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چکیده
Artemisiaهاي مرتعی پژوهش حاضر، با هدف بررسی ارتباط تولید گونه aucheriوAgropyron trichophorumهاي با ویژگی

هاي رگرسیونی مورفولوژیکی آنها شامل قطر متوسط تاج پوشش، قطر یقه، ارتفاع و درصد تاج پوشش در سطح گونه و ارائه مدل
پس از انتخاب مناطق . بدین منظور سه رویشگاه مرتعی در مراتع منطقه دیزج بطچی و قطور شهرستان خوي انتخاب شدند. شدانجام 
هاي یک متر مربعی که به سیستماتیک در داخل پالت-برداري به روش تصادفیهاي مذکور، نمونهبرداري در هریک از رویشگاهنمونه

هاي رگرسیونی متنوعی که شامل مدلاز . انجام شدهاي صد متري، در امتداد ترانسکت،تندمتر از یکدیگر قرار داش10فواصل 
هایی که از دو ویژگی براي مدل(و دو بعدي ) کنندهایی که از یک ویژگی براي برآورد تولید استفاده میمدل(هاي تک بعدي مدل

،)کنندهایی که از چند ویژگی براي برآورد تولید استفاده میمدل(ند بودهاي رگرسیون چندگانه و مدل) کنندبرآورد تولید استفاده می
نتایج نشان داد که . دار براساس معیارهاي ارزیابی مدل، بهترین مدل در سطح گونه گزینش شدهاي معنیاز بین مدل. استفاده گردید

عدي نتیجه بهتري را به نمایش گذاشتند و قطر هاي تک بمدل. داشتداري معنیهاي مورد بررسی با تولید رابطههریک از ویژگی
برآورد تولید انتخاب براي عنوان کارآمدترین ویژگی مورفولوژیکی در هر دو گونه و هر سه مکان مرتعی به) D1(متوسط تاج پوشش 

بعدي و مدل تک1ی بعدي توانی، سیگموئید، درجه دو و درجه سه در مکان مرتعی دیزج بطچهاي تکاستفاده از مدلرو از این. شد
Artemisiaدر گونه مرتعی ) D1(درجه سه در مکان مرتعی قطور بر اساس قطر متوسط تاج پوشش  aucheriبعدي ؛ و مدل تک

Agropyronو گونه مرتعی 2درجه سه بر اساس قطر یقه در مکان مرتعی دیزج بطچی  trichophorumگرددتوصیه می.

. هاي رگرسیونی، مراتع دیزج بطچی و قطورهاي مورفولوژیک، مدلبرآورد تولید، ویژگی:هاي کلیديواژه

مقدمه 
یکی از اهداف مهم در مدیریت منابع طبیعی تعیین میزان 

ظرفیت مرتع تعیینمنظور تولید مراتع در واحد سطح به

,Arzani & King(است  وزن گر چون تولید بیان. )1994
هاي روشرو از این،باشدخشک گیاهان قابل تعلیف می

گیري آن ابداع شده است که با توجه به متعددي براي اندازه
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نوع تیپ گیاهی، تراکم، درصد پوشش، زمان الزم براي 
گیري، دقت مورد نیاز، تجربه، تعداد کارشناس و اندازه

د هاي مناسب را مورتوان یکی از روشکنسین و غیره میت
Clipping and(روش قطع و توزین. استفاده قرار داد

weighting(ها ترین این روشدقیقو ترینیکی از متداول
که با استفاده از پالتی با ابعاد مشخص و حجم نمونه باشدمی

به هدف ارزیابی علوفه هر گونه به صورت با توجهالزم و 
. شودجداگانه یا بر حسب فرم رویشی تفکیک و توزین می

ترین عنوان رایجهقطع و توزین، امروزه باینکه روش با وجود
گیري تولید گیاهی مطرح است، ولی روش علمی براي اندازه

,Payne(باشد گیر و پرهزینه و مخرب میوقت 1974;

Tahmasbi, ,Arzani & Kingو 2012 رو از این. )1994
و روشی انتخاب گردد که ضمن برخورداري از دقتدبای

صحت کافی، به سادگی و با حداقل هزینه قابل استفاده 
دهند غلب پژوهشگران علم مرتع ترجیح میاخیرا ا.باشد

گیري ندازهاالمکان بطور غیرمستقیم اکمیت تولید را حتی
آماري هايمدلاستفاده از ،هایکی از این روش. کنند
هاي مختلف از به عبارتی توسط برخی از مشخصه. دباشمی

قبیل درصد پوشش گیاهی، سطح تاج پوشش، پوشش شاخ 
گیري از ع گیاه، حجم با بهرهارتفا،)Foliage Cover(و برگ
تولید برآورد میزان) روابط رگرسیونی(هاي آماري روش

Sadeghinia(شودمی et al., در برخی موارد ).2004
گیري نظیر عرض و ده از چندین پارامتر قابل اندازهاستفا

ها، قطر متوسط تاج، سطح یقه، تراکم و بسامد بوتهطول 
رو از این. باعث باال بردن دقت برآورد تولید خواهد شد

هاي مورفولوژیکی با هایی در زمینه رابطه ویژگیبررسی
تولید دوعنوان مثال،به. استانجام شدهتولید 

را MuticaHilariaو Dactyloides Buchleگونه
Hughes له بیست عدد قاب ده بوسی) 1987(و همکاران

گیري و میزان پوشش شاخ و هاي مورب اندازهنقطه با سوزن
از . کردندگیري را براي دو گونه مذکور اندازهبسامدبرگ و

یک کوادرات یک متر مربعی طرفی میزان تولید در داخل
سط دو عامل شاخ نتیجه گرفتند که توآنان. گیري شداندازه
هاي مذکور را با دقت توان محصول گونهگ و بسامد میو بر

