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  چكيده 

ميشه فشار چرا در مرتع ه .باشد داري و جلوگيري از تخريب مرتع مي  پراكنش دام در مرتع يكي از اصول مهم مرتعچگونگي 
 دادن وان با حركتت  مي بنابراين. است ديگر ل اصليينيز ازجمله دالدر مرتع دام دليل دام مازاد نبوده بلكه پراكنش نامناسب   به

عوامل گرچه  .موجب استفاده بهينه از مرتع شد دانند ميرا خوب سيستم شباني  كه اصولچوپانان با تجربه دام بوسيله درست 
و مرور منابع،  انجام شدهآمده و با توجه به مطالعات   با توجه به بررسيهاي بعمل اما ،ثرندؤددي بر پراكنش دام در مرتع ممتع

در . انتخاب شدند مؤثرهاي   عاملعنوان   هچهار عامل فاصله از منابع آبي، شيب، كيفيت پوشش گياهي و جهت جغرافيايي ب تحقيق
 براي چراي داممناسبترين مناطق  تا استفاده شد GISدر محيط ) SMCE( يابي چندمعياره مكانيروش آناليز ارز از تحقيق اين

پس از  .انتخاب شد براي انجام اين تحقيق مرتع سفيددشت از زيرحوضه جاشلوبار در شهرستان سمنان .دتعيين گرد) گوسفند(
هاي فازي   توليد اليهبه به روش فازي  هاي اطالعاتي اليه اردسازياستاند ،GISها در محيط   سازي اليه  مادهآو  مؤثرهاي   عاملتعيين 

. نها فراهم آيدآتا امكان مقايسه  وندو بدون واحد ش ندرييك قرار گ ر وهاي اطالعاتي در محدوده صف  تا كليه اليه منجر شد
در مرحله آخر نيز . زوجي مشخص گرديد روش مقايسهاستفاده از با  بود كه عاملهر  يرثأت گذاري  دهي يا اهميت  مرحله سوم وزن

با ثبت سپس  ؛تهيه گرديد WLCنقشه نهايي مطلوبيت مرتع براي چراي دام يا مناطق مناسب براي حركت دام در مرتع به روش 
گيري شد كه پراكنش دام در مرتع توسط   و مقايسه آن با نقشه نهايي در ماههاي فصل چرا نتيجه GPSحركت دام در مرتع توسط 

  .دليل شكل حوضه و وجود تنها منبع آبي در منطقه دام از تمام مرتع استفاده نكرده است  هو تنها ب انجام شدهچوپان بدرستي 
  

    ، مرتعسامانه اطالعات جغرافيايي پراكنش چراي دام، رفتار چرايي، ارزيابي چندمعياره مكاني، :هاي كليدي  واژه
  

  مقدمه
علت زياد بودن   تع بههميشه چراي شديد گياهان در مر

مواردي تعداد دام در تمامي  در بسا  باشد، چه  تعداد دام نمي
پراكنش  علت  بهولي  ،زياد نيست هم آنقدرمنطقه 

، م استفاده دام از تمامي سطح مرتعغيريكنواخت و عد
 ؛گيرد  مي برداري قرار  قسمتهايي بيش از حد مورد بهره

ديگر يا مورد استفاده كه در همان مرتع قسمتهاي   درحالي

برداري مورد چرا قرار   واقع نشده و يا كمتر از حد بهره
دام در مراتع ايران  گردش ).1377 ،مقدم( رفته استگ

تواند   گيرد كه مي  مي انجام) چوپاني( بوسيله سيستم شباني
برداري بهتر از مراتع و جلوگيري از تخريب   موجب بهره

چوپانان با . عكسبو يا شديد و چراي بيش از حد گردد 
تجربه با دانش بومي خود بهترين شرايط و روش چرايي 

گيرند كه هم وضعيت   را براي هدايت گله در نظر مي
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پوشش گياهي حفظ شود و هم دام كمترين راهپيمايي را 
روشهاي مطالعاتي نوين به همراه بكارگيري  .داشته باشد
 تواندب ممكن است ،مناسبافزارهاي   ابزار و نرماستفاده از 
از  دامميزان استفاده  سازي  بهينه دام و گردش در بررسي

مرتع  تيريمد به در نتيجه و ي نمايدمؤثركمك مرتع 
  . بنمايد شاياني كمك

منظور تغذيه و چراي علوفه را   هگردش دام در مرتع ب
توان تعريف نمود كه يك موضوع   پراكنش چراي دام مي

به هر دليلي  اگر اين موضوع. ستداران ا  اصلي براي مرتع
و مشكالت آن فشار چرا را در ل ئمسا، رعايت شود

دام . دده  افزايش مياند   فاده قرار گرفتهمناطقي كه مورد است
اغلب بعضي مناطق  زيراكند،   به طور تصادفي چرا نمي

اين تمايل . دهد  چرايي را بيش از ديگر مناطق ترجيح مي
نابرابر چرا در تمام مرتع شود تواند باعث پراكنش   مي

(Lyons & Machen, 2001).  
برخي مناطق بوسيله  چرا در ترجيح دام براياز طرفي 

مطالعات زيادي  .گيرد  قرار ميثير أتتحت  عواملبعضي از 
در ترجيح دام  مؤثرمنظور بررسي و شناخت عوامل  به

عنوان  به. است انجام شده در مناطق مختلف براي چرا
را به دو دسته  عواملاين  )Machen)2001 و   Lyonsمثال،

اي ه  زنده بر خواسته عوامل. زنده و غيرزنده تقسيم نمودند
، 1ندميانگ(گياه نوع  ند كه مهمترين آنها شاملمؤثرچرايي 

