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 چکیده   

گعرتتن  تعیعین وعععیم مرتع  و    بعرای  داران  گیری برای کمک به مرتع   تحقیق با هدف ایجاد و کاربرد یک مدل پشتیبان تصمیم این

سه شعد   در مکان مطالعاتی  13های گیاهی در  های آگاهانه در مرات  شهرستان تریدن انجام شد. در این مطالعه تراوانی گونه تصمیم

و با استفاده از  گیری اندازهترانسکم متعامد  0نقطه در هر مکان در طول  044چرایی مختلف با استفاده از روش قدم نقطه و برداشم 

های شاخص در طعول   تراوانی گونه بر اساس. سپس وععیم مرت  شدندهای معرف شد  چرایی شناسایی  آنالیز گرادیان چرایی، گونه

( تعریف شد. بر اساس اطالعا  موجود بعرای هعر طبقعه    REDIS) ها و مناب  محیطی گرادیان چرایی با استفاده از سیستم تفسیر داده

هعای شعاخص در ایعن     شد. کاربر بعا وارد کعردن تراوانعی گونعه     ئهراهکارهای مناسب مدیریتی و اطالعا  اکولوژیکی اراوععیم مرت ، 

. بعر  کنعد تواند وععیم مرت  و اطالعا  اکولوژیکی و راهکارهای مدیریتی هعر وعععیم را دریاتعم     گیری می سیستم پشتیبان تصمیم

کننعده   تعیعین  ،REDISهای معرف در معدل   عنوان گونه ی در منطقه مورد مطالعه بهاساس نتایج این تحقیق، تراوانی شش گونه گیاه

مکان مرتعی مجزا به  31 های معرف در سنجی این سیستم، تراوانی گونه باشد. برای صحم طبقه وععیم مرات  منطقه مورد مطالعه می

درصدی مدل طراحی شده بود.  13صحم مؤید نتایج  شده با نتایج روش چهار تاکتوری مقایسه شد که مدل وارد شد و وععیم تعیین

خود، امکان پایش و در نتیجه بررسی تغییرا  گرایش مرت  توسط معدیران    حفظ کردن وععیم مرت  در حاتظهقابلیم این سیستم با 
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 مقدمه. 1

هر کشوری هسعتند و    مرات  از مناب  مهم تجدیدشونده

پروتئین کشور دارنعد.   ها و علوته دامتأمین نقش اساسی در 

هععا و  بععرای مععدیریم ایععن منععاب  حیععاتی، اسععتفاده از روش

بررسعی تغییعرا  وعععیم و    برای ابزارهای ارزیابی مناسب 

معدیران مرتع    میان سالمم آنها الزم و عروریسم. در این 

باشند  گیری در مورد نحوه مدیریم خود می ناچار به تصمیم

بدانند که چه راهکاری را با توجه بعه وعععیم مرتع      دو بای

وععیم مرتع  بعرای توصعیف وعععیم       استفاده کنند. واژه

بلندمعد  آن اسعتفاده   تعوان  بعا    پوشش گیعاهی در رابطعه  

های تعیعین وعععیم مرتع      روشبیشتر [. 14،31] شود می

مانند روش چهار تاکتوره، روش آتریقایی، شش تعاکتوری و  

یی مانند تولیعد، بنیعه و شعادابی گیعاهی،     ها شاخصهغیره از 

کننعد کعه    وععیم خاک، ترکیب گیاهی و غیره استفاده می

یعری و امتیعازدهی   گ نحوه انعدازه ، کیفی هستند و آنهااغلب 

های تعیین وععیم مرت  از تعردی بعه تعرد     به آنها در روش

گیری اغلب این  همچنین اندازه تواند متفاو  باشد. دیگر می

هعای   گیعر اسعم. اسعتفاده از روش    تاکتورها پرهزینه و وقم

کمی برای ارزیابی وععیم مرات  که سلیقه اتعراد و بعرآورد   

بسععیار حععائز  ،نداشععته باشععدتععأریری اتععراد مختلععف در آن 

گیعری   هعای پشعتیبان تصعمیم    [. سیستم10] اهمیم اسم

را ایفعا و بعه معدیران    معؤرری  توانند در این زمینه نقش  می

مرت  کمک کنند تا هم وععیم مرتع  را تعیعین و هعم بعر     

هعای   طبق آن روش معدیریتی مناسعب را بیابنعد. سیسعتم    

قعی بعرای   یک رویکرد تلفی 3(DSS) گیری پشتیبان تصمیم

باشند. ایعن   های بهتر می  تصمیمبرای گرتتن کمک به اتراد 

کعه بعا    اسعم ساختار یاتته  ها برای حل مسائل نیمه سیستم

های مناسعبی را   حل ای و غیره راه های رایانه استفاده از مدل

هععای پشععتیبان  . ایععن سیسععتمکننععد مععیبععه اتععراد ارائععه 

راد ذینف  در ها و یا ات گیری ممکن اسم توسط گروه تصمیم

های چرایعی   بسیاری از موارد ازجمله در مدیریم اکوسیستم

هعای پشعتیبان    سیسعتم ازجملعه   .مورد استفاده قرار گیرنعد 

هعای   معروف در زمینعه معدیریم اکوسیسعتم   گیری    تصمیم

Range pack[39 ،]Beefman[8 ،]تعوان بعه    مرتععی معی  

Stockpol[30و ]31
ISPD[0   اشاره کرد. سیسعتم تفسعیر ]

یکعععی دیگعععر از  1(REDIS) هعععا و منعععاب  محیطعععی داده

گیری اسم کعه در بسعیاری از    های پشتیبان تصمیم سیستم

کشورهای دنیا ازجمله نیوزلند، اسعترالیا، آتریقعای جنعوبی،    

ترکیه و غیعره اسعتفاده شعده اسعم. ورودی ایعن سیسعتم،       

اطالعا  پوشش گیاهی مناطق دارای شرایط نسبتا همگعن  

مختلف نظیعر میعزان بارنعدگی،     های کتورتااسم که در آن 

درجه حرار ، تاکتورهای اداتیکعی و غیعره نسعبتا یکسعان     

 تحلیعل نتایج حاصل از انجام   هستند. این سیستم به وسیله

آوری شعده از مطالععا     های جم  چند متغیره بر روی داده

توانعد بعرای    شود و در مرحله بععدی معی   میدانی ساخته می

ارزیعابی وعععیم   بعرای  داران و مدیران مرت   کمک به مرت 

 های بهتر مورد استفاده قرار گیعرد. از   تصمیمگرتتن مرت  و 

ان ، بهبود تدریجی آن طی زمهای این سیستم جمله ویژگی

توانعد در طعول    به این معنی که محتویا  معدل معی   .اسم

 تر و بهبود یابد. زمان کامل

وبی، در مرات  آتریقعای جنع   3113ای در سال  در مطالعه 

پعال  کعه بعه لحعا       80ای و پوشعش یقعه در    ترکیب گونه

شرایط اکولوژیکی دارای وععیم یکسعان بودنعد و اختالتعا     

 اخععتالف تشعار چعرا بععود  ترکیعب گیعاهی در آنهععا بعه علعم     

پععس از اطمینععان از نشععان دادن گرادیععان  .شععدآوری  جمعع 

اصعلی،  هعای   مؤلفعه تحلیل بندی  چرایی توسط محور اول رج

شعد  مختلعف     طبقه پنجاین گرادیان به صور  توصیفی به 

هعای گیعاهی بعا     چرایی تقسیم شد و تغییرا  تراوانعی گونعه  

استفاده از تحلیل رگرسیونی در این پنج طبقه مطالعه گردید 

های گیاهی به سعه گعروه    بندی گونه و از نتایج آن برای دسته

شونده و مهاجم استفاده شد. سپس با اسعتفاده   شونده، زیاد کم

های مربوط به پوشش یقه  ها و داده از ترکیب نسبی این گروه

یعک معدل ارزیعابی     ،هعای مختلعف خعاک    گیاهان و ویژگعی 

 پعنج ایعن  هریعک از  برای اکولوژیکی  تفسیروععیم همراه با 

 
1 Decision Support System 
2
 Integrated System for Plant Dynamics 

3
 Resource & Environmental Data Interpretation System 
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در مراتع    3119ای در سعال   [. طی مطالعه9] شده ئراطبقه ا

