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 چکیده

مراتع با  عشایری که نمود آن جایگزینی دولت در تنظیم تقویم کوچ و مدیریت در نحوه مدیریت مراتع شده جادیابا تغییرات 
سنجی واگذاری دوباره این مسئولیت به عشایر و فراهم کردن زمینه های نظام دولتی، موضوع امکانعشایر است و نظر به محدودیت

رفت از وضع نامناسب و ناکارآمد نظام مدیریت کنونی مطرح شده ز راهکارهای برونعنوان یکی اآفرینی آنها در مدیریت مراتع بهنقش
ها، مراتع و آبخیزداری کشور ورود به رو سازمان امور عشایر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و سازمان جنگلاست. ازاین

از تشکیل جلسات متعدد، مرتع ییالقی دهنه سنگ الر مسئله را از مسیر متکی به نتایج تحقیق موضوعی منطقی تشخیص دادند. پس 
ها از آنان بر تغییرات پوشش گیاهی در این منطقه عنوان پایلوت انتخاب شد تا تأثیر مدیریت عشایر و حمایت ارگانطایفه هداوند به

در دو مرحله قبل از ورود و  برداریهای مورد ارزیابی پوشش، ظرفیت، وضعیت، گرایش و درصد بهرهمورد آزمون قرار گیرد. شاخص
 نیب یانامهتفاهممنظور، نمایندگانی از سوی عشایر معرفی و اجرای پروژه در قالب پس از خروج عشایر از مراتع تعیین شدند. بدین

ل از سال سا 4ی یادشده در باال و نمایندگان عشایر منعقد شد. مراحل مطالعاتی پروژه به شکل مدیریت تعریف شده به مدت اهارگان
مانده تولید در پوشش گیاهی بعد از چرا و باقی های درصد، اثر سال را بر شاخصتجزیه واریانسحاصل از نتایج آغاز شد.  1394

هایی که های تحقیق نشان داد، بیشتر شاخصها در طول سالمیانگین داده دار نشان داد. همچنین مقایسهدرصد معنی 5سطح احتمال 
برداری در دو مرحله قبل از ورود و بعد از خروج عشایر از مرتع ارزیابی شدند، ت، گرایش، ظرفیت و درصد بهرهبرای تعیین وضعی

برداری پس از اعمال مدیریت، تغییراتی در بهبود شرایط پوشش گیاهی از خود نشان دادند. دلیل اصلی توفیق آنان با نظام بهره
رسد، این الگو به و منابع طبیعی در منطقه مرتبط دانسته شد. بنابراین به نظر می زیستخانوادگی و حضور مأموران حفاظتی محیط

 .تواند تعمیم داده شودهای مرتبط با نمایندگان عشایری، در مدیریت مراتع سایر مناطق مشابه نیز میشرط همکاری ارگان
 

 یاهیگ پوشش مدیریت، عشایری تعاکوچ، مر: های کليدیواژه

 

 مقدمه
اقتصادی  -یاجتماعنتایج سومین سرشماری براساس 

نفر جمعیت  1186398(، تعداد 1387عشایر کوچنده )سال 
طایفه  552ایل و  104خانوار،  212772در قالب  عشایری

استان کشور  30در ترین رده ایلی کوچک 19840مستقل و 

کنند. این به شیوه الگوی زیست عشایری شبانی زندگی می
غرب، لناحیه رویشی به شرح شمال، شما 8جمعیت در 

شرق، مرکز و شرق غرب، جنوبشرق، غرب، جنوبشمال
 60ای بیش از اند. قلمرو آنان شامل عرصهپراکنده شده

درصد فضای جغرافیایی کشور است. بررسی روند رشد 
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دهنده جمعیت عشایر کشور طی چند دهه گذشته نشان
کاهش نسبت جمعیت عشایر کشور در مقایسه با جمعیت کل 

درصد  8/1به  1387ن نسبت در سال کشور است و ای
که دام ثروت و طوریجمعیت کل کشور رسیده است. به

، سرمایه دامی 1387سرمایه اصلی عشایر است. در سال 
میلیون واحد دامی بوده است که  24عشایر کوچنده بیش از 

درصد دام سنگین  4درصد دام سبک و  28شامل حدود 
رصد( را دام د 4/86کشور است و بخش عمده عشایر )

درصد آنها  70دهد که تعلیف حدود کوچک تشکیل می
میلیون دام  9وابسته به مرتع است. عشایر، ساالنه حدود 

درصد  20تن یعنی  162000کند و بیش از وارد بازار می
هزار  400آن، تولید برتولید گوشت قرمز کشور است. عالوه

ت دامی هزار تن پشم بخش دیگری از تولیدا 14تن شیر و 
با مقایسه سه سرشماری انجام دهد. عشایر را تشکیل می

