
پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران-فصلنامه علمی
)1395(627-635، صفحه 3، شماره 23جلد 

ایرانبومیگندمیانبرداشتمیزانگیرياندازهبرداري دربهرهسنجهکاراییارزیابی

محسن شرافتمندراد
mohsen.sharafatmandrad@ujiroft.ac.ir: پست الکترونیک. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران،استادیار

7/6/95: تاریخ پذیرش10/3/94: تاریخ دریافت

چکیده
مزایاي ها داراي معایب و برداري گندمیان وجود دارد که هریک از این روشگیري میزان بهرههاي مختلفی براي اندازهروش

هاي گندمی و شبه گندمی، یکی از این برداري گونهگیري بهرهبرداري براي اندازهاستفاده از سنجه بهره. مربوط به خود هستند
منظور میزان بدین. پردازدبرداري در تعیین میزان برداشت گندمیان بومی ایران میاین تحقیق به ارزیابی کارایی سنجه بهره. هاستروش
Agropyronگندمی ري دو گونهبردابهره cristatum وStipa barbataبرداري تعیین و میزان تطبیق نتایج آن با روش با سنجه بهره

هاي برداري وجود مقیاساستفاده از سنجه بهرهاز آنجا که الزمه. گردیدبا استفاده از رگرسیون ارزیابی ) شاهد(نسبت وزنی 
ها پرداخته این مقیاسابتدا به توسعهرو از این، )در حال حاضر در کشور ما وجود ندارد(مطالعه است هاي مورد برداري براي گونهبهره
پایه براي بررسی چگونگی 5برداري و پایه براي تهیه مقیاس بهره25برداري شد که هاي مورد مطالعه نمونهگیاه از گونه30آنگاه. شد

برداري به خوبی قادر نتاج نشان داد که دو روش داراي تطابق زیادي هستند و سنجه بهره. دانطباق دو روش مورد استفاده قرار گرفتن
استفاده از سنجه رو از ایناز آنجا که این روش، سریع، غیرمخرب و بسیار ارزان است، . برداري گندمیان استبه نشان دادن میزان بهره

.شودگندمی بومی ایران توصیه میهايبرداري گونهبرداري براي برآورد میزان بهرهبهره

.Agropyron cristatum؛Stipa barbata،برداريسنجه بهره، گندمیان، برداريبهره: هاي کلیديواژه

مقدمه
از مرتع تعاریف نسبتاً مختلفی شده اما در همه آنها آمده 
است که مرتع زمینی شخم نخورده و زیستگاه و محل چراي 

تعلیف یا چرا به مصرف علوفه. اهلی استهاي وحشی و دام
). 1388،یمصداق(شود وسیله دام اطالق میقابل برداشت به

اما یک مرتع فقط شامل مقداري علوفه نیست بلکه 
ست ازیست آنهااي از گیاهان و محیطاکوسیستم یا مجموعه

. به آن نگاه کردعنوان یک منبع طبیعی قابل تجدید که باید به
عدم تعادل بین تعداد دام و ظرفیت مراتع و مسئله با توجه به 

عدم رعایت فصل چرا که هم اکنون بر بیشتر مراتع کشور 
اي دارد و اگر ارزیابی مراتع اهمیت ویژهمسئله ،جاري است

را به جامعه مسئله آور این با ارقام و آمار نتوانیم ابعاد فاجعه

براي و مشکالتی مسائلاسانیم، بدون شک در آینده بانبش
هاي دامی روبرو خواهیم تأمین گوشت قرمز و سایر فراورده

کند که منابع موجود در داري صحیح ایجاب میمرتع. شد
مراتع دقیقاً ارزیابی شوند تا بتوانیم از ارقام و اطالعات 

مدت مدت و بلندهاي میانریزيمده در برنامهآدست به
در بهبود صنعت دامداري کشور گام در نهایت استفاده کرد و 

ریزي مرتع مستلزم برنامه). 1382،یمصداق(مثبتی برداشت 
منظور حصول این تنظیم اهداف و ارائه اعمال مدیریتی به

براي ها آوري و تفسیر دادهاهداف است؛ پایش شامل جمع
میزان پیشرفت یا عدم پیشبرد به اجراي طرح مستندسازي 

