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  چکیده
تی جهت افزایش کمیت و کیفیت مراتع در مناطقی که فشار چرا بر آنها زیاد داري از جمله ابزارهاي مدیریهاي مرتعطرح

هاي منظور بررسی اثرات اجراي طرحتوانند با اجراي صحیح مفید باشند. بهبوده و وضعیت و گرایش آنها رو به قهقرا بوده می
شد. عواملی  انجام 1393سال ند در مرتعداري بر تولید، وضعیت و گرایش مراتع این تحقیق در منطقه خزل شهرستان نهاو

سامانه  4سامانه داراي طرح مرتعداري که در آنها عملیات اصالح و احیاء انجام شده و در  8نظیر تولید، وضعیت و گرایش در 
 30 که طرح براي آنها تهیه شده ولی هنوز پروژه اصالح و احیاء در آنها اجرا نشده است مورد بررسی قرار گرفت. در هر سامانه

گیري اندازه ها تولید، وضعیت و گرایشو در داخل آنمتري مستقر  50پالت یک متر مربعی در جهت شیب و بر روي ترانسکت 
استفاده شد. نتایج اولیه اطالعات نشان داد که  tها، از آزمون شده در سامانهشدند. جهت مقایسه درصد تغییرات عوامل یاد

هاي گورنصیب و سرتزن اند و فقط سامانهکه داراي طرح بودند، بعد از اجراي طرح بهبود یافتههایی وضعیت مراتع در کل سامانه
جز ابوالفتح و هاي داراي طرح بهخصوص تولید علوفه در کل سامانهعلت نداشتن طرح تغییري نکرده بودند. همچنین دربه

داري بر میزان هاي مرتعثیر طرحأري بوده و نشان از تدادرصد داراي اختالف معنی 99درصد)، در سطح  95فارسبان (در سطح 
کلیوگرم تولید علوفه در هکتار در سال  240آباد با و مراتع دولت 560دره با تولید علوفه دارد. در همین رابطه مراتع سیاه

ت مراتع داراي طرح خصوص وضعیاند. همچنین آزمون آماري درترتیب بیشترین و کمترین مقدار را به خود اختصاص دادهبه
دره و دره، سیاههاي کوتاهکه امتیاز سامانهطوريدرصد در کل مراتع داشت به 95و  99داري در سطوح نشان از اختالف معنی

هاي عرفی اند. مقایسه گرایش سامانهداري را داشتهها کمترین تغییرات معنیآباد بیشترین تغییرات و سایر سامانهدولت
کبود مثبت دره و دههاي عرفی تاریکقبل و بعد از اجراي طرح مرتعداري نشان داد که گرایش مراتع در سامانهمطالعه مورد

گیري کلی نشان داد که مراتعی که داراي است. نتیجه هسامانه دیگر که گرایش ثابتی داشت نیز رو به مثبت گذاشت 6شده و در 
ثیر مدیریت أشرایط بهبودي تولید، وضعیت و گرایش حاصل شده و حاکی از ت خوبی اجرا شده استطرح بوده و در آنها طرح به

  شود.مدت از مراتع میبرداري بلندصحیح بر مراتع بوده و باعث حفظ و ثبات بهره
  

  طرح مرتعداري، وضعیت و گرایش مرتع، تولید، مراتع منطقه خزل نهاوند. :هاي کلیديواژه
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  مقدمه
اساسی در توسعه  مهم و یمنابع طبیعمراتع یکی از 

تغییر نگرش نسبت به نقش عامل  پایدار هر کشور است.
راه نیل به توسعه  انسانی مشارکت و توانمندسازي او در

هاي عرصه پایدار و همچنین وجود مشکالت و مسائلی در
منابع طبیعی کشور موجب ارایه الگوهاي جدید مدیریت 

ها این عرصه ربرداري سنتی دمقابل شیوه بهره علمی در
هاي مرتعداري به ها واگذاري طرحاین سیاست یکی از .شد

دیر زمانی است  .)12( ستا هابرداران این گونه عرصهبهره
هاي مرتعداري و واگذاري مراتع در که تهیه و اجراي طرح

ها و مراتع ها در دستور کار سازمان جنگلقالب این طرح
عنوان یکی از به کشور قرار گرفته است و این راهکار

هاي اساسی این سازمان محسوب ها و برنامهسیاست
ها در هر منطقه با شرایط . با اجراي این طرحشودیم

تواند اثرات مختلفی بر پوشش گیاهی خاص خود می
تبع آن تولید، وضعیت و گرایش مراتع تغییر داشته که به

اد کرده و موجب رونق دامداري و دامپروري شده و بر اقتص
دنبال آن موجب کاهش و معیشت اثر گذاشته و به

