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چکیده 
داري اي مرتعهحمنظور محاسبه ظرفیت چرا در طراي مرتعی یکی از ملزومات اساسی بهههرداري مجاز رویشگابهتعیین حد بهر

شده است که سه معیار استفادهاي مرتعی ارائه و ههرداري مجاز رویشگابهمنظور تعیین حد بهراي مختلفی بههصمعیارها و شاخ. است
این بر همین اساس در . ي نسبت به دیگر معیارها داردوضعیت مرتع، گرایش مرتع و حساسیت خاك به فرسایش، کاربرد بیشتر

اي گیاهی در مراتع کوهستانی هندوان خوي تعیین هپرداري مجاز تیبهقرار دادن معیارهاي ذکر شده، حد بهرمورد توجهپژوهش با 
گیري پوشش سپس با اندازه. تهیه شد1: 25000اي گیاهی بر اساس نمود ظاهري در مقیاس هپابتدا نقشه تی،براي این منظور. شد

متري مستقر شده بودند، 100اي هتمتر از یکدیگر در امتداد ترانسک10پالت یک مترمربعی که به فواصل 60گیاهی در داخل 
اي گیاهی بر اساس نسخه اصلی روش چهار فاکتوري تعیین و گرایش وضعیت آنها نیز بر مبناي ترازوي گرایش هپوضعیت تی

نین با استناد به نقشه حساسیت خاك به فرسایش مراتع مورد بررسی، کالس شایستگی حساسیت خاك به همچ. مشخص گردید
اي گیاهی و کالس هپقرار دادن وضعیت و گرایش تیمورد توجهدر گام بعد با . شداي گیاهی تعیین هپفرسایش هریک از تی

رداري در هر منطقه آب و هوایی بهین نکته که حداکثر حد بهرشایستگی حساسیت خاك به فرسایش آنها و همچنین با در نظر گرفتن ا
حداکثر حد . اي گیاهی تعیین گردیدهپرداري مجاز هریک از تیبهود؛ حد بهرشیمنظور حفظ سالمت مرتع، متفاوت پیشنهاد مبه

ست، در بهترین شرایط از نظر مقادیر استپی ااي گیاهی مورد بررسی که معرف مراتع کوهستانی منطقه رویشی نیمههپرداري از تیبهبهر
ا، مقدار ضریب مذکور در هصدرصد در نظر گرفته شد و با توجه به محدودیت شاخ40اي هریک از معیارهاي مذکور، هصشاخ

صد در6/13درصد، در 40رداري بهبهرتوان حددرصد از مراتع منطقه می4/21بر مبناي نتایج، در . شداي گیاهی تعیین هپدیگر تی
15رداري بهدرصد، حد بهر6/27درصد و در 25رداري بهدرصد از مراتع، حد بهر3/19درصد، در 30رداري بهاز مراتع، حد بهر

رداري بهدرصد از مراتع منطقه به دلیل وضعیت ضعیف، گرایش منفی و خاك حساس به فرسایش، حد بهر1/18در . کرددرصد اعمال 
عنوان عامل محدود در بیشتر اراضی مرتعی مورد بررسی، آنچه به. رداري تلقی گردیدبهوان غیر قابل بهرعنصفر در نظر گرفته شد و به

. رداري مجاز مراتع مذکور، به مقدار کم برآورد شود، وضعیت و گرایش مراتع بوده استبهکننده عمل کرده و سبب شده که حد بهر
عمل اي مرتعی باید دقت الزم بهههرداري مجاز براي رویشگابهداري و تعیین حد بهرربهبر حد بهرثر ؤمبنابراین در انتخاب معیارهاي 

.   شودسالمت اکوسیستم نیز باید توجه به عبارت دیگر آید و عالوه بر سالمت گیاه، به وضعیت و گرایش مرتع و به

به فرسایشرداري مجاز، وضعیت مرتع، گرایش مرتع، حساسیت خاك بهبهرحد: اي کلیديههواژ

مقدمه 
منظور تعیین علوفه قابل برداشت از ملزومات اساسی بهکیی

اي اهلی و همتبع آن محاسبه ظرفیت چرا براي دامراتع و به
اي ههمجاز رویشگارداريبهبهرحیات وحش، تعیین حد 
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مجاز، نسبتی از علوفه تولیدي رداريبهبهرحد. مرتعی است
وان به دام تیود که مشیجاري هر گیاه تعریف مرشد سال

اجازه چرا داد بدون اینکه به سالمت و قدرت رقابت گیاه در 
,Vallentine(مقابل سایر گیاهان آسیبی وارد شود  ؛ 2001

Society for Range Management, که معموال ) 1984
مرتع، شیب منطقه، پایداري و تابعی از وضعیت و گرایش

حساسیت خاك به فرسایش، توزیع منابع آب، اقلیم منطقه، 
، فصل )شرایط فصلی(تغییرپذیري بارندگی و تولید علوفه 

چرا، شدت چرا در دوره چراي قبلی، نوع دام، میزان 
ت، هوازدگی، مصرف هدررفت علوفه از طریق مصرف حشرا

کتورهاي اثرگذار کوبی دام و دیگر فاحیات وحش و لگد
.  است

داري بیانگر این است که معیارهاي اي مرتعهحبررسی طر
مورد توجهمجاز رداريبهبهرمذکور کمتر در انتخاب حد

ي که در بیشتر موارد، علوفه قابل اهبگون. نداهقرار گرفت
درصد 50نظر از کالس خوشخوراکی، برداشت را صرف

50درصد داشت و 50ورند و آیرویش ساالنه بحساب م
رداري مناسب، بهعنوان مبناي درصد بهردرصد برداشت به

به رداريبهبهرپذیرفته شده است و از نظر تئوري هنگامی که 
نند و براي کیسطح مورد نظر رسید، دام را از مرتع خارج م

فصل بعدي چرا، فرصت تجدید رشد و تولید را به گیاهان 
داران، تعداد دام را طوري تنظیم البته مرتع. هنددیمرغوب م

