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  كليات: 1فصل

  

 هـاي واژه. هـا را تعريـف كـرد       آن اينكـه اصوالًً بهتراست كه واژه هاي مرتع و مرتعداري توضيح داده شـوند تـا                     

Range و Rangeland         متفـاوت  در زبان انگليسي به معناي مرتع اسـت، امـا مفهـوم آن هـا تـا حـدي بـا يكـديگر        

گـردد كـه حيوانـات چـرا كننـده در آن       به اراضي وسيع وبدون حصاري اتالق مي Range به طوريكه واژة؛باشدمي

مورد اراضـي مرتعـي كـه بـه طـور پـر              در   Rangelandواژة   در صورتيكه    .روندآزادانه به اين طرف و آن طرف مي       

در گذشـته   . باشند مي 1 حصار و يا سيم كشي       گونه اراضي داراي  اين  . شودگردند، به كار برده مي     مديريت مي  ترتيمار

شد، در حاليكه امروزه در مرتعداري نوين استفاده از         به منظور تفكيك چراگاه ها از مراتع از حصار و سيم استفاده مي            

  .باشد جدايي نا پذير در كلية مراتع ميوحصار جز

   تعاريف مرتع1-1   

شـود   بـراي توليـد علوفـه اسـتفاده مـي       بـه طـور عمـده     بـل كـشت كـه ازآن        زمين مرتعي زميني است غيـر قا       . 1

  .2)1968،گري(

هاي فيزيكي از قبيل بارندگي كـم و         مناطقي از جهان كه به علّت محدوديت       "مرتع يا اراضي مرتعي عبارتند از      . 2

         اسـب پستي و بلندي زياد، زهكشي نا مناسب و يـا درجـه حـرارت پـايين بـراي كـشت وكـار نـا من                         نا منظّم، 

غذا براي حيوانات وحشي و اهلي بوده و هم چنين منبع تهية چوب،               نوعي منبع تأ مين     به د ودرعوض نباشمي

  .3)1975استودارت، اسميت و باكس ( آب و محل زندگي ورشد و نموحيوانات شكاري است

___________________________________________________________________ 

                                                                         1. Fencing                                                          
    2. Gray                                                                                                                                    

  Stoddart,  Smith  and  Box        3.                                                                                                                                                                                                       
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. كند در آنها با استفاده از دام محصول به دست آورد          هاي نيمه طبيعي هستند كه انسان سعي مي       مراتع اكوسيستم    .3  

  به طوريكـه  است،ژي كمكي مصرفي بسيار پايين باشد و انربه طور كلي در اين اكوسيستم ها مديريت اكولوژيك مي       

  . دهدانسان در مرتع نه شخم مي زند و نه به طورمعمول كود مي

اثر مديريت    . شود در جهت تغييرات عوامل طبيعي است نه كنترل آن          مي  ها انجام اصوالً عملياتي كه دراين اكوسيستم    

است و از آنجائيكه دامداري برپايه توانايي انسان در نگهـداري            نيروهاي اقليمي طبيعي بسيار ضعيف       در مقايسه با   نيز

بنابراين بايـد    كند؛شود و درآن زندگي مي    سيستم طبيعي مي   اكو  انسان جزئي از   ، توليدكنندگي مرتع استوار است    وضع

 . اين اكوسيستم باشد ازآن در جهت تغيير و مديريت هرچه بهتر سعي

د كه به طـور طبيعـي داراي  پوشـش گيـاهي قابـل اسـتفاده بـراي دام اسـت و                  شوهايي گفته مي  مرتع به زمين     .4

هاي كشاورزي، شهري وروستايي،  ساختماني و صنعتي، جنگـل هـا ،             بنابراين تعريف كلية اراضي به استثناي زمين      

ع طبيعـي   منـاب وشوند و جزها به  عنوان مرتع محسوب ميشن زارها، كويرهاي بدون پوشش، سنگالخ ها و صخره   

  .نمايدبرداري را ايجاب ميتجديد شونده بوده و خواهي نخواهي نوعي مديريت در بهره

  

   اهميت استفاده از مراتع1-2

آيد، به طوريكـه غالبـاً در       ها از مرتع بدست مي    با توجه به تعريفي كه از مرتع شد، فوائد متعددي در انواع تركيب                 

 اگرچـه بـه   ؛ستند، هم چنين ممكن است از مراتع مشجر چوب نيز استحصال گردد     كنندة آب ه  ارتفاعات مراتع تأ مين   

بسياري از گونه هاي حيـات وحـش        . باشدهاي اقتصادي نمي  طور معمول مناطق مرتعي رويشگاه مناسبي براي جنگل       

اهميـت  . شـد باطرفي مراتع رويشگاه بسياري از گياهان مهم دارويـي و صـنعتي مـي              شوند و از  نيز در مراتع يافت مي    

  .گرددمراتع از نظرتفرجگاه و محيطي آرام و عاري از آلودگي، سروصدا و با هوايي پاك، روز به روز بيشتر روشن مي

اهميت استفاده از مراتع در غالب خاص و براي محصولي خاص تنها با شرايط  فيزيكي تعيين  نمي شود و با مرحلـة           

ترين استفاده اي كه جوامع اولية انساني        طوريكه مهم ه  نيز بستگي دارد، ب   توسعه و رشد فرهنگي جامعة استفاده كننده          

  .اند از جنبة استفادة غذايي از گياهان و حيوانات بوده است از مرتع داشته

استفاده از علوفة مرتع حائز اهميت مي باشـد و در جوامـع صـنعتي                  در كشورهاي غيرصنعتي با اقتصاد دامداري،        

با رشد جمعيت وهر چه بيـشتر صـنعتي شـدن         .ترين استفاده ازآن مي باشد    ، تأمين آب ازمرتع عمده    غرب نظيرآمريكا 

 امـا بـا وجـود ايـن اختالفـات      .كشورها ممكن است استفاده از مراتع به عنوان تفرجگاه حائز اهميت بيـشتري گـردد         

  .باشدو دام مي مهمترين استفادة تاريخي استفاده از مرتع، همانا توليد علوفه براي حيات وحش
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   تعريف مرتعداري1-3

  بـرداري انـساني موجـود، بتوانـد بهـره     بيولوژيـك و    مرتعداري علم وهنري است كه با توجه به شـرايط فيزيكـي،              

هاي مرتعي به نحوي انجام دهد كه اين بهره برداري باعـث تخريـب و           مناسب را از طريق تغيير و مديريت اكوسيستم       

  .ها نگردد اكوسيستمخلل در اين

بيولوژيك است چـرا   . مرتعداري مخلوطي از علوم مختلف از قبيل علوم بيولوژيك، فيزيك و جامعه شناسي است      

العمل حيوانات مصرف كننـده از ايـن شـاخ و بـرگ      و برگ و با عكسهكه با عكس العمل گياه در مقابل حذف شاخ 

امل اقليمي، توپوگرافي و هيدرولوژي تعيين كنندة نوع و درجـة اسـتفاده              فيزيكي است به لحاظ اينكه عو      .ارتباط دارد 

  .باشدازآن مي باشد و اجتماعي است زيرا كه نيازهاي جامعه تا حدود زيادي تعيين كنندة نحوة استفاده از مراتع مي

    كـه امـروزه اسـتنباط     هاي علمي مرتعداري به وجود آمـد، بـه طوري         ها پيش تمايلي نسبت به تأ كيد برجنبه        ازسال    

   بـه كـار بـرده     (Range  Management) به جاي واژة  مرتعـداري )Range Science( شود كه واژة علم مرتعمي 

هاي علمـي   اگر چه جنبه  .  علم مرتع فعاليت هاي هر دو گروه استفاده كننده و محقق مرتع را در بر مي گيرد                 .مي شود 

اري چيزي بيشتر از يك علم است، بدين معني كه كار اصلي و بـارز يـك      موضوع همواره در توسعه است ولي مرتعد      

چنـين فعـاليتي    . مرتعدار يا مدير مرتع كاربرد دانش و علم مرتع به منظور حفاظت منابع و حل مسائل اجتماعي است                 

سب اطالعـات    زيرا كه اين كار در واقع اسـتنباط و كـ           ؛گرددتوصيف مي  )Art(هاي هنر يا فن     به بهترين وجه با واژه    

مورد نياز از مجموعه اطالعات موجود و هم چنين توانايي تركيب و سنتز اين اطالعات بـه منظـور تهيـة يـك طـرح                         

مديريت كارآ براي مناطقي كه خصوصيات آن با مناطق ديگري كه اطالعاتي از آنها بدست آمده ، كم يا زياد متفـاوت                

  .باشداست، مي

قيق و يافتن سريع نشانه هاي تغيير در گياه، خـاك يـا دام را داشـته و سـپس مهـارت      اين هنر يا فن نياز به برداشت د  

  .طلبدتغيير طرح براي اطمينان از ايجاد ثبات در اكوسيستم را از مرتعدار مي

  

   تاريخچة علم مرتعداري 1-4

  ت كه در آمريكا  بنا  شروع علم مرتعداري در جهان دقيقاً ً مشخص نيست و بنابر مشهور  مرتعداري  علمي اس    

  ممكن است در ديگر كشورهاي جهان نيز بـه صـورت سـنتي بـه مـسائل      با اين حال  .  است  جوان نهاده شده و علمي   

هـايي از  نوشـته   در آمريكـا 1890هاي از سال . اي در مورد آن يافت نشده است       ليكن نوشته  ،شده است مرتع توجه مي  

  ونگي اثرات سوء چراي بدون كنترل بـر روي پوشـش گيـاهي ديـده              كارشناسان كشاورزي در زمينة مرتعداري و چگ      

  .ها مسئلة پروانة چرا نيز مطرح شده استهمچنين از همان سال. شودمي

در  ) H.L.Bently (بنتلـي   . ال.  اچ هاي آخر قرن نـوزدهم توسـط      دهد كه تحقيقات مرتع از سال       شواهد نشان مي    

هايي در زمينـة     بيستم چندين دانشگاه در غرب آمريكا شروع به ارائة درس          اوايل قرن  از. تگزاس شروع گرديده است   

  . براي اولين بار رشتة مرتع در دانشگاه ايالتي مونتانا تأسيس گرديد1916مرتعداري نمودند و از سال 
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سترش آن تاريخ  مرتبـاً  درحـال رشـد وگـ            واز تأسيس شد   S.R.M( 1(مرتعداران آمريكا     انجمن 1948 در سال      

 مراتـع   كـاربردي -و علمـي ) Journal of Range Management(  مرتعداريهم اكنون دو مجلة علمي. بوده است

)Rangelands(         ي جهت ارائـة نتـايج   هايكند و همه ساله  نشست وهم چنين نشريات خبري، كتاب وغيره منتشر مي

  .گردديتحقيقات انجام گرفته در زمينة  مرتع و مرتعداري برگزار م آخرين

را در آمريكـا   )International Rangeland Congress ( مرتـع  المللـي   كنگرة بـين 1976  اين انجمن در سال

  .تكرار گرديد  در دهلي نو1988 اين كنگره در استراليا و در سال 1984تشكيل داد كه در سال 

كند وليكن ريـشه هـاي ايـن        يكا مي  در واقع اگرچه شواهد موجود داللت بر تأسيس و گسترش علم مرتع در آمر                 

كافي است مدتي با عشاير و دامـداران سـنتي منـاطق مختلـف جهـان                . علم در انسان ما قبل تاريخ وجود داشته است        

صحبت نماييم، در اين صورت مالحظه خواهيم كرد كه اثر متقابل گياه، دام، انسان و زمين بر يكـديگر و هـم چنـين                        

تـوان شـواهد بـسيار    در قديمي ترين مدارك تاريخي از انـسان، مـي      .خته شدة آنهاست  همبستگي آنها از بديهيات شنا    

ضرب المثـل هـا و سـرودهاي زردشـتي، تعليمـاتي در            . قوي از رابطة نزديك و حتي معقول بين انسان ودام را يافت           

  كتـاب    .اشـند  مـي ب    مورد توجـه    گاونر و قوچ به نوعي در آداب و رسوم ميترايي          .جهت نگهداري حيوانات مي دهد    

 بـسياري از مـذاهب      .دنهاي آسماني مانند تورات و انجيل و قرآن رابطة نزديك انسان و حيوانات اهلي را ذكر مي كن                 

انـد و خداونـد بـه انـسان گـاو را عطـا كـرد و انـسان مـسئول             آفريقايي معتقد است كه انسان و گاو با هم خلق شده          

  .نگهداري آنها مي باشد

ابطة انسان و دام واضح است كه انـسان هميـشه بـه منـابع غـذاي دام و هـم چنـين چگـونگي                        با توجه به قدمت ر    

  .نگهداري از اين منابع توجه خاص داشته است
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  ها اثرانسان هاي اوليه روي اكوسيستم1-5

شامل انسان، گياه، حيوان و خاك همـه در ارتبـاط بـا يكـديگر       هاي اوليه، جوامع بيولوژيك        در شرايط زماني انسان   

جمعيت كم انسان هاي اوليه و هم چنين در اختيار نداشتن وسائل، باعث مي شـد كـه        . اندسير تكاملي خود را پيموده    

هـاي  ها بوجود بياورند و مهم تـرين عامـل ايجـاد تغييـرات در اكوسيـستم           اي در اكوسيستم  آنها نتوانند تغييرات عمده   

  .طبيعي در اين زمان آتش بود كه خود نيز نوعي وسيلة اكولوژيك طبيعي است

  .جوامع گياهي به طور عمده تحت تأثير فشار چراي گياهخواران عظيم الجثه تكامل يافته است

     

  ها اثر جوامع دامداري اوليه روي اكوسيستم1-6

كـه   جوامع دامداري ظهور كرده اسـت، همـه شـواهدي           توان گفت از چه زماني فرهنگ دامداري و       به وضوح نمي      

 بـز و    . سال پيش از بعثت پيامبر اسالم شروع گرديده اسـت          9600دهد چراي دام هاي اهلي از       موجود است نشان مي   

 سال قبل از بعثت پيامبر اسالم در خاور ميانه به خوبي رايج شده است و در حدود  يـك هـزار        7600نگهداري آن از    

  سال قبل بـه خـوبي        5000به طور كلي گاو، گوسفند، بز، اسب و االغ از           .  گوسفندداري رايج شده است    سال بعد نيز  

واقع در شمال چين به خوبي پراكنـده بـوده و مـورد اسـتفاده                 )Indus(هاي بين نيل و رودخانة ايندوس       در سرزمين 

  .شده استاين دوره فرهنگ دامداري متحرك شروع  در مقطعي از. اندگرفتهقرار مي

    هاي مختلف به وجود آمد، ولي آنچه عموميت داشـت ايـن بـود كـه انـسان  سـعي         اگرچه الگوهاي مختلفي در محل    

انگيزة او در برقراري هماهنگي با محيط نه به دليل حفاظـت   مي كرد هماهنگ با محيط خود در طبيعت زندگي كند و 

  . و محيط به هر نحو تعادل برقرار بوده استلذا مابين انسان، دام  .كه براي حفظ بقاي خود بودبل

باشد  كـه بـر    فرهنگ دامداري امروزه  بيشتر به صورت كوچرو با خانواده هاي انفرادي  يا گروه هاي خانواده  مي          

  : گيردرفت وآمد قبايل كوچرو به داليل زير صورت مي. كننداساس فصل از محيطي به محيط ديگر رفت و آمد مي

  كمبود علوفه در يك محل.1            

  نا مناسب بودن درجه حرارت.2              

  عدم وجود آب به ميزان كافي.3              

  خطر حملة حشرات.4              

 خـصوصاً در دو قـارة آسـيا و   ( گيـرد  اي از مراتع دنيا توسط  قبايل كوچرو  مورد استفاده  قـرار مـي              قسمت عمده 

  . خانواده فقط در جنوب صحراي آفريقا به اين كار اشتغال دارند50000آفريقا حدود  در . )آفريقا

 اگرچه اصول مرتعداري در ميان  قبايل دامدار ناشناخته است ولي اصول اكولوژيك تـا حـدودي در سيـستم چـرا و                       

دي به وجود آيـد، تخريـب       اما  چنانچه آن فرهنگ با ورود تكنولوژي تغيير كند و توسعة اقتصا            . كوچ آنها وجود دارد   

  ).1350همانند ايران بخصوص پس از سال ( محيط بالفاصله به ظهور مي پيوندد 

رسـد بـراي      در آفريقا وبرخي ديگر از فرهنگ هاي قبايل دامدار، تعداد دام پرستش به حساب مي آيد كه به نظر مي   

  :ير را ذكر كردزاين امر دو دليل عمدة 
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  :بيلضرورت هاي فرهنگي از ق .1

     دادن دام در مقابل گرفتن زن -الف

  .دام در مقابل قتلي كه از قبيلة ديگر انجام شده است دادن -ب

  هاي خشكماندگاري در سال. 2              

گوشـت معمـوالً از حيوانـات كـوچكتر     . شود گوشت حيوانات تأمين مي واز شير    غذاي افراد قبايل آفريقايي بيشتر  

 نفري در قبايـل آفريقـايي       6 تا   5 كالري انرژي مورد نياز       كيلو 14500براي تأمين   .  تأ مين نمي شود    گوسفند و بز   مثل

 50تـا   40 ليتر شير يا معادل  آن گوشت است كه در اين صورت براي تأ مين احتياجات يك خانواده نياز به21نياز به  

ين فرهنگ و با اين روش تغذيه، مستقيماً  ازديـاد            جمعيت در ا   ازديادشود كه   بنابراين مالحظه مي  . باشدرأس گاو مي  

تأ مين كالري از رأ س زنجيـرة  (گرددتعداد دام را به دنبال دارد و اين ازدياد نيز منجر به تخريب بيش از حد مراتع مي      

  ).غذايي باعث تخريب مراتع و فقر در اين جوامع بشري گرديده است

  

  ده هاي كنترل شهاي طبيعي و سيستمسيستم 1-7

انـد، بـدين معنـي كـه تمـام      هاي كنترل و پايداري به طور طبيعي به وديعه نهاده شده  هاي زيستي، روش   در سيستم    

اجزاي يك اكوسيستم در رابطه با هم عمل نموده و اثرات مثبت و منفي هريك از اجزا روي قسمت ديگر بـه نحـوي          

هـاي مرتعـي اگـر بـه     به عنوان مثـال اكوسيـستم     .ايدار بماند تنظيم مي شود كه سيستم از تعادل خارج نشود و بتواند پ           

  : صورت طبيعي رها شوند، به صورت زير عمل مي كنند

   دامي كه از مرتع استفاده مي كند در اثر فراواني غذا قوي شده و توليد مثل آن افزايش مي يابدتا بـه حـد تعـادل بـا          

نسبت به ظرفيت مرتـع  زيـاد    پس از مدتي چون تعداد دام. رودظرفيت توليدعلوفة مرتع برسد و حتي از آن نيز باالتر 

مي شود اوالً سهم غذاي كمتري به هر دام مي رسد و لذا توليد مثل كم شده و مقاومت دام نيز در برابـر بيمـاري هـا                            

شـود  تـا   ثانياً با ازدياد جمعيت دام فشار چرا روي مرتع بيشتر شده و توليد مرتع به تـدريج كـم مـي    . كاهش مي يابد  

دراين مرحله مرگ و مير دام ها بر اثر سوء تغذيـه،  . اينكه سيستم به حالت بحراني برسد و كمبود شديد غذا پيش آيد         

زياد مي شود و جمعيـت دام از حـد           )هابه علت ضعف جسمي دام    ( ها  كمبود مواد غذايي و هم چنين شيوع بيماري       

تا خود را ترميم كند و لذا توليد علوفه در مرتع پـس از   صتي مي يابد  در اين زمان مرتع فر    . تر مي رود  تعادل هم پايين  

ها بهتر شـده و افـزايش جمعيـت    شود و چون تعداددام كم شده و ميزان توليد باال رفته وضع تغذية دام         مدتي زياد مي  

  .)دهدشكل شماره يك اين نوسانات را نشان مي( گرددآنها مجدداً آغاز مي
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                                                                                                                         تغيير كميت ها        

  

     

                      

    زمان           

                                      

  _______     ظرفيت توليد علوفة مرتع                            

  _ _ _ _ _      تعداد دام                       

  هاي مرتعي با مديريت طبيعي نمودار تغييرات جمعيت دام و توليد علوفه در اكوسيستم :)1(شكل شماره   

  

حال اگر انـسان بخواهـد       . ده است    در اين نمودار كنترل طبيعي در يك سيستم به صورت بسيار ساده نشان داده ش               

به نحوي در اين سيستم دخالت كند بايد تمام اجزاي ايـن اكوسيـستم را در نظـر گرفتـه و بـه صـورت علمـي و بـا                             

شناخت دقيق از ساختمان و عمل اين سيستم روي آن اعمال نظر  و دخالت نمايد و فقط در اين صـورت اسـت كـه                 

  .ا باال ببرد و بهرة بيشتري از اين منابع خدادادي بگيرد هتواند توليد را در اين اكوسيستممي

ديگـر      اگر كنترل دقيق و علمي در اين سيستم اعمال شود و جمعيت دام متعادل با توليد مرتع در نظر گرفته شـود،                     

اي بـه  لوفـه  از هر واحـد ع بنابراينافتد و تلفات ناشي از كمبود غذا و شيوع بيماريها ي ناشي ازسوء تغذيه اتفاق نمي           

هاي بيمار و هم    در ضمن با اصالح نژاد دام ، واكسيناسيون، رعايت بهداشت و درمان دام            . شودنحو احسن استفاده مي   

هاي دامي را در يـك سيـستم  تـا حـدي قابـل               چنين توليد علوفه و كامل نمودن تغذية دام ها مي توان توليد فراورده            

  . رساندمالحظه به سطحي باالتر از حالت طبيعي آن

از طرف ديگر آنچه در بسياري از كشورها اتفاق افتاده و اكنون نيز تا حد بسيار زيادي مشاهده مـي شـود، كنتـرل                            

سيـستم   انهـدام  پايـداري و در نهايـت      بخشي از سيستم ورها كردن بخش ديگر آن است كه نتيجـة منطقـي آن عـدم                

ام هاي بيمار و كمك بـه تغذيـة دام هـا از خـارج مرتـع ماننـد                   اين امر با اجراي واكسيناسيون و درمان د       . خواهد بود 

در مقابـل هـر روز   .وفه صورت پذيرفته كه نتيجةآن زياد شدن تعداد نسبي دام بوده است         علوفه كاري و وارد كردن عل     

بر اثر چراي بيش از اندازه و بي روية مراتع و هم چنين شخم زدن و زير كشت ديم رفتن آن ها ، از وسعت و توليـد                 

فرسـايش خـاك     م مراتـع و   آنچه نتيجة طبيعي اين روش مي باشد همانـا انهـدا           .در واحد سطح مراتع كاسته مي شود      

  .باشداست كه در كشور ما در حال وقوع مي
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  :شود كهگانه در اكولوژي را يادآور ميهاي زيستي طبيعي و رهاشده، قوانين سه     مكانيسم عمل در سيستم

 همه جاي طبيعت به همديگر مربوط اسـت و از آنجـا كـه دخالـت وتوسـعه در                 ) 2. داند چه كند  طبيعت بهتر مي  ) 1 

انجـام  ) 3و . گيـري كـرد  توان تصميماي نميگذارد، بنابراين به طور محلي و ناحيهها تاثير مي طبيعت روي ديگر محل   

  .و هرگونه مصرف، براي انسان و طبيعت هزينه دارد) هاي توسعهمانند اجراي برنامه( ها تمامي فعاليت

  

   تاريخچة مرتعداري در ايران1-8

نمونـه  . كنـد ، دامداري با استفاده از مراتـع را ايجـاب مـي    ... )اقليمي، توپوگرافي و    ( ايران   شرايط جغرافيايي كشور    

بـه  . هاي تاريخي متعددي وجود دارد كه نشان مي دهد مراتع ايران از وسعت و كيفيت بااليي برخوردار بـوده اسـت                    

ه طور عمده با اسب بوده و علوفـة         ها كه ب  عنوان مثال قدرت اقتصادي و سياسي قبايل دامدار و هم چنين  لشكركشي            

  .شده استاسب نيز در اغلب نقاط ايران از مراتع تأمين مي

انـد،  هايي كه نويسندگان آن ها ديد اكولوژيك داشـته هاي تاريخي مثل سفرنامة ناصر خسرو و ديگر سفرنامه      در نوشته 

شـرح لشكركـشي شـاه عبـاس بـه          در تاريخ عـالم آراي عباسـي در          .خوردتوصيف پوشش گياهي مسير به چشم مي      

اهللا وردي خان والي فارس خود را در مدت دو هفته از شـيراز بـه             " :خراسان براي منكوب كردن ازبكان آمده است كه       

هاي بادام كوهي قسمت مهمي از اين مسير را در كنار كوير و از ميان جنگل رسانيده و بسطام كه اردوگاه شاه عباس  بود      

  ".عبور كرده است

 پوشـيده از درختـان   16كند كه اكثر مناطق عاري از پوشش امروزي تا اوائل قـرن           ارك و شواهد موجود ثابت مي        مد

مـؤثري بـر    ّاز صد سال پيش، تعادل موجود بين دام و جمعيت كشور به حـد     ). 1964سنتو(جنگلي و بوته بوده است      

عداد دام منطقـة بلوچـستان بـه دو برابـر           ت 1901 -1951هاي  هم خورد و به طوري كه آمار نشان مي دهد ظرف سال           

  . تعداد دام ايران دو برابر شده است1962 - 1962و در خالل سال هاي ) 1966پيرس( افزايش يافته است

 و بر هم خوردن نظام موجود در آن و هم چنـين             1342ها و مراتع كشور در سال        با اجراي طرح ملي كردن جنگل        

 برنامه ريزي هاي اصولي در زمينة حفظ و حراست و بهره برداري اصولي از ايـن         عدم جايگزيني تشكيالت صحيح با    

  .ثروت عظيم، موجب گرديد تا سطح وسيعي از مراتع كشور به شدت تخريب و دچار صدمات فراوان شود

ـ          ع    آمار موجود و نظرات كارشناسي نشان مي دهد كه تعداد دام موجود در كشور بيش از چهـار برابـر ظرفيـت مرات

وسـيعي از   به طـوري كـه سـطح    كشور مي باشد و در نتيجه كيفيت و كميت مراتع كشور به شدت كاهش يافته است  

  .اين مراتع به كوير و مناطق عاري از پوشش گياهي تبديل گرديده است
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   علل تخريب مراتع1-9

  :اشندب   به طور كلي موارد زير از مهم ترين علل تخريب مراتع از نظر تئوري مي

  افزايش بيش از حد تعداد دام .1              

  )مانند بز در مراتع در حال تخريب(عدم تناسب دام و مرتع  .2              

  هاي خشك يا خشكساليسال .3               

  چراي زودتر از موقع مناسب .4               

  چراي طوالني تا آخر فصل .5               

  شخم مرتع به منظور زراعت ديم يا آبي .6               

  احداث ساختمان و جاده در مراتع .7                

  دارزهكشي مراتع زه .8                

  تردد غير ضروري دام در مرتع به علت عدم وجود آبشخور يا آغل مناسب .9              

  )عدم برنامه ريزي صحيح(                     

  كني جهت مصارف سوختيبوته .10               

  

   عوامل مؤثر در تخريب مراتع ايران1-10

   همان گونه كه ذكر گرديد مراتع ايران از هزاران سال قبل تـا كنـون مـورد اسـتفادة دام هـاي دامـداران عـشايري و              

خريـب بـسيار نـاچيز بـوده         سال پيش سرعت و شدت ت      100شايد بتوان گفت  تا حدود         . روستايي قرار گرفته است   

  .نام برد عوامل مخرب ترينبه عنوان مهم را زيرتوان موارد  به نحوي كه مي،است

  ...ازدياد جمعيت انسان و در نتيجه نياز به كشاورزي بيشتر، مسكن، راه، تأسيسات عمومي و  . 1

 ...ازدياد دام متناسب با ازدياد جمعيت كشور جهت برآورد نيازهاي غذايي، الياف و  . 2

 .تخريب بوته زارها و جنگل هل به منظور مصارف سوختي . 3

 

 :  سال پيش، مي توان موارد زير را نيز به موارد فوق اضافه نمود50 پس از اين مرحله يعني از حدود 

  ورود  بهداشت و درمان براي انسان ودام . 4

   ونبود برنامه هاي صحيح 1340ورود بي روية تكنولوژي با فروش نفت از سال هاي  . 5

 

   ورود بهداشت و درمان براي انسان و دام روند ازدياد جمعيت انسان و دام  را تشديد نموده و با توجـه بـه مـوارد                          

 مذكور، بر سرعت و شدت تخريب مراتع افزوده است ، در نتيجه تعادل موجود در اكوسيتم هاي مرتعي با حمايت از                    

قادر به تـأمين غـذاي آنهـا نبـوده، بـه            ) توليدكنندگان( برهم خورده و اتوتروف ها       )مصرف كنندگان ( هتروتروف ها 

  .اندسرعت تضعيف شده
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توانـايي  ...    ورود تكنولوژي و مسلح شدن انسان به سالح هايي از قبيل اتومبيل، تراكتور، بولدوزر، موتورپمپ ها و       

داشته مـي شـد، تخريبـي معـادل         او را براي تخريب مراتع باال برد به نحوي كه در گذشته اگر كنترل از روي مراتع بر                 

  .گيرد انجام مي برابر50 گرفت ولي امروزه پس از ورود تكنولوژي با ضريبي معادل انجام مييك

  

  .برهم خوردن بافت هاي ايلي و عشايري كه منجر به از دست دادن قدرت حفاظتي عشاير گرديد . 6

 . براي مدت چند سال1356حذف كنترل تعداد دام از سال  . 7

كـاري كـه از     ورود و توزيع علوفه و توسـعة علوفـه         هاي اعتباري، يت دام در اثر كمك    افزايش جمع  . 8

 .ريزي بودبرداري و كنترل بدون برنامهنقطه نظر بهره

  يربط كه زمينه را براي تبديل مرتع به مزارعذهاي اعالم اجراي طرح هاي ديم كاري توسط ارگان. 9

 ).بدون كنترل(ديم فراهم كرد     

   هم نياز به اجرايقانون خوب(عدم وجود برنامة صحيح وقوانين اصولي براي منابع طبيعي كشور. 10                                       

  ).                              دقيق دارد                                           

 .ز مراتعفقدان نقشه، آمار و برنامة صحيح ا. 11                

  .ريزي استفاده از اراضي و در نظر نگرفتن استعداد وقابليت اراضيعدم برنامه. 12                 

  

  

   خصوصيات و پراكنش مراتع ايران1-11

  تقسيم بندي خشكي هاي جهان: الف   

ــدود     ــان در ح ــاي جه ــشكي ه ــل خ ــطح ك ــي س ــور كل ــه ط ــورت          5/15    ب ــه ص ــه ب ــت ك ــار اس ــارد هكت                          ميلي

  :شودزير تقسيم بندي مي

  )1(جدول                     

 درصد ميليارد هكتار نوع كاربري

  مراتع .1     

  جنگل ها .2     

  بيابان ها ومناطق پوشيده از يخ .3     

  كشاورزي .4     

 شهرها و صنايع .5     

2/6  

7/4-3/4  

3/2  

6/1  

6/0-5/0  

 

40 

30-28  

15 

10  

4-3 
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  تقسيم بندي سطح ايران:   ب

 به شرح زيـر تقـسيم بنـدي    1967 ميليون هكتار است كه توسط پابو در سال     165مساحت كل كشور ايران در حدود       

  :گرديد

  ))2(جدول(

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 درصد ميليون هكتار منطقه

  فلور بحر خزر .1

_ A  متر ارتفاع ازسطح دريا800ا  ت0بين (جنگل هاي پايين دست (  

B _  متر ارتفاع از سطح دريا2700 تا 800بين (جنگل هاي باال دست (  

  فلور بلوچي .2

  ) درصد اراضي ايران را مي پوشاند85بيش از (فلور ايران و توران .3

A _    ميلي متر100بارندگي ساليانه كمتر از (نيمه صحرايي (  

 B_  ميلي متر200 تا 100بارندگي ساليانه (استپي (  

C _  ميلي متر400 تا 200بارندگي ساليانه(نيمه استپي (  

D _  ميلي متر400بارندگي ساليانه بيش از (جنگلهاي خشك (  

 E_  متر از سطح دريا2700ارتفاعات و كوهستان ها با ارتفاع بيش از   

  )واقع در مناطق نيمه صحرايي(اراضي شوره زار .4

 )اطق نبمه صحراييواقع در من( شن زارها .5

5  

5/2   

5/2  

9  

149  

40  

39  

30  

18  

8  

10  

4 

3  

5/1  

5/1  

5/5  

90,3  

2/24  

6/23  

2/18  

9/10  

8/4  

1/6  

4/2 
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  مساحت مراتع ايران: ج

   تا كنون تخمين رسمي و دقيق از وسعت مراتع ايران به عمل نيامده است و تقريباً تمامي اراضـي مرتعـي كـه قابـل        

اختصاص يافته انـد و در  ...) گندم، جو و(  اند در سال هايي كه ميزان بارندگي خوب بوده ، به كشت ديم    كشت بوده 

در هـر حـال    .گردند منتهي با كيفيـت بـسيار پـايين     عين حال در سال هاي آيش و كم باران جزء مراتع محسوب مي            

  :  ذيل مي باشدارقامي كه تا كنون در مورد مساحت مراتع ايران ارائه شده است به شرح

  ) ميليون هكتار مرتع40 و ميليون هكتار اراضي جنگلي12( ميليون هكتار 52:           ايرانفر

   ميليون هكتار30): 1963(          گروه دانشگاه آمريكايي

   ميليون هكتار80): سنتو، 1964(          متخصصين ايران، پاكستان وتركيه

  :يون هكتار به شرح زير ميل106): 1967(          پابو 

   ميليون هكتار40         مراتع بسيار فقير نيمه صحرايي      -                    الف

   ميليون هكتار32 اراضي رها شده و مراتع چراگاه               -                    ب

   ميليون هكتار8   مراتع خوب و متوسط                          -                    ج

   ميليون هكتار12     مراتع آيش                                      -                    د

   ميليون هكتار14   اراضي جنگلي و مخروبه                       -ه                    

  

هاي انبـوه و منـاطق كـويري كـه بـدون            نگلها، ج  تمام اراضي قابل دسترس در ايران البته به جز قلة كوه           در عمل     

  پـس  ها،بيابان ها، دامنة  كوه :گيرند، از جمله باشند مورد چراي دام قرار مي     آب جهت شرب دام مي     گياهي و  پوشش

  .هاي بازچر اراضي كشاورزي و جنگل

 و ميـزان توليـد آن          در حال حاضر كلية مراتع كشور بيش از حد چرا شده و به حد غير قابل تصوري منهدم گـشته                   

در اثر چراي بي رويه و بيش از حد، ظرفيت مرتع به سرعت رو به كاهش مـي رود و در اثـر                       . نيز بسيار كم مي باشد    

 يـا قـسمت     مممكن است كه مرتعي داراي پوشش گياهي هم باشد ولـي تمـا            .گرددادامة اين روند به صفر متمايل مي      

  .باشددام غير قابل استفاده ميدهد كه براي  آن را گياهاني تشكيل ميعمده

  

  :            ميليون هكتار به شرح زير تخمين زده است100 سطح مراتع ايران را معادل 1970   نيكنام نيز در سال 

    ميليون هكتار19          مراتع خوب تا متوسط              _ الف                  

    ميليون هكتار25         ا فقير                   مراتع متوسط ت_                      ب

    ميليون هكتار56        مراتع فقير تا بي نهايت فقير          _                       ج
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        دامي ميليـون واحـد    89 برابـر    1367   براساس آمار گزارش شده توسط مركز آمار ايـران تعـداد دام كـشور در سـال                  

  :به شرح زير بوده است )گوسفندي(

   رأس000,665,40   گوسفند و برّه                                       

   رأس 000,759,21   بز و بزغاله                                          

  رأس   000,368,6  گاو وگوساله                                         

  رأس      407,261   وميش و بچه گاوميش    گا                     

بـرآورد   ميليـون واحـد گوسـفندي     20   اين در حالي است  كه ظرفيت  مراتع كشور را  در شرايط كنوني در حدود                  

  .شده است

  

  :پاورقي

بـر ايـن    . ددگـر  آن به عنوان يك واحد دامي تعريف مي         پوندي يا معادل   1000در آمريكا معموال يك گاو ماده       :  واحد دامي  -1

   شـود  پوند وزن گاو ماده زنده در تعيين واحد معادل گاو در نظر گرفتـه مـي  100اساس اغلب يك دهم واحد دامي به ازاي هر         

  ).1972،  آمريكاانيستيتوي برآورد ارزشهاي اموال غيرمنقول(

دل يك راس گاو يا يـك واحـد دامـي             گوسفند در ازاي معا    5سازمان جنگلباني آمريكا سابقا در مورد گوسفند از نسبت تبديل           

در حال حاضـر بـراي   . گردد پوند منظور مي1000 واحد دامي به ازاي هر   5/1معادل واحد دامي اسب نيز غالبا       . كرداستفاده مي 

  .شوداستفاده مي) 1رابطه(تعريف معادل واحد دامي انواع دام از روش نسبت نياز متابوليك 

  )W(75/0          :1رابطه                                                               

  ) پوند1000( 75/0                                                                           

ن باشـد كـه بـه عنـوا     وزن يك رأس گاو ماده بر حسب پوند مـي 1000 وزن دام مورد نظر به پوند و عدد   W: كه در اين رابطه   

 واحد دامـي محاسـبه   25/0 پوندي معادل 150 بنابراين يك رأس گوسفند ماده   .گيردشاخص واحد دامي مورد سنجش قرار مي      

  .شود پوندي در نظر گرفته مي1000 گوسفند معادل يك گاو 4گردد؛ به عبارتي مي

هاي مختلـف  رات زياد وزن آن در اكوتيب با توجه به تغيي ، كيلوگرمي به طور متوسط    40 تا   35البته در ايران يك رأس گوسفند       

هـا  شود و بر اين مبنا معادل واحد دامي براي ساير دام  باشند، به عنوان يك واحد دامي تعريف مي       كه در اقاليم متنوع پراكنده مي     

  .گرددمي محاسبه

ه به نيـاز غـذايي يـك رأس گـاو     توان بر اساس نياز غذايي دام نيز تعريف نمود، به طوريكه با توج            از طرفي واحد دامي را مي     

 3960 پوند علوفه خـشك يـا   7920 مقدار ،) در روزT.D.N پوند 11يا (  پوند علوفه خشك 22 پوندي در روز به  1000ماده  

  ).1970شوراي ملي تحقيقات آمريكا، (گيرند در نظر مي) گاو ماده(در سال را به عنوان يك واحد دامي  T.D.N پوند

را بـه عنـوان نيـاز غـذايي يـك رأس      )  در سـال T.D.N كيلـوگرم  230( در روز T.D.N كيلـوگرم  63/0 در ايران نيز معموال   

در برخي از منـابع از  . شود به عنوان يك واحد دامي در نظر گرفته مي        T.D.N كيلوگرم   230كنند و بنابراين    گوسفند منظور مي  

  .اده شده است نيز براي تعريف واحد دامي استفT.D.N كيلوگرم 180 و 220ارقام 

  .گاو و گاو ميش به طور متوسط معادل چهار رأس گوسفند در نظر گرفته شده است هر رأس  در محاسبات فوق -2
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 126كه از اطالعات عكس هاي ماهواره اي استفاده شده است، سطح مراتع كشور برابر ) F.M.C  )1975 در گزارش

  :شودو شن زار نيز ميميليون هكتار گزارش شده است كه شامل اراضي شور 

  

  )3(جدول         

 )دامي واحد(  ظرفيت )تن(           توليد )هكتار(   مساحت وضعيت مرتع

  خوب 

  متوسط

 فقير

000/000/14  

000/000/60  

000/000/52  

000/156/1  

000/219/2 

000,641 

000/100/2  

000/035/4  

000/166/1  

 000/301/7 000/016/4 000/000/126 جمع

                                    

هاي مختلف در مجموع نمايانگر اين واقعيت است كه مناطق استپي ونيمه اسـتپي ايـران نقـش بـسيار                       تقسيم بندي 

 معـادل بـيش از نـصف       مساحت اين دو بخـش مجموعـاً      . مهمي را در توليد علوفه براي دام هاي كشور ايفا مي كند             

 آنها مي توان گفت چنانچه به روش صحيح مورد بهـره بـرداري قـرار    زان بارندگيوسعت كشور است وبا توجه به مب   

  .كردندگرفته بودند، علوفة قابل توجه و مناسبي را توليد مي

 ميليـون هكتـار    90بـالغ بـر  كشور را اي سطح مراتع عكس هاي ماهوارهطريق از  1974يك شركت آمريكايي در سال    

گذشته دركيفيت و درجه بندي آنها تغييراتـي         سال   ينچنددر طي   خ تخريب مراتع      با توجه به نر    . است كردهبرآورده  

، 14حاصل شده است بطوري كه در طبقه بندي قبل از انقآلب سطح مراتع خوب، متوسط و فقير بـه ترتيـب معـادل                        

اتـع فقيـر تـا    ميليـون هكتـار ، مر   3/9 مراتع خـوب  1374 ميليون هكتار برآورد شده بود در حاليكه در سال        16 و   60

  . ميليون هكتار برآورد شده است4/43 ميليون هكتار و مراتع فقير تا خيلي فقير معادل 3/37متوسط 

بـه شـرح جـدول     ميليون هكتار 86گرديده، وسعت مراتع كشور حدود آخرين آماري كه در اين زمينه ارايه    بر اساس 

  . است برآورد شدهزير

  

 درصد جمع سطح شمال سطح خارج از شمال نوع مرتع

 1/8 793/936/6 870/590 923/345/6 مراتع متراكم

 2/26 476/587/22 129/893/1 347/694/20 مراتع نيمه متراكم

 7/65 670/579/56 110/520 560/059/56 مراتع كم تراكم

 100 940/103/86 109/004/3 831/099/83 جمع
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  .شوند تقسيم ميمده زير زمان بهره برداري به دو گروه ع از نظر  ايرانمراتع

  ): مراتع بهاره و تابستان چر(ـ مراتع ييالقي 1

فصل رويش گياهان در اين مناطق فـصل گـرم سـال            اين مراتع بيشتر در ارتفاعات و مناطق سردسير قرار داشته و                

 23 مراتـع حـدود    سـطح ايـن  .اين مراتع عمدتا در فصل بهار و تابستان مورد بهره برداري قرار مـي گيرنـد   . مي باشد 

  . ميليون تن علوفه خشك قĤبل بهره برداري دارند 21/6 كه باشد ميليون هكتار مي

  

  : )مراتع پاييز و زمستان چر (ـ مراتع قشالقي2

عمدتا در فصول سرد سال يعني پاييز و زمستان مـورد  رمسير قرار داشته و  گاين مراتع بيشتر در مناطق كم ارتفاع و            

 كه علوفه خشك قابـل حـصول         ميليون هكتار برآورد مي شود     67 وسعت اين مراتع حدود      .ي گيرند چراي دام قرار م   

  . ميليون تن مي باشد 49/4آنها 

هنگـام  (ايـن مراتـع معمـوال در دو نوبـت از سـال      . در حد فاصل مراتع قشالقي و ييالقي، مراتع ميان بند قرار دارنـد   

مساحت اين مراتع بين مراتع قشالقي و ييالقـي         . ليف قرار مي گيرند   مورد تع ) عزيمت و مراجعت از ييالق به قشالق      

  .تقسيم شده است
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  يهاي مؤثر بر رستنكيعوامل اكولوژ: 2فصل

   آنيبند و طبقهراني ايعي         طب

  
  

   مناطق خشكيهايژگي و-2-1

 مناطق خشك   و جز راني ا يهاني زم شتري كه ب  افتي مي درخواه مي كشورمان توجه كن   يمي اقل طي   چنانچه به شرا  

 برخـوردار بـوده وطبـق       ي خاص تي از اهم  ايشك در دن  مناطق خ . رديگي قرار م  متريلي م 400 كمتر از    يبا بارندگ 

دهد كه سـهم  ي ملي مناطق تشكني جهان را ايهاي ازسطح خشك درصد26، حدود 1954 كوپن در سال  يةنظر

ـ  توجه اكولوژ  ستم،ي كه از اواخر قرن ب     دي باعث گرد  تي اهم نيا.  باشد ي م  درصد 12 مقدار   نيها از ا  ريكو  ستي

  . مناطق انجام دهندني را در خصوص ايادي زقاتيوف گردد و تحق معطشتريها به مناطق خشك ب

 ديـ  خشك برگزار گردمهي خشك ونيهاني كنفرانس در مورد سرزم ي سر كي ونسكويها قبل از طرف        مدت

 و  ديـ  جد قـات يها  بر لـزوم انجـام تحق        كنفرانس ني در ا  نيهم چن . ها چاپ ومنتشر شد   ومي سمپوز ني ا جيو نتا 

 ، 1964 در سـال  نيراعالوه ب.  شده استيادي زدي خشك جهان تأكمهيمناطق خشك و نگسترده در خصوص  

I.B.P
.  مناطق خشك دارد   ة مطالع ي مختلف برا  ي در كشورها  زي ن ييهاتهي كه كم  دي گرد سي تأس نهي زم ني  در ا   1

 جينـد كـه نتـا     ا قرار داده  ي، مورد بررس  رهي وغ كيولوژي ب ،ي اجتماع ،ياسيها مناطق خشك را از نظر س      تهي كم نيا

" مناطق خشكيهاستميساكو " در دو جلد كتاب به نام        1974آن تا سال    
 به طور مفصل چاپ شده اسـت و   2

ـ  و ددي سؤاالت جدي سركي شده منجر به طرح   يآور جمع جينتا  تـازه راجـع بـه منـاطق خـشك      يهـا دگاهي

  .ديگرد

                                                 
   Inernational Biological Program )المللي  برنامه زيستي بين  ( – 1

٢ – Aridland Ecosystems  
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   خشكيهانيوجوه مشترك سرزم: الف

  .انهي نسبت به معدل سالادي و با انحراف زيني بشيپ رقابلي نا منظم، غيبارندگ  .1

  . استانهي از معدل نزوالت سالشتري باري بسلي و تعرق پتانسريمعدل تبخ  .2

  .دهندي ملي را تشكني، فرم زمي آبشي فرسايها همراه با دورهي بادشي فرسايدوره ها . 3

  هاي و بلندي پستني داراست، در بهيو و زازيفرم آنها غالباً ت. (  مشابهندني زمي اصليهافرم   .4

  .) باشدي محدود مة حوزي آب در اكثر اوقات خشك و دارايهاكانال و  تند وجود دارديهابي  ش  

   رواناب هانيشود كه اي مي نفوذ نكرده و به صورت رواناب جارني در زمي بارندگةقسمت عمد  .5

   و دراهاني رشد گي رطوبت برانينقش آن در تأم از لحاظ تي اهمني دارند و اكيولوژيزي فتي اهم   

  .باشدي مواناتي حي آبشخور براجادي اني رشد جانوران و هم چني علوفه براني تأمجهي نت   

  . عامل محدود كننده استنيكمبود آب مهم تر  .6

  . مشابه استي بقا و مقاومت موجودات زنده در مقابل خشكيهازميمكان  .7

   بقا موجوداتي برايادي زتياهم) يتوپوگراف (ي و بلندي در پستي و كلي جزئي هايناهمگون  .8

   كوهستانة البته نه به انداز؛ استري متغكروي منطقه به صورت ماكرو و مي توپوگرافيعني . زنده دارد   

   گودال كوچك مستقركي در اهي گكي ممكن است يحت . موجودات مهم استي برادهي پدني و ا   

  .دي خشك محافظت نماي را از بادهاياهي گ، قطعه سنگكي اي ود گرد   

  

   خشكيهاني سرزمةاختالفات عمد: ب

  .متريلي م600 متفاوت، از صفر تا ي بارندگزانيم  .1

  .يبارندگ ة تفاوت در بازدنيو هم چن) زمستانه، تابستانه و زمستانه تابستانه(  متفاوت ي بارندگيالگو  .2

  ) گرم، معتدل و سرديهانابايب( درجه حرارت متفاوت   .3

  . خشكمهي خشك تا ناري از بسي خشكة درجعي وسفيط  .4

  )  هوااديباران در مقابل مه و رطوبت ز(  آب نيتفاوت در منبع تأم  .5

  ) دارد يها رطوبت نقش مهمانوسي و اقاهايدر مناطق مجاور در(  رطوبت هوا ةانيتفاوت در معدل سال  .6

 ).بوته زار، چمن زار، مناطق بدون پوشش( است متفاوتاتي حيهاشكل  گياهي و وي جانوريرده ها .7

