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 چکیده

، هاطرحر ی متفاوت بهره برداری دهاحالتی مرتعداری در مدیریت صحیح مراتع و وجود هاطرحبا توجه به اهمیت اجرای 

د. رار گرفتنقورد مقایسه می مرتعداری از بعد سواد هاطرح. در این تحقیق استبررسی بهترین حالت بهره برداری امری ضروری 

رتع مدیریت م گذار درریثعوامل تأی انتخاب شدند که از لحاظ اگونهدر شهرستان زرندیه به  طرح داربدین ترتیب که سه مرتع 

مرتع  ترتیب که د. بدینمرتع از مراتع استپی با سطحی بزرگ و به حالت انفرادی انتخاب شدن هر سه رو نیامشابه باشند. از 

صی و عزبلو به د غیر تخصباسوا بخشعلی نعمتی به عنوان مرتع با بهره بردار باسواد مرتعداری، کچلو به عنوان مرتع با بهره بردار

ی، الشبرگ و وضعیت انهگونوع تشان داد که میزان پوشش، تراکم، تولید، عنوان مرتع با بهره بردار بی سواد انتخاب شدند. نتایج ن

ر بیشتر درتع دیگر مین دو و گرایش مرتع؛ در مرتع بخشعلی نعمتی نسبت به دو مرتع دیگر از شرایط بهتری برخوردار است؛ اما ب

ارد دبسزایی  ریع تأثمرتبهبود وضعیت  موارد اختالف معنی داری یافت نشد. نتایج حاکی از آن است که سواد تخصصی مرتع در

 چندانی در ایجاد شرایط بهتر و بهبود وضعیت مرتع ندارد. ریتأثدر حالیکه داشتن سواد غیرتخصصی 

 : طرح مرتعداری، سطح سواد، زرندیه، وضعیت مرتع.ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه 

و اهمیت  (1388، ( و )سازمان جنگلها و مراتع1383، دفتر فنی مرتعمیلیون هکتاری مراتع ایران ) 84توجه به وسعت با 

حفظ تنوع زیستی گیاهی و جانوری، تجزیه و  حفظ آب و خاك،ی زیست محیطی از جمله: هاارزشحفظ ها در العاده آنفوق

( و 1379، (، )مقدم2004، و همکاران 1)هولچک و ...نگهداری کیفیت جوی  ، ترسیب کربن، تصفیه هوا و آب،هازبالهترقیق انواع 

ارزانی و همکاران، )( و 1380ابراهیمی، )خدادادی و از طرفی آمار و شواهد دال بر تخریب این منبع عظیم  (1386افتخاری، )

 بسیاری ازاقداماتی در جهت جلوگیری از تخریب و همچنین بهبود وضعیت آن انجام شود. در کشور ما و  ؛الزم است ؛(1384

 مرتعداری است )مدیریتی( بهره برداری از مراتع بر اساس طرح ت،این اقداما نیتریو کاربرد نیترکشورهای جهان یکی از مهم

چگونگی استفاده از مراتع بستگی به تحوالت آینده در کشورها دارد. تا وقتی که جمعیت جهان با سرعت  (.1390)افتخاری، 

یدات دامی فشار بیشتری بر مراتع وارد خواهد شد. این شتابانی افزایش یابد؛ در کشورهای در حال توسعه برای افزایش تول

ی مرتعداری در ایران( بیشتر مورد توجه و هاطرحی اصالحی مراتع )هابرنامهامیدواری هست که در آینده اصول مرتعداری و 

ی تولید دام هاستمیسحمایت قرار گیرند. برای مدیران مرتع در قرن بیست و یکم به عنوان یک حرفه اقتصادی ماندگار، توسعه 

ی مرتعداری در ایران( به صورت هاطرحپایدار در مرتع و آموزش بهتر عموم بر روی مباحث مرتعداری )لزوم آموزش مجریان 

 (.2001( و )هولچک، 1998 ،4، )وارد3(1996 ،2برانسون و استیل)ی جدی درآمده است امبارزه

ی اهلی، رعایت هادامی مدیریتی نوین هاستمیسثابت شده است که برای بهره برداری پایدار از اراضی مرتعی استفاده از 

است و ظرفیت حامل، افزایش درآمد دامداران و آموزش اصول بهره برداری صحیح به دامداران و بهبود شرایط مرتع الزامی 

ی مدیریتی بدون توجه به موارد یاد شده هاستمیسرسیدن به پایداری و بهبود  ی مدیریتی برایهاکیتکناستفاده از آخرین 

 نیترمهم(. تعیین یک سیستم پایدار مدیریتی و رعایت تعادل دام و مرتع از 2006، و همکاران 5بنجامین سند )باشینم ریپذامکان

                                                           
 

1- Holchek 

2- Brunson &  Steel 

4- Ward 

5- Benjaminsen  

6- Illius & O’Connor  
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بلکه برای سایر مقاصد  هادامی مرتعداری نه فقط برای تغذیه هاطرح(. امروزه 2000 ،1)ایلوس و اوکونر استدر مراتع  هاچالش

و دانش بهره برداران، عالقمند کردن دامداران، بهبود پوشش  هایآگاه. باال بردن درآمد مرتعداران، افزایش سطح شودیمتهیه 

 توانندیمی مرتعداری هاطرحن . بنابرایباشندیم هاآنگیاهی، افزایش شدت دامگذاری و به دست آوردن امنیت شغلی از جمله 

الئوکانن و )(، 4200 و همکاران، 3، )الئوکانن (6200 ،2هوآرت و ویلسونیی نقش اساسی داشته باشند )هاسیسروچنین  ارائهدر 

