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ضرورت توجه به معيارها و شاخصهاي موثر در مکانیابی عمليات مدیریتی و بيولوژیکی اصالح مرتع (مطالعه

جواد معتمدي*1و اسماعيل شيداي کرکج
تاريخ دريافت1396/10/13 :

2

 -تاريخ تصويب1397/05/12 :

چکيده
گزارشات موجود در خصوص اقدامات اصالحی ،احیائی و توسعهای مراتع ،نشان میدهد که عملکرد اقدامات مذکور ،آنچنانکه
در هنگام تهیه طرحهای مرتعداری مدنظر بوده ،موفقیتآمیز نیست .يکی از علل اين امر ،عدم مکانيابی صحیح اينگونه عملیات
بدون درنظر گرفتن معیارها و شاخصهای موثر میباشد .بر همین اساس در پژوهش حاضر ،با تطابق نقشه مکانيابی عملیات
مديريتی و بیولوژيکی اصالح مرتع مبتنی بر معیارها و شاخصهای مطرح در منابع علمی و نقشه مکانيابی پیشنهادی توسط
بخش اجرايی کشور ،ضرورت توجه به معیارها و شاخصهای متناسب در مکانيابی عملیات مديريتی چرای دام و بیولوژيکی
اصالح مرتع ،در منطقه کوهستانی هندوان ،خوی مورد تاکید قرار گرفت .با درنظر گرفتن معیارها و شاخصهای موثر؛ برای 21 /4
درصد از مراتع منطقه ،مرتعداری تعادلی؛ برای  38/2درصد ،مرتعداری طبیعی و برای  40/4درصد ،مرتعداری مصنوعی يا اصالحی
پیشنهاد شد .همچنین به واسطه عدم حاکم بودن شرايط مناسب محیطی ،پیشنهاد عملیات بذرکاری و بوتهکاری در مراتع منطقه،
میسر نیست ولی  39درصد از اراضی ،برای بذرپاشی و کپهکاری 19 ،درصد برای میانکاری و  21/4درصد برای کودپاشی مناسب
تشخیص داده شد .ضمن اينکه در  59/6درصد از مراتع که دارای وضعیت متوسط و خوب میباشند ،اجرای سیستمهای چرايی
پیشنهاد گرديد .در نهايت تطابق دو نقشه (نقشه اجرايی طرح و نقشه حاصل از ارزيابی توان اکولوژيکی) ،نشان داد که  62درصد
از مراتع در دو روش ،بهصورت مشابه و  38درصد ،بهصورت غیرمشابه طبقهبندی شدند که قابلیت اطمینان بی ن دو روش ،کمتر
از  63درصد میباشد .لذا ضرورت دارد که شرح خدمات طرحهای مرتعداری از حیث معیارها و شاخصهای موثر بهمنظور حصول
اطمینان از موفقیت پیشنهادات عملیات اصالحی ،احیائی و توسعهای مرتع ،متناسب با شرايط آب و هوايی و خصوصیات فیزيکی
مراتع هر منطقه رويشی ،به هنگام شود.
واژههاي کليدي :ارزيابی سرزمین ،روش مرتعداری ،کاربری اراضی ،واحدهای همگن زيست محیطی.

 -1دانشیار پژوهشی ،بخش تحقیقات مرتع ،موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزی ،تهران ،ايران
* نويسنده مسئولmotamedi.torkan@gmail.com :
 -2استاديار ،گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ايران.
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موردي :مراتع کوهستانی هندوان ،خوي ،آذربایجان غربی)

ضرورت توجه به معیارها و شاخصهای موثر در مکانيابی عملیات مديريتی و بیولوژيکی اصالح مرتع

در شرايطی به اجرا گذاشته میشوند که وضعیت مراتع فقیر

و خیلی فقیر باشد و هدف ،ارتقاء وضعیت مرتع و افزايش
کمی و کیفی علوفه و بهبود عملکرد دام میباشد ( 15و
.)16
بسیاری از محققین ،از کودپاشی بهعنوان عملیات
اصالحی نام میبرند .کودپاشی معموال در بارندگیها بیشتر
از  400میلیمتر و در شرايطی که پوشش گیاهی بیش از
 70درصد و درصد گیاهان نامرغوب کمتر از  10درصد
ترکیب گیاهی را شامل میشوند به اجرا گذاشته میشود.
طبیعی است در چنین شرايطی وضعیت مرتع ،خوب يا عالی
میباشد ،لذا جزء عملیات اصالحی تلقی نمیگردد .همچنین
در بسیاری از طرحهای مرتعداری ،از سیستمهای چرايی
بهعنوان عملیات احیائی يا اصالحی مرتع نامبرده شده است،
در صورتیکه اينگونه نمیباشد .زيرا در شرايطی که برای
يک تیپ گیاهی يا مکان مشخصی ،مرتعداری اصالحی يا
مصنوعی درنظر گرفته میشود ،مجاز به وارد کردن دام در
مرتع نمیباشیم ،لذا اجرای سیستمهای چرايی در چنین
شرايطی مفهوم ندارد .سیستمهای چرايی معموال در
شرايطی به اجرا گذاشته میشوند که وضعیت مرتع متوسط،
خوب و عالی باشد و دام مجاز به ورود به مرتع باشد و بیشتر
بهعنوان تکنیکهای مديريتی مرتع نامبرده میشود ( 18و
.)21
آنچه مسلم است گزارشات موجود در خصوص
مجموعه اقدامات اصالحی ،احیايی و توسعهای مراتع ،همگی
بر اين موضوع تاکید دارد که بازدهی يا عملکرد اقدامات
مذکور ،آنچنانکه در گام اول و در هنگام تهیه طرحهای
مرتعداری مدنظر بوده است ،موفق نمیباشد .در اين
خصوص يکی از علل امر ،عدم مکانيابی صحیح اينگونه
عملیات بدون درنظر گرفتن وضعیت و گرايش مرتع ،شرايط
محیطی و خصوصیات فیزيکی مراتع میباشد .بنابراين اين
سئواالت مطرح میشود که؛  )1در کدام حالت از وضعیت
مرتع ،مجاز به اجرای عملیات اصالحی ،احیايی و توسعهای
مرتع میباشیم )2 .مکان مناسب هر يک از اقدامات مذکور،
در کدام نقطه از سطح مرتع میباشد )3 .موثرترين عامل
محیطی در مکانيابی هر يک از عملیات مذکور ،چه میباشد
و  )4بر اساس موثرترين عوامل ،بحرانیترين مکانها برای
انجام عملیات مذکور ،کدام نقطه از منطقه است )5 .آيا
مجموعه اقدامات اجرا شده در طرحهای مرتعداری در دست
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مقدمه
مجموعه اقدامات اصالحی ،احیائی و توسعهای مرتع،
شامل يکسری از عملیات میباشند که بهمنظور بهبود
شرايط يک مرتع تخريب يافته به شرايط وضعیت قبل از
تخريب میانجامد ( .)13در بسیاری از متون تخصصی ،اين
واژهها درهم آمیخته و ضرورت دارد ،تعريف جداگانهای برای
آنها ارائه گردد ولی تاکنون طبقهبندی جامعی در خصوص
هر يک از انواع عملیات اقدامات مذکور ارائه نشده است.
عملیات اصالحی مرتع معموال شامل دو دسته عملیات
مکانیکی و عملیات بیولوژيکی میباشد .عملیات مکانیکی
معموال به دو صورت عملیات سازهای (بندهای گابیونی،
بندهای خشکهچین ،بندهای سنگی مالتی ،بندهای چپری
و  )...و عملیات ذخیره نزوالت آسمانی (پیتینگ يا
چالهچوله کردن ،ريپینگ يا شیارزدن ،کنتور فارو يا احداث
جویپشته ،احداث بانک و تراس بندی ،توزيع يکنواخت برف،
پخش سیالب ،هاللی آب گیر ،تورکینست يا آشیان بوقلمون،
خوشاب ،دگارها ،هوتکها و  )...در سطح مراتع اجرا
میشوند.
بذرکاری ،بذرپاشی ،کپهکاری ،میانکاری و بوتهکاری
(نهالکاری) که از آنها به عنوان مرتعکاری نام برده میشود،
شامل عملیات بیولوژيک میباشند که ممکن است همراه
ذخیره نزوالت آسمانی به اجرا گذاشته میشوند (13 ،6 ،1
و  .) 14اگرچه بعد از انجام هر يک از عملیات بیولوژيکی،
مرتع بهطور کوتاهمدت قرق میگردد ،اما معموال از قرق
بلندمدت بهعنوان عملیات احیائی نامبرده میشود .قرقهای
مطالعاتی و تحقیقاتی ،بهعنوان عملیات احیائی مدنظر
نمیباشند ( .)18عملیات توسعهای مرتع که معموال بهمنظور
بهبود عملکرد دام های چرا کننده در مرتع به اجرا گذاشته
میشوند ،شامل ايجاد مراتع مصنوعی ،لیفارمینگ (تناوب
غله و مرتع) ،تبديل ديمزارهای کم بازده به مراتع مصنوعی،
تامین و توسعه منابع آب شرب دام ،حصارکشی ،احداث آغل
و مجموعه عملیات بهداشتی و دامپزشکی میباشند ( 6و
 .) 15کنترل گیاهان مهاجم و اصالح مراتع از طريق
آتشسوزی (که معموال در شرايط خاص انجام میشود) نیز
از مجموعه اقداماتی میباشند که از آنها بهعنوان عملیالت
اصالحی ذکر میگردد ( 13 ،6و  .)24تمامی اقدامات مذکور
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که بعضی از برنامههای پیشنهادی در طرحهای مرتعداری،
مطابق شرايط اکولوژيک منطقه نیست و بايد بازنگری شوند
( .)7همچنین گزارش شده که برنامههای ارائه شده در
طرح های مرتعداری منطقه جاشلوبار سمنان با توانايی مراتع
هماهنگی ندارد .ضمن اينکه ديدگاههای بهرهبرداران در
بعضی از مراتع با وضعیت و توان مراتع همخوانی نداشته و
يا بیشتر در راستای اهداف خاصی ،برنامههای خود را ارائه
می کنند .لذا بیان شده که بايد در هنگام تهیه طرحهای
مرتعداری دقت بیشتری بهعمل آيد و بعضی از پروژههای
پیشنهادی ،مورد بازنگری قرار گیرد ( .)8با مکانيابی اجرای

