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حسین ارزانی*

برای اطالع از وضعیت مراتع استپی و نیمه  استپی، طی چندین سال گذشته، 
آب و هوایی  مختلف  مناطق  مراتع  »ارزیابی  ملی  طرح  چهارچوب  در 
به  عنوان   ،)1 )جدول  مرتعی  )رویشگاه(   مکان  از 160  بیش  کشور«، 
سایت   های اکولوژیک، مد نظر قرار گرفت و خصوصیات پوشش گیاهی 
در آنها اندازه  گیری شد. در این ارتباط، مقوله    های ساختاری و عملکردی 
پوشش گیاهی، در زمان آمادگی مرتع، در داخل پالت  های مستقر در 
امتداد ترانسکت  های ثابت، طی یک دهه در مناطق استپی و بیش از 
پنج سال در مناطق نیمه  استپی اندازه  گیری شد. پوشش تاجی هر یک از 
گونه  ها، با کاربرد قاب )پالت  (های مشبک اندازه   گیری شد. مقدار تولید 

علوفه )رشد سال جاری( هر یک از گونه  های قابل چرای دام نیز به 
روش نمونه   گیری مضاعف با استفاده از داده  های درصد پوشش تاجی 
)مدل پیشنهادی Arzani و King، 1992(، اندازه  گیری و از مجموع 
تولید گونه   ها، تولید کل سایت  های اکولوژیک بر حسب کیلوگرم در 
هکتار در سال برآورد شد. وضعیت مرتع هر یک از رویشگاه  ها نیز 
با استفاده از دستورالعمل روش چهار فاکتوری ارزیابی و گرایش 
وضعیت مرتع آنها با مقایسه درجات وضعیت مرتع طی سال  های 
ثابت  نقطه  یک  سایت  ها،  از  یک  هر  در  شد.  مشخص  مختلف 
عکسبرداري نیز برای مقایسه شرایط عمومي مرتع در سال  هاي 

مقدمه
نیازمند  مرتعی،  اکوسیستم  های  از  بهنگام  و  پایه  اطالعات  به  دستیابی 
اندازه  گیری مناسب، همچنین پایش متوالی آنها در یک دوره چندین ساله 
است. چنین داده  هایی برای برنامه  ریزان کالن کشوری و نیز بهره   برداران از 
مراتع، اهمیت بسیاری دارد و از طرف دیگر، زمینه را برای به کارگیری 
فناوری  های ارزیابی نظیر سیستم اطالعات جغرافیایی، سنجش از دور 
و مدل  سازی فراهم می  کند.این گونه اطالعات، برای برنامه  ریزی در مراتع، 
کاربرد گسترده  ای دارد که با توجه به تغییرات در ویژگی   های ساختاری 
تغییرات  این  باید  مرتعی در طول زمان،  اکوسیستم  های  و عملکردی 
پایش شود )ارزانی و عابدی، 1394(. هر کشور باید با توجه به شرایط 

اکولوژیک و اقتصادی- اجتماعی، دستورالعمل مجزایی برای ارزیابی 
مراتع داشته باشد. برای ارائه دستورالعمل یادشده، نیاز به اطالعات پایه 
جامعی است که ضرورت دارد در گام اول، این اطالعات در چهارچوب 
طرح  های ملی، جمع  آوری شوند. برای تحقق این امر و به   منظور ایجاد 
اطالعات مناسب برای ارزیابی مراتع، طرح  های متعددی اجرا شده 
است که با هدف معرفی وضعیت مراتع ایران و برجسته کردن تغییرات 
درصد پوشش  تاجی و مقدار تولید علوفه سایت  های اکولوژیک واقع 
در رویشگاه  های استپی و نیمه  استپی، طی سال  های مختلف، خالصه  ای 

از اقدامات و یافته  های آنها، در گزارش پیش رو بیان شده است.
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جدول 1- تعداد سایت  های اکولوژیک مستقر در مناطق مختلف رویشی، برای اطالع از وضعیت مراتع )ارزانی، 1388(
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مختلف در نظر گرفته شد که هر سال، به هنگام اندازه گیري پوشش 
گیاهی یک عکس از آن تهیه  شد تا هنگام تحلیل داده  ها، به همراه 

اطالعات بارندگی استفاده شود.

