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 چکیده
وط برداری از مراتع، مناست. اصالح، توسعه و بهرهداری های مرتعسياست اجرايي دستگاه متولي مراتع، تهيه و اجرای طرحترين همم

رای ( و اج، طبيعي و مصنوعييتعادل) داری بر اساس وضعيت مرتعهای مرتعبه شناخت وضعيت موجود مرتع و انتخاب يکي از روش
سامان عرفي  76در  داری بکار گرفته شدههای مرتعرو با هدف بررسي اثربخشي روشپيشمطالعه داری است. آن در قالب طرح مرتع

اين اساس، ابتدا آمار و اطالعات مراتع، شامل  است. بر انجام شدهآبخيز هراز  گزنک از توابع شهرستان آمل در حوزه اطراف منطقه
های مهم خوشخوراک و زيادشونده، وضعيت، گرايش و توليد مرتع در زمان تهيه طرح درصد پوشش تاجي کل و نيز هريک از گونه

ها )روش وتحليل و مقايسه تيماربررسي و ارزيابي شد. برای تجزيه 7932هريک از خصوصيات مذکور در سال بعد استخراج و 
تيمار )روش  9قالب طرح کامالً تصادفي با  ها، درنس دادهداری از آناليز واريامرتع داری(، تعيين اختالفات و انتخاب بهترين شيوهمرتع
ها در زمان اجرای طرح و در شرايط فعلي بر اثر هريک از روش برای مقايسه .داری تعادلي، طبيعي و مصنوعي( استفاده گرديدمرتع

های حقبل و بعد از اجرای طرکه  کمّي ایهويژگي وضعيت مراتع، گرايش و توليد مراتع، از آزمون مقايسه ميانگين دانکن و برای مقايسه
 Mann-Whitney کيفي از آزمون ناپارامتری  هایويژگي و برای مقايسهای مستقل دو نمونه t اند، از آزمونگيری شدهداری اندازهمرتع

Uافزار های آماری و مقايسه ميانگين تيمارها با نرم. محاسبهاستفاده شدSPSS .تحقيق، نشان داد که انتخاب  نتايج اين انجام گرديد
 داری بر پوشش تاجي کل مراتع داشته امّا موجبداری تعادلي و طبيعي برای مراتع با وضعيت خوب و متوسط، تأثير معنيهای مرتعروش

ک شهای مهم خوشخوراک مراتع نشده است. بيدار درصد پوشش و درصد ترکيب گونهارتقا درجه وضعيت مراتع و يا افزايش معني
 داری مصنوعيديگر هر چند انتخاب روش مرتعسوی داری است. از های مرتعبيني شده در طرحهای پيشعلت آن، اجرای ناموفق برنامه

داری بر وضعيت و گرايش ها تأثير معنيامّا در عمل اجرای اين طرح انجام نشده،های گياهي ضعيف به درستي های دارای تيپدر طرح
سال  52در طول اما رو بوده، های نامرغوب مرتعي در آنها با افزايش روبهاگرچه درصد پوشش تاجي گونه است؛ نداشتهمراتع منطقه 

بيشتر  داری زمانيهای مرتعرسد اثربخشي طرحبنظر ميرو ازايناخير، در کل درصد پوشش تاجي و توليد اين مراتع کاهش يافته است. 
 . شوندادل دام در مرتع اجرا ها در حالت تعخواهد شد، که طرح

 
 داری و وضعيت مرتع.مرتع هایگزنگ، طرح داری، مديريت بهينه،های مرتعروش کلیدی: هایواژه
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 مقدمه
آب و  ايران در حفظ مراتعبا توجه به وسعت و اهميت  

شي، گياهان  علوفه برای دام خاک و توليد های اهلي و وح
... و نيز آمار و  گاهي وهای تفرجدارويي و صنعتي، ارزش

خدادادی، الزم است  ر تخريب اين منابع عظيمدال ب شواهد
ا وضعععيتآ آنه جلوگيری از تخريب و بهبودبرای تي اقداما

ترين اقعدامعات، تنظيم   انجعام شعععود. يکي از کعاربردی  
لب    داری و بهرههای مرتع طرح قا ها در  يک   برداری از آن

صعععدها  در ايران، اخيره چند ده دربرنامه مدون اسعععت. 
  تهيه،برداری اصععولي بهره هداری با هدف توسعععطرح مرتع

ضعيت مراتع نقش  فا يمثبت ا اجرا و در مجموع در بهبود و
 (. 2011et al.,Arzaniاند )کرده

ته  يت     نک مدير که  يد    اصعععلي آن اسعععت  با در مراتع 
 اکولوژيک و با در نظر چارچوبي علمي و متّکي به اصععول

نابع  گرفتن حفظ خاک،      م يه  پا ياه و   اصعععلي و  آب، گ
اری دهای مرتعبنابراين طرح انجام شود.برداری پايدار بهره

 یبرداراصالح و بهره ا هدفمدون و ب برنامه به دليل داشتن
صعععحيز از مراتع در مديريت منابع طبيعي، بهترين گزينه     

ند )  مي   (.Azarnivand & Zare Chahuki., 2001باشععع
داری صحيز و عمليات اصالحي مشخص کردن روش مرتع

 تواند در افزايش و بهبود وضععععيتمناسعععب مي و احيايي
يت چرای دا    مرتع،  نيز حوزه آبخيز و طشعععرايم، مدير
سودمند     و وحش تگاه حياتس زي شافزاي شابه  اهداف م

کاران   Borhani(.  2016et al.Safari ,باشعععد )   و هم
يابي (5774) های  طرح های فني و اکولوژيکي ، در ارز