هندوان واقع در شهرستان خوی خوی (آذربايجان غربی)
انجام گرفت و با تطابق نقشه مکانيابی عملیات مديريتی و
بیولوژيکی اصالح مرتع مبتنی بر معیارها و شاخصهای
مطرح در منابع علمی و نقشه مکانيابی پیشنهادی توسط
بخش اجرا ،ضرورت توجه به معیارها و شاخصهای موثر در
مکانيابی عملیات مديريتی و بیولوژيکی اصالح مرتع ،مورد
تاکید قرار گرفت.

پروژههای بند سنگ -سیمان و بند گابیونی و مناطق مناسب
اجرای پخش سیالب در حوزه آبخیز میخوران کرمانشاه،
گزارش میشود که استفاده از سسیتم اطالعات جغرافیايی
و سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری میتواند مديريت را در
مکانبابی صحیح هر يک از عملیات اصالحی کمک نمايد
( .)23 ،22همچنین بر مبنای معیارها و شاخصهای موثر،
بحرانیترين چراگاهها در حوزه آبخیز حلبهرود در شرق
دماوند و شمال گرمسار مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس
آن مراتع منطقه ،از نظر درجه بحران به سه کالس بحران
شديد ،بحران متوسط و بحران کم طبقهبندی گرديد (.)11
مشابه اينکار در منطقه سراب حبلهرود انجام شد و مراتع
مناسب برای کنترل بیولوژيک فرسايش خاک (کودپاشی،
بذرپاشی همراه کودپاشی ،نهالکاری و قرق) ،مشخص گرديد
(.)12
آنچه بهنظر میرسد ،تاکنون در پروژههای اصالح مرتع،
اولويت کارهای بیولوژيک کمتر مورد توجه قرار گرفته است
و بیشتر بر عملیات مکانیکی ،تاکید شده است .اما اين نوع
عملیات معموال هزينه و ريسک بااليی دارند و معموالً پس

مواد و روشها
معرفی منطقه

در اين پژوهش ،حوزه آبخیز هندوان خوی در
آذربايجان غربی که با موقعیت جغرافیايی ' 44° 45تا '40
 º44طول شرقی و ' º38 27تا ' 38° 32عرض شمالی ،در
محدوده ارتفاعی  1378-3420متر از سطح دريا واقع شده
است ،بهعنوان عرصه مطالعاتی انتخاب شد (شکل .)1مراتع
مورد بررسی از نظر خاک ،توپوگرافی ،اقلیم و پوشش گیاهی،
نماينده سطح وسیعی از مراتع حوزه آبخیز الندچای و
قطورچای در شمالغرب کشور است که نتايج قابل تعمیم به
آنها میباشد .شیب عمومی منطقه حدود  30-60درصد
میباشد که جهت غالب آن جنوبی است .بافت خاک منطقه
لومی -رسی -شنی است .می زان اسیديته خاک ،حدود  7/4و
هدايت الکتريکی  709/5میکرو موس بر سانتیمتر است.
متوسط بارندگی و دمای ساالنه منطقه به ترتیب 442/6
میلیمتر و  6درجه سانتیگراد میباشد .اقلیم منطقه بر مبنای
اقلیمنمای آمبرژه ،در طبقات مختلف ارتفاعی شامل اقلیم
نیمه خشک سرد ،خشک سرد و اقلیم ارتفاعات میباشد
(.)17
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اجرا ،در مکان مناسب پیاده شدهاند و  )6آيا مجموعه
اقدامات اصالحی ،احیائی و توسعهای مرتع در تمامی مناطق
آب و هوايی کشور بايد يکسان درنظر گرفته شود.
در اين راستا ،مطالعات اندکی انجام شده که به ارائه
نتايج پارهای از آنها پرداخته میشود .با بررسی مکانيابی
برنامههای اصالح و احیاء مراتع منطقه الر و مقايسه آن با
پروژههای پیشنهادی در طرحهای مرتعداری ،گزارش شد

از چند سال ،کارايی خود را از دست میدهند .لذا در
سال های اخیر ،بیشتر بر کارهای بیولوژيک ،مديريت چرا و
طرحريزی سیستمهای چرا تاکید میشود و از آنها بهعنوان
مهم ترين روش ،جهت افزايش تولید علوفه ذکر میشود
( .)10بر همین اساس پژوهش حاضر در راستای پاسخ به
اينکه آيا عملیات بیولوژيک پیشنهاد شده در مراتع منطقه،
در مکان مناسب پیاده شدهاند يا نه ،در مراتع کوهستانی
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روش بررسی

برای انجام پژوهش حاضر ،ابتدا نقشه تیپهای گیاهی،
بر اساس نمود ظاهری در مقیاس مطالعات اجرايی
( )1:25000تهیه گرديد .سپس در هر يک از آنها ،توده معرف
در نظر گرفته شد و از پوشش گیاهی در داخل پالتهای يک
متر مربعی که به فواصل  10متر از يکديگر در امتداد شش
ترانسکت  100متری مستقر شده بودند ،نمونهبرداری شد.
در اين خصوص ،بر مبنی دستورالعمل طرح ملی ارزيابی
مراتع مناطق مختلف آب و هوايی کشور ( 4و  )3و با توجه
به اينکه پالته ای بکار رفته ،از نظر ابعاد و از نظر کفايت
تعداد نمونه با روابط آماری توصیه شده برای مراتع کشور
( 14و  )17همخوانی داشته و از نظر آماری نیز نماينده
مطمئنی از جامعه گیاهی باشد ،تعداد  60پالت يک متر
مربعی در هر يک از تودهها بهکار گرفته شد و در داخل آنها
درصد تاج پوشش گیاهی ،تراکم ،فراوانی ،تولید گونههای
قابل چرا ،درصد خاک لخت ،درصد الشبرگ و درصد سنگ
و سنگريزه اندازهگیری شد .همچنین با بررسیهای میدانی و
با استناد به نتايج اندازهگیری مرتع ،وضعیت هر يک از

