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 )2011-2030( هاي آينده در دهه در مناطق سردسير و كوهستانيتوليد مراتع   ارزيابي

  )منطقه پلور استان مازندران: مطالعه موردي(

  

  2، ابوالفضل مساعدي1ثمبا نجمه غالمي

 دانشگاه فردوسي مشهددانشكده منابع طبيعي و محيط زيست،  ،دانشجوي كارشناسي ارشد -1

 دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست، استاد -2

Email:mosaedi@um.ac.com 

  چكيده

 تيريمد اعمال و يزير برنامه يبرا مهم موارد از ديتول و ياهيگ پوشش راتييتغ ييشناسا و مراتع يابيارز

ها  عوامل آب و هوايي و تغييرات آنيكي از عوامل تاثيرگذار در توليد مراتع . است يبردار بهره حيصح

ريزمقياس با استفاده از مدل  HADCM3هاي مدل گردش عمومي جو  دادهدر اين تحقيق . باشد مي

ه براي دور پلوررهاي اقليمي پارامتريزمقياس شده و  B1و  A1B،A2ي هاسناريو تحت LARS-WGنمايي

 20اقليمي، توليد  هاي موجود برآورد توليد براساس پارامترهاي توجه به مدلبا. بيني شد پيش 2030-2011

اين  توجه بهلذا . معناداري خواهد داشت كاهشپلور  توليد مراتع دهدكه مينتايج نشان . سال آتي برآورد گرديد

   .ضرورت داردو مديريت مراتع  ي بلندمدتها ريزي برنامهدر  پديده

  پلور، كمينه دما، سناريوهاي تغيير اقليمتوليد مرتع، تغيير اقليم، : كلمات كليدي

  

  و هدف مقدمه.1

 در مراتع. ابندي يم رشد آن قلمرو در ياهيگ گونه 7000 از شيب كه دهند مي تشكيل مراتع را كشور سطح از درصد 52 از بيش

 و دارويي محصوالت توليد دام، نياز مورد علوفه تأمين طبيعت، در آب گردش تنظيم فرسايش، از جلوگيري و خاك حفظ

 طيشرا در علوفه تن ونيليم 7/10 حدود كه است شده برآورد دارند اساسي نقش جانوري و گياهي ژنتيك ذخاير حفظ صنعتي،

 ياديز حد تا يمرتع يعيطب عرصه كي ياقتصاد و كياكولوژ ارزش ن،يبنابرا .[3] شود ديتول كشور مراتع در نرمال بارش

 در موجود راتييتغ ييشناسا و مراتع يابيارز .باشد يم خاك و آب حفاظت در آن ييكارا زانيم و علوفه ديتول توان به وابسته

 .[6] است يبردار بهره حيصح تيريمد اعمال و يزير برنامه يبرا مهم موارد از ها آن بر موثر عوامل و ديتول ،ياهيگ پوشش

 در يا گلخانه يگازها شيافزا .گذارند يم ريتاث مراتع پوشش بر...  و باد روتعرق،يتبخ ،يبارندگ مانند يمتعدد يمياقل عوامل

) Climate change( ميراقلييتغ دهيپد آن به كه است شده نيزم كره يمياقل تعادل خوردن برهم باعث رياخ دهه چند

هاي آتي، در ابتدا بايد متغيرهاي اقليمي  براي انجام مطالعات اثرات تغيير اقليم بر منابع مختلف در دوره .[11] شود يم اطالق

ها  اند كه معتبرترين آن هاي مختلفي ارائه شده به اين منظور روش. سازي شوند اي شبيه تحت تاثير تغييرات گازهاي گلخانه
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بيني تغيير  هاي پيش سناريوهاي مورد استفاده در مدل .[5]باشد  يم) GCM(هاي مدل گردش عمومي جو  استفاده از داده

اين سناريوها براساس توزيع در سطح . باشند اقليم شامل اثرات مختلف شيميايي، فيزيكي، ديناميكي، اجتماعي و اقتصادي مي

هاي  جايي كه خروجي مدلاز آن  .[9]شوند  تقسيم مي B2و  A1 ،A2 ،B1ي  جهاني يا مالحظات اقتصادي به چهار خانواده

ها داراي دقت مكاني و  باشد و از طرفي خروجي اين مدل چرخش عمومي معتبرترين روش جهت مطالعات تغيير اقليم مي

