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  هاي اقتصادياهميت مرتع از جنبه :3فصل

  و حفاظت آب و خاك

  
  

   ارزش اقتصادي علوفة بخش منابع طبيعي كشور3-1

  ارزش اقتصادي علوفة موجود در عرصه هاي منابع طبيعي:  الف  

 عرصه هـاي   ميليون تن علوفة خشك قابل بهره برداري، در5/24 براساس آمار موجود، در شرايط فعلي، در حدود      

، علوفة توليـدي ايـن بخـش    T.D.N درصد   55گردد كه با احتساب     مختلف مرتعي، بياباني و جنگلي كشور توليد مي       

  .در سال است T.D.N ميليون تن 5/13در حدود 

كـه از  (  در سـال  T.D.N ميليون تـن  58/13  ارزش اقتصادي علوفة موجود در بخش منابع طبيعي كشور بر مبناي            

 T.D.N ميليـون تـن   48/12 و 57/0، 11/.77هاي جنگلي به ترتيب برابـر  سهم مراتع، مراتع بياباني و عرصه  اين مقدار 

متوسـط  ( ريـال    3200 ميليون تن جو و با احتساب ارزش هر كيلوگرم جو به قيمـت               82/17و يا معادل آن     .) باشدمي

هـاي   چنانچـه بـه محـصوالت و فـرآورده     هزار ميليارد ريال است كه57، در حدود )1387قيمت جو داخلي در سال      

 ميليـون تـن     58/13شـود از ميـزان      اضافه مي .  هزار ميليارد ريال، ارزش اقتصادي دارد      114دامي تبديل شود، تا ميزان      

T.D.N تواند به صورت مجاز برداشت شودمي)  درصد5/52( ميليون تن 13/7 برداشتي تنها.  
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  هاي منابع طبيعي بالقوة عرصهارزش اقتصادي توليد علوفة:  ب   

   براساس برآوردهاي انجام گرفته، علوفة توليدي بخش مرتع در صورت اجراي برنامه هاي حفاظتي، بهـره بـرداري                  

 ميليون تن علوفـة خـشك   33 به 10تواند تا سه برابر ميزان فعلي افزايش يابد، يعني ازمناسب، احيا و توسعة مراتع مي 

  ).5و4جداول (سال افزايش پيدا كندبرداري در قابل بهره

  ميليـون  8/80 بـه  5/24از (هاي منابع طبيعي نيز وجـود دارد  چنانچه بپذيريم كه امكان چنين افزايشي در ساير عرصه      

با احتساب  (تواند براي آينده    ، ارزش اقتصادي علوفة بخش منابع طبيعي كشور مي        )برداريتن علوفه خشك قابل بهره    

 هزار ميليارد ريـال در      1/188در حدود   )  ريال 2300 به ميزان    1387 علوفه خشك مرتعي در سال        يك كيلوگرم  قيمت

هاي دامي تبـديل شـود، ارزش اقتـصادي آن در حـدود             سال برآورد گردد كه اگر اين علوفه به محصوالت و فرآورده          

  . هزار ميليارد ريال خواهد بود2/376

  

  مساحت انواع مراتع كشور          آمار توليد علوفة بالفعل و ):  4(  جدول

  

  نوع مرتع

  سطح

  )ميليون هكتار(

  متوسط توليد

  )كيلوگرم در هكتار(  

  علوفة خشك قابل بهره برداري

  )هزارتن(  درسال       

  )نسبتاً خوب تا متوسط(مراتع علفي 

  )متوسط تا ضعيف(مراتع بوته زار 

  مراتع كويري و بياباني وتخريب يافته

  )ف تا خيلي ضعيفضعي(       

14 

60 

16 

290 

92 

25/26  

4060 

5520 

420 

 000/10 25/408 90  جمع

                        

  

      آمار توليد علوفة بالقوه و مساحت انواع مراتع كشور) 5(جدول  

  مساحت  وضعيت مرتع

  )ميليون هكتار(

   توليدحداقل و حداكثر

  )كيلوگرم در هكتار(  

  يمتوسط علوفةخشك توليد

  )كيلوگرم در هكتار(

علوفة خشك توليدي 

  )هزارتن(ساليانه

  خوب

  فقير

  متوسط

20 

30 

50 

800  تا  550  

550 تا 250  

250 تا 50    

  

