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 چکیده 

 و دهندیماختصاص  خود به کشوری کالن سطح را در طبیعی منابع بخش بودجه از توجهی بخش قابل مرتعداری یهاطرح

 کامالا  هاطرحلذا لزوم ارزیابی این  ؛شد خواهد هاطرحبازدهی  افزایش و هانهیهز در جویی سبب صرفه هاآن صحیح ارزیابی

فضایی مثبت  -واضح و بارز است. از این رو در تحقیق حاضر تالش شده است به منظور ارتقا سطح موفقیت و نتایج مکانی 

 و داریی مرتعهاطرحداری استان خراسان جنوبی، به بررسی و ارزیابی ابعاد مختلف اهداف پیش بینی شده در ی مرتعهاطرح

ن پرداخته شود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش آ هایمحدودیت رفع الگوی مناسب جهت ارائه

ها مرسوم در دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. که در راستا پیشبرد اهداف تحقیق از تکنیک استتحلیلی  -توصیفی 

مرتعداری خراسان جنوبی بوده که سنواتی ی هاطرحی آن دسته از مرتعی واقع در محدوده برداران بهره جامعه تحقیق مشتمل بر 

داری سبب بهبود وضعیت مراتع منطقه گردیده ن است که اجرای طرح مرتعاز اجرا و اتمام آن گذشته است. نتایج تحقیق گویای ای

داری باعث بهبود وضعیت خاک است. از سوی دیگر اجرای طرح مرت نمودهمحیطی گنجانده شده در طرح را محقق  و اهداف

ی باد آورده( در زیر هاخاکها )مراتع از نظر فرسایش آبی شده همچنین از نظر فرسایش بادی نیز، بر تغییر مقدار ماسه بادی

داری کاهش یافته است. به عبارتی، اجرای ی روان بعد از اجرای طرح مرتعهاشناشته و گرد و خاک و طوفان گذ ریتأث هابوته

 خاک مرتع از نظر فرسایش بادی شده است.طرح مرتعداری باعث بهبود وضعیت 

 .طرح مرتعداری، پوشش گیاهی، وضعیت خاک، خراسان جنوبی، مجریان طرح ی کلیدی:هاواژه
  



 مقدمه

ی هایژگیواز مراتع در ایران است که باید در تهیه آن به  برداریاصلی مدیریت و بهره زارهایداری یکی از ابمرتع طرح

 رعایت جمله از ییهابرنامهداری، مرتع یهاطرح برداران اهمیت داده شود. دربهره اقتصادی و اجتماعیاکولوژیکی و مسائل 

 در هابرنامه این چنانچه؛ لذا شودیم بینی پیش شرایط منطقه با کاشت متناسب دست مرتع ایجاد امکان مرتع، احیاء چرا، زمان

 شد.  خواهد مرتعداران آن سامان نیز وضعیت معیشتی بهبودبه  منجر عتاایطب ؛باشد داشته ریتأث مرتع تولید

 انددهیرس این نتیجه به گوناگون مدیریتی یهابرنامه اجرای از پس ربطین ذکارشناسا و هاجنگل سازمان اخیر، یهاسال در

 بر اصول مبتنی کارشناسی نیروهای یریکارگ به و ندینمایم برداری مراتع بهره این از که اقشاری مشارکت و دخالت با جز که

مراتع  این احیا و اصالح و و حفظ تولید افزایش ،مرتعداری اجرای طرح و تهیه قالب در منسجم، مدیریتی ایجاد و فنی و علمی

شاهد تقویت  توانیمی منابع طبیعی، هاعرصهبا اجرای صحیح و اصولی طرح، ضمن حفاظت و حمایت از ؛ لذا نیست پذیر امکان

 و افزایش توان تولیدی مراتع کشور باشیم.  هاعرصهاین 

درصد  25و پوشش گیاهی کمتر از ا درصد اراضی آن کم تراکم ب 90خراسان جنوبی ششمین استان بیابانی کشور است که 

ر این راستا است. دمواجه سال است که با خشکسالی  14هزار هکتار،  485میلیون و  8مراتع خراسان جنوبی با وسعت است 

با هدف مدیریت پایدار مراتع با حفظ و احیاء، اصالح، توسعه و بهره برداری صحیح و استمرار تولید در  مرتعداریی هاطرحتهیه 

پوشش وضعیت ن، اشرایط اقتصادی و معیشتی دامداربود ها سبب بهاجرای طرحرود . انتظار میشودیمحدوده معینی انجام م

 .کیفی، باال رفتن توان تولیدی مراتع، وضعیت و سالمت مراتع با کاهش عوامل تخریب شودگیاهی به لحاظ کمی و 

دریافت این آگاهی است که با اجرای هر طرحی تا چه اندازه  ؛ریزان اهمیت داردآنچه که بیش از پیش نزد برنامه

ی پایداری دهندهترین معیارها نشانمطلوبو این مهم، با تعیین و معرفی  ترشد داشته یا خواهد داشمنطقه  های توسعهشاخص

در تحقیق حاضر تالش شده  .نمایدیافتنی میدستطبیعی  هایمحیطسایر های جنگلی، مرتعی، بیابانی و بوم سرزمین در زیست

طی اهداف شهرستان قاینات به بررسی و ارزیابی ابعاد زیست محی مرتعداریی هاطرحبه منظور ارتقا سطح موفقیت و نتایج مثبت 

 آن پرداخته شود.  هایمحدودیت رفع الگوی مناسب جهت ارائه و مرتعداری یهاطرحپیش بینی شده در 

چنانچه برنامه  ؛دارند دهیعق ،(1380و همکاران ) وندینآذرتحقیقات متعددی مرتبط با این موضوع در کشور انجام شده است. 

و به تبع آن  دیتول شیمنجر به افزا ؛منطقه منطبق باشد یو اجتماع یاقتصاد ک،یاکولوژ طیبا شرا مرتعداری یهاطرح یاجرائ

( 1383) ی( و توکل1376نژاد ) یموسو گریید قاتیتحق رد. دشویمراتع م شیو گرا تیو بهبود وضع ییچرا تیظرف شیافزا

لذا  ؛شودیم شنهادیاز مراتع پ یو بهره بردار اءیاصالح، اح یبرا ییهابرنامه مرتعداری یهاطرح در چون ؛ندنمود یریگ جهینت

و  توکلی .باشدیبهتر م مرتعداریفاقد طرح مراتع مراتع نسبت به  نیا تیو قاعدتاا وضعشده  تیریبهتر مد یمراتع به طور نسب



خاطر نشان جلوگیری از فرسایش خاک در استان ایالم به منظور  مرتعداری یهااجرای طرح ریدر بررسی تأث ،(1382) یپیر

ی در روند افزایش و بهبود درصد پوشش گیاهی، تولید علوفه خشک و وضعیت مراتع ها تغییرات فراوانکه اجرای طرح کردند

 دارد. 

 :با توجه به اینکه شهرستان قاینات به لحاظ موقعیت جغرافیایی، همواره آوردگاه رخدادها و مخاطرات سخت طبیعی نظیر

چرا که با حیات جامعه روستایی و عشایری به  ؛هستند برخورداربدیلی بوده، مراتع از اهمیت بیهای طوالنی مدت خشکسالی

و تالش برای  مرتعداریی هاطرح. از این رو لزوم انجام استطور مستقیم و جامعه شهری به طور غیرمستقیم در ارتباط 

 هاطرحبرداران مستقیم که به نوعی جامعه هدف  رهاز دیدگاه جامعه محلی یا همان به به خصوص هاطرحثمربخش نمودن این 

 سازد. ضرورت انجام این مطالعه را تبیین می ؛باشندنیز می

به  ،مرتعداری یهاطرح یطیمحاثرات در خصوص  یمرتعبرداران  بهره از یسنجضمن نظر ؛در این پژوهش سعی بر آن است

 یبررس تیمراتع و در نها تیبر بهبود وضع هاطرح یاجرا ریمزبور، تأث یهاطرح یاجرا یطیبه اهداف مح یابیدست زانیم یبررس

فاکتورهای مربوط به ی، مرتع برداران بهره طرح اقدام شود. در بررسی نظرات ییاجرا وهیش یدرباره یمرتع برداران بهره نظر

برداران  بر این است که از نظر بهرهدر این تحقیق فرض و مرتع مد نظر قرار گرفته است.  یاهیپوشش گ تیخاک، وضع تیوضع

 گنجانده شده در طرح را محقق نموده است.  (مراتع طیشرا و خاک تیوضع بهبود)داری، اهداف محیطی های مرتعاجرای طرح

 

 هاروشمواد و 

در  استان خراسان جنوبی و شمال ایران ، در شرقهکتار 760018و با وسعتی بالغ بر  قائن مرکزیت شهر به قاینات شهرستان

 .طول جغرافیایی قرار دارد 60و  56تا  58و  38عرض جغرافیایی و  34و  12تا  33و  15حد فاصل 

که در این میان، وسعت مراتع متراکم معادل  داردی مرتعی هاعرصهشهرستان را از هکتار  538907از دیدگاه منابع طبیعی، 

 . باشدیمهکتار  452362هکتار و مراتع کم تراکم بیابانی معادل  83860هکتار، مراتع نیمه متراکم معادل  2684

 روش انجام پژوهش

ها به کمک مطالعات اسنادی و . دادهاستاین تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی 

 استفاده شده است. هاپرسشنامههای مشاهده، مصاحبه و تهیه پیمایش میدانی گردآوری شده که در روش میدانی از تکنیک

اجرایی  یهات و پیشنهادات اساتید دانشگاهی و کارشناسان فنی در حوزهها از نقطه نظراروایی پرسشنامه نیبه منظور تأم

ها، مراتع و آبخیزداری کشور استفاده گردید و پس از اصالحات الزم، اطمینان حاصل منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان جنگل

پس از تکمیل  .باشدیش را دارا مگیری محتوا و خصوصیات مورد نظر در پژوهتوانایی و قابلیت اندازه، شد که پرسشنامه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C


 Pilot) حقیق اولیهتبا انجام ، و ورود اطالعات به نرم افزار انجام شد. برای تعیین اعتبار پرسشنامه یبنداطالعات، عملیات کد

test) نرم افزار طیمحاسبه آلفای کرنباخ در مح و SPSS  حاصل شده که پرسشنامه از  جهینت نیبوده، ا 78/0که مقدار آن برابر

 .استاعتبار خوبی برخوردار 

 گیریجامعه مورد مطالعه و نمونه

دست  فقره در 10هکتار در شهرستان تهیه گردیده که از این تعداد  209442مصوب با مساحت  مرتعداریطرح  16تا کنون 

گردیده که دوره اجرایی  مرتعداریی هاطرح، مبادرت به بررسی آن گروه از هاطرحاجرا است. به منظور بررسی تحقق اهداف 

 به اتمام رسیده و در واقع نتایج و اهداف پیش بینی شده در آن مناطق پدیدار شده است. هاآن
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 هاتجزیه و تحلیل داده

جهت انجام محاسبات آماری به رایانه وارد و  هاداده، کلیه هاآنو طبقه بندی  هاپرسشنامهپس از استخراج آمار و اطالعات 

  ی آماری استفاده شد.هاآزمونها از به منظور تحلیل داده ل،تجزیه و تحلی SPSS در نرم افزار



 نتایج

  آمار توصیفی

در قالب چندین فاکتور متناسب با اهداف  هاپرسشنامه، عوامل موجود در مرتعداریی هاطرحاجرای  ریتأثبه منظور بررسی 

 . باشدیممراتع  تیوضع رییتغی و گذاررسوبطرح، گروه بندی و ارزیابی شد. این فاکتورها مشتمل بر وضعیت خاک و 

در مورد تغییرات مربوط به وضعیت خاک مرتع از نظر فرسایش آبی و بادی نسبت به قبل از  برداران بهره توزیع فراوانی نظر

  :که شودیمدر جدول بیان شده است با توجه به این جدول مشاهده  مرتعداریی هاطرحاجرای کلیه 

 مرتعداریبارندگی نسبت به قبل از اجرای طرح  از وقوع، میزان تشکیل سیالب پس برداران - بهره درصد 4/32از نظر 

درصد معتقدند که این  0/43این میزان نسبت به قبل از اجرای طرح تغییری نداشته و  ؛درصد معتقدند 6/24کاهش یافته است و 

طور به  ؛شودیممشخص  ،10/2ی ارتبهمیزان نسبت به قبل از اجرای طرح افزایش یافته و در مجموع با توجه به میانگین 

 میزان تشکیل سیالب پس از وقوع بارندگی نسبت به قبل از اجرای طرح تغییری نداشته است. متوسط

 3/34نسبت به قبل از اجرای طرح کاهش یافته و  در مرتع هاو آبراهه، وضعیت شیارها برداران بهره درصد 7/49از نظر 

درصد معتقدند این میزان نسبت به  16معتقدند که این میزان نسبت به قبل از اجرای طرح تغییری نداشته و  برداران  بهره درصد 

وضعیت  طور متوسطبه  شودیم، مشخص 66/1ی ارتبهقبل از اجرای طرح افزایش یافته و در مجموع با توجه به میانگین 

 تغییری نداشته است. تعداریمرنسبت به قبل از اجرای طرح  در مرتع هاو آبراههشیارها 

 درصد  6/48نسبت به قبل از اجرای طرح کاهش یافته و  هاالبیسوضعیت گل آلودگی  برداران  بهره درصد  3/33از نظر 

درصد معتقدند که این میزان افزایش داشته و  1/18معتقدند این میزان نسبت به قبل از اجرای طرح تغییری نداشته،  برداران بهره

نسبت به قبل از  هاالبیسوضعیت گل آلودگی  طور متوسطبه د شویممشخص ، 84/1ی ارتبهدر مجموع با توجه به میانگین 

 تغییری نداشته است. مرتعداریاجرای طرح 

ی هابوته، میزان پوشش گیاهی شیارهای کوچک موجود در سطح خاک توسط گیاهان و برداران بهره درصد 9/3 از نظر

درصد معتقدند این میزان نسبت به قبل از اجرای طرح تغییری  4/11کاهش یافته،  مرتعداریمرتعی نسبت به قبل از اجرای طرح 

 این میزان نسبت به قبل از اجرای طرح افزایش یافته و در مجموع با توجه به میانگین ؛اعتقادند نیبر ادرصد  7/84و نداشته 

به طور متوسط میزان پوشش شیارهای موجود در سطح خاک نسبت به قبل از اجرای  ؛شودیم، مشخص 80/2ی برابر ارتبه

 افزایش یافته است. مرتعداریطرح 

 مرتعداریدر بندسارها نسبت به قبل از اجرای طرح  هاالبیسی گذاررسوبوضعیت  برداران بهره درصد 1/37از نظر 

درصد بر این اعتقادند که این  2/29این میزان نسبت به قبل از اجرای طرح تغییری نداشته،  ؛درصد معتقدند 7/33کاهش یافته، 



ی گذاررسوبمتوسط وضعیت  طوره ب ؛شودیم، مشخص 92/1ی ارتبهمیزان افزایش یافته و در مجموع با توجه به میانگین 

 تغییری نداشته است. مرتعداریسیالب در بندسارها نسبت به قبل از اجرای طرح 

درصد  5/20، وضعیت گرد و خاک و طوفان نسبت به قبل از اجرای طرح کاهش یافته و برداران بهره درصد  9/55از نظر 