شود. مدت مهاجرت روستائیان و دامداران به شهرها می
زمان اجراي طرح، محل اجراي طرح و عوامل دیگري بر 
موفقیت یا ناکامی اثر گذاشته که ضروري است به بررسی 

 از کشور مراتع که این به توجه باها پرداخت. علت و معلول
 آب، و خاك حفاظت دام، نیازمورد علوفه نمیأت لحاظ

 و زیست محیط گردشگري، گیاهان دارویی، تلطیف هوا،
 ارائه است، برخوردار ايویژه جایگاه از دیگري موارد

 و گیاهیش پوش افزایش جهت مدیریتی و فنی راهکارهاي
 و مراتع اکوسیستم پایداري منظوربه مرتع علوفه تولید
 ضروري و الزم اولیه سرمایه شتبازگ و الزم درآمد کسب
 مربوطه کارشناسان توسط کشور مراتع چنانچه .است

 در الزم مدیریتی و داريمرتع يهاطرح و شوند ممیزي
 کمبود جبران حدودي تا که است بدیهی شود، اعمال آنها

 میزان طرفی از و شده برطرف در مراتع مازاددام  علوفه
پوشش به حداقل  افزایش واسطهبه خاكآب و  رفتهدر

  خواهد رسید. 
داري از جمله مدیریت هاي مرتعتدوین و اجراي طرح

 برداري پایدار است. این شیوهصحیح بر مراتع جهت بهره
 در پذیرفته شده شیوه یک عنوانبه حاضر حال در مدیریت

 اساساجرا است. بر حال در مراتع عرفی هايسامان سطح
 بالغ بر که کشور اتعمر مساحت کل از موجود، اطالعات

 11000حدود  2007 سال تا است، هکتار میلیون 86
 تهیه هکتار میلیون 25 سطح در داريمرتع طرح فقره

 حدود مساحت به فقره  5350 میزان این از گردیده که
  4900و نموده طی را واگذاري مراحل میلیون هکتار 14

ه ب تاکنون سطوح این که باشدمی اجرا در دست آن فقره
  ). 1است ( شده واگذار خانوار 141354

 شامل طرح منطقه طبیعی اوضاع داريمرتع طرح هر در
 توپوگرافی، خاك، اقلیمی، شرایط مساحت، موقعیت،

 ضروري مسائل و علوفه آب، وضعیت گیاهی، پوشش
 ریزيبرنامه فاکتورها این اساسبر سپس و شده مطالعه
 این از برداريرهبه و توسعه اصالح، و احیا حفاظت، جهت
 پاشی،کود شامل اصالحی عملیات. شودمی انجام مراتع
 ذخیره بذرکاري، کاري،کپه کاري،بوته سوزانیدن، قرق،

 .باشدمی کاريعلوفهو  کشیحصار آسمانی، نزوالت
کند که مراتع داراي ) بیان می1997نژاد (موسوي

هاي مرتعداري هم در منطقه ییالقی و هم قشالقی طرح
استان سمنان نسبت به سایر مراتع که داراي طرح 

 ).19اند (اند، وضعیت، تولید و گرایش بهتري داشتهنبوده
 مراتع تیوضع در تیریمد برنامه اعمال و وجود تیاهم

 داشت انیب يو .است شده دیکأت )1999( يسردار توسط
 و يدارمرتع طرح يدارا مراتع نیب يداریمعن تفاوت که

 طرح ياجرا بر که یطیشرا در يدارمرتع رحط بدون مراتع
 1999طاهري  .)23( گرددینم مشاهده است نشده نظارت

 هايوضعیت طرح دامداران، اقتصادي وضعیت بررسی به
 نتیجه و پرداخت هاطرح اقتصادي عملکرد و اجراشده

 گرفتن نظر در با ییالقی مناطق در هاطرح این که گرفت
 توجیه مجري و دولت شده صرف هايهزینه مجموع

 ايمطالعه در )2001( ). خلیلیان24دارند ( اقتصادي
 در را مرتعداري هايطرح اقتصادي عملکرد و وضعیت

 مصاحبه و پرسشنامه تکمیل تنظیم و صحرایی، کار قالب
 داد. قرار بررسی مورد کارشناسان و دارانمرتع با حضوري

 مرتعداري هايطرح اجراي که داد نشان آمده بدست نتایج
 نتایج با نتیجه این که شده مراتع تولید افزایش باعث

 و بندمیان مناطق در ویژه به صحرایی کار از آمده بدست
  ).15نیست ( سازگار چندان قشالقی

 هايطرح ) نشان داد که 2002نتایج تحقیق رستمی (
 تولید افزایش سبب آمل الریجان بخش در مرتعداري

 آنها درآمد بر مثبتی اثر و شده اآنه وضعیت بهبود و مراتع
باشند میاقتصادي  توجیه داراي هاطرح این است و داشته
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) در 2004). نتایج تحقیقات آذرنیوند و همکاران (22(
هاي مرتعداري بر تولید، اجراي طرح خصوص اثرات

