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. ایدن  شدونف  وضعیت، گرایش، تولیف و ظرفیت چرایی هرساله دساخوش تیییراتی می، مراتع از لحاظ ترکیب پوشش گیاهی

در این تحقیق نقش پراکنش زمانی بارش  و تصمیمات مفیریای.نوسانات اشلیمی است  تحت تأثیر دو عامل اغلب تیییرات 

تیدپ در   8در اید م،  یپ ت 10، های پوشش گیاهی بررسی نقاله بر تولیف مراتع سه اساا  ای م، شم و مرکزی ارزیابی شف. با

ک از شبیدل  ها هرساله فاکاورهای مربدوط بده پوشدش و خدا     رویالگاه در مناطق کلیف ف.شاناخاب تیپ در مرکزی  10شم و 

مادری در   400پوشش تاجی، تراکم، تولیف، زادآوری و پوشش سطح خاک در زما  آمادگی مرتع در طوخ چهار ترانسدکت  

شف. برای تعیین رابطة بدارش   گیری از روش شطع و توزین انفازه های شابل چرای دام گونه ف. تولیفشگیری  پ ت انفازه 60

اگی اسافاده شف. برای تعیین نقش زما  وشدوع بدارش در میدزا  تولیدف، رابطدة      و تولیف از روابط رگرسیو  و ضریب همبس

د شامل ساخ، بارش اسفنف تا تیرماه، بارش بهمن تا تیرماه، بارش اسدفنف   بارش با تولیف سازنة هر سایت در هفت پایة زمانی

ه شف. ناایج این بررسی نالدا  داد کده   د محاسب تا خرداد، بارش اسفنف تا اردیبهالت، بارش اسفنف و فروردین و بارش اسفنف

هدا   درصدف سدایت   96درصف موارد تولیف کل با بارش سازنه رابطه داشاه است و در  4های مورد مطالعه فقط در  در سایت

تولیف کل با بارش اسفنفماه )شروع فصل رشف( و بارش فصل رشف ارتباط دارد. این نایجه اهمیت بارش فصل رشدف را در  
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 مقدمه. 1
ایران کنور چهناور  اسرت؛ ایرن کنرور چهنراور، بره      

هرا  توچوگرافیرک، از    سبب موقعیت خاص و ویژگی

آب و هوا  متنوعی برخروردار اسرت. بخرش اعظرم     

هرروا  خنررک جهرران قرررار  ایررران در قلمرررو آب و

گیرد. عرالوه برر کمبرود برارش، نوسرانا  تردید        می

هرا  روزانره، فصرلی و سراالنه از      بارندگی در مقیاس

جمله خصوصیاتی اسرت کره موجرب عردم اطمینران      

کافی به دریافت یداقل بارش مورد نیاز بررا  رترد   

 تود. گیاهان در بخش کناورز  دیم و مرتع می

هرا    تو ید اکوسیستمبینی رتد و  توصیف و چیش

مرتعی در واکرنش بره عوامرل اکو روژیکی تأثیرگرذار      

)اقلیم، خا ، توچوگرافی و عوامرل زنرده( از اهرداف    

دار  اسرت. مراترع معمروالً     مهم علم مدیریت و مرتع

ها  چیدیدة اکو وژیکی دارنرد و تحرت ترأثیر     سیستم

تغییرا  در میزان بارندگی هستند. هنگرامی کره ایرن    

انی و زمانی با یک محیط چیدیدة اقتصاد  تغییرا  مک

توند، تقریباً غیرممکن است کره   و اجتماعی ادغام می

آوردن فهرم جرامع و    دست از مها عا  تجربی برا  به

کاملی از چگونگی چاسخ مراتع به عواملی نظیر اقلریم  

 بتوانیم استفاده کنیم.

در تماا غربی ایران رابهرة همبسرتگی تراخص    

( و NDVIتو ید چوترش گیراهی )   تدة اختالف نرماا

هرا    ( را با دادهVCIاندیا ووعیت چوتش گیاهی )

