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 چكيده

 غيراصولي برداري  بهره.دهد مي قرار تاثير تحت را جهان مراتع تمام كه است رايج پديده يك خشك مناطق در اراضي تخريب
 داليل تخريب مراتع ترين عمده از اين اراضي از برداري رتعي در بهرهاز مراتع و عدم توجه به توان اكولوژيكي رويشگاههاي م

 به بايد محيطي و به تبع آن وقوع مشكالت متعدد، منابع شدن ضايع از جلوگيري براي شده است كه ثابت به تجربه .باشد مي
 بهينه از منابع سرزمين مستلزم ارزيابي يبردار بهره. نمود برداري بهره آن توليدي توان اندازة به سرزمين از و حركت طبيعت همراه

 نمونه در اين راستا با هدف ارائه . توان توسعه آن است تا در راستاي توسعه پايدار بر برداشت مجاز و بهينه از محيط استوار باشد
نطقه و گردآوري  مناسب منمونهمراتع منطقه يكه چنار مراوه تپه انتخاب و اقدام به انتخاب ,  مناسب در ارزيابي مراتعاي

در اين تحقيق از بين روشهاي مختلف ارزيابي .  از منابع موجود و تكميل آن با مطالعات صحرايي گرديدنمونهاطالعات مورد نياز 
اين . مورد توجه قرار گرفت )ارمز( سيستم مديريت منابع محيطي نمونه,  مرتعيكاربريقابليت اكولوژيكي اراضي با هدف تعيين 

 كاربري مناسب مرتعي را برايها لفهؤعمق خاك و بارندگي استفاده و با تلفيق اين م, شوري خاك,  شيبعاملر  از چهانمونه

 با پوشاني هم منطقه مورد مطالعه تهيه و به روششوري و عمق خاك و نقشه همباران , نقشه هاي شيب. كند ميعرصه ارائه هر
بر اساس نتايج .  استفاده شد براي تعيين ميزان توافق از جدولهاي متقاطع.يكديگر تلفيق و نقشه نهايي قابليت اراضي بدست آمد

  صدرد 41 منطقه را با قابليت ارمز قادر است تغييرات نمونهيعني , درصد محاسبه گرديد 41 ميزان توافق كاپا در اين حالت حاصل
 درصد محاسبه گرديد كه 43ميزان توافق كاپا , يد بارندگي لحاظ گردبندي ر مرحله بعدي كه تغييرات در طبقهد.  تعيين نمايددقت

 در نمونهگردد اين   پيشنهاد ميبنابراين. ثر بودن اين روش در برآورد صحيح مناطق با تراكم با پوشش باالستؤاين تطابق نشانه م
 .مناطق وسيع و متراكم از لحاظ پوشش گياهي بكار گرفته شود

 
 .، مراوه تپهژيك، كاربري مرتع، سيستم اطالعات جغرافياييارزيابي قابليت اكولو :واژه هاي كليدي 
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 مقدمه
 مطلوب و مديريت مناسب منابع طبيعي وري بهره

نيازمند ارزيابي و  ديد شونده كه ماهيتي ديناميك دارد،جت
شرايط اقتصادي ـ   وي محيط- توان اكولوژيكيبندي طبقه

ه تنها از اين طريق است ك .اجتماعي وابسته به آنهاست
قابليتها و محدوديتهاي كنوني منابع و جامعه را به  توان مي

تفكيك عوامل و متغيرهاي مؤثر شناسايي نمود و در 
 بهره وري با انجام عمليات اصالح،جهت بهينه كردن 

 وحدوديتها را تقليل دادبه تدريج م ترويج، توسعه و
. نمود بيني  آنها را پيشيندهتوان آقابليتهارا افزايش داد و

 و يبنابراين كشورها به فراخور حال و شرايط محيط
جامعه خود در جهت نيل به سطحي از برنامه توسعه ملي 

 از اي پايدار و بدون تخريب، به روشي مناسب و درجه
اونق، (ارزيابي و مديريت منابع طبيعي خود نياز دارند

 ). 1378 ،مخدوم  و 1376،
با ديگر مراتع كشور ما در سه دهة اخير در مقايسه 

به شدت در معرض تخريب و انهدام منابع تجديد شونده 
قرار گرفته و عوارض جانبي فاحشي از قبيل فرسايش 

،  اتالف و كمبود آبگسترده،زايي   بيابانوقوع سيل، خاك،
مهاجرت روستائيان به  متروكه ماندن كشتزارها به خاطر

