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  چكيده
چراي  برايدر طي يك مطالعه  (GIS)با استفاده از اطالعات جغرافيايي شهرستان سبزوار تلخ  چاهضه تعيين شايستگي مراتع حو

 100000/1ناسي ش و نقشه زمين 50000/1توپوگرافي ، نقشه )25000/1ورقة  6شامل ( DGNهاي  ابتدا نقشه .انجام شدگوسفند 
تعيين با روش قطع و توزين هاي گياهي منطقه مشخص و در هر تيپ وضعيت، گرايش و توليد  منطقه مورد مطالعه تهيه شده و تيپ

همچنين . نقشه حساسيت خاك به فرسايش تهيه گرديد EPMسپس با استفاده از روش  .و نقشه شايستگي توليد بدست آمد گرديد
هاي  پارامترو براي هر نمونه  كميت آب تعيين گرديد .انجام شدبرداري از آب هر سامانه  ، نمونهضهمطالعه شايستگي آب حوبراي 
TDS ، EC وMg+2 10( تهيه شده براي چهار شيب ،فاصله از منابع آب هاي كميت، كيفيت و نقاط هم تلفيق اليه گيري شد و با اندازه-

هاي شايستگي توليد، حساسيت  نقشهتلفيق در نهايت با  .شايستگي منابع آب تنظيم گرديد نقشه )درصد < 60و  60-30، 30-10، 0
كه كالس يك شايستگي  نتايج نشان داد. شدتهيه  مورد مطالعه بندي شايستگي مراتع منطقه خاك به فرسايش و آب، مدل نهايي طبقه

(S1)  طبقات شايستگي  ترتيب داراي به هضحود از مساحت درص 9/56و  92/18، 7/23و وجود نداشته در منطقهS2، S3  وN ) فاقد
 وجود سازندهاي مفرط و زودرس، چراي آن، كردن رها ديمزار و به تبديل مرتع عامل توان گفت ميبنابراين   .بودند )شايستگي چرا

 كننده محدود عامل شرب دام مهمترين براي و شوري و پراكنش نامناسب منابع آب كم گياهي پوشش درصد فرسايش، به حساس

  .شوند دام در اين منطقه محسوب مي چراي
  

  .تلخ سبزوار چاهكيفيت آب، توليد، ، GISشايستگي مرتع،  :كليدي هاي واژه
  

  مقدمه
ست از حالتي كه بتوان از مرتع ا شايستگي مرتع عبارت

امر استفاده از مرتع را  عنوان چراي دام استفاده كرد و اين به
بتوان براي كه  طوري بهمحدود نكرده،  آيندههاي  سال در

ساليان دراز از مرتع استفاده كرد، بدون آنكه به منابع پوشش 

 اي وارد شود گياهي و خاك آن و يا مناطق مجاور صدمه
)Moghadam, 2009 .( تعاريف مختلفي از شايستگي مرتع

 ،قابليت استفاده از سرزمين )F.A.O )1991 .وجود دارد
گرفتن استفاده برداري مرتعي با در نظر  براي يك نوع بهره

) 1375( شيدايي. داند پايدار از اراضي را شايستگي مرتع مي
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شايستگي مرتع را قابليت يا سازگاري مرتع براي چراي دام 
معتقد است كه در تعريف ) 1378( ارزاني .داند يا وحوش مي

 برايزيرا از مراتع تنها  ،تجديدنظر گردد دبايشايستگي مرتع 
 Yousefiو   Arzani .شود نميچرا و پرورش دام استفاده 

هاي ارزيابي شايستگي مرتع را  ها و شاخص معيار) 2006(
بر اساس سه معيار پوشش گياهي، آب و فرسايش خاك 

اين مدل شامل . براي مناطق مختلف آب و هوايي ارائه دادند
سه زير مدل حساسيت خاك به فرسايش، توليد علوفه و 

   .باشد منابع آب مي
ختلف در مورد نياز آبي روزانه گوسفند نظرات افراد م

در (ليتر  4اين مقدار را  ،)Mesdaghi)2004  .متفاوت است
) طور متوسط در طول سال به(ليتر  5/1و ) تابستان فصل

ليتر  14و  4اين مقدار را   )Stodart )1975. كند عنوان مي
 .داند علوفه فاقد نمك و شور ميترتيب براي  هب

Moghadam )2009( ؛Arnold  و Dudzineski )1978( ؛
F.A.O )1991( ارزاني؛ )آذرنيوند و زارع و )1387  
-6، 3- 5/3، 4- 8ترتيب  هاين مقدار را ب) 1387( چاهوكي

در رابطه با پراكنش  .دانند ليتر در روز مي 4-6و  14-4، 3
) Dudzineski  )1978و Arnold ،منابع آبي در يك منطقه

پوشش گياهي، توپوگرافي، فصل معتقدند اين مسافت به نوع 
 Moghadam. برداري، كالس و سن دام بستگي دارد بهره

هاي  حداكثر مسافتي كه گوسفند در توپوگرافي ،)2009(
شرب طي  برايتواند  مسطح، با شيب ماليم و با شيب تند مي

  .كند كيلومتر عنوان مي 2- 5/2و  3-4، 4-6ترتيب  هكند ب

Mesdaghi )2004 (توسط گوسفند را  شده دهمسافت پيمو
و كيلومتر  3كيلومتر، با شيب ماليم  4- 6در اراضي مسطح 

اي كه در  در مطالعه. داند كيلومتر مي 2-5/2 در شيب تند
 نيوساوت ولز انجام داد مشاهده كرد كه در يك رويشگاه

سافت طي شده توسط دام در روز م (Atriplex) آتريپلكس 
در شرايطي كه دام يك . داردبه تعداد دفعات شرب بستگي 

نوشيد روزانه هشت كيلومتر و زمان دو بار شرب  بار آب مي
كرد ولي در يك  كيلومتر را طي مي 14آب روزانه تا 

 7/4شرايط شرب يك بار در روز رويشگاه علفزار در 
كرد  كيلومتر را طي مي 2-6شرب دو بار در روز  كيلومتر و

در رابطه با كاربرد  )1993( Tober). 1378نيا،  محتشم(
(GIS) ، آب مورد مين أتمسافت پيموده شده توسط بز براي

