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 دانشگاه ازاد  اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشیار -4
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 چکیده

 تولید میزان نبی رابطه نتعیی با مهم اين ضروريست. مراتع مؤثر و كارآمد مديريت براي اساساً مرتعي مختلف اتتوجه به تولید

 هايگونه ساالنه علوفه تولید مقادير منظور همین به .گرددمي تعیینعرصه  در آنها بر مؤثر اقلیمي متغیرهاي و گیاهان علوفه

و طي سالهاي همکاران   طیبي وتوسط آقاي محمد سال  9به مدت  1386 -1377هاي طي سالانگورک در سايت  شاخص،

 گیري اندازهتراسکت  4متر مربعي در طول 2پالت تصادفي  60اخل ددر قطع و توزين  وشبه رسال  2به مدت  1395-1396

در خرداد و مهر و  صفاشهر سي ايستگاه هواشنا داده هاي از استفاده با نیز زماني فاصله اين در ماهانه و دماي بارندگي میزان شد.

 هر ساالنه خشك لوفهع تولید میزان. گرفت قرار د محاسبهمور سال هر دين ماه تا ارديبهشت بطور جداگانه دروردي ماه و فر

 چند رگرسیون برنامه از ادهاستف با آنها بین روابط و منظور مستقل متغیر عنوان به بارندگي میزان و وابسته متغیر عنوان به گونه

 تاثیر ساله چند  گیاهي يها گونه یدتول بر بهاره بارندگي میزان كه داد نشان نتايج . شد بررسي SPSSدر نرم افزار  خطي متغیره

 تحت بررسي گیاهان فهعلو بر تولید پايیز و زمستان هاي بارندگي  .رگرسیوني حذف میشود مدلهاي از است و نگذاشته معني دار

 شده تفکیك ساالنه وفهعل تولید ، بارندگي داده هاي داشتن اختیار در پژوهش با اين اساس نتايج بر  .نموده اند متفاوت عمل

 مي باشند. برآورد دقت باالقابل با ساالنه تولید وهاي شاخص مورد بررسي  گونه

 فارس ،انگورک  مرتعي، گیاهان علوفه، بارندگي،تولید  :كلیدي كلمات
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 مقدمه

ي پذير اين مناطق تغییر اند كه ويژگي بارزر مناطق خشك و نیمه خشك واقع شدهبسیاري ازاكوسیستم هاي مرتعي ايران د

ب موجود براي رويش گیاهان است. جوامع گیاهي دربرابر آبودن متناسب ن ب ياآكمبود  ي بويژه بارندگي وهاي جوپديده

تولید در سال ني ها را مي توان از طريق تفاوت ،آثار اين دگرگو تحول اندل تغییرات آب و هوايي مخصوصا بارندگي دائما درحا

 گیاهي مختلف هاي تیپ از مراتع(. 1377مقدم  -1382)مصداقي  كرد ها تشريحگونه بین يا اختالف نسبي تولید هاي مختلف

-فنولوژي و مختلف كیفي وهاي كمي ويژگي هاباشند كه اين گونهمي متنوعي و متفاوت گونه هاي  داراي يك هر كه شده تشکیل

 هر به مربوط هاياز گونه يك هر نیز و رويشي هايفرم از يك هر بنابراين. دارند متنوعي رويشي هايشکل نیز و متفاوت هاي

و  نگهداري و حفظ براي اساسي اقدامات از يکي. دارد معیني تولید و بوده فعال چرا دوره خاصي از زماني دوره در رويشي فرم

 میان عوامل از .باشدمي منطقه هر ويژه شرايط با منطبق مديريتيهاي روش بکارگیري مرتعي، هاي اكوسیستم از برداريبهره

 اتخاذ كه است بديهي .داده شود بیشتري بهاي گیاهي پوشش و خاک اقلیمي، به وضعیت دباي هستند مهم میان اين در كه متعددي

و علوفه  آنها دهنده تشکیل عناصر موجود بین روابط شناخت به نیاز مرتعي منابع از برداري در بهره مديريتي صحیح تدابیر

 پوشش تغییرات مطالعه. نمايد مي كمك منابع اين بر صحیح مديريت اعمال در ما را روابط، اين ناختش  .اردد  تولیدي آنها

