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1استاد گروه مرتعداري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
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تاریخ دریافت1931/11/5 :؛ تاریخ پذیرش1932/9/22 :

چكيده
روشهاي مختلفي براي اندازهگيري ميزان بهرهبرداري گندميان وجود دارد كه هر یک از این روشها
داراي معایب و مزایاي مربوط به خود هستند .استفاده از بهرهبرداري سنج براي اندازهگيري بهرهبرداري
گونههاي گندمي و شبه گندمي ،یکي از این روشها است .این تحقيق به معرفي مقياس بهرهبرداري به
منظور تعيين ميزان برداشت از سه علف گندمي ميپردازد .بدینمنظور ميزان بهرهبرداري سه گونه علف
گندمي)Agropyron pectinofome (Roemen & ،Agropyron elongatum ()Host) P. Beauv.

) Schutes.و ) Hordeum bulbosum (L.با بهرهبرداري سنج تعيين گردید .از آنجا كه الزمهي استفاده از
بهرهبرداري سنج وجود مقياسهاي بهرهبرداري براي گونههاي مورد مطالعه است كه در حال حاضر در
كشور ما وجود ندارد ،ابتدا به توسعهي این مقياسها پرداخته شد تجزیه و تحليل آماري بر روي نمونهها
به روش معادالت رگرسيوني انجام گرفت .بدینمنظور 11 ،پایه از گونههاي مورد مطالعه ،نمونهبرداري
و براي تهيه مقياس بهرهبرداري مورد استفاده قرار گرفتند .نتاج نشان داد تمامي معادالت رگرسيوني
مقدار ضریب همبستگي باالیي داشته و همه آنها معنيدار بودند و توابع به صورت لگاریتم نپري یا طبيعي
بوده كه نشان دهنده این است كه رابطه ارتفاع با وزن تحت تأثير ساختار تاج گونهها است .نتایج حاصله
از مقياس بهرهبرداري نشان ميدهد كه با یک ميزان بهرهبرداري مشخص ،درصد ارتفاع باقي مانده در
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گونه ) Hordeum bulbosum (L.نسبت به گونههاي ) Agropyron elongatum ()Host) P. Beauv.و
) Agropyron pectinofome (Roemen & Schutes.كمتر است .بهنظر ميرسد این موضوع مرتبط با
ساختار گياهي ) Agropyron elongatum ()Host) P. Beauv.و

Agropyron pectinofome (Roemen

) .& Schutes.ميباشد كه این گونهها به شکل دستهاي بوده و وزن توليدي گياه در قسمتهاي باالیي
اندام گياه متمركز شده است .از آنجا كه این روش ،سریع ،غير مخرب و بسيار ارزان است ،استفاده از
بهرهبرداري سنج براي برآورد ميزان بهرهبرداري گونههاي گندمي بومي ایران توصيه ميشود.
واژههاي كليدي :بهرهبرداري ،گندميان ،بهرهبرداري سنج ،سيساب.

