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 چكيده 

 گيري  اندازه،از طرفي .د آن مي باشد شناخت از ميزان تولي،ثر در مديريت بهره برداري از مراتعؤيكي از مهمترين عوامل م
 عواملي كه مرتبط با آن گيري بنابراين برآورد توليد از طريق اندازه .توليد بطور مسقيم مستلزم صرف وقت و هزينه زيادي است

صيات اين تحقيق با هدف بررسي رابطه توليد علوفه خشك چند گونه مهم مرتعي با خصو . قرار گيردمورد توجههستند مي تواند 
  واي گونه هاي مورد مطالعه شامل گونه هاي بوته . اجرا گرديد1382قطر و ارتفاع در منطقه پخش سيالب كاشمر در سال 

ارتفاع و حاصلضرب اين دو از روابط   قطر متوسط تاج پوشش،عواملجهت تعيين رابطه توليد ساالنه از  .بودند درختچه اي
 . در زمان گلدهي كامل گونه ها انجام شدگيريها اندازه. نه گياه از هر گونه استفاده گرديد نمو30 تعداد گيري رگرسيوني با اندازه

 حاصلضرب قطر متوسط در رشد ارتفاعي گياهان در گيري ثر در برآورد توليد از طريق اندازهؤنتايج نشان داد كه بهترين عامل م
 قطر متوسط Pdygonum avenstrumطر متوسط يقه و گونه  قPoa bulbosaاز طرفي براي گونه  ).p<0.01.(سال رشد مي باشد

 رابطه خطي بين توليد با عوامل قطر متوسط و يا حاصلضرب قطر ها  گونهبيشتركلي  بطور. اند تاجي رابطه مستقيم با توليد داشته
  Scoriola oriontalis ، Artemisia sieberi، Poteropyrum Olivieriكه برخي گونه ها از قبيل  در حالي . نشان دادند رادر ارتفاع

 ها شيب خط رگرسيوني در تمام گونه    .(p<0.01) از رابطه نمايي بين توليد با حاصلضرب قطر متوسط در ارتفاع برخوردار بودند
 گونه در رابطه توليد با عوامل قطر متوسط در ارتفاع مثبت بوده و بيشترين تغييرات اين عوامل بر عملكرد علوفه خشك مربوط به

Polygonum arenastrumو  Eringium bungeiو كمترين ميزان را گونه هاي  . بودLaunea spinosa،   Sophora pachycarpa 
 توان ،مي  توليد بطور مسقيمگيري  و اندازهگيري  نمونههاي  كه جهت كاهش هزينهكند بطوركلي اين نتايج پيشنهاد مي. نشان دادند

 .ختلف رشد در زمان مناسب و تعداد نمونه كافي ميزان توليد علوفه ساالنه مراتع را تخمين زد شاخصهاي مگيري با اندازه
 

 .كاشمر ،پخش سيالب، روش قطع و توزين ،اي  توليد گياهان بوته:واژه هاي كليدي
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 مقدمه
 مرتعي، از مسائل هاي آگاهي از ميزان توليد علوفه گونه
توليد، .  شمار مي روداساسي در مطالعات ارزيابي مرتع  به

اندامهاي سبز حاصل از (عبارت از وزن علوفه گياهان 
 مورد چراي دام قرار تواند رشد سال جاري گياه كه مي

، مي باشد و بر حسب كيلوگرم در هكتار بيان مي )گيرد
روشهاي مختلفي براي برآورد توليد وجود دارد كه . شود

ي از روشها يك  به نوع مطالعه، زمان، هزينه وبا توجه
 توليد، گيري از روشهاي متداول اندازه. گردد انتخاب مي

روش قطع و توزين كه در آن توليد : مي توان اشاره كرد به
، قطع و )گيري داخل پالتهاي اندازه(علوفه در واحد سطح 

مي باشد،   ها  و از دقيقترين روشگردد سپس وزن مي
يين روش تخمين نظري كه از سرعت باال و هزينه پا

 ولي داراي كمترين ،باشد برخوردار بوده و غيرمخرب مي
شخص نتايج متفاوتي   به هربا توجهدقت ممكن بوده و 

 مضاعف كه تلفيقي از دو گيري روش نمونه. شود ارائه مي
 تواند روش فوق بوده و در صورت دقت و تجربه كافي مي

ساير روشها مانند ظرفيت . براي برآورد توليد مناسب باشد
 ماده خشك، روش مقايسه توليد، دهي تر، روش امتيازم

روش آداليد، برآورد توليد با استفاده از پوشش، استفاده از 
   يا اقليمي واي صفحه مشبك، استفاده از اطالعات ماهواره

كنار مزيتهايي كه دارند،  نيز وجود دارند كه هركدام در
 داراي محدويتهاي خاص خود نيز مي باشند و در اينجا

در نهايت روش برآورد توليد با . مجال تشريح آنها نيست
مي  استفاده از ابعاد گياه كه مطالعه حاضر بر همين اساس

 .باشد
هاي چندساله  روشي كه جهت برآورد توليد گونه

بررسي شده، بر اساس رابطه بين ابعاد گياه با وزن علوفه 
فرضيه اصلي اين است كه با . باشد خشك آن مي

 وزن علوفه آن را توان  يك يا دو بعد گياه ميريگي اندازه
 . برآورد كرد

 مطالعه حاضر، از طرح تحقيقاتي پايش و بررسي 
تغييرات پوشش گياهي در ايستگاه تحقيقات آبخوانداري 

اين طرح تحقيقاتي طي يك دوره . كاشمر منتج شده است
به بررسي تغييرات كمي و كيفي ) 82-86(پنج ساله 