طور ، ساالنه به1387و  1377، 1366های شده در سال
درصد، تولید گوشت  2/2متوسط تعداد دام قابل عرضه 

 15 هادرصد، باغ 9/6درصد، میزان اراضی آبی  95/2
درصد رشد داشته است. رشد  4درصد و میزان کل تولیدات 

بیش ساالنه  1391تا  1388های اخیر از سال الکل طی س
 Nomadic Affairs Management) درصد بوده است 7 از

Site of Tehran, 2016 .) ،همان طوری که اشاره شد
دامداری و کوچ در نظام دامداری عشایری از دیرباز وجود 
داشته است، از مهمترین کارکرد این نظام آثار مثبت آن بر 

دلیل عدم حضور دائمی دام در مرتع است. وضعیت مراتع به
همچنین، تغییرات ایجاد شده در نحوه مدیریت کوچ و مرتع 
که نمود و بروز آن در نقش دولت در تنظیم تقویم کوچ و 
مدیریت اجرایی آن به جای مدیریت عشایر است، مشاهده 

های نظام دولتی، به نظر شود. با توجه به محدودیتمی
ین مسئولیت به عشایر و فراهم کردن رسد واگذاری امی

آفرینی آنها در این مهم، یکی از راهکارهای زمینه نقش
رفت از وضع نامناسب و ناکارآمد نظام دولتی مدیریت برون

های زیاد برای مراتع عشایری باشد که با وجود صرف هزینه
قبولی نیز در پی نداشته است. سؤال این دولت، موفقیت قابل

 است:

توجه به تحوالت مختلفی که در کشور رخ داده  آیا با
تواند در بهبود است، بازگرداندن این مسئولیت به عشایر می

 شرایط مراتع مؤثر باشد؟
فرض بر این است که واگذاری مدیریت به خود عشایر 

 مطالعه شود.تواند منجر به بهبود شرایط مرتع مورد می
ع کشور، رو، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتایناز

ها، مراتع و آبخیزداری سازمان امور عشایر و سازمان جنگل
کشور ورود این موضوع را از مسیر متکی به نتایج تحقیق 
موضوعی منطقی تشخیص دادند، سپس انجام تحقیقی با 
هدف بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر تغییرات پوشش 
گیاهی مراتع ییالقی دشت الله واژگون شهرستان کوهرنگ 
استان چهارمحال و بختیاری در همین چهارچوب 
موضوعیت یافت. در این زمینه، نمایندگانی از سوی عشایر 

نامه چهارجانبه به معرفی و اجرای طرح در قالب تفاهم
های بین ارگان 23/1/95به تاریخ  246/5/278شماره 

یادشده و نمایندگان عشایر مبنی بر واگذاری مدیریت این 
ها از آنان منعقد و مراحل و حمایت دستگاه مراتع به عشایر

آغاز شد.  1394سال از سال  4مطالعاتی پروژه به مدت 
اگرچه درباره موضوع پژوهش، مطالعات و تحقیقات 
کاربردی مستقیم انجام نشده است، ولی با هدف بررسی پیوند 

 Behzadهای پیشین به مطالعه این پژوهش با پژوهش
ترین راه مدیریت مراتع را مناسب شود که( اشاره می2012)

برداران و استفاده از واگذاری کامل امور به خود بهره
و  Yousefiبانان منتخب عشایر معرفی کرده است. قرق

منابع  داریپا تیریطرح مد یاجرادر ( 2014همکاران )
را  ینقش جوامع محل یبر مشارکت جوامع محل یمبتن یعیطب

نیتجربه موفق پروژه بطبیعی )منابع  داریپا تیریدر مد
 بیانو  تشریح (انیسرا ،یخراسان جنوب RFLDL –یالملل

ابزاری  ،شیوه مدیریت مبتنی بر جامعه محلی که دندکر
. نکته حائز اهمیت مناسب برای پایداری منابع طبیعی است

این است که مدیریت مشارکتی همیشه موفق عمل نکرده 
 Murphreeو  sJoneاست و این موضوع در تحقیقات 

( به اثبات رسیده 2005و همکاران ) Hutton ( و2004)
  است.
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Child  وClayton-Dalal (2004 ،)Jones  و
Murphree (2004 و )Murphree (2004 گزارش کردند )

 مهم است. اریبس یمشارکت تیریمد لیدر تحل ییتمرکززداکه 
 یبرا یمانع ییتمرکززدا استیعدم وجود سکه نحویبه

و همکاران  Poissonnet. است یمشارکت تیریمد یاجرا
از  یاریشکست بس علت Vermeulin (1997) ( و2006)

و عدم  نیبودن قوان یرا مدرن و فانتز یمشارکت یهاهپروژ
ها و فرهنگ مردمان مطابق با سنت یعیمنابع طب نیقوان میتنظ
 یبرا ( بر این باور است که2007)  Ostrom.ندندایم یمحل