 زي قرار دارند و دالئل آن ن      ي و جنوب  ي شمال ة درج 45 تا   15 ي عرض ها  نيمناطق خشك جهان اصوالً ب     

  :باشدي مريبه شرح ز

 ياهعرض  همواره در  يي هوا اناتيشود جر ي كه موجب م   نيوجود مراكز پر فشار و كم فشار درجو زم          .1

   به باال نيي از پاي و جنوبي شمالة درج60 صفر و ي نزول و در عرض هانيي درجه از باال به پا45 تا 15

 15  يهـا  عـرض در و معتدل و يي استوايها درجه، جنگل 60 صفر و    ي در عرض ها   جهيدر نت . صعود كند 

  . درجه، مناطق خشك قرار دارد45تا 
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   بلند دريها مانند سلسله كوهيعيند در اثر وجود موانع طبتوايها كه مانوسي از رطوبت اقيدور  .2

  . باشداهايها و درانوسي مناطق از اقني اادي زة فاصللي به دلايابرها و  برابر    

  .) سرديوجود ابر و جبهه ها( باران زا ي هاستميعدم وجود س  .3

  . درجه نروند35 تا 15 ة شود ابها به سمت منطقي است كه باعث ميجهت بادها به نحو  .4

  ةمنطق  خشك سرد شده، به سمتي هواة مرطوب در استوا بارش كرده و سپس تودي هواةجبه  .5

  هـوا    ة منـاطق، تـود    ني و رطوبت كم در ا     ادي حرارت ز  لي، اما به دل   ديآي م نيي درجه رفته و پا    45 تا   15    

  .شوديم باران فراهم نادجي ا برايطي لذا شرا؛)ي ابريهاستميمحو س ( كنديگرم شده و صعود م

  
  

  

  



                                                                                             ٢٠ دانشكده منابع طبيعي            -   محمد رضا وهابي...هاي عوامل اكولوژيك موثر بر رستني: فصل دوم 
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    يعي طبيهاي عوامل مؤثر بر رستن-2-2

  عرض،  باد،رطوبت هوا ،حداقل و حداكثر متوسط، يهادرجه حرارت، يبارندگ (يميعوامل اقل:    الف  

  )... و يياي جغراف       

 خشك موجـب از   يها دوره ني ا .شودي م دهي د ي كوتاه خشك  يها دوره ي معموالً در فصل بارندگ    رانيا   در    

 يهـا شهيـ هـا كـه ر  نـه يبه خصوص در مـورد گرام  .گرددي جوان ميهااهچهي جوانه زده و گي رفتن بذرها نيب

  . داردي بارندگو به رطوبت ازي نابجا در آنها نيهاشهي رلي است و تشككي بار كوچك واري آنها بسيبذر

با توجه  ) بهشتي ارد 25 اي 15 تا   ني فرورد 15 از   ير مناطق كوهستان  د (ي خشك يها دوره ني از ا  يصدمات ناش 

 از مـوارد  ياريباشـد و در بـس  ي مادي زاري، بس خاكي رطوبت در قشر سطح عيبه رطوبت كم هوا و كاهش سر      

  . سازدي در مراتع را با شكست مواجه مي بذركاريهابرنامه

 به صورت برف در زمستان و باران       ي بارندگ ة قسمت عمد  ي استپ مهي و ن  ي كه در مناطق استپ    يي آنجا ز ا نيبنابرا

  . است تي حائز اهمي خشكيها و بهار است، توجه به دورهزيي پاليدر اوا

 هـا  نـه ي گرامي بـرا ة عمدلي است به دو دلادي كه طول فصل زمستان زيانباشته شدن برف در زمستان در مناطق      

  :مناسب است

  .كندي حفظ منيي پايلي خيها سوء درجه حرارتاتري را از تأثاهانيپوشش برف گ  )1     

   رهي ذخني از ااهي گي عمقيهاشهي و رافتهي برف به اعماق خاك نفوذ يجيآب حاصل از ذوب تدر  )2     

  . كندياستفاده م          

ـ     يها متوقـف مـ     فتوسنتز در اكثر گونه    گراد درجه سانتي  7  تراز نيي پا يهادر درجه حرارت    از   شيگـردد و در ب

  .شودي رشد انجام مگراد درجه سانتي10

تواننـد رشـد كننـد و       ي مـ  اهاني گ يها گرم است، در فصل بارندگ      كه زمستان  ي و جنوب شرق   يدر مناطق جنوب  

 مناسـب  ي فصل بارندگاني درجه حرارت در پا    يدر مناطق شمال  . شوندي م افتي فراوان   كسالهي اهانيگبنابراين  

  .ستندي ناديز هم كسالهي اهانياست و گ

ـ  متر است كه ممكـن اسـت در ا  يلي م150 بلوچ حدود    ة در منطق  انهي سال ي بارندگ زاني م     منطقـه پوشـش   ني

 يبه طور كل   .كندي م تي را حما  يري در اصفهان پوشش فق    ي مقدار بارندگ  ني هم كهي در صورت  ،كند جادي ا يخوب

 اسـت كـه   ي از منـاطق ر بهتـ يلـ ي، خياهيـ گها و پوشـش  ي است وضع رستن   ادي بهاره ز  ي كه بارندگ  يدر مناطق 

  .شودي در زمستان نازل مي بارندگةقسمت عمد
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  ) خاكييايمي و شيكيزيسنگ مادر، خواص ف( خاككيعوامل اداف : ب

 قرار  تي دوم اهم  ة در درج  ياهي مناطق بزرگ گ   ي در بررس  يمعموالً سنگ مادر و نوع خاك سطح االرض               

در مناطق خشك عامـل     (  باشنديم) يمياقل (يي تابع عوامل آب و هوا     زي از هر چ   شيها ب يكه رستن  رايدارند، ز 

  ..) رطوبت استياصل

 مـه ين(  مختلـف  يهـا مي از كشور در اقلـ    ي در وسعت بزرگ   ي شن يهاني شور و زم   ي اراض ياهي   پوشش گ     

 ةنـوع خـاك در درجـ      ) ي شـن  ايـ  يشـور  (ي خاصـ  تي وضع نيكند و در چن   ي م رييكمتر تغ ) ياستپو   ييصحرا

 موارد نوع خاك    يبرعكس ممكن است كه در بعض     .  قرار دارند  تي دوم  اهم   ة در درج  يمينخست و عوامل اقل   

ـ ي مرتفـع گران   يهـا  كـوه  يمثالً بـر رو   .  مخصوص گردد  ياهي آمدن پوشش گ   ديتحت االرض موجب پد     در  يت

 اري كه وضع پوشش بس    ييچمن زارها ) ار و هوموس د   يديخاك اس (  است   افتهي ن شي كه خاك فرسا   ييهامحل

  .شوندي نمدهي دي آهكي در كوه هامي چمن زارها در همان اقلنياند كه ا دارند به وجود آمدهيخوب

خـورد  ي به چشم  نميسيلي و سي مناطق آهكيهاي رستنني بي قابل توجه   اختالفات راني خشك ا  يهاميدراقل

   . اسـت  هـا مهـم تـر     كربناتي بودن آن از ب    ري فق اي ينسبت به غن   خاك   يريو برعكس بافت، ساختمان و نفوذپذ     

ـ  ن دور در مناطق خشك مقـ     زي آهك دوست و آهك گر     اهاني گ ني ب زي تما نيبنابرا ـ فقـط ا    و ستي    تـا  زي تمـا  ني

  . در مناطق معتدل و مرطوب مشخص استيااندازه

ـ  اياست ول ي خاصاهاني گي است و عموماً دارا   ادي ز راني در ا  ي گچ ي  وسعت اراض     هـا در برابـر   ني زمـ ني

و )  نـرم  ي و آهك  يرس (ي مارن يهانيزم.  است في آنها ضع  ياهي دارند و پوشش گ    يشتري ب تي حساس شيفرسا

  . دارندي وضع مشابهزي نيستيش

 اهـان يگ.  ناهموارنـد داًي قرار داشـته و شـد  شي سخت كمتر در معرض فرسا   ي متشكل از سنگ ها    يها توده   

    از ياري بـس  ي بـرا  يهـا پناهگـاه مناسـب     ي نـاهموار  نياندو در واقع ا    نسبتاً محفوظ مانده   ها زمين نيموجود در ا  

 مانـده   يها هنـوز بـاق     از جنگل  ييها زاگرس قسمت  ةمثالً در منطق  .  است ي آهك يها و سنگ  ي اراض درها  گونه

  . استدهي زراعت گردةها مانع توسعها و سنگاست و وجود صخره

 و خاك   ني آذر يهاسنگ.  وجود دارد  يتري فلور غن  ي آهك يشده است كه در اراض     مشخص   زي  در جنوب ن    

ـ كننـد و از دال ي متي خوب را كمتر حما    ياهي گ يهااند پوشش ها به وجود آمده    سنگ ني كه از ا   ييها  مهـم  لي

 و   گـرم  اري بـس  يمـا يكلكـرو ي م جادي باشد كه در فصل تابستان با ا       التي تشك ني ا ادي ز ي حرارت تي ظرف ديآن شا 

  .گرددي ماهاني گيسوزان موجب نابود

ـ  اي از اراضـ يمـ ي ندر حـدود ، شي فرسـا ةدي دارو پد  بي و ش  ي كوهستان ي وسعت اراض  لي به دل       % )40(راني

  .شودي مدهيد)  Lithosol (توسلي لاي ي سنگي قرار دارد و خاك هادي شدريتحت تأث

 حاصـل از    قي عم ي مناسب بوده، اراض   ي كار مي د يرا ب ي بارندگ زاني م اي بوده است و     ياريهرجا كه امكان آب   در

 رس آنها   زاني مناطق كه م   ني از ا  ياري كشت رفته است و متأسفانه بس      ريها به ز  ها و جلگه   در دشت  يمواد آبرفت 

   شوره زارها بهنيا.  در آمده استارز و باال رفتن نمك به صورت شورهري است، به علت شدت تبخاديز
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ـ  ن ي كوهـستان  يهـا  از دره  ي و برخ  ياستپمهي و بعضاً در مناطق ن     ي و استپ  يي صحرا مهي طورعمده در مناطق ن     زي

  .گردنديمشاهده م

 ي خـوب  ياهي نسبتاً ثابت در مناطق خشك پوشش گ       ي شن يهاتپه.  وجود دارد  يزارها هم مراتع خوب   در شن      

مربـوط    امـر نيعلّت ا. شودي مدهي د آنهااني در م زي ن يا درختچه يها از گونه  ي بعض يحت كنند و ي م تيرا حما 

ـ     ك آب در سطح خا    اناتي كاهش جر  جهي شن ودر نت   ة نفوذ فوق العاد   تيبه قابل   عـدم صـعود آب     ني و هـم چن

  .باشدي مهي شعرةتوسط قو

  

  )بي شزاني و مبيارتفاع، جهت ش (ي وبلندي پستاي كيوگرافيزيعوامل ف: ج

ـ  ناحكيـ  ي و اكولـوژ طيباشند ودر وضع محي متيحائز اهمها ي ارتفاعات در انتشار رستن    ي  به طور كل       هي

 اسـت و در  وهي جمتريلي م750 ايفشار هوا در كنار در  (شود  يدر ارتفاعات فشار هوا كمتر م     .  فراوان دارند  ريتأث

  .شوديو از شدت تشعشع كاسته م) رسدي ممتريلي م520 به ي متر3000ارتفاع 

 يهـا گماني پي ولابديي مليرشد نباتات تقل شده وادتريز) Ultra Violet ( ماوراء بنفشة اشعدرارتفاعات باال

 جـه يدر ارتفاعات كم، رطوبت هوا كمتر و در نت        . كنندي تند جلب توجه م    يهاها با رنگ   شده وگل  شتري ب يرنگ

ـ  هـوا ب   يارتفاعات رطوبت نسب   عكس در بر كه   ي است در صورت   دتريآن نقاط شد    در ريتبخ  اسـت و هـوا      شتري

ـ  در ارتفاعات ز  زيشدت باد ن   .هاست از جلگه  شي نقاط ب  ني در ا  ي و مه آلود است و بارندگ      يراب  اسـت و  ادتري

 بادها در روز گـرم و مرطـوب و     نيهم چن . ترند منظّم ي كوهستان يبادها. گرددي م ري تبخ شي باعث افزا  نيبنابرا

  . باشديدر شب سرد و خشك م

  

  

  :پاورقي

  ):White Alkali – Summer Snow – Slic Spots(هاي شورخاك

هـا خـوب   نفوذپـذيري ايـن خـاك   . معروف هستند) Solonchacks(بندي روسي به خاكهاي سولونچاك  طبقه      در

هـاي   در خـاك PH > 5/8 و ESP > �١، mmhos / cm 25°c�> EC .آينـد است و به صورت فولوكه در مـي 

  .باشدشور مي

  ):Black Alkali – Alkali Soil – Sodic Soil(هاي قليايي خاك

ريزتـر هـستند و بـدليل       ها دانـه  اين خاك . معروف هستند  ) Solonetz(هاي سولونتز   بندي روسي به خاك     در طبقه   

هـاي موئينـه خـاك شـده و         ، باعث مسدود شـدن لولـه      )Dispersion(داشتن سديم زياد و خاصيت پراكندگي ذرات        

هـاي  براي اصالح خـاك . تر هستندهاي قليايي مرطوبي شور دارند؛ خاكهابنابراين نفوذپذيري كمتري نسبت به خاك 

  .كنندها را به خاك شور تبديل كرده و سپس آنرا شستشو و اصالح ميقليايي، ابتدا اين خاك

mmhos / cm 25°c  4 < EC ، 15 > ESP5/8 -10 و = PHباشدها مي  در اين خاك.  
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 ةمثالً رطوبت  منطقـ    .   گوناگون شده است   ياهيها و مناطق گ   ميوجود اقل  بودن باعث    ي كوهستان رانيدر ا       

 مرطـوب   ي در مقابـل بادهـا     ي سد زي زاگرس ن  يها سلسله كوه   . البرز است  يها سلسله كوه  ري از تأث  يخزر ناش 

  .شوندي كشور مي از ابرها به قسمت مركزيا داده و مانع نفوذ  قسمت عمدهليتشك

ـ ارتفاعات بـاالتر از ا  باشد ودر ي متر م  2700 ارتفاع از نظر رشد درخت،       ييا خزر حد نه   ةدر منطق        حـد  ني

كـه   كنـد ي مـ نيـي  حد را در منـاطق مختلـف تع     ني ا ياديدر واقع عوامل ز   . شودي نم مشاهده يدرختهاي  گونه

  : خزر عبارتند ازة منطقرامونيموارد مهم پ

  . كم استي و بارندگ سطح از ارتفاع قرار دارندني اريمعموالً ابرها ز  .1

  . استادي حد به باال زنيشدت باد از ا  .2

  . كوتاه استشي كم و فصل روطي محيدما  .3

 گياهان  يي انتها يها در جوانه  ني اكس ية تابش موجب تجز   ني است كه ا   ادي بنفش ز  ي ماورا ةتابش اشع   .4

  .ماننديه م كوتااري درختان بس گياهان كاهش يافته و رشد طوليجهي و در نتدهي گردچوبي

  ...). شود وي نماهي آب جذب گبه عنوان مثال،( وجود دارد ي خشككيولوژيزي مناطق از نظر فنيادر   .5

  

  . هستندقي دقاري بستيري مد نيازمندو باشندي حساس ماري بسي حد ارتفاعني اي موجود در بااليهاستمياكوس

ـ  گيرد،انجام مي  يمتر بارندگ يلي م 1100در مناطق مرتفع و سرد زردكوه و كوهرنگ در حدود             بـه لحـاظ   كني ل

  . رفته استني از بياهي و ناقص، پوشش گفي ضعتيريمد

ـ  به صـورت ما    دي خورش ة كوهستان ها و ارتفاعات تابش اشع      ي و شرق  ي شمال ي ها بي   در جهات ش    و در   لي

 يهـا  در دامنـه  بـوده و ي جنـوب بي سردتر از شي و شرقي شمالي هابي شبنابراين.  ، عمود است   ي جنوب بيش

 تر است و    ين طوال ي جنوب يها در دامنه  زي ن اهاني گ شيفصل رو . شودي تر ذوب م   عي برف به مراتب سر    يجنوب

  .رنديگي رو به شمال مورد چرا قرار ميها از دامنهشتري بدر عمل دامنه ها نيا

 عمـق خـاك     بي ش زاني م شي افزا  با راي ز ،باشدي از مراتع م   ي از عوامل مهم در امر بهره بردار       زي ن بي ش زاني   م

ـ  افتـه ي كـه تحـول ن     ييهـا  خاك نيدر چن .  است ي به صورت سنگالخ   شتري ب ني و سطح زم   شودميكمتر    كـم   اي

ب و مـسطح غالبـاً جهـت    ي كم شـ ي اراضكهي از آنجائي و تنك است، ول في ضع ياهياند، پوشش گ  افتهيتحول  

 ي دار بهتر از اراضـ بي شي اراضياهياند، پوشش گه مورد چرا قرار گرفتشتري باياندو   شخم خورده  ميزراعت د 

  .باشدي مبيمسطح و كم ش

 دام بـه صـورت كنتـرل شـده          يشود والزم است كه چـرا     ي م شتري ب زي ن شي خطر بروز فرسا   بي ش شي   با افزا 

  .ابديي كاهش مدي شده و راندمان تولشتري دام بي، اتالف انرژبي ششي با افزاياز طرف. انجام شود
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  )  واناتيانسان و ح( عوامل زنده:  د

 فـراوان داشـته و هـر كجـا كـه تمـدن            ريها تـأث  ي رستن ي شروع شده، رو   خي انسان كه از ماقبل تار     اتي عمل    

 ي مـساعد  يلـ ي خ يمـ ي اقل طي شرا ي كشور ي وقت به ويژه .  است  بوده شتري ب راتي داشته است، ابن تأث    يتريميقد

  .شته باشد ندااهاني گ استقرار و رويشيهم برا

 شيهـا، فرسـا  اند و در اثر قطـع درختـان جنگـل         زارها به وجود آمده    نا مناسب، شوره   يها زراعت ةجي در نت    

 در اثر   ي مرتع يلگدكوب شدن اراض  .  است دهيزارها گرد  مناطق منجر به بروز شوره     ي و در برخ   دهي گرد ديتشد

ـ ي جر شي نفوذ آب در خاك، افزا     تيتردد دام باعث كاهش قابل      ني و از بـ شي فرسـا دي تـشد ب، آي سـطح اتان

 وزش بـاد در  افـزايش هـا باعـث    بوته ها، درختـان و درختچـه  كاهش يافتن.  چندساله شده است اهانيرفتن گ 

  . را به دنبال داشته استي بادشيسطح خاك شده و فرسا

ـ  و غ ي خـشب  اهاني انسان، گ  مي مستق ري و غ  مي مداخالت مستق  ةجي   در نت   يهـا گونـه خـوراك، انـواع    خـوش ري

 و خـوش    ي مرتعـ  ياند و گونه ها   دهي خاردار در سطح مراتع غالب گرد      يها گونه نيارزش و هم چن   ي ب ةكسالي

  .اندشده دي ناپداي و افتهيخوراك كاهش 

 يعي وسـ يهاكه در گذشته جنگل ) Juniperus  excelsa( و ارس  ) Pistacia  mutica( پسته يها   گونه

 گـز  يهـا  گونهعي وسيها جنگلنيهم چن. اند رفتهني از بياند امروزه به كلدادهي مليرا در مناطق خشك تشك 

)Tamarix  sp ( و تاغ)Haloxylon  sp  (ـ اند ن وجود داشتهييرا صحمهي نةكه در گذشته در منطق  بـاً ي تقرزي

  .اند رفتهني از بيبه كل

  

  راني اياي جغرافعيمناطق وس -2-3

  : كرده استميتقس ) Bioclimatic( كيماتي كلوي بة را به سه منطقراني  ا سطح، پابو كارشناس فائوي   هانر

   خزرفلور  2-3-1

  هـوا  يرطوبت نسب  . ماه است   در خرداد  ي و حداقل بارندگ   متريلي م 1000 تا   600 انهينزوالت سال  در اين منطقه    

 19 تا   16  سال نيز   ماه ني و گرم تر   نياختالفات متوسط حرارت سردتر    بوده و    شتري ب اي درصد   80 حدود   اغلب

  . استگراديدرجه سانت

)  در تابـستان يقـ ي حقي خشكةبه علت فقدان دور  (  دارد ي شباهت كمتر  ياترانهي منطقه به فلور مد    ني فلور ا    

   ي فلور اساساً جنگلنيا.باشدي مشتري بهي تركي شمال شرقة و كناري قفقاز جنوبيو شباهت آن به فلورها

  .هستند زاني خزان و ريها برگي آن دارايهاها و درختچه درختي تمامباًياست و تقر
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  : شده استمي تقسري زي منطقه به سه اشكوب جنگلني ا

  ) از سطح دريا متر1000 ي ال800 خزر تا ارتفاع ياياز سواحل در(ي تحتانياشكوب جنگل:      الف

ــ ــ اي اصــلةگون ــازو ني ــد م ــو در ز) Quercus  castanaefolia( اشــكوب درخــت بلن ــاً                                                                                      ري  اشــكوب غالب

  . باشديم) Buxus  sempervirens(شمشاد

  

  ) از سطح دريا متر2000 تا حدود 800از ارتفاع (ياني مياشكوب جنگل:      ب

  )Carpinus  betulus( درخت ممرز. است ) Fagus orientalis( اشكوب درخت راشني اي اصلةگون

  .باشدي و غالب مرهي چياني در اشكوب مزين

  

  ) از سطح دريا متر2700 تا حدود2000از ارتفاع (ي فوقانياشكوب جنگل:      ج

 خـشك و سـرد  اسـت و     بسيار اشكوبنيا. شوديز گفته م  ي  ن  ي، اشكوب تحت آلپ   ي به اشكوب فوقان   ي گاه

  . استيه مراتع  مرتفع  شبه استپ آن بشيگرا

  .باشديم)  Quercus  macranthera (ي اوراي مازو  غالب اشكوب جنگلي فوقانيي درختة گون

  

  

   بلوچفلور 2-3-2

 ي بارنـدگ  كـل .  است متريلي م 200از  و عموماً كمتر   متريلي م 300 كمتر از    انهي نزوالت سال  در منطقه فلور بلوچ      

  درصد 80 تا   60  هوا يرطوبت نسب  و    است  گرم ها زمستان در اين منطقه  . شوديل م در فصل زمستان ناز   نيز  آن  

  .است گرادي درجه سانت19  سال نيز ماهني و گرم ترني سردترنياختالف متوسط درجه حرارت ب. است

زراعـت   تـوان  مـي   را يري گرمس اهاني گ ري است كه در آن موز و سا       يا و تنها منطقه   بوده ي غن اريفلور بلوچ بس  

  .شود به بوشهر محدود مي منطقهني ايحد غرب .كرد

 مهـم  يهـا  گونـه گـر ياز د.  منطقـه اسـت  ني اي بوم) Phoenix  dactylifera( درخت خرما  حتم به طور   

 درختـان  حـرّا   ني و هـم چنـ  ي دائمـ يهـا بـا بـرگ  ) .Ficus sp (رهـا ي از انجيتوان بعضي ميريگرمس مناطق

)Avicennia  officinalis( ندل چ و)Rhizophora  mucronata (فلور بلوچ گري ديهااز گونه .را نام برد 

  : اشاره كردري ز انواع توان بهيم

  

  )Nerium  odorum(خرزهره )                         Tamarix  sp( گز هايگونه              

  )Acacia  sp  (اي  آكاس                             )     Haloxyon  ssp( تاغ                     

  )Calotropis  procera(استبرق )                      Ziziphus  spina-christi (كنار         
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   و تورانراني افلور 2-3-3

     متـر ي مبل 500 حـدود     است؛ به طوريكه از مقـادير بـسيار كـم تـا            ري متغ اري بس  جوي  نزوالت در اين منطقه       

 در زمـستان   هوايرطوبت نسب .يابدافزايش مي  متريلي م 1000  بيش از  بهمناطق بسيار مرتفع    در  د و حتي    باشمي

  .رسدي درصد م20 به ي و گاه40 درصداست ودر تابستان به 80 تا 55

گراد ي درجه سانت  28 تا   21 ماه سال    نيتر و گرم  ني واختالف متوسط سردتر    بوده ري متغ اري بس  نيز درجه حرارت 

 به سـال  ي از سالزي نانهي سالبارش زاني و مادي و توران اختالف درجه حرارت روزانه ز  راني ا ةدر منطق  .اشدبيم

 به  انهي سال ي و براساس بارندگ   گرددي را شامل م   راني درصد از سطح ا    90 منطقه در حدود     نيا. استري متغ گريد

  :شودي مي بندميتقس ري زةپنج منطق

  )ياباني بمهين(  يي صحرامهي نةمنطق:  الف   

بخـش  . باشـد ي مـ متـر يلي م100 آن كمتـر از  انهي سـال ي است و بارندگراني اي قسمت فالت مركز  ني تر خشك

 . دهـد مـي  ليتـشك ) Chenopodiaceae (اني اسـفناج  ة خانواد را گياهان  منطقه   نيا  موجود در  يها گونه ةعمد

  :توان انواع زير را نام بردمي  در مناطق شور منطقه نيمه صحرايي مهميهاگونهگري از دنيچنهم

 Seidlitzia rosmarinus    اشنان                                                                                        

Salicornia  herbacea                                                                                                      
Halocnemum  strobilaceum                                                                                           

 .Salsola sp                                                                                                     علف شور 

  : شور انواعريناطق غ در مو

  .Haloxylon spتاغ                                                                                                         
Suaeda sp.                                                                                                                   

 

 جنس گـز    يشود، گونه ها  ي م افتي يي صحرا مهي ن ة مستعد و مناسب منطق    ي نواح ني كه در ا   ي درخت ةتنها گون ُ

)Tamarix sp.  (است.  

  

  ي استپةمنطق: ب   

 230 تـا  100 آن از ةاني سـال يشـود و بارنـدگ  ي را شامل مـ   رانياز سطح خاك ا    درصد   40 منطقه در حدود     نيا

  .است متفاوت متريليم

، معـروف بـه درمنـه دشـتي يـا               Artemisia  herba-alba ( درمنـه  ،ي اسـتپ ة غالب و مشخص منطقةگون    

A. sieberi( منطقه وجود داشـته  ني در ايادي ززانيگذشته به م  چندساله كه دراني گندميهااز گونه. باشديم 

  . نام بردتواني را م Stipa barbata و به ويژه  Stipaاست، انواع جنس 

قم، كرمان، زاهـدان   (   معتدل ي، استپ ) فارس يخوزستان و جنوب شرق   ( گرمي استپ ية منطقه خود به سه ناح     نيا

  .شودي مميتقس) ي نقاط كوهستانيتهران، اصفهان، سبزوار و برخ( سردي استپةو حوز) رجنديو ب
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  ي استپمهي نةمنطق:  ج   

   از ي و در برخباشدمي ي غناري فلور بسنيا.  استري متغمتريلي م420 تا 200 منطقه از ني در اي بارندگزانيم

 ي بارندگ زانيرسد كه م  ي به نظر م   ني چن اغلب و    است  نفوذ كرده  هي ناح ني به ا  ي استپ ة منطق يهاها گونه قسمت

  .باشدمي آن يقي كمتر از مقدار حقي استپمهي نةمنطق

  :باشدي مري زيهاخانواده و از انواع  استي غناري منطقه بسني ايفلور علف
                                                                                                            Caryophyllaceae  

                                                                                                                 Papilionaceae      
   Umbeliferae                                                                                                                 

  Labiatae                                                                                                                            
                                                                                                                    Compositae   
   Cruciferae                                                                                                                    

  Graminae                                                                                                                        

 گـرم   يلـ يدر منـاطق خ    (ي اسـتپ  مـه ي ن ة منطقـ  ياهيـ رسد كه پوشـش گ    ي  با توجه به شواهد موجود به نظر م        

  و Pistacia  atlantica ( وحـشي  پستهة فشردشي كم و بيها به صورت جنگلماكسي كلةر مرحلد) جنوب

P.khinjuk  (شودمحسوب مي مراتع كشور نيترارزش با جزو ي استپمهي نةمراتع منطق. بوده است.  

  

   خشكي جنگلةمنطق: د    

 ي و شـرق   ي جنـوب  يهـا  دامنـه  يهابي زاگرس از فارس تا كردستان و ش       يها منطقه در داخل رشته كوه     نيا    

  از سـطح  متـر  2600 تـا    800 آن   ي ارتفاع  محدوده .دارد  قرار جاني ارتفاعات آذربا  بخشي از   محدوده البرز و در  

  .   كندي تجاوز ممتريلي م400 حدودساليانه آن نيز از  ي بارندگزاني و مدريا است

  ) Quercus   persica( يرانين درخت بلوط ا غالب آةوگون  بلوط قرارداردعي وسيها   درزاگرس جنگل

همـراه   Q. infectoria و Quercus libani :هـاي  بلوط ديگر به نامةباشد كه در غرب كردستان با دو گونيم

  .گردديم

ـ  زراعـت د   ة و مفـرط دام و توسـع       هيروي ب يها، چرا  رفتن جنگل  ني و از ب   ي   در اثر جنگل تراش    ـ  تغ مي  راتيي

 بـه   ي اسـتپ  مهي ن ة از فلور منطق   ي است كه موجب شده قسمت     دهي گرد جادي منطقه ا  ني ا يماي كل كروي در م  يقيعم

  .باشدي نمي استپمهي نةنطق مدي مؤيمي اقلطي شراكهي خشك نفوذ كند، در حالي جنگلة در منطقعيطور وس

  

   بلند و مرتفعيها كوهةمنطق : ه   

 و  ي در مـورد بارنـدگ     قيتوان به طور دق   ي وجود ندارد نم    منطقه ني در ا  يشناس هوا يهاستگاهي ا كهيي از آنجا    

ـ  مناطق دن  ريتوان مانند سا  ي م با اين حال  .  كرد اطالعاتي را گزارش  درجه حرارت آن       متـر  100 هـر    ي بـه ازا   اي

ـ  .  حـرارت كـم كـرد      زاني درجه از م   كيطور متوسط    ارتفاع، به  شيافزا ـ ن ي بارنـدگ  ياز طرف ـ  از زي  ارتفـاع  كي

  .  قرار داداري را مع از سطح درياي متر2000 بتوان ارتفاع دي كه شاابديي ممشخص به بعد، كاهش
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  متر 2600 از شيدرارتفاع ب . است بلند و مرتفع، سرد و خشك        يها كوه ة منطق ميرسد كه اقل  ي به نظر م   نيبنابرا 

ـ ا. باشديم )Juniperus  excelsa( ارسةگون،  مشاهده شودامكان دارد كه ي درخت گونهتنهااز سطح دريا   ني

  .تواند وجود داشته باشدي م از سطح دريا متر3200درخت تا ارتفاع حدود 

توانند تـا  ي م Rosa و    Daphne(  ،Lonicera(، شوخ )Prunus( ، گوجه )Amygdalus(  بادام :هاي گونه انواع

 يهـا ي رسـتن  يرسـد حـد فوقـان     يبه نظر م  .  به شكل بوته وجود داشته باشند       از سطح دريا   ي متر 3000ارتفاع  

 يهـا گونـه .  در سلسله جبال البـرز و زاگـرس باشـد    از سطح درياي متر4300، به طور متوسط تا ارتفاع      يعلف

   آنهـا  نيتـر باشـندو از مهـم    يو خاردار م  ) وشبالش  ( وي شكل مكري منطقه چند ساله و ن     ني عموماً در ا   ياهيگ

  :      نام برد را ريتوان انواع زيم
                                                                                                              Astragalus sp.                       
    .Acanthophyllum sp  چوبك                                                                                            

     .Acantholiomon sp  كاله مير حسن                                                                                     

                                                                                                     Onobrychis  cornuta    
  

  

  راني موجود در ايهاگونه ي طبقه بند2-4

  طبقـه    ي روش موجـود بـرا     نيترمتداول. كندي آنها را آسان م    يبند طبقه ،ياهي گ يها گونه ستي ز يي شناسا   

اين طبقـه    . نموده است  يبند پنج گروه طبقه   در را   اهانياست كه گ  ) Rankiaer(ائري رانك ياتي ح يها فرم ،يبند

 سرما تحمل داشته    نسبت به  است كه    يا جوانه نيفاع باالتر  گذراندن فصل نا مساعد و ارت      ة بر اساس نحو   بندي

 در   رانكيـائر  يبنـد  طبقـه  نيبنـابرا . كندي و برگ م   ه شاخ دي و تول  شودمي شدن زمستان، شكفته     يو پس از سپر   

 به شـرح  ائري رانكيبند طبقه تعاريف پنج گروه   .باشدپذير نمي امكان،  هستند كه فاقد زمستان سرد      يمورد مناطق 

  :ستا ريز

  ): Phanerophytes(ها تيفانروف  -1

 قرارگرفتـه وارتفـاع آنهـا       يي هـوا  يهـا  سـاقه  ي آنها بر رو   ة جوان ني كه آخر  يا درختچه اي ي درخت اهانيگ

  .استمتري سانت25 از شيب ازسطح خاك،

  ):Chamaephytes(ها تيكامف -2

انـد،   آن قـرار گرفتـه  يمتـر يسانت 25 كمتر از   ي ول ني آنها باالتر از سطح زم     يي هوا يها كه جوانه  ياهاني گ

  .شوندمحافظت مي برف رفته و از سرما ري در زمستان به زها جوانهنيبنابرا

 ): Hemicryptophytes(ها همي كريپتوفيت -3

كنند، در سطح خاك قـرار گرفتـه   هايي كه در سال بعد توليد ساقه ميها و شاخهگياهاني كه در آنها جوانه 

  .گردندمي و برف محافظت هاي خشكو به وسيلة برگ
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 ):Geophytes(ها ژئوفيت -4

         را بـه صـورت پيـاز، ريـزوم، سـوخ و تكمـه       ) اسـتراحت (هاي زمـستان ويـا تابـستان         گياهاني كه فصل  

 .شودهاي هوايي آنها ديده نميمي گذرانند و در فصل نا مساعد اندام

 ):Throphytes(ها تروفيت -5

اي كـه سـال     گذرانند ويا گياهان دو سـاله     ان را به صورت اسپر يا دانه مي        گياهاني يكساله كه فصل زمست    

 شاخه، گل و ميـوه  هاياندام ودر سال دوم كرده )به صورت روزت  ( فقط توليد برگ در سطح خاك      اول

تروفيت و در سال دوم به صورت همـي كريپتوفيـت        به عبارتي اين گياهان در سال اول        . كنندرا توليد مي  

 .هستند

تواند به طور كامل خصوصيات گياهان را بيان كند و جنبه هـاي علمـي آن                بندي رانكيائر نمي   آنجاييكه طبقه  از

 منـاطق خـشك ونيمـه       وهاي عملي و كاربردي است و با توجه به شرايط اقليمي ايـران كـه جـز                بيش از جنبه  

 فـرم هـاي   وي   .ستفاده كـرد  ايران ا كشورهاي پيشنهادي آقاي پابو برايتوان از روش  خشك جهان است، مي   

  :بندي كرده است طبقهزيربيولوژيك گياهان مرتعي ايران را به صورت 

  

   )  Annual  species( هاي يكساله گونه -1

  ):Ephemerals(ي زهاي كمگونه: الف

  هاي كوچكاند، وليكن خيلي زود خشك شده و اغلب داراي پايهداراي رشد سريع و زودرس

                                                             Ceratocephallus  falcatus   :مانند .مي باشند

  ):Spring  annuals(هاي بهاره يكساله: ب

  ي كمتر بوده و در دورة تابستان و يا قبل ازآن خشكزهاي كم سرعت رشد آنها نسبت به گونه

                                                                          .Aegilops  spp:مانند. شوند مي 

  ):Late  annual(هاي ديررس يكساله: ج

 Salsola  spp               :مانند.  رشد اين گونه گياهان در سرتاسر تابستان و پائيز ادامه دارد

  ):Spiny  annual(هاي خاردار يكساله: د

  : مانند. شوندشكل هستند و مزين به گل نيز ميهاي تيغي ها داراي برگ اين گونه
Carthamus  flavescens                                                                                

  

  )Herbaceous  perennial  species)(گاهي اوقات دو ساله(علفي هاي چندسالةگونه-2        

  :مانند.شوندچسبند و از طريق ريزوم، پياز و يا غده تكثير ميبه خاك ميگياهاني كه :            الف
Poa  bulbosa                                                                                                             
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  هاي مانند اكثر گراس. هستندهاي كالف مانند كه داراي ساقه هاي زيادي چند ساله:               ب

   plumosa   Aristida                                                                        .  چند ساله                

  :مانند.شوندهاي خزندة تحت االرضي كه از طريق ريزوم تكثير ميچند ساله:               ج
Agropyron  aucheri                                                                                                        

  چند ساله هاي خزندة سطح االرضي كه از طريق پنجه زدن و يا توليد ريشه از ساقه:               د

   Trifolium  fragiferum                                                       :شوند مانند                 تكثير مي

  :مانند. هاي كوتاه هستندساقه كه يا فاقد ساقه بوده ويا داراي ساقههاي بيچند ساله : ه              
Onobrychis  melantricha                                                                                               

  .كنندولي توليدريشه نمي خوابندهايشان روي زمين ميهاي خوابيده كه ساقهچند ساله:               و

                                        .Convolvulus  sp:                                                           مانند

  هاي صاف و مستقيم هستند و شديداً مورد چرا خيز كه داراي ساقهنيمهاي چند ساله:               ز

                                     Sanguisorba  minor:                               مانند. گيرند                 قرار مي

  :مانند.اندخشبيهاي غيرهاي خشبي و ساقههاي نيمه خشبي كه داراي پايهچند ساله:              ح
Silene  spp.                                                                                                                 

                                             . هستندهاي انبوهفراوان و ريشه هاي كوتاه ووش كه داراي ساقههاي  بالشچند ساله:              ط

  :مانند. هاي آنها خشبي و به شكل بالشتك، پهن و صاف است اغلب پايه
Thymus  serpyllum                                                                               

  هاي خشبيموارد پايهدار و در برخي هاي تيغساقه ها وهاي خاردار كه برگچند ساله:  ي

                                 Eryngium  billardieri:                                    مانند.  دارند
Cousinia  bachtiarica                                                                            

  اي ضخيم و محكم هستند و در مواردي تا بيشههاي بلند كه داراي ساقهچند ساله: ك

              Phragmitis  communis        :                     مانند.  از يك متر ارتفاع دارند

  )Ligneous  species(هاي خشبي يا چوبي  گونه-3     

  :گياهان خشبي بالشي خاردار:              الف

  : مانند. هاي خاردار دارندبوده و برگاي شكل  نيمكره             
Acanthophyllum  spp.                                                                                                  

 Acantholimon  spp.                                                                          
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  :اي خشبيگياهان نيمه بوته:       ب       

  : مانند .كندمتر تجاوز مي سانتي30هاي خشبي به ندرت از  ارتفاع قسمت               
Artemisia  herba- alba                                                                                                 

  

                     .Astragalus  spp:                      مانند. اي خشبي خاردارهان نيمه بوتهگيا:              ج

  :اي خشبيگياهان بوته:              د

  :  مانند.كندهاي خشبي به ندرت از يك متر تجاوز مي ارتفاع قسمت              

                                                                  
Pteropyron  aucheri                                                                                                    

Seidlitzia  rozmarinus                                                                                                  

Zygophyllum  atriplicoides                                                                                           

  

  .Astragalus  spp                 :                        مانند. اي خشبي خاردارگياهان بوته:  ه             

  :هادرختچه:              و

   وساقةدشو خاك منشعب مي سطح از در اين گياهانها شاخه.هستند متر 3 تا 2 به ارتفاع                

  : مانند.  وجود نداردبه طور كل يا است و                اصلي بسيار كوتاه 

            Amygdalus  scoparia                                                                                      

  

 Rhamnus  persica                                              :     مانند. هاي خارداردرختچه:  ز            

  :درختان:             ح

  :مانند. دن مشخص است و اغلب تا چند متر رشد مي كن در اين گياهان تنة اصلي              
                                                                                                    Quercus   persica 

Tamarix  aphylla                                                                                                        

  :  مانند. درختان خاردار:             ط

                                          Ziziphus spina - christi  كنار                                                                                        

          Acacia  spp.                                                                                                                 

   Robinia pseudo – acacia اقاقيا                                                                                     
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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

  

  



 47 دانشكده منابع طبيعي               –  محمد رضا وهابي ...هاي اقتصادي و اهميت مرتع از جنبه: فصل سوم     

 

   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
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  گياهي  تأثير دام بر روي پوشش:4فصل

  

  
   رابطة اكولوژي وچرا4-1

  .نمايش داده شده است ارتباط عوامل مؤثر بر جامعة گياهي و هم چنين ارتباط ميان آنها نمودار زير در   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  )9( شكل شماره

1. Antropic Factors                          4. Pyric F.                           7. Community   
2. Climatic F.                                   5. Physiographic F. 

3. Edaphic F.                                   6. Biotic F.                              
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شـود، كليـة روابـط بـه        همان طور كـه مـشاهده مـي       . دهد، مجموعه عوامل مؤثر بر جامعة گياهي را نشان مي         9شكل  

 .باشند و عوامل مؤثر نيز با يكديگر مرتبط هستندصورت دو طرفه مي

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ارتباط بين واردات، ذخيره و توليد در يك اكوسيستم مرتعي نمايش:)10(  شكل شماره           

  

هـدف اصـلي، افـزايش      . ريـزي كنـد   آگاهي داشته باشد و بر اساس آن برنامـه        يك مرتعدار بايد از چنين روابطي            

  .برداشت از گياه ودام است و بايد عواملي كه در اين رابطه وجود دارند، كنترل شوند و يا تغيير كنند

عنـوان مثـال،    هب. باران و باد قابل تغيير نيستند ولي روابط و تأثير آنها بر خاك و گياه قابل كنترل است              انرژي تابشي، 

رود كه افزايش رطوبـت   مي گردد و ذخيرة آب خاك بااليابد، فرسايش آبي كم مي     چنانچه نفوذ پذيري خاك افزايش    

بهداشـت  . شـود مـي ... خاك نيز باعث افزايش پوشش گياهي و در نتيجه جلوگيري از فرسايش بادي، كاهش تبخير و               

كاهش مـرگ و ميـر بـر مـواد     . گردددامي و كاهش مرگ و مير دام ميموجب باال رفتن توليدات  ... دام، اصالح نژاد و   

بنابراين بايد توجه داشت كه استفاده از گياه در مرتع در حد اپتيمم باشـد و نـه بـه    . يند تجزيه اثر منفي دارد آآلي و فر  

  .ميزان حداكثر، تا هميشه مقداري بقاياي گياه براي ادامة چرخة مواد وجود داشته باشد
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   ارتباط چرا با فيزيولوژي گياهي4-2    

 ن اصوالً گياهان توليد كننده هاي اصلي كرة زمين هستند و چنانچه با آنها درست رفتار شود، هميشه در تغذية انسا                      

دهد، بـه طـوري     برداشت از گياهان توسط حيوانات اعمال طبيعي گياه را تحت تأثير قرار مي            . باشندو حيوان مؤثر مي   

يابد وبـه دنبـال آن، ذخيـرة غـذايي نيـز كـم شـده و           ن سطح برگ، پتانسيل توليد غذا در گياه كاهش مي         كه با كم شد   

اي چرا را تحمل نمايند بـدون اينكـه تحـت    خوشبختانه گياهان قادرند تا مرحله. گرددمراحل مختلف رشد، مختل مي 

ف متفاوت اسـت و بـستگي بـه مرحلـة رشـد و            البته بعد از اين مرحله كه در گياهان مختل         ؛گيرند آن قرار  تأثير منفي 

  .شوند و حتي ممكن است به كلي از بين بروندشرايط رويش دارد، گياهان تضعيف مي

افتـد، بـراي   يندهاي فيزيولوژيك و تغييرات مورفولوژيك كـه در طـول دورة رشـد گياهـان اتفـاق مـي                آبنابراين فر    

  .مديريت مرتع اهميت خاصي دارد

  :م آن نسبت به چرا، به عوامل زير بستگي دارد كه اين عوامل نيز با هم مرتبط هستند  بقاي گياه و دوا

  سنتز و ذخيرة مواد غذايي براي فعاليت هاي حياتي گياه .1

 هاي رويشي جهت تجديد رويش و ايجاد شاخ و برگتشكيل ساختمان .2

 اي سالم يك سيستم ريشه ازنگهداري و حمايت .3

 هاي رويشي زيادتوليد اندام .4

هـاي گياهـان خـشبي، در بـذر         هاي گياهان علفي چند ساله، در ريـشه و شـاخه           مواد غذايي در ريشه و پايين ساقه        

شود و اين ذخيـرة غـذايي   ها، ذخيره مي  و پايين ساقة گرامينه   ) پياز و ريزوم  ( هاي زير زميني  گياهان يكساله و در اندام    

  :رسدبه مصارف زير مي

  ن خزان و خواب،تنفس و نگهداري گياه در دورا .1

 ،)قطع يا چرا(براي رشد مجدد بعد از خزان ، دورة خواب و يا برداشت از گياه .2

 .توليد مثل .3

به طور كلي،   .  و ذخيرة مواد غذايي داده شود      سنتز   بنابراين بسيار مهم است كه به گياهان مرتعي فرصت الزم جهت            

       و غيـر سـاختاري  ) مي كننـد و قابـل اسـتفاده نيـستند    ن گياه شركت  ادر ساختم ( به دو دستة ساختاري    هاكربوهيدرات

  .شوندتقسيم مي)  محلولهايكربوهيدرات( 

  

  

  

  

  

  

  



 ٥١ دانشكده منابع طبيعي                     –      محمد رضا وهابي تأثير دام بر روي پوشش گياهي: فصل چهارم  

  

  ها الگوي تغييرات كلي ذخيرة مواد غذايي در گرامينه4-2-1    

      

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  گرامينة فصل سرد  ساقه دو گونهپايين در ريشه و هاكربوهيدرات سيكل ذخيرة :)11(شكل شماره             

  . در ارتباط با فصل و فنولوژي  و يك گونه گرامينة فصل گرم                                 

  

 كـاهش   هـا كربوهيـدرات شود كه با شروع رشد گياه بعد از مرحلة خواب، ذخيرة            ، روشن مي  11 با توجه به شكل        

گيـرد كـه ايـن    در مناطق گرم با شروع بارندگي پائيزه انجام مياين كاهش در مناطق سردسير در اوائل بهار و         . يابدمي

هاي تـازه روييـده، از نيـاز    وقتي غذاي توليد شده توسط برگ     . مرحله ممكن است چند روز و يا چند ماه طول بكشد          

رصـد   د 75ها، تـا     براي گرامينه  هاكربوهيدراتكاهش  . غذايي گياه بيشتر شود، كاهش ذخيرة غذايي خاتمه يافته است         

  .در طول دورة رشد اوليه گزارش شده است

شـود، در ايـن مرحلـه نيـز كـاهش       به تدريج تا مرحلة گل دهي زياد مـي هاكربوهيدرات   پس از اين مرحله، ذخيرة   

يابـد و بعـد از توليـد بـذر، ذخيـرة          پس از اين مرحله، تا رسيدن بـذر، ذخيـره افـزايش مـي             . گرددذخيره مشاهده مي  

   غيـر  هـا  بـرگ   ظـاهراً  گرچه در برخـي از مـوارد       (يابد  ه تدريج تا مرحلة ريزش بذر نيز افزايش مي        بها  كربوهيدرات

كه اين ميزان بـراي   يابد به آهستگي و به تدريج كاهش ميهاكربوهيدرات پس از توقف رشد، دوباره ذخيرة      .)اندفعال

  . در شروع فصل رويش بعدي به كار مي رودوبارهدذخيرة گياه در پايان فصل، براي رشد . رودتنفس گياه به كار مي

  

  

1. Structural carbohydrates 

2. Soluble carbohydrates 

3. Agropyron inerme 

4. Bromus carinatus  
5. Hilaria jamesu 

 



 ٥٢ دانشكده منابع طبيعي                     –      محمد رضا وهابي تأثير دام بر روي پوشش گياهي: فصل چهارم  

 

  هاكربوهيدرات اثر برداشت علوفه روي ذخيرة 4-2-2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   در گونة گندميكربوهيدراتيرة  اثر برداشت علوفه روي ذخ:)13(شكل شماره

  )Phleum pretense(تيموتي

  

  

  

  

  :پاورقي

  : C3تثبيت كربن در گياهان    

. لوين اسـت  اها چرخة ك    ترين اين واكنش    معمولي. ، دو سري واكنش وجود دارد     هاكربوهيدرات در تركيب    CO2براي ورود      

هـا    كه بيشتر مواد واسطه شركت كننده در واكـنش داردشاره  ا )PGA(ه اسيد فسفوگليسيريك    به تركيبات سه كربن    C3عالمت  

در سـال    ،)زيست شناس و اسـتاد دانـشگاه بركلـي آمريكـا           ( يكي از كاشفين آن     كالوين  را به نام   C3چرخة  . دهد  را تشكيل مي  

 بـرگ انجـام   هاي مزوفيل در اين گياهان تثبيت كربن درون سلول.نامگذاري شده است) Calvin(لوينا چرخة ك ميالدي 1960

  .نامندمي) Cool Season Plants( را گياهان فصل سرد C3گياهان . گيردمي

مـشاركت   )كربوهيدرات (وردة نهاييآ همگي در توليد فر   CO2ها، كلروفيل و مراحل فتوليز و تثبيت        انرژي خورشيد، گرانوم     

  .دارند

 بازده فتوسنتزي معموال كم است و داراي تـنفس نـوري            در اين گياهان  .  هستند C3ها اغلب جزو گروه چرخه فتوسنتزي       لگوم

بـه عبـارتي    ( شـود   باعث كاهش محـصول توليـدي آنهـا مـي         )  درصد 50صفر تا   ( در محيط زياد شود      O2اگر  . زيادي هستند 

 اپتـيمم دمـاي رشـد ايـن گياهـان           .دهـد  در محيط توليد محصول آنها را رونق مـي         CO2و بر عكس افزايش     ) بازدارنده است 

  .است)  گرادي درجه سانت20 تا 10(نپائي

  



 ٥٣ دانشكده منابع طبيعي                     –      محمد رضا وهابي تأثير دام بر روي پوشش گياهي: فصل چهارم  

  

  ها الگوي تغييرات كلي ذخيرة مواد غذايي در بوته2-2-4

اي نيـز متفـاوت   هاي بوته اي با گياهان گرامينه متفاوت است و در بين گونه          در گياهان بوته   هاكربوهيدراتتغييرات     

منابع ذخيرة مواد غذايي در بوتـه       .  متفاوتي دارند  هايهاي هميشه سبز و خزان كننده روند      مي باشد، به طوري كه بوته     

 در  هـا كربوهيـدرات همچنين تجمع   . به طوري كه در ريشه، كنده و ساقه قرار دارند         . ترندها متنوع ها نسبت به گرامينه   

 .اي بيشتر از ساقة آنهاستريشة گياهان بوته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هايي كه در ابتدا رشد سريعگونه(ايوته در گياهان بهاكربوهيدراتسيكل ذخيرة ) 12(شكل شماره

  ))Chenopodiaceae(اسفناجيان هاي خانوادة گونه: رسند مانند دارند ولي دير مي                  

  

  :ادامه پاورقي از صفحه قبل

  : C4تثبيت كربن در گياهان 

 . اسـت  ه به نام اسيد ماليـك      كربن 4يك اسيدآلي  شود  يندتثبيت كربن تشكيل مي   آاولين تركيب پايداري كه دراين گياهان درفر          

هـاي اطـراف    سـلول )2  و)Bundle sheath( هاي غالف آونـدي  سلول )1 :گياهان به دوشكل است برگ اينهاي ميان سلول

  .نام دارند) Mesophyll( كه مزوفيلهاي غالف آونديسلول

. ين گياهان نـسبت بـه گرمـا مقـاوم هـستند      ا.ربن هستندهاي فتوسنتزي در تثبيت كها اغلب جزو اين گروه از چرخه    گراس    

دي . هـا زيـادتر اسـت    و بنـابراين بـازده فتوسـنتزي آن   تر است بسيار كمC3   گياهان  در مقايسه باC4تنفس نوري در گياهان 

هـاي   سلول درون CO2شود كه تراكم  شود؛ سبب مي هاي غالف آوندي مي    برگ وارد سلول  هاي ميان   اكسيد كربني كه از سلول    

  C4 در اطراف آنزيم روبيسكو سبب شـده اسـت كـه گياهـان     CO2تراكم باالي. تر باشد غالف آوندي در مقايسه با جو بيش

 اپتيمم دمـاي رشـد   .بتوانند بر تنفس نوري غلبه كنند) عوامل مناسب براي تنفس نوري  (حتي با وجود دماهاي باال و نور شديد         

  .نامند را گياهان فصل گرم مي C4گياهان. گراد است درجه سانتي 30 تا 20اين گياهان 

رويند و به علـت شـرايط خـشكي، غالبـا       در آب و هواي گرم و خشك مي       كه  هستند C4نيشكر و ذرت دو مثال از گياهان           

  .ماند  در بيشتر ساعات روز بسته ميهاآنهاي بسياري از  روزنه

   صفحه بعد درادامه در پاورقي



 ٥٤ دانشكده منابع طبيعي                     –      محمد رضا وهابي تأثير دام بر روي پوشش گياهي: فصل چهارم  

    

   گياهيبا مرفولوژي رابطة چرا 3-4

گياهاني كه از نظر فرم رويش با هم        . كندمرفولوژي گياه مانند فيزيولوژي، مقاومت گياه را نسبت به چرا تعيين مي               

هم چنين در داخل يك فرم رويشي، تعداد و محل قـرار گـرفتن             . اند، تأثيرپذيري متفاوتي نسبت به چرا دارند      متفاوت

هاي مريستمي نيـز در  محل قرار گرفتن بافت. گذارد مقاومت به چراي گياهان تأثير مي     هاي رويشي سال بعد در    جوانه

  .كنندشوند، گياه را بسيار حساس ميمقاومت به چرا مهم است و بافت هاي مريستمي كه به راحتي چريده مي

 نظـر مرفولـوژي تـا پـايين          از هاي رويـشي و تعـداد آن،       با توجه به محل قرارگيري جوانه      توانند مي اي بوته گياهان   

 حفـظ   جهـت آيند كه اين خـود مكـانيزمي         در اثر چراي مفرط دام به صورت متراكم در مي           اين گياهان  .چريده شوند 

     بردبـار    از نظر مرفولـوژي نـسبت بـه چـرا          ايبوتهگياهان  بنابراين  .  براي سال بعد است    هااي بوته هاي رويشي جوانه

 از نظر فيزيولوژي نيـز بايـد مـورد توجـه قـرار             مقاومت به چرا بودن گياهان،     البته. نندو قادرند آن را تحمل ك     هستند  

  بـه  بـه طـوري كـه اگـر    ،  از نظر فيزيولوژيكي بسيار حساس استAtriplex canescens به عنوان مثال گونة ؛گيرد

  كـشور مراتع براي ايگونهبدين لحاظ، چنين  .رودشوند، خشك شده و از بين مي   ن چرانيده آهاي  يكباره تمامي برگ  

هـاي مـذكور، داراي عمـر كوتـاهي هـستند و در             از طرف ديگر گونـه    . كه برنامة صحيح چرايي ندارد، مناسب نيست      

  .شوندتكثير طبيعي نمي شرايط اقليمي ايران،

 چـرا را     هـم  هـاي تيـز   داشتن تيغ و شاخه   . هاي فيبري و سخت دارند، چرا را بهتر تحمل مي كنند           گياهاني كه ريشه   

  .كند و بقاي گياه را تضمين ميكردهمحدود 

  : قبله از صفحادامه پاورقي

  :CAMتثبيت كربن در گياهان 

نـاز و همچنـين در    ي گـل   تيره مانند گياهان)Succulent Plants( گوشتي  در گياهان است كهاز تثبيت كربننوعي    

يندهاي بيوشيميايي تثبيت كربن شـبيه      آدراين گياهان فر   .وجود دارد  ها، قيچ، آگاو و كاالنكوله     كاكتوس گياهان بياباني مانند  

 مزوفيـل و  يندها به جـاي دو نـوع سـلول متفـاوت    آاست با اين تفاوت كه اين فر C4هاي تثبيت كربن درگياهان       يندآفر

  .شوند  شب و روز انجام مي دو زمان درغالف آوندي

كـه بـه اختـصار    . نام دارد)   Crassulacean Acid Metabolism (يك متابوليسم اسيد كراسوالس،يند تثبيت كربنآاين فر

CAM  شود و بـا ورود        هاي اين گياهان در شب باز مي        روزنه. شود   نيزگفته مي CO2         اسـيد   ( بـه درون گيـاه، اسـيدهاي آلـي

. كننـد    آزاد مي  CO2  تجزيه شده و   ها بسته است، اسيدهاي آلي      در روز كه روزنه   . شوند   تشكيل و در واكوئل ذخيره مي      )ماليك

  .شود ي كالوين مي  وارد چرخهدر نهايتها و   وارد كلروپالستCO2اين 

  

  

  

  

  

  



 ٥٥ دانشكده منابع طبيعي                     –      محمد رضا وهابي تأثير دام بر روي پوشش گياهي: فصل چهارم  

  .  

هـا ايـن    درگرامينـه  و گذراننـد هاي گياهاني مثل گرامينه و ساير گياهان علفي زمستان را زيرسطح خـاك مـي              جوانه   

اي ساقه و در كنار آنها قـرار دارنـد و در صـوتي كـه جوانـة                ها در انته  ها، جوانه در بوته . كنندها، توليد پنجه مي   جوانه

    انـد ها، از نظر بقـا بـسيار مهـم     هاي پايين بوته  جوانه. كنند رشد نمي   فعال نشده و   هاي كناري انتهايي برجا باشد، جوانه   

  ..)ها هميشه در دسترس چرا هستنددر اين گياهان، جوانه(

 به طوري كه در آنها سه نوع ساقه ايجاد          ،گرفتن مريستم انتهايي وجود دارد     قرارها تفاوت زيادي از نظر         در گرامينه 

  :شودمي

Culmهاي رويشي بدون ساقه -1
1  

  .اند سرچشمه گرفتهها كه از جوانهاندهاي برگي تشكيل شده از غالفهااين ساقه   

  Culmساقة رويشي با  -2

 .دنكنيجاد نمي ا)خوشه( و سنبلههستند فقط رويشي ها ساقه نوع اين

  Culmساقة زايشي با  -3

 .شودايجاد مي) خوشه( سنبله در انتهاي ساقه، پس از رشدها  در اين ساقه

هاي جديد   برگ ،ها از جوانه  زيرا كندايجاد نمي مشكلي   هاي نوع اول هرچقدر هم كه از طريق چرا قطع شوند             ساقه

هـاي   سـاقه  ).كند ايجاد نميمشكلي هستند و چراي آنها      Culmن    ها در ابتداي فصل بدو    اكثر گرامينه (د  نرشد مي كن  

 گياه ديگر قادر به توليد برگ نخواهد بود و در صورتي كه ساقة نوع سوم چرا شود، گياه                   ،نوع دوم چنانچه چرا شوند    

  .باشدديگر قادر به رشد زايشي نمي

 قطـور    هايهاي روي ساقه   و يا برداشت، از جوانه      پس از چرا   دوبارهرشد   لگوم     در يونجه و ساير گياهان خانوادة     

 ارتفـاع    حد  شوند، بلكه الزم است از     بركف  نبايد به طور كامل از      چنين گياهاني  بنابراين. گيردپايين و طوقه انجام مي    

  .متري از سطح خاك بريده شوند سانتي5

يـزي چـرا بـه حـساسيت و مقاومـت گيـاه از نظـر        ر، مرتعدار بايد در برنامهتوان چنين نتيجه گرفت كه  اين مي    بنابر

  . يا مرفولوژيكي توجه داشته باشد وفيزيولوژيكي

  

  

  

  

  

  

                                                 
  اي گندميان ساقه ماشوره- 1



  ٥٦دانشكده منابع طبيعي                             –محمد رضا وهابي      گيري و ارزيابي مرتعفصل پنجم: اندازه   

  
  
  
  

  گيري وارزيابي مرتعاندازه :5فصل

  
  

  اهداف اندازه گيري و ارزيابي مرتع 5-1
  اهداف اندازه گيري و ارزيابي مراتع عبارتند از:   
  بندي اكولوژيك) طبقه1     
امع بندي اكولوژيك با عوامل فيزيكي و اقليمي ارتباط دارد(مانند: بارندگي، پستي و بلندي، خاك و... ) و جوطبقه    

اي بـراي  گيري است؛ بـه عنـوان  پايـه   بندي معموالً اولين مرحلة ارزيابي و اندازهگيرد. اين طبقهگياهي را در نظر مي
بندي اكولوژيك براي كشـورهايي  تواند بسيار متفاوت باشد. طبقهرود و از نظر دقت ميها به كار ميگيريساير اندازه

  شود.تراليا و ايران با دقت كمتري انجام ميكه داراي وسعت زيادي هستند، مانند اس
  گيري علوفة مرتع) اندازه2   
هاي خوش خـوراك و  گيرد و در آن توجه خاصي به گونهگيري بيشتر براي تعيين ظرفيت چرا انجام مياين اندازه   

  شود.انتخاب شده توسط دام مي
  برداري) مطالعة بهره3  
عيين فشار چراي دام كه طي يك فصل يا دورة خاص بر مرتع وارد مي گـردد، انجـام   برداري به منظور تمطالعه بهره  
توان با توجه به آن، تناسب تعداد دام با توليد مرتع و مديريت اعمال شده بـر روي مرتـع را تشـخيص    گيرد و ميمي

  داده و مرتع را كنترل كرد.
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  ) تجزيه و تحليل وضعيت و گرايش4  
تواند نحوة مـديريت، تناسـب تعـداد دام و    هاي ارزيابي مرتع است و براي مدير مرتع ميين روشتراين كار از مهم  

و ديناميـك جامعـه اسـتوار     1اكولوژيـك  مرتع، نوع دام، نوع مرتع و غيره را مشخص كند. اين روش بر اساس تـوالي 
هـايي، از شـرايط   و چه قسـمت  هايي از مرتع درشرايط استاندارد واقعندتواند مشخص كند كه چه قسمتاست و مي

  اند.  استاندارد خارج شده
  ) مطالعة استفادة توأم5  

مطالعه استفاده توأم، تجزيه و تحليلي است كلي از همة شرايط فيزيكي، بيولوژيـك و منـابع، بـا هـدف ادغـام همـة       
حيات وحش در مرتع، با توجـه   ها و تهية طرح جامع استفاده از مرتع؛ به عنوان مثال، استفادة توأم دام اهلي وظرفيت

برداري از مرتع را در جهات  مختلـف   به تركيب پوشش گياهي، نوع دام، وضعيت خاك و ديگر موارد. در واقع بهره
  كند.هماهنگ كرده و سپس برنامة استفاده تهيه مي

  ) ارزيابي اقتصادي مرتع6  
عات فني و فيزيكي كه از مطالعـات مـذكور  بـه دسـت        به منظور اقتصادي بودن توليد و بهره برداري از مرتع، اطال  
بديهي است برنامه هايي پويا هسـتند   "گيري مي شـود.  آيد، با اطالعات اقتصادي و اجتماعي توأم شده و نتيجهمي
  "اقتصادي باشند. كه
  
  متدهاي اندازه گيري مرتع  5-2
  گيري پوشش گياهي اندازه 5-2-1

ايـن آمـار    .دهـد هاي گياهي به دست مـي ها را در تيپآمار حضور مطلق يا نسبي گونه گيري پوشش گياهي،اندازه   
هايي كه به طور پراكنده و تصادفي، روي پوشش . آمار را به وسيلة پالتشوندگيري يا تخمين زده ممكن است اندازه

  كند. مشخص مي  را پالتازة اي است كه فرم و اندآورند. نوع پوشش گياهي پايهبه دست مي ،دهندگياهي قرار مي
  گيري عبارتند از:هاي مورد اندازهشاخص   
  2يا فركانس بسامد -الف   
     پـالت از   دهد. به طـوري كـه اگـر در يـك    نشان مي بردارينمونه در پالت را حضور يا عدم حضور گونه بسامد   

گردد. از بسـامد  و حالت فقط يك بار حضور ثبت ميتفاوتي ندارد و در د ،گرفته باشد قرار بوته 10اي يك و يا گونه
توان از بسامد جهت تعيـين يكنـواختي   شود. هم چنين مياستفاده مي شناسي گياهيجامعهبه طور عمده در مطالعات 

  ها استفاده كرد.گونه فهرستو تهية  پوشش گياهي يكنواختي (همگن يا نا همگن بودن)يا غير
  
 
  

                                                 
١ - Succession  
٢ - Frequency 
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    تراكم -ب
  شود.گفته مي 5تراكم به آن و در مكتب آمريكايي 4فراواني يا و 3تعداد به آن ب اروپاييدر مكت   
شـود. از تـراكم بـه منظـور     برداري)، تـراكم ناميـده مـي   تعداد افراد هرگونه در واحد سطح مورد مطالعه(پالت نمونه 

  توان استفاده كرد.مي ،هاي مختلفسال دربررسي تغييرات پوشش گياهي 
  توان به موارد زير اشاره كرد: تراكم، مي شاخص ترين معايبهماز م   
  هاييا بعضي ديگر مانند گرامينه و بوده ها بسيار كوچكبعضي گونه اندازه شمارش تراكم مشكل است. زيرا )1     

  اي(كالف مانند) دارند، قابل شمارش نيستند. چندساله كه فرم چمني و يا دسته       
  دهد. به دست نمي درستي آمارشوند، در مورد گياهاني كه توسط ريزوم و استولون تكثير مياين شاخص  )2   
  .باشداز سالي به سال ديگر به شدت متفاوت  تواندمي تعداد افراد يك گونه )3   

  
  6پوشش -ج   
  باشد:كه بردو نوع مي است گياه برسطح زمين هواييهايپوشش تصوير عمودي اندام   

    7پوشش تاجي -1         
   8پوشش يقه -2         

كند، در حاليكـه ايـن پارامترهـا روي    پوشش تاجي با پارامترهاي بارندگي، درجه حرارت، چراي دام و ... تغيير مي   
مـديريت اعمـال     بـراي كنتـرل   موضوع كند و اينپوشش يقه كمتر تأثير دارند. پوشش تاجي بيشتر با فصل تغيير مي

  .شودمحسوب مييك حسن  شده بر مرتع
  گيري حجمياندازه 5-2-2   
گيـري  براي اندازه  باشد.هاي تحقيقاتي خاص ميشود و كاربرد آن در طرحگيري به ندرت انجام مياين نوع اندازه   

  را محاسبه كرد. آن به روش حجمي، بايد فرم گياه را شناخت و براساس قطر و ارتفاع گياه، حجم
  9زيتودهگيري وزني  اندازه 5-2-3   
كنند. اين روش بسيار وقت گير اسـت و بيشـتر   در اين روش، گياهان داخل پالت نمونه را چيده و سپس وزن مي   

  رود.در كارهاي تحقيقاتي به كار مي
تخمـين زدن بـه    اغلـب از طريـق  وزن  آمـار  هنگامي كه پوشش ناهمگون باشد، به تعداد زيادي نمونه نياز است و   

گيري شده، شـخص بـه   هاي اندازهو وزن تخمين به دست آمده از آمار با تكرار عمل تخمين و مقايسة .آيديدست م
  تواند كار آزموده شود.خوبي مي

                                                 
٣ - Number  
٤ - Abundance  
٥ - Density  
٦ - Cover  
٧ - Canopy Cover )Cover Aerial( 
٨ - Basal Cover )( Area Cover  
٩ - Biomass 
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  10ري مضاعفانمونه برد 5-2-4   
و  شـده  ها چيـده بدين نحو كه تعدادي از نمونه .است گيري وزن گياهانبراي اندازهروشي برداري مضاعف، نمونه   

، 11از ايـن مرحلـه بـا اسـتفاده از آنـاليز رگرسـيون       پسشوند. ها نيز تخمين زده ميو بقية نمونه گردندسپس وزن مي
گردد. چنانچه مقادير اين ضريب بـاال  و تخمين زده شده محاسبه مي گرديدههاي وزن بين نمونه 12ضريب همبستگي

 مقـادير واقعـي    بوده و بر اساس معادلة خط رگرسـيون،  هاي زده شده قابل قبولو به عدد يك نزديك باشد، تخمين
   آيد.هاي تخمين زده شده به دست مي(وزن شده) نمونه

و مرتـع نيـز چـرا نشـده      بـوده هاي گياهي قابل استفادة دام توان از اين روش استفاده كرد كه اكثريت گونهموقعي مي
  .شدبامي   y = a + bxباشد.  معادلة خط رگرسيون طبق رابطة 

  :كه در اين رابطه 
y، ،عبارت است از مقادير تخمين زده شده  x،  ،مقادير وزن شدهb ،ضريب زاويه يا شيب خط و  a،  فاصلة برخورد

  .باشدمي ، تا مبدأ مختصاتyخط رگرسيون با محور
  

  : نمايش خط رگرسيون)14شكل شماره(     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
١٠ - Double Sampling 
١١ - Regression Analysis  
١٢ - Correlation Coefficient  
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  آيد.حساب به دست مي ضريب همبستگي بوسيلة ماشين Rمقادير   

تعـداد   1 ⁄ 3، برابـر  هاي توزين معموال اگر اندازه نمونـه كوچـك باشـد   برداري مضاعف، تعداد پالتدر روش نمونه
  در نظر گرفته شود. 1 ⁄ 5يا  1 ⁄ 4تواند در بين دو حد  و يا مي 1 ⁄ 6هاي تخمين و اگر خيلي بزرگ باشد پالت

   هـاي اي باال اسـت و بسـياري از گونـه   ه دليل تخريب شديد پوشش گياهي، تنوع گونهاز آنجا كه در مراتع ايران ب    
انـد،  در تركيب پوشـش گيـاهي وارد گرديـده و غالـب شـده      Cousinia bachtiaricaبي ارزش و غير مرتعي مانند 

  دهد.برداري مضاعف، نتايج خوبي را به دست نمياستفاده از روش نمونه
  
  رداريبهاي نمونهپالت 5-3
    ،پوشـش گيـاهي   بـرداري از برداري از نظر شكل و اندازه با يكديگر تفاوت دارند. بهتـرين نمونـه  هاي نمونهپالت    

ها با افـزايش انـدازه و فاصـله بـين گياهـان،      شود. اندازة پالتهاي كوچك انجام ميبا استفاده از تعداد زيادي پالت
هاي مستطيل شـكل ممكـن اسـت    گرد، مربع و يا مستطيل باشد. پالت ها نيز ممكن استشود. شكل پالتبزرگ مي

 : ابعادمانند ( گويندمي 13كمربندي)يا ( داراي عرض كم و طول زياد باشند كه در اين صورت به آنها ترانسكت نواري
  متر).سانتي 10000×10
پوشش گياهي  داراي اي مناطقي كهدر ترانسكت نواري بر اساس سطح است و استفاده از آن بيشتر بر هنحوة مطالع   

كـه در   گيـرد انجام مي، مناسب است. استقرار ترانسكت نواري با توجه به ارتفاع متوسط گياهان هستندكم و پراكنده 
ها ثابت . در هر صورت پايهشودميهاي مختلف مستقر در اشكوب ترانسكت ارتفاع گياهان، در صورت اختالف زياد
  كنند.ها تغيير ميها در امتداد طولي پايهممانده و فقط نوار يا سي

  
                                             ، الف15شكل

  
                                                                                                            

  
  
  
  
  
  
  

   ، ب15شكل

                                                 
١٣ - Belt Transect 
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هاي هـوايي گياهـان   با توجه به ارتفاع متوسط گياهان و تصوير قائم اندام را واريطرز استقرار ترانسكت ن ،15شكل 

  دهد.نشان مي ،بر سطح زمين
شـود. در پـالت   هاي چوبي مشخص ميهاي آنها با ميخاند و گوشهشكل هاي دائمي معموالً مربع يا مستطيلپالت   

هاي دائمي به هـر شـكلي كـه باشـند، بـه      همة پالت اده كرد.توان از يك ميخ در مركز دايره استفاي نيز ميهاي دايره
آيـد. از  ها، مكان و سطح هر گونه يا گياه بـه صـورت نقشـه در مـي    شوند. در اين پالتخوانده مي 14عنوان كوآدرات
  شود.برداري موقت استفاده مياي بيشتر براي نمونهپالت هاي دايره

  گيرد:عات مختلف، به شرح زير انجام ميهاي متفاوتي در مطالاز كوآدرات برداشت   
   15ليست كوآدرات )1     

هـاي  هـا در سـال  ها به منظور مقايسة تعـداد گونـه  شود. شمارش گونهها در داخل پالت شمارش ميتراكم گونه     
 ها، مطالعات مربوط به تعيين گـرايش از مصرف علف كش مختلف، مطالعات مربوط به بذركاري مرتع، نتايج حاصل

  شود. (گندم و جو) در كشاورزي انجام مي ورد ميزان محصولآمرتع و هم چنين بر
    16بيسال اريا كوآدرات )2   
شود. سطح يقه جهت تعيين درصد پوشش و هم چنين تعيين گيري ميدر اين نوع مطالعه سطح يقة گياهان اندازه    

  .گردددرصد تركيب پوشش اندازه گيري مي
كنـد،  طح يقة گياه (طوقه) اين است كه پس از پايان رشد گياه سطحي كه خـاك را حفاظـت مـي   گيري سدليل اندازه

، 17اي)(دسـته  باشد و در مـورد گياهـان كـالف ماننـد    طوقة گياه است. از نظر كاربرد، سطح يقه داراي محدوديت مي
اي و فـورب  شـبي نيمـه بوتـه   هـاي خ باشد. هم چنين براي گونهاندازه گيري آن با اشكال مواجه بوده و مناسب نمي

  شود.(طوقه) گياه توسط خط كش يا كوليس انجام مي گيري سطح يقهباشد. اندازهمناسب نمي
   18چارت كوآدرات )3  
  (پوشش تاجي)، به طور دقيق بـرروي كاغـذ ميليمتـري رسـم     هاي هوايي گياهدر اين نوع مطالعه تصوير قائم اندام   
كه توسط ريسمان نايلوني يـا سـيم    .است داراي ابعاد يك در يك متر ،ه در اين روششود. كوآدرات مورد استفادمي

به يكصد مربع يك دسيمتري تقسيم گرديده است. پس از اينكه تاج گياه روي كاغذ ميليمتري رسم شد، نام گيـاه بـا   
 گردد، زيـرا ترسيم ميشكل بقاياي مردة گياهان (الشبرگ) نيز  . شودعالمت اختصاري و يا با شماره اي مشخص مي

  كنند.خاك را حفاظت مي آلي اين مواد
هاي متمادي استفاده از اين نوع مطالعه در مطالعات مربوط به گرايش مرتع و بررسي تغييرات پوشش گياهي طي سال

  توسط پانتوگراف انجام شود. به طور مستقيم تواندمي مرتعشكل گياهان در  نقاشيشود. مي
  

                                                 
١٤ - Quadrat 
١٥- List Quadrat  
١٦- Basal area Quadrat 
١٧ - Bunch Forming 
١٨- Chart Quadrat  
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  مثال: 

  
  
  
  
  
  
  
  

  )16شكل شماره(               
  
   19چارت -) فتوگراف4  
شود. سطح اين كوآدرات نيز قبالً توسط ريسمان به يكصد مربـع  در اين مطالعه از سطح كوآدرات عكس گرفته مي   

       هـاي مختلـف  در سـال  هـاي تهيـه شـده   متر مربع تقسيم شده است.  بنابراين با مقايسة  عكـس با مساحت يك دسي
  ها، مطالعه و مقايسه نمود.وان تغييرات پوشش گياهي را طي اين سالتمي

تواند داراي عرض صفر باشد و به صورت يك خط در آيد كه در اين صورت بـه آن ترانسـكت   يك ترانسكت مي   
كنـد توسـط خـط    برخورد  مي  گويند. در روش استفاده از ترانسكت خطي،  طولي از خط كه با تاج گياهمي  20خطي

شود و بر اساس اين آمار درصد پوشش و هـم  اندازه گيري مي ،ش يا متر نواري كه در امتداد خط قرار گرفته استك
  گردد.ميمحاسبه  گياهي چنين درصد تركيب پوشش

رتفاع  ا شود.شود  معموالً از بستن ريسمان  نايلوني و يا سيم به دو پاية فلزي ايجاد ميخطي كه از آن  صحبت مي  
در صورتي كه ارتفاع گياه زيـاد   شود.در نظر گرفته ميار ترانسكت نيز معموالً برابر ارتفاع متوسط گياهان مرتع استقر

  مانند.ها ثابت ميد. بايد توجه داشت كه در هر صورت پايهگردباشد، چند خط در ارتفاعات مختلف ايجاد مي
يكـي در امتـداد    ،ا اينكه دو ترانسكت عمود بر هـم و ي گرددترانسكت خطي در امتداد شيب عمومي زمين مستقر مي

  شود.مستقر مي عمومي زمين شيب و ديگري عمود بر شيب
چنانچه فاصلة قسمت هاي مختلف گياه نسبت به يكديگر در حدود يك سانتي متر باشد، طول برخـورد خـط بـا        

  كنند. گياه را به طور پيوسته در نظر مي گيرند و از فواصل موجود صرف نظر مي 
  ترانسكت خطي براي پوشش هاي گياهي با فرم بوته اي و درختچه اي، مناسب است.   
  
  

                                                 
١٩ - Photograph Chart 
٢٠- Line Transect ( Line Intercept) 



  ٦٣دانشكده منابع طبيعي                             –محمد رضا وهابي      گيري و ارزيابي مرتعفصل پنجم: اندازه   

  
  
  
  
  
  
  
  

             
  ) استقرار ترانسكت خطي با توجه به ارتفاع متوسط گياهان.17شكل شماره(                  

  
گيـري  در اين صورت، روش اندازه كه اي ممكن است به صفر برسد و يك نقطه ايجاد شودسطح يك پالت دايره    

شود كه گيري استفاده مياي از وسايل مختلف براي اندازهگويند. در متد نقطهمي 21ايهايي را متد نقطهبا چنين پالت
  :گرددارايه ميدر اين مبحث راجع به بعضي از آنها، توضيحاتي 

  
  ايقاب ده نقطه -الف   
شـود. برخـورد نـوك    ك تيز است و به طور تصادفي در عرصة مرتع قرار داده مياي داراي ده ميلة نوقاب ده نقطه   

     رابطـة زيـر درصـد پوشـش هريـك از      بـا اسـتفاده از  ها به گياه، شمارش و در فرم ثبت شده و سپس هريك از ميله
  گردد.ميها محاسبه گونه

     
       
     
  
اي، نـدارد.  روش نقطـه   در آن دخالت و اعمال نظري اين روش سريع و دقيق است و شخص آماربردار هيچگونه   

     ها است و براي پوشـش گيـاهي منـاطق خشـك و نيمـه خشـك، مناسـب        چمنزارها و چراگاه جهتروشي مناسب 
  باشد.نمي
هـاي آن بـه   اي كه ميلـه ن از نوعي قاب ده نقطهاتوچنانچه ارتفاع گياهان زياد و هدف تعيين پوشش يقه باشد، مي   

  استفاده كرد. ،گيرندمايل قرار مي طور
  
  

                                                 
٢١ - oint MethodP 
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  ) قاب ده نقطه اي و نحوة متحرك بودن آن18شكل شماره(                            
  
  گيرياندازه چرخ -ب   
ر نيـز يـك دورسـنج قـرا      چرخ نيز داراي ده ميله است كه بر روي دستة آن يك شمارشگر و بر روي محور چرخ   

توسـط شـخص    (شاخه، برگ، گل و يا طوقه گياه)گياهانهاي اندامها با داده شده است. برخورد نوك هريك از ميله
ها و هم چنـين مجمـوع برخوردهـا را    آماربردار شمارش شده و در پايان، شمارشگر تعداد برخورد با هريك از گونه

هـاي چـرخ   ميله  د كه با توجه به شمارة آن و تعدادكندهد. دورسنج نيز تعداد دورهاي چرخ را مشخص مينشان مي
  توان مجموع نقاط را در هر مطالعه، محاسبه نمود.مي

   
   

  
  
  
  
  
  

  پوشش گياهي با ده ميله  ) چرخ اندازه گيري19شكل شماره(                        
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  معايب چرخ نسبت به قاب:     
  ها داراي سطح است.حاليكه در چرخ نوك ميلهدر  ،ها تيزتر استدر قاب نوك ميله )1       
  كند.گيري را دشوار ميو اندازه رودهاي چرخ در هنگام حركت در زمين فرو ميميله )2       
  در حاليكه شخص آمار بردار با چرخ در حال ،شودقاب در وضعيت نشسته و با دقت زياد انجام مي همطالع )3       

  حركت است.           
  كند.چرخ به صورت كج با گياه برخورد مي )4       
  كند و درصد بيشتري را براي گياهانچرخ در مورد گياهاني كه داراي اندازة كوچك هستند ايجاد خطا مي )5       

  دهد.كوچك و ظريف نشان مي           
  استفاده از كفش -ج   
  ه شده است كه برخورد نوك ميخ با گياه يك برخوردهاي كفش ميخي قرار داددر اين روش در نوك يكي از لنگه   

 به عنوان مثـال (معينپس از پيمودن مسافتي  توان قرارداد كردشود. نحوة عمل به اين طريق است كه ميمحسوب مي
  گردد.قدم)، برخورد نوك ميخ با گياه ثبت  10
  استفاده از عصا -د   
انجـام   ،مانند روش استفاده از كفشهبرداري را توان نمونهو مي شوددر اين روش برخورد سرعصا با گياه ثبت مي   

  داد.
آن در حدود چند سانتي متر باشـد، در ايـن    اي كم شود ولي به صفر نرسد به طوري كه قطراگر سطح پالت دايره   

ي گيـاه را  اي نمي توان اندازة حجمـ با ترانسكت خطي و متد نقطه نامند.مي 22متد لوپ گيري راروش اندازه صورت
  شود.مي تعيين هاگونه بلكه در درجة اول حضور و سپس درصد پوشش گياهي ؛تعيين نمود

  
  برداري از پوشش گياهينمونه 5-4

هـم چنـين بـه     ) باشد.گياهي (جامعه بردارينمونه نمايندة خوبي از محل نمونه تا برداري بايد سعي شوددر نمونه   
برداري بايد با تعداد نمونه از طرفي برداري با طرح تصادفي انجام شود.ت كه نمونهلحاظ تعيين حدود اعتماد، الزم اس

  انواع روش هاي نمونه برداري عبارتند از: انجام گيرد. ،كافي نمونه
  23برداري تصادفينمونه )الف   
 در آن ردارنظـر شـخص آمـارب   از طرفي اغلب  ،برداري بسيار مشكل است در سطوح بزرگ اجراي اين نوع نمونه   

سطح منطقه را شبكه بندي نمود و  ابتدا تواندر اين روش مي دهد.برداري را تحت تاثير قرار ميو نمونه دخالت دارد
  .كرد هاي شبكة مربعي را نمره گذاريسپس گوشه

ـ   توان تعدادي از گوشـه با قرعه كشي ويا با استفاده از جدول اعداد تصادفي مي در ادامه  بـرداري  ههـا را جهـت نمون
  انتخاب كرد.

                                                 
٢٢ - Loop Method  
٢٣ - Random Sampling 
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مهم ترين اشكال اين روش در مشكل بودن انطباق نقاط تعيين شده برروي نقشه با زمين و هم چنـين يـافتن ايـن       

  نقاط روي زمين است.
  (انتخاب منظم و دقيق)  24سيستماتيك -تصادفي  نمونه برداري توأم -ب   
و تعـدادي   شده ) تقسيممتر و يا بيشتر 100يا   50اصل مشخص (ابعاد زمين با فو ابتدا برداريدر اين روش نمونه   

اقـدام   ،به طور تصادفي تواناندازه گيري مي روشسپس با توجه به  شود.ميخط موازي با توجه به اين فاصله ايجاد 
تخـاب و  شود، تعدادي از خطوط بـا قرعـه كشـي  ان   استفاده مي 25به عنوان مثال اگر از متد خط كرد. برداريبه نمونه

انجـام   سطح و با اسـتفاده از كـوآدرات مطالعـه    روششوند. يا اگر با سپس اين خطوط به طور كامل اندازه گيري مي
  قـراردادي  صـورت بـه   سـپس  كـرد و  انتخابرا  خطبه طور تصادفي تعدادي  ابتدا با قرعه كشي و توان، ميگيردمي

  و مطالعه كرد. قرار دادآورد و سپس كوآدرات را در آن نقاط  روي خط، نقاطي را به دست متر و يا بيشتر) 50يا  20(
بندي زمـين بـه واحـدهاي فيزيـوگرافي انجـام داد و سـپس در هريـك از        توان بر اساس تقسيمبرداري را مينمونه   

بـه    د،نـام دار   26كـردن  بنـدي برداري كرد. در اين روش كه اليهنمونه نمونه كافي،تعداد  اطور تصادفي، ب واحدها به
 تـا  كنـد  روش كمـك مـي   اينلحاظ همگون بودن پوشش گياهي هريك از قطعات، نياز به تعداد كمتري نمونه بوده و

  ها نمايندة جامعه باشند.نمونه
و هسـتند   متفاوت اي به نقطة ديگراز نقطه ديگر عوامل، جوامع گياهي بسته به شرايط خاك، شيب، جهت شيب و   

  هاي مختلف)،مكانهاي نسبتاً  همگون (بندي  پوشش گياهي به قسمتحل و تقسيمشناخت اين تغييرات در م
با تعداد كمتري پالت اطمينان بيشـتري حاصـل    به عبارتي،برد. برداري را آسان و اعتماد به نمونه را باال ميكار نمونه

هاي هـوايي  ه ويا ترجيحاً روي عكسبرداري روي زمين، ابتدا بر روي نقشبندي بايد قبل از نمونهتقسيم نشود. ايمي
  انجام شود.

  
  اندازة نمونه يا تعداد پالت 5-5

كافي بودن تعداد پالت يا اندازة نمونه بسته به دقت مورد نظر و درجة ناهمگوني پوشـش، متفـاوت اسـت. بـراي        
  تعيين اندازة نمونه، روش هاي مختلفي وجود دارد:

  27روش عرصة حداقل -الف   

و  شوداستفاده  مي (و نه براي اندازه نمونه)پالتتعيين اندازة  جامعه شناسي گياهي برايوش در مطالعات از اين ر   
نحوة عمل در اين روش بدين قرار است كه در ابتـدا يـك پـالت يـك متـر       باشد.مطالعات مرتعي مناسب نمي براي

در ادامـه   .گـردد برداري ثبـت مـي  در فرم يادداشتها (بسامد) را به كار برده و حضور گونهمتر)  1×1با ابعاد (مربعي 
ها  yها برروي محورچنانچه حضور گونه يابد.اي اضافه نشود، مطالعه پايان ميگونه فهرستگياه جديدي به  زمانيكه

  منحني تغييرات  توانمي ، با توجه به نقاط به دست آمدهداده شودها نشان  x و مساحت يا ابعاد پالت را روي محور
                                                 

٢٤ - Random Sampling –Systematic  
٢٥ - Line Method 
٢٦ - Stratification  
٢٧ - Minimal Area 
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  ). 20(شكلكردرسم  سطح) -پالت(گونهبا افزايش سطح   ها راضور گونهح
و سپس خط ديگـري بـه مـوازات     ترسيمپس از رسم منحني يك خط از انتهاي منحني به مبدأ دستگاه مختصات     

را  پالت)سطح (در اين صورت محل تماس خط دوم با منحني، مقادير عرصة حداقل  گردد؛آن، بر منحني مماس مي
  شود.درصد به سطح تعيين شده اضافه مي 10براي اطمينان،  اغلب كند.شخص ميم
  
   

                                                                                                                                                    
  
  
  
  
  
  
  

  ) نمايش تعيين عرصة حداقل با دو برابر كردن مساحت پالت.21(شكل شماره                      
  
  
  استفاده از فرمول -ب

  تعيين كفايت اندازة نمونه است: ه برايرابطة زير يك روش ساد
  

                                                                                                         2.s2αt= N  
2                                                                                                         (k.x)        

  كه در رابطة فوق، 
N: تعداد پالت يا اندازه نمونه  
tα :t 1يودنت با درجه آزادي تاس- n   و سطح احتمالα – 1  
Sانحراف معيار نمونه :  
xميانگين نمونه :  
K.خطاي تخمين (ميزان دقت يا درجه اختالف حقيقي ميانگين نمونه از ميانگين جامعه) است :  

  شود.درصد منظور مي 15تا  10خطاي تخمين اغلب  درصد و 10تا  5برابر  α براي تعيين اندازه نمونه،
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 پارامترهـاي  شـود و برداري مـي نمونه ان مورد مطالعهدر مك يا بيشتر) و 20يا 10در اين روش ابتدا تعدادي پالت (   

    تعيـين  و محاسـبه  و انحـراف معيـار   )هـا و يا مجموع گونهيك گونة مورد نظر  ،براي يك گونة غالب(معدل پوشش 
  آيد.    به دست مي ،تعداد پالت الزم براي داشتن يك نمونة كافي فوقسپس از فرمول  .گرددمي

                              
  28روش معدل گيري -ج   
  گردد.ميبرداري محاسبه هاي نمونهشود و هربار معدل پالتمي انجام بردارينمونه ،در اين روش با تعدادي پالت   

و   يابد. در اين مرحله تعداد  نمونه كافي اسـت ها تغييرزيادي نكند، ادامه مياين عمل تا وقتي كه مقادير معدل پالت
  كرد. تعيينبرداري را گيري، تعداد پالت نمونهرسم منحني تغييرات معدل كميت مورد اندازه توان بامي
  
 
  

                                 
        

          
  
  

       
  گيري شده با تعداد پالت.نمايش تغييرات كميت اندازه) 22شكل شماره(               

  برداري كافي است.پالت براي نمونه 26،شكل ا توجه بهب                                
  
  29ظرفيت چرا 5-6

  تعريف ظرفيت چرا 5-6-1   
  ضمن  ،تواند چرا كندزمان معين مي در ظرفيت چرا عبارت است از تعداد دامي كه در مرتع مشخص و   

  ،توليدي كيفيت علوفه وكميت به كميت و كيفيت آن(از جمله:  و اينكه از مرتع در حد اپتيمم استفاده شود
  نگردد.)، خسارتي وارد ساير ارزشهاي آن حفاظت آب و خاك و

باشد. توليد گياهان با توجه تعيين ظرفيت چرا مي با آن مواجه است، يكي از موارد بسيار مهم و اساسي كه مرتعدار   
به طوري  ؛ كندگر تغييرات زيادي ميبه طور عمده در ارتباط با بارندگي از سالي به سال دي و به اوضاع آب و هوايي
  تا  امكان دارد نيز برابر سال ديگر باشد. توليد گياهان يكساله 3تا  2 ،در يك سال مساعد مرتع كه ممكن است توليد

  

                                                 
٢٨ - Averaging  
٢٩ - Grazing Capacity 
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 بايد با احتياط زياد توأم باشـد تـا   ،هاي پرتوليدبرداري در سالبرابر از سالي به سال ديگر تغيير كند. بنابراين بهره 10

    را سريعا كاهش داد. تعداد دامبه توان  ،هاي كم توليددر سال
هـاي  اثر بارندگي خوريم كه دراي بر ميذخيره -هاي موجياز طرفي در مناطق خشك و نيمه خشك به اكوسيستم   
عـت مـوجي   شود. به عبارتي، رژيم رطوبتي باعث ايجاد طبيها ايجاد مينقابل پيش بيني در اين سرزمي و غير ممنظ نا

(و نه به ميـزان   گردد. يك موج همانند يك بارندگي كافي و خوبهاي مناطق خشك و نيمه خشك ميدر اكوسيستم
  .)23(شكل كننده رفتار بخش بيولوژيك اكوسيستم است معدل بارش)، تعيين

  :زير هستند هايگيها داراي ويژهاين اكوسيستم
  بودن ) آسيب پذير1     
  به شرايط مناسبالعمل ) عكس2     
  ) وجود حافظه بين دو موج3     
  ) فيتوماس بيشتر نسبت به زئوماس4     
  زمين بيشتر نسبت به فيتوماس روي زمين  ) فيتوماس زير5     
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  در طول زمان نمايش تغييرات زيتوده گياهي اكوسيستم مرتعي) 23شكل شماره(
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  هاي تعيين ظرفيت چراروش 5-6-2   
  روش تخمين مقدار علوفه) الف   
باشد. در اين روش مقـدار  هاي مختلف تركيب گياهي مرتع ميگونه هاساس اين روش مبتني بر تخمين مقدار علوف   

  شود.پالت يك متر مربعي)، تخمين زده مي به عنوان مثال،( موجود در داخل پالت هعلوف
 در چند پالت، وزن گياهـان  توليد در از تخمين مرتباً پس الزم است ،آمار مربوط به تخمين براي كنترل و تصحيح   

  گيري شود.اندازهها يكي از پالت
(به طـور  ها نيز به طور تصادفيو محل استقرار پالت باشدتعداد پالت ها بايد براي هر تيپ گياهي به اندازة كافي    

توان با روش سيستماتيك و يا تلفيقي از دو روش سيسـتماتيك  مواردي هم مي تعيين گردد. در )با پرتاب سنگ مثال،
  .برداري را انجام داد.نمونهو تصادفي 

  
       هـاي كـم تجربـه قـادر بـه ارزيـابي دقيـق       اما از طرفي كارشناسان و تكنيسـن  ،يع و كم هزينه استراين روش س    

  باشند و در نتيجه خطاي آن زياد است.نمي
  
  30روش ارزيابي پوشش تاجي -ب   
درصـد   شود.هاي مرتعي، ميزان علوفه در واحد سطح محاسبه ميدر اين روش با استفاده از پوشش هريك از گونه   

كه در طريق اول سرعت عمـل بيشـتر ولـي     ،گيري تعيين شودتواند به طريق نظري(تخميني) و يا با اندازهپوشش مي
  دقت كار كمتر است.

    ، انجـام اسـت  پوشـش گيـاهي   آن متناسـب بـا   اندازه و شكل كه هاييپوشش در داخل پالت شاخص گيرياندازه   
يـا   با طرح تصادفي يا سيسـتماتيك و  بردارينمونه و بوده ها نيز مانند روش قبلي به اندازة كافيشود. تعداد پالتمي

  گيرد.انجام ميتلفيقي از آنها  
بـر حسـب    كـه  P.U.F(31(آن گونـه  ) را در ضريب برداشـت مجـاز  Cنه(سپس آمار مربوط به درصد پوشش هر گو 

، به دست آيـد. پـس از ايـن مرحلـه، ضـريب      sF.H.F(32ضرب نموده تا ضريب هكتار علوفة آن گونه( است درصد
  ) به دست آيد. RF.H.Fها را با يكديگر جمع كرده تا ضريب هكتار علوفة مرتع(هكتار علوفة كلية گونه

   F.H(33( )، هكتـار علوفـه  Sفه هميشه كمتر از يك بوده و ازضرب كردن آن در مساحت مرتـع( ضريب هكتار علو   

  آيد:براي آن مرتع به دست مي ،كه يك عدد فرضي است
                                                                                            P.U.F×  C=  SF.H.F              

                                                                                                                 SF.H.F= Σ R F.H.F                         
                                                                                                 S× R F.H.F=  F.H                       

                                                 
٣٠ - Canopy Cover 
٣١ - Proper Use Factor ( Allowable Use)  
٣٢ - Forage Hectar Factor  
٣٣ - age HectarFor  
 



  ٧١دانشكده منابع طبيعي                             –محمد رضا وهابي      گيري و ارزيابي مرتعفصل پنجم: اندازه   

  
پوشش   داراي است كه مرتع  از كل مساحت سطحي ميزان دهندهنشان  بوده و )، عددي فرضيF.Hهكتار علوفه(   

  .باشدمي )صد توليد و خوشخوراكي صد در همان ميزانبا (كاملي از گياهان
  :تاجي معايب روش ارزيابي پوشش

 پوشش معيار خوبي از توليد نيست. )1(
 .وجود دارداختالفات زيادي بين افراد  ،تخمين پوشش در )2(
 و معموالً  متفاوت استو خاك  ييهوا و برداشت مجاز از جايي به جاي ديگر بسته به شرايط آب )3(

 شود.زيادتر از حد در نظر گرفته مي
 هاي مذكورنمايانگر ظرفيت مساوي تيپ ،هاي مختلف مرتعيهاي مساوي، در تيپهكتارعلوفه )4(

  نيست.
  