ثير اجراي پخش سيالب بر أمطالعه تپوشش گياهي و 
ارزيابي . پردازد پوشش مرتعي و درختان كاشته شده، مي

 متر كه به تعداد 1*1پوشش گياهي در داخل پالتهاي 
 آبخوانداري هاي   عدد در پنج تيپ مرتعي عرصه310

پالتها در تمام سالهاي . ثابت شده اند، صورت مي پذيرد
 جهت بنابراين ،مطالعه داراي موقعيت ثابت بوده

 توليد، از روشهاي مخرب مانند قطع و توزين گيري اندازه
 استفاده كرد زيرا قطع توليد سال جاري گياه بر توان نمي

ثير گذاشته و اندازه گيري توليد، أرشد آن در سال بعدي ت
  كه سال بعد نيز در همان پالت  راج پوشش و تراكمتا

روش تشريح . كند صورت مي پذيرد با خطا مواجه مي
شده در اين مقاله به خوبي قابل كاربرد در طرح تحقيقاتي 

 .  و موارد مشابه مي باشدياد شده باال
 ابعاد هندسي گيري برآورد توليد با استفاده از اندازه

به عنوان .  بررسي شده استانگياه، قبال نيز توسط محقق
فرمولهايي براي ) 1975( لودويچ و همكارانش ،مثال

. اند اي پيشنهاد داده دن حجم چندين گونه بوتهبدست آور
آنها ارتباطي بين حجم بدست آمده از فرمول و وزن 

نيز در ارتباط با ) 1368(ارزاني .  برقرار نمودند راگياهان
 پوشش ، پوشش تاجيعامل سه  Atriplex vesicariaگياه 

 و ارتباط آن با وزن را گيري شاخ و برگ و حجم را اندازه
گيري حجم  يسه قرارداد و مالحظه نمود كه اندازهمورد مقا

جهت برآورد توليد نسبت به پوشش تاجي و شاخ و برگ 
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 عامل از دو عاملبه طور همزمان با هنگامي كه فقط يك 
. شود دار حاصل نمي گيري شود تفاوت معني فوق اندازه

 بهتر است با توجه به دقت و هزينه موجود جهت پس
 از ويژه به فوق و عاملي از سه  فقط يك،برآورد توليد

پوشش تاجي براي كارشناسان با تجربه و از پوشش شاخ 
 .تجربه استفاده شود و برگ براي كارشناسان كم

در تحقيق خود نشان داد كه ارتباط ) 1373(سعيدفر 
توليد با متغيرهاي مختلف به فرم رويشي گياه بستگي 

 Artemisisa(اي مورد مطالعه  مثال در گياهان بوته. دارد

sieberi و Eurotia ceratoides( اصوال بهترين ارتباط 
در مورد فرم رويش . باشد مستقيم با سطح برقرار مي

ها به  برگ به علت نظم خاص اين نوع گونه علفهاي پهن
 (Astragalus cyclophylus)ويژه گونه مورد مطالعه 

برقرار گيري شده   متغيرهاي اندازهبيشترارتباط بين توليد با 
 .است

 اي در مطالعه حاضر با بررسي بر روي چند گونه بوته
 متفاوت روابطي براي اي و فورب چندساله، به شيوه

برآورد وزن گياه از روي دو مشخصه ارتفاع و قطر متوسط 
مزيت اين روش سهولت . تاج پوشش گياه به دست آمد

ه  ارتفاع و قطر، غيرتخريبي بودن، امكان استفادگيري اندازه
 و در نهايت آزمون نتايج ها در طيف وسيعي از انواع گونه

 .و دقت قابل قبول مي باشد
 

 مواد و روشها
)  نمونه30حداقل (هاي متعدد  از هر گونه تعداد پايه

 گيري اندازه بصورت تصادفي انتخاب شده و ابتدا  اقدام به
 كه روشيبه (ابعاد تاج پوشش هركدام شامل ارتفاع و قطر 

گرديد و سپس رشد سال جاري يا ) واهد شدتشريح خ

همان توليد علوفه گياه قطع شده و در پاكتهاي جداگانه با 
 .ثبت مشخصات و شماره ترتيبي نمونه اقدام گرديد

، موقع گيري با توجه به اين كه زمان مناسب نمونه
 بنابراينهاي مرتعي مي باشد،  گلدهي كامل گونه

هاي مورد مطالعه  ز گونه گيري و قطع هركدام اگيري نمونه
 . انجام پذيرفتها نيز در محدوه زماني تكميل گلدهي گونه

 در هواي آزاد از طريق باز گذاشتن در پاكت ها نمونه
با استفاده از ترازوي ديجيتال وزن دقيق . خشك گرديد

 . شدگيري  گرم اندازه1/0علوفه خشك هر نمونه با دقت 
تهاي طرح يافت  چندساله كه در پالهاي تمامي گونه

 فوق مورد مطالعه قرار گرفتند و از اين روشمي شوند به 
 و فورب چند ساله كه بيشترين اي  گونه بوته10بين تعداد 

 اين برايفراواني را داشته و روي آنها بيشتر كار شده، 
 . مقاله انتخاب گرديدند

 
  ارتفاع و قطر متوسطگيري روش اندازه

،  گوناگون هستنديشكلهاهاي گياهي داراي  گونه
 ارتفاع و عوامل، گيري   جهت كاهش خطا در اندازهبنابراين

 تحقيق و چه در زمان استفاده از زمانچه در (قطر گياه 
 معين و يكسان روشيبايد به ) رابطه، جهت برآورد توليد