بازنگري طرح یا مدیریت تطبیقی سوي تحقق اهداف است؛
باشد یا اهداف و نپیشرفت قابل قبولدهد که رخ مییزمان
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طرح را اولیه منسوخ شده اهداف شرایط تغییر کرده باشد که 
برداري یکی از ابزارهایی است که در کند؛ بهرهمیارائه

ستفاده است گیري مدیریت تطبیقی قابل اتصمیمفرایند 
)Smith et al., در امر دیکی از مواردي که بای). 2007

، شدت چرا یا میزان کردارزیابی مراتع به آن توجه 
به لحاظ تعدد عواملی که در امر البته . برداري استبهره

کنند و همچنین به علت تعیین ظرفیت چراي مرتع مداخله می
امکان وجود اشتباه در امر ارزیابی مقدار تولید علوفه و در 

چرا، ضروري خواهد بود بعد از چراي دام نتیجه ظرفیت
،مقدم(اقدام به مشخص کردن چگونگی فشار چرا شود 

توان براي برداري را میهاي بهرهبرآوردبنابراین ). 1379
کنترل میزان دام در انتهاي فصل چرا بکار برد تا تطبیق 

،یمصداق(مطلوب میسر شود کنونی با میزان استفادهاستفاده
1388 .(

برداري گیري میزان بهرههاي مختلفی براي اندازهروش
ها داراي گیاهان مرتعی وجود دارد که هریک از این روش

با توجه به این مزایا . معایب و مزایاي مربوط به خود هستند
گیري انتخاب و معایب و سایر عوامل بهترین روش اندازه

میزان گیريهاي اندازهمتأسفانه در کشور ما، روش. شودمی
ها برداري کمتر شناخته شده و حتی برخی از این روشبهره

استفاده از ها، یکی از این روش. اندبه طور کامل ناشناخته
. روش ارتفاع به وزن استتوسعه یافته از يبردارسنجه بهره

گیري ارتفاع گیاهان روش ارتفاع به وزن مستلزم اندازه
. برداري استگین بهرهگندمی، براي تعیین میانگندمی و شبه

هاي ارتفاع گیاهان ثبت شده در طول گیرياندازهکه طوريبه
به درصد وزنی يبردارسنجه بهرهها با استفاده از ترانسکت

Lommasson(شوند برداري شده تبدیل میبهره & Jensen,

رسد به طور خالصه، روش ارتفاع به وزن به نظر می). 1943
برداري گندمیان ماد براي تعیین بهرهروشی دقیق و قابل اعت

ارتفاع به وزن هايمقیاسن حال ساخت با ای. دائمی باشد
با توجه کامل به شکل رویشی داست و بایکاري با زحمت 

ناشی از تفاوت در مکان، آب و هوا و عوامل ژنتیکی انجام 
براي شرایط دبایها مقیاسدهد که تجربه نشان می. گیرد

Cook(اي محدود بکار گرفته شوند ناحیهخاص تهیه و در 

& Stubbendieck, در رابطه با دو گونه مورد ). 1986
است که رابطه خوبی بین ارتفاع و وزن شده مطالعه گزارش 
این رابطه به صورت لگاریتم طبیعی است . آنها وجود دارد

تأثیروزن تحتبهارتفاعرابطهکهاستایندهندهکه نشان
یقه آندرگیاهوزنبیشتروها استگونهتاجساختار
برخی ). 1393شرافتمندراد و همکاران، (است شدهمتمرکز

که روش ارتفاع به وزن براي آن دارد از حکایت مطالعات 
Eurotiaايبوتهبرداري گیاهگیري میزان بهرهاندازه

ceratoides نیز مناسب است و حتی نسبت به سایر روشها
امیري و همکاران، (هزینه کمتر است سریعتر و داراي

برداري که مبتنی بر رابطه کش بهرهتوسعه خط). 1384
مانندسالهچندانگندمیبراي برخی ارتفاع به وزن است

Bromus tomentosusوDactylis glomerataتشخیص
دهدمیدستبهمراتعبرداريبهرهمیزانازیقینیبهنزدیک

هاگونهازبرداريبهرهارزیابیبرايمناسبیابزارعنوانبهو
محمودي، (گیرد میقراراستفادهموردمراتعبهینهمدیریتو

