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ليد مراتع استپي استان اصفهان با استفاده از بررسي تغييرات تو

 شاخص بارش استاندارد شده
 

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهانکارشناس ارشد ، 1زهرا جابراالنصار

 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان مرتضي خداقلي،
 زی و منابع طبیعی استان اصفهانمربی مرکز تحقیقات کشاور، مسعود برهاني

 دانشگاه تهران ،استاد دانشکده منابع طبیعی حسين ارزاني،
 

 92/22/9319 :تاریخ پذیرش                     24/20/9312تاریخ دریافت: 

 

 چکيده

 ای هسيتند کيه در برابير عواميل مختليف از      های حساس و شيکننده  بوم های مرتعی در مناطق خشک، زیست اکوسیستم

گیرنيد. در چنيین شيرایطی وقيوع      سيادگی در معيرض تخریيب قيرار ميی      بيه  ،بارنيدگی  ژهیي و جمله تغییرات اقلیمی بيه 

هيای   . در این پيژوهش ارتبياط بيین تولیيد گونيه     باشد طبیعی همواره قابل انتظار می منابعهای  ها در عرصه سالی خشک

سياله  92طوری که تولید مراتيع در یيک دوره آمياری     همرتعی و تغییرات زمانی و کمی بارش مورد بررسی  قرار گرفت. ب

( در اقلیم رویشی استپی استان اصفهان )علویجه، موته، کلهرود و گردنه شيادیان( بيا اسيتفاده از نمایيه     9399 -9309)

ساله مراتع 92با تولید ماهه  های زمانی سه، پنج و هشت ر مقیاسسالی د ( و ارتباط شاخص خشکSPIاستاندارد بارش )

بستگی بین عوامل تولید و شياخص   استپی اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس جدول تجزیه واریانس و ماتریس هم

SPI ترین تولید در مراتيع   زمان با کم و تقریباً هم 9309سالی در سال  تشکیل شد. نتایج نشان داد که شدیدترین خشک

در مراتيع ميورد مطالعيه     SPIهيای میيزان تولیيد و شياخص     ین منحنیی اتفاق افتاده است. هماهنگی و مطابقت باستپ

 SPIتيرین مقيدار شياخص    ترین و کم ا بیشزمان ب تر موارد حداکثر و حداقل تولید هم طوری که در بیش به مشاهده شد،

کيه تولیيد مراتيع بيا      بین عوامل مذکور حاکی از آن است بستگی چنین، نتایج حاصل از ماتریس هم بود. هماتفاق افتاده 

درصيد و در سيطح احتميال یيک و پينج درصيد        33شاخص استاندارد بارش در سه مقیاس زمانی بيا ضيرایب بيیش از    

 32تير از   چنيین، عميق خياک کيم     هم و رهبستگی دارد. با توجه به تأثیرپذیری تولید مراتع مورد بررسی از بارش بها هم

 سالی در مراتع توصیه شد. منظور ارزیابی خشک به ماهه با بازه زمانی سه SPIشاخص  متر، سانتی

 

 SPI سالی، مناطق خشک، : تغییر اقلیم، تولید علوفه، خشکهاي کليدي واژه

    

 مقدمه  

زمین باعيث    سایر مناطق کره یران در مجاورت کمربند پرفشار جنب حاره عالوه بر کاهش بارش نسبت بهقرارگیری ا

 ایين منياطق  هيا در   سيالی  خشيک  وقيوع های مختلف شده است. در چنین شيرایطی   تغییرات بسیار زیاد بارش طی سال

مناطق مرکزی  دهد و در ن را پوشش میدرصد از سطح استا 33اقلیم رویشی استپی حدود  .باشد همواره قابل انتظار می

از  (. یکيی 9309، شيفقی دشيتی اسيت )  متر گسترش دارد و گونه غالب آن درمنه  میلی 232تا  922با بارندگی سالیانه 
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تغییرات شدید تولید ناشی از تغییرات بارش سياالنه   برداران این عرصه وسیع، را و بهرهترین مشکالت کارشناسان اج مهم

رس بيودن اطالعيات هواشناسيی     باشد. با توجه به در دست بودن تولید مراتع قبل از شروع فصل چرا میو نیز نامشخص 

هيای   توان تاثیر سيال طریقی ب  به اگر سالی های تعیین خشک سینوپتیک و حتی بسیاری از شاخص های )بارش( ایستگاه

بینيی قيرار داد،    راتيع ميورد ارزیيابی و پيیش    بر تولید م را های شدید و بسیار شدید( سالی متعارف )خشک با خشکی غیر

