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   جابجائي زماني و مكاني دام در مرتع بررسي رابطه بين پسرفت خاك با
  

   علي خلخالي و، جمال قدوسيدادور لطف اهللا زاده

   كارشناس ارشد مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري كشورو استاديار پژوهشي  ،به ترتيب كارشناس ارشد
  

  چكيده
 به وسيله مفرط در مناطق نيمه خشك ايران اغلب مراتع تحت چراي

به طوري كه در اين مناطق جابجائي دامها در . دامها بوده و مي باشد
مراتع به ميزان در دسترس بودن علوفه و آب همراه با برخي از سنت 

از طرف ديگر، در اثر رشد فزاينده جمعيت و . هاي محلي بستگي دارد
ها به افزايش نياز به غذا، بسياري از مراتع واقع در محدوده روستا

اراضي كشاورزي تبديل شده اند كه خود در روند و الگوي چراي دامها 
اثر گذاشته و به همين دليل موجب شده است تا مراتع واقع در مناطق 
پرشيب كوهستاني نيز در معرض چرا قرار گرفته و به شدت تخريب 

از اينرو، به منظور دستيابي به رابطه بين وضعيت مراتع، . شوند
اك و حركت و جابجائي دامها در مراتع، تحقيق حاضر در ويژگيهاي خ

) در شمال شرقي تهران(آبخيز نمرود واقع در شهرستان فيروز كوه 
به نحوي كه براي مشخص كردن ويژگيهاي خاك از . اجرا شده است

روش ژئوپدولوژي بر اساس داده هاي حاصل از تفسير عكسهاي 
قشه هاي توپوگرافي و ن TM -هوايي، تصاوير ماهواره اي لندست

 نقطه و تجزيه نمونه هاي 40همراه با تشريح پروفيل هاي خاك در 
براي تعيين . خاك در آزمايشگاه خاكشناسي، استفاده شده است

وضعيت پوشش گياهي و وضعيت مراتع و پسرفت خاك نيز به ترتيب 
، روش چهار عاملي و نقشه پسرفت NDVIاز شاخص پوشش گياهي 

نتايج حاصل .  بهره گيري گرديده استGLASODو تخريب خاك 
از اين تحقيق نشانگر اين است كه هر چند وضعيت مرتع در مناطق 

 اما در .كوهستاني و تپه هاي كوهپايه اي در حد متوسط تا خوب است
برخي نقاط به ويژه در تپه هاي متشكل از پيدمنت ها وضعيت مراتع 

طه بين واحدهاي در بررسي راب. مي باشد) فقير(به شدت ضعيف 
ژئومرفولوژي با خصوصيات پوشش گياهي و مراتع مشخص شده است 
كه در واحد هاي كوه و تپه به رغم دور بودن آنها از محل استقرار 
روستاها، تخريب پوشش گياهي و در نتيجه سير نزولي وضعيت مراتع 

 اقدامات عامل انساني به ويژه تأثيراز خوب به ضعيف، به شدت تحت 
به طوري كه در . استبطه با جابجايي زماني و مكاني گله دام ها در را

اين مناطق، جوامع گياهي به طور كلي دچار دگرگوني شده و در اثر 
هاي گياهي مهاجم، خاك نيز تخريب و پسرفت جايگزين شدن گونه

نتايج حاصل از مشاهدات ميداني نيز مبين اين بوده كه . نموده است
اني در قالب اجراي برنامه چراي مفرط در مراتع اثر اقدامات عامل انس

از طريق بوته كني و قطع (و جمع آوري مواد سوختي از سطح مراتع 
به صورت معني داري در تغيير شرايط و وضعيت فعلي مراتع ) اشجار
بر اساس يافته هاي حاصل از اين تحقيق، مي .  گذار بوده استتأثير

جود رابطه قوي بين وضعيت توان نتيجه گيري نمود كه به دليل و
مراتع، واحدهاي اراضي، ويژگيهاي خاك و تغييرات آن، با جابجايي 
زماني و مكاني دامها در مراتع، ضرورت دارد به موضوع ورود و خروج 

زيرا اجراي اين . دام ها به مراتع از نظر زماني و مكاني توجه ويژه شود
وضعيت مراتع از يكسو تواند موجب بهبود و توسعه شرايط و برنامه مي

و مهار و جلوگيري از پسرفت خاك در مراتع در اثر رخداد فرسايش از 
 .سوي ديگر، شود

پسرفت خاك، جابجـايي و حركـت دام هـا، چـراي      : كليديگانواژ 
  .مفرط، وضعيت مرتع، شاخص پوشش گياهي، فرسايش خاك

  
 مقدمه

 دام ها و تامين مراتع مهمترين منبع تامين كننده مواد غذايي مورد نياز
 بخش قابل توجهي از نياز هاي انسان از جنبه هاي مختلف ةكنند

از جمعيت جهان بطور مستقيم در % 2به طوري كه بيش از . هستند
از آنجا كه عوامل ). McQueen ،2000(مراتع اشتغال بكار دارند 

زيادي در سير قهقرايي مراتع و تشديد تخريب منابع تشكيل دهنده آن 
ه خاك و آب دخالت دارند لزوم توجه ويژه به جلوگيري و از جمل

ممانعت از رخداد چراي مفرط، بوته كني و قطع درختچه ها و درختان 
براي مصارف سوخت و بهره برداريهاي بي رويه از گياهان براي 

در اين ).  Ayoub)1998 ,مصارف صنعتي بايد مورد توجه باشد 
بي و حادث  شدن خشكسالي ها ميان رخداد و تشديد انواع فرسايش آ

و خصوصيات خاك نيز از جمله عوامل موثر در پسرفت و تخريب منابع 
د كه موجب نابودي مراتع مي خاك و آب و گياه مي باشن

   .)Farahpour ،2002 و Zendehrouh ،2002(شوند
 مشخص )Norouzi ،1997(بر اساس مطالعات انجام شده توسط 

 ميليون هكتاري گستره  165 وسعت  درصد از45شده است كه حدود 
  ) فقير(ايران، تحت پوشش مراتع با وضعيت هاي خوب تا ضعيف 

 5/8با توجه به اينكه بر اساس مطالعات فوق به ترتيب حدود  .باشدمي
 درصد از مساحت كشور نيز تحت زراعت هاي ديم و آبي است، 1/6و 

 ميليون 90دود از اينرو، مالحظه مي شود كه مراتع كشور با وسعت ح
هكتار نقش ويژه و عمده اي را در تامين غذا و ايجاد امنيت غذايي در 

وابستگي بخش اعظم تأمين علوفه ي مورد نياز . كشور ايفا مي كنند
دامها به مراتع از دير باز توأم با بوته كني و قطع اشجار در آن ها براي 
ه مصارف سوخت و صنعتي، حاكميت شرايط اقليمي خشك و نيم

 درصد از پهنه كشور از عواملي بوده اند كه موجب بر هم 90خشك در 
، Ghoