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 چکيده

برداری جهت تنظيم شدت چرا، توزيع گيری بهرهاندازهکليدی است. های برداری از گونهبهره ميزان ،گيری مديريت مراتعتصميم مبنای

 و Dactylis glomerata کلياادیبرداری دو گياااه گناادم  بهره ،. در اين تحقيقکاااربرد دارددام و کاااهف ارااااار چراي  

Bromus tomentosus سر ر   ةدو دوردر گياه وزن  -ارتفاع ةرابطبه روش تعيين  در مراتع جواهرده رام در  گلده  گلده  وقبل از روي
سکت  32 در طول قرق و چرا ةدو منطق سپس از  یگيرارتفاع گياهان اندازهابتدا،  .شد انجاممتری  100تران سطح سانت  1و  متری از 

  رگرساايونروابط از  هادادهبرای آناليز  .توزين گرديد برش و یمترسااانت  5 مقاطعدر آن خرااو و وزن خرااو  و نهايتاً قطع ،خاک

ترتيب با ضااريب بهيد، ئمدل ساايومو ،در هر دو گونه قبل از گلده  ةمرحل قرق و ةکه در منطق دادها نرااان آناليز داده .شااد اسااتفاده

 975/0با ضريب تبيين  سيوموئيدمدل  Dactylis glomerata ةگلده  برای گون ةقرق و در مرحل ةو در منطق 997/0و  994/0تبيين 

سيومو Bromus tomentosus ةگونو برای  ضريب تبيين ئيدمدل  شتهبرآوردها را  بهترين 998/0، با  قبل  ةمرحل چرا و ة. در منطقانددا

 ةگلده  در گون ةچرا و مرحل ةمنطقو در بهترين مدل  996/0، با ضاااريب تبيين ئيدمدل سااايوموگونة برای هر دو نيز  از گلده 

Dactylis glomerata در و 979/0 مدل توان ، با ضاريب تبيين Bromus tomentosus بهترين  999/0دو، با ضاريب تبيين  ةمدل درج

ران د برآوردها رخيص قريب به يقين  از ميزان بهرهراحت  م به ان کليدیرتفاع گياها -وزن ةابطاز ر ،د. بنابراينادنرا ن رداری بتوان ت

 .کردمديريت مراتع استفاده  و پايفعنوان ابزار مناسب  برای بهو  اصلح

 Bromus tomentosus، Dactylis glomerata، ارتفاع و رابطة وزن ،برداریکف بهرهخط ،یبرداربهره ،مرتع :کليد واژگان
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 . مقدمه1
کرااور را شااامل  ةگسااترد ةمراتع بيف از نيم  از پهن

