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 :چکیده

ورود بده  روید مطدر  شدوه اسدتز از ا یربده شادا مراتدع مدویریتم دود  یواگداار یسدن موضدو  امادان ی،دولتد یریتمدو هایدیتمحدوو دلیلبه

 ب تیدداری ایددل از حمولدده طایفدد  مس وسددهیمان بیسددی  سددرگ  قاددیقی مراتددعشددو و  داده یصتادد  یمنط دد یدد ،بدده تح  یمتادد یرمسدلهه از مسدد

 ارزیددابی مددورد یهدداز شددا صشددود آزمددوده منط دده ایدد  در گیدداهی پوشدد  تغییددرا  بددر شاددایر یریتمددو یرتدد   تددا شددو انت ددا  پددایهو  شنوانبدده

شددوز مراحددل  تعیددی  مراتددع از شاددایر  ددرو  از پدد  و ورود از قبددل مرحهدد  دو در بددرداریبهره درصددو و گددرای  وضددعیت، ظرفیددت، پوشدد ،

متدری مسدت ر شدوه و  111، در طدوز دو ترانسدات متدر مربعدی 0 پدی  01آغداز گردیدو ز بدوی  من دور  0331مدو  سده سداز از سداز تح ی  به

داران تحهیدل نادان داد  ده بیادتر پروانده جینتداشدوه محاسدبه شدوز ی تعرید هاشدا صسیسدتماتی،، -بدرداری تادادفیبا استفاده از شدیو  نمونده

ی پوشد  گیداهی نادان داد  ده هدایابیدارزی  نتدایج فاقو دام بودندو و در م ابدل هدی  ید، از دامدواران حاضدر در شرصده، پروانده نواشدتنوز هم ند

ضدعی  و منفدی بدودز  0ترتید  متوسدط و منفدی و بدرای تید  بده 0وضعیت و گرای  مرتدع قبدل از ورود و بعدو از  درو  شادایر از مرتدع در تید  

در سداز آ ددر  0ی نیدز در تید  بدرداربدرداری در هدر دو تید   داه  یافدتز درصدو بهدرهبده همدی  ترتید  ظرفیدت در هاتدار در طدوز دور  بهدره

ی هاسددازیددان  پارامترهددای م تهدد  پوشدد  گیدداهی، ا ددر واریدد  ت ز جینتددا دداه  محسوسددی ناددان دادز براسددا   0افددزای  یافددت و در تیدد  

 در و 733/30در سدداز اوز  یددوتول م ددوار یددزن هددایانگی م بددودز برپایدد  م ایسدد  داریمعندددرصددو  0م تهدد  آمدداربرداری بددر همدد  پارامترهددا در سددط  

 71 و 70 یددزن بددرداریبهددره درصددو ودر هاتددار  یواحددو دامدد 011/1 و 0404/1 یددزن مرتددع ظرفیددتبددودز  هاتددار در  یهددوگرم 333/40 آ ددر سدداز

ز شددو یددابیارز ی ضددع یمانمس وسدده یسددی سدرگ  ب یمراتددع قاددیق یطدر بهبددود شددرا شددوهتعرید  یماددار ت یریتمددو یرتدد    ددل، درز بددود درصدو

مرتددع و مرتعددواران در  یبددرا یسددودمنوتر یجمددا ور، نتددا ینددوگاننما یجددو یگیددریدر  نددار پ یریشاددا ینددوگانمددرتبط بددا نما یهدداارگددان هماداری

