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چکیده
این منابع آگاهی از وضعیت موجود. گرددچراي یکنواخت و استفاده بهینه از مرتع میموجب توزیع مناسب منابع آب شرب دام 

به همین منظور، بررسی منابع آب شرب دام در مراتع استپی حوزه .شودمینیاز دستیابی به این مهم تلقی تحت مدیریت، پیشدر مرتع
هاي صحرایی موقعیت طی بازدید. مورد توجه قرار گرفته است1392هکتار در سال 114836عادلی مندوشن استان یزد با وسعت

هاي احداثی موجود در انبارها و آبچشمه-هاي پایه چاهها نقشهو با استفاده از این دادهشدتعیین GPSمنابع آبی موجود با دستگاه 
ArcGISمحیط Bufferسپس با دستور.تهیه شد9.3 Analysis در محیطArcGIS - چاهقلمرو چرایی دام در محدوده هاينقشه9.3
یت منابع دحدومبدلیلبا انطباق این دو نقشه سطوحی از حوزه مورد مطالعه که . هاي احداثی موجود تولید گردیدها و آب انبارچشمه

ها و چشمه-سطح زیر پوشش منابع آبی چاه،دهآمبر اساس نتایج بدست. باشند، مشخص شدقابل چرا میآبی در حال حاضر غیر
مطالعه دور از موردهکتار از عرصه 16703حدود . باشدهکتار می65259و 75692ترتیب برابر انبارهاي احداثی موجود بهآب

در . هستندل چرا قابآبی منبع13با احداث این سطوح خالی. شوندام واقع نمیمنابع آبی واقع شده که در حال حاضر مورد چراي د
آب انبار دیگر براي پوشش کل سطح مرتع براي چراي دام الزم 13در گذشته بنا شده است و آب انبار33حوزه مورد مطالعه 

گسترش منابع آب برايبنابراین .بودمنبع آبی میسر 20یابی صحیح امکان پوشش کل عرصه با احداث در حالی که با مکان. باشدمی
.ضروریستراتع توجه به این امررب دام در مش

.توزیع منابع آب، چراي یکنواخت، آبشخور، بز، سیستم اطالعات جعرافیایی، استپ: هاي کلیديواژه

مقدمه
استفاده دام از میزان علوفه موجود در مرتع به مقدار آب

کمبود آب . موجود در قلمرو چرایی آن بستگی داردشرب
تر از کمبود دیگر سریعطور چشمگیري عملکرد دام را به

Lardy(دهدمواد غذایی کاهش می et al., 2008.(Miller

ها هر روز که دامدر صورتیبیان کردند) Dunbar)1993و 

به منابع آب کافی و سالم دسترسی نداشته باشند، مصرف 
که تبعات آن کاهش تولیدات یافتغذاي آنها کاهش خواهد 

. باشداقتصادي دامداران میآن کاهش سود دامی و به دنبال 
عالوه بر میزان آب شرب دام، کاهش پراکنش و همچنین 
همزمانی آبدهی منابع آبی با فصل چراي دام در مراتع از 

اسکندري و همکاران،(باشداهمیت خاصی برخوردار می
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پراکنش مکانی چراي دام در مراتع یکی از ). 1387
. باشدتع میاصلی چراي مناسب دام در مرهايشرطپیش

هدف اصلی پراکنش دام بدست آوردن حداکثر استفاده سالم 
Goesschو Animut. باشدخطر در کل سطح مرتع میبیو

منابع آب موجود در یک مرتع را ازجمله عوامل )2008(
Vallentine.اندکردهدر پراکنش چراي دام آن اعالم ثر ؤم

دارد که تحرك، پراکنش و تمرکز چراي دام بیان می) 2001(
پراکنش و . در مرتع به تعداد و پراکنش منابع آن بستگی دارد

دسترسی دام به منابع آب در مرتع باعث استفاده مناسب از 
دنبال شده و تنظیم فشار چراي دام را بهاي مرتع همه بخش

1999et al.,.(James(دارد

به قسمتی از مرتع با الگوي چرایی )Piospher(پایوسفر
عنوان هو بشود میمتمرکز در اطراف منابع آبی دائمی اتالق 

