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 چکیده

 .ردوجود دا روابط بسیار دقیقی هاآنشوند و بین اجزای ها محسوب میترین اکوسیستمهای مرتعی یکی از پیچیدهاکوسیستم

ن سیر جود آمدواز دالیلی هستند که باعث به  متعددعدم مدیریت صحیح، افزایش جمعیت و مشکالت اجتماعی و اقتصادی 

 .رودمار میضی مرتعی به شمدیریت ارا در مسائل ترینمهمیکی از  ،تعیین شایستگی مرتع .شوندمراتع می بیشتر در یقهقرای

ای خانهکتاب بررسیوش ر .بودهای مختلف مرتعی ایران در اکوسیستم گوسفندچرای بر عوامل موثر مقایسه  ،هدف از این تحقیق

ی طقهچهار من یستگیشاعوامل مختلف موثر بر  تأثیر مورد نظر،در زمینه انجام شده مختلف  مطالعات بررسیکه پس از  بوده

 راتعم شایستگی بری بیشتر تأثیر دود کنندهمح عواملاز  برخینشان داد که  این بررسینتایج  .وسفند بررسی شدگجهت چرای 

 که نشان داد همطالع موردخشک های مرتعی مناطق خشک و نیمهاکوسیستم شایستگی. بررسی نداهداشت گوسفند چرای جهت

وسفند( ناطق )گمهای غالب این دام یشیب یک عامل اصلی چه در ایجاد فرسایش و چه در ایجاد محدودیت برای چرا تندی

 .اندتهقرار گرف نیمناطق کوهستا درهای مرتعی کشور اکوسیستم غالب دلیل است که ن. نقش بارز تندی شیب بدیستبوده ا

 .خشکنیمه و مناطق خشک ،FAO، ، شیبگوسفندشایستگی مرتع، چرای  کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

طح سو بیشترین  هارده بیلیون هکتار(د )حدود چندهتشکیل می هااز سطح کره زمین را خشکی سوم یکتقریبی  طور به

بین  و دقیقی پیچیده روابط بسیار ،های مرتعیاکوسیستمدر (. 1378ها در کره زمین به مراتع اختصاص دارد )مهدوی، خشکی

 ینمتأمنابع  . مراتع همچنینباشددقت بیشتری  نیازمندبرداری از مراتع شود بهرهوجود دارد. این موضوع باعث می هاآناجزای 

، دیریت صحیحعدم م .بودشا تا حد امکان در حفظ و استمرار آن باید کو رواین از .هستند موجوداتانرژی برای انسان و دیگر 

-یر مراتع مد یرایافزایش جمعیت و مشکالت اجتماعی و اقتصادی موجود از دالیلی هستند که باعث به وجود آمدن سیر قهق

رود رتعی به شمار میعوامل مدیریت اراضی م ترینمهمتع یکی از ایین شایستگی مرتع (.1394)جلورو و همکاران،  شوند

قابلیت استفاده از  ،FAO (1991) که طوریه تعاریف زیادی از شایستگی مرتع وجود دارد ب (.1388، )کاکوالریمی و همکاران

در  و تاس نموده رتع تعریفمز اراضی را شایستگی ی پایدار ابرداری مرتعی با در نظر گرفتن استفادهبرای یک نوع بهرهسرزمین 

و دکه در  ستاه ه نمودجهت تعیین شایستگی مرتع ارائ معین چهارچوبی ها،برداریمطالعات شایستگی اراضی برای انواع بهره

، متوسط 1Sشایستگی خوب یا  هایزیرگروهدر سطح شایسته  شود.میسطوح اصلی تعیین  عنوان به شایسته غیرسطح شایسته و 

التی است که بتوان از حکه شایستگی مرتع،  بیان داشت ،(1388)مقدم . قرار دارند N ،و در سطح غیر شایسته 3Sو کم یا  2Sیا 

که بتوان سالیان دراز  ایگونه هب ؛های آتی محدود نکندمرتع برای چرای دام استفاده کرد و این فعالیت، استفاده از مرتع را در سال

ز میان ( ا1385)ی رفائ. ای وارد شودبدون آنکه به منابع پوشش گیاهی و خاک آن یا مناطق مجاور صدمه ؛فاده کرداز مرتع است