، گونه گياهي، كميت علوفه، )3و گياهان چوبي 2برگها  پهن
. دباش  مي 4رفتار حيوان و كيفيت و يا خوشخوراكي علوفه

غيرزنده شامل آب و هوا، خاك، توپوگرافي، آب،  عوامل
 5نمك، مواد معدني و ديگر مكملهاي غذايي و حصاركشي

 اظهار داشتند همچنين )Machen )2001 و  Lyons.باشد  مي
قابل  عواملكه در زمان تصميم درباره پراكنش چرايي دام، 

ي، توپوگراف حيوان، فاصله تا آب، رفتار :توجه عبارتند از
 ديگر،اي   در مطالعه .آب و هوا نوع پوشش گياهي و

                                           
1- grasses 
2- forbs 
3- woody plants 
4- animal behavior 
5- fencing 

Mousel )2007(  توسط  انجام شدهبا توجه به تحقيقات
Waller  كه پراكنش چراي دام  عواملي )1980(همكاران و

عادات  :نموداعالم  زيردهند بشرح   ثير قرار ميأرا تحت ت
قرار دادن  ،قراردادن منابع آبي ،چرايي نوع و كالس دام

تيپ پوشش  ،خوشخوراكي علوفه ،ك و مواد معدنينم
الگوهاي  ،بان  سايه ،ناهمواري توپوگرافي ،ياهيگ

شدت  ،سيستم چرايي ،شكل و اندازه مرتع ،حصاركشي
) Owensby )2000 و Brock .بادهاي غالب و 6دامگذاري
مهم در پراكنش چرايي  هايعنوان اثر  هرا ب عاملچندين 

زه مرتع، شيب، نزديكي اندا :كه عبارتند از مشخص كردند
، فاصله تا آب و فاصله تا )آب و هوا(، اقليم به حصارها
كه مهمترين فاكتور در اين  اظهار داشتند و مواد معدني

همكاران و  Harris .رسد  شرايط فاصله تا آب به نظر مي
كه در اغلب  عامل 3به اين نتيجه رسيدند كه نيز  )2002(

بودند بر پراكنش گاو  ثرؤعامل معنوان   همتون ذكر شده ب
، فاصله تا آب و خصوصيات علوفه شيب: عبارتند ازكه 

كه اين عوامل با بررسيهاي بعمل آمده مشخص شد كه بر 
  .است مؤثرروي پراكنش ديگر دامها نيز 

گيري الگوي پراكنش   ثيرگذار در شكلأدر ميان عوامل ت
به عامل طور ويژه   دام براي چرا، در برخي مطالعات به

. است انجام شدهفاصله از منابع آبي توجه بيشتري 
مصرف  نتيجه گرفت كه )Horn )2005عنوان مثال،   به

علوفه با افزايش فاصله از منابع آبي بسرعت كاهش 
دامها از مراتعي كه نزديك منابع  او نشان داد كه .يابد  مي

آبي است نسبت به مناطق دورتر از منابع آب با ميزان 
 )1386(ي يمصطفا .كنند  ه فراوان استفاده بيشتري ميعلوف

نيز در تحقيق خود نتيجه گرفت كه فاصله از منابع آب 
اغلب  و دامها. استگزيني   مكان در مؤثريكي از عوامل 

واقع  نزديكي منابع آب اي را كه در  حيات وحش علوفه
صورت  درو  دهند  باشد بيشتر مورد چرا قرار مي شده

تواند از علوفه مرتع حداكثر   دام ميآب كافي،  وجود منابع
و ) 1377(مصداقي  .استفاده را جهت توليدات دامي بنمايد

را در تعامل با ) شيب(عامل توپوگرافي  )1377(مقدم 
                                           

6-stocking density 
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حداكثر  و بر اين اساساند   فاصله از منابع آبي بررسي كرده
براي شرب دام طي كند را  تواند  مسافتي كه گوسفند مي

 4-6 س وضعيت توپوگرافي در شيبهاي ماليمبراسا
در مراتع مسطح، در مراتع با شيب ماليم  ،در روزكيلومتر 

 2-5/2و در مراتع با شيب زياد و كوهستاني  يلومترك 4-3
 در نيز )1377( حمامي ابراهيمي .كيلومتر اعالم كردند

 65نشان داد كه مناطق داراي شيب بيش از مطالعه خود 
  .باشد  دام مناسب نميدرصد براي شرب 

براي منطقه مورد مطالعه در اين تحقيق، مصطفايي 
توليد علوفه  مرتع در تعيين شايستگيمدلي براي ) 1386(

 مؤثرعنوان يكي از عوامل مهم و   به براساس ميزان توليد،
براساس  .است ارائه داده در تعيين الگوي پراكنش چرا

ر هر تيپ گياهي چنانچه توليد علوفه كل د تحقيق ايشان،
باشد، شايستگي آنرا  100kg/haمنطقه مورد مطالعه كمتر از 
چنانچه  و N) -غيرشايسته( از نظر توليد علوفه رد كرده
 تيپ گياهي بيش از هر ميزان توليد علوفه كل در

100kg/ha براساس مدل . باشد، آنرا وارد مدل نموده است
ام در هرتيپ تفاده دپيشنهادي ميزان توليد علوفه قابل اس

چنانچه ميزان توليد قابل استفاده  گرديده و گياهي برآورد
درصد توليد علوفه كل تيپ گياهي باشد،  50دام 

 30-50چنانچه بين  (S1) شايستگي آن از نظر توليد علوفه
و اگر بين  (S2)درصد توليد علوفه كل تيپ گياهي باشد، 

