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مقدمه
الگوي نامناسب استفاده از سرزمین و تغییرات شدید در 

هاي زیست محیطی بحرانکاربري زمین، منجر به پیدایش 
Mirdeylami(گردد می et al., و Si،در این راستا. )2011

عدم شناخت الزم از دهند که گزارش می)2010(همکاران 
،منطقی انسان از سرزمینتفاده غیرسرزمین و استوانمندي

ضمن اینکه .باعث کاهش روزافزون منابع طبیعی خواهد شد
سرزمین یک که دنکنبیان می)1381(و همکاران مخدوم
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پذیر است، اما اگر از بسیاري منبع محدود و آسیب
تجدیدجا استفاده نشود، ابدي و قابل هاي آن بیسودمندي

نادرستی نوع استفاده از دهند که گزارش میهمچنین . است
است که از زمین و آب به اندازه توان یا سرزمین بدین معنی

در ریزي صحیحعدم برنامهشود و استفاده نمینآقابلیت
زمین، مدیریت غلط یا روش رابطه با نوع استفاده از سر

داده و دست به دست هم ،برداري نادرست از سرزمینبهره
در .استشدهمنطقی انسان از سرزمین را باعث استفاده غیر

ورد آعمل اي را از سرزمین بهکه انسان باید آن استفادهحالی
این بعدو کندمیاکولوژیکی سرزمین دیکته هاي که ویژگی

. ادي و اجتماعی خود وفق دهدصها را با نیازهاي اقتویژگی
و معتمدي )1385(ارزانی موضوع؛ایناهمیت در 

ربري اراضی اولین گام در ارزیابی مراتع را تعیین کا) 1390(
اراضی مرتعی کنند د و بیان میندانمنطقه مورد مطالعه می

باشد که عالوه بر هاي سرزمین مییکی از کاربريعنوانبه
بخشی از علوفه مورد نیاز دام، با دخالت در تنظیم مین أت

فع نیازهاي دارویی و صنعتی، رژیم آبی، تعدیل آب و هوا، ر
هاي آبخیز زیبایی و غیره، نقش خود را در حوزهتفرج،
عداد بندي و استتناسب، طبقهارزیابی رواز این. کندمیکامل 

آنها از اهمیت ریزي درست و اصولیمنظور برنامهبهاراضی 
تواند مدیران را در این امر می. باشدخاصی برخوردار می

هاي گذاري اقتصادي خدماتی که اکوسیستممعرفی و ارزش
به همین . کند، یاري دهندیمرتعی به جوامع بشري ارائه م

هاي مرتعی و یابی به تعریف دقیقی از اکوسیستممنظور دست
. رسدنظر میبندي آنها، امري ضروري بهطبقه

در ایران تحقیقات متعددي در ارتباط با ارزیابی توان 
بابایی و اونقاست که مطالعاتانجام شدهاکولوژیک 

)1385( ،Mirdavoodi و همکاران)احمدي ، )2008
) 2010(و همکاران Javadiو ) 1392(میرقائد و همکاران 

با ) 2008(و همکاران Mirdavoodi.باشدمیقابل ذکر
بررسی و تعیین توان اکولوژیک استان مرکزي از نظر 

دهند که در مناطق با داري، گزارش میکشاورزي و مرتع
هایی با حاصلخیزي کم و درصد و خاك30شیب بیش از 

بدون پوشش گیاهی و یا بسیار ضعیف و پراکنده، بهتر است 

د براي مرتع، به حفاظت و چراي در صورت وجود استعدا
میرقائد و احمدي .حیات وحش اختصاص داده شود

نیز با ارزیابی توان زیست محیطی اراضی ) 1392(همکاران 
حوزه آبخیز سد قشالق در استان کردستان براي توسعه 

دهند که تمامی سطح منطقه از داري، گزارش میکاربري مرتع
اي بگونه. یکسانی ندارندنظر تولید علوفه و چراي دام توان

اند و رق منطقه واقع شدهها در شترین پهنهمناسبکه 
هایی از مرکز جنوب و غرب ترین آنها در بخشنامناسب

هاي محدودیتموردحوزه واقع شده است که در این 
. فیزیکی منطقه نسبت به دیگر عوامل اهمیت بیشتري دارند

بدون در تاکنون انجام شدههاي آنچه مسلم است، بررسی
بر مبناي تنها منطقه، تواننظر گرفتن منطقه آب و هوایی و 

قرار دادن چندین شاخص مرتبط با خصوصیات مورد توجه
و فیزیکی منطقه نظیر درصد شیب، بافت و عمق خاك

هاي مرتبط با شناسی بوده است و کمتر به شاخصزمین
در مناطق مختلف آب و هوایی کشور و پوشش گیاهی

هاي ایش خاك در حالتو فرسفاظتشاخص مرتبط با ح
) مناطق کوهستانی، تپه ماهوري و دشتی(مختلف توپوگرافی 

پژوهش حاضر با هدف ،بر همین اساس. پرداخته است
داري مطالعات قبلی، با سازي بهتر مدل اکولوژیکی مرتعپیاده

تعیین قرار دادن ضوابط و معیارهاي ارزیابیمورد توجه
و کاربري مرتع براي چراي دام در مناطق د استعدا

دفتر استعدادیابی و تأکید و ید أیتکشور که مورد خشک نیمه
، مراتع و آبخیزداري هان جنگلابرداري از اراضی سازمبهره

مرتعی هندوان خوي اراضی استعداد باشد، می) 1390(کشور 
و براي شدارزیابی 1:25000در مقیاس براي چراي دام،

داري و نوع سیستم چرایی و ها، روش مرتعاز کالسهریک 
. شدبه عبارت دیگر برنامه مکانی مدیریتی مراتع، پیشنهاد 

هامواد و روش
موقعیت با که هندواندر این پژوهش، حوزه آبخیز 

دقیقه 40درجه و 44دقیقه تا 45درجه و 44جغرافیایی
32درجه و 38دقیقه تا 27درجه و 38شرقی و طول 
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3420تا 1378، در محدوده ارتفاعیشمالیدقیقه عرض
عنوان عرصه مطالعاتی و متر از سطح دریا واقع شده است، به

غربی استان آذربایجاندرمعرف اقلیم رویشی آذربایجانی 
). 1شکل(انتخاب شد 

موقعیت جغرافیایی حوزه آبخیز هندوان-1شکل

باشد که درصد می30-60شیب عمومی منطقه حدود
بافت خاك حوزه تغییرات . استجنوبیجهت غالب آن، 

-رسی- لومیبسیار کمی دارد و بطور متوسط بافت خاك
اي پاي دامنه کوه، خاك داراي در مناطق واریزه. استشنی 