ست ياز اهمشوند که م  صاد و محيط زي ت زيادی در اقت

ند. بهره برداری درسااات و اصاااول  از مراتع ما برخوردار

کار گيری روش به  حال مساااتلزم  های علم  و در عين 

ست ساده ضمين کند. وپايداری و تداکه ای ا م مراتع را ت

مسااايل در مديريت مرتع تعيين روشاا   ترينمهميک  از 

مختلف  هایروش. استر مراتع برداری دبهره ارزياب برای 

با هم تفاوت  ا ساااهولت کاربرديو  هزينه ،از لحاظ دقت

ند ندازهت يبا وجود اهم .[7] دار  یبردارق بهرهيدق یريگا

 هاي يتمحدوددارای  ،موجودمتداول  یهاروشمرتع، از 

قرار  تأثيررا تحت  اهآنقابليت اساااتفاده از که  هساااتند

هد م جازبرداری بهرهحد . [6] د حدی از برداشااات  ،م

ه ای کهگونبه  تحمل کند تواند ماسااات که گياه گياهان 

. مقدار تحمل حيات و تجديد رويف آن به مخاطره نيفتد

صد  ستگياهان در مقابل در رخص ني شت علواه م  ،بردا

سيت  سا ضوع ح برداری مجاز را برای هر گياه بهرهاين مو

 ،برداری مجاز در مديريت مرتعبهره. ساااازد ممراااخص 

برداری و بهرهگيری اندازهاساااساا  اساات. برای  یمساائله

ر نرده دچرا شده و چرا تعيين پاسخ گياهان بايد گياهان 

صل چرا و بعد از  سيدن کامل گياها مورد  ؛هر دودر و يا  ر

های موجود در اين راساااتا روش .[27] قرار گيرندارزياب  

های چرا شده و پالت ةهای مبتن  بر مقايسروش خصوصاً

به دليل زمان و  به بر بهزينهچرا نراااده  ياز  ها و ن ودن آن

گيرند و ندرت مورد اساااتفاده قرار م بهآماربرداری زياد 

ياب  درسااات  از ميزان  برداری از مرتع و بهرهپايف و ارز

گيرد و در تعديل ميزان چرا بر اسااااس آن صاااورت نم 

حد و تخريب بهرهبيراااتر مواقع موجب  برداری بيف از 

اه بهره شاااود.م مرتع   ترينمهمبرداری صاااحيح از علو

سان ست زيرا تخريب مراتع آ ضوع در مديريت مرتع ا  ،مو

برای  .[22] باشاادم آن بساايار مرااکل  ءاما بهبود و احيا

يب مراتع تخر احياءعلواه مرتع  و درساات از  برداریبهره

برداری گياهان مرتع  مناساااب و در حد شاااده، بايد بهره

در  داممتناسب و توزيع های مختلف دام. [12] مجاز باشد

حد مرتع   قدار هر وا ، گذاردم ثير أتبرداری بهرهبر م

مسااايل  از جمله تعداد مناسااب دام و اصاال چرا به طور 

 ثيرأتمرتع  علواه از برداری مناساااب بهرهمساااتقيم بر 

 ؛ر شاااادهوحصاااو م قرق. در مناااطق [25] گااذاردم 

خوشاااخوراک  گياهان و چرای بدون تخريب در رشاااد و 

نده  يدات آي يادی شاااااداب  و تول يت ز هان از اهم يا گ

ند. حدود کردن بهره برخوردار نای م به مع جاز  برداری م

نيازهای  بتوانندگياهان در حدی اساات که مصاارع علواه 

شد بهين ره و تهي ةايزيولوژيک  خود که باعث ر مواد  ةري

غذی برای دوران پرتنف کا ند را ازا  م طريق  الزم دار

 .[23] مين کنندأتاتوسنتزی  هایباات

ندازهمختلف  برای  هایروش برداری وجود بهرهگيری ا

اما بايد روشااا  را  گيرندم دارند که مورد اساااتفاده قرار 

. [10] مخرب باشاادخرج، ساااده و ريرکمانتخاب کرد که 

باال ي هاروش ند بهرهدر برآورد  ي که دقت  و برداری دار

برداری بهرهو وانات يح یچراکه در ميزان   اختالاات کم

بساايار  یهاروشمعموالً ، دهندم از يو مرتع را نرااان 

ای و ااراد خبره  کارشاااناسااانيازمند به دانف و  برهزينه

صحراي   شندم برای آماربرداری  روش  ،عنوان مثالبه. با

س های زوج  که مبتن  بر ارزياب  ميزان توليد پالت ةمقاي

مجاورت آن  هاي  مرااابو و محفوظ از چرا و دردر پالت

نيازمند  ،باشااادم هاي  چرا شاااده ارزياب  توليد در پالت

سبتاً پيچيده است.  صرع وقت، هزينه و مقايسات آماری ن

رور ما ضمن اينکه نوهداری چنين پالت هاي  در مراتع ک

و در عمل با نتايج  ای همراه اساااتا مراااکالت عديدهب

اندازهو مراااکالت   ساااخت مطلوب  همراه نبوده اسااات.

فادههای صاااحراي  در يریگ ت يفيک ،روش مورد اسااات

گيری برای اندازه چرا که دهد مر قرار يثأق را تحت تيتحق

به  ةعلوا  یبرا یاديزهای تعداد نمونهبرداشااات شاااده 

در حال  که . [18] اسااتاز ينمورد نظر دقت دن به يرساا

 و هزينهپر هایروشبرداری علواه بهرهزان يمبرای تعيين 

با وجود   ول ،[6] در حال توسااعه هسااتند یاديزبر زمان

ارتفاع  -ن وزنييروش تع  که از معرا یاديمدت زمان ز

سادگيعل سهولت کاربرد و هز ررم  کم آن در برآورد  ةني، 
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ن ياهای قابليتاز  ،[8] گذشااته اساات یبرداربهرهزان يم

روش شاااامل  نيروش کمتر اساااتفاده شاااده اسااات. ا

شاااده و نراااده در طول  گيری ارتفاع گياهان چرااندازه

 زنرابطة وبرداری علواه بر اساس بهرهترانسکت و محاسبه 

رساااد اين با اين وجود به نظر م  [30] اساااتارتفاع به 

شرايط آب و هواي  و مناطق  تأثيرطه تا حدودی تحت راب

ول  با اين وجود اسااتفاده  [16,  5]مختلف نيز قرار گيرد 

هاي  همچون سااهولت کاربرد، از اين روش به دليل مزيت

و کاربرد بيرتری است.  بررس  ةسرعت و دقت آن شايست

 وزن و ارتفاعبين  ةبعضااا  از محققين معتقدند که رابط

کم  را در مورد درصااد  بساايار باالساات، بنابراين اختالع

فاع به ارت فاع شاااوندم ل ئقا وزن  . در واقع از کاهف ارت

مابه هان برداری بهرهدر تعيين  ي عنوان راهن يا ندمگ   گ

ر را د به ارتفاع رابطة وزنبدون اينکه  کنند،م اساااتفاده 

اين رابطه در  از آنجا کههای مختلف بررسااا  کنند. هگون

از اينرو اين روش  ،اسااتمختلف متفاوت گياه  های گونه

بيرااتر مورد توجه سااته يشااابرداری مراتع بهرهتعيين در 

ن ارض بنا نهاده يبر اساس ا وزن به ارتفاعروش  .[6]است 

شد  ست که ر رخصمقدار به   ندمگگياهان شده ا و  م

صل ،هاسالدر   ثابت شدم و مناطق مختلف  هاا  اينو  با

وزن از جدول آورد که م امر اين امکان را برای ما اراهم 

فاع طا به ارت با  یبرداربهرهن يير تعد %5حداکثر  یبا خ

 .يمو اصااول مختلف اسااتفاده کن هاسااال ،توجه به مناطق

ست کهيب شده ا  ةرابط5/3%معادل   يخطااين روش با  ان 

فاع را  ندن يتخمبين وزن و ارت به ذکر  [19] م  ز الزم 

که توزيع ت که برخ  از اسااات  يل اين به دل ياه   يد گ ول

ای و برخ  در طول سااااقه های قاعدهگياهان دارای برگ

های رگب به عبارت  ،باشدنم يکسان  است گسترش يااته

يابد، حال م در محل يقه گياه رويف ندميان گبعضاا  از 

ساقه آنکه در بعض  ديور  ست در طول  شده ا ما اپراکنده 

رتر  رتر برگ هایگونة عموماً در بي ا و هگندم  توزيع بي

[ و اين 15، 9، 3]گياه است  ةبه تبع آن وزن گياه در قاعد

و ارتفاع گياهان  رابطة وزنشااود که م موضااوع ساابب 

 مختلف تا حدودی با هم متفاوت باشد.