ستان    منطقه داریمرتع صفهان، عنوان نمودند که   سميرم ا ا
اصععالحي و  مديريت و اقدامات موارد، شععيوهبيشععتر در 

داری، منطبق با مرتع هایشعععده در طرحپيشعععنهاداحيايي 
مرتع بوده و اجرای  صعععحيز مبتني بر وضععععيت  شعععيوه

نه    های مرتع طرح يادی بر افزايش گو تأثير ز ای ه داری، 
گياهي کليماکس داشعععته و باعه بهبود وضععععيت مرتع و  

 داری شده است.مرتع کاهش يکنواختي مناطق دارای طرح

 داری در دسععتهای مرتعمتأسععفانه در برخي از طرح
مدت         مان و  عادل دام و مرتع(، ز يت چرا )ت اجرا، ظرف

د توان گردد، که دليل آن مي  اسعععتفاده به خوبي رعايت نمي    
شد )    صادی نبودن آنها با ا در (. ام 2011et alArzani,.اقت

هايي که اصعععول فني رعايت گرديده، ظرفيت و توان   طرح
يد  ته    تول ياف به خوبي افزايش  و  Alizadeh اسعععت. مرتع 

Mahdavi (5770)داری را باعه   های مرتع طرح ، اجرای
يداری     در شععععاخص تغيير پا مرتع معرفي کرده و  های 

Dehdari  ( کاران که طرح     (5774و هم ند  قد های  ، معت
 است.گذاشته منطقه سميرم  داری تأثير مثبتي بر مراتعمرتع

سه حالت    Mousavi nejad  (7336همچنين سه  (، با مقاي
مميزی شده و مميزی نشده(  داری،مرتع مراتع )دارای طرح

ستان  شده در مراتع را        ا شيوه مديريتي اعمال  سه  سمنان 
های مورد بررسععي قرار داده و اعالم کرده اسععت که طرح 

تمامي مشععکالت موجود در طراحي و با وجود داری مرتع
ب             تع  مر بر  ثبععت  م ثر  جرا، دارای ا ي ودها کي از  انععد. 

 شعععيوههای مديريت مرتع، تفکيک آن به سعععه      بندی طبقه 
با توجه به ، طبيعي و مصععنوعي يتعادل داری شععاملمرتع

روش تعادلي، حفظ شععرايط  هدف. وضعععيت مرتع اسععت
 مطلوب فعلي در مراتعي با وضعيت خوب بوده و در روش 

ت کافي فرص بهبود وضعيت پوشش گياهي با تأمين ،طبيعي
جام     برای  ياء طبيعي اسعععت. اين روش در مراتعي ان اح

ضعيت    مي سط  شود که و شش، زادآوری و  متو بوده و پو
. کم باشعععد خوراک در کل پوشعععشترکيب گياهان خوش

در مراتع ضعععيف با بکارگيری روش مصععنوعي و مديريت 
کاری و ... به دنبال    بذرکاری، کپه   مانند   هايي  اجرای روش

    گياهيست. اصالح و احياء پوشش
پردازد که به بررسععي اين مهم مي تحقيقاين  رو،ازاين

لب اجرای روش   داریمرتع های طرح اجرای قا های  )در 
عادلي و مصعععنو  يداری مراتع و     طبيعي، ت پا جب  عي( مو

 آنها شده است يا خير؟  برداری بهينه ازبهره
 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
به مسعععاحت      مراتعِ منطقه  هکتار در   77476گزنک 

الريجان قرار دارند.  جنوب شععهرسععتان آمل و در بخش
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شمال  محدوده به قله دماوند، از غرب به  مورد مطالعه از 
شاهان      شنگلده و  شرق به مراتع  شت و از  شهر پلور، از  د

و از نظر  رود منتهيالسعععآم جنوب بعه مراتع زيرحوزه 
 67˚ 24' 27" تا 23˚42 ' 37"جغرافيايي بين  موقعيت

عرض  93˚52'777"تا    93˚69'377"طول شعععرقي و

شامل    واقع  شمالي  ست. اين محدوده،  امان س  76 شده ا
هععای بععاشععععد. طرح داری مي طرح مرتع    عرفي دارای  

شده در دهه   داریمرتع صويب و در   07انتخاب  تهيه و ت
سال  سي به مورد    77تا  05های طول  شته   شم اجرا گذا

 (.7 ، شکل7)جدول  اندشده
 

 

 
 آمل استان مازندران، الریجان - مطالعه مورد منطقه های عرفیسامان موقعیت -1شکل 

 
 

ر است متميلي 9/675طرح  ساالنه منطقه متوسط بارش
رش و در متر بيشترين باميلي 3/73ماه با که در فروردين

بارش ماهيانه رخ داده متر کمترين ميلي 6/75شهريورماه با 
است. اقليمِ منطقه مورد مطالعه، بر اساس روش دومارتن 
مرطوب سرد است. پوشش گياهي موجود مراتع تحت بررسي، 

های شاخص منطقه کوهستاني ايران و توراني است تابعِ رويش

 ها از لحاظ شکل بيولوژيک، علفيو بيشتر گونه
ساله و چند پايا و (Hemicryptophyte) کريپتوفيتهمي

برگان هستند. گياهان غالب اين صورت گندميان و پهنبه
و  Festuca  ovina  ،Bromus tomentellus مراتع

Onobrychis cornuta باشند. مي 
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 59و  07مورد مطالعه در دهه  وضعیت و گرایش مراتع مقایسه -1جدول 

