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 چکیده

 یهاشاخص ع ووضعیت مراتنمره بین  یارابطه( رگرسیون چند متغیره) آماری یهاروشدر این تحقیق سعی گردیده با استفاده از 

 .شودمراتع استان پیشنهاد  جهت بهبود وضعیت ییهاراه استان خراسان رضوی بدست آورده ومراتع  درمراتع بهره برداران اجتماعی 

موجود  تعداد دام مرتعدار، مرکز خراسان رضوی رابطه خوبی بین نمره وضعیت مرتع با تعداد در مراتع شمال و دهدیمنشان  هایبررس

 جنوب استان ضعیف است یهامانساولی این رابطه در  ؛( = R-Sq%6/69) و ( = R-Sq%2/54)مساحت سامان وجود دارد با  و

(9/30%R-Sq = ).  مشاهده شدتعداد مرتعدار  رد ،کاهش میانگین نمره وضعیت مرتع بیشترین تأثیر در ؛دهدیمشان ناین روابط. 

 

 مقدمه

متی از منابع طبیعی هستند که بیشتر . این منابع قسشودیمهر کشوری محسوب  یهاثروتمنابع ملی و  نیترمهماز  و خاکآب 

قرار  یهر کشورقشر کشاورز و دامدار با این منابع سرو کار دارند و حفاظت، حمایت و اصالح این منابع باید در درجه اول کارهای 

ایران نیز یكی  مراتع هستند. مراتع ؛شودیممنابع طبیعی که منبع اصلی درآمد بعضی از کشورها محسوب  نیترارزش از باگیرد. یكی 

ولی باید این . استنیز  هاداممنبع تأمین علوفه  نیترمهمو  شودیماز منابع اصلی درآمد روستانشینان، عشایر و دامداران محسوب 

ار بر فش ،و بهره برداران هادامبا افزایش ؛ لذا باشندموجود در مراتع کشور بیشتر از ظرفیت آن می یهادامواقعیت تلخ را قبول کرد که 

mailto:mjankju@um.ac.ir
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مراتع روز به روز بیشتر شده و گیاهان مرغوب مراتع در اثر چرای زیاد و پایكوب شدن خاک، صدمه دیده و به سرعت پوشش 

 یهاطرحبررسی رابطه بین وضعیت مراتع )مراتع دارای گیرد. بنابراین، هدف از این پژوهش گیاهی مراتع، در معرض نابودی قرار می

ائه راه حل جهت بهبود وضعیت مرتع بوده ار مراتع در مراتع استان خراسان رضوی وبهره برداران ماعی اجت یهاشاخص و مرتعداری(

 است.

 

 پیشینه تحقیق

 ؛دقائل نبو ل ارزشدامداری در کشور ایران سابقه بسیار طوالنی دارد. در چند هزار سال پیش هنگامی که انسان برای جنگ

ر بان عالوه ن در کشورمگذشته بر آن استوار بود. در آن زما یهاتمدننیاد اقتصادی دامداری ارزش و اهمیت فراوان داشت و ب

ها و استفاده جنگل امداران بهبه محدود بودن جمعیت تجاوز د با توجهمراتع بسیار غنی نیز وجود داشته از این رو  ،وسیع یهاجنگل

ای دام ها و مراتع برای چربه جنگل هاانسانبزرگ دامنه تعرض  یاهتمدنبا پیدایش  جیبه تدربیش از حد از مراتع مطرح نبود. اما 

 (1378 ،رید )جوانشش ترگسترده

ز امدیریتی  گونهچیه وتا زمان حكومت قاجار منابع طبیعی تجدید شونده کشور به هیچ وجه مورد توجه دولت نبود  یطور کلبه 

جود ط زیست وشیالت و محی ع،مرت ل،رای امور مربوط به جنگو تشكیالتی ب گرفتینمبهره برداری علمی و فنی صورت نظر 

جه سرآغاز تو توانیم ؛شمسی که سال تشكیل وزارت فواید عامه در زمان حكومت فتحعلی شاه قاجار است 1202نداشت. سال 

 (1378ر، انشی)جو شدبعد آغاز  هاسالاز  عمالًاما شكل گیری ادارات برای مدیریت منابع طبیعی  ؛تدولت به منابع طبیعی دانس