 سیر يا و اصالح روند هااين بررسي .دارد بسزايي اهمیت روابط، اين از اي پاره شناخت متفاوت در اقلیمي شرايط در گیاهي

در بررسي روابط بارندگي و  (1386باغستاني و زارع). نمايند مي روشن زمان طول در را مرتع پوشش گیاهي تخريب و قهقرايي

-بوده و با در اختیار داشتن داده دريافتند كه بارندگي بهاره بر تولید علوفه سالیانه موثريزد تولید سالیانه در مراتع استپي شیركوه 

در  مطالعه مقاله خود در خصوص  ( در1387)و همکاران  توان تولید علوفه سالیانه را برآورد كرد. آذرخشيهاي بارندگي مي

وبت طر، نظر اهمیت، بارش، تبخیر پتانسیلمراتع استان هاي قم، مركزي و ايالم مهمترين عوامل عوامل اقلیمي موثر بر تولید رااز 

ندوشن  استپيموثر بر تولید علوفه مراتع بررسي عوامل اقلیمي  در (1390) همکاران و عبدالهي سبي و سرعت باد بیان مي كند.ن

( باهدف بررسي 1386اكبر زاده و همکاران ). بر تولید گونه هاي خاصي موثر استيزد، دريافتند كه بارندگي هاي فصول مختلف 

اندازه گیري سال  10تاثیر كاهش بارندگي بر پوشش و تولید گیاهان مرتعي در ايستگاه قرق پلور پوشش تاجي را به مدت 

میدهد كه گیاهان به نوسانات بارندگي واكنش نشان میدهند و در مجموع بارندگي فصل رويش بیشتر نمودند. نتايج آن ها نشان 

پوشش را تحت تاثیر قرار داده و امکان پیش بیني تغییرات حاصل در پوشش گیاهي با استفاده از بارندگي اين دوره وجود دارد. 

فاده از پارامتر هاي دمايي و تبخیر و تعرق در مركز آزمايشي پلور  ( تولید علوفه مراتع را با است1392محمدي مقدم وهمکاران  )

مدل سازي نمودند و براساس نتايج بدست آمده مدل حاصل از تبخیر و تعرق را به عنوان مدلي كه برآورد بهتري از تولید مراتع 

ي دماي حداقل و میانگین دما بر تولید در اين منطقه دارد انتخاب كردند. اما آنان مشاهده نمودند كه در برخي دوره هاي زمان

ورب ف تولید گراس،،  تولید علوفه ساالنه، یني تولید علوفه ازطريق بارندگيبراي پیش ب (1975دانکن و وودمانسي )موثر است. 

ارتباط انها را  مراتع كالینفرنیا طبقه بندي و از انالیز  رگرسیون چند متغیره از هکتار 20براي  1970ات1936و لگوم ها را از سال 
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رمراتع مورد مطالعه به پراكنش بارندگي در فصول مختلف سال علوفه ساالنه د رسیدند كه تولید محاسبه كردند و به اين نتیجه

و همبستگي تولید علوفه  (r= 41/0) مجموع بارندگي آوريل بیشترين همبستگي را دارد ساالنه با ارد. تولید علوفهبستگي د

ها همچنین ارتباط تولید علوفه با بارندگي يك ماهه ،دو ماهه و سه ماهه  نآبود . 40/0ارندگي ساالنه برابر بساالنه با مجموع 

ه كود داداه شده بود و براي شناخت تاثیر دما و بارندگي بر روي تولید علوفه در منطقه اي ك (1980مفري )رپو را نشان دادند.

