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 های ساختاری گیاهاز طریق ویژگی Atriplex canescensبرآورد تولید 

 
 ۴ فرنوش محمدی ،۳ حسین مرادی ،۲ صادقی راد افشین ،*۱ وحید سیاره

  )Vahid.sayare@ut.ac.ir(داری دانشگاه تهراندانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتع -۱

 رشته مرتعداری دانشگاه تهران دانشجوی دکتری-۲

 رشد رشته مرتعداری دانشگاه تهراندانشجوی کارشناسی ا-۳

 داری دانشگاه تهرانرشد رشته مرتعدانشجوی کارشناسی ا-۴

 

 

 چکیده
کارشناسان همواره به  کهطوریبهيكی از مسائل مهم در مديريت منابع طبیعی، ارزيابی تولید علوفه مرتع است. 

از طريق  Atriplex canescensبرآورد تولید  باهدفاند. لذا اين پژوهش گیری اين عامل بودههای مناسب اندازهدنبال شیوه
 ۲۰۰ لبه طوموازی نسكت اترل سه طودر فی سیستماتیك دتصاروش به  بردارینمونههای ساختاری آن انجام شد. ويژگی

برداری شتداياد Atriplex canescensبوته  ۱۰در طول هر ترانسكت از  کهیطوربهشد. م نجامتر از هم ا ۵۰ بافاصلهو متر 
ارتفاع و سطح تاج پوشش صورت گرفت و تولید هر بوته نیز تعیین شد. نتايج نشان داد، بین پارامتر تولید  یپارامترهااز 
 ۹۳/۰و  ۵۶/۰، ۸۷/۰متغیرهای مستقل، به ترتیب  عنوانبهمتغیر وابسته، با سطح تاج پوشش، ارتفاع و حجم  عنوانبه

 ۸۸/۰و  ۶۲/۰، ۷۳/۰پوشش، ارتفاع و حجم به ترتیب پارامترهای سطح تاج  کهیطوربهدرصد همبستگی وجود دارد؛ 
پارامترهای کمكی  عنوانبهترين رابطه؛ و روابط ديگر حجم مناسبت –درصد تغییرات تولید را توجیه کردند. لذا رابطه تولید 

های هزينه، زمان، نیروی متخصص و دقت با ساير روش ازنظر شود که اين روش،پیشنهاد می درنهايت معرفی گرديدند.
 ديگر مقايسه شود.

 

 ، تولید، سطح تاج پوشش، حجم و ارتفاعAtriplex canescensهای کلیدی: واژه
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 مقدمه
. باشدمی کشاورزی بخش در پايدار، توسعه به رسیدن جهت در اصلی عامل حیات، بستر عنوانبه طبیعی منابع

 زيربنايی و ارزنده نقش و گذاشته تأثیر هاآن زيستمحیط و دامی انسانی، جوامع بر مختلف هایجنبه از گیاهی پوشش
 هایآب منابع افزايش و آب نفوذپذيری ،هاسیالب بروز و سدها شدن پر از جلوگیری خاک، حفاظت باعث و دارد

 ،زيستمحیط حفاظت داری،زنبور توسعه دامی، تولیدات افزايش و دامداری به دادن رونق مرتعی، علوفه تولید ،زيرزمینی
 اساسی گامی تواندمی هاآن مديريت با مراتع، از حفاظت بنابراين شود؛می صنعتی و دارويی گیاهان تولید و وحشحیات
 ؛مرتع است علوفه تولید مديريت منابع طبیعی ارزيابی در مهم مسائل از . يكی(۱۳۸۸ مقدم،) باشد مشكالت اين حل برای

 اقدام کرد گیرینمونه به طريقی به و بايد کنندمی تولید علوفه متفاوتی مقادير متغیر، محیطی کامالً در مختلف هایزيرا گونه
 (.۱۹۸۶، ۱دهند )کاک و استابنديك دست به را علوفه کل تولید از صحیحی برآورد آمدهدستبه هاینمونه تا