 کاووس استان گلستانوضعیت و گرایش مراتع شمال گنبد
که مطابق با صورتیي دراجراي طرح مرتعدارنشان داد که 

شرایط اکولوژیک، اقتصادي و اجتماعی منطقه باشد، باعث 
تبع آن افزایش ظرفیت چرایی و افزایش تولید علوفه و به

). رحیمی و 4د (شوبهبود وضعیت و گرایش مراتع می
 اجراي که رسیدند به این نتیجه 2005صادقی در سال 

 و یزد خراسان، استان سه در مرتعداري هايطرح
 هکتار در تولید درصدي 55 افزایش باعث غربی آذربایجان

 طرح مجاور بدون مراتع به نسبت خشک گیاهان و علوفه
) در بررسی اثر 2007مهدوي (). 21است ( شده مرتعداري

مدیریت بر پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک زرند بیان 
کرد که اجراي طرح مرتعداري باعث افزایش درصد تاج 

افزایش  ،II و Iفزایش حضور گیاهان کالس پوشش و ا
برداشت، افزایش ظرفیت مرتع و افزایش درآمد علوفه قابل

در نیز ) 2005). ارزانی و همکاران (16شود (بردار میبهره
در مراتع استان یزد به این نتیجه رسیدند که تحقیقی 

هاي مرتعداري نسبت به مراتع ممیزي شده و ممیزي طرح
). 3باشند (عیت، گرایش و تولید بهتري مینشده داراي وض

 درصد بر داريمرتع هايطرح اجراي اثر بررسی منظوربه
 زادآوري تراکم و الشبرگ درصد تولید، گیاهی، پوشش تاج

اصفهان تحقیقی  استان سمیرم شهرستان در مراتع گیاهان
 وصورت گرفت  2007توسط علیزاده و مهدوي در سال 

 هايطرح نشان داد که اجرايایشان  مطالعات نتایج
 گذاريدام میزان دارمعنی کاهش منطقه این در داريمرتع

 تغییرات بر مؤثر خود عامل که است داشته دنبالبه را
 بین اختالف که داد نشان نتایج باشد.می گیاهی پوشش

در  گیاهان کل زادآوري تراکم و تولید پوشش، میانگین
 درصد 5 خطاي سطح رد طرح، بدون و طرح داراي مراتع
 زادآوري تراکم و تولید پوشش، اما است، نبوده دارمعنی

 مراتع در سالهچند گندمیان تولید و کالس پوشش گیاهان
 طرح بدون مراتع از بیشتر داريمعنی بطور طرح، داراي
  ). 1است ( بوده

ثر بر ؤاجتماعی م-عوامل اقتصادينتایج تحقیقات بر روي 
هاي مرتعداري در در اجراي طرح بردارانمشارکت بهره

شان داد که نشهرستان قائمشهر استان مازندران 
متغیرهاي درآمد، تعداد دام، مساحت مرتع تحت اختیار، 

هاي ترویجی و میزان برداري از مراتع، آموزشسابقه بهره

دار و متغیر سن اثر منفی و تحصیالت اثر مثبت و معنی
هاي مرتعداري رحداري بر مشارکت در اجراي طمعنی
 کارایی ،2009 خاکسار در سال و مظهري). 2( اندداشته
 مورد را رضوي خراسان در استان داريمرتع هايطرح

 که داد نشان مطالعه این دادند. نتایج قرار بررسی
 باعث رضوي خراسان استان در داريمرتع هايطرح

 از قبل به نسبت برابر دو حدود تا مراتع این تولید افزایش
فقره  32نتایج تحقیقات بر روي  ).17است ( شده واگذاري
مورد از مراتع  32 وري واگذار شده هاي مرتعدااز طرح

بین نوع منطقه نشان داد که واگذار نشده بعنوان شاهد 
هاي مرتعداري واگذار شده و مراتع شاهد با یعنی طرح

رعایت ظرفیت چرایی میزان مشارکت میزان بکارگیري 
 99می و میزان مشکالت و تنگناها با احتمال دانش بو

 از حاصل نتایج اساسبر). 12( درصد تفاوت وجود دارد
 سازگاري مرتع، اطالعات متغیرهاي دقت علیت، تجزیه
 تعهدات بینیپیش انسانی، نیروي توانمندي با پروژه

 بینی تعهداتپیش و ناظر بودن فعال اجرایی، سازمان
 باعث داريمرتع هايطرح در که دندبو عواملی از برداربهره

 متغیرهاي و اندشده مرتع تولید و وضعیت گرایش، بهبود
 با پروژه سازگاري بودجه، تأمین نظام با سازگاري پروژه

