
 
 مراتع ويمٍ استپيعلًفۀ تأثير ضرايط اقليمي بر ريی تاج پًضص ي تًليد 

 استان مازودران( -پلًر ي ريىٍ مًردی:مطالعۀ )

 کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران ؛ميىا بيات 
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 طبیعی استان مازندراناستاديار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع؛ حسه قليچ ويا 

 
 چکيدٌ

در ایً جضلیق ىیزان جأدیر شَ غاىم ىِو اكهیيی ةارش، درزَ صرارت و رطّةث ٌصتی ُّا ةر روی ىیزان پّطض جازی و جّنید  غهّهدَ 

از  گرهدث اشحپی پهّر و ریٍَ در اشحان ىازٌ ران ىّرد ىطانػَ كدرار در ىراجع ٌیيَ 1831( و شال 1831-1831) پٍر شانَدورۀ در یک 

ُدای ىتحهدر رویظدی طدلمجّنید ی شداهٌَ و غهّهۀ ُای آىاری )رگرشیّن شاده و چٍ گاٌَ( ةرای یاهحً ارجتاط ةیً پّطض و ى ل

ُدا  دادهزِث جسزیدَ و جضهیدم  Excelو  Minitab.14ُای ىتحهر زىاٌی ةا اشحفاده از ٌرم اهزار  ىحغیرُای اكهیيی در دوره گیاُان ةا

 871درغ  و ىحّشدط جّنید   11اشحپی پهّر و ریٍَ ٌظان داد ىحّشط جاج پّطض  طض شال ىطانػَ در ىراجع ٌیيٌَحایر  اشحفاده ط  

پّطض كم گیاُان ىراجع ریٍَ ةا ىسيّع ةارٌ گی هػم رط  و ىاه اشفٍ  و ىیاٌگیً دىا ةیظحریً ارجتاط  اشث كیهّگرم در ُلحار ةّده 

راةطۀ در ىراجع پهّر   اشثاز دىای ىاه جیر ىحأدر شانیاٌَ، دىا ٌلض ىؤدرجری را ٌصتث ةَ ةارٌ گی دارد و جّنی  غهّهۀ را دارٌ  و در جّنی  

دار  ُای زىاٌی ىتحهر ىػٍیدر پایَةا غّاىم اكهیيی  ُا و پًِ ةرگان غهفی(ای )گٍ ىیان، ةّجَ ُای ىتحهر رویظی گیاُانپّطض طلم

زدای َُدای ىرجػد اری ةددر طدر ةٍداةرایً ةاط    ىیاز ةارٌ گی هػم رط  ىحأدر ىرجع پهّر كاةم چرای دام در ةّد  جّنی  كم گیاُان 

ةا داطحً پّطض و جّنی   كرد  را ةر اشاس پاراىحرُای اكهیيی ةرآوردو پّطض جّان ٌّشان جّنی   ىیو پّطض گیری جّنی   اٌ ازهیلصال 

  كردكاةم دشحرس و ظرهیث ىرجع را جػییً و از جتریب ىراجع زهّگیری غهّهۀ جّان  درازى ت ىرجع، ىی
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 مقدمٍ .1
رویددَ و غدد م رغایددث اغددّل غهيددی در ةددرداری ةددیةِدره

ط ت جضدث َرا ة، پّطض و خاک ی ىرجػیُاى یریث غرغَ

جتریدب، ایسداد یدک  هزوٌی روٌد جأدیر خّد كرار داده اشث  

ةرداری از  شیصحو ى یریث پای ار و ىٍطلی در صفاظث و ةِره

پدر واحدش ٌياید    ىدیُای طلٍٍ ه را ایسدا   ایً اكّشیصحو

اشث ى یریث ُیچ ىٍتػی ة ون طدٍاخث غيیدق و غهيدی از 

یدا ىد یریث جّاٌدایی ةظدر ةدرای صفاظدث   آن ىیصر ٌیصدث

غلددس  دنیددم غدد م اطدديع كدداهی ازَُددای گیدداُی ةدد گٌّددَ

ُا ٌصتث ةَ غّاىم ةرُو زٌٍ ۀ ىضدیط، ُای ىحفاوت آن انػيم

ىٍظدّركيی َىض ود اشث، ة یً زِدث ىطانػدات ةیظدحر ةد

ةدا جّزدَ   غّاىم ىتر  زّاىع گیاُی ىّرد ٌیاز اشث كردن

درازىد ت در ى ت و  ةَ پّیا ةّدن ىراجع و وكّع جغییرات كّجاه

جر غدّرت گیدرد جدا در  آن، طٍاخث ایدً ىٍتدع ةاید  غيیدق

 ةردارٌ ۀ اطيغاجی در خػّص روٌ  و چگٌّگی جغییرات ةاط 

طٍاشدایی  ،ُای پدایضهػانیثةَ طّر كهی ىٍطق ةیظحر   [9]

