مورد نیاز است

ا در هس نمونهدند و سپشها حساب به آزمایشگاه انتقال یافتند. وزن تر نمونه فوراًای گذاشته شده و خاک در ظروف در بسته

اعی و . ظرفیت زرتعیین گردید هاآنها دوباره وزن شدند و وزن خشک داخل آون گذاشته شدند، پس از خشک شدن، نمونه

ردید. برای این کار گدر آزمایشگاه تعیین  pressure plate هاینقطه پژمردگی در سایت مورد مطالعه با استفاده از دستگاه

توسعه ریشه گیاه  در محدوده (TAW)گیری شد. کل آب قابل استفاده خاک اتمسفر اندازه 1/0ها در فشار رطوبت خاک نمونه

  : شودیمبه صورت زیر محاسبه  و ا تفاضل مقدار آب خاک در دو حد ظرفیت زراعی و پژمردگی استمساوی ب
TAW=1000( - ) 

http://www.weather.ir/
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 میلی متر( ه )کل آب قابل استفاده خاک عمق توسعه ریشه گیا = TAW:که در آن

 = مقدار آب خاک در ظرفیت زراعی )متر مکعب بر متر مکعب(  

 متر مکعب بر متر مکعب( ) ی= مقدار آب خاک در نقطه پژمردگ 

  .باشدیممتر( ه )ریشه گیا محدوده( توسعهق )م: ع 

ده ( نامیRAWخاک ) الوصولسهلآب  ؛جذب گیاه است کسری از آب قابل استفاده خاک که بدون ایجاد تنش آبی قابل

 :گرددیمبه صورت زیر محاسبه  الوصولسهل(.آب 1387، . )کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایرانشودیم
RAW=P.TAW 

RAW میلی متر(ه )خاک در عمق ریشه گیا الوصولسهل: آب 

P ده وتخلیه بو یشه قابلتعرق( از عمق توسعه ر –: میانگین کسری از کل آب قابل استفاده که قبل از تنش آبی )کاهش تبخیر 

 .مقدار آن بین صفر و یک متغیر است

با ریشه کم عمق و  برای گیاهان 3/0ضریب تخلیه( برای انواع گیاهان متفاوت است. این ضریب به طور معمول از ) Pضریب 

تر ممیلی  3عرق پایین )کمتر از گیاهان با ریشه عمیق و تبخیر و ت یبرا 7/0میلی متر بر روز( تا  8بیشتر از  )تبخیر و تعرق باال

  .دباشیممتغیر ( بر روز

 ورد تولید علوفه با مدل تعادل آبآبر

د و گیاه، میزان تولی با استفاده از خصوصیات اقلیم، خاک ؛طراحی شده است (1981، در این مدل که در ابتدا توسط )وایت

ر نقطه دنه علوفه . تولید ساالگرددیمبرآورد  ،تولیدج ساالنه علوفه بر اساس تبخیر و تعرق، در نقطه اوتولید  گردد.برآورد می

 .دیآیماز معادله زیر بدست ج او

 

 : تبخیر و تعرق پتانسیل4 ی: تبخیر و تعرق واقع3 ر: تولید حداکث2 یتولید واقع: 1

 اقلیمی و روش یهاادهدمتکی بر  یهاروشاز  ،تبخیر و تعرق گیاه مرجع برآورددر اغلب نقاط جهان و از جمله ایران جهت 

 .شودیمفائو بهره گیری   مانتیث –پنمن 

 یهادادهاز  ول فصل رویشطمانتیث فائو به شرح زیر در مقیاس زمانی روزانه در –اقلیمی از معادله پنمن  یهاشاخصمحاسبه  

 نجام شد.ا FAO(CROPWAT 8.0)د ده سال با بهره گیری از نرم افزار جدی تبه مدفیزیکی خاک  هاییژگیوآب و هوایی و 

 مونتیث-استخراج معادله پنمن-

 :شودیمزیر محاسبه  به صورتمعادله ترکیبی پنمن مانتیث 
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ET0=

0.48∆(𝑅𝑛−𝐺)+𝛾( 
900

𝑇+273 )𝑈2(𝑒𝑠−𝑒𝑎)

∆+γ(1+34U2)
  

 

T0 = ( بر روز متریلیمع )تبخیر و تعرق گیاه مرجRn = متر مربع بر روز( مگا ژول بره )تابش خالص ورودی به سطح گیا 

 G= شار گرمای خاک 

تابش  ی مانند:هایر داده برای محاسبه روزانه، هفتگی، ده روز یا ماهانه تبخیر و تعرق، عالوه ب مانتیث فائو -در معادله پنمن

تفاع از ار) لی محهای هواشناسمختصات به ،بادحداقل و حداکثر دمای هوا، رطوبت هوا، سرعت  ساعات آفتابی(،) یخورشید

 سطح دریا به متر و عرض جغرافیایی( نیز نیاز است.

