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بررسی تأثیر عوامل محیطی بر تولید اولیة سطح زمین
(مطالعة موردی :مراتع هیر -نئور استان اردبیل)
 اردوان قربانی*؛ دانشیار دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 فرید دادجو؛ کارشناس ارشد مرتعداری ،دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 مهدی معمری؛ استادیار دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 محمود بیدار لرد؛ استادیار پژوهشی ،بخش تحقیقات جنگلها ،مراتع و آبخیزداری ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و
منابع طبیعی استان گیالن ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ( ،)AREEOرشت ،گیالن ،ایران.
 کاظم هاشمی مجد؛ دانشیار دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
چکیده
هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین تولید اولیة سطح زمین (تولید اندامهای هوایی تمام گیاهان مرتعی بدون توجه به خوشخوراکی) و
عوامل محیطی (ارتفاع از سطح دریا ،شیب دامنه ،جهات دامنه ،شاخص توپوگرافی ،بارندگی فصلی و سالیانه و دمای فصلی و سالیانه)
در مراتع هیر -نئور ا ستان اردبیل بود .ابتدا با در نظر گرفتن تیپهای گیاهی و عوامل محیطی ،تولید اولیة سطح زمین در مرحلة اوج
رویش گیاهان با استتفاد از پتتهای یک متر مربعی ( 330پتت) به روش تصتادفی-ستیتتتماتیک و قطع و توزین برداشت شتد .با
ا ستفاد از نق شههای با مقیاس  ،1:25000مدل رقومی ارتفاع ،نق شههای شیب ،جه  ،طبقات ارتفاعی و شاخص توپوگرافی ا ستخراج
شد .نق شههای دما و بارندگی ف صلی و سالیانه نیز با ا ستفاد از معادلههای گرادیان ا ستخراج شد با ا ستفاد از ای تتگا های همجوار
(اردبیل ،سرعین ،خلخال و کوثر) منطقه تهیه شد .برای برر سی معنیداری تولید اولیة سطح زمین در طبقات مختلف عوامل محیطی
از تجزیه واریانس یکطرفه ا ستفاد شد .سپس برای تعیین مهمترین عوامل محیطی مؤثر از تجزیه به مؤلفههای ا صلی ا ستفاد شد.
نق شة تولید اولیة سطح زمین نیز با استفاد از معادلة رگرسیون درجه دو ا ستخراج شد  ،در  GISتهیه شد .نتایج ن شان داد که تولید
اولیة ستطح زمین با عوامل ارتفاع و بارندگی رابطة متتتقیم و با دما رابطة عکس دارد .همچنین بیشتترین تولید اولیة ستطح زمین در
جه غربی ثب شد .نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی نشان داد مؤلفههای اول (شامل بارندگی و دمای سالیانه ،ارتفاع از سطح دریا) و
مؤلفة دوم ( شامل شیب) با  76/10در صد بی شترین تأثیر را بر روی تولید اولیة سطح زمین دارند .همچنین نق شة تولید اولیة سطح
زمین تهیه و صح نق شه برابر با  0/54به د س آمد که ن شانگر اعتبار مدل ا س  .از یافتههای این تحقیق میتوان در مدیری مراتع
برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای تولید اولیة سطح زمین و توازن کربن استفاد کرد.
کلید واژگان :مراتع ،تولید اولیة سطح زمین ،عوامل پتتی و بلندی ،عوامل اقلیمی ،هیر -نئور

* نویتند متئول :شمار تماس+989126652624 :

Email: a_ghorbani@uma.ac.ir
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 .1مقدمه
الزمة مدیری صحیح اکوسیتتمهای طبیعی از جمله
مراتع شتتتناخ خصتتتوصتتتیات تولیدی گیاهان استتت .
بهطوری که بدون شتتتناخ این وی گی ها برنامهریزی و
مدیری مراتع مقدور نمیباشتتد [ .]42همچنین داشتتتن
اطتعات کافی از میزان تأثیر عوامل محیطی بر ستتاختار و
عملکرد این اکوستتتیتتتتتمها از ملزومات دیگر میباشتتتد،
بنابراین برای بهر برداری صتتتحیح از آن ،باید از چگونگی
تعامل بین اجزاء و خ صو صیات آنها ،شناخ کافی وجود
داشتتتته باشتتتد که برآیند عمل و رفتار اجزاء در پوشتتتش
گیاهی و تولید گونه های مرتعی نمایان گردد [ 41و .]43
تولید اولیه ،زیت ت تود یا انرژی کل یک اکوستتیتتتتم در
طول یک فصتتل یا ستتال [ ]12و تولید اولیة ستتطح زمین
میزان تولید اولیة اندامهای هوایی گیاهان استتت [ ]5که
برای افزایش صتتتح برآورد آن نیاز به داشتتتتن اطتعات
کافی از شتترای پتتتتیوبلندی و ستتایر عوامل تأثیرگرار
میباشتتد [ 27و  .]41همچنین بررستتی نوستتان و ارتباط
مقدار تولید اولیة مراتع با پتتتتتی و بلندی و متغیرهای
اقلیمی مان ند بار ندگی ،د ما و خاک از اهم ی وی ای
برخوردار اس [ 44 ،41 ،33 ،18و .]52
تولید اولیة خالص ستتطح زمین یکی از مشتتخصتتههای
کلیدی اکوستتیتتتتم بود و از اهمی باالیی برای چرخة
مواد و انرژی در اکوستتیتتتتمهای مرتعی برخوردار اس ت .
پتتتتیوبلندی بهطور متتتتقیم از طریق تأثیر روی عوامل
محیطی مانند بارندگی و دما و ستتتایر پارامترها و بهطور
غیرمتتقیم از طریق تأثیر بر تشکیل خاک ،اثر عمد ای بر
جوامع گیاهی دارد [ 24 ،11و  .]39اگرچه درک چگونگی
تأثیر و برهمکنش های آن ها پیچ ید استتت  ،ا ما بخش
مهمی از تغییرات عوامل محیطی مختلف که مقدار تولید
اولیتته را تحت تتتأثیر قرار میدهتتد ،متتتأثر از شتتترای
پ تتیوبلندی ا س [ 22و  .]31در بی شتر مطالعات انجام
شد در زمینة بررسی اثرات عوامل پتتی و بلندی و تولید
اولیه ،تنها به برر سی عوامل ارتفاع از سطح دریا ،شیب و
جهات دامنه پرداخته شتتتد و شتتتاخص توپوگرافی مورد