 (.1999 ،6( و )پراتو6200 ،5، )موندا (2008 و همکاران، 4، )لیو(4200 همکاران،

در بیشتر مراتع ایران تاریخ  متأسفانه. است هاآنیکی از علل مهم تضعیف مراتع کشور نبود برنامه مناسب بهره برداری از 

(. تنها 1382 احمدی،و همین یکی از دالیل اصلی تخریب مراتع ایران است ) شودینمدقیق ورود و خروج دام به مراتع رعایت 

داشتن حس  ؛آورد به وجودانگیزه خاصی را برای حفظ، بهره برداری صحیح و حتی اصالح مراتع در دامداران  تواندیمعاملی که 

 المدتلیطواست که این تضمین در قالب واگذاری  به خصوصمالکیت و یا تضمین معتبری برای استفاده دائمی از یک مرتع 

ایران بدون مشارکت مردم امری بسیار سخت یا غیرممکن است  ی مرتعداری ممکن است. اصالح و مدیریت مراتعهاطرحاجرای 

گذاری در حفظ برداران، هر نوع برنامه و سیاست ی بدون توجه به مسایل اقتصادی و اجتماعی بهرهبه عبارت(. 1364 باباخانلو،)

و یا  ختهینا فرهداران، مدیریت انفجار جمعیت، جهل و ناآگاهی بهره بر (.1383 مهرابی،د )و احیا منابع طبیعی ناموفق خواهد بو

(. نتایج 1390 افتخاری،) استنیمه فرهیخته مدیران و مسئوالن منابع طبیعی کشور از عوامل اصلی تخریب منابع طبیعی در ایران 

د ابییمبرخی مطالعات نشان داده است که با کاهش سن و افزایش سطح سواد، تمایل به نظام بهره برداری مطلوب افزایش 

 ریتأثسن و سواد بهره برداران از فاکتورهایی هستند که اغلب در مدیریت چرای مراتع  :(. عوامل اجتماعی مانند1377 قنبری،)

 .(2000، 7والکر و هادکینسوند )دهنیمخود قرار  الشعاعتحتگذاشته و آن را 

د واین ب بر فرض تع بود.سواد بهره برداران بر وضعیت مراتع و رعایت اصول مدیریتی در مر ریتأثدر این تحقیق هدف بررسی 

خصصی باسواد ت ه برداربهردارای در مرتع  وضعیت مرتع و سایر فاکتورهای مهم مرتعی )درصد پوشش، تراکم و میزان تولید( که

 . استر بی سواد از مرتع با بهره بردار باسواد غیر تخصصی یا بهره بردا هترمرتع ب

                                                           
 
1- Howarth & Wilson 

2- Laukkanen  
3-Liu  

4- Munda 

5-Prato 
6- Walker & Hodgkinson 
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 1هاروشمواد و 

 نحوه انتخاب مناطق مورد مطالعه

یزان مشبرگ، السواد بر وضعیت مرتع و دیگر فاکتورهای مرتعی )درصد پوشش و  ریتأثچون در این تحقیق هدف بررسی 

. سپس از شخص گشتندندیه مابتدا مراتع دارای طرح مرتعداری در منطقه زر ؛تولید و تراکم( در مراتع دارای طرح مرتعداری بود

مشخص  ؛اد بودندردار بی سوبتخصصی و غیر تخصصی( و مراتعی که دارای بهره د )مراتعی که دارای بهره بردار با سوا هاآنبین 

ک مرتع با یتخصصی و  اد غیرهره بردار با سوگردید. در انتها سعی شد که یک مرتع با بهره بردار با سواد تخصصی، یک مرتع با ب

از  مثالًد )ه باشنتع، مشابگذار بر وضعیت مرریعوامل تأثگردند که تا حد امکان از لحاظ  انتخاببهره بردار بی سواد به نحوی 

دیریت مو با  زرگدازه بلحاظ آب و هوا، سطح مرتع و ...(. بدین ترتیب مرتع بخشعلی نعمتی به عنوان مرتع دارای طرح در ان

خصصی و واد غیر تی با سانفرادی با سواد تخصصی، مرتع کچلو به عنوان مرتع دارای طرح در اندازه بزرگ و با مدیریت انفراد

 انتخاب شدند.د مرتع عزبلو به عنوان مرتع دارای طرح در اندازه بزرگ و با مدیریت انفرادی بی سوا

 معرفی مناطق مورد مطالعه

 طالعه قرارممورد  زرندیه و در شهرستان مرکزیدر استان  کچلو، عزبلو و بخشعلی نعمتی یهاسایت با نام سهدر این تحقیق 

. تعداد استداری ر آن دارای مدرك فوق لیسانس مرتع. بهره بردااستهکتار  4765بخشعلی نعمتی به وسعت  سایت .گرفتند

داده  یالقی جهت تعلیف انتقالبه مدت شش ماه از سال به مراتع ی هادامواحد دامی بوده و  2900ی چرا کننده در مرتع هادام

ی چرا کننده در هادامد . تعدااست . بهره بردار آن دارای سواد )در حد دیپلم(استهکتار  5700کچلو به وسعت  سایت .شوندیم

و به عزبل سایت .شوندیماده نتقال دبه مدت شش ماه از سال به مراتع ییالقی جهت تعلیف ا هادامواحد دامی بوده و  3600مرتع 

به  هادامد دامی بوده و واح 2200ی چرا کننده در مرتع هادام. تعداد استبی سواد ن . بهره بردار آاستهکتار  1700وسعت 