نند که رسیدن به سطح استفاده مجاز تقریبا با انتهاي کیم
مشکل این نظریه عمال این است که . فصل چرا منطبق گردد

دام به هنگام چرا، کلیه گیاهان را بطور یکنواخت و به یک 
اشد بیداراي این شعور و آگاهی نمزیراند، کیاندازه چرا نم

ترتیب بدین. گیاه به اندازه مد نظر مدیریت چرا کندکه از هر 
که گیاهان خوشخوراك بیشتر چرا شده و گیاهان نامرغوب 

در نتیجه با از بین رفتن ،ممکن است اصال چرا نشوند
اي کم ارزش در شرایط بهتري قرار ههگیاهان مرغوب، گون

Holechek(ود شیگرفته و مرتع به سمت قهقرا سوق داده م

et al., ,Mesdaghi؛ 2004 2004 .(
) 2005(و همکاران Baghestaniموارد فوق، ید أیتدر 

که در شدت چراي متعادل، میزاناندکردهگزارش 

اي مرغوب مورد چراي دام، بیشتر از ههاز گونرداريبهبهر
اي نامرغوبههاز گونرداريبهبهرمقادیر پیشنهادي و میزان 

نند که کیبنابراین بیان م. دکمتر از مقدار پیشنهادي بوو
منظور علوفه در دسترس در درصد به50اعمال ضریب 

ویژه مراتع مناطق خشک مانند هاي مرتعی و بهماکوسیست
مراتع استپی منطقه نیر استان یزد که درصد ترکیب گیاهان 

اشد، به نابودي گیاهان مرغوب بیمرغوب در آنها ناچیز م
رداري مجاز، باید بهاساس تعیین حد بهررواز ایننجامد، ایم

طبیعی است اگر . اي مرغوب باشدههحفظ و تقویت گون
شوند، دیگر رداريبهبهرگیاهان مرغوب در حد مجاز 

رداريبهبهرگیاهان که مرغوبیت کمتري دارند، کمتر از حد 
البته. ان، استفاده خواهند شدشیمجاز و در حد خوشخوراک

که با محدود شودمیهنگامی حاصل مرتعمدیریت اصولی
براي، پوشش گیاهی و الشبرگ رداريبهبهرمیزان کردن

حفاظت خاك، حفظ شده و از تخریب پوشش گیاهی 
. جلوگیري گردد

مجاز، عالوه بر تضمین رداريبهبهربنابراین در تعیین حد 
سالمتی گیاه باید به ارتقاء وضعیت مرتع و جلوگیري از 

تبع آن عملکرد مرتع نیز توجه شود هفرسایش خاك و ب
)Arzani et al., Azhdari؛ 2009 et al., البته ).2009

داري، کمتر به این اي مرتعهحتاکنون در شرح خدمات طر
ود که شیاینگونه تصور ماغلبموضوع توجه شده است و 

اي مورد چراي دام ههباید براي گونه یا گونرداريبهبهرحد 
تم، سمنظور حفظ سالمت اکوسیکه بهصورتیدر. تعیین گردد

براي رویشگاه یا تیپ رداريبهبهرضرورت دارد که حد 
مین أتمرتعی تعیین گردد که در این شرایط، سالمت گیاه نیز 

به عبارت دیگر حفظ سالمت گیاه، یکی از . خواهد شد
با .اشدبیمجاز رویشگاه مرداريبهبهراهداف تعیین حد 
مانند استرالیا، سقف ،سري از کشورهاهمین ایده در یک

درصد داشت 70درصد برداشت و 30را کمتر و رداريبهبهر
مناسب در مراتع با رداريبهبهرعنوان مبناي درصدرا به

یرند و عقیده بر این است که حد گیوضعیت خوب، در نظر م
دهنده ثابت ماندن پایداري مرتع درصد، نشان30رداري بهبهر

Scatini(است  et al., با هدف اصالح انآندر واقع ). 1990



3529شماره 23فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

را کمتر در رداريبهبهر، حد خطرمرتع و حداقل رسانیدن 
که طرفداران نظریه نصف داشت و ند، در صورتیاهنظر گرفت

قرار مورد توجهدام را رداريبهبهرنصف برداشت، حداکثر 
.نداهمجاز را بیشتر در نظر گرفترداريبهبهرداده و حد 

با اشاره به نتایج )Woods)1992موارد فوق، ید أیتدر 
تحقیقات انجام شده در غرب استرالیا و غرب کوئیزلند اعالم 

ارد که بهترین تولیدات دامی همراه با پایداري چراگاه، دیم
درصد علوفه 30تا 20ود که تنها شیزمانی حاصل م

Ohlenbuschهمچنین .تولیدي مورد استفاده دام قرار گیرد

حد مجاز برداشت گندمیان را مقداري ،)Watson)1994و 
اي فصل جاري مورد هگانند که دو سوم طول بردیم

و همکاران Winderدر این راستا، . استفاده قرار گرفته باشد
گذاري در مراتع بیابانی اي دامهتدر بررسی اثر شد) 2000(

35کلیدي را اي ههاز گونرداريبهبهرچی هوا هوان، حد 
Lacey(ن امحققاخیرا توسط . اندکردهدرصد گزارش  et al.,

,White & McGinty؛ 1994 Johnston؛ 1997 et al.,

Galt؛ 1996 et al., و همچنین اداره حفاظت منابع ) 2000
کاري ، روشی با محافظه)1997(طبیعی ایاالت متحده آمریکا 

توسعه خشکنیمهبیشتر براي بسیاري از مناطق خشک و 
25درصد تولید علوفه جاري را به دام، 25یافته است که 

حشرات، هوازدگی، (درصد دیگر را به هدررفت طبیعی 
درصد باقیمانده 50و ) کوبی داممصرف حیات وحش و لگد

ترتیب بازده هد که بدیندیرا به حفاظت مرتع تخصیص م
ساله 10ي و دام طی یک دوره اهاي علوفههتولیدي گون

چنین نظري که عقیده دارد در . سدریبه حداکثر مهمزمان
درصد علوفه کل تولیدي 25گذاري، تنها بر تعیین شدت دام

و ) Machen)2001و Lyonsید أیت، مورد کرداتکا باید
Ohlenbusch وWatson)1994(اشدبینیز م.