تیپ های گیاهی بر اساس نسخه اصلی روش چهار فاکتوری
و بدون هیچگونه تغییر در امتیاز هر يک از فاکتورها ،مشخص
گرديد ( )4و بر اساس امتیازدهی به خصوصیات خاک و
پوشش گیاهی که به ترازوی گرايش معرف است ،گرايش هر
يک از تیپهای گیاهی در وضعیتهای مختلف تعیین گرديد
( .)14سپس با توجه به وضعیت و گرايش مراتع مورد مطالعه،
روش مرتعداری برای هر يک از تیپهای گیاهی ارائه شد .در
اين خصوص ،برای تیپهايی که دارای وضعیت عالی تا خوب
بودند ،روش مرتعداری تعادلی و برای تیپهايی که دارای
وضعیت متوسط بودند ،روش مرتعداری طبیعی درنظر گرفته
شد .روش مرتعداری مصنوعی يا اصالحی برای تیپهايی
درنظر گرفته شد که دارای وضعیت ضعیف و خیلی ضعیف
بودند .برای مراتعی با وضعیت عالی تا خوب ،سیستم چرای
تناوبی و برای مراتعی با وضعیت متوسط بسته به نمره
وضعیت و گرايش تیپ گیاهی ،سیستم چرای تاخیری،
تناوبی -تاخیری و تناوبی -استراحتی درنظر گرفته شد (،5
 3و ( )18جدول.)1
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جدول  -1دستورالعمل طبقهبندي مراتع از لحاظ روش مرتعداري و سيستم چرایی ( 3 ،5و )18

عالی تا خوب

مرتعداری به روش تعادل

< 37

متوسط

مرتعداری به روش
طبیعی

ضعیف و
خیلی ضعیف

مرتعداری مصنوعی

گرايش منفی

گرايش ثابت و مثبت

(بر اساس امتیاز دهی به خصوصیات خاک و پوشش گیاهی که به ترازوی گرايش معرف است)
تناوبی

تناوبی

35 -37

تاخیری

تناوبی -تاخیری

33 - 35

تناوبی -تاخیری

تناوبی -استراحتی

31 - 33

تناوبی -استراحتی با يک سال استراحت

تناوبی -استراحتی با دو سال استراحت

> 31

عملیات اصالح مرتع

مدنظر قرار دادن معیارها و شاخصهای موثر بهمنظور اجرای
عملیات بیولوژيک اصالح مرتع (جدول )2و مطابقت آنها با
خصوصیات فیزيکی و شرايط محیطی هر واحد همگن ،نوع
عملیات اصالحی در هر يک از واحدهای همگن پیشنهاد
گرديد و بر مبنای آن ،نقشه عملیات اصالحی در مراتع منطقه
تهیه گرديد و با استفاده از نرمافزار  ILWISو دستور Cross
تطابق بین نقشه حاصل با نقشه پیشنهادی توسط بخش اجرا
مشخص گرديد.

در گام بعد ،نقشه واحدهای همگن مقدماتی؛ از تلفیق
نقشههای طبقات ارتفاعی ،شیب و جهت تهیه گرديد .سپس
اليه تیپهای مرتعی با آن تلفیق شده و واحدهای همگن
نهايی تهیه و با توجه به اطالعات نقشههای زمینشناسی،
خاکشناسی ،ژئومورفولوژی ،همباران ،همدما و منابع آب،
خصوصیات هر يک از واحدهای همگن استخراج گرديد .در
اين خصوص ،نقشه واحدهای همگن نهايی در هر مرحله با
نقشه ويژگیهای محیطی ذکر شده در فوق ،در نرمافزار GIS
روی هم گذاری شده و متوسط وزنی هر يک از خصوصیات
ذکر شده ،برای تیپهای گیاهی مدنظر قرار گرفت .نهايتا با

جدول  -2معيارها و شاخصهاي موثر در مکانيابی مناطق مناسب عمليات بيولوژیکی اصالح مرتع در مناطق نيمه استپی (13 ،12 ،5 ،4 ،1
و )14
معیار

حد مطلوب مقادير هر يک از شاخصها

شاخص

در مراتعی بذرکاری میشود که نتوان با روشهای مرتعداری تعادلی و طبیعی و به عبارت ديگر با اعمال مديريت چرا و سیستمهای چرايی ،آنها را اصالح کرد .ضمن اينکه گونههای بومی
قادر به تجديد حیات نمیباشند.
وضعیت مرتع

ضعیف و خیلی ضعیف

گرايش مرتع

منفی

اقلیم
بارندگی
دما
بذرکاری

شیب
بافت خاک
عمق خاک

نیمه خشک سرد ،مرطوب  ،معتدل
بیشتر از  300میلیمتر با پراکنش مناسب
در طول دوره رويش گیاهان ،بايد حداقل  100-150میلیمتر بارندگی وجود داشته باشد.
دما به عنوان يک عامل محدود کننده میباشد ،لذا در مناطق کوهستانی مرتفع شمالغرب ،حداکثر تا  3500متر میتوان بذرکاری کرد.
ماشینهای مرتعکاری اغلب در شیبهای باالتر از  20درصد ،مورد استفاده قرار نمیگیرد .لذا حد مطلوب ،حداکثر  20درصد در نظر گرفته
میشود.
متوسط
در خاکهای تا حدی سنگین (نیمه سنگین) و به نسبت سبک نیز میتوان بذرکاری کرد.
نیمه عمیق تا عمیق

 pHخاک

( 6/5 -7/5فاقد قلیائیت)

 ECخاک

کمتر از  4دسی زيمنس بر میلیمتر (فاقد شوری)

پوشش گیاهی

گونههای بومی قادر به تجديد حیات نمیباشند و درصد ترکیب گونههای مرغوب (کالس ،)Іکمتر از  10-15درصد میباشد.

بذرپاشی در مناطقی بايد انجام شود که امکان بذرکاری با بذرپاش به علت گران تمام شدن و آماده کردن زمین به دلیل سنگالخی بودن آن و پستی بلندی يا شیب تند ،عملی نیست.

بذرپاشی

وضعیت مرتع

ضعیف و خیلی ضعیف

گرايش مرتع

منفی

اقلیم
بارندگی
دما

نیمه خشک سرد ،مرطوب  ،معتدل
بیشتر از  250میلیمتر با پراکنش مناسب
دما به عنوان يک عامل محدود کننده میباشد ،لذا در مناطق کوهستانی مرتفع شمالغرب ،حداکثر تا  3500متر میتوان بذرکاری کرد.
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طبقه وضعیت

روش مرتعداری

نمره وضعیت
(بر اساس روش چهار فاکتوری)

سیستم چرای پیشنهادی

ضرورت توجه به معیارها و شاخصهای موثر در مکانيابی عملیات مديريتی و بیولوژيکی اصالح مرتع
معیار

شاخص
شیب

حد مطلوب مقادير هر يک از شاخصها
 20 -40درصد

بافت خاک

متوسط تا نیمه سنگین (حدی سنگین)

عمق خاک

نیمه عمیق تا عمیق

 ECخاک

کمتر از  4دسی زيمنس بر میلیمتر (فاقد شوری)

تیپ اراضی

اراضی واريزهای و مکانهايی که سنگالخی است.
گونههای بومی قادر به تجديد حیات نمیباشند و درصد ترکیب گونههای مرغوب (کالس ،)Іکمتر از  10-15درصد میباشد.