 زداشت  واهو یپ
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 مقدمه .1

 یاقتااد -یاجتماش یسرشمار  یسوم جینتابراسا  

 034ون و میهی 0 (، تعواد0334)ساز   وچنوه ریشاا

 000440در قال   شاایری تیجمعنفر  333 هزار و

 03371مست ل و   طایف 110ایل و  017 انوار، 

  به شیو  اوراستان  31در  یهیرده ا ی تر وچ،

ز ای   ننویمالگوی زیست شاایری شبانی زنوگی 

به شر  شماز،  یایرو ی ناحدر هات جمعیت 

و  غر ، شماز شرق، غر ، جنو  غر ، جن شماز

و قهمرو آنان  انوو شرق پرا نوه شوه مر زشرق، 

درصو فضای جغرافیایی  اور را  41بالغ بر  یاشرصه

 ریشاا تیجمعز بررسی رونو رشو شودمیشامل 

 اه    دهنوگاشته ناان   اور طی چنو ده

 تیجمعبا  سهیم ا اور در  ریشاا تیجمعنسبت 

 3/0به  0334ای  نسبت در ساز  زاست ل  اور 

 یاصه منبعرصو جمعیت  ل  اور رسیوز دام د

  سرمای ،0334 ساز دراستز شاایر  یهسرما و  رو 

 یدامواحو  ونیهیم 07دامی شاایر  وچنوه بالغ بر 

درصو دام  7درصو دام سب، و  03 ه حوود  بود

شاایر   ز ب   شموشویمسنگی   اور را شامل 

 ه حوود  هستنو  وچ،دام  دارای( درصو 7/34)

درصو تعهی  آنها وابسته به مرتع استز شاایر  41

میهیون واحو دامی مازاد بر نیاز وارد  3ساالنه حوود 

درصو  01ت  ) هزار 040بالغ بر   ه ون نیمبازار 

 711بر آن، افزونز استتولیو گوشت قرمز  اور( 

از  یهزار ت  پا ، ب   دیگر 07 و هزار ت  شیر

سه سرشماری   سبا م ایز استتولیوا  دامی شاایر 

طور ، ساالنه به0334و  0344، 0344های ساز

درصو، تولیو  0/0متوسط تعواد دام قابل شرضه 

 01 هادرصو، باغ 3/4درصو، اراضی آبی  31/0گوشت 

درصو رشو داشته استز رشو  7درصو و  ل تولیوا  

 0330تا  0333های ا یر از ساز  ل در طی ساز

 .Anonymous) استدرصو بوده  4ساالنه بالغ بر 

طور  ه اشاره شو دامواری و  وچ در همانز (2016

از  زن ام دامواری شاایری از دیرباز وجود داشته است

مثبت آن بر  ت  یر ،ای  ن ام هایتری   ار ردمه 

دائمی دام در مرتع غیردلیل حضور وضعیت مراتع به

در ن   ، مویریت  وچ و مرتع  ز نمود تغییر نحواست

اجرایی آن  در تن ی  ت وی   وچ و مویریتدولت 

 با توجه بهز شودیمجای مویریت شاایر مااهوه به

واگااری  رسویمهای ن ام دولتی، به ن ر محوودیت

 فعالیت  به شاایر و فراه   ردن زمین تیمسلولای  

رفت از وضع از راهاارهای برون  اوص،آنها در ای  

یریت مراتع مو ن ام دولتی موانامناس  و نا ار

زیاد برای دولت  یهانهیهزرغ  شاایری باشو  ه شهی

موف یت قابل قبولی در پی نواشته است، بازگردانون 

به شاایر با توجه به تغییر و تحوال   تیمسلولای  

 و بنوم ته  در  اور از جمهه تغییر در مراتع میان

در شاایر  یافهیطاتغییر  ار رد سا تارهای ایهی و 

انگارانه به ن ر شهمی تح ی اتی ساده  توانبوون پا

ها و مراتع تح ی ا  جنگل  رو مؤسساز ای  زرسویم

مراتع  ،ها اور، سازمان امور شاایر و سازمان جنگل

ای  موضو  را از  وارد شون به ،و آب یزداری  اور

مسیر متای به نتایج تح ی  امری منط ی تا یص 

مویریت  ریت   و ان ام تح ی ی با هوف بررسیداد 

 قایقی مراتعماار تی بر تغییرا  پوش  گیاهی 

ز در یافت یتموضوش مس وسهیمان بیسی  سرگ 

شونو نماینوگانی از سوی شاایر معرفی  زمینههمی  

 074/1/043  شمار به جانبهچهار اینامهتفاه و 

و  یادشوههای بی  ارگان 03/0/0331مورخ 

ویریت مراتع م  نماینوگان شاایر مبنی بر احال

ما ور از آنان  یهادستگاهما ور به شاایر و حمایت 
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ساز  سهمو  هو مراحل مطالعاتی پروژه بشو منع و 

