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 چكيده

اي اسـت کـه    نوسان و تغيير سال به سال بارندگي از عوامل عمده  . كشور ما در مناطق خشک و نيمه خشک قرار دارد         م مراتع   قسمت اعظ 

 از پوشش و توليد ،مي بينند مراتع طبيعي صدمه ،يابد  هاي خشك كه  بارندگي كاهش مي        در سال . دهد  پوشش گياهي را تحت تأثير قرار مي      

و توليد   بارندگي بر پوشش     کاهشتأثير  با هدف   اين بررسي    .مرتع خواهد شد     فشار بيشتر به   موجب علوفه   كاهش توليد . شود  آن کاسته مي  

 توليـد در  هـاي ثابـت و   در داخـل كـوادرات  گياهـان  هرساله درصد پوشش تـاجي     .  سال انجام شد   ١٠مدته   قرق پلور ب     در ان مرتعي گياه

هاي   با کاهش محسوس در بارندگي فصلي از سال       . دشآوري    هاي مجاور جمع    ايستگاه آمار بارندگي از     . شد گيري  اندازه هاي تصادفي   پالت

هاي   گونهنشان داد كه    نتايج  .  سال اين دوره بود    ترين  خشک ٧٩  ادامه يافت و سال       ٨٠ كه تا سال     شداول بررسي، يك دوره خشك شروع       

پوشش بارندگي و بين پوشش و توليد گياهان کاهش يافت و هاي خشک  در سال. دهند  نشان ميواکنش به نوسانات بارندگي  اغلبگياهي  

توليـد  . ترين سال بود     برابر خشک  ٢ها در سال مرطوب حدود         کل پوشش تاجي گونه    . مشاهده شد  دار  معنيها همبستگي     گونه بيشترتاجي  

حـال واکـنش      با اين . دار بود  ر آماري معني  ها از نظ    گونه برخي از داشت و همبستگي بين آنها در        علوفه نيز تحت تأثير نوسان بارندگي قرار      

هـا را بيشـتر     در مجموع بارندگي فصل رويش، پوشش و توليد گونـه        .دبوفاوت  هاي مختلف مت    پوشش و توليد به کاهش بارندگي در گونه       

توليـد  کل  . وره وجود داشت  بيني تغييرات حاصل در پوشش و توليد گياهان، با استفاده از بارندگي اين د               تحت تأثير قرار داد، و امكان پيش      

 .  برابر شد٥حدود  ها  برابر و در فورب٢حدود  اين رقم در گندميان .بودترين سال  خشك برابر ٥/٢هاي مرطوب حدود  سالعلوفه در 
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 مقدمه

بخش وسيعي از كشور ما را مراتع مناطق خشـک و نيمـه             
گياهان موجـود در ايـن مراتـع بـا          . دهند  خشک تشكيل مي  

ده و  کـر شرايط اقليمي مناطق رويشـي خـود تطبيـق پيـدا            
. سـت ين کننده رطوبت مورد نياز آنها     أمبارندگي تنها منبع ت   

 ثابت بوده ولي نوسان و       رژيم دما و خصوصيات خاک عمدتاً     
اي اسـت کـه       تغيير سال به سال بارنـدگي از عوامـل عمـده          

هـاي    در سـال  . دهـد   پوشش گياهي را تحت تأثير قـرار مـي        
 می بيننـد،  مراتع صدمه    ،يابد  خشك كه بارندگي كاهش مي    

 علوفـه   بـا كـاهش توليـد     . شود  ي كم م  آناز پوشش و توليد     
 ، فشار بر مراتع بيشتر شده و بـه تبـع آن           قابل دسترس دام  

 . شود نيز كاسته ميتوليدات دامي 
هاي گياهي از جمله    شاخص  نوسان بارندگي بر روي بيشتر      

 در يك دوره .گذارد   توليد و وضعيت مرتع تأثير مي       ،پوشش
هـاي    ورهدر د  ،در مراتـع نيومكزيكـو    ) ۱۹۵۲‐۹۸( ساله   ۴۸

دار كـم و در تـر         طور معنـي  ه  خشك، امتياز وضعيت مرتع ب    
 سال توالي ثانويه    ٦١بررسي  در  ).۲۸ (ها افزايش يافت    سالي

ها بـا     فراواني بيشتر گونه   ،در مراتع مناطق مرتفع وايومينگ    
ها با   كاهش و افزايش يكساله   و   بارندگي در نوسان بود      تغيير

 نوسان نا معقـول در      بموج طور متناوب ه  ب،نوسان بارندگي 
 . )۳۳(  شدوضعيت مرتع

 هـم تكـرار و هـم        ،در تعيين تأثير اقليم بر پوشش گياهي      
ــداوم خشــكي مهــم اســت   آلبرتســون و همکــاران. )۲۰( ت

خـاطر نشـان كردنـد      ،با گزارش نتايج يك بررسي     ١)١٩٥٣(
 همبستگي نزديكي وجـود     ،كه بين زمان بارش و رشد گياه      

شود که بارندگي     زماني شروع مي  بنا به تعريف خشکي     . دارد
). ۱۳(  درصد ميانگين دراز مدت يا نرمال باشـد        ۷۵کمتر از   

در بارندگي زير نرمال توليد با افزايش شـدت چـرا و تـداوم              
بنـا بـه   ). ۳۷(يابـد  غيرعادي شرايط آب و هوايي كاهش مـي  

بــه كوتــاه مــدت  خشــكي  ٢)١٩٩٥(  ، كونــور– اُ  گــزارش
 جامعه گياهي   گياهيغيير تركيب   تنهايي تأثير چنداني در ت    

                                                            
‐۱  Albertson et al., 1953 

‐۲  O’– Connor 1995 

تركيب گياهي را به نفـع      ،ولي همراه با چراي شديد      ،اردند
طـي يـک    . دهـد   مـي گياهان دائمي غيرخوشخوراك تغييـر      

 و ديگـري در اوايـل دهـه         ۵۰خشکي طوالني در اواخر دهه      
 بر اثر بارندگي زيـر نرمـال و         ،زاسک ميالدي در جنوب ت    ۶۰

طـي ايـن    . اهان وارد شد  صدمات شديدي به گي     ،چراي دام 
در ). ۱۱( مـرگ و ميـر گياهـان زيـاد بـود           ،دو دوره خشک  

گراس در شمال نيو مكزيکو، پوشش      ‐مرتع نيمه بياباني بوته   
 درصد کاهش يافت    ۶۵هاي خشک تا      يقه گندميان در سال   

‐۶۱ (۳۰خشكي دهـه    ). ۲۰(هاي کمي از بين رفتند        و پايه 
نـدگي كمتـر از      سـاله بار   ۶كه در آن در يـك دوره        ) ۱۹۳۲

نصف ميانگين بود، در جامعه گندميان كوتاه موجب از بـين           
حتي طـي يـک خشـکي دو        ). ۸(ها شد     رفتن برخي از گونه   

هـاي غالـب از بـين          درصد برخـي از گونـه      ۳۰ حدود   ،ساله
در مقابل افـزايش بارنـدگي تابسـتانه پوشـش          ). ۲۲( رفتند