). Lange,1969(گرددیک واحد مدیریتی محسوب می
عنوان یکی از هرهاي موجود در سطح مرتع بآبشخو
اند که شدت چرا در اطراف شدههاي بحران شناختهکانون

شودها شدت چرا کمتر میآنآنها زیاد بوده و با دورشدن از
محیطی با افزایش اصوال تخریب زیست). 1376پور، ريبد(

یابد و بیشترین تغییرات در کاهش میفاصله از آبشخور
2تا 1تراکم گیاهی و پوشش تاجی با فاصله از آبشخور در 

صوال محل قرار گرفتن منبع ا. شودکیلومتري اول مشاهده می
هاي چرا از کند که فعالیتنی عمل میعنوان نقطه کانوهآبی ب

Fusco(شودآن نقطه منشعب می et al.,1978 ،Lange,

1986&Andrew وHodder & low, 1978 .(
Heshmatii)2002 (دارد که فاصله از آبشخور با اعالم می

دهد و با افزایش فاصله شدت چرا همبستگی منفی نشان می
هاي خوشخوراك مرتع افزوده از آبشخور بر میزان گونه

فاصله از منابع ) Mesdaghi)2008وKohestani.شودمی
تغییرات پوشش برثر ؤمعنوان یکی از عوامل بسیار هآبی را ب
.اندکردهمراتع گله بر اسدآباد همدان گزارش گیاهی

KhalifehzadehوMesdaghi)2009 ( در بررسی اثرات
هاي درصد پوشش گیاهی، فاصله از آبشخور بر پارامتر

نو دامغان اعالم چاهاي در مراتع زمستانی تراکم و غناي گونه
ثیر أتآبشخور بر درصد پوشش گیاهی ازکه فاصله اندکرده

متري آبشخور 500در محدوده تا امااري ندارد، دمعنی
اي اثر منفی بر غنا و تراکم گونهانجام شدهفشار چراي 
که اندکردهگزارش )1991(و همکارانHart. گذاشته است

هاي صلهفاشدت چراي دام در نزدیک آبشخور نسبت به 
اعالم ) Ajorlo)2007. باشددورتر از آبشخور شدیدتر می

اي مراتع بخش آبگرم قزوین، هاطراف آبشخوردر کرده
هاي نامرغوب نه اند، ولی گونههاي مرغوب از بین رفتهگونه

عد بودن شرایط رطوبتی تتنها از بین نرفته بلکه به دلیل مس
بنابراین . به فراوانی در اطراف آبشخورها حضور دارندخاك

ها پوشش گیاهان نامرغوب از درصد در اطراف آبشخور
ی برخوردار است و با دور شدن از آبشخور درصد باالی

و همکارانBastin. یابدپوشش گیاهان مرغوب افزایش می
عمدتا از اماپوشش گیاهی اطراف آبشخور را انبوه، ) 1993(

Fakhimi Abarghoee. دندانهاي غیرخوشخوراك میبوته

در بررسی پوشش کنند که بیان می)2009(و همکاران
آبشخورها، میزان درصد پوشش گیاهی کل گیاهی اطراف 

یابد، اما گیاهان و مجموعه گیاهان خوشخوراك افزایش می
بین درصد پوشش گیاهان غیرخوشخوراك تفاوتی دیده 

با نزدیک شدن به آبشخور فراوانی که طوريبه. شودنمی
Landsberg(یابدهاي بیگانه افزایش میگونه et al.,2003.(

Movaghariفاصله از کنند که بیان می) 2012(و همکاران
در مراتع با 1آبشخور باعث افزایش ترکیب گیاهی کالس

شدت چراي زیاد و افزایش درصد تاج پوشش گیاهان 
. شوددر مراتع با شدت چراي کم می1کالس 

گردد که پراکنش گیري میبندي مطالب باال نتیجهعدر جم
آنها میانی به فواصل الزم توجهنامناسب منابع آبی و بی

گیري غیر موجب تخریب پوشش گیاهی عرصه و بهره
تعیین این فواصل در هر منطقه البته . شودمیاصولی از مرتع 

