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 چکیده

 ,Festuca ovina, Bromus tomentellus)بر پوشش و تولید علوفه چهار گونه گندمی مورد تعلیف دام  تأثیر عوامل اقلیمی

Dactylis glomerata, Agropyron trichophorum)  استپی در منطقه نیمه 1392و سال  1385 تا 1381 یهاسالدر طی

های مهم اقلیمی که در این بررسی مورد تجزیه و تحلیل قرار )مرتع پلور( مورد بررسی قرار گرفت. شاخص استان مازندران

، بارندگی اسفند و فصل 1عالوه پشینه عبارتند از: بارندگی ساالنه، بارندگی فصل رویش، بارندگی فصل رویش ب ؛اندگرفته

به  گیاهی و مقادیر بارش و دما یهاشاخصرابطه بین . جه حرارت فصل رویشو درساالنه  درجه حرارتمیانگین رویش، 

 گیاهی هایگونه که داد نشان نتایجمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  SPSS 13 افزار تجزیه رگرسیون گام به گام در نرم لهیوس

گی و بارند یهانوسان به تولید و پوشش واکنش حال نیا با. دهندمی نشان واکنش و درجه حرارت بارندگی یهانوسان به اغلب

 به عنوانفصل رویش ماه اسفند و های مهم اقلیمی، بارندگی از بین شاخص. بود متفاوت مختلف هایگونه در درجه حرارت

و اثرگذار بوده  Bromus tomentellusو  Agropyron trichophorumهای و پوشش گونهمؤثرترین شاخص روی تولید 

و درجه حرارت فصل رویش  از متأثر Dactylis glomerata یگونه دیتول داری را نشان داده است.مثبت و معنی یهمبستگ

های مورد بررسی گونهتولید بر طبق این نتایج،  .استبارندگی فصل رویش و پیشین  تأثیرتحت  Festuca ovina یگونهتولید 

                                                           
 . جمع بارندگی یک فصل رویش و یکسال گذشته :عالوه پیشین عبارتست ازه بارندگی فصل رویش ب -1
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بنابراین با آگاهی از نحوه تأثیر بارندگی و دما در نوسان  باشند.های بارش و درجه حرارت قابل برآورد میبراساس داده 

های مرتعی به خصوص در بینی الزم را در جهت مدیریت بهینه عرصهتوان پیشهای گیاهی در یک دوره طوالنی، میشاخص

 نمود.مواقع خشکسالی اعمال 

 .، درجه حرارتبارندگی ،استپی نیمه منطقهتاج پوشش،  ،تولید علوفه پلور،مرتع  واژه کلیدی:

 

 مقدمه

ش واکنش با هدف مطالعه و ارزیابی و سنجو درجه حرارت  بارشتولید علوفه با بررسی ارتباط میان پوشش گیاهی و 

ی ضمن بررس ؛ددر این زمینه محققان زیادی تالش کردن و دما مورد مطالعه قرار گرفت. پوشش گیاهی نسبت به رژیــم بارش

غیر بارشی های زمانی خاص، مؤثرترین متهای گیاهی و میزان بارش و دما در طول سال، فصول مختلف و دورهشاخص یرابطه

نند. لندمدت استفاده کنهایت ظرفیت چرایی ب و تولید و در تاج پوششبینی هر منطقه را معرفی کرده و از آن به منظور پیش

 جوامع یبرا یلخشکسا اساس بر دیتول برآورد رابطه رو نیا از ؛دهندیمهای گوناگونی به عوامل اقلیمی گیاهان مختلف پاسخ

  .((Smart et al,  2007ت اس متفاوت مختلف یاهیگ

Kbumalo & Holcheck (2005)،  که  وریطه ب ؛زیادی بر روی تولید علوفه دارد تأثیراظهار داشتند بارندگی فصل رویش

له، همبستگی ساله در مراتع نیومکزیکو بین جمع بارندگی )دسامبر تا سپتامبر( و تولید گندمیان چندسا 34در یک دوره 

ه رابطه د کتولید درازمدت مرتع را از طریق بارندگی پیش بینی کرده و نشان دا ،Laidiaw (2005)داری وجود داشت. معنی

 مستقیمی بین تولید علوفه و بارندگی وجود دارد.