ای ةدرای آطدلار ُدا وشدیهَآنزيهۀ پحاٌصیم جغییر اشث  از 

شازی جغییرات رخ داده اشث و ةرای ىظتع كردن زِدث و 

ةا ارزیداةی    [1] رود گیری وشػث و ط ت آن ةَ كار ىیاٌ ازه

آ   ىرجدع جغییدرات ٌاطدی از غّاىدم هػدهی، )پایض( دائيی

 جغییرات ٌاطی از ىد یریث كاةدم جظدتیع اشدث - وُّائی و

رات اجفدا  جغیید ،گیری ىظدتع طد ه ةاطد  اگر ىضم اٌ ازه

اهحاده در ىرجدع كاةدم طٍاشدائی و كاةدم جػيدیو ةدَ شدطّ  

ةٍاةرایً طراصی شیصحيی ةرای ةررشی ىد اوم   اشث جر وشیع

ُای ىرجػی كظدّر حدروری اشدث جدا ةدا جّزدَ ةدَ رویظگاه

گصحردگی ىراجع در ىٍداطق ىتحهدر آ  و ُدّایی و طدرایط 

انزاىدات یلدی از  طّد  ى یریحی ىحفاوت اطيغات هزم جأىیً 

ى یریث غضیش ىرجع، داطحً اطيغات دكیق و ةدَ ٍُگدام از 

ةٍاةرایً طٍاخث روٌ  جغییدرات جّنید    [1]اشث ىرجع  جّنی 

غهّهَ و ارجتاط آن ةا غّاىم اكهیيی هزم و حدروری اشدث جدا 

ىیزان واةصحگی جّنی  غهّهدَ ةدَ غّاىدم اكهیيدی و جغییدرات 

ُا ةدر روی پّطدض گیداُی ىظدتع گدردد كدَ ٌاطی از آن

ىد ت درازىد ت و كّجاهى یریث هزىۀ طٍاخث ایً جغییرات 

  اشثىراجع 

گیاُان و ازحياع گیداُی ىٍداطق  یثُّا، وحػوآ ٌّع 

 كٍد   ُينٍدیً غّاىدم ىتحهر را جا صد ودی جػیدیً ىدی

ُّایی ةَ غّرت كيی و كیفی در رط  و ٌيدّ گیاُدان وآ 

رطد  كٍد ی گذارٌ   از ٌظر كيی ةاغخ شرغث یدا  ىیجأدیر 

ی اكاةدم جّزدَاٌد ازۀ گیاُان ط ه، ىیزان ىضػّهت را ةدَ 

جّشدػۀ دٍُ  و ةَ غّرت كیفی ٌیز ىضیط را ةرای جغییر ىی

گروُددی از گیاُددان ىصدداغ جر و ةددرای گروُددی ىضدد ودجر 

صرارت جدأدیر زیدادی روی رطد  گیداه دارد درزۀ كٍٍ    ىی

گیاُی گٌّۀ ی ةیّطیيیایی ىؤدر اشث  ُر ُازیرا در واكٍض

درزدۀ زٌدی و رطد  خدّد ةدَ صد اكهی از زّاٌَةرای طروع 

جر از آن رط  آغاز ٌظ ه صرارت ٌیاز دارد كَ در دىای پاییً

طّد  در اكذر ىراجدع ایدران ةداه ةدّدن دىدا، و یا ىحّكر ىی

ىضیط را خظک كرده و ایً اىدر ةاغدخ ىضد ودیث رطد  و 

گردد و ٌّر جدأدیر زیدادی ةدرای ىراجع ىی گیاُان درجّشػۀ 

ةیظدحر در گصحرش گٍ ىیان چیرگی و    [11] ركاةث ٌ ارد

ىٍاطلی ةا انگّی ةارطی ةِاره و جاةصحاٌَ اشث كدَ ُيزىدان 

طدّد  در ىلاةدم ةا اهزایض دىای ُّا هػم ةدارش آغداز ىدی

ای ةیظدحر در ىٍداطلی ای و درخحندَگصحرش گیاُان ةّجَ

ّی ةارطدی زىصدحاٌَ ُصدحٍ   در ایدً اشث كدَ دارای انگد

ازددازۀ ذخیددرۀ ىٍدداطق كدداُض ُدد ررهث ٌاطددی از جتتیددر 

  [18] كٍ جر خاک را هراُو ىیپاییًرطّةث در غيق 

غهّهدۀ ةارٌ گی هػم رویض جأدیر زیادی ةر روی جّنی  

شانَ  11دورۀ كَ در یک طّریَگٍ ىیان چٍ شانَ دارد، ة

ةارٌدد گی )دشدداىتر جددا در ىراجددع ٌیّىلزیلددّ ةددیً زيددع 

شددپحاىتر( و جّنیدد  گٍددد ىیان چٍ شددانَ، ُيتصدددحگی 

جّنید  ُينٍدیً ىضللدی    [3] داری وزّد داطدث ىػٍی

ةیٍی كرد و ٌظان پیضدرازى ت ىرجع را از طریق ةارٌ گی 

ىصحلیيی ةیً جّنی  غهّهَ و ةارٌ گی وزدّد راةطۀ داد كَ 

ُدای دورهُای جأدیر ٌّشاندیگر ای ىطانػَدر   [12] دارد

غهّهدۀ ىتحهر ةارٌ گی ةر روی كيیث جاج پّطض و جّنی  

اشحپی خّدشفهی اشحان یزد ىّرد ةررشی كدرار  ىراجع ٌیيَ

 ةدَ اغهدب گیداُی ُدایگٌّدَ كدَ داد ٌظان ٌحایر، گرهث

  [1] دٍُ ىی ٌظان واكٍض ةارٌ گی ُایٌّشان

ٌّشداٌات جأدیر جغییرات پّطض گیاُی جضث ةررشی  ةا



     و پّطض جاج روی ةر اكهیيی طرایط جأدیر
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اشدحپی اردةیدم در طدّل ٌدَ شدال ٌیيَةارٌ گی در ىراجع 

ای ىاٌٍد  ُای ةّجدَگٌَّپّطض جازی ىضللیً دریاهحٍ ، 

Salsola gemmascens  وNoaea mucronata  كدداُض

 Artemisia fragransو Kochia prostrataُای ونی گٌَّ
 %12ای صد ود ةّجَُای اهزایض داطث  در كم جراكو گٌَّ