توجه قرار نگرفته استت  .در این تحقیق به بررستتی اثرات
این شتتتاخص نیز پرداخته شتتتد که میتوان از آن برای
بررستتی عوامل هیدرولوژیکی ،فیزیوگرافی ،ژئوشتتیمیایی و
همچنین برای تو صیف عوامل بیولوژیکی مانند تولید اولیة
خالص ،پارامترهای گیاهی و کیفی جنگل استتتتفاد کرد
[ .]25مطالعات بر روی داد های اقلیمی نیز نشتتتان داد
است که مقدار بارندگی دارای بیشتترین تأثیر بر تغییرات
پوشتتتش و تولیدات گیاهی بود و مهمترین شتتتاخص در
برآورد تولید به شمار میآید [.]32
در ک نار م طال عاتی که در دن یا در زمی نة اثرات عوامل
محیطی بر روی وی گی های ستتتاختاری (مانند پراکنش و
تراکم) و م شخ صههای کمی (مانند پو شش تاجی) صورت
گرفته استتت [بهطورمثال 18 ،و  ، ]19در ارتباط با اثرات
این عوا مل بر م قدار تول ید نیز م طال عات ز یادی صتتتورت
گرفته استتت  .در تحقیقی [ ]8رابطة بین تولید مراتع با
بارندگی ستتالیانه در علفزارهای آلبرتای مرکزی بررستتی و
رابطة معنیداری را گزارش شتتد اس ت  .در تحقیقی دیگر
[ ]47یک مدل ریاضی برای نشان دادن اثر متقابل ارتفاع،
جه و شتتیب در تولید گونههای جنگلی ارائه داد اند .در
این راستتتا در مطالعهای [ ]37عامل اصتتلی کاهش تولید
گونه های گیاهی مراتع مغولتتتتتان را افزایش دمای ما
جوالی به همرا کاهش بارش در ما ژوئن بیان نمود ند.
در مطالعهای [ ]9گزارش کردند که عامل بارندگی فصتتلی
در جنگلهای گرمتتتتیری تأثیر معنیداری بر تولید اولیة
ستتتطح زمین دارند .طبق مطالعهای دیگر [ ]53که در آن
تولید اولیة مراتع چین برر سی و گزارش شد ،بیان گردید
که رابطة معنی داری بین کاهش تولید اولیه و دماهای باال
و خشتتتکی وجود دارد .در تحقیقی دیگر [ ]2اثر بارندگی
روی تولید در منطقة ندو شن یزد برر سی و نتیجه گرفتند
که بارش دورة آذر تا استتفند و دمای بیشتتینة تیرما تأثیر
مثبتی بر تولیتتد دارد .در تحقیقی [ ]50نیز رابطتتة
خصتتوصتتیات گیاهی با عوامل پتتتتیوبلندی را در مراتع
ییتقی حوزة واز ا ستان مازندران برر سی و گزارش کردند
که عامل ارتفاع بر میزان تولید و تاج پوشتتش گیاهی مؤثر
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ا س  .در تحقیقی دیگر [ ]56در مراتع خ شکه رود ساو
گزارش شتتد اس ت که مقدار بارندگی فصتتل زمتتتتان بر
تولید گونه های چندستتتاله تأثیر معنیداری نداشتتتته و
بارندگی های بهار نیز بر تولید علوفه متفاوت عمل کرد
ا س  .طبق مطالعهای [ ]30تغییرات تولید و م صرف گونة
 Bromus tomentellus Boiss.در مراتع کردان البرز در
ستتتال ها و ما های مختلف را مورد بررستتتی قرار داد و
اختتف معنیدار را در م قدار تول ید و ز مان های مختلف
بیان کردند و یکی از عوامل مهم در این امر را تفاوت دما
و بارندگی در ستتتالها و ما های مختلف عنوان کردند .در
تحقیقی دیگر [ ]41تأثیر عوامل پتتتتتی و بلندی بر روی
تولید اولیة گیاهان مرتعی در مراتع ستتبتن را بررستتی و
گزارش کردند که تولید فرمهای روی شی رابطة معنیداری
با تغییرات عوامل پتتتتتی و بل ندی دارند .در م طال عهای
[ ]23محققان به بررستتی اثرات عوامل پتتتتی و بلندی بر
روی تغییرات تولید اولیه در مراتع کوه تتانی شهر ستان
نمین پرداخته و رابطة معنیدار بین این عوامل را گزارش
کرد اند .در مطالعهای دیگر [ ]21اقدام به بررستتتی اثرات
عوامل فیزیوگرافی بر تغییرات تولید اولیة فرمهای روی شی
کرد و گزارش کردند که بیشتتتترین تولید اولیه در جهات
غربی و طبقات ارتفاعی باال اس .
در این تحقیق مراتع هیر و در یا چة نئور که یکی از
مهمترین مراتع استتتان اردبیل از لحا دامداری ستتنتی،
تأمین علوفة دام ،ترستتتیب کربن ،شتتتاخص توازن کربن،
تغییرات زیتود اکوسیتتم و فرسایش و رسوب میباشد
مورد توجه قرار گرف تا انداز گیری تولید اولیة ستتتطح
زمین و تغییرات آن در ارتباط با عوامل پتتتتی و بلندی و
اقلیمی مورد برر سی قرار گیرد ،تا عتو بر شناخ پایه از
پتانتتتیل تولید کل ستتطح زمین ،بتوان در مدیری بهتر
مقدار کربن تثبی شتتد در این مراتع مورد استتتفاد قرار
داد .همچنین با در دستتت داشتتتتن میزان اثرات عوامل
محیطی بر تغییرات تول ید اول یة مراتع میتوان مدیر ی
منا سب در جه ایجاد حال تعادل بین عر ضه و تقا ضای
انرژی کل اکوستتیتتتتم و توازن کربن اعمال کرد .در ادامه

این تحقیق نیز میتوان با بهدستتت آوردن تولید مرتع ،در
جه تعیین ظرفی چرای مراتع با استتتفاد از روشهای
مناسب توسعه یافته استفاد کرد.

 .2روششناسی
 .1.2معرفی منطقة مورد مطالعه
در این پ وهش مراتع دام نه های هیر  -در یا چه نئور
واقع در شتتتهرستتتتان اردبیل ،استتتتان اردبیل در موقعی
جغراف یایی ´ 37°59تا ´ 38°5شتتت مالی و´ 48°26تا
´ 35°48شتترقی مورد بررستتی قرار گرف (شتتکل  .)1با
توجه به نق شة مدل رقومی ارتفاع ،حداقل ارتفاع از سطح
دریا  1446متر و حداکثر ارتفاع آن  2750متر از ستتتطح
دریا است  .بر استتاس گرادیان بارندگی استتتخراج شتتد از
داد های  25سالة ای تتگا های هوا شنا سی اطراف منطقة
مورد مطالعه (اردبیل ،ستتترعین ،خلخال و کوثر) ،بارندگی
ستتتالیانه  338تا  390میلیمتر و دمای ستتتالیانه  6تا 10
درجه سانتیگراد اس [ .]10با توجه به مشاهدات میدانی
و نتایج این مطالعه ،باف خاک لومی رستتی و حاصتتلخیز
مرتعی و پوشتتش گیاهی منطقه به صتتورت علف  -بوتهزار
استتت  .تیپ غالب گیاهی در ارتفاع  1446تا  1900متر
Artemisia fragrans Willd. ،Bromus tectorum L.
و ،Poa bulbosa L.در ارت فاع  1900تا Festuca 2300
 Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen. ،ovina L.و
 Astragalus microcephalus Willd.و در ارتفاع 2300
تا  2750متر Onobrychis cornuta ،Festuca ovina L
 (L.) Desvو  Bromus tomentellus Boiss.استتت  .این
مراتع جزء مراتع روستتت تایی منط قه و عشتتتتایری (ا یل
شاه تون) میبا شد .دام بهر بردار عمدتاً گو سفند مغانی
(بیش از  95درصتتد) و ستتایر احشتتام کمتر از  5درصتتد
میبا شد .مراتع تو س دام رو ستایی (حدود  7ما ) از برف
تا برف و توستت دام عشتتایری در نیمه دوم فصتتل بهار،
تابتتتتتان و نیمه اول پائیز مورد بهر برداری قرار میگیرد
[.]10
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شکل  .1موقعیت منطقة مورد مطالعه در سطح کشور ،استان اردبیل و شهرستان اردبیل و توزیع رویشگاههای (مکانهای)
انتخاب شده با توجه به تغییرات ارتفاعی و موقعیت پالتهای نمونهبرداری در یکی از مکانها

