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 چکیده

یشترین سطح چهارده بیلیون هکتار( و بدهد )حدود از سطح کره زمین را خشکی تشکیل می سوم یکتقریبی  طور به

موجود  اقتصادی عدم مدیریت صحیح، افزایش جمعیت و مشکالت اجتماعی و .ها در کره زمین به مراتع اختصاص داردخشکی

یریت عوامل مد ترینمهمز تعیین شایستگی مرتع یکی ا .شونداز دالیلی هستند که باعث به وجود آمدن سیر قهقرای در مراتع می

وش ر .ان استتعی ایرهای مختلف مرهدف از ارائه این تحقیق مقایسه چرای دام در اکوسیستم .روداضی مرتعی به شمار میار

 شد.ته ها پرداخنآهای ی دادهدر ایران به بررس نظر موردآوری تحقیقات مختلف در زمینه که پس از جمع بودای این کار کتابخانه

ایستگی شبیشتری بر  تأثیر هاآنشایستگی بعضی از  دهندهکاهشو  محدودکننده هایعاملان نتایج تحقیق نشان داد که از می

اکی ح ؛شخص گردیدم مطالعه موردخشک های مرتعی مناطق خشک و نیمه. آنچه در بررسی اکوسیستمدارندها مراتع این حوزه

الب این غهای ماز آن است که شیب زیاد یک عامل اصلی چه در ایجاد فرسایش و چه در ایجاد محدودیت برای چرا در دا

ل نقش این عام ؛دباشنمی یمناطق کوهستان غالباًهای مرتعی کشور که با توجه به ماهیت اکوسیستم ؛مناطق )گوسفند( بوده است

 .در کاهش شایستگی مراتع مختلف داشته است ایکنندهتعیین

 .شایستگی مرتع، چرای دام، شیب کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

دهد )حدود چهارده بیلیون هکتار( و بیشترین سطح از سطح کره زمین را خشکی تشکیل می سوم یکتقریبی  طور به

ها ترین اکوسیستممرتعی یکی از پیچیده های(. اکوسیستم1378ها در کره زمین به مراتع اختصاص دارد )مهدوی، خشکی

برداری از مراتع با دقت  شود بهرهشوند و بین اجزای آن روابط بسیار دقیقی وجود دارد. این موضوع باعث میمحسوب می
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تا حد امکان در حفظ و  رواین از ؛هستند موجوداتانرژی برای انسان و دیگر  تأمینبیشتری انجام گیرد. مراتع همچنین منابع 

استمرار آن باید کوشا باشیم. عدم مدیریت صحیح، افزایش جمعیت و مشکالت اجتماعی و اقتصادی موجود از دالیلی هستند که 

عوامل  ترینمهم(. تعیین شایستگی مرتع یکی از 1394شوند )جلورو و همکاران، باعث به وجود آمدن سیر قهقرای در مراتع می

 به ؛تعاریف زیادی از شایستگی مرتع وجود دارد(. 1388، رود )کاکوالریمی و همکارانمرتعی به شمار می مدیریت اراضی

ی پایدار از برداری مرتعی با در نظر گرفتن استفاده قابلیت استفاده از سرزمین برای یک نوع بهره ،FAO (1991) که طوری

برداری چهارچوبی جهت تعیین  مطالعات شایستگی اراضی برای انواع بهرهاراضی را شایستگی مرتع تعریف کرده است و در 

 هایزیرگروه ،سطوح اصلی تعیین شد که در سطح شایسته عنوان به شایسته غیرشایستگی مرتع ارائه نمود و دو سطح شایسته و 

 ،(1388مقدم ). برداری ارائه گردیدبرای انواع بهره Nو در سطح غیر شایسته  S3و کم یا  S2، متوسط یا S1شایستگی خوب یا 

معتقد است که شایستگی مرتع، حالتی است که بتوان از مرتع برای چرای دام استفاده کرد و این فعالیت، استفاده از مرتع را در 

و خاک آن یا بدون آنکه به منابع پوشش گیاهی  ؛که بتوان سالیان دراز از مرتع استفاده کرد ایگونه به ؛های آتی محدود نکندسال

برداری از اراضی و پوشش سطح  نحوه بهره ،از میان عوامل فیزیکی بیان کرد؛ ،(1385)ای وارد شود. رفائی مناطق مجاور صدمه

