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تاثیر اقلیم بر میزان تولید علوفه در مراتع تنگ اليبید يزد

چکیده
در اين تحقیق كه بمدت 7 ســال بطول انجامید اثر دو فاكتور بارندگي ساالنه و بارندگي فصل رويش بر روي مراتع تنگ اليبید يزد 
مورد بررسي قرار گرفت. تیپ گیاهی غالب مورد مطالعه منطقه تیپ Artemisia aucheri بود در اين تیپ گیاهی سه منطقه كلید 
انتخاب شد در هر منطقه كلید سه ترانسکت 100 متری به فاصله 10 متر از همديگر مستقر و ترانسکت ها در جهت شیب قرار داده 
شــد در طول هر ترانسکت 10 پالت با اندازه محاسبه شده 1×1 متر مربعی بصورت مشخص و ثابت انتخاب و علوفه موجود در داخل 
هر پالت به روش قطع و توزين اندازه گیري شد نتايج نشان داد كه كل میزان تولید علوفه با بارندگي ساالنه در سطح اطمینان 95 
درصد و كل میزان تولید علوفه با بارندگي فصل رويش در سطح اطمینان 99 درصد همبستگي مثبت دارد. در سال هايي كه میزان 

بارندگي فصل رويش نسبت به سال هاي ديگر مناسب بود میزان عملکرد علوفه باالتر خواهد بود. 

كلمات كلیدي:  بارندگي ساالنه، تنگ اليبید يزد، منطقه كلید، تولید علوفه.
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The effect of climate on forage production in rangeland Tang Laybid Yazd province
By: A. Mirjalili, Academic member, Yazd Agricultural and Natural Resources Research and Education Center 
(Corresponding Author). 

In this study, which lasted for 7 years due to two factors on annual precipitation and growing season precipitation 
ranges were Tang Laybid Yazd. The study area was the type of dominant vegetation types Artemisia aucheri. This 
type of plant was selected in three key. In every key area of 100 meters within 10 meters of each other transect-
based and transect was placed on the slope 10 plots along each transect was calculated as 1 × 1 m square with a clear 
and proven choice and Available forage in each plot was measured by weighing and clipping method.. The results 
showed that the total amount of forage production with an annual rainfall level is 95 percent and The total yield of 
forage growing season with rainfall positive correlation. 
Rainfall during the growing season than other years was the appropriate rate will be higher yield

Keywords: annual precipitation, Tang Laybid Yazd, key area,forage production

مقدمه
وقوع پدیده خشكسالي در سالهاي 1378 تا 1382 در قسمت جنوب شرقي 
و مركزي ایران اثرات نامطلوبي بر روي پوشــش گياهي مراتع داشته و باعث 
شده اســت كه توليد علوفه و ظرفيت چرایي مراتع بشدت كاهش یابد. بعد 
از ســال 1383 بارندگــي هاي خوبي در مناطق مختلف كشــور رخ داد كه 
خوشــبختانه تا حدي مشــكالت دام ودامدار در كشورمان حل شداز طرفي 
دیگر دام مازاد بر ظرفيت مراتع باعث شــده كه مراتع بشــدت تخریب یابند 
و فشــار چرا به مراتع اعمــال گردد و بهره برداري نامناســب باعث كاهش 
قدرت رویشــي ،كاهش زادآوري و عدم اســتقرار گياهچه هاي گونه هاي با 
ارزش مرتعي مي شــود.تا زماني كه جمعيت دام در هر اكوسيستم متناسب 
با ظرفيت آن باشــد به منابع با ارزش آن همچون آب،خاك،گياه خســارتي 
وارد نمي گردد. بطوري كه چراي مناســب دام در مقایســه با بهره برداري 
نامناســب باعث حفظ گونه هاي مرغوب مرتعي و خوشــخوراك در تركيب 
گياهي و همچنين دوام توليد در اكوسيســتم مرتعي مــي گردد. بنابر این 
یكي از پارامترهاي مهم اقليمي كه روي توليد و پوشــش مراتع اثرگذار است 
بارندگي مي باشــد كه بایســتي رابطه بين توليد و بارندگــي را در مناطق 
مختلف بدســت آورد در این راســتا )Hanson and et al,1982( نتایج 
تجزیه و تحليل آماري او نشــان داد كه رابطه خطي بين بارش هاي ســال 
جاري و بارش هاي 2 سال گذشته در ارتباط با توليد وجود دارد. در بررسي 
هاي بعمل آمده از ســوي )Johns and  etal, 1983( بيان شد كه وجود 
گيــاه در مراتع بازتابي اســت از تعادل بلند مدت بين نفــوذ باران و ميزان 
تبخير تحميلي از سوي محيط و مقدار آب ذخيره شده در خاك یك متغير 
اصلي اســت زیراكه مقدار رشــد گياه و اتفاق هاي دیگر را تحت تاثير قرار 
مــي دهد و نتيجه گرفته اند كه بين ميزان بارندگي و رطوبت خاك و توليد 
گياه در مراتع ارتباط معني دار برقرار اســت. در یك مطالعه استفاده از آمار 
و اطالعات اقليمي با مدل توليد علوفه براي پيش بيني علوفه مرتع از ســوي 
)Roos and et al,1984( بررسي شد در این مطالعه با استفاده از رطوبت 
اول فصل رویش ، بارندگي روزانه، ميانگين درجه حرارت و تابش خورشــيد 