را تعيين نموده و ) به شرطي كه به توليد آن ضرر نرساند(نياز 
چراي بز را  برايدر نهايت مدل مناسب دوري از منابع آب 

 روش از استفادهبا  )1375( آباد برزل جنگجو .آوردبدست 
F.A.O )1991(، در سياهرود ضهحو مراتع شايستگي 

كم،  توليد و داده قرار مطالعه مورد را تهران شرق شمال
 آب، منابع و روستا اطراف در خاردار و سمي گياهان فراواني

 سازندهاي وجود تند، هاي شيب فراوان، بلندي و پستي

 سرماي و آب منابع بودن موقتي فرسايش، به حساس

 مراتع شايستگي محدودكننده عوامل از را منطقه در زودرس

) 2008(و همكاران Javadi  .دانست سياهرود منطقه
سيستم شايستگي منابع آب براي چراي شتر را با استفاده از 

غربي طبس  در مراتع جنوب (GIS) اطالعات جغرافيايي
 شمس .انجام دادند و شيب را عامل محدود كننده دانستند

هر كدام ) 1387(و همكاران  كاكوالريمي و )1380(
با استفاده شايستگي مراتع را براي چراي دام بررسي نموده و 

و روش پيشنهادي  (GIS)از سيستم اطالعات جغرافيايي
F.A.O سه فاكتور توليد علوفه، منابع آب و حساسيت به ،
شايستگي مراتع از را تلفيق و در نهايت نقشه  فرسايش

ه ضشايستگي مراتع حو .دكردنتعيين دام را لحاظ چراي 
با  ،)F.A.O )1991سميرم بر اساس روش  وآبخيز اردستان 

 )1385(عليزاده و ) 1380( توسط شمسGIS استفاده از 
 دو به مرتع شايستگي بر مؤثر عوامل كلي، طور به .شدانجام 
 طبيعي، موانع ارتفاع، دامنه، طول شيب،(فيزيكي  هدست

 اقليم، آب، منابع خاك، فرسايش، پايداري به حساسيت
 وضعيت، توليد،(گياهي  پوشش و) خاك خصوصيات

 پراكنش هنحو خاك، سطح پوشش مقدار ظرفيت، گرايش،
 شوند مي تقسيم )گياهي پوشش درصد خاك، سطح پوشش

  . )1387ارزاني، (
 عوامل مراتع، شايستگي تعيين در اينكه به با توجه

 اكوسيستم يك در عوامل اين همه شود، مي بررسي متعددي

 را نتايج ارائه و شده مدل رفتن پيچيدگي باال موجب مرتعي

 عوامل مهمترين شناسايي تحقيق اين هدف. سازد مي مشكل
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 و كننده عوامل محدود شناسايي مراتع، شايستگي بر مؤثر
 با ،تلخ سبزوار ه چاهضحو مراتع بندي طبقه و دهنده كاهش

از  استفاده با گوسفند چراي براي مرتع شايستگي به توجه
GIS با كه كند مي فراهم را امكان اين شده ياد روش. است 

 تلفيق از استفاده با شايستگي بر مؤثر گرفتن عوامل نظر در

 حداقل به با بدست آمده اطالعات و مختلف هاي اليه

 هنقش ،جويي در وقت و هزينه و صرفه اشتباهات، رساندن
  .گردد تهيه دام چراي براي مرتع شايستگي

  
  ها مواد و روش

  منطقه مورد مطالعهخصوصيات ) الف
غربي سبزوار،  كيلومتري جنوب 70تلخ در  ه چاهضحو

 19 ́و طول شرقي 35˚ 44 ́تا 35˚ 30́بين عرض شمالي
سامانه عرفي  7شامل ه ضاين حو. قرار دارد 57˚ 36 ́تا 57˚

محمدعلي، دوچاهي، حسين،  محمد، حاج هاي تاج به نام
جز ب .باشد تلخ مي چاهروستاي سفيد و  چشمهدولت آباد، 

ه به علت وضعيت ضتلخ، بقيه حو سامانه عرفي روستاي چاه
خالي از  اًتوپوگرافي و سيالبي بودن در فصول بارندگي تقريب

دامداران توسط سكنه بوده و فقط در فصول بهار و تابستان 
منطقه، نوع نژاد دام . گيرد ان مورد استفاده قرار مينشين كوچو 

بلوچي است و طول دوره چرايي از اواسط فروردين تا 
و  5/189ميانگين بارندگي ساالنه . باشد اواخر تابستان مي

  . باشد هكتار مي 20217مورد مطالعه  ضهمساحت حو
  روش تحقيق )ب

مربوط به  DGNهاي  انجام تحقيق، ابتدا نقشهمنظور  به
  ، )25000/1ورقه  6شامل (مطالعه  مورد ضهحو
دارين و ششتمد و نقشه  100000/1هاي زمين شناسي  نقشه

قلي، از ايستگاه تحقيقات  سياه 50000/1توپوگرافي 
كشاورزي و منابع طبيعي شهرستان سبزوار تهيه و مرز 

با استفاده از نقشه حاصل و . ه مورد مطالعه بسته شدضحو
شده و با پيمايش  ضهنقشه توپوگرافي منطقه، وارد حو

 برايسپس  ،هاي گياهي تعيين گرديد صحرايي تيپ
برداري از پوشش گياهي در هر تيپ منطقه معرف  نمونه

متري به صورت  300ترانسكت  چهاردر هر تيپ  .تعيين شد
برداري از پوشش  سيستماتيك مستقر گرديد و نمونه تصادفي

با استفاده از وضعيت و گرايش در هر تيپ . انجام گرديد
وضعيت  و تعيين ي چهار فاكتورهاي پوشش و روش  داده

ارزاني، ( تعيين گرديداصالح شده براي مناطق خشك 
1387(.   

