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 گندمي در ايستگاه تحقيقاتي برداري براي سه گونه علف معرفي مقياس بهره

 استان خراسان شمالي سيساب

 

 *2محمد اسعديعلي و 2زادهابوالفضل رحمتي ،2، ابوالفضل طهماسبي1غالمعلي حشمتي

 داري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاناستاد گروه مرتع1

 دانشجوي دكتري علوم مرتع دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان2

 22/9/1932: تاریخ پذیرش ؛ 5/11/1931: تاریخ دریافت

 چكيده

ها وجود دارد كه هر یک از این روش گندميانبرداري گيري ميزان بهرههاي مختلفي براي اندازهروش

برداري گيري بهرهبرداري سنج براي اندازهداراي معایب و مزایاي مربوط به خود هستند. استفاده از بهره

به ري بردابهره معرفي مقياساین تحقيق به  .است هاروشاین ، یکي از گندمي و شبه گندمي هايگونه

علف  نهگو سهبرداري ميزان بهرهمنظور بدینپردازد. مي از سه علف گندميتعيين ميزان برداشت منظور 

 & Host) P. Beauv)( Agropyron elongatum،Agropyron pectinofome (Roemen.(گندمي

Schutes.)  وHordeum bulbosum (L.) ز استفاده ا ياز آنجا كه الزمه .دیگردبرداري سنج تعيين با بهره

هاي مورد مطالعه است كه در حال حاضر در برداري براي گونههاي بهرهبرداري سنج وجود مقياسبهره

 هاتجزیه و تحليل آماري بر روي نمونه  شدها پرداخته این مقياس يكشور ما وجود ندارد، ابتدا به توسعه

برداري نمونه ،مورد مطالعه هايه از گونهپای 11، منظور. بدینبه روش معادالت رگرسيوني انجام گرفت

ني تمامي معادالت رگرسيو تاج نشان دادن. ندمورد استفاده قرار گرفتبرداري براي تهيه مقياس بهره و

يعي دار بودند و توابع به صورت لگاریتم نپري یا طبمعني همه آنهامقدار ضریب همبستگي باالیي داشته و 

تایج  حاصله ن .ها استوزن تحت تأثير ساختار تاج گونه اارتفاع ب این است كه رابطه بوده كه نشان دهنده

برداري مشخص، درصد ارتفاع باقي مانده در دهد كه با یک ميزان بهرهبرداري نشان مياز مقياس بهره

                                                           
 asaadi@ferdowsi.um.ac.ir-am :نویسنده مسئول*
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و  Host) P. Beauv)(  Agropyron elongatum.( هاينسبت به گونه Hordeum bulbosum (L.)گونه 

Agropyron pectinofome (Roemen & Schutes.) رسد این موضوع مرتبط با نظر ميهب .كمتر است

 Agropyron pectinofome (Roemenو  Host) P. Beauv) (  Agropyron elongatum.( ساختار گياهي

& Schutes.) .ي هاي باالیبوده و وزن توليدي گياه در قسمت ايها به شکل دستهباشد كه این گونهمي

ز استفاده ا از آنجا كه این روش، سریع، غير مخرب و بسيار ارزان است،اندام گياه متمركز شده است. 

 شود.هاي گندمي بومي ایران توصيه ميگونه برداريورد ميزان بهرهآبر برداري سنج برايبهره

 

  .سيساب ،برداري سنجبهره ،گندميان ،برداريبهره :هاي كليديواژه

 

 مقدمه

ر تشوند، اما در نقاط خشکگندميان از چندین هزار گونه تشکيل شده و در اكثر نقاط دنيا یافت مي

گندميان در این مناطق مرهون توانایي آنها مناطق معتدله پوشش اصلي یا غالب هستند و غالب بودن 

ي، و در آبادشریف حيدري) تواند زنده بماندبراي زنده ماندن در شرایطي است كه یک گياه گلدار مي

2119.) 

