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 چكيده 

مقايسه  مورد گلستاناد مراتع ييالقي سرعلي آبدر  ،ايمقايسه وف مضاع گيرينمونه ،قطع و توزيندر اين تحقيق سه روش 

برآورد و  هايپالتتعداد  ،مضاعف گيرينمونهپالت يك متر مربعي قطع و توزين گرديد. در روش  80اين مرتع . در قرار گرفت

ت ربوط به پالترين توليد مبه طوري كه بيش ؛استفاده شد (از پالت استاندارد )مرجع ايمقايسهعدد بود. در روش  17قطع شده 

و ف مضاع گيرينمونهدر  برآورد و قطع شده هايپالتاستاندارد يك بود. بين استاندارد پنج و كمترين آن مربوط به پالت 

دليل با  همبستگي قوي وجود داشت و به همين ايمقايسهدر روش  هاآن هايوزناستاندارد و  هايپالتهمچنين بين امتيازات 

ي ز نظر آمارن سه روش فوق ااختالفات بي .شدتصحيح  هاپالته مربوط ب يهارتبهاستفاده از معادالت رگرسيون، برآوردها و 

اي( يا با قطع و ش مقايسه)در رو پالت 15پالت فقط با قطع و توزين  80بجاي قطع و توزين  مي توان بنابراين .دار نبودندمعني

  . اقدام نمودبه توليد علوفه تر يا خشك منطقه  (مضاعفبراي روش )پالت  17توزين 

  .ايمقايسهو ف مضاعگيري نمونه، روش قطع و توزين، روش توليد يهايريگاندازه: كليدی یهاواژه

 

 مقدمه 

در تعيين ظرفيت و نقش بسيار مهمي  د توليد علوفه از ضروريات استگيري يا برآوراندازه ،ر حال حاضر در عرصه مراتعد

گياهان  هيكلكنند و چون قطع و توزين فه توليد مي، مقادير متفاوتي علودر محيطي كامالً متغيرگياهي  هايگونه .چرايي مراتع دارد

يحي از كل توليد هاي به دست آمده برآورد صحگيري كرد تا نمونهنمونه لذا بايد به طريقي اقدام به ؛ممكن استدر مراتع عمالً غير

بودجه و پرسنل قرار  ،نزما :يراي نظعوامل محدودكنندهگيري تحت تأثير حجم نمونه ،دهند. از طرف ديگر به دستعلوفه را 

و  ايمقايسهروش  ،مضاعف گيرينمونه :دمانن ،بهترين راه استفاده از روش كم هزينه ،هاتيمحدودبنابراين براي رفع اين . گيردمي

كه اين نتيجه رسيدند  هب (Milner et al, 1968).(Ahmad & Bonham, 1980 - Cook & Stubbendieck, 1986)ت اسغيره 
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 & Cook). تحقيقاتي است يهاپروژهو  هاطرحمستقيم برآورد توليد در  يهاروش نيترمتداولتوزين از  وروش قطع 

Stubbendieck, 1986) است. از هر لحاظ دقيق و كامل  ،گير بودنرغم پرهزينه و وقت كه اين روش به دارنديم راظها

(Blankenship & Brown, 1983) ن علوفه از يك سري هاي مستقيم نيازمند قطع و توزيدارند كه اندازه گيرياظهار مي

گير نه و وقتهزييكي پردر مطالعات اكولوژيكي دو مشكل عمده فراهم كند:  توانديم مسئله نيا كه گيري استواحدهاي نمونه

از نظر  گيرينهنموشود كه حجم و همين امر سبب مي گردديم گياهي يهاهيپابودن روش قطع و توزين باعث كاهش قطع تعداد 

 Pechanvc).و توليدمثل مجدد گياهان دارد يمورفولوژبرداشت كامل علوفه نيز اثرات سوء بر روي ديگري  آماري كافي نباشد.