. باشدمیبه نوع مرتع و دام چراکننده در آن متفات با توجه
دام در هر مرتع و تعیین حدود تعیین قلمرو چرایی بنابراین

تعداد و محل منابع کردنبی و مشخص مناطق دور از منابع آ
در هر جدید مورد نیاز ازجمله راهکارهاي مدیریت چرا

در این راستا بررسی بنابراین . شودمیمرتع محسوب 
کننده بز در مراتع ش و توزیع منابع آب شرب دام چراپراکن
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.   استپی ندوشن استان یزد مورد توجه قرار گرفته است

هاروشومواد
منطقه مورد مطالعهعمومی مشخصات 

درجه و 31حوزه آبخیز ندوشن در محدوده جغرافیایی 

درجه 52ثانیه عرض شمالی و 15درجه و 32ثانیه تا 46
با مساحتی ثانیه طول شرقی 47درجه و 53ثانیه تا 24و 

هکتار در بزرگ حوزه یزد اردکان واقع شده 114836برابر
1استان در شکل موقعیت منطقه بر روي نقشه . است

.مشخص شده است

موقعیت حوزه ندوشن در استان یزد -1شکل

متر 3260تامتر 1530یارتفاعاین حوزه در حدود 
مراتع این حوزه در ردیف مراتع استپی با . واقع شده است

عمده دام چراکننده این . استاي پوشش غالب گیاهان بوته
باشد و منطقه مورد مطالعهعرصه بز بومی ندوشن می

سطح داري با این نژاد دام درهاي مرتععنوان یکی از قطبهب
Baghestani Maybodi(شودمیاستان محسوب  et al,

ندگی در ایستگاه کلیماتولوژي ندوشن درمتوسط بار.)2010
تر بوده که ممیلی94برابر ) 1377-91(ساله چهاردهدوره 
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ترتیب در متر، بهمیلی220و 22برابر آنحداقل و حداکثر
رخ داده است)1382-1383(و ) 1387-1386( هاي سال

منطقه مورد مطالعه ).1391اداره کل هواشناسی استان یزد،(
بندي اقلیمی دومارتن در طبقات مناطق براساس تقسیم

اقلیم خشک و براساس خشک با توسعه بیشترخشک و نیمه
خشک سرد و خشک سرد، نیمهدر طبقاتروش آمبرژه 

مرطوب سرد با گسترش عمده منطقه خشک سرد واقع نیمه
).1372،باغستانی میبدي(است شده

بررسیروش
دام شربمنابع آب آگاهی از براي ن بررسی در ای

این بردارانبهرهپروندهموجود در حوزه مورد مطالعه از 
پس . شدکل منابع طبیعی استان یزد استفاده ه رادادر منطقه

موقعیت هاي صحرایی بازدیدبااز شناسایی اولیه این منابع
آب انبار احداثی براي چشمه و- چاهبه تفکیک (هر محل 
با استفاده .تعیین گردیدGPSبا دستگاه ) موجودذخیره آب
چشمه و آب انبار احداثی-چاههاي پایه ها نقشهاز این داده

میانمناسبفاصله.شدتهیه Arc\GIS9.3در محیطموجود
بنا بر در مراتع منطقه شرب دام چراکننده بزمنابع آب
Baghestaniگزارش  Maybodi برابر) 2013(و همکاران

بنابراین در این پژوهش .منظور شده استکیلومتر7
کیلومتر 7هاي محاط بین دو منبع آبی با فاصله تا عرصه

ده بز بومی منطقه عنوان محدوده مناسب براي دام چراکننبه
چرایی اطراف هايهدمحدوبا این استناد،.منظور شده است

متر3500اع شعبهاي دایرهراموجود در منطقههر منبع آبی
در محیط Buffer Analysisو با دستوردر نظر گرفته شد

ArcGIS -چاهقلمرو چرایی دام در محدوده هاينقشه9.3
انطباقبا .شدتولید حوزه موجودچشمه و آب انبار احداثی

