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چکیده
وسعت قابل توجهی از . باشد و ضامن توسعه پایدار استتعیین شایستگی مرتع براي اهداف مختلف، در جهت مدیریت اصولی می

تعیین ،هدف از این پژوهش. باشدگیرد که محل چراي انواع دام ازجمله گوسفند میاراضی استان گلستان را گیاهان شورروي دربرمی
-Halocnemum strobilaceumشایستگی مراتع قشالقی شورروي دشت گمیشان براي چراي گوسفند با گونه غالب  Aleuropus

lagopoidesانجام شداین تحقیق با استفاده از روش فائو در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی در دشت گمیشان استان گلستان . بود .
ها مورد استفاده قرار گرفته و اجزاي مدل ر مدلعنوان زیهسه معیار پوشش گیاهی، آب و حساسیت به فرسایش خاك بدر این روش

دنبال آن وضعیت، در بررسی زیر مدل پوشش گیاهی پارامترهاي تعیین تیپ، درصد پوشش، تولید علوفه و به. نهایی را تشکیل دادند
گرایش و ظرفیت مرتع، در زیر مدل آب، پارامترهاي فاصله از منابع آب، کیفیت و کمیت آن و در نهایت در زیر مدل فرسایش خاك 

مدل نهایی . و حساسیت خاك و سنگ به فرسایش مورد استفاده قرار گرفتند، پارامترهاي شیبانجام شدEPMکه با استفاده از روش 
درصد فاقد شایستگی 31/61و ) 3S(درصد از مراتع داراي شایستگی کم 69/38ع براي استفاده گوسفند نشان داد که شایستگی مرت

)N (ها، مهمترین عامل محدود کننده شایستگی مراتع براي چراي ر مدلکلیه خصوصیات مطالعه شده مربوط به زیمیاناز . بودند
ت مرتع در نهایت با رعایت ظرفی. بوددهنده شایستگی، تولید قابل برداشت ین عامل کاهشپارامتر فاصله از منابع آب و مهمتر،گوسفند

.توان استفاده از مرتع مورد نظر را بهبود بخشیدهاي اصالحی میکار بردن برنامهو به

.پوشش گیاهی، سیستم اطالعات جغرافیایی، فرسایش خاك، قابلیت چرا، گوسفند، منابع آب:کلیديهايواژه

مقدمه
یطیمحطیشرادرتفاوتویمیزان بارندگتفاوتوجود

نیاازکیهردرکههآوردبوجودرامراتعازیگوناگونانواع
ییشناسا.داردوجودداميچرايبراییهاتیمحدودمراتع

ت بهتر یریق و مدیدقيهايزیرها باعث برنامهتین محدودیا
ت یقابل)١٩٩١(FAO).1388،یمصداق(شود یمراتع م
با در یمرتعيبردارک نوع بهرهیين را برایاز سرزماستفاده

داند و از یمیستگیشایدار از اراضینظر گرفتن استفاده پا

دار در مرتع یت پایریمديبرايزیرجهت برنامهیطرف
نییهدف از تع.داندیمرتع را الزم میستگیشایابیارز
يبرایو ارائه مدلتناسب مراتعیبررس،مرتعیستگیشا

یطهماسب).1385و همکاران، یارزان(باشد یدام ميچرا
استانیاستپمهینمراتعدرخودپژوهشدر) 1380(

آب،منابعرایاراضتیفیکياریبختوچهارمحال
میاقلوعلوفهدیتولخاك،يمغذموادخاك،يریپذشیفرسا

راآنهااتیخصوصهاتیفیکنیاازیکهريبراوبرشمرده
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و در نهایت عامل شیب را عامل استدادهقراریبررسمورد
همکارانویارزان.تولید دانسته استیکاهش شایستگ

تیحساسعاملسهخودپژوهشدر) 1385و1384(
یبررسموردراآبمنابعوعلوفهدیتولش،یفرسابهخاك
گوسفند، يچرايبرامرتعیستگیشایبررسدر.دادندقرار
در راعواملنیترمحدودکننده) 1384(همکارانویارزان

کردنرهاوزارمیدبهمرتعلیتبداد،یزبیشمنطقه طالقان 
وشیفرسابهحساسيهاسنگوجودزودرس،يچراآن،
درنیهمچن. ندکردیمعرفیاهیگپوششدرصدبودنکم

مراتعدرگوسفنديچرايبراآبمنابعازفاصلهبارابطه
تعددوییهواوآبطیشرابهتوجهبا،داشتندانیبطالقان

جادیایتیمحدودچیهفاصلهمنطقه،دریدائمآبمنابع
.استشدهتیمحدودجادیاسببادیزبیشبلکه،کندینم
هیکلنیباز) 1385(ییرفااصفهانخشکمهینمنطقهدر

بهمربوطاتیخصوصشدهمطالعهیاراضاتیخصوص
دهندهکاهشعاملنیمهمترراعلوفهدیتولویاهیگپوشش

مرتعیستگیشایبررسدر. دانستمنطقهمراتعیستگیشا
اولدرجهدر،رمیسمآقاچقرهحوزهدربز،يچرايبرا

ویاهیگبیترک(یاهیگپوششبهمربوطاتیخصوص
عواملدومدرجهدروعلوفهدیتولو) یخوراکخوشکالس

دهندهکاهشعواملنیمهمترازیستگیشامحدودکننده
آبمنابعازيدورمناطقیبرخدرفقطوبودندیستگیشا

