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تغییرات تولید اولیه در اثر پستی و بلندی در مراتع کوهستانی شهرستان نمین
 الناز حسن زاد کوهساره؛ دانشجوی ارشد مرتعداری ،گروه منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 اردوان قربانی*؛ دانشیار گروه منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 مهدی معمری؛ استادیار گروه منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 کاظم هاشمی مجد؛ دانشیار گروه خاک ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 اردشیر پورنعمتی؛ دانشجوی دکترای علوم مرتع ،گروه مرتعداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران.
چکیده
هدف این تحقیق بررسی تأثیر ارتفاع ،شیب ،جهات جغرافیایی و شاخص توپوگرافی رطوبت خاک بر تولید اولیۀ فرمهای رویشی و کل
در مراتع کوه ستانی در منطقۀ فندوقلوی شهر ستان نمین در ا ستان اردبیل بوده ا ست .تولید اولیه (تولید یا زی ستتودۀ گیاهان باالی
سطح خاک) در پالتهای یک مترمربعی ( 180پالت) در سه طبقۀ ارتفاعی ،شیب ،شاخص توپوگرافی و چهار طبقۀ جهت جغرافیایی
به روش قطع و توزین اندازهگیری شددد .همبسددتیی بین فرمهای رویشددی و تولید کل با عوامل انتخاب شددده با رگرسددیون چندگانه
گامبهگام تجزیهوتحلیل شد و با استفاده از روابط رگرسیونی استخراج شده ،نقشههای تولید اولیه تهیه شد .نتایج نشان داد بین عوامل
پستی و بلندی با تولید اولیۀ گندمیان ( )P>0/01و پهنبرگان علفی ( )P>0/01رابطۀ معنیداری وجود دارد ،اما بین تولید اولیۀ کل با
این عوامل رابطۀ معنیداری م شاهده ن شد .بی شترین مقدار تولید اولیۀ پهنبرگان علفی ( 1584/1کیلوگرم در هکتار) و تولید اولیۀ کل
( 2339/3کیلوگرم در هکتار) در طبقۀ ارتفاعی  1525 -1564متر م شاهده شد و بر تولید اولیۀ گندمیان تأثیری ندا شت .تولید اولیۀ
گندمیان با شیب رابطۀ م ستقیم دا شت ،اما تولید اولیۀ پهنبرگان علفی با افزایش شیب کاهش یافت و بر روی تولید اولیۀ کل تأثیری
ندا شت .بی شترین مقدار تولید اولیۀ گندمیان ( 894/3کیلوگرم در هکتار) و پهنبرگان علفی ( 1875/5کیلوگرم در هکتار) بهترتیب در
جهت جنوب و شمال غربی م شاهده شد .با توجه به تأثیر طبقات شاخص توپوگرافی ،بی شترین مقدار تولید اولیۀ گندمیان (853/4
کیلوگرم در هکتار) در طبقات اول و بیشترین تولید اولیۀ پهنبرگان علفی ( 1568/6کیلوگرم در هکتار) در طبقۀ سوم مشاهده شد ،که
عمدتاً ناشی از شرایط رطوبتی ایجاد شده است .نقشههای پیشبینی برای تولید اولیۀ فرمهای رویشی امکانپذیر بوده و از نظر صحت
قابل قبول بودند ولی برای تولید کل میسدددر نبود .نتایج این تحقیق میتواند در محاسدددبات تولید اولیه یا زیسدددت تودۀ هوایی و کربن
اکوسیستم مورد استفاده قرار گیرد .با توجه به حضور و تولید بیشتر گندمیان در مناطق شیبدار و پهنبرگان علفی در مناطق با شیب
کم در برنامههای اصالح و احیاء به این تطابق بومشناختی توجه گردد.
کلید واژگان :مدلسازی تولید ،زیستتوده ،فرم رویشی ،عوامل بومشناختی ،مراتع کوهستانی ،منطقۀ فندوقلو ،استان اردبیل.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+989126652624 :

Email: a_ghorbani@uma.ac.ir
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 .1مقدمه
تولید گیاهی باالی سطح خاک و یا مقدار زی ستتوده
در هر زمان یکی از ویژگیهای مهم در هر اکوسدددیسدددتم
بوده و بخش مهمی از چر خۀ کربن و از شدددداخص های
کلیدی عملکرد یک اکو سی ستم ا ست [،40 ،29 ،14 ،11
 .]44شناخت زی ستتوده و سرعت تولید ،و ضعیت گونۀ
گیاهی را در یک جامعه مشدددخص میکند .گونههایی که
زیستتوده و سرعت تولید بیشتری دارند ،در جامعه غالب
می شوند و در و ضع ظاهری و فیزیونومی پو شش گیاهی
نیز مؤثرند [ .]7از اینرو بهرهبرداری باید بر اسددداس تولید
اولیه1در هر دوره از سددال انجام گیرد که این مطلب باع
اهمیت رابطۀ بین تولید اولیه و عوامل مختلف شده ا ست
[ .]45 ،42 ،22 ،14توصدددیف ،پیشبینی رشدددد و تولید
گیاهان در قالب فرم های رویشدددی در واکنش به عوامل
بومشدددناختی تأثیرگذار میتواند بهعنوان راهنمایی برای
مدیریت بهتر اکوسددیسددتمهای مرتعی باشددد [.]45 ،42
پسددتی و بلندی یکی از واضددحترین علل تنوع موجود در
جوامع گیاهی اسدددت که هم بهطور مسدددتقیم با تأثیر بر
میکروارگانی سمها و هم با تأثیر بر عوامل مربوط به اقلیم و
خاک مان ند در جه حرارت ،بار ندگی ،جوا نهزنی ،تول ید
پنجهزنی و رشدددد گیاهان تأثیر می گذارد [،42 ،24 ،22
 .]45ا گرچدده درک شددد یوۀ تددأ ث یر آنهددا ،بدده د لیددل
برهمکنش های عوامل مختلف پیچیده اسدددت ،اما بخش
مهمی از آن ناشدددی از دریافت نور و ر یم رطوبتی اسدددت
[ .]45 ،25الزم به ذکر است ،با اینکه مشخصههایی مانند
خ صو صیات خاک و پ ستی و بلندی از موارد مهم در بح
تولید اولیۀ گیاهان مرتعی به شدددمار میروند ،اما نسدددبت ًا
کمتر مورد توجه قرار گرفته ا ست [ .]50 ،45 ،42ازاینرو
تعیین رابطدده بین تولیددد اولیددۀ گیدداهددان مرتعی ،مراتع
کوه ستانی و متغیرهای تأثیرگذار مانند پ ستی و بلندی و
 -1تولید اولیه مقدار انر ی ذخیره شددده در مادۀ آلی گیاهان (زیسددت تودۀ
هوایی) در واحد سطح در سطح زمین که معموالً در واحد وزن خشک بیان
میشددود (بهطور مثال گرم در مترمربع در سددال) [ .]45 ،14 ،4به عبارت
د ی یر مقدددار ا نر ی ت ث بیددت شددددده یددا تو لیددد ندداخددا لص او لیدده

