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 چکیده

خشکسالي صورت گرفته، سهم خشکسالي مراتع بسیار ناچیز است. لذا در  ای که در زمینهمطالعات گسترده در میان

از زارهای استان اصفهان پرداخته شده است. بدین منظور این تحقیق به بررسي اثرات خشکسالي بر روی درمنه

سایت مرتعي چرمشهر، موته و گردنه های تولید سه بارش ماهانه سه ایستگاه اصفهان، میمه و شهرضا و داده های داده

 های بارش استانداردشاخص کار گرفته شامل ههای ب. روشاستفاده شد 5911-5981آماری  شادیان در طي دوره

(SPI)، ناهنجاری بارش (RAI)، درصد تفاضل بارش و معیار بارش ساالنه (SIAP) باشدهای زماني مختلف ميدر بازه .

نتایج حاکي از از روش همبستگي پیرسون استفاده شد.  ها و تولید در این مراتع نیز،برای بررسي ارتباط بین شاخص

دلیل شرایط خاص موجود در  ها معنادار بود و در دو مرتع دیگر بهاین بود که تنها در مرتع موته، ارتباط تولید و شاخص

های زماني بیشتر از نوع مشاهده شد که تاثیر بازه ،ها، بین این دو متغیر، همبستگي وجود نداشت. همچنین آن

زارهای استان اصفهان داشته است. در نهایت های بهاره بیشترین تاثیر را بر روی تولید درمنهباشد و بارشها ميشاخص

 SPI3و  819/2با مقدار  RAI3و پس از آن  811/2 ار همبستگيماهه با مقد سه های درصد تفاضل بارش در بازهخصشا

 های خشکسالي تعیین شدند. ترین شاخصعنوان مناسب به 822/2با مقدار 

 

 SPI، مرتع درمنه دشتي،، تولید علوفه ،بارش کلیدی: های واژه

 

 مقدمه

کشور ایران در کمربند خشکي جهان واقع شده و 

مواجه بوده است. اما امروزه همواره با مشکل کم آبي 

جمعیت و افزایش نیاز به محصوالت  با توجه به رشد

کشاورزی و دامي، این مسئله از وضوح بیشتری 

برخوردار شده است. آمار حاکي از آن است که میزان 

ر کمتر شده و به دنبال آن های اخیآب کشور در سال

آب نیز کاهش یافته است. این امر،  سرانه ساالنه

رت انجام تحقیقات گسترده و اقدامات موثر و ضرو

 ریزی در زمینهمدیریت و برنامه کارشناسانه را برای

در بخش  در این زمینهکند. خشکسالي، مشخص مي

طور وسیع صورت گرفته  کشاورزی، تحقیقات تقریبا به

و هنوز هم ادامه دارد. اما نکته قابل توجه در مطالعات 

بررسي خشکسالي با استفاده است که در مربوطه این 

اني، عمدتا حجم بارش در های زمو بازه هااز شاخص

نظر  زماني نسبتا طوالني )سال زراعي(، در یک دوره

___________________________ 
 m_khodagholi@yahoo.com :اتمسئول مکاتب* 
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مدت توجه زیادی نشده  های کوتاه گرفته شده و به بازه

است. در مورد اثرات خشکسالي در مراتع کشور نیز 

 . این در حالي استکمتر تحقیق صورت گرفته است

آیند و مراتع سرمایه ملي کشور به حساب ميکه 

طور مستقیم در  زندگي بخشي از مردم این سرزمین به

ها در تامین ها است. مهمترین اثر آنارتباط با آن

 . باشدهای کشور ميعلوفه دام

توان یکي از اقداماتي که برای مدیریت مراتع مي

زیرا با بروز  ،باشدانجام داد، مدیریت خشکسالي مي

های خشک و مرطوب میزان تولید گیاهي نیز سال

یکي از کاهش تولید گیاهي در مراتع، کند. تغییر مي

با  ها است. خشک در آن صدمات ناشي از بروز دوره

توجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق اثرات 

خشکسالي مراتع از نظر تولید علوفه گیاه درمنه مورد 

شاخص  چهاربدین منظور  ته است. بررسي قرار گرف

ها  موثر در آن عاملخشکسالي هواشناسي که تنها 

های زماني مختلف، با در نظر گرفتن بازه بارندگي بود،

های بسیار درمنه دشتي از جمله بوته .بررسي شدند

عالوه بر باشد که سازگار به شرایط سخت بیابان مي

بسیار مقاوم در ای مرتعي، بوته اهمیت آن از نظر علوفه

های بادی است و نقش مهمي را در مقابل فرسایش

اهمیت حفاظت خاک این مناطق بر عهده دارد. 