تیمحدودایوکاهشسبب%75يباالبیشوادیزبیشو
Alizadeh(شدچرایستگیشا et al, 2011.(Oberlie و

Bishop)گاويچرايبرارامرتعیستگیشا) ٢٠٠٩
موردیحرکتموانعونیزمعوارضآب،ازفاصلهبراساس

ن یمهمترییشناسا،قین تحقیاهدف .دادندقراریبررس
مورد مطالعه گمیشانمراتع منطقهیستگیبر شاثر ؤمعوامل

ل یعوامل محدودکننده و تسهیگوسفند، معرفيچرايبرا
.مرتع استیستگیکننده شا

هامواد و روش
قرارشانیگمشهرستانمحدودهدرمطالعهموردعرصه

مراتعکلمساحتبوده ویسامان عرفسهيداراوگرفته
مختصاتنیبدرکهاستهکتار32148شانیگمدشت
تا37°10´ویطول شرق54°15´تا54°2´باییایجغراف

ن منطقه در یا.استگرفتهقراریشمالعرض18°37´
ر خزر واقع شده است و از نظيایدریه شرقیحاش

نیانگیم.استيو بلندیفاقد هر گونه پستیتوپوگراف
م آن یو اقلمتریلیم366مرتعسهساالنهیبارندگمتوسط

منطقه که در یید صحرایدر بازد.استخشک معتدل مهین
-Halocnemum strobilaceumپ غالب منطقهیانجام شد ت

Aleuropus lagopoidesشدیمعرف.

مطالعهت محدوده موردیموقع-1شکل 
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در فائویکیفيبندطبقهق با استفاده از روشین تحقیا
شان استان یدر منطقه گمییایستم اطالعات جغرافیط سیمح

مرحله 9از،مرتعیستگین شاییتعيبرا.انجام شدگلستان 
يف انواع کاربری، توصیاراضیابیارزيزیرشامل برنامه

يهاه نقشهی، تهیاراضيکاربريهايازمندین نیی، تعیاراض
، یاراضيکاربريازهایبه نیازدهی، امتیاراضيواحدها

یستگیشایدهب نمرهی، ترکیبا اراضیاراضيمطابقت کاربر
,FAO(ج استفاده شد یو ارائه نتایاراض يبرا.)1991

يبرا1از جدول شماره يکاربريازهایبه نیازدهیامت
.مورد نظر استفاده شديهافاکتورک از عملکرد یهر

يمرتع برایستگیمنظور مطالعه شابهقیتحقن یدر ا
ر مدل یش و زیت به فرسایر مدل حساسیدام سه زيچرا
قرار یمورد بررسو منابع آبیاهیپوشش گیستگیشا

ارها ین معیا.دهندیل میرا تشکییمدل نهايکه اجزاگرفت
بهیدهنمرهبیترکيبرا.آمده است2در جدول شماره 

استفادهمحدودکنندهطیشراروشاز،یاراضیستگیشا
یابیارزدرراازیامتنیکمترکهیعاملروشنیادر. شودیم

گرفتهنظردریینهاکنندهنییتععنوانهبباشد،کردهکسب
,FAO(شودیم 1991(.

,FAO(هاعامليبنددرجهيراهنما-1جدول  1991(
عالمت یستگیطبقه شا ازینه مورد نیهز شدهینیبشیدرصد عملکرد پ

1S خوب صفر >80
2S متوسط .استیاز عملینه مورد نیهز 80-40
3S کم .استيط مطلوب اقتصادیبوده، اما در شرایاز عملینه مورد نیهز 40-20

N ستهیر شایغ
ها بندرت نهیو هزیتیریاعمال مدله یوسها بهتیبر محدودغلبه

.ستیا اصال ممکن نیر بوده یپذامکان
20<

)نگارنده(مرتعیستگیشانییتعيبرااستفادهموردیاراضاتیخصوصوتیفیک-2جدول 
یات اراضیخصوصیت اراضیفیک

ت مرتعیظرفش مرتع و یت مرتع، گرایعلوفه قابل برداشت، وضعد،یتولدرصد تاج پوشش، یاهیپوشش گ
به منابع آبیت منابع آب، سهولت دسترسیت منابع آب، کمیفیکمنابع آب

شیفرسابهسنگوخاكتیحساسب،یششیت خاك به فرسایحساس

هیه اطالعات پایته
و میاقل،هوامانندهیاولاطالعاتیبرخهیتهيبرا

داري اداره منابع هاي مرتعطرحاطالعاتازیشناسنیزم
یحشمتیپژوهشطرحگزارشوطبیعی، سایت هواشناسی

نقشهمانندگریداطالعات. شداستفاده)1390(و همکاران
سوابقموجود،دامتعدادآمار،یعرفيهاسامانتیموقع

منابعادارهدرموجودیعرفسامانهربهمربوطيدامدار
مربوطیلیتکماطالعاتنیهمچنوگرگانشهرستانیعیطب

یعرفسامانهربهمربوطيدارمرتعيهاطرحازمنطقهبه
يآورجمع) 1386، دار گلستانیتوسعه پامهندسین مشاور (

