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  چكيده
ويژه تعيين ظرفيت چرايي  هاي كليد مرتعي از ابزارهاي اصلي اتخاذ تصميمات مديريتي به برداري گونه گيري توليد و بهره اندازه

برخي از پارامترهاي ابعادي  برداري دو گونه علف گندمي دائمي با توليد و بهره  مطالعه ارزيابي رابطههدف از اين . مراتع هستند
 Stipa و Agropyron cristatumعلف گندمي   دو گونه) توليد(قطر يقه و وزن خشك  بدين منظور ارتفاع، قطر تاج پوشش،. آنهاست

barbata استفاده از  با ابعادي با توليد اين سه متغير رابطه ابتدا. گيري شد استان گلستان اندازهعنوان گندميان كليد در منطقه چهارباغ  به
سپس با استفاده از رگرسيون بهترين زير مجموعه و  .قرار گرفت  ماتريس همبستگي و ضريب همبستگي پيرسون مورد ارزيابي
برداري بر اساس درصد ارتفاع  بهره .مورد بررسي قرار گرفتبيني توليد  رگرسيون گام به گام، نقش هر يك از اين سه متغير در پيش

نتايج رگرسيون بهترين زير مجموعه  .برداشت شده در ارتباط با وزن برداشت شده براي دو گونه مورد مطالعه تحت بررسي قرار گرفت
 در نهايت به دليل ذهني بودن. تندوليد هسهاي ت بيني كننده و قطر تاج بهترين پيش  و رگرسيون گام به گام نشان داد كه متغير قطر يقه

صورت خطي  هاي تاج و نقش ضعيف آن در توضيح تغييرات، تنها متغير قطر يقه در مدل باقي ماند كه رابطه آن با توليد به گيري اندازه
رابطه خوبي نيز بين ارتفاع و وزن البته . بود 71و  4/72 ترتيب برابر به S.barbataو  A.cristatumو ضريب تبيين آن براي دو گونه 

برداري دو گونه گندمي كليد در مراتع  توليد و بهره روش مناسبي براي برآورد ابعادي تحليل ، بنابراينداشتدو گونه مطالعاتي وجود 
  .منطقه است

  
  .همبستگي رگرسيون، تحليل ابعادي ،علف گندمي ،برداري بهره ،توليد :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه
كند كه منابع موجود در  داري صحيح ايجاب مي مرتع

تا بتوان از ارقام و اطالعات  مراتع دقيقاً ارزيابي شوند
مدت و بلندمدت  هاي ميان ريزي دست آمده در برنامه به

در بهبود صنعت دامداري كشور گام  در نهايتاستفاده كرد و 
 دباييكي از مواردي كه ). Mesdaghi, 2004( مثبتي برداشت

. گذاري است دام ميزاندر مديريت مراتع به آن توجه نمود، 

گذاري مناسب براي يك سايت مرتعي  دام ميزانانتخاب 
خاص مهمترين تصميم مديريتي از نظر پوشش گياهي، دام، 

 ,Mesdaghi( وحش و بازگشت اقتصادي است حيات

گذاري بيش از همه  دام ميزانساير عوامل،  مياندر ). 2009
هاي كليد  برداري است كه گونه به زيتوده و سطح بهرهوابسته 
 ).Stoddart et al., 1975( قادر به تحمل آن هستند مرتعي
گيري توليد گندميان ابداع شده  هاي مختلفي براي اندازه روش
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ها داراي معايب و مزاياي  است كه هر يك از اين روش
ساير  با توجه به اين مزايا و معايب و. مربوط به خود هستند

روش قطع  .شود گيري انتخاب مي بهترين روش اندازه ،عوامل
زيتوده گياهان مرتعي  گيري و توزين روش مبنا براي اندازه

با اين حال اين روش مخرب،  .ازجمله گندميان است
و ن امحققگير و پرهزينه است كه باعث شده است  وقت

در . ندتر باش تر و ساده هاي سريع مديران مراتع به دنبال روش
هاي غيرمخرب رشد زيادي  هاي اخير توجه به روش دهه

كه اخيراً توجهات روي تحليل ابعادي  طوري به ،يافته است
 و همكارانAssaeed, 1997 .(  Johnson( متمركز شده است

 زيتوده براي برآوردرا يك رابطه آلومتريك ) 1988(
Agropyron cristatum  با استفاده از حجم گياه توسعه

نيز با تحليل ابعادي، پارامترهاي ) Assaeed )1997. دادند
ارتفاع، قطر تاج و قطر يقه را پارامترهاي مناسبي براي 

