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   بارندگی اي مراتع و رابطه آن با توزیع برآورد پتانسیل علوفه                

  ) مطالعه موردي مراتع ییالقی استان گلستان(                  

 2علی مستوري ،*1رضا اورمز

  کارشناس ارشد جنگلداري اداره کل منابع طبیعی استان گلستان2کارشناس ارشد مرتعداري اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، 1
  

  

  

  چکیده

مشخص کردن ارتباط بین میزان تولیـد و بارنـدگی در کلیـه    . نوسانات بارندگی بر روي گیاهان مرتعی اثر مستقیم دارد 

الزمـه  ناخت روند تغییرات پوشـش گیـاهی   باشد و ش مراتع یکی از اقدامات اساسی و مهم در مدیریت پوشش گیاهی می

و بـا هـدف تـأثیر باشـد بـر روي      ) 1384-1391(سـال   7بدین ترتیب مطالعه طـی  . باشد برداري و اصولی می تداوم بهره

سنجی افراتخته در منطقه  آمار بارندگی از ایستگاه باران. تع ییالقی استان گلستان انجام شداي مراتع در مرا پتانسیل علوفه

ترین ایستگاه انتخاب و به منظور برآورد تولید علوفه مرتع هر ساله درصد پوشش گیاهی و تولید  باد به عنوان بزرگآ علی

تولید ساالنه مرتع بـه  . گیري گردید پالت متر مربعی بروشور دوبل اندازه 40علوفه با روش کامالً تصادفی و با استفاده از 

، ماهانه و مجموع دو ماه متوالی به عنوان متغیر مستقل منظور و روابط بین آنها عنوان متغیر وابسته و میزان بارش ساالنه

دهد بین تولید علوفـه مرتـع و    نتایج نشان می. با استفاده از رگرسیون چند متغیر مخطی با روش گام به گام بررسی شد

هاي بهمن و اسـفند رابطـه    ارش ماهاي مرتع با مجموع ب پتانسیل علوفه. بارش ساالنه همبستگی بسیار زیادي وجود دارد

اي ارتباط دینامیکی بسـیار خـوبی داشـته و مسـتقیم      هاي بوته داري دارد و با رشد پیشین و زمستان بر رشد گونه معنی

ر ظرفیـت چرائـی مناسـب    رسد که بتوان از روي بارش دو ماهه آخر سال مقدار تولید را جهت تغیی باشد و به نظر می می

  برآورد نمود

  

  .دینامیک ،رگرسیون، استان گلستان ،تولید علوفه ،نوسانات بارندگی :هاي کلیدي هواژ

  

                                     
r_ourmaz@yahoo.com *  
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  مقدمه - 1
از آنجائی که مراتع این مناطق به . درصد مراتع کشور در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار گرفته است 90حدوداً              

وجه به زمان انجام مطالعه و اینکه در شرایط ترسالی و ها با ت باشد، مدیریت این عرصه شدت تحت تأثیر نوسان بارندگی می

توان معیار عمل و انجام  آید که نمی نتایج متفاوتی از نظر وضعیت و ظرفیت مرتع به دست می. خشکسالی انجام شده است

ها  ام سالبنابراین ظرفیت اعالم شده در یکسال معین، ظرفیت واقعی عرصه براي اتم. اقدامات مدیریتی به درازمدت باشد

قلت بارندگی، نوسانات  )1383 (علیزاده. کند هاي مراتع وارد می ناپذیر بر عرصه این شیوه مدیریت صدماتی جبران. باشد نمی

هاي کمی و کیفی پوشش  ماهانه، ساالنه از جمله خصوصیاتی است که به خصوصیات و ویژگی  شدید بارندگی، در مقیاس روزانه،

این شرایط گیاهان یک ساله را به مراتب بیشتر از گیاهان دائمی . ید علوفه مراتع تأثیر زیادي داردگیاهی به خصوص میزان تول

در بررسی رفتار چند گونه مرتعی به تغییرات بارش، به این ) 1361( Yekonench )1376 ( مقدم. دهد تحت تأثیر قرار می

