
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

  180................................................ 1389زمستان  / شماره دوم / سال اول/  هاي طبیعی ایران اکوسیستم فصلنامه علمی تخصصی

 

 بررسی اثر بارش موثر برتولید علوفه درمناطق نیمه خشک

  مراتع سیاه آفتاب استان سمنان: مطالعه موردي
  

  4و جواد مقیمی 3، محمد حسن جوري2، محمد مهدوي*1حجت شریفی جلودار
  

   ١٣/11/89: رشیپذ خیتار        23/8/89: افتیدر خیتار
  
  

  
  چکیده

برآورد تولید علوفه به منظور تعیین ظرفیت چرا با هدف اعمال مدیریت صحیح مراتع امري ضروري و اجتناب 
انجام شده حاکی از آن است که بین تولید علوفـه سـاالنه مراتـع وبـارش      يها یبررستحقیقات و . ناپذیر است

بـه همـین منظـور    . وجـود دارد  يتـر  مناسـب اقلیمـی رابطـه رگرسـیونی     يرهایمتغموثر، در مقایسه با سایر 
. استپی استان سمنان مشخص گردیـد   مهینآفتاب گرمسار؛ به عنوان الگویی از مراتع  اهیساز مراتع  يا منطقه

خـط ترانسـکت    4تصادفی در طول  –تولید علوفه ساالنه منطقه با روش سیستماتیک  1388تا  1379از سال 
تولید سـاالنه   . متر مربعی با شیوه نمونه گیري دوبل اندازه گیري شد 2ت عدد پال 60متري با استفاده از  400

مرتع به عنوان متغیر وابسته و میـزا ن بـارش ماهانـه، مجمـوع دو مـاه متـوالی، فصـلی و سـاالنه بـه عنـوان           
بـه  با استفاده از برنامه رگرسیون چند متغیره خطی با روش گـام   ها آنمستقل منظور و روابط بین  يرهایمتغ

( بهمـن و اسـفند    يهـا  مـاه که بین تولید علوفه ساالنه و مجمـوع بـارش    دهد یمنتایج نشان . گام بررسی شد
بتـوان از روي   کـه  رسـد  یمـ با توجه به مطالعه انجام شده بـه نظـر   . رابطه معنی داري وجود دارد) فصل رشد

  .بهمن و اسفند مقدار تولید را برآورد نمود يها ماهمیزان بارش 
  

  .تولیدعلوفه، رابطه رگرسیونی، بارش موثر، رگرسیون چند متغیره خطی :کلیدي يها واژه

                                                
    sharifihojjat@yahoo.comنویسنده مسئول  ی واحد نور  اسالمدانشگاه آزاد  ،یعیطبدانشجوي کارشناسی ارشد مرتعداري ،گروه منابع  - 1
  رانیا ،نور  ی واحد نور، اسالمدانشگاه آزاد  ،یعیطباستادیار، گروه منابع  – 2
  رانیا ،نور  ی واحد نور، اسالمدانشگاه آزاد  ،یعیطباستادیار، گروه منابع  - ٣
  کارشناس ارشد مرتعداري و بازنشسته سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري -  ۴

www.SID.ir

mailto:sharifihojjat@yahoo.com
www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  بررسی اثر بارش موثر برتولید علوفه درمناطق نیمه خشک ...........................................................................................................................181

 

  مقدمه 
در مراتع خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب 
میزان بارش ساالنه و پراکنش آن از سالی به سال 
دیگر در نوسان بوده و وضعیت ثابتی نداشته و در 

ی و  هاي ن تغییرات بر ویژگیای .تغییر است کم
میزان تولید  خصوص بهکیفی پوشش گیاهی 

با توجه به درجات . علوفه مراتع تاثیر زیادي دارد
علوفه تولید  مقداروضعیت مرتع و میزان بارندگی، 

 و) 9(بوده قابل برآورد  مرتع و ظرفیت چراي آن
ترین عوامل  مقدار بارندگی از با اهمیت

در  .)14(است  کننده نوع جوامع گیاهی تعیین
مراتع  دیتولبارش موثر بر برآورد  ریتاثارتباط با 
 نیهمدر . صورت گرفته است يمتعددمطالعات 

  ریتاث یبررسدر ) 2005( 1هولچکراستا بومالو و 
علوفه مراتع در  دیتول يروبر  شیروفصل  یبارندگ

 جهینت،کویمکز وینساله در مراتع  34دوره  کی
دسامبر تا سپتامبر با  یبارندگجمع  کهگرفتند 