& Peck ford, 1937)  كه وزن علوفه توليدي  اولين كساني بودند جزء هاآنكاربرد پالت را تشريح كردند. روش برآورد وزن با

اي با قطع واقعي گياهان و تعديل برآوردها را ال بردن درجه صحت كار آموزش فشردهدند و به منظور باحدس تخمين ز را با

 .(Ahmad & Bonham, 1980 – 1982) توسعه بيشتري يافت مضاعفگيري ا روش نمونهبعده ؛پيشنهاد كردند

 (Reich et al, 1993) قطع و برآورد  هايوزنبين نتيجه رسيدند كه  شرق كلورادو به اين يزارهاعلفاي در با انجام مطالعه

عيين ت مضاعفگيري كي از مسِائل عمده در نمونهي .گذردمختصات مي از مبدأآن  رگرسيون دارد كه خطقوي وجود  رابطهشده 

هزينه و  به نحوي كه عالوه بر صحت آماري از نظر ؛گيري مستقيم )قطع و توزين( استهاي مورد نياز براي اندازهتعداد پالت

ر مورد د ((Tadmor et al, 1975; Arzani & King, 1988; Ahmad & Bonham, 1982. دزمان نيز مقرون به صرفه باش

، هايي با انبوهيگيري از پالتدام به نمونهكننده در آغاز هر روز بايد اق ، گزارش دادند كه برآوردكسب مهارت و آموزش برآورد

 Wilm et al.گياهي موجود در هر پالت را يادداشت كند مادهنمايد. سپس برآورد وزن تر ي بارتفاع و تركيب مختلف گياه

متري كه پوششي  3000در مورد زمان الزم براي برآورد گزارش دادند كه در ناحيه گراند مزاي آمريكا در ارتفاع  ،(1944)

شد و زمان مصرفي  گيرينمونهاقدام به  مربعر مت 2/0هاي با استفاده از پالت ؛نوعي درمنه داشتو  انيعلف گندممركب از 

گزارش داد  ،(Hilman, 1959) دقيقه بود. 4/68دقيقه و زمان قطع علوفه موجود  7/6برآورد وزن علوفه موجود در هر پالت 

 9/0هاي تهاي رويشي موجود در پاليا فرم هاگونه علوفهنوب فلوريدا براي برآورد كل كه در ايستگاه تحقيقاتي كالوسا در ج

اي توليد روش مقايسه ،Haydock & Show ( 1975) دقيقه زمان مصرف شده است. 32، دقيقه و براي قطع علوفه 1/7، مربعمتر 

 رابطه هاي استاندارد و برآورد شدهدريافتند كه بين توليد پالت هاآنابداع و جهت برآورد كل توليد مورد استفاده قرار گرفت.  را

ين است ا مضاعف گيرينمونهبراي استفاده از اين روش نياز به آموزش اوليه است. اختالف بين اين روش با  خطي وجود دارد و

ميزان  ،ستانداردهاي ابه وسيله مقايسه هر پالت با پالت ،وزن بر حسببرآورد توليد هر پالت  يبه جااي كه در روش مقايسه

 استه و با دقت بيشتري همرا ترآسانرآورد وزن نسبي از برآورد وزن مطلق شود و چنين استدالل شده است كه بتوليد معلوم مي
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(1996) Farzad mehr ،  روشايشان  ؛را گزارش نمود ايران يزارهاعلفمقايسه دو روش برآورد توليد در گراسلندها و 

 پوششگيري تاجولي اندازه ؛داندينممناسب را، و گراسلندهاي ايران  زارعلفجهت برآورد توليد  (DWR) بندي ماده خشكرتبه

 . توصيه نمودنزديكي با ميزان واقعي توليد  به علت را

Bigdeli (1997)، گيري گيري پوشش در قالب روش نمونهزهاندا ،گيري مضاعفنمونه :شامل گيري توليدچهار روش اندازه

در  Artemisia sieberi و Eurotia ceratoides گياهي پيدو تدر  و روش قطع و توزين به عنوان شاهد آداليد ،مضاعف

ده مان صرف شز نظر زاداري با همديگر ندارند ولي گزارش داد. ايشان اظهار داشتند چهار روش فوق اختالف معنياصفهان را 