درصد توليد علوفه كل تيپ گياهي باشد،  30-20
بحساب  (S3)يستگي آن تيپ گياهي از نظر توليد علوفه شا
درنهايت چنانچه ميزان توليد علوفه قابل چراي دام  .آيد مي

درصد توليد علوفه كل آن تيپ  20در تيپ گياهي كمتر از 
گياهي باشد، آن تيپ گياهي از نظر شايستگي توليد علوفه 

   .گيرد  يا غيرشايسته قرار مي (N)در طبقه 
 مؤثرق قصد دارد با بررسي و تركيب عوامل اين تحقي

از  ارزيابيگيري الگوي پراكنش چرا به يك   در شكل
اين  .تناسب چرايي در منطقه دست يابد جغرافيايي توزيع

تواند با مقايسه با سيستمهاي چرايي جاري نظير   مدل مي
در  در ارزيابي سيستم موجود و سيستم شباني

يك الگوي بهينه توزيع چرا  گيري براي دستيابي به  تصميم

ارزيابي چندمعياره  از روشدر اين تحقيق  .كمك نمايد
مبتني بر منطق فازي براي تركيب عوامل  )SMCE(1مكاني

تعيين اهميت عوامل با استفاده از  .استفاده گرديده است
روش مقايسه زوجي عوامل بكار گرفته شده در روش 

ط نظرات توس) AHP(آناليز فرايند سلسله مراتبي 
بر پراكنش  مؤثردر ميان ساير عوامل . انجام شدكارشناسي 

و جهات  شيبشامل (چهار عامل توپوگرافي ، دام
با پوشش گياهي  و كيفيت منابع آبي، فاصله از )جغرافيايي

در نظر گرفتن شرايط منطقه و مطالعات انجام شده قبلي 
  .براي اجراي اين مطالعه انتخاب گرديدند

  
  امواد و روشه

  وضعيت منطقه مورد مطالعه
 )مراتع( عرفي هاي  منطقه مورد مطالعه يكي از سامان

ه آبخيز تاالر به نام ززير حوضه جاشلوبار از حو
غرب شهرستان سمنان كيلومتري شمال  65در  ،سفيددشت

شرقي اين منطقه بين طولهاي . )1 شكل( قرار گرفته است
"41 '8o 53   11' 17"تا o53  45' 40" ليشماو عرضهاي 
o35  47' 56 "تا o35 در دامنه جنوبي البرز واقع شده  و

هكتار بوده و درصد  57/560وسعت اين حوضه . است
ارتفاع  .باشد  مي 09/32شيب متوسط وزني منطقه 

غربي   متر و در سمت شمال 3210 ترين نقطه منطقه مرتفع
متر از سطح  2370ترين ارتفاع  و پايينشده حوضه واقع 

 ميانگين وزني ارتفاع. و در شرق منطقه واقع است دريا
بيشترين مساحت . متر محاسبه گرديده است 4/2587

كمترين  و (N)منطقه داراي جهت جغرافيايي شمالي 
 (NE)شرقي  مساحت منطقه داراي جهت جغرافيايي شمال

 و غربي) SW(غربي   و جهات جغرافيايي جنوب باشد  مي
)W (منطقه مورد مطالعه از  گي درفصل بارند. وجود ندارد

 بيشتريابد و   اواخر زمستان شروع و در بهار ادامه مي
فروردين و  ،ريزشهاي جوي مربوط به ماه اسفند

 5/260متوسط بارندگي ساالنه برابر . باشد  ارديبهشت مي
متوسط درجه حرارت ساالنه منطقه مورد . متر است  ميلي

                                           
1- Spatial Multi-Criteria Evaluation   
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و  oC6/12برابر ، حداكثر متوسط ماهانه oC9/6مطالعه 
اقليم منطقه مورد  .باشد  مي oC2/0حداقل متوسط ماهانه 

نماي دومارتن اصالح شده و   مطالعه براساس روش اقليم
ترين تيپ   عمده .سرد تعيين شده استخشك   نيمهآمبرژه، 

 – Astragalus spp پوشش گياهي منطقه شامل

Psathyrostachys fragilis- nekarmanica  Cousinia 
  .باشد  مي

باشند كه   جزء عشاير ايل سنگسري مي دامداران منطقه
سامان . روند  ازجمله دامداران نيمه كوچنده بشمار مي

كه به شغل خانوار بوده  7عرفي سفيد دشت داراي 
تعداد دام موجود در سامان . باشد  دامداري مشغول مي

واحد داميست كه از اين  850عرفي سفيددشت برابر 
عنوان مجاز از طريق اداره منابع   واحد دامي به 650تعداد 

  .طبيعي شناخته شده است
  

  
  موقعيت محدوده مورد مطالعه در استان - 1 شكل

  
  هاي اطالعاتي  تهيه اليه

و  1:50000 هايمقياس درهاي توپوگرافي   نقشه از
صورت رقومي در   هاي ميزان ارتفاعي به  ، منحني1:25000

استخراج ) GIS(ات جغرافيايي محيط سيستمهاي اطالع
تفاع رمدل رقومي ا يابي،  گرديد و با استفاده از توابع درون

)DEM (و  شيب .در محدوده مطالعاتي توليد گرديد
تهيه  GISدر محيط  DEMنيز بر مبناي  جغرافيايي جهات
  . ندگرديد

مصطفايي  شايستگي مرتع از نتايج مطالعه عاملاطالعات 
استخراج  به انجام رسيده بودطقه من اين دركه ) 1386(