ها  زمرانی مختلرف آزمودنرد. بینرترین      بارش با چایه

دسرت آمرد کره رابهرة       وریب همبستگی هنگامی به

NDVI  وVCI ماهة بارش )مراه جرار  و    با دورة سه

. چژوهنگران در بررسی [14 دو ماه قبل( محاسبه تد 

چوتش گیاهی و بارش در هند به این نتیجره   تغییرا 

رسیدند که تغییررا  تردید چوترش گیراهی ترا یرد       

هرا  موسرمی و همدنرین     زیاد  تحت کنترا برارش 

. مها عرة  [12 ها  اخیر است  افزایش آ ودگی در ساا

ا   هرا  مدیترانره   موانع زراعت دیم غال  در محریط 

ی هرا  فصرل   ا  بارش ننان داد که در ترایط مدیترانه

ها گیاهران یرک دوره    تود و در بینتر ساا محدود می

کنند. مقدار کل  بند  تجربه می خنکی را در طوا دانه

بارش فصلی از نظر زمانی و مقدار بارش بین فصروا  

هرا   مختلف در این مناطد متفاو  است. در این محیط

گاهی برا  بارش است ترا گیراه    خا ، به منز ة  خیره

به آب دسترسی داترته باترد   بتواند در فواصل بارش 

چایدار  تو ید محصوال  . چژوهنگران در بررسی [7 

چرهررا در ترررایط خنررک در اقلرریم   زراعرری و چررا

ا  استرا یا ننان دادند که در این مناطد تو ید  مدیترانه

چایدار نیست و تحت تأثیر میرزان برارش اسرت و برا     

توان تاهدِ افزایش  ها  استفاده از آب می بهبود روش

در بررسی رونرد تغییررا  فصرلی و    . [19 و ید بود ت

ساالنة چوتش گیاهی در مرکز نیومکزیکو، محققان به 

تابسرتانه   NDVIاین نتیجه رسیدند که برین برارش و   

ها  برارش   نظمی همبستگی مثبت وجود دارد، اما، بی

بهراره دارد. همدنرین، محققران     NDVIاثر کمتر  بر 

فصل سرد رابهرة   و بارش NDVIننان دادند که بین 

دار  وجود ندارد و بارش در طوا فصل رویش  معنی

ترر  اثرر    بر رتد گیاهران در فاصرلة زمرانی طروالنی    

سا ی بره   . در ارزیابی و مدیریت خنک[20 گذارد  می

منظور کاهش خسارا  وارده به چتانسریل کنراورز    

بررنگالدش، منررخص تررد کرره توزیررع بررارش و      

سرا ی   خنک خصوصیا  خا  عوامل اصلی مؤثر در

. چژوهنگران در بررسی [5 و اثر آن بر میزان تو یدند 

ها  چرایی در جنوب تررق اسرترا یا بره ایرن      سیستم
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نتیجه رسیدند که رابهة تو ید و بارش معموالً وعیف 

 است و میزان تو ید بسیار به زمان بارش بستگی دارد

سرا ی برر    در مها عرة آثرار خنرک    . چژوهنگران[21 

خنک هند مناهده کردند  ناطد نیمهمحصوال  دیم م

که منکلِ اصلی کمبود آب نیست، بلکه منکل اصلی 

تغییرچذیر  بارش از سا ی به ساا دیگرر و از فصرلی   

 .[6 به فصل دیگر است 

وورعیت،  ، مراتع از  حاظ ترکیب چوتش گیراهی 

گرایش، تو ید و ظرفیت چرایری هرسرا ه دسرتخوش    

اً تحت ترأثیر دو  . این تغییرا  عمدتتوند تغییراتی می

نوسررانا  ترررایط اقلیمرری و  دهررد:  رو  مرریعامررل 

تغییرررا  سررریع و سرراالنه و   .تصررمیما  مرردیریتی

برره دو صررور  را تغییرررا  ترردریجی و درازمررد   

در ایرن تحقیرد نقرش یکری از      .کررد  بررسیتوان  می

عوامل مؤثر برر میرزان تو یرد علوفره، یعنری چرراکنش       

 1ور از تو یرد منظر زمانی بارش، ارزیابی ترده اسرت.   

ا  است که توسط گیاهان قابل چرا  دام  مقدار علوفه

تررود و وایررد آن  در یررک دورة رویررش یاصررل مرری

 .[3 کیلوگرم مادة خنک در هکتار است 

 شناسی . روش2

 منطقة مورد مطالعه. 2.1
این تحقید در مراتع سه استان قم و مرکز  برا اقلریم   

خنک  نیمه خنک و استان ایالم با اقلیم خنک تا نیمه

موقعیرت ایرن سره     1مرطوب انجام تد. تکل  تا نیمه

 دهد. استان را در کنور ننان می

درجه  31 مربع بین کیلومتر 19086 استان ایالم با

 عر  ترما ی و  ةدقیق 15 درجه و 34 دقیقه تا 58و 

طروا   ةدقیقر  10 درجه و 48 تا دقیقه 24 درجه و 45

                                                      
1. production 

ت. در گرفتره اسر   غربی کنرور قررار   ةگوت ترقی در

تررقی اسرتان، برخرورد     هرا  ترماا و ترماا     بخش

تردن ایرن    ها  مرطوب بره ارتفاعرا  و مترراکم    توده

ها موجب ریزش نزوال  آسمانی زیاد بره میرزان    توده

تود؛ در یا ی که در نوایی جنروب   متر می میلی 700

به علت همجوار  برا نروایی    ،و جنوب غربی استان

ها  گررم،   و  تودهبیابانی چست عراق و عربستان و نف

متر است. رژیم  میلی 250یدود در میزان بارش کم و 

 درصرد  50یردود   :گونره اسرت  دین بارندگی استان ب

 ،در فصرل بهرار   درصد 20 ،فصل زمستان بارندگی در

 فصل تابستان. در درصد 1و  یزیفصل چا در درصد 29

تنوع چوتش گیاهی در مراتع استان بسیار زیاد است و 

هرا    هرا و گرراس   ها، فورب لفی از بوتهها  مخت گونه

 اند. سا ه و چندسا ه در این مناطد قابل مناهده یک

 

 های مورد مطالعه . موقعیت استان1شکل 

کیلومتر مربرع   12000استان قم با وسعت تقریبی 

 11درجره و   35دقیقره ترا    8 درجه و 34در موقعیت 

 52دقیقه ترا   6درجه و  50عر  جغرافیایی و  ةدقیق

 طوا جغرافیایی قررار گرفتره اسرت.    ةدقیق 3جه و در

بیابرانی برا تابسرتانی     مناطد این استان نیمه رِبینت اقلیمِ
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میزان  .استگرم و خنک و زمستانی کم و بیش سرد 

بررارش در سررهو اسررتان از غرررب برره ترررق کرراهش 

غررب و   ة. سردترین نروایی اسرتان در منهقر   یابد می

گرراد   سانتی ةجدر 13میانگین یدود  کوهستانی آن با

ترین نوایی استان در مناطد تررقی و کرویر     و گرم

گرراد واقرع ترده     سرانتی  ةدرجر  20با میانگین یدود 

هکتار سرهحی   870000مراتع استان با وسعت است. 