ک منبع عنوان یست كه باید بها اي از گياهان و محيط زیست آنهامجموعه عنوان یک اكوسيستم وهبمرتع 

عایت ظرفيت مراتع و عدم ر عدم تعادل بين تعداد دام، نظر باشد. با توجه به مسألهطبيعي قابل تجدید مورد 

اگر با  ارد واي دارزیابي مراتع اهميت ویژه مسأله ،فصل چرا كه هم اكنون بر بيشتر مراتع كشور جاري است

التي و مشک ده با مسائل، بدون شک در آیندسانناابعاد فاجعه آور این مسأله را به جامعه ش ارقام و آمار نتوان

ه كند كداري صحيح ایجاب ميهاي دامي روبرو خواهيم شد. مرتعجهت تأمين گوشت قرمز و سایر فراورده

ي هاریزيمده در برنامهآدست از ارقام و اطالعات به ا بتوانـتع دقيقاً ارزیابي شوند تمنابع موجود در مرا

صداقي، منهایتاً در بهبود صنعت دامداري كشور گام مثبتي برداشت )مدت استفاده كرد و مدت و بلندميان

2112.)  

هاي مرتعي، از مسائل اساسي در مطالعات ارزیابي مرتع به شمار آگاهي ازميزان توليد علوفه گونه

برداري یکي از مواردي كه بایستي در امر ارزیابي مراتع به آن توجه نمود، شدت چرا یا ميزان بهره رود.مي

كنند و همچنين به علت است. به لحاظ تعدد عواملي كه در امر تعيين ظرفيت چراي مرتع مداخله مي

عد ري خواهد بود بامکان وجود اشتباه در امر ارزیابي مقدار توليد علوفه و در نتيجه ظرفيت چرا، ضرو
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برداري را وردهاي بهرهآ(. بر2115مقدم، از چراي دام اقدام به مشخص كردن چگونگي فشار چرا شود )

 يان استفادهكنوني با ميز توان براي كنترل ميزان دام در انتهاي فصل چرا بکار برد تا تطبيق استفادهمي

 (. 2111مصداقي، مطلوب ميسر شود )

برداري گياهان مرتعي وجود دارد كه هر یک از این گيري ميزان بهرههاي مختلفي براي اندازهروش

ها داراي معایب و مزایاي مربوط به خود هستند. با توجه به این مزایا و معایب و سایر عوامل روش

برداري گيري ميزان بهرههاي اندازهمتأسفانه در كشور ما، روششود. گيري انتخاب ميبهترین روش اندازه

فاده استها، اند. یکي از این روشها به طور كامل ناشناختهكمتر شناخته شده و حتي برخي از این روش

گيري روش ارتفاع به وزن است. روش ارتفاع به وزن مستلزم اندازهبرداري سنج توسعه یافته از از بهره

فاع گياهان هاي ارتگيريبرداري است. اندازهگندمي، براي تعيين ميانگين بهرهاهان گندمي و شبهارتفاع گي

بدیل برداري شده تبهره برداري سنج به درصد وزنيها با استفاده از بهرهثبت شده در طول ترانسکت

رسد روشي دقيق طور خالصه، روش ارتفاع به وزن به نظر ميبه(. 1329 ،) لوماسون و جنسنشوند مي

اع به وزن ارتف هايمقياسن حال ساخت برداري گندميان دائمي باشد. با ایو قابل اعتماد براي تعيين بهره

است و بایستي با توجه كامل به شکل رویشي ناشي از تفاوت در مکان، آب و هوا و كاري با زحمت 

بایستي براي شرایط خاص تهيه و در هاي مقياسدهد كه عوامل ژنتيکي انجام گيرد. تجربه نشان مي

 (. 1391شوراي ملي تحقيقات،  -آكادمي ملي علوماي محدود بکار گرفته شوند )ناحيه

ياس است، هيچ مق صورت نگرفته برداري سنجبهرهارزیابي  يزمينه اي درمطالعهاز آنجا كه تا كنون 

فاع به به معرفي روش ارت تحقيقهاي كليد مراتع كشور وجود ندارد. بنابراین این برداري براي گونهبهره

ــنج براي اندازهوزن و ابزار مکانيکي بهره ــد بهرهبرداري س ــبه گندميان گيري درص برداري گندميان و ش

ع گندمي بومي مراتهاي گندمي و شبهیک از گونهبرداري براي هيچ پردازد اما از آنجا كه مقياس بهرهمي

 .استها تهيه این مقياس چگونگيكشور وجود ندارد، هدف اوليه، تهيه و آموزش 

 