را بر اساس   ابيمورد استفاده در ارز هایروشمحققان 

ياز  عداد ااراد مورد ن عه، ت طال ياهدع م و نوع ب  برای ارز

. هر چند با توجه به [2] کنندم پوشاااف گياه  انتخاب 

و منطقه ممکن است يو روش يهدع مطالعه و وضعيت 

ناساااب ما ترم باشاااد، ا ندازهبرای  از روش ديور  گيری ا

د توانم  وزن و ارتفاعاز ارتباط بين اساااتفاده برداری بهره

که بين اين دو همبسااتو  زيادی هزينه و به دليل کمهم 

 هر چند ه باشدمتغير هست نتايج خوب  را به همراه داشت

ف تاج پوش ارثير ساختأتحت تممکن است ين ارتباط ا که

تحقيقات نراااان داده اسااات که . [3] گياهان قرار گيرد

  نييپاارتفاعات در   گندمگياهان  ةن حجم علوايرااتريب

اه ياز گ  و چرا از درصااد مرااخصاا اهان قرار دارديگاين 

که در مراتع  بعضااا ،گيرد مصاااورت  ند  قد که   معت

در هنوام چرا بايساات  شاادت د نکوتاه وجود داران يگندم

های ساقهاز درصد  25تا  20 ينب ای باشد کههگونچرا به 

رمندان تالش کرد[15] بماند  باقدهنده بذر که  انده. دان

ه ای کهگونبه تعيين کنند؛ چرا  یبرا یاساااتاندارد مقادير

ارتفاع، حجم و ويژگ  های گياه  مثل  ةمقادير باقيماند

های مهم گياه  پس از چرا يا تعيين حد شاااخصور يا دي

گياه  پوشف یداريپاتا  در نظر بويردبرداری را بهرهمجاز 

ن يتخم ی. برابرداری تضااامين کنناادرا در حين بهره

ا هر دو يا وزن و ي ارتفاع واز درصاااد  توان م یبرداربهره

هاي  برای بررس  تالش ،در اين زمينه .[13] استفاده کرد

ط با وِيژگ برداری بهرهميزان بين  ةراب باط آن  های و ارت

 9]صورت گراته است  (آلومتريو)رشد گياه  ای سنجه

رساااد که م ين وجود به نظر . با ا[26,  24,  15,  10, 

 ةبرداری و مديريت بهينبهرهقابليت اين روش برای برآورد 

 خوب  درک و مورد استفاده قرار نوراته است.بهمراتع 

هت  مدل ج تا بهترين  يد  عه تالش گرد طال در اين م

 شاامند وزگياه  ارگونة دو  ارتفاع -بين وزن ةرابطبرآورد 

لياادی ن   ک ع ي هرده رامساااار  جوا تع  لفمرا   بااا ع

Dactylis glomerata جااارو عاالاافاا  نااماادی و 

Bromus tomentosus  شده و قرق در دو چرا ةمنطقدو در

ل لده  مورد رويرااا   ةمرح وام گ لده  و هن بل از گ ق
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 . الزمبرداری معرا  گرددبهرهکف عنوان خطبهارزياب  و 

به ذکر است که اين تحقيق در يو سال مورد مطالعه قرار 

تا زمان  که بررس  نرده باشد که آيا سالگراته است و 

های مختلف بر روی هواي  و رويرااواه و های مختلف آب

 معن تأثيربين ارتفاع و وزن گياهان مورد مطالعه،  ةرابط

ستفاده از اين روابط احتياط  ست  در ا داری دارد يا نه؟ باي

 الزم را مد نظر داشت.

 

 شناسیروش. 2

 همطالع مورد ةمنطق .1. 2
  مراتع کوهسااتانمورد مطالعه در اين تحقيق،  ةمنطق

 ،مدت)قرق بلند   ت مطالعاتيسادو جواهرده رامسر تحت 

شد.  ساله(  31که قرق بلند مدت ) یطوربهچرا( انتخاب 

 2300آزاد از  یو چرا ،1950تا  1650  ارتفاع ةدر دامن

هم  یال و در راساااتايو دامنه و ي یمتر بر رو 3000تا 

سرد و مرطوب )در  ةم منطقي. اقلندشدواقع  مورد مطالعه 

م ارتفاعات در مناطق باالدساات در ين( تا اقلييارتفاعات پا

ست و متوسط بارش  سان ا  منطقه مورد مطالعه ةانيسالنو

 .[20] متر استميل  640

 روش تحقيق .2.2

اطالعها   ةبرداری گيهاهی و تهيهنمونهه .1 .2.2

 هانمونهمورد نياز از 
بييبرای تع گونااة دو  ن وزن و ارتفاااعين ارتباااط 

Dactylis glomerata و  Bromus tomentosus32 

سکت  سکت در  16) متری 100تران  16و  منطقة قرقتران

 ةکه طول آن در منطق چرا شاااده( ةترانساااکت در منطق

و در دو ر اسااات وکيد مطالعات ديأمورد مطالعه مورد ت

و در يگلده  )هر  ةو مرحل (رشااد اعالرويراا  ) ةمرحل

سکت(  8هر منطقه  شدتران ستقر   10گياه بالغ ) 320و  م

سکت  ةايپ تريننزديوکه  یابه گونه گياه در طول هر تران

در طول ترانساااکت  یمتر 10به نقاط با اواصااال   اهيگ

ه ها بای که تعداد نمونههگونبه  (ندانتخاب شد یمتر 100

 هایکاا  باشااد که در صااورت عدم تابعيت ويژگ  ةانداز

هان از توزيع نرمال يا فاع گ بات  ،وزن و ارت حاسااا بتوان م

به تعدرا آماری پارامتريو   30)بيف از  د نمونهابا توجه 

گونااه(  مورد هر  برای  هر دوره و  نهااا در   بر روی آ

جام داد نه ،ان  و Dactylis glomerataیديکل یهااز گو

Bromus tomentosus  صادا صورت ت ستماتيو  به  سي

 ةاه در هر منطقه و در هر مرحليهر گ یکه برا یاگونهبه

ن آو ارتفاع گرديد  بانتخا  اهيه گيا پاينمونه  40  ريرو

 دهنده(گل ة)ارتفاع در بلندترين سااااق  هايگ یهاپايه

ندازه پاساااپس  .گيری شااادا  1و قه يه از ساااطح يهر 

 یبا اسااتفاده از ترازوقطع و سااانتيمتری از سااطح خاک 

و ثبت محاسااابه آن وزن  (گرم 001/0 دقت با)  تاليجيد

رواه منتقلنمونهسپس . شد شد  الشبرگو  ها به آزماي ر

را از آن ای که ساااختار گياه بهم نخورد هگونبهسااال قبل 

با  هاگيریاندازه .دشاااگيری آن اندازه تروزنو  کردهجدا 

رويرااا   ةدوردو در  و مترا دقت ميل و ب متراساااتفاده از 

گياهان در آون سپس  .انجام گرات  و حداکثر گلدهميان  

گراد و تا دو روز ساااانت  ةدرج 65کن( با دمای خراااو)

رو  سانت  ةهر پاي در آخر، .ندشدخ گياه  به ابعاد پنج 

الزم به توضاايح . شاادمتر قطع و توزين متر به پنج سااانت 

ست که هر دو گياه مورد مطالعه دارای  شمار پهاي  ساقها ر

ای پرپراات های قاعدهای، دارای برگو به صااورت دسااته

صاًم) صو سيار ( Bromus tomentosusگونة  خ و به مقدار ب

سترش داردساقهناچيزی در طول  به طور کل  ميزان  .ها گ

در مقايسااه با  Bromus tomentosus توليد هر پايه گياه 

Dactylis glomerata  در شرايط رويرواه  يکسان بيرتر

ساله و دارای ارزش حفاظت خاک  و چنداست هر دو گياه 

 ای باالي  هستند.علواه

 هاهتجزیه و تحليل داد .2.2.2
لياال  ح ت جزيااه و  ازار آماااری در هااادادهت  نرم ا

SPSS ver.18 های مربوط به بين داده ةرابط. انجام شاااد

فاع  عنوان بههای وزن عنوان متغير مساااتقل و دادهبهارت

الووريتم ساانجف خط برازشاا  از طريق متغير وابسااته 
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(Curve estimation)  مال های خط  و رگرسااايونو اع