. )۳۶(  داددار افزايش طور معني ه  اي را ب    گياهي و غناي گونه   
هاي غالبي که بسـرعت بـر اثـر خشـکي              گونه معمولبه طور 

توسعه تـاج   با   ،هاي خوب    همچنان در سال    يابند،  کاهش مي 
 شـوند    مـي  احيا ،هاي جديد گياهان باقيمانده    پوشش و نهال  

)۲۰ ، ۲۲ .( 
در اثر نوسان بارندگي از سالي بـه سـال ديگـر در منـاطق               

ر نتيجـه مقـدار      رشـد گياهـان و د       ،خشک و نيمه خشـک    
توانـد در   علوفه توليد شده در تغيير است و ايـن تغييـر مـي           

مراتب بيشـتر   ها ب    تا  سه برابر و در يکساله       گياهان چندساله 
 ، ساله ٥ نتيحه وقوع خشكي   در مراتع زيمباوه در   ). ۶( باشد
  درصـد بيومـاس در طـول         ٨٣اي و     درصد تنـوع گونـه     ٣١
  ).٢٧( دکريدا   ميالدي كاهش پ   ١٩٩١‐٩٢هاي خشك     سال
 توليد سـال     ،اي بياباني يوتا     ساله در مراتع بوته    ۱۳دوره  در  

اين مقـدار در دوره     ). ۲۲(  برابر سال كم باران بود     ۶پرباران  
هاي آيداهو دو     گندميان در دشت   - ساله در تيپ درمنه    ۲۰
 ساله در چمنزارهاي اوريگان بيش از سه        ۱۰دوره  ،  در  برابر
 سـاله در منطقـه اسـتپي رودشـور          ۵  و در دوره     )۳۵( برابر

 سهم يکساله و چند      مذکور در منابع ). ۲(  برابر شد  ۸حدود  
حـال در مراتـع       بود، با ايـن      ها  در توليد مشخص نشده       ساله
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هـا در توليـد       نيمه بياباني جنوب آريزونا کـه سـهم يکسـاله         
هاي خشـك و مرطـوب     توليد در سال، درصد بود۸۰حدود  

 ). ۲۶( دکرر ايکر نوسان پيدا  پوند د۲۵۰از صفر تا 
بارندگي فصل رويش تأثير زيادي بـر توليـد علوفـه مراتـع             

ــه     دارد و  ــد علوف ــدگي و تولي ــين بارن ــادي ب ــان زي محقق
). ۱۹  ،۱۶ ، ۵ ، ۳۵، ۲۲( يافتــه انــدهمبســتگي نزديكــي 

 ي مي و ژوئـن    ها  ماهتوليد علوفه در مراتع مرتفع با بارندگي        
 ي مـي و ژوئـن  ها ماه بارندگي  در گندميان كوتاه با، )۲۱(
ي ها  ماه در گندميان كوتاه آلبرتاي كانادا با بارندگي         ، )۳۴(

، در گنـدميان فصـل      )۳۲(  ژوئن و آوريـل تـا آگوسـت        ‐مي
، در مراتع استپي رودشور بـا       )۳۱(  با بارندگي ماه مي    ،سرد

ـ . ، همبستگي نشان دادنـد    )۲( بارندگي فصل رويش   نظـر  ه  ب
هـاي   اوايل فصل در توليد گـراس      بارندگي   ١)۱۹۶۲(رينرت

 . استكوتاه مهم 

 .هاي گيـاهي نيـز تحـت تـأثير بارنـدگي قـرار دارنـد                گونه
ي آوريـل و مـي در توليـد         هـا   ماه بارندگي   یبراساس گزارش 

). ۱۴(خيلي مـؤثر اسـت    Agropyron cristatumگونه 
 Boutelouaوري گونه  در بهره،چراي دامخشكي همراه با 

gracilis ولي توليد گونه  ،ر بودتأثي   بي Pascopyrum 
smithii  کـاهش  . )۱۵(داري كـاهش داد   طـور معنـي  ه  را ب

ــبزينه  ــم سـ ــدگي حجـ ــه  بارنـ  Gutierreziaاي گونـ
sarothrae   ۹۸( را در شـــرايط خشـــك نيومكزيكـــو‐

کاهش داد و نشان داد كه الگوي آب و هوايي منطقه    )۱۹۹۲
 فـي اسـت   هاي عل   مسئول تغييرات در اين گونه و ساير گونه       

 در الجزايـر، بـا   Stipa tenacissimaتوليـد گونـه   ). ۱۰(
در منطقه نيمـه  ). ۲۹( بارندگي همبستگي مثبت نشان داد

استپي اروميه بين توليد چين دوم ارقام يونجه بـا بارنـدگي            
در همنـد   و  ) ١( فصل رويش همبستگي مثبت مشاهده شد     

يونجه  هرچند بين بارندگي فصلي و ساالنه با توليد           ،آبسرد
 ولـي بارنـدگي      دار وجـود داشـت،     همبستگي مثبت و معني   

ي اسفند و ارديبهشت بيشـترين همبسـتگي را         ها  ماهماهانه  
           ســـاله۴۸ در يـــك دوره ).٤( ددنـــبـــا توليـــد نشـــان دا

                                                            
‐۱  Reinert, 1962 

ــو ) ۱۹۵۲‐۹۸( ــع نيومكزيك ــه  ،در مرات ــش گون ــاي پوش  ه
Bouteloua eriopoda و   Hilaria mutica  تحـت 

 و کـم و زيـاد       نـد خشك و مرطـوب قـرار گرفت      تأثير شرايط   
هـا كـه شـامل        ولي  ميـانگين پوشـش تـاجي بوتـه          ،شدند

Prosopis glandulosa تغيير زيـادي نكـرد   ،  نيز بود 
  ،  Psathyrostachys junceaگونـه  استقرار بذر . )۲۸(

 كـه بارنـدگي     دتر از  زمـاني بـو      بهبارندگي نرمال خيلي    در  
هـا در      زادآوري گونـه   ).٩( بـود تر از ميانگين دراز مـدت       کم

 در   ، شرايط اقليمي قرار داشته    درمراتع استپي رودشور نيز     
چيـز   هاي خشك خيلي نا     هاي مرطوب خوب و در سال       سال
 .)۲( بود

 را بـا خصوصـيات      عوامـل ن روابط ساير    ادر مواردي محقق  
در مراتع سـندهيل كلـرادو،      . اند  دهکرپوشش گياهي بررسي    

داري تحـت تـأثير جمـع         طور معني ه  ن ب توليد بهاره گندميا  
كل بارندگي دوسال قبل از آن قرار گرفت و نيز مقدار توليد            

گيري عمق رطوبت خاك      گندميان در اوايل آگوست با اندازه     
در گراسـلندهاي   ). ۱۵( آوريل قابل پيش بينـي بـود         ۱۵در  

 ۳۰ رطوبت نرمال تا خيلي خشك در عمق صفر تا            ،طبيعي
  ۸۱۰ تــا ۴۶ســط توليــد علوفــه را از متو ،ســانتيمتر خــاك