مکان مطالعاتی بررسی و پوشعش   91 ،اتاگوی مرکزی نیوزلند

برداری گردید و بعا اسعتفاده از    مونهگونه گیاهی ن 315نسبی 

، دو گععروه مختلععف از 3تطبیقععی قععوس گیععر شععده تحلیععل 

برداری شده تشعخیص داده شعد. سعپس بعا      های نمونه سایم

از  یعک بعر روی هر  1اصعلی هعای   مؤلفعه مرکزی تحلیل انجام 

ها بعد از اطمینان ظاهر شدن گرادیان چرا توسط محعور   گروه

های گیاهی بر روی این محور پعال  و   اول، نمودار پاسخ گونه

هعای مععرف شناسعایی     رگرسعیونی گونعه  های  تحلیلبا انجام 

خشععک  [. در گراسععلندهای واقع  در مراتعع  نیمعه  34] شعدند 

سعه  هعای ترکعانس از    داده 1445آتریقای جنعوبی در سعال   

آوری و تغییر ترکیب  های چرایی مختلف جم  سایم با شد 

آمعاری  هعای   تحلیعل . سعپس بعا انجعام    شعد ای بررسعی   گونه

های مختلف چرایی شناسایی شعدند و   های معرف شد  گونه

شعد  ها برای ساخم مدل تعیین وععیم اسعتفاده   از این گونه

در مرات  اسعتپی ترکیعه،    1431ای در سال  [. در مطالعه11]

مکعععان مطالععععاتی  13گونعععه گیعععاهی در  385راوانعععی ت

هعای   گعروه  DCA تحلیعل  نجعام . سپس با اشدبرداری  نمونه

هعای   مؤلفعه مرکعزی  تحلیعل  همگن شناسایی و با استفاده از 

اصلی تغییرا  پوشعش گیعاهی در طعول محعور اول بررسعی      

گردید و پس از اطمینان از ظاهر شدن گرادیان چرا در طعول  

بعرای   0و شاخص پذیرش 1مقدار عریب تبییناین محور، دو 

هایی که دارای مقدار عریب تبیعین   هر گونه بدسم آمد. گونه

های مععرف   عنوان گونه بودند به 1/4و شاخص پذیرش باالی 

[. در رابطعه بعا   13] های مختلعف چعرا انتخعاد شعدند     شد 

هعا بعرای    های مععرف و اسعتفاده از ایعن گونعه     شناسایی گونه

  تعاکنون مطالععه   ،ابی وععیم مرت  در ایرانساخم مدل ارزی

چندانی انجام نشده اسم. هدف این مقاله ایجاد یک سیسعتم  

گیری ارزیابی وعععیم و معدیریم مرتع  بعا      پشتیبان تصمیم

باشد که عالوه بر کعاربرد آسعان    می REDISاستفاده از مدل 

و سری ، بتواند به شعکل کمعی وعععیم و گعرایش مراتع  را      

 از یععک مطالعععه مععوردی    قالععهر ایععن م. دکنععدبررسععی 

بعرای  استپی شهرستان تریدن اسعتان اصعفهان    در مرات  نیمه

 3110 ه روش کار استفاده شده اسم.ئارا

 

 شناسی روش. 2

 منطقه مورد مطالعه  .1 .2
انجام این مطالعه، جزو منعاطق  برای شده  انتخاد  منطقه

 144 استپی استان اصفهان، شهرستان تریدن واقع  در  نیمه

غعرد   کیلعومتری شعمال   14کیلومتری غرد ایعن اسعتان و   

 50´ 01"های جغراتیعایی  شهر بوئین و میاندشم بین طول

 31"تعا   11° 0´ 50"هعای   و ععر   01° 58´54"تا  °01

(. مسعاحم ایعن منطقعه    3)شعکل  اسعم شده واق   °11 1´

متر از  1111تا  1511بین  آنهکتار و ارتفاع  1131حدود 

. میزان متوسعط بعارش سعاالنه ایعن     اسم سطح دریا متغیر

متعر اسعم کعه عمعدتا بعه صعور  بعرف         میلی 014منطقه 

بنعدی دو   باشد. اقلیم این منطقه بعر اسعاس روش طبقعه    می

 میعععانگین حعععداکدر و حعععداقل  ،مرطعععود معععارتن نیمعععه

درجعه   1/9و  13/ 1ترتیعب   دما در ایعن منطقعه بعه     سالیانه

 34منطقعه    لیانهگراد و میعانگین درجعه حعرار  سعا     سانتی

م. تیپ گیاهی غالب در منطقعه معورد   گراد اس درجه سانتی

 5تلوریسععتیک -مطالعععه بععا اسععتفاده از روش تیزیونومیععک 
  Astragalus verus–trichophorum  Agropyron 
 باشد. می

 

 گیری مراحل ساخت سیستم پشتیبان تصمیم. 2. 2

گیری ارزیعابی   در این مطالعه، سیستم پشتیبان تصمیم

و مدیریتی مرت  در دو مرحله ساخته شد. در مرحلعه اول  

های معرف در هر سطح چرایعی تعیعین و در    تراوانی گونه

مرحله دوم یک مدل ارزیابی وععیم مرت  بعا اسعتفاده از   

 سعنجی   هعای مععرف ایجعاد گردیعد و صعحم      تراوانی گونه

 (.  1شد )شکل 
 

1
 Detrended Correspondence Analysis 

2
 Centered Principal Component Analysis 

3
 Values of regression 

4
 Index of agreement 

5
 Physiognomic - Floristic 
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  )ب( موقعيت جغرافيايي شهرستان فريدن و منطقه مورد مطالعه ،)الف( موقعيت محدوده مورد مطالعه در استان اصفهان . 1 شکل

  سياه رنگ(برداري )نقاط  هاي نمونه برداري شده به همراه محل سايت اي منطقه نمونه )ج( تصوير ماهواره ،)مربع سفيد رنگ(

 00333/1 مقياس:

 

 

 گيري براي مديريت مراتع مراحل ساخت سيستم پشتيبان تصميم . 2 شکل
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 ها آوری داده جمع. 3 .2
 هاي چرايي مختلف شدتشناسايي مناطق با  -

همگن  برای هر منطقه با شرایط نسبتاً دسازی بای مدل

از  الزم اسعم به طور مجزا انجام شود و بعه همعین دلیعل    

همگن بودن نسبی شعرایط اکولعوژیکی منطقعه اطمینعان     

شناسی، ارتفعاع و   های زمین منظور نقشه حاصل شود. بدین

شعدند  شده و واحدهای کاری انتخاد  شیب منطقه بررسی

برداری در یک واحد همگن انجام شود. همچنعین   تا نمونه

سوزی و کشم دیم بودند  هایی که دارای سابقه آتش مکان

برای مطالعه انتخاد نشدند. برای انتخاد گرادیان چرایعی  

به دلیل اینکه در منطقه قطععا  کنتعرل شعده بعا شعد       

چرایی مشخص وجود نداشم با توجه بعه تاصعله از نقعاط    

وستا و همچنین پرسش از معردم محلعی راجع  بعه     آبی، ر

سابقه چرا و همچنین استفاده از نسبم میزان دام موجعود  

مطالعاتی انتخاد شدند. ایعن    مکان 13به دام مجاز، تعداد 

 وععیم خود با شرایط چرایعی سعبک   33ها دارای  مکان

 34(، 8/4)میزان دام موجعود بعه مجعاز کمتعر از      (3)کد 

( )میعزان  1وععیم متوسط و شرایط چرایی متوسط )کد 

وععیم ععیف  34( و 1/3تا  8/4دام موجود به مجاز بین 

( )میزان دام موجود به 1و شرایط چرایی شدید مرت  )کد 

 در نظر گرتته شد.( 1/3مجاز بیش از 

 