درصد معتقدند که این میزان افزایش یافته و در  5/23و یری نداشته معتقدند که این میزان نسبت به قبل از اجرای طرح تغی

ی روان هاشنمتوسط میزان گرد و خاک و طوفان  طوره ب ؛شودیم، مشخص 67/1ی برابر ارتبهمجموع با توجه به میانگین 

 تغییری نداشته است. مرتعدارینسبت به قبل از اجرای طرح 

درصد  8/32کاهش یافته و  مرتعدارینسبت به قبل از اجرای طرح  هابوتهماسه بادی زیر  برداران بهره درصد  38از نظر 

درصد معتقدند که این میزان نسبت به قبل از اجرای  2/29معتقدند که این میزان نسبت به قبل از اجرای طرح تغییری نداشته و 

ی باد آورده هاخاکمتوسط مقدار  طوره ب ؛شودیمشخص ، م91/1ی ارتبهطرح افزایش یافته و در مجموع با توجه به میانگین 

 تغییری نداشته است. مرتعدارینسبت به قبل از اجرای طرح  هابوتهدر زیر 

 

 در مورد تغییر وضعیت خاک از نظر فرسایش آبی و بادی نسبت به قبل از اجرای طرح  برداران بهره توزیع فراوانی نظر  -2جدول 

 

 نوع فرسایش
وضعیت خاک مرتع از نظر فرسایش آبی و موارد مربوط به 

 بادی

کاهش 

 یافته

تغییر 

 نداشته

افزایش 

 یافته

میانگین 

 یارتبه

انحراف 

 معیار

 فرسایش آبی

 پس از وقوع بارندگی میزان تشکیل سیالب
 199 114 150 فراوانی

10/2 86/0 
 43 6/24 4/32 درصد

  مرتعدر  هاو آبراههوضعیت شیارها 

 )فرسایش خاک(

 74 159 230 فراوانی
66/1 73/0 

 16 3/34 7/49 درصد

 هاالبیسوضعیت گل آلودگی 
 84 225 154 فراوانی

84/1 70/0 
 1/18 6/48 3/33 درصد

اندازه پوشش شیارهای کوچک موجود در سطح 

 ی مرتعیهابوتهخاک توسط گیاهان و 

 392 53 18 فراوانی
80/2 48/0 

 7/84 4/11 9/3 درصد

 هاالبیسی گذاررسوبدر بندسارها وضعیت 
 135 156 172 فراوانی

92/1 81/0 
 2/29 7/33 1/37 درصد

 ی روانهاشنوضعیت گرد و خاک و طوفان  فرسایش بادی
 109 95 259 فراوانی

67/1 83/0 
 5/23 5/20 9/55 درصد



ی باد آورده( در زیر هاخاک) هایبادمقدار ماسه 

 هابوته

 135 152 176 فراوانی
91/1 81/0 

 2/29 8/32 38 درصد

 تغییر و تحول در وضعیت مرتع

بیان ل در جدو مرتعداریی هاطرحدر مورد تغییرات وضعیت مرتع نسبت به قبل از اجرای  برداران بهره توزیع فراوانی نظر

حاکی از افزایش متوسط آن  مرتعداریدر خصوص سرسبزی مراتع نسبت به قبل از اجرای طرح  82/2ی ارتبهشده که میانگین 

نسبت به قبل از اجرای طرح گویای این  در مراتعدر خصوص به وجود آمدن گیاهان مرتعی جدید  51/2ی ارتبه. میانگین است

 افزایش یافته است. مرتعداریجرای طرح متوسط گیاهان مرتعی جدید در مراتع نسبت به قبل از ا به طور ؛است

نسبت به قبل از  در مرتعاسپند، چرخه، ورک  :گیاهان غیرخوشخوراک و خاردار مانند 19/2ای با توجه به میانگین رتبه

متوسط گیاهان مرتعی از نظر جثه،  به طور 68/2برداران و مقدار میانگین  اجرای طرح تغییری نداشته است. بر اساس اظهار بهره

ی بومی ابوتهمتوسط تعداد گیاهان  به طور ؛دهدنشان می 59/2قد و ارتفاع نسبت به قبل از اجرای افزایش و همچنین میانگین 

 درمنه، قیچ و تاغ نسبت به قبل از اجرای طرح افزایش یافته است. :مانند

ی گیاهی خوشخوراک نسبت به قبل از اجرای طرح بیشتر شده در صورتی که به هاگونهمتوسط  طوره ب برداران بهره از نظر

تاغ، درمنه و قیچ نسبت به قبل از اجرای طرح تغییر نداشته  :کاری و بذرپاشی شده مانندی بوتههاگونهوضعیت  طور متوسط

برداران در  غییر نداشته است. نظر بهرهدهد که وضعیت گیاهان دارویی نسبت به قبل از اجرای طرح نیز تاست. میانگین نشان می

مبنی  مرتعداریمراتع نسبت به قبل از اجرای طرح  در سطحهای خشک ی خشک شده یا دارای سرشاخههابوتهخصوص تعداد 

 بر عدم تغییر بوده است.