 را به زيست يطآلودگي مح و  شهرهارويه بي رشد شهرها،
بدين جهت بيش از ساير منابع،  نبال داشته است ود

م حفاظت، نيازمند نگرش سيستمي و اكولوژيكي و انجا
. باشد مديريت كارآمد مي توسعه و احياء، اصالح و

قسمتهاي وسيعي از اين مراتع در نواحي خشك و 
، اكوسيستمي حساس و ناپايدار و بازدهي كم خشك نيمه
ليت و مديريت مراتع كشور به بنابراين، ارزيابي قاب. دارند

 و  1376اونق، ( .روشي توانا، پويا و كم هزينه نياز دارد
 )1365غروي،

 به شرح ذيل بيان توان جنبه هاي كاربردي طرح را مي
 :دنمو

  دستيابي به توسعه پايدار :الف
  مقابله با فقر جامعه:ب
ه آبخيز ز برجسته سازي قابليتها و توانمنديهاي حو:ج

 .ري مرتعجهت كارب
ه ز راهنماي استفاده از منابع محيطي حو:د
 )1378زارعي، (آبخيز

Squires et.al.,(.1990) ،  با استفاده از تكنيك سنجش
منابع محيطي، توليد جاري و توليد گيري    از دور و اندازه

 هكتار 800000 به وسعت اي  علفزارها را در منطقهقابليت
 سيستم نمونه از آنها. در شمال آفريقا تعيين كردند

 استفاده كردند و 1)ارمز(مديريت و ارزيابي منابع محيطي 
به اين نتيجه رسيدند كه توليد بيوماس گياهي در مناطق 
خشك و نيمه خشك با رطوبت قابل دسترس خاك 

 اراضي با بارندگي، قابليتتوليد . همبستگي بااليي دارد
شيب، عمق خاك، بافت خاك و شوري خاك كه اين 

 مجموعاً رطوبت قابل دسترس خاك را مشخص لعوام
 گيري توليد جاري از طريق اندازه.  ارتباط داردكنند مي

با مقايسه . شود پوشش گياهي و تركيب گياهي محاسبه مي
 ميزان تخريب اراضي مشخص قابليتتوليد جاري و توليد 

 .شود مي
 

Squires et.al.,(.1990)، قابليتارزيابي   همچنين 
راساس رطوبت قابل دسترس خاك در مناطق اراضي را ب

آنها به اين نتيجه رسيدند . نيمه خشك استراليا انجام دادند
كه رطوبت قابل دسترس خاك عامل اصلي تعيين كننده 
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 اصلي كه در بدست آوردن رطوبت عوامل. توليد مي باشد
 :قابل دسترس خاك تعيين كننده هستند عبارتند از

وري خاك، بافت خاك،  شبارندگي، عمق خاك، شيب،
رطوبت قابل دسترس خاك ...   فرسايش و،پوشش گياهي

اين  . شودبيني  پيشتواند مي  1از طريق شاخص توليد نسبي
شان طبقه  هايقابليت اراضي را برحسب تواند پيش بيني مي

 .بندي كند
 اقدام به كاربرد تلفيقي اي در مطالعه) 1375(ارزاني 

يي و سنجش از دور براي  اطالعات جغرافياهاي سامانه
. ارزيابي و مديريت مناطق خشك و بياباني نموده است

 در اي وي بيان داشته كه براي استفاده از اطالعات ماهواره
 فرايند نخستسامانه هاي اطالعات جغرافيايي بايد 

اصالح و آماده سازي اطالعات ماهواره اي براي استفاده 
دوم . يي توسعه يابدموثر در سامانه هاي اطالعات جغرافيا

 موقعيت جغرافيايي عوارض بطور دقيقي همانند اينكه
موقعيت عوارض در سامانه هاي اطالعات جغرافيايي 

 هاي  و روشبندي  دقت طبقهسوم اينكهمشخص شود و 
 باشد كه معيارهاي اي مورد استفاده بايد به گونه

 . كارتوگرافي در ترسيم نقشه ها هماهنگ باشد
 

  امواد و روشه
 نطقه مورد مطالعهويژگيهاي م

 گرگان در منطقه مراوه شرق منطقه يكه چنار در شمال
براساس . تپه از توابع استان گلستان واقع شده است

اطالعات موجود از روي نقشه توپوگرافي با مساحتي 
  44  48ًَ كيلومتر مربع و در طول جغرافيايي 25/199حدود 

