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تأثير ضرايط اقليمي بر ريی تاج پًضص ي تًليد علًفۀ مراتع ويمٍ استپي
(مطالعۀ مًردی :پلًر ي ريىٍ -استان مازودران)
 ميىا بيات؛ کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
 حسيه ارزاوي*؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 عادل جليلي؛ استاد ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 حسه قليچ ويا؛ استاديار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابعطبیعی استان مازندران
چکيدٌ
در ایً جضلیق ىیزان جأدیر شَ غاىم ىِو اكهیيی ةارش ،درزَ صرارت و رطّةث ٌصتی ُّا ةر روی ىیزان پّطض جازی و جّنید غهّهدَ
در یک دورۀ پٍر شانَ ( )1831-1831و شال  1831در ىراجع ٌیيَاشحپی پهّر و ریٍَ در اشحان ىازٌ ران ىّرد ىطانػَ كدرار گرهدث از
ى ل ُای آىاری (رگرشیّن شاده و چٍ گاٌَ) ةرای یاهحً ارجتاط ةیً پّطض و غهّهۀ جّنید ی شداهٌَ و طدلمُدای ىتحهدر رویظدی
گیاُان ةا ىحغیرُای اكهیيی در دورهُای ىتحهر زىاٌی ةا اشحفاده از ٌرم اهزار  Minitab.14و  Excelزِث جسزیدَ و جضهیدم دادهُدا
اشحفاده ط ٌحایر طض شال ىطانػَ در ىراجع ٌیيَ اشحپی پهّر و ریٍَ ٌظان داد ىحّشط جاج پّطض  11درغ و ىحّشدط جّنید 871
كیهّگرم در ُلحار ةّده اشث پّطض كم گیاُان ىراجع ریٍَ ةا ىسيّع ةارٌ گی هػم رط و ىاه اشفٍ و ىیاٌگیً دىا ةیظحریً ارجتاط
را دارٌ و در جّنی غهّهۀ شانیاٌَ ،دىا ٌلض ىؤدرجری را ٌصتث ةَ ةارٌ گی دارد و جّنی ىحأدر از دىای ىاه جیر اشث در ىراجع پهّر راةطۀ
پّطض طلمُای ىتحهر رویظی گیاُان (گٍ ىیان ،ةّجَایُا و پًِ ةرگان غهفی) ةا غّاىم اكهیيی در پایَُای زىاٌی ىتحهر ىػٍیدار
ةّد جّنی كم گیاُان كاةم چرای دام در ىرجع پهّر ىحأدر از ةارٌ گی هػم رط ىیةاط ةٍداةرایً در طدر ُدای ىرجػد اری ةدَزدای
یلصال اٌ ازهگیری جّنی و پّطض ىیجّان ٌّشان جّنی و پّطض را ةر اشاس پاراىحرُای اكهیيی ةرآورد كرد ةا داطحً پّطض و جّنی
درازى ت ىرجع ،ىیجّان غهّهۀ كاةم دشحرس و ظرهیث ىرجع را جػییً و از جتریب ىراجع زهّگیری كرد
کليد ياژگان :اكهیو ،پّطض ،جّنی  ،ىراجع ٌیيَ اشحپی ،پهّر ،ریٍَ
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 .1مقدمٍ
ةِدرهةددرداری ةددیرویددَ و غد م رغایددث اغددّل غهيددی در
ى یریث غرغَُای ىرجػی ،پّطض و خاک را ةَط ت جضدث
جأدیر خّد كرار داده اشث هزوٌی روٌد جتریدب ،ایسداد یدک
شیصحو ى یریث پای ار و ىٍطلی در صفاظث و ةِرهةرداری از
ایً اكّشیصحوُای طلٍٍ ه را ایسدا ىدیٌياید پدر واحدش
اشث ى یریث ُیچ ىٍتػی ة ون طدٍاخث غيیدق و غهيدی از
آن ىیصر ٌیصدث جّاٌدایی ةظدر ةدرای صفاظدث یدا ىد یریث
گٌّددَُددای گیدداُی ة دَدنیددم غ د م اطدديع كدداهی از غلددس
انػيمُای ىحفاوت آنُا ٌصتث ةَ غّاىم ةرُو زٌٍ ۀ ىضدیط،
ىض ود اشث ،ة یً زِدث ىطانػدات ةیظدحر ةدَىٍظدّركيی
كردن غّاىم ىتر زّاىع گیاُی ىّرد ٌیاز اشث ةدا جّزدَ
ةَ پّیا ةّدن ىراجع و وكّع جغییرات كّجاهى ت و درازىد ت در
آن ،طٍاخث ایدً ىٍتدع ةاید غيیدقجر غدّرت گیدرد جدا در
ةردارٌ ۀ اطيغاجی در خػّص روٌ و چگٌّگی جغییرات ةاط
[ ]9ةَ طّر كهی ىٍطق ةیظحر هػانیثُای پدایض ،طٍاشدایی
پحاٌصیم جغییر اشث از زيهۀ آنُدا وشدیهَای ةدرای آطدلار
شازی جغییرات رخ داده اشث و ةرای ىظتع كردن زِدث و
اٌ ازهگیری وشػث و ط ت آن ةَ كار ىیرود [ ]1ةا ارزیداةی
دائيی (پایض) ىرجدع جغییدرات ٌاطدی از غّاىدم هػدهی ،آ
وُّائی و -جغییرات ٌاطی از ىد یریث كاةدم جظدتیع اشدث
اگر ىضم اٌ ازهگیری ىظدتع طد ه ةاطد  ،جغییدرات اجفدا
اهحاده در ىرجدع كاةدم طٍاشدائی و كاةدم جػيدیو ةدَ شدطّ
وشیعجر اشث ةٍاةرایً طراصی شیصحيی ةرای ةررشی ىد اوم
رویظگاهُای ىرجػی كظدّر حدروری اشدث جدا ةدا جّزدَ ةدَ
گصحردگی ىراجع در ىٍداطق ىتحهدر آ و ُدّایی و طدرایط
ى یریحی ىحفاوت اطيغات هزم جأىیً طّد یلدی از انزاىدات
ى یریث غضیش ىرجع ،داطحً اطيغات دكیق و ةدَ ٍُگدام از
جّنی ىرجع اشث [ ]1ةٍاةرایً طٍاخث روٌ جغییدرات جّنید
غهّهَ و ارجتاط آن ةا غّاىم اكهیيی هزم و حدروری اشدث جدا
ىیزان واةصحگی جّنی غهّهدَ ةدَ غّاىدم اكهیيدی و جغییدرات
ٌاطی از آنُا ةدر روی پّطدض گیداُی ىظدتع گدردد كدَ
طٍاخث ایً جغییرات هزىۀ ى یریث كّجاهىد ت و درازىد ت
ىراجع اشث

