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  دهيچک

زان ي که ميياز آنجا . داردت  يار اهم ي مؤثر در آن بس    های عاملرود و شناخت      يت آن به شمار م    يريد مهم در مد   ت مراتع از موار   ين ظرف ييتع

 پوشش رابطـه    گيري  اندازه راهد از   ي برآورد تول  ي برا پژوهشن  ي است در ا   ييت چرا ي محاسبه ظرف  يش مبنا يک دوره رو  ي در   يديعلوفه تول 

 علفـزار  ‐۲زار  بوتـه   علف ‐۱ :شگاه شاملي رو ۳ن کار   ي ا يبرا.  قرار گرفت  يقه مورد بررس  يو  ، شاخ و برگ     ي تاج يها  د با پوشش  ين تول يب

. ها صـورت گرفـت    در آني و آماربردارگزينشزد ي اصفهان و  يها  ر و ندوشن از استان    يرم، ن ي سم منطقه در   جور ۱۰زار، مرکب از      بوته    ‐۳

ک يـ  شده در هر     ديده ياهي گ يها   از گونه  يبردار  ادداشتيقرار داده شد و پس از        ي متر به طور تصادف    ۵/۱×۲ با ابعاد    کرت ۳۰ جوردر هر   

سـپس  .  شـد يريـ گ  دام انـدازه گيری بهره قابل يها  گونهي برايا قه و شاخ و برگ با روش نقطه     ي با متر و پوشش      يها، پوشش تاج    تکراز  

ن شد و با    ين وزن خشک هر گونه در هکتار قطع و توز         يي تع یبراها،     بوته يقه و رشد سال جار    ي سطح   يمتر  يک سانت يها از     ش گراس يرو

 قـرار   ي هر گونـه مـورد بررسـ       يقه، شاخ وبرگ و پوشش تاج     يد با پوشش    يان تول يون، روابط م  يل رگرس يه و تحل  ي از روش تجز   گيری بهره

ج نـشان داد کـه   ينتـا . تقل در نظر گرفته شدر مسيگر به عنوان متغ   ير د يو سه متغ  ) تابع  (ر وابسته   يد به عنوان متغ   ي تول ين بررس يدر ا . گرفت

ـ  >P ۰۱/۰( و قابـل اعتمـاد       يک، منطق يد رابطه نزد  يها و شاخ وبرگ در اغلب آنها با تول           در همه گونه   يپوشش تاج  دارد امـا   ) >P ۰۱/۰اي

  . قه بوده استي  باها نقطهاز  يار کمي بسشمار برخورد به احتمالل آن يدار نبود که دل يد معنيقه و تولين پوشش يرابطه ب
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 رابطه پوشش تاجي، شاخ و برگ و يقه گياهان با توليد مرتع                            ارزيابی   ۷۶۴

  مقدمه

 طور معمـول   به است که    یيها عامل از   يکي ياهيپوشش گ 
 يريگ د و اندازهشو ي ميريگ دازه انياهي گيها يريگ در نمونه

ج يگر.  دارد ياهي گ شناسی بوم گسترش در   يآن نقش اساس  
 از سطح   ي را به عنوان نسبت    يپوشش تاج  ) ۱۹۸۳(ت  ياسم
ف کـرده   يشود تعر   ياه حفظ م  ي گ ير عمود ي تصو بان که   يزم

کننـد منظـور از       يعنوان م ) ۱۹۵۶(نسون  يفلچر و راب  . است
 همـه  بـا ن اسـت کـه      ي از زمـ   يپوشش شاخ و برگ، سـطح     

) ۱۹۷۵(م  يابراه. ده شده است  ياه پوش ي گ يي هوا يها  قسمت
ده شـده   ياه پوش يقه گ ي با از خاک که     يقه را سطح  يپوشش  

 اصـطالح پوشـش     اين بررسـی  در  . ف کرده است  ياست، تعر 
 شـده بـا     گيـري   اندازه(ها         سطح برگ  کل يشاخ و برگ برا   

 ۱۰ با قـاب      شده گيري  اندازه(قه  يو پوشش   )  نقطه   ۱۰قاب  
مـورد  ) ت کـر  شـده در  گيري اندازه( يو پوشش تاج  ) نقطه  

  . اند توجه قرار گرفته
 يريـ گ  دهند که انـدازه     يگزارش م ) ۱۹۸۲(لسون و تولر    يو

 پوشـش   هـای  آگـاهی  ساده و آسـان اسـت و         يپوشش عمل 
د و حفاظت ي تولظرفيت ي آن روگذاریتواند در مورد اثر يم

ه بهـر  گسترش علت نکه به ي ا تر از آن   مهم. ر شود يخاک تفس 
از ي ن ياهي پوشش گ  يابي ارز ي از فن سنجش از دور برا      گيری

زان يـ ژه م يـ  بـه و   يني زم های آگاهی از   يقي دق های آگاهیبه  
باشـد    ي مـ  روشن  ي از ا  گيری بهره آزمونجاد  ي ا برایپوشش  