  37ْ  49 َ 35ً جغرافيايي ضعر شمالي و 55 ْ 9َ  49 ًتا  50ْ
 :منطقه محدود است به.  شرقي قرار دارد37ْ   55ً  تا

                                                           
1 - Relative productivity Indices 

 از جنوب به ارتفاعات شلمي    •
از شمال به شهرستان مراوه تپه و روستاي قازان   •
 قايه
 از شرق به روستاي يكه چنار   •
  كالله–از غرب به روستاي چناران و جاده مراوه   •

ر در بلندترين نقطة كوه  مت1342  منطقهحداكثر ارتفاع
حاجي داغ واقع در شمال مرتع يكه چنار و حداقل آن 

 متر در كنار رودخانة يكه چنار است كه همجوار با 193
براساس آمار موجود در ايستگاه  .باشد مراتع بهار ميدان مي

 ميليمتر 358 هواشناسي مراوه تپه، ميانگين بارندگي منطقه
جه    در9/17ه منطقه  متوسط درجة حرارت ساالن.است

 ساليانه توانمندمتوسط تبخير و تعرق . مي باشد سانتيگراد
و ميليمتر 1010، )1948(وايت تورنت مراوه تپه به روش

 . باشد مي ميليمتر1279 الني كريدلببه روش 
مرتع قشالقي يكه چنار، بخش كوچكي از شمال 

قع منطقه اقليمي توراني در ناحيه رويشي ايران ـ توراني وا
 ، جريان متفاوت آب و هواييدوشده است كه تحت تأثير 

از غرب و شمال )  خزر–اردل  (اي يكي شبه مديترانه
غرب كه معتدل و مرطوب است و ديگري گرم و خشك 

از شرق و شمال شرق مي باشد كه )  آناتولي–افغانستان (
آب و هواي اين منطقه را گرم و خشك و ميزان درمجموع 

 منظرة عمومي منطقه، تپه .كم كرده استبارندگي آن را 
ماهور از جنس لس يا شبه لس حاصل از رسوبات 

اين خاك به رنگ روشن با .  است با بافت متوسطبادرفتي
مقداري نمك به صورت محلول و درصد سديم نسبتاً باال 

مواد آلي آن كم و فاقد ساختمان . بازهكشي نامناسب است
ز آن به صورت قليايي  اهايي و سنگ مادر است كه قسمت

 درصد كم آهك از ديگر مشخصات خاك .  استآمده در
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  منطقه مورد مطالعه دراستان و كشورموقعيت -1نقشه

 
 در مناطقي كه رسوبات عميق و ،بطور كلي .منطقه است

خاك عميق با افق سطحي  اقليم نيز مناسب بوده است،
ت اس) calsic(و افق زيرين كلسيك ) molic(ماليك 

و در مناطقي كه فقط پوشش لس ) حوزهدست  مناطق باال(
حاكم است و اقليم در آن نقش مهمي نداشته خاك عميق با 

 و بدون تكامل با رنگ مات) ocric(اكريك  افق سطحي
خاك اين مناطق در راسته آنتي . گردد پروفيلي مشاهده مي

ارزاني ( )مناطق پائين دست حوزه (گيرد سول قرار مي
پوشش گياهي منطقه مراوه تپه، بيشتر از گياهان  .)1379

يكساله تشكيل شده است كه برحسب بارندگي ساليانه 
بطوريكه توليد  . توليد در آنها خيلي زياد استهاينوسان

منطقه از سالي به سال ديگر برحسب بارندگي داراي 
در منطقه مورد بررسي مراتع .  شديد استهاينوسان

ه علت بهره برداري كمتر در كوهستاني و تپه ماهوري ب
 .باشند مقايسه با مراتع دشتي  از شرايط بهتري برخوردار مي

 
 روش تحقيق

بررسي روشهاي آمايشي بكـار گرفتـه در ايـران نشـان            
بـراي ارزيـابي قابليـت اكولـوژيكي         كه اين روشها  دهد    مي

اراضي براي كاربري مرتع دقيق نيستند و روش مرسوم در          
تنهـا   ))1366(،ده توسـط مخـدوم      روش تعريف ش  (ايران  

كــاربري مرتعــي را بعنــوان نــوعي از كــاربري كشــاورزي 
تعريف نموده است كه براي ارزيابي مراتـع مناسـب نمـي            

با توجه به كمبود اطالعات آماري از مراتـع، روشـي          .باشد
كه مبتني بر فاكتورهاي ساده و سهل الوصول باشد بر ساير          