دار  یمعن یهمبستگچندساله  انیگندم دیتول
گزارش نمودند ) 1966(2ترسونیپو  يکور. داشت
گونه  دیتولدر  یمو  لیآور يها ماه یبارندگ که

Agropyron cristatum موثر است یلیخ .
با استفاده از ) 1994(و همکاران3سیلورتاون

ساله ارتباط میان  90اطالعات یک دوره آماري 
. تولید و ترکیب گیاهی را با بارندگی مطالعه کردند

نتایج نشان داد که بین بیوماس و بارندگی ارتباط 
) 1992(همکاران  4یلیوا. معنی داري وجود دارد

با بررسی رابطه بارندگی سالیانه در تخمین علوفه 
هاي  رتع در نیجریه، ارائه مدل خطی را با دادهم

پذیر  و خشک متوالی امکان مرطوبروزهاي 
در بررسی ) 2001( 5كکو. )28( دنکن گزارش می

                                                
1 -Kbumalo&Holchec 
2 -Currie & peterson 
3 -Silver town 
4 -Wylie 
5- koc 

 کند که بارندگی پاییزه بر مراتع ترکیه اعالم می
خشکی . دارد تري کننده تولید مرتع اثر تعیین

پاییزه بر تولید گندمیان اثري ندارد، ولی رشد 
. دهد هاي گیاهی را کاهش می ها و دیگر گونه وملگ

ها  در مقابل خشکی بهاره و تابستانه بر تولید لگوم
تاثیر بوده ولی تولید گندمیان را در این شرایط  بی

) 1386(باغستانی  و زارع . )16( دهد کاهش می
رابطه بین میزان تولید علوفه و بارندگی را در 

در مراتع  1379-83هاي  طول دوره آماري سال
نتایج . استپی پشتکوه استان یزد بررسی کردند

نشان داد که میزان بارندگی فصول زمستان و 
هاي گیاهی چند ساله تأثیر  پاییز بر تولید گونه

دار نگذاشته است، اما بارندگی مهر، آبان و  معنی
 بهاره بر تولید گیاهان تحت بررسی مؤثر بوده است

ت خود براي در مطالعا) 1387(یآذرخش. )5(
شاخص خشکسالی در مناطق  نیتر مناسبتعیین 

خشک و نیمه خشک از دید تولید گیاهان مرتعی، 
 دیتول زانیمموثر بر  ییهواعوامل آب و  نیتر مهم

و تعرق، رطوبت  ریتبخبارش،  تیاهم بیترترا به 
 نیا ریتاثافزون بر . کند یم ذکرو سرعت باد  ینسب

فراهم بودن  گریدعامل مهم  دیتول زانیمعوامل بر 
 نیهمچن وي .است شیرودر فصل  طیشرا

را   علوفه در مراتع دیتولبارش موثر بر  يها آستانه
در شروع فصل رشد و در طول آن  متر یلیم 5تا  4

بارش موثر مقدار بارش ساالنه . )4( کند یم ذکر
است که بعد از رسیدن به سطح زمین مورد 

بندي  با جمع ).22( ردیگ یماستفاده گیاه قرار 
توان گفت که از بین  هاي انجام شده می پژوهش

عوامل اقلیمی، بارش سالیانه و چگونگی توزیع آن 
این . در طول سال بر میزان تولید علوفه مؤثر است

هاي رویشی پهن برگ،  اثرات بسته به فرم
از آنجا که از . ها متفاوت است اي گندمیان و بوته

وفه مراتع ظرفیت چراي دام روي میزان تولید عل
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شود، به تبع تغییرات بارش هر ساله باید  تعیین می
با توجه به گستردگی مراتع و . ظرفیت را تغییر داد

محدود بودن امکانات و زمان ارزیابی هر ساله 
اگر بتوان رابطه بین  توان تولید را تعیین کرد نمی

تولید علوفه و متغیرهاي اقلیمی موثر بر آن را 
رابطه در بعد از واسنجی  توان یمین کرد، تعی

بارش  مناطق مختلف با دقت باالیی از روي مقادیر
میزان تولید علوفه را تعیین و از روي آن ظرفیت 

دلیل عدم وجود آمار درازمدت از  به .را برآورد کرد
تولید علوفه و بارش در کشور تاکنون رابطه بین 

  .ه استصورت جامع تعیین نشد تولید و بارش به
  
  ها روشمواد و  
  مشخصات عمومی منطقه مورد مطالعه 
از  در بخشی1388تا  1379از سال این تحقیق  