ٌّع آ وُّا ،وحػیث گیاُان و ازحياع گیداُی ىٍداطق
ىتحهر را جا صد ودی جػیدیً ىدیكٍد ُينٍدیً غّاىدم
آ وُّایی ةَ غّرت كيی و كیفی در رط و ٌيدّ گیاُدان
جأدیر ىیگذارٌ از ٌظر كيی ةاغخ شرغث یدا كٍد ی رطد
گیاُان ط ه ،ىیزان ىضػّهت را ةدَ اٌد ازۀ كاةدم جّزدَای
جغییر ىیدٍُ و ةَ غّرت كیفی ٌیز ىضیط را ةرای جّشدػۀ
گروُددی از گیاُددان ىصدداغ جر و ةددرای گروُددی ىض د ودجر
ىیكٍٍ درزۀ صرارت جدأدیر زیدادی روی رطد گیداه دارد
زیرا در واكٍضُای ةیّطیيیایی ىؤدر اشث ُر گٌّۀ گیاُی
ةرای طروع زّاٌَزٌدی و رطد خدّد ةدَ صد اكهی از درزدۀ
صرارت ٌیاز دارد كَ در دىای پاییًجر از آن رط آغاز ٌظ ه
و یا ىحّكر ىیطّد در اكذر ىراجدع ایدران ةداه ةدّدن دىدا،
ىضیط را خظک كرده و ایً اىدر ةاغدخ ىضد ودیث رطد و
جّشػۀ گیاُان در ىراجع ىیگردد و ٌّر جدأدیر زیدادی ةدرای
ركاةث ٌ ارد [ ]11چیرگی و گصحرش گٍ ىیان ةیظدحر در
ىٍاطلی ةا انگّی ةارطی ةِاره و جاةصحاٌَ اشث كدَ ُيزىدان
ةا اهزایض دىای ُّا هػم ةدارش آغداز ىدیطدّد در ىلاةدم
گصحرش گیاُان ةّجَای و درخحندَای ةیظدحر در ىٍداطلی
اشث كدَ دارای انگدّی ةارطدی زىصدحاٌَ ُصدحٍ در ایدً
ىٍدداطق كدداُض ُ د ررهث ٌاطددی از جتتیددر ازددازۀ ذخیددرۀ
رطّةث در غيق پاییًجر خاک را هراُو ىیكٍ []18
ةارٌ گی هػم رویض جأدیر زیادی ةر روی جّنی غهّهدۀ
گٍ ىیان چٍ شانَ دارد ،ةَطّریكَ در یک دورۀ  11شانَ
در ىراجددع ٌیّىلزیلددّ ةددیً زيددع ةارٌ د گی (دشدداىتر جددا
شددپحاىتر) و جّنیدد گٍددد ىیان چٍ شددانَُ ،يتصدددحگی
ىػٍیداری وزّد داطدث [ُ ]3ينٍدیً ىضللدی جّنید
درازى ت ىرجع را از طریق ةارٌ گی پیضةیٍی كرد و ٌظان
داد كَ راةطۀ ىصحلیيی ةیً جّنی غهّهَ و ةارٌ گی وزدّد
دارد [ ]12در ىطانػَای دیگر جأدیر ٌّشانُای دورهُدای
ىتحهر ةارٌ گی ةر روی كيیث جاج پّطض و جّنی غهّهدۀ
ىراجع ٌیيَاشحپی خّدشفهی اشحان یزد ىّرد ةررشی كدرار
گرهثٌ ،حایر ٌظان داد كدَ گٌّدَُدای گیداُی اغهدب ةدَ
ٌّشانُای ةارٌ گی واكٍض ٌظان ىیدٍُ []1
ةا ةررشی جغییرات پّطض گیاُی جضث جأدیر ٌّشداٌات
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جأدیر طرایط اكهیيی ةر روی جاج پّطض و