وجود ندارد. مسئله  یثرؤراهکار واحد م دهیچیمشکالت پ
و  یپروژه مشارکت یمشخص کردن نحوه سامانده ،مهم

 در است. یو جوامع محل یدولت مرکز نیارتباط ب
 یاسیو س یاقتصاد طیدرک شرا ،در حال توسعه یکشورها

نهاد جوامع مردم راهبرددر  یکل یبه بازنگر ازیدر کنار ن
برآنها (. Nelson & Agrawal, 2008) ستیمتمرکز ضرور

 ا،یبوتسوانا، کن ییقایآفر یکشورها خود در اساس مطالعات
به  لیدند که مکراعالم  مبابوهیو ز ایزامب ا،یتانزان ک،یموزامب
دولت به جوامع  یاز سو یعیمنابع طب تیریمد یواگذار

با دارد.  یاسیس یهادرآمد قدرت زانیبا م یهمبستگ یمحل
ها، همچنان پروژه یبر اجرا یالمللنیسسات بؤفشار م وجود
 خود یداشت قدرت کنترلدرصدد نگه یمرکز یهاقدرت
پروژه یاجرا یجوامع محل گاهی،هستند.  یعیمنابع طب روی

 یالتیا یهاگرانت لیپول از قب افتیدر یبرا یها را فرصت
مشارکت از نوع مشارکت  شکل از نیا نیدانند. بنابرایم

 دیشد بیبه تخرمنجر  ینوع همکار نیا نخواهد بود. یواقع
 درRandrianalijaona (2008 ). منابع خواهد شد دوبارهو 

موفق  یمشارکت یهاپروژهآن دسته از  ،ماداگاسکار نشان داد
کرده  جادیا یدرآمد مردم بوم یرا برا ییهاهستند که کانال

 شوندمی ازینیب یآنها از اعتبارات خارج بیترت نیبد ،دنباش
البته با لحاظ موارد باال و نظر به نبود  .یابدمیو پروژه تداوم 

تحقیق مشابه پیرامون موضوع و نو بودن مسئله، این بررسی 
با هدف تأثیر مدیریت عشایری بر تغییرات پوشش گیاهی 

 سنگ الر اجرا شد.مراتع سامانه عرفی دهنه
 

 هامواد و روش

 مطالعه منطقه مورد
دهنه سنگ یکی از چهار سامان عرفی موجود در سامانه 

 مرکزی البرز دامنه در حوزه آبخیز قوشخانه منطقه الر، واقع
دماوند است. موقعیت جغرافیایی و شرایط  قله غرب و

 زیر است.شرح به اکولوژیکی حاکم بر این سامان
 35تا  ثانیه 35 و دقیقه 41 درجه، 36 این منطقه بین

 51 جغرافیایی و بین عرض ثانیه 40 و دقیقه 48 درجه،
جغرافیایی  دقیقه طول 04 و درجه 52 دقیقه تا 32 و درجه

عنوان قرار دارد. برابر اطالعات ایستگاه سینوپتیک آبعلی به
-2600ترین ایستگاه به محل، ارتفاع از سطح دریا نزدیک
درجه  5/6متر، متوسط دمای ساالنه منطقه  3400
های دومارتن اساس شاخصطقه برگراد، اقلیم منسانتی

متر گزارش میلی 574خشک و متوسط بارندگی ساالنه یمهن
های تحقیق شده است. مجموع بارش منطقه طی سال

متر گزارش شده میلی 665و  603، 722، 595ترتیب به
درجه  3/14تا  14است. میانگین دمای حداکثر، بین 

درجه  3/5تا  5/4گراد و میانگین دمای حداقل، بین سانتی
 (. 1گراد در نوسان بود )جدول سانتی

 

 مطالعه بردار در منطقه موردميزان جمعيت بهره
لر زبان و از ایل هداوند هستند. کل  عشایر این سامانه

ی موجود در مرتع هادامتعداد  هکتار، 465مساحت مرتع 
 ی ودام واحد 1805واحد دامی، تعداد دام مجاز  1020

ی است. قشالق این عشایر دام واحد 785تعداد دام مازاد 
روستای توچال شهرستان پاکدشت است. تقویم چرایی 

 90شهریور به مدت  15خرداد تا  15 شده در پروانه،قید
خانواده  10برداران این سامانه شامل جمعیت بهره روز است.

نفر و تمام عشایر این سامانه عضو اتحادیه عشایری  55و 
 تند. هس
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 1397-1394های وهوایي منطقه طي سالآب شخصاتم –1جدول 
2017-Weather characteristics of the region during the years 2014 Table1.  