، بوده 53/2برابر  ی و بذردهی گیاهان خوشخوراک نسبت به قبل از اجرای طرحدهگلی وضعیت ارتبهاز آنجایی که میانگین 

زنی نیز موید این واقعیت است که وضعیت رشد و جوانه 78/2متوسط این شاخص افزایش یافته و میانگین  طوره توان گفت بمی

ی کشت شده نسبت به هارشد گونهی مرتعی موجود نسبت به قبل از اجرای طرح بهبود یافته است. هابوتهساله گیاهان و  هر

 نسبت به قبل از اجرای طرح تغییر نداشته است. هاگونهگیاه یا سایر  هماناز ی موجود هاگونه

 یافته است؛ میزان آن کاهش که دهدیمدر خصوص بوته کنی در مراتع نسبت به قبل از اجرای طرح نشان  برداران بهره نظر

نسبت به قبل از  ؛متوسط تعداد گیاهان مرتعی فصلی که در فصل بهار رویش دارند به طوردهد نشان می 66/2ی ارتبهمیانگین 

ی حیات وحش هاگونهتعداد  ؛برداران در خصوص حیات وحش مراتع حاکی است اجرای طرح افزایش یافته است. دیدگاه بهره

 خرگوش، موش و پرنده موجود در منطقه نسبت به قبل از اجرای طرح مرتعداری تغییری نداشته است. :و جانوران منطقه مانند



ی و بذردهی گیاهان در منطقه قرق نسبت به قبل از اجرای طرح بهبود یافته، از دهگلمتوسط وضعیت شادابی،  طوره ب

و رعایت مدت چرا در منطقه قرق  هادام و خروجمان ورود متوسط ز طوره لذا ب ؛باشدیم 13/2ی برابر ارتبهآنجایی که میانگین 

نسبت به قبل از اجرای  در مرتعی جوان و میانسال هانهالنسبت به قبل از اجرای طرح تغییر نداشته و به لحاظ وضعیت و تعداد 

 طرح نیز بهبود یافته است.

 در مورد تغییرات مربوط به وضعیت مرتع نسبت به قبل از اجرای طرح برداران بهره توزیع فراوانی نظر  -3جدول 

 شاخص
کاهش 

 یافته

تغییر 

 نداشته

افزایش 

 یافته
 میانگین

انحراف 

 معیار

 سرسبزی مراتع
 416 13 34 فراوانی

82/2 54/0 
 85/89 81/2 34/7 درصد

 در مراتع دیجدبه وجود آمدن گیاهان مرتعی 
 269 161 33 فراوانی

51/2 62/0 
 10/58 77/34 13/7 درصد

 اسپند، :گیاهان غیرخوشخوراک و خاردار مانند

 در مرتعچرخه، ورک  

 192 172 99 فراوانی
19/2 76/0 

 47/41 15/37 38/21 درصد

 و ارتفاع، قد از نظر جثهگیاهان مرتعی 
 352 77 34 فراوانی

68/2 60/0 
 03/76 63/16 34/7 درصد

 و...ی بومی مانند درمنه، قیچ و تاغ ابوتهتعداد گیاهان 
 313 112 38 فراوانی

59/2 63/0 
 60/67 19/24 21/8 درصد

 ی گیاهی خوشخوراکهاگونه
 324 101 38 فراوانی

61/2 63/0 
 98/69 81/21 21/8 درصد

 ی بوته کاری و بذرپاشی شده مانندهاگونهوضعیت 

 تاغ، درمنه و قیچ 

 240 179 44 فراوانی
42/2 66/0 

 84/51 66/38 50/9 درصد

 وضعیت گیاهان دارویی
 105 337 21 فراوانی

18/2 49/0 
 68/22 79/72 54/4 درصد

 دارای سرشاخه های خشک هستند، ا ی خشک یهابوتهتعداد 

 مراتع در سطح

 247 122 94 فراوانی
33/2 79/0 

 35/53 35/26 30/20 درصد

 بذردهی گیاهان خوشخوراک مراتع ی ودهگلوضعیت 
 293 123 47 فراوانی

53/2 67/0 
 28/63 57/26 15/10 درصد

 وضعیت رشد و جوانه زنی هرساله گیاهان و

 ی مرتعی موجودهابوته

 396 34 33 فراوانی
78/2 55/0 

 53/85 34/7 13/7 درصد

 71/0 47/2 281 121 61 فراوانی ی موجود هاگونهی کشت شده نسبت به هارشد گونه



 69/60 13/26 17/13 درصد هاگونهگیاه یا سایر  از همان

 بوته کنی در مراتع
 7 48 408 فراوانی

13/1 38/0 
 51/1 37/10 12/88 درصد

 تعداد گیاهان مرتعی فصلی که در فصل بهار رویش دارند
 351 69 43 فراوانی

66/2 63/0 
 81/75 90/14 29/9 درصد

تعداد حیات وحش و جانوران منطقه مانند خرگوش، موش، پرنده 

 موجود در منطقهو... 