درصد مسایت استان را به خود اختصاص  77معادا 

هکترار و   23200دهد؛ از این میان، مراتع ییالقی با  می

ترتیرب کمتررین و    هکتار به 708800مراتع قنالقی با 

انررد.  بینررترین مسررایت را برره خررود اختصرراص داده

هکتار است. بر اساس  138300بند  وسعت مراتع میان

تررده، جوامررع گیرراهیِ مراتررع اسررتان  مها عررا  انجررام

انرد از: درمنرة دترتی، درمنرة کروهی، گرون و        عبار 

 جامعة گیاهان توررو .

.   ایران استاستان مرکز  بخنی از فال  مرکز

در  هرا  ا بررز و زاگررس و    کروه  بین رترته  این استان

دقیقره ترا    30درجه و  33مجاور  کویر مرکز  بین 

 57درجه و  48عر  تما ی و  ةدقیق 35درجه و  35

ا نهار گرینویچ  طوا ترقی از نصف ةدرج 51دقیقه تا 

کل اسرتان مرکرز  یردود     مسایت .قرار گرفته است

است. میانگین برارش سراالنه از   کیلومتر مربع  29152

متررر در دتررت سرراوه و برخرری از نرروایی  میلرری 170

مترر در ارتفاعرا  براال      میلری  450 جنوب ترقی ترا 

 18دمرا نیرز از    ةمتر متغیر است. میانگین ساالن 2000

 ةدرجرر 4گررراد در دتررت سرراوه تررا   سررانتی ةدرجرر

چوتش دهد.  گراد در ارتفاعا  تفاو  ننان می سانتی

 ب اسرتان از نروع اسرتپ بیابرانی اسرت و     گیاهی غا ر 

، سا سروال انند درمنه، ور ، کاسرنی، گرون،   انی مگیاه

هرا  اسرتان رترد     ریواس و اسفناج وینی در بیابان

  که از بارندگی بینرتر  ،مناطد کوهستانی. در کنند می

هرا    دام ود، مراتع و چمنزارها غلبه دارند برن بهره می

 کنند. ها چرا می ها استفاده و در آن از آنعنایر 

 مطالعام پوش  گیاهی .2.2
در اسرتان  هرر   هرا  چوترش گیراهی    با بررسی نقنره 

و با توجه به اهمیت تیرپ از نظرر   تده  مها عا  انجام

مراترع در   ةها  عمرد  چوتنی و تو ید و وسعت، تیپ

در  یپ عمدهت 10 ،در مجموعسه استان منخص تد. 

در اسرتان   تیپ 10تیپ در استان قم و  8استان ایالم، 

ها منراطد   داخل این روینگاه در انتخاب تد.مرکز  

ها در این مناطد مستقر ترد.   کلید  منخص و سایت

ها فاکتورها  چوتش و خا  از  هرسا ه در این سایت

قبیل چوتش تاجی، تراکم، تو ید، زادآور  و چوترش  

سهو خا  در زمران آمرادگی مرترع در طروا چهرار      

)در متر مربعی  یک  چال 60متر  در  400ترانسکت 

هرا  قرم و    استان ایالم( و دو مترر مربعری )در اسرتان   

طروا دورة آمراربردار  در    گیر  ترد.  اندازهمرکز ( 

ها  قم و مرکز  نُه ساا و در استان ایالم تش  استان

در یرک   هرا  قابرل چررا  دام    گونه تو ید ساا است.

