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معرفی و نقد مجموعه کتاب های مرتبط با طرح 
ملی تعیین علوفه قابل برداشت از مراتع کشور

  جواد مقیمی*

کلیات
پیش از تأسیس سازمان جنگل ها و مراتع در سال 1334، هیچ گونه تشکیالتی در مراتع کشور 
وجود نداشت و مراتع تنها بر پایه دانش سنتی اداره می شد. مرتع داری رشته جدیدی بود که 
مطالعات آن در جهان از اوایل قرن بیستم شروع شد. در سال 1338 و با ورود آقای پروفسور 
پابو و اجرای پروژه تحقیقاتی بررسی مراتع ایران توسط فائو و در ادامه، تدوین و ارائه کتاب ها، 
گزارش ها و پژوهش ها از سال 1343 به بعد، به تدریج مرتع داری نوین در کشور پا گرفت. با 
ایجاد تشکیالت اداری مرتع، دانشکده ها و مؤسسه های پژوهشی، فعالیت این رشته در کشور 
شتاب بیشتری گرفت که ثمره آن کتاب ها، نشریه ها و بسیاری پایان نامه های دانشجویی است.

از اصلی ترین ارکان مرتع داری، مدیریت چرا به معنی اداره کردن مرتع با هدف استفاده 
پایدار از آن است. براساس نظریه توالی مرتع کلمنتس )Clements, 1916(، این موضوع 
به عنوان  اقتصادی و مدیریت بخش دام تحقق می یابد.  بوم شناختی،  به اصول  با توجه 
به  تغییرات وضعیت مراتع )ترکیب گیاهی و خاک( می توان  اولین و اصلی ترین عامل 
چرای دام اشاره کرد. قواعد مرسوم بر مدیریت چرا، الگوهای مکانی و زمانی شامل 
نوع دام و ظرفیت مرتع است. انتخاب رژیم غذایی،  دام،  نظیر رفتار چرایی  مواردی 

مدیریت  فاکتورهای  اساسی ترین  از  مراتع  و ظرفیت  تولیدی  علوفه  مقدار  تعیین 
چرا است که در برنامه ریزی های خرد و کالن مرتع داری مورد استفاده قرار می گیرد. 
در چند دهه گذشته مقدار تولید علوفه مرتعی کشور عددی ثابت بود که محاسبه آن 
در گذر زمان با ابهاماتی روبه رو شد. این ابهام و نبود آمار بر مبنای اصول علمی در 
اوایل دهه 80 و هنگام تهیه طرح ملی تعادل دام و مرتع، بیشتر آشکار شد. از این رو 
در برنامه چهارم توسعه کشور »تعیین مقدار علوفه قابل چرای دام و تعیین سطح 
مراتع کشور« به عنوان یکی از برنامه ها بر عهده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور قرار گرفت. در این راستا، براساس قرارداد پژوهشی منعقدشده بین مؤسسه 
آبخیزداری کشور،  مراتع و  مراتع کشور و سازمان جنگل ها،  تحقیقات جنگلها و 
اجرای این مهم به مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور واگذار و در قالب 4 
پژوهش ملی با هدف دستیابی به آمار و اطالعات مناسب به شرح زیر اجرا شد:
1- تعیین ارزش رجحانی گیاهان برای چرای دام و تعیین رفتار چرایی دام برای 
شناسایی گیاهانی که دام، آنها را برای چرا ترجیح می دهد و تغییرات ترجیح دام در چرای 
گیاهان در ماه های مختلف فصل چرا همچنین قلمرو و نحوه حرکت دام و مدت زمان 
چرا، حرکت دام در مرتع و مسیر و مسافت طی شده توسط دام در هر ماه از فصل چرا

2- تعیین تغییرات تولید و مصرف گیاهان در ماه های مختلف فصل چرا و تعیین 
میزان تولید قابل چرا در هر ماه از هر یک از گونه های مورد چرا

3- تعیین حد بهره برداری مجاز از مهم ترین گیاهان مورد چرای دام
4- تعیین زمان مناسب ورود و خروج دام از مرتع