 تأثیر علتهب طرح اجرایی تقویم تناسب و برداربهره شرایط
 در باید مرتع تولید و گرایش، وضعیت بهبود بر منفی
 قرار ارزیابی مورد آنها کارکرد عدم و هشد بازنگري هاطرح
) 2014نتایج طهماسبیان و همکاران (). 10( گیرد

خصوص بررسی موانع مشارکت مرتعداري در اجراي در
هاي مرتعداري شهرستان ملکشاهی نشان داد که طرح

موانع مدیریتی، اقتصادي، اطالعاتی و ارتباطی، آموزشی و 
ثیرات مهمی بر عدم أشناختی تترویجی، فرهنگی و روان

) 19نژاد (نتایج تحقیقات موسوي). 25اجراي طرح دارند (
) در منطقه سرهالن سلماس، 11در استان سمنان، قائمی (
طرح مرتعداري نمونه  86) در 20رحیمی سوره و صادقی (

سال در سه استان خراسان، یزد و  5با سابقه بیش از 
مرتعی واقع  ) در چهار مکان16آذربایجان غربی، مهدوي (

ماهوري مراتع بخشعلی نعمتی و در اراضی دشتی و تپه
پرنوك شهرستان زرندیه ساوه، ابراهیمی میمند و همکاران 

) در منطقه 14) در مراتع اشتهارد، خاکساري (8(
رود واقع در شهرستان تویسرکان و خشک میاننیمه

 زرندیه و استپی ساوهنیمه و استپی ) در مراتع 9افتخاري (
 هاياجراي طرح تأثیر دهندهنشان مرکزي استان

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

89
1.

13
95

.1
0.

1.
2.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

an
ge

la
nd

sr
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                               3 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080891.1395.10.1.2.2
http://rangelandsrm.ir/article-1-330-en.html


  4                                                                                                      ...   هاي مرتعداري بر تولید، وضعیت و گرایش مراتعتاثیر طرح
 

 نفع ترکیب به بهبود و تولید پوشش، افزایش بر مرتعداري
 و تعداد دام کنترل است. آنان بوده خوشخوراك هايگونه

تأثیر  این دلیل را صحیح احیائی و اصالحی عملیات
) در مراتع 23که سرداري ( حالی است در این .دانستند

 کالیی و  وسطی دومهري بختیاري، و چهارمحال استان
 استان در )13) و کریمیان و همکاران (7همکاران (

 داريمعنی اختالف هیچگونه سمنان استان و در مرکزي
 نکردند. مشاهده طرح بدون و طرح داراي تولید مراتع بین
 عدم و چرا فشار کنترل در موفقیت عدم دالیل آنرا آنان

کافی،  نظارت نبود لیلدبه اصالحی هاياجراي پروژه
 مرتعداران کافی آگاهی عدم و امکانات و کمبود اعتبارات

  .دانستند
ثیر اجراي أهاي علمی و کاربردي تلذا شناخت جنبه

هاي مرتعداري بر سه عامل مهم تولید، وضعیت و طرح
دره خزل از اهداف گرایش مراتع منطقه حوزه آبخیز سیاه

تواند از ناخت آنها میاین تحقیق بوده که با بررسی و ش
هاي هاي طرحبروز مسائل و مشکالت در اجراي برنامه

  مرتعداري جلوگیري شود. 
  

  هامواد و روش
  منطقه مورد مطالعه 

دره خزل در استان همدان و در محدوده حوزه سیاه
حوزه استحفاظی شهرستان نهاوند قرار دارد. این حوزه 

هاي شمالی ر دامنههاي گاماسیاب واقع دحوزهیکی از زیر
 72/68رشته کوه معروف گرین بوده و داراي مساحت 

باشد. این حوزه در یک منطقه کامالً کیلومتر مربع می
کوهستانی و در مجاور استان لرستان واقع شده و ارتفاعات 
مهم کوه گرین که امتداد آن در استان لرستان نیز ادامه 

افیایی آن از  دارد، در این حوزه واقع است. مختصات جغر
ً55  َ53 47 ً  00َ    51تا 48  طول شرقی

عرض شمالی  34  18َ    43تا  ً  34 13َ   24و           ً
 آمبرژه اقلیمی بنديطبقه اساس بر منطقه اقلیمباشد. می

 410 آسمانی نزوالت متوسط مقدار .است خشک سردنیمه
 رجهد 4/13 آن سالیانه متوسط حرارت درجه و متر میلی

  .باشدمی گرادسانتی
  

  روش بررسی
دره سامانه عرفی حوزه آبخیز سیاه 12این تحقیق در 

چهار سامانه خزل و در سه دسته چهار تایی صورت گرفت. 

داراي طرح مرتعداري که اجراي طرح در آنها هنوز شروع 
چهار سامانه داراي طرح مرتعداري که اجراي  نشده است.

