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 چکیده
و مدیریت  در تعيين ظرفيت مرتع زیرا های مرتعي است.علوفه گونهتوليد مقدار  دستيابي به یکي از اهداف اصلي ارزیابي مراتع،     
، سریع و ارزان هایيروشبنابراین یافتن است،  والنيهزینه و زمان طصرف  ، مستلزمتوليدمقدار گيری دارد. اندازه نقش اساسي چرا،

یافتن  پژوهش، هدف از این نماید. و مدیریت مرتع در ارزیابي پوشش گياهي شایانيتواند کمک مقدار توليد ميورد آبربرای  علمي
ها، درصد پوشش تاجي گونه ،ربرای این منظو آنهاست.توليد های گياهي با مقدار ها و کالسگونهرابطه مناسب بين درصد تاج پوشش 

متری بررسي شد. ضمن  200پالت یک مترمربعي مستقر در امتداد شش ترانسکت  60در داخل ، طي یک دوره آماری شش ساله
 گذاری شدهمنظور جلوگيری از چرای احتمالي، قفسدرصد آنها( که به 25) هایک چهارم پالتها در اینکه هر ساله مقدار توليد گونه

از رابطه رگرسيوني موجود بين پوشش تاجي و  ،کلعلوفه توليد مقدار برای تعيين  گيری گردید.د، به روش قطع و توزین اندازهبودن
نتایج نشان  برازش داده شد. رابطهبهترین  ،(R²( و ضریب تعيين ) P≤05/0) رابطهدار بودن و بر اساس معنيشد ها استفاده توليد گونه

داری در سطح احتمال یک عنوان متغير مستقل، همبستگي معنيها بهعنوان متغير وابسته با درصد پوشش تاجي گونهداد که بين توليد به
ترین باشد که مناسبمي 92/0و  87/0، 77/0ترتيب به IIIو  I ،IIهای از کالس یکمربوط به هر تعييندرصد وجود دارد. ضریب 

 نمایند.مرتع ارائه مي پوشش را برای مدیریتتاج-رابطه خطي توليد
 

 .، رابطه رگرسيوني، لرستان، قطع و توزینچرا ظرفيتتوليد،  هاي كلیدي:واژه

 

  مقدمه
مراتع در اقتصاد کشور چه از لحاظ تأمين علوفه مورد 
استفاده دام و چه از دیدگاه حفاظت آب و خاک جایگاه 

اند که گذشته از موارد ذکر ای به خود اختصاص دادهویژه
های بسيار توان ویژگياهميت مراتع مي موردده، در ش

دیگری را برشمرد که مدیریت اصولي این اراضي را ضروری 
مدیریت هيچ منبعي بدون که سازد. پر واضح است مي

علمي از آن  در اختيار داشتن اطالعات شناخت عميق و
ریزان هایي برای برنامهچنين دادهکه طوریبهميسر نيست، 

برداران اهميت فوقکتي، مدیران مراتع و بهرهکالن ممل
یکي گياه توليد  مقداراطالع از  ميان، در این ای دارد.العاده

در  .آیدشمار ميبهمدیریت مراتع زارهای باترین از اساسي
گيری توليد، روش قطع و های مختلف اندازهميان روش

ترین روش عنوان دقيقبه (Clipping method)توزین 
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) & oghaddam, 1998);M Milnerت في شده اسمعر

Hughes, 1968 .پرهزینه بودن،  بر اما دستيابي به آن عالوه
 Ajami,  &esdaghi (Mاست ستلزم صرف زمان طوالنيم

Whelan, 2001);1997 ،  همين دليل کارشناسان مربوطه به
 باشند.های ارزان و سریع ميروش وجویهمواره در جست

Pechanec  وfordpick  (1937 ) اولين کساني بودند که
منظور باال وزن علوفه توليدی را با حدس تخمين زدند و به

ای با قطع واقعي بردن درجه صحت کار، آموزش فشرده
 ،های بعدسالدر  گياهان و تعدیل برآوردها پيشنهاد کردند.