 بين ٢)۱۹۵۶( اسمولياک. )۲۵( تغيير دادكتار  هكيلوگرم در
. يافتتوليد علوفه و تبخير فصلي همبستگي ضعيف و منفي   

 متري مراتع ارزروم تركيه طي آزمايشي بـا         ۱۸۰۰در ارتفاع   
يز و بهـار و  ي خشكي مصـنوعي در پـا  ،اعمال دو تيمار اصلي   

 ميليمتـر آب اضـافي، خشـكي پـاييزه          ۴۰ا  بارندگي نرمال ب  
 د درصــد و تعــدا۶۰ را Festuca ovina بيومــاس گونــه

 ).۲۳(  درصد كاهش داد۲۰را  هاي گلدار آن ساقه
بررسـي تـأثير تعييـرات بارنـدگي بـر          ايـن تحقيـق     هدف  

با آگاهي از نحوه    . استتغييرات پوشش تاجي و توليد علوفه       
يـاهي در يـک دوره      هاي گ شاخص  تأثير بارندگي در نوسان     

توان پيش بيني الزم را در جهت مديريت بهينه        مي ،طوالني
 .دکرهاي مرتعي اعمال  عرصه

                                                            
‐۲  Smoliak, 1956 
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 ها روش مواد و

 هاي مورد بررسي موقعيت محل

هـاي   جبهه شمالي ارتفاعـات البـرز در دامنـه         پلور در    قرق
طـول و عـرض     .  پلور قرار دارد   در شمال جنوبي كوه دماوند    

             دقيقـه شـرقي و     ٥٤ درجـه و     ٥١يـب   ترته  جغرافيايي آن ب  
 دقيقه شـمالي و ارتفـاع آن از سـطح دريـا             ٤٢ درجه و    ٣٥

منطقه كوهسـتاني و جهـت دامنـه        . است متر   ٢٤٠٠حدود  
ــوبي اســت  ــور را    . جن ــرق پل ــاهي ق ــش گي بيشــتر پوش

Agropyron intermedium و Ag. trichophorum 
خـارج   در Goebelia alopecuroidesو قرق داخل  در

 تأسيس شـده    ١٣٤٤ اين قرق در سال      . دهد تشكيل مي آن  
براي بررسي تأثير قرق بر تغييرات پوشـش         ١٣٤٧و از سال    

ــات جنگــل  ــاهي، توســط مؤسســه تحقيق ــع  گي ــا و مرات      ه
اسـت و      هاي ثابت در داخل و بيرون قرق مستقر شده         پالت

 سـال داده    ۵پيوسته در    طور نا ه   ب  ،۱۳۵۷ تا   ۱۳۵۰از سال   
 کـه  ۱۳۷۴ تـا سـال    ۱۳۵۷از سـال    . اسـت   آوري شـده    معج

 کـاري انجـام     ، از سر گرفته شد    دوبارهها در اين قرق       بررسي
  . است  نگرفته

، )١٣٤٦ – ١٣٨٢  (پلـور  ايسـتگاه     براساس آمار بارنـدگي   
 ميليمتر و نسـبت بارنـدگي       ٢/٥٩٢متوسط بارندگي ساالنه    

گي ساالنه، بـه    به بارند پاييز   تابستان و    ، بهار ،فصول زمستان 
 درصـد و نسـبت بارنـدگي        ٣/٦ و   ٨/٣٣،٥/٢٥ ،٤/٣٤ترتيب  

خـرداد و تيرمـاه در طـول         ، ارديبهشـت   ،ي فـروردين  ها  ماه
 درصد ١/٦ و ٩/١٤. ٢/٣٨ ،٨/۴٠فصل رويش به ترتيب برابر 

دهد که بيشتر بارندگي فصل رويش در دو           و نشان مي   است
 بارنـدگي   با توجه بـه ميـانگين درازمـدت       . استماه اول آن    

پـنج  بارنـدگي سـاالنة     در دوره بررسي،      ، )١جدول  ( ساالنه
 ،١٣٧٦( ديگـر  پنج سـال  سال بيشتر از ميانگين درازمدت و       

 ،بود که از اين پنج سال     از آن   تر  كم )١٣٨٠ و   ١٣٧٨،١٣٧٩
 درصد  ٧٥کمتر از   ) ١٣٧٩ و   ١٣٧٦(  سال ٢بارندگي ساالنه   

.  شدند هاي خشک محسوب مي ميانگين درازمدت بود و سال  
نسـبت  ) چهار ماه فروردين تا تيرمـاه     ( بارندگي فصل رويش  

 به ميانگين درازمـدت ايـن دوره نوسـانات بيشـتري داشـت            

 سـال بارنـدگي کمتـر از        ١٠و در شـش سـال از        ) ١دولج(
براسـاس  يـن منطقـه     ا. ميانگين درازمدت فصل رويش بـود     

طبقـه  جزء آب و هواي نيمـه مرطـوب سـرد           روش آمبرژه،   
 .)٣( است  بندي شده

اي قـديمي و رگوسـول بـوده و          پلور داراي خاك واريزه   قرق  
هـايي از تركيبـات       واريـزه  ،دهنـده اوليـه آنهـا      مواد تشكيل   

. هـاي بـادبزني شـكل اسـت        مختلف و از نظر ظاهري واريزه     
اي و داراي بافـت سـبك در سـطح و بافـت           رنگ خاك قهوه  

آن  pH. استهاي زيرين    سنگين تا سنگين در قسمت      نيمه
 ٤٧/٠هدايت الكتريكي   (  و بدون محدوديت شوري    ٨/٦برابر  
 پتـاس  ،٧/٤٢ ppm  فسـفر مقـدار  و ) زيمنس بر متـر    دسي
ppm است درصد٤ آن و مواد آلي ٦١٧ . 

 
 روش بررسي

 و  تغييـرات پوشـش گيـاهي      براي ارزيابي تأثير بارندگي بر     
 سـال از    ١٠مدت  ه   و ب  ١٣٨٣ تا   ١٣٧٤، از سال    توليد علوفه 

داده در داخل قـرق   ،هاي مختلف گونهو توليد اجي  پوشش ت 
هـاي   پـالت ها در داخـل       پوشش تاجي گونه  . آوري شد   جمع

 هر واحد نمونـه شـامل       . برآورد شد  ثابت در سه واحد نمونه    
 متر بـوده  ١٥كدام به طول   كه هر  است  موازی دو ترانسكت 
برروي هر ترانسـكت    . اند   متر ازهم مستقر شده    ٥و به فاصله    

كـه هـر واحـد      شـده   طور ثابت مستقر    ه   كوادرات ب   عدد ١٠
ابعــاد .  كــوادرات ثابــت اســت٢٠داراي وع جمــدر منمونــه 
 متـر   ٥/١ سانتيمتر و فاصله آنها از هـم         ٦٠×٢٥ها   كوادرات
 واحـد  ٣ پالت در ٦٠نظرمحدوده مورد    در مجموع در  . است

