
 

  مرتع سالمت و یدارمرتع یهاطرح

 (هیدریح: مراتع شهرستان تربتیمورد ۀمطالع)
 خراسان رضوی، ،دانشگاه تربت حیدریهداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، ارشد مرتعآموختۀ کارشناسی دانش ؛علی نوروزی 

 ایران.

 خراسان رضوی، ،نابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریهاستادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ کشاورزی و م ؛*ایمان حقیان 

 ایران.

 ایران. ارومیه، ،کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیهاستادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ  ؛سماعیل شیدای کرکجا 

 کیدهچ

شت،  منبعمراتع به عنوان  ست مهمینقش  و خاك آب ،علوفهتولید گو شور برخوردار ا صاد ک برداران و بهرهافزایش تعداد  ولی ،در اقت
 و هیته به اقدام مراتع بیتخر یصتتعود روند از یریجلوگ یبرا .تعداد دام در مراتع توازن بین تولید و برداشتتت را از میان برده استتت

های مختلف نظیر تنوع گیاهی، شتتتاخ های مرتعداری بر در این تحقیق تأثیر اجرای طرح استتتت. شتتتده یدارمرتع یهاطرح یاجرا

ضعیت سنگل آباد، علی آباد، گرماب و  ،گرایش مرتع ،و شش گیاهی در پنج مرتع دارای طرح مرتعداری )تجرود،  صد تاج پو تولید و در

های مذکور در داخل گیری شاخ بدین منظور پس از اندازه .مورد بررسی قرار گرفته استدوچاهی( واقع در شهرستان تربت حیدریه 

ها مورد آنالیز آماری قرار داده ودنتیاستتت تین به عنوان شتتاهد با استتت اده آزمون مجاور آ هایداری )تیمار( و ستتایتمرتع هایطرح

درصد  64/51طق دارای طرح با میزان ادهد درصد تاج پوشش گیاهی مندرصد پوشش گیاهی نشان می میانگین ۀمقایسنتایج گرفتند. 

هست. همچنین علی رغم  در سطح پنج درصد دارمعنیبیشتر  کل درصد دارای تاج پوشش 5/47فاقد طرح با میزان  ۀمنطقنسبت به 

داری ، ت اوت معنی(99/67فاقد طرح ) ۀمنطقنسبت به کیلوگرم بر هكتار(  08/73در منطقه دارای طرح ) تولیدعددی میزان باال بودن 

ماری با یكدیگر ت اوت ( از لحاظ آ4/23( و خارج طرح )4/27میانگین امتیاز نمره وضتتعیت برای منطقه داخل طرح )مشتتاهده نشتتد. 

سبب معنی سنگل آباد و علی آباد( از مجموع پنج منطقه  سه منطقه )تجرود،  گرایش مرتع تغییر دار ندارند. اجرای طرح مرتعداری در 

وینر و -های ناهمگنی شتتانوندار شتتاخ از حالت من ی به ثابت شتتده استتت. همچنین اجرای طرح مرتعداری ستتبب افزایش معنی
داری در شاخ  غنای مارگالف اجرای طرح مرتعداری تغییر معنی ولی مپسون در داخل طرح نسبت به خارج شده استیكنواختی سی

های مورد مطالعه از اگر چه برخی شاخ . های سالمت مرتع گشته استشاخ ها موجب بهبود در مجموع اجرای طرحنداشته است. 

های لحاظ عددی مقادیر باالیی را به خود اختصتا  داده استت. از بین شتاخ داری نداشتته استت ولی از معنی لحاظ آماری افزایش

گردد وینر و سیپمسون به عنوان حساسترین پارامترها مشخ  شدند و در سایر مطالعات پایش پیشنهاد می-های شانونتنوع، شاخ 

های مرتعداری با دقت باالیی صورت گیرد ت طرحریزی و اجرا و نظارطرحشود گیری کلی پیشنهاد میاست اده گردند. به عنوان نتیجه

 ها بود. گونه طرحتا شاهد افزایش کارایی این
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 مقدمه. ۱
منابع  ۀگیرندبرمرتع اکوسیستمی طبیعی است که در 

عظیمی از ذخایر ژنتیكی و تنوع زیستتتی به وی ه تنوع در 

ستگونه ستی موجود . های گیاهی ا از طرف دیگر تنوع زی

حت  به طور مستتتتقیم ت تأثیر در اکوستتتیستتتتم مرتع، 

های گیاهی آن قرار دارد های رویشتتتی و تنوع گونهوی گی

که همواره متضتتمن پایداری این اکوستتیستتتم در مقابل 

آمار رستتمی حكایت از  .]31[ل متغیر محیطی استتت عوام

سیر نزولی کی یت مراتع در مقایسه با اقدامات انجام شده 

جانبه از در راستتتای احیا و اصتتالح آن دارد. ح امت همه

ستم ستلزم مدیریت بر مبنای ح ظ و اکوسی های مرتعی م

و با  ]25[ هاستتتتآنای موجود در نگهداری از تنوع گونه

کنند و توجه به اینكه مراتع کشور سیر قهقرایی را طی می

شده و در  سط کم  سعت مراتع خوب و متو ساله از و هر 

شود عوض وسعت مراتع ضعیف و خیلی ضعیف افزوده می

های مدیریتی مناستتتب به منظور ، استتتت اده از رو ]5[

رستتیدن به پایداری در جهت بهبود مدیریت مراتع الزامی 

. مشتتتكالت بخش ممیزی مرتع )افزایش ]9[باشتتتد می

خارج از بهره برداران، افزایش دام، چرای زودرس، چرای 

فصتتل، فشتتار چرا، چرای دیرپا( رویكردهای مت اوتی را در 

یده و انواع مختلف بهرهبهره  برداری رابرداری از مراتع طلب

در این میان تعداد مناستتب دام، زمان کرده استتت.  ایجاد

رداری، توزیع صتتحیح دام و ستتیستتتم چرا، بمناستتب بهره

سی مدیریت چرا میمؤل ۀ  چهار سا شندا سال .با های در 

سابق بهره برداری کشور اخیر تنها جایگزین برای مدیریت 

. اندشده شناخته های مرتعداریاز ملی شدن(، طرحقبل )