  مدل حساسيت خاك به فرسايش
در اين تحقيق براي تعيين حساسيت خاك به فرسايش از 

سهولت استفاده از آن در برآورد  دليل  هب E.P.Mروش 
براي بررسي  1952اين مدل در سال . فرسايش استفاده شد

ت فرسايش خاك در كشور يوگسالوي سابق مورد شد
روش  E.P.Mمدل  .)Ahmadi, 2006(استفاده قرار گرفت 

 M.Q.C.Eبندي كمي فرسايش به روش  پيشرفته طبقه
در فرسايش خاك عبارتند ثر ؤمدر اين مدل عوامل . باشد مي
وه استفاده حشناسي، خاك و ن وضعيت توپوگرافي، سنگ: از

اين روش عالوه بر تعيين شدت . اقليمياز اراضي و عوامل 
 د درنتوا ها، مي فرسايش و ميزان حمل رسوب در رودخانه

گذاري در پشت سدهاي مخزني  برآورد اوليه از ميزان رسوب
با استفاده از اين روش بنابراين  .كار رود به در دست مطالعه

در اين روش  .توان نقشه فرسايش خاك را تهيه نمود نيز مي
  :شود يش از فرمول زير محاسبه ميشدت فرسا

Z = Xa . Y (Ø + I1/2) 

Z: ضريب شدت فرسايش ،Xa :استفاده از ب يضر
ضريب : Ø، ضريب حساسيت خاك به فرسايش:  Y،زمين

   .بر حسب درصد ضهشيب متوسط حو: I، فرسايش
 Zبندي شايستگي فرسايش با توجه به مقادير  طبقه

كه جدول آن به صورت  شود انجام ميبدست آمده از فرمول 
  ).1جدول(زير است 
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  در زير مدل حساسيت خاك به فرسايش Zبندي شايستگي فرسايش با توجه به مقادير  طبقه - 1جدول 
  شدت فرسايش Zارزش متوسطZارزش حد  بندي شايستگي فرسايشطبقه

N Z  خيلي شديد25/1<1
S    31>Z>  شديد71/085/0
S2 7/0 >Z>  متوسط41/055/0

S1 
4/0 >Z> 2/0  كم2/0 

19/0 >Z1/0خيلي كم 

  
  زيرمدل شايستگي توليد علوفه و تعيين ظرفيت چرا

نتايج حاصل از اين مدل و تعيين شايستگي مرتع از نظر 
ها براي برآورد نياز آبي  توليد و تهيه جدول ظرفيت تيپ

عنوان ورودي براي مدل تعيين  در طول فصل چرا بهها  دام
پارامتر  .گيرد شايستگي منابع آب مورد استفاده قرار مي

 خوشخوراكي گياهان ميزان، مدلگيري شده در اين  اندازه
از منطقه، مطالعات  انجام شدهبا توجه به بازديد  .است

تجربيات و دانش و در حال چرا  يها صحرايي و مشاهده دام
ميزان خوشخوراكي هر گونه گياهي  منطقه، دامدارانبومي 

 I ،II ،IIIخوشخوراكي  با هاي مشخص و در يكي از كالس
ترتيب  به 20- %25، 30-%35، %50>قرار گرفت و ضرايب 

در نظر گرفته شد  I ،II ،IIIهاي خوشخوراكي  براي كالس
در هر تيپ گياهي مشخص گرديد كه چند ). 1387ارزاني، (

، چند درصد توليد Iمربوط به گياهان كالس درصد توليد 
و چند درصد توليد مربوط به  IIمربوط به گياهان كالس 

  . باشد قابل چراي گوسفند مي IIIگياهان كالس 
  برداري مجاز حد بهره

مدلي كه براي شايستگي توليد ارائه  ،2جدول با توجه به 
از قبيل فرسايش، ثر ؤمشده است، در واقع همه عوامل 

مستقيمي بر روي حد ثير أتوضعيت مرتع و گرايش مرتع 
بررسي هر يك از براي بنابراين  ؛گذارند برداري مجاز مي بهره

ري مجاز بطور جداگانه، از نتيجه ابرد بر حد بهرهثر ؤمعوامل 
 ،اند حاصل از آنها كه بطور منطقي با يكديگر تلفيق شده

دهي به ميزان  براي نمره). 1385عليزاده، (استفاده گرديد 
 I، IIخوشخوراكي، درصدهاي خوشخوراكي گياهان كالس 

از  .درصد در نظر گرفته شدند 20و  25، 50ترتيب  به III و
برداري مجاز، هر كدام كه  حد بهرهو خوشخوراكي  بين

شده و علوفه قابل دسترس دام  كوچكتر بود در توليد ضرب
  ). 1387ارزاني، ( يدآ بدست مي

  
  برداري مجاز بر اساس شايستگي فرسايش، وضعيت مرتع و گرايش  ميزان حد بهره - 2جدول 

  برداري مجاز ميزان حد بهره  گرايش وضعيت مرتع  شايستگي فرسايش
١S٢ ياS  50  مثبت يا ثابت خوب يا عالي%  
١S ٢ ياS  40 منفي خوب يا عالي%  

١S  40  ثابتمثبت يا متوسط%  
٢S  35  مثبت يا ثابت متوسط%  
٢S  30 منفي متوسط%  
٣S  30  مثبت يا ثابت متوسط%  
٣S  25 منفي متوسط%  
٢S  30  مثبت يا ثابت فقير%  
٢S  25 منفي فقير%  
٣S  25  مثبت يا ثابت فقير%  
٣S  20 منفي فقير%  
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  طول دوره چرا
كيلوگرم در  5/1نياز روزانه دام به علوفه به روش سنتي 

نوع  به با توجه وضعيت آب و هوايي. روز در نظر گرفته شد
برداري از مرتع  فصل بهره ،دامداران منطقه كه كوچرو هستند

دوره  كه طوري به ،شود به فصل بهار و تابستان معطوف مي
 بنابراين. واخر شهريور ادامه داردافروردين تا  15چرايي از 
تعيين  براي .شود روز در نظر گرفته مي 150 يدوره چراي

شايستگي توليد علوفه، بر اساس مدل پيشنهادي چنانچه 
ه مورد مطالعه كمتر ضتوليد علوفه كل در هر تيپ گياهي حو

كيلوگرم در هكتار باشد آن تيپ گياهي وارد مدل  50از 
بر اين اساس درجه  ،گردد نشده و از مدل حذف مي

منظور  (N) شايستگي آن از نظر توليد علوفه غير شايسته
شرايط واجد هايي كه  بنابراين در مرحله اول تيپ. گردد مي

شوند و در  باشند وارد زير مدل شايستگي توليد نميمذكور 
. گيرند مي قرار (N)مرحله اول جز مراتع غير قابل استفاده 

