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چكیده 
این مطالعه به منظور بررسی اثر شیوه های مختلف بهره برداری 
)افرازی، مشاعی و شورایی( بر ویژگی های خاک در مراتع ییالقی 
پلور در استان مازندارن انجام شد. سه سامان عرفی )بزرم موزک، 
چپک خاص و قاضی مزرعه( به گونه ای انتخاب  گردید که مناطق 
و  توپوگرافی  شرایط  دارای  عرفی  سامان  سه  در  نمونه برداری 
پوشش گیاهی مشابهی باشند، یعنی در یک طبقه از شیب، جهت و 
ارتفاع واقع گردند. نمونه برداری خاک از عمق 0-30 سانتیمتر در 
15 نقطه از هر سامان عرفی  انجام شد. در آزمایشگاه خاکشناسی 
درصد  و  الكتریكی  هدایت  خاک،  اسیدیته  آلی،  کربن  بافت، 
قابل  فسفر  و  منیزیم  پتاسیم،  و درصد شن،  رس، درصد سیلت 
مشخصات  میانگین  مقایسه  سپس  شد.  اندازه گیری  خاک  جذب 
خاک از طریق آزمون دانكن انجام شد. نتایج نشان داد که از نظر 
خصوصیات خاک، سامان عرفی بزم موزک با شیوه افزاری مقادیر 
مطلوب تری از درصد سیلت، درصد رس، منیزیم و پتاسیم قابل 
جذب را نشان داده است. لذا می توان گفت در منطقه مورد مطالعه 

شیوه افرازی مدیریت مطلوب تری را برای خاک فراهم می کند.

واژه هاي کلیدي: سامان عرفی، شیوه  بهره برداری، مالکیت افرازي، 
مراتع پلور. 
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مقدمه
در نظام سنتي )عرفي( ایران، مراتع به سه صورت شورایي، مشاعي 
که در مراتع  طوري   به   مي گیرند.  و افرازي مورد بهره  برداري قرار 
شورایي، پروانه چرا به نام شوراي اسالمي روستا صادر شده است و 
ساکنین روستا بر اساس لیست اعضاي درج شده در پروانه مرتعداري 
از مراتع حریم روستا بهره مي برند. مراتع با مالکیت مشاعي، واحدهاي 
اجتماعي با اعضاي معین، مرز مشخص، بهره برداري مشترك، تعامل 
بین اعضاء و وجود فرهنگ استفاده مشترك بین اعضا تعریف مي شود. 
در این گونه از مراتع یورت هاي )یورت عبارت است از محدوده ی 
چرا، آغل و آخور و چادر یک دامدار ]13[( جداگانه و خاصي براي 
هر واحد بهره برداري وجود ندارد ]7[ و گله به صورت مشترك چرا 
شده اي مي باشد  افراز مراتع تحدید حدود  مراتع   .]4[ داده مي شود 
که معموالً تک پروانه اي هستند و تعداد بهره بردار آن از یک تا چند 
دامدار متغیر مي باشد. این مراتع جزو انفال محسوب شده و شخص 
استفاده کننده حق فروش ندارد. افراد حق بهره برداري در حد قابل 
قبول از نظر اجتماعي را داشته و موظف به دوري از بهره برداري هاي 
سایرین مکلف به رعایت حقوق افراد هستند  غیرمجاز مي باشند و 

 .]6[
ابعاد  تحت عنوان بررسي و ارزیابي  مطالعه ای   )1373( ازکیا 
فارس  استان  اجتماعي، اقتصادي و فني طرح هاي مرتعداري از دو 
و کهکیلویه و بویراحمد، تغییرات مثبت تراکم و فراواني گونه های 
مرغوب و بهبود وضعیت و گرایش در تولید مراتع طرح دار را گزارش 
کرده اند و در نهایت طرح هاي مرتعداري با مدیریت انفرادي )افرازي( 
و خانوادگي را داراي کم ترین مشکل دانسته و مطلوب ترین آن را 1 تا 
 3خانوار در نظر گرفته است. فراهانی فرد و صادقی )1385( تحقیقی 
تاثیر آن بر بهره برداری از منابع طبیعی  با عنوان ساختار مالکیت و 
انجام دادند. با معرفی شکل های مختلف حقوق مالکیت در نظام های 
از  از نظام ها نسبت به بهره برداری  اقتصادی و موضعی که هر یک 
منابع خدادادی دارند، تاثیر هریک از منابع را تعیین کردند. در نهایت 
به این نتیجه رسیدند که، آن چه مورد وفاق همه مکاتب و صاحبان 
این است که  تایید می کند  را  آن  بوده و سوابق تجربی هم  اندیشه 
خصوصی  مالکیت  حقوق  نبود  و  محیطی  زیست  منابع  کردن  رها 
یا دولتی زمینه تخریب این منابع را فراهم می کند. حسینی نسب و 
همکاران )1388( در تحقیقی با عنوان بررسي رابطه بین نوع مالکیت 
مرتع و وضعیت بهره برداري در مراتع ییالقي شهرستان اراك به این 
بهره بردار )افرازي( نسبت به  که وضعیت مراتع کم   رسیدند  نتیجه 
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مراتع مشاعي بهتر بوده است. از این رو، شیوه بهره برداري شورایي 
به علت وضعیت ضعیف بهره برداري در مراتع این شهرستان توصیه 
نمي شود. بنابراین صرف نظر از معایبي که مالکیت مشاعي مي تواند 
داشته باشد، با توجه به کارایي و باال بودن روحیه مشارکت در بین 
بهره برداران آن، مي توان با اندکي محافظه کاري مالکیت موجود را 
مناسب تر از بقیه موارد دانست و معایب آن را با مدیریت صحیح 
بهبود بخشید و انگیزه حفظ منابع طبیعي را با برنامه هاي خاص 
وجود آورد. با توجه به این که اغلب مراتع به  در بین مردم به 
صورت عمومي بهره برداري مي شود، تشکیل تعاوني و واگذاري حق 

