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 چکیده

 به علت وسعت زیاد اتعمر بر مدیریت. است عرصه تیریمد در عامل ترینمهم ح،یصح زيیر برنامه و منابع قیدق یشناسائ

 چنین نیازي را تواندمی ايرایانهفن  اطالعات جغرافیایی به عنوان یك سامانه .دارد نیاز ايهزینه كم وسریع  هايروشبه  هاآن

 مدیریت رمنظوبه  GIS يسیلهوه باطالعاتی مختلف  هايالیه كارگیري به ،تحقیق این ازهدف . خوبی براي مدیران تأمین كنده ب

هكتار  4815 مساحته مازندران( ب) رنو شهرستان ازبخش چمستان  جنوب درحوزه آبخیز وازرود واقع  مرتع درو برنامه ریزي 

 این و هشد GIS طوارد محی طقهمن اصالحی هايبرنامه و مدیریت تعیین در مؤثری اطالعات هايالیه تحقیق، این دربوده است. 

تهیه همگن  احدهايو وهم تلفیق  با ILWIS2/2افزار  نرم از استفاده و با( تركیبی دو)روش بق مدل سیستماتیك ط هاالیه

به  توجه با ناسبعملیات اصالحی م مدیریت ونوع ، واحد هرمربوط به  مشخصات وهمگن  هاينقشه هگردید. پس از تهی

 ،دتم كوتاه ورق دائمی ق ،واحدها يعملیات اصالحی مناسب برا كه دهدمینشان حاصل نتایج  ارائه گردید. واحد هرمشخصات 

ت اطالعا امانهسین همچن نقشه ارایه گردید. صورت به هاآنبوده كه مكان كاري كپه ذرپاشی وب ،ذركاريب ،یستم چراییس

و  هادادهریع و تحلیل س تجزیه در وهد را افزایش د هانقشهسرعت تهیه و دقت  تواندیم اي،رایانهفن  به عنوان یكجغرافیایی 

 .ارائه نتایج دقیق براي برنامه ریزي و مدیریت مراتع نقش اساسی دارد

 .امه ریزيرنب ،مكان یابی ،جغرافیایی سیستم اطالعات دیریت مرتع،م ،مرتع احیاء واصالح پروژه  :کلمات کلیدی

 

 مقدمه 

. دبسیاري از كشورها جایگاه خاصی دار توسعه ملی برنامه در وطبیعی تجدید شونده با اهمیت است  منابع ازمراتع یكی 

 بدین قرارگرفته است. انهدام وتخریب  معرض در شدت به با دیگر منابع تجدیدشونده، مقایسه در اخیردهه  سه در ما كشورراتع م

كه  هاییراهیكی از  .باشدمیكارآمد  مدیریت و توسعه وصالح ا ،ءحیاا ،منابع نیازمند به انجام حفاظت سایر ازبیش  جهت

 احیاء وعملیات مختلف اصالح  اجراي و مراتع ازبرداري صحیح  بهره ومراتع  زمینه گام برداشت اصالح مدیریت این در توانمی
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 وتجزیه  تكنیك كامپیوتري براي داده سازي، یك و كارآمد واطالعات جغرافیایی به عنوان یك ابزار توانمند  امانه. سباشدمی

 تهیه وموضوعی  هاينقشهادغام  ،متغیرها وبندي عوامل  رتبه و گذاريارزش ،بندي كد مختلف، منابع از هاداده تركیب و تحلیل

اجرایی كاربردهاي  امور ومختلف مدیریت، برنامه ریزي  هايزمینه دراین سیستم  .باشدمی هادادههنگام سازي ه ب نقشه مركب و

 .شودمی استفاده نیاز موردملی  هايریزيدنیا براي برنامه  نقاط ازبسیاري  براي وفراوانی داشته 

مناسب جهت اجراي  یابیمكان. تعیین باشدمی هاطرحعوامل تعیین كننده موفقیت  ترینمهممناسب یكی از  هايعرصهتعیین 

ه زمین این در ايپیچیده مشكالت وباعث بروز مسائل  اكثراً وبسیار دشوار بوده  متداول وسنتی  هايروش با استفاده از هاطرح

 درالعاتی مختلف اط هايالیه یقتلف بارا دارد كه  آن توانایی آن هايتكنیك و ابزارها وسیستم اطالعات جغرافیایی  .شودمی

 استفاده مورد تراي عملیامناسب براي اج هايعرصه یابی مكان دركافی  دقت و بازمان  حداقل در ومختلف  هايمدل قالب

 اطالعات تلفیق و تهیه روش ترینسریع و ترینمناسب نیازمند امروزه پایدار توسعه و شونده تجدید منابع مدیریتقرار گیرد. 