.شدندروزبهیدانید میق بازدیاز طراطالعاتیبرخ.دیگرد
هاه مدلیته

شیفرسابهخاكتیحساسمدل
ازشیفرسابهخاكتیحساسنییتعيبراقیتحقنیادر
سهولتلیبه دل) E.P.M(ش یفرساقابلیتمدل روش

محاسنگریداز. شداستفادهشیفرسابرآورددرآناستفاده
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و یکمصورتبهراشیفرساتوانیمروشنیابانکهیا،آن
رامذکورمدل1شکل). 1387،ياحمد(کردیابیارزکیفی

.دهدیمنشان

شیفرسابهخاكتیحساسیستگیشامدل-2شکل

:ش از فرمولین روش شدت فرسایدر اشین شدت فرساییتع
+()1(رابطه  1/2Z= Xa.Y(

استفاده ب یضرXaش، یب شدت فرسایضرZکه در آن 
ب یضرش، یت خاك به فرسایب حساسیضرYن، یاز زم
.باشدیمب متوسط حوزه برحسب درصدیشش و یفرسا

انجام يکاريش در واحدهایرسادر فثر ؤمعوامل یابیارز
ب، جهت، یل شده از شیتشکيکاريکه نقشه واحدهاشد

که در منطقه مورد مطالعه همه یاهیارتفاع و پوشش گ
. دهدیپوشش میاهیپ گیک تیکنواخت بوده و منطقه را ی

ز استفاده یمنطقه نیشناسنیالزم به ذکر است که از نقشه زم
با .بودن رسوبات را نشان دادیآن آبرفتيشد و واحدها
ییایستم اطالعات جغرافیسطیبه محEPMورود رابطه 

)GIS (ب یک از عوامل آن ضریو اختصاص نمرات هر
منطقه برآورد شده و پس یاهیپ گیتيبراشیشدت فرسا

شیمنطقه از نظر فرسایستگیشا3سه با جدول یاز مقا
. شديبندطبقه

)1387احمدي، (Zش با توجه به مقدار یفرسایستگیشايبندطبقه-3جدول 
شیشدت فرساZارزش متوسط Zارزش حد شیفرسایستگیشايبندطبقه

N1>Z25/1دیشدیلیخ
3S71/0Z دیشد185/0<<
2S41/0Z متوسط7/055/0<<

1S
2/0Z کم4/02/0<<

Z>19/01/0کمیلیخ
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مدل تولید
ابتدا با پیمایش صحرایی تیپ گیاهی منطقه با توجه به 

Halocnemumغالبیت درصد تاج پوشش گیاهی

strobilaceum- Aleuropus lagopoides تعیین گردید و
ها گیرياندازهیتیپ گیاهبا انتخاب منطقه معرف در بعد

گیري از روش سیستماتیک تصادفی براي اندازه. انجام شد
متر در 22اندازه پالت با روش سطح حداقل . استفاده شد

گیري زهسپس با استفاده از روش اندا. دنظر گرفته ش
با توجه به خوشخوراکی و حد و) 1385عابدي، (مضاعف 

.برداري مجاز تولید علوفه قابل استفاده دام محاسبه شدبهره
تولیدXیا خوشخوراکی) درصد(برداري مجاز حد بهره

کیلوگرم ماده (علوفه قابل دسترس ) = کیلوگرم در هکتار(
چهار ده از روش اوضعیت مرتع با استف)خشک در هکتار

تعیین گرایش مرتع براي. )1388مقدم، (فاکتوري تعیین شد
و ) 1386مصداقی، (استفاده شد ) ترازو(از روش قیاسی 

محاسبه گردید و از EPMشدت فرسایش در تیپ از روش 
در . تلفیق این دو مدل ضریب برداشت مجاز بدست آمد

نهایت با تلفیق دو مدل ضریب برداشت مجاز و مقدار علوفه 
. قابل برداشت مدل شایستگی تولید علوفه مرتع حاصل شد

و برآورد کمیت مقدار آب مورد نیازبرايمدل تعیین ظرفیت
.نشان داده شده است3شایستگی تولید در شکل 

مدل شایستگی پوشش گیاهی-3شکل 

مدل منابع آب
منابعازفاصلهمدلزیرسهازآبمنابعشایستگیمدل

2شکل. استشدهتشکیلآبمنابعکیفیتوکمیتآب،
.دهدمینشانراآبمنابعشایستگینقشهتهیهمراحلمدل
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مدل شایستگی منابع آب -4شکل 

منابع آبزیر مدل فاصله از 
سهولت دسترسی دام به منابع آب و پراکنش منابع آبی در 

شمار ر تعیین شایستگی مرتع بهدثر ؤمیک منطقه از عوامل 
بطور کلی توانایی دسترسی به منابع آب به حداکثر . رودمی

مسافتی که دام قادر است براي چراي علوفه از منبع آب دور 
افی با کیفیت و بنابراین وجود آب ک. بستگی دارد،شود
ده تواند ضامن استفاله مناسب منابع آبی از یکدیگر میفاص

وحش در ها و حیاتیکنواخت از سطح مرتع توسط دام
حداکثر مسافت پیموده شده توسط دام با . سطح مرتع شود

& Arnoldو 1383یوسفی خانقاه، (توجه به پیشنهاد 

Dudzinsky, ه شد شیب تهیابتدا نقشه. شدمشخص ) 1978
فاصله از منابع آب با توجه به شیب نقشه نقاط همبعد و 

