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 مقدمه
اعظم مناطق کوهستاني زاگرس و البرز را مرتع بخش 

ي موجاود در ايان   دهد و بيهاترين کااربر   تهکيل مي
 . هرچناد ساطا ايان اراضاي     اسات مراتع چاراي دام  

عناوان چراگااا اساتظادا    هاا باه    نکاه دام از آ  ،مرتعي
کند، به ظاهر زياد است، در بخش اعظم اين مراتعْ  مي

کيظيت و کمّيت توليد علوفه، دسترساي دام باه مناابع    
وجاااه  هااايچ آب، و ميااازان فرساااايش موجاااود باااه

توان از ياک طارح هماة     و نمي يستبخش ن ضايتر
هااي موجاود را تانمين     اي دام ااتياجات آب و علوفه
فرسايش موجود در آن را کنترل  کرد و از طرح ديگر

و توليد اکوسيستم را دايدار کرد. البته، اين امار کاامال    
بااه تاريخچااة اسااتظادا از اياان مراتااع بسااتگي دارد و 

اين مراتع به مراتاب بيهاتر از    ةبالقو دتانسيل يا توليد
. ارزياابي اراضاي مرتعاي    [24هاسات    توليد فعلي آن

بارداري   منظاور بيارا  ي و تعيين توليد، به يشناسا براي
راهکارهاي  ةبيينه از اين منبع باارزپ، و همچنين ارا 

ها ضروري  آن ةروي جلوگيري از چراي بي برايعملي 
 ،تعيين شايستگي اراضاي مرتعاي   ةمسئل ا  [23  است
با اين تظکر شکل گرفتاه اسات.    ،چراي گوسظند براي

 شايستگي مرتع براي چاراي دام تاا   ةدر ايران در زمين
 بيهاتر  .ن مطالعات متعددي  ورت گرفتاه اسات  کنو

مطالعاتي که در ايران در خصاو  شايساتگي مرتاع    
از اين  يکهر  ؛اخير بودا است ةانجام شدا در دو ده

ترين عامل شايستگي مرتع براي  محدودکنندامطالعات 
، 21، 79، 71، 4، 3، 7  چااراي دام را معرفااي کردنااد 

چوب تناساب  بر اساس چار[. کيکم، 31، 29، 21، 28
 به منظاور ارزيابي مراتع کنيا  ايروشي بر ،اراضي فا و

چياار   او .و باز طراااي کارد    ،چراي شاتر، گوساظند  
قابلياات دسترسااي بااه محاال چاارا،    ا کيظياات مياام 
و  ،دااريري، قابلياات دسترسااي بااه رطوباات فرسااايش

کيت در  .[27  دکررا ارزيابي  ا بودن شوري و سديمي
راي چااراي گاااو شايسااتگي مراتااع را باا اي  مطالعااه
دايدار و متعاادل از   ة. نياز به استظاد[22  ص کردخمه

از ياک   ،به دليل اجم زياد اطالعاات  ،اراضي مرتعي
از ساوي   ،و تغييردريري کاربري اراضاي مرتعاي   ،سو
علاوم و فناون جدياد و     کااربرد  انساان را باه    ،ديگر

مجباور  هااي ناو    ابزارهاي کمکي الکترونيکي و روپ
کاه ماديون    هاا،  ايان داناش   ةاز جملا [. 71سازد   مي

هاي متعددي  علاوم ديگار اسات، فان      ديهرفت شاخه
ا  اسات اطالعات جغرافياايي   ةامانسنجش از دور و س
 ها بيرا گرفته شدا است. که در اين مقاله از آن

 شناسی روش
 مورد مطالعه ةمنطق

 39/29172سايبک باا وساعت     - آبخيز سرداب ةاوز
شاير قارار دارد.    ونهکتار در غارب شيرساتان فرياد   

 91˚ 11΄هاي جغرافياايي   بين طول اين اوزاموقعيت 
و  32˚ 96΄هاي جغرافياايي  شرقي و عرض 91˚ 72΄و
(. اياان 7شاامالي واقااع شاادا اساات )شااکل  33˚ 84΄

متار از ساطا درياا،     2424اوزا، با متوساط ارتظااع   
متر، و درجة اارارت   ميلي 982متوسط بارپ ساليانه 