 شود. پذیر می بردار امکان بر تولید مراتع و جوامع محلی بهره آنمخرب  اثرات کاهش و یسال خشک با مقابله

سال اخیر مواجه بوده اسيت، در نتیجيه    42ها در  سالی با شدیدترین خشک 9309تا  9399های  ایران در طی سال 

هيای شيدید و طيوالنی،     سيالی  در خشيک . گیری در بسیاری از مناطق کاهش یافته است طور چشم میزان تولید مراتع به

ای با عمق ریشه  های گیاهی مهاجم و غیرعلوفه سمت گونه های گیاهی خوب به چرای سنگین مراتع منجر به تغییر گونه

هيای اقلیميی اثرگيذار     ین شاخصتر بستگی مهم ارتباط و هم (9303احسانی ) (.Taylor، 9111و  Thomas) شود کم می

تخمین تولید مرتع با استفاده از اطالعات آب و هوایی در مراتيع اسيتپی اسيتان    جهت ارائه مدلی برای را بر تولید مرتع 

های درمنه، یال اسبی، خارگونی و علف شور با بارندگی فصل رویيش   که تولید گونه اعالم نمودهمرکزی مطالعه نموده و 

 .  دار دارد معنیو بستگی مثبت  قبل از آن  هم عالوه دو ماه به

در  (9303علیيزاده و مهيدوی )  دلیل نوسانات بارندگی اجتناب ناپذیر اسيت.   تغییرات میزان تولید علوفه در مراتع به

بلوچستان به این نتیجه رسیدند های یزد و سیستان و  بررسی تأثیر نوسان بارندگی بر وضعیت و ظرفیت مراتع در استان

میيانگین و در حيداقل بارنيدگی تيا یيک سيوم        در این مناطق تولید و ظرفیت مرتع در حداکثر بارندگی تا سه برابير  که

های گراس  بستگی بین تولید کل گونه بر هم Harland (9194)و  Shiflet و Rauzi (9134)میانگین نوسان داشته است. 

ها و  که بین تولید گراس ( نشان دادند9105) Samuelو  Hart .کید نمودنده با بارش فصول بهار و تابستان تامورد مطالع

 دیي تول نیبي  یبستگ هم بیضرطوری که  به بستگی خوبی وجود دارد. های شنی هم فصل رویش در خاک  بارش نزدیک به

 تيا  ارسمي  یهيا  مياه  یبارنيدگ  با دیتول نیب یبستگ هم بیضر و 03/2 با برابر لیآور تا مارس یها ماه یبارندگ و ها گراس

. ایين در حيالی اسيت کيه در     باشد می دار یمعن درصد یک سطح در که است 15/2 با برابر آگوست تا یم اضافه هب لیآور

و بخش عمده تغییرات تولیيد   استتری  اهمیت کمدارای  فصل رویش   های نزدیک به های دارای بافت لومی بارش خاک

تفياوت در   ،چنيین  هيم های آن  بافت خاک و عمق افقکه خود از نوع  باشد می داری آب گیاهان از تفاوت در ظرفیت نگه

( در بررسی تيأثیر اقليیم بير روی    9102) Trlicaو  Ned (.Samuel ،9105و  Hart) شود جوامع گیاهی منطقه ناشی می

اهيان  گیداری در سطح اطمینيان پينج درصيد بيین تولیيد       بر وجود ارتباط معنی ای ساالنه تعدادی از گیاهان بوتهتولید 

 (. Trlica ،9102و  Nedکید نمودند )ای با بارش فصل بهار تا بوته

Sala ( 9100و همکاران)    در بررسی تأثیر بارش بر تولید در ارتباط با خاک نشان دادند که در منياطق دارای بيارش

وقيوع  از  شیپ یکارها اهاز ر یکی های لومی بودند. تری از خاک های شنی دارای تولید بیش متر، خاک میلی 392تر از  کم

 یاز کارهيا  یکي ی یسيال  خشک شیباشد. پا یم یسال خشک ینیب شیدر پ کیاستراتژ یگذار استیس ،یسال بحران خشک

 کيه عميدتا   یمي یمختليف اقل  یهيا  امر معموالً با استفاده از شاخص نی. ااست یسال خشک سکیر تیریمد یبرا یضرور

، Sommer ؛9110و همکياران،   Illius) شيود  یمحقيق مي   ،اسيت  یکیرولوژدرومتئویي ه یرهایمتغ ریسا ایاز بارش  یتابع

نیز در کشور ایيران انجيام    سالی در دنیا و برای ارزیابی خشک SPIاستفاده از شاخص(. مطالعات زیادی در زمینه 9110

کيار بردنيد و    را در ایالت کلرادو آمریکيا بيه  بار نمایه بارش استاندارد   ( برای اولین9113و همکاران ) Mckee شده است.