کپهکاری يکی از روشهای بذرکاری است که در آن بذر گیاهان مرتعی مورد نظر در چاله های حفر شده با دست قرار گرفته و سپس با خاک پوشانده میشود و در مراتع کوهستانی و پر
شیب که امکان استفاده از ماشین های آماده کردن بستر کاشت برای بذرکاری وجود ندارد ،استفاده می شود .به عبارت ديگر در مناطقی که نتوان با اعمال مديرت چرا ،بذرکاری با ماشین
آالت و نیز با بوته کاری آنها را اصالح کرد ،کپه کاری انجام میشود.
وضعیت مرتع

ضعیف و خیلی ضعیف

گرايش مرتع

منفی

اقلیم
بارندگی

دما
شیب
کپه کاری

بافت خاک

نیمه خشک سرد ،مرطوب
بیشتر از  300میلیمتر با پراکنش مناسب
در طول دوره رويش ،بايد حداقل  100-150میلیمتر بارندگی وجود داشته باشد.
کپه کاری در خاکهايی با بافت متوسط در مناطق با  180میلمیتر باندگی نیز موفقیت آمیز است.
سرما يکی از عوامل محدود کننده کپه کاری و ا ستقرار گیاهان ا ست .از اينرو مناطق مرتفع کوه ستانی (باالتر از  3500متر در شمالغرب)
به دلیل کوتاه بودن دوره رويش ،تولید کم و مالحظات اقتصادی ،برای کپهکاری توصیه نمیشود.
 40 -60درصد
متوسط
با اين وجود خاکهايی با بافت تا حدی سنگین (نیمه سنگین) و نیز خاکهايی با بافت تا حدی سبک هم برای کپهکاری مناسب است.

عمق خاک

نیمه عمیق تا عمیق
کم عمق ( 10سانتیمتر) تا نیمه عمیق

 pHخاک

( 6/5 -7/5فاقد قلیائیت)
اراضی قلیائی برای بوته کاری مناسب نمیباشند.

 ECخاک

کمتر از  4دسی زيمنس بر میلیمتر (فاقد شوری)
اراضی شور برای کپه کاری مناسب نمیباشند.

پوشش گیاهی
تیپ اراضی

اکثر گونههای گیاهی موجود از گونههای نامطلوب میباشند.
گونههای مرتعی بومی قادر به تجديد حیات نمیباشند يا درصد ترکیب گونههای مرغوب (کالس )Іکمتر از  10 -15درصد است.
اراضی واريزهای ،سنگالخی و صخرهها مناسب نمیباشند.

روشی که در آن بدون از بین بردن کامل پوشش گیاهی موجود ،گونه يا گونه های گیاهی مورد نظر وارد ترکیب پوشش گیاهی میشود ،میانکاری نامیده میشود .در مناطقی که هنوز
گونه های مرغوب در ترکیب گیاهی وجود دارند يا در مناطقی که کشت کامل موجب تشديد فرسايش خاک شود ،از روش میانکاری استفاده میشود .بسته به شرايط منطقه ،میانک اری به
دو صورت کاشت پراکنده يا کاشت در نوارهای متناوب انجام می شود .هدف آن حفظ پوشش گیاهی موجود و بهبود وضعیت ترکیب گیاهی است.
وضعیت مرتع

ضعیف و خیلی ضعیف

گرايش مرتع

منفی

اقلیم
بارندگی
دما
میانکاری

شیب

نیمه خشک سرد ،مرطوب
بیشتر از  250میلیمتر با پراکنش مناسب
سرما يکی از عوامل محدود کننده میانکاری و استقرار گیاهان است .از اينرو مناطق مرتفع کوهستانی (بیشتر از  1800متر در شمالغرب)
به دلیل پائین بودن درجه حرارت ،برای میانکاری توصیه نمیشود.
 20 -40درصد

بافت خاک

متوسط تا نیمه سنگین (حدی سنگین)

عمق خاک

نیمه عمیق تا عمیق

 pHخاک

( 6/5 -7/5فاقد قلیائیت)

 ECخاک

کمتر از  4دسی زيمنس بر میلیمتر (فاقد شوری)

پوشش گیاهی
تیپ اراضی

در مناطقی که هنوز گونههای مرغوب (کالس )Іدر ترکیب گیاهی وجود دارند
اراضی واريزهای ،سنگالخی و صخرهها مناسب میانکاری نمیباشند.

کاشت يا توسعه گیاهان بوته ای در نقاطی توصیه می شود که شرايط محیطی اجازه توسعه گیاه مورد نظر را به صورت بذرکاری يا بذرپاشی ندهد.

بوته کاری
(نهالکاری)

وضعیت مرتع

ضعیف و خیلی ضعیف

گرايش مرتع

منفی

اقلیم
بارندگی
دما

خشک ،نیمه خشک گرم ،معتدل
کمتر از  200میلیمتر با پراکنش نامناسب
دما از عوامل محدود کننده بوته کاری ا ست ،بنابراين در مناطق کوه ستانی (حداکثر تا ارتفاع  1800متر در شمالغرب) میتوان بوته کاری
کرد.
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( 6/5 -7/5فاقد قلیائیت)

پوشش گیاهی
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معیار

شاخص

360
حد مطلوب مقادير هر يک از شاخصها

ارتفاعات بیشتر به دلیل پائین بودن درجه حرارت برای بوته کاری پیشنهاد نمیشود.
بافت خاک

متوسط تا نیمه سنگین (حدی سنگین)

عمق خاک

نیمه عمیق تا عمیق

 pHخاک

 / 8-7بوته کاری در خاکهای دارای خاصیت قلیايی متوسط تا زياد نیز انجام میشود.

دوره خشکی

بوته کاری در خاکهای دارای شوری متوسط تا زياد نیز انجام میشود.
طوالنی مدت

کودپاشی جزء عملیات اصالحی مد نظر قرار نمی گیرد .چرا که در وضعیت های خوب و عالی و در مواقعی که برای تیپ گیاهی ،روش مرتعداری تعادلی در نظر گرفته شده ،اجرا میگردد.
وضعیت مرتع

خوب ،عالی

گرايش مرتع

ثابت ،مثبت

اقلیم
بارندگی

کود پاشی

مرطوب  /مناطق کوهستانی (مراتع خوب کوهستانی البرز و زاگرس)
بیشتر از  400میلیمتر با پراکنش مناسب

بافت خاک

متوسط

عمق خاک

نیمه عمیق تا عمیق

 pHخاک

( 6/5 -7/5فاقد قلیائیت)
در خاکهای اسیدی ،کود ازته و در خاکهای قلیايی ،کود فسفاته بکار گرفته میشود.

 ECخاک
ساختار پوشش گیاهی
نفوذ پذيری
ماده آلی
درصد پوشش گیاهی

کمتر از  4دسی زيمنس بر میلیمتر (فاقد شوری)
چمنزار و علفزار
خوب
 1/8-5درصد
پوشش گیاهی بیش از  70درصد و گیاهان غیر خوشخوراک در ترکیب گیاهی مرتع کمتر از  10درصد باشد.

