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  كيدهچ

هدررفت علوفه مراتع در صورت فقدان آب كافي براي شرب،  ،دام و از طرفي رشد و پرورشبا توجه به نقش مهم آب در 
هاي بالقوه موجود  توان استفاده بهينه از براي رو ينا از. گردد تع بيشر نمايان مياتوجه به بحث شايستگي منابع آب در مر ضرورت

با . دگردباشد توجه  مقوله كميت، كيفيت و پراكنش منابع آب كه جزء زيرمدلهاي مدل شايستگي منابع آب ميبه  بايددام و مرتع 
ثر بر ؤشناسايي مهمترين عوامل م ،حاضر تحقيق ازاينكه عوامل مختلفي در تعيين شايستگي منابع آب دخالت دارند، هدف  توجه

تگي منابع آب براي شايس غربي سبزوار بر اساس جنوببندي مراتع  بقهط ناسايي عوامل محدود كننده وشايستگي منابع آبي، ش
محيط سيستم در  و FAO )1990(اين تحقيق با استفاده از روش  .باشد مي )اين مراتع دام غالب استفاده كننده در(چراي گوسفند 

با  سپس. دگردي ز منطقه مشخصو مر منطقه مورد مطالعه تهيه DGNهاي  نقشه ابتدا .شدانجام ) GIS( اطالعات جغرافيايي
كميت،  هاي نهايت از تلفيق اليه در. گرديد تعيين) Mg+2و TDS ، EC( هر منبع كميت و كيفيت آب ،منطقهمراجعه به منابع آب 

مدل شايستگي منابع ) درصد < 60و  30-60، 10-30، 0-10چهار شيب  تهيه شده براي(فاصله از منابع آب  و نقاط همكيفيت 
 1Sكميت نداشته و تماماً در طبقه شايستگي منطقه مورد مطالعه محدوديتي از  نظر منابع آب  كه نتايج نشان داد. گرديد آب تنظيم
نشان  منابع آبنهايي مدل شايستگي . گيرند قرار مي 2Sيكي، در طبقه شايستگي  ءاما از نظر كيفيت تمام منابع آب جز ،قرار دارند
در نهايت  .باشند مي Nو  ٣S، ٢Sدرصد از مراتع مورد مطالعه داراي طبقه شايستگي  9/34 و 4/2 ، 7/62 ترتيب هداد كه ب

  . معرفي شدندآب منطقه شايستگي امل محدود كننده وععنوان  و شوري به پراكنش نامناسب منابع آب شيب، هاي عامل
  

  ، سبزوارآب منابع، پراكنش آب، كيفيت آب، كميت مدل شايستگي منابع آب :كليدي هاي واژه
  

  مقدمه
شايستگي مرتع عبارتست از حالتي كه بتوان از مرتع 

ستفاده از مرتع امر ا عنوان چراي دام استفاده كرد و اين به
هاي آتي محدود نكرده، بتوان براي ساليان دراز را در سال

از مرتع استفاده كرد بدون آنكه به منابع پوشش گياهي و 
 ،مقدم( وارد شود اي خاك آن و يا مناطق مجاور صدمه

تعاريف مختلفي از شايستگي مرتع وجود دارد  ).1388
قابليت استفاده از سرزمين براي ) 1991( كه فائو طوري هب

برداري مرتعي با در نظر گرفتن استفاده پايدار  يك نوع بهره
هاي  عامليكي از . داند از اراضي را شايستگي مرتع مي

ب بودن منابع آبي مهم و اساسي در شايستگي مرتع، مناس
وجود . )Arzani & Yousefi, 2006( باشد مي  يك مرتع

آب كافي در مرتع جهت شرب احشام، پراكنش چرا را در 
كند و در نتيجه از قسمتهاي مختلف  مرتع تصحيح مي

، مصداقي( اري خواهد شددبر مرتع در حد مناسبي بهره
1382 .(Sileshi و همكاران )نيز در مطالعه خود) 2001 
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تحت عنوان منابع آب براي احشام در اتيوپي، آب را 
. ترين عامل در پراكنش دام در مرتع عنوان كردند اصلي

