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چکیده
هاي مختلف مرتعی براي مدیریت کارآمد و مؤثر مراتع ضروریست. دستیابی به این مهم با آگاهی از تولید ساالنه و ماهانه تیپ

مراتع گردد. عرصه مراتع آسان میویژه بارندگی درگیاهان و متغیرهاي اقلیمی مؤثر بر آنها بهتعیین رابطه بین میزان تولید علوفه 
مورد مطالعه قرار ) 1385- 1389(مدت پنج سالبهاي، یاهان بوتهتولید علوفه گتعیین ارتباط بین بارندگی و میزانمنظور فیروزکوه به

پایان تا و هر سالهماهه برداشت یکزمانی طعات محصور با فواصل قدر داخل ها . از ابتداي فصل رویش تولید علوفه گونهگرفت
هاي مورد بررسی در طول فصل چرا و در سالهاي مختلف، تولید معینی داشتند. رابطه میان هریک از گونهادامه یافت. فصل رویش

تولیدنه بررسی گردید. نتایج نشان داد که همبستگیطور جداگاهاي مختلف زمستان و بهار بهتولید و بارندگی زمستانه، بهاره و ماه
)، اسفند و 23/0-01/0()، زمستان و بهار42/0-06/0(هاي زمانی مشتمل بر سال زراعیهاي مورد مطالعه با بارش در دورهگونه

)94/0-63/0خرداد (ماه ) مثبت بوده و در40/0-13/0بهمن تا خرداد (و)45/0- 06/0)، اسفند و اردیبهشت (35/0- 13/0بهار (
Acanthophyllumهايتولید گونهبینکهطوريبهباالترین میزان خود رسید،به spinosum ،Acantholimon erinaceum ،

Onobrychis cornuta ،Thymus fedtschenkoi، تا پنج درصد مشاهده شد.در سطح یکدارمعنیرابطهبا بارندگی خرداد

اي، تولید علوفه، فیروزکوه، لزور.بوتهگیاهانهاي کلیدي:واژه

مقدمه
عناصر اصلی مراتع است که با پوشش گیاهی از

سازند. هاي گیاهی را میتیپ،رویشی مختلفهايشکل
رویشی هستند که در اغلب هايشکلازجمله هاايبوته

ء تشکیل دهنده امناطق رویشی ایران پراکنده و از اجز
تولید. برآوردشوندمیمحسوب گیاهیمختلفيهاتیپ

ضروريمواردازجملهچراظرفیتتعیینبرايساالنهعلوفه

هرایرانمراتعبه وسعتمدیریت مراتع است که با توجهدر
پذیر نیست. در این رابطه امکانتولیدمستقیمبرآوردساله

و تعیین همبستگی تولید ي غیرمستقیمهاروشبهتر است از 
مختلف آب و عواملمیانازاستفاده نمود.با عوامل اقلیمی 

بارندگی بهترینمرتعی،گیاهانتولیدورشددرمؤثرهوایی
کهاندکردهتالشمحققانازبسیاري.استاقلیمیعامل

اقلیمیيهادادهازبا استفاده رامرتعتولیدتوانمتوسط
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کنند.برآوردگذشته
هاي آن با بارشدر زمینه میزان تولید مرتع و ارتباط

زیادي در داخل و خارج کشور مطالعه ن امحققجوي 
یبررسبا) ٢٠٠٩(و همکارانMirandaازجمله ؛اندکرده

یاهیو الگوهاي بارش بر جوامع گیمیاقلراتییاثر تغ
رییتغکهمشاهده کردندبريیایشرقجنوبخشکنیمه

اما ندارد،ريیثأتاهانیگواکنشمدت بر در کوتاهیبارندگ
اغلب دیتولکهبعد از گذشت دو سال مشاهده کردند

و همکارانMunkhtsetseg.افتیکاهش کسالهیي هاگونه
نموده یبررسیبارندگعملکرد مرتع را نسبت بهزی) ن2007(

مثبت  با عملکرد وزیادیهمبستگیو نشان دادند که بارندگ
مرتع دارد. 