نتایج
مراتع مورد بررسی در مقیاس  1 :25000و بر اساس
نمود ظاهری ،دارای نه تیپ گیاهی است که مشخصات
مربوط به هر يک از تیپهای گیاهی و روش مرتعداری
پیشنهادی در جدول 3ارائه شده است .بر مبنای نتايج؛ 21/4
درصد (1264/7هکتار) از مراتع منطقه دارای وضعیت خوب،
 38/2درصد ( 2261/8هکتار) دارای وضعیت متوسط است.
همچنین  40/4درصد ( 2386/9هکتار) دارای وضعیت

ضعیف میباشد که بر اين اساس برای اين قسمت از مراتع
منطقه يعنی تیپهای Astragalus aureus- Stipa
hohenkeriana؛ Astragalus aureus- Noea mucronata-
 Stipa hohenkerianaو Astragalus aureus- Thymus

 ،koteschyanusمرتعداری مصنوعی يا اصالحی پیشنهاد
شده است.
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 ECخاک

مناسب ترين رشد در کمتر از  20دسی زيمنس بر میلیمتر صورت خواهد گرفت

361

ضرورت توجه به معیارها و شاخصهای موثر در مکانيابی عملیات مديريتی و بیولوژيکی اصالح مرتع
جدول  -3مشخصات تيپهاي گياهی مراتع هندوان خوي ،آذربایجان غربی

مرتعداری
پیشنهادی

(درصد پوشش
سطح خاک)

برداشت (درصد
از تولید کل)

(درصد
گونههای

پوشش
تاجی

(کیلوگرم
در هکتار)

گرايش
مرتع

وضعیت
مرتع

مساحت
(هکتار)

تیپ گیاهی

قابل چرا)
مرتعداری
طبیعی
مرتعداری
طبیعی
مرتعداری
طبیعی
مرتعداری
تعادلی

62

15

24

28/5

247

منفی

متوسط

314/ 57

62

23

27/5

30/5

286

ثابت

متوسط

416/ 30

50/2

24

28/5

34/2

336

ثابت

متوسط

805/ 51

80/1

38

31/5

42/1

550

مثبت

خوب

564/ 57

مرتعداری

 Agropyron trichophrum Astagalus microcephalusBromus tomentellus
 Astagalus microcephalusOnobrychis cournata- Stipa
hohenkeriana
 Agropyron trichophrum Astagalus microcephalusOnobrychis cournata
Festuca ovina- Agropyron
trichophrum
Astragalus aureus- Stipa
hohenkeriana

66

> 15

23

28/5

240

منفی

ضعیف

1069/ 61

مرتعداری
تعادلی

73/3

37

29/5

41

445

مثبت

خوب

700/ 12

مرتعداری
طبیعی

73/6

24

29

39/5

341

ثابت

متوسط

725/ 45

مرتعداری
اصالحی/
مصنوعی

58

15

26

28

255

منفی

ضعیف

326/ 71

Astragalus aureus- Noea
mucronata- Stipa
hohenkeriana

66/5

15

22

26

235

منفی

ضعیف

990/ 53

Astragalus aureus- Thymus
koteschyanus

اصالحی/
مصنوعی

مرتعداری
اصالحی/
مصنوعی

Acantholimon erinaceumBromus tomentellusFestuca ovina
Astragalus aureusOnobrychis cournataThymus koteschyanus

علوفه قابل برداشت هر يک از تیپهای گیاهی با مدنظر قرار دادن مقدار تولید علوفه هر يک از کالسهای گیاهی و درصد خوشخوراکی آنها و همچنین حد بهرهبرداری مجاز رويشگاههای مرتعی،
محاسبه شده است (معتمدی و توپچیزادگان.)1396 ،

حوزه مورد بررسی در مقیاس مرسوم مطالعات اجرايی،
شامل  25واحد همگن میباشد که مشخصات و خصوصیات
هر يک از واحدهای همگن در جدول  4ارائه شده است .بر
مبنای نتايج؛ برای هشت واحد همگن ( 40/4درصد يا
 2386/9هکتار از سطح منطقه) که تیپهای گیاهی مستقر
در آن واحدها دارای وضعیت ضعیف میباشد ،مرتعداری
مصنوعی درنظر گرفته شده است .از مطابقت خصوصیات
فیزيکی و شرايط محیطی هر واحد همگن با شرايط مطلوب
هر يک از شاخصها (جدول  ،)2نوع عملیات بیولوژيک
(بذرکاری ،بذرپاشی ،کپهکاری ،میانکاری و بوتهکاری) در هر

يک از واحدهای همگن پیشنهاد شده که درصد هر يک از
عملیات پیشنهادی در شکل 2ارائه شده است .همچنین برای
 21/4درصد ( 1264/7هکتار) از سطح منطقه که وضعیت
پوشش گیاهی و خاک ،خوب و گرايش آن ثابت يا مثبت
است ،ضمن اينکه بیشتر از  400میلیمتر در آن مکانها بارش
وجود دارد و محدوديتی از نظر نفوذپذيری pH ،و  ECخاک
وجود ندارد و اکثر ترکیب گیاهی مرتع ،مربوط به گیاهان
مرغوب میباشد؛ کودپاشی پیشنهاد شده که میتواند در
فصل بهار يا پائیز انجام شود.
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روش

حفاظت خاک

علوفه قابل

ترکیب
گیاهی

درصد

تولید علوفه
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بخش اجرا
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پژوهش حاضر
39

39

40

30

19

11
10
0

0

0

0

0

0

بوته کاري

کپه کاري

ميانکاري

بذرکاري

بذرپاشی

شکل  -2مقایسه درصد هر یک از عمليات بيولوژیک پيشنهادي در پژوهش حاضر با عمليات پيشنهادي توسط بخش اجرا در مراتع
کوهستانی هندوان خوي ،آذربایجان غربی

و ديگر خصوصیات فیزيکی مرتع به حفاظت و چرای حیات
وحش اختصاص داده شود نیز در شکل  3ارائه شده است.

درصد هر يک از سیستمهای چرای پیشنهادی که تنها
در شرايطی به اجرا در میآيد که وضعیت مرتع متوسط،
خوب و عالی باشد ،در شکل  3ارائه شده است .درصد مناطقی
که ضرورت دارد بواسطه شیب زياد ،نوع سازند زمین شناسی

پژوهش حاضر

بخش اجرا
28

20

30

20

8

19
14

12

10

20

10
10

5
0

0

0

0

تاخيري

تناوبی

0

حفاظت  /چراي
حيات وحش

کودپاشی

تناوبی استراحتی تناوبی استراحتی تناوبی  -تاخيري
با دو سال

با یکسال

استراحت

استراحت

شکل  -3مقایسه درصد هر یک از سيستمهاي چراي پيشنهادي و کودپاشی و حفاظت در پژوهش حاضر با عمليات پيشنهادي توسط
بخش اجرا در مراتع کوهستانی هندوان خوي ،آذربایجان غربی

نتايج تطابق بین نقشه پیشنهادی عملیات اصالحی
مرتع در مراتع هندوان خوی بر مبنای معیارها و شاخصهای
موثر در مکانیابی مناطق مناسب عملیات بیولوژيک ،با نقشه
پیشنهادی عملیات بیولوژيک توسط بخش اجرا (شکل 4و
 ،)5نشان داد که از  5913/37هکتار مراتع منطقه3666/3 ،
هکتار ( 62درصد) در دو روش ،بصورت يکسان طبقهبندی و
 2247/1هکتار ( 38درصد) بصورت غیريکسان طبقهبندی
شدند که قابلیت اطمینان بین دو روش  63درصد میباشد
(جدول .)5در اين خصوص ،درصد هر يک از عملیات

پیشنهادی توسط بخش اجرا و مقايسه آن با عملیات
پیشنهادی در پژوهش حاضر ،قبال در شکلهای  2و  3ارائه
شده است.
جدول  -5نتایج تطابق بين نقشه پيشنهادي عمليات بيولوژیک
و نقشه بخش اجرا در مراتع هندوان خوي ،آذربایجان غربی
میانگین دقت
میانگین قابلیت اطمینان

 59/92درصد
 62/67درصد

دقت کلی

 68/31درصد
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معيارها و شاخصهاي موثر در مکانيابی مناطق مناسب عمليات بيولوژیکی اصالح مرتع در مناطق نيمه استپی

شکل  -5نقشه پيشنهادي عمليات مدیریتی چراي دام و بيولوژیک اصالح مرتع در مراتع هندوان خوي (آذربایجان غربی) توسط
بخش اجرا در سال 1387
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جدول  -4مشخصات و خصوصيات واحدهاي همگن حوزه آبخيز هندوان خوي ،آذربایجان غربی
سیستمهای چرای
پیشنهادی /عملیات
اصالحی