مرتع ییالقی سیاه آفتاب گرمسار واقع در استان 
. شد انجام عنوان الگویی از مراتع استپیسمنان به 

 تا 51°,58´,14˝موقعیت جغرافیایی آن در فاصله

تا  35°,32´,58˝طول شرقی و  °51,44´,58˝
اقلیم منطقه . عرض شمالی است °35,33´,39˝

فرا  خشکطبق روش دومارتن اصالح شده نیمه 
در ) 20(سرد واز نظر مناطق جغرافیایی گیاهی 

میانگین بارش ساالنه در . واقع است استپیفلور 
میلیمتر بود که حداکثر  1/204طول دوره مطالعه 

 8/112 و 3/443و حداقل آن به ترتیب با میزان 
 1378-79و1381-82آبی  يها سالمیلیمتر  در 

 سبک  خاكبافت ). 1جدول(به ثبت رسیده است
 ساختمان آن در سطح زمین کمی بشقابی  و یلوم

  .و بدون ساختمان است يا تودهو درون خاك 
بوده  Artemisia aucheriتیپ گیاهی غالب مرتع 

  :همراه موجود عبارتند از يها گونهو بعضی از 
Stipa barbata, Acantholimon erinaceum , 
Acanthophillum gracile, Astragalus 

gusipinus,Agropyron pectiniforme  
  

  قیتحقروش 
به منظور تعیین رابطه بین تولید علوفه مرتع و 

به  يا عرصه 1379بارش موثر، ازفروردین سال 
هکتار از مرتع ییالقی سیاه آفتاب  150مساحت 
در استان سمنان مجزا شد وپس از  واقعگرمسار 

خط 4(Artemisia aucheri) یاهیگجامعه  نییتع
متر در آن  100با فاصله  يمتر 400 ترانسکت

تصادفی در  صورت بهاستقرار یافت وپالتهاي ثابت 
  ).4(طول خطوط ترانسکت نصب گردید

 دیتولمیزان بارش ماهانه و ساالنه به همراه : 1جدول
تولید 
  کل

  بارش ساالنه و ماهانه
 یابسال  مهر آبان آذر  يد بهمن اسفند نیفرورد  بهشتیارد خرداد ریت مرداد وریشهر ساالنه

70 8/112  0 0 0 16 9/8  8/10  3/12  3/31  5/11  14 8 0 79-78  
115 8/188  0 0 0 22 8/22  28 23 3/15  3/12  38 7 4/20  80-79  
74 4/192  0 0 0 2/11  9/15  5/63  3/12  10 5/28  34 7 10 81-80  

2/136  3/443  0 0 0 130 193 38 3/42  2/18  10 12 0 0 82-81  
6/81  3/159  0 0 19 12 3/9  5/29  5/18  11 41 19 0 0 83-82  
8/87  8/139  0 0 0 0 5 0 11 5/21  3/30  35 37 0 84-83  

68 3/113  0 0 0 27 8 12 0 2/21  5/26  0 19 0 85-84  
2/205  4/278  0 0 4/11  0 6/11  78 64 53 4/18  32 0 10 86-85  
8/86  142 0 0 0 0 0 0 0 39 55 48 0 0 87-86  
4/190  271 5/14  0 0 11 8/17  8/63  5/55  2/53  2/19  22 14 0 88-87  
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  مطالعه نقشه موقعیت منطقه مورد: 1شکل

پس از تعیین تعداد پالت به روش آماري تعیین 
و اندازه مناسب آن به ) 19(حجم نمونه گیري 

تولید علوفه ساالنه ) 7(روش تعیین سطح حداقل
مرتع در نقاط و مسیر مشخص شده در طول دوره 

به روش )  1388لغایت  1379بهار سال (مطالعه 
 2عدد پالت  60با ) 19(سیستماتیک  –تصادفی 
عی با شیوه نمونه گیري دوبل اندازه گیري متر مرب
درصد  40حد بهره برداري مجاز مرتع فوق . شد

هر ساله ضمن برداشت  .)20(در نظر گرفته شد
ایستگاه  ماهانهتولید علوفه، آمار بارندگی 
بارش  يها داده. هواشناسی منطقه اخذ گردید

، مجموع بارش دو ماه متوالی، فصلی و ماهانه
 .ال به تفکیک محاسبه گردیددر هر سساالنه 

مقادیر تولید علوفه ساالنه به عنوان متغیر وابسته 
 ساله به عنوان 10و میزان بارش مذکور در دوره

با  ها آنمستقل منظور و روابط بین  يرهایمتغ
استفاده از برنامه رگرسیونی چند متغیره خطی در 