 ،همكاران و وندی)آذرن كند ایفا مهمی نقش تواندمی GIS از استفاده زمینه این رد. دباشمی ریزي برنامه و بهینه مدیریت براي

1386.) 

نتخاب ا. دباشمیوجه تمناسب براي بهبود مورد  هايراهیكی از  عنوان به مراتع درحاضر اجراي بعضی عملیات  حال در

ودي مرتع بلكه باعث تشدید ناب ؛بخشدنمی بهبود رانه تنها اراضی  ؛عملیات اگر بدون مطالعات دقیق صورت گیرد هايمحل

مناطق  ثراك در. این اطالعات باشدمیمحیطی دقیق  هايداده وزمینه نیاز به اطالعات  این دردقیق  یابیمكانبراي  خواهد شد.

براي  مانز ازرفولوژي مستقل وومژئ شناسی واطالعات زمین  ،هادادهاز میان این  .باشندمییا ناقص  كشورمان وجود نداشته و

ا ثر رمؤامل صالح مرتع باید عوامناسب براي اجراي عملیات  هايمكانبراي تعیین  .باشدمیهمه نقاط مختلف كشور قابل تهیه 

 .دكار بره مناسب ب هايمحلصورت شاخص براي تعیین ه را بها آن شناسایی و

 ،ارتفاع هايعامل از قرق وكاري پهك ،ذرپاشیب ،بذركاري هايبرنامهبراي  هاعرصهسب منا یابیمكانراي ب( 1377قره داغی )

 با ،(1380دگل )نس براي مطالعه استفاده كرده است. GIS قابلیت و بارندگی ووضعیت مرتع  خاك، عمق وبافت  جهت، ،شیب

چرایی  هايیستمس ،ذرپاشیب ،بذركاري ،عملیات اصالحی از قبیل قرق نواحی مستعدمحیطی  هايداده تحلیل واز تلفیق  استفاده

ز ا استفاده با هانقشه لفیقت واز منابع اكولوژیكی  استفاده با ، (1380گل ) سند واحمدي  .تعیین كرده است مراتع مورد مطالعه

GIS در ،(1386) نو همكارا آذرنیوند .نمودندمعین چرایی  هايسیستم كاري وكپه قرق، : انندیات ممناسب عمل هايعرصه 

 همچنین و مصنوعی وبیعی مرتعداري تعادلی، ط هايروشاطالعات جغرافیایی مناطق مناسب  سامانه ازاستفاده  با الر منطقه

 كاري تعیین كردند.كپه قرق، بذركاري، میان كاري و هايپروژه
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 محل و نوع ،اريبختی و چهار محال استان دربا استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی  ،(2013) نآفریگان و همكارا

اد ه را پیشنهعلوفه اي و غیر هاي كم بازده به كشت نباتاتزاردیم لبدیت ،كاريپهك ،قرق :نظیراصالحی قابل اجرا  هايبرنامه

نتیجه گرفتند كه  و ه نمودنداستفاد GIS از استان سمنان در مراتع حوزه جاشلوبار در نیز ،(1390) نعزیزي و همكارا .اندداده

 هايطرحهیه تزمان  د دراین زمینه بای مرتعداري كامالً با توانایی مراتع هماهنگی نداشته و در هايطرحارائه شده در  هايبرنامه

 پیشنهادي نیز بازنگري شوند.  هايپروژهمرتعداري دقت بیشتري به عمل آمده و همچنین بعضی از 

 ،بی نیاز) ،(1393، فدایی و همكاران) داننمودهمختلف استفاده  هايجنبهشایستگی مراتع از  تعیین در GIS ازمحققین متعددي 

ر و سنجش از دو GISتع از با توان كاربري مر هايعرصهنهال كاري در  یابیمكان سازي مدلجهت  ،(1390) ياحمد(. 1386

بی سریع و سبب دستیا ،هاطرحدستی تهیه  هايروش. همچنین گزارش داد كه روش ارائه شده در مقایسه با ستاستفاده كرده ا

 در وان نآل كیفیت كنتر نتیجه در وشفافیت بیشتر اطالعات  سبب امرراحت به تمامی اطالعات حاصل از مطالعه شده و این 

مناسب اصالح و  هايروشجهت مدیریت مرتع و تعیین  ،(1379) ومیرآخورل نهایت ارائه یك مدل مدیریتی خوب خواهد شد.