   .شد

  روش تحقيق
منابع  فاصله ازشيب، جهات جغرافيايي،  عاملچهار 

در  مؤثرهاي   عاملعنوان   به كيفيت پوشش گياهيآبي و 
سازي   جهت كمي. تعيين مطلوبيت چرايي انتخاب گرديدند

 روش ارزيابي چندمعياره مكانيمطلوبيت مرتع، از 
)SMCE( مدل تعيين  ،براساس اين روش. يداستفاده گرد

و  مؤثر هاي  عاملمطلوبيت چرايي سرزمين با تركيب 
براساس روش  هاعاملدر اين روش، . محدوديتها تهيه شد

مراحل اجرايي  2 شكلدر  .فازي استانداردسازي گرديدند
تهيه مدل مطلوبيت چرايي سرزمين براساس روش 

SMCE هاي   ادهدر مرحله اول د .نمايش داده شده است
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هاي مورد نياز با توجه به فاكتورهاي   مكاني و نقشه
مختصات با اجراي عمليات ميداني، . گرديدندانتخابي تهيه 

تابع محاسبه با استفاده از  و شدرها نيز گردآوري اآبشخو
توليد فاصله از اين منابع  اليه GIS در محيط فاصله مكاني

ها جهت   دهسازي و فرآوري دا  سپس فرايند آماده. شد
اجرا گرديد و پايگاه اطالعات  GISاستفاده در محيط 

ثير أدر مرحله دوم براساس ت. جغرافيايي منطقه تشكيل شد
مطلوبيت چرايي مرتع، توابع عضويت فازي  در هر فاكتور

هاي   اليهتعيين گرديد كه مبنايي براي استانداردسازي 
هر يك . شدبا  مي مؤثر   عاملاطالعات جغرافيايي براي هر 

در قالب اليه رستر و براساس تابع عضويت ها عاملاز 
كه محدوده عددي تصاوير  255تا  صفرفازي در محدوده 

 ، نمايانگردر اين عمل عدد صفر .استاندارد گرديد است
 كامالً مناسب بيانگر حالت 255نامناسب و عدد  وضعيت

منظور حذف مساحتهاي اضافي با استفاده از يك  به .است
كه با منطق بولين تعيين  عاملمحدوديت براي هر هاي  يهال

مناطق مناسب و نامناسب از  1و  صفردو مقدار گرديد با 
نمايانگر نواحي داراي  صفرمقدار  .هم جدا شدند

مانند مناطق تحت كشت  محدوديت كامل براي چرا
، با و پاياني در مرحله سوم. باشد  مي محصوالت كشاورزي

) WLC(1كيب خطي وزن داده شده تربكارگيري روش 
اهميت نسبي كه براساس (كليه فاكتورها براساس وزن 

ديده ادغام گر) تجزيه و تحليل نظر كارشناسي تهيه گرديد
  .ديگرد و نقشه تناسب نهايي تعيين 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  هاي فازي و مجموعه) SMCE(ه مكاني نمودار جرياني ارزيابي مطلوبيت چرايي سرزمين با استفاده از روش ارزيابي چندمعيار -2شكل 

  
  
  

 
1- Weighted Linear Combination 

استانداردسازي فاكتورها 
  براساس توابع عضويت فازي

وزن دهي به فاكتورها با روش
انتخاب معيارهاي الزم  AHPمقايسه زوجي بر پايه 

براي )يتهافاكتورها ومحدود(
طلوبيت چرايي ارزيابي م

 سرزمين

استانداردسازي محدوديتها 
  براساس منطق بولين

 )1و0(

اجراي فرايند ارزيابي چند
معياري با استفاده از روش  

WLC 

اليه مطلوبيت چرايياستخراج 
 سرزمين
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  نقشه طبقات شيب منطقه طرح -4شكل                 نقشه جهات جغرافيايي منطقه طرح - 3 شكل

  

         
  منطقه طرح پوشش گياهي هاينقشه تيپ -6 شكل             نقشه فاصله از منابع آبي منطقه طرح - 5 شكل

  
  ها  استانداردسازي داده

  شيب زمين -
بر پراكنش چرا براساس  مؤثريكي از معيارهاي 

باشد كه دامنه ارزش آن   شيب زمين مي قبلي، مطالعات
 .درصد فرض شده است 60- 0داري بين   براي مرتع

درصد براي شايستگي چرا  30ازآنجاكه شيبهاي صفر تا
نها را در باالترين حد آ ،گيرند  در يك طبقه قرار مي

كه  255داده و ارزش عددي آنرا معادل  مطلوبيت قرار
 ،بود بكارگرفته شده در اين تحقيقعدد در روش حداكثر 
ترتيب  درصد به 30درجه مطلوبيت شيب از . قرارداديم

رسيد ينترين حد خود يدرصد به پا 60كاهش يافته و تا 
بديهي است  .ه شددر نظر گرفتبراي آن صفر امتياز كه 

 زيرا ،درصد نيز معادل صفر بوده 60 از كه شيبهاي بيشتر
براساس  .دهد  مي دام بندرت اين شيبها را مورد چرا قرار

 استفاده از معادله خطي اين فرض و با
255×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

−=
minmax

min1
RR

RR
X i

i كاهنده صورت  كه به 
ارزش : Xi :كه در آنگيرد   مورد استفاده قرار مي است
قبل از    عاملارزش : Riستانداردسازي، بعد از ا عامل

مقدار : Rmax،   عاملمقدار كمينه در : Rminاستانداردسازي، 
دامنه تغييرات : standardized-rangeو    عاملبيشينه در 
اين رابطه بخشي از تابع  .باشد  مي )255( سازي  يكنواخت

شيب  نقشه .است 7عضويت فازي ارائه شده در شكل 
به يك نقشه  7 شكل ضويت فازي درتابع ع اساسبر