معیار  .تحت ویندوز بررسی گردید SPSSنرم افزار 
 يرهایمتغانتخاب مدل خطی مناسب با لحاظ 

، ضریب تعیین تعدیل شده و سطح مستقل بارش
ارائه شده  يها مدلباالتر در مجموعه معنی داري 

در این روش  که. گام به گام بوده استدر روش 
یک به یک وارد معادله  رهایمتغ نیتر يقو
در  یهمبستگ زانیم، در صورت باال بردن شوند یم

و این کار تا زمانی ادامه  مانند یم یباقله معاد
درصد  5که خطاي آزمون معنی داري به  ابدی یم

   .برسد
  
  جینتا

 دیتولبارش و  زانیم نیبی ارتباط بررسبه منظور 
 .استفاده شد رسونیپی همبستگ بیضرعلوفه، از 

 نیب رسونیپی همبستگ بیضرحاصل از  جینتا
 جینتا. آمده است 2در جدول دیتولبارش و  زانیم

 3/96مجموع بارش بهمن و اسفند تا  کهنشان داد 
طبق  نیهمچن. ی داردهمبستگ دیتولدرصد با 

 جادیا راتییتغدرصد از  8/92بدست آمده  جینتا
علوفه مربوط به مجموع بارش بهمن  دیتولشده در 

درصد از  2/7 گریدبه عبارت . و اسفند است
است به عوامل  ممکننه کل ساال دیتول راتییتغ
، درجه حرارت، نوع ها ماه ریسا ربارشینظي گرید

به منظور . مربوط باشد... ، ارتفاع وبیش، خاك
ي روي مختلف بر ها ماهبارش در  ریتاث نییتع
ی استفاده خط رهیمتغچند  ونیرگرس، از دیتول
ی با استفاده از بررس نیاحاصل از  جینتا .شد
. آمده است 4و  3گام به گام در جداول ونیرگرس
ي مختلف، ها ماهبارش  نیباز  کهنشان داد  جینتا

 دیتولتنها مجموع بارش بهمن و اسفند با عامل 
معادله خط  جهینتدار است در  یمعني رابطه دارا
. است =X407/1Y+386/39 صورت به ونیرگرس

ثابت  بیضرو  ونیرگرس بیضر، 4مطابق جدول
، در ونیرگرس لیتحلدر آزمون ) عرض از مبدا(

بنابراین . ی دار شده استمعندرصد  کسطح ی
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 ریتاثساالنه علوفه؛  دیتولدر  نیشیپبارش فصل 
با توجه به نتایج بدست . داشته است داری معن

داشتن مجموع بارش بهمن و  اریاختآمده، با در 

ی نیب شیپعلوفه ساالنه را  دیتول توان یماسفند 
  . کرد

  
  

  
  علوفه دیتولو  یبارندگ زانیم نیب نییتعو  یهمبستگ بیضرا: 2جدول

 
 

  مدل
 

 
 

  یهمبستگ بیضر
 

 نییتع بیضر
  

 ضریب تعیین تعدیل شده 
 

 
 

 
 

 خطاي برآورد
 

١ 963/0 928/0 919/0 28960/14 

  علوفه دیتولو  یبارندگ نیبمربوط به رابطه  انسیوار هیتجز: 3جدول
 مدل

 
يآزاددرجه  جمع مربعات مربعات نیانگیم   F يدار  یمعنسطح  مقدار  

ونیرگرس 1  238/21080  
 

١ 
238/21080  

 
237/103  000/0  

ماندهیباق   542/1633  
 

٨ 193/204     

780/22713 کل   ٩      

  
  علوفه دیتولو  یبارندگ زانیمحاصل از  یونیرگرسخط و عرض از مبدأ معادله  بیش نییتع: 4جدول 

 مدل
  

استاندارد ریغ بیضرا  

استاندارد  بیضرا
 شده

t مقدار آزمون 
  

يدار  یمعنسطح     
  B 

انحراف 
اریمع  به تا 

١ 386/39 

 
414/8  

 
  

681/4  
 

002/0  
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  بحث و نتیجه گیري 

که بین تولید علوفه ساالنه  دهد یمنتایج نشان 
فصل ( بهمن و اسفند  يها ماهومجموع بارش 

. رابطه همبستگی معنی داري وجود دارد) رشد
نیز در مطالعه واکنش تولید ) 6(و همکاران  1بورك

. علوفه به بارش به نتایج مشابهی دست یافتند
 ساالنه علوفه دیتول و بارش زانیم راتییتغ یبررس