 نام سامان

 عرفی
 مرتع تیپ

 چرای سیستم

 07پیشنهادی در دهه

سال شروع 

 اجرای طرح

وضعیت 

 مرتع

 07در دهه

 گرایش مرتع

 07در دهه

وضعیت 

 مرتع

1359 

گرایش 

 مرتع

1359 

 مثبت خوب مثبت خوب 1301 تناوبي Br.to- Fe.ov-As.sp رينه کوه

 ثابت متوسط ثابت متوسط 1337 تناوبي تأخيری Fe.ov-Br.to-On.co بندبن

 ثابت متوسط ثابت متوسط 1303 تناوبي تأخيری Fe.ov-Br.to-On.co رئيس کوه

 مثبت خوب مثبت خوب 1334 تناوبي Fe.ov-Br.to-On.co مالرکوه

 ثابت متوسط ثابت متوسط 1334 تناوبي تأخيری Fe.ov-Br.to-On.co خورتاب نوا

 ثابت فقير ثابت متوسط 1302 تناوبي تأخيری Fe.ov-Br.to-On.co گزنک

 مثبت خوب مثبت خوب 1334 تناوبي Fe.ov-Br.to-On.co کوه ايرا

 ثابت متوسط ثابت متوسط 1300 تناوبي استراحتي Fe.ov-Br.to-On.co آزاب

 ثابت متوسط ثابت خوب 7900 تناوبي Fe.ov-Br.to-Da.gl اميرآباد

 مثبت خوب مثبت خوب 7974 تناوبي Fe.ov-Br.to اسک الت

 ثابت متوسط ثابت متوسط 7907 تناوبي استراحتي Fe.ov-As.sp-Ar.au انجي

 ثابت متوسط ثابت متوسط 7906 تناوبي تأخيری Fe.ov-Br.to-On.co امال ايرا

 مثبت خوب مثبت خوب 7906 تناوبي استراحتي Fe.ov-Br.to-On.co آبگرم

 مثبت خوب مثبت خوب 7972 تناوبي Fe.ov-Br.to-Th.sp خورتاب زيار

قاضي مزرعه 

 اسک
Fe.ov-Br.to-On.co ثابت متوسط مثبت خوب 7977 تناوبي 

 مثبت خوب مثبت خوب 7906 تناوبي Fe.ov-Br.to گرناکوه

 

 روش تحقیق

بيني شده و های پيشفني، برنامه ابتدا مشخصات
 داری، درصدهای مورد مطالعه شامل روش مرتعپارامتر

ه مرتع از کتابچ وضعيت و گرايشوشش گياهي، توليد، پ
، استخراج 7907 اجرا شده دهه داری تهيه وهای مرتعطرح

قابل توجه  (. نکته7 ثبت شد )جدول Excelافزار و در نرم
 بينيهای طرح، هيچ اشاره دقيقي به پيشکه در متن کتابچهآن

 نشده بود، بنابراين بر اساس وضعيت اریدهای مرتعروش
ی دارهای مرتعروش اصالحي انجام شده،مرتع و اقدامات 

 دند.مشخص شيزی شده، به صورت تطبيقي احصاء و ربرنامه

برداری از گونه اصلي مرتعي بر اساس نمونهالزم  تعداد پالت
 6/64)با ميانگين  ovina Festucaبررسي مورد  مراتعِ

پالت( در  54معاًپالت يک مترمربعي )ج 77برابر (، درصد
داری تعيين شد. های مرتعاجرای روش هريک از مناطق

سيستماتيک با بکارگيری  -يگيری تصادفنمونه طرح
دد ترانسکت ع 4پايه و  عنوان خططبيعي به عمده عوارض

. انجام گرديدها تصادفي پالت استقراربرای متری  27
 گيری خصوصيات پوشش گياهي شامل درصد پوششاندازه

مرتعي  های مهمگونه ، درصد پوشش و ترکيبکلي تاج
ين تعيبرای برآورد توليد انجام و )مرغوب و نامرغوب( و نيز 
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چهارفاکتوری  های عرفي از روشنهريک از ساما وضعيت
2009) Moghaddam,)  تعيين گرايش از روش برای و

( استفاده شد. برای Mesdaghi, 2007ترازوی گرايش )
و در  اجرای طرح ها در زمانهريک از روش اثر مقايسه

 و توليد مراتع، از گرايش ،شرايط فعلي بر وضعيت مراتع
 %2 و %7 داریآزمون مقايسه ميانگين دانکن در سطز معني

قبل و بعد از اجرای که  کمّي هایويژگي و برای مقايسه
مستقل t اند، از آزمونگيری شدهداری اندازههای مرتعطرح

 برای مقايسهو  %2 و %7داری ای در سطز معنيدو نمونه 
 .استفاده شد Whitney U-Mann کيفي از آزمون هایويژگي

 

 نتایج 
های مقاديرِ پوششِ تاجي و توليد ميانگينمقايسه اختالفآ 

داری با آزمونِ دانکن نشان داد که های مختلفآ مرتعدر روش
 داری اختالفآهای مختلف مرتعبرای اين متغيرها در بين روش

 (.9 و 5های شکل) دارد داری وجودمعني
 

 
 داریمرتع هایگیاهی در هریک از روشدرصد پوشش -2 شکل

 

 
 داریهای مرتعسال پس از اجرای طرح 29تهیه و حدود  زمان داری درهای مرتعمیزان تولید در هریک از روش -3 شکل