همچنین این توانایی وجود دارد که بتوان . کردکافی برآورد 
Muticaتنها توسط پوشش شاخ و برگ میزان گونه 

hilariaضریب همبستگی درصد تاج پوشش . را تخمین زد
Dactylisگیاهی و ارتفاع با میزان تولید در دو گونه

glomerta وBouteloua gracilisراPasto و همکاران
.اندذکر نموده912/0و 875/0ترتیب به) 1957(

براي بدست ) 1975(و همکاران Ludwigهایی رافرمول
نآنا. اندکردهاي پیشنهاد آوردن حجم چندین گونه بوته

ارتباطی بین حجم بدست آمده از فرمول و وزن گیاهان 
ها به مقیاس لگاریتمی دادهاگر موارددر بعضی . کردندقرار بر

باالتري براي تعیین وزن ) R2(تبدیل شوند، ضرایب تشخیص 
روش ) King)1994و Arzani. آیدعلوفه بدست می

گیري مضاعف را براي تخمین تولید علوفه پوشش نمونه
گیاهی مورد بررسی قرار دادند، در این مطالعه هیچ تفاوت 

عی و تولید تخمین زده شده در مدل داري بین تولید واقمعنی
هاي همین طور رابطه پوشش. مورد بررسی مشاهده نشد

و Arzaniتاجی، شاخ و برگ و یقه گیاهان با تولید توسط
نتایج .مورد بررسی قرار گرفت) 2009(همکاران 

ها و دهنده این بود که پوشش تاجی در همه گونهنشان
تولید ارتباط نزدیک پوشش شاخ و برگ در اغلب آنها با 

دار نبود که دلیل دارد، اما رابطه بین تولید و پوشش یقه معنی
یقه ها باآن به احتمال زیاد برخورد شمار بسیار کمی از نقطه

و Mokhtari Aslتوسط انجام شدهدر مطالعه . بوده است
Mesdagi)2008 (اي روي برآورد تولید دو گونه بوته

Atriplex verrcifcrum وSalsola dendroides با استفاده
متغیرهاي پوشش تاجی و حجم در منطقه قرخالر استان از

معیارهاي مورد بیشترکه ه شد شرقی، نشان دادآذربایجان
هاي مورد مطالعه برآورد تولید را در گونهگیري قابلیت اندازه

گیري آن سریع کرد که اندازهکید أتبر معیاري دبایدارند ولی 
در هر دو گونه مورد مطالعه معیار پوشش . دقیق باشدو 

نتایج . تاجی متغیر مناسبی براي برآورد تولید بود
بر) 2009(و همکاران Mohammadi Golranهايبررسی

روي تخمین تولید وزن علوفه چند گونه مرتعی از طریق 
گیري قطر و ارتفاع، بیانگر ارتباط میان وزن علوفه اندازه
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با توجه به . اي گیاه با صفات مورد مطالعه بودهخشک پایه
تجزیه رگرسیون براي هر گونه، ارتفاع گیاه کمترین 

ها گونهازیک نشان داد و براي هیچهمبستگی را با وزن آن 
و Tahmasebiاي کهدر طی مطالعه. کار برده نشدبه

هاي بررسی ارتباط تولید با ویژگیبراي ) 2012(همکاران 
رتعی شامل قطر تاج، قطر یقه، محیط یقه، ارتفاع چند گونه م

ج پوشش گیاه با طیف وسیعی از میانه گیاه، ارتفاع گیاه و تا
انجام هاي رگرسیونی در دو سطح گونه و فرم رویشی، مدل

تلفیق دو یا چند نخستکه ،، این نتایج حاصل شددادند
یش کارایی بیشتر مدل ویژگی مورفولوژیکی باعث افزا

ز تخمین تولید با استفاده ااینکه دومشود و ی میرگرسیون
قامت مانند هاي راسترفولوژیکی در گونههاي مویژگی

Bromus tomentullusدر صورتی که در ؛ استپذیر امکان
برآورد Atriplex effususشکل، مانند ايگیاهان طوقه

در پژوهش .آیددست نمیمناسبی نسبت به گروه قبلی به
هاي عنوان متغیر وابسته و ویژگیارتباط بین تولید بهحاضر، 

عنوان متغیرهاي مستقل مورد بررسی هرفولوژیکی گیاه بم
هاي رگرسیونی مناسب اقدام قرار گرفت تا با استفاده از مدل

هاي مرتعی به ارائه روشی مناسب براي برآورد تولید در گونه
Artemisia aucheri وAgropyron trichophorum در

رو طیف وسیعی از این. رددهاي مرتعی مورد مطالعه گمکان
منظوراستخراج بهترین مدل بررسی هاي رگرسیونی بهمدلاز

.شد

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه قعیتمو

کیلومتر مربع، 5548در حدودستان خوي با وسعتی شهر
کیلومتري ارومیه مرکز141در ترین نقطه ایران غربیشمال

یم منطقه نیز بر اقل.شده استغربی واقع استان آذربایجان
ترتیب بندي آمبرژه و دومارتن بهاساس سیستم طبقه

متوسط .باشدمیخشک خشک و نیمهوخشک سرد نیمه
متر و میلی4/265بارندگی ساالنه منطقه مورد بررسی، 

باشد گراد میسانتی9/12متوسط درجه حرارت ساالنه آن 

ماه و بیشترین مقدار آن ن مقدار بارندگی در مرداده کمتریک
رجه حرارت برابر متوسط ساالنه د. ماه استاردیبهشتدر
براي انجام پژوهش حاضر؛ . گراد استدرجه سانتی8/12

سه مکان مرتعی که معرف اقلیم رویشی آذربایجانی در ناحیه 
عنوان مراتع قشالقی باشند و بهرویشی ایران و تورانی می

گیرند، در منطقه دیزج مورد استفاده دام عشایر قرار می
. بطچی و قطور شهرستان خوي انتخاب شدند

