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طرحهای مرتعداری و سالمت مرتع
(مطالعۀ موردی :مراتع شهرستان تربتحیدریه)
 علی نوروزی؛ دانشآموختۀ کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تربت حیدریه ،خراسان رضوی،
ایران.
 ایمان حقیان*؛ استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تربت حیدریه ،خراسان رضوی،
ایران.
 اسماعیل شیدای کرکج؛ استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
چکیده
مراتع به عنوان منبع تولید گو شت ،علوفه ،آب و خاك نقش مهمی در اقت صاد ک شور برخوردار ا ست ،ولی افزایش تعداد بهرهبرداران و
تعداد دام در مراتع توازن بین تولید و برداشتتت را از میان برده استتت .برای جلوگیری از روند صتتعودی تخریب مراتع اقدام به تهیه و
اجرای طرحهای مرتعداری شتتتده استتتت .در این تحقیق تأثیر اجرای طرحهای مرتعداری بر شتتتاخ های مختلف نظیر تنوع گیاهی،
و ضعیت ،گرایش مرتع ،تولید و در صد تاج پو شش گیاهی در پنج مرتع دارای طرح مرتعداری (تجرود ،سنگل آباد ،علی آباد ،گرماب و
دوچاهی) واقع در شهرستان تربت حیدریه مورد بررسی قرار گرفته است .بدین منظور پس از اندازهگیری شاخ های مذکور در داخل
طرحهای مرتعداری (تیمار) و ستتایتهای مجاور آن به عنوان شتتاهد با استتت اده آزمون تی استتتیودنت دادهها مورد آنالیز آماری قرار
گرفتند .نتایج مقایسۀ میانگین درصد پوشش گیاهی نشان میدهد درصد تاج پوشش گیاهی مناطق دارای طرح با میزان  51/64درصد
نسبت به منطقۀ فاقد طرح با میزان  47/5درصد دارای تاج پوشش کل بیشتر معنیدار در سطح پنج درصد هست .همچنین علی رغم
باال بودن عددی میزان تولید در منطقه دارای طرح ( 73/08کیلوگرم بر هكتار) نسبت به منطقۀ فاقد طرح ( ،)67/99ت اوت معنیداری
مشتتاهده نشتتد .میانگین امتیاز نمره وضتتعیت برای منطقه داخل طرح ( )27/4و خارج طرح ( )23/4از لحاظ آماری با یكدیگر ت اوت
معنی دار ندارند .اجرای طرح مرتعداری در سه منطقه (تجرود ،سنگل آباد و علی آباد) از مجموع پنج منطقه سبب تغییر گرایش مرتع
از حالت من ی به ثابت شتتده استتت .همچنین اجرای طرح مرتعداری ستتبب افزایش معنیدار شتتاخ های ناهمگنی شتتانون-وینر و
یكنواختی سی مپسون در داخل طرح نسبت به خارج شده است ولی اجرای طرح مرتعداری تغییر معنی داری در شاخ غنای مارگالف
نداشته است .در مجموع اجرای طرحها موجب بهبود شاخ های سالمت مرتع گشته است .اگر چه برخی شاخ های مورد مطالعه از
لحاظ آماری افزایش معنی داری نداشتته استت ولی از لحاظ عددی مقادیر باالیی را به خود اختصتا داده استت .از بین شتاخ های
تنوع ،شاخ های شانون -وینر و سیپمسون به عنوان حساسترین پارامترها مشخ شدند و در سایر مطالعات پایش پیشنهاد میگردد
است اده گردند .به عنوان نتیجهگیری کلی پیشنهاد می شود طرحریزی و اجرا و نظارت طرحهای مرتعداری با دقت باالیی صورت گیرد
تا شاهد افزایش کارایی اینگونه طرحها بود.
کلید واژگان :طرح مرتعداری ،تنوع گیاهی ،وضعیت مرتع ،گرایش مرتع ،تولید علوفه ،تربت حیدریه.
* نویسنده مسئول :شماره تماس+989113512086 :

Email: iman.haghiyan@torbath.ac.ir
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 .۱مقدمه
مرتع اکوسیستمی طبیعی است که در برگیرندۀ منابع
عظیمی از ذخایر ژنتیكی و تنوع زیستتتی به وی ه تنوع در
گونههای گیاهی ا ست .از طرف دیگر تنوع زی ستی موجود
در اکوستتتیستتتتم مرتع ،به طور مستتتتقیم ت حت تأثیر
وی گیهای رویشتتتی و تنوع گونههای گیاهی آن قرار دارد
که همواره متضتتمن پایداری این اکوستتیستتتم در مقابل
عوامل متغیر محیطی استتت ] .[31آمار رستتمی حكایت از
سیر نزولی کی یت مراتع در مقایسه با اقدامات انجام شده
در راستتتای احیا و اصتتالح آن دارد .ح امت همهجانبه از
اکو سی ستمهای مرتعی م ستلزم مدیریت بر مبنای ح ظ و
نگهداری از تنوع گونهای موجود در آنهاستتتت ] [25و با
توجه به اینكه مراتع کشور سیر قهقرایی را طی میکنند و
هر ساله از و سعت مراتع خوب و متو سط کم شده و در
عوض وسعت مراتع ضعیف و خیلی ضعیف افزوده می شود
] ،[5استتتت اده از رو های مدیریتی مناستتتب به منظور
رستتیدن به پایداری در جهت بهبود مدیریت مراتع الزامی
می باشتتتد ] .[9مشتتتكالت بخش ممیزی مرتع (افزایش
بهرهبرداران ،افزایش دام ،چرای زودرس ،چرای خارج از
فصتتل ،فشتتار چرا ،چرای دیرپا) رویكردهای مت اوتی را در
بهرهبرداری از مراتع طلبیده و انواع مختلف بهرهبرداری را
ایجاد کرده استتت .در این میان تعداد مناستتب دام ،زمان
مناستتب بهرهبرداری ،توزیع صتتحیح دام و ستتیستتتم چرا،
چهار مؤل ۀ ا سا سی مدیریت چرا میبا شند .در سالهای
اخیر تنها جایگزین برای مدیریت سابق بهرهبرداری ک شور
(قبل از ملی شدن) ،طرحهای مرتعداری شناخته شدهاند.
ا مروزه طرحهتتای مر تعتتداری بتتا اهتتداف ب هره برداری
چندمنظوره تهیه میشتتتوند که تعادل دام و مرتع ،زمان
بهرهبرداری م ناستتتب ،چرای یكنواخت ،باال بردن درآمد
مرتعداران ،ایجاد عالقمندی در دامداران ،بهبود پوشتتتش
گیاهی ،افزایش شدت دامگذاری و بهد ست آوردن امنیت
شتتغلی از جملۀ آنها میباشتتد ] .[20طرحهای مرتعداری
یكی از ابزارهای اصتتلی مدیریت و بهرهبرداری از مراتع در
ایران ا ست که باید در تهیۀ آنها به وی گیهای اکولوژیك