عوامل اقلیمی حائز اهمیت است [ .]45 ،42 ،32تشخیص
میزان تغییرات تول ید در مراتع ن یاز به ارز یابی دقیق،
صدددحیح و همچنین طوالنیمدت دارد تا دادههای پایهای
مورد ن یاز تأمین و امکان تحلیل چیونیی تغییرات و نقش
عوامدل مختلف اعم از مددیریتی و محیطی فراهم گردد
[ .]42 ،22 ،11از آن جایی که پراکنش جغراف یایی جوامع
گیاهی در مراتع کوهسدددتانی با تنوع پسدددتی و بلندی و
پارامتر های دییر در ارت باط اسدددت ،از اینرو تو جه به
پارامترهای پسددتی و بلندی از قبیل ارتفاع ،شددیب ،جهت
شددد یب و در کل خصدددوصددد یات فیزیوگرافی بهعنوان
مشخصههای مؤثر در آنالیز مکانی و مدلسازی تولید اولیۀ
گیاهان ضروری به نظر میرسد [.]45 ،42 ،22
تحقیقات قابل توجهی در ارتباط با برر سی تولید اولیه
در اکوسیستمهای طبیعی انجام گرفته است .بهطور مثال،
یک مدل ریاضی برای نشان دادن اثر متقابل ارتفاع ،جهت
و شیب در تولید گونههای جنیلی ارائه شده ا ست [.]47
در بررسدددی تأثیر عوا مل اقلیمی و پسدددتی و بل ندی بر
شددبیهسددازی تولید مراتع مدیترانهای نیمهخشددک ،شددیب
بهعنوان یک عامل مؤثر بر میزان تولید اولیه گزارش شدده
اسددت [ .]30در مراتع اوراسددیا با بررسددی تغییرات مکانی
زیسددتتودۀ باالی سددطح زمین تحت تأثیر عوامل محیطی
نتی جه گرفت ند که عوا مل اقلیمی مان ند بارش و د مای
سالیانه ن سبت به ارتفاع و جهات جغرافیایی از همب ستیی
باالیی با زیسددددتتودۀ مراتع برخوردار ند [ .]13راب طۀ
مورفولو ی ،شددیب ،جهت ،ارتفاع و خاک با تولید ،درصددد
پوشددش و انبوهی گونه  Trifolium pratense L.در مراتع
فندوقلوی اردبیل نتیجهگیری کردند که بیشترین میانیین
انبوهی ،در صد پو شش و تولید این گونه در جهات شرقی
و کمترین آن ها بهترت یب برای انبوهی در ج هات جنوب
شددرقی و برای درصددد پوشددش و تولید در جهات جنوب
( )Gross primary productionدر پروسدددۀ فتوسدددنتز منهای تنف
گیاهی یا تولید خالص اولیه ( )Net primary productionکه در منابع
از آن بهعنوان تولید خالص اولیه یا تولید اولیه [ ]14 ،11 ،4یا زیست توده
هوایی [ ]45در مطالعات همانند این مطالعه استفاده شده است.
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غربی میباشد [ .]36در مطالعهای [ ]48با بررسی هر یک
از عوامل پ ستی و بلندی بر پو شش گیاهی بیان کردند که
جهت ،ارتفاع و شددیب بر تغییرات درصددد پوشددش تاجی و
تراکم گونههای مورد مطالعه تأثیرگذارند .با بررسددی []49
رابطۀ خصددوصددیات گیاهی با عوامل پسددتی و بلندی در
واحدهای بهرهبرداری در مراتع ییالقی حوزۀ واز اسدددتان
مازندران نتیجه گرفت ند که ارتفاع بر مقدار تولید گیاهی
مؤثر اسددت .در همین راسددتا [ ]42اثرات ارتفاع ،شددیب و
ج هات جغراف یایی بر تول ید اول یۀ علوفۀ گروه های گ یاهی
مراتع سبالن در ا ستان اردبیل مورد برر سی قرار گرفت و
نتایج ن شان داد که تولید اولیۀ فرمهای روی شی گندمیان،
پهنبرگان علفی و بوتهایها با عوامل پستی و بلندی رابطۀ
معنیداری دار ند ،ا ما بین تول ید اول یۀ کل با این عوا مل
رابطۀ معنیداری وجود نداشدددته اسدددت .در مراتع طالقان
م یانی ارت باط عوا مل پسدددتی و بل ندی و خاک با تول ید
زیستتوده باالی سطح زمین بررسی و نتیجهگیری کردند
که عوا مل محیطی از جم له عوا مل پسدددتی و بل ندی از
عوامل مؤثر در تغییر زیسددتتودۀ فرمهای رویشددی و کل
جامعه بوده است [.]45
جوامع چمنزار از جمله اکوسددیسددتمهای پرتولید و با
تنوع گو نهای باال و پوشدددش متراکم در م ناطق مرتفع و
کوهستانی میباشند که با ویژگیهایی از قبیل برف زیاد و
طوالنیمدت ،کوتاهی فصل رشد و گونههای منحصربهفرد
از جوامع گ یاهی دییر مت مایز می باشددد ند [ .]39مراتع
کوهسددتانی منطقۀ فندوقلوی شددهرسددتان نمین اسددتان
اردبیل به دلیل وجود پوشدددش گیاهی منحصدددربهفرد از
گونههای علفی شبه گندمیان ،گندمیان و پهنبرگان علفی
از جمله اکوسدددیسدددتمهای با ارزش بومشدددناختی باال در
شمالغرب کشور محسوب میشوند .بخش قابل توجهی از
ایددن اکددوسددددیسددددتددم تددوسددددط گددونددۀ مددهدداجددم
 Leucanthemum vulgare Lam.اشددغال شددده اسددت.
همچنین این مراتع با تو جه به تول ید باال عالوه بر ارزش
بومشددد ناختی ،از جم له تفرج یاه های مهم در سدددطح
منطقهای و ملی محسددوب میشددود و در حال حاضددر به

شدددت تحت تأثیر اسددتفادۀ گردشددیری قرار دارد .بهعالوه
این مراتع نقش مهمی در معی شت دامداران محلی نیز ایفا
میکند .با این حال تاکنون مطالعه در زمینۀ ارزیابی تولید
اولیۀ سددطح زمین و نحوۀ پاسددت تولید گیاهان مرتعی به
تغییرات عوامل پ ستی و بلندی در این اکو سی ستمها مورد
توجه قرار نیرفته اسدددت .با توجه به اهمیت تولید علوفۀ
پایدار و ذخیره کربن در اکوسددیسددتمهای کوهسددتانی این
منطقه ،این تحقیق به بررسی اثرات عوامل پستی و بلندی
و مشخص کردن نوسانات تولید در قالب مقدار تولید اولیۀ
فرم های رویشدددی پهنبرگان علفی ،گندمیان و تولید کل
جوامع گیاهی انتشدداریافته در مراتع کوهسددتانی فندوقلو
واقع در شهرستان نمین استان اردبیل پرداخته است .الزم
به ذکر اسددت که در ادامه میتوان با اسددتفاده از نتایج این
تحقیق بهعنوان اطال عات پا یه ،در ج هت تعیین ظرف یت
چرای مراتع (تولید قابل ا ستفاده) با ا ستفاده از روشهای
مناسدددب توسدددعه یافته اقدام کرد و همچنین ،مدیریت
مناسب در جهت ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای انر ی
کل اکوسیستم و توازن کربن اعمال کرد.

 .2روششناسی
 .1 .2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
در این پژوهش مراتع کوهستانی شهرستان نمین واقع
در ارتفاعات هممرز با گیالن در اسددتان اردبیل که در بین
عرض های جغراف یایی ˝ 38˚ 23΄ 55تا ˝38˚ 24΄ 55
شدددمددالی و طولهددای جغرافیددایی ˝ 48˚ 33΄05تددا
˝ 48˚ 34΄ 16شددرقی قرار دارد ،انتخاب شددد (شددکل .)1
متوسددط بارندگی سدداالنۀ منطقه با اسددتفاده از اطالعات
نزدیکترین ایستیاه (ایستیاه نمین با ارتفاع  1345متر از
سطح دریا)  369میلیمتر و متو سط دمای ساالنۀ منطقه
 9/63درجۀ سانتیگراد است .خاک منطقه از نوع کمعمق
تا متوسددط و قهوهای جنیلی با  pHنسددبتاً اسددیدی اسددت
[ .]8بر ا ساس بازدیدهای میدانی منطقه م شخص شد که
پوشدددش گیاهی منطقه عمدتاً به صدددورت مراتع علفزار
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کوهسدددتانی اسدددت .این مراتع توسدددط گونههای مهاجم
بهخصوص گونۀ  Leucanthemum vulgare Lam.در حال
تهدید و تخریب اسدددت [ .]31مکانهای مورد مطالعه در
سطح یک تیپ گیاهی با گونههای غالب Leucanthemum
Trifolium ،Trifolium pratense L. ،vulgare Lam.

 repense L.و  Leontodon hispidus L.انتخاب شدددند.
وضددعیت این مراتع بر اسدداس روش چهار و شددش عامله
خوب تا خیلی خوب و گرایش بر اسددداس ترازوی گرایش
مثبت میباشد.

شکل  .1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در سطح کشور ،استان اردبیل و شهرستان نمین و توزیع مکانهای انتخابشده
با توجه به تغییرات پستی و بلندی

 .2.2روش تحقیق
برای انجام این مطالعه 6 ،مکان انتخاب شدد که در هر
مکان  3ترانسدددکت با فاصدددلۀ  100متری از هم مسدددتقر
شدند .محل ترانسکت اول تصادفی و ترانسکتهای بعدی
به صورت سی ستماتیک در جهت عمود بر شیب م ستقر
شد .سپ در طول هر تران سکت  10پالت با ابعاد 1×1
متری مستقر شد که در مجموع  180پالت (هر سایت 30
پالت) در سطح منطقۀ مورد مطالعه بردا شت شد ( شکل
 .)1ابعاد پالت نمونهبرداری با توجه به منابع [ ]27 ،15که
پالت های یک مترمربعی و کوچکتر از آن را برای مناطق
با پو شش علفزار دارای کمترین ا شتباه معیار میانیین و با
باالترین صدددحت گزارش کردهاند و همچنین با توجه به