 .شوندیممدت شش ماه از سال به مراتع ییالقی جهت تعلیف انتقال داده 

ر مورد وده و دبر اساس روش دومارتن( بک )آب و هوای گرم و خشهر سه سایت مورد بررسی از لحاظ آب و هوا دارای 

ر اساس شاخص ی مشترك زیادی بوده و بهاگونهبه نحوی که دارای  ؛ی زیادی دارندهاشباهتوضعیت پوشش گیاهی 

دو منطقه مورد  ؛شددرصد با 70. بر اساس نظر سورنسون اگر میزان شاخص تشابه دو مرتع بیش از باشندیمسورنسون مشابه 

ورنسون برای مرتع (. شاخص س1381 قوام الدین زاهدی و محمدی،د )بررسی اختالف ندارند و یا دارای اختالف اندکی هستن

درصد به  79لو برابر درصد و برای مرتع کچلو و عزب 83درصد، برای مرتع بخشعلی و کچلو برابر  76بخشعلی و عزبلو برابر 

 دست آمد.
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 روش تحقیق

الت الزم ی تعداد پی به عنوان منطقه معرف شناسایی شد و بر اساس روش آمارامنطقهدر هر سایت و در هر تیپ گیاهی 

ع(. در هر سایت در زمان متر مرب 2د )نیز بر اساس فرم رویشی گیاهان منطقه تعیین شها پالتپالت(. اندازه  60مشخص شد )

ی قابل هاونهگوشش، تولید مراجعه و اطالعات پ هاتیسامهر تا اوایل آبان( به معین که مصادف با آمادگی مرتع بود )اواخر 

ت موازی به ترانسک 4 یاهیمنطقه معرف در هر تیپ گدر هر )فراوانی( گیاهان برداشت شد.  و تراکم هاگونهچرای دام، تعداد 

استقرار یافت. در  پالت دو متر مربعی 15بر روی هر ترانسکت  و یگر ایجاد شدیکدمتر از  100و به فواصل  متر 300طول 

ی گیاهی در سه هاونهپالت انجام شد. گ 60در این  هایریکه تمام اندازه گ شتپالت وجود دا 60 مکان مرتعیمجموع در هر 

ن با دانش بومی و با توجه ( و تلفیق آ1361 دفتر فنی مرتع،) با استفاده از کتاب کد گیاهان مرتعی III ،II ،I کالس خوشخوراکی

 نیز تعیین شد. هاآنبه در نظر گرفتن ترکیب گیاهی کد گذاری شدند و شکل رویشی 

 ی ارزیابی گیاهیهاروش 

ت محاسبه شده و بر مساحت در هر پال مساحت اشغال شده توسط هر گونه ،گیاهی هر گونهتاجی برای برآورد پوشش 

، درصد الشبرگ زهیو سنگرین تحقیق درصد پوشش سنگ اصد ضرب گردید. در شد و سپس در عدد  تقسیممتر مربع(  2پالت )

ی گیاهی بررسی شد. برای این کار از روش ترانسکت هاگونهو درصد خاك لخت نیز بررسی شد. در این تحقیق تراکم همه 

ه بی گیاهی شمارش شد. هاگونهی همه هاهیپاد یعنی در طول یک ترانسکت و در درون هر پالت تعدا ؛کوادرات استفاده شد

برآورد تولید از روش نمونه گیری مضاعف در قالب اندازه گیری پوشش گیاهی استفاده شد. در این روش درصد پوشش منظور 

ی هاگونه پالت( تولید 15) هاپالتدرصد از  25. اما تنها در گرددیمارزیابی  پالت( 60ها )پالتدر همه  هاگونهگیاهی همه 

. سپس یک همبستگی و رابطه رگرسیونی بین این دو دسته اعداد گرددیمگیاهی قابل چرای دام به روش قطع و توزین ارزیابی 

پالت( با توجه به رابطه رگرسیونی حاصل شده، به دست  45) هاپالتو تولید مابقی  میآوریم)پوشش و تولید هر گونه( به دست 

 (.1994 ،1ارزانی و کینگد )یآیم

 2هادادهآزمون آماری 

جامعه آماری مستقل  . در این بررسی به دلیل وجود سهنالیز شدآ SPSS 19وری شده با نرم افزار آاطالعات جمع تیدر نها

تست  نجام این آزموندر ضمن قبل از ااز آزمون دانکن استفاده شد.  هانیانگیمو برای مقایسه  ANOVAاز هم، از آزمون 

 ی موجود نرمال هستند. هادادهشد که تمام  ها انجام شد و مشخصهبر روی داد Sample k-s-1 نرمالیته

                                                           
1- king 
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 نتایج

درصد  1 سایت در سطح بین سه ،بین پوشش تاجی، پوشش گیاهان کالس یک و پوشش گیاهان کالس سه ،1طبق جدول 

جی و ه پوشش تان نحو کاما بین پوشش گیاهان کالس دو بین سه سایت اختالفی وجود ندارد. بدی ؛دار وجود دارداختالف معنی

با سواد  بردار پوشش گیاهان کالس یک در مرتع بخشعلی نعمتی )بهره بردار با سواد مرتعداری(، از مرتع کچلو )بهره

یج ستون نتا د که اینون زیر گروه باید عنوان کرست یدرباره. استغیرتخصصی( و مرتع عزبلو )بهره بردار بی سواد( بیشتر 

 ؛داری مشاهده نگرددنیچنانچه بین سه مرتع اختالف مع به این نحو که ؛استتوسط آزمون دانکن  هانیانگیمخروجی مقایسه 