ياهي در هر سطح هاي گ گيري فراواني گونه اندازه -

 چرايي

هعا از روش قعدم نقطعه     گیری ترکانس گونه برای اندازه

متری که به صور  متعامعد در   14های  در طول ترانسکم

هر مکان مطالعاتی قرار داده شده بعود، اسعتفاده گردیعد و    

. شعد نقطعه برداشعم    044در هر مکان مطالععاتی تععداد   

ونه خعاک  های مطالعاتی دو نم همچنین در هریک از مکان

 35متر و عمق بیشعتر از   سانتی 35از سطح خاک تا عمق 

متر برداشم شد تا بعا تعیعین تاکتورهعای مختلعف      سانتی

یعنی میزان چگالی خاک به روش کلوخه، آهک خاک بعه  

روش تیتراسععیون اسععید و بععاز، اسععیدیته خععاک، هععدایم  

الکتریکی خاک، رطوبم اشباع، اجزای شن خاک بعه روش  

شناسععی، باتععم خععاک بععه روش  اکهععای خعع سععری الععک

بالک و درصعد   هیدرومتری، مواد آلی خاک به روش والکی

متعری،   مش دو میلی 34سنگریزه خاک با استفاده از الک 

از همگن بعودن شعرایط اداتیکعی اطمینعان کسعب شعود.       

مکعان مطالععاتی بعا سعه شعد  چرایعی        13ترتیعب   بدین

 . شدبرداری  انتخاد و نمونه

 

 ها و چگونگی مراحل ساخت مدل دادهتحلیل  .4 .2

  های خاک بررسی شعد تعا نحعوه     ابتدا نرمال بودن داده

در ادامععه مشععخص شععود. بععا اسععتفاده از روش هععا  تحلیععل

بعه   (CPCA) اصعلی هعای   مؤلفعه مرکزی تحلیل بندی  رج

دلیل اینکه در صعور  وجعود یعک گرادیعان مشعخص در      

ایعن  کوچعک   مبرداری با مسعاحم بعه نسعب    مناطق نمونه

هعای مطالععاتی    روش کارایی بسعیار مناسعبی دارد، مکعان   

هنگامی که طعول گرادیعان    [.1مورد بررسی قرار گرتتند ]

های پاسخ نرمال مانند  مدل ،باشد 1مطالعه شده بیشتر از 

DCA  وCCA      ممکن اسعم تعریعف بهتعری از گرادیعان

شعده   الععه ه دهند ولی هنگامی که طعول گرادیعان مط  ئارا

تعریف   PCAهای پاسخ خطی مانند باشد مدل 1کمتر از 

هععدف از ایععن [. 31] کننععد مععیبهتععری از گرادیععان ارائععه 

یاتتن یک گرادیان ماننعد گرادیعان چعرا در طعول      ،تحلیل

ایععن گرادیععان بععا بررسععی میععزان تأییععد محععور اول بععود. 

شعده   های عینعی در نظعر گرتتعه    همبستگی مقدار شاخص

ایعی و همچنعین تاکتورهعای محیطعی     برای هر شد  چر

مختلف مدل اسیدیته، باتعم خعاک و غیعره بعا محعور اول      

بععرای . شععدبررسععی  Canoco  بنععدی توسععط برنامععه  رج

بعر روی   Minitabاتعزار   اطمینان بیشتر با استفاده از نعرم 

تاکتورهای مختلف مدل ارتفاع، درصد شن، درصد سعیلم،  

 ،هعای مختلعف چرایعی    هدایم الکتریکی و غیره در شعد  

و با استفاده از آزمعون تعوکی   انجام گردید واریانس تحلیل 

بندی انجام شد تا از همگن بعودن ایعن تاکتورهعا در     گروه

 شعده، اطمینعان کسعب شعود     های مطالعاتی بررسعی  مکان

ایعن اطمینعان بعه    تحلیل (. در واق  با انجام این 3 )جدول

هععای متفععاو  گیععاهی ناشععی از  وجععود آمععد کععه ترکیععب
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باشعند و تاکتورهعای مختلعف     های مختلف چرا معی  شد 

هعای   مکعان  تفکیعک نظیر باتم خاک، شعوری و غیعره در   

پعس از شناسعایی   انعد.   داری نداشعته  معنعی تعأریر  ختلف م

های گیعاهی در طعول    ی گونهگرادیان چرا، تغییر در تراوان

شعد  رگرسیونی بررسعی  های  تحلیل  این گرادیان به وسیله

[ و نتایج حاصل از آن برای توصعیف تغییعرا  پوشعش    1]

 هععای معععرف گیععاهی در طععول گرادیععان، تشععخیص گونععه

شعونده،   هعای کعم   بندی آنهعا بعه گونعه    ( و تقسیم1)جدول

اقع  بعر   گرادیان چرایی و زیادشونده و مهاجم استفاده شد.

اصلی به صعور   های  مؤلفهمرکزی تحلیل روی محور اول 

بندی و  )واحد مدیریتی( تقسیم کیفی به سه دسته چرایی

ها نهای معرف نسبم به یکدیگر در آ از گونهیک تراوانی هر

های مععرف   که مجموع تراوانی گونه طوری به ،محاسبه شد

گونعه  شعد. بنعابراین بعرای هعر       344در هر دسته برابر با 

دسم آمعد کعه ایعن سعه تراوانعی بعا        معرف سه تراوانی به

مقعدار   33( بعه  3استفاده از تصاعد عددی )معادله شعماره 

 تبدیل شدند.

 an=a1+(n-1)*d (   3معادله )

 nجملعععه اول،  a1ام،  nجملعععه  anدر ایعععن معادلعععه 

 باشد. بین دو جمله متوالی می  تاصله dشمارنده و 

تراوانی در طعول   33گونه معرف بعد از اینکه برای هر 

هعای مععرف در    دسم آمد، تراوانی گونه گرادیان چرایی به

توزیع  شعدند.    REDISطول گرادیان با استفاده از برنامه 

REDIS    در حقیقم سیستمی اسم که بعا اسعتفاده از آن

ای از گیاهان مععرف   وعهموععیم مرت  توسط تراوانی مج

بععد از مشعخص شعدن    توانعد   شود و کاربر معی  برآورد می

وععععیم مرتعع ، از طریععق همععین سیسععتم اطالعععا      

شعده را در   اکولوژیکی و مدیریتی مرتبط با وععیم تعیین

ای اسم  تفسیر در این سیستم به گونه  آن قرار دهد. نحوه

باشعد. در ایعن سیسعتم     درک و مفید می که به آسانی قابل

 ترایند تفسیر، شامل چگونگی تغییرا  پوشش گیاهی یک

خاص در مواجه با عملیا  مدیریتی اسم. در ایعن    منطقه

بعر روی گرادیعان    3مرحله محعل قرارگیعری حعد آسعتانه    

 انتخععاد شععد. در یععک طععرف ایععن حععد آسععتانه، چرایععی 

اند و در طرف دیگر  که تخریب نشدهقرار دارند هایی  سایم

در  .انعد  اند که کامال تخریب شعده  هایی واق  شده سایم آن

در طعول  آستانه بعه صعور  کیفعی جعایی      واق  محل این

شعونده بعه مقعدار     هعای کعم   که گونعه گرادیان انتخاد شد 

با حذف چرا و در مدیر مرت  و  داشتندتوجهی کاهش  قابل

به شرایط اولیه خود بعاز  تواند مرت  را  نمیشرایط معمولی 

 (.  0)شکل [1] نداگرد

در قسمم اطالعا  اکولوژیکی مربوط به سعاخم ایعن   

طالعععا  اکولععوژیکی هععر وععععیم شععامل میععزان مععدل، ا

چگالی، اسیدیته، جهم شعیب و غیعره نوشعته شعد. ایعن      

عنوان مبنایی برای تفسیر اکولوژیکی ارزیعابی   توصیفا  به

رود. در قسعمم اطالععا  مععدیریتی    کعار مععی  وعععیم بعه  

گیععری،  مربععوط بععه سععاخم سیسععتم پشععتیبان تصععمیم  

راهکارهای مدیریتی برای هر طبقه وعععیم نوشعته شعد.    