. باشدمی خیر و تعرقساده از عوامل فیزیکی و فیزیولوژیکی موثر بر فرایند تب ویک نمایش دقیق  ،مانتیث فائو -معادله پنمن

 هشده گیا ندازه گیریخیر و تعرق ابا ارتباط دادن تب توانمی ،از تعریف پنمن مانتیث برای تبخیر و تعرق گیاه مرجعبا استفاده 

(ETC) از  جموعهمبه عنوان یک  ،به تبخیر و تعرق مرجع حساب شده، ضرایب گیاهی را حساب کرد. عامل ضریب گیاهی

رجع معرق گیاه ته تبخیر و فیزیکی و فیزیولوژیکی بین گیاهان و سطح مرجع است. در این تحقیق با توجه به محاسب هایتفاوت

 و تبخیر و تعرق واقعی، ضرایب گیاهی از رابطه زیر محاسبه شد.    

                                     .Kc =
ETC

ET0
 

 مرتع() هگیا هایداده -

ع گیاه ه و ارتفایب تخلیضرایب گیاهی در مرحله رشد، دوره رشد، عمق ریشه )اولیه، میانی، نهایی(، ضراتاریخ شروع رویش، 

 محاسبه و تعیین گردید. FAO 56 (Allen,1998) شبه استناد گزار

صل به ه پایان فو مرحل مرحله اولیه، مرحله توسعه گیاه، مرحله میان فصل :شامل زدوره رشد گیاه برای چهار مرحله متمای

 گیاهان غالب و طول مدت زمان فصل رویش تعیین شد. فنولوژیره روز بر پایه میانگین دو 20-63-20-15ترتیب 

 حداکثر عمق ريشه دوانی -

 پس از حفر پروفیل خاک، حداکثر عمق ریشه دوانی با توجه به عمق ریشه دوانی اندازه گیری شد. 

 بارش موثر -
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باران موثر در  .ی(سانتی متر 12-10عمق )کند شود که به داخل خاک نفوذ میبارندگی گفته میباران موثر به آن قسمت از 

 محاسبه شد. CROPWAT 8به کمک نرم افزار  SCSفصل رویش از روش 

 رواناب سطحی -

ارتفاع این روش  در برآورد گردید. SCS) )در این تحقیق میزان رواناب از روش پیشنهادی سازمان حفاظت خاک آمریکا  

   :دشورواناب به صورت زیر محاسبه می
P>0.25        Rگر ا =

(P−0.2U)2

(P+0.8U)
 

 P<0.25      R=0گر ا

   : آب در سطح زمین که مقدار آن برابر است با داشتنگه عامل مربوط به  :S ،ارتفاع بارندگی: P ،بارتفاع روانا :R نکه در آ

CN =
1000
CN

−  باشد.، شماره منحنی مربوط به مقدار نفوذ آب در حوضه میCNدر این معادله   10

اک با کمک فرمول ( مربوط به ظرفیت آب موجود در خSابتدا پارامتر توانایی نگهداری رطوبت خاک ) ،در روش اصالح شده

 شود:زیر محاسبه می

S=
𝑆max (𝑈𝐿−𝑆𝑚)

𝑈𝐿
 

 مقدار آب موجود در خاک ناحیه ریشه قبل از بارندگی  =  Smکه در آن

UL =  شود.یمی گرفته برابر مقدار رطوبت در ظرفیت زراع معموالًحد باالیی ظرفیت ذخیره خاک در ناحیه ریشه است که 

 Smax=  میزان حداکثر اندازهs با شرایط رطوبتی  N وI  و با استفاده از معادلهSCS شود:محاسبه می 
𝑆𝑚𝑎𝑥=25400/(254 + 𝐶𝑁)𝑖 