 بلقاعلوفه  کم بودن ،یعوامل مربوط به پوشش گیاه میان ازاز اراضی و پوشش سطح زمین و برداری عوامل فیزیکی، نحوه بهره

کم بودن تولید کل  ،امل گیاهی( از میان عو1386). علیزاده نسته استدا گذارتأثیره در کاهش شایستگی مراتع منطقرا دام  استفاده

 آقاچقره اتعمردر کاهش شایستگی ا ری استفاده از زمین و شیب زیاد نحوه ،عوامل فیزیکیمیان و از دام  استفادهقابلو علوفه 

ت شرب نابع آبی جهموضعیت تع، مناسب بودن استگی مرمهم و اساسی در شای املویکی از عدانست.  مؤثر اصفهان استان سمیرم

از  نتیجه ردو  کرده ا در مرتع تصحیحتع جهت شرب احشام، پراکنش چرا رادر مرکافی . وجود منابع آب استدام در یک مرتع 

 .برداری خواهد شدای مختلف مرتع در حد مناسبی بهرههقسمت

، و همچنین ارائه ارزش بابرداری بهینه از این منبع  بهره منظور بهلید، اراضی مرتعی برای شناسایی و تعیین تو ارزیابی 

مسئله تعیین شایستگی اراضی مرتعی، برای چرای  .ها ضروری استآن رویهبیراهکارهای عملی برای جلوگیری از چرای 

 نیزچرای دام و دام غالب  رتصو بهی اصلی از مراتع ایران استفاده(. 1388است )مقدم،  گرفتهشکلین تفکر گوسفند، با ا

 ؛دهدبه علت صرف انرژی زیاد برای عمل چرا، ضمن آنکه عملکرد دام را کاهش می تند شیب درچرای گوسفند  گوسفند است.
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به علت  ؛دارند فاصلهبرد. چرای گوسفند در نقاطی که بیش از پنج کیلومتر از منابع آب خطر ایجاد فرسایش را نیز باال می

منابع آبی  مناسب پراکنش ؛تر بیان شدکه پیش گونههمانهمچنین شود. باعث کاهش عملکرد مین مسیر راهپیمایی طوالنی شد

الزم است در  رو این ازگذارد. می تأثیررود که بر پراکنش دام نیز در تعیین شایستگی مرتع به شمار می مؤثرتع، از عوامل ادر مر

 داشت که بیان ،Bailey (2006) (.1394ی دام مشخص شود )یوسفی خانقاه و همکاران، برا مرتعهر منطقه شایستگی منابع آب 

  کنند.ها چرا میحیوانات وحشی بهتر از دام ،تند هایشیب درو  استقابل استفاده برای چرای دام  درصد غیر 60باالتر از  شیب

تغییرپذیری کاربری اراضی و  سویکاد اطالعات از ی پایدار و متعادل از اراضی مرتعی، به دلیل حجم زینیاز به استفاده

سوق داده است های نو های کمکی الکترونیکی و روشمرتعی از سوی دیگر، انسان را به کاربرد علوم و فنون جدید و ابزار

(Farahpour & Van Keulen, 2004.) ی اطالعات جغرافیاییتوان به سامانه، میعلوم جدیداین  یاز جمله (GIS)  اشاره کرد

 Mariotta & Maneraاست.  شدهگرفته از آن بهره  گوسفند چرای جهت مراتع شایستگی مطالعات اخیر تعیینکه در اکثر 

در مطالعه مذکور که  دادند. در پیشنهاد هادامچرای دام و محل نگهداری  نظر ازبرای ارزیابی شایستگی مراتع  ی رامدل ،(2002)

ها و نقشه های ارتفاع، شیب، جهت، نقشه اشکال دامنهپس از تلفیق نقشه ؛انجام گرفت GIS ده ازبا استفا پارک ملی پولینو

تهیه کردند. در این مطالعه عوامل  هاآنپوشش گیاهی، نقشه شایستگی نهایی مرتع را برای چرای دام و همچنین محل نگهداری 

امل باعث کاهش وکه این ع ذکر شده استهای گیاهی رارگیری تیپاستفاده از مرتع، میزان تولید علوفه و ارتفاع ق محدودکننده

پایانی یا نقشه  ارزیابی نتیجه که ودندبیان نم ،Mariotta  & Manera (2002).شده بودندنیز  هادامشایستگی در محل نگهداری 

همچنین تعیین  هاآنرد. دابستگی  به آن های اطالعاتی ورودی)امتیازدهی( صحیح الیه یدهوزنشایستگی چرا به نهایی 

ارزیابی شایستگی را برای روش  ،Farari & Magaldy (1989) شایستگی مرتع را الزمه توسعه پایدار در روستاها دانستند.