دادن فاکتورهاي ذکر شده در تعیین حد قرارمورد توجه
است که ثر ؤماي گیاهی، زمانی هپمجاز تیرداريبهبهر

توانسته باشیم برآورد خوبی از تولید علوفه ساالنه مراتع 
منطقه داشته باشیم که اگر اینکار با دقت انجام نشود، در 
صورت نگهداري دام در مرتع بر مبناي ضریب برداشت در 
نظر گرفته شده، تخریب پوشش گیاهی و زیان مالی شدید 

اي پرباران، علوفه هلا حتمی است و در ساهیخشکسالدر 
ي براي خشکسالی است که ضمن اهاستفاده نشده ذخیر

افزایش نفوذ آب در خاك و ارتقاي قدرت گیاهی، بجاي 
,Tewari & Arya(ي براي آینده است اههدررفت، سرمای

Holechek؛ 2005 et al., آنچه مسلم است ارزش ). 2004
هاي ذکر شده در قبل، اهمیت هریک از معیارکنندگی وتعیین

. مجاز یکسان نخواهد بودرداريبهبهرمنظور تعیین حدبه
ر و پرهزینه بنضمن اینکه در نظر گرفتن تمامی آنها زما

ي اهو کارآمد بگونثر ؤمباید معیارهاي رواز اینخواهد بود، 
در نظر گرفته شود که ضمن علمی بودن، ساده، کم هزینه و 
قابل فهم توسط تمامی کارشناسان باشد و بر اساس آنها 

در این . کردمجاز اقدام رداريبهبهرنسبت به تعیین حد 
، وضعیت مرتع، گرایش مرتع و حساسیت خاك به مورد

رداريبهبهردر تعیین حدثر ؤمفرسایش از مهمترین عوامل 
اي مرتعی در مناطق مختلف آب هوایی ههمجاز رویشگا

Arzani(ند اهی شدکشور معرف et al., که در هریک ) 2009
ضمن توجه به خصوصیات فیزیکی مرتع، از معیارهاي فوق،

بر همین اساس، ضرورت . سالمت گیاه نیز لحاظ شده است
به شرایط مرتع و در با توجهدارد در هر منطقه آب و هوایی 

مجاز رداريبهبهرنظر گرفتن معیارهاي مذکور، حد 
منظور محاسبه دقیق ظرفیت چرا مرتعی بهاي ههرویشگا

. تعیین گردد
، آن است که حداکثر حد موردموضوع قابل ذکر در این 

در مناطق مختلف آب و هوایی کشور با توجه به رداريبهبهر
طبیعی . یکسان نخواهد بودرویشگاه،توانشرایط اقلیمی و 

است مقدار مذکور در مناطق مرطوب که مقدار بارندگی 
منظور حفظ تر و احتمال فرسایش آبی وجود دارد، بهبیش

خاك، بیشتر و در مناطق خشک، کمتر در نظر گرفته 
در شرایطی که وضعیت رداريبهبهرحداکثر حد . ودشیم

مرتع خوب، گرایش آن مثبت و خاك مقاوم به فرسایش 
درصد؛ براي 50مرطوب، باشد، براي مناطق مرطوب و نیمه

درصد و براي مناطق خشک و 40خشک، مناطق نیمه
و 30ترتیب برابر ر بهتهبیابانی داخلی ایران با اقلیم شکنند

Arzani(درصد توصیه شده است 20 et al., ؛ 2008
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Motamedi, مطالعه حد این بر همین اساس در ). 2011
عنوان اي مرتعی هندوان خوي بهههمجاز رویشگارداريبهبهر

رویشی نیمه استپی در استان معرف مراتع کوهستانی منطقه 
منظور مدیریت بهتر در این مراتع و غربی بهآذربایجان

محاسبه دقیق ظرفیت چرا براي دام اهلی و حیات وحش، با 
اي محدود هلتوجه به معیارهاي فوق تعیین و عامل یا عام

اي مورد بررسی، ههمجاز در رویشگارداريبهبهرکننده حد 
. شدمشخص 

اهشمواد و رو
با موقعیت در این پژوهش مراتع کوهستانی هندوان خوي که 

دقیقه 40درجه و 44دقیقه تا 45درجه و 44جغرافیایی 
32درجه و 38دقیقه تا 27درجه و 38طول شرقی و 

3420تا 1378دقیقه عرض شمالی، در محدوده ارتفاعی 
عنوان عرصه مطالعاتی و متر از سطح دریا واقع شده است، به

عرف مراتع کوهستانی منطقه رویشی نیمه استپی در استان م
). 1شکل(غربی انتخاب شد آذربایجان

اشد که جهت بیدرصد م30-60شیب عمومی منطقه حدود 
بافت خاك حوزه تغییرات بسیار . غالب آن، جنوبی است

. کمی دارد و بطور متوسط بافت خاك لومی رسی شنی است
نه کوه، خاك داراي بافت سبک ي پاي داماهدر مناطق واریز

بوده و در نواحی دیگر خاك رسی و شیلی مارنی و با بافت 
و هدایت 4/7میزان اسیدیته خاك، حدود . ر استتنسنگی

با توجه به . میکروموس بر سانتیمتر است5/709الکتریکی 
ایستگاه 28ساله 15رابطه ارتفاع بارندگی حاصل از آمار 

و ) R= 71/0؛ z2294/0 =P-33/37(مجاور منطقه 
، )متر1092(در نظر گرفتن متوسط وزنی ارتفاع حوزه 

. رددگیمیلمیتر برآورد م4/213متوسط بارندگی منطقه 
همچنین گرادیان متوسط درجه حرارت ساالنه با ارتفاع به 