های زميانی سيه،    بازه در SPIربا محاسبه مقادی Komuscu (9111) .باشد ترین توزیع می دریافتند که توزیع گاما، مناسب

 زميان  و اشيته د تيری  کيم  تکيرار  خشيک  هيای  دوره تير،  طوالنیهای زمانی  ماهه نشان داد که در مقیاس24و  92شش، 

  .(Komuscu ،9111) دنمان می پایدار تری بیش
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پيالمر،   هيای  شاخص سالی در مراتع، های قم و مرکزی برای ارزیابی خشک ای در استان العهدر مط (9309آذرخشی )

بررسيی و  در گيزارش   (9309خيداقلی ) ماهه را توصيیه نميوده اسيت.     با پایه زمانی سه SPIبارش موثر روزانه و شاخص

مختيوم بيه مياه اردیبهشيت را بيرای      ماهه  بازه سهاستاندارد  های استان اصفهان با شاخص بارش سالی بندی خشک پهنه

های اقلیميی در اسيتان    ارتباط بین تولید مراتع و شاخص جایی که از آن سالی مرتعی معرفی نموده است. ارزیابی خشک

هدف از انجام  رسد، نظر می ضروری بهسالی با استفاده از شاخص استاندارد بارش  شکبینی خ اصفهان انجام نشده و پیش

این پژوهش بررسی تغییرات تولیيد مراتيع اسيتپی اسيتان اصيفهان بيا اسيتفاده از شياخص اسيتاندارد بيارش و تعیيین            

 باشد. سالی در مناطق مورد بررسی می بینی خشک منظور پیش ترین بازه به مناسب

 

 ها  مواد و روش

چهار منطقه علویجه، موته، کلهيرود و گردنيه شيادیان واقيع در مراتيع اسيتپی        در حاضر قیتحق منطقه مورد تحقيق:

موقعیت جغرافیایی انجام شد.  SPIسالی از طریق شاخص تولید و ارتباط آن با خشکجهت ارزیابی دقیق استان اصفهان 

  د.شو مشاهده می 9 جدولو  9در شکل  ترتیب هب منطقه های گیاهی هر تیپو 

 

 
 های هواشناسی مورد مطالعه های برداشت تولید و ایستگاه موقعیت مکان -1شکل 

 

 استپی استان اصفهان راتعم درها  موجود در آن های گیاهی تیپ انتخاب شده و مناطق -1جدول 

 گیاهی پتی )متر( سطح دریا ارتفاع از مختصات منطقه منطقه نام ردیف

 E"94 '1 °59 علویجه 9

N"24 '22°33 

9322 
Artemisia sieberi- Anabasis aphylla 

 E"41 '43 °52 موته 2

N"42 '34° 33 

9942 
Artemisia sieberi 

 E"25 '32 °59 کلهرود 3

N"1 '99°33 

9015 
Artemisia sieberi 

 E"34 '2 °52 گردنه شادیان 4

N"59 '253°39 

9092 
Artemisia sieberi 

 



 مهندسی و مدیریت آبخیز

 

 

 9319، 2، شماره 4جلد 

 

19 

در قاليب طيرح    9309تيا   9399های  سال بین سال 92های مورد مطالعه در طول  مکانبرداری در  داده: روش تحقيق

برداری در هير   جهت برآورد تولید، دادهتحقیقاتی ارزیابی مراتع مناطق مختلف آب و هوایی استان اصفهان انجام گرفت. 

 95در طول هر ترانسيکت  دیگر انجام شد.  متر از یک 922فواصل  بهمتر و  422در چهار ترانسکت موازی به طول  مکان

گیيری مضياعف    روش نمونه به ساله تولیدهر  مکانشد. در هر  پالت مستقر 32 مکانمتر و در مجموع در هر  2×9 پالت

 . (9300و همکاران،  برهانی) دشگیری  در زمان آمادگی مرتع اندازه

منظيور تعیيین و    ( بيه 9113ن )او همکار Mckeeوسیله  بارش استاندارد بهشاخص  محاسبه شاخص بارش استاندارد:

 شود. محاسبه می (9)این شاخص از رابطه . دشسالی ارائه  پایش خشک

Pi P
SPI

S




         
(9)  

میانگین دراز مدت بارش برای دوره  p رش در دوره مورد نظر،مقدار با Piشاخص بارش استاندارد، SPIآن، در که 

 انحراف معیار مقادیر بارش است. Sمورد نظر و آماری

و همکاران برای تعیین  Mckeeبندی  چون طبقه که معتقدند (9303زند و تلوری ) مانند لشنی نیمتخصص از یبرخ 

 برای بارش رژیم واقلیمی  های بنابراین باید متناسب با ویژگی ،شده است انجامسالی در منطقه کلرادو  خشک یشو پا

موجود در جدول  بندیطبقه ،استان خشک نیمه و خشک موقعیت به توجه با. کرد انتخاب خاصی بندی طبقه منطقه هر

 Mckee بندیطبقه  به نسبت طبقه یک و دهدمی شانن تری بیش دقت با -9 تا 9 محدوده در را بارش تغییرات که 2

 . شد انتخاب ،است شده اضافه

 
 SPI برای مقادیرسالی  خشکبندی  طبقه -2جدول 

 طبقه

ترسالی 

خیلی 

 شدید

ترسالی 

 شدید

 ترسالی

 متوسط

 ترسالی

 خفیف
 نرمال

 سالی خشک

 خفیف

 سالی خشک

 متوسط

سالی  خشک

 شدید

 سالی خشک

 خیلی شدید

  مقادیر

SPI 
2> 

 تا 5/9

11/9 

 تا 9

41/9 

 تا 5/2

11/2 

41/2- 

 41/2 تا

     تا -5/2

11/2- 
 -41/9 تا -9

 تا -5/9

11/9- 
2-< 

 

هيای سيینوپتیک    ترتیيب از آميار بارنيدگی ماهانيه ایسيتگاه      در این پژوهش برای مناطق علویجه و گردنه شادیان به

های بارش ماهانه ایستگاه سینوپتیک میميه اسيتفاده    کلیماتولوژی ورزنه و برای مناطق موته و کلهرود از دادهاصفهان و 

( و در سيه مقیياس   9341-9309) ميیالدی  2220تيا   9192برای هر ایستگاه طی دوره آماری  SPIشد. سپس مقادیر 

وریيل و  ميارس، آ  هيای  ترتیب عبارت از ماه های زمانی به می محاسبه شد. بازهماه   ماهه مختوم به ، پنج و هشتسهزمانی 

. بودندعالوه سپتامبر، اکتبر و نوامبر )پائیز(  پنج ماه قبلی بهفوریه )زمستان( و  عالوه ژانویه و سه ماه مذکور به می )بهار(،

های مختلف از بسيیار شيدید    سالی و ترسالی با شدت های خشک وضعیت 2، براساس جدول SPIپس از محاسبه مقادیر 

های سيه،   در بازه SPIمورد بررسی قرار گرفت و نه وضعیتسالی نیز  تا خفیف استخراج شد. سپس فراوانی نسبی خشک

 تعیین شد.   2ماهه براساس جدول  پنج و هشت
هيای   در مقیياس  SPIچنین، محاسبه مقيادیر  تولید و هم  های مربوط به ادهپس از تعیین د هاي آماري: تجزيه و تحليل

ریانس شامل انجام شد و جدول تجزیه وا SASافزار آماری  ماهه تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم سه، پنج و هشت

های مورد مطالعيه انجيام شيد.     مکانه میانگین با استفاده از آزمون دانکن در تشکیل و مقایس SPIعوامل تولید و مقادیر

 تشکیل شد.   SPIبستگی بین عوامل تولید و تریس همچنین، ما هم
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 نتايج و بحث

با نتيایج  و ارتباط آن  9309تا  9399نتایج حاصل از تعیین تولید مراتع استپی استان اصفهان در طول دوره آماری 

 باشد. قرار زیر می های مختلف به  تفکیک مکان دست آمده از شاخص استاندارد بارش به به

مطابق بيا شيکل    SPI( و مقایسه با تغییرات9399-9309)سال  92تع علویجه در طی ابررسی تولید مر تع علويجه:امر

و شيدیدترین   9391در سيال   -12/2 بيا  برابير  SPIسيالی بيا   خشکماهه شدیدترین  اس سهمبین آن است که در مقی 2

ترین تولیيد مربيوط بيه سيال      بوده است. در طول این دوره آماری، کم 53/9 با برابر SPIبا 9303سال   ترسالی مربوط به

در هکتيار بيرآورد   کیليوگرم   93/12میزان  به 9303د در سال ترین تولی کیلوگرم در هکتار و بیش 10/0میزان  به 9309

سيالی شيدید و ترسيالی خفیيف اتفياق       ترتیب خشک به 9303و  9309ماهه در سال  با بازه سه SPIشده است. براساس

تيرین تولیيد    زمان با کم هم 9309در سال  -42/2 با برابر SPIسالی با ماهه شدیدترین خشک س پنجافتاده است. در مقیا

تيرین تولیيد    زمان با بيیش  هم 51/9برابر با  SPIبا 9303سال   ین ترسالی مربوط بهکیلوگرم در هکتار( و شدیدتر 10/0)

سيال   الی مربيوط بيه   سي  شيک ماهه شيدیدترین خ  کیلوگرم در هکتار( اتفاق افتاده است. در مقیاس هشت 93/12مرتع )

ترین تولید مرتيع در   ترین تولید مرتع نیز در همین سال برآورد شده است. بیش بوده و کم -30/2 با برابر SPIو با 9309

 (.الف -2برآورد شده است که براساس شاخص مذکور ترسالی متوسط رخ داده است )شکل  9303سال 

گیری شد. در طول این دوره آمياری   ( اندازه9399-9309سال ) 92لید گردنه شادیان در طی تو: تع گردنه شاديانامر

هيای زميانی    در مقیاس SPI. براساس مقدارکیلوگرم در هکتار بود 35/33و برابر با  9309ترین تولید مربوط به سال  کم

ترین تولیيد مرتيع مربيوط بيه سيال       ید رخ داده است. بیشسالی خیلی شد خشک 9309ماهه در سال  سه، پنج و هشت

دهنيده ترسيالی    نشان SPIماهه های زمانی سه و هشت در بازهکه کیلوگرم در هکتار برآورد شد  03/213و برابر با  9303

تایج حاصيل از  در دوره آماری با ندهنده ترسالی متوسط بوده است. نتایج حاصل از تولید  ماهه نشان شدید و در بازه پنج

 (.ب -2ها هماهنگی و مطابقت داشته است )شکل  در تمام بازه SPIتغییرات

 

 
 شادیان  گردنه تعامر -، بعلویجه تعامر -الف ،9399-9309های  طی سالماهه(  هشت و پنج ،سه) SPIمقادیر وتولید  راتییتغ -2 شکل

 

نميایش   اليف  -3در شيکل   SPI( و نیز نوسانات9399-9309سال ) 92تع موته در طی اتغییرات تولید مر تع موته:امر

 21/43و برابير بيا    9391تيرین تولیيد مربيوط بيه سيال       در طول این دوره آماری کم شکل،داده شده است. مطابق این 

 9391ماهيه در سيال    هيای زميانی سيه، پينج و هشيت      در مقیياس  SPI. براسياس مقيدار  در هکتار بيوده اسيت  کیلوگرم 

کیليوگرم در هکتيار    59/224بيا   9309ترین تولید مرتع مربوط بيه سيال    سالی خیلی شدید رخ داده است. بیش خشک

دهنيده ترسيالی متوسيط،     ترتیيب نشيان   بيه  SPIماهه مقيدار  ه بازه زمانی سه، پنج و هشتبرآورد شده است که در هر س
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های زمانی سيه   ترین تولید مرتع در مقیاس ساله برآورد تولید، بیش 92خفیف و خفیف بوده است. در طول دوره آماری 

 .(الف -3اتفاق افتاده است )شکل  SPIترین مقدار شاخص زمان با بیش هم ماهه و پنج

ترین  گیری شد. در طول این دوره آماری کم ( اندازه9399-9309سال ) 92تع کلهرود در طی اتولید مر تع کلهرود:امر

هيای زميانی سيه، پينج و      در مقیياس  SPIکیلوگرم در هکتار بود. براسياس مقيدار   95/42 با 9309تولید مربوط به سال 

( متعليق بيه سيال    -29/3) SPIتيرین مقيدار   رخ داده است. اميا کيم   لی خیلی شدیدسا خشک 9309ماهه در سال  هشت

ترین تولید در طيول   عنوان کم به 9309پس از سال  9391بوده است. این در حالی است که تولید مرتع در سال  9391

کیلوگرم در هکتار بيرآورد شيده    99/249با  9302ترین تولید مرتع مربوط به سال  کند. بیش دوره آماری خودنمایی می

شایان ذکير اسيت   دهنده وضعیت نرمال است. البته  نشان SPIاهه مقدارم است که در هر سه بازه زمانی سه، پنج و هشت

ده که تولید در این سال بيا تفياوت انيدکی از    رخ دا 9309ماهه در سال  پنج و در بازه زمانی سه SPIترین مقدار که بیش

 (.ب -3تولید حداکثر در مرتبه دوم قرار گرفته است )شکل 

 

 
 کلهرود تعامر -، بموته تعامر -، الف9399-9309های  طی سالماهه(  )سه، پنج و هشت SPIتغییرات تولید و مقدار -3شکل 