تشكیالت اداره  ؛ردیدکه شورای عالی مراتع تشكیل گ 1333شمسی تشكیل گردید و تا سال  1299اولین اداره جنگلبانی در سال 

- نسبت به بهره یامقالهی آمد و در همان سال رئیس دفتر مرتع آقای مهندس جواد ایرانفر ط به وجودکل مراتع برای مدیریت مراتع 

ه ارزش جهت اعاد الحی رابی رویه از مراتع و خطر نابودی مراتع هشدار داده و لزوم کنترل چرا و اجرای بعضی عملیات اصبرداری 

 (1378 ،جوانشیرت )مراتع ضروری دانسته اس

بر های وارد درصد از مجموع تخریب 3/43 درصد و از دیدگاه کارشناسان 2/47 دام و دامداری از دیدگاه بهره برداران عامل

درصد در تخریب  9/45 مراتع است و از جمع بندی نظرات بهره برداران و کارشناسان نیز مشخص گردید که گروه دام و دامداری

عامل در تخریب منابع طبیعی کشور، عوامل مربوط به دام و دامداری شامل افزایش تعداد  نیترمهممنابع طبیعی موثرند. بدین ترتیب 
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و تضادهای بین استفاده کنندگان از  (شدید یا خارج از ظرفیت یو چراچرای زود رس، چرای طوالنی )ویه دام و دامدار، چرای بی ر

 (.1387 ،)انصاری باشدیممراتع 

های درصد از تخریب 9/45 کنند برای مثال عوامل دام و دامداری مسبب مطالعات در مقیاس استانی نیز این ارقام را تأیید می 

 .(1391 ،سید اخالقی)اند عی استان اردبیل شناخته شدهمنابع طبی یهاعرصه

امل که این ع راتع استمگذار تخریب ریتأثکه دامداری سنتی یكی از عوامل مهم و  دهدیمدر مجموع تحقیقات امروزه نیز نشان  

د ی از تشدینظور جلوگیرمبه ؛ لذا و مراتع و عدم احساس مالكیت از طرف دامداران تشدید گردیده است هاجنگلبعد از ملی شدن 

و ی ح مرتعدارهیه طرتممیزی و ع تخریب و کنترل چرا و ایجاد نوعی احساس مالكیت و مشارکت بهره برداران در نگهداری از مرات

 انجام گرفت.ع نهایت واگذاری مرات در

قانون  1341ا سال ت 1333ال مدیریت در مراتع همچون مدیریت در منابع طبیعی کشور دارای فراز و فرودهایی بوده است از س

 و مرج در نوعی هرج اما بعد از ملی شدن جنگلها و مراتع باعث شدیمشخصی اداره  به صورتملی شدن جنگلها و مراتع؛ مراتع 

ت وانه موقرداری از مراتع پربا تشكیل وزارت منابع طبیعی و دفتر فنی مرتع برای بهره ب 1346آمد و در سال  به وجودمالكیت مراتع 

 1329راسان در سال خداری لاولین پروانه چرا دام صادر گردید؛ با توجه به اینكه سرجنگ 1354چرای دام صادر گردید. در سال 

 تاسیس گردیده این استان در صدور پروانه چرا پیشگام بوده است.

 تواندیمرتع م یزیمم. کند مرتع عمل یریتیمد یهاطرحدر جهت کمک به توسعه  یهبه عنوان اطالعات پا تواندیم از مراتع یزیمم

ه اشد. مشخصبنیز  یرهتوسعه منابع آب، حصارها و غ یبارها،خاک، جو ی،و بلند یپست یاهی،مانند نوع پوشش گ یشامل اطالعات

 .(1989 ،ین)والنتا کندیمدنبال  یزیاست که مم یموجود در جهت هدف یقدق یطشامل نشان دادن شرا یزیهر مم یضرور

سط دفتر فنی تو 1351هكتار در سال  85966اولین طرح مرتعداری در استان خراسان بزرگ در سطح یزی مراتع پس از مم

 هكتار توسط 5684 در سطحدومین طرح مرتعداری به نام چشمه عشق بجنورد  1352در سال و مراتع در شهرستان سبزوار تهیه 

 ن وتاد سازمایروهای سناینكه با همكاری  لیبه دلور که شد. طرح مذکارشناسان استان خراسان تهی کارشناسان دفتر فنی مراتع و

سان هت کارشناشی نیز جکار گروهی، یک کارگاه آموز کیبر در نوع خود بی نظیر بود. چون عالوه  ؛کارشناسان استان تهیه گردید

ورای عالی شطبیعی و  ب منابعن طرح به تصویاین شیوه کار برای اولین بار در سطح کشور اجرا شده بود. ای ضمناً استان خراسان بود.