منطقه و به مستتا ل اجتماعی بهرهبرداران از ستتوی دیگر
اهمیت داده شتتتود .طرحهای مرتعداری از جمله ابزارهای
مدیریتی جهت افزایش کمیت و کی یت مراتع در مناطقی
که ف شار چرا بر آنها زیاد بوده و و ضعیت و گرایش آنها
رو به قهقرا بوده میتوانند با اجرای صتتحیح م ید باشتتند.
تدوین و اجرای طرح های مرت عداری از جم له مدیر یت
صحیح بر مراتع جهت بهرهبرداری پایدار ا ست .این شیوۀ
مدیریت در حال حا ضر بهعنوان یك شیوۀ پذیرفته شده
در ستتطح ستتامانهای عرفی مراتع در حال اجرا استتت .بر
ا ساس اطالعات موجود ،از کل م ساحت مراتع ک شور که
بالغ بر  86میلیون هكتار استت ،این مراتع در حال حاضتر
حدود  10/7میلیون تن علوفۀ خ شك قابل بردا شت تولید
کرده که بهرهبرداری از حدود نیمی از آن مجاز میباشتتتد
] .[32تا ستتال  1384حدود  11000فقره طرح مرتعداری
در ستطح  25میلیون هكتار تهیه گردیده که از این میزان
 5350فقره به مستتتاحت حدود  14میلیون هكتار مراحل
واگذاری را طی نموده و  4900فقرۀ آن در دستتتت اجرا
میبا شد که این سطوح تاکنون به  141354خانوار واگذار
شتتتده استتتت ] .[11اجرای این طرح ها در هر منطقه با
شتتترایط خا خود میتواند اثرات مختل ی بر پوشتتتش
گیاهی داشتتتته که به تبع آن تولید ،وضتتتعیت و گرایش
مراتع تغییر کرده و موجتب رونق دامتداری و دامپروری
شتتده و بر اقتصتتاد و معیشتتت اثر گذاشتتته و به دنبال آن
موجب کاهش مهاجرت روستتتاییان و دامداران به شتتهرها
میشتتتود .با توجه به اینكه مراتع کشتتتور از لحاظ تأمین
علوفۀ مورد نیاز دام ،ح امت خاك و آب ،گردشتتتگری،
گیاهان دارویی ،تلطیف هوا ،محیظ زی ست و موارد دیگری
از جایگاه وی های برخوردار استتتت ،ارا ۀ راهكارهای فنی و
مدیریتی جهت افزایش پوشش گیاهی و تولید علوفه مرتع
به منظور پایداری اکو سی ستم مراتع و ک سب درآمد الزم و
بازگشتتت ستترمایۀ اولیه الزم و ضتتروری استتت ] .[4در
مطالعهای دیگر وضتتتعیت و گرایش مراتع در  53مرتع با
مدیریت های مختلف در استتتتان فارس مورد ارزیابی قرار
گر فت .ن تایج حاکی از آن بود که اکثراً این مراتع دارای
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وضتتتعیتی فقیر و گرایش من ی بودند .محقق پیشتتتنهاد
نموده استتت که برای جلوگیری از روند تخریب مراتع باید
با تأمین علوفه برای دامداران از چرای زودرس جلوگیری
و با تأمین ستتتوخت ،بوتهکنی در مرتع کاهش یابد .وی
ضرورت نظارت کامل و م ستمر در امر احیاء و بهرهبرداری
از مراتع توستتتط دستتتتگاههای اجرایی را مورد تأکید قرار
داده است ].[35

قزوین اعالم دا شتند که طرحهای مرتعداری در نقاطی که
دارای تعداد بهرهبردار و دام کمتر بوده و همچنین ستتتایر
مستتا ل مدیریتی از جمله رعایت ستتیستتتمهای چرایی،
رعایت فصتتتل و مرفیت چرا و غیره را مد نظر قرار داده
موفق بوده که در این میان مناطق ییالقی به علت کوتاه
بودن فصتتل چرا و رعایت موارد ذکر شتتده جزء موفقترین
نقاط و در مقابل مناطق قشالقی و میانبند به علت طوالنی

پ وهشتتگر دیگری در ارزیابی اثرات طرحهای مرتعداری
و وا گذاری آن ها به بهرهبرداران در بهبود مراتع استتت تان
آذر بای جان غربی ب یان میکن ند که طرح مرت عداری با عث
بهبود وضتتتعیت مرتع ،افزایش مرفیت مرتع ،کاهش تعداد
دام (ایجاد تعادل پایدار بین دام و مرتع) و کاهش تخریب
مراتع گردیده استتتت ،طوری که امتیاز وضتتتعیت مرتع و
تغییرات گو نه های کالس  Ιاز نظر پوشتتتش تاجی ،تراکم،

بودن زمان چرا ،رو ستایی بودن مراتع و عدم رعایت ا صول
فوق التتذکر جزء منتتاطق نتتاموفق در اجرای طرحهتتای
مرت عداری بوده استتتتت ] .[3محق قان دیگری نیز نقش
متغیرهای مدیریتی در تغییر وضتتعیت مراتع در طرحهای
مرتعداری را تأیید کردند ].[15
با اندازهگیری تنوع زیستتتی اکوستتیستتتمهای مرتعی
میتوان توصتتتیه های مدیریتی الزم را ارا ه نمود ] .[51از

زادآوری و تولید در مرتع دارای طرح نستتتبت به مرتع فاقد
طرح به ترتیب  40/2امتیاز18/1 ،درصتتتد 17/4 ،پایه در
مترمربع 8 ،پا یه در مترمربع و  347/3کیلوگرم در هك تار
افزایش نشان میدهد .که دلیل عمدۀ آن حاکمیت مدیریت

جملته ابزارهتای متدیریتی مراتع میتوان بته طرحهتای
مرتعداری اشاره کرد که در ارزیابی اثر طرحهای مرتعداری
و چرای دام بر پو شش گیاهی در نظر گرفتن شاخ های
تنوع ،غ نا و همچنین گروه های کارکردی و ستتتاخ تاری