الف و بسته به میزان اخت ؛داری یافت شودو اگر بین مراتع اختالف معنی دهدیم( قرار 1ه )افزار همه مراتع را در یک زیر گرونرم

ر گروه یک د ؛ا داردیانگین ر. بدین نحو که مرتعی که کمترین میزان مدهدیممیانگین هر گروه، مراتع را در دو یا سه گروه جای 

 . رندیگیمدر گروه دوم )یا دوم و سوم( جای  ؛استو مرتعی )یا مراتعی( که دارای میانگین بیشتری 
 

 ر سه سایتدتاجی کل و پوشش به تفکیک خوشخوراکی مقایسه پوشش  -1جدول 

یتاس فاکتور ارزیابی تعداد  

 پالت

 میانگین
 

 یسطح معنی دار زیر گروه

 )دو دامنه(

 معنی دار

تاجیپوشش   

 )درصد(

8/29 60 بخشعلی  2 0/0  ** 

4/21 60 کچلو  1 

7/19 60 عزبلو  1 

ن پوشش گیاها

()درصد   I کالس 

0/0 2 11 60 بخشعلی  ** 

4/1 60 کچلو  1 

7/2 60 عزبلو  1 

ن پوشش گیاها

 کالس II  )درصد(

6/12 60 بخشعلی  1 837/0  NS 

7/11 60 کچلو  1 

4/12 60 عزبلو  1 

ن پوشش گیاها

III )درصد(   کالس 

1/6 60 بخشعلی  1 0/0  ** 

2/8 60 کچلو  2 
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 معنی دار نیست Nsد درص 1دار در سطح  ** معنیدرصد  5*معنی دار در سطح 

ختالف ادرصد  1طح سبین تولید کل، تولید گیاهان کالس یک و تولید گیاهان کالس سه بین سه سایت در ، 2بر طبق جدول 

بین تراکم  ،4یج جدولابق نتااما بین تولید گیاهان کالس دو بین سه سایت اختالفی وجود ندارد. همچنین مط ؛دار وجود داردمعنی

 د دارد. درصد اختالف معنی دار وجو 1کل، تراکم گیاهان کالس یک، کالس دو و کالس سه، بین سه سایت در سطح 

 

 فکیک کالس خوشخوراکی در سه سایتتمقایسه تولید کل و تولید به  -2جدول 

 

 

 

6/4 60 عزبلو  1 

 میانگین تعداد پالت سایت فاکتور ارزیابی

 

 یسطح معنی دار زیر گروه

 )دو دامنه(

دار معنی  

 تولید کل

 )کیلوگرم در هکتار(

9/182 15 بخشعلی  2 008/0  ** 

7/100 15 کچلو  1 

1/86 15 عزبلو  1 

I   تولید گیاهان کالس 

 )کیلوگرم در هکتار(

2/56 15 بخشعلی  2 0/0  ** 

5/5 15 کچلو  1 

7/6 15 عزبلو  1 

II   تولید گیاهان کالس 

 )کیلوگرم در هکتار(

2/97 15 بخشعلی  1 618/0  NS 

3/74 15 کچلو  1 

1/70 15 عزبلو  1 

III تولید گیاهان کالس 

 )کیلوگرم در هکتار(

4/29 15 بخشعلی  2 001/0  ** 

8/20 15 کچلو  2 

2/9 15 عزبلو  1 
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 ی در سه سایتاگونهمقایسه غنا  -3جدول 

  

 فکیک کالس خوشخوراکی در سه سایتتمقایسه تراکم کل و تراکم به  -4جدول 

 میانگین تعداد پالت سایت فاکتور ارزیابی

 

 یسطح معنی دار زیر گروه

 )دو دامنه(

 معنی دار

ی اگونهغنا 

 )تعداد(

3/5 60 بخشعلی  2 038/0  * 

1و  2 5 60 کچلو  

4/4 60 عزبلو  1 

 میانگین تعداد پالت سایت فاکتور ارزیابی

 

)دو دامنه( یسطح معنی دار زیر گروه  معنی دار 

9/6 60 بخشعلی تراکم کل )تعداد(  2 0/0  ** 

2/5 60 کچلو  1 

3/5 60 عزبلو  1 

)تعداد(ن تراکم گیاها  

I کالس 

9/2 60 بخشعلی  3 0/0  ** 

4/0 60 کچلو  1 

1/1 60 عزبلو  2 

)تعداد(ن تراکم گیاها  

II کالس 

001/0 1 2 60 بخشعلی  ** 

5/2 60 کچلو 2و  1   

1/3 60 عزبلو  2 

)تعداد( ن تراکم گیاها

III کالس   

 ** 0 2 2 60 بخشعلی

2/2 60 کچلو  2 

1/1 60 عزبلو  1 
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مقایسه  ما از بعداوده است. نعمتی باالترین میزان و در مرتع عزبلو کمترین مقدار ب میزان غنا در مرتع بخشعلی ،3طبق جدول 

عنی دار می و عزبلو تفاوت است؛ گرچه بین مرتع بخشعلی نعمت مشخص زین هارگروهیزکه در نتایج خروجی  گونههمانآماری 

نه  که استنا غنی از اما بین مرتع بخشعلی نعمتی و کچلو تفاوت معنی داری مشاهده نشد. مرتع کچلو دارای میزا ؛دیده شد

 2ر گروه و هم د 1 هم در گروه هارگروهیزدر نتایج خروجی  رو نیااختالف معنی داری با بخشعلی نعمتی دارد و نه با عزبلو. از 

 جای گرفته است.