طرح مروزه  تعتتداری بتتا اهتتدافا مر هره هتتای   یبردارب

که تعادل دام و مرتع، زمان شتتتوند تهیه می چندمنظوره

باال بردن درآمد بهره ناستتتب، چرای یكنواخت،  برداری م

مرتعداران، ایجاد عالقمندی در دامداران، بهبود پوشتتتش 

شدت دام ست آوردن امنیت هگذاری و بگیاهی، افزایش  د

 مرتعداری هایطرح. ]20[باشتتد ها میآنجملۀ شتتغلی از 

 در مراتع از برداریبهره و مدیریت اصتتلی ابزارهای از یكی

ست ایران  اکولوژیك هایوی گی بهها آن ۀتهی در باید که ا

 دیگر یاز ستتو بردارانبهره اجتماعیمستتا ل  به و منطقه

جمله ابزارهای  داری ازهای مرتعطرح. شتتتود داده اهمیت

 یمراتع در مناطق تی یو ک تیکم شیجهت افزا یتیریمد

شار چرا بر آن ضع بوده ادیها زکه ف ها آن شیو گرا تیو و

 باشتتند. دیم  حیبا اجرای صتتح توانندیرو به قهقرا بوده م

عداری یهاطرح اجرای و تدوین له از مرت یت  جم مدیر

ست. این  پایدار یبرداربهره مراتع جهت بر صحیح شیوۀ ا

ضر به  شده پذیرفتهشیوۀ عنوان یك مدیریت در حال حا

بر استتت.  اجرا حال در مراتع عرفی یهاستتامان در ستتطح

ساس ساحت کل از موجود، اطالعات ا شور مراتع م  که ک

 حاضتر حال در مراتع استت، این هكتار میلیون 86بر  بالغ

شك علوفۀ تن میلیون 7/10 حدود شت قابل خ  تولید بردا

باشتتتد ی از حدود نیمی از آن مجاز میبرداربهرهکرده که 

فقره طرح مرتعداری  11000حدود  1384تا ستتال . ]32[

میلیون هكتار تهیه گردیده که از این میزان  25در ستطح 

میلیون هكتار مراحل  14فقره به مستتتاحت حدود  5350

گذاری را طی نموده و  آن در دستتتت اجرا فقرۀ  4900وا

خانوار واگذار  141354که این سطوح تاکنون به  باشدیم

ها در هر منطقه با این طرحی اجرا .]11[شتتتده استتتت 

تواند اثرات مختل ی بر پوشتتتش شتتترایط خا  خود می

گیاهی داشتتتته که به تبع آن تولید، وضتتتعیت و گرایش 

مراتع تغییر کرده و موجتب رونق دامتداری و دامپروری 

شتتده و بر اقتصتتاد و معیشتتت اثر گذاشتتته و به دنبال آن 

رها موجب کاهش مهاجرت روستتتاییان و دامداران به شتته

تأمین شتتتود. با توجه به اینكه مراتع کشتتتور از لحاظ می

یاز دام، ح امت خاك و آب، گردشتتتگری، علوفۀ  مورد ن

ست و موارد دیگری  گیاهان دارویی، تلطیف هوا، محیظ زی

راهكارهای فنی و ارا ۀ ای برخوردار استتتت، از جایگاه وی ه

مدیریتی جهت افزایش پوشش گیاهی و تولید علوفه مرتع 

منظور پایداری اکوسیستم مراتع و کسب درآمد الزم و به 

در  .]4[اولیه الزم و ضتتروری استتت ستترمایۀ بازگشتتت 

مرتع با  53وضتتتعیت و گرایش مراتع در دیگر  ایمطالعه

های مختلف در استتتتان فارس مورد ارزیابی قرار مدیریت

که اکثراً این مراتع دارای  حاکی از آن بود  تایج  فت. ن گر
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پیشتتتنهاد محقق . بودندوضتتتعیتی فقیر و گرایش من ی 

نموده استتت که برای جلوگیری از روند تخریب مراتع باید 

با تأمین علوفه برای دامداران از چرای زودرس جلوگیری 

با تأمین ستتتوخت، بوته بد. وی و  یا کنی در مرتع کاهش 

ستمر در امر احیا برداری و بهره ءضرورت نظارت کامل و م

های اجرایی را مورد تأکید قرار توستتتط دستتتتگاه از مراتع

 .]35[ داده است

های مرتعداری در ارزیابی اثرات طرحپ وهشتتگر دیگری 

گذاری آن به بهرهو وا تاها  ن برداران در بهبود مراتع استتت

جان غربی بای یان می آذر عث ب با عداری  که طرح مرت ند  کن

بهبود وضتتتعیت مرتع، افزایش مرفیت مرتع، کاهش تعداد 

ب دام )ایجاد تعادل پایدار بین دام و مرتع( و کاهش تخری

طوری که امتیاز وضتتتعیت مرتع و  ،مراتع گردیده استتتت

نه تاجی، تراکم،  Ι های کالستغییرات گو از نظر پوشتتتش 

 ی و تولید در مرتع دارای طرح نستتتبت به مرتع فاقدزادآور

به ترتیب پایه در  4/17درصتتتد، 1/18امتیاز،  2/40 طرح 

یه در  8، مترمربع تار 3/347و  مترمربعپا  کیلوگرم در هك

آن حاکمیت مدیریت عمدۀ دهد. که دلیل افزایش نشان می

ام دمطلوب، دادن مالكیت به مرتع، ایجاد تعادل پایدار بین 

 .]17[ باشددارای طرح میمنطقۀ و مرتع در 

یت با توجه به اینكه اثر انواع مختلف چرای دام بر وضع

ت ، اثر انواع مدیری]48[ باشتتدیمشتتده تأیید مراتع امری 

های پوشتش گیاهی مراتع اجرا شتده در مراتع بر شتاخ 

پ وهشگران توسط برخی محققان مورد بررسی قرار گرفت. 

 های مرتعداری بربه بررستتی تأثیر اجرای طرح یدر تحقیق

شتتمال  -تولید، وضتتعیت و گرایش مراتع استتتان گلستتتان

گونه بیان نتایج حاصتتتل را این گنبد کاووس پرداختند که

که اجرای طرح مرتعداری در صتتورتی که مطابق  کنندیم

با شتترایط اکولوژیك، اقتصتتادی و اجتماعی منطقه باشتتد، 

یت  به تبع آن افزایش مرف فه و  ید علو عث افزایش تول با

 .]8[ شودچرایی و بهبود وضعیت و گرایش مراتع می

سی تأثیر طرحمحققان  اری بر تولید، مرتعد یهادر برر

ضعیت شالقی و  ۀمنطق 15مراتع در  گرایش و و ییالقی، ق

عد از اجرای این طرح بل و ب ند در ق یانب تان م ها در استتت

شتند که طرح قزوین در نقاطی که  یدارمرتع یهااعالم دا

ستتتایر  بردار و دام کمتر بوده و همچنیندارای تعداد بهره

چرایی،  یهاستتتمیمستتا ل مدیریتی از جمله رعایت ستت

قرار داده  رعایت فصتتتل و مرفیت چرا و غیره را مد نظر

به علت کوتاه  موفق بوده که در این میان مناطق ییالقی 

 نیترموفق ءجزشتتده  بودن فصتتل چرا و رعایت موارد ذکر

نقاط و در مقابل مناطق قشالقی و میانبند به علت طوالنی 

ستایی بودن مراتع و عدم رعایت  بودن زمان چرا، صول رو ا

 یهتتاالتتذکر جزء منتتاطق نتتاموفق در اجرای طرحفوق

عداری قان دیگری .]3[ وده استتتتتب مرت نقش  نیز محق

های متغیرهای مدیریتی در تغییر وضتتعیت مراتع در طرح

 .]15[ کردندتأیید مرتعداری را 

های مرتعی گیری تنوع زیستتتی اکوستتیستتتمبا اندازه

از  .]51[ نمود را ارا ه های مدیریتی الزمتوان توصتتتیهمی

هتای توان بته طرحجملته ابزارهتای متدیریتی مراتع می

ری های مرتعدااثر طرح ارزیابی مرتعداری اشاره کرد که در

 هایشاخ  نظر گرفتن در گیاهی بر پوشش دام و چرای

نا تنوع، کارکردی و ستتتاختاری  هایگروه نیو همچن غ

ست، مهم جامعه گیاهی سیت ممكن چون ا سا ست ح  ا

به در هاآن باشتتتد و حتی  دام چرای پاستتته  مت اوت 

های ساختاری جوامع گیاهی در پاسه به تغییرات شاخ 

ند حستتتاسمدیریتی و محیطی و چرای دام می تر از توان

حقیقات برخی . نتایج ت]38[ های تنوع عمل کندشتتاخ 

 را های غنا و تنوعمن ی چرا بر شتتتاخ تأثیر از محققان 

بیشتتتترین غنا و تنوع  شتتتودو عنوان می دهدنشتتتان می

این  ]21[دهد ای ستتتبك ری میای در شتتترایط چرگونه

نه نای گو ماًکاهش غ نههب ای عمو کاهش گو یل  های دل

قات از تحقی برخی در مقابل، ]36[باشتتد خوراك میخو 

 .]19[اند اثر مثبت چرا بر غنا و تنوع را به اثبات رسانده

عرفی ستتامان  34حیدریه شتتامل شتتهرستتتان تربت

باشتتتد که در پنج ستتتامان عرفی طرح شتتتده می یممیز

 ستتتال 15 از بیش هاطرح تمام)مرتعداری انجام شتتتده 

سامان هنوز هیچ طرحی اجرا نشده  29و در  (دارند قدمت

ست. شان می ا سی منابع ن دهد که تحقیق در مجموع برر
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ثر اجرای طرح بر جتتامعی در مورد ا هتتای مرتعتتداری 

ضعیت و گرایش مراتع شاخ  های تنوع گیاهی، تولید، و

شتتهرستتتان تربت حیدریه انجام نشتتده استتت که این امر 

شخ  می نماید. بنابراین با توجه ضرورت این تحقیق را م

ی این تحقیق ارزیابی عملكرد به موارد ذکر شده، هدف اصل

سی اثر طرح سۀ داری بر مراتع و های مرتعو برر آن با مقای

 مراتع فاقد طرح است.