روش تحقیق
و Artemisia aucheriهاي مورد بررسی، در بین مکان

Agropyron trichophorumها مهم و مورد چرا واز گونه
باشند که علوفه حاصل هاي گیاهی میاز عناصر اصلی تیپ

هاي چرا کننده در ا بخش مهمی از نیاز غذایی داماز آنه
، رابطه بین تولید لحاظاز این . کنندمیتأمین مراتع منطقه را 
هاي مذکور، مورد رفولوژیکی در مکانهاي مآنها با ویژگی

پس از انتخاب مناطق بدین منظور، . ارزیابی قرار گرفت
برداري نمونه،هاي مذکوربرداري در هریک از رویشگاهنمونه

هاي یک سیستماتیک در داخل پالت-به روش تصادفی
متر از یکدیگر قرار داشتند و در 10مترمربعی که به فواصل 

. انجام شدهاي صد متري مستقر شده بودند، امتداد ترانسکت
به شکل تصادفی انتخاب و پایه از هر گونه 44بدین منظور 

در .گیري شدها اندازهدر آنی مذکور فولوژیکمرهاي ویژگی
دستورالعمل طرح ملی ارزیابی مراتع اساسبر مورد،این 

و با ) Arzani,1998(مناطق مختلف آب و هوایی کشور 
هاي بکار رفته، از نظر ابعاد و از نظر توجه به اینکه پالت

کفایت تعداد نمونه با روابط آماري توصیه شده براي مراتع 
,Mesdagiو Basiri,1990(کشور  همخوانی داشته و ) 1998

یاهی باشد؛ از نظر آماري نیز نماینده مطمئنی از جامعه گ
مربعی در هریک از مناطق پالت یک متر60تعداد 

سیستماتیک بکار گرفته شد - برداري به روش تصادفینمونه
هاي مورد هاي مورفولوژیکی گونهو در داخل آنها مشخصه

ارتفاع بررسی شامل قطر متوسط تاج پوشش، قطر یقه و
و درصد تاج پوشش ) رمتهمگی بر حسب سانتی(گیاه 

د قطر تاج پوشش در سه در این مور. گیري شدگیاهی اندازه
و مهارت گیري شد که انتخاب قطرها به تجربه جهت اندازه
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خابی به صورتی بود که هاي انتجهت. کارشناس بستگی دارد
et(بود ها برابر با قطر متوسط تاج پوشش گیاه میانگین آن

al., 2000Benkobi وArzani & King, قطر یقه ). 1994
چسبیده به سطح (گیاهان مورد مطالعه از قسمت یقه گیاه 

رتفاع گیاهان گیري اه متر نواري و براي اندازهبوسیل) خاك
ترین حد رشد سال جاري در تاج پوشش مورد مطالعه، پایین

Ebrahimi(گیاهی تا حد باالیی آن در نظر گرفته شد et

al, Tahnasebiو 2008 et al., هایی که سپس پایه). 2012
گیري شده، قطع و در هاي مذکور در آنها اندازهویژگی
هاي جداگانه ریخته شد و پس از خشک شدن پاکت
الزم به ذکر است که براي . شدها، وزن آنها تعیین نمونه
Artemisiaگیري تولید در گونهاندازه aucheriبهینه رشد

Agropyronو براي گونه یا زمان گلدهی کامل،) اپتیمم(

trichophorumزمان خوشه رفتن در نظر گرفته شده است .
ه از روش چهار ها با استفادین مکانوضعیت مرتع در ا

دهی به خصوصیات فاکتوري، گرایش آنها با روش امتیاز
خاك و پوشش گیاهی و همزمان در هر ترانسکت شدت 

هاي مورد بررسی؛ بر مبناي میزان در مکانچرا نیز
واطراق داماز محلبرداري و فاصلهدامگذاري، میزان بهره

در گام بعدي با استفاده از تحلیل . شدآبشخوار ثبت محل
ي مرفولوژیکی هارگرسیون، نوع رابطه بین تولید و مشخصه

متنوعی بر اساس رگرسیونیهاي بررسی گردید و مدل
هاي مورفولوژیکی مورد براي هریک از ویژگی1جدول 

متغیرها از آنجایی که استفاده از تمام . بررسی قرار گرفت
هاي مختلف گیري را با دشوارياندازه،برآورد تولیدبراي 

رو با استفاده از رگرسیون خطی و گام سازد، از اینروبرو می
یامؤثرترین ) SPSSافزار در نرم(Stepwiseبه گام یا 

ترین کارایی را در امر بارتی متغیر یا متغیرهایی که بیشعب
هاي مدل8تا 1هاي مدل. استشدهتولید دارند مشخص 

رد تولید از یک ویژگی بعدي هستند که براي برآوتک
هاي رگرسیونی ترین مدلها سادهاین مدل. کننداستفاده می

شند بایر وابسته از روي متغیر مستقل میبرآورد متغبراي
)kutner, et al., ویژگی نیز از دو13تا 9هاي مدل). 2004

یاه کنند که در واقع تقریبی از حجم گبرآورد استفاده میبراي 

هاي دو بعدي مطرح هستندعنوان مدلهستند و به
)Tahmasebi et al., اي از مدل چند نمونه14مدل ).2012

متغیر مستقل چند د از برآورد تولیبرايمتغیره است که 
از ها با استفاده در نهایت اعتبارسنجی مدل. کنداستفاده می

Root Mean Standard of Eror(RMSE(معیارهاي

خط و )ساتکلیف- نش(NSو) ریشه میانگین مربعات خطا(
با استفاده ها حول خط یک به یکبرازش شده اصلی به داده

که شدهاستفاده هاي شاهدعنوان نمونهها بهز یک سوم دادها
& Schaefli(گذارندر واقع میزان خطا را به نمایش مید

Gupta, با توجه به ضرایب تشخیص، اشتباه معیار و .)2007
ین رابطه براي برآورد تولید بهتر،معیارهاي اعتبارسنجی