-رسی و شیلیبافت سبک بوده و در نواحی دیگر خاك
حدود خاك، میزان اسیدیته . تر استمارنی و با بافت سنگین

مترمیکروموس بر سانتی5/709و هدایت الکتریکی4/7
اي هستند که محدودیتی مقادیر پارامترها در دامنه. است

. کنندبراي تناسب استفاده از اراضی مرتعی ایجاد نمی
تغییرات بارش متوسط ساالنه حوزه مورد مطالعه نسبت به 

) z2294/0=P ،)71/0=R–33/37: ارتفاع به شکل رابطه
ارتفاع Zمتر، بارندگی ساالنه به میلیPباشد که در آن می

گرادیان متوسط . باشدضریب تبیین رگرسیون میRبه متر و 
- z0058/0: درجه حرارت ساالنه با ارتفاع به شکل رابطه

7/18=T ،)93/0=R (باشد که در آن میT متوسط درجه
Rارتفاع به متر و Zسانتیگراد، براساسحرارت ساالنه 

بر اساس گرادیان بارش و . باشدضریب تبیین رگرسیون می
حرارت، متوسط بارندگی و دماي ساالنه حوزه مورد مطالعه 

. شدگراد برآورد درجه سانتی6متر و میلی6/442ترتیب به
نماي اقلیم حوزه مورد مطالعه با استفاده از روش اقلیم

اقلیم ترتیب شاملآمبرژه، در طبقات مختلف ارتفاعی به
.باشدمیو اقلیم ارتفاعات خشک سرد، خشک سرد نیمه

و بر 1:25000در مقیاسحوزه آبخیز مورد بررسی 
که مشخصات استتیپ گیاهی9اساس نمود ظاهري داراي 

ارائه شده 1هاي گیاهی در جدولهریک از تیپمربوط به 
. است

عالئم مورد استفاده در جدول
وضعیت مراتع مورد بررسی، بر اساس روش چهار 

. فاکتوري مشخص شده است
هاي هاي گیاهی در وضعیتگرایش هریک از تیپ

مختلف، با استفاده از امتیاردهی به عالئم قهقرا در پوشش 
. محاسبه شده است) ترازوي گرایش(گیاهی و خاك 

مورد هاي گیاهی با علوفه قابل برداشت هریک از تیپ
هاي قرار دادن مقدار تولید علوفه هریک از کالستوجه

برداري گیاهی و درصد خوشخوراکی آنها و همچنین حد بهره
. هاي مرتعی محاسبه شده استرویشگاهمجاز
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حدود خاك، میزان اسیدیته . تر استمارنی و با بافت سنگین

مترمیکروموس بر سانتی5/709و هدایت الکتریکی4/7
اي هستند که محدودیتی مقادیر پارامترها در دامنه. است

. کنندبراي تناسب استفاده از اراضی مرتعی ایجاد نمی
تغییرات بارش متوسط ساالنه حوزه مورد مطالعه نسبت به 

) z2294/0=P ،)71/0=R–33/37: ارتفاع به شکل رابطه
ارتفاع Zمتر، بارندگی ساالنه به میلیPباشد که در آن می

گرادیان متوسط . باشدضریب تبیین رگرسیون میRبه متر و 
- z0058/0: درجه حرارت ساالنه با ارتفاع به شکل رابطه

7/18=T ،)93/0=R (باشد که در آن میT متوسط درجه
Rارتفاع به متر و Zسانتیگراد، براساسحرارت ساالنه 

بر اساس گرادیان بارش و . باشدضریب تبیین رگرسیون می
حرارت، متوسط بارندگی و دماي ساالنه حوزه مورد مطالعه 

. شدگراد برآورد درجه سانتی6متر و میلی6/442ترتیب به
نماي اقلیم حوزه مورد مطالعه با استفاده از روش اقلیم

اقلیم ترتیب شاملآمبرژه، در طبقات مختلف ارتفاعی به
.باشدمیو اقلیم ارتفاعات خشک سرد، خشک سرد نیمه

و بر 1:25000در مقیاسحوزه آبخیز مورد بررسی 
که مشخصات استتیپ گیاهی9اساس نمود ظاهري داراي 

ارائه شده 1هاي گیاهی در جدولهریک از تیپمربوط به 
. است

عالئم مورد استفاده در جدول
وضعیت مراتع مورد بررسی، بر اساس روش چهار 

. فاکتوري مشخص شده است
هاي هاي گیاهی در وضعیتگرایش هریک از تیپ

مختلف، با استفاده از امتیاردهی به عالئم قهقرا در پوشش 
. محاسبه شده است) ترازوي گرایش(گیاهی و خاك 

مورد هاي گیاهی با علوفه قابل برداشت هریک از تیپ
هاي قرار دادن مقدار تولید علوفه هریک از کالستوجه

برداري گیاهی و درصد خوشخوراکی آنها و همچنین حد بهره
. هاي مرتعی محاسبه شده استرویشگاهمجاز
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هاي گیاهی حوزه آبخیز هندوان خوي مشخصات تیپ-1جدول
/ حفاظت خاك

درصد پوشش 
سطح خاك

علوفه قابل 
درصد از (برداشت 

)تولید کل

ترکیب گیاهی
هاي درصد گونه(

)قابل چرا

درصد پوشش 
تاجی

تولید علوفه
کیلوگرم در (

)هکتار

گرایش 
مرتع

وضعیت 
مرتع

مساحت
)هکتار(

عالمت اختصاري نام تیپ گیاهی

57/314متوسطمنفی2/50245/282/34336
Agropyron trichophrum -
Astagalus microcephalus –
Bromus tomentellus

30/416متوسطثابت62235/275/30286
Astagalus microcephalus –
Onobrychis cournata-
Stipa hohenkeriana

51/805متوسطثابت6215245/28247
Agropyron trichophrum -
Astagalus microcephalus –
Onobrychis cournata

-57/564Festuca ovinaخوبمثبت1/80385/311/42550 Agropyron
trichophrum

-61/1069Astragalus aureusضعیفمنفی235/28240>6615 Stipa
hohenkeriana

12/700خوبمثبت3/73375/2941445
Acantholimon erinaceum-
Bromus tomentellus-
Festuca ovina

45/725متوسطثابت6/7324295/39341
Astragalus aureus-
Onobrychis cournata-
Thymus koteschyanus

71/326ضعیفمنفی58152628255
Astragalus aureus- Noea
mucronata- Stipa
hohenkeriana

-53/990Astragalus aureusضعیفمنفی5/66152226235
Thymus koteschyanus

بررسیروش 
ارائه برنامه مکانی استعداد اراضی ومنظور ارزیابی به

ابتدا منابع اکولوژیکی براي مدیریت مراتع هندوان خوي، 
اجرایی در -پایدار و ناپایدار در حد مطالعات تفصیلی