 

 روش شناسی. ۲

 مورد مطالعهمنطقۀ معرفی . ۱.۲
موقعیت جغرافیایی در  ازنظرحیدریه شتتهرستتتان تربت

 35˚ 51́تا  34˚ 59́طول شتتترقی و  60˚ 07́تا  58˚ 41́

شمالی و در  صلۀ عرض  شهد قرار  142فا شهر م کیلومتری 

ستال در شتهر  25گرفته استت. متوستط بارندگی در طول 

 . اقلیم(1)شتتتكل  استتتت مترمیلی 05/246حیدریه تربت

قۀ  بتمنط مارتن تر یه بر استتتاس رو  اقلیمی دو یدر ح

ست و در ارت اع نیمه شك ا سطح دریا قرار  1333خ متر از 

ستان  70دارد.  شهر ساحت کل  صد از م یدریه، حتربتدر

 447اراضی منابع طبیعی است که از این سطح به ت كیك، 

هكتار مراتع خوب و  107، زاردرختچهزار و هكتار بیشتتته

هكتار  165235هكتار مراتع متوستتتط و  58789متراکم، 

 34باشد. مراتع شهرستان شامل مراتع کم تراکم و فقیر می

نج سامان از باشد که در پسامان عرفی )بیشتر میانبند( می

در مجموع تعداد  ها طرح مرتعداری اجرا شده است.بین آن

ها فعالیت دارند و کل مساحت بردار در این سامانهبهر 429

 باشد.هكتار می 35000حدود آن نیز 

 

 در تقسیمات کشوری مطالعه مورد ۀمنطقموقعیت  .1شکل 

 

 روش انجام پژوهش. ۲.۲
هتتای هتتا طرحدر این تحقیق پنج مرتعی کتته در آن

مرتعداری اجرا شتتتده استتتت و همچنین پنج مرتع فاقد 

گردد. در های مرتعداری به عنوان شتتتاهد انتخاب میطرح

اولیه و بازدید از منطقه، مطالعۀ مطالعات میدانی، بعد از 

ها به نحوی انتخاب گیری درون ستتتامانهای نمونهمكان

گردید که در مقابل هر مكان دارای طرح مرتعداری یك 

شتتناستتی، زمیننظر مكان فاقد طرح با شتترایط مشتتابه از 

واحد اراضتتی، اقلیم، ارت اع، شتتیب، حهت شتتیب و تی  

شد. نمونه شته با صادفیگیاهی وجود دا -گیری به رو  ت

گیری نمونهمنطقۀ فت. در هر ستتیستتتماتیك صتتورت گر

سكت به طول  چهار ستقر گردید و باتوجه  200تران متر م

متر مربعی به  2پالت  40محاستتبه شتتده اندازۀ نمونۀ به 

که از  (ترمتراکم یاهی)پوشتتش گمرتع گرماب  یاستتتثنا
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پس از  متر مربعی استتت اده شتتد، تعیین گردید.پالت یك 

های یكساله و چندساله، تعداد ها حضور گونهاستقرار پالت

صد گگونه و تعداد افراد هر گونه برای  ساله، در یاهان چند

یاهان یكستتاله و چندستتاله، درصتتد ستتن  و گپوشتتش 

ستتنگریزه و خاك لخت و موقعیت در هر پالت یادداشتتت 

ضعیت به شد. در داخل پالت ضاعف، و ها تولید به رو  م

گیاهی، عامل  پوشتتشدرصتتد  فاکتوره )خاك، رچهارو  

ترکیب و طبقات ستتنی و شتتادابی گیاه( و گرایش با رو  

 .]32[ گیری قرار گرفتندترازوی گرایش مورد اندازه

 های عرفی مورد مطالعهمشخصات سامان. 1جدول 

طرح شروع سال نام  
 میانگین دمای ساالنه

 گراد()سانتی

 بار  ساالنه

 متر()میلی

مساحت 

 )هكتار(
 س(أدام موجود )ر س(أدام مجاز )ر

تعداد بهره بردار 

 )ن ر(

 101 6850 3018 4183 247 13 1382 گرماب

 21 3896 1758 3169 237 9/13 1381 تجرود

 107 7442 6702 11055 197 8/16 1382 سنگل آباد

 96 7838 5258 8311 235 4/14 1380 دوچاهی

 104 5888 3225 7809 237 14 1376 علی آباد

 

 گیری تولید مرتعاندازه. 3.۲
رو  مستتتقیم و  دورو  مضتتاعف: این رو  ترکیب 

در رو  مستتتقیم )رو  قطع و  باشتتد.غیرمستتتقیم می

رشتتتد ستتتال جاری گیاهان قابل چرای هر پالت توزین( 

جداگانه قطع گردید و در پاکت گذاشتتتته شتتتد. ستتتپس 

ه ته در محیط ستتترباز خشتتتك قرار  دوها به مدت پاکت

شده اندازهگونۀ گرفتند. پس از آن وزن هر  شك  گیری خ

بر  رو  غیرمستتتتقیم )رو  تخمین چشتتتمی( در شتتتد.

با قرار دادن پالت  روی زمین خالف رو  قطع و توزین، 

نۀ وزن  بل چرای دام تخمین زده شتتتتد.هرگو رو   قا

باشد. بدین رو  مذکور می دوگیری مضاعف ترکیب اندازه

 ها رو  غیرمستتتتقیم به کار بردهترتیب که در همه پالت

ها( درصتد تعداد کل پالت 20ها )اما در بعضتی پالت شتد

ست اده از  .شد رو  مستقیم هم به کار برده در نهایت با ا

عداد پالت به ج ت ا که  صتتتورت مستتتتقیم و  دوهایی 

ایجاد رگرستتیونی معادلۀ گیری شتتدند غیرمستتتقیم اندازه

هایی که کرده و اعداد برآورد شده رو  غیرمستقیم پالت

صورت رو  غیرمستقیم تخمین زده شدند اصالح ه تنها ب

ضاعف  گردید. ست در رو  م ابتدایی  معادلۀالزم به ذکر ا

های موجود قابل های مربوطه به کل گونهبر استتتاس داده

  تعلیف دام در داخل پالت به دست آمد.

 گیری غنا و تنوع زیستیاندازه. 4.۲
 اینرو-ای با است اده از شاخ  شانونمقادیر تنوع گونه

سون )1رابطۀ ) سیمپ شاخ   شاخ  جنی2رابطۀ (،   ،)- 

ق نیز از طریمارگالف ای ( و غنای گونه3رابطۀ سیمپسون )

مورد مطالعه منطقۀ شتتمار  تعداد گونه گیاهی برای کل 

 محاسبه گردید.

 اینرو -شانونای تنوع گونه(: شاخ  1) ۀرابط

  i

s

i

i ppH ln
1






 

نسبت  Piاینر، و -: شاخ  تنوع  شانونکه در آن؛ 

ها است. گونهام به پوشش کل i ۀگوندرصد پوشش تاجی 

 .]44[ باشدمتغیر می 5/4مقدار این شاخ  بین ص ر تا 

 (: شاخ  یكنواختی سیمپسون2) ۀرابط





s

i
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2
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نستتبت درصتتد  Piشتتاخ  ستتیمپستتون:  λکه در آن؛ 

باشتتد. ها میام به پوشتتش کل گونهi ۀگونپوشتتش تاجی 

 .]45[ مقدار این شاخ  بین ص ر تا یك متغیر است

 (: شاخ  غنای مارگالف3) ۀرابط

)ln(/)1(1 nSR  

 و  : فراوانی افرادnای، : غنتتای گونتتهR1 کتته در آن؛

Sاین شاخ  بین  ۀمنداباشد. ها در نمونه می: تعداد گونه

 .]29[ ص ر تا بی نهایت متغیر است

مال بودن پراکنش دادهپس  یان از نر با از اطمن ها 

 جهت آنالیز، استتتمیرنوفاستتتت اده از آزمون کولموگروف 

های دارای طرح و سایتمقایسۀ حاصل و های داده آماری

 SPSSافزار تست مستقل در نرمتیمقایسۀ شاهد از آزمون 

گیری محاستبات اندازهمی تمااستت اده گردید.  21نستخۀ 

نهشتتتتاخ  عددی تنوع گو  افزارمحیط نرمای، در های 

PAST  انجام شد. 17/3نسخه 

 

 نتـایج. 3

بی . ۱.3 ــا یج ارزی ــا ــ  نت جرای طرح ریت هــای ا

 مرتعداری بر میانگین درصد پوشش گیاهی
در کل میانگین درصتتد پوشتتش گیاهی ( 2)در جدول 