 مورد مطالعه ازمناطق شایستگی ارزیابی  و ایهای رایانهنقشه در تهیه هانآ. ارائه نمودندای ایتالیا اراضی در نواحی مدیترانه

 GIS) از دورسنجش در هلند با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و  ،Fitumukiza (2004). استفاده نمودند دور از سنجش

شیب،  اساس برگاو  دسترسقابلعلوفه  مذکور،. در مطالعه قرار داد مورد مطالعهمراتع برای چرای گاو را  شایستگی (RSو 

نشان داد که دوری  هاآن نابع آب بررسی و درجه شایستگی مرتع تعیین شد. نتایجها و در دسترس بودن مگراس خوراکیخوش

شایستگی  ،Gurmessa Desso (2009) .بود مورد مطالعه شایستگی تولید مراتع منطقه دهندهاصلی کاهشعامل  ،از منابع آب

حکایت مذکور . نتایج مطالعه نمودشتر مطالعه در جنوب اتیوپی برای چرای گاو، گوسفند، بز و  RS و GISمراتع را با استفاده از 

به ترتیب برای تولیدات دامی و چرایی گاو،  مطالعه مورد منطقهدرصد از کل  9/26و  2/18، 5/31، 6/31از این داشت که 

و  2/39برای چرای گاو و گوسفند )به ترتیب  مطالعه موردگوسفند، بز و شتر شایستگی باالیی داشته و قسمت بزرگی از منطقه 
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علت کاهش شایستگی مرتع را در جایگزینی، هجوم و گسترش  هاآن. قرار گرفتدرصد( در کالس شایستگی کم  2/38

در پارک ملی چیتراگول پاکستان با  ،(2012) و همکاران Arshad .ندهای خوشخوراک بیان نمودگونه یبه جاهای چوبی گونه

شگاه برای چرای دام با استفاده از تلفیق اطالعات محیطی پرداخته و مدلی برای بینی پتانسیل رویهای مختلف به پیشنقشه تهیه

 گرفته قرار توجه مورد وحشیاتحشایستگی رویشگاه مشترک و پویایی مرتع ارائه نمودند که در آن چرای مشترک دام بومی و 

بر تناسب  مؤثرحرارت یکی از عوامل  در بررسی شایستگی چرای بز بیان نمودند که درجه ،(2014) و همکاران  Salma.بود

های متابولیکی در دام استرس ،گراددرجه سانتی 20درجه و باالی  4در دمای زیر  که یبه طور ؛استاراضی جهت این نوع دام 

 رانو همکا  Khanدر تعیین نواحی مناسب برای این نوع دام حائز اهمیت است. ییهوا و آبتغییرات  رونیاز ا .گرددمیایجاد 

های مرکزی کاراگوم در پاکستان در پارک (Capra ibex sibirica) مرتعی یگونهیکدر مطالعه شایستگی رویشگاهی  ،(2016)

های تناسب پرداخته و نقشهگاو شش متغیر بیوفیزیکی به توصیف وضعیت رویشگاه با مطالعه نقطه و  110های با استفاده از داده

 عنوان بهفاکتورهای مانند شیب، ارتفاع، نوع پوشش گیاهی  که طوری به ؛تهیه نمودند GISده از شایستگی رویشگاه را با استفا

بر روی  ایهدر مطالع ،De Jesus Ramirez-Rivera (2017) معرفی شدند.چرای گاو عوامل محدودکننده شایستگی مرتع برای 

ها شامل اطالعات بندی دادهبا استفاده از مدل طبقه تعیین نواحی مناسب برای چرای بز در واکروز مکزیکو نشان دادند که

این  بر .توان نواحی با شایستگی باال و متوسط جهت چرای بز را تعیین نمودمی ،های مربوطهبیوفیزیکی و خاک و ترکیب الیه

های مختلف بخشزارهای بیابانی در های متوسط و همچنین بوتهنواحی کوهستانی معتدله و مرطوب و درختچه هاآن، اساس

 .معرفی نمودندچرای بز  منطقه مورد مطالعه را به عنوان مناطق بالقوه جهت

شایستگی مرتع  ،استان کرمان در منطقه بافت ،(1391) نژاد یقطبامینی و مطالعات متعددی مرتبطی در ایران انجام شده است. 

