
 

 مراتع استپی فارس علوفۀ مدت  برآورد تولید بلند

 بر اساس پارامترهای اقلیمی 

 ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و تحقیقات جنگل ۀسسؤتحقیقات مرتع، ماستادیار پژوهشی، بخش  ؛*مهشید سوری

 .ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش بخش تحقیقات مرتع، مؤسسۀ تحقیقات جنگلکارشناس ارشد پژوهشی،  ؛مینا بیات

 و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 دانشگاه تهران، کرج، ایران. ستاد دانشکدۀ منابع طبیعیا ؛حسین ارزانی ، 
 ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و تحقیقات جنگل ۀسسؤپژوهشی بخش تحقیقات مرتع، مدانشیار  ؛مرتضی خداقلی

 .ترویج کشاورزی، تهران، ایران

 

 چکیده

تأثیر هر یک از این عوامل در هر منطقه بسته به نوع پوشش . باشندتولید میگذار بر رشد پوشش گیاهی و ترین عامل تأثیرعوامل اقلیمی مهم

ستتای  استتتسی استتتا   6های گیاهی مورد چرای دام در اثر عوامل اقلیمی )بارندگی و دما( بر تولید گونه گیاهی متفاوت استت . در این مطال ه

 4متر مرب ی در طول  2پالت  60از گیری پوشتتتش اندازهجه  . ( مورد بررستتتی قرار گرف 1386تا  1377ده ستتتاله )دورۀ فارس در یک 

گیری گردید. سسس با استفاده ها اندازهترانسک  چهار صد متری استفاده شد و تولید با روش قطع و توزین در پانزده پالت در طول ترانسک 

های مهم شاخصها برای آ  سال محاسبه شد. رگرسیونی بین پوشش تاجی )درصد( و تولید )کیلوگرم در هکتار(، تولید مابقی پالترابطۀ از 

ساالنه، بارندگی فصل رویش و بارندگی فصل  اقلیمی که در این بررسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، عبارتند از: بارندگی )روزانه، ماهانه، 

درصد و متوسط  3/6نتایج نشا  داد متوسط تاج پوشش  دما(.کمینۀ سال پیشین(، دما )ساالنه، ماهانه، فصل رویش، بیشینه و  وهبه عالرویش 

ها بیشترین درصد پوشش و تولید و گندمیا  کمترین ایهای مختلف رویشی بوتهکیلوگرم در هکتار بوده اس  و در میا  شکل 5/128تولید 

ها و های مهم اقلیمی، بارندگی ستاالنه و دمای مرداد ماه در تمامی ستای از بین شتاخصبه خود اختصتا  دادند.  درصتد پوشتش و تولید را
بوده و همبستگی مثب  و مؤثر شاخص روی تولید علوفه مؤثرترین جز سای  ایزدخواس  به عنوا  هها ببارندگی فصل رویش در تمامی سای 

درصد و  92تا  50توا  تغییرات تولید علوفه را در مراتع مورد بررسی از داد. با استفاده از بارندگی ساالنه مینشا  داری را با تولید علوفه م نی

با استتتفاده از  بیابا  زدایی، بیداعلم و ایزدخواستت درصتتد برآورد نمود. میانگین تولید بلندمدت در مراتع  70در کل مراتع استتتا  فارس تا 

های این کیلوگرم در هکتار برآورد شد. از یافته 7/112و  2/95، 3/88به ترتیب  دمابیشینۀ بارندگی فصل رویش و  پارامترهای بارندگی ساالنه،

 پوشش و تولید و در نهای  ظرفی  چرایی بلندمدت در مراتع استفاده نمود.بینی تاجبه منظور پیشتوا  تحقیق می

 .استسی، استا  فارساقلیم، پوشش گیاهی، تولید، مراتع  :کلید واژگان
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 مقدمه. 1
صاً  صو جوامع گیاهی در برابر تغییرات آب و هوایی مخ

ثار این دگرگونی ند، آ حال تحول ماً در  ندگی دائ ها را بار

ید در ستتتالمی فاوت تول یا توا  از طریق ت های مختلف 

. ]23، 19[ها تشتتریک کرد اختالف نستتبی تولید بین گونه

صورت کمی و کیفی در رشد و نمو  عوامل آب و هوایی به 

گذارند. از نظر کمی باعث ستترع  یا عدم گیاها  تأثیر می

قابل اندازۀ رشتتد گیاها  شتتده، میزا  محصتتوالت را به 

دهند و به صتتتورت کیفی نیز محیط را ای تغییر میتوجه

گروهی از گیاها  مستتاعدتر و برای گروهی توستت ۀ برای 

حدودتر می ند. دم طال ات کن یا، م ناطق مختلف دن ر م

تایج آ  که ن جام شتتتده  بارۀ تغییر اقلیم ان یادی در ها ز

ویژه بارش و دما اس . دهندۀ تغییر عوامل اقلیمی، بهنشا 

ت فصلی و ساالنۀ بارش و دما در ، روند تغییراایدر مطال ه

ساله  ایستگاه سینوپتیک با آمار پنجاه 24سطک کشور در 

آمده نشا  داد دس نتایج بهو  ( انجام شد2005ت  1956)

شی در داده شی و کاه های بارش ترکیبی از روندهای افزای

شور دیده می . با ارزیابی ]5 [شودساالنۀ مناطق مختلف ک

غییرات ناشتتی از عوامل فصتتلی، آب دائمی )پایش( مرتع ت

وهوائی وتغییرات ناشتتی از مدیری  قابل تشتتخیص استت . 