  ).۱۹۹۴نگ ي و کيارزان(
بهينـه  ت  يري مـد  ي اصـل  های عامل از   يکيز  يد ن يبرآورد تول 

، ارزانـي و كينـگ   )۱۹۸۷(وز وهمکـارانش   يـ ه. تع اسـت  مرا
د را به   يت تول ياهم)  ۲۰۰۰(كوبي و همكاران      و بن ) ۱۹۹۵(

 مراتـع   يت چـرا  يـ زان ظرف يـ م آن بـر م    ير مـستق  يخاطر تاث 
) ۱۹۷۱(آدم  .  کرده اند  بيان يوحشجانوران   و   ي اهل يدامها
د عبـارت اسـت از      يـ  تول :ف کرده اسـت   ين تعر يد را چن  يتول

ا يـ ک فـصل و     ي در طول    نظام بومک  ي يا انرژ ي و   توده زيست
 از اصـطالح    گيـری  بهـره د نموده که در موقع      ي تاک يو. سال
ـ . دشـو  مطـرح    يد زمان يد ق يشه با يد هم يتول ) ۱۳۸۳ (يارزان
 ميزانت چرا   يد در محاسبه ظرف   يدارد منظور از تول     يان م يب

ک دوره  يـ  در دام،   ياهان قابـل چـرا    ي گ با است که    اي  هعلوف
 و  بـرآورد  ي بـرا  بيـشماری  ي روشـها  .دآي ي م بدست يشيرو

 يهـا  عامـل  وجود دارد که به      ي مرتع يد در اراض  ين تول ييتع
 يها  تي ابزار قابل دسترس، مهارت و فعال      مانند، دقت  چندی
 از  يکـ ين  يروش قطـع و تـوز     .  دارد ي بـستگ  پژوهشگرخود  
) ۱۹۸۹( بونهـام    .باشد  ين روشها م  ين ا يتر ن و مهم  يتر  قيدق
ن روش  يتـر   ين و اساسـ   يتـر   روش را به عنوان کامل     نيز ا ين

نکـه روش   يغم ا ر به. ح نمود يد تشر ي تول گيري  اندازهم  يمستق
 يبـرا   ين روش علمـ   يج تر ين امروزه به عنوان را    يقطع و توز  

نه بـر و    ير، هز يگ  مطرح است، وقت   ياهيد گ ي تول يريگ  اندازه
ده دارنـد  يـ عق) ۲۰۰۲(ر و همکـاران    يورمـا . باشد  يمخرب م 

ت ين باعـث محـدود   ياد روش قطع وتـوز    ي و کار ز   يريگ توق
 کـه   اي  هاهان بوت ي در مورد گ   بويژهشود،    ي از آن م   گيری بهره

 بـا دسـت   پـيش  ي از رشد سالها يالزم است رشد سال جار    
) ۲۰۰۱(و واالن ) ۱۹۹۸(نا يکــالرک و مــس . جــدا شــود 

 بـرآورد  ي و مناسب برا   يم را ساده، عمل   ير مستق ي غ يروشها
 در  ي همواره سع  پژوهشگرانن  ياند بنابرا    نموده يد معرف يتول
م ير مـستق  ي غ يها   از روش  گيری بهرهن روش و    ي ا ينيگزيجا

 يهـا  عاملگر  ينه ارتباط د  ي در زم  هايی بررسیلذا  .  اند  داشته
ان رابطـه   يـ ن م يـ د صورت گرفته است که از ا      ي با تول  ياهيگ
  .  قرار گرفته استيد وپوشش مورد بررسين توليب

 ي شاخص خوب  ياهينشان داده که پوشش گ    ) ۱۹۷۴( نيپا
باشـد و     يها م    و گراس  ياهان علف ين وزن علوفه گ   يي تع يبرا

 ياهي گونه گ  ۱۶ و وزن    ين پوشش تاج  ي ب ي دار يرابطه معن 
 بـرآورد ز امکـان    ين) ۱۹۶۲(وز  ي ه های بررسی. را گزارش داد  

 ي تکرار و پوشش شاخ و برگ بـرا        گيري  اندازه راهد را از    يتول
ن پوشـش   يرابطه ب . دهد  ي نشان م  ياهي گ يها  ز گونه  ا يبعض
) ۱۹۸۵(وانز و جـونز     يـ  ا بـا ز  يـ د ن ياه با تول  ي و ارتفاع گ   يتاج

 مختلـف   هـا  بررسـی جـه   ي نت يبه طور کل  . گزارش شده است  
 گيـري   انـدازه  راهد مراتـع از     يـ دهد که بـرآورد تول      ينشان م 

 رابطـه   ارزيابی اين بررسی هدف از   . ر است يپوشش امکان پذ  
،  )Canopy cover(يد با سه نـوع پوشـش تـاج   ي تولنيب

 ) Basal cover(قـه يو  )Foliage cover(شـاخ وبـرگ   
 نـوع پوشـش     گزينش و   بررسی مورد   های منطقهاهان در   يگ

  . د استي برآورد تولبرایمناسب 
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  ها مواد و روش