. هاي کاري انجام شدتوسط هریک از گروه1:25000مقیاس
شناسی و بر این اساس مطالعات فیزیوگرافی، زمین

پوشش شناسی و ارزیابی اراضی،ژئومرفولوژي، خاك
گیاهی، هیدرولوژي و منابع آب، کشاورزي، دامداري و 

شناسی، فرسایش و رسوب و دامپروري، هوا و اقلیم
سپس با استفاده از . اجتماعی در منطقه انجام شد-اقتصادي

ها اقدام بندي دادهروش سیستمی به تجزیه و تحلیل و جمع
، نقشه واحدهاي همگنGISبراي این منظور، در محیط . شد

هاي طبقات ارتفاعی، شیب و جهت مرحله اول از تلفیق نقشه
هاي مرتعی با آن تلفیق شده و تیپتهیه گردید، سپس الیه

ي هاواحدهاي همگن نهایی تهیه و با توجه به اطالعات نقشه
دما شناسی، ژئومورفولوژي، همباران، همشناسی، خاكزمین

، خصوصیات هریک از واحدهاي همگن و منابع آب

با توجه به خصوصیات اکولوژیکی و در نهایت. شداستخراج 
محیطی هر واحد همگن و در نظر گرفتن ضوابط و معیارهاي 

در مناطق تعیین استعداد و کاربري مرتع براي چراي دام 
اراضی و استعداد ، نسبت به ارزیابی )2جدول(خشک نیمه

. ارائه برنامه مکانی براي مدیریت مراتع منطقه اقدام گردید
سپس با توجه به وضعیت و گرایش مراتع مورد مطالعه، 

داري و سیستم چراي پیشنهادي براي هریک از روش مرتع
، براي مراتعی که مورددر این . هاي مرتعی ارائه شدکالس

ري تعادلی داداراي وضعیت عالی تا خوب بودند، روش مرتع
و براي مراتعی که داراي وضعیت متوسط بودند، روش 

داري روش مرتع. داري طبیعی در نظر گرفته شدمرتع
مراتعی در نظر گرفته شد که برايیا اصالحی مصنوعی 

براي مراتعی با . داراي وضعیت ضعیف و خیلی ضعیف بودند
وضعیت عالی تا خوب؛ سیستم چراي تناوبی و براي مراتعی 

وضعیت متوسط بسته به نمره وضعیت و گرایش تیپ با 
-و تناوبیخیري أت- ، تناوبیخیريأتگیاهی؛ سیستم چراي 

). 3جدول(استراحتی در نظر گرفته شد 
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خشکدر مناطق نیمهتعیین استعداد و کاربري مرتع براي چراي دام ضوابط و معیارهاي ارزیابی-2جدول
])1390(ها، مراتع و آبخیزداري کشور برداري از اراضی، سازمان جنگلیابی و بهرهددفتر استعدا:اقتباس از[

استعداد اراضی مرتعی براي چراي دامهامقادیر شاخصشاخصمعیار

خصوصیات 
فیزیکی مرتع

درصد شیب

)مستعد(1مرتع کالس15-0
)نسبتا مستعد(2مرتع کالس 30-15
)استعداد کم(3مرتع کالس 60-30

)چراي حیات وحش(حفاظت <60

منابع آب

)مستعد(1مرتع کالسچشمه و آبراهه دائمی
)نسبتا مستعد(2مرتع کالس آبراهه دائمی
)استعداد کم(3مرتع کالس آبراهه فصلی

)چراي حیات وحش(حفاظت فاقد آب

اقلیم
)مستعد(1مرتع کالسخشک سردنیمه

)استعداد کم(3مرتع کالس و ) نسبتا مستعد(2مرتع کالس خشک سرد
)چراي حیات وحش(حفاظت اقلیم ارتفاعات

بارندگی
)مستعد(1مرتع کالس340- 390
)استعداد کم(3مرتع کالس و ) نسبتا مستعد(2مرتع کالس 290- 340

)چراي حیات وحش(حفاظت <390

شناسیزمین
)مستعد(1مرتع کالسهاي کوهرفتیرسوبات آبرفتی و نهشته

)استعداد کم(3مرتع کالس و ) نسبتا مستعد(2مرتع کالس ايهاي پادگانههاي کوهرفتی و آبرفتنهشته
)چراي حیات وحش(حفاظت مارن و کنگلومرا

بافت خاك و عمق آن
)مستعد(1کالسمرتع لومی رسی متوسط تا عمیق-لومی

)استعداد کم(3مرتع کالس و ) نسبتا مستعد(2مرتع کالس لومی رسی کم عمق و شنی و قلوه سنگ-لومی
)چراي حیات وحش(حفاظت شنی و قلوه سنگ و رخنمون سنگی

پوشش گیاهی

تولید کل علوفه مرتع
)کیلوگرم در هکتار(

)نسبتا مستعد(2مرتع کالس و ) مستعد(1مرتع کالس)کیلوگرم در هکتار(100حداقل 
)چراي حیات وحش(و حفاظت ) استعداد کم(3مرتع کالس )کیلوگرم در هکتار(100کمتر از 

وضعیت پوشش گیاهی 
درصد پوشش / مرتع

تاجی

)نسبتا مستعد(2مرتع کالس و ) مستعد(1مرتع کالسدرصد20بیش از 

)چراي حیات وحش(و حفاظت ) استعداد کم(3مرتع کالس درصد20کمتر از 

ترکیب گیاهی مرتع
)هاي قابل چراگونه(

)نسبتا مستعد(2مرتع کالس و ) مستعد(1مرتع کالسدرصد20حداقل 
)چراي حیات وحش(و حفاظت ) استعداد کم(3مرتع کالس درصد20کمتر از 

)نسبتا مستعد(2مرتع کالس و ) مستعد(1مرتع کالسدرصد تولید کل15بیش از علوفه قابل برداشت مرتع
)چراي حیات وحش(و حفاظت ) استعداد کم(3مرتع کالس درصد تولید کل15کمتر از 

حفاظت خاك

)نسبتا مستعد(2مرتع کالس و ) مستعد(1مرتع کالسدرصد باشد20پوشش سطح خاك بیش از منطقه کوهستانی
)چراي حیات وحش(و حفاظت ) استعداد کم(3مرتع کالس درصد باشد20سطح خاك کمتر از پوشش 

)نسبتا مستعد(2مرتع کالس و ) مستعد(1مرتع کالسدرصد باشد15پوشش سطح خاك بیش از منطقه تپه ماهوري
)حیات وحشچراي (و حفاظت ) استعداد کم(3مرتع کالس درصد باشد15پوشش سطح خاك کمتر از 