675 

400 

150 

  

13500 

12000 

7500 

  

 33000 ____ ____  100  جمع
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ـ لي هزارم6/179، در حـدود  1387براساس آمار موجود، درآمد خالص حاصل از فروش نفت وگاز كشور در سال       اردي

 درصـد  32 كشور در حدود يعي موجود در بخش منابع طب     ة علوف ي با آن، ارزش اقتصاد    سهيريال بوده است كه در مقا     

  .باشدي مسالدرآمد نفت و گاز در همان )  هزار ميليارد ريال6/179 در برابر57(

  

   از مراتع ي اقتصاد بهره بردار3-2

 در مرتـع  ي رابطه، نـرخ دامگـذار  ني را در نظر گرفت و در ا       ياز مسائل اقتصاد   ي سر كي از مراتع    ي   در بهره بردار  

ـ  قـرار گ ني سنگي به مدت سه سال مورد چرا  فرضي يبه عنوان مثال چنانچه مرتع    .  است تي حائز اهم  اريبس  و بـه  ردي

ـ  معـدل تول   ر،يـ  سال و طبق جدول ز     9 مدت   ي ط ،شود اشت در هكتار از آن علوفه برد      لوگرمي ك 600 زانيم  در هـر    دي

 گـردد،  ي مـ دي تشدزي خاك نشي و از آنجا كه فرساخواهد يافت كاهش لوگرمي ك150 به  لوگرمي ك 600هكتار مرتع از    

 مرتـع  يـي  قهقراري كـه سـ    ي بـه طـور    ؛ در هكتار نخواهد بود    لوگرميك 150 از   شي مرتع ب  ة علوف دي بعد تول  يهادر سال 

  .باشدنمي ري امكان پذ به آساني قبل، بازگشت آن به حالت، خاكشي شده و در اثر فرساروعش

  

  ي مرتع فرضكي و مستمر دام در ني سنگي در هكتار مرتع در اثر چرا علوفهديكاهش تول) 6(جدول       

          سال  سه سال  اول  سه سال دوم  سه سال سوم  سه سال چهارم  سال هاي بعد 

  توليد 600 450 350 250  150

  )كيلوگرم درهكتار(

  

 نيـ  حاصل از ا   اني در هكتار باشد، مطلوب است سود و ز        لوگرمي ك 300 مجاز برداشت از مرتع مذكور،       زاني م     اگر 

 پوشـش   ياي قرق كردن مرتع را به منظور اح       ي مدت زمان الزم برا    نكهي از مرتع را با توجه به ا       ي اصول ري غ يبرداربهره

  . صور كردتوان تينم سال 800 و بازگشت آن به حالت اول كمتر از ياهيگ

 در هكتار است كـه بـه شـرح          لوگرمي ك 4950 سال برابر  12 برداشت شده ظرف مدت      ة كل علوف  ن،ي سنگ يدر اثر چرا  

  :گرددي محاسبه مريز

                                                  4950= )3×250( + )3×350( + )3×450( + )3×600                                       (

 ساله، برابـر  12 ة دورنيشد، كل برداشت علوفه در ا    ي م يبردار است كه اگر به طور متعادل از مرتع بهره         ي در حال  نيا

  :  يعني . بودي در هكتار ملوگرمي ك3600

                                                                                                3600=  12 × 300    

 ة دام  در دورني سـنگ  ي بـا چـرا    سهي، در مقا  ) دام متعادل  يچرا (ي اصول يبردار از بهره  ي ناش اني صورت ز  ني كه در ا  

  :  باشدي علوفه در هكتار ملوگرمي ك1350 ساله، برابر با 12

                                                                                         1350 =  3600  – 4950  
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 ساله در هكتار مرتع برابـر  12برداري سنگين و متعادل، پس از انقضاي دورة  اما تفاوت سطح توليد در دو روش بهره        

  :  كيلوگرم علوفه مي باشد150با 

                                                                                 300 – 150  = 150                                                  كيلوگرم                                     

 كيلـوگرم  118650 ساله برابـر 800 هبنابراين با توجه به محاسبات انجام شده، زيان ناشي از چراي سنگين در يك دور          