سه علف گندمي دائمي در مناطق خشك بيني زيتوده  پيش
نيز نشان  )2006(و همكاران  Baghestani .معرفي كرد

خشكسالي، با استفاده از پارامتر  يها دادند كه به غير از سال
جمله از توان به خوبي توليد گياهان مرتعي تاج پوشش مي

  .را برآورد كرد S. barbata علف گندمي
برداري مناسب و بهينه از علوفه يكي از  استفاده يا بهره

برداري  بهره. شود هاي مهم مديريت مراتع محسوب مي جنبه
توليدي سال جاري  اي از علوفه به صورت بخش يا درجه

حشرات مصرف شده  و تعريف شده است كه توسط حيوانات
پوشش گياهي تا زماني ). ITR, 1999( يا از بين رفته است

قادر به حفظ قدرت و سالمت خود است كه در حدي چرا 
 داده و توليدمثل نمايد شود كه بتواند به رشد خود ادامه

)Heady, 1975(. توان براي  ميبرداري را  برآوردهاي بهره
كار برد تا تطبيق  كنترل ميزان دام در انتهاي فصل چرا به

 استفاده كنوني با ميزان استفاده مطلوب ميسر شود
)Mesdaghi, 2009( . به لحاظ تعدد عواملي كه در امر تعيين

كنند و همچنين به علت  ظرفيت چراي مرتع مداخله مي
يد علوفه و در امكان وجود اشتباه در امر ارزيابي مقدار تول

نتيجه ظرفيت چرا، ضروري خواهد بود بعد از چراي دام 
 دبه مشخص كردن چگونگي فشار چرا شواقدام 

)Moghadam, 2005(.  هاي مختلفي نيز براي  روشالبته
برداري يا استفاده از مراتع ابداع شده  گيري ميزان بهره اندازه
قابل گير و غير  وقت نيز ها روشاين با اين حال . است

اعتماد هستند و ممكن است تحت سيستم چرايي پيوسته يا 
ارتفاع به  ).Assaeed, 1997( مداوم قابل استفاده نباشند

رسد روشي دقيق و قابل اعتماد براي تعيين  وزن به نظر مي
اين  .)NAS-NRC, 1968( برداري گندميان دائمي باشد بهره

گيري  هاندازگندمي دائمي،  هاي گندمي و شبه روش براي گونه
 .كند برداري را مهيا مي يكنواخت، دقيق و قابل اعتماد بهره

گيري ارتفاع گياهان  روش ارتفاع به وزن مستلزم اندازه
برداري است  هگندمي، براي تعيين ميانگين بهر گندمي و شبه

)ITR 1999 .( اين روش مبتني بر اين قرارداد است كه شكل
هاي مختلف  ول و سايتها، فص رويشي گندميان در بين سال

 جدولهاياجازه استفاده از  است كهاي با ثبات  به اندازه
 ,NAS-NRC) دهد ارتفاع به وزن را با دقت قابل قبول مي

(1968.   
خصوص مراتع شمال  هاي مهم مراتع به گندميان از گونه

هاي مرتعي  كه در تيپ طوري به ،كشور و مناطق مرتفع هستند
گونه غالب بوده و يا جزء گياهان كليد اين مناطق گندميان يا 

البته مطالعات . شوند و خوشخوراك اين مناطق محسوب مي
برداري گياهان در مراتع  و بهره گيري توليد در ارتباط با اندازه

 & Ajami, 1996; Khosravi Mashizi(ام شد انجكشور 

Heshmat, 2010 .( ارتباط زيتوده با ساير پارامترهاي
نند تاج پوشش نيز مورد ارزيابي قرار پوشش گياهي ما

 وجود با). Sharafatmand Rad et al., 2003( گرفته است
اين اطالعات زيادي در رابطه با توليد گندميان در مراتع 

هاي  وجود ندارد و تاكنون ارزيابي رابطه ارتفاع به وزن گونه
 .گندمي در ايران به ندرت مورد ارزيابي قرار گرفته است

هاي مهم مراتع  با توجه به اينكه گندميان از گونه بنابراين
هستند و آگاهي از كميت و كيفيت آن در امر مديريت و 
سالمت اكولوژيكي و هيدرولوژيكي مراتع اهميت بسزايي 

تعيين ميزان علوفه توليدي در مراتع امر مهمي رو  ازايندارد، 
گيري  بنابراين هدف اصلي اين تحقيق اندازه. رسد به نظر مي