  بررسی مورد های منطقه

 و  زار  بوته  شگاه علفزار، علف    ي سه رو  پژوهشن  ي انجام ا  يبرا
ر و ندوشن استان    يرم اصفهان و ن   ي سم های منطقهزار در     بوته  
  .شد گزينشزد ي

  
  رميسم ‐

ن منطقه در جنوب مرکز استان اصفهان واقع شده است          يا
متـر و در    يلي م ۳۰۰ سـاالنه آن حـدود       ي بارنـدگ  نگينايو م 

 يها گونه).  ۱۳۶۸ يارزان(باشد  يمتر م يلي م ۴۰۰ تا   ها ارتفاع
 ، Agropyron trichophorum د ازغالب منطقه عبارتن

Bromus tomentellus ،  Festuca ovina . جهــاد
 بررســی بــرای ۱۳۶۵ اســتان اصــفهان در ســال يســازندگ

ن قـرق بـا     ي مراتـع منطقـه، چنـد      يابيـ  و ارز  ياهيپوشش گ 
 احـداث   ي هکتار ۵۰۰ک قرق   يک هکتار و    يم تا   يمساحت ن 

زار   بوتـه  ‐شگاه علف ينموده است که چهار قطعه به عنوان رو       
ن منطقـه  ي در اي آماربرداربرایوسه  قطعه به عنوان علفزار       

  . شد گزينش
  
  زدير ين ندوشن و ‐

 يب در غرب و جنوب غرب     ير به ترت  ي ندوشن و ن   های منطقه
 سـاالنه در  ي بارنـدگ نگينايـ ه و مشـد زد واقع  يمرکز استان   

ــ(متــر اســت يلي م۱۴۰ز يــر نيــ و در ن۱۶۰ندوشــن   يارزان
ــرو). ۱۳۶۸ ــ هشگاي ــه اي ــه ن منطق ــب آن  بوت ــه غال زار و گون

Artemisia sieberi-Besserيجهاد سـازندگ . باشد ي م 
ستگاه شـاهد   ي به عنوان ا   ي هکتار ۵ن قرق   يزد چند ياستان  
ــيترو ــ و يج ــرق ي ــار۲۰۰ک ق ــال ي هکت  در ۱۳۶۵ در س

 در ندوشن و ي هکتار۵ک قرق يجاد كرده است که اي همنطق
زار   بوتـه   شگاه  ي به عنوان رو   ري در ن  ي هکتار ۲۰۰ و   ۵دو قرق   
  .   شده استگزينش

  

  پژوهشروش 

 ابـداع   ي متنـوع  يها   روش ياهي پوشش گ  گيري  اندازه يبرا
گيـري    وبه کار گرفته شده است که در اغلب آنها براي اندازه          

بيشتر در .  مي شودگيری بهره کرتت از ين ظرفييد وتع يتول
ده اسـت    در استان اصفهان تجربه نـشان دا       ي مرتع يها  جور

کند که از     يت م ي متر کفا  ۵/۱×۲ با ابعاد    کرت ۳۰که حدود   
 شـمار ت  يـ  عرصـه و از نظـر کفا       کمتـرين ار  ينظر ابعاد با مع   

نمونه با فرمول 
( )

2

22

p
x

xst
′

N=   يريبـص ( دارد همخـوانی ،

 شده بـه    ياد به ابعاد    کرت قطعه ۳۰ جورلذا در هر    ). ۱۳۶۸
 يهـا    گونـه  کـرت  درهـر    درآغاز گذاشته شد و     يطور تصادف 

بـه  (اي    ه نقطـ  ۱۰با قرار دادن قـاب        و شدادداشت  يموجود  
بـه فاصـله    ) يمتري سـانت  ۱۵ ها نقطه متر و فاصله     ۵/۱طول  
 ده  کـرت در هـر     (کرتمتر در امتداد ضلع بزرگ      ي سانت ۲۰

قـه و شـاخ و      ي با   ها نقطه برخورد   شمار،  ) شد يبار قاب گذار  
 پوشش  گيري  اندازهن  يبنابرا. ادداشت شد ي کرتبرگ در هر    

 صـورت گرفـت و پوشـش        اي  هقه و شاخ وبرگ باروش نقط     ي
.  شد گيري  اندازهمتر مربع   يز بر حسب سانت   ي هر گونه ن   يتاج

 سـطح   يمتريک سـانت  يـ ها از      گراس يي هوا يها  سپس اندام 
 گيـری  بهره که مورد    ييها   بوته يقه و علوفه رشد سال جار     ي

 قرار داده اي هگان  جدايها رند، قطع و در پاکتيگ يدام قرار م  
 برایلو گرم علوفه    يا دو ک  يک  ي جورشد و از هر گونه در هر        

خشک کردن و بدست آوردن نسبت وزن خشک به وزن تـر            
 اتاق آنها را خشک کرده و       دمایط  ي که در شرا   شدبر داشت   

ن، وزن هر نمونـه ثابـت شـد        ي دو توز  هاصلنکه در ف  يپس از ا  
  .ه در نظر گرفته شدآن وزن به عنوان وزن خشک نمون