-1

-650

اقلیم

()-1

741

ارتفاعات

سیستم چرای
تاخیری

مرتعداری
طبیعی

As.arOn.coTh.ko

سیلتی لومی-
کم عمق

ماسه سنگ-
کنگلومرا

6-4

-466
558

سیستم چرای
تاخیری

مرتعداری
طبیعی

As.arOn.coTh.ko

سیلتی لومی-
کم عمق

ماسه سنگ-
کنگلومرا

6-4

-466
558

سیستم چرای تناوبی
و
کود پاشی

مرتعداری
تعادلی

Ac.erBr.to-Fe.ov

سیلتی لومی-
کم عمق

ترشیری قديمی-
ماسه سنگ-
کنگلومرا

4-1

-558
650

ترشیری قديمی -
ماسه سنگ-
کنگلومرا

4-1

سیستم چرای
تاخیری

مرتعداری
طبیعی

As.arOn.coTh.ko

سیلتی لومی-
کم عمق

ماسه سنگ-
کنگلومرا

6-4

-446
558

سیستم چرای
تاخیری

مرتعداری
طبیعی

As.arOn.coTh.ko

سیلتی لومی-
کم عمق

ماسه سنگ-
کنگلومرا

6-4

-446
558

سیستم چرای
تاخیری

مرتعداری
طبیعی

As.arOn.coTh.ko

سیلتی لومی-
کم عمق

ماسه سنگ-
کنگلومرا

8-6

-375
446

مرتعداری

Ac.erBr.to-Fe.ov

سیلتی لومی-

-4

-558

کم عمق

1

650

سیستم چرای
تاخیری

مرتعداری
طبیعی

As.arOn.coTh.ko

سیلتی لومی-
کم عمق

ماسه سنگ-
کنگلومرا

8-6

بذرپاشی يا کپه -
کاری/

مرتعداری

حفاظت و چرای
حیات وحش

مصنوعی

As.auTh.ko

رسی -کم

ماسه سنگ-

عمق

کنگلومرا

سیستم چرای
تاخیری

مرتعداری
طبیعی

As.arOn.coTh.ko

سیلتی لومی-
کم عمق

ماسه سنگ-
کنگلومرا

مرتعداری

Ag.trAs.miBr.to

لومی شنی-
کم عمق تا
بسیار کم عمق

سیستم چرای تناوبی
و
کود پاشی

سیستم چرای تناوبی
و
کود پاشی

سیستم چرای تناوبی
و
کود پاشی

روش
مرتعداری
مرتعداری
تعادلی

مرتعداری
تعادلی

تعادلی

تیپ گیاهی

Fe.ov-Ag.tr

Fe.ov-Ag.tr

بافت و عمق
خاک
سیلتی لومی-
کم عمق

سیلتی لومی-
کم عمق

زمین شناسی

ترشیری قديمی

ماسه سنگ-
کنگلومرا -ترشیری
قديمی

-558
650

جنوبی

اقلیم
خشک
سرد
اقلیم
خشک

-60

3400-

30

3000

جنوبی

-60
30

26002200

151/01

2

جنوبی

-60
30

26002200

250/4

3

سرد
نیمه
خشک
سرد

شرقی

اقلیم
خشک
سرد

جنوبی

اقلیم
خشک
سرد

جنوبی

-60
30

جنوبی

-60
30

26002200

-60
30

22001800

-60

3000-

30

2600

-60
30

22001800

اقلیم
خشک

103/4

1

سرد
خشک
سرد

جنوبی

نیمه
خشک
سرد

شرقی

-375
466

خشک
سرد

جنوبی

-375

خشک

466

سرد

-466
558

خشک
سرد

-466

خشک

558

سرد

-60
30

30002600

-60

3000-

30

2600
26002200

220/4

87/2

59/2

8

225/5

9

222/9

10

2200-

134/7

4

188/2

5

6

7

جنوبی

<60

شمالی

-30
15

26002200

-60

2600-

30

2200

مرتعداری
مصنوعی

As.auNo.muSt.ho

سیلتی لومی-
کم عمق

ماسه سنگ-
کنگلومرا

8-6

-375
466

خشک
سرد

شرقی

-60
30

22001800

445/8

مرتعداری
طبیعی

Ag.trAs.miBr.to

سیلتی لومی-
کم عمق

ماسه سنگ-
کنگلومرا

6-4

-466
558

خشک
سرد

جنوبی

-60
30

26002200

268/9

15

بذرپاشی يا کپهکاری

مرتعداری
مصنوعی

As.auNo.muSt.ho

سیلتی لومی-
کم عمق

ماسه سنگ-
کنگلومرا -سنگ
آهک نومولیت دار

8-6

-375
466

خشک
سرد

جنوبی

-60
30

22001800

287/9

16

بذرپاشی يا کپهکاری

مرتعداری
مصنوعی

As.au-St.ho

رسی -نیمه
عمیق

سنگ آهک نومولیت
دار

8-6

-375
466

خشک
سرد

غربی

-60
30

22001800

219/9

17

مرتعداری
طبیعی

Ag.trAs.miBr.to

ماسه سنگ-
کنگلومرا

8-6

-466
558

خشک
سرد

شرقی

-60
30

26002200

124/9

18

مرتعداری
طبیعی

Ag.trAs.miBr.to

ماسه سنگ-
کنگلومرا

6-4

-466
558

خشک
سرد

شمالی

-60
30

26002200

89/04

19

سیستم چرای
تناوبی -استراحتی با
يک سال استراحت
بذرپاشی يا کپهکاری
سیستم چرای
تناوبی -استراحتی با
يک سال استراحت

سیستم چرای
تناوبی -استراحتی با
يک سال استراحت
سیستم چرای
تناوبی -استراحتی با
يک سال استراحت
سیستم چرای
تناوبی -استراحتی با
دو سال استراحت

طبیعی

مرتعداری
طبیعی

Ag.trAs.miOn.co

لومی شنی-
کم عمق تا
بسیار کم عمق
لومی شنی-
کم عمق تا
بسیار کم عمق
رسی -نیمه
عمیق

ماسه سنگ-
کنگلومرا

ماسه سنگ-
کنگلومرا

8-6

6-4

6-4

6-4

-446
558

خشک
سرد

شمالی

شمالی

-60
30

1800

26002200

565/3

11

298/4

12

351/9

13

14

338/9

20
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دما

طبقات
بارش

طبقات
اقلیم

جهت
غالب

شیب
(درصد)

طبقات
ارتفاعی

مساحت
(هکتار)

کد
واحد
همگن
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بذرپاشی يا کپهکاری
يا میانکاری

مرتعداری
مصنوعی

As.auNo.muSt.ho

سیلتی لومی
کم عمق

ماسه سنگ-
کنگلومرا

118

-283
375

خشک
سرد

جنوبی

-60
30

18001400

618/5

21

سیستم چرای
تناوبی -تاخیری

مرتعداری
طبیعی

As.miOn.coSt.ho

سیلتی رسی-
نیمه عمیق

سنگ آهک -ماسه
سنگ -کنگلومرا

8-6

-375
466

خشک
سرد

شمالی

-60
30

1800

791/7

22

بذرپاشی يا کپهکاری
يا میانکاری

مرتعداری
مصنوعی

As.au-St.ho

رسی -نیمه
عمیق

دياباز  -سنگ آهک
نومولیت دار

118

-283
375

خشک
سرد

شرقی

-60
30

18001400

384/6

23

بذرپاشی يا کپهکاری
يا میانکاری

مرتعداری
مصنوعی

As.au-St.ho

رسی -نیمه
عمیق

سنگ آهک نومولیت
دار -ماسه سنگ
کنگلومرا

118

-283
375

خشک
سرد

غربی

-60
30

18001400

282/6

24

سیستم چرای
تناوبی -تاخیری

مرتعداری
طبیعی

As.miOn.coSt.ho

سیلتی رسی-
نیمه عمیق

سنگ آهک

6-4

-466
529

خشک
سرد

شمالی

-60
30

26002200

173/3

25

2200-

حوزه مورد مطالعه از نظر منابع آبی مشکلی ندارد.
نظر به اينکه خاک مراتع مورد بررسی از نظر اسیدی يا قلیائیت و شوری ،هیچگونه محدوديتی برای اجرای عملیات بیولوژيک ندارد و مقدار آن برابر با حد
مطلوب ذکر شده در جدول 2میباشد ،لذا در جدول فوق ،مقادير ( pHاسیدی يا قلیائیت) و ( ECشوری) هر يک از واحدهای همگن ارائه نشده است.
در واحدهايی که ساختار پوشش گیاهی آن چمنزار و علفزار يا گراسلند میباشد و وضعیت پوشش گیاهی و خاک خوب میباشد ،محدوديتی از نظر مقدار
ماده آلی خاک ،نفوذ پذيری خاک و ترکیب گیاهی برای کودپاشی وجود ندارد.