درصدپوششتاجیوتولیدمناطقاستپیونیمهاستپی
علوفه  تولید  مقدار  و  تاجی  پوشش  درصد  تغییرات  متوسط 
رویشگاه  هاي واقع در مناطق استپي و نیمه   استپی طی سال  هاي مختلف 

اندازه  گیری پوشش گیاهی، در شکل  های 1 و 2، ارائه شده است.
تولید علوفه  و  تاجی  تغییرات پوشش  که مشاهده می  شود،  همان گونه 
گونه  های قابل چرای رویشگاه  ها، بسته به شرایط اقلیمی سال  های مختلف، 
روند یکسانی ندارند. این موضوع نشان می دهد که با یک سال اندازه  گیری 

تولید، نمی  توان ظرفیت چرای مرتع را برای بلند مدت محاسبه کرد. با 
توجه به اینکه اندازه گیری در سال کم  باران یا پر باران انجام شده باشد، 
ممکن است ظرفیت چرا، کمتر یا بیشتر از ظرفیت متوسط تعیین  شده 
باشد که منجر به هدررفت علوفه یا تخریب مرتع در شرایط نرمال از نظر 
 .)Mei et al., 2004 ؛Holechek et al., 2004( بارندگی می شود
از این رو، ضرورت دارد، با آماربرداری از پوشش گیاهی در یک دوره 
بلندمدت، »متوسط خوب تولید« مراتع را محاسبه و بر مبنای آن و با 
توجه به اندازه  گیری  های پوشش گیاهی در سال مورد نظر، ظرفیت 
چرای بلند مدت مرتع را برآورد کرد. منظور از »متوسط خوب تولید«، 
تولیدی است که در 70درصد از سال  ها، تولید مرتع مساوی یا بیشتر 
از آن باشد و بتواند مبنای محاسبه ظرفیت چرا قرار گیرد، به  گونه  ای 

شکل 2- تغییرات پوشش تاجی )درصد( و تولید علوفه )کیلوگرم در هکتار( طی سال  های مختلف در رویشگاه  های مناطق نیمه   استپي
]خط سبز:؛ متوسط تولید )418 کیلوگرم در هکتار( و خط قرمز: متوسط خوب تولید )396 کیلوگرم در هکتار( است.[

شکل 1-  تغییرات پوشش تاجی )درصد( و تولید علوفه )کیلوگرم در هکتار( طی سال  های مختلف در رویشگاه  های مناطق استپي
]خط سبز: متوسط تولید )136 کیلوگرم در هکتار( و خط قرمز: متوسط خوب تولید )125 کیلوگرم در هکتار( است.[
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که مرتع دار، هر سال مجبور نشود تعداد دام خود را به 
مقدار زیاد، حذف یا اضافه کند )معتمدی و همکاران، 

.)1398
اطالعات مربوط به وضعیت خشک سالی رویشگاه ها 
نشان داد، طول دوره آماربرداری از پوشش گیاهی برای 
تعیین متوسط خوب تولید، مناسب و قابل اعتماد است. 
زیرا در طول دوره یادشده، هم خشک سالی، هم ترسالی 
و هم سال نرمال از نظر بارندگی در مراتع تجربه شد. 
به عبارت دیگر، طول دوره ازنظر تکرار وقایع آب و هوایی 

.)Martin et al., 2014( منطقی است
آنچه مسلم است، برای محاسبه ظرفیت بلند مدت چرا، 
از  علوفه  تولید  مقدار  از  دراز مدت  اطالعات  وجود 
موجود  آمار  که  شرایطی  در  است،  اساسی  ملزومات 
مربوط به تولید مراتع، بسیار پراکنده و نامناسب است. 
این شرایط، برآورد تولید از طریق اطالعات هواشناسی 
را محدود و لزوم ایجاد سایت های ارزیابی در مناطق 

معرف را برای برنامه ریزی های بلند مدت خاطر نشان می کند، زیرا مشکل 
عمده، نبود ارزیابی های مستمر و شناخت کافی از توانمندی مراتع است. 
به همین دلیل، برنامه ریزی های سالیانه بدون توجه به مشکالت خشک سالی 
و پیش بینی ذخیره علوفه در سال های ترسالی )که تنها در کوتاه  مدت، 
معتبر خواهد بود( و ارائه نکردن طرح های مدیریتی بلند مدت را می توان 
از نواقص اساسی مدیریت مراتع کشور دانست )ارزانی، 1388؛ ارزانی و 

عابدی، 1394(.
تغییرات درصد پوشش تاجی سایت  های اکولوژیک واقع در مناطق استپی 
و نیمه  استپی نیز در شکل  های 3 و 4 ارائه شده است. همان گونه که مشاهده 
می  شود، متوسط درصد پوشش تاجی رویشگاه  های واقع در گستره مناطق 
استپی، از کمتر از 5درصد تا 40درصد، متغیر است. مقادیر یادشده، در 
رویشگاه  های مستقر در مناطق نیمه استپی نیز معموالً بین 10 تا 75 درصد 