 هامواد و روش

 طبيعي و كشاورزي ایستگاه تحقيقات منابعدر  مطالعهمنطقه مورد : مورد مطالعه منطقهمشخصات 

 از توابع استان خراسان شمالي شهرستان بجنوردكيلومتري  95واقع شده است. این منطقه در سيساب 

واقع شده  شمالي 92˚ 21ً  15ًً شرقي و عرض جغرافيایي 52˚ 22 ً  21ًً  در طول جغرافيایي كه قرار دارد

متر از سطح دریا  1521 منطقه خشک است. ارتفاعنيمه مارتنوبا استفاده از روش د قليم منطقه. ااست
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 .باشدگراد ميدرجه سانتي 2/12و متوسط دماي ساالنه آن متر ميلي 251آن ساالنه  رشاست و ميانگين با

هاي آهکي )مارني( بوجود آمده است. عمق خاك به جز ارتفاعات در اثر هوادیدگي سنگ منطقه هايخاك

در یافته و ها یک الیه بسيار ضعيف سيليکا تجمعرسد در بعضي از قسمتمتر ميسانتي 111به بيش از 

وبي هاي رسرسد. در قسمت شرقي منطقه در دامنه واریزهاي با مقدار زیادي گچ ميبعضي از نقاط به الیه

 )(Host) P. Beauv.( شامل هاي مورد مطالعهگونهخاك داراي مقدار زیادي ماده آلي در عمق است. 

Agropyron elongatum ،Agropyron pectinofome (Roemen & Schutes.)  وHordeum bulbosum 

(L.) باشند.مي 

ته هاي ارتفاع به وزن توسعه یافمنحني ابزاري مکانيکي است كه ازبرداري سنج بهره: برداري سنجبهره

برداري، جهت آموزش، كنترل قضاوت توان عالوه بر تعيين درصد بهرهميبرداري سنج بهرهاست. از 

نج )دفتر برداري سشماي بهره .كنندگان استفاده كرد شخصي و بهبود یکنواختي نتایج در ميان بررسي

برداري در گيري بهره( كه براي اندازه1333متحده امریکا، حفاظت از منابع طبيعي، دفتر فني مرتع ایاالت

برداري (. این روش براي به دست آوردن بهره1)شکل گيرد گندميان مورد استفاده قرار ميگندميان و شبه

دارند مناسب است. این روش  دارمواي یا ریزندمي كه فرم دستهگهاي گندمي یا شبهنهدر نواحي كه گو

 گندميهاي گندمي و شبهبرداري یکنواخت، دقيق و قابل اعتماد را براي گونههاي بهرهگيريتعيين اندازه

رتفاع هاي ااز منحنيبرداري سنج هستند كار با بهره يبرداري كه الزمههاي بهرهكند. مقياسمهيا مي پایا

 (.                             1)شکل  آینددست ميگندمي بههاي گندمي و شبهبه وزن تهيه شده براي تک گونه

 

 
 (1111ایاالت متحده امریكا، )دفتر حفاظت از منابع طبيعی، دفتر فنی مرتع  برداري سنجشماي بهره -1شكل 

 

ر سه منظوتصادفي استفاده شد. بدین منظمگيري از روش در این تحقيق براي نمونه: هاآوري دادهجمع

طور تصادفي در طول شيب عمومي منطقه مستقر گردید و در فواصل مشخص در طول ترانسکت به
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طه مورد ترین گونه به نقگيري صورت گرفت. بدین معني كه در نقاط تصادفي نزدیکها نمونهترانسکت

گياه براي هر گونه ادامه یافت و  11گرفت. این كار تا رسيدن به تعداد نمونه كافي یعني  ارزیابي قرار

ترش ، نياز بود كه طول ترانسکت را گسنگردید مواجه اگر در طول ترانسکت با تعداد كافي گياه چرا نشده

گياهان با استفاده (. پایه از هر گياه نياز است 11برداري حداقل به هاي بهرهمنحني )براي تهيه داده شود

ند. ها در وضعيت طبيعي خود حفظ شوها و ساقهپيچي شدند تا تمامي برگاز ریسمان از پایين تا باال نخ

هاي گياه در موقعيت طبيعي خود در طول ها و ساقهپيچي كردن گياهان ثابت ماندن برگهدف از نخ

متري سطح سانتي 5/2به منظور توزین، از سپس گياهان انتقال، خشک كردن و قطع كردن است.  فرآیند

گيري و ده درصد ارتفاعي هر گياه ها، حداكثر ارتفاع هر گياه اندازهپس از انتقال نمونه زمين قطع شدند.