برداري مجاز، ميزان خوشخوراكي  هدر مرحله دوم حد بهر
علوفه گياهان موجود و در نهايت ميزان توليد قابل برداشت 

كيلوگرم در هكتار دارند  100ي كه توليد بيش از يها در تيپ
شود، سپس با محاسبه نسبت توليد قابل برداشت  محاسبه مي

مشخص تيپ طبقه شايستگي توليد در آن تيپ  ،به توليد كل
ميزان علوفه قابل استفاده براي دام براي هر بنابراين . شود مي

  .تيپ گياهي با توجه به فرمول زير محاسبه شد
Y . (A.L.U or Pal)   

Y :مقدار توليد علوفه بر حسب كيلوگرم در هكتار ، 

A.L.U :برداري مجاز ضريب بهره ، Pal : درصد
  خوشخوراكي

زماني  ،لدر واقع نسبت بين توليد قابل برداشت و توليد ك
برداري علوفه  را دارد كه ميزان حد بهره (S1)بهترين حالت 

در نظر گرفته شود و كالس خوشخوراكي  درصد 50برابر 
. باشد Iي كه در توليد مرتع سهيم هستند، كالس يها تمام گونه

بنابراين طبقات شايستگي توليد براي تيپ بر اين اساس 
با خوشخوراكي گياهان  كه در حالتي. شود بندي مي طبقه

 پايين و مهاجم قسمت عمده توليد تيپ را تشكيل دهند
 درصد 25نسبت توليد قابل برداشت به توليد كل كمتر از 

شود و در اين حالت مرتع از نظر شايستگي توليد غير  مي
نسبت توليد  3جدول . باشد قابل استفاده براي چراي دام مي

ا نشان رقابل برداشت به توليد كل و ميزان شايستگي توليد 
  .دهد مي

  
   قابل برداشت تعيين شايستگي توليد با توجه به ميزان توليد - 3جدول 

  شايستگي توليد توليد قابل برداشت  طبقه
 ١S توليد كل50%  1

  ٢S توليد كل50-35%  2

  ٣S توليد كل35-25%  3

  N توليد كل%25كمتر از  4

  
ضرب علوفه قابل  در هر تيپ گياهي از تقسيم حاصل

و مساحت تيپ گياهي بر ) كيلوگرم در هكتار(استفاده دام 
، )روز(و طول دوره چرا ) كيلوگرم در روز(نياز روزانه دام 

تعداد واحد دامي در  و ظرفيت چراي دام در هر تيپ گياهي
كه الزم  ،گردد هر سامان عرفي در طول فصل چرا تعيين مي

آب شرب مين أتاست كميت منابع آب در هر سامان براي 
نتيجه حاصل از مدل ظرفيت چراي  بنابراين. سي شودردام بر

  . رود عنوان ورودي براي مدل منابع آب بكار مي دام به
  

  منابع آب  زيرمدل شايستگي از لحاظ فاصله از
موقعيت هر  GPSابتدا با مراجعه به منطقه با استفاده از 

منطقه  DGNهاي  روي نقشهسپس . منبع آب يادداشت شد
در نهايت . مورد مطالعه موقعيت منابع آب مشخص گرديد

فواصل تعديل  4 جدولفاصله با استفاده از  نقشه نقاط هم
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  ).1384خانقاه،  يوسفي(تهيه شد  صددر 0 - 60براي گوسفند در طبقات شيب شده منابع آب 
  

   درصد 0 - 60منابع آب براي گوسفند در طبقات شيب ) متر(فواصل تعديل شده  - 4جدول 
 )درصد(طبقات شيب  طبقه شايستگي

10-0 30-10 60-30 <60 
١S 3400-0 3000-0 1000-0 N 

٢S 5000-3400 4800-3000 3600-1000 N 

٣S 6400-5000 6000-4800 4100-3600 N 

N <6400 <6000 <4100 N 

  
  زيرمدل شايستگي كميت منابع آب

با توجه به اينكه در تعيين شايستگي منابع آب بايد 
گيري كميت آب در  قرار داد، اندازه مورد توجهها را  حداقل

براي . انجام شد ،رسد تابستان كه سطح آب به حداقل مي
ها، عمق آب و شعاع  تعيين ميزان دبي آب روزانه، براي چاه

گيري و حجم آب موجود در هر چاه  حلقه هر چاه اندازه
گيري زمان صرف شده  با اندازه ها قناتمشخص شد و براي 

ليتري، ميزان خروجي آب قنات  20براي پر شدن يك ظرف 
رفيت چرايي هر همچنين ظ .روز محاسبه گرديد در يك شبانه

 سه مقدار آب مورد نياز دام سامانعرفي، براي مقاي سامان

با توجه به نوع . عرفي با مقدار آب موجود مشخص گرديد
دام، پوشش گياهي، اقليم و پستي و بلندي منطقه مورد 

ليتر در  5مطالعه، مقدار آب مورد نياز دام به طور متوسط 
شايستگي هر . )Moghadam, 2009( روز در نظر گرفته شد

از طريق مقايسه مقدار آب موجود در هر سامان  هسامان
ها بر اساس روش  عرفي و مقدار نياز آبي دام

ترتيب  بدين ؛تعيين شد 5 جدول) F.A.O  )1991پيشنهادي
مقدار آب موجود در هر سامان عرفي چند درصد از 

  .كند برآورده مي هاي موجود در آن سامان را نيازهاي دام

 
بندي شايستگي كميت منابع آب براي استفاده گوسفند و بز طبقه - 5جدول   

 )درصد( نسبت آب موجود به آب مورد شرب در هر سامان طبقه شايستگي

1S 75> 

2S 75-51 

3S 50-25 

N >25 

 

  زير مدل شايستگي از نظر كيفيت آب 
اطالعات كيفيت در آزمايشگاه بررسي شد و براي هر 

گرم  ميلي بر حسب  Total Dissolved Solids (TDS)نمونه
بر حسب   Electrical Conductivity (EC)بر ليتر و

براي تعيين شايستگي  .تعيين گرديد متر موس بر سانتي ميلي
كه بر اساس ) 1385(بندي عليزاده  كيفيت از جدول طبقه