 .مورد مطالعه قرار گرفت ،(2005)و همکاران  Knapp وسط ت های گراسلندهای مرطوب به تغییر الگوی بارندگیواکنش

. شوندهای بارندگی مشخص میژیمکه با نوسان زیاد دما پیوسته با ر استهای گراسلند تغییرات اقلیمی یک ویژگی اساسی بیوم

  .استگراسلند مرطوب کامالً به تغییرات رژیم بارندگی حساس نتایج نشان داد که 

عوامل اقلیمی بر پوشش و تولید مراتع اصفهان را مورد بررسی قرار دادند. این محققین تولید  تأثیر ،(1395) بیات و همکاران

شرایط اقلیمی بر روی پوشش تاجی و تولید  تأثیررا با استفاده از بارندگی ساالنه برآورد نمودند و اظهار داشتند  تولیددرازمدت 

عوامل  تأثیر ،(1395. همچنین فرخی و همکاران )باشدیکسان نمیدر مراتع استپی  گیاهانهای مختلف رویشی ساالنه و شکل

 ؛مورد بررسی قراردادند و نشان دادند در مراتع استپی صدرآباد ندوشن استان یزدرا )روزانه، ماهانه، فصلی، ساالنه و...(  بارندگی
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بیشترین همبستگی را با بارندگی اردیبهشت، بارندگی فصل  بیبه ترت III کالس ،IIکالس  ،Iس تولید گیاهان خوشخوراک کال 

  .پیشین دارد رویش و بارندگی رویش+

ورد بررسی قرار بارش در تغییرات پوشش گیاهی را در منطقه سمیرم و لردگان اصفهان م تأثیر ،(1392) و همکاران هادیان

 یطوره ب ؛تفاوت استشرایط اکولوژیکی مناطق با یکدیگر م ات بارش بسته به فرم رویشی وتأثیرمیزان  ؛دادند، نتایج نشان داد

مچنین ه ؛نه داشتپوشش گیاهی در مناطق مرتعی بیشترین همبستگی را با بارش فصل بهار و در منطقه جنگلی با بارش سالیا که

ین ان بیانگر ادر سودهای انجام شده ات بارش بر حسب نوع گونه گیاهی غالب متفاوت بود. بررسیتأثیردر مناطق مرتعی نیز 

 .(Jagerbrand et al, 2009) ددهنهای گوناگونی به میزان بارندگی از خود نشان میبود که جوامع گیاهی مختلف پاسخ

د بررسی های خشکسالی موررابطه تولید مرتع را با متغیرهای آب و هوایی و شاخص ،(1394) محمدی مقدم و همکاران

 . استثر از خشکسالی و بارندگی و دما أتولید مرتع به ترتیب مت ؛قرار داد و نتیجه گرفت

از آمار و  استفادهمیدانی و  یهایریگاز اندازهبا استفاده از عملکرد بدست آمده نشان داد  ،(Arzani, 1994) دیگر یقیدر تحق

در این  محاسبه و ارائه نمود. رامدت توان تولید دراز مدت مرتع را تخمین زد و مدل ظرفیت چرایی بلنداطالعات اقلیمی می

 Festuca ovina, Bromus) های بارشی مؤثر بر تولید و پوشش چهارگونه گندمیتحقیق سعی بر این است که دوره

tomentellus  ،Dactylis glomerata ،Agropyron trichophorum)  شناسایی و نوسانات تولید علوفه و پوشش در زمان و

بتوان با استفاده از روابط ریاضی معادالتی را تعریف نمود که با اطمینان قادر  تیدر نهاشرایط مختلف بارندگی مشخص گردد و 

 به برآورد مقدار تاج پوشش و تولید علوفه در درازمدت باشند. 