موضو    ایناه دربار باز شوآغاز  0331از مهر 

پژوه  مطالعا  و تح ی ا   اربردی مست ی  ان ام 

 تیریموراه   یترمناس  Behzad (2012) ،نگرفته

ن و دارابرامل امور به  ود بهرهمراتع را واگااری  

 ریشااشوه توسط  ود استفاده از قرقبانان انت ا 

در  Yousefi et al. (2014) استز  ردهمعرفی 

بر  یمبتن یعیمنابع طب واریپا تیریطر  مو یاجرا

در  یجوامع محه  ار رد ،یماار ت جوامع محه

موف  پروژه   )ت رب یعیمنابع طب واریپا تیریمو

را  (انیسرا ،ی راسان جنوب RFLDL – یالمهه یب

 تیریمو  ویش ه  بیان داشتنوو  تاری   ردنو

 یواریپا یبرامناس   یابزار یمحه  بر جامع یمبتن

ای  است  ه مویریت  مه   ز ناتاست یعیطبمنابع 

بر ی ای  موضو  در  نیستزماار تی همیاه موف  

 ;Feeny et al., 1990; Blaikie, 1996)تح ی ا  

Jones & Murphree, 2004; Hutton et al., 

 & Child) مح  ان بر ی استز شوها با   (2005

Dalal-Clayton, 2004; Jones & Murphree, 

2004; Murphree, 2004)  ه   ردنوگزارش 

مه   اریبس یماار ت تیریمو لیدر تحه ییتمر ززدا

 تیریمو یمانع اجرا ییتمر ززدا استیسنبود استز 

 (1997بر ی مح  ان  زاست یماار ت

Vermeulin,  et al.,2006;  (Poissonnetشهت 

 را مورن و یماار ت یهاهاز پروژ یاریشاست بس

منابع   یقوان تناس  نواشت و  ی بودن قوان ت مهی

 زوندانیم یو فرهنگ مردم محه هاسنتبا  یعیطب

((2007  Ostrom ماای   یدارد  ه برا اشت اد

مه    مسلهوجود نواردز  یمؤ ر راهاار واحو ،وهی یپ

و  یماار ت  پروژ یسامانوه  ما ص  ردن نحو

 در استز یو جوامع محه یدولت مر ز  یارتباط ب

و  یاقتااد طیدر حاز توسعه درک شرا ی اورها

 راهبرددر  ی ه یبه بازنگر ازیدر  نار ن یاسیس

 & Nelson) است ینهاد متمر ز ضرورجوامع مردم

Agrawal, 2008( تح ی ا براسا  ز مح  ان ا یر 

 ا،یبوتسوانا،  ن یی ایآفر ی اورها  ود در

 ه   ردنواشیم  مبابوهیو ز ایزامب ا،یتانزان ،،یموزامب

دولت  یاز سو یعیمنابع طب تیریمو یبه واگاار لیم

 یاسیس یهادرآمو قور  زانیبا م ،یبه جوامع محه

 درصود یمر ز یهاقور  نی هم داردز  یهمبستگ

 یبعض زانویعیمنابع طب بر ود  یقور   نترل فظح

 یبرا یرا فرصت هاپروژه یاجرا یموقع جوامع محه

از ز داننویم یالتیا یهاگرانت لیپوز از قب افتیدر

ن واهو  یماار ت از نو  ماار ت واقع  یا روای 

و م ود منابع  ویشو  یبه ت ر ینو  هماار  یبودز ا

 در Randrianalijaona (2008)ز من ر  واهو شو

در  یماار ت یهاپروژهماداگاساار ناان داد  ه 

درآمو مردم  یرا برا ییها ه  اناز انوموف صورتی 

آنها از اشتبارا    یترت  یبو زون رده باش  ادیا یبوم

و پروژه تواوم  واهو   واهنو شو ازینیب ی ارج

 و یادشوهدر ن ر گرفت  مباحث  با بنابرای ز افتی

 ی نون یریتمو یگزی جا یالگوها یمعرف ضرور 

 یرت   یبا هوف بررس ی تح  ای  یمرتع یهاشرصه

 مراتع یاهیپوش  گ ییرا بر تغ یماار ت یریتمو

  به اجرا درآموز مس وسهیمان بیسی  سرگ  قایقی

 مواد و روش ها .2

 پژوهش ۀمنطق. 2-1

 3اصهی ب    4 بیسی  موسوم به پیک سرگ  مراتع

شهرستان  یمر زنوماار در ب   شوشتر با نام گ

استز  شوهواقع  یریجهانگدهستان  مانیمس وسه

گرم  یاستپمهین یایرواز منط    ئیجزمنط ه   یا

تا شهر  ما ور  شرص  ز فاصهاستاستان  وزستان 
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و تا اهواز حوود  هومتری  1حوود  مانیمس وسه

دریا سط  از  منط ه ارتفا  استز هومتری  011

  درج 40/01ساالنه  یدماط متر، متوس 1/301

 یهاشا ص، اقهی  منط ه براسا  گرادیسانت

ساالنه  یبارنوگ ا، گرم و متوسط نیمه دومارت 

 زاست متریهیم 37/707

 بردار در منطقۀ پژوهش. جمعیت بهره2-2

ز هستنو یاریب ت یلو از ا لرزبان سامانه ای  شاایر

 یییقاستز  هاتار 410/3410 مرتع مساحت  ل

شهرستان  وهرنگ  واژگون الل دشت  یفهطا ی ا

 تحهیل هاییافتهز است یاریاستان چهارمحاز و ب ت

 دهوی( در منط ه ناان م0334) همااران و محبی

 نفر 04تعواد  ی  ه از ا انوپروانه دارایداموار  30 ه 

قانون  یورغ  تا  یشه یول انو، رده( فو  درصو 11)