اي است.  گراد، اقليمي مديترانه سانتي  درجة 71ساالنه 
کهااورزي  باودن منطقاه، اراضاي     به دليل کوهساتاني 

 راتاع در د و بخش عمادا منطقاه باه م    8/73ادود 
( اختصااا  دارد. بيهااترين اجاام   در ااد 39/13)

هاي منطقه دامداري اسات و داماداران منطقاه     فعاليت
هاااي خااود را از طريااق مراتااع تعلياا     اغلااب دام

نمايند. به طور کلاي، ااوزة آبخياز ماورد مطالعاه       مي
داراي ماوع  سامان عرفاي اسات کاه در مج    77شامل 
 .استخانوار  699
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 مورد مطالعه ةموقعيت منطق. 1شکل 

 

 روش تحقیق

به منظاور  فا و،  بر اساس روپ ديهنيادي ،اين تحقيق
ي گوساظند از مراتاع   يا چرا ةريزي جيت استظاد برنامه
باا   ،شاير  سيبک و سارداب شيرساتان فريادون    ةمنطق
 دشا انجاام   ،کارگيري سيستم اطالعاات جغرافياايي   به
 هااي   هنقها  تيياة در اين مطالعه، دا  از  . [76و  79 

 مورد مطالعاه  ةرقومي محدودهاي  تودوگرافي و شيت
،  هاا  آن تصحيحات مکاني و تو يظي بر روي و اعمال
و  ،روستاها، منابع آباي  ها،  ههاي تودوگرافي، آبراه اليه
 ArcGIS®9.3در محايط   ،هاي دسترسي به منطقه جادا
خطوط تراز اا ل  ةتودوگرافي نقه ةد. از اليشتييه 
و مادل   ،ييهاي شيب، جيات جغرافيا نقهه ةتيي براي

با در نظار گارفتن    .دش( استظادا DEMرقومي ارتظاع )
اين موضوع که دوشش گياهي تحت شرايط محيطي و 

 باه منظاور  در اال تغيير است،  ا عوامل مديريتي دا م
اين  اجرايآوري اطالعات دوشش گياهي جيت   عجم

)قبال   7341در خرداد  برداري  حرايي نمونهتحقيق، 
تظکياک   باراي  انجاام داريرفت.   از شروع فصل چرا(

مثال کهااورزي و    ،هاا  اراضي مرتعي از ساير کاربري
رافي گ، بااا اسااتظادا از نقهااة تودااو رخنمااون ساانگي

، و همچنااين 7:29111هاااي رقااومي  هنقهاا ،7:91111
هاي دوشش گياهي  تيپ بازديدهاي  حرايي از منطقه

د. شااتييااه  7يزيونوميااکف – کفلوريسااتيبااه روپ 
برداري  هاي گياهي به روپ نمونه برداري از تيپ نمونه

 311ترانسااکت  8در طااول  2سيسااتماتيک -تصااادفي
 7×2ابعااد  )ي مربعا  دو متر هاي داخل دالتدر  متري
تعاداد داالت الزم    .در منطقة معرّح برداشت شد (متر

 تعيين شد. 7با استظادا از رابطة 

(7) ( )αt .s
N

(k.x)

2

2

2

 

استيودنت باا   t، است نمونه ةانداز Nکه در اين رابطه 
معادل  x انحاراح معياار نموناه،    7n- ،sآزادي  ةدرج
 kو  aخطاااي تخمااين. در اياان بررسااي  kو  ،نمونااه
در د در نظار گرفتاه شاد. در هار      71و  9ترتيب  به

ود يادداشت شد هاي موج گونه فيرست  نخستدالت 
ها به تظکيک باا شااخص    و در د دوشش تاجي گونه

، Ιهاي کاالس   يک در د برآورد گرديد. سپ ، گونه
ΙΙ، هاي کالس  و بعضي گونهΙΙΙ،  که غالب تيپ بود و

                                                                       
1. Physiognomy- Floristic Method 
2. Systematic- Random Sampling 
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گرفات، باه منظاور محاسابة      مي  ورتچرا  ها در آن
توليد به روپ قطع و توزين يادداشت شد. همچناين،  
با استظادا از شاخص يک در د، در اد سانگريزا و   