و  GIS كه داشت هاراظمچنین ه. تاز دور و فاكتورهاي اكولوژیكی منطقه استفاده كرده اس سنجش و GISاحیا براي مراتع از 

 ار مناسبی در خدمت مدیریت مراتع قرار گیرند.به عنوان ابز توانندمیتكنولوژي دور سنجی 

 .ن نمودندیالب را تعیسی پخش ویتینگ پ ،كنتور فارو :مناسب براي عملیات مانند هايمكان ،(1966) و همكاران برانسون

بافت  ،(1981)میلر  .دانستندمناسب  مترمیلی 230بارندگی ساالنه  متوسط مقدار باخشك  نیمه ومناطق خشك همچنین  هاآن

 ملیات بذركاري وع ،(1373) یحسین .داندنمیت پخش سیالب اسنگین را مكان مناسبی براي عملی خیلی وخاك خیلی سبك 

عبدي وغیومیان  .گونه تشخیص دادند را محل مناسبی براي موفقیت این  Puccinllia distansيگونه بافارو  داخل دربذرپاشی 

 از منظور اینراي ب .انجام دادند زنجان دشت درمناسب براي پخش سیالب  هايمحلتعیین  مورد درتحقیقی را  ،(1379)

 معین نمودند. مناسب را هايمحل وبه بررسی پرداختند  GIS محیط در هاآن پردازش وشناسی زمین وژئوفیزیكی  هايداده

 و سدیمی كاهش وي ذیرپموجب افزایش نفوذ سولنتز خاك با مرتع در گعملیات فاروئین طریق زا ،(1981) همكاران و برانسون

 .ه استتولید علوفه شد افزایش

 

 هاروش و مواد

 مطالعهمشخصات محل مورد 
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عرض  ثانیه 30 و هدقیق 12 و درجه 36تا  ثانیه 50 و دقیقه 16 و درجه 36جغرافیایی  تموقعی با همطالعمحدوده مورد 

 رشهرستان نو بجنو درثانیه طول شرقی واقع  15 ودقیقه  55 ودرجه  51 تا ثانیه 15 ودقیقه  12 و درجه 52 وشمالی 

 دریااز سطح  متر 1800 و 3590ارتفاع به ترتیب  حداقل وحداكثر  هكتار واقع شده است. 4815مازندران( به مساحت )

 .باشدمی مترمیلی 400 حداكثر و 25میزان متوسط بارندگی ساالنه منطقه بین حداقل  .باشدمی

 تحقیقروش 

ه محیطی است كه در پایداري آن نقش مؤثري دارند. كلی هايدادهآوري اطالعات مربوط به  جمع وشناخت  ،اولین مرحله

عملیات  مدیریت و تخاب نوعنا صحت و دقت درنقش زیادي  ،ناپایدار ومحیطی منطقه اعم از پایدار  هايداده هايویژگی

برخوردار  ايویژهمحیطی از اهمیت  هايداده ترینمهمانتخاب  لیات اصالحی،عماز دارد. براي استفاده موفق  احیاء واصالح 

ه نوع عملیات اصالحی منطقه، اقدام به جمع آوري كلی انتخاب وتعیین نوع مدیریت  در مؤثربراي شناخت عوامل  .است

 موقعیت ومورد نیاز براي تعیین مدیریت  هاينقشهتمامی  ،دوم همرحل در. منطقه گردید به مربوطاطالعاتی  منابع وگزارشات 

، بارانهمطوط خ ،(هت شیبج ،یبش ،ارتفاع) یتوپوگراف هاينقشهوضعیت منطقه مورد مطالعه از قبیل  شناخت ومناسب 

 هاولیه، ابتدا نقش هاينقشه هبعد از تهی سوم، همرحل درشدند. تهیه  عوضعیت و گرایش مرت ،خاكشناسی، تیپ بندي پوشش گیاهی

 یك هراطالعات توصیفی مربوط به  سپس وگردیدند  رقومی وشده  GISوارد محیط  موجود هاينقشهتمام  سپس و توپوگرافی

 هابتدا نقشرو  این از ثانویه گردید. هاينقشه هقدام به تهیا ،اولیه هاينقشهچهارم، بعد از رقومی كردن  مرحله دراضافه شدند. 