 .روشهاي پيچيده اولويت دارد
 هـاي   نمونـه  از بررسـي گسـترده منـابع، از بـين            پس

 ارمـز انتخـاب     نمونـه ارزيابي قابليت اكولوژيكي مراتـع      
 كه بطـور    ايست   يكي از روشهاي ساده    نمونهاين  . گرديد

ثر بـراي ارزيـابي قابليـت اكولـوژيكي اراضـي بـراي             ؤم
 نمونـه اين  . كاربري مرتع مورد استفاده قرار گرفته است      

بارندگي، شيب، عمق و شوري     : املعبا استفاده از چهار     
خاك به ارزيـابي قابليـت اراضـي بـراي كـاربري مرتـع              

 .كنـد  را  تعيين مي 1پردازد و كالسهاي قابليت اراضي مي
در ارزيابي قابليت اكولوژيـك بـراي كـاربري مرتـع در             

 براسـاس  ها  نقشهگذاري هم  رويمنطقه مراوه تپه از روش      

                                                           
1 - land capability class 
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 نمونـه رافيايي و بر پايـه       اطالعات جغ  هاي  قابليتهاي سامانه 
 .ارمز انجام شد

 سازي ارمز در محيط سامانه هاي       نمونهمراحل اجراي   
 :گرفتاطالعات جغرافيايي به شرح زير صورت 

  رقومي كردن نقشه ها-
 اي  تهيه نقشه هاي رايانه-
  طبقه بندي نقشه هاي موضوعي موجود-
 پوشاني نقشه هاي شيب و نقشه هاي موضوعي  هم-
  ارمزنمونهسه نقشة نهايي بدست آمده با  مقاي-
مقايسة و تعيين تطابق بين نقشة كاربري فعلي و  -
 با استفاده از جدول توافق و شاخص توافق قابليتنقشة 
 1كاپا

براي ارزيابي قابليت اكولوژيك منطقه براي كاربري 
مرتع، اقدام به تهيه نقشه شيب براساس طبقه بندي ارمز 

  از ارتفاعي رقومينمونهكه ابتدا بدين ترتيب . گرديد
 1 :50000 توپوگرافي مقياس هاي رقومي كردن نقشه

 سپس نقشة  شيب بر اساس ،تهيه گرديد)1 شمارهشكل(
 ).2 شمارهشكل( .بندي گرديد  ارمز طبقهنمونه

 خصوصيات توپوگرافيك نظير شيب را مي توان به 
 .ود ارتفاعي رقومي، استخراج نمنمونهصورت اتوماتيك از 

 
  ارمزنمونه درصد شيب براساس هاي طبقه

 ها هطبق درصد شيب
 1 بدون شيب

2-0 2 
5-2 3 
10-5 4 
10> 5 

 

                                                           
1 - KAPPA index of agreement 

 شوري خاك ، اصلي در اين تحقيقعاملاز آنجا كه دو 
 جهت بدست آوردن نقشة اين دو ،باشد و عمق خاك مي

اقدام به حفر در تيپ هاي غالب گياهي  ابتدا عامل
  GPSهم توسط  و مختصات پروفيلها گرديد ها پروفيل

 تيپ گياهي عمده شناسايي 3 چون در منطقه .ثبت گرديد
سپس .  پروفيل در هر تيپ حفرگرديد6 بنابراين تعداد ،شد

نقاط موجود به نقشه حوزه منتقل شد و از طريق عمليات 
 نقشه شوري خاك و عمق خاك منطقه مورد 2يابي ميان

 ).4 و 3 ره شماهايشكل( مطالعه بدست آمد
 

  ارمزنمونه عمق خاك براساس هاي طبقه
 ها طبقه )cm(عمق خاك 

100 > 1 

100-50 2 

50-20 3 
20 > 4 

 
 برداشته ها  كه از پروفيلهايي شوري خاك از نمونه

در سنجي   شوريهايشده بود و براساس آزمايش
 ارمز نمونه براساس طبقه بندي ،آمدآزمايشگاه بدست 

 . گرديدبندي طبقه
 

  ارمزنمونه شوري خاك براساس هاي هطبق
 ها هطبق )ميلي موس بر سانتيمتر(شوري خاك 

8< 1 

16-8 2 

24-16 3 

24 > 4 
 

                                                           
2 - Interpolation 
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ابتدا ايستگاههاي مجاور  ،براي تهيه نقشه بارندگي
حوضه مشخص گرديدند، سپس بارندگي اين ايستگاهها 