ةارٌ گی در ىراجع ٌیيَاشدحپی اردةیدم در طدّل ٌدَ شدال
ىضللیً دریاهحٍ  ،پّطض جازی گٌَُّای ةّجدَای ىاٌٍد
 Salsola gemmascensو  Noaea mucronataكدداُض
ونی گٌَُّای  Kochia prostrataوArtemisia fragrans
اهزایض داطث در كم جراكو گٌَُّای ةّجَای صد ود %12
كدداُض داطددث و ارجتدداط ةددیً ةارٌد گی هػددهی (پدداییز و
زىصحان) و گٌَُّای ةّجَای وزّد دارد گٌَُّای گٍد ىی
دائيددی در طددی ٌددَ شددال ةددا ٌّشدداٌات ةارٌد گی واكددٍض
ىحفاوجی داطحٍ و در كم جغییدرات ىػٍدیداری در آنُدا
ىظاُ ه ٌظ  ،گٌّۀ  Stipa hohenckerianaةیظدحر جضدث
جددأدیر ةارٌدد گی زىصددحان ةددّده ونددی  Poa bulbosaو
 Cynodon dactylonةددا ةارٌدد گی هػددم ةِدداره ةیظددحر
ُيتصحگی ٌظان دادٌ و ُينٍیً ىیزان جّنید غهّهدَ در
جرشانیُا ص ود ُفث ةراةر اهزایض داطحَ اشدث [ ]19در
ىطانػَای ارزیاةی ىراجع ةا در ٌظر گرهحً ىػیارُایی طاىم
جاج پّطض گیاُی ،جّنی  ،جراكو و ىظتع كردن وحػیث
و روٌد جغییددرات ٌظددان داد ،ىِددوجددریً غاىددم ىددؤدر ةددر
جغییرات پّطض گیداُی خظلصدانی و جغییدرات ٌاطدی از
ةارٌ گی در كٍار چرای ىفرط دام اشث [ 1و ]12
ُ ف از ایً پژوُض ةررشی جأدیرغّاىم اكهیيی ةدارش
و دىا ةر جّنی و پّطض گٌَُّای ىِو گیاُی و ىظدتع
كردن ٌّشاٌات جّنی غهّهَ و پّطدض در زىدان و طدرایط
ىتحهر ةارٌ گی اشث اشحفاده از آىار و اطيغدات اكهیيدی
ةهٍ ى ت و جػییً راةطۀ آن ةا جّنی و پّطض ایدً اىلدان
را هراُو ىیٌيای كَ ةحدّان ةدر اشداس آن ةدرآورد ٌصدتحاً
دكیلی از جّنی ىرجع در ةهٍ ى ت داطحَ ةاطیو

 .2ريشضىاسي
 .1.2معرفي مىطقۀ مًرد مطالعٍ
 .1.1.2مرتع پلًر
ىرجع پهّر در  122كیهّىحری زٍّ طِرشدحان آىدم،
در ىّكػیث زغراهیایی" 81º 11' 12غرض طديانی و 11

درزَ و " 11º 81' 18طدّل طدركی در ارجفداع از شدطش
دریا  1983جا  1891ىحر واكع طد ه اشدث اكهدیو ىٍطلدَ
ٌیيددَ ىرطددّ شددرد و ىحّشددط ةارٌد گی شدداهٌَ 111 1
ىیهددددیىحرىددددیةاطدددد جیددددغ گیدددداُی غانددددبA
pubescens-

trichophorum-Thymus

gropyron

 Astragalus gossypinusةددّده اشددث ٌددّع دام غانددب
گّشفٍ و هاغهۀ ىضم ٌيٌّدَةدرداری جدا آةظدتّر و آغدم
1/1كیهّىحر و ى ت ةِرهةدرداری از گیاُدان  1ىداه اشدث
هػم رط در ایً ىٍطلَ از ىاه اردیتِظث آغاز و جا ىرداد
ىاه اداىَ دارد و ةذور از اواخر طدِریّر طدروع ةدَ ریدزش
ىیكٍٍ پس از ریزش ةذر ،رطد گیداه ةدَ ركدّد ٌصدتی
ىیرش و ةَ ج ریر اٌ ام ُّایی گیاه خظک ىیطّد و ةدَ
اغطي وارد دورۀ خّا ىیطّد

 .2.1.2مرتع ريىٍ
ىرجع ریٍَ كّه در داىٍدۀ زٍدّةی كدّه دىاوٌد در 31
كیهددّىحری زٍددّ غددر طِرشددحان آىددم در ىّكػیددث
زغراهیایی " 81 81º 11' 17غدرض طديانی و "12' 18
 11 11ºطدّل طدركی در ارجفداع  1122ىحدر واكدع طد ه
اشث اكهیو ىٍطلَ ى یحراٌدَای شدرد و ىحّشدط ةارٌد گی
شدداهٌَ  133ىیهددیىحددر اشددث جیددغ غانددب ایددً ىرجددع
 Astragalus gossypinus –Festuca ovinaاشث هػدم
رط در ىرجع ریٍَ از ىاه اردیتِظث آغاز و جدا ىدرداد ىداه
اداىَ دارد
ةَ ىٍظّر ةررشی جأدیر غّاىم اكهیيی ةدارش و دىدا ةدر
جّنی و پّطض گٌَُّای ىِو گیداُی ،اطيغدات اكهیيدی
طاىم ةارٌد گی (روزاٌدَ ،ىاُاٌدَ ،شداهٌَ) ،دىدا (صد اكم،
ص اكذر ،ىیاٌگیً و جػ اد روزُایی كَ دىای ُدّا ةدَ زیدر
غفر رشی ه ةّد) و درغ ىیاٌگیً رطّةث ٌصدتی از شدال
 1831جا  1831و  1831از ایصحگاه ُّاطٍاشی آةػهی كدَ
از ٌظر كيیث و كیفیث اطيغدات آىداری و از ٌظدر هاغدهَ
ٌزدیلحریً ایصدحگاه ةدَ شدایثُدای ىدّرد ىطانػدَ ةدّد،
زيعآوری گردی
در ُر یک از شایثُای ىّرد ىطانػَ  92پيت  1ىحدر
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ىرةػی در طّل  9جراٌصلث دویصث ىحری و ةَطّر ىّازی
و ةا هاغهۀ  122ىحر از یل یگر در ٌظدر گرهحدَ طد ایدً
جراٌصلثُا ةَ ى ت پدٍر شدال ( )1831-1831در طدّل
ازرای طر ىهی ارزیاةی ىراجع در ىٍداطق آ وُدّایی در
ُر جیغ گیاُی ةَ غّرت دائيی غيىثگذاری ط ٌ []8
در ُر یک از شایث ُای ىدّرد ةررشدی آىدار و اطيغدات
زىیٍی ىّرد ٌیاز از زيهَ جّنید و درغد پّطدض جدازی
گیاُی ةرصصب گٌَّ در طّل جراٌصلثُدا در كاندب هدرم
ٌيٌَّةدرداری ارزیداةی ىراجدع زيدعآوری گردید درغد
پّطض در 92پيت اٌ ازهگیدری و جّنید ةدا روش كطدع و
جّزیً در پاٌزده پيت در ُر شایث در طّل جراٌصدلثُدا
اٌ ازهگیری ط شپس ةا اشحفاده از راةطۀ رگرشیٌّی ةیً
پّطض جازی (درغ ) و جّنی (كیهّگرم در ُلحار) ،جّنید
ىاةلی پيتُا ةرای آن شال ىضاشتَ گردی ةدرای یداهحً
ىػیارُای اكهیيی ىؤدر در جّنی غهّهدَ و پّطدض از روش
ُيتصحگی و رگرشیّن اشحفاده ط ةرای ایدً كدار اةحد ا
ىیزان ُيتصحگی ىحغیرُای ىصدحلم ةدا پّطدض و جّنید
غهّهَ ،ىظتع و شپس ىػادنۀ خطی و درزَ دو ُر یدک
از ىحغیرُای ىػٍیدار ىصحلم ةا پّطض و جّنید غهّهدَ از
طریق رگرشیّن شاده و چٍ گاٌَ ىظتع گردی
زِث اجسام آٌانیز آىاری دادهُا و ةررشدی ُيتصدحگی
غّاىم اكهیيی ةا جّنی و پّطض جدازی و جػیدیً ةِحدریً
راةطۀ رگرشیٌّی ةیً آنُدا از ٌدرم اهدزارٌ Minitabصدتۀ
چِارده ،اشحفاده ط