 از قطـع و     آمـده  بدست رابطه وزن علوفه خشک      يدر بررس 
قـه،  ي با سه نـوع پوشـش        ي مرتع يها  ک از گونه  ين هر   يتوز

ر وابـسته و سـه نـوع        يي، وزن علوفه متغ   يشاخ و برگ و تاج    
  . مستقل در نظر گرفته شدنديرهاييپوشش متغ

زار  نرم افهمچنينون و ي از رگرسگيري بهرهها با  داده
SPSSهر ي قرار گرفتند و برايل آماريه وتحلي مورد تجز 

 شده با يريک از سه نوع پوشش انداره گيگونه رابطه هر
ون ي از انجام رگرسپيش. د به طور جداگانه محاسبه شديتول
 نبودا يود بها و   بودن دادهعادیون ي رگرسها هيفرض
پس از به دست .  قرار گرفتي پرت مورد بررسيها داده
ها انجام  مانده يل باقي تحلراه از يابي اعتبارهای هابطوردن رآ
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مناسب ) نوع پوشش (يرهاين متغييسه وتعي مقايبرا. شد
ب يار و ضري اشتباه معيها عاملد، از ي برآورد تولبرای
 يرييار متغي شد که هر چه اشتباه معگيری بهرهص يتشخ

ت ي، مطلوب ص آن بزرگتر باشديب تشخيکوچکتر و ضر
  . د داردي برآورد تولي برايترشيب

  

  جينتا

 اي هطور قابل مالحظ ه که بييها  آمار گونهبررسین يدر ا
از .  قرار گرفته استي داشته اند مورد بررسوجودها  جوردر 
 و يي مرتع ارزش غذاياهي گيها  که گونهييآنجا

طور  د آنها بهي توليريگ کسان ندارند، اندازهي يخوشخوراک
 يبه طور کل.  استيت چرا ضروريه ظرف محاسبيمجزا برا

ان، يتوان به سه دسته گندم ي را مبررسیاهان مورد يگ
  : م نمودير تقسيها به شرح زاي ه پهن برگ و بوتياهان علفيگ
  )Grasses(ان يگندم ‐۱

Agropyron trichophorum ، Bromus 
tomentellus ،  Festuca ovina، Hordeum 
bulbosum  ، Poa bulbosa و Stipa barbata.   

 )Forbs( پهن برگ ياهان علفيگ ‐۲
Astragalus cyclophyllon ، Iris songarica و 

Silene arbuscula.  
  )(Shrubs يا اهان بوتهيگ ‐۳

Artemisia  sieberi  ، Eurotia ceratoides  ، 
Noaea mucronata و  Salsola rigida.   

 ي کافديده ي مختلف داراهای منطقه يها جور ز گونه ا۱۳
ه شدارائه ) ۱( جه آن در جدولياند که نت  بودهيو قابل بررس

انس و يه واريج تجزيز نشان دهنده نتاين) ۲(جدول . است
 ي بدست آمده برايوني رگرسهای ون و معادلهيل رگرسيتحل

البته . د استي برآورد تولبرایهر نوع پوشش مناسب 
 يونيرگرس های  است که معادلهين نکته ضروري ايادآوری

 بوده است و يبردار ط و زمان آماري شراويژهبدست آمده، 
ک يود ارتباط نزدنبا يود وب ي بررستنهاز ي نبررسیهدف 

د يزان توليقه با مي، شاخ و برگ و ين سه نوع پوشش تاجيب
  .باشد يم

ون، يل رگرسي از انجام تحلپيش است يادآوریالزم به 
 آگاهی های از یگير بهرهر وابسته با ي بودن متغعادی

 شد و با توجه به سطح ي بررس١رنوف ياسم‐کولموگروف
 عادی بود، فرض ۰۵/۰ش از يدار آماره مربوطه که ب يمعن

  .شدد ييبودن تا
افت ير دست يج زيتوان به نتا ي م۲ و۱با توجه به جدول 

 Agropyron trichophorum که گونه ييها جور هيکلدر
 ۴٢ شماره جورز ، به ج)رميمنطقه سم(  داشتهوجود

 که ي شاخ و برگ و پوشش تاجيريگ  اندازهراهتوان از  يم
زان ين مييز با هم دارند به تعي نيص خوبيب تشخيضر

  .باشد ياد ميار زي اشتباه معيقه داراي يافت وليعلوفه دست 
، ۱ شماره يها جور در Bromus tomentellus گونه 

 جور در  شده استديده) رميمنطقه سم( ۷ و ۶، ۵، ۳، ۲
د در ي و شاخ و برگ با تولي ارتباط پوشش تاج۱شماره 
 پوشش ۲ شماره جوردر . دار است ي درصد معن۹۹سطح 
 که ارنباط ي دارد در حاليتر کيد رابطه نزدي با توليتاج