اشد بیم) z0058/0 -7/18 =T ،)93/0 =R: شکل رابطه
نه به حسب متوسط درجه حرارت ساالTکه در آن 
ضریب تبیین رگرسیون Rارتفاع به متر و Zسانتیگراد، 

برابربا توجه به رابطه فوق، دماي متوسط منطقه اشد که بیم
اقلیم حوزه مورد مطالعه با . درجه سانتیگراد است4/12

نماي آمبرژه، در طبقات مختلف استفاده از روش اقلیم
سرد، خشک سرد و خشک ترتیب شامل اقلیم نیمهارتفاعی به

,Tupchizadeghan(اشد بیاقلیم ارتفاعات م 2014 .(

موقعیت جغرافیایی حوزه آبخیز هندوان-1شکل
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اي ههمجاز هریک از رویشگارداريبهبهرمنظور تعیین حد به
هی بر اساس نمود ظاهري در  اي گیاهپمرتعی، ابتدا نقشه تی

اي گیاهی بر هپوضعیت تیسپس ، شدمتري مستقر 100
اساس نسخه اصلی روش چهار فاکتوري و بدون تغییر در 

ا، تعیین و گرایش وضعیت آنها نیز بر هلامتیاز هریک از عام
. مبناي ترازوي گرایش و تنها براي یکسال مشخص گردید

متر در 50از همدیگر اهتکه فواصل ترانسکگردیداشاره 
نظر گرفته شد که چهار عدد از آنها در جهت شیب و دو عدد 
. از آنها، عمود بر جهت شیب در منطقه معرف مستقر شدند

همچنین با استناد به نقشه حساسیت خاك به فرسایش مراتع 
مورد بررسی، کالس شایستگی حساسیت خاك به فرسایش 

. اي گیاهی تعیین گردیدهپهریک از تی
تهیه دلیل فقدان آمار و اطالعات در زمینه ارزیابی وبه

کیفی، معموالً از کمی و اي شدت فرسایش به صورت ههنقش
اي هشود که از بین روشیاي تجربی استفاده مهشرو

EPMو MPSIACتجربی مورد استفاده، کاربرد دو روش 

به با توجها هشیک از این رودر هر. بیشتر مورد توجه است
پس از . ودشیشدت و ضعف هر عامل، به آن امتیاز داده م

تعیین امتیاز هریک از عوامل، کالس فرسایشی خاك و 
سطوح مختلف حساسیت خاك به طبقات شایستگی

، مورددر این . رددگیتعیین م1شرح جدولفرسایش به
براي اراضی مقاوم به فرسایش که در آنها فرسایش ناچیز 

کالس . در نظر گرفته شدS1گی اشد، کالس شایستبیم
شامل اراضی با حساسیت متوسط به فرسایش S2شایستگی 

ترتیب فرسایش در شند که بهابمیو نسبتا مقاوم به فرسایش 
شامل اراضی S3کالس شایستگی . اشدبیآنها متوسط و کم م

اشند که فرسایش در آنها بیمنسبتا حساس به فرسایش
رسایش که فرسایش در آنها اراضی حساس به ف. شدید است

در نظر گرفته ) N(عنوان غیر شایسته خیلی شدید است، به
,Ahmadi(شد  Arzani؛ 2006 et al., 2008 .(
اي فرسایش خاك از مطالعات هسپژوهش، نقشه کالاین در 

مطالعات (اقتباس شد ،در منطقه مورد بررسیشدهانجامپایه 
تفضیلی اجرایی حوزه آبخیز هندوان خوي، دانشکده منابع 

سپس نقشه مذکور با نقشه ).1391طبیعی دانشگاه ارومیه، 
اي گیاهی و هپاي گیاهی تلفیق و کالس فرسایش تیهپتی
. تبع آن طبقه شایستگی آنها تعیین شدبه

,MPSIAC)Ahmadiکالس فرسایش خاك در مدل -1جدول 2006(

بندي کیفی فرسایشطبقهکالس فرسایش
دست آمدهحاصل جمع اعداد به

عامل مؤثر در فرسایش9از 

V100>خیلی زیاد

IV75- 100زیاد

III50-75متوسط

II25-50کم

I 0-25)جزئی(ناچیز

قرار دادن وضعیت و گرایش مورد توجهدر گام بعد با 
گیاهی و کالس شایستگی حساسیت خاك به هايپتی

فرسایش آنها و همچنین با در نظر گرفتن این نکته که 
منظور در هر منطقه آب و هوایی بهرداريبهبهرحداکثر حد 

رداريبهبهرود، حد شیحفظ سالمت مرتع، متفاوت پیشنهاد م

که ) 2شکل(اي گیاهی تعیین گردید هپک از تیمجاز هری
حد موردگیري کارشناسان در براي سهولت تصمیم

مجاز بر اساس معیارهاي حساسیت خاك به رداريبهبهر
.شدتنظیم 2فرسایش، وضعیت و گرایش مرتع، جدول
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,Motamedi(اي مرتعی ههرویشگارداري مجاز بهچگونگی تعیین حد بهر-2شکل 2011(
براي مراتع رداريبهبهر، بیشترین ضریب حد2در جدول

خشک و در بهترین شرایط از نظر مورد مطالعه با اقلیم نیمه
15درصد و کمترین مقدار، 40پوشش گیاهی و خاك، 

با توجه به ا هتدرصد در نظر گرفته شده است و دیگر حال
شرایط تیپ گیاهی از نظر سه معیار مورد استفاده، طراحی 

زمانی که خاك حساس و نسبتا حساس به . شده است
رونده فرسایش، وضعیت مرتع فقیر و گرایش آن منفی یا پس

تشخیص داده شده باشد، به دلیل تخریب پوشش گیاهی، حد
ه در صفر و کالس شایستگی تولید، غیر شایسترداريبهبهر

براي مراتع با وضعیت ،پژوهشاین در . ودشینظر گرفته م
فقیر که خاك آنها نسبتا مقاوم به فرسایش یا داراي 