های فیزیکی، شیب، فاصله از منابع فتند که از میان خصوصیتو نتیجه گر نمودند تعیینرا  GISز برای چرای گوسفند با استفاده ا

مجاز، گرایش  یبردارحد بهرههای پوشش گیاهی، تولید علوفه، آب و حساسیت سنگ و خاک به فرسایش و از میان خصوصیت

شیب  ،به صورت کننده در تعیین شایستگی مراتع بافتهای محدودو وضعیت مرتع در تعیین شایستگی مراتع نقش داشتند. عامل

ذکر های حساس به فرسایش، کم بودن تولید علوفه و کم بودن درصد پوشش گیاهی زارها، وجود سنگزیاد، تبدیل مراتع به دیم

مدل شایستگی استفاده مشترک گوسفند و بز از مراتع را تهیه نمودند.  ،ای در بوشهر( در منطقه1392امیری و ارزانی ) .شدند

ستفاده از زمین و پوشش زمین نحوه ا ،حساسیت خاک به فرسایش ،شایستگی کاهندهعوامل  ترینمهمکه  ادنشان د هاآننتایج 

نسبت به تولید کل و حضور گیاهان با تولید کل و  دسترسقابلدل شایستگی تولید علوفه، پایین بودن میزان علوفه و در مبود 

 طور بهبیان داشتند که  هاآن. نوان عوامل محدود کننده معرفی شدندبه عخوراکی پایین در ترکیب گیاهان قابل چرای دام خوش
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زیاد سبب کاهش شایستگی و شیب  دوری از منابع آب ،مناطق از فقط در برخی و منابع آب مشکلی وجود نداشت نظر از کلی

 .معرفی شدندشایستگی  ندههکا به عنوان عواملمربوط به تولید علوفه، پوشش گیاهی و شیب  عواملبین همه  در شده بود وچرا 

شایستگی مراتع هندوان خوی از توابع استان آذربایجان غربی جهت چرای مشترک گوسفند و  ،(1396زادگان )معتمدی و توچی

حساسیت خاک به فرسایش، منابع آب و تولید علوفه بود.  مذکور، در تحقیق شدهبررسی. موارد دادند قراربز را مورد ارزیابی 

نقش  ترینمهمبرداری مجاز، فاصله از منابع آب و شیب به ترتیب ، حد بهرهشناسیزمینهای سازند شاخص داشتند که بیان هاآن

 .داشتندگوسفند و بز را در کاهش شایستگی مراتع برای چرای مشترک 

مطالعات  ر این اساسب .های مختلف مرتعی ایران استدر اکوسیستم گوسفندچرای عوامل موثر بر مقایسه  بررسی ما،هدف از 

 وند.شمی یداخلی انجام شده و مرتبط با موضوع تحقیق بررسی گردید و چهار منطقه انتخاب شد که در ادامه معرف

 

 ها مواد و روش

 مطالعات انتخابی

های کوسیستمادر  گوسفندچرای جهت  مراتع شایستگیعوامل مختلف موثر بر  مقایسه ،این تحقیقهدف از نجا که از آ

د. انتخاب ش تحقیق مطالعات مرتبط انجام شده در کشور بررسی و چندین مطالعه مرتبط با موضوع ؛لف مرتعی ایران استمخت

 شهر فریدون منطقه، (1394و همکاران،  جلورو) باقران بیرجند استان خراسان رضوی منطقهعبارتند از  مطالعه موردمناطق 

 طالقان استان البرز طقهمنو  (1391، نژاد قطبی و امینی) بافت استان کرمان قهمنط، (1392)گویلی و همکاران،  استان اصفهان

 . (1384ارزانی و همکاران، )