 است. داری و حروف کوچک دانکن برای مقايسه مقاطع زمانيمرتعهای حروف بزرگ دانکن برای مقايسه روش :*   
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ه های تهيتاجي در سال پوششوتحليلِ تغييرات تجزيه
نشان داد که بين مقادير درصد  7932( و 07 )دهه طرح

زماني  مقطع داری در دومرتع هایتاجي روش پوشش
ر د نداشت، ولي اين مقاديرداری وجود مختلف، اختالف معني

 .شتداداری معني داری اختالفهای مرتعبين روش
، نشان داد که 07 مرتع در دهه مطالعه تغييرات توليد

 داریمرتع هایتوليد در روش داری بين مقاديرمعني اختالف
 داریاجرای روش مرتعبرای شده  نتعيي وجود دارد. مراتع

ليد تو شترين ميانگينعيت خوب دارای بيتعادلي، با وض
( و مراتع مربوط به روش کيلوگرم در هکتار 5/447)

کيلوگرم در  7/970ليد )تو مصنوعي، دارای کمترين ميانگين
نشان  7932ال توليد در س همچنين تغييراتباشند. هکتار( مي

داری های مرتعتوليد در روش داد که بين مقادير درصد
برای انتخاب شده  مراتعود دارد و داری وجمعني اختالف

تعادلي که بيشتر از وضعيت خوب  داریتعمر اجرای روش
کيلوگرم  9/974) توليد د، دارای بيشترين ميانگينارنبرخورد

قير ف ع مربوط به روش مصنوعي با وضعيتمرات و در هکتار(
کيلوگرم  6/520توليد ) خيلي فقير، دارای کمترين ميانگينو 

دار بودنِ تغييرات درجات معنيبررسي در هکتار( بودند. 
 شفقير( و گرايوضعيت )عالي، خوب، متوسط، فقير و خيلي

های )مثبت، منفي و ثابت( پس از اجرای طرح در روش
نشان  Whitney U-Mannناپارامتری  داری، با آزمونمرتع

وضعيت و گرايش مرتع پس از اجرای طرح  داد که تغييرات
 .دار نبودندداری معنيرتعهای مروش داری در تماميمرتع

 تغييرات اندداری نتوانستههای مرتعطرح يعني اجرای
مراتعِ مورد مطالعه در طول  در وضعيت و گرايشرا داری معني

 . بياورندوجود سال اخير ب 52

 

 1359 سال تهیه طرح و خوراک و زیادشونده در زمانخوشمتوسط درصد پوشش گیاهان  -2جدول 

 نام گونه

 متوسط درصد پوشش

 روش مصنوعی روش تعادلی روش طبیعی

 07دهه
سال 
1359 

 درصد
افزایش/ 

 کاهش
 07دهه 

سال 
1359 

 درصد
افزایش/ 

 کاهش
 07دهه 

سال 
1359 

 درصد
افزایش یا 

 کاهش

Medicago sativa 6 9/6 2 6/7 3/0 79/7- 2/5 77/7 6/23- 

Trifolium repens 4 5/9 57- 6/4 3/9 57/72- 2/7 69/7 27- 

Festuca  ovina 57 96/57 7/6 63/57 2/55 04/7 79/7 75 49/43 

Poa bulbosa 6/5 5 70/59- 2/7 42/7 77- 4 **39/6 52/09 

Verbascum  tapsus 5/7 77/7 79/72- 27/7 63/7 3/77 6/5 **03/9 06/42 

        %7دار در سطز اختالف معني :**   

 
خوراک نشان هایِ خوشبررسيِ درصدآ گونهاينکه عالوه به

های داری بينِ تغييراتآ درصدآ ترکيب گونهداد که رابطه معني
گرايشِ مراتع وجود ندارد. ضمن خوراک و وضعيت و خوش

و  07دهه درشونده و زيادشونده های کمکه بررسي گونهاين
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Medicago خوراک های خوشکه گونه نشان داد 7932سال 

sativa )يونجه(، Trifolium repens و  سفيد( )شبدر
Festuca ovina 07نسبت به دهه 32بره( در سال )علف 

)علف  Poa bulbosaهای داری نداشته ولي گونهافزايشِ معني
)گل ماهور( با افزايش  Verbascum tapsus چمني پيازدار( و

 .رو بودندروبه
 

 جدول 3- مقایسه تغییرات روشهای مرتعداری طی سالهای دهه07  و 1359 

 سامان عرفی ردیف
 وضعیت مرتع 

 07دهه

 داری روش مرتع

 اجرا شده

 وضعیت مرتع 

1359 

 داری مناسبروش مرتع 

 )پیشنهادی(

 تعادلي خوب *طبيعي خوب رينه کوه 1

 طبيعي متوسط طبيعي متوسط بندبن 2

 طبيعي متوسط طبيعي متوسط رئيس کوه 3

 تعادلي خوب تعادلي خوب مالرکوه 4

 طبيعي متوسط مصنوعي* متوسط خورتاب نوا 9

 مصنوعي فقير *مصنوعي متوسط گزنک 1

 تعادلي خوب تعادلي خوب ايرا کوه 0

 طبيعي متوسط *مصنوعي متوسط آزاب 3

 طبيعي متوسط تعادلي خوب اميرآباد 5

 تعادلي خوب تعادلي خوب اسک الت 17

 طبيعي متوسط *مصنوعي متوسط انجي 11

 طبيعي متوسط *مصنوعي متوسط امال ايرا 12

 تعادلي خوب *طبيعي خوب آبگرم 13

 تعادلي خوب تعادلي خوب خورتاب زيار 14

 طبيعي متوسط تعادلي خوب قاضي مزرعه اسک 19

 تعادلي خوب تعادلي خوب گرناکوه 11

 اند.وضعيت مرتع انتخاب نشده داری مناسب، بر اساسهای مرتعروش :*

 

 بحث 
های مديريت مرتع از آنجا ها و گزينهايده وسيعِگستره 
گيرد که اين دانش ماهيت ايستايي ندارد، بلکه نشأت مي

 هرنامدر يک بو  مکاني داشتهبستگي کامل به شرايط زماني و 
به  دايب ،گرددابي که اين تحقيق را نيز شامل ميپايش و ارزي

های اهداف اعمال مديريت توجه نمود و تغييرات شاخص
مربوط به هريک از معيارهای برشمرده شده را مورد توجه 

 سال و 70تغييرات پوشش تاجي در دهه  در بررسي قرار داد.