 گراد(ميانگين دمای حداقل )سانتي
Average minimum 

temperature(C) 

 گراد(ميانگين دمای حداکثر )سانتي
Average maximum 

temperature(C)  

 متر(بارش )ميلي مجموع
Total Precipitation 

(mm) 

 سال
Year 

4.8 14.1 595 2014 

4.5 14.3 722 2015 

4.5 14 603 2016 

5.3 14.1 665 2017 

 

 وضعيت کوچ 
 هاچوپانکوچ دام سنتی است و توسط  سامانه در این
یاز، چادرها و خانواده ن موردشود، اما وسایل انجام می

شود. حوزه توسط خودرو حمل می معموالًبرداران بهره
استانی و طول مسیر کوچ از قشالق نفوذ کوچ، درون

های راهکیلومتر است. ایل 100یباً تقرتوچال تا دشت الر 
شاه، زیر سد ترتیب یوردییالق بهاین عشایر از قشالق تا 

ماملو، پلنگ آواز، تماشا، باغکمش، اصطلک، پردیس، 
کمرد، جوزک، پورزن، عالئین، ایراء، فیل زمین و الر 

 (.1هستند )جدول 
 

 روش تحقيق

 یپژوهاقدام روش از پژوهشاین  اهداف به توجه با
(Action research) معیاراستفاده شد.  آنانجام  برای 

 جابیابود که  قیتحقو مسئله  موضوع روش، این انتخاب
 مأتو یدانیاقدام م بامطالعه  ،شرح خدمات برابر کردیم

 مرحلهدو  در کار انجام مراحل که بیترت نیبد. باشد
بینی شد. مرحله اول تعیین نمایندگان عشایری برای پیش

نامه همکاری بین پیگیری امور مدیریتی و انعقاد تفاهم
 10 تعدادهای مرتبط با نمایندگان یادشده بود. ارگان

 فهیطا سنگدهنه یالقیی مرتع رینفر( عشا 55خانوار )
پروژه اعالم کرده  یاجرا برایخود را  یکه همکار هداوند

ند. مرحله بعدی داد لیتشک را یآمار جامعهبودند، 
های مهم بررسی تأثیر این شیوه از مدیریت روی فاکتور

قبیل ظرفیت، وضعیت، گرایش و درصد پوشش گیاهی از 
برداری قبل از ورود و بعد از خروج عشایر از منطقه بهره

 شرح زیر بود.به
 
مرحله تعيين نمایندگان عشایری و انعقاد  -1

 نامه تفاهم
 یهانشست انجام با، منتخب ریعشا یبرامراحل  نیا

دفتر امور مراتع  یر،، سازمان امور عشایرمشترک با عشا
 برای کشور جنگلها و مراتع یقاتسسه تحقؤکشور و م

 موردمنتخب در  یرعشا یهتوجی، نحوه واگذار یهماهنگ
و  یرتوسط عشا یندگانینما تعیین مرتع، یریتنحوه مد

نامه تفاهم انعقاد ربط، همچنینیذ یهابه ارگان یمعرف
 23/1/59 به تاریخ 246/5/278شماره به جانبه  چهار

 نحوهپیرامون  ی یادشدههاو ارگان یرعشا یندگاننما بین
. انجام شد مرتع یریتدر مد یراز عشا یتو حما یهمکار
 آن تأثیر و عشایر نمایندگان عملکرد ارزیابی بعد مرحله

 بود. گیاهی پوشش مهم هایشاخص روی
 
 آثار مدیریت مشارکتي بر تغييرات پوشش گياهي  -2

های گیاهی، ارزیابی شاخصهای پس از تعیین تیپ
برداری طی ظرفیت، وضعیت، گرایش و درصد بهره

ماه قبل از ورود های تحقیق در دو مرحله اردیبهشتسال
 عشایر و مهرماه بعد از خروج عشایر از منطقه مورد

 مطالعه در مناطق معرف هر تیپ گیاهی ارزیابی شدند.



 

  دهنه سنگ ی سامانههاراهمشخصات ایل -2جدول 
Characteristics of the nomadic routes of the Dahaneh Sangh Table 2. 

 نام مسير
Path name 

 مبدأ

Origin 

 مقصد

Destination 

 تاریخ خروج
 از مبدأ

Date of 

departure from 

the origin 

 تاریخ ورود
 به مقصد

Entry date 

to 

destination 

 طول مسير
Path length 

هاهتعداد اتراقگا  
 تا مقصد

The number 

of restrooms 

to the 

destination 

هانام اتراقگاه  
The names of the 

restrooms 

 نحوه کوچ
How to move 

مدت زمان 
 کوچ تا مقصد

 )روز(
Travel time to 

destination 

(days) 

توقفمدت   
 )روز(

Stoppage 

period 

(Day) 

دبنقشالق به میان  
Winter rangeland 

to intersection 

band 

لروستای توچا  
Tochal 

village 

 مراتع توچال
Tochal 

rangelands 

فروردین 15  
April 15 

 