دارد.  تأثیردر کاهش شایستگی مراتع منطقه  دام استفادهقابلکم بودن علوفه  ،عوامل مربوط به پوشش گیاهی میان اززمین و 

ی استفاده از زمین و شیب زیاد را دام را از میان عوامل گیاهی و نحوه استفاده قابلکم بودن تولید کل و علوفه  ،(1386)علیزاده 

های مهم و اساسی در شایستگی یکی از عاملدر کاهش شایستگی مراتع منطقه مطالعه خود دانست.  مؤثراز عوامل فیزیکی 

. وجود منابع کافی آب در مرتع جهت شرب احشام، پراکنش استمرتع  مرتع، مناسب بودن منابع آبی جهت شرب دام در یک

. ارزیابی اراضی برداری خواهد شدهای مختلف مرتع در حد مناسبی بهرهاز قسمت نتیجه درکند و چرا را در مرتع تصحیح می

و همچنین ارائه راهکارهای عملی برای  ارزش بابرداری بهینه از این منبع بهره منظور بهمرتعی برای شناسایی و تعیین تولید، 

 شکلمسئله تعیین شایستگی اراضی مرتعی، برای چرای گوسفند، با این تفکر  ؛ها ضروری استآن رویهبیجلوگیری از چرای 

 سویکی پایدار و متعادل از اراضی مرتعی، به دلیل حجم زیاد اطالعات، از (. نیاز به استفاده1388است )مقدم،  گرفته

های کمکی الکترونیکی و ییرپذیری کاربری اراضی مرتعی، از سوی دیگر، انسان را به کاربرد علوم و فنون جدید و ابزارتغ

ی اطالعات توان به سامانهها، میاین دانش یجمله از. (Farahpour & Van Keulen, 2004) دسازهای نو مجبور میروش

چرای دام و دام  صورت بهی اصلی از مراتع ایران است. استفاده شده گرفتهجغرافیایی اشاره کرد که در اکثر مقاالت از آن بهره 

زیاد به علت صرف انرژی زیاد برای عمل چرا، ضمن آنکه عملکرد دام را  شیب دررای گوسفند چ. تغالب در مراتع، گوسفند اس

 فاصلهبرد. چرای گوسفند در نقاطی که بیش از پنج کیلومتر از منابع آب یجاد فرسایش را نیز باال میخطر ا ؛دهدکاهش می
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در تعیین  مؤثرشود. پراکنش منابع آبی در مرتع، از عوامل به علت طوالنی شدن مسیر راهپیمایی باعث کاهش عملکرد می ؛دارند

در هر منطقه شایستگی منابع آب  ؛الزم است رو این ازگذارد. می تأثیر رود که بر پراکنش دام نیزشایستگی مرتع به شمار می

درصد غیرقابل استفاده  60باالتر از  شیب ،Bailey (2006) (.1394برای دام مشخص شود )یوسفی خانقاه و همکاران،  مرتع

 Mariotta & Maneraکنند. میها چرا تند حیوانات وحشی بهتر از دام هایشیب دردارد و بیان می استبرای چرای دام 

به ، در پارک ملی پولینو هادامنگهداری  یهامحلچرای دام و  از نظردر مدل پیشنهادی برای ارزیابی شایستگی مراتع  ،(2002)

ها و نقشه پوشش گیاهی، نقشه شایستگی نهایی مرتع های ارتفاع، شیب، جهت، نقشه اشکال دامنهپس از تلفیق نقشه GIS یلهوس

استفاده از مرتع، میزان تولید  محدودکنندهتهیه کردند. در این مطالعه عوامل  هاآنرا برای چرای دام و همچنین محل نگهداری 

 هاآنشد. نیز می هادامکه این عامل باعث کاهش شایستگی در محل نگهداری  ؛های گیاهی بودندعلوفه و ارتفاع قرارگیری تیپ

های اطالعاتی ورودی دارد. )امتیازدهی( صحیح الیه یوزن دهبیان نمودند نتیجه پایانی یا نهایی نقشه شایستگی چرا بستگی به 

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

 دور از سنجشهای پردازش در این مطالعه توانایی اگرچه ؛ای ایتالیا را ابداع کردندگی اراضی در نواحی مدیترانهبرای شایست

بیان  دور از سنجش یلهوس بهای، نتایج ارزیابی برای مناطق مشخصی از ایتالیا را های رایانهنقشه ؛قرار نگرفت استفاده مورد