  .تبديل شد 9 شكلدر  فازي
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0
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100
150
200
250
300

0 10 20 30 40 50 60 70

شيب

يت   
طلوب

م

  
  نمودار فازي شيب -7 شكل

  
  جهات جغرافيايي -

ي يمديريت گردش دام نقش بسزا ديگري كه در معيار
در سيستم اطالعات . دارد جهات جغرافيايي است

 .گيرد  درجه قرار مي 360-0ي دامنه ارزش آن بينيجغرافيا
لي كه از نظر رطوبت و پوشش گياهي اگر به شيبهاي شما

ال   ايده عنوان نقطه  هباشند ب  مناسبتر از شيبهاي جنوبي مي
را براي آن قائل  255امتياز يعني  حداكثرنگاه كنيم و 

توان با گردش از سمت شمال به سمت جنوب با   شويم مي
صورت   هاستفاده از روش فازي مرغوبيت جهات را ب

ه در ك ستفاده از معادالت خطيبا ا .نمودار نشان داد

، گيرد  منحني كاهنده و افزاينده مورد استفاده قرار مي
اختصاص  50تا  255را به اعداد 180جهات بين صفر و 

درجه مرغوبيت  180ست كه در ا دهيم و فرض بر اين  مي
ي چهار پنجم افت كرده يسرزمين از نظر جهات جغرافيا

ب به شمال اين با برگشت جهت از جنو مجدداً و است
درجه به حد اوليه  360يابد تا در   مرغوبيت افزايش مي

اساس تابع عضويت فازي جهات جغرافيايي بر نقشه. برسد
تبديل  11 شكلدر  به يك نقشه فازي 8 نمودار شكل در
  .شد

  

0
50

100
150
200
250
300

0 50 100 150 200 250 300 350 400

جهات جغرافيايي

يت
طلوب

م

  
  نمودار فازي جهات جغرافيايي - 8 شكل
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  فاصله از منابع آبي -
گردش  بر مؤثر هاي  عامليكي از مهمترين معيارها و 

با استفاده از روش مشابه . فاصله از منابع آبيست ،دام
عنوان بهترين و بدترين   همتر ب 4000-0بين  يها  فاصله

به  255و با معادل  قرار دادن  گرفته شدفاصله در نظر 
ميزان  رايب صفر فازي صفر و عدد ميزان فاصله جاي

 خطي متر در معادله 4000فاصله 
255×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

−=
minmax

min1
RR

RRX i
i صورت كاهنده   كه به

 نقشه فازي بعدو  تابع عضويت فازي باشد، ابتدا گراف  مي
فاصله از منابع آبي  نقشه بنابراين ؛تهيه شد آن براساس
 12 شكلدر  به يك نقشه فازي 9 نمودار شكل براساس

  . تبديل شد

  

0
50

100
150
200
250
300

0 1000 2000 3000 4000 5000

فاصله از منابع آبي 

ت
وبي
مطل

  
  نمودار فازي فاصله از منابع آبي - 9 شكل

  
  پوشش گياهي -

در پراكنش دام در مرتع  مؤثري ديگر از معيارهاي يك
زواياي مختلفي از مسائل مربوط به . ياهيستگپوشش 

عنوان شاخص در نظر گرفت   هتوان ب  پوشش گياهي را مي
گذاري به اين شاخص از   كه در اين تحقيق براي ارزش

بدين . توليد پوشش گياهي براي اين منظور استفاده شد
كه از پوشش  )Th.ko-pr.gr تيپ( 5 دك ترتيب كه به تيپ

و  )15(كمترين امتياز يعني ، گياهي ضعيفي برخوردار بود
 4 كد و) Ar.au-ps.fr تيپ( 2به تيپهايي كه با كد 

مشخص شده بودند و از باالترين ) Ps.fr-Ar.auتيپ(
برخوردار بودند، بيشترين  منطقه مورد تحقيق توليد در

-As.spp-ps.fr تيپ( 3به كد . تعلق گرفت) 150( امتياز

co.ne(  نيز امتياز)تيپ( 1كد  و به )90 Ac-sp.As.spp-

ps.fr(  امتياز)ها كه   دليل ماهيت اين داده  هب .داده شد) 50
براي آنها نمودار فازي  توان  نمي ،بودند اسميصورت   هب

نشان هاي معيار را   قواعد فازي نقشه ،1 جدول .ايجاد نمود
  .دهد  مي
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  در تابع خطي a,b,c,dهاي معيار و مقادير   قواعد فازي كردن نقشه -1 جدول
  توضيحات a b c d  دامنه ارزش  ارزيابي معيار

    60  30  30  30  0-60  )درصد( شيب زمين
    360  270  180  90  0-360  )درجه( جهات جغرافيايي

شويم   هرچه از منبع آبي دور مي  4000  3000  2000  1000  0-4000  )متر( فاصله از منابع آبي
  .شود  يامتياز كمتر م

            1-5  كيفيت پوشش گياهي
  

هاي فازي مربوطه در   نقشه ،پس از انجام مراحل فوق
با استفاده از . شوند  ايجاد مي MCEو با تكنيك  GISمحيط 

 ،شدند استانداردهاي اطالعاتي   گفته اليه روشهاي پيش
حقيقت  در. يق و مقايسه آنها مقدور شدامكان تلف بنابراين

گيري آنها   هاي اطالعاتي فارغ از واحد اندازه  تمام اليه
 شدند كه امكان مقايسه و 255 و 0داراي ارزشهاي بين 