شد، تغییرات اتفاق اگر محل اندازه شده با شخص  گیری م

افتاده در مرتع قابل شتتناستتائی و قابل ت میم به ستتطو  

 .]4[باشد وسیع می

 از چرا ظرفی  ت یین برای ستتاالنهۀ علوف تولید آوردبر

به  مدیری  مراتع اس  که با توجه دری ضرور موارد جمله

له هر ایرا  مراتع وستتت   ید مستتتتقیم برآورد ستتتا  تول

کا  نابراینپذیر نیستتت ام های بهتر استتت  از روش ، ب

و ت یین همبستتتگی تولید با عوامل اقلیمی  غیرمستتتقیم

ستفاده نمود سی ا ضمن برر . محققا  زیادی تالش کردند 

بارش در طول ستتال، های گیاهی و میزا  شتتاخصرابطۀ 

های زمانی خا ، مؤثرترین متغیر فصتتتول مختلف و دوره

به منظور  قه را م رفی کرده و از آ   بارشتتتی هر منط

پوشتتتش و تولید و در نهای  ظرفی  چرایی بینی تاجپیش

بلند  یظرفی  چراای بلندمدت استتتفاده کنند. در مطال ه

متتدت بتتا استتتتفتتاده از عملکرد بتته دستتتت  آمتتده از 

های میدانی و اطالعات اقلیمی تخمین زده شد گیریهانداز

شگاه  شاخص روی و مدل ظرفی  چرایی بلند مدت و مدل 

دمای روزانه، پایۀ های رشتتتد بر با استتتتفاده از شتتتاخص

 .]2[ تش شع و رطوب  خاک محاسبه گردید

عوامل محیطی بر تولید تأثیر نتایج حاصتتل از بررستتی 

شا  -سطک زمین در مراتع هیراولیۀ  ستا  اردبیل ن نِئور ا

مستتتتقیم و با رابطۀ داد، تولید با عوامل بارندگی و ارتفاع 

. بارندگی، دمای ستتتالیانه، ارتفاع از عکس داردرابطۀ دما 

را بر تأثیر درصتتد بیشتتترین  1/76ستتطک دریا و شتتیب با 

بررسی نوسا  و . ]12[ سطک زمین دارنداولیۀ روی تولید 

ید  قدار تول باط م یۀ ارت ندی و اول با پستتتتی و بل مراتع 

بارندگی، دما و خاک از اهمی   ند  متغیرهای اقلیمی مان

پستتی و بلندی به  .]25، 26، 13[ای برخوردار است  ویژه

ند  طور مستتتتقیم از طریق تأثیر روی عوامل محیطی مان

مده ما اثر ع ندگی و د یاهی داردبار ، 10 [ای بر جوامع گ

تأثیر عوامل پستتتی و بلندی  ]25[. در تحقیقی دیگر ]24

گیاها  مرت ی در مراتع ستتتبال  مورد اولیۀ بر روی تولید 

سی قرار گرف  و آنا  گزارش کردند که تولید فرم های برر

داری با تغییرات عوامل پستتتتی و رویشتتتی اختالف م نی

 بلندی دارند.

 و رشتتتد در مؤثر مختلف آب و هوایی عوامل میا  از

ید ها  تول یا ندگی  مرت ی، گ ملترین مهمبار  اقلیمی عا

س  سی  .ا شش گیاهی مراتع تأثیر برر بارندگی بر روی پو

به  296ارشتتق نشتتا  داد، تولید علوفه در طی نه ستتال از 

س ، که حدوداً  747 برابر  5/2کیلوگرم در هکتار رسیده ا

سالی س  و همچنین در تر از  ها میزا  تولید علوفهشده ا

برابر  7کیلوگرم در هکتار رسیده و در واقع  1968به  747

 .]27[ افزایش داشته اس 

رابطۀ در مراتع انگورک استتتتا  فارس نتایج حاصتتتل از 

بارندگی و تولید علوفه نشا  داد، تولید علوفه به شدت تح  

ها تح  تأثیر بارندگی ایباشتتتد. تولید بوتهبارندگی میتأثیر 

رشد از دورۀ برگا  علفی بارش قبل از ساالنه و در تولید پهن

های خرداد تا اردیبهش  و مهر تا اردیبهش  جمله بارش ماه
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میزا  پوشش . همچنین ]23[ سزایی ایفا کرده اس نقش به

ید علوفه در مراتع علویجه و خونداب  یب تاجی و تول به ترت

النه و درجه حرارت قرار داشتت  و با تح  تأثیر بارندگی ستتا

حرارت میزا  پوشش درجۀ افزایش بارندگی ساالنه و کاهش 

 .]7[و تولید افزایش یاف  

ید ثر ؤمبررستتتی عوامل اقلیمی  در مراتع  ۀعلوفبر تول

های فصتتتول ندوشتتتن یزد، دریافتند که بارندگی استتتتسی

در  .]1[ ثر استتت ؤهای خاصتتتی مومختلف بر تولید گونه

رود ستتاوه گزارش شتتده استت  که مقدار مراتع خشتتکه

ستا  بر تولید گونه صل زم ساله تأثیر بارندگی ف های چند 

ید علوفه م نی هاره نیز بر تول بارندگی ب نداشتتتته و  داری 

 .]14[متفاوت عمل کرده اس  

سی اثر عوامل اقلیمی )بارندگی و دما( بر پوشش و  برر

 Festuca ovina،Bromus) گندمیگونۀ تولید علوفه چهار 

tomentellus ،Dactylis glomerata  ،Agropyron 

trichophorum شا  داد ستا  مازندرا  ن ( در مراتع پلور ا

سا که گونه شا  های گیاهی به نو های بارندگی واکنش ن

های حال واکنش پوشتتش و تولید به نوستتا دادند، با این

متفاوت بود های مختلف بارندگی و درجه حرارت در گونه

ستا محققین،  .]8[ ا با رپلور تولید علوفه مراتع در همین را

ستازی استتفاده از پارامترهای دمایی و تبخیر و ت رق مدل

دستتت  آمده مدل حاصتتتل از هنمودند و براستتتاس نتایج ب

ولید تبخیر و ت رق را به عنوا  مدلی که برآورد بهتری از ت

هده اما آنا  مشتا، مراتع در این منطقه دارد انتخاب کردند

که در برخی دوره ند  قل و نمود حدا مای  مانی د های ز

 در تحقیقی دیگر .]19[ استتت ثر ؤممیانگین دما بر تولید 

شن یزد، با  سۀ در مراتع ندو ساس رابطهمقای هایی که بر ا

بارندگی، دما، تبخیر و ت رق و شتتاخص بارش استتتاندارد 

شده به دس  آمد، شاخص شناسایی خشکسالی به عنوا  

طه ناستتتتبراب که برآورد م ید مراتع دارد، ای  تری از تول

 .]20[انتخاب شد 

های مختلف هدف از این پژوهش بررستتتی تأثیر دوره

ید گونه های مهم گیاهی و مشتتتخص بارش و دما بر تول

نمود  نوستتتانات تولید علوفه در زما  و شتتترایط مختلف 

بارندگی اس . استفاده از آمار و اطالعات اقلیمی بلندمدت 

نماید که آ  با تولید این امکا  را فراهم میرابطۀ و ت یین 

ر استتاس آ  برآورد نستتبتاً دقیقی از تولید مرتع در بتوا  ب

 بلندمدت داشته باشیم.