س  شان در پروانه به هم نان ا ،وراث یگزینیبر جا

هستنو   ه  افرادی  انوار، ش ز ورد  یچا  م

 ازدرصو(   1/34) نفر 04ز نوارنو دام یپروانه دارنو ول

 01/4نفر ) 0ز دهنویرا اجاره م یاانهاپروانه آنان،

 دام  نونی شرایط درهستنو  ه  افرادیدرصو(، 

 (ز0پروانه نوارنوز )جووز  یول دارنو

 . روش تحقیق 2-3

 در مرحه  ن ست،ز اجرا شوپروژه در دو سط  

پیگیری امور مویریتی  براینماینوگان شاایری 

های همااری بی  ارگان نام تفاه و تعیی  شونو 

بعو   مرحهمنع و شوز در مرتبط با نماینوگان ما ور 

پوش   مه  یفا تورهامویریت بر   ای  شیو ریت  

و ظرفیت، وضعیت، گرای  و درص ماننوگیاهی 

و بعو از  رو  شاایر از  قبل از ورود برداریبهره

 :بررسی شو شر  زیرمنط ه به

تعیین نمایندگان عشایری و  ۀمرحل .1.-2-3

  نامهتفاهمانعقاد 

حموله از ایل   قایقی طایف ای  مراحل در مراتع

 ریز شر سرگ  بیسی  مس وسهیمان بهدر ب تیاری 

 برایرا  همااری  ود ز ای  طایفهصور  پایرفت

 بودزاجرای پروژه اشیم  رده 

شاایر، سازمان امور شاایر،  با یماتر  یهاناست -

ها و تح ی ا  جنگل مؤسس  دفتر امور مراتع  اور و

تواف  در  و نحوه واگااری دربار  هماهنگی برای مراتع

نماینوگان شاایری برگزار های قانونی از حمایت  نحو

 ؛شو

ی با شاایر در  اوص ماترک توجیه یهاناست -

 شو؛تاایل  مرتعمویریت   نحو

های ارگان شو  هتعیی  توسط شاایر  گانینماینو -

 یهایهماهنگپیگیری و  من وربهربط و م ری ذی

 شونو؛ الزم معرفی

مورخ  074/1/043  شمار  جانبچهار نام تفاه  -

 یهاو ارگان نماینوگان شاایر بی  03/0/0331

همااری و حمایت از شاایر در   نحو دربار ما ور 

 شو؛مرتع تن ی  و امضا مویریت 

 ،ها و مراتع  اورتح ی ا  جنگل مؤسس  تینهادر  -

مویریت بر تغییرا  پوش  گیاهی   ای  شیو ریت  

ظرفیت، وضعیت، گرای  و درصو )مون ر مرتع 

شاایر به  قبل از ورود  در دو مرحهرا ی( ربردابهره

شر  زیر از منط ه به آنان و بعو از  رو منط ه 

 :بررسی  رد

مدیریت مشارکتی بر تغییرات  . تأثیرات2-3-4

 :شدطی مراحل زیر ارزیابی  یاهیگپوشش 

