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 چکیده 

اعی ه اراضی زرحاشیدر  ی از مناطق، مراتعکه در بسیارطوریتخریب و انهدام اراضی مرتعی در حد خطرناکی گسترش یافته است به

ین دیدگاه ت. بنابراغیرممکن اس گراز یکدی تفکیک آنهاتقربیا که  هم تنیدهدر زارهابا دیمآنچنان تع امانده مرو سطوح باقیقرار گرفته 

ین از دست داده است. در ا اداری به عنوان یک فعالیت مجزا مفهوم کاربردیش رمرتع  هایطرحتهیه و اجرای مدیریت مرتع براساس 

ی داربهره ،های عرفیمانشده است که با ارائه مدل تلفیقی براساس سا تعییناراضی « واحد مدیریت»به عنوان « اندازچشم»مقاله 

  گردد.پایدار از منابع طبیعی تجدیدشونده میسر می

 اندازچشم ،شناسی فرهنگی، دانش بوم، سامان عرفیبوم کلیدی: هایواژه

  

 

  مقدمه

کار و  تحقیق و صصیتخ هایهنماید تا درباره تشکیل گروهای طبیعی ما را مجبور می، تخریب و آلودگی زیستگاهپاره پاره شدن اراضی مرتعی

و  است )باش عضالت فعلیمما با  بارزهکلید م ،ی پایدارربرداهای بهره. تلفیق تجربیات و مهارتترکیب آنها با جوامع روستایی ایران بیندیشیم

-ویژگی با و های مختلفیاسدارد که در مق شناختیبومیندهای انوانتری مرتع نیاز به شناخت فرآ ریزیطرح .(1394؛ مصداقی 1995همکاران، 

ه گذشتاده از اراضی درایران، پایش استفدر کشورهای باستانی مانند (.  1995؛ مصداقی، 1995کاک، د )فریدل و لیکنعمل می یهای خاص

)نرجس،  تاسسازش داشته  وانطباق  دانش بومی وفرهنگی  شناسییندهای بومبا فرآ بوده کههای طبیعی از چراگاهپایدار برداری بهرهمؤید 

 عث گردید تابا یفرهنگی شناسبومنگرش به  ها و مراتع از طریق اصالحات ارضی بدونو ملی کردن جنگلروستاها  اما مدرنیزه کردن .(1980

رویه به های بیاندازیستدحاصل . (1394)مصداقی،  در منابع ملی نمایندسعی در ایجاد مالکیت با تبدیل مراتع به اراضی زراعی محلی مردم 

یده درهم ک سیستم پیچیزارها در و دیم)جنگلی( طوری که اراضی مرتعی به هگردید ی طبیعیاندازهاهای طبیعی باعث ناهمگونی چشمعرصه

یک ان عنوبه« ریآبخیزدا اری ود، جنگلداریهای مرتعطرح»در قالب  ها و مراتعاکنون پایش و ارزیابی اراضی طبیعی مانند جنگل .اندتنیده

  .را از دست داده است فعالیت مجزا مفهوم کاربردیش
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رن، ست )اسپونر و هواگذشته در شناسی فرهنگیبومهای است و در برگیرنده دیدگاه« سامان عرفی» براساس «اندازواحد چشم»عریف ت

ت طبیع در واقع معماری ن رشته جدیدکه ای گیردشکل می« اندازشناسی چشمبوم»در قالب از اراضی  مدرن (. استفاده؛1991؛ استوث، 1980

انش بومی شکل با د های عرفی در گذشته براساس نیازهای مردم محلی. سامان(2005 )تونگوی و هندلی، شناختی استبراساس ضوابط بوم

نش اری سنتی براساس دابرداهمیت بهره «برنامه توران»اسپونر و همکاران در مجموعه مقاالت . (1389عبدی، ؛ 1394مصداقی، ) گرفته است

 (.1394اند )مصداقی، و پیشنهادات مفیدی را ارائه نموده بررسیبهترین وجه ممکن بومی را به

 اراضیالفعل بو  یل بالقوهطبقات پتانس های ذینفع وطوح مدیریت اجرایی، نیازهای اجتماعی گروهشامل سمدل تلفیقی یک ، مقالهدر این  