 جوردر . دار است ي درصد معن۹۵شاخ و برگ در سطح 
قه، شاخ و برگ و ي نوع پوشش ۳ ارتباط هر ۳ و ۵شماره 
 يباشد ول يدار م ي درصد معن۹۹ در سطح ي تاجپوشش

 فقط ۶ شماره جوراد است، در ي زبه نسبتقه يار ياشتباه مع
 ۷ شماره جوردر . دار دارد يد رابطه معني با توليپوشش تاج

دار در  ي ارتباط معنيقه و شاخ و برگ داراي يها پوشش
دار در  ي ارتباط معني داراي درصد و پوشش تاج۹۵سطح 
 ۳۰۰۰قه از ينکه اي ه با توجه بي درصد هستند ول۹۹سطح 

ب يک نقطه برخورد داشته است و ضرينقطه تنها با 
 از پوشش گيری بهرهن است، ييز پايص شاخ وبرگ نيتشخ
  . شود يه مي توصجورن يد در اي برآورد تولبرای يتاج

منطقه  (۷ شماره جور تنها در Festuca ovina گونه 
 جور غالب در آن يها از گونهه است و شد ديده) رميسم
 کرت ۲۹ گذارده شده در کرت ۳۰ که از يطور باشد به يم

د در ي شاخ و برگ با توليها  داشته و ارتباط پوششوجود
  . دار است ي درصد معن۹۹سطح 

                                                 
Kolmograv – Smirnov ‐۱   

  . د را برآورد نمودليتوان تو  پوشش تاجی میراه فقط از ۴ شماره جور در ‐۲



 ۷۶۷                          ۷۷۳ تا ۷۶۳، از صفحه ۱۳۸۷، مهر ماه ۳، شماره ۶۱نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

 و ۵، ۲ شماره جور ۳ در  Hordeum bulbosum گونه
 نوع پوشش ۳ شده که ارتباط هر ديده) رميمنطقه سم (۶

 يدار است ول ي درصد معن۹۹ن گونه در سطح يد ايبا تول
 شاخ يريگ  اندازهراهن از يقه بزرگ بوده بنابرايار ياشتباه مع

 از شاخ و برگ گيری بهرهت ي با اولويو برگ و پوشش تاج
  . ن گونه را برآورد کرديد ايتوان تول يم

 ۸و ) رميمنطقه سم (۷، ۶، ۵، ۳، ۲، ۱ شماره يها جوردر 
 داشته است وجود Poa bulbosaگونه ) منطقه ندوشن(

 ي تنها ارتباط پوشش تاج۸ و ۷، ۲، ۱ شماره يها جوردر 
 شماره جوردر . دار است ي درصد معن۹۹د در سطح يبا تول
 ارتباط در ي هر دو داراي شاخ وبرگ و تاجيها  پوشش۵

 ۶ شماره جوردر . د استي دار با تولي درصد معن۹۹سطح 
دار و شاخ وبرگ  ي درصد معن۹۵طح  ارتباط در سيقه داراي

 درصد هستند که ۹۹ ارتباط در سطح ي دارايو پوشش تاج
 ۳۰۰۰ک برخورد از يار بزرگ و تنها ي اشتباه معيقه داراي

  .نقطه داشته است
 های منطقه(ها  جور در همه Stipa barbataگونه 

 يب همبستگي داشته و ضروجود) ر و ندوشنيرم، نيسم
 بزرگتر بوده ۶/۰ در همه آنها از ياجشاخ وبرگ و پوشش ت

 از شاخ وبرگ برداری بهرهدکننده امکان يکه آمار مربوطه تأئ
  . د استي برآورد تولبرای يو پوشش تاج

 گونه ۷ و ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ شمارهيها جوردر 
Astragalus cyclophyllon ن ين بي شده که از اديده

د ارتباط ي تول باي تنها پوشش تاج۴ و ۳، ۲، ۱ يها جوردر 
 نوع ۳ک از يچ ي ه۷ و ۶ يها جوردار دارد و در  يمعن

  .ستنديد مناسب ني برآورد تولبرایپوشش 
 يعنير و ندوشن ي نهای منطقهزار  شگاه بوتهي  در رو

 داشته وجود Iris songarica گونه ۱۰ و۹، ۸ يها جور
 و شاخ و برگ ارتباط ي تاجيها  پوشش۸ شماره جوردر 
 تنها شاخ وبرگ با ۹ شماره جورد دارند و در ي با توليخوب
 نوع ۳ هر ۱۰ شماره جوردر .  دارديدار يد ارتباط معنيتول

 به يدار است ول ي درصد معن۹۹د در سطح يپوشش با تول
 براین پوشش يقه، ايار پوشش يعلت بزرگ بودن اشتباه مع

  . شود يه نميد توصيبرآورد تول

 ۷ و ۶، ۳ شماره ياه جور در Silene arbusculaگونه 
قه، شاخ ين پوشش ي بيادي زي داشته است همبستگوجود

ها وجود دارد  جورن يد ايزان تولي با ميو برگ و پوشش تاج
اد بوده در يقه و شاخ وبرگ زيار پوشش ياما اشتباه مع