این طرح با نظارت دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 

* کارشناس بازنشسته سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
info@paidaritabiat.ir :پست الکترونیک
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شده  ارائه  تقسیمات  براساس  کشور  اکولوژیک  منطقه   5 در  کشور، 
نیمه بیابانی،  نیمه استپی،  استپی،  مناطق  شامل  پابو  پروفسور  توسط 
بلند،  کوه های  و  است(  نامیده شده  منطقه خلیج- عمانی  )این  بلوچی 
در 54 سایت که معرف مراتع این مناطق رویشی کشور بودند، توسط 
کشور،  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  پژوهشگر   100 از  بیش 
تا 1390(   1385( سال   6 به مدت  استانی،  زیرپروژه  قالب 216  در 
اجرا و مقرر شد، نتایج آن در قالب 20 جلد کتاب، توسط انتشارات 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور منتشر شود. تا زمان نگارش 
این دست نوشته )فروردین 1398(، 10 جلد از کتاب ها چاپ، برخی 
آماده چاپ و تعدادی نیز در دست تهیه است. نوشته پیش رو نگاهی 
اجمالی به کتاب های چاپ شده و معرفی و نقد  آنها دارد. الزم به ذکر 
است که در تدوین کتاب ها چهارچوب طرح های پژوهشی به کار گرفته 
شده است. مشخصات کتاب های چاپ شده در جدول 1 آمده است.
1- کتاب رفتار چرای دام، جلد اول: مراتع مناطق نیمه استپی 

و کوهستان های مرتفع ایران
شناخت رفتار چرایی دام ازجمله مهم ترین عوامل مدیریت گله در مرتع 
است که فعالیت هایی نظیر مصرف غذا، حرکت، دسترسی به منابع آب 
و استراحت را دربر می گیرد. با محاسبه زمان چرا و حرکت دام در مرتع 
و انرژی مصرف شده برای حرکت دام در منطقه می توان 
از  مناسب  الگوی  به 

سیستم های چرا دست یافت تا مقدار کمتری از علوفه مورد چرا صرف 
تأمین انرژی الزم برای حرکت دام شود. به نظر می رسد که کتاب در 
ارائه اهداف خود کاماًل موفق بوده به ویژه آنکه در این زمینه پژوهش ها، 
نوشته ها و اطالعات چندانی وجود ندارد، هرچند که دانش سنتی، غنی از 
این شناخت رفتاری است. در واقع، کتاب بخشی از مدیریت چرا را ارائه 
می کند که ارتباطی با تولید علوفه و ظرفیت مرتع نداشته و برای پراکنش 
یکنواخت دام و اصالح مراتع است. البته بهتر بود که عنوان کتاب با توجه 
به منطقه رویشی مورد مطالعه که در آن به مناطق رویشی نیمه استپی 
گرم و معتدل پرداخته نشده، به »منطقه نیمه استپی سرد« تغییر می کرد.

و  دام  چرایی  رفتار  مفهوم  و  مبانی  به طور کلی،  کتاب  اول  فصل 
عوامل مؤثر بر آن )محیطی- گیاهی- دامی( را ارائه می دهد. فصل دوم 
به معرفی 19 منطقه معرف می پردازد که بهتر بود مناطق رویشی مراتع 
نیمه استپی و کوهستان های مرتفع از یکدیگر تفکیک می شد. در این 
مناطق، اطالعاتی مانند موقعیت جغرافیایی، ارتفاع، اقلیم، خاک، نوع دام، 
نظام دامداری و تیپ گیاهی تشریح شده است. عالوه براین اطالعات، 
تصویری که در اغلب موارد کیفیت مناسبی دارد، ارائه شده است. در 
فصل سوم، به شاخص های رفتار چرایی شامل زمان صرف شده برای 
متفاوت  شیب های  در  دام  رفتار  نیز  و  دام  و حرکت  استراحت  چرا، 
کتاب شامل تجزیه و تحلیل  از حجم  نیمی  به تقریب  اشاره شده است. 
کاملی از شاخص های مورد بررسی در دوره آماری و ماه های مختلف 
فصل چرا است که نتایج به خوبی در 3 جدول مجزا گنجانده 