نیز عامل ) 1995(همکارانوHolchekدر تحقیقی 
گیاهی در پوششتولیديقابلیتونوعتعییندررااقلیمی
اینبهنیز )Karabulut)2003.نمودندگزارشاولیمنطقه
گسترش پوششبريبسیارتأثیربارندگیکهرسیدنتیجه

محققانی مانند از نتوامیرابطهایندر.داردگیاهی
Murphy)1970(،DuncanوWoodmansee)1975 ،(
Jabbogy) 2002و همکاران ،(Le Houerou)1984 ،(
Laidiaw)2005 ،(Smoliak)1986(وSilvertown

رندگی درازمدت را از طریق با) نام برد که تولید 1994(
اند که رابطه مستقیمی بین تولید بینی کرده و نشان دادهپیش

از آمدهدست بهجیبر اساس نتاعلوفه و بارندگی وجود دارد.
Abdollahi) ارنان در استان منطقهدر،)2012و همکاران

يهاگونهدیکل و تولدیتولاي هشت سالهیزد طی دوره
Salsola tomentosa وArtemisia sieberiتحت شتریب

شامل بارش دوره آذر تا اسفند و یمیاقلرهايیمتغریتأث
داشت.قرار ماهریتنهیشیدماي ب

Sharifi Jelodarاثربررسیدر) 2009(و همکاران
تغییراتاگرکهندرسیدنتیجهاینبهتولیدبر تغییراتبارش

تولیدنوسانباشد،مترمیلی152تا67بینبارندگی ساالنه
تا152بیناگرو48/0بارندگیمیلیمترهرازايعلوفه به

درکیلوگرم98ساالنهتولیدنوسانباشدمترمیلی254
) نیز Zarekia)2012در همین رابطه . بودخواهدهکتار

میزان بارندگی فصل زمستان بر تولید کهگزارش کرد
اشته است. ولی ددار نمعنیثیر أتي گیاهی چند ساله هاگونه

تولید علوفه گیاهان بارندگی تجمعی زمستانه و بهاره بر
تولید در این میانتحت بررسی متفاوت عمل نموده است.

SalsolaوArtemisia sieberiاي ي بوتههاگونهعلوفه 

laricina و مثبتی داشتند.دارمعنیبا میزان بارندگی رابطه
هاي اسفند و فروردین و همچنین بین بارندگی تجمعی ماه

دار وجود ي مورد بررسی رابطه معنیهاگونهتولید ساالنه 
الگوهاي که ) اشاره کردند 2013(و همکارانZhangداشت.

توده گیاهی روي بارش شدید باعث کاهش حساسیت زیست
شود و در نسبت به مقدار بارندگی ساالنه می)ANPP(زمین

گیاه از برداريبهرهبازدهی اي منجر به کاهش مقیاس منطقه
شود.بارش می
ايبوتهيهاگونهسرپايتولیدتحقیق تعییناینازهدف

بررسی چگونگی در منطقه وهاي فصل رشددر ماهموجود
ساالنهماهانه وتولیدبابارندگیمقدارو میزان همبستگی 

با توجه به تغییرات .بودفیروزکوهمنطقهدرآنهاازهریک
، تخمین مقدار کاهش علوفه در ایرانبارش با روند کاهشی

تهیه دارد و اهمیتها و مراتع مراتع براي سازمان جنگل
. ریستبینی در مناطق ضرورپیشهايو الگوهاداده

هاروشومواد
داراي مختصات شهرستان فیروزکوهمنطقه مورد مطالعه:

درجه 36"17´52°درجه شمالی و52"16´35°جغرافیایی
آن قله معروف دماوند به ترین نقطهمرتفع.باشدمیشرقی

شرق تهران و از سطح دریا در شمالمتر5671بلندي 
ط آن در دو نقطه ورودي دریاچه نمک و اترین نقپائین

از سطح دریا متر850حوض سلطان که با ارتفاعی کمتر از 
اقلیم منطقه مورد مطالعه از آمار جنوب آن قرار دارد. در

شده و استفاده فیروزکوهایستگاه سینوپتیک هواشناسی 
بندي آمبرژه جزء ناحیه ارتفاعات سرد و براساس طبقه

مرطوب الح شده جزء ناحیه نیمهبراساس دمارتن اص
متوسط بارندگی ساالنه منطقه شود.کوهستانی محسوب می

میلیمتر که بیشتر در فصول پائیز و زمستان اتفاق 5/274
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درجه سانتیگراد و -2/3افتد و دماي متوسط حداقل آن می
گراد استدرجه سانتی8/22دماي متوسط حداکثر آن 

در مرتع تارینزا واقع شده که مطالعهمورد). منطقه2جدول(
اراضی منطقه در شرق روستاي لزور قرار گرفته است.