 

 شناسیروش. 2

 مورد مطالعهمنطقۀ معرفی . 1.2
ستتتای  استتتتسی استتتتا  فارس در  6این تحقیق در 

انجام شتتد. با استتتفاده از بانک  1386تا  1377های ستتال

سای  ستا  فارس  س ، امید اطالعات مراتع ا های ایزدخوا

شرقی  شرقی 1آباد  زدایی، بید اعلم و ، بیابا 2، امید آباد 

های مورد بررستتتی در طر  ملی بید بیده که از ستتتای 

ارزیتتابی مراتع در منتتاطق مختلف آب و هوایی کتته در 

ها و مراتع کشور اجرا شده اس ، ت جنگلتحقیقامؤسسۀ 

ها موق ی  ستتتای آماری انتخاب گردید. جام ۀ به عنوا  

های مشتتخصتتات ستتای و  (1)در استتتا  فارس در شتتکل 

 نشا  داده شده اس .( 1)مرت ی در جدول 

 
 های مورد مطالعه در استان فارس . موقعیت سایت1شکل 

سای  صات  شخ های مرت ی مورد مطال ه در جدول م
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 نشا  داده شده اس .( 1)

 های مرتعی مورد مطالعه. مشخصات سایت1جدول 

 طول جغرافیایی سای 
عرض 

 جغرافیایی

ارتفاع از سطک 

 دریا )متر(

 متوسط بارندگی

 )میلیمتر(
 وض ی  مرتع تیپ گیاهی

گرایش 

 مرتع

ایزد 

 خواس 
27 14 52 4 28 31 2200 151 

Artemisia sieberi – 

Astragalus sp-
Stachys inflata 

 10 خاک

 ثاب 

 1 پوشش گیاهی

 4 ترکیب گیاهی

 4 بنیه و شادابی

 19 جمع کل

 وض ی 
خیلی 
 ض یف

 135 2100 31 18 43 52 28 4 بید اعلم
Artemisia sieberi-

Anabasis aphylla-

Stachys inflata 

 9 خاک

 ثاب 

 3 پوشش گیاهی

 2 ترکیب گیاهی

 4 بنیه و شادابی

 18 جمع کل

 وض ی 
خیلی 

 ض یف

بیابا  

 زدایی
50 30 52 15 21 31 2175 135 

Artemisia sieberi - 

Stipa barbata-

Euphorbia 

heteradenia 

 12 خاک

 ثاب 

 )مثب (

 

 4 پوشش گیاهی

 5 ترکیب گیاهی

 6 بنیه و شادابی

 27 جمع کل

 ض یف وض ی 

- Artemisia sieberi 110 1920 30 57 34 52  55  34 بیدبیده

Ephedra strobilacea 

 8 خاک

 ثاب 

 1 پوشش گیاهی

 3 ترکیب گیاهی

 2 شادابی بنیه و

 14 جمع کل

 وض ی 
خیلی 
 ض یف

امید آباد 
 شرقی یکم

29  52  53 54 51 30 2220 110 
Artemisia sieberi-

Stipa barbata- 
Noaea mucronata 

 11 خاک

 ثاب 

 )مثب (

 

 3 پوشش گیاهی

 3 ترکیب گیاهی

 4 بنیه و شادابی

 21 جمع کل

 ض یف وض ی 

امید آباد 
 شرقی دوم

46  3  53 56 53 30 2200 110 
Artemisia sieberi-

Zygophyllum 
atriplecoides– 

Salsola incaescens 

 10 خاک

 ثاب 

 )مثب (

 

 4 پوشش گیاهی

 3 ترکیب گیاهی

 4 بنیه و شادابی

 21 جمع کل

 ض یف وض ی 
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 های مورد مطالعهروش. 2.2
سی تأثیر بارش بر تولید گونه های گیاهی به منظور برر

تا  فارس، اطالعات  مورد چرای دام مراتع استتتتسی استتت

اقلیمی شتتتامل بارندگی)روزانه، ماهانه، ستتتاالنه، بارندگی 

پیشین(، سال  به عالوهفصل رویش و بارندگی فصل رویش 

شینه و  صل رویش، بی ساالنه، ماهانه، ف دما( از کمینۀ دما )

های هواشناسی که از نظر از ایستگاه 1398تا  1377سال

کمی  و کیفی  اطالعات آماری و از نظر فاصله نزدیکترین 

آوری گردید. های مورد مطال ه بود، جمعایستگاه به سای 

 .(2)جدول 

 استان فارسهای مورد مطالعه های هواشناسی مناطق مجاور سایت. مشخصات ایستگاه2جدول

 نام ایستگاه ردیف
 بارندگی متوسط موق ی  جغرافیایی

 سالیانه )میلیمتر(
 نوع ایستگاه

 ارتفاع عرض شمالی طول شرقی

9/59 '53 °30 '36 °52 اقلید 1  2300 8/306  سینوپتیک 

9/53 '11 °31 59 '36 °52 آباده 2  2030 1/134  سینوپتیک 

1/151 2188 "48 '31 °31 44 '7 °52 ایزدخواس    سینوپتیک 

 

متر  2پالت  60های مورد مطال ه در هر یک از ستتتای 

طور موازی هترانسک  چهار صد متری و ب 4مرب ی در طول 

متر از یکدیگر در نظر گرفته شتتتد. این  100فاصتتتلۀ و با 

ک  یابی مراتع در ترانستتت ها در طول اجرای طر  ملی ارز

مناطق آب و هوایی در هر تیپ گیاهی به صتتتورت دائمی 

 پالت 60درصتتتد پوشتتتش در .]3[ گذاری شتتتدندعالم 

ت در گیری و تولید با روش قطع و توزین در پانزده پالاندازه

سک ه سای  در طول تران سسس با ها اندازهر  شد.  گیری 

ستفاده از  صد( و رابطۀ ا شش تاجی )در سیونی بین پو رگر

مابقی پالت ید  تار(، تول ید )کیلوگرم در هک ها برای آ  تول

های مختلف بارندگی برای یافتن دورهسال محاسبه گردید. 

فه از روش همبستتتتگی و رگرستتتیو   ید علو مؤثر در تول

ای برای این کار ابتدا میزا  همبستگی متغیرهشد. استفاده 

خطی و م ادلۀ مشتتخص و ستتسس علوفۀ مستتتقل با تولید 

دار مستتتتقل با تولید درجه دو هر یک از متغیرهای م نی

 علوفه از طریق رگرسیو  ساده و چندگانه مشخص گردید.

ت یین رگرستتیو  ستتاده بین متغیرهای وابستتته برای 

(Y)  و مستقل(X)  استفاده شد: 1رابطۀ از 

(1) i£+iX1β+α=iY  

 
1 Stepwise 

طۀ در  بدا ،  αباال راب یب خط و  βعرض از م  £iشتتت

از  )iY(که از اختالف مقدار واق ی  ،باشتتتدمانده میباقی

س  که  سیو  پیشم ادلۀ مقداری ا س . رگر بینی کرده ا

 برای ت یین ضرایب از روش حداقل مرب ات استفاده گردید

]15[. 

 :شداستفاده  2رابطۀ برای ت یین رگرسیو  چندگانه از 

(2) i£ +1-i,pX1-pβ +… 2iX2β +1iX1β+0β=iY  

ستقل از  سته و م سیو  چندگانه متغیرهای واب در رگر

ستفاده  1روش گام به گام ترین در این روش با اهمی  شد.ا

شدند که خطای تا زمانی ،متغیرها یک به یک وارد م ادله 

 درصد رسید. 5داری به آزمو  م نی

ها و بررستتی همبستتتگی جه  انجام آنالیز آماری داده

 رگرستتتیونیرابطۀ عوامل اقلیمی با تولید و ت یین بهترین 

 استفاده شد. 22نسخۀ  Spssها از نرم افزار بین آ 

 

 . نتایج3
تا  1377های ستتتال ارزیابی بین ستتتال 10در طول 

درصتتد  3/6، متوستتط پوشتتش تاجی مراتع استتتسی 1386

 1381بوده اس . بیشترین درصد پوشش مربوط به سال 
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باشتتتد و متر میمیلی 93درصتتتد و بارندگی  10به میزا  

درصد  8/4با  1379کمترین میزا  پوشش مربوط به سال 

متر گزارش گردید. متوستتتط تولید میلی 9/91و بارندگی 

گیری شده اس . بیشترین دازهکیلوگرم در هکتار ان 5/128

کیلوگرم در  2/284با  1386میزا  تولید مربوط به ستتال 

به ستتتال   4/31با  1379هکتار و کمترین مقدار مربوط 

کیلوگرم در هکتار بوده استت . بیشتتترین پوشتتش و تولید 

باشتتتد. می 2الس گیری شتتتده مربوط به گیاها  کاندازه

بارندباالترین و پایین یانگین  یب مربوط ترین م به ترت گی 

و بتتاالترین میتتانگین  1379و  1383هتتای بتته ستتتتال

و کمترین  1379و  1378های حرارت مربوط به سالدرجه

باشتتتد. می 1386حرارت مربوط به ستتتال میانگین درجه

جه حرارت در  ،متوستتتط پوشتتتش ندگی و در بار ید،  تول

در مراتع استا  فارس در جدول  1386تا  1377های سال

 شده اس . ( ارائه3)

 در مراتع استان فارس 1386تا  1377های تولید، بارندگی و درجه حرارت در سال تاجی، ش. متوسط پوش3جدول 

 درجه حرارت

 )سانتیگراد(

 بارندگی

 )میلیمتر(

 تولید

 )کیلوگرم در هکتار(
 سای  سال )درصد( تاجی پوشش

1/15  82 5/224  1/5  1377  

3/15  79 97 7/4  1378  

7/15  5/85  4/47  4/3  1379  

6/15  7/114  3/266  6/6  1380  

7/15  7/237  1/154  6/5  1381  

6/15  123 4/71  1/3  ایزدخواس  1382 

4/15  5/299  7/131  9/3  1383  

8/14  7/112  8/256  8/3  1384  

8/15  1/127  7/157  1/6  1385  

5/14  9/285  2/273  3/5  1386  

3/14  9/70  1/105  3/6  1377  

15 4/128  7/132  1/8  1378  

7/14  8/47  3/15  8/5  1379  

7/14  102 4/40  5/4  1380  

15 2/199  9/189  2/22  1381  

9/14  3/95  8/41  9/4  بیداعلم 1382 

9/14  1/316  8/172  8/8  1383  

1/14  9/149  4/113  9/6  1384  

1/15  3/89  2/118  2/8  1385  

2/14  2/191  5/158  4/9  1386  

3/14  2/245  3/11  03/3  1377  

4/15  3/267  4/89  7/2  1378  

1/15  6/150  4/18  9/2  1379  

15 9/230  5/25  4/2  1380  

7/13  6/572  6/83  2/6  1381  

4/13  3/292  8/25  7/1  بیدبیده 1382 

4/13  3/609  9/124  6/5  1383  

5/12  2/394  75 2/2  1384  

4/13  2/328  32 4/2  1385  
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 درجه حرارت

 )سانتیگراد(

 بارندگی

 )میلیمتر(

 تولید

 )کیلوگرم در هکتار(
 سای  سال )درصد( تاجی پوشش

4/12  7/425  8/102  3/4  1386  

 

 . 3ادامه جدول 

 درجه حرارت
 )سانتیگراد(

 بارندگی
 )میلیمتر(

 تولید
 )کیلوگرم در هکتار(

 سای  سال )درصد( تاجی پوشش

2/14  2/345  9/149  9/7  1377  

4/15  3/267  4/168  1/7  1378  

1/15  6/150  4/74  9/6  1379  

15 9/230  9/46  06/6  1380  

7/13  6/572  1/150  8/8  1381  

4/13  3/292  152 5/7  1امیدآبادشرقی 1382 

4/13  3/609  213 5/11  1383  

5/12  2/394  8/167  6/7  1384  

4/13  2/328  1/123  5/9  1385  

4/12  7/425  1/364  84/7  1386  

2/14  2/345  6/9  7/3  1377  

4/15  3/267  8/152  5/4  1378  

1/15  6/150  8/6  3/4  1379  

15 9/230  6/73  4/3  1380  

7/13  6/572  8/89  6/6  1381  

4/13  3/292  69 5/3  2امیدآبادشرقی 1382 

4/13  3/609  1/244  6/8  1383  

5/12  2/394  6/156  3/7  1384  

4/13  2/328  339 1/6  1385  

4/12  7/425  9/400  5/10  1386  

3/14  9/70  9/107  1/5  1377  

15 4/128  2/173  6/8  1378  

7/14  8/47  8/25  1/5  1379  

7/14  102 6/91  1/5  1380  

15 2/199  2/143  3/10  1381  

9/14  3/95  4/39  4/4  زداییبیابا  1382 

9/14  1/316  5/282  5/8  1383  

1/14  9/149  9/180  2/6  1384  

1/15  3/89  6/92  03/7  1385  

2/14  2/191  9/189  2/9  1386  

 

ستا  روند تغییرات پارامترهای  پوشش و تولید مراتع ا

آورده ( 2) در شتتکل 1386تا  1377های فارس در ستتال

 شده اس .