 ؛فهورستی، منط ه فهرستتعیی   - 

 ؛گیاهی یها یت  ییتعو  ییشناسا -

ظرفیت، وضعیت، گرای  و  یهاشا صارزیابی  -
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 برداریزبهرهدرصو 

در تح ی  در دو مرحهه  هایساز در هاشا صای  

ماه بعو از ماه قبل از ورود شاایر و مهراردیبهات

 رو  شاایر در مناط  معرف هر تی  گیاهی ارزیابی 

متر مربعی در  0پی   01ز در هر تی  گیاهی شونو

و شا ص شو متری مست ر  111طوز دو ترانسات 

ظرفیت مرتع با استفاده از روش قطع و توزی ، 

 برداریبهرهت با ترازوی گرای  و درصو گرای  وضعی

نیز با استفاده از ا تیف تولیو قبل از ورود و بعو از 

گیاهی و  ل  یها یتر د 0 فرموزطب  شاایر  رو  

 :شومنط ه محاسبه 

 (0فرموز )

 

 نتایج .3

  ۀ پژوهشگیاهی منطق یهاپیت .3-1

دو تی   ،نیمیواو بازدیوهای  هایبررساسا  بر

 Stipa capensis - Physorrhynchusگیاهی 

chamaerapistrum- Convolvulus reticulates 

پی ، ماب،( با مساحت - همو -بهم )

درصو از مساحت  31/10) هاتار 010/0301

 - hirta Stipa capensisی اهیگ  یتو  محووده(

Astragalus  fasciculifolius -Hyparrhenia   

 ی چرای صادرشده در قشالق طایفۀ حمولههاپروانهتحلیل  -1جدول 

 دارای افراد افراد  ل پروانه نو  صوور پروانه  تاریخ

 در چرا پروان 

 ممیزی زمان

 شوهفو  افراد

 یست ه ل

هنوز در  شان

پروانه موجود 

 است

 قبل

 از

13 

43-

13 

 بعو

 از

43 

 افرازی

 

 (ی)انفراد

 درصو تعواد درصو تعواد درصو تعواد مااشی

- * - * - 30 011 30 011 04 11 

 
 .1ادامه جدول 

 ه پروانه  افرادی

 نوارنو  دامدارنو و 

 ه  افرادی

را  یاانهاپروانه

 دهنویاجاره م

 ه دام دارنو  افرادی

 درو پروانه نوارنو )

 (موجودوضع 

 میح ا   یبوم یرغ افراد

 درصو تعواد درصو تعواد درصو تعواد

نسبت به 

 یطشرا

 حاضر 

 درصو تعواد

  انوار 01فعیً  1 1 33/43 00 01/4 0 1/34 03

در  غیر پروانه دار

مراتع منط ه 

 حضور دارنو
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 31/370حت با مسا بری ( -گون  اردار -)بهم 