منطقه مشخص گردید که در نهایت نقشه نهایی مدل فاصله از 
.منابع آب بدست آمد

زیر مدل کمیت منابع آب
ها در هر بررسی موجودي آب و نیاز آبی دامبراي 

سامان عرفی ابتدا قابلیت دسترسی به علوفه در آن مشخص 
سپس با توجه به ظرفیت هر تیپ و مساحت آن از . گردید

طریق میانگین وزنی، ظرفیت چرایی هر سامان عرفی تعیین 
مقدار احتیاج دام به آب را به عواملی از ) 1388(مقدم . شد

فه و شرایط علو، کیفیت )وزن زنده(قبیل نوع دام، نژاد دام 
اجراي مدل در این تحقیق براي. داندآب و هوایی وابسته می

مده هاي بعمل آحتیاج آب روزانه با توجه به پرسشمیزان ا
برداري از منطقه و مقایسه این از دامداران منطقه، فصل بهره

در نظر گرفته ترلی2/3مقدار با منابع موجود براي گوسفند 
در نهایت مقدار نیاز آبی گوسفندان به آب در هر سامان . شد

.عرفی مقایسه و نقشه کمیت منابع آب تهیه شد
زیر مدل کیفیت منابع آب

ی در به طور کلی آب شیرین ارجح خواهد بود ول
تواند از آب شور استفاده صورت نبودن آب شیرین دام می

ب حوزه مورد یت منابع آاطالعات کیف). 1388مقدم، (کند
شرب دام از براي از منابعی که برداريمطالعه براساس نمونه

هاي کیفیت آب بر گردد و انجام آزمایشآنها استفاده می
با توجه به اطالعات حاصل رواز این. شدها، تعیین روي آن

و ) TDS ،Mg ،EC(هاي کیفیت آب از انجام آزمایش
جدولهايب با استفاده از مقایسه استانداردهاي کیفیت آ

ارزیابی شایستگی مراتع قشالقی شورروي براي چراي گوسفند 790

مدل شایستگی منابع آب -4شکل 

منابع آبزیر مدل فاصله از 
سهولت دسترسی دام به منابع آب و پراکنش منابع آبی در 

شمار ر تعیین شایستگی مرتع بهدثر ؤمیک منطقه از عوامل 
بطور کلی توانایی دسترسی به منابع آب به حداکثر . رودمی

مسافتی که دام قادر است براي چراي علوفه از منبع آب دور 
افی با کیفیت و بنابراین وجود آب ک. بستگی دارد،شود
ده تواند ضامن استفاله مناسب منابع آبی از یکدیگر میفاص

وحش در ها و حیاتیکنواخت از سطح مرتع توسط دام
حداکثر مسافت پیموده شده توسط دام با . سطح مرتع شود

& Arnoldو 1383یوسفی خانقاه، (توجه به پیشنهاد 

Dudzinsky, ه شد شیب تهیابتدا نقشه. شدمشخص ) 1978
فاصله از منابع آب با توجه به شیب نقشه نقاط همبعد و 

منطقه مشخص گردید که در نهایت نقشه نهایی مدل فاصله از 
.منابع آب بدست آمد

زیر مدل کمیت منابع آب
ها در هر بررسی موجودي آب و نیاز آبی دامبراي 

سامان عرفی ابتدا قابلیت دسترسی به علوفه در آن مشخص 
سپس با توجه به ظرفیت هر تیپ و مساحت آن از . گردید

طریق میانگین وزنی، ظرفیت چرایی هر سامان عرفی تعیین 
مقدار احتیاج دام به آب را به عواملی از ) 1388(مقدم . شد

فه و شرایط علو، کیفیت )وزن زنده(قبیل نوع دام، نژاد دام 
اجراي مدل در این تحقیق براي. داندآب و هوایی وابسته می

مده هاي بعمل آحتیاج آب روزانه با توجه به پرسشمیزان ا
برداري از منطقه و مقایسه این از دامداران منطقه، فصل بهره

در نظر گرفته ترلی2/3مقدار با منابع موجود براي گوسفند 
در نهایت مقدار نیاز آبی گوسفندان به آب در هر سامان . شد

.عرفی مقایسه و نقشه کمیت منابع آب تهیه شد
زیر مدل کیفیت منابع آب

ی در به طور کلی آب شیرین ارجح خواهد بود ول
تواند از آب شور استفاده صورت نبودن آب شیرین دام می

ب حوزه مورد یت منابع آاطالعات کیف). 1388مقدم، (کند
شرب دام از براي از منابعی که برداريمطالعه براساس نمونه

هاي کیفیت آب بر گردد و انجام آزمایشآنها استفاده می
با توجه به اطالعات حاصل رواز این. شدها، تعیین روي آن

و ) TDS ،Mg ،EC(هاي کیفیت آب از انجام آزمایش
جدولهايب با استفاده از مقایسه استانداردهاي کیفیت آ
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مدل شایستگی منابع آب -4شکل 

منابع آبزیر مدل فاصله از 
سهولت دسترسی دام به منابع آب و پراکنش منابع آبی در 

شمار ر تعیین شایستگی مرتع بهدثر ؤمیک منطقه از عوامل 
بطور کلی توانایی دسترسی به منابع آب به حداکثر . رودمی

