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 (مازندران آبادمنطقه سرخ چرای گاو )مطالعه موردی جهتمرتع  شایستگی منابع آب دربررسی 

 1، حسین آذرنیوند4، علی طویلی3معصومه رحیمی دهچراغی، 2نیازمهدی بی، *1حسین ارزانی

 دانشگاه تهرانپردیس کشاورزی و منابع طبیعی  طبیعیدانشکده منابع  استاد 1

 آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تهراندانش2

 مرتعداری دانشگاه تهراندانشجوی دکتری  3

 دانشگاه تهران پردیس کشاورزی و منابع طبیعیدانشیار دانشکده منابع طبیعی 4

 چکیده

 ؛ستنده بر شایستگی مرتع اثرگذار عوامل بسیاریکند. ریزی در مدیریت مرتع کمک میتعیین شایستگی مرتع به بهبود برنامه

 (1991) وروش فائ این تحقیق با استفاده از. قرار گرفت ارزیابیمورد منابع آب از کمیت، کیفیت و فاصله که در این تحقیق 

آباد شهرستان هکتار در حوزه سرخ 39/2399ای به وسعت در منطقه هاآنجهت بررسی و تعیین توانایی اراضی و ارزیابی 

در برخی مدل منابع آب در زیر بدست آمده از این تحقیق براساس نتایج کوه واقع در استان مازندران به اجرا درآمده است.سواد

 ع دائمی آب وتعدد مناباز سوی دیگر گردید.  ی دامچرامنابع آب برای ا محدودیت شایستگی مناطق شیب زیاد سبب کاهش و ی

یی مدل نها. آیندیعوامل مؤثر در افزایش درجه شایستگی مراتع منطقه به حساب م در سطح مرتع ازجمله هاآنش مناسب پراکن

حاظ مطالعه از ل کیفیت منابع آب به دست آمد. منطقه موردمیت و ک ،مدل شایستگی فاصلهشایستگی منابع آب از تلفیق سه زیر

بع آب ز لحاظ منایستگی مرتع اکمیت و کیفیت آب هیچ مشکلی نداشته و فقط فاصله از منابع آب است که تعیین کننده اصلی شا

، 1Sی از مرتع در طبقه شایستگ %01/51 هکتار معادل 05/1224. براساس مدل شایستگی منابع آب استدر این منطقه 

و در  3Sگیمرتع در طبقه شایست %20/0هکتار معادل  81/4و  2Sاز مرتع در طبقه شایستگی  %03/9هکتار معادل  57/216

دهد بخش اعظم مرتع از نظر که نتایج نشان می طورهمان قرار گرفت. Nدر طبقه شایستگی  %76/39هکتار معادل  954نهایت 

 قرار دارد.  مناسبیجهت چرای دام در رده منابع آب شایستگی 

 .ارزیابی اراضی، چرای گاو، شایستگی مرتع، مناطق مرطوب، مدیریت مرتع: واژگان کلیدی

 

 مقدمه



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-19  

 

شود )مقدم، شایستگی مرتع که نوعی ارزیابی مرتع است؛ به قابلیت استفاده از سرزمین با در نظر گرفتن پایداری آن اطالق می

آمایش سرزمین است که در آن برای هر کاربری به طور جداگانه  هایبخش نیترمهمیکی از ارزیابی شایستگی اراضی (. 1379

دیگر و بسیاری از مرتع نوعی از کاربری اراضی است که دارای گیاهان خودرو بوده و بخشی از علوفه دام گردد. محاسبه می

 Gillen؛1383ارزانی،  ؛1379)مقدم،  بسیاری بر امر شایستگی مرتع اثرگذار هستندعوامل نماید. می نیتأمرا خدمات اکولوژیک 

et al, 1984؛ F.A.O, 1991؛ Holechek et al, 2001.) در این تحقیق لذا  ؛پذیر نیستاز آنجا که بررسی همه این عوامل امکان

ریزی و طراحی شاید بتوان به بهبود مدیریت جهت برنامهتا  ؛منابع آب مورد بررسی قرار گرفت ،به منظور تعیین شایستگی مرتع

گاو  ،مرطوبمناطق  مراتعهای چراکننده در یکی از دامکنند. های مختلفی از مرتع چرا میدامهای فعلی و آتی کمک کرد. برنامه