مطلوب ،دادن مالكیت به مرتع ،ایجاد تعادل پایدار بین دام
و مرتع در منطقۀ دارای طرح میباشد ].[17
با توجه به اینكه اثر انواع مختلف چرای دام بر وضعیت
مراتع امری تأیید شتتده میباشتتد ] ،[48اثر انواع مدیریت
اجرا شتده در مراتع بر شتاخ های پوشتش گیاهی مراتع
توسط برخی محققان مورد بررسی قرار گرفت .پ وهشگران
در تحقیقی به بررستتی تأثیر اجرای طرحهای مرتعداری بر
تولید ،وضتتعیت و گرایش مراتع استتتان گلستتتان -شتتمال
گنبد کاووس پرداختند که نتایج حاصتتتل را اینگونه بیان
میکنند که اجرای طرح مرتعداری در صتتورتی که مطابق
با شتترایط اکولوژیك ،اقتصتتادی و اجتماعی منطقه باشتتد،
با عث افزایش تول ید علو فه و به تبع آن افزایش مرف یت
چرایی و بهبود وضعیت و گرایش مراتع میشود ].[8
محققان در برر سی تأثیر طرحهای مرتعداری بر تولید،
گرایش و و ضعیت مراتع در  15منطقۀ ییالقی ،ق شالقی و
م یانب ند در ق بل و ب عد از اجرای این طرح ها در استتت تان

جامعه گیاهی مهم ا ست ،چون ممكن ا ست ح سا سیت
آن ها در پاستتته به چرای دام مت اوت باشتتتد و حتی
شاخ های ساختاری جوامع گیاهی در پاسه به تغییرات
مدیریتی و محیطی و چرای دام میتوانند حستتتاستر از
شتتاخ های تنوع عمل کند ] .[38نتایج تحقیقات برخی
از محققان تأثیر من ی چرا بر شتتتاخ های غنا و تنوع را
نشتتتان میدهد و عنوان میشتتتود بیشتتتترین غنا و تنوع
گونهای در شتتترایط چرای ستتتبك ری میدهد ] [21این
کاهش غ نای گو نهای عمو ماً بهدل یل کاهش گو نه های
خو خوراك میباشتتد ] [36در مقابل ،برخی از تحقیقات
اثر مثبت چرا بر غنا و تنوع را به اثبات رساندهاند ].[19
شتتهرستتتان تربتحیدریه شتتامل  34ستتامان عرفی
ممیزی شتتتده میباشتتتد که در پنج ستتتامان عرفی طرح
مرتعداری انجام شتتتده (تمام طرح ها بیش از  15ستتتال
قدمت دارند) و در  29سامان هنوز هیچ طرحی اجرا نشده
ا ست .در مجموع برر سی منابع ن شان میدهد که تحقیق
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جتتامعی در مورد اثر اجرای طرحهتتای مرتعتتداری بر
شاخ های تنوع گیاهی ،تولید ،و ضعیت و گرایش مراتع
شتتهرستتتان تربت حیدریه انجام نشتتده استتت که این امر
ضرورت این تحقیق را م شخ مینماید .بنابراین با توجه
به موارد ذکر شده ،هدف اصلی این تحقیق ارزیابی عملكرد
و برر سی اثر طرحهای مرتعداری بر مراتع و مقای سۀ آن با
مراتع فاقد طرح است.

 .۲روش شناسی
 .۱.۲معرفی منطقۀ مورد مطالعه
شتتهرستتتان تربتحیدریه ازنظر موقعیت جغرافیایی در
́ 58˚ 41تا ́ 60˚ 07طول شتتترقی و ́ 34˚ 59تا ́35˚ 51

عرض شمالی و در فا صلۀ  142کیلومتری شهر م شهد قرار
گرفته استت .متوستط بارندگی در طول  25ستال در شتهر
تربتحیدریه  246/05میلیمتر استتتت (شتتتكل  .)1اقلیم
منط قۀ تر بتح یدر یه بر استتتاس رو اقلیمی دو مارتن
نیمهخ شك ا ست و در ارت اع  1333متر از سطح دریا قرار
دارد 70 .در صد از م ساحت کل شهر ستان تربتحیدریه،
اراضی منابع طبیعی است که از این سطح به ت كیك447 ،
هكتار بیشتتتهزار و درخت چهزار 107 ،هكتار مراتع خوب و
متراکم 58789 ،هكتار مراتع متوستتتط و  165235هكتار
مراتع کم تراکم و فقیر میباشد .مراتع شهرستان شامل 34
سامان عرفی (بیشتر میانبند) میباشد که در پنج سامان از
بین آنها طرح مرتعداری اجرا شده است .در مجموع تعداد
 429بهرهبردار در این سامانها فعالیت دارند و کل مساحت
آن نیز حدود  35000هكتار میباشد.

شکل  .1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در تقسیمات کشوری

 .۲.۲روش انجام پژوهش
در این تحقیق پنج مرتعی کتته در آنهتتا طرحهتتای
مرتعداری اجرا شتتتده استتتت و همچنین پنج مرتع فاقد
طرحهای مرتعداری به عنوان شتتتاهد انتخاب میگردد .در
مطالعات میدانی ،بعد از مطالعۀ اولیه و بازدید از منطقه،
مكان های نمونهگیری درون ستتتامان ها به نحوی انتخاب
گردید که در مقابل هر مكان دارای طرح مرتعداری یك

مكان فاقد طرح با شتترایط مشتتابه از نظر زمینشتتناستتی،
واحد اراضتتی ،اقلیم ،ارت اع ،شتتیب ،حهت شتتیب و تی
گیاهی وجود دا شته با شد .نمونهگیری به رو ت صادفی-
ستتیستتتماتیك صتتورت گرفت .در هر منطقۀ نمونهگیری
چهار تران سكت به طول  200متر م ستقر گردید و باتوجه
به اندازۀ نمونۀ محاستتبه شتتده  40پالت  2متر مربعی به
استتتثنای مرتع گرماب (پوشتتش گیاهی متراکمتر) که از
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پالت یك متر مربعی استتت اده شتتد ،تعیین گردید .پس از
استقرار پالتها حضور گونههای یكساله و چندساله ،تعداد
گونه و تعداد افراد هر گونه برای گیاهان چند ساله ،در صد
پوشتتش گ یاهان یكستتاله و چندستتاله ،درصتتد ستتن و
ستتنگریزه و خاك لخت و موقعیت در هر پالت یادداشتتت

شد .در داخل پالتها تولید به رو م ضاعف ،و ضعیت به
رو چهار فاکتوره (خاك ،درصتتد پوشتتش گیاهی ،عامل
ترکیب و طبقات ستتنی و شتتادابی گیاه) و گرایش با رو
ترازوی گرایش مورد اندازهگیری قرار گرفتند ].[32