 مختصات ايستگاهها ،پس از محاسبة بارندگي .محاسبه شد
 خطوط 1سورفربا استفاده از نرم افزار  .خص گرديدمش

ه در ز محدودة حو.همباران ميان ايستگاهها رسم گرديد
روي نقشه همباران بدست آمده جدا گرديد و به نرم افزار 

 ، ارمزنمونه بر اساس طبقه بندي بعد. منتقل شد ادريسي
نقشه  هم باران طبقه بندي شده منطقه مورد مطالعه بدست 

 ).5قشه شمارهن( آمد
  ساخته شده به منظور كسب نقشة نهاييهاي نقشه

  بدست آمد و با توجه به نقشة كالسهاي قابليت اراضي
ي زميني ها و نقشه تراكم كه از طريق دادهپوشش گياهي 
 ).6شه شماره قن( گرفت قرار مورد  مقايسه ،ايجاد شده بود

 
  ارمزنمونه بارندگي براساس هاي هطبق

 اه هطبق )mm(گي بارند ميزان

400-351 1 
350-301 2 
300-351 3 
250-201 4 
200-151 5 
150-100 6 

 
 ارمز تركيب كالسها با نمونهبا توجه به نموگرام 

ت و بانك اطالعات مربوط به يكديگر صورت گرف
. هاي مختلف كالسهاي ارمز با يكديگر تشكيل گرديدتركيب

با يكديگر تلفيق  ادريسيهاي فوق در برنامه  سپس نقشه
پس از ارتباط با بانك اطالعات نقشة نهايي بدست شده و 

 . آمد

                                                           
1 -Surfer 

ويژگيهاي ارتفاعي  بارندگي نقشة تهية كه در از آنجائي
 قرار نظر  ارتفاع در تغيير بارندگي مدتأثير منطقه و

با شرايط به منظور حصول نتيجة مناسب منطبق ، گيرد نمي
يت شده بود ؤي رديد صحراياقليمي منطقه كه در باز

 ارمز بر نمونه بارندگي هاي هنسبت به تغيير كالسهاي طبق
 ).7نقشه شماره( اساس جدول زير اقدام گرديد

 
 )mm(ميزان بارندگي ها هطبق

1 450> 
2 450-400 
3 400-350 
4 350-300 
5 300-250 
6 250-0 

 
 نتايج

 جدول فوق هاي هدهد تغيير دامنة طبق نتايج نشان مي
.  داردتري شرايط محيطي منطقه مطابقت محسوسبا 

ها با نقشه   تلفيق نقشه،باتوجه به تغييرات ايجاد شده
بارندگي جديد صورت گرفت و نقشة نهايي كالسهاي 

 ).8نقشه شماره(  بدست آمد) L.C.U(قابليت اراضي 
پس از انجام اين مراحل براي بدست آوردن ميزان 
توافق كالسهاي قابليت اراضي با كالسهاي تراكم از 

شاخص  و  استفاده گرديد2عمليات جدولهاي متقاطع
اين عمليات در دو بخش صورت  .توافق كاپا بدست آمد

گرفت كه در بخش اول ميزان توافق با استفاده از نقشة 
 همپوشاني نقشه بارندگي اوليه با قابليت اراضي اوليه كه از

 هاي ديگر  نقشه 

                                                           
2 - Cross tabulation 
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 . تعيين شد،بدست آمده بود)  عمق -شوري - شيب(
 در . نشان داده شده است1نتايج آن در جدول شماره 

بخش دوم نيز ميزان توافق با نقشة قابليت اراضي نهايي كه 
در تهية اين نقشه از نقشة بارندگي تصحيح شده استفاده 

 از اين عمليات در جدول شمارة بدست آمده نتايج. گرديد
 با در نظر گرفتن ي توافق كل. شده است  نمايش داده2

بديهي . خطاي حذف و خطاي تداخل محاسبه شده است
است شاخص توافق كل به منظور توافق تصاويري مورد 

مناطق شاهد عيني  استفاده شايان است كه بين كالسها و
 اين تناظر يك كه  آنجايياز. تناظر يك به يك وجود دارد

 زميني تراكم نمونه كالس و 11 ارمز با نمونهبه يك بين 
 كالس ارمز 11 الزم بود به ناچار كالس وجود ندارد 3با 