)نسبتا مستعد(2مرتع کالس و ) مستعد(1مرتع کالسدرصد باشد10پوشش سطح خاك بیش از منطقه دشتی
)چراي حیات وحش(و حفاظت ) استعداد کم(3مرتع کالس درصد باشد10پوشش سطح خاك کمتر از 

فرسایش 
اشکال و شدت فرسایشخاك

فرسایش آبی ثیر أتدرصد سطح خاك تحت 25کمتر از 
درصد ذرات خاك سطحی بر اثر 25قرارگرفته و کمتر از 

درصد از 20کمتر از . فرسایش آبی جابجا و حمل شده است
شدگی ریشه یا تجمع خاك در اطراف ریشه گیاهان داراي لخت

سانتیمتر و به 10شیارهاي بهم پیوسته به عمق بیش از . باشد
.متر وجود ندارند5فاصله کمتر از 

)نسبتا مستعد(2مرتع کالس و ) مستعد(1ع کالسمرت

)چراي حیات وحش(و حفاظت )استعداد کم(3مرتع کالس خصوصیات ذکر شده حاکم نباشد
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)1390معتمدي، و1385ارزانی، منبع؛(داري و سیستم چراییبندي مراتع از لحاظ روش مرتعدستورالعمل طبقه-3جدول

داريروش مرتعطبقه وضعیت
نمره وضعیت

بر اساس روش چهار (
)فاکتوري

سیستم چراي پیشنهادي
گرایش منفیگرایش ثابت و مثبت

)بر اساس امتیازدهی به خصوصیات خاك و پوشش گیاهی که به ترازوي گرایش معرف است(
تناوبیتناوبی<37داري به روش تعادلمرتععالی تا خوب

متوسط
داري به روش مرتع

طبیعی

خیريأت-تناوبی خیريأت37-35
استراحتی-تناوبی خیريأت–تناوبی 35-33
استراحتی با دو سال استراحت-تناوبی استراحتی با یکسال استراحت-تناوبی 33-31

ضعیف و خیلی 
ضعیف

عملیات اصالح مرتع>31داري مصنوعیمرتع

نتایج 
ارزیابی استعداد اراضی و ارائه منظور هتحقیق باین در 

از روش برنامه مکانی براي مدیریت مراتع هندوان خوي، 
، منطقه شدههاي انجام به استناد بررسی. سیستمی استفاده شد

واحد همگن نهایی 25از 1:25000مورد مطالعه در مقیاس 
هریک از واحدهاي هايویژگیکه تشکیل شده) 2شکل(
. استشدهارائه 4در جدولمگن ه

نقشه واحدهاي همگن مدیریتی در حوزه آبخیز هندوان خوي  -2شکل

:عالئم مورد استفاده در جدول
وضعیت مراتع مورد بررسی، بر اساس روش چهار 

. فاکتوري مشخص شده است
هاي هاي گیاهی در وضعیتگرایش هریک از تیپ

مختلف، با استفاده از امتیاردهی به عالئم قهقرا در پوشش 
. محاسبه شده است) ترازوي گرایش(گیاهی و خاك 

مورد هاي گیاهی با علوفه قابل برداشت هریک از تیپ
هاي قرار دادن مقدار تولید علوفه هریک از کالستوجه

برداري گیاهی و درصد خوشخوراکی آنها و همچنین حد بهره
. هاي مرتعی، محاسبه شده استرویشگاهمجاز

.حوزه مورد مطالعه از نظر منابع آبی مشکلی ندارد
تجزیه و تحلیل و (هاي اکولوژیکی مقایسه ویژگی

و مدل اکولوژیکی ) 4جدول- بندي واحدهاي همگنجمع
ضوابط و معیارهاي ارزیابی تعیین استعداد و کاربري مرتع 

قه مورد مطالعه بیانگر این در منط) 2جدول(براي چراي دام 
هاي منطقه به دلیل شیب درصد از زمین21/8باشد که می

اي بودن، حفظ پوشش گیاهی و زیاد، سنگالخی و صخره
عنوان مناطق حفاظتی جلوگیري از فرسایش خاك، به

شود و براي چراي حیات وحش پیشنهاد میمحسوب
دام، اراضی مرتعی از نظر چرايدرصد از 47/9. گرددمی

درصد 16/36درصد نسبتا مستعد و 15/46مستعد؛ 
).4و 3هايو شکل5جدول(استعداد کمی دارد 
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)1390معتمدي، و1385ارزانی، منبع؛(داري و سیستم چراییبندي مراتع از لحاظ روش مرتعدستورالعمل طبقه-3جدول

داريروش مرتعطبقه وضعیت
نمره وضعیت

بر اساس روش چهار (
)فاکتوري

سیستم چراي پیشنهادي
گرایش منفیگرایش ثابت و مثبت

)بر اساس امتیازدهی به خصوصیات خاك و پوشش گیاهی که به ترازوي گرایش معرف است(
تناوبیتناوبی<37داري به روش تعادلمرتععالی تا خوب

متوسط
داري به روش مرتع

طبیعی

خیريأت-تناوبی خیريأت37-35
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استراحتی با دو سال استراحت-تناوبی استراحتی با یکسال استراحت-تناوبی 33-31

ضعیف و خیلی 
ضعیف

عملیات اصالح مرتع>31داري مصنوعیمرتع

نتایج 
ارزیابی استعداد اراضی و ارائه منظور هتحقیق باین در 

از روش برنامه مکانی براي مدیریت مراتع هندوان خوي، 
، منطقه شدههاي انجام به استناد بررسی. سیستمی استفاده شد

واحد همگن نهایی 25از 1:25000مورد مطالعه در مقیاس 
هریک از واحدهاي هايویژگیکه تشکیل شده) 2شکل(
. استشدهارائه 4در جدولمگن ه

نقشه واحدهاي همگن مدیریتی در حوزه آبخیز هندوان خوي  -2شکل

:عالئم مورد استفاده در جدول
وضعیت مراتع مورد بررسی، بر اساس روش چهار 

. فاکتوري مشخص شده است
هاي هاي گیاهی در وضعیتگرایش هریک از تیپ

مختلف، با استفاده از امتیاردهی به عالئم قهقرا در پوشش 
. محاسبه شده است) ترازوي گرایش(گیاهی و خاك 

مورد هاي گیاهی با علوفه قابل برداشت هریک از تیپ
هاي قرار دادن مقدار تولید علوفه هریک از کالستوجه

برداري گیاهی و درصد خوشخوراکی آنها و همچنین حد بهره
. هاي مرتعی، محاسبه شده استرویشگاهمجاز