 

 هاروشمواد و 

 قه مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی منط

ثانیه عرض شمالی و  20دقیقه و  12درجه و  35کیلومتری جنوب شهرستان آمل، در موقعیت جغرافیایی  100مرتع پلور در 

یمه نواقع شده است. اقلیم منطقه از سطح دریا متر 2638تا  2361در ارتفاع و ثانیه طول شرقی  23دقیقه و  32درجه و  52

 Agropyron trichophorum-Thymusباشد. تیپ گیاهی غالبمی مترمیلی 545ساالنه  مرطوب سرد و متوسط بارندگی

pubescens-Astragalus gossypinus  .نوع دام غالب منطقه گوسفند نژاد افشاری و شال و بز است؛ ترکیب گله بوده است

-کیلومتر و مدت بهره 5/2و آغل و فاصله محل نمونه برداری تا آبشخور  استدرصد بز  20درصد گوسفند و  80متشکل از 
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مرداد ماه ادامه دارد و بذور از اواخر آخر . فصل رشد در این منطقه از ماه اردیبهشت آغاز و تا استماه  4برداری از گیاهان  

 کنند. شهریور شروع به ریزش می
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 تحقیق روش 

از  1392و  1385تا  1381اقلیمی بارش و دما بر تولید و پوشش اطالعات اقلیمی از سال  عوامل ریتأثبه منظور بررسی 

مطالعه  سایت مورد ایستگاه هواشناسی آبعلی که از نظر کمیت و کیفیت اطالعات آماری و از نظر فاصله نزدیکترین ایستگاه به

 آوری گردید.جمع ؛بود

متر از  100موازی و با فاصله  به طورترانسکت دویست متری  6متر مربعی در طول  1پالت  60در سایت مورد مطالعه 

از آمار  ( با استفاده1392و سال  1385سال  تا 1381یکدیگر در نظر گرفته شد. تولید در طول دوره آماری شش ساله )سال

پالت قرق شده و با استفاده  15قطع و توزین علوفه از  با ،(1992 ،1نگیگگیری مضاعف )ارزانی و پوشش در قالب روش نمونه

 هاپالت( بدست آمده و از آن برای برآورد تولید بقیه در هکتارگرم کیلود )از رابطه رگرسیونی بین پوشش تاجی )درصد( و تولی

سالیانه گیاهان تحت بررسی و میزان بارندگی و درجه حرارت عرصه در محیط  تاج پوششهای تولید و استفاده گردید. داده

متغیر وابسته و میزان  به عنوانهای مورد مطالعه در هر سال ثبت گردید. مقادیر تاج پوشش و تولید خشک گونه Excelافزار نرم

با استفاده از آنالیز همبستگی و رگرسیون  هاآنمتغیرهای مستقل منظور گردید. روابط بین  به عنوانبارندگی و درجه حرارت 

های بارش نیز از آنالیز رگرسیون گام به گام بررسی گردید. برای انتخاب مؤثرترین دوره  13SPSSافزار چندگانه خطی در نرم

(Stepwise)  .استفاده شد 

 

 نتایج

 1392و سال  1385تا  1381 یهاسالایستگاه سینوپتیک آبعلی در طی و میانگین درجه حرارت میزان و پراکنش بارندگی 

 شده است. نمایش داده ،1در شکل 

                                                           
1-king 
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 1392و سال  1385تا  1381 یهاسالدر مراتع پلور در و دما وضعیت بارندگی  -1شکل

میزان  . باالتریناستمتر میلی 4/585( 1392و سال  1385تا  1381متوسط بارندگی ساالنه منطقه در دوره آماری )

ی متر( در نوسان میل 456) 1392میلی متر( و کمترین میزان بارندگی در سال  717) 1382بارندگی در طی دوره آماری در سال 

رجه حرارت در فصل گراد بوده است و بیشترین میانگین دسانتی 9/8 یبردارآمار یهاسالبوده است. میانگین درجه حرارت در 

میانگین پوشش  .باشدیم گرادیسانتدرجه  7/17 با 1381و کمترین در سال  گرادیسانتدرجه  15/19با  1385رویش در سال 

 Agropyron trichophorumو Festuca ovina  ،Bromus tomentellus ، Dactylis glomerataیهاتاجی و تولید علوفه گونه

کیلوگرم در  18/184درصد و  8/17آورده شده است. با توجه به نتایج بیشترین میزان تاج پوشش و تولید  3و  2 در نمودارهای