                                                
1- Bork 

با  بارشمیزان  نیشتریب که دهد یم نشان منطقه
و  1381-82میلی متر مربوط به سال آبی  3/443
میلی متر مربوط به  8/112آن با مقدار  نیتر کم

بیشترین و  نیتر کماما . باشد یم 1378- 79سال 
و  1384-85آبی  يها سالدر تولید علوفه میزان 

 2/205 و 68با مقداربه ترتیب  1385- 86
بررسی . کیلوگرم در هکتار بدست آمده است

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  بررسی اثر بارش موثر برتولید علوفه درمناطق نیمه خشک ...........................................................................................................................185

 

موضوع را روشن  ،ماهانه بارش پراکنش تر قیدق
که بیشترین ( 1385-86سال آبی در . کند یم

 4/278(از کل بارش ساالنه ) تولید را داشته است
میلی  64میلی متر در ماه بهمن و  53) میلی متر 

همینطور سالی که . متر در ماه اسفند باریده است
سهم ) 1384-85(را داشته است  تولید نیتر کم

 2/21بهمن و اسفند به ترتیب برابر  يها ماهبارش 
میلی  3/113(و صفر میلیمتر از کل بارش ساالنه 

در حقیقت زمانی که درجه . بوده است )متر 
هان گیا ابدی یمحرارت محیط و خاك افزایش 
 تیموقع لیدل به. مرتعی به رطوبت احتیاج دارند

در دامنه جنوبی سلسله  کهسایت مورد مطالعه 
نزوالت جوي بخشی از جبال البرز واقع است 

 بارد یمبرف  صورت بهکه غالبا مهر تا دي  يها ماه
علت و به در اثر تابش مستقیم خورشید ذوب شده 

فاده توقف رشد در این فصل براي گیاه قابل است
در نتیجه با جاري شدن، تبخیر و یا  نفوذ  .نیست

 .شود یمدر اعماق خاك از دسترس ریشه خارج 
در  ها آنیاد شده و یا مجموع  يها ماهبارش لذا 

درصد معنی  99تا  95در حد  رگرسیونیرابطه 
باغستانی و  .گردد یمدار نشده و از مدل حذف 

در بررسی روابط بارندگی و تولید ) 5(همکاران 
علوفه ساالنه در مراتع استپی منطقه پشتکوه 

از ماه . استان یزد به این موضوع اشاره کردند
 تدریج با گرم شدن هوا و ذوب تدریجیه بهمن ب

رطوبت خاك در فصل رشد  موجود، برفباقیمانده 
د استفاده مور يا شهیرافزایش یافته و با جذب 

عالوه بر آن در صورت وقوع . ردیگ یمگیاهان قرار 

بارش در این دو ماه، ریشه گیاهان تقریبا در تمام 
مدت یاد شده از رطوبت و درجه حرارت کافی؛ که 

در  .عوامل رشد هستند برخوردارند نیتر يضرور
بهمن و اسفند در رابطه  يها ماهنتیجه بارش 

از ماه فروردین با . رگرسیونی معنی دار شده است
تغییر نزوالت جوي از حالت برف به باران  و 

رگبار و نیز  صورت بهاز آن ریزش باران  تر مهم
افزایش شدت تبخیر در اثر افزایش گرما، رطوبت 
خاك حاصل از نزوالت جوي کاهش یافته و 

در مقایسه با نزوالت  روي رشد گیاهانآن تاثیر
بهمن و اسفند کمتر خواهد بود و به  يها ماه

مطابق معادله  .شود یمهمین دلیل از مدل حذف 
هر یک میلیمتر تغییر میزان  يازبدست آمده به 

بارش بهمن و اسفند، تولید علوفه ساالنه مرتع 
از . کیلوگرم در هکتار نوسان خواهد داشت 4/1

براي برآورد تولید علوفه  توان یماین نتیجه گیري 
قبل از شروع فصل چراي دام سود جست  مراتع

بطوریکه در پایان ماه اسفند میزان بارش ماهانه را 
از ایستگاه هواشناسی منطقه اخذ نمود و با 

بدست آمده میزان تولید علوفه  هاستفاده از رابط
خشک قابل مصرف دام را در فصل چراي سال آتی 

و در صورت پیش بینی افت تولید  برآورد نمود
علوفه، به مرتعداران و مدیران اجرایی ساالنه 
الزم داده خواهد شد تا در خصوص  يهشدارها

کاهش دام مازاد، خرید میزان علوفه مورد نیاز، 
تصمیمات الزم را اتخاذ .... تامین منابع آبی و

  .ندینما
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