 بر مبنای ترکيبي از دو روش قطع و توزیندانشمندان 
گيری پوشش تاجي ( و اندازهگيری مستقيم)نمونه
در قالب توسعه داده و این روش را گيری غيرمستقيم( )اندازه

عنوان روشي مناسب برای به ،بکارگيری معادالت مختلف
ن و همکارا Vermeire .کردند معرفيتخمين توليد گياهي 

های جایگزینهای غيرمستقيم روش که عقيده دارند (2002)
ن و همکارا Arzaniباشند. د ميمناسبي برای برآورد تولي

های غيرمستقيم با که روشهنگامي کنندبيان مي (،2008)
را تخمين مناسبي از توليد  های مستقيم ترکيب شوند،روش

 های غيرمستقيم نسبت بهروش گرچه .دهندارائه مي

های مستقيم از دقت کمتری برخوردارند، اما کاهش روش
بل توجه از وقت، این نقصان جویي قاگير هزینه و صرفهچشم

همين دليل برآورد توليد با این روش و به کندرا توجيه مي
بکارگيری  مورد توجه کارشناسان امور قرار گرفته است.

های گياهي ازجمله روش پوشش و توليدرابطه بين تاج
های مرتعي است که در قبول برای برآورد توليد گونهقابل

و  Siahmansour ، (2011)و همکاران Arzaniتحقيقات 
از آن استفاده شده  Ebrahimi (2017) و (2014)ن همکارا
دستيابي به معادالت و روابط بين دو متغير پوشش و  است.
های های خوشخوراکي و گونهبرای کالس گياهي توليد

ای برخوردار است، زیرا با مختلف مرتعي از اهميت ویژه
امکان تخمين توليد در پوشش استفاده از متغير مستقل تاج

ترین زمان سطوح مختلف آماری با کمترین هزینه و کوتاه
رابطه  يبررس ،هدف از انجام این پژوهش گردد.فراهم مي

 منظوربه ياهيگ یهاو گروه گونه ديتاج پوشش و تول نيب
 و مرتع ديتول نيتخم یبرا مناسب ینمودارها و هامدل ارائه

. است استانرزیابي مراتع برای اي اطالعات بانک جادیا
برداری کمک به بهره کاربرد مهم نتایج حاصل از این پژوهش

  . باشديچرا م تیریمدریزی سریع و برنامه
 هاشمواد و رو

 مطالعه مورد منطقه
کيلومتری شرق شهرستان  35منطقه مورد مطالعه در 

 ارتفاع(. 1زاغه(، )شکل  آباد قرار دارد )ایستگاه تحقيقاتيخرم
تر از م 2010برداری و ارتفاع محل نمونه 1950 متوسط منطقه

و  673 بلندمدت منطقه متوسط بارندگي باشد.مي سطح دریا
 برآورد گردید. 636ميانگين بارندگي در طول دوره آماری 

. است شرقيجنوب جهت بادرصد  20برداری شيب محل نمونه
و  92مساحت کل حوضه مورد مطالعه )حوضه فراکش( 

برداری واقع در ضلع شمالي ایستگاه ساحت محدوده نمونهم
 (.1باشد )جدول هکتار مي 8تحقيقاتي 

 48˚40′36˝تا  48˚40′15˝ ها در حدفاصلترانسکت
 عرض شمالي 33˚29′28˝تا  33˚29′14˝و طول شرقي 

 .(2اند )شکل نصب شده
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   مطالعه مورد منطقه موقعیت -1 شکل

 
 مرتع زاغه یکیزیف اتیخصوص -1 جدول

 )درصد( بيش
 يبارندگ نيانگيم

 (متريلي)م طرح

 محل ارتفاع

 یبردارنمونه

 )متر(

 محل مساحت

 یبردارنمونه

 )هکتار(

 مساحت

ایستگاه 

 زاغه

 )هکتار(

 کل مساحت

 )هکتار( حوضه

 یيايجغراف مختصات

X Y 

20 636 2010 8 40 92 283790 3707946 

 

 
 هاترانسکت استقرار محل و مطالعه مورد منطقه ریتصو -1شکل 
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 روش بررسی
آمده و بازدیدهای مکرر صحرایي های بعملبررسي پس از

ليست فلورستيک گياهان مرتعي سایت تعيين و تيپ گياهي 
  annual grass – trichophorum Agropyron غالب آن

ژاد افشاری، ن بز گوسفند ونوع دام غالب  تشخيص داده شد.
برداری تا محل فاصله محل نمونه و بختياری و لری-لری

از گياهان مرتعي  خوشخوراکي کالس .بود کيلومتر 3 آبشخوار
)شيدایي،  استخراج شد "کد گياهان مرتعي ایران"کتاب 
استپي شش برای تأسيس سایت، در منطقه نيمه .(1361