DEM  ی براساس مدل اطالعات هايالیهسپس تمام  جهت براساس آن تهیه گردید. یب وش ،رتفاعاهاي هنقش و منطقه تهیه شد

واحدهاي همگن  نهایت در وهم تلفیق  با مرحله چند در ILWIS2/2نرم افزار  استفاده از با و( تركیبی دوسیستماتیك )روش 

نوع روش مرتعداري مشخص ، مرتع وضعیت و واحد هرمربوط به  مشخصات وهاي همگن واحدنقشه  تهیه ازتهیه گردید. پس 

راي مراتعی كه داراي وضعیت ب ،بنابراین. باشدمیتعیین نوع مدیریت مرتع، وضعیت مرتع  براي معیار دانیدمی كه طور همانشد. 

 وشود میتعادلی بوده و در این روش از سیستم چرایی تناوبی استفاده  عمدیریت مرتع از نو روش ؛داشته باشندعالی و خوب 

خوشخوراك  هايگونهبراي  بذردهیفرصت ن كه آ براي وروش مدیریت از نوع طبیعی  ؛مراتعی داراي وضعیت متوسط باشد اگر

( انتخاب 1) لروش سیستم چرایی براساس جدو این رد. دگردمیسیستم چرایی استفاده  از نیز روش این در ؛آید وجود به

مراتع كامالً  یعنی ؛شودمی گرفته نظر در یروش مرتعداري مصنوع ؛باشد فقیرداراي وضعیت فقیر و خیلی  مرتع گرا. دگردمی

 توسط عملیات فیزیكی و باید و كردمرتع را اصالح  تواننمیچرایی  هايسیستم. از طریق اندرفتهتخریب شده و گیاهان مرغوب از بین 

  .اصالحی و احیایی دوباره پوشش گیاهی مرغوب را به مرتع بازگرداند هايروش
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 وضعیت و گرایش ینمرهمتوسط با توجه به  وضعیت درچرایی پیشنهاد شده  هایسیستم -1جدول 
 چرایی پیشنهاد شده هايسیستم نمره وضعیت

 

37-35 

35-33 

33-31 

 گرایش منفی گرایش ثابت و مثبت

 تأخیري

 تأخیريتناوبی 

 سال استراحت یك باتناوبی استراحتی 

 تناوبی تأخیري

 تناوبی استراحتی

 استراحت سال دوتناوبی استراحتی با 

ش كه داراي رو بایستی مناطق مورد لزوم سیستم چرایی در مناطقیمرتعداري،  هايروشبعد از مشخص كردن انواع 

ودند مشخص عداري مصنوعی برا در مناطقی كه داراي روش مرت هاپروژهمكان انواع  همچنین و بودندمرتعداري تعادلی و طبیعی 

ز یات هر یك اخصوص و یبش ،شناسی اكخ ،بارندگی به بایدعملیات اصالحی  نوع هرشود. براي تعیین مكان مناسب براي 

 رهانتخاب  براي موجود ضوابط و واحد هرمشخصات به  توجه باعملیات اصالحی مناسب . بنابراین توجه شود واحدهاي همگن

 واصالح  هايپروژه وها برنامه جرايا و یمدیریت هاينقشه ،نهایت در و تعیین گردید هانقشه روي بر (2 جدول) هابرنامه از یك

  .تهیه شدمرتع  احیاء

 

  نتایج

اول تفكیك  مرحله در ،ILWIS2/2 افزار نرم و (GIS) یسامانه اطالعات جغرافیای از استفاده با هانقشهنتایج حاصل از تلفیق 

