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 1390-1396آماری  در دوره بر وضعیت مراتع استان فارسخشکسالی  ریتأثی بررس

 

 3، حسین قره داغی2گرشاسب صالحی، 1کلثوم حیدری*

 k_ 41haidari@yahoo.com: مسئول مكاتبات *، ارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان فارسک -1

 ارسکارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان ف -2

 استاديار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان -3

 

 

 چکیده

خوريم که گويای خشكسالی و مبین عوارض مخرب جديدی نیست و در طول تاريخ همواره به اسنادی بر می دهيپدخشكسالی 

رات اقلیمی از جمله پديده خشكسالی که نقش مخربی بر اکوسیستم محیطی داشته و اث یهادهيپداست. شناخت و بررسی آن 

با توجه به ماهیت وقوع اين پديده فقط  لذا ؛رسدیم نظر بهضروری  ؛، جانوران و جوامع انسانی داردمستقیمی بر محیط زيست گیاهان

گذاران مناسب را در اختیار سیاست یهاافتیره متعاقباًکاست و طبیعی  اين بالی از آثار زيانبار توانیمريزی دقیق با مطالعه و برنامه

. در اين تحقیق باشدیمبر وضعیت مراتع استان فارس  یخشكسال ریتأثهدف از انجام اين تحقیق بررسی  ريزان قرار داد.و برنامه

درصد تاج پوشش گیاهی، وضعیت خاك، زادآوری و شادابی گیاهان، ترکیب  :شامل «وضعیت مراتع»تعیین کننده  یهاشاخص

مراتع  دروقوع خشكسالی و بعد از  کاهش بارش )وقوع خشكسالی(قبل از  یگیاهی و هم چنین نمره وضعیت مراتع در دو مقطع زمان

از روش چهار فاکتوری  با استفاده «اتعوضعیت مر»مورد مقايسه قرار گرفت.  (مراتع يیالقی و قشالقیاستان فارس ) یهاشهرستان

 بررسی،مورد  یهاشاخصپالت و ترانسكت، اندازه گیری گرديد. برای مقايسه  از قبیل فاکتورهاو ساير  و مراتع سازمان جنگلها

مقايسه تحلیل قرار گرفتند.  و مقايسه و مورد تجزيه SPSSافزار آماری  و نرم T-Testن از آزموبا استفاده تیمارهای فوق 
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 19در کل مراتع استان، در  کاهش بارشنشان داد که  وقوع خشكسالیوضعیت مراتع استان در شرايط قبل و بعد از  یهاشاخص

بنیه و شادابی، خاك، ترکیب گیاهی گیاهی، درصد پوششنظیر  يیهاشاخصبر روی شهرستان مورد بررسی  29از مجموع شهرستان 

خشكسالی بر روی  ریتأثبیشترين همچنین نتايج نشان داد که است.  داری داشتهاثر معنیدرصد  5و وضعیت مراتع در سطح 

 گیاهی و بنیه و شادابی گیاهان بوده است.پوشش ،فاکتورهای

 .، وضعیت مرتع، پوشش گیاهی، استان فارسخشكسالی کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

رات تغیی خصوص بهمختلف  هستند که در برابر عوامل ایشكنندهزيستی حساس و  هاینظاممرتعی در مجموع  هایاکوسیستم

 هایزشرياز کاهش شديد میزان  خشكسالی بیشتر ناشی تأثیر ،منابع طبیعی هایعرصهدر  .پذيردمی تأثیربه سادگی  دما وبارش 

 یالند سال متواز يک طرف طی چ که گرددمیآثار اين پديده زمانی تشديد  .میانگین سالیانه است به به نسبت دماجوی و افزايش 

کاهش  ثباع هايتاًنکه  .برداری از اين منابع گردد رويه بهرهبینامناسب و  هایفعالیتتداوم داشته باشد و از طرف ديگر مقارن با 

ت ییرای بر تغخشكسالپديده  تأثیرهدف از اين بررسی ارزيابی  .گرددمیبرداران مرتعی  گیاهی، تولیدات دامی و درآمد بهرهپوشش

 واره اروپا قن به کمربند خشک دو ايران تعلق آ تعمده فال هایويژگی. يكی از باشدمیآن  مرتبط باو فاکتورهای  «مراتعوضعیت »

وقوع  وبیابانی  دن خصوصیاتو اقلیم، به طور بارزی، در به وجود آم هاناهمواری( است. اين ويژگی به همراه وضع اوراسیاآسیا )

مدت نگین درازکمتر از میا ایمنطقه ساالنه شاگر میزان بار اينكهدرباره خشكسالی  نكته قابل ذکر گذاشته است. تأثیركسالی خش