1391 .(
سنجه ارزیابی زمینهاي درمطالعهاز آنجا که تاکنون 

بر اساس مرور منابع (استانجام نشده در کشور يبرداربهره
هاي کلید مراتع برداري براي گونه، هیچ مقیاس بهره)اینترنتی

به معرفی روش تحقیقبنابراین این . کشور وجود ندارد
براي يبردارسنجه بهرهارتفاع به وزن و ابزار مکانیکی 

برداري گندمیان و شبه گندمیان گیري درصد بهرهاندازه
از یکبرداري براي هیچاما از آنجا که مقیاس بهره،پردازدمی

گندمی بومی مراتع کشور وجود هاي گندمی و شبهگونه
تهیه این چگونگیندارد، هدف اولیه، تهیه و آموزش 

.استها مقیاس

هامواد و روش
منطقه مطالعاتیمعرفی 

منطقه مورد بررسی در بخشی از مراتع چهار باغ استان 
کیلومتري جنوب 50این منطقه در . گلستان واقع شده است

منطقه داراي . خشک استاقلیم منطقه نیمه. گرگان قرار دارد
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متر از سطح دریا است و میانگین 3600تا 1800ارتفاع 
میلیمتر در سال بوده که بیشتر به صورت300بارندگی آن 

بافتباعمیقنیمهتامنطقه سطحیهايخاك. باردبرف می
تالومیبافتسنگریزه،وسنگهمراه باسبکنسبتاًتاسبک
از. استمتوسطقلیاییتاخنثیخاكهاسیدیتلومی،رسی
قرارخاوريالبرزساختمانیزوندرمنطقهشناسی،زمیننظر

هاي سنگلیتولوژيبامباركسازندازبسترسنگدارد و

در کل در منطقه چهارباغ چهار مرتع .استتیره رنگآهکی
طرحدارايآقارضاوچکاوجود دارد که سه مرتع کمربن،

تیپهاي گیاهی مختلفی در منطقه وجود . هستندداريمرتع
.ر توپوگرافی منطقه هستندیشدت تحت تأثدارد که به

بودند S. barbataو A. cristatumهاي مورد مطالعه گونه
دام . شوندهاي گندمی کلید منطقه محسوب میکه جزء گونه

.باشدغالب در منطقه گوسفند و از نژاد زل می

کشوراستان وموقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در سطح-1شکل 
روش تحقیق

يبردارسنجه بهره
ابزاري مکانیکی است که ازيبردارسنجه بهره

سنجه از . هاي ارتفاع به وزن توسعه یافته استمنحنی
براي برداري، توان عالوه بر تعیین درصد بهرهمیيبرداربهره

آموزش، کنترل قضاوت شخصی و بهبود یکنواختی نتایج در 
این روش براي ). 2شکل (کنندگان استفاده کرد میان بررسی

هاي گندمی یا برداري در نواحی که گونهدست آوردن بهرهبه

. دارند مناسب استداراي یا ریزمندمی که فرم دستهگشبه
برداري یکنواخت، دقیق هاي بهرهگیرياین روش تعیین اندازه

دائمی گندمی هاي گندمی و شبهو قابل اعتماد را براي گونه
سنجه کار با برداري که الزمههاي بهرهمقیاس. کندمهیا می

هاي ارتفاع به وزن تهیه شده هستند از منحنیيبرداربهره
آیند گندمی به دست میهاي گندمی و شبهبراي تک گونه

).2شکل (
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گیرد و نمونه یک کارت گندمیان مورد استفاده قرار میبرداري در گندمیان و شبهگیري بهرهاندازهبرداري که براي شماي سنجه بهره-2شکل 
.شوندهاي مربوط به چند گونه در یک کارت ادغام میمعموالً مقیاس. برداريبهره

هاآوري دادهجمع
گیري از روش سیستماتیک در این تحقیق براي نمونه

به صد متري منظور سه ترانسکت بدین. تصادفی استفاده شد
طور تصادفی در طول شیب عمومی منطقه مستقر گردید و 

انجام گیري ها نمونهدر فواصل مشخص در طول ترانسکت
ترین گونه به بدین معنی که در نقاط تصادفی نزدیک. شد

این کار تا رسیدن به . قرار گرفتبرداري نمونهنقطه مورد 
.گیاه براي هر گونه ادامه یافت10داد نمونه کافی یعنی تع