 

كه بر اسـاس عمـل    رودميبه كار  F.H.A(34برداري(براي رفع مشكالت ياد شده، اصطالح هكتار علوفة قابل بهره   
بـه مـدت    ،اگر يگ هكتار فرضي از مرتعي مشخص با يـك رأس دام  ،دام و مرتع بنيان گذاري شده است. به عبارتي

چرا كننـده، چـرا    حيوانسطح هكتار فرضي توسط  يك ماه چرا شود و به آن مرتع خسارتي وارد نشود، چه مقدار از
  .شده است

چرا كرده و خسارتي به مرتع وارد نشـده باشـد،     = F.H 120ماه در مرتعي با  4رآس گاو به مدت  100مثال:اگر    
  .(براي هر رأس گاو در ماه)  F.H.Aمطلوب است محاسبة مقدار

                                                                                                                 
                      F.H.A = ⁄ 120  100 × 4                

                                                                                           3/0=                        F.H.A 
تـوان ظرفيـت چرايـي    هاي مختلف مرتعي، براي انواع دام تعيين شود، مـي در تيپ F.H.Aاين چنانچه مقاديربنابر   

ايـن ضـريب را    هاي مشابه استفاده كرد.در مورد تيپF.H.A  هاي مختلف را محاسبه كرد و هم چنين از مقاديرتيپ
  دهند.نيز نشان مي Rبه
  آيد:ز رابطة زير به دست مي، اماهظرفيت چرايي بر حسب واحد دامي در   
  

                                                       F.H.A  ⁄  F.H=  A.U.M35  )ماه يواحد دام(         
  :شودمحاسبه مينيز از رابطة زير  ييچرا دورهظرفيت مرتع در طول       

  A.U = A.U.M  ⁄ T                                                        )واحد دامي(  
  ، طول فصل چرا بر حسب ماه است.Tدر اين رابطهكه 

                                                 
٣٤ - llowanceForage Hectar A  
٣٥ - Animal Unit Mounth   
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مثال: چنانچه جدول زير جهت تعيين ظرفيت چرايي يك تيپ مرتعي تنظيم شده باشد، با توجه به مفروضـات زيـر،    

  مطلوب است: 
  گوسفند.  ترك گاو وچراي گوسفند، چراي گاو و چراي مش :محاسبة ظرفيت چراي تيپ مذكور در سه حالت

  ساحت مرتع)(م = S 500 هكتار                                                                            
  طول مدت چراي دام           =3  ماه                                                                             

                                                          3/0 = F.H.A  )  (براي هر رأس گوسفند در ماه  
                                                                7/0 F.H.A = )براي هر رأس گاو در ماه(                           

                                    55/0  F.H.A = )ر حالت استفادة مشترك گاو و گوسفند در ماه)د  
  
  

  )9جدول شماره (

  
  ظرفيت براي گوسفند:                                                                                                 محاسبه   
                                                                                    500 × 104/0 = F.H     

                                                                                                52 = F.H   
                                                                                     3/0 ⁄ 52 = A.U.M   

                                                                                        3/173 = A.U.M   
                                                                                        3 ⁄ 3/173 = A.U   

                                                                                            8/57 = A.U  

ضريب هكتار  
  علوفة بزرگتر

ضريب هكتار 
  )F.H.Fعلوفه(

ضريب برداشت 
  .F  (%P.Uمجاز(

معدل پوشش 
  (%)تاجي

  
  نام علمي گونه

 گاو   گوسفند گاو   گوسفند 
035/0  
024/0  
042/0  
014/0  
006/0 

03/0 
018/0  
042/0  
008/0  
006/0 

035/ 
024/0  
042/0  
014/0  
004/0 

60 
60  
60  
40  
60  

70 
80  
60  
70  
40  

5 
3  
7  
2  
1  

 Agropyron  trichophorum

 Bromus  tomentellus 
 Ferula  ovina  
 Onobrychis  sp. 
 Vicia  variabilis  

  جمع                           ____   ___  ___  119/0 104/0 121/0
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  محاسبه ظرفيت براي گاو:

                                                                                   500 × 119/0 = F.H   
                                                                                           5/59 = F.H   

                                                                                7/0 ⁄ 5/59 = A.U.M   
                                                                                         85 = A.U.M   
                                                                                         3 ⁄ 85 = A.U   

                                                                                          3/28   A.U =  
 
  محاسبه ظرفيت براي استفاده مشترك:  

   نسبت ارجحيت  =ضريب هكتار علوفه بزرگتر   ⁄ضريب هكتار علوفه كوچكتر                  
         

            نسبت ارجحيت = 119/0 ⁄ 104/0 = 1/1                                                        
       مجموع نسبت ها = 1 + 1/1 = 1/2                                                              

                                                                                500  ×121/0 = F.H  
                                                                                          5/60 = F.H  

                                                                               55/0 ⁄ 5/60 = A.U.M     
                                                                                         110 = A.U.M  

  A.U = 110 ⁄ 3 = 7/36  (به صورت مشترك)                                                  
  ( تعداد گوسفند)  A.U = 7/36×  1 ⁄ 1/2 = 5/17واحد دامي                                      

  ( تعداد گاو) A.U = 7/36 × 1/1 ⁄ 1/2 = 2/19واحد دامي                                         
  
  روش قطع و توزين علوفه -ج   
هاي مرتعي در زمان رشد حداكثر در داخل پالت چيده شده و بالفاصله وزن علوفة تر گونه 36علوفه در اين روش   

ه قـرار داد  نـايلوني)  كيسه (ياشود. سپس علوفة هر گونه به طور مجزا در داخل پاكت كاغذيگيري ميدر محل اندازه
  اطالعات مورد نياز نوشته شده است.  ،بر روي هر پاكت . در ضمن از قبلشودمي

                                                 
٣٦ - Forage:  به مواد گياهي قابل دسترس دامهاي چراكننده اهلي و حيات وحش بزرگ كه مستقيما و يا پس از برداشت به

شود؛  ابته در ر برده ميانيز به صورت معادل با وازه علوفه بك   Herbageشود.  اغلب وازهمي گفتهرسد، مصرف آنها مي
  گردد.ق ميالهاي خشبي و غير خشبي)  اتمرتعداري اين واژه به كل رويش ساليانه گياه (مجموع قسمت
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شـمارة  ، نـام مرتـع  ، عنوان تيپ و يا شمارة قطعـه :  شود عبارتند ازنوشته مي هاترين اطالعاتي كه بر روي پاكتمهم 

  نام آماربردار.، تاريخ ،نام گونه، تر همراه با وزن پاكتوزن علوفة، وزن پاكت خالي، برداريپالت نمونه
(نـوع   هاي قبلي بايد به تعداد كافي باشد و اندازة آن نيز بايد متناسب با پوشش گيـاهي ها، مانند روشتعداد پالت   

سانتي متري سطح خاك چيده مي شـوند و   5تا  3گياهان، ميزان پوشش، پراكنش و ...) تعيين گردد. گياهان از ارتفاع 
  ها رعايت شود. پالت اين حد بايستي در كلية

بـراي    شـود. مـي   هاي هوايي مربوط به رشد همان سال قطع و سپس وزناي و خشبي، اندامدر مورد گياهان بوته   
 هـاي نـايلوني  و يـا كيسـه   هاي كاغذيجلوگيري از فساد علوفة گياهان، الزم است كه تعدادي سوراخ بر روي پاكت

ها در معرض هواي آزاد و در سايه قرار داده شـود  ه محل اقامت، محتواي پاكتها بايجاد گردد و پس از انتقال پاكت
  تا خشك گردند.

هنگامي كه توزين گياهان در دو روز متوالي به ميزان ثابتي رسيد، علوفه به اندازة كافي خشك شده است.  تمـامي     
   38و ارزش رجحاني 37ايب برداشت مجازعلوفة چيده شده براي دام قابل استفاده نبوده و الزم است كه بر اساس ضر

، مقدار علوفة قابل استفاده براي دام تعيين شود. از مجموع علوفـة قابـل اسـتفاده بـراي هـر گونـه،       39(خوشخوراكي)
  آيد.علوفة قابل استفادة تيپ مرتعي به دست مي

  
  
  
  
  

                                                 
٣٧ - Allowable Use: تواند مورد استفادة دام قرار گيرد، بدون برداشت مجاز عبارت است از آن مقدار يا نسبت از گياه كه مي

آب و هـوا،   با توجه به عوامل مختلف از جملـه: در رشد و ادامه حيات گياه شود. برداشت مجاز آنكه باعث خسارت و صدمه 
 كند.وضعيت مرتع تغيير ميو  خاك، فصل چرا

٣٨ - Preference  value :است ارزش رجحاني، انتخاب دام نسبت به گياهان است و اصوالً يك واكنش رفتاري   
 )Heady 1964 .(هي مختلفي مانند: اندازهاارزش رجحاني با روش)گيري زمانTiming)فركانس ،(Frequency ،(    

كه هر يك داراي محاسن  گرددل، تجزيه و تفكيك محتويات شكمبه دام و ... تعيين ميو)، فيستCaffee - Teriaتريا( –كافه 
  و معايبي است.

٣٩ - Palatability:   ــاه ــه خصوصــيات گي ــدخوشــخوراكي ب ــه با مانن ــزه و رايحــه ك ــيم ــالقعــث انتخــاب دام م                     شــود، ات
  .)Range Glossary Committae 1974گردد(مي

خوشخوراكي(ارزش رجحـاني) بـه عوامـل    رود. ميواژة ارزش رجحاني غالباً با واژة خوشخوراكي به صورت مترادف به كار  
خصوصيات فيزيكي گياه، نوع دام، شـرايط دام و  تركيب پوشش گياهي، فصل چرا،   ،خاك خصوصيات اقليم، :متعددي از قبيل

  بستگي دارد. ...
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شبانه روز مطابق رابطة زيـر بـه دسـت     ظرفيت چرا با توجه به مقدار علوفة قابل استفادة تيپ و جيرة غذايي دام در 

  آيد:مي
  

                                                                      10 ×A.F40   =  H ⁄A.U.M  

                                                                      30  ×D     
  كه در اين رابطه:       

             D يره غذايي دام در شبانه روز بر حسب كيلوگرم ماده خشك است.ج  
  

                                                                   S × 10 ×A.F  = A.U.M  
                                                                       30  ×D                            

  :در رابطه فوق       
             A.Fعلوفه قابل استفاده دام بر حسب گرم وS .مساحت تيپ مرتعي بر حسب هكتار است  

  
جيرة غذايي دام در شبانه روز بستگي به نوع دام، نـژاد دام، دورة رشـد، وضـعيت دام و مـوارد      گردداضافه مي       

يلوگرم براي گـاو،  ك 10كيلوگرم علوفة خشك براي گوسفند و 2يرتوان در شبانه روز، مقادمي با اين حال ؛ديگر دارد
كيلوگرم براي گوسفند و  6/1تا  5/1رود و براي ايران، به ترتيب ارقام اين مقادير در آمريكا به كار مي .در نظر گرفت

بـر حسـب مـاده     از طرفي در منابع نياز غذايي دام در يك شـبانه روز(  پيشنهاد شده است. ،يلوگرم براي گاوك 8تا  6
  درصد وزن دام زنده گزارش شده است. 2 خشك)، برابر

                                                                                               
  آيد:) نيز از رابطة زير به دست ميA.Uظرفيت چرا در يك دورة چرايي(   
  

                                                                                           A.U.M   =  A.U    
T                                                                                                    

  در اين رابطه:          
T                    باشد.طول فصل چرا بر حسب ماه مي    

شود، اما از طرفي بسيار وقت گير است و هزينة آن نيـز  اين روش دقيق است و در تحقيق به كار برده مي     
هـا را در  هاي چيـده شـده در تمـامي پـالت    توان به جاي اينكه تمامي علوفة گونهباشد. در عمل ميزياد مي
عينـي از علوفـة تـر هـر يـك      مقـدار م تـوان  ميهاي جداگانه قرار داده و سپس خشك و توزين شوند، پاكت
يب وزن خشـك بـه تـر    اپس از محاسبة ضر نمود.آوري خشك كردن جمع برايها را به عنوان نمونه ازگونه
                                     شود.ميها، آمار وزن علوفة ترگياهان به وزن علوفة خشك تبديل نمونه

                                                 
٤٠ - Available Forage  
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و پـس از خشـك    شـود در يك تيپ مرتعي به روش قطع و تـوزين عمـل    براي تعيين ظرفيت چرا مثال: چنانچه    

 جـدول  مطـابق هـا  هاي مرتعي، آمار به دست آمده و ضرايب برداشت مجاز و ارزش رجحاني گونهگونه كردن علوفة
  :، با توجه به مفروضات زيرگرددتنظيم زير
  

  ماه 3صل چرا: طول ف               
  كيلوگرم علوفة خشك 2جيرة هر رأس گوسفند:                
  كيلوگرم علوفة خشك 10جيرة هر رأس گاو:                
  هكتار 1000: تيپ مرتعي مساحت               

  
  گاو و گوسفند. جداگانهتيپ براي استفادة  اين مطلوب است: محاسبة ظرفيت چراي  
  

  )10جدول شماره(
علوفه قابل 
 استفاده
بزرگتر

A.F )gr 
2m ⁄ (  

علوفه قابل 
 A.Fاستفاده

)2m ⁄gr   (
  گاو

علوفه قابل
 A.Fاستفاده

)2m ⁄gr  ( 
  گوسفند

ارزش
رجحاني(

  )گاو%

ارزش
رجحاني(%)
  گوسفند

برداشت
  مجاز(%)

معدل وزن 
علوفه( ماده  
خشك)در 
  واحد سطح

)2m ⁄gr  (  
  

  
  

  نام علمي گونه

1/22  
1  
6/1  
9/1  

9  
6/2  

1/22  
1  
6/1  
9/1  

9  
9/0  

  

8/14 
5/0  
6/1  
9/1  
5/7  
6/2  

  

70 
60  
50  
50  
60  
20  
  

40 
20  
60  
70  
50  
60  
  

60 
70  
50  
50  
80  
70  
  

9/36  
7/1  
2/3  
8/3  

15  
4/4  

Agropyron aucheri    
Festuca ovina

Trigonella sp.

Trifolium sp.

Hordeum bulbosum 

Taraxacum sp. 
 

  عجم  65 - - - 9/28  5/36  2/38
  

 محاسبه براي گوسفند:
                          8/4 = A.U.M ⁄ H               30  ×2 ⁄ 10× 9/28 = A.U.M ⁄ H  
                             4800 = A.U.M                              1000 ×8/4 = A.U.M  

  A.U                                     3 ⁄ 4800 = A.U = 1600 )واحد گوسفندي(             
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  محاسبه براي گاو:

                          2/1 = A.U.M ⁄ H             30  ×10 ⁄ 10× 5/36 = A.U.M ⁄ H  
                            1200 = A.U.M                               1000 ×2/1 = A.U.M  

  A.U                                      3 ⁄ 1200= A.U = 400 (واحد گاوي)                   
  محاسبه براي استفاده مشترك:

                             5/2 = A.U.M ⁄ H             30  ×5 ⁄ 10×2/38=  A.U.M ⁄ H  
                               2500 = A.U.M                             1000 ×5/2=  A.U.M  

  A.U                                    3 ⁄ 2500=  A.U = 833(واحد گاوي)                     
  5/36 ⁄ 9/28 = 26/1                               26/1+  1 = 62/2  هامجموع نسبت          

     833× 1 ⁄ 26/2 = 5/368  دتعداد گوسفن                                                             
  833× 26/1 ⁄ 26/2 = 5/464  تعداد گاو                                                             

     
           

   41وضعيت مرتع 7 – 5
. براي وضعيت مرتـع تعـاريف   كندوضعيت مرتع شرايط زمان بررسي مرتع را نسبت به شرايط بالقوه آن مشخص مي

  لفي ارايه شده است.مخت
  تعريف وضعيت مرتع: 7-1- 5
) وضعيت مرتع منعكس كننده تاريخچه تاثير عوامل زنده و غير زنـده بـر روي پوشـش گيـاهي و خـاك مرتـع در       1

  گذشته و حال است.
كند؛ به عبارتي، مقايسه وضع فعلي مرتـع بـا مرحلـه كليمـاكس آن     ) وضعيت مرتع حالت سالمتي مرتع را بيان مي2
  ت.اس
  :42طبقات وضعيت مرتع  2–7– 5

ها پـنج طبقـه و يـا شـش     شود، با اين حال در بعضي از روشاغلب چهار طبقه براي وضعيت مرتع در نظر گرفته مي
  طبقه براي وضعيت تعريف شده است.

  
  هاي تعيين وضعييت مرتع:روش 7-3- 5
  تركيب پوشش گياهيروش ) 1

      كليمـاكس آن مرتـع مقايسـه    مرحلـه  رتع بـا تركيـب پوشـش گيـاهي    در اين روش تركيب پوشش گياهي فعلي م    
  شود.مي

                                                 
٤١ - Range Condition  
٤٢ - Classes Range Condition  
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  به طور كلي گونه هاي گياهي در سه گروه طبقه بندي ميشوند:

     )1كالس –شونده  هاي كمهاي مرغوب(يا گونهگونه    
دهند. توليد علوفه آنها خوب اين گياهان بخش عمده تركيب گياهي جوامع گياهي مرحله كليماكس را تشكيل مي    

وضعيت فعلي اين گياهان، معرف چراي بي رويه و به هم خوردن تعـادل   كنند.است و خاك را به خوبي حفاظت مي
  موجود در اجتماعات كليماكس است.

  
  )2كالس –هاي زياد شونده هاي متوسط(يا گونهگونه   

هاي مرغوب چراي دام را بيشتر از گونهكليماكس هستند و  اين گروه از گياهان هم جزو تركيب گياهي اجتماعات    
با از بين رفتن گياهـان مرغـوب كـم     شوند.تر، كمتر چرا ميكنند و يا به دليل خوشخوراكي پايينتحمل مي 1كالس 

  يابند.شونده، اين گروه از گياهان افزايش مي
  

  )3كالس –هاي مهاجم هاي كم ارزش(يا گونهگونه   
هاي مهاجم و نامرغوب را از نظر چراي دام ه از گياهان جزو تركيب گياهي جوامع كليماكس نبوده و گونهگرو ناي   

  ها كمتر قادرند خـاك را حفـظ  امكان دارد به چراي دام بسيار مقاوم باشند. از طرفي اغلب اين گونه دهند.تشكيل مي
  ردد.گتشديد مي كنند و فرسايش نيز پس از پيدايش آنها در مرتع

  
اي  مقياس مدرج پنج طبقـه   محاسبه شده و سپس به 2و 1هاي كالسدراين روش مجموع آمار درصد تركيب گونه  

  ).11شود(جدوليت برده ميعجهت تعيين وض
  

  ): مقياس مدرج تعيين وضعيت مرتع به روش درصد تركيب گياهي 11جدول(                    
 

  طبقه وضعيت
يدرصد تركيب پوشش گياه

مرحله كليماكس موجود در 
  مرتع

  
  عالمت اختصاري

  عالي
  خوب
  متوسط
  فقير

  خيلي فقير

100 – 81  
80 – 61  
60 – 41  
40 – 21  
< 20  

Excellent – E  
Good – G 
Fair – F 
Poor – P 

Very Poor – VP  
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هـاي  درصد تركيب گونـه  تركيب پوشش گياهي اقدام شده است؛ آمارمثال: جهت تعيين وضعيت مرتعي به روش    

  هاي كم شونده، زياد شونده و مهاجم، محاسبه و نتايج آن در جدول زير آمده است.گياهي در گروه
  رضي.مطلوب است: وضعيت مرتع ف 

  )12جدول شماره(                   
مقايسة تركيب

فعلي با تركيب 
  (%)كليماكس

ميزان تركيب
  پوشش فعلي

(%)  

  حداكثر تركيب
  مرحلة كليماكس

(%) 

  
  نام علمي گونه

  
0  
5  
5  

  
10  
15  
15  
  
-  
-  
 

 
0 
5 
5 
 
10 
25 
15 
 
25 
15 
 

  
10 
15 
15 
 
20 
15 
25 
 
0 
0  

  كم شونده:
1A 

2A 

3A 
  زياد شونده:

1B 
2B 

3B 

  مهاجم:
1C 

2C  

  جمع   50

   
  گيرد.) قرار مي 41 – 60در طبقة وضعيت متوسط(  محاسبه شده، 50وضعيت مرتع با توجه به عدد

  
  43روش سازمان جنگلباني آمريكا) 2

. بـراي تعيـين وضـعيت    گرددميدر اين روش، براي پوشش گياهي و خاك مرتع، وضعيت به طور جداگانه تعيين    
  شود.تركيب پوشش گياهي و توليد علوفه(محصول) امتياز داده مي عوامل، به پوشش گياهي

 عامـل  باشد. امتيازات  ايـن دو نمره مي 40و براي توليد علوفه  60 حداكثر امتياز براي درصد تركيب پوشش گياهي   
برده ) 13(جدول تعيين و سپس مجموع امتيازات مربوط به پوشش گياهي به مقياس مدرج  ارزيابي مخصوص از فرم

  گردد.وضعيت پوشش گياهي مرتع تعيين مي طبقه و پس از مقايسه، شودمي
  
  

                                                 
٤٣ - U.S.Forest Servise  
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  ) مقياس مدرج تعيين وضعيت مرتع به روش سازمان جنگلباني آمريكا13جدول(                        

  امتيازات طبقة وضعيت
  81-100 عالي
 61 - 80  خوب

 41 - 60  متوسط

 21 - 40  فقير

  20> فقيرخيلي
                              

  
و   پوشش سطح خاك (پوشش تاجي گياهان، الشبرگ،  پوشش سنگ عاملبراي تعيين وضعيت خاك مرتع به دو    

پوشش سـطحي و فرسـايش    دو عاملشود. حداكثر امتياز براي هريك از سنگريزه و فرسايش خاك امتيازاتي داده مي
در آيد و پـس از آن بـه مقيـاس مـدرج     به دست مي ات وضعيت خاك نيز از فرم ارزيابي. امتيازاستنمره  50خاك، 
  گردد.و وضعيت خاك تعيين ميشود ميبرده  13جدول 

 بـه طوريكـه،   شـود نتايج مربوط به تعيين وضعيت مرتع در اين روش، به صورت كسـر امتيـازات نشـان داده مـي       
   در مخرج آن نوشته خواهد شد. زات خاكو امتيا در صورت كسر امتيازات پوشش گياهي

  
  
  44)معروف به روش چهار فاكتوري (در ايران روش سازمان جنگلباني آمريكا )3
  زير است: عاملدر اين روش معيار ارزيابي بر اساس چهار  

  
  طبقه)  5امتياز (در  20تا  0عامل خاك (با تاكيد بر وضع فرسايش خاك و بقاياي گياهي)    -الف     
  طبقه) 10امتياز (در 10تا  1عامل پوشش گياهي (درصد پوشش تاجي)                           -ب     
  طبقه) 5امتياز (در  10تا  1  عامل تركيب گياهي                                                    -ج     
  طبقه)  4(در  امتياز 10تا  1          عامل بنيه و شادابي گياهان (سالمتي و قدرت گياه)         -د     
  
  
  
  
  

                                                 
٤٤ - Four Factor System  
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  به روش چهار فاكتوري ارزيابي وضعيت مرتع مدرج مقياس )14جدول(                       
                        __________________________________________  

  امتيازات                طبقه وضعيت مرتع                                                     
                        __________________________________________  

  < 45                            عالي                                                       
   38 - 45         خوب                                                                            

     31 - 37متوسط                                                                              
     20 - 30            ضعيف                                                                       

   20 >                            خيلي ضعيف                                                  
                        __________________________________________  

  
  

  فرم ارزيابي تعيين وضعيت به روش چهار فاكتوري:
  الف: عامل خاك ( با تاكيد بر وضع فرسايش خاك و بقاياي گياهي )

ك دست نخورده بـاقي مانـده اسـت. آثـار تجمـع بقايـاي       شود. سطح رويي خاآثار فرسايش خاك ديده نمي -1طبقه
باشـد. فاصـله بـين گياهـان را بقايـاي      گياهي در بهترين شرايط است. خاك داراي پوشش كاملي از بقاياي گياهي مي

   امتياز 20                    گياهي پركرده است.                                                           
باشد. آثار شسته شدن خاك رويـي گرچـه جزئـي    آثار فرسايش خاك جزئي است و تشخيص آن مشكل مي -2هطبق

هاي كوچك و يـا پـاي گياهـان و يـا بقايـاي      سوبات خاك در انتهاي آبراههرشود. مقدار كمي از است ولي ديده مي
گـردد.  طحي در سطح خاك ظاهر ميهاي شديد آثار شيارهاي سگياهان تجمع پيدا كرده است. اغلب بعد از بارندگي

  امتياز 15 – 19                        آثار و بقاياي گياهي در وضع متوسط بوده و پراكنش كاملي ندارد.
شود. شسته شدن خاك سطحي محسوس بوده و آثـار تجمـع رسـوبات در پـاي     آثار فرسايش خاك ديده مي -3طبقه

قلوه سنگها جابجا شده، به طوريكه به صورت ستوني روي خاك باقيمانده شود. خاك اطراف اي ديده ميگياهان بوته
گردد. بقايـاي گيـاهي   هاي شديد عاليم شيارهاي سطحي در سطح رويي خاك ظاهر ميگيرد. بعد از بارندگيقرار مي

نده ديده كم بوده و پراكنش ضعيفي دارد. نقاط بدون پوشش گياهي و يا بقاياي گياهي در سطح مرتع به صورت پراك
  امتياز 10 – 14                                                             .                          شودمي

فرسايش خاك شديد است و آثار آن به وضوح قابل تشخيص اسـت. خـاك سـطحي شسـته شـده و ريشـه        -4طبقه
بـاالتر از سـطح    ،به علت شسته شدن خـاك اطـراف آن   بعضي از گياهان در معرض هوا قرارگرفته است. يقه گياهان

  اند. آثار چراي شديد مانند فشردگي خاك قرار دارد. قلوه سنگهاي نسبتا درشت در سطح رويي خاك ظاهر گشته
شـود. رسـوبات آبرفتـي جديـد ظـاهر گشـته و       حركت گله ) ديده مي مربط به آثار ها ( خطوطخاك و ميكروتراس

  امتياز 5 – 9                                                                           باشد.     محسوس مي
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باشد. اثار فرسايش سطحي، شياري و گاهي خندقي محسوس بـوده و فعـال   فرسايش خاك خيلي شديد مي - 5طبقه
شوند. عاليـم شسـته شـدن    ميباشند. رسوبات آبرفتي (قلوه سنگها) در سطح رويي ظاهر گشته و به وضوح ديده مي

مشهود بوده و خاك در پاي گياهان تجمع پيدا كرده است بـه طوريكـه نسـبت بـه سـطح       خاك در پاي گياهان كامال
ها حالت عمودي پيدا كرده است. خـاك بـه علـت چـراي     هاي خندقي ديواره آبراههخاك اختالف دارد. در فرسايش

  طبقه فوق به آن  چهاركليه عاليم فرسايش خاك كه در  باشد.مي ها مشهودشديد فشرده شده و آثار ميكروتراس
                                                 امتياز 0 –4                                       صادق است. نيز اشاره شد، در مورد اين طبقه

  شش گياهي (درصد پوشش تاجي)عامل پو -ب
  )15جدول(     
     _______________________________________________________  
  درصد پوشش تاجي                      امتياز        درصد پوشش تاجي                       امتياز   

           50                                   10                   25                                  5   
           45                                   9                    20                                   4  

            40                                   8                    15                                   3   
            35                                   7                    10                                   2   

           30                                   6                   < 10                                 1   
   ___________________________________________________________  
  
  عامل تركيب گياهي -ج

  هاي كم ارزش خيلي كم هستند.هاي مرغوب در تركيب گياهي مرتع فراوان و تعداد گونهگونه –1طبقه
  امتياز 10                                                                                                        

هاي متوسط بوده و قسمت عمده تركيب گياهي از گياهـان مرغـوب تشـكيل    هاي مرغوب توأم با گونهگونه -2طبقه
  امتياز 8          هاي بي ارزش كم است.                                           يافته و تعداد گونه

هاي مرغوب  يـاكم ارزش بـه تعـداد    دهند. گونهي را تشكيل ميهاي متوسط قسمت عمده تركيب گياهگونه -3طبقه
                                                 امتياز 6                   اند.هاي مرغوب از بين رفتهقابل توجه موجود بوده ولي برخي از گونه

دهند. هاي كم ارزش قسمت عمده تركيب گياهي  را تشكيل ميهاي متوسط به تنهايي و يا توأم با گونهگونه -4طبقه
  امتياز 4       هاي مرغوب درصد خيلي كمي از تركيب را شامل هستند.                    گونه
ر برخـي مـوارد قابـل    هاي متوسط ممكن است ددهند. گونههاي كم ارزش پوشش غالب را تشكيل ميگونه -5طبقه

  امتياز 2     باشند.  هاي مرغوب خيلي كمتر ميمالحظه باشند ولي نه در تمامي حاالت، گونه
  (سالمتي و قدرت گياه، كالسهاي سني) 45عامل بنيه و شادابي گياه -د

                                                 
٤٥ - Vigor 
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لنـد و  هـاي گـل دهنـده در آنهـا ب    رسند. سـاقه گياهان خوشخوراك شاداب، خوشرنگ و سالمت به نظر مي  -1طبقه

هاي گل دهنده فراوان، برگها پر پشت و رنگ سـبز تيـره   باشند. گياهان خوشخوراك (گندميان) داراي ساقهفراوان مي
هـاي خوشـخوراك   دارند. تجديد حيات گياهان خوشخوراك در شرايط خوب قرار دارد. عاليم چراي دام روي گونه

  تر هستند.  فراوان 1ر دارند. نهال هاي گياهان كالس ظاهر شده و گياهان خوشخوراك به راحتي در دسترس دام قرا
  امتياز 10                                                                                                    

وري نيـز  دهنده و برگها در آنها كمتر بـوده و زادآ گياهان خوشخوراك رشد و شادابي كمتري دارند. ساقه گل -2طبقه
باشد. طبقات سني مربوط به گياهان خوشخوراك وجود دارد ولي كم است. به طور كلي گياهـان نـامرغوب و   كم مي

ها) از بنيه و شادابي خوب برخوردارند. تجديد حيـات  ايها و بوتهگياهان با خوشخوراكي كم (اعم از گندميان، علفي
                                             امتياز 7              .تر هستندگياهان فراوانهاي اين خوب است و نهال 2در مورد گياهان كالس 

رسـند.  گياهان خوشخوراك از سالمتي، بنيه و شادابي خوبي برخوردار نبوده و در مجموع ضعيف به نظر مي -3طبقه
   هـاي خوشـخوراك بـه وضـوح ديـده     باشد. آثار چراي دام روي گونهزادآوري در آنها خيلي كم ميتجديد حيات و 

   (نـامرغوب و غيـر خوشـخوراك) غالـب     3گياهـان كـالس     اند.شود و اغلب شكل ظاهري خود را از دست دادهمي
  امتياز 5                                             تر هستند.      فراوان 3هاي كالس و نهال باشندمي

گياهان خوشخوراك به مقدار خيلي كم در تركيب گياهي وجود دارند. آنچه كـه بـاقي مانـده از نظـر بنيـه و       -4طبقه
رسـند. گنـدميان خوشـخوراك بـاقي مانـده داراي      شادابي در وضع بسيار بدي قرار دارند و خيلي ضعيف به نظر مي

  دهنده در آنها بسيار كم و در بيشتر موارد وجود ندارد.باشند. ساقه گليژمرده مهاي كم و زرد رنگ و پبرگ
هاي مرغوب به ادآوري و تجديد حيات در مورد گياهان خوشخوراك وجود ندارد و آثار چراي بي رويه روي گونهز

ب اسـت.  شادابي خوبي برخوردارند و تجديـد حيـات در آنهـا خـو     و شود. گياهان نامرغوب از بنيهوضوح ديده مي
  امتياز 1                                         گياهان خوشخوراك مسن هستند.                        

 
  ) معروف به روش دكتر گودوين (در ايران سازمان جنگلباني آمريكا تغيير يافته روش) 4

  گيرد:در اين روش شش فاكتور زير مورد ارزيابي قرار مي   
  امتياز 20...      هي........................تركيب پوشش گيا )1(
 امتياز 20....     .... پوشش تاجي................................ )2(
 امتياز 20..     .. حفاظت خاك.................................. )3(
 امتياز 15...       توليد علوفه...................................... )4(
 امتياز 15..     رتعي............................تكثير گياهان م )5(
 امتياز 10..........      الشبرگ..................................... )6(

 
با توجه به فرم ارزيابي تعيين و پس از آن مجموع امتيازات به مقياس مدرج دكتر گـودوين   عواملامتياز هر يك از    

  .شودده مياست، بر ارايه شده 16جدول كه در 
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  ) مقياس مدرج تعيين وضعيت به روش دكتر گودوين16جدول(                         

  عالمات اختصاري  امتيازات  طبقة وضعيت

  عالي
  خوب
  متوسط

  فقير
  خيلي فقير

  غير قابل چرا

100 - 88 
87 - 70 
69 - 50 
49 - 30 
29 - 11 
< 10  

 

Exeellent - E   
Good - G
Fair - F
Poor -P
Very Poor - VP
Not Usable - NU

  
  باشد:گانه به شرح زير مينحوة محاسبة امتيازات هريك از عوامل شش   
هاي شود. به طوري كه ابتدا گونهتركيب پوشش گياهي: امتياز اين عامل بر اساس پوشش تاجي گياهان محاسبه مي   

) تقسيم بندي شده و درصد تركيب هر يك IIIو  І  ،IIداخل هر تيپ بر اساس خوشخوراكي به طبقات يك تا سه (
گردد و پس از آن امتياز تركيب پوشش گياهي هر تيپ با استفاده از فرمول تجربي از اين طبقات سه گانه محاسبه مي

  آيد:زير به دست مي
  
                      100 - ] )1×III) + (5 ×II) +  (10  ×І([  =  امتياز تركيب پوشش گياهي   

                                              28                
  شود.محاسبه مي 17پوشش تاجي: امتياز اين عامل از طريق مقياس مدرج در جدول 

  
  : مقياس مدرج براي تعيين امتياز درصد پوشش تاجي )17جدول (                            

  امتيازات نسبت درصد پوشش
100 

99 – 75  
74 – 50  
49 – 25  
24 – 10  
< 10  

20  
19 - 16  
15 - 10  
9 - 4  
3- 1  

0  
(پيوست) بـه   2گانه در فرم شماره حفاظت خاك: امتياز مربوط به اين عامل از طريق نمره دادن به سئواالت سيزده

اسـبه      مح 18باشـد كـه از جـدول     20توانـد برابـر نمـره    آيد. حداكثر امتياز مرتع براي حفاظت خاك ميدست مي
  گردد.مي
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  ): مقياس تعيين امتياز براي حفاظت خاك 18جدول(         

  خير (امتياز)  بلي (امتياز) شماره سئوال خير (امتياز) بلي (امتياز) شماره سئوال
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

  

0 
0  
0  
0  
0  
0  
0  

  

1 
3  
1  
2  
1  
1  
2  

  

8 
9  
10  
11  
12  
13  

0  
0  
0  
0  
0  
0  

1  
2  
1  
2  
1  
2  

  

  20  0 - - -  جمع
  

، از يد علوفه: امتياز اين عامل پس از محاسبه درصد توليد بالفعل نسبت بـه توليـد بـالقوه مرتـع از رابطـه زيـر      تول
  گردد.محاسبه مي 19جدول 

  
  درصد توليد =توليد بالفعل   ⁄توليد بالقوه ×  100                                    

  
  درج براي تعيين امتياز توليد علوفه): مقياس م19جدول(                                  

  امتيازات نسبت درصد توليد
100–90 
89 – 65  
64 – 35  
34 – 10  
< 10  

15  
14 – 11  
10 – 6  
5 – 1  

0  
  
  
  

و بـر   "زادآوري "در قسـمت  2تكثير گياهان مرتعي: امتياز اين عامل بر اساس اطالعات ثبت شده در فرم شـماره  
  گردد.يين ميتع 20مبناي مقياس مدرج در جدول 
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  ): مقياس مدرج تعيين امتياز زادآوري گياهان20جدول (

  امتيازات شرايط زادآوري گياهان  رديف
 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
  

  
   IIIهاي طبقه در حد كم و عدم مشاهده نهالII طبقههاي زيادتر، نهال Іهاي طبقه نهال
 در حد كم IIIهاي طبقه د متوسط و نهالدر حII هاي طبقهزيادتر، نهال Іهاي طبقه نهال
در حد متوسط  IIIهاي طبقه در حدكم و نهالII هاي طبقهزيادتر، نهال Іهاي طبقه نهال
 در حدمتوسط IIIهاي طبقه و نهالII هاي طبقهزيادتر،عدم مشاهده نهال Іهاي طبقه نهال
   IIIهاي طبقه شاهده نهالدر حد متوسط و عدم م Іهاي طبقهزيادتر، نهال IIهاي طبقهنهال
در حد كم  IIIهاي طبقه در حد متوسط و نهال Іهاي طبقهزيادتر، نهال IIهاي طبقهنهال
در حد متوسط  IIIهاي طبقه در حدكم و نهال Іهاي طبقهزيادتر، نهال IIهاي طبقهنهال
حدمتوسط در  IIIهاي طبقه و نهال Іهاي طبقهزيادتر،عدم مشاهده نهال IIهاي طبقهنهال
  در حد متوسط IIهاي طبقهدر حد كم و نهال Іهاي طبقهزيادتر، نهال IIIهاي طبقهنهال
  متوسطدر  IIهاي طبقهو نهال Іطبقه هاينهال عدم مشاهده زيادتر،III هاي طبقهنهال
  كم در حد  IIهاي طبقهو نهال Іهاي طبقهنهال عدم مشاهده زيادتر، IIIهاي طبقهنهال
   IIو Іاتهاي طبقعدم مشاهده نهال و زيادترIII ههاي طبقنهال

  
15  

14 – 13  
12  
11  
10  

9 – 8  
7  
6  
5  

4 – 3  
2  
1  

  
  
  

  شود:الشبرگ: امتياز الشبرگ بر اساس جدول زير محاسبه مي
  

  ): مقياس مدرج براي تعيين امتياز زادآوري21جدول(                                 
  
  
    
  
  
   

  
  
  

  امتياز  درصد الشبرگ
100 - 80  
79 - 40 
39 - 25  
24 - 5 
< 5      

10 
9 – 6  
5 - 3  
2 – 1  

0  
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   46گرايش مرتع 5-8
  تعريف گرايش 5-8-1

شود. به طور كلي دو نوع گرايش در مرتع وجـود  گرايش عبارت است از تغييراتي كه در وضعيت مرتع حاصل مي   
و  49يا منفي و اگـر در جهـت اصـالح و پيشـرفت     48روندهباشد، گرايش را پس  47اگر تغييرات در جهت قهقرا ؛دارد

  نامند.يا مثبت مي 51باشد، گرايش را پيش رونده 50رسيدن به مرحلة كليماكس
  
  عالئم مشخص كنندة گرايش پس رونده 5-8-2

  عالئم مشخص كنندة قهقرا در پوشش گياهي -الف   
  ، قدرتانددچار خسارت و صدمة فراوان گرديده ) گياهان مرغوب مرتعي در اثر چراي مفرط و زودتر از موقع1(   
  مرغوب . هم چنين زادآوري و تكثير گياهاناستكوچك و ضعيف  اين گياهانرويشي آنها كاهش يافته و جثة      
  اصوال وجود ندارد.كم بوده و يا      
  به نوع دام)، چريده شده وتواند چرا كند(بسته هاي موجود در مرتع تا ارتفاعي كه دام مي) درختان و درختچه2(   
  ها رشد طبيعي دارند.به باال، شاخه حداز آن      
  هاي: هاي خشبي و غير مرتعي در تركيب پوشش گياهي مرتع، مانند جنس) افزايش گونه3(   

Cousinia sp. , Centaurea sp. , Echinops sp. , Eryngium sp.                                                       
  هاي:گونهاي هستند، از قبيل هاي چند ساله و يا يك ساله كه فاقد ارزش علوفه) فراواني گونه4(   

     Bromus tectorum, Carex stenophylla, Hordeum morinum, Boissiera  squarrosa,   

     Heteranthelium peliferum,  Noea mucronata , Taeniatherum crinitum, Phlomis persica,    
Phlomis olivieri, Bromus danthoniae.                                                                                         

  

   Peganum harmala ,  Rezeda lotea  :) افزايش گياهان سمي در تركيب پوشش گياهي، مانند گونه هاي5(  

  هاي:هاي مربوط به جنسو هم چنين گونه 
Eremurus sp., Euphorbia sp., Verbascum sp.                                                                          

  ) كاهش ميزان بقاياي گياهان ويا حتي عدم مشاهدة آن.6( 
  

                                                 
٤٦ - Range Trend 
٤٧ - Retrogression 
٤٨ - Downward Trend 
٤٩ - Succession 
٥٠ - Climax 
٥١ - Upward Trend 
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  عالئم مشخص كنندة قهقرا در خاك -ب   
  پوشش گياهي در مرتع با توجه به شرايط اكولوژيك منطقه.هاي عاري از ) وجود مكان1(  
  هاي عميقاي، به خصوص مشاهدة آبراههاي و كنارههاي سطحي، شياري، آبراهه) مشاهدة انواع فرسايش2(  
  هاي تند كه عاري از پوشش گياهي باشند.با ديواره   
  ) ايجاد خطوط باريك و ميكروتراس در سطح خاك مرتع.3(  
  .استها در سطح خاك كه در اثر فرسايش آبي و يا بادي بر جاي مانده وجود سنگ و سنگريزه) 4(  
  ) وجود رسوبات جديد عاري از پوشش گياهي.5(  
  ) اختالف در رنگ خاك مرتع كه اين حالت در اثر فرسايش و هدر رفتن خاك سطح االرضي و نمايان شدن6(  
  شود.خاك افق تحت االرض ايجاد مي   
  ) ايجاد گرد و خاك در مرتع به هنگام وزش باد و حركت دام در مرتع.7(  
  سطح خاك حد فاصل بين گياهان. گياه و ) ايجاد اختالف ارتفاع بين سطح خاك زير8(  
  ) ظاهر شدن ريشه و طوقة گياهان.9(  
  ) گل آلود بودن آب نهرها.10(  
  ها و موانع ديگر.چند ساله، پشت سنگهاي شيب دار، پشت گياهان ) تجمع خاك در دامنه11(  
  عالئم مشخص كنندة گرايش پيش رونده 5-8-3
  به طور كلي چنانچه عالئم ذكر شده براي گرايش پس رونده در جهت اصالح و بهبود تغيير كند و يا مشاهده    

مي باشـند.   ييرنگردد، گرايش پيش رونده بوده و پوشش گياهي و خاك مرتع در جهت اصالح و پيشرفت در حال تغ
  شود.مي اجتنابعالئم گرايش پيش رونده،  توضيحاز  قسمتدر اين  بنابراين

  
  روش هاي تعيين گرايش 5-8-4
  توان با روش كوادرات دائم و مقايسة اطالعات به دست آمده دربه طور كلي جهت تعيين گرايش مرتع مي       
  توان ازمطالعة گرايش مرتع مي براي. نمود اقدامهية عكس و ... ساليان مختلف، از طريق آماربرداري، تهية نقشه، ت   
  ترانسكت دائم نيز استفاده كرد. روش عملي ديگر، دادن امتياز به خصوصيات پوشش گياهي و خاك مرتع است كه    
  شود.مي به آن روش قياسي هم گفته   
  
  قياسي)يا روش روش امتياز دادن ( 

مقيـاس  آوري شده از هر تيپ مرتعي در مورد عالئم قهقـرا در گياهـان و خـاك بـه     در اين روش اطالعات جمع    
،    مطروحـه شود و بـر اسـاس پاسـخ سـؤاالت     ، برده ميمعروف است ترازوي گرايش كه بهتعيين امتياز گرايش مرتع 

  .)22(گرددتعيين مي آنهاو گرايش  گرددميامتياز بندي  ي مرتعيهاتيپ
داراي عالمـت    "خيـر "ستون  مربوط به در ترازوي گرايش داراي عالمت منفي و امتيازات "يبل"ستون  اتامتياز    

  + است. جمع جبري اين دو عدد 26و جمع امتيازات ستون خير،  -39، نيز مثبت است. جمع امتيازات ستون بلي
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نفـي بـيش از سـتون    اگر جمع امتيازات ستون م به طوريكه كند.مشخص ميبراي تيپ گياهي را جهت گرايش مرتع 

مثبت باشد، گرايش منفي و در صورتيكه جمع امتيازات ستون مثبت بيشتر باشد، گرايش تيپ مثبت است. هم چنـين  
+ باشد، گرايش تيـپ ثابـت در   3 تا  -3 مقادير بين مثبت و منفي، امتيازات دو ستون جبري جمع اگر عدد حاصل از

  شود.نظر گرفته مي
  يمرتعهاي تيپ اي تعيين گرايشبر مقياس مدرج ):22(جدول 
 

ف
ردي

  

  عالئم قهقرا در گياهان
  پوشش گياهي:

  امتيازمنفي
  (بلي)

 امتياز مثبت
  (خير)

 1  -2 اشد.بانواع درختان تا ارتفاع به خصوصي مربوط به نوع دام چريده شده و باالتر از آن قادر به رشد مجدد مي  1

  1  -2  مي آيد.داز تاج بوته در اثر چراي مفرط بو جودر بوته هاي كوتاه قد شاخه هاي جوان خارج 2

  1  -3 در اثر چراي مفرط، گياهان خشك شده و قادر به تجديد حيات نشده اند. 3

  3  -2 زاد آوري انواع گياهان مرتعي مرغوب طي سال جاري مالحظه نمي شود. 4

  3  -3 ضعف عمومي رشد گياهان  در اثر چراي مفرط مشاهده مي شود. 5

  2  -2  تعادل طبقات سني(وجود نهال هاي جوان و متوسط سن) گياهان مرتعي مرغوب وجود ندارد. 6

  2  -2 نيز مورد چرا قرار گرفته اند.كبرخي از گياهان غير خوش خورا 7

     :عالئم قهقرا در خاك 

  1  -1  ه استدر اثر چراي مفرط با شرايط اكولوژيك ويژه منطقه، نقاط عاري از پوشش گياهي بوجود آمد 1

  3  -3 آبراهه هاي نسبتا عميق با ديواره هاي تند و فاقد پوشش گياهي موجود مي باشد. 2

  0  -1  ظهور تكه هاي سنگ در سطح خاك به واسطه شست و شوي خاك هاي نرم سطحي مي باشد. 3

  2  -2  ارد.تشكيل رسوبات جديد فاقد پوشش گياهي با شدتي كه فرصت براي استقرار مجدد گياه وجود ند 4

  0  -2  نمايان شدن رنگ روشن طبقات تحت االرض نسبت به سطح االرض در اثر شسته شدن خاك مي باشد. 5

  1  -1  به واسطه عدم حفاظت خاك، گرد و خاك در اثر وزش باد و حركت دام توليد مي شود. 6

  1  -2 تجمع ذرات شن يا خاك نرم در زير بوته ها در اثر فرسايش بادي مي باشد. 7

  1  -2  خاك اطراف پاي بوته ها با حدفاصل بين بوته ها در اثر فرسايش بادي داراي اختالف ارتفاع مي باشد. 8

  1  -2 تجمع خاك در پشت گياهان دائمي و موانع در دامنه هاي شيبدار مالحظه مي شود. 9

  0  -3 ريشه و طوقه انواع نباتات چند ساله نمايان شده است. 10

  1  -2 سطوح خاك هاي قديمي بر روي سنگ هاي منطقه موجود است.خطوط مشخصه  11

  1  -1 آب نهرها گل آلود مي باشد. 12

  1  -1  آمده است.ددر اثر تداوم حركت دام در مناطق شيب دار بو جوسخطوط باريك ميكرو ترا 13

  26  -39  جمع جبري امتيازات 
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  هاي پوشش گياهي و ادارة مرتعنقشه 5-9
  تاريخچه 5-9-1  
هاي بسيار مدرني توسط محققين و دانشمندان تهيه شد كه نتيجة يـك اكتشـاف و يـا اختـراع     در قرن بيستم نقشه    

هـاي گذشـته بـه وجـود     كه از قرن استهايي حاصل پيشرفت و توسعة تدريجي تفكرات و يا ايدهها اين نقشه .نبود
اسـتفاده از نقشـة توپـوگرافي     مـيالدي  ه خصوص در قرن شـانزدهم و ب در واقع هنگامي كه در قرن پانزدهم اند.آمده

هاي پوشش گياهي نيز نمايش داده شد، نقشهها ها (پوشش گياهي)، بر روي اين نقشهو سيمايي از رستني متداول شد
و ه نمـاش داده شـد  نخستين بار موقعيت جنگل بر روي نقشه، در ايتاليـا  براي  كه دهدمدارك نشان مي توليد گرديد.