 .3وتايج
ةر اشاس ىطانػات اٌسام ط ه در شایثُای ریٍَ كدّه
و پهّر در شالُای  1831جا  1831و شدال ٌ 1831حدایر
ٌظددان داد ،ىحّشددط جّنید  9شددانَ در شددایث ریٍددَ كددّه
 122/8كیهّگرم در ُلحار و ىحّشط جاج پّطدض گیداُی
در ایً ى ت  18/1درغ ةّده اشدث كيحدریً جّنید در
شال  ،1831ةَ ىیزان  873/3كیهّگرم در ُلحدار ةدا جداج
پّطض  12/1درغ و ةیظحریً جّنی در شال  ،1838ةدَ

ىیزان  113/7كیهدّگرم در ُلحدار ةدا جداج پّطدض 19/1
درغ ةّده اشث در شایث پهدّر ىحّشدط جّنید  9شدانَ
 817/3كیهّگرم در ُلحار و ىحّشط جاج پّطدض گیداُی
در ایً ى ت  13/9درغ ةّده اشدث كيحدریً جّنید در
شال  ،1831ةَ ىیزان  819/3كیهّگرم در ُلحدار ةدا جداج
پّطض  11/7درغ و ةیظدحریً جّنید ىرةدّط ةدَ شدال
 ،1838ةَ ىیزان  833كیهّگرم در ُلحار ةدا جداج پّطدض
 11/13درغ ةّده اشث
ىیاٌگیً درغ پّطض جازی و جّنی ةا آزىدّن داٌلدً
ىّرد ىلایصَ كرار گرهحٍ  ،در شدایث ریٍدَ كدّه ىیداٌگیً
پّطض و جّنی كم از نضاظ آىاری اخحيف ىػٍدیداری ةدا
یل یگر ٌ اطح ونی جفاوت جّنی گٌَُّای كيسُای  1و
 1از نضاظ آىاری ىػٍیدار ةدّد (طدلم 1و  )1گٌّدَُدای
كددددديس  1طددددداىم،Agropyron trichophorum :
 Festuca ovina ،Dactylis glomeratو ،Medicago sativa
 Bromus .stenostachyusو گٌَُّدای كديس  1طداىم:
،Astragalus aegebromus ،Agropyron.pectiniforme
Gallium ،Bromus tectorum ،Bromus brizaformis
Taraxacum montanum ،Stipa parviflora ،verum
اشث
در شایث پهّر ٌیز ىیاٌگیً پّطض گیاُدان كديس ،1
 1و  8از نضاظ آىاری اخحيف ىػٍیداری ةا یل یگر ٌ ارٌ
و ُيگی در یک گروه كرار گرهحٍ ونی ىیاٌگیً جّنی كم
و طلمُای ىتحهر رویظی آن از نضداظ آىداری اخدحيف
ىػٍیداری ةا یل یگر داطحٍ (طلم  8و )1
گٌّددددددددَُددددددددای كدددددددديس  1طدددددددداىم
،Bromus stenostachyus ،Agropyron trichophorum
 Dactylisو
glomerata ،Bromus
tomentellus
 Festuca ovinaو گٌَُّای كيس  1طاىمAgropyron :
Gallium ،Astragalus aegebromus ،pectiniforme
 verumو  Stipa parvifloraو گٌَُّای كيس  8طداىم:
،Plantago
lanceolata ،Artemisia
aucheri
 Taraxacum montanum ،Poa bulbosaو Verbascum
 thapsusاشث
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درصد پوشش کالس 1
a
a

a

a

a
a

درصد پوشش کل
a

a

a

a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

a

شکل  .1مقایسۀ میاوگیه درصذ پًشش تاجي کل ي پًشش کالسَای خًشخًراکي  2 ،1ي  3در سایت ریىٍ کًٌ در
سالَای  1385-1381ي سال 1392

تولید کالس(1کیلوگرم در هکتار)
a
a

a

تولید کل(کیلوگرم در هکتار)
a
a

a

a
ab

b

a

ab

b

a

a

a

b

a

a

b

a

a

b

a

b

شکل  .1مقایسۀ میاوگیه تًلیذ کل (کیلًگرم در َکتار) ي تًلیذ کالسَای خًشخًراکي  2 ،1ي  3در سایت ریىٍ کًٌ
در سالَای  1385-1381ي سال 1392

پوشش کالس3
درصد
a

a

a

a

درصد پوشش کالس2
b
b

درصد a
پوشش کالس 1

a

a

a

a

a

a

b

b

a
a

درصد پوشش کل

a

a

a

a

a

a

a

شکل  .2مقایسۀ میاوگیه درصذ پًشش تاجي کل ي پًشش کالسَای خًشخًراکي  2 ،1ي  3در سایت پلًر در
سالَای  1385-1381ي سال 1392