با تعداد کافی گیاه چرا صد متري اگر در طول ترانسکت 
براي (داده شدنشده مواجه نشدیم، طول ترانسکت گسترش 

پایه از هر گیاه 10برداري حداقل به هاي بهرهمنحنیتهیه
هاي نحنیمپایه براي توسعه25گیاه 30از این ).نیاز است

براي گیاه 5برداري وهاي بهرهمقیاسارتفاع به وزن و
) شاهد(نسبت وزنیبا روش يبردارسنجه بهرهنتایج مقایسه

گیاهان با استفاده از ریسمان از پایین تا باال . شوداستفاده می
ها در وضعیت طبیعی ها و ساقهپیچی شدند تا تمامی برگنخ

پیچی کردن گیاهان ثابت ماندن هدف از نخ. خود حفظ شوند
هاي گیاه در موقعیت طبیعی خود در طول ها و ساقهبرگ

سپس گیاهان . انتقال، خشک کردن و قطع کردن استفرایند

.متري سطح زمین قطع شدندسانتی5/52منظور توزین، از به
گیري و ها، حداکثر ارتفاع هر گیاه اندازهپس از انتقال نمونه

مواد قطع . قطع گردیدمحاسبه و ده درصد ارتفاعی هر گیاه 
در نهایت . شده تا دستیابی به وزن خشک نهایی حفظ شدند

ین و ثبت و ارتفاعی به دهم گرم تعیوزن خشک هر ده قطعه
ارتفاعی درصد تجمعی وزن برداشت شده در هر قطعه

.شدمحاسبه 
هاي آنگاه ده درصد ارتفاعی هر گیاه را چیده و در پاکت

وزن . شودداده میدرصد قرار 10تا 0کاغذي با برچسب 
ارتفاعی را جمع و کل وزن خشک گیاهان خشک ده قطعه

جمعی براي وزن خشک ت. گرددمیآوري شده محاسبه جمع
درصد تجمعی ارتفاع و وزن حذف بعد هر قطعه محاسبه و 

درصد تجمعی ارتفاع حذف شده در . شودمیشده محاسبه 
برابر درصد تجمعی وزن حذف شده روي کاغذ گراف ترسیم 

وزن بهمنحنی حاصل ارتباط ارتفاع حذف شده . گرددمی
در . کندتوصیف میمورد مطالعهحذف شده را براي گونه

سنجه ادامه با استفاده از منحنی ارتفاع به وزن و دستگاه 
هاي مورد مطالعه گونهبرداري برايمقیاس بهرهيبرداربهره

گرددتهیه می
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را چرخانیده يبردارسنجه بهرهمدرج روي صفحه
"میانگین ارتفاع چرا نشده"که پیکان منصوب به طوريبه

، هر حال. تنظیم شودیاه چرا نشدهروي متوسط ارتفاع گ
درصد 10مدرج بیانگر روي صفحه0به 9اینچ افزایش از 

قرار يبردارسنجه بهرهیک کارت خالی در .ارتفاع است
براي تعیین درصد ارتفاعی که در زمان حذف . شودداده می
درصد وزن و غیره برداشت 20درصد وزن، 10شدن 

از .شودمیوزن استفاده خواهد شد از منحنی ارتفاع به
درصد وزن هرکه گرددمیمنحنی ارتفاع به وزن، مشاهده 

از باالي گیاه برداشت چه درصد ارتفاعیبرابر هبرداشت شد
یا مقدار گیاه ی باقیماندهدرصد ارتفاعبنابراین. است

ارتفاع برابر نقطه . شودمشخص میگیاهباقی ماندهسانتیمتر 
یک خط افقی از رده و پیدا کرا مدرجصفحهروي باقیمانده

روي کارت 10و شودکشیده میآن به سمت کارت خالی 
برداري را نشان درصد بهره10که در واقع(شودنوشته می

30درصد وزن حذف شده، 20این روند را براي ). دهدمی
تا تمامی نقاط روي دادهدرصد وزن حذف شده و غیره ادامه 

برداري براي گونهاس بهرهیر پایان مقد.کارت ترسیم شوند
.خواهد آمددستبهمورد مطالعه 

ها شاهد، این پایهپایه5برداري در گیري بهرهبراي اندازه
درصد 80و 60، 50، 40، 20از ارتفاع ی عطور مصنوبه