قطع شده تا دستيابي به وزن خشک نهایي، حفظ شدند. در نهایت وزن  هايپایهقطع گردید. محاسبه و 

 يگرم تعيين و ثبت و درصد تجمعي وزن برداشت شده در هر قطعهم صدارتفاعي به  خشک هر ده قطعه

 (.2112 ،گيووارا و همکارانارتفاعي محاسبه گردید )

داده درصد قرار  11تا  1هاي كاغذي با برچسب آنگاه ده درصد ارتفاعي هر گياه را چيده و در پاكت

. دیگردآوري شده محاسبه ارتفاعي را جمع و كل وزن خشک گياهان جمع ي. وزن خشک ده قطعهشد

ه شده محاسب برداشتوزن خشک تجمعي براي هر قطعه محاسبه و سپس درصد تجمعي ارتفاع و وزن 

شده روي كاغذ گراف  برداشتشده در برابر درصد تجمعي وزن  برداشت. درصد تجمعي ارتفاع شد

مورد  ينهشده را براي گو برداشتوزن  بهشده برداشت ارتفاع  بين تباطار ه. منحني حاصلدیگردترسيم 

قياس برداري سنج مكند. در ادامه با استفاده از منحني ارتفاع به وزن و دستگاه بهرهتوصيف مي مطالعه

  د.یگردتهيه هاي مورد مطالعه گونه برداري برايبهره

ع چرا ميانگين ارتفا»كه پيکان منصوب به طوريبرداري سنج را چرخانيده بهمدرج روي بهره صفحه

، هر اینچ افزایش از حال. اینچ( 11عنوان مثال )به تنظيم شود روي متوسط ارتفاع گياه چرا نشده «نشده

برداري سنج قرار یک كارت خالي در بهره درصد ارتفاع است. 11مدرج بيانگر  يروي صفحه 3به  1

درصد وزن و غيره، از  21درصد وزن،  11 برداشت. براي تعيين درصد ارتفاعي كه در زمان شدداده 

رداشت درصد وزن ب هركه  گرددمي استنباطاز منحني ارتفاع به وزن،  .شدوزن استفاده  منحني ارتفاع به

گياه  دهماني باقيدرصد ارتفاع بنابراین. استاز باالي گياه  برداشت شده معادل چه درصد ارتفاع، هشد

پيدا را  مدرج صفحهروي  معادل ارتفاع باقيمانده. نقطه شدمشخص  گياه باقي ماندهمتر یا مقدار سانتي

 شودنوشته ميروي كارت  11عدد  ، و شودكشيده ميیک خط افقي از آن به سمت كارت خالي رده و ك
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شده،  برداشتدرصد وزن  21. این روند را براي است برداريدرصد بهره 11نشان دهنده  در واقعكه 

 از حفاظت دفتر) نددتا تمامي نقاط روي كارت ترسيم ش دادهشده و غيره ادامه  برداشتدرصد وزن  91

 يهاگونهبرداري براي اس بهرهيدر پایان مق .(1333 امریکا، متحدهایاالت مرتع فني دفتر طبيعي، منابع

و  Excelسپس تجزیه و تحليل دادها و محاسبات آماري در نرم افزار  آمده و به دستمورد مطالعه 

SPSS 12 د.یانجام گرد 

 

 نتایج
ن ارتفاع ميانگي محاسبه ،برداري سنجبرداري با استفاده از بهرهگيري بهرهنخستين گام براي اندازه

ي مورد علف گندم گونه سه گيري شدهاندازه و توليد ارتفاعتوصيفي اطالعات  گندميان چرا نشده است.