ه موجب ی عرفی است کهاشناختی سامانلحاظ کردن ضوابط بوم و اندازبراساس واحد چشم ریزیطرح ،این مدل. مزیب اصلی شودارائه می

الی طبیعی بدر مقابل  ان روستاها، امنیت ساکنمقاوم در برابر زلزلههای مدرن روستایی زهبا تأسیس سا شود وبرداری پایدار از اراضی میبهره

 .گرددمانند سیل و زلزله تضمین می

 

 متدولوژی

یت ترب عبداهلل آبادمراتع ( 2) ،(1980 ،ورن)اسپونرو ه گاه بیوسفر توران در استان سمنانهذخیر (1)  :مطالعات موردی انجام شده در مناطق خشک

اسناد و و  1394قی، )مصدا خراسان شمالیاستان بهکده راجی نیا در خشک منطقه نیمه (3) ( و1389عبدی، ) در استان خراسان رضوی جام

رای ب وده است.آنها ب اجتماعی ساکنان دهد که محدوده سنتی این مناطق منطبق با نیازهای اقتصادی ونشان می (مدارک آستان قدس رضوی

پونر و هورن، )اس هآورد را فراهم که کلیه نیازهای اهالی آن ای تکامل یافته استشناختی به گونهران از نظر بومعرفی روستای تو محدوده ،مثال

 .استاراضی  در شرایط استفاده مدرن «اندازچشم واحد» با  منطبق و( 1980

 شود:میریزی شرح زیر طرحبه اندازچشم ادغامی در هر منطقه مدل

 وی( ی دیم و آبضی کشاورز)دامداران و صاحبان ارابرداری از اراضی توسط اشخاص حقیقی اول اسناد و مدارک مربوط به سوابق بهرهدر فاز 

ز ملی کردن و راضی قبل اافاده از های کشاورزی و تعاونی و غیره ...( ارائه شده و با نقشه استها و مراتع، سازماناشخاص حقوقی )سازمان جنگل

 گردد. ملی کردن مقابله میاز  بعد

 ود. شرداری میبسیاهه  از وضعیت استفاده از اراضی در حال و گذشته  قابل اعتماد از طریق مصاحبه با اشخاص محلیدر فاز دوم  

یریت حد مدن یک واعنوا بهانداز در قالب چشم و کارگری و نیروهای متخصص اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع انتخاب در فاز سوم بر روی

  شود گیری میتصمیم

 شد. انسیل بالقوه و بالفعل اراضی ارائه خواهدشامل سطوح مختلف مدیریت براساس پتدر فاز نهایی یک مدل ادغامی و 

 گیرد:زیر مورد مالحظه قرار می از به عنوان واحد مدیریت، الزاماتاندمدل ادغامی چشم در

 به دامداران ذیحق واگذار خواهد شد. مرتعهای تعاونیدر قالب  مشجر جنگلیمرتعی و مناطق ا. اراضی 

های شستفاده از روابا جات یفیکاری غالت، بقوالت و سشوند و دیمبه مراتع مصنوعی دیم تبدیل می کاری پاره پارهدیم . بسیاری از اراضی2

 .غام باشدطرح اد اجرای زا قبل هاکاریدیمسطوح ادل که بازدهی محصول آنها باید معطوریشوند بههای مرطوب محدود میبه دره کشت نوین

  د. نشومی ایجادهای نوین آبیاری با استفاده از روش یتشمسطح د با انتقال آب به اراضی جدید باغات .3
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 تخصصی است.کارگری و کارنیروی  ،مالکیتبه نسبت سهم  . توزیع عادالنه دستمزدها براساس عملکرد3

-ارائه می یران مرتع در ا ه ارزیابیای از تاریخچریزی بهتر مدل ادغامی کمک نماید که خالصهتواند به طرحرتع در ایران میپیشنیه انوانتری م. 4

  .شود

اجی و دشت نطقه بهکده رمدر را  که قبالً سابقه همکاری با ایران ییبا سایر کشورها به ویژه کشورها . برای بهبود دانش فعلی مدیریت همکاری5