 دو گيري مضاعف سرعت عمل كمتري نسبت بهروش نمونه. باشنديم هاروش نيترعيسر ،گيري تاج پوششو اندازه ديآدالروش 

 . استگيرترين روش رد و روش قطع و توزيع به عنوان وقتگيري پوشش داروش آداليد و اندازه

 (1997) Mesdaghi & Ajam، و  زارعلفهاي برآورد توليد علوفه در دو تيپ در مراتع چهارباغ گرگان مقايسه روش

اما  ؛دار نبودنداي از نظر آماري معنيمضاعف و مقايسه ،گرفتند اختالفات بين سه روش قطع و توزين زار انجام دادند و نتيجهبوته

 .اي به دو روش ديگر برتري داشتزمان مصرفي روش مقايسه

(1999) Adnani، يري گب نمونه مقايسه پنج روش برآورد توليد شامل: نمونه گيري مضاعف، اندازه گيري پوشش در قال

اد. ا گزارش در استان قم شاهد در بوته زارهاي مناطق استپي به عنوان وزينمحصول، آداليد و روش قطع و ت ياسهيمقامضاعف، 

غير مخرب  م هزينه وقيق، كگيري نمودند كه براي اندازه گيري توليد بوته زارها، روش آداليد روشي مناسب، دايشان چنين نتيجه

 به زمان كمتري نياز دارد. هاروشو در مقايسه با ساير  باشديم

(2003) Sadeghi nya et al ، درصد  25و  20 درصد پوشش بابا استفاده از  مضاعف يانمونه ،ديآدالمقايسه چهار روش

 هاآن ؛دزارش كردنصفهان را گدر استان يزد و ا يابوتهگيري مستقيم و روش قطع و توزين برآورد توليد در چند گونه مهم نمونه

 Artemisia sieberi، Salsola rigida يهاگونهو  باشديم ديآدالروش  مناسب  Aellenia subaphyllaتنها گونه  ؛ظهار داشتندا

ستقيم درصد نمونه گيري م 20با استفاده از درصد پوشش با  مضاعفگيري مناسب روش نمونه Eurotia ceratoidesو  

ي ربرد بيشترزار داراي كاالعات تاج پوشش را در مراتع بوتهبا استفاده از اط مضاعفگيري روش نمونه هاآن؛ لذا باشنديم

 .داننديم

زه در اندايي و ظرفيت چراعلوفه توليد  برآورد، دقيق و عملي براي دستيابي به روشي صحيح، تحقيق نيا يهدف اصل

  .است ميداني يهايريگ
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  هاروشمواد و 

 همنطقه مورد مطالع

در مختصات  وآباد يمعروف به سرعلگرگان  كيلومتري جنوب شرقي 50، در فاصله گرگان اين تحقيق در مراتع ييالقي 

احت سمت. انجام شده اسرض شرقي ع 6 36° 40´- 36 6° 37´شمالي و ول ط  54 43 55´- 54 4° 32´جغرافيايي

آباد براساس علياقليم سرمتر از سطح دريا قرار دارد.  3200الي  2300ارتفاع  دراست كه  هكتار 780اين مراتع حدود 

كه بيشتر ريزش متر ميلي 5/348. ميزان متوسط بارش باشديم يان اقليم ارتفاعات سرد و مديترانهدومارت آمبرژه و يهاروش

 .است (C 2/17˚و حداكثر آن در تير ماه ) C 5/6˚ه متوسط ساالن ي. ميزان دمااستدر فصل زمستان برف 

  

 منحنی آمبروترميك منطقه سرعلی آباد گرگان  -1شكل 

 ،Poa angustifolia و Festuca ovina، Bromus tomentellus، Agropyrum intermedium گونهاتع از گياهان اين مر

Onobrychis cornuta، Astragalus verus درختان ارسا همراه ب Juniperus excelsa انبوههصورت پراكنده و بعضاً نيم هب 