هرا برا اسرتفاده از روش قهرع و تروزین       چهارم چال 

هرا  طررح    . در ایرن تحقیرد از داده  گیر  ترد  اندازه

ارزیابی مراترع منراطد مختلرف آب و هروایی کنرور      

هررا و مراتررع  کرره در مؤسسررة تحقیقررا  جنگررل ،[15 

منخصرا    1کنور اجرا تده، استفاده ترد. جردوا   

 دهد. ها  مرتعی مورد مها عه را ننان می سایت



 بررسی نقش زمان و وک بارش در می ان تولید علوفآ مراتع 
 

889 

 ی مرتعی مورد مطالعهها مشخصات سایت .1جدول 

 نام سایت استان
 طوا

 جغرافیایی

 عر 

 جغرافیایی

 از ارتفاع

 سهو دریا

 )متر(

 تو ید تیپ گیاهی

 Stipa barbata-Artemisia sieberipa 8/127 1450 34  20 50  27 باغ یک قم

 Artemisia sieberi 2/48 860 35  03 50  58 تور ةچنم 

 Salsola rigida Artemisia sieberi 101 1200 35  14 50  57 محمد  ةقلع 

 Astragalus sp-Stipa barbata- Artemisia sieberi 169 1200 34  20 50  21 آباد یسین 

 Noea mucronata-Buffonia macrocarpa 3/152 1200 34  27 50  54 ورجان 

 Salsola sp- Artemisia sieberi 2/81 930 34  24 51  12 کاتان ةجاد 

 Artemisia aucheri- Astragalus sp 6/121 2500 34  11 50  55 وسف 

 Artemisia aucheri- Astragalus sp 8/147 2500 34  13 50  55 کرمجگان 

 Stipa capensis- Plantago ovata 2/136 180 33  22 47  27 آبخوان ایالم

 Stipa capensis- Plantago ovata 8/178 250 33  04 46  16 مهران 

 Plantago  ovata- Phlomis anidontalis 4/1011 800 33  38 46  02 چاقلعه 

 Hordeum bulbusum _ Bromus tectorum 2/860 1500 33  06 47  18 تهر دره 

 Trachynia disthachya _ Onobrychis crista gali 3/483 1400 33  26 46  52 قدم خوش 

 Stipa capensis_ Traxacum syriacum 5/371 600 33  47 47  36 تترمل 

 Aegilops crassa _Hordeum bulbusum 7/775 1470 33  44 46  24 سراب ایوان 

 Aegilops umbelolata _ Bromus danthonia 6/838 1350 33  25 46  34 سرآبله  نه 

 Trachynia distachya _Bromus tectorum 8/260 1250 33  12 46  58 میمة گوراب 

 Trachynia distachya _ Bromus tectorum 6/319 1570 33  14 46  56 میمة چنت مله 

 Artemisia sieberi - Stipa barbata 1/76 1125 35  25 50  53 کجلو مرکز 

 Salsola rigida- Artemisia sieberi 2/186 1325 35  27 50  40 نعمتی 

 Hulthemia persica - Noaea mucronata 9/71 1405 35  24 50  15 رود خنک 

 Artemisia sieberi- Noaea mucronata  3/66 981 34  58 50  34 انجیالوند 

 Ptropyrum olivieri – Artemisia sieberi 9/34 1359 35  05 50  16 اکبرآباد 

 Noaea mucronata- Artemisia sieberi 2/198 1708 33  41 50  16 ازنوجان 

 Camphorosma monspeliacum- Halimione 1659 34  33 49  09 چزان 
verrucifera 

9/488 

 Astragalus gossypinus - Scariola orientalis 5/103 1973 33  51 50  02 سیان علیا 

 Artemisia sieberi - Stipa barbata 8/226 1975 34  03 50  11 تاند 

 Astragalus prrawianus - phlomis persica 9/51 2135 33  32 49  55 فرند 
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هررا   برررا  تعیررین تغییرررا  در طرروا سرراا    

هررا  آمررار  مقایسررة   گیررر  تو یررد، از آزمررون انرردازه

ها  مختلرف برا    ها در طوا ساا میانگین تو ید سایت

متوسط درازمد  تو ید در هرر سرایت اسرتفاده ترد.     

 One-Wayطرفه ) بدین منظور، از آنا یز واریانا یک

ANOVA   هرر سرایت مرتعری     ( با فاکتور سراا بررا

درصد است.  95دار  آزمون  استفاده تد. سهو معنی

دار ترود، بررا  اینکره     چنانده آنا یز واریرانا معنری  

ها  آمار (  منخص تود کدام یک از فاکتورها )ساا

دار   دار  دارند، در سرهو معنری   با هم اختالف معنی

 .[4 استفاده تد  LSDدرصد از آزمون دانکن و  95

 هواشناسی مطالعام .2.3
ایسرتگاه هواتناسری    11در این تحقید از آمار برارش  

هرا را ننران    خصوصریا  آن  2استفاده ترد؛ جردوا   

 دهد. می

 
 مورد مطالعه یهواشناس های  ستگاهیات ایخصوص .2جدول 

 (mmبارش متوسط ساالنه ) ارتفاع ر  جغرافیاییع طوا جغرافیایی نوع ایستگاه نام ایستگاه

 267 1209 35  42 51  20 یکسینوچت تپه دوتان

 149 877 34  42 50  51 سینوچتیک قم

 135 982 33  59 51  27 سینوچتیک کاتان

 363 2400 33  49 49  44 کلیماتو وژ  آباد تما

 215 1209 35  03 50  20 سینوچتیک ساوه

 331 1708 34  06 49  46 سینوچتیک ارا 

 294 1979 34  41 50  01 +کلیماتو وژ سینوچتیک تفرش

 292 232 32  41 47  16 سینوچتیک دهلران

 381 714 33  09 47  43 سینوچتیک چلدختر

 611 1337 33  38 46  26 سینوچتیک ایالم

 665 1170 33  50 46  19 سینوچتیک ایوان غرب

 

هرا برا    چا از کنتررا صرحت آمرار، نرواقص داده    

برین  ها  نسبت نرمراا و همبسرتگی    استفاده از روش

ها  برارش بره صرور       ساز  تد. داده ها باز ایستگاه

هررا  بررارش روزانرره   ماهانرره و سرراالنه از رو  داده 

 استخراج تد.

 تعیین رابطة بارش با تولید علوفه .2.4
هررا   برررا  تعیررین رابهررة بررارش و تو یررد از رابهرره 

و وریب همبسرتگی   [20، 18، 13، 11، 9 رگرسیون 

ه تررد. نخسررت رابهررة  اسررتفاد [14، 13، 12، 10، 2 

بارش ساالنه با تو ید ساالنة هر سایت منخص ترد.  
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دار  برین   هرا رابهرة معنری    از آنجا که در بینتر سایت

ها  زمانی  دست نیامد، از چایه تو ید و بارش ساالنه به

آوردن رابهة تو ید و بارش استفاده  دست دیگر برا  به

نرد از:  ا ها  زمانی مورد نظر عبار  . چایه[17، 13 تد 

بارش اوا اسفند تا آخر تیرماه )برارش فصرل رترد(،    

بارش اوا بهمن تا آخر تیرماه )برارش فصرل رترد و    

ماه قبل(، بارش اسرفند ترا خررداد، برارش اسرفند ترا       

اردیبهنت، بارش اسرفند و فرروردین، برارش اسرفند     

 )تروع فصل رتد(.