هاي چرخش  هاي خروجي مدل باشد الزم است داده هاي هيدرولوژي نمي زماني كافي براي مطالعات تأثير تغيير اقليم برسيستم

سازي  براي مدل و ديناميكيهاي ريزمقياس نمايي آماري  امروزه استفاده از انواع مدل. [10] عمومي كوچك مقياس گردند

هاي ريزمقياس نمايي آماري است كه  مدل يكي از  LARS-WGمدل  .[1] يم در نقاط مختلف جهان معمول استرفتار اقل

 .[4]  باشد يم حداكثر و حداقل يدماها و يآفتاب ساعات بارش، يمياقل يپارامترها برآورد در مناسب دقتداراي 

ريزمقياس براساس نتايج حاصل از  2011-2030براي دوره  پلوربرآورد توليد گياهي مراتع پژوهش اين هدف از   

استفاده از ، با B1وA2 ، A1B سه سناريويتحت  LARS-WG5.5توسط مدل  HADCM3گردش عمومي جو مدل  نمايي

  .است توليد براساس پارامترهاي اقليمي برآوردهاي  مدل

  

  تئوري و پيشينه پژوهش.2

 پلور قرق ستگاهيا در يمرتع اهانيگ داتيتول و پوشش بر يبارندگ كاهش راتيتاث يبررس هدف با [2] همكاران و اكبرزاده

 نشان واكنش يبارندگ نوسانات به اهانيگ كه دهد يم نشان ها آن جينتا. نمودند يريگ اندازه سال 10 مدت به را يتاج پوشش

 در حاصل راتييتغ ينيب شيپ امكان و داده قرار ريتاث تحت را پوشش شتريب شيرو فصل يبارندگ مجموع در و دهند يم

توليد علوفه مراتع را با  [7]مقدم و همكاران  محمدي ،در پژوهشي. دارد وجود دوره نيا يبارندگ از استفاده با ياهيگ پوشش

سازي نمودند و براساس نتايج به دست آمده، مدل  استفاده از پارامترهاي دمايي و تبخير وتعرق در مركز آزمايشي پلور مدل

 مشاهده آنان اما. حاصل از تبخير و تعرق را به عنوان مدلي كه برآورد بهتري از توليد مراتع در اين منطقه دارد، انتخاب كردند

براساس مطالعات انجام شده در استراليا  .است موثر ديتول بر دما نيانگيم و حداقل يدما يزمان يها دوره يبرخ در كه ودندنم

اگرچه از لحاظ مديريتي تغييرات . پيوندد ترين اثر تغييراقليم در مراتع در تغيير كيفيت و توليد علوفه در مرتع به وقوع مي مهم

باشد  هاي هرز، فرسايش خاك و سالمت دامپروري نيز مورد توجه مي ها، علف آفات، بيماري بوتانيكي در تركيب و پوشش،

مطالعه از طريق بررسي . اند به مطالعه اثرات تغيير اقليم در توليد علوفه مراتع پرداخته [14]تورل و مك دانيل . [13]

در دو نقطه از مركز مطالعات دام و مرتع كرونا  2006تا  1990ي زماني از سال  هاي هواشناسي و پوشش در يك دوره داده

ك درجه افزايش در دماي متوسط روزانه تا اين محققين گزارش نمودند كه در رطوبت خاك مشخص با ي. انجام شده است

ترين  دهد دما و بارندگي مهم مطالعات انجام شده در مراتع آمريكاي جنوبي نشان مي. درصد كاهش توليد رخ خواهد داد 23

 كننده پوشش گياهي هستند و تغييرات در توليد مرتع به طور مستقيم با تغييرات فصلي بارندگي در ارتباط متغيرهاي كنترل

 دادند نشان و كرده يبررس باال حرارت درجه و يبارندگ به نسبت را مرتع عملكرد [12] همكاران و مانخستسگ. [15]است 

 در است، يمنف اريبس باال، حرارت درجه يهمبستگ كه يحال در. دارد مرتع عملكرد با را ييباال مثبت يهمبستگ يبارندگ كه

  .شود يم مرتع بازده كاهش باعث حرارت درجه شيافزا با همراه يبارندگ كاهش جهينت
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  ها مواد و روش.3

هاي جنوبي كوه دماوند در شمال شهر پلور قرار  قرق پلور در جبهه شمالي ارتفاعات البرز در دامنه: منطقه مورد مطالعه