  گرديده است.منتشر 
اسـت كـه در سـال     52كنـد، سـردنير  كه تاريخ به عنوان تهيه كنندة نقشة پوشش گياهي معرفي مي را اولين شخصي   

نقشه كشيد. اين نقشه به دليل نشان دادن تيپ پوشش  بر رويرا  54پينوس پوميلوو  53جوامع اسفاگنومميالدي،  1854
 ميالدي نيز نقشة پوشش گياهي براي كل آمريكا توسط شانتز 1923در سال  هاي امروزي است.گياهي، پيش رو نقشه

  تهيه گرديد. 55و زون
ـ و اكولوژيـك د شناسـي گيـاهي   جامعـه  در قرن بيستم، چندين انستيتوي تحقيقاتي در زمينة مطالعات    ر گرديـد و  اي

توان مي، آنهاترين ز جملة مهمتهيه شد. ا اين موسساتهاي مختلفي از جهان، توسط هاي پوشش گياهي قسمتنقشه
 نيز و در آلمان فدرال 57خ سوئيس با مديريت الندولتي، مؤسسة زور 56انستيتوي تولوس فرانسه با مديريت گوسنبه 

  .  اشاره كرد 58با مديريت توكسن
كـه   شـد بامـي  آمريكـا   60استاد دانشگاه كانزاس 59هاي پوشش گياهي، كوچلراز افراد سرشناس در زمينة تهية نقشه   

  هاي بسيار با ارزشي را تهيه كرده است.نقشه
  
  طبقه بندي پوشش گياهي به منظور مبنايي براي تيپ بندي و تهية نقشة پوشش گياهي 5-9-2

   61پوشش گياهي موجود -الف   
منظور از پوشش گياهي موجود، پوشش گياهي است كه در شرايط كنوني در منطقه وجود دارد،  بـدون توجـه بـه       
  .شودبر روي نقشه نشان داده مي تيپ فعلي گياهان به عبارتي ؛ها طبيعي يا غير طبيعي هستندكه اين رستنياين
  
  

                                                 
٥٢ - Serdnir 
٥٣ - Sphagnum 
٥٤ - Pinus pumilio  
٥٥ - Shantz & Zon 
٥٦ - Gaussen  
٥٧ - Landolt 
٥٨ - Tuxen 
٥٩ - Kuchler 
٦٠ - Kansas 
٦١ - Actual  Vegetation  
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   62پوشش گياهي اصلي -ب   
  تواند وجود داشته باشد ويا وجود دارد.پوشش گياهي اصلي، پوششي است كه بدون دخالت انسان مي   
   63پوشش گياهي طبيعي -ج   
  يعي، تقريباً يك حالت تعادل با شرايط محيطي خود دارد و اين تعادل تحت تأثير عوامل حياتي وپوشش گياهي طب   
  . روي كرة زمين، به معناي واقعي رستني طبيعي نداريم و پوشش طبيعي در واقع پوشش شودميغير حياتي ايجاد    
  است. 64گياهي طبيعي موجود   
   65پوشش گياهي فرهنگي زراعي -د   
  وشش گياهي، ناشي از دخالت مؤثر انسان مي باشد.اين پ   
   66پوشش گياهي طبيعي پتانسيل - ه   
  گردد. در اين حالت دخالت انسان در محيط حذفپوشش گياهي پس از انجام توالي و تواتر مستقر مي نوع اين   

  ايجاد شود. ،با قرق يك منطقه تواندميو  شودمي   
     
  قشة پوشش گياهيهاي تهية نسيستم 5-9-3   
   67سيستم فيزيونوميك -الف   
  ) تهيهپوشش گياهي (سيما و نمود ظاهري و ساختار هاها بر اساس فيزيونومي رستنيدر اين سيستم نقشه   
  تهية نقشه با اين سيستم، راحت تر است. در ضمن شود.مي   
  68سيستم اكولوژيك -ب   
  )، فيزيوگرافي و ... ،(اقليم، خاك معيار جهت تشخيص شرايط اكولوژيكدر اين سيستم، گياهان به عنوان محور و    
  گيرند.مورد استفاده قرار مي   
  69اكولوژيك -سيستم فيزيونوميك -ج   
  اين سيستم، تلفيقي از دو سيستم فوق است.   
  70سيستم فلوريستيك -د   
  ايشوند، به طوري كه تركيب گونهيي ميشناسا بر اساس آناليز پوشش گياهي در اين سيستم، جوامع گياهي   
  گردند.ميجوامع گياهي تعيين شده و سپس اين جوامع با يك، دو و يا سه اسم، نامگذاري    
  

                                                 
٦٢- Original  Vegetation  
٦٣ - Natural  Vegetation  
٦٤ - Actual  Natural  Vegetation 
٦٥ - al  VegetationCaltur  
٦٦ - Potential  Natural  Vegetation 
٦٧ - Physiognomic  System  
٦٨ - Ecologic  System  
٦٩ -  Ecologic System –Physiognomic   
٧٠ -  Floristic  System  
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   71فلوريستيك -سيستم ديناميك - ه   
  . درشودها نيز توجه  ميهاي ديناميك رستنياين سيتم، همانند سيستم يا نقشة فلوريستيك است، منتهي به جنبه   
  يا در مرحلة پيشرو است). و شود (كليماكس يا زير كليماكسواقع جهت توالي پوشش گياهي مشخص مي   

  72فيزيونوميك -سيستم ديناميك -ط   
  در اين روش كار راحت تر است و پس از تهية نقشه با سيستم فيزيونوميك، جنبه هاي ديناميك پوشش گياهي نيز   
  گيرد.يمورد توجه قرار داده م     
  73فلوريستيك -سيستم فيزيونوميك -ي   
  گيرند.ها مورد مطالعه و آناليز دقيق قرار ميدر اين سيستم، نقشه با توجه به ساختار پوشش گياهي تهيه و رستني   
  74اكولوژيك -سيستم جغرافيايي  -ك   
  رود و ضمن نشان دادنها به كار ميهايي كه مقياس بسيار كوچك دارند، مانند نقشة قارهاين روش براي نقشه   
   گياهي دنيا كه هاي پوشش. مانند نقشهشودنمايش داده ميموقعيت جغرافيايي مناطق، شرايط اكولوژيك نيز    
 هاي مانسون را نمايش داده است.هاي باراني و يا جنگلجنگل   

  
  هاي گياهي)، بر روي نقشههاي نشان دادن جوامع گياهي(تيپروش 5-9-4

  استفاده از رنگ -الف   
هاي پوشش گياهي در دنيا به صورت رنگي تهيه شده است و انتخاب رنگ در غالب  اين نقشه ها بسياري از نقشه   

به طور دلخواه و آزاذانه بوده است، در حاليكه الزم است از رنگ در جهت هدف معيني استفاده شود و رنـگ هـا در   
  سطح جهان استاندارد شوند.

سن نخستين شخصي است كه از رنگ با مفهوم خاصي استفاده كرد. او با رنگ كردن نقشه عالوه بر نشان دادن گو   
اي كه از مناطق كوهستاني تهيـه  به عنوان مثال در نقشه. كندجوامع گياهي، شرايط اكولوژيك مناطق را هم معرفي مي

، بـا رنـگ آبـي و جوامـع گيـاهي      باشدميطوب و سرد كرده است، جوامع گياهي ارتفاعات باال را كه داراي اقليم مر
  هاي زرد و نارنجي نشان داده است.ارتفاعات پايين تر را كه داراي اقليم گرم و خشك است، با رنگ

كـاربرد چنـداني نداشـته و بيشـتر      شوند،تهيه مي با مقياس بزرگ كه هايياستفاده از رنگ با روش گوسن در نقشه   
  .دارندمقياس كوچك  است كه هاييهقابل استفاده در نقش

  استفاده از نقوش و زيرپاتون -ب   
در اين روش مي توان متناسب با ساختار پوشش گياهي از زيرپاتون با نقوش مناسب استفاده كرد. زيرپـاتون روي     

ار بـرده شـده   هاي بـه كـ  زيرپاتون نوع شود و در قسمت راهنماي نقشه، جوامع گياهي با توجه بهكالك چسبانيده مي
  گردند.تعريف مي

                                                 
٧١-   Floristic  System –Dynamic    
٧٢ -  Physiognomic  System –Dynamic    
٧٣ -  SystemFloristic   –Physiognomic   
٧٤ -  Ecologic System –Geographic   
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  به كار بردن نام اختصاري جوامع گياهي و دادن شماره به آنها -ج   
اي در اين روش، دو حرف اول نام جنس و دو حرف اول نام گونة گياهي غالب بر روي نقشه نوشته شده و شماره   

در نظر گرفت و نام  كثر تا سه گونة غالب راتوان حداشود. در اين روش براي هر جامعة گياهي ميهم به آن داده مي
  بر روي نقشه نوشت. اهميت به طور اختصار و به ترتيب آنها را

معموالً عالوه بر شمارة جامعة گياهي از شمارة استاندارد ديگري هم براي نشان دادن فرم حياتي و ساختار پوشش    
، 23هاي استاندارد شده هم استفاده كرد. در جـدول  از رنگها، توان به جاي اين شمارهشود كه ميگياهي استفاده مي

  هاي پوشش گياهي مختلف، آمده است:براي تيپ مورد استفاده هاي استانداردها و رنگشماره
  
  

  ): معرفي عاليم و رنگهاي استاندارد براي نشان دادن فرمهاي رويشي 23جدول(                   
 Dixonكد  رنگنوع  نوع تيپ پوشش گياهي شماره

 هااراضي با پوشش گياهي از گراس  1
  (غير از چمنزار)

  353  زرد

2w 334  نارنجي چمنزار مرطوب  
2d 324  نارنجي چمنزار خشك  
  321-2/1  قرمز الكي پهن برگان چند سا له 3
  343  ايقهوه اي خشبيگياهان نيمه بوته 4
  325  يتونيسبز ز گياهان پهن برگ توام با درختچه  5
  354-2/1  سبز روشن جنگلهاي سوزني برگ 6
7t 320-2/1  سبز آبي جنگلهاي متراكم  
  320-2/1  سبزابي ساير انواع پوشش درختي 7
  -  بدون رنگ اراضي عاري از پوشش 8
  325-2/1  سبز چمني اراضي با اجتماعات ارس (سرو كوهي) 9
  322 قرمز صورتي درختان پهن برگ 10
  -  آجري قرمز گياهان يك ساله 18
  349  قرمز راعياراضي ز 20
  320  آبي آسماني سطح آبها  -
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  هاي پوشش گياهي: تعيين اراضي مرتعي وتيپ5-9-5

  ها مطلوب واز منطقه مورد مطالعه موجود باشد وكيفيت اين عكس 1:50000هاي هوايي با مقياس چنانچه عكس     
  موارد ايرسنقوش و، بافت، تن رنگ، با توجه به و تفسير قرار داد توان آنها را موردمي ،خيلي هم قديمي نباشد 

هاي مختلف پوشـش گيـاهي را   تيپ ،اراضي مرتعي را از غير مرتعي تفكيك نمود و سپس در محدوده اراضي مرتعي
بـا بازديـدهاي زمينـي كنتـرل و      ،گيـرد هاي هوايي انجـام مـي  زمايشگاه بر روي عكسآبندي كه در تيپ تفكيك كرد.

  هاي توپوگرافيهتوان با استفاده ازنقشهاي هوايي در دسترس نباشد ميدر صورتي كه عكس وشود مياصالح 
بندي پوشش گيـاهي را بـا بازديـدهاي    عمل تفكيك محدوده اراضي مرتعي و غير مرتعي و همچنين تيپ 1: 50000 

بتدا مكان خود را روي نقشه تعيين كـرده و بـا   طوريكه شخص مطالعه كننده اه ب ها انجام داد.هزميني بر روي اين نقش
رودخانه و يا جاده در داخـل   ،دره ،با توجه به عوارض زميني و طبيعي نظير كوه محدوده اراضي را ،حركت در منطقه

كند. مواردي روي نقشه ترسيم مي ،دهدآبخيز كوچك كه احتمال اشتباه را به ميزان قابل توجهي كاهش مي يك حوزه
  بـه تفكيـك   زراعـي اراضـي   ،از محدوده اراضي مرتعي :گردند عبارتندي عكس هوايي و يا نقشه تفكيك ميكه بر رو

 ،هـا روستايي و شهري و محدوده سـطح بـاتالق   ،محدوده مناطق مسكوني ،ايهاراضي سنگالخي و صخر، بي و ديمآ
  ها.هها و درياچتاالب

بـا    به طوري كه همزمـان  ؛شودستيك تهيه مييفلور - نوميكگياهي معموال بر اساس سيستم فيزيو وششپي نقشه   
هاي گياهي با توجه به سيما ونمود ظاهري (سـاختار پوشـش   ي تيپمحدوده، عمليات تفكيك وتعيين اراضي مرتعي

تيپ پوشش گياهي نيز ، هاي غالبتعيين گونه هاي گياهي وبا بررسي گونه سپس گياهي) روي نقشه مشخص شده و
  گردد.تعيين مي

 ديگـر عوامـل   و بوتـه كنـي  ، شـخم ، از آنجايي كه پوشش گياهي مراتع در اثر عوامل متعددي از قبيل چراي مفرط   
  شود.اي پوشش گياهي طبيعي موجود انجام مينبندي پوشش گياهي بر مبتيپ ،تخريب شده است

  : نقشه اداره مرتع5-9-6
كـه   بـدين نحـو   شـود. نقشه اداره مرتع تهيه مـي  ،ح داده شدبر اساس نقشه پوشش گياهي كه روش تهيه آن توضي    

 ها،چشمه :(شامل عوارض طبيعي زمين از قبيل منابع آب ،شد به آن اشارههاي گياهي وموارد ديگري كه عالوه برتيپ
بر روي نقشه تعيـين   ،عوارض دايمي مشخص ها وراههاي ارتباطي وساير پديده موقتي آب)، جريانات دايمي و چاه،
بـر روي   ،كنـد سـاليان مختلـف تغييـر مـي     طـول يا عوارضي كـه در   هاي اصالحي وعاليم مربوط به برنامه شود.مي

تيـپ    گـرايش و مسـاحت   وضـعيت،  ي،يـ ظرفيـت چرا  .گرددمينوشته و مشخص  نقشه(بهتراست روي طلق باشد.)
 نـوع دام،  عاتي در زمينه فصـل چـرا،  ست كه حاوي اطالا اينقشه اداره مرتع داراي ضميمه شود.مرتعي نيز نوشته مي

 يـا  و شـوند ي و ساير مواردي كه در حال حاضر وجود دارند يا اجـرا مـي  يهاي چراسيستم ،وضعيت مرتع تعداد دام،
   شود.اي تعيين ميبندي شده و براي هر كدام شمارههاي مختلف مرتع طبقهدر عمل تيپ باشد.اند ميپيشنهاد گرديده

 متعاقـب شـماره تيـپ    سه گونه غالب به ترتيـب اهميـت آنهـا،    تا حداكثر دو اسم اختصاري يك،در هر تيپ مرتعي 
  شود.برروي نقشه نوشته مي
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به صورت كسر  ،ارقام مربوط به مساحت وظرفيت چرايي تيپ هاي غالب تيپ،در زير عاليم اختصاري گونه يا گونه

  گردد.ميمشخص  ا نوشتن و رسم عاليم قراردادي،درمقابل اين كسر هم وضعيت وگرايش تيپ ب شود.نوشته مي
  مانند مثال زير:

4-Arha  Sari                                                         
 

                                                       ↓P   640 
420                                                               

  
  كه در اين مثال عاليم بكار رفته عبارتند از:

 :4      .  باشداي وخشبي ميشماره تيپ است كه مربوط به گياهان نيمه بوته         
  :Artemisia  herba - alba Arha           اسم اختصاري گونه غالب اول         
  :Salsola  rigida     Sari                   اسم اختصاري گونه غالب دوم           
  :640        (هكتار)                                                     مساحت تيپ         
  :420        (واحد دامي ماه)                                  ظرفيت چرايي تيپ         
  p: poor                      عالمت اختصاري وضعيت فقير                             
  ↓:                                               (منفي)  عالمت گرايش پس رونده         

                                                                                                  
  دهد.نشان ميقسمتي از يك نقشه اداره مرتع را  24شكل شماره 
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  هاي مرتعي بر روي عكس هوايي): نمايش تيپ24شكل(                          
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   احیا و اصالح مرتع :6فصل

  
  احیاي طبیعی 6-1

  مدیریتی رفتار هاي) 1       
  تغییر نوع دام 1-1    

با تغییر نوع دام می توان فشار وارد بر گونه هاي مرغوب مرتعی که توسط دام کرارا چریده شده اند را کاهش داد و 
  .ددر نتیجه باعث افزایش این گونه ها در ترکیب گیاهی مرتع ش

  تغییر فصل چرا 1-2   
بی رویه و مستمر توسط دام فراهم شده و از چراي  مختلف با  تغییر فصل چرا شرایط براي چراي یکنواخت گیاهان

  .گیاهان مرغوب جلوگیري می شود
  ن نمک و ایجاد آبشخوار در محل هاي مناسبدقرار دا 1-3   

     شـرایطی ایجـاد    ضـمن تـامین احتیاجـات دام    ،ي مناسـب با قراردادن نمک و تامین آب براي شرب دام در محل ها
  .را انجام دهد از گیاهان تري از مرتع مراجعه کند و چراي یکنواختیشود تا دام به قسمت هاي بیشمی 

  :در مورد قرار دادن نمک توجه به نکات زیر ضروري است
 .ک داردري به نمه خشک است دام رغبت بیشتدر زمانی که علوفه آبدار است نسبت به وقتیک )1

 .)حداقل یک کیلومتر(فاصله بین محل نمک و آبشخور فاصله مناسبی باشد )2

 هاي سنگی و گیاهان سمی بایدنمک در نقاط دوردست قرار گیرد و از قرار دادن آن در محل )3

  .اندهایی که گیاهان آمادگی چرا ندارند و یا چراي مفرط شدههمچنین در محل. خودداري شود             
 .محل نمک مرتبا باید تغییر کند )4

  .دهدنمک سنگ را ترجیح می واي و گاگوسفند و بز نمک خردشده و دانه )5
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  حصار کشی 1-4   

بنحوي هدایت کرد تا با در داخل قطعات بوسیله حصارکشی می توان مرتع را به قطعات مختلف تقسیم کرد و دام را 
    .کاهش سطح چرا با عث چراي یکنواخت گیاهان شد

فشار چرا بر روي منـاطقی کـه بـه     شهدایت دام براي چراي مناطقی که مورد استفاده قرار نگرفته اند و کاه 1-5   
  .طور مفرط چرا شده اند

 قرق 1-6

معموال قرق را . شودع اتالق میقرق به حفاظت و جلوگیري از ورود و چراي دامهاي اهلی و وحشی به مرات    
  .کنندهاي کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم مینظر مدت اجرا به قرق زا

  :اهداف قرق
هاي آبخیز سدها، ایجاد مناطق امن براي حیات وحش، تامین شرایط قرق به منظور اصالح مرتع، حفاظت از حوزه

 هايها و همچنین برنامههاي بذرکاري و نشاکاري، کاشت درختان و درختچهمناسب براي اجرا و موفقیت پروژه
  .آیدمی پژوهشی یه اجرا در

 هگیاهی مرتع اجرا شود الزم است ک چنانچه قرق به عنوان روش اصالح مرتع براي بهبود و تغییر ترکیب پوشش
گیاهان مادري مرغوب مرتعی براي تولید بذر و تکثیر به اندازه کافی وجود داشته باشند، در غیر این صورت 

  .هاي نامرغوب خواهد شدونهنتیجه برعکس بوده و منجر به افزایش گ
  :باشند، عبارتند ازترین عواملی که در احیاء طبیعی مرتع از طریق قرق موثر میمهم

 نزدیکی مرتع به مناطق تولید بذر گیاهان مرتعی)   1

 مساحت مرتع مورد نظر براي قرق )  2

 شدت تحریب پوشش گیاهی )  3

 ییده در منطقهرقابت گیاهان بومی نامرغوب مرتعی تازه رو)  4

 میزان بارندگی و پراکنش آن)  5

 نوع خاك و شدت فرسایش)  6

در هر صورت چنانچه پتانسل  منطقه پایین باشد زمان احیاء طبیعی پوشش گیاهی از طریق قرق، طوالنی بوده و 
ري نسبت کاهاي بذرکاري و مرتعبایست از طریق احیاء مصنوعی و اجراي پروژهلذا می. صرفه اقتصادي ندارد

  .به تجدید پوشش گیاهی اقدام کرد
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 چراي صحیح و برنامه ریزي شده  1-7

  :چراي صحیح
بایست به نحوي انجام گیرد که ضمن استفاده از علوفه تولیدي مرتع، باعث چراي دام ار اراضی مرتعی می   

تراکم و انبوهی گیاهان  چراي صحیح دام منجر به افزایش .اصالح و بهبود پوشش گیاهی و حفظ آب و خاك شود
مرغوب، محصول علوفه، الشبرگ، نفوذپذیري خاك، طول دوره رویشی گیاهان و شروع زودتر رشد گیاهان 

  .شودمرتعی می
هاي مرتعی حائز اهمیت بوده و براساس بدیهی است براي اجراي چراي صحیح در مرتع مطالعات فنولوژي گونه

برنامه چرایی صحیح مستلزم چراي دام . یم برنامه مناسب چرایی اقدام کردتوان نسبت به تنظاطالعات فنولوژي می
در این صورت گیاهان در فواصل چرا فرصت رشد و توسعه خواهند . در زمان مناسب و براي مدت صحیح است

  .داشت
  :ریزي شدهچراي برنامه

و  شده به صورت گروهی هدایتام گیرد و دانجام می  چوپان  توسط  در بسیاري از کشورها عموما هدایت گله
از  ،شوداي دام باعث ایجاد صدمات شدید به پوشش گیاهی و خاك مرتع میچراي گروهی و گله. کندچرا می

  :قبیل
 ازبین رفتن ساختمان خاك و پودري شدن آن )1

 فشرده شدن خاك تحتانی و کاهش نفوذپذیري خاك )2

 باتالقی شدن اراضی پست )3

 اديهاي آبی و بتشدید شدن فرسایش )4

 تخریب پوشش گیاهی  )5

 ساله سریع الرشدهاي نامرغوب و یککاهش گونه )6
 

  :اهداف چراي برنامه ریزي شده
 به حداقل رساندن اثرات سوء چرا )7

 هاي آبخیزحفظ ارزش )8

 افزایش مستمر محصول علوفه )9

 افزایش محصوالت مرتع و دام )10
 

  :عوامل موثر برروي روش چراي برنامه ریزي شده
 نده از مرتعنوع دام استفاده کن )11

 داري دامهدف از نگه )12

 ترکیب پوشش گیاهی  )13
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 هاي موجود فنولوژي گونه )14

 اقلیم منطقه )15

 خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك )16

 توپوگرافی )17

 پراکنش جوامع گیاهی در منطقه )18

  :گیردریزي شده بر پایه موارد زیر انجام میریزي روش چراي برنامهطرح
  

  .ا به میزان معینی از رشد برسندترتعی فرصت کافی براي رشد داده شود قبل از چراي دام باید به گیاهان م) الف
  .بت خاك باید به حدي کاهش یابد که باعث ایجاد خسارت و صدمه نشودوقبل از چراي دام رط) ب
  .دام اهلی و حیات وحش نباید براي مدت طوالنی در یک منطقه چرا کنند) ج
  شود و چراي بیش از حد و شدید و مستمررشد آنها میچراي صحیح از گیاهان مرتعی موجب تحریک ) د

  برداري مجاز، خوشخوراکی گیاهان و همچنینلذا توجه به بهره. شودباعث تضعیف و از بین رفتن گیاهان می    
  .زمان مناسب براي چراي دام از گیاهان حائز اهمیت است    
  

  سیستم هاي چرایی  1-8   
  ) Rotation Grazing System( سیستم چراي تناوبی

در این روش مرتع به چند قطعه تقسیم بندي می شود و طول مدت چرا در کلیه قطعات تقسیم شـده و هـر یـک از    
  .قطعات به نوبت چرا می شود

روز، شروع فصل چرا ابتـداي   15) مدت چرا از هر قطعه(روز، دوره تناوب 90به طور مثال چنانچه طول مدت چرا 
  .، جدول زمانی چراي تناوبی به شرح زیر می باشددشقطعه با 3ات مرتع خردادماه و تعداد قطع

  
  )اجراي سال هاي اول و دوم(جدول زمانی چراي تناوبی 

  سال    قطعات مرتع  
3  2  1  

14/4           /-         31/3/  
28/4           /-         14/4/  

30/3           /-         16/3/  
13/4           /-         30/4/  

15/3           /-         1/3/  
29/4           /-         15/4/  

  اول
  

30/3           /-         16/3/  
13/5           /-         30/4/  

15/3           /-         1/3/  
29/4           /-         15/4/ 

  

                  -           
14/4           /-         31/3/  
28/5           /-         14/5/  

  دوم
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  ) Deferred Grazing System( ِسیستم چراي تاخیري

  .در این روش از چراي دام تا زمان رسیدن بذور گیاهان مرغوب مرتعی که هدف ازدیاد آنهاست جلوگیري می شود
بنـابراین چنانچـه بـذور در    . یاهـان مـورد نظـر دارد   تعداد قطعات مرتع در این روش بستگی به زمان رسیدن بذور گ

پـس از گذشـت   (قسمت و چنانچه در اواخر فصل رویشی یا دوره چرایی برسند 2اواسط فصل چرا برسند، مرتع به 
در مجموع به مـدت   2و  1در این صورت قطعات  . به سه قسمت تقسیم بندي می شود) دو سوم از طول مدت چرا

هدایت شـده و بـه مـدت یـک سـوم       3چرا می شوند و سپس دام ها به قطعه ) ا یا تواممجز(دو سوم از طول فصل 
  .باقیمانده از فصل چرا بهره برداري می کنند

ماه، شروع فصل چرا ابتداي خردادماه، پایان چرا ابتداي شهریور مـاه، تـاریخ    3به طور مثال چنانچه طول مدت چرا 
سال در برنامه تـاخیر قـرار گیـرد،     2و هر قطعه براي بذرکاري به مدت  رسیدن بذور گیاهان مرتعی ابتداي مردادماه

  .جدول زمانی چراي تاخیري به شرح زیر می باشد
  

  )ساله 6در یک دوره (جدول زمانی چراي تاخیري 
  سال    قطعات مرتع  

3  2  1    
  اول  خرداد  تیر  مرداد
  دوم  خرداد  تیر  مرداد
  سوم  تیر  مرداد  خرداد
  چهارم  تیر  مرداد  خرداد
  پنجم  مرداد  خرداد  تیر
  ششم  مرداد  خرداد  تیر

  
  )ساله 6در یک دوره (جدول زمانی چراي تاخیري 

  سال    قطعات مرتع  
3  2  1    

  اول  خرداد  تیر  مرداد
  دوم  تیر  خرداد  مرداد
  سوم  خرداد  مرداد  تیر

  چهارم  تیر  مرداد  خرداد
  پنجم  مرداد  خرداد  تیر

  ششم  مرداد  تیر  خرداد
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  ) Deferred - Rotation  Grazing System( ِتاخیري -چراي تناوبی سیستم 

به طوري که عـالوه بـر چـراي تنـاوبی تمـامی      . این روش ترکیبی از دو روش چراي تناوبی و چراي تاخیري است
قطعات، هر بار یکی از قطعات مرتع که منظور ازدیاد تولید بذر گیاهان مرغوب مرتعـی در آن مـی باشـد، تـا زمـان      

اغلب براي استقرار نهال هاي جوان الزم است که هر قطعه به مدت . سیدن بذور چراي دام در آن به تاخیر می افتدر
  .سال در برنامه تاخیر چرا قرار داده شود 2

زمان رسیدن بـذور گیاهـان مرتعـی    ، شروع فصل چرا ابتداي خردادماه، روز 80به طور مثال چنانچه طول مدت چرا 
  .استتاخیري به شرح زیر  -تناوبی جدول زمانی چراي  روز باشد، 10مدت هر دوره تناوب  اواسط تیرماه و

  
  )اجراي سال اول(تاخیري  –جدول زمانی چراي تناوبی 

  سال    قطعات مرتع    
4  3  2  1  
-  

19/4  /  -    10/4/  
18/5 /   -     9/5/ 

  

 30/3  /    -     21/3/  
-        

8/5 /      -     30/4/ 

  

20/3  /     -     11/3/  
-      

29/4 /    -     20/4/ 

  

10/3  /    -      1/3/  
9/4  /      -    31/3/  

  -      

  

  اول

          
  

  ) Rest - Rotation  Grazing System(ِ استراحتی –سیستم چراي تناوبی 
رنامه اسـتراحت قـرار مـی گیـرد؛ در     قطعه در ب 2در این روش مرتع به چند قطعه تقسیم شده و هر سال یک یا      

هر یک از قطعات مرتع بستگی به  براي مدت استراحت .سایر قطعات نیز برنامه چرا به صورت تناوبی اجرا می شود
 زمـان  هـم چـراي دام از   در قطعات دیگر مرتـع . زمان الزم براي بازیابی شادابی، تقویت و تکثیر طبیعی گیاهان دارد

  .می شود اجرابتداي مرحله گل دهی و در زمان رسیدن بذور گیاهان مرغوب مرتعی اابتداي شروع فصل چرا، 
  

  قطعات مرتع  زمان چراي مرتع
  1  چرا از ابتداي فصل چرا

  2    چرا از مرحله گلد دهی
  3    چرا در مرحله رسیدن بذور

  4  )به مدت یک سال(استراحت 
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قطعه تقسیم می شـود و در ایـن صـورت     4ر گیرد، مرتع به درصد از سطح مرتع در برنامه استراحت قرا 25چنانچه 

  و اگر مرتع براي بازیابی توان رویشی خود در حد مطلـوب بـه   .مدت استراحت براي هر قطعه یک سال خواهد بود
در برنامـه   )درصـد  40بـه وسـعت  (قطعـه  2سال زمان احتیاج داشته باشد، در این حالت در هر سـال در مجمـوع    2

  .قطعه تقسیم خواهد شد 5اده می شود و بنابراین مرتع به استراحت قرار د
  

  )زمان استراحت قطعات مرتع یک سال( ساله 4در یک دوره  استراحتی –جدول زمانی چراي تناوبی 
  سال    قطعات مرتع    

4  3  2  1    
چرا در مرحله رسیدن 

  بذور
  اول  استراحت  چرا از ابتداي فصل چرا  چرا از مرحله گلدهی

ا در مرحله رسیدن چر  استراحت
  بذور

  دوم  چرا از ابتداي فصل چرا  چرا از مرحله گلدهی

چرا در مرحله رسیدن   استراحت  چرا از ابتداي فصل چرا
  بذور

  سوم  چرا از مرحله گلدهی

چرا در مرحله رسیدن   استراحت  چرا از ابتداي فصل چرا  چرا از مرحله گلدهی
  بذور

  چهارم

  
  )سال 2زمان استراحت قطعات مرتع ( ساله 5در یک دوره  احتیاستر –جدول زمانی چراي تناوبی 

  سال      قطعات مرتع    
5  4  3  2  1    

چرا در مرحله 
  رسیدن بذور

چرا از مرحله 
  گلدهی

چرا از ابتداي 
  فصل چرا

  اول  استراحت  استراحت

چرا در مرحله   استراحت
  رسیدن بذور

چرا از مرحله 
  گلدهی

چرا از ابتداي فصل 
  چرا

  مدو  استراحت

چرا در مرحله   استراحت  استراحت
  رسیدن بذور

چرا از مرحله 
  گلدهی

چرا از ابتداي فصل 
  چرا

  سوم

چرا از ابتداي 
  فصل چرا

چرا در مرحله   استراحت  استراحت
  رسیدن بذور

چرا از مرحله 
  گلدهی

  چهارم

چرا از مرحله 
  گلدهی

چرا از ابتداي فصل 
  چرا

چرا در مرحله   استراحت  استراحت
  ررسیدن بذو

  پنجم
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  سیستم چرایی بر مبناي میزان بهره برداري

می تواند طراحـی   از تولید سال مرتع برداري سیستم ساده اي بر پایه میزان بهره ،در مناطق خشک با وسعت زیاد    
شـده و پـس از بهـره     واردقسمتی از مرتع که آمادگی چرا دارد  بهدر این سیستم دام ابتدا  به طوري که .و اجرا شود

ود و در این قسمت نیز بـه  شدرصد، به قطعه بعدي که آمادگی چرا دارد هدایت می  50برداري تولید مرتع به میزان 
این سیسـتم ماننـد   . ودشچرا می  نیز به همین ترتیب در سایر قطعات. را چرا می کند مرتع در صد از تولید 50میزان 

این سیستم چرایـی بـه ارزیـابی دائمـی نیازمنـد       .ی کنندعمل مبه آن  روشی است که دامداران کوچرو به طور سنتی
  .است

  محاسن سیستم هاي چرایی
 .باعث استقرار بیشتر گیاهچه ها در عرصه مرتع نسبت به وضعیت قرق می شود -1

فصل چرا براي قطعات مرتع تغییر می کند و باعث می شود تا فشار چرا بر روي کلیـه گونـه هـا بـه طـور       -2
 .رد گرددیکسان در فصول مختلف وا

توزیع و پراکنش دام بر روي مرتع به طور یکنواخت انجام می شود و در نتیجه تمامی قسمت ها به صورت  -3
 .یکسان چرا می شود

 .تمامی گونه هاي گیاهی به طور یکسان چرا می شوند و ترکیب گیاهی مرتع تقریبا ثابت می ماند -4
 

  محدودیت هاي اجراي سیستم هاي چرایی
) بـویژه گیاهـان گنـدمی   (ي چرایی که با تاخیر گیاهان چرا می شوند، زمان رسیدن بذوردر مورد سیستم ها -1

 . است همراه مصادف با خشک شدن گیاهان و کاهش کیفیت علوفه

در شرایطی که گونه هاي با ارزش و مرغوب مرتعی در ترکیب گیاهی مرتع کم باشـد، اسـتراحت دادن بـه     -2
و  نبـوده در این صورت اجراي سیستم هاي چرایی مفید . شود مرتع باعث افزایش گونه هاي نامرغوب می

  .می بایست از روش هاي مصنوعی براي احیاي مرتع استفاده شود
  
  احیاي مصنوعی 6-2

در شرایطی که امکان احیاي طبیعی مرتع امکان پذیر نباشد، احیاي مصنوعی مرتع و استفاده از روش هاي مصـنوعی  
درصد از وسعت مراتع کشور از طریق بکارگیري سیستم هاي چرایـی،   50تا  40د در ایران حدو .جایگزین می گردد

چراي اصولی و متناسب با ظرفیت و همچنین قرق مرتع به صورت طبیعی قابل احیا است و بقیه مراتع که بـه دلیـل   
 و مداوم پوشش گیاهی آن تخریب شـده اسـت، مـی بایسـت بـا اسـتفاده از روش هـاي        چراي بیش از حد ظرفیت

  .مصنوعی احیا شود
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  : کاريمکان یابی براي بذر

هاي مناسب به کاري مرتع زمانی موفقیت آمیز و پرفایده است که برنامه بذرکاري تنها بر روي مکانبطور کلی بذر
ایی هالبته مکان. هایی که پتانسیل کمی دارند یا موقیعت بحرانی دارند براي بذرکاري مناسب نیستندمکان. اجرا درآید

که پتانسیل باالیی دارند ولی در شرایط فعلی تولید کمی دارند از نظر اقتصادي براي بذرکاري مناسب تر هستند و به 
  .شونداین منظور پیشنهاد می

گر وضعیت مرتعی خوب است در شرایط متعارف نیازي به تخریب پوشش آن و بذرکاري نیست، با این وجود ا
  .تعویض پوشش ضروري باشدامکان دارد که در شرایط خاصی 

  :توجه به نکات اصلی زیر راهنماي خوبی براي انتخاب مکان مناسب براي بذرکاري است 
 .پتانسیل مناسب مکان براي بذرکاري موفق -1

 .داشتن خاك کافی براي توسعه مناسب ریشه و ذخیره آب -2

 .هاي بذرکاري شدهبارندگی به میزان کافی براي حمایت از گونه -3

 .اك از سنگ و داشتن شیب مالیم براي آماده سازي بسترکاشت بذرعاري بودن خ -4

  ). 1مانند مواد آلکالی(عاري بودن خاك از و جود هرگونه مواد و ترکیبات سمی  -5
اي باشد که پروژه بذرکاري به راحتی بتواند در قالب یک طرح مدیریتی در تمامی شرائط منطقه به گونه  -6

  . منطقه به اجرا در آید
 .سازگار براي کار تجهیزات بذرکاري موجود مرتعمناسب و   -7

  
  : توان انتظارسودهی از آن داشت عبارتند ازمناطقی که به بذرکاري نیاز دارند و به طور کلی می

  .اراضی زراعی کم بازده یا اراضی رها شده و متروکه که مناسب تبدیل به اراضی چرائی دائمی هستند -1
هاي ه پوشش آن داراي کمیت و کیفیت پائینی است با گونهجایگزین کردن پوشش گیاهی مراتعی ک -2

  .مرغوب مرتعی پر تولید
  .اي مرغوب باقیمانده اما با پتانسیل باالمراتع باز با چند گونه علوفه  -3
  .هاي گندمی کمی دارنداند و گونهعلفزارهایی که گیاهان چوبی و خشبی در آن غالب شده  -4
  . ر تجاري هستند و مستعد توسعه براي تبدیل به اراضی چرایی هستندزارهایی که داراي درختان غیبیشه  -5
  .توان آنها را تبدیل به اراضی چرایی پرتولید کرداراضی مرطوب که امکان زهکشی دارند  و می  -6
هاي شنی فعال، اراضی سله بسته،  مناطق شیاردار یا مناطقی که از نظر فرسایش بحرانی هستند مانند تپه  -7

  . خیز فرسودههاي آبحوزه
ها، مجاري سرریز اضطراري سدها و رودخانه ها، آبراهه. ها، سواحل خاکریزهاها و آبگذرمسیر سیالب  -8

 .شودهاي لغزنده که براي تثبیت آنها پوشش حفاظتی ایجاد میها و جادهمیکروتراس

                                                
١ Alkali 
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  :بارش

متر توصیه شده میلی 275ل بارش سالیانه هاي بذرکاري مرتع حداقبه طور کلی براي غرب آمریکا در مورد برنامه    
. میلیمتر هم شانس موفقیت در برنامه بذرکاري وجود دارد 250تا  225البته در بعضی نواحی با بارش سالیانه . است

. توان پیش بینی کردمیلیمتر باشد موفقیت بسیار زیادي را می 400در هر صورت چنانچه بارندگی سالیانه در حدود 
ها با ریسک همراه است و مدیریت کمتر به طور کلی رویش سالیانه گیاه کمتر بوده، استقرار نهال هايدر بارش

  .خاصی را نیاز دارد
دریک .، دما و سرعت باد بستگی دارد)باران و برف( تاثیر بارش به عوامل متعددي از جمله پراکنش نزوالت جوي 

توان در مناطق کم بارش کشت کرد، به طوریکه را می 1گندمیهاي علفسیستم بذرکاري با شیارهاي عمیق گونه
  .کندرواناب موجود در اوایل بهار به منزله یک یا دو آبیاري کمک به استقرار و رشد آنها می

ها در اوایل بهار ظاهر شوند و قبل از بهار رشد داشته چنانچه بتوان در اواخر پاییز بذرکاري را انجام داد و نهال
  .کندها میهاي بهاره کمک زیادي به استقرار نهالناشی از بارشباشند، آبیاري 

سانتیمتر از آنجا که آب جمع شده در شیارها  10در مناطقی که تبخیر زیاد است، کاشت بذر در ته شیارهایی به عمق 
  .کند، موفقیت بیشتري را در پی داردجبران تبخیر را تا حد زیادي می

تحت شرایط  A. elongatum2 , A.trichophorum3 , Agropyron intermedium4 گندمیهاي علفگونه
  . اند مستقر شوندهاي بهاره با وجود خشکی تابستان، به خوبی توانستهبذرکاري مرتع با استفاده از بارش

هاي گندمیان تحت شرایط بافت متوسط و ظرفیت زار با گونهدر بررسی که در مورد جایگزینی پوشش مراتع درمنه
هاي اند؛ به طوریکه میزان موفقیت در خاكها بیشتر موفق بودهداري متوسط خاك انجام گرفته است این گونههنگ

در بین گیاهان گندمی گونه  . کمتر بوده است) سنگین(هاي بافت ریز در حد متوسط و در خاك) سبک(بافت درشت
Agropyron desertorum هاي شنی مستقر ه است بر روي خاكهاي مرطوب به خوبی توانستدر خالل دوره

  .شود و محصول زیادي هم تولید کند
هاي گندمی است، به عمق خاك و عدم وجود سنگ در خاك از عوامل مهم در انتخاب مکان مناسب کاشت گونه

سانتیمتر یا بیشتر باشد براي بذرکاري مناسب بوده و تولید  60هایی که عمق خاك آنها در حدود طوریکه مکان
  .باشدکمتر می) مترسانتی 60تا  30(هاي کم عمق وفه آنها هم زیاد است، ولی احتمال موفقیت درمورد مکانعل

ها واقع هستند، در انتخاب گونه براي کاشت در خشک اغلب در ته درههاي شور و قلیا در مناطق خشک و نیمهخاك
داري  استاند علوفه، الزم است دقت کافی شود  ر و نگهزنی و استقراسازي بستر کاشت بذر، جوانهها، آمادهاین مکان

  . هایی استفاده کردهاي سازگار براي کاشت در چنین مکانتوان از گونهبنابراین تنها می. بینی گرددو تدابیر الزم پش
  

                                                
١ Wheatgrass 

٢ Tall Wheatgrass 
٣ Pubescent Wheatgrass 

٤ Intermediate Wheatgrass 
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 چنانچه امکان زهکشی مناسب خاك وجود داشته باشد و آب آبیاري لب شور نیز موجود است، شستشوي خاك در

  .شودسازي بستر کاشت بذر پیشنهاد میقبل از آماده
وجود نمک . گرددو آبیاري مرتب توصیه می) نزدیک به راس شیار(هاي شیار همچنین کاشت بذر در داخل یا کناره 

زیاد در خاك عالوه بر مسمومیت گیاه، باعث افزایش فشار اسمزي در آب خاك و در نتیجه دسترسی کمتر گیاه به 
  .شودو خشکی فیزیولوژیک را سبب میآب شده 

  
  :انتخاب و سازگاري گونه

. کننده موفقیت و یا شکست برنامه بذرکاري استهاي گیاهی براي بذرکاري مکان اغلب تعیینسازگاري گونه   
  .ترین عواملی که درباره گونه گیاهی که قرار است جهت بذرکاري مکان معینی انتخاب شود به شرح زیر استمهم

 اومت به خشکیمق -1

 مقاومت به سرما -2

 مقاومت به شوري خاك -3

 سازگار به بافت خاك -4

 مقاوم به شرایط خاك مرطوب و یا تغییرات سطح ایستابی آب -5

 سهولت استقرار، رشد تهاجمی و طول عمر -6

 تولید علوفه زیاد -7

 خوشخوراکی باال -8

 چندساله بودن -9

 
  :آماده کردن زمین و بستر کاشت بذر

 روش مکانیکی )1

ه از ادوات مخصوص از قبیل گاوآهن، دیسک، هرس و سایر ادوات شخم زمین در روش مکانیکی استفاد    
چنانچه . شوداستفاده می) درصد10کمتر از (هاي کم شیب از این ادوات به طور عمده در زمین. متداول است

شت نواري یا میان هاي کدرصد باشد که خطر فرسایش را به دنبال دارد، باید از روش 10شیب زمین بیشتر از 
  . استفاده کرد ١کاري

متر سطح زمین را خراش کم عمق داده و بذر  2دستگاه میانکار مشابه گاوآهن چیزل است که به فواصل یک تا 
البته اگر . مانددر این روش پوشش گیاهی موجود به حالت دست نخورده باقی می. ریزدرا در داخل آن می

  .توان اقدام به کشت نواري کرداشد میپوشش موجود نامرغوب و متراکم ب
  
  

                                                
١ Interseeding 



  ١١٢دانشکده منابع طبیعی                             –محمد رضا وهابی      مرتع احیا و اصالح: ششمفصل    

  
سه ردیفه در بازار وجود دارد که شیار بازکن آن در جلو دستگاه قرارگرفته و بذر نیز از داخل  1دستگاه میانکار

  .پوشانددر عقب دستگاه هم چرخی قرار دارد که روي بذور را می. کندجعبه میانکار در داخل شیار ریزش می
زارها و یا پوشش گیاهی درختی وجود دارد از زنجیر و بلدوزر نیز براي زارها، بوتهچهدر مناطقی که درخت

  . توان استفاده کرداجراي تیمار زنجیر کشی جهت آماده سازي بستر کاشت بذر می
  

  
  
  

  
                                                

١ Interseeder 



  ١١٣دانشکده منابع طبیعی                             –محمد رضا وهابی      مرتع احیا و اصالح: ششمفصل    

  
  :هاکاشت یک گونه در برابر کاشت مخلوط گونه

گونه و یا بیشتر و یا  10و یا مخلوط متنوعی از گیري بر سر این موضوع که کاشت یک گونه اصوال تصمیم    
عالوه برآن باید . گونه باید انجام گیرد کار دشواري است و به دقت زیادي نیاز دارد 3تا  2اي از مخلوط ساده

هاي مورد کاشت در کشت مخلوط از نوع گندمیان یا گونۀ گندمی به همراه یک یا تعداد تعیین کرد که گونه
  . ایها و یا مخلوط آنها باشدبرگ یا بوتههاي علفی پهنبیشتري از گونه

ردیف کاشت را به طور متناوب به      5اي معموال یکی از برگ و بوتهدر کشت مخلوط گندمی، علفی پهن
 100تا  65اي به طور معمول هاي کاشت براي گیاهان بوتهفاصله ردیف. دهنداي اختصاص میهاي بوتهگونه

  .شودمتر در نظر گرفته میسانتی 60تا 30برگان براي گندمیان و یا پهنمتر  و سانتی
مترمربع و یک گیاه گندمی یا علفی  10اي در هرنتیجه بذرکاري کاشت مخلوط باید حداقل تراکم یک گیاه بوته

 گونه جهت 5الی حداکثر  2در کشت مخلوط معموال . برگ در هریک مترمربع را به همراه داشته باشدپهن
مرتعی بستگی به استعداد هاي مستقر شده در هر مترمربع مکاندر هر صورت تراکم نهال. شودکاشت انتخاب می

  .آن دارد
  :محاسن کشت تک گونه و کشت مخلوط

 محاسن تک کشتی -1

  .سهولت بذرکاري یکنواخت )1
  .به علت یکنواختی خوشخوراکی، چرا نیز یکنواخت انجام خواهد گرفت )2
  .که مورد نیاز است تولید علوفه در فصلی )3
  .رویش گیاهان و رشد مجدد آنها یکنواخت خواهد بود )4
  .امکان انتخاب سازگارترین و بهترین گونه براي منطقه )5
  .کندترکیب گیاهی ثابت بوده و کمتر تغییر می )6
  .هاي مربوط به استقرارکم بودن هزینه )7
  .هاي اصلی و مهم سریعتر خواهد بوداستقرار گونه )8
 .تر استکاشت، آسانتر و راحت مدیریت مرتع دست )9

 

  
  
  



  ١١٤دانشکده منابع طبیعی                             –محمد رضا وهابی      مرتع احیا و اصالح: ششمفصل    

  
 محاسن کاشت مخلوط -2

  .در مواردي که خاك منطقه غیریکنواخت و متنوع است، امکان ایجاد پوشش یکنواخت وجود دارد )1
  . طوالنی بودن دوره رویش و در نتیجه تامین و مهیا بودن علوفه سبز براي مدت نسبتا طوالنی )2
  .باال بودن میزان محصول علوفه )3
  .دن ارزش غذایی و کیفیت علوفهباال بو )4
  .باال بودن خوشخوراکی علوفه به علت متنوع بودن گیاهان )5
به علت تفاوت در مقاومت گیاهان در برابر شرایط اقلیمی و حمله آفات و حشرات، تمامی پوشش در  )6

  .رودصورت مواجه شدن با شرایط نامساعد از بین نمی
  .پوشش بیشتر سطح خاك و حفاظت بهتر خاك مرتع )7
  .سازگاري بهتر بر حسب تغییرات خاك با توجه به شرایط محلی و اقلیمی )8
  .هاي متفاوت ریشه گیاهان استفاده بهتر از خاك با توجه به سیستم )9