بعرای بهبعود وعععیم    راهبردهعایی  این راهکارهعا شعامل   

در رابطعه  راهبردهعایی  ععیف یا متوسط مرت  و همچنین 

ن راهکارها باشد. ای با حفظ شرایط وععیم خود مرت  می

توسط کارشناسان خبره و نتایج تحقیقا  و مطالعاتی کعه  

 [.1] در منطقه مورد مطالعه انجام شده بود گردآوری شد

 

ارزیابی مدل تعیین وضعیت مرتع با استفاده  .5 .2

 های زمینی  از داده
پس از تکمیل ساخم سیستم ارزیابی وعععیم مرتع ،   

سعتفاده از روش  مکان مطالعاتی وععیم مرتع  بعا ا   31در 

)روش شاهد( ارزیابی و با نتعایج حاصعل از    چهار تاکتوری

روش سیستم ارزیابی وععیم مرتع  معورد مقایسعه قعرار     

گرتم تا میزان صحم ایعن روش ارزیعابی گعردد. در روش    

بعر وعع    تأکیعد  چهار تاکتوری تاکتورهای عامل خاک با 

 پوشعش گیعاهی  ترسایش خاک و بقایعای گیعاهی، عامعل    

، عامل ترکیب گیاهی و عامل بنیه و وشش تاجی()درصد پ
 

1
 Threshold 
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شادابی گیاهی ارزیابی و بر اسعاس امتیعازاتی کعه بعه هعر      

 گردد. مرت  تعیین می شود، وععیم تاکتور داده می

 

 نتایج  . 3

گرادیان چرا با استفاده از روش  تحلیل .1 .3
PCA 

برداری شده از  های مطالعاتی نمونه بندی مکان برای رج

CPCAروش 
اسععتفاده گردیععد و میععزان همبسععتگی     3

تاکتورهای محیطی مختلف مانند باتعم خعاک، اسعیدیته،    

های  های شاخص شد  ارتفاع، جهم شیب و غیره و مقدار

کعه   طعوری  شعد، بعه  بندی، بررسعی   چرایی با محور اول رج

مقادیر شاخص شد  چرایی نسبم بعه سعایر تاکتورهعا از    

ند و گرادیعان  بود همبستگی باالتری با این محور برخوردار

 ظاهرشده در طول محعور اول یعک گرادیعان چرایعی بعود     

 (.3)جدول

هعای   این موعوع بدین معنی اسعم کعه بیشعتر مکعان    

های چرایی مشعابه در یعک موقعیعم از     مطالعاتی با شد 

عنوان مدال مکعان   بندی قرار گرتته بودند. به محور اول رج

سععتاهای کمععی از رو  کععه تاصععله 0و  1  مطالعععاتی شععماره

شعد  چریعده شعده بودنعد در سعمم       مجاور داشتند و به

کعه   10و  11راسم گرادیعان و مکعان مطالععاتی شعماره     

زیادی از مناب  آبی داشم و خیلی کعم معورد چعرا      تاصله

انعد   قرار گرتته بود، در سمم چپ این گرادیان قرار گرتته

 (.1)شکل 

طبق اين جدول شاخص شدت چرا بيشترين ) CPCAان همبستگي فاکتورهاي محيطي و زيستي مختلف با محور اول رج بندي ميز . 1 جدول

(نمايان استمحور اين بر روي چرايي بخوبي دهد گراديان  ا محور اول دارد که نشان ميبهمبستگي را 
 1
 

 
 تاکتورهای محیطی بندی میزان همبستگی با محور اول رج

 تاکتورهای اداتیکی متر سانتی 35بیشتر از  متر سانتی 35-4

11/4- 18/4-  باتم خاک * 

33/4  41/4-  آهک 

10/4 01/4  اسیدیته * 

 رطوبم اشباع -41/4 30/4

 شوری -33/4 -38/4

53/4  ** 01/4  درصد سنگریزه * 

51/4-  ** 51/4-  ماده آلی **

 شن 1/4 10/4

 سیلم -3/4 -38/4

03/4-  رس -31/4 * 

 تاکتورهای توپوگراتی 

 ارتفاع -19/4

 جهم شیب 41/4

81/4  شاخص شد  چرا ** 

 درصد 3دار در سطح  درصد  **: معنی 5دار در سطح  *: معنی

 

 
1
 Central Principal Component Analysis 
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 (دهد را نشان مي دهنده گراديان چرايي و محور دوم مقدار باقيمانده محور اول نشان) CPCAبندي  پالت رج . 0 شکل

 

و  1بررسی همگن بودن فاکتورهای ادافیکی .2 .3

 های مطالعاتی توپوگرافی مکان
واریانس همگن بعودن تاکتورهعای   تحلیل با استفاده از 

های مطالعاتی مختلعف بررسعی    اداتیکی و توپوگراتی مکان

مشعخص گردیعد   واریانس تحلیل با انجام  (.1 )جدولشد 

که تمعامی تاکتورهعای اداتیکعی بجعز معاده آلعی، درصعد        

هعای   سنگریزه عمقی خاک و چگالی خاک در بین سعایم 

 (. 1 )جدول مختلف، یکسان هستند

  واريانس تحليلشده با استفاده از  هاي مطالعاتي بررسي بررسي همگن بودن فاکتورهاي مختلف ادافيکي مکان . 2 جدول

 1(چگالي خاک فقط در افق سطحي خاک مطالعه شد)

 

سانتی متر 35بیشتر از   عمق خاک متر سانتی 4 -35 

 وععیم مرت  خود متوسط ععیف خود متوسط ععیف

88/35 a
 01/39 a

 08/31 a
 11/30 a

 1/39 a
 58/8 a

 آهک 

9/1 a
 11/1 a

 11/1 a
 95/1 a

 01/1 a
 11/1 a

 اسیدیته 

53/4 a
 55/4 a

 9/4 a
 1/4 a

 13/4 a
 90/4 a

 هدایم الکتریکی 

91/33 a
 11/31 a

 19/33 a
 38/31 a

 19/39 a
 01/30 a

 رطوبم اشباع 

39/3 b
* 00/3 a

* 51/3 a
* 10/3 b

* 03/3 ab
 93/3 a

 ماده آلی *

95/09 a
 19/01 a

 1/53 a
 45/15 a

 15/08 a
 11/54 a

 شن 

31/11 a
 51/11 a

 81/19 a
 18/14 a

 91/14 a
 15/04 a

 سیلم 

9/11 a
 83/11 a

 08/13 a
 01/31 a

 11/14 a
 14/10 a

 رس 

3/13 a
* 3/1 b

* 01/8 ab
 31/13 a

 85/9 a
 18/34 a

 درصد سنگریزه 

- - - 50/3 c
* 11/3 b

* 41/3 a
 چگالی خاک *

 درصد 5دار در سطح احتمال  معنی*: 

 

 
1
 Edaphic Factors 
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 تحلیلهای معرف با استفاده از  گونه شناسایی. 3. 3

 گرادیان چرا
واق  شدن گرادیان چرایعی در طعول محعور    تأیید پس از 

های رگرسیونی و بررسی  ، با انجام تحلیلCPCAتحلیل اول 

های گیاهی در طول گرادیعان، از میعان    تغییرا  تراوانی گونه

عنوان مععرف شعد     گیاهی به  گونه 9مورد بررسی   گونه 10

  . از میععان ایععن شععش گونععه، گونععه   شععدندچععرا انتخععاد  

Astragalus verus و Cousinia bachtiarica 
، Veronica arvensisهععای مهععاجم،  عنععوان گونععه بععه

Hordeum bulbosum وAcanthophyllum 

microcephalum های زیادشعونده و گونعه   عنوان گونه به  

Agropyron trichophorum شععونده  عنععوان کععم  بععه

پاسخ سنگ و سنگریزه نسبم بعه  البته بندی شدند.  دسته

بعدین   های مهعاجم بعود.   گرادیان چرایی نیز شبیه به گونه

معنی که با اتزایش شد  چرایی درصد سنگ و سعنگریزه  

هعا   یاتم. بیشترین تغییر در تراوانی نسبی گونه اتزایش می

به شرایط چعرای مفعرط در   نسبم سبک در شرایط چرای 

ایجاد شعد   Agropyron trichophorum ترکانس نسبی

درصعد و تراوانعی    15/1درصد بعه   1/18که تراوانی آن از 

 1/01درصععد بععه  18/33از  Astragalus verusنسععبی 

 درصد رسید.  