 .2.2روش تحقیق
برای انجام این تحقیق ،در خردادما  1395ستته پروفیل
ارتفاعی با توجه به جادة دسترسی و در هر پروفیل به ترتیب
ت عداد ستتته ،پنج و ستتته (جم عاً  )11م کان نمو نهبرداری
(رویشگا ) انتخاب شد (شکل  ،)1که میانگین عوامل محیطی
برای هر یک از مکانها در جدول ( )1ارائه شد اس  .در هر
مکان سه تران تک با فا صلة  50متری از هم م تتقر شدند.
محل ترانتتتک اول تصتتادفی ،ستتپس ترانتتتک های بعدی
به صورت سی تتماتیک به صورت عمود بر شیب در سطح
مناطق معرف (به دور از روستا و جاد ) انتخاب شد .در امتداد
هر ترانتک تعداد  10پتت یک مترمربعی (در هر مکان 30
پتت) با فوا صل  10متر از هم م تتقر شدند .سپس تولید
اولیة همه گیاهان موجود در هر پتت به روش قطع و توزین
برداشت شتد ( 330پتت) .بدین ترتیب که گندمیان و پهن
برگان علفی از حدود یک سانتیمتری سطح خاک و در مورد
بوتهایها تولید ستتتال جاری برداشتتت شتتتد .ابعاد و تعداد
پتتها ،با توجه به ستتاختار پوشتتش گیاهی منطقه و تعداد

نمونة مورد نیاز و همچنین با توجه به منابع مختلف [،15
 46 ،38 ،35 ،34 ،20 ،19و  ]55تعیین شتتتد .گو نه های
گیاهی از رویشتگا های موجود در طبقات ارتفاعی مختلف به
صورت نمونههای هرباریومی از سطح پتتها برداش شد و
سپس شنا سایی و در هرباریوم دان شکدة ک شاورزی و منابع
طبیعی دانشگا محقق اردبیلی موجود اس  .ابتدا تولید اولیة
سطح زمین گونهها برداش و پس از خشک شدن در هوای
آزاد و آون ،توزین و تولید اولیه برحتتتتب کیلوگرم در هکتار
محاسبه شد.
نقشتتتة مدل رقومی ارتفاع با استتتتفاد از نقشتتتههای
 1:25000رقومی ستتتازمان نقشتتتهبرداری کشتتتور با ابعاد
پیکتتل  20×20متر تهیه شتد .نقشتههای ارتفاع ،شتیب،
جهات جغرافیایی و شتتتاخص توپوگرافی با استتتتفاد از
نرمافزار  ArcGIS10تهیه و اطتعات مورد نیاز برای هر یک
از موقعی پتتهای نمونهبرداری ا ستخراج شد .شاخص
توپوگرافی با استتتتفاد از معادلة ( 1به منظور جریانهای
سطحی و انبا ش رطوبتی) تهیه شد [ 21و  .]36مناطق
با مقادیر کم شتاخص توپوگرافی نشتاندهندة حوضتههای
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ا س که از این اطتعات میتوان به صورت غیرم تتقیم در
بررسیهای پوشش گیاهی از جمله تولید نیز استفاد کرد.

کوچک و دامنههای شیبدار یا تپه (انبا ش رطوبتی کم)
و م ناطق با ارزش باالی این شتتتتاخص نشتتتتانده ندة
حوضتتههای بزرگ و شتتیب متیم و یا دشتت (انباشتت
رطوبتی زیاد) ا س [ 21و  .]36بر ا ساس مطالعهای []36
این شتتتتاخص برای مدل ها و جن به های ه یدرولوژیکی
استتتفاد میشتتود که بهشتتدت با رطوب خاک در ارتباط

)CTI= ln(a/tan β

()1

1

 :aمقدار انبا شتگی جریان ناحیة باالد س و  :βشیب
دامنه را نشان میدهد.

جدول  .1مشخصات پستی و بلندی و اقلیمی مکانهای نمونهبرداری شده
شمارة
مکان

موقعی

ارتفاع

شیب

)(ºN, ºE

)(m

)(%

شاخص
توپوگرافی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

48،55 – 38،14
48،59 – 38،14
48،60 – 38،13
48،46 – 38،06
48،47 – 38،02
48،50 – 38،02
48،52 – 38،01
48،55 – 37،99
48،49 – 37،99
48،50 – 37،99
48،51 – 37،98

1617
1953
1948
1622
1804
2134
2360
2589
1919
1982
2161

40
12
28
12
12
29
28
12
21
24
33

5/00
6/00
5/50
6/50
6/00
5/50
6/00
6/00
5/50
7/00
5/50

جه
شمالغربی
شمالی
غربی
شمالی
غربی
غربی
شمالی
شمالغربی
جنوبغربی
جنوبغربی
جنوبغربی

متوس
بارندگی
سالیانه )(mm

متوس
بارندگی فصل
بهار )(mm

)(ºC

340
359
358
338
348
366
379
392
354
358
368

46
47
46
44
44
46
48
51
45
46
45

9
8
8
9
8
7
7
6
8
8
7

متوس دمای
سالیانه

متوس دمای
فصل بهار
)(ºC

7/50
6/50
6/00
7/50
7/00
5/50
4/50
4/00
6/50
6/00
5/50

داد های مربوط به ج ه جغراف یایی با استتتت فاد از
رابطة بیرز ]7[ 2کمّی شتتد (معادلة  .)2همچنین داد های

و بلندی و اقلیمی بر روی تولید اولیة سطح زمین بود ،ابتدا
عوامل محیطی به طبقات مختلف تقتتتیمبندی و ستتپس با

اقلیمی (داد های بارندگی و دمای ستتتالیانه و فصتتتلی) با
استتتفاد از گرادیان و نقشتتههای تهیه شتتد برای منطقة
مورد مطالعه که از داد های ایتتتتتگا های هواشتتتناستتتی
همجوار منط قه ا خر شتتتتد بود [ ،]10برای هر یک از
موقعی پتتها که به وستتتیلة  GPSثب شتتتد بود در
محی  GISاستخراج شد.