 بوده است. Agropyron trichophorumهکتار مربوط به گونه 
 

 

 

 

 1392و سال  1385تا  1381 یهاسالمرتع پلور در مورد بررسی میانگین درصد پوشش تاجی گندمیان  -2شکل
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رویش با  فصل ورابطه بین بارندگی اسفند  -4 شکل

 Bromus tomentellusپوشش گونه 
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(میلیمتر)بارش اسفند و فصل رویش

رویش با پوشش  فصل ورابطه بین بارندگی اسفند  -6 شکل

 Dactylis glomerataگونه 

رابطه بین درجه حرارت فصل رویش با تولید  -7 شکل

 Dactylis glomerataگونه 

 

 

 

 

 1392و سال  1385تا  1381 یهاسالمرتع پلور در مورد بررسی )کیلوگرم در هکتار( گندمیان  میانگین تولید -3شکل

 Festuca ovina, ،Bromus tomentellus ،Dactylis glomerata ،Agropyron یهاارتباط بین پوشش و تولید گونه

trichophorum  آورده شده است. 10تا  4های به صورت معادالت رگرسیونی در شکل عوامل اقلیمیبا  
  

y = 0/004x + 2/2484
R² = 0/9558
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رابطه بین بارندگی فصل رویش با تولید  -5 شکل

 Bromus tomentellusگونه 

y = 23.654x - 401.36
R² = 0.7914
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(سانتی گراد)درجه حرارت فصل رویش

 Festuca ovinaرویش و پیشین با تولید گونه  رابطه بین بارندگی فصل-8 شکل
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 y = -6E-05x2 + 0/07x -
3/8179

R² = 0/7205
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با تولید و  های مختلف بارش و درجه حرارت به عنوان متغیرهای مستقلبین دوره نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام

 ت. آورده شده اس ،1 در جدولمعادالت پیشنهادی  به همراهبه عنوان متغیر وابسته  مورد بررسیهای پوشش گونه
 

 پلور معادالت رابطه تولید و پوشش با عوامل اقلیمی در سایت -1جدول 
 2R گونه گیاهی معادله رگرسیون چند متغیره 

X1=70/0 بارش اسفند و فصل رویش cover =1.08+0.001*x1 

Dactylis glomerata 
X1=دمای فصل رشد 

X2=دمای فصل رشد و پیشین 
98/0 

yield= -201+62.8*x1 -55.8*x2 

X1=94/0 بارش اسفند و فصل رویش 
cover =2.24+0.003* x1 

Bromus tomentellus 

X1=83/0 بارش فصل رویش 
yield =9.6+0.16* x1 

X1=بارندگی ساالنه 

X2=بارش فصل رویش و پیشین 

X3= شیروبارش اسفند و فصل   

97/0 
cover =7.01+0.009 x1+0.006*x2+0.001*x3 

Agropyron trichophorum 

X1=بارش اسفند و فصل رویش 

X2=بارش فصل رویش 
93/0 

yield=69.48+0.24*x1+0.59* x2 

X1=79/0 بارش فصل رویش و پیشین 
yield =2.03+0.02* x1 Festuca ovina 

 

های بارش بیشترین همبستگی را با از میان دوره Bromus tomentellusو  Dactylis glomerata هایگونه تاج پوشش

داری با بارش ساالنه و همبستگی معنی Agropyron trichophorum یگونهپوشش . ندداشتماه اسفند و فصل رویش بارندگی 

y = 0/03x2 - 4/526x + 
333/28

R² = 0/666
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(میلیمتر)بارندگی فصل رشد

رابطه بین بارندگی ساالنه و پوشش گونه  -9 شکل

Agropyron trichophorum 

رابطه بین بارندگی فصل رشد و تولید  -10 شکل

 Agropyron trichophorumگونه 
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این گونه پوشش درصد از تغییرات تاج  97و مسبب داشت و بارش فصل رویش و ماه اسفند بارش فصل رویش و سال پیشین  

امکان ارائه مدل برآورد تاج داری را نشان نداد و از عوامل اقلیمی رابطه معنی چکدامیهبا  Festuca ovinaی گونه پوشش. است