توليدي دو علف گندمي و همچنين  ميزان متوسط علوفه
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ابعادي آنها شامل ارتفاع، قطر تاج و  رابطه آن با پارامترهاي
 اين دو علف گندمي و تعيين رابطه ارتفاع به وزن قطر يقه
  .است
  

  ها مواد و روش
  مورد مطالعه  منطقهمشخصات 

 منطقه مورد بررسي در بخشي از مراتع چهارباغ استان
جنوب  كيلومتري  50اين منطقه در . واقع شده است گلستان

منطقه  ارتفاع. خشك است اقليم منطقه نيمه. گرگان قرار دارد
متر از سطح درياست و ميانگين  3600تا  1800 بين

متر در سال بوده كه بيشتر به صورت  ميلي 300بارندگي آن 
 بافت با عميق نيمه تا منطقه سطحي خاك. باشد برف مي

و  لومي رسي تا لومي بافت سنگريزه، و سنگ با مراهه سبك
 نظر از. است متوسط قليايي تا خنثي اسيديته خاك

 خاوري البرز ساختماني زون در منطقه شناسي، زمين
 و  Agropyron cristatum مورد مطالعه هاي گونه. قراردارد

Stipa barbata درهاي گندمي كليد  بودند كه جزء گونه 
 Ajami, 1996; Khosravi( شوند محسوب ميمنطقه 

Mashizi & Heshmat, 2010(  
  ها آوري داده جمع

گيري از روش سيستماتيك  در اين تحقيق براي نمونه
بدين منظور سه ترانسكت به طور . تصادفي استفاده شد

تصادفي در طول شيب عمومي منطقه مستقر گرديد و در 
. انجام شديري گ ها نمونه فواصل مشخص در طول ترانسكت

ترين گونه به نقطه  بدين معني كه در نقاط تصادفي نزديك
اين كار تا رسيدن به تعداد نمونه . مورد ارزيابي قرار گرفت

يافت و اگر در طول  گياه براي هر گونه ادامه  10كافي يعني 
ترانسكت به تعداد كافي گياه چرا نشده وجود نداشت، براي 

. شد ترانسكت گسترش داده مي طول دستيابي به نمونه كافي
در صورت ناهمگون بودن تاج گياه (براي هر گياه قطر تاج 

و قطر يقه ) از ميانگين دو قطر بزرگ و كوچك استفاده شد
با ) سانتيمتر باالتر از سطح زمين 10در ارتفاعي حدود (

و گياهان  گيري شد متر اندازه استفاده از متر نواري به سانتي
پيچي شدند تا تمامي  يسمان از پايين تا باال نخبا استفاده از ر

سپس . ها در وضعيت طبيعي خود حفظ شوند ها و ساقه برگ
متري سطح زمين قطع  سانتي 5/2منظور توزين، از  گياهان به

ها و  پيچي كردن گياهان ثابت ماندن برگ هدف از نخ .شدند 
انتقال،  هاي گياه در موقعيت طبيعي خود در طول فرايند ساقه

ها،  پس از انتقال نمونه. است خشك كردن و قطع كردن
 مساوي قطعه 10به  بعدگيري و  حداكثر ارتفاع هر گياه اندازه

مواد قطع شده تا دستيابي به وزن خشك . گرديد تفكيك
در نهايت وزن خشك هر ده قطعه . نهايي حفظ شدند

بت و ارتفاعي هر گياه به طور جداگانه به دهم گرم تعيين و ث
درصد تجمعي وزن برداشت شده در هر قطعه ارتفاعي 

  .(ITR, 1999)محاسبه گرديد 
  ها داده تحليل و يهزتج

 چگونگي ارتباط بين همبستگي ماتريس از استفاده با
اي به صورت گرافيكي  زيتوده با ارتفاع، قطر تاج و قطر يقه

ترسيم و ميزان همبستگي احتمالي بين متغيرها با آناليز 
با استفاده از روش . شد ارزيابي همبستگي پيرسون ضريب

گام و رگرسيون بهترين زير مجموعه  رگرسيون گام به
پارامترهايي كه در مدل باقي خواهند ماند مشخص شده و 

صورت مدل  در نهايت رابطه كمي زيتوده با پارامتر مربوط به
اي  رگرسيون بهترين زير مجموعه شيوه. كاربردي ارائه شد

هايي در راستاي اهداف با  راي مشخص كردن مدلكارا ب
در اين روش از سه . هاي ممكن است بيني كننده حداقل پيش