شمارگان تعداد صفحه شماره انتشار سال انتشار نویسنده/ نویسندگان عنوان ردیف

1000 149 476 95-96 محمد فیاض و مینا بیات
رفتار چرایی دام، جلد اول: مراتع مناطق نیمه استپی و 

کوهستان های مرتفع ایران
1

1000 141 478 96 فرهنگ قصریانی و مینا بیات
حد بهره برداری مجاز گونه های مهم مرتعی مراتع استپی 

و بیابانی ایران )جلد اول(
2

500 380 456 94
محمد فیاض و حسن یگانه 

بدرآبادی
ارزش رجحانی گیاهان مرتعی ایران، جلد اول: مراتع 

مناطق نیمه استپی و کوهستان های مرتفع ایران
3

1000 250 473 95 محمد فیاض و مینا بیات
ارزش رجحانی گیاهان مرتعی ایران، جلد دوم: مراتع 

استپی و بیابانی ایران
4

500 305 457 94 علی احسانی
فصل چرا در مراتع استپی ایران 5

1000 309 477 95-96 علی احسانی
فصل چرا در مناطق نیمه استپی ایران 6

300 241 488 96 علی احسانی
فصل چرا در مراتع مناطق بیابان های مرکزی و منطقه 

خلیج- عمانی
7

1000 197 492 97 علی احسانی فصل چرا در مراتع کوهستان های مرتفع ایران 8

1000 242 480 96 محمد فیاض و مینا بیات
تعیین میزان علوفه قابل برداشت مراتع، جلد اول: مراتع 

نیمه استپی و کوهستان های مرتفع ایران
9

1000 208 489 97 محمد فیاض و مینا بیات
تعیین میزان علوفه قابل برداشت مراتع، جلد دوم: مراتع 

مناطق استپی و بیابانی ایران
10
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جدول 1- مشخصات کتاب های چاپ شده
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و  متخصصان  که  اطالعاتی  از  بسیاری  بعد،  فصل  در  است.  شده 
نشان  کمی  به صورت  آشنا هستند،  آن  با  کیفی  به صورت  کارشناسان 
تشریح شده  دام  رفتار  بر  مؤثر  و عوامل  اثرات  به خوبی  و  داده شده 
است. برخالف مطلوب بودن اطالعات و آمار در برخی مناطق معرف، 
اطالعات ارائه شده در مورد شیب، دارای نواقصی نظیر نایکسانی رنگ، 
نداشتن نقشه، متفاوت بودن راهنمای نقشه و نداشتن راهنما است. فصل 
پنجم در یک نتیجه گیری کامل، کافی و مستدل، اثرات عواملی مانند 
بر  را  ماه های فصل چرا  و  ترسالی، خشک سالی، شیب  گرما، سرما، 
شاخص های رفتار چرایی دام به خوبی تجزیه و تحلیل کمی و کیفی و 
است. کرده  بیان  دام  چرایی  رفتار  در  را  عوامل  این  تأثیر  چگونگی 

2- کتاب حد بهره برداری مجاز گونه های مهم مرتعی، مراتع 
استپی و بیابانی ایران )جلد اول(

تعیین مقدار  از اصلی ترین عوامل مؤثر در  نیز  بهره برداری مجاز  حد 
علوفه قابل استفاده و ظرفیت مرتع است که متأسفانه برخالف اهمیت 
اول،  نشده است. در فصل  انجام  این زمینه  مطالعات چندانی در  آن، 
موضوعات  و  چرا  مختلف  تأثیر شدت های  مفاهیم،  به  راجع  کلیاتی 
مرتبط با آن آمده است و نکته قابل توجه در آن، ارائه جدولی است 
شامل تعدادی گیاه مرتعی در امریکا که حد بهره برداری مجاز را با توجه 
به نوع دام و وضعیت مرتع، در فصول مختلف سال، نشان می دهد. این 