 

نشيان داد  مطالعه براساس عوامل تولید و شاخص استاندارد بارش در سه بازه زميانی   های مورد مکانتجزیه واریانس 

ها از نظر تولید در سطح احتمال یک درصد و از نظر شاخص استاندارد بارش در دو مقیياس پينج و    مکانکه تفاوت بین 

مورد مطالعيه از لحياظ ایين    های  چنین، تفاوت بین سال هم است دار بوده  ماهه در سطح احتمال پنج درصد معنی هشت

در بيین   SPIدار بودن عواميل تولیيد و مقيادیر    ی. معن(3دار شده است )جدول  عوامل در سطح احتمال یک درصد معنی

 (.4)جدول روش دانکن را میسر ساخت  ها به ها امکان مقایسه میانگین مکان

 
 9399-9309های  بین سالماهه و تولید  های زمانی سه، پنج و هشت با بازه SPIخالصه تجزیه واریانس مقدار -3جدول 

  منابع

 رییتغ

 مربعات نیانگیم

 )مکان(

 مربعات نیانگیم

 )سال(

SPI ماهه سه n.s39/2 **91/5 

SPI 35/5** 00/2* ماهه پنج 

SPI 91/5** 00/2* ماهه هشت 

 03/9233** 33/90122** دیتول
 دار یمعن اختالف وجود عدم ns، درصد کی سطح در دار یمعن اختالف **، درصد پنج سطح در دار یمعن اختالف *
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 های زمانی مختلف  با مقیاس SPIلعه براساس عوامل تولید و مقادیرمقایسه میانگین مراتع مورد مطا -4جدول 

 دیتول ماهه هشت SPI ماهه پنج SPI ماهه سه SPI مکان

 علویجه
a
 93/2- 

30/2± 

a29/2 

31/2± 

a23/2 

42/2± 

b
 52/53 

31/9± 

 موته
a
 52/2- 

42/2± 

b41/2- 

31/2± 

b
 54/2- 

30/2± 

a94/923 

23/90± 

 کلهرود
a
 52/2- 

42/2± 

b
 41/2- 

31/2± 

b
 54/2- 

30/2± 

a
 00/942 

12/90± 

 انیشاد گردنه
a
 43/2- 

34/2± 

b
 40/2- 

33/2± 

ab
 39/2- 

33/2± 

a42/942 

02/90± 
 باشند دار در سطح خطای پنج درصد می اعداد دارای حروف مشترک فاقد اختالف معنی

 

دیگر تفياوت   ماهه با یک با مقیاس زمانی سه SPIهای مورد مطالعه از نظر عامل مکانشود،  گونه که مالحظه می همان

ماهيه و   ماهه با موته و کلهرود و در مقیاس زمانی هشت در مقیاس زمانی پنج SPIداری ندارند. مرتع علویجه از نظر معنی

دار نشان داده است. این در حالی اسيت کيه سيه     موته، کلهرود و گردنه شادیان تفاوت معنی نیز عامل تولید با سه مرتع

نتایج حاصيل از   دار نشان ندادند. دیگر تفاوت معنی مرتع موته، کلهرود و گردنه شادیان از نظر عوامل مورد بررسی با یک

داری در سيطح احتميال    بستگی معنی هم بستگی بین تولید و شاخص استاندارد بارش حاکی از آن است که ماتریس هم

 9399هيای   ماهه در طی سيال  های زمانی سه، پنج و هشت با مقیاس SPIهای مورد مطالعه و مکانبین تولید یک درصد 

 .(5وجود دارد )جدول  9309تا 
 

 های استپی استان اصفهان مکانر د SPIبستگی بین عوامل تولید و تریس همما -5جدول 

 SPI ماهه سه SPI ماهه پنج SPI ماهه هشت 

SPI 9 ماهه سه   

SPI 9 13/2 ماهه پنج  

SPI 9 12/2 12/2 اههم هشت 

 40/2 45/2 53/2 دیتول
 .دنباش یمدار  یمعنیک درصد در سطح  45/2 یمساو ای تر بزرگ اعداد

 

های زميانی سيه    با مقیاس SPIدیربستگی بین تولید و مقا در علویجه هم شود مالحظه می 3گونه که در جدول  همان

دار بيوده اسيت. در     ماهه در سطح احتمال یيک درصيد معنيی    صد و با مقیاس هشتماهه در سطح احتمال پنج در و پنج

دار شده  در هر سه بازه زمانی در سطح احتمال یک درصد معنی SPIبستگی بین تولید و مقدار دیان همموته و گردنه شا