مطالعات قبلی [ ]52 ،46 ،33 ،23تعیین شددد .در هر یک
از مکانهای مورد برر سی آمار و اطالعات زمینی مورد نیاز
از جمله تولید اولیه و گونههای انت شار یافته برح سب فرم
رویشددی در طول ترانسددکتها جمعآوری شددد .نمونههای
گیاهی و نمونهبرداری تولید اولیه در اردیبهشددت و خرداد
ماه  1395با توجه به تطابق رشدددد حداکثری فنولو یکی
منطقه برداشت شد .در هر پالت مقدار تولید اولیه (زیست
تودۀ هوایی) با توجه به فرم رویشی (گندمیان و پهنبرگان
علفی) از یک سدددانتیمتری سدددطح زمین با روش قطع و
توزین برداشددددت شددددد .گو نه های هر پالت در م حل
نمونهبرداری تولید ثبت شد و برای شنا سایی به هرباریوم
دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشیاه محقق اردبیلی
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منتقل شد .سپ با استفاده از منابع معتبر مانند مجموعۀ
فلور ایران [ ،]6فلور رنیی ایران [ ]18و ر ستنیهای ایران
[ ]35توسدددط گیاهشدددناس شدددناسدددایی شددددند .کالس
خوشخوراکی گونه ها در قالب گونه های کمشدددونده (،)I
ز یادشدددو نده ( )IIو م هاجم ( )IIIبا م قایسدددۀ گو نه های
شناسایی شده در منابع منتشر شده قبلی در اقصی نقاط
کشددور [ ]42 ،28و [ ]16و فرم رویشددی هرگونه در قالب
گندمیان (یکسالهها و چندسالهها) و شبهگندمیان (درصد
بسددیار ناچیز) در قالب فرم رویشددی گندمیان؛ فوربها یا
علفی ها (ت مامی گو نه های علفی پهن برگ یکسدددا له و
چندسددداله) در قالب پهنبرگان علفی نیز تعیین شدددد.
نمونهها بعد از انتقال به آزمایشیاه ،در هوای آزاد خشک و
سپ به مدت  24ساعت در د ستیاه آون و در دمای 70
درجۀ سددانتیگراد قرار داده شددد و سددپ با اسددتفاده از
ترازوی دیجی تالی وزن خشدددک هر نمو نه ا ندازهگیری و
برحسب کیلوگرم در هکتار محاسبه شد .سپ با استفاده
از نرمافزار  ArcGIS10نق شۀ مدل رقومی ارتفاع با ا ستفاده
از نق شههای 1:25000رقومی سازمان نق شهبرداری ک شور
با ابعاد پیکسل  20× 20متر تهیه و سپ نقشههای شیب
و جهات شددیب تهیه و سددپ مقدار عددی این نقشددهها
برای موقعیت تک تک پالتها اسدددتخراج شدددد .دادههای
مربوط به جهت جغرافیایی با اسدددتفاده از معادلۀ  1کمی
شد [.]9
معادلۀ 1

A= Cos (45-A)+1

که  :Aمقدار تبدیل شددده جهت و  :Aمقدار آزیموت
جهت است.
همچنین شددداخص رطوبت توپوگرافی (بدون واحد) که
مبین تمایل جریان به تجمع ( )aو حرکت آن در راسدددتای
شیب پائیندست ( )βبهوسیلۀ نیروی ثقل است ،برای تعیین
اثرات رطوبت خاک بر تغییرات تولید با اسددتفاده از معادلۀ 2
محاسددبه [ 10و  ]37و در نهایت اطالعات مورد نیاز برای هر
یک از موقعیت پالتهای نمونهبرداری استخراج شد.

معادلۀ 2
)(Compound Topographic Index) CTI = ln(a/tan β

که در این رابطه  :aمساحت زهکشی محدودۀ باالدست
(جهت جریان  × 1 +اندازه پیک سل مدل رقومی ارتفاع) و
 :βشیب سطحی زمین (به درجه) را ن شان میدهد که در
ادامه به رادیان تبدیل شده ا ست (× 1/570796( /90
درجۀ شدددیب)) .مناطق با مقادیر کم شددداخص توپوگرافی
نشدداندهندۀ حوضددههای کوچک و دامنههای شددیبدار یا
تپه (رطوبت کم) و مناطق با ارزش باالی این شددداخص
ن شاندهندۀ حو ضههای بزرگ و شیب مالیم و یا د شت
(رطوبت باال) بوده اسددت [ .]37 ،10 ،3بر اسدداس گزارش
[ ]37شاخص رطوبت توپوگرافی برای مدلها و جنبههای
هیدرولو یکی استفاده می شود که به صورت معنیداری با
رطو بت خاک در ارت باط اسدددت .در ن ها یت م کان های
نمونهبرداری در سه طبقۀ ارتفاعی (1485-1524؛ -1564
1525؛  1565-1604متر) ،سه طبقۀ شیب (کمتر از 10؛
 10-20و بیشدددتر از  20درصدددد) ،چ هار طب قۀ ج هت
جغرافیایی (جنوب؛ جنوب شددرقی؛ شددمال غربی؛ جنوب
غربی) و سددده طبقۀ شددداخص توپوگرافی (6/01-4/65؛
6-7/02؛  )10/40-7/01بر اسدداس اختالف معنیداری به
منظور بررسدددی تأثیر این عوا مل بر تغییرات تول ید اول یۀ
فرم های رویشدددی و کل طبقهبندی شددددند .هر چند که
تغییرات ارتفاعی در سددطح منطقه محدود بود ،ولی اثرات
آن در تغییر پارامترهای تولید قابل توجه بود .همچنین از
دادههای هواشددناسددی ایسددتیاههای سددینوپتیک مجاور
(نمین ،اردبیل ،فرودگاه ،سرعین ،کوثر و خلخال) ،گرادیان
بارندگی و دمای سالهای  94و  95و متو سط بارندگی و
دما ا ستخراج شد .م شخ صات مکانهای نمونهبرداری در
جدول  1ارائه شده است.

 .2.3تجزیه و تحلیل آماری
تأثیر طب قات ارت فاعی ،شددد یب ،ج هات جغراف یایی و
شددداخص توپوگرافی (متغیرهای مسدددتقل) بر تولید اولیۀ
فرمهای رویشدددی گندمیان ،پهنبرگان علفی و تولید اولیۀ
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اسددتفاده شددد .سددپ ارتباط مقدار هر یک از متغیرهای
وابسته با متغیرهای مستقل با استفاده از تحلیل رگرسیون
چندگانه گامبهگام ( )Stepwiseبرر سی شد (از روشهای
مختلف ا ستفاده شد ،اما بهترین نتایج با حداقل اطالعات
اضافی ،از این روش بهدست آمد).

کل (متغیرهای واب سته) با آزمون تجزیۀ واریان یکطرفه
و مقای سۀ میانیین دادهها با آزمون چند دامنهای دانکن با
ا ستفاده از  85در صد دادهها برر سی شد .بهمنظور تعیین
همب ستیی بین تولید اولیۀ فرمهای روی شی و تولید کل با
عوامل پسددتی و بلندی از ضددریب همبسددتیی پیرسددون

جدول  .1مشخصات فیزیکی مکانهای نمونهبرداری شده
شمارۀ مکان

1

2

3

4

5

6

موقعیت

38˚ 24΄ 11˝ ºN
48˚ 33΄ 28˝ ºE

38˚ 24΄ 07˝ ºN
48˚ 33΄ 14˝ ºE

38˚ 24΄ 25˝ ºN
48˚ 33΄ 36˝ ºE

38˚ 24΄ 47˝ ºN
48˚ 34΄ 07˝ ºE

38˚ 24΄ 46˝ ºN
48˚ 33΄ 59˝ ºE

38˚ 24΄ 03˝ ºN
48˚ 33΄ 34˝ ºE

ارتفاع )(m

1511±1/92

1494±5/03

1552±3/83

1534±2/99

1601±2/05

1589±2/06

شیب )(%

14/14±6/11

8/76±3/43

11/75±3/12

14/91±2/71

21/32±4/32

26/31±6/21

شاخص توپوگرافی

6/14±0/79

7/21±1/57

6/43±1/04

6/52±1/31

6/14±0/55

5/61±1/12

جهت

جنوب

جنوب غربی

شمال غربی

جنوب شرقی

جنوب غربی

جنوب شرقی

متوسط بارندگی سالیانه
)(mm
بارندگی سال 1394
)(mm
بارندگی سال 1395
)(mm
متوسط دمای سالیانه
)(ºC
دمای سال 1394
)(ºC
دمای سال 1395
)(ºC

366/23±0/21

364/79±0/53

365/76±0/43

381/63±0/37

377/81±0/97

361/39±1/03

355/02±0/03

354/99±0/01

355/11±0/07

355/07±0/06

355/20±0/04

355/18±0/04

333/78±0/04

334/12±0/10

332/95±0/77

333/33±0/59

331/98±0/04

332/22±0/04

9/71±0/03

9/75±0/01

9/72±0/01

9/33±0/01

9/42±0/03

9/83±0/02

9/96±0/07

10/02±0/20

9/79±0/01

9/87±0/01

9/59±0/08

9/64±0/08

10/47±0/05

10/52±0/01

10/34±0/01

10/39±0/08

10/19±0/06

10/23±0/06

لومی

لومی

لومی شنی

لومی شنی

لومی

لومی

عوامل

بافت خاک

در این روش با اهم یتترین متغیرها مرحله به مرحله
وارد معادلۀ رگرسدددیون شدددد و این عمل تا هنیامی ادامه
پیدا کرد که سددطح خطای آزمون معنیداری به  5درصددد
ر سید [ .]51فرمول عمومی معادلۀ رگر سیون چندگانه به
صورت زیر است.
معادلۀ 3