 خالصه شده است. 1 در جدولمطالعه 
 

 مورد مطالعه. هگون سه هگيري شدآمار توصيفی مربوط به پارامترهاي اندازه -1 جدول

 

 Agropyron 
pectenifurm 

  Agropyron 
elongatum 

  Hordeum 
bulbosum 

 

 انحراف معيار ميانگين
ضریب 

 تغييرات
 انحراف معيار ميانگين

ضریب 

 تغييرات
 ميانگين

انحراف 

 معيار

ضریب 

 تغييرات

 (گرمتوليد )

 (ترمسانتي)ارتفاع

91/113  

2/92  

29/52  

51/9  

21/1  

13/1  

51/199  

21/115  

12/31  

31/12  

55/1  

11/1  

23/99  

3/192  

99 /51  

92/11  

29/1  

11/1  

 

 هيهتآنها هاي ارتفاع به وزن منحني مورد مطالعه، يگونه سهبرداري براي هاي بهرهمقياس تهيهبراي 

ــد بررســي قرار  موردگونه مورد مطالعه  ســهارتفاع به وزن براي  ي. بدین منظور چگونگي رابطهندش

 33ال در سطح احتمباالیي داشته و همگي  همبستگيگرفت. تمامي معادالت رگرسيوني مقدار ضریب 

  .(2)جدول  دار بودندمعنيدرصد 

 
 ( براي دو گونه تحت مطالعه.x( و درصد ارتفاع حذف شده )yرگرسيونی بين درصد وزن برداشت شده ) هرابط .2جدول 

 تعيينضریب  رابطه رگرسيوني گونه

Agropyron pectenifurm 

Agropyron elongatum 

Hordeum bulbosum 

y = 931/3  x - 91/29  

y = 21/1  x – 52/25  

y = 22/1  x – 19/22  

11/1  =2R 

11/1  =2R 

23/1  =2R 
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بيانگر درصد ارتفاع حذف شده به وزن  كهاند نشان داده شده 2هاي ارتفاع به وزن در شکل منحني

اع ها و دانستن ميزان متوسط ارتفهستند. با در دست داشتن این منحني شده( برداريبهره)برداشت شده 

از  .كرد وردآبررا  برداريبهرهتوان درصد آسـاني مي هميزان باقي مانده بعد از چرا بیک علف گندمي و 

 شود.برداري استفاده ميهاي بهرهها براي تهيه مقياساین منحني

 

 
 ،(الف) Hordeum bulbosum يگونه سهبرداري ورد بهرهآمنحنی ارتفاع به وزن براي بر - 2شكل 

Agropyron elongatum )و  )بAgropyron pecteniforme (ج) 

 

دهد كه در حاصله نشان مي ارائه شده است. نتایج 9کل شماره برداري تهيه شده در شمقياس بهره

درصد از ارتفاع متوسط  92/52، توليدي وزناز  درصد 51برداري با بهره Hordeum bulbosumگونه 

 12/21برداري با همين ميزان بهره Agropyron pecteniformeكه گونه  حالي درگياه باقي خواهد ماند 

درصد برداشت  51پس از  متوسط گياه درصد از ارتفاع Agropyron elongatum 22/53درصد و در گونه 

  .ماندميباقي  علوفه
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 Agropyron elongatum ،Agropyron pectiniformeبرداري تهيه شده براي سه گونه مقياس بهره – 3شكل 

 .Hordeum bulbosumو 
 

 گيريبحث و نتيجه

حاظ از ل Hordeum bulbosumنشان داد كه گونه گندمي علف گونه  سهگيري ارتفاع اندازهنتایج 

داراي ارتفاع بيشتري  Agropyron pectiniforme و Agropyron elongatumهاي نسبت به گونه ارتفاعي

انحراف  Agropyron elongatum گونه. باشدگونه مي و ذاتي سه هاي فيزیولوژیکيبيانگر تفاوتكه است 

وليد علوفه دامنه اختالفات در ت بيانگركه  هاي دیگر دارد نسبت به گونه بيشتريمعيار و ضریب تغييرات 

زن وكه  دهدگيري وزن توليدي نشان مي. نتایج حاصله از اندازهاین گياه استآوري شده جمعهاي پایه

 Hordeum و Agropyron elongatum، Agropyron pectiniforme نزولي شامل ترتيببه هاگونه

bulbosum (1)جدول  باشدمي . 