طرح و کارهاي اصالحی نظیر  العملاساس دستوربر طرح
آنها کمتر  قرق صورت گرفته و عمر و کاريبذرپاشی، کپه

چهار سامانه داراي طرح مرتعداري . باشداز هفت سال می
در  گذرد.هفت سال می که از شروع اجرایی طرح بیش از

شده تولید علوفه، گرایش و وضعیت مرتع با مراتع یاد
اجراي طرح مورد مقایسه یکدیگر، همچنین با زمان قبل از 

هاي مرتعداري بر و بررسی قرار گرفت تا اثر اجراي طرح
پارامترهاي نامبرده مشخص گردد. در هر سامانه با 

) و با توجه 18محاسبه تعداد پالت از طریق روش آماري (
پالت یک  30به نیاز حداقل پالت الزم براي تجزیه آماري 
اهی منطقه و متر مربعی (باتوجه به وضعیت پوشش گی

پیشنهادات مطرح شده در مطالعات صورت گرفته در 
متري و در جهت شیب  50هاي منطقه) بر روي ترانسکت

ها تولید به روش قطع عمومی منطقه مستقر و در داخل آن
و توزین، وضعیت با روش چهار فاکتوره و گرایش با روش 

گیري قرار گرفتند. پس از ترازوي گرایش مورد اندازه
ها ها، با استفاده از آزمون مقایسه میانگینآوري دادهجمع

 تجزیه و تحلیل انجام شد.  SPSSدر نرم افزار 
 

  نتایج
نتایج اولیه نشان دادند که امتیاز عوامل داده شده به 

سامانه عرفی در زمان تهیه طرح مرتعداري متفاوت  12
که وضعیت مراتع در چهار سامانه بدون طوريباشند بهمی
علی و محمودوند) و متوسط راي طرح، فقیر (تپهاج

(گورنصیب و سرتزن) بوده است. کمترین و بیشترین امتیاز 
مربوط  37و  21ترتیب ها بهوضعیت مراتع در این سامانه

 علی و گورنصیب بود. همچنین وضعیت در چهاربه تپه
سامانه دیگر که اجراي طرح در آنها کمتر از هفت سال 

و نیز همین نتیجه براي چهار سامانه  گذرد متوسطمی
دیگر که از اجراي طرح در آنها بیش از هفت سال می

گذرد در زمان تهیه طرح حاصل شد. کمترین و بیشترین 
 31ترتیب با سال اجراي طرح به 7امتیاز در مراتع کمتر از 

لفتح بود. این اآباد و ابوهاي دولتمتعلق به سامانه 39و 
ترتیب با سال اجراي طرح به 7ع بیش از امتیازها در مرات

دره بود دره و کوتاههاي تاریکمربوط به سامانه 39و  34
 ).1(جدول 
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  متوسط امتیاز عوامل و درجه وضعیت مرتع قبل از اجراي طرح مرتعداري - 1جدول 
وضعیت 

  طرح
  نام روستا

جمع   بنیه و شادابی  ترکیب گیاهی  پوشش گیاهی  خاك
 امتیازات

یت وضع
  امتیاز  طبقه  امتیاز  طبقه  امتیاز  درصد  امتیاز  طبقه  مرتع

سامانه بدون 
  اجراي طرح

  فقیر  26  6  3  6  3 5 22  9  4  محمودوند
  متوسط  37  7  2  6  3  9  45  15  2  گورنصیب

  فقیر  21  5  3  4  4  4  20  8  4  علیتپه
  متوسط  36  7  2  8  2  10  47  11  3  سرتزن

کمتر از 
  هفت سال

  متوسط  31  7  2  6  3  6  30  12  3  آباددولت
  متوسط  34  7  2  6  3  7  35  14  3  وندکمال

  متوسط  36  7  2  6  3  6  30  17  2  فارسبان
  متوسط  39  7  2  8  2  9  45  15  3  لفتحاابو

بیشتر از 
  هفت سال

  متوسط  34  7  2  6  3  6  30  15  2  درهتاریک
  متوسط  39  7  2  8  2  13  62  11  3  درهکوتاه

  متوسط  37  7  2  6  3  8  45  16  2  کبودده
  متوسط  38  7  2  8  2  13  62  10  3  درهسیاه

 
دهد که در نتایج حاصل از اجراي طرح نشان می

اي که طرح در آنها اجرایی نشده است چهار سامانه
علی از فقیر به وضعیت مرتع در دو سامانه محمودوند و تپه

متوسط تغییر کرده است. در دو سامانه دیگر یعنی 
زن تغییري در وضعیت مرتع رخ نداده گورنصیب و سرت

 7است. از طرف دیگر در مراتع داراي طرح چه کمتر از 
سال، وضعیت مرتع در تمامی  7سه و چه بیشتر از 