هرا  رگرسریون خهری و     در این مریله از معاد ه

استفاده تد. عرالوه برر    [17، 13، 12 غیرخهی درجه 

هرا  زمرانی    رابهة برین تو یرد کرل و برارش برا چایره      

هرا  روینری )بوتره، فرورب، گرراس،       مختلف، فررم 

سرا ه و   سا ه، فرورب دائمری، گرراس یرک     فورب یک

گراس چندسا ه( در هر سرایت نیرز منرخص ترد و     

هرا    رابهة تو ید هر فرم روینی با بارش نیز در چایره 

هرا  آمرار  بررا      محاسبه تد. آزمونزمانی مختلف 

دار  )از  داربودن رگرسیون و سهو معنری  تعیین معنی

( آن نیرز  ANOVAرو  نتایج جدوا تجزیة واریانا 

انجام تد و بهترین مقیاس زمانی بررا  تعیرین میرزان    

ها  روینی مختلف( برا اسرتفاده از    تو ید )کل و فرم

 بینترین وریب همبستگی و کمتررین میرزان خهرا    

 دست آمد. برآورد به

 نتایج. 3
در مناطد مورد مها عه بینترین میرزان برارش سراالنه    

 665مربوط به ایستگاه ایوان غررب در اسرتان ایرالم )   

متر( است و کمتررین میرزان برارش در ایسرتگاه      میلی

افترد. در همرة    متر اتفاق می میلی 135کاتان به میزان 

ین برارش  ها  مورد مها عه بینرترین و کمترر   ایستگاه

افترد.   ترتیب در فصل زمستان و تابستان اتفراق مری   به

ها  قم  اقلیم منهقه طبد اقلیم نما  دومارتن در استان

خنرک و در اسرتان ایرالم     و مرکز  خنک ترا نیمره  

مرطروب اسرت. ورریب تغییررا       خنک تا نیمه نیمه

مرد    تو ید )نسبت انحراف معیار به میانگین طروالنی 

ا  مختلف نیز محاسبه تد. جدوا ه ها( در سایت   داده

 دهد. نتایج آن را ننان می 3

هررا   رابهررة توزیررع زمررانی بررارش و تو یررد فرررم

ها  مورد مها عره در   روینی گیاهان مرتعی در سایت

طوا دورة آمار  هرر سرایت مرتعری در هفرت چایرة      

محاسربه   SPSSافرزار   زمانی مذکور با اسرتفاده از نررم  

ب همبستگی و معاد رة  داربودن وری تد. آزمون معنی

معاد ررة  392رگرسرریونی نیررز انجررام تررد و از بررین   

( 28×7×2=392تده برا  هرر فررم روینری )    محاسبه

 5، 4هرا    دارترین معادال  انتخاب تد؛ جدوا معنی

آمده برا  سره اسرتان ایرالم، قرم و      دست نتایج به 6و 

 دهند. ترتیب ننان می مرکز  را به

، 6و  5، 4  هرا  بر اساس بررسری نترایج جردوا   

ها  روینری تفکیرک تروند، نسربت بره       چنانده فرم

یا تی که رابهة رگرسیونی تو ید کل با بارش محاسبه 

 آید. دست می تر  به دار تود، روابط معنی
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 مورد مطالعه یمرتع های تیشی مختلف در سایرو های د فرمیرات تولییب تغیدرصد ضر. 3جدول 

تو ید 

 کل

تو ید بوته 

 هو درختد

 ید تو

 فورب

تو ید 

 گراس
 سایت مرتعی

تو ید 

 کل

تو ید بوته 

 هو درختد

تو ید 

 فورب

تو ید 

 گراس
 سایت مرتعی

 آبخوان 4/61 5/71 - 9/62 اکبرآباد 8/60 8/32 7/35 1/35

 محسن آب 2/68 5/58 - 2/48 ازنوجان - 5/37 2/74 7/34

 چاقلعه 1/68 7/95 5/60 6/79 چزان - 5/66 3/37 36

 تهر دره 1/46 58 105 40 سیان علیا 9/69 8/38 - 1/40

 قدم خوش 6/80 45 100 55 تاند 7/45 8/88 2/44 5/38

 تترمل 8/50 7/46 6/77 3/36 فرند - 3/30 68 6/34

 سراب ایوان 5/58 3/82 - 8/45 باغ یک 4/42 3/69 4/63 7/21

 بلهآسر 7/55 1/86 3/52 9/61 تور ةچنم - - 6/17 6/17

3/22 1/23 - 6/38 
 ةقلع

 محمدخان
 میمة گراب 6/40 2/37 9/88 8/39

 23 9/46 9/66 8/12 آباد یسین 2/64 3/57 7/26 7/35
میمة چنت 

 مله

 کجلو 2/43 6/56 6/34 8/34 ورجان 8/53 9/52 8/43 4/40

 نعمتی 2/37 - 2/46 5/43 کاتان ةجاد 9/94 7/56 5/22 3/36

 رود خنک 5/98 - 6/74 3/70 وسف 9/68 9/100 5/11 4/26

 انجیالوند - - 5/61 7/64 کرمجگان 2/21 9/24 6/6 4/19

 
 های استان ایالم . نتایج رابطة بارش و تولید مرتع در سایت4جدول 

 R2 b0 b1 b2 ها  روینی فرم زمانی ةچای سایت

  E Total 66/0** 32/74 68/2 آبخوان

 E Forb 87/0*** 58/29 86/1  

 E Forbp 91/0*** 20 01/2  

 Salane Forba 83/0* 90/88 71/0-  

  Salane Shrub 64/0* 88/77- 16/0 چنت مله

 Salane Grass 86/0** 99/186- 62/0  

 Salane Grassa 86/0** 99/186- 62/0  
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 های استان ایالم . نتایج رابطة بارش و تولید مرتع در سایت4جدول ادامه 