پيش بيني توليد و عملكرد ســاالنه محاســبه گردید، نتيجه نشــان داد كه 
بيــن این عوامل با توليد رابطه نزدیكي وجود دارد و با اســتفاده از مدل مي 
توان توليدات دراز مدت علوفه مرتع را با اســتفاده از آمار و اطالعات اقليمي 
تخمين زد تاثير تغييرات آب و هوا بر توليد علوفه با اطالعات یك دوره زماني 
50 ســاله توســط )Hanson and et al,1982(  در جنوب شرقي آلبرتا 
در ایســتگاه Manyberries مورد بررســي قرار گرفت نتایج نشان داد كه 
بارندگي April تا July با توليد مرتع ارتباط داشــته و بر اساس مي توان 
براي تخمين توليد گياهان یكســاله اطالعات اقليمي اول August هر سال 
را مورد بررســي قرار داد همچنين متوســط درجه حرارت و بارندگي نيز با 
توليد ارتباط مســتقيمي داشته و بر اساس این ارتباط هم مي توان نسبت به 
برآورد توليد به ویژه در مواقع خشكسالي به منظور برنامه ریزي و تصميمات 

مدیریتي استفاده نمود.

موقعیت جغرافیايي منطقه
منطقه تنگ الیبيد  واقع در جنوب  غربي  شــهر یزد، بخشــي  ازآبخيز بزرگ  
حوزه آبریز دشــت  یزد- اردكان  مي باشد. مساحت  این  منطقه  بالغ  بر63000 
هكتار است  كه  حدود 6455 هكتار آن  اراضي  زراعي  )باغات  ميوه  و مزارع ( و 
مسكوني  بوده  و بقيه  را مراتع  تشكيل  مي دهد. اقليم  در ارتفاعات منطقه  نيمه  
خشــك  و سرد و در دشت  خشك و ســرد است. متوسط  درصد پوشش  آنها 
ازحداقل  6 درصد تا حداكثر 34 درصد متغير مي باشد. پوشش  گياهي  منطقه  
از فرم هاي رویشي مختلف مي باشد. حوزه  تنگ  الیبيد  در منتهي  اليه  جنوب  
شــرقي حوزه  آبخيز ميانكوه  و مختصات منطقه قرق   '37   54 درجه تا '49   
54 درجه طول شــرقي و '53   31 درجه تا '46   31 درجه عرض  شــمالي  
قرار گرفته  اســت . اقليم منطقه قرق نيمه خشك و ســرد و ارتفاع از سطح 
دریا 1805 مترو خاك از نوع اریدي ســول مي باشد. قسمت  اعظم  حوزه  را 
مناطق  كوهستاني  تشكيل  مي دهد. بر اساس  مطالعات  موجود مقدار بارش  از 
120 تا 360 ميلي  متر متغير بوده  وميزان  بارش  متوســط  بيست ساله حوزه  
برابر 230 ميلي  متر مي باشــد. ایستگاه هواشناسي در فاصله 1 كيلومتري از 
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منطقه مطالعاتي)ارتفاع از سطح دریا 1780 متر( قرار دارد. بيشترین  درصد 
بارندگي  به  ترتيب  به  ماههاي  اسفند، دي، بهمن،آذر و فروردین  ماه  اختصاص  
داشته  و ماه  تير به  عنوان  خشك ترین  ماه  به  شمارمي رود. از نظر توزیع  فصلي   
21/5 درصد بارش به  پایيز، 53/3 درصد به  زمســتان، 25 درصد به  بهار و 2 
درصد به  تابســتان  اختصاص  دارد. بيشترین  درجه  حرارت  مربوط  به  تيرماه  
بــا حداكثر مطلق  35 درجه  ســانتي گراد و حداقل  آن  مربوط  به  بهمن ماه  با 
حداقل  مطلق  15ـ درجه  سانتي  گراد مي باشد. تيپ گياهي غالب منطقه مورد 