اند ها تغییر کرده و از متوسط به خوب تبدیل شدهسامانه
  ).2(جدول 

  
  عداري و مطالعه مجددمتوسط امتیاز عوامل و درجه وضعیت مرتع بعد از اجراي طرح مرت - 2جدول 

وضعیت 
  طرح

  نام روستا
جمع   بنیه وشادابی  ترکیب گیاهی  پوشش گیاهی  خاك

 امتیازات
وضعیت 

  امتیاز  طبقه  امتیاز  طبقه  امتیاز  درصد  امتیاز  طبقه  مرتع

سامانه بدون 
  اجراي طرح

  متوسط  32  7  2  6  3 6 30  13  3  محمودوند
  متوسط  33  7  2  6  3  7  35  13  3  گورنصیب

  متوسط  31  5  3  6  3  8  40  12  3  علیپهت
  متوسط  34  7  2  6  3  10  45  11  3  سرتزن

کمتر از 
  هفت سال

  خوب  42  7  2  6  3  13  60  16  2  آباددولت
  خوب  41  8  2  8  2  10  52  15  3  وندکمال

  خوب  42  6  2  9  2  10  50  17  2  فارسبان
  خوب  43  8  2  8  2  11  57  16  3  لفتحاابو

بیشتر از 
  هفت سال

  خوب  45  8  2  8  2  11  58  18  2  درهتاریک
  خوب  46  8  2  8  2  14  70  16  2  درهکوتاه

  خوب  46  7  2  8  2  13  61  18  2  کبودده
  خوب  48  8  2  8  2  14  70  18  2  درهسیاه

  
 8در خصوص تولید در  t-Testنتایج حاصل از آزمون 

مطالعه قبل و بعد از اجراي طرح عرفی مورد سامانه
بینی شده در طرح نظیر هاي پیشمرتعداري که پروژه
کاري اجرایی گردیده، کپه و کاريقرق، بذرپاشی، بوته

داري بین میانگین تولید دهد که اختالف معنینشان می
ها به قبل و بعد از اجراي طرح وجود دارد. در کلیه سامانه

درصد  99جز فارسبان و ابولفتح اختالفات در سطح 

دو سامانه نام برده شده در  دار شدند و دراطمینان معنی
درصد اختالف مالحظه شد. کمترین و بیشترین  95سطح 

مقدار تولید در قبل از اجراي و بعد از اجراي طرح به 
کیلوگرم در هکتار در سال  560و  248، 360، 140میزان 

آباد و دره، دولتدره، کوتاههاي تاریکمربوط به سامانه
  ). 3دره بودند (جدول سیاه
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  داريمطالعه قبل و بعد از اجراي طرح مرتعهاي عرفی موردتولید در سامانه t- Testنتایج حاصل آزمون  -3جدول 
  واریانس  انحراف معیار  تعداد  )Pسطح احتمال (

میانگین بعد از اجراي 
  طرح (کیلوگرم)

میانگین قبل از اجراي طرح 
  (کیلوگرم)

  ردیف  سامانه عرفی

  1  درهکوتاه  360  510  225  15  3  004/0**
  2  درهتاریک  140  330  100  10  3  001/0**
  3  کبودده  360  540  25  5  3  003/0**
  4  درهسیاه  340  560  16  4  3  005/0**
  5  وندکمال  141  370  225  15  3  000/0**
  6  فارسبان  240  386  121  11  3  018/0*

  7  آباددولت  136  248  64  8  3  008/0**
  8  بوالفتحا  230  342  49  7  3  011/0*

  
سامانه عرفی فاقد  4در  t- Testنتایج حاصل از آزمون 

درصد  5علی در سطح طرح نشان داد که به جز مراتع تپه
داري، در سه سامانه دیگر اختالفی به لحاظ اختالف معنی

تولید علوفه مشاهد نشد. در سامانه یاد شده میانگین تولید 

کیلوگرم در  156به  124علوفه در زمان تهیه طرح از 
هکتار در سال در زمان حین مطالعه مجدد رسیده است 

 ).4(جدول 

 
  هاي عرفی فاقد اجراي طرحدر خصوص تولید در سامانه t- Testنتایج حاصل از آزمون  -4جدول 

  واریانس  انحراف معیار  تعداد  )Pسطح احتمال (
میانگین در حین مطالعه 

  مجدد (کیلوگرم)
میانگین در زمان تهیه 

  طرح (کیلوگرم)
  ردیف  سامانه عرفی

ns 141/0  3  7  49  162  125  1  محمودوند  
ns 145/0  3  10  100  220  248  2  گورنصیب  
  3  علیتپه  124  156  36  6  3  012/0*
ns 583/0  3  11  121  228  240  4  سرتزن  

  
خصوص مقایسه وضعیت در t- Test نتایج حاصل از آزمون 

لعه قبل و بعد از اجراي مطاسامانه عرفی مورد 8مرتع در 
و  1داري در سطوح داري نشان از اختالف معنیطرح مرتع