 روش کار

مل عوا تأثیریزان م مورد نظر،در زمینه انجام شده مختلف  مطالعاتآوری که پس از جمع بودهای کتابخانه بررسیروش 

 ت مذکور،نتایج مطالعا تحلیل و تجزیهپس از ت چرای گوسفند بررسی خواهد. مورد مطالعه جه مراتع شایستگیمختلف موثر بر 

 .شداخته پرد در چهار منطقه نتایج به تحلیل نهایت دراست و  ارائه شده بندی وجمع ،یجدول صورت بهمقایسات 

سیستمی در محیط  لتحلی و تجزیهمشتمل بر سه بخش مطالعات پایه، میدانی و پژوهش  روش تعیین شایستگی در هر چهار

ریزی و برنامه :مرحله شامل 9تع ا. فائو برای تعیین شایستگی مراست بوده FAO (1991)روش  براساس ArcGISافزاری نرم

واحدهای اراضی، امتیازدهی به نیازهای کاربری اراضی،  هایهای کاربری اراضی، تعیین نقشهارزیابی اراضی، تعیین نیازمندی
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بندی نهایی بندی، طبقهشایستگی اراضی، تعیین نوع طبقه دهینمرهاراضی، ترکیب پتانسیل با  فعلی یمطابقت کاربری اراض

  .نموده استنتایج را پیشنهاد  ارائهشایستگی اراضی و 
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 گوسفند چرای جهتی مرتع بررسی شایستگی چهار اکوسیستم نتایج

و ب آمنابع ، اکخفرسایش  :شامللعه جهت چرای گوسفند مراتع مورد مطا شایستگی تعیینمجموعه عوامل مورد بررسی در 

 ،شناسیمینز :ی از قبیلهستند. عامل فرسایش فاکتورهای متعدد هاییعاملخود دارای زیر  عواملاین  .اندبوده تولید علوفه

را  ضیارا استفاده از مدیریت و ،، سرعت و وضعیت باد، خاک و پوشش سطح آن، رطوبت خاکو بلندی پستیشکل اراضی و 

بع آب کمیت منا ب، کیفیت وآفاصله و دسترسی دام به منابع  :فاکتورهای از قبیل در برگیرندهآب نیز منابع عامل  .شودشامل می

و علوفه  گیاهی شپوشمجاز، درصد  برداریبهرهخوشخوراکی، حد :نیز فاکتورهای از قبیل علوفهو عامل تولید است 

ل جامع و کام مجموعه از عوامل این سه ،در مطالعه شایستگی مراتع جهت چرای دام رواز این .دنمایبررسی میرا  دسترسقابل

 .باشندمی

در ه شده است. ارائ ،1 جدولمورد مطالعه جهت چرای گوسفند در  مراتع شایستگیعوامل مختلف موثر بر  بررسینتایج 

علوفه  از نظر حالی که در ؛بودقرار گرفته ( متوسط) 2Sو منابع آب در کالس  خاکفرسایش  منطقه از نظر بیشتر ،باقران منطقه

در رای گوسفند چجهت  باقران منطقهمراتع  شایستگی در نهایتبود و داشته  )مناسب( قرار 1Sدر کالس  منطقهبیشتر سطح 

از نظر سط(، )متو 2S خاک در کالس در منطقه فریدون شهر، بیشتر منطقه از لحاظ فرسایش)متوسط( قرار گرفته بود.  2Sالس ک

و در نهایت  ودقرار گرفته بنامناسب( ) S3از نظر شایستگی علوفه در کالس  و)مناسب(  S1شایستگی منابع آب در کالس 

قه بافت، بیشتر . در منطستگزارش شده ا)نامناسب(  S3کالس شایستگی  صورت بهشهر فریدون منطقهشایستگی نهایی مراتع 

واقع شده بود و در  2Sدر کالس  ،از لحاظ تولید علوفه و 1Sاز لحاظ منابع آب در کالس  ،3Sاظ فرسایش در کالس منطقه از لح

ش و نطقه از لحاظ فرسایم. در منطقه طالقان، بیشتر قرار گرفته استو نامناسب  S3در کالس نهایت شایستگی نهایی منطقه بافت 