واره در ه بشر همنگاهی به تاريخ زيست در روی کره زمین حاکی از اين است کدر آن منطقه خشكسالی حادث شده است.  ؛باشد

که در  هاكسالیخشمانند  ؛باشدمیمعرض انواع باليای طبیعی بوده است. بخشی از اين باليا مربوط به عوامل و نوسانات اقلیمی 

ز الی بیش اوع خشكسبیعی، وقدر بین باليای ط اخیر هایدههدر  اده و اثرات مهلكی بر جای گذاشته است.مختلف رخ د هایزمان

 از جمله. کندمی عمل تدريج به برخالف باليای طبیعی ديگر،اينكه اين پديده  . از نكات متمايزخوردمیعی به چشم طبیساير حوادث 

ش مهمی مراتع که نقكسالی بر در زمینه اثرات خش .مرتعی است «پوشش گیاهی» باشدمیاز اين پديده  متأثرکه  مهم هایبخشاز 

به  مهدر ادا که استصورت پذيرفته  زيادی مطالعات حائز اهمیت است تاکنونو  شتهو بخش دامداری کشور داخاك  ،در حفظ آب

 . گرددمیاشاره  هاآنتعدادی از 
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اعالم و بر وضعیت و تغییرات پوشش گیاهی مراتع گردنه قوشچی آذربايجان غربی را بررسی اثرات خشكسالی  ،(1380)قائمی  

شكننده و  هاینظامدر مجموع  ؛شودمیمرتعی مناطق خشک جهان که بخش زيادی از ايران را نیز شامل  هایاکوسیستم نمودند که

ضمن بررسی  ،. قائمیگیرندمیدام قرار هبه سادگی در معرض ان دمابارندگی و  ويژه بهحساسی هستند که در برابر عوامل اقلیمی 

ا روش شش فاکتوری سازمان گیری و وضعیت آن را بندازهتولید مرتع را ا  «clipping method»عوامل اقلیمی با استفاده از روش 

رابطه  هاسالجنگلبانی آمريكا، تعیین نمود وی بین درجات وضعیت و گرايش مرتع با بارندگی و متوسط دمای ساالنه در بعضی 

نوسان دما و بارش با تغییرات پوشش مرتعی مناطق دشتی شرق دريای  ریتأثدر تحقیقی  ،(1380)حشمتی  .دار بدست آوردمعنی

که بین نوسان دما و بارش با تغییرات پوشش مرتعی مناطق دشتی شرق دريای مازندران نیز  نتیجه رسید را بررسی و به اين مازندران

در مراتع  ،(1380) حسینی و همكاران منطقه ارائه داد.معناداری وجود دارد که بر اين اساس يک تیپ بندی اقلیمی از مراتع  یرابطه

جه دست يافتند که بین بارش ماهانه و یمورد بررسی قرار داده و به اين نت را ارش ماهانه و تولید يونجهب ریتأث در بررسیهمند آبسرد 

تولید يونجه در مراتع موصوف يک رابطه معنادار با يک ضريب همبستگی باال وجود داشته و حاکی از تفاوت میزان تولید علوفه در 

بارش بر تراکم و سطح  ریتأث بررسیدر  ،(1385)اکبرزاده و همكاران  .باشدیماين منطقه نیمه خشک از يک سال به سال ديگر 

ساله به اين نتیجه رسیدند که با کاهش بارندگی، تراکم و سطح پوشش  9دوره يک پوشش گیاهی در مراتع استپی رود شور طی 

اثرات خشكسالی بر تولید علوفه و تغذيه دام را در جنوب مغولستان،  ،(2006) 1ريزر و همكاران گیاهی به شدت کاهش يافته است.

مناطق کوهستان نسبت به مناطق نیمه بیابانی به دلیل دريافت بارش بیشتر، افزايش تولید  ؛بررسی کردند که نتايج حاصل نشان داد

زراعی کنجد را بررسی کردند که نتايج اين تنش خشكی( بر دو گونه ) یاثرات خشكسال ،(2007) 2فاضلی و همكاران داشته است. 