ر از مت 100متر و بفواصل  200ترانسکت موازی به طول 
ترانسکت ثابت بود و با  هریکدیگر ایجاد گردید. ابتدا و انتهای 

ها کوبيدن یک ميلگرد بطول یک متر مشخص شد. ابعاد پالت
گذاری در هر ترانسکت به متر انتخاب گردید. پالت 1×1

 ،هانحوی انجام گردید که در عين یکسان بودن فواصل پالت
های شروع ترانسکتنقطه رو ازاین ،اصل تصادف رعایت گردد

ها در اگرچه بهتر است اندازه و تعداد پالتمختلف یکسان نبود. 
های علمي موجود مشخص گردد، ولي هر منطقه براساس روش

تعداد مطابق دستورالعمل طرح،  ،آنجا که طرح ملي استز ا
به فواصل حدود  ،عدد 10پالت انداخته شده در هر ترانسکت 

بنابراین تعداد کل پالت انداخته  د.باشميمتر از یکدیگر  20
ساله  در هر سایت هر عدد بود. 60شده در هر سایت 
تراکم، توليد  پوشش تاجي،شامل پوشش  فاکتورهای مربوط به

گيریاندازهبعد از انجام  .شدگيری و پوشش سطح خاک اندازه
 هشمارشامل  ،ها به تفکيک گونهداده ،های الزم در هر سایت

درصد پوشش تاجي، الشبرگ،  کوادرات، شماره ترانسکت،
در یک  یکهرتراکم گونه  و پوشش سطح خاک، خاک لخت

توليد در یک چهارم پالت وارد شد. Excelافزار کاربرگ در نرم
 . گيری شدها با استفاده از روش قطع و توزین اندازه

 

 هاداده لیوتحلهیتجز
جود بين برای تعيين ميزان توليد کل از رابطه رگرسيوني مو

مبنای محاسبات  ها استفاده شد.پوشش تاجي و توليد گونه
رگرسيوني داشتن حداقل پنج پالت بود که توليد گونه در آن 

در نهایت توليد هر گونه بر اساس  گيری شده باشد.اندازه
آمده به صورت جداگانه برای گونه و کالس معادالت بدست

ا پس از انجام هدر تمام سایت خوشخوراکي محاسبه گردید.
دستيابي به تراکم، برای های حاصل محاسبات اوليه، داده

کل  در نتيجه برای پوشش و توليد متوسط هر ترانسکت و
ها از مقایسه ميانگينبرای سایت مورد استفاده قرار گرفتند. 

طرح آزمایشي مورد استفاده بلوک  آزمون دانکن استفاده شد.
افزار مون همبستگي از نرمانجام آزبرای  کامل تصادفي بود.

Minitab برآورد  تحليل رگرسيون وبرای همچنين  .استفاده شد
افزار آماری استفاده گردید و بر اساس نرماین توليد از  معادالت

( بهترین 2R( و ضریب تعيين ) P<0.05) رابطهدار بودن معني
گياهي  هایتوليد علوفه گونهدر نهایت  .برازش داده شد رابطه

به کمک ، بودب که عمدتا در این مرتع مورد استفاده دام غال
و  گيریها اندازهتوزین در یک چهارم پالت روش قطع و

تاج پوشش  متغير درصد با استفاده از معادالت برآورد توليد
گيری تاج پوشش اندازه سپس با استفاده از .محاسبه شد گياهي

 هر کل علوفه درتوليد  مانده،های باقيسه چهارم پالت شده در
درصد تاج پوشش  ها برآورد گردید.گونه سال برای هریک از

گيری توليد واقعي مرتع منظور اندازههپالت که ب15گياهي، برای 
 . گذاری شد، محاسبه گردیدقفس

 

 نتايج
برای تک توليد و سطح تاج پوشش  مقداربين  همبستگي

گونه در ها برای هر تعداد نمونه .محاسبه شدها تک گونه
ضرایب همبستگي است.  عدد متغير 15تا  5سال بين 

داری پيرسون نشان داد بين تمام فاکتورها همبستگي معني
عنوان )به وجود دارد. روابط رگرسيوني بين فاکتور توليد

متغير عنوان )به متغير وابسته( با فاکتور درصد تاج پوشش
 (.2)جدول  مستقل( نيز بدست آمد
پوشش و رگرسيون بين فاکتور سطح تاجضرایب همبستگي 

عنوان متغيرر وابسرته(   عنوان متغير مستقل( با فاکتور توليد )به)به
 (.3بر حسب کالس خوشخوراکي محاسبه شد )جدول 