و به اين نتیجه رسید كه در منطقه اي كه كود استفاده  اي را درطي نه سال انجام دادمطالعه  ه كود استفاده نشده بود،كمنطقه اي 

ل به سال از از تغییرات سا%71و  %55علوفه با بارندگي ماهانه يا تركیبي از بار ندگي ماهانه ارتباط ضعیفي داشت. نشده بود،

و آوريل تا مي همبستگي نشان داد. میزان تولید در توده  به ترتیب با بارندگي آوريل هاي كود داده شده،تولید علوفه در گراس

كیلوگرم در هکتار بیشتر از مناطي بود كه كود استفاده نشده بود. میانگین  دماي ماهانه همبستگي 2000هاي كود داده شده حدود

اين مدل ي استفاده كردند. ر اكوسیستم مرتعرا تغییردادن و دمحصول مدل تولید  (1981ويگت و هانگس ) نداشت. خوبي با تولید

پتانسیل   بارندگي روزانه و تبخیر و تعرق ،ابي خاک براي ارائه مدل از ظرفیتها ني تولید علوفه را پیش بیني كرد. آموثر بطور

تولید علوفه اندازه گیري شده در سالهاي خشك سالي بیشترين اختالف را با نتايج حاصل از مدل براورده شده  استفاده كردند.

 مرتع علوفه تولید روي موثرترين شاخص عنوان به رويش فصل بارندگي كه داده نشانخود بررسي  در( 1386) احساني داشت.

 .گردد مي استفاده گیاهان در رويش فصل و بارندگي شده ذخیره رطوبت صورت به رشد فصل ابتداي پیشین و بارندگي زيرا بوده،

بطور كلي میتوان  ي خشك سالي بیشترين اختالف را با نتايج حاصل از مدل داشت.تولید علوفه اندازه گیري شده در سال ها

گذارد. باتوجه به اينکه عناصر گفت اقلیم به طور مستقیم يا غیر مستقیم برتمامي عوامل موثر بر محیط و رشد گیاهان تاثیر مي

ي مرتعي از هااكوسیستمتولید علوفه نیز درزان رشد و لید گیاهان علوفه اي داراي نوسان است. میواقلیمي تاثیر گذار در رشد و ت

با توجه به موارد فوق امکان دستیابي به روابطي كه بتوان به كمك دادهاي اقلیمي میزان تولید باشد. سالي به سال ديگر متغییر مي

                                                                   باشد.علوفه و در نهايت ظرفیت چراي مراتع را با دقت كافي برآورد كند دور از ذهن نمي

 روشها و مواد

 مطالعه مورد منطقه عمومی مشخصات

صفاشهر  86تا  76منطقه مورد مطالعه به عنوان يکي از سايت هاي طرح ملي ارزيابي مراتع موسسه جنگلها و مراتع سال   

كیلومتري از شهر صفاشهر و به طول  18اده اسفالته شیراز اصفهان و فاصله كیلومتري از ج 1در شمال استان فارس در فاصله 

باشد. كه ارتفاع متوسط منطقه واقع است و نام مرتع آن منگل آباد مي 30 28 55و عرض جغرافیايي  52 13 22جغرافیايي

در زير منطقه استپي واقع گرديده است میلیمتر و از ديدگاه اقالیم حیاتي ايران   144متر از سطح دريا، متوسط بارندگي   2300

موقعیت  1درصد و درجهت شرقي است.  شکل  5تا 2اما داراي تیپ رويش استپي میباشد. محل نمونه برداري داراي شیب 

 Scariola - Astragalus  جغرافیايي منطقه مورد مطالعه را نشان میدهد. در اين نمونه برداري گونه هاي شاخص رويشگاه شامل



  
  

 انهفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایر

 1397اردیبهشت ماه  18-19

– Stipa باشد. در نقشه مي %30و بز  %70شود. نوع دام غالب گوسفند محسوب مي ضعیف باشد اين منطقه جز مراتع با درجهمي

   5/7هاي منابع طبیعي در پالک مرغاب موقعیت دارد. خاک منطقه نسبتا عمیق با بافت سبك تا متوسط و اسیديته خاک حدود  

-باشد. نوع ريشه ها نسبتا عمیق  و عمودي در افقدرصد با زهکشي متوسط مي 45درصد فراواني سنگ و سنگ ريزه  حدودا 

هاي هواشناسي ايستگاه به منظور تعیین رابطه بین تولید علوفه و میزان بارندگي در اين منطقه از داده هاي خاک پراكنش دارند.