 . گيري شوند اندازه
تصوير حاصل از تاج پوشش گياه بر روي زمين به 

يك شكل هندسي . باشد صورت يك شكل هندسي مي
در اينجا قطر تاج . نهايت قطر داشته باشد تواند بي مي

گيري گرديد، طوري كه  پوشش در دو جهت اندازه
.  برابر قطر متوسط گياه باشدتا حد ممكنميانگين آنها 

 به تجربه و مهارت با توجه قطرهاجهات انتخابي 
  معين به صورت زير شكلهاي ولي براي ،كارشناس دارد
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 الف ب

يا  ( اگر تصوير تاج پوشش بصورت دايره .عمل شد
باشد جهت قطرها تفاوتي نداشته و دو قطر، ) نزديك به آن

مواردي كه حاشيه، . عمود بر هم در نظر گرفته شدند
ي فرورفتگي با بيرون آمدگي جزئي بود و شكل كلي ادار

 ، شدگيري دايره حفظ شده بود به همين صورت اندازه
مانند بعضي (ميزان انحراف بيشتر بود ولي در مواردي كه 

، دو قطر بزرگتر و كوچكتر  Scoriola orientalis)پايه هاي
 .انتخاب گرديدند

 

 

 
 
 
 

 هاي قراردادي قطرها براي شكل دايره  جهت-1شكل 
 

 ب در -2كل  شبه صورتدر حالت تخم مرغي شكل نيز دو قطر . براي شكل بيضي، دو قطر كوچك و بزرگ بيضي اندازه گيري شد
 .نظر گرفته شدند

 
 

 
 

 

 هاي قراردادي قطرها براي شكل بيضي   جهت-2شكل 
 

شكلهاي تاج پوشش گياهان مورد مطالعه غالبا از 
 مثلت، شكلهايبراي . كنند بعيت ميت فوق شكلهاي

مربع و لوزي كه كمتر ديده مي شوند به اين طريق عمل 
ع به عنوان قطر شد كه براي شكل مثلث، يكي از اضال

تفاع وارد برآن قطر دوم و براي شكلهاي مربع راول و ا
 گيري دوقطر اصلي اندازه) يا نزديك به اين دو(و لوزي 
براي رسيدن به قطر دايره هم سطح با هريك . گرديدند
 : داريمشكلهااز اين 
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 شده براي گيري  قطرهاي اندازهb و aبنابراين اگر 
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  جهت هاي قراردادي قطرها براي چند شكل منظم-3شكل 

 
 
 
 
 
 
 

  براي چند شكل نامنظمهاقطر قراردادي هاي ت جه:4شكل 
 

 حد رشد سال ترين  ارتفاع، پايينگيري براي اندازه
نظر  جاري در تاج پوشش گياه تا حد بااليي آن در

جهت حصول به ارتفاع متوسط، در مواردي . گرفته شد
كه قسمت فوقاني تاج پوشش گياه نامتقارن يا غير هم 
 سطح است ارتفاع عمومي يعني حدفاصل قسمتهاي باال

اي، يك يا  همچنين اگر در پايه. و پايين، مطرح است
ها كه در يك  چند ساقه منفرد، از مجموع بقيه ساقه 

سطح قرار دارند، بلندتر بود، همان سطح عمومي در 
 5در شكل شماره ).   ت-5شكل. (نظر گرفته شد

گياهان مورد مطالعه و نحوه ) برش عرضي تاج(نيمرخ 
  .اده شده است ارتفاع نشان دگيري اندازه

 مورد SASاطالعات جمع آوري شده، با نرم افزار 
براي هر گونه رابطه بين وزن . پردازش قرار گرفت

، (d)علوفه گياه با صفات مورد مطالعه يعني قطرمتوسط 
 (d*h) و همچنين حاصلضرب قطر در ارتفاع (h)ارتفاع 

ابتدا ضرايب همبستگي بين . مورد بررسي قرار گرفت

 گياه با صفات مورد بررسي و همچنين خود وزن علوفه
 بودن مورد دار صفات با يكديگر تعيين و از نظر معني

 . آزمون قرار گرفتند
 تجزيه رگرسيون SASسپس با استفاده از برنامه 

وزن علوفه با سه خصوصيت قطر، ارتفاع و حاصلضرب 
 .انجام شدقطر در ارتفاع گياه 

 

a 
a 

a 

b b 
b 
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  ارتفاع متوسطگيري  نحوه اندازه-5شكل |

 
 نتايج

 وزن علوفه خشك پايه  مياننتايج بررسيها وجود رابطه
با توجه به  .  نمودآشكارهاي گياه را با صفات مورد مطالعه 

نجزيه رگرسيون براي هرگونه، صفتي كه داراي ضريب تبيين 
و ميانگين مربعات باالتر و ضريب خطا و ضريب تغييرات 

بدين . ر بود، جهت استفاده در رابطه نهايي انتخاب گرديدكمت
ترتيب، ارتفاع گياه كمترين همبستگي را با وزن آن نشان داد 

براي سه گونه .  به كار برده نشدها و براي هيچ كدام از گونه
Pteropyrom olivieriو Artemisia sieberi  و  Hultemia 

persica حاصلضرب قطر  گونه ديگر 7  قطر متوسط و براي
 . وسط در ارتفاع انتخاب گرديدندتم

 مربوط به تحليلهاي آماري به ولهايدر ادامه، جد
در روابط خطي به دست . تفكيك گونه ارائه شده است

 ، صفت مربوط به بعد هندسي گياه و  xمتغير مستقل آمده

الف ب  ج

 د

 ه

 و

 ح ز

 ه

 ت

 ك ي
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وزن علوفه خشك آن بوده و نحوه پراكنش y متغير وابسته 
 و شكل خطي رابطه ياد شدهي لفه هاؤنقاط نظير م