871

ىرجع و آةتیزداری ،ىسهَ ىٍاةع طتیػی ایران ،دوره  ،71طياره  ،1جاةصحان 1837
تولید کل(کیلوگرم در هکتار)

تولید کالس(1کیلوگرم در هکتار)

a

ab

b b

ab

ab

b

a

a

a

a

a

a

b

ab

b

b

a

ab

a

a

b

a

a

شکل  .4مقایسۀ میاوگیه تًلیذ کل ي تًلیذ کالسَای خًشخًراکي  2 ،1ي  3در سایت پلًر در
سالَای  1385-1381ي سال 1392

ىیاٌگیً ةارٌ گی شاهٌَ در شایثُای ریٍَكّه و پهدّر
در شددالُددای  1831-1831و شددال  1831در ٌيددّدار 1

آورده ط ه اشث ةاهجریً و پاییًجریً ىیداٌگیً ةارٌد گی
ةَ جرجیب ىرةّط ةَ شالُای  1831و  1831اشث

میانگین
دما(سانتیگراد)

شکل  .5میاوگیه باروذگي ساالوٍ (میلیمتر) ي درجٍ حرارت (ساوتیگراد) در سایتَای ریىٍ کًٌ ي پلًر
در سالَای  1381تا  1385ي سال 1392

ارجتاط ةیً پّطض و جّنی ةا غّاىم اكهیيی در شدایث
ریٍَكّه ةَ غّرت ىػادهت رگرشیٌّی در طلمُای  9جدا
 3آورده ط ه اشث ٌحایر ٌظان داد ،جّنی غهّهۀ شانیاٌَ ةا
دىای ىاه جیر ةیظحریً ارجتداط را دارٌد و ىدیجدّان %72
جغییرات جّنی را ةدا آن ةدرآورد كدرد پّطدض شدانیاٌَ ةدا
غّاىم اكهیيی راةطۀ ىػٍیداری را ٌظان ٌد اد ،اىدا طدلم
ُای ىتحهر رویظی از زيهَ پًِةرگان غهفی ةدا ىسيدّع
ةارٌ گی ىاهُای اشفٍ جا اردیتِظث راةطۀ ىػٍدیداری را
ٌظان دادٌ پّطض گٍ ىیان ٌیز ةا ىسيّع ةارٌ گی هػم
رط و ىاه اشفٍ ةیظحریً ُيتصحگی را داطحٍ پّطدض

ةّجَایُا ةیظحریً ارجتاط را ةا ىسيّع ةارٌد گی ىداهُدای
خرداد جا طِریّر ٌظان دادٌ
ةا جّزَ ةَ ٌحایر صاغم از ةررشی راةطۀ غّاىم اكهیيی
ةا پّطض و جّنی در شایث پهّر ،پّطض پًِةرگان غهفدی
ةیظحریً ارجتاط را ةا ةارٌ گی ىاهُای هدروردیً و اشدفٍ
ٌظان دادٌد جغییدرات پّطدض ةّجدَایُدا را جدا  %32ةدا
اشحفاده از ةارٌ گی ىاهُای ىِر جا اشفٍ ىیجدّان ةدرآورد
كرد ٌحایر ٌظان داد ،جّنی شانیاٌَ ةا ةارٌ گی هػم رطد
و جّنی گٍ ىیان ٌیز ةا ىسيّع ةارٌ گی ىاهُای هدروردیً
جا طِریّر راةطۀ خّةی دارد (طلم  12جا )18
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شکل  .6رابطۀ مجمًع باروذگي ماٌَای اسفىذ تا اردیبُشت (میلیمتر)
با پًشش پُه برگان(درصذ) در سالَای  1385-1381ي سال 1392

شکل  .7رابطۀ مجمًع باروذگي اسفىذ ي فصل رشذ
(اردیبُشت ،خرداد ،تیر ي مرداد) با درصذ پًشش گىذمیان
در سالَای 1386-1381ي سال 1392

شکل  .8رابطۀ مجمًع باروذگي ماٌَای خرداد تا شُریًر (میلیمتر)

شکل  .9رابطۀ دمای ماٌ تیر با تًلیذ سالیاوٍ (کیلًگرم در َکتار)

با درصذ پًشش بًتٍایَا در سالَای 1386-1381ي سال 1392

در سالَای 1386-1381ي سال 1392

شکل .10رابطۀ پًشش پُه برگان علفي(درصذ) با مجمًع باروذگي ماٌَای

شکل  .11رابطۀ تًلیذ گىذمیان (کیلًگرم در َکتار) با باروذگي

اسفىذ ي فريردیه (میلیمتر) در سالَای  1385-1381ي 1392

فصًل بُار ي تابستان (میلیمتر) در سالَای  1385-1381ي 1392

شکل .12رابطۀ پًشش بًتٍایَا (درصذ) با مجمًع باروذگي فصًل

شکل  .13رابطۀ تًلیذ (کیلًگرم در َکتار) با مجمًع باروذگي فصل

پاییس ي زمستان (میلیمتر) در سالَای  1385-1381ي 1392

رشذ (میلیمتر) در سالَای  1385-1381ي 1392
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دىای خرداد و اشفٍ ىِوجریً غاىم ةّدٌ ةِحریً ىػادندَ
زِث ةرآورد پّطض پًِةرگان غهفی ةا اشحفاده از ةارٌد گی
هػم رط  ،دىای آذر و ىِر اشث زِدث ىضاشدتۀ پّطدض
ةّجَایُا ىسيّع ةارٌ گی ىاهُای ىِر جا اشدفٍ و رطّةدث
ُّا و دىای ةِيً ىِوجریً غاىم ةّدهاٌ