 R2 b0 b1 b2 ها  روینی فرم زمانی ةچای سایت

 

 Befokt Grass 91/0* 35/1245 89/6- 01/0 

 Befokt Grassa 91/0* 35/1245 89/6- 01/0 

 Salane Forbp 92/0* 30/5693 83/18- 02/0 

  Salane Grassp 58/0* 20/547- 16/1 تهر دره

 E Grassa 79/0* 14/469 94/3- 03/0 

 Efo Grassp 84/0* 70/1987 57/20- 05/0 

 Salane Shrub 94/0** 75/8896 02/31- 03/0 

  E Forb 54/0* 65/102 40/2 سرآبله

 E Forbp 67/0** 06/60 55/2  

 E Total 89/0** 06/1017 02/14- 08/0 

 E Forb 93/0** 77/305 95/4- 03/0 

 E Forbp 97/0*** 83/231 67/3- 03/0 

 Ef Forb 88/0** 17/1114 17/11- 03/0 سراب ایوان

 Ef Forbp 83/0* 36/939 01/9- 02/0 

 Efo Forba 98/0*** 57/769 11/8- 02/0 

 Salane Total 80/0* 50/41891 25/139- 12/0 

 Salane Grass 91/0** 35659 82/117- 10/0 

 Salane Grassp 88/0** 30/9364 07/31- 03/0 

 Salane Grassa 91/0** 40/26298 77/86- 07/0 

  Befokt Grass 58/0* 81/270- 97/1 تترمل

 Befokt Grassa 54/0* 17/288- 02/2  

 E Grassp 81/0*** 78/0 11/0  

 Efo Shrub 77/0** 89/11- 15/0  

 Ef Grassp 84/0* 65/4 16/0-  

  Efo Grass 68/0** 36/14- 86/1 مهران

 Ef Grassa 74/0** 33/25 70/1  

 Efo Total 56/0* 27/49 82/1  
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 های استان ایالم . نتایج رابطة بارش و تولید مرتع در سایت4جدول ه ادام

 R2 b0 b1 b2 ها  روینی فرم زمانی ةچای سایت

 

 Ef Grassa 87/0** 60/81 84/0- 02/0 

 Efo Grass 80/0* 90/105 92/1- 02/0 

 Salane Total 80/0* 02/19 05/0-  

  E Forba 86/0** 06/6 12/0 گراب ةمیم

 Befokt Forba 94/0* 30/79 50/0-  

 Salane Shrub 98/0** 46/647 55/1-  

  E Total 65/0** 51/347 03/15 چاقلعه

 E Forb 66/** 67/152 34/13  

 E Forbp 67/** 15/136 27/13  

 E Forb 79/0* 90/386 16/3- 14/0 

 E Forbp 81/0* 89/383 18/4- 15/0 

 Efo Grass 81/0* 86/1886 84/28- 12/0 

 Efo Grassa 81/0* 86/1895 29- 12/0 

 Efo Total 87/0** 43/7509 47/125- 55/0 

کرل،   Totalسراالنه،   Salaneتیرماه،  Tخرداد،  Kاردیبهنت،  Oفروردین،  Fاسفند،  Eماه،  بهمن Bتده در جدوا:  عالیم اختصار  استفاده

Shrub  ،بوتهForb  ،فوربGrass  ،گراسForbp ائمی، فورب دForba سا ه،  فورب یکGrassp  گراس دائمی وGrassa  سرا ه،   گراس یرک

R2  ،وریب تعیینb0 ،b1  وb2 ( ورایب معاد ة رگرسیونY=b  0+b1x+b2x
% و *** 95دار   %، ** سهو معنری 90دار   (، * سهو معنی2

 %.99دار   سهو معنی

 

 . نتایج رابطة بارش و تولید مرتع در استان قم5جدول 

 R2 b0 b1 b2 ها  روینی فرم چایة زمانی سایت

 E Forb 79/0** 5/118 55/6- 1/0 باغ یک

  Efokt Forb 5/0** 46/9 2/0 جادة کاتان

 Efo Grass 79/0*** 44/3- 17/0  

 Efokt Shrub 47/0+ 43/39 18/0  

 Efokt Total 69/*** 39/45 54/0  

  efo Total 66/0*** 79/33 26/0 چنمة تور

  Efo Shrub 44/0** 71/57 28/0 آباد نیسی

 E Grass 65/0** 47/147 45/6- 09/0 
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 . نتایج رابطة بارش و تولید مرتع در استان قم5جدول ادامه 

 R2 b0 b1 b2 ها  روینی فرم چایة زمانی سایت

  Efo Forb 79/0** 78/20 16/0 کرمجگان

 Efo Grass 70/0** 26/45 23/0  

 Efo Shrub 71/0** 97/21 02/0  

 Efo Total 78/0** 92/87 42/0  

  Efo Total 39/0* 52/92 6/0 ورجان

 E Grass 88/0*** 61/6 33/-0 01/0 

 E Forb 83/0* 78/12 53/0- 01/0 وسف

کرل،   Totalنه، سراال  Salaneتیرمراه،   Tخرداد،  Kاردیبهنت،  Oفروردین،  Fاسفند، Eماه،  بهمنB تده در جدوا:  عالئم اختصار  استفاده

Shrub  ،بوتهForb  ،فوربGrass  ،گراسForbp  ،فورب دائمیForba سا ه،  فورب یکGrassp  گراس دائمی وGrassa  سرا ه،   گراس یرک