اشیان . به تغییرات بارش، خطی است (Arterisia)منی هاي مورد آزمایش شامل چند گونه در گونه  نتیجه رسید که پاسخ

) 1363( kazin . را بهترین ترکیب براي تشکیل مدل برآورد تولید از بارش تشخیص داد) ژوئن- سپتامبر(بارش سال زراعی 

اده و اکبرز. باشد خیلی موثر می Agropyron eriratomهاي آوریل وي در تولید گونه  اند که بارندگی ماه گزارش نموده

ها با هر بارش دي تا  در بررسی اثر بارندگی مراتع اهمیت رودشود نشان داد، پوشش گیاهی بیشتر گونه) 1385(میرحاجی 

در بررسی رابطه بین بارندگی و تولید علوفه سالیانه در ) 1385(باغستان میبدي و ذارع . خرداد بیشترین همبستگی را دارد

منطقه  اند که میزان بارندگی فصول پیشین زمستان و پائیز به تولید گونه گیاهی یجه رسیدهمراع پشت کوه استان یزد به این نت

کند که بارندگی پاییزه بر تولید مراتع اثر تعیین  در بررسی مراتع ترکیب اعالم می) kook)1380تأثیر معنی دار داشته است

امسانی . دهد هاي گیاهی را کاهش می ها و دیگر گونه شد لگومخشکی پاییزه بر تولید گندمیان اثر نداشته ولی ر. تري دارد کننده

هاي مهم اقلیمی، شاخص  در بررسی تأثیر شرایط اقلیمی بر تولید علوفه مراتع استپ استان مرکزي از بین شاخص) 1386(

. نماید بارندگی فصل رویش به عالوه براش فصل پیشین رشد به عنوان موثرترین شاخص اثرگذار بر تولید معرفی می

Holchk)1368 (متر باشد بارندگی نسبت به سایر عوامل  میلی 500مناطقی که بارندگی ساالنه کمتر از اند در  بیان نموده

متر باشد رطوبت خاك عامل تعیین کننده  میلی 500هستگی بیشتري با تولید داشته و در مناطقی که بارندگی بیشتر از 

در مقیاس  اي ها بوتهتولید علوفه   در مراتع استپی پاتاگونیاي آرژانتین نشان داد ) Jaboki )1379نتایج تحقیقات . باشد می

بندي  با جمع. دارد همبستگی معنی داريمجموع بارش زمستانی بویژه  ساالنه و فصلی به ترتیب با بارندگی کل سال و بارندگی 

النه و چگونگی توزیع آن در طول سال به میزان تولید توان گفت که از بین عوامل اقلیمی، بارش سا هاي انجام شده می پژوهش
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با توجه به گسترده بودن مراتع و . باشد هاي متفاوت می هاي رویش برگ گندمیان، بوته علوفه موثر بوده این اثرات بسته به فرم

استفاده از روابط ریاضی و پذیر نبوده و الزم است با  محدودیت مالی، تجهیزاتی و انسانی ارزیابی هر ساله تولید مراتع امکان

بینی الزم را در جهت مدیریت  معلوماتی و به استناد و آگاهی از نحوه تأثیر بارندگی در نوسان تولید در یک دوره معین پیش

  .هاي مرتعی هر منطقه اعمال کرد بهینه عرصه

  ها مواد و روش -2

  منطقه مورد مطالعه -1-2

مرتع . ر بخش از مراتع استان گلستان به عنوان الگوي از مراتع ییالقی انجام گردیدد 1391تا  1384ین تحقیق از سال ا         

5504550هکتار و موقعیت جغرافیائی آن بین طول جغرافیائی  1100برداري سطح  ییالقی بهره ,,  و عرض جغرافیایی

0453370 ,, متر  میلی 837و کوهستانی و میانگین بارش ساالنه منطقه  اقلیم منطقه طبق روش دو ماژنی سرد. باشد می