مقدمه
گندميان از چندین هزار گونه تشکيل شده و در اكثر نقاط دنيا یافت ميشوند ،اما در نقاط خشکتر
مناطق معتدله پوشش اصلي یا غالب هستند و غالب بودن گندميان در این مناطق مرهون توانایي آنها
براي زنده ماندن در شرایطي است كه یک گياه گلدار ميتواند زنده بماند (حيدري شریفآباد و دري،
.)2119
مرتع بهعنوان یک اكوسيستم و مجموعهاي از گياهان و محيط زیست آنها است كه باید بهعنوان یک منبع
طبيعي قابل تجدید مورد نظر باشد .با توجه به مسأله عدم تعادل بين تعداد دام ،ظرفيت مراتع و عدم رعایت
فصل چرا كه هم اكنون بر بيشتر مراتع كشور جاري است ،مسأله ارزیابي مراتع اهميت ویژهاي دارد و اگر با
ارقام و آمار نتوان ابعاد فاجعه آور این مسأله را به جامعه شناساند ،بدون شک در آینده با مسائل و مشکالتي
جهت تأمين گوشت قرمز و سایر فراوردههاي دامي روبرو خواهيم شد .مرتعداري صحيح ایجاب ميكند كه
منابع موجود در مراتع دقيقاً ارزیابي شوند تـا بتوان از ارقام و اطالعات بهدست آمده در برنامهریزيهاي
ميانمدت و بلندمدت استفاده كرد و نهایتاً در بهبود صنعت دامداري كشور گام مثبتي برداشت (مصداقي،
.)2112
آگاهي ازميزان توليد علوفه گونههاي مرتعي ،از مسائل اساسي در مطالعات ارزیابي مرتع به شمار
ميرود .یکي از مواردي كه بایستي در امر ارزیابي مراتع به آن توجه نمود ،شدت چرا یا ميزان بهرهبرداري
است .به لحاظ تعدد عواملي كه در امر تعيين ظرفيت چراي مرتع مداخله ميكنند و همچنين به علت
امکان وجود اشتباه در امر ارزیابي مقدار توليد علوفه و در نتيجه ظرفيت چرا ،ضروري خواهد بود بعد
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از چراي دام اقدام به مشخص كردن چگونگي فشار چرا شود (مقدم .)2115 ،برآوردهاي بهرهبرداري را
ميتوان براي كنترل ميزان دام در انتهاي فصل چرا بکار برد تا تطبيق استفاده كنوني با ميزان استفادهي
مطلوب ميسر شود (مصداقي.)2111 ،
روشهاي مختلفي براي اندازهگيري ميزان بهرهبرداري گياهان مرتعي وجود دارد كه هر یک از این
روش ها داراي معایب و مزایاي مربوط به خود هستند .با توجه به این مزایا و معایب و سایر عوامل
بهترین روش اندازهگيري انتخاب ميشود .متأسفانه در كشور ما ،روشهاي اندازهگيري ميزان بهرهبرداري
كمتر شناخته شده و حتي برخي از این روشها به طور كامل ناشناختهاند .یکي از این روشها ،استفاده
از بهرهبرداري سنج توسعه یافته از روش ارتفاع به وزن است .روش ارتفاع به وزن مستلزم اندازهگيري
ارتفاع گياهان گندمي و شبهگندمي ،براي تعيين ميانگين بهرهبرداري است .اندازهگيريهاي ارتفاع گياهان
ثبت شده در طول ترانسکتها با استفاده از بهرهبرداري سنج به درصد وزني بهرهبرداري شده تبدیل
ميشوند ( لوماسون و جنسن .)1329 ،بهطور خالصه ،روش ارتفاع به وزن به نظر ميرسد روشي دقيق
و قابل اعتماد براي تعيين بهرهبرداري گندميان دائمي باشد .با این حال ساخت مقياسهاي ارتفاع به وزن
كاري با زحمت است و بایستي با توجه كامل به شکل رویشي ناشي از تفاوت در مکان ،آب و هوا و
عوامل ژنتيکي انجام گيرد .تجربه نشان ميدهد كه مقياسهاي بایستي براي شرایط خاص تهيه و در
ناحيهاي محدود بکار گرفته شوند (آكادمي ملي علوم -شوراي ملي تحقيقات.)1391 ،
از آنجا كه تا كنون مطالعهاي در زمينهي ارزیابي بهرهبرداري سنج صورت نگرفته است ،هيچ مقياس
بهرهبرداري براي گونههاي كليد مراتع كشور وجود ندارد .بنابراین این تحقيق به معرفي روش ارتفاع به
وزن و ابزار مکانيکي بهرهبرداري ســنج براي اندازهگيري درصــد بهرهبرداري گندميان و شــبه گندميان
ميپردازد اما از آنجا كه مقياس بهرهبرداري براي هيچ یک از گونههاي گندمي و شبهگندمي بومي مراتع
كشور وجود ندارد ،هدف اوليه ،تهيه و آموزش چگونگي تهيه این مقياسها است.
مواد و روشها
مشخصات منطقه مورد مطالعه :منطقه مورد مطالعه در ایستگاه تحقيقات منابع طبيعي و كشاورزي
سيساب واقع شده است .این منطقه در  95كيلومتري شهرستان بجنورد از توابع استان خراسان شمالي
قرار دارد كه در طول جغرافيایي ًً 52˚ 22 ً21شرقي و عرض جغرافيایيًً 92˚ 21ً15شمالي واقع شده
است .اقليم منطقه با استفاده از روش دومارتن نيمهخشک است .ارتفاع منطقه  1521متر از سطح دریا
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است و ميانگين بارش ساالنه آن  251ميليمتر و متوسط دماي ساالنه آن  12/2درجه سانتيگراد ميباشد.
خاكهاي منطقه در اثر هوادیدگي سنگهاي آهکي (مارني) بوجود آمده است .عمق خاك به جز ارتفاعات
به بيش از  111سانتيمتر ميرسد در بعضي از قسمتها یک الیه بسيار ضعيف سيليکا تجمعیافته و در
بعضي از نقاط به الیهاي با مقدار زیادي گچ ميرسد .در قسمت شرقي منطقه در دامنه واریزههاي رسوبي
خاك داراي مقدار زیادي ماده آلي در عمق است .گونههاي مورد مطالعه شامل
 Agropyron pectinofome (Roemen & Schutes.) ،Agropyron elongatumو