توان ظرفيت چرايي مرتع را فقط براساس  بنابراين نمي
مقدار علوفه توليدي محاسبه كرد زيرا در واقع علوفه قابل 

برداري از سطح مرتع، تنها آن بخش از علوفه  بهره
كه همراه با آب كافي براي شرب در دسترس توليديست 

نتايج حاصل  .)1387آذرنيوند و زارع چاهوكي، ( دام باشد
نقش آب شرب در بهبود عملكرد گوسفندان در از مطالعه 

كه قرار دادن آب به دفعات بيشتر در اختيار نشان داد  مرتع
تواند سبب افزايش  دامها، به خصوص دامهاي جوان مي

بديهيست نياز آبي  ).1381 جعفري،( دتوليد حيوان گرد
دام در هر منطقه با توجه به نوع دام، پوشش گياهي، اقليم، 

تواند بپيمايد  پستي و بلندي و حداكثر مسافتي كه دام مي
نظريات . )1388 مقدم،( داردبه موقعيت منابع آب بستگي 

نياز آبي روزانه گوسفند متفاوت  افراد مختلف در مورد
در فصل (ليتر  4اين مقدار را ) 1374( مصداقي ؛است

عنوان ) به طور متوسط در طول سال(ليتر  5/1و ) تابستان
ليتر  14و  4اين مقدار را ) Stodart )1975. كند مي
 مقدم. داند ترتيب براي علوفه فاقد نمك و شور مي هب
)1377(، Arnold & Dudzineski )1978(فائو ، )1991( ،

اين ) 1387( و زارع چاهوكيذرنيوند آو ) 1382(ارزاني
ليتر  4-6و  4-14 ،3-6، 3-5/3، 4-8ترتيب  همقدار را ب
پراكنش منابع آبي در  در رابطه با .دارند بيان مي در روز

معتقدند اين ، )Dudzineski  )1978و Arnoldيك منطقه 
مسافت به نوع پوشش گياهي، توپوگرافي، فصل 

) 1388(مقدم . برداري، كالس و سن دام بستگي دارد بهره
هاي مسطح، با  حداكثر مسافتي كه گوسفند در توپوگرافي

 تواند جهت شرب طي كند شيب ماليم و با شيب تند مي
 .كند كيلومتر عنوان مي 2-5/2و  3-4 ،4-6ترتيب  هب

در را  گوسفند پيموده توسط مسافت) 1382( مصداقي
شيب در و  3كيلومتر، با شيب ماليم،  4-6اراضي مسطح 

، در )Sqruires )1971 .داند كيلومتر مي 2-5/2  تند
اي كه در نيوساوت ولز انجام داد مشاهده كرد كه  مطالعه

در يك رويشگاه آتريپلكس مسافت طي شده توسط دام 

در شرايطي كه . در روز به تعداد دفعات شرب بستگي دارد
 نوشيد روزانه هشت كيلومتر و زمان دو دام يك بار آب مي

ولي در  ،كرد كيلومتر را طي مي 14روزانه تا بار شرب آب 
 7/4يك رويشگاه علفزار در شرايط شرب يك بار در روز 

كيلومتر را طي  2-6كيلومتر وشرب دو بار در روز 
، معتقدند كه زماني كه )Hershel & Bel )1973. كردند مي

 10نوشند حداكثر تا  گوسفندان روزانه يك بار آب مي
شوند، اما اين مسافت در فصل  ور ميكيلومتر از منبع آب د

 2-3تابستان و در چراي گوسفندان از آتريپلكس به 
 GIS ،Toberدر رابطه با كاربرد  .يابد كيلومتر كاهش مي

مين آب أمسافت پيموده شده توسط بز براي ت) 1983(
را تعيين ) به شرطي كه به توليد آن ضرر نرساند(مورد نياز 

سب دوري از منابع آب جهت نموده و در نهايت مدل منا
 نيز، )1386( و همكاران جوادي. چراي بز را بدست آورد

در محيط سيستم و  FAO) 1990(با استفاده از روش 
براي  شايستگي منابع آب، )GIS(اطالعات جغرافيايي 