ز دارد، ي نييص بااليب تشخي که ضريجه پوشش تاجينت
  . تر است د مناسبي برآورد تولبرای

ر گونه ي ندوشن و نهای منطقه يعنيزار  شگاه بوتهي در رو
Artemisia  sieberi ۳ هر ۸ شماره جور غالب است در 

 درصد با ۹۹دار در سطح  ي ارتباط معنينوع پوشش دارا
 يها جورقه بزرگ است، در يار يد هستند اما اشتباه معيتول
 ۱۰ جوردار نبوده و در  ي ارتباط معنيقه داراي ۱۰ و ۹

در . دار است ي درصد معن۹۵ در سطح يوشش تاجارتباط پ
 و ين پوشش تاجيص بيب تشخي ضر۹ و ۸ شماره يها جور

ن ارتباط ي ا۱۰ شماره جور در ياد است وليز زيشاخ وبرگ ن
 . ف استيضع

منطقه  (۴و۱ يها جور در Eurotia ceratoidesگونه 
 ۳در هر .  داشته استوجود) منطقه ندوشن (۸و ) رميسم
 ارتباط ي دارايقه، شاخ و برگ و تاجي يها  پوششجور

د يص باال با توليب تشخي ضريزداراي درصد و ن۹۹درسطح 
قه و شاخ يار پوشش يهستند اما در همه موارد اشتباه مع

 يه پوشش تاجين امر منجر به توصاي هوبرگ بزرگ است ک
  . شود يد مي برآورد تولبرای
  Noaea mucronata گونه ۷ و ۲ شماره يها جوردر
 شاخ و برگ و يها  پوشش۲ شماره جوردر .  داردوجود
ب ي درصد و ضر۹۹دار در سطخ  ي ارتباط معني دارايتاج
ار شاخ و برگ ي اشتباه معيد هستند ولياد با توليص زيتشخ

د ي با تولي تنها رابطه پوشش تاج۷ شماره جور در .باال است
  .   دار است ي درصد معن۹۵در سطح 

منطقه  (۱۰ شماره جور در تنها Salsola rigidaگونه 
ن گونه شاخ و برگ يدر مورد ا.  داشته استوجود) رين

ب ي و ضري درصد۹۹دار  ي ارتباط معني دارايوپوشش تاج
  .د هستندي باال با توليهمبستگ
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   قرار دادبرداری بهرهورد مختلف مهای  منطقه ي هاجورد هر گونه در ي براورد توليتوان برا ي مکل را که در ييرهايي متغ‐۱دول ج

X1 : قه                           يپوششX2  :                             پوشش شاخ و برگX3  :يپوشش تاج   
 .                                                                                                                  کمتر استين دقت قدري کوچکتر است بنابرا۲ک بزرگتر و از يار از ياشتباه مع

   . بزرگتر واز سه کوچکتر است۲ار از ياشتباه مع **
  .ن موضوع استي عکس ايد و عالمت منفيورد تولآ بربرایر يي نداشته است، عالمت مثبت نشان دهنده مناسب بودن متغوجود جورن نکته است که گونه مورد نظر در آن يا نشان دهنده ي خاليجاها 
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  منطقه

  
  

  رويشگاه

  گونه
  

  
  

 جور
X2 X3 X2 X3 X2 X3 X2 X3 X2 X3 X2 X3 X2 X3 X2 X3 X2 X3 X2 X3 X2 X3  X2 X3 X2 X3 

      +**       + ‐ + + + ‐     + +   ۱  بوته زار‐علف  سميرم

   + +*         + ‐ + + + ‐ + +   + +   ۲  بوته زار‐علف  سميرم

         + +*   + ‐ + + + ‐     + + + + ۳  بوته زار‐علف  سميرم

      +*       + ‐ + +         + ‐ ۴  بوته زار‐علف  سميرم

             ‐ +*   + + + +   + + + + ۵  علفزار  سميرم

         + +*   ‐ + + ‐ + ‐ + +   + ‐   ۶  علفزار  سميرم

   + ‐     + +*   ‐ + + ‐ + +   + + + ‐   ۷  علفزار  سميرم

     + ‐ + +   + +*   + + + +         ۸  زار بوته  دوشنن

       + +   ‐ +   + +           ۹  زار بوته  نير

 + +     + +   + +   + +           ۱۰  زار بوته  نير
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  نتايج تجزيه واريانس و تحليل رگرسيون‐۲جدول 

X1  : قهيپوشش ،X2  : ،پوشش شاخ و برگX3  :يپوشش تاج  

  

  بحث 

ن رابطه يي تعبرایون يه رگرسي از تجزآمده بدستج ينتا
د مرتع، يان با تولاهيقه گي، شاخ و برگ و ين پوشش تاجيب

ها رابطه   در همه گونهيدهد که پوشش تاج ينشان م
ز در اغلب ي دارد و شاخ و برگ نفرآوردهزان يک با مينزد
  . د رابطه دارديها با تول گونه

د ي و شاخ و برگ هر دو با تولي که پوشش تاجيدر موارد
ب يتر و ضر ار کوچکي که اشتباه معيرابطه داشتند هر عامل