سپس با توجه ). قطع شدند(مورد چرا قرار گرفتند ارتفاعی 

برداري ، درصد بهرهکلبه وزنوزن برداشت شده نسبت به 
گیاه با 5برداري همین سپس میزان بهره.محاسبه گردید

.شدبرآورديبردارسنجه بهرهاستفاده از 
ها هدادوتحلیلتجزیه
آمده ازدستبهج ین نتایبمیزان انطباقیبررسبراي 

اي، رابطهنسبت وزنیروش و يبردارسنجه بهرهروش
روش ن صورت که یبد. دیگردبرقرار بین آنها یونیرگرس

در نظر برداريمیزان واقعی بهرهيعنوان مبنابهنسبت وزنی
توسط گیري شده برداري اندازهبهرهت یزان تبعیگرفته شد و م

انطباق آن با میزان عنوان معیار ، بهاز آنيبردارسنجه بهره
سنجه ج ین گونه، نتایبد. در نظر گرفته شدبرداريواقعی بهره

عنوان بهنسبت وزنیر مستقل و یعنوان متغبهيبرداربهره
یونین آنها رابطه رگرسیر وابسته انتخاب شدند و بیمتغ

کلیه محاسبات آماري در . )1383،یمصداق(دیبرقرار گرد
. شدانجام Minitab v.16افزار نرم

نتایج
برداري با استفاده از گیري بهرهگام براي اندازهنخستین
میانگین ارتفاع گندمیان چرا محاسبه،يبردارسنجه بهره
دو گونهگیري شدهارتفاع اندازهآمار توصیفی .نشده است

.خالصه شده است1در جدولعلف گندمی مورد مطالعه 

مورد مطالعهدو گونهگیري شدهآمار توصیفی مربوط به پارامترهاي اندازه-1جدول
S. barbataA. cristatum

ضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینضریب تغییراتانحراف معیارمیانگین
gr(86/449/166/3086/550/269/42(تولید 
cm(80/5746/617/1143/7200/1395/17(ارتفاع 

مورد برداري براي دو گونههاي بهرهمقیاستهیهبراي 
. ندتوسعه داده شدآنها هاي ارتفاع به وزن منحنیمطالعه،

ارتفاع به وزن براي دو گونه منظور چگونگی رابطهبدین

تمامی که طوريبه. بررسی قرار گرفتموردمورد مطالعه 
معادالت رگرسیونی مقدار ضریب تعیین باالیی داشته و 

.)2جدول (دار بودندیهمگی معن
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مطالعهمورد براي دو گونه) x(و درصد ارتفاع حذف شده ) y(رگرسیونی بین درصد وزن برداشت شده رابطه-2جدول 
ضریب تعیینرگرسیونیرابطهگونه

A. cristatum02/2)+x(ln89/0-=y89/0
S. barbata15/1)+x(ln43/0-=y91/0

اند نشان داده شده3هاي ارتفاع به وزن در شکل منحنی
و بیانگر درصد ارتفاع حذف شده به وزن برداشت شده یا 

ها با در دست داشتن این منحنیبنابراین . برداري هستندبهره
و دانستن میزان متوسط ارتفاع یک علف گندمی و میزان 

را برداريبهرهتوان درصد آسانی میبه باقی مانده بعد از چرا 
ها براي تهیهاز این منحنیکه طوريبه.کردبرآورد
.شودبرداري استفاده میهاي بهرهمقیاس

.Aبرداري دو گونهبهرهبرآوردمنحنی ارتفاع به وزن براي -3شکل  cristatum)سمت چپ ( وS. barbata)سمت راست(

گیري شده برداري اندازهپارامترهاي آماري میزان بهره
در جدول يبردارسنجه بهرهو نسبت وزنیتوسط دو روش 

.استشده ذکر 3

.Sبرداري براي دو گونهگیري شده با دو روش نسبت وزنی و سنجه بهرهبرداري اندازهآمار توصیفی میزان بهره-3ل جدو barbata وA. cristatum

نسبت وزنیبرداريسنجه بهره
تعدادانحراف معیارمیانگینتعدادانحراف معیارمیانگین(%)برداري بهره