مسافتی که دام قادر است براي چراي علوفه از منبع آب دور 
افی با کیفیت و بنابراین وجود آب ک. بستگی دارد،شود
ده تواند ضامن استفاله مناسب منابع آبی از یکدیگر میفاص

وحش در ها و حیاتیکنواخت از سطح مرتع توسط دام
حداکثر مسافت پیموده شده توسط دام با . سطح مرتع شود

& Arnoldو 1383یوسفی خانقاه، (توجه به پیشنهاد 

Dudzinsky, ه شد شیب تهیابتدا نقشه. شدمشخص ) 1978
فاصله از منابع آب با توجه به شیب نقشه نقاط همبعد و 

منطقه مشخص گردید که در نهایت نقشه نهایی مدل فاصله از 
.منابع آب بدست آمد

زیر مدل کمیت منابع آب
ها در هر بررسی موجودي آب و نیاز آبی دامبراي 

سامان عرفی ابتدا قابلیت دسترسی به علوفه در آن مشخص 
سپس با توجه به ظرفیت هر تیپ و مساحت آن از . گردید

طریق میانگین وزنی، ظرفیت چرایی هر سامان عرفی تعیین 
مقدار احتیاج دام به آب را به عواملی از ) 1388(مقدم . شد

فه و شرایط علو، کیفیت )وزن زنده(قبیل نوع دام، نژاد دام 
اجراي مدل در این تحقیق براي. داندآب و هوایی وابسته می

مده هاي بعمل آحتیاج آب روزانه با توجه به پرسشمیزان ا
برداري از منطقه و مقایسه این از دامداران منطقه، فصل بهره

در نظر گرفته ترلی2/3مقدار با منابع موجود براي گوسفند 
در نهایت مقدار نیاز آبی گوسفندان به آب در هر سامان . شد

.عرفی مقایسه و نقشه کمیت منابع آب تهیه شد
زیر مدل کیفیت منابع آب

ی در به طور کلی آب شیرین ارجح خواهد بود ول
تواند از آب شور استفاده صورت نبودن آب شیرین دام می

ب حوزه مورد یت منابع آاطالعات کیف). 1388مقدم، (کند
شرب دام از براي از منابعی که برداريمطالعه براساس نمونه

هاي کیفیت آب بر گردد و انجام آزمایشآنها استفاده می
با توجه به اطالعات حاصل رواز این. شدها، تعیین روي آن

و ) TDS ،Mg ،EC(هاي کیفیت آب از انجام آزمایش
جدولهايب با استفاده از مقایسه استانداردهاي کیفیت آ
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کیفیت منابع آب در هر سامان ) 1388(پیشنهادي مهدوي 
عرفی مشخص شد و بر اساس نتایج حاصل کیفیت منابع آب 

.تعیین شد
دل شایستگی منابع آب، تلفیق آخرین مرحله در تعیین م

هاي حاصل از هر سه زیر مدل مربوط به منابع آب با نقشه
FAOدودکننده موجود در روش استفاده از روش شرایط مح

در این روش عاملی که کمترین مطلوبیت . باشدمی) ١٩٩١(
ه نهایی شایستگی در نظر کننده طبقعنوان تعیینرا دارد به
هاي کیفیت و این روش، ابتدا نقشهبراساس . شودگرفته می

کمیت آب با هم تلفیق شده و نقشه جدید حاصل از این دو 
و با نقشه فاصله از منابع آب بنديرا امتیازدهی و طبقه

دوباره تلفیق کرده و نقشه نهایی شایستگی منابع آب بدست 
.آمد

ییمدل نها
ر یق سه زیمرتع، از تلفیستگیشاییه مدل نهایتهيبرا

ش بر یت خاك به فرسایر مدل حساسی، زیاهیمدل پوشش گ

دام يچرايمنابع آب برایستگیو شاEPMاساس روش 
.بدست آمد

جینتا
شیت به فرسایمدل حساس

نشان داده 4ش در جدول یت به فرسایج مدل حساسینتا
ش با استفاده یزان فرسایج حاصل از برآورد مینتا.شده است
منطقه مراتعن است که تمام سطحیانگر ایبEPMاز روش 

ش یفرسا2Sا یمتوسط یستگیمورد مطالعه در طبقه شا
بودنایقلوشورن یهمچن.قرار گرفت)4شکل (متوسط

شیرومنطقهدرشورپسنداهانیگتنهاشودیمباعثخاك
برخورداریخوبپوششتاجازاهانیگنیاازیبرخکهکنند
بادویبارندگمعرضدرشتریبخاكسطحنیبنابرا،نبوده
راخاك،یلگدکوبوهادامحضورنیهمچن،گرفتهقرار

البته.کندیمیسطحشیفرساژهیوهبش،یفرسامستعدشتریب
.شددهیدیسطحشیفرساآثارزینمنطقهیدانیممشاهدهبا

منطقهیاهیپ گیتمحاسبه شده دریستگیش و طبقه شایب فرسایضر-4جدول 

طبقه 
یستگیشا

ب یضر
ش یشدت فرسا

)Z(

ب یش
(متوسط واحد 

)درصد) (

ب یضر
استفاده از 

)Xa(ن یزم

ب یضر
ت سنگ و یحساس

ش یخاك به فرسا
)Y(

ب یضر
ش حوزه یفرسا

)(ز یآبخ
یاهیپ گیت

2S54/0351/05/04/0Halocnemum strobilaceum-
Aleuropus lagopoides
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شیت خاك به فرسایحساسیستگینقشه شا-5شکل 
مدل منابع آب