)()Host) P. Beauv.

Hordeum bulbosum

) (L.ميباشند.
بهرهبرداري سنج :بهرهبرداري سنج ابزاري مکانيکي است كه از منحنيهاي ارتفاع به وزن توسعه یافته
است .از بهرهبرداري سنج ميتوان عالوه بر تعيين درصد بهرهبرداري ،جهت آموزش ،كنترل قضاوت
شخصي و بهبود یکنواختي نتایج در ميان بررسي كنندگان استفاده كرد .شماي بهرهبرداري سنج (دفتر
حفاظت از منابع طبيعي ،دفتر فني مرتع ایاالتمتحده امریکا )1333 ،كه براي اندازهگيري بهرهبرداري در
گندميان و شبهگندميان مورد استفاده قرار ميگيرد (شکل  .)1این روش براي به دست آوردن بهرهبرداري
در نواحي كه گونههاي گندمي یا شبهگندمي كه فرم دستهاي یا ریزومدار دارند مناسب است .این روش
تعيين اندازهگيريهاي بهرهبرداري یکنواخت ،دقيق و قابل اعتماد را براي گونههاي گندمي و شبهگندمي
پایا مهيا ميكند .مقياسهاي بهرهبرداري كه الزمهي كار با بهرهبرداري سنج هستند از منحنيهاي ارتفاع
به وزن تهيه شده براي تک گونههاي گندمي و شبهگندمي بهدست ميآیند (شکل .)1

شكل  -1شماي بهرهبرداري سنج (دفتر حفاظت از منابع طبيعی ،دفتر فنی مرتع ایاالت متحده امریكا)1111 ،