 .مرتعداری استان( یهاطرحد )جنگل و مرتع رسید و مقدمات اجرایی آن نیز در منطقه فراهم گردی
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 هاروشمواد و 

به  هاساماننتخاب این ا انتخاب گردید. مرتع استان که دارای طرح مرتعداری مصوب بودند 440بین  مرتع از 30در این مطالعه 

در  سامان 10،ستاندر مرکز ا سامان 10سامان در شمال استان، 10در مناطق جغرافیایی مختلف استان ) کامالً تصادفی و صورت

هر سامان در  موجوددام  دتعدا و تعداد بهره بردار ،اجتماعی بهره برداران مراتع شامل سطح سامان یهاشاخص بود. (جنوب استان

 نظر گرفته شد.

و دام موجود بررسی شد. با توجه به اینكه  زنی نمره وضعیت مرتع با نسبت مساحت سامان، تعداد مرتعداررابطه میانگین و

مساحت سامان بر حسب هكتار( در نظر گرفته شد، رابطه این متغیرها با میانگین  متغیرهای مستقل )تعداد مرتعدار، تعداد دام موجود و

 .بدست آمد Mini tabمتغیره با استفاده از نرم افزار وزنی نمره وضعیت مرتع از طریق رگرسیون چند 

 

 نتایج

 مراتع  انواع

 3344440شالقی:مراتع ق هكتار، 2649399 مراتع ییالقی: :که از این سطح باشدیمهكتار  6566029طح کل مراتع استان س

 است. هكتار 572190 میانبند: مراتع روستایی و و هكتار

 
 انواع مراتع استان -1شکل 

 عیت مرتعوض

خيلي  و وسعت مراتع فقير و هكتار 2139161وسعت مراتع متوسط  ،هكتار 314708 وسعت مراتع خوب استان: 

 است. هكتار 4202160 فقير:
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 مراتع استان وضعیت -2شکل 

 

 مرتعداری انتخاب شده یهاطرحمروری بر 

 شمال استان

 تعداد دام موجود تعداد بهره بردار (haت )مساح شهرستان نام طرح ردیف

 1439 25 5/1772 کالت سالمت نهه 1

 1012 8 704 کالت کجدره 2

 15176 149 58/6309 درگز ماش و یاقل 3

 1770 27 4248 قوچان باجگیران 4

 760 18 777 قوچان توکل باغ 5

 2823 6 8/981 چناران حتی 6

 8994 20 5/3905 چناران هفت چاه 7

 940 2 95/1105 مشهد چشمه محمد میرزا 8

 700 1 6/738 مشهد قلعه نو 9

 19635 127 7102 سرخس کوالب علیا 10

 میانگین  نمره نمره تیپ (haپ )مساحت تی نام تیپ شهرستان نام سامان ردیف

 Ag.tr-Ar.si-Po.bu کالت سالمت نهه 1
8/1077 33 

30 
Ar.si –Ag.tr-Br.te 7/694 25 

 On.co-Er.ol-As.he 40/55 41 40 کالت کجدره 2
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On.co-Ac.ra 24 37  