در استان سیستان و  ،(1389) جاودانیرا کاهش داده است.  هاريشهو  هابرگخشكسالی وزن خشک و مرطوب  ؛مطالعه نشان داد

 20آماری  یدورهبین میزان تولید پوشش مرتعی و نوسان عناصر اقلیمی دما و بارش طی يک  ،تغییرات معنادار و بلوچستان رابطه

در تحقیقی آثار خشكسالی و ترسالی بر روی درصد تاج پوشش  ،(1392)میرجلیلی و همكاران  به خوبی نشان داده است. ،ساله

سیالب و سه عرصه شاهد را مورد بررسی قرار داده و به اين نتیجه رسیدند که در گیاهی و میزان تولید گیاهی در يازده عرصه پخش 

 معنی دار است.  ،در سطح يک درصد ،خشكسالی و ترسالی یمارهایدر تمیزان تولید و تاج پوشش  ،درصد 99و  95سطح اطمینان 

                                                           
1- Reezer et al  

2-Fazeli  et al 
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با  بايستمی لذا ؛سازدمیناپذيری بر اکوسیستم وارد صدمات جبران  ،خشكسالیحاکی از اين است که  شدهموارد ذکر  تمامی

مل موثر زم و عواالبینی شرايط پیش ؛اتخاذ تدابیری نسبت به مديريت آن اقدام نمود. آنچه در مديريت اين پديده حائز اهمیت است

لی بر خشكسا تأثیری هدف از انجام اين تحقیق بررس لذا ؛در شرايط خشكسالی است ،مرتعی هایاکوسیستمدر زمینه پايداری 

طی دوره  در که خشكسالی باشدمیو فرض بر اين  باشدیم 1390-1396مراتع در دوره آماری فاکتورهای مربوط به وضعیت 

 بوده است.  تأثیرگذارآن  مرتبط باو فاکتورهای  «وضعیت مراتع»بر  ،آماری ذکر شده

 

 هاروشمواد و 

درصد از  5/7 باًيتقر میلیون هكتار و 4/12حدود  پذيرفت. استان فارس دارای وسعتاين تحقیق در محدوده استان فارس انجام 

درصد را  6/10ل، درصد را جنگ 8/20 ،منابع طبیعی یهاعرصه یهكتار 10656311 سطح. از ردیگیمبر  را در ايرانمساحت 

ی مرتعی هاكتار عرصهه 7374415در حال حاضر استان فارس با مساحت . انددادهدرصد را اراضی مرتعی تشكیل  6/68بیابان و 

داری با مورد طرح مرتع 1015داد که از اين تع استهكتار  2864622داری مصوب با مساحت مورد طرح مرتع 1619دارای 

 . استهكتار اجرا شده و يا در دست اجرا  1856706مساحت 

ا اجرا گرديده و يا در حال اجر یهای مرتعدارطرح یابتدا مراتعی که دارا 1390در سال  که روش کار به اين صورت بوده است

عیین و به دول کوهن تجاز با استفاده  هانمونهبعد تعداد  در مرحله .برداری تفكیک گرديدندانتخاب گرديد و از نظر فصل بهره اندبوده

پايه  یهانقشهمل آوری اطالعات پايه شاجمعه نسبت بدر ادامه طرح مرتعداری انتخاب گرديد  140و به تعداد  صورت تصادفی

تورهای اتع و فاکضعیت مردر مرحله بعد از طريق بازديد میدانی نسبت به تعیین وريزی اقدام گرديد و پ بندی و برنامهتی :مانند

جهت جلوگیری  و 1396سال ر د برداری )يیالقی و قشالقی( اقدام وو ترانسكت با توجه به فصل بهره از طريق پالت هاآنمربوط به 

ه تعیین ب ر و نسبتتكرا داًمجد ؛برداشت اطالعات اقدام کرده بوده نسبت ب قبالًانسانی در برآورد اعداد از کارشناسی که  از خطای

 ه تجزيه وتع اقدام بخشكسالی بر وضعیت مرا ریتأث یبررسجهت آخر وضعیت مراتع و فاکتورهای مربوط به آن اقدام نموده و در 

مقايسه میانگین و ش ور از روبرای اين منظ ؛گرديد SPSSر افزانرم کمکبا  ،T-Testن آزمواز طريق  یتحلیل اطالعات برداشت

 درصد( استفاده گرديد.  5سطح خطای  در) Compare meansدستور 

 نتايج  
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 فارس پارامترهای آماری وضعیت مراتع در شرايط قبل و بعد از کاهش بارش )خشکسالی( در مراتع قشالقی استان -1جدول 
 

درصد پوشش  
 گیاهی

 تیوضع ازیامت
 پوشش گیاهی

 وضعیت امتیاز ترکیب گیاهی خاك بنیه و شادابی
 مرتع

 بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل 

 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 تعداد
/04 2/16 66/3 02/5 32/1 65/2 46/8 95/11 میانگین

14 
86/4 65/3 73/

28 
68/
22 

 05/2 84/3 47/0 66/0 25/1 13/2 48/0 84/0 64/0 99/0 67/1 99/2 انحراف معیار
/13 8/16 5/48 5/37 8/19 05/25 ضريب تغییرات