و  0 هایشال) شونوتفای،  درصو( 13/34) هاتار

 (ز0

 71 متعه  به یاهیگ  گون 004 ،همراه یهاگونه

را شامل  یاهیگجن   010 و یاهیگ( رهیت)   انواد

یاساله  اغه شناصر  ،های اصهی منط هز گونهشونومی

 یابوتههای گنومی مثل بهم  و شناصر یاساله ویژهبه

 Physorrhynchus))  همو ن یر ییهانهگو با غالبیت

chamaerapistrum، یپ،  

  ،یپ(،  (Convolvulus reticulatesیم مهبرگ

 یهاگون، Convolvulus oxyphyllus)) زیتبرگ

و حتی  Hyparrhenia hirta))  یبرچنوساله، 

 زهستنو( Echinops dichrous) یجنوب غازیشارت

 Stipaبه  توانیمگنومی   های یاسالگونه دیگراز 

capensis، piliferum   

Heteranthelium،Bromus  tectorum ، Avena 

ludoviciana ،Aegilops spp.   وHordeum 

gelaucum  به  توانمی سالهابرگان شهفی یاز په و

Carthamus oxyacantha ،Centaurea 

bruguierana ،Hymenocarpus circinatus  و

و بارهنگ اشاره  اسالهیاسپر  ، اسالهی  ون یانوا  

 ز رد

 یریگاندازه و یابیارز ز،یآنال جینتا. 3-2

 یاهیگ پوشش یهاشاخص

های تح ی ، وضعیت و طی ساز هایبررسنتایج 

گرای  مرتع را قبل از ورود شاایر و بعو از  رو  

ترتی  متوسط و منفی و در به 0آنان از مرتع در تی  

دز به همی  ترتی  ضعی  و منفی ناان دا 0تی  

برداری برای تی  ظرفیت در هاتار در طوز دور  بهره

/ز در ساز آ ر و برای 073/ز در ساز اوز به 33از  0

/ز واحو دامی رسیوز درصو 047/ز به 00از  0تی  

و ساز آ ر  43/34در ساز اوز  0برداری تی  بهره

و  33/77به ترتی   0بودز ای  ارقام برای تی   30/33

 ی ت ز جینتا (ز0جووز )درصو برآورد شو  33/73

پارامترهای م ته  پوش  گیاهی ا ر  ان یوار

 تحتپارامترهای  هم م ته  آماربرداری بر  یهاساز

  ناان داد داریمعندرصو  0در سط  را بررسی 

 
 1 ۀشمار تیپ در هایورت یا هاوارگه در زمستانی یهاسکونتگاه -1 شکل
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 (ز 3جووز )

، پژوه در ساز اوز   ه ناان داد ها یانگیم  م ایس

 از دو ساز بعوی بیاترتولیو شهوفه در نتی ه ظرفیت 

بودز درحالی  ه در ساز سوم بررسی  )دوم و سوم(

 اه  تولیو و ظرفیت مرتع  ،دلیل  ااسالیبه

 یهوگرم در  333/40 به ه تولیو  نحویهب یافت؛

واحو دامی در هاتار  011/1 بهو ظرفیت مرتع  هاتار

اوز و  هاینی  در ساز هم در طوز مو  چرا رسیوز

 ه  حالیدر ،درصو بود 70در حوود  ریبردابهره ،سوم

 ز(7درصو بود )جووز  71در ساز دوم بی  از 

 بحث و نتیجه گیری .4

 تیریمو  در نحو  ادشوهیا ماای  با توجه به

 
 2 ۀشمار یپت یومعم یمایس -2 شکل

 
 یقتحق یهادر سال یمانمسجدسل یسیمقشالق سرگچ ب یاهیپوشش گ یابیارز یجنتا -2جدول 

های ساز

 تح ی 

شمار  

تی  

 گیاهی

ظرفیت )واحو دامی در 

هاتار در طوز دور  

 برداری(بهره

برداری بهره گرای  وضعیت تولیو ) یهوگرم(

 از قبل (%)