در استان اصفهان نیز به وسعت گسترش  زارهادرمنه

 گردد. این گونه باز مي

( از سطح 2228) Khodagholiبر اساس مطالعات 

مراتع استان اصفهان، بالغ بر   هکتار 1292222

 زارها با غلبه گونه درمنهار به درمنههکت 9932222

درصد  12دشتي، اختصاص دارد که تقریبا بیش از 

گیاهي  شود وسطح مراتع این استان را شامل مي

های بررسي شاخص در زمینه باشد.شاخص مي

 و خشکسالي پیش از این مطالعات دیگری نیز در ایران

و  Hayesگرفته است.  هم در سایر کشورها صورت

( به مقایسه دو شاخص کشاورزی 5333همکاران )

1هواشناسي  پالمر و
SPI  در  5331در خشکسالي سال

مناطق جنوبي و جنوب غربي آمریکا پرداختند. نتایج 

تر  نسبت به پالمر مناسب SPIنشان داد که شاخص 

انجام شده بر روی دو شاخص ناهنجاری  است. مطالعه

                                                           
1
 Standardized Precipitation Index     

ی ساکسون آلمان که توسط ها در منطقهبارش و دهک

Hänsel  وMatschullat (2229 انجام شد، نشان داد )

ها را به که شاخص ناهنجاری بارش، شدت خشکسالي

خصوص در فصل تابستان در آن منطقه، بیشتر 

وقوع  Bimpe (2221)و  Alatise نماید.مشخص مي

 وسیله لوکوجا در نیجریه به ا را در ناحیههخشکسالي

برخي  ، بارندگي تجمعي وشاخص ناهنجاری بارش

ها پارامتر مورد نیاز آن ها که در همهدیگر از روش

و در نهایت به این نتیجه  ندبارندگي بود، بررسي کرد

خص ناهنجاری بارندگي در میان که شا ندرسید

 ترین بود. مناسب ها آنهای انتخابي  روش

Prased ( تغییرات 2221و همکاران )پوشش 

لف در هند های مخت گیاهي و بارش را در بین سال

بررسي کردند. برای این کار از شاخص اختالف نرمال 

پوشش گیاهي استفاده کردند. نتایج نشان داد که  شده

تغییرات شدید پوشش گیاهي تا حد زیادی تحت 

-های سالهای موسمي و افزایش آلودگيکنترل بارش

به  ،(2228همکاران )و  Cipriottiباشد. های اخیر مي

زني بذر بررسي خشکسالي کشاورزی بر روی جوانه

خشک پاتاگونیا در آرژانتین ها در مراتع نیمهگراس

زني پرداختند. در این تحقیق مشاهده شد که جوانه

ها با بروز تنش آبي در مراتع مورد مطالعه در بذر

 و همکاران Sunگیرد. پاتاگونیا تحت تاثیر قرار نمي

MIDاستفاده از مدل  (، با2252)
به بررسي  2

ها  زارهای کانادا پرداختند. آن خشکسالي در علف

مشاهده کردند که این مدل در مناطق خشک جنوبي 

 که بارندگي متغیر داشتند، نتایج بهتری نشان داد. 

Yu های کشور خشکسالي ،(2259) و همکاران

 بر اساس 5315-2252آماری  دورهچین را در طي 

SPEIشاخص 
ها نشان داد  مطالعه کردند. نتایج آن 9

به بعد  5332 ها از دههتعداد و شدت خشکسالي که

 Ensafi. در تمام مناطق این کشور بیشتر شده است

Moghaddam (2221)، های اقلیمي به ارزیابي شاخص

1و نیز شاخص  SPIدرصد نرمال، دهک، 
Z در حوضه 

را  SPIنمک پرداخت. در پایان شاخص  دریاچه

                                                           
2
 Multi Index Drought 

3
 Standardized  Precipitation  

Evapotranspiration Index 
 نداردفارسي این شاخص معادل  4
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ترین شاخص معرفي نمود. عنوان مناسب به

Azarakhshi (2228)، به بررسي چند شاخص 

 درصد نرمال و پالمر ،SPI، RAI ،از جمله خشکسالي

اخت. بر روی مراتع سه استان قم، ایالم و مرکزی پرد

زماني برای برآورد تولید با  ترین پایهاز نظر او مناسب

ی او، فصل رویش های مورد مطالعهاستفاده از شاخص

ترین   و ابتدای فصل رویش گیاهان بود و مناسب

( روند 2228) Montazeri د.ششاخص، پالمر معین 

رود را با استفاده از  زاینده ها در حوضهخشکسالي

 مورد بررسي قرار داد. نتایج حاکي از این SPIشاخص 

ها بیشتر از بود که در این حوضه فراواني خشکسالي

 اند. اما از شدت کمتری برخوردار بوده ،ها بودهترسالي

Khodagholi ( 2223و همکاران)،  وضعیت

 خشکسالي استان اصفهان را با استفاده از شاخص

SPIماهه در هشت و  پنج، سههای زماني طي بازه

-81و  با تاکید بر سال آبي  5913-5981های سال

ارزیابي نمودند و نشان دادند که در سال مذکور،  81

و وسعت  ماهه( شدت سهخشکسالي بهاره )بازه 

و  Borna. دیگر دارد بیشتری نسبت به دو بازه

های هواشناسي به ارزیابي شاخص (2252همکاران )