 در وه شد بندي منابع پرداخت عجم و تحلیل ومحیطی به تجزیه ع شناسایی مناب از عدب ،فرایند تلفیق در. باشدمیكاري  واحدهاي

كه  دهدمین را نشا كاري مرتع هايقشه واحدن ،1 هنقشمشخص گردید.  كاريواحد  141 قالب درواحد كاري  297 نتیجه

 ،تعیضو ،خاك بافت ،مقع ،هتج ،یبش ،طبقات ارتفاعی قبیل از هاينقشه ساز این واحدها براسا یك هر مشخصات اكولوژي

 هايویژگیصوصیات خ گرفتن نظر در باسپس  .آمد دسته ب نظر مورد هايكالسه ودر قالب طبقات  بارندگی ومرتع  گرایش

 ،3بق جدول رد مطالعه طمدیریتی و اصالحی و احیایی براي منطقه مو هايبرنامهمنطقه و ضوابط و شرایط عنوان شده براي 

 .دهدمیاصالح و احیاء مرتع را نشان  هايبرنامه یابیمكان ،2 ههمچنین نقش پیشنهاد گردید.

 اصالح و احیاء پیشنهادشده هایبرنامه

 سیستم چرایی 
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 صت زادآوريبراي آن كه فر ؛اندشدهیعنی مراتعی كه تا حدودي تخریب  ؛گیاهی كه داراي وضعیت متوسط بودند هايتیپ در

ري ناوبی تأخیتبی استراحتی و یستم چرایی تناوس ،به نمره وضعیت و گرایش آن توجه با شودمرغوب باقیمانده داده  هايگونهبه 

 .داندادهاختصاص  خود بههكتار منطقه را  2501پیشنهاد داده شده است. كه سطحی معادل 

 قرق دائمی

صخره  صورت بهقی كه داشتند و همچنین مناط مترمیلی 200بیش از  بارندگی ودرصد  65مناطقی كه داراي شیب بیش از 

 ا تشكیل دادند.رهكتار  670زدگی سنگی وسیع بودند براي قرق در نظر گرفته شد كه مساحتی حدود سنگی و داراي بیرون
  



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397ردیبهشت ماه ا 18-19  

 

 بذرکاری

بوده  سال در مترمیلی 200-300( در مناطقی انجام پیشنهاد گردید كه داراي میزان بارندگی بین 2) لبذركاري براساس جدو

 خود هبذركاري لحاظ عمق خاك وجود داشته است پیشنهاد شده است. مساحتی كه عملیات ب از بسترو امكان آماده سازي 

 .باشدمیهكتار  992اختصاص داده است 

 بذرپاشی

تا  10مرغوب كمتر از  هايگونهدر سال بوده و درصد تركیب  مترمیلی 250كه میزان بارندگی بیش از  مناطقی دربذرپاشی 

 بهار از منطقه را هكت 400درصد بوده است پیشنهاد گردیده است و در حدود  25درصد نبوده و داراي شیب بین صفر تا  15

 تخصیص داده است. خود

 مختلف در روش مرتعداری مصنوعی ایهپروژهضوابط و معیارهای فنی  -2 جدول
 معیارها

 پروژه

 بارندگی

 (متریلیم)

 شیب خاك یتوضع پوشش گیاهی

 )درصد(

در ناامرغوب  يهاو گونه %70بیش از  300< كودپاشی

 باشد %10 كمتر ازگیاهی  بیترك

 - ، حاصلخیزي خاك كم باشداختمان خوب، سمتوسط با بافتعمیق 

جلاااوگیري از 

 ورود )قرق(

ركیاب گیااهی زیااد ت-گرایش مثبات 200 <

 عمده گیاهان مهاجم كم باشد هاشونده

 65 < زدگی وسیعمنطقه صخره سنگی و داراي بیرون

 15الای  10 كمتار ازگیاهان مرغاوب  250 < بذركاري

 درصد باشد

 ي ومتوسط بدون شور با بافتعمیق  مهیتا نعاري از سنگ و عمیق 

 . درشودیمسبك هم  نسبتاً ایو  نیسنگنسبتاً بافت  ر، دزیاد تییایقل

 .یمتر بارندگ یلیم 180با  در مناطقمتوسط  با بافت يهاخاك

25-0 

از مرغوب كمتر  يهاگونهدرصد تركیب  250< بذرپاشی

 گرایش منفی-درصدباشد 15-10

 25-45  متوسط با بافتیق عم تا متوسط

 