ها در منطقه مورد بررسی تعیین گردید که هر چه اشتباه گونه
آن بزرگتر و از نظر معیار کوچکتر و ضریب تشخیص 

بخش باشند، مطلوبیت معیارهاي اعتبارسنجی رضایت
توضیح اینکه پیش از انجام . بیشتري براي برآورد تولید دارد

هاي رگرسیون شامل خطی بودن رابطه، رگرسیون، فرض
ها و عدم نرمال بودن متغیر وابسته، یکنواختی واریانس

بررسی قرار مورد ) هاي پرتداده(وجود مشاهدات کرانی 
. گرفت

بصورت زیر RMSEو ) NS)Nash–Sutcliffeرابطه
,Feyereisen et al(باشد می ,.McCuen et alو 2007

2006(:
RMSE = [ ∑ (Oi – Pi)

2]0.5

Pi مقدار تولید برآورد شده وOi مقدار تولید مشاهده شده
.باشدمی

NS=1-∑ ( )( )
Oگیري شده، مقدار تولید اندازهр مقدار تولید برآورد
.باشدمیانگین مشاهداتی می̅شده و

بیشتر از )NS(ساتکلیف -شاخص نشاگر بطور کلی
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36/0تا 75/0باشد مدل عالی و کامل، و اگر بین 75/0
باشد غیرقابل قبول 36/0بخش و اگر کمتر از د، رضایتباش

& Nash(شودفرض می Sutcliffe 1970.(

آماري مورد استفاده- هاي ریاضیلیست کلی مدل-1جدول 
شکل مدلعنوان مدلردیف

Power(Y = b(توانی1 x1
b1

Linear(Y =  b(خطی2 + bx

Exponential(Y = b(نمایی3 + e b
1

x

Inverse(Y = b(معکوس4 + b1/x

S(Y = e(b(سیگموئید5


+ b1/x)

Logarithmic(Y = b(لگاریتمی6 + b1Lnx

Quadratic(Y = b+ b1x + b2x(درجه دو7
2

Cubic(Y = b+ b1x + b2x(درجه سه8
2 + b3x

3

-Two)(دو بعدي9 dimensionalY = b+ b1(H ×D1)

-Two)(دو بعدي10 dimensionalY = b+ b1(H ×D2)

-Two)(دو بعدي12 dimensionalY = b+ b1(H ×(D1/2)2 )

13
14

-Two)(دو بعدي dimensional

)Multiple regression(هگانچند رگرسیون 
Y = b+ b1(H ×(D2/2)2 )

Y = b+ b1D1 +b2D2 +b3C.C+b4H

ارتفاع      :  H        قطر یقه :D2        قطر متوسط تاج پوشش :D1         متغیر مستقل :X متغیر وابسته  : Y

نتایج
از روش چهار ها با استفادهوضعیت مرتع در این مکان

ها با روش امتیازدهی به خصوصیات فاکتوري و گرایش آن

مشخصات 2در جدول . شدخاك و پوشش گیاهی تعیین 
. هاي مرتعی مورد بررسی آمده استمکان
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هاي مرتعی مورد بررسیمشخصات مکان-2جدول 
مکان 
مرتعی

تیپ غالب گیاهی
)بر اساس نمود ظاهري(

وضعیت 
مرتع

گرایش 
مرتع

شدت چرا 
)براساس میزان دامگذاري(

میانگین تاج پوشش 
(%)گیاهی

شیب
کلیجهت(%)متوسط 

دیزج 
1بطچی 

Artemisia aucheri-
Agropyron trichophorum-

Stipa barbata
جنوبی3520متوسطمنفیمتوسط

دیزج 
2بطچی 

Agropyron trichophorum
Thymus koteschianus

غربی3030کمثابتمتوسط

Artemisia aucheriقطور
Agropyron trichophorum

شرقی2015زیادضعیفزیاد

با توجه به اینکه هدف در این پژوهش برآورد تولید 
است، نتایج نشان داد که در کلیه موارد همبستگی بین تولید 

رفولوژیکی مورد بررسی برقرار بوده و هاي مویژگیبا 
ماتریس . دار هستندهمگی در سطح یک درصد معنی

ها با تولید آنها در رفولوژیکی گونهمهاي همبستگی ویژگی
ارائه شده 2مکانهاي مورد بررسی در جدول هریک از 

گردد، در دو مکان با توجه به این جدول مالحظه می. است
ترین همبستگی تولید با بیشو قطور1دیزج بطچی مرتعی 

میزان (توسط تاج پوشش رفولوژیکی قطر مویژگی م
این در،برقرار بوده) 763/0و 937/0ترتیب ههمبستگی ب

باالترین 2دیزج بطچی حالی است که در مکان مرتعی 
مربوط ) 926/0رابر با میزان همبستگی ب(همبستگی با تولید 

کمترین میزان البته . رفولوژیکی قطر یقه استبه ویژگی م
رفولوژیکی مورد بررسی هاي منسبت به ویژگی(همبستگی 

عی مورد مطالعه مربوط با تولید در هر سه مکان مرت) دیگر
براي هریک از .رفولوژیکی ارتفاع استه ویژگی مب

هاي مختلف بررسی شد مدل3اي موجود در جدول هویژگی
Artemisiaکه نتایج نشان داد براي گونه aucheriان در مک

هاي تک بعدي براي از بین مدل1مرتعی دیزج بطچی 
هاي مدل)D1(رفولوژیکی قطر متوسط تاج پوشش ویژگی م

، خطی، درجه دو و درجه سه و براي توانی، سیگموئید
با توجه به (ویژگی قطر یقه مدل رگرسیونی درجه سه 

هایی مدل) 4رزیابی مدل موجود در جدول معیارهاي ا
در مورد ویژگی . باشندستند که از دقت کافی برخوردار میه

نسبت (ترین ارتباط با تولید با توجه به اینکه ضعیفارتفاع 
متعلق به این ویژگی ) یکی دیگررفولوژمهايبه ویژگی