.حوزه مورد مطالعه از نظر منابع آبی مشکلی ندارد
تجزیه و تحلیل و (هاي اکولوژیکی مقایسه ویژگی

و مدل اکولوژیکی ) 4جدول- بندي واحدهاي همگنجمع
ضوابط و معیارهاي ارزیابی تعیین استعداد و کاربري مرتع 

قه مورد مطالعه بیانگر این در منط) 2جدول(براي چراي دام 
هاي منطقه به دلیل شیب درصد از زمین21/8باشد که می

اي بودن، حفظ پوشش گیاهی و زیاد، سنگالخی و صخره
عنوان مناطق حفاظتی جلوگیري از فرسایش خاك، به

شود و براي چراي حیات وحش پیشنهاد میمحسوب
دام، اراضی مرتعی از نظر چرايدرصد از 47/9. گرددمی

درصد 16/36درصد نسبتا مستعد و 15/46مستعد؛ 
).4و 3هايو شکل5جدول(استعداد کمی دارد 

...ارزیابی استعداد اراضی و ارائه برنامه مکانی براي مدیریت مراتع 792

)1390معتمدي، و1385ارزانی، منبع؛(داري و سیستم چراییبندي مراتع از لحاظ روش مرتعدستورالعمل طبقه-3جدول

داريروش مرتعطبقه وضعیت
نمره وضعیت

بر اساس روش چهار (
)فاکتوري

سیستم چراي پیشنهادي
گرایش منفیگرایش ثابت و مثبت

)بر اساس امتیازدهی به خصوصیات خاك و پوشش گیاهی که به ترازوي گرایش معرف است(
تناوبیتناوبی<37داري به روش تعادلمرتععالی تا خوب

متوسط
داري به روش مرتع

طبیعی

خیريأت-تناوبی خیريأت37-35
استراحتی-تناوبی خیريأت–تناوبی 35-33
استراحتی با دو سال استراحت-تناوبی استراحتی با یکسال استراحت-تناوبی 33-31

ضعیف و خیلی 
ضعیف

عملیات اصالح مرتع>31داري مصنوعیمرتع

نتایج 
ارزیابی استعداد اراضی و ارائه منظور هتحقیق باین در 

از روش برنامه مکانی براي مدیریت مراتع هندوان خوي، 
، منطقه شدههاي انجام به استناد بررسی. سیستمی استفاده شد

واحد همگن نهایی 25از 1:25000مورد مطالعه در مقیاس 
هریک از واحدهاي هايویژگیکه تشکیل شده) 2شکل(
. استشدهارائه 4در جدولمگن ه

نقشه واحدهاي همگن مدیریتی در حوزه آبخیز هندوان خوي  -2شکل

:عالئم مورد استفاده در جدول
وضعیت مراتع مورد بررسی، بر اساس روش چهار 

. فاکتوري مشخص شده است
هاي هاي گیاهی در وضعیتگرایش هریک از تیپ

مختلف، با استفاده از امتیاردهی به عالئم قهقرا در پوشش 
. محاسبه شده است) ترازوي گرایش(گیاهی و خاك 

مورد هاي گیاهی با علوفه قابل برداشت هریک از تیپ
هاي قرار دادن مقدار تولید علوفه هریک از کالستوجه

برداري گیاهی و درصد خوشخوراکی آنها و همچنین حد بهره
. هاي مرتعی، محاسبه شده استرویشگاهمجاز

.حوزه مورد مطالعه از نظر منابع آبی مشکلی ندارد
تجزیه و تحلیل و (هاي اکولوژیکی مقایسه ویژگی

و مدل اکولوژیکی ) 4جدول- بندي واحدهاي همگنجمع
ضوابط و معیارهاي ارزیابی تعیین استعداد و کاربري مرتع 

قه مورد مطالعه بیانگر این در منط) 2جدول(براي چراي دام 
هاي منطقه به دلیل شیب درصد از زمین21/8باشد که می

اي بودن، حفظ پوشش گیاهی و زیاد، سنگالخی و صخره
عنوان مناطق حفاظتی جلوگیري از فرسایش خاك، به

شود و براي چراي حیات وحش پیشنهاد میمحسوب
دام، اراضی مرتعی از نظر چرايدرصد از 47/9. گرددمی

درصد 16/36درصد نسبتا مستعد و 15/46مستعد؛ 
).4و 3هايو شکل5جدول(استعداد کمی دارد 
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هندوان خويآبخیز واحدهاي همگن حوزه ویژگیهايمشخصات و -4جدول

کد

طبقات ارتفاعی

(شیب
درصد

(

جهت
غالب

طبقات اقلیم

طبقات بارش

دما

زمین شناسی

بافت و عمق خاك

ش
اشکال و شدت فرسای

تیپ گیاهی
)

س بیشترین 
بر اسا

مساحت
وضعیت مرتع)

امتیاز
وضعیت

ش
گرای

(تولید کل علوفه
کیلوگرم در هکتار

ش تاجی)
درصد پوش

ترکیب گیاهی
)