 عدم تواند  كالس تركيب شودكه اين تركيب مي3در 
نتايج اين  .توافق باالي شاخص توافق كاپا را توجيه نمايد

كه به ترتيب با نقشه  9 و 8  شمارههاي تركيب در نقشه
 انجام گرفته را نشان  نهايي و اوليهقابليت اراضيكالسهاي 

طبقه به ز اين جهت مشاهده توافق كاپاي هرا. دهد مي
 ارمز نمونهطورمجزا اطالعات بيشتري را در مورد توانايي 

در پيش بيني قابليت اراضي براي كاربري مرتعي ارائه 
 .دهد مي

 
 اصل از نقشه قابليت اراضي اصالح نشده جدول توافق ح-1جدول 

  1 2 3 جمع كل خطاي تداخل شاخص توافق كاپا
2812/0 4556/0  150596 62425 6192 81979 1 
687/0 2809/0 19198 3702 13805 1691 2 
6439/0 1669/0 79923 66587 5590 7746 3 
 )پيكسل(جمع كل 91416 25587 132714 249717  
 خطاي تداخل 1032/0 4605/0 4983/0  3489/0 
 شاخص توافق كاپا 7399/0 5012/0 2672/0   4183/0

 
  جدول توافق حاصل از نقشه قابليت اراضي اصالح شده-2جدول 

  1 2 3 جمع كل خطاي تداخل شاخص توافق كاپا
297/0 4785/0 152388 69209 3695 79484 1 
4975/0 4641/0 19198 3702 13805 1691 2 
834/0 0657/0 80054 66587 5590 7746 3 
 )پيكسل(جمع كل 80366 19243 152011 251620  
 خطاي تداخل 0112/0 4654/0 508/0  3461/0 
 شاخص توافق كاپا 9715/0 4962/0 255/0   4314/0
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 بحث 
شود   ارمز ديده مينمونه گرام نمو طور كه در همان

 .گي است ارمز عامل بارندبندي مهمترين عامل در طبقه
 گذاري تأثيرميزان شيب كالسها در نموگرام نشانگر وزن 

با توجه به  . مختلف در طبقه بندي نهايي استعوامل
 بندي ثير مثبت در طبقهأمطلب فوق تصحيح بارندگي ت

، صحت و دقت با توجه به نقش مهم بارندگي .نهايي دارد
نقشة بارندگي در تغيير نتايج حاصل و موثر بودن كاربري 

 . بسيار موثر استمونهن

بدين جهت ميزان توافق كل با استفاده از جدولهاي 
با بررسي جدول توافق كل تصحيح . متقاطع بدست آمد

 41نشده مشخص ميشودكه اندازه شاخص توافق كاپا 
 يعني نقشه قابليت اراضي براي كاربري ،درصد است
 كه از معادله ارمز استفاده شود قادر صورتي مرتعي در

وجود بر روي زمين را تشريح درصد اطالعات م41است
 ارمز قادر است تغييرات نمونه به عبارت ديگر ،نمايد
 . درصد دقت تعيين نمايد41 منطقه را با قابليت

توافق ،  ديده ميشود1جدول شماره همانطوركه در
, 3وكالس درصد 68، 2كالس, درصد28 ,1كالس

 را 3و 2  ارمز كالسنمونهبه عبارت ديگر  .درصد است64
 . كند  پيش بيني مي1بهتر از كالس 

 با توجه به پراكندگي ايستگاههاي بارندگي كه بنابراين
اطالعات آماري آن  نقشة خطوط همباران با استفاده از

 در نقاطي كه داراي ارتفاع ،ايستگاهها بدست آمده است
 اينكه رغم بهكامالً متفاوتي از منطقه مورد مطالعه هستند و 

 متر 1342ارتفاع  در قسمت مرتفع بازه بي حوبخش جنو
پوشش گياهي   صحرايي نشانگرهاي هقرار گرفته و مشاهد

نشانگر افزايش بارندگي ، متراكم و حتي درختي است

نتيجه در صحيح ايجاد نمايدتواند نتايج نا  بعضاً مي،است
 بارندگي متناسب با ارتفاع منطقه و هاي هتغيير دامنة طبقبا

صد  ارمز و بررسي درنمونهصحرايي نقشة در  هاي همشاهد
توافق كالسهاي تراكم پوشش با كالسهاي برآورد شده از 

 اين بهبود با بررسي . ارمز تطابق بيشتري داردنمونهطريق 
 .گردد جدول توافق تصحيح شده به خوبي مشاهده مي