R2  ،وریب تعیینb0 ،b1  وb2 ( ورایب معاد ة رگرسیونY=b  0+b1x+b2x
% و *** 95دار   %، ** سرهو معنری  90دار   (، *سهو معنی2

 %.99دار   سهو معنی

 
 . نتایج رابطة بارش و تولید مرتع در استان مرکزی6جدول 

 R2 b0 b1 b2 ها  روینی فرم چایة زمانی سایت

  Ef Total 55/0** 4/81 35/1 ازنوجان

  Befokt Forb 57/0** 44/6 06/0 اکبرآباد

 E Grass 53/0* 55/34 41/1- 02/0 رود خنک

  Efokt Total 33/0* 9/49 37/0 سیان علیا

 Efokt Grass 38/0* 27/0 11/0  

  Efo Forb 58/0** 65/12- 26/0 تاند

  -Befokt Shrub 6/0* 98/102 65/0 کجلو

 E Total 67/0** 73/311 63/12- 2/0 نعمتی

 E Shrub 70/0** 52/302 79/12- 2/0 

کرل،   Totalسراالنه،   Salaneتیرماه،  Tخرداد،  Kنت، اردیبه Oفروردین،  Fاسفند،  Eماه،  بهمنB تده در جدوا:  عالیم اختصار  استفاده

Shrub  ،بوتهForb  ،فوربGrass  ،گراسForbp  ،فورب دائمیForba سا ه،  فورب یکGrassp  گراس دائمی وGrassa  سرا ه،   گراس یرک

R2  ،وریب تعیینb0 ،b1  وb2 ( ورایب معاد ة رگرسیونY=b  0+b1x+b2x
% و *** 95دار   معنری  %، ** سهو90دار   (، * سهو معنی2

 %.99دار   سهو معنی

 

دارترین معاد ه و رابهة بین برارش   عالوه بر معنی

دار  و تو ید، سایر معادالتی هم که از نظر آمار  معنری 

دار برین   بود بررسی تد. نتایج بررسری روابرط معنری   

هررا  زمررانی  بررارش و تو یررد ننرران داد کرره در چایرره 
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دسرت   ار دیگر  هم بهد ها  معنی گوناگون نیز معاد ه

هرا در   آید که ننانة واکنش چوتش گیاهی به بارش می

 ها  مختلف است. زمان

 گیری . بحث و نتیجه4
ها ِ هر سایت مرتعی ننان  بررسی تو ید مرتع و گونه

ها  روینی گیاهان  ها  مختلف فرم داد که در سایت

هرا  اسرتان قرم و     با هرم متفراو  اسرت. در سرایت    

ها  دائمی غلبه دارنرد،   ها و فورب تهمرکز  عمدتاً بو

هرا و   ها  استان ایرالم، عرالوه برر بوتره     اما، در سایت

توجهی ها نیز یضور درخور  ها  دائمی، گراس فورب

سرا ه نیرز منراهده     هرا  یرک   دارند. در این استان، گونه

ا  در استان ایالم بسیار زیاد است و  تود. تنوع گونه می

تده در این مها عه بریش   ها  قابل چرا  منخص  گونه

ویژه استان  گونه است، اما، در استان مرکز  و به 200از 

 ا  بسیار کمتر است. قم تنوع گونه

هرا  مرتعری بسریار متغیرر      میزان تو ید در سایت

کیلوگرم بر هکتار در سایت اکبرآباد در  35است و از 

کیلوگرم برر هکترار در سرایت     1011استان مرکز  تا 

کنرد. میرزان تو یرد در     ان ایالم تغییر مری چاقلعه در است

مراتع استان ایالم بیش از مراتع قرم و مرکرز  اسرت.    