سی ساس برر صل از تجزیۀ بر ا های آماری و نتایج حا

شش تاجی  سال بر روی پو شد که اثر  شخص  واریانس م

خوشتتخوراکی و همچنین کل و پوشتتش بر استتاس کالس 
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جز های خوشخوراکی بهتولید کل و تولید در تمامی کالس

در ستتتطک خطای یک درصتتتد  1کالس خوشتتتخوراکی 

 (.4)جدول  دار اس م نی

همچنین مقایستتۀ میانگین پوشتتش و تولید بر استتاس 

سال شخوراکی در  های مختلف با آزمو  دانکن کالس خو

شترین م5در جدول ) س . بی شده ا شش ( آورده  یزا  پو

به ستتتال کل مربوط   1386و  1383، 1381های تاجی 

که در گروهمی ند و   aباشتتتد  مترین میزا  کقرار گرفت

بوده استت .  1382و  1379های پوشتتش مربوط به ستتال

بوده اس  که  1386بیشترین میزا  تولید مربوط به سال 

بندی شتتده استت  و کمترین میزا  تولید طبقه  aدر گروه

بوده اس  که در گروه  1382و  1379های مربوط به سال

e . قرار گرف 

شکل ) شترین 3با توجه به  شی بی ساس فرم روی ( بر ا

درصتتد و  5ها به میزا  ایدرصتتد پوشتتش مربوط به بوته

کمترین میزا  پوشش مربوط به گندمیا  دائمی به میزا  

 درصد بوده اس . 1/0

سیو  خطی بین عوامل اقلیمی  صل از رگر به نتایج حا

عنوا  متغیرهای مستتتقل با تولید گیاها  به عنوا  متغیر 

، امید 1ایزدخواس ، امید آباد شرقی های وابسته در سای 

شرقی  ، بیابا  زدایی، بید اعلم و بید بیده در جدول 2آباد 

 ( آورده شده اس .6)

شترین ارتباط را با در مراتع بیابا  زدایی تولید مرتع بی

دگی فصتتل رویش و دمای مرداد ماه بارندگی ستتاالنه، بارن

نشتتتا  داد. با استتتتفاده از بارندگی ستتتاالنه در این مرتع 

 از تغییرات تولید علوفه را بیا  نمود. %80توا  حدود می

 

 استپی استان فارسمراتع در  1386تا  1377های سالدر و تولید درصد پوشش تاجی روند تغییرات پارامترهای . 2شکل 
 

 بر میزان پوشش و تولید مراتع استپی استان فارس( 1386-1377واریانس اثر سال )تجزیۀ . 4جدول 

 sig درجه آزادی میانگین مرب ات فاکتورها

05/862 پوشش تاجی کل  9 00/0  

1پوشش کالس خوشخوراکی   5/3  9 00/0  

2پوشش کالس خوشخوراکی   9/336  9 00/0  

3خوشخوراکی پوشش کالس   4/488  9 00/0  

5/43495 تولید کل  9 00/0  

۰
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1تولید کالس خوشخوراکی   09/0  9 2/0  

2تولید کالس خوشخوراکی   22798 9 00/0  

3تولید کالس خوشخوراکی   2/6324  9 00/0  

 

 های مختلف با آزمون دانکندر سال پوشش و تولید بر اساس کالس خوشخوراکیمیانگین مقایسۀ . 5جدول 

 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 

 2/5cde 05/6 bc 6/4e 7/4de 05/8a 7/4e 6/7a 5/5bc 4/6b 6/8a پوشش تاجی کل

1پوشش کالس خوشخوراکی   07/0b 01/0b 1/0b 01/0b 3/0a 02/0b 01/0b 0b 1/0b 09/0b 

2پوشش کالس خوشخوراکی   7/3bc 2/4b 2/3c 9/2c 2/3c 9/2c 3/4b 1/4b 8/2c 02/6a 

3پوشش کالس خوشخوراکی   4/1d 8/1d 2/1d 7/1d 1/1d 5/4a 5/3b 3/1d 3/3b 5/2c 

 5/18c 5/20c 2/4e 06/12d 7/22c 9/7e 3/32b 19c 5/13d 8/40a تولید کل

1تولید کالس خوشخوراکی   02/0a 04/0a 003/0a 005/0a 004/0a 04/0a 01/0a 01/0a 02/0a 03/0a 

2خوشخوراکی  تولید کالس  6/14c 4/16bc 6/3f 2/7ef 5/12cd 3/6f 7/18b 3/16bc 2/10de 5/31a 

3تولید کالس خوشخوراکی   8/3cd 03/4cd 5/0f 8/4c 2/10b 6/1ef 5/13a 6/2de 3/3cd 2/9b 

 

 

 

 1386-1377های متوسط پوشش تاجی مراتع استان فارس بر حسب فرم رویشی درسال .3شکل 

 

های فصتتتل در مراتع بیداعلم بارندگی ستتتاالنه، بارش

رویش و ستتال پیشتتین و بیشتتینۀ دما نقش مؤثری را بر 

تولید این مرتع دارند. در مرتع بیدبیده تولید علوفه حدود 

باشتتد و تولید در این تح  تأثیر بارندگی ستتاالنه می 90%

ارندگی فصل رویش همبستگی مرتع با دمای مرداد ماه و ب

 داری را نشا  داد.مثب  و م نی

در مراتع ایزدخواستت  بارندگی ستتاالنه و بیشتتینۀ دما 

بیشتتترین ارتباط را با تولید مراتع نشتتا  دادند و در مراتع 

0.15
0.65

1.16

4.81

گندمیان دایمی

پهن برگان دایمی

یکساله ها

بوته ایها
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بارندگی ستتاالنه و دمای مرداد ماه  2و  1امید آباد شتترقی 

 نقش مهمی در تولید علوفۀ مراتع این مناطق دارد.