مطالعه Artemisia aucheri و Hertia angustifolia مي باشد)2(. 

روش بررسی 
 Artemisia aucheri تيپ گياهــی غالب مورد مطالعــه منطقه تيــپ
بود در این تيپ گياهی ســه منطقه كليد انتخاب شــد در هر منطقه كليد 
ســه ترانســكت 100 متری به فاصله 10 متر از همدیگر مســتقر شده بود 
ترانســكت ها در جهت شــيب قرار گرفته بودند در طول هر ترانسكت  10 
پالت با اندازه محاسبه شده 1×1 متر مربعی بصورت مشخص و ثابت انتخاب 
و علوفه موجود در داخل هر پالت به روش قطع و توزین اندازه گيری شــد 
در هر منطقه كليد 30 پالت و جمعاً در تيپ گياهی مورد مطالعه 90 پالت 

ميزان توليد علوفه آنها مورد بررســی قرار گرفت این آمار برای مدت 7 سال 
انجام شــد )183-1377(. برای برای برآورد توليــد حداقل آمار و اطالعات 
اقليمی 7 ساله شامل بارندگی)روزانه، ماهانه، ساالنه(، بارندگی فصل رویش 

مورد نياز می باشد.
جهــت انجام تحليل آماری داده ها و بررســی همبســتگی عوامل اقليمی و 
توليد و تحليل واریانس چند متغيره از نرم افزار Minitab نسخه چهاردهم 

استفاده شده است.

نتايج
ميزان و پراكنش بارندگی ســاالنه و بارندگی فصل رویش در طی ســالهای 
مورد مطالعه در جدول )1( آمده اســت منطقه از نظر نزوالت ساالنه دارای 
فصل پر باران در پایيز و زمســتان می باشــد، فصل تابستان آن نسبتاً فصل 
خشك است متوسط بارندگی منطقه مورد مطالعه در طول دوره آماری 222 
ميلی متر می باشــد. باالترین ميزان بارندگی ســاالنه مربوط به سال 1382 
و256 ميلی متر و كمترین ميزان بارندگی ساالنه در سال 1381و195 ميلی 
متر می باشــد كه این مقادیر با ميزان توليد علوفه مرتع همبســتگی مثبت 

نشان داد 

سالبارندگی ساالنه)میلی متر(بارندگی فصل رويش)میلی متر(

422451377

352051378

432171379

372011380

291951381

362561382

382331383

جدول 1-  میزان بارندگي ساالنه و فصل رويش در سالهاي مورد مطالعه

سالتولید كل )كیلوگرم برهکتار(

881377
671378

691379

601380

571381

951382

581383

جدول 2-  میزان تولید كل در يك دوره 7 ساله در تیپ گیاهي مورد مطالعه)درمنه كوهي(

بيشترین ميزان توليد كل علوفه درمنه كوهي در سال 1382 و كمترین آن در سال 1381 بود 
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بارندگی فصل 
)mm(رويش

بارندگی 
)mm(كل تولیدساالنه***********

كل توليد1*0/61**0/84

0/36ns10/75*بارندگی ساالنه
10/36ns0/84**بارندگی فصل رویش

جدول 3- ضريب همبستگی تولید كل علوفه با بارندگی ساالنه و بارندگی فصل رويش 

در جدول )3( اعداد ضریب همبســتگي نشــان داد كه كل توليد با بارندگي 
ســاالنه در سطح اطمينان 95 درصد و كل توليد با بارندگي فصل رویش در 

سطح اطمينان 99 درصد همبستگي مثبت دارد. 