S. barbata88/2724/17520/3344/225
A. cristatum35/2588/22540/29305

آمده از دستبهج ین نتایمیزان انطباق بیبررسبراي 
و روش نسبت وزنی، رابطهيبردارسنجه بهرهروش 

ب از رابطهیترتنیبد. شدبین آنها برقرار یونیرگرس
برداري ت بهرهیزان تبعیبراي ارزیابی میون خطیرگرس

ج یاز نتايبردارسنجه بهرهگیري شده توسط اندازه
يد که دارایروش نسبت وزنی استفاده گرديهايریگاندازه

يج برقرارینتا. بودق ین تحقیايهابا دادهیبرازش خوب
. نشان داده شده است3در شکل یون خطیرگرسرابطه
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گیري شده روش نسبت وزنی برداري اندازهبرداري و میزان بهرهشده با روش سنجه بهرهبرآوردبرداري رگرسیونی بین میزان بهرهرابطه-4شکل 
.Sو گونه) سمت چپ(A. cristatumبراي گونه) مبناي واقعیت( barbata)سمت راست(

بحث 
نشان داد که گندمی گیري ارتفاع دو گونهاندازهنتایج 

.Aگونه  cristatumحاظ ارتفاعی متفاوت از گونهاز لS.

barbata هاي فیزیولوژیکی دو گونه بیانگر تفاوتاست که
.Sگونهالبته . دهدذاتی دو گونه را نشان میاختالف و بوده

barbata به کمتري نسبت انحراف معیار و ضریب تغییرات
. داشتA. cristatumگونه

ارتفاع به چگونگی رابطهتمامی معادالت رگرسیونی 
مقدار ضریب تعیین باالیی مورد مطالعه، وزن براي دو گونه

رفت دار بودند و همانگونه که انتظار میداشته و همگی معنی
هدهندلگاریتم نپري یا طبیعی بودند که نشانصورتبهتوابع 

ارتفاع به وزن تحت تأثیر ساختار تاج این است که رابطه
متمرکز شده آنهاگندمیان در یقه وزن بیشتر ها است و گونه

Sharafatman Rad(است  et al., ، که با نتایج)2014
Nafus 2009(و همکاران(،Guevara و همکاران)2002( ،

Assaeed)1997( وJohnson و همکاران)مطابق )1988
نتایج بدست آمده از این پژوهش با مطالعات البته . است

Cassady)1941 ( بیان کردند که آنان نیز هماهنگ است؛
روش ارتفاع به وزن صحت زیادي دارد و بعد از بدست 
آوردن رابطه بین ارتفاع و وزن، نیازي به قطع و توزین 

.بنابراین زمان و هزینه اجراي آن پایین است. باشدنمی
هاي گندمی بومی در رابطه با گونه) 1391(محمودي 

Dactylis glomerata وزنبینرابطهگزارش کرد که
به صورت سیگموئید بوده و ضریب گیاهانارتفاعوتجمعی

بر نتایج این تحقیق و امکان تأییدي که دارد تبیین باالیی 
این امر در مورد گونه . برداري با این روش استتخمین بهره

Bromus tomentosus 1391محمودي، (نیز صادق است .(
تشخیصتوانمیراحتیبهاین مدلهاازاستفادهبابنابراین 

دستبهمنطقهمراتعبرداريبهرهمیزانازیقینیبهنزدیک
ازبرداريبهرهارزیابیمناسبی برايابزارعنوانبهوآورد
داد قراراستفادهموردمراتعبهینهمدیریتوهاگونه

گزارش ) 1384(امیري و همکاران .)1391محمودي، (
Eurotiaبرداري گیاه گیري بهرهکردند که براي اندازه

ceratoides ، با سایر در مقایسه روش ارتفاع به وزن
در رابطه با گیاه درمنه نیز .ترین روش است، مناسبهاروش

راي توان بگزارش شده است که روش ارتفاع به وزن را می
برداري از گیاه درمنه بکار برد و این روش برآورد میزان بهره

از صحت باالیی برخوردار است و سرعت و هزینه آن نسبت 
,Hurmay(تر استبه روشهاي دیگر مناسب در ).1943

ترین روش دیگر مطالعات نیز روش ارتفاع به وزن مناسب
میان معرفی برداري گیاهان خانواده گندبراي تعیین میزان بهره