مانادة ساطا    الشبرگ داخل دالت برآورد شد و بااقي 
دالت در واقع در د خاک لخت باود. باا اساتظادا از    

هااي   ها، در د ترکياب گوناه   آمار دوشش تاجي گونه
 ةاسبه شد. به منظور آناليز کيظيت علوفا محگياهي نيز 

شادا   هاي مورد اساتظادة دام، از هار گوناة قطاع      نهگو
هاااي  گاارم وزن کااردا شااد و در کيسااه 911ااادود 

کردن نگياداري شاد. گظتناي     مخصو  براي خهک
گيري از دستورالعمل آنااليز   هاي اندازا است در روپ

باراي   [.6  استظادا شد AOACشيميايي گياهان و دام 

ثبت شد  GPSآن در دستگاا  UTMهر تيپ مختصات 
هاي تعيين وضعيت و همچناين گارايش مرتاع     و فرم
ترتيب باا اساتظادا از روپ چيارفااکتوري ساازمان      به

مريکااا و روپ سااازمان اظاظاات خاااک اجنگلباااني 
يرمادل  ساه ز از تلظياق   ،د. در نيايتشمريکا تکميل ا

ظرفيات   ،اساسيت خاک به فرسايش، تولياد علوفاه  
مناااابع آب بااار اسااااس روپ شااارايط  و ،يياااچرا

نيايي شايساتگي مرتاع باراي     ةفا و نقه ةمحدودکنند
 2. شاکل  تيياه گردياد  گوسظند همراا باا طبقاات آن   

 ةا لي طرااي مدل نياايي شايساتگي اساتظاد    ياجزا
 .دهد را نهان ميي دام از مرتع منطقه يچرا

 
 GIS [3] مراحل تعيين شايستگي چراي دام از مراتع با استفاده از .2شکل 

 معیار حساسیت خاک به فرسايش

تعيين شايستگي مراتاع از مادل   در چندين مطالعه در 
بندي اساسايت خااک باه     طبقهبراي  EPMفرسايش 
در مطالعات  [.28، 79، 7 استظادا شدا است  فرسايش

اساسايت خااک باه     ةبراي تييا ديگر، در اين زمينه، 
، اساتظادا کردناد   سياکد ةشد فرسايش از مدل ا الح

ثر در ؤبه دليل اينکه بيهترين عامل ما  ،که مدل تجربي
گيارد،   فرسايش خاک و توليد رسوب را در نظار ماي  
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ترين مدل باراي تخماين فرساايش و رساوب      مناسب
. در ايان مطالعاه   [26، 9، 9  تهخيص دادا شدا است

بندي اساسيت خاک به فرساايش از مادل    براي طبقه

MPSIAC باا امتياازدهي    ،در نيايت [.29  استظادا شد
ي طبقاات شايساتگ   7به هر عامل بار اسااس جادول    
 د.شاساسيت خاک به فرسايش تعيين 

 MPSIAC [3]طبقات شايستگي سطوح مختلف حساسيت خاک به فرسايش در مدل  .1جدول 

 خیلی زياد زياد متوسطتا کم  جزئی فرسايششدت 

 >711 19-711 29-19 1-29 محدودة امتياز

 N    شايستگي ةطبق

 

 یيمعیار شايستگی تولید و تعیین ظرفیت چرا
نخسات  توليد علوفه در هر تياپ گيااهي،    ةمحاسب با

برداري مجاز در هر تيپ گيااهي بار اسااس     اد بيرا
کالس شايستگي اساسيت خاک به فرسايش با مادل  

MPSIAC    و همچنين با توجه به وضاعيت و گارايش
بناادي  طبقااه. سااپ ، دشااهاااي مرتعااي تعيااين  تيااپ

يت توليد علوفاه باراي   شايستگي آن تيپ به لحاظ کمّ
تعيين شاد و   هر تيپ يظرفيت چرا و چراي گوسظند

نيااز در ماادل شايسااتگي منااابع آب   خروجااي آن از
تعيين شايساتگي تولياد    براي ،در نيايتشد. استظادا 

 ةعلوفه، بر اساس مدل ديهنيادي، چنانچه توليد علوفا 
کيلاوگرم در هکتاار    711کل هر تيپ گياهي کمتر از 