درصد گونه هاي قابل چرا
(

(علوفه قابل برداشت
درصد از تولید کل

(

حفاظت خاك
 /

ش سطحدرصد 
پوش

خاك

1
3400-

3000
جنوبی60-30

اقلیم 
ارتفاعات

650 -
741

1-
)1-(

ترشیري قدیمی

سیلتی لومی
-

کم 
عمق

مکانیکی همراه 
ش سطحی

فرسای

Fe.ov-
Ag.tr

5501/425/31381/80مثبت41خوب

2
2600-

2200
جنوبی60-30

اقلیم 
خشک 

سرد

466 -
558

6-4

گ
ماسه سن

کنگلومرا-

سیلتی لومی
-

کم 
عمق

شیاري متوسط
سطحی شدید-

As.ar-
On.co-
Th.ko

3415/3929246/73ثابت9/35متوسط

3
2600-

2200
جنوبی60-30

اقلیم 
خشک 

سرد

466 -
558

6-4
گ

ماسه سن
کنگلومرا-

سیلتی لومی
-

کم 
عمق

شیاري متوسط
سطحی شدید-

As.ar-
On.co-
Th.ko

3415/3929246/73ثابت9/35متوسط

4
3000-

2600
شرقی60-30

نیمه 
خشک 

سرد

558 -
650

4-1

ترشیري قدیمی
-

ماسه 
گ

سن
کنگلومرا-

سیلتی لومی
-

کم 
عمق

مکانیکی همراه 
ش سطحی

فرسای

Ac.er-
Br.to-
Fe.ov

445415/29373/73مثبت39خوب

5
3000-

2600
جنوبی60-30

اقلیم 
خشک 

سرد

558 -
650

4-1

ترشیري قدیمی
-

گ
ماسه سن

کنگلومرا-

سیلتی لومی
-

کم 
عمق

مکانیکی همراه 
ش سطحی

فرسای
Fe.ov-
Ag.tr

5501/425/31381/80مثبت41خوب

6
2600-

2200
جنوبی60-30

اقلیم 
خشک 

سرد

446 -
558

6-4

گ
ماسه سن

کنگلومرا-

سیلتی لومی
-

کم 
عمق

مکانیکی همراه 
ش سطحی 

فرسای
و شیاري

As.ar-
On.co-
Th.ko

3415/3929246/73ثابت9/35متوسط



7
2600-

2200
جنوبی60-30

اقلیم 
خشک 

سرد

446 -
558

6-4

گ
ماسه سن

کنگلومرا-

سیلتی لومی
-

کم 
عمق

شیاري متوسط
سطحی شدید-

As.ar-
On.co-
Th.ko

3415/3929246/73ثابت9/35متوسط

8
2200-

1800
جنوبی60-30

خشک 
سرد

375 -
446

8-6

گ
ماسه سن

کنگلومرا-

سیلتی لومی
-

کم 
عمق

شیاري متوسط
سطحی شدید و -

مکانیکی

As.ar-
On.co-
Th.ko

3415/3929246/73ثابت9/35متوسط

9
3000-

2600
شرقی60-30

نیمه 
خشک 

سرد

558 -
650

4-1

گ
ماسه سن

-
کنگلومرا

ترشیري قدیمی-

سیلتی 
لومی

-
کم 

عمق

مکانیکی همراه 
ش سطحی

فرسای

Ac.er-
Br.to-
Fe.ov

445415/29373/73مثبت39خوب

10
2200-

1800
جنوبی60-30

خشک 
سرد

375 -
466

8-6

گ
ماسه سن

کنگلومرا-

سیلتی لومی
-

کم 
عمق

سطحی شدید
خندقی کم-

As.ar-
On.co-
Th.ko

3415/3929246/73ثابت9/35متوسط

11
2200-

1800
جنوبی<60

خشک 
سرد

375 -
466

8-6
گ

ماسه سن
رسیکنگلومرا-

-
کم عمق

سطحی شدید تا 
متوسط

شیاري و -
مکانیکی

As.au-
Th.ko

2352622155/66منفی25ضعیف

12
2600-

2200
شمالی30-15

خشک 
سرد

466 -
558

6-4

گ
ماسه سن

کنگلومرا-

سیلتی لومی
-

کم 
عمق

مکانیکی همراه 
ش سطحی

فرسای

As.ar-
On.co-
Th.ko

3415/3929246/73ثابت9/35متوسط

13
2600-

2200
شمالی60-30

خشک 
سرد

466 -
558

6-4

گ
ماسه سن

کنگلومرا-

لومی شنی
-

کم 
یعم

ق تا بسیار 
کم عمق

مکانیکی 
همراه 
ش سطحی

فرسای
Ag.tr-
As.mi-
Br.to

3362/345/28242/50ثابت8/31متوسط

14
2200-

1800
شرقی60-30

خشک 
سرد

375 -
466

8-6

گ
ماسه سن

کنگلومرا-

سیلتی لومی
-

کم 
عمق

شیاري و خندقی 
کم

-
شدیدسطحی 

As.au-
No.mu-
St.ho

25528261558منفی4/30ضعیف
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15
2600-

2200
جنوبی60-30

خشک 
سرد

466 -
558

6-4

گ
ماسه سن

کنگلومرا-

سیلتی لومی
-

کم 
عمق

مکانیکی همراه 
ش سطحی

فرسای

Ag.tr-
As.mi-
Br.to

3362/345/28242/50ثابت8/31متوسط

16
2200-

1800
جنوبی60-30

خشک 
سرد

375 -
466

8-6

گ
ماسه سن

-
کنگلومرا

-
گ 

سن
ک نومولیت 

آه
دار

سیلتی لومی
-

کم 
عمق

مکانیکی همراه 
ش 

فرسای
-As.auسطحی

No.mu-
St.ho

25528261558منفی4/30ضعیف

17
2200-

1800
غربی60-30

خشک 
سرد

375 -
466

8-6

ک 
گ آه

سن
نومولیت دار

رسی
-

عمیقنیمه 

خندقی کم 
سطحی شدید -

همراه مکانیکی

As.au-
St.ho

2405/2823منفی7/29ضعیف
15کمتر از 

درصد تولید 
کل

66

18
2600-

2200
شرقی60-30

خشک 
سرد

466 -
558

8-6

گ
ماسه سن

کنگلومرا-

لومی شنی
-

کم 
عمق تا بسیار کم 

عمق

مکانیکی همراه 
ش سطحی

فرسای

Ag.tr-
As.mi-
Br.to

3362/345/28242/50ثابت8/31متوسط

19
2600-

2200
شمالی60-30

خشک 
سرد

466 -
558

6-4
گ

ماسه سن
کنگلومرا-

لومی شنی
-

کم 
عمق تا بسیار کم 

عمق

مکانیکی همراه 
ش سطحی

فرسای

Ag.tr-
As.mi-
Br.to

3362/345/28242/50ثابت8/31متوسط

20
2600-

2200
شمالی60-30

خشک 
سرد

446 -
558

گ6-4
ماسه سن

-
کنگلومرا

رسی
-

سطحی شدیدنیمه عمیق
-

-Ag.trخندقی کم
As.mi-
On.co2475/28241562منفی2/31متوسط

21
1800-

1400
جنوبی60-30

خشک 
سرد

283 -
375

گ11-8
ماسه سن

-
کنگلومرا

سیلتی لومی کم عمق

شیاري  کم
-

-As.auسطحی شدید
No.mu-
St.ho

25528261558منفی4/30ضعیف



22
2200-

شمالی180060-30
خشک 

سرد
375 -

466
ک8-6

گ آه
سن

-
گ

ماسه سن
-

کنگلومرا

سیلتی رسی
-

سطحی شدیدنیمه عمیق
-

-As.miخندقی کم
On.co-
St.ho

2865/305/272362ثابت7/33متوسط

23
1800-

شرقی140060-30
خشک 

سرد
283 -

375
11-8

دیاباز 
-

ک 
گ آه

سن
رسینومولیت دار

-
نیمه عمیق

مکانیکیسطحی همراه 
-

خندقی
کم

As.au-
St.ho

2405/2823منفی7/29ضعیف
15کمتر از 

درصد تولید 
کل

66

24
1800-

غربی140060-30
خشک 

سرد
283 -

375
11-8

ک نومولیت دار
گ آه

سن
-

ماسه 
گ کنگلومرا

رسیسن
-

نیمه عمیق

سطحی همراه مکانیکی
-

خندقی 
-As.auکم

St.ho
2405/2823منفی7/29ضعیف

15کمتر از 
درصد تولید 

کل
66

25
2600-

شمالی220060-30
خشک 

سرد
466 -

529
6-4

ک
گ آه

سن

سیلتی رسی
-

سطحی شدیدنیمه عمیق
-

-As.miخندقی کم
On.co-
St.ho

2865/305/272362ثابت7/33متوسط
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هندوان خويمراتع مدیریت و برنامه مکانی مرتعی براي چراي دام اراضی استعداد -5جدول
کد 