اشد، چراي سبک با حد بیحساسیت متوسط به فرسایش م
در نظر گرفته شده است ) درصد15- 20(کم رداريبهبهر

رداريبهبهرولی در هر صورت مدیریت مرتع باید با احتیاط 
مراتع با وضعیت خیلی فقیر به دلیل دارا بودن خاك . کند

حساس به فرسایش، تخریب پوشش گیاهی، عدم حضور 
گیاهان مرغوب مرتعی در ترکیب گیاهی، چراي دام در آنها 

. اشندبیردد و فاقد شایستگی براي چراي دام مگیتوصیه نم
اي گیاهی در مناطق نیمه استپی هپرداري مجاز بر اساس حساسیت خاك به فرسایش، وضعیت و گرایش تیبههرتعیین حد ب-2جدول

)Arzani et al., ,Motamedi؛ 2008 2011(

وضعیت مرتعگرایش1فرسایشکالس شایستگی)درصد(رداري مجازبهحد بهر

402S 1یاSخوب یا عالییا ثابتمثبت
352S 1یاSخوب یا عالیمنفی
301Sمتوسطمثبت یا ثابت
252Sمتوسطمثبت یا ثابت
202Sمتوسطمنفی
203S متوسطثابتمثبت یا
153Sمتوسطمنفی
202Sفقیرمثبت یا ثابت
152Sفقیرمنفی
153Sفقیرمثبت یا ثابت
02

3Sفقیرمنفی
. باشند که فرسایش در آنها ناچیز استشامل اراضی مقاوم به فرسایش میS1کالس شایستگی -1
. اشدبیترتیب فرسایش در آنها متوسط و کم ماشند که بهبیشامل اراضی با حساسیت متوسط به فرسایش و نسبتا مقاوم به فرسایش مS2کالس شایستگی -
. اشند که فرسایش در آنها شدید استبیشامل اراضی نسبتا حساس به فرسایش مS3کالس شایستگی -
. اشند که فرسایش در آنها خیلی شدید استبیشامل اراضی حساس به فرسایش م) N(کالس غیر شایسته -
زمانی که کالس شایستگی فرسایش2

3Sودشیتگی تولید، غیر شایسته در نظر گرفته مرداري مجاز صفر و کالس شایسبهو وضعیت مرتع فقیر و گرایش آن منفی باشد، حد بهر.
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نتایج
. ارائه شده است3اي گیاهی منطقه، در شکلهپنقشه تی

تیپ غالب مراتع منطقه بوته علفزار است که در ارتفاعات 
ا هسا به همراه گراهیي و بالشتکاهپائین منطقه، گیاهان بوت

اي اورین قرار دارد، ههفوقانی که در دامنه کوو در ارتفاعات 

. پراکنش دارند) گراسلند(اي چند ساله هیعلف گندم
اي گیاهی و اطالعات مربوط به هپمشخصات هریک از تی

اي هسدرصد تاج پوشش گیاهی و تولید هریک از کال
گیاهی براي چراي دام غالب چرا کننده در مراتع منطقه که 

. ارائه شده است3است، در جدولگوسفند نژاد ماکویی 

اي گیاهی مراتع هندوانهپنقشه تی-3شکل

اي گیاهی مورد بررسی نیز در هپنقشه وضعیت و گرایش تی
اي ههبا استناد به نقش. ارائه شده است5و 4هايشکل

از مراتع مورد ) هکتار7/1264(درصد 4/21مذکور، 
8/2261(درصد 2/38بررسی داراي وضعیت خوب، 

4/40(هکتار 9/2386داراي وضعیت متوسط و ) هکتار

همچنین بر مبناي . اشندبیداراي وضعیت ضعیف م) درصد
از مراتع مورد بررسی ) درصد4/21(هکتار 7/1264نتایج، 

داراي ) درصد9/32(هکتار 3/1974داراي گرایش مثبت، 
داراي ) هکتار4/2701(درصد 7/45گرایش ثابت و 

. اشندبیگرایش منفی م

اي گیاهی مراتع هندوانهپنقشه وضعیت تی-4شکل
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اي گیاهی مراتع هندوانهپنقشه گرایش تی-5شکل

اي هپنتایج حاصل از نقشه حساسیت خاك به فرسایش تی
بر مبناي . ارائه شده است6گیاهی مورد بررسی در شکل

از مراتع منطقه مقاوم به ) درصد35(هکتار 2/2070نتایج، 
نسبتا مقاوم به ) درصد5/34(هکتار 7/2042فرسایش و 
2/1384(درصد 4/23ضمن اینکه . اشندبیفرسایش م

7راضی منطقه نسبتا حساس به فرسایش و از ا) هکتار
داراي حساسیت متوسط به فرسایش ) هکتار3/416(درصد 

. اشندبیم
اي گیاهی که با هپمجاز هریک از تیرداريبهبهرضریب حد

تلفیق اطالعات حاصل از بررسی وضعیت و گرایش 
اي گیاهی و در نظر گرفتن متوسط وزنی طبقه هپتی

اي گیاهی هپهریک از تیحساسیت خاك به فرسایش 
حداکثر حد . ارائه شده است3حاصل شده است، در جدول

در ) 3جدول(اي گیاهی مورد بررسی هپاز تیرداريبهبهر
درصد در 40اي مورد نظر، هصبهترین شرایط از نظر شاخ

ا، مقدار هصنظر گرفته شد و با توجه به محدودیت شاخ
یین گردید که بر اي گیاهی تعهپضریب مذکور در دیگر تی

15در مراتع منطقه، رداري بهبهراین اساس، کمترین مقدار 
ایی با وضعیت هپبراي تیرداريبهبهرحد.باشددرصد می

ضعیف، گرایش منفی و خاك حساس به فرسایش، صفر در 
. شدتلقی رداريبهبهرعنوان غیر قابل نظر گرفته شد و به

گیاهی مراتع هندوانايهپنقشه حساسیت خاك به فرسایش تی-6شکل
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، نقشه حد 3با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول
7اي گیاهی مورد بررسی در شکلهپمجاز تیرداريبهبهر