استتتت فاد از تجز یه وار یانس یکطر فه و آزمون دانکن،
میانگین و معنیداری تولید اولیة سطح زمین در هر یک از
طبقات عوامل محیطی مشخص شد .سپس بهمنظور تعیین
میزان توجیهکنندگی و اثرات م شترک عوامل مورد برر سی
بین عوامل ارتفاع از ستتتطح دریا ،شتتت یب ،جهات دامنه،
شتتاخص توپوگرافی ،دمای ستتالیانه ،دمای فصتتلی ،بارندگی
ستتتالیانه و بارندگی فصتتتلی بر تغییرات تولید اولیة ستتتطح
زمین ،از تجزیه به مؤلفههای اصتتلی ) (PCA3استتتفاد شتتد.
برای انت خاب مؤل فه ها ،م قدار وی ة هر مؤل فه مدنظر قرار
گرف و مؤلفه هایی که مقدار وی ة آن ها بیشتتتتر از مقدار

1

3

()2

A= Cos(45-A)+1

 :Aمقدار تبدیل شد جه و  :Aمقدار آزیموت جه
اس .
1با2توجه به هدف تحقیق که برر سی اثرات عوامل پ تتی
Compound Topographic Index
Beers

2

Principle Component Analysis
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1BSEبود انت خاب شتتتدند [ .]28همچنین برای بررستتتی
میزان تبیین مقدار متغیر واب تته (تولید اولیة سطح زمین)
با متغیرهای متتتتقل (پتتتتیوبلندی و اقلیم) ،ابتدا آزمون
همخطی بین متغیرهای م تتقل انجام شد و از پارامترهای
با درصد همبتتگی بیشتر از  ،0/7برای جلوگیری از افزایش
میزان خطای مدل ،صرفنظر شد و در نهای با ا ستفاد از
روش رگرستتیون غیرخطی (الگوی مربعی یا تابع درجه دو)
برر سی شد .معادلة عمومی رابطة رگر سیون تابع درجه دو
برای پیشبینی متغیر وابتتتت ته از روی متغیر متتتتت قل
بهصتتورت معادلة  3بود استت که برای تولید کل اولیه ،با
توجه به معنیداری عوامل متتقل استفاد شد.
()3

Y=a+b1x+b2x2

در این رابطه  Yمقدار پیشبینیشتتدة متغیر وابتتتته
(تولید اولیه) a ،مقدار ثاب  b ،ضرایب رگر سیون x ،مقدار
متغیر متتقل میباشد.
درنهای در محی  GISبا ا ستفاد از معادلة ا ستخراج
شد برای تولید اولیة کل ،نق شة تولید اولیة سطح زمین
برای منطقة مطالعاتی پیشبینی شتتتد .همچنین صتتتح
نقشتتة تهیهشتتد با استتتفاد از  15درصتتد نمونهها و با
استتتفاد از محاستتبة معیار (2RMSEریشتتة میانگین مربع
خطا) ،توس معادلة  4برر سی شد [ .]16این شاخص هر
چه به صتتفر نزدیکتر باش تد ،نشتتان دهندة این اس ت که
مقادیر محاستتتبه شتتتد با مدل به مقادیر واقعی نزدیکتر
استتت  .تجز یه و تحل یل ها با استتتت فاد از نرمافزار های
 SPSS16.0و  PC-Ord5و ته یة نقشتتته و تجز یه و تحل یل
مکانی با استفاد از  ArcGIS10انجام شد.
()4

RMSE= (√Σni=1(Esi-Eoi)2)/n-1

که  Esiمقدار برآورد شدة نقطه  iاز طریق نق شهEoi ،

مقدار انداز گیری شدة نقطه (زمینی) و  iو  nتعداد داد ها

میباشد.

 .3نتایج
گو نه های غا لب منط قه بر استتتاس تیر  ،نام علمی،
طبقات ارتفاعی رویشتتگا ها ،فرم رویشتتی و خوشتتخوراکی
آنها در جدول ( )2ارائه شتتد اس ت  .نتایج نشتتان داد که
حدود  85درصتتتد از کل گونه ها را پهن برگان علفی8 ،
درصتتتد بوتهای و نیمه بوتهایها و  7درصتتتد باقیماند را
گندمیان تشتتتکیل میدهند .در مجموع  11/33درصتتتد
گونهها کم شتتوند  15/56 ،درصتتد زیاد شتتوند و 73/11
درصد گونهها مهاجم میباشند.
نتایج تجزیه واریانس و مقایتتتتة میانگین بین طبقات
مختلف عوامل محیطی و تولید اولیة سطح زمین با استفاد
از آزمون دانکن در جدول ( )3ارائه شتتد اس ت  .با توجه به
معنیداری طبقات ارتفاع بر روی تولید اولیة ستتتطح زمین
رابطة متتتتقیم مشتتاهد شتتد .بهطوریکه با افزایش ارتفاع
تولید اولیه نیز افزایش داشته اس  .با توجه به تأثیر طبقات
جه نیز م شاهد شد که بی شترین مقدار تولید اولیة کل
در جه غربی اس ت  .نتایج اثرات طبقات بارندگی ستتاالنه،
دمای ساالنه و دمای ف صلی بهترتیب اثرات م تتقیم ،عکس
و عکس را بر روی تول ید اول یه نشتتتان داد .همچنین بین
طبقات شیب ،شاخص توپوگرافی و بارندگی فصلی ،اختتف
معنیداری با تولید اولیه مشاهد نشد.
نتایج تجزیه به مؤلفه های اصتتتلی در بررستتتی اثرات
م شترک عوامل محیطی ن شان داد که مقادیر وی مربوط
به مؤلفه های اول و دوم بیشتتتتر از شتتتاخص  BSEبود
(جدول  ،)4لرا برای توجیه تغییرات انتخاب شد که مؤلفة
اول  58/74درصتتد تغییرات و مؤلفة دوم  17/35درصتتد
تغییرات را توج یه کرد ند که در مجموع این دو مؤل فه
 76/10درصد از تغییرات را برعهد دارند.

جدول  .2گونههای موجود در طبقات ارتفاعی مختلف و خوشخوراکی و فرم رویشی شناسایی شده

Broken-Stick Eigenvalue
Root mean squared error

1
2
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خوشخوراکی

نام علمی تیره و گونه

فرم رویشی

طبقهارتفاعی

خوشخوراکی

-

-

A. xerophiloides Podlech & Ekici

F

1-2

I

1-2

III

Coronilla sp.

F

1-2-3

I

F

1-2-3

III

Lathyrus sativus L.

F

2

I

Apiaceae

-

-

-

Medicago sativa L.

F

1-2

I

Eryngium billardierei F.Delaroche

F

1-2-3

III

Onobrychis cornuta (L.) Desv.

Sh

1-2-3

II

Falcaria vulgaris Bernh.

F

1-2-3

III

O. sp.

Sh

1

I

Hohenackeria exscapa Grande

F

2

III

Trigonella monantha C.A.Mey.

F

1-2-3

I

Pimpinella affinis Ledeb.