فروردین 17  
April 17 

10 Km 2 

 توچال، آبگرمه
Tochal, 

Abgharmeh 

 پیاده و با
 چارپا

on foot and carrier 

animals 
2 65 

بند به ییالقمیان  
Intersection to 

summer 

rangelands 

 کریم چشمه
Karim 

Cheshmeh 

 الر

Lar 

خرداد 10  

June 10 

 

خرداد 15  
June 15 

100 Km 5 

 جاجرود، لواسانات
Jajeroud, 

Lavasanat 

 پیاده و با چارپا
on foot and carrier 

animals 
5 90 

بندمیانییالق به   
Summer 

rangeland to 

intersection 

 الر
Lar 

 پاکدشت
Pak- Dasht 

شهریور 15  

September 15 

شهریور 20  

September 20 
70 Km 5 

 جاجرود، لواسانات
Jajeroud, 

Lavasanat 

اپیاده و با چارپ  

on foot and carrier 

animals 

5 70 

بند به قشالقمیان  

Intersection 

To winter 

rangelands 

 پاکدشت
Pak- Dasht 

 توچال
Tochal 

آبان 30  

November 30 

رآذ 5  

December 5 
30 Km 2 

 پاکدشت
Pak-Dasht 

 پیاده و با چارپا
on foot and carrier 

animals 

2 126 

 جمع
Sum 210 14   14 351 
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پالت چهار  20بدین شکل که در هر تیپ گیاهی 
متری، در هر ترانسکت  150مربعی در طول دو ترانسکت متر

پالت به شیوه تصادفی سیستماتیک مستقر و  10تعداد 
شاخص ظرفیت مرتع با استفاده از روش قطع و توزین، 

برداری نیز گرایش وضعیت با ترازوی گرایش و درصد بهره
ف تولید قبل از ورود عشایر و بعد از با استفاده از اختال

های گیاهی و کل منطقه خروج آنها طبق فرمول زیر در تیپ
 محاسبه شدند. 

بهره برداری% =
تولید قبل از  ورود)  − (تولید بعد از ورود

تولید قبل از ورود
∗ 100 

 

با  آوری شدهجمعهای دادهتحلیل ومرحله بعد، تجزیه
 .بود Spss ver21 افزارنرماستفاده از 

 
 نتایج

مدیریت مشارکتی روی  تأثیرنتایج حاصل از ارزیابی 
پوشش گیاهی مرتع ییالقی سامانه دهنه سنگ در طول 

  است. اجرای پروژه به شرح زیر
 
 مطالعه های گياهي منطقه مورد تيپ -1
شده و بازدیدهای میدانی تیپ های انجاماساس بررسیبر

 Astragalus  –Onobrychis cornutaگیاهی محدوده ارزیابی

Bromus tomentellus -gossypinus f,n  (.1)شکل 
 

 
 مدیریت مشارکتي بر پوشش گياهي سامانه دهنه سنگمراحل ارزیابي تأثير  -1شکل 

management on the vegetation factors in the Dahaneh Sangh rangelands-Figure 1. Evaluation the impact of co 
 

 که بوددرصد  56 متوسط طورپوشش در این تیپ بهتاج
را گیاهان  درصد I، 9/4الس کدرصد آنها را گیاهان  8/9

تشکیل داده  IIIدرصد را گیاهان کالس  3/85و  IIکالس 
درصد گیاهان خانواده  75/8ی نیز رویش شکلنظر  ازبودند. 

، کسالهگیاهان خانواده گندمیان ی درصد 5/2 گندمیان دائمی،
های درصد فورب 25/2، چندسالهبرگان پهن درصد 5/10
و  هادرختچهدرصد و یک ایبوته اهانیگدرصد  31 ،کسالهی

 (.3بودند )جدول  درختان
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 سامانه دهنه سنگدر  گياهي پوششد و ترکيب درص -3جدول 
Table 3.    Composition and percentage of vegetation in the Dahaneh Sangh rangelands 

 درصد ترکيب

Composition percentage 
پوششدرصد تاج  

Cover percentage 

يخوراکخوشکالس   

Palatability class 
 نام علمي گونه

Species scientific name 

 طبقه

category 
III II I 

9 1 *   Aegilops کسالهگندمیان ی  

Annual grass 2.7 5.1 *   Bromus tectorum 

 جمع طبقه    4.5 2.5 4.5
Sum of category 

1.8 1  *  Stipa barbata 

سالههای چندگراس  

Perennial  grass 
3.6 2   * Festuca ovina 

1.3 o.75   * Agropyron trichophorum 

8.9 5 *   Bromus persicus 

 جمع طبقه  4.9 1.8 8.9 8.75 15.6
Sum of category 

2.2 1.25 *   Lactuca serriola crassa l های یکسالهفورب  
Annual forbs 1.8 1 *   Achillea C.koch 

 جمع طبقه    4 2.25 4
Sum of category 

1.8 11 *   Mentha longifolia 

های چندسالهبفور  

Perennial  forb 

1.8 1 *   Codonocephallus 

peacockianum 
1.8 1 *   Cirsium hygrophilum 

1.8 1    Euphorbia aucheri 

2.7 1.5 *   Cousinia nekarmantica 

2.2 1.25 *   Verbascum songaricum 

1.8 1 *   Echinops sp. 