جدول  .1مشخصات سامانهای عرفی مورد مطالعه
نام

سال شروع طرح

میانگین دمای ساالنه
(سانتیگراد)

بار ساالنه
(میلیمتر)

مساحت
(هكتار)

دام مجاز (رأس)

دام موجود (رأس)

تعداد بهره بردار
(ن ر)

گرماب

1382

13

247

4183

3018

6850

101

تجرود

1381

13/9

237

3169

1758

3896

21

سنگل آباد

1382

16/8

197

11055

6702

7442

107

دوچاهی

1380

14/4

235

8311

5258

7838

96

علی آباد

1376

14

237

7809

3225

5888

104

 .3.۲اندازهگیری تولید مرتع
رو مضتتاعف :این رو ترکیب دو رو مستتتقیم و
غیرمستتتقیم میباشتتد .در رو مستتتقیم (رو قطع و
توزین) رشتتتد ستتتال جاری گیاهان قابل چرای هر پالت
جداگانه قطع گردید و در پاکت گذاشتتتته شتتتد .ستتتپس
پاکتها به مدت دو ه ته در محیط ستتترباز خشتتتك قرار
گرفتند .پس از آن وزن هر گونۀ خ شك شده اندازهگیری
شتتتد .در رو غیرمستتتتقیم (رو تخمین چشتتتمی) بر
خالف رو قطع و توزین ،با قرار دادن پالت روی زمین
وزن هرگو نۀ قا بل چرای دام تخمین زده شتتتتد .رو
اندازهگیری مضاعف ترکیب دو رو مذکور میباشد .بدین
ترتیب که در همه پالتها رو غیرمستتتتقیم به کار برده
شتد اما در بعضتی پالتها ( 20درصتد تعداد کل پالتها)
رو مستقیم هم به کار برده شد .در نهایت با است اده از
ج ت ا عداد پالت هایی که به دو صتتتورت مستتتتقیم و
غیرمستتتقیم اندازهگیری شتتدند معادلۀ رگرستتیونی ایجاد
کرده و اعداد برآورد شده رو غیرم ستقیم پالتهایی که
تنها به صورت رو غیرمستقیم تخمین زده شدند اصالح
گردید .الزم به ذکر ا ست در رو م ضاعف معادلۀ ابتدایی

بر استتتاس دادههای مربوطه به کل گونههای موجود قابل
تعلیف دام در داخل پالت به دست آمد.

 .4.۲اندازهگیری غنا و تنوع زیستی
مقادیر تنوع گونهای با است اده از شاخ شانون-واینر
(رابطۀ  ،)1شاخ سیمپ سون (رابطۀ  ،)2شاخ جنی-
سیمپسون (رابطۀ  )3و غنای گونهای مارگالف نیز از طریق
شتتمار تعداد گونه گیاهی برای کل منطقۀ مورد مطالعه
محاسبه گردید.
رابطۀ ( :)1شاخ

تنوع گونهای شانون -واینر
s

H     pi ln pi 
i 1

که در آن؛  :  شاخ تنوع شانون -واینر Pi ،نسبت
درصد پوشش تاجی گونۀ iام به پوشش کل گونهها است.
مقدار این شاخ بین ص ر تا  4/5متغیر میباشد ].[44
رابطۀ ( :)2شاخ

یكنواختی سیمپسون
s

   pi2
i 1
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که در آن؛  λشتتاخ ستتیمپستتون Pi :نستتبت درصتتد
پوشتتش تاجی گونۀ iام به پوشتتش کل گونهها میباشتتد.
مقدار این شاخ بین ص ر تا یك متغیر است ].[45
رابطۀ ( :)3شاخ

غنای مارگالف
)R1  ( S  1) / ln(n

کتته در آن؛  :R1غنتتای گونتتهای :n ،فراوانی افراد و
بین

 :Sتعداد گونهها در نمونه میباشد .دامنۀ این شاخ
ص ر تا بی نهایت متغیر است ].[29
پس از اطمن یان از نر مال بودن پراکنش داده ها با
استتتت اده از آزمون کولموگروف استتتمیرنوف ،جهت آنالیز
آماری دادههای حاصل و مقایسۀ سایتهای دارای طرح و
شاهد از آزمون مقایسۀ تیتست مستقل در نرمافزار SPSS
نستخۀ  21استت اده گردید .تمامی محاستبات اندازهگیری
شتتتتاخ های عددی تنوع گو نهای ،در محیط نرمافزار

 PASTنسخه  3/17انجام شد.

 .3نتـایج
 .۱.3نتــا یج ارزیــا بی ت ـ یر ا جرای طرحهــای
مرتعداری بر میانگین درصد پوشش گیاهی
در جدول ( )2میانگین درصتتد پوشتتش گیاهی کل در
داخل و خارج ستتامانهای عرفی مورد مطالعه آمده استتت.
نتایج نشان میدهد بیشترین میزان درصد پوشش گیاهی
کل ،مربوط به دا خل طرح ستتتا مان عرفی دو چاهی و
کمترین میزان آن در خارج از طرح سامان عرفی علی آباد
می باشتتتد .همچنین بهجز ستتتامان عرفی تجرود در بقیۀ
ستتامانهای عرفی مورد مطالعه ،میانگین پوشتتش گیاهی
کل در سایتهای اجرای طرح افزایش نشان میدهد.

جدول  .2میانگین درصد پوشش گیاهی کل در سامانهای عرفی مورد مطالعه
سامان عرفی

داخل طرح (درصد)

خارج طرح (درصد)

دوچاهی

55/73

39/33

گرماب

54/53

50/33

تجرود

51/37

53/97

سنگل اباد

48/03

47/83

علی آباد

48/57

46/17

نتایج مربوط به مقایسۀ میانگین درصد پوشش گیاهی
کل در دو مكان داخل و خارج طرح های مرتعداری اجرا
شده در سامانهای عرفی مورد مطالعه با است اده از آزمون

معنیداری باعث افزایش میانگین درصتتد پوشتتش گیاهی
کل در ستتامانهای عرفی مورد مطالعه شتتده استتت .نتایج
ن شاندهندۀ افزایش معنیدار در صد پو شش گیاهی در اثر

تی استیودنت مستقل و همچنین آزمون برابری واریانسها
در جدول ( )3ارا ه شده ا ست .نتایج ن شان میدهد آزمون
برابری واریانس در ستتطح پنج درصتتد معنیدار بوده و به
ع بارتی وار یانس ها ناهمگن هستتتت ند .ب نابراین م یانگین
در صد پو شش گیاهی کل سامانهای عرفی مورد مطالعه
در دا خل و خارج طرح های مرت عداری با هم اختالف
معنیدار دارنتتد و اجرای طرحهتتای مرتعتتداری بتته طور

اجرای طرح های مرت عداری در ستتتا مان های عرفی مورد
مطالعه میباشد.
 .۲.3ت یر اجرای طرح های مرتعداری بر تول ید قابل
استفادۀ دام در سامانهای عرفی
جدول ( )4میانگین تولید قابل ا ست اده دام را در داخل
و خارج سامانهای عرفی مورد مطالعه نشان میدهد.
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جدول  .3نتایج آزمون  tدو نمونۀ مستقل میانگین درصد پوشش گیاهی کل در داخل و خارج طرحهای مرتعداری
تیمار

میانگین و اشتباه از معیار

داخل طرح

51/64±0/78 a

خارج طرح

47/52±0/97 b

آزمون برابری واریانسها
F

Sig

8/11

0/005

فرضیات واریانس دو گروه

آزمون برابری میانگینها
t

درجه آزادی

Sig.