که  طوری به ؛را به دست دهدتواند برآورد صحیحی تولید علوفه در مرتع به تنهایی نمی ،است. جهت تعیین ظرفیت چرا برای گاو

در طول فصل چرا وجود داشته باشد و در صورت وجود منابع و با کیفیت مطلوب در کنار استفاده از علوفه باید آب شرب کافی 

های دامی نماید. دوره چرایی نیز ممکن تواند از علوفه مرتع حداکثر استفاده را جهت تولید فرآوردهآب کافی است که دام می

به خاطر دسترسی به آب محدود باشد. بنابراین تأثیر آب بر پتانسیل مراتع برای چرای دام در درجه اول اهمیت برخوردار است 

میت، کیفیت و پراکنش سه فاکتور عمده و ک  Hall et al, 1999)؛ Clary et al, 1993؛ Kekem, 1984؛ (Martin, 1970است

منابع آب را در تعیین شایستگی  شایستگیبرخی از محققین  روند.ام به شمار میتعیین کننده شایستگی منابع آب برای چرای د

(، شمس 1379(، محتشم نیا )1375توان به جنگجو برزل آباد )که از آن جمله می اندمرتع مورد بحث و بررسی قرار داده

(، مارکو و 1385(، ارزانی و همکاران )1384(، ارزانی و یوسفی خانقاه )1381(، آقا محسنی فشمی )1380(، طهماسبی )1380)

له از منابع آب در امر شایستگی مرتع مورد در این تحقیق نیز فاصاشاره کرد.  ،(2017) و عالیشاه و همکاران (2001)همکاران 

 ارزیابی قرار گرفت.

 

 هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

آباد در جنوب غربی شهر پل سفید در غرب جاده فیروزکوه به قائمشهر قرار دارد. این منطقه در محدوده سرخ همنطق

مساحت حوزه  .شمالی واقع شده است عرض 35˚،05،59˝تا ˝35˚،47،55طول شرقی و  52˚،54،57˝تا  52˚،57،52˝

، متریلیم 429درصد، متوسط بارش ساالنه  40شیب متوسط متر،  3400تا  1700 سطح دریا ازارتفاع  هکتار، 39/2399

شناسی ز نظر زمین. ااست ایمدیترانهاقلیم منطقه براساس روش دومارتن  و گرادیسانتدرجه  11 ساالنه حرارت همتوسط درج
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 سول ورگوهای مطالعه در رده . خاك منطقه مورددر زون تکتونیکی البرز مرکزی واقع شده استمورد مطالعه  هاعظم منطققسمت 

های گیاهی مختلف به چشم شرایط اکولوژیکی از نظر بارش برف و باران در منطقه تیپ لیدل به. ردیگیم قرار سولاورتیک رگو

دام غالب این  متر از شمال شرقی به سمت جنوب غربی کشیده شده است. 7773طول خورد. در حوزه یک آبراهه اصلی به می

 . استبرداری مشاع منطقه گاو بوده و بهره

  روش تحقیق

قه برای چرای گاو تعیین قابلیت مراتع منط برای فاصله از منابع آب بررسی منظور به( 1991این تحقیق براساس روش فائو )

از  ب با استفادهبع آحاصل از هر سه زیر مدل مربوط به منا یهانقشه ،آوردن مدل شایستگی منابع آببرای به دست . انجام شد

ل نهایی مد (.1386نیاز و همکاران، )بی ( با یکدیگر ترکیب شدند1991کننده موجود در روش فائو )روش شرایط محدود

اساس روش شرایط ق شدند و برآب با همدیگر تلفی تیفیک وکمیت  یهانقشه -الف :شایستگی منابع آب به ترتیب زیر تهیه شد

تلفیق  اصل ازنقشه جدید ح -ب دهی کرده و طبقه نهایی به دست آمد.ه جدید حاصله از تلفیق را امتیازمحدود کننده فائو، نقش

رایط شباره به روش در قسمت الف را با نقشه فاصله از منابع آب تلفیق کرده و نقشه ایجاد شده را دو تیفیک ودو نقشه کمیت 

 نهایی شایستگی منابع آب در هر تیپ گیاهی به دست آمد. نقشه ومحدود کننده فائو امتیاز دهی نموده 

