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بررسی رابطه عناصر اقلیمی با پوشش گیاهی مراتع استان هرمزگان(مطالعه موردی گونه
Gymnocarpus decander
مصطفی کرمپور ، 1عبدالحسین یوسفی ، *2نواب کوهپایه
تاریخ پذیرش31/50/41 :
تاریخ دریافت39/44/42 :
9

چكیده
گونه  Gymnocarpus decanderیكی از گونه های مهم در مراتع استان هرمزگاان مای شاشاد ،کاه در
سطح وسیعی از رویشگاههای طبیعی شه عنوان یكی از عناصار تیاس سااز رااهر مای گاردد و از ن ار
حفارت خاك و تولید علوفه دامی نقش شسزایی در مراتع استان هرمزگان دارد .عدم ریزش های جاوی
مناسب ،خشكسالی و چرای شی رویه و سانگین فشاار ماااعفی را شار ایان گوناه گیااهی وارد نماوده
شطوریكه آثار تخریب و ناشودی این گونه گیاهی را می توان در مناطق مختلف اساتان شخاوشی مشااهده
نمود .شه من ور شررسی وضعیت پراکنش گونه گروج ،عناصر اقلیمی شامل دما ،شارش ،رطوشات ،تبخیار،
پدیده شاد ،ساعت آفتاشی و همچنین عناصر گیاهی از قبیل میزان تراکم شوته و تاج پوشش شا استفاده از
نرم افزار آماری  SPSSمورد شررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد شه لحاظ آمااری میاان عناصار تحقیاق
ارتباط معنی داری وجود دارد شناشراین شا استفاده از رگرسیون چندگانه عمل کاهش متغیرهای مستقل
اقلیمی شه متغیرهایی که شه نوعی تااثیر شیشاتری شار روی متغیرهاای واشساته گیااهی دارناد صاور
پذیرفت .شطور کلی عنصر اقلیمی میاانگین حاداک ر دماای ساابنه شاا اختصاا  91/0درصاد از کال
تغییرا متغیر واشسته دارای شیشترین تاثیر در پراکنش گونه مورد ن راست.
کلمات کلیدی :مرتع ،اقلیم ، Gymnocarpus decander ،رگرسیون ،تراکم

 -1عاو هیا علمی دانشگاه لرستان ،گروه جغرافیای طبیعی ،خرم آشاد ،ایران
 -2دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه لرستان ،گروه جغرافیای طبیعی ،خرم آشاد ،ایران
*نویسنده مسئول ،پست الكترونیکusefi_hossein@yahoo.com :
 -9دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه خوارزمی ،گروه جغرافیا  ،تهران ،ایران

شررسی راشطه عناصر اقلیمی شا پوشش گیاهی 12.........................................................................................................................................................

مقدمه
شا شررسی عوامال ماوثر شار گیاهاان شاا دقات
شیشااتری ماای تااوان در خصااو جنبااه هااای
مختلااف شهااره شاارداری از آنااان ارهااار ن اار
کارد .ازمیاان عوامال اکولاو،یكی ،پارامترهاای
اقلیماای از مهمتاارین عااواملی هسااتند کااه در
پااراکنش و تااراکم پوشااش گیاااهی نقااش
عمااده ای دارنااد  .)25در واقااع خصوصاایا
اقلیمای شار روی ساایر عوامال محیطای تااثیر
شااگرفی دارنااد .همبسااتگی شاادید و ارتباااط
تنگاتنا شاین پوشااش گیااهی و پارامترهااای
اقلیمی شاه گوناه ای اسات کاه تغییار در هار
کاااادام از آنهااااا ،تاااااثیر شاااادیدی شاااار
دیگرکارکردهاااای اکوسیساااتم مااای گاااذارد.
میاازان شارناادگی ،فصاال شارش،تعااداد روزهااای
شااارانی ،پااراکنش زمااانی و مكااانی و شااد
شارناادگی و ر،یاام دمااایی شااا توپااوگرافی شاار
هم کانش متقاشال شاه وجاود مای آورناد کاه
حاصاال آن ایجاااد پوشااش گیاااهی ویاا ه در
هاار منطقااه ماای شاشااد  .)49شااا توجااه شااه
نقااااش و جایگاااااه گیاهااااان در تعااااادل
اکوسیسااتم و اسااتفاده هااای مختلفاای کااه