ناهنجاری معیار بارش ساالنه، درصد نرمال بارش و 

بارش در استان خوزستان با تاکید بر دو ایستگاه 

دزفول و آبادان پرداختند. نتایج نشان داد که فراواني و 

ها با درجات مختلف در ایستگاه توالي خشکسالي

 و همکاران Karimi آبادان بیشتر از دزفول بوده است.

( به بررسي چند شاخص خشکسالي هواشناسي 2252)

 درصد از ها و رش استاندارد، دهکاز جمله شاخص با

های سینوپتیک مازندران پرداختند. نرمال در ایستگاه

نتایج حاکي از این بود که دو شاخص درصد از نرمال و 

 اند. ها روند مشابهي داشتهها در تمام ایستگاه دهک

Noori ( وضعیت خشکسالي 2252و همکاران )

 مراتع شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و

بلوچستان را با استفاده از شاخص درصد نرمال 

بررسي کرده  5981تا  5911زماني  رهبارندگي و در دو

و مشاهده نمودند که بین میزان تولید مرتع با میزان 

 معناداریرابطه  هابارش و خشکسالي در برخي از سال

 دارد.  وجود

Ramezani Etedali ( به مطالعه2252) و همکاران 

SMDIشاخص 
آن با  در ایستگاه قزوین و مقایسه 1

ها، درصد نرمال و  های دهک شاخص، چند شاخص

SPI ها نشان داد که این شاخص به   پرداختند. نتایج آن

 Piriرطوبت خاک در شرایط سال قبل نیز توجه دارد. 

خشکسالي دشت سیستان و تاثیر Ansari (2259 ) و

ها  بنا بر نظر آنآن روی تاالب هامون را بررسي کردند. 

های آن منطقه شاخص درصد نرمال بارش، خشکسالي

 را بهتر نشان داده است. 

 

 هامواد و روش

های خشکسالي جهت بررسي ارتباط بین شاخص

زارها، در این تحقیق سه هواشناسي و تولید درمنه

شادیان که هر سه جزئي مرتع چرمشهر، موته و گردنه

اصفهان هستند، انتخاب شدند. از مراتع استپي استان 

سه ایستگاه هواشناسي اصفهان، میمه و  ،همچنین

این سه مرتع در نظر گرفته  مطالعه شهرضا، برای

موقعیت قرار گرفتن این مراتع و  نقشه  شدند.

و نیز مشخصات مراتع انتخابي  5 ها در شکلایستگاه

 آمده است. 5 در جدول

ی مورد هاکه در تمام شاخصبا توجه به این

مطالعه در این تحقیق، پارامتر مورد نیاز، بارندگي بود، 

های صورت ماهانه در ایستگاه لذا اعداد این پارامتر به

انتخابي استخراج و سپس عملیات بررسي و رفع 

منظور انجام  د. بهشها، انجام نواقص آماری بر روی آن

های مجاور یابي با ایستگاهاین کار، از روش میان

های بارندگي ماهانه طي ادهده شد. در نهایت داستفا

آوری  جمع (5312-2223) 5912-5983 آماری دوره

 شد.

-5981های طي سال آمار تولید مراتع نیز در

دست  ( به2252) Borhani بر اساس مطالعات 5911

سال  52برداری در طول  که در این مطالعه دادهآمد 

مناطق مختلف در قالب طرح تحقیقاتي ارزیابي مراتع 

آب و هوایي استان اصفهان انجام گرفته است. جهت 

برداری در هر مکان در چهار  برآورد تولید، داده

 522متر و به فواصل  122ترانسکت موازی به طول 

 51متر از یکدیگر انجام شد. در طول هر ترانسکت 

                                                           
1
 Soil Moisture Deficit Index 
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پالت مستقر  12و در مجموع در هر مکان  2×5پالت 