جدول اهمیت نقش وضعیت مرتع و نیز زمان بهره برداری را در 

تعیین این عامل به خوبی نشان می دهد، با این توضیح که، در مقایسه با 
مراتع ایران از 16 منطقه مورد بررسی، مراتع 11 منطقه دارای وضعیت 
عالی و بقیه خوب هستند. در فصل دوم، در جدولی 17 منطقه به نام 
استپی معرفی شده است، البته بهتر بود مناطق معرف نیمه بیابانی از استپی 
جدا می شد، همان طور که با درنظر گرفتن تقسیمات رویشی پابو از نظر 
مقدار بارندگی، حداقل 6 منطقه معرف در منطقه نیمه استپی )گرم، سرد 
و معتدل( قرار دارند. فصل سوم به معرفی روش کار پرداخته است و 
شدت های برداشت 25، 50 و 70 درصد و شاهد را درنظر گرفته است. 
و  تجزیه و تحلیل  به  است،  مطالعه  و  پژوهش  اساس  که  چهارم  فصل 
تشریح نتایج اختصاص دارد که در هر منطقه معرف در مورد گونه های 
کلیدی انجام شده است. در این بررسی، نقش کاهش یا افزایش بارندگی 
در تولید علوفه، بنیه و شادابی و زادآوری گیاهان به روشنی بیان و 
براساس نتایج، حد بهره برداری مجاز گیاهان تعیین و در جدولی تمام 
اطالعات و آمار گنجانده شده است. فصل پنجم با نام تیپ های مشترک 
در مراتع استپی )که البته صحیح آن گیاهان مشترک در تیپ های گیاهی 
است(، حد بهره برداری مجاز برای 11 گونه که در ترکیب گیاهی بیش 
از یک منطقه معرف حضور داشته اند، مقایسه و تجزیه و تحلیل مطلوبی 
انجام شده است. البته در برخی از آنها اطالعاتی از آت اکولوژی گیاه نیز 

بیان شده است. افزون بر آن، برای هر گیاه تصویری بدون 
شماره و در بیشتر موارد، 
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بدون کیفیت مناسب، درج شده است. از دیگر اشکاالت نه چندان با اهمیت 
 Hammada کتاب، اشاره به بارندگی 300 تا 500 میلی متری برای گیاه
salicornica و استفاده از اسامی نامأنوس برای برخی گیاهان است، 
برای مثال می توان از Stipa hohenackeriana نام برد که در بیشتر 
مناطق کشور دم اسبی، یال اسبی و زلف پیرزن نامیده می شود اما در این 
کتاب با استفاده از کتاب یکی از بزرگان گیاه شناسی کشور، چمن سوزنی 
نامیده شده است. همچنین، 3 صفحه انتهایی فصل چهارم ارتباط چندانی 
با این قسمت ندارد و از نظر محتوایی، به فصل اول کتاب نزدیک تر است.
در نتیجه گیری کتاب، حد بهره برداری مجاز برای 48 گونه مرتعی 
در مناطق رویشی مورد مطالعه ذکر شده است. نکته قابل توجه آن 
است که این حد برای شدت های مجاز 25 و نیز 25 تا 50 درصد، 
 50 گیاهان،  باقی مانده  درصد   60 برای  و  درصد   20 کدام  هر 
درصد تعیین شده است. بدون تردید، استفاده از این شاخص که 
مستلزم افزایش تعداد بیشتری گیاه است، در پژوهش ها، مطالعات 
است. استفاده  قابل  و  مفید  بسیار  اجرایی  طرح های  به ویژه  و 

3- کتاب های:
اول:  جلد  ایران،  مرتعی  گیاهان  رجحانی  ارزش   

مراتع نیمه استپی و کوهستان های مرتفع
دوم:  جلد  ایران،  مرتعی  گیاهان  رجحانی  ارزش   

مراتع استپی و بیابانی ایران
ارزش رجحانی همانند حد بهره برداری مجاز گیاهان مرتعی 
برای  دام  چرای  صحیح  ظرفیت  تعیین  اصلی  عوامل  از 