ز استان کرمان مدل تعیین شایستگی مرتع برای چرای گوسفند با استفاده ا در منطقه بافت ،(1391) نژاد یقطبامینی و . کردند

GIS های فیزیکی، شیب، فاصله از منابع آب و حساسیت سنگ و خاک به انجام دادند و نتیجه گرفتند که از میان خصوصیت

مجاز، گرایش و وضعیت مرتع در تعیین  یبردارحد بهرههای پوشش گیاهی، تولید علوفه، فرسایش و از میان خصوصیت

زارها، شیب زیاد، تبدیل مراتع به دیم :کننده در تعیین شایستگی مراتع بافت شاملهای محدودشایستگی مراتع نقش داشتند. عامل

در  ،(1392امیری و ارزانی ) های حساس به فرسایش، کم بودن تولید علوفه و کم بودن درصد پوشش گیاهی بودند.وجود سنگ

این بود که  یدهندهنشانای در بوشهر مدل شایستگی استفاده مشترک گوسفند و بز از مراتع را تهیه نمودند. نتایج حاصل منطقه

نحوه استفاده از زمین و پوشش زمین و در مدل  ،مدل شایستگی حساسیت خاک به فرسایش دهندهکاهشعوامل  ترینمهم

نسبت به تولید کل و حضور گیاهان با تولید کل و حضور گیاهان با  دسترسقابلزان علوفه پایین بودن می ،شایستگی تولید علوفه

 ؛منابع آب مشکلی وجود نداشت نظر از کلی طور بهخوراکی پایین در ترکیب گیاهان قابل چرای دام تشخیص داده شد. خوش

شایستگی چرا گردید. از بین همه  زیاد سبب کاهش و یا محدودیتو شیب  دوری از منابع آبفقط در برخی مناطق 

 خصوصیت مربوط به تولید علوفه، پوشش گیاهی و شیب سبب کاهش و یا محدودیت شایستگی چرا گردید. ،هاخصوصیت

شایستگی مراتع هندوان خوی از توابع استان آذربایجان غربی جهت چرای مشترک گوسفند و  ،(1396زادگان )معتمدی و توچی
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در این تحقیق حساسیت خاک به فرسایش، منابع آب و تولید علوفه بود. طبق  شدهبررسی. موارد قراردادندبز را مورد ارزیابی 

نقش  ترینمهمبرداری مجاز، فاصله از منابع آب و شیب به ترتیب ، حد بهرهشناسیزمینهای سازند شاخص آمده دست بهنتایج 

در هلند با استفاده از سیستم  ،Fitumukiza (2004) .ا داشتندهرا در کاهش شایستگی مراتع برای چرای مشترک این دام

. در این مطالعه داد قرار مطالعه موردتوانمندی مراتع برای چرای گاو را  (RS و GIS)از دور سنجش اطالعات جغرافیایی و 

ها و در دسترس بودن منابع آب بررسی و درجه شایستگی مرتع گراس خوراکیخوششیب،  اساس برگاو  دسترس قابلعلوفه 

 Gurmessa Desso .استشایستگی تولید مراتع منطقه  دهندهکاهشتعیین شد. نتایج نشان داد که دوری از منابع آب عامل 

در جنوب اتیوپی برای چرای گاو، گوسفند، بز و شتر مطالعه کرد. نتایج  RS و GISشایستگی مراتع را با استفاده از  ،(2009)

به ترتیب برای تولیدات دامی و  مورد مطالعهدرصد از کل حوزه  9/26و  2/18، 5/31، 6/31مطالعه حکایت از این داشت که 

درصد( به ترتیب  2/38و  2/39) مورد مطالعهچرایی گاو، گوسفند، بز و شتر شایستگی باالیی داشته و قسمت بزرگی از منطقه 

است و علت کاهش شایستگی مرتع را در جایگزینی، هجوم و  قرارگرفتهبرای چرای گاو و گوسفند در کالس شایستگی کم 

در پارک ملی چیتراگول در  ،(2012) و همکاران  Arshad های خوشخوراک بیان نمود.گونه یبه جاهای چوبی گسترش گونه

بینی پتانسیل رویشگاه برای چرای دام با استفاده از تلفیق اطالعات محیطی های مختلف به پیشپاکستان با استفاده از نقشه

 وحشیاتحپرداخته و مدلی برای شایستگی رویشگاه مشترک و پویایی مرتع ارائه نمودند که در آن چرای مشترک دام بومی و 