بحث و نتيجهگيري
نتايج نشان داد که با درنظر گرفتن معیارها و
شاخصهای عملیات بیولوژيک و مطابقت آنها با خصوصیات
فیزيکی و شرايط محیطی هر يک از واحدهای همگن،
نمیتوان در سطح مراتع منطقه ،عملیات بذرکاری انجام داد
ولی با اين وجود همانگونه که مشاهده میشود ،عملیات
بذرکاری توسط بخش اجرا نیز پیشنهاد نشده است .چرا که
منطقه مورد بررسی به شدت کوهستانی است و شیب اکثر
واحدهای مورد بررسی  30-60درصد میباشد که در چنین
شرايطی امکان کاربرد ماشینهای بذرکاری و عملیات
کاشت و داشت به هیچ وجه میسر نمیباشد وگرنه از نظر
حد مطللوب مقادير ساير شاخصها ،محدوديت کمتری برای
بذرکاری وجود دارد.
همچنین بررسیها نشان داد که  39درصد از اراضی
منطقه برای بذرپاشی مناسب است .در اينگونه اراضی که
شیب متوسط آنها بین  30-60درصد میباشد و تیپ اراضی
آنها حالت واريزهای و سنگالخی دارد و امکان کاربرد ماشین
آالت بذرکاری وجود ندارد و نمیتوان براحتی عملیات
کاشت و داشت را در آنها انجام داد ،بذرپاشی میتواند موفق
باشد که در اين خصوص با درنظر گرفتن خصوصیات
فیزيکی و شرايط محیطی هر واحد همگن ،محدوديتی نیز
از نظر بافت و عمق خاک ،نوع اقلیم ،مقدار بارش و دما وجود

ندارد .بهعبارت ديگر در تمامی واحدهای همگنی که بسته
به وضعیت پوشش گیاهی و خاک (وضعیت مرتع) برای آنها
مرتعداری اصالحی يا مصنوعی پیشنهاد شده است ،میتوان
عملیات بذرپاشی را پیشنهاد داد .شیب اينگونه واحدها،
سنگالخی بودن آنها و ساير خصوصیات فیزيکی و شرايطی
محیطی آنها ،بگونهای است که عالوه بر بذرپاشی ،میتوان
در آنها کپهکاری نیز انجام داد .به عبارت ديگر برای تمامی
واحد هايی که روش مرتعداری مصنوعی پبیشنهاد شده
است ،میتوان عملیات کپهکاری با يک يا چند گونه مرتعی
را انجام داد .از آنجايی که منطقه مورد بررسی کوهستانی و
درجه حرارت محیط میتواند بعضاً بهعنوان عامل محدوده
کننده عمل کند ،توصیه میشود که برای عملیات کپهکاری
يا بذرپاشی از بذر گونههای سردسیری استفاده گردد.
پیشنهاد بذرپاشی و کپهکاری با درنظر گرفتن معیارها و
شاخصهای مورد بررسی در اين پژوهش ،مطابق با
پیشنهادات بخش اجرا میباشد .تفاوت مربوط به سطح
پیشنهادی برای هر يک از عملیات مذکور ،میتواند مربوط
به عدم بازديدهای میدانی بعد از کارهای دفتری و انجام
عملیات با نرمافزارهای سیستم اطالعات جغرافیايی و عدم
توجه به حداقل مساحت قابل نمايش بر روی نقشههای
مديريتی مرتع میباشد .چرا که حداقل سطح قابل نمايش
در نقشه های مديريتی مرتع معموال يک سانتیمتر مربع
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حاصل از نقشهها و بازديدهای صحرايی ،مالحظه شد
ديمزارهايی که شرايط بسیار مناسب از لحاظ پارامترهای
اقلیمی و فیزيکی دارند 28 ،درصد از سطح مراتع را بخود
اختصاص دادهاند و  71درصد از اراضی نیز نامناسب کشت
ديم تشخیص داده شد .بنابراين برای مناسب بودن اراضی
جهت احیای اراضی ديم بصورت بذرکاری ،داشتن سه شرط
بارندگی بیشتر از  300میلیمتر ،عمق خاک مناسب و شیب
کمتر از  12درصد الزامی است (.)9
عملیات میانکاری نسبت به عملیات کپهکاری و
بذرپاشی برای سطح کمتری از منطقه در نظر گرفته شده

شده است .در اينگونه اراضی با توجه به وضعیت پوشش
گیاهی و خاک (وضعیت مرتع) ،برای آنها روش مرتعداری
تعادلی يا طبیعی پیشنهاد شده است که میتوان با
حصارکشی مرتع در هر سامان عرفی ،سیستمهای چرايی را
پیاده نمود .اگر اينگونه عمل شود با هزينه کمتری نسبت به
عملیات اصالحی ،شاهد ارتقا کمی و کیفی پوشش گیاهی و
همچنین افزايش عملکرد دام خواهیم بود .در اين خصوص،
تفاوت قابل مالحظهای بین درصد هر يک از سیستمهای
چرای پیشنهادی در پژوهش حاضر با نقشه پیشنهادی
توسط بخش اجرا وجود دارد .اين موضوع تداعی کننده آن

است .در تعدادی از واحدهای همگن ،شرايط بگونهای است
که تیپ اراضی منطقه به شدت سنگالخی است و کشت
کامل ،موجب تشديد فرسايش خاک میگردد ،حتی ممکن
است نتوان پوشش گیاهی فعلی را نیز حفظ نمود .ضمن
اينکه بواسطه ارتفاع باالی آنها (بیشتر از  1800متر) ،برای
کشت موفق ،محدوديت وجود دارد .ضمن اينکه در اينگونه
مناطق ،درجه حرارت متوسط سالیانه کمتر از شش درجه
سانتیگراد است که میتواند به عنوان عامل محدود کننده
موثر باشد .در نقشه پیشنهادی بخش اجرا ،عملیات
میانکاری درنظر گرفته نشده است که عدم توجه به معیارها
و شاخصهای موثر میتواند از علل اين امر باشد.
عملیات بوتهکاری با بوتههای مرتعی برای هیچ يک از
واحدهايی که برای آنها مرتعداری اصالحی در نظر گرفته
شده است ،پیشنهاد نمیشود .شرايط محیطی منطقه از نظر
طول دوره خشکی و مقدار بارندگی به اندازهای شکننده
نمیباشد که تصمیم بر اين باشد تا نهال مورد نظر ابتدا در
نهالستان يا گلخانه تا حدی از رشد پرورش داده شده باشد
و بعدا به عرصه انتقال يابد .لذا بوتهکاری در چنین
اکوسیستمی عالوه براينکه از نظر اقتصادی مقرون بهصرفه
نخواهد بود ،بواسطه کوهستانی بودن منطقه و محدوديت