سه سایت  نمشخص است بین درصد خاك لخت، درصد الشبرگ و درصد سنگ و سنگریزه بی ،5که از جدول  طورهمان

 د.خت را دارلن خاك دار وجود دارد. مرتع بخشعلی نعمتی باالترین میزان الشبرگ و کمترین میزامورد بررسی اختالف معنی

 

 مقایسه پوشش سطح خاک در سه سایت -5جدول 

و گرایش  41با بررسی وضعیت و گرایش در سه سایت مشخص شد که وضعیت مرتع بخشعلی نعمتی خوب و امتیاز آن برابر 

و گرایش پوشش گیاهی آن منفی و  34. وضعیت مرتع کچلو متوسط و امتیاز آن برابر استپوشش گیاهی و خاك آن مثبت 

 میانگین تعداد پالت سایت فاکتور ارزیابی

 

)دو دامنه( یسطح معنی دار زیر گروه  معنی دار 

 

درصد(گ )الشبر  

 

2/5 60 بخشعلی  3 0/0  ** 

9/1 60 کچلو  1 

6/2 60 عزبلو  2 

درصد(ه )سنگریز 3/26 60 بخشعلی   2 0/0  ** 

1/19 60 کچلو  1 

4/31 60 عزبلو  3 

درصد(ت )خاک لخ 6/38 60 بخشعلی   1 0/0  ** 

4/57 60 کچلو  3 

2/46 60 عزبلو  2 
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و گرایش پوشش گیاهی آن منفی و گرایش خاك  32از آن برابر . وضعیت مرتع عزبلو متوسط و امتیاستگرایش خاك آن ثابت 

 .استآن ثابت 

 بحث   

ی نعمتی در مرتع بخشعل Iدر بررسی پوشش سه سایت مورد بررسی مشخص شد که پوشش تاجی و پوشش گیاهان کالس 

 و استد( بیشتر ار بی سواره برد)بهره بردار با سواد مرتعداری(، از مرتع کچلو )بهره بردار با سواد غیرتخصصی( و مرتع عزبلو )به

رتع می در این شش گیاهباعث بهبود میزان پو ؛که سواد مرتعداری بهره بردار مرتع بخشعلی توانسته است استاین بدین معنی 

ز طرف ا. استال آن که هر مدیری در مرتع به دنب استمواردی  نیترمهمو افزایش پوشش گیاهی در هر مرتع یکی از  شود

اختالف  بلکه ؛ایدجاد نممیزان پوشش تاجی بیشتری در مرتع ای ؛دیگر؛ مدیریت در حالت با سواد تخصصی، نه تنها توانسته است

اعث بار با سواد مرتعداری، ایجاد نموده است و این یعنی مدیریت در حالت بهره برد Iبسیار باالیی نیز در میزان گیاهان کالس 

یاهان گپوشش  وبهبود کمیت و کیفیت پوشش گیاهی گشته است. اما بین دو مرتع کچلو و عزبلو اختالفی در پوشش تاجی 

ی در بهبود خیلی موثر اند نقشتور از آن( نمیوجود ندارد و این یعنی داشتن سواد در حد دیپلم )یا کمی باالتر و پایین ت Iکالس 

جا که شد. از آنبا رگذاریتأثدر این زمینه  تواندیمپوشش گیاهی ایجاد نماید و تنها سواد مرتعداری و معلومات تخصصی مرتع 

تایج نجی مشابه بوطه نتایدر بررسی تولید مراتع مر رو نیااز  استتولید گیاهان تا حدود زیادی وابسته به میزان پوشش تاجی 

ز مرتع کچلو و عزبلو ادر مرتع بخشعلی نعمتی  Iپوشش گیاهی حاصل شد. بدین نحو که میزان تولید کل و تولید گیاهان کالس 

هبود بتعداری بر اد مرسو ریتأث دهندهنشانعالوه بر نمایان کردن رابطه بین پوشش گیاهی و تولید مرتع؛  مسئله نیا و استبیشتر 

پیدا کرده  تع افزایشی آن مر. با اضافه و زیادتر شدن تولید مرتع، ظرفیت چرااستمیزان کمیت و کیفیت تولید گیاهان مرتعی نیز 

  تعداد بیشتری دام را وارد مرتع کند و درآمد خود را افزایش دهد. تواندیمو در نتیجه دامدار آن 

در مرتع بخشعلی  Iه سایت مورد بررسی مشخص شد که تراکم کل و تراکم گیاهان کالس در بررسی تراکم گیاهان در س

این یعنی سواد مرتعداری توانسته است باعث بهبود میزان تراکم گیاهان نیز شود. با  و استنعمتی از مرتع کچلو و عزبلو بیشتر 

)به ویژه گیاهان خوشخوراك( در مرتع بهبود یافته و میزان حضور و پخش گیاهان  Iافزایش تراکم به ویژه تراکم گیاهان کالس 

ی( سه سایت مشخص شد که اگونهر بررسی تنوع زیستی )غنا د.1شوندیمواقع  هادامگیاهان خوشخوراك به راحتی مورد چرای 

اما بین مرتع بخشعلی نعمتی و مرتع کچلو اختالف  ؛اختالف معنی داری بین مرتع بخشعلی نعمتی و مرتع عزبلو وجود دارد

                                                           
1- Sub Climax 

2-Climax 

3- Banerjee et al 
4-Day and Ludek 

5- Maffumo 
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به  هاگونهو همیشه زیادتر بودن تعداد  شودیمی موجود در یک مرتع گفته هاگونهی به تعداد اگونه. غنا شودینمداری یافت معنی