های معرف در  گونه وارد کردن فراوانی .4 .3

  REDISطول گرادیان با استفاده از برنامه 
نقطععه از گرادیععان  33معععرف در   تراوانععی هععر گونععه 

واکعنش  قهقرایی که بعا اسعتفاده از مععادال  رگرسعیونی     

و تصعاعد   CPCAبنعدی   ها نسبم بعه محعور اول رج   گونه

در طعول   REDISدسعم آمعده، توسعط برنامعه      عددی به

(. همچنین با استفاده از 1 )جدول گرادیان چرا نوشته شد

واحععدهای مععدیریتی طبععق تراوانععی  ایععن برنامععه، مکععان

هععا  هععای شععاخص بععر روی محععور اول نمععودار گونععه گونعه 

سپس محل قرارگیری حدآسعتانه بعر روی    مشخص شدند.

از آنجعا کعه در وعععیم     .ها مشعخص گردیعد   نمودار گونه

تراوانععی  Agropyron trichophorum  متوسععط، گونععه

بعا   تعوان  معی   ،داردای در منطقعه مطالععاتی    قابل مالحظه

ایعن منعاطق را بعه طعرف     وعععیم  راهکارهای معدیریتی  

محل آستانه در وعععیم عععیف    .وععیم خود سوق داد

تعا حعدی    Agropyron trichophorum  جایی که گونه

زیععادی کععاهش یاتتععه و بععدون صععرف انععرژی و انجععام    

کعاری و غیعره    کاری، میان هایی نظیر بذرپاشی، کپه تعالیم

 های قبل رسید، انتخاد شد. توان به وععیم نمی

 معرف  فراواني واردشده در طول گراديان براي هر گونه 11تعداد .  0 جدول

 های معرف شد  چرایی گونهتراوانی 

 1واحد مدیریتی  نام گونه

 )شد  چرای زیاد(

 1واحد مدیریتی 

 )شد  چرای متوسط(

 3واحد مدیریتی 

 )شد  چرای کم(

31/18 31/91 11/94 18/53 10/01 0/11 91/11 99/11 3/11 10/10 51/13 Astragalus verus 

58/1 01/1 19/0 33/5 15/5 8/9 41/1 05/5 90/1 11/3 13/4 Veronicaarvensis 

15/1 39/38 48/11 19 11/00 80/51 14/94 81/90 15/91 11/11 1/18 Agropyron trichophorum 

93/9 09/5 11/0 38/1 40/1 1/4 4 4 4 4 4 Cousinia bachtiarica 

00/1 19/1 48/0 03/0 11/0 49/5 4 4 4 4 4 
Hordeum bulbosum & 

Acanthophyllum 

microcephalum 

 مجموع 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344
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هششای موجششود در سیسششتم پشششتیبان      بخششش  .5 .3

 گیری تصمیم
 هاي مختلف گراديان چرا  اطالعات اکولوژيکي قسمت

در قسمم مربوط به اطالععا  اکولعوژیکی مربعوط بعه     

اکولوژیکی هر وععیم مانند میزان ساخم مدل، اطالعا  

های مرغود و نامرغود، میزان خعاک لخعم، درصعد     گونه

 سنگ و سنگریزه و غیره وارد شدند.

 واحد مدیریتی اول

  تراوانی باالی گونعه  اب کمپوشش گیاهی با تشار چرای 

Agropyron trichophorum   شعود.   تشعخیص داده معی

هعایی کعه تحعم     )گونه شونده کم  عنوان یک گونه این گونه به

بنعدی   [( طبقه5شود] شان کم می تشار چرای سنگین، تراوانی

موقعیعم ایعن    ،گردد. تراوانی باالی این گونه در واحد اول می

کنعد   معی گرادیعان توجیعه     واحد را در قسمم تخریب نشعده 

(. بععا اتععزایش تشععار چععرا در واحععد اول، تراوانععی   0 )شععکل

و  Veronica arvensisو   Astragalus verusهای گونه

یابد. این اتعزایش   همچنین درصد سنگ و سنگریزه اتزایش می

هعای   ممکن اسم به علم چعرای بعیش از حعد بعر روی گونعه     

 باشد (Agropyron trichophorum) خوشخوراک دائمی

هعای مععرف    ها که هر دو جزو گونه [. از بین این گونه31]

هعای   جعزو گونعه   Astragalus verus  باشعند، گونعه   معی 

هایی که تحم تشار چرایی شدید، بیشعترین   مهاجم )گونه

جععزو   Veronica arvensis[( و34] تراوانععی را دارنععد

هایی که تحم چرای بیش از حد  های زیادشونده )گونه گونه

 شعود  شان زیاد می مد  تراوانی با تشار چرایی متوسط کوتاه

کعه   3ر واحد ند. ترکیب گیاهی واق  ددبندی ش [(، دسته5]

باید هدف معدیریم باشعد، ترکیبعی اسعم کعه بعه وسعیله        

 خوشخوراک غالب شده باشد.  شونده های کم گونه

 واحد مدیریتی دوم  

 Agropyron trichophorum  در ایععن واحععد گونععه

(. غالعب  0 )شعکل  باشعد  غالب معی   همانند واحد اول گونه

هعای دیگعر    بودن این گونه در این واحد نسعبم بعه گونعه   

گرادیان چرا یعنعی چعرای بعا      جایگاه این واحد را در میانه

(. این گونه در ایعن  0 )شکل کند شد  متوسط توجیه می

هعای   گردد. دام های انبوه، شناسایی می لکه  واحد به وسیله

در  ،هعا دارنعد   چرا کننده میل زیادی برای چرای این لکعه 

حد های دیگری که در این وا صورتی که دام از چرای گونه

دو تراوانعی  کند. در ایعن واحعد    قرار دارند عمدتا پرهیز می

و  Hordeum bulbosumهععای  دیگععر بععه نععام    گونععه

Cousinia bachtiarica گونعععهیابعععد اتعععزایش معععی .  

Hordeum bulbosum های زیادشونده و گونه جزو گونه  

Cousinia bachtiarica  هععای مهععاجم   جععزو گونععه

 (.0 )شکل باشند می

 یتی سومواحد مدیر

خوشخوراک  غیر  تراوانی باالی گونه  این واحد به وسیله

Astragalus verus گونعه  و  Cousinia bachtiarica 

شععود و سععنگ و سععنگریزه در ایععن واحععد   شععناخته مععی

 )شعکل  بیشترین تراوانی را نسبم به واحدهای دیگعر دارد 

(. با تخریب بیشتر، شرایط خاک بعیش از حعد نامسعاعد    0

هعای   یابعد ولعی گونعه    و کعارایی بعارش کعاهش معی     شده

 ،ذکرشده با این وععیم رطوبتی نامناسب سازگار هسعتند 

شعوند.   یاتته غالعب معی   های ترسایش بنابراین در این مکان

دهعد   موقعیم واحد سوم بر روی گرادیان چرایی نشان می

  شعده  گیاهی این واحد، مدالی از وععیم تخریب که پوشش

 (.0 کل)ش باشد شدید می

 راهکارهاي مديريتي مربوط به هر گراديان چرايي -

در قسمم مربوط به راهکارهای مدیریتی، راهکارهعای  

مدیریتی هر وععیم که توسعط کارشناسعان خبعره تهیعه     

[، در قسمم مخصوص به اطالععا  معدیریتی   1] شده بود

 نوشته شدند.  