 . مي باشد16 تا 6همبستگي به صورت شكلهاي شماره 
 
 Scoriola orientalisگونه 

اين گونه داراي فرم رويشي فورب چند ساله بوده و از 
نظر شكل كلي تاج پوشش به صورت كروي يا كروي 

شكل تاج پوشش ).  الف و ب5شكل (كشيده مي باشد 
نتايج حاصل از ). 1شكل  (ستاي گياه نيز عمدتا دايره

 در SASتجزيه و تحليل آماري انجام شده با برنامه 
 . ارائه شده است2 و 1 ولهايجد

 

 
 Scoriola orientalis در گونه ، ضرايب همبستگي ساده صفات-1جدول 

 ارتفاع* قطر قطر ارتفاع وزن علوفه صفت

    1 وزن علوفه
   1 ** 0/84465 ارتفاع 

  1 ** 0/92372 ** 0/87413 قطر
 1 ** 0/95322 ** 0/941 ** 0/92119 ارتفاع* قطر

 %1 در سطح دار معني** : 
 

 Scoriola orientalis در گونه، تجزيه رگرسيون وزن با صفات ارتفاع، قطر و حاصلضرب قطر در ارتفاع-2جدول 
 ميانگين مربعات

  آزاديهاي درجه منابع تغيير
 ارتفاع* قطر قطر ارتفاع

 ** 207950/2 ** 187246/7 ** 174828/9 1  رگرسيونيمدل
 772/9506 1204/274 1462/978 48 خطا

 0/7134 0/7641 0/8486 - (R2)ضريب تبيين 
 43/3343 54/0902 59/61766 - )درصد( ضريب تغييرات 

 %1 در سطح دار معني** : 
 

* با توجه به تجزيه رگرسيون، حاصلضرب قطر
ريب تبيين باالتر و ضريب تغييرات و ارتفاع، داراي ض

خطاي كمتر بوده و در رابطه خطي برآورد وزن علوفه 

خشك مورد استفاده قرار گرفته است كه به صورت زير 
 :مي باشد
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y = 0.0322x-14.854 
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Scariola orientalis

 

 Scoriola orientalis لفه هاي مورد مطالعه و شكل خطي رابطه هبستگي در گونهؤ  نقاط نظير م-6شكل

 

 Launea spinosa گونه
فرم رويشي اين گونه فورب چند ساله بوده و شكل 

  ولي ، استنظم  بيهيتاج پوشش آن مختلف بوده و گا
 منظم مانند بيضي نيز در آن زياد مشاهده مي هاي حجم

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل ). 5 و 4شكلهاي ( شود
 . زير مي باشدجدولهايآماري براي اين گونه به صورت 

 

 Launea spinosa ضرايب همبستگي ساده صفات در گونه -3جدول 
 قطر* ارتفاع  قطر ارتفاع وزن علوفه صفت

    1 وزن علوفه
   1 ** 0/63006 ارتفاع
  1 ** 0/45824 ** 0/83917 قطر

 1 ** 0/88211 ** 0/79752 ** 0/90336 قطر* ارتفاع 
 %1 در سطح دار معني  ** : 

 

 Launea spinosaسيون وزن با صفات ارتفاع، قطر و حاصلضرب قطر در ارتفاع در گونه  تجزيه رگر-4جدول 
 ميانگين مربعات

  آزاديهاي هدرج منابع تغيير
 ارتفاع* قطر قطر ارتفاع

 ** 8214/337 ** 7088/439 ** 3995/866 1 مدل رگرسيوني
 45/15744 72/61835 148/047 41 خطا

 0/397 0/7042 0/8161 - (R2)ضريب تبيين 
 36/35136 46/09769 65/81967 - )درصد(ضريب تغييرات 

 %1 در سطح دار معني ** : 
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با توجه به جدول تجزيه رگرسيون، حاصلضرب قطر در 
ارتفاع گياه بهترين همبستگي را با وزن دارا بوده و در 

 به صورت شده يادرابطه خطي . رابطه استفاده گرديد
 :زير مي باشد

 
y = 0.023x-7.1787 

y = 0.023x - 7.1787
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Launea spinosa

 
  Launea spinosa در گونه ،شكل خطي رابطه همبستگي مطالعه و لفه هاي موردؤم نقاط نظير -7شكل 

 
 Artemisia sieberiگونه 

 داراي تاج اغلبه هاي درمنه دشتي مورد مطالعه تبو
پوشش منظم و متقارن بوده به طوري كه شكل جانبي گياه 

و يا به )  ج-لف ا5شكلهاي (به صورت دايره و بيضي 

تصوير تاج پوشش براي .  مي باشد) و-5شكل (
شكل (و بيضي ) 1شكل (اي  دايره، قطر متوسطگيري اندازه

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري براي اين . است) 2
 . زير مي باشدولهايگونه به صورت جد

 
 Artemisia sieberi در گونه ، ضرايب همبستگي ساده صفات-5جدول 

 قطر* ارتفاع  قطر ارتفاع وزن علوفه صفت

    1 وزن علوفه
   1 ** 0/64913 ارتفاع
  1 0/71018 ** 0/85784 قطر

 1 ** 0/9304 ** 0/88717 ** 0/8507 قطر* ارتفاع 
 %1 در سطح دار معني** : 
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 Artemisia sieberi تجزيه رگرسيون وزن با صفات ارتفاع، قطر و حاصلضرب قطر در ارتفاع در گونه -6جدول 
 ميانگين مربعات