ید برآورد شتتتده از طریق م ید واق ی و تول یانگین تول

علم و  بیتتدا یی،  بیتتابتتا  زدا یمی در مراتع  قل عوامتتل ا

ارائه شتتده  9تا  7ایزدخواستت  به عنوا  نمونه در جداول 

با  یا ید واق ی در استتتت . در مراتع ب یانگین تول زدایی م

کیلوگرم در هکتار و  94برابر  1386تا  1377های ستتتال

برآورد شتتتده از طریق بارندگی ستتتاالنه و میانگین تولید 

یب حدود  به ترت ماه مرداد  کیلوگرم  3/88و  3/86دمای 

 (.7در هکتار اس  )جدول 
 های استان فارس. معادالت برآورد تولید علوفه از طریق عوامل اقلیمی در سایت6جدول 

 مرتع عوامل اقلیمی تولیدم ادله برآوردی  2R sigضریب رگرسیو  

0.79 0.001 Y=-12.04+0.8x بیابا  زدایی بارندگی ساالنه 

0.65 0.02 Y=9.9+1.5x بیابا  زدایی فصل رویش بارندگی 

0.89 0.001 Y=387.1-13.5x بیابا  زدایی دمای مرداد ماه 

0.64 0.005 Y=14.8+0.5x بید اعلم بارندگی ساالنه 

0.66 0.007 Y=26.5+1.01x بید اعلم فصل رویش بارندگی 

0.5 0.02 Y=41.3+0.9x بید اعلم پیشین +بارندگی فصل رشد 

0.9 0.009 Y=294-10.1x بید اعلم بیشینۀ دما 

0.52 0.01 Y=9.4+0.6x بیدبیده فصل رویش بارندگی 

0.92 0.00 Y=-19.2+0.5x بیدبیده گی ساالنهبارند 

0.5 0.03 Y=175.3-6x بیدبیده دمای مرداد ماه 

0.77 0.009 Y=-48.9+1.1x ایزد خواس  بارندگی ساالنه 

0.9 0.00 Y=--233.2+9.1x ایزد خواس  بیشینۀ دما 

0.5 0.04 Y=57.8+0.3x 1امید آباد بارندگی ساالنه 

0.5 0.01 Y=212.8-7x 1امید آباد دمای مرداد ماه 

0.93 0.00 Y=-29.4+0.6x 2امید آباد بارندگی ساالنه 

0.64 0.01 Y=194.3-7.1x 2امید آباد دمای مرداد ماه 

0.7 0.00 Y=57.4+0.9x تولید کل سایتها بارندگی ساالنه 

 

 زدایی. برآورد تولید درازمدت از طریق بارندگی ساالنه و دمای مرداد ماه در سایت بیابان7جدول 

 تولید برآورد شده

 بر اساس دمای مرداد ماه
 تولید برآورد شده

 بارندگی ساالنهبر اساس 
 درجه حرارت
 مرداد ماه

بارندگی ساالنه 
 )میلیمتر(

 واق ی تولید
 )کیلوگرم در هکتار(

 سال آبی

7/107 6/43 7/26 9/70 86 1376-1377 

9/130 6/89 2/26 4/128 5/149 1377-1378 
6/47 2/25 28 8/47 7/16 1378-1379 

7/70 6/68 5/27 1/102 9/22 1379-1380 
05/117 3/146 5/26 2/199 3/125 1380-1381 

1/15 2/63 7/28 3/95 4/31 1381-1382 
3/163 8/239 5/25 1/316 248 1382-1383 

3/75 8/106 4/27 9/149 103 1383-1384 

3/75 4/58 4/27 3/89 64 1384-1385 
7/70 9/139 5/27 2/191 - 1385-1386 

5/98 5/2 9/26 5/19 - 1388-1387 
4/61 7/82 7/27 7/119 - 1387-1388 

6/47 67 28 1/100 - 1388-1389 
117 2/71 5/26 3/105 - 1389-1390 

9/130 5/88 2/26 127 - 1390-1391 

08/29 6/144 4/28 1/197 - 1391-1392 
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 تولید برآورد شده

 بر اساس دمای مرداد ماه
 تولید برآورد شده

 بارندگی ساالنهبر اساس 
 درجه حرارت
 مرداد ماه

بارندگی ساالنه 
 )میلیمتر(

 واق ی تولید
 )کیلوگرم در هکتار(

 سال آبی

3/75 6/65 4/27 4/98 - 1394-1393 

8/181 2/89 1/25 8/127 - 1395-1394 
3/38 6/65 2/28 4/98 - 1396-1395 

4/112 6/58 6/26 6/89 - 1397-1396 
2/89 4/54 1/27 3/84 - 1398-1397 

- 5/125 - 2/173 - 1399-1398 
 میانگین 94   3/86 3/88

 

ید واق ی برابر  یانگین تول یداعلم م  7/92در مراتع ب

کیلوگرم در هکتار و میانگین تولید برآورد شتتتده از طریق 

بارندگی فصتتتل رویش و دمای بیشتتتینه به ترتیب حدود 

 (.8کیلوگرم در هکتار اس  )جدول 3/98و  2/95

ید واق ی برابر  یانگین تول در مراتع ایزدخواستتتت  م

شده از  3/124 کیلوگرم در هکتار و میانگین تولید برآورد 

طریق بارندگی ستتتاالنه و دمای بیشتتتینه به ترتیب حدود 

 (.9ر هکتار اس  )جدول کیلوگرم د 5/110و  7/112

 