متغیر است.
تغییرات تولید علوفه سایت  های اکولوژیک )شکل  های 5 و 6( نشان 
از  می  دهد، تولید علوفه گونه  های قابل چرای رویشگاه  های استپی، 
کمتر از 50 کیلوگرم در هکتار تا بیشتر از 100 کیلوگرم در هکتار 

شکل 3- تغییرات درصد پوشش تاجی سایت  های اکولوژیک در 
مناطق استپي

شکل 4- تغییرات درصد پوشش تاجی سایت  های اکولوژیک در مناطق 
نیمه  استپی

شکل 5 - تغییرات تولید علوفه سایت  های اکولوژیک در مناطق 
استپی

شکل 6- تغییرات تولید علوفه سایت  های اکولوژیک در مناطق نیمه    استپی
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متغیر است. مقادیر یادشده، در رویشگاه  های مستقر در مناطق 
نیمه استپی نیز از کمتر از 100 کیلوگرم در هکتار تا بیشتر از 

500 کیلوگرم در هکتار در نوسان است.
رویشگاه   های  در  چنانچه  که  است  آن  تداعی کننده  نتایج، 
یا  گیاهی  تیپ  های  چرای  قابل  گونه  های  تولید  استپی، 
باشد،  هکتار  در  کیلوگرم   50 از  کمتر  عرفی،  سامان  های 
مناطق  ندارد. در رویشگاه  های  دام  برای چرای  را  شایستگی الزم 
نیمه استپی نیز چنانچه تولید تیپ  های گیاهی، کمتر از 100 کیلوگرم 
را  الزم  شایستگی  احیاء،  و  اصالح  از  قبل  مرتع  باشد،  هکتار  در 
برای  تعیین شایستگی مرتع  نباید وارد مدل  های  ندارد و  برای چرا 
رویشگاه  های  شایستگی  باید  شرایط،  این  در  شود.  دام  چرای 

بهتر،  بیان  به  شود،  بررسی  استفاده  انواع  سابر  برای  یادشده، 
کرد. استفاده  آنها  از  چند منظوره  استفاده  چهارچوب  در  باید 

متوسط تغییرات پوشش تاجی و تولید علوفه در استان  هاي دارای 
رویشگاه  های استپي )شکل 7( و نیمه   استپی )شکل 8(، طی سال  هاي 
ارزیابی نشان می  دهد، تغییرات تولید علوفه، کاماًل هم سو با تغییرات 
موضوع  این  به  باید  همواره  بنابراین،  نیست.  تاجی  پوشش  درصد 
غیرمستقیم  برآورد  به  منظور  ارائه شده  معادالت  که  داشت  توجه 
تولید علوفه از طریق ویژگی  های گیاهی، تنها برای منطقه مشخصی 
کاربرد دارد و تنها قابلیت تعمیم به مناطق همگن اکولوژیک را دارد 
و برای کاربرد آن در مناطق دیگر، باید با توجه به ترکیب گیاهی 

با احتیاط عمل کرد.

شکل 7- تغییرات پوشش تاجی )درصد( و تولید علوفه )کیلوگرم در هکتار( در استان  های دارای رویشگاه  های استپي

شکل 8- تغییرات پوشش تاجی )درصد( و تولید علوفه )کیلوگرم در هکتار( در استان  هاي دارای رویشگاه  های نیمه استپي
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طبقهوضعیتمراتعمناطقاستپیونیمهاستپی
فراوانی سایت  های اکولوژیک و طبقه وضعیت آنها )شکل 9( بیانگر 
آن است که بیشتر مراتع کشور، وضعیت متوسط و ضعیفی دارند. این 
موضوع تداعی کننده آن است که فشار وارد بر مراتع، بیش از توان 
آنهاست و بهره  برداری از آنها، برابر ضوابط علمی و مطابق با مقیاس تولید 
نیست و ضرورت دارد، با انتخاب روش مرتع داری، نسبت به ارتقای 
کمی و کیفی و به دنبال آن بهبود وضعیت و گرایش مراتع اقدام کرد.