 3راهکارهای واحد مدیریتی

کععه در حالععم هععایی  گععردد در مکععان پیشععنهاد مععی

هععای  کلیمععاکس یعنععی منععاطقی بععا غالبیععم گععراس    

قعرار   Agropyron trichophorumخعوراک مدعل    خوش

دارند، از سیستم چرایی تناوبی استفاده گردد تا عمن بعه  

یکنواخعم    رتم علوته به دلیل استفاده حداقل رسیدن هدر

از تمععام سععطح قطعععا  و همچنععین جلععوگیری از چععرای 
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 مرت  حفظ گردد. زودرس، وععیم موجود

 1راهکارهای واحد مدیریتی

های مطالعاتی با وعععیم متوسعط    از آنجا که در مکان

ولی شته ی کاتی وجود دا خوراک به اندازه های خوش گونه

هعا   به علم چرای بیش از حد، دائماً از تراوانعی ایعن گونعه   

بنعابراین  ها ترصم احیعا نداشعتند،    و این گونه شدهکاسته 

ها  شود از سیستم چرای تأخیری در این مکان پیشنهاد می

سعاله نیعز    1مد   های کوتاه استفاده گردد. استفاده از قرق

 .کندتواند روند بهبود وععیم این مرات  را تسری   می
 

 

  

 (الف)

 راهکارهاي مديريتي مربوط به وضعيت متوسط

( در ترکیعب پوشعش گیعاهی    3های مرغود )کالس  دارای گونهدر مراتعی که 

رویعه ترصعم زادآوری و    هعای بعی   هعا بعه علعم اسعتفاده     هستند ولی این گونه

توان از سیستم چرایی تاخیری اسعتفاده نمعود    کنند، می جایگزینی را پیدا نمی

  رقابم گیاهان کالس مرغود اتزایش پیعدا  عمن استفاده از علوته مرت ، قدر

و احیا و بهبود ترکیب پوشش گیاهی به شکل طبیععی صعور  پعذیرد. از    کند 

هعای خوشعخوراک بعه     های مطالعاتی با وععیم متوسط گونه آنجا که در مکان

ی کاتی وجود داشم ولی به علم چرای بیش از حد دائماً از تراوانی ایعن   اندازه

شعود از   معی  ها ترصم احیا نداشتند پیشعنهاد  شد و این گونه ها کاسته می گونه

های کوتاه  ها استفاده گردد. استفاده از قرق سیستم چرای تاخیری در این مکان

 تواند روند بهبود وععیم این مرات  را تسری  نماید.  ساله نیز می 1مد  

 تفسير اکولوژيکي وضعيت متوسط

هعای   خوشعخوراک همعراه بعا گعراس    ایعی غیعر    هعای بوتعه   در این مرات  گونعه 

های خوشخوراک بیشتر بعه   به یک میزان وجود دارند. گونه خوشخوراک تقریباً

های غیرخوشخوراک نیز به  شوند. سایر گونه صور  لکه در سطح مرت  دیده می

مقدار کمتری نسبم به این دو گونه وجود دارند. سطح خاک عاری از پوشعش  

به مقدار کمتعری نسعبم بعه وعععیم عععیف       ، نیز به همراه سنگ و سنگریزه

رد ولی به آسانی قابل تشخیص اسم. ترسایش خعاک اگرچعه جزیعی    وجود دا

 شود.  اسم ولی دیده می

 )ج( )ب(

فشار چرا و محور   دهنده استپي فريدن: محور اول نشان گيري ارائه شده؛ الف: سيستم ارزيابي وضعيت مراتع نيمه .  نمايي از سيستم پشتيبان تصميم4شکل 

 دهشد؛   را در حالشت متوسشط نششان مشي     (Test)باشد. فلش  سشفيد رنشگ وضشعيت مکشان مطالعشاتي یزمايششي         هاي گياهي مي دوم درصد ترکيب گروه

توان مشاهده کرد؛  گيري که در اين قسمت راهکارهاي مديريتي الزم براي هر وضعيت را مي ب: قسمت مربوط به اطالعات مديريتي سيستم پشتيبان تصميم

 شود. يج: قسمت مربوط به اطالعات اکولوژيکي سيستم ارزيابي وضعيت مرتع که در اين قسمت اطالعات اکولوژيکي مربوط به هر وضعيت نشان داده م
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 1راهکارهای واحد مدیریتی

( Astragalus spp)های گعون   مناطقی که تراوانی گونه

در آنها بسیار زیاد اسم نباید به طور کامل شخم بخورند و 

تواننعد بعه خعوبی از     هعا معی   بذرکاری شوند، زیرا این گونه

خاک در مقابل عوامل ترسایشی تعا زمعان مسعتقر شعدن     

های مرغود، حفاظعم کننعد. بنعابراین بایعد در ایعن       گونه

خوراک مدعل   خوش  اراعی با استفاده از گندمیان چندساله

Agropyron trichophorum ،Bromus tomentellus 

کاری و یا کشم نواری انجام شعود   کاری، کپه و غیره، میان

تا با مستقر شدن و اتزایش قدر  رقابم ایعن گیاهعان بعا    

خعوراک جعایگزین    هعای خعوش   های گون، این گونعه  گونه

پعس از اینکعه اراععی بعا وعععیم       شعوند.   های گون گونه

کعاری   کاری یا میعان  ععیف توسط گندمیان چندساله کپه

هعا   شدند، باید به مد  سه سال قرق شوند تعا ایعن گونعه   

ها، چرا باید بعه   مستقر شوند. بعد از مستقر شدن این گونه

شعده باشعد تعا بعه معرور زمعان        صور  تأخیری و مدیریم

کعم   ه اتعزایش و کعم  کاری شد های میان قدر  رقابم گونه

های گون شوند. مناطقی با وععیم عععیف   جایگزین گونه

هعای   های گون در آنها وجود ندارد و توسط گونعه  که گونه

اند )اراعی کشاورزی رهاشده(  ارزش مرتعی اشغال شده کم

تعوان ایعن اراععی را     اکدراً دارای شیب کمی هستند و می

اشعم و بععد   های دائمی مرتعی در آنجعا ک  شخم زد و گونه

شده مسعتقر شعوند و    های کاشته آنجا را قرق کرده تا گونه

 شده قرار بگیرند. برداری نظار  بعد از آن تحم بهره

 

ارزيابي مدل تعيين وضعيت مرتشع بشا اسشتفاده از     -

 يهاي زمين داده

با مقایسه نتایج حاصل از سیسعتم ارزیعابی وعععیم و    

لعععاتی، مکععان مطا 31روش شععاهد )چهععار تععاکتوری( در 

بعه   8ها بجعز مکعان شعماره     که تمامی مکانشد مشخص 

اند و بعا اسعتفاده از تناسعب،     درستی ارزیابی وععیم شده

 دسعم آمعد   درصدی برای نتایج ارزیابی مدل به 13صحم 

 .(0 )جدول

 وضعيتبندي وضعيت مرتع با استفاده از روش سيستم ارزيابي  طبقه . 4 جدول

 )چهار فاکتوري( هاي شاخص و مقايسه ین با روش شاهد با استفاده از فراواني گونه 

 

 مکان مطالعاتی  شماره
وععیم به روش 

 شاهد

وععیم از روی سیستم 

 ارزیابی
 وععیم به روش شاهد مکان مطالعاتی  شماره

وععیم از روی سیستم 

 ارزیابی

 متوسط متوسط 1 ععیف ععیف 3

*خود  متوسط 8 ععیف ععیف 1
 

 متوسط متوسط 1 ععیف ععیف 1

 خود خود 34 ععیف ععیف 0

 خود خود 33 ععیف ععیف 5

 خود خود 31 متوسط متوسط 9

 .بندی نشده اسم کالس وععیم درسم طبقه* 

 