 استبیشتر  2ز مرتع کلیماکسا هاگونهتعداد  1به عنوان نمونه در مرتع زیر کلیماکس ؛باشدینممعنی بهتر بودن شرایط یک مرتع 

به  توانیمبنابراین  ؛(. اما در مراتع ایران چون اغلب مراتع از حالت کلیماکس یا ایده آل فاصله زیادی دارند1376 )زاهدی،

که امری  است ی به معنای شرایط بهتر در یک مرتع و حفظ تنوع زیستی گیاهی آناگونهبیان نمود که بیشتر بودن غنا  تاجر

دست ه ی موردی نیست که در مدت زمان اندك باگونه ییا بهبود غنا هاگونهاز طرف دیگر زیادتر شدن تعداد  ؛استبسیار مهم 

با وجود بیشتر بودن میانگین غنا در مرتع بخشعلی نعمتی از مرتع کچلو اختالف  رو نیا)به ویژه در مناطق خشک( از  دیآ

 دارد.وجود ن هاآنداری بین معنی

در بررسی درصد الشبرگ سه سایت نیز مشخص گردید که میزان الشبرگ در مرتع بخشعلی نعمتی از دو مرتع دیگر بیشتر 

. افزایش میزان الشبرگ در هر مرتع باعث بهبود مواد آلی خاك، بهبود ساختمان خاك و کاهش فرسایش خاك مرتع است

مرتع بخشعلی نسبت  رو نیا(. از 2002 و همکاران، 3( و )مافامو1993، 2لودك، )دی و  (8619 و همکاران، 1بانرجی) دخواهد ش

زیرا از میزان الشبرگ بیشتری نسبت به دو مرتع دیگر برخوردار است.  ؛استبه دو مرتع دیگر از شرایط بسیار بهتری برخوردار 

هر چه میزان خاك لخت در یک  میدانیمه ک طورهمانو  استهمچنین میزان خاك لخت در مرتع بخشعلی از دو مرتع دیگر کمتر 

میزان فرسایش در آن مرتع کمتر خواهد بود زیرا خاك لخت یا فاقد پوشش در اثر برخورد قطرات باران یا  ؛مرتع کمتر باشد

میزان سنگ و  ریتأثاز طرفی میزان خاك لخت در هر مرتع تحت  ؛شودیمحرکت آب جاری و وزش باد دچار فرسایش 

ممکن است مرتعی با پوشش تاجی و الشبرگ اندك اما با میزان باالی سنگریزه دارای  که ینحوبه  ؛استسنگریزه سطح خاك 

از این رو درصد سنگ و سنگریزه نیز در این تحقیق در هر سه مرتع بررسی شد و جالب اینکه  ؛خاك لخت بسیار کمی باشد

اما به لحاظ درصد باالی پوشش  ؛استاك در مرتع بخشعلی نعمتی از مرتع عزبلو کمتر درصد میزان سنگ و سنگریزه سطح خ

 تاجی و الشبرگ، درصد خاك لخت کمتری نسبت به مرتع عزبلو دارد.

که مرتع بخشعلی نعمتی در وضعیت خوب و دو مرتع دیگر در وضعیت متوسط  شددر بررسی وضعیت سه مرتع نیز مشخص 

اند. اما هر دو در طبقه متوسط جای گرفته ؛استمره مجموع امتیازات در مرتع کچلو از مرتع عزبلو بیشتر . هرچند نبرندیمبه سر 

بنابراین وضعیت خوب در مرتع بخشعلی نعمتی  ؛استوضعیت یک مرتع برآیند میزان پوشش، تولید، تراکم، غنا و ... هر مرتع 

                                                           
1- Banerjee et al 

2-Day & Ludek 

3- Maffumo 
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که تنها مرتع بخشعلی نعمتی دارای گرایش مثبت  شد. در بررسی گرایش سه مرتع نیز مشخص استمدیریت بهتر آن  دهندهنشان

و یا به نوعی بیانگر  است. گرایش مرتع به معنای تغییرات در وضعیت یک مرتع باشندیمو دو مرتع دیگر دارای گرایش منفی 

گذشته در مرتع بخشعلی نعمتی مدیریتی خوب بوده  یهاسال. بنابراین مدیریت استی گذشته هاسالنحوه مدیریت مرتع در طی 

 که توانسته گرایش را مثبت کند. 

نتیجه گرفت که مرتع بخشعلی در بیشتر  توانیمبه طور خالصه بیان نمود که در مقایسه سه مرتع  توانیماما در نهایت 

اما بین دو مرتع کچلو و عزبلو در بیشتر  ؛بوددار با دو مرتع دیگر و اختالف معنیفاکتورهای مورد بررسی دارای شرایط بهتر 

که سواد مرتعداری و دانش بهره برداری صحیح از مرتع  استاین مطلب  دهندهنشانموارد اختالفی وجود نداشت و این امر 

اما سواد خواندن و نوشتن و عدم اطالع از بهره برداری صحیح از  ؛در بهبود وضعیت و شرایط مرتع بسیار سودمند باشد تواندیم

(، 1377 )قنبری، هچندانی بر وضعیت و شرایط مرتع ندارد. این نتیجه با نتایج به دست آمده دیگر محققین از جمل ریتأث مرتع

(، 1383 (، )کامرانی،1383 (، )مهرابی،1380 (، )خلیلیان و جوری،1380 (، )قاسمی،1379 (، )پوران اعظمی،1378 )طاهری،