های عرفی مورد مطالعه آمده استتت. داخل و خارج ستتامان

دهد بیشترین میزان درصد پوشش گیاهی نتایج نشان می

چاهی و  کل، مان عرفی دو  خل طرح ستتتا به دا مربوط 

کمترین میزان آن در خارج از طرح سامان عرفی علی آباد 

بقیۀ جز ستتتامان عرفی تجرود در هباشتتتد. همچنین بمی

 یاهیپوشتتش گ میانگین ،های عرفی مورد مطالعهستتامان

 دهد.اجرای طرح افزایش نشان میهای سایت در کل

 های عرفی مورد مطالعهدر سامان کل میانگین درصد پوشش گیاهی. 2جدول 

 خارج طرح )درصد( داخل طرح )درصد( سامان عرفی

 33/39 73/55 دوچاهی

 33/50 53/54 گرماب

 97/53 37/51 تجرود

 83/47 03/48 سنگل اباد

 17/46 57/48 علی آباد

 

 یاهیپوشش گ میانگین درصدمقایسۀ نتایج مربوط به 

در دو مكان داخل و خارج طرح های مرتعداری اجرا کل 

های عرفی مورد مطالعه با است اده از آزمون شده در سامان

 هاواریانس برابریمستقل و همچنین آزمون استیودنت تی 

ست. ( 3)در جدول  شان میارا ه شده ا دهد آزمون نتایج ن

دار بوده و به در ستتطح پنج درصتتد معنی برابری واریانس

یانس بارتی وار ندع ناهمگن هستتتت یانگین  .ها  نابراین م ب

صد شش گ در های عرفی مورد مطالعه سامانکل  یاهیپو

خارج طرح خل و  با هم اختالف در دا عداری  های مرت

طور  هتتای مرتعتتداری بتتهدار دارنتتد و اجرای طرحمعنی

 یاهیپوشتتش گ داری باعث افزایش میانگین درصتتدمعنی

نتایج  های عرفی مورد مطالعه شتتده استتت.در ستتامانکل 

شان صد پوشش گیاهی در اثر افزایش معنیدهندۀ ن دار در

ماناجرای طرح عداری در ستتتا های عرفی مورد های مرت

 باشد.مطالعه می

 قابل دیتولهای مرتعداری بر اجرای طرح ریت  . ۲.3

 های عرفیدر سامان دام ۀاستفاد

ست اده دام را در داخل 4جدول ) ( میانگین تولید قابل ا

 دهد. های عرفی مورد مطالعه نشان میو خارج سامان
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 مرتعداریهای کل در داخل و خارج طرح یاهیپوشش گ درصد مستقل میانگیندو نمونۀ  tنتایج آزمون . 3 جدول

 میانگین و اشتباه از معیار تیمار
 هاآزمون برابری واریانس

 فرضیات واریانس دو گروه
 هاآزمون برابری میانگین

F Sig t درجه آزادی Sig. 

 a 0/78±51/64 داخل طرح
11/8 005/0 

 001/0 298 292/3 هابرابری واریانس

 001/0 35/284 292/3 هانابرابری واریانس b 0/97±47/52 خارج طرح

 

 های عرفی مورد مطالعهسامان در دام استفادۀ قابل تولید یانگینم .4 جدول

 خارج طرح )کیلوگرم در هكتار( داخل طرح )کیلوگرم در هكتار( سامان عرفی

82/31 دوچاهی  35/30  

48/47 گرماب  56/41  

24/88 تجرود  76/79  

56/97 سنگل اباد  44/92  

3/100 علی آباد  85/95  

 

دهد بیشتتتترین میزان تولید مربوط به نتایج نشتتتان می

داخل طرح ستتتامان عرفی علی آباد و کمترین میزان آن در 

خارج از طرح ستتتامان عرفی دوچاهی می باشتتتد. همچنین 

 یفکه مورد تعل یاهانی)گدام  استتتت ادۀ قابل میانگین تولید

سامان (گیرندیدام قرار م های عرفی مورد مطالعه در تمامی 

 در مقایسه با منطقۀ خارج از طرح افزایش یافته است.

میانگین تولید مقایستتتۀ نتایج مربوط به ( 5)در جدول 

در دو مكان داخل و خارج طرح های دام  استتتت ادۀ قابل

های عرفی مورد مطالعه با مرتعداری اجرا شتتده در ستتامان

استتت اده از آزمون تی تستتت مستتتقل و همچنین آزمون 

برابری  ها ارا ه شده است. نتایج آزمونواریانس گروهبرابری 

یانس یانسمعنی هاوار جه وار ها همگن دار نبوده و در نتی

های انسیقل با وارتدو گروه مسمقایسۀ  هستند. با توجه به

استتتت ادۀ قابل  داری در میانگین تولیداختالف معنی برابر،

های مرتعداری مشتتتاهده مناطق داخل و خارج طرحدر  دام

داخل منطقۀ تولید در  عددی اگر چه میانگین ؛شتتتودنمی

 باشد.طرح در مقایسه با خارج طرح بیشتر می

 های مرتعداریخارج طرحدر داخل و دام  ۀاستفاد قابل تولید مستقل میانگیننمونۀ دو  tنتایج آزمون . 5 جدول

 تیمار
میانگین و اشتباه از 

 معیار

هاآزمون برابری واریانس  
 فرضیات واریانس دو گروه

هاآزمون برابری میانگین  

F Sig t درجه آزادی Sig. 

 a 14/01±73/08  داخل طرح
36/0  855/0  

هابرابری واریانس  262/0  8 8/0  

هاواریانسنابرابری  a 13/46±67/99 خارج طرح  262/0  98/7  8/0  

 

های مرتعداری بر وضـــعیت و اجرای طرح ریت  . 3.3

 یعرف یهاسامانگرایش 

های عرفی مورد وضتتتعیت مراتع ستتتامان(6)جدول 

های داخل طرح و خارج از طرح را نشتتان مطالعه در بخش

تایج نشتتتتان می هد. ن خارج از طرح مید ناطق  هد م د

های عرفی دوچاهی و گرماب در وضتتتعیت خیلی ستتتامان

یت مراتع در ند و وضتتتع یۀ  فقیر قرار دار ناطق مورد بق م

 باشد.مطالعه فقیر می
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 روش چهارفاکتوری های مرتعداری با استفاده ازوضعیت مراتع مورد مطالعه در داخل و خارج طرح .6جدول 

 وضعیت مجموع درصد پوشش گیاهی بنیه و شادابی ترکیب گیاهی فرسایش خاك تیمار سامان عرفی

 دوچاهی
ریفق 26 5 6 6 9 داخل طرح  

ریفقخیلی  18 4 3 4 7 خارج طرح  

 گرماب
ریفق 27 6 6 6 9 داخل طرح  

ریفقخیلی  19 4 4 4 7 خارج طرح  

 تجرود
ریفق 28 7 5 4 12 داخل طرح  

ریفق 26 6 4 3 13 خارج طرح  

 سنگل اباد
 فقیر 28 6 5 6 11 داخل طرح

 فقیر 26 5 5 6 10 خارج طرح

 علی آباد
 فقیر 28 6 5 5 12 داخل طرح

 فقیر 28 6 5 5 12 خارج طرح

 

گرایش مراتع مورد مطالعه در مناطق داخل و خارج از 

های مرتعداری با استتت اده از رو  ترازوی گرایش در طرح

های عرفی دوچاهی و گرماب آمده است. سامان( 7)جدول 

قۀ در هر دو  عداری گرایش منط خارج طرح مرت خل و  دا

های عرفی تجرود، ستتنگل آباد و من ی دارند. برای ستتامان

های مرتعداری باعث تغییر گرایش از علی آباد اجرای طرح

 ه حالت ثابت شده است.حالت من ی ب

 روش ترازوی گرایش های مرتعداری با استفاده ازگرایش مراتع مورد مطالعه در داخل و خارج طرح .7جدول 

 تیمار سامان عرفی
 نمرۀ

 گرایش گیاهان

 گرایش 

 در گیاهان

گرایش نمرۀ 

 خاك
 گرایش در خاك

 گرایشنمرۀ 

 در تی 
گرایشطبقۀ   

 دوچاهی
-2 ثابت 0 داخل طرح -2 ثابت   من ی 

-2 خارج طرح -2 ثابت  -4 ثابت   من ی 

 گرماب
-2 ثابت 0 داخل طرح -2 ثابت   من ی 

-1 خارج طرح -3 ثابت  -4 ثابت   من ی 

 تجرود
-1 ثابت 1 داخل طرح  ثابت 0 ثابت 

-1 خارج طرح -2 ثابت  -3 ثابت   من ی 

 سنگل اباد
 ثابت 0 ثابت 0 ثابت 0 داخل طرح

-1 خارج طرح -1 ثابت  -2 ثابت   من ی 

 علی آباد
 ثابت 0 ثابت 0 ثابت 0 داخل طرح

-2 ثابت 0 خارج طرح -2 ثابت   من ی 

 