واحد 
همگن

مساحت
)هکتار(

استعداد اراضی 
مرتعی براي چراي 

دام

روش 
داريمرتع

هاي چراي سیستم
عملیات / پیشنهادي

اصالحی

کد 
واحد 
همگن

مساحت
)هکتار(

استعداد اراضی 
مرتعی براي چراي 

دام

روش 
داريمرتع

هاي چراي سیستم
عملیات / پیشنهادي

اصالحی
1مرتع کالس14/103

)مستعد(
داري مرتع

تعادلی
3مرتع کالس 148/445تناوبی

)استعداد کم(
داري مرتع

مصنوعی
یعملیات اصالح

2مرتع کالس 201/151
)نسبتا مستعد(

داري مرتع
طبیعی

2مرتع کالس 159/268خیريأت
)نسبتا مستعد(

داري مرتع
طبیعی

استراحتی -تناوبی
سال استراحتیکبا 

3مرتع کالس 34/250
)استعداد کم(

داري مرتع
مصنوعی

3مرتع کالس 169/287یعملیات اصالح
)استعداد کم(

داري مرتع
مصنوعی

یعملیات اصالح

1مرتع کالس47/134
)مستعد(

داري مرتع
تعادلی

3مرتع کالس 179/219تناوبی
)استعداد کم(

داري مرتع
مصنوعی

یعملیات اصالح

1مرتع کالس52/188
)مستعد(

داري مرتع
تعادلی

2مرتع کالس 189/124تناوبی
)نسبتا مستعد(

داري مرتع
طبیعی

استراحتی -تناوبی
سال استراحتیکبا 

2مرتع کالس 64/220
)نسبتا مستعد(

داري مرتع
طبیعی

2مرتع کالس 1904/89خیريأت
)مستعدنسبتا (

داري مرتع
طبیعی

استراحتی -تناوبی
سال استراحتیکبا 

2مرتع کالس 72/87
)نسبتا مستعد(

داري مرتع
طبیعی

2مرتع کالس 209/338خیريأت
)نسبتا مستعد(

داري مرتع
طبیعی

استراحتی -تناوبی
سال استراحتدو با 

2مرتع کالس 82/59
)نسبتا مستعد(

مرتعداري 
طبیعی

3مرتع کالس 215/618خیريأت
)استعداد کم(

داري مرتع
مصنوعی

یعملیات اصالح

1مرتع کالس95/225
)مستعد(

مرتعداري 
تعادلی

2مرتع کالس 227/791تناوبی
)نسبتا مستعد(

داري مرتع
طبیعی

خیريأت-تناوبی

2مرتع کالس 109/222
)نسبتا مستعد(

مرتعداري 
طبیعی

3کالس مرتع 236/384تاخیري
)استعداد کم(

داري مرتع
مصنوعی

یعملیات اصالح

چراي (حفاظت 113/565
)حیات وحش

مرتعداري 
مصنوعی

3مرتع کالس 246/282یعملیات اصالح
)استعداد کم(

داري مرتع
مصنوعی

یعملیات اصالح

2مرتع کالس 124/298
)نسبتا مستعد(

مرتعداري 
طبیعی

2مرتع کالس 253/173تاخیري
)نسبتا مستعد(

داري مرتع
طبیعی

خیريأت-تناوبی

2مرتع کالس 139/351
)نسبتا مستعد(

مرتعداري 
طبیعی

استراحتی با -تناوبی
سال استراحتیک 

هاي یابی برنامهمنظور مکانحاصل از این مطالعه بهنتایج 
و داريبندي مراتع از لحاظ روش مرتعاصالح مرتع و طبقه

در بر این اساس؛. ، کاربرد داردهاي پیشنهادي چراسیستم
مراتع منطقه که از نظر از ) هکتار8/651(درصد 47/9

خصوصیات فیزیکی مرتع، پوشش گیاهی، حفاظت خاك و 
دارند، روش براي چراي دام فرسایش خاك، استعداد خوبی 

که ) هکتار7/3177(درصد 15/46و در داري تعادلی مرتع
منظور ارتقاء داري طبیعی بهاستعداد کمتري دارند، روش مرتع

ت اصالح، احیاء و عملیا. گرددوضعیت مرتع توصیه می
درصد 37/44داري مصنوعی، براي توسعه مرتع یا مرتع

استعداد اراضی که داراي وضعیت ضعیف و ) هکتار3055(

همچنین، ). 5شکل(گردد باشند، پیشنهاد میمییبسیار کم
از مراتع که داراي ) درصد2/11(هکتار 6/764براي

يباشند، سیستم چراي تناوبی و براوضعیت خوب می
و که داراي وضعیت متوسط) درصد15(کتار ه8/1019

در نظر گرفته خیري أتسیستم چراي باشند،گرایش ثابت می
از ) رصدد4/18(هکتار 2/1738در این راستا، براي. شد

باشند ولی نمره وضعیت مراتعی که داراي وضعیت متوسط می
کمتري نسبت به دیگر مراتع دارند، ضمن اینکه گرایش آنها 

منظور ارتقاء وضعیت مرتع، سیستم باشد، بهنیز منفی می
-تناوبیاستراحتی با یکسال استراحت و - تناوبیچراي 

). 6شکل(شداستراحتی با دو سال استراحت پیشنهاد 
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نقشه کاربري فعلی اراضی حوزه آبخیز هندوان خوي-3شکل
استعداد اراضی مرتعی هندوان خوي براي چراي دام نقشه -4شکل 

داراي استعداد = 2کالسمستعد براي چرا؛ مرتع= 1مرتع کالس(
)داراي استعداد کم= 3متوسط و مرتع کالس

هاي چرایی در مراتع هندوان خوينقشه پیشنهادي سیستم-6شکلهندوان خويداري در مراتع هاي مرتعنقشه پیشنهادي روش-5شکل 
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بحث 
8/651(درصد 47/9تنها دهد، نتایج حاصل نشان می