پوشش ) ۲جدول  (شد گزينش داشت، يشتري بيهمبستگ
د ي برآورد تولبرای ي از پوشش تاجگيری بهرهشاخ وبرگ بر 

 پوشش شاخ و برگ عالوه يري در اندازه گزيرات دارد ياولو
 گذارده ي به طور تصادفجور هر رونها در  د کرتنکه يبر ا
ها بدون دخالت  کرت درون ها نقطهشوند، برخورد  يم

 يريگ  که اندازهيدر صورت. رديگ يمکارشناس صورت 
له کارشناس و به ي به وسکرت درون در يپوشش تاج
ن دقت برآورد پوشش يهمچن. شود ي برآورد ميصورت نظر

  گونه
 گزينشر يمتغ

  شده
ب يضر
  )R2(ص يتشخ

اشتباه 
  )SE(اريمع

  معادله

Agropyron trichophor  
X2 
 
X3  

۸۳/۰  
۷۴/۰  

۲۹/۰  
۰۰۲۷/۰  

Y= -1/15+4/25 X2 
Y= 17/7+0/03 X3 

Bromus tomentellu  X2 
X3  

۴/۰  
۵۹/۰  

۱۷/۰  
۰۰۱/۰  

Y= 11/85+1/7 X2 
Y= 13/72+0/02X3 

Festuca ovina  X2 
X3  

۲۷/۰  
۲۵/۰  

۳/۰  
۰۰۳/۰  

Y=10/47+/94 X2 
Y=17/5+/008 X3 

Hordeum bulbosum  X2  
X3  

۷۱/۰  
۷۵/۰  

۳۳/۰  
۰۰۲/۰  

Y= 3/32+2/89X2 
Y= 19/71+0/018X3 

Poa bulbosa  X2  
X3  

۲۱/۰  
۳۱/۰  

۲۲/۱  
۰۰۴/۰  

Y= 4/3+ 1/01X2 
Y= 3/05+0/025X3 

Stipa barbata  X2  
X3  

۴۳/۰  
۵۲/۰  

۴۳/۰  
۰۰۳/۰  

Y= -1/15+4/25 X2 
Y= 17/7+0/03 X3 

Asteragalus cyclophyllon X3  ۷۴/۰  ۰۰۵/۰  Y= 2/11+0/045 X3 

Iris songarica  X2 
X3  

۷۹/۰  
۸۲/۰  

۷۸/۰  
۰۳۴/۰  

Y= -11/86+8/24X2 
Y=-5/67+/041X3 

Silene arbuscula  X3  ۹۶/۰ ۰۰۵/۰  Y=  -2/34+.08X3 

Artemisia  sieberi  X2  
X3  

۸۱/۰  
۷۵/۰ 

۲۸/۰  
۰۰۲/۰  

Y= 3/38+4/9X2 
Y= 1/78+0/023X3 

Eurotia ceratoides  X3  ۶۲/۰ ۰۱/۰  Y=51/36+0/097 X3 
Noaea mucronata  X3  ۹۳/۰ ۰۰۲/۰  Y=-20/4+/036x3 

Salsola rigida  X2  
X3  

۹۱/۰  
۹۲/۰ 

۰۵/۱  
۰۰۳/۰  

Y= 0/21+8/29 X2 
Y= 0/29+0/27X3 
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ها،   در مورد گراسبويژهها   باز بودن شاخهعلت  به يتاج
 ين آنها و اشکال مختلف هندسياد بي زي خاليوجود فضا

 يت روحي و وضعيخستگاهان بسته به مهارت، تجربه، يگ
ن موارد در ي که ايباشد در صورت يکارشناس متفاوت م

باشد  ي پوشش شاخ و برگ چندان موثر نميريگ اندازه
  .  پوشش شاخ و برگ کمتر استيريگ  اندارهين خطايبنابرا

ز ضمن مبنا قرار دادن ين)  ۲۰۰۵ (فروغبخش و همکاران 
زان يان مي ارتباط ميون به جستجويل رگرسيه و تحليتجز

 های بررسی ييج نهايد پرداختند و نتاي و توليپوشش تاج
آندرو و همکارانش .  بوديا ن رابطهيد کننده چني تاکانآن
ز ين) ۲۰۰۱( و والن) ۱۹۹۸(نا ي، کالرک و مس)۱۹۸۱(
) ۱۳۷۳(د فر ين سعيهمچن.  را ارائه دادندهمانندیج ينتا
 مختلف به يرهاييد و متغين توليکند که ارتباط ب يان ميب

  .  دارديادي زياه بستگي گيشي روشکل
 از يار کم و در بعضيقه بسي با ها نقطه برخورد شمار
د ي شده است رابطه آن با توليريقه اندازه گي که ييها جور
 کوچک و اشتباه يب همبستگيا ضري دار نبوده است ويمعن
د کم بودن ين موضوع شايل ايدل. باشد يار آن بزرگ ميمع