F

2-3

III

Geraniaceae

-

-

-

Pimpinella aurea DC.

F

1-2

III

Erodium cicutarium (L.) L'Hér.

F

1-2

III

Scandix stellata Banks & Sol.

F

1-2

III

Geranium persicum Schonb.Tem.

F

1-2-3

III

Torilis leptophylla Rchb.f.

F

1

III

Hyacinthaceae

-

-

-

Turgenia latifolia Hoffm.

F

2

III

Muscari caucasicum Baker

F

1-2

III

Asteraceae

-

-

-

Illecebraceae

-

-

-

Achillea vermicularis Trin.

F

1-2-3

III

Herniaria incana Boiss.

F

2

III

Anthemis candidissima Willd. ex Spreng.

F

1-2

III

Iridaceae

-

-

-

A. triumfettii (L.) DC.

F

1-2

III

Gladiolus kotschyanus Boiss.

F

2

III

نام علمی تیره و گونه

فرم رویشی

طبقهارتفاعی
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Alliaceae

-

Allium akaka Regel

F

A. scorodoprasum L.

Artemisia fragrans Willd.

Sh

1-2-3

II

Iris reticulata M.Bieb.

F

1-2

III

Ceratocephalus testiculatus (Crantz)
Roth

F

1-2-3

III

Lamiaceae

-

-

-

Chardinia orientalis (L.) Kuntze

F

1-2-3

III

Acinos graveolens Link

F

1-2

III

Cirsium haussknechtii Boiss.

F

2-3

III

Eremostachys azerbaijanica Rech.f.

F

2

III

Crepis sancta (L.) Babc.

F

1-2-3

III

Lamium amplexicaule L.

F

1-2-3

III

Filago arvensis L.

F

1-2

III

Phlomis olivieri Benth.

F

1-2

III

Inula sp.

F

2

III

Salvia sp.

F

1-2

III

Jurinella moschus (Hablitz) Bobrov

F

2

III

Teucrium pumilum L.

F

3

III

Onopordum acanthium L.

F

2-3

III

Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.

Sh

1-2-3

III

Scariola orientalis (Boiss.) Soják

F

1-2-3

II

Ziziphora persica Bunge

F

1-2

II

Senecio glaucus DC.

F

1-2

III

Liliaceae

-

-

-

Tanacetum chiliophyllum Sch.Bip.

F

1-2-3

III

Gagea sp.

F

1-2-3

III

Xeranthemum squarrosum Boiss.

F

1-2

III

Papaveraceae

-

-

-

Boraginaceae

-

-

-

Papaver dubium L.

F

1-2

III

Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst.

F

1

III

Plantaginaceae

-

-

-

Cryptantha intermedia Greene

F

2

III

Plantago lanceolata Hook.

F

2

III

Lappula barbata Gürke

F

2-3

III

Poaceae

-

-

-

Nonea sp.

F

1-2

III

Bromus cappadocicus Boiss. & Balansa

G

1

II

Brassicaceae

-

-

-

B. tectorum L.

G

1-2

III

2 ادامه جدول
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فرم رویشی

طبقهارتفاعی

خوشخوراکی

2

III

B. tomentellus Boiss.

G

1-2-3

I

1-2-3

III

Elymus repens (L.) Gould

G

1-2

II

F

1

II

E. sp.

G

1-2

II

Erysimum collinum Andrz.

F

1-2-3

III

Festuca ovina L.

G

1-2-3

I

Campanulaceae

-

-

-

F. valesiaca Schleich. ex Gaudin

G

1-2

I

Campanula stevenii M.Bieb.

F

3

III

Poa bulbosa L.

G

1-2

I

Caryophyllaceae

-

-

-

Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski

G

1-2-3

III

Arenaria leptoclados Guss.

F

1-2-3

III

Polygonaceae

-

-

-

Cerastium dichotomum L.

F

1

III

Polygonum serpyllaceum Jaub. & Spach

F

3

II

Dianthus orientalis Donn

Sh

1-2

III

Primulaceae

-

-

-

Minuartia hamata Mattf.

F

1-2-3

III

Androsace maxima L.

F

1

III

M. meyeri Bornm.

F

1-2

III

Ranunculaceae

-

-

-

Silene aucheriana Boiss.

Sh

3

III

Adonis aestivalis L.

F

1-2

III

S. spergulifolia M.Bieb.

Sh

1-2-3

III

Ranunculus sp.

F

1

III

Velezia rigida L.

F

2

III

Rosaceae

-

-

-

Chenopodiaceae

-

-

-

Cerasus sp.

Sh

1

III

Camphorosma monspeliaca L.

Sh

1

II

Potentilla bifurca L.

F

2-3

II

Kochia prostrata (L.) schard.

Sh

1

II

Sanguisorba minor Bertol.

F

2

I

Cistaceae

-

-

-

Rubiaceae

-

-

-

Helianthus salicifolius A.Dietr.

F

1-2-3

III

Asperula setosa Jaub. & Spach

F

1-2-3

III

Convolvulaceae

-

-

-

Callipeltis cucullaris (L.) DC.

F

1-2

III

Convolvulus arvensis L.

F

1-2-3

II

Galium verum L.

F

2

III

Euphorbiaceae

-

-

-

Scrophulariaceae

-

-

-

Euphorbia seguieriana Neck.

F

1-2-3

III

Bungea trifida (Spreng.) C.A.Mey.

F

2

II

E. szovitsii Fisch. & C.A.Mey.

F

2

III

Verbascum sp.

F

1-2-3

III

Fabaceae

-

-

-

Veronica arvensis L.

F

1-2-3

III

Astragalus australis (L.) Lam.

Sh

2

III

V. orientalis Mill.

F

1-2-3

II

A. curvirostris Boiss.

Sh

1

III

Valerianaceae

-

-

-

F

2

III

نام علمی تیره و گونه

فرم رویشی

طبقهارتفاعی
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Aethionema carneum B.Fedtsch.

F

Alyssum minus (L.) Rothm.

F

Camelina rumelica Velen.

A. microcephalus Willd.

Sh

1-2-3

I

Valerianella plagiostephana Fisch. &
C.A.Mey.