گیری مضاعف  د به روش نمونهشد و در هر مکان تولی

گیری شد. نتایج آن در  در زمان آمادگي مرتع اندازه

با توجه به کمبود آمار تولید  آمده است. 2جدول 

ها، مراتع، برای بررسي ارتباط بین تولید و شاخص

آماری  در طي دورههمبستگي بین این دو متغیر تنها 

ن و با استفاده از روش همبستگي پیرسو 5981-5911

 دست آمد. به  SPSSافزار در نرم

 

 
 های هواشناسيموقعیت مکاني مراتع برداشت تولید و ایستگاه -1شکل 

 
 (Borhani ،2252) مشخصات مراتع انتخابي -1 جدول

 طول و عرض جغرافیایي نام مرتع
 ارتفاع

 )متر(
 نوع تیپ

 چرمشهر
E ″21 ′92 ˚15 

N″52 ′2 ˚99 
5131 Artemisi sieberi – Noa mucronata. 

 موته
E ″13 ′19 ˚12 

N ″12 ′91 ˚99 
5112 Artemisia sieberi 

 شادیان گردنه
E ″91 ′22 ˚12 

N″15 ′11 ˚95 
5812 Artemisia sieberi 

 
 (Borhani ،2252) مقادیر تولید در مراتع انتخابي -2 جدول

 سال 5911 5918 5913 5982 5985 5982 5989 5981 5981 5981
 موته

13/532 21/592 1/38 5/552 21/539 11/221 19/31 23/19 1/11 19/511 
 تولید

(kgha-1) 

 سال 5911 5918 5913 5982 5985 5982 5989 5981 5981 5981
گردنه 

 19/591 32/591 21/511 98/599 13/513 29/555 19/511 11/39 11/512 89/231 شادیان
 تولید

(kgha-1) 

 سال 5911 5918 5913 5982 5985 5982 5989 5981 5981 5981

 چرمشهر
12/521 - - - 19/525 88/82 51/12 23/13 23/12 13/12 

 تولید

(kgha-1) 
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برای انجام این تحقیق از چهار شاخص بارندگي 

تفاضل بارش و ، درصد 5ناهنجاری بارش استاندارد،

استفاده شد که به غیر از  2معیار بارندگي ساالنه

ساالنه برای سه شاخص دیگر  شاخص معیار بارندگي

های زماني در زماني در نظر گرفته شد. مقیاس بازه

 52و  هشت، پنج، سههای نظر گرفته شده، شامل بازه

ها همگي مختوم به ماه مي این بازهباشد. ماهه مي

علت این انتخاب آن . باشندیل خرداد( مي)اوا میالدی

باشد که زمان ورود دام به مراتع اوایل خرداد مي است

بعد از این زمان، بارندگي قابل توجهي در  و نیز

ها تقریبا منطبق عالوه بر این، بازه تابستان نخواهد بود.

 که طوری باشند. بهصول مختلف سال ميبا بارندگي ف

آوریل و مي  های مارس،ماهه شامل ماه سه زماني بازه

 ماهه شامل سه ماه مذکور به عالوه پنج)بهار(، بازه 

ماهه  هشت های ژانویه و فوریه )زمستان( و بازهماه

سپتامبر، اکتبر و نوامبر  شامل پنج ماه قبلي به عالوه

های ماهه بارندگي تمام ماه 52 باشد )پاییز( و بازهمي

 نه(، را در بر دارد. سال )بارندگي ساال

(SPI) شاخص بارش استاندارد -1

(5) iP P
SPI

S


   

 P مقدار بارش در دوره مورد نظر، iP آن، درکه 

 S مورد نظر و مدت بارش در دورهمیانگین دراز

این شاخص تبدیل . انحراف معیار مقادیر بارندگي است

.توزیع گاما به نرمال را در فرایند خود دارد

 (RAI) شاخص ناهنجاری بارش -2

(2) 
3

p p
RAI

m p

 
   

 
  

(9) -
-3

-

p p
RAI

x p

 
  

 
 

ارندگي در مدت بدرازمیانگین  p ها، که در آن

مورد از  52میانگین  m های مورد نظر،ایستگاه

های ترین مقادیر بارندگي اتفاق افتاده در دوره بزرگ

کمترین مقادیر  مورد از 52میانگین  x مطالعاتي و

باشد. مطالعاتي ميهای بارندگي اتفاق افتاده در دوره

p چنانکه p  یا ناهنجاری مثبت باشد، از فرمول با

                                                           
1
 Rainfall Anomaly Index 

2
 Statistical  Index  Annual  Precipitation 

pعالمت مثبت و اگر  p  ،یا ناهنجاری منفي باشد

 شود.از فرمول با عالمت منفي استفاده مي

 شاخص درصد تفاضل بارش -3

(1) % 100iP P
p

p


   

 pمتوسط بارش یک دوره معین و  iPکه در آن، 

، Khodagholi) باشدمدت بارش ميط درازمتوس

2228). 