  آزاديهاي هدرج منابع تغيير
 ارتفاع* قطر قطر ارتفاع

 ** 13250/75822 ** 13474/06 ** 7715/219 1 مدل رگرسيوني

 158/10044 151/1224 331/086 32 خطا
 0/4214 0/7359 0/7237 - (R2)ضريب تبيين 

 43/28111 42/31518 62/63287 - )درصد( ضريب تغييرات 
 %1 در سطح دار معني  ** : 

 
براي رسيدن به  جزيه رگرسيونتبا در نظر گرفتن نتايج 

 . رابطه برآورد وزن علوفه، از قطر متوسط استفاده گرديد
 :رابطه بدست آمده عبارت است از

 
y = 1.3532 x – 31.264 
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Artemisia sieberi

 

  Artemisia sieberiتگي در گونه  مورد مطالعه و شكل خطي رابطه همبسهاي لفهؤ  نقاط نظير م- 8شكل

 
 )تلخه بيان (Sophora pachycarpaگونه 

فرم رويشي اين گونه فورب چند ساله بوده و شكل 
 ارتفاع به صورت گيري تاج پوشش آن جهت اندازه

شكلهاي (مخروط واژگونه، كروي و گاهي بيضي مي باشد 
 تصوير تاج پوشش آن نيز بيشتر دايره ،) الف و ب- ح-5

نتايج حاصل از تجزيه و ). 1شكل (نزديك به آن است و 
 زير مي ولهايتحليل آماري براي اين گونه به صورت جد

 .باشد
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 Sophora pachycarpa  ضرايب همبستگي ساده صفات در گونه-7جدول 
 قطر* ارتفاع  قطر ارتفاع وزن علوفه صفت

    1 وزن علوفه
   1 ** 0/81434 ارتفاع
  1 ** 0/83203 ** 0/87197 قطر

 1 ** 0/95088 ** 0/93874 ** 0/92677 قطر* ارتفاع 
 %1 در سطح دار معني ** : 

 
 Sophora pachycarpa تجزيه رگرسيون وزن با صفات ارتفاع، قطر و حاصلضرب قطر در ارتفاع در گونه -8جدول 

 ميانگين مربعات
  آزاديهاي هدرج منابع تغيير

 ارتفاع* قطر قطر ارتفاع

 ** 1576/002 ** 1395/127 ** 1216/812 1 مدل رگرسيوني

 8/92711 15/1642 21/31297  خطا
 0/6632 0/7603 0/8589 - (R2)ضريب تبيين 

 41/90121 54/6111 64/74305 - )درصد( ضريب تغييرات 
 %1 در سطح دار معني** : 

 
 كه حاصلضرب قطر متوسط در دهد  نشان مي8جدول 

  صفات ديگر با وزن  بهي بهتري نسبتارتفاع همبستگ
رابطه خطي مربوطه به صورت زير مي . علوفه دارد

 y = .0231x-3.867      :باشد
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Sophora pachycarpa

 
  Sophora pachycarpaلفه هاي مورد مطالعه و شكل خطي رابطه همبستگي در گونه ؤ  نقاط نظير م-9شكل
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 )كنگر (Gundelia tournefortiiگونه 
داراي و ورب چند ساله بوده اين گونه به صورت ف

. برگهاي بزرگ مضرس و در قاعده كامال گوشتي مي باشد
 و شكلي گردند برگهاي پايين گياه روي زمين پهن مي

 اي  مثلثي يا دايرهمواقع و در بعضي ) ج-1 شكل (ابهشم
 -5شكل (دايره  نيمرخ گياه بصورت نيم. آورند بوجود مي

 . است)  ه-5د و 
 

 
 Gundelia tournefortii همبستگي ساده صفات در گونه  ضرايب-9جدول 

 قطر* ارتفاع  قطر ارتفاع وزن علوفه صفت

    1 وزن علوفه
   1 ** 0/85425 ارتفاع
  1 ** 0/64862 ** 0/87197 قطر

 1 ** 0/86063 ** 0/91889 ** 0/96813 قطر* ارتفاع 
 %1 در سطح دار معني** : 

 
 Gundelia tournefortiiن با صفات ارتفاع، قطر و حاصلضرب قطر در ارتفاع در گونه  تجزيه رگرسيون وز-10جدول 

 ميانگين مربعات
  آزاديهاي هدرج منابع تغيير

 ارتفاع* قطر قطر ارتفاع

 ** 57436/67 ** 46593/23 ** 44718/99 1 مدل رگرسيوني

 132/5402 506/4521 571/0809 29 خطا
 0/7297 0/7603 0/9373 - (R2)ضريب تبيين 

 15/57864 30/45263 32/33735 - )درصد( ضريب تغييرات 
 %1 در سطح دار معني** : 

 
براي كنگر نيز از حاصلضرب قطر در ارتفاع براي برآورد 

 رابطه بدست آمده به . وزن علوفه خشك استفاده گرديد
 : صورت زير مي باشد

y = 0.0442 x – 4.9344 
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y = 0.0442x - 4.9344
R2 = 0.9373

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 1000 2000 3000 4000 5000
قطر متوسط * ارتفاع متوسط

(g
r) 
شك
 خ
وفه
عل

ن 
وز

Gundelia tournefortii

 

 Gundelia tournefortiiلفه هاي مورد مطالعه و شكل خطي رابطه همبستگي در گونه ؤير م  نقاط نظ-10شكل 

 
 Pteropyrom olivieriگونه 

. رويد اين گونه بصورت درختچه بوده و در مسيلها مي
شكل تاج پوشش آن مختلف بوده و هرچه اندازه يا عمر 