و  شرقي  دقیقه 9درجه و  53جغرافیايي   دقیقه شمالي  و طول 35درجه و  30سینوپتیك خودكار صفاشهر با عرض جغرافیايي 

 متر از سطح دريا استفاده گرديده است. 2251ارتفاع  

 

 فارس  استان و ایران در مطالعه مورد سایت جغرافیایی موقعیت 1 شکل

تولید و درصد پوشش گونه های شاخص  سایت انگورک در دوره  مورد مطالعه  1جدول 
نام گونه

 

/سال 
پارامتر

 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
 1383
 1384
 1385
 1386
 1395
 1396
متوسط  

 

 

 

 

Scariola 

orientalis 

 9 4/3 ½ 09/23 48/6 79/8 57/19 03/6 77/6 46/2 1/5 21/15 تولید

درصد 

 پوشش

15/2 

 

58/1 ½ 64/1 88/1 73/2 13/2 64/1 63/2 69/1 5/2 06/2 

جمع 

درصد 

 تراكم

170 156 94 113 121 162 133 156 148 86 97 55/130 

 51/12 3/13 7/9 25/20 22/18 47/10 24/25 19/7 46/7 1/12 01/5 66/8 تولید 
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Astragalus 

podolobus 

درصد 

 پوشش

38/1 52/1 62/3 2 26/2 46/2 04/2 47/2 3/3 1/3 7/4 62/2 

جمع 

درصد 

 تراكم

44 48 46 51 67 49 48 48 43 41 49 55/48 

 
 
 
 

Stipa 
 

 
 

 26/3 27/3 98/1 83/3 6/4 84/3 83/3 71/2 97/1 83/2 78/2 21/4 تولید

درصد 

 پوشش

85/0 03/1 13/2 58/0 53/0 7/0 55/0 63/0 7/0 1/1 7/2 05/1 

جمع 

درصد 

 تراكم

88 124 85 70 75 85 82 79 80 81 89 27/85 

 

 

 ( ) میلی متر براساس سال زراعی استایزدخو سینوپتیك ایستگاه  مطالعه مورد سالهای در بارندگیمقادیر  2 دولج

سال زراعی
 

مهر
آبان 
 

آذر
دی 
بهمن 

اسفند 
فروردین 

ت 
اردیبهش

 

خرداد
 

تیر
مرداد 

شهریور 
 

جمع
ط  
متوس

سالیانه
 

75-76  0 0 3/5 1/20 5/8 2/20 8/43 7/12 0 3/2 0 0 112 4/9 

76-77  0 3 44 39 9/74 9/30 24 3 0 0 0 0 218 2/18 

77-78 0 0 0 5/66 85 131 5 0 0 0 0 0 287 24 

78-79  0 1 12 46 49 2 13 0 0 0 0 0 123 3/10 

79-80  5 37 5/44 18 5/21 5/35 5/15 3 0 0 0 0 180 15 

80-81  0 5/5 146 157 5/16 19 96 0 0 1 0 0 442 8/36 

81-82  0 5/4 9/4 1/26 102 1/45 7/50 3/9 0 0 0 0 243 3/20 

82-83  0 0 59 173 7/32 27 23 5/3 0 0 0 0 318 5/26 

83-84  0 5/0 179 3/48 7/14 8/11 0 5/7 3/5 0 5/0 0 268 4/22 

84-85  0 5/21 0 4/79 6/38 ¾ 49 8/11 0 0 0 0 204 1/17 

85-86  0 9/8 43 6/8 1/75 8/32 123 0 6/2 4/10 0 0 304 4/25 

86-87  0 9/2 1/12 3/19 1/10 0 3/2 0/4 0 0 0 2/2 3/49 ¼ 
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94-95  1/1 7/33 2/11 6/70 15 2/9 4/12 6/11 0 0 0 0 164 7/13 

96-95 0 1 1/8 2 3/96 1/29 19 2/37 0 0 0 0 192 1/16 

 

ازه وجه به اندتمقادير تولید ودرصد پوشش گیاهي گونه هاي مورد بررسي نشان داده شده است كه با  1در جدول شماره 

ترين آن مربوط به به و كم stragalus podolobusد مطالعه مربوط گونه گیرهاي انجام شده بیشترين متوسط تولید سالهاي مور