ترکیب  ازنظر  مراتع  دائمي  تغییرات  مؤید  مراتع،  وضعیت  ارزیابي 
گیاهي، درصد پوشش تاجی و تولید علوفه است که میزان و جهت 
تغییرات، تحت تأثیر عوامل اکولوژیکي و مدیریتي قرار دارد. در این 
نمونه، شرایط عمومي مراتع شانق در منطقه هفتاد قله  برای  ارتباط، 
تصویر  به   1385 تا   1377 سال  های  طی  مرکزی،  استان  در  اراک 
کشیده شده است )شکل  های 10 تا 17(. در این خصوص، آماربرداری 
و عکسبرداری از پوشش گیاهی در هر سال، در یک روز مشخص، 

شکل 9- تغییرات طبقه وضعیت مرتع سایت  های اکولوژیک واقع در مناطق استپی 
و نیمه استپی

شکل 10- وضعیت عمومی رویشگا  ه  های مرتعی منطقه هفتاد قله در سال 77

شکل 12- وضعیت عمومی رویشگا  ه  های مرتعی منطقه هفتاد قله در سال 79شکل 11- وضعیت عمومی رویشگا  ه  های مرتعی منطقه هفتاد قله در سال 78

شکل 14- وضعیت عمومی رویشگا  ه  های مرتعی منطقه هفتاد قله در سال 81شکل 13- وضعیت عمومی رویشگا  ه  های مرتعی منطقه هفتاد قله در سال 80
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از نقطه ثابت و حتی  المقدور توسط یک کارشناس انجام شده است.
پایه  های   ،82 تا   77 سال  های  طی  می  شود،  مشاهده  که  همان گونه 
Noaea mucro� و   Artemisia sieberi، Scariola orientalis

پایه  های  است.  اندک  بسیار  آنها  nata، خشک و رشد سال جاری 
و  شده اند  خشک  نیز   Stachy inflate و   Gundelia turnifortii
 Artemisia sieberi، شادابی چندانی ندارند. میزان شادابی پایه  های
Scariola orientalis و Noaea mucronata، در سال 82 و 83 
 Stachy inflate و Gundelia turnifortii خوب است و پایه  های
پوشش  سال 84، وضعیت  در  سبزهستند.  سال  از  موقع  این  در  نیز 
پایه  های  میر  و  مرگ  میزان  و  نیست  رضایت بخش  چندان  گیاهی، 
گیاهی زیاد است، ولی در سال 85، دوباره پوشش گیاهی، شادابی 
هم  خشک سالی،  هم  یادشده،  دوره  طی  درمجموع،  دارد.  خوبی 
ترسالی و هم سال نرمال از نظر بارندگی در منطقه وجود داشته است. 
با توجه به اینکه مدیریت مرتع در مجموع سال  ها یکسان بوده است و 
مراتع منطقه، جزو مناطق حفاظت شده هفتاد قله هستند و مورد چرای 
دام اهلی قرار نمی  گیرند، می توان نتیجه گرفت، تغییرات آب و هوایی، 
سهم تعیین کننده  ای در تغییرات صفات ساختاری و عملکردی پوشش 

گیاهی منطقه داشته است. اگرچه، تفسیر بهتر به تطبیق شاخص  های 
خشک سالی، با مقدار تولید رویشگاه  ها طی سال  های مختلف نیازمند 

است.

نتیجهگیریوپیشنهادها
نتایج یک دهه، آماربرداري از پوشش گیاهی در مناطق استپی نشان 
استپی،  مناطق  رویشگاه  های  در  تاجی،  پوشش  درصد  متوسط  داد، 
چرای  قابل  گونه  های  علوفه  تولید  میانگین  و  بوده  13/2درصد 
رویشگاه  های یادشده نیز 136 کیلوگرم در هکتار برآورد شده است. 
نتایج آماربرداری از پوشش گیاهی در رویشگاه  های مناطق نیمه  استپي 
و  33درصد  تاجی،  پوشش  درصد  متوسط  که  است  آن  گویای  نیز 

میانگین مقدار تولید، 411/7 کیلوگرم در هکتار است.
بررسی  ها نشان می  دهد، رویشگاه  های واقع در گستره مناطق استپی، 
به  دلیل فشار چراي شدید دام، تعادل بیولوژیک خود را از دست داده، 
به طوری که گونه  هاي مرغوب علوفه  اي کاهش یافته یا از بین رفته اند 
از نظر چرای دام، بخش عمده ترکیب گیاهي را  نامرغوب  و گیاهان 
تشکیل مي  دهند، شرایط مراتع، در حال حاضر در مقایسه با وضعیت 