 ورود

 شاایر

 از بعو

  رو 

 شاایر

 از قبل

 ورود

 شاایر

 از بعو

  رو 

 شاایر

قبل از 

ورود 

 شاایر

بعو از 

 رو  

 شاایر

0331-

0337 

T1 33/1 1/000 41 43/34 منفی منفی متوسط متوسط 

0331-

0337 

T2 00/1 1/40 71  33/77 منفی منفی ضعی  ضعی 

0334-

0331 

T1 313/1 011 14 44/74 منفی منفی متوسط متوسط 

0334-

0331 

T2 03/1 40 31  11/73 منفی منفی ضعی  ضعی 

0334-

0334 

T1 073/1 31 10 30/33 منفی منفی متوسط متوسط 

0334-

0334 

T2 047/1 41 37  33/73 منفی منفی ضعی  ضعی 
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 نیز و ها و مراتعمراتع پ  از مهی شون جنگل

ن، اابر ی مت ا ی،دولتمویریت  یهاتیمحوود

دن و فراه   ر ریبه شاا تیمسلول  یا یواگاار

از  زمینه را  یآنها در ا ینیآفرن    نیزم

مو ارفت از وضع نامناس  و نا اربرون یراهاارها

سازمان امور  رو یا ازز داننومی یدولت تیرین ام مو

ها و مراتع  اور و جنگل  ا یتح   مؤسس ر،یشاا

در پی  ، اور یزداریمراتع و آب  ،هاسازمان جنگل

پ  ای  زمینه، تا یص ضرور  اقوام ضروری در 

اجرایی  نام تفاه  ،متعود جهسا  لیاز تاا

  یب 03/0/0331 تاریخ دررا ای جانبهچهار

 ریشاا نوگانیو نما ما ور مؤسس و ها سازمان

شال پروژه به یو مراحل مطالعات ردنو منع و 

  ویش  یا ریت   زشوآغاز  یماار ت تیریمو

مراتع  یاهیپوش  گ مه  یهاشا صبر  تیریمو

 برداریبهرهو درصو   یگرا ت،یوضع ت،یظرفماننو 

چرای  یهاپروانهاز تحهیل  حاصل جینتا زارزیابی شو

بیاتر  صادرشوه برای شاایر منط ه ناان داد  ه

 در م ابل هی  ی، از و داران فاقو دام بودنوپروانه

 براسا ز دامواران حاضر در شرصه پروانه نواشتنو

 نام شیوه اصیحی رم بنو ال  فال چها از 0 ماد 

در ساز   اور مراتع از برداریبهره ییو اجرا فنی

 آن دادن اجاره صور  در دام چرای پروان  ،0333

 همی  3  ماد براسا  هم نی و  شودمی باطل

 یمتوال ساز دو مو به مرتعواری حرف ترک  بنو،

و  یعیمنابع طب  ل ادار به  یبوون اشیم  تب

 ای  واهو شوز  چرا پروان  زابطا موج  یزداریآب 

 سویی ازز است اوهشمیً در منط ه اشماز ن ی قوان

 ا یر، های ااسالیو  هواییوآ  ییرا تغ دلیلبه

نمی یتچرا رشا یهادر پروانه یوشوه وچ ق ی ت و

 یهاپروانه نا ارایی دهنو ناان موضو  ای ز شود

ز تح ی ا  مراتع منط ه است یریتچرا در مو

 پژوهش ۀدر منطق یاهیپوشش گ یپارامترها یانسوار یۀتجز -3جدول 

  میانگی  مربعا   درج  آزادی منابع تغییرا 

 برداریدرصو بهره تولیو شهوفه مرتع ظرفیت  

 1433114/71 ** 0/144 ** 1/ 114433 ** 0 ساز

  a 4 طای 

 111377/1 

10/4 3333333/1 

 41001/77 ** 44114/1447 ** 11771/1 **  0 تی 

 **  0 تی  ×ساز 

110344/1 

** 17000/033 ** 1401444/14 

 a 4 1111443 413333/4 044444/0 طای 

    04  ل

CV  433/3 070/3 114/3 

 