ٌحایر صاغم از رگرشیّن گام ةَ گام ةیً غّاىم اكهیيی
ةدَ غٍدّان ىحغیرُدای ىصدحلم ةدا جّنید و پّطدض كدم و
طلمُای ىتحهر رویظی گیاُان ةَ غٍدّان ىحغیدر واةصدحَ
در شایثُای پهّر و ریٍَ در ز ول  1آورده ط ه اشدث در
شایث پهّر در جّنی گیاُان یلصانَ ةارٌ گی ىاه هدروردیً و

جذيل  .1معادالت رابطۀ تًلیذ ي پًشش با عًامل اقلیمي در سایتَای پلًر ي ریىٍ کًٌ
رابطۀ تًلیذ ي پًشش با عًامل اقلیمي در سایت پلًر
2

R

sig

معادلۀ رگرسیًن چىذ متغیرٌ

ةیظیٍۀ دىای شاهٌَ=X1
ةارٌ گی هػم رط =X1





 =121/7-1/37 X+2/21 X1پّطض كم

ةارٌ گی هػم رط =X1
دىای آذر=X1
دىای ىِر=X8



ىسيّع ةارٌ گی  9ىاه دوم شال=X1
رطّةث=X1
دىای ةِيً=X8



ةارٌ گی ىاه هروردیً=X1
دىای خرداد=X1
دىای اشفٍ =X8



رطّةث=X1
دىای آذر=X1
دىای ىرداد=X8











=1/11 + 2/21 X1+2/29 X1+2/21 X8پّطض هّر

=1/7- 2/223 X1+2/1 X1+2/1 X8پّطض ةّجَ

=1/3-2/21 X1+1/1 X1+2/21 X8جّنی یلصانَ

= 3/3-2/1 X1+2/21 X1+2/23 X8جّنی ةّجَ

رابطۀ تًلیذ ي پًشش با عًامل اقلیمي در سایت ریىٍ کًٌ
ةیظیٍۀ دىای شاهٌَ=X1
ىسيّع ةارٌ گی هػم رط و ىاه اشفٍ =X1



ةارٌ گی هػم رط ةا اشفٍ =X1
دىای ىِر=X1
ىیاٌگیً دىا=X8



دىای جیر=x1
دىای دی=X1
دىای هروردیً=X8





دىای خرداد=X1
ةارٌ گی اشفٍ و هروردیً=X1





= -1/1+2/13x1-2/221x1پّطض یلصانَ

دىای جیر=X1





=913/1-11/9x1جّنی

ىسيّع ةارٌ گی هػم رط ةا اشفٍ =X1
ىسيّع ةارٌ گی اشفٍ جا خرداد=X1
دىای اشفٍ =X8



ىیاٌگیً دىا=X1
دىای اشفٍ =X1
دىای جیر=X8











=91/13-1/18x1+2/21x1پّطض گٍ ىیان
=38/3-2/29x1-1/29x1-1x8پّطض كم

=11/33-2/1 x1+2/1 x1+2/221 x8پّطض هّر

 =199-2/1 x1-2/1x1-1/9x8جّنی گراس

 =13/21-9/7 x1 +2/3x1+2/1x8جّنی یلصانَ
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ارجتاط جّنی شانیاٌَ ةا دىای ىاه جیدر اشدث و شدایر غّاىدم
اكهیيی از ىػادنَ صذف ط ٌ جّنی گٍ ىیان ٌیز ةا ىسيّع
ةارٌ گی هػم رط و ىاه اشفٍ و ىسيّع ةارٌ گی ىاهُدای
اشفٍ جا خرداد و دىای اشفٍ ارجتاط دارد و ىیجّان جّنید
گٍد ىیان را ةددا آن ةددرآورد كددرد پّطددض گیاُددان یلصددانَ
ةیظحریً ارجتاط را ةا دىای خرداد و ةارٌ گی ىاهُای اشفٍ
و هروردیً ٌظان دادٌ و جّنی گیاُان یلصانَ جضدث جدأدیر
ىیاٌگیً دىا و دىای ىاهُای اشفٍ و جیر كرار دارٌ
ىیاٌگیً پّطض كم در شایث پهدّر در ىد ت  9شدال
( )1831-1831و شال  1831ةراةدر  13/9درغد اشدث
اخحيف ةیً پّطض واكػی و پّطض ةرآورد ط ه ةر اشاس
ةیظددیٍۀ دىددا و ةددارش هػددم رطد ةراةددر  1درغد اشددث
(ز ول)1

در شایث ریٍَكّه پّطض شانیاٌَ ةا ىسيدّع ةارٌد گی
هػم رط و ىاه اشفٍ  ،دىای شاهٌَ ،دىای ىِر ةیظحریً
ارجتاط را دارد ،دىای ىداه ىِدر ٍُدّز ةدَ اٌد ازهای جٍدزل
ٌلرده اشث كَ رطدد گیاُان كاىيً ىحّكر گددردد ،نددذا
ةا ریددزش ةارٌد گی در ایدددً ىداه اىلدان اداىدۀ رطددد
گیاُان اىلان پذیر ىیگردد در ایً طددرایط ىّاد غدذایی
ةیظحری در گیاه جّنی ىیطّد كَ ةر رطدد آجی آن گیداه
در شال ةػ جأدیر ىیگذارد
پّطض گٍ ىیان را ٌیز ىیجّان ةا ةیظیٍۀ دىا در شدال
و ىسيّع ةارٌ گی هػم رط و ىداه اشدفٍ ةدرآورد كدرد
پّطض پًِةرگان غهفی ٌیز ةا دىای ىداهُدای جیدر ،دی و
هروردیً ةیظحریً ارجتاط را دارٌ
ةررشی راةطۀ جّنی ةا غّاىم اكهیيی ٌظان داد ،ةیظحریً

جذيل .2برآيرد پًشش تاجي کل از طریق باروذگي فصل رشذ ي بیشیىۀ دما در سایت پلًر در  6سال
پّطض ةرآورد ط ه

پّطض واكػی (درغ )

ةیظیٍَ دىا (شاٌحیگراد)