)پدداییز و  كدداُض داطددث و ارجتدداط ةددیً ةارٌدد گی هػددهی

ُای گٍد ىی  گٌَّای وزّد دارد  ُای ةّجَ گٌَّزىصحان( و 

دائيددی در طددی ٌددَ شددال ةددا ٌّشدداٌات ةارٌدد گی واكددٍض 

ُدا داری در آنىحفاوجی داطحٍ  و در كم جغییدرات ىػٍدی

ةیظدحر جضدث  Stipa hohenckerianaگٌّۀ ىظاُ ه ٌظ ، 

و  Poa bulbosaةارٌدد گی زىصددحان ةددّده ونددی جددأدیر 

Cynodon dactylon  ةددا ةارٌدد گی هػددم ةِدداره ةیظددحر

ُيتصحگی ٌظان دادٌ  و ُينٍیً ىیزان جّنید  غهّهدَ در 

در   [19] ُا ص ود ُفث ةراةر اهزایض داطحَ اشدث جرشانی

ةا در ٌظر گرهحً ىػیارُایی طاىم ارزیاةی ىراجع ای  ىطانػَ

ی ، جراكو و ىظتع كردن وحػیث جاج پّطض گیاُی، جّن

جددریً غاىددم ىددؤدر ةددر ىِددو ٌظددان داد،و روٌدد  جغییددرات 

جغییرات پّطض گیداُی خظلصدانی و جغییدرات ٌاطدی از 

  [12و  1] اشثةارٌ گی در كٍار چرای ىفرط دام 

ُ ف از ایً پژوُض ةررشی جأدیرغّاىم اكهیيی ةدارش 

ُای ىِو گیاُی و ىظدتع و دىا ةر جّنی  و پّطض گٌَّ

ٌّشاٌات جّنی  غهّهَ و پّطدض در زىدان و طدرایط كردن 

ىتحهر ةارٌ گی اشث  اشحفاده از آىار و اطيغدات اكهیيدی 

آن ةا جّنی  و پّطض ایدً اىلدان راةطۀ ةهٍ ى ت و جػییً 

 ٌيای  كَ ةحدّان ةدر اشداس آن ةدرآورد ٌصدتحاًرا هراُو ىی

 اطحَ ةاطیو ةهٍ ى ت د دكیلی از جّنی  ىرجع در

 

 ضىاسي ريش. 2

 مًرد مطالعٍمعرفي مىطقۀ  .1 .2

 پلًر مرتع .1 .1 .2
كیهّىحری زٍّ  طِرشدحان آىدم،  122ىرجع پهّر در 

 11غرض طديانی و  º81 11' 12"در ىّكػیث زغراهیایی

طدّل طدركی در ارجفداع از شدطش  º11 81' 18" درزَ و 

ىحر واكع طد ه اشدث  اكهدیو ىٍطلدَ  1891جا  1983دریا 

 1 111ىرطددّ  شددرد و ىحّشددط ةارٌدد گی شدداهٌَ ٌیيددَ 

 Aةاطدددد   جیددددغ گیدددداُی غانددددبىحرىددددیىیهددددی
gropyron trichophorum-Thymus pubescens-

Astragalus gossypinus  ةددّده اشددث  ٌددّع دام غانددب

 ةدرداری جدا آةظدتّر و آغدم ٌيٌّدَىضم هاغهۀ گّشفٍ  و 

  اشدثىداه  1ةدرداری از گیاُدان كیهّىحر و ى ت ةِره1/1

هػم رط  در ایً ىٍطلَ از ىاه اردیتِظث آغاز و جا ىرداد 

ىاه اداىَ دارد و ةذور از اواخر طدِریّر طدروع ةدَ ریدزش 

كٍٍ   پس از ریزش ةذر، رطد  گیداه ةدَ ركدّد ٌصدتی  ىی

طّد و ةدَ  ىیرش  و ةَ ج ریر اٌ ام ُّایی گیاه خظک  ىی

 طّد  خّا  ىیدورۀ اغطي  وارد 

 ريىٍ مرتع. 2. 1. 2
 31زٍدّةی كدّه دىاوٌد  در داىٍدۀ در  كّه ىرجع ریٍَ

كیهددّىحری زٍددّ  غددر  طِرشددحان آىددم در ىّكػیددث 

 12' 18" غدرض طديانی و º81  81 11' 17" زغراهیایی

º11 11  ىحدر واكدع طد ه  1122طدّل طدركی در ارجفداع

ای شدرد و ىحّشدط ةارٌد گی ى یحراٌدَاشث  اكهیو ىٍطلَ 

  جیددغ غانددب ایددً ىرجددع اشددثىحددر ىیهددی 133شدداهٌَ 

Astragalus gossypinus –Festuca ovina   هػدم اشث

رط  در ىرجع ریٍَ از ىاه اردیتِظث آغاز و جدا ىدرداد ىداه 

  اداىَ دارد

غّاىم اكهیيی ةدارش و دىدا ةدر  ةَ ىٍظّر ةررشی جأدیر

ىِو گیداُی، اطيغدات اكهیيدی ُای جّنی  و پّطض گٌَّ

)صد اكم،  )روزاٌدَ، ىاُاٌدَ، شداهٌَ(، دىدا طاىم ةارٌد گی

و جػ اد روزُایی كَ دىای ُدّا ةدَ زیدر  ىیاٌگیً ،ص اكذر

 ( و درغ  ىیاٌگیً رطّةث ٌصدتی از شدالغفر رشی ه ةّد

كدَ  آةػهیاز ایصحگاه ُّاطٍاشی  1831و  1831جا  1831

ری و از ٌظدر هاغدهَ از ٌظر كيیث و كیفیث اطيغدات آىدا

ُدای ىدّرد ىطانػدَ ةدّد، ٌزدیلحریً ایصدحگاه ةدَ شدایث

 آوری گردی   زيع

ىحدر  1پيت  92ُای ىّرد ىطانػَ  در ُر یک از شایث
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طّر ىّازی َىحری و ة دویصثجراٌصلث  9ىرةػی در طّل 