  .ها را فراهم آورد كردن اين اليه تركيب
  
  دهي معيارها   وزن

   عاملثيرگذاري يا اهميت هر أبا توجه به آنكه ميزان ت
كه معيارهاي مختلف داراي ست ا يبديه ،يستيكسان ن

ريزي   باشند و با توجه به هدفي كه هر برنامه  يك وزن نمي
كند ممكن است از وزنهاي مختلفي برخوردار   دنبال مي

اين اهميت    عاملشوند، بنابراين با انتخاب وزن براي هر 
اگرچه در ارتباط با چراي دام اهميت  .نماييم  را كمي مي

ثيرگذار در مطالعات بسياري مورد بررسي قرار أتعوامل 
تواند معيار مناسبي براي   گرفته است و اين مطالعات مي

 در اين تحقيقبنابراين  محسوب شوند، ها  عاملتعيين وزن 
 ها  عاملاز ارزيابي نظرات كارشناسي براي تعيين وزن 

 زيرا اين روش در مناطق مختلف ،استفاده گرديد
را  ها  عاملبندي   براي انتخاب و اولويتپذيري   انعطاف
 .داراست منطقه ژهيو طيو شرا يزير  هدف برنامه براساس

گرفته شده و پس از آن كه  مورد توجهاين موضوع نيز 
معيارهاي ارزيابي به مقياسهاي قابل مقايسه و استاندارد 
تبديل شدند وزن و اهميت نسبي هريك از آنها در رابطه 

مقايسه زوجي كه در روش . تعيين شد با هدف مورد نظر
شود ابزار مناسبي براي تعيين وزن   استفاده مي يادشده

باشد و كارشناس با مقايسه   براساس نظرات كارشناسي مي
 ميزان اهميت آن را با يك شاخص كميها   عاملدو به دو 

   عاملوزن هر  Eigen valueتعيين كرده كه با محاسبه 
كار با تشكيل يك ماتريس در اين . شود  محاسبه مي

  .  افزار مربوطه اجرا گرديد  نرم
  

  نتايج
  )fuzzy( هاي استانداردشده  اليه 
  شيب زمين-

و براساس  7با توجه به نمودار فازي شكل 
استانداردهايي كه براي حركت دام در شيبهاي مختلف 

تهيه  10صورت شكل   هتعيين نموديم نقشه فازي شيب ب
هد كه هر چه امتياز كمتر باشد د  شده و نشان مي

چه امتياز بيشتر  محدوديت در استفاده از مرتع بيشتر و هر
  .باشد مي باشد قابليت استفاده از مرتع بيشتر بوده و بعكس
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  نقشه فازي اليه شيب -10شكل

  
   جهات جغرافيايي

و براساس  8با توجه به نمودار فازي شكل 
ر جهات جغرافيايي  استانداردهايي كه براي حركت دام د

مختلف تعيين نموديم نقشه فازي جهات جغرافيايي 
دهد كه هر چه   تهيه شده و نشان مي 11صورت شكل   هب

محدوديت ) روشنبه رنگ  50اينجا  در( امتياز كمتر باشد
در ( چه امتياز بيشتر باشد در استفاده از مرتع بيشتر و هر

ز مرتع بيشتر بوده قابليت استفاده ا) تيره به رنگ 255اينجا 
  .باشد مي و بعكس

  

  
  نقشه فازي اليه جهت جغرافيايي -11 شكل

  
  فاصله از منابع آبي -

و براساس  9 شكلبا توجه به نمودار فازي 
هاي مختلف   استانداردهايي كه براي حركت دام در فاصله

صورت   هاز منابع آبي تعيين نموديم نقشه فازي شيب ب
دهد كه هر چه فاصله از   ان ميتهيه شده و نش 12شكل 

بوده و محدوديت در  منابع آبي بيشتر شود امتياز كمتر
) تيره به رنگ 39در اينجا ( باشد  مي استفاده از مرتع بيشتر

فاصله از منابع آبي كمتر شود امتياز كمتر بوده و  و هرچه
به رنگ  255در اينجا (قابليت استفاده از مرتع بيشتر 

  .باشد مي و بعكس) روشن
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  نقشه فازي اليه فاصله از منابع آبي -12 شكل

  
  كيفيت پوشش گياهي -

با توجه به شرايط پوشش گياهي و براساس توليد و 
نقشه فازي پوشش گياهي گياهي امتياز داده شده به تيپهاي 

ست ا دهنده اين  آمده كه نشان  بدست 13صورت شكل   هب

د، قابليت استفاده از چه امتياز تيپ گياهي بيشتر باش كه هر
و هرچه امتياز ) به رنگ تيره 150در اينجا ( مرتع بيشتر

 تيپ گياهي كمتر باشد، محدوديت استفاده از مرتع كمتر
  .باشد مي و بعكس) اينجا صفر به رنگ روشندر (

  

  
  نقشه فازي اليه پوشش گياهي -13 شكل

  
  دهي معيارها  وزن

براي هريك از  دهي  با توجه به روش مورد نظر، وزن
. درج شده است 2 معيارها انجام شد و نتايج آن در جدول

دهي به معيارهاي   آمده براي وزن  شاخص سازگاري بدست
  .باشد  مي 06/0چهارگانه نيز معادل 
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  و وزنهاي هريك از معيارها) AHP(سلسله  مراتبي تحليلي يند افرماتريس  -2 جدول

  شيب زمين  معيارها
جهات 
  يجغرافياي

  منابع آبي
كيفيت پوشش 

  گياهي
  وزنهاي نهايي

  267/0      1  شيب زمين
  جهات جغرافيايي

7
1  1      040/0  

  566/0    1 9 3  فاصله از منابع آبي

  كيفيت پوشش گياهي
3
1  5  5

1  
  

1  
127/0  

  
 )constraint( تعيين اليه محدوديت

باشد كه   مي) يك صفر و( اين اليه يك اليه بولين
را از مناطق ) كشاورزي و مسكوني( مناطق غيرمرتعي