15 
19/13 93/8 6/13 12/

13 
35/
13 

05/9 

 
 ارسف نپارامترهای آماری وضعیت مراتع در شرايط قبل و بعد از کاهش بارش )خشکسالی( در مراتع يیالقی استا -2دول ج

درصد پوشش  
 گیاهی

 تیوضع ازیامت
 پوشش گیاهی

امتیاز وضعیت  ترکیب گیاهی خاك بنیه و شادابی
 مراتع

 بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل 

 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 تعداد
/61 میانگین

12 
43/8 66/2 76/1 68/5 63/3 38/17 46/

14 
14/5 74/3 87/

03 
61/
23 

 71/3 86/3 49/0 76/0 63/1 17/2 72/0 02/1 8/2 12/1 47/2 72/3 انحراف معیار
ضريب 
 تغییرات

5/29 3/29 11/
42 

09/
159 

9/17 8/19 5/12 3/11 8/14 1/13 5/12 7/15 

 
 

 استان فارسشالقی در شرايط قبل و بعد از کاهش بارش )خشکسالی( در مراتع يیالقی و ق T-Testتايج آزمون ن -3جدول 
درصد پوشش  مورد بررسی فاکتورهای

 گیاهی
امتیاز پوشش 

 گیاهی
بنیه و 
 شادابی

ترکیب  خاك
 گیاهی

 وضعیت مرتع

 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ مراتع يیالقی

 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ مراتع قشالقی

 درصد 5= اختالف آماری معنی دار در سطح ٭
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ابی، بنیه و شادگیاهی، پوششفاکتور  پنج بر رویخشكسالی  دارسوء و معنی ریتأثنشانگر  ،ی مورد بررسیمقايسه تیمارها

  .(>05/0pد )باشیمدرصد  5وضعیت خاك، ترکیب گیاهی و وضعیت مراتع در سطح 
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 بحث

. استته را داش ریتأثترين یشبعامل اقلیمی  هاآنکه از بین  باشدیمعوامل مختلفی  ریتأثمرتعی تحت  یهاستمیاکوسعملكرد 

سبب گرديده قی(، قشالمراتع ) تپايین دس یهادشتکاهش آب ورودی به  در نتیجه و 96-90 یهاسال طی درنقصان بارندگی 

به ارده وخسارت الطبع بمتحمل خسارات بسیار شديد گشته که  ترگرممناطق پست و  ژهيو به از مراتع استان وسیعی است تا سطح

 . باشدیمتر مناطق هم سنگین گونه نيابخش دام و دامداری 

اتعی است بر روی مر یخشكسال ریتأثکه بیشترين  دهدیمنشان  خشكسالی بر روی وضعیت مراتع يیالقی و قشالقی ریتأثمقايسه 

دم عم و مرتع، ی، عدم تعادل دابه میزان بارندگ توانیمداليل عمده اين اختالف را . باشندیمقشالقی  هاآنبرداری که زمان بهره

اری، بهره برد تر بودن دورهعدم وجود رژيم اقلیمی مناسب، طوالنی و همزمانی فصل رويش با فصل بهره برداری، رعايت فصل چرا

ع يیالقی نسبت به مرات یترمیوخمراتع قشالقی از وضعیت سبب شده و همچنین خاك مناطق اشاره کرد که میانگین دمای باالتر 

 برخوردار باشند.

، القیو يی شالقیقهای سنجش شده مراتع در شرايط قبل و بعد از خشكسالی نشان داد که در مراتع پارامترمقايسه درصد تغییرات 

ك به یاهی و خای، ترکیب گو بعد از آن فاکتورهای بنیه و شادابه پذيرفت یپوشش گیاهی بیشترين تأثیر را از خشكسالدرصد فاکتور 

ه بدام  تريادزتر و همچنین فشار طوالنیقابل ذکر است که فصل بهره برداری  ؛اندشدهمتحمل را از خشكسالی  ریتأثترتیب بیشترين 

ت يج تحقیقابا نتا وصدر اين خص نتايج بدست آمده. خشكسالی را شدت بخشیده است ریتأثمراتع  گونه نياغیر مجاز در دام  ژهيو

 . مطابقت دارد کامالً (1392( و میرجلیلی و همكاران )1385(، اکبرزاده و همكاران )1380قائمی و حشمتی )

آن  یهامؤلفه نيترمهم اما فاکتورهای ديگر نظیر مديريت مراتع و ؛زيادی بر وضعیت مراتع داشته است ریتأثهر چند خشكسالی 