ىحر از یل یگر در ٌظدر گرهحدَ طد   ایدً  122هاغهۀ و ةا 

در طدّل ( 1831-1831) ةَ ى ت پدٍر شدالُا جراٌصلث

ُدّایی در وآ ازرای طر  ىهی ارزیاةی ىراجع در ىٍداطق 

  [8] گذاری ط ٌ ُر جیغ گیاُی ةَ غّرت دائيی غيىث

در ُر یک از شایث ُای ىدّرد ةررشدی آىدار و اطيغدات 

زىیٍی ىّرد ٌیاز از زيهَ جّنید  و درغد  پّطدض جدازی 

هدرم ُدا در كاندب گیاُی ةرصصب گٌَّ در طّل جراٌصلث

درغد   آوری گردید   زيدعةدرداری ارزیداةی ىراجدع  ٌيٌَّ

گیدری و جّنید  ةدا روش كطدع و اٌ ازهپيت  92پّطض در

ُدا جراٌصدلثجّزیً در پاٌزده پيت در ُر شایث در طّل 

رگرشیٌّی ةیً راةطۀ گیری ط   شپس ةا اشحفاده از اٌ ازه

پّطض جازی )درغ ( و جّنی  )كیهّگرم در ُلحار(، جّنید  

ةدرای یداهحً  ُا ةرای آن شال ىضاشتَ گردی  پيتىاةلی 

ىػیارُای اكهیيی ىؤدر در جّنی  غهّهدَ و پّطدض از روش 

ُيتصحگی و رگرشیّن اشحفاده ط   ةرای ایدً كدار اةحد ا 

ید  ىیزان ُيتصحگی ىحغیرُای ىصدحلم ةدا پّطدض و جّن

خطی و درزَ دو ُر یدک ىػادنۀ ىظتع و شپس  ،غهّهَ

دار ىصحلم ةا پّطض و جّنید  غهّهدَ از از ىحغیرُای ىػٍی

 طریق رگرشیّن شاده و چٍ گاٌَ ىظتع گردی  

ُا و ةررشدی ُيتصدحگی زِث اجسام آٌانیز آىاری داده

غّاىم اكهیيی ةا جّنی  و پّطض جدازی و جػیدیً ةِحدریً 

ٌصدتۀ  Minitabُدا از ٌدرم اهدزارآنرگرشیٌّی ةیً راةطۀ 

 چِارده، اشحفاده ط  

 

 وتايج. 3
ُای ریٍَ كدّه شایثةر اشاس ىطانػات اٌسام ط ه در 

ٌحدایر  1831و شدال  1831جا  1831ُای و پهّر در شال

 َ در شددایث ریٍددَ كددّهشددان 9ىحّشددط جّنیدد  ٌظددان داد، 

كیهّگرم در ُلحار و ىحّشط جاج پّطدض گیداُی  8/122

كيحدریً جّنید  در  ةّده اشدث  درغ  1/18در ایً ى ت 

كیهّگرم در ُلحدار ةدا جداج  3/873، ةَ ىیزان 1831 شال

، ةدَ 1838و ةیظحریً جّنی  در شال  درغ  1/12پّطض 

 1/19 كیهدّگرم در ُلحدار ةدا جداج پّطدض 7/113 ىیزان

 َشدان 9ىحّشدط جّنید   در شایث پهدّر ةّده اشث درغ  

كیهّگرم در ُلحار و ىحّشط جاج پّطدض گیداُی  3/817

كيحدریً جّنید  در  درغ  ةّده اشدث  9/13در ایً ى ت 

كیهّگرم در ُلحدار ةدا جداج  3/819، ةَ ىیزان 1831شال 

شدال  ىرةدّط ةدَو ةیظدحریً جّنید   درغ  7/11پّطض 

كیهّگرم در ُلحار ةدا جداج پّطدض  833 ، ةَ ىیزان1838

 ةّده اشث درغ   13/11

ىیاٌگیً درغ  پّطض جازی و جّنی  ةا آزىدّن داٌلدً 

ىّرد ىلایصَ كرار گرهحٍ ، در شدایث ریٍدَ كدّه ىیداٌگیً 

داری ةدا كم از نضاظ آىاری اخحيف ىػٍدی پّطض و جّنی 

و  1ُای كيسُای گٌَّیل یگر ٌ اطح  ونی جفاوت جّنی  

ُدای گٌّدَ(  1و  1طدلم) ةدّددار از نضاظ آىاری ىػٍی 1

 ، Agropyron trichophorumطددددداىم:  1كددددديس 

Dactylis glomerat ،Festuca ovina  وMedicago sativa، 

Bromus .stenostachyus  طداىم 1ُدای كديس گٌَّو: 

Agropyron.pectiniforme ،Astragalus aegebromus ،

Bromus brizaformis ،Bromus tectorum ،Gallium 

verum ،Stipa parviflora ،Taraxacum montanum 

  اشث

، 1در شایث پهّر ٌیز ىیاٌگیً پّطض گیاُدان كديس 

داری ةا یل یگر ٌ ارٌ  از نضاظ آىاری اخحيف ىػٍی 8و  1

و ُيگی در یک گروه كرار گرهحٍ  ونی ىیاٌگیً جّنی  كم 

 ُای ىتحهر رویظی آن از نضداظ آىداری اخدحيف و طلم

 ( 1و  8 طلم) داطحٍ داری ةا یل یگر ىػٍی

 طدددددددداىم 1ُددددددددای كدددددددديس گٌّددددددددَ

Agropyron trichophorum ،Bromus stenostachyus ،

Bromus tomentellus ،Dactylis glomerata  و

Festuca ovina  طاىم:  1ُای كيس گٌَّوAgropyron 

pectiniforme ،Astragalus aegebromus ،Gallium 

verum  وStipa parviflora  طداىم:  8ُای كيس گٌَّو

Artemisia aucheri ،Plantago lanceolata ، 

Poa bulbosa ،Taraxacum montanum  وVerbascum 

thapsus اشث  
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 در سایت ریىٍ کًٌ در 3ي  2، 1َای خًشخًراکي کل ي پًشش کالسپًشش تاجي میاوگیه درصذ مقایسۀ  .1شکل 

 1392ي سال  1385-1381َای سال 

 

 

  سایت ریىٍ کًٌ در 3ي  2، 1َای خًشخًراکي )کیلًگرم در َکتار( ي تًلیذ کالس میاوگیه تًلیذ کل. مقایسۀ 1شکل 

 1392ي سال  1385-1381َای در سال

 

 

 در سایت پلًر در 3ي  2، 1َای خًشخًراکي کالسکل ي پًشش پًشش تاجي میاوگیه درصذ مقایسۀ  .2شکل 

 1392ي سال  1385-1381َای سال 

 

a a 
a 

a a a 

a a a a a a 

a a a a a a 

a a a 
a a a 

 1درصد پوشش کالس  درصد پوشش کل

a 
a 

a 
a a a 

a ab 
a 

ab 
b b 

b b b b 

a a 

a a a a a a 

 (کیلوگرم در هکتار)1تولید کالس (کیلوگرم در هکتار)تولید کل

b b 

a 

b b 
a 

a a 
a 

a a a 

a a a a a a 

a a 
a 

a a a 

 3درصد پوشش کالس 2درصد پوشش کالس 1درصد پوشش کالس  درصد پوشش کل
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 در سایت پلًر در 3ي  2، 1َای خًشخًراکي کل ي تًلیذ کالس میاوگیه تًلیذمقایسۀ  .4شکل 