مرتعي جدا و اليه رستري مذكور در نقشه نهايي ضرب 
آن نقشه به صفر تبديل  شده و مناطق غيرمرتعي در

  . شود  مي
  نقشه نهايي ارزيابي چندمعياره

هاي فازي با استفاده از   اليه ،GISي افزار  نرم در محيط
ijjرابطه  ji xwA در اليه بعد  تركيب و =∑

يك اين رابطه در واقع . ندمحدوديت ضرب شد
ميزان  ،  عاملكه وزن هر  ستگيري وزني  ميانگين

كند و   يين ميرا در نقشه نهايي تع   عاملثيرگذاري آن أت
ان اين نقشه نش .تهيه گرديد 14 شكلنقشه نهايي طبق 

كه طبق  روشنرنگ ه دهد كه حركت دام در مناطق ب  مي
راهنماي نقشه امتياز بيشتري داشته از درجه اهميت 

به چرا  تيرهچه در مناطق  بيشتري برخوردار بوده و هر
انرژي بنابراين ؛ شدهمند   بپردازد از علوفه كمتري بهره

  .انجامد  ميكند و به تخريب مرتع   بيشتري مصرف مي

  

  
 نقشه نهايي ارزيابي چندمعياره گردش دام در مرتع -14 شكل

  
  بحث

نشان  در اين تحقيق بررسي گردش دام در مرتع
منظور پراكنش چراي   هدهد كه در تعيين بهترين مناطق ب  مي
مهم نقش اساسي دارند كه  عاملچهار  ،)گوسفند( دام
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فاصله از منابع آبي، شيب، : ترتيب اهميت عبارتند از  به
بايد توجه . يت پوشش گياهي و جهات جغرافياييكيف

با توجه به شكل آن، وجود منابع اي   نمود كه در هر منطقه
آبي، پوشش گياهي و توپوگرافي مدل پراكنش دام در 

  .مرتع متفاوت خواهد بود
ثير منابع آبي يكي از عوامل مهم در پراكنش دام در أت

ب پراكنش باشد و وجود و يا عدم وجود آن موج  مرتع مي
. گردد  مناسب يا نامناسب دام و در نتيجه تخريب مرتع مي

حداكثر فاصله . آب نقطه مركزي فعاليتهاي چرايي است
مناسب از يك منبع آبي براي چراي دام با توجه به 

 ،متر در نظر گرفته شده است 4000 انجام شدهمطالعات 
ولي در منطقه مورد مطالعه با توجه به محدوديت شيب، 

متري بيشتر از منبع آبي دور  2000تا فاصله اكثر دحمها دا
  .شوند  نمي

در گردش دام  مؤثراثر شيب نيز يكي ديگر از عوامل 
در  انجام شدهبا توجه به بررسيهاي . باشد  در مرتع مي

منطقه مورد مطالعه و مطالعات صورت گرفته حداكثر 
درصد بوده و  60شيبهاي مورد استفاده براي گوسفند 

. دهد  درصد را مورد چرا قرار مي 60درت شيبهاي باالي بن
بهترين شيبهاي مورد استفاده براي گوسفندان با توجه به 

 30-60درصد بوده و از  0-30مطالعات صورت گرفته 
  .يابد  درصد مطلوبيت استفاده از مرتع كاهش مي

در پراكنش ري گديكيفيت پوشش گياهي عامل  عامل
تاج  با توجه به نوع گياه، درصد باشد كه  چرايي دام مي

 تأثيرگذاردر گردش دام پوشش، وضعيت و گرايش مرتع 
هرچه وضعيت مرتع ضعيفتر باشد مطلوبيت استفاده . است

و در مورد گرايش مرتع نيز  ،از مرتع كاهش يافته و بعكس
هرچه به سمت منفي رود مطلوبيت استفاده از مرتع نيز 

يز اثر مهمي در كيفيت توليد علوفه ن. يابد  كاهش مي
پوشش داشته و هرچه توليد بيشتر باشد مطلوبيت بيشتر 

  .باشد  مي
تواند بر اصالح و باال بردن   كه مي عاملچهارمين 

ولي  ،بوده كيفيت مرتع اثر گذاشته عامل جهات جغرافيايي
اهميت آن از ديگر عوامل ضعيفتر است تنها با رعايت آن 

با توجه به . تع كمك كردتوان به بهبود وضعيت مر  مي
داران و كارشناسان   مده و تجارب مرتعآ  بررسيهاي بعمل

دليل اينكه پشت به نور آفتاب   به) N( شيبهاي رو به شمال
هاي اصالح و   بوده بهترين منطقه براي چرا و اجراي پروژه

و شيبهاي ) S( شيبهاي رو به جنوب. باشند  احياء مراتع مي
ليل اينكه اثر نور آفتاب بر آن د  هب) W( رو به غرب
باشد مناطقي با پوشش گياهي با كيفيت پايين   بيشترين مي

و خاك با حساسيت باال به فرسايش هستند و مطلوبيت 
  . استفاده از اين مناطق كمترين است

گزيني چرا، مكان در مؤثرطوركلي يكي از عوامل  به
با . باشد  ثر از عامل شيب ميأفاصله از منابع آبيست كه مت

توجه به بررسي حركت دام در منطقه حداكثر فاصله از 
متر و در  4000آب طي شده توسط دام در مراتع مسطح 