شود ميزان شاخص  طور در جدول ديده مي همان
 ارمز قادر است نمونهيعني ، باشد درصد مي 43توافق كاپا 

 درصد دقت 43 توليد مراتع منطقه را با قابليتتغييرات 
 ديده 2 طور كه در جدول توافق شماره همان. تعيين نمايد
 50، 2 وكالس درصد 7/29، 1  توافق كالسمي شود
 نمونه ،به عبارت ديگر  درصد است،83 ،3وكالس  درصد

كالس مرتعي  را كه 3ارمز كالس قابليت اراضي مرتعي 
 وطبقه كند  درصد دقت پيش بيني مي83مرغوبي است با 

در .  تطابق دارد، درصد با واقعيت زميني50 ارمز در حد 2
 30 ارمز قادر به تشريح بيش از نمونه 1كه طبقه  حالي

 ،آنچه ميتوان عنوان كرد .درصد مراتع ضعيف نمي باشد
ي باال ارزيابي كالسهاي مرتع در  ارمزنمونه اين است كه

اين  .ين مرتعي دارديقابليت بيشتري نسبت به كالسهاي پا
ورد صحيح مناطق ثر بودن اين روش در برآؤتطابق نشانة م

 .الستبا تراكم پوشش با
ميزان بيني،  پيش حاضردر نمونه ثرؤعدم تطابق م

 ضعيف به ،متوسط تراكم هاي كم و توليدحاصل مراتع با
 :باشد امل زير ميرسد كه علل آن ناشي از عو نظر مي
) EC(با توجه به يكنواختي هدايت الكتريكي  ‐١

 به خاطر محدوديت ECمنطقه و پايين بودن كالس 
 ، عمالً ECكالسهاي متفاوت  عدم وجود ووسعت منطقه 

 ناچيز بوده و اثر چنداني در نمونه در عاملنقش اين 
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بديهي است با توجه به اينكه . تفكيك كالسها نداشته است
 مطالعات مربوط به بيشينهحقيقات انجام شده برابر ت

 800مثالً ( ارمز در مناطق با وسعت زياد نمونه برد كار
 EC تأثير تغييرات عامل .صورت گرفته است) هزارهكتار

 پيش پيني و ها هتفكيك طبق در را تواند نقش خود مي
 . نمايدايفاكالسهاي قابليت اراضي به خوبي 

ختي و عميق بودن بدليل يكنوا: عامل عمق خاك ‐٢
 نه تنها عامل نقش اين ،خاك در كل حوزه مورد مطالعه

 در منطقه مورد مطالعه ننموده ها هكمكي به تفكيك طبق
شده است  يكديگر  به اغتشاش كالسها با  بلكه منجر،است

 حوزه در غربي  اينكه در منطقة شمالرغم بهبه عنوان نمونه 
 و بارندگي  خروجي با توجه به كاهش ارتفاعيانتها
 بدليل . شود بايست پوشش گياهي از نوع تنك برآورد مي

تأثير فاكتور عمق خاك پوشش برآورد شده از نوع كالس 
به حصول   احتماالً عدم تنوع خاك منطقه منجر، است1

 چنانچه تنوع عمق در منطقه .اي شده است چنين نتيجه
امل بيشتر بوده يا وسعت منطقه بيشتر باشد احتماالً اين ع

 به ها ه نقش خود را در تفكيك طبقتواند  ميEC همانند
 . خوبي نشان دهد

اي دقيق و ه  ارمز بر مبناي تراكم مساعد دادهنمونه ‐٣
 عدم دسترسي به ،استصحيح آماري طراحي شده 

به بسط  اطالعات صحيح و دقيق با پراكنش مناسب منجر
 شده و رديابي GIS در پردازي يند دادها در فر1خطا 
كار بسيار مشكلي ، اهاي نامعلوم با منابع متفاوت خطاخط

قابليت اراضي كالسهاي  بيني  پيشهاي نمونهطراحي . است
 .هاي مناسب و قابل اعتماد دارد نياز به داده

 ،هاي مناسب به ميزان كافي در صورت وجود داده ‐۴
ثر ؤبا تعداد پارامترهاي م مناسب نمونهتوان با طراحي  مي

                                                           
1-Error  Propagiation 

سازي مناسب شرايط  نمونهاقدام به  ،براي هر منطقه
اقليمي، خاكي، توپوگرافي و پوشش گياهي خاص در هر 