.   ارائه شده است

اي گیاهی مراتع کوهستانی هندوانهپرداري مجاز تیبهنقشه حد بهر-7شکل

4/21(هکتار 69/1264بر مبناي نتایج مذکور، در 
درصد 40رداريبهبهروان حد تیاز مراتع منطقه، م) درصد

در رداريبهبهرر براي دیگر ضرایب که این مقداکرداعمال 

15رداريبهبهربر این اساس، حد . ارائه شده است8شکل 
درصد، داراي بیشترین فراوانی در سطح مراتع منطقه 

.اشدبیم

اي گیاهی در مراتع کوهستانی هندوان هپرداري مجاز تیبهتوزیع ضرایب حد بهر-8شکل
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اي گیاهی مراتع هندوان  هپرداري مجاز تیبهاي گیاهی و ضریب حد بهرهپمشخصات تی-3جدول
ترازوي (گرایش مرتع 

)گرایش
)درصد(پوشش سطحی خاك )روش چهار فاکتوري(وضعیت مرتع 

مساحت

)هکتار(
نام تیپ گیاهی

گرایش 

مرتع

جمع 

امتیازات

طبقه وضعیت

مرتع

جمع 

امتیازات

عامل بنیه و 

شادابی

عامل ترکیب 

گیاهی

عامل پوشش  

گیاهی

عامل 

خاك

پوشش 

تاجی
الشیرگ

سنگ و 

سنگریزه

خاك 

لخت

2/315/565/5145/285/5283857/314Agropyron trichophrumمتوسط-4منفی - Astagalus
microcephalus - Bromus tomentellus

7/33567/5175/305/2353230/416Astagalus microcephalusمتوسط-1ثابت - Onobrychis cournata-
Stipa hohenkeriana

8/31558/6152/345/45/118/4951/805Agropyron trichophrumمتوسط+1ثابت - Astagalus
microcephalus - Onobrychis cournata

-41898161/422/178/209/1957/564Festuca ovinaخوب+13مثبت Agropyron trichophrum

-7/29567/5135/285/2353461/1069Astragalus aureusضعیف-8منفی Stipa hohenkeriana

-3987816413/11218/2612/700Acantholimon erinaceumخوب+4مثبت Bromus tomentellus-
Festuca ovina

-9/35569/7175/393/88/254/2645/725Astragalus aureusمتوسط+3ثابت Onobrychis cournata-
Thymus koteschyanus

-4/30354/616285/15/284271/326Astragalus aureusضعیف-6منفی Noea mucronata- Stipa
hohenkeriana

-25445122625/385/3353/990Astragalus aureusضعیف-9منفی Thymus koteschyanus
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- 3ادامه جدول

رداري بهضریب حد بهر

)درصد(مجاز  

کالس شایستگی 

فرسایش

حساسیت خاك به 

فرسایش

)درصد(پوشش تاجی )کیلوگرم در هکتار(تولید 

نام تیپ گیاهی
جمع

IIIگیاهان کالس

چراقابل

گیاهان

IIکالس

گیاهان 

Iکالس
جمع

IIIگیاهان کالس

قابل چرا

گیاهان 

IIکالس

گیاهان 

Iکالس

15S3
نسبتا حساس به 

فرسایش
26247651505/2055/411Agropyron trichophrum - Astagalus

microcephalus - Bromus tomentellus

25S2
حساسیت متوسط به 

فرسایش
2576473120225/55/610Astagalus microcephalus - Onobrychis

cournata- Stipa hohenkeriana

30S126855641495/2985/615مقاوم به فرسایشAgropyron trichophrum - Astagalus
microcephalus - Onobrychis cournata

40S156032734555/275/35/45/20مقاوم به فرسایشFestuca ovina- Agropyron trichophrum

0S3
نسبتا حساس به 

فرسایش
24040511495/225/4612Astragalus aureus- Stipa hohenkeriana

40S144538503575/315/5422مقاوم به فرسایشAcantholimon erinaceum- Bromus tomentellus-
Festuca ovina

25S2
نسبتا مقاوم به 

فرسایش
34135422645/365/7524Astragalus aureus- Onobrychis cournata-

Thymus koteschyanus

15S2
نسبتا مقاوم به 

فرسایش
25575661145/305/11811Astragalus aureus- Noea mucronata- Stipa

hohenkeriana

15S2
نسبتا مقاوم به 

فرسایش
295-6323225-5/45/20Astragalus aureus- Thymus koteschyanus
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بحث
اي گیاهی هپمجاز تیرداريبهبهرحد موردنتایج حاصل در 

عنوان عوامل بیانگر این است که وضعیت و گرایش مرتع به
. اشندبیاي مرتعی مههمجاز رویشگارداريبهبهربر حد ثر ؤم

براي مشخص کردن وضعیت مرتع، هم به وضعیت زیرا
پوشش سطحی خاك و حساست آن به فرسایش و هم به 

) ترکیب پوشش گیاهی و تولید آن(وضعیت پوشش گیاهی 
ود و حد تغییرات پوشش گیاهی توام با تغییرات شیتوجه م
، مشخص شدهانجامکه در اجتماعات مرتعی را خاك 

و فاکتور در هنگام تعیین توجه به هر درواز این. ندکیم
. تبع آن ارزیابی شایستگی مرتع ضروریستظرفیت چرا و به

ترتیب هر چه وضعیت مرتع نسبت به مرحله کلیماکس بدین
فاصله بیشتري داشته باشد و گرایش آن نیز در جهت قهقرا 

ود تا شیمجاز کمتر در نظر گرفته مرداريبهبهرباشد، حد 
,Arzani(یابد اینکه وضعیت مرتع ارتقاء  ید أیتدر). 2007

هد که حد دیپیشنهاد م)Mesdaghi)2004این مطلب، 
مجاز در مراتع متوسط نسبت به مراتع عالی و رداريبهبهر