  : براي هر هكتار مرتع مي باشد

  800 × 150 = 120000                                    كيلوگرم در هكتار                                   

                                                                       120000 – 1350 = 118650 كيلوگرم در هكتار                                                                

 ميليون هكتار   10گيرند، چنانچه فقط براي     با توجه به اينكه مراتع ايران به طور مداوم مورد چراي سنگين دام قرار مي              

، زيان ناشي از عدم مديريت صحيح بـر روي سـطح مـذكور معـادل       در نظر گرفته شود   از مراتع كشور چنين شرايطي      

  .تن است ن و پانصد هزاريك ميليارد و يكصد و هشتاد و شش ميليو

   118650 × 10000000  = 11865 × 108  كيلوگرم يا  11865 × 105 تن                                      

 كـشور در دراز      مـاتع  ، خسارت وارده بـه    منظور گردد  ريال   2300000و چنانچه ارزش هر تن علوفة توليدي را برابر          

  .خواهد بود ريال 5/2687 × 1012برابر با )  سال800(مدت 

  

                                                                  1012 × 5/2687 =  2300000 × 105 × 1165 

  : ريال خواهد بود168 × 1012 ساله محاسبه كنيم، برابر با 50چنين اگر خسارت را براي يك دورة  هم

                                                                        1012 ×  168 = 16 : 1012 × 5/2687  

تواند رونـد  قابـل  مالحظـه اي را    در يك سال حتي برداشت از مرتع با شدت چرايي سنگين، متعادل و سبك نيز مي       

 . )2شكل شماره (در توليد دامي داشته باشد

  

  Low Grazing)(L:سبك                                         

  Moderate G.):(  M              200متعادل                                                             

  :H(Heavy G.)سنگين                                           

  

                                                                                                              100  

  

                     

            

  هاي چرائي مختلف در طول سالاضافه وزن گاو تحت شدت) 2(    شكل شماره                
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شود كه در اثر چراي سنگين، وزن دام فقـط در اوايـل فـصل افـزوده      چنين استنباط مي2     با توجه به شكل شماره   

كند، در صورتيكه در اثر چراي سبك، عالوه بر اينكه تـا پايـان فـصل افـزايش     ود و پس از آن به تدريج افت مي  شمي

  . شودمشاهده نميوزن دام وجود دارد، افت وزن و الغر شدن دام هم 

 هـاي اول چنانچه به جاي اضافه وزن دام، توليد گوشت در واحد سطح در نظر گرفته شود، ممكن است كـه در سـال                   

 وليكن اين وضعيت ادامـه نخواهـد   ، در اثر چراي سنگين بيشترين مقدار باشد مرتعبهره برداري، توليد از واحد سطح    

 بهتر است كه توليد و برداشت در حـد اپتـيمم باشـد و هميـشه                 بنابراين. شودداشت و پس از چند سال توليد كم مي        

شـكل  ( ر دراز مدت ماكزيمم توليـد را خواهـد داشـت           د ، چراي متعادل با شدت متوسط     از طرفي . باشد وجود داشته 

   .)3شماره 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  تغييرات توليد در واحد سطح، تحت سه شدت چرايي سنگين، متوسط و سبك) 3(         شكل شماره 

  

   اهميت مراتع در توليد آب و حفاظت خاك3-3 

 نگ و الشـبرگ، پوشـش تـاجي گياهـان،         پوشـش سـ   : ماننـد  متعـددي    عواملدر خاك بستگي به         سرعت نفوذ آب  

 قشر سطحي خاك، شدت بارندگي، مقدار مواد درشت در سـطح خـاك، توزيـع ذرات سـديم در سـطح                 خصوصيات

خاك، شيب، بافت خاك، جرم مخصوص ظاهري خاك، نيروي كاپيالري، ميـزان رطوبـت اوليـه، سـاختمان خـاك و                  

 خصوص تأثير پوشـش گيـاهي بـر روي نفوذپـذيري خـاك،       بررسي هاي متعددي در تاكنون.موارد متعدد ديگر دارد   