بدلیلاین دو نقشه سطوحی از حوزه مورد مطالعه که 
باشند چرا مییت منابع آبی در حال حاضر غیر قابل دمحدو

متري 3500هاي با شعاع دایرهتخصیصو باشدمشخص 
منابع نقشه موقعیت،منبع آبی مورد لزومهرمعرفعنوان هب

عالوه بر . براي حوزه ندوشن ارائه شده استپیشنهاديآبی
-چاهآن با استفاده از نقشه قلمرو چرایی دام در محدوده 

نظر از آب ، صرفنقشه موقعیت منابع آبی الزم،هاچشمه

انبارهاي احداثی موجود تهیه و با نقشه پیشنهادي براي حال 
.استگرفتهقرارمورد مقایسه 

نتایج
چشمه مورد68هاي صحرایی انجام شدهبراساس بازدید

آب . وجود دارندمطالعه موردهاي کم عمق در عرصه چاهیا 
هایی جمع شده که در زمان حضور دام به ها در محلچشمه

آب ذخیره شده در . گیردآن محل مورد استفاده قرار می
ز رسیدن گله بصورت دستی هاي کم عمق نیز پس اچاه

ها قرار شود تا مورد استفاد آننتقل میو به آبشخور مبرداشت 
-چاهدر این بررسی هر دو شکل مذکور در ردیف . گیرد

سطح زیر پوشش این منابع آبی براي . اندگرفتهقرار چشمه
2موقعیت این منابع در شکل . باشدهکتار می75692دام 

.  درج شده است
قابل آب انبار33در کل حوزه مورد مطالعه، تعداد 

برخی . شدهاي چراکننده در منطقه مشاهده استفاده براي گله
گذشته هاي طبیعی دراز این آب انبارها در مسیر آبراهه

ذخیره منابع. باشنداحداث شده که همواره مورد استفاده می
وجود دارد که انتقال آب به آنها با تانکر نیزآبی دیگري 

انجام ها در همان محلشود و شرب روزانه دام انجام می
در این گزارش همه این موارد در ردیف آب انبار . شودمی

آبی براي دام ابعسطح زیر پوشش این من. اندمحسوب شده
درج 3در شکل موقعیت این منابع . باشدهکتار می65259

در بخش که شدمشخص دو نقشه انطباق با .شده است
مساحت . مپوشانی وجود داردوسیعی از این مناطق ه

هکتار 42818هاي واجد همپوشانی حدود محدوده
هکتار از عرصه 16703حال مساحتی برابر با این. باشندمی

مطالعه دور از منابع آبی واقع شده که در حال حاضر مورد
با احداث سطوح خالیاین .شوندمورد چراي دام واقع نمی

براي 4شکلارائه شده در یابیمکانآبی مطابق منبع13
موقعیت .باشندمیهاي چراکننده در این حوزه قابل چرا دام

ها در ها و آب انبارچاههاي همراه با محدودههاین محدود
. شده استهارائ5نقشه 
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ها چشمه-چاهاستناد به نقشه محدوده تحت پوشش با 
، بدون در نظر گرفتن آب )2شکل(براي چراي بز در منطقه 

یابی شدهمکانآبی منبع20هاي موجود، با احداث انبار

مراتع قابلدر ردیفمورد مطالعهعرصهکل ، 6شکل مطابق 
همراه با هموقعیت این محدود.اندگرفتهمیقرار چرا

.شده استهارائ7ها در نقشه چاههاي محدوده

هاي موجود چشمه-چاهموقعیت و محدوده تحت پوشش -2شکل
مراتع حوزه ندوشن یزدبراي چراي بز در

موقعیت و محدوده تحت پوشش آب انبارهاي موجود براي -3شکل
مراتع حوزه ندوشن یزدچراي بز در

الزمموقعیت و محدوده تحت پوشش منابع آبی پیشنهادي-4شکل
مراتع حوزه ندوشن یزدبراي چراي بز در

موجود و(موقعیت و محدوده با پوشش کامل منابع آبی-5شکل
مراتع حوزه ندوشن یزددر)  الزمپیشنهادي
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موقعیت و محدوده تحت پوشش منابع آبی الزم پیشنهادي -6شکل
نظر از آب انبارهاي احداثی موجود صرف