عمیق همراه "عمق تا نسبتاکوهستانی بوده و داراي خاك کم
(شنی (لومی) تا سبکبا سنگریزه است. بافت آن متوسط

آهکی بوده و میزان مواد "لومی) است. خاك منطقه عمدتا
و میزان شوري 6/8تا 8/7آن آلی آن نیز کم است. اسیدیته

باشد. فصل زیمنس بر متر) میدسی5/1(کمتر از آن کم
فصل واواسط خرداد تا اواخر شهریور،تابستانيچرا

باشد. تا اواخر مرداد می،رویش بهار
همبستگی بین بارندگی و میزان تولید:بررسیروش

سرد کوهستانی ستپیمرتع نیمه ادري مهم موجودهاايبوته
89تا 85هايمدت پنج سال در طول سالبه فیروزکوه

بازدیددر سال اول بازدیدهاي مقدماتی و .بررسی شد
و بعدکارشناسی براي شناسایی منطقه معرف و کلیدي انجام 

عنوان منطقه کلیدي به مساحت یک اي مناسب بهمحدوده
Astragalusي هاگونهو حصارکشی شد. ازهکتار انتخاب

gossypinus ،Acanthoimon spinosum ،Acantholimon

erinaceum ،Onobrychis cornataوThymus

fedtschenkoiفصلاولازتولید،محصورقطعهداخلدر
تا ماههیکفواصلباشده وگیرياندازههرسالرویش

تعداد پنج پایه متوسط از .پایان فصل رویش ادامه یافت
مورد مطالعه در داخل قرق انتخاب وي هاگونه

هر درصد تولید25ماهپایان هردروشدهگذاريعالمت
در کرده رشد هاي گل و میوه،ساقه،مشتمل بر برگپایه

پایهاندازهتعیینبراي. شدبرداشتفصل رویش جاري
تصادفیصورتبهدقیقآماربرداريیکدرمتوسط،

درايي بوتههاگونههمهتراکموتاجیپوششسیستماتیک،
مورد يهاگونهتولیدبرآورد.شدآورد برمحصورقطعهداخل

گیاهی گونهوپایههرازايبهکلید قرقمنطقهدربررسی
وشدهحملآزمایشگاهبهریخته وپاکتداخلدرجداگانه 

وزن،هانمونهتوزینوآزادهوايدرشدنخشکازپس
منطقهبارندگی ماهانهازاستفادهبا.شدبرآوردخشک علوفه

با عنوان،هادادهتهیهبراساسومورد نظر زمانیدورهدر
در وزمستانفصلدربارانتجمعیمقادیربارندگی ماهانه،

وگرفتقرارمحاسبهموردبه تفکیک سالهردربهارفصل
هايماهوزمستانه، بهارهبارندگیوتولیدمیانهمبستگی

. گردیدبررسیجداگانهطوربهبهاروزمستانمختلف

نتایج
ش در منطقه مورد مطالعه با میزان باردادنشاننتایج
سال زراعی، زمستان اي مشتمل بري محاسبه شدههاشاخص

و بهار، اسفند و بهار، اسفند و اردیبهشت و بهمن تا خرداد با 
مثبت ي مورد بررسی داراي همبستگی هاگونهتولید علوفه 

يهاگونهتولیدبرزمستانفصلبارندگیمیزاناما بودند.
هاي ماهبارندگیولی. استنداشتهدارمعنیتأثیرايبوته
. دار بودداراي تأثیر معنیايبوتهگیاهانعلوفهتولیدبربهار

از اوایل فصل بهار که رطوبت ناشی از ذوب ترتیبدینب
ماه بارشوداردمیخاك را در شرایط زمستانی نگه ،برف

، استبودهاندك تأثیر داراي هاي زمستان فروردین مانند ماه
ماه گرم پایان فصل وفصل بهار به ياز ابتداکهبتدریج