 استفاده شد ،تهيه گرديده) 1386(پيشنهادي مهدوي جدول 
  ).6 جدول(
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  )1385عليزاده، (بندي شايستگي كميت منابع آب براي استفاده گوسفند و بز  طبقه - 6جدول 
  سختي آب
   (mg/li)ميزان كربنات كلسيم

 يا  (Mg/lمقدار مواد جامد محلول در آب

(ppm 

EC  

)mmohs/cm( 
غلظت منيزيم 

(Mg/l) 
  درجه

 شايستگي

60-0 ) > (mmhos/cm008/5>(ppm)2999 > 5/1 >250 ١S 

120-61 )mmhos/cm(34/8-01/5
(ppm)4999-3000 

5- 5/1 400-200 ٢S 

180-121  (mmhos/cm)68/11-35/8
(ppm)6999-5000 

8- 5 500-400 ٣S 

<180 <)(mmhos/cm11/69 <) (ppm7000 > 8 < 500 N 

  
هاي پيشنهادباتوجه به موارد ذكر شده و در نظر گرفتن 

موجود درباره فاصله منابع آب و با توجه به اينكه دام هر 
سامان آن تواند از منابع آب داخل  سامان عرفي فقط مي

بنابراين طي مراحل زير نقشه شايستگي  ،عرفي استفاده كند
  :منابع آب تهيه شد

نقاط هم فاصله از منابع آب در داخل هر سامان  - الف
فاصله از منابع آب  عرفي تهيه شد و در نهايت نقشه نقاط هم

  .براي كل منطقه تهيه گرديد
 60و  30 - 60، 10 -30، 0 -10(هر كالس شيب  -ب

  .رفتاي مجزا قرار گ در نقشه) درصد <
يك نقشه جداگانه نقاط  ،براي هر كالس شيب -ج
  .فاصله از منابع آب بدست آمد هم

بندي و  با توجه به كالس شيب آن طبقهشه قنهر  - د
سپس چهار نقشه بدست . بدست آمده قطبشايستگي هر 

  .آمده براي هر شيب همپوشاني شد
با نقشه كميت و  )د(در نهايت نقشه حاصل از مرحله  - ه

ي شايستگي منابع آب يمپوشاني شده و نقشه نهاكيفيت ه
  .بدست آمد

  مدل نهايي شايستگي مرتع
به فرسايش، توليد  كبا تلفيق سه زيرمدل حساسيت خا

مدل نهايي شايستگي مرتع تعيين گرديد كه  ،علوفه و آب
ورود دام  براي ععنوان مناطق ممنو مناطق فاقد شايستگي به

  .معرفي شد
  
  نتايج

  حساسيت خاك به فرسايشنتايج زيرمدل 
توجه به اينكه در مطالعه شايستگي مرتع واحد  با

ميزان شايستگي فرسايش در  ،باشد مديريتي تيپ گياهي مي
ها مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به صورت  تيپ

  .ارائه شد 7جدول 
نتايج حاصل از برآورد ميزان فرسايش با استفاده از 

ين است كه هيچ قسمتي از در هر تيپ بيانگر ا EPMروش 
قسمت عمده مراتع . قرار ندارد S1سطح مراتع منطقه در طبقه 
قرار گرفته و در نهايت حدود  ٣Sمنطقه در طبقه شايستگي 

هايي كه  خصوصيات تيپ. قرار گرفت Nدرصد در طبقه  38
شيب متوسط باال،  : در اين طبقه قرار گرفتند عبارتنداز

ضعيف بودن  و فرسايششناسي حساس به  سازند زمين
نتايج حاصل از مدل حساسيت به فرسايش . وضعيت مرتع

  .آمده است 1در شكل 
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  تلخ ه چاهضضريب شدت فرسايش و شايستگي حساسيت به فرسايش حو - 7جدول 
  نام تيپ(Z)ضريب شدت فرسايش  شايستگي

٢S 62/0 Zygophylum atriplicoidea-Peganum harmala 

٣S  78/0 Artemisia siberi-Zygophylum atriplicoidea  
٣S  97/0 Cousinia thomsoni-Ferula asssa-feotidea  
٢S 68/0 Ferula asssa-feotidea –Zygophylum atriplicoidea 

N77/1 Cousinia thomsoni –Salsola kali 

N78/2 Artemisia siberi-Hultemia persica 

N 83/2 Salsola tomentosa-Zygophylum triplicoidea 

٣S 63/0 Ceratocarpus arenarius-Salsola kali 
N 54/0 Artemisia aucheri-Ephedra intermedia 

N11/3 Artemisia siberi –Ceratocarpus arenarius 

٣S 64/0 Zygophylum atriplicoidea-Salsola tomentosa 

  

  
  تلخ ه چاهضنقشه حساسيت خاك به فرسايش حو -1شكل 

  
  نتايج زيرمدل شايستگي توليد علوفه

هاي گياهي  بر اساس مدل توليد علوفه هيچ يك از تيپ
زيرا در اين طبقه توليد ندارد، قرار  S1 يدر طبقه شايستگ

چنين حالتي به . توليد كل باشد درصد 50قابل برداشت بايد 



  بندي شايستگي مراتع سبزوار براي چراي گوسفند   مدل طبقه  402

برداري  تركيب گياهي، كالس خوشخوراكي و ميزان حد بهره
طبقات شايستگي توليد علوفه در . مجاز تيپ بستگي دارد

  .است شدهارائه  8جدول 

  
  تلخ ه چاهضطبقات شايستگي توليد علوفه حو - 8جدول 

 توليد كل  برداري مجاز حد بهره  قابل استفاده توليد  توليد  شايستگي
kg/ha)( 

  نام تيپ  وضعيت  گرايش

٢S 79/99  35% 285 متوسط  ثابت  Ar.si-E.in 

٣S  31  25% 124 ضعيف  منفي  Ar.si-Ar.au 

N8/22  20% 114 خيلي ضعيف  منفي  Ar.si-Ce.ar 

٢S 6/89  35% 256 متوسط  ثابت  Ar.si-Zy.at 

٣S4/19 20% 97 ضعيف خيلي  منفي  Fe.as-Zy.at 

N2/10  20% 51 خيلي ضعيف  منفي  Sa.ka.-Zy.at 

N 2/4  20% 21 خيلي ضعيف  منفي  Ce.ar-Sa.ka 

٣S 14  25% 70 خيلي ضعيف  منفي  Co.th-Sa.ka 

٣S 5/23  25% 94 ضعيف  منفي  Co.th-Do.am 

N6  20% 30 خيلي ضعيف  منفي  Zy.at-Pe.ha 

٣S 26  25% 104 ضعيف  منفي  Zy.at- Sa.to 

  