 و 2Sطالقان هایی منطقه نقرار گرفته بود و در نهایت کالس شایستگی  1Sب در کالس آ منابعو از لحاظ  2Sتولید علوفه در کالس 

 متوسط بود.
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 شایستگینهایی و تعیین طبقه مورد مطالعه جهت چرای گوسفند  مراتععوامل تعیین شایستگی امتیاز بررسی  -1 جدول

 عوامل

 منطقه

 مطالعاتی

 %یی شایستگیطبقه نها %تولید علوفه %منابع آب %فرسایش خاک

S1 S2 S3 N S1 S2 S3 N S1 S2 S3 N S1 S2 S3 N 

د(
جن
بیر
ن )
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با

 

ن، 
ارا
مک
و ه
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)
 

-
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37

 

-
 

16/
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51

 

-
 

37/
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-
 

02/
45

 

68/
29

 

30/
25

 

ن 
دو
فری

ن(
فها
اص
ر )
شه
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و ه

ی 
ویل
)گ

13
92

)
 

- 

17/
86

 

83/
13

 

- 

66/
71

 

53/
25

 

- 

81/2
 

- 4
 96

 

- - 

01/4
 

99/
95
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رما
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)
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13
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23
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16
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49
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 مناطق مورد بررسیشایستگی مراتع در  کننده محدودمل عوا -2جدول  

 کننده محدود عوامل

 منطقه

 

 فرسایش خاک

 

 منابع آب

 

 تولید علوفه

 

 فرسایش خاک

 باقران )بیرجند(

)جلورو و همکاران، 

1394) 

ضی، حساسیت اکاربری ار

سنگ و خاک، ضریب 

 پذیری و شیبفرسایش

کمبود منابع آبی، 

شیب زیاد باالی 

60%  

برداری غیراصولی، ود بهرهوج

 بودن تولید مفرط و دائم، کم

کاربری ارضی، حساسیت سنگ 

و خاک، ضریب 

 پذیری و شیبفرسایش

شهر فریدون 

 )اصفهان(

)گویلی و همکاران، 

1392) 

، شیب اراضیکاربری 

 زده های آتشزیاد، گون

فاصله از منابع 

 آب و شیب زیاد

کم بودن میزان علوفه در دسترس، 

مازاد ظرفیت چرای مرتع، دام 

 IIIهای کالس گونه

-کاربری زمین، شیب زیاد، گون

 زده های آتش

 بافت )کرمان(

نژاد، )امینی و قطبی

1391) 

، سازند اراضیکاربری 

 مارنی آهکی

شیب باالی 

، فاصله از 60%

 منابع آب

چرای زودرس پایین بودن حد 

برداری مجاز، حضور گیاهان بهره

 خوراکی پایین، خوشIII ،IIکالس 

کاربری زمین، سازند مارنی 

 آهکی

 طالقان )البرز(

)ارزانی و همکاران، 

1384) 

تغییر کاربری، سازند 

حساس به فرسایش 

مارنی، کاهش نفوذپذیری 

 و افزایش رواناب

- 

چرای زودرس، درصد پوشش 

گیاهی کم، حضور گیاهان غیر 

 خوشخوراک

تغییر کاربری، سازند حساس به 

، کاهش فرسایش مارنی

 نفوذپذیری و افزایش رواناب

 

در منطقه ارائه شده است.  ،2در جدول مورد مطالعه جهت چرای گوسفند  مراتع شایستگی امل محدودکنندهوع بررسینتایج 

منابع  نظر از ،اربری اراضی، حساسیت سنگ و خاک به فرسایشک: فرسایش خاک نظر ازکننده  امل محدودوع ترینمهمباقران 

 شهردر منطقه فریدونبوده است.  حد از بیشبرداری و بهرهکمبود تولید  :تولید علوفه نظرو شیب زیاد و از  ود منابع آبکمب :آب

نظر منابع آب:  شده و ازهای آتش زده، شیب زیاد و گوناراضیکننده از نظر فرسایش خاک: کاربری  عوامل محدود ترینمهم

-گونهظهور ظرفیت چرای مرتع و بر کمبود علوفه در دسترس، دام مازاد : نظر تولید علوفه طوالنی بودن فاصله و شیب زیاد و از