رخ متر  میلی 1/620و  5/835با مقادیر  86و  84هاي  حداکثر و حداقل میانگین بارندگی سالیانه به ترتیب در سال. باشد می

در . باشد متر می 2400بعضی مناطق لومی و لومی رسی بوده و ارتفاع آن از سطح دریا  بافت خاك سیلتی لومی در. داده است

 ,Astragalus, spحضور داشته تیث گیاهی غالب مرتع اي  هاي یک ساله و چند ساله و بوته سایت مورد نظر گونه

Broms to همراه عبارتند از هاي  بوده و بعضی از گونهAchantholiuen, spConsinia, Achila, sp  بقیه گیاهان

  )1392(اداره کا منابع طبیعی استان گلستان .اند ن تحقیق منظور نشدهاند در ای به دلیل اهمیت ناچیز که داشته

  روش تحقیق-2-2

عرصه مورد نظر تعیین و پس از تعیین  1384به منظور تعیین تولید علوفه مرتع و بارش موثر، از فروردین ماه سال          

ن و سپس تعداد پالت به روش آماري دانه در داخل تیپ گیاهی، منطقه معرف تعیی )(Astragalus-Brumosجامعه گیاهی 

مناسب آن به روش تعیین سطح حداقل مشخصی و در ادامه با در نظر گرفتن زمان آمادگی مرتع به روش کامالً تصادفی با 

هر سال  Mesdagi (2004 (.گیري گردید گیري دوبل تولید علوفه مرتع اندازه پالت کیلومتر مربعی با شیوه نمونه 40تعداد 

هاي مورد مطالعه  عی مقدار کل بارندگی سالیانه و مقادیر تفکیک شده ماهیانه آن از مهر تا پایان شهریور سال بعد طی سالزرا

 (2012امور آب منطقه اي استان گلستان .سنجی متشکله افراتخته گرفته شد از نزدیکترین ایستگاه باران) 1390، 1384(

بر اساس  .استثبت شده  Excelافزار  سی و میزان بارندگی ماهانه عرصه در محیط نرمهاي تولید سالیانه گیاهان تحت برر داده)

هاي مشخص زمانی به تفکیک  مقادیر تجمعی باران در فصول مختلف سال و مجموع باران در دوه  هاي بارندگی ماهیانه، داده
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ها مورد  مستقل و مقدار تولید کل گونهمشخص، میزان بارندگی محاسبه شده مذکور در طی سالیان تحقیق به عنوان متغیر 

تحت ویندوز بررسی  spssدر ادامه روابط آنها با استفاده از برنامه . مطالعه در هر سال به عنوان متغیر وابسته منظور شد

داري باالتر  معیار انتخاب مدل خطی مناسب با لحاظ متغیرهاي مستقل بارش، ضریب تعیین تعدیل شده و سطح معنی. گردید

شود و  ترین متغیرها یک به یک وارد معادله می در این روش قوي. ها ارائه شده در روش گام به گام بوده است ر مجموع مدلد

درصد  5داري به  یابد که خطاء معنی ماند و این کار تا زمانی ادامه می در صورت باال بردن میزان همبستگی در معادله باقی می

  )2013(ان گلستاناداره کل منبع طبیعی است .برسد

                     

  نتایج -3

متر  میلی 5/32دهد کمترین بارش با  هاي مختلف در طول سال آماري مشخص نشان می بررسی میانگین بارش در ماه           

هاي کم باران از  منطقه از لحاظ نزوالت ساالنه داراي ماه. متر در فروردین ماه می باشد میلی 8/98بارش با  در مرداد و بیشترین

بر اساس آمار ثبت شده توسط ایستگاه باران سنجی . باشد هاي پر باران از آبان ماه لغایت اردیبهشت می خرداد تا مهر ماه و ماه

است و با  1384متر در سال  میلی 5/835متر و بیشترین میزان بارندگی با  میلی 1/620با  85در سال   کمترین میزان بارندگی

درصد  75هاي سال و همچنین میانگین بارش ساالنه از  در هیچ یک از ماه) درصد میانگین بلند مدت 75(توجه به خشکسالی 