جمعآوري دادهها :در این تحقيق براي نمونهگيري از روش منظم تصادفي استفاده شد .بدینمنظور سه
ترانسکت به طور تصادفي در طول شيب عمومي منطقه مستقر گردید و در فواصل مشخص در طول
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ترانسکتها نمونهگيري صورت گرفت .بدین معني كه در نقاط تصادفي نزدیکترین گونه به نقطه مورد
ارزیابي قرار گرفت .این كار تا رسيدن به تعداد نمونه كافي یعني  11گياه براي هر گونه ادامه یافت و
اگر در طول ترانسکت با تعداد كافي گياه چرا نشده مواجه نگردید ،نياز بود كه طول ترانسکت را گسترش
داده شود (براي تهيه منحنيهاي بهرهبرداري حداقل به  11پایه از هر گياه نياز است) .گياهان با استفاده
از ریسمان از پایين تا باال نخپيچي شدند تا تمامي برگها و ساقهها در وضعيت طبيعي خود حفظ شوند.
هدف از نخپيچي كردن گياهان ثابت ماندن برگها و ساقههاي گياه در موقعيت طبيعي خود در طول
فرآیند انتقال ،خشک كردن و قطع كردن است .سپس گياهان به منظور توزین ،از  2/5سانتيمتري سطح
زمين قطع شدند .پس از انتقال نمونهها ،حداكثر ارتفاع هر گياه اندازهگيري و ده درصد ارتفاعي هر گياه
محاسبه و قطع گردید .پایههاي قطع شده تا دستيابي به وزن خشک نهایي ،حفظ شدند .در نهایت وزن
خشک هر ده قطعه ارتفاعي به صدم گرم تعيين و ثبت و درصد تجمعي وزن برداشت شده در هر قطعهي
ارتفاعي محاسبه گردید (گيووارا و همکاران.)2112 ،
آنگاه ده درصد ارتفاعي هر گياه را چيده و در پاكتهاي كاغذي با برچسب  1تا  11درصد قرار داده
شد .وزن خشک ده قطعهي ارتفاعي را جمع و كل وزن خشک گياهان جمعآوري شده محاسبه گردید.
وزن خشک تجمعي براي هر قطعه محاسبه و سپس درصد تجمعي ارتفاع و وزن برداشت شده محاسبه
شد .درصد تجمعي ارتفاع برداشت شده در برابر درصد تجمعي وزن برداشت شده روي كاغذ گراف
ترسيم گردید .منحني حاصله ارتباط بين ارتفاع برداشت شده به وزن برداشت شده را براي گونهي مورد
مطالعه توصيف ميكند .در ادامه با استفاده از منحني ارتفاع به وزن و دستگاه بهرهبرداري سنج مقياس
بهرهبرداري براي گونههاي مورد مطالعه تهيه گردید.
صفحه مدرج روي بهرهبرداري سنج را چرخانيده بهطوريكه پيکان منصوب به «ميانگين ارتفاع چرا
نشده» روي متوسط ارتفاع گياه چرا نشده تنظيم شود (بهعنوان مثال  11اینچ) .حال ،هر اینچ افزایش از
 1به  3روي صفحهي مدرج بيانگر  11درصد ارتفاع است .یک كارت خالي در بهرهبرداري سنج قرار
داده شد .براي تعيين درصد ارتفاعي كه در زمان برداشت  11درصد وزن 21 ،درصد وزن و غيره ،از
منحني ارتفاع به وزن استفاده شد .از منحني ارتفاع به وزن ،استنباط ميگردد كه هر درصد وزن برداشت
شده ،معادل چه درصد ارتفاع برداشت شده از باالي گياه است .بنابراین درصد ارتفاعي باقيمانده گياه
یا مقدار سانتيمتر باقي مانده گياه مشخص شد .نقطه معادل ارتفاع باقيمانده روي صفحه مدرج را پيدا
كرده و یک خط افقي از آن به سمت كارت خالي كشيده ميشود ،و عدد  11روي كارت نوشته ميشود
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كه در واقع نشان دهنده  11درصد بهرهبرداري است .این روند را براي  21درصد وزن برداشت شده،
 91درصد وزن برداشت شده و غيره ادامه داده تا تمامي نقاط روي كارت ترسيم شدند (دفتر حفاظت از
منابع طبيعي ،دفتر فني مرتع ایاالتمتحده امریکا .)1333 ،در پایان مقياس بهرهبرداري براي گونههاي
مورد مطالعه به دست آمده و سپس تجزیه و تحليل دادها و محاسبات آماري در نرم افزار  Excelو
 SPSS 12انجام گردید.

نتایج
نخستين گام براي اندازهگيري بهرهبرداري با استفاده از بهرهبرداري سنج ،محاسبه ميانگين ارتفاع
گندميان چرا نشده است .اطالعات توصيفي ارتفاع و توليد اندازهگيري شده سه گونه علف گندمي مورد
مطالعه در جدول  1خالصه شده است.
جدول  -1آمار توصيفی مربوط به پارامترهاي اندازهگيري شده سه گونه مورد مطالعه.
Agropyron
pectenifurm

توليد (گرم)
ارتفاع(سانتيمتر)

Agropyron
elongatum

ضریب

ميانگين

انحراف معيار

113/91

52/29

1/21

92/2

9/51

1/13

تغييرات

Hordeum
bulbosum

ضریب

ميانگين

انحراف معيار

199/51

31/12

1/55

115/21

12/31

1/11

تغييرات

انحراف

ضریب

معيار

تغييرات

99/23

51 /99

1/29

192/3

11/92

1/11

ميانگين

براي تهيه مقياسهاي بهرهبرداري براي سه گونهي مورد مطالعه ،منحنيهاي ارتفاع به وزن آنها تهيه
شــدند .بدین منظور چگونگي رابطهي ارتفاع به وزن براي ســه گونه مورد مطالعه مورد بررســي قرار
گرفت .تمامي معادالت رگرسيوني مقدار ضریب همبستگي باالیي داشته و همگي در سطح احتمال 33
درصد معنيدار بودند (جدول .)2
جدول  .2رابطه رگرسيونی بين درصد وزن برداشت شده ( )yو درصد ارتفاع حذف شده ( )xبراي دو گونه تحت مطالعه.
گونه