بحث و نتیجه گیری
بارندگی فصل رویش بعنوان موثر ترین شاخص اقليمی روی توليد علوفه اثر 
گذار بوده و در واقع همبســتگی مثبت و معنی داری در سطح اطمينان 99 
درصد با عملكرد علوفه دارد پس از آن بارندگی ساالنه یكی از شاخص های 
مهــم بر ميزان توليد علوفه بوده و در واقع همبســتگی مثبت و معنی داری 
در ســطح اطمينان 95 درصد با عملكرد علوفه دارد در این ارتباط بر اساس 
نتایج تحقيق )Hanson and etal,1982( رطوبت ناشی از بارندگی فصل 
رویش و ابتدای فصل رشــد بصورت رطوبت ذخيره شده در خاك باقی مانده 
و گياهان از این رطوبت اســتفاده می كنند آنها نتيجه گرفتند كه بين بارش 
ســال جاری و بارش های 2 سال گذشــته رابطه خطی با توليد وجود دارد 
 ,Johns and etal(این مطلب نتيجــه گيری این تحقيق را تایيد می كند
1983( بر اســاس نتایج تحقيقات بيان داشــته انــد روزهایي كه در فصل 
رویش بارندگي نبوده است ریشه گياه از رطوبت ذخيره شده استفاده نموده 
كه از آن مي توان بعنوان شاخصي از كميت بارندگي نام برد البته در بيشتر 
مراتع خشك و نيمه خشك تبخير و تعرق به مراتب بيشتر از ميزان بارندگي 
اســت اما خاكهاي مرتعي در این گونه مناطق داراي رژیم آب خاك اســت 
بگونه اي كه براي رشــد گياهان در فصل رویش آب قابل دسترس به صورت 
رطوبت ذخيره شده وجود دارد.گياهان مرتعي یكساله و چند ساله كه داراي 
سيســتم ریشه اي سطحي مي باشند به مقدار پراكنش باران بسيار حساس 
مي باشــد همچنين در صحت مطالعه این تحقيق محاســبه توليد علوفه با 
 )1992 ,Wylie and etal(اســتفاده از اطالعات بارندگي در نيجر توسط
نشــان داد كه شــاخص بارندگي بعنوان یك متغير در توليد نقش اصلي را 
ایفا مي كند و رابطه توليد علوفه در فصل هاي بارندگي تایيد شــده اســت. 
بنابراین بارندگي بعنوان مهمترین شاخص اقليمي در تعيين ميزان توليد در 
مراتع نقش بسزایي را ایفا  مي كند  در مناطق خشك و نيمه خشك ميزان 
بارندگي ســاالنه و پراكنش آن از سالي به سال دیگر در نوسان مي باشد در 
نتيجه ميزان رشد و توليد علوفه داراي وضعيت ثابتي نمي باشد این شرایط 

گياهان یكساله را به مراتب بيشتر از گياهان دائمي تحت تاثير قرار مي دهد 
بنابراین پيشــنهاد  مي گردد براي تخمين توليد دراز مدت مرتع از شاخص 
هاي اقليمي اســتفاده شــود و به جاي در نظر گرفتن حدبهره برداري ثابت 
و نوســان زیاد دام در ســالهاي مختلف با لحاظ نوسان كم دام با استفاده از 
شــاخص هاي مهم اقليمي توليد دراز مدت مرتع جایگزین محاسبه ظرفيت 
كوتاه مدت مرتع كه در ســال اندازه گيري اعتبار دارد گردد تا در مدیریت و 
برنامه ریزي برآورد ميزان دراز مدت مرتع ميزان بهره برداري از مرتع تعيين 
ظرفيت چرایي و بخصوص تصميم گيري در مواقع خشكســالي مورد كاربرد 
قرار گيرد.لذا ضروري است كارشناسان و محققان كشور پارامترهاي اقليمي 

را در راس برنامه هاي مدیریتي و اجرایي مراتع كشور تلقي كنند.
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