 . اهمیتاست ضروری آن گیریاندازه مراتع، چرای در ظرفیت تولید تأثیر دلیلبه  دارد عقیده (۱۳۹۲) ارزانی
باشند.  عامل اين گیریمناسب اندازه هایشیوه وجویجست در همواره که کارشناسان شده باعث مرتع مديريت در تولید
 و عموماً  بوده متفاوت هاروش اين دقت متعدد عوامل تأثیر به علت کهطوریبه دارد؛ وجود متفاوتی هایروش منظور بدين
 ساير به نسبت زياد و وقت هزينه صرفبه نیاز روش اين اما ؛(۱۹۸۹، ۲باشد )بونهاممی توزين و قطع هاروش اين تريندقیق
 موارد ساير و هزينه میزان و کاهش سرعت سادگی، کافی، دقت از کرد که انتخاب روشی را بايد روازاين دارد، هاروش

 ترکیبی يا مضاعف و غیرمستقیم گروه مستقیم، ۳ در تولید برآورد هایروش طورکلیبه(. ۱۳۹۲باشد )ارزانی،  برخوردار
 گیاه آنالیز ابعاد .باشدمی تولید برآورد ترکیبی هایروش از يكی ابعاد گیاه طريق از تولید برآورد روش .گیرندمی قرار
 (.۱۹۷۵، ۳شود )لودويگ و همكاران استفاده گیاه هایو اندازه تولید بین رگرسیونی روابط ايجاد برای تواندمی

 ایبوته گیاهان تولید گیریاندازه روش ترينتعیین مناسب و بررسی عنوان تحت ایمطالعه ( در۱۳۸۳)کريمیان 
 -حقیقی وزن و بوته ارتفاع -وزن حقیقی تاج پوشش، سطح -حقیقی وزن بوته، قطر -وزن حقیقی خشك رابطه در مناطق

بودند.  ۵۴/۰و  ۹۱/۰، ۹۰/۰، ۹۵/۰به ترتیب  آمدهدستبه همبستگی ضرايب. کرد محاسبه قیچ برای گونه را تخمینی وزن
رگرسیون به ارتباط بین تولید و پوشش تاجی پرداختند  وتحلیلتجزيه( ضمن مبنا قرار دادن ۲۰۰۵و همكاران ) بخش فروغ

تاجی  هایپوشش رابطه (۱۳۸۷)و همكاران  ارزانی های گیاهی و تولید بود.ن ويژگیکننده ارتباط بی تائید هاآنکه نتايج 
 شاخ و هاگونه همه در پوشش تاجی که داد ها نشانآن نتايج و اندکرده را بررسی مرتع تولید با گیاهان يقه و برگ و شاخ

 زياداحتمالبهآن  دلیل که دار نبودمعنی تولید و يقه بین پوشش رابطه اما دارد، نزديك رابطه تولید با هاآناغلب  در برگ و
گیری تولید از توان نتیجه گرفت که اندازهبیان شد می آنچهبا توجه به  .است بوده يقه با هااز نقطه کمی بسیار شمار برخورد

البته جدا از پذير است، اما نتايج حاصل در مناطق مختلف آب و هوايی متفاوت است. های گیاهی امكانطريق ويژگی
های اکولوژيكی متفاوت نیز های مختلف مرتعی با آشیانهای رويشی مختلف و نوع گونه، عوامل ديگری مانند فرموهواآب
 از طريق سطح Atriplex canescensگیری تولید اندازه باهدفداشته باشد. لذا اين پژوهش  تأثیرتواند بر اين نتايج می
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روشی برای برآورد تولید  عنوانبههای آماری انجام شد. تا از اين طريق امكان ارائه مدلآن  ارتفاع و حجم پوشش، تاج
 میسر گردد.