شکل 18- وضعیت عمومی رویشگا  ه  های مرتعی منطقه هفتاد قله در سال 85

شکل 16- وضعیت عمومی رویشگا  ه  های مرتعی منطقه هفتاد قله در سال 83

شکل 17- وضعیت عمومی رویشگا  ه  های مرتعی منطقه هفتاد قله در سال 84

شکل 15- وضعیت عمومی رویشگا  ه  های مرتعی منطقه هفتاد قله در سال 82
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مطلوب، با استفاده از نمودار زیر )شکل 19( قابل تفسیر است.
حاضر،  حال  در  مراتع،  بیشتر  در  می  شود،  مشاهده  که  همان گونه 
حتی در شدت کم دام گذاری، عملکرد سرانه دام، صددرصد نیست. 
ترکیب   گیاهی  از  بیشتر  دام،  چرای  مورد  و  مرغوب  گیاهان  چون 
با مرغوبیت  مرتع به  دلیل چرای مفرط و زودرس، حذف و گیاهان 
با مراتع  بنابراین، در مقایسه  کمتر یا مهاجم جایگزین آنها شده  اند. 
با وضعیت خوب که دام در صورت تعداد کم در واحد سطح، بیشتر 
از گیاهان کالس I، چرا خواهد کرد و به  دلیل کسب مواد غذایی با 
فعلی  شرایط  در  داشت،  خواهد  بیشتری  الشه  وزن  خوب،  کیفیت 
 II مراتع کشور و در شدت کم دام گذاری، دام بیشتر از گیاهان کالس
چرا می  کند و سپس فشار چرا به گیاهان کالس I I I قابل چرا منتقل 
می  شود. این در حالی است که به  دلیل برخی کمبود  های   غذایی، دام 
به بیماری  ها نیز حساس  تر و علی رغم درآمد کمتر، هزینه نگهداری 
باید،  مرتع،  و  دام  مدیریت  برنامه   های  در  بنابراین،  می شود.  بیشتر 
قالب  در  و  مناسب  چرا،  زمان  و  چرا، حذف  فشار  کم،  دام،  تعداد 
)Arzani, 2007؛  باشد  مرتع  از  اقتصادی  بهره  برداری  واحد  های 

مصداقی، 1394(. 
ناحیه  ای  حداکثر،  سوددهی  ناحیه  شکل،  در  هاشور زده شده  ناحیه 
روی  مهمی  تأثیر  چرا،  شدت  در  اندک  تغییرات  آن،  در  که  است 
شرایطی  در  سود،  حداکثر  ناحیه  این  داشت.  نخواهد  سود آوری 
به  وقوع می  پیوندد که شدت چرا از ماکزیمم بازدهی تولید بیولوژیکی 
کمتر باشد. یک مرتع مرتجع، مرتعی است که ناحیه سوددهی حداکثر 
تک  تک  وزن  تقلیل  با  بنابراین،  باشد.  داشته  وسیع تری  آن، حاشیه 

دام  ها و کاهش تولیدات کل مرتع، بین شدت چرا و بازدهی تولید 
دام در مقیاس پایین  تر، رابطه جدیدی به   وجود می  آید. طبق همین 
رابطه جدید است که وزن متوسط الشه، بسیار کمتر از حد معمول 

خواهد شد.
استپی، توسط گونه  مناطق  گیاهی در رویشگاه  های  تعادل پوشش 
 Pao مانند  چندساله  گندمیان   ،)Artemisia sieberi( درمنه 
bulbosa و Stipa barbata و گندمیان یک ساله به     وجود آمده 
و  مانند گون  گونه ها،  با سایر  درمنه  مناطق،  بعضی  در  البته  است. 
تعادل  نقطه  مناطق،  این  از  شدید  بهره برداری  می  شود.  همراه  قیچ 
اکوسیستم را به سمت شوره  زارها و بیابانی شدن سوق خواهد داد. 
بر همین اساس، برای اصالح و احیای رویشگاه  های استپی، نیاز به 
این منظور، الزم  برای  برنامه مدیریتی جدید و مناسب است.  یک 
یادشده  رویشگاه  های  در  مرتع داری  انتخاب روش  به  نسبت  است 
و  گیاه  سالمت  حفظ  برای  هم  شرایط،  این  در  شود.  تصمیم گیری 
برای  بهره  برداری مجاز،  هم سالمت رویشگاه، ضروری است، حد 
این  از  بهره  برداري  تمام رویشگاه  های درمنه، مشخص و در میزان 
مناطق تجدید نظر شود )جلیلی، 1394؛ جلیلی، 1396؛ معتمدی و 

همکاران، 1400(.
ذخایر  تغییرات  چگونگي  شناخت  کنار  در  حاصل،  اطالعات 
کربوهیدرات   ها و نقل و انتقاالت آن در اندام  هاي گیاه در شدت  هاي 
مختلف چرا، برنامه  ریزي اصولي چرا را متناسب با ظرفیت بلند مدت 
با مطالعه ویژگي  هاي خاک،  اینکه،  مراتع میسر خواهد کرد. ضمن 
امکان ارزیابي تأثیر خاک بر پوشش گیاهي فراهم خواهد شد که 