 های اجرای طرحبرداری در سالمقایسۀ میانگین ظرفیت، تولید و درصد بهره - 4جدول 

 ظرفیت مرتع ساز

)واحو  

 دامی/هاتار(

 تولیو شهوفه

 ) یهوگرم/هاتار(

 برداریدرصو بهره

0 a 0404/1 a733/30  b310/71 

0  b0704/1 b333/30  a733/71 

3  c011/1 c333/40  b141/70 

 (.P<50/5دار  بین ان گروه است )نکته: حروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنی
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(Mohebbi et al. (2020  ای  موضو   مؤیونیز

پوش  گیاهی تحت  یابیارزز هم نی  است

شوه ناان داد  ه وضعیت و گرای  مویریت تعری 

مرتع قبل از ورود و بعو از  رو  شاایر از مرتع در 

 0ترتی  متوسط و منفی و برای تی  به 0تی  

ضعی  و منفی بودز به همی  ترتی  ظرفیت در 

برداری در هر دو تی  بهره  دورهاتار در طوز 

در  0نیز در تی   برداریبهرهدرصو   اه  یافتز

 اه  محسوسی  0ساز آ ر افزای  و در تی  

پارامترهای م ته   ان یوار ی ت زناان دادز 

م ته   یهاسازا ر  ناان داد  ه پوش  گیاهی

درصو  0در سط   پارامترها هم آماربرداری بر 

ناان داد  ه در  ها یانگیم  م ایس زاست داریمعن

تولیو و  ،دلیل  ااسالیساز سوم بررسی به

ز با نگاه  هی به نتایج  اه  یافتظرفیت مرتع 

دریافت  ه اشماز مویریت نماینوگان  توانیم

مه  پوش   یهاشا صشاایری در تغییرا  

تح ی  چنوان  هایسازطی در گیاهی 

 نبود توانرا می ه دالیل آن  نیستب   رضایت

مویریت   احال برایسازمان متولی  جوی در  اراد

اشتبارا  نیافت   صیت امراتع به  ود شاایر، 

پیگیری جوی  نبوددر طوز اجرای طر  و  یدولت

 دلیل نبود منافع ش ای درنماینوگان شاایری به

ای  پروژه برشمردز سا تار و اماانا   نونی 

  گسترد  سازمان متولی پاس گوی نیازهای شرص

باال به  یهانگرشاز سویی  نیستزمراتع  اور 

الزم برای ماار ت  یهانهیزمو نبود  یینیپا

مردمی، اشماز مویریت ماار تی در مراتع را با 

 نبودنیز  بر ی مح  انه استز  ردماال مواجه 

 تیریمو یاجرا یبرا یمانع یی راتمر ززدا استیس

ا  در منفی نبود اشتبار ریت  ز انودانسته یماار ت

 وییت  توسط مح  انمویریتی نیز  یهاپروژهتوفی  

های ورود دام به یادشوهبر شوامل افزوناستز  شوه

برابر ش حوود استان به  وزستان ) هات

آن ت ری     ه نتی  شوه استظرفیت( اشاره 

ز در  ل است می و  یفی شهوفه مراتع ای  استان 

شنوان شمرده بهمسائل بر هم گفت  ه  توانیم

موانع مویریت توسط نماینوگان شاایری مطر  شو 

  شعا  قرار دادز و موف یت پروژه در منط ه را تحت

شوه در بهبود شرایط مویریت ماار تی تعری  ریت  

حو  مراتع قایقی سرگ  بیسی  مس وسهیمان در

های ز همااری بی  از پی  ارگانشوضعی  ارزیابی 

ر  نار پیگیری جوی مرتبط با نماینوگان شاایری د

برای  یسودمنوترنتایج و توانیمنماینوگان ما ور 

 مرتع و مرتعواران داشته باشوز 
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