 .شدنمونه بررسي 
هـاي يـك مترمربعـي       كوادرات ز تعيين توليد گياهان ا    برای

در . گيري شـد   استفاده و توليد به روش قطع و توزين اندازه        
داخل هركوادرات توليد گياهـان دائمـي بـه تفكيـك گونـه             

هاي گندمي و فورب براي هركـوادرات        توزين شده و يكساله   
در برداشت علوفه، رويش همان سـال مـد         . دندشيكجا وزن   

ي محاسـبه توليـد علوفـه       وزن خشك گياهان مبنا   . نظر بود 
  .قرارگرفت
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تغييـرات  . دشـ  ذ اخـ  پلـور آمار ماهانه بارندگي از ايسـتگاه        
هـا    هايي كه نسبت به بقيه گونـه        پوشش تاجي و توليد گونه    

در داخل قرق داراي پوشش بيشتري بودند، با رسم نمودار و    
آنـاليز  .  تحليـل شـد     ،با توجه به تغييرات بارنـدگي فصـلي       

و توليـد در كـل      پوشش تـاجي    گي بين   رگرسيون و همبست  
. محاسبه شد  نيزهاي عمده هاي رويشي و گونه ها و فرم  گونه

هـاي مختلـف بارنـدگي کـه          دورههـاي     از داده بدين منظور   
دي  (هاي گياهي اثر داشـته باشـند      شاخص  توانستند بر     مي

 فروردين تا خـرداد     ، فروردين تا تير    ،اسفند تا تير  ،  تا اسفند 
ــا ــردادو ارديبهشــت ت ــاه، خ ــاي اســفند و م ــروردين،ه  ، ف

 ،پـس از محاسـبات    . دشـ  اسـتفاده    ، )ارديبهشت و خـرداد   
هاي بارندگي كـه همبسـتگي ضـعيفي بـا      هوربرخي از اين د   

 ٤ و   ٣ و بقيه در جـداول        شد ذفحپوشش و توليد داشتند     
از  آناليز رگرسيون گام به گام براي انتخاب         . ارائه شده است  

 .تفاده شدمؤثرترين دوره بارش اس

  
 )ميليمتر( درازمدت و ميانگين  در دوره بررسيپلورايستگاه هواشناسي   آمار بارندگي‐١ جدول

ميانگين بارندگي ساالنه

۸۲‐۸۳ ساله٤٣  ۸۲‐۸۱  ۸۱‐۸۰  ۸۰‐۷۹  ۷۹‐۷۸ ۷۸‐۷۷ ۷۷‐۷۶ ۷۶‐۷۵ ۷۵‐۷۴ ۷۴‐۷۳  
 ي سالها ماه

۳/۳۰ /.۷  ۹/۵  ۵/۲۸  ۱/۷۴  ۸/۱۴  ۹/۲۱  ۱/۱۰  ۵/۲۵  ۵/۱  ۵/۱۹  مهر 
٩/٥٥ ۱/۳۹  ۸/۶۱  ۱/۱۰۶  ۵/۲۹  ۰/۷۷  ۶/۷  ۶/۵۸  ۵/۵  ۵/۳۰  ۰/۲۱۹  آبان 
٦/٦٤ ۵/۵۴  ۷/۱۵۹  ۴/۹۰  ۱/۱۱۵  ۵/۳۲  ۶/۳۶  ۵/۴۲  ۵/۱۸  ۵/۱۵  ۰/۱۵۲  آذر 
٠/٤٩ ۰/۶۱  ۳/۳۶  ۵/۶۴  ۴/۲۱  ۵/۳۵  ۴/۷۱  ۵/۹۶  ۰/۴۱  ۰/۵۰  ۵/۳۵  دي 
٤/٦٥ ۳/۱۰۲  ۲/۸۵  ۰/۳۴  ۰/۳۵  ۶/۱۲۶ ۹/۳۳  ۸/۱۱۸ ۰/۴۰  ۰/۱۲۰ ۰/۳۸  بهمن 
٢/٨٩ ۰/۷۲  ۳/۱۲۵  ۸/۵۳  ۶/۴۰  ۰/۳۸  ۵/۱۰۲ ۰/۸۷  ۴/۵۵  ۰/۱۶۰ ۰/۸۴  اسفند 
١/٨٧ ۵/۱۶۵  ۷/۱۳۷  ۵/۱۳۸  ۹/۱۷  ۴/۶۷  ۷/۵۵  ۰/۱۵۳ ۵/۱۱۵ ۵/۱۸۲ ۰/۲۴  فروردين 
٥/٨١ ۵/۵۲  ۳/۷۵  ۵/۵۰  ۵/۵۳  ۶/۸  ۶/۷۴  ۰/۷۵  ۷/۳۰  ۰/۸۳  ۰/۹۵  ارديبهشت 
٧/٣١ ۲/۱۶  ۲/۴۴  ۸/۰  ۷/۳۷  ۰/۷  ۸/۳  ۶/۳۱  ۲/۲۰  ۰/۲۸  ۵/۷۴  خرداد 
١/١٣ ۳/۸۹  ۰/۱۰  ۰/۷  ۸/۶  ۸/۹  ۴/۵۲  ۲/۰  ۴/۱۱  ۵/۵۱  ۰/۴  تير 
٧/١١ ۰/۴  ۵/۸  ۷/۲۰  ۶/۱۹  ۶/۰  ۲/۱۷  ۶/۵۵  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  مرداد 
٧/١٢ ۰/۱۰  ۳/۷  ۰/۰  ۶/۴۲  ۰/۳  ۰/۰  ۱/۳۴  ۰/۰  ۰/۴  ۰/۵  شهريور 
۲/۵۹۲ ٤/٦٧٣  ۲/۷۴۸  ۸/۵۹۴  ۸/۴۹۳  ۸/۴۲۰ ۶/۴۷۷ ۰/۷۶۳ ۷/۳۶۳ ۵/۷۲۶ ۵/۷۴۵  ميانگين ساالنه 

 ٧/١١٣  ٣/١٢٦  ٤/١٠٠  ٤/٨٣  ١/٧١  ٧/٨٠  ٨/١٢٨ ٤/٦١  ٧/١٢٢ ٩/١٢٥  
نسبت ميانگين ساالنه به 
 ميانگين درازمدت

 ٧/١٥١  ١/١٢١  ٣/٩٢  ٣/٥٤  ٥/٤٣  ٤/٨٧  ٨/١٢١ ٤/٨٣  ٨/١٦١ ٦/٩٢  
 ماه فصل ٤نسبت جمع 

رويش به جمع درازمدت

 

 
 
 



 ...غييرات پوشش تاجي تاثير بارندگي بر ت                                                                ٣١٢

 نتايج

هـاي    هـا و فـرم      نمودار تغييرات پوشش تاجي و توليد گونه      
 با تغييـرات بارنـدگي       ،پوشش بيشتري داشتند  رويشي که   

نمودارهـا   .اسـت    دهش ارائه   ٤ تا   ١هاي  فصل رويش در شکل   
هـاي     در سـال    و توليـد   پوشـش تـاجي   دهنـد کـه       نشان مي 