,Crafts(شده است  1938.(
براي ارزیابی انطباق ،همانگونه که در قبل بحث شد

و روش نسبت وزنی از يبردارسنجه بهرهنتایج روش 
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نتایج رگرسیون نشان داد . رگرسیون خطی ساده استفاده شد
باق دو طانزعنوان شاخصی ابه(ین عیکه میزان ضریب ت

.Aدر مورد گونه) روش cristatum و در گونه99/0برابر
S. barbata باالست که در مورد هر دو گونه ا95/0برابر

با يبردارسنجه بهرهبوده و گواهی بر تطابق کامل روش 
. برداري استعنوان معیار واقعی بهرهروش نسبت وزنی به

يبردارسنجه بهرهتوان نتیجه گرفت که روش بنابراین می
هاي برداري گونهگیري میزان بهرهروشی کارا براي اندازه

در دیگر مطالعات که به البته . گندمی کلید مراتع است
ارزیابی و مقایسه روش ارتفاع به وزن با دیگر روشها 

دار با روش اند این روش فاقد اختالف معنیپرداخته
,Cassady(داده شده استتشخیص استاندارد  1941; Cook

& Stubbendieek, ,Pinhanceو 1986 به طور ).1936
،ارزان، غیر مخربروشیيبردارسنجه بهرهاستفاده خالصه 

برداري گندمیان بهرهمیزان تعیین در، دقیق و کاراسریع
هاي مقیاساستفاده از این ابزار مستلزم توسعه. است
هاي کلید مرتعی است که در کشور ما برداري براي گونهبهره

ها براي دو گونه این مقیاس،قیدر این تحق. وجود ندارد
.Aو S. barbataگندمی  cristatum اما استفاده . شدتهیه

تهیه، چاپ و انتشار این مندگسترده و معتبر این روش نیاز
بنابراین . هاي مربوط استها و یگانها توسط سازمانمقیاس

اول و معرفی و استفادهۀبرداري در وهلهاي بهرهمقیاستهیه
.گردددوم توصیه میوهلۀ گسترده از این روش در 

مورد استفادهمنابع
ــري ــیري،.ف،امی ــیوم،بص ــه روش. 1387. م،ایروان ــاي مقایس ه

Eurotiaبرداري از گونـه  گیري بهرهادازه ceratoides .   علـوم و فنـون
.241-229): 2(9. کشاورزي و منابع طبیعی

ابعاد سنجی دو گیاه گندمی جهت ایجاد خط کـش  . 1391. م،محمودي
دانشگاه شهر ، نامه کارشناسی ارشد مرتعداريپایان. برداري از مرتعبهره
.کرد

انتشارات آستان قدس رضوي، .. داري در ایرانمرتع. 1382. مصداقی، م
.ص333ایران،مشهد،

هاي رگرسیون در تحقیقات کشاورزي و منابع روش. 1383. مصداقی، م
.ص290ایران،. دانشگاه امام رضا. طبیعی

ــداقی، م ــه. 1388،.مص ــول و روشدر ترجم ــعي اص ــاي مرت داري، ه
مرکـز نشـر   . ، پابو، رکـس دي وهربـل، کالنـدن اچ   .هواچک، جري ال

.ص736. دانشگاهی
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Abstract
There are various methods to measure the utilization of grasses that each of these
methods has its own advantages and disadvantages. The use of utilization gauge for
grasses and grass-like species is one of these methods. This research was aimed to
investigate the efficiency of utilization gauge in determining the utilization rate of
native grasses in Iran. Thus, the utilization rate of Agropyron cristatum and Stipa
barbata was measured by utilization gauge method, and the conformity of results with
the weight ratio method (control) was assessed by linear regression. Since the utilization
scales are prerequisite to the use of utilization gauge, which currently do not exist in our
country, first these scales were developed. For this purpose, 30 plant individuals were
sampled, of which 25 individuals were used to provide utilization scales and five
individuals were used to evaluate the conformity of the two methods. According to the
results, the two methods showed good conformity, so that the utilization gauge could be
used to estimate the utilization of grasses. Since this method is rapid, non-destructive,
and cheap, the use of utilization gauge is recommended to estimate the utilization rate of
native grasses.

Keywords: Agropyron cristatum , grasses, utilization, utilization gauge, Stipa barbata.