در بررسی شایستگی چرای بز بیان نمودند که درجه حرارت یکی از  ،(2014) همکاران و Salmaت. اس قرارگرفته مورد توجه

گراد موجب درجه سانتی 20درجه و باالی  4در دمای زیر  که یبه طور. استبر تناسب اراضی جهت این نوع دام  مؤثرعوامل 

در تعیین نواحی مناسب برای این نوع دام حائز اهمیت  ییهوا و آبتغییرات  رونیاز ا ؛گرددهای متابولیکی در دام میاسترس

های در پارک( Capra ibex sibirica) مرتعی یگونه یکدر مطالعه شایستگی رویشگاهی  ،(2016) و همکاران Khan است.

توصیف وضعیت رویشگاه این نوع دام  نقطه و شش متغیر بیوفیزیکی به 110های مرکزی کاراگوم در پاکستان با استفاده از داده

شیب، ارتفاع،  :فاکتورهای مانند که طوری به ؛تهیه نمودند GISهای تناسب شایستگی رویشگاه را با استفاده از پرداخته و نقشه

 De Jesus Ramirez-Rivera معرفی شدند. گونهاینعوامل محدودکننده شایستگی مرتع برای  عنوان بهنوع پوشش گیاهی 

در مطالعات خود بر روی تعیین نواحی مناسب برای چرای بز در واکروز مکزیکو نشان دادند که با استفاده از مدل  ،(2017)

توان نواحی با شایستگی باال و متوسط جهت های مربوطه میاطالعات بیوفیزیکی و خاک و ترکیب الیه :ها شاملبندی دادهطبقه

زارهای بیابانی های متوسط و همچنین بوتهبر این اساس نواحی کوهستانی معتدله و مرطوب و درختچه ؛چرای بز را تعیین نمود

 .دارند راهای مختلف این ناحیه توانایی چرای بز در بخش
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 بررسی عوامل تعیین شایستگی و تعیین نهایی طبقه شایستگی -1 جدول

 

 مواد و روش

 مطالعه موردمناطق 

 :رتند ازعبا طالعهم موردناطق م. تمرتعی ایران اسهای مختلف هدف از ارائه این تحقیق مقایسه چرای دام در اکوسیستم

 ند. باشرز مین استان الباستان اصفهان، بافت استان کرمان و طالقا شهرفریدونحوزه باقران بیرجند استان خراسان رضوی، 

 روش کار

 ها های آندهبررسی دا در ایران به نظر موردآوری تحقیقات مختلف در زمینه ای است که پس از جمعروش این کار کتابخانه

حلیل و تبه  نهایت دراست و  نمودار و جدول نتایج را استخراج نموده صورت بهها آن و تحلیلتجزیه پرداخته و پس از 

 مقایسه این نتایج پرداخته است.

 بر ArcGIS افزاریرمنمحیط  تحلیل سیستمی در و ها مشتمل بر سه بخش مطالعات پایه، میدانی و تجزیهاصوالً این پژوهش

بی اراضی، ریزی و ارزیامرحله شامل برنامه 9گرفته است. فائو برای تعیین شایستگی مرتع انجام ،FAO (1991)اساس روش 

بری طابقت کارماراضی،  های واحدهای اراضی، امتیازدهی به نیازهای کاربریهای کاربری اراضی، تعیین نقشهتعیین نیازمندی

ج را رائه نتایراضی و اابندی نهایی شایستگی بندی، طبقهدهی شایستگی اراضی، تعیین نوع طبقهاراضی، ترکیب نمره اراضی با

 کند. پیشنهاد می
  

 طبقه نهایی شایستگی% تولید علوفه% فاصله از منابع آب% %فرسایش خاک عوامل
S1 S2 S3 N S1 S2 S3 N S1 S2 S3 N S1 S2 S3 N 

باقران 

 )بیرجند(

- 78/44 41/26 - 49/16 46/36 - 06/18 33/63 32/6 62/0 93/0 - 63/32 13/21 06/18 

شهر فریدون

 )اصفهان(

- 17/86 83/13 - 66/71 53/25 - 81/2 - 4 96 - - 01/4 99/95 - 

بافت 

 )کرمان(

98/13 55/30 9/51 57/3 57 9/23 8/16 3/0 - 18/50 82/49 - - 8/6 08/80 12/4 

طالقان 

 )البرز(

4/34 9/54 7/11 - 1/78 8/4 - 1/17 - 82/73 18/26 - - 6/55 4/27 17 

 منطقه



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  91-18  

 
 نتایج

 هامدلین ا. تاس وفهتولید علو فاصله از منابع آب ، خاکفرسایش  :شامل مطالعه مورد مناطق در بررسی مورد هایمدل

ل اراضی و شک شناسی،زمین :هستند. با توجه به اینکه عامل فرسایش فاکتورهای متعددی از قبیل هایمدلخود دارای زیر 

ود و شامل می، سرعت و وضعیت باد، خاک و پوشش سطح آن، رطوبت خاک مدیریت و استفاده از زمین را شبلندی و پستی

نیز  امل تولیدعع آب و م به منابع آب، کیفیت و کمیت منابفاکتورهای از قبیل فاصله و دسترسی دا دربرگیرندهعامل آب نیز 

 رواین از .گیردبرمیرا در  دسترسقابلو علوفه  گیاهی پوششمجاز، درصد  برداریبهرهفاکتورهای از قبیل خوشخوراکی، حد 

 .باشندمیدر مطالعه شایستگی مراتع جهت چرای دام این سه مدل جامع و کامل 

ردید در گمشخص  لعهمطا موردکننده شایستگی در مناطق نشان داد که در بررسی عوامل تعییننتایج تحقیق در این مناطق 

فه بیشترین سطح حوزه علو نظر ازولی  ؛)شایستگی( بود S2حوزه باقران بیشترین کالس فرسایش و فاصله از منابع آب در طبقه 

 شهرفریدونر حوزه قرارگرفته بود. د S2نیز غالب سطح حوزه در کالس متوسط  نهایت درو  داشت قرار)مناسب(  S1در کالس 

ن کالس تولید ، بیشتریS1بیشترین کالس فاصله از منابع آب در سطح  ،S2استان اصفهان بیشترین کالس فرسایش در سطح 

یش خاک در فرسا کرمان کالسقرار داشت. در حوزه بافت استان  S3و کالس نهایی فرسایش در سطح  S3علوفه در سطح 

بودند. در حوزه  S3و کالس نهایی شایستگی در طبقه  S2، کالس تولید علوفه در سطح S1، کالس فاصله از منابع آب S3سطح 

نهایی فرسایش در  و کالس S2کالس تولید علوفه  ،S1، کالس فاصله از منابع آب S2طالقان استان البرز کالس فرسایش خاک 

 (.1 جدولداشتند )قرار  S2سطح 
 

 عوامل محدودکننده شایستگی مراتع در هر منطقه -2جدول 

 عوامل محدودکننده

 

 منطقه

 

 فرسایش خاک

 

 فاصله از آب

 

 تولید علوفه

 

 باقران )بیرجند(

کاربری ارضی، حساسیت 

سنگ و خاک، ضریب 

 و شیب پذیری فرسایش

 

کمبود منابع آبی، شیب زیاد باالی 

60%. 

 

برداری غیراصولی، مفرط و وجود بهره

 تولید بودن کم ،دائم

 

 )اصفهان( شهرفریدون

کاربری زمین، شیب زیاد، 

 زده آتشهای گون

 

 فاصله از منابع آب و شیب زیاد

کم بودن میزان علوفه در دسترس، دام 

کالس  هایگونهمازاد ظرفیت چرای مرتع، 
III 
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 بافت )کرمان(

کاربری زمین، سازند 

 مارنی آهکی

 

، فاصله از منابع %60شیب باالی 

 آب

پایین بودن حد  ،چرای زودرس

الس مجاز، حضور گیاهان ک برداریبهره

III،II  ،خوشخوراکی پایین 

 

 طالقان )البرز(

تغییر کاربری، سازند 

حساس به فرسایش 

 نفوذپذیریمارنی، کاهش 

 و افزایش رواناب

 

- 

 

چرای زودرس، درصد پوشش گیاهی کم، 

 غیر خوشخوراک حضور گیاهان

 

ت ضی، حساسیاربری ارافرسایش خاک ک نظر ازدر منطقه باقران  محدودکنندهنتایج تحقیق در این مناطق نشان داد که عامل 

داری بر بهره تولید و منابع آب کمبود منابع آب و شیب زیاد و از جهت تولید علوفه کمبود نظر ازسنگ و خاک به فرسایش و 