در وکردهاین همبستگی نمود بهتري پیدا شویم،نزدیک می
ي هاهگونولید کلیه با تماه خرداد باالترین همبستگی را 

بینکه طوريبهتحت بررسی از خودشان نشان داد.ايبوته
Acantholimonيهاگونهتولید erinaceum،

Acanhophyllum spinosum ،Onobrychis cornuta،
Astragalus gossypinus،Thymus fedtschenkoiبا

در سطح یک تا پنج درصددارمعنیرابطهبارندگیمیزان
.)1جدول(داشتوجود 

يهـا گونـه و تولیـد کلیـه   همبستگی بین میزان بارندگی
این رابطه با توجه بـه خصـلت و   وجود دارد و کمیت گیاهی

خشکیتنشبرابردرهاگونهوبودهمتفاوتهاگونهسرشت 
تـأثیر اینکهبرعالوه. دادندنشانخودازمتفاوترفتارهاي
واسفندبارشاردیبهشت،زمستانه، اسفند و وبهارهبارندگی

. داشـت فـرق مختلفيهاگونهدرنیزبهار و بهمن تا خرداد
ویژه بارندگی خـرداد همبسـتگی  بهبهارهبارندگیمجموعدر

علوفـه تولیـد بـین هرچنـد .تاشدهاگونهتولیدبابیشتري
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درولـی گردیـد، مشـاهده خوبیبستگیمهبارشباهاگونه
. نبـود دارمعنـی آنهـا بـین همبسـتگی ضـریب مـوارد اغلب
بیشـترین  On. cornutaوTh. fedtschenkoiيهـا گونـه 

يهـا گونـه همبستگی را داشتند و در ماه خرداد نسـبت بـه   

ــر در ــی  دیگـ ــد معنـ ــک درصـ ــطح یـ ــدند وسـ دار شـ
Astragalusيهـا گونـه  gossypinus،Acanthophyllum

spinosum ،Acantholimon erinaceum   کمتـرین میـزان
همبستگی را با بارش ماه خرداد داشتند.

بارندگیبامراتع فیروزکوهدرايبوتهمهميهاگونهتولیدبینهمبستگی-1جدول 
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خرداد
خرداداردیبهشتفروردین
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20/023/0-75/0*16/088/0 -*32/027/064/0-24/040/0-46/071/0*

Acanthophyllum
spinosum

06/009/0-74/0*23/023/0-45/033/062/0-27/044/0-56/063/0
As. gossypinus39/033/0-69/0*0/044/0-13/013/070/0-13/041/0-29/074/0*

On. cornuta42/039/0-71/0*01/043/0-09/015/067/0-15/036/0-27/078/0*

Th. fedtschenkoi37/063/0-85/0*20/021/0-06/035/040/0-40/004/0-34/094/0*

درصد5سطحدردارمعنی:*درصد،1سطحدردارمعنی:**

در ارتباط با بارندگی خردادايبوتهمختلف هايگونهدرعلوفهتولیدتغییرات-1شکل
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طول دوره آزمایش ایستگاه هواشناسی فیروزکوهدر( Cº)متوسط درجه حرارتو(mm)توزیع بارندگی ماهانه-2جدول
ساله35متوسط 8586878889عوامل اقلیمیسالهايماه