 نتايج

 خصوصیات خاک

 ک )شنی تابافت سب هایی که پستی و بلندی آن کم تا متوسط با خاک کم عمق تا نیمه عمیق وفالتز این منطقه متشکل ا

به م افق سور و د 64/0دوم ق و در اف 8/3اول  در افقباشد. قابلیت هدایت الکتریکی لومی شنی( با مقادیر زیادی آهک می

 اتیخصوص ریساباشد. یممتغیر بوده و میزان گچ ناچیز  8/7تا  6/7رسد. اسیدیته خاک بین متر میمیلی موس بر سانتی 3/14

 نشان داده شده است. 1، خاک در جدول
 



   

مرتعداری ایرانهفتمین کنفرانس ملی مرتع و   

1397اردیبهشت ماه  91-18  

 

 مرتاضیهمنطقه  رصوصیات خاک دخ -1جدول  

 

 

 

 

  

TAW رخمین چگالی ظرفیت زراعی ظرفیت پژمردگی 

94/8 3/11 12/13 42/1 30-0 

5/14 1/12 2/15 56/1 60-30 

39/9 5/10 4/23 62/1 80-60 

 جمع 6/4 1/52 9/33 83/33
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 پوشش گیاهی

-گونه لیست .باشدهکتار می 5400مساحت به Artemisia sieberi-  Aellenia glauca  تیپ گیاهی غالب مراتع مرتاضیه

یر ز به شرحتوره وضعیت تیپ با توجه به امتیازات کسب شده در روش چهار فاک آمده است. ،3 جدولهای گیاهی منطقه در 

 ارزیابی شده است:
 منطقه مرتاضیهر وضعیت تیپ گیاهی د -2جدول 

 

ر

د

ی

 ف

 عامل

ا

م

تی

ا

 ز

م

ال

ح

ظا

 ت

 خاک 1

طب 5

قه 

4 

 پوشش گیاهی 2

2 1

0

% 

 ترکیب گیاهی 3

طب 2

قه 

5 

 کالس سنی -بنیه و شادابی 4

طب 1

قه 

4 

 جمع

1

0 

و

ض

عی

ت

 :

یخ

لی 
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ض

عی

 ف

ربوط به تولید مآمده است. بر این اساس کمترین تولید  ،1شکل های مختلف بر حسب درجه خوشخوراکی در تولید گونه

 Iن خوشخوراک کالس گیاها گرم بر هکتار( و بیشترین تولید مربوط به کیلو 24متوسط  طور به) II کالس های خوشخوراکگونه

 .کیلو گرم بر هکتار( بوده است 55متوسط  طور به)

 

 

 آمار برداری یهاسالر ( دkg/haب )ولید گیاهان موجود در منطقه مرتاضیه بر حست -1شکل 

 

 

 

 اسامی گیاهان موجود در سايت مرتاضیه -3 جدول

نام علمی             خانواده                    کالس  

 خوشخوراکی

 عمر رویشی فرم رویشی

Artemisia seiberi Asteraceae I چند ساله بوته 
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Iتولید گیاهان خوشخوراک کالس IIتولید گیاهان خوشخوراک کالس
IIIتولید گیاهان خوشخوراک کالس  تولید کل
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Aellenia sp Chenopodiaceae III چند ساله بوته 

Cornulaca monacantha Chenopodiaceae III چند ساله بوته 

Ephedra strobilaceae Ephedraceae III چند ساله علفی 

Launae acanthodes Asteraceae III چند ساله علفی 

Salsola sp Chenopodiaceae II چند ساله علفی 

Salsola  arbuscula Chenopodiaceae III چند ساله علفی 

Alhagi persarum Asteraceae III چند ساله علفی 

Calligonum polygonoides Polygonaceae III چند ساله بوته 

Nepeta sp Lamiaceae II چند ساله بوته 

Euphorbia connata Ephedraceae III چند ساله علفی 

Stipa grostis plumosa Poaceae III چند ساله بوته 

Scorzonera mucida Poaceae II چند ساله علفی 

Bromus tectorum Poaceae II یکساله علفی 

Boissiera squarrosa Gramineae III یکساله علفی 

 

 

 

 علوفه از طريق مدل تعادل آبی  تولید برآورد

 گردد.فه برآورد میتولید علو cropwat 8.0از نرم افزار  استفاده باو کمک خصوصیات گیاه، خاک و اقلیم  به شدر این رو