  . توسط پژوهشگران انجام گرفته است

هـاي  پيرس و ولي ارتباط نزديك ميان حضور و نقش پوشش گياهي را بـا سـرعت جـذب آب در خـاك و در تيـپ                        

  .اندبررسي نموده) حوزة آبخيز رودخانة بويسدر(مختلف خاك 
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 ي عـار يهـا  درصد نسبت به پالت71 ،اند بودهياهي پوشش گي كه دارايياه سرعت جذب آب در پالتيبه طور كل 

 درصـد  127 افشان معادل يهاشهي با راهاني در مورد گشي افزاني بوده است كه اشتري ب، خاكپي در همان ت  و اهياز گ 

  . درصد گزارش شده است51 ي عمقيهاشهي با راهاني گيو برا

 بـر  لـوگرم ي ك68/1 معـادل  يـي روي بر سطح خاك، نستادهيسم گاو در حالت ا     اظهار كرده است كه      1959لول در سال    

 اين ميزان نيرو در     .ابديي م شي برابر افزا  4 تا   2 فشار در حالت حركت دام به        زاني م نيكند كه ا  يمتر مربع وارد م   يسانت

  . استمتر مربع گزارش شده كيلوگرم نيرو بر سانتي2/2 و براي گوسفند 6/3حال حركت براي گاو 

 دام موجـب كـاهش سـرعت        ي نشان داده است كه لگدكوب     فوردي انجام شده توسط دادخواه و گ      يهاي بررس جينتا     

 عاًي درصـد، سـرعت نفـوذ آب سـر     20 از صفر به     ي درصد لگدكوب  شي كه با افزا   ي به طور  ده،ينفوذ آب در خاك گرد    

 درصـد سـرعت   40 از شي داشته است و در بـ يجي درصد، كاهش تدر40 آن به سطح شي و سپس با افزا افتهيكاهش  

  . دار بوده استي معنري و غينفوذ جزئ

) نيسكونسي و التيدر ا (   بلوط وكاج  يها سرعت نفوذ آب در خاك جنگل      ي دام را بر رو    ي چرا ري تأث زي  استوكلر ن   

 آب يطح سـ انيـ  جرشي نفـوذ و افـزا   تي دام موجب كاهش ظرف    ي گزارش نموده است كه چرا     ني كرده و چن   يبررس

ـ  بلـوط و كـاج بـه شـرح ز    ياهي گةامع سطوح چرا نشده و چرا شده در جي نفوذ براتي كه ظرفي به طور ده،يگرد  ري

  :بوده است

  ) cm/h( 13/0 :چراشده)                  cm/h  (95/18  : چرا نشده :        بلوط                

  )  cm/h( 18/3 :چراشده)                  cm/h(  99/27  :چرا نشده:            كاج               

  

دهد كه خلل و فرج خاك و سرعت نفـوذ آب در خـاك در               ي نشان م  زي ن كوي انجام گرفته در مكز    يهاي بررس جي نتا  

  . مقدار بوده استنيشترياند، ب فرسودهاي چرا شده و ادي كه زي كه كم چرا شده،  نسبت به مراتعيمراتع

  

سرعت نفوذ آب   د خلل وفرجدرص  وضعيت مرتع

)cm/h(  

  )چراي سبك(كم چرا شده

  )چراي سنگين(زياد چرا شده

  فرسوده

1/68 

1/51 

5/46  

5/10 

5/5 

1/2  

  

 گونـة  در مـورد (اي هم مشخص شده است كه عمـق نفـوذ آب در خـاك بـا ارتفـاع و حجـم گياهـان                        در مطالعه    

Agropyron  spicatum  ( قطع و بريدن گياهان باعـث كـاهش عمـق نفـوذ آب در      به طوري كهباشد؛مي متناسب 

  .خاك گرديده است
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 يابـد  نيز افزايش مـي     سرعت نفوذ آب در خاك     ،افزايش پوشش تاجي گياهان    دهد كه با  مطالعات انجام شده نشان مي    

  ).4شكل شماره (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )يوتا(عت نفوذ آب در خاكاي بر روي سرتأثير پوشش تاجي گياه بوته) 4( شكل شماره            