 

  نتایج

تیپ گیاهی  6لب در قاخانواده  17جنس و  60گونه گیاهی است که متعلق به  68تایج نشان داد منطقه مورد مطالعه دارای ن

 .اندشدهداده نشان  1شماره جدول های گیاهی در که تیپ. است

 یاهی موجود در حوزه مورد مطالعههای گتیپ -1جدول 

 درصد مساحت )هکتار( نام تیپ کد تیپ

1 Bromus tomentellus - poa bulbusa 01/144 6 

2 Dactylis glomerata- Brachypodium pinnatum- poa bulbusa 83/333 91/13 

3 Dactylis glomerata- Bromus tomentellus- Brachypodium pinnatum 99/418 46/17 

4 Festuca ovina- Bromus tomentellus 32/419 48/17 

5 Festuca ovina- Bromus tomentellus- Onobrychis cornata 88/565 58/23 

6 Festuca ovina- Bromus tomentellus- Dactylis glomerata 34/517 56/21 

 100 39/2399 - جمع
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 کمیت و کیفیت منابع آب در نظر گرفته شدند. در بررسی منابع آب سه معیار سهولت دسترسی،

 نتایج

 ردار بودند و تمامی منابع آبی راآب در حوزه مورد مطالعه از پراکنش نسبتاً خوبی برخومنابع  :فاصله از منابع آب

توان بارندگی مناسب به خصوص بارش برف در زمستان و ذوب دلیل آن را می نیترمهمدهند که های طبیعی تشکیل میچشمه

هکتار از مراتع حوزه مورد مطالعه در  05/1224شدن آن در فصل بهار نام برد. بر اساس مدل شایستگی فاصله از منابع آب 

هکتار  954و  80/4قرار گرفت. به ترتیب  2Sهکتار از مراتع منطقه در طبقه  57/216قرار گرفت. همچنین  1Sطبقه شایستگی 

که  مراتع حوزهمساحت و درصد مساحت  ،2 شماره جدول. دارد Nو S 3از حوزه مورد مطالعه را نیز مناطق با طبقه شایستگی 

 . دهدیمو بقیه طبقات شایستگی مرتع از لحاظ فاصله منابع آب را نشان  آب نداشتهلحاظ فاصله منابع از  یتیمحدود

 منطقه مورد مطالعه برای چرای گاو ستگی فاصله از منابع آب در مراتعمساحت و درصد طبقات شای -2 جدول

 مراتع منطقه طبقه شایستگی

 درصد مساحت (مساحت )هکتار

1S 05/1224 01/51 

2S 57/216 03/9 

3S 80/4 20/0 

N 954 76/39 

 100 39/2399 جمع کل

مدل شایستگی کمیت های عرفی دارای منابع آب بودند. بر اساس زیردر حوزه مورد مطالعه تمام سامان :کمیت منابع آب

های عرفی هیچ گونه محدودیتی از نظر میزان آب نداشته و همگی در در حوزه مورد مطالعه سامان ؛منابع آب مشخص گردید

 اطالعات مربوط به کمیت منابع آبی حوزه مورد مطالعه آورده شده است. ،3قرار گرفتند. در جدول  1Sطبقه شایستگی 
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 آبادسرخ حوزه مراتع اطالعات مربوط به کمیت منابع آبی  -3 جدول

 
 دبی نام سامان مرتعی

(Li/sec) 

 مقدار آب موجود (Li/day)مقدار آب مورد نیاز 

(Li/day) 

درصد 

 نیتأم

 طبقه

 شایستگی

 1S 01/0 691200 02/8596 8 زرشکن

 1S 09/0 86400 22/7856 1 شن

 1S 01/0 216000 93/3175 5/2 کالله

 1S 01/0 864000 15/4326 10 چهل چشمه

 1S 01/0 348192 65/2513 03/4 کمر پشت

 1S 02/0 86400 69/1595 1 دراسله

 1S 05/0 129600 62/6663 5/1 نیزه بن

 1S 02/0 86400 83/1991 1 کرد کال

 

 ,Bagley et al)با استانداردهای معین  هاآنکیفیت منابع آب با بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آب و مقایسه  :کیفیت منابع آب