مدلریزسهقیتلفازآبمنابعیستگیشایینهامدل
آبمنابعتیکموتیفیکآب،منابعازفاصلهیستگیشا

منابع یستگیطبقات شاوسعت منطقه در شتریب. آمدبدست
ر یدر طبقه غاستفاده گوسفنديبرایهر سامان عرفآب در

واقع ) 3S(کم یستگیدر طبقه شاوسعتبقیهو) N(سته یشا

ج مدل منابع ینتا5و شکل 6جدول). 5جدول (شده است
مدلیبررسبا. دهدیمنطقه نشان میاهیپ گیدر ترا آب 

ازفاصلهمدلریزاولدرجهدر،آبمنابعیستگیشایینها
کنندهمحدودعواملآبمنابعتیکمآنبدنبالوآبمنابع

.باشندیممنطقهآبمنابعیستگیشا

یدرصد مساحت طبقات شایستگی منابع آب در هر سامان عرفمساحت و -5جدول 
درصد مساحت)هکتار(مساحت طبقه شایستگی

1S--
2S--
3S76/1184539

N63/1877661
4/30622100جمع کل

یتیپ گیاهمنابع آب در یستگیمساحت و درصد مساحت طبقات شا-6جدول 
مساحتدرصد )هکتار(مساحت یستگیطبقه شا
1S31/589625/19
2S58/357969/11
3S72/236874/7

N82/1877732/61
4/30622100جمع کل
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ینقشه شایستگی منابع آب براي استفاده گوسفند در تیپ گیاه-6شکل 
دیمدل تول

دیر مدل تولیزیستگیشاازحاصلجینتابخشنیادر
يبراکهیاهیگپوششازیقسمتمنظورنیبد. استشدهانیب

یستگیشانیهمچنوتیظرفنییتعدروبودهمهمداميچرا
همانکهردیگیمقراراستفادهموردداميچرايبرامنطقه

مساحت مراتع .شدگرفتهنظردرباشد،یمعلوفهدیتول

از کهاستهکتار4/30622منطقه مورد مطالعه در حدود 
با توجه به .قرار گرفت) 3S(کمیستگیشادر طبقه دینظر تول

گوسفند يچرايد قابل برداشت برایتول،ج بدست آمدهینتا
نقشه 6شکل . د کل بودیدرصد تول21در مراتع محدوده 

يدر منطقه مورد مطالعه برارا د علوفه یتولیستگیطبقه شا
.دهدیاستفاده گوسفند نشان م

گوسفنديبرامطالعهموردمنطقهدرموجودیاهیگپیتتیظرفویستگیشادرجه-7جدول

طبقه شایستگی 
تولید

ظرفیت
نسبت تولید قابل 
استفاده به تولید 

)درصد(کل 

تولید قابل استفاده 
کیلوگرم در (

)هکتار

کیلوگرم (تولید کل 
)در هکتار

نام تیپوضعیتگرایش

3S153112190433فقیرثابت
Halocnemum

strobilaceum- Aleuropus
lagopoides
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استفاده گوسفنديد علوفه در منطقه مورد مطالعه برایتولیستگینقشه طبقه شا-7شکل 
مرتعیستگیشاییمدل نها

يچرايمرتع برایستگیمدل شایینهایج بررسینتا
پوشش یستگیر مدل شایق سه زیگوسفند حاصل از تلف

ش و یت خاك به فرسای، حساس)د علوفهیتول(یاهیگ
64/18776منطقه با مراتع منابع آب نشان داد که یستگیشا

ن وسعت و درصد مساحت یشتریدرصد ب31/61هکتار و 
درصد 69/38وسته قرار گرفتیر شایا غیNدر طبقه 

.)8جدول (واقع شد) 3S(کم یستگیمانده در طبقه شایباق
استفادهيبرامنطقهمراتعیینهایستگینقشه شا7شکل در

.گوسفند ارائه شده است

استفاده گوسفنديمراتع منطقه برایینهایستگیمساحت و درصد مساحت طبقات شا-8جدول 
درصد مساحت)هکتار(مساحت یستگیطبقه شا
1S--
٢S--
٣S62/1184468/38

N62/1877732/61
44/30622100جمع کل
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استفاده گوسفنديبرایینهایستگینقشه شا-8شکل 

بحث 
سه عامل ت استفاده از مرتعیمشخص کردن قابليبرا
عوامل محدود د یآب و تولش، منابع یت به فرسایحساس
مراتع نقش ییت چرایقابليبندهستند که در طبقهياکننده
.دارنديمؤثر

ن عامل کاهش یمهمتر،شیفرسار مدلیزیدر بررس
يچرايبراگمیشانمرتع منطقه یستگیدهنده درجه شا

با یمین بوده که ارتباط مستقینحوه استفاده از زم،گوسفند
يکه بر رویو از عواملداردباشد، یر میت مرتع که فقیوضع
ش ین فرساییت در تعیت مرتع اثر گذاشته و در نهایوضع