  R.شد ها استفاده براي ارزيابي مدل Sمالو و R ، Cp آماره
 در مدل برازش از معياري عنوان بهS  .ضريب تبيين است

 پاسخ متغيرهاي واحد بهS  .شود مي استفاده رگرسيون
 از داده مقادير استاندارد فاصله بيانگر و شود مي گيري اندازه
 يك در .است ها باقيمانده معيار انحراف رگرسيوني خط

 حداقل پاسخ كننده بيني يشپ معادله بهترين خاص، مطالعه
 بهترين انتخاب به كمك براي نيزCp آماره  .دارد را S مقدار
 اريب و دقتCp . رود مي كار به چندمتغيره رگرسيوني مدل
 بيني پيش زيرمجموعه بهترين با هايي مدل با را كامل مدل
 متغيرها تعداد به نزديك كه Cp مقدار .كند مي مقايسه ها كننده
 برآورد در مدل كه دهد مي نشان، است ثابت ضريب بعالوه
 نسبتاً آينده هاي پاسخ بيني پيش و رگرسيون صحيح ضرايب
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كليه محاسبات ). Mesdaghi, 2005( است نااريب و دقيق
   .شد انجام Minitab v.16افزار  آماري در نرم

  
  نتايج

گيري شده  آمار توصيفي پارامترهاي مختلف گياهي اندازه

هر دو گونه از نظر . خالصه شده است 1 در جدول
پارامترهاي ابعادي تقريباً مشابه هستند اما گونه 

A.cristatum  اندكي بلندتر ازS.barbata  بوده و زيتوده آن
  . نيز بيشتر است

  
  گيري شده در منطقه اندازه آمار توصيفي مربوط به پارامترهاي - 1 جدول

 Stipa barbata Agropyron cristatum 

 ميانگين 

انحراف 
 معيار

ضريب 
 تغييرات

 ميانگين

انحراف 
 معيار

ضريب 
 تغييرات

86/4  (gr) توليد  49/166/3086/5  50/2  69/42  
80/57  (cm)ارتفاع  46/617/1143/72  00/13  95/17  
73/44  (cm)قطر تاج  51/1172/2530/45  61/17  86/38  
93/19  (cm)قطر يقه  57/798/3720/19  16/6  06/32  

  

  
 Stipa و گونه) گوشه پايين سمت چپ( Agropyron cristatum ماتريس همبستگي بين توليد، قطر تاج، قطر يقه و ارتفاع براي گونه - 1شكل

barbata )گوشه باال سمت راست(  
شده در  گيري اندازه بين پارامترهاي  همبستگي ماتريس

متغيرها را به صورت  بيشتروجود رابطه بين  1 شكل
از  همبستگي مشاهده شده بين برخي .دهد گرافيكي نشان مي
توليد  ).2جدول (دار بود  گيري شده معني متغيرهاي اندازه

دار و بااليي با سه  همبستگي معني گياهي در هر دو گونه
بيشترين همبستگي بين . تاج و ارتفاع داشت، متغير قطر يقه

ضريب همبستگي بين . دو گونه وجود داشت توليد و قطر يقه
 85/0و  86/0ر با ترتيب براب قطر يقه و توليد اين دوگونه به

در مورد قطر تاج، ضريب همبستگي آن در گونه . بود
A.cristatum  اما در مورد گونه ديگر ، )56/0(نسبتاً ضعيف

همبستگي ارتفاع با توليد  ).71/0( باال بود اين ضريب نسبتاً
اما در  ،دار نبود از لحاظ آماري معني S.barbata در گونه
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گونه ديگر همبستگي خوبي بين ارتفاع و توليد ديده شد 
كه هر سه متغير مشخص شد نتايج  اين با توجه به ).71/0(

هاي خوبي براي توليد نيستند و در هر دو  بيني كننده پيش
مثال  عنوان به. دنكن گونه اين متغيرها به يك شكل رفتار نمي

داري با  گي معنيهمبست S.barbata متغير ارتفاع در گونه
از ضريب همبستگي A.cristatum  اما در گونه ،هتوليد نداشت

  ).2جدول ( برخوردار بود 71/0دار و برابر  معني

  
  با قطر تاج، قطر يقه و ارتفاع Stipa barbata و Agropyron cristatumهاي  ضريب همبستگي پيرسون بين توليد گونه - 2جدول 