اینکه با وجودبراي نمونه . در نظر گرفته شودترنئیپاخوب
-Astragalus aureus-Noea mucronataاي گیاهی هپتی

Stipa hohenkeriana وAstragalus aureus-Thymus

koteschyanus از نظر حساسیت خاك به فرسایش، نسبتا
اشند، ولی به علت داشتن وضعیت بیمقاوم به فرسایش م

براي آنها نسبت به رداريبهبهرضعیف و گرایش منفی، حد 
-Astagalus microcephalusتیپ گیاهی  Onobrychis

cournata-Stipa hohenkerianaت متوسط به که حساسی
فرسایش دارد ولی وضعیت آن متوسط است، کمتر در نظر 

.  گرفته شده است
اي هننتایج ارائه شده نیز بیانگر آن است که در مکا

مجاز باید رداريبهبهرالعبور و داراي شیب تند، حد صعب
اي گیاهی هپتیبراي نمونه،.کمتر در نظر گرفته شود

Astragalus aureus-Thymus koteschyanus

Astragalus aureus-Noea mucronata-Stipaو

hohenkeriana وAstragalus aureus-Stipa

hohenkeriana ،که در مناطق پرشیب حوزه گسترش دارند

اي گیاهی که در هپمجاز آنها کمتر از تیرداريبهبهرحد 
در . اي کندتر قرار دارند، در نظر گرفته شده استهبشی

ا، خاك سطحی از ضخامت کمی برخوردار هناینگونه مکا
از اشد، بیاست و پوشش سطحی خاك به مقدار اندك م

ایی هندر چنین مکارداريبهبهرضرورت دارد که حد رواین
کمتر در نظر گرفته شود تا خاك براي رشد گیاهان حفظ 

بطور کلی در شرایط یکسان، هر چه شیب منطقه بیشتر . شود
در. مجاز باید کمتر در نظر گرفته شودرداريبهبهرباشد، حد 

هد که در دیگزارش م)Moghadam)2011این امر، ید أیت
برايمراتع مناطق آبخیز سدها، براي ایجاد پوشش بیشتر 

در کمتررداريبهبهرحفاظت خاك و آب الزم است که حد 
و ) 1975(و همکاران Stoddartهمچنین .نظر گرفته شود

Vallentine)2001(اي تند، هبهند که در شیدیزارش مگ
از نند، کیگاو و گوسفند کمتر چرا مماننداي اهلی همدا

مجاز در این مناطق باید کمتر در نظر رداريبهبهرحد رواین
.گرفته شود

نتایج مربوط به حساسیت خاك به فرسایش مراتع مورد 
درصد از مراتع منطقه که 4/23هد که دیبررسی نشان م

دست حوزه مورد بررسی قرار دارند، در اراضی پائینعموما 
اشند و داراي فرسایش شدید بینسبتا حساس به فرسایش م

اشد که استفاده بیاین موضوع تداعی کننده این امر م. هستند
بسا و چهشودانجامچرایی از اینگونه مراتع باید با احتیاط 

ا ههضرورت داشته باشد که اراضی مذکور به دیگر استفاد
اختصاص ... گیاهان دارویی، پرورش زنبور عسل و مانند 

. داده شود
اي ههمجاز رویشگارداريبهبهرنتایج حاصل از تعیین حد 

مورد مطالعه بر مبناي وضعیت و گرایش و حساسیت خاك 
اشد که در بیاین امر ممؤیدبه فرسایش مراتع مورد بررسی 

کننده عمل کرده و عنوان عامل محدودبیشتر موارد آنچه به
مجاز مراتع مذکور به مقدار کم رداريبهبهرسبب شده که حد

. اي گیاهی بوده استهپبرآورد شود، وضعیت و گرایش تی
مجاز در رداريبهبهرکه عامل محدود کننده حد در صورتی
که در مراتع ییالقی ) 2009(و همکاران Arzaniمطالعات 

ا مشابه مراتع مورد طالقان با خصوصیات فیزیکی تقریب
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بررسی انجام شده است، حساسیت خاك به فرسایش مراتع 
بر ثر ؤمبنابراین در انتخاب معیارهاي . گزارش شده است

مجاز براي رداريبهبهرو تعیین حد رداريبهبهرحد 
عمل آید و عالوه بر اي مرتعی باید دقت الزم بهههرویشگا

عبارت دیگر بهسالمت گیاه، به وضعیت و گرایش مرتع و 
.   سالمت اکوسیستم نیز باید توجه گردد

ر شرایط تیعبارت کلبارندگی و تولید علوفه و بههاينوسان
تولید . فصلی، نقش کلیدي در انتخاب ضریب برداشت دارد

خشک در مقایسه با علوفه در مراتع مناطق خشک و نیمه
بیشتري است هايمراتع مناطق مرطوب، داراي نوسان

)Arzani et al. ,Motamedi؛ 2008 بر همین ). 2011
ر در مناطق خشک و تهکاراناساس بکارگیري روش محافظه

خشک الزامی است و اگر هدف دستیابی به چراي نیمه
. کمتر در نظر گرفته شودرداريبهبهرمتوسطی باشد، باید حد 

اي مساعد و هلاي خشکسالی نسبت به ساههدر دور
نامساعد بودن شرایط محیطی از لحاظ رشد پرباران، به علت 

وساز مواد، گیاه نسبت به چرا و نمو گیاهان و ساخت
کمتري رداريبهبهرباید حد رواز این،پذیرتر استآسیب

,Holechek(براي آن در نظر گرفته شود  & Heady؛1988

Child, پژوهش با توجه به این بر همین اساس در ). 2000
نظر پوشش گیاهی و خاك و در نظر رویشگاه از توان

اشد، حد بیخشک مگرفتن اقلیم منطقه که اقلیم نیمه
اي گیاهی با احتیاط در نظر هپتیبیشتردر رداريبهبهر

اي نامساعد رشد، به پوشش هلگرفته شده است تا در سا
باید اشاره کرد موردالبته در این . گیاهی آسیبی وارد نشود