برابری واریانسها

3/292

298

0/001

نابرابری واریانسها

3/292

284/35

0/001

جدول  .4میانگین تولید قابل استفادۀ دام در سامانهای عرفی مورد مطالعه
سامان عرفی

داخل طرح (کیلوگرم در هكتار)

خارج طرح (کیلوگرم در هكتار)

دوچاهی

31/82

30/35

گرماب

47/48

41/56

تجرود

88/24

79/76

سنگل اباد

97/56

92/44

علی آباد

100/3

95/85

نتایج نشتتتان میدهد بیشتتتترین میزان تولید مربوط به

استتت اده از آزمون تی تستتت مستتتقل و همچنین آزمون

داخل طرح ستتتامان عرفی علی آباد و کمترین میزان آن در
خارج از طرح ستتتامان عرفی دوچاهی می باشتتتد .همچنین
میانگین تولید قابل استتتت ادۀ دام (گیاهانی که مورد تعلیف
دام قرار میگیرند) در تمامی سامانهای عرفی مورد مطالعه
در مقایسه با منطقۀ خارج از طرح افزایش یافته است.
در جدول ( )5نتایج مربوط به مقایستتتۀ میانگین تولید
قابل استتتت ادۀ دام در دو مكان داخل و خارج طرح های
مرتعداری اجرا شتتده در ستتامانهای عرفی مورد مطالعه با

برابری واریانس گروهها ارا ه شده است .نتایج آزمون برابری
وار یانس ها معنیدار نبوده و در نتی جه وار یانس ها همگن
هستند .با توجه به مقایسۀ دو گروه مستقل با واریانسهای
برابر ،اختالف معنیداری در میانگین تولید قابل استتتت ادۀ
دام در مناطق داخل و خارج طرحهای مرتعداری مشتتتاهده
نمیشتتتود؛ اگر چه میانگین عددی تولید در منطقۀ داخل
طرح در مقایسه با خارج طرح بیشتر میباشد.

جدول  .5نتایج آزمون  tدو نمونۀ مستقل میانگین تولید قابل استفادۀ دام در داخل و خارج طرحهای مرتعداری
تیمار

میانگین و اشتباه از
معیار

داخل طرح

73/08±14/01 a

خارج طرح

67/99±13/46 a

آزمون برابری واریانسها
F

Sig

0/36

0/855

 .3.3ت یر اجرای طرحهای مرتعداری بر وضـــعیت و
گرایش سامانهای عرفی
جدول ()6وضتتتع یت مراتع ستتتامان های عرفی مورد
مطالعه در بخشهای داخل طرح و خارج از طرح را نشتتان

فرضیات واریانس دو گروه

آزمون برابری میانگینها
t

درجه آزادی

Sig.

برابری واریانسها

0/262

8

0/8

نابرابری واریانسها

0/262

7/98

0/8

مید هد .ن تایج نشتتتتان مید هد م ناطق خارج از طرح
ستتتامانهای عرفی دوچاهی و گرماب در وضتتتعیت خیلی
فقیر قرار دار ند و وضتتتع یت مراتع در بق یۀ م ناطق مورد
مطالعه فقیر میباشد.
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جدول  .6وضعیت مراتع مورد مطالعه در داخل و خارج طرحهای مرتعداری با استفاده از روش چهارفاکتوری

سامان عرفی
دوچاهی
گرماب
تجرود
سنگل اباد
علی آباد

تیمار

فرسایش خاك

ترکیب گیاهی

بنیه و شادابی

درصد پوشش گیاهی

مجموع

وضعیت

داخل طرح

9

6

6

5

26

فقیر

خارج طرح

7

4

3

4

18

خیلی فقیر

داخل طرح

9

6

6

6

27

فقیر

خارج طرح

7

4

4

4

19

خیلی فقیر

داخل طرح

12

4

5

7

28

فقیر

خارج طرح

13

3

4

6

26

فقیر

داخل طرح

11

6

5

6

28

فقیر

خارج طرح

10

6

5

5

26

فقیر

داخل طرح

12

5

5

6

28

فقیر

خارج طرح

12

5

5

6

28

فقیر

گرایش مراتع مورد مطالعه در مناطق داخل و خارج از
طرحهای مرتعداری با استتت اده از رو ترازوی گرایش در
جدول ( )7آمده است .سامانهای عرفی دوچاهی و گرماب
در هر دو منط قۀ دا خل و خارج طرح مرت عداری گرایش

من ی دارند .برای ستتامانهای عرفی تجرود ،ستتنگل آباد و
علی آباد اجرای طرحهای مرتعداری باعث تغییر گرایش از
حالت من ی به حالت ثابت شده است.

جدول  .7گرایش مراتع مورد مطالعه در داخل و خارج طرحهای مرتعداری با استفاده از روش ترازوی گرایش
سامان عرفی
دوچاهی
گرماب
تجرود
سنگل اباد
علی آباد

تیمار

نمرۀ
گرایش گیاهان

گرایش
در گیاهان

نمرۀ گرایش
خاك

گرایش در خاك

نمرۀ گرایش
در تی

طبقۀ گرایش

داخل طرح

0

ثابت

-2

ثابت

-2

من ی

خارج طرح

-2

ثابت

-2

ثابت

-4

من ی

داخل طرح

0

ثابت

-2

ثابت

-2

من ی

خارج طرح

-1

ثابت

-3

ثابت

-4

من ی

داخل طرح

1

ثابت

-1

ثابت

0

ثابت

خارج طرح

-1

ثابت

-2

ثابت

-3

من ی

داخل طرح

0

ثابت

0

ثابت

0

ثابت

خارج طرح

-1

ثابت

-1

ثابت

-2

من ی

داخل طرح

0

ثابت

0

ثابت

0

ثابت

خارج طرح

0

ثابت

-2

ثابت

-2

من ی

نتایج مربوط به مقایستتتۀ وضتتتعیت مراتع در دو مكان

واریانسها در سطح پنج در صد معنیدار بوده و به عبارتی

داخل و خارج طرحهای مرتعداری اجرا شده در سامانهای
عرفی مورد مطالعه با استتتت اده از آزمون تی مستتتتقل و
همچنین آزمون برابری وار یانس گروه ها در جدول ()8
ارا ه شتتتده استتتت .نتایج نشتتتان میدهد آزمون برابری