 يقه و پراکندگيز بودن سطح يا ناچي ياهيش گدرصد پوش
 چون در يول.  باشدبررسیها در سطح مراتع مورد  بوته
 يت عملين ظرفيي تعبرای از چرا يري مراتع جلوگيبعض
د بالقوه مراتع را يقه در برآورد توليت کاربرد يست اهمين
کم بودن نوسانات ) ۱۳۸۳ (يارزان. ده گرفتيتوان ناد ينم

ت ي بر اهميلي را دليط خشکسالي در شراژهبويقه يپوشش 
شتر الزم ي نمونه بشمار با بررسین مورد يداند در ا يآن م

 آب های منطقهج به دست آمده در ي نتاپايهبر. ديآ يبه نظر م
 قرار گرفته ي مورد بررسپژوهشن ي که در اهمانند ييو هوا
 يا پوشش تاجي شاخ و برگ يريگ  اندازهراهتوان از  ياست م

  . را برآورد کردبررسی مورد يها  گونهرآوردهف
 های زارش دادند که معادلهگ)۱۹۷۵(چ و همکاران يلودو

ز يگر ني ديها  زمانيتواند برا يک زمان ميمحاسبه شده در 
کنند که به  يد مي تاکپژوهشگران اغلب ي شود ولگيری بهره
 علوفه ي دام روي آب وهوا و چرارهایيل امکان تاثيدل
 بهرهاط مورد يد با احتي باهايی ن معادلهي، چند شدهيتول

، ۱۹۷۶ يس و موريهارن ،۱۹۷۴ن يپا(رند ي قرار گگيری
و ) ۱۹۷۴(ن يپا). ۱۹۹۴ ي، ارزان۱۹۸۷وز و همکارانش يه

 در  همانندیيکنند که بررس يشنهاد ميپ) ۱۹۹۴ (يارزان
ش شود و يد و پوشش آزمايهر محل الزم است تا رابطه تول

 يريگ  اندازهراهد از ي برآورد تولياسب برا منهای معادله
  .پوشش هر گونه محاسبه شود

 وجود دارد و يد رابطه قوين پوشش و تولي بيبه طور کل
ر ي پوشش امکان پذهای آگاهی از گيری بهرهد با يبرآورد تول

 جاهای در همانندی يها ي است که بررسياست اما  ضرور
د و از ي به عمل آزي متفاوت نیختبوم شناط يمختلف با شرا

 و تخصص و تجربه ي انسانيروينه، وقت، سرعت و نينظر هز
زان يقه با مي رابطه .سه شوديگر مقاي ديها ز با روشيالزم ن
 شمار کمينه شده و بررسیشتر ي نمونه بشمار با فرآورده

ط مراتع يقه در شراي يريگ  اندازهينمونه قابل قبول برا
ن ي علفزار درآخرجور در بررسین يران مشخص گردد ايا

شود  يه ميها انجام شد که توص  گراسيشي فصل رويروزها
 بررسین يدر ا. رديز صورت گيش نيگر روي دهای هحلدر مر

 قرار گرفته است که يد مورد بررسيفقط رابطه پوشش با تول
د يزان تولي تراکم و ارتفاع که در ممانند يگري دهای عامل

 ين برايهمچن .ردي قرار گیبررستواند مورد  يمؤثرند نيز م
د ي پوشش در برآورد تولهای آگاهیتر از  قي دقگيری بهره

د، اثر ين پوشش و توليالزم است در خصوص نوع رابطه ب
 ينکه برايبا توجه به ا.  انجام شودييها يبررس... منطقه و
 يها د از رابطهياه باي گهای ويژگی راهد از يبرآورد تول

 از انجام پيش است ي، ضرور کردگيری بهره يونيرگرس
 بودن عادی پرت و يها  دادهمانند از هايی ون مشکليرگرس
دست آمده با   بهيها  رابطهاز بتوان تا شود يها بررس داده
  .  کردگيری بهره يشترينان بياطم
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Abstract 
Determination of range grazing capacity is one of the most fundamental aspect of range 

management and understanding the effective factors on grazing capacity is an important issue. 
Grazing capacity is determined on forage production during the growth period. The objective 
of this study was investigation of relationships among canopy cover, foliage cover and basal 
cover with production. Three vegetative communities including 1-Grass-Shrubland, 2-
Grassland  and 3- Shrubland with  10 vegetation types were selected in Semirom, Isfahan 
province and Nadoshan and Nire in Yazd province. In each vegetation type 30 plots having 
1.5×2 meter quadrats, were randomly established. After recording the species in each quadrat, 
canopy cover of palatable species was determined by using ruler. Basal cover and foliage 
cover were also measured using a point frame in qudrats. Grasses were clipped at height of 
1cm above ground and current growth of shrubs were clipped for dry weigth determination. 
Regression analysis was carried out between basal cover, foliage cover and canopy cover as 
independent variables and production as dependent variable for each species. According to the 
results, canopy cover of all species and foliage cover of most species had highly significant 
correlation with production (p<0.05 or p< 0.01). However no significant correlation was found 
between basal cover and production due to small number of point touches with this type of 
cover. 
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