 1392ي سال  1385-1381َای سال 

 

و پهدّر كّه ریٍَ ُایىیاٌگیً ةارٌ گی شاهٌَ در شایث

 1در ٌيددّدار  1831و شددال  1831-1831ُددای در شددال

جریً ىیداٌگیً ةارٌد گی آورده ط ه اشث  ةاهجریً و پاییً

  اشث 1831و  1831ُای ةَ جرجیب ىرةّط ةَ شال

 

 َای ریىٍ کًٌ ي پلًرسایت)ساوتیگراد( در  )میلیمتر( ي درجٍ حرارت میاوگیه باروذگي ساالوٍ .5شکل 

 1392ي سال  1385تا  1381َای در سال 

 

ارجتاط ةیً پّطض و جّنی  ةا غّاىم اكهیيی در شدایث 

جدا  9ُای  ةَ غّرت ىػادهت رگرشیٌّی در طلم كّه ریٍَ

شانیاٌَ ةا غهّهۀ جّنی   آورده ط ه اشث  ٌحایر ٌظان داد، 3

 %72جدّان دىای ىاه جیر ةیظحریً ارجتداط را دارٌد  و ىدی

  پّطدض شدانیاٌَ ةدا كدردجغییرات جّنی  را ةدا آن ةدرآورد 

داری را ٌظان ٌد اد، اىدا طدلمىػٍیراةطۀ غّاىم اكهیيی 

ةرگان غهفی ةدا ىسيدّع ُای ىتحهر رویظی از زيهَ پًِ

داری را ىػٍدیراةطۀ ُای اشفٍ  جا اردیتِظث ةارٌ گی ىاه

ٌظان دادٌ   پّطض گٍ ىیان ٌیز ةا ىسيّع ةارٌ گی هػم 

رط  و ىاه اشفٍ  ةیظحریً ُيتصحگی را داطحٍ   پّطدض 

ُدای ُا ةیظحریً ارجتاط را ةا ىسيّع ةارٌد گی ىداهایةّجَ

 ٌظان دادٌ  خرداد جا طِریّر 

ةا جّزَ ةَ ٌحایر صاغم از ةررشی راةطۀ غّاىم اكهیيی 

ةرگان غهفدی ر شایث پهّر، پّطض پًِةا پّطض و جّنی  د

ُای هدروردیً و اشدفٍ  ةیظحریً ارجتاط را ةا ةارٌ گی ىاه

% ةدا 32ُدا را جدا ایٌظان دادٌد   جغییدرات پّطدض ةّجدَ

جدّان ةدرآورد ُای ىِر جا اشفٍ  ىیاشحفاده از ةارٌ گی ىاه

كرد  ٌحایر ٌظان داد، جّنی  شانیاٌَ ةا ةارٌ گی هػم رطد  

ُای هدروردیً یان ٌیز ةا ىسيّع ةارٌ گی ىاهو جّنی  گٍ ى

 ( 18جا  12جا طِریّر راةطۀ خّةی دارد )طلم 

b 
ab 

a 
ab ab 

b 

b 
ab 

a 
b b 

ab 

a a a a a b 
a a a a a 

b 

 (کیلوگرم در هکتار)1تولید کالس (کیلوگرم در هکتار)تولید کل

میانگین 
 (سانتیگراد)دما
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َای اسفىذ تا اردیبُشت )میلیمتر( . رابطۀ مجمًع باروذگي ما6ٌ شکل

 1392ي سال  1385-1381َای با پًشش پُه برگان)درصذ( در سال

 . رابطۀ مجمًع باروذگي اسفىذ ي فصل رشذ 7 شکل

 )اردیبُشت، خرداد، تیر ي مرداد( با درصذ پًشش گىذمیان 

 1392ي سال  1386-1381َایدر سال

  

  
 َای خرداد تا شُریًر )میلیمتر( . رابطۀ مجمًع باروذگي ما8ٌ شکل

 1392ي سال  1386-1381َایَا در سالایبا درصذ پًشش بًتٍ

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

 1392ي سال  1386-1381َایدر سال

  

  
َای  . رابطۀ پًشش پُه برگان علفي)درصذ( با مجمًع باروذگي ما10ٌشکل

 1392ي  1385-1381َای اسفىذ ي فريردیه )میلیمتر( در سال

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

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

  

  
َا )درصذ( با مجمًع باروذگي فصًل ای. رابطۀ پًشش بًت12ٍشکل

 1392ي  1385-1381َای پاییس ي زمستان )میلیمتر( در سال

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

 1392ي  1385-1381َای رشذ )میلیمتر( در سال
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ةیً غّاىم اكهیيی  ٌحایر صاغم از رگرشیّن گام ةَ گام