 گیری. بحث و نتیجه4
فارس به تا   مدت در استتت ند ید بل منظور برآورد تول

های استتتسی ایزدخواستت ، بیدبیده، بیداعلم، بیابا  ستتای 

در طول  2و امید آباد شتترقی  1زدایی و امید آباد شتترقی 

نتایج  مورد بررستتی قرار گرف . 1377تا  1386های ستتال

سال ارزیابی متوسط پوشش تاجی  10در طول نشا  داد، 

سط تولید  3/6 صد و متو که کیلوگرم در هکتار  5/128در

شدمی 2 مربوط به گیاها  کالسعمدتاً  شش عمدۀ . با پو

دهند، ای تشتتتکیل میهای بوتهمراتع این استتتتا  را گونه

ها، درصتتتد و پس از آ  یکستتتاله 8/71ها حدود ایبوته

و  10، 3/17می به ترتیب برگا  علفی و گندمیا  دایپهن

میانگین  درصد از کل پوشش را به خود اختصا  دادند. 2

ندگی در مراتع مورد بررستتتی حدود  متر میلی 2/137بار

شد و عمدۀمی ستا  و بهار  با صل زم ساالنه در ف بارندگی 

افتد. این نوع از بارندگی برای رشتتتد و توستتت ۀ اتفاق می

مناستتب استت . های ریشتتۀ عمیق و ستترمادوستت  ایبوته

مطال ات تغییرات پوشتتتش گیاهی تح  تأثیر نوستتتانات 

دهد که تولید بارندگی در منطقۀ ندوشتتن یزد نشتتا  می

نه ید گو به همراه تول لب منطقه بر استتتاس کل  غا های 

های بارش دی و دورۀ آذر تا استتتفند به خوبی قابل داده

ای های عمقی گیاها  بوتهریشتتته .]1[باشتتتند برآورد می

های ذخیره شتتدۀ فصتتل پاییز و امکا  استتتفاده از بارش

آورد. زمستتتتا  را در فصتتتل رویش برای گیاه فراهم می

سترش گیاها   شا  داد، گ سو با این نتیجه مطال ات ن هم

ای بیشتتتر در مناطقی استت  که دارای ای و درختچهبوته

در ا نتایج محققین که ب ]6[الگوی بارشی زمستانه هستند 

رود ساوه مغایرت دارد، مطال ات در این مراتع مراتع خشکه

های نشا  داد، مقدار بارندگی فصل زمستا  بر تولید گونه

داری نداشتتته و بارندگی بهاره نیز بر ستتاله تأثیر م نیچند

 .]14[تولید علوفه متفاوت عمل کرده اس  

ز تجزیۀ های آماری و نتایج حاصتتل ابر استتاس بررستتی

سال بر روی پوشش تاجی و  شد، که اثر  واریانس مشخص 

 دار استتت تولید کل در ستتتطک خطای یک درصتتتد م نی

همچنین مقایستتۀ میانگین پوشتتش و تولید در (. 4)جدول 

های مختلف با آزمو  دانکن نشا  داد، بیشترین میزا  سال

سال و  1386و  1383، 1381های پوشش تاجی مربوط به 

باشد که در می 1386بیشترین میزا  تولید مربوط به سال 

بارندگی و   aگروه با بررستتتی آمار  ند، همچنین  قرار گرفت

حرارت مشتتتخص شتتتد، باالترین میانگین بارندگی و درجه

و  1383های کمترین میزا  درجه حرارت مربوط به ستتتال

باشتتد. کمترین میزا  پوشتتش و تولید مربوط به می 1386

س   1382و  1379های ستال بوده است  و این در حالی ا

جه پایین که باالترین میزا  در ندگی و  بار یانگین  ترین م

طور که از باشتتتد. هما می 1379 حرارت مربوط به ستتتال

نتایج مشتتتخص استتت  با افزایش بارندگی و کاهش درجه 

حرارت میزا  پوشش و تولید افزایش یافته اس  که همسو 
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تا  اردبیل -ر مراتع هیربا این نتیجه مطال ات د نِئور استتت

نشا  داد، تولید با عوامل بارندگی و ارتفاع رابطۀ مستقیم و 

. بارندگی، دمای ستتتالیانه، ارتفاع از با دما رابطۀ عکس دارد

درصد بیشترین تأثیر را بر روی  1/76سطک دریا و شیب با 

 .]12[ تولید اولیۀ سطک زمین دارند
ای برآورد تولید ابزاری بر های رگرسیونیاستفاده از مدل

نتایج باشد. از طریق عواملی که با آ  در ارتباط هستند، می

ای گر این مطلب اس  که ارتباط ویژهتجزیۀ آماری بیتتتتا 

بتتتین نوستتتا  تولیتتتد علوفه و متغیرهای اقلیمی بارش و 

ماه وجود دارد.  مای مرداد  ندگی د نهبار عنوا  هب ستتتاال

و ثرترین شتتتاخص اقلیمی روی تولید علوفه اثرگذار بوده ؤم

با  ،داری با عملکرد علوفه داردمثب  و م نی همبستتتتتتتگی

ساالنه می ستفاده از بارندگی   ه راتوا  تغییرات تولید علوفا

سی از  6در  صد و در کل مراتع 92تا  50مرتع مورد برر  در

مای دپس از آ   برآورد نمود.درصتتتد  70استتتتا  فارس تا 

و های مهتتتتتتم از شاخصو بارندگی فصل رویش  مرداد ماه

 اس .بر میزا  تولید علوفه بوده اثرگذار 

نتایج نشتتا  داد، در تمامی مراتع مورد بررستتی تولید 

سب  عکس دارند  شینۀ دما ن علوفه با دمای مرداد ماه و بی

کاهش  ید در مراتع  جه حرارت میزا  تول با افزایش در و 

تأثیر دو عامل بارندگی و درجه حرارت بر تغییرات  یاف .

شش گیاهی و تولید  سط محققینپو سی قرار  تو مورد برر

گرف . آنا  اظهار داشتتتند، پوشتتش تاجی کل و تولید با 

ستقیم و با دما ارتباط عکس دارند  میزا  بارندگی رابطۀ م

. درجه حرارت تأثیر زیادی روی رشتتتد گیاه ]11، 9، 21[

س . هر گونۀ ر واکنشدارد، زیرا د های بیوشیمیایی مؤثر ا

زنی و رشتتد خود به حداقلی از گیاهی برای شتتروع جوانه

تر از آ  رشتتتد درجه حرارت نیاز دارد که در دمای پایین

باال بود  از طرف دیگر شتتود و آغاز نشتتده و یا متوقف می

میزا  آب و گیاه ضمن باال برد  تبخیر از سطک خاک دما 

گیاه را کاهش داده و اثرات منفی بر تولید  قابل دستتترس

خواهد داشتت . با خنک شتتد  هوا رشتتد رویشتتی آغاز و 

های گیاه با افزایش و شتتتدت گرما در دورا  رکود ف الی 

شک هم صل خ سو با این نتیجه ]22[شود زما  میف . هم

سه جام ۀ گیاهی با ترکیب گیاها  سه کربنه و چهارکربنه 

نیوزلند مورد آزمایش قرار گرف .  و آب و هوای متفاوت در

ها نشتتتا  داد که در هر ستتته جام ه افزایش دما نتایج آ 

عث افزایش بیومس  با ندگی  بار ید و  کاهش تول عث  با

 .]28[شود می

 . برآورد تولید درازمدت از طریق بارندگی فصل رویش و دمای بیشینه در سایت بیداعلم8جدول 