 های گیاهی داده

واخر بهمن ماها: تاريخ شروع رويش  
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سانتی متر 08: دوانی ريشهحداکثر عمق   

 ضرايب گیاهی:

𝑘𝑐𝑖𝑛𝑖= 35/0                                    𝑘𝑐𝑚𝑖𝑛𝑑 = 85/0          𝑘𝑐𝑒𝑛𝑑= 80/0  

 :مراحل رشد گیاه

روز 02روز       مرحله پایانی= 63روز       مرحله میانی= 20روز        مرحله توسعه=  15مرحله اول=   

 

Beginning of growth= 1/0  - 3/0  

Rooting depth= 25/0  – 85/0  (m) 

Critical depletion (fraction)= 5/0   - 7/0    7/0  

Yield response.f = 2/0  – 6/0   - 6/0   - 9/0  

Crop height= 50/0  (m) 

خاک هایداده  

:موجود به شرح فرمول زیر است تنتایج محاسبه کل رطوب  

TAW=33.83×100/80 = 29/42        

Total available soil moisture (FC-WP) = 29/42       mm/meter 

Maximum in infiltration rate = 2/241    (mm/day) 

Maximum rooting depth = 80 (centimetrs) 

TAM= (1-F.M/FC-PWP)*100 

Initial soil moisture depletion (TAM%) = %62  

Initial avalible soil moisture = 2/13  

و بارندگی  𝐸𝑇𝑎𝑐𝑡تبخیر و تعرق واقعی  ،𝐸𝑇𝑝𝑜𝑡تبخیر و تعرق پتانسیل ،𝐸𝑇0تبخیر و تعرق گیاه مرجع خروجی مدل شامل:

 aآمده است. بر اساس شاخص اقلیمی )تبخیر و تعرق واقعی( و تولید علوفه، مدل برآورد تولید محاسبه شد.  ،4ل موثر در جدو

 از یک خط رگرسیون خطی با استفاده از تولید واقعی و تبخیر و تعرق واقعی مدل محاسبه شده است. bو 
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Y=1.53𝐸𝑇𝑎𝑐𝑡+48.31  مدل برآورد تولید علوفه 

 منطقه مرتاضیهر بخیر و تعرق مرجع، پتانسیل و واقعی و ضريب رويشگاهی و برآورد تولید د. ت4جدول 

 

 یواقع و تعرقارتباط بین تولید علوفه ساالنه به عنوان متغیر وابسته و تبخیر و تعرق واقعی به عنوان متغیر مستقل نشان داد که تبخیر 

آمده  ،4رآورد دراز مدت تولید علوفه به کمک مدل تعادل آب و اقلیم در جدول د. بکنیماز تغییرات تولید علوفه ساالنه را توجیه  90%

 یهمچنین بین شاخص رویشگاه. کیلو گرم در هکتار برآورد شد 74/111منطقه مورد نظر ه است. بر این اساس میانگین تولید علوف

(𝐸𝑇𝑎
𝐸𝑇𝑝⁄  )70 تواند حدودکه این شاخص می  یبه طورمنطقه دیده شد. ن داری در ایتولید علوفه ساالنه ارتباط معنی و 

 (.2شکل درصد از تغییرات تولید ساالنه را نشان دهد )

 

y = 308.130x + 81.26

R2 = 0.69
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Kc 

 

ضریب 

 رویشگاهی

 

 بارندگی موثر

 

 تولید کل

 

 سال

22/161 73/8 4/473 6/1652 27/0 15/0 4/93 165 83-82 

83/120 4/47 4/183 4/1681 28/0 098/0 62/5 130 84-83 

64/113 7/42 2/493 2/1625 3/0 086/0 3/87 110 85-84 

104/92 37 1/539 4/1685 32/0 069/0 50/3 96 86-85 

76/106 2/38 3/549 2/1703 32/0 69/0 17/4 90 87-86 

73/69 02/14 5/597 1/1754 34/0 023/0 12/8 58 88-87 

68/120 3/47 1/543 4/1682 32/0 087/0 35/8 120 89-88 

93/74 4/17 1/587 1/1743  33/0 29/0 92/5 105 90-89 

87/99 7/33 4/489 5/1693 29/0 068/0 91/4 95 91-90 

85/144 1/63 6/473 3/1542 31/0 013/0 96/3 150 92-91 

 میانگین 111/9 63/97 15/0 3/0 3/1676 9/492 41/46 111/74
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 همنطقه مرتاضیر ارتباط بین تولید ساالنه علوفه و تبخیر و تعرق واقعی به تبخیر و تعرق پتانسیل د -2شکل 