هااای مشاااهده شااده ا لااب شااا عاادم یقااین
هماااراه هساااتند  .)4تماااامی گوناااه هاااای
گیاااهی شاارای رشااد مااوثر و شیشااتر خااود شااه
شارای مطلاوب اقلیمای نیااز دارناد کاه ایان
شاارای مطلااوب و حاادهای اقلیماای شاارای
گیاهااان کااره زمااین متفاااو اساات .شاارای
مختلاااف رویشااای و پوششااای گیاهاااان در
مناااطقی از قبیاال شیاشااان ،اسااتس ،چمناازار و
جنگل همیشه شارانی شاا توجاه شاه ناو اقلایم
،از اقلیم خشاک تاا شسایار مرطاوب ،شاه علات
وجااود رطوشاات و دمااا تغییاار ماای کنااد .)41
امااروزه در هاار منطقااه اقلیماای گیاهااانی ماای
روینااد کااه وی گاای همااان اقلاایم را ماانعك
ماای کننااد .هاار نااو اقلاایم متناسااب شااا
وی گیهای خاود محای خاا را عرضاه مای
کند و در این اقلایم هار ناو پوشاش گیااهی
که خاود را شاا طبیعات ساازش داده شاشاد شاه
زندگی و رشاد اداماه مای دهاد ،اگار شارای
شا طبیعت او ناساازگار شاشاد شاه محای هاای
دیگری مهاجر می کناد ،کاه شاا طبیعات او
سااازگار شاشااد  .)41در ارتباااط شااا عواماال
اقلیمااای و چگاااونگی تااااثیرا آن شاااروی

آدماای چااه شطااور مسااتقیم و چااه توس ا دام
از آنه اا ماای نمایااد ،ضاارور شااناخت رواش ا
شین گیاهاان و عوامال محیطای جهات ثباا
و پایااداری آن امااری اجتناااب ناپااذیر اساات.

گیاهان شاید اذعاان نماود ،کاه گیاهاان تحات
تاااثیر یكاای از عواماال اقلیماای قاارار ندارنااد
شلكه عوامال اقلیمای متفااوتی شارروی مراحال
رشااد آنهااا تاااثیر ماای گذارنااد  .)41ماادیریت

شررساای رواشاا جوامااع گیاااهی شااا عواماال
محیطااای پیچیااادگی خاصااای دارد .شااادین
معناای کااه اوب متغیاار هااای تحاات مطالعااه
دارای تغییاارا زیااادی هسااتند ،ثانیااا شااین
متغیرهااای محیطاای و گیاااهی کاانش هااای
پیچیااده ای وجااود دارد و ثال ااا همبسااتگی

صاااحیح یاااک مرتاااع شااار مبناااای اصاااول
اکولاااااو،یكی شاااااوده و درك فرآینهاااااای
اکولااو،یكی پاایش شاارط اصاالی ماادیریت
اساات  .)42شااا توجااه شااه اینكااه گونااه گااروج
شااا نااام علماای Gymnocarpus decander
یكاای از گونااه هااای مهاام مرتعاای در اسااتان
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هرمزگااان ماای شاشااد کااه نقااش مااوثری در
تعلیااف دامهااای اسااتان داشااته و از طرفاای

هرمزگااان ماای شاشااد کااه از ن اار حفاراات
خاااك و تولیااد علوفااه داماای نقااش شساازایی

دارای پاااراکنش زیاااادی در ساااطح اساااتان
است؛ شاناخت خصوصایا اقلیمای ماوثر شار
پراکنش میازان تاراکم و تااج پوشاش) ایان
گونااه ماای توانااد در ماادیریت ،شرنامااه ریاازی،

دارد .عاادم ریاازش هااای جااوی و خشكسااالی،
چرای شای رویاه و سانگین فشاار ماااعفی را
شاار ایاان گونااه گیاااهی وارد نمااوده و رونااد
تخریااب و ناااشودی ایاان گونااه گیاااهی را ماای