اراضی و کننده از نظر فرسایش خاک: عوامل کاربری  عوامل محدود ترینمهم ،بوده است. در منطقه بافت کرمان III کالسهای 

نظر تولید علوفه: چرای زودرس،  نی بودن فاصله و ازدرصد( و طوال 60نظر منابع آب: شیب زیاد )باالی  از ،سازند مارنی آهکی

 ،طالقان استان البرز اثر خوشخوراکی بوده است. در منطقهو  III ،IIحضور گیاهان کالس  برداری مجاز ورهپایین بودن حدبه

کاهش ی، ، سازندهای حساس به فرسایش مارناراضیتغییر کاربری لحاظ فرسایش خاک:  کننده از عوامل محدود ترینمهم
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چرای زودرس، درصد پوشش گیاهی کم و حضور گیاهان غیرخوشخوراک : لحاظ تولید علوفه از نفوذپذیری و افزایش رواناب،

 وجود نداشته است.خاصی بوده است و از نظر منابع آب محدودیت 

در جهت چرای گوسفند  تعرمشایستگی کننده  عامل محدود ترینمهم توان بیان نمود کهمی 2و  1جداول نتایج با توجه به 

در ند جهت چرای گوسف عتمرکننده شایستگی  عامل محدود ترینمهم .استمنابع آب بوده  موقعیتو منطقه باقران شیب زیاد 

 ،قهگیاهی منط هایز در تیپبرداری مجا، کم بودن میزان علوفه در دسترس و پایین بودن حد بهرهشیب زیاد :شهرفریدونمنطقه 

 قهگیاهی منط هایر تیپد برداری مجازحد بهرهپایین بودن ، اراضیکاربری  ،شیب زیاد، وجود سازندهای مارنی :تدر منطقه باف

رصد یش، کم بودن دحساس به فرسا هایسنگکوهستانی بودن و شیب زیاد،  :طالقانمنطقه در  و ؛پوشش گیاهی و کم بودن

 .داشتند را أثیرتبیشترین  منطقه نهایی شایستگی درکه  بودند خوراکخوشپوشش، چرای زودرس و حضور گیاهان غیر 

 

 گیرینتیجهبحث و 

 چهار در گوسفندچرای جهت  مراتع شایستگیعوامل مختلف موثر بر  مقایسه نتایجای و تحلیلی، در این بررسی کتابخانه

و  جلوه) بیرجند استان خراسان رضوی باقران منطقهند از بود عبارت مورد مطالعهمناطق ارائه شد. های مرتعی ایران اکوسیستم

، نژاد قطبی و امینی) بافت استان کرمان منطقه، (1392)گویلی و همکاران،  استان اصفهان شهر فریدون منطقه، (1394همکاران، 

چرای جهت  مراتعشایستگی  کننده محدود املوع از میان( 1384)ارزانی و همکاران، البرز طالقان استان  منطقهو  (1391

های مرتعی اکوسیستمچهار آنچه در بررسی  داشتند. مورد بررسیمراتع  نهایی بر شایستگیبیشتری  تأثیر هاآنبعضی از  گوسفند،

چه در ایجاد فرسایش  ،یک عامل اصلی ،شیب زیاد تندی آن است که ؛گردید مشخص مطالعه موردخشک مناطق خشک و نیمه

های مرتعی با توجه به ماهیت اکوسیستم و های غالب این مناطق )گوسفند( بوده استو چه در ایجاد محدودیت برای چرا در دام

 .در کاهش شایستگی مراتع مختلف داشته است ایکنندهتعییناین عامل نقش  اند،واقع شده مناطق کوهستانیدر  غالبا  کشور که 

 دردارد فاده برای چرای دام دانسته و بیان میاست غیرقابلدرصد را  60باالی  هایشیب ،Bailey (2006) ارتباط این در

عواملی نظیر دسترسی به منابع آبی و شدت چرا  ،شیب تندی عالوه بر کنند.ها چرا میحیوانات وحشی بهتر از دام ،تند هایشیب

عات متعددی که در مطال بودند بررسی مورددر کاهش شایستگی مراتع موثر  ممه دیگر عواملهای خوشخوراک از و کاهش گونه

؛ معتمدی و 1392امیری و ارزانی،  ؛1386اند )علیزاده، شدهگزارش  در کاهش شایستگی مراتعموثر  ممه به عنوان عوامل