 باشد.مي   Stipaگونه 

ن ده كه نشاتخراج گردياس صفاشهرمقادير بارندگي در سالهاي مورد مطالعه از ايستگاه هواشناسي سینوپتیك  2ول شماره در جد

میلیمتر مربوط به سال  442 زانعه بیشترين بارندگي سالیانه به میدهنده تغییرات اقلیمي در اين سالهاست كه در اين دوره از مطال

  میباشد. 1386-87میلیمتر مربوط به سال زراعي  3/49و كمترين بارندگي ساالنه به میزان  1380-81زارعي 

 زمین شناسی

 ساختماني زونهاي نفعالیتري جزء كه سیرجان -سنندج ساختاري پهنه در مطالعه مورد محدوده شناسي زمین نظر نقطه از

 منطقه مورفولوژي گیريشکل در اصلي عامل كه گرفت نتیجه توانمي دلیل همین به و دارد قرار گردد، مي محسوب ايران

 نتايج براساس.ستا بوده سهیم منطقه از قسمتهايي در چشمگیري میزان به فرسايش فرآيند و بوده تکتونیکي عوامل مجموعه

 هايافکنه مخروط رسوبات همچنین و سوم و دوم دوران رسوبات از كالً لیتولوژي نظر از لعهمطا مورد محدوده آمده بدست

 و كرتاسه ايآهکه و( Er) ائوالیگوسن توفهاي شامل دوم دوران رسوبات. است يافته تشکیل حاضر عهد رسوبات و قديمي

( PIG) الیگوسن و نپلیوس كنگلومراهاي شامل چهارم دوران اوائل رسوبات و( 2) ها تپه و( 1) كوهها تیپ در( Ka) ژوراسیك

 .است شده مشاهده( 2) ها تپه تیپ در

 خاک خصوصیات

 بنديطبقه Keys to Soil Taxonomy 1998 آن به مربوط كلید و( 1975) آمريکايي روش اساس بر منطقه خاكهاي

 ناطقم خاكهاي و (Entisols) هاسول انتي يا جوان خاكهاي راسته بنام خاک راسته دوازده از راسته دو منطقه در اين .اندگرديده

 كه دزيا نسبتاً تا كم بلندي و يپست با مسطح تا مرتفع نسبتاً اراضي اين مطقه  .انديافته تشکیل (Aridisols) اريديسولها يا خشك

 و سطح در سنگريزه داراي اغلب رصد،د 1-8 آنها عمومي شیب. اندشده رسوبگذاري و حمل گذشته در فرعي هايآبراهه توسط

 بافت با يافته املتک عمیق اكثراً خاک داراي اراضي تیپ اين. است زياد تا كم خیلي بلندي و پستي و فرسايش و خاک عمق

 .است سنگین خیلي تا سنگین
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 بررسی روش

و يك  1386تا 1376از سال ساله 9 دوره يك هواشناسي  ايستگاه هايداده حداقل هوايي، و آب شرايط بررسي به منظور

 فاصله و ريآما اطالعات كیفیت و كمیت نظر از كه صفاشهر یكسینوپتدر ايستگاه 1396تا  1395ساله از سال  2دوره 

 اقلیمي هايشاخص ینتعی براي الزم محاسبات و شد استفاده و انتخاببود  مناسب مطالعه مورد سايت به نسبت نقطه نزديکترين

هاي كه شامل گونه ايزدخواست سايت در موجود كلیدي گونه سه  تولید پروژه، اين درمطالعه پوشش گیاهي جهت  .گرديد انجام

وش از رباشد. مي  Astragalus podolobus – Stipa ariseta - Scariola orientalisشامل گونه هاي :  گراس بوته اي و

 9به مدت  1386ا سال ت 1377از سال  درمرتع مورد مطالعه،ه ين ترتیب كه هر سالشد به ا كوادرات اندازه گیري –ترانسکت 

سال و جمعا طي دوره   2به مدت  1396 و  1395و سالهاي  (.1378طرح ملي ارزيابي مراتع )ارزاني،  العملسال مطابق بادستور

 2پالت  15ك تعداد نسمتر از يکديگر مستقر و در طول هرترا 100متري بطور موازي به فاصله  300چهار ترانسکت ساله   11