وضتتتعیت مراتع در دو مكان مقایستتتۀ نتایج مربوط به 

های های مرتعداری اجرا شده در سامانطرحداخل و خارج 

مطالعه با استتتت اده از آزمون تی مستتتتقل و عرفی مورد 

یانس گروه برابری همچنین آزمون جدول وار ( 8)ها در 

برابری دهد آزمون ارا ه شتتتده استتتت. نتایج نشتتتان می

صد معنی هاواریانس سطح پنج در دار بوده و به عبارتی در 

بنابراین با توجه به نتایج وضعیت  .هستند نابرابرها واریانس

هتتای مرتعتتداری مراتع منتتاطق داختتل و ختتارج طرح

با هم اختالف معنیستتتامان دار های عرفی مورد مطالعه 

ندارند. تایج اگر چه مجموع امتیازات  آماری  به ن با توجه 
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های مرتعداری افزایش وضتتتعیت مرتع در اثر اجرای طرح

ماری ت او حاظ آ به ل ته استتتت ولی  داری در ت معنییاف

الزم به  شتتود.وضتتعیت مراتع مورد مطالعه مشتتاهده نمی

توضتتیح استتت از آنجایی که هدف در این تحقیق ارزیابی 

های مرتعداری بوده استتتت و تمرکز بر کلی موفقیت طرح

ها به طور جداگانه صورت نپذیرفته است لذا به روی سایت

ها به منظور مقایستته، میانگین پارامترها در تمامی ستتایت

 با هم توسط آزمون تی تست مقایسه گردید.دو به دو طور 

 های مرتعداریوضعیت مرتع در داخل و خارج طرحنمرۀ  مستقل میانگیننمونۀ دو  tنتایج آزمون : 8 جدول

 تیمار
میانگین و اشتباه از 

 معیار

هاآزمون برابری واریانس فرضیات واریانس  

گروهدو   

هاآزمون برابری میانگین  

F Sig t درجه آزادی Sig. 

 a 0/40±27/40  داخل طرح
35/29  001/0  

هابرابری واریانس  925/1  8 09/0  

هانابرابری واریانس a  2/03±23/40 خارج طرح  925/1  30/4  122/0  

 

بی . 4.3 ــا یج ارزی ــا ــ  نت جرای طرح ریت هــای ا

 های تنوع پوشش گیاهیمرتعداری بر شاخص
های تنوع پوشتتش شتتاخ مقایستتۀ نتایج مربوط به 

های مرتعداری اجرا طرحگیاهی در دو مكان داخل و خارج 

های عرفی مورد مطالعه با است اده از آزمون شده در سامان

یانس  برابریتی تستتتت مستتتتقل و همچنین آزمون  وار

دهد است. نتایج نشان میارا ه شده ( 9) در جدول هاگروه

در  هابرابری واریانسبرای شتتاخ  ستتیمپستتون آزمون 

ها دار بوده و به عبارتی واریانسستتطح پنج درصتتد معنی

 –های مارگالف و شتتانون ناهمگن هستتتند. برای شتتاخ 

تایج نشتتتان میواینر واریانس دهد ها همگن هستتتتند. ن

شاخ  شانون میانگین  سون و  سیمپ طور واینر به  -های 

های مرتعداری افزایش یافته داری در اثر اجرای طرحمعنی

چه در اثر اجرای طرح  گالف اگر  مار استتتت. شتتتاخ  

مرتعداری افزایش یافته استتتت ولی به لحاظ آماری ت اوت 

هده معنی خارج طرح مشتتتتا خل و  ناطق دا داری بین م

 شود.نمی

 های مرتعداریهای تنوع در داخل و خارج طرحشاخص مستقل میانگیننمونۀ دو  tنتایج آزمون . 9 جدول

 تیمار شاخ 
 میانگین و اشتباه 

 از معیار

 فرضیات واریانس  هاآزمون برابری واریانس

 دو گروه

 هاآزمون برابری میانگین

F Sig t درجه آزادی Sig (2-tailed) 

 مارگالف
 a 0/035±1/30  داخل طرح

115/0 735/0 
 287/0 298 067/1 هابرابری واریانس

 287/0 42/297 067/1 هانابرابری واریانس a 0/036±1/25  خارج طرح

 سیمپسون
 a 0/007±0/74  داخل طرح

40/4 037/0 
 015/0 298 454/2 هابرابری واریانس

 015/0 89/293 454/2 هانابرابری واریانس b 0/009±0/71  خارج طرح

 اینرو-شانون
 a  0/025±1/56  داخل طرح

907/0 342/0 
 023/0 298 286/2 هابرابری واریانس

 023/0 35/284 286/2 هانابرابری واریانس b  0/028±1/47  خارج طرح
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 گیریبحث و نتیجه. 4

ـــعیت روی بر مرتعداری طرح ا رات. ۱.4  و وض

 مرتع گرایش
روند وضتتعیت مرتع در منطقه نشتتان  ،بنابراین مطالعه

گردد و میداده است که در مواقعی که فشار چرایی شدید 

ند، یا این مداوم قرار دار حت چرای  نهکه مراتع ت های گو

کنند که میهای مهاجم خالی گونهبومی عرصتته را به ن ع 

اشتتاره دارند که  محققان شتتود.میستتبب کاهش تنوع نیز 

عددی مل مت گام اجرای طرح بر ک در عوا آن اثر  تی یهن

که در  ستتتتندیبه اجرای طرح ن محدود که تنها گذارندیم

 تواندیشد که فقط داشتن طرح نم دهید زین حاضر قیتحق

 .]15[ مراتع مؤثر باشد شیگرا در ییتنهابه

شود. گرایش مرتع، تغییرات وضعیت مرتع را شامل می

طور کلی دو نوع گرایش در وضتتتعیت مرتع مشتتتاهده به

شتتود. اگر این تغییرات در جهت بهبود وضتتعیت مرتع می

باشتتد گرایش مثبت و پیشتترونده استتت و اگر تغییرات در 

جهت قهقرا باشتتد گرایش من ی و پستترونده استتت و اگر 

ست. در هر  شود گرایش ثابت ا صل ن تغییراتی در مرتع حا

ضعیت  شناخت گرایش و های مرتع از لحاظ برنامهصورت 

مرتعداری و اصتتتالح مراتع حا ز اهمیت استتتت. چگونگی 

صه شخ سط عال م و م ضعیت و گرایش مرتع تو هایی که و

شود قابل تشخی  در خاك و پوشش گیاهی مشاهده می

یادی را در مورد آن لب ز طا چه در استتتتت. این عال م م

گذشتتته در مرتع ری داده استتت و یا در حال حاضتتر در 

 .]31[دهند یان هستند نشان میجر

 گیاهی تنوع روی بر مرتعداری طرح اتا ر. ۲.4
تایج  هایطرح اجرای که داد نشتتتتان تحقیق این ن

 بوده مؤثر گذاریدام میزان دارمعنی در کاهش مرتعداری

 به خصو  تنوع هایشاخ  در تغییرات عامل این است.