 گیری و نتیجه بحث. 4
تواند بعه صعور     که میشد در این تحقیق مدلی ارائه 

هزینعه وعععیم مرتع  را بعرآورد      کمی، ساده، سری  و کم

هعای کلیعد،    کند. این مدل تنها با استفاده از تراوانی گونعه 

بعرداری   و نیعازی بعه نمونعه    تعیین کعرده وععیم مرت  را 

)تولیعد،   گیعری تاکتورهعای بیشعتر    ها و اندازه تمامی گونه

گععر نیععز در مععورد تععراکم و غیععره( نیسععم. دانشععمندان دی

استفاده از تاکتورهعای منفعرد در تعیعین وعععیم مرتع       

بععرداری و تفسععیر  دارنععد کععه سععادگی نمونععه  اظهععار مععی

)مدععل ترکععانس(، از تقععدان دقععم در  تاکتورهععای منفععرد
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گیری  که تصمیم ییگیری تمام سیستم مخصوصاً جا اندازه

هعای کوچعک اسعتفاده کنعد،      تواند از تفاو  مدیریتی نمی

[. بعا وارد کعردن   33] و ارزش بیشعتری دارد  بعوده ر مهمت

تعوان طبقعه    معی  ،هعای مععرف در ایعن معدل     تراوانی گونه

وععیم مرت  را مشخص و شرایط اکولوژیکی سایم را تعا  

. در حقیقم ایعن سیسعتم یعک    کردبینی  پیشبهتر حدی 

بعرداران بعا کمعک     باشعد کعه بهعره    سیستم کاربرپسند می

توانند بعا ایعن    میها  شهرستان کارشناسان مرت  در ادارا 

کعه   طعوری  بعه . کننعد سیستم، وعععیم مرتع  را ارزیعابی    

هعای   استفاده از ایعن سیسعتم بعه دلیعل ارزیعابی منحنعی      

بعرای  تعرین روش عینعی    عنعوان آسعان   های معرف به گونه

 [.11] باشد مشخص کردن وععیم مرت ، مطرح می

وعععیم مرتع     ربعم که این سیستم قادر به  ییاز آنجا

تععوان از آن  باشععد، مععی مععییععک سععایم در حاتظععه خععود 

عنعوان ابعزاری بعرای پعایش اسعتفاده کعرد و هعر سعاله          به

آگاهی  آنرا ارزیابی و از روند تغییرا   آن سایم وععیم 

پیدا کرد و با توجه به راهکارهای معدیریتی کعه در داخعل    

این مدل قرار دارند، عملیا  مناسب مدیریتی را برای هعر  

عنعوان یعک ابعزار     توانند به تم. این اطالعا  میوععیم یا

( کمک زیادی را به معدیران  DSSگیری ) پشتیبان تصمیم

ایجاد و استفاده از این سیسعتم ایعن مزیعم را    ارائه دهند. 

هععای اطالعععاتی مععا را از تفسععیر  توانععد گععپ دارد کععه مععی

ه راهکارهای اصالح و توسععه  ئتغییرا  پوشش گیاهی و ارا

 شرایط مختلف نشان دهد.مرات  در 

این تحقیق کمک مفیدی در درک چگونگی تغییعرا   

. در این مطالعه با اسعتفاده  کردمرات  منطقه مورد مطالعه 

ای در طعول   بندی، تغییرا  ترکیعب گونعه   های رج از روش

بنعدی گیاهعان    . در ایران، تقسعیم شدگرادیان چرا بررسی 

از مطالععا   شعونده و مهعاجم در بسعیاری     شونده، کم زیاد

باشعد ولعی ایعن     شعده معی   مختلف به شکل از قبل تعیعین 

 هععای باارزشععی نظیععر     مطالعععه نشععان داد کععه گونععه   

Bromus tomentellus   هعای   در این منطقه جعزو گونعه

این گونه هم در اطراف روستا و هم زیرا  ،باشند معرف نمی

تراوانعی بعاالیی داشعم.     ،در مناطقی با شد  چرای سبک

ی معرف با توجه به  ها استفاده از این روش گونه بنابراین با

های چرایی مختلف و با در  تراوانی آنها در مناطق با شد 

شوند که ایعن خعود    نظر گرتتن شرایط محیطی تعیین می

 یک مزیم اسم.

های تعیعین وعععیم مرتع  کعه در حعال       روشبیشتر 

کیفعی دارنعد. بعرای      شوند، بیشتر جنبه حاعر استفاده می

ها معیار قضاو  بر اسعاس شعادابی و    در برخی روشمدال 

خعوراک اسعم.    دهنده گیاهان خوش های گل وععیم ساقه

تعوان آنهعا    نمی کههای کیفی هستند  ها صفم این شاخص

بعه همعین دلیعل     ،گیعری کعرد   را به صور  دقیعق انعدازه  

مشخص نیسم که برای یک میزان شادابی مشعخص چعه   

  موعوع بیشعتر بعه سعلیقه   امتیازی باید تعلق بگیرد و این 

کمعی    کیفی آن بر جنبعه   گردد و جنبه شخص مربوط می

های دیگعر   آن، برتری دارد. همچنین در این روش یا روش

تععاجی، تولیععد علوتععه،  تاکتورهععایی ماننععد درصععد پوشععش

شعود   مرغود و غیره برآورد می وععیم نباتا  مرغود و نا

رهزینعه و  گیعری ایعن تاکتورهعا مشعکل، پ     که اغلب اندازه

هعا، وعععیم    ایعن روش بیشعتر  باشد و نیز در  گیر می وقم

هعای موجعود در مرتع ،     مرت  با اسعتفاده از تمعامی گونعه   

گیعر   شود که باعث ایجاد مشکالتی ازجمله وقم برآورد می

گعردد، بنعابراین بایعد     بردار معی  بودن و کاهش دقم نمونه

ر گیعری در روش معورد نظع    تعداد تاکتورهای مورد انعدازه 

گیری این تاکتور یا تاکتورها بعر روی   محدود باشد و اندازه

. از طعرف دیگعر منعاب     انجام شودطیف کمتری از گیاهان 

هعای متعداول ارزیعابی     مختلف نیعز ععرور  تغییعر روش   

[. در 10] انعد  قرار دادهتأکید وععیم و تکامل آنها را مورد 

این مطالعه یک ابزار ارزیابی وععیم مرتع  بعا اسعتفاده از    

ایجعاد   REDISاتعزار   های شاخص با اسعتفاده از نعرم   گونه

)یکعی از   هعای شعاخص   شد که با وارد کردن تراوانی گونه

وعععیم مرتع  را   ه ترین پارامترهعای گیعاهی(، طبقع    ساده

همچنععین بععا اسععتفاده از آن کععاربر  ،سععازد مشععخص مععی

هععای مععدیریتی مناسععب بععرای سععایم    نععد روشتوا مععی

شده و همچنین شرایط اکولعوژیکی ایعن سعایم را     ارزیابی

وععیم مرت  نیز این کمعک  کردن . مشخص کندمشاهده 
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داران با توجه به طبقعه وعععیم مرتع      کند که مرت  را می