در بررسی تغییررا  تو یرد چوترش گیراهی در طروا      

دورة آمار  منخص تد که وریب تغییررا  تو یرد   

کل مرتع استان ایالم بیش از استان مرکرز  و آن هرم   

یرزان  بیش از استان قم است. این نتایج متناسرب برا م  

بارندگی در این سه استان است و ایرن نتیجره منرابه    

اسرت. بررسری ورریب     [1 نتایج یکری از مها عرا    

ها  مختلف چوتش گیاهی ننان داد کره   تغییرا  فرم

در  مناطد مورد مها عه بینرترین  تغییررا  تو یرد در    

هرا و   گیرر  مربروط بره  فرورب     ها  اندازه طوا ساا

دهد  این نتیجه ننان میهاست.  کمترین مربوط به بوته

ها یساسیت کمتر  به تغییرا  بارش دارند و  که بوته

دهنرد. در   واکنش کمتر  نسبت به برارش ننران مری   

ها ِ اقا یم  بررسی ووعیت وریب تغییرا  در سایت

مختلف منخص تد که بینرترین ورریب تغییررا     

مرطوب ایرالم و کمتررین    چوتش گیاهی در اقلیم نیمه

خنرک قرم منراهده     اقلریم نیمره   وریب تغییرا  در

 تود. می

طرفه با فاکتور ساا ننان  نتایج آنا یز واریانا یک

جز سایت میمة چنت مله،  ها، به داد که در همة سایت

هررا در طرروا  مقرردار تو یررد یررداقل در یکرری از سرراا

ها متفراو    دار  با سایر ساا آماربردار  به طور معنی

و یرد کرل برا    بود. فقط در یک سایت )سراب ایوان( ت

بارش ساالنه رابهه داترت. در بقیرة مروارد در اسرتان     

ایالم تو ید کل با بارش اسفندماه )آغاز فصل رتد( و 

ها  قم و مرکز  با بارش فصل رتد ارتباط  در استان

ها در استان ایالم عمردتاً برا برارش     یابد. تو ید بوته می

برا  ها  قم و مرکز   ساالنه ارتباط دارد. اما، در استان

یابرد.   بارش فصل رتد و تروع فصل رتد ارتباط می

سا ه فقط در یک سرایت اسرتان ایرالم     یک ها    فورب

)آبخوان( برا برارش سراالنه رابهره داترت. در سرایر       

هرا  فصرل رترد رابهره داترت.       ها برا برارش   سایت

ها  دائمی در استان ایالم فقط در یرک سرایت    فورب

ار  داتت و در دار آم با بارش ساالنه همبستگی معنی

هررا  دیگررر بررا بررارش آغرراز فصررل رویررش    سررایت

ها  قم و مرکرز    )اسفندماه( ارتباط داتت. در استان

ها  فصل رتد و آغراز   ها  دائمی با بارش نیز فورب

هرا    فصل رتد بینترین همبستگی را داتت. گرراس 

ترود کره در    دائمی در سه سایت استان ایالم دیده می

و در دو سرایت دیگرر برا    یک سایت با بارش سراالنه  
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ها  دورة ابتدایی و میانی فصل رتد )اسفند ترا   بارش

ها  قرم و مرکرز     اردیبهنت( ارتباط دارد. در استان

هرا  آغراز فصرل رترد و      ها  دائمی با بارش گراس

دار آمرار    ها  طوا فصرل رترد رابهرة معنری     بارش

تروان گفرت کره برین      دهد. به طور کلی، مری  ننان می

نه و تو یرد گیاهران در مراترع رابهرة     بارش کرل سراال  

تود و عالوه بر میزان بارش باید  مستقیم مناهده نمی

 توزیع زمانی آن را نیز در نظر گرفت.

هرا  رابهرة برارش و     بررسی نتیجة همرة معاد ره  

هرا  روینری تفکیرک     تو ید ننران داد چناندره فررم   

توند، نسبت به یا تی که رابهة رگرسیونی تو ید کرل  

دسرت   دارترر  بره   اسبه تود، روابط معنیبا بارش مح

ها  روینی  آید. علت این امر واکنش متفاو  فرم می

هرا   مختلف نسبت به بارش است؛ به طور  که گراس

انررد و تغییرررا   تررد  برره میررزان بررارش وابسررته برره

 دهند. ها ننان می   تر  را نسبت به بوته سریع

درصرد   4هرا  مرورد مها عره فقرط در        در سایت

 96تو ید کل با بارش ساالنه رابهره داترت. در    موارد

ها تو ید کل برا برارش اسرفندماه )آغراز      درصد سایت

فصل رتد( و بارش فصل رتد ارتبراط داترت. ایرن    

نتیجه اهمیت بارش فصل رتد را بر میزان تو ید گیراه  

دهد. مؤثربودن نقش برارش فصرل رترد در     ننان می

، 17، 16، 8 ،5  ترده  گیاهان در تحقیقا  انجرام تو ید 

 ثابت تده است. [21، 20

ها  روینی منخص تد که تو ید  با تفکیک فرم

ها در استان ایالم عمدتاً با برارش سراالنه ارتبراط     بوته

تر بارش در طروا   دارد. علت این امر چراکنش مناسب

هرا   ساا در مراتع استان ایالم است. از آنجرا کره بوتره   

وانند از برارش  ت توانند در طوا ساا رتد کنند، می می

 در طوا ساا استفاده کنند.

هرا  رگرسریونی برارش و تو یرد      ورایب معاد ه

ها  مختلف متفاو  اسرت. برا    آمده در سایت دست به

هرا در مراترع، آثرار برارش رو       توجه به تنروع گونره  

هرررا  مختلرررف متفررراو  اسرررت، بنرررابراین،  گونرره 

 ناچذیر است. آمدن ورایب متفاو  اجتناب دست به

توان گفت که رابهة مسرتقیم برین    کلی، میبه طور 

ترود و   بارش کل و تو ید گیاهان در مراتع مناهده نمی

عالوه بر میزان بارش باید توزیرع زمرانی آن را نیرز در    

 [21، 5 نظر گرفت. نتایج منابهی در برخی تحقیقرا   

 دست آمده است. دربارة رابهة بارش و تو ید گیاهان به

دار آمار ، منخص تد  یبا بررسی کلیة روابط معن

درصد موارد بارش فاصرلة زمرانی اسرفند ترا      81که در 

درصرد   9خرداد بر میزان تو ید اثرر داترت و فقرط در    

دار آمار  در  موارد بارش ساالنه با تو ید همبستگی معنی

درصد موارد نیرز   10درصد داتت. در یدود  95سهو 

آن میزان تو ید به بارش فصل رتد و بارش ماه قبرل از  

رسد کل بارش سراالنه   بستگی دارد. بنابراین، به نظر می

تواند تراخص خروبی بررا  بررآورد میرزان تو یرد        نمی

ترین بارش مؤثر بر تو یرد   گیاهان مرتعی باتد و مناسب

نترایج   بارش فصل رویش )اسفند ترا خردادمراه( اسرت.   

 نیز گزارش تده است. [21ا    منابهی در مها عه

 سپاسگکاری
ها و  این مها عه از مؤسسة تحقیقا  جنگل نگارندگان

مراتع، که اطالعا  مربوط بره طررح ارزیرابی مراترع     

مناطد مختلف آب و هروایی کنرور را در اختیارمران    

قرار دادند، و از کارتناسان محترم استانی ایرن طررح   

هررا  قررم، مرکررز  و ایررالم قرردردانی و     در اسررتان

 .کنند. سپاسگزار  می
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