  
  تلخ ه چاهضنقشه شايستگي توليد حو -2شكل 
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  نتايج زيرمدل نقشه شايستگي آب
هاي عرفي منطقه مورد  مطالعه كميت و كيفيت آب سامانه

ها از نظر كميت در طبقه  آب سامانه كه مطالعه نشان داد
نظر كيفيت به دليل شوري  از اما. داردقرار   S1شايستگي 

اعداد . قرار دارند S2هاي منطقه در طبقه شايستگي  آب
آمده از هر سه پارامتر شوري، منيزيم و ميزان  بدست
  .آمده است 9امدمحلول در آب در جدول ج مواد

  
  تلخ ه چاهضهاي عرفي حو كيفيت آب سامانه كميت و - 9جدول 

  درجه
  شايستگي

  دام آب مورد نياز
(lit /da)  

  TDS (lit/day)كميت 
(mg/li)  

Mg 
(mg/li) EC  

(mmohs/cm) 
  كد  سامانه عرفي

S٢ 2200 6154 6/1 22 2/2  1 چاه حاج محمدعلي
S٢ 2250 3600 4/2 12 4/3  2 محمد چاه تاج
S٢ 2000 3900 5/2 8 94/2  3 چاهي دو
S٢ 1500 3944 56/2 22 36/3  4 حسين چاه
S٢ 3000 39413 34/1 10 45/4  5 آباد قنات دولت
S٢ 1200 2166 32/2 8 8/1  1 سفيد چشمه
S٢ 3900  4560  6/2 16 56/3 6  تلخ چاه 

هاي شايستگي كميت  نقشه ز تلفيقا ،نقشه شايستگي آب
كه بر اساس  ،و كيفيت با نقشه شايستگي پراكنش منابع آب

 4 و 3 هاي شكل .تهيه گرديد آمد، بدست طبقات شيب

را آب از منابع آب و شايستگي فاصله  همترتيب نقاط  به
  .دهند نشان مي

     
  تلخ ه چاهضنقشه شايستگي منابع آب حو -4شكل   تلخ   ه چاهضفاصله از منابع آب حو نقشه نقاط هم -3شكل     

  
  تلخ ه چاهضنتايج نقشه شايستگي نهايي حو
هاي  تلخ با تلفيق نقشه ه چاهضنقشه نهايي شايستگي حو

. هاي آب، توليد و فرسايش بدست آمد حاصل از زيرمدل

 5و شكل مساحت هر كالس شايستگي درصد و  10جدول 
  .دهد را در منطقه مورد مطالعه نشان ميمدل شايستگي نهايي 
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  تلخ ه چاهضمساحت و درصد مساحت طبقات شايستگي نهايي حو - 10جدول 
)هكتار(مساحت درصد  شايستگي 

4/77  7/15620  S٢ 

59/12  2542.2 S٣ 

9/9  2016.8 N 

  

  
  تلخ ه چاهضنقشه شايستگي مرتع حو -5 شكل

  

  بحث
ارزيابي عوامل مؤثر در فرسايش نشان نتايج حاصل از 

دهنده درجه شايستگي مراتع  مهمترين عوامل كاهش كه داد
 :ترتيب اهميت عبارتنداز تلخ از لحاظ فرسايش به ه چاهضحو

نحوه استفاده از زمين كه ارتباط مستقيم با درصد پوشش 
بنابراين با توجه به اينكه در . گياهي و وضعيت مرتع دارد

شترين دامنه تغييرات را نحوه استفاده از زمين بي E.P.Mمدل 
Xa)( دهنده شايستگي  مهمترين عامل كاهش بنابراين ،دارد

) از لحاظ حساسيت خاك به فرسايش(تلخ  ه چاهضمراتع حو

هاي موجود  عامل وضعيت فعلي فرسايش. شدبا مي
دهنده درجه  ه، مهمترين عامل كاهشضها در حو رخساره

. باشد لحاظ حساسيت به فرسايش ميشايستگي مراتع از 
پذيري خاك و  البته ساير عوامل ازجمله شيب، فرسايش

چراي دام را ، كه ناديده گرفتنبايد شرايط آب و هوايي را 
چراي  .توان دانست مي مهمترين عامل حصول اين نتيجه

تواند  مفرط و بيش از حد ظرفيت مراتع و چراي زودرس مي
گدكوب كردن خاك مرتع و سبب تخريب پوشش گياهي و ل

دهنده خاك مرتع شود  سبب تأثير بيشتر عوامل فرسايش
)Moghadam, 2009(. مراتع  ءجز تلخ ه چاهضحو تعامر
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گردد ولي به دليل اسكان عشاير و با  قشالقي محسوب مي
رأس دام سبك و سنگين در  4000توجه به وجود بيش از 

گيرد كه  برداري قرار مي ظرفيت مورد بهره چند برابر ،منطقه
. ندفقيراين مراتع بسيار  و زودرس، رويه با توجه به چراي بي

ساخت آغل و  برايكني قيچ و درمنه  بوته همچنين
پراكنش  بازده، سوخت، تبديل مراتع به ديمزارهاي كم تأمين

كه منجر به پراكنش غيريكنواخت و در (نامناسب منابع آب 
، بخصوص در اطراف آبراهه )گردد يب بيشتر مينتيجه تخر
ه كه فرسايش و رسوب بيشتر موجود است، از ضاصلي حو

در . گردد ديگر عوامل مهم تخريب مراتع منطقه محسوب مي
دهنده درجه  ه مورد مطالعه مهمترين عوامل كاهشضحو

شايستگي مراتع از لحاظ حساسيت خاك به فرسايش 
ستفاده از زمين و نحوه استفاده نحوه ا :ترتيب عبارتنداز  به