واریانسها نابرابر هستند .بنابراین با توجه به نتایج وضعیت
مراتع منتتاطق داختتل و ختتارج طرحهتتای مرتعتتداری
ستتتامان های عرفی مورد مطالعه با هم اختالف معنیدار
آماری ندارند .با توجه به نتایج اگر چه مجموع امتیازات
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کلی موفقیت طرحهای مرتعداری بوده استتتت و تمرکز بر
روی سایتها به طور جداگانه صورت نپذیرفته است لذا به
منظور مقایستته ،میانگین پارامترها در تمامی ستتایتها به
طور دو به دو با هم توسط آزمون تی تست مقایسه گردید.

وضتتتعیت مرتع در اثر اجرای طرحهای مرتعداری افزایش
یاف ته استتتت ولی به ل حاظ آ ماری ت اوت معنیداری در
وضتتعیت مراتع مورد مطالعه مشتتاهده نمیشتتود .الزم به
توضتتیح استتت از آنجایی که هدف در این تحقیق ارزیابی

جدول  :8نتایج آزمون  tدو نمونۀ مستقل میانگین نمرۀ وضعیت مرتع در داخل و خارج طرحهای مرتعداری
تیمار

میانگین و اشتباه از
معیار

داخل طرح

27/40±0/40 a

خارج طرح

a

23/40±2/03

آزمون برابری واریانسها
F

Sig

29/35

0/001

آزمون برابری میانگینها

فرضیات واریانس
دو گروه

t

درجه آزادی

Sig.

برابری واریانسها

1/925

8

0/09

نابرابری واریانسها

1/925

4/30

0/122

ستتطح پنج درصتتد معنیدار بوده و به عبارتی واریانسها
ناهمگن هستتتند .برای شتتاخ های مارگالف و شتتانون –
واینر واریانس ها همگن هستتتتند .نتایج نشتتتان میدهد
میانگین شاخ های سیمپ سون و شانون  -واینر بهطور
معنیداری در اثر اجرای طرحهای مرتعداری افزایش یافته
استتتت .شتتتاخ مار گالف اگر چه در اثر اجرای طرح
مرتعداری افزایش یافته استتتت ولی به لحاظ آماری ت اوت
معنی داری بین م ناطق دا خل و خارج طرح مشتتتتا هده
نمیشود.

 .4.3نتــا یج ارزیــا بی ت ـ یر ا جرای طرحهــای
مرتعداری بر شاخصهای تنوع پوشش گیاهی
نتایج مربوط به مقایستتۀ شتتاخ های تنوع پوشتتش
گیاهی در دو مكان داخل و خارج طرحهای مرتعداری اجرا
شده در سامانهای عرفی مورد مطالعه با است اده از آزمون
تی تستتتت مستتتتقل و همچنین آزمون برابری واریانس
گروهها در جدول ( )9ارا ه شده است .نتایج نشان میدهد
برای شتتاخ ستتیمپستتون آزمون برابری واریانسها در

جدول  .9نتایج آزمون  tدو نمونۀ مستقل میانگین شاخصهای تنوع در داخل و خارج طرحهای مرتعداری
شاخ
مارگالف
سیمپسون
شانون-واینر

تیمار

میانگین و اشتباه
از معیار

داخل طرح

1/30±0/035 a

خارج طرح

1/25±0/036 a

داخل طرح

0/74±0/007 a

خارج طرح

b

0/71±0/009

داخل طرح

a

1/56±0/025

خارج طرح

b

1/47±0/028

آزمون برابری واریانسها
F

Sig

0/115

0/735

4/40

0/037

0/907

0/342

آزمون برابری میانگینها

فرضیات واریانس
دو گروه

t

درجه آزادی

)Sig (2-tailed

برابری واریانسها

1/067

298

0/287

نابرابری واریانسها

1/067

297/42

0/287

برابری واریانسها

2/454

298

0/015

نابرابری واریانسها

2/454

293/89

0/015

برابری واریانسها

2/286

298

0/023

نابرابری واریانسها

2/286

284/35

0/023
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 .4بحث و نتیجهگیری
 .۱.4ا رات طرح مرتعداری بر روی وضـــعیت و
گرایش مرتع
بنابراین مطالعه ،روند وضتتعیت مرتع در منطقه نشتتان
داده است که در مواقعی که فشار چرایی شدید میگردد و
یا این که مراتع ت حت چرای مداوم قرار دار ند ،گو نه های
بومی عرصتته را به ن ع گونههای مهاجم خالی میکنند که
ستتبب کاهش تنوع نیز میشتتود .محققان اشتتاره دارند که
عوا مل مت عددی در هن گام اجرای طرح بر کی یت آن اثر
میگذارند که تنها محدود به اجرای طرح نیستتتتند که در
تحقیق حاضر نیز دیده شد که فقط داشتن طرح نمیتواند
بهتنهایی در گرایش مراتع مؤثر باشد ].[15
گرایش مرتع ،تغییرات وضعیت مرتع را شامل میشود.
بهطور کلی دو نوع گرایش در وضتتتعیت مرتع مشتتتاهده
میشتتود .اگر این تغییرات در جهت بهبود وضتتعیت مرتع
باشتتد گرایش مثبت و پیشتترونده استتت و اگر تغییرات در
جهت قهقرا باشتتد گرایش من ی و پستترونده استتت و اگر
تغییراتی در مرتع حا صل ن شود گرایش ثابت ا ست .در هر
صورت شناخت گرایش و ضعیت مرتع از لحاظ برنامههای
مرتعداری و اصتتتالح مراتع حا ز اهمیت استتتت .چگونگی
و ضعیت و گرایش مرتع تو سط عال م و م شخ صههایی که
در خاك و پوشش گیاهی مشاهده می شود قابل تشخی
استتتتت .این عال م م طا لب ز یادی را در مورد آن چه در
گذشتتته در مرتع ری داده استتت و یا در حال حاضتتر در
جریان هستند نشان میدهند ].[31