باشد و حداكثر شيب مورد   متر مي 2000مراتع با شيب تند 
درصد بوده كه احتمال استفاده خيلي ضعيف  60استفاده 

  .بوده و بهتر است دام در اين منطقه وارد نشود
Brock  وOwensby )2000 ( با بررسي پراكنش چراي

مهم در پراكنش  هايعنوان اثر  هدام چندين فاكتور را ب
توان به اندازه مرتع، شيب، فاصله   مشخص كردند كه مي

تا آب و فاصله تا مواد معدني اشاره نمود كه از ميان اين 
 .پيشنهاد نمودند عاملفاصله تا آب را مهمترين  ها  عامل

Horn )2005 (آمده بر  بعمل يهايبا توجه به بررس نيز
كرد كه مصرف  يريگ  جهيدام، نت يپراكنش چرا يرو

بسرعت كاهش  يفاصله از منابع آب شيعلوفه با افزا
مهم در پراكنش  يها  عاملاز  يكيرا  يو منابع آب ابدي  يم

فاصله از  عاملدر تحقيق حاضر،  .دام در مرتع دانست
ه و تحليل نظرات كارشناسي منابع آبي براساس تجزي

كه  آمد  بر پراكنش چرا بدست مؤثر عاملعنوان مهمترين   به
) Owensby )2000 و  Brockمطالعات سازگار با نتايج

  .است) Horn  )2005و
Lyons و Machen )2001 ( پراكنش چراي دام را

بر پراكنش دام را  مؤثرهاي   عامل و مورد بررسي قرار دادند
اين . نمودند ميتقس هاي زنده و غيرزنده  ملعابه دو دسته 

دسته از  آمده بر روي اين دو  ن با بررسي بعملامحقق



  GISدر محيط ) SMCE(بررسي گردش دام در مرتع با استفاده از روشهاي ارزيابي چند معياره مكاني   484

هاي مهم در پراكنش   عاملها به اين نتيجه رسيدند كه   عامل
رفتار حيوان، فاصله تا منابع آبي،  :چرايي عبارتند از

در اين  .توپوگرافي، نوع پوشش گياهي و آب و هوا
با اهميت در نظر  عاملعنوان   و هوايي بهآب  عاملتحقيق 

زيرا تغييرات اين عامل براساس مقياس مطالعه  ،گرفته نشد
  .و وسعت منطقه ناچيز است

Harris  ثير توپوگرافي، أت نيز) 2002(همكاران و
پوشش گياهي و آب و هوا را بر پراكنش گاو مورد بررسي 

پراكنش قرار دادند و با توجه به نتايجي كه با مطالعات 
اغلب  در عامل 3به اين نتيجه رسيدند كه  آوردند  بدست

بودند امل مؤثر بر پراكنش گاو وعنوان ع  هب ،متون ذكر شده
. ت علوفهشيب، فاصله تا آب و خصوصيا: عبارتند ازو 

يد أيها در اين مطالعه را ت  عاملاين نتايج نيز انتخاب 
  .نمايد  مي

زمين، از منظور تحليل مطلوبيت چرايي سر به
) SMCE(سازي روش ارزيابي چندمعياره مكاني   يكپارچه

. فازي استفاده گرديده است GISدر يك محيط  AHPو 
در حال حاضر، ابزارها و تكنيكهاي بسيار زيادي در 

توسعه داده شده  آناليز و مدلسازيهاي مكانيحمايت از 
فناوريهاي اطالعات زميني  توانمنديهايقابليت و . است
سازد كه توسعه مدلها را با روشهاي   مكان را فراهم مياين ا

سيستمهاي اطالعات . مناسبتر و كاراتري اجرا نمود
عنوان بستري براي توسعه   تواند به  جغرافيايي مي

ريزي و مديريتي مورد استفاده قرار   سيستمهاي برنامه
گيري از فناوريهاي   گيرند كه اتخاذ چنين نگرشي به بهره

در هرحال،  به. باشد  ميني در كشور بسيار نو مياطالعات ز
در توسعه  GISد از قابليتهاي يتحقيق حاضر سعي گرد

  .به نحو مطلوب استفاده گردد ارزيابي تناسب چرايي مدل
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Abstract 
Spatial distribution of livestock grazing is an important issue in range management as it affects land 
degradation. The reason of increased grazing pressure is not always the number of livestock. 
Inappropriate grazing distribution may also lead to such a pressure. Therefore, livestock movement by 
experienced shepherds who know the principal of pasture's system leads to optimum use of rangeland 
resources. Although, many factors may be important to define a grazing distribution, after reviewing the 
literatures, four factors including slope, water resources, quality of vegetation and aspect were selected as 
the main criteria to define the spatial distribution of livestock in this study. Spatial multi criteria 
evaluation (SMCE) method was used in a GIS environment to model the suitability of rangeland for 
grazing over the study area of Sefid-dasht range in Jashlobar basin, Semnan, Iran. For each selected 
factor, a GIS layer was prepared, and then, standardized in a Fuzzy scale, ranged between 0 and 1. The 
importance of each factor was calculated using the pairwise comparison method. The rangeland 
suitability for livestock grazing and movement was, then, calculated using a weighted linear combination 
(WLC) method. Comparing this map with the GPS records of livestock movement during the grazing 
season showed that the livestock movement was compatible with the suitability patterns resulted from this 
study. The results showed that the shepherds had the optimum use of rangeland resources. It was also 
concluded that the basin shape as well as the water resources were the constraints to use of rangeland 
resources by livestock. 
 
Key words: Livestock grazing distribution, grazing behavior, Spatial Multi Criteria Evaluation, GIS, 
rangeland 
 