 بودن توليد و بيبود وضعيت مرتع، ، به دليل دايينباشد
آن تيپ وارد مادل نهاد و از مادل اارح گردياد و      

)غير شايساته( در   Nشايستگي آن از نظر توليد علوفه 
قابل  ةنظر گرفته شد. بر اساس مدل، ميزان توليد علوف

دام در هر تيپ گياهي )از جماع تولياد قابال     ةاستظاد
و شااد ( محاساابه IIIو ، I ،IIگياهااان کااالس  ةاسااتظاد

 2تولياد علوفاه از رابطاة    کالس شايستگي آن از نظر 
 تعيين گرديد:

 
 = کالس شايستگي مدل توليد                                 ×           711  ( 2)

 
 چنانچه نسبت ميزان توليدبر اساس اين رابطه، 

 81هر تيپ به توليد کال آن تياپ   ة قابل استظاد علوفة
باشد، کالس شايستگي آن تيپ از نظر  يا بيهتر در د

اگار   .شود در نظر گرفته مي )شايسته( 7Sتوليد علوفه 
در د باشد، شايستگي توليد  81 تا 31اين نسبت بين 

)شايستگي متوسط(، و چنانچه ايان   2Sآن تيپ  ةعلوف
در د توليد کل باشد، شايستگي  31تا  21نسبت بين 

در  ،)شايستگي کم(، و 3Sآن تيپ از نظر توليد علوفه 
قابل چاراي دام در هار    ةميزان توليد علوف اگر ،نيايت

کال آن تياپ    ةدر اد تولياد علوفا    21تيپ کمتر از 
)غيار   Nباشد، آن تيپ گيااهي در کاالس شايساتگي    

[. در ايان تحقياق، دا  از    1  گيارد  شايسته( قرار مي
هااي   مااا )آگاهي از طول دورة چرا در مراتاع منطقاه   

خرداد، تيار، مارداد، و شايريور(، تعياين وزن واااد      
دامي، و محاسبة ميزان نياز غرايي روزانة وااد داماي  
در شرايط چرا در مراتع منطقه و با توجه باه کيظيات   

هاي قابل چراي موجود ظرفيات چارا در    علوفة گونه
ا که به عناوان ورودي در   هر تيپ گياهي محاسبه شد

1S2S3S

 هر تیپ ةقابل استفاد ةعلوف

 تولید کل هر تیپ
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 .دهد را نهان ميمدل شايستگي توليد علوفه اجزاي  3 شکل مدل شايستگي منابع آب وارد گرديد.

 
 [3] اجزاي مدل شايستگي توليد علوفه .3شکل 

 معیار شايستگی منابع آب
فا االه،   ماادل شايسااتگي منااابع آب از سااه زيرماادل

تهکيل شدا است. زمااني    و کيظيت منابع آب ،يتکمّ
نوشاند، ااداکثر    بار آب مي که گوسظندها روزانه يک

شوند، اما اين مساافت   از منبع آب دور ميکيلومتر  71
در فصل تابستان و در چراي گوسظندها از آتريپلک  

 [. بروکظيلاد، 77  ياباد  کااهش ماي  کيلاومتر   3تا  2به 
ترتيب، شعاع ارکت گوسظند و بز را براي دستيابي  به

 کيلومتر بيان کرد 4تا  6 کيلومتر و 9تا  8 به منابع آب
وجه باه ساه عامال فا اله،     با ت ،در اين تحقيق .[72 
در هر ساامان عرفاي و باا      و کيظيت منابع آب ،يتکمّ

ترکيب اين سه عامل مدل شايستگي مناابع آب باراي   

چاراي گوساظند تعياين     به منظورمورد مطالعه  ةمنطق
گرديد. در اين مدل سيولت دسترسي دام به منابع آب 

توانايي دسترسي به منابع آب به ااداکثر   بررسي شد.
تواند براي چراي علوفه از منبع آب  مسافتي که دام مي

که ايان مساافت باه دساتي و      ا دور شود بستگي دارد
و دوشاش   ،برداري، سن و ناوع دام  بلندي، فصل بيرا

. فا االه از منااابع آب را  [74  گياااهي بسااتگي دارد 
در د براي گوساظند   61ا  1توان در طبقات شيب  مي