  تاج فوقاني گياه.  استتر نظم پايه بيشتر باشد حالت آن بي

 4 و 2 و 1 به صورت هر يك از شكلهاي شماره تواند مي
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري براي اين . باشد

 . آمده است12 و 11 ولهايگونه در جد

 

 Pteropyrom olivieri ضرايب همبستگي ساده صفات در گونه -11جدول 
 قطر* ارتفاع  قطر ارتفاع وزن علوفه صفت

    1 وزن علوفه
   1 ** 0/73059 اعارتف
  1 ** 0/87222 ** 0/85041 قطر

 1 ** 0/95966 ** 0/92327 ** 0/83226 قطر* ارتفاع 
 %1 در سطح دار معني ** : 

 
 Pteropyrom olivieri  در گونه، تجزيه رگرسيون وزن با صفات ارتفاع، قطر و حاصلضرب قطر در ارتفاع-12جدول 

 ين مربعاتميانگ
  آزاديهاي هدرج منابع تغيير

 ارتفاع* قطر قطر ارتفاع

 ∗∗ 40529/69 ∗∗ 42317/17 ∗∗ 31232/32 1 مدل رگرسيوني
 486/05 437/7396 737/3302 37 خطا

 0/5338 0/7232 0/6927 - (R2)ضريب تبيين 
 49/27589 46/76296 60/69111 - )درصد( ضريب تغييرات 

 %1 در سطح دار معني ** : 
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 y = 1.2526 x – 35.765  : قطر متوسط براي استفاده در رابطه انتخاب گرديد،جزيه رگرسيونتبا توجه به نتايج 
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Pteropyrom olivieri

 
  Pteropyrom olivieri  شكل خطي رابطه همبستگي در گونه -11شكل

 
 Noea macronataگونه 

 دراز منشعب از يقه است كه هاي اين گونه داراي ساقه
ده و بعضي  ز بو-5 ح يا -5حالت عمومي آن مانند شكل 

ن شكلها كمتر و نزديك به خط يمواقع قوس بااليي ا

 اين گياه به طرف بيرون هاي  ساقهوقتهاگاهي . گردد مي
 گيري  اندازهزمانخوابيده يا از هم باز مي شوند كه در 

 . قطر، بايد توسط فرد به حالت اوليه برگردانده شود

 
 Noea macronata ضرايب همبستگي ساده صفات در گونه -13جدول 

 قطر* ارتفاع  قطر ارتفاع وزن علوفه صفت

    1 وزن علوفه
   1 ** 0/71233 ارتفاع
  1 ** 0/56723 ** 0/74377 قطر

 1 ** 0/86609 ** 0/85619 ** 0/85502 قطر* ارتفاع 
 %1 در سطح دار معني** : 
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 Noea macronata ارتفاع در گونه  تجزيه رگرسيون وزن با صفات ارتفاع، قطر و حاصلضرب قطر در-14جدول 
 ميانگين مربعات

  آزاديهاي هدرج منابع تغيير
 ارتفاع* قطر قطر ارتفاع

 ∗∗ 2109/499 ∗∗ 1596/256 ∗∗ 1464/157 1 مدل رگرسيوني
 15/52023 25/78509 28/42706 50 خطا

 0/5074 0/5532 0/7311 - (R2)ضريب تبيين 
 34/96164 45/06373 47/31608 - )درصد( ضريب تغييرات 

 %1 در سطح دار معني** : 
 

حاصلضرب قطر متوسط گياه در ،14با توجه به جدول 
. ارتفاع آن همبستگي قويتري را با وزن نشان مي دهد

 شده ياد رابطه وزن علوفه گياه با صفت ،براين اساس
 y = 0.0093 x – 0.6458     :عبارت است از
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Noaea mucronata

 
  Noea macronata  مورد مطالعه و شكل خطي رابطه همبستگي در گونههاي لفهؤم  نقاط نظير -12شكل 

 
 Hultemia persicaگونه 

 بوده و بيشتر به منظم  نابيشترشكل تاج اين گياه 
تصوير .  ك مي باشد-5 ي و -5 و 4صورت شكلهاي 

 را شامل 4 تا 1 شكلهايتاج پوشش آن روي زمين تمامي 
 را تاحدي گيري ل، خطاي اندازهنامنظم بودن شك. گردد مي

، به همين دليل ضرايب تبيين به دست دهد افزايش مي
نتايج .  كمتر استها آمده براي اين گونه از بقيه گونه

 پايين ولهايتحليلهاي آماري بر روي گونه ورك در جد
 .آمده است
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 Hultemia persica  ضرايب همبستگي ساده صفات در گونه-15جدول 
 قطر* ارتفاع  قطر ارتفاع وفهوزن عل صفت

    1 وزن علوفه
   1 ** 0/34652 ارتفاع
  1 ** 0/39363 ** 0/70781 قطر

 1 ** 0/89964 ** 0/73996 ** 0/65857 قطر* ارتفاع 
 %1 در سطح دار معني** : 

 
 Hultemia persica تجزيه رگرسيون وزن با صفات ارتفاع، قطر و حاصلضرب قطر در ارتفاع در گونه -16جدول 

 ميانگين مربعات
  آزاديهاي هدرج منابع تغيير

 ارتفاع* قطر قطر ارتفاع

 ∗∗ 107/44 ∗∗ 124/106 ∗ 29/74527 1 مدل رگرسيوني
 5/00995 4/41474 7/78476 28 خطا

 0/1201 0/501 0/4337 - (R2)ضريب تبيين 
 50/03633 46/97008 62/37226 - )درصد( ضريب تغييرات 