̂𝑌 =a+b1x1+xn+…+bnb2x2

که در آن:
̂𝑌 مقدار پیشبینیشددده متغیّر وابسددته ( :a ،)Yمقدار

ثا بت ) :b ،(constantضدددر یب رگرسدددیون و  :xم قادیر
متغیّرهای مسدددتقل اسدددت .کلیۀ تجزیهوتحلیل آماری با
اسددتفاده از نرمافزار  SPSS16اسددتفاده شددد .درنهایت در
محیط  GISبا ا ستفاده از معادلههای ا ستخراج شده برای
هر یک از فرمهای روی شی و کل ،نق شۀ تولید اولیۀ سطح
زمین برای منطقۀ کاری پیشبینی شدددد .جهت ارزیابی
صحت نقشههای تهیهشده با استفاده از  15درصد نمونهها
(که در مرحلۀ تجزیه و تحلیل مورد اسدددتفاده قرار نیرفته
بود) و با اسدددتفاده از محاسدددبۀ مقادیر معیارهای MAE
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(میانیین خطای مطلق)( MDE ،خطای انحراف میانیین)
و ( RMSEری شه میانیین مربع خطا) ،تو سط معادلههای
 5 ،4و  ]21 ،17[ 6برر سی شد .این شاخصها هر چه به
صددفر نزدیکتر باشددند ،نشدداندهندۀ این اسددت که مقادیر
محاسبه شده با مدل به مقادیر واقعی نزدیکتر است.
معادلۀ 4
معادلۀ 5

معادلۀ 6

∑n
|i=1|Esi−Eoi
n

∑n
)i=1(Esi−Eoi
n

2
𝑛∑√
)𝑖𝑜𝐸𝑖=1(𝐸𝑠𝑖−

𝑛−1

= 𝐸𝐴𝑀،
= 𝐸𝐷𝑀،

= 𝐸𝑆𝑀𝑅

که در این روابط  Esiم قدار برآورد شددددۀ نق طه  iاز
طریق نق شه Eoi ،مقدار اندازهگیری شدۀ نقطه (زمینی) i
و  nتعداد دادهها است.

 .3نتایج
در م حدودۀ مورد م طال عه و در سدددطوح پالت های
نمونهبرداری  80گونۀ گیاهی شنا سایی شد که  59گونۀ
آن حداقل در  2طبقۀ ارتفاعی با توجه به اختالف کم آن
م شترک بودند (جدول  .)2در حالت کلی درمجموع 32/5
درصدددد گو نه ها در منط قۀ مورد م طال عه کمشدددو نده و
خوشخوراک 10 ،درصدددد زیادشدددونده و  57/5درصدددد
گونههای مهاجم هستند که نشانیر تخریب ترکیب گیاهی
است .همچنین مقدار گونههای کم شونده و خوشخوراک،
گونه های زیادشدددونده و گونه های م هاجم در طبقۀ اول
ارتفاعی ( )1524-1485 mبه ترتیب برابر با 8/16 ،34/7
و  57/14درصد؛ در طبقۀ دوم ارتفاعی ()1564-1525 m
بهترتیب برابر با  8/33 ،35و  56/67درصدددد و در طبقۀ
سوم ارتفاعی ( )1604-1565 mاین گونهها بهترتیب برابر
با  11/48 ،34/43و  54/09درصد بود.
ن تایج تأثیر عوا مل پسدددتی و بل ندی بر تول ید اول یۀ
فرم های رویشدددی گ ندم یان ،پهنبر گان علفی و کل با

استفاده از آزمون دانکن در جدول  3ارائه شده است .نتایج
نشدددان داد که بین طبقات مختلف ارتفاعی و تولید اولیۀ
گندمیان (یکسدداله و چندسدداله) اختالف معنیداری وجود
نداشت درحالیکه تولید اولیۀ گندمیان در طبقات مختلف
شیب دارای اختالف معنیدار بود ( .)P>0/01بهنحوی که
با افزایش شددیب تولید گندمیان افزایش یافته و بیشددترین
تولید گندمیان در شیب بیشتر از  20درصد مشاهده شد.
همچنین در جهت های مختلف هم تولید اولیۀ گندمیان
دارای اختالف معنیدار بود ( )P>0/01و بیشددترین مقدار
آن در جهت جنوبی و کمترین آن در جهت شددمال غربی
ثبت شدددد .نتایج مقایسدددۀ میانیین تولید اولیۀ پهنبرگان
علفی (یکساله و چندساله) با طبقات ارتفاع ،شیب و جهت
نشدددان داد که تول ید آن ها در طب قات مختلف اختالف
معنیداری دارد .بیشدددترین مقدار تولید اولیۀ پهنبرگان
علفی در طبقۀ ارتفاعی دوم ( )1564-1525م شاهده شد.
همچنین با افزایش شدددیب تولید پهنبرگان علفی کاهش
یافته و کمترین مقدار آن در شددیب بیشددتر از  20درصددد
مشدداهده شددد .کمترین مقدار تولید اولیۀ پهنبرگان علفی
در جهت جنوبی و بیشترین آن در جهت شمال غربی ثبت
شد.
در ارت باط با تأثیر عوا مل مختلف بر تول ید اول یۀ کل
جامعه ،فقط در طبقات مختلف ارتفاعی اختالف معنیدار
مشددداهده و بیشدددترین مقدار آن در طبقۀ ارتفاعی دوم
( )1564-1525اندازهگیری شدددد؛ اما تولید اولیۀ کل در
طبقات مختلف شددیب و جهت اختالف معنیداری نشددان
نداد .نتایج مقای سۀ میانیین تولید اولیۀ فرمهای روی شی و
کل در ارتباط با شددداخص توپوگرافی نشدددان داد که در
م قادیر مختلف این شددداخص بین تول ید اول یۀ گ ندم یان
اختالف معنیداری مشاهده شد ،بهنحویکه با افزایش این
شددداخص میزان تولید اولیۀ گندمیان کاهش یافت .اما در
مورد پهنبرگان علفی این نتیجه برعک بوده و با افزایش
این شددداخص ،میزان تولید اولیۀ پهنبرگان علفی افزایش
یافته اسدددت .تولید اولیۀ کل با تغییرات این شددداخص،
اختالف معنیداری نشان نداد.
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 کالس خوشخوراکی و فرم رویشی، فهرست گونههای گیاهی بر اساس طبقات ارتفاعی.2 جدول