 برآورد تولید دراز مدت 

ز ااساس، پس  براین و و تعرق واقعی است ریاز تبخمنطقه بهترین روش برآورد تولید، استفاده ن با توجه به اینکه در ای

مدت تولید درازن به عنوا گرم( لویک 92/104) 1385 -1386، تولید سال زراعی 1392-1382 یهاسالبرآورد تولید در طی 

 .(4ت )جدول از این مقدار اس تربزرگمساوی یا  هاسالدرصد  70در نظر گرفته شد. زیرا تولید 

 بحث و نتیجه گیری

باشد. بنابراین برای مدیریت اقلیم و خاک( می) هدام( و غیر زند) هاز عوامل زند متأثرمرتعی  هایاکوسیستمتولید علوفه در 

میدانی در  هایگیریداده به دست آمده از اندازه . جدا کردن این عوامل ضروری است، تشخیص و هااکوسیستمدرست در این 

زیادی در کمیت و کیفیت پوشش گیاهی منطقه مذکور وجود دارد و وضعیت مراتع  نسبتاًکه تغییرات  منطقه مورد مطالعه نشان داد

 IIIو کالس  I ب گیاهی کمتر از گیاهان دائمی کالسدر ترکی IIگیاهان علوفه ای کالس  مورد مطالعه ضعیف است. هایمنطقهدر 

توجه  با باشد.می IIIکالس  هایگونهمورد مطالعه به طور عمده از  هایمنطقهوجود دارد و در مجموع علوفه تولیدی در بیشتر 

باشد. میزان مورد مطالعه، تغییرات سال به سال بارندگی می هایمنطقهبه نتایج، دلیل این نوسانات در تولید و پوشش گیاهی 

خشک میزان تولید کاهش یافته است. کاهش پوشش  هایسالقرار داده و در  تأثیر تحتبارش پوشش گیاهی و عملکرد آن را 

 ،و همکاراناحسانی ؛ 1392 ،عبدالهی و همکاران) تگیاهی و تولید در اثر بارندگی توسط محققین زیادی گزارش شده اس

زیرا  ؛دشودر منطقه مورد مطالعه کمبود بارندگی یک عامل محدود کننده رشد و تولید علوفه محسوب می(. 1380 ،؛ قائمی1386

زیادی  نسبتاًمیزان تبخیر و تعرق متناسب با بارندگی نیست و میزان تبخیر و تعرق خیلی بیشتر از بارش است و میزان همبستگی 

باشد. نتایج و این شاخص اقلیمی برای برآورد تولید دارای کاربرد می بین تولید علوفه با میزان تبخیر و تعرق واقعی وجود داشت

نتایج  .(Kizito et al, 2007؛ Commes, 2006؛ Rijks et al, 2003) ددار خوانیهماین بررسی با نتایج سایر پژوهشگران 

مورد مطالعه نشان داد که میزان تبخیر و تعرق واقعی در فصل رشد بیشتر از بارش  هایمنطقهحاصل از محاسبات تعادل آبی در 

ویژه در هنگام ه ژنتیکی خاک، بیشترین بهره برداری را ب هایافقدهد گیاه از رطوبت ذخیره شده در فصلی بود و این نشان می

به عبارتی بیالن رطوبتی خاک در فصل . به عنوان یک رژیم رطوبتی خاک نام برد توانمیت و از آن کمبود بارندگی نموده اس

که نقش آن روی تبخیر و تعرق  ؛از بارندگی فصل رویش و رطوبت ذخیره شده خاک در آغاز فصل رویش بوده است متأثررشد 

توان اذعان داشت که رطوبت ذخیره شده است. بنابراین می واقعی گیاه و متعاقب آن روی تولید علوفه در این بررسی اثبات شده
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آیند. نتایج خی خاک به عنوان یکی از اجزای مدل تعادل آب به شمار مینیمر هایالیهپیشین در عمق  هایبارندگیناشی از 

که بین تبخیر و  طوری بهیک شاخص اقلیمی مهم برای برآورد تولید علوفه است.  ،نشان داد که تبخیر و تعرق واقعی فصل رشد