شرقي و ارتفاع آن از سطح  هدقيق 54درجه و  51دقيقه شمالي و  42درجه و  35ترتيب  طول و عرض جغرافيايي آن به. دارد

متر  ميلي 596متوسط بارندگي ساالنه منطقه براساس آمار ايستگاه كليماتولوژي رينه الريجان . متر است 2400دريا حدود 

درجه  9/9متوسط دماي ساالنه حدود . افتد هاي اسفند تا ارديبهشت اتفاق مي ها در ماه درصد بارندگي 40حدود . است

 تشكيل Agropyron tricophorumو  Agropyron intermediumهاي  وشش گياهي منطقه را بيشتر گونهپ .گراد است سانتي

  .  [8]باشد  مي مرطوبسرد و  مرطوببندي آمبرژه و دومارتن به ترتيب  نوع اقليم منطقه براساس طبقه. [2] دهد مي

. استفاده گرديده است HADCM3در اين تحقيق از مدل گردش عمومي جو : سازي متغيرهاي اقليمي شبيه  

كه يكي از  LARS-WG5.5از مدل  HADCM3جهت ريزمقياس نمايي آماري داده هاي مدل گردش عمومي جو 

اين مدل براي توليد مقادير روزانه . هاي مولد داده هاي تصادفي وضع هوا مي باشد، استفاده شده است مشهورترين مدل

دليل اينكه در  به. رود در يك ايستگاه، تحت شرايط اقليم پايه و آينده به كار مي بارش، دماي كمينه، دماي بيشينه و تابش

عنوان  به( فيروزكوههاي ايستگاه سينوپتيك  شود، از داده هاي كليماتولوژي مقادير روزانه پارامترهاي اقليمي ثبت نمي ايستگاه

طي سه مرحله كاليبره  LARS-WG5.5ها توسط مدل  هتوليد داد. در مدل استفاده شده است) ترين ايستگاه سينوپتيك نزديك

پس از اخذ مقادير روزانه بارش، دماي . گيرد هاي هواشناسي براي دوره آتي صورت مي ها و توليد داده كردن، ارزيابي داده

و پردازش از مركز اطالعات و آمار سازمان هواشناسي كشور  1991-2010ساله  20كمينه، دماي بيشينه و ساعت آفتابي دوره 

  . با اجراي مدل براي دوره پايه، مدل براي منطقه مزبور كاليبره گرديد. هاي ورودي مدل تهيه شد ها، فايل  داده

، ميانگين خطاي )RMSE(، ريشه ميانگين مربعات خطا )R2(هاي ضريب تعيين  سپس براي ارزيابي مدل، آماره  

در ادامه آمده است، براي ) 4الي  1معادالت (ها  كه روابط آن) MARE(و ميانگين قدرمطلق خطاي نسبي ) MBE(مطلق 

  . هاي مشاهده شده براي دوره پايه محاسبه گرديد هاي توليد شده توسط مدل و داده داده
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ميانگين كل  Yو Xسازي شده توسط مدل،  امين داده مشاهده شده و شبيهiترتيب  به iYو iXدر اين روابط  

پس از بررسي نتايج مراحل قبل و . باشند هاي مورد ارزيابي مي تعداد كل نمونه Nدر جامعه آماري وiYو  iXهاي داده

هاي هواشناسي با توجه به مقادير باالي ضريب تعيين و مقادير  در شبيه سازي دادهLARS-WG5.5 اطمينان از قابليت مدل 

براي دوره  HADCM3عمومي جو هاي خطاسنجي محاسبه شده، با استفاده از اين مدل و انتخاب مدل گردش  پايين شاخص

  . مترهاي اقليمي مذكور توليد گرديدمقادير روزانه پارا B1و A1B ،A2تحت سه سناريوي  2030-2011

ماهانه پارامترهاي اقليمي تحت سه سناريو براي ايستگاه  ميانگينپس از توليد مقادير روزانه براي دوره آتي توسط مدل، 

، فيروزكوهو  رينه الريجانسپس با استفاده از نسبت موجود بين پارامترهاي اقليمي مزبور در دو منطقه . محاسبه شد فيروزكوه

با . برآورد گرديد رينه الريجانايستگاه  2011-2030ماهانه بارش، دماي كمينه و دماي بيشينه براي دوره  ميانگين

  . ه، مقادير دماي متوسط هم محاسبه شدگيري از مقادير دماي كمينه و دماي بيشين ميانگين