ماهه در سطح احتميال   های زمانی سه و هشت با بازه SPIبستگی بین تولید و کلهرود هم است. این در حالی است که در

 دار نشده است.  ماهه معنی با مقیاس زمانی پنج SPIبستگی بین تولید و ر شده است و همدا پنج درصد معنی

صد مساحت اسيتان  در 35پی که بالغ بر برداران مراتع اقلیم رویشی است داران و بهره ترین مشکالت مرتع یکی از مهم

بيرداری و یيا    وان قبل از فصل بهرهچه بت . چنانتوجه تولید از سالی به سال دیگر است  تغییرات قابل دهند، را تشکیل می

گيزین ميدیریت بحيران نميود،      در پایان فصل سرد میزان علوفه مراتع را برآورد کرد و در عمل مدیریت ریسک را جيای 

یابيد.   هيا نیيز کياهش ميی     ودهای احتمالی مواجه شده و میزان خسارت بيه مرتيع و دام  ب تری با کم آگاهی بیشدار با  دام

و  SPIشود، همياهنگی مناسيبی بيین    مشخص می شاخص استاندارد بارش گونه که از نمودارهای تغییرات تولید و همان

( مطابقت دارد. SPIترین سالی )کم د با شدیدترین خشکیدترین کاهش تولیتولید مراتع وجود دارد و در هر سه بازه شد
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تير از   باشند، تأثیرپذیری تولیيد از تغییيرات بيارش کيم     های عمیق می ای که دارای ریشه در مورد گیاهان بوته ،از طرفی

 ها است.  ساله ها و یک گراس
 

 9399-9309های  های مورد مطالعه سال مکانماهه در  های سه، پنج و هشت با بازه SPIو مقادیربستگی بین تولید  ضرائب هم -6جدول 

 ماهه هشت SPI ماهه پنج SPI ماهه سه SPI عامل / مکان

 33/2* 33/2 * جهیعلو
** 94/2 

 99/2 ** 90/2** 03/2 ** موته

 ns59/2 31/2 * کلهرود
*39/2 

 03/2 ** 03/2 ** انیشاد گردنه
** 02/2 

 دار عدم وجود اختالف معنی nsدار در سطح یک درصد،  اختالف معنی **دار در سطح پنج درصد،  اختالف معنی *

 

یه فوقانی خاک و وجود الیه محيدود کننيده در   عمق کم ال که ذکر است الزم به  این نکتههای مورد مطالعه  مکاندر 

شود. این امر موجب  ای به اعماق می های گیاهان بوته موجب عدم نفوذ ریشه ،متری سطح خاک سانتی 32تر از  عمق کم

یابنيد.   صورت افقی گسيترش ميی   شود و ریشه این گیاهان در زیر سطح خاک به محدودیت در ذخیره رطوبتی خاک می

و  Nedاسيت.  ماهه  کننده رفتار جوامع مورد بررسی در مقابل تغییرات شاخص بارش استاندارد با بازه سه این امر توجیه

Trlica (9102نیز بر تاثیر )هيای بهياره در تولیيد     اند. تاثیر زیاد بارش کید نمودهای از بارش بهاره تا های بوته پذیری گونه

 .شده است ( اثبات9105) Samuelو  Hart( و 9194) Harlandو  Rauzi (9134 ،)Shiflet وسیله بهمراتع 

شادیان دارای  مرتع علویجه دارای بافت خاک سبک، موته و کلهرود دارای بافتی متوسط و گردنه ،9براساس جدول 

باشد. بنابراین مرتيع علویجيه از نظير عواميل شياخص اسيتاندارد بيارش و تولیيد بيا سيایر            سنگین می بافت خاک نسبتا

داری بيین   بستگی مناسب و معنی های مورد مطالعه هم مکاندار نشان داده است. در  رد بررسی تفاوت معنیهای مو مکان

دهنيده تاثیرپيذیری تولیيد مراتيع از      ماهه و تولید مشاهده شيد کيه نشيان    شاخص استاندارد بارش در مقیاس زمانی سه

اتع و نیيز ارتبياط آن بيا تولیيد اسيتفاده از شياخص       سالی در مر منظور پایش خشک باشد. بنابراین به های بهاره می بارش

 شود.   ماهه پیشنهاد می استاندارد بارش با بازه سه

 
 (9300های مورد مطالعه منطقه استپی اصفهان )برهانی و همکاران،  مکانهای خاک در  مشخصات فیزیکی و شیمیایی افق -7جدول 

 فیرد
 نام

 مکان

 افق

 خاک

 عمق

 (متر ی)سانت

 یکیالکتر تیهدا

(EC×10
3) 