 گونه نياتوجه به  که عدم انددهیبخشسوء خشكسالی را شدت  ریتأث ؛ندينمایماز جمله زمان و تعداد واحد دامی که از مراتع استفاده 

 تخريب بیشتر مراتع را در پی خواهد داشت.   اين شرايط،استمرار و  هامؤلفه

نین راتع و همچمناشی از شرايط حاکم اعم از خشكسالی و عدم مديريت صحیح  یهاخسارتبه هر حال جهت کاهش اثرات و 

 :گردندیمبرون رفت از آن موارد زير توصیه 

  اقتصادی و یواحدها جادبه منظور اي برداران در جهت کاهش تعداد بهره هاعرفخريد و فروش تسهیل در نقل و انتقاالت و يا 

 شده.  مفروض یهامحدودهه گذاری در سرمايزمینه ن فراهم آورد
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  وزيع آب، تو  نیتأماشی و ، بذرپیکودپاش :رینظکم  یوربهرههزينه بر با  یهاپروژهبخش عمده اعتبارات دولتی بجای اجرای

ه کاهش بفروش هدايت شود تا  دامداران خرده پا و داوطلب یهاعرفخريد مديريت بهتر مراتع و کمک به سعی گردد در جهت 

 سرعت بخشیده شود. ،کاهش تعداد دام در سطح مراتع جتاًینتتعداد دامدار و 

 مفاد  جرای دقیقاام عملی به الزو ضمانت اجرايی از آموزش الزم برخوردار بوده و تعهد  هاطرح مجريان، تهیه کنندگان و ناظرين

 طرح را داشته باشند.

  استفاده شود. هابرنامهدر تهیه و تدوين بهره برداران از تجربیات و نظرات 

  مرتع داری صورت پذيرد. یهاطرحنظارت مستمر و نهادينه بر اجرای 

  د.پیش بینی شو ؛دهندیماهرم قانونی قابل اجرا و بازدارنده برای برخورد با مجريانی که تخلف انجام 

 کنندینمبرداری از مراتع از افرادی که به تعهدات خود عمل سلب امتیاز بهره. 

 سازيم. مطلعمجريان و ناظرين را  ،برداری از مراتعاز دانش روز دنیا در زمینه بهره 

 احیايی  -اصالحی یهاامهبرناجرای  ژهيو بهمنطقه تع با توجه به شرايط بحرانی امتكی به مر یهادامبخشی از  تأمین کمک به

 مراتع. 

 :گرددیمبه شرح زير ارائه  برای جبران خشكسالی يیهابرنامه

 برداری متناسب با توان اکولوژيكی مراتعچرا صادره در راستای بهره یهاپروانهنظارت و پايش  ل،کنتر -

 يیالقی مناطق درجلوگیری از چرای زودرس  - 

 چرايی یهاستمیساعمال  قامكان کاهش فشار بر مراتع از طري یبررس -

معدن(  -داریزنبور -گیاهان دارويی و صنعتی )عرصه جهت افزايش توان اقتصادی مرتعداران  یهالیپتانساستفاده از تمامی  -

 اتع  گیری از ساير استعدادهای موجود در مريجاد معیشت جايگزين از طريق بهرهتع و اامر جهت کاهش فشار بر

 خسارت خشكسالی از جبران يا کاهش بخشی از خسارت ناشیجهت  ،مرتعداری واگذار شده یهاطرحبیمه کردن  -

 انه بروز خشكسالی بیولوژيک در گیاهان مرتعی بر اساس تقويم و کمیت بارندگی تعیین آست -

 تحقیقاتی مراتع یهاطرحز مقاوم به خشكی، معرفی شده ا یهاگونه تتعیین روش مناسب توسعه کش -

   شكسالی خسبک در شرايط  یهادامعلوفه  نیتأمکشاورزی جهت  بقايای محصوالت و چر پس از استفاده -
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 های سطحی به منظور افزايش تولید علوفه مديريت رواناب -

مناسب جهت افزايش  یهاروش یریکارگبهاستان با  باران کمبا عنايت به شرايط مناسب شیب در بسیاری از مناطق خشک و  -

 اجرای ،ینیدستی و ماش آبگیرفارو، عملیات هاللیذخیره نزوالت، عملیات کنتور ب،پخش سیال اجرای مانند: ،راندمان بارندگی

ناطق در م الداریچاه م حفر ودام  چشمه و احداث آّبشخوار مرمت وتوزيع و پراکنش مناسب آب در مرتع  عملیات تورکینست و

 .باشدیم یضرور شتریبدر راستای دستیابی به تولید  یابانیب وکويری 
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