بهره برداری از عرصه های مرتعی است. جالب آنکه در قسمت راهنمای 
اولین نشریه دفتر فنی مرتع با عنوان »کد گیاهان مرتعی« که بیش از نیم 
قرن پیش به صورت کتابچه کوچکی منتشر شد، آمده است: »هدف از تهیه 
این کتاب تأمین اطالعات برای آن دسته از کارشناسان و کمک کارشناسان 
و متخصصین فنی وزارت منابع طبیعی است که به نحوی به امور مرتع داری 
و اصالح مراتع می پردازند«  همچنین در مقدمه نشریه مذکور، استفاده از 
آن را در امر آماربرداری پوشش نباتی ضروری دانسته است، اگرچه نشریه 

مذکور، در حال حاضر از نظر علمی چندان قابل استفاده نیست.
مبانی، مفاهیم و کلیات در فصل اول کتاب ها به طور کلی بیان شده است 
و به خوبی ارزش رجحانی و عوامل مؤثر بر آن را به همراه بحثی راجع به 
پراکنش دام در مرتع و اطالعات ضروری، کافی و مستند ارائه می دهد. در 
فصل دوم که نواحی رویشی تشریح شده است، همان موارد و اشکاالتی که 
در کتاب حد بهره برداری مجاز به آنها اشاره شد، دیده می شود. درضمن، در 
کتاب ها تصاویر با کیفیتی جاگذاری شده که مایه قوت آن است. روش کار 
مطالعه به دو روش »زمان سنجی« و »شاخص انتخاب« انجام شده که در آن 
تعیین  به  اختصاص  فصل سوم  است.  تعیین شده  کالس های خوش خوراکی 
که  دارد. فصل چهارم  دام  برای چرای  ایران  مرتعی  گیاهان  ارزش رجحانی 
نتایج مطالعات و تحقیقات است، به ارزش رجحانی گونه های کلیدی تا آنجا که 
میسر بوده، در هر دو روش اشاره شده است. درضمن، در قالب دو جدول میزان 
شاخص، کالس شاخص و کالس خوش خوراکی در ماه های مختلف فصل چرا 
و در مجموع میانگین کالس خوش خوراکی گونه ها تعیین شده است. مهم ترین 
فصل هر دو کتاب مقایسه ارزش رجحانی گونه های کلیدی در ترکیب های مختلف 
گیاهی است که در فصل پنجم تشریح شده است. در این قسمت که براساس فرم های 
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رویشی گیاهان تنظیم شده، کالس خوش خوراکی هر گونه در مناطق معرف به هر دو 
روش بیان و مورد مقایسه قرار گرفته است. افزون بر آن، تغییرات و روند کاهشی یا 
افزایشی ارزش رجحانی و مصرف گیاه به خوبی تشریح و در جداولی جداگانه نشان 
داده شده است. در این قسمت برای هر گونه کم و بیش اطالعاتی از آت اکولوژی نیز 
بیان شده و در برخی موارد در صورت وجود، به پژوهش های انجام شده در مورد 
خوش خوراکی گیاه اشاره شده است. اطالعات این فصل با ارائه اعداد و ارقام دو 
نکته کلیدی را روشن می کند. نخست، متفاوت بودن احتمالی ارزش رجحانی گیاهان 
در ترکیب های گیاهی مختلف است که در جای جای این فصل مشاهده می شود و 
دیگر، در روش زمان سنجی نتایج به طور عمده خطاست. به عنوان مثال، در این 
 Lotus coniculatus روش ارزش رجحانی گیاهان بسیار خوش خوراکی نظیر
 I و در روش شاخص رجحان در کالس III در کالس  Poterum minor و
قرار دارند که البته این موارد در نتیجه گیری کتاب به خوبی تشریح شده است.
به طور خالصه، این دو کتاب بسیار خوب و منظم نگارش شده است و با 
داشتن اطالعات مفید و ارزشمند، منبع علمی با ارزشی برای استفاده متخصصان 
و به ویژه کارشناسان اجرایی به حساب می آید. مواردی نظیر قراردادن گیاهانی 
با فرم درختچه ای نظیر زرشک و آلبالو وحشی در طبقه فرم رویشی بوته ای از 
اشکاالت نه چندان قابل اعتنا است. حاصل و جمع بندی کتاب ها، ارائه ارزش 
برای مناطق  بیابانی، 282 گونه  برای مناطق استپی و  رجحانی 117 گونه 
نیمه استپی و درمجموع 399 گونه است که در جداول مربوطه نشان داده 
شده است. در این جداول، ارزش رجحانی گیاهان در تقسیمات قابل توجه و 
مفیدی به سه دسته تفکیک شده است. این دسته بندی ها نشان می دهد که چه 
گیاهانی تنها در یک منطقه معرف مورد بررسی قرار گرفته اند، چه گیاهانی 
در مراتع مختلف دارای ارزش رجحانی یکسانی هستند و چه گیاهانی در 
دارای  مناطق  برخی  در  و  یکسان  ارزش رجحانی  دارای  مناطق  برخی 