تهرير قل و وابسااا قاطع  خط  بين متغير مسااات  5در م

ن ي. بدقرار گراتو ارزياب  مورد بررسااا  متری ساااانت 

گياااه  گونااة از هر منطقااه )چرا و قرق( و هر  ،منظور

(Dactylis glomerata و Bromus tomentosus و هاار )

پايه از  40رويرااا  )قبل از گلده  و گلده ( که  ةمرحل

 30طالعات پايه( ا 320هر گياه تهيه شاااده بود )مجموعاً 

و هر مرحله و هر منطقه به صورت تصادا   هگوناز هر ه يپا

ساس اين مدلانتخاب گرديد و  نمونه  30های مربوطه بر ا

مه  ن)و در مجموع برای ه مهگو م ةها، ه ناطق و ه  ةم

 نمونه( ساخته شد. 240مراحل روير  

 هاسنجی مدلاعتبار .2.2.3
 ،مرحلة قبليااته در توسعههای ارزياب  مدلمنظور به 

 هگونهر منطقه، هر مانده گياه  ازباق  ةپاي 10های داده

(Dactylis glomerata و Bromus tomentosus ) و هاار

 80رويراا  )قبل از گلده  و گلده ( که مجموعاً  ةمرحل

به منظور عنوان دادهای اعتبار ساانج ، بهشااد نمونه م 

سنج ستفاده هامدل  اعتبار  بر  هامدل. قرار گرات مورد ا

 یارهاين اختالع در معيکمترن و ييب تبياسااااس ضااار

دوم  ةرير ،(ME) 1اختالاات نيانويشامل م  سنجاعتبار

ن مربع يانوياا، م(RMSE) 2تااختالااا مربع نيانوياام

از  هامرااهدهن مربعات اختالع يانويم، )SEE( 3اختالاات

نوياام ن ييتع هااایشاااااخصعنوان بااه (MSV) 4نيا

. شمای کل  مورد سنجف قرار گرات هامدل  سنجاعتبار

فاده در اين تحقيق و ارمولمدل های های مورد اسااات

 نران داده شده است. 1مربوطه در جدول 

 

 . نتایج3
مدل فاع و وزن و  طه بين ارت تايج بررسااا  راب های ن

توسااعه يااته برای بيان تغييرات وزن بر اساااس تغييرات 

لة رويرااا  )دو  نه( و در هر مرح نه )دو گو فاع هر گو ارت

 2های مرحله( و در دو منطقه )قرق و چرا شده( در جدول

بارهمراه به 4تا  تايج اعت مدلن يو از  های سااانج  هر 

  مذکور نران داده شده است.

 1 234(Xر مستقل يمتغ)گياه ( به ارتفاع Yر وابسته يمتغن وزن )يرابطه ب ۀمورد استفاده در مطالعخطي غيرخطي و  يونيرگرس هایمدل: 1جدول 

 فرمول مدل عنوان مدل شماره

 =0b x +1b Y (Linear )  خط 1

 Logaritmic Lnx1+ b 0y = b) )  تميلوار 2

 =x1/b 0 +b Y (Invers) معکوس 3

 Quadratic 2x2x+ b1+ b0y = b)) درجة دو 4

  = 3x3+ b2x2x+ b1+ b0by (Cubic ) سه ةدرج 5

  = x 1+ b 0by (Compound )  بيترک 6

b1 (Power )  توان 7
1x0b Y= 

 (x/ (sigmoid)هالل =  دييومويس 8
1b - 0b(e y = 

 =b1xe0 +b Y (Exponential) ي نما 9

 

 
1 Mean Error 
2 Root Mean Square Error 
3 Mean Square Estimation Error 
4 Mean Square Variation 
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بين ارتفاع و وزن  ةکه نتايج رابط 2چنانچه در جدول 

از گلده  نراااان  مرحلة قبلو در  منطقة قرقگياه را در 

های توسااعه يااته خط  و مدلکليه  ،دهد، آمده اسااتم 

طرير بين وزن )متغير ( را ≥01/0Pداری )معن  ةخط  راب

 هر دو گياه گندم وابساااته( و ارتفاع )متغير مساااتقل( 

Dactylis glomerata وBromus tomentosus   را نرااان

ن ين و کمترييب تبين ضاااريباالتر ،ن وجوديبا ا دهند.م 

، ME ،RMSE)مقادير   سنجاعتبار یهامعياراختالع در 

MSEE ،MSV  ،تيااب تر و  032/0، 407/0، 36/0بااه 

و بااه تاارتاايااب  Dactylis glomerataباارای  000/0

 باااارای  294/0و  184/0، 038/1 ،-06187/0

Bromus tomentosus ) نة دو در هر جارو علفگو با  و 

مد  علف بلدر  ین لة ق لده  در قرق  مرح حداکثر گ از 

  ةب بااا معااادلااياابااه ترتيااد ئماادل سااايومو متعلق بااه
7.602/x)-.9122(y=e  و 994/0بااا ضااااريااب تااباايااياان و 

7.355/x)-(3.488y=e   باشدم  997/0ن ييب تبيبا ضرو. 

تايج تعيين ارتباط بين وزن و ارتفاع دو  3جدول در  ن

شد  شده و در مرحله ميان  ر گونة نامبرده در منطقه چرا 

شاود، در گونة علف دهد. چنانچه مالحظه م را نراان م 

با ضاااريب تبيين  x)-(1/113y=e/3/047 سااايوموييدبا  مدل 

  مااعااکااوس و باارای عاالااف پراااامااکاا  ماادل 996/0

y=5/669-4/800/x  و با کمترين  996/0با ضااريب تبيين

سنج  )مقادير اختالع در معيار ، ME ،RMSEهای اعتبار

MSEE ،MSV  ،001/0، 037/0، -037/0بااه ترتيااب ،

يب  Dactylis glomerataبرای  000/0 به ترت ، 061/0و 

( Bromus tomentosusبرای  000/0،  0038/0، 061/0

 هایشود. با اين وجود ساير مدلبهترين مدل انواشته م 

به طور معن  فاع را  طة بين وزن و ارت داری  ديور نيز راب

(05/0P≤ بيان م ).دارند 

 )قبل از گلدهي( رشد  يانيم ۀدر مرحل منطقۀ قرقر مستقل( در يتغم)اه ير وابسته( و ارتفاع گيتغم)ن وزن يب ۀرابط .2جدول 

 در منطقه جواهرده رامسر  Bromus tomentosus , Dactylis glomerata یديکلگونۀ دو 

 س و برجسته نشان داده شده است(ينوزيرن با خط ييب تبين ضريو باالتر يسنجاعتبار یارهاين مدل برازش بر اساس معيبهتر)