  

  شي چرا با رواناب و فرساة رابط3-3-1

 باعث كاهش رطوبت خاك ني و هم چنافتهي شي آب افزاي سطحاناتي با كاهش سرعت نفوذ آب در خاك، جر   

  .گرددي مراتع مدي كاهش تولجهيودر نت

 با با زيسرعت حركت آب ن . داردي بستگشي خاك نسبت به فرساتي به سرعت حركت آب و حساسش،ي   فرسا 

 دو نيكه ا گردديم  سرعت حركت آب دو برابرن،ي زمبي كه با چهار برابر شدن شي ارتباط دارد، به طورني زمبيش

 64  مواد حمل شده وزاني برابر شدن م32 آب، شي قدرت فرسا  باعث چهار برابر شدنزيبرابر شدن حركت آب ن

  .شوديب م مواد حمل شده توسط آةبرابر شدن انداز

 متفاوت انجام گرفته، بي و شكساني ي و شدت بارندگ گياهي مراتع با خاك، پوششي كه بر رويشاتي در آزما   

  : بوده استمطابق آمار جدول زير خاك شي رواناب و فرسايريحاصل اندازه گ

  

  فرسايش خاك

)kg/H(  

  رواناب

  )درصدكل بارندگي(

  شيب

%) (  

614  

2100  

2/41  

5/49 

30  

40  
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هـاي داراي  فرسايش درخـاك  سه برابربيشتراز هاي با بافت ريز، هم چنين گزارش شده است كه فرسايش در خاك     

  . بافت متوسط بوده است

هم خوردن خـصوصيات فيزيكـي خـاك          بنابراين، چراي سنگين دام در مرتع كه باعث كاهش پوشش گياهي و بر              

هـاي  عامـل شود،  منجر به افزايش رواناب و فرسايش خـاك مـي گردد            ميدر اثرتردد و لگدكوبي دام در عرصة مرتع         

تواند ميزان جمع شـدن   مدير مرتع مي  با اين حال  باشد،  شيب و خصوصيات خاك در دسترس مستقيم مدير مرتع نمي         

دن آب بر روي سرعت جريان آب مؤثر است و به طوري كـه گـزارش شـده اسـت،       شميزان جمع   . آب را تغيير دهد   

برابـر سـرعت همـين      5/2، تقريبـاً    )عمق و عـرض   ( سانتي متر  15×15اي به ابعاد    ركت آب در درون آبراهه    سرعت ح 

اي وجـود نداشـته   چنانچـه آبراهـه  . متر گسترده شـود  سانتي91ميزان آب است به نحوي كه بر روي سطحي با عرض        

 ميلـي  6كه افزايش ارتفـاع آب از   به طوري    ؛باشد، قدرت فرسايش آب با ارتفاع آب بر روي سطح خاك ارتباط دارد            

بـرداري از   بنابراين مدير مرتع بايد اثر بهره     .  برابر گردد  2/1 اين است كه سرعت حركت آب        مانندمتر،   ميلي 13متر به   

  .مراتع را روي توزيع آب حاصل از بارندگي و فرسايش حاصله در نظر بگيرد

  

  واناب و فرسايش ميزان پوشش گياهي مورد نياز جهت جلوگيري از ر3-3-2

   در بارة حداقل پوشش يا مواد گياهي مورد نياز جهت جلـوگيري از روانـاب و فرسـايش، نظـرات متفـاوتي ابـراز                        

 پوشش گياهي بـه  ،به طوري كه رايت و همكاران گزارش كرده اند كه براي جلوگيري از ايجاد رواناب             . گرديده است 

  .ي است درصد در هر نوع تيپ گياهي كاف70 تا 65ميزان 

در مراتـع   (  ارتباط پوشش سطح زمين را با ايجاد رواناب و توليد رسوب           1951در سال     باني آمريكا     سازمان جنگل 

 درصد در كنتـرل روانـاب و        75 تا   70 كه پوشش سطح زمين به ميزان        كرده، بررسي نموده و گزارش      )يوتا آلپي مركز 