  .تعيين نمودنددر منطقه حلوان استان يزد  را چراي شتر
گي منابع شايستشده، مطالعه  بيانمطالب  توجه به با

دام در  مناسبپراكنش ريزي  برنامهجهت  آب شرب دام
ري ضروري ام، برداري صحيح از آن بهرهنتيجه در و مرتع 
تعيين شايستگي منابع آب هدف از تحقيق حاضر . است

غربي  شرب دام براي چراي گوسفند در مراتع جنوب
  .سبزوار است

  
  مواد و روشها

  معرفي منطقه مورد مطالعه
كيلومتري جنوب غربي  62د مطالعه در منطقه مور

  35˚ 34 ́شمالي  عرضبين  و استشهرستان سبزوار واقع 
قرار گرفته  57˚ 36 ́تا 57˚ 19 ́و طول شرقي 35˚ 45 ́ تا

اين منطقه  .باشد ميهكتار  29393 و داراي مساحت است
خالي از سكنه بوده و فقط در  در فصول بارندگي تقريباً

مين علوفه مورد أجهت ت دامداران فصول بهار و تابستان
 عرفي خود هاي سامانه نشيني در به حالت كوچ نياز دام،

متر  ميلي 189 آن ميانگين بارندگي ساالنه. گزينند سكني مي
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. باشد گراد مي درجه سانتي3/14و ميانگين دماي ساالنه 
نشان به سه روش دمارتن، آمبرژه و ايوانف بررسي اقليم 

ي بارندگي كم،  واسطه به، ورد بررسيمنطقه مكه دهد  مي
درجه حرارت باال در تابستان و پايين در زمستان، تبخير 

ترتيب داراي اقليم  هبزياد و تعداد ساعات آفتابي باال 
   .سرد و بياباني استخشك خشك، 

  
  روش تحقيق 

نقشه (نقشه شيب منطقه تهيه جهت انجام تحقيق ابتدا 
رافي، راهنمايي دامداران با استفاده از نقشه توپوگو ) 1

منطقه و پيمايش صحرايي، تيپهاي گياهي منطقه، محدوده 
هاي عرفي و محل چاههاي مالداري شناسايي شد  سامانه

كه مشخص گرديد منطقه مورد مطالعه  طوري به). 2نقشه (
حلقه  12شامل (سامانه عرفي  12تيپ گياهي،  5داراي 

شرب دام منطقه باشد كه آب  مي )قنات 3چاه مالداري و 
ها  برداري از آب سامانه سپس براي نمونه. كند مين ميأرا ت

همچنين با پيمايش . به محلهاي تعيين شده مراجعه شد
تعيين گرديد  مطالعهتيپهاي گياهي منطقه مورد صحرايي 

، Artemisia siberi ،Salsola lariciana شاملكه 
Zygophyllum atriplicoides ، Tamarix و  Cosinia 

  .ودندب
  

  مدل شايستگي منابع آب
كميت و فاصله از  ،با استفاده از سه زير مدل كيفيت

 1شكل . آيد منابع آب مدل شايستگي منابع آب بدست مي
مدل مراحل تهيه نقشه شايستگي منابع آب را نشان 

  .دهد مي

  

   
  مراحل تهيه نقشه شايستگي منابع آب -1شكل 

  
با ابتدا  :له از منابع آبزير مدل شايستگي از لحاظ فاص

موقعيت هر منبع آب  GPSاستفاده از مراجعه به منطقه با 
منطقه مورد مطالعه در  DGNهاي  نقشه. يادداشت شد

تهيه و روي نقشه موقعيت منابع آب  25000/1مقياس 

فاصله با استفاده  اط همدر نهايت نقشه نق. مشخص گرديد
ي گوسفند در فواصل تعديل شده منابع آب برااز جدول 

تهيه  )1383، يوسفي خانقاه( درصد 0 -60طبقات شيب 
  ).3نقشه (شد 
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  )1383، يوسفي خانقاه( درصد 0 -60منابع آب براي گوسفند در طبقات شيب  )متر( فواصل تعديل شده -1جدول 
  