 
 ME RMSE MSEE MSV مدل معن  دار با بيرترين ضريب تبيين R2 Sig گونه مدل

 خط 
Da.gl 854/0 000/0 Y= 962/5 + 236/0 x 09/2- 992/2 091/1 588/4 

Br.to 788/0 008/0 Y = 0871/1 + 441/0 x 86/1- 658/2 157/1 593/3 

 لواريتم 
Da.gl 991/0 000/0 Y =- 093/3 + 291/5 lnx 38/1- 496/1 477/0 33/0 

Br.to 969/0 000/0 Y =- 724/5 + 140/9 lnx 15/1- 21/1 439/0 146/0 

 معکوس
Da.gl 930/0 000/0 Y = 562/16 - 002/68 /x 12/1 247/1 314/0 299/0 

Br.to 970/0 000/0 Y = 718/28 - 33/111 /x 84/0 416/1 233/0 308/1 

دو ةدرج  
Da.gl 986/0 000/0 Y = 1/750+0/671x-0/007x2 15/0- 979/0 005/0 935/0 

Br.to 941/0 003/0 Y = 3/530+1/262x-0/016x2 70/0- 201/2 161/0 363/4 

سه ةدرج  
Da.gl 999/0 000/0 Y =-0/295+1/036x-0/023x2-0/0001x2 83/46 118/53 259/548 523/628 

Br.to 998/0 000/0 Y =-3/901+2/732x-0/088x2-0/0009x3 74/132 728/151 72/58 978/2 

 ترکيب 
Da.gl 717/0 004/0 Y = 6/105+1/023x 72/6 718/6 273/11 042/0 

Br.to 636/0 032/0 Y =10/833+1/026x 96/12 01/13 994/55 284/1 

 توان 
Da.gl 933/0 000/0 Y = 2/076x0/555 26/2- 903/2 28/1 31/3 

Br.to 886/0 002/0 Y =3/711x0/569 47/3- 93/3 01/4 421/3 

 سيگموييد
Da.gl 994/0 000/0 Y =e(2/912-7/602/x) 36/0 407/0 032/0 000/0 

Br.to 997/0 000/0 Y =e(3/488-7/355/x) 87/0- 038/1 184/0 294/0 

 نماي 
Da.gl 717/0 004/0 Y =6/105+e0/023/x 16/9 215/9 962/20 079/1 

Br.to 636/0 032/0 Y =10/833+e0/025/x 81/14 913/14 148/73 978/2 

Br.to= Bromus tomentosus   Da.gl= Dactylis glomerata 
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 متغير مستقل( در منطقۀ چرا در مرحلۀ مياني رشد )متغير وابسته( و ارتفاع گياه )رابطۀ بين وزن  .3جدول 

 در منطقۀ جواهرده رامسر  Dactylis glomerata , Bromus tomentosusدو گونۀ کليدی 

 (سنجي و باالترين ضريب تبيين با خط زيرنويس و برجسته نشان داده شده استبراساس معيارهای اعتبار )بهترين مدل برازش
 

 ME RMSE MSEE MSV مدل معن  دار با بيرترين ضريب تبيين 2R Sig گونه مدل

=Da.gl 998/0 003/0 y لواريتم  503/0 + 717/0 lnx 0603/0 0603/0 0036/0 000/0 

 Br.to 996/0 000/0 y=5/669-4/800/x 061/0 061/0 0038/0 000/0 معکوس

 درجة دو
Da.gl 998/0 000/0 y=1/086+0/126x-0/002x2 068/0 0683/0 004/0 000/0 

Br.to 999/0 000/0 y=3/903+0/187x-0/005x2 172/0- 172/0 029/0 000/0 

 درجة سه
Da.gl 999/0 000/0 y=1/086+0/126x-0/002x2-0/011x3 068/11 068/11 527/122 000/0 

Br.to 999/0 000/0 y=4/063+0/131x-0/0001x2-0/000x3 594/0- 594/0 353/0 000/0 

 Da.gl 998/0 020/0 y=0/956x0/343 108/0 108/0 11/0 000/0 توان 

 Da.gl 996/0 041/0 y=e(1/113-3/047/x) 037/0- 037/0 001/0 000/0 سيگموييد

 

طة بي لة راب قة قرق در مرح فاع در منط ن وزن و ارت

 نراااان داده شاااده اسااات.  4حداکثر گلده  در جدول 

شااود، برای هر گونة علف با  گونه که مراااهده م همان

ضااريب  با 0/003x-y= 7/619+0/623x 2 ساايووئيدمدل 

در منطقة قرق در مرحلة حداکثر گلده   و 975/0تبيين 

 دسااايومويياا برای گونااة علف پرااامک  نيز ماادل
8/815/x)-(4/180y=e  بااا کمترين  998/0بااا ضاااريااب تبيين

سنج  )مقادير اختالع در معيار ، ME ،RMSEهای اعتبار

MSEE ،MSV  ،506/1، 193/0، 69/1، 163/1به ترتيب 

، 127/2، -805/1و به ترتيب  Dactylis glomerataبرای 

عنوان (  بااهBromus tomentosusبرای  264/1، 814/0

 بهترين مدل شناخته شده است.

نتايج حاصاال از بررساا  رابطة بين وزن و  5در جدول 

ارتفاع در منطقة چرا در مرحله حداکثر گلده  نران داده 

ست. گونة  با  y=1/021x 0/388 علف با  با مدل توان شده ا

و در منطقة چرا در مرحلة حداکثر  979/0ضااريب تبيين 

 =yدرجاة دو  گلاده  گوناة علف پرااامک  باا مادل

20/014x-2/826+0/569x  با و  999/0با ضاااريب تبيين

، MEهای اعتبارساانج  )مقادير کمترين اختالع در معيار

RMSE ،MSEE ،MSV  ،يب ، 0443/0، -034/0به ترت

ي Dactylis glomerataبرای  000/0و  000/0 به ترت ب و 

 باااارای 000/0و  20/0، 453/0، -453/0

Bromus tomentosusعنوان بهترين مدل شااناساااي  ( به

ها شااده اساات هر چند که همچون موارد قبل کليه مدل

 رابطه معن  داری را بين وزن و ارتفاع نران دادند.