فروردین
1/274/725/53/247/301/51بارندگی

9/86/64/104/56/73/7متوسط حرارت

اردیبهشت
0/206/256/41/521/506/42بارندگی

9/148/138/133/125/133/12متوسط حرارت

خرداد
3/209/247/42/400/05/14بارندگی

9/161/193/180/163/191/18متوسط حرارت

تیر
0/367/227/80/23/0.0/7بارندگی

0/216/203/213/217/236/22متوسط حرارت

مرداد
0/00/63/470/08/25/6بارندگی

8/200/205/203/225/198/22متوسط حرارت

شهریور
0/145/21/126/148/112/5بارندگی

5/174/185/188/161/178/18متوسط حرارت

مهر
3/132/422/02/05/191/17بارندگی

5/135/119/135/115/143/13متوسط حرارت

آبان
5/329/123/199/317/412/29بارندگی

5/64/70/57/03/73/7متوسط حرارت

آذر
3/332/964/169/97/61/36بارندگی

7/32/1-2/02/05/0-8/5متوسط حرارت

دي
0/182/95/220/147/387/35بارندگی

-5/2-5/24/3-8/3-6/12-4/10متوسط حرارت

بهمن
7/321/331/470/194/136/41بارندگی

-2/3-5/08/4-5/0-9/6-6/2متوسط حرارت

اسفند
1/506/51/149/288/534/51بارندگی

3/30/48/61/13/1-3/0متوسط حرارت
3/2973/3535/2026/2405/2695/274بارندگیساالنهجمع

9/95/81/102/109/98/8دمامتوسط ساالنه

اغلب وداشتمثبتثیرأتهاگونهکلیهتولیدبربهاربارندگی
ایندرصد همبستگی بوده ولی60داراي بیش از هاگونه

هاي پائیز) کمتر و حتی (ماهابتداي سال زراعیدرمیزان
. بودمنفی 
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را بهمختلفيهاگونهعلوفهتولیدتغییراتنیز1شکل
.استدادهقراربررسیموردساالنهبارندگیباتفکیک

1388سالدربررسیمورديهاگونهکلیهدرتولیدمیزان
سالدروداشتتوجهیقابلافزایش1387سالبهنسبت
میزان تولیددوبارهجوينزوالتشدنکمبهتوجهبا1389

سرعتباتولیداین کاهشولی.یافتکاهشنیزهاگونه
Acanthophyllumدو گونهدرکمتري spinosum و

Acantholimon erinaceumساختارياصوخدلیلبه
.شددیدهدیگريهاگونهبهنسبتگیاه

بحث
تولید و تعیین میزان با توجه به وسعت مراتع ایران

که طوريبه. باشدمیو زمانبر هزینهپرکاري،ظرفیت چرایی
ارزیابی ساالنه را تولید مرتعنیاز به برآوردي دقیق از

اقلیمی هاي نوسانویژه هنگام بروزهکند، بآور میالزام
که متغیر تولید رگرسیونیايرابطهتعیین .ناپذیر استاجتناب

هاي در دورهاست، و هوایییک یا چند متغیر آبتابعی از 
تخمین وشوندمیگیري و ثبت اندازهطور پیوستههبزمانی 

انجام مستقیم برآوردهایی که تولید مرتع را در دوره
اشاره بر هاي پیشین پژوهشکند.پذیر میامکانشود،نمی

این دارد که با در اختیار داشتن مقدار تولید و بارش در دوره 
از رویشگاه گیاهی و تهیه مدل رگرسیونی ساله 15حداقلی 

توان هاي مشابه نیز با گنجاندن مقدار بارش میدر رویشگاه
درتخمینی از مقدار تولید را براي سال هدف بدست آورد. 

، )Murphy)1970مانندپیشرومحققانی ازبایداین رابطه 
Le Houerou)1984،(Smoliak)1986( وSilvertown

ازرامرتعمدتدرازنام برد که تولید)1994و همکاران (
مستقیمی رابطهاند کهدادهنشانوبینیپیشطریق بارندگی

.داردوجودبارندگیوعلوفهتولیدبین

بین تولید و بارش در همبستگیبررسیازطور کلیبه
تحتکه تولیدشودمیچنین استنباطبررسیمورد منطقه 

موجب تغییرات نوسان بارندگیوداشتهقراربارندگیتأثیر
رسمیت بهبسیاريمحققان از طرف فرض. این تولید گردید

زیاد شدنمراتع، با تولید علوفه در سطحکهشناخته شده 

,Jabbogy & Sala(بارش افزایش یافته است 1988; Yang

et al., بارندگی که نشان داد پژوهشنتایج این .)2008
مثبت بوده اما همبستگیداراي هاگونهتولید کلیه باساالنه 
ي مورد بررسی،هاگونهزمستان بر روي تولید فصلبارندگی

بربهارهايماهبارندگیولی.دار نشدمعنیواجد همبستگی 
(جدول بودو مثبتدارداراي تأثیر معنیگیاهانعلوفهتولید

1(.BaghestaniوZare)2007( وZarekiaو همکاران
شان به این نتیجه رسیدند که در بررسینیز)2012(