ةدَ غٍدّان ىحغیرُدای ىصدحلم ةدا جّنید  و پّطدض كدم و 

واةصدحَ ُای ىتحهر رویظی گیاُان ةَ غٍدّان ىحغیدر  طلم

آورده ط ه اشدث  در  1در ز ول  پهّر و ریٍَُای در شایث

در جّنی  گیاُان یلصانَ ةارٌ گی ىاه هدروردیً و  شایث پهّر

جریً غاىم ةّدٌ   ةِحریً ىػادندَ دىای خرداد و اشفٍ  ىِو

از ةارٌد گی ةا اشحفاده ةرگان غهفی پّطض پًِ زِث ةرآورد

پّطدض ىضاشدتۀ زِدث   اشثهػم رط ، دىای آذر و ىِر 

ُای ىِر جا اشدفٍ  و رطّةدث ُا ىسيّع ةارٌ گی ىاهایةّجَ

  اٌ  جریً غاىم ةّدهو دىای ةِيً ىِوُّا 

 َای پلًر ي ریىٍ کًٌسایتتًلیذ ي پًشش با عًامل اقلیمي در رابطۀ معادالت . 1جذيل 

 سایت پلًرتًلیذ ي پًشش با عًامل اقلیمي در رابطۀ 

 R
2 

sig  رگرسیًن چىذ متغیرٌمعادلۀ 

X1= ای شاهٌَدىةیظیٍۀ   

X1= ةارٌ گی هػم رط پّطض كم = 7/121 - 37/1  X 21/2+  X1 

X1= ةارٌ گی هػم رط 

X1=دىای آذر 

X8=دىای ىِر 
 پّطض هّر= 11/1  + 21/2  X1+ 29/2  X1+ 21/2  X8 

X1= ىاه دوم شال 9ىسيّع ةارٌ گی   

X1=رطّةث 

X8=ًدىای ةِي 
َپّطض ةّج= 7/1 - 223/2  X1+ 1/2  X1+ 1/2  X8 

X1=ًةارٌ گی ىاه هروردی 

X1=دىای خرداد 

X8= ٍدىای اشف 
 َجّنی  یلصان= 3/1 - 21/2  X1+ 1/1  X1+ 21/2  X8 

X1=رطّةث 

X1=دىای آذر 

X8=دىای ىرداد 
 َ3/3 =جّنی  ةّج - 1/2  X1+ 21/2  X1+ 23/2  X8 

 تًلیذ ي پًشش با عًامل اقلیمي در سایت ریىٍ کًٌرابطۀ 

X1= ی شاهٌَدىاةیظیٍۀ   

X1= ىسيّع ةارٌ گی هػم رط  و ىاه اشفٍ     گٍ ىیانپّطض = 13/91 - 18/1 x1+ 21/2 x1 

X1= ٍةارٌ گی هػم رط  ةا اشف 

X1=دىای ىِر 

X8=ىیاٌگیً دىا 
پّطض كم= 3/38 - 29/2 x1- 29/1 x1-1x8 

x1=دىای جیر 

X1=دىای دی 

X8=ًدىای هروردی 
 پّطض هّر= 33/11 - 1/2  x1+ 1/2  x1+ 221/2  x8 

X1=دىای خرداد 

X1=ًةارٌ گی اشفٍ  و هروردی َپّطض یلصان= - 1/1 + 13/2 x1- 221/2 x1 

X1=دىای جیر  جّنی= 1/913 - 9/11 x1 

X1= ٍىسيّع ةارٌ گی هػم رط  ةا اشف 

X1= ىسيّع ةارٌ گی اشفٍ  جا خرداد   

X8= ٍدىای اشف 
199= جّنی  گراس- 1/2  x1- 1/2 x1- 9/1 x8 

X1=ىیاٌگیً دىا 

X1= ٍدىای اشف 

X8=دىای جیر 
َجّنی  یلصان = 21/13 - 7/9  x1 + 3/2 x1+ 1/2 x8 
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 كّه پّطض شانیاٌَ ةا ىسيدّع ةارٌد گی در شایث ریٍَ

هػم رط  و ىاه اشفٍ ، دىای شاهٌَ، دىای ىِر ةیظحریً 

ای جٍدزل  ٍُدّز ةدَ اٌد ازه ارجتاط را دارد، دىای ىداه ىِدر

گددردد، نددذا  ىحّكر كَ رطدد  گیاُان كاىيً ٌلرده اشث

رطددد   ۀاىلدان اداىدىداه ةا ریددزش ةارٌد گی در ایدددً 

یی در ایً طددرایط ىّاد غدذاگردد   اىلان پذیر ىی گیاُان

ةر رطدد  آجی آن گیداه  طّد كَ گیاه جّنی  ىی رةیظحری د

  گذارد دیر ىیأر شال ةػ  ج د

جّان ةا ةیظیٍۀ دىا در شدال پّطض گٍ ىیان را ٌیز ىی

و ىسيّع ةارٌ گی هػم رط  و ىداه اشدفٍ  ةدرآورد كدرد  

ُدای جیدر، دی و ةرگان غهفی ٌیز ةا دىای ىداهپّطض پًِ

 دارٌ  هروردیً ةیظحریً ارجتاط را 

ةررشی راةطۀ جّنی  ةا غّاىم اكهیيی ٌظان داد، ةیظحریً 

ارجتاط جّنی  شانیاٌَ ةا دىای ىاه جیدر اشدث و شدایر غّاىدم 

اكهیيی از ىػادنَ صذف ط ٌ   جّنی  گٍ ىیان ٌیز ةا ىسيّع 

ُدای ةارٌ گی هػم رط  و ىاه اشفٍ  و ىسيّع ةارٌ گی ىاه

جّان جّنید  رد و ىیاشفٍ  جا خرداد و دىای اشفٍ  ارجتاط دا

گٍدد ىیان را ةددا آن ةددرآورد كددرد  پّطددض گیاُددان یلصددانَ 

ُای اشفٍ  ةیظحریً ارجتاط را ةا دىای خرداد و ةارٌ گی ىاه

و هروردیً ٌظان دادٌ  و جّنی  گیاُان یلصانَ جضدث جدأدیر 

 ُای اشفٍ  و جیر كرار دارٌ  ىیاٌگیً دىا و دىای ىاه

 شدال 9در ىد ت در شایث پهدّر  كم ىیاٌگیً پّطض

درغد  اشدث   9/13ةراةدر  1831( و شال 1831-1831)

اخحيف ةیً پّطض واكػی و پّطض ةرآورد ط ه ةر اشاس 

 درغدد  اشددث 1دىددا و ةددارش هػددم رطدد  ةراةددر ةیظددیٍۀ 

 ( 1)ز ول

 سال 6پلًر در در سایت  دمابیشیىۀ فصل رشذ ي  از طریق باروذگيپًشش تاجي کل برآيرد . 2جذيل

 شال آةی )ىیهیيحر( ةارٌ گی هػم رط  )شاٌحیگراد( ةیظیٍَ دىا )درغ ( پّطض واكػی پّطض ةرآورد ط ه