ين تحقيق از فوا ال  در ا .به  ورت زير تعديل نمود
تعيين طبقات شايستگي  براي 2شدا در جدول  تعديل

 [.73  دسترسي به منابع آب استظادا شد
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 درصد 00ـ 0شده از منابع آب براي گوسفند در طبقات شيب  فواصل تعديل .2جدول 

 شايستگی ةطبق
   طبقات شیب )درصد( 

71-1 31-71 61-31 <61 

7 S 3811-1 3111-1 7111-1 N 

2 S 9111-3811 8411-3111 3611-7111 N 

3 S 6811-9111 6111-8411 8711-3611 N 

N <6811 <6111 <8711 N 

 
مااورد مطالعااه، بااا در نظاار گاارفتن  ةدر منطقاا

مجموع عوامل دخيل در تعيين نياز آبي در هر ساامان  
نيااز آباي ياک     ،از داماداران محلاي   درساش عرفي و 

ليتر در روز در نظار   9گوسظند بالغ )نژاد لري محلي( 
 يات مناابع آب  تعياين شايساتگي کمّ   باراي گظته شد. 
مورد مطالعه، شايساتگي هار ساامان عرفاي از      ةاوز

مقدار آب موجود در هر سامان و مقدار  ةطريق مقايس
 3 هاي هر سامان عرفي و بر اساس جدول منياز آب دا
  [.9  تعيين شد

يت منابع آب براي چراي بندي شايستگي کمّ طبقه. 3جدول 
 گوسفند

 S 2 S 3 S N 7 شايستگی ةطبق

 29> 91-29 19-97 >19 درصد عملکرد

 
آماادا از  دساات بااهبااا توجااه بااه اطالعااات   

اسااتانداردهاي  ةکيظياات آب و مقايساا هاااي آزمااايش
کيظيات مناابع آب در هار ساامان عرفاي       ،کيظيت آب
آوردن مادل   دسات  هدر اين مراله براي با  د.شتعيين 

کالس شايستگي هر سه  نخستشايستگي منابع آب، 
ايان  کاه اا ال    دشترکيب  همزيرمدل منابع آب با 

و  ،يت، کيظيتمراله تعيين کالس شايستگي مدل کمّ
باا اساتظادا از    ،در نيايات  ،فا له از منابع آب باود و 

 ةروپ شاارايط محدودکنناادا در روپ فااا و نقهاا   

تعيين طبقاات شايساتگي    برايشايستگي سه زيرمدل 
 ي مدل منابع آب تلظيق گرديد.ينيا

 نتايج

نتايج طبقات شايستتگی حساستیت ختاک بته     
 MPSIACش در مدل فرساي

نتايح طبقات شايستگي اساسيت خاک باه فرساايش   
نهان داد که از کال ساطا مراتاع موجاود در منطقاه      

معاادل  )در اد آن   71/46اادود  ( هکتار 2/74386)
و  (2S) در کالس شايستگي متوسط (هکتار 6/79419
در کاالس   (هکتاار  6/2936معاادل  )در د آن  43/73

 ةنقها  الا   8قرار گرفت. شاکل   (3S) شايستگي کم
را طبقات شايساتگي اساسايت خااک باه فرساايش      

 .دهد نهان مي
 

 نتايج مدل شايستگی تولید علوفه

نتايح اا ل از مدل شايستگي توليد علوفاه   8 جدول
 ةهااي گيااهي موجاود در منطقا     ک از تيپيبراي هر 

آمادا از   دسات  هنتايح با  .دهد را نهان ميمورد مطالعه 
 هااي گيااهي   باراي تياپ  ي توليد علوفه مدل شايستگ
هاي گياهي و ياا   دهد که در هيچ يک از تيپ نهان مي

مورد مطالعه کالس شايستگي  ةمراتع موجود در منطق
 ،همچناين  .( وجود نداردN) ( و غيرشايسته7S) خوب
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از مراتاع   (در د 8معادل )هکتار  92/136فقط ادود 
گرفت و ( قرار 2S) منطقه در کالس شايستگي متوسط

 96هکتااار ) 66/71619مراتااع منطقااه، يعنااي   ةبقياا

( قارار گرفات.   3Sدر کالس شايستگي کام )  ،در د(
باراي  طبقات شايستگي توليد علوفه  ةنقه ب 8شکل 
 .دهد را نهان مي هاي گياهي تيپ