ش از حد یمفرط و بيتوان به چرایخاك اثرگذار است م
که سبب کردزودرس اشاره ين چرایت مرتع و همچنیظرف
از شده وو لگدمال کردن خاك مرتع یاهیب پوشش گیتخر
حفاظت از يمناسب برال کمبود تاج پوشش یگر بدلیديسو

شدهش یخاك مرتع دچار فرسا،خاك در برابر قطرات باران
در )1385(زاده یعلمطالعهجیبا نتان پژوهشیج اینتا.است

نحوه استفاده از EPMدر مدل . مطابقت داردمنطقه سمیرم
يکاريرات را در واحدهایین دامنه تغیشتریب) Xa(ن یزم

ط حوزه مورد مطالعه با یشراب با توجه به ین ضریدارد و ا
زان پوشش خاك اعم از یو میاهیپ گیت تیتوجه به وضع

شود یشنهاد میزه و الشبرگ پی، سنگ و سنگریپوشش تاج
و یو ارزان) 1383(خانقاه یوسفی).1385زاده، یعل(

ش و یش فرساین عوامل افزایمهمتر) 1384(همکاران 
طق مورد مرتع در منایستگیکاهش دهنده شایعبارتهب

ل یت تبدیب اهمیترترا بهگوسفند يچرايبرامطالعه خود 
حساس يهازودرس، وجود سنگيمزارها، چرایمراتع به د

. دندانیموجود در منطقه ميهاشیش و فرسایبه فرسا
استفاده گوسفند در يمنابع آب برایستگیشایبررس

قابل ینشان داد که تنها دو منبع آبگمیشانمنطقه مراتع 
با توجه به نقشه . شتباشند وجود دایق میعاح طسشرب که 

ن وسعت یشتریب،استفاده گوسفنديمنابع آب برایستگیشا
ل عدم یسته قرار گرفت و آن بدلیر شایا غیNمنطقه در طبقه 

ن یا. باشدیت منابع آب میزان کمین میفاصله مناسب و همچن
يمنابع آب برایستگیعوامل از عوامل محدود کننده شا

ل عدم پراکنش مناسب منابع یدلو آن بهبودهگوسفند يچرا
گوسفند از يفاصله از منابع آب برا. در مراتع استیآب
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ق یج تحقیاست که با نتایستگیعوامل محدود کننده شا
YasariوKakularimiو ) 1385(و همکاران یارزان

ف یکه تعلمطالعات نشان داده است.مطابقت دارد) 2013(
يها انرژشود که دامیدر مناطق دور از منابع آب سبب م

,(کنند یمصرف ميشتریب Sneva et al, 1973; Hart et al,

,Vallentineو1993 در ) 1385(و همکاران یارزان.)2001
و یو دائمیعدم وجود منابع آب کافاهرودیو سمنطقه بکان

ل یدالزودرس رايو سرماهار حرکت دامیاد مسیب زیش
.دنکنیان میبدر مناطق مورد مطالعه خودبروز مشکل

Martin وWard)1970 (اد منابع یکه فاصله زکردندان یب
شتر چرا ین مناطق بیاط اطراف اشود که نقیآب باعث م

شتر ید بیتوليتر و دارااهان مرغوبیگدلیلن یهمو بهشود
.دکرتوان دورتر از منابع آب مشاهده یرا م

گیاهیتیپیکدارايمنطقهدادنشاننتایجکههمانطور
تنوعداراينیزمطالعهموردمراتعپس،بودهغالب

یستگین عامل کاهش دهنده شایترممه.باشدنمیشایستگی
ن بودن نسبت علوفه قابل ییپا،استفاده گوسفنديد برایتول

یاهیپ گیدر تيدیعلوفه تولاستفاده دام به کل 
Halocnemum strobilaceum- Aleuropus lagopoides

گرم در لویک433(د کل در مرتع یزان تولیدر واقع م. باشدیم
يتاحدودانجام شدهيهابا توجه به برداشت) هکتار

نکه یل ایبدلانجام گردیدکه ییش صحرایمایبا پباالست اما 
متوسط، کم و یخوشخوراکاهان بایتوسط گیاهیب گیترک
يهار استفادهیر خوشخوراك اشغال شده است و تأثیغیحت

د قابل یزان تولی، م)مفرط و زودرسيچرا(گذشته و حال 
کرده اندك ) لوگرم در هکتاریک90(گوسفند يبرارا برداشت 

استفاده يمورد مطالعه برایاهیپ گید تین تولیبنابرا. است
این نتایج .قرار گرفت3Sا یکم یستگیگوسفند در طبقه شا

اهان موجود در ترکیب ین است که با توجه به گیانگر ایب
ش از یابد و بیر ییبهتر است نوع دام چرا کننده تغ،یگیاه

و همکارانGavili.کنندک نوع دام از مراتع منطقه چرا ی
متفاوت یاهیپ گیدونشهر با تیدر مراتع منطقه فر) 2011(

از یستگین عامل در کاهش شایمهمترآنان،مطابقت دارد
اهان یگیزان خوشخوراکین بودن میید علوفه را پاینظر تول

.دانندیمIIIکالس يهاد گونهیل باال بودن تولیمنطقه به دل
ل یتبد(گذشته يهااستفادهر ثیأت) 1383(خانقاه یوسفی

ي، چرا)یها پس از مدتزارها و رها کردن آنمیمراتع به د
کم و یاهی، درصد پوشش گ)در گذشته و حال(زودرس 
چند ساله، يهافورب(اهان کمتر خوشخوراك یحضور گ