1524-1485
1564-1525

Leucanthemum vulgare Lam. (f, III), Trifolium repense L. (f, I), Trifolium pratense L. (f, I), Trifolium micranthum
Viv. (f, I), Cerastium glomeratum Thuill. (f, III), Poa pratensis L. (g, II), Potentilla adscharica Sommier & Levier
ex keller. (g, I), Plantago lanceolata L. (f, III), Leontodon hispidus L. (f, III), Alchemilla caucasia. (f, I), Taraxacum
syriacum Boiss. (f, III), Luzula Multiflora (Ehrh.) Lej. (f, III), Galium verum L. (f, III), Fragaria vesca L. (f, I),
Aster alpinus L. (f, III), Hypericum linarioides Bosse. (f, I), Eryngium billardierei F. Delaroche. (f, III), Sanguisorba
minor Scope. (f, I), Bromus scoparius L. (g, I), Bromus briziformis Fisch. & C. A. Mey. (g, I), Rumex tuberosa L.
(f, III), Myosotis alpestris (f, III), Barbarea minor C. Koch. (f, III), Achillea millefolium L. subsp millefolium (f,
III), Sedum lenkoranicum Grossh. (f, III), Stachys byzantina K. Koch. (f, III), Cirsium vulgare (Savi) Ten. (f, III),
Senecio vulgaris L. (f, III), Carum carvi L. (f, III), Medicago sativa L. (f, I), Chenopodium foliosum (Mench)
Aschers. (f, III), Carex divulsa Gaudin. (f, III), Tripleurospermun disciforme (C.A. Mey) Schultz-Bip. (f, III),
Scariolla orientalis (Boiss). Sojak. (f, II), Ranunculus millefolius Banks & Soland. (f, I), Trifolium compestre
Schreb. (f, I), Poa bulbosa L. (g, II), Trisetum flavescense L. (g, II), Hieracium matrense N.P. (f, III), Vicia cracca
L. (f, I), Dactylis glomerata L. (g, I), Geranium molle L. (f, III), Prunella vulgaris L. (f, III), Equisetum arvense L.
(f, III), Cardaria draba L. Desv. (f, III), Cruciata pedomontana Bellardi. (f, III), Hordeum bulbosum L. (g, I),
Lolium rigidum Gaudin. (g, I), Carex songarica Kar. & Kir. (f, III).
Leucanthemum vulgare Lam. (f, III), Trifolium repense L. (f, I), Trifolium pratense L. (f, I), Trifolium micranthum
Viv. (f, I), Cerastium glomeratum Thuill. (f, III), Poa pratensis L. (g, II), Potentilla adscharica Sommier & Levier
ex keller. (g, I), Plantago lanceolata L. (f, III), Leontodon hispidus L. (f, III), Alchemilla caucasia. (f, I), Taraxacum
syriacum Boiss. (f, III), Luzula Multiflora (Ehrh.) Lej. (f, III), Galium verum L. (f, III), Fragaria vesca L. (f, I),
Aster alpinus L. (f, III), Hypericum linarioides Bosse. (f, I), Eryngium billardierei F. Delaroche. (f, III), Sanguisorba
minor Scope. (f, I), Bromus scoparius L. (g, I), Rumex tuberosa L. (f, III), Myosotis alpestris (f, III), Achillea
millefolium L. subsp. millefolium (f, III), Stachys byzantina K. Koch. (f, III), Senecio vulgaris L. (f, III), Carum
carvi L. (f, III), Carex divulsa Gaudin. (f, III), Scariolla orientalis (Boiss). Sojak. (f, II), Trifolium compestre Schreb.
(f, I), Poa bulbosa L. (g, II), Trisetum flavescense L. (g, II), Hieracium matrense N.P. (f, III), Vicia cracca L. (f, I),
Dactylis glomerata L. (g, I), Geranium molle L. (f, III), Prunella vulgaris L. (f, III), Cardaria draba L. Desv. (f,
III), Cruciata pedomontana Bellardi. (f, III), Hordeum bulbosum L. (g, I), Lolium rigidum Gaudin. (g, I), Ranunculus
constantin opolitanus DC. (f, I), Vulpia myuros (L.) J. F. Gmel. (f, I), Veronica arvensis L. (f, III), Hypericum
perforatum L. (f, I), Barbarea plantaginea DC. (f, III), Galium aparine L. (f, III), Silene latifolia Poir. Subsp. (f,
III), Primula macrocalyx Bunge. (f, III), Dianthus orientalis Donn. (f, III), Veronica gentianoides Vahl. (f, III),
Lathyrus sativus L. (f, I), Anthriscus sylvestris L. Hoffm. (f, III), Phoupsis stylosa (Trin). (f, III), Plantago major L.
(f, III), Hypericum tetrapterum Fries. (f, I), Hieracium pilosella L. (f, III), Poa trivialis L. (g, II), Draba nemorosa
L. (f, III), Arenaria leptoclados (Riechenb) Guss. (f, III), Cirsium sp. (f, III), Lotus corniculatus L. (f, I), Cynosurus
echinatus L. (g, I).
Leucanthemum vulgare Lam. (f, III), Trifolium repense L. (f, I), Trifolium pratense L. (f, I), Trifolium micranthum
Viv. (f, I), Cerastium glomeratum Thuill. (f, III), Poa pratensis L. (g, II), Potentilla adscharica Sommier & Levier
ex keller. (g, I), Plantago Lanceolata L. (f, III), Leontodon hispidus L. (f, III), Alchemilla caucasia. (f, I), Taraxacum
syriacum Boiss. (f, III), Luzula Multiflora (Ehrh.) Lej. (f, III), Galium verum L. (f, III), Fragaria vesca L. (f, I),
Aster alpinus L. (f, III), Hypericum linarioides Bosse. (f, I), Eryngium billardierei F. Delaroche. (f, III), Sanguisorba
minor Scope. (f, I), Bromus scoparius L. (g, I), Rumex tuberosa L. (f, III), Myosotis alpestris (f, III), Achillea
millefolium L. subsp. millefolium (f, III), Stachys byzantina K. Koch. (f, III), Cirsium vulgare (Savi) Ten. (f, III),
Senecio vulgaris L. (f, III), Carum carvi L. (f, III), Scariolla orientalis (Boiss). Sojak. (f, II), Ranunculus millefolius
Banks & Soland. (f, I), Trifolium compestre Schreb. (f, I), Trisetum flavescense (L). (g, II), Hieracium matrense
N.P. (f, III), Vicia cracca L. (f, I), Dactylis glomerata L. (g, I), Geranium molle L. (f, III), Prunella vulgaris L. (f,
III), Cruciata pedomontana Bellardi. (f, III), Ranunculus constantin opolitanus DC. (f, I), Vulpia myuros (L.) J. F.
Gmel. (f, I), Veronica arvensis L. (f, III), Hypericum perforatum L. (f, I), Primula macrocalyx Bunge. (f, III),
Dianthus orientalis Donn. (f, III), Veronica gentianoides Vahl. (f, III), Phoupsis stylosa (Trin). (f, III), Hypericum
tetrapterum Fries. (f, I), Hieracium pilosella L. (f, III), Poa trivialis L. (g, II), Draba nemorosa L. (f, III), Arenaria
leptoclados (Riechenb) Guss. (f, III), Cirsium sp. (f, III), Lotus corniculatus L. (f, I), Cynosurus echinatus L. (g, I).
Polygala anatolica Boiss & Holder. (f, III), Asperula setosa Jaub. & spach. (f, III), Erodium cicutarium (Jusl.) L.
Her. Ex Aiton. (f, II), Vicia sativa L. (f, I), Convolvulus arvensis L. (f, II), Prunella laciniata L. (f, III), Potentilla
argentea L. (f, I), Filago vulgaris Lam. (f, III), Avena byzantina K. Koch. (g, II).

)m( طبقۀ ارتفاعی

1604-1565

)f( ) و پهنبرگان علفیg( ( و فرم رویشی گندمیانIII) ( و مهاجمII)  زیادشونده،(I) کالس خوشخوراکی کمشونده،گونههای گیاهی
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تغییرات تولید اولیه در اثر پستی و بلندی در...
جدول  .3مقایسۀ میانگین مقادیر تولید اولیۀ فرمهای رویشی و تولید اولیۀ کل در طبقات مختلف عوامل پستی و بلندی
عوامل پستی و
بلندی
ارتفاع
))m

طبقات

تعداد
ترانسکت

تعداد
پالت

متوسط طبقات و
انحراف معیار

گندمیان

پهنبرگان علفی

کل

1524-1485

6

60

1502/53c9±/43

724/10a311±/1

1227/50 897±/3

1951/60 809±

1564-1525

6

60

1543/10 10±/14

755/2. 482±

1584/10 820±/1

2339/30 725±/9

1604-1565

6

60

1594/90 6±/42

912/30 73±/26

1183/60 592±/3

2095/90 646±/1

2/115

4/750

4/217

آماره
شیب
()%

a

a

ns

F

b

a

b

ns

a

ab

ns

کمتر از 10

5

53

6/91c2±/19

572/50c451±/6

1469/30a743±/7

 10تا 20

10

95

b

14/15 2±/59

773 449±/1

a

1463/3 848±/1

2236/30 789±/7

بیشتر از 20

3

32

26/93 4±/88

1241/1 665±/2

713/40 280±/1

1954/50 753±/3

a

b

a

b

**

**

18/476

F

a

a

13/330

ns

2/213

جنوب

7

72

d

177/02 13±/27

a

894/30 564±/3

c

1139/6 807±/7

a

2033/9 799±/8

جنوب شرقی

7

64

137/35c18±/21

758ab564±/1

1283/8bc887±/3

2041/8a784±/6

شمال غربی

1

13

219/39b126±/82

551/9b304±/2

1875/5a399±/1

2427/4a488±/2

جنوب غربی

3

31

242/44 30±/38

755/4 480±/9

1649/10 450±/4

2404/5 565±/2

آماره
شاخص توپوگرافی
()CTI

b

a

b

2041/80a659±/6

آماره

جهت

میانیین و خطای از میانیین تولید ()kg/ha

a

ab

ns

F

ab

**

1/866

a

*

5/517

2/822

78

5/39 0±/41

853/4 558±/9

b

1247/5 794±/4

a

2100/9 732±/9

6/7-02

6

56

6/33 0±/32

844/3 573±/5

b

1254/5 728±/9

a

2098/8 727±/9

7/10-01/40

4

46

7/97a0±/98

644/5b440±/4

1568/6a848±/4

2213/1a821±/3

2/51ns

2/79ns

0/39ns

8

4/6-65/01

آماره

c

b

a
a

F

 b ،aو  :cحروف متفاوت در هر ردیف ،نشانیر اختالف معنیدار  :abدر هر ردیف اعدادی که دو حروف دارند با اعدادی که یکی از این دو حرف را دارند ،اختالف معنیدار ندارند.