 گردد.اند، ابرام و تأکید میقزوین داشته عمران

وین تشکیالت ن وه سازمان موفقیت است کان واحد مدیریت در صورتی قرین بهعنوانداز بهاجرای طرح ادغامی چشم ،تر از همه. آخر و مهم6

 و به وجود شاورزیکیالت وزارت وجود آید. دگرگونی بنیادی در تشکو اراضی کشاورزی دیم و آبی به همدیریت منابع طبیعی تجدیدشوند

 . ت منابع طبیعی اجتناب ناپذیر استآمدن وزار

 

 نتایج منتظره

 ه راجی، بهکدمنانس اطق تورانهای میدانی از منبراساس بازدید .های ادغامی استمدلکننده مقیاس اراضی تعیین نتایج ارزیابی گذشته و حال

 .ه استشدارائه  1مدل ادغامی طبق شکل ای از نهنمو، تربت جام  آبادعبداهلل و  خراسان شمالی
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 .د مدیریتانداز به عنوان واحشناختی گذشته و طراحی مدرن چشمهای بوممدل ادغامی استفاده از اراضی براساس دیدگاهای از نمونه 1شکل

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 طرح جدید استفاده از اراضی

 انداز(شناسی چشمبراساس بوم)

 استفاده اراضی کنونی

ریزی نشده )حاصل اصالحات نامناسب و طرح

 (ارضی

 اراضی گذشتهپایش استفاده 

های شواهد باستان شناسی و دیدگاه)براساس 

  (شناسی فرهنگیبوم

باغات پراکنده و 

 غیراقتصادی

 اراضی دیم 

 تکه و پاره

های بدوی و سازه

 غیرمقاوم به زلزله

اراضی مرتعی تکه 

 وپاره

 مراتع

 هاخاک

 قلمروها

 اراضی کشاورزی

  باغات

 هاپارک

 ادغام

مینیاتور طبیعیت که مثالی از یک 

ای شیر به شاه در آن چوپانی جرعه

 (1980کند )اسپونر، تقدیم می

فرهاد و شیرین از خمسه نظامی
 

)اس
ن

ی 
اد ایران در دانشگاه پنسیلوانیا

آمریکا(
 

 ترکیب نیروهای تخصصی جوامع شهری 

 با نیروی کار جوامع روستایی
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صداقی، )م اده شوددغامی استفاداری در تدوین مدل های مرتعتاریخچه انوانتری و ارزیابی مرتع درج شده است تا از پیشنیه طرح 1در جدول

1394) . 
 

 ایران در ارزیابی مرتع هایخصوصیات انواع روشخالصه ای از تاریخچه  1جدول

 نام روش
شخص یا مرجع 

 ارائه دهنده و سال ارائه

 ینهاد مجر

 روش 
 هدف و مقاصد

دامنه و 

 مقیاس روش

 کیفی یا کمی

 بودن روش

 بندی مرتعدرجه

سازمان توسعه و 

تولید علوفه و وزارت 

 1348منابع طبیعی، 

مراتع سازمان

وتولید علوفه و 

 مرتعدفترفنی

 تعیین وضعیت و ظرفیت

 مرتع براساس تخمین

در سطح 

سامان عرفی 

 )یورت(

 کیفی

 بندی تعدیل شدهدرجه

هادی حسینی 

عراقی )دفتر فنی مرتع(، 

1362 

مرتع و دفترفنی

 ادارات تابعة استانها

تعیین وضعیت و ظرفیت 

 براساس میزان بارش

در سطح 

داری طرح مرتع

 کوچک

 کیفی

 فاکتوری 6یا 4روش

دی ال گودوین و 

 1348مقدم، 

)تعدیل شده توسط 

 (1389مصداقی؛ 

فائو و 

مؤسسةتحقیقات 

 ومرتعجنگل

وضعیت براساس تعیین 

پوشش گیاهی مرحلة 

 کلیماکس

در سطح 

با داریطرح مرتع

 1:10000مقیاس

 کیفی ـ کمی

 روش اوج یا کلیماکس

بندی کارگاه طبقه

مرتع، دفترفنی مرتع، 

1352 

)براساس روش 

 (1949دایکیسترهاوس،

وزارت منابع 

طبیعی )دفتر فنی 

 مرتع(

تعیین طبقات وضعیت 

 نسبت به مرحلة کلیماکس

سطح در 

با داریطرح مرتع

 1:10000مقیاس

 کیفی ـ کمی

مدل وضعیت حال و 

 انتقال

وستوبی و 

 (1989همکاران، )