  )وحشهاي اهلی و حیاتدام(از مرتع استفاده چند منظوره و توام )10
  ...).اثر سایه، افزایش ازت و(تاثیر مثبت گیاهان بر روي یکدیگر )11
  

لی کشت تک گونه براي مناطق دشت و مسطح و کشت مخلوط براي مناطق کوهستانی با توجه به تغییرات به طور ک
  .شودشرایط اقلیمی و خاك توصیه می

  

  
  
  
  

  



  ١١٥دانشکده منابع طبیعی                             –محمد رضا وهابی      مرتع احیا و اصالح: ششمفصل    

  
  کود دهی 6-3

  :تعیین کمبودهاي خاك
  .می شود... کمبودهاي خاك باعث کاهش تولید علوفه، تغییر ترکیب گیاهی و کاهش مواد غذایی علوفه و 

  :شودوال کمبودهاي خاك به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم تعیین میمعم
  
 آزمایش خاك: روش مستقیم -1

ترین پارامترهاي مورد مطالعه مهم. گرددشود و سپس در آزمایشگاه آنالیز میبرداري میدر این روش از خاك نمونه
PH  وN  وP  و K گیري آنها مقادیر کودهاي موردنیاز اندازهکه بر اساس  باشندها میو سایر ماکرو و میکروالمنت

  .شودتوصیه می
 هاي غیرمستقیمروش -2

 .شودمی روي برگ گیاه ظاهر بر عمدتا وپاتولوژي که از نظرمورفولوژي که عالئم کمبودها از طریق بررسی )6

 هاي گیاهی و برگگیري و تعین مقادیر ترکیبات شیمیایی بافتاندازه )7

 جهت در اختیار گذاشتن ) پتانسیل خاك(غذایی موجود در علوفه با توان خاك  برقراري ارتباط بین کل مواد )8

 مواد غذایی مورد نیاز گیاه          

 از مقدار برداشت مواد غذایی مختلف توسط علوفه یتخمین )9
 

  :نوع کود و نیازها
ت بسته به شرایط دیم و کود از. گیردها مورد استفاده قرار میازت عنصر مهمی است که در مراتع و چراگاه :ازت

کیلوگرم در هکتار و در  30تا  20به طوري که در مورد مناطق نیمه خشک . گرددآبی به مقادیر مختلف استفاده می
 .کیلوگرم در هکتار به طور سالیانه توصیه شده است200تا  150 هاي گراس آبیاري شدهچراگاه

  :ذخائر ازت در خاك به فرم هاي زیر هستند
 پروتئین )10

 هاسیدهاي آمینه و آمیدا )11

 ترکیب در هوموس و مالچ )12

ها تجزیه مواد آلی طی فرایند آمونیفیکاسیون و فعالیت باکتري. هایی ازت براي گیاه قابل جذب نیستبا چنین فرم
داري ازت در این شکل نیز توسط مواد آلی و ذرات کلویید خاك  نگه. شوندشده و به ترکیبات آمونیوم تبدیل می

امالح آمونیوم هم  .گیردحرکت آن در خاك مرطوب بسیار کند است و به آهستگی در دسترس گیاه قرار میشده و 
  .شودها اکسید شده و به نیتریت و سپس نیترات تبدیل میطی مراحل نیتریفیکاسیون و فعالیت باکتري

  
  
  



  ١١٦دانشکده منابع طبیعی                             –محمد رضا وهابی      مرتع احیا و اصالح: ششمفصل    

  
فرم ازت . گیردگیاه قرار میازت نیتراتی محلول است و حرکت سریع در خاك مرطوب دارد و سریعا در دسترس 

شدت تبدیل آمونیوم به نیترات در خاك بستگی به  .نیتراتی در خاك بیشترین کاربرد را براي مصرف گیاه دارد
  :فاکتورهاي متعدد زیر دارد

 وجود مقادیر کافی از امالح آمونیوم )1

2(  PH  5/8با مقدار اپتیمم در حدود  10تا  5/5خاك بین دو حد 

 خاكاکسیژن کافی در  )3

 .درجه فارنهایت 86درجه فارنهایت با اپتیمم دماي در حدود  104تا  34دماي خاك بین  )4
 

کیلوگرم در هکتار ازت به  33به عنوان مثال استعمال . شوندبه طور کلی کودهاي ازته باعث اسیدي شدن خاك می
 3/5به  7/6از  PHاعث کاهش ساله افزوده شده است، ب 20فرم اوره و نیترات آمونیوم  که ساالنه طی یک دوره 

  ).الهما در مورد گیاهان بذکاري شده فصل گرم بوده استکدر او(شده است
هاي فصل سرد در داکوتاي جنوبی استاندهاي گراس  بذرکاري  ازت توصیه شده براي دمقادیر کو زیر جدولدر 

  .داده شده استنشان 
  

  )کیلوگرم در هکتار(نیمه غربی  )م در هکتارکیلوگر(شرق میانه  )کیلوگرم در هکتار(شرق  مکان مرتعی
  160  160  160  :آبیاري شده
        :آبیاري نشده

  50  75  100  رطوبت خوب
  40  50  80  رطوبت متوسط

  0  0  0  رطوبت کم
  

  :Pفسفر
هاي لگوم وجود دارند بیشتر مورد نیاز هایی که کمبود فسفر دارند و در مناطقی که گونهکودهاي فسفره براي خاك

سال گیاه بی نیاز از فسفر  4تا  2و با یک بار کودهی براي مدت  اصوال فسفر حرکت کندي در خاك دارد .است
  .باشدخواهد بود و نیازي به افزودن آن طی این مدت نمی

در هکتار   کیلوگرم 160به مقادیر   Sandhills  هايبر روي چمنزار   P2O5هاي فسفره به شکل براسکا کودندر 
کیلوگرم در هکتار براي یکسال استعمال شده است و نتایج  40سال و  2کیلوگرم در هکتار براي  80ل، سا 4براي 

  .آنها مشابه است
تا  PH 6بیشترین میزان قابل دسترس بودن فسفر در  .معینی دارد PHفسفر قابل دسترس بستگی به شرایط خاك و 

  .هاي اسیدي دارددسترس در خاكا براي فسفر قابل حداکثر نتیجه ر) 5/6بیش از (PHداشتن باال نگه .است 7
  



  ١١٧دانشکده منابع طبیعی                             –محمد رضا وهابی      مرتع احیا و اصالح: ششمفصل    

  
کودهاي فسفره که محلول در آب هستند از قبیل سوپرفسفات، فسفات آمونیوم و اسید فسفریک براي گیاه   فرم 

  .سایر ترکیبات فسفره همچون فسفات سنگ و فسفات کلوئیدي تقریبا غیرمحلول در آب هستند .بیشتر مفید هستند
  

  :) Ca(و کلسیم )  k(پتاسیم
  .هاي کشور معموال کمبود پتاسیم و کلسیم وجود ندارددر خاك

  
  :یسولفور و سایر مواد مغذي گیاه

ها هاي شنی دارد و لگومروي خاكهاي لگوم برگراس و چراگاه –ساله شبدر گوگرد اثرات مثبتی بر روي مراتع یک 
  .ها به گوگرد بیشتري نیاز دارندنسبت به گراس

  :تامین گوگرد عبارتند ازمنابع 
  سوپر فسفات و سولفات منیزیم آمونیوم،  هاي معدنی،سولفور ،)ژیپس(سولفات کلسیم

  
  :فصل و نحوه استعمال کود

  :زمان اپتیمم استعمال کود بستگی به موارد زیر دارد :فصل استعمال
 مقدار و پراکنش بارندگی )1

 تیپ گیاهی )2

 نوع کود )3

   کاربرد تابستان کود باعث کاهش محصول خصوصا در مورد شوند،ز مصرف میو یا پائی کودها عمدتا در بهار
  .شودهاي فصل میگراس

یز شرایط مناسبی را از نظر حرکت به یاستعمال آنها در فصل پا حرکت کندي در خاك دارند،  kو pبا توجه به اینکه 
  .کندهاي زمستانه فراهم میسمت ریشه گیاه توسط بارش

در صورت  هاي ازته نسبت به فسفر قابلیت تحرك بیشتري را در خاك دارند، کاربرد آنها در پائیزودکه ک از آنجائی
       .شودپر بارش بودن زمستان باعث شسته شدن در قبل از رویش گیاه و در نتیجه عدم دسترس گیاه به آنها می

  .برود سانتی متري خاك 100تا  75 هاي ازته آبشویی شده ممکن است تا عمقکود
  

 :نحوه استعمال

کاشت  و یا از  يهاالبته به فرم مایع هم در بین ردیف. شوندها عمدتا به صورت دانه در سطح مرتع پاشیده میکود
دار و از هواپیما و هلیکوپتر هم براي پاشیدن کود در نواحی شیب .شوندطریق سیستم آبیاري بارانی پاشیده می

  .شودکوهستانی استفاده می
  
  



  ١١٨دانشکده منابع طبیعی                             –محمد رضا وهابی      مرتع احیا و اصالح: ششمفصل    

  
 :واکنش گیاه  به کود

همچنین پوشش . یابدهاي فصل سرد افزایش میها خصوصا گراسگراس یدر اثر کاربرد کودهاي ازته قدرت رویش
ها و در نتیجه وزن و تراکم ریشه ها،ها و برگهاي حامل بذر، تولید بذر، اندازه ساقهیقه گیاه، ارتفاع و تعداد خوشه

 .یابدتولید علوفه افزایش می

ها یا قدرت رویشی گیاه داري روي افزایش محصول علوفه گراسرعکس ازت، کاربرد توام ازت و فسفر تاثیر معنیب
مگر اینکه مقادیر فسفر خاك خیلی کم بوده یا فسفر به کار برده شده با مقادیر زیادي از ازت همراه  ،نداشته است

  .بوده است
  :کود و خوشخوراکی

ها درخوشخوراکی گراس داريشوندولی کودهاي فسفره تاثیر معنیشخوراکی گیاه میخو کودهاي ازته باعث افزایش
  .بردالبته استفاده توام ازت و فسفر خوشخوراکی را باال می. اندنداشته

  

  
  

  رفتارهاي مکانیکی 6-4
  
 Contour Furrowingشیار کردن روي خط تراز  -1

  :ایجاد شیار در امتداد خطوط منحنی میزان با هدف
 کنترل متعادل روان آب )  1

 افزایش نفوذ آب در خاك )  2

  افزایش محصول علوفه تولیدي) 3
  :ویژگی هاي شیارهاي ایجادشده

 تقریبا بدون شیب هستند)  1

 )هاي معینایجاد مانع در طول شیار به فاصله( به صورت مقطع )  2

 مترسانتی 15تا  10عرض )  3

  متر سانتی 10تا  5/7عمق )  4



  ١١٩دانشکده منابع طبیعی                             –محمد رضا وهابی      مرتع احیا و اصالح: ششمفصل    

  
  .باشدمی Midgrassو  Shortgrassفاروهاي کوچک مناسب مرتع با پوشش 

د، ولی به دلیل نشوهاي فوق مفید و سودمند هستند و باعث افزایش تولید علوغه میاگرچه این شیارها با ویژگی
  :عمر کوتاه شیارها بهتر است شیارهاي بزرگتر با مشخصات زیر ایجاد شوند

 متریسانت 5/37تا  5/22عرض )  1

  مترسانتی 25تا  20عمق  )  2
  :تجهیزات مورد نیاز

  ):B  )B Contour Furrower Modelکنتور فارو مدل
 ایجاد ر طول شیار سد کوچکد) متر 30تا 3(این دستگاه قادر است همزمان با ایجاد شیار، به فواصل مشخص 

  .نماید و داخل شیار بذرریزي کند
 مترسانتی 25و به عمق  مترسانتی 75 تا 45عرض  ،از یکدیگرمتر  5/1 يهشیار به فاصل دو  Bکنتور فارو مدل

به متر  3/0متر و یا  65/3 حداکثر ها بر روي سطح زمین از یکدیگرفاصله ي شیار .کندبه طور همزمان ایجاد می
  .باشدمی)شودمتر در نظر گرفته می 25/1به طور معمول (ي عمودي صورت فاصله

 )برگردان( هاي خیش بلنددار، گاوآهنهاي بیلچههاي کوچک، کولتیواتوراز ادواتی مثل نهرکن براي ایجاد شیار
  .شودو بشقابی هم استفاده می

  
  ):مکانخصوصیات ( شرایط اجرایی آن

 ).سنگالخی و رسی مناسب نیستند اراضی شنی،( بافت خاك متوسط)  1

 .باشد درصد 20 کمتر ازشیب زمین )  2

 .ع فقیر یا خیلی فقیر باشدوضعیت مرت)  3

  همراه با ایجاد فارو درصد باشد، 10درصورتی که درصد ترکیب پوشش گیاهان مرتع کمتر از )  4
 .ها ضروري استنشاء کاري در داخل شیار  کاري یابذر     

  همیتها از اجلوگیري از لگد کوبی و پایمال کردن تا رویش گیاه و تثبیت فارو تاخیر در چراي دام،)  5
  .زیادي برخوردار است     
  

 )pitting(چاله چوله کردن -2

  :در سطح زمین با هدف)قایقی شکل( هاي کشیده و طویلایجاد چاله 
 کاهش رواناب )  1

 ذخیره آب باران و افزایش نفوذ آب در خاك)  2

  افزایش رطوبت خاك و درنتیجه افزایش علوفه مرتع)  3
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  :تجهیزات مورد نیاز

  هاي دیسکی، غلطکی و یا خیشیاز انواع پیتراستفاده 
  

  :هاي دیسکیپیترهاي ایجاد شده توسط هاي چالهویژگی
 متر سانتی 150تا  90: طول چاله)  1

 مترسانتی 30تا  20:عرض چاله)  2

 مترسانتی 20تا  10: عمق)  3

  مترسانتی 100تا  80: هاهاي چالهفاصله بین ردیف)  4
 

  ):مکانصوصیات خ(شرایط اجراي آن
 بافت خاك متوسط)  1

 درصد 8شیب زمین کمتر از )  2

 وضعیت مرتع فقیر یا متوسط)  3

  درغیر این صورت ،درصد ترکیب پوشش گیاهی را شامل باشد 25تا  15هاي مرغوب مرتعی گونه)  4
  )pitter seeder(ها ضروري است که براي این منظور از دستگاه پیتر سیدرکاري داخل چالهبذر     
 ).باید مورد توجه قرار گیرد هاي جوانهاي موجود با گیاهچهرقابت گونه.( شوداستفاده می     

  کنترل چراي دام پس از اجراي آن )  5
 

در اثر اجراي پیتینگ معموال . شودها اثرات مثبت آن در مرتع مشاهده میسال بعد ار ایجاد چاله 10تا 8 اغلب
هاي موجود در مرتع از بین سوم از گونهآید و در حدود  یکبه صورت چاله در می درصد سطح مرتع 20تا 10
   درصد تولید علوفه در مرتع افزایش 100و حتی بیش از  درصد 50تا   30 در نتیجه اجراي پیتینگ .روندمی

با  و Shortgrass ) (ی با پوشش گراس کوتاه پیتینگ در مرتعها نشان داده که اجراي نتایج بررسی .می یابد
گراس متوسط     تعاپیتینگ در مراجراي  .موثر بوده است Great plains در شمال ،وضعیت متوسط تا خوب

)Midgrasses ( ،پوشش دار باعث تغییر در ترکیب گیاهی و برگشتبه طور معنی Midgrasses شده است.  
اجراي پیتینگ افزایش یافته است، با ها پس از در مخلوط با سایر گراس Agropyron smithiiاگرچه گیاه 

 در اثر اعمال پیتینگ یا شیارکردن ،بوده است از این گونه به طور خالص مکان مرتعیاین حال در شرایطی که 
  .اندها کمتر مفید بودهاین تیمار به عبارتی،چندان افزایش نیافته است و  علوفه آن

هاي هرز مشکل علف و مرغوبناهاي ه دلیل وجود گونهاز طرفی اجراي پیتینگ در مراتع با وضعیت فقیر ب
  .زمان مناسب اجراي پیتینگ بستگی زیادي به زمان مناسب بذرکاري مصنوعی دارد .باشدرضایت بخش نمی
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 )Ripping(شکافتن -3

کردن طبقات متراکم و فشرده خاك که مانع توسعه ریشه و نفوذ رطوبت در شکافتن با هدف شکستن و خرد
  از ادوات .دارد داخل خاك الیه محدود کننده به ار شکافتن بستگیمعمق تی  .گیردخاك می باشد، انجام می

Subsoiler سانتی متر و از  90تا  25فتن و نفوذ تا عمق ااي براي شکچند میلهRipper  براي شکافتن و نفوذ
  .شودمتري استفاده میسانتی 180تا  90تا عمق 

تراکتور چرخ زنجیري  روي ها برشود و میلهمتر درنظر گرفته می 5/1اي شکاف معموال هي بین ردیففاصله
  .سانتی متر می باشد 10تا  7در حدود    Subsoilerاي هعرض میله .شودنصب و توسط آن کشیده می
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  هاي خشکباید در امتداد خطوط منحنی میزان و در خاك  Subsoiling و Ripping هاي اي تیمارجرا

  .انجام شود
  :محدودیت اجراي تیمار

 اي پرشیبهدامنه)  1

  اراضی با خاك کم عمق و سنگالخی)  2
  

  
  
 )Chiseling(چیزلینگ  -4

 تیمار .ایجاد شکاف باریک در سطح مرتع به منظور افزایش نفوذ آب در خاك و افزایش تولید علوفه مرتع
در  .شوداستفاده می Chisel seederرت از دستگاه  تواند با بذرکاري توام شود که در این صوچیزلینگ می

  .شناسندمینوعی چیزلینگ عمیق هم  به عنوان را Ripping  ضمن
  
 Chainingزنجیر کشی   -1
 

  :تجهیزات مورد استفاده
متر که به عقب دو تراکتور چرخ زنجیري  150تا  60استفاده از زنجیر سنگین لنگر کشتی به طول  -

. شودکنند و زنجیر روي زمین کشیده میه طور موازي با یکدیگر حرکت میمتصل شده و تراکتورها ب
 .شکل است) J(یا جی )  U(شکل زنجیر روي زمین یو 
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  :کاربرد و سازگاري

را ازبین  1به میزان زیادي گیاهان چوبی غیرجست زا و درختان کوچک نظیر سرو کوهی و درمنه بزرگ -
 .می برد

 ،زا و پاکسازي گیاهان زیراشکوبهاي چوبی جستار قرار دادن گونهتیمار زنجیرکشی براي تحت فش -
 .باشدریشه کنی بعضی از گیاهان و بیشتر در موقعی که خاك مرطوب است، مناسب می

توان از زنجیر کشی براي تیمار مناطق سنگالخی،  ناهموار و شیب دار همانند سایر تجهیزات می -
 .استفاده کرد

هاي مکانیکی در هر هکتار کمتر هاي مناسب در مقایسه با سایر روشر مکانهزینه اجراي آن در بیشت -
 . است

گیاهی  زیراشکوب نامرغوب است، براي تخریب و نابودي  هاي وسیع و در جایی که پوششدر عرصه -
 .شودپوشش استفاده می

ز جهت کنترل اغلب به عنوان تیمار مقدماتی قبل از تیمارهاي سوزانیدن، ریشه کنی و استفاده از ب -
شود؛ همچنین در بذر پاشی مرتع به صورت تیمار تلفیقی به بیولوژیک پوشش گیاهی به کار برده می

 .رودکار می

  :هامحدودیت
روند و اغلب به زنجیرکشی دوباره نیاز هاي زیراشکوب کمتر از بین میزا و گونههاي جستگونه -

 .است

 .دارد ی نیازبه تجهیزات خاص دشوار و و بارگیري آن به لحاظ سنگین بودن زنجیر، حمل و جابجایی -

شکل از هر نظر براي خارج کردن و ردیف کردن  »یجِ«و  »یو« شکل قرارگیري زنجیر به صورت -
 .شوددرختان کوچک بهتر است و تیمار بهتر انجام می

نجیر کاهش کند ولی اثر قسمت مرکزي زشکل قرارگیري نیم دایره زنجیر میدان عمل آن را بیشتر می -
 .یابدمی

متري استفاده  90توصیه شده است، به طوریکه وقتی از زنجیر  1به 3یا  1به  2طول زنجیر به عرض نوار 
  .شود و عملکرد آن خوب استمتر درنظر گرفته می 5/52تا  30می شود، عرض نوار 

زنجیرهاي . ودشسرعت باال در جابجایی و کشیدن زنجیر باعث سرعت عمل و تخریب بیشتر پوشش می
کیلوگرم  35هاي بیش از البته حلقه. کیلوگرم در بازار موجود است  45تا  20هاي لنگرکشتی با وزن حلقه

هاي جوان و قابل انعطاف موثر گیرند و بیشتر در خصوص درختان و درختچهبهتر روي زمین قرار می
هاي هرچند که برون زدگی ،د دارددرصد وجو 50هاي بیش از زنجیر کشی در شیب کاربرد امکان .هستند

  .تواند مانع از انجام آن شودسنگی می

                                                
١ Big sagebrush  
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  هاي تند وپایین دره قرار گیرد، شیب الراس و دیگري دردر صورتی که یک تراکتور در امتداد  خط 

شود زیرا که  زنجیرکشی باعث افزایش رواناب و فرسایش خاك نمی .توان تیمار کردها را نیز میالراسخط
از طرفی زنجیرکشی باعث استقرار مناسب گیاهان علفی و گندمیان . کنندخاك را حفظ می ،قایاي گیاهانب

  .شودمی
  

  
  
  

 Cablingکابل کشی   -2
 

  :تجهیزات مورد نیاز
  در این تیمار از کابل فلزي به جاي لنگر کشتی استفاده( مترسانتی 5تا  4کابل فلزي محکم به قطر  -

 ).شودمی

  :گاريکاربرد و ساز
. رود، عملکرد آن برروي گیاهان بلند و حتی درختان مسن خوب استمشابه زنجیرکشی نرم به کار می -

 .شودی که از گیاهان چوبی ضعیف و تنک تشکیل یافته است توصیه مییهاکاربرد آن براي عرصه

  :محدودیت ها
 .خوردبرروي درختان کوچک و گیاهان چوبی سر می -

تواند به خوبی در سطح زمین قرار ذیري آن نسبت به زنجیر کمتر است نمیپاز آنجایی که انعطاف -
 .گیرد

کارایی و اثر بخشی آن تا حدودي با افزایش سرعت جابجایی و کشیدن و افزودن وزنه از طریق بستن  -
 .یابدریل هاي راه آهن به آن افزایش می
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  )  Terracingسکوبندي(  Trenching بنديبانکت -5

ایجاد  .، کاهش روان آب و رسوب)هاسیالب(جوي در امتداد خطوط میزان به منظور کنترل جریانات آبی ایجاد
  .شودشود، باعث حفظ بارش میبانکت در نواحی خشک و کم باران که عموما بارندگی با شدت زیاد انجام می

شود و بدین لحاظ از شیار اد میمتر ایجسانتی 90تا  45متر و با عمق سانتی 90تا  45بانکت معموال به عرض 
مگر اینکه در  است،بندي در اراضی مرتعی به منظور افزایش تولید علوفه غیراقتصادي بانکت .شودتفکیک می

  کاهش شیب در ثبانکت باع .هاي آبخیز و در نواحی بحرانی به منظور حفاظت خاك احداث شودحوزه
  ها در مراتع بهبانکت .دهدمی ر چنین اراضی زراعی را افزایش شود و پتانسیل تولید ددار میهاي شیبدامنه
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هاي متر دیواره 10تا  6ره ،هاي مشخصو در طول آنها به فاصله) بدون شیب( شوندصورت افقی احداث می 

  .شودایجاد می) بند(عرضی 
  :شرایط اجراي آن

 بافت خاك متوسط)  1

 اراضی مرتعی با پوشش گیاهی ضعیف و تنک)  2

 عدم لغزنده بودن زمین)  3

 مترسانتی 45ضخامت خاك بیش از )  4

ظرفیت آبگیري  .متر عمق دارند را قطع کنندسانتی 60هایی که بیش از هاي ایجادشده نباید آبراههجوي در ضمن
  .گرددو ابعاد بانکت با توجه به روان آب تولیدي از هر بارش محاسبه می

  غیراقتصادي اجراي آن و یا الاقل استدر افزایش تولید علوفه غیرموثر دي بنکه اشاره شد بانکت يهمانطور
هاي کم عمق و یا نواحی مرطوب که دوباره بذرکاري شده برروي خاك بندي اراضی زراعیبانکت .می باشند

  .است داشتهتولید علوفه گراس کاهش  اغلب، )هاگراس(بودند 
هاي زیر قسمت کناره به شود وکنار زده می یي سطحخاك زندهکه  اینستاحداث بانکت در  اشکالترین مهم

از طرفی خاك دست کاري شده برروي خاك دست کاري نشده . شودرود و خاك غیر زنده نمایان میبانکت می
  .برخوردار استثبات کمتري  از گیرد کهقرار می

  :مختلف بانکت افقی انواع
1- Standard Trenches 

 شوددرصد احداث می 40تا  20هاي برروي شیب

 .متر در ساعت را داردمیلی 38هایی با شدت بارندگی قابلیت جمع آوري و آبگیري
 

2- Semi Trenches 
 .درصد احداث می شود 50تا  20هاي برروي شیب

 .متر در ساعت را داردمیلی 25قابلیت جمع آوري آب بارندگی با شدت  

 .امکان احداث آن در اراضی سنگدار می باشد
 

3- Sub Trenches 
  .شوددرصد احداث می 60تا  20هاي برروي شیب
 .شودباشد و به طور کلی در مناطق کوچک ایجاد میدار میمتر در سطح شیب 4تا  3ها فاصله جوي

 
4- Super Trenches 

  .شودد صد احداث می 30برروي شیب هاي صفر تا 
 قابل اجرا در مراتع تخریب یافته و برفگیر

 .وع استاندارد می باشدشکل آن همانند ن
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  هاي مختلفهاي بانکت افقی در شیبفواصل ردیف       

 

  درصد شیب
  فاصله ردیف ها

  شستشو و ریزش دیواره کم  شستشو و ریزش دیواره زیاد
  افقی  عمودي  افقی  عمودي

10  4/1  14  7/2  27  
20  7/2  10  3  15  

40  6/3  9  4  10  
60  5  8  5  8  

  
  
  

  
  
  
  )Water-Spreading(پخش سیالب  -6

  :هدف
 جلوگیري از جریان سریع آب)  1

 افزایش زمان نفوذ آب در خاك)  2

 افزایش رطوبت خاك)  3

 کاهش فرسایش آبی خاك)  4

 افزایش تولید علوفه)  5

  ایجاد یکنواختی در توپوگرافی منطقه)  6
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  :شرایط اجرا

 میلیمتر در سال 200حداقل بارش سالیانه حدود )  1

 ها با مرحله رشد گیاهانانی وقوع سیالبهم زم)  2

 ).سال 10سال از  8( زیاد باشد شوددر منطقه جاري می) سیالب( هایی که روان آبتعداد سال)  3

 حداقل در طول سال یک بار روان آب جاري شود)  4

 پذیري مناسب خاكنفوذ)  5

 ).نیست گچی و کم عمق مناسب، اراضی شور، قلیایی (خاك مناسب کلی خاك و به طور کافی عمق)  6

  بسته به شرایط محیط، بارش و( باشد 1به  10یا  1به  5نسبت حوزه آبخیز به منطقه پخش )  7
 ).نفوذپذیري خاك    

  کاري و یا کاشت نهال به صورت توام رهاي مرغوب در ترکیب گیاهی مرتع، بذی گونهمدر صورت ک  )8
  .شودبا پخش سیالب اجرا می    

 
  :سیستم پخش سیالباجزاء 

  مخزن براي ذخیره موقت آب )13
 سد یا دیواره انحرافی براي هدایت آب آبراهه یا مخرن )14

 مجرا یا کانال آبرسانی یه منطقه پخش  )15

 هاي کنترل جریان آب در  منطقه پخشپشته )16

 هاي اضافی به آبراهه اصلی جهت جلوگیري از فرسایشهاي جمع آوري و هدایت آبپشته )17
 

  :ش سیالبانواع سیستم پخ
 سیستم بسته 

  سیستم باز
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  سوزانیدن 6-5

  :نقش آتش برروي مراتع
روي اراضی به کار  گیاهی براي است که توسط انسان براي تغییر پوششترین عمل شناخته شدهسوزانیدن قدیمی  

انسانی به دفعات دن اتفاقی و هم سوزانیدن تعمدي توسط جوامع اولیه یدر چند هزار سال قبل هم سوزان .رفته است
  .انجام گرفته است و بیشتر در اثر عوامل طبیعی رخ داده است

یات وحش و جلب حیوانات شکاري، راندن حسوزي تعمدي به منظور شکار کردن و افزایش دید براي یافتن آتش
سوزانیدن  .گرفته استهاي جدید پس از سوزانیدن گیاهان انجام میحیوانات شکاري از طریق ظهور و رشد اندام

سازي محیط و زراعت پاك ،زار، براي بقاي دام اهلیتعمدي همچنین براي کاهش گیاهان چوبی و اصالح مراتع بوته
  .شده استگیاهان و حتی براي مقاصد نظامی و دفاعی استفاده می

، کلیه عوامل البته فقط سوزانیدن تجویز شده. هاي زیر براي کاربرد سوزانیدن در مراتع پیشنهاد شده استواژه
  .دارد در نظرمساعد را براي حداکثر سودمندي 

  
 ):Convenience Burning(دن راحت یسوزان

در این روش  .شودتوجه می در آن سوزانیدن راحت اغلب کوتاه مدت است و تنها به زمان و محل آتش زدن 
  .فیدي استگیرد و روش خطرناك و در عین حال مچندان اقدام احتیاطی و کنترلی صورت نمی

  
  

 ):Controlled Burning(سوزانیدن کنترل شده

زدن معین  تشآبه طوریکه محدوده زمین براي  ،شودریزي قبلی انجام میسوزانیدن کنترل شده با توجه به برنامه
  .شودگردیده و آتش کنترل می

  
 :)Prescribed Burning(سوزانیدن تجویز شده 

ریزي شده و شدت توجه به شرایط اقلیمی و پوشش گیاهی از قبل برنامه با مرتعی آتش زدن اراضی در این روش
در این روش تاثیر همچنین . شودرود تنظیم میسوزي با توجه به انتظاري که از تاثیر آتش بر پوشش گیاهی میآتش

اهمیت بیشتري گیرد و در مقایسه با سوزانیدن کنترل شده از کلیه عوامل موثر در سوزانیدن مورد بررسی قرار می
  .برخوردار است
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  :اهداف سوزانیدن
هاي کنترل گیاهان نامرغوب فواید براي اجراي سوزانیدن تجویزشده در مراتع در مقایسه با کاربرد سایر روش

  :متعددي گزارش شده است
 ت فشار قرار دادن گیاهان چوبی نامرغوبحاز بین بردن یا ت -1

 ش و مهاجم در زیراشکوب هاي بی ارزجلوگیري از هجوم گونه -2

 افزایش تولید علوفه و ظرفیت چرا -3
 

 هر چند که نتیجه حاصل از تیمار سوزانیدن بستگی به منطقه جغرافیایی و نوع  پوشش گیاهی تحت تیمار 
  :گردددارد، به طور کلی سوزانیدن اهداف دیگري را به شرح زیر شامل می

 . گیاه و بقایاي گیاههاي مسن افزایش خوشخوراکی علوفه و حذف قسمت -1

  که البته این موضوع در جایی( یابد هاي چرا کننده افزایش میبنابراین مصرف علوفه توسط دام                      
 ).تواند غیرسودمند باشدهاي مرغوب وجود ندارند، میمحل انتخاب شده نامناسب باشد و گونه                      

 مرتع در اثر چرا و پراکنش مناطق تحت چرا برداي از اصالح بهره -2

 هاي چراکننده به علوفه در مناطقی که گیاهان چوبی و خشبی متراکماصالح شرایط دسترسی دام -3

 .هستند                

 وحش براي شکار و سهولت حرکت و جابجایی افراد به وسیلهبهبود شرایط دسترسی به حیات -4

 .ماشین                

 عناصر غذایی موجود در گیاه و الشبرگ در خاك براي مصرف گیاه رهاسازي -5

 رویش اولیه گیاهان علفی در مناطق ،در اثر گرم شدن خاك و رها شدن ازت موجود در پیکر گیاه -6

 .شودتازه سوخته به مدت یک تا سه هفته زودتر انجام می                 

 ین و فسفر در ابتداي فصل رویشافزایش موقتی کیفیت علوفه، خصوصا افزایش پروتئ -7
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 هاي جدید و افزایش علوفه هاي گیاهان چوبی براي تولید  ترکهنوشدن اندام -8

 )مانند اجراي تیمار سوزانیدن در جنوب شرقی آمریکا(ها براي حیات وحش افزایش لگوم -9

 مرغوبها و سایر گیاهان برگان و بقایاي گیاهی متراکم که مانع رشد گراسکاهش زیاد سوزنی -10

 .شوندمی                 

 ). ايهاي درختی و درختچهگونه( کاهش موقتی در مصرف آب گیاهان چوبی  -11

 که از برخورد نزوالت جوي در بارندگی کاهش موقتی مقادیر الشبرگ و پوشش گیاهی موجود -12

 .کندبه سطح خاك جلوگیري می خفیف،هاي                 

 سوزي هاي بریده شده که تحت تاثیر آتشه، گیاهان چوبی و کُندهحذف بقایاي گیاهی تجمع یافت -13

  هاي نیم مانند جنگل(براي کاهش یا جلوگیري از وقوع آتش سوزي مهیب  ،قبلی قرار گرفته اند                
  ).سوخته                

 
 اي و مرتعیهاي علوفهسازي بستر کاشت بذر براي بذرکاري گونهآماده -14

 خاکستر براي بستر کاشت به منظور رویش دوباره طبیعی یا مصنوعی یا دست کاشتتولید  -15

 . هاي درختی در عملیات پرورش جنگلگونه                

 هاي درختی متراکم که به دلیل وجودسرعت بخشیدن در رویش درختان تجاري که در توده -16

 .شده است، تحت عملیات پرورش جنگل متوقف اهاي ضعیف و بی ارزش رشد آنهنهال                

 برگهاي دست کاشت سوزنینامرغوب در جنگل) برگانپهن( هاي سخت چوب نهوکنترل گ -17

 )جنوب آمریکا(                

 مانندجنگل(ايهاي قارچی از قبیل مرض لکه قهوهکاهش شیوع آفات و خسارات ناشی از بیماري -18

 )جنوب شرقی آمریکادر  Pinus palustrisکاج                  

و علفزارهاي مناطق خشک و نیمه خشک، اغلب اجراي آن  1هاي کوتاههاي گراسسوزانیدن به جز در مورد تیپ
   .شوددر مورد علفزارها باعث افزایش تولید علوفه می
 که علوفه ازدرصورتی  ،شده از طریق تولید رویش سالیانه گیاهانعواید حاصل از اجراي تیمار سوزانیدن تجویز

  :به این منظور توجه به نکات زیر ضروري است. صرفه باشد تواند از نظر اقتصادي بابین نرود می
 از سوزانیدن براي مدتی چراي دام به منظور جلوگیري  ها الزم است که پساز مکان برروي برخی -1

 .ه تاخیر افتداي باز چراي مفرط و همچنین تجدید پوشش گیاهان علوفه                    

 هاي مرتعی قبل از اجراي تیمار سوزانیدن الزم است که به مدت یک یا چند فصل برخی از مکان -2

  به صورت سبک چرا شوند تا براي آتش سوزي و سرایت آن مواد قابل اشتعال به میزان کافی                    
  .موجود باشد                    

  
                                                

١ Shortgrass  
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 که به آتش حساس هستند پس از سوزانیدن قادر به تجدید پوششهاي مرغوب برخی از گونه -3

  شود که پس از سوانیدن تا زمان تشکیل و رسیدن بذور چراي به طور کلی توصیه می. نیستند                    
  یز و تاخیري به اجرا درآید یا به طور دوره اي به مدت حداقل یک سال در یکی از دو فصل پای                    
  .زمستان مرتع چرا شود                    

  :هاي زیر تاکید شده است که پس از سوزانیدن به کار رودزارها توصیهدر مورد درمنه
 .حداقل مرتع در فصل پاییز سال اول مورد چرا قرار نگیرد و حفاظت شود -1

 حفاظت کامل مکان مرتعی پس از سوزانیدن به مدت یک سال  -2

 .پس از سال دوم) با شدت مناسب(تع در سال دوم و چراي اصولی چراي سبک از مر -3
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هاي که جزو گراس 1هاي بلندها مانند گراسالبته تاخیر در چراي دام بعد از سوزانیدن در مورد بعضی از گونه

  .  اهلی شود تواند باعث کاهش کیفیت علوفه براي حیواناتاثر سودمندي ندارد و حتی می ،مقاوم به آتش هستند
  هاي جدیداز طریق تولید ترکه  Hilaria mutica٢ سوزانیدن باعث افزایش خوشخوراکی برخی از گیاهان مانند 

  .شودمی
  رفتار هاي شیمیایی 6-6

  :کشفواید و ضررهاي علف
. اندی شدههاي هرز و گیاهان چوبی در مراتع معرفها به عنوان ابزار بی خطر و موثر براي کنترل علفکشعلف  

تواند مدنظر باشد ولی هاي مکانیکی، بیولوژیک یا سوزانیدن همچنان میانتخاب روش کنترل گیاه از طریق روش
  .همیشه به اندازه کنترل شیمیایی موثر نیستند

و استفاده از آن  1942در سال  D – 4 , 2ها در مراتع به کشف ماده شیمیایی کشانگیزه اصلی براي کاربرد علف
ها فواید زیادي در مقایسه با سایر کشبراي کنترل گیاهان از طریق کاربرد علف. گرددجنگ جهانی دوم بر می در

  :هاي کنترل برشمرده شده است، از جمله موارد زیرروش
دار، هاي مکانیکی غیر ممکن است، همچنین در اراضی شیبهایی که اجراي روشکاربرد آن در محل -1

 .هاي گیاهان چوبی به ویژه در صورت استعمال هوایی امکان پذیر استبرخی مکانسنگالخی، باتالقی یا 

تواند مورد به طرق مختلف چه به صورت تیمار فردي، یا تیمار گروهی گیاهان از طریق پاشش هوایی می  -2
 .استفاده قرار گیرد

ه مورد پاشش قرار     هاي واکنش سریع گیاه و چه از نظر وسعت اراضی ککنترل سریع گیاهان چه از جنبه -3
 .تواند انجام شودمی گیرند، می

 .کم زحمت و کاربرد آن به مصرف انرژي کمی نیاز دارد -4

توانند هاي کنترل مکانیکی گیاه ارزانتر هستند، اما  مینسبت به روش 3هاي فنوکسیکشبه طور کلی علف -5
 .هزینه بیشتري داشته باشند) توصیه شده( نسبت به تیمار سوزانیدن 

توانند به صورت انتخابی به کار روند، به طوریکه کمترین خسارت به ها انتخابی هستند یا میکشبیشتر علف -6
 .هاي گیاهی مرغوب وارد شودگونه

 .باقی ماندن پوشش الشبرگ و گیاهان گندمی و جلوگیري از فرسایش خاك -7

 .خطر و مطمئن است کاربرد آن بی) استفاده از حفاظ مناسب(درصورت رعایت اقدامات ایمنی  -8

 .اغلب امکان استفاده آن با وسایل مختلف پاشنده مرتعی و کشاورزي وجود دارد -9

  

                                                
١ Tallgrass 

 
٢ Tobosagrass 

٣ Phenoxy  
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تواند در زمان نسبتا ها براي کنترل گیاهان چوبی در مقایسه با استعمال برگی، میکشاستعمال خاکی علف -10

 .طوالنی به کار رود

ي کنترل گیاهان نامرغوب مرتعی به شرح زیر گزارش شده ها براکشالبته اثرات غیرسودمندي هم از استعمال علف
  .است

 .هاي نامرغوب، به طور کامل رضایت بخش نیستبه طور حتم هنوز کنترل شیمیایی برخی از گونه -1

 .، به جز در موارد استثنایی نیست)هاي هرزبدون رقابت با علف( سازي بستر مناسب کاشت بذرقادر به آماده -2

البته . یایی در مورد مراتع با پتانسیل کم، ممکن است نسبت به عواید آن بسیار باال باشدهاي کنترل شیمهزینه -3
 .هاي دیگر نیز صادق استاین واقعیت در مورد برخی از روش

تواند در مورد گیاهانی که کنترل آنها مورد نظر نیست، اثرات زیان باري کش میبی احتیاطی در استفاده علف -4
 ).هایی که قرار نیست تیمار شوندگاه، زراعات یا احتماال سایر مکاندر رویش( داشته باشد 

 .کش از طریق پاشش برگی کامال محدود استدوره استعمال علف -5

 
  :مسمومیت دام

. ها و مقادیر تجویز شده خطرناك نیستندهاي اهلی، حیات وحش و یا انسان تحت روشها براي دامکشعلف     
به جز در مواقعی که گیاهان سمی در . پاشی شده نیستاي دام اهلی از مناطق سمدر حقیقت نیازي به حذف چر

  .مرتع حضور دارند
هرچند که توصیه شده است براي جلوگیري از هرگونه آلودگی شیر حیوانات، به عنوان یک اقدام حیاتی الزم است 

درجه نسبی سمیت . ک هفته معدوم شودکند، تا یپاشی شده چرا میها در شرایطی که دام از مناطق سمکه شیر دام
درجه نسبی سمیت را با . شودها براي حیوانات خون گرم متفاوت است و به طور تجربی تعیین میکشعلف

درصد حیوانات مورد  50مقدار دارویی که باعث از بین رفتن (مورد سنجش قرار می دهند  LD501شاخص بحرانی 
  ).شودگرم بر کیلوگرم وزن بدن زنده بیان میاین شاخص بر حسب میلی. شودآزمایش می

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
١ Lethal Dosage )ز کُشندهد(  
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و مقدار مهلک آن براي انسان در  LD50مشخص شده است و طبقه سمیت  LD50ها کشبراي علف زیردر جدول 

  .جدول زیر آمده است
  

  نوع علف کش  کیلویی 75مقدار مضر براي انسان   LD٥٠  طبقه

    ق چاي خوريچند قطره تا یک قاش  یا کمتر 50  سمیت زیاد

  50 – 500  سمیت متوسط
یک قاشق چاي خوري تا یک 

  Paraquat  )میلی لیتر3/28(اونس

  )473(یک اونس تا یک پانیت   500 – 5000  سمیت ضعیف

٢,٤-D  ٢,٤ و-DP  ٢,٤,٥ و-T 
,  Silvex  Tebuthiuron , 

Fenace  , TBA ,  Dalapon  
, Hexazinone  , Monuron   

, Triclopyr   وDicamba 

 <5000  غیر سمی 
  یک پانیت تا بیش از یک کواتر

  )میلی لیتر 946(
Amitrol , Atrazine  

Bromacil , Clopyralid 
Glyphsate   و   Picloram 

  
و نمک  mg/kg 1240LD50با ) Aspirin(اي از نظر میزان سمیت داشته باشید دو ماده آسپرینبراي اینکه مقایسه

  .گیرندبندي انجام گرفته در طبقه ضعیف قرار میبر مبناي طبقه   mg/kg 3320LD50 با) NaCl(طعام 
این . شوندو مشتقات آن به طور موقت باعث افزایش خوشخوراکی گیاه می  D – 4, 2ها، مانندکشبرخی از علف

به عنوان یک توصیه کلی مطرح شده است در . موضوع وقتی جدي است که گیاهان سمی در مرتع وجود دارند
مناطقی که گیاهان سمی وجود دارند،  نباید تا خشک شدن کامل گیاه یا برطرف شدن خوشخوراکی چرا شوند؛ 

  . کش به تعویق افتدبایست زمان چرا سه هفته یا بیشتر بعد از استعمال علفاغلب می
که یک  1ینمقادیر میزروتوکس  Silvexیا  D – 5, 4, 2هاي کشپس از استعمال دو کیلوگرم در هکتار علف

باشد به شدت کاهش یافته و به سطح یک سوم میزان اولیه آن می 2Astragalus miserگلوکزید سمی در گیاه 
در چنین شرایطی توصیه شده است که قبل از چراي این . رسدکش میپس از گذشت چهار هفته از استعمال علف

  .شستشو شده باشدبایست به طور کامل از سموم گونه گون تاکید شود که گیاه می
هاي گیاهان ها و ساقهباعث افزایش ترکیبات  آلکالوئیدي  محتوي برگ D – 5, 4, 2و   Silvexهاي کشعلف    

اند، به طوریکه در بعضی از سالها مقادیر شده)   D. occidentaleو  Delphinium barbeyi( درقفا زبان 
  .بلی آنها افزایش یافته استآلکالوئیدها به طور موقت تا دو برابر میزان ق

   

                                                
١ Miserotoxin  

٢ Timber milkvetch  



  ١٣٦دانشکده منابع طبیعی                             –محمد رضا وهابی      مرتع احیا و اصالح: ششمفصل    

  
افزایش داشته است  D – 5, 4, 2کش  نیز توسط علف  Veratrum californicum1مقادیر آلکالوئیدهاي گیاه 

  .تاثیري در افزایش آن نداشته است Sivexکش  ولی علف
  :توضیح چند واژه

  ) : Herbicide(کشعلف 
شود کش  به ماده شیمیایی گفته میعلف. رودمترادف به کار می به صورت) Phytocide(این واژه با واژه فیتوسید

  .کندبرد یا به صورت پی در پی در مراحل رویش طبیعی گیاه وقفه ایجاد میکه گیاهان را ازبین می
  ):Contact herbicide(کش تماسی علف
  .د تماس را ضایع می کندهاي مورشود و بخشکشی است که به طور موضعی باعث ابجاد جراحت در گیاه میعلف
  ) :Translocated herbicide(کش انتقالی علف
این . کندشود ولی در سرتاسر گیاه منتشر شده و اثر میکشی است که درمورد اندام خاصی از گیاه استعمال میعلف

  :باشدهاي متعدد زیر میکش داراي نامنوع علف
Synthetic homone herbicide نوعی  کش هورمون مصعلف    
Systemic herbicide       کش سیستمیکعلف  

Growth regulator     کننده رشدتنظیم   
  
  

  : (Selective herbicide) کش انتخابیعلف
ها برد بدون اینکه به سایر گونهزند یا آنها را از بین میکشی است که به گونه یا گونه هاي خاصی صدمه میعلف

هاي سنگین و بیش از میزان تجویزشده به صورت غیر انتخابی عمل اغلب در شدت( خسارت کم یا زیاد وارد آید 
  .).کندمی

  :herbicide (Nonselective  (انتخابیکش غیرعلف
کش غیرانتخابی، واژه براي علف. زندبرد و یا به آنها صدمه میکشی است که به طور کامل گیاهان را از بین میعلف 

  . رودنیز به کار می) General weed killer(کش عمومی علف
  : (Soil – active herbicide)کش خاکیعلف

کش خاکی تاثیر علف. بردزند یا آنها را ازبین میکش زمانی که به خاك اضافه شود به گیاهان صدمه میاین علف
  .تواند به صورت موقتی یا دائمی، انتخابی و یا غیر انتخابی باشدمی
  
  
  

                                                
١ Falsehellebore 



  ١٣٧دانشکده منابع طبیعی                             –محمد رضا وهابی      مرتع احیا و اصالح: ششمفصل    

  
  :هاکشبندي علفطبقه

هاي مورد استفاده برروي اراضی مرتعی از نظر روش کاربرد، تاثیر برروي گونه خاص یا کشبندي زیر علفدر طبقه
  . اندها و همچنین نحوه تاثیر بر گیاه معرفی شدهمجموعه گونه

 استعمال برگی )1

 , D Phenoxy ,Dalapon , Clopyralid – ٢,٤ : هاي انتخابیکشعلف(برگیپاشش -الف
Dicamba , Paraquat , Picloram , Triclopyr   

   Amitrole , Glyphosate , Diesel oil , Hexazinone: هاي  غیر انتخابیکشو علف
 )هلیکوپتر –هواپیما ( هوایی  -1

 )تجهیزات مکانیزه –دستی ( زمینی  -2

a(  غیر مستقیم )ایجاد مه( 

b(  مستقیم )هاي تک نازلپاشنده –دار هاي بومپاشنده( 

 )شودهاي گیاهان حفاظت میبه طور فیزیکی توسط سطوح محافظ ردیف( ن ردیف بی )1

 )آماده سازي بستر کاشت بذر به روش شیمیایی براي میان کاري( نواري )2

  .ها و یا محورهاي اسفنجیاي، غلطکاستفاده از طناب فیتیله(سازي آغشته -ب
  در مورد گروهی از گیاهان که اندازه بلندي هاي غیر انتخابی وکشبه طور عمده براي استعمال علف    

  )روددارند و موردنظر هستند به کار می 
  )غیر مهم درمورد مراتع( استعمال به صورت گرد  )2
  D , Triclopyr , Picloram – 4, 2: کش هايخاص گیاهان چوبی، مانند علف( اي استعمال ساقه )3

Dicamba , Hexazinone    (  
  پاشیدن پاي تنه -الف

  .)تواند به درون گیاه وارد شده و صعود کندها میها و الیهاز طریق نفوذ از بین شکاف(  
  تزریق تنه  -ب
  تیمار قطع کُنده -ج

 Picloram , Dicamba , Atrazine , Fenac (partly): هاي انتخابیکشعلف(استعمال خاکی  )4

Tebuthiuron(partly)    .هاي  غیر انتخابیکشعلف: Hexazinone , Bromacil  

  
  ). هاي ریز و یا درشتپاشیدن به صورت مایع و یا به شکل دانه( پخش کردن ) الف
  کش جامد از  صفحات مشبکریزش علف) ب
  ايگیاه تنها یا لکه) ج

  )به صورت  مایع در اطراف تنه یا کنده گیاه( تزریق خاکی -1  
  )دن زیر تاج گیاهاطراف پاي ساقه یا پخش کر( قرار دادن در سطح خاك  – 2  



  ١٣٨دانشکده منابع طبیعی                             –محمد رضا وهابی      مرتع احیا و اصالح: ششمفصل    

  
  :اندگروه طبقه بندي شده12هاي مورد استفاده در مراتع از نظر گروه شیمیایی هم به شرح زیر در کشعلف

١- Aliphatics – dalapon , glyphosate. 
٢- Benzoics – dicamba , ٦, ٣, ٢ –TBA. 
٣- Bipyridinium – paraquat. 
٤- Carbamate – karbutilate. 
٥- Organics – diesel oil , kerosene. 
٦- Phenoxys – ٤, ٢-D , ٤, ٢ DB , dichlorprop. 
٧- Phenylacetic – fenac. 
٨- Picolinic – picloram , triclopyr(phenoxy-picolinic) , clopyralid (phenoxy-picolinic). 
٩- Substituted uracil – bromacil. 
١٠- Substituted urea – monuron , karbutilate , tebuthiuron. 
١١- Triazine – atrazine , hexazinone. 
١٢- Triazole – amitrole. 