جدول  4آمارههای مربوط به برازش مدل پیشبینی را
نشدددان مید هد که در آن م قدار  Rب یانکن ندۀ میزان
همبستیی بین متغیرهای مستقل و وابسته است و ضریب
تعیین  R2هم مشدددخص میکند که چه مقدار از واریان
متغیر واب سته به متغیرهای م ستقل مربوط ا ست؛ بنابراین

میتوان گفت که  12/2در صد از تغییرات تولید گندمیان،
 10/6درصد از تغییرات تولید اولیۀ پهنبرگان علفی و 1/8
درصدددد از تغییرات تولید کل به عوامل پسدددتی و بلندی
مربوط است.

جدول  .4ضریب تشخیص رابطۀ رگرسیونی تولید اولیۀ فرمهای رویشی و تولید اولیۀ کل با پستی و بلندی
خطای معیار برآوردی

R

R2

 R2تعدیلشده

متغیر
تولید اولیۀ گندمیان

508/04

0/349

0/122

0/117

تولید اولیۀ پهنبرگان علفی

755/58

0/326

0/106

0/101

تولید اولیۀ کل

753/95

0/134

0/018

-0/004

جدول  5نتایج تجزیۀ واریان رابطۀ رگرسیون چندگانه
گامبهگام را نشددان میدهد که در آن میانیین مربعات برای
منابع رگرسیون و باقیمانده ذکر شده است .تجزیۀ واریان
رگر سیون فرض وجود رابطۀ خطی معنیدار بین متغیرها را

بررسدددی میکند .نتایج نشدددان داد که رابطۀ رگرسدددیونی
معنیدار ا ست ( ،)P>0/01بنابراین رابطۀ رگر سیون خطی
بین تول ید گ ندم یان و همچنین تول ید پهنبر گان علفی با
عوامل پسدددتی و بلندی وجود دارد ،ولی بین تولید کل با
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عوامل پستی و بلندی رابطۀ خطی وجود ندارد .در جدول 5
ضدددرایب رابطۀ رگرسدددیونی و آمارۀ خطای معیار ضدددرایب
رگرسددیون ارائه شددده اسددت .ضددرایب تأثیر رگرسددیونی
اسددتاندارد شددده یا ضددریب بتا به ما کمک میکند تا سددهم
نسبی هر متغیر را در تبیین تغییرات متغیر وابسته مشخص
کنیم؛ شیب در تولید گندمیان با ضریب  0/33و پهنبرگان
علفی با ضریب  -0/30بیشترین میزان ضرایب بتا را به خود
اختصددداص دادهاند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که نقش
آن ها در پیشبینی تغییرات تول ید گ ندم یان و پهنبر گان
علفی بیشددتر از سددایر متغیرهای مسددتقل بود .با توجه به
سطح معنیداری ،در تولید گندمیان از بین عوامل پ ستی و
بلندی شیب تأثیر معنیداری دارد ( .)P>0/01اثرات سایر
متغیّرها معنیدار نیسدددت و نقش ضدددعیفی در پیشبینی
متغیّر وابسته دارند؛ بنابراین با توجه به جدول  6و معادلۀ 2
رابطۀ رگر سیونی بین تولید گندمیان (یک سالهها  40در صد
و چند سالهها  60درصد) و عوامل پستی و بلندی به صورت
زیر بوده است:
معادلۀ 6

ضددریب بتا شددیب در تولید گندمیان مثبت بوده و این
بدان معناسدددت که با افزایش مقدار متغیّر مسدددتقل ،مقدار
پیشبینی شددده متغیّر وابسددته افزایش مییابد .ضددریب بتا
شیب در تولید پهنبرگان علفی منفی بوده و ضرایب منفی
به این معنی اسددت که با کاهش این مقدار متغیّر مسددتقل،
مقدار پیشبینی شده متغیّر وابسته کاهش مییابد.
با توجه به اینکه روش رگرسدددیون چندگانه گام به گام
فقط اثر عوا مل معنیدار و مؤثر را در جدول ن تایج ارا ئه
میدهد و عواملی که تأثیر معنیداری بر متغیرهای وابسددته
ندار ند را حذف میک ند ،به همین دل یل در جداول آ نالیز
واریان مدل رگرسیون فقط اطالعات فرم رویشی گندمیان
و پهنبرگان علفی نشدددان داده شدددده و تولید اولیۀ کل که
ت حت تأثیر عوا مل پسدددتی و بل ندی ذکر شدددده ،اختالف
معنیداری نشان نداد و از جداول حذف شده است.
نتایج پیشبینی نق شههای مقدار تولید اولیه با ا ستفاده
از معادلههای استخراج شده بر اساس عوامل پستی و بلندی
در شددکل  2ارائه شددده اسددت .ارزیابی صددحت نقشددههای
بهدسدددتآ مده بر اسددداس جذر م یانیین مرب عات خ طا
) ،(RMSEصحت نتایج ) ،(MAEانحراف نتایج ) (MDEو
میانیین تولید اولیه بهد ستآمده از نق شۀ تولید تهیه شده و
میانیین تولید اولیه اندازهگیری شدددده در جدول  7نشدددان
داده شددده اسددت .با توجه به مقادیر  MAEو  MDEمقدار
انحراف نتایج برآورد شددده و نتایج اصددلی در حد قابلقبول
ا ست .همچنین مقدار  RMSEیا مقدار خطای مدل در حد
قابل بوده و نشاندهندۀ اعتبار مدل است.

YGrass= 429/464 + 25/73 Slope

همچنین شددد یب بر تول ید پهنبرگان علفی هم تأثیر
معنیداری داشددت ()P>0/01؛ بنابراین با توجه به جدول
 5و معادله  2رابطه رگر سیونی بین تولید پهنبرگان علفی
و عوامل پستی و بلندی بهصورت زیر بوده است:
YForb= 1837/75 – 35/40 Slope

معادلۀ 7

جدول  .5آنالیز واریانس مدل رگرسیون تولید اولیۀ فرمهای رویشی با عوامل پستی و بلندی
متغیر
تولید اولیۀ گندمیان

تولید اولیۀ پهنبرگان علفی

آماره

درجه آزادی ()df

میانگین مربعات

F

رگرسیون

1

6368739/32

**24/68

باقیمانده

178

258107/95

کل

179

-

رگرسیون

1

12058406/14

باقیمانده

178

570908/28

کل

179

-

** :اختالف (اثر) معنیدار در سطح  :* %1اختالف (اثر) معنیدار در سطح %5

**

21/12
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تغییرات تولید اولیه در اثر پستی و بلندی در...
جدول  .6نتایج اصلی و ضرایب مدلهای رگرسیون میزان تولید اولیۀ فرمهای رویشی با عوامل پستی و بلندی
پارامترها

فرمهای رویشی

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد شده

)(constant

ß
429/464

Std. Error
83/15

Beta
-

شیب

25/73

5/18

0/349

)(constant

1837/75

123/66

-

شیب

-35/40

7/704

-0/33

گندمیان
پهنبرگان علفی

t
**5/17
**

4/97

**14/86
**

-4/596

** :اختالف (اثر) معنیدار در سطح  :* %1اختالف (اثر) معنیدار در سطح %5

شکل  .2نقشههای تخمین و برآورد تولید اولیۀ هر یک از فرمهای رویشی برحسب کیلوگرم در هکتار
(تولید اولیۀ کل با جمع گندمیان و پهنبرگان علفی ترسیم شده است)

جدول  .7نتایج پارامترهای پیشبینی صحت مدلهای رگرسیون تولید اولیۀ فرمهای رویشی با عوامل پستی و بلندی
تولید اولیۀ فرمهای رویشی

RMSE

MAE

MDE

گندمیان

0/402

0/888

0/666

پهن برگان علفی

0/472

1/333

0/888

 .4بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق نشدددان داد که عوامل پسدددتی و بلندی
شدددامل طبقات ارتفاعی ،جهت های جغرافیایی ،طبقات
شددیب و شدداخص توپوگرافی اثرات متفاوتی بر تولید اولیه