کبود، دره، دهکه مراتع تاریکطوريدرصد خطا دارد. به 5
درصد با کمترین  5لفتح در سطح اوند، فارسبان و ابوکمال

ترتیب متعلق به به 48و  41و بیشترین امتیاز مرتع 
 ).5دره بودند (جدول وند و سیاههاي کمالسامانه

هاي فاقد طرح آزمون خصوص وضعیت مراتع در سامانهدر
t- Test  درصد براي  95داري در سطح اختالف معنی

علی نشان داد اما در دو سامانه دیگر مراتع محمودوند و تپه
یعنی گورنصیب و سرتزن اختالف دیده نشد. کمترین و 

ترتیب طرح به بیشترین امتیاز وضعیت مرتع بعد از اجراي
علی و سرتزن بود ترتیب متعلق به تپهبه 34و  31با 

  ). 6(جدول 
 

  داريهاي عرفی مورد مطالعه قبل و بعد از اجراي طرح مرتعوضعیت مرتع در سامانه t- Testنتایج حاصل آزمون  - 5جدول 
  ردیف  سامانه عرفی  ین قبل از اجراي طرحمیانگ  میانگین بعد از اجراي طرح  واریانس  انحراف معیار  تعداد  )Pسطح احتمال (

  1  درهکوتاه  39  46  1  1  3  002/0**
  2  درهتاریک  34  45  4  2  3  02/0*
  3  کبودده  37  46  1  1  3  004/0*

  4  درهسیاه  38  48  1  1  3  001/0**
  5  وندکمال  34  41  1  1  3  015/0*

  6  فارسبان  36  42  4  2  3  03/0*
  7  آباددولت  31  42  4  2  3  003/0**
  8  آبادابوالفتح  39  43  9  3  3  02/0*
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  هاي عرفی فاقد اجراي طرحخصوص وضعیت مرتع در سامانهدر  t- Testنتایج حاصل آزمون  -6جدول 
  ردیف  سامانه عرفی  میانگین در زمان تهیه طرح  میانگین در حین مطالعه مجدد  واریانس  انحراف معیار  تعداد  )Pسطح احتمال (

  1  محمودوند  26  32  16  4  3  03/0*
ns07/0  3  2  4  33  37  2  گورنصیب  
  3  علیتپه  21  31  1  1  3  03/0*
ns 36/0  3  2  4  34  36  4  سرتزن  

 
هاي عرفی خصوص مقایسه گرایش سامانهدر

مطالعه قبل و بعد از اجراي طرح مرتعداري نتایج مورد
دره و نشان داد که  گرایش مرتع در سامانه عرفی تاریک

سامانه دیگر ثابت بوده است که بعد  6و در کبود منفی ده
سامانه نیز مثبت شده  6از اجراي طرح گرایش در این 

سامانه دیگر که طرح در آنها اجرا  4است. همچنین در 
گردد که گرایش در زمان تهیه نشده است مشاهده می

طرح در دو سامانه محمودوند و گورنصیب مثبت بوده که 
در مرتع گورنصیب منفی و  در حین مطالعه مجدد گرایش

در مرتع محمودوند تغییري نداشته است. گرایش در دو 
اند علی و سرتزن در زمان تهیه طرح منفی بودهسامانه تپه

علی مثبت که در حین مطالعه مجدد گرایش در سامانه تپه
  ). 1و در سامانه سرتزن منفی بوده است (شکل 

  

  
  هاي فاقد طرحمطالعه قبل و بعد از اجراي طرح مرتعداري و در سامانههاي عرفی موردگرایش سامانه- 1شکل 

  
  گیريبحث و نتیجه

شود که با توجه به نتایج این مطالعه مالحظه می
داراي طرح هاي تولید، وضعیت و گرایش در سامانه

هایی که در آنها طرح اجرا نشده مرتعداري با سامانه
این موضوع نشان  اي وجود دارد.مالحظهاختالف قابل

دهد چنانچه طرح مرتعداري بر اساس اصول فنی اعالم می
توان شاهد روند شده در کتابچه طرح پیاده و اجرا شود می

تبع آن افزایش تولید علوفه رو به رشد پوشش گیاهی و به
و بهبود وضعیت و گرایش مرتع بود. این موضوع نشان از 

لمی و صحیح بر ها در مدیریت عتوانایی این گونه طرح
مراتع دارد. نتایج تحقیقات صورت گرفته در مناطق 

ید این ؤمختلف داخل و خارج از کشور در همین راستا م
)، 1997نژاد (توان به نتایج موسويع است که میوموض

)، رحیمی و 2004)، آذرنیوند و همکاران (2002رستمی (

) اشاره کرد. 2012) و کرمی و همکاران (2005صادقی (
خصوص مراتع داراي طرح لبته این موضوع ممکن است درا