، کل مقادير درصد پوشش تاجي مشخص شد که بين 7932
ی وجود ندارد که دارمعني زماني مختلف اختالف ر دو مقطعد

ت افزايش کيفي. تواند موارد ذيل باشديآن م ترين داليلعمده
فيت ظرپذير است که بين ترکيب گياهي مرتع، زماني امکان

، سوييمرتع و تعداد دام، تعادل وجود داشته باشد. از  چرايي
را دقيق اج طورترند که بهداری موقعي اثربخشمرتع هایطرح

کت نمايند. ضمن اينکه داران در آن مشارو نظارت شده و مرتع
آن  دمرتع حساسيت کافي نداشته و کاربر وضعيت روش تعيين
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 و همکاران zani Arبوده است. 7932از سال  متفاوت
 اند. همچنين( نيز به برخي از اين موارد اشاره نموده5777)

ين کل در ب مشخص شد که بين مقادير درصد پوششي تاجي
داری وجود داشته و معنيداری اختالفهای مختلف مرتعروش

تعادلي، در هر دو  داریدر روش مرتعتاجي  درصد پوشش
بوده و اين مقادير برای ها شزماني بيشتر از ساير رو مقطع

 هاروش مصنوعي، کمتر از ساير مراتع با اجرای ساير روش
 ست که علت آن وضعيت متفاوت مرتع در انتخاب هر روشا

ک ي های کالسگونه مرتع در تغييرات توليد ست.ا داریمرتع
 نشان داد که بين مقادير توليد 7932 سال و 07دهه و دو در 

و مقطع زماني مختلف و همچنين داری، در دهای مرتعروش
وجود دارد.  داریمعني داری، اختالفهای مرتعروش بين
 داری بر توليد گياهانهای مرتعطرح رایاج ،عبارت ديگربه

و  Qandali (5777) مورددر اين  مرتع اثر مثبت داشته است.
Heydari ( 5777و همکاران ،)مختلف هایشيوه يبررس با 

 که نمودند بيان مازندران سمنان و مراتع در برداریهبهر
 راتعم در علوفه توليد ميزان بر از مراتع برداریبهره هایشيوه

 وششپ وضعيت با مرتع انواع مديريت بين دار داشته ومعني اثر
 اریدمعني رابطه برداری نيزههای مختلف بهرشيوه در گياهي
 تربيش مرتع از برداربهره تعداد هرچه آنان معتقدند. دارد وجود
 Arzaniهمچنين  .رودمي فقيرشدن به رو مراتع وضعيت شود،

( در گزارش نهايي طرح بررسي ميزان تأثير 5777) و همکاران
ه منطق داری بر وضعيت و ظرفيت مراتع در دوهای مرتعطرح
خشک عقيده دارند که با اقتصادی و هوايي خشک و نيمه آب

ی انفراد دارادن به مراتع با مرتعکردن سطز مراتع، اولويت د
گيری و های اندازهشيوه هنگام تهيه طرح، انتخاب درست

تعيينِ ظرفيت، کنترل دام و توجه به مسائل اقتصادی و 
بر مراتع را داری های مرتعطرحتوان اثربخشي اجتماعي مي

 بيشتر کرد.
ای همرتع و گرايش پس از اجرای طرح تغييرات وضعيت

دار نبودند و بر داری معنيمرتع هایروش در تماميداری مرتع
 وضعيت مرتع، فقط در سه سامانِ عرفي اساسِ تغييرِ درجه

يک درجه  آباد و قاضي مزرعه اسک به صورتگزنک، امير
در روش تعادلي مشاهده گرديد. بنابراين  تنزل و بيشتر

رتع م گونه تغيير مثبتي در درجات وضعيت و يا گرايشهيچ
امر  داری مالحظه نشد. اينمرتع هایطرح اجرای جهدر نتي

که صرف کافي نبوده، بل ريزیبيانگر اين است که تنها برنامه
نظارت، کنترل و اجرای درست برنامه نيز بسيار اهميت دارد. 