 تغییرات ت سیر و لذا ]19[ سزایی داردبه نقش یكنواختی

ست اده با تنوع هایشاخ   تنوع بر چرا اثر که از منابعی ا

ست پذیر امكان اندنموده بررسی را  تنوع بررسی این در .ا

 بوده، بدون طرح مراتع از بیشتتتتر طرح دارای مراتع در

یان این نیستتتتت. در دارمعنی اختالف این لیكن ها  م تن

 طوربتته طرح دارای منتتاطق یكنواختی هتتایشتتتتاخ 

 .است بوده طرح بدون مناطق از داری بیشترمعنی

در  تحقیقات دیگر جیراستتتتا با نتا هم رییگجهینت نیا

علت پ وهشتتگران  .]16، 19[ باشتتدیمگلستتتان  یپارك مل

باال  یدارای توان رقابت هایگونهی تعداد کم ۀغلبامر را  نیا

رات تنوع، به ییچرا بر تغ اثر لیالنت در تحل .]19[ دانندیم

رفتاری پوشتتش  اتیخصتتوصتت دی عرصتته وینقش توان تول

عدم وجود  طیدر شرا که داردیو دام اشاره و امهار م یاهیگ

ستترعت  به توانندیم دیعل زارهای پرتول ،یطیهای محتنش

 دهی( پوشانیگندم های بزرگ )عمدتاًبا تعداد محدودی گونه

کاهش  طیشرا نیکوچك در ا اسیدر مق یاهیشوند. تنوع گ

 تحت ستتتتندیکوچك قادر ن یاهیهای گگونه رایز ابد،ییم

 خود ادامه یبزرگ انبوه و الشتتبرگ به زندگ انیگندم ۀغلب

ند ندیم ر چراینظ ییهاتنش هاتیستتتا نیدر ا .ده  از توا

کاهش  جهیغالب و در نت انیگندم وماسیکاهش ب قیطر

ها گونه ریسا اتیح دیفرصت جهت تجد جادیا باعث رقابت،

نیز  محققان دیگری کوچك شود. اسیدر مق تنوع شیو افزا

ستپ مهین عل زارهای در شرق ا یا  جهینت نیبه ا رانیشمال 

برداری ضتمن بهره توانیچرای متوستط م تحت که دیرست

نای نه، غ نه معقوال ق ین تحقیح ظ کرد، در ا زیرا ن ایگو

شتر از ۀ منطقدر  یكنواختی صۀ طرح مرتعداری بی خارج عر

 .]31[ دار نیستچند این اختالف معنی از طرح بوده هر

ــش تاج روی بر داریمرتع طرح ا رات. 3.4  پوش

 گیاهی
شتتتود در مشتتتاهده می( 3)جدول در طور که همان

صه صهعر سه با عر های های داخل طرح مرتعداری در مقای

خارج از طرح میزان درصتتد پوشتتش گیاهی افزایش یافته 

اجرای طرح مستتتقل نشتتان داد که  tاستتت. نتایج آزمون 

دار معنیشتتده و تولید  و داری موجب بهبود پوشتتشمرتع

منطقۀ در تحقیقاتی  این نتایج منطبق با نتایجبوده استت. 

در  ،]17[ سرهالن سلماس واقع در استان آذربایجان غربی
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خشك میان نیمهمنطقۀ در  ،]23[ الر استان تهرانمنطقۀ 

محققان باشد. می ]24[ تویسرکانرود واقع در شهرستان 

عادل بین دام و مرتع و یات  یادشتتتتده ت همچنین عمل

ها طرح اصتتتالحی و احیایی صتتتحیح را دلیل موفقیت این

 اند.بیان کرده

داری با یكدیگر دارند و و این تغییرات نیز ت اوت معنی

های مرتعداری انتخاب تعداد دام بر یكی از اصتتتول طرح

ساس مرفیت مراتع می  مراتع دارای طرح از نظرباشد که ا

راین بناب ،دارند ت اوتگذاری با مراتع بدون طرح داممیزان 

فشار  ث تغییراست باع داری توانستههای مرتعاجرای طرح

یاری بر  مدیریت گردد. چرا بر مراتع تحت محققان بستتت

 مرتع در مدیریت مراتع تأکید اهمیت کلیدی تعادل دام و

ندکرده نان .]20، 50، 18[ ا انتخاب صتتتحیح  به اعتقاد آ

عداد دام در مرتع مهم نه برای بهبودت پوشتتتش  ترین گزی

رد امر مو اقتصادی است. این ۀبازدگیاهی، تولیدات دامی و 

که اثرات اجرای طرح قانی  جه محق داری بر مرتع هایتو

قرار گرفته  اندپوشتتتش گیاهی را مورد بررستتتی قرار داده

 های مرتع داری براجرای طرحاستتتت که همگی به تأثیر 

 .]17[ اندتعادل دام و مرتع اشاره کرده

 ا رات طرح مرتعداری بر روی تولید علوفه. 4.4
فه  ید علو عداری میزان تول خل طرح مرت در مراتع دا

ته یاف قدار دارای ت اوت  استتتتت، افزایش  ند این م هرچ

که در  یگ ت در مراتع توانیمباشتتد ولی نمیداری معنی

 نیدر ا کهنیلحاظ ا اجرا شتتتده به داریمرتع طرحها آن

صول فن برداریبهره مراتع، ساس ا و  ردیگیصورت م یبر ا

و  یهای اصتتالحو اجرای برنامه حیصتتح تیریمد با اعمال

 ،یودپاشتتک ،ینزوالت آستتمان ۀریذخشتتامل  متنوعی ا یاح

حداث آبشتتتخوار و غ تیریمد قرق، پوشتتتش  ره،یچرا، ا

مراتع بهبود  یعیطب اتیخصتتوصتت ریخاك و ستتا ،یاهیگ

 .به آن اشاره نموده است ]28[محقق دیگری  که ابدییم

 توانیمرا علوفه در مراتع دارای طرح  دیتول در رییتغ

مناستتب در مرتع بعد از اجرای  لیپتانستت و طیشتترا جادیا

به قبل از اجرای طرح مرتعداری  نستتتبت طرح مرتعداری

ست که قدرت مجدد دارند و چنانچه  ءایبرای اح یخوب دان

 دیضمن تولی داده شود، در مدت کوتاه اهانیگ به یفرصت

شش سمت گرا یاهیگ پو سب، مراتع را به  مثبت  شیمنا

 در دیگری تحقیقات نتایج با مطابق که داد خواهند سوق

 مرتعداری طرح 86 در ،]17[ ستتلماس ستترهالن منطقۀ

سه سال پنج از بیش سابقۀ با نمونه ستان در  سان، ا  خرا

جان و یزد بای قۀدر  ،]39[ غربی آذر مه منط  خشتتتكنی

 مراتع و در ]24[ تویستترکان شتتهرستتتان در واقع میانرود

ستپی ستپینیمه و ا ستان و زرندیه ساوه ا  ]14[ مرکزی ا

قت طاب ند آن .دارد م یان کرد  هایاجرای طرح ریتأثها ب

شش، تول شیمرتعداری بر افزا  به ن ع بیو بهبود ترک دیپو

ست. آنان کنترل تعداد دام و هایگونه شخوراك بوده ا  خو

 ریتأث نیا لیرا دل حیصتتتح یا یو اح یاصتتتالح اتیعمل

 .دانستند

تایج  با ن تایج این تحقیق  قۀ که در تحقیقی ن منط

ص هان انجام داده بودند هم خوانی دارد ر دها آن .سمیرم ا

تحقیق خود اشتتتاره کردند که پوشتتتش و تولید در مراتع 

 باشتتتدطرح بیش از مراتع بدون طرح مرتعداری می دارای

که ]2[ های طرح. در تحقیقی دیگر نشتتتان داده شتتتد 

ضوی باعث سان ر ستان خرا  دیتول شیافزا مرتعداری در ا

ده ش واگذاری مراتع تا حدود دو برابر نسبت به قبل از نیا

 لرسد که چرای دام تأثیر مهم و قاببه نظر می. ]30[ است

 ای در مقایستتته بامقدار بیوماس گیاهان علوفهبر  توجهی

شد مناطق قرق شته با شار طوریبه ،شده دا که با کاهش ف

شش  چرا در قرق گندمیان  ۀیقبیوماس گیاهان عل ی و پو

بد. می افزایش بیا ید  که بهبود میزان تول عاتی  طال  هدر م

 جمله بهبود قرق مطرح گردیده دالیل متعددی از ۀواستتط

 مواد غذایی ۀچرخبیل دما، رطوبت و شتتترایط خاك از ق

به افزایش پوشتتتش  خاك در مناطق قرق که خود منجر 

 .]53، 52[ گردد، بیان شده استگیاهی می

مل اجرای طرح جان آ عداری در بخش الری های مرت

ها شده و اثر سبب افزایش تولید مراتع و بهبود وضعیت آن

ها دارای این طرح .ها داشتتتته استتتتمثبتی بر درآمد آن

 محققان دیگری . همچنین]42[ باشندتوجیه اقتصادی می
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سیدند که اجرای طرحمطالعۀ در  های خود به این نتیجه ر