ی مرتعداری استان مرکزی نتیجه گرفته هاطرحدر مطالعه  مثالً. است( مشابه 2000 ( و )والکر و هادکینسون،1390)افتخاری، 

دهی کم،  عوامل عقیم ماندن یا سود نیترمهمپایین بودن سطح سواد و آگاهی دامداران از  :شده است که مشکالت اجتماعی مانند

یا در مطالعه عوامل موثر در مدیریت چرا نتیجه گرفته شده است که  و (1378 طاهری،) تی مرتعداری اسهاطرحتعدادی از 

گذاشته و آن را  ریتأثبرداران از فاکتورهایی هستند که اغلب در مدیریت چرای مراتع سن و سواد بهره :عوامل اجتماعی مانند

 1(. 2000 والکر و هادکینسون،) ددهنیمخود قرار  الشعاعتحت

واد ست که سطح ه شده اسی نتیجه گرفتامطالعهدر  ،در مقابل محققین دیگری نیز وجود دارند که نظر مخالف دارند از جمله

 ایج مشابه آن با نتیجه این(. البته این نتیجه و نت1378 رمضانی،) دداری نداررابطه معنی عبرداران با شاخص تخریب مرتبهره

هبود شرایط دانی در بیجه چنسواد غیر تخصصی( نت) مزیرا در این تحقیق نیز ثابت شد که سواد دیپل ؛تحقیق چندان منافاتی ندارد

 بر وضعیت و شرایط مرتع آثار مطلوبی داشته باشد. تواندیماما سواد تخصصی  ؛مرتع ندارد

 یلهیوس بهروج و پراکنش صحیح دام در مرتع به خوبی ظرفیت چرا، زمان ورود و خ :در مرتع بخشعلی نعمتی مواردی چون

و به همین دلیل مرتع  ردیپذیمدر حالیکه در دو مرتع دیگر رعایت این موارد در حد کمتری صورت  ؛گرددیمدامدار آن رعایت 

 (، )رستمی،1373 )اونق،(، 1370 ی که )اسدیان،اجهینتاین نتیجه با  ؛استبخشعلی نعمتی از وضعیت و شرایط بهتری برخوردار 
                                                           

1-Stoddart  

2- Ohmart and Anderson 

3- Heitschmidt 

4- Mc Gregor 

5- Strauch 
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 ، )اوهمارت و آندرسون،1(1960 (، )استودارت،1378 (، )آذرنیوند و زارع چاهوکی،1386 (، )مهدوی،1380 (، )موسوی،1374

. استدست آورده مشابه ه ب 5(2009، و )استراچ 4(2007، ، )مک گرگور3(1991، (، )هایت اشمیت1998 ، )آندرسون،2(1982

عدم رعایت ظرفیت چرایی، چرای زودرس و عدم خروج به موقع دام از مرتع از  هدر یک بررسی نتیجه گرفته شده است ک مثالً

عامل تخریب مرتع تعداد دام مازاد بر  نیترمهم(. در یک بررسی دیگر 1370 اسدیان،) استعوامل تخریب مراتع  نیترمهم

ضل در مراتع حل گردد تا حدود زیادی به بهبود شرایط مرتع کمک خواهد ظرفیت چرا معرفی شده و بیان شده چنانچه این مع

 .(1380 موسوی،) دکر
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 1نتیجه گیری کلی

ر این حالت زیرا د ؛دتع باشحداالمکان بهره بردار یا مدیر مرتع دارای سواد تخصصی مر ؛نتایج این تحقیق نشان داد بهتر است

ی هاسالر طول درتعداری، ی و اجرای موارد مندرج در طرح ماگونهباال بردن تنوع  با بهبود وضعیت و شرایط مرتع، حفظ و یا

ی هره برداربر زمینه دتخصصی( لم و حتی باالتر از آن )سواد غیر. همچنین سواد دیپاستتر کننده میدواراجرای طرح بسیار ا

ن ع برای ایصحیح از مرت ی بهره برداریهاکالسو لزوم تشکیل  باشدینمصحیح از مرتع و رعایت اصول مرتعداری چندان موثر 

 .استدسته از بهره برداران ضروری 

 گذاریسپاس

نمودند؛  و همکاری مساعدت از مسئولین اداره منابع طبیعی شهرستان زرندیه که در انجام که در انجام این تحقیق لهیوس نیبد

 .میسپاسگزار

 منابع

 ص. 354اصالح مرتع. انتشارات دانشگاه تهران،. 1387زارع چاهوکی، م.ع.،  ،آذرنیوند، ح.

اك. یز قره کهریز اری مختلف اراضی در فرسایش و رسوب حوضه آبخهایبرداربهره  ریتأث. بررسی 1380ابراهیمی، ن.ق.،  

 .190-177مجموعه مقاالت مدیریت اراضی، فرسایش خاك و توسعه پایدار، اراك: 

تان وریک و ماجو اسی مدیریتی اعمال شده بر حفظ یا تخریب مراتع منطقه شاهوهیش ریتأث. بررسی 1382احمدی، الف.، 

 .471-489(: 4) 10آذربایجان غربی، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 

رات وضعیت مراتع در یک . بررسی روند تغیی1384ارزانی، ح.، عبداللهی، ج.، فرحپور، عظیمی، م.، جعفری، ع.، معلمی، م.، 

 (.3) 12ساله در استان یزد. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران،  دوره پنج

، انتشارات موسسه ی بر پوشش گیاهیپروردام راتیتأث. بررسی پوشش گیاهی و تولید علوفه و 1370اسدیان، الف.، 

 تحقیقات جنگلها و مراتع. 