ست هر چند که  1چنانچه در شکل  ران داده شده ا ن

نة  يد   Dactylis glomerataبه طور کل  گو ميزان تول

داشااته اساات ول   Bromus tomentosusکمتری از گونة 

شکل کل  توزيع وزن  هر دو گونة گياه  تا حدود زيادی 

سطح  رابه هم بوده به طوری که در ابتدا و دقيقاً باالی  م

زمين يعن  در مقطع يقة گياه ، مقدار نسااابتام کم  از 

صله در ارتفاع ح ستيم ول  بالاا شاهد ه تا  3دود توليد را 

ساانتيمتری از ساطح زمين و به يکباره ميزان توليد هر  4

شدت اازايف و باعث اوج گراتن نمودار دو گونة گياه  به

ای بر مبنای اازايف ارتفاع م  شااود. اما توزيع توليد گونه

کم کم با اازايف ارتفاع از مقدار اازوده شاادن به وزن کم 

بسااايار کم  شاااده و نمودار اازايف وزن گياه با شااايب 

بل از اازايف م  بد. اين الوو هم در مرحله رويرااا  ق يا

شاااود با اين گلده  و هم در حين گلده  مرااااهده م 

ياه  فاع  وزن هر دو گ قادير ميزان توزيع ارت که م فاوت  ت

مذکور در مرحلة گلده  در مقايسه با زمان قبل از گلده  

 بيرتر است.
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  يحداکثر گلده ۀدر مرحل منطقۀ قرقر مستقل( در يتغم)اه ير وابسته( و ارتفاع گيتغم)ن وزن يب ۀرابط .4 جدول

  جواهرده رامسر ۀدر منطق Dactylis glomerata؛   Bromus tomentosus یديکلگونۀ دو 

 نشان داده شده است(ه برجستبا خط زيرنويس و ن ييب تبين ضريو باالتر ياعتبار سنج یارهاين مدل برازش براساس معيبهتر)
 

 ME RMSE MSEE MSV نييب تبين ضريرتريدار با ب  مدل معن R2 Sig گونه مدل

  خط
Da.gl 797/0 000/0 y= 094/15 + 230/0 x 863/1- 658/2 157/1 593/3 

Br.to 833/0 004/0 y= 581/16 + 913/0 x 706/6- 797/13 244/11 387/145 

 لواريتم 
Da.gl 992/0 000/0 y=- 356/9 + 030/10 lnx 319/0- 767/2 024/0 486/0 

Br.to 985/0 000/0 y=- 864/18 + 595/19 lnx 893/2- 191/5 092/2 58/18 

 معکوس
Da.gl 846/0 000/0 y= 363/34 - 754/169 /x 262/2 689/4 731/0 87/16 

Br.to 947/0 000/0 y= 877/56 - 066/244 /x 119/8- 405/11 481/16 161/64 

 دو ةدرج
Da.gl 955/0 000/0 y=7/619+0/623x-0/003x2 639/2- 391/3 995/0 0002/0 

Br.to 991/0 000/0 y=1/422+2/547x-0/030x2 132/6 71/8 401/9 258/38 

 سه ةدرج
Da.gl 993/0 000/0 y=2/207+1/159x-0/014x2-6/288x3 205/497 319/389 531/3 754/12 

Br.to 999/0 000/0 y=-4/467+3/665x-0/079x2-0/0005x3 268/139 146/187 895/484 28/156 

  بيترک
Da.gl 610/0 001/0 y=14/289+1/010x 54/17 805/17 952/43 358/9 

Br.to 706/0 018/0 y=16/690+1/030x 81/27 507/28 35/193 265/39 

 توان 
Da.gl 914/0 000/0 y=3/950x0/504 279/2- 44/15 818/0 714/9 

Br.to 929/0 000/0 y=4/760x0/669 027/8- 099/15 108/16 554/163 

 سيوموييد
Da.gl 975/0 000/0 y=e(3/615-9/553/x) 163/1 69/1 193/0 506/1 

Br.to 998/0 000/0 y=e(4/180-8/815/x) 805/1- 127/2 814/0 264/1 

 ي نما
Da.gl 610/0 001/0 y=14/289+e0/010/x 948/19 266/20 846/56 811/12 

Br.to 706/0 018/0 y=16/690+e0/029/x 985/30 017/32 031/240 98/64 

 

 
  يحداکثر گلده ۀچرا در مرحل ۀمنطقر مستقل( در يتغم)اه ير وابسته( و ارتفاع گيتغم)ن وزن يب ۀرابط :5 جدول

  جواهرده رامسر ۀدر منطق  Bromus tomentosus؛ Dactylis glomerata یديکلگونۀ در دو 

 (س و برجسته نشان داده شده استيرنوين با خط زييب تبين ضريو باالتر يسنجاعتبار یارهاين مدل برازش براساس معيبهتر)

 

 ME RMSE MSEE MSV نييب تبين ضريرتريدار با ب  مدل معن R2 Sig گونه مدل

=Da.gl 970/0 002/0 y  خط 684/1 + 072/0 x 031/0 121/0 000/0 013/0 

=Da.gl 952/0 004/0 y  تميلوار 045/0 + 104/1 lnx 081/0- 09/0 0033/0 001/0 

=Da.gl 845/0 027/0 y معکوس 031/4 - 509/11 /x 119/0- 26/0 007/0 053/0 

 دو ۀدرج
Da.gl 972/0 028/0 y=1/586+0/086x-0/0003x2 016/0- 122/0 000/0 014/0 

Br.to 999/0 000/0 y=2/826+0/569x-0/014x2 453/0- 453/0 20/0 000/0 

 سه ةدرج
Da.gl 999/0 012/0 y=0/632+0/311x-0/013x2-0/0002x3 056/6 752/7 33/18 0012/0 

Br.to 999/0 000/0 y=3/248+0/421x-0/000x2-0/0004x3 455/0- 546/2 20/0 000/0 

 Da.gl 929/0 008/0 y=1/850+1/025x 287/0- 303/0 04/0 0096/0  بيترک

 Da.gl 979/0 010/0 y=1/021x0/388 340/0- 4430/0 000/0 000/0 تواني

 دييومويس
Da.gl 928/0 008/0 y=e(1/435-4/185/x) 0973/0- 206/0 004/0 033/0 

Br.to 999/0 025/0 y=e(2/258-2/968/x) 353/0 353/0 0124/ 000/0 

 Da.gl 929/0 008/0 y=1/850+e0/024/x 484/0 643/0 117/0 17/0 ي نما
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  (4و  2)جداول  مرحلۀ گلدهياز گلدهي و همچنين  مرحلۀ قبلدر دو  منطقۀ قرقدر مدل سيگوئيد  ۀنمودارهای حاصل از توسع .1شکل 

 در مراتع جواهرده رامسر Dactylis glomerata (Da gl); Bromus tomentosus (Br to)کليدی گونۀ دو از 

 