ارزش رجحانی متغیر هستند.

4- کتاب های:
 فصل چرا در مراتع استپی ایران

 فصل چرا در مراتع نیمه استپی ایران
 فصل چرا در مراتع مناطق بیابان مرکزی و منطقه خلیج-

عمانی
 فصل چرا در مراتع کوهستان های مرتفع ایران

ملی  طرح  این  موضوع  تنها  کشور،  مراتع  در  چرا  فصل  کتاب های 

است  یافته  انتشار  رویشی  مناطق  تمام  برای  که  است 
البته نسبت به سایر کتاب هایی که منتشر شده دارای  و 
با سایر  اینکه فصل بندی آن  ازجمله  تفاوت هایی است، 
کتاب ها به طور کلی متفاوت است و شماره گذاری فقط در 
اول فصل ها آمده است. چهار فصل اول کتاب که صفحات 
زیادی از آنها را )بیش از 100 صفحه( دربر می گیرد، کلیاتی 
است راجع به تعاریف، مفاهیم، معرفی مناطق رویشی، نقش 
آب و هوا در پوشش گیاهی، فنولوژی و زمان آمادگی مرتع 
برای چرا و غیره که اطالعات متنوع و زیادی را ارائه می دهد 
که به نظر می رسد ذکر بسیاری از آنها چندان اهمیتی نداشته 
و لزومی به ارائه این حجم اطالعات وسیع نیست. ازجمله 
این موارد می توان به توصیه هایی نظیر ترویج و توسعه بیمه 
مراتع، اجرای تعادل دام و مرتع و تحقیق و توسعه به منظور 
استفاده از گونه های مقاوم به خشکی در مقابله با خشک سالی 
اشاره کرد. یکی دیگر از تفاوت ها که دلیل آن برای خواننده 
نیمه بیابانی  مناطق  در  چرا  فصل  دادن  قرار  نیست،  روشن 
البته  که  است  کتاب  یک  در  مشترک  به طور  و خلیج-عمانی 
به درستی در بقیه مطالعات از یکدیگر جدا بوده است، زیرا منطقه 
نیمه بیابانی بخشی از منطقه رویشی بزرگ ایرانی-تورانی است، 
فصل  منطقه،  دو  گیاهان  زیاد  تفاوت های  عالوه بر  آنکه  ضمن 
چرا نیز به واسطه تفاوت دمای میانگین زمستانه آنها به طور کلی 
متفاوت از یکدیگر است. اساس کتاب ها، فصل پنجم آن است که 
اطالعات جامعی نظیر موقعیت، شرایط اقلیمی، نظام بهره برداری، 
در  می دهد،  ارائه  معرف  منطقه  از  تصویری  و  گیاهی  پوشش 
ادامه، فنولوژی گونه های شاخص تشریح شده است. همچنین، با 
تجزیه و تحلیل فنولوژی گونه های کلیدی که به نحو مطلوب و بسیار 
فنی انجام شده، زمان مناسب ورود و خروج دام آمده است. الزم 
تاریخ های  با  زمان ها  این  مناطق،  از  بسیاری  در  که  است  ذکر  به 
دارد  تفاوت هایی  دامداران  عرف  و  چرا  پروانه های  در  شده  تعیین 
اقتصادی  اجتماعی-  به مسائل  توجه  با  آنها  انجام  و  که هماهنگی 
بهره برداران، مسئولیت سنگین دستگاه های اجرایی را نشان می دهد. 
به عالوه، در انتهای هر کتاب تصاویری از تعداد محدودی از گونه های 
کلیدی آورده شده که به طور کلی از کیفیت خوبی برخوردار هستند.
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در انتها در هر 4 جلد کتاب ، 17 توصیه فنی و ترویجی 
به بخش اجرا پیشنهاد شده است، این توصیه ها، کمابیش، 
سالیان سال است که با قوت و ضعف در دست اجرا هستند. 
تعیین  شده،  اشاره  اشکاالت  برخی  برخالف  مجموع،  در 
زمان ورود و خروج دام در 53 منطقه معرف همه مناطق 
رویشی کشور و تعیین فنولوژی صدها گونه مرتعی کلیدی 
که برخی از آنها در مناطق معرف تکرار شده است، می تواند 
تعیین فصل  برای  را  ارزشمندی  مفید، ضروری و  اطالعات 
چرا در پروژه های تحقیقاتی طرح های مرتع داری و پروانه های چرا در 