 .1386سبزینه، اسفند ماه ی خدادادی، مجله هانعمتمراتع . 1386افتخاری، ع.الف.، 
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ه ، رسالدیه(تع ساوه و زرنانواع مدیریت بر وضعیت مراتع )مطالعه موردی مرا ریتأثبررسی و مقایسه . 1390افتخاری، ع.الف، 

 دکتری. دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.

اولین سمینار ملی مرتع و  . مجموعه مقاالتGISسیستم . ارزیابی توان تولیدی و مدیریت مراتع با استفاده از 1373اونق، م.، 

 .193-208 :مرتع داری در ایران

 مراتع کشور. . روش مشارکت مردمی در عملیات اصالح و احیا مراتع، نشریه سازمان جنگلها و1364باباخانلو، پ.، 

ه نردین برای دستیابی به توسعجتماعی منطقه خشک و نیمه خشک ا -. بررسی مسایل اقتصادی1379پوران اعظمی، ش.ه.، 

 پایدار. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

تان مازندران . بررسی اقتصادی و اجتماعی چرای زودرس در مراتع ییالقی غرب اس1380خلیلیان، ص.، جوری، م.ح.، 

گلها حقیقات جنوسسه تممایش ملی مرتع و مرتعداری ایران، )مطالعه موردی مراتع جواهر ده رامسر(. مجموعه مقاالت دومین ه

 ص. 78و مراتع، 

 .24اره . کد گیاهان مرتعی ایران. انتشارات سازمان جنگلها و مراتع کشور، نشریه شم1361دفتر فنی مرتع،

 . مطالعات پوشش گیاهی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور.1383دفتر فنی مرتع،

رشد، ارشناسی ا. بررسی عوامل موثر بر تغییرات پوشش گیاهی و پالیای کبوتر خان. پایان نامه ک1374رستمی، ش.، 

 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

اسی ان نامه کارشنی مرتعداری در استان فارس. پایهاطرح. ارزیابی خصوصی سازی مراتع در قالب 1378رمضانی، ع.، 

 طبیعی. دانشگاه تربیت مدرس. ارشد مرتعداری، دانشکده منابع

 ابع طبیعیمن هشد، دانشکدی مرتعداری در استان مرکزی، پایان نامه کارشناسی ارهاطرح. تحلیل اقتصادی 1378طاهری، ع.، 

 دانشگاه تربیت مدرس.

 ایان نامهپ، سین آباد پل(نظام بهره برداری از مراتع )مطالعه موردی حوزه آبخیز ح نیترمناسب. تعیین 1377قنبری، ك.، 

 کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

اجتماعی بر مدیریت مراتع منطقه چهارباغ استان سمنان )شاهرود(. پایان نامه  -عوامل اقتصادی ریتأث. 1383کامرانی، ك.،

 تهران. -ره() کارشناسی ارشد، مرکز آموزش عالی امام خمینی
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 . نشریه خبری روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی.1388داری، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز

کارشناسی  برون، پایان نامهی احیایی مراتع منطقه داشلیهاطرح. بررسی میزان مشارکت دامداران در 1380قاسمی، ت.م.ح.، 

 ارشد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

در اشکوب علفی یا عوامل  گیاهی ژیکاکولوی هاگروه. ارتباط بین 1381قوام الدین زاهدی، الف.، محمدی لیمایی، س.، 

 ص. 341(:  3) 55ی میان بند نکا(. مجله منابع طبیعی ایران، هاجنگلرویشگاهی )مطالعه موردی 

 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران. . جزوه اکولوژی کمی دوره دکتری،1386قوام الدین زاهدی، الف.، 

 . مرتع و مرتعداری، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران.1379مقدم، محمد رضا، 

ن نامه یه(. پایا. بررسی اثر مدیریت بر پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک )مطالعه موردی مراتع زرند1386مهدوی، ف.، 

 .کارشناسی ارشد. دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

جله ین امر. میشگیری از ا. بررسی عوامل موثر در فقیر شدن مراتع استان همدان و ارایه پیشنهادات جهت پ1383مهرابی، ع.، 

 .79-68: 64جنگل و مرتع، 

 .32ت، شماره . طرح تعادل دام و مرتع، تحولی نوین در مدیریت مراتع کشور، کشاورزی و صنع1380موسوی، س. م.، 
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Due of important rule of rangelands for environmental factors and the research based upon range 

degradation, it is necessary to be more careful in range utilization. Range utilization with range management 

plan (RMP) is the best method utilization in most of range's expert viewpoint. Regard to different 

management in RMP, it is important to know which kind of management is better for range condition. In this 

research literacy of utilizer's rangeland were compared. So three rangelands were selected from winter 

rangeland of Zarandieh, Markazi province with maximum similarity in climate, topography, vegetation and 

other factor affect in management.Thus all three rangeland was selected with large area and private 

management. Therefore Bakhshali Nemati was select as a range with professional literate utilizer (M.Sc. in 

range management), Kachalo was select as a range with literate utilizer (diploma), and the end Azablo was 

select as a range with illiterate utilizer. Result showed canopy cover, density, production, litter, range flora, 

range condition and trend in Bakhshali Nemati was better than two other ranges but no significant difference 

between Kachalo and Azablo. Result of this research indicated professional literacy had a high effect on 

range condition but nonprofessional literacy had a little or non-effect on range condition. 

Key word: Range Management plan, Literacy level, Zarandieh, Range condition. 

 

 