رو انتخاب مدلی که بتواند تولید را با دقت باشد، از اینمی
مدلبنابراین. استانجام شدهاط باالیی برآورد کند با احتی

هاي نسبت به مدلتک بعدي درجه دو براي ویژگی ارتفاع
بین ازکه طوريبه. ل قبولی برخوردار استدیگر از دقت قاب

ویژگی قطر متوسط تاج دو بعدي استفاده ترکیبی ازهاي مدل
بهترین D1*H (49/1 +12/21-Y(پوشش و ارتفاع 

.تواند داشته باشدبرآورد را می
در مورد ویژگی قطر 2در مکان مرتعی دیزج بطچی 

Agropyronدر گونه) D1(متوسط تاج پوشش 

trichophorumهاي تک بعدي درجه سه و توانی از مدل
در مورد . دقت کافی براي برآورد تولید برخوردار هستند

با تولید همبستگی که)D2(ویژگی مورفولوژیکی قطر یقه 
عنوان مدل برآورد باالیی دارد مدل تک بعدي درجه سه به

گونه نیز با در مورد این. تولید براي این گونه مطرح است
نسبت به(ارتباط با تولید ترینتوجه به اینکه ضعیف

هاي با ویژگی) وژِیکی مورد بررسی دیگررفولهاي مویژگی
باشد، از این رو ارائه رفولوژِیکی ارتفاع برقرار میمو

بنابراین از بین . تیاط انجام شده استهاي آماري با احمدل
بعدي ارائه شده براي این ویژگی مدل، مدل هاي تکمدل

با (د است درجه دو داراي دقت مورد قبولی براي برآورد تولی
). 4ها در جدول به معیارهاي سنجش و ارزیابی مدلتوجه

یعنی ترکیبی از ویژگی ارتفاع و قطر 10مدل دوبعدي شماره 
بهترین برآورد را D2*(H389/0 +65/10-Y( یقه 

.براي این گونه داراست
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هاي مورد بررسیها در مکانها با تولید آنهاي مورفولوژیکی گونهضرایب همبستگی پیرسون ویژگی-3جدول 

تولیدپارامترگونهمکان مرتعی
)Y(

قطر متوسط 
تاج پوشش 

)D1(
)H3(ارتفاع )D2(قطریقه 

تاج درصد
پوشش 

)c.c(

دیزج 
1بطچی 

Artemisia
aucheri

Y(1(تولید 
متوسط تاج پوشش قطر

)D1(
**937/01

D2(**781/0**846/01(قطر یقه 
)H3(ارتفاع 

)c.c(درصد تاج پوشش 
**615/0
**675/0

**598/0
**809/0

**533/0
n.s160/0-

1
n.s160/01

دیزج 
2بطچی 

Agropyron
trichophrum

Y(1(تولید 
متوسط تاج پوشش قطر

)D1(
**733/01

D2(**926/0**764/01(قطر یقه 
)H3(ارتفاع 

)c.c(درصد تاج پوشش 
**501/0
**678/0

**506/0
**533/0

**524/0
n.s336/0

1
n.s137/01

Artemisiaقطور
aucheri

)Y(تولید 
متوسط تاج پوشش قطر

)D1(
)D2(قطر یقه 
)H3(ارتفاع 

)c.c(درصد تاج پوشش 

1
**763/0
**692/0

**502/0
**722/0

1
**875/0
*524/0

**809/0

1
**648/0
n.s220/0

1
n.s344/0-1

داريعدم معنی: n.sدرصد      5داري در سطح معنی*: درصد       1داري در سطح معنی**: 

Artemisiaدر مکان مرتعی قطور در گونه که طوريبه

aucheri ویژگی قطر متوسط تاج پوشش)D1 ( که نسبت به
دو ویژگی دیگر در این مکان ارتباط نسبتاً بهتري با تولید 

بعدي ارائه شده مدل درجه سه هاي تکداراست، در بین مدل
از دقت قابل قبولی ) 4با توجه به معیارهاي ارزیابی جدول (

در این منطقه البته . برخوردار استبراي برآورد تولید
هاي آماري دو بعدي مورد بررسی نتیجه خوبی را از مدل

درصد تاج رفولوژیکی ویژگی م. نظر دقت برآورد نداشتند

رسی نتایج در هر سه مکان مرتعی مورد بر) c.c(پوشش 
دي و دوبعدي نداشته و بعهاي تکمطلوبی را در قالب مدل

بعدي و هاي رگرسیونی تکداري را در قالب مدلرابطه معنی
ي نداشت، اما نتیجه مطلوبی را در قالب مدل دو بعد

هاي مورفولوژیکی رسیونی چند متغیره در کنار ویژگیرگ
) H(ارتفاع و D2)(، قطر یقه )D1(قطر متوسط تاج پوشش 

.داشتدر هر سه مکان مرتعی 

هاي مرتعی مورد بررسیتفکیک گونه در مکانهاي رگرسیونی استخراجی برآورد تولید بهبهترین مدل-4جدول 
R2()SE(RMSENSFSig(معادلهنوع مدلمتغیرمکان مرتعی

قطر متوسط تاج 
)D1(پوشش

54/1توانی
1D14/0Y=868/0213/0021/065/089/39001/0

1D05/39–66/4e(=Y824/0820/0031/052/038/48001/0((سگموئید
2D102/0 +D107/0–23/8Y=925/0320/0011/071/042/6200/00درجه دو
939/029/0001/073/016/6700/0درجه سه
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1دیزج بطچی
)Artemisia

aucheri(

757/0739/011/05/016/2600/0درجه سهD2)(قطر یقه 
2H12/0 +H12/5–55/75=Y644/0756/018/055/039/804/0درجه دو)H(ارتفاع 
تاج قطر 
ارتفاع×پوشش