اختیار پژوهشگران و متخصصان قرار دهد.

5- کتاب های:
اول: مراتع  برداشت مراتع، جلد  قابل   تعیین میزان علوفه 

نیمه استپی و کوهستان های مرتفع ایران
مراتع  دوم:  مراتع، جلد  برداشت  قابل  علوفه  میزان  تعیین   

مناطق استپی و بیابانی ایران
مطالعات سایر بخش های  از مجموعه  نتیجه گیری  که یک  کتاب ها  این 
نسبت  است،  انجام شده  بررسی های صحرایی  و  مطالعات  و  ملی  طرح 
است  برخوردار  قوی تری  ساختار  از  شده  اشاره  کتاب های  سایر  به 
و  می پردازد  موضوع  به  منطقی  و  به درستی  کار،  هدف  به  توجه  با  و 
پژوهشگران  استفاده  برای  را  کاملی  و  به نسبت جامع  نتایج  و  اطالعات 
اول  فصل  می دهد.  ارائه  اجرایی  کارشناسان  به ویژه  مرتع  بهره برداران  و 
که مفاهیم و کلیات است، به طور کلی به تشریح موارد ضروری در ارتباط 
با موضوع مطالعات پرداخته است. فصل دوم در معرفی مناطق رویشی، 
بسیار  تصاویر  درضمن،  می شود.  دیده  مطالعات  مجموعه  کلی  اشکاالت 
واضح و نقشه های ارائه شده از مناطق معرف، از نکات مثبت این فصل 
است. فصل چهارم که نتیجه اصلی کار مطالعات است، اطالعات جامع و 
با ارزشی در مورد متوسط تولید کل علوفه و قابل استفاده نزدیک به 400 
برداشت  نیز 150  بلند و  نیمه استپی و کوه های  برداشت در رویشگاه های 
شده  ارائه  برداشت(   550 )درمجموع،  بیابانی  و  استپی  رویشگاه های  در 
ادامه، در فصل پنجم اطالعات درخور توجه و قابل استفاده ای  است. در 
در مورد تولید علوفه، 137 گونه در جلد اول و 29 گونه در جلد دوم ذکر 
شده که در مناطق معرف به صورت مشترک در ترکیب گیاهی دیده شده اند، 
به ترتیب فرم رویشی گندمی- بوته ای- علفی )فرم درختچه ای نیز در طبقه 
بوته ای ذکر شده( آمده است که به همراه جدولی اطالعات مقایسه ای مفیدی 
تمام  واقع حاصل  در  که  کتاب ها  نتیجه گیری  در  می دهد.  ارائه  خواننده  به 
مطالعات این طرح ملی برای تولید علوفه در این مناطق رویشی است، ابتدا 
با استفاده از نقشه پوشش گیاهی طرح شناخت مناطق اکولوژیک، قلمرو قابل 
تعمیم تیپ های مناطق معرف تعیین و سپس مساحت تیپ های کالن هر یک 
از مناطق رویشی ارائه شده است. از موارد قابل توجه و درستی که در منطقه 
استپی ذکر شده، محاسبه جداگانه تولید علوفه در زیرمنطقه های استپی سرد-