رابطه رگرسيوني

Agropyron pectenifurm

y = 3/931 x - 29/91

2

Agropyron elongatum

y = 1/21 x – 25/52

2

Hordeum bulbosum

y = 1/22 x – 22/19

2
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ضریب تعيين
R = 1/11
R = 1/11
R = 1/23
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منحنيهاي ارتفاع به وزن در شکل  2نشان داده شدهاند كه بيانگر درصد ارتفاع حذف شده به وزن
برداشت شده (بهرهبرداري شده) هستند .با در دست داشتن این منحنيها و دانستن ميزان متوسط ارتفاع
یک علف گندمي و ميزان باقي مانده بعد از چرا به آسـاني ميتوان درصد بهرهبرداري را برآورد كرد .از
این منحنيها براي تهيه مقياسهاي بهرهبرداري استفاده ميشود.

شكل  - 2منحنی ارتفاع به وزن براي برآورد بهرهبرداري سه گونهي ( Hordeum bulbosumالف)،
( Agropyron elongatumب) و ( Agropyron pecteniformeج)

مقياس بهرهبرداري تهيه شده در شکل شماره  9ارائه شده است .نتایج حاصله نشان ميدهد كه در
گونه  Hordeum bulbosumبا بهرهبرداري  51درصد از وزن توليدي 52/92 ،درصد از ارتفاع متوسط
گياه باقي خواهد ماند در حالي كه گونه  Agropyron pecteniformeبا همين ميزان بهرهبرداري 21/12
درصد و در گونه  53/22 Agropyron elongatumدرصد از ارتفاع متوسط گياه پس از  51درصد برداشت
علوفه باقي ميماند.
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شكل  – 3مقياس بهرهبرداري تهيه شده براي سه گونه Agropyron pectiniforme ،Agropyron elongatum
و .Hordeum bulbosum

بحث و نتيجهگيري
نتایج اندازهگيري ارتفاع سه گونه علف گندمي نشان داد كه گونه  Hordeum bulbosumاز لحاظ
ارتفاعي نسبت به گونههاي  Agropyron elongatumو  Agropyron pectiniformeداراي ارتفاع بيشتري
است كه بيانگر تفاوتهاي فيزیولوژیکي و ذاتي سه گونه ميباشد .گونه  Agropyron elongatumانحراف
معيار و ضریب تغييرات بيشتري نسبت به گونه هاي دیگر دارد كه بيانگر دامنه اختالفات در توليد علوفه
پایههاي جمعآوري شده این گياه است .نتایج حاصله از اندازهگيري وزن توليدي نشان ميدهد كه وزن
گونهها بهترتيب نزولي شامل  Agropyron pectiniforme ،Agropyron elongatumو

Hordeum

 bulbosumميباشد (جدول .)1
معادالت رگرسيوني چگونگي رابطه ارتفاع به وزن براي سه گونه مورد مطالعه بيانگر این است كه
تمامي معادالت رگرسيوني مقدار ضریب تعيين باالیي داشته و همگي در سطح احتمال  33درصد معنيدار
بودند كه نشاندهنده این است كه رابطه ارتفاع به وزن تحت تأثير ساختار تاج گونهها است و اكثر وزن
8
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گندميان در یقه آنها متمركز شده است كه با نتایج نافوس و همکاران ()2113؛ گيووارا و همکاران
()2112؛ اسعيد ( )1332و جانسون و همکاران ( )1311مطابقت دارد.
نتایج حاصله از مقياس بهرهبرداري نشان ميدهد كه با یک ميزان بهرهبرداري مشخص ،درصد ارتفاع
باقيمانده در گونه  Hordeum bulbosumنسبت به گونههاي  Agropyron elongatumو