را ) خارداریو بالشتکیاهان خشبیکساله و گیيهاگراس
.داندیدهنده در مراتع طالقان من عوامل کاهشیمهمتر

يبراشانیگمتعامریستگیاز عوامل محدود کننده شا
ع ت منابیتوان فاصله از منابع آب و کمیم،گوسفنديچرا

د یتولبه توان یدهنده مآب را نام برد و از عوامل کاهش
ت مناسب در مرتع توجه یریاعمال مديبرا. کرداشارهعلوفه 
ت استفاده یکه باعث محدودیجوانب ازجمله عواملیبه تمام

زان استفاده از یکه باعث کاهش میو عواملشوندیاز آن م
با بنابراین .رسندیو الزم بنظر ميشوند، ضروریمرتع م

دهنده و توان عوامل کاهشیمیت مناسب و اصولیریمد
رفع يعنوان مثال برابه. کننده را به حداقل رساندمحدود

یستگیمشکل فاصله از منابع آب که عامل محدود کننده شا
ق و حمل آب یر، سطح عاباشد، با احداث آبشخویمرتع م

توان یبا پراکنش مناسب در سطح منطقه متانکرتوسط 
د و یتولیستگیشاالبته . ر دادییرا تغیستگیدرجه شا

توان بهبود یگر میدیاصالحيهاز با برنامهیش را نیفرسا
منجر تواند یشده ميزیربا دقت برنامهت چرایریمد. دیبخش
Louhaichi(شود يبزرگتریاهیگيزیتنوع و حاصلخبه  et

al, بنظر ،ن پژوهشیج حاصل از ایبا توجه به نتا). 2012
باشد، اگرچه یگوسفند نميرسد که منطقه مناسب چرایم
ن یاهان ایب گیاما ترککردتوان مشکل آب را هموار یم

.باشدین دام نمیمناسب ایمنطقه از نظر خوشخوراک
پیشنهاد ،مراتع گمیشانشایستگیبا توجه به ارزیابی

دام شتر جایگزین گوسفند گردد که بردباري گردد که می
بیشتري به گیاهان شور روي دارد و یا اینکه از چراي 
ترکیبی بز و گوسفند استفاده شود و یا با توجه به اینکه 

مرتع به تعیین عوامل هاي ارزیابی شایستگیمدل
پردازند که با کننده چرا در یک منطقه خاص نیز میمحدود

توان به برطرف کردن ن کلیه شرایط میتوجه به در نظر گرفت



4797شماره 23فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

در این مطالعه مهمترین . آنها براي دام غالب منطقه پرداخت
عامل ،عوامل محدود کننده شایستگی مرتع براي گوسفند
گردد از فاصله از منابع آب و کمیت منابع بود که پیشنهاد می

، اشتفاده برطرف کردن آنها ارائه شدبرايهایی کهپیشنهاد
.شود
تر سیستم اطالعات جغرافیایی قادر به ارائه قابل فهملبته ا

هاي اطالعاتی تر الیههمچنین ادغام آسانو استاطالعات
ي ارزیابی شایستگی مرتع هابراي پشتیبانی مدلرا مختلف 

Arzani(آورد فراهم می et al, Amiriو2012 et al,

در این مطالعه نیز کارایی سیستم اطالعات ). 2013
غرافیایی در تفسیر و درك بهتر اطالعات موجود از منطقه ج

توان رو میاز این. در رابطه با چراي دام مشخص شد
مطالعات بیشتري در رابطه با کاربرد سیستم که پیشنهاد کرد 

اطالعات جغرافیایی در علوم مرتع و ارزیابی شایستگی مرتع 
.انجام شودگذار آن در شرایط مختلف ثیرأو عوامل ت

سپاسگزاري
استان يزداریو آبخیعیاداره منابع طبهمکاران محترم از 

ن یاطالعات و نگارش ايآورگلستان که ما را در جمع
.کنیممییمانه تشکر و قدردانی، صمکردندياریق یتحق
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Abstract
Range suitability assessment for different objectives is along with management
principles and guarantees sustainable development. A considerable area of Golestan
Province plains is covered with halophytes, grazed by different livestock including
sheep. A study was done to assess the suitability of saline winter rangelands with
dominant species of Halocnemum strobilaceum and Aleuropus lagopoides for sheep
grazing. The F.A.O method in GIS environment was used in this research for Gomishan
Plain, Golestan province, Iran. In the method, three criteria of vegetation, water and soil
erodibility were used as the sub-models and constituted the final model components.
For vegetation sub-model, vegetation types, cover percentage, forage production, range
condition and trend and range capacity were determined. Distance from water resources,
water quantity and quality were determined for water sub-model. For the soil erodiblity
sub-model evaluated by the EPM model, slope, rock and soil sensitivity to erosion were
determined. The final model of range suitability for sheep grazing revealed that 38.69
and 61.31 percent of the region were classified as low suitability and no suitability,
respectively. Among all factors determined in sub-models, the distance from water
resource was the most limiting factor for sheep grazing and forage production was the
most reducing factor of range suitability. Finally, utilization of rangelands in the region
could be improved by reducing grazing intensity and implementing range restoration
practices.

Keywords: Grazing suitability geographical information system, sheep, soil erosion,
vegetation cover, water resource.