اما بدون نظارت متفاوت باشد و تغییري در میزان تولید 
ثر ؤعلوفه، وضعیت و گرایش رخ ندهد که عوامل انسانی م

 کالیی و  وسطی دومهري)، 1999بر آن را نیز سرداري (
اشاره ) 2008) و کریمیان و همکاران (2000همکاران (

  کند. می
توان گفت در مراتعی که در آنها طرح نابراین میب

لحاظ اینکه در این مراتع، مرتعداري اجرا شده به
گیرد و با اعمال برداري بر اساس اصول فنی صورت میبهره

هاي اصالحی و احیائی مدیریت صحیح و اجراي برنامه
متنوع شامل ذخیره نزوالت آسمانی، کودپاشی، قرق، 

، بشخوار و غیره، پوشش گیاهیمدیریت چرا، احداث آ
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یابد که خاك و سایر خصوصیات طبیعی مراتع بهبود می
). 16به آن اشاره نموده است ( 2007مهدوي در سال 

) اشاره دارند که عوامل متعددي 2014فیاض و همکاران (
گذارند که تنها در هنگام اجراي طرح بر کیفیت آن اثر می

که در تحقیق حاضر ) 10محدود به اجراي طرح نیستند (
تنهایی در تواند بهنیز دیده شد که فقط داشتن طرح نمی

ثر باشد. تغییر در ؤدره مکبود و تاریکگرایش مراتع ده
 توان ایجاد شرایط وتولید علوفه در مراتع داراي طرح می

داري مرتع طرح بعد از اجراي مرتع در مناسب پتانسیل
 قدرت که ي دانستدارمرتع طرح قبل از اجراي به نسبت
 به فرصتی چه چنان دارند و مجدد احیا براي خوبی

ضمن تولید پوشش  کوتاهی مدت در شود، داده گیاهان
سوق  گرایش مثبت سمت گیاهی مناسب، نیز مراتع را به

) در 2003قائمی (خواهند داد که مطابق با نتایج تحقیقات 
) 2005منطقه سرهالن سلماس، رحیمی سوره و صادقی (

سال در  5طرح مرتعداري نمونه با سابقه بیش از  86 در
سه استان خراسان، یزد و آذربایجان غربی، ابراهیمی 

) در 2010) در مراتع اشتهارد، خاکساري (2009میمند (
رود واقع در شهرستان تویسرکان و خشک میانمنطقه نیمه
 و استپی ساوهنیمه و استپی ) در مراتع 2011افتخاري (

  مرکزي مطابقت دارد. تاناس زرندیه
تحقیق نشان داد مراتع نتایج این همانطور که 

گورنصیب و سرتزن در امتیاز وضعیت مرتع تغییري 
یید کردند و این موضوع أنداشته و نتایج آماري نیز آن را ت

علت نداشتن طرح مرتعداري باشد که در این تواند بهمی
هبود ها عملیات اصالحی متعدد و متنوع موجب بطرح

شود. از طرف دیگر مراتع وضعیت پوشش گیاهی می
علی و محمودوند از وضعیت فقیر به متوسط تغییر تپه

یید کردند. طی أاند که نتایج آزمون آماري نیز آنرا تیافته

عمل آمده مشخص شد که این مراتع با وجود هبررسی ب
نداشتن طرح مرتعداري اما به مدیریت چراي دام پرداخته 

توان به اجراي طرح مدیریت چرا در مراتع میت و شده اس
علی نسبت به شهرستان اشاره داشت که مرتعداران تپه

اند که این تغییر اجراي این مدیریت چرا همکاري داشته
در سطح مراتع نیز مشاهده شده است که در این رابطه 

نیز به آن اشاره نموده  2009امیرنژاد و همکاران در سال 
علی داري تولید علوفه در مراتع تپهعلت معنی). 2بودند (

نسبت به سایر مراتع مشابه که فاقد طرح بودند بررسی 
میدانی نشان داد که ضمن مساعد بودن شرایط محیطی و 

هاي الزم از مشارکت اکولوژیکی، مردم منطقه آگاهی
جمعی و توجه به ظرفیت و پتانسیل مراتع داشته و 

اند که این رانی انجام دادهبرداشت کمتري در شرایط بح
) اشاره و 2014موضوع توسط طهماسبیان و همکاران (

توان گیري کلی می). در یک نتیجه25تصدیق شده است (
بیان داشت که وجود برنامه مدیریتی و استراتژي 

هاي مدت که در آن کلیه جنبهمدت و سپس بلندکوتاه
حاظ شده فنی، اکولوژیکی، اقتصادي، فرهنگی و آموزشی ل

است ضامن سالمت، پایداري در منابع و برداشت بلندمدت 
  شود.می
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