ص و خت مشخمترمربعي درنظر گرفته شد كه در هرپالت درصد پوشش تاجي و بقاياي گیاهي و سنگ و سنگريزه و خاک ل

 خشك، علوفه زنو نمونه ها، توزين و آزاد هواي در شدن خشكپس از تولید سال جاري نیز با روش قطع و توزين برداشت و 

از  نهافکیك شده ماهانه آمیزان كل بارندگي در هرسال زراعي و مقادير ت .گرفت قراردر مرتع  شده تولید علوفه محاسبات مبناي

دين تا چنین فروريبهشت و هماردپايان ت و از دي تا ارديبهشپايان همچنین از مهر تا ارديبهشت ماه سال بعد  خردادماه تا پايان

 دهگرديد. دا مشخصست زدخوايه از داده هاي ايستگاه سینوپتیك ابا استفاد در بازه هاي زماني مورد بررسيارديبهشت پايان 

 ماهانه، بارندگي هاي ادهد براساسشد.  وارد SPSS بارندگي در نرم افزار  میزان و بررسي مورد گیاهان سالیانه علوفه هاي تولید

تعیین گرديد.  سبهمحا بارندگي و علوفه مقادير بین همبستگي درسال زراعي قبل و بارندگي فصل رويش باران تجمعي مقادير

شش گیاهي و خاک با توجه به عوامل پو( 1969)فاكتوري سازمان جنگلباني امريکا  4وضعیت مرتع در اين پروژه از روش 

 استفاده گرديد. 

 نتایج

ونه اي كه به گ  باشد.زماني متفاوت ميدوره برروي گونه هاي گیاهي درهر كه تاثیر نوسانات بارندگي  محاسبات نشان داد

بوته اين منطقه در خصوص گونه هاي   ت بود بطوري كه درهاي مختلف باهم نیز متفاوضريب همبستگي در مورد هرگونه در ماه

ما ههاي مورد بررسي از لحاظ تاثیر بارندگي درخصوص . باشدميكل سال  ودماي یشترين همبستگي در خصوص بارندگيباي 

انگورک مشخص گرديد كه در بارندگي ماههاي خردادتا ارديبهشت  و ماههاي مهر تا بر تولید گونه هاي كلید در سايت 

بارندگي ماههاي وجود دارد و در    Astragalus podolobus گونه با  0.97و  0.98 بترتیب ارديبهشت  بیشتر ين همبستگي 

 كمترينوجود دارد در بین ماههاي سال   Scariola orientali  گونه با  0.63به میزان تا ارديبهشت  بیشتر ين همبستگي  دي

ود كه نان  ميشامل تا ارديبهشت  فروردين را در ماههاي بین بارندگي  و تولید علوفه تولید گونه هاي مورد بررسي همبستگي 
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ت بیشترين دهنده اينست كه برروي اين گونه هاي كلید در اين منطقه كه از نوع بوته اي و گراس دائمي اند بارندگي طوالني مد

 تاثییرات را دارد. و بارندگیهاي بهاره به تنهايي كمترين تاثیرات را خواهد داشت . 

 در بازه زمانی مورد بررسی بارندگیهمبستگی بین تولید گونه های کلید با  3جدول 

 فروردین تا اردیبهشت دی تا اردیبهشت مهر تا اردیبهشت  خردادتا اردیبهشت کل سال نام گونه

Astragalus podolobus 99/0 98/0 97/0 61/0 21/0 
Stipa 99/0 99/0 71/0 73/0 24/0 

Scariola orientalis 99/0 96/0 92/0 82/0 63/0 

 

 

 میانگین بارندگی در بازه زمانی مورد بررسی  1نمودار 

 بحث 

هــاي مختلف مرتعي  ـانات تولید گونهاي بین نوسـ بیانگر ارتباط ويژه ســاله 11هاي نتايــج حاصل از تجزيه آماري داده

علوفه مرتع گیـري مـیگـردد كـه تولید  نتیجههاي بدست امده ا توجه به نتايج همبستگي كه ب و متغیرهاي اقلیمــي بارش بود