 (SIAP)شاخص معیار بارندگی ساالنه  -4

(1) iP P
SIAP

SD


  

میانگین  P، آبيبارندگي سال   iP ،که در آن

جدول باشد.انحراف استاندارد مي SDبارش و 

آمده  9 ها در جدولبندی مربوط به این شاخص طبقه

 .است

 

 و بحث نتايج

نمودارهایي که از ارتباط بین تولید سه مرتع دارای 

های تیپ درمنه دشتي در استان اصفهان و شاخص

دست آمد، نشان داد که تنها در  خشکسالي انتخابي به

ها از هماهنگي مرتع موته ارتباط بین تولید و شاخص

های و تقریبا همزمان با بروز سالباالیي برخوردار بود 

های خشک، تولید این مرتع کاهش و همزمان با سال

همچنین  مرطوب تولید مرتع نیز افزایش یافته است.

دست آمده از محاسبات همبستگي  بر اساس نتایج به

به روش پیرسون ارتباط بین این دو متغیر تنها در 

بود. در ادامه داری  معنيمرتع موته دارای همبستگي 

، 1تا  2های نمودارهای مربوط به مرتع موته در شکل

 . آمده است

 5913کمترین مقدار تولید در این مرتع در سال 

ار بوده است. بر کیلوگرم در هکت 23/19و با مقدار 

در این سال در هر چهار بازه  SPIاساس شاخص 

ماهه  سه بسیار شدید رخ داده که در بازه خشکسالي

 RAIاز شدت بیشتری برخوردار بوده است. شاخص 

شکسالي خ ماهه وضعیت پنجو  سههای نیز در بازه

دیگر وضعیت خشکسالي  بسیار شدید و در دو بازه

س این شاخص در سال اسابر  دهد.شدید را نشان مي

ماهه، شدت خشکسالي باالتر بوده و  سه در بازه 5913

درصد  است. بر اساس شاخص -28/1دارای مقدار 
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 پنجو  سه در دو بازه 5913ارش نیز در سال تفاضل ب

-ار شدید صورت گرفته است. بهماهه، خشکسالي بسی

 -51/39ماهه مقدار  سه طوری که این شاخص در بازه

 را داشته است. 

شدیدترین خشکسالي را در  SIAPاما شاخص 

که در این سال طوری نشان داده است. به 5982سال 

بوده که بیانگر وضعیت  -13/5مقدار شاخص 

باشد. همچنین بیشترین خشکسالي بسیار شدید مي

و با مقدار  5985تولید این مرتع مربوط به سال 

در هکتار بوده است. هر چهار  کیلوگرم 11/221

شاخص نیز در این سال باالترین مقدار خود را در 

اند.  طول ده سال مطالعه شده در این مرتع داشته

ماهه وضعیت  سه در بازه 5985در سال  SPIشاخص 

دیگر وضعیت ترسالي  ترسالي متوسط و در سه بازه

 سه دهد. مقدار این شاخص در بازهميخفیف را نشان 

نیز در سال  RAIاست. بر اساس شاخص  52/5 اهه،م

د و با ماهه، وضعیت ترسالي شدی سه در بازه 5985

دیگر وضعیت ترسالي  و در سه بازه 89/2مقدار 

ضل بارش متوسط حاکم بوده است. شاخص درصد تفا

ماهه، وضعیت ترسالي  سه نیز در این سال در بازه

دیگر،  زهو در سه با 15/11ید با مقدار بسیار شد

وضعیت ترسالي متوسط را نشان داده است. شاخص 

SIAP  و با  5985نیز باالترین مقدار خود را در سال

 وضعیت ترسالي متوسط نمایش داده است.

 
 های مورد مطالعهبندی خشکسالي بر اساس شاخص طبقه -3 جدول

 طبقه SPI مقادیر RAIمقادیر  درصد تفاضل بارش مقادیر SIAPمقادیر 

9/2تا  -9/2 __ -21/2تا  21/2  نرمال 13/2تا  -13/2 

-9/2تا  -2/5 (-22)> -12/2تا  -21/2  خشکسالي خفیف -1/2تا  -33/2 

-2/5تا  -5/2 (-22( تا )-11) -81/2تا  -12/2  خشکسالي متوسط -5تا  -13/5 

-5/2تا  -9 (-11( تا )-12) -28/5تا  -81/2  خشکسالي شدید -1/5تا  -33/5 

28/5-≤ 12-< ≤ 9-  خشکسالي بسیار شدید < -2 
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دست آمده از محاسبات ضریب همبستگي  نتایج به

دهد که بین هر چهار شاخص و پیرسون نیز نشان مي

معنادار وجود دارد. به تولید مرتع موته رابطه ای 

های مختلف، همبستگي که این دو متغیر در بازهطوری

ی داشته اند ولي در دو مرتع دیگر رابطه 1/2باالی 

در  همچنین نتایج نشان داد کهمعنادار موجود نبود. 