(سددطح زمین) فرمهای رویشددی دارند .ولی این عوامل بر
روی تول ید اول یۀ کل جام عۀ گ یاهی ،ت فاوت قا بلتوجهی
نداشدددت ،بهطوری که فقط در طبقات ارتفاعی مختلف با
توجه به اختالف کم آن بین تولید کل اختالف معنیداری
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مشدددا هده شدددد .تول ید اول یۀ گ ندم یان (یکسدددا له ها و
چندددسددددالددههددا) در طبقددات ارتفدداعی مختلف اختالف
معنیداری ن شان نداد؛ دلیل این امر نو سانات کم ارتفاعی
در منطقه اسدددت که در تولید اولیۀ گندمیان منطقه مؤثر
نبوده ا ست .هر چند که با انتخاب کردن طیف و سیعی از
تغییرات ارت فاعی پارامتر های دییر نظیر د ما ،بار ندگی،
خاک و ترک یب و تنوع پوشدددش گ یاهی د چار تغییر و
نوسدددانات معنیداری میشدددوند ولی با توجه به شدددرایط
منطقه در این مطالعه تقریباً تغییرات ارتفاعی منط قه در
نظر گرفته شده ا ست .بنابراین سهم اثر ارتفاع در منطقۀ
فندوقلو تقریباً همین مقدار اسدددت .اما در تحقیق انجام
گرفته [ ]38افزایش ارتفاع را عامل افزایش تولید گندمیان
در علفزارهای پاکستان بیان کردهاند که شاید علت تفاوت
در نتی جه ،مربوط به ت فاوت در مق یاس ان جام تحقیق و
تغییرات بی شتر ارتفاع در منطقۀ مورد مطالعه آنها با شد.
عالوه بر آن ،در تحقیق دییر [ ]1افزایش میزان چرای دام
را عا مل کاهش گ ندم یان و افزایش پوشدددش پهنبرگان
علفی در شددکل کلی و توجه به درجۀ خوش دخوراکی آنها
بیان کردهاند .در سدددطح منطقۀ فندوقلو نیز چرای دام به
شدت رواج داشته ولی با توجه به اینکه سطح منطقۀ مورد
مطالعه در محدودۀ یک سددامان عرفی قرار گرفته اسددت و
تقریباً ف شار چرا به یک اندازه ا ست ،بنابراین تغییر شدت
چرا در سدددطح منط قۀ مورد م طال عۀ ما نمیتوا ند عا مل
تعیین کنندۀ تغییر تولید فرم های رویشدددی و کل جامعه
باشد .هر چند که در این زمینه نیاز به بررسی بیشتری در
سددطح این منطقۀ رویشددی وجود دارد .گندمیان که دارای
سی ستم ری شهای اف شان و کمعمق بوده و قادرند رطوبت
الیههای سددطحی خاک را جذب نمایند ،اصددوالب نسددبت به
پراکنش بارندگی که تابعی از ارتفاع اسدددت عک العمل
نشدددان میدهند .در تحقیق انجام گرفته [ ]26نیز اهمیت
بارشهای ساالنه در تولید مراتع ا ستپی و بیابانی ماگنولیا
را مهم دان ستند ولی بیان کردند که شاید عواملی دییری
مانند شیب مانع افزایش گندمیان شده ا ست .تولید اولیۀ
پهنبر گان علفی هم در طب قات ارت فاعی مختلف اختالف

معنیدار نشدددان داد .بهطوری که طبقات ارتفاعی میانی،
باالترین میزان تولید پهنبرگان علفی را به خود اخت صاص
داده اسددت .در تحقیق انجام گرفته [ ]2در مقیاس بزرگتر
از مطالعۀ ما ارتفاعات میانی و شیبهای متو سط را دارای
شرایط مطلوب برای رشد گونههای علفی بیان کردهاند .اما
در تحقیق دییر [ ]42در مراتع سدبالن ،که در مقایسده با
مطالعۀ ما این مطالعه نیز از مقیاس بزرگتر و تنوع بیشددتر
برخوردار بوده ،به این نتیجه رسددیدند که با افزایش ارتفاع
مقدار تولید پهنبرگان علفی ،در شددکل کلی و بدون توجه
به درجۀ خوشدددخوراکی و ارزش حفاظتی آن ها ،کاهش
می یابد و احتمال دادها ند که این کاهش به علت کاهش
دما باشدددد .تولید اولیۀ کل در طبقات ارتفاعی مختلف،
اختالف معنیدار نشددان داد .بهطوریکه با افزایش ارتفاع،
م قدار تول ید کل افزایش یا فت که این نتی جه قا بل
پیشبینی بود ،چرا که افزایش ارتفاع تا  3500متر همراه
با افزایش بارندگی و سایر تغییرات در عوامل بوم شناختی
مانند شیب و عمق و بافت خاک باع افزایش تولید اولیه
میشددود و پ از آن با افزایش ارتفاع تولید اولیه به علت
کاهش دما و محدودیت عمق و بافت خاک بهشدت کاهش
مییابد [ .]38با توجه به اینکه بخش اعظم پوشش گیاهی
منطقه شددامل پهنبرگان علفی اسددت که با افزایش ارتفاع
افزایش یاف تها ند و بهتبع آن تول ید کل هم افزایش پ یدا
کرده اسدددت .در تحقیقات دییر [ ]19و [ ]43نیز گزارش
کرد ند که بین تول ید کل و افزایش ارت فاع ،که از نظر
مقیاس در سدددطح بزرگتر و با تغییرات عوامل پسدددتی و
بلندی بی شتری انجام شدهاند ،رابطۀ م ستقیم وجود دارد.
ب نابراین ،با تو جه به ن تایج این بخش مق یاس م طال عه در
انتخاب عوامل بومشدددناختی در بررسدددی تأثیر آن ها در
ساختار و عملکرد اکو سی ستم باید بی شتر مورد توجه قرار
گیرد.
تولید اولیۀ گندمیان در طبقات مختلف شدددیب تفاوت
معنیداری نشدددان داد بهگونهای که باالترین میزان تولید
اولیه گندمیان در شیب  20تا  34درصد مشاهده شد .هر
چند که در مناطق پرشددیب به دلیل عدم اسددتقرار خاک

تغییرات تولید اولیه در اثر پستی و بلندی در...