هاچشمه-چاه(موقعیت و محدوده با پوشش کامل منابع آبی-7شکل
مراتع حوزه ندوشن یزددر) پیشنهاديو

بحث
شرایط حاد اقلیمی حاکم در مناطق استپی بر گسترش 

. کندمیگیاهی آن محدودیت طبیعی ایجاد پوشش 
مناطق خشک و بیابانی کشور میزان تولید درکه طوريبه

نیاز غذایی تأمین و دام براي علوفه در واحد سطح اندك
و در این مسیر کندهاي طوالنی را در مرتع طی مسافتباید

هرچند طی مسافت . منابع آبی در طول روز داردنیاز به 
طوالنی براي دستیابی به آب و علوفه هدر رفت انرژي 

رفتار اما، )et al.,1995Holechek(زیادي را دربر دارد
غلبه آن در چرایی بز با شرایط موجود جزئی از سازگاري و 

Baghestani Maybodi(شودمیمراتع استپی محسوب  &

Arzani, هاي گیاهی تنک با تولید علوفه پوشش).2005
در خاص این مناطق هاي ویژگیدود از قابل برداشت مح

غذاي روزانه مین أتبنابراین . شوندمیاستان یزد محسوب 
مورد نیاز دام در این مراتع تنها با تردد روزانه در مسیرهاي 

.پذیر خواهد بودزمان زیاد امکانطوالنی و با صرف

Amiri)2009 (تقاء ربرداري یکنواخت و امنظور بهرهبه
شایستگی مرتع در مناطق استپی با دام چراکننده بز، فاصله 

با توجه به موارد . داندمناسب میکیلومتر 6تاآبشخورها را
و Baghestani Maybodiاستناد نتایج پژوهش بهمذکور و
ام مناسب بین منابع آب شرب دکه فاصله) 2013(همکاران

، اندکردهکیلومتر اعالم 7چراکننده بز در مراتع منطقه را برابر 
کیلومتر 7بع آبی با فاصله تا هاي محاط بین دو منعرصه

عنوان محدوده مناسب براي دام چراکننده بز بومی منطقه هب
هکتار 16703به وسعتباقیمانده عرصهو استمنظور شده 

توسعه . یص داده شدتشخفاقد منبع آبی الزم براي شرب دام
منابع آبی بدون توجه به پراکنش مناسب آنها در سطح یک 

یکنواخت در آن مرتع به انجام چراي غیرمنجر مرتع 
هاي دوردست و فاقد منابع آبی در این حالت بخش. گرددمی

و در مقابل چراي شدید در حواشی قرار نگرفتهمورد چرا 
در این شرایط هرچند تولید علوفه . شودمیمنابع آبی متمرکز 

دقیق برآورد شده باشد و باید قابل استفاده براي کل عرصه 
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در عرصه حضور باید با ظرفیت چرامتناسبدام تعداد
انجام یکنواخت در سطح عرصه چراياماداشته باشد، 

.شودنمی
چرایی دام ازجمله عوامل رودر قلماراضیشیب

منابع گزارش از ابع آبی در برخی کننده فاصله بین منتعیین
,Moghaddam(شده است ). ,2001Vallentineو2009
که اندکردهاعالم ) 1995(و همکارانHolechek،در مقابل

درصد 80در ایالت اورگان، گوسفند بیگ هورن تا شیب 
ب کمتر از با شیارد و میزان حضور آن در این شیب فعالیت د

Baghestaniدر همین راستا .درصد تفاوتی ندارد10

Maybodiمیاند که نداراعالم می) 2013(و همکاران
این . اي وجود نداردتغییرات سرعت و درصد شیب رابطه

ي بز در اراضی پرشیب را نشان ها تحرك چراي باالداده
دهد و بیانگر قابل استفاده بودن علوفه تولیدي اراضی می

ي دام چراکننده بزپرشیب در مراتع مناطق استپی برا
،ايبراي استفاده از این منابع علوفهرواز این. باشدمی