3/11  28/17  81 1/11  1831-1832 

7/19  3/19  81 7/92  1831-1831 

21/18  1/11  1/13  113 1838-1831 

7/19  23/13  1/81  1/129  1831-1838 

1/13  9/13  9/82  8/71  1831-1831 

11/11  7/11  81 21/91  1831-1831 

6/47  6/49  میاوگیه 

 

 9ىیاٌگیً پّطض گٍ ىیان در شدایث ریٍدَ در ىد ت 

درغ  اشث  اخحيف ةیً پّطض واكػی و  1/17شال ةراةر 

دىا و ةارٌ گی هػدم ةیظیٍۀ پّطض ةرآورد ط ه ةر اشاس 

 ( 1)ز ول درغ  اشث 1/1اشفٍ  ةراةر رط  و ىاه 

 سال 6دما در سایت ریىٍ در  ۀبیشیىي  مجمًع باروذگي فصل رشذ ي ماٌ اسفىذبرآيرد پًشش گىذمیان از طریق  .3 جذيل

 شال آةی )ىیهیيحر( و ىاه اشفٍ  ةارٌ گی هػم رط  )شاٌحیگراد( ةیظیٍَ دىا (درغ ) واكػیپّطض  ةرآورد ط ه پّطض

1/19  8/19  81 132 1831-1832 

1/19  8/19  81 131 1831-1831 

3/17  13 1/13  118 1838-1831 

1/11  3/11  1/81  1/817  1831-1838 

3/19  1/17  9/82  823 1831-1831 

1/18  1/13  81 3/39  1831-1831 

9/25  2/27  میاوگیه   
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 گيریوتيجٍ بحث ي. 4
اشدحپی ةر اشاس ىطانػات اٌسام ط ه در شدایث ٌیيدَ

كیهّگرم در ُلحدار  8/122 َشان 9ىحّشط جّنی  ریٍَ كّه 

درغد   1/18و ىحّشط جاج پّطض گیاُی در ایدً ىد ت 

ُدای ةَ گٌّدَ ىرةّط ىرجعدر ایً غي ه  جّنی  ةّده اشث 
Festuca ovina,  trichophorum  Agropyron 

غيدد ۀ ةدّده اشدث  پّطدض   Bromus stenostachyusو

دٍُد ، گٍد ىیان ُای گٍ ىی جظدلیم ىدیىٍطلَ را گٌَّ

ةرگان غهفی و پًُِا، ایةّجَو پس از آن درغ   12ص ود 

از كدم پّطدض را درغد   8و  11، 89ةَ جرجیب ُا یلصانَ

پّطدض ةدا درغد  راةطدۀ ةررشی  ةَ خّد اخحػاص دادٌ  

ُيتصحگی ةصیار كّی ةیً آن دو اشث، جّنی  كم ٌظان از 

و در شطش خطدای یدک  3/2ُا حریب ُيتصحگی ةیً آن

 دار اشث درغ  ىػٍی

ةررشددی ُيزىددان دو ىحغیددر اكهیيددی ةارٌدد گی و دىددا 

ُدایی ةدا  ایً اىلان وزّد دارد كَ دورهحروری اشث زیرا 

دىای ُّای ةاه ةحّاٌٍ  رط  گیاُان را ىض ود كٍٍ  ة ون 

 داری در ىلد ار ةدارش غدّرت گیدرد ىػٍدیآٌلَ كداُض 

[18]  