2.7 1.5   * Ferula galbanifloa 

2.2 1.25   * Astragalus effusus 

 جمع طبقه  4.9  12.1 10.5 18.8
Sum of category 

1.8 1  *  Thymus kotschyanus 

هایابوته  
shrubs 

16.1 9 *   Astragalus gossypinus 

1.3 0.75  *  Scariola orientalis 

3.6 2 *   Acanthlimon festucaceum 

26.8 15 *   Onobrychis cornuta 

5.8 3.25 *   Astragalus microcephalus 

55.4 31 52.3 2.1   
 جمع طبقه

Sum of category 
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 درصد ترکيب

Composition percentage 
پوششدرصد تاج  

Cover percentage 

يخوراکخوشکالس   

Palatability class 
 نام علمي گونه

Species scientific name 

 طبقه

category 
III II I 

1.8 1 *   Rosa iberica  و درختاندرختچه (Trees) 

 

 

 

 

 

1.8 1 11.8    

 

 جمع طبقه
Sum of category 

 

 

 

 

100 56 85.3 4.9 9.8  
  جمع کل
Total 

 
 ی همراه در سامانه دهنه سنگهاگونه -4جدول 

Table 4.  Accompanying species  in the Dahaneh Sangh rangelands 
 نام علمي گونه

Species scientific name 

 نام علمي گونه
Species scientific name 

1-Verbascum songaricum 2- Aegilops crassa 

3- Echinops sp. 4- Acanthlimon festucaceum 

5- Achillea willhelmsii C.koch 6- Cousinia multiloba 

7- Stipa barbata 8- Codonocephallus peacockianum 

9- Lactuca serriola l 10- Thymus kotschyanus 

11- Ferula galbanifloa 12- Astragalus effusus 

13- Euphorbia aucheri 14- Mentha longifolia 

15- Festuca ovina 16- Agropyron trichophorum 

17- Scariola orientalis 18- Astragalus microcephalus 

19- Rosa iberica 20- Cirsium hygrophilum 
 

 تغييرات پوشش گياهي در سامانه دهنه سنگ -5جدول   

Table 5. Vegetation changes in the Dahaneh Sangh rangelands 

برداریدرصد بهره  

 

Utilization (%) 
 

 گرایش
 وضعيت

 

Trend 

 وضعيت

Condition 
 ظرفيت

Capacity  

دوره 
برداریبهره  
روز()  

Utilization 

period( Day) 

توليد بعد از خروج 
یرعشا  

ر(کيلوگرم در هکتا)  
Production after 

the departure of 

the nomads 
(Kg/ha) 

توليد قبل از ورود 
 عشایر

(کيلوگرم در هکتار)  
Production before 

the arrival of the 

nomads 
(Kg/ha) 

يپوشش گياه  
)%( 

Cover(%) 
 

 سال

Year 

 ثابت 92.1
Constant 

 متوسط
Medium 1.12 90 17.6 151 54 2014 

91.9 
 ثابت

Constant 
 متوسط

Medium 1.18 90 13 160 56 2015 

 ثابت 90.3
Constant 

 متوسط
Medium 1.15 90 15 155 52 2016 

 ثابت 90
Constant 

 متوسط
Medium 1.26 90 17 170 58 2017 

 آمده است. 4ی همراه در سامانه دهنه سنگ در جدول هاگونه
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در سامانه دهنه  شدهانجامی هایریگاندازهبراساس 
سنگ، وضعیت این تیپ متوسط و گرایش آن ثابت است. 

 26/1تا  12/1مطالعه از های مورد ظرفیت آن در طول سال
برداری نیز در واحد دامی در هکتار متغیر بود. درصد بهره

 (.5درصد ارزیابی شد )جدول  90ها بیش از طول تمام سال
های ، اثر سال را بر شاخصتجزیه واریانسحاصل از ایج نت

مانده تولید در سطح پوشش گیاهی بعد از چرا و باقی درصد
 (.6دار نشان داد )جدول درصد معنی 5احتمال 

 

 تجزیه واریانس پارامترهای پوشش گياهي در سامانه دهنه سنگ -6جدول 

Analysis of variance of vegetation parameters in the Dahaneh Sangh rangelands Table 6. 