داشـته و بـا کـاهش و        مختلف تحـت تـأثير بارنـدگي قـرار          
 در تقريــب بــه طور. اســت نوســان يافتــه افــزايش بارنــدگي

بيشـتر از ميـانگين و در       ،دهاي مرطوب پوشش و توليـ       سال
 . هاي خشك کمتر از آن بود سال

       د کــرهــاي مختلــف تغييــر  كــل پوشــش گيــاهي در ســال
بررسـي  مورد  و ميانگين آن در دوره      )  درصد ٨٥ تا   ٩/٤١از  (

هـاي    حداكثر پوشش تـاجي در سـال      .  درصد بود  ٢/٧٣برابر  
 برابر حداقل آن در سال خشـك بـود و در            ٢مرطوب حدود   

سال مرطوب در   (١٣٧٥خر بررسي نيز نسبت به سال       سال آ 
 ). ١شكل (اندكي كاهش يافت ) اوايل بررسي

  درصـد پوشـش تـاجي، حـدود         ٤/٤١گندميان با ميانگين    
پوشش .  درصد تركيب پوشش را به خود اختصاص دادند٥٧

 درصـد   ٥/٤٧ تا   ٨/٢٦بررسي از   مورد  هاي    در سال گندميان  
هـاي    گندميان درسـال  حداكثر پوشش تاجي    . نوسان داشت 

.  هـاي خشـك بـود        برابـر حـداقل آن در سـال        ٨/١مرطوب  
 Agropyron intermedium ، Agropyronهاي  گونه

trichophorum و Poa bulbosa ــه ــب   گون ــاي غال ه
            پوشـش گنـدميان نيــز   . گنـدميان در ايـن رويشـگاه بودنــد   

ت هاي اول كـاهش يافـ       سال به   در سال آخر بررسي نسبت      
 ،)٢شکل (

  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 ميانگين
سالهاي بررسي

د)
رص

(د ي
تاج

ش 
وش

پ

0
50
100
150
200
250
300
350
400

تر)
ليم

(مي
گي

ند
بار

بارندگي فصل رويش گندميان  فورب  ها جمع  كل 

 
   بررسي موردهاي  فصل رويش در سالبارندگيو  هاي رويشي ها و فرم گونهجمع کل  پوشش تاجي ‐١ شكل

  
 

 تـا   ١/١٣ بررسي از     مورد هاي  ها در سال    پوشش تاجي فورب  
.  درصـد بـود    ٩/٣١وسـط آن برابـر      ت درصد متغير و م    ٢/٤٤

هاي مرطوب بـيش      حداكثر پوشش اين فرم رويشي در سال      
هـاي   گونـه . هاي خشـك بـود   از سه برابر حداقل آن در سال     

Taraxacum officinalis ، Medicago sativa ، 
Galium verum و Achillea millefolium   ــه بـ

 ٧/٢ و ٥/٤ ،۴/٤ ،٨/١٢بـا ميـانگين پوشـش تـاجي      ترتيب  
حـداكثر پوشـش ايـن      .  ها بودند   درصد بيشتر از ساير فورب    

 برابـر و در     ٥/٣ گونه اول حـدود      ها در اين دوره در سه       گونه
.  برابر حداقل آنها در سال خشك بود   ٥/٩گونه چهارم حدود    

هـا كـاهش و       در سال آخر بررسي، پوشـش برخـي از گونـه          
 ۲/۷۳در مجمـوع از متوسـط       . )٢شكل(برخي افزايش يافت    
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 و  Iهاي كالس      درصد به گونه   ۷/۴۹درصد پوشش اين قرق،     
II  تركيب پوشش را ايـن      ۶۸  ،به عبارت ديگر  .  تعلق داشت 

 .دادند ها تشكيل مي گونه
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بارندگي فصل رويش Taraxacumofficinalis Poabulbosa 
Achilleamillefolium Galihmverum Agropyronspp . 
Medicagosativa 

 
 بررسيمورد هاي   فصل رويش در سالبارندگيگندمي و فورب و هاي  گونهبرخي از  پوشش تاجي ‐٢ شكل

 

 ۲در  جـدول     هاي مهم منطقه      هاي رويشي و گونه      پوشش فرم   کل پوشش تاجي،    هاي بارش و جمع     ضرايب همبستگي بين دوره   
 . ه استشد  نشان داده



 ...تاثير بارندگي بر تغييرات پوشش تاجي                                                                                                                                             ٣١٤

 

 هاي مهم گياهي  ي رويشي و  گونهها فرمکل پوشش، پوشش   ضريب همبستگي بارندگي با جمع‐۲جدول 

  هاي بارش دوره مشخصات مدل

b a R2 
دوره 
 انتخابي

 اسفند فروردين ارديبهشت
‐ارديبهشت
 تير

 بهار
‐فروردين
 تير

هاي رويش ها و فرم گونه تير‐اسفند

 .Agropyron spp ٥٩٠/۰ ٥٥٤/۰ ۵۶۷/۰ ٥٧٠/٠ ۵۶۰/۰ ٣٨٧/۰ ۶۶۵/٠* ارديبهشت ٢/٤٤ ١٠٣/٠٩/١٦
 Galium verum ۷۰۶/۰* ۶۷۵/۰* ۶۷۵/۰* ۶۹۰/٠*۶۴۹/۰* ٣٥٤/۰ ۷۲۹/٠* ارديبهشت ١/٥٣ ٠٤٥/٠٧٣/١
 Medicago sativa ٥٠٦/۰ ٥٩٤/۰ ۷۱۴/۰* ١٣٢/٠ ۲۳۲/۰ ۷۰۳/۰* ١٦٦/٠ بهار ٩/٥٠ ٠٢٠/٠٨٠/٠

 Taraxacum ۸۲۵/۰* ۸۵۷/۰* ۸۸۳/۰* ٥٦٥/٠ ۶۱۶/۰ ۷۰۵/۰* ٥٧١/٠ بهار ٠/٧٨ ٠٦١/٠١٢/١
officinalis 

 جمع کل ۸۴۶/۰* ۸۵۹/۰* ۹۰۲/۰* ۶۵۴/٠*۶۷۱/۰* ۶۳۴/۰* ۷۱۶/٠* بهار ۴/۸۱ ۲۰۳/۰۱/۳۴
 ها فورب ۸۲۲/۰* ۸۴۶/۰* ۸۸۱/۰* ۶۴۰/٠* ۶۲۹/۰ ٦٢٨/۰ ۶۴۸/٠* بهار ٠/٧٧ ١٣٤/٠٢٠/٦
 گندميان ٦٥٩/۰ ۶۴۴/۰* ۷۱۴/۰* ٥٩٧/٠ ۵۷۶/۰ ٣٨٨/۰ ۷۴۹/٠* ارديبهشت ٢/٥٦ ١٩١/٠٠/٣٠

 

  Y =  a + bX  شيب خط رگرسيون در در فرمول رگرسيو ن  b عدد ثابت و a.           نددار  درصد معني۵با احتمال *

 



 ٣١٥        ۳۲۲ تا ۳۰۷، از صفحه ١٣٨٦ ماه فروردين، ۱، شماره ٦٠نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