  طبقه شايستگي
  )درصد(طبقات شيب 

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  

  
با توجه به اينكه : زيرمدل شايستگي كميت منابع آب

 مورد توجهها را  در تعيين شايستگي منابع آب بايد حداقل
گيري كميت آب در تابستان كه سطح آب  قرار داد،  اندازه
براي تعيين ميزان دبي آب . انجام شدرسد  به حداقل مي

روزانه، براي چاهها، عمق آب و شعاع حلقه هر چاه 
گيري و حجم آب موجود در هر چاه مشخص شد و  اندازه

پر شدن  زمان صرف شده براي گيري اندازه با براي قنوات
، ميزان خروجي آب قنات در يك يليتر 20يك ظرف 

ظرفيت چرايي هر همچنين  .شبانه روز محاسبه گرديد
سامانه   ي مقايسه مقدار آب مورد نياز دامبرا سامانه عرفي،

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

، مقدار آب مورد نياز دام به طور )1384، مقدم( مطالعه
نيوند و زارع ذرآ .ليتر در روز در نظر گرفته شد 5متوسط 
ليتر عنوان  4-6نياز روزانه گوسفند را  )1387( چاهوكي
شايستگي هر سامان از طريق مقايسه مقدار آب . كردند

بر موجود در هر سامان عرفي و مقدار نياز آبي دامها 
بدين  ؛تعيين شد )1991(اساس روش پيشنهادي فائو 

ترتيب كه مقدار آب موجود در هر سامان عرفي چند 
برآورده  درصد از نيازهاي دامهاي موجود در آن سامان را

  .)2جدول ( كند مي
  

  
  
  

 استفادهبندي شايستگي كميت منابع آب براي طبقه -2 جدول
 )1991اقتباس از فائو، (و بز  گوسفند

  
آبهايي با شوري  :زيرمدل شايستگي از نظر كيفيت آب

زياد و يا داراي عناصر سمي ممكن است سالمت حيوان 
را به خطر انداخته و يا شير و گوشت آنها را غيرقابل 

كيفيت نامناسب آب  طور مسلم بههمچنين . استفاده سازد
در تعيين . ثير نامناسب خواهد داشتأروي بازده توليد ت

ليت استفاده از آبها بايد شرايط محل و جايگزينهاي قاب
ديگر و همچنين سن و نژاد دام و تركيب غذايي آن را در 

اطالعات كيفيت در . )1374 مهدوي،( نظر گرفت
، ١TDS )mg/l(و براي هر نمونه بررسي شد  آزمايشگاه

)mg/l( Mgو  ٢)mmohs/cm(ECآن تعيين گرديد  ٣ 
بندي عليزاده  طبقه از جدولكيفيت  شايستگي براي تعيين

 )1378(پيشنهادي مهدوي  جدول كه بر اساس) 1387(
  ).3جدول ( استفاده شد تهيه گرديده

                                                            
1- Total Dissolved Solids 
2- Magnesium  
3- Electrical Conductivity 

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

1S  75>  
2S  75-51  
3S  50-25  
N  >25  
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  و بز گوسفند استفادهبندي شايستگي كميت منابع آب براي  طبقه – 3 جدول
  سختي آب

 )mg/li(ميزان كربنات كلسيم 
مقدار مواد جامد محلول در آب 

)Mg/l  يا ppm( 
EC  

)mmohs/cm( 
غلظت منيزيم 

)Mg/l( 

طبقه 
 شايستگي

60-0 
>)mmhos/cm(008/5    

> )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/cm(11/69         

< )ppm (7000 
> 8 < 500 N 

  
  شايستگي نهايي مدل منابع آب

باتوجه موارد ذكر شده و در نظر گرفتن پيشنهادات 
هر  ابع آب و با توجه به اينكه دامموجود درباره فاصله من

ب داخل هر سامان تواند از منابع آ فقط مي سامان عرفي
بنابراين طي مراحل زير نقشه . دعرفي استفاده كن

  :گي منابع آب تهيه شدشايست
فاصله از منابع آب در داخل هر سامان  نقاط هم -الف

فاصله از منابع  عرفي تهيه شد و در نهايت نقشه نقاط هم
  .آب براي كل منطقه تهيه گرديد