 .۲.4ا رات طرح مرتعداری بر روی تنوع گیاهی
ن تایج این تحقیق نشتتتتان داد که اجرای طرح های
مرتعداری در کاهش معنیدار میزان دامگذاری مؤثر بوده
است .این عامل در تغییرات شاخ های تنوع به خصو
یكنواختی نقش به سزایی دارد ] [19و لذا ت سیر تغییرات
شاخ های تنوع با ا ست اده از منابعی که اثر چرا بر تنوع
را برر سی نمودهاند امكان پذیر ا ست .در این برر سی تنوع

در مراتع دارای طرح بیشتتتتر از مراتع بدون طرح بوده،
لیكن این اختالف معنیدار نیستتتتت .در این م یان تن ها
شتتتتاخ هتتای یكنواختی منتتاطق دارای طرح بتتهطور
معنیداری بیشتر از مناطق بدون طرح بوده است.
این نتیجهگیری هم راستتتتا با نتایج تحقیقات دیگر در
پارك ملی گلستتتان میباشتتد ] .[16 ،19پ وهشتتگران علت
این امر را غلبۀ تعداد کمی گونههای دارای توان رقابتی باال
میدانند ] .[19النت در تحل یل اثر چرا بر تغییرات تنوع ،به
نقش توان تولیدی عرصتته و خصتتوص تیات رفتاری پوشتتش
گیاهی و دام اشاره و امهار میدارد که در شرایط عدم وجود
تنشهای محیطی ،عل زارهای پرتولید میتوانند به ستترعت
با تعداد محدودی گونههای بزرگ (عمدتاً گندمیان) پوشیده
شوند .تنوع گیاهی در مقیاس کوچك در این شرایط کاهش
می یابد ،زیرا گونههای گ یاهی کوچك قادر نیستتتتند تحت
غلبۀ گندمیان بزرگ انبوه و الشتتبرگ به زندگی خود ادامه
ده ند .در این ستتتا یت ها تنش هایی نظیر چرا میتوا ند از
طریق کاهش بیوماس گندم یان غالب و در نتی جه کاهش
رقابت ،باعث ایجاد فرصت جهت تجدید حیات سایر گونهها
و افزایش تنوع در مقیاس کوچك شود .محققان دیگری نیز
در عل زارهای نیمه ا ستپی شمال شرق ایران به این نتیجه
رستید که تحت چرای متوستط میتوان ضتمن بهرهبرداری
معقوال نه ،غ نای گو نهای را نیز ح ظ کرد ،در این تحقیق
یكنواختی در منطقۀ طرح مرتعداری بی شتر از عر صۀ خارج
از طرح بوده هر چند این اختالف معنیدار نیست ].[31

 .3.4ا رات طرح مرتعداری بر روی تاج پوشــش
گیاهی
همانطور که در جدول ( )3مشتتتاهده میشتتتود در
عر صههای داخل طرح مرتعداری در مقای سه با عر صههای
خارج از طرح میزان درصتتد پوشتتش گیاهی افزایش یافته
استتت .نتایج آزمون  tمستتتقل نشتتان داد که اجرای طرح
مرتعداری موجب بهبود پوشتتش و تولید شتتده و معنیدار
بوده استت .این نتایج منطبق با نتایج تحقیقاتی در منطقۀ
سرهالن سلماس واقع در استان آذربایجان غربی ] ،[17در
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منطقۀ الر استان تهران ] ،[23در منطقۀ نیمهخشك میان
رود واقع در شهرستان تویسرکان ] [24میباشد .محققان
یادشتتتتده ت عادل بین دام و مرتع و همچنین عمل یات
اصتتتالحی و احیایی صتتتحیح را دلیل موفقیت این طرحها
بیان کردهاند.
و این تغییرات نیز ت اوت معنیداری با یكدیگر دارند و
یكی از اصتتتول طرح های مرتعداری انتخاب تعداد دام بر

دان ست که قدرت خوبی برای احیاء مجدد دارند و چنانچه
فرصتی به گیاهان داده شود ،در مدت کوتاهی ضمن تولید
پو شش گیاهی منا سب ،مراتع را به سمت گرایش مثبت
سوق خواهند داد که مطابق با نتایج تحقیقات دیگری در
منطقۀ ستترهالن ستتلماس ] ،[17در  86طرح مرتعداری
نمونه با سابقۀ بیش از پنج سال در سه ا ستان خرا سان،
یزد و آذر بای جان غربی ] ،[39در منط قۀ نی مهخشتتتك

ا ساس مرفیت مراتع میبا شد که مراتع دارای طرح از نظر
میزان دامگذاری با مراتع بدون طرح ت اوت دارند ،بنابراین
اجرای طرحهای مرتعداری توانسته است باعث تغییر فشار
چرا بر مراتع ت حت مدیریت گردد .محققان بستتتیاری بر
اهمیت کلیدی تعادل دام و مرتع در مدیریت مراتع تأکید
کردهاند ] .[20 ،50 ،18به اعتقاد آنان انت خاب صتتتحیح
ت عداد دام در مرتع مهمترین گزی نه برای بهبود پوشتتتش

میانرود واقع در شتتهرستتتان تویستترکان ] [24و در مراتع
ا ستپی و نیمها ستپی ساوه و زرندیه ا ستان مرکزی ][14
م طاب قت دارد .آن ها ب یان کرد ند تأثیر اجرای طرح های
مرتعداری بر افزایش پو شش ،تولید و بهبود ترکیب به ن ع
گونههای خو شخوراك بوده ا ست .آنان کنترل تعداد دام و
عمل یات اصتتتالحی و اح یا ی صتتتحیح را دل یل این تأثیر
دانستند.