هـا همبسـتگي      کل پوشش بـا بارنـدگي بيشـتر دوره          جمع
فروردين (  ولي همبستگي آن با بارندگي فصل بهار          ،داشت

 نشان داد کـه بـارش فصـل     R2مقدار. بيشتر بود) تا خرداد
.  کنـد   کـل پوشـش را توجيـه مـي           درصد جمع  ۴/۸۱رويش  

 درصد تغييرات در جمع پوشـش       ۸۱حدود   ،عبارت ديگر   به
.  تواند در اثر نوسانات بارندگي فصل رويـش ايجـاد شـود             مي

پوشش گنـدميان بـا بارنـدگي ارديبهشـت مـاه همبسـتگي          
 درصـد  ۲/۵۶شـان داد کـه    ن R2بيشـتري داشـت و مقـدار   

 و  استرندگي ارديبهشت ماه    پوشش گندميان تحت تأثير با    
کند، و بقيه تحت تأثير عوامـل ديگـر           با نوسان آن تغيير مي    

ها نيز تحت تـأثير بارنـدگي فصـل           پوشش فورب . قرار دارند 
 درصـد پوشـش   ۷۷ و بارندگي فروردين تا خرداد       استبهار  

   .د کناين فرم رويشي را توجيه مي
هـاي   هور بـا بيشـتر د  Taraxacum officinalisگونـه  

يي نشان داد و بيشترين همبستگي را  زيادبارش، همبستگي   
  نشان داد که جمع بارندگي       R2مقدار  . با بارش بهاره داشت   

 درصد تغييرات پوشش اين گونه را توجيـه      ۷۸ي بهار،   ها  ماه
 نيـز بـا     Gaium verum پوشـش تـاجي گونـه    . د کنمي
هاي بارنـدگي همبسـتگي نشـان داد و           گي بيشتر دوره  بارند

بيشترين همبستگي را با بارندگي ارديبهشت مـاه داشـت و           

هـاي    گونـه .  دکـر  درصد  پوشش اين گونه را توجيـه          ۱/۵۳
Agropyron intermedium و Agropyron 

trichophorum  بــا بارنــدگي فصــل رويــش همبســتگي 
توانـد    هشـت  مـي    داشتند و نشان دادند کـه بارنـدگي ارديب        

گونه . ها را سبب شود  درصد تغييرات پوشش اين گونه٢/٤٤
Medicago sativa    نيز تحت تأثير بارندگي بهـار بـود و 

 درصد تغييرات اين ۹/۵۰همبستگي بيشتري با آن داشت و       
 .   گونه به تغييرات بارندگي بهاره مربوط بود

گين  متفاوت و ميـان     ،هاي مختلف   كل توليد مرتع در سال    
ــر  ــو٥/١٥٥٥آن براب ــود   كيل ــار ب ــرم در هكت ــال . گ       ٧٩س
 كـل توليـد      ،حال  با اين . ترين فصل رويش را داشت     خشك

.   در حـداقل بـود      ٨٠هـا در سـال        مرتع و توليد بيشتر گونه    
 برابـر حـداقل     ٥/٢هاي مرطوب     حداكثر توليد مرتع در سال    

گندميان بـا ميـانگين     ). ٣شكل  (هاي خشك بود    آن در سال  
 درصد تركيب توليد مرتع     ٥٩ كيلوگرم در هكتار     ٩٢٣توليد  

هــاي  حــداكثر توليــد گنــدميان درســال. را تشــكيل دادنــد
. هاي خشـك بـود       برابر حداقل آن در سال     ٢مرطوب حدود   

 Agropyron و Agropyron intermediumگونه دو 
trichophorum            در مجموع بيش از نيمـي از توليـد كـل

 .را به خود اختصاص دادند)  درصد٥/٥٢(مرتع 
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بارندگي فصل رويش Agropyronspp . كل توليد گندمبان  قوربها

 
  با تغييرات بارندگيگياهيهاي   گونهتوليد تغييرات ‐ ٣ شكل
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نوسـان  .  درصد بود  ٣٩ در توليد مرتع حدود      ها  فوربسهم  
 افزايش دامنـه نوسـان      موجب هاي مختلف   بارندگي در سال  
هـاي مرطـوب      ر توليد سـال   ث حداك د و شها    كل توليد فورب  

ــيش از  ــال ٥ب ــداقل آن در س ــر ح ــود   براب ــاي خشــك ب        ه
 Taraxacum officinalis ،Galiumگونه ). ٣شكل (

verum  وMedicago sativa ٦/٨با ميانگين  به ترتيب 

 توليـد را  قـدار  بيشـترين م ، درصد توليد مرتـع    ٣/٥ و   ١/٧،  
 نوسـان حـداكثر و      دامنـه .  ها داشـتند    نسبت به ساير فورب   
 ،  ٦/٤هاي مرطوب و خشك به ترتيب         حداقل توليد در سال   

 Achilleaگونـه  توليـد  ). ٤شـكل  ( برابـر بـود  ٧/٧ و ١/٥
millefolium       دامنه نوسان توليد     در ترکيب توليد کم  و

 ).٤شكل ( بررسي در آن زياد بود  موردهاي در سال
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بارندگي فصل رويش Taraxacumofficinalis Galiumverum 
Poabulbosa Medicagosativa 

`

 
 با تغييرات بارندگيگونه برخي ديگر از  توليد تغييرات ‐٤ شكل

 

  ،کل توليـد    هاي بارش و جمع     ضرايب همبستگي بين دوره   
 نشـان  ۳هاي مهـم در جـدول    هاي رويشي و گونه    توليد فرم 

کل توليد مرتع با بارنـدگي        همبستگي جمع . شده است    داده
 ۵/۴۰ نشـان داد كـه       R2مقـدار    ،دار بود   فصل رويش معني  

ي هـا   مـاه  بارندگي   ثير جمع ادرصد از تغييرات توليد تحت ت     
فروردين تا تيرماه قرار دارد و بقيه به عوامل ديگري ارتبـاط            

ضـريب همبسـتگي بـين توليـد گنـدميان و           . كنـد   پيدا مي 
ها با بارنـدگي      جمع توليد فورب  .  بود کمبارندگي در مجموع    

دار داشت و نشان داد که بارندگي بهار          بهار همبستگي معني  

 درصـد   ۵۰کند و بيش از       ميها را توجيه       توليد فورب  ۹/۴۹
توليـد گونـه    . کنـد   بقيه به عوامـل ديگـر ارتبـاط پيـدا مـي           

Taraxacum officinalis  نيز با بارندگي فصل رويـش  
 درصد توليـد ايـن گونـه        ۷/۴۳همبستگي بيشتري داشت و     

توليد گونه . تحت تأثير بارندگي فروردين تا تير ماه قرار دارد
Medicago sativa روردين ماه همبسـتگي  ف  با بارندگي

 درصد توليد اين گونـه را       ۴۱دار داشت و نشان دادكه        معني
ضريب همبستگي بقيه . كند ماه توجيه مي بارندگي فروردين 