  .باشد میانگین بلند مدت کمتر نمی

کیلوگرم در هکتار در سال و بیشترین میزان  543با میزان  1385علوفه در سال کمترین مقدار تولید  1مطابق با جدول شماره 

  .باشد کیلوگرم در هکتار قابل تأمل می 130بودجه که تغییرات  1389کیلوگرم مربوط به سال  673تولید علوفه 
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  مرتع میزان بارش ماهانه و ساالنه به همراه تولید علوفه-1جدول                        

تولید کل 

کیلوگرم (

  )در هکتار

بارش 

  ساالنه

ند
سف

ا
من  

به
  

ان  آذر  دي
آب

هر  
م

یور  
هر

ش
  

داد
مر

  

داد  تیر
خر

  

شت
یبه

ارد
  

ین
ورد

فر
  

سال 

  آبی

647  5/83  8/70  2/84  7/19  4/97  7/55  2/31  5/52  5/21  9/74  5/55  1/61  121  85-84  

543  01/62  5/11  7/30  3/119  2/36  9/88  7/33  49  27  7/22  7/62  64  5/74  86 -85  

562  8/634  7/110  44  4/84  9/67  5/84  5/3  66  5/19  5/15  30  2/592  6/49  87-86  

580  9/684  8/28  8/38  5/38  2/83  16  0  5/12  11  5/104  24  7/135  9/181  88-87  

615  4/747  5/51  5/129  19  8/70  32  101  101  17  6/56  4/55  8/59  8/53  89-88  

613  2/817  80  5/77  29  3/90  5/50  63  8/81  1/99  8  5/41  5/34  112  90-89  

  

  

  

  هاي مختلف زمانی با تولید علوفه ضرایب همبستگی بین میزان بارش در دوره-2جدول                                  

  دي-آذر  بهمن- دي  اسفند-بهمن  فروردین-اسفند
بارندگی سالیانه 

(mm)  
  تولید کل

44%  83/0  65/0  21%  972/0  R 

19/0  69/0  43/0  00/0  944/0  R2 

xy 64/0373/518  

  

دار بین تولید  همبستگی معنی هاي مختلف حاکی از آن است که نتایج همبستگی بین تولید علوفه مرتع با مقدار بارش در دوره

مامی شرایط در نهایت مدل بدست آمده به دلیل برخورداري از ت) 2جدول . (علوفه با میزان بارش در طول دوره وجود دارد

هاي تولید کل تنها میزان بارش بهمن و اسفند  با انجام رگرسیون گام به گام براي داده. پذیرش یک مدل مورد تایید قرار گرفت

به . درصد از تغییرات ایجاد شده در تولید مربوط به مجموع با رشد بهمن و اسفند است 69وارد مدل تولید شد و نشان داد که 

د از تغییرات تولید کل ساالنه ممکن است به عوامل دیگر نظیر درجه حرارت، عوامل توپوگرافی و غیره درص 31عبارت دیگر 

توان معادله خط رگرسیون به صورت  باشد و می مجذور میانگین مربعات خطا و خطاي نسبی درصد می .مربوط باشد
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xy 640373518 //   توان  آورده مجموع با رشد بهمن و اسفند میعنوان نمود بنابراین با توجه به نتایج بدست

  . بینی نمود تولید ساالنه را پیش

  گیري بحث و نتیجه -4

دهد مقدار کل بارندگی و پراکنش آن در طول سال بر تولید علوفه  هاي مختلف نشان می مطالعه تولید علوفه در سال             

دار وجود دارد و بورك  هاي بهمن و اسفند رابطه همبستگی معنی ش ماهباشد و بین تولید علوفه ساالنه و مجموع بار یکسان نمی

با  84-85بیشترین بارش در سال . اند چنین اثرات متفاوتی در نتایج خود گزارش داده) 2011(و شریفی ) 2001(و همکاران 

میزان تولید علوفه در سال . دباش متر می میلی 1/620با میزان  85- 86متر و کمترین آن در سال  میلی 5/835میزان بارندگی 