 گرم و معتدل است، با این توضیح که نقشه های نه چندان با کیفیتی از هر قلمرو 
آورده شده است. همچنین بهتر بود مساحت هر قلمرو نیز در جداولی مشخص 
می شد. درمجموع، برخالف ساختار خوب و اطالعات ارزشمند قابل توجهی 

که دستاوردهای این دو کتاب است، اشکاالتی نیز در آنها مشاهده 
می شود. به عنوان مثال، در محاسبه تولید در مناطق استپی و بیابانی از 
اطالعات تولید 21 منطقه معرف استفاده شده، درصورتی که در فصل 

2 کتاب تنها 16 منطقه معرفی و تشریح شده است.

جمع بندی
الزم است در ابتدای امر از کلیه پژوهشگران، کارشناسان، مجریان، 
مؤلفان و بانیان طرح ملی تعیین علوفه قابل برداشت مراتع کشور 
سپاسگزاری شود که از یک سو، اطالعات گرانقدر و ارزشمندی که 
از چالش ها و نیازهای تأثیرگذار بخش مرتع و مرتع داری کشور 
است، تولید کرده اند و از سوی دیگر، اطالعات سودمند و بسیار 
زیادی در مورد عوامل مؤثر بر مدیریت چرای دام به ویژه ظرفیت 
ارزشمندی  گنجینه  مثابه  به  تردید  بدون  که  کردند  ارائه  را  مراتع 
برای کارشناسان و پژوهشگران است و در بهبود کیفیت و ارتقای 
پروژه ها ازجمله طرح های پژوهشی و تهیه طرح های مرتع داری 
که  مختصری  ابهامات  و  اشکاالت  بنابراین،  دارد.  بسزایی  تأثیر 
مجموعه  این  ارزش  از  شد،  اشاره  آنها  به  فوق  کتاب های  در 
توانایی  محترم  تدوین کنندگان  شک  بدون  و  کاست  نخواهد 
اصالح و ارتقای آنها را دارند. کتاب های موصوف هر کدام بالقوه 
گنجینه ارزشمندی هستند و می توانند اطالعات مناسبی را برای 
دست اندرکاران  آموزش  و  کشور  طبیعی  منابع  دانش  افزایش 
باید  اشاره شده  اشکاالت  از  صرف نظر  با این حال،  کنند.  فراهم 
از  نخست  داد.  قرار  توجه  مورد  را  کلیدی  و  اساسی  نکته  دو 
رویشی  مناطق  براساس  مطالعات  و  تحقیقات  مبنای  که  آنجا 
پروفسور پابو است، در عمل در برخی از کتاب ها از آن پیروی 
تولیدی هماهنگی  نقشه های جدید  نشده، درنتیجه اطالعات و 
و هم گرایی مناسبی را با آن ندارد. پیشنهاد می شود یا تغییرات 
منطقی  مستندات  با  یا  شود  ایجاد  آنها  در  الزم  اصالحات  و 
تولید  محاسبه  بیان شود. همچنین  تقسیم بندی جدید  علمی  و 
علوفه مناطق رویشی که مبنای اطالعات و آمار جدید کشور 
خواهد بود، براساس پیشنهاد ارائه شده، در مطالعات اصالح 
و  انجام شده  مطالعات  بقیه  نشر  و  از چاپ  بی شکپس  شود. 
اصالحاتی که حسب مورد در این مجموعه انجام خواهد شد، 
سندی ماندگار و ارزشمند برای ساماندهی هرچه بیشتر امور 

مراتع کشور تدوین خواهد شد.
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