ماهه بیشترین مقدار همبستگي  9ی در بازه مرتع موته

ین های درصد تفاضل بارش در اوجود دارد و شاخص

 819/2، ناهنجاری بارش با مقدار 811/2بازه با مقدار 

به ترتیب بیشترین  822/2با مقدار و بارش استاندارد 

  1تا  1جداول نتایج در  مقدار همبستگي را داشتند.

 آمده است. 

 
 5911-5981آماری  در دوره با تولید مراتع SPIنتایج همبستگي پیرسون شاخص  -4 جدول

SPI 12 SPI 8 SPI 5 SPI 3 نام مرتع نتایج همبستگي 

*198/2  

251/2  

52 

*191/2  

251/2  

52 

*118/2  

259/2  

52 

**822/2  

221/2  

52 

 مقدار همبستگي پیرسون

)دو دامنه(داری  معنيضریب   

 تعداد

 

 موته
 

 

135/2 

512/2 

52 

129/2 

598/2 

52 

999/2 

911/2 

52 

911/2 

231/2 

52 

 مقدار همبستگي پیرسون

)دو دامنه(داری  معنيضریب   

 تعداد

 

 گردنه شادیان

118/2 

511/2 

1 

132/2 

515/2 

1 

191/2 

521/2 

1 

131/2 

212/2 

1 

 مقدار همبستگي پیرسون

 )دو دامنه(داری  معنيضریب 

 تعداد

 

 چرمشهر

 .است داری يمعندرصد  پنجهمبستگي در سطح  * است و داری يمعنیک درصد همبستگي در سطح **

 
 5911-5981آماری  با تولید مراتع در دوره RAIنتایج همبستگي پیرسون شاخص  -5 جدول

RAI 12 RAI 8 RAI 5 RAI 3 نام مرتع نتایج همبستگي 

*̽121/2 

229/2 

52 

*̽188/2 

228/2 

52 

**112/2 

223/2 

52 

**819/2 

225/2 

52 

 مقدار همبستگي پیرسون

)دو دامنه( داری يمعنضریب   

 تعداد

 
 موته

 

551/2 

112/2 

52 

551/2 

111/2 

52 

281/2 

129/2 

52 

119/2 

518/2 

52 

پیرسون همبستگي مقدار  

(دامنه دو) داری يمعن ضریب  

 تعداد

 گردنه شادیان

112/2 

521/2 

1 

112/2 

238/2 

1 

113/2 

551/2 

1 

118/2 

551/2 

1 

 مقدار همبستگي پیرسون

 )دو دامنه( داری يضریب معن

 تعداد

 چرمشهر

 .است داری يمعندرصد  پنجهمبستگي در سطح  *است و  داری يمعندرصد  یکهمبستگي در سطح **

 

 کشاورزی است  که بر اثرهای  مراتع یکي از بخش

شوند و کاهش تولید خشکسالي دچار آسیب مي

یکي از صدمات ناشي از بروز گیاهي در این مناطق 

زارهای استان  ها است. درمنه خشک در آن دوره

درصد  12هکتار بیش از  9932222اصفهان با بیش از 

اند که نوسانات سطح مراتع این استان را تشکیل داده

های خشک و  های مختلف و بروز سالارش در سالب

مرطوب مقدار تولید گیاهان مختلف را در این مراتع 

البته با توجه به (. Khodagholi ،2228) دهدتغییر مي

که بارندگي مهمترین عاملي است که تغییرات آن   این

شود، طور مستقیم در رطوبت خاک منعکس مي به

ر حالتي از ه تواند در مطالعهوردی است که مياولین م

قرار گیرد و با استفاده از  خشکسالي مورد توجه

های هواشناسي های بارندگي که در ایستگاه داده

توان به پایش خشکسالي پرداخت. موجود است، مي

توان شروع خزنده زیرا با وجود یک سیستم پایش، مي
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 لذا با محاسبه یک خشکسالي را تشخیص داد.