 

 هامواد و روش

 موردمطالعهمعرفی گونه 

(Atriplex canescens:) هایشاخه ،پايهيك ندرتبه يا و دوپايه متر، ۲-۳ قطر و متر ۱-۲ ارتفاع به است ایبوته 
 تا ۲۰ طول به ،شكلبیضی متناوب، هابرگ. پايین از زياد انشعابات با و افراشته متراکم، و ريز هایکرک از پوشیده جوان

 هایبرگ شونده، باريك قاعده در کوتاه، برگ با دم يا و برگ دم بدون خطی، و يا خطی قاشقی ،مترمیلی ۵ عرض و ۳۵
 فندقه و چوبی سخت، پیوسته، انتها تا مترمیلی ۲ قطر و مترمیلی ۷ تا ۶ طول به میوه هایبرگ. ترباريك و ترکوتاه بااليی
 طول به میوه يك با ایدندانه حاشیه در ،مترمیلی ۵ حدود عرض و مترمیلی ۱۰ تا ۴ طول به هاباله پشتی، باله ۴ با مانند

 در متراکم ایاستوانه يا و مانند گويچه هایمجموعه در نر هایگل. مترمیلی ۵/۱ طول به و ایقهوه دانه ،مترمیلی ۴ تا ۳
 ابعاد با باله ۴ فندقه میوه. انتهايی انشعابات امتداد در يا و بااليی هایبرگ محور در ماده هایگل انتهايی، انشعابات امتداد

 شودمی ذکر بذر به نام آنچه. است زياد بذر نامیه قوه. رسدمی هفته ۶ تا ۴ بین میوه عادی شرايط در. مترسانتی ۱*۲
 به قادر و بوده عمیق هایريشه دارای گونهاين. است دادهجای خود در را ريزی بسیار بذور که است ایمیوه همان درواقع
 سبزهمیشه است ایگونه(. ۱۳۶۰ همكاران، و فر پیمانی) باشدمی گرادسانتی درجه+ ۴۰ تا -۲۰ بین هایحرارت تحمل

 دفع طريق از شوری به مقاوم است مقاوم خاک قلیائیت و سرما و گرما به. دارد عمیق بسیار و منشعب ایريشه سیستم که
 ۵/۸ حدود pH با قلیايی و خنثی هایخاک در و خشكی به مقاوم. است برگ روی بر نمك هایحباب وسیلهبه نمك
 (.۲۰۰۶، ۱کند )مور و همكارانمی رشد

 
 موردمطالعهمعرفی منطقه 

کیلومتر  ۱۰۰کیلومتر و با شهر تهران  ۶۳که فاصله آن با کرج  است شدهواقعمنطقه اخترآباد شهريار در استان البرز 
 تا ۳۵° ۴۲ˊ ۱۵˝ و عرض جغرافیايی ۵۰° ۴۶ˊ ۳۶˝تا  ۵۰° ۴۴ˊ ۵۹˝، بین طول جغرافیايیموردمطالعهباشد. مناطق می

مالک اصلی در  متر از سطح دريا است. ۱۱۷۵تا  ۱۱۵۰ارتفاع متوسط آن بین  موردمطالعهقرار دارد منطقه  °۳۵ ۴۶ˊ ۱۹˝
 غالبیت گونه آتريپلكس بود. یموردبررسانتخاب منطقه 

 
 
 
 

  

                                                           
1- Moor et al 
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 روش تحقیق
 ومتر  ۲۰۰ لطو بهموازی نسكت اتر ۳ لطو درسیستماتیك  فیدتصا روش به گیاهی پوشش از بردارینمونه

 يیپارامترهااز  یبردارادداشتيبوته آتريپلكس  ۱۰در طول هر ترانسكت از  کهیطوربه .شد منجاا متر از هم ۵۰ بافاصله
شد؛  داده قرار جداگانه پاکت در هرگونه (جاری رشد سال)تولید  ها صورت گرفت وبوته پوشش تاج مانند ارتفاع و سطح

 گرديد. وزن ترازو توسط شدن در آون، خشك از و پس
 آماری لیوتحلهیتجز

 اینمونه يك کولموگروف هایآزمون از هاداده بودن همگن و بودن نرمال جهت ،SPSS افزارنرم از استفاده با ابتدا
دستور  با شده و SPSS نرم افزا وارد حجم و پوشش تاج قطر ارتفاع، تولید، به مربوط هایداده تيدرنها. شد استفاده لیون و

regression گرديد. تعیین روابط از هرکدام رگرسیونی معادله انجام و هادادهیرو آماری لیوتحلهيتجز 