 

 
 شهر ة فريدونها و مدل نهايي شايستگي چراي گوسفند در منطق . زيرمدل4شکل 
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 و کالس شايستگي ،مورد نياز واحد دامي، علوفة در دسترس انرژي متابوليسمي ،در دسترس ةعلوفميزان توليد،  . آمار4جدول 
 هاي گياهي  پتوليد علوفه به تفکيک تي

 تیپ گیاهی
 تولید کل

)کیلوگرم در 
 هکتار(

در  ةعلوف
 دسترس

)کیلوگرم در 
 هکتار(

انرژی متابولیسمی در 
 دسترس

(MJME/KgDM) 

 ةعلوفمقدار 
نیاز ة کنند مینأت

 واحدهر  ةروزان
 (KgDM) دامی

ظرفیت )واحد 
دامی در طول 

 دورة چرا(

کالس 
 شايستگی

 نهايی

Ag.tr 48/617 97/711 74/9 66/7 71/827 3S 

As.br 96/818 87/94 91/9 98/7 34/7643 3S 

As.br- Ag.tr- Er.br 77/919 33/768 66/9 94/7 43/7987 3S 

As.ad 82/844 71/722 49/9 99/7 92/4869 3S 

As.br-Er.bi 2/999 48/779 82/9 62/7 21/2331 3S 

As.ad-Ag.tr 19/889 81/722 93/9 61/7 89/7419 3S 

As.br-Do.am 97/823 94/719 19/9 96/7 16/747 3S 

Er.bi-Se.la-As.ad 98/929 14/791 14/9 96/7 69/7732 2S 

Fe.ov 19/242 97/11 63/71 88/7 11/3839 3S 

As.br- Si.mo 62/294 66/18 13/9 91/7 91/141 3S 

 
 شايستگی نهايی منابع آب

و فا له از منابع  ،يتکيظيت، کمّ تلظيق سه زيرمدل  زا
آياد.   دست ماي  هآب مدل نيايي شايستگي منابع آب ب

منابع آبي موجود  همةطور که قبال  گظته شد،  اما همان
يات و کيظيات   ماورد مطالعاه باه لحااظ کمّ     ةدر منطق
بخاش عمادة مراتاع     و رناد گونه محادوديتي ندا  هيچ

در کاالس شايساتگي خاوب     در اد(  66/17منطقه )
(7S قرار دارد و فقاط )،     ،باه لحااظ دسترساي باه آب 

در ااد از اراضااي منطقااه در کااالس   93/29ااادود 
در د در کالس غيرشايسته قرار  47/2( و 2Sمتوسط )

هااي مناابع آب در    با تلظيق زيرمادل  ن،گرفت. بنابراي
همااان زيرماادل  ،در واقااع ،ماادل نيااايي ،همااديگر

که نتايح  ا شايستگي دسترسي به منابع آب خواهد بود
آن در بخش شايستگي فا له از منابع آب آوردا شد. 

در را  نيااايي شايسااتگي منااابع آب ةنقهاا ج 8شااکل 
 .دهد نهان ميمطالعه  تحت ةمنطق

 مدل نهايی شايستگی مرتع برای چرای گوسفند

شايستگي خوب  اتهيچ سطحي از مراتع منطقه در طبق
(7S( و غيرشايسته )N )  ،اادود   فقاط بلکاه   واقاع نهاد
کاااالس  در (در اااد 17/8معاااادل )هکتاااار  89/136

 وسعت با ماندا کل مراتع باقي و( 2Sشايستگي متوسط )
در کااالس  (در ااد 99/99معااادل )هکتااار  84/71671

مدل نيايي  ةنقه د 8شکل  واقع شد.( 3Sشايستگي کم )
 .دهد را نهان ميطبقات شايستگي چراي گوسظند 

 گیری بحث و نتیجه
هاي مختلظي به منظاور تعياين شايساتگي     تا کنون بررسي

مرتع براي چراي دام  ورت گرفتاه اسات، کاه در اکثار     
و اساسيت خاک  آب، سه معيار توليد علوفه، منابع ها آن