5معموال (راي یک دوره چند ساله ج مذکور تنها بیکه نتا
اشد، قابل بیکه از نظر اقلیمی در شرایط متوسط م) ساله

ویژه پس از ترسالی هکاربرد بوده و باید هر چند سال یکبار ب
مجاز رداريبهبهرو خشکسالی شدید، نقشه حد 

ضمن اینکه نقشه .اي مورد بررسی به هنگام شودههرویشگا
ت که گیاهان کلیدي موجود در تهیه شده براي شرایطی اس

در غیر اینصورت باید . ترکیب مرتع، از نظر چرا آماده باشند
ید أیتدر . تجدیدنظر کردرداريبهبهرنسبت به ضرایب حد 

Childو Headyو ) 2000(و همکاران Galtاین امر، 

که فصل چرا یا زمان ورود و خروج اند کردهگزارش )2000(
. اشدبیمرداريبهبهربر تعیین حد ثر ؤمدام از مرتع از عوامل 

ند که گیاه حساس کیاي از مرتع استفاده ماگر دام در مرحله
را کمتر در نظر گرفت ولی رداريبهبهربه چرا است، باید حد 

ي وارد مرتع شود اهمرحلاگر تصمیم بر این است که دام در
که رشد گیاه کامل شده و حساسیت آن به چرا کم است، 

. مجاز را بیشتر در نظر گرفترداريبهبهروان حد تیم
مجاز در حالت رداريبهبهرکه حد اندکردههمچنین گزارش 

ود ولی باید توجه داشت که شیرکود رشد گیاهان بیشتر م
ضمن . ودشیدر این مرحله نیز استفاده بیش از حد توصیه نم

ز نیاینکه باید به اجزاء دیگر اکوسیستم ازجمله خاك مرتع 
اي هلاي قبلی چرا یا ساههاگر شدت چرا در دور. کردتوجه 

ازي مواد سهي بوده باشد که گیاه فرصت ذخیراهقبل به انداز
غذایی نداشته باشد، براي حفظ و تقویت گیاهان مرغوب، 

مجاز را کمتر در نظر رداريبهبهرباید در سال جاري حد 
، باید به اي مرغوبههطبیعی است که در تعیین گون. گرفت

وقتی . نوع و ترکیب دام چرا کننده در مرتع نیز توجه داشت
ترکیبی از انواع دام در مرتع وجود دارد، گیاهانی که مورد 

ز توجه انواع مختلف دام هستند، نباید بیش از حد مجا
Galt(شوند رداريبهبهر et al., 2000 .(

Holechek براي نیل اند کهکردهگزارش ) 2004(و همکاران
تعیین شده، ضرورت دارد که میزان رداريبهبهربه حد 

استفاده به دلیل هدررفت ناشی از لگدکوبی، استفاده حیات 
وحش و هوازدگی، روي درصد کمتري تنظیم شود که 

این در البته . این نظریه استید ؤماي گذشته و اخیر هیبررس
پژوهش به این موضوع کمتر توجه شده است که ضرورت

. دارد در مطالعات بعدي به آن پرداخته شود
از مراتع، ضرورت دارد که عملکرد رداريبهبهربطورکلی در 

به سالمت گیاه توجه فقطقرار گیرد و مورد توجهاکوسیستم 
نشود و در هر تیپ گیاهی، به هنگام محاسبه ظرفیت چرا، 

مجاز در نظر گرفته رداريبهبهرعنوان حد عدد واحدي به
در رداريبهبهرو نه اینکه براي هر گونه گیاهی یک حد شود

اي دیگر ههطبیعی است با این شرایط، گون.نظر گرفته شود
هاي وراکی چرا خواهند شد و طی بازدیددر حد خوشخ
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چرا شود، رداريبهبهرمیدانی، وقتی که گونه مرغوب در حد 
در مراتعی با وضعیت خوب و . دام باید از مرتع خارج شود

گرایش مثبت، شیب کم و توزیع مناسب منابع آب، 
درصورتیکه هدف حداکثر کردن سود باشد، سطح استفاده را 

از مراتع با وضعیت فقیر و رداريبهبهروان باال برد، اما تیم
گرایش منفی، خاك کم عمق و حساس به فرسایش یا نسبتا 
حساس به فرسایش، توپوگرافی ناهموار و توزیع نامناسب 

براي ،پژوهشاین در . ودشیع آبی، باعث تخریب مرتع ممناب
مراتع با وضعیت فقیر که خاك آنها نسبتا مقاوم به فرسایش 

اشد، چراي بییا داراي حساسیت متوسط به فرسایش م
در نظر گرفته ) درصد15- 20(کم رداري بهبهرسبک با حد 

شده است ولی در هر صورت مدیریت مرتع باید با احتیاط 
.کندرداريبهبهر
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Abstract
Determining the allowable use is one of the basic requirements to calculate the grazing
capacity in range management plans. In this study, initially, the range condition and
trend of vegetation types and the suitability class of soil susceptibility to erosion were
determined. Then, the allowable use was determined for each vegetation type regarding
the mentioned indices and that the allowable use in each climate region is recommended
differently to maintain rangeland health. The maximum allowable use for the study
rangelands, representing mountainous semi-steppe, was calculated to be 40%. The
allowable use of other vegetation types was determined regarding the limitations of
indices. According to the results, the allowable use was calculated to be 40%, 30%,
25%, and 15% for 21.4%, 13.6%, 19.3%, and 27.6% of the study rangelands,
respectively. Around 18.1% of the study rangelands were classified as non-utilizable
due to the poor range condition, negative trend and the soil susceptible to erosion. In
most areas, poor range condition and negative trend acted as a limiting factor and led to
a low estimate of allowable use. Therefore, care must be taken in selecting the indices
affecting the allowable use of range habitats and in addition to plant health, range
condition and trend as well as ecosystem health should be considered.

Keywords: Allowable use, range condition, range trend, soil sensitivity to erosion.