ثر از بارندگی أمت Agropyron trichophorumو  Bromus tomentellusهای تولید گونه .پوشش نیز برای آن وجود نداشت

از تغییرات تولید علوفه این  93و  83قادرند به ترتیب  ؛گیردکه در فصل رویش صورت می ییهابارشو  استفصل رویش 

با بارش فصل رویش و سال پیشین بیشترین ارتباط را نشان داد.  Festuca ovinaهمچنین تولید گونه  ؛گیاهان را توجیه نماید

درصد از  98 ؛دمای فصل رشد قرار دارد و دمای مناسب در فصل رشد قادر است تأثیرتحت  Dactylis glomerataتولید گونه 

 را توجیه نماید. Dactylis glomerataید گونه لتغییرات تو

 Agropyron trichophorumهای گونه منتخب این سایت شامل یهااز گونهدو تا معادالت برآوردی تولید  3و  2 جدول

ید درازمدت میانگین تول. دهدهای مورد مطالعه نشان میدر سال ؛گیرندرا که مورد چرای دام قرار می Bromus tomentellusو

د برآورد (. اختالف بین تولید واقعی و تولی2کیلوگرم در هکتار است )جدول 18/184برابر  Agropyron trichophorumگونه 

داری ی اختالف معنیبین تولید واقعی و تولید برآورد شده از لحاظ آمار است. کیلوگرم در هکتار 8/2برابر  1392شده در سال 

 وجود ندارد و تولید برآورد شده با تولید واقعی یکسان است و معادله برآورد شده قابل قبول است.

 

 از طریق بارندگی در مرتع پلور Agropyron trichophorumبرآورد تولید درازمدت گونه  -2جدول 

 سال
بارندگی ماه اسفند و 

 (متریلیم) شفصل روی
 (متریلیم) شبارندگی فصل روی

یواقع دیتول  

کیلوگرم در هکتار()   

تولید برآورد 

 شده

1381 242 4/41  4/194  152
1382 7/363  7/60  3/195  6/192 

1383 2/290  119 217 3/209 

1384 7/293  1/106  9/195  6/202 

1385 2/197  3/75  2/159  2/161 

1386 6/412  8/134   248
1387 5/58  9/40   7/107 

1388 240 9/77   173
1389 6/216  2/61   6/157 

1390 8/319  3/140   229
1391 9/235  97  3/183 

1392 4/135  01/65  1/143  3/140 
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 سال

بارندگی ماه اسفند و 

 (متریلیم) شفصل روی
 (متریلیم) شبارندگی فصل روی

یواقع دیتول  

کیلوگرم در هکتار()   

تولید برآورد 

 شده

4/250 میانگین  9/84  1/184  7/179 

ولید واقعی و (. اختالف بین ت3کیلوگرم در هکتار است )جدول 37برابر  Bromus tomentellusگونه میانگین تولید درازمدت 

از لحاظ آماری  بین تولید واقعی و تولید برآورد شده کیلوگرم در هکتار است. 6/6برابر  1392تولید برآورد شده در سال 

 .شده قابل قبول استداری وجود ندارد و تولید برآورد شده با تولید واقعی یکسان است و معادله برآورد اختالف معنی

 

 طریق بارندگی در مرتع پلور از Bromus tomentellusبرآورد تولید درازمدت گونه  -3جدول 

 کیلوگرم در هکتار() یواقع دیتول تولید برآورد شده
 شفصل رویبارندگی 

 (متریلیم)
 سال 

2/37 4/36 6/172 1381

5/46 3/50 8/230 1382

498/49 5/246 1383

9/28 9/27 9/120 1384

304/25 6/127 1385

8/46 


3/232 1386

9/17 


521387

5/45 


3/224 1388

6/33 


8/149 1389

40


7/189 1390

4/35 


1/161 1391

2/26 8/32 6/103 1392

4/36 1/376/167میانگین 

 بحث

در این راستا مقدار کل بارندگی سالیانه  ؛یابدتغییر می بارندگی و درجه حرارت تأثیرپوشش و تولید علوفه مرتع پلور تحت 