 
)Wilson et al., 1984( در یک مرتع تخریب   یافته )SI( شکل 19- رابطه تئوریکی بین عملکرد دام، سود و شدت دام گذاری
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ویژگي  هاي  شناخت  در  طرف،  یک  از  می توانند،  داده  ها  این 
توصیه  راهگشاي  و  مؤثر  رویشگاه  هر  گیاهان  اکولوژیکي 
گونه  هاي سازگار هر عرصه در عملیات اصالحي مراتع باشند 
اطالعات  طریق  از  تولید  برآورد  مدل  به  دستیابي  امکان  و 
از  با توجه به خصوصیات خاک فراهم کنند و  آب و هوایی را 
ارائه  در  خاک،  سطح  به  مربوط  اطالعات  ارائه  دیگر،  سوي 
مدل سنجش از دور مفید خواهد بود. در این رابطه الزم است، روش 
صحیح تطابق الیه  هاي اطالعاتي، معرفي و مدل  هاي مناسب برآورد 
مناطق  در  دورسنجي  داده  هاي  براساس  تولید  و  گیاهي  پوشش 

مختلف ارائه شود )معتمدی و همکاران، 1398(.
بیشتر  در  علوفه،  تولید  و  تاجی  پوشش  تغییرات  داد،  نشان  نتایج 
رویشگاه  های مرتعی، هم سو با تغییرات بارندگی است. در این ارتباط، 
مناطق  در  ارزیابی،  و سال  هاي  اکولوژیک  بین سایت   های  اختالف 
استپي، بیشتر از مناطق نیمه   استپي است که این هم، متأثر از تغییرات 
بیشتر بارش اعم از مکاني و زماني در این منطقه است. در مناطقی 
که نوسانات بارندگی یکسان است، توجه به سیستم ریشه گیاهان و 
فرم رویشی آنها، در تفسیرهای اکولوژیک اهمیت دو چندان دارد.
تولید  مقدار  است،  دینامیک  متغیر  مرتع، یک  در  تولید  از آنجایي که 
نوسانات  این  است.  متغیر  چرا  فصل  مختلف  زمان  هاي  در  علوفه، 
با  مرتع،  را در  دائمي  و  ثابت  امکان محاسبه ظرفیت چراي  تولید، 
مشکل مواجه مي  کند. بنابراین، ارزیابي مرتع، نقش بسزایي در دقت 
نوسان  به  توجه  با  و  دارد  بلند مدت  در  مرتع  برآورد شده  ظرفیت 
تولید نسبت به شرایط متغیر محیطي اطالعات به  دست آمده، متوسط 

خوب تولید را براي محاسبه ظرفیت بلند مدت چرا فراهم مي   کند.
تغییرات  از  گیاهی  پوشش  اثرپذیری  بیانگر  نتایج  به  طورکلی، 
باید  آن  مبنای  بر  که  است  اقلیمی  تغییرات  آن  به دنبال  و  بارندگی 
مدلی ارائه داد که قادر باشد تولید چند سال مرتع را برای بلند مدت، 
مرتع  تولید  خوب  متوسط  حاصل،  نتایج  به  استناد  با  و  پیش  بینی 
رابطه،  این  در  کند.  برآورد  بلند مدت چرا  برای محاسبه ظرفیت  را 
از  ایستگاه   های دارای داده کافی و هم  از اطالعات  الزم است هم 
اطالعات ایستگاه نزدیک به محل اندازه  گیری و هم  ارتفاع با سایت 

مورد پژوهش استفاده شود.
تغییرات  بررسی  در  اقلیمی  شاخص  های  از  استفاده  خصوص  در 
همکاران  و  احسانی  توسط  پژوهش  هایی  مراتع،  گیاهی  پوشش 
همکاران  و  عبدالهی   ،)1391( همکاران  و  آذرخشی   ،)1386(
 Arzani و Askarizadeh ،)1397( فخیمی و همکاران ،)1392(
انجام  کشور  در   ... و   )2022( همکاران  و   Mansouri  ،)2018(

شده که الزم است، گسترش یابد.
)مناطق  استپي  مناطق  رویشگاه  های  در  مرتع  وضعیت  مطالعات 
فاکتورها  مرتع،  وضعیت  تعیین  با  ارتباط  در  داد،  نشان  خشک( 
امتیاز  با  شادابي  و  بنیه  عامل  به  عنوان مثال،  نمي  کنند.  اثر  یکسان 
ارتباط  یزد،  استان  در  درمنه  رویشگاه  های  در  مرتع  وضعیت 
معني  داري نداشت. همچنین، نتایج نشان داد، روند کم و زیاد شدن 
حدي  به  استپی،  مناطق  در  فاکتوری  چهار  روش  امتیازات  جمع 