 .دار نبود ها با بارندگي معني گونه
 
 



 ٣١٧                                                                          ۳۲۲  تا۳۰۷، از صفحه ١٣٨٦ ماه فروردين، ۱، شماره ٦٠نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

 

 هاي مهم گياهي  ي رويشي و  گونهها فرمکل توليد، توليد   ضريب همبستگي بارندگي با جمع‐۳جدول 

  هاي بارش دوره ات مدلمشخص

b a R2 
دوره 

 انتخابي
 اسفند فروردين ارديبهشت

ارديبهشت

 تير ‐
 بهار

فروردين

 تير ‐

‐اسفند

 تير

هاي  ها و فرم گونه

 رويشي

‐ ‐ ‐ ‐ ٥٢٥ ‐٠٩١/٠/۰ ۰۹۵/۰ ٠٣٦/٠ ۳۱۲/۰ ٤٠٦/۰ ٣٢٨/۰ Agropyron spp. 
‐ ‐ ‐ ‐ ٥٠٧ ‐٠٢٦/٠/۰ ۲۳۰/۰ ٢١٣/٠ ۳۶۶/۰ ٥٠٠/۰ ٤٣٧/۰ Galium verum 
 Medicago sativa ٤٨٤/۰ ٥٥٦/۰ ۵۴۸/۰ ١٤٥/٠ ۲۴۹/۰ ۶۴۰/۰* ١٣٧/٠ فروردين ٠/٤١ ٥٢/٠٨/٢٧

 Taraxacum ۶۵۱/۰ ۶۶۱/۰* ۶۲۳/۰ ۶۳۰/٠* ۵۱۸/۰ ٣٨٤/۰ ٤٩٨/٠ تير‐فروردين ٧/٤٣ ٤٥/٠٤/٣٧
officinalis 

 مع کلج ۵۷۵/۰ ۶۳۶/۰* ۵۸۸/۰ ٣٠٨/٠ ۳۵۰/۰ ٦١٦/۰ ١٧٩/٠ تير‐فروردين ۵/۴۰ ۵۸/۳۸۱۳

 ها فورب ۶۵۶/۰* ۶۸۱/۰* ۷۰۷/۰* ٤٤٤/٠ ۴۹۰/۰ ٥٦٤/۰ ٤١٧/٠ بهار ٩/٤٩ ٢٤/٢١٨٠

 گندميان ۰/٣٧٥ ۰/٤٤٧ ۳۵۰/۰ ١٣١/٠ ۱۵۸/۰ ۰/٥٠٢ ‐٠٤١/٠ ‐ ‐ ‐ ‐
 
  Y =  a + bX  شيب خط رگرسيون در در فرمول رگرسيو ن  b عدد ثابت و a.           نددار  درصد معني۵با احتمال *
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 بحث

  از اوايـل     اغلـب بررسـي     مـورد  رويش گيـاهي در منطقـه     
. و تا اواخر مرداد ماه ادامـه دارد       ود  شمیفروردين ماه شروع    

اواسط تيرماه اوج رويش گياهي بوده و با توجه بـه ترکيـب             
. اسـت گياهي منطقه تاحدودي زمان حـداکثر توليـد مرتـع       

 درصد بارندگي فصـل رويـش در فـروردين و           ٨٠نزديک به   
 درصد بارندگي   ١٥خرداد ماه با حدود     . استماه    ت  ارديبهش

 درصد اين بارش، سهم قابـل       ٦فصل رويش و تير ماه نيز با        
 . توجهي از بارندگي ندارند

تر از نرمال و بخصوص زماني      کمهايي كه بارندگي      در سال 
هـاي     درصد ميـانگين دراز مـدت بـود، داده         ٧٥كه كمتر از    

 كمتر از  ميانگين ايـن      پوشش تاجي و توليد گياهان همواره     
هاي مرطوب حالـت عكـس        اين موضوع در دوره   . دوره بودند 

پوشش تـاجي و توليـد گياهـان را          ،کاهش بارندگي . داشت
 بـارش   مقـدار حال شدت کاهش بسته بـه       كاهش داد، با اين   

هـاي خشـك ايـن اثـر را            و تكرار متـوالي سـال      متفاوت بود 
بررســي  مــورد  اول و ســوم  هــایدر ســال. شــديدتر كــرد

حـال در      با ايـن    ،بارندگي فصل رويش کمتر از ميانگين بود      
 ولـي از سـال       ،هاي بعدي آنها بارندگي افزايش داشت       سال

مـدت بـود و دو        بارندگي زير ميـانگين دراز     ١٣٨١ تا   ١٣٧٨
كـاهش بارنـدگي    . تر بودند  ها خيلي خشک    سال از اين سال   

حال   نبا اي . دش كاهش پوشش گياهان     موجبها    در اين سال  
 و خشكي بعد از آن اثـر منفـي          ٧٨كاهش بارندگي در سال     

ـ         كـه در    طـوري ه  مضاعفي بر روي پوشش گياهي داشت،  ب
هـاي پوشـش و        داده ،۸۰دنبـال آن درسـال      ه    و ب   ٧٩سال  

 و دامنـه نوسـان حـداكثر و         ميانگين فاصله گرفـت   توليد با   
نوسان سال بـه سـال بارنـدگي در منـاطق     . حداقل زياد شد  

يمه خشک تا سـه برابـر در توليـد گياهـان چنـد      خشک و ن  
هـاي    كـاهش توليـد در سـال      ). ٦(کنـد   ساله تغيير ايجاد مي   

خشــك و افــزايش دامنــه حــداكثر و حــداقل آن، در منــابع 
شـدت  ).  ۲، ٣٥  ،۲۲ ،۲۷(ديگري نيز گزارش شـده اسـت      

 چنان بود كـه بـا افـزايش بارنـدگي فصـل           ٧٩خشكي سال   
ها،    در بيشتر گونه   ،۷۹ل   نسبت به سا   ١٣٨٠رويش در سال    
هرچند توزيـع   ،ها توليد باز هم كاهش يافت  بخصوص فورب 

توانـد دليـل      مـي  ٨٠نامناسب بارندگي در فصل رويش سال     

 ٣/٥٤اين كاهش باشـد ولـي بـا توجـه بـه دريافـت سـهم                 
درصدي متوسط درازمدت بارنـدگي در ايـن فصـل رويـش،            

 در سـال  توان اين كاهش را به ضعيف شدن بنيه گياهان  مي
تأثير اثر شـديد تـداوم خشـكي بـر پوشـش            .  نسبت داد  ٧٩

مطابقـت   )١٩٧٢(هـاي هربـرت و همكـاران        گياهي با يافتـه   
 .   دارد

 بـا   ،هـاي رويشـي     هاي مهم و فـرم      بين پوشش تاجي گونه   
ــدگي همبســتگي بخصــوص در بهــار و فصــل رويــش  ،بارن
وجود داشت و نشان داد بارندگي مسبب بخشـي     داري    معني
بارنـدگي  . ستها   ايجاد شده در پوشش تاجي گونه      اناز نوس 
ه نقش زيادي در نوسـان کـل پوشـش داشـت و سـهم                بهار