غربی مرتعداری در ستته استتتان خراستتان، یزد و آذربایجان

صدی تولید در هكتار علوفه و گیاهان  55باعث افزایش  در

ه )بدون طرح مرتعداری( شد خشك نسبت به مراتع مجاور

 درجه بارندگی، مثل اقلیمی عواملمحققان  .]39[ استتت

 خاك، عمق طبیعی شتتتامل عوامل نور، رطوبت، حرارت،

 عوامل همچنین و آن شتتیب و خاك شتتوری خاك، بافت

 مراتع را از عوامل از برداریبهره نظام نوع مانند مدیریتی

ید افزایش در مؤثر یداری و ح ظ و تول معرفی  مراتع پا

 عالوه داد نشتتان مطالعه این نتایج همچنین. ]47[ کردند

 مدیریتی ازجمله هوایی، عوامل و و آب طبیعی عوامل بر

 و کنترلی هایبرنامه وجود و چرا نوع چرا، زمان رعایت

سیاری تأثیر حمایتی  افزایش و پوشش، ترکیب میزان بر ب

ید ند. مراتع تول قان دیگری  دار عدادمحق طرح مرتع  20 ت

داری واگذار شده در شهرستان ممسنی را انتخاب کردند 

به هزینه  سودو با رو  نری بازده داخلی سرمایه و نسبت 

درصد طرح های  70که  دادندمورد ارزیابی اقتصادی قرار 

پ وهشگران  .]43[ بودندداری دارای توجیه اقتصادی مرتع

داری اجرا شتتتتده در مرتعطرح  پنجتعتتداد دیگری نیز 

داخلی و نسبت  ۀبازدنری  ۀمحاسبشهرستان بیرجند را با 

جه  به این نتی ند و  مالی کرد یابی  نه ارز به هزی عت  من 

سیدند که تمامی  شده با نری مرتعهای طرحر داری انجام 

صد توجیه مالی دارند 18 ۀبهر در تحقیقات خود  .]37[ در

ست کهشدهبیان  شور م ترین دالیل تخریب مه ا مراتع ک

های انستتتانی و به فعالیتتغییرات عوامل طبیعی،  ایران()

سانی و دام در دو  شدن جمعیت ان اخیر دهۀ وی ه دو برابر 

. ستتطح وستتیعی از ]40[ باشتتدمیو مدیریت غیر اصتتولی 

مراتع شمال شرق کشور که در اثر عوامل طبیعی و انسانی 

 اند، نمونه بارز آن است.شدهتخریب 

شان تحقیق این از حاصل نتایج  و دقیق اجرای با داد ن

مه به توانمی داریمرتع هایطرح صتتتحیح نا  و ریزیبر

 از بهینه استتت ادۀ چگونگی و مرتعی هایعرصتته مدیریت

قدام هاآن تایج اینكه ضتتتمن نمود، ا  تحقیقات برای آن ن

 نیز و گیاهی پوشش زمانی تغییرات و مقایسه جهت آینده

 این مرتعی هایاکوستتتیستتتتم تواتر و توالی هایبررستتتی

ستان شنهاد .بود خواهد م ید شهر  مرتع مدیران شود پی

هت در تال  جایبه یاهی تنوع افزایش ج مۀ در گ  ه

 مناطق در مرغوب هایگونه افزایش پی در باید مناطق،

شند مختلف ستلزم امر این. با سبت مت اوت دیدگاهی م  ن

دهندۀ نشتتتان را ایگونه تنوع تنها که استتتت پایداری به

شرا یشافزا .داندمی پایدار ایجامعه سان در   یطدخالت ان

پوشتتتش  یبر رو یاثرات مت اوت ی،و خاک یمیمت اوت اقل

 ح ظ منظوربهنموده استتتت.  یجادو خاك مراتع ا یاهیگ

که در اثر  ییراتیشتتناخت روند تغ ی،مرتع هایبومزیستتت

 یمختلف مرتع یهایشتتتگاهانستتتان در رو یریتاعمال مد

 ینا یاستت و ما را در ح ظ و بقا یگردد ضتروریم یجادا

کند. یم یاریها و مؤثر آن یدم  یریگها و بهرهیستماکوس

و حجم  یاهیپوشتتش گ میزاندام  یشتتدت چرا یشبا افزا

ست، در نت یافتهالشبرگ کاهش   یبخش قابل توجه یجها

 است. هقرار گرفت یشاز سطح خاك در معرض فرسا

 

References 

[1] Ahmadi, A. and Sanad gol, A. (2007). Effect of moderate grazing on improvement of Range and Livestock Production 

in Salmas Gol adam Research Station, Iranian journal of rangelands and Desert Researches, 14(1), 80-87. 

[2] Alizadeh, A. and Mahdavi, F. (2007). Supervision of range management plans and the necessity of using experts from 

the Agricultural and Natural Resources Engineering Organization. Journal of Agricultural and Natural Resources 

Engineering, 17, 65-68. 

[3] Amiri Maleki, A., Kamali, M. and Mohammad Beigi, J. (2008). Effect of Rangeland management Projects. Forest and 
Rangeland journal, (79-80), 69-74. 



 ... و سالمت مرتع یمرتعدار هایطرح

 

 1143 

[4] Ariapour, A., Mehrabi, H. and Dah pahlavan, A. (2015). Effect of Rangeland management Projects on Rangeland 

Production, condition and trend (Case Study: Khazal Rangelands in Nahavand County). Irnain Journal of Rangeland, 

10 (1), 1-10. 

[5] Arzani, H., Abdollahi, J., Farahpour, M., Jafari, A. and Moallemi, M. (2005). Study the trend of changes in rangeland 
condition in a 5year period in Yazd province. Iranian journal of rangelands and Desert Researches, 12, 3-14. 

[6] Arzani, H., Abedi, M., Shahriari, Y., Ghorbani, M. (2010). Survey of soil surface and functional indicators of 

rangeland under severe grazing and agricultural lands (Case study: Arazan Taleghan). Iranian journal of rangelands 

and Desert Researches, 14(1), 68-79. 

[7] Azarnivad, H. and Zare chahouki, M.A. (2010). Rangeland ecology. Publication of University of Tehran, 230 p. 

[8] Azarnivand, H., Giti, A.R., Jonaidi Jafari, H. and Garanjik, A. (2004). surveying the Effect of rangeland management 

projects on rangeland production, condition and trend (case study: Golestan- province rangelands, North of Gonbad-

Kavoos). The 3rd National Conference on rangeland and rangeland management, Tehran. 93-98. 

[9] Benjaminsen, T.A., Rohde, R., Sjaastad, E., Wisborg, P. and Lebert, T. (2006) Land reform, range ecology, and carrying 

capacities in Namaqualand, South Africa. Annals of the association of American Geographers, 96, 524-540. 

[10] Blackburn, W.H. (1982). Impact of grazing on watershed. Texas agr, p 96. 

[11] Borhani, M., Arzani, H., Bassiri, M., Zare Chahooki, M.A. and Farahpour, M. (2016). Investigating Effects of 
Participatory Range Management Plans on Species Diversity in Semirum-Isfahan Province. Iranian journal of 

Applied Ecology, 5(15), 51-63 

[12] Chaie chi, M. and Mohseni Saravi, M. (2003). Effect of livestock trampling and grazing on soil physical properties 

and vegetation cover. Iranian Journal of Natural Resources, 56 (4), 490-507. 

[13] Dormaar, J.F., Aolams B.W. and Dovwes, H.E. (2002) Response of the Mixed Prairie to Protection from Grazing. 

Journal Range management, 55, 163-165. 

[14] Eftekhari, A. (2011). An Investigation and Comparison of the Effect of Management Type on the Range Condition 

(Case Study: Zarandieh, Saveh Rangelands). Ph.D. thesis in rangeland management, Department of Rangeland 

Management, Islamic Azad University of Tehran. 

[15] Fayyaz, M., Safari, H., Yeganeh, H., Rahmani, G.H., Tavakkoli, H., Akbarzadeh, H., Gheytori, M. and Ahmadi, A. 

(2013). Investigating some management variables on rangeland change in rangeland management plans (Khorasan 
Razavi, Kerman, Kermanshah, Mazandaran and West Azarbaijan). Iranian Journal of Rangeland and Desert 

Researchs, 21(4), 731-746. 

[16] Gelich nia, H. (1996). Comparison of vegetation of enclosed rangeland areas of Golestan National Park and off-site 

locations in key, critical and reference areas. Journal Pazhouhesh va Sazandegi, 30(1), 72-74. 

[17] Ghaemi, M., (2003). Investigating the Effect of Rangeland Management Projects and Privatization on Rangeland 

Improvement (Case Study: West Azarbaijan, Salmas-Sarhelan). Iranian Journal of Range and Desert Research, 

12(11), 153-167. 