احیااا و توسااعه ایاان گونااه در مراتااع اسااتان
هرمزگااان راهنمااای خااوشی شاشااد  .لااذا از
آنجااایی کااه تااااکنون تحقیقاای مشااااشه در
اسااتان هرمزگااان شطااور متمرکاار شاار روی
تاثیر پارامترهاای اقلیمای شار پوشاش گیااهی
انجاام نشااده اسات ،نتااایج ایان پا وهش ماای
تواند زمینه ای شرای سایر تحقیقا شاشد.
گوناااه گیااااهی ،Gymnocarpus decander
یكاای از گونااه هااای مهاام در مراتااع اسااتان
رونااد تغییاارا پوشااش گیاااهی و ارتباااط آن
شا شارنادگی شاا اساتفاده از تصااویر مااهواره ای
در جناااوب رشااای ایاااران نشاااان داد شاااین
پوشااااش گیاااااهی و میاااازان شارناااادگی
همبسااتگی وجااود دارد  .)2ارتفااا از سااطح
دریااا و جهاات جغرافیااایی نیااز شااا تاااثیر شاار
میااازان دماااا و رطوشااات ،عامااال عماااده در

تااوان در مناااطق مختلااف اسااتان شخااوشی
مشاااهده نمااود .در عااین حااال پایااداری ایاان
گیاه در شراشار شارای ساخت محیطای شاعا
گردیااده اساات کااه در مناااطق وساایعی از
استان شكل  )4شعناوان یكای از گوناه هاای
اصاالی همااراه شااا سااایر گونااه هااای مرتعاای
تشكیل تیاس دهاد و یاا اینكاه شعناوان گوناه
همراه مشاهده گردد .)44

پااراکنش گونااه هااای گیاهااان هسااتند .)3
پهنه شنادی آکروکلیماای مرکباا در اساتان
لرسااتان شاااا اساااتفاده از مااادل همپوشاااانی
شاااخو و منطااق فااازی و مقایسااه ماادلها

شااكل  -4نقشااه پااراکنش گونااه G.decander
دراستان هرمزگان

نشان داده اسات کاه دماا ،شاارش ،درجاه روز،
ارتفااا  ،شاایب ،جهاات شاایب ،نااو خاااك و
فاصااله از رودخانااه؛ شااه صااور تلفیقاای در
تعیاااین پتانسااایل هاااای اقلیمااای کشااات
مرکبااا در مناااطق مختلااف اسااتان لرسااتان
تاثیر شه سزایی داشته و شه طور کلی میزان

دمااا و پااراکنش آن نساابت شااه دیگاار عناصاار
شیشااترین تاااثیر را در طااول رشااد مرکبااا
ایفااا میكنااد  .)0میااانگین تعااداد روزهااای
شحراناای تاانش گرمااایی در طااول دوره پاار
شاادن دانااه گناادم در مناااطق عمااده کشاات
در اسااااتان خوزسااااتان از  9تااااا  3روز و
روزهای شادیدا شحرانای از 2تاا  1روز شاه یار
از ایااذه متغییاار اساات و در اسااتان هرمزگااان
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شااه علاات شاااب شااودن رطوشاات نساابی دوره
شحراناای تقریبااا وجااود نداشااته و صاارفا در

کویااات راشطاااه ای خطااای معنااای داری در
سطح  %0شرقرار است .)44

شرخاای از سااالها رد میدهااد  .)41در ترکیااه
شارناادگی پااا یزه شاار تولیااد مرتااع اثاار تعیااین
کننااده تااری دارد ،خشااكی پااا یزه شاار تولیااد
گراسااها اثااری ناادارد ولاای رشااد لگومهااا و

مواد و روش ها
پارامترهااای اقلیماای مااورد نیاااز ایاان تحقیااق
از داده هاااای هواشناسااای ساااه ایساااتگاه
سااینوپتیک شناادرعبا  ،حاااجی آشاااد و شناادر

دیگاار گونااه هااای گیاااهی را کاااهش میدهااد
در مقاشل ،خشكی شهااره و تاشساتانه شار تولیاد
لگومهااا شاای تاااثیر شااوده ،ولاای تولیااد گراسااها
در ایااان شااارای تنااازل مااای یاشاااد .)45
اطالعاااا یاااک دوره زماااانی  05سااااله در
جنوب شارقی آلبرتاا در ایساتگاه منای شریارر
نشاان داده کاه شارنادگی آوریال تاا ،وبی شااا
تولید مرتاع ارتبااط داشاته و شار ایان اساا
می تاوان شارای تخماین تولیاد گیاهاان یاک
ساااله اطالعااا اقلیماای اول آگوساات هرسااال
را ماورد اساتفاده قاارار داد همچناین متوسا
درجااه حاارار و شارناادگی نیااز شااا تولیااد
ارتباااط مسااتقیمی داشااته و شراسااا ایاان
ارتباط هم میتاوان نسابت شاه شارآورد تولیاد
شااه ویاا ه در مواقااع خشكسااالی شااه من ااور
شرنامه ریازی و تصامیما مادیریتی اساتفاده