 منابع تغييرات

Source of Variation 

 درجه آزادی

df 

 ميانگين مربعات

)Ms( 

درصد پوشش 

 گياهي قبل از چرا

Percentage of 

vegetation cover 

before grazing 

 توليد

 

 
Yield 

درصد پوشش 

 از چرا گياهي بعد

Percentage of 

vegetation 

cover after 

grazing 

 ماندهباقي

 توليد
Residue from 

plant  

production 

درصد 

 برداریبهره

Utilization 

(%) 
 

 ظرفيت

 

 
Capacity 

 اثر سال

Year 
3 33.33 ns 336.7 ns 5.411* 23.13 * 5.74 ns 0.018 ns 

 اشتباه آزمایشی

Error 
16 74.75 344.4 2.011 10.68 2.243 0.178 

 خطای استاندارد

Standard Error 
15.72% 11.67 % 18.37% 22.85% 1.64% 11.67% 

n.s**،* ،: درصد کیدر سطح احتمال پنج و  داریمعن دار،یمعن ریغ بیترتبه 

 

 مقایسه ميانگين پارامترهای پوشش گياهي در سامانه دهنه سنگ -7جدول 

Comparison of the Mean vegetation parameters in the Dahaneh Sangh rangelands Table 7. 
 هاسال

Years 
 ميانگين پارامترها

Mean of parameters 
پوشش گياهي قبل 

 از چرا )%(

Percentage of 

vegetation cover 

before grazing 

 توليد 
(kg) 

پوشش گياهي بعد 
 از چرا )%(

Percentage of 

vegetation cover 

after grazing 

مانده توليد باقي
(kg) 

Yield 

برداری درصد بهره
)%( 

Utilization (%) 

 

 ظرفيت
 )واحد دامي(

Capacity 

(animal  unite) 

2014 54 a 151 a 6.6 b 12 b 92.1 a 1.12 a 

2015 56 a 160 a 7.2 ab 13 ab 91.9 a 1.18 a 

2016 52 a 155 a 8 ab 15 ab 90.3 a 1.15 a 

2017 58 a 170 a 9 a 17 a 90 a 1.26 a 

 
های میانگین داده همچنین نتایج حاصل از مقایسه

های تحقیق با استفاده مطالعه در طول سالهای مورد شاخص
( نشان داد، درصد پوشش گیاهی 7از آزمون دانکن )جدول 

قبل و بعد از چرا و تولید در سال آخر طرح افزایش داشتند. 



 93   1، شماره 20، جلد تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران نشریه علمی

برداری علوفه خشک بعد بهره درصد به همین ترتیب مقدار
 3/14درصد کاهش و ظرفیت مرتع نیز  3/2از چرا حدود 

برداری علوفه بهره درصد درصد افزایش نشان داد. مقدار
 رسید که درصد 90درصد به  1/92شک بعد از چرا نیز از خ

 میانگین مقایسه درصد کاهش نشان داد. نتایج 3/2حدود 
روند افزایشی  های مختلفسال ظرفیت طی مدت چرا در

 26/1واحد دامی به  12/1که ظرفیت از طوریداشت، به
 درصد افزایش( رسید. 3/14واحد دامی )

 
 بحث 

مراتع  تیریدر نحوه مد جادشدهیا با توجه به مشکالت
 یهاتیمحدودها و مراتع، همچنین پس از ملی شدن جنگل

 نیا یواگذاراز دید برخی متخصصان،  ی،دولتمدیریت 
آنها در  ینیآفرنقش نهیو فراهم کردن زم ریبه عشا تیمسئول

رفت از برون یاز راهکارها یکعنوان یتواند بهمی ،مهم نیا
شمار آید. به یدولت تیریآمد نظام مدوضع نامناسب و ناکار

Bajian (2007 .نیز بر این موضوع تأکید داشته است )
 قیتحق جیبه نتا یمتک ریموضوع از مس نیا بهورود  ،رونیازا

 اجرا روپیش پروژه و شد داده صیتشخ یمنطق موضوعی
 یرو تیریاز مد وهیش نیا ریثأت یبررس یابی. ارزگردید

 ت،یظرف لیمراتع از قب یاهیمهم پوشش گ یهاشاخص
در دو مرحله قبل از  یبرداربهره درصدو  شیگرا ت،یوضع

یریگندازهااساس براز مرتع  ریورود و بعد از خروج عشا
 که بیشتر شده در سامانه دهنه سنگ نشان دادانجام یها

 فهیمطالعه در سامانه دهنه سنگ طا مورد یهاشاخص
نسبت به مرحله قبل از آن  تیریهداوند، پس از اعمال مد

از خود نشان دادند.  یاهیپوشش گ طیدر بهبود شرا یراتییتغ
 باًیتقر یهواوو آب یمیاقل طیبا توجه به شرا بنابراین،