گیاهی ،تولیدات دامی و بازدۀ اقتصادی است .این امر مورد
تو جه محق قانی که اثرات اجرای طرح های مرتعداری بر
پوشتتتش گیاهی را مورد بررستتتی قرار دادهاند قرار گرفته
استتتت که همگی به تأثیر اجرای طرح های مرتع داری بر

ن تایج این تحقیق با ن تایج تحقیقی که در منط قۀ
سمیرم ا ص هان انجام داده بودند هم خوانی دارد .آنها در
تحقیق خود اشتتتاره کردند که پوشتتتش و تولید در مراتع
دارای طرح بیش از مراتع بدون طرح مرتعداری میباشتتتد

تعادل دام و مرتع اشاره کردهاند ].[17

] .[2در تحقیقی دیگر نشتتتان داده شتتتد که طرح های
مرتعداری در ا ستان خرا سان ر ضوی باعث افزایش تولید
این مراتع تا حدود دو برابر نسبت به قبل از واگذاری شده
است ] .[30به نظر میرسد که چرای دام تأثیر مهم و قابل
توجهی بر مقدار بیوماس گیاهان علوفهای در مقایستتته با
مناطق قرق شده دا شته با شد ،بهطوریکه با کاهش ف شار
چرا در قرق بیوماس گیاهان عل ی و پو شش یقۀ گندمیان
افزایش می یا بد .در م طال عاتی که بهبود میزان تول ید به
واستتطۀ قرق مطرح گردیده دالیل متعددی از جمله بهبود
شتتترایط خاك از قبیل دما ،رطوبت و چرخۀ مواد غذایی
خاك در مناطق قرق که خود منجر به افزایش پوشتتتش
گیاهی میگردد ،بیان شده است ].[53 ،52
اجرای طرح های مرت عداری در بخش الری جان آ مل
سبب افزایش تولید مراتع و بهبود وضعیت آنها شده و اثر
مثبتی بر درآمد آنها داشتتتته استتتت .این طرحها دارای
توجیه اقتصادی میباشند ] .[42همچنین محققان دیگری

 .4.4ا رات طرح مرتعداری بر روی تولید علوفه
در مراتع دا خل طرح مرت عداری میزان تول ید علو فه
افزایش یاف ته استتتتت ،هرچ ند این م قدار دارای ت اوت
معنیداری نمیباشتتد ولی میتوان گ ت در مراتعی که در
آن ها طرح مرتعداری اجرا شتتتده به لحاظ این که در این
مراتع ،بهرهبرداری بر ا ساس ا صول فنی صورت میگیرد و
با اعمال مدیریت صتتحیح و اجرای برنامههای اصتتالحی و
احیا ی متنوع شتتامل ذخیرۀ نزوالت آستتمانی ،کودپاش تی،
قرق ،مدیر یت چرا ،ا حداث آبشتتتخوار و غیره ،پوشتتتش
گیاهی ،خاك و ستتایر خصتتوصتتیات طبیعی مراتع بهبود
مییابد که محقق دیگری ] [28به آن اشاره نموده است.
تغییر در تول ید علوفه در مراتع دارای طرح را میتوان
ایجاد شتترایط و پتانستتیل مناستتب در مرتع بعد از اجرای
طرح مرتعداری نستتتبت به قبل از اجرای طرح مرتعداری
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در مطالعۀ خود به این نتیجه ر سیدند که اجرای طرحهای
مرتعداری در ستته استتتان خراستتان ،یزد و آذربایجانغربی
باعث افزایش  55در صدی تولید در هكتار علوفه و گیاهان
خشك نسبت به مراتع مجاور (بدون طرح مرتعداری) شده
استتت ] .[39محققان عوامل اقلیمی مثل بارندگی ،درجه
حرارت ،رطوبت ،نور ،عوامل طبیعی شتتتامل عمق خاك،
بافت خاك ،شتتوری خاك و شتتیب آن و همچنین عوامل

وی ه دو برابر شدن جمعیت ان سانی و دام در دو دهۀ اخیر
و مدیریت غیر اصتتولی میباشتتد ] .[40ستتطح وستتیعی از
مراتع شمال شرق کشور که در اثر عوامل طبیعی و انسانی
تخریب شدهاند ،نمونه بارز آن است.
نتایج حا صل از این تحقیق ن شان داد با اجرای دقیق و
صتتتحیح طرح های مرتعداری میتوان به بر نا مهریزی و
مدیریت عرصتتههای مرتعی و چگونگی استتت ادۀ بهینه از

مدیریتی مانند نوع نظام بهرهبرداری از مراتع را از عوامل
مؤثر در افزایش تول ید و ح ظ و پا یداری مراتع معرفی
کردند ] .[47همچنین نتایج این مطالعه نشتتان داد عالوه
بر عوامل طبیعی و آب و هوایی ،عوامل مدیریتی ازجمله
رعایت زمان چرا ،نوع چرا و وجود برنامه های کنترلی و
حمایتی تأثیر ب سیاری بر میزان پو شش ،ترکیب و افزایش
تول ید مراتع دارند .محق قان دیگری ت عداد  20طرح مرتع

آن ها اقدام نمود ،ضتتتمن اینكه نتایج آن برای تحقیقات
آینده جهت مقایسه و تغییرات زمانی پوشش گیاهی و نیز
بررستتتیهای توالی و تواتر اکوستتتیستتتتمهای مرتعی این
شهر ستان م ید خواهد بود .پی شنهاد شود مدیران مرتع
به جای تال در ج هت افزایش تنوع گ یاهی در ه مۀ
مناطق ،باید در پی افزایش گونه های مرغوب در مناطق
مختلف با شند .این امر م ستلزم دیدگاهی مت اوت ن سبت

داری واگذار شده در شهر ستان مم سنی را انتخاب کردند
و با رو نری بازده داخلی سرمایه و نسبت سود به هزینه
مورد ارزیابی اقت صادی قرار دادند که  70در صد طرح های
مرتعداری دارای توجیه اقتصادی بودند ] .[43پ وهشگران

به پایداری استتتت که تنها تنوع گونهای را نشتتتاندهندۀ
جامعهای پایدار میداند .افزایش دخالت ان سان در شرایط
مت اوت اقلیمی و خاکی ،اثرات مت اوتی بر روی پوشتتتش
گ یاهی و خاك مراتع ایجاد نموده استتتت .بهمنظور ح ظ

دیگری نیز تعتتداد پنج طرح مرتعداری اجرا شتتتتده در
شهرستان بیرجند را با محاسبۀ نری بازدۀ داخلی و نسبت
من عت به هزی نه ارز یابی مالی کرد ند و به این نتی جه
ر سیدند که تمامی طرحهای مرتعداری انجام شده با نری
بهرۀ  18در صد توجیه مالی دارند ] .[37در تحقیقات خود
بیان شدها ست که مهم ترین دالیل تخریب مراتع ک شور
(ایران) تغییرات عوامل طبیعی ،فعالیتهای انستتتانی و به

زیستتتبومهای مرتعی ،شتتناخت روند تغییراتی که در اثر
اعمال مدیریت انستتتان در رویشتتتگاههای مختلف مرتعی
ایجاد میگردد ضتروری استت و ما را در ح ظ و بقای این
اکوسیستمها و بهرهگیری م ید و مؤثر آنها یاری میکند.
با افزایش شتتدت چرای دام میزان پوشتتش گیاهی و حجم
ال شبرگ کاهش یافته ا ست ،در نتیجه بخش قابل توجهی
از سطح خاك در معرض فرسایش قرار گرفته است.
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