داده های گیاهی مورد نیاز این تحقیق ،شاامل
میزان تراکم شوته و تاج پوشش شا انجام عملیا

نمااود  .)43در کالیفرنیااای مرکاازی میاازان
همبسااتگی شااین تولیااد کاال علو ااه سااابنه
عرصه شا شارنادگی مااه آوریال شراشار  %15مای
شاشد که شا لحااظ شارنادگی ماههاای ناوامبر و

صحرایی در سطح سه رویشگاه گونه گاروج در
شهرستانهای شندرعبا  ،حااجی آشااد و شنادر
لنگه شه روش ترانسكت ناواری و پاال انادازی
اندازه گیری شد .در هر شهرستان  95پاال و

،انویه این ضریب شاه ترتیاب شاه مقاادیر %09
و %12ارتقاء مای یاشاد  .)1خاکهاای سانگین
و دارای امااال ساادیمی شاااب و نیااز خاکهااای
زه دار م انع اساتقرار گیااه مرتعای رما مای
گااااردد  .)1شااااین شارناااادگی سااااالیانه و

در مجمو  35پال شرداشت گردیاد .در اداماه
پارامترهای گیااهی میازان تاراکم شوتاه و تااج
پوشش شه عنوان متغیار واشساته و  45پاارامتر
اقلیمی مورد مطالعه شه عناوان متغیار مساتقل
شاارای هاار شهرسااتان در محاای  spssمااورد
ارزیاشی قرار گرفتند .شا تحلیال همبساتگی کاه

فصالی اکتبر و مای) و پوشاش گیااهی مراتااع

لنگه شا توجه شاه کامال شاودن داده هاای آنهاا
اسااتخراج گردیااد .ایاان پارامترهااا شااامل،
میااااانگین دمااااای سااااابنه  ،)Tمیااااانگین
حاااداک ر دماااای ساااابنه  ،)Tmaxمیاااانگین
حااداقل دمااای سااابنه  ،)Tminتعااداد روزهااای
شاا دماای حاداک ر مسااوی 95درجاه سااانتی
گاااااراد وشاااااابتر از آن  ،)DT≤95تعاااااداد
روزهای شاا دماای حاداقل مسااوی  24درجاه
سااااانتی گااااراد و شااااابتر از آن ، )DT≤24
میاانگین رطوشاات نسابی سااابنه  ،)RHشااارش
ساااابنه  ،)Pمیاااانگین تبخیرساااابنه ،)ET
متوس ا ساارعت شاااد  )Vو میااانگین ساااعت
آفتااااشی ساااابنه  )SUNطااای یاااک دوره
آماری 21ساله  )4340-2545می شاشد.
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اشزاری آماری شرای تعیین ناو و درجاه راشطاه
یک متغیر کمی شاا متغیار کمای دیگار اسات

مقدار معنی داری در سطح حداقل  %0معنای
دار نباشد و میزان خطا شیشتر از  %0شاشد شایاد

شد راشطه و همچنین نو راشطه مستقیم یاا
معكو ) متغیرها شررسی شد.
شا استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره کاه
نااو شسا یافتااه ماادل رگرساایون خطاای دو

از معادلااه رگرساایون خااارج شااود.
شرای انجام رگرسایون چناد متغیاره روشاهای
مختلفی وجود دارد که در این تحقیاق شادلیل
کارایی شهتر ،از روش گام شه گام استفاده شاده

متغیره است سعی میشاود شار اساا چنادین
متغیر مستقل ،متغیر واشساته شارآورد شاود .از
جمله نكا شسیار مهم در استفاده از این روش
کاهش متغیرها شاه متغیرهاایی اسات کاه شاه
نوعی نقش شیشتری در متغیر واشسته دارناد .در
رگرسیون چندگانه مقدارآماره  Fمتنارر نشان
میدهد فرض رگرسیون رعایت شاده اسات .)9
شاه طاور روشاانتر ،فارض خطاای شاودن راشطااه
متغیار واشساته حاداقل شاا یكای از متغیرهاای
مستقل ،درصورتی که معناادار شاشاد ،رعایات
گردیده اسات .هرچاه مقادار  Fشزرگتار شاشاد
وجود راشطه خطی شین متغیرهاا شیشاتر اسات.
مقاادار معناای داری  ) significationکااه شااه
اختصار  )sig.نشان داده میشود ،میزان خطایی
است که در رد فرضیه صفر مرتكب می شاویم.
هر چقدر مقدار معنای داری کمتار شاشاد  ،رد