از  فاصله نظر ازو  شده زدهآتش  هایگونفرسایش خاک کاربری زمین و  نظر از شهرفریدون حوزه دربوده است.  حد از بیش

 کالس هایگونه وای مرتع تولید علوفه کمبود علوفه، دام مازاد ظرفیت چر نظر ازمنابع آب طوالنی بودن فاصله و شیب زیاد و 

III،  ازهکی و آزند مارنی عوامل کاربری زمین، سا ،فرسایش خاک نظر ازبوده است. در حوزه بافت کرمان  محدودکنندهعوامل 

داری بر بهره بودن حد تولید علوفه چرای زودرس، پایین نظر ازشیب زیاد و طوالنی بودن فاصله و  ،فاصله از منابع آب نظر

 . در حوزه طالقانشایستگی در منطقه بودند محدودکنندهو خوشخوراکی پایین از عوامل  III، IIمجاز، حضور گیاهان کالس 

فزایش پذیری و احساس به فرسایش مارنی، کاهش نفوذ سازندهایفرسایش خاک تغییر کاربری زمین،  لحاظ ازاستان البرز 

 ندهمحدودکنمل غیر خوشخوراک عوا، درصد پوشش گیاهی کم و حضور گیاهان زودرستولید علوفه چرای  لحاظ ازرواناب و 

 (.2 جدولشایستگی بودند و از نظر فاصله از منابع آب محدودیت نداشتند )

 
 شایستگی مراتع دهندهکاهشو  محدودکننده هایعامل ترینمهم -3 جدول

 محدودکنندهعامل  ترینمهم منطقه

 ، موقعیت منابع آبی%60شیب باالی  باقران )بیرجند(

 شهرفریدون

 )اصفهان(

 مجاز برداریبهرهشیب زیاد و پایین بودن حد 

 یش گیاهبرداری مجاز و کم بودن پوششیب زیاد، وجود سازندهای مارنی نحوه کاربری زمین، حد بهره بافت )کرمان(

س و حضور حساس به فرسایش، کم بودن درصد پوشش، چرای زودر هایسنگکوهستانی بودن و شیب زیاد،  طالقان )البرز(

 خوراکخوشگیاهان غیر 
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ل ده که عاممنابع آب بو یتموقع و شیب زیاد ،عامل محدودکننده در منطقه باقران ترینمهم نظر موردبا توجه به مطالعات 

ن حد شیب زیاد و پایین بود ،همحدودکنندعامل  ترینمهم شهرفریدونشایستگی محسوب شدند. در منطقه  دهندهکاهشاصلی 

 ارنی نحوهندهای مشیب زیاد، وجود ساز ،برداری مجاز بود که باعث کاهش شایستگی منطقه شده بود. در منطقه بافتبهره

ند. منطقه شد شایستگی برداری مجاز و کم بودن پوشش گیاهی عوامل محدودکننده بودند که باعث کاهش کاربری زمین، حد بهره

صد پوشش، ، کم بودن درحساس به فرسایش هایسنگکوهستانی بودن و شیب زیاد،  :شامل محدودکنندهدر طالقان البرز عوامل 

 طقه شدند.باعث کاهش شایستگی من خوراکخوشچرای زودرس و حضور گیاهان غیر 

 

 گیرینتیجهبحث و 

 ری بر شایستگیبیشت تأثیر هاآن شایستگی بعضی از دهندهکاهشو  محدودکننده هایعاملنتایج تحقیق نشان داد که از میان 

حاکی  ؛دمشخص گردی مطالعه موردخشک های مرتعی مناطق خشک و نیمهها داشتند. آنچه در بررسی اکوسیستممراتع این حوزه

غالب این  هایامچه در ایجاد فرسایش و چه در ایجاد محدودیت برای چرا در د ،از آن است که شیب زیاد یک عامل اصلی

ل نقش این عام ؛دباشنمی یمناطق کوهستان غالباًهای مرتعی کشور که با توجه به ماهیت اکوسیستم ؛مناطق )گوسفند( بوده است

درصد را  60باالی  هایشیب ،Bailey (2006) ارتباط این در ؛در کاهش شایستگی مراتع مختلف داشته است ایکنندهتعیین

وه بر کنند. عالیها چرا مدام تند حیوانات وحشی بهتر از هایشیب دردارد استفاده برای چرای دام دانسته و بیان می غیرقابل

اهش کعدی در بهای خوشخوراک از پارامترهای مهم را و کاهش گونهدسترسی به منابع آبی و شدت چ :شیب عواملی نظیر