توان یم ق،یتحق یهاحاکم بر منطقه در طول سال کسانی
 یخوباند مراتع خود را بهسامانه توانسته نیا ریعشا، کرد بیان
 تیموفق یاصل لیرسد دلیبه نظر مرو، ازاین. ندکن تیریمد

 یبردارنظام بهره با شان،مراتع خود تیریآنان در مد
و منابع  ستیزطیمح یحفاظت مورانأمو حضور  یخانوادگ

 یمشارکت تیریمد یدر منطقه مرتبط باشد. هماهنگ یعیطب

منتخب آنان  ندهیتوسط نما قیمراحل تحق یسامانه ط نیا
به ی. حضور مداوم وانجام شد یخوبهب( ی)حاج قنبر قنبر

 و مربوطه جلسات تمام در خاندان، و فهیطا بزرگعنوان 
 ییسو از ،یعرف بردارانبهره همه حقوق احقاق برای تالش
با د تا کرفراهم  این امکان را و آنان نیب در اعتماد وجود
 منطقه در ستیزطیمح سازمان یقانون یهامخالفت وجود

 یدارمرتع طرحموفق به بازنگری ( بودن یحفاظت لیدلهب)
 یریعشا هیاتحادبتوانند  نیهمچن شوند،سامانه  پیشین این

و  Ghorbani قاتیتحق زمینه نیا . درندکن سیسأت را الر
 به زین Ghorbani  (2015)و Bozorghi( و 2013)همکاران 

و  2017همکاران ) و Mohebbi. افتندی دست یمشابه جینتا
 امور یریگیپدر  تیجد زانیم میارتباط مستق به زی( ن2020

 شانیهابرنامه تیبا درصد موفق یریعشا ندگانینماتوسط 
تا حدود  یموران حفاظتأ. حضور مکردنددر منطقه اشاره 

در و قیتحق یهاکوچ در طول سال میتقو تیبه رعا یادیز
ه دکر فراوانیسامانه کمک در این متعادل  یبه چرا جهینت

 .است
 

 گيرینتيجه

نتیجه اینکه تأثیر مدیریت مشارکتی تعریف شده )حضور 
نمایندگان عشایری و نیروهای حفاظتی و حمایت دولتی( در 

قبول ارزیابی  بهبود شرایط مرتع ییالقی دهنه سنگ الر قابل
رسد این الگو به شرط همکاری شد. بنابراین، به نظر می

در مدیریت مراتع های مرتبط با نمایندگان عشایری، ارگان
 تواند تعمیم داده شود.سایر مناطق مشابه نیز می

 
 پيشنهادها

ها بندپیگیری حل مشکالت دام عبوری در میان -1
راه گذر جاجرود و پردیس و مشکل ایل)زیر

 دهک(؛

ریزی برای خروج هماهنگ تمام عشایر از برنامه -2
 منطقه پس از پایان فصل چرا؛

مناطق زیر سد ماملو  حل مشکل امنیتی عبور دام از -3
 های مرتبط با سازمان صنایع هوافضا؛با ارگان
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ریزی برای موضوع گردشگری مراتع ضرورت برنامه -4
 ییالقی؛

حل مشکل چرای زودرس مراتع توسط دامداران  -5
 غیرمجاز.
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Abstract 

    With the changes made in the management of nomadic rangelands, it is accompanied by the 

interference of the government and nomads to prepare a new migration calendar. With 

considering the limitations in the government system, the issue of feasibility of reassigning this 

responsibility to the nomads and providing the ground for their role-playing in rangeland 

management has been proposed as one of the ways to leave the inappropriate and inefficient 

situation of the current management system. Therefore, the Nomadic Affairs Organization, the 

Forests, Rangelands and Watershed Organization, Research Institute of Forests and Range 

lands; considered to interfere to this issue as a logical item based on the research findings. After 

several meetings, the summer range lands of Dahaneh Sangheh Lar in Tehran province was 

selected as a pilot to assess the impact of nomadic management and organization support on 

vegetation changes in this area. The evaluated indicators were range lands capacity, range lands 

condition, trend and utilization percentage in two stages before entering and after the leaving the 

nomads from the range lands. For this purpose, representatives of the tribes were introduced. 

So, the project was implemented in the form of a quadrilateral memorandum No278/5/246 dated 

95/1/23 between the above-mentioned organisms and the representatives of the tribes. The study 

began in 2016 for 4 years. The results of analysis of variance showed significant effect of the 

year on the percentage of vegetation after grazing and production residue. Besides, the 

comparison of the average data showed that most of the indicators made changes leading to 

improve vegetation conditions. The main reason for their success was related to the family 

management system and the presence of environmental and natural resources protection officers 

in the region. To sum up, it seems that this model can be generalized in rangeland management 

in other similar areas provided that the relevant organizations cooperate with the nomadic 

representatives. 
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