A. paralipomenus Bunge

Sh

2-3

III

V. sclerocarpa Fisch. & C.A.Mey.

F

2

III

A. tabrisianus E.Sheld

Sh

1-2-3

III

Violaceae

-

-

-

A. taleshensi Bidarlord, F.Ghahrem. &
Maassoumi

F

3

II

Viola modesta Fenzl

F

2

III

 (مهاجم) کتسهای خوشخوراکی؛:III  (زیاد شوند ) و:II ،)  (گونه کم شوند:I ) طبقات ارتفاعی؛2600-2100m( :3 ) و2100-1850m( :2 ،)1850-1600m  (طبقه ارتفاعی:1 :*
. (بوتهایها) فرمهای رویشی:Sh  (پهنبرگان علفی) و:F ،) (گندمیان:G
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جدول  .3نتایج تجزیه واریانس اثر عوامل محیطی بر تولید اولیة سطح زمین
عوامل محیطی
ارتفاع
()m
شیب
()%

جه

شاخص توپوگرافی
()CTI
بارندگی ساالنه
()mm
بارندگی فصلی (بهار)
()mm
دمای ساالنه
()°C
دمای فصلی (بهار)
()°C

طبقات

تعداد پتت

تولید اولیة کل  ±خطای از میانگین

1850-1446

90

474/03 ± 36/70

2100-1850

120

434/47 ± 19/96

2750-2100

120

608/46a ± 20/97

<15

110

521/87 ± 34/73

30-15

120

491/97a ± 17/76

60-30

100

515/08a ± 24/63

شمالی

90

385/59 ± 19/45

شمال غربی

70

489/75 ± 30/44

غربی

100

628/13 ± 31/95

جنوب غربی
5-4/5

70
110

501/17b ± 28/93
490/13a ± 22/70

5/6-5/5

120

518/19a ± 28/62

6/10-5

100

517/15a ± 24/42

355-338

111

455/24 ± 30/65

366-355

103

453/65 ± 22/19

390-366
46-44

116
120

608/43a 21±/65
514/75a ± 30/20

47-46

120

529/09a ± 20/90

50-47

90

473/03a ± 24/30

6/7-00/50

100

587/92 ± 22/93

7/8-50/50
8/10-50/00

130
100

482/96 ± 20/60
462/58b ± 33/66

5-3/5

90

586/45a ± 24/60

5/6-5/5

120

542/29 ± 20/90

6/8-5

120

416/49b ± 28/70

b
b

a

c

b

a

b

b

a

b

a

 b ،aو  :cحروف متفاوت در هر ردیف ،نشانگر اختتف معنیدار اس ؛ حروف یکتان نشانگر عدم اختتف معنیدار بین طبقات اس .

جدول  .4مقادیر ویژه و واریانس مربوط به هر یک از مؤلفهها در روش PCA

مؤلفهها
1
2

مقادیر وی
4/70
1/71

واریانس توجیه شد (درصد)

واریانس تجمعی (درصد)

BSE

58/74
17/35

58/74
76/10

2/71
1/48

جدول ( )5م قادیر بردار وی مربوط به متغیّر ها در
مؤلفه های اول و دوم را نشتتتان میدهد .با توجه به قدر
مطلق ضرایب و معنیداری آنها ،مؤلفة اول شامل عوامل
بارندگی ستتالیانه ،دمای ستتالیانه ،ارتفاع از ستتطح دریا و

مؤلفة دوم شامل شیب بودند .بنابراین ،این عوامل بهترتیب
با توجه به تأثیر باالی خود به عنوان مؤثرترین عوامل در
تغییر تولید اولیة مراتع منطقه شناسایی شدند.
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جدول  .5مقادیر بردار ویژه مربوط به متغیرهای تأثیرگذار در هر یک از مؤلفهها در روش PCA

عوامل
محیطی

بارندگی
سالیانه

دمای سالیانه

ارتفاع از سطح
دریا

شیب دامنه

جهات دامنه

شاخص
توپوگرافی

بارندگی فصل
بهار

دمای فصل
بهار

مؤلفه 1

0/458

-0/458

0/457

-0/023

0/045

0/023

0/401

-0/454

مؤلفه 2
مؤلفه 3
مؤلفه 4
مؤلفه 5
مؤلفه 6

0/044

-0/049

0/046

-0/015
0/017
0/146
-0/324

0/014
-0/024
-0/186
0/287

-0/012
0/027
0/220
-0/278

0/708
-0/103
0/699
-0/131
-0/024

-0/612

-0/303

-0/131

-0/087

-0/947
0/140
-0/001
0/002

0/299
0/683
-0/085
-0/003

-0/023
-0/138
-0/903
0/045

0/012
-0/053
-0/233
-0/855

شکل ( )2نمودار ر ستهبندی تولید اولیة سطح زمین
گیاهان مرتعی را بر استتتاس مؤلفههای مورد نظر نشتتتان
می د هد .در تحل یل این نمودار و توج یه ع لل پراکنش
مکانی واحدهای زیتتتت محیطی و تغییرات تولید اولیة

سطح زمین نکات زیر قابل توجه بود ا س  .هر چه نقطة
معرف رویشتتت گا ها و تول ید اول یه ستتتطح زمین از م بدأ
مختصتتتات دورتر و به یک محور (مؤلفه خاص) نزدیکتر
اس  ،بیشتر تح تأثیر آن مؤلفه بود اس .

شکل .2نتایج حاصل از رجبندی تولید اولیة گیاهی و عوامل محیطی بر اساس دو مؤلفة اول و دوم در روش  PCAدر سطح پالتها
 :P1, P2, …, Pnشمار پتتها :30-1( :مکان  :60-30 ،1مکان  :90-60 ،2مکان  :120-90 ،3مکان  :150-120 ،4مکان  :180-150 ،5مکان  :210-180 ،6مکان
 :210-240 ،7مکان  :270-240 ،8مکان  :300-270 ،9مکان  :330-300 ،10مکان )11؛  :Temدمای سالیانه؛  :Rainبارندگی سالیانه؛  :Slopشیب؛  :Elevارتفاع
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همچنین در تفتتتتیر این نمودار بته عتمت جبری
ضرایب همب تتگی بین خ صو صیات با مؤلفهها توجه شد
اس  .با توجه به عتم مثب و منفی ضرایب متغیرها که
در جدول ( )5ارائه شتتتد استتت  ،در مؤلفة اول از چپ به
را س دمای سالیانه کاهش و بارندگی سالیانه و ارتفاع از
سطح دریا افزایش داشته اس  .همچنین با توجه به مؤلفه

اولیة سطح زمین هر یک از مکانهای را مورد بررسی قرار
داد.
با تو جه به ن تایج راب طة رگرستتتیونی تابع در جه دو
محاستتتبه شتتتد برای تولید اولیة ستتتطح زمین با عوامل
پ تتیوبلندی و اقلیمی م شاهد شد که رابطة معنیداری
( )P>0/01بین آنها وجود دارد .با توجه به نتایج همخطی

دوم با حرک از پایین محور به باال ،عامل شتتتیب کاهش
یافته استتت  .درکل با توجه به مشتتتخصتتتات مکانهای
نمونهبرداری شتتد (جدول  )1و نتایج رجبندی و موقعی

بین عوامل م تتقل و صرفنظر از عواملی که همخطی باال
داشتند ،معادلة پیشبینی تولید اولیه به صورت شکل ()3
خواهد بود.