در زمينه رابطه بين توليد و پارامترهاي اقليمي، در منطقه [7] مقدم با توجه به نتايج تحقيقات محمدي: توليد مرتعبرآورد  

) 5(استفاده از رابطه بنابراين با ). 5رابطه ( بيني كند تواند توليد را پيش ميها  بهتر از ساير مدل دماي كمينهمدل حاصل از  پلور

  .محاسبه گرديد پلوردر منطقه  2011-2030توليد مرتع براي دوره 

)5(  

دماي كمينه در دوماهه ، )در هكتار كيلوگرم(عبارتند از توليد به ترتيب  48Tmو  Y، 22Tm، 16Tmدر اين رابطه          

به در نهايت  .[7])گراد درجه سانتي(در چهارماهه منتهي به ارديبهشت منتهي به آبان، دماي كمينه در اسفند و دماي كمينه 

توليد برآورد شده توسط مدل براي دوره  هاي مقايسه ميانگين دانكن و دانت براي اجراي آزمونبا  Rافزار آماري  كمك نرم

  . ه رسم گرديدتغييرات احتمالي توليد مشخص شده و نمودارهاي مربوط ،گذشته و دوره آينده تحت هر سناريو

  

  نتايج و بحث.4

هاي خطاسنجي  شود مقادير آماره مشاهده مي) 1(با توجه به جدول : ها سازي داده در شبيه LARS-WGارزيابي مدل 

سازي شده توسط  نتايج گوياي اين مطلب است كه مقادير شبيه. توجهي باالست طور قابل نسبتا پايين و مقادير نسبت تعيين به

هاي هواشناسي براي دوره آتي در  لذا اين مدل براي توليد داده. مشاهده شده دوره پايه انطباق قابل قبولي دارندمدل با مقادير 

  .باشد منطقه مذكور مناسب مي

  

  )فيروزكوهايستگاه ( 1991-2010در دوره پايه  LARS-WGهاي واسنجي جهت ارزيابي مدل  مقادير آماره - 1جدول 

  تابش  دماي بيشينه  كمينهدماي   بارش  آماره ارزيابي

RMSE 810/3  224/0  263/0  192/0  

MBE 617/1 -  102/0  130/0  018/0  

MARE 160/0  048/0  037/0  020/0  

R
2

 941/0  999/0  999/0  990/0  

4887/3161653/1322236/23141/677 TmTmTmY −++=
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چنانكه در بخش قبل ذكر شد، : تغييرات پارامترهاي اقليمي در دوره آتي تحت سناريوهاي مختلف  

ماهانه  ميانگين) 2(در جدول . هاي ماهانه محاسبه گرديد ميانگينگيري از اين مقادير،  پس از توليد مقادير روزانه، با ميانگين

سناريو دوره آتي تحت هر اين پارامتر در ماهانه  ميانگيندوره پايه با در ) عنوان عامل موثر در برآورد توليد به(دماي كمينه 

دماي كمينه و در تمام سناريوها هاي سال  د در تمام ماهده نتايج نشان مي.  ها محاسبه شده است مقايسه شده و اختالف آن

  .برآورد شده استماه فوريه  برايترين افزايش دماي كمينه در تمام سناريوها  بيش. افزايش خواهد داشت

  

  ).فيروزكوهايستگاه (نسبت به دوره پايه تحت سناريوهاي تغيير اقليم  2011- 2030در دوره  دماي كمينهتغييرات  - 2جدول 

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec سناريو پارامتر

ميانگين 

 دماي

 كمينه

 7.44- 2.90- 2.09 7.01 11.80 12.80 9.40 5.43 1.62 3.30- 8.38- 11.60- حالت پايه

A1B -11.25 -7.30 -2.79 1.83 5.80 10.01 13.47 12.19 7.78 2.26 -2.67 -7.38 

A2 -11.06 -7.05 -2.57 1.93 5.87 10.08 13.50 12.19 7.92 2.57 -2.31 -7.12 

B1 -11.28 -7.29 -2.71 1.88 5.75 9.93 13.48 12.32 7.95 2.39 -2.60 -7.37 

 اختالف

با حالت 

 پايه

  

A1B 0.38 1.08 0.51 0.21 0.37 0.61 0.67 0.39 0.77 0.17 0.23 0.06 

A2 0.57 1.33 0.73 0.31 0.44 0.68 0.70 0.39 0.91 0.48 0.59 0.32 

B1 0.35 1.09 0.59 0.26 0.32 0.53 0.68 0.52 0.94 0.30 0.30 0.07 

  