  .است

 تحقيقروش 

 400ترانسكت به طول  4سپس تعداد  ،هكتار انتخاب 20ف تيپ به مساحت مناطق معرابتدا  ،گياهي يهاپيتهر يك از در  

اوليه گرفته شد و از روش ترسيمي  نمونه 30براي به دست آوردن تعداد پالت الزم، نخست . مستقر گرديد  Mمتر و به شكل
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شكل به طور  Mهاي تصادفي بر روي ترانسكت به صورتك مترمربعي ها يسپس پالت .تعداد پالت الزم محاسبه گرديد

ميداني  گيرينمونهشكل بدين دليل به كار رفت كه تمامي سطح پوشش گياهي در  M هايترانسكتسيستماتيك مستقر گرديد. 

  (.Ahmad & Bonham, 1982) لحاظ گردد

 معرف مرتعدر هر يك از مناطق  ،اي توليدمقايسه -3 مضاعفگيري نمونه -2توزين  قطع و -1 :در اين تحقيق از سه روش

كه سه  نايتوضيح . آورد توليد گرديدگيري براي برعرف، اقدام به نمونهاستفاده شد و در داخل هر منطقه م سرعلي آباد گرگان

 .ن در هر پالت انجام شدصورت همزمابه  ايو روش مقايسه مضاعفگيري و توزين، نمونهقطع روش 

 روش در. ها بر حسب فرم رويشي از سطح زمين قطع گرديدندگياهان موجود در داخل پالت ،روش قطع و توزيندر 

هاي فوق، التتعدادي از پ رآورد گرديد و دركل علوفه سر پا در داخل هر پالت به وسيله تخمين نظري ب ،مضاعف گيرينمونه

قطع  هايو وزن (X)تقل مسغيربه عنوان مت شدهبرآورد  هايفه پالت مورد نظر قطع و توزين شد. وزن، علوعالوه بر تخمين نظري

 واقعي آنهاي برآورد شده به مقادير علوفه پالتشد. با توجه به اينكه  يگذارنام (Y)وابسته تغيرو محاسبه شده به عنوان م

 لتوليد ك هاي فوق، مقدارهاي مربوطه به پالتتصحيح و از كل داده برآوردها، رگرسيون حاصله معادله با استفاده از ؛بود نزديك

εββ كار رفته به شرحه. مدل آماري رگرسيون خطي بشداسبه مح 10  ii XY 1 است كه در آنβ 0وβ ضرايب رگرسيون، 

ε اشتباهات تصادفي، iY مقادير قطع و توزين شده و iX پالت 5 ،اي توليدوش مقايسهدر رت. اس همقادير برآورد شد 

پس از انتخاب   .رسيدر تيپ  هدر  پالت 30به  هاپالتبار تكرار گرديد و تعداد  6براي باال بردن دقت  انتخاب شد و استاندارد

ادن دند و با دش هاي استاندارد مقايسهبا پالت هاآنهاي تصادفي در سطح مرتع مستقر و هر يك از هاي استاندارد، پالتپالت

يق هاي مرجع، از طرپالت پس از مشخص كردن وزن علوفه موجود در ند.دبندي شهاي فوق رتبهگانه پالتازات پنجيكي از امتي

و  (x) غير مستقلنوان متعهاي مرجع به د. در اين روش امتياز پالتيه توليد شده گردرابطه رگرسيون اقدام به تعيين كل علوف

انگين امتيازات كليه ون، ميشد. پس از محاسبه معادله رگرسيدر نظر گرفته  ((Yوابسته متغيرهاي مرجع به عنوان وزن پالت

ها توصيه شده ليز دادهراي آناكه اين روش بهاي انداخته شده را در معادله قرار داده و عدد فوق بيانگر توليد در پالت است پالت

εββ  :رفته فرمول مدل آماري رگرسيون خطي به كاراست.  10 ++= ii XY1 است كه در آنβ   0وβ ،ضرايب رگرسيونXі 

  .تعداد تكرار است іشتباهات تصادفي و ا، εوزن پالت استاندارد، Υі امتياز داده شده در پالت مورد مشاهده،