هاي مختلف مشابه در شیببا فاصله منابع آبی احداث 
با استناد به این بنابراین . شدعرصه مورد مطالعه پیشنهاد 

شکل مطابق با موقعیت ترسیمی آب مین أتمحل13مطلب،
الزم عرصه مورد مطالعههاي فاقد منابع آبیدر محدوده4

با احداث این منابع آبی کل عرصه در که طوريبه. باشدمی
و استفاده بهینه از مرتع حاصل قرار گرفتهچراي دام روقلم
.  شودمی

ساخته در گذشته آب انبار33ورد مطالعه در حوزه م
آب انبار دیگر براي پوشش کل 13و )3شکل(شده است

در حالی که با . باشدام الزم میسطح مرتع براي چراي د
20صحیح امکان پوشش کل عرصه با احداث یابیمکان

انبار موجود و الزمآب46کارایی ، 6منبع آبی مطابق شکل
در چنین حالتی هزینه . شدمیحاصل )در شرایط فعلی(

تقلیل براي عرصه به کمتر از نصفاحداث منابع آبی الزم 
گردد براي توسعه منابع آبی میبنابراین پیشنهاد . یافتمی

با استفاده از و یابی چرایی دام در مرتع مکانروجدید در قلم
با بازدید در نقاط البته . مورد توجه قرار گیردGISتکنیک 

ص خها مشآب در آن محلمین أتتعیین شده چگونگی 

هاي آبهاي سفرهازامکان استفاده که طوريبه. گرددمی
سطوح آبگیر باران، هاي از تکنیکزیرزمینی، استفاده 

هاي مناسب در انبارساخت آببندهاي خاکی ذخیره آب و
در البته . شودمیها ازجمله این موارد محسوب آبراههمسیر

پذیر مناطق خشک و بیابانی کشور چنانچه موارد فوق تحقق
که در آب انبارهاي شودانجام میانتقال آب با تانکر نباشد،

مورد در طول فصل چرا وشودمیخیرهساخته شده ذ
.  گیرداستفاده قرار می

منابع آبی موجود و بر اساس نتایج این پژوهش، توجه به
عنوان یکی از راهکارهاي اصالحی در این همورد نیاز ب

در غیر این صورت . قرار گیردباید مورد توجهمراتع 
هاي دوردست مرتع چرانشده و در مقابل چراي شدید بخش

.افتدهاي موجود اتفاق میدر محدوده آبشخور

استفاده موردمنابع
آمار ساالنه و ماهانه . 1391، .اداره کل هوا شناسی استان یزد-

.، ایراناستان یزدي کلیماتولوژي هاایستگاه
هاي سیاست. 1387، .و مهدوي، ف. ، علیزاده، ع.اسکندري، ن-

ها، مراتع و داري در ایران، انتشارات سازمان جنگلمرتع
. ص190ایران،آبخیزداري کشور، 
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Abstract
Proper distribution of water resources in rangelands causes uniform grazing and optimal
use of rangeland. Knowledge of the present status of water resources in rangeland is
important to achieve this goal. For this purpose, the drinking water  resources for
livestock in the steppe rangelands of Nodoushan, Yazd Province with an area of 114836
hectares were studied in 2013. During the field visits, the location of water resources
was determined with GPS device. The base maps of available wells-springs and water
reservoirs were produced in ArcGIS 9.3 software using these data. Then, the maps of
grazing territory within the wells-springs and water reservoirs were produced. The areas
which were not suitable for grazing, due to the water resources limitations, were
determined by matching these two maps. According to the results, the area of available
springs-wells and water reservoirs was calculated to be 75692 ha and 65259 ha,
respectively. However, an area equal to 16703 ha of the study area is located far from
water resources that is not currently available for grazing. In the study area, 33 water
reserviors have been already established and 13 others are still needed to cover the
whole are of rangeland for livestock grazing. Whereas, by a proper site selection, 20
water reserviors would be enough to cover the whole area and it should be taken into
account for the development of water resources in rangelands.

Keywords: Distribution of water resources, uniform grazing, goats, GIS, steppe.