بهره برداري به تعاوني ها در اولویت مردم است. 
اصالحی  پروژه های  و  مدیریتی  برنامه های  اجرای  کلی  طور  به 
نگاه  با  و  بهره برداری شود  بی نظمی در  رقابت و  باعث کاهش  باید 
جامع به حفاظت خاك و آب در مراتع انجام گیرد. در حال حاضر 
به نظر می رسد شیوه افرازی با انگیزه مالکیت باالتر و تصمیم گیری 
موفقیت  می تواند  بهره برداری  شیوه های  بقیه  به  نسبت  صحیح تر 
بیشتری داشته باشد. امرورزه ثابت شده است که شیوه مدیریت و 
بهره برداری از مراتع یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر وضعیت مراتع 
از جمله تغییرات ویژگی های خاك و پوشش گیاهی است ]1، 6 و 
12[. از آنجا که در بیشتر بررسی ها به پوشش گیاهی توجه بیشتری 
شده، لذا هدف از مطالعه حاضر مقایسه برخی ویژگی های خاك در 

این سه شیوه بهره بردای از مراتع می باشد.

مواد و روش ها
 منطقه مطالعه شده

در منطقه پلور سه سامان عرفی با سه شیوه ی متفاوت بهره برداری 
انتخاب شدند که عبارتند از: مرتع بزم و موزك )شیوه بهره برداری 
افرازی(، مرتع قاضی مزرعه )شیوه  بهره بردای شورایی(، مرتع چپک 
خاص )شیوه بهره برداری مشاعی(. برای کم کردن اثر عوامل محیطی 
دیگر، سعی شد تا این سه سامان به نحوی انتخاب شوند که از نظر 
نیمه مرطوب سرد  اقلیمی )اقلیم منطقه  عوامل محیطی چون عوامل 
حداقل  )با  توپوگرافی  میلیمتر(،   545/2 ساالنه  بارندگی  متوسط  با 
ارتفاع 2350 تا حداکثر ارتفاع 2650(  و پوشش گیاهی )دارای دو 
  Bromus tomentellus – Astragalus gossypinus- تیپ غالب
   Onobrychis cornuta- Festuca ovina و   Festuca ovina 
بودند( تقریبا مشابه باشند. در هر سامان عرفی با توجه به عمق خاك 
منطقه و عمق موثر فعالیت ریشه ها تعداد 15 نمونه خاك از عمق 0 
تا 30 سانتیمتری ]3 و 14[ بصورت تصادفی برداشت شد. نمونه هاي 
خاك جهت تعیین برخی ویژگی هاي شیمیایی و فیزیکی به آزمایشگاه 
خاکشناسی منتقل شدند. خاك ها پس از خشک شدن از الک 2 میلی 
متري عبور داده شدند تا سنگریزه ها از آن جدا گردد. بافت خاك به 
روش هیدرومتري بایکوس ]10[، اسیدیته خاك )PH( به روش گل 
اشباع با PH متر، هدایت الکتریکیEC( 1( به روش عصاره اشباع با 

1- Electrical Conductivity 

هدایت سنج الکتریکی بر حسب دسی زیمنس بر متر )ds/m(، کربن 
آلی خاك به روش والکلی بلک ]16[ برحسب درصد، فسفر به روش 
اولسن ]12[ برحسب قسمت در میلیون، پتاسیم قابل جذب به روش 
فلیم فوتومتری برحسب قسمت در میلیون و منیزیم قابل جذب به 

روش کمپلکس متری برحسب قسمت در میلیون محاسبه شدند.