ةارٌ گی هػم رط (ىیهیيحر)

شال آةی

11/3
19/7
18/21
19/7
13/1
11/11

17/28
19/3
11/1
13/23
13/9
11/7

81
81
13/1
81/1
82/9
81

11/1
92/7
113
129/1
71/8
91/21

1832-1831
1831-1831
1831-1838
1838-1831
1831-1831
1831-1831

47/6

49/6





میاوگیه

ىیاٌگیً پّطض گٍ ىیان در شدایث ریٍدَ در ىد ت 9
شال ةراةر  17/1درغ اشث اخحيف ةیً پّطض واكػی و

پّطض ةرآورد ط ه ةر اشاس ةیظیٍۀ دىا و ةارٌ گی هػدم
رط و ىاه اشفٍ ةراةر  1/1درغ اشث (ز ول)1

جذيل  .3برآيرد پًشش گىذمیان از طریق مجمًع باروذگي فصل رشذ ي ماٌ اسفىذ ي بیشیىۀ دما در سایت ریىٍ در  6سال
پّطض ةرآورد ط ه

پّطض واكػی (درغ )

ةیظیٍَ دىا (شاٌحیگراد)

ةارٌ گی هػم رط و ىاه اشفٍ (ىیهیيحر)

شال آةی

19/1

19/8

81

132

1832-1831

19/1
17/3
11/1
19/3
18/1

19/8
13
11/3
17/1
13/1

81
13/1
81/1
82/9
81

131
118
817/1
823
39/3

1831-1831
1831-1838
1838-1831
1831-1831
1831-1831

25/9

27/2

میاوگیه
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 .4بحث ي وتيجٍگيری
ةر اشاس ىطانػات اٌسام ط ه در شدایث ٌیيدَاشدحپی
ریٍَ كّه ىحّشط جّنی  9شانَ  122/8كیهّگرم در ُلحدار
و ىحّشط جاج پّطض گیاُی در ایدً ىد ت  18/1درغد
ةّده اشث جّنی غي ه در ایً ىرجع ىرةّط ةَ گٌّدَُدای
Agropyron

trichophorum
Festuca ovina,
و  Bromus stenostachyusةدّده اشدث پّطدض غيد ۀ

ىٍطلَ را گٌَُّای گٍ ىی جظدلیم ىدیدٍُد  ،گٍد ىیان
ص ود  12درغ و پس از آن ةّجَایُا ،پًِةرگان غهفی و
یلصانَُا ةَ جرجیب  11 ،89و  8درغد از كدم پّطدض را
ةَ خّد اخحػاص دادٌ ةررشی راةطدۀ درغد پّطدض ةدا
جّنی كم ٌظان از ُيتصحگی ةصیار كّی ةیً آن دو اشث،
حریب ُيتصحگی ةیً آنُا  2/3و در شطش خطدای یدک
درغ ىػٍیدار اشث
ةررشددی ُيزىددان دو ىحغیددر اكهیيددی ةارٌ د گی و دىددا
حروری اشث زیرا ایً اىلان وزّد دارد كَ دورهُدایی ةدا
دىای ُّای ةاه ةحّاٌٍ رط گیاُان را ىض ود كٍٍ ة ون
آٌلَ كداُض ىػٍدیداری در ىلد ار ةدارش غدّرت گیدرد
[]18
در ىٍطلددۀ ریٍددَ دىددا ٌلددض ىددؤدرجری را ٌصددتث ةددَ
ةارٌ گی دارد ،ةا اهزایض دىا در ىاه جیر ىیزان غهّهۀ جّنی
ط ه كاُض ىییاةد  ،اهدزایض ةدیض از صد دىدا هرایٍد
غذاشازی درون گیاه را دچار ىظلم كرده و ىّزب جّكدر
هحّشٍحز ىیطّد پّطض كم گیاُان ىٍطلدَ ةدا ىسيدّع
ةارٌ گی هػم رط و ىاه اشفٍ و ىیاٌگیً دىدای شداهٌَ
ةیظحریً ارجتاط را دارٌ ةَ طّر كهی غاىم دىای ُدّا ةدا
جأدیر ةر ىیزان هحّشٍحز جػییً كٍٍ ۀ طّل دورۀ رط و در
آخر ىیزان جّنی گیاه خّاُ ةّد ةا اهدزایض دىدا در ةِدار
گیاه طروع ةَ هػانیث و هحّشٍحز ىیكٍ جدا زىدان هدراُو
ةّدن دىای ةِیٍَ و در دشحرس ةّدن رطّةدث ىدّرد ٌیداز
زِث غذاشازی گیاه ةَ رط خّد اداىَ ىیدُ ُيصّ ةدا
ایً ىطانػات درىراجع پهدّر ةدا اكهدیو ى یحراٌدَای شدرد و
غانب پّطض گٍ ىیان ةدارش هػدم رویدض را ةدَ غٍدّان
ىؤدرجریً دوره ةر ىیزان جاج پّطدض و جّنید گٌّدَُدای