 شايساتگي مرتاع باراي    مادل  ي ا الي به فرسايش اجزا
از ميااان [. 37، 21، 78، 71، 9، 2  ناادا ادبااوچااراي دام 

عواملي کاه باعا     MPSIACدارامترهاي موجود در مدل 
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منطقه در کالس فرسايش زياد  هاي گياهي  شد برخي تيپ
(VΙ  قرار گيرد عامال کاا )    ربري زماين و شايب زيااد در

هاي گياهي موجود در منطقه است، به طاوري   برخي تيپ
هايي که محل اساکان   در تيپ ويژا همظرط دام، ب که چراي
هاي گيااهي   ها در برخي تيپ زدن گون ، آتشاستعهاير 

و رااتاي ورود دام   ،به منظور بيترشادن ترکياب گيااهي   
زياد در منطقه برداران و همچنين داشتن شيب  توسط بيرا

اي از عوامال ا الي افازايش     به  ورت دراکندا و نقطاه 
 ،در واقاع  .اسات مورد مطالعاه   ةشدت فرسايش در منطق

دا ماي سارداب و سايبک     ةمراتع اطراح دو رودخان همة
 ةجاازک کااالس فرسايهااي کاام و متوسااط بااودا و طبقاا 

. از آنجا که چراي مظارط  است( 2Sشايستگي آن متوسط )
، چاراي دام در  اسات ربري اراضي منطقه ترين کا دام ميم

در نقاط  فقطاطراح اين دو رودخانه به يک ميزان بودا و 
نتاايح ککرشادا    .استدورتر شدت چرا تا ادودي کمتر 

در مورد شايستگي اساسيت به فرساايش نهاان داد کاه    
باراي منطقاة تحات مطالعاه      MPSIACکارگيري مادل   به
خاوبي   را باه تواند عامل اساسيت خاک به فرساايش   مي

برآورد کند، که ديگر تحقيقات نتايح مهابيي را ارا اه داد  
تعيين شايستگي تولياد علوفاه، ميازان     [. در29، 9، 8، 3 

در د اراضي مرتعي موجود در  96دسترس در  در ةعلوف
در تياپ   ؛( قرار گرفات 3Sشايستگي کم ) ةمنطقه در طبق

Astragalus adscendens  ،Serratula latifolia  ،Eryngium 

billardierii تاا  دساترس آن   در ةبه دليل اينکه ميزان علوف
، در کالس شايستگي استها بيهتر  از ساير تيپادودي 
( قرار گرفت. ظرفيت چراي کل مراتع موجود 2Sمتوسط )
وااد داماي در طاول    79949مورد مطالعه برابر  ةدر منطق
ي در مقايسه باا تعاداد دام فعلا    ست؛روز فصل چرا 721

 721وااااد دامااي در  22711موجااود در مراتااع منطقااه )
وااد داماي ماازاد بار ظرفيات چارا       6747روز(، ادود 

در د وااد دامي  44/21برابر ظرفيت چرا يا  8/7معادل )

يت در مورد شايستگي کمّ ( دام در منطقه وجود دارد.مازاد
منابع آب، چون مقدار آب موجود در هر سامان عرفي باه  

وجاود  و  دا مي سرداب و سيبک ةو رودخاندليل وجود د
 رآبهااي طبيعاي و د ا    سد خاکي ميدانک اول و چهامه 

شادا   مين تمام نياز آبي تعداد دام محاسبهنقادر به ت دراکندا
کل مراتاع منطقاه باه     ،، بنابراينستاز طريق ظرفيت چرا
يت مناابع آب در کاالس شايساتگي    لحاظ شايستگي کمّ

 ( قرار گرفت.7Sخوب )
در  ،لحاااظ شايسااتگي کيظياات منااابع آب بااه 
مورد  ةمنابع آبي منطق همةبا مقادير استاندارد،  مقايسه

( قارار گرفات.   7Sمطالعه در کالس شايستگي خوب )
هاا،    از نظر دسترسي دام به آب نيز، به دليل وجود چاا

هاي طبيعي فراواني کاه باا    و چهمه ،قنات، سد خاکي
دارند و همچنين وجود دراکنش مناسب در منطقه قرار 

کاه از اغلاب    ،دا ماي سارداب و سايبک    ةدو رودخان
کنند، مراتع منطقه به لحااظ   هاي عرفي عبور مي سامان