 كپه كاري

 

>200 

 

 

از مرغوب كمتر  يهاگونه بیدرصد ترك

 درصد باشد 15-10

عمیاق،  ماهیتاا ناراي بافت متوسط، كم عمق د-ضعیف، سنگالخی 

 مناطق درمتوسط  با بافت يهاخاك رد. دقلیاییت زیا بدون شوري و

سبك هم  نسبتاً ایو  نینسبتاً سنگ افتیدر. یمتر بارندگ یلیم 180با 

 .شودیم

> 25-

20  

65-20  

ن مرغوب هاگیا) طتا متوس ریفقپوشش  250< میان كاري 

در  ایاا( دارد هنااوز وجااود Iكااالس و 

كه كشت كامل موجب تشادید  یمناطق

 فرسایش خاك شود

 25-45 میق تا نیمه عمیق، عمتوسط تا نیمه سنگین
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 GISاصالحی و احیایی در سیستم  هایبرنامهمساحت  -3 جدول

 مساحت منطقه اراضی زراعی  كپه كاري بذرپاشی بذركاري قرق دائمی  سیستم چرایی نوع برنامه

 4815 229 23 400 992 670 2501 مساحت )هکتار(

 کاریکپه

یاهی گپوشش  كاريدستدر مناطق كوهستانی و اراضی كه داراي حساسیت به فرسایش بوده و یا هدف  معموالًكپه كاري 

 .دهندمیهكتار را تشكیل  23حدود  تكه مساح شودمیدر منطقه نباشد از این روش استفاده 

 گیری نتیجه وبحث 

 و ح مرتع بایستی صحیحاصال محل و نوع ؛بدهد را سود حداكثربراي اینكه بهره برداري مرتع  داشت ظهارا( 1982والنتاین )

كولوژیكی ا شرایط و عملیات اصالحی براساس وضعیت مرتع نوع مدیریت و نیازمند بودن مرتع به گرفته شود. نظر در دقت با

 ی( و قره داغ1390ان )عزیزي و همكار ،(1386) نهمكارا وذرنیوند آ ،(1388) یفراح وكه پیري صحراگرد  گرددمین یتعی

رنامه تنظیم ب به منجردارند كه  یعنوع مدیریت از نوع طبی دمراتع داراي وضعیت متوسط نیازمن .كنندمییز آن را تأیید ن ،(1377)

 و گردندمیخاب انت یاستراحت تناوبی یا :نوع سیستم چرایی مانند شكه براساس نمره وضعیت و نوع گرای باشندمی سیستم چرایی

ح ملیات اصالع همنطق ییكژمدیریت مصنوعی بوده و در این مدیریت براساس شرایط اكولو نوع نیازمند نیز فقیربا وضعیت  مرتع

 به مرتع دارند. بخشیدن ارتقاء دركه سعی  شودمیمناسب پیشنهاد داده  احیاء و

 

 

 

 

 

 

 

 حوزۀ آبخیز وازرود در مراتعکاری  یواحدهاقشه ن -1شکل 
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 حوزۀ آبخیز وازرود در مراتععملیات اصالح و احیاء  یابیمکاننقشه  -2شکل 

 

 این دردقیق  یابیمكانبراي  .باشدمی هاطرحعوامل تعیین كننده موفقیت  ترینمهممناسب یكی از  هايعرصهتعیین بنابراین 

ا یرد نه تنهگدون مطالعات دقیق صورت عملیات اگر ب هايمحلنتخاب ا .باشدمیمحیطی دقیق  هايداده وزمینه نیاز به اطالعات 

 لیات اصالحمناسب براي اجراي عم هايمكانبراي تعیین  بلكه باعث تشدید نابودي مرتع خواهد شد. ؛بخشدنمی بهبود رااراضی 

 طالعاتابه  توجه باار برد. كه مناسب ب هايمحلشاخص براي تعیین  صورت بهرا ها آن ثر را شناسایی ومؤمرتع باید عوامل 

 ايویژهاز اهمیت  منطقه درن آ یابی مكان ونوع عملیات اصالحی  انتخاب دركه محیطی  هايداده ترینمهم شدهآوري جمع