ریٍددَ دىددا ٌلددض ىددؤدرجری را ٌصددتث ةددَ ىٍطلددۀ در 

جّنی  غهّهۀ اهزایض دىا در ىاه جیر ىیزان  ةارٌ گی دارد، ةا

یاةد ، اهدزایض ةدیض از صد  دىدا هرایٍد  ط ه كاُض ىی

غذاشازی درون گیاه را دچار ىظلم كرده و ىّزب جّكدر 

گیاُان ىٍطلدَ ةدا ىسيدّع پّطض كم طّد  هحّشٍحز ىی

 ی شداهٌَةارٌ گی هػم رط  و ىاه اشفٍ  و ىیاٌگیً دىدا

ةیظحریً ارجتاط را دارٌ   ةَ طّر كهی غاىم دىای ُدّا ةدا 

رط  و در دورۀ طّل كٍٍ ۀ ةر ىیزان هحّشٍحز جػییً جأدیر 

آخر ىیزان جّنی  گیاه خّاُ  ةّد  ةا اهدزایض دىدا در ةِدار 

كٍ   جدا زىدان هدراُو  هحّشٍحز ىیگیاه طروع ةَ هػانیث و 

ةّدن دىای ةِیٍَ و در دشحرس ةّدن رطّةدث ىدّرد ٌیداز 

ُيصّ ةدا دُ    زِث غذاشازی گیاه ةَ رط  خّد اداىَ ىی

ای شدرد و  ایً ىطانػات درىراجع پهدّر ةدا اكهدیو ى یحراٌدَ

غانب پّطض گٍ ىیان ةدارش هػدم رویدض را ةدَ غٍدّان 

ُدای و جّنید  گٌّدَىؤدرجریً دوره ةر ىیزان جاج پّطدض 

  [1] ىٍطلَ ىػرهی كردٌ 

در جّنی  گٍ ىیان ةَ جرجیدب ىسيدّع ةارٌد گی هػدم 

ُدای اشدفٍ  جدا رط  و ىاه اشفٍ  و ىسيّع ةارٌد گی ىداه

خرداد و دىای اشفٍ  ٌلض ىِيی دارٌ   گیاُدان یلصدانَ 

از ةارٌد گی ىداه اشدفٍ  و هػدم ةِدار و ىحدأدر ىرجع ریٍَ 

ریٍدَ ىٍطلدۀ ىیاٌگیً دىا و دىدای ىداه جیدر ُصدحٍ   در 

جری را ةاط  و دىا ٌلض ىِو ةارٌ گی غاىم ىض ودیث ٌيی

ةدا ٌصتث ةَ ةارٌ گی در ایً ىٍطلَ دارد  گیاُان یلصدانَ 

كَ صد اكذر ُای شطضی و كو غيق خّد  ریظَاشحفاده از 

كٍ ، كادرٌ   ش خاک ٌفّذ ىیشاٌحی ىحری شط 82جا غيق 

ىیزان آةی را كَ در ایً غيق اطدتاع طد ه اشدث را ىدّرد 

اشحفاده كرار دٍُد  و ةٍداةرایً ىیدزان ةداهجر ةارٌد گی در 

رود و  ُای اشفٍ  و هػم ةِار ةَ غّرت رواٌا  ُ ر ىی ىاه

ةر روی رط  ایً گیاُان ٌ ارد  ةدارش ىٍاشدب در جأدیری 

اشدب طدرایط رطد  ةِیٍدَ را هػم ةِار ةَ ُيراه دىای ىٍ

 آورد  ةرای گیاُان یلصانَ هراُو ىی

ٌظدان  شال ىطانػات در شایث پهدّر 9ٌحایر صاغم از 

كیهددّگرم در  3/817در ایددً ىٍطلددَ ىحّشددط جّنیدد  داد، 

 9/13ُلحار و ىحّشط جاج پّطض گیداُی در ایدً ىد ت 

شدال ىرةّط ةَ جّنی  ىیاٌگیً ةیظحریً  درغ  ةّده اشث 

كیهّگرم در ُلحار ةدا جداج پّطدض  833 ىیزان، ةَ 1838

ةددّده ىیهیيحددر  181درغدد  و ىیدداٌگیً ةارٌدد گی  13/11

رش ، در اهزایض ىیدزان پّطدض و جّنید   ةَ ٌظر ىی اشث 

، ةارٌ گی 1838، غيوه ةر ةارٌ گی خّ  شال 1838شال 

شال پیظیً كَ شال پرةاراٌی ةّده و غي ه ةارٌ گی ٌیز در 

شدزایی در ایدً َحَ اشث، ٌلض ةدىاه هروردیً غّرت گره

 ىٍطلَ داطحَ اشث 

ةدَ  1831در شال شایث پهّر، جّنی  ىیاٌگیً كيحریً 

 7/11كیهدّگرم در ُلحدار ةدا جداج پّطدض  3/819ىیزان 

ةدّده اشدث  ةدا  ىیهیيحدر 191درغ  و ىیاٌگیً ةارٌد گی 

ىیزان جّنی  در ایً ىرجدع  1831جّزَ ةَ خظلصانی شال 

ث ونی ىیزان پّطدض جدازی كاُض چظيگیری داطحَ اش

، اهزایض ٌیز داطدحَ 1831جضث جأدیر ةارٌ گی خّ  شال 

 اشث 
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و پدس از آن درغ   13در شایث پهّر گٍ ىیان ص ود 

و  1، 18ةرگان غهفی ةَ جرجیدب ُا و پًِ ُا، یلصانَ ایةّجَ

 اٌ  درغ  از كم پّطض را ةَ خّد اخحػاص داده 1

ىٍطلدَ جضدث پّطض گیاُان پًِ ةرگ غهفی در ایً 

ُای اشفٍ  و جأدیر ةارش هػم رط  و ىسيّع ةارٌ گی ىاه

جغییرات ایدً % 72و  %32هروردیً كرار دارٌ  و ةَ جرجیب 

  كردجّان ةا ةارش ةرآورد گیاُان را ىی

ُای هػم ةِار ةَ طّر ىّكث در رطّةث ٌاطی از ةارش

شطش خاک ذخیره ط ه و كتم از ٌفّذ ةَ غيق خداک ةدَ 

ای طٌّ   در ایً ىیان جٍِا شیصحو ریظَ ىیشرغث جتتیر 

غيق گیاُان غهفی، جّاٌایی زذ  شدریع ایدً رطّةدث كو

ای ىحددأدر از پّطددض گیاُددان ةّجددَ  [7] ىّكددث را دارد

و جغییدرات پّطدض اشدث ةارٌ گی هػم پاییز و زىصدحان 

ةدا اشدحفاده از  %32 جّان جدا صد ود ای را ىیگیاُان ةّجَ

ُدای   ریظدَكدردةارٌ گی هػم پاییز و زىصدحان ةدرآورد 

ُای ذخیدره ای اىلان اشحفاده از ةارشغيلی گیاُان ةّجَ

هػم پاییز و زىصحان را در هػم رویدض ةدرای گیداه ط ۀ 

 ىطانػدات ٌظدان داد،آورد  ُيصّ ةا ایً ٌحیسدَ ىی هراُو

ىٍداطلی ای ةیظدحر در ای و درخحنَگصحرش گیاُان ةّجَ

  [11] اشث كَ دارای انگّی ةارطی زىصحاٌَ ُصحٍ 

جّنی  كم گیاُان ىرجع پهّر ةدا ةارٌد گی هػدم رطد  

جّنید  گیاُدان گٍد ىی ىحدأدر از   خطی دارٌ راةطۀ  92%

ةارٌ گی هػم ةِار و جاةصحان اشث  در ىراجع ىرجفع جركیَ 

جر ةارٌ گی پاییزه ةر جّنی  ىرجع ةَ ادتدات ادر جػییً كٍٍ ه

رشی ه اشدث  خظدلی پداییزه ةدر جّنید  گٍد ىیان اددری 

ُدای گیداُی را ُدا و دیگدر گٌّدٌَ اطث، ونی رط  نگدّم

كاُض داد  در ىلاةم خظدلی ةِدار و جاةصدحان ةدر جّنید  

ُا ةی جأدیر ةّده ونی جّنی  گٍ ىیان در ایدً طدرایط نگّم

  [12] جٍزل یاهث

ی ُدادر طدر جدّان  دشث آى ه ىیَةا جّزَ ةَ ٌحایر ة

گیری جّنی  ٌّشان جّنی  را اٌ ازهزای یلصال َىرجػ اری ة

ةر اشاس پاراىحرُای اكهیيدی ةدرآورد و ةدر اشداس جّنید  

ُددای جرشددانی و درازىدد ت و ةددا ىظددتع كددردن دوره

در دشحرس و ظرهیث چرای غهّهۀ خظلصانی در خػّص 

  كردگیری كرد و از جتریب ىراجع زهّگیری ىراجع جػيیو
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