 

 نتایج
سطح تاج پوشش و حجم  -حجم، تولید  -تولید  یپارامترهاکه بین  دهدمی نشان پیرسون همبستگی ضرايب جدول

درصد همبستگی  ۵ارتفاع در سطح  -ارتفاع و سطح تاج پوشش  -سطح تاج پوشش در سطح يك درصد و بین حجم  -
دهد بین پارامتر ( نشان می۲دار نبود. جدول )ارتفاع معنی –است که همبستگی بین تولید  یدر حالدار وجود دارد. اين معنی

پارامترهای  کهیطوربههمبستگی وجود دارد  ۹۳/۰و  ۵۶/۰، ۸۷/۰تولید با سطح تاج پوشش، ارتفاع و حجم به ترتیب 
 جدول کنند. بر اساسدرصد تغییرات تولید را توجیه می ۸۸/۰و  ۶۲/۰، ۷۳/۰حجم به ترتیب  و ارتفاع پوشش، تاج سطح

 باشد:زير می صورتبهبا سطح تاج پوشش، ارتفاع و حجم  تولید بین خطی رابطه رگرسیون ضرايب

 
 =X ۵/۱۷۸  Y+ ۵/۳                           سطح تاج پوشش -تولید رابطه (۱)
  =X۲۳/۶۱  Y                                                 ارتفاع -تولید رابطه (۲)
 =X ۸/۲۹۱  Y+ ۵/۷ حجم                                         -تولید رابطه (۳)

 
 =X  مترمربع برحسبو سطح تاج پوشش Y =گرم  برحسب(      تولید ۱در رابطه )

 =X متر سانتی برحسبو ارتفاع گیاه Y =گرم  برحسب(      تولید ۲در رابطه )
 =X  مترمكعب برحسب موردنظرو حجم گیاه Y =گرم  برحسب(      تولید ۳در رابطه )
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 درمنه ارتفاع و حجم پوشش، تاج سطح تولید، پیرسون همبستگی ضرایب جدول -۱ جدول

 تولید حجم ارتفاع پوشش تاج سطح 

    ۱ پوشش تاج سطح

   ۱ ۶۵/۰* ارتفاع

  ۱ ۶۶/۰* ۹/۰** حجم

 ns ۵۶/۰ **۹۳/۰ ۱ ۸۷/۰** تولید

 یداریمعنعدم  NSدرصد          ۱در سطح  یداریمعندرصد          **  ۵در سطح  یداریمعن* 

 
 

 رگرسیون تشخیص و همبستگی پارامترهای مختلف با تولید ضرایب جدول -۲ جدول

 استانداردخطای  ضريب تشخیص ضريب همبستگی پیرسون پارامتر

 ۲/۱ ۷۳/۰ ۸۷/۰ پوشش تاج سطح

 ۳/۲ ۶۲/۰ ۵۶/۰ ارتفاع

 ۷/۳ ۸۸/۰ ۹۳/۰ حجم

 

 

 

 برای پارامترهای مختلف رگرسیون ضرایب جدول - ۳ جدول

 

 

 

 راستانداردیغضرايب  مدل
B 

 ضرايب استاندارد خطای استاندارد
Beta 

sig 

 مقدار ثابت

 پوشش تاج سطح

۵/۳ 

۵/۱۷۸ 

۲۵/۲ 

۱۱/۲ 

- 

۷۱/۰ 

۰۰۰/۰ 

۰۰۰/۰ 

 مقدار ثابت

 ارتفاع

۷/۶ 

۲۳/۶۱ 

۵۶/۰ 

۸۵/۰ 

- 

۸۳/۰ 

۶/۰ 

۳/۰ 

 مقدار ثابت

 حجم

۵/۷ 

۸/۲۹۱ 

۹۳/۲ 

۷۵/۱ 

- 

۸۸/۰ 

۰۰۰/۰ 

۰۰۰/۰ 
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 گیری:بحث و نتیجه

(. لذا اغلب کارشناسان سعی ۱۳۹۲بر است )ارزانی، بر و هزينهبرآورد تولید از روش قطع و توزين زمان اصوالً
نتايج اين گیری از برخی معیارها مانند پوشش تاجی، تراکم، قطر، ارتفاع و حجم برآورد کنند. را با بهره کنند کمیت تولیدمی