D1*H (04/0 +12/21-Y=598/895/021/051/057/4400/0(دو بعدي

884/0613/016/061/089/5900/0چندمتغیره-

2دیزج بطچی
)Agropyron

trichophrum(

قطر متوسط تاج 
)D1(پوشش

26/1D161/0Y =553/0144/021/039/026/9001/0توانی
503/0106/049/034/032/12001/0درجه سه

857/0144/0033/065/010/8900/0درجه سهD2)(قطر یقه 
H04/1–49/156=Y464/033/135/032/062/704/0+ 20334/0درجه دو)H(ارتفاع 

ارتفاع× قطر یقه 
دو بعدي
چندمتغیره

 )D2*(H03/0-65/107+=Y

H082/0C.C +149/0 +
807/0
501/0

879/0
92/0

12/0
118/0

79/0
32/0

39/62
56/5

001/0
002/0

قطور
)Artemisia

aucheri(

قطر متوسط تاج 
پوشش

939/029/0001/07/054/5800/00درجه سه

581/0543/013/041/063/15001/0درجه سهD2)(قطر یقه 

-)H(ارتفاع 
نمایی

چندمتغیره

H03/0e +07/10=Y

H189/0C.C -464/0 +
590/0
884/0

969/0
606/0

26/0
11/0

39/0
6/0

89/5
05/36

001/0
00/0

)Sig(داريسطح معنی)SE(اشتباه برآورد)            R2(ضریب تشخیص

،طبق نتایج جدول تجزیه واریانس در روش گام به گام
در هر سه مکان مرتعی )D1(قطر متوسط تاج پوششمتغیر

Artemisiaمورد بررسی و هر دو گونه مرتعی  aucheriو

Agropyron trichophrumعنوان کارآمدترین و به
. برآورد تولید انتخاب گردیدبرايمتغیر ثرترین ؤم

)D1(هاي رگرسیونی بر اساس متغیر قطر متوسط تاج نتایج تجزیه واریانس مدل-5جدول 
R2دارسطح معنیFمقدار میانگین مربعاتمجموع مربعاتدرجه آزاديمنبع تغییراتمکان مرتعی

182/1181982/1181963/31000/0875/0مدل رگرسیونی
4350/163605/38خطا1دیزج بطچی

4433/13456کل

1دیزج بطچی
138/1560238/15602مدل رگرسیونی

87/54600/0880/0 4363/122653/28خطا
4439/27817کل

قطور
159/539259/5392مدل رگرسیونی

42/5800/0664/0 4303/386930/92خطا
4461/9261کل
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هاي باقیمانده) ابر نقاط(پراکنش مطلب فوق یید أتبراي 
قطر متوسط تاج رفولوژیکی ویژگی مها بر اساس وزن نمونه

به تفکیک گونه در هریک به طور جداگانه و) D1(پوشش 
. اندآورده شده3تا 1هايشکلهاي مرتعی در از مکان

Artemisiaدر گونه) D1(قطر متوسط تاج پوشش رفولوژیکیمگیژویها و خط یک به یک معادل براي خط برازش شده اصلی به داده-1شکل 

aucheri 1مرتعی دیزج بطچی مکان

در گونه ) D1(متوسط تاج پوشش قطرویژگی مورفولوژیکیها و خط یک به یک معادل براي خط برازش شده اصلی به داده-2شکل
Agropyront richophorum2سایت مرتعی دیزج بطچی

Y= 1.531D1 - 18.476
R2= 0.788

Y= 1.951 D
1
– 12.628

R
2
= 0.664
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Y= 1.531D1 - 18.476
R2= 0.788
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هاي باقیمانده) ابر نقاط(پراکنش مطلب فوق یید أتبراي 
قطر متوسط تاج رفولوژیکی ویژگی مها بر اساس وزن نمونه

به تفکیک گونه در هریک به طور جداگانه و) D1(پوشش 
. اندآورده شده3تا 1هايشکلهاي مرتعی در از مکان

Artemisiaدر گونه) D1(قطر متوسط تاج پوشش رفولوژیکیمگیژویها و خط یک به یک معادل براي خط برازش شده اصلی به داده-1شکل 

aucheri 1مرتعی دیزج بطچی مکان

در گونه ) D1(متوسط تاج پوشش قطرویژگی مورفولوژیکیها و خط یک به یک معادل براي خط برازش شده اصلی به داده-2شکل
Agropyront richophorum2سایت مرتعی دیزج بطچی

Y= 1.531D1 - 18.476
R2= 0.788

Y= 1.951 D
1
– 12.628

R
2
= 0.664
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Artemisiدر گونه ) D1(قطر متوسط تاج پوشش رفولوژیکی خط یک به یک معادل براي ویژگی مها وخط برازش شده اصلی به داده-3شکل 

aaucheriسایت مرتعی قطور

بحث 
برآورد تولید برايهاي رگرسیونی ابزاري استفاده از مدل

در این . باشدلی که با آن در ارتباط هستند، میاز طریق عوام
باشد که سی امکان ارائه مدلی رگرسیونی میمطالعه هدف برر

هاي اي مرتعی مورد مطالعه را در مکانهاند تولید گونهبتو
است شدهرو سعی از این. شده برآورد کندمرتعی انتخاب

مدلی ارائه شود که ضمن در نظر گرفتن جنبه علمی و دارا 
هاي ارائه شده الزم، جنبه عملی این مدل یا مدلبودن دقت

ها نیاز به یک ن مدلارائه ایبراي زیراه شود، در نظر گرفت
گیري هاي اندازهانی هست و باید دشواريسري عملیات مید

اي هدر مورد هر دو گونه ویژگی. مورد توجه قرار دادرا 
رو از این،بودندداري با تولید مرفولوژیکی داراي رابطه معنی

هاي مرفولوژیکی مورد مطالعه از ویژگییکبراي هر
رار گرفته تا بتوان با در نظر هاي متنوعی مورد بررسی قمدل
ها، مدلی که هاي علمی و عملی این مدلتن جنبهگرف