 89- 90در سال آبی . باشد داراي بیشترین میزان تولید می 89-90کیلوگرم کمترین میزان و در سال  543با  85-86آبی 

 85- 86هاي بهمن و اسفند بوده و در سال  متر مربوط به ماه میلی 5/207متر  میلی 2/817از کل بارش ) بیشترین تولید علوفه(

باشد و لذا با توجه به  متر مربوط به بهمن و اسفند می میلی 2/42تنها متر  میلی 1/620از کل بارش ) تولید علوفه کمترین(که 

گیر بودن آن به ویژه در  هاي جنوبی البرز و برف و واقع شدن در دامنه) متر از سطح دریا 2400(ارتفاع منطقه مورد مطالعه 

معموالً در  هاي مورد نظر آب معادل برف به علت کاهش و یا توقف رشد ماهبراي گیاه هاي مهر لغایت بهمن و عدم استفاده  ماه

و شریفی ) 2007(گیرد و باغستانی و همکاران  نفوذ و تبخیر از دسترس خارج و مورد استفاده گیاه قرار نمی قالب هرزآب، 

د ماه و تغییر فصل رویش با باال رفتن درجه حرارت از اواخر ماه بهمن و اسفن. اند نتایج مشابه رسیده) 1982(همانسون ) 2001(

گیاهان رشد مناسب ) درجه حرارت و رطوبت(و ذوب تدریجی برف رطوبت خاك افزایش یافته و با مساعد شدن شرایط اقلیمی 

طوبت خاك هاي فروردین و اردیبهشت بدلیل تغییر در نوع توزیع بارش و افزایش میزان درجه حرارت ر نمایند و با رشد ماه می

با اضافه کردن بارندگی . گیرد و تأثیر بسیار کمتري دارد کاهش و از رشد گیاهان با کندي نسبت به همر ماهه قبل صورت می

بهمن و زمستان بر تولید علوفه کل مراتع نقش موثري دارد که حابوگی و -هاي پیبشین مشخص شد مجموع بارش دي دوره

اي مراتع استپی به همبستگی باالي تولید گیاهان و  که بررسی تولید گیاهان بوته) 1985(هنسون و همکاران ) 2000(ساال 

علت نقش موثر رطوبت ذخیره شده ناشی از بارندگی فصول ) 2002(کارابولت . بارش دوره پیشین و زمستان اشاره کردند

از آنجائی که سطح . ر نموده استپیشین را ارتباط مستقیم و دینامیک گیاه با رطوبت قابل دسترس درون پروفیل خاك ذک

باشد و شرایط برآورد تولید ساالنه علوفه مراتع بدلیل نبود و یا کمبود نیروهاي  مراتع بسیار وسیع و پراکنش آن زیاد می

فه توان براي برآورد تولید علو گیري می لذا از این نتیجه. باشد پذیر نمی متخصص و امکانات و تغییرات و اعتبارات الزم امکان

تولید علوفه و ظرفیت مراتع قبل از شروع فصل چرا دام استفاده نمود و بر اساس میزان بارندگی منطقه و معادله بدست آمده 
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هاي خاصی انجام شده و نتایج آن در  الزم به توضیح است که این مطالعه در منطقه مورد نظر با ویژگی. چرائی را تعیین نمود

داران و مدیران اجرائی بخش مرتع از توان رویشگاهی هر منطقه  لذا با هدف شناخت مرتع .دباش ریزش جوي معتبر میمحدوده 

الزم است رابطه بین بارش ساالنه و تولید متغیر و قبل از ورود دام به مرتع مشخصی تا در خصوص تعیین و رعایت ظرفیت 

تصمیمات معتبر صورت گرفته و ... نابع آبی و علوفه کمکی و تأمین م چرائی، تعادل دام و مرتع، کاهش درآمد دام، خرید

  .اکوسیستم موجود ضمن تأمین علوفه مورد نیاز دام سلول دوره چرائی حفظ و با ثبت گردد
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