 استفاده موردهای با توجه به نوع گونه واقع در .(Gurmessa Desso, 2009؛ ,Fitumukiza 2004 ؛1396زادگان، توچی

پتانسیل مراتع برای چرای  مستقیما که است تغییر ترکیب گیاهی شده  موجب مجازبرداری بهرهحد از بیش ییفشار چرا ،گوسفند
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های مرتعی کشور به دلیل شرایط عرصهتوان بیان نمود که نتایج این بررسی، میبا توجه به  .داده استگوسفند را کاهش 

شایستگی  یکاهش ، روندحاله ب ی از گذشته تابردارهای بهرهفشار چرای موجود در طی دورهافزایش فیزیوگرافی و همچنین 

 ترینمهمکه یکی  ها بایستی در جهت بهبود شرایط اقدام نمایندمدیران این اکوسیستم لذا ؛اندرا تجربه نمودهچرای گوسفند  جهت

شرایط رویشگاهی مراتع  نظیر بز با توجه به یهایاز دام متناسب و همزمانتوجه به ترکیب گله و استفاده  ،راهکارها در این زمینه

 .استمختلف 

 منابع

 GISسفند با استفاده از . مدل تعیین شایستگی مراتع برای چرای گو1384 .،فرحپور، م .،جعفری، م .،یوسفی، ش .،ارزانی، ح

 .59-68 :37، شناسی محیطمجله  .ی طالقان()مطالعه موردی: منطقه

ات پژوهشی تحقیق میی علفصلنامه .اده مشترک گوسفند و بز از مراتع. مدل شایستگی استف1392 .،ارزانی، ح .،امیری، ف

 .50-71 (:1) 20مرتع و بیابان ایران، 

)مطالعه موردی: منطقه  GISاستفاده از  امدل تعیین شایستگی مراتع برای چرای گوسفند ب .1391 .،، منژاد قطبی .،امینی، الف

 .86-74 اتصفح، 31-1شماره ، بومیستزپژوهشی گیاه و -فصلنامه علمی .بافت(

استفاده از سیستم  . تعیین مدل شایستگی مرتع برای چرای گوسفند با1394 .،معماریان، ه .،، عمقدم روحی .،جلورو، ح

 .69 -81 اتصفح، 4 شماره طبیعی ایران، هایاکوسیستمفصلنامه . ی موردی: حوزه باقران(اطالعات جغرافیایی )مطالعه

راتع نیمه افیایی در متعیین شایستگی مرتع برای چرای گوسفند با استفاده از سامانه اطالعات جغر .1385 .،رفائی، س. م

  .ص 93هران، یقات تپایان نامه کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحق .استپی استان اصفهان

کارشناسی ارشد مرتعداری،  ، پایان نامهGISبز با استفاده از . تعیین شایستگی مرتع برای چرای گوسفند و 1386 .،علیزاده، ع

  .ص 89دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 

 2مجله مرتع،  .وسفندگ. تعیین شایستگی مرتع برای چرای 1388 ؛امینی، س .،سلیمانی، ک .،تمرتاش، ر .،کاکوالریمی، الف
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Abstract 

Rangeland, as a one the most complex ecosystems, have a precise relationships between their 

components. The lack of proper management, population growth as well as different social and 
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economic problems, are the main reasons for severe rangeland degradation. Determination of 

rangeland suitability is one the most important issue in rangelands management. The purpose of this 

study is to compare effective factors in controlling rangelands suitability for sheep grazing in 

diverse ecosystems of Iran. This study use library research that assess different effective factors in 

controlling rangelands suitability for sheep grazing based on the analysis of previous studies. Our 

assessments showed that some limiting factors have had greater impacts on rangelands suitability 

for sheep grazing. Suitability assessments of studied arid and semi-arid rangeland ecosystems 

confirmed that slope steepness is a main controlling factor in soil erosion as well as in limiting 

sheep grazing where sheep are dominant livestock in these areas. The considerable effect of slope 

steepness is because the most rangeland ecosystems of Iran are located in mountainous areas. 

Keywords: Range Suitability, Sheep Grazing, Slope, FAO, Arid and Semi-arid Regions. 

 

 

 