تغییرات تبخیر و تعرق واقعی فصل رشد  .دار مشاهده شدتباط معنیتعرق واقعی و تولید علوفه ساالنه در منطقه مورد مطالعه ار

مدل تعادل  ککند. نتایج حاصل از برآورد تولید علوفه به کمدرصد از تغییرات تولید علوفه ساالنه را توجیه می 90 ،در منطقه

شود. میانگین رآورد میب( 1385-1386تولید سال زراعی ) 92/104آب و اقلیم در منطقه نشان داد که تولید درازمدت برابر با 

داری دیده شد. بین شاخص رویشگاهی و تولید علوفه ساالنه ارتباط معنی و است 118/0( ETa/ETpشاخص رویشگاهی )

چنین  توانمیکند. از این مطالعه از تغییرات تولید ساالنه را توجیه می درصد 70 ددوح رویشگاهی در منطقه صتغییرات شاخ

( نیز تایید 2007) یتوسط احسان اینتیجهتولید ساالنه علوفه شد. چنین  استنباط کرد که افزایش طول دوره بارش باعث بهبود

خاک دارد و بر دینامیک و  رخنیمنقش اصلی را در آب قابل استفاده  ،فراوانی و توزیع فصلی بارش هاآنشده است. به عقیده 

 ترکیب گیاهان مناطق خشک و نیمه خشک اثر زیادی دارد.

ال منظور اعم برای تعیین ظرفیت چرا به هابحث ترینمهمیکی از  ،از آنجایی که برآورد تولید علوفه قابل برداشت مرتع  

ی بلند برا فه راولید علولذا مدیران مرتع باید ت ؛منابع پایه و حفاظت از آب و خاک استمدیریت مرتع و در نهایت حفاظت از 

ین بو رابطه  لند مدت مرتعآب و هوایی و شاخص اقلیمی برای برآورد تولید ب هایدادهنمایند. بهره گیری از  مدت پیش بینی

 ،ر ایراندفه مراتع رداشت از علومتداول تولید قابل ب هایروش باشد.تولید علوفه و اقلیم نتیجه چندین دهه تالش پژوهشگران می

یزان ی بر حسب ممعمولی کنون هایروشقطع و توزین( در یک سال برای بلندمدت است. بنابراین ) یبرآورد نظری یا اندازه گیر

ر پیرات فصلی ی انسانی و تغیمالی، نیرو هایمحدودیتمختلف، متفاوت بوده و به دلیل  هایزمانتجربه کارشناسان مراتع در 

ید در قالب مراتع با یدار ازباشد. برای رفع این نقیصه در بهره برداری بلند مدت و پاهزینه و مشکل و مناسب مراتع ایران نمی

لند مدت و بتولید  وردبرآب برای آگیری از مدل تعادل بنابراین پایه بهره. بلند مدت مراتع اقدام نمود تولید علوفه برآوردراهبرد 

و خاک و  رژیم آب تنظیم چرا بر پایه آن یک ضرورت است. بهره گیری از این مدل برای مرتبط نمودن و چراتعیین ظرفیت 

 هایعادلهمز این مدل و ا آید.شمار میه اقلیمی با رشد و تولید گیاهان یک امتیازی برای مدیران بخش مرتع ب هایمشخصه

 بهره برداری کرد. ؛در مناطقی که دارای پوشش گیاهی و خاک همانند هستند توانمیمربوط 

 منابع
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Estimation of long-term rangeland production using water balance 

equation (Cropwat 8.0 Software in dry ranelands of Mortazieh, Yazd 

Province) 

Abstract 

Climatic data was used to create a Site Index through which long term forage production of rangelands 

could be predicted. The research was conducted on a rangelands of Mortazieh in Yazd province in a 10 year 

period using water balance model. The production of rangeland species, were predicted using soil 

characteristics, rainfall, soil moisture and also plant characteristics. The analyses were done by Penman 

Montieth FAO (P.M.F) using Cropwat 8.0 software. Outputs were Mean of production index for forage 

estimation in Mortazieh rangeland was estimated T/Tp=9% . In this regard, long term forage production and 

production in ten year period (weather yield site index) was 111/74 kg/ha, and equation used for prediction 

was Y=1.53𝐸𝑇𝑎𝑐𝑡+48.31 

Keywords: Long -term production,Water balance model, Dry rangelands, Yazd province. 
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