( معتقدند 5777) Valentine( و 7334) Arzani در اين رابطه
بلندمدت  تظرفي ای توليد و در نهايتکه تعيين شاخص منطقه
 مهمترين مرتع، در دام تعداد صحيز چرا و همچنين انتخاب

 بازده و دامي توليدات گياهي، پوشش بهبود برای گزينه

 نيازمند مراتع، از پايدار برداریبهره بوده و اقتصادی مرتع

 تعادل و چرا ظرفيت درست برآورد مديريتي و برنامه وجود

 Sardari هایاين تحقيق، با يافته نتايج. است مرتع و دام
 Domehri Vosta( در استان چهارمحال و بختياری، 7333)

kalaei  ( 5777و همکاران )های مازندران و استان در
ن سمنا استان در (5777و همکاران ) Karimian و گلستان

ني بيداری کارآيي پيشمرتع هایطرح که اجرایمبني بر اين
نظر را در مراتعي اهداف مورد است نتوانستهرا نداشته و شده 

 تو مشارک انجام نشدهکه تعداد دام تغيير نکرده، نظارت جدی 
  .بخش نبوده استن رضايتدارامرتع

 Ebrahimiبا نتايج تحقيقات آمدهدستنتايج به ،ابلدر مق

meymand  (5773 )در مراتع اشتهارد ،Mazhari   و
 Khaksariان رضوی، ( در استان خراس5773همکاران )

رود واقع در شهرستان خشک مياندر منطقه نيمه ،(5773)
 استپينيمه و در مراتع استپي Eftekhari (5777) ،تويسرکان

 هایاجرای طرحدادند  نشان مرکزی استان زرنديه و ساوه
 نفع ترکيب به بهبود و توليد پوشش، افزايش بر داریعمرت

خواني ندارد. ، هماست بودهمؤثر  خوراکشخو هایگونه
عمليات  همچنينمرتع و  بين دام و تعادل محققان يادشده

 نبيا هاطرح فقيت اينودليل م را احيايي-اصالحي صحيزِ
های اين تحقيق با نتايج اختالف يافته عمده داليل اند.کرده

 چرای دام و عدم در کنترل فشارموفقيت ، عدم محققان يادشده
حي، به دليل فقدان نظارت کافي، کمبود های اصالاجرای پروژه

داران مرتع نهايت عدم آگاهي اعتبارات و امکانات و در
و  haghighi Tahmasebاست. در همين راستا  ارزيابي شده

 و بردارانبهره سنتي دانش از (، استفاده5775) همکاران
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 اصالح هایپروژه اجرای و تدوين طراحي، در آن کارگيریبه
 کياکولوژي شرايط را اساسي عنوان کرده و تنوع مراتع احياء و

 فردی هایقابليت و بومي دانش از استفاده و بکارگيری مراتع،
 يرآنان تأث اند.قلمداد نموده ناپذيراجتناب مراتع مديريت در را

 مراتع استان فارس مديريت بر برداریبهره سنتي هایشيوه
 گياهان از شناخت مراتع، از استفاده نحوه در شناخت ازجمله
 مورد ار مرتع وضعيت و بردارانبهره شغلي هایفعاليت مرتعي،
 شناخت ميزان بين دادند که نشان داده و قرار ارزيابي

 زا استفاده نحوه در شناخت و مرتعي گياهان از بردارانبهره
 اشتهد وجود داریمعني و مثبت رابطه چرايي مديريت با مراتع،
 ،االستب منطقه بردارانبهره شغلي تجربه و آگاهي اگرچه است؛

 عدم و دام زياد تعداد برداری،بهره دررقابت  نظمي،بي اما
 دانش و فردی توانايي تأثير مرتع، از دام خروج زمان رعايت
 .است نموده غيرملموس و رنگکم را بردارانبهره سنتي

 هایگونه بررسي تغييرات درصدآ پوششي تاجي
طرح  رجه يک( و زيادشونده پس از اجرای)د خوراکخوش
 Medicago های مختلف دهد که گونهداری نشان ميمرتع

sativa،repens Trifolium  وovina Festuca در نتيجه 
سال  52داری طبيعي و تعادلي در طول های مرتعاجرای روش

 7932 سال تا 07داری نداشتند، امّا از دهه معني اخير تغيير
درصد  برای افزايش اجرای روش مصنوعي که در نتيجه

مطالعه  خوراک مراتع موردهای خوشگونه پوشش تاجي
 sativa Medicago بره(،)علف ovina Festucaشاملِ 

)شبدر سفيد( با بکارگيری  repens Trifolium)يونجه( و 
بع منا های اصالح و احياء مراتع از قبيلِ اصالح و توسعهروش

های انتقال آب( و برنامه چشمه و آب )نصب آبشخوار، مرمت
 ،  sativa Medicagoِ هایکاری و بذرپاشي با گونهکپه

repens Trifolium  وPoa bulbosa   به جای بکارگيری
 بود، مقادير پوشششده های چرايي به اشتباه انجام سيستم
نجه درصد افزايش ولي گونه يو 49/43گونه اخير  تاجي

داری معني درصد با کاهش 27رصد و شبدر سفيد د 6/23
  ایبذرهديد، علت آن استقرار مناسب رو بودند. بدون ترروبه

Poa bulbosa .و ترجيز دام موجود در مراتع منطقه است 
 Poaدر مقابل دو گونه زيادشونده مراتع ييالقي البرز يعني 

bulbosa و tapsusVerbascum  های روش اجرای نتيجه در
ي با داری نداشته ولمعني داری طبيعي و تعادلي تغييراتمرتع

 ، نسبت به دهه32مصنوعي در سال  داریاجرای روش مرتع
 ای که درصد پوششداری داشتند. به گونه، افزايش معني07
 درصد و گل ماهور 52/09 چمني پيازدار علف گونه يتاج
ت شک علبي ؛دداری افزايش يافتنمعني درصد بطور 06/42

دام، عدم اجرای درست و مناسب  چرای مفرط اين وضع، ادامه
سب عمليات های مديريت چرا و عدم انجام کامل و مناپروژه

 نکارآمدی ارگااعتبارات، امکانات و نا به دليل کمبوداحيايي 
چرای دام است که موجبات  مديريت متولي در اجرای پروژه

 م کرده است. تر شدن اين مراتع را فراهضعيف
بره و يونجه ، علفطبيعي داریبعالوه در روش مرتع

درصد افزايش روبرو شده و شبدر سفيد  2و  7/6ترتيب با به
درصد پوشش مواجه  درصد کاهش 57دار با تغيير معني بدون
ی مهاجم مورد مطالعه، بدون هااين تغييرات برای گونه شد.