Grass 95/9 
42 

 درگز ماش و یاقل 3

Ar.diff–Sal.tom–Po.bul 2029/63 20 

25 
Amy.spi–Ar.diff 81/2111 33 

Sal.tom–Po.bul–Ar.diff 05/836 14 

Ar.diff–Amy.spi–Sal.tom 1228/45 25 

 قوچان باجگیران 4
Grass- Ar.si 7/2073 42 

5/35 
Ar.si- Grass 1/1564 36 

 قوچان توکل باغ 5

As.gu-Ac.sp 7/430 36 

5/34 As.gu—Fe.ov 1/216 32 

Ar.Si – As.gu 7/77 33 

 چناران حتی 6
On.co-Ac.ar 8/648 30 

33 
On.co-Ag.in-Ac.ar 2/327 39 

 چناران هفت چاه 7
Ac.sp-As.gu- Ar.si 6/1830 39 

36 
Ar.si- Ag.in- Ac.sp 8/1380 32 

8 
چشمه محمد 

 میرزا
 مشهد

Ac.pe-As.he-Cu.er 07/42126
23 

As.he-Ac.pe-Ce.vi 79/57921

 مشهد قلعه نو 9

Ac.pe-As.he-Cu.er 23/20533

33 As.he-Ac.pe-Ce.vi 72/9419

st. ba.-Ar. Au-Ce.vi 69/55935 

 سرخس کوالب علیا 10

Ar.ko-Po.bu 8/224232 

25 Po.bu-Ca.st 9/372822 

Zy.at-Sa.sp-Ar.ko 2/54515 
 

 فوق بدست آمده یهاسامانفاکتوری تعیین وضعیت مرتع، وضعیت مراتع  4* در این تحقیق از روش 

 

 
v = 101 – 4.22 t + 0.0263 d + 0.0082 m                R-Sq = 54.2% 
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 :که در آن

Vمیانگین وزنی نمره وضعیت مرتع : 

T: تعداد بهره بردار 

D: تعداد دام موجود 

M: مساحت سامان به هكتار 

نمره وضعیت  ؛ یعنی هرچه تعداد مرتعدار افزایش یابد ،نمره وضعیت مرتع با تعداد مرتعدار عكس بوده با توجه به رابطه باال نسبت

 ؛ش یابدجود افزایاد دام مویعنی هرچه تعد ،یت مرتع با تعداد دام موجود مستقیم بودهو رابطه نسبت نمره وضع ابدییممرتع کاهش 

 تعداد (ه وضعیت مرتعاین بدان معنی است که در این مراتع عامل تخریب مرتع )کاهش نمر و ابدییمنمره وضعیت مرتع افزایش 

ضریبی که در  ام موجود ودبه وضعیت مناسب مراتع، تعداد با توجه  عمالً مرتعدار بوده  که بایستی به هر نحو ممكن کاهش یابد و

 .تأثیر آنچنانی در نمره وضعیت مرتع ندارد ؛رابطه فوق دارد
 مرکز استان

 تعداد دام موجود تعداد بهره بردار (haت )مساح شهرستان نام طرح ردیف

 3453 59 7/4139 تربت جام گور بند 1

 6237 97 11594 تربت جام جهان آباد 2

 7442 107 8405 تربت حیدریه آباد   3

دو چاهی و چاه  4

 گز

 7838 96 34/8311 تربت حیدریه

 13283 242 8/6719 نیشابور و همایی آبادعبدل 5

 8609 116 43/8601 نیشابور چاه ساالر 6

 843 6 19/872 فریمان کله منار 7

 590 4 7/1457 زاوه جرگه 8

 2299 21 7451 سبزوار چاه ستاره 9

 1110 22 7/1216 فیروزه یغرب امیرآباد 10
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 میانگین  نمره نمره تیپ (haپ )مساحت تی نام تیپ شهرستان نام سامان ردیف

 تربت جام گور بند 1

Ar. si –Hu. pe 2/341 22 

29 

Ar. si –Po. bu 6/2141 25 

Ar. si –Po. bu 8/986 37 

Ar. sc –Po. bu 5/234 35 

Ar. si –Po. bu–At. ca 3/177 36 

 تربت جام جهان آباد 2

At.ca-Br.te 229 29 

5/16 
Ar.he-Po.bu 2301 16 

Pe.he-Ar si- Po.bu 3/4722 15 

Ar.si-Er.ce-Po.bu 1/3633 18 

Ho.pe- Po.bu 2/744 14 

 سنگل آباد 3
تربت 

 حیدریه

Sa.sp-As.he-So.pa 83/2765 39 

5/42 As.ka-Sa.sp-Po.bu 72/2104 43 

Ar.si- Sa.sp-Po.bu 45/3534 45 

 دو چاهی و چاه گز 4
تربت 

 حیدریه

Ar.si-Sa.sp-Co.tu 

 
67/2066 54 

51 Co.tu-Sa.sp-As.he 46/1914 46 

Ar.si- Br.da- Sa.sp 66/1844 53 

 نیشابور و همایی آبادعبدل 5

Co. ar – St. gr 2/3468 26 

25 
As. ka-Sc.or 4/2292 25 

Pe. ha 378 13 

Ar.si-As.ka 8/274 34 

 نیشابور چاه ساالر 6

So.pa-Ar.si 65/490 35 

47 
So.pa - Pe.ha 63/432 36 

Fe.as.fo-Ar.si- So.pa 1903 50 

So.pa-Ce.ar- Fe.as.fo 63/3044 48 

 فریمان کله منار 7

Ju.pu-Ac.al-As.he 4/140 57 

52 Acl.al-Ag.tr-As.he 1/559 50 

Ar.si-Grasses-As.he 1/57 60 

 زاوه جرگه 8
Ju.pu-As.he-Ac.he 2/669 28 

3/28 
As.he-Sc.or-Ar.au 9/345 29 
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 سبزوار چاه ستاره 9