 یآل کربن

 )درصد(

 شن

 )درصد(

 لتیس

 )درصد(

 رس

 )درصد(

 جهیعلو 9
A 0-2 19/2 29/2< 32 5/24 5/95 
B 25-0 30/9 99/2 92 5/22 5/1 

C 92-25 93/9 23/2 92 5/0 5/91 

 موته 4
A 92-2 52/9 29/2 5/33 49 5/22 

B 25-92 93/9 32/2 50 5/20 5/93 

C 45-25 90/9 90/2 94 5/94 5/99 

 کلهرود 5
A 0-2 91/2 32/2 52 5/32 5/99 

B 25-0 59/2 93/2 54 5/90 5/29 

C 52-25 90/2 23/2 93 5/92 5/93 

 انیشاد گردنه 3
A 92-2 95/2 22/2 5/20 5/59 22 

B 35-92 53/2 52/2 5/42 5/39 22 

C 52-35 59/2 35/2 5/52 5/29 22 
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کننيده   عنيوان بيازه تعیيین    ماهيه را بيه   ( نیز شاخص استاندارد بارش با بازه سيه 9309خشی )( و آذر9309خداقلی )

کيه    هنگيامی ( تعادل دام و مرتع را در سه حالت بیان نميوده اسيت.   9114) Arzaniسالی مرتعی معرفی نمودند.  خشک

تير از   تير و یيا بيیش    عيداد دام کيم  آل است و زمانی کيه ت  تعداد دام متناسب با ظرفیت چرایی مرتع باشد، که حالت ایده

سيالی زميانی    اما در شيرایط خشيک   ،دهد دار با رغبت تعداد دام را افزایش می های ترسالی دام ظرفیت چرا باشد. در سال

اند.  وزن شدهدلیل بدی تغذیه دچار کاهش  ها به گیرد که هم مرتع تخریب شده و هم دام تصمیم به کاهش تعداد دام می

گیری و بر پایه متوسط تولید، ظرفیيت   ساله تولید مرتع را اندازه92د ظرفیت چرایی مناسب، در یک دوره منظور برآور به

ماهيه و نیيز    (. با برآورد و محاسبه شاخص استاندارد بارش در مقیاس زميانی سيه  Arzani ،9114شود ) چرا محاسبه می

 کاست.سالی در مراتع  توان از اثرات نامناسب خشک ظرفیت چرایی مرتع می
 

 منابع مورد استفاده

مطالعه موردی: استان مرکزی.  ،منظور برآورد تولید بلند مدت مرتع در مناطق استپی ایران ه. تعیین شاخص رویشگاهی ب9303احسانی، ع.  .9

 .صفحه 322دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران،  ،داری مرتعرشته رساله دکترای 

مطالعيه ميوردی:    ،خشک از دید تولید گیاهان مرتعی سالی در مناطق خشک و نیمه شاخص خشک ترین . تعیین مناسب9309آذرخشی، م.  .2

 صفحه. 223آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، رشته های قم، مرکزی و ایالم. رساله دکتری  استان

تع مناطق مختلف آب و هيوایی اسيتان اصيفهان. گيزارش نهيایی      . ارزیابی مرا9300برهانی، م.، ح. ارزانی، م. سعیدفر، م. خداقلی و ا. قائدی.  .3

 صفحه. 994ها و مراتع کشور،  موسسه تحقیقات جنگلتحقیقاتی، طرح 
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Abstract 

Rangeland ecosystems in semi-arid regions are vulnerable systems to climatic changes 

specially precipitation. In such conditions droughts are predictable. In this study the 

relationship between rangeland production and spatial and temporal changes of 

precipitation was investigated. Therefore, rangeland production through 10 years data 

set (1377-1387) in steppic bioclimatic of Esfahan province (Alavije, Muteh, Kalahrood 

and Gardaneshadian) using Standard Precipitation Index (SPI), the relationship between 

SPI series of 3, 5 and 8 month time scales, and rangeland production of 10 years. Thus 

Anova and correlation matrix between production and SPI factors were formed. Results 

indicated that the most severe drought has occurred in 1387 simultaneously, with the 

least production. A harmony between change trend of production and SPI in the sites 

showed that in most cases maximum and minimum production have occurred 

simultaneously with maximum and minimum of SPI series. Also, the production 

correlated with SPI series of three, five and eight months' time scales with correlation 

coefficients more than 63 percent which were significant in 1% and 5% level. Due to 

efficacy of production from spring precipitation and soil depth less than 30 cm in the 

sites, it is proposed to use SPI series of three months scale to evaluate drought in similar 

rangelands.  
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