 . منطقه ايران نمود
 

 :هاشنهاديپ
 اسـتفاده از    ،قابليـت اراضـي   كالسهاي  براي برآورد    .1
 .تواند كار ساز باشد ها مي نمونه
، سـازي  نمونـه  كمك شاياني در تسهيل   GISكاربرد   .2

 .ها دارد نمونهج  حاصل از سي نتايرتجزيه و تحليل و بر
هـاي بـاال قابليـت      ارمز قادر است در تـراكم    نمونه .3

  . نمايدبيني اراضي را به خوبي پيش
 آماري و عدم پراكنش مناسب هاي ناكافي بودن داده   .4

بينـي      در پـيش   يادشـده  نمونهآنها احتماالً در عدم  كارايي       
 .ين مؤثر بوده استيكالسهاي تراكم پا

 رقومي بارندگي نقش توپـوگرافي و  نمونهدر ايجاد    .5
تأثير ارتفاع محلي در افزايش بارنـدگي بايـد مـدنظر قـرار            

 .گيرد
هاي مناسب   داده  وجود    گردد در صورت    توصيه مي  .6

ــرآورد معــادالت منطقــه  ــه ب  جهــت طراحــي اي نســبت ب
 .شوداي اقدام   مناسب منطقهيها نمونه
 ارمز در مناطق وسـيع تطـابق        نمونهرسد    به نظر مي   .7

يشتري را در مقايسـه بـا منـاطق محـدود و يكنواخـت از           ب
لحاظ پوشش خاك و بارندگي و سـاير مـوارد بـا شـرايط              

 از ايـن جهـت توصـيه        ،ه باشد حقيقي پوشش گياهي داشت   
 در مناطق وسيعتر در ايران نيز مورد استفاده قـرار           گردد  مي

 . گيرد
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 نقشه مدل ارتفاعي رقومي حوزه يكه چنار -2نقشه 

 
 

 
 نقشه طبقه بندي شيب منطقه مورد مطالعه  -3ه نقش
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  نقشه طبقه بندي شده عمق خاك-4نقشه 

 
 

 
  نقشه شوري طبقه بندي شده منطقه مورد مطالعه-5نقشه 
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  نقشه بارندگي طبقه بندي شده اوليه -6نقشه 

 
 

 
  نقشه تراكم منطقه مورد مطالعه-7نقشه 
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  جديد نقشه بارندگي طبقه بندي شده -8نقشه 

 
 

 
  نقشه اوليه كالسهاي قابليت اراضي -9نقشه 
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  نقشه نهايي كالسهاي قابليت اراضي -10نقشه 

 
 سپاسگزاري

دراجراي اين طرح و به ويژه در كارهاي بسيار متراكم و پر            
بايد در ايـن      اند كه مي     را ياري داده   من را حجم ميداني عزيزاني    

 .د را ابراز نمايمنوشتار يادي از آنها نموده و سپاس خو
 در  سـير   رضـا جهـان    احمـدعلي اتركـي و     ان مهنـدس    آقاي

همكــاران . انــد  را يــاري نمــودهاينجانــببازديــدهاي ميــداني 
دانشكده مرتع وآبخيزداري دانشگاه علـوم كشـاورزي و منـابع           
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Abstract 
Land degredation is a common phenomenon of arid rangelands. Improper utilization of 

rangelands out of their potential capability is the main cause of land destruction. To avoid 
damageing environmental resources, it is necessary to use lands based on their natural 
potentials. To have both sustainable development and optimum utilization, we need to evaluate 
potential productivity of rangelands baesd on simple models that easly relate measurable 
environmental parameters to potential herbage productivity of rangelands. In this study our aim 
is to evaluate ERAMS model to evaluate land capability of Yekkeh Chenar Maraveh tappeh 
rangelands using GIS. This model includes 4 parameters including: slope, salinity, soil depth 
and rainfall. To get the final land capability map of the area, digital layers(maps) of those 
parameters were prepared and intered in the model using overlay functunality of GIS. Cross 
tabulation was used to asses the degree of agreement between the actual and potential land 
capability maps produced by ERAMS model. Kappa Index of Agreement value shows an 
overall agrement of 41% between the actual and potential land capability maps. That means 
ERAMS model was able to define the potential land capability of the area with 41% accuracy. 
Result also shows that the highest attained agreement belong to the category of high density 
vegetation. This model can predict the potential productivity of rangelands with high 
productivity rate better than those of low productivity as was the case for the study area.. This 
model is thus recommended to be used for vast and densly vegetatated areas. 
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