ل گچمني پيازدار و  علف یهادار، با کاهش گونهمعني تغيير
های تعادلي، گونه داریماهور همراه بوده است. در روش مرتع

 79/7درصد افزايش و  04/7ترتيب با بره و يونجه بهعلف
دار با يمعن و شبدر سفيد بدون تغييردرصد کاهش روبرو بوده 

رو گرديد. اين تغييرات برای درصدی روبه 57/72کاهش 
دار و با کاهش تغيير معني عه، بدونهای مهاجم مورد مطالگونه
د. رو بوماهور روبهگل  گونه علف چمني و افزايشِ گونه اندک

 هچراکنند دليل اين تغييرات، افزايش فشار چرا و توجه دام
خوراک خوش برگانمراتع مورد مطالعه )گوسفند( بر پهن

 باشد. مي
، Shirmardi (5777 ) هاینتايج اين تحقيق، با يافته

ripurBad (7336)  ،Hossien zadeh ( 5777و همکاران) 
،Imani   ( 5777و همکاران ،)Mofidi وMoradi  (5775)، 

Hoshino ( 5773و همکاران، )Kohandel  و همکاران
( که نشان دادند 5777ران )و همکا Fakhimi و( 5770)

خوراک و از خوش افزايش فشار چرا سبب کاهش گياهان
خوراک خوشهای سمي و غيرگونه سوی ديگر افزايش

اجرای  شود، مطابقت دارد. در دو دهه اخير، در طول دورهمي
بيني دام مازاد و راهکارهای پيش های حذفها روشطرح
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اتع يا مر تعادل دام و مرتع و بهبود وضعيت برقراریبرای شده 
 خواني با شرايط دامداریعدم هم اند و يا به دليلاجرا نشده
الزم را  جه عدم مشارکت دامداران کارآيير نتيسنتي و د

 ه به دليل کمبود اعتبارات، حجم اجرایاند. ضمن اينکنداشته
مراتعِ مورد مطالعه  در انجام شده احيايي-ات اصالحيعملي

ع، اين مرات اثر بوده و تنها برنامه مديريتي در ادارهاندک و کم
يدی مراتع و ان تولآن با تو گذاری، تناسبدام رعايت ميزان

داران بربهره ام مدنظر بوده که چندان از سوید پراکنش صحيز
ه است گرفتحفاظت منابع طبيعي، مورد توجه قرار ن و متوليان

ياهي گ بسياری از تغييرات پوشش کنندهتواند تبيينکه خود مي
 اتاشد. اين بررسي با نتايج تحقيقتحقيق باين آمده در دستبه

Tawafi  وArzani (5775که )  مديريت زماني بر معتقدند
مثبت دارد که توأم با رعايت ظرفيت و ايجاد  وضعيت مرتع اثر

 تعادل در مرتع باشد، همخواني دارد. 
داری بر های مرتعاجرای روش اثربخشي بررسي

 ست که در مراتعي کها گياهي، بيانگر آن فاکتورهای پوشش
تم اند، چون سيسهای تعادلي و طبيعي بکار گرفته شدهروش

رتع نيز رعايت مناسب اعمال نشده و تعادل دام در مي يچرا
تغيير  رایببت يا منفي پوشش گياهي، مث نشده است، تغييرات

مراتع کافي نبوده و اين مراتع عمدتاً  وضعيت دادن درجه
الزم است با نظارت بيشتر، گرايشي ثابت دارند. بنابراين 

برداری چندمنظوره، ايجاد هرهداران با بمرتع افزايش درآمد
مرتع و اعمال  تعادل بين دام و ظرفيت چرای درازمدت

 داری افزود.مرتع هایبخشي طرح، بر اثرچراييهای سيستم
با  يمراتع یبرا يعيو طب يتعادل یدارمرتع یهاانتخاب روش

وشش بر پ یداريمثبت و معن ريتأث ،خوب و متوسط تيوضع
ع مرات تيکل مراتع داشته، امّا موجب ارتقاء درجه وضع يتاج
 یهاگونه بيدار درصد پوشش و درصد ترکيمعن شيافزا ايو 

وجه به اينکه در مراتع با ت .مهم خوشخوراک مراتع نشده است
 ن اقدامعنوان اوليبا وضعيت متوسط، سيستم چرايي مناسب به

ای روش و تنها به اجر انجام نشدهي مديريتي، به درست
 نيا یاجرا .اجرايي بسنده شده است عنوان راهکارمصنوعي به

ه نداشت مراتع شيو گرا تيبر وضع يمثبت ريها در عمل تأثطرح
 زيادشونده یهاگونه يدرصد پوشش تاجاينکه  با وجودو 

 ديولو ت يتاج يدرصد پوششدر کل  امايافته،  شيافزا يمرتع
عدم است.  افتهيکاهش  ريسال اخ 52مراتع در طول  نيا

عدم توجه به عامل  وها و کامل برنامه زيصح یاجرا
مشاعي بودن  در کنار مربوط به آن یهايرو متغ یگذاردام

 ليدال داران ازمراتع و رعايت نکردن فصل چرا توسط مرتع
در اين راستا  باشند.يمراتع م نيشدن ا ترفيضع ياصل