[18] Harrington, G.N., Wilson, A.D. and Young, M.D. (1984). Management of Australia’s Rangelands, Commonwealth 

Scientific and Industrial Research Organization, 347 p. 

[19] Hickman, K.R., Hartnett, D.C., Cochran, R.C. and Owensby, C.E. (2004). Grazing management effects on plant 

species diversity in tall grass prairie. Journal of Range Management, 57, 58-65.  

[20] Holechek, J. L., Pieper, R.D., Herbal, C.H. and Hall, P.P. (1989). Range Management (Principles and Practices). 
Prentice Hall, USA, 607p. 

[21] Jahanteb, A., Sepehri, A., Hanafi, B. and Mirdilimi, Z. (2010). Comparison of the diversity of vegetation coverages 

in the two protected and grazing areas in the central Zagros mountain ranges (Case study: Dishmok region in 

Kalgooreh and Boyer Ahmad provinces). Iranian journal of rangelands and Desert Researches, 17(2), 292-300. 

[22] Jalilvand, H, Tamartash, R. and Heidarpur, H. (2007). The Effect of graizng on Vegetation and Some Soil Chemical 

Properties in Kojour Rangelands of Nowshahr. Iraniain jornal of rangeland, 1, 53-66. 

[23] Javadi, S., Jafari, M., Azarnivand, H. and Zahedi Amiri, Gh. (2004). Investigating the effects of grazing on the 

composition and diversity of vegetation in Lar region of Tehran province. Proceedings of the 3rd National Congress 

of Rangeland and Rangeland 1143anagement, Tehran. 17-19. Sep. 702-707. 



 1398، زمستان 4، شماره 72مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 

 

 1144 

[24] Khaksari, A.M. (2010). Investigation of the Effect of Rangeland Practice in Preventing Desertification in the semi-

arid 1144egion of Mianrood (Tuyserkan county). Master thesis in Desertification, Faculty of Natural Resources, 

University of Tehran. 120 p. 

[25] Khani, M., Ghanbarian, Gh. And Maskooni, A. (2011). Comparison of diversity and richness of plant species under 
different levels of grazing 1144ntensity from hot and dry rangelands of Fars province. Iranian Journal of Rangeland, 

5(2), 129-136. 

[26] Khatirnameni, J. (2007). Study of Changes of vegetation in grazing and non-grazing rangelands of Chat region. 

Iranian journal of rangelands and Desert Researches, 14(1), 88-96. 

[27] Macharia, P.N. and Ekaya, W.N. (2005). The Impact of Rangeland Condition and Trend to the Grazing Resources 

of a Semi-arid Environment in Kenya. Journal of Human Ecolology, 17(2), 143-147. 

[28] Mahdavi, F. (2007). Effect of management on vegetation in rangelands of arid regions (case study: Zarandieh 

rangelands). Master’s Thesis, Rangeman. Faculty of Natural Resources, University of Tehran. 

[29] Margalef, R. (1985). Information theory in ecology. General systematics, 3, 36-71. 

[30] Mazhari, M. and Khaksar, H. (2009). Investigating the Effect of Rangeland Projects on Rangeland Efficiency (Case 

Study of Khorasan Razavi Province), Journal of Agricultural Economics and Development (Agricultural Sciences 

and Technology), 23(2), 20-12. 

[31] Mesdaghi, M. and Ghobadi, M. (2010). Effects of management activities on the structure and performance of 

rangeland ecosystem. Journal of Iranian Natural Ecosystems, 2, 108-121. 

[32] Moghaddam, M. (1998). Range and range management. University of Tehran Press. 3rd Edition, 471 p. 

[33] Mohammadi Gholrang, B., Mohseni Saravi, M., Malekpour, B., Mesdaghi, M., Squires, J., Tavakoli, M., and Afkham 

al-Shoaara, H. (2011). Investigation of vegetation changes in Amir Kabir dam during 20 years old period. Iranian 

Journal of Range and Desert Research, 14(2), 185-203. 

[34] Mohtashamniya, S. (2011). Investigation of changes in soil surface indices and functional characteristics of rangeland 

under grazing intensity and land plowing. journal of natural ecosystems, 4, 55-66. 

[35] Moradian, M. (1997). Rangeland Studies. Final report of research project. Natural Resources and Animal Affair 

Research Center of Fars priovince. 95 p.  

[36] Motamedi, J. and Sheidai Karkaj, E. (2014). A suitable model for distribution of frequency diversity in three different 
crop intensities in the Dizaj Bethsa rangelands of West Azarbaijan. Pasture and Watershed Journal, 67(1), 103-115. 

[37] Nakhaei, M., Khalilian, S. and Peykani, Gh.R. (2006). Financial Evaluation of Sourcing Plans in South Khorasan 

Province (Case Study: Birjand County). Agricultural Economics and Development, 14(55), 1-14. 

[38] Pueyo, Y., Alados, C.L. and Ferrer-Benimeli, C. (2006). Is the analysis of plant community structure better than 

common species-diversity indices for assessing the effects of livestock grazing on a Mediterranean Arid 

Ecosystems?.Journal of Arid Environments, 64, 698-712. 

[39] Rahimi Sureh, S. And Sadeghi, H. (2005). The calculation and analysis of factors affecting the efficiency of 

rangelands management practices in private ranges (Case study: Khorasan, Yazd and West Azarbaijan provinces). 

Journal of Production, Development and Agricultural Economics, 33, 31-65. 

[40] Rangavar, A. (2001). Agroecological Basis of Increasing Productivity of Eroded Soils in Khorasan Province (Iran). 

PhD Thesis. Moscow State Forest University. 126p.  

[41] Reid, K.D, Wilcox, B.P, Breshears, D.D. and MacDonald, L. (1999). Runoff and erosion in a pinon–juniper 
woodland: Influence of vegetation patches. Soil Science Society of America Journal, 63, 1869-1879. 

[42] Rostami Sorkey, A. (2002). Effect implement of projects Rangeland on emolumentbeneficiaries (case study: Amol 

larijan). MSc Thesis Natural Resources- Range Management. Department of Natural Resources. 67 p. 

[43] Shamsuddini, A. and Khalilian, S. (2001). Economic Analysis of Rangeland Deposits in Rangeland Designs (Case 

Study: Fars Province, Mamasani County). Journal of Agricultural Economics and Development, 30, 145-169. 

[44] Shannon, C.E. and Wiener, W. (1949). The mathematical theory of communication. University of Illinois Press, 

350pp 

[45] Simpson, E.H. (1949). Measurment of diversity. Nature, 163, 688. 



 ... و سالمت مرتع یمرتعدار هایطرح

 

 1145 

[46] Steffens, M., Kölbl, A., Totsche, K.U. and Kögel-Knabner, I. (2008). Grazing – effects on soil chemical and physical 

properties in a semiarid steppe of Inner Mongolia (P.R. China). Geoderma, 143, 63-72. 

[47] Tanaka, J., Rimbey, A.N. and Torell, L.A. (2005). Rangeland Economics, Ecologyand Sustainability: Implications 

for Policy and Economic Research, WesternEconomics Forum. 

[48] Tatian, M., Tamartash, R., Ghordoyi Milan, Gh. and gharaghani, S. (2014). Effect of grazing on vegetation changes 

(case study: rangelands of Maku county). Iranian Journal of Applied Research in Animal Sciences, 3, 65-72. 

[49] Tongway, D. and Ludwig, J. (2002). Reversing Desertification in Rattan Lal (Ed) Encyclopaedia of Soil Science. 

Marcel Dekker, New York. 

[50] Valentine, J. F. (2001). Grazing Management. University of San Francisco, USA. 659 p. 

[51] Van der Maarel, E. (1988). Species diversity in plant communities in relation to structure and dynamics in: During, 

H.J., M.J.A. Werger and H.J. Willems, editors. Diversity and pattern in plant communities. SPB Academic 

Publishing, The Hague, the Netherlands, 1-14 pp 

[52] Yates, C.J., Norton, D.A. and Hobbs, R.J. (2000). Grazing effects on plant cover, soil and microclimate in fragmented 

woodlands in south-western Australia: implications for restoration. Austral Ecology, 25, 36-47. 

[53] Yong-Zhong, S., Yu-Lin, L., Jian-Yuan, C. and Wen- Zhi, Z. (2005). Influences of continuous grazing and livestock 

exclusion on soil properties in a degraded sandy grassland, Inner Mongolia, northern China. Catena, 59, 267-278. 

  



 