 



   ١        دانشكده منابع طبيعي  –    محمد رضا وهابي   ها هاو دستورالعمل نامه بررسي قوانين، آيين : 1پيوست    
 

  

  

  

  ها و دستورالعمل ها نامه بررسي قوانين، آيين: 1پيوست

  
  

هاي مورد استفاده در بحث مديريت چرا و در همچنـين             ها و دستورالعمل    نامه  براي آگاهي از قوانين، آيين    

بـراي ايـن منظـور ضـمن     . باشـد بررسي روند مديريتي در قالب اين قوانين، نياز به مطالعه و بررسي آنها مي          

طبيعي، با ارتباط بر قرار نمـودن   هاي مرتبط با منابع نامه هاي چاپ شده در مورد قوانين و آيين      كتابي    مطالعه

ي مميـزي اراضـي و      ي مرتع، اداره    ي حقوقي، اداره    اداره(طبيعي    كل منابع   هاي مختلف موجود در اداره      با اداره 

بنـدي و     ورد نياز به شرح زير دسته     هاي موجود، مطالب ضروري و م       و دريافت دستورالعمل  ) ي حفاظت   اداره

  .ارايه شد

 اميد است مجموعه حاضر كه در قالب چهار پيوسـت تنظـيم شـده اسـت، مـورد اسـتفاده دانـشجويان،                      

  .مندان به منابع طبيعي كشور قرارگيردپژوهشگران و عالقه

��������	
   

 تشخيص منابع ملي منـدرج در مـاده         :06/06/1342نامه اجرايي قانون ملي شدن جنگلها مصوب           آئين 20 ماده   -1

نامه شده با جنگلدار مربوطه اسـت و هرگـاه            يك قانون ملي شدن جنگلها با رعايت تعاريفي كه در اين آيين           

نظر مزبور مورد اعتراض سازمان جنگلباني، يا شخص ذينفع واقع شود اعتراض مزبور در كميسيوني مركـب               

بازرس سرجنگلداري مطرح و مـورد رسـيدگي قـرار خواهـد           از رئيس كل كشاورزي استان، سر جنگلدار و         

  .االجراست قطعي و الزمگرفت و نظر اكثريت اين هيأت 



   ٢        دانشكده منابع طبيعي  –    محمد رضا وهابي   ها هاو دستورالعمل نامه بررسي قوانين، آيين : 1پيوست    
 

  

 قـانون ملـي جنگلهـا و        2تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات مـاده          :برداري   قانون حفاظت و بهره    56ماده   -2

و ظرف يـك مـاه پـس از اخطـار           . تطبيعي اس   مراتع با رعايت تعاريف مذكور در اين قانون با وزارت منابع          

هاي محلي  هاي كثيراالنتشار مركز و يكي از روزنامه  طبيعي بوسيله يكي از روزنامه      كتبي يا آگهي وزارت منابع    

تواننـد بـه نظـر وزارت مزبـور اعتـراض كـرده و                و ساير وسايل معمول و مناسب محل اشخاص ذينفع مـي          

  .مرجع صادر كننده آگهي يا محل صدور اخطار تسليم دارنداعتراضات خود را با ذكر دليل و مستندات به 
 : مجلس شوراي اسالمي   05/07/1371طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب          قانون حفظ و حمايت از منابع      2ماده   -3

تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعـاريف مـذكور در قـانون                     

داري از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگي است، كه شش ماه بعد از اخطار كتبي يـا                  بر  حفاظت و بهره  

هاي محلي و ساير وسايل معمول و مناسب          هاي كثيراالنتشار مركز و يكي از روزنامه        آگهي به وسيله روزنامه   

ارت محلي، ادارات ثبت موظفند پس از انقضاي مهلت مقرر در صـورت نبـودن معتـرض حـسب اعـالم وز                    

  .جهادسازندگي نسبت به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسالمي ايران اقدام نمايند

 
  :44ماده 

 شـده اسـت    آگهـي چرانيدن بز در داخل جنگلها و مراتع و مناطقي كه از طرف سازمان جنگلباني تعيـين و       

 .شود م ميممنوع و متخلف به پرداخت غرامت از ده تا يك صد ريال براي هر راس بز محكو

 : 1 مكرر44ماده 

چرانيدن دام در منابع ملي مذكور در ماده يك قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور بـدون اخـذ پروانـه،                      

طبيعي مكلف است دام افرادي را كه بدون پروانه مبـادرت بـه چـراي دام                  مطلقاً ممنوع است و وزارت منابع     

در مـورد صـاحبان   . ايت تشريفات مزايـده بفـروش برسـاند   نمايند را به نفع خود ضبط نموده و بدون رع      مي

ي صادره مبادرت به چراي دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانـه   هاي چرا كه بر خالف مندرجات پروانه    پروانه

طبيعـي ضـبط و       بنمايند به ترتيب فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفيت چـرا بـه نفـع وزارت منـابع                    

طبيعي و    اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت منابع         نامه   اجراي اين ماده به موجب آيين      نحوه. رسد  بفروش مي 

  .هاي مربوط در مجلسين خواهد رسيدتصويب كميسيون

 واگذاري حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه به ديگري و يـا دريافـت                     - 1تبصره  

چر يا حق عبور يا به هر عنوان بابت اسـتفاده از   ي پروانه يا حق علفوجه و يا هر نوع مالي به عنوان واگذار 

  .مرتع، موضوع پروانه ممنوع است و مرتكب به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد
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   ٣        دانشكده منابع طبيعي  –    محمد رضا وهابي   ها هاو دستورالعمل نامه بررسي قوانين، آيين : 1پيوست    
 

  

اي   نامه  چر به موجب آيين      چرانيدن احشام كشورهاي همجوار در مراتع داخل كشور و تعيين علف           -2تبصره  

  .طبيعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد كه از طرف وزارت منابعخواهد بود 

 قـانون تنظـيم بخـشي از مقـررات مـالي دولـت مـصوب          47 مـاده    2ي مهم اينكه با تصويب تبصره         اما نكته 

برداري از جنگلها و مراتع كـشور را نـسخ             مكرر قانون حفاظت و بهره     44 شوراي نگهبان ماده     27/11/1380

 28/07/1382 - ه25046ت /4217نامـه شـماره      قانون مزبور را طبـق بنـد ج تـصويب          44م و ماده    شده اعال 

براي هر رأس بز افزايش يافتـه   ) ريال320000( هيأت وزيران سيصدوبيست هزار ريال       23/07/1382مصوب  

  . گيرد  مي2است، در نظر

  :3 برداري از جنگلها و مراتع تبصره يك ماده سه قانون حفاظت و بهره

 استفاده از مراتعي كه براي آنها طرح مرتعداري تهيه و تصويب نشده است براي تعليف دام مستلزم اخـذ               

طبيعي و رعايت ضوابط و شرايطي است كه به وسيله وزارت مزبور آگهي خواهد                پروانه چرا از وزارت منابع    

  .شد
4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت47ماده 

:   

شـود از     يجاد تعادل دام در مرتع به وزارت جهادكشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي             در راستاي ا  

چراي دام در مراتع مبلغي را معادل يـك در هـزار ارزش متوسـط هـر            محل صدور و يا تجديد ساالنه پروانه      

  .واريز نمايد) داري كل نزد خزانه(واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي 

گـردد و واگـذاري اراضـي         مدرك معارض محسوب مي   ) برداري از مرتع    پروانه بهره ( پروانه چرا    - 1تبصره  

هايي خواهد بود كه  نامه برداري براساس آيين برداري با رعايت حقوق دارندگان پروانه بهره بهره محدوده پروانه

 بـه تـصويب هيـأت       به پيشنهاد مشترك وزارت جهادكشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريـزي كـشور و              

  .وزيران خواهد رسيد
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   ٤        دانشكده منابع طبيعي  –    محمد رضا وهابي   ها هاو دستورالعمل نامه بررسي قوانين، آيين : 1پيوست    
 

  

 چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانـه جـرم محـسوب                     - 2تبصره  

ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهـد بـود، كـه            %) 20(شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد          مي

  .واريز شود) داري كل  خزانهنزد(پس از وصول بايد به حساب درآمد عمومي 

  
  ) :1384( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 69ماده 

طبيعي تجديـد شـونده را بـا     برداري از منابع دولت مكلف است برنامه حفظ، احياء، اصالح، توسعه و بهره        

  : بگذاردهاي زير تنظيم و به مورد اجراتوجه به اولويت

  هفتاد% (70 خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل نشينان شمال تا پايان برنامه چهارم به ميزان _الف 

  .1383باقي مانده در پايان سال )  درصد

  چراهاي دام مازاد از مراتع جهت تعادل بين دام و مرتع و همچنين لغو و اصالح پروانه% 50 كاهش _ب 

  . مربوطه

  هاي سدهاي در دست اجراء، تمام سطح حوزه%) 20( آبخيزداري در بيست درصد  اجراي عمليات_ج 

  .هاي ساير مناطق حوزه%) 10( شده و ده درصد 

   توسعه زراعت چوب به ميزان حداقل يكصد هزار هكتار، حذف تعرفه واردات چوب و تشديد مبارزه-د

  . با قاچاق چوب

  

  :جتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ا 70 ماده

طبيعي وتنظيم مديريت چرا مراتع و  دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پايداري منابع       

ترتيبي اتخاذ نمايد كه اجراي طرحهاي مرتعداري و مديريت مراتع از           ) دام عشاير (حفظ ذخاير ژنتيكي دامها     

و در همين راستا واگذاري اراضي مـستعد قلمـرو عـشاير بـه خانوارهـاي       .طريق عشاير ذي حق انجام گيرد   

  .كوچنده در چهارچوب طرح ساماندهي اسكان عشاير با حفظ حقوق آنها صورت گيرد

  

  

  

  

  

  



   ٥        دانشكده منابع طبيعي  –    محمد رضا وهابي   ها هاو دستورالعمل نامه بررسي قوانين، آيين : 1پيوست    
 

  

�����  ����  �� 

  :برداري از جنگلها و مراتع   قانون حفاظت و بهره5 مكرر44نامه اجرايي ماده  آيين -1

طبيعي مكلف است قبل از صدور پروانه چراي دام در منابع ملي، مشخصات محلي را                 ع وزارت مناب  - 1ماده  

شـود بـا    شود و نوع و تعداد دامهايي كه براي چراي آنها پروانه صادر مـي              كه در آن اجازه چراي دام داده مي       

 .دحضور متقاضي پروانه صورتمجلس كند و يك نسخه از صورتمجلس را با پروانه چرا به متقاضي بده

خواهند دامهاي خود را از محلي به محل ديگر نقل و انتقال دهند در صـورتي كـه                     دامداراني كه مي   - تبصره

تـرين واحـد    ناچار شوند دامهاي خود را از منابع ملي شده عبور دهنـد مكلفنـد مراتـب را قـبالً بـه نزديـك                

  .طبيعي محل اطالع دهند و اجازه عبور اخذ نمايند منابع

طبيعي كـه بـه       طبيعي و همچنين آن عده از كارمندان وزارت منابع          ستها و رؤساي ادارات منابع     سرپر - 2ماده  

اند منحصراً مجاز خواهند بود كه در ضبط و فـروش             موجب قانون در حكم ضابطين دادگستري شناخته شده       

  . كنندنمايند اقدام دامهاي افرادي كه بدون پروانه يا مازاد بر پروانه مبادرت به چراي دام مي

 دامهاي موضوع پروانه حداكثر تا يك فصل چرا احتياج به صدور پروانـه چـراي جداگانـه                  6 نتاج - 1تبصره  

  .ندارند

 مامورين مذكور در اين ماده مكلفند پس از ضبط دام كيفيت وقوع تخلف را از قبيل محل وقـوع                    - 2تبصره  

 متخلف را ضمن نمونه چاپي صورت     تخلف، تعداد ونوع دامهاي ضبط شده و ساير مشخصات دام و هويت           

  .مجلس كرده و ذيل آنرا با ذكر هويت كامل و سمت خود امضاء نمايد

ها عرضه نمايند و     مكلفند دامهاي ضبط شده را براي فروش به كشتارگاه         2 مامورين مذكور در ماده      - 3ماده  

عتمد محل از طريق حراج به فروش  يا با حضور رئيس خانه اصناف يا كدخدا يا رئيس انجمن ده يا دو نفر م               

  .برسانند و نتيجه را صورتمجلس نموده به امضاي حاضرين برسانند

طبيعي مكلفند براي تعليف دامهاي مورد حراج به مدت حـداكثر يـك مـاه                  مامورين وزارت منابع   - 1تبصره  

  .پروانه چرا به نام خريدار صادر نمايند

وجوه حاصل از فروش دامهاي ضبط شده را بالفاصـله بـه حـساب              طبيعي مكلفند      مامورين منابع  - 2تبصره  

 منظـور داشـته و رسـيد        1346برداري از جنگلها و مراتـع مـصوب            قانون حفاظت و بهره    25مذكور در ماده    

  .طبيعي منطقه ارسال دارند بانكي را براي سرپرست منابع
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   ٦        دانشكده منابع طبيعي  –    محمد رضا وهابي   ها هاو دستورالعمل نامه بررسي قوانين، آيين : 1پيوست    
 

  

بـرداري از    مكـرر قـانون حفاظـت و بهـره    44آيين نامه فوق مشتمل بر سه ماده و پنج تبصره به استناد مـاده         

هـاي دادگـستري،     به ترتيب به تصويب كميسيون     1349 آذر   2 آبان ماه و     28 و   21جنگلها و مراتع در جلسه      

هاي  شمسي به تصويب كميسيون1349 آذر ماه    22 و 17شوراي ملي و در تاريخ       طبيعي مجلس   دارايي ومنابع 

 .سنا رسيده استطبيعي، دارايي و دادگستري مجلس  منابع

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولـت و مـصرف آن در            ) 84(الحاقي ماده   ) 5(بند  ) 1(نامه اجرايي تبصره      آيين -2

 :موارد معين 

گـردد و واگـذاري اراضـي         مدرك معارض محـسوب مـي     ) برداري از مرتع    پروانه بهره ( پروانه چرا    - 1ماده  

برداري براسـاس ايـن آيـين نامـه صـورت             وق دارندگان پروانه بهره   برداري با رعايت حق     بهره  محدوده پروانه 

  .گيرد مي

  .روند هاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي  اصطالح- 2ماده 

بـرداري،    مجوزي است كه بـا در نظـر گـرفتن سـابقه بهـره              ) :برداري مراتع   پروانه بهره ( پروانه چرا    -الف  

برداريهـاي   اظت از منابع پايه و براي تعليـف دام و يـا سـاير بهـره       ظرفيت مرتع، فصل چرا و نيز رويكرد حف       

مرتعي در يك دوره و با توجه به عرف محل در يك مرتع با محدوده مشخص به نام شـخص يـا اشـخاص                        

حقيقي و حقوقي واجد شرايط توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور بـراي مـدت معـين صـادر                    

زيـست حـضور نماينـده محـيط زيـست الزامـي              يريت سازمان حفاظت محيط   در مناطق تحت مد   . (گردد  مي

  ) .خواهد بود

هـاي صـادر    اي است كه براساس پروانـه   محدوده) :برداري از مراتع   پروانه بهره ( محدوده پروانه چرا     -ب  

برداريهاي محدوده تاالبها بر اساس تعاريف كنوانسيون رامـسر هيچگونـه    جهت بهره (گردد    شده مشخص مي  

  ).شود اي صادر نمي پروانه

برداران صاحب پروانه را به واسطه صدور مجوز براي           حقوقي است كه انتفاع بهره     :برداران     حقوق بهره  -ج  

  .گردد تعليف دام آنها در مرتع موجب مي

 ســاير تعــاريف در حــدود قــوانين و مقــررات ســازمان جنگلهــا، مراتــع و آبخيــزداري كــشور و  -تبــصره 

  . مربوط خواهد بودهاي دستورالعمل

  :منوط به شرايط زير خواهد بود) برداري مراتع بهره(هاي پروانه چرا   واگذاري محدوده- 3ماده 

 تشخيص و موافقت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور با توجه به مطالعات انجام شده منطقه                 -الف  

نظــور تعيــين ارزش اكولوژيــك و تناســب كــاربري اراضــي و مطالعــات و تحقيقــات صــورت گرفتــه بــه م

  .گيرد زيست صورت مي هاي طبيعي كشور كه توسط سازمان حفاظت محيط اكوسيستم

  



   ٧        دانشكده منابع طبيعي  –    محمد رضا وهابي   ها هاو دستورالعمل نامه بررسي قوانين، آيين : 1پيوست    
 

  

اين آيـين نامـه توسـط متقاضـي      ) 4(برداران به ريال بر طبق ضوابط مقرر در ماده             پرداخت حقوق بهره   -ب  

  .باشد زمين مي

هاي صادر شده و كاهش يا حـذف دام            پروانه هاي واگذاري با اصالح يا لغو        بالمعارض نمودن محدوده   -ج  

  .متناسب با آن

سـازمان  ( واگذاري مراتع بالمعارض شده در قالـب قـوانين و مقـررات جـاري وزارت جهادكـشاورزي                -د  

  .به متقاضيان انجام خواهد شد) جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور

  

  :برداران   نحوه محاسبه حقوق بهره- 4ماده 

  

                                                                      ( ) GKEDCBAX +×××××=  
  

 X = برداران به ريال حقوق بهره.  

 A = چرا به واحد دامي تعداد دام مجاز مندرج در پروانه.  

 B =  كيلوگرم علوفه خشك مرتعي7/1برابر با (علوفه مورد نياز يك واحد دامي در روز . (  

 C = كه هر ساله در ابتداي سال توسط سازمان جنگلها،         ) به ريال (مت يك كيلوگرم علوفه خشك مرتعي       قي

  .گردد مراتع و آبخيزداري كشور تعيين مي

 D =    برداري به مدت حداكثر ده سال، در مواردي كه سابقه پروانه مدت كمتـري را      تعداد روزهاي قابل بهره

  .دشامل گردد مدت مذكور مالك عمل خواهد بو

 E = نسبت سطح واگذاري به سطح كل عرصه پروانه مورد نظر.  

 K =        ييالقـي، قـشالقي و     (برداري، كيفيت و موقعيـت مكـاني مرتـع            ضريبي است كه با توجه به سابقه بهره

 بنـا بـه     2/1 تـا    8/0، محصوالت فرعي شاخص، حفاظت خاك، مديريت مرتع، تنوع زيستي و غيره از              )غيره

  .گردد ا، مراتع و آبخيزداري كشور تعيين ميتشخيص سازمان جنگله

 G =         برداري ايجاد شـده اسـت و براسـاس توافـق             ارزش اعياني مستحدثات و تأسيساتي كه در جهت بهره

  .گيرد الطرفين صورت مي طرفين و با محاسبه كارشناس رسمي دادگستري مرضي

  

سـازمان جنگلهـا،    ( وزارت جهادكـشاورزي     نامه توسـط    هاي الزم در ارتباط با اين آيين         دستوالعمل - 5ماده  

  .گردد و در صورت نياز هر سال اصالح مي. گردد تهيه و ابالغ مي) مراتع و آبخيزداري كشور

  



   ٨        دانشكده منابع طبيعي  –    محمد رضا وهابي   ها هاو دستورالعمل نامه بررسي قوانين، آيين : 1پيوست    
 

  

هاي كنترل نقشه و گزارشهاي مطالعاتي منطقه و  نامه مشتمل بر هزينه هاي اجرايي اين آيين  هزينه- 6ماده 

سـازمان  ( مرتعداري بنا به پيـشنهاد وزارت جهادكـشاورزي   نيز كنترل صحرايي هر سال در قالب برنامه 

هزينـه  . گردد ريزي كشور تأمين مي و تاييد سازمان مديريت و برنامه   ) جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور    

  .پرداخت خواهد شد) نفع ذي(كارشناسي دادگستري توسط دارنده پروانه چرا 

 ��������	���   �� 

 : 7دستورالعمل مميزي مراتع -1

برداري صحيح از مراتع به منظور چراي دام، به استناد تبصره يك ماده               دستورالعمل، ضوابط و شرايط بهره      

كـه آخـرين    . باشد  ها جهت مديريت مراتع مي      برداري يكي از مهمترين دستورالعمل      سه قانون حفاظت و بهره    

و شامل سه فصل است، كـه       . عالم شد  به استانها ا   01/10/1381نسخه آن با انجام تغييرات مختصر در تاريخ         

فصل اول شامل سيزده بند و يك تبصره، فصل دوم داراي پنجاه و سه بند و چهل دو تبـصره و فـصل سـوم                      

  . آورده شده است11كه متن كامل آن در پيوست شماره . باشد  بند و هفت تبصره ميداراي هشت
  :مرتعداري  دستورالعمل قرارداد اجراي طرح -2

برداري از جنگلها و مراتع كشور و براساس سـوابق و مـدارك     قانون حفاظت و بهره 3ناد تبصره   كه به است    

اند و كتابچه طرح مرتعداري كه بـه      مميزي مرتع، كه برابر دستورالعمل مميزي دامداران تعيين صالحيت شده         

جـزء الينفـك قـرارداد      كل و يا سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور رسيده و              تصويب كميته فني اداره   

كـل منـابع طبيعـي و نماينـده            آمده است، بـين اداره     12اين قرارداد مانند آنچه كه در پيوست شمار         . باشد  مي

 .گردد برداران، در دفترخانه منعقد مي بهره
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  دستورالعمل مميزي مراتع :2پيوست شماره 

  

  
��  ��� ��	 : ����� 

  شامل مراتع مشجر و غير مشجر : مرتع ����

 كه در فصل چرا داراي پوشـشي  ،زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح        : مرتع غير مشجر     –الف    

اراضي كه آيش زراعـت     . شناخته شود ي چرا عرفاً مرتع       از نباتات علوفه اي خودرو بوده و با توجه به سابقه          

  .اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند هستند ولو آنكه داراي پوشش نباتات علوفه

داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي شود مـشروط بـر    اگر مرتع  :  مرتع مشجر  –ب    

را تا گليداغي بيش از پنجاه متر مكعـب و          ي آستا   آنكه حجم درختان موجود در هر هكتار در شمال از حوزه          

 .در ساير مناطق ايران بيش از بيست متر مكعب باشد

گيرد   برداري دامهاي روستائيان قرار مي       مرتع اطراف روستا است، كه عرفاً مورد بهره        :مرتع روستايي    ����

 .گردد  فصل دوم اين دستورالعمل تشخيص و تعيين مي25هاي موضوع بند  و توسط هيأت

ساير احـشام بـا توجـه بـه نيـاز           . گردد   هر رأس گوسفند يك واحد دامي محسوب مي        :د دامي   واح ����

 .گيرند غذائي برآورد و مورد محاسبه قرار مي

 عبارت است از تعداد واحد دامي كه طبـق بـرآورد سـازمان جنگلهـا،       ) :ظرفيت مرتع (ظرفيت چرا    ����

فصل چرا در يك هكتار مرتـع، موضـوع   در يك   ) طبيعي  ادارات كل منابع  (مراتع و آبخيزداري كشور     

 .تواند تعليف نمايد يا طرح مرتعداري مي) چراي دام پروانه(مرتعداري  پروانه
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 مجوزي است كه با در نظر گرفتن ظرفيت مرتع، فصل چـرا،    ) :پروانه چراي دام  (پروانه مرتعداري    ����

 دوره و بـا توجـه بـه    بهرداري بنام شخص واجد شرايط براي تعليف دام در يـك     مدت و سابقه بهره   

 .گردد عرف محل در يك مرتع با محدوده مشخصي صادر مي

هـاي مميـزي تـشخيص و تعيـين           شخص حقيقي و يا حقـوقي اسـت كـه توسـط هيـأت              :مرتعدار   ����

 .شود برداري به وي اعطاء مي گردد، و مجوز بهره صالحيت مي

يريت با هدف حفـظ، احيـاء،    عبارت از يرنامه مدوني است كه به منظور اعمال مد :طرح مرتعداري    ����

) آب و خـاك   (برداري صحيح از مراتع، جهت تثبيت استمرار توليد، حفظ منـابع پايـه                توسعه و بهره  

 .آيد تدوين و پس از تصويب و انعقاد قرارداد با مجري قانوني آن به مرحله اجرا در مي

حل جهـت تعليـف      مدت زمان مناسبي است كه با توجه به شرايط اكولوژيك و عرف م             :فصل چرا    �	��

 .باشد بديهي است كه شرايط اكولوژيك در اولويت مي. گردد دام تعيين مي

��
 مرتعداري است كه جزء نظام خاص اجتمـاعي عـشايري بـوده و بـراي تعليـف                :مرتعدار عشايري    �

 .كند دامهايش كوچ مي

يري كند ولي جزء نظـام عـشا         مرتعداري است كه براي تعليف دامهايش كوچ مي        :مرتعدار متحرك    �����

 .باشد نمي

 مرتعداري است كه در روستا ساكن بوده، و براي چراي دام خود از مراتع محدوده              :مرتعدار ساكن    �����

 .نمايد روستا و يا از مراتع يك منطقه در فصل چرا استفاده مي

 دامداري است كه در روستا ساكن بـوده و دامـداري فعاليـت تكميلـي اوسـت و                   :روستائي دامدار    �����

 .نمايد  واحد دامي خواهد بود از مراتع روستائي استفاده مي10ش كه كمتر از جهت چراي دامهاي

اي است كـه پـس از انعقـاد قـرارداد اجـراي طـرح مرتعـداري جـايگزين                     برگه : كارت مرتعداري  �����

 .گردد مي) پروانه چراي دام(هاي مرتعداري  پروانه

  .ك عمل است در صورتيكه تعاريف قانوني جديد وضع گردد آن تعاريف مال:تبصره 
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��   ��	��� :����� �����   

از ) پروانـه چـراي دام  (چراي دام در مراتع قبل از تهيه طرح مرتعداري مستلزم اخـذ پروانـه مرتعـداري        -1

 .باشد مي) طبيعي ادارات كل منابع(طرف سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور 

  .قيد گردد) پروانه چراي دام(ري هاي مرتعدا  مواردي كه بايد در پروانه :1تبصره 

 ).محلي و ثبتي(نام مرتع  •

 .محدوده جغرافيايي •

 .مساحت مرتع •

 .برداري فصل و مدت بهره •

 .مشخصات مرتعدار •

 .تعداد دام مجاز و سهم هر مرتعدار •

بـه هـر نحـوي از انحـاء و بـدون كـسب       ) پروانه چراي دام (غير قابل انتقال بودن پروانه مرتعداري        •

 .مجوز

 .بردار بايد اجراي آنها را تعهد نمايد ردي كه بهرهدرج موا •

   : 2تبصره 

طبيعي اسـتان و يـا معـاون فنـي آن       بايد به امضاء مديركل منابع    ) پروانه چراي دام  (پروانه مرتعداري    •

 .االختيار ايشان برسد واحد بعنوان نماينده تام

 .طبيعي استان باشد  منابعكل بايد ممهور به مهر اداره) پروانه چراي دام(پروانه مرتعداري  •

  .بايد داراي شماره مسلسل و تاريخ صدور باشد) پروانه چراي دام(پروانه مرتعداري  •

طبيعي مكلف هستند جهت برقـراري تعـادل دام بـا ظرفيـت مرتـع و اعمـال مـديريت                      ادارات كل منابع   -2

 پروانـه چـراي آن   1358سال برداري بهينه از مراتع نسبت به تجديد مميزي كليه مراتعي كه تا پايان               بهره

 .صادر شده است اقدام نمايند

توانند نسبت به تجديد مميزي مراتعي كـه بعـد از             طبيعي در صورت ضرورت مي       ادارات كل منابع   :تبصره  

آن صـادر شـده بـدون مجـوز،     ) پروانـه چـراي دام  ( پروانه مرتعداري 29/03/1369 تا تاريخ 1358سال  

 .ستورالعمل اقدام نمايند فصل دوم اين د49كميسيون بند 

براي اشخاص، پس از احـراز شـرايط مقـرر در ايـن دسـتورالعمل               ) پروانه چراي دام  (پروانه مرتعداري    -3

 .گردد طبيعي صادر مي كل منابع توسط هيأت مميزي، از طريق اداره

ايت بنـد   براي هر مرتع فقط براي يكبار با رع       ) پروانه چراي دام  (مميزي مرتع و صدور پروانه مرتعداري        -4

 .دو فصل دوم اين دستورالعمل انجام خواهد شد
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و مجوزهاي صـادره    ) چراي دام   پروانه(هاي مرتعداري     با مميزي هر مرتع و قعطيت يافتن آن كليه پروانه          -5

 .گردد قبلي همان مرتع ابطال و از درجه اعتبار ساقط مي

جديـد، بايـستي پروانـه    ) پروانه چراي دام(طبيعي قبل از صدور پروانه مرتعداري   ادارات كل منابع  : تبصره  

 .قبلي را دريافت و پس از ابطال در سوابق ضبط نمايند) پروانه چراي دام(مرتعداري 

 .باشد مميزي در مراتعي كه منجر به عقد قرارداد اجراي طرح مرتعداري شده است، مطلقاً ممنوع مي -6

ي در طرح مرتعداري، داشته باشند و اين موضـوع   پس از انعقاد قرارداد، در صورتيكه افرادي ادعائ   :تبصره  

تواننـد اسـامي      طبيعي مي   برداران قرارگيرد، ادارات كل منابع      طبيعي و تمامي بهره     كل منابع   مورد تائيد اداره  

 .افراد جديد را در طرح منظور و مدارك را اصالح نمايند

 فـصل   42 و   37 ،   5 مفاد بندهاي    طبيعي پس از دريافت گزارش هيأت مميزي با رعايت          ادارات كل منابع   -7

بنام مرتعدار و يـا مرتعـداران       ) پروانه چراي دام  (دوم اين دستوالعمل موظف به صدور پروانه مرتعداري         

 .باشد مي

تواننـد در مراتـع معتـددي پروانـه           بـرداري مـي     اشخاص با توجه به سوابق قبلي، تعداد دام و فصل بهره           -8

 .ارنددريافت د) چراي دام پروانه(مرتعداري 

 .گردد در مراتع روستايي بنام شوراي اسالمي صادر مي) چراي دام پروانه(پروانه مرتعداري  -9

 در صورت عدم تشكيل شوراي اسالمي، معتمدين محـل يـا نماينـدگان روسـتائيان مـالك اعتبـار       :تبصره  

 .خواهند بود

ا مجوز كتبي كميسيون بنـد   مورد مميزي واقع شده، فقط ب1369تجديد مميزي مراتعي كه بعد از تيرماه    -10

 .باشد  فصل دوم اين دستورالعمل امكان پذير مي49

بـرداري بـراي هـر        بر اساس اين دستورالعمل براي يك دوره بهـره        ) چراي دام   پروانه( پروانه مرتعداري    -11

 ها لغو و يا از درجه اعتبار ساقط نشده          گردد و تا زماني كه براساس قوانين و دستورالعمل          مرتع صادر مي  

منعقد ) چراي دام   پروانه(و يا قرارداد اجراي طرح مرتعداري براي مراتع محدوده مورد پروانه مرتعداري             

 .باشد نگرديده با پرداخت حقوق و عوارض دولتي قابل تمديد و داراي اعتبار مي

اقد ف) چراي دام پروانه( در صورت عدم پرداخت به موقع حقوق و عوارض دولتي پروانه مرتعداري      :تبصره

اعتبار خواهد شد و دام موجود در مراتع به عنوان دام غير مجاز محسوب و برابـر مقـررات بـا متخلـف       

 .رفتار خواهد شد

همانند ساير مرتعداران ... بنياد مستضعفان و جانبازان، سازمان اتكا، بانكها، شركتهاي وابسته به دولت و   -12

 .خواهد شدبوده و برابر مفاد اين دستورالعمل با آنها رفتار 
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توان فرد حقيقي يـا       مرتعداران ذيحق باشد نمي   ) موجود(در صورتي كه ظرفيت مرتع بيش از تعداد دام            -13

 .حقوقي ديگري را وارد مرتع نمود

برداران از مرتعـداري منـصرف، يـا پروانـه مرتعـداري              بردار يا بهره     در صورتيكه در مرتعي، بهره     :1تبصره  

گردد، و پس از تهيه طرح مرتعداري و انعقاد قـرارداد    ، مرتع بالمعارض مي   ابطال شود ) چراي دام   پروانه(

بردار جديد پس از صدور       برداران يا بهره    بهره. برداري از آن امكان پذير خواهد بود        با مجري جديد، بهره   

طبيعـي تعيـين      گردد، توسط ادارات كـل منـابع        آگهي طبق ضوابطي كه از طرف دفتر فني مرتع اعالم مي          

  .هد گرديدخوا

هاي متعلقه از مجري طرح جديد دريافت و به حساب خزانه        در اجراي تبصره يك اين بند، هزينه       :2تبصره

 .واريز خواهد شد

بـرداران   مرتعي كه توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري قرق اعالم گردد، باعث سلب امتياز بهره              -14

تواننـد براسـاس ضـوابط منـدرج در پروانـه            يحـق مـي   برداران ذ   نگرديده و پس از اتمام دوره قرق، بهره       

 .يا مجوزهاي صادره، به تعداد مجاز تعيين شده، دام وارد مرتع نمايند) چراي دام پروانه(مرتعداري 

طبيعي اقـدام بـه قـرق مرتـع خـود       كل منابع  مرتعداران صاحب پروانه كه با صالحديد و نظر اداره  :1تبصره

  .تع قرق باشد، حقوق آنان در مرتع فوق محفوظ خواهد بودنمايند تا هر زمان كه اين مرا

بـردار در منطقـه        قرق در مرتع به مفهوم عدم چـراي دام در عرصـه بـوده و مـانع حـضور بهـره                     :2تبصره  

  .باشد نمي

در مـدت قـرق دريافـت    ) پروانـه چـراي دام  ( حقوق و عوارض دولتي تمديد پروانه مرتعـداري   :3تبصره  

  .نخواهد شد

 .باشد در جنگلهاي شمال كشور مطلقاً ممنوع مي) چراي دام پروانه(انه مرتعداري  صدور پرو -15

در مناطقي از جنگلهاي خارج از شـمال كـه داراي قـرارداد             ) چراي دام   پروانه( صدور پروانه مرتعداري     -16

 .باشد اجراي طرح مديريت منابع جنگلي است، ممنوع مي

 .پذيرد د، مميزي مرتع با نظر واحد مربوطه انجام ميباشن در مناطق مذكور كه فاقد طرح مي : تبصره

هاي منعقـده   برداري در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محيط زيست براساس توافقنامه          مميزي و بهره    -17

 .باشد بين سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و سازمان ياد شده مي

برداران گردد، سازمان     ق انتفاعي بهره  در صورتيكه رعايت ضوايط زيست محيطي باعث سلب حقو         : تبصره

 .موظف به اعاده حقوق ايشان خواهد بود) 4ماده (حفاظت محيط زيست به استناد قوانين جاري 
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انـد بـا اعـالم كتبـي ادارات كـل       دريافـت داشـته  ) چـراي دام  پروانـه (مرتعداراني كه پروانه مرتعـداري       -18

 . ه طرح مرتعداري اقدام نمايند سال نسبت به تهيدواند ظرف مدت  طبيعي موظف منابع

 
كـل    بـرداري پـس از اخطـار كتبـي اداره            چنانچه حداكثر يك فصل بهره     18در صورت عدم اجراي بند        -19

طبيعي رأساً    كل منابع   طبيعي، مرتعدار يا مرتعداران نسبت به تهيه طرح مرتعداري اقدام ننمايند، اداره             منابع

راساس تعرفه روز از مجري طرح دريافت و به حـساب خزانـه   نسبت به تهيه طرح اقدام و هزينه آن را ب   

 .واريز خواهد نمود

هـاي انجـام شـده از         چنانچه مرتعدار يا مرتعداران نسبت به عقد قرارداد اجرا طرح و پرداخـت هزينـه                -20

طبيعي، اقدام ننمايند، دام موجود در عرصه به عنوان دام غير مجاز محسوب و برابـر                  كل منابع   طريق اداره 

 .قررات با وي رفتار خواهد شدم

و ) هـاي چـراي دام   پروانـه (هـاي مرتعـداري    با انعقاد اجراي طرح مرتعداري در هر مرتع، كليه پروانـه           -21

 .گردد مجوزهاي صادره لغو و از درجه اعتبار ساقط مي

 .باشد  انعقاد قرارداد اجراي طرح، مستلزم تهيه و تصويب طرح مي:تبصره 

طبيعي با رسـيدگي دقيـق        ، ادارات كل منابع   )چراي دام   پروانه(وانه مرتعداري   در صورت مفقود شدن پر      -22

سوابق، در صورت تائيد، براي اينگونه مرتعداران مجوز موقت مرتعداري كه به صورت پروانه مرتعداري    

طبيعـي    اين مرتعداران بايد بـا كمـك ادارات كـل منـابع           . نمايند  نخواهد بود، صادر مي   ) چراي دام   پروانه(

 .داكثر ظرف دو سال نسبت به تهيه طرح مرتعداري اقدام نمايندح

  

 :صدور آگهي، تشكيل هيأت و نحوه اقدام مميزي 

طبيعي موظفند قبل از صدور آگهي اسامي مراتع مورد مميزي را دقيقاً كنترل، بررسي و                 ادارات كل منابع    -23

 .با شرايط دستورالعمل مميزي تطبيق نمايند

هاي مميزي بـه مراتـع،    عي موظفند در فصل تعليف و يك ماه قبل از عزيمت هيأت          طبي  ادارات كل منابع    -24

هاي گروهي، صدا و سـيما، نيـروي انتظـامي، شـوراي              مراتب را آگهي و به طريق مقتضي از قبيل رسانه         

 .اسالمي و يا راههاي قانوني ديگر به اطالع اشخاص برسانند

اجرايي يا نيروي انتظـامي در محـل الـصاق، و مراتـب         آگهي منتشر شده بايستي توسط واحدهاي        :تبصره  

 .طبيعي ارسال گردد صورتجلسه و مدارك، جهت ضبط در سوابق به ادارات كل منابع

باشد كـه   مميزي مراتع و تشخيص مرتعدار، براساس سوابق و مدارك بعهده هيأتي مركب از سه نفر مي        -25

 :عبارتند از

 .طبيعي  نماينده مديركل منابع •
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 . يا كمك كارشناس مرتع كارشناس •

 .طبيعي شهرستان  نماينده اداره منابع •

  

. گـردد    در مناطق عشايري، نماينده واحد ياد شده بعنوان عضو سوم هيـأت مميـزي تعيـين مـي                   :1تبصره  

طبيعي بايستي زمان حضور هيأت در مناطق مذكور را به واحـد ذيـربط جهـت معرفـي                    ادارات كل منابع  

در . طبيعي بعنوان عضو هيـأت اعـزام گـردد     تا با صدور ابالغ توسط مديركل منابع    نماينده، اعالم نمايند،  

كـل منـابع طبيعـي تعيـين      صورت عدم معرفي و يا عدم حضور نماينده ياد شده عضو سوم توسـط اداره      

  .گردد مي

  .گردد طبيعي استان تعيين مي  سرپرست هيأت توسط مدير كل منابع :2تبصره 

طبيعي براي مميزي مراتع مشخص و براي همان فـصل    هيأت توسط مديركل منابع     ابالغ اعضاي   :3تبصره  

  .گردد صادر مي

  .يابد  هيأت با حضور تمامي اعضاء تشكيل و رسميت مي :4تبصره 

  نيز از جمله... ي ماموريت، تصاوير آگهي، صورتجلسه الصاق و   ابالغ اعضاي هيأت و برگه :5تبصره 

 .وده و بايستي در سوابق ضبط گردد مدارك مميزي ب           

بـا  ) مناطق طبيعي مورد عمل سازمان حفاظت محيط زيست( اين دستورالعمل  17مميزي در اجراي بند       -26

 .باشد، ولي حق رأي در تعيين صالحيت مرتعدار را ندارد حضور نماينده سازمان ياد شده مي

ـ          ادارات كل منابع   :تبصره   زي در مراتـع مـذكور را بـه اداره محـيط            طبيعي بايستي زمان حضور هيـأت ممي

زيست منطقه مربوطه جهت معرفي نماينده اعالم نمايند، عدم معرفي و حضور نماينـدگان يـاد شـده در                   

  .گيري نخواهد شد مراتع مورد مميزي، مانع از تصميم

  
 :مميزي مرتع 

ر مركـز اسـتان و      هيأتهاي مميزي قبل از عزيمت به مراتع، بايـستي كليـه سـوابق و مـدارك موجـود د                    -27

 .شهرستان مربوطه را مطالعه نمايند

 .هيأت موظف است در تاريخ مندرج در آگهي در مراتع حضور يابد  -28

 . انجام مميزي در خارج از مهلت اعالم شده در آگهي فاقد اعتبار خواهد بود:تبصره 

هـاي   پروانـه (رتعـداري  و يا متقاضيان صدور پروانه م ) هاي چراي دام    پروانه(صاحبان پروانه مرتعداري      -29

را در دو برگ تكميل و با اخذ رسيد، يك نسخه آن را جهت بررسي درخواست به هيأتهـاي             ) چراي دام 

 .مميزي تحويل نمايند
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، رعايت شرايط زيـر     )هاي چراي دام    پروانه(براي تشخيص و تعيين مرتعدار و صدور پروانه مرتعداري            -30

 .الزامي است

 

  : باشند  مي) هاي چراي دام پروانه(ابقه مميزي و پروانه مرتعداري  در مراتعي كه داراي س:الف 

 .ارائه مدارك مثبته توسط متقاضي •

 .طبيعي كل منابع هاي اداره داشتن مدرك و سوابق قانوني مثبته در پرونده •

 .حضور دام متقاضي در مرتع و تداوم فعاليت تا هنگام مميزي •

 .رتعداران همجوار و منطقهانجام تحقيقات الزم توسط هيأت مميزي از م •

  .ارائه مدارك قانوني دال بر ارث و يا موارد مشابه •

  : گيرد   مراتعي كه براي اولين بار مورد مميزي قرار مي:ب 

 .برداري توسط متقاضي ارائه سوابق و مدارك مثبته بهره •

 . تا هنگام مميزي1359حضور دام متقاضي در مرتع و تداوم مرتعداري از سال  •

 .حقيقات الزم توسط هيأت مميزي از مرتعداران همجوار و منطقهانجام ت •

 چنانچه هنگام مميزي به داليل موجه، دام مرتعدار در مرتع نباشد ساير عوامل جهت صدور پروانه       :تبصره  

 .باشد احراز موجه بودن داليل به عهده هيأت مميزي مي. كافي است) هاي چراي دام پروانه(مرتعداري 

نگام مميزي، براي تعيين دام مجاز مرتعداران توسط هيأت مميزي و براسـاس روشـهاي      ظرفيت مرتع ه    -31

 .گردد علمي محاسبه مي

توانند در صورت ضرورت، هر ساله قبل از حضور دام، ظرفيـت مراتـع        طبيعي مي    ادارات كل منابع   :تبصره  

 .باشند  رعايت ظرفيت جديد ميمرتعداران موظف به. را تعيين و نتيجه را كتباً به مرتعدارن ابالغ نمايند

تعيين محدوده مراتع روستايي و عمومي با انجام تحقيقـات مـستدل و كـافي بعهـده هيأتهـاي مميـزي                  -32

 .باشد مي

معرفي روستائي دامدار، در مراتع روستائي به عهده شوراي اسالمي محل و تائيد آن به عهـده هيأتهـاي            -33

، معرفي روستائي دامدار به عهده معتمـدين هـر روسـتا            تا تشكيل شوراي اسالمي   . باشد  مميزي مرتع مي  

 .خواهد بود

شناسنامه مرتع، مدرك رسمي بوده و كليه نسخ آن بايد خوانا و بدون قلم خـوردگي تكميـل و اسـامي                       -34

 .افراد با صورتجلسه نهايي هيأت مميزي منطبق باشد

ـ  1:50000هـاي     برداران بايستي بر روي نقشه      هاي عرفي بهره    محدوده  -35  سـازمان جغرافيـايي     1:25000ا   ي

 .كشور مشخص و منضم به صورت جلسات مميزي باشد
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سرپرست هيأت مميزي مرتع موظف است پس از اعالم نظر قطعي هيـأت، شناسـنامه مرتـع را در سـه        -36

خود . نسخه تكميل و هر دو روي آن را به امضاء اعضاء هيأت و مرتعدار يا نمايندگان مرتعداران برساند       

 .دار يا نمايندگان مرتعداران مانع از اجراي تصميمات اتخاذي نخواهد بودداري مرتع

  

 .اقدامات هيأت مميزي بايد طبق فرمهاي ابالغي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري انجام پذيرد: تبصره 

سرپرست هيأت مميزي موظف است پس از تكميل اقدامات مميزي، نتيجه را حداكثر ظـرف مـدت ده             -37

ابالغ اعضاء هيأت، برگ مأموريت، تصاوير آگهـي،        ( پايان مأموريت به همراه مدارك مميزي        روز پس از  

بـه ادارات كـل     ) هـاي چـراي دام      پروانـه (جهـت صـدور پروانـه مرتعـداري         ...) الـصاقي و      صورتجلسه

 .طبيعي اعالم و تحويل نمايد منابع

در گرديده، بايد به مرتعداران كتباً ابالغ       صا) هاي چراي دام    پروانه(در مورد مراتعي كه پروانه مرتعداري         -38

خـود را بـا كمـك ادارات كـل          ) هاي چـراي دام     پروانه(گردد، كه محدوده مراتع مورد پروانه مرتعداري        

طبيعي عالمت گذاري و مسئوليت حفاظت از آن به عهده گيرند، و در صورت مـشاهده هـر گونـه                      منابع

 .ي يا نيروي انتظامي محل اطالع دهندطبيع تجاوز و تخلف مراتب را به واحد منابع

توانند رأساً از طريق مراجع قضايي نسبت بـه   مي) هاي چراي دام    پروانه( صاحبان پروانه مرتعداري     :تبصره  

طبيعـي موظـف بـه     ادارات كل منـابع . اقدام نمايند) در صورت تضييع حقوق مورد پروانه(اقامه دعوي  

 .باشند همكاري الزم مي

مراتـع  ) هـاي چـراي دام     پروانـه (الك روستايي كالً وقف عام باشد پروانـه مرتعـداري           در صورتي كه پ     -39