Ar.si 5/3100 30 

5/26 
Ar.si-Fe.ov 5/1662 28 

Ar.si-Fe.ov-Zy.at 8/2278 22 

Ar.si- Zy.at -Fe.ov 5/488 21 

 فیروزه یغرب امیرآباد 10

Hu.pe-So.pa-Ar.kh 6/82 30 

21 

So.pa-Sc.or-As.go 3/107 20 

Sc.or-Ac.ir-Er.bi 6/233 23 

Sc.or-Am.ly-Co.er 5/487 21 

Sc.or-So.pa-Pe.ha 7/305 19 

 فوق بدست آمده یهاسامانین وضعیت مرتع، وضعیت مراتع فاکتوری تعی 4* در این تحقیق از روش 

ر نظر گرفته شد، رابطه د (مساحت سامان بر حسب هكتار با توجه به اینكه متغیرهای مستقل )تعداد مرتعدار، تعداد دام موجود و

 بدست آمد mini tab فزاراین متغیرها با میانگین وزنی نمره وضعیت مرتع از طریق رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم ا

V = 35.4 - 0.791 t + 0.0153 t - 0.00335 t          t-tt = 69.6% 

 :که در آن

V :میانگین وزنی نمره وضعیت مرتع 

T: تعداد بهره بردار 

D: تعداد دام موجود 

M: مساحت سامان به هكتار 

نمره وضعیت  ؛یعنی هرچه تعداد مرتعدار افزایش یابد ،بودهبا توجه به رابطه باال نسبت نمره وضعیت مرتع با تعداد مرتعدار عكس 

 ؛یعنی هرچه تعداد دام موجود افزایش یابدبا تعداد دام موجود مستقیم بوده، نمره وضعیت مرتع  و رابطه نسبت ابدییممرتع کاهش 

عداد ( تکاهش نمره وضعیت مرتعبدان معنی است که در این مراتع عامل تخریب مرتع ) نیو ا ابدییمنمره وضعیت مرتع افزایش 

( که بایستی به هر نحو ممكن کاهش کمتر استمرتعدار بوده )البته این تأثیر نسبت به مراتع شمال استان با توجه به ضریبی که دارد 

ره وضعیت مرتع أثیر آنچنانی در نمت ؛که در رابطه فوق دارد یبیو ضرتعداد دام موجود  ،با توجه به وضعیت مناسب مراتع عمالً یابد و



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

این  ؛تغییری ایجاد کرد هاساماندر مساحت  توانینمولی با توجه به اینكه  ،رابطه نمره وضعیت مرتع با مساحت نیز منفی بوده ندارد.

 .شودیمرفته گعامل ثابت در نظر  به صورتعامل 
 جنوب استان

ت مساح شهرستان نام طرح ردیف

(ha) 