ها با تولید مراتع،  های خشکسالي و ارتباط آنشاخص

بیني و ارزیابي اثرات خشکسالي بر مراتع  پیش

در باشد که این امر به مدیریت بهتر پذیر مي امکان

ی طبیعي کاهش خسارات ناشي از این پدیده زمینه

 کند.کمک مي

 
 5911-5981آماری  با تولید مراتع در دوره ضل بارشنتایج همبستگي پیرسون شاخص درصد تفا -6 جدول

 نام مرتع نتایج همبستگي 9 تفاضل بارش 1 تفاضل بارش 8 تفاضل بارش 52 تفاضل بارش

*129/2 

229/2 

52 

*135/2 

221/2 

52 

**112/2 

223/2 

52 

**811/2 

225/2 

52 

 مقدار همبستگي پیرسون

)دو دامنه(داری  معنيضریب   

 تعداد

 موته

559/2 

111/2 

52 

551/2 

119/2 

52 

289/2 

123/2 

52 

118/2 

512/2 

52 

پیرسون همبستگي مقدار  

(دامنه دو)داری  معني ضریب  

 تعداد

 گردنه شادیان

118/2 

525/2 

1 

111/2 

231/2 

1 

118/2 

551/2 

1 

115/2 

559/2 

1 

 مقدار همبستگي پیرسون

 )دو دامنه(داری  معنيضریب 

 تعداد

 چرمشهر

 .است داری يمعندرصد  پنجهمبستگي در سطح  *است و  داری يمعندرصد  یکهمبستگي در سطح **

 

 5911-5981ی آماری با تولید مراتع در دورهSIAP نتایج همبستگي پیرسون شاخص  -7 جدول

SIAP نام مرتع نتایج همبستگي 

  مقدار همبستگي پیرسون 129/2*

دو دامنه()داری  معنيضریب  229/2  موته 

  تعداد 52

  مقدار همبستگي پیرسون 559/2

دو دامنه()داری  معنيضریب  111/2  گردنه شادیان 

  تعداد 52

  مقدار همبستگي پیرسون 111/2

دو دامنه()داری  معنيضریب  231/2  چرمشهر 

  تعداد 1

 .است داری يمعندرصد  پنجهمبستگي در سطح  *

 

برداری از نیز با توجه به فصل بهره در این مطالعه

های زماني به باشد، بازهمراتع که ابتدای خرداد ماه مي

ای انتخاب شدند که میزان تولید مراتع را به گونه

در  خوبي بیان نمایند که این برآورد، به مدیریت بهینه

تواند تولیدی مراتع کمک نموده و مي زمینه علوفه

اختیار مدیران اجرایي منابع عنوان ابزاری موثر در  به

های طبیعي قرار گیرد. در بررسي ارتباط شاخص

دشتي  لید سه سایت مرتعي با تیپ درمنهمختلف و تو

در استان اصفهان که در این تحقیق به آن پرداخته 

شد، مشاهده شد که تنها در مرتع موته بین این دو 

ای بررسي علت این متغیر همبستگي وجود داشت. بر

شرایط موجود در سه مرتع مورد مطالعه  به مطالعهامر 

پرداخته شد. در حالت کلي تولید گیاهان مرتعي 

نسبت به فرم رویشي  ساله و نیز فرم رویشي گراس یک

ای بیشتر تحت تاثیر تغییرات بارش است. زیرا بوته

ها دارای ساله و گراس ها بر خالف گیاهان یکایبوته

توانند آب را از اعماق و مياند  ای عمیقسیستم ریشه

 (. Mesdaghi ،2229خاک جذب نمایند )

اما مشخصات فیزیکي خاک در مراتع مورد مطالعه 

محدود  دهد که عمق خاک کم است و الیهينشان م

کننده در عمق کمي از سطح زمین قرار دارد. همین 

 31امر سبب شده که در مرتع موته با وجود آن که 

ها تشکیل ایآن را بوتهدرصد از پوشش گیاهي 

ویژه بارش بهاره به-اند، تولید با تغییرات بارش داده
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نتایج تحلیل  ،مرتبط باشد. همچنین -ماهه( سه )بازه

عاملي عوامل اقلیمي موثر بر روی پراکنش گیاه درمنه 

(، نشان داد که 2228)Yaghmaii بر اساس مطالعات 

مرتعي درمنه دشتي،  عامل بارش در تیپ

باشد و چون پارامتر مورد نیاز رگذارترین عامل ميتاثی

های مورد استفاده در این تحقیق نیز در شاخص

های بارندگي است، تغییرات تولید و شاخص

مورد مطالعه از هماهنگي خوبي  هواشناسي خشکسالي

 برخوردار هستند. 