نیست که بیانگر روند تغییرات گرایش وضعیت مرتع باشد. بنابراین، 
باید امتیازات روش چهار فاکتوري براي مناطق خشک، به  گونه  اي 

تنظیم شود که از حساسیت بیشتري برخوردار باشد.
که  مي  شود  مشخص  نکته  این  انجام شده،  مطالعات  به  توجه  با 
تغییرات در مناطق خشک، بسیار تدریجي است و دوره زماني 10 
بنابراین، طراحي یک  نیست،  کافي  تغییرات  نشان دادن  براي  ساله 
دائمي  اندازه گیري  براي  معین  زماني  دوره  هاي  در  پایش  سیستم 
بررسي روند کمي و کیفي  ویژگي  هاي پوشش گیاهي و خاک، در 

تغییرات ضروري است )ارزانی و همکاران، 1378(.
مستمر  ارزیابي  اهمیت  لحاظ  به  و  مطرح شده  مطالب  به  توجه  با 
الزم است، داده ها از مکان مشابه، در زمان مشابه و با روش مشابه، 
جمع آوري، در هر اندازه گیري نیز فاکتور هاي مشابه، ارزیابي و از 
همکاران،  و  )ارزانی  بیشتری شود  استفاده  نیز  دور  از  فن سنجش 
1384؛ ارزانی و همکاران، 1385(. بنابراین، مطالعه تغییرات مراتع 
از جهت عوامل یادشده و شناخت عامل تغییرات آن، کمک مؤثري 
مراتع  از  پایدار  بهره  برداري  و  اصولي  مدیریت  برنامه  تدوین  برای 

فراهم خواهد کرد.
مورد نیاز  فاکتورهاي  تا  کرد  خواهد  کمک  انجام شده،  بررسی   های 
مناطق  در  مرتع  اندازه  گیري  مناسب  روش   هاي  مراتع،  پایش 
مختلف آب و هوایي، شاخص   هاي تعیین کننده وضعیت مرتع، ظرفیت 
مشخص  مراتع  گیاهي  پوشش  تنوع  و  چرا  بلند مدت  و  کوتاه مدت 
اقتصادی- اجتماعی و  با بررسی   های  شود. اگرچه، ضروری است 
را  مراتع  اقتصادی  ارزش گذاری  مدل  داده  های حاصل،  بر  تکیه  با 
ارائه و بر مبنای آن، اندازه بهینه واحدهای مدیریتی مرتعی را برای 

استفاده چند منظوره از مراتع تعیین کرد.
براي  مرتع  تولید  و  پوشش  زمینه  در  بهنگام  اطالعات  نبود 
استفاده کنندگان از آن، یکي از چالش  هاي بزرگ مدیریت مرتع در 
کشور است. برگزاري روز مرتع، اطالع رساني به مردم و مسئوالن، 
)شکل  بهره  برداران  و  مردم  با  مدیران  و  مسئوالن  مستقیم  ارتباط 
20(، از نتایج بسیار ارزشمند و جالب در ارزیابي و مدیریت مراتع 
 Azimi( است و به نزدیکي بخش اجرا و تحقیقات نیز کمک مي  کند

.)et al., 2008
مجموعه  تابع  آنها،  کاربرد  و  انجام شده  تحقیقات  نتایج  اشاعه 
از  بهره  برداران،  اجتماعي  اقتصادی-  مسائل  که  است  عواملي 
پژوهش  های  اثرات  بررسي  با  است  طبیعی  آنهاست.  مهم ترین 
مسئوالن،  و  مرتع داران  تصمیم  گیري  و  تصمیم  سازي  در  انجام شده 
شد.  خواهد  ارائه  پژوهش  ها  این گونه  نتایج  ترویج  مناسب  الگوي 
معاش  مي   دهد،  نشان  مرحله  این  تا  انجام شده  پژوهش  های  نتایج 
پایدار بهره  برداران در وضعیت فعلي، قابل تأمین نیست و ادامه روند 
بهره  برداري کنوني، منجر به کاهش توان سرزمین و به دنبال آن بروز 

مشکالت اقتصادي- اجتماعي خواهد شد.
از  کشور،  مراتع  اکولوژیک  شرایط  از  همسان  اطالعات  فقدان 
عرصه  هاست.  این  در  اقتصادي  برنامه  ریزي  در  پیش  رو  مشکالت 
مراتع  مدیریت  در  مي  توان  پژوهش  ها،  این گونه  ارزنده  نتایج  از 
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غیر نرمال  خشک سالي  هاي  به  ویژه  خشک سالي  ها،  بروز  شرایط  در 
استفاده کرد.