 هایگونه IIIو  I ،IIهای نتایج تجزیه واریانس کالس
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پوشش و رابطه رگرسيون بين سطح تاج که مختلف نشان داد
 01/0کالس خوشخوراکي در سطح  توليد برای هر سه

 (.  4 ولهایدار است )جدمعني

 
 درصد تاج پوشش( Xمقدار تولید برآوردي و  Y) 1386تا  1381 ه آماريدر دورمعادالت برآورد تولید همبستگی و ب یضرا -1جدول 

ضریب همبستگي 

 پيرسون
 کالس خوشخوراکي  معادله برآوردی توليد ضریب تعيين

فرم 

 رویشي
 سال نام گونه گياهي

0/95** 0/91 Y= - 2.27 + 1.22X I G Festuca ovina 

1381 

0/97** 0/95 Y= 0.19 + 1.44X I G Bromus tomentellus 

0/99** 0/98 Y= 0.21 + 1.68X I G 
Agropyrum 

trichophorum 
0/85** 0/72 Y= - 0.81 + 0.953X II G Bromus tectorum 

0/91** 0/83 Y= 0.53 + 1.34X III G Annual grass 

0/93* 0/86 Y= - 6.95 + 3.65X III G 
Helianthemum 

salicifolium 

0/98** 0/95 Y= - 1.89 + 1.30X I G Bromus tomentellus 

1382 

0/89** 0/80 Y= - 0.75 + 1.78X I G 
Agropyrum 

trichophorum 
0/94** 0/88 Y= - 1.22 + 1.43X II G Bromus tectorum 

0/95** 0/91 Y= 0.42 + 1.37X III G Annual grass 

0/80** 0/63 Y= 0.97 + 1.09X III G 
Helianthemum 

salicifolium 

0/97** 0/94 Y= - 2.35 + 1.05X III G Hordeom bulbosum 

1383 

1** 0/99 Y= - 1.74 + 1.70X I G 
Agropyrum 

trichophorum 
1** 1 Y = 0.841 + 1.12X II G Bromus tectorum 

1** 1 Y= 0.420 + 1.37X III G Annual grass 

1** 1 Y= - 0.514 + 1.69X III G 
Helianthemum 

salicifolium 

0/94** 0/89 Y = - 9.92 + 2.56 X III G Annual grass 

1384 

0/90* 0/82 Y= 0.37 + 0.672X I G Festuca ovina 

0/98** 0/97 Y= - 5.88 + 2.11X I G 
Agropyrum 

trichophorum 
0/88* 0/78 Y= - 4.54 + 1.84X I G Bromus tomentellus 
0/96** 0/92 Y= 1.24 + 1.21X III Sh Astragalus gossypinus 

0/90* 0/81 Y= - 3.46 + 1.22X III G Hordeom bulbosum 

0/85** 0/72 Y= 1.99 + 0.929X II G Bromus tectorum 

0/96** 0/93 Y= - 3.91 + 2.44X III G 
Helianthemum 

salicifolium 

0/90* 0/81 Y= 2.75 + 1.07X II F Lactuca orient 1385 
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ضریب همبستگي 

 پيرسون
 کالس خوشخوراکي  معادله برآوردی توليد ضریب تعيين

فرم 

 رویشي
 سال نام گونه گياهي

0/90** 0/82 Y= 0.04 + 1.26X I G Bromus tomentellus 
0/88* 0/79 Y= - 1.60 + 1.30X III G Hordeom bulbosum 
0/93** 0/86 Y= 0.65 + 1.89X II G Bromus tectorum 

0/89** 0/79 Y= - 8.35 + 2.83X III G Annual grass 

0/88* 0/78 Y= 2.94 + 0.587X I Sh 
Astragalus 

remotijugus 

0/95** 0/90 Y= - 6.05 + 2.16X I G Bromus tomentellus 

1386 
0/91** 0/84 Y= - 0.51 + 2.67X I G 

Agropyrum 

trichophorum 
0/93** 0/87 Y= 1.59 + 1.04X II G Bromus tectorum 

0/90** 0/82 Y= 4.22 + 0.983X III G Annual grass 

  G: Grass        F: Forb        Sh: Shrub      .دار استمعني 05/0در سطح : *.         دار استمعني 01/0در سطح : **

 

 براي كالس خوشخوراكی 1386تا  1381 يو معادالت برآورد تولید در دوره آمار یهمبستگب یاضر -2جدول 