 یريجه گينتبحث و . 4
از  برداریبهرهگيری اناادازهمختلف  برای  هااایروش

اما بايد روشااا  را  ،وجود داردتوليدی مراتع  ةميزان علوا

شدريرو  ساده ،خرجکمانتخاب کرد که  در اين  .مخرب با

فاع دو  طه بين وزن و ارت نة تحقيق راب يدی گو ندم  کل گ

Dactylis glomerata ؛Bromus tomentosus  تع در مرا

عنوان بهجواهرده رامسار مورد ارزياب  قرار گراته اسات تا 

برداری منطقه مالک عمل بهرهمعياری برای تعيين ميزان 

شته به  قرار گيرد.  و رابطة وزناز آنجا که در تحقيقات گذ

هزينه و قابل تکرار کمساااده،  ،عنوان ابزاری مفيدبهارتفاع 

 10,  9]ه گذاشته شده است حبرداری صبرای تعيين بهره

 ةرابط  با توجه به بررسااا زيق نيتحقاين در  ،[26,  15, 

لف ععلف با  و   گندم یديکلگونة ن وزن و ارتفاع دو يب

  ريمرحله رودر دو و چرا شده و  منطقة قرقپرمک  در 

که  مرااخص شاادکامل   ( و گلده )قبل از گلده  انيم

نه یبرا لهر در ، هر دو گو قه و در هر دو مرح  ةدو منط

وزن ن يبدر مجموع ( ≥05/0P) یدارمعن ارتباط   ريرو

 وجود داردده رامساار در مراتع جواهراه ين دو گيا و ارتفاع

به مقادير  يد مؤ ،اين امر (.5تا  2در جداول  .Sig)توجه 

گندم  نيز مانند ساااير گياهان گونة آن اساات که اين دو 

شده در تحقيقات  س   شاره با اازايف ارتفاع به اوقبرر اال

د يابداری وزن گياه نيز مطابق با آن اازايف م طور معن 

ياه را بر م و از اينرو از اين روابط آلومتری  توان وزن گ

با دقت باالي  پيف  ،الوصاااول ارتفاعمبنای متغير ساااهل

قادير  قل  2Rبين  کرد )م حدا در  989/0تا  955/0از 
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مدل ناطق ها در دورهبهترين  های رويرااا  مختلف، م

 ((.5تا  2مختلف تغيير داشته است )جداول 

که رابطه بين ارتفاع و وزن  5و  3چنانچه در جداول 

را   Bromus tomentosus؛Dactylis glomerataة دو گون
ران م  ست که با وجود چرای اين دو ن دهند گويای آن ا

داری وجود دارد معن  ةشاااان رابطبين وزن و ارتفاع هگون

(05/0P≤).  عد ما را متقا به دليل م اين امر  ساااازد که 

ط فاع حت  در هنوام چرا  ةوجود همين راب بين وزن و ارت

ساختاری گياه تا حدودی تغيير  که معموالً د کنم شکل 

فاع و وزن برای تعيين شااادت  از روابط آلومتری بين ارت

برداری اساااتفاده کرد. اما از آنجا که تعريف شااادت بهره

ر  از گياه که چرا بهره سبت بخ ست از ن برداری عبارت ا

لذا روابط آلومتری بين وزن و  ؛[17] شده به کل وزن گياه

صالً رده و در ارتفاع گياه بايد برای گياهان  که ا  چريده ن

قرق ها موجود اساات تعيين گردد. به بيان  ديور هر چند 

شااايد شااده چراارتفاع گياهان  دانسااتن رابطه بين وزن و

يده ن اا طهول  از چنين  باشااادخال  از  ای نم  توان راب

شدت به ست  پ  به ميزان   و اين روابط برداری بردبهرهدر

نرااده چرانخورده و دسااتبايساات  در ابتدا برای گياهان 

سبه گردد ستن رابطمحا بين ارتفاع و وزن  ة. در عوض دان

شده و چريده  ردهگياهان  که در قرق واقع  تواند م اند ن

صورت چرا چه  صدی از به ما کمو کند که ببينيم در  در

شده شت  ست گياه بردا ست که  .ا ران داده ا تحقيقات ن

ط فاع  ةراب نبين وزن و ارت ندم  هگو تهای گ حت  ر يثأت

در اين تحقيق  [3]قرار دارد گياه  تاج پوشااف  ساااختار

ة گوندر دو   اهيگ ةراتر توديب نيز شااهد آن هساتيم که

گياه متمرکز شده است و به همين دليل  ةقيظر در مورد ن

 از مدل هگوندو  بهترين مدل برازش  بين وزن و ارتفاع هر

يت  يدی تبع جدول م سااايووئ ند ) يان (. 4و  2کن در م

ها روابط بين وزن های مورد بررس  با اينکه همه مدلمدل

فاع را  با اين وجود خوب  نرااااان م بهو ارت ند ول   داد

تری از اين ارتباط در سااايوموئيدی بيان دقيقهای مدل

های گياه  ارم اصااال  خود را حف  که گونه منطقة قرق

به ويژه در در مواردی هر چند دهند، اند را نرااان م کرده

ضريب تبيين بين متغير وابسته و مستقل شده چرامناطق 

 دادهای ساايوموئيدی نرااان م اعداد بيرااتری را از مدل

جداول  ناشااا  از چراکه اين امر م  (،5و  3) ند   یتوا

قارن بخف باشااااد، نامت ياه  به هاي  از گ جه  با تو ول  

های مدل منطقة قرقدر  سااانج  نهايتاًاعتبارمعيارهای 

ه با توجه بهای برازشاا  مدلعنوان بهترين بهساايووئيدی 

ب انتخاساانج  اعتبارمعيارهای نيز ضااريب تبيين مدل و 

اعتبار سااانج  و ضاااريب تبيين نواه  به مقادير گرديد. 