پتتها (شتتتکل  )2میتوان عوامل مهم در تغییرات تولید
-18/362 Rain + 0/031 )Rain2( – 2977/617

=YANPP

**F= 19/04
R2= 0/39

شکل .3منحنی و معادلة پیش بینی میزان تولید اولیه توسط متغیر بارش سالیانه با استفاده از رگرسیون تابع درجه دو
( :YNPPتولید اولیة سطح زمین :Rain ،بارندگی سالیانه :** ،معنیدار در سطح )%99

نقشتته برآورد شتتدة مقدار تولید اولیة ستتطح زمین با
ا ستفاد از معادلة رگر سیونی غیرخطی ا ستخراج شد در
شتتتکل ( )4ارائه شتتتد استتت  .ارزیابی صتتتح نقشتتتة

بهدستتت آ مد بر استتتاس جرر م یانگین مرب عات خ طا
) (RMSEبرابر با  0/54بهدستت آمد که با توجه به منابع
در حد قابل بود و نشاندهندة اعتبار مدل میباشد.
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شکل  .4نقشة تولید اولیة سطح زمین استخراج شده از معادلة رگرسیونی غیر خطی ،به همراه مساحت ،متوسط ارتفاع و متوسط بارندگی هر طبقه

 .4بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق نتایج حا صل از برر سی پو شش گیاهی
نشتتتان داد که گونه های مهاجم ،گونه های غالب منطقه
میبا شند که ن شانگر تخریب ترکیب گیاهی ا س  .عوامل
مختلفی در این امر میتواند دخال داشتتته باشتتد .ازجمله
چرای ستتتنگین و طوالنی دام ،تبتتدیتتلهتتای مراتع بتته
کاربری های زراعی ،چرای زودرس و ت عداد دام مازاد که
نتیجة آن ،تح تأثیر قرار گرفتن عوامل پوشتتتش گیاهی
ازجمله تولید اولیة ستتطح مراتع خواهد بود .در این راستتتا
در م طال عهای [ ]17نیز ت بد یل کاربری م نابع طبیعی،
افزایش تعداد دام و چرای زودرس را به ترتیب بیشتتتترین
سهم از تخریب مراتع گزارش کرد اند.
ن تایج تجز یه وار یانس ،راب طة معنیدار بین طب قات
ارتفاع با تولید اولیة ستطح زمین را نشتان داد .بهطوریکه
با افزایش ارتفاع تولید اولیة ستتطح زمین نیز افزایش یاف
که عل آن احتماالً تغییرات اقلیمی و مطلوبتر شتتتدن
شتترای برای رشتتد گونههای مختلف استت که در نتیجة
افزایش تولید اولیه را در بر خواهد داش ت  .این قتتتم از

نتایج توستت محققان دیگر [ 21و  ]41نیز اشتتار شتتد
استت  .با توجه به تأثیر طبقات جهات دامنه نیز مشتتاهد
شتتد که بیشتتترین مقدار تولید اولیة کل در جهات غربی
ا س  .عوامل مختلفی در این امر میتواند دخیل با شد که
میتوان به مواردی از جم له :در یا ف های مختلف نور و
حرارت آف تاب (از ل حا ز مان و شتتتدت) ،وزش باد های
مرطوب از ستتتم دریا ،تبخیر تعر .و ...اشتتتار کرد .این
بخش از ن تایج توستتت محق قان دیگر [ 41و  ]50نیز در
مناطق مختلف مورد برر سی قرار گرفته ا س  .نتایج اثرات
طبقات بارندگی و دما نیز بهترتیب اثرات متتقیم و عکس
را بر روی تولید اولیة کل نشان داد .همانطور که در نقشة
تهیه شتتدة تولید اولیة ستتطح زمین نیز مشتتاهد شتتد ،در
منط قة مورد م طال عه با افزایش ارت فاع بارندگی افزایش و
دما کاهش یافته استتت که در نتیجه افزایش تولید اولیة
سطح زمین را در پی دا شته ا س  .بنابراین این دو نتیجه
در تحقیق باهم مطابق داشتتتتهاند .عل این امر میتواند
بیانگر مطلوبتر شتدن شترای رشتد با افزایش بارندگی و
کاهش دما باشتتتد .البته این امر در یک رنج خاص مورد
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تأی ید خواهد بود و تغییرات بیش از حد اقلیمی بهعنوان
یک عامل محدود کنند برای رشتتتد گیاهان استتت  .این
قتتتم از نتایج را میتوان در مطالعات محقق دیگر []40
نیز مشتتاهد کرد که با نتایج این بخش از تحقیق مطابق
داشتتته و همچنین افزایش بیش از حد ارتفاع و بارندگی و
کاهش بیش از حد د ما را از عوا مل م حدود کن ند برای

بهشتتمار میآید ،عوامل اقلیمی و ارتفاع از ستتطح دریا به
عنوان مهمترین عوا مل اثر گرار در تغییرات تول ید اول یه
انتخاب شتتتدند ،در این راستتتتا در مطالعهای [ ]3ارتفاع و
عوامل آب و هوایی را مؤثرترین عوامل بر تغییرات پو شش
گیاهی در مناطق مرتفع کوهتتتتتانی میدانند .نتایج این
تحقیق با تحقیقات ستتتایر محققان مانند [ 13و  ]48نیز

رشد گیاهان میداند.
نتایج تجزیه به مؤلفههای اصتتلی که توستت محققان
دیگر [ 24و  ]29نیز تو صیه شد ا س  ،ن شان داد که دو

همخوانی دارد که به همب تتگی بین تولید گیاهان مرتعی
و عوامل اقلیمی تأکید شد ا س  .عوامل پ تتی و بلندی
نیز از دیگر عوامل تأثیرگرار و مهم در این امر استت که با

مؤل فة اول با میزان اثر گراری  76/10درصتتتتد تغییرات
انتخاب شدند که شامل عوامل پ تتی و بلندی و اقلیمی
میبا شد که در صد باقیماندة تغییرات احتماالً تح تأثیر
عوا مل مختلفی مان ند پارامتر های خاکی باشتتتد که در

تغییرات خود میتواند عوامل اقلیمی را نیز تح تأثیر قرار
د هد که ع ل آن میتوا ند کاهش د ما و میزان تبخیر و
افزایش میزان بارندگی با افزایش ارتفاع باشتتد .بنابراین ،به
نظر میرستتد که ارتفاع از ستتطح دریا با تأثیر بر دو عامل

تحقیقات دیگران [ ]54نیز به آن اشار شد اس  .با توجه
به اثرگراری عوامل مؤلفة اول که برابر با  58/74درصتتتد
ا س  ،م شاهد شد که دما و بارندگی سالیانه و ارتفاع از
ستتتطح دریا به عنوان مهمترین عوامل اثرگرار در تغییرات
تولید اولیة منطقة مورد مطالعه انتخاب شتتتدند که نحوة
اثرگراری این عوامل در نتایج تجزیه واریانس نیز م شاهد
شتتد .اگرچه عوامل شتتیب ،جه و شتتاخص توپوگرافی با
تأثیر بر روی عوامل مختلف از جمله میزان بهر برداری در
تولید اولیة مرتع اثر میگرارند ،ولی در این تحقیق از میان
عوامل پتتتتی و بلندی (ارتفاع ،شتتیب ،جه و شتتاخص
توپوگرافی) ،تنها عامل ارتفاع از سطح دریا به عنوان عامل
موثر در تغییرات تول ید اول یة مورد م طال عه در مؤل فة اول
انتخاب شد که احتماالً عل آن ارتباط تغییرات اقلیمی با
تغییرات ارتفاع از سطح دریا میباشد که با نتایج مطالعهای
[ ]50که از بین عوامل ارتفاع ،شیب و جه  ،عامل ارتفاع
از ستتتطح در یا را به عنوان مهمترین عا مل اثر گرار در
تغییرات تولید و تاج پوشتتش میدانند ،همخوانی دارد .در
تحقیقی دیگر [ ]45ج ه را در مق یاس کو چک عا مل
تأثیرگراری بر تغییرات پوشتتش گیاهی ندانتتتته اس ت  .با
توجه به نتایج رگر سیون و تجزیه به مؤلفههای ا صلی و با
توجه به اینکه منطقة مورد مطالعه ،از مراتع کوهتتتتتانی