 کالس خوشخوراکي تعداد نمونه معادله برآوردی توليد ضریب تعيين ضریب همبستگي پيرسون

88/0 77/0 0.32+14.4X-Y=  23 I 

93/0 87/0 Y= 1.48+11.5X 14 II 

96/0 92/0 6.85+17.5X-Y=  26 III 

 

   IIIو  I ،II هاي كالسگونه رگرسیون تجزیه واریانس -3جدول 

 .F Sig ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منابع تغيير
 کالس

 خوشخوراکي

 0 31/75 52415 52415 1 رگرسيون

I  696 15311 22 خطای باقيمانده   

    67726 23 جمع

 0 01/89 13570 13570 1 رگرسيون

II  152 1982 13 خطای باقيمانده   

    15552 14 جمع

  0 93/281 230881 230881 1 رگرسيون

 III   819 21292 26 خطای باقيمانده 

     25173 27 جمع
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بررين  R)2( ضررریب تعيرريندر بررسرري رگرسرريوني، 
 IIIو  I ،IIهای پوشش و توليد برای کالسمتغيرهای تاج

های )شکل برآورد گردید 94/0و  09/0، 19/0تيب تربه
  (.5تا  3

 

 
 1386تا  1381در دوره آماري  Iهاي كالس تولید گونه -رابطه تاج پوشش  -2شکل 

 

 
 1386تا  1381در دوره آماري  IIكالس  يهاگونه دیتول -رابطه تاج پوشش  -3شکل 
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 1386تا  1381در دوره آماري  IIIكالس  يهاگونه دیتول -رابطه تاج پوشش  -4کل ش

 
 بحث

 مراتع، يابیارز بررسي پوشش گياهي و در يطورکلهب
کار به (RS)و سنجش از دور  يدانيم یريگاندازهدو روش 

و کرم   عیسر يسنجش از دور، گرچه روش روش .روندمي
 نیترر قياز دق يکیعنوان به يدانياست، اما روش م نهیهز

 لير دل نيهم. به شوديمحسوب م ديبرآورد تول یهاروش
 قیر از طر ،ردو از سرنجش  روش يسنجو صحت يواسنج
 يسرنج وا. شرود انجرام مري   يدانيم یريگاندازه یهاروش
جنبره   کیر با وضوح باال و متوسط،  یاماهواره یهاداده

et al (Li,. ت آن اسر  ياتير ملع یکردهرا یرواز  ياتير ح

دقت  دیبا RS یهاداده یرياز بکارگ قبل نيهمچن .(2015
et alu M,. شرود   دیير تأ يدانيم یهاروش قیطر از آنها

5)120 4;201 .,et al (Li.  مطالعرره پوشررش گيرراهي از
ای در سرطح ملري و منطقره   بيشرتر   دور طریق سنجش از

 در نیبرابنررا، et al (Aguilar,. (2017د کرراربرد دار
دارند  ی نيازشتريب دقتبه که يمحل و کوچکتر یهااسيمق

 . شود استفاده يدانيم یهابهتر است از روش

بررآورد توليرد    های مختلرف نشران داد،  بررسي نتيجه
تاجي روشي مناسرب و  گيری پوششمرتع از طریق اندازه

 Arzani 6;200 .,et al Muukkonen قابل اطمينان است

2011) .,et al، 2008 .,et al Arzani , .et alGhasemi, 

3;201 6;201 .,et al (Tarhouni. یکري از  کره  طوریبه

گيری توليد مباحث اساسي در مدیریت صحيح مراتع اندازه
توليدات گيراهي،  .  Sala, 2007 and(Flombaum(است 

ننده و تجزیره کبرای مصرفرا مقدار انرژی قابل دسترس 
بنابراین شناخت روند تغييررات و  ، دکننها تعيين ميکننده

و فراینردها  بر توليد، پيش زمينه اصلي درک مؤثر عوامل 
 رونرردشررمار مرريهررا بررهاکوسيسررتم آن مرردیریت بهينرره

2013) .,et al (Abdollahi.  رابطره برين    ،تحقيرق این در
سررال  6هررای مرتعرري طرري پوشررش و توليررد گونررهترراج

 مقدارتگي بين همبس مورد بررسي قرار گرفت.آماربرداری 
ها با اسرتفاده از  توليد و سطح تاج پوشش هریک از گونه

بين توليد و پوشش تاجي  که های آماری نشان دادبررسي
وجرود   یک و پنج درصد داری در سطوحهمبستگي معني