، يوسفي خانقاه( 1 سپس باتوجه به جدول  -ب
 <60و  30-60، 10- 30، 0-10(هر كالس شيب  ،)1383
  .قرار گرفت اي مجزا در نقشه) درصد
براي هر كالس شيب يك نقشه جداگانه نقاط  -ج
  .آمد فاصله از منابع آب بدست هم

پس از آنكه براي هر كالس شيب يك نقشه نقاط  -د
جه به كالس وآمد، سپس هر نفشه با ت فاصله بدست هم

  .آمد ه بدستقبندي و شايستگي هر طب طبقه شيب آن
وده و نقشه در پايان چهار نقشه را همپوشاني نم -ه
  .)4نقشه  ( آمد ي شايستگي فاصله از منابع آب بدستينها

  
  نتايج

بيشترين كه دهد  نقشه شيب منطقه نشان مي مطالعه

مربوط به  آن و كمتريندرصد  0 – 10شيب در كالس 
مساحت و  4جدول . باشد مي 10 – 30كالس شيب 

  .دهد درصد مساحت هر كالس شيب را نشان مي
  

  درصد مساحت هر كالس شيب مساحت و -4جدول 
 درصد مساحت  مساحتكالس شيب

10 – 0  14301  6/48  
30 – 10  7/1863  3/6  
60 – 30  6/2902  8/9  

60 >  9/10325  1/35  
  

هاي عرفي منطقه  با مطالعه كميت و كيفيت آب سامانه
ها از نظر  مورد مطالعه مشخص گرديد كه آب سامانه

مده از هر سه آ دستاعداد بكيفيت هيچ مشكلي نداشته و 
در در آب شوري، منيزيم و ميزان مواد جامد محلول  عامل
كه (اما از لحاظ كميت در دو سامانه . قرار گرفتند 1S طبقه

مقدار ) با رنگ متفاوت در جدول نشان داده شده است
مين آب أآب موجود كمتر از مقدار آب مورد نياز براي ت

بيش ) 1991(فائو اما طبق جدول پيشنهادي  ،شرب دام بود
در طبقه  اينكرد و بنابر مين ميأدصد نياز دام را ت 80از 

نتايج حاصل از  5جدول . گيرد ميقرار  S1شايستگي 
  . دهد مطالعه كميت و كيفيت را نشان مي



  639  4شمارة  20جلد مرتع و بيابان ايران فصلنامة تحقيقات 

 

  هاي عرفي منطقه مورد مطالعه كيفيت آب سامانه آمده كميت و نتايج بدست -5جدول 
درجه 
  شايستگي

  دام آب مورد نياز
)(debi/da  

 debi/day TDS)( كميت
)mg/li(  

Mg 
)mg/li( 

Ec 
(mmohs/cm) نام سامانه عرفي  

S1 7000 6154 56/3 5 36/2    چاه سلطان محمد
S1 2750 3918 9/2 20 51/3    1چاه آرياني 
S1 2650 2800 92/1 10 44/3    2چاه آرياني 
S1 6000 39413 34/1 10 45/4    قنات دولت آباد
S1 2900 3944 56/2 22 36/3    چاه حسين
S1 2000 3900 5/2 8 94/2    دو چاهي
S1 2250 3600 4/2 12 4/3  محمدچاه تاج
S1 3250 3532 6/1 22 2/2  چاه حاج محمد علي
S1 3000 4114 96/0 6 16/1   چاه ني
S1 3400 2519 52/1 24 33/2    آبادچاه جهان
S1 325 2166 32/2 8 8/1  چشمه سفيد
S1 2850 3519 28/0 10 19/3    چاه  حسن
S1 1200 3165 78/1 24 29/2    چاه ريزاب
S1 3750 3450 76/1 16 27/2    مهروكردان

  
كميت و كيفيت با نقشه  هاي شايستگي از تلفيق نقشه

شايستگي پراكنش منابع آب كه بر اساس طبقات شيب 
مشخص گرديد كه  منابع آب طبقات شايستگي ؛آمد بدست