  .دار داشته استتوليد رسوب، تأثير معني

 درصد در كنتـرل روانـاب   50اند كه پوشش سطح زمين به ميزان  گزارش كرده  1980واه و گيفورد نيز در سال          دادخ

 خـاك   در مرتعـي بـا     (داري داشته است، البته در شرايطي كه اين مطالعه انجام شـده اسـت             و توليد رسوب تأثير معني    

  .) درصد15لومي، پوشش گراس و شيب 

 ذرات خاك توسط قطرات باران اسـت كـه ايـن ذرات    رسايش خاك، اثر پراكنده شدن  عوامل در ف   ترين مهم    يكي از 

  .گردد باعث مسدود شدن منافذ خاك و در نتيجه كاهش نفوذپذيري خاك تواندمي

 كيلوگرم مـواد گيـاهي   550   بنابر عقيدة يكي از محققين، براي حفاظت كامل خاك در برابر فرسايش، نياز به حداقل  

  .باشددر هكتار مي

هـاي بـاران، بـه نـوع پوشـش گيـاهي          حفاظت خاك و جلوگيري از پراكنده شدن ذرات خاك در اثر ضربات قطره            

 خاك   قادرند )كالف مانند ( اي بلند با فرم دسته    گندمياننسبت به     كوتاه با فرم چمني    گندميانبه طوريكه   . بستگي دارد 

  .كنندرا بهتر محافظت 
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  ارتباط پوشش زمين و شدت بارندگي در ايجاد رواناب  ) 5(        شكل شماره               

  

 چنين استنباط مي گردد كه تحت شرايط يكـسان از نظـر پوشـش، بـا افـزايش شـدت بارنـدگي،                       5  از شكل شماره    

  .رواناب افزايش مي يابد

  

   اثر چرا بر توزيع زماني جريان انهار                        3-3-3  

دهد كه نياز به آبياري در تابستان بيشتر است و جريـان آب از يـك حـوزة    هاي فرضي جريان آب نشان مي      منحني  

نـه تنهـا مـاكزيمم    ). 6شـكل (تخريب نشده، نسبت به يك حوزة تخريب شده، با ايـن نيـاز، همـاهنگي بيـشتري دارد             

بي است، بلكه ميزان مواد حمـل شـده توسـط    در يك حوزة تخريب شده خيلي زودتر از ماكزيمم نياز آ         ) پيك(جريان

رسـوب  (  آن نيز ممكن است به قدري زياد باشد كه استفاده از آب را براي مصارف كشاورزي و غيره مـشكل سـازد             

  ....)هاي انتقال آب وگذاري در انهار و زمين ها، رسوب در لوله

    

  

     حوزة تخريب                                                         

                                                               شده

                        منحني

                       نياز آبي                      حوزة تخريب نشده

  

  

  ياز آبيمنحني هاي فرضي جريان آب دردو منطقة حفاظت شده وتخريب شده ومقايسه با ن)6(شكل شماره
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    فرسايش بادي3-4

 ميليمتـر اسـت، بـه       400 فرسايش بادي در مناطقي كه داراي اقليم خشك هستند و بارندگي ساليانة آنهـا كمتـر از                     

وقوع مي پيوندد و مهم ترين علت آن نبودن پوشش گياهي يا كم و تنك بودن آن مي باشد كه با سرعت زياد همـراه                         

  .است

ر نواحي مسطح بيشتر است و پوشش گياهي و نامنظم بـودن توپـوگرافي بـه مقـدار قابـل               به طوركلي سرعت باد د       

البته ممكن است كه در نواحي محدود موجب افـزايش سـرعت بـاد              ( شود  اي باعث كم شدن سرعت باد مي      مالحظه

  ..)شود

ت باد در سـطح زمـين      پوشش گياهي مهم ترين عامل كنترل كنندة فرسايش بادي است، زيرا كه مستقيماً روي سرع     

هم چنين مواد آلي خاك، رطوبت خاك و رطوبت جو نزديـك            . و به طور غير مستقيم روي ساختمان خاك تأثير دارد         

  .پذيرندزمين نيز از پوشش گياهي تأثير مي

شود، در  هاي هوايي گياهان موجب كاهش سرعت باد و ريشة گياهان باعث به هم نگه داشتن ذرات خاك مي                    اندام