مل مؤثر تشخیص عوا عنوان به كه بود گرایش وضعیت و ،وشش گیاهیپ ،اكخ ،بارندگی ،جهت ،شیب ،تفاعرا ؛بود برخوردار

 نهمكارا وفریگان آ ،(1390) نعزیزي و همكارا ،(1386) نو همكارا آذرنیوند :همانندمحققیم مختلف  هكه در این رابط داده شد

مورد  نطقهماز كل مساحت  نتیجه رد. داننمودهاصالح و احیاء در تحقیقات خود استفاده  هايپروژهجهت مكان یابی  ،(2013)

یگر نیاز درصد د 47 وداشته  استراحتی -تناوبی وتأخیري  -چرایی از نوع تناوبی  سیستم تغییردرصد منطقه نیاز به  53 ،مطالعه

 ؛ندبود درصد 65 یش ازب داراي شیب كه همچنین واحدهایی. باشدمیكاري كپه ذرپاشی وب ،ذركاريب ،قرق دائمی عملیاتبه 

جهت  ؛ردیدگكاري پیشنهاد كپه ذركاري وب ،بذرپاشی :كه عملیات بیولوژي مانند واحدهایی براي وقرق دائمی پیشنهاد گردید 

 تناوبی پیشنهاد گردید. صورت بهساله  2قرق كوتاه مدت  ،فوق عملیات از بعداستقرار پوشش گیاهی 

اطالعات  سیستم از استفاده با احیاء واصالح  هايپروژه مستعدمناطق  یابیمكان خصوص دربررسی تحقیقات انجام شده 

 یابیمكان و مكانی هايداده تحلیل و اطالعات ومار آ پردازش دراطالعات جغرافیایی  امانهسكه  هستند آن جغرافیایی نمایانگر
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 امانهسهمچنین  .باشدمی متداول وسنتی  هايروشاز  ترسریع نظر مدت زمان بسیار از وكمتر  هزینه با تردقیق مستعدمناطق 

 بسیار نیاز مورد هاينقشه تهیه درنتایج  صحت و دقت رد ،ايعرصهتوسعه  طرح وري گهدان ،اطالعات جغرافیایی جهت پایش

 .باشدمی كارآمد

  منابع

 مراتع احیاء و اصالح هايامهبرن یابی كانم .1386 ،.ع.م ،ارع چاهوكیز ،.م ،عفريج ،.ح ،رزانیا ،.ر ،امجویانن ،.ح ،آذرنیوند

 1 ،جلۀ علمی پژوهشی مرتعم. رال منطقه مراتع مرتعداري هايطرح در پیشنهادي هايپروژه با آن مقایسه و GIS از استفاده با

(2:) 169- 159. 

ز سیستم رتع با استفاده ابا توان كاربري م هايعرصهمدل سازي مكان یابی عملیات نهال كاري در . 1390 س.، ،احمدآبادي

 ،يبخیزدارآمرتع و  روهگ ،دآبخیز كفتاره اردبیل. پایان نامه كارشناسی ارش حوزه دراطالعات جغرافیایی و سنجش از دور 

 ص. 116 ،یانشگاه محقق اردبیلد ،يانشكده كشاورزد

ع و تحقیقات مرت فصلنامه ،غربی آذربایجاندر آستان  میلع هايشیوه ا. مدیریت مراتع ب1381 ،.ع. ع ،ندگلس ،.لفا ،احمدي

 .ص 4(. 7 پیاپی) (1) 7ن. بیابان ایرا

ه سرخ وضح: ه مورديمطالع) دتعیین معیارهاي شایستگی مرتع براي چراي گاو و مقایسه آن با گوسفن .1386 ،.م ،بی نیاز

گاه دانش ،یعینابع طبمدانشكده  ،روه احیاء مناطق خشك و كوهستانیگ ،يایان نامه كارشناسی ارشد مرتعدارپ(.مازندران آباد

 تهران.

و تهیه نقشه مدیریت  ریزي برنامه در( GIS) ی. استفاده از سیستم اطالعات جغرافیای1388 ،.م ،راحیف ،.ح ،پیري صحراگرد

دانشگاه . اسفند ماه 12-14شاورزي و دامپزشكی ك ،ا محوریت منابع طبیعیمرتع. اولین همایش ملی اصالح الگوي مصرف ب

 زابل.