است که علیرغم اصالحات صورت گرفته در شرح خدمات
طرحهای مرتعداری ،هنوز شرح خدمات اينگونه طرحها ،از
حیث چگونگی طرحريزی سیستمهای چرايی دارای نواقصی
است که دستورالعمل طبقهبندی مراتع از لحاظ روش
مرتعداری و سیستم چرايی ارائه شده در جدول 1میتواند
بسیار سودمند باشد و ضرورت دارد در منابع درسی نیز
بیشتر به اين موضوع پرداخته شود .اگر چه اخیراً مطالعاتی
بهمنظور کاربرد دستورالعمل مذکور و به تبع آن ،طرحريزی
سیستم های چرايی و حصارکشی مرتع در مراتع کوهستانی
طالقان انجام شده است ( )2ولی ضرورت دارد بهمنظور
کاربرد آن در مناطق مختلف رويشی کشور ،مطالعات مشابه
انجام گیرد.
بر مبنای نتايج حاصل ،برای  10درصد از اراضی منطقه
که در باال دست حوزه پراکنش دارند و وضعیت مرتع در آنها
خوب است و ساختار پوشش گیاهی آن بیشتر چمنزار و
گراسلند میباشد ،عملیات کودپاشی پیشنهاد شده است.
توصیه میشود علیرغم اينکه در منابع علمی برای وضعیت-
های متوسط نیز کودپاشی پیشنهاد شده است ،در منطقه
مورد بررسی ،با احتیاط عمل شود .زيرا در ديگر تیپهای
گیاهی با وضعیت متوسط ،سهم گراسها و فوربها در
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درنظر گرفته میشود که در نقشههای اجرايی (مقیاس
 )1:25000اين مقدار برابر  6/25هکتار در طبیعت خواهد
بود و مساحت های کمتر از آن بايد در واحدهای بزرگتر
ادغام گردد يا درنظر گرفته نشود .در اين رابطه ،با بررسی
اثر عوامل اقلیمی و فیزيکی بر توان ديمزارهای رها شده در
مراتع طالقان ،گزارش شد که هیچ محدوديتی از لحاظ
بارندگی برای ديمزارها وجود نداشته و با توجه به نتايج

دمايی ،امکان استقرار موفق نهال در عرصه وجود نخواهد
داشت .در هر صورت ،با ايجاد يک نهالستان در منطقه می -
توان نهالهايی از گونههای درختی را جهت کاشت در بستر
آبراهه هايی که درجه بیشتری دارند ،پرورش داد .در نقشه
پیشنهادی بخش اجرا نیز به اين موضوع توجه شده است.
سیستمهای چرايی بهعنوان يکی از روشهای
مديريتی مرتع ،برای سطح وسیعی از مراتع منطقه پپیشنهاد

ضرورت توجه به معیارها و شاخصهای موثر در مکانيابی عملیات مديريتی و بیولوژيکی اصالح مرتع
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که بعضاً بواسطه مهیا نبودن رطوبت الزم ،نتیجهای عکس
از کودپاشی حاصل شده است .نتايج پژوهش حاضر در
خصوص پیشنهاد عملیات کودپاشی ،تقريبا مطابق با
پیشنهادات بخش اجرا است .اين موضوع تداعی کننده
اثربخش بودن کارگاههای آموزشی اصالح مرتع است که
برای کارشناسان بخش اجرا تدارک شده است و سبب شده
از هزينههای اضافی که بهمنظور کودپاشی مراتع صورت
میگیرد ،جلوگیری شود.
بهطورکلی ،نتايج تطابق بین نقشه پیشنهادی عملیات
مديريتی و بیولوژيک اصالح مرتع در اين پژوهش با نقشه

اينصورت بايد با روش مرتعداری طبیعی و تعادلی و
طرحريزی سیستمهای چرايی ،موجب ارتقاء کمی و کیفی
مرتع يا حفظ وضعیت موجود و نهايتا باعث بهبود عملکرد
دام شويم .نکته قابل ذکر اين است که اگر چه اخیراً با توسعه
تکنولوژی سیستم اطالعات جغرافیايی و سیستمهای
تصمیميار مکانی (سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری) ،تا
حدودی مکانيابی عملیات اصالحی راحتتر شده و تا حد
زيادی نیز از حجم کار میدانی کاسته است که در اين
خصوص مطالعات قبلی ( 22 ،12 ،11 ،20و  )23نیز بر اين
موضوع تاکید دارد ،ولی اين موضوع نبايد سبب شود که

پیشنهادی اصالح مرتع توسط بخش اجرا ،بیانگر آن است
که بعضی از برنامههای پیشنهادی در طرحهای مرتعداری
مطابق شرايط اکولوژيک منطقه نیست و ضرورت دارد که
شرح خدمات طرحهای مرتعداری از اين حیث اصالح گردد.
بهگونهای که برای هر منطقه آب و هوايی ،دستورالعمل
جداگانهای در نظر گرفته شود .عدم در نظر گرفتن معیارها
و شاخصهای الزم بهمنظور پیشنهاد عملیالت اصالحی،
احیايی و توسعهای مرتع در هنگام تهیه طرحهای مرتعداری،
بعضا سبب شده عملیاتی پیشنهاد گردد که به هیچ وجه با
خصوصیات فیزيکی و شرايط محیطی منطقه سازگار نیست
و مورد قبول ساکنین حوزه آبخیز نباشد .اگر چه در پژوهش
حاضر ،تنها محدوديتهای مکانی و شرايط محیطی بیشتر
مد نظر قرار گرفته است ولی بازديدهای میدانی و جلسات
آموزشی و ترويجی برگزار شده در منطقه ،حکايت از اين
داشت که ساکنین نیز با عملیات پیشنهادی مذکور موافق
میباشند و اين نکته تداعیکننده آن است که تا حدودی
عوامل اقتصادی و اجتماعی نیز در مکانيابی عملیات
مديريتی مرتع نظیر سیستمهای چرايی و بیولوژيک اصالح
مرتع نظیر بذرپاشی ،کپهکاری و میانکاری ،در نظر گرفته

بازديد میدانی و تعیین مختصات دقیق محل اجرای هر يک
از عملیات بويژه عملیات مکانیکی از پژوهشها حذف گردد.
ضمن اينکه الگوی ترکیب محدوديتهای مکانی و عوامل
اقتصادی و اجتماعی برای استفاده از سیستمهای پشتیبان
تصمیمگیری ،زمانی موفق خواهد بود که کارهای صحرايی با
دقت زياد بهمنظور تهیه بانک اطالعاتی اولیه انجام گیرد .در
تائید اين امر ،گزارش شده ( )21که استفاده از روش تجزيه
و تحلیل سیستمی با بهرهگیری از سیستم اطالعات
جغرافیايی بهمنظور پیشنهاد عملیات بیولوژيک در طرحهای
مرتعداری ،نتايج مطمئنی را بدست میدهد و کنترل میدانی
فقط بهمنظور بررسی قابلیت اجرائی عملیات بیولوژيک نیاز
میباشد ولی در مورد عملیات مکانیکی ،نقشه و خصوصیات
واحدهای همگن به تنهايی نمیتواند برای پیشنهاد عملیات
مکانیکی استفاده شود ،بلکه بايستی عملیات صحرايی دقیق
در کل منطقه انجام شود.

Downloaded from rangelandsrm.ir at 10:14 +0430 on Monday March 25th 2019

ترکیب گیاهی گونههای قابل چرای دام ،نسبت به بوتهایها
کمتر است ولی در تیپهايی با وضعیت خوب ،سهم گراسها
و فوربها در ترکیب گیاهی گونههای قابلچرا بیشتر است.
ضمن اينکه از نظر خصوصیات فیزيکی مرتع و شرايط
محیطی بويژه از نظر اقلیم و بارندگی ،شرايط بهتری در
اراضی باالدست منطق ه که در دامنه ارتفاعات کوه اورين (با
ارتفاع متوسط  3500متر) پراکنش دارد ،وجود دارد .چرا

شده است ولی ضرورت دارد در پژوهشی جداگانه به اين
موضوع پرداخته شود.
با استناد به مطالب فوق ،اينگونه نتیجه میشود که
مهم ترين شاخص برای پیشنهاد عملیات مديريتی مرتع و
بیولوژيک اصالح مرتع ،توجه به وضعیت مرتع میباشد و تنها
در شرايطی که وضعیت مرتع فقیر و خیلی فقیر میباشد،
مجاز به پیشنهاد عملیات اصالحی میباشیم .در غیر
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