های مختلف است و این اثرات در گونه موثر آنبعد از  یهاسالتولید سال جاری و پوشش و و چگونگی توزیع آن بر میزان 

هایی با دمای اظهار داشتند همواره این امکان وجود دارد که دوره ،(2007) و همکاران Munkhtsetseg نماید.متفاوت عمل می

داری در مقدار بارش صورت گیرد. بنابراین بررسی بدون آنکه کاهش معنی ؛هوای باال بتوانند رشد گیاهان را محدود کنند
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های در نوسان شاخصحرارت  و درجهبارندگی  تأثیربا آگاهی از نحوه همزمان دو متغیر اقلیمی بارندگی و دما ضروری است.  

 های مرتعی اعمال کرد.بینی الزم را در جهت مدیریت بهینه عرصهتوان پیشگیاهی در یک دوره طوالنی، می

 9/347 هسال 6متوسط تولید  1392و سال  1385تا  1381های بر اساس مطالعات انجام شده در سایت پلور در سال

های گونهلید توپوشش و میانگین بیشترین  درصد بوده است. 6/49کیلوگرم در هکتار و متوسط تاج پوشش گیاهی در این مدت 

ربوط به گونه مبا توجه به اینکه بیشترین میانگین پوشش و تولید مرتع پلور ، است 1383مربوط به سال مرتع پلور گیاهی 

Agropyron trichophorum 1383ل در افزایش میزان پوشش و تولید سا ؛نشان داده شد ،1که در جدول  طورهمان، ؛است ،

این  نقش بسزایی دربارش مناسب اسفند و فصل رویش و فصل رویش و سال پیشین ، 1383عالوه بر بارندگی خوب سال 

و بارش فصل رویش  تأثیرتحت  Bromus tomentellusو  Dactylis glomerataهای پوشش گونههمچنین  .منطقه داشته است

تاج رصد از تغییرات د 94و  70معادالت رگرسیون نشان داد که بارندگی ماه اسفند و فصل رویش به ترتیب قرار دارد. ماه اسفند 

گیاهی منطقه پلور بر نقش موثر  یهاگونهبا مطالعه  ،(1386کند. اکبرزاده و همکاران )های گیاهی را توجیه میاین گونه پوشش

که کل  نددنشان دا ،(1387) یاسنجرهییموسا و یلیجلیرمهای علفی تاکید کردند. فصل رویش بر تولید این گونه هایبارش

ل رویش در سطح درصد و کل میزان تولید علوفه با بارندگی فص 95میزان تولید علوفه با بارندگی ساالنه در سطح اطمینان 

  .درصد همبستگی مثبت دارد 99اطمینان 

 1392ال سخشکسالی بوده است.  مترمیلی 465میانگین بارندگی  با 1392سال مربوط به  منطقهتولید میانگین کمترین 

ونه و در نهایت کاهش تولید در این مرتع شده است. تولید گ Agropyron trichophorumباعث کاهش میزان تولید گونه 

Agropyron trichophorum  تحت  ولی میزان پوشش تاجی این گونه گیاهی ؛بارش اسفند و فصل رویش قرار دارد تأثیرتحت

 ، افزایش نیز داشته است. 1391بارندگی خوب سال  تأثیر

درصد  98دمای فصل رشد قرار دارد. دمای مناسب در فصل رشد قادر است  تأثیرتحت  Dactylis glomerataتولید گونه 

 سبز شدندمای مناسب در فصل بهار موجب جوانه زنی بذرها و را توجیه نماید.  Dactylis glomerataاز تغییرات تولید گونه 

بر میزان فتوسنتز تعیین کننده طول  تأثیرعامل دمای هوا با  گردد.می هادامو در نتیجه آماده شدن گیاهان برای استفاده  هاآن

فراهم بودن دمای بهینه و در دسترس بودن رطوبت مورد نیاز جهت  دوره رشد و در آخر میزان تولید گیاه خواهد بود. با

با تأکید بر دو عامل بارندگی و درجه حرارت، تغییرات پوشش  ،(1380) قائمی ؛غذاسازی، گیاه به رشد خود ادامه خواهد داد