د. اما چاون  ندسترسي به منابع آب مهکل خا ي ندار
محدودکنندا  يشيب زياد عامل در دسترسي دام به آبْ
تواناد   اي کاه دام ماي   فا له است و با زيادشدن شيبْ

به دليل  ارح انار،ي،    ،سيدن به آب طي کندبراي ر
در خصو  سطحي از مراتاع   ،بنابراين ،شود  يکمتر م

( قرار گرفت، شايب زيااد   Nيرشايسته )غ ةکه در طبق
در د( سبب ايجاد اين طبقه از شايساتگي   61)باالي 
در د  61هاي باالي  شيب دا است.شاوزا  در سطا

مل شايب در  [. عا74  استبراي دام غير قابل استظادا 
دهندة شايستگي  ترين عامل کاهش ديگر مطالعات ميم

، 28، 79، 7مرتع به لحاظ فا له از مناابع آب اسات    
 61مراتع باا شايب بااالي     ،به طور کلي ،که البته ،[31

 باه لحااظ   ،تنيا شايستگي چراي گوساظند را  نهدر د 
، بلکاه  ندارناد  ،دسترسي دام به مناابع آب  محدوديت

و اظاظاات خاااک و  ز فرسااايشبااراي جلااوگيري ا
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باراي  تخريب مرتاع نياز   همچنين جلوگيري از روند 
 ،بنااابراين ،هاااي اهلااي مناسااب نيسااتند   چااراي دام
و  ،، اکوتوريسام هااي چاراي اياات وااش     کاربري

 تار  گياهان دارويي و  نعتي براي اين مراتاع مناساب  
با توجاه باه شارايط اکولاو،يکي خاوب       .[74  است

بااودن عواماال  داارير و جبااران ،منطقااه، دتانساايل باااال
شايستگي مرتع در ايان منااطق، تو ايه     ةدهند کاهش
 ةشود امکان کهت علوفه براي جبران توليد علوفا  مي
ترين عامل کااهش شايساتگي    که محدودکنندا ،مراتع

 ورت بگيارد کاه ايان خاود در      ،مراتع منطقه است
کارهاي ا الاي براي بيبود وضع مراتع اا ز اهميت 

الرکر و با در نظر گارفتن   وجه به موارد فوقبا تاست. 
 982شرايط مناسب منطقاه از نظار ميازان بارنادگي )    

تاارين عاماال در کاااهش   متاار در سااال(، مياام  ميلااي
 عبااارت اساات از مااورد مطالعااه ةاااوز شايسااتگي

 ،IIIهاي کالس  توليدي از گونه ةعلوف ةعمد بخش .7
در ها ميزان علوفة  خوراکي دايين آن که به دليل خوپ

بااودن اااد  دااايين .2دسااترس کاااهش يافتااه اساات؛ 

برداري مجاز به دليال گارايش منظاي و وضاعيت      بيرا
خاطرنهاان   ،هاي گياهي بودا است. البته فقير در تيپ

عااواملي کااه ساابب کاااهش مياازان اااد    شااود مااي
شاوند   منطقه مي هاي گياهي تيپ برداري مجاز در بيرا

شايساتگي   ةدهناد  کااهش  عوامال   توانناد  مي خود نيز
هااي   اساتظادا  ساوک  ثيرنآيناد. تا   شامار   مراتع منطقه به

هااي   از قبيل چراي مظرط، جايگزيني سوخت ،گرشته
رح امصا  باراي هاا   کناي از گاون   فسيلي به جاي بوته

ساابب ازدياااد  ،يان و عهاااير منطقااهيروسااتا يسااوخت
در ترکيب  II و Iها و از بين رفتن گياهان کالس   گون

شايسااتگي  ةآوردن طبقاا دااايين ،در نياياات ،گياااهي و
با توجاه   مراتع منطقه براي چراي گوسظند شدا است.

 هماة الزم است که اين کار باراي   ،به اهميت موضوع
مراتع با شارايط اکولاو،يکي و دوشهاي متظااوت در     

هاي طبقاات   قالب مدل ارزيابي و بررسي شود و نقهه
شايستگي نيايي آن در اختيار واادهاي اجرايي قارار  

 .گيرد
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