تأثیر چندسالهعلفیگیاهانتولیدبرزمستانههايبارندگی
عدم تطابق راامراینعلتآنان،استنداشتهداريمعنی
منطقه جويهايریزشهاي رشد و نمو گیاهی با زمان دوره

شرایطشدنمساعدبا عالوه بر این، .انددانستهدر زمستان 
رواناب،اثررطوبت دراینازايعمدهبخشرشد گیاهی

با وجود.گرددخارج میگیاهدسترسازبادوزشوتبخیر
گیاهانعلوفهتولیدبربهارهتجمعی زمستانه و بارندگی،این
ه است.بودو مثبتموثرآنهابررسیموردايبوته

تقابل در)2011(همکارانوAbdollahiتحقیق نتایج
دورهرازمستانباشد. این پژوهشگرانمیمطالب فوقبا 

وانداعالم کردهیزدآبادابراهیماستپیمناطقبارشاصلی
Cornulaca(گونهتولیددرزمستانبارشکهداشتندتأکید

monocanta(همچنیندارد. بسزایینقشمنطقهکلتولیدو
Ehsaniمبنی هاي انجام شدهبررسیدر ) 2007همکاران (و
پیشینبارشعالوهبهرویشفصلبارندگیشاخصبر اینکه

ونمودهایفاءرااصلینقشتولید،درمتغیریکعنوانهب
تولید باپیشینبارشورویشفصلبارشبینخطیرابطه
عبارتی دیگر عالوه بر بارش فصل رویش . بهداردوجود

که اغلب نیزگیاهانل از فصل رشد قببارندگی فصل 
شود.واقع میمؤثر زمستان است در تولید مراتع 

نتایجدو مجموعه اختالف دراین وجودعلتدرباره 
بین بارندگی و همبستگیاز رابطهحاصل شده هاي پژوهش

در مناطق نیمه .توضیح دادچنین توان میرا تولید مراتع 
ان متوقف رشد و نمو گیاهی در زمستاستپی سرد کوهستانی

رطوبت شده و با افزایش تدریجی دماي هوا بخشی از
آید. خاك در اثر ذوب تدریجی برف بوجود میموجود در
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در این مناطق در اثر سرما و پائین بودن درجه حرارت هوا 
زمستان داراي اثر فصلو حتی درضعیفبستگی ماین ه

هاي سرد با پشت سر گذاشتن ماهکه نحويبهمنفی است. 
هاي رطوبتی و یابد، زیرا نیازمیافزایشهمبستگی ضریب 

شده فراهم با روندي افزایشیگرمایشی گیاهان براي رویش
موضوع مطرح شده است،مؤید هاي این پژوهش یافتهاست.

داراي ضریب تولید و بارندگی ماه اردیبهشتدرکهطوريبه
ماه سرانجامهمبستگی بیشتري نسبت به ماه فروردین و 

بیشتروضریب همبستگی بوده مقدار خرداد داراي بیشترین 
.)1(جدولدار شدندسطح پنج درصد معنیدرهاگونه

هايبارشجذب امکان گیاهانسطحیشبکه ریشه
و شبکه ریشه عمیق باعث جذب کندروزانه را تسریع می

تر خاك را هاي عمیقهاي پیشین و نفوذ کرده به بخشبارش
شبکه هر دودارايمورد بحثايبوتهگیاهان.کندمهیا می

بارشاز شبکه سطحی ریشهاز با استفاده توانندمیهستند و 
بیشترین بهره را خرداد ردیبهشت واویژه بهرویش فصل

.مشاهده شدآنهاتولیدبرمثبتدر نتیجه بیشترین اثرگرفته 
هاي اي عمیق شرایط جذب بارش	عالوه بر این شبکه ریشه

که طوريبه، کندفراهم میرانفوذ کرده به اعماق خاك
رویند داراي ریشه عمودي هایی که در اراضی مرتفع میگونه

هاي خشک نیز آب بوده و با نفوذ عمقی حتی در تابستان
,Alizadeکنند (میتأمین مورد احتیاج خود را  به ).2004