مدل کیفیت منابع آب، در حوزه مورد مطالعه هیچ گونه محدودیتی از لحاظ کیفیت آب وجود تعیین گردید. بر اساس زیر (1997

 ،قرار گرفت. مدل نهایی شایستگی منابع آب از تلفیق سه زیر مدل شایستگی فاصله 1Sندارد و تمام منطقه در طبقه شایستگی 

و کیفیت آب هیچ مشکلی نداشته و فقط فاصله از منابع کمیت و کیفیت منابع آب به دست آمد. منطقه مورد مطالعه از لحاظ کمیت 

. براساس مدل شایستگی منابع آب باشدیمبراساس روش فائو آب است که تعیین کننده اصلی شایستگی مرتع از لحاظ منابع آب 

از  (%03/9معادل )هکتار  1S ،57/216در طبقه شایستگی  ،در حوزه سرخ آباد%( از مرتع  01/51 معادلهکتار ) 05/1224

معادل )هکتار  954و در نهایت  3S یستگیشامرتع در طبقه  (%20/0معادل )هکتار  81/4و  2Sمرتع در طبقه شایستگی 
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ارائه  ،4ول در جدنتایج حاصل از مدل شایستگی منابع آب برای چرای گاو  قرار گرفت. Nدر طبقه شایستگی  (76/39%

  گردیده است.

 

 منابع آب در مراتع حوزه مورد مطالعه برای چرای گاو یطبقات شایستگ مساحت و درصد مساحت -4 جدول

 

  

های گیاهی شه تیپنقشه طبقات شایستگی منابع آب با نقها، در نهایت از تیپ کی هربه منظور تعیین شایستگی منابع آب در 

 تطبیق داده شد و نتایج زیر به دست آمد.

 5/15قرار گرفت و  1S هکتار در کالس شایستگی 38/98در این تیپ   Bromus tomentellus- Poa bulbosa :تیپ -1

 قرار گرفت. (N) هکتار در طبقه غیرشایسته 81/69و  2S یستگیشاهکتار در کالس 

، 1S یستگیشادر کالس  هکتار 18/133در این تیپ   Dactylis glomerata- Bromus sp- Poa bulbosa :تیپ -2

 قرار دارد. (N) در طبقه غیرشایسته هکتار 61/184و  2S هکتار در کالس شایستگی 23/17

 یستگیشاهکتار از این تیپ در کالس  Dactylis glomerata: Bromus tomentellus- Bromus sp- 93/331 تیپ -3

1S ،68/41  2هکتار در کالس شایستگیS  3 هکتار در طبقه 52/4وS 33/42 هکتار در طبقه غیر شایسته (N) .قرار دارد 

 مراتع طبقه شایستگی

 درصد مساحت (ha)مساحت 

1S 05/1224 01/51 

2S 57/216 03/9 

3S 81/4 20/0 

N 98/953 76/39 

 100 39/2399 جمع کل

https://www.google.com/search?rlz=1C1GIWA_enIR779IR779&q=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3+%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3+bromus+tomentellus&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiT-rSDgMHaAhXBkSwKHb6WAeYQkeECCCEoAA
https://www.google.com/search?rlz=1C1GIWA_enIR779IR779&q=poa+bulbosa&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj9-4iZgMHaAhUvyaYKHSPhAGwQkeECCCEoAA
https://www.google.com/search?rlz=1C1GIWA_enIR779IR779&q=dactylis+glomerata&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiE77fFgMHaAhVrOpoKHcV0BOAQkeECCCEoAA
https://www.google.com/search?rlz=1C1GIWA_enIR779IR779&q=bromus+sp&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj9xpTigMHaAhXPKiwKHcqHBYsQBQghKAA
https://www.google.com/search?rlz=1C1GIWA_enIR779IR779&q=poa+bulbosa&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj9-4iZgMHaAhUvyaYKHSPhAGwQkeECCCEoAA
https://www.google.com/search?rlz=1C1GIWA_enIR779IR779&q=dactylis+glomerata&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiE77fFgMHaAhVrOpoKHcV0BOAQkeECCCEoAA
https://www.google.com/search?rlz=1C1GIWA_enIR779IR779&q=dactylis+glomerata&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiE77fFgMHaAhVrOpoKHcV0BOAQkeECCCEoAA
https://www.google.com/search?rlz=1C1GIWA_enIR779IR779&q=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3+%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3+bromus+tomentellus&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiT-rSDgMHaAhXBkSwKHb6WAeYQkeECCCEoAA
https://www.google.com/search?rlz=1C1GIWA_enIR779IR779&q=bromus+sp&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj9xpTigMHaAhXPKiwKHcqHBYsQBQghKAA
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 درهکتار  1S، 49/45 یستگیشااز این تیپ در کالس  هکتار Festuca ovina- Bromus tomentellus  :12/238تیپ  -4