 :شوديم انيبر هكتار ب AUMبه شده و به صورت محاس ريبا استفاده از فرمول زچرايي  تيظرف

 بز( ايگوسفند  ازي/ )ن (%50مجاز )برداشت  بيضر × هكتار(ك )كل علوفه خش = (هكتار) يچراي تيظرف
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 نتایج 

 مضاعفگيري هاي قطع و برآورد در روش نمونهخطوط رگرسيون مربوط به پالت -اي و مقايسه مضاعفگيري روش نمونه

همچنين . (P<05/0دار است )هاي قطع و برآورد معنيضريب همبستگي بين پالت. نشان داده شده استمه چال مرتع سل براي

نشان داده  هاپالت هايوزنها و ، خطوط رگرسيون رتبهايمقايسهگيري نمونهدر روش هاي مرجع و وزن براساس امتياز پالت

، ايمقايسهو  ضاعفمتوجه به اينكه در معادالت رگرسيون  با(. P <05/0) دار استمعني هاآنكه ضريب همبستگي شده است 

 بين كليه رسيون جديدخطوط رگ ،لذا پس از تصحيح برآوردها ؛قوي است برآوردي و قطع شده كامالً هايپالتهمبستگي بين 

 دار استعنينظر آماري م ه ازو برآورد شد قطع هايپالتبين  رابطه كه حظه شدانجام شد و مالبرآوردي و قطع شده  هايوزن

(05/0>P.)  

ي دارمعنياختالف از نظر آماري  هاتيپدر  ايمقايسهو  مضاعف گيرينمونه ،سه روش قطع و توزين ،كليتجزيه واريانس 

  .(P >05/0) ندارند
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وزن تر  17باال( و )ع مرجخشك پالت وزن  15مرجع و شده قطع  یهاپالتوزن تر  15مرجع و ت پالرتبه  15 یهاونيرگرس -2شكل 

 یهاپالتوزن خشك  17وردی و آبر یهاپالتوزن تر قطع شده  17برآوردی.  یهاپالتوزن تر قطع شده  17برآوردی و  یهاپالت

 (.)پایينبرآوردی 

 

 ای، مضاعف و قطع و توزینمقایسه یهاروشمقایسه ميانگين برآورد ماده خشك  –1جدول 

 اشتباه معيار ميانگين يلوگرم در هكتار(كك )ماده خش روش

 a 95/77 19/3± قطع و توزين

ايمقايسه  a 60/76 57/3± 

 a 52/80 74/2± مضاعف

 درصد ندارند. 5داري در سطح حروف يكسان اختالف معني

 لوگرميك 75/389 حدود مرتعاين استفاده است و علوفه قابل  لوگرميك 60 باًيتقردر ماه  داميواحد  هر ازينظرفيت چرايي 

بنابراين هر هكتار اين  ؛شوديمزده  نيتخم در هكتارواحد دامي  50/6ماهه  4چرايي براي يك دوره  تيدر هكتار است. ظرف

 572 جمعاًبز  50 وگوسفند  580داراي مطالعه مورد . در حال حاضر منطقه واحد دامي در هكتار را دارد 62/1مرتع ظرفيت 

ه قابل استفاد رياطق غمن بقيه)قابل استفاده براي چراي دام مرتع هكتار  700. بر اساس است( 1* 50+ 9/0* 580) يواحد دام

راي ظرفيت چرايي بيش اين مرتع دا كه يصورتدر  ؛استواحد دامي در هكتار  82/0شدت دام گذاري برابر  زانيم (،ياو صخره

 .استواحد دامي(  62/1ن )از آ

 

 حث ب

و  مضاعفگيري مونهنسه روش قطع و توزين، بين د آباسرعليسلمه چال مرتع ييالقي ر آمده د در نتايج هك يطورهمان

  .(P >05/0د )نداراختالف معني داري وجود اي مقايسه

قطع و  كه روش وريطه ب ؛با هم تفاوت زيادي داشتند ياسهيمقاو  مضاعفگيري قطع و توزين، نمونه زمان مصرفي سه روش