  .گرددتيجه پوشش گياهي از اين طريق موجب جلوگيري از فرسايش بادي مين

باشند كه در درجة اول از نظر حفاظـت     هاي زير مي  زارهاي استراليا، بوته ها عمدتاً از گونه          در نواحي خشك وبوته   

  :خاك و در درجة دوم از نظر توليد علوفه، اهميت دارند
Atriplex  vesicaria                                                                                                                  

Atriplex  nummalaria                                                                                                               
 

رتع بيشتر براي جلوگيري از فرسايش و ايجاد يك ميكروكليماي مناسـب در مواقـع خـشك                 ها در م  نقش اين بوته      

هاي يكساله رشد مي كنند كـه تـأمين         ها انواع يونجه  در بين اين بوته   . دنباشبوده و كمتر به عنوان علوفة دام مطرح مي        

شـود و در     در زمستان انجـام مـي      هاي يكساله از طريق ريزش بذر و رشد       تكثير يونجه . كنندة اصلي غذاي دام هستند    

  . گيردبهار نيز مورد استفادة دام قرار مي

  

  

  :   پاورقي

هاي مرتعي و بياباني كشور در معرض فرسـايش آبـي قـرار دارد و از                 ميليون هكتار از عرصه    60) 1989(  براساس آمار فائو      

 ميليـون   5/1شـود؛ بـه عبـارتي سـاليانه         ليد خارج مي   ميليارد تن خاك در سال شسته شده و از چرخه تو           2ها حدود   اين عرصه 

هاي مناطق بياباني ايران دچار كاهش توليد بيولوژيك شده كه وجهي از             ميليون هكتار از زمين    5/0هاي مرتعي و    هكتار از زمين  

كه سـاليانه از  هاي كشاورزي است هزار هكتار عرصه400اين ميزان فرسايش خاك معادل از دست دادن خاك         . زايي است بيابان

 ميليـون   40 ميليون هكتار در معرض فرسـايش آبـي و           125هاي كشور    ميليون هكتار زمين   165از  . شودچرخه توليد خارج مي   

آمـار  . باشـد  ميليارد تن خـاك مـي  76ميزان فرسايش آبي در سطح جهان، ساليانه بالغ بر     . هكتار در معرض فرسايش بادي است     

كاهـد؛ در واقـع     گـردد و از ظرفيـت مفيـد آن مـي          ون مترمكعب رسوب وارد سدهاي كشور مـي        ميلي 100دهد ساليانه   نشان مي 

 ميليـون   100 مترمكعب در سال در نظر گرفته شود، هرساله ذخيره آبي سـدها              10000چنانجه نياز آبي يك هكتار مزرعه گندم        

   .شودكاسته مي هكتار از سطح زير كشت زراعت آبي كشور 10000متر مكعب كمتر بوده و بنابراين 
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  نمايش تأثير پوشش گياهي بر كاهش سرعت باد) 7(                        شكل شماره

  

گردد و در منـاطق خـشك تـر       چنانچه پوشش گياهي تمام سطح زمين را بپوشاند، تماس باد با سطح خاك قطع مي        

  .شودند موجود در مرتع، سرعت باد را شكسته و از فرسايش جلوگيري ميهاي بلكه پوشش صد درصد نيست، بوته

شود كه در مناطق خـشك اگرچـه ممكـن اسـت سـطح زمـين توسـط                   چنين استنباط مي   7   با توجه به شكل شماره    

بـه طـوري    . يابـد پوشش گياهي، به طور كامل پوشيده نشود ليكن با افزايش بيوماس گياهي سرعت باد نيز كاهش مي                

  كيلوگرم در هكتار باشد، سرعت باد صـد درصـد كـاهش    3500اگر بيوماس موجود در هر هكتار مرتع در حدود     كه  

  .مي يابد

  

   تشخيص شدت يافتن فرسايش3-5

    ترين كارهـاي مـدير مرتـع اسـت        از فرسايش تشديد شده، يكي از مهم         تشخيص فرسايش طبيعي يا زمين شناسي        

 در شرايط خشكي و پوشش كم، فرسايش زمين شناسي حتي بـدون اسـتفاده از           اغلب. )البته در شرايط مراتع خوب    ( 