نشكده دا. ایران در يمرتعدار وسمینار ملی مرتع  ن. مجموعه مقاالت اولیقلیا واصالح مراتع شور  .1373 ،.ع. س ،حسینی

 كشور. مراتع وجنگلها  سازمان ودانشگاه اصفهان  .منابع طبیعی

ش دستاوردهاي ومین هماید. بمناطق مستعد عملیات پخش سیال یابی مكان درعوامل مؤثر  یبررس .1379 ،.م.س ،جعفري

 .داريآبخیز وحفاظت خاك  تحقیقات ركزم. داسفن 15-13 .پخش سیالب هايایستگاه

 پیاپی) ( 1). 7ن. یابان ایرابتحقیقات مرتع و  فصلنامه. مراتع مدیریت درمحیطی  هايداده. استفاده از 1380 ،.ع.عسندگل، 

 .ص 3(. 7
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 هايدادهاز  هاستفاد بازنجان  دشت درمناسب براي پخش سیالب  هايمحلین یتع .1379 ،.ج ،یومیانغ ،.پ ،عبدي

 وحفاظت خاك  تحقیقات كزمر اسفند. 13-15پخش سیالب  هايایستگاهدومین همایش دستاوردهاي . G.I.Sو  ژئوفیزیكی

 .آبخیزداري

 مقایسه وGIS از استفاده اب مراتع احیاء و اصالح هايپروژه یابی مكان .1390 ،.ج. م ،واديج ،.م ،مهدوي ،.ن. س ،عزیزي

طبیعی  هاياكوسیستمخصصی فصلنامه علمی ت .شهرمهديمرتعداري و دانش بومی مرتعداران در مراتع جاشلوبار  هايطرح آن

  .13-20(: 3) 1 ،ایران

 زنبورداري جنبه از مرتع یشایستگ مدل .1393 ،.ف ،میريا ،.ح. س ،ابلیك ،.ع. غ ،نهضتی ،.ح ،آذرنیوند ،.ح ،رزانیا ،.یفدای

 .29-44 (:3) 5 .ینابع طبیعنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی در مس (.طالقان مراتع موردي: مطالعه) GIS از استفاده با

 )ایستگاه دام ومرتع  مدل برنامه ریزي مدیریت تهیه دراطالعات جغرافیایی  هايسیستمكاربرد  .1377 ،.ح ،قره داغی

 .ت مدرسشگاه تربیاند. یدانشكده منابع طبیع .ایان نامه كارشناسی ارشدپ (.مارگون یاسوج دام وتحقیقات مدیریت مرتع 

مایش ه. عر مدیریت مراتد (RS-GIS) ر. استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجش از دو1379 ،.خ ،میرآخورلو

 اردیبهشت. سازمان نقشه برداري كشور. .79ژئوماتیك 
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Application geographical information system (GIS) in rangeland 

management and planning 
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Abstract 

The accurate identification of resources and proper planning is the most important factor in managing the 

field. Management on rangeland requires rapid and cost-effective methods due to their large size. he GIS as a 

computer tecnique can provide such a good need for managers. The purpose of this research was to use 

various information layers bythe geographic information system in order to management and planning in the 

watershed of Wazrood, located in the south of the city of Nour (Mazandaran) with an area of 4815 hectares. 

In this research, the effective information layers in determin management and regional improvment 

programs were introduced into the GIS environment and these layers were prepared according to the 

systematic model and the ILWIS2 /2 software was overlay and homogeneous Unites were prepared. 

Following the provied of homogeneous maps and specifications relate to each unite , the type of management 

and appropriate improvment operations were presented due the characteristics of each unite. The results 

show that suitable improvment operations for the units, permanent and short-term exclosure, grazing system, 

seeding, sowing and Hill seeding were presented in the map. Also, the GIS as a computer tecnique can 

increase the speed of preparation and accuracy of the maps, and it have role essential in the rapid analysis of 

the data and the provision of precise results for planning and management of rangeland. 

KeyWord: Range improvement project, rangeland management andplanning, geographic information 

system, Localization. 

 