ىٍطلَ ىػرهی كردٌ []1
در جّنی گٍ ىیان ةَ جرجیدب ىسيدّع ةارٌد گی هػدم
رط و ىاه اشفٍ و ىسيّع ةارٌد گی ىداهُدای اشدفٍ جدا
خرداد و دىای اشفٍ ٌلض ىِيی دارٌ گیاُدان یلصدانَ
ىرجع ریٍَ ىحدأدر از ةارٌد گی ىداه اشدفٍ و هػدم ةِدار و
ىیاٌگیً دىا و دىدای ىداه جیدر ُصدحٍ در ىٍطلدۀ ریٍدَ
ةارٌ گی غاىم ىض ودیث ٌيیةاط و دىا ٌلض ىِوجری را
ٌصتث ةَ ةارٌ گی در ایً ىٍطلَ دارد گیاُان یلصدانَ ةدا
اشحفاده از ریظَُای شطضی و كو غيق خّد كَ صد اكذر
جا غيق  82شاٌحی ىحری شطش خاک ٌفّذ ىیكٍ  ،كادرٌ
ىیزان آةی را كَ در ایً غيق اطدتاع طد ه اشدث را ىدّرد
اشحفاده كرار دٍُد و ةٍداةرایً ىیدزان ةداهجر ةارٌد گی در
ىاهُای اشفٍ و هػم ةِار ةَ غّرت رواٌا ُ ر ىیرود و
جأدیری ةر روی رط ایً گیاُان ٌ ارد ةدارش ىٍاشدب در
هػم ةِار ةَ ُيراه دىای ىٍاشدب طدرایط رطد ةِیٍدَ را
ةرای گیاُان یلصانَ هراُو ىیآورد
ٌحایر صاغم از  9شال ىطانػات در شایث پهدّر ٌظدان
داد ،ىحّشددط جّنید در ایددً ىٍطلددَ  817/3كیهددّگرم در
ُلحار و ىحّشط جاج پّطض گیداُی در ایدً ىد ت 13/9
درغ ةّده اشث ةیظحریً ىیاٌگیً جّنی ىرةّط ةَ شدال
 ،1838ةَ ىیزان  833كیهّگرم در ُلحار ةدا جداج پّطدض
 11/13درغد و ىیدداٌگیً ةارٌ د گی  181ىیهیيحددر ةددّده
اشث ةَ ٌظر ىیرش  ،در اهزایض ىیدزان پّطدض و جّنید
شال  ،1838غيوه ةر ةارٌ گی خّ شال  ،1838ةارٌ گی
شال پیظیً كَ شال پرةاراٌی ةّده و غي ه ةارٌ گی ٌیز در
ىاه هروردیً غّرت گرهحَ اشثٌ ،لض ةدَشدزایی در ایدً
ىٍطلَ داطحَ اشث
كيحریً ىیاٌگیً جّنی شایث پهّر ،در شال  1831ةدَ
ىیزان  819/3كیهدّگرم در ُلحدار ةدا جداج پّطدض 11/7
درغ و ىیاٌگیً ةارٌد گی  191ىیهیيحدر ةدّده اشدث ةدا
جّزَ ةَ خظلصانی شال  1831ىیزان جّنی در ایً ىرجدع
كاُض چظيگیری داطحَ اشث ونی ىیزان پّطدض جدازی
جضث جأدیر ةارٌ گی خّ شال  ،1831اهزایض ٌیز داطدحَ
اشث

جأدیر طرایط اكهیيی ةر روی جاج پّطض و

در شایث پهّر گٍ ىیان ص ود  13درغ و پدس از آن
ةّجَایُا ،یلصانَُا و پًِةرگان غهفی ةَ جرجیدب  1 ،18و
 1درغ از كم پّطض را ةَ خّد اخحػاص دادهاٌ
پّطض گیاُان پًِ ةرگ غهفی در ایً ىٍطلدَ جضدث
جأدیر ةارش هػم رط و ىسيّع ةارٌ گی ىاهُای اشفٍ و
هروردیً كرار دارٌ و ةَ جرجیب  %32و  %72جغییرات ایدً
گیاُان را ىیجّان ةا ةارش ةرآورد كرد
رطّةث ٌاطی از ةارشُای هػم ةِار ةَ طّر ىّكث در
شطش خاک ذخیره ط ه و كتم از ٌفّذ ةَ غيق خداک ةدَ
شرغث جتتیر ىیطٌّ در ایً ىیان جٍِا شیصحو ریظَای
كوغيق گیاُان غهفی ،جّاٌایی زذ شدریع ایدً رطّةدث
ىّكددث را دارد [ ]7پّطددض گیاُددان ةّجددَای ىحددأدر از
ةارٌ گی هػم پاییز و زىصدحان اشدث و جغییدرات پّطدض
گیاُان ةّجَای را ىیجّان جدا صد ود  %32ةدا اشدحفاده از
ةارٌ گی هػم پاییز و زىصدحان ةدرآورد كدرد ریظدَُدای
غيلی گیاُان ةّجَای اىلان اشحفاده از ةارشُای ذخیدره
ط ۀ هػم پاییز و زىصحان را در هػم رویدض ةدرای گیداه
هراُو ىیآورد ُيصّ ةا ایً ٌحیسدَ ىطانػدات ٌظدان داد،
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گصحرش گیاُان ةّجَای و درخحنَای ةیظدحر در ىٍداطلی
اشث كَ دارای انگّی ةارطی زىصحاٌَ ُصحٍ []11
جّنی كم گیاُان ىرجع پهّر ةدا ةارٌد گی هػدم رطد
 %92راةطۀ خطی دارٌ جّنید گیاُدان گٍد ىی ىحدأدر از
ةارٌ گی هػم ةِار و جاةصحان اشث در ىراجع ىرجفع جركیَ
ادر جػییً كٍٍ هجر ةارٌ گی پاییزه ةر جّنی ىرجع ةَ ادتدات
رشی ه اشدث خظدلی پداییزه ةدر جّنید گٍد ىیان اددری
ٌ اطث ،ونی رط نگدّمُدا و دیگدر گٌّدَُدای گیداُی را
كاُض داد در ىلاةم خظدلی ةِدار و جاةصدحان ةدر جّنید
نگّمُا ةی جأدیر ةّده ونی جّنی گٍ ىیان در ایدً طدرایط
جٍزل یاهث []12
ةا جّزَ ةَ ٌحایر ةَدشث آى ه ىیجدّان در طدر ُدای
ىرجػ اری ةَزای یلصال اٌ ازهگیری جّنی ٌّشان جّنی را
ةر اشاس پاراىحرُای اكهیيدی ةدرآورد و ةدر اشداس جّنید
درازىدد ت و ةددا ىظددتع كددردن دورهُددای جرشددانی و
خظلصانی در خػّص غهّهۀ در دشحرس و ظرهیث چرای
ىراجع جػيیوگیری كرد و از جتریب ىراجع زهّگیری كرد
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