Agropyron

 pectiniformeكمتر است (ارتفاع بيشتري برداشت ميشود) .بهنظر ميرسد این موضوع مرتبط با
مورفولوژي گياهي  Agropyron elongatumو  Agropyron pectiniformeميباشد كه این گونهها به
شکل دستهاي ( )Bunch grassبوده و وزن توليدي گياه در قسمتهاي باالیي اندام گياه متمركز شده
است .درحالي كه گونه  Hordeum bulbosumوزن زیادي از زیست توده گياهي در قسمتهاي تحتاني
سطح یقه تمركز پيداكرده است .لذا به همين دليل در زمان برداشت ارتفاع بيشتري از گياه مورد بهره-
برداري قرار ميگيرد.
رهيافتهاي ترويجي
روش بهرهبرداري سنج ميتواند روشي كارا براي اندازهگيري ميزان بهرهبرداري گونههاي گندمي
كليد مراتع ایران باشد .بهطور خالصه استفاده از بهرهبرداري سنج روشي ارزان ،غير مخرب ،سریع ،دقيق
و كارا در تعيين ميزان بهرهبرداري گندميان است .استفاده از این ابزار مستلزم توسعه مقياسهاي
بهرهبرداري براي گونههاي كليد مرتعي است كه در كشور ما وجود ندارد .در این تحقيق مقياسهاي
بهرهبرداري براي سه گونه علف گندمي  Agropyron pectiniforme ،Agropyron elongatumو
 Hordeum bulbosumتهيه گردید .اما استفاده گسترده و معتبر این روش نيازمند تهيه ،چاپ و انتشار
این مقياسها توسط سازمانها و دستگاه هاي مربوطه است .بنابراین تهيه مقياسهاي بهرهبرداري در
وهله اول و معرفي و استفادهي گسترده از این روش در وهلهي دوم توصيه ميگردد.
منابع
1. Assaeed, M.S. 1997. Estimation of biomass and utilization of three perennial
range grasses in Saudi Arabia. Journal of Arid Environments. 36: 103–111.
2. Guevara, J.C., Gonnet, J.M. and Estevez, O.R. 2002. Biomass estimation for
native perennial grasses in the plain of Mendoza, Argentina. Journal of Arid
Environments. 50: 613–619.
3. Heidari sharifabad, H. and Dorry, M.A. 2003. Forage grasses. Research institute
)of forests and rangelands press. 324p. (In Persian
1

غالمعلي حشمتي و همكاران

4. Johnson, P.S., Johnson, C.L. and West, N.E. 1988. Estimation of photomaps for
unglazed crested wheatgrass plants using algometric equations. Journal of Range
Management, 41: 421-425.
5. Lommasson, T., and Jensen, C. 1943. Determining the utilization of range grasses
from height-weight tables. Journal of Forestry. 41(8):589-593.
6. Mesdaghi, M. 2004. Range management in Iran. Fourth edition, Astan Ghods
Razavi Press. 330p. (In Persian)
7. Mesdaghi, M. 2010. Range management principles and practices. Tehran
University Press, 738p. (In Persian)
8. Moghadam, M. 2005. Range and range management. Fourth Edition, Tehran
University Press. 470p. (In Persian)
9. Nafus, A.M., McClaran, M.P., Archer, S.R. and Throop, H.L. 2009. Multispecies
allometric models predict grass biomass in semi desert rangeland. Rangeland
Ecology Management. 62:68–72.
10. National academy of sciences-National Research Council. 1968. Range research,
basic problems and techniques. National academy of sciences, National Research
Council, Pub No. 890. Washington, DC. 341p.
11. Utilization studies and residual measurements. Cooperative extension service,
U.S.D.A. 1999. Interagency technical reference. Forest service, U.S.D.A. Natural
resource conservation service, U.S.D.I. Bureau of Land Management. 174p.

11

1312 )2(  شماره،)1( نشريه حفاظت و بهرهبرداري از منابع طبيعي جلد

J. of Conservation and Utilization of Natural Resources, Vol. 1 (2), 2013
http://ejang.gau.ac.ir

Introduction of Utilization Scale Efficiency for Measuring Utilization
of Three Native Grasses at Sisab Research Station in North Khorasan
Province
Gh.A. Heshmati1, A. Tahmasbi2, A. Rahmatizadeh2 and A.M. Asadi*2
1

Professor of Rangeland Management, Grogan University of Agricultural Sciences and
Natural Resources, 2PhD Student of Rangeland Sciences, Grogan University of
Agricultural Sciences and Natural Resources
Received: 2011/12/26; Accepted 2013/06/17

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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