 توسـط آن     ،بيشتري از تغييرات ايجاد شده در پوشش کل       
مدل رگرسيون محاسبه شده بـين بارنـدگي        . شد  توجيه مي 

تواند با توجه به تغييـرات بارنـدگي           مي ،بهاره و پوشش کل   
هـا را پـيش       احتمالي در پوشش تاجي گونـه      تغييرات    بهاره،

 . بيني کند
هـا    ضريب همبستگي بين بارندگي با توليـد کـل و فـورب           

دار   معنـي .  دار نبـود     ولي در گندميان معنـي      ،دار شد   معني
شدن ضريب همبستگي بيانگر اين موضوع است که قسمتي         

ها  در اثـر   از تغييرات ايجاد شده در توليد كل و توليد فورب     
. اسـت  رات در بارندگي فصل رويش و بهار اتفـاق افتـاده          تغيي

ارتباط بـين بارنـدگي و توليـد را محققـان زيـادي گـزارش               
ي توليد  گحال همبست   با اين . )۱۹، ۱۶ ،۵ ،۳۵ ،۲۲(اند  دهکر

 بارنـدگي   ، )٣٢ ،۳۴ ،۲۱( ي مي و ژوئـن      ها  ماهبا بارندگي   
نيــز گــزارش ) ٢(و بارنــدگي فصــل رويــش ) ٣١(مــاه مــي

بر اسـاس مـدل رگرسـيون محاسـبه شـده و بـا              . است  شده
توان توليد كل و       مي ،استفاده از بارندگي فصل رويش و بهار      

برداري از     و با توجه به فصل بهره      کردها را برآورد    توليد فورب 
تـوان در     مـي  ،اسـت  در طـول تابسـتان       اغلباين مراتع که    
 . وجود آورده برداري از مراتع تعديل الزم را ب ميزان بهره

ضريب همبستگي بين توليد گندميان و بارندگي، هرچنـد         
مـاه     ولي با بارنـدگي فـروردين       ، بود کمها    براي بيشتر دوره  

هـاي    سـتگي بـا نسـبت     بوجـود هم  .  درصد بود  ٥٠بيشتر از   
  ،هاي مهم مرتع    دار بين بارندگي و گونه      متفاوت و غير معني   

دهد که عوامل ديگري نيـز در ايـن رونـد دخالـت               نشان مي 
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بديهي است كه بارنـدگي در تغييـر پوشـش و توليـد             . دارند
با ثابت بودن ساير شرايط رشد از جملـه         . استگياهان مؤثر   

 حذف اثر چرا و ناديده گرفتن تغييـرات          ،خصوصيات خاك 
 متفـاوتي بـرروي     های و توزيع زماني بارندگي اثر     مقدار ،دما

يـاز  مين رطوبت مـورد ن ادر شرايط عادي و با ت. گياهان دارد 
هـاي متـوالي، هرسـاله بـر          گياه و ثابت بودن آن براي سـال       

 سبب رطوبت   قداركاهش اين م  . شود  پوشش گياه افزوده مي   
 ولي افزايش بيش از حـد رطوبـت    ،شود ركود رشد گياه مي 

ممكن است متناسب با افـزايش آن، رشـد گيـاه را افـزايش              
م  نحوه پراكنش آن نيـز مهـ   ، بارندگيمقدارعالوه بر  . ندهد

هـاي   اثر خشكي بستگي به چگونگي توزيع بارندگي      است و   
 هـر    ،عبارت ديگـر  ه  ب. شده در طول ماه خواهد داشت      نازل

 مـؤثر   طـور ه   ب چند ممكن است بارندگي كم باشد، ولي اگر       
از رطوبـت   توانـد    ، گياه مي  شوددر طول فصل رويش توزيع      

همچنين رقابت گياهـان    . حاصل از بارندگي بهره كافي ببرد     
هاي کوتاه مدت و غيـره        اثر خشکي  ، دستيابي به رطوبت   در

از جمله مواردي اسـت کـه در ايـن تحقيـق ناديـده گرفتـه          
 بسته به تغييرات شـديد       ،هاي آماري   تعداد سال . است  شده

 ،نيـز    هـاي متـوالي     يا ماليـم در مقـدار بارنـدگي در سـال          
تواند يکي از  عوامل ديگر عدم دستيابي بـه همبسـتگي              مي

 . هاي گياهي و بارندگي باشد ر بين توليد گونهدزياد 
هاي رويشي    ها و فرم    نتايج نشان داد كه اثر خشكي بر گونه       

دامنه تغييـرات پوشـش و توليـد در       . متفاوت است   ،مختلف
هــاي خشــك و مرطــوب بيــانگر ايــن واقعيــت اســت  ســال
ثير تغييـرات زيـاد بارنـدگي، نوسـان         اهايي كه تحت تـ      گونه

 مقاومت  احتمالبه  يا پوشش نشان دادند،     کمتري در توليد    
بـا قبـول ايـن فـرض،        . بيشتري به خشـكي داشـته باشـند       

ها از مقاومت به خشـكي بيشـتري          گندميان نسبت به فورب   
 . برخوردار بودند

با توجه به نتايج تحقيق حاضر، براي پيش بيني تغييـرات           
حاصل در پوشـش گيـاهي و توليـد گياهـان منطقـه پلـور،               

حـدودي بـه تغييـرات بارنـدگي در دوره رويـش            توان تا     مي
هـاي مرطـوب و خشـك در          بررسي وقـوع دوره   . دکراستناد  

هاي بلنـد مـدت       زمان طوالني كمك بزرگي در برنامه ريزي      
 .دکردر مرتعداري خواهد 
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Abstract 
The major portion of rangelands of our country is laid in arid and semi-arid regions. Fluctuation in 

precipitation year by year is an important factor that influences the vegetation cover. In dry years that a 
decrease is rainfall is experienced ranges are damaged and the cover and production is reduced. The 
decrease in forage production exerts more pressure on ranges. This study was conducted in ten years in 
Polour with the aim of examining the effect of decrease in precipitation on the canopy cover and 
production in Polour. The canopy cover and production was measured every year in permanent and 
random plots, respectively. Figures on precipitation were collected from nearby stations. With a 
considerable decrease in seasonal rainfall in first years of the study, a dry period began that continued 
until 2001 while 2000 was the driest year in this period. Results show that most of plant species are 
affected by rainfall fluctuation. The vegetation cover and production declined in dried years and a 
meaningful relationship between rainfall level and the amount of canopy cover of many species was 
observed. The total canopy cover of species in wet years was two times greater than it was in the driest 
year. The forage production was also influenced by fluctuation in precipitation, and the correlation 
between these two concerning certain species was statistically significant. However, various species 
reacted differently to the rainfall decline in terms of cover and production. In general, precipitation in 
the growth season had a greater effect on the cover and production in some species. Based on rainfall 
data in this period it was possible to anticipate change in plant's cover and production. Total forage 
production in wet year was 2.5 times greater than production in the driest year. This ratio was 2 in 
grasses and approximately 5 in forbs.  
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