برابر دام در  2حضور بيش از (گذشته و فعلي نادرست در 
كني قيچ و  منطقه، چراي زودرس، چراي خارج فصل، بوته

بازده، پراكنش نامناسب  درمنه، تبديل مراتع به ديمزارهاي كم
هاي فعلي، وجود  ، فرسايش)هاي دستي موجود در منطقه چاه

زياد، ه و شيب ضباالدست حوسازندهاي حساس در 
) 1379(نيا  و محتشم) 1385(كه با نتايج عليزاده  طوري به

مهمترين  گي توليد علوفه،در رابطه با شايست .داردمطابقت 
عامل ايجاد محدوديت در شايستگي توليد براي دام، پايين 
بودن نسبت علوفه قابل استفاده دام به كل علوفه توليدي در 

اشد كه عوامل مؤثر در خوشخوراكي و ب يك تيپ گياهي مي
استفاده دام نقش   برداري مجاز در درصد علوفه قابل حد بهره
يافته در  كه با توجه به وجود مراتع تخريب طوري هب ،دارند
ها كم  در تيپ Iحضور گياهان با كالس خوشخوراكي  ،منطقه
هاي  برداري مفرط، وجود گونه بهره) 1375(جنگجو . بود

العبور بودن منطقه را دليل  صعبردار كوهستاني و خا سمي و
. كاهش شايستگي توليد علوفه مراتع منطقه سياهرود دانست

كم بودن توليد، چراي زودرس و خارج از ) 1380(شمس 
فصل، چراي بيش از ظرفيت مراتع، فراواني گياهان سمي، 
خاردار و مهاجم در نزديكي روستاها و منابع آب را دليل 

عوامل محدودكننده  .داند ميتگي توليد علوفه كاهش شايس
توان  مي را تلخ از نظر توليد علوفه ه چاهضشايستگي حو

هاي  وضعيت(هاي غلط گذشته و حال  تأثير استفادهناشي از 
كني و  ، چراي مفرط، بوته)ها تيپ در هاي منفي فقير و گرايش

 بازده، حضور گياهان مهاجم و كم تبديل مراتع به ديمزارهاي
با خوشخوراكي كم، عدم پراكنش يكنواخت دام در  سمي

مرتع در اثر پراكنش نامناسب آب و وجود معادن كه سبب از 
  .است، دانست شدههاي گياهي اطراف آن  بين رفتن گونه

هاي مرتعي و  دهنده اكوسيستم آب يكي از عوامل تشكيل
بندي وضعيت مراتع  طبقه در كننده فاكتورهاي تعييناز 

وري  آب مهمترين شاخص در تعريف بهره. شده استشناخته 
به نحوي كه سودآوري مرتع بدون حضور  ،مرتع تلقي شده

وجود منابع آبي در مراتع و . آب مفهوم عيني نخواهد داشت
 و را شكل دادهها  سيستم برداري از نحوه پراكنش آن، بهره

هاي دامداري و  گذاري، سيستم نوع مديريت، نحوه سرمايه
و همكاران،  مجرد ادهمي(كند  مي سرزمين را تعيينتوسعه 
مراتعي كه داراي علوفه قابل دسترس باال  بسا چه .)1385
اما به دليل عدم وجود آب كافي يا كيفيت پايين آن،  ،بوده

تلخ  ه چاهضاين مهم در مراتع حو .شايستگي چرا را ندارند
كه در منطقه خشك واقع بوده و با محدوديت بيشتر آب 

جه است و وجود گياهان خشبي و هواي گرم و خشك موا
كند، از اهميت بيشتري  كه نياز دام به آب را بيشتر مي

مطالعه منابع  برايبنابراين نياز به يك مدل . برخوردار است
آب در مرتع الزم است كه اين مهم در مدل شايستگي منابع 

هاي مدل شايستگي مرتع براي چرا  آب كه يكي از زير مدل
مطالعه شايستگي منابع آب شرب دام . گيرد باشد جاي مي مي
تلخ سبزوار نشان داد كه از لحاظ كميت آب،  ه چاهضحو

قرار دارند و بخوبي  ١Sها در طبقه شايستگي  تمام سامانه
اما از نظر كيفيت ، كنند ميمين أتآب مورد نياز دام منطقه را 

يستگي ها در طبقه شا آب، به دليل شوري، آب تمام سامانه
٢S توان گفت عامل اصلي محدود  بطور كلي مي. باشند مي

آب شرب دام، مين أتكننده شايستگي مراتع منطقه از نظر 
پراكنش . شيب زياد و پراكنش نامناسب منابع آب است

نامناسب منابع آب منطقه سبب پراكنش غيريكنواخت دام در 
مرتع و در نتيجه استفاده غير يكنواخت از علوفه مرتع 

منطقه مورد مطالعه نيز مشاهده  كه در طوري هب؛ گردد مي
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هايي از منطقه كه تراكم منابع آب زياد  در قسمت ،گرديد
بوده، شاهد استفاده بيش از حد و تخريب شديد مرتع و در 

هايي ديگر شاهد چراي كم دام از آن منطقه و در  قسمت
، )1384(خانقاه  يوسفي .نتيجه هدر رفت علوفه بوديم

Arzani  وYousefi )2006 ( ،تعداد منابع آب دائمي
پراكنش منابع آب و حضور گياهان چندساله را عوامل 

 طالقان همنطقمحدودكننده شايستگي منابع آب مراتع 
نيز در تحقيقات خود، دوري از ) 1385(عليزاده . دانستند

منابع آب و شيب زياد را سبب كاهش و يا محدوديت 
با توجه  .سميرم اصفهان عنوان نمود مراتع شايستگي آب در

 به اينكه براي تعيين شايستگي نهايي از روش محدودكننده

F.A.O )1991 ( استفاده گرديد، سه عامل حساسيت خاك
هر كدام به تنهايي يا  به فرسايش، توليد علوفه و منابع آب

با . در كنار هم در تعيين شايستگي مرتع نقش اساسي داشتند
هاي  تركيبي از نقشه ،نقشه شايستگي نهاييبه اينكه  هتوج

باشد،  شايستگي فرسايش، منابع آب و شايستگي توليد مي
بنابراين در نقشه شايستگي نهايي، يك تيپ ممكن است 