Motamedi (5777در ،) چرا، ظرفيت بلندمدت مدل تهيه 

 هایطرح در چرا ظرفيت تعيين رايج که روش نشان داد

 کرده و برآورد برآورد حد از بيش را چرا ظرفيت داری،مرتع

 علوفه مقدار تعيين در اصلي مشکل هم، با هاگونه همه توليد

رسد به نظر ميبنابراين است.  روش اين در مرتع توليدی
واهد شد که بيشتر خداری، زماني های مرتعطرح اثربخشي

همچنين، از  .ندشوتعادل دام در مرتع اجرا  ها در حالتطرح
سامان  0در بررسي در اين تحقيق، سامان عرفي مورد  76

، به راشده به اشتباه انتخاب شده استاج داریروش مرتع
ادلي، تع رتع رينه کوه و آبگرم به جای روشای که در دو مگونه

اب، خورت شده بود و در پنج سامانارگرفته کطبيعي به روش
 ،متوسط بودند آزاب، انجي و امالايرا که دارای وضعيت گزنک،

و هوايي، توپوگرافي و بدون در نظر گرفتن شرايط آب 
ی اجرای روش طبيعي و اعمال خاک، به جا خصوصيات

ا تأخيری و ي-)تأخيری، تناوبي های چرايي مناسبسيستم
 مصنوعي، توأم با داریرتعاز روش م استراحتي(، -تناوبي

ود. استفاده شده ب کاریکپه بذرپاشي و مانندهايي اجرای پروژه
های يل ادامه حضور دام و عدم اجرای موفق برنامهبه دل اما

ت گفتني اس مراتع کماکان کاهش داشت. مديريت چرا، توليد
در  ،(5770و همکاران ) Borhaniبا تحقيقات که اين نتايج 

به دليل مشکالت فني در امر منطقه سميرم که گزارش کردند 
های چرايي رت و کنترل، سيستمبندی مراتع و نظاقطعه
بديهي  مطابقت دارد. اند؛هاعمال نگرديد بيني شده عمالًپيش
 ناکارآمد یاجرا داری گزنک، در کناری مرتعهادر طرح است
 يحفاظت یاروهين ر مناسبحضو عدمبازدارنده و  نيقوان

گيری و اندازه همانندديگری  عوامل مهم دام، کننده کنترل
عيين تبع آن تپوشش گياهي و به فاکتورهای برآورد ناصحيز

 وضعيت و گرايش مرتع و عدم اجرای درجه نادرست
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روش  نادرستبر انتخاب مناسب  های چراييسيستم
 %72 اجرای با توجه به اينکه دوره روازاين. مؤثرند یدارمرتع

ه ب های مراتع ييالقي منطقه به اتمام رسيده و نيازمنداز طرح
اذ ترتيبي اتخ بايدهستند، دوباره ها و تدوين داده رسانيروز

بيني اعتبارات الزم، شود تا در صورت امکان و پيش
و يا  اتجام شود علوفه برآورد توليدبرای ريزی ساليانه برنامه

داری، انتخاب روش مرتع هایرحدر ط نظربه هنگامِ تجديد
 يچرايوضعيت مرتع و اعمال سيستم  داری با توجه بهمرتع

مربوط به هر روش و نظارت بيشتر، ضمن توجه به کيفيت و 
حقوقي، فني و  خوراکي گياهان و رعايت مالحظاتخوش

مدت همراه با افزايش انگيره اعمال ظرفيت چرای دراز
های صادی نمودن طرحداران از طريق اقتمشارکت مرتع

 .گيرد مراتع قرار داری در دستورکار متوليانمرتع
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Abstract  

     The most important executive policy of the government is optimizing range management plans 

in the rangelands. Improvement, development and proper exploitation of rangelands depend on 

understanding the current rangeland condition and selecting a range management method 

(balanced, natural and artificial) to be implemented in the form of a range management plan 

(RMP). Data were collected from 16 ranch units of Haraz River watershed to investigate 

differences in methods. At first, the statistics and information of the rangelands including the total 

percentage of vegetation and each of the important desirable and increasing species, rangeland 

condition and trend, and rangeland production were extracted and studied in 2016.  To determine 

the best range management method based on rangeland condition, the analysis of variance was 

used in a completely randomized design with three treatments. To compare the effect of each 

method during the implementation of the plan and in the current situation on the rangeland 

condition, trend and production of rangelands, the Duncan's test and to compare the quantitative 

characteristics measured before and after the implementation of the rangeland management plans, 

a two-sample independent t-test were used. Moreover, the non-parametric Mann-Whitney U test 

was used to compare qualitative characteristics using SPSS. In this research, rangeland 

management methods were considered as a treatment and time intervals were considered as a 

replicate. The results showed that although the vegetation percentage of palatable species 

composition did not increase, the balanced and natural methods were the best rangeland 

management methods in the good and fair rangeland condition, respectively. The reason for not 

increasing the palatable species was the unsuccessful implementation of planned programs in 

Range Management Plans (RMPs). On the other hand, although the artificial range management 

method was correctly performed in the RMPs with poor vegetation types, the implementation of 

these plans had no significant effect on the rangeland condition and trend of the study rangelands 

due to the high livestock population. It has also caused the cost of implementing reclamation and 

improvement projects on the beneficiaries. Although the percentage of vegetation cover of 

undesirable species of rangelands has increased, over the past 25 years, the total percentage of 

canopy cover and production has decreased. It seems that rangeland plans will be more effective 

when there is a balance between grazing capacity and livestock population. 

 

Keywords: Gazanak, rangeland management methods, optimal rangeland management range 

management plans, range condition. 
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