برآورد براي واالت و نیازهاي الزم باشد ئپاسخگوي تمام س
هاي مورد بررسی انتخاب ها و گونهتولید در هریک از مکان

در حالت کلی در پژوهش حاضر، با توجه به اینکه . شود
هاي ن مدلاي ارزیابی بیاختالف ناچیزي بین معیاره

در هر سه مکان مرتعی وجود گانههاي چندبعدي و مدلتک

تر این است گیري اصولیهاي اندازهفع دشواريدارد، براي ر
برآورد تولید براي بعدي هاي رگرسیونی تکمدلکه از 

مورد بررسی هايویژگیبینازالبته . استفاده شود
متعلق به ) هانسبت به سایر ویژگی(ترین ارتباط ضعیف

شود ارتفاع رابطه یکی از دالیلی که باعث می.ارتفاع بود
Artemisiaتري با تولید در گونهضعیف aucheri داشته

باشد عدم توزیع یکنواخت وزن توده زنده با افزایش ارتفاع 
Benkobi(است et al., Agropyronگونه در مورد .)2000

trichophorumاز با توجه به فرم رویشی آن که یک گونه
ف ارتفاع این گونه باشد عملکرد ضعیخانواده گندمیان می

که قسمت اعظم وزن توده زنده طوري، بهباشدپذیر میتوجیه
در قسمت یقه گیاه قرار دارد و با افزایش ارتفاع وزن توده 
زنده گیاه کاهش یافته و در قسمت انتهایی با قرارگیري 
سنبله بر وزن تولید زنده گیاه افزوده شده و یک الگوي 

عنوان و ارتفاع بهآید میغیریکنواختی در تولید گیاه بوجود 
برآورد تولید در این برايژیکی ضعیفی رفولویک ویژگی م

Ebrahimi(شود میگونه محسوب  et al, Arzaniو2008

et al., طبق نتایج روش گام به گام ویژگی قطر ).2008
برآورد برايعنوان کارآمدترین ویژگی هبمتوسط تاج پوشش 

در واقع . شددر هر سه مکان مرتعی مورد بررسی انتخاب 
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هاي مورفولوژیکی که کرد که ویژگیگیريتوان نتیجهمی
گیري قطر متوسط تاج پوشش با توجه به فرم رویش اندازه
د نسبت به قطر یقه دارArtemisia aucheriاي که گونه بوته

ر مورد باشد، و قطر یقه بیشتر دتر میو ارتفاع آسان
برد دارد و در مورد هاي کوتاه قد کارهاي گراس و گونهگونه

,Moghadam(تواند کاربرد عملی داشته باشد نمیاین گونه 

Agropyronطور در مورد گونه همین.)2006

trichophorum درست است که قطر متوسط تاج پوشش با
برآورد تولید گزینش برايتوجه به عنوان ویژگی مناسب 

گیري قطر ها اندازهه است، اما به علت باز بودن شاخهشد
، تجربه، خستگی و وضیعت متوسط تاج پوشش به مهارت

ي قطر یقه گیربنابراین اندازه. بستگی داردسناشکارروحی 
Arzani(باشد کافی نسبت به قطرتاج برخودار میاز سهولت

et al., طور که در باال ذکر شد از طرف دیگر همان).2008
در این گونه بیشترین مقدار تولید در قسمت یقه گیاه قرار 

ولید از روي ه دالیل مذکور برآورد تدارد، پس با توجه ب
از طرفی دیگر با . رسدمینظر تر بهویژگی قطر یقه منطقی

در مورد ویژگی قطر متوسط Fتوجه به نتایج موجود مقدار 
دو مکان Artemisia aucheriتاج پوشش در گونه مرتعی 

و قطور بیشتر از گونه مرتعی1مرتعی دیزج بطچی 
Agropyron trichophorum بوده 2در منطقه دیزج بطچی

پوشش یقه در هاي نوسانکم بودن ) Arzani)2003. است
داند و معتقد خشکسالی را دلیلی بر اهمیت آن میشرایط 

عمل آید، و است در این مورد بررسی با شمار نمونه الزم به
گیري یقه در شرایط مار نمونه قابل قبول براي اندازهکمینه ش

است در این بنابراین الزم. گرددمراتع ایران مشخص 
عنوان قطر یقه بهزیراانجام شود،خصوص بررسی بیشتري 

برايباشد و کمتري میهاي نوسانویژگی که داراي 
درازمدت آب و هوایی، شرایط خاك و ثیرات أتمالحظات 
& Arzani(تواند مورد استفاده قرار گیرد میاثرات چرا

King, ,.Moghadaو1994 2006 .(Akbarlou و همکاران
نیز ضمن مبنا قرار دادن تجزیه و تحلیل رگرسیون ) 2005(

ید پرداختند و به جستجوي ارتباط میان پوشش تاجی و تول
. چنین روابطی بودییدکننده أتهاي آنها نتایج نهایی بررسی

براي) 2012(و همکاران Akbarlouتوسطپژوهشی دیگر 
رون الونگاتم در منطقه چپرقویمه برآورد تولید گونه آگروپای

نتایج استفاده از رگرسیون گام به . انجام شداستان گلستان 
تنها ویژگی ارتفاع گونه در مدل خطی کهنشان دادنگام آنا

در همچنین نآنا. باشدمی61/0وارد شده و ضریب تبیین 
مورد برازش پارامتر ارتفاع با تولید این گونه با استفاده از 

کردندلگاریتمی بیان وعادالت ازجمله درجه دو، سهسایر م
توان با استفاده از این هاي بدست آمده میکه براي داده

تر برآورد کرد که تر و دقیقمعادالت میزان تولید را مطمئن
=909/0R2در این مطالعه معادله درجه سه با داشتن 