تجزیه و تحلیل داده  ها
برای بررسی اثر شیوه بهره برداری بر ویژگی های خاك از تجزیه 
واریانس یک طرفه استفاده شد. مقایسه میانگین مشخصات خاك از 
طریق آزمون دانکن انجام شد. تجزیه و تحلیل های فوق در محیط 

نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام پذیرفت.

نتایج 
نتایج آنالیز واریانس مشخصات خاك در سه سامان عرفی نشان 
می دهد )جدول1( که به غیر از اسیدیته خاك، درصد کربن آلی و 
فسفر قابل جذب سایر مشخصات خاك در سطح 5 درصد اختالف 

معنی داری نشان می دهند. 
دو  با  مزرعه  قاضی  عرفی  سامان  در  الکتریکی  هدایت  شاخص 
سامان عرفی دیگر اختالف معنی دار در سطح 5 درصد دارد. بیشترین 
مقدار هدایت الکتریکی مربوط به سامان عرفی قاضی مزرعه است. 
درصد شن در سامان عرفی چپک خاص با دو سامان عرفی دیگر 
درصد  سیلت،  درصد  دارد.  درصد   5 سطح  در  معنی دار  اختالف 
رس، منیزیم و پتاسیم قابل جذب در بین سه سامان عرفی اختالف 
معنی داری در سطح 5 درصد دارد. بیشترین مقدار شاخص های یاد 

شده مربوط به سامان عرفی بزرم موزك است )شکل1(. 

بحث و نتیجه گیری
برنامه هاي  مدیریت اکوسیستم هاي مرتعي یکي از مشکل ترین 
مدیریت سرزمین است، زیرا عوامل زیادي در آن دخالت دارند و 
ارتباط تنگاتنگي بین این عوامل وجود دارد ]2[. خصوصیات فیزیکی 
شیمیایی خاك و هم چنین عوامل فیزیوگرافی از جمله عواملی هستند 
تاثیرگذار  گیاهی  گونه های  پوشش  درصد  و  تنوع  بر  می توانند  که 
قانون  از  بعد  دست اندرکاران،  و  طبیعي  منابع  مدیران   .]11[ باشند 
مرتع  مدیریت  که  اندیشیدند  چنین  مراتع  و  جنگل ها  شدن  ملي 
باید در چهارچوب علمي و با در نظر گرفتن حفظ منابع اصلي بر 
بنابراین  گیرد.  انجام  مستمر  بهره برداري  و  گیاه  آب،  خاك،  پایه ی 
طرح هاي مرتعداري به عنوان برنامه مدون علمي با اهداف فوق در 
قانون مداري مدیریت منابع طبیعي جاي گرفت و در طي دوران هاي 
مختلف دستخوش تغییرات تکاملي گردید. همانطوریکه در مواد رو 
پوشش  و  توپوگرافی  اقلیمی،  عوامل  تشابه  علت  به  آمده  روش ها 
گیاهی سه سامان عرفی، بطور کلی خاك این سامان ها هم مشابه بوده 
بطوریکه بافت خاك این سامان های عرفی به طور عمده سیلتی لوم 
و از لحاظ خواص شیمیایی خاك محدودیت شوری ندارد، PH آن ها 
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جدول 1- تجزیه واریانس خصوصیات خاک در سه سامان عرفی مورد مطالعه 
Fمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمنابع خطاخصوصیات خاك

pH0/2120/011/0241بین گروه هااسیدیته خاكns

0/532120/044درون گروه ها
0/55314کل

EC هدایت
الکتریکی

*0/06320/032637/9بین گروه ها

0/039120/003درون گروه ها

0/10214کل
OC درصد کربن

آلی
0/14520/073130/1nsبین گروه ها

0/772120/064درون گروه ها
0/91714کل

sand851/22425/6941/46بین گروه هادرصد شن*

108/8129/067درون گروه ها
96014کل

silt793/22396/6092/26بین گروه هادرصد سیلت*

182/41215/2درون گروه ها
975/614کل

Clay275/22137/6892/27بین گروه هادرصد رس*

59/2124/933درون گروه ها
334/414کل

P فسفر قابل
جذب

10/53325/267590/2nsبین گروه ها

24/4122/033درون گروه ها
34/93314کل

K پتاسیم قابل
جذب

*37200/133218600/067420/305بین گروه ها

730/81260/9درون گروه ها
37930/93314کل

Mg منیزم  قابل
جذب

*107777/2253888/6558/717بین گروه ها

901/21275/1درون گروه ها
108678/414کل

* معنی داری در سطح 5 درصد و ns عدم معنی داری است.