 

 ؟

های تعیین شناسنامه

وضعیت و انتقال در مناطق 

 بیابانی

 در سطح ملی

 بامقیاس

1:100000 

 کیفی ـ کمی

روش برآورد ظرفیت با 

 قطع و توزین علوفه

دی ال گودوین، 

با )تعدیل شده  1349

ای، روش دوبل و مقایسه

 (1394مصداقی، 

دفترفنی مرتع 

سازمان جنگلها و 

 مراتع

برآورد تعداد واحد 

دامی براساس وزن علوفة 

 خشک تولیدی

در سطح 

با داریطرح مرتع

 1:10000مقیاس

 کمی

-ای طبقهروش ماهواره

 بندی وضعیت و تولید

شرکت اف. ام. 

سی و دفترفنی مرتع، 

1975 

 دفتر فنی مرتع
برآورد وضعیت و تولید 

 های مهم گیاهیبراساس تیپ

 در سطح ملی

 بامقیاس

1:100000 

 کمی

-تحلیل عملکرد چشم

 (LAF)انداز  

تونگوی و هیندلی 

 (، دفترفنی مرتع2005)

 -؟در ایران 

موسسة 

 CSIROتحقیقات 

برداری پایدار از بهره

 مرتع

در سطح 

با داریطرح مرتع

 1:10000مقیاس

 کیفی ـ کمی

وش برآورد ظرفیت ر

براساس نیاز دام و میزان علوفه 

 موجود

-مصداقی، مرتع

 1394داری در ایران، 

 

 ؟

برآورد تولید و ظرفیت 

براساس میزان بارش برای 

ریزی در سطح کالن برنامه

 کشور

 در سطح ملی

 بامقیاس

1:1000000 

 کمی

مدل تطبیقی ارزیابی 

براساس طبقات پتانسیل تولید و 

 فعسازمانهای ذین

-مصداقی، مرتع

و  1382داری در ایران، 

1394 

 ؟

تفکیک انواع مدیریت 

پایدار برای مراتع در سطح 

 کشور

 در سطح ملی

 بامقیاس

1:1000000 

 کمی ـ کیفی



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

 1397ردیبهشت ماه ا 18-19

 

 

ات ن وزروجود آمدهارد که بانداز به عنوان واحد مدیریت نیاز به تشکیالت نوینی در سطح کشور دمسلما ارائه و اجرای طرح ادغامی چشم

 ( و1369جله سنبله، شامخی )متقی تشکیالت جدید وزارت منابع طبیعی براساس تحقیقات دکتر  2منابع طبیعی کامالً ضروری است. در شکل

دو سازمان مقتدر  هگذاری و نظارت عالی بر اراضی به عهدسیاست 2طبق شکلشود. ( پیشنهاد می1394کتاب مرتع داری در ایران )مصداقی، 

 حفاظت محیط زیست است که مهمترین مراجع پس از نهاد ریاست جمهوری هستند. سازمان و  آمایش اراضی
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ان نشان دادهسطح سازم تر تاشونده مفصلنمودار تشكيالت پيشنهادي براي مديريت منابع آب و خاك كشور كه در آن تشكيالت وزارت منابع طبيعي تجديد 2شكل

 ست.شده ا

 اجراييامور          

 نظارت بر
 

 اراضي

 گذاريسياست
 

 اراضي      

 مديريت منابع         آب و خاك كشور

 ريزي        حتقيقبرنامه

 دفرت رياست مجهوري
 

 سازمان آمايش اراضي سازمان حفاظت حميط زيست

 وزارت منابع طبيعي
 

 وزارت كشاورزي
 

عايل منابع ايشور
 طبيعي

 

حتقيقات   منابع  سازمان
 طبيعي

و  پاركهاسازمان
 پرديسهاي طبيعي

 

حيات   وحش و سازمان
 آبزيان

 

 سازمان
 و عشايرايالت

 

ها و سازمان جنگل
 مراتع
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