به عبارت ديگر ممكن . داراي چند طبقه شايستگي باشد
است هر قسمت از آن با توجه به اثر شايستگي فاصله از 

اي مجزا قرار  در طبقه ،رسايشمنابع آب يا شايستگي ف
. خود اختصاص دهد هرا ب بگيرد و درصدي از مساحت تيپ

تلخ را نشان  ه چاهضنهايي حومدل شايستگي  5شكل 
دهد بيشترين  مينشان  10طور كه جدول  همان. دهد مي

در طبقه عدم ) درصد 9/9(تلخ  ه چاهضمساحت حو
مراتع  دهنده وجود  است كه اين نشان شدهشايستگي واقع 
 هاي نقشههمچنين با توجه به . يافته است  فقير و تخريب

گردد كه  ها مشخص مي حاصل از شايستگي زير مدل
مربوط به زيرمدل حساسيت  (N)بيشترين عدم شايستگي 

توان به دليل وجود  خاك به فرسايش است كه اين را مي
ه، حفر ضسازندهاي حساس به فرسايش در باالدست حو

كه سطح آب (در مسير آبراهه اصلي  هاي دستي چاه
باعث  كه عبور دام و وسايل نقليه ، و)زيرزميني باالتر است

 كلي طور به. دانست ،است فرسايش در اين منطقه شده

 چراي آن، كردن رها ديمزار و به تبديل مرتع توان گفت مي

 كم و فرسايش به حساس وجود سازندهاي مفرط و زودرس،

 محدودكننده عوامل مهمترينگياهي  پوشش درصد بودن

 آب مختلف مناطق است در ممكن كه هستند، گوسفند چراي

 محيطي عوامل و اقليمي شرايط به توجه با هوايي و

 .باشد متفاوت قدري شايستگي دهنده افزايش يا محدودكننده
 توليد سياهرود، در )1375( آباد برزل جنگجو ،مثال عنوان به
 گياهي، تركيب در خاردار و سمي فراواني گياهان كم،

 در) 1379( نيا محتشم ؛سرماي زودرس و تند هاي شيب

 موانع و آب منابع پراكنش هنحو ارتفاع، شيب، بكان، دشت

 وجود كم، توليد اردستان، همنطق در) 1380( شمس ؛طبيعي
 هنحو آب، منابع دوري از گياهي، تركيب در مهاجم گياهان
 عوامل را از فعلي هاي فرسايش و اراضي از برداري بهره

چراي  براي مراتع شايستگيدهنده  كاهش و كننده محدود
  .كردند معرفي گوسفند
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  .ص 354ايران، دانشگاه تهران، 
. 1385، .و مختاري، غ .، سالمتي، ح.، فهنردوست، .، ممجرد ادهمي

مراتع : مطالعه موردي(مديريت منابع آب و ارزش اقتصادي آن 
دومين كنفرانس مديريت  .)خشك و نيمه خشك استان گلستان

  .بهمن 4-3ايران، ، منابع آب
 .دانشگاه تهران، ايرانانتشارات  .رابطه دام و مرتع. 1378، .ارزاني، ح

هاي ارزيابي  ها و شاخص طرح تعيين معيار. 1387، .ارزاني،ح
 .ها مراتع و آبخيزداري كشور سازمان جنگل. شايستگي مرتع

تعيين شايستگي مراتع با استفاده از . 1375، .جنگجو برزل آباد، م
ارشد  كارشناسي نامه پايان. (GIS)سيستم اطالعات جغرافياي

 .دانشگاه تهران ،مرتعداري، دانشكده منابع طبيعي

مراتع و  ها انتشارات سازمان جنگل .فرهنگ مرتع .1375، .شيدايي، گ
 .ص 460 ايران، آبخيزداري كشور،

ه آبخيز اردستان ضتعيين شايستگي مراتع حو. 1380، .شمس، ح
نامه كارشناسي ارشد مرتعداري،  پايان .GIS اصفهان با اسفاده از

 .دانشگاه تهراندانشكده منابع طبيعي، 

براي  GIS وسيله طبقه بندي شايستگي مرتع به. 1385، .عليزاده، ا



  407   3شماره  21فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران جلد 

  
 

- مطالعه موردي منطقه سميرم( استفاده بز درمقايسه با گوسفند
ارشد مرتعداري ، دانشكده منابع  كارشناسي نامه پايان). اصفهان
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، انتشارات دانشگاه تهران. هيدرولوژي كاربردي. 1374، .مهدوي، م
 .ص364ايران،

تعيين شايستگي مراتع نيمه استپي فارس ). 1378( ،.محتشم نيا، س
ارشد كارشناسي نامه  پايان .)مطالعه موردي بكان ستان فارس(

 .درس، نورمدانشگاه تربيت  ،مرتعداري، دانشكده منابع طبيعي

، GISتعيين شايستگي مرتع با استفاده از . 1384، .خانقاه، ش يوسفي
نامه كارشناسي ارشد مرتعداري،  مطالعه موردي منطقه طالقان، پايان
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Abstract 
This research was aimed to determine the rangeland suitability for sheep grazing in Chahtalkh-
Sabzevar rangelands using FAO (1990) method. Initially, the DGN maps, including six sheets 
of 1:25000, topographic map of 1:50000, and geological map of 1:100000 of the study area 
were prepared and the vegetation types were detected. In each vegetation type, range condition, 
range trend and production were determined to produce the production suitability map. Then, 
the soil erosion sensitivity map was prepared using EPM method. To study the suitability of 
water, water sampling was done and the quantity of water was determined. Water samples were 
transferred to the laboratory to measure TDS, EC and Mg+2 for each sample. Finally, the 
suitability map of water resources was produced by combining the layers (provided for four 
slopes including 0-10%, 10-30%, 30-60% and >60%). The final model of rangeland suitability 
was prepared by overlaying the maps of production suitability, soil susceptibility to erosion and 
water. According to the obtained results, there is no suitability S1 class in the region and 23.7%, 
18.92%, and 56.9% of the study area have S2, S3, and N suitability classes, respectively. 
Generally, it can be said that the conversion of rangeland to dryland, overgrazing and early 
grazing, formations susceptible to erosion, low vegetation cover, salinity, and improper 
distribution of drinking water sources for livestock are considered as the most important 
limiting factors for sheep grazing. 
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