است.
نتایج
در اشتدا همگونی داده های اقلیمی و گیاهی
شراسا آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف که
یكی از آزمونهای نیكویی شرازش است و
همچنین جزء آزمون های ناپارامتریک
محسوب می شود مورد شررسی قرار گرفت.
مقدار آماره  Zدر کلیه پارامترها شین  +4/31تا
 -4/31شدست آمد جدول )4که شا  30درصد
اطمینان می توان شه نرمال شودن توزیع حكم
کرد؛ چنانچه خارج از این مقدار شود توزیع
همبستگی شین
نرمال نبود  .)40سپ
پارامترهای اقلیمی و پارامترهای گیاهی در
استان هرمزگان شررسی شد که نتایج شدست
آمده در جدول  2آورده شده است.

فرضیه صفر ساده تر است  )40در صورتی که
جدول -4نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
پارامتر

ET

V

DT≥30

DT≥21

SUN

RH

Tmax

Tmin

T

P

تاج پوشش

تراکم

مقدار z

5/1

5/01

4/11

4/94

5/10

4/4

5/30

5/0

5/31

4/23

4/14

4/11

جدول  -2نتایج ضریب همبستگی داده ها
ET

V

DT≥30

DT≥21

SUN

RH

Tmax

Tmin

T

P

pearson

5/10

5/223

5/244

5/541

-5/434

5/11

5/910

-5/551

5/03

5/44

Sig.

5/01

5/59

5/593

5/410

5/514

5/090

5/554

5/034

5/042

5/124

pearson

-5/519

5/221

5/224

5/452

-5/244

5/491

5/201

5/41

5/423

-5/21

Sig.

5/140

5/592

5/591

5/914

5/511

5/254

5/541

5/129

5/221

5/452

پارامتر
تراکم
تاج
پوشش
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جدول ضریب همبستگی پیرسون نشان
میدهد شرای متغیر واشسته تراکم شیشترین
میزان همبستگی شا توجه شه ضریب همبستگی
و شا لحاظ وجود معنی داری در سطح 30
درصد مقدار  sig.کمتر از  ،)5/50شه ترتیب شا
میانگین حداک ر دمای سابنه ،متوس سرعت
شاد و تعداد روزهای شا دمای حداک ر مساوی95
درجه سانتی گراد شه صور مستقیم و م بت
است .شرای متغیر واشسته تاج پوشش شیشترین
میزان همبستگی شا توجه شه ضریب همبستگی
و شا لحاظ وجود معنی داری در سطح 30
درصد مقدار  sig.کمتر از  ،)5/50شه ترتیب شا
میانگین حداک ر دمای سابنه ،متوس سرعت
شاد و تعداد روزهای شا دمای حداک ر مساوی95

درجه سانتی گراد شه صور مستقیم و م بت
و شا میانگین ساعت آفتاشی سابنه شه صور
و منفی است.

معكو

در نهایت شا مد ن ر قرار دادن تعداد داده ها و
اهمیت مرحله شه مرحله وارد شدن متغیرها شا
توجه شه سطح معناداری آنها ،کلیه داده های
اقلیمی مورد مطالعه شه عنوان متغیرهای
مستقل) و داده های گیاهی میزان تراکم شوته
و تاج پوشش گونه گروج شه عنوان متغیرهای
واشسته) شا استفاده از رگرسیون چندگانه شه
روش گام شه گام تجزیه و تحلیل شدند.
جداول 9و  1نتایج حاصله را نشان می دهد.

جدول  -9نتایج رگرسیون چندگانه متغیر واشسته تراکم
ضرایب غیر استاندارد
B
مقدار ثاشت
Tmax

-411119/11
1111/14

ضرایب استاندارد

خطای استاندارد

Beta

19501/9
4901/11

t

Sig.

5/910

-9/91
9/11

5/554
5/554

جدول  -1نتایج رگرسیون چندگانه متغیر واشسته تاج پوشش
ضرایب غیر استاندارد
مقدار ثاشت
Tmax

B

خطای استاندارد

ضرایب استاندارد

t

Sig.