به  طورکلی، ازنظر تنوع و وسعت زیاد مراتع و تغییرات دائمی اجزای 
اکوسیستم  های مرتعی، لزوم ارزیابی روند و دلیل تغییرات، احساس 
می  شود که برای تحقق آن، نیازمند طراحی یک سیستم پایش ملی 

هستیم. سیستمی که در آن
- سیاست ارزیابی در هر منطقه آب و هوایی، تبیین شده باشد،

- در خصوص فاکتورهای مورد اندازه  گیری و روش  های اندزه  گیری 
مرتع تفاهم باشد

و - در آن امکان به کارگیری فنون جدید در سطح وسیع دیده شده 
.)Arzani et al., 2008( باشد

بانک  یک  حاصل،  نتایج  از  می  توان  که  است  شرایطی  چنین  در 
پیش   بینی  و  اکوسیستم  ها  مدل   سازی  برای  مراتع،  از  ملی  اطالعات 
دستورالعمل  هایی  آن،  براساس  و  داشت  اختیار  در  اقلیمی  تغییرات 
ضمن  کرد.  ارائه  مراتع  فعلی  وضعیت  از  برون رفت  برای  را 
قطب  های  و  ناحیه  ای  منطقه  ای،  محلی،  مقیاس  در  می  توان  اینکه 
اکولوژیک، گزارش  های الزم را برای بخش  های اجرایی، تحقیقاتی 
و اطالع  رسانی به مردم ارائه کرد )ارزانی و عابدی، 1394؛ معتمدی 

و همکاران، 1401(.

جمعبندی
کشور  پژوهشی  کالن  سیاست  های  از  یکی  مراتع،  ارزیابی وضعیت 
تکمیل  برای  کشور،  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  از جمله  و 
منظور،  این  برای  است.  طبیعی  اکوسیستم  های  ملی  اطالعات  بانک 
رویشی،  مختلف  مناطق  در  اکولوژیک  سایت  های  انتخاب  با 
از  مختلف،  سال  های  طی  گیاهی،  پوشش  ساختاری  خصوصیات 
مکان مشابه، در زمان مشابه و با روش مشابه جمع آوري و در هر 
بررسی  های  نتایج  شد.  ارزیابي  مشابه،  فاکتور هاي  نیز  اندازه گیري 
گیاهي،  ترکیب  لحاظ  از  مراتع  دائمي  تغییرات  مؤید  انجام شده، 
میزان  می دهد،  نشان  همچنین  است،  علوفه  تولید  و  تاجی  پوشش 

قرار  مدیریتي  و  اکولوژیکي  عوامل  تأثیر  تحت  تغییرات،  جهت  و 
تغییرات  که  می  شود  نکته مشخص  این  مطالعات،  به  توجه  با  دارد. 
ساله   10 زماني  دوره  و  است  تدریجي  بسیار  خشک،  مناطق  در 
یک  طراحي  درواقع،  نیست،  کافي  تغییرات  دادن  نشان  براي 
اندازه گیري دائمي  براي  ارزیابي در دوره  هاي زماني معین،  سیستم 
کیفي  و  بررسي روند کمي  گیاهي و خاک، در  ویژگي  هاي پوشش 
تغییرات ضروري است. بررسی  های انجام شده کمک خواهد کرد تا 
اندازه  گیري  مناسب  روش  هاي  مراتع،  پایش  مورد نیاز  فاکتورهاي 
مرتع در مناطق آب و هوایي، شاخص  هاي تعیین کننده وضعیت مرتع، 
مراتع  گیاهي  پوشش  تنوع  و  چرا  بلند مدت  و  کوتاه مدت  ظرفیت 
اقتصادی-  بررسی  های  با  دارد  ضرورت  اگرچه،  شوند.  مشخص 
اجتماعی و با استناد به نتایج حاصل، مدل ارزش گذاری اقتصادی 
مراتع، ارائه و بر مبنای آن، اندازه بهینه واحدهای مدیریتی مرتعی، 

برای استفاده چند منظوره از مراتع تعیین شود. 

سپاسگزاری
مناطق  مراتع  »ارزیابی  ملی  طرح  از  برگرفته  ارائه شده،  نتایج 
اعتبارات مؤسسه تحقیقات جنگلها  با  که  آب و هوایی کشور« است 
و  ستادی  نیروهای  از  زیادی  جمع  همکاری  با  و  کشور  مراتع  و 
و  معتمدی  دکتر  آقای  کمک  به  و  انجام  تحقیقاتی  مراکز  پژوهشی 
سرکار خانم دکتر عظیمی تبیین شده است، که بدین وسیله از همگی 

آنها قدردانی می شود.
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