  .مده استآ 6جدول در 
  

  بندي شايستگي منطقه مورد مطالعه طبقه -6 جدول
 شايستگي )هكتار(مساحت  درصد

S1 0 0 
S2 5/18444 7/62  
S3 2/660 4/2  
N 9/10284 9/34  
55/29393 كل 100 

 

  

  ي منطقه مورد مطالعههاي عرف نقشه موقعيت سامانه -2نقشه            نقشه شيب منطقه مورد مطالعه -1نقشه                   
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  منطقه مورد مطالعهنقشه شايستگي نهايي منابع آب  -4نقشه     منطقه مورد مطالعهفاصله از منابع آب  نقشه نقاط هم -3نقشه 
  

  بحث 
رشد و پرورش مهمترين ماده غذايي در  عنوان به آب

هاي شداراي نق ،)1990و همكاران،  Raisbeck( چهارپايان
عنوان يك حالل  در بدن به كه،له آنمتعدديست، از جم

باشد  مغذي و مواد زائد مي انتقال دهنده مواد كرده و عمل
، در نقش بسزايي دارددر حمل و نقل مواد در كل بدن و 

تمام (كند  هاي شيميايي شركت ميتعداد زيادي از واكنش
، در )شوند واكنشهاي شيميايي در يك محيط آبي انجام مي

همچنين . دن اهميت بسزايي داردكنترل درجه حرارت ب
هاي گوارشي، جريان خون و داخل  مواد مغذي بين حفره

ها به شكل محلولهايي كه اساس آنها را آب خارج سلولو 
مانند مواد گوارشي خون ( شوند دهد منتقل مي تشكيل مي

ادرار، مدفوع و تنفس  ، به دفع مواد زائد از طريق)و لنف
بينايي و شنوايي، كمك به همچنين . كند كمك مي

نگهداري تعادل مناسب يونها، هضم، جذب و متابوليسم 
مين شرايط محيط براي رشد جنين از أمواد مغذي و ت

  ).1380يانسري، ( باشد ديگر وظايف آب در بدن مي

آب يكي از عوامل تشكيل دهنده  سوي ديگراز 
 در كننده هاي تعيين عاملاز اكوسيستمهاي مرتعي و 

آب مهمترين . يت مراتع شناخته شده استوضع بندي طبقه
كه  نحوي وري مرتع تلقي شده به شاخص در تعريف بهره

سودآوري مرتع بدون حضور آب مفهوم عيني نخواهد 
وجود منابع آبي در مراتع و نحوه پراكنش آن، . داشت
برداري از سيستمها را شكل داده، نوع مديريت، نحوه  بهره

اري و توسعه سرزمين را گذاري، سيستمهاي دامد سرمايه
چه بسا  .)1385و همكاران،  ادهمي مجرد( نمايد تعيين مي

اما به دليل  ،مراتعي كه داراي علوفه قابل دسترس باال بوده
عدم وجود آب كافي يا كيفيت پايين آن، شايستگي چرا را 

همچنين اين . )1387كي، وچاه ذرنيوند و زارعآ( ندارند
دوديت بيشتر آب مواجه مهم در مناطق خشك كه با مح

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

با توجه به مطالب گفته شده نياز به يك . برخوردار است
مدل جهت مطالعه منابع آب در مرتع الزم و ضروري به 
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كه  حساب ميايد كه اين مهم در مدل شايستگي منابع آب
باشد  اي مدل شايستگي مرتع براي چرا مييكي از زيرمدله

در اين تحقيق با در نظر گرفتن عوامل  .گيرد جاي مي
برداري، نوع  اقليم، خصوصيات پوشش گياهي، فصل بهره

دام و بررسي منابع آب منطقه نياز آبي روزانه يك گوسفند 
ر غربي سبزوار پنج ليتر در روز در نظ بالغ در مراتع جنوب

ي موجود در گرفته شد و مقدار آب مورد نياز براي دامها
در منطقه مورد مطالعه . گرديدهر سامانه عرفي تعيين 

هاي عرفي، آب از لحاظ  مشخص گرديد كه در تمام سامان
كيفي مشكلي نداشته اما در دو سامانه عرفي چاه سلطان 
محمد و قنات مهرو كردان آب موجود كمتر از آب مورد 