را در ) 5(برآورد شده منطقه پلور توسط رابطه  ديتول ريمقاد) 3(جدول : بيني توليد گياهي مراتع و تغييرات آن پيش

 در كه است يضرور نكته نيا ذكر .دهد براساس سناريوهاي مختلف تغيير اقليم نشان مي يآت دورهدوره گذشته و 

   .باشد ينم بيترت به ها سال وقوع GCM يها مدل يها ينيب شيپ

هاي دانكن و  نتيجه مقايسه ميانگين توليد برآورد شده توسط مدل براي دوره گذشته و دوره آتي تحت هر سناريو با آزمون

طور معناداري  كه ميزان توليد در دوره آتي نسبت به گذشته به دهد نتايج نشان مي .نشان داده شده است )1(در شكل دانت 

كه (خصوص چهارماهه منتهي به ارديبهشت  و افزايش دماي كمينه در دوره آتي به) 5(كه با توجه به رابطه  يابد كاهش مي

   .كاهش توليد در اين منطقه براي دوره آتي قابل توجيه است) ضريب آن عددي نسبتا بزرگ و منفي است

  

  گيري نتيجه.5

حاكي از توانمندي باالي مدل  نتايج. مورد ارزيابي قرار گرفت  LARS-WG5.5در اين پژوهش مدل ريزمقياس نمايي آماري 

و  [1] اشرف و همكاران [4]اقدم و همكاران  باشد كه با نتايج خليلي عي ميهاي نزديك به مقادير واق در توليد داده

با استفاده از  B1و  A1B ،A2تحت سه سناريوي  2011-2030سپس پارامترهاي اقليمي دوره . استمشابه  [9] مدني معافي
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براساس هر سه سناريو و در همه  نتايج نشان داد در دوره آتي در اين منطقه دماي كمينه. بيني شد پيش HADCM3مدل 

در قرق پلور مقادير توليد مراتع دماي كمينه، اساس با استفاده از مدل برآورد توليد برپس از آن . خواهد داشتافزايش  ها ماه

پديده افزايش دماي كمينه ناشي از بروز در اثر  اين منطقهبرآورد گرديد و مشخص شد توليد گياهي مراتع  2011-2030دوره 

شود توليد برآورد شده در  مشاهده مي) 1(و شكل ) 2(گونه كه در جدول  اقليم كاهش معناداري خواهد داشت، اما همان تغيير

دهنده اثر پديده تغيير اقليم بر  نشان كاهش توليد در آينده .داري نخواهند داشت سناريوهاي مختلف با يكديگر تفاوت معنا

و تورل و مك  [13]هاي صورت گرفته توسط استوك و همكاران  هاي پژوهش يافتهباشد كه با  مقدار توليد گياهي مراتع مي

برداري از  تواند اثرات زيادي بر بهره كاهش توليد مراتع در اثر پديده تغيير اقليم مي. مطابقت دارد  [15]و ياجين [14]  دانيل

   .امري مهم و ضروري است بنابراين توجه به اين مسئله. داشته باشدهاي اصالح و توسعه  مراتع و طرح

  

  .دوره آتي تحت سناريوهاي مختلف تغيير اقليم و در دوره گذشته )كيلوگرم د رهكتار( قرق پلورمقادير برآورد شده توليد  - 3جدول 

     
 سناريوها

 
 A1B A2 B1 دوره گذشته رديف

1 1317.85 1549.92 1594.85 1576.80 

2 1374.71 1197.96 1244.86 1223.88 

3 1696.24 1190.12 1235.51 1216.40 

4 1910.75 1312.55 1358.13 1339.59 

5 1618.52 1503.22 1547.72 1530.57 

6 1191.16 1293.58 1340.63 1320.44 

7 898.94 1255.96 1304.13 1283.54 

8 1316.15 1064.23 1108.26 1090.16 

9 2037.44 1308.94 1353.69 1335.30 

10 2167.51 1323.07 1365.06 1349.52 

11 
 

1182.03 1227.77 1205.80 

12 
 

1087.26 1134.47 1116.81 

13 
 

1127.14 1174.50 1157.33 

14 
 

1230.71 1278.30 1259.97 

15 
 

1377.21 1421.30 1403.97 

16 
 

1331.98 1377.59 1361.12 

17 
 

1360.65 1407.16 1386.84 

18 
 

1242.45 1288.92 1269.98 

19 
 

1271.04 1318.09 1298.29 

 1301.38 1320.05 1274.21 1552.93 ميانگين
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  ب             لفا     