مختلف  هايبارندگي ماهاست. تغییر كرده نیز مقدار آن  كـم و زيـاد شـدن بارندگي با بارندگي قرار داشته و شديد تحت تأثیر

سال به تنهايي برروي تولید علوفه تاثیر ندارند و تاثیر عمده بارندگي تجمعي ماهها و فصول متفاوت میباشد كه بیشترين تاثیر را 

و همچنین نتايج اين تحقیق مويد آن است كه میزان كل بارندگي و پراكنش آن در طي سالهاي مختلف  علوفه دارند.برروي تولید 
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 1386نکرده است. چنین نتايجي در تحقیقات ديگران نیز گزارش شده است )باغستاني و زارع  ر يکسان عملبرتولید علوفه بطو

مناسب ترين رابطه رگرسیوني حاكم بین دوره هاي مختلف  (.1392و فخیمي  1391، میرزا علي  1386، احساني و همکاران 

نه هاي مورد مطالعه به زمان بارش يا قابلیت دسترسي آب از خاک تغییر تولید علوفه در گوبارش و با تولید علوفه نشان داد كه 

تغییر الگوي بارش به زمان قابلیت دسترسي آب از خاک بستگي دارد  بستگي دارد، ديگران نیز ثابت كرده اند كه پاسخ گیاهان به

زمستان را دوره اصلي  1390عبداللهي و همکاران  در اين خصوص (.2006و باتس و همکاران  1997)براون و همکاران 

 monocanta كنند كه بارش زمستان در تولید گونه طـاروناند و تأكید مي بارشي مناطق استپي ابراهیم آباد يزد دانسته

Cornulaca بیــان داشــتند كــه  1386اغســتاني میبــدي و زارع و در مقابل ب .و تولیـد كـل منطقـه نقش بسزايي دارد

داري نگذاشته اسـت و علـت ايـن امـر را ريزشـهاي جوي  نه بـر تولیـد گیاهـان چندسـاله تـأثیر معنيبارنـدگیهاي زمسـتا

تـا  اي گیـاه قابـل اسـتفاده نیسـت وعلـت توقـف رشد در اين فصل بـر صورت باران بوده و بـه اند كه عموماً به منطقه دانسته

گردد.  ت در اثر رواناب، تبخیر و وزش باد، از دسترس گیـاه خـارج مياي از ايـن رطوبـ مساعد شدن شرايط رشد بخش عمده

درخصوص گونه  باشد بطوري كه گونه هاي مختلف متفاوت مي يور دهند كه بارندگي فصول مختلف بر و نتايج فوق نشان مي

اثر ارندگي هر يك از فصول و كاهش ب باشد مي بارندگي كل فصول سالبیشترين تاثیر در تولید علوفه مربوط به اي  بوتههاي  

بهاره را بر روي  بارندگي 1386باغستاني و زارع طقه خواهد داشت كه در تايید اين مطلب نمنفي بر تولید اين گونه در اين م

و همچنین با توج به نتايج فوق بارش دوره هاي قبل از . مثبت ارزيابي كردند barbata Stipa و sieberi Artemisia هاي گونه

  فورب  هاي خرداد تا ارديبهشت و مهر تا ارديبهشت نقش مثبت و موثري برتولید علوفه گونه هاي ز جمله مجموع بارشرشد ا

 Irwin and Cookه زمســتان در مطالعــات ديگران نیز بر نقــش مؤثر عملکرد بارندگي ســالهاي قبل بارشــي الگوي دارد.و 

و احساني و  صول سرد سال بر رشد و تولید گیاهان چوبي تاكید شده استو رطوبت ذخیره شــده در طول ف ( ( 1992,

 هاي قبل از رشد گیاه به صورت ذخیره شــده در خاک باقي مانده و ريشه رطوبت ناشــي از بارندگي دوره .2007مکاران ه

خیره شــده، در فصل رويش ها آنهــا را قادر خواهد ســاخت از اين رطوبت ذ اي هاي و بوتهه هاي عمیق گیاهان درختچــ

بـه خصـوص در مراتـع اسـتپي نقـش بسزايي دگي در تعیـین تولید مراتع بر پايه نتايج تحقیق میتوان گفت بارنـ .استفاده نمايند

نیز به  د وكننمراتع كمك ميدراز مدت نتايج حاصل از انجام اينگونه تحقیقات در گام نخست به برآورد ظرفیــت چرايي  .دارد

همجتین نتايج در خصوص چگونگي تاثیر تفییر اقلیم بر تولید مراتع مي  در برنامه ريزي ها موثراند و اي نوان اطاعات پايهع

 راه میتوانني نموده و بر اين اســاس اي آينده منطقه را پیشبی هاي اقلیمي، تركیب گونه داده توانند مورد استقاده قرار گیرند.