 قرار گرفت. (N) هکتار در طبقه غیر شایسته 146و  3Sدر طبقه  هکتار /2S ، 019 یستگیشا کالس

هکتار از مراتع در  58/235ر این تیپ د : Festuca ovina -Bromus tomentellus- onobrychis cornutao پتی -5

 قرار گرفت. (N) هکتار در طبقه غیرشایسته 35/299و  2S هکتار در کالس شایستگی 1S ،5/52 کالس شایستگی

هکتار از این تیپ در کالس  Festuca ovina - Bromus tomentellus- Dactylis glomerata: 45/225تیپ  -6

 هدر طبقه غیرشایست هکتار 062/237 و 3S تار در کالس شایستگیهک /2S ،267هکتار در کالس  1S ،621/68 یستگیشا

(N)،  .قرار گرفته است 

 

 گیریو نتیجه حثب

شرب دام نداشته و  آباز نظر  یتیمحدودحوزه تع ااز مر %01/51 معادل ،هکتار 05/1224 ،منابع آب نتایج ارزیابی براساس

دارای شایستگی متوسط از نظر شرب آب از مرتع  %03/9معادل  ،هکتار 57/216 ؛قرار گرفتند 1Sشایستگی خوب در طبقه 

دسترسی  تیمحدوددارای  دارای شیب تند و %20/0هکتار معادل  81/4 اما ؛قرار گرفتندS 2در طبقه شایستگی برای دام بوده و 

قرار  Nر طبقه شایستگی د %76/39هکتار معادل  954و در نهایت  3Sکم  در طبقه شایستگیمنابع آب برای شرب گاو بوده و 

 (1984)گیلن و همکاران شیب بر دسترسی گاو به منابع آب بوده است.  ریتأثبه دلیل کوهستانی بودن منطقه و  عمدتاًکه  گرفت.

 به دارمناطق شیبشود توصیه می لذا ؛گیردشیب زمین قرار می ریتأثبیان نمودند که شایستگی مرتع برای چرای دام تحت  نیز

راهکار های دیگر نظیر حیات وحش اختصاص یابد. البته شناخته شده و به کاربریمناطق فاقد شایستگی برای چرای دام  عنوان

برداری مجاز را کمتر در نظر گرفت و یا اینکه توان حد بهرهمیدیگری که در اینجا ممکن است مفید به نظر برسد این است که 

گذاری آب را به نقاط مناسب منتقل و در این مناطق اقدام به تاسیس با لولهتوان می ؛کاهش دادفاصله بین آبشخوارها را 

شیب و نقاط مسطح اطراف آب را های کمدر تحقیقی نشان دادند که گاو دامنه ،(2001)و همکاران  Holechek .آبشخوار نمود

کند در کنار ( بیان می1379مقدم )توان از این محدودیت کاست. ریزی برای آبشخوارها میبا برنامه لذا ؛دهدبرای چرا ترجیح می

تواند استفاده از علوفه مرتع، آب شرب کافی باید برای دام در طول فصل چرا وجود داشته باشد و در اینصورت است که دام می

های تند باعث جابجایی خاك شده و استقرار گیاهان در شیبهای دامی بنماید. چرای دام حداکثر استفاده را جهت تولید فراورده

کند تند )برای چرا و رسیدن به منابع آب( می یهابیشسازد. همچنین دام انرژی زیادی را صرف راهپیمایی در مشکل مینیز را 