وی  اثر بر ر ،Borhani(2252)  از طرفي مطالعه

رمنه دشتي نشان داده که د بافت خاک بر تولید گونه

تولید این گیاه در مناطق با بافت سنگین خاک، کمتر 

باشد. در مرتع تر مياز تولید در مراتع با بافت سبک

دشتي تشکیل  درصد پوشش گیاهي را درمنه 32موته 

داده است و مشخصات فیزیکي خاک آن نیز نشان 

دهد که این مرتع دارای بافت خاک سبک است. مي

توانند توجیهي برای وجود همبستگي امل مياین عو

در این  هواشناسي های خشکساليبین تولید و شاخص

مرتع باشند. علت عدم وجود همبستگي میان تولید و 

رتع چرمشهر و گردنه شادیان را ها در مشاخص

خاک این مراتع جست و جو  وان در نتایج مطالعهت مي

حاصلخیز تاثیر طور کلي در مراتع با خاک  به نمود.

دلیل نفوذ بهتر در خاک و حفظ رطوبت آن،  بارش به

باشد. در بر روی پوشش گیاهي کامال محسوس مي

که در مراتع ضعیف سهم قابل توجهي از نزوالت  حالي

آسماني به هرزآب تبدیل شده و عمال نقش زیادی بر 

  روی تولید مراتع ندارد.

 ،یزن Borhani (2252) بر اساس نتایج مطالعه

از نظر مقدار کربن آلي و  بافت خاک مرتع چرمشهر

های بادی و آبي، ازت فقیر است و با وجود فرسایش

خاک مرتع در وضعیت ضعیف قرار دارد. بنابراین رشد 

ها در این مرتع دچار مشکل است. گیاهان و تولید آن

خاک مرتع  دست آمده از مطالعه از طرفي نتایج به

دهد که بافت خاک مي گردنه شادیان نیز نشان

باشد که برای رویش گیاه درمنه دشتي، سنگین مي

خص ترین شازیاد مناسب نیست. برای تعیین مناسب

دشتي در استان اصفهان،  نیز از دید تولید گیاه درمنه

دست آمده از مقادیر همبستگي به بررسي نتایج به

های درصد تفاضل پرداخته شد. در نهایت شاخص

با مقدار   RAI3،811/2ماهه با مقدار  سه بارش در بازه

عنوان  ترتیب به به 822/2با مقدار  SPI3و  819/2

ماهه  سه ها شناخته شدند و بازهرین شاخصتمناسب

مراتع، یا همان بارندگي در فصل رویش گیاهان 

 د. شزماني تعیین  موثرترین بازه

الزم به ذکر است که شاخص درصد تفاضل بارش، 

رار نگرفته بود. توجه ق چندان موردپیش از این 

نسبت  SPI)ساالنه( شاخص  ماهه 52 همچنین در بازه

باشد. به سه شاخص دیگر دارای همبستگي باالتری مي

 بارندگي معیار شاخص با کم اختالف به توجه با اما

 نظر به شاخص، آن محاسبه بودن تر ساده و ساالنه

 زماني بازه در مرتع تولید مطالعه برای که رسد مي

 ذکر به الزم. است تر مناسب SIAP شاخص تر، طوالني

 آماری، های محدودیت دلیل به تحقیق این در که است

 تولید و خشکسالي های شاخص ارتباط بررسي به تنها

 شود مي پیشنهاد لذا. شد پرداخته مرتعي تیپ یک در

 بررسي ای گونه تولید روی بر ها شاخص ارتباط که

 های شاخص تعداد مطالعه به توان مي ،همچنین. دشو

 و پرداخت تری متنوع نیاز مورد پارامترهای با و بیشتر

 های گونه انواع روی بر بیشتر های بررسي با نهایت در

 مختلف، اقلیمي عوامل اثر گرفتن نظر در و مرتعي

 هوایي و آب مختلف مناطق برای جدیدی های شاخص

 .نمود ارائه
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Abstract 

Among the widespread studies have made on drought, rangelands drought has just 

received little attention. This study investigates the effect of drought on rangelands of 

Isfahan province. For this, Standardized Precipitation Index (SPI), Rainfall Anomally 

Index(RAI), Percentage of difference between the measured rainfall and Statistical 

Index Annual Precipitation(SIAP) were assessed in different time periods and their 

relation with these type of rangelands production in Isfahan province were studied. In 

this study, the monthly precipitation data in Esfahan, Meyme and Shahreza stations and 

forage production data in Charmshahr, Moote, Gardaneshadian rangelands in the period 

1998-2007 were used. To investigate the relationship between indices and pastures 

production, the Pearson correlation was used. The results showed that only in Moote 

pasture, there were significant relationship and in the other pastures due to the special 

conditions, there was no correlation between these two variables The results indicate 

that effect of time periods were more than effect of indexes and spring rains have the 

greatest effect on the production of rangelands with Artemisia sieberi type in Isfahan 

province. Finally, the percentage of difference between rainfall in the range 3 month 

with 0.867 and then RAI 3 with 0.863 and SPI 3 with 0.802 were determined as the 

most appropriate index of drought. 
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