نران  1که نمود آنها در شکل  4و  2ارائه شده در جداول 

های مذکور بيان گويای آن است که مدل ،داده شده است

ا مورد مطالعه رگونة دو بسيار دقيق  از توزيع وزن گياه  

گردد )شکل م دهند. چنانچه در نتايج مراهده م نران 

تدا  ةزن گياه  در يقمقادير وگونة (، در هر دو 1 گياه، اب

ساارعت اازايف بهکم  اازايف و سااپس با شاايب زيادی 

ستهعنوان دو گياه گندم  بهکه يابد، اين دو گياه م  ای د

(Bunchgrass)  ای قاعدهشناخته م  شوند دارای برگهای

گياه دارای انبوه  از  ةباشااند که بالااصااله در محل يقم 

خصوصاً گياه علف پرمک ( م)های متراکم ساقهها و برگ

باشااند. از اينرو اازايف وزن گياه به دليل حضااور برگم 

طبيع  اساات. پس از آن هر دو  ای امری کامالًقاعدههای 

گياه دارای ساااقه و در انتها گل آذين گياه  هسااتند که 

ن کم  از گياهان مذکور را تراااکيل م زاين دو بخف و

شکل  شود، در م نيز ديده  1دهند و از اينرو چنانچه در 

شااود که م سااانتيمتری به باال باعث  20ارتفاعات حدود 

بين وزن و ارتفاع گياه با شااايب ماليم   ةخط بيانور رابط

طبيع  است. در مجموع  اازايف يابد که اين امر نيز کامالً

گيری کرد که اوالً با توجه به نتيجهتوان م از موارد اوق 

طه معن  فاع دو  (≥05/0P) داریراب نة بين وزن و ارت گو

لف بااا  ) ع ک  و  م لف پرااا  ؛ Dactylis glomerataع
Bromus tomentosus ) شدن م توان حت  به هنوام چرا 

برداری مرتع عنوان شااااخصااا  از ميزان بهرهبهاز ارتفاع 

ستفاده کرد و ثانياً سيووئيدی در  ا اين ارتباط با معادالت 

، دو ةدرج، معکوسلواريتم ، خط ،  مقايساااه با معادالت

سوان ، ترکيب ، تسه ةدرج ران بهتر ن ماي ، نيوموييد، 
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 نيخمت ین روش براياز ا توان م نيبنابراشاااود. م داده 

 انشاااارتفاعق ياز طر اهانيد گيزان توليمن يقيب به يقر

فاده کرد و  نيز بر را  یبرداربهرهزان يطور مهميناسااات

بايد توجه البته  .[21,  6,  1] مراااخص نمودمبنای آن 

داشاات برای هر ارم رويراا  ارتباط مرااخص در رالب 

ستخراج  یهامدل ساس به  گردد مرگرسيون  ا و بر اين ا

ستخراج  سيمهای گياه  با هگون ةمدل برای همجای ا تق

رويراا  مختلف شااامل گندم   یهاارمبندی گياهان به 

 یهاارمسااااله و يکسااااله و ... برای هر کدام از اين چند

 و از آن برای رويراا  يو مدل رگرساايون اسااتخراج کرد

از  .[29,  28,  26,  10,  1] دبرآورد توليد اساااتفاده کر

  گيری وزن ويژگدازهنترين متغير اسادهآنجا که بهترين و 

دارتری معن و اين متغير ارتباط بسيار  باشدارتفاع گياه م 

 4]دارد گياهان های ديور مرخصهرا با وزن در مقايسه با 

شااود از اين متغير برای برآورد م لذا توصاايه  [31,  15, 

عديل بهرهميزان  يت هرچه بهتر مراتع و ت مدير برداری و 

که بهبرداری ميزان بهره جا  فاده گردد. از آن خوب  اسااات

و بوده هزينه و سريع کماستفاده از اين روش بسيار آسان، 

توان با ای ندارد م پيچيدهنياز به دانف کارشاااناسااا  

ناظرين طرحآموزش بهره گام  بردارن و  عداری  های مرت

برداری از مراتع و بهرهاساااساا  را در جهت کنترل ميزان 

يت  نهن و همچنين تآمدير يل پروا يا عد های چرا و 

مديريت واقع  مراتع  یبراهای مرتعداری برداشااات. حطر

سريع و با ن روش يق اياز طررا  یبرداربهرهتوان ميزان م 

نان بيراااتر  يت اطمي مال کرد. قابل عه اع طال در اين م

نتايج ها در دو مرحله رويراا  انجام شااد آوری دادهجمع

نرااان داد که هر چند ميزان توليد در اين دو مرجله برای 

شمای کل  روابط  ست ول   گياهان مورد مطالعه متفاوت ا

بين وزن و ارتفاع مراااابه و از يو الووی راتاری تبعيت 

 هنوام  خصوصاًم ن وجود بهتر آن است کهيبا اکنند. م 

ستمدکه ميزان توليد گياه  نيز  ال سبه آمار يو  ،نظر ا

فا  قه اکت يو منط  ةتغييرات تود زيرا [16,  5] دنراااوو 

شد   دشومربوط م نيز علواه به تغييرات در ط  مراحل ر

اسااات که عليررم اينکه مراااخص  در نهايت. [14,  11]

ط فاع از  ةممکن اسااات ارمول برآورد راب به ارت بين وزن 

ن به هگو نة ای  يو گو يا درون  نديور  های در ساااال هگو

با اين وجود باشاااد ول   فاوت  حدودی مت تا  با  مختلف 

 ميزان توان مگياه  وزن و ارتفاعاز ارتباط بين  اساااتفاده

از مراتع را با دقت قابل برداری بهرهتوليد و ساااپس ميزان 

های هگونقبول  از طريق تعيين ارتباط بين وزن و ارتفاع 

هزينه، کم ،يرا اين روش سااادهزمرااخص ساااخت کليدی 

ناسااا  بوده ريرمخرب، ساااريع  کارشااا به دانف  ياز  و ن

يده خاب پيچ نای بجز انت ندارد.هگو يدی  با اين  های کل

ناطق مختلف آب و هواي ، ميزان  وجود، که در م جا  از آن

ياه در طول  يد گ يا پراکنف تول هان و  يا يد گ فاع و تول ارت

 ، رابطه بينپ  آن، و در تغيير کندارتفاع آن ممکن اساات 

ود، اين شتوصيه م  ،، لذاتغيير يابدتوليد گياه نيز  -ارتفاع

وادر تحقيق  فاوتاههزيسااات نه ی مت و همچنين  اين گو

شااارايط آب و هواي  ساااالهای مختلف، مورد ارزياب  قرار 

آيا امکان استفاده از چنين کند، م مرخص اين امر  .گيرد

ستواه  متفاوت با پروابط  در مناطق مختلف  سيل زي تان

شرايط آب و هواي  مختلف وجود دارد يا نه؟  سالهای با  و 

 از اينحت  در صااورت وجود چنين تغييرات  با اسااتفاده 

سيع  دارند و م روش  رور ما که هم پهنه و توان مراتع ک

گيرد و از اين م هم نظارت کمتری بر روی آنها صاااورت 

ن ناپذيری را در ممکن است تخريب و خسارات جبراروی 

شته مديريت نمود. شد، را بهتر از گذ شته با ه چرا ک پ  دا

به راحت  امکان کم ،اين روش آساااان، ساااريع نه و  هزي

 سازی آن وجود دارد.استاندارد
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