مورد ســال،  11 مراتع منطقه طي .داو تغییر اقلیم جهاني ارائه د له و كاهش اثرات خشکســاليكارهاي مديريتي براي مقاب

لذا به نظر میرســد كه روابط به دست آمده از اين تحقیق تا اندازهاي گوياي شرايط بررسي و اندازه گیري قرار گرفته است و 

توضیح اســت كه الزم به هاي گیاهي كمك كند. البته  و حفظ گونه حاكم بر منطقه بوده و امید كه بتواند به مديريت اين منطقه

اين مطالعه در يك ســايت با ويژگیهاي خاص انجام گرفته و نتايج آن تنها در منطقه مطالعه شــده و در محــدوده ريزشهاي 
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نوسانات تولید علوفه تحت تاثیر  همچنین با توجه به نتايج بدست آمده .جوي بروز يافته در دوره مطالعه شده معتبر خواهد بود

شديد نوسانات بارش میباشد بطوري كه كاهش پوشش گیاهي در اثر بارندگي توسط محققین زيادي گزارش گرديده است 

(.  در منطقه مورد 1392، فخیمي  1391، میرزا علي  1390، عبدالهي و همکاران  1386، احساني و همکاران  1380)قائمي 

دگي يك عامل محدود كننده رشد و تولید علوفه محسوب میشود و همچنین دوره هاي خشکي و خشك سالي مطالعه كمبود بارن

، 1387، آذرخشي  1385اتفاق افتاده باعث كاهش تولید علوفه شده است كه اين نتیجه با يافته هاي اكبرزاده و میرحاجي هاي 

ز داليل كمي پوشش گیاهي خشك و مرطوب است  زيرا پس مطابقت دارد. البته يکي ديگر ا 1392و فخیمي  1390میرزاعلي 

از پیشرفتي كه در پوشش گیاهي در دوره هاي ترسالي اتفاق مي افتد در اثر وقوع دوره هاي خشك بعدي باعث كاهش پوشش 

از احیاي  گیاهي میگردد و چون روند تغییرات مثبت در احیايي كا مل پوشش گیاهي در اين مناطق كند میباشد، بنابر اين قبل

پوشش گیاهي دوباره خشکي جديدي رخ میدهد كه اثرات آن براي چندين سال بر پوشش گیاهي باقي مي ماند )میرزا علي، 

1391.) 
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Abstract 

Considering various rangeland products is essential for efficient and effective management of rangelands. 
This issue is determined by determining the relationship between the amount of forage production and the 
climate variables that affect them in the field. For this purpose, the amount of annual forage production of 
indigenous species on the site of Engorak during the years 1377 to 1386 for 9 years by Mr. Mohammad 
Tayebi et al. And during 1969-1999 for 2 years by weaning and weighing method within 60 A random plot 
of 2 square meters was measured along 4 tracks. The rainfall and monthly temperature at this time interval 
were also calculated using the data of the Meteorological Station of Safashahr in Khordad and October and 
March and April to May respectively. The annual dry forage production of each species as dependent 
variable and the amount of rainfall as an independent variable and their relationships were investigated using 
linear regression program in SPSS software. The results showed that the amount of spring rainfall did not 
have a significant effect on the production of several species of plants and eliminated the regression models. 
Fall and winter rainfall affect the forage production of different studied plants. Based on the results of this 
study, with the availability of rainfall and temperature data, the annual forage production of the selected 
species and the annual production with high accuracy are estimated.                                                                                                                               

k, Farsra: Rainfall, Forage production, Rangeland, EngoKey words 
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