از نظر خصوصیات از مساحت منطقه مورد بررسی) هکتار
فیزیکی مرتع، پوشش گیاهی، حفاظت خاك و فرسایش 

درصد 31/82ودارندبراي چراي دام خاك، استعداد خوبی 
که این ، استعداد کمتري براي چراي دام دارد از دیگر اراضی

امر هر ساله سبب فرسایش خاك و تکرار وقوع سیل در 
سازند اراضی منطقه، نوعشیب باالي .شودسطح منطقه می

استفاده بیش از توان از اراضی شناسی و مهمتر از آن، زمین
از علل این امر برداران غیر عرفی، توسط بهرهمرتعی 

، )1384(ارزانی و همکاران این امر، د أییتدر . باشدمی
ترین عوامل در تعیین شایستگی مراتع منطقه کنندهمحدود
مشابه مراتع مورد بررسی تقریبایکه داراي شرایط(طالقان 

براي چراي دام را، تبدیل مرتع به دیمزار و رها کردن ) است
هاي حساس به فرسایش آن، چراي زودرس و وجود سنگ

شناسی و شیب نوع سازند زمیناز آنجایی که . کنندعنوان می
را در فرسایش خاك و تولید ثیر أت، بیشترین باالي منطقه

شدت با اقدامات مدیریتی از بایدرواز اینرسوب دارد، 
.کردها در اراضی مرتعی منطقه جلوگیري برداريبهره

Patil در تحقیقی که در تایلند انجام ) 2001(و همکاران
و عدم ترویج و آگاه اند، مشکالت اقتصادي اجتماعی داده

را ن با اصول صحیح مدیریت منابع طبیعی ابردارساختن بهره
معتقدند انآن. داننداز سرزمین میبرداري نادرست بهرهدلیل
حوزه آبخیز براي افزایش درآمد، اقدام به تغییر انساکنکه 

از . کنندمیبیش از ظرفیت از مراتع منطقهيو چراکاربري
توان شود که در مطالعات آمایش سرزمین، توصیه میرواین

اساس محیطی یک منطقه براي یک کاربري خاص برزیست
توان اقتصادي اجتماعی و با در نظر گرفتن شرایط اکولوژیک 

. منطقه تعیین شود
ارزیابی و تعیین نوع مناسب کاربري آنچه مسلم است، 

ها و کم و زیاد کردن فرضسرزمین با ایجاد تغییراتی در پیش
و استفاده از نظرات کارشناسی یا به تعدادي از عوامل مدل

پذیر ه شرایط منطقه امکانعبارتی بومی کردن آن نسبت ب
هاي پشتیبان در این راستا، استفاده از سیستم.باشدمی

افزایش قدرت تواند کمک شایانی به گیري میمیتصم
آمده ها و سناریوهاي بدستگیري بین گزینهتصمیم
،بعدياتکه ضرورت دارد در مطالعبکند محیطی زیست

این طبیعی است در . کاربرد آنها مورد آزمون قرار گیرد
ها ساعتزاري با برگکه مطالعه با استناد و آگاهی از این

طراحی کشور در مندان خبره جلسه کارشناسی نظرات دانش
تعیین استعداد و کاربري مرتع ضوابط و معیارهاي ارزیابی 

یل شده است، بر خشک دخبراي چراي دام در مناطق نیمه
منظور گیري بهتصمیمنهاي پشتیباهمین اساس از سیستم

در ثر ؤمهاي وزن دادن به هریک از معیارها و شاخص
.خودداري شداستعداد اراضی براي چراي دام ارزیابی 

براي کاربرد این مدل در مناطق خشک یا کهطوريبه
با ایجاد مرطوب و نیمه مرطوب کشور، ضرورت دارد که

ها و کم و زیاد کردن تعدادي از فرضتغییراتی در پیش
عوامل مدل و استفاده از نظرات کارشناسی، نسبت به کاربرد 

اگرچه در دستورالعمل ارائه شده توسط دفتر . آن اقدام گردد
ها، مراتع و آبخیزداري کشور، به امور اراضی سازمان جنگل

تعیین استعداد اراضی و معرفی ضوابط و معیارهاي ارزیابی 
در دیگر مناطق آب و هوایی ي مرتع براي چراي دام کاربر

. کشور نیز پرداخته شده است
دهد با استفاده از روش نتایج حاصل از این تحقیق نشان می

تهیه واحدهاي همگن اکولوژیک، تجزیه و تحلیل سیستمی و
عنوان روشی توانا، پویا و کم هزینه، عالوه بر ارزیابی توان هب

و توسعه احیاء ، هاي اصالحوان برنامهتواحدهاي همگن، می
در سطح منطقه را ) عملیات بیولوژیکی و مکانیکی(مرتع 
، )1386(آذرنیوند و همکارانمورد این در . یابی کردمکان

مرتع و و توسعه احیاء، هاي اصالحیابی برنامهمنظور مکانبه
داري هاي مرتعهاي پیشنهادي در طرحمقایسه آن با پروژه

اند و کرده، از روش تجزیه و تحلیل سیستمی استفاده الرمنطقه
استفاده از روش فوق در تعیین مکان که دهند گزارش می

. باشدهاي اصالحی مفید میمناسب برنامه
منظور اثربخش بودن هبا توجه به مباحث مطرح شده، ب

هاي مدیریتی ذکر شده، الزم است با در نظر کاربرد روش
گرفتن ضوابط و معیارهاي تعیین استعداد و کاربري مرتع 
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هاي مرتعی براي چراي دام، شایستگی هریک از کالسبراي 
.مشخص گرددچرا کننده در مراتع منطقه،دامانواع چراي 
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Abstract
This research was aimed to investigate the ecological capability of Hendovan
rangelands, located in Khoy, for animal grazing using systemic module in Arc GIS 9.3.
Initially, the map of environmental units was integrated with the maps of geology, soil,
geomorphology, isohyet, isothermal and water resources, and then the characteristics of
each homogeneous units were extracted. Finally, given the ecological and
environmental characteristics of each homogeneous unit and the criteria of evaluating
rangeland capability for livestock grazing in semi-arid areas, the spatial plan for the
management of rangelands was provided. According to the obtained results, 25
environmental units were detected at a scale of 1: 25,000 in the region of which large
parts have low capability in terms of livestock grazing. In this regard, 8.21% of the land
is considered as a protected ecosystem, mainly due to the geological structure especially
sharp slope.The results of this study could be used to locate the range improvement programs
as well as rangeland classification in terms of range management method. It is suggested that
the suitability of each of the classes for livestock and wildlife grazing is determined
considering the criteria affecting land suitability.

Keywords: Systemic module, land capability and land suitability, rangeland
improvement, rangeland management method.