 270 140 53 فراوانی
46/2 69/0 

 32/58 24/30 45/11 درصد

 ی و بذردهی گیاهان در منطقه قرقدهگلوضعیت شادابی و 
 376 64 23 فراوانی

76/2 52/0 
 21/81 82/13 97/4 درصد

 و رعایت مدت چرا  هادام و خروجزمان ورود 

 در منطقه قرق

 118 290 55 فراوانی
13/2 59/0 

 49/25 63/62 88/11 درصد

 در مرتعی جوان و میانسال هانهالوضعیت و تعداد 
 331 99 33 فراوانی

64/2 60/0 
 49/71 38/21 13/7 درصد

 

 تحلیلی آمار 

 های آماری سنجیده شده است.  در این بخش فرضیه تحقیق به کمک آزمون

گنجانده شده در طرح  (مراتع طیشرا و خاک تیوضع بهبود)داری، اهداف محیطی های مرتعبرداران اجرای طرح از نظر بهره

 را محقق نموده است.

ای استفاده شد. بر اساس یک نمونه tاز آزمون  بر بهبود وضعیت مراتع مرتعداریاجرای طرح  ریتأثمیزان به منظور بررسی 

باعث کاهش بوته کنی در مراتع گردیده و از سوی دیگر موجب اجرای طرح از یک سو توان اذعان داشت که می p.valueمیزان 

اسپند، چرخه، ورک  :افزایش سرسبزی مراتع، به وجود آمدن گیاهان مرتعی جدید، رشد گیاهان غیرخوشخوراک و خاردار مانند

ی هاگونهی بومی )مانند درمنه، قیچ و تاغ(، رشد ابوتهدر مرتع، رشد گیاهان مرتعی از نظر جثه، قد و ارتفاع، تعدد یافتن گیاهان 

تاغ، درمنه و قیچ(، بهبود وضعیت گیاهان  :ی بوته کاری و بذرپاشی شده )مانندهاگونهگیاهی خوشخوراک، بهبود وضعیت 

ی و بذردهی گیاهان خوشخوراک دهگلدارای سرشاخه های خشک، بهبود وضعیت ا ی خشک یهابوتهدد یافتن دارویی، تع

ی هاگونهی کشت شده نسبت به هارشد گونهی مرتعی موجود، هابوتهمراتع، بهبود وضعیت رشد و جوانه زنی هرساله گیاهان و 

های حیات وحش و جانوران تعدد گونه ؛که در فصل بهار رویش دارند، تعدد گیاهان مرتعی هاگونهموجود از همان گیاه یا سایر 

ی و بذردهی گیاهان در منطقه قرق، اصالح زمان ورود و دهگلخرگوش، موش، پرنده(، بهبود وضعیت شادابی و  :منطقه )مانند



میانسال در مراتع شهرستان  های جوان وو رعایت مدت چرا در منطقه قرق و در نهایت بهبود وضعیت و تعدد نهال هادامخروج 

 سبب بهبود وضعیت مراتع گردیده است.  مرتعداریقاینات شده است. در مجموع بر اساس نتایج آزمون، اجرای طرح 

 

 داری بر بهبود وضعیت مراتع شهرستان قایناتاجرای طرح مرتع ریتأثمربوط به  اییک نمونه tنتایج آزمون  -4 جدول

  

 میانگین متغیر
انحراف 

 استاندارد

درجه 

 آزادی

مقدار آماره 

 آزمون
P-value 

 معناداری
P-value <0.05)) 

 معنادار است 000/0 65/27 326 54/0 82/2 سرسبزی مراتع

 معنادار است 000/0 75/14 326 62/0 51/2 در مراتع دیجدبه وجود آمدن گیاهان مرتعی 

گیاهان غیرخوشخوراک و خاردار مانند اسپند، چرخه، 

 در مرتعورک 
 معنادار است 000/0 68/4 325 76/0 19/2

 معنادار است 000/0 58/20 325 60/0 68/2 و ارتفاع، قد از نظر جثهگیاهان مرتعی 

 معنادار است 000/0 72/16 325 63/0 59/2 و...ی بومی مانند درمنه، قیچ و تاغ ابوتهتعداد گیاهان 

 معنادار است 000/0 53/17 325 63/0 61/2 ی گیاهی خوشخوراکهاگونه

ی بوته کاری و بذرپاشی شده مانند تاغ، هاگونهوضعیت 

 درمنه و قیچ
 معنادار است 000/0 58/11 325 66/0 42/2

 معنادار است 000/0 65/6 325 49/0 18/2 وضعیت گیاهان دارویی

دارای سرشاخه های خشک ا ی خشک یهاتعداد بوته

 مراتع در سطحهستند، 
 معنادار است 000/0 54/7 325 79/0 33/2

 معنادار است 000/0 23/14 325 67/0 53/2 ی وبذردهی گیاهان خوشخوراک مراتعدهگلوضعیت 

ی هاو بوتهگیاهان هر ساله وضعیت رشد و جوانه زنی 

 مرتعی موجود
 معنادار است 000/0 43/25 325 55/0 78/2

 ازی موجود هاگونهی کشت شده نسبت به هارشد گونه

 هاگونه ریسا اگیاه ی همان
 معنادار است 000/0 96/11 325 71/0 47/2

 معنادار است 000/0 -61/40 325 38/0 13/1 بوته کنی در مراتع

 معنادار است 000/0 81/18 325 63/0 66/2 تعداد گیاهان مرتعی فصلی که در فصل بهار رویش دارند