 %5و % 1 در سطح دار به ترتيب معني* : و ** 
 
با توجه به تجزيه رگرسيون، براي ورك از قطر  

 متوسط تاج گياه جهت برآورد وزن علوفه خشك به
 : صورت رابطه زير استفاده گرديد

Y = 0.2585 – 1.4757 
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 Carthamus oxyacanthusگونه 

فرم رويشي اين گونه فورب چند ساله بوده و شكل تاج 
 ح -5پوشش آن غالبا متقارن و بيشتر به صورت شكل 

تحليلهاي .   است1قطر متوسط آن نيز مانند شكل . باشد مي
 . ارائه شده است18 و 17آماري مربوطه در جداول 

 
 Carthamus oxyacanthusتگي ساده صفات در گونه  ضرايب همبس-17جدول 

 قطر* ارتفاع  قطر ارتفاع وزن علوفه صفت

    1 وزن علوفه
   1 ** 0/73474 ارتفاع
  1 ** 0/82373 ** 0/92365 قطر

 1 ** 0/97962 ** 0/8711 ** 0/93157 قطر* ارتفاع 
 %1 در سطح دار معني** :   

 
  صفات ارتفاع، قطر و حاصلضرب قطر در ارتفاع در گونه تجزيه رگرسيون وزن با-18جدول 

 Carthamus oxyacanthus 
 ميانگين مربعات

 هاي آزادي هدرج منابع تغيير
 ارتفاع* قطر قطر ارتفاع

 ∗∗ 3293/539 ∗∗ 3237/733 ∗∗ 2048/799 1 مدل رگرسيوني
 17/91504 19/90813 62/37005 28 خطا

 0/5398 0/8531 0/8678 - (R2)ضريب تبيين 
 36/3055 38/27179 67/741 - )درصد( ضريب تغييرات 

 %1 در سطح دار معني ** : 
 

براي اين گونه نيز حاصلضرب قطر در ارتفاع گياه 
 براي رابطه خطي برآورد توليد انتخاب گرديد كه 

 y = 0.263 x – 2.2988        :عبارت است از

 
 



 2، شمارة 15 بيابان ايران جلد فصلنامة تحقيقات مرتع و
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y = 0.0263x - 2.2988
R2 = 0.8678
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 Carthamus oxyacanthusمورد مطالعه و شكل خطي رابطه همبستگي در گونههاي  ؤلفه  نقاط نظير م-14شكل 

 

 Astragalusگونه 
 گون كتيرايي به صورت شكل هاي حالت كلي بوته

)  ك-5(و) ي-5(، و بعضا به صورت) و-5(شماره

تواند به صورت هر يك از  قطر متوسط آن مي. باشد مي
تحليل نتايج حاصل از تجزيه و .  باشد4 تا 1شكلهاي 

 .باشد آماري براي اين گونه به صورت جدولهاي زير مي
 

 Astragalus ضرايب همبستگي ساده صفات در گونه -19جدول 
 قطر* ارتفاع  قطر ارتفاع وزن علوفه صفت

    1 وزن علوفه
   1 ** 0/85761 ارتفاع
  1 ** 0/85008 ** 0/95174 قطر

 1 ** 0/96477 ** 0/91855 ** 0/98035 قطر* ارتفاع 
 %1 در سطح دار معني ** : 

 
 Astragalus تجزيه رگرسيون وزن با صفات ارتفاع، قطر و حاصلضرب قطر در ارتفاع در گونه-20جدول 

 ميانگين مربعات
 هاي آزادي هدرج منابع تغيير

 ارتفاع* قطر قطر ارتفاع

 ∗∗ 186550/1 ∗∗ 175821/8 ∗∗ 142763/2 1 مدل رگرسيوني
 269/7698 652/9242 1833/587 28 خطا

 0/7355 0/9058 0/9611 - (R2)ضريب تبيين 
 16/31482 25/38148 42/53401 - )درصد( ضريب تغييرات 

 %1 در سطح دار معني** : 
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 : عيين وزن علوفه اين گياه از روي حاصلضرب قطر متوسط در ارتفاع بصورت زير مي باشدترابطه خطي 
y = 0.1576 x – 16.715 

 

y = 0.1576x - 16.715
R2 = 0.9611
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  Astragalusهاي مورد مطالعه و شكل خطي رابطه همبستگي در گونه ؤلفه  نقاط نظير م-15شكل

 
 بحث
 تعداد نمونه انتخابي از هر گونه و Nنظرگرفتن  با در

  ضرايب همبستگي بدست آمده، از N -2درجه آزادي  
كليه ضرايب همبستگي در .  بودن آزمون شددار نظر معني

همچنين كليه روابط با . اشدب  معني دار مي1/0سطح 
  مورد تحليل واريانس قرارSpss افزار استفاده از نرم

  .گرفتند

 بودن دار تواند بر تفسير معني عامل زمان به شدت مي
ثير اين أجهت حذف ت. ثير بگذاردأضريب همبستگي ت

 گيري عامل بر روند محاسبات، از آنجايي كه زمان نمونه
هاي مرتعي است،  كامل گونهدر داخل پالتها موقع گلدهي 

هاي مورد مطالعه نيز در   و قطع هركدام از گونهگيري نمونه
 .  انجام پذيرفتها محدوه زماني تكميل گلدهي گونه

نتايج به دست آمده نشان دهنده كارآيي بيشتر برآورد 
توليد از طريق بررسي رابطه همبستگي قطر و ارتفاع گياه 

مطالعه بر روي  . مي باشدبا وزن آن نسبت به ساير روشها
 گيري چند گونه مرتعي چند ساله نشان داد كه با اندازه

   استگيري  از گياه كه به راحتي قابل اندازهعواملي
 وزن علوفه خشك گياه را با خطاي قابل قبول توان مي