با توجه به موقعیت آن در (. سهولت دسترسی به منابع آب در هر تیپ گیاهی 1383 ،)یوسفی یابدبنابراین عملکرد دام کاهش می

https://www.google.com/search?rlz=1C1GIWA_enIR779IR779&q=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3+%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3+bromus+tomentellus&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiT-rSDgMHaAhXBkSwKHb6WAeYQkeECCCEoAA
https://www.google.com/search?rlz=1C1GIWA_enIR779IR779&q=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3+%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3+bromus+tomentellus&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiT-rSDgMHaAhXBkSwKHb6WAeYQkeECCCEoAA
https://www.google.com/search?rlz=1C1GIWA_enIR779IR779&q=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3+%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3+bromus+tomentellus&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiT-rSDgMHaAhXBkSwKHb6WAeYQkeECCCEoAA
https://www.google.com/search?rlz=1C1GIWA_enIR779IR779&q=dactylis+glomerata&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiE77fFgMHaAhVrOpoKHcV0BOAQkeECCCEoAA
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جهت راهپیمایی مورد ارزیابی  دامهر سامان عرفی، طبقه شیب و فاصله تا منابع آب موجود در آن و با در نظر گرفتن توانایی 

به این دلیل که برای  ؛رودعامل ایجاد محدودیت به شمار نمی ییتنها بهکه خود این فاکتور نیز  ت. ذکر این نکته ضروری اسشد

توان گفت که فاکتور شیب به می نیبنابرا ؛نمودنیز توجه فاکتور شیب  هاز لحاظ دسترسی به منابع آب باید ب تعیین شایستگی مرتع

در مراتع حوزه کاهش شایستگی برای چرا  بر فاکتور فاصله از منابع آب منجر به ایجاد محدودیت و ریتأثطور غیر مستقیم و با 

های تند )برای چرا و رسیدن به منابع پیمایی در شیبدام انرژی زیادی را صرف راه همچنین در این شرایطشود. میسرخ آباد 

( معتقدند که 1966کوك ) ( و1965) رموگل (. با افزایش شیب،1383 ،)یوسفی یابدکند. بنابراین عملکرد دام کاهش میمی (آب

و همکاران  Holechek .کند)یا بدون استفاده( از مرتع می درصد( استفاده بسیار ناچیزی 60اد )باالتر از های زیگاو در شیب

تند حیوانات وحشی  یهابیشکه در  کندیمداند و اشاره را غیر قابل استفاده برای چرای گاو می %60شیب باالی نیز  ،(2001)

 . کنندیمها چرا بهتر از دام

 جمع بندی

یین آن عواملی که در تع موارد موجود در امر آنالیز مرتع بوده و شناخت ترینهممرتع یکی از م شایستگی تعیینبه طور کلی 

ها و خت محدودیت، ارائه یک برنامه مدیریتی مناسب برای مراتع یک منطقه، مستلزم شنالذا ؛استبسیار کلیدی  ؛مؤثر هستند

برداری ر مبنای بهرهریزی دقیقی را ببرنامه توانیم. با داشتن این اطالعات استاری ممکن بردهای آن برای انواع بهرهقابلیت
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Abstract 

Assigning rangeland competence will help to improve rangeland management planning. Many factors 

affect the rangeland merit, which in this study evaluated the quantity, quality and distance from water 

resources. This research was carried out using the FAO method (1991) to investigate and determine the land 

capability and its evaluation in an area of 2399.39 hectares in the Sarkhabad area of Savadokh city, 

Mazandaran province. Based on the results of this research in the sub-model of water resources, some slope 

areas reduced or restricted the suitability of water resources for grazing. On the other hand, the multiplicity 

of permanent water resources and their proper distribution at rangeland level are among the factors that 

contribute to increasing the rangeland eligibility of the region. The final model of water resources suitability 

was derived from the combination of three sub-models of competence, distance, quantity and quality of 

water resources. The area under study has no problem in terms of quantity and quality of water, and it is only 

the distance from water resources, which is the main determinant of rangeland suitability in terms of water 

resources in this area. Based on the suitability model for water resources, 1224.16 hectares equal to 71.26% 

of rangelands in the 1S competence class, 2616.5 hectares, equivalent to 9.03% of the range in the 2S class 
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and 4.81 hectares, equivalent to 20% of the rangelands in the S 3 competence class Finally, 954 hectares 

were equal to 39.76% in the N class. As the results show, most of the rangelands are well-placed in terms of 

the suitability of water resources for grazing. 

Key words: Land evaluation, Cow grazing, Rangeland suit, Wetlands, Rangeland management. 