 تولید برآورد شده

 بر اساس دمای بیشینه

 تولید برآورد شده

 بر اساس بارندگی فصل رویش
 دمای بیشینه

 بارندگی فصل رویش

 )میلیمتر(

 واق ی تولید

 )کیلوگرم در هکتار(
 سال آبی

2/116 4/69 7/26 5/42 101 1376-1377 

8/141 6/138 2/26 111 5/118 1377-1378 
8/13 2/30 7/28 7/3 13 1378-1379 

2/75 3/71 5/27 4/44 3/36 1379-1380 

4/126 9/169 5/26 142 5/148 1380-1381 

8/13 3/73 7/28 4/46 4/28 1381-1382 
3/121 5/133 6/26 106 5/163 1382-1383 

3/80 07/44 4/27 4/17 5/88 1383-1384 

3/80 04/61 4/27 2/34 6/70 1384-1385 

2/162 5/154 8/25 8/126 5/158 1385-1386 
9/105 8/27 9/26 3/1 - 1388-1387 

65 5/104 7/27 3/77 - 1387-1388 

6/49 8/56 28 30 - 1388-1389 

4/126 7/108 5/26 4/81 - 1389-1390 
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 تولید برآورد شده

 بر اساس دمای بیشینه

 تولید برآورد شده

 بر اساس بارندگی فصل رویش
 دمای بیشینه

 بارندگی فصل رویش

 )میلیمتر(

 واق ی تولید

 )کیلوگرم در هکتار(
 سال آبی

8/141 105 2/26 8/77 - 1390-1391 

2/29 5/149 4/28 8/121 - 1391-1392 

3/80 5/78 4/27 5/51 - 1394-1393 

152 1/93 26 66 - 1395-1394 
4/39 5/60 2/28 7/33 - 1396-1395 

3/121 4/106 6/26 2/79 - 1397-1396 

7/95 103 1/27 8/75 - 1398-1397 

7/223 8/153 6/24 1/126 - 1399-1398 
 میانگین 7/92 - - 2/95 3/98

 سایت ایزد خواستبیشینه در  . برآورد تولید درازمدت از طریق بارندگی ساالنه و دمای9جدول 

تولید برآورد شده بر 

 اساس دمای بیشینه

تولید برآورد شده بر 

اساس بارندگی 

 ساالنه

 )میلیمتر( بارندگی ساالنه دمای بیشینه
 واق ی تولید

 )کیلوگرم در هکتار(
 سال آبی

9/217 6/143 3/30 175 218 1376-1377 
2/60 8/55 9/26 2/95 56 1377-1378 

24 1/45 1/26 5/85 29 1378-1379 

6/215 8/215 3/30 7/240 9/215 1379-1380 

8/82 5/115 4/27 5/149 6/115 1380-1381 
5/28 4/86 2/26 123 29 1381-1382 

8/82 4/51 4/27 2/91 5/51 1382-1383 

9/118 75 2/28 7/112 108 1383-1384 

5/141 9/90 7/28 1/127 7/151 1384-1385 
5/263 5/265 4/31 9/285 268 1385-1386 

3/96 35 7/27 6/38 - 1388-1387 

1/155 9/98 29 4/134 - 1387-1388 

5/141 1/87 7/28 7/123 - 1388-1389 
1/51 4/71 7/26 4/109 - 1389-1390 

6/46 4/163 6/26 193 - 1390-1391 

7/186 6/226 7/29 5/250 - 1391-1392 

4/114 7/64 1/28 3/103 - 1394-1393 
51 8/132 7/26 2/165 - 1395-1394 

146 58 8/28 2/97 - 1396-1395 

7/73 3/74 2/27 112 - 1397-1396 

3/96 6/55 7/27 95 - 1398-1397 
6/37 4/188 4/26 8/215 - 1399-1398 

 میانگین 124 - - 113 111

 

بیابا  زدایی، بید اعلم بارندگی فصتتل رویش در مراتع 

داری داشتتته و بیدبیده با تولید همبستتتگی مثب  و م نی

با استتتفاده از  %65تولید را تا  که تغییراتطوریهاستت ، ب

رطوب  ناشی از توا  برآورد نمود. بارندگی فصل رویش می

صتتورت رطوب  ذخیره شتتده در  بهرویش بارندگی فصتتل 

ما باقی  ها  دائمی و بنخاک  یا تهده و گ بهایو ل   ها  ع
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شه شتن ری صل دا شده در ف های عمیق از رطوب  ذخیره 

این نتیجه در مرتع تنگ  کنند. همسو بامیرویش استفاده 

ید علوفه با بارندگی ستتتاالنه و  الیبید یزد کل میزا  تول

و  95بارندگی فصتتل رویش به ترتیب در ستتطک اطمینا  

 .]17[درصد همبستگی مثب  نشا  داد  99

بیابا  زدایی، بیداعلم میانگین تولید بلندمدت در مراتع 

با استتتفاده از پارامترهای بارندگی ستتاالنه،  و ایزدخواستت 

برآورد شد، تولید در این  دمابیشینۀ بارندگی فصل رویش و 

یب  به ترت تار  7/112و  2/95، 3/88مراتع  کیلوگرم در هک

از لحاظ باشتتد و بین تولید واق ی و تولید برآورد شتتده می

 داری وجود ندارد.آماری اختالف م نی

کلی حاصتتل از بررستتی اثر عوامل اقلیمی بر روی نتیجۀ 

تولید مراتع استتسی استتا  فارس نشتا  داد، تولید علوفه در 

ندگی و  بار ب  و منفی  تأثیر مث ح   یب ت به ترت این مراتع 

کاهش  ندگی و  بار با افزایش  ند و  جه حرارت قرار دار در

میزا  پوشتتتش و تولید افزایش خواهد یاف  و حرارت درجه

بارش مناسب در فصل رویش به همراه دمای مناسب شرایط 

 آورد.رشد بهینه را برای تولید گیاها  این مراتع فراهم می
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