نیزاردیبهشتو اسفندهايماهتجمعیندگیهمین دلیل بار
توانمیبنابراین . داشتمثبتتأثیرهاگونهتمامتولیدبر

ویژه هب، آنازبعدوماهاردیبهشتبارندگی کهگرفتنتیجه
در مناطق ايبوتهي هاگونهتولیدبربسزایینقشماهخرداد

ماه دوایندربارندگیکاهشورندداکوهستانی و سرد 
منطقهکلیديايبوتهيهاگونهتولیدباعث کاهشتواندمی

.شود
هاي اري از رویشگاهدر مناطق خشک و سرد مانند بسی

زمستان فصل بارش غالب منطقه بوده و استپی و کویري،
.شودرشد گیاهان نمیکاملموجب توقفکاهش دما 

را اي مناسب شبکه ریشه،ي کلیدي تولید علوفه مرتعهاگونه
رابطههمین دلیل به . براي جذب آب در عمق خاك دارند

مانند فصل یا ،هاي زمانیهاي دامنهقوي و مثبت بین بارش
تولید گیاهی وجود دارد.گیاهان وماه پیشین از دوره رشد 

مربوط به مناطق مؤید هايبه پژوهشدر این راستا
ساوه رود 	خشکو هاي اخترآباداستپیزد و خودسفلی

Zarekia(توان اشاره کردمی et al., 2012; Ehsani et al.,

2007; Abdollahi et al., 2012 .(
هاي زمانی بارش معلوم شدن بهترین دورهباترتیببدین

به در این تحقیق مرتع گیري تولیدادامه اندازهدر منطقه و 
مدلی رگرسیونی براي تخمین ارائه سال،15مدت حداقل 

شودممکن میبارندگیهاي بکارگیري دادهتولید با
)Smoliak, سایر عوامل اقلیمی مانند تعداد روزهاي .)2005

مرطوب، درجه حرارت محیط و مقدار تبخیر و تعرق ممکن 
Zarekia(باشدمؤثر است بر میزان تولید مرتع  et al.,2012;

Ehsani et al., توان مدلی رگرسیونی با میبنابراین ). 2012
یدي مراتع تهیه چند متغیر را بر حسب نوع رویش گیاهی کل

تولید مرتع تابعی از دقیق و صحیح کرد که در آن برآورد 
هایی مانند باشد. متغیرمحیطیهايترین متغیرهمبسته
، خصوصیات یا برفبارش بارانهیدرولوژیکیهايویژگی

هر و شاخص سطح تبخیر و تعرق برگ، در ايشبکه ریشه
تعیین مثال،عنوان بهاولویت دارند.کلیدي گیاهیگونه

نسبت گیاهیتوده شدت بارش بر زیستتأثیرگذاري آستانه 
Zhangبه مقدار بارندگی ساالنه ( et al., ) در مراتع 2013

وآب هاي رگرسیونی در مناطق مختلف موجب تدقیق مدل
خواهد شد.هوایی 
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Abstract
Awareness of annual and monthly production of various rangeland types is essential for

efficient management of rangelands. It would be achievement by determining the relationship
between plant forage production and climatic variables affecting them especially rainfall which
would make easier management. Achieving this goal is facilitated by determining the
relationship between the amount of forage production and climatic variables affecting it,
especially rainfall, in rangelands. Firuzkuh rangelands were studied to determine the
relationship between rainfall and shrub forage production during 2006-2010. For this purpose,
the annual and monthly forage production was measured during plant growth season in research
exclosure plots by clip and weigh method. Each plant species studied had a specific production
during the grazing season in different years. Relationship between forage production and
precipitation in periods of winter and spring as well as each month of winter and spring was
estimated. Results showed that correlation between the forage production of study species and
precipitation in different periods including crop year (0.06 - 0.42), winter and spring (0.01-
0.23), March and spring (0.13 -0.35), March and May (0.06 – 0.45), February to June rainfall
(0.13 – 0.40), was positive and reached its highest level in June (0.63 -0.94). A significant
relationship was found between the forage production of Acantholimon erinaceum,
Acanthophyllum spinosum, Astragalus gossypinus, Onobrychis cornuta and Thymus
fedtschenkoi and June rainfall.

Keywords: Shrub, forage production, Firuzkuh, Lazur.