تعداد حیات وحش و جانوران )خرگوش، موش، پرنده 

 موجود در منطقه و...(
 معنادار است 000/0 26/12 325 69/0 46/2

ی و بذردهی گیاهان در منطقه دهگلوضعیت شادابی و 

 قرق
 معنادار است 000/0 99/25 324 52/0 76/2



و رعایت مدت چرا در منطقه  هادام و خروجزمان ورود 

 قرق
 معنادار است 000/0 07/4 325 59/0 13/2

 معنادار است 000/0 08/19 325 60/0 64/2 در مرتعی جوان و میانسال هانهالوضعیت و تعداد 

 معنادار است 000/0 06/27 326 29/0 43/2 وضعیت مراتع

 

ای یک نمونه tخاک مرتع از نظر فرسایش آبی و خاکی از آزمون  اجرای طرح بر بهبود وضعیت ریتأثمیزان برای بررسی 

ها در بندسارها ی سیالبگذاررسوبوضعیت بر  مرتعداریاز نظر فرسایش آبی اجرای طرح استفاده شد و نتایج حاکی است که 

ها، پوشش شیارهای کوچک ها در مرتع )فرسایش خاک(، میزان گل آلودگی سیالبنداشته است. وضعیت شیارها و آبراهه ریتأث

کاهش یافته است و میزان تشکیل سیالب پس از داری اجرای طرح مرتعموجود در سطح خاک توسط گیاهان مرتعی بعد از 

اجرای طرح ها موید این واقعیت است که افزایش داشته است. در مجموع نیز یافته مرتعداریبعد از اجرای طرح وقوع بارندگی، 

ز نظر فرسایش بادی نیز اجرای طرح شده است. هم چنین ااز نظر فرسایش آبی  وضعیت خاک مراتعد اری باعث بهبودمرتع

ی هاشننداشته است و گرد و خاک و طوفان  ریتأث هابوتهآورده( در زیر ی بادهاخاکها )مقدار ماسه بادیبر تغییر  مرتعداری

از نظر  کاهش بهبود وضعیت خاک مرتع اجرای طرح سببی، به عبارتکاهش یافته است.  مرتعداریاجرای طرح روان بعد از 

 شده است.فرسایش بادی 

های دوچاهی و فرخی در بهبود وضعیت خاک مرتع از نظر فرسایش بادی اثرگذار بوده در اجرای طرح ؛ها نشان دادبررسی

های کلی و قیصار نیز در اجرای طرحی نداشته است. اثر معناداراما در بهبود وضعیت خاک مرتع از نظر فرسایش آبی  ؛است

ی داشته، اجرای طرح سینیدر در بهبود اثر معناداربهبود وضعیت خاک مرتع هم از نظر فرسایش آبی و هم فرسایش بادی 

وضعیت خاک مرتع از نظر فرسایش آبی اثر معناداری داشته اما در بهبود وضعیت خاک مرتع از نظر فرسایش بادی اثر معناداری 

 است. نداشته

در خصوص وضعیت خاک مرتع از نظر فرسایش بادی و  برداران  بهره مربوط به بررسی نظر  یانمونهیک  tنتایج آزمون  -5 جدول

 آبی
 

نوع 

 میانگین متغیر فرسایش
انحراف 

 استاندارد

درجه 

 آزادی

مقدار 

آماره 

 آزمون

P-value 

 معناداری

P-value < 0.05)) 

فرسایش 

 آبی

بارندگی میزان تشکیل پس از وقوع 

 سیالب
 معنادار است 025/0 25/2 324 86/0 10/2

 معنادار است 000/0 -87/3 324 70/0 84/1 هاالبیسوضعیت گل آلودگی 



شیارهای کوچک موجود در سطح 

خاک چه اندازه توسط گیاهان و 

 اندشدهی مرتعی پوشیده هابوته

 معنادار است 000/0 96/29 325 48/0 80/2

 در مرتع هاو آبراههوضعیت شیارها 

 )فرسایش خاک(
 معنادار است 000/0 -25/8 325 73/0 66/1

ی گذاررسوبدر بندسارها وضعیت 

 هاالبیس
 ستیمعنادار ن 077/0 -77/1 325 81/0 92/1

از نظر فرسایش خاک مرتع  تیوضع -

 آبی
 معنادار است 018/0 36/2 326 46/0 06/2

فرسایش 

 بادی

وضعیت گرد و خاک و طوفان 

 ی روانهاشن
 معنادار است 000/0 -98/6 325 83/0 67/1

ی باد هاخاک) هایبادمقدار ماسه 

 هابوتهآورده( در زیر 
 ستیمعنادار ن 050/0 -96/1 325 81/0 91/1

وضعیت خاک مرتع از نظر فرسایش  -

 بادی
 معنادار است 000/0 -012/5 326 76/0 78/1



 

 گیریبحث و نتیجه

 ها سببرای این طرحباعث کاهش بوته کنی در مراتع گردیده است. از سوی دیگر اجاز یک سو  مرتعداریاجرای طرح 

، رشد گیاهان غیرخوشخوراک و خاردار )مانند اسپند، در مراتعافزایش سرسبزی مراتع، به وجود آمدن گیاهان مرتعی جدید 