روابط رگرسيوني بين فاکتور نتایج حاصل از بررسي دارد. 
 تاج پوشش عنوان متغير وابسته( با فاکتور درصد)به توليد

 ،نشان داد که برين ایرن دو متغيرر   عنوان متغير مستقل( )به
با ضرایب تعيين قابرل قبرول   دار قوی رابطه مثبت و معني

 et al Muukkonen,. (2006 برقرار است که با تحقيقات
2012 .,et alChananpira  3;201 .,et al Naghmeh 

3;201 .,et alHossaini  3;201 .,et al (Ghasemi  مهر
ي هرای خوشرخوراک  کالس در بررسي آماری خواني دارد.

II)I(I, II,  پوشرش تراجي و مقردار توليرد در همره     ، بين 
 قابرل قبرول  ضریب تعيرين   ودار همبستگي معني هاکالس
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 IIIهای با وجود رابطه خطي در کالس .تشخيص داده شد
ربروط بره   مبين توليرد و پوشرش   همبستگي بيشترین  Iو 

دقرت  را یز تعلق دارد. I ین آن به کالسکمتر و III کالس
عمردتا   IIIهای کرالس  گونه در پوشش تاجيگيری اندازه

 تخمرين  و بيشتر ترگستردهوجود تاج  و یکنواختيبدليل 
نوع و شدت رابطه بين پوشش و توليرد   است.تر آسان آن

های دیگر متفراوت  نسبت به کالس IIهای کالس در گونه
های کالس بيشتر از گونه IIس در کالاست. ضریب تعيين 

I در ایرن راسرتا    باشرد. و نوع رابطه نمایي ميArzani  و
در بررسري نروع و شردت رابطره برين       (2006)ن همکارا

از طریرق  پوشش و توليد در چند گونه گندمي چندسراله  
بهتررین شرکل رابطره برين     ریافتند که د ،ضریب تشخيص

یرد  مؤو توليد مدل تروان دوم و سروم اسرت کره      پوشش
عمرل  هرای بره  طبق بررسري  .باشدميموضوع مورد بحث 

آمده و نتایج حاصل از ایرن پرژوهش، بررآورد توليرد از     
پرذیر و قابرل   امکان گياهي پوششگيری تاجطریق اندازه

 ،یکنواخرت جوامرع گيراهي   در کراربرد آن   بوده واعتماد 
بنابراین با صرف هزینه کم، دقت قابل قبول  تر است.دقيق

گرردد.  ل زمان امکان مدیریت چرا فرراهم مري  و در حداق
در را آوری شرده پوشرش   های جمعتوان دادههمچنين مي

سناریوهای مدیریت مرتع لحاظ کررد و در جهرت کنتررل    
 مند شرد. بهرهفرسایش و رسوب و ایجاد بانک اطالعاتي 

های مورد استفاده در برآورد توليد مربوط بدليل آنکه داده
تروان برا   مري  و طروالني اسرت  بتاً نسبه یک دوره آماری 

اسرتفاده   آمرده بدسرت و روابط از معادالت  اطمينان بيشتر
 نمود.
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Abstract 

     One of the main goals of rangeland assessment is to obtain the amount of forage production 

of rangeland species because it plays an essential role in determining rangeland capacity and 

grazing management. Measuring the amount of production requires a lot of time and costs, so 

finding cheap, fast and scientific methods to estimate the amount of production can be a great 

help in assessing vegetation and rangeland management. The purpose of this study was to find a 

suitable relationship between the percentage of canopy cover of species and plant classes with 

their production amount. For this purpose, the percentage of canopy cover of the species was 

examined during a six-year statistical period within 60 plots (1m2) located along six transects 

(200 m). In addition, each year, the amount of species production in a quarter of the plots (25% 

of them) that were caged to prevent possible grazing, was measured by clipping. To determine 

the amount of total forage production, the regression relationship between canopy cover and 

species production was used and based on the significance of the equation (p≤ 0.05) and 

coefficient of determination (R²), the best equation was fitted. The results showed that there was 

a significant correlation (p≤ 0.01) between production as a dependent variable and the 

percentage of canopy cover of the species as an independent variable. The coefficient of 

determination for each of the classes I, II and III were 0.77, 0.87 and 0.92, respectively, which 

provide the most appropriate linear production-canopy relationship for rangeland management. 

 

Keywords: Production, grazing capacity, clipping method, regression relation, Lorestan. 

 

 