با توجه به محل قرارگيري اين  . باشد ب دامها مينياز شر
گردد كه اين دو سامانه عرفي از  دو  سامانه مشخص مي
ها  بنابراين دامداران اين سامانه. بقيه به روستا نزديكترند

در نتيجه  . تمايل بيشتري براي كوچ به اين مناطق دارند
ها به اين دو  تعداد دام بيشتري نسبت به ساير سامانه

طور كه نتايج نشان  همان .شوند منتقل مي مانه عرفياس
بيشترين مساحت مراتع منطقه مورد مطالعه را  كه دادند

 S1و كمترين آن را طبقه شايستگي  S2طبقه شايستگي 
چون منطقه مورد مطالعه داراي اقليم . دهد تشكيل مي

 خشك بوده، از يك سو حفظ پوشش گياهي در اين مناطق
علت درصد كم آن و  به( برخوردار بودهاز اهميت بيشتري 

بر بودن اصالح پوشش از  همچنين مشكل و زمان
و از سوي ديگر تعداد دفعات نياز دام به آب  )رفته دست

باتوجه به دماي باالي آن و خشبي و (در اين مناطق 
آب بودن علوفه مورد استفاده دام كه منجر به تمايل  كم

آب و در نتيجه فشار  كمتر دام به فاصله گرفتن از منبع
، بيشتر است) شود بشخوار ميآبيشتر بر پوشش اطراف 
دار بودن منطقه مورد مطالعه  همچنين با توجه به شيب

تواند رضايت بخش  توان گفت نتيجه گرفته شده نمي مي
بوده و براي مديريت موفق دام و مرتع بايد تعداد منابع 

مديريت مراتع با توجه به اينكه واحد  .آب را افزايش داد
دهد تيپ درمنه  آمده نشان مي نتايج بدست ؛باشند تيپها مي

. منابع آب را داراست) N(بيشترين عدم شايستگي 

 ،3Sبيشتر در طبقه شايستگي  Cosiniaهمچنين تيپ 
 Zygophyllum تيپهاي atriplicoides و   Tamarix در

 Salsola تيپ و 2S طبقه شايستگي lariciana  در طبقه
 34درنهايت با توجه به اينكه  .قرار دارند 1Sي شايستگ

توان  درصد از منطقه مورد مطالعه فاقد شايستگي بوده، مي
گفت عامل محدودكننده شايستگي مراتع منطقه مورد 
مطالعه پراكنش منابع آب بوده كه عدم شايستگي آن نيز 

دليل واقع بودن تعدادي از منابع آب در شيبهاي بيشتر از   به
نسبت به  كه پوشش از جهت حفاظت خاك(د درص 60

نتايج اين . باشد مي) كند ميت بيشتر پيدا مياه توليد علوفه
،  )1380( ، شمس)1379( نيا محتشمتحقيق با نتايج 

شايستگي  كه) 1385(و  عليزاده ) 1383( يوسفي خانقاه
مراتع را براي چراي دام بررسي نموده و هر كدام 

نابع آب را يكي از عوامل اي عامل پراكنش م گونه به
محدود كننده شايستگي چرا براي مراتع مورد مطالعه بيان 

  .هماهنگي دارد كنند مي
  
  مورد استفاده منابع

، .و مختـاري، غ  .، سالمتي، ح.، فهنردوست، .، مادهمي مجرد
مطالعـه  (مديريت منابع آب و ارزش اقتصـادي آن  . 1385
 .)سـتان خشـك اسـتان گل   مراتـع خشـك و نيمـه   : موردي

  .دومين كنفرانس مديريت منابع آب
جــزوه درســي مقطــع ( رابطــه دام و مرتــع. 1387، .رزانــي، حا

  .دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران). كارشناسي ارشد
 .اصــالح مراتــع . 1387 ،.و زارع چــاهوكي، م .آذرنيونــد، ح

 .ص 354انتشارات دانشگاه تهران، صفحه 
ــ ــرب . 1381، .ع.ي، مرجعف ــش آب ش ــرد   نق ــود عملك در بهب

فصلنامه علمي و پژوهشي تحقيقـات  . گوسفندان در مرتع
 .2، ص )9پياپي (1مرتع و بيابان ايران، سال نهم، شماره 