 .موجود در پالك وقف شده مذكور به نام متولي وقف عام صادر خواهد شد

طبيعـي همـان اسـتان        كل منـابع    اختيار و مسئوليت مميزي مراتع حوزه استحفاظي هر استان بعهده اداره            -40

 .ديگر را ندارند) مناطق(ي حق دخالت در مميزي استانها بوده و هيأتهاي مميز) منطقه(

 در صورتيكه مرز استان مشخص نشده باشد، ابتدا ادارات كل براي جلوگيري از اتـالف وقـت بـا                    :تبصره  

 .نمايند هاي مرتبط به استانهاي خود اقدام به مميزي مي توافق يكديگر مرزي را مشخص و در محدوده

حدود اختيارات هيأتهاي مميزي منحصر به موارد مندرج در ايـن دسـتورالعمل بـوده و در امـوري كـه          -41

 .باشد حق دخالت و رسيدگي ندارند رسيدگي و اظهار نظر در مورد آنها در صالحيت ساير مراجع مي

 
گي به اعتراضات پس    ، نحوه صدور و رسيد    )پروانه چراي دام  (رسيدگي به اعتراضات قبل از صدور پروانه مرتعداري         

 :) پروانه چراي دام(از صدور پروانه مرتعداري 

هاي انجام شده بر اسـاس ايـن دسـتورالعمل، قبـل از صـدور پروانـه                   كليه اعتراضات واصله به مميزي      -42

، در كميـسيوني مركـب از رئـيس اداره مرتـع، نماينـده اداره حقـوقي                 )هاي چراي دام    پروانه(مرتعداري  
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بـرداري بعـدي، مـورد        طبيعي استان حداكثر تـا فـصل بهـره          نماينده مديركل منابع  و  ) كارشناس حقوقي (

 .گردد  همين بند عمل مي3 و 2هاي  رسيدگي شكلي واقع و طبق تبصره

 همين فصل، مبناي كار كميسيون رسـيدگي بـه          41 رعايت دقيق مفاد دستورالعمل، خصوصاً بند         :1تبصره  

  .باشد اعتراضات و شكايات مي

  

طبيعي به هيـأت    در صورت تائيد اعتراض، تصميم كميسيون و پرونده از طريق ادارات كل منابع              :2تبصره  

مميزي كننده احاله تا نسبت به اظهار نظر قطعـي و تكميـل پرونـده بـراي صـدور پروانـه مرتعـداري                       

  .، اقدام نمايد)هاي چراي دام پروانه(

 اعـالم گـزارش هيـأت بـه ادارات كـل             در صورت عدم وصول اعتراض پـس از يـك سـال از              :3تبصره  

پروانـه  (طبيعي، عمالً اقدام هيأت، تائيد شده محسوب و مرتـع مـذكور داراي پروانـه مرتعـداري                منابع

در صورت وصول اعتراض پس از اين مرحله، هيأت مندرج در اين بند حـق  . تلقي ميگردد ) چراي دام 

ل دوم ايـن دسـتورالعمل مطـرح و اتخـاذ           فـص  49رسيدگي را نداشته و موضوع بايد در كميسيون بند          

 .تصميم گردد

 همـين دسـتورالعمل نـسبت بـه صـدور پروانـه             42طبيعي موظف است بـا رعايـت بنـد            كل منابع   اداره  -43

 .براي افراد ذيحق اقدام نمايد) هاي چراي دام پروانه(مرتعداري 

موظف است يك نـسخه از  ) امهاي چراي د پروانه(طبيعي پس از صدور پروانه مرتعداري    كل منابع   اداره  -44

صورتجلسه هيأت، بانضمام يك نسخه از شناسنامه مرتع را جهت ضبط در سوابق به دفتر فنـي مرتـع و                    

 .شهرستان مربوطه ارسال نمايد

هـاي    پروانه(باشند پروانه مرتعداري       واحد دامي مجاز مي    50براي مرتعداراني كه داراي سهمي كمتر از          -45

 .گردد يمستقل صادر نم) چراي دام

 هيأتهاي مميزي بايستي سهم دام مجاز هر يك از اين مرتعـداران را بـا كـسب امـضاء بـر روي                     :1تبصره  

  .برداران مذكور برسانند هاي مرتع به اطالع بهره شناسنامه

تواننـد بـا    انـد مـي    واحد دامي تعيين صالحيت شده    50 در مراتع مشاعي مرتعداراني كه كمتر از          :2تبصره  

 15ل امتيازات مرتعداران همان مرتع، نسبت به افزايش واحد دامي مجاز خود با رعايت بند                اخذ و قبو  

  .دريافت نمايند) هاي چراي دام پروانه(اين دستورالعمل اقدام و پروانه مرتعداري 

 واحـد  50جهت اشخاصي كه صالحت آنها از طرف هيأتهاي مميزي تائيد و داراي دام مجـاز كمتـر از      -46

هـاي    پروانه(پروانه مرتعداري   هاي قانوني بصورت يك واحد حقوقي          صورت ايجاد تشكل   باشند، در   مي

 .گردد صادر مي) چراي دام
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 اين دستورالعمل مجاز به فروش سهام خـود بـه غيـر از        46هاي موضوع بند       صاحبان سهام تشكل   :تبصره  

عمومي و عـادي، حـق      مؤسسين و مجامع    . باشند  اشخاص سهامدار مورد تائيد هيأت مميزي مرتع نمي       

 اين  51طبيعي در صورت تقاضاي اعمال بند         ادارات كل منابع  . تغيير اين موضوع را در اساسنامه ندارند      

بايست كليه مفاد اين تبصره را قبل از صدور مجوز، بررسي و  دستورالعمل از طرف اينگونه شركتها، مي

  .رعايت نمايند

 
ين دستورالعمل نياز به مميزي جديد نبوده، و ادارات كل           ا 51 و   49،  37در صورت تحقق مفاد بندهاي        -47

صادره قبلي را ابطال و بنام افراد جديد        ) هاي چراي دام    پروانه(هاي مرتعداري     پروانهطبيعي بايستي     منابع

صادر، و مدارك را اصالح و نتيجه را بـه          ) هاي چراي دام    پروانه(هاي رسمي، پروانه مرتعداري       يا تشكل 

 .ع سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور اعالم نماينددفتر فني مرت

، فقـط در اختيـار      )هاي چراي دام    پروانه( موافقت و صدور اجازه واگذاري امتياز پروانه مرتعداري          :تبصره  

 .باشد طبيعي استانها مي كل منابع اداره

توانـد از     اث قـانوني مـي    ، يكـي از ور    )هاي چراي دام    پروانه(پروانه مرتعداري   در صورت فوت دارنده       -48

مرتع با كسب وكالت كتبي يا مـصالحه حقـوق سـاير وراث و يـا تـشكيل يـك واحـد حقـوقي پروانـه                   

دريافت نمايند، و در صورت اخـتالف بـين وراث پروانـه مرتعـداري             ) هاي چراي دام    پروانه(مرتعداري  

 مـصالحه، مراتـع    بـرداري در صـورت عـدم        صـادر نـشده و پـس از دو فـصل بهـره            ) پروانه چراي دام  (

طبيعـي در اختيـار مرتعـداران همـان مرتـع يـا               كل منـابع    بالمعارض تشخيص داده شده و از طريق اداره       

 .همجوار همان مرتع قرار داده خواهد شد

پروانـه مرتعـداري    مرجع رسيدگي به اعتراضات، از اقدامات هيأتهاي مميزي اسـتانها، پـس از صـدور                  -49

ه كميسيوني مركب از نمايندگان دفـاتر فنـي مرتـع، حقـوقي و بازرسـي                ، به عهد  )هاي چراي دام    پروانه(

. باشـد  طبيعـي اسـتانهاي مربوطـه مـي        سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و نماينـده ادارات كـل منـابع            

كميسيون با حضور تمامي اعضاء رسميت داشته و به اعتراضات واصله با توجه به مدارك ارائـه شـده و                    

 .نمايد  رسيدگي مي42هاي مميزي و گزارش كميسيون مندرج در بند  وندهسوابق موجود در پر

 ايـن دسـتورالعمل در دفتـر فنـي مرتـع سـازمان جنگلهـا، مراتـع و              49 دبيرخانه كميسيون بنـد       :1تبصره  

  .باشد و كليه مكاتبات در اين مورد از طريق دفتر مذكور انجام خواهد گرفت آبخيزداري كشور مي

توانند اعتراضات خود را با ارائه مدارك مثبته به هر يك از دفاتر فني مرتع، حقوقي و                    مي افرادي : 2تبصره  

  . تسليم نمايند49طبيعي، جهت طرح در كميسيون بند  كل منابع بازرسي و اداره
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طبيعـي،     كليه اعتراضات واصله پس از تكميل و تنظيم فرمهاي مربوطه، توسط ادارات كل منـابع                :3تبصره  

و دبيرخانـه پـس از تكميـل پرونـده موضـوع را در      . گـردد   ارسال مي  49در كميسيون بند    جهت طرح   

  . اين دستورالعمل مطرح خواهد نمود49كميسيون بند 

  .باشد  قطعي و الزم االجرا مي49 تصميم كميسيون بند  :4تبصره 

 محـسوب  طبيعـي تخلـف    عدم اجراي تصميمات كميسيون ياد شـده توسـط ادارات كـل منـابع        :5تبصره  

  .گردد مي
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 ) :پروانه چراي دام(وظايف و اختيارات صاحب پروانه مرتعداري 

برداري الزامي اسـت و   صادره، از طرف بهره) پروانه چراي دام(هاي مرتعداري   رعايت مندرجات پروانه    -50

 .با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد

شود، تمامي اختيارات حاصل و ناشي از   زه داده مي  ، اجا )پروانه چراي دام  ( مرتعداري    به صاحبان پروانه    -51

طبيعـي، در    خود را پس از اخـذ مجـوز كتبـي از ادارات كـل منـابع               ) پروانه چراي دام  (پروانه مرتعداري   

گيرد، به دامداران همان مرتع، و در مراتعـي كـه بـه               برداري قرار مي    مراتعي كه بصورت مشاع مورد بهره     

 .شود، در اختيار دامداران همجوار قرار دهند قع ميصورت افرازي مورد استفاده وا

برداران مرتع مـورد نظـر در انتقـال پروانـه        طبيعي استان بايستي رضايت ساير بهره       كل منابع    اداره  :1تبصره  

  .را لحاظ نمايد) پروانه چراي دام(مرتعداري 

عـداران همجـوار اولويـت     در مراتع مشاعي در صورت عدم تمايل مرتعداران همـان مرتـع، مرت              :2تبصره  

  .دارند

، در مراتع مفروز و يـا       )پروانه چراي دام  ( در صورت موافقت مرتعدار صاحب پروانه مرتعداري         : 3 تبصره

توانند تمامي اختيارات حاصل      ، در مراتع مشاعي، مي    )پروانه چراي دام  (كليه صاحبان پروانه مرتعداري     

طبيعي، به يكي  را پس از اخذ مجوز از ادارات كل منابع      ) پروانه چراي دام  (و ناشي از پروانه مرتعداري      

 .از فرزندان خود، افراد حقيقي و يا حقوقي واگذار نمايند

، درصـورتيكه مـشمول طـرح اسـكان عـشاير           )پروانه چـراي دام   (مرتعداران صاحب پروانه مرتعداري       -52

پروانـه چـراي   ( مرتعـداري  هـاي  گردند، قبل از اجراي طرح اسكان بايستي كليه حقوق حاصله از پروانه      

 .دطبيعي استانها واگذار نماين خود را در قطب مخالف اسكان به ادارات كل منابع) دام

) پروانه چراي دام  (هاي مرتعداري     هاي پروانه   برداراني كه اقدام به تنسيق و عالمت گذاري محدوده          بهره  -53

 .هاي فني بخش دولتي استفاده كنند توانند از كمك نمايند، مي مي
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 ) .پروانه چراي دام(هاي مرتعداري  پروانههرگونه جعل در  -1

، با متخلف برابر مقررات رفتـار       )پروانه چراي دام  ( در اينگونه موارد ضمن ابطال پروانه مرتعداري         :تبصره  

 .خواهد شد

، بـدون كـسب مجـوز كتبـي از ادارات كـل             )پروانه چراي دام  (عداري  پروانه مرت در مواردي كه صاحب      -2

را به فرد ديگري، اعم از حقيقي و يـا حقـوقي واگـذار    ) پروانه چراي دام(طبيعي، پروانه مرتعداري      منابع

 .نمايد

 .برداران ذيحق ابطال پروانه در يك مرتع، جهت تغيير محل تعليف دام بهره -3

ل موكل به تشخيص يكـي از واحـدهاي دفـاتر فنـي مرتـع، حقـوقي و                   همين فص  3 اجراي بند     :1تبصره  

  . امكان پذير خواهد بود49طبيعي و با تصويب كميسيون بند  كل منابع بازرسي و اداره

 در اين مورد صرفاً متشكل از مدير كل دفتر فني مرتع، مدير كل دفتر حقـوقي                 49 كميسيون بند     :2تبصره  

كـل    در خـصوص اداره   (طبيعي استان مربوطـه و يـا معـاونين آنهـا              بعو بازرسي سازمان و مدير كل منا      

 .خواهد بود) طبيعي استان معاون فني منابع

 .طبيعي كل منابع در صورت انصراف از مرتعداري و اعالم كتبي به اداره -4

 .تبديل مراتع جهت مصارف ديگر بدون كسب مجوز -5

 .ي به مدت سه سالطبيع كل منابع ترك مرتعداري بدون اعالم كتبي به اداره -6

عدم اجراي مفاد پروانه از قبيل ظرفيت، مدت، زمان استفاده، عدم پرداخت حقوق دولتي و ساير شـرايط    -7

 .، تخلف محسوب شده و به شرح زير رفتار خواهد شد)پروانه چراي دام(پروانه مرتعداري مندرج در 

 .هاي تابعه به متخلفطبيعي يا واحد  دوبار اخطار و ابالغ رسمي ادارات كل منابع-الف 

 ) .پروانه چراي دام( براي سومين مرتبه، ابطال دائم پروانه مرتعداري -ب 

هاي ياد شده مانع از وصول خـسارات و زيـان ناشـي از عـدم رعايـت ضـوابط               اعمال مجازات   :1تبصره  

  .گردد نمي

با حضور متخلـف    در صورت وقوع تخلف، بايستي مراتب با مشخص نمودن نوع آن در محل،               : 2تبصره  

  .يا متخلفين صورتجلسه گردد

بـردار   گردد، مرتع فاقـد بهـره   ، ابطال مي  )پروانه چراي دام  ( در كليه مواردي كه پروانه مرتعداري         :3تبصره  

  تواند جهت رعايت تعادل دام و مرتع، بر اساس طرح مرتعداري،  طبيعي مي كل منابع تلقي شده و اداره
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. واجد شرايط همان مرتع و يا مرتع همجوار و يا افراد حقيقي و حقوقي قـرار دهـد  مرتع را در اختيار افراد   

 . فصل دوم اين دستورالعمل الزامي است13رعايت تبصره يك بند 

 .انعقاد قرارداد اجراي طرحهاي مرتعداري -8

دو اين دستورالعمل در فصل اول با سيزده بند و يك تبصره، در فـصل دوم بـا پنجـاه و سـه بنـد و چهـل و             

تبصره و در فصل سوم بـا هـشت بنـد و هفـت تبـصره تنظـيم گرديـده، و از زمـان تـصويب و ابـالغ ايـن                             

  .گردد دستورالعمل كليه دستورالعملهاي قبلي باطل و از درجه اعتبار ساقط مي

 
  1:ضوابط نحوه مديريت مراتع بالمعارض 

 :شرايط عمومي  ��

 دستورالعمل مميزي مراتـع شـامل مرتعـي         13 بند   موضوع تبصره يك  ) بردار  فاقد بهره (مراتع بالمعارض   

 .باشد است كه داراي يكي از شرايط ذيل مي

 .هاي چراي دام آن با رعايت قوانين و مقررات ابطال و فاقد اعتبار شده باشد  مراتعي كه پروانه -1-1

ر بـردا   مراتعي كه هيأت مميزي با رعايت دستورالعمل ضوابط و شرايط چراي دام، آن را فاقد بهره          -1-2

 .ذيحق تشخيص داده باشد

 .بردار شده است طبيعي فاقد بهره كل منابع  مراتعي كه در اجراي طرحهاي مورد عمل اداره -1-3

 .گردد مرتعي كه در اجراي طرح ساماندهي اسكان عشاير بالمعارض مي -1-4

 درصد تاج پوشـش     5 درصد مساحت بيش از      20 در مراتع بالمعارض شده در صورتيكه كمتر از          -1-5

طبيعي مكلف به تهيه طرح  كل منابع   اداره) به تشخيص كميته فني   (اي داشته باشد      رختچهدرختي يا د  

و در غير اين صورت نـسبت بـه تهيـه طرحهـاي          ) با رعايت شرايط انتخاب مدير مرتع     (مرتعداري  

هاي بالمعـارض   در عرصه...) جنگلداري، جنگلداري چند منظوره و      (طبيعي    متناسب مديريت منابع  

بـرداري قـرارداد منعقـد      قانون حفاظت و بهـره 3ت اين ضوابط اقدام و در اجراي ماده    شده با رعاي  

 .نمايد

مـشمول ايـن    ) انـد   مرتعداران ذيحق آن شناسايي نـشده     ( مراتعي كه تا كنون مميزي نشده باشند          :1تبصره  

  .گردند تعريف نمي

  .باشد مرتعدار ممنوع ميجهت تعيين ) بردار فاقد بهره(مميزي مجدد مراتع بالمعارض  : 2تبصره 
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. كه داراي اراضي مستعد كشاورزي و يا ديگر كاربريها باشـد          ) بردار  فاقد بهره ( مراتع بالمعارض     :3تبصره  

بردار و تغيير معيشت و تعادل دام و مرتع، با نظـر كميتـه فنـي و             صرفاً در راستاي كاهش جمعيت بهره     

  .رعايت قوانين و مقررات مربوطه مديريت گردد

شود، نيـز مـشمول ايـن          طرحهاي مرتعداري كه قرارداد آن برابر مقررات فسخ و بالمعارض مي            :4بصره  ت

  .گردد  اين ضوابط نسبت به انتخاب مجري طرح اقدام مي2ضوابط خواهد بود و با رعايت بند 

 

 شرايط انتخاب مجري طرح در مرتع بالمعارض �6

  مراتع مشاعي  -2-1

بـرداران بـه    برداران مشخص شده باشد، و يكي از بهـره     ي بهره در صورتيكه در مراتع مشاعي عرفها     

ي ابطـال شـده و عـرف مربوطـه بـه يكـي از                 داليل مختلف از مرتع حـذف گـردد، سـهم پروانـه           

 اصول مرتعداري را رعايت نموده و مدير 3-2برداران همان مرتع كه به تشخيص كميسيون بند  بهره

  .گردد هاي چراي صادر شده اصالح مي   پروانهباشد منتقل، و موفقي براي اداره مرتع مي

 پـس از تعيـين ظرفيـت     3-2در صورتيكه عرفها مشخص نشده باشد، با تشخيص كميـسيون بنـد             : تبصره  

برداري از مرتع اصالح  برداران مرتعي و سهم هر كدام مشخص و مجوز بهره مرتع، تعداد دام مجاز بهره   

 .گردد مي

 

 )  عرفي مشخصمرتع با سامان( مراتع افرازي  -2-2

 .شرايط زير براي انتخاب مجري طرح الزم است

ساير مرتعداران مراتع همجوار به شرط رعايت اصول مندرج در پروانه چرا و يا طرح مرتعداري در                  •

  امتياز25     حداكثر         .                                                هاي مربوط به خود عرصه

  امتياز20 حداكثر                 .                               طبيعي بط با منابعاشخاص حقوقي مرت •

متقاضـيان حقيقـي و حقـوقي و يـا بكـارگيري            (توان تخصصي، علمي، فنـي، مهـارتي و مـديريتي            •

   امتياز 25 حداكثر  )      هاي آموزشي مشاورين فني، متخصص و ذيصالح با در نظر گرفتن دوره

 امتياز 25حداكثر        )  حسب گزارشات مستند ساالنه ناظر طرح(وفق طرحهاي مرتعداري مجريان م •

 
  امتياز5                 حداكثر                .             متقاضيان بومي هر كدام از موارد مشمول •

  .باشد  اين ضوابط مي3-2 مرجع تعيين امتياز كميسيون بند :1تبصره 

  .  امتياز خواهد بود100 امتياز از 45 كسب 3-2 امتياز جهت بررسي كميسيون موضوع بند  حداقل:2 تبصره
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 بررسي صالحيت متقاضيان و تعيين مجري جديد  -2-3

طبيعي شهرسـتان     كل، رئيس اداره فني مرتع و رئيس اداره منابع          كميسيوني مركب از معاون فني اداره     

  .خاذ خواهند نمودصالحيت متقاضيان را بررسي و تصميم الزم را ات

همچنـين كميـسيون   . تواند در كميسيون شـركت نمايـد    در صورت نياز نماينده اداره حقوقي مي     :1تبصره  

تواند جهت تعيين بهتر صالحيت متقاضيان از افراد حقيقي و يا حقوقي و ساير مطلعـين مـرتبط بـا                      مي

  .مراتع، با دعوت در كميسيون مشورت نمايد

 اين ضابطه به استثناي طرح مرتعـداري باشـد،          5-1 بالمعارض شده مشمول بند       چنانچه عرصه   :2تبصره  

  .گردد در كميسيون بررسي صالحيت رئيس اداره جنگل جايگزين رئيس اداره مرتع مي

 

� مراحل اجراي كار  �

طبيعي استان مكلف است قبل از صدور آگهي، مدارك مربوط به بالمعارض بودن را                كل منابع   اداره -3-1

 كنترل و بررسي قرار داده و با ضوابط مطابقت نموده و محدوده مرتع مذكور را نيز بر به دقت مورد  

 . ترسيم نمايند1:25000 يا 1:50000 روي نقشه

  طبيعي موظف است در مراتع بالمعارض شده، قبل از  كل منابع  اين ضوابط اداره2-3 در اجراي بند :تبصره 

 .به تهيه و يا اصالح طرح مرتعداري خارج از نوبت اقدام نمايدصدور آگهي و يا همزمان با آن نسبت       

طبيعي استان بالمعارض بـودن مرتـع را حـداكثر ظـرف يـك مـاه از شـروع فـصل                     كل منابع   اداره  -3-2

هاي گروهي، صدا و سـيما، نيـروي          برداري، تنها در يك نوبت به طريق مقتضي، از قبيل رسانه            بهره

 .ههاي قانوني ديگر به اطالع عموم برساندانتظامي، شوراهاي اسالمي و يا را

 .الزم است در متن آگهي منتشر شده، مهلت ارائه درخواست متقاضيان مشخص گردد

توانند درخواسـت خـود را تنهـا در     متقاضيان حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از انتشار آگهي مي   -3-3

 . يا واحدهاي تابعه بنمايندطبيعي استان كل منابع مورد مرتع مورد نظر با اخذ رسيد تحويل اداره

طبيعي استان مكلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه پـس از پايـان مهلـت اشـاره                 كل منابع   اداره  -3-4

 ضمن جمع آوري كليه در خواستها، در اولين و كوتاهترين فرصت موضـوع را در    3-3شده در بند    

 . رسيدگي و نسبت به انتخاب مجري طرح اقدام نمايد3-2كميسيون بند 

طبيعي استان  كل منابع تقاضي منتخب موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابالغ اداره          م  -3-5

با رعايت ايـن ضـوابط زمينـه انعقـاد     ) تهيه طرح مرتعداري و غيره    (هاي مصروفه     با پرداخت هزينه  

در صورت عدم تحقـق ايـن امـر در موعـد مقـرر،              . قرارداد اجراي طرح مرتعداري را فراهم نمايد      

منتفي، و جهت تعيين مجري عرصه بالمعارض شده، از بين متقاضيان بـه ترتيـب اولويـت         موضوع  

 .اقدام الزم صورت پذيرد
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كـل    تواند پيشنهادات اصالحي خود را نسبت به طـرح تهيـه شـده توسـط اداره                  مجري منتخب مي   :تبصره  

 .طبيعي، ارائه تا در صورت تائيد كميته فني به مورد اجرا گذاشته شود منابع

طبيعي استان پس از اجراي بند فوق حداكثر ظـرف مـدت يـك مـاه جهـت انعقـاد                      كل منابع   اداره  -3-6

 .قرارداد اجراي طرح مرتعداري، متقاضي را به دفاتر اسناد رسمي معرفي نمايد

كـل    باشـد و اداره     بردار ممنوع مـي     برداري در مرتع فاقد بهره      تا تعيين تكليف نهايي، هر گونه بهره        -3-7

 .تواند مرتع مذكور را از طريق قانوني براي مدت مشخص قرق نمايد  ميطبيعي منابع

طبيعي استان موظف است به صورت ساالنه و مستمر چگونگي و نتايج اقدام ايـن ضـوابط       كل منابع   اداره �.

 .را كتباً به دفتر فني مرتع اعالم نمايد

صـورت نيـاز اصـالح، مجـدداً     اين ضوابط از تاريخ ابالغ به مدت يك سال خورشيدي معتبر بوده و در            �1

 .گردد اصالح شده آن جهت اجرا ابالغ مي
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  قرارداد اجراي طرح مرتعداري:  3 پيوست شماره

  
  

�������� 
�� ����� �����  

  

 متن قرارداد ��

برداري از جنگلها و مراتع كشور و براساس سـوابق و              قانون حفاظت و بهره    3اين قرارداد به استناد تبصره         

انـد و كتابچـه    ن تعيين صالحيت شدهكه برابر دستورالعمل مميزي دامدارا...........مدارك مميزي مرتع مورخه   

كل و يا سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور     به تصويب كميته فني اداره    ........طرح مرتعداري به شماره     

بـا نماينـدگي آقـاي      .............طبيعـي اسـتان       كـل منـابع     بـين اداره  . باشد  رسيده و جزء الينفك اين قرارداد مي      

از يك طـرف كـه      ..................... به نشاني   .......... متولد  .......... ش    داراي شماره ش  ............. فرزند  ............... 

اصـالتاً از  ......... متولـد  ........... ش  داراي ش................ فرزنـد  ............ و آقاي . شود كل ناميده مي منبعد اداره 

ه دامداران كه اسامي آنهـا در شناسـنامه مرتـع قيـد شـده بـه نـشاني                   طرف خود و به نمايندگي از طرف كلي       

........... فرزنـد   ....................به مديريت و امـضاي آقايـان        ............................... يا شركت   .............................. 

كـل ثبـت شـركتها        اداره...............  شـماره    كه براساس آگهي رزونامه رسمي    ........ متولد  .......... ش    داراي ش 

درج شـده اسـت بـه نـشاني         ............ بعنوان مدير عامـل تأييـد گرديـده و در روزنامـه رسـمي بـه شـماره                   

منعقد و از تاريخ انعقاد طرفين      . شود  از طرف ديگر كه منبعد مجري طرح ناميده مي        ...................................... 

 .گردند ملزم به رعايت مفاد اين قرارداد ميمتعهد و 
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 موضوع قرارداد  ��

  .اين قرداد) 1(موضوع بند ........................ اجراي طرح مرتعداري 

 
 محل اجرا ��

واقـع در  ...................... موسـوم بـه   ...... محل اجراي طرح مرتعداري در مراتع ملي شده پـالك شـماره          

  :طبق نقشه پيوست با حدود اربعه زير .................  شهرستان طبيعي حوزه اداره منابع

  :جنوب :                                                                           شمال 

  :غرب :                                                                            شرق 

  .باشد مي) براساس نقشه مسطحه(هكتار ...... ..........به مساحت 

 
 مدت قرارداد  ��

كه در صورت اجراي كامـل و رضـايت   . باشد  سال شمسي مي15مدت قرارداد از تاريخ انعقاد، به مدت        

  .هاي بعد خواهد بود طبيعي قابل تمديد در دوره كل منابع اداره

 
 طبيعي  كل منابع اختيارات و تعهدات اداره ��

طبيعي موظف است كتابچه طرح مرتعداري و نقشه اجرايي آن را پس از تصويب در                 عكل مناب   اداره -5-1

 .اختيار مجري طرح قرار دهد

طبيعي يك نفر كارشناس را بعنوان ناظر طرح  كل منابع به منظور نظارت و حسن اجراي طرح، اداره     -5-2

د مرتـع شـده و عمليـات        تواند هر موقع كه الزم بداند وار        ناظر مي . نمايد  تعيين و به مجري معرفي مي     

ناظر مكلف است نتيجه بازديد و      . بيني شده در طرح را بازديد و بررسي كند          هاي پيش   اجرايي و برنامه  

طبيعي بصورت كتبـي     كل منابع   نظارت خود را در مورد اجراي طرح از طريق شهرستان مربوطه به اداره            

 .گزارش نمايد

ـ          -5-3 ي مـصوب دولـت بـه قـسمتي از عرصـه            در صورتي كه جهت اجراي طرحهاي عمومي و عمران

طبيعي اختيار دارد نسبت به اختصاص آن جهت اجـراي طـرح           كل منابع   مرتعداري نياز باشد، اداره     طرح

و در مورد طرحهاي غير دولتي در صورتي كه تأمين اراضـي            . مربوطه و اصالح نقشه طرح اقدام نمايد      

تـشخيص و تـصويب كميتـه فنـي و در حـد      طبيعـي پـس از    كل منـابع  از محل ديگر ميسر نباشد اداره   

مرتعداري و اصالح نقشه اقدام   تواند، نسبت به واگذاري قسمتي از عرصه طرح         ضرورت و رفع نياز مي    

 .نمايد
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بـرداران و همچنـين     متقاضي زمين اعم از حقيقي و يا حقوقي موظـف بـه رعايـت حقـوق بهـر       :1تبصره  

دولت براي آن بخش از اراضي كـه از طـرح منفـك             هاي انجام شده توسط مجري و يا          پرداخت هزينه 

  .باشد گردد، مي مي

 قـانون تنظـيم بخـشي از        47 مـاده    2نامه اجرايـي تبـصره        برداران براساس آئين     ميزان حقوق بهر    :2تبصره  

هاي انجام شده اصالحي، احيـائي   ميزان هزينه .  تعيين خواهد گرديد   1380مقررات مالي دولت مصوب     

طبيعي در اين قسمت قطعي       كل منابع   و نظر اداره  . گردد  طبيعي تعيين مي    كل منابع   رهو حفاظتي توسط ادا   

  .و غير قابل اعتراض است

 چنانچه براي اجراي طرحهاي مصوب مرتبط با وظايف سازمان جنگلهـا، مراتـع و آبخيـزداري                  :3تبصره  

موضـوع  (ن پرداخت وجهي تواند بدو طبيعي مي كل منابع   كشور نياز به عرصه محدوده طرح باشد، اداره       

نـسبت بـه اصـالح نقـشه محـدوده طـرح اقـدام نمايـد، و مجـري طـرح در                      )  فوق 2 و   1هاي    تبصره

  .اينخصوص هيچگونه ادعا و اعتراضي نخواهد داشت

 قانون برنامـه سـوم توسـعه و     108مرتعداري در اجراي ماده       واگذاري اراضي محدوده طرحهاي    : 4تبصره  

هـاي    هـاي مربوطـه جهـت فعاليـت         نامـه   ي از مقررات مـالي دولـت و آئـين          قانون تنظيم بخش   47ماده  

 .برداران ذيحق همان مرتع خواهد بود كشاورزي با رعايت اولويت واگذاري به بهره

توانـد بـا      بردار باشد، مجري طـرح مـي        مرتعداري كه فقط داراي يك نفر بهره        آن دسته از طرحهاي    -5-4

طبيعي، نسبت به اصالح      كل منابع   اخذ موافقت كتبي اداره   اعالم رسمي و معرفي مجري جديد و پس از          

قرداد بـه نـام مجـري جديـد اقـدام و شـخص اخيـر بـا پـذيرش كليـه تعهـدات منـدرج در كتابچـه                     

 .مرتعداري نسبت به اجراي طرح اقدام نمايد طرح

 تواند بـا اعـالم رسـمي و معرفـي فـرد             مجري طرح مي  ) بردار متعدد   داراي بهره (در مراتع مشاعي     -5-5

برداران و پـس از اخـذ موافقـت     جايگزين و با رعايت تبصره همين بند و ارائه موافقت كتبي كليه بهره          

طبيعي نسبت به اصالح مدارك به نام مجري جديد اقدام و فرد جايگزين با پذيرش             كل منابع   كتبي اداره 

 .كليه تعهدات مندرج در كتابچه طرح مرتعداري نسبت به اجراي طرح اقدام نمايد

تواننـد بـا توافـق        بـرداران مـي     در طرح مرتعداري مشاع در صورت انصراف نماينده مجري، بهـره           -5-6

طبيعي معرفي و فـرد جـايگزين         كل منابع   برداران همان طرح به اداره      يكديگر، فرد جديد را از ميان بهره      

 .مرتعداري، نسبت به اجراي طرح اقدام نمايد با پذيرش تعهدات مندرج در كتابچه طرح
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  :باشد   به شرح ذيل مي5-5 و 4-5ها و شروط اجراي بندهاي   اولويت :1تبصره 

  : ها  اولويت

 ). نيست4-5مشمول بند (مرتعدار همان مرتع  •

 .مرتعدار، مرتع همجوار •

 .مرتعدار منطقه •

 .طبيعي و يا افراد حقيقي و حقوقي التحصيالن رشته منابع متخصصين يا فارغ •

 .مرتعدار خارج از منطقه •

  :ط شرو

 .پذيرش داليل انصراف توسط كميته فني •

 .در مرتع متعلق به خود) پروانه چرا(رعايت اصول پروانه مرتعداري  •

 .مرتعداري در مرتع متعلق به خود رعايت مندرجات طرح •

مربوط به متخصـصين يـا      (داراي توانمنديهاي فني و اجرايي و مالي جهت اجراي طرح در آن باشد               •

 ).افراد حقيقي و حقوقي

 .تصويب كميته فني •

 .بردار طبيعي با انصراف بهره كل منابع موافقت اداره •

 ).بردار جايگزين در اسناد و مدارك وارد نمودن اطالعات فردي بهره(اصالح مدارك  •

 .اصالح قرارداد •

 )در مراتع مشاع و شوراها    (ها     در كليه نقل و انتقاالت اعم از موضوع اين بند و يا تغيير مديريت               :2تبصره  

  .كليه اسناد و مدارك بايستي تحويل مجريان جديد گردد

 
 تعهدات و اختيارات مجري  ��

برداري و مديريتي و حفاظتي را براسـاس          مجري متعهد است كليه عمليات اجرايي، احيايي و بهره         ����

 .كتابچه طرح مرتعداري مصوب و اين قرارداد اجرا نمايد

 .باشد پذير مي رفيت مجاز مرتع امكانچراي دام در محدوده طرح براساس كتابچه طرح و ظ ����

بردار به ليست دام مجاز آنان در         بردار دارند، نسبت سهم هر بهره        در مراتعي كه بيش از يك بهره        :1تبصره  

  .گيرد شناسنامه مرتع كه مستند تهيه طرح بوده قرار مي
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 غير از اشخاص سـهامدار      ها در مراتع مشاعي مجاز به انتقال سهام خود به            صاحبان سهام تشكل    :2تبصره  

 همين بند نبوده و مؤسسين و مجامع عمومي و عادي، حق تغيير ايـن موضـوع را در                   1موضوع تبصره   

  .اساسنامه ندارند

تواند با توجه به عمليات اجرايي طرح و تغيير احتمالي ظرفيت مرتـع و                طبيعي مي   كل منابع    اداره  :3تبصره  

ت به تعيين ظرفيت مرتع اقدام و نتيجه را بـه مجـري طـرح               وضعيت آب و هوايي منطقه هر ساله نسب       

 .اعالم نمايد

هاي مصوب طرح را با هزينه خود انجام  مجري طرح متعهد و مكلف  است، كليه تعهدات و برنامه ����

 .دهد

امضاء قرارداد به اصالت و نمايندگي به معني قبول تمامي تعهدات بوسـيله مجـري طـرح و سـاير           ����

باشد، لذا در مراتعي كه داراي دامداران متعدد بوده و در صورتي كـه هـر يـك از                    برداران طرح مي    بهره

به تعهدات خود عمل ننمايند، مجري طرح موظف است موضـوع را بـصورت              ) دامداران(برداران    بهره

طبيعي اختيـار دارد نـسبت بـه          كل منابع   و پس از احراز، اداره    . طبيعي اعالم نمايد    كل منابع   كتبي به اداره  

 .برداران مجاز مرتع اقدام نمايد ف نام دامدار از سياهه بهرهحذ

باشد، و همچنين در صورت فوت يكي  بردار مرتع مي در صورت فوت مجري طرح كه تنها بهره        : 1تبصره  

برداري يك نفر از وراث را        وراث موظفند حداكثر تا پايان دو فصل بهره       ) مراتع مشاعي (برداران    از بهره 

مرتعـداري   در غير اين صورت موجـب حـذف نـام مـشاراليه از طـرح          . ن معرفي نمايند  بعنوان جايگزي 

  .خواهد شد

برداران موظف هستند حداكثر تا دو مـاه    بهره) برداران  نماينده بهره (در صورت فوت مجري طرح       :2تبصره  

طبيعي مبني  بعكل منا نسبت به تعيين و معرفي نماينده جديد اقدام نمايند، و در صورت اعالم كتبي اداره

بر معرفي يك نفر به عنوان مجري طرح و عدم معرفي ظـرف مهلـت تعيـين شـده، تعيـين مجـري بـا             

  .طبيعي خواهد بود و اين تصميم قطعي است كل منابع اداره

طبيعـي    كـل منـابع      تغيير مجري طرح موكول به موافقت حداقل دو سوم دامـداران و قبـول اداره                :3تبصره  

 .خواهد بود

ابع موجود در محدوده طرح از قبيل معادن، شكار، آثارباستاني و غيره مشمول اين قـرارداد         ساير من  ����

بـرداري از     بهـره . برداري از آنان منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوطـه خواهـد بـود                نيست و بهره  

 مرتعداري خواهد شد، براساس طرحي كه پيوست طرح.... محصوالت فرعي گياهان دارويي، صنعتي و     

 .برداري و با اولويت همان مجري خواهد بود  قانون حفاظت و بهره3 ماده 7و با رعايت تبصره 
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طبيعي عـين عرصـه و        كل منابع   تواند بدون اجازه قبلي و كتبي اداره        مجري طرح به هيچ عنوان نمي      ����

يـر از طـرح     يا اجزاي طرح را كالً يا جزئاً به غير واگذار نموده، و يا از مرتع براي كـاربري ديگـري غ                    

طبيعـي ايجـاد    كـل منـابع   مصوب استفاده نمايد، و يا اعياني و مستحدثاتي در آن بدون اخذ مجوز اداره            

طبيعي   كل منابع   تخلف از هر يك از اين شروط موجب فسخ قرارداد خواهد بود، احراز آن با اداره               . كند

 .نمايد ود سلب مياست و مجري با امضاء اين قرارداد حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خ

مجري طرح متعهد و مكلف است حقوق ارتفاقي اشخاص ثالث را از قبيل معابر، مجري و انهار و              ����

 .حريم قنوات را رعايت كند

 در صورتي كه اقدامات مجري سبب از بين رفتن اموال و يا ايجاد خسارت به افراد گردد، مجـري                    :تبصره  

 .مسئول جبران آن خواهد بود

مرتعـداري و ايـن قـرارداد از قبيـل عـوارض و ماليـات و                  هـاي جنبـي طـرح       زينهپرداخت كليه ه   �	��

 .الثبت، دفتر اسناد رسمي و حقوق دفترخانه به عهده مجري خواهد بود حق

��
بندي شده    هاي اجرايي آن را براساس جداول زمان        مجري طرح متعهد است طرح مصوب و برنامه        �

العجلي را حداكثر تا پايان فصل  طبيعي ضرب  كل منابع  اجرا نمايد، در صورت تخلف از اين شرط، اداره        

عدم اجرا تا پايان مهلت تعيين شده موجـب  . نمايد  برداري بعدي تعيين و به مجري طرح اعالم مي          بهره

 .فسخ قرارداد خواهد بود

ي سـال   مجري طرح متعهد است هر سال حداكثر تا پايان خرداد ماه گزارش عمليات انجام شده           �����

كل منابع طبيعي تسليم نمايـد، در صـورت تخلـف از            ييد يا اظهار نظر ناظر طرح به اداره       قبل پس از تأ   

كل منابع طبيعي با صدور دو اخطاريه به فواصل يك ماهه مبني بر الزام مجري به ارائـه                    اين شرط اداره  

هـار  كل منابع طبيعي پـس از اظ        گزارش اقدام، در صورت عدم ارائه گزارش در مهلت تعيين شده اداره           

 .نظر ناظر تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود

مجري طرح متعهد است عرصه و اعياني مورد قرارداد را حفظ و حراست نمـوده و در صـورت        �����

سوزي و حوادث غير مترقبه فوراً اقدامات مقتضي و اوليه را به عمـل                ي تخلف و تجاوز، آتش      مشاهده

كل منابع طبيعـي رسـانده و خـود نيـز موضـوع               ره ساعت مراتب را به اطالع ادا      24آورده و حداكثر تا     

 .گيري نمايد مربوطه را از طريق مراجع قانوني پي

 .كل منابع طبيعي داشته باشد مجري طرح متعهد است همكاري الزم را با ناظر و اداره �����

 سال پس از امضاء قرارداد محدوده طرح را با نصب عالئم 5مجري طرح متعهد است حداكثر تا  �����

 .مشخص نمايد
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هاي مجاور تداخل  چنانچه نقشه مراتع موضوع طرح اشتباه برداشت شده و يا با مراتع و محدوده �����

تواند پس از تصويب كميته فني نسبت به اصالح نقشه طرح اقدام              كل منابع طبيعي مي     داشته باشد اداره  

يا مجريان  در اين صورت مجري     . و نتيجه را به مجري طرح جهت اصالح ضمائم قرارداد اعالم نمايد           

 .باشند طرح حق هيچگونه اعتراضي را نداشته و موظف به قبول آن مي

 شرايط عمومي  ��

اخطـار و   . گـردد   سفارشي ارسال مي    هر نوع اخطار يا اعالميه به نشاني مجري طرح از طريق پست            -7-1

 بـه   ي اخطار و اعالم و يا تذكر        اعالم و يا تذكر به مجري طرح، و يا به نماينده مجري طرح به منزله              

 .باشد برداران در طرح مي تمامي بهره

هر نوع اعياني و مستحدثاتي كه توسط طرفين در عرصه طرح احداث و ايجاد شود متعلق به مرتع              -7-2

تصرفات غير مجاز مجري و يا ديگر دامداران در مرتع و هرگونـه             . و جزء اموال عمومي خواهد بود     

داد، سبب تعقيب كيفـري نيـز خواهـد بـود و            اقدام خارج از مفاد طرح عالوه بر موجبات فسخ قرار         

دهد تا در صورت مواجه شدن        كل منابع طبيعي اختيار مي      مجري طرح به موجب اين قرارداد به اداره       

ها و مستحدثات را به نفع خود ضـبط و يـا    با اينگونه تخلفات بدون مراجعه به مراجع قضايي اعياني 

برداران حق هيچگونه ادعـايي را نداشـته و    بهرهتخريب نمايد و در اين صورت مجري طرح و ساير          

 .به موجب اين قرارداد حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است

يد مجري طرح نسبت به موضوع قرداد يد اماني است، و مجري طرح حق استفاده ديگري به هيچ                   -7-3

 . در طرح را نداردنحوي از انحاء از عرصه و عياني محدوده طرح به غير از موارد مندرج

در صورت تخلف مجري طرح و يا عدم اجراي تعهدات، انـصراف، توقـف، تعطيـل و يـا اظهـار                      -7-4

كـل منـابع    ي طرح و قرارداد، ناظر طرح مراتـب را كتبـاً بـه اداره               ناتواني از اجراي مندرجات كتابچه    

اي بـا قيـد      كـل منـابع طبيعـي بـا مالحظـه گـزارش نـاظر اخطاريـه                 دهـد و اداره     طبيعي گزارش مي  

العجل كه از يك فصل تعليف بيشتر، و از يك ماه كمتر نباشد مبني بر رفع نقص و يـا اجـراي     ضرب

كل منـابع طبيعـي بـا         در صورت عدم انجام تعهدات موضوع اخطار، اداره       . نمايد  مفاد طرح صادر مي   

ه دفتر اسـناد رسـمي       اين قرارداد، اختيار دارد بدون مراجعه به مراجع قضايي با اعالم ب            8رعايت بند   

برداران موضـوع ايـن    جانبه اقدام و مجري طرح و بهره مربوطه نسبت به فسخ قرارداد به صورت يك   

 .قرارداد حق هيچگونه ادعا و اعتراضي در اين خصوص را نخواهند داشت

 مجري طرح مكلف است پس از فسخ قرارداد نسبت به رفع تصرف و تحويل عرصه و اعياني بـه                    :تبصره  

 .ها به عهده وي خواهد بود ودر صورت عدم تحويل، كليه مسئوليت. طبيعي اقدام نمايد كل منابع رهادا

پس از اعالم به مجري طرح در صورتي كه فسخ قرارداد به لحاظ اعتراض مجري طـرح، تعطيلـي              -7-5

و بطـور   ) 4-6 و دو بنـد      1موضـوع تبـصره     (طرح و يا فوت مجري طرح و عدم معرفـي جانـشين             
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و مجري طرح براي تحويـل و رفـع تـصرف حاضـر نـشود            .  به ترك اجراي طرح باشد     خالصه دائر 

يد تأمين دليل و تعيين خـسارات       كل منابع طبيعي ضمن تنظيم دادخواست و رفع تصرف و خلع            اداره

 .احتمالي اجراي طرح را رأساً به عهده گرفته و يا به مجري واجد شرايط ديگري واگذار نمايد

مجري طرح، حق دادن وكالت يا هر نوع اختيـار        . باشد  ه شخص مجري طرح مي    اين قرارداد قائم ب    -7-6

كـل    به غير، براي انجام طرح و امور اداري و واگذاري عرصه طرح، بدون اخذ مجـوز كتبـي از اداره                   

تخلف از اين شرط پس از اخطار و عدم رعايت باعث فـسخ قـرارداد توسـط                 . منابع طبيعي را ندارد   

 .گردد  ميكل منابع طبيعي اداره

طبيعي استان با مجوز سـازمان   كل منابع فسخ قرارداد اجراي طرح مرتعداري پس از اعالم و گزارش اداره           �	

برداري صحيح   دستورالعمل ضوابط و شرايط بهره49كميسيون موضوع بند (جنگلها، مراتع و آبخيزداري    

 .باشد مي) از مرتع به منظور چراي دام


كـل منـابع      طبيعي گردند اداره    مرتعداري مرتكب تخلف از مقررات منابع     هر يك از دامداران ذيحق طرح        �

طبيعي موظف است برابر مقررات با آنان رفتار كرده و در صـورت تكـرار نـام آنـان را از طـرح حـذف            

 .نمايند

كل منابع طبيعي مجاز است براساس اعـالم   درصورتي كه مجريان از تسهيالت بانكي استفاده نمايند اداره         � ��

مرتعداري را تا پايان استهالك    بني بر تخلف مجري طرح از شرايط قرارداد تسهيالت اجراي طرح          بانك م 

بانك و يـا واحـدهاي منـابع        . اي در اختيار بانك مربوطه قراردهد       تسهيالت بانكي برابر قرارداد جداگانه    

 .باشند تأمين اعتبار ملزم به اجراي طرح مربوطه و رعايت مفاد اين قرارداد مي

مرتعــداري و يــا  ورتي كــه ســازمان جنگلهــا، مراتــع و آبخيــزداري كــشور نمونــه قــرارداد طــرحدر صــ � ��

هـا و     اند نسبت به پذيرش دسـتورالعمل       هاي مربوطه را تغيير دهد، مجري و مجريان موظف          دستورالعمل

 .اصالح اين قرارداد اقدام نمايند

و مـوارد مـشابه در قـسمت توضـيحات          هاي طرح، تغيير مجـري        كليه تغييرات قرارداد، اعم از اصالحيه      � ��

 .انتهاي همين قرارداد، مكتوب شده و ممضي به امضاي مديركل و افراد ذينفع گردد

  . تبصره و قسمت توضيحات تنظيم گرديده است14 بند فرعي و 26 بند اصلي، 12اين قرارداد در 

  :توضيحات 

  

 ..........               مجري طرح مرتعداري ........                        مديركل منابع طبيعي استان 
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