مرتع نيز زياد است و جلوگيري از فرسايش زمين شناسي در حد خيلي كمي امكان پذيراست، زيرا اين نوع فرسـايش        

بيعـي را از  هنر مرتعدار اين اسـت كـه فرسـايش ط         . نتيجة طبيعي شيب تند، خاك و پوشش گياهي تكامل نيافته است          

  .فرسايش تشديد يافته، تشخيص دهد

هـاي دسـت    هاي دست نخورده با مكان    هاي تشخيص است، بدين صورت كه مكان         به طوركلي مقايسه، يكي از راه     

  .البته چنين روشي هميشه امكان پذير نيست. شودخورده مقايسه 
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ها در سـطح  هان در عرصة مرتع نسبت به زير بوتهفاصل گيا شود كه خاك حد    در مناطق بياباني عموماً مشاهده مي        

 فرسايش تـشديد     ، كه اين پديده نيز نشان دهندة      )به طور عمده توسط باد    ( و فرسايش يافته است    تري قرار دارد  پايين

  .گرديد چون اگر مربوط به فرسايش طبيعي بود، اصوالً گياهي در اين اراضي مستقر نمي؛باشدشده مي

هـا حالـت فعـال داشـته باشـند، مرتبـاً            چنانچه آبراهه . باشدهاي موجود در مرتع مي    ، توجه به آبراهه      از عالئم ديگر  

د، فزسايش تشديد شده انجـام شـده اسـت و در    نهاي پرشيب و تثبيت نشده باش     و هم چنين داراي كناره     فتهتوسعه يا 

  . باشد، فرسايش طبيعي استهاي آبراهه ماليم و در داخل آن پوشش گياهي مستقرصورتي كه شيب كناره

هـاي  زادآوري گونـه  .  هاي ديگر فرسايش تشديد شده وجود رسوبات جديد و عاري از پوشش گياهي است             از نشانه 

به طوري كه اگر زادآوري خوب و طبيعـي انجـام شـود              . گياهي نيز مشخصة ديگري جهت تعيين نوع فرسايش است        

فرسايش تشديد شده كـه توسـط      . ورت نشانة فرسايش زياد است    غير اين ص   در طبيعي است و   معرف فرسايش كم و   

هاي مديريت و كنتـرل قابـل       از بين بردن پوشش گياهي ايجاد شده، برخالف فرسايش طبيعي با روش            انسان و در اثر   

  .ترميم است گيري وپيش

  . دهد، اثر متقابل پوشش گياهي، جريان رواناب و توليد رسوب را نشان مي 8 شكل شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )8(شكل شماره            

  

زمين فاقد پوشش گياهي مطلوب بوده است كه پس از اعمال مديريت صـحيح و               ) الف(    در نمودار فوق، در حالت    

  در حالت.  سال پوشش گياهي بهبود يافته و در نتيجه مقدار رواناب و توليد رسوب نيز كاهش يافته است14گذشت 

اهي جنگلي مناسب و كافي بوده است كه در اثر قطـع درختـان و از بـين رفـتن پوشـش                    زمين داراي پوشش گي   ) ب(

  .گياهي، رواناب و حجم رسوب توليد شده به ميزان زيادي افزايش يافته است
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   بنابراين مدير مرتع بايستي مرتباً فاكتورهاي پوشش گياهي، رواناب، سرعت نفـوذ آب در خـاك، توليـد رسـوب و                   

انجام شـود و سـپس    چنانچه اين مطالعات به طور مكرر. ه كند و اندازه گيري دقيقي از آن به عمل آوردغيره را مطالع 

    مورد مقايسه قرار گيرد، با توجه به استانداردهاي موجود، مدير مرتع از چگـونگي وضـعيت تخريـب مطلـع شـده و                      

  .مي تواند در جهت اصالح آن اقدام نمايد

هاي غير زراعي بـر اسـاس امكانـات، اطالعـات           مرتع، تعيين بهترين روش استفاده از زمين      هنر ديگر مدير    بنابراين     

  .علمي و مسائل اجتماعي و اقتصادي است

  

 