گونه توليد
86/0 ** Agropyron cristatum

85/0 قطر يقه ** Stipa barbata

56/0 ** Agropyron cristatum
71/0 قطر تاج ** Stipa barbata

71/0 ** Agropyron cristatum
36/0 ارتفاع  Stipa barbata

  
  توليد  بيني كننده بهترين زير مجموعه براي انتخاب بهترين پيشنتايج آناليز رگرسيون  - 3جدول 

 Agropyron cristatum  Stipa barbata  

  ارتفاع  قطر تاج  قطر يقه  2R Cp ارتفاع قطر تاج قطر يقه  ٢R Cp متغيرها
1 4/72  6/3  X   0/71 9/3  X     
1 3/26  7/49   X  5/48 1/27    X    
1 9/47  8/29      X 6/9 4/63   X 

2 0/74  8/2  X   X 1/73 8/2 X X  

2 7/72  2/4  X X   7/71 1/4  X   X  

3 9/73  0/4  X X X 8/72 0/4 X X X 

  
آناليز رگرسيون بهترين زير مجموعه به طور كلي نشان 

 توليد بيني بهترين روش براي پيش داد كه حالت تك متغيره،
نتايج بهتري  هچند متغير رگرسيون دو گونه گندمي نيست و

تاج و ، در بين سه متغير قطر يقه). 3جدول ( خواهد داشت
را Cp ارتفاع، قطر يقه باالترين ضريب تبيين و كمترين 

بيني  پيشدهنده اين است كه اين متغير بهترين  داشت كه نشان
دو متغير ديگر هم ضريب تبيين پايين و . كننده توليد است

آنها در مدل را  بااليي داشتند كه استفاده از Cp همچنين
رابطه  S .barbata در مورد 2جدول با توجه به  .نمود منتفي

باالترين . نبود دار ارتفاع آن با توليد از لحاظ آماري معني

يين مربوط به حالتي است كه دو متغير قطر يقه و بضريب ت
امر براي  اين). 3جدول (كار روند  بيني توليد به در پيش ،تاج

داخل كردن دو متغير در مدل يعني . هر دو گونه صادق است
برآورد توليد در هر دو گونه را بر اساس  قطر تاج و يقه،

حاالت . ضريب تبيين باال و ضريب مالو پايين افزايش داد
بيني  تركيب دو متغيره و سه متغيره ديگر، معادله پيش ممكن

كه تنها در نظر  قه زمانيكننده را در مقايسه با كاربرد قطر ي
توان  بنابراين در كل مي. گرفته شود افزايش نخواهند داد

هاي مناسبي  گيري كرد كه قطر تاج و يقه برآوردكننده نتيجه
اگرچه  ،البته بايد ذكر كرد. گونه هستند براي توليد هر دو
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زيادي در  تأثير  اضافه كردن متغير قطر تاج عالوه بر قطر يقه
بيني گونه ندارد اما از طرف ديگر ضريب  ه پيشبهبود معادل

 هاي دهد كه اين دو متغير را انتخاب را كاهش مي مالو
نتايج رگرسيون گام به گام نيز با البته . كند مناسبي معرفي مي

رگرسيون بهترين زير مجموعه مطابقت داشت و دو متغير 
قطر يقه و قطر تاج براي هر دو گونه در مدل باقي ماندند و 

  ).2شكل (متغير ارتفاع از مدل حذف شد 

 
  )سمت چپ( Stipa barbataو ) سمت راست( Agropyron cristatumمدل نهايي رابطه بين توليد و قطر يقه براي دو علف گندمي  -2شكل 

  

  برداري برآورد بهره
برداري چگونگي رابطه ارتفاع به وزن  هبراي برآورد بهر

تمامي . براي دو گونه مورد مطالعه تحت بررسي قرار گرفت
معادالت رگرسيوني مقدار ضريب تعيين بااليي داشته و 

دار بودند و توابع به صورت لگاريتم نپري يا  همگي معني
دهنده اين است كه رابطه ارتفاع به وزن  طبيعي بودند كه نشان

بيشتر وزن گياه در يقه  هاست و ساختار تاج گونهتحت تأثير 
  ). 4جدول ( آن متمركز شده است

  
  مطالعهمورد براي دو گونه  )x(و درصد ارتفاع حذف شده  )y(رابطه رگرسيوني بين درصد وزن برداشت شده  - 4جدول 