د ما و بار ندگی ،تول ید اول یة گ یاهی یک منط قه را ت ح
تأثیر قرار میدهد .البته در ارتفاعات باالتر ،کاهش دمای
بیشتتتر به معنی یک عامل محدودکنند برای بتتتیاری از
گونهها میباشد.
با توجه به اینکه نتایج حاصتتتل از تجزیه به مؤلفههای
اصتتلی نشتتان داد عامل بارندگی ستتالیانه یکی از مهمترین
عوامل تأثیرگرار در تغییرات تولید اولیه میبا شد ،عل آن
میتواند مقدار آب مورد نیاز و در دستتتترس گیاهان در
فصتتتل رویش باشتتتد .با توجه به اینکه مراتع از گونههای
گیاهی مختلف ت شکیل شد اند که هر گرو از این گیاهان
نیازهای مختلفی برای ادامه حیات دارند ،بنابراین گیاهان
بتتتته به فرم رویشتتی و ستتیتتتتم ریشتته ،زمان و کیفی
بارش ،واکنش و وابتتتتگی متفاوتی را به بارندگی نشتتان
میده ند [ ]6که در نتی جه با عث تغییرات تول ید اول یة
ستتتطح زمین خواهد شتتتد .محققی دیگر [ ]26نیز مقدار
بتارنتدگی را یکی از مهمترین عوامتل تعیینکننتتدة نوع
جوامع گیاهی معرفی میکند .همچنین فراوانی و پراکنش
بارندگی نقش ب تیار مهمی در د ستر سی به رطوب خاک
دا شته و پو شش گیاهی مناطق خ شک را به شدت تح
تأثیر قرار مید هد [ .]14این ن تایج با تحقی قات ستتتایر
محققان مانند [ 4و  ]49همخوانی داشتتته و بارندگی را از

1068

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دور  ،71شمار  ،4زمتتان 1397

مؤثرترین عوا مل در تول ید گو نه های علفی و گ ندم یان
عنوان کرد اند .همچنین با توجه به نتایج ،دمای ستتتالیانه
نیز از مهمترین عوا مل تأثیر گرار در تغییرات تول ید اول یه
استت که عل آن احتماالً نیازهای دمایی مختلف گیاهان
برای رویش و حیات اس  .به طور مثال مشاهد شد که با
کاهش دما تولید اولیة گندمیان افزایش یاف  .البته الزم

تولید اولیه در مراتع سبتن گزارش کرد اند .عامل شاخص
توپوگرافی نیز با اینکه با تغییرات متاح  ،شیب و رطوب
خاک در حوضتتتته های مختلف بهعنوان یکی از عوا مل
تأثیر گرار استتت ولی در این تحقیق بهعنوان مهمترین
عوامل مؤثر در تغییرات تولید اولیة ستتتطح زمین انتخاب
نشتتتد که احت ماالً در مراتعی که وی گی های شتتتاخص

به ذکر استتت کاهش دمای بیش از حد باعث عدم رشتتتد
گیاهان و به عنوان یک عامل محدودکنند خواهد بود .از
این رو یکی از مهمترین عوامل تأثیرگرار در تغییرات تولید

توپوگرافی در مناطق مختلف مرتع متغیر باشتتد ،معنیدار
خواهد بود.
در مجموع عوامل بارندگی ستتتالیانه ،دمای ستتتالیانه،

اولیة مرتع شناخته شد .نتایج این بخش از تحقیق با نتایج
[ 37و  ]51همخوانی دارد که دمای ستتتالیانه را از عوامل
مهم و اثرگتترار در تولیتتد اولیتتة مراتع معرفی کرد انتتد.
همچنین نتایج نشتتتان داد که از میان عوامل پتتتتتی و

ارتفاع از ستتتطح دریا بهترت یب بهعنوان مهمترین عوامل
تأثیرگرار در مؤلفة اول و عامل شتتتیب بهعنوان مهمترین
عامل تأثیرگرار در مؤلفة دوم بر تولید اولیة مراتع هیر و
نئور انتخاب شتتتدند که نتایج کلی تحقیق مشتتتابه نتایج

بلندی ،عامل ارتفاع از ستتتطح دریا نیز در تغییرات میزان
تولید اولیة مراتع نقش مهمی دارد که عل آن احتماالً به
دل یل ت فاوت اقلیم در ارت فا عات مختلف و م قدار رطو ب
خاک ا س و با توجه به نمودار رجبندی م شاهد می شود
که با افزایش ارتفاع ،عامل بارندگی سالیانه افزایش و دمای
ستتتالیانه کاهش یافته یا به عبارت دیگر عوامل اقلیمی و
همچنین عوا مل خاکی ت ح تأثیر اثرات متتتتتقیم و
غیرم تتقیم تغییرات ارتفاع از سطح دریا ه تتند .محققی
دیگر [ ]1نیز بر این عق ید بود و بیش از  50درصتتتتد
تغییرات پو شش گیاهی را تح تأثیر ارتفاع از سطح دریا
معرفی کرد اند.
با توجه به عامل محیطی مؤلفة دوم که شتتامل شتتیب
اس  ،مشاهد شد که این عامل  17/35درصد از تغییرات
تولید اولیة مرتع را بر عهد دارد که عل آن احتماالً تأثیر
بر قابلی میزان بهر برداری و همچنین متغیر بودن میزان
جرب آب و رطوب خاک در شتیبهای مختلف است که
میتوا ند تول ید اول یة مرتع را ت ح تأثیر قرار د هد .در
تحقیقی [ ]41نیز شتتت یب را از عوا مل مؤثر در تغییرات

مطالعة [ ]40می باشتتتد .یافته های این مطالعه به درک
پاسخهای تولید اولیة سطح زمین مرتع به عوامل پتتی و
بل ندی و اقلیمی ک مک میک ند و اطت عات پا یهای برای
حفاظ و مدیری مراتع در راستای ایجاد تعادل در مقدار
زیتود و توازن کربن و همچنین برقراری تعتتادل بین
عر ضه و تقا ضای میزان انرژی اکو سی تتم فراهم میکند.
همچنین در ادامه با انجام مطالعات بیشتتتر میتوان مقدار
تولید گیاهان قابل چرای دام را برآورد کرد و برای تعیین
ظرفی چرای مراتع با استتتفاد از روشهای توستتعه یافته
استفاد کرد.
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