 تعداد دام موجود تعداد بهره بردار

 8282 112 7/25523 خواف مژن آباد   1

 3820 9 28/7766 گناباد چاه چول 2

 3465 38 41/5928 گناباد خارفیروزی 3

 1550 13 44/1675 بردسكن دوغ آباد 4

 30490 227 30/78165 بردسكن پشتكوه درونه 5

 32116 258 32/29275 رشتخوار چاه خونی 6

 3282 52 5/2829 مه والت سلطان آباد   7

 10230 134 25/56588 خلیل آباد مهدی آباد، سعدالدین 8

 1625 18 7338 کاشمر اسحاق آباد 9

 25917 503 7/15702 تایباد پلبند 10

 *میانگین  نمره نمره تیپ (haپ )مساحت تی نام تیپ شهرستان نام سامان ردیف

 خواف مژن آباد 1

Pe.ha-Bo.sq 2/1058 12 

20 

Ca.Fa-As.am-Bo.sq 8/5470 20 

Ar.si-Bo.sq-La.or 9/7135 20 

Ep.pr-As.am-Po.bu 4640 21 

Ha.ap-Bo.sq 3/7579 21 

 Pe.ha- Po.bo 91/6885 14 14 گناباد چاه چول 2

 گناباد خارفیروزی 3
Ar.si-po.bo 68/1373 40 

8/30 
Po.bo-pe.ha 4375 28 

 بردسكن دوغ آباد 4
Ar si -  Pe ha 1/586 28 

26 
Ar si –Pe ha- Sa to 9/936 25 

 Ar si + La ac + Sc or 70/3064 20 22 بردسكن پشتكوه درونه 5
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Pe au  + Zy eu +Ar au 47/23453 21 

Ar si + Zy eu 19/30913 26 

Ar si + Ha pe + Zy eu 69/15713 16 

 رشتخوار چاه خونی 6

Ar si 4/11938 23 

20 Sa la-Pe ha-So pa 5/15729 18 

Ta ra 3/1607 13 

 مه والت سلطان آباد 7

Sc.or-La.sp 8/152 21 

4/16 Pe.ha-Co.er-La.sp 8/929 16 

Pe.ha-So.pa-La.sp 3/1003 16 

 خلیل آباد مهدی آباد، سعدالدین 8

Ar.si 83/3765 28 

4/24 

Ar.si-As.gu 01/3366 24 

Ar.si-At ca 5/122 30 

Sa.in 71/94 16 

Sa.in-Ar.si 68/3322 20 

At.ca 12/2294 31 

 کاشمر اسحاق آباد 9

Sa.sp 3/611 15 

1/19 Ar.si- Sa.sp 3/4404 16 

Ar.si - Ac.sp 7/2331 26 

 تایباد پلبند 10

Ar.au 8/1596 36 

4/26 
Ar.si 

5/3089 37 

Ar.si 
8/11022 22 

 فوق بدست آمده یهاسامانوضعیت مراتع  ،فاکتوری تعیین وضعیت مرتع 4* در این تحقیق از روش 

 

ابطه ر ؛رفته شدگر نظر د( سامان بر حسب هكتار و مساحتبا توجه به اینكه متغیرهای مستقل )تعداد مرتعدار، تعداد دام موجود 

 .بدست آمد Mini tabر رتع از طریق رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزااین متغیرها با میانگین وزنی نمره وضعیت م
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V = 21.7 + 0.000032 m - 0.000472 t + 0.0434 t                    t-tq = 30.9% 

 :که در آن

Vمیانگین وزنی نمره وضعیت مرتع : 

Tعداد بهره بردار: ت 

Dعداد دام موجود: ت 

Mرساحت سامان به هكتا: م 

نمره  ؛دفزایش یابارتعدار یعنی هرچه تعداد م ،بوده مستقیمنمره وضعیت مرتع با تعداد مرتعدار  نسبت ،با توجه به رابطه باال

ام موجود چه تعداد دیعنی هر ،بوده برعكسنمره وضعیت مرتع با تعداد دام موجود و رابطه نسبت  ابدییموضعیت مرتع افزایش 

( رتعمره وضعیت ع )کاهش نمبدان معنی است که در این مراتع عامل تخریب مرت نیو ا ابدییمتع کاهش نمره وضعیت مر ؛افزایش یابد

ستی به هر نحو ( که بایستاکمتر د با توجه به ضریبی که دار و مرکز استانعداد دام موجود بوده )البته این تأثیر نسبت به مراتع شمال ت

تغییری  هانسامادر مساحت  توانینمبوده ولی با توجه به اینكه  ثبتممساحت نیز  رابطه نمره وضعیت مرتع با ممكن کاهش یابد.