Beta

-405/193

19/930

-

-2/914

5/525

1/349

4/334

5/201

5/103

5/541

جداول فوق نشان میدهند که متغیرهای
واشسته میزان تراکم شوته و تاج پوشش گیاه
گروج تنها شا میانگین حداک ر دمای سابنه شا

متغیرهای مستقل اقلیمی شه متغیری که شه
نوعی نقش شیشتری در متغیرهای واشسته دارد،
صور گرفته است.

توجه شه مقدار  sig.آماره  tکه کمتر از 5/50
است ) دارای راشطه خطی است و در مورد سایر
پارامترهای اقلیمی چون فرض صفر رد نمی
شود شناشراین آن متغیرهای مستقل از معادله
رگرسیون خارج شده اند .شا این روش کاهش

بحث و نتیجه گیری
شا توجه شه نتایج شدست آمده در این تحقیق،
پارامتر گیاهی میزان تراکم شوته گونه گروج در
استان هرمزگان شیشترین میزان همبستگی را
شه ترتیب شا میانگین حداک ر دمای سابنه،
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متوس سرعت شاد و تعداد روزهای شا دمای
حداک ر  95درجه سانتی گراد شه میزان

و  20/1درصد از کل تغییرا متغیر واشسته
تاج پوشش گونه مرتعی گروج را شه خود

 5/243 ،5/910و  5/244نشان میدهد؛ پارامتر
تاج پوشش نیز شیشترین میزان همبستگی را شا
توجه شه ضریب همبستگی و شا لحاظ وجود
معنی داری درسطح  30درصد ،شه ترتیب شا

اختصا داده ،شناشراین مهمترین نقش را دارد.
نتایج این تحقیق نشان داد اثرشخشی شرخی
عناصر اقلیمی در پراکنش گونه های مرتعی
شارز شوده و نتایج شدست آمده در هر منطقه

میانگین حداک ر دمای سابنه ،متوس سرعت
شاد و تعداد روزهای شا دمای حداک ر مساوی95
درجه سانتی گراد شه میزان  5/221 ،5/201و
 5/224دارد .نتایج حاصل از رگرسیون چند
گانه شه روش گام شه گام نشان میدهد که
متغیرهای واشسته گیاهی گونه گروج شامل
میزان تراکم شوته و تاج پوشش آن تنها شا
میانگین حداک ر دمای سابنه شا توجه شه این
موضو که مقدار  sig.شرای آماره  tشاید هم در
متغیر واشسته و هم در متغیر مستقل کمتر از
 5/50شاشد ،دارای راشطه خطی است .در مورد
سایر پارامترهای اقلیمی چون فرض صفر رد
نمی شود یعنی این مقدار شیشتر از  5/50است
آن متغیرهای مستقل از معادله رگرسیون
خارج شده اند؛ شناشراین تشكیل راشطه خطی
معنی دار نمی دهند .شطور کلی میانگین

اکولو،یک فق قاشل تعمیم در مناطق شا شرای
اقلیمی مشاشه است .مقایسه نتایج این شررسی
شا سایر پ وهشها از جمله زار چاهوکی و
شفیع زاده  ،)24 )2554خادم حسینی و
همكاران  ،)3 )2551ذوالفقاری کرشاسک و
همكاران  )22 )2545و فرجزاده و
همكاران  )1 )2544نشان می دهد عامل و یا
عوامل اقلیمی محدود کننده گونه های گیاهی
مختلف شا یكدیگر تفاو دارد .هر گونه گیاهی
شا توجه شه خصوصیا منطقه رویش ،نیازهای
اکولو،یک و دامنه سازگاری متفاوتی شا عناصر
اقلیمی دارند .لذا پیشنهاد می گردد کلیه
مجریان در هنگام انجام فعالیتهای اصالحی،
احیایی و توسعه ای در سطح مراتع استان
هرمزگان؛ عنصر اقلیمی میانگین حداک ر دمای
سابنه منطقه را مد ن ر قرار داده و از شذرکاری

حداک ر دمای سابنه در استان هرمزگان91/0 ،
درصد از کل تغییرا متغیر واشسته تراکم شوته

گونه مرتعی گروج در مناطقی که شا این
محدودیت روشرو هستند اجتناب نمایند.
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