وط به روش كمترين زمان مرب ،ايايسهاختصاص داده است و بعد روش مق به خودها بيشترين زمان را پتوزين در همه تي

روش قطع و توزين نسبت  اندداشتهاظهار  كه (Hilman, 1959) و (Wilm et al, 1944). نتايج اين تحقيق با بوده است مضاعف

 مطابقت دارد.  كننديمبرآوردي زمان زيادي صرف  يهاروشبه 



   

 

نهفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایرا  

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

 ؛1375د مهر، فرزا) ردداري وجود ندااختالف معني هاروشبيشتر تحقيقات انجام شده در مورد مقايسه  اين تحقيق و در در

 (.1382 ،و همكارانا صادقي ني ؛1376، ي و عجميمصداق ؛1376 ،بيگدلي

ه كاستنتاج كرد  توانيم اييسهمقاو  مضاعفقطع و برآورد در دو روش  هايوزنمقايسه روابط موجود بين  ، ازدر اين تحقيق

ي از نظر آمار توانينمو د ندارناختالفي اين دو روش از نظر آماري با روش قطع و توزين كمربن و سلمه چال  زارعلفدر تيپ 

( 1376 ،و عجمي )مصداقيج ولي با نتاي ؛اين لحاظ بهتر است زا مضاعفيكي از سه روش صحه گذاشت و لذا روش  ييكارا بر

ه بن تحقيق نكه در ايآحال  (مرجع بوده است )با يك مشاهده يهاپالتف دارد كه اين اختالف ناشي از عدم تكرار در اختال

 ن صرف شدهافزايش زما مرجع در نظر گرفته شد كه همين عامل باعث يهاپالتسه تكرار براي  ،دقت برآورد باال رفتن خاطر

با اندازه گيري  اعفمضكه روش  ،(1375ر )فرزاد مهيج اين تحقيق با نتايج نتا شده است. مضاعفنسبت به زمان نمونه گيري 

جه به با تو رد.مطابقت دا ؛ودتوصيه نم ايران يزارهاعلفنزديكي با ميزان واقعي توليد در گراسلندها و  به علتپوشش را تاج

روش و  (Arzani & king, 1988؛ 1382 ،و همكارانا )صادقي ني داننديممفيدتر  زارهارا براي بوته مضاعفاينكه روش 

مل بيشتر عتكي بايستي با احتياط لذا در كاربرد اين روش در تيپ بالش ،(1376، )مصداقي و عجمي زارهاعلفرا براي  ياسهيمقا

 .كرد

حجم  نبودباال ه ملاز ج مضاعف گيرينمونهاسن روش در مجموع با توجه به نتايج اين تحقيق و تحقيقات گذشته و مح

ستان و ان گلآباد استتع سرعلياين روش براي مرا ،كنترل ساده برآوردها و سرانجام باال بودن دقت و صحت برآورد ،گيرينمونه

 . شوديممراتع مشابه توصيه 
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Abstract 

To find an accurate and rapid method of estimating herbage standing crop, clipping and 

weighing, double sampling, comparative yield methods were compared in Sar-Ali abad summer 

rangelands of Golestan province. In representative stands of rangelands eighty 1-m2 plots were 

clipped and weighted. In double sampling 17 plots were estimated and clipped. In comparative yield 

method, standard (reference) plots were used which the highest yield was belong to the reference 

plot 5 and the lowest yield was belong to the reference plot 1. There was high correlation between 

estimated and clipped plot in double sampling. There were also high correlation between reference 

plots and their weights, so estimation of double sampling and ranks of comparative yield method 

were corrected by using regression equations. There were no significant differences among 3 

methods. So instead of clipping and weighing 80 plot, just by clipping and weighing 15 plots (in the 

comparative method) or by clipping and weighing 17 plots (for double sampling method) to 

produce green or dry forage areas. 

Keywords: yield estimation, clipping and weighing, double sampling, comparative method. 