  ضريب تعيين رابطه رگرسيوني  گونه
Agropyron cristatum 2.021)+x(ln0.89-=y  0.89  

Stipa barbata  1.151)+x(ln0.43-=y  0.91  

  
  بحث 

هاي فيزيولوژيكي دو گونه است  بيانگر تفاوت 1 جدول
البته . دهد و تفاوت ذاتي دو گونه را به خوبي نشان مي

باالتر از انحراف معيار و ضريب تغييرات توليد هر دو گونه 
كمترين تغييرات و انحراف  كه طوري به .ساير متغيرهاست

متغير كه  نحوي به. معيار در مورد ارتفاع دو گونه وجود دارد
قطر يقه و قطر تاج تغييرات متوسطي را نسبت به دو متغير 

  .ديگر نشان دادند
گام و رگرسيون بهترين زير  نتايج رگرسيون گام به
شان داد كه فقط پارامترهاي قطر مجموعه هماهنگ بوده و ن

دار نبودن رابطه بين  معني. يقه و تاج در مدل باقي مانده است

خطي  و وجود هم S.barbata ارتفاع و توليد در گونه
 A.cristatum  چندگانه بين ارتفاع و ساير متغيرها در گونه

مسئول حذف اين متغير از مدل مربوط به هر يك از 
. مطابقت داشت 2و جدول  1هاست كه با شكل  گونه
متغير قطر يقه به شود  مشاهده مي 3گونه كه در جدول  همان

درصد تغييرات  71و  4/72 ترتيب تنهايي قادر به توضيح به
بود و قطر تاج نقش  S.barbataو  A.cristatum توليد در

به (و در حالت دو متغيره داشته بيني توليد  كمي در پيش
ضريب تبيين را تنها به  )متغير نخستعنوان  همراه قطر يقه به

از آنجا كه پوشش تاجي . داد درصد افزايش 2 ميزان
تغيير  گندميان مرز مشخصي نداشته و به آساني در جهت باد
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تاج تا  هاي گيري بنابراين اندازه، دهد شكل و اندازه مي
بنابراين به دليل ذهني بودن . حدودي ذهني است

كم قطر تاج در برآورد توليد،  ها و همچنين نقش گيري اندازه
به احتمال زياد استفاده از متغير قطر يقه به تنهايي براي 

در . برآورد توليد در مورد هر دو گونه كافي خواهد بود
 نهايت رابطه خطي بين توليد با قطر يقه براي هر دو گونه

آناليز ابعادي  .نشان داده شده است 4مطالعه در شكل مورد
مستلزم آموزش اندك و صرف كم وقت روشي غيرمخرب و 

بنابراين اين . و هزينه در برآورد توليد گياهان مرتعي است
گيري توليد گياهان  تواند انتخاب خوبي براي اندازه روش مي

دست آمده در اين تحقيق با نتايج  نتايج به. مرتعي باشد
Johnson 1988( و همكاران(، Assaeed )1997(، 
Guevara و )2002( و همكاران Nafus  و همكاران

به طور خالصه آناليز ابعادي و رابطه  .داردمطابقت ) 2009(
هايي ارزان، غيرمخرب و سريع براي  ارتفاع به وزن روش
 ازالبته . هستندبرداري گندميان  تعيين توليد و بهره

توان براي ارزيابي  هاي ارتفاع به وزن نيز مي منحني
  . برداري گندميان در مرتع استفاده كرد چگونگي بهره
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Abstract 
Measurements of production and utilization of key range plant species are of utmost important 
tools for making range management decisions specially for stocking rate determination. A study 
was conducted to examine the relationships of production and utilization of Agropyron 
cristatum and Stipa barbata, as key grasses in Chaharbagh region of Golestan province, with 
some dimensional parameters. For this purpose, plants height, basal diameter and canopy 
diameter and their dry weights were measured. Primarily, correlation matrices and Pearson 
correlation coefficient were used to assess the relationships of these three dimensional variables 
with production. The three variables were then evaluated for predicting production by using best 
subset and stepwise regression approaches. Utilization was assessed based on percentage of 
height removed in relation to percentage weight removed. Results showed that basal and canopy 
diameters could usefully predict the production of the two grasses. Finally, because of 
subjectivity of canopy diameter measurements and its weak role in explaining production 
variations, just basal diameter was considered in models, having linear relationship with 
production and the coefficient of determinations were calculated to be 72.4 and 71 for A. 
cristatum and S. barbata, respectively. Therefore, dimension analysis is an appropriate approach 
to estimate the production and utilization of range key grasses. 
 
Keywords: Production, utilization, Agropyron cristatum, Stipa barbata, correlation, regression, 
dimension analysis. 