ی بومی )مانند درمنه، قیچ و تاغ(، ابوتهچرخه، ورک در مرتع(، رشد گیاهان مرتعی از نظر جثه، قد و ارتفاع، تعدد یافتن گیاهان 

تاغ، درمنه و قیچ(، بهبود وضعیت  :ی بوته کاری و بذرپاشی شده )مانندهاگونهبهبود وضعیت  ی گیاهی خوشخوراک،هاگونهرشد 

ی و بذردهی گیاهان دهگلدارای سرشاخه های خشک، بهبود وضعیت ا ی خشک یهابوتهگیاهان دارویی، تعدد یافتن 

ی کشت شده نسبت هارشد گونهی مرتعی موجود، هابوتهساله گیاهان و  خوشخوراک مراتع، بهبود وضعیت رشد و جوانه زنی هر

های حیات تعدد گونه ؛، تعدد گیاهان مرتعی که در فصل بهار رویش دارندهاگونهی موجود از همان گیاه یا سایر هاگونهبه 

ق، ی و بذردهی گیاهان در منطقه قردهگلخرگوش، موش، پرنده(، بهبود وضعیت شادابی و  :وحش و جانوران منطقه )مانند

های جوان و میانسال و رعایت مدت چرا در منطقه قرق و در نهایت بهبود وضعیت و تعدد نهال هاداماصالح زمان ورود و خروج 

سبب بهبود  مرتعداریدهد که اجرای طرح در مراتع شهرستان قاینات گردیده است. در مجموع نیز خروجی آزمون نشان می

ها حاکی است در تمامی این طرح هایبررس ،مطالعه شده مرتعداریهای یک طرحوضعیت مراتع شهرستان شده است. به تفک

 سبب بهبود وضعیت مراتع منطقه گردیده است  مرتعداریاجرای طرح 

نداشته است. وضعیت  ریتأثها در بندسارها ی سیالبگذاررسوبوضعیت بر  مرتعداریاز نظر فرسایش آبی اجرای طرح 

ها، پوشش شیارهای کوچک موجود در سطح خاک مرتع )فرسایش خاک(، وضعیت گل آلودگی سیالبها در شیارها و آبراهه

کاهش یافته است و میزان تشکیل سیالب پس از وقوع بارندگی، داری اجرای طرح مرتعهای مرتعی بعد از توسط گیاهان و بوته

داری باعث اجرای طرح مرتعها موید این واقعیت است که افزایش داشته است. در مجموع نیز یافته مرتعداریبعد از اجرای طرح 

بر تغییر  مرتعداریز نظر فرسایش بادی نیز اجرای طرح شده است. هم چنین ااز نظر فرسایش آبی  وضعیت خاک مراتعبهبود 

اجرای روان بعد از  یهاشننداشته است و گرد و خاک و طوفان  ریتأث هابوتهی باد آورده( در زیر هاخاکها )مقدار ماسه بادی

از نظر فرسایش  باعث کاهش بهبود وضعیت خاک مرتع مرتعداریاجرای طرح کاهش یافته است. به عبارتی،  مرتعداریطرح 

 شده است. بادی 

های دوچاهی و فرخی در بهبود ها نشان داد در شهرستان قاینات اجرای طرحهای مورد مطالعه، بررسیسطح طرح در

ی اثر معناداروضعیت خاک مرتع از نظر فرسایش بادی اثرگذار بوده است اما در بهبود وضعیت خاک مرتع از نظر فرسایش آبی 

های کلی و قیصار در شهرستان قاینات نیز در بهبود وضعیت خاک مرتع هم از نظر فرسایش آبی و هم نداشته است. اجرای طرح



  

 

ی داشته است. اجرای طرح سینیدر شهرستان قاینات در بهبود وضعیت خاک مرتع از نظر فرسایش آبی اثر معناداردی فرسایش با

  اثر معناداری داشته اما در بهبود وضعیت خاک مرتع از نظر فرسایش بادی اثر معناداری نداشته است.
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Abstract 

Rangeland projects account for a significant portion of the budget of the natural resources sector at the 

macro level of the country and Their correct assessment will save on costs and increase the returns of the 

projects. In this research, the aim of the present study is to investigate and evaluate the different dimensions 

of the predicted goals in the pasture planes in order to improve the level of success and the spatial results of 

pasture land plans in South Khorasan Province, and to provide a suitable model for the elimination of its 

constraints. This research is applied in terms of its purpose and in terms of the nature and method of 

descriptive-analytic method. In the direction of advancing the research objectives, conventional techniques 

have been used in both documentary and field studies. The research community consists of rangeland 

exploiters located within the range of those South Khorasan rangeland projects that have been completed and 

expired. The results of the research indicate that the implementation of the pasture plans has improved the 

rangeland status of the area and has achieved the environmental objectives included in the plans. On the 

other hand, the implementation of the plantation has improved the soil condition of the rangelands due to the 

water erosion. Also, in terms of wind erosion, the change in the amount of sandy winds (underlying soils) 

does not affect the shrubs, and dust and storm Sands have declined after the implementation of the pasture 

plans. In other words, the implementation of pasture plans has led to a reduction in the condition of 

rangeland soils in terms of wind erosion. 

Key words: Range management plans, vegetation, soil condition, South Khorasan, project executives. 

 

 