و عنوان کردند در مراتع بهترین مدل برازش یافته خواهد بود
تر به میزان تولید گونه تر و سریعتوان راحتمنطقه مذکور می

. آگروپایرون الونگاتم با استفاده از ویژگی ارتفاع آن پی برد
. تر خواهد بودبینی شده نسبتا دقیقکه نتایج پیشطوريبه

دیگري که الزم به بیان است متفاوت بودن معادالت مطلب 
مکان در دوArtemisia aucheriر گونه مرتعی رگرسیونی د

Artemisiaگونه . باشدقطور میو 1مرتعی دیزج بطچی 

aucheriاما ،هاستعنصر اصلی تیپ گیاهی در این مکان
مکان نه در هر دوبرداري از این گووضعیت و شدت بهره

با توجه به این امر که شدت . باشدمرتعی متفاوت می
هاي ساختاري و مرفولوژیکی روي ویژگیبرداري بر بهره
هاي بوده و بیوماس و تولید گونهمؤثر هاي مرتعی گونه

هاي مرتعی هاست، در مکاناز این ویژگیمتأثر مرتعی خود 
از . هاي چرایی متفاوت متغیر خواهد بودمختلف با شدت

هاي آن از ویژگیبه تبع آن معادالت رگرسیونی که در رو این
هاي مرتعی استفاده برآورد تولید گونهبراي مرفولوژیکی 

با طبق نتایج پژوهش حاضر . شود، متفاوت خواهد بودمی
ز این گونه در دو برداري اتوجه به متفاوت بودن شدت بهره

هاي رگرسیونی متفاوتی در هر دو مکان مکان مرتعی مدل
توان به ین زمینه میدر ا. مرتعی براي این گونه بدست آمد

در ناآن. اشاره کرد) 2012(و همکاران Jafariمطالعه
زیرزمینی گونه درمنه دشتی در مطالعه بیوماس اندام هوایی و 

نشان دادند که هاي مختلف چرایی در استان سمنان شدت
ا شدت چرا و حجم هاي هوایی گیاهان بکاهش بیوماس اندام
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و رشد و رابطه داشته ن هاي هوایی گیاهابرداشت از اندام
هاي هوایی در مناطق تحت چراي سنگین در عه اندامتوس

مقایسه با مناطق تحت چراي متوسط به شدت محدود شده 
)2013(و همکاران Akbarlouهمچنین نتایج مطالعه. است

بیوماس هوایی و زیرزمینی و در بررسی اثر شدت چرا بر 
,هاي ابعادي سه گونه مهم گندمیان،ویژگی Bromus

tomentellusStipa barbata،Festuca ovina در
دهنده شانعلفزارهاي کوهستانی چهارباغ استان گلستان ن

یوماس هوایی و زیرزمینی و دار بین بتفاوت معنی
هاي چرایی هاي ساختاري سه گونه تحت شدتویژگی

طور کلی بین معیارهاي کمی پوشش به.متفاوت بوده است
توان استفاده از آنها میطه وجود دارد و با گیاهی و تولید راب

هاي اما ضروري است تا بررسی. ورد کردتولید را برآ
شناختی دیگر انجام همانندي در جاهاي دیگر با شرایط بوم

گزارش کردند که ) 1957(و همکاران Ludwig. شود
تواند براي هاي محاسبه شده در یک زمان میلهمعاد
لب پژوهشگران شود ولی اغبرداريهاي دیگر نیز بهرهزمان

آب و هوا و چراي دام ثیر أتکنند که به دلیل امکان میتأکید 
هایی باید با احتیاط مورد روي علوفه تولید شده چنین معادله

پیشنهاد )King)1994و Arzani.برداري قرار گیرندبهره
در هر محل الزم است تا اینهمانندهاي کنند بررسیمی

ی پوشش گیاهی آزمون شود و کمرابطه تولید با معیارهاي
هاي مناسب براي برآورد تولید براي هر گونه محاسبه معادله
Arzani(شود  et al., استفاده از معادالت در کل). 2008

گیري تولید عنوان روش اصلی اندازههتواند برگرسیونی می
هاي بیشتري انجام شود و این شرطی که بررسیبه،باشد

اس و سرعت هزینه، دقت، تجربه کارشنروش از نظر زمان، 
همین طور با توجه .ها مقایشه شودانجام کار با سایر روش

عوامل محیطی بر روي تولید گیاهان بهتر است تا ثیر أتبه 
جداگانه مورد بررسی طورتولید هر گونه در مناطق مختلف ب
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Providing statistical models to estimate the production of rangeland species
(Case study: Dizaj Batchi and Ghotor Ranglands of Khoy)

F. Alilou1, F. Keivan Behjou2*. and J. Moatamedi3

1- Former M.Sc. Student in Rangeland Management, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2*- Corresponding author, Associate Professor, Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of

Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran,
Email: farshad.keivan@gmail.com

3- Assistant Professor, Department of Range and Watershed Management, Faculty of Natural Resources, University of
Urmia, Iran

Accepted:1/25/2014Received:6/10/2013

Abstract
The current study was aimed to investigate the relationship between the production of
Artemisia aucheri and Agropyron trichophorum and their morphological features and
providing regression models. For this purpose, three rangeland sites were selected in
Dizaj Batchi and Ghotor Ranglands of Khoy. Stratified random sampling was used
within one square meter plots at 10-m intervals and along 100-m transects. Various
regression models including one-dimensional, two-dimensional, and multiple regression
models were applied. Among the significant models, the best model was selected at the
species level based on model evaluation criteria. The results showed that each of the
features investigated had a significant relationship with production. One-dimensional
models demonstrated better results and crown diameter (D1) in both species, and all
three range sites was chosen as the most efficient morphological feature in order to
estimate production. According to the obtained results, suitable models were
recommended for the study rangelands and study species.

Keywords: Estimation of plant production, morphological characteristics, statistical
models, Dizaj Batchi and Ghotor Rangelands.