 ا انتخعاد شان نحوه مدیریم مناسب مرت  ر تحم مدیریم

های شاخص  گونه دیستم بایکنندگان این س کنند. استفاده 

هععای دیگععر را بععه جععای  را بشناسععند و بععه اشععتباه گونععه

هعای   های شاخص ارزیعابی نکننعد. اسعتفاده از نمونعه     گونه

هرباریومی و یا در اختیار گذاشتن تصاویر رنگعی گیعاه بعه    

 را تضمین کند. ئلهتواند این مس دامداران، می

ط الزم به ذکعر اسعم کعه بعرای هعر منطقعه بعا شعرای        

معدل مجعزای آن منطقعه را تهیعه      داکولوژیکی مشابه بایع 

های مطالععاتی   . در این مطالعه نیز سعی شد که سایمکرد

مشعابهی از لحعا  اکولعوژیکی داشعته و      مشرایط به نسب

تقععط شععرایط مععدیریتی متفععاوتی داشععته باشععند و نتععایج  

واریانس بین تاکتورهای مختلف اداتیکعی   تحلیلبندی و  رج

هعای مطالععاتی شعد  چعرا و      در سعایم  کعه  نشان داد نیز

نظیر میزان معواد   ،شد  چرا هستندتأریر عواملی که تحم 

آلی خاک، درصد سنگ و سنگریزه و چگالی خاک متفعاو   

ها به دلیعل اینکعه میعزان الشعبر       باشند. در این مکان می

باشد، میعزان معواد    تولیدشده در تشار چرایی زیاد کمتر می

هایی با شد  چرای کم نیز کمتعر   سبم به مکانآلی خاک ن

سعایر محققعان در مراتع  بعرد       . نتایج حاصل از مطالععه بود

شعهر و دامنعه جنعوبی البعرز مرکعزی نیعز        آسیاد تریعدون 

که با کاهش شد  چرا میزان معواد آلعی   دارد از آن  کایمح

ر [. تععاکتور دیگععری کععه د3،35] یابععد مععیخععاک اتععزایش 

غییر نشان داد، درصد سنگریزه خعاک  های مطالعاتی ت سایم

های با وععیم ععیف و متوسط میعزان آن   بود که در مکان

متفاو  بود. در منطقه مطالعاتی تاکتور دیگری که با تشعار  

چععرا همبسععتگی نشععان داد، چگععالی خععاک بععود کععه در   

های بعا شعد  چعرای بعاالتر بعه دلیعل اینکعه خعاک          مکان

بود. این موععوع بعا    ، بیشترداشمتر و حجم کمتری  تشرده

نتایج حاصل از تحقیقاتی که در مرات  دامنعه جنعوبی البعرز    

سعایر مطالععا     [.3مطابقعم دارد]  ،مرکزی انجام شده بعود 

کنعد کعه وعععیم     شده در این مناطق، مشعخص معی   انجام

باشعد و بعا    معی معی  ئهای گراس دا کلیماکس منطقه از گونه

هعای گعراس چندسعاله     تخریب و تشار چرایی، تراوانی گونه

ای غیععر  هععای بوتععه یابععد و بععه جععای آن گونععه کععاهش مععی

هعای بالشعتکی و    خوراک نظیر گون زرد و سایر گونعه  خوش

غالعب   Cousinia bachtiaricaهعای تعورد نظیعر     گونه

هعای   شوند که این موعوع با نتعایج حاصعل از تحقیعق    می

[. بعا تخریعب   31،11] گر در این منطقه همخعوانی دارد دی

شعود و   بیشتر، شرایط خعاک بعیش از حعد نامسعاعد معی     

هنگععام مرتعع   مععدیران یابععد. کععارایی بععارش کععاهش مععی

نیاز به کمعک و  در مورد اداره وععیم مرت  گیری  میتصم

و  شعند مشاوره دارنعد و اگعر در ایعن زمینعه متخصعص نبا     

گیعری   تصعمیم  ،مشاور متبحری هعم در دسعترس نباشعد   

ایجعاد  البتعه   .صحیح در این مواق  امری غیعرممکن اسعم  

توانعد ایعن    گیری تا حدی می های پشتیبان تصمیم سیستم

هعای   حعل مسعائل اکوسیسعتم    .دمشکال  را برطعرف کنع  

های بهتعر بعرای اتخعاذ تصعمیما       چرایی مستلزم توانایی

گیعری   های پشعتیبان تصعمیم   تممدیریتی بهتر اسم. سیس

هنگامی کعه  ویژه  گیری به را برای بهبود تصمیمسازوکاری 

باشععند، در اختیععار  ارععرا  متقابععل پیچیععده دخیععل مععی 

گیعری   هعای پشعتیبان تصعمیم    سیسعتم  .[38] گذارنعد  می

های کعامپیوتری،   مدلهمانند های متنوع  متشکل از بخش

تخصصعی و  های  های اطالعا  جغراتیایی، سیستم سیستم

ها در بسعیاری از معوارد معورد     باشند. این سیستم غیره می

هعای   گیرند و بعرای معدیریم اکوسیسعتم    استفاده قرار می

زیرا یک رویکرد تلفیقی برای حعل   ،چرایی مناسب هستند

در رابطعه بعا   [. 8] گذارنعد  مسائل پیچیعده در اختیعار معی   

ه شعده  ئع نظیر مدل ارا گیری های پشتیبان تصمیم سیستم

 معورد را در نظعر داشعم کعه ایعن      ایعن بایعد   در این مقاله

معدیر  در نهایعم   و انعد  تنظیم شدهمشاوره برای ها  سیستم

ها  این تصمیم یا تصمیمگیرد و عواقب  تصمیم نهایی را می

بنابراین کاربر و ساختار سازمانی مربعوط   .اسم او  بر عهده

ک به او برای توسعه سیستم مهم بوده و سیستم همانند ی

ینعععدهای اماشعععین حسعععاد دسعععتی اسعععم کعععه در تر 

 [.38] گیری کاربرد دارد تصمیم

در این مطالععه یعک ابعزار ارزیعابی وعععیم مرتع  بعا        

 هعععای شعععاخص بعععا اسعععتفاده از     اسعععتفاده از گونعععه 
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REDISاتزار  نرم
ایجاد شعد کعه بعا وارد کعردن تراوانعی       3

هععای شععاخص طبقععه وععععیم مرتعع  را مشععخص   گونععه

توانععد  همچنععین بععا اسععتفاده از آن کععاربر مععی ،سععازد مععی

و   بععرای سععایم ارزیععابیرا هععای مععدیریتی مناسععب  روش

. کنعد همچنین شرایط اکولوژیکی این سعایم را مشعاهده   

با استفاده از این تکنیک گرایش وععیم مرتع  طعی   البته 

شناسعایی اسعم.    دهد نیز قابعل  تغییراتی که در آن رخ می

درک پویععایی مراتعع   ایععن تحقیععق کمععک مفیععدی در   

. اسعتفاده از  کعرد استپی واق  در غرد استان اصفهان  نیمه

بندی برای مشخص کردن تغییعرا  تراوانعی    های رج روش

آمیعز   ها در طول گرادیان چرا در این تحقیق موتقیعم  گونه

ها در طعول گرادیعان چعرا     بود و میزان تغییر ترکیب گونه

عنوان یعک ابعزار    بهتوانند  این اطالعا  میقابل توجه بود. 

( کمک زیادی را به معدیران  DSSگیری ) پشتیبان تصمیم

توان هعر   با استفاده از این روش میکه  طوری بهارائه دهند. 

ساله وععیم مرت  را به صور  کمی و به آسعانی بعرآورد   

گیعری   عنوان یعک ابعزار پشعتیبان تصعمیم     و از آن بهکرد 

 ایععن سیسععتم،اسععتفاده از اسععتفاده کععرد. در حقیقععم بععا 

و هعم  را تعیعین کعرد   توان هم وععیم پوشش گیاهی  می

از چگونگی شرایط اکولعوژیکی مکعان مطالععاتی     تفسیری

بععا توجععه بععه اینکععه ایععن سیسععتم پشععتیبان      داشععم.

بعا   ،روزرسعانی شعود   تواند به سعادگی بعه   گیری می تصمیم

تراهم کردن اطالعا  اکولوژیکی و معدیریتی مناسعب کعه    

تعوان ایعن    حاصل مطالعا  گذشته، حال و آینده اسم می

تر و از آن برای مدیریم تطبیقعی مرتع     سیستم را تکمیل

ایجعاد و اسعتفاده از ایعن    ، از مزایعای دیگعر   .کعرد استفاده 

هعای اطالععاتی راجع  بعه      نشعان دادن گعپ  برای سیستم 

ه راهکارهای اصعالح و  ئیرا  پوشش گیاهی و اراتفسیر تغی

بنععابراین باشععد.  توسعععه مراتعع  در شععرایط مختلععف مععی 

بندی مرات  به واحدهای مشابه از لحا  اکولعوژیکی   تقسیم

گیری برای هر واحعد   و ایجاد این سیستم پشتیبان تصمیم

 شود. کاری در سطح کشور توصیه می

  
1
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