 .شودیمعامل ثابت در نظر رفته  به صورتایجاد کرد این عامل 

 مقایسه ضرایب روابط رگرسیونی وضعیت مرتع

 جنوب استان

در جنوب استان  موجود و مساحت عداد دام، تبا بررسی ضرایب رابطه میانگین نمره وضعیت مرتع با تعداد مرتعدار 

ل ست که عامادان معنی ب نیو ادام موجود دارد  و تعدادداری با ضرایب مساحت ، اختالف معنیتعداد مرتعدار بیضر ؛دیگردمشخص 

ه بود هامانساعداران در این منطقه تعداد زیاد مرت پوشش گیاهی و فقرآن تخریب مرتع  و بالطبعاصلی کاهش نمره وضعیت مرتع 

یز نمرتع  یالحو اصاحیا  یهاپروژه یو اجرااین عامل همچنین در مدیریت بهینه مرتع کاهش یابد.  هر نحو ممكناست که بایستی به 

 .(3 شكلت )موثر اس
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 اجتماعی مرتع در جنوب استان یهاشاخصمقایسه ضرایب  -3 شکل
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 مرکز استان

وب استان منطقه جن مانند ،اجتماعی مرتع در مرکز استان یهاشاخص با بررسی ضرایب رابطه میانگین نمره وضعیت مرتع با

 یز بایستینین منطقه ا و دراختالف معنی داری داشته  و مساحتضریب تعداد مرتعدار با ضرایب تعداد دام موجود  ؛گرددیممشخص 

 (4 شكل. )نسبت به کاهش مرتعدار اقدام نمود

 

 
 

 ی مرتع در مرکز استاناجتماع یهاشاخصمقایسه ضرایب  -4 شکل

 

 

 شمال استان 

 ستانو مرکز ا نطقه جنوبمانند م ،اجتماعی مرتع در شمال استان یهاشاخصبا بررسی ضرایب رابطه میانگین نمره وضعیت مرتع با 

 ز بایستییین منطقه نا و درداری داشته اختالف معنی و مساحتضریب تعداد مرتعدار با ضرایب تعداد دام موجود  ؛گرددیممشخص 

 .(5 شكل) نسبت به کاهش مرتعدار اقدام نمود
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 استان شمالاجتماعی مرتع در  یهاشاخصمقایسه ضرایب  -5 شکل

 

 مقایسه ضریب تعداد مرتعدار در سه منطقه استان

تعداد  ر به لحاظاد مرتعداعامل تعدکه  شودیمیافت ، دربا بررسی ضرایب مربوط به تعداد مرتعدار در سه منطقه جغرافیایی استان

 ن منطقه درای یستیو با دیگر داشته دو منطقهنسبت به  یمؤثرترنقش  ،در شمال استان هاسامانکوچک  و مساحتبیشتر مرتعداران 

 .(6)نمودار  الویت کاهش تعداد مرتعدار به لحاظ حفظ مراتع این منطقه قرار گیرد
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 استانمقایسه ضریب تعداد مرتعدار در سه منطقه  – 6 شکل

 گیری جهیو نتبحث 

و یم خشک ناطقی که اقلدر م به خصوصمنفی مراتع  شیو گرامنابع طبیعی با توجه به تخریب مراتع  مسئوالن ریاخ یهاسال در

نی از عامل انسا لی هموارهو .دانندیم بر مراتعاز حد دام  شیفشار بعامل اصلی تخریب را  ،خراسان رضوی :مانند ؛خشک دارند مهین

خریب عامل اصلی در ت ؛دهدیمحقیق اخیر نشان ت .شده استغلط در این زمینه  یهااستیساین امر سبب ؛ شدیمعوامل حذف  این

عی مرت ،ارندمساوی د تو مساحکه تعداد دام  یدو مرتعبا شرایط مساوی  تعداد مرتعدار بوده و مراتع )کاهش نمره وضعیت مرتع(،

ز مراتع نی حو اصالحیا اعملیات  یو اجراریزی این موضوع حتی در برنامه دارد. یشتریعدار بمرتکه تعداد  گرددیمبیشتر تخریب 

 ق بیانگردارهای فومود. نوبنخواهد  ولی این موضوع در صورتی که دام موجود تغییر کند به اندازه تعداد مرتعداران موثر وثر است.م

 رد.وجود دا (ت مراتعمتر در تخریب مراتع )کاهش میانگین نمره وضعیداری بین این سه پارااین موضوع هستند که اختالف معنی

 
 2R ضریب مساحت ضریب تعداد دام موجود مرتعدار ضریب تعداد منطقه جغرافیایی ردیف

 %2/54  0082/0 0263/0 -22/4 شمال استان 1

 %6/69 -00335/0 0153/0 - 791/0 مرکز استان 2

 %9/30 000032/0 -000472/0 0434/0 جنوب استان 3

 