سطح تاج پوشش، ارتفاع و حجم با تولید ارتباط خاصی وجود دارد.  ازجملههای گیاهی که بین ويژگی نشان داد مطالعه
درصد همبستگی وجود  ۹۳/۰و  ۵۶/۰، ۸۷/۰بین پارامتر تولید با سطح تاج پوشش، ارتفاع و حجم به ترتیب  کهیطوربه

درصد تغییرات تولید را توجیه  ۸۸/۰و  ۶۲/۰، ۷۳/۰حجم به ترتیب  و ارتفاع پوشش، تاج پارامترهای سطح درواقعدارد. 
گونه  تولید برآورد در ترين فاکتورمناسب که شودمی گیرینتیجه حجم با تولید رابطه باالی تبیین ضريب به توجه کردند. با

برای برآورد  يیتنهابهباشد. اگرچه دو پارامتر ديگر با تولید رابطه مستقیم نشان دادند ولی می حجم فاکتور ،موردمطالعه
ارتفاع، پارامترهای کمكی توان گفت که پارامترهای سطح تاج پوشش و تولید با صحت و دقت کافی مناسب نبودند. لذا می

 ( به نتايج مشابهی دست يافتند.۲۰۰۸( و ارزانی و همكاران )۱۹۷۴) ۱پاين و همكاران مناسبی برای برآورد تولید هستند.
 -سطح تاج پوشش و تولید  -حجم نسبت به تولید  -( عنوان کردند که روابط بین تولید ۱۳۹۲قاسمی آريان و همكاران )

به نتايج  نیز (۱۳۹۱بیشتری دارد که با نتايج اين تحقیق همخوانی دارد، همچنین غالمی و همكاران )ارتفاع همبستگی 
 مشابهی رسیدند.

ز سالی به سال ديگر، از اتوان نتیجه گرفت که چون عوامل مختلفی بر تولید اثرگذار است و تولید می طورکلیبه
 درجاهایهای ديگر و هتوان اين معادله را برای گونت است، لذا نمیزمانی به زمان ديگر و از مكانی به مكان ديگر متفاو

ی کاربرد دارد. در صورت گیرو برای همان زمان اندازه موردمطالعه. در حقیقت اين معادالت تنها برای گونه کار بردديگر به 
قرار گیرد.  مدنظرگیری تولید هازروش اصلی اند عنوانبهتواند ، اين روش میوهواآب خصوصبهشناسايی اثر اين عوامل 

تخصص و نیز مصرف هزينه، زمان و سرعت انجام کار، نیروی  ازنظراز طرفی در استفاده از اين روش الزم است روش، 
 های ديگر مقايسه شود.دقت آن با ساير روش
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Abstract 
One of the major issues in natural resource management is evaluation of rangeland forage production. 
So that the experts have been looking suitable methods to measure this factor. Therefore, this study was 

done with the aim of the production estimate of Atriplex canescens through the structural characteristics 

of plant. Systematic random sampling were used in three parallel transects 200m long and distance of 

50m. So that each transect during ten plants of Atriplex canescens note taking from parameters height 
and crown cover and were also tested produced per plant. The results showed that between the product 

parameter as the dependent variable, the level of cover, height and volume as independent variables, 

0.87, 0.56 and 0.93% exists correlation respectively, so that the parameters of the canopy, height and 
volume justify change of production, 0.73, 0.62 and 0.88 percent respectively. The relation of production 

– volume the relationship superior and other relationships as auxiliary parameters were introduced. 
Finally, we suggest that this approach, in terms of cost, time, expertise and accuracy compared with 

other methods. 
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