مزيت روش تشريح شده در اين مقاله نسبت . برآورد نمود
ط ساير محققان، به روشهاي مشابه به كاربرده شده توس

 عوامل ارتفاع و گيري عدم پيچيدگي آن و سهولت اندازه
 به عنوان روش تواند  مييادشده روش . قطر گياه مي باشد

 داخل پالتهاي طرحهاي هاي  توليد گونهگيري اصلي اندازه
مطالعاتي پايش بيولوژيك ايستگاههاي آبخوانداري بدون 

 . قرار گيرد داخل پالت، مورد استفاده هاي قطع گونه
با توجه به مطالعات صورت گرفته توسط ساير 

اين روش درحال حاضر در مطالعات خاص ان، محقق
ايستگاههاي پخش سيالب آزمون شده ولي اين قابليت را 
دارد كه با بسط آن در ساير مناطق جهت انواع مطالعات 

الزمه كاربرد آن در . پوشش گياهي مورد استفاده قرارگيرد
 گياهي هاي اين است كه براي هريك از گونه ،هر منطقه

 كه در روش تحقيق يمنطقه روابط همبستگي به طريق
ثير شرايط محيطي بر أبا توجه به ت. تشريح شد تهيه گردد



 2، شمارة 15فصلنامة تحقيقات مرتع و بيابان ايران جلد 
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 از روابط بدست آمده براي يك توان گياهان، نمي رشد
 ديگر اي  براي همان گونه در منطقه،گونه در يك منطقه

 گياهي هاي  براي هر ناحيه گونهاستفاده كرد و بهتر است
يادآوري مي شود كه جهت . براي همانجا مطالعه گردد

 ،ها بايد در زمان واحدگيري ثير عامل زمان، نمونهأحذف ت
 .گيرديعني در مرحله پايان گلدهي گياهان انجام 

 
 سپاسگزاري

: اي از طرح تحقيقاتي تحت عنوان مقاله حاضر گزيده
 پوشش گياهي حوزه پايش و بررسي كمي و كيفي

آبخوانداري كاشمر مي باشد كه توسط مركز تحقيقات 
 همكاري  باورضوي كشاورزي و منابع طبيعي خراسان 

مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري توسط نگارنده 
در همين جا الزم است از كليه . انجام گرديده است

 اند عزيزاني كه در به ثمر رسيدن اين طرح همكاري نموده
 .شكر و قدرداني گرددت

 
 منابع مورد استفاده

 در طرحهاي spss راهنماي كاربردي 1382،،.ح ،احمديان -
 .انتشارات حامي، جلد اول،آزمايشات كشاورزي

  بررسي رابطه پوشش تاجي و شاخ و برگ با 1368، ،. ح،ارزاني -
 پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده منابع طبيعي ،توليد مرتع
 . هراندانشگاه ت

  بررسي نحوه استفاده از اطالعات پوشش 1377، ،. ح،ارزاني -
گياهي جهت تخمين ميزان توليد مراتع و مقايسه آن با دو روش 

 . وزارت جهاد سازندگي،رايج برآورد توليد در ايران و استراليا 

  تجزيه و تحليل روش هاي اندازه گيري و 1377، ،. ح،ارزاني -
 ، كارشناسي ارشد مرتعداري درسي جزوه،ارزيابي مرتع 

 .دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تربت مدرس

 بررسي اكولوژيكي جوامع گياهي با ، 1372 . ن،باغستاني ميبدي -
 ،توجه به واحدهاي ژئولوژيو خاك در حوزه ندوشن استان يزد

  . پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده منابع طبيعي تهران

عيين مناسب ترين روش اندازه گيري توليد  ت، 1376  م،بيگدلي -
 ،پايان نامه كارشناسي ارشد.گياهان بوته اي در مناطق خشك

 .دانشگاه تربيت مدرس

تعيين تعداد مناسب پالت مستقيم و غير .  1377 ،س ،قلي نژاد -
 پايان ،مستقيم براي برآورد توليد در روش نمونه گيري مضاعف

 .بع طبيعي تربيت مدرسنامه كارشناسي ارشد دانشكده منا
- Ahmed,j,and Bonham C.D .1982 .optimum allocation 

in multivariate double sampling for biomass 
estimation in j.Range Management.35(6).pp.777-779. 

- Arzani, H.1994.some aspects of estimation short-term 
and long-term range carrying capacity . PhD 
Thesis .university of New South Wales. 

-Cook,C.W.and stubbendieck,j.1986.Range 
research :Basic problems and techniques. Society for 
Range Management. 
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Abstract 
Knowledge of forage production is one of the most important factors in range management 

program. Direct measurement of forage production is rather expensive and time consuming. The 
major objective of this study was to fit a model and to estimate the annual forage production of 
19 shrub and forbs species. In Kashmar flood spreading area of Khorasan province. Annual 
forage production of 30 plants of each species were measured and compared with measurements 
of plant height and crown diameter at flowering stages and multiplication of the values of these 
two factors. Results showed that plant height times crown diameter in all species except Poa 
bulbosa and Polygonum arenastrum are a good estimation of forage yield and dry matter 
production. In general there was a positively significant linear relationship between forage 
production and crown diameter or plant height * crown diameter for all species under study (P< 
0.05) . An exponential model for forage production of Scoriala orientalis, Artemisia siberi and 
poteropyrum olivieri were detected. These results suggest that a linear or exponential model 
based on annual growth (height and crown diameter) is a good estimation of forage production 
if adequate sampling and suitable time is considered.  

 
Key words: shrub production, clipping and weighing, flood spreading, Kashmar 

 
 