) آزمون دانت، ب) تحت سناريوهاي مختلف تغيير اقليم با استفاده از الف قرق پلور )kg/ha( گذشته و آينده نتايج مقايسه توليد) 1(شكل 

دار  اختالف معني و حروف غير مشابه 05/0ار در سطح د ، حروف مشابه عدم اختالف معني01/0سطح دار در  اختالف معني" **". آزمون دانكن

   ).05/0در سطح 

  

  منابع.6

بيني تغييرات فصلي پارامترهاي اقليمي  ، پيش1390، حمد، كمالي، غالمعلي، داوري، كامرانماشرف، بتول، موسوي بايگي، . 1

، نشريه آب )خراسان رضوي: مطالعه موردي( HADCM3هاي مدل  سال آتي با استفاده از ريزمقياس نمايي آماري داده 20در 

  .952-940:صفحات، 1390آبان-مهر، 4شماره ، )علوم و صنايع كشاورزي(و خاك 

 يتاج پوشش راتييتغ بر يبارندگ ريتأث ،سينح ،يارزان وحمد م ،يجعفر ،ادلع ،يليجل ،حمدرضام مقدم، ،رتضيم اكبرزاده،. 2

  .307-322: ، صفحات1386، 1شماره ران،يا يعيطب منابع هينشر. پلور در اهانيگ ديتول و

 :نكيل در يدسترس قابل، 1392 كشور، يزداريآبخ و مراتع ها، جنگل سازمان يرسان اطالع گاهيپا ،يمرتعدار و مرتع ،نام يب. 3

http://www.frw.org.ir/CimayeManabeTabeeKeshvar/MarateIran/pageid/46/language/fa-IR/Default.aspx  

بيني  در پيش LARS-WGارزيابي توانايي مدل اقدم، نبي، مساعدي، ابوالفضل، سلطاني، افشين و كامكار، بهنام،  خليلي. 4

  .85-117: ،صفحات1391، 4شمارههاي حفاظت آب و خاك، برخي از پارامترهاي جوي سنندج، مجله پژوهش

، ارزيابي تغيير اقليم ايران در 1391، مختاري، ليلي رتضي، گلي، اثمري، معباسي، فاطمه، بابائيان، ايمان، ملبوسي، شراره. 5

هاي مدل گردش عمومي جو، فصلنامه تحقيقات  با استفاده از ريزمقياس نمايي داده) ميالدي 2100تا  2025(هاي آينده  دهه

  .230-205 :، صفحات)104پياپي (، 1391بهار ، 1شماره جغرافيايي، 

شاهد

** ** **

٠

8٠٠

١٠٠٠

١8٠٠

٢٠٠٠

توليد گذشته A1B A2 B1

a

b b b

٠

�٠٠

١٠٠٠

١�٠٠

٢٠٠٠

توليد گذشته A2 B1 A1B
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 در ديتول و ياهيگ پوشش راتييتغ روند ژگان،م ،يميعظ و هديم حپور،فر ،محمد اكبرزاده، ،سينح ،يارزان ،سنح ا،ين چيقل. 6

: ، صفحات1391، 2شماره ران،يا ابانيب و مرتع قاتيتحق فصلنامه ،)1384-1381( ساله 4 دوره كي يط مازندران استان مراتع

220-203.  

 از استفاده با مرتع علوفه توليد سازي مدل نصور،م مصداقي، و حمدم جنگجو، ،بوالفضلا مساعدي، ،مانهس مقدم، محمدي. 7

 آب، گياه، سازي مدل المللي بين كنفرانس دومين مقاالت مجموعه پلور، آزمايشي مركز در تعرق و تبخير و دمايي پارامترهاي

  .1392 ارديبهشت 19 و 18 كرمان، ،هوا و خاك

پايان نامه بررسي رابطه توليد گياهان مراتع با وضعيت خشكسالي در چند ناحيه آب و هوايي، ، 1392مقدم، سمانه،  محمدي .8

  .1392، كارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي مشهد

مطالعه چگونگي شدت و مدت خشكسالي در استان خراسان رضوي طي دو دهه آينده پايان نامه  اطمه،معافي مدني، ف .9

  .1391، كارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي مشهد
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