كه  بيانگر این است مورد مطالعه گونه سهارتفاع به وزن براي  چگونگي رابطهمعادالت رگرسيوني 

دار معنيدرصد  33در سطح احتمال باالیي داشته و همگي  تعيينتمامي معادالت رگرسيوني مقدار ضریب 

ثر وزن ها است و اكارتفاع به وزن تحت تأثير ساختار تاج گونه این است كه رابطه هدهندبودند كه نشان
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 ؛ گيووارا و همکاران(2113) و همکاران متمركز شده است كه با نتایج نافوس آنهاگندميان در یقه 

 . ت داردمطابق (1311)سون و همکاران ناجو  (1332) ؛ اسعيد(2112)

 برداري مشخص، درصد ارتفاعبا یک ميزان بهرهدهد كه برداري نشان ميحاصله از مقياس بهره نتایج

 Agropyron وAgropyron elongatum  هاينسبت به گونه Hordeum bulbosumدر گونه مانده باقي

pectiniforme  این موضوع مرتبط با رسدنظر ميهب .شود(برداشت مي ي)ارتفاع بيشتراست كمتر 

به  هااین گونه كه باشدمي Agropyron pectiniforme و Agropyron elongatum گياهي رفولوژيوم

هاي باالیي اندام گياه متمركز شده در قسمت گياه وزن توليدي بوده و( Bunch grass) ايشکل دسته

هاي تحتاني زیادي از زیست توده گياهي در قسمتوزن  Hordeum bulbosum كه گونهحالي در .است

-لذا به همين دليل در زمان برداشت ارتفاع بيشتري از گياه مورد بهره .سطح یقه تمركز پيداكرده است

 .گيردميبرداري قرار 
  

 ترويجي هايرهيافت

 هاي گندميگونه برداريگيري ميزان بهرهروشي كارا براي اندازهتواند مي برداري سنجروش بهره

، دقيق عسری ،ارزان، غير مخرب روشي برداري سنجبهره از استفادهطور خالصه بهایران باشد. مراتع  كليد

هاي مقياس استفاده از این ابزار مستلزم توسعه. استبرداري گندميان بهرهميزان تعيين  در و كارا

ي هاق مقياسيهاي كليد مرتعي است كه در كشور ما وجود ندارد. در این تحقبرداري براي گونهبهره

و  Agropyron elongatum ،Agropyron pectiniformeگندمي علف گونه  سهبراي  برداريبهره

Hordeum bulbosum ار تهيه، چاپ و انتش مندتهيه گردید. اما استفاده گسترده و معتبر این روش نياز

ر برداري دهاي بهرهمقياس بنابراین تهيهاست.  همربوط دستگاه هايها و ها توسط سازماناین مقياس

 گردد.دوم توصيه مي يگسترده از این روش در وهله ياول و معرفي و استفاده وهله
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Abstract 

There are various methods for measuring the utilization of grasses that each of 

these methods has its advantages and disadvantages. Using gauge for measuring 

exploitation and utilization of grass and grass-like species is one of these methods. 

This study introduces the utilization scale to determine the utilization rate of three 

species of grasses. Thus, the utilization rates of three species of grasses (Agropyron 

elongatum (Host) P. Beauv. Agropyron pectinofome (Roemen & Schutes.) and 

Hordeum bulbosum (L.)) were determined using gauge utilization. In order to use a 

utilization gauge the existence of utilization scale for studied species is necessary while 

such scale has not already been prepared in our country therefore at first the scales 

must be developed. Thus 10 specimens of the studied species were sampled to be used 

for preparing the utilization scale. Results showed that all regression equations have a 

high correlation coefficient and were all significant and functions were as natural 

logarithm or Napery which means the relationship between height and weight is 

affected by canopy structure of the species. The results of the utilization scale showed 

that with a specified level of utilization, remained height percentage of Hordeum 

bulbosum (L.) species is less than Agropyron elongatum ((Host) P. Beauv.) and 

Agropyron pectiniforme (Roemen & Schutes.) species. This seems to be related to the 

plant structure of Agropyron elongatum((Host) P. Beauv) and Agropyron pectiniforme 

(Roemen&Schutes.) species that these species form bunch grass in which weight of 

plant is mostly concentrated on the upper parts of the plant. Because this method is 

rapid, nondestructive and very cheap, the use of gauges is recommended to estimate 

the utilization rate of grasses species native to Iran. 

Keywords: Utilization; Grasses; Utilization gauge, Sisab 
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