مناسدددب با عمق کافی ،میزان تولید علوفه کاهش پیدا
میکند [ ،]42ولی در این مراتع شیب بهحدی زیاد نبوده
که چنین محدودیتی ایجاد کند و با توجه به بازدیدهای
م یدانی ت مامی م کان های نمو نهبرداری از خاک عمیق و
حاصدددلخیز برخوردار بوده ولی با توجه به این شدددرایط با
افزایش شدددیب ،تولید گندمیان افزایش پیدا کرده اسدددت.
بنابراین ،افزایش شیب عامل محدودکنندۀ این فرم رویشی
در منطقۀ فندوقلو نیست .دلیل این امر به شرایط و عوامل
خاک ارتباط دا شته که در ادامۀ این تحقیق برر سی تأثیر
عوامل فیزیکی و شدددیمیایی خاک بر تغییرات تولید اولیۀ
فرمهای رویشی و کل جامعه در حال بررسی میباشد .این
موضدددوع هر چند که در تحقیقات [ ]5و [ ]42نیز مورد
تأکید قرار گرفته و شدت چرای کم در شیبهای باالتر را
عامل افزایش گندمیان بیان کردهاند ،ولی همانگونه که
اشددداره شدددد در منطقۀ مورد مطالعۀ ما ،تغییرات شدددیب
آنچنان نبوده که چنین تأثیری داشدددته باشدددد و بهنظر
میرسدددد این تغییرات بیشدددتر تابع پارامتر های خاک
میباشددند .عالوه بر پارامترهای خاک با توجه به شدداخص
توپوگرافی محا سبه شده که به آن شاخص رطوبتی خاک
هم گفته می شود در مناطق ح ضور بیشتر گندمیان مقدار
این شاخص کمتر از مناطق با ح ضور کمتر گندمیان بوده
اسددت .به عبارت دییر با توجه به نتایج محاسددبۀ شدداخص
توپوگرافی در مناطق شدددیبدار ضدددریب رطوبتی خاک یا
همان شدداخص توپوگرافی پایین بوده و برعک در مناطق
با غلبۀ پهنبرگان علفی مقدار شدداخص بیشددتر و شددرایط
رطوبتی بهتر بوده اسدددت که این امر نشدددانیر برد باری
گندمیان به شدددرایط رطوبتی کمتر خاک در مقایسددده با
پهنبرگان علفی بوده اسددت .در تحقیق دییر [ ]34نیز که
بهمنظور تخمین تولید علوفۀ مراتع دماوند که بخش اعظم
گیاهان شدددامل گندمیان یکسددداله بوده به نتایج مشدددابه
رسددد ید ند و م حدود یت چرایی در شددد یب های باالتر و
همچنین بار ندگی را عا مل این افزایش ب یان کرد ند ،ولی
همانگونه که ا شاره شد بهنظر نمیر سد که دلیل افزایش
گندمیان در منطقۀ فندوقلو در شددیبهای زیاد باشددد .در
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منط قۀ مورد م طال عۀ ما تول ید اول یۀ پهنبر گان علفی در
شددیب باالتر از  20درصددد نسددبت به شددیب کمتر از 10
درصددد و شددیب 10تا  20درصددد ،حدود دو برابر کاهش
نشددان داد که علت آن نیز میتواند تحت تأثیر پارامترهای
خاک ،بهخصدددوص ر یم رطوبتی آن با تو جه به م قدار
شددداخص توپوگرافی باشدددد .تولید کل در طبقات مختلف
شددد یب اختالف معنیداری نشدددان نداد ،یعنی تغییرات
کاهشدددی و افزایشدددی گ ندم یان و پهنبر گان علفی در
شددیبهای کم و زیاد به صددورت همپوشددان عمل کرده و
باع این عدم اختالف شده ا ست .همچنین در جهتهای
مختلف هم تول ید اول یه گ ندم یان دارای اختالف معنیدار
بود و بیشدددترین مقدار آن در جهت جنوبی و کمترین آن
در جهت شمال غربی ثبت شد .دامنههای جنوبی همیشه
گرمتر از دامنههای شمالی بوده و بنابراین رطوبت کمتری
ن سبت به دامنههای شمالی دارند و این امر باع می شود
گو نه هایی که در دو دام نه اسدددتقرار می یاب ند از ل حاظ
ویژگیهای بوم شناختی با هم تفاوت دا شته با شند .با این
وجود دامنههای جنوبی همیشددده نامسددداعد نبوده و برای
اسددتقرار گونههای علفی مناسددب هسددتند [ .]41کمترین
میزان تول ید اول یۀ پهنبر گان علفی در ج هت جنوب و
بیشدددترین آن در جهت شدددمال غربی ثبت شدددد .به نظر
میرسددد تابش کم نور خورشددید و تبخیر و تعر کم در
جهتهای شمالی ،شرایط مناسبی را برای رشد پهنبرگان
علفی و افزایش تول ید آن ها فراهم کرده اسددددت [.]43
همانند نتایج شیب بهنظر میر سد نقش رطوبت خاک در
غالبیت گونه های پهنبرگان علفی و گندمیان انکار ناپذیر
اسدددت .همچنین ،تولید اولیه کل در جهت های مختلف
دارای اختالف معنیداری نبود ،بدین صددورت که تغییرات
کاه شی و افزای شی گندمیان و پهنبرگان علفی در جهات
مختلف به صددورت همپوشددان عمل کرده و باع این عدم
اختالف شددده اسددت .در ارتباط با شدداخص توپوگرافی یا
شدداخص رطوبت خاک نیز نتایج نشددان داد که در مقادیر
مختلف این شدددداخص بین تولیددد گندددمیددان اختالف
معنیداری وجود دارد بهنحویکه با افزایش این شاخص یا
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رطوبت خاک مقدار تولید گندمیان کاهش یافته ا ست .اما
در مورد پهنبر گان علفی این نتی جه برعک بوده و با
افزایش این شددداخص یا مقدار رطوبت مقدار تولید اولیۀ
پهنبرگان علفی افزایش یافته است .تولید اولیۀ کل جامعه
بر اثر این شاخص اختالف معنیداری ن شان نداد .مناطقی
با شاخص توپوگرافی باال ،کم شیب بوده و در آن محدوده
آب ز یادی تجمع می یا بد .ن تایج شددداخص توپوگرافی یا
شاخص رطوبت خاک کامالً تأیید کننده نتایج تأثیر عوامل
شیب و جهت جغرافیایی بوده و بهنظر میر سد سهم قابل
توجهی از تغییرات تول ید گ ندم یان و پهنبر گان علفی
تحت تأثیر این عامل اسدددت .این امر در اصدددالح و احیاء
مراتع منطقه بهخ صوص در ا صالح ترکیب گونهای و پرو ه
تبدیل دیمزارهای شددیبدار [ ]20منطقه اینکه گونههای
گندمیان در مناطق شدددیبدار و گونههای پهنبرگ علفی
در مناطق با شدددیب پایین مد نظر قرار گیر ند .در مقابل،
دامنههای شیبدار موجب زهک شی آب شده و با کاهش
شاخص توپوگرافی ،رطوبت کاهش مییابد [ .]3همانطور
که اشددداره شدددد افزایش گندمیان در شدددیبهای باالتر و
مناطقی با شددداخص توپوگرافی پایین شددداید مربوط به
سیستم ریشهای آنها باشد .اما افزایش شاخص توپوگرافی
که با مناطق کم شدددیب و رطوبت باال در ارتباط اسدددت
شدددرایط مناسدددبی را برای افزایش تولید اولیۀ پهنبرگان
علفی فراهم کرده است.
در تحقیق انجام شددده [ ]12گزارش شددده اسددت که
عوامل پسدددتی و بلندی نظیر شدددیب و ارتفاع بیش از 50
درصدددد تغییرات پوشدددش گیاهی در علفزارها را توجیه
میکند .در مطالعۀ حا ضر نیز بر ا ساس نتایج ،بیش از 12
در صد تغییرات تولید اولیۀ گندمیان و بیش از  10در صد
تغییرات تول ید اول یۀ پهنبر گان علفی را شددد یب توج یه
میکند .در کل ،با اسددتفاده از معادلۀ رگرسددیون بهدسددت
آمده تخمین تولید انجام و نقشدددۀ تولید اولیه هر یک از
فرم های رویشدددی و کل در محیط  GISتهیه و صدددحت
نقشهها نشان داد که مدلهای استخراج شده برای تخمین
تولید اولیه با اسدددتفاده از عوامل توپوگرافی از کارایی الزم

برخوردار اسدددت .همچنین [ ]45نیز گزارش کردهاند که
بین پارامترهای پ ستی و بلندی و تولید فرمهای روی شی و
کل ارتباط معنیداری در منطقۀ طالقان میانی وجود دارد
که تأیید کنندۀ نتایج تحقیق ما است.
درمجموع نتایج ن شان داد که هر فرم روی شی با توجه
به خصوصیات منطقۀ رویش ،نیازهای بومشناختی و دامنۀ
بردباری متفاوتی نسبت به عوامل پستی و بلندی دارند که
باید در برنامهریزی مورد توجه قرار گیرد .ارتفاع ،شدددیب،
جهت به طور مسددتقیم و شدداخص توپوگرافی یا شدداخص
رطوبتی خاک به طور غیر مسدددتقیم بر کل یا بخشدددی از
تغییرات تولید اولیۀ مراتع منطقۀ فندوقلو تأثیرگذار ا ست.
بر اسدداس نتایج خطی بین تولید اولیه و عوامل پسددتی و
بل ندی وجود دارد .در اسدددتخراج م عاد لۀ خطی عوا مل
تأثیرگذار در تغییرات تولید اولیه نقش شددیب در مقایسدده
معنیدارتر بوده است .معادلههای استخراج شده برای سال
مطالعه و سال ما قبل آن که بهترتیب دارای بارندگی 333
و  355میلیمتر و دمای  10/36و  9/81درجه سددانتییراد
بوده به صورت پایدار قابل ا ستفاده ا ست ،ولی در صورت
تغییرات بارندگی (خ شک سالیها و تر سالیها) باید به این
مهم توجه الزم صدددورت گیرد .با توجه به معادلۀ خطی
اسددتخراج شددده پیشبینی تولید اولیۀ فرمهای رویشددی
منطقه با صدددحت قابل قبول امکانپذیر بوده اسدددت ،ولی
پیشبینی تولید کل می سر نبوده این امر بهخ صوص باید در
ا ستفاده از روشهای سنجش از دوری که عمدتاً بر مبنای
تخمین تولید کل توسدددعه پیدا کردهاند ،باید بیشدددتر مورد
توجه قرار گیرد .در این تحقیق تنها سهم اثر عوامل پ ستی
و بلندی در تغییرات تولید منطقۀ فندوقلو مورد بررسی قرار
گرفت و بهنظر میرسدددد عوامل دییری مانند پارامترهای
خاک بخشدددی از تغییرات تولید اولیه را بر ع هده دارند و
ضدددرورت دارد که به این عوامل نیز توجه گردد .با توجه به
حضور و تولید بیشتر گندمیان در مناطق شیبدار منطقه و
برعک حضور و تولید بیشتر پهنبرگان علفی در مناطق با
شددیب کم توصددیه میگردد در عملیات اصددالحی و احیایی
مانند بذرپاشدددی و یا پرو ۀ تبدیل دیمزار در منطقه به این
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گددونددههددای خددوشددددخددوراک مددنددطددقدده و گددونددۀ
 بدده عنوان نمددایندددۀLeucanthemum vulgare Lam.
گونههای غیر خوشدددخوراک از لحاظ نقش آنها در تولید
.اولیۀ منطقه نیز در سطح گونه مورد توجه قرار گیرد

...تغییرات تولید اولیه در اثر پستی و بلندی در

 توصیه میگردد تولید اولیه.مسئله توجه الزم مبذول گردد
بر مبنای گونه ها و یا حداقل بر مبنای گونههای شددداخص
Trifolium repense L., ( منط قه مان ند انواع شددد بدر
Trifolium pratense L., Trifolium micranthum Viv.,
) بدده ع نوان نمددا یندددۀTrifolium compestre Schreb.
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