، .و زاهدي، ق .، فرحپور، م.، سالجقه، ع.، ارزاني، ح.جوادي، ع
. تعيــين شايســتگي منــابع آب بــراي چــراي شــتر . 1386

و بيابان ايـران،  مرتع تحقيقات پژوهشي  و فصلنامه علمي
 .513-523صفحه . 4، شماره14جلد 

تعيين شايستگي مراتع با اسـتفاده  . 1375، .آباد، م جنگجو برزل 
پايـان نامـه ارشـد    ). GIS( از سيستم اطالعات جغرافيـاي 
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 .داري، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران مرتع
اصول نگهـداري  . 1361، .منصور، ص و سياه .سعادت نوري، م 

 .انتشارات اشرفي .رورش گوسفند تهرانو پ
ها،  انتشارات سازمان جنگل .فرهنگ مرتع .1375، .شيدايي، گ 

 .صفحه 460 .مراتع و آبخيزداري كشور
تعيين شايستگي مراتع حوزه آبخيز اردستان . 1380، .شمس، ح 

نامـه كارشناسـي ارشـد     پايـان  .GISاصفهان بـا اسـفاده از   
 .مرتعداري، دانشگاه تهران

 GISبندي شايسـتگي مرتـع بـه وسـيله      طبقه. 1385، .ليزاده، اع
 :مطالعـه مـوردي  ( مقايسه با گوسـفند  براي استفاده بز در

داري،  پايـان نامـه ارشـد مرتـع    ). اصـفهان -منطقه سـميرم 
 .دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران

شناختي گونه كندل كـوهي   مطالعه بوم. 1373، .قاسمي آريان، ع
)Dorema amniacum(غــرب  جنــوب :، مطالعــه مــوردي

داري، دانشـگاه   پايان نامه كارشناسي ارشـد مرتـع   .سبزوار
 .تهران

تعيـين شايسـتگي منـابع آب بـراي     . 1388، .قاسمي آريـان، ي 
سمينار كارشناسي ارشد . GISچراي گوسفند با استفاده از 

  .داري، دانشگاه تهران مرتع
چـاپ   .)د اولجلـ (هيـدرولوژي كـاربردي   . 1374، .مهدوي، م

  .دوم، انتشارات دانشگاه تهران
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داري، دانشكده منابع طبيعـي دانشـگاه تربيـت     ارشد مرتع
  .درسم

تعيين شايستگي مرتع با استفاده از . 1383، .يوسفي خانقاه، ش 
GIS. منطقه طالقان، پايان نامه كارشناسـي   :مطالعه موردي
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Abstract 
According to the important role of water in livestock growth, and on the other hand, the loss of rangeland 
forage in the absence of sufficient water for drinking, the necessity of considering the water resources 
suitability is highly emphasized. Therefore, for optimal use of existing potentials of livestock and 
rangeland, the quantity, quality and distribution of water resources need to be taken into consideration. 
Given that several factors are involved in determining the suitability of water resources, this research was 
aimed to identify the most important factors affecting the suitability of water resources, limiting factors, 
and the classification of southwestern rangelands of Sabzevar on the basis of water resources suitability 
for sheep grazing, as the dominant livestock in these rangelands. This research was conducted using FAO 
(1990) method in GIS. First, DGN maps of the study area were prepared and the boundary of the region 
was determined. Then, water resources of the region were investigated in terms of quantity and quality 
(TDS, EC, and Mg+2). Finally, the layers of quantity, quality and equidistant points from water resources 
(prepared for four slopes of 0-10, 10-30, 30-60, and >60%) were integrated to produce the water 
resources suitability model. Results showed that the water resources of the study area had no limitation in 
terms of quantity so that all were classified as S1 suitability class, but in terms of quality, all water 
resources except one were classified as S2 suitability class. The final model of water resources suitability 
showed that 62.7, 2.4, and 34.9% of the rangelands in the study area had the suitability class of S2, S3, 
and N, respectively. Accordingly, slope, inappropriate distribution of water resources and salinity were 
identified as the most important limiting factors.  
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