 پیشنهادات

آن  و بالطبعع نگین نمره وضعیت مرتباعث کاهش میا هاسامانعامل تعداد مرتعدار در  میابییمدر  الذکرفوقبا توجه به مطالب 

 ،طبیعی نابعمناسان اداره کارش از تجربها توجه به استفاده ب .کم کرد را آن ییهااستیستخریب مراتع استان شده که بایستی با 

 :گرددیمعرفی پیشنهاد  یهاسامان راهكارهای زیر جهت کاهش تعداد مرتعدار در

 پروانه چرا به نفع کسانی که در مرتع دام بیشتری دارند و فروشآزاد سازی خرید  -

 مرتعداران  یشتیمعتغییر الگوی  -

 واحد مرتع در قالب این تشكل تیریو مدمرتعداری  یهایتعاونتشكیل  -

 
 منابع 
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 .طرح 30 یرضومرتعداری استان خراسان  یهاحطر

 ، مراتع و آبخیزدارینگلهاج. انتشارات سازمان مرتعداری در ایران یهااستیس. 1387  .،، م، مهدوی، ع.علیزاده .،، ناسكندری

  .ص 190. کشور

طبیعی کشور و سهم  منابع اقتصادی موثر در تخریب –عوامل اجتماعی . 1387 ،.ج.م. قاسمی ،.س.ج ،سید اخالقی ،.، نانصاری

 .508 - 524  (:4) 15 ،مرتع و بیابان ایران قاتیتحقوهشی ژپ –فصلنامه علمی . در تخریب هاآن

می  فصلنامه عل. و راهكارها هاچالش ،تغیرات :گذشته و حالبر مدیریت مراتع جامعه عشایری در مروری . 1386 ،.غ ،باژیان

 .524- 538 (:4) 14. قیقات مرتع و بیابان ایرانحوهشی تژپ

 .ص 144انتشارات آییز. . بر مرتع و مرتعداری یامقدمه. 1385 ،.م ج ،بحرانی

  .ص 470. ورزیآموزش و ترویج کشا ،انتشارات سازمان تحقیقات. تاریخ علوم منابع طبیعی ایران. 1378 ،.ک ،جوانشیر

 .ری کشورمراتع و آبخیزدا ،سازمان جنگلها. 1381 ،دستورالعمل ممیزی مراتع

 .ص 19047  ،13انتشارات دانشگاه تهران. جلد  .لغت نامه دهخدا. 1377.، ا.ع ،دهخدا

نابع طبیعی استان متخریب  اقتصادی موثر بر -بررسی عوامل اجتماعی. 1391 ،.یس. ،کالفی ،.ن. انصاری ،.س.ج ،سید اخالقی

 .133-148 :(1) 19شی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، وهژفصلنامه علمی پ. اردبیل از دیدگاه بهره برداران و کارشناسان

 .ص  504. انتشارات دانشگاه تهران. آن در ایران یهاحلمسائل و راه  ،مراتع ،.پ ،کردوانی

 .ص 174. انتشارات امید مهر. منابع طبیعی یهاعرصه. بهره برداران 1387 ،.ه ،کراچی

 .ص 470. انشگاه تهرانانتشارات د. مرتع و مرتعداری. 1388 ،.رم. ،مقدم

 .ص 255. انتشارات دانشگاه امام رضا. مرتع داری در ایران. 1377 ،.م ،مصداقی

 جنگلها سازمان داخلی تشاراتان مرتعداری یهاطرح یدر اجرا اعتباری تسهیالت به نیاز .1378 ،.ع علیزاده، ،.ح ،نیالدنیمع

 .مرتع فنی دفتر .کشور و مراتع

ذخائر  عشایری امهفصلن شهرکرد، دانشگاه .مراتع ممیزی و ریعشا حقوقی  -اجتماعی مشكالت .1371 ،.م .ع باصری، یوسفی

 .ص 44 :19 توسعه، و عشایر یالمللنیب نامه کنفرانس ویژه ،انقالب
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 ،.ع ،یکالهی اهر ،.م ،بیابانی اول ،.م ،نصیری محالتی ،.ع ،کوچكی :ترجمه. . مدیریت چرا در مراتع1372.، الفج. ،والنتاین

 .ص 480 ،انتشارات نشر مشهد

 .ص 412. انتشارات کتابدار توس. مرتع و معیشت ،جنگل. 1390. ع،م ،وثوقی

 

 