شان دادند که پوشش تاجی کل گیاهی از جمله پوشش تاجی، تراکم، تولید، وضعیت و گرایش مرتع مورد بررسی قرار داد. نتایج ن
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با میزان بارندگی رابطه مستقیم و با دما ارتباط عکس دارد. افزایش بیش از حد دما فرایند غذاسازی درون گیاه را دچار مشکل  

 شود. کرده و موجب توقف فتوسنتز می

 یشینپفصل رویش و سال شود که از بارندگی وقتی حاصل می Festuca ovinaبرآورد تولید گونه بهترین معادله برای 

ستپی اخترآباد ساوه در شرایط اقلیمی بر تولید علوفه در مناطق ا تأثیر( نیز با بررسی 1386) احسانی و همکاراناستفاده گردد. 

فه ید علوتول های اقلیمی مؤثر درطی یک دوره هشت ساله، بارندگی فصل رویش به عالوه بارندگی پیشین را مؤثرترین شاخص

 بیان کردند. 

 Agropyronهای های منتخب شامل گونهبرآورد شده دو تا ازگونهتولید بین  پیشنهادی،معادالت بر اساس  ؛نتایج نشان دادند

trichophorum  وBromus tomentellus داری وجود ندارد و تولید برآورد با تولید درازمدت از لحاظ آماری اختالف معنی

به همراه  Festuca ovinaبر طبق این نتایج، تولید گونه  واقعی یکسان است و معادله برآورد شده قابل قبول است.شده با تولید 

های براساس داده Agropyron trichophorumو  Bromus tomentellus، Dactylis glomerata یهاتولید و پوشش گونه

 عرصه در Festuca ovina یگونه ساالنه علوفه مقادیر پوشش ولی دستیابی به ؛باشندبارش و درجه حرارت قابل برآورد می

 .رسدینظر نم به و درجه حرارت کافی بارندگی از حاصل با روابط بررسی، تحت

بی ایی بسیار خو، کار)بارندگی و دما( به دلیل همبستگی باال با میزان تاج پوشش گیاهی و تولید های اقلیمیشاخص

 یاهان بسته بهگبا توجه به اینکه واکنش و وابستگی و دهند نشان میاز خود جهت برآورد پوشش و تولید در درازمدت 

وسان و دما در ن بنابراین با آگاهی از نحوه تأثیر بارندگی ؛فرم رویشی و همچنین زمان و کیفیت بارش، متفاوت است

های مرتعی به رصهعبینی الزم را در جهت مدیریت بهینه توان پیشگیاهی در یک دوره طوالنی، می یهاشاخص

 خصوص در مواقع خشکسالی اعمال نمود.
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Abstract  

The vegetation cover and rangeland production are the most important factors to determine the proper 

planning system for effective utilization and management of rangelands. In this research the effect of 

climatic factors (temperature and rainfall) were studied on vegetation cover and forage production of four 

species (Festuca ovina, Bromus tomentellus, Dactylis glomerata and Agropyron trichophorum) during 2002 

to 2006 and in 2013 in a semi-steppe area in Polur rangeland, Mazandaran Province, Iran. The climatic 

factors were annual rainfall, growing season rainfall, growing season plus previous year rainfall, March and 

growing season rainfall, annual average temperature and growing season temperature. For this purpose, some 

plots with a systematic distribution were selected. The vegetation cover and forage production were 

measured. The Relationship between vegetation indices and climatic factors were assessed for each species 
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using stepwise regression. The results demonstrated that the plant species had responded to rainfall and 

temperature fluctuations. However, the responses were different in various species. Among the important 

climatic factors, the March and growing season rainfall was the most effective index for B. tomentellus and 

A. trichophorum vegetation cover and forage production as well as on D. glomerata vegetation cover. The 

forage production of F ovina was influenced by the growing season plus the previous year rainfall. 

According to the results, the forage production and vegetation cover of these grass species could be 

estimated based on rainfall data. Therefore, with the knowledge of the effects of rainfall year fluctuations on 

vegetation indices over a long period, it is possible to make the necessary predictions for optimizing 

management of rangelands  

Key words: Polur rangeland, Forage Production, Vegetation Cover, Rainfall, Temperature. 