-بهره ،حد از بیشفشار چرا  ،گوسفند فادهاست موردهای با توجه به نوع گونه واقع در. اندشدهمعرفی مطالعه موردشایستگی مراتع 

توجه به  دهد. بایمپتانسیل مراتع برای چرای گوسفند را کاهش  مستقیماًتغییر ترکیب گیاهی شده که  موجب مجازبرداری 

افی و یط فیزیوگرشور به دلیل شراکهای مرتعی این است که عرصه کنندهبیاننتایج  ،در زمینه شایستگی مراتع شده انجاممطالعات 

ی مواجه اهش شایستگگوسفند با ک چرای نظر از ،برداری از گذشته تا حال های بهرههمچنین فشار چرای موجود در طی دوره

ه به ترکیب توج ،مینهزا در این راهکاره جمله از ؛ها بایستی در جهت بهبود شرایط اقدام نمایندلذا مدیران این اکوسیستم ؛اندشده

 .استبز با توجه به شرایط رویشگاهی مراتع مختلف  :ی نظیریهاگله و استفاده بیشتر از دام

 منابع

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

 .59-68 :37، شماره شناسی محیطمجله  .ی طالقان()مطالعه موردی: منطقه
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ات پژوهشی تحقیق میعلی فصلنامه .. مدل شایستگی استفاده مشترک گوسفند و بز از مراتع1392امیری، ف.، ارزانی، ح.، 

 .50-71(: 1) 20مرتع و بیابان ایران، 

)مطالعه موردی: منطقه  GISاستفاده از  امدل تعیین شایستگی مراتع برای چرای گوسفند ب .1391، م.، نژاد قطبیامینی، الف.، 

 .74-86 :1-31، شماره بومزیستپژوهشی گیاه و  -بافت(، فصلنامه علمی

استفاده از سیستم  . تعیین مدل شایستگی مرتع برای چرای گوسفند با1394ع.، معماریان، ه.، ، مقدم روحیجلورو، ح.، 

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

اتع نیمه فیایی در مر. تعیین شایستگی مرتع برای چرای گوسفند با استفاده از سامانه اطالعات جغرا1385م.، رفائی، س.

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

کارشناسی ارشد مرتعداری،  ، پایان نامهGISوسفند و بز با استفاده از . تعیین شایستگی مرتع برای چرای گ1386علیزاده، ع.، 

 .ص 89دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 

 2مجله مرتع،  .گوسفند . تعیین شایستگی مرتع برای چرای1388کاکوالریمی، الف.، تمرتاش، ر.، سلیمانی، ک.، امینی، س.، 

(3): 288-277. 

ریدون شهر برای چرای فی . تعیین طبقات شایستگی مراتع منطقه1392ف.، ارزانی، ح.،  امیری، گویلی، الف.، وهابی، م.ر.،

 .595-607 (:4) 66نشریه مرتع و آبخیزداری، . گوسفند

اتع ی موردی: مرالعه. ارزیابی شایستگی مراتع برای چرای مشترک گوسفند و بز )مط1396زادگان، س.، معتمدی، ج.، توچی

 .27-42 :1نشریه علمی پژوهشی مرتع، شماره . آذربایجان غربی(هندوان خوی 

 ص. 505. مرتع و مرتعداری، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، 1388مقدم، م.ر.، 
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Abstract 

Approximately one-third of the Earth's surface is drought (about 14 billion hectares), and the highest 

levels of land on the planet are devoted to rangland. The lack of proper management, the increase in 

population and the existing social and economic problems are one of the reasons that lead to the emergence 

of rations in rangelands. Determination of rangeland suit is one of the most important factors in managing 

rangeland lands. The purpose of this study is to compare the grazing of livestock in various rangelands of 

Iran's ecosystems. The method of this work was a library that after collecting various researches in the field 

in question in Iran, the data were analyzed. The results of the study showed that among the limiting and 

decreasing competency factors, some of them have a greater impact on the competence of the rangelands of 

these domains. What has been identified in the study of rangeland ecosystems in arid and semi-arid regions 

indicates that the gradient of a major factor in both erosion and the limitation of why in the dominant 

livestock of these areas (sheep) has been Considering the nature of rangeland ecosystems in the country, 

which are often mountainous, this factor has a decisive role in reducing the suitability of various pastures. 

Keywords: Range sutibility, grazing, Slope. 