خنثی تا قلیایی است. مطالعات زیادی ارتباط بین ویژگی های خاکی 
 Lorenzo و پوشش گیاهی و عوامل محیطی را تایید کردند از جمله
و همکاران )2007( و Xie و همکاران )2013(، لذا این نتایج دور از 
انتظار نیست. از نظر ویژگی های خاك شناسی، قاضی مزرعه باالترین 
مقدار هدایت الکتریکی و کمترین میزان درصد رس، سیلت و پتاسیم 
و منیزیم را دارا بود. بزم موزك باالترین مقدار درصد رس و سیلت 
و در نتیجه پتاسیم و منیزیم و کمترین مقدار درصد شن و هدایت 
الکتریکی را داشت. سامان عرفی چپک خاص باالترین درصد شن 

را دارا بوده و سایر ویژگی ها حد واسط دو سامان دیگر بودند. زیاد 
دلیل  به  می تواند  موزك  بزرم  عرفی  سامان  در  پتاسیم  مقدار  بودن 
میزان  زیرا  باشد.  عرفی  سامان  این  خاك  رس  درصد  بودن  بیشتر 
بسیار زیاد می باشد. ساالردینی )1374(  پتاسیم در خاك های رسی 
واسطه  به  پتاسیم  از  رسی  خاك های  بودن  غنی  علت  نمود  اظهار 
می باشد.  رس  کانی های  بیشتر  تثبیت  و  تبادلی  خاصیت  بودن  دارا 
تثبیت شده ذخیره  تبادل و  قابل  به صورت  پتاسیم  این خاك ها  در 
افرازی  مالکیت  با  بزم موزك  به طورکلی خاك در سامان  می شود. 
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در شرایط مطلوب تری قرار دارد. از آن جایی که افزایش رس و الي 
خاك باعث سنگین تر شدن بافت خاك می شود و در چنین خاکی 
گیاهان کمتري می توانند مستقر شوند در نتیجه تنوع گونه اي کاهش 
نتایج  به  خود  تحقیقات  در   )2001( همکاران  و   Hirobe می یابد. 
مشابهی دست یافتند مبنی بر اینکه مدیریت و پوشش گیاهی برخی 
خصوصیات خاك را تحت تاثیر قرار می دهند و برخی مانند سیلت، 

شن، کلسیم، پتاسیم و منیزیم تحت تاثیر گونه های گیاهی نیستند.
است  آن چه مورد وفاق همه مکاتب و صاحبان اندیشه بوده 
تجربي هم آن را تأیید مي کند، این است که رها کردن  و سوابق 
منابع  محیطزیست و نبود حقوق مالکیت خصوصي یا دولتي زمینه 
تخریب این منابع را فراهم مي کند. مقایسه وضعیت بهره برداري در 
حدودی  نشان مي دهد که مالکیت افرازي تا  مالکیت هاي مختلف 
توانسته بهتر عمل کند. به همین دلیل است که مورد توجه مدیریت 
منابع طبیعي است، اما در خیلي موارد تفاوت معني داري با روش هاي 
این نوع مالکیت در منطقه  بر گسترش  دیگر ندارد، چنان چه قصد 
که  خاص آن را پرداخت نمود؛ به طوري  باشد، باید هزینه هاي 
الزمه آن مدیریت صحیح و نظارت دقیق بخش دولتي بر این شیوه 
بهره برداري، تحدید حدود مراتع و حل مشکالت خاص اجتماعي 
اقتصادي همچون حصارکشي، تقسیم مناطق پر آب و علف به طور 
منصفانه، قرار گرفتن آبشخوار در هر سامان عرفي و ... مي باشد، که 

خواهد  بهتری  این صورت مدیریت افرازی در منطقه عملکرد  در 
داشت
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This study was done to investigate the effects of utilization types )private, collective and council properties( 
on soil properties in summer Plour rangelands in Mazandaran Province. The vegetation and topographical 
properties of three units of exploitation are as same as each other )same slope, aspect and altitude(. Soil 
sampling was conducted on 0-30 cm depth of the soil sampled from 15 spot within each units of exploitation. 
Then soil texture, percentage of organic carbon, acidity, electrical conductivity, percentage of clay, sand, silt 
and absorbable potassium, absorbable magnesium, absorbable phosphorus were determined in laboratory. 
The data were analyzed through Duncan test by SPSS software. The results showed that, in sight of soil 
properties, unit of exploitation Bazam- Mozak with private property shows more desirable quantities from 
silt, clay, Mg and K. So, it could be say in region study private property is more desirable utilization type 
and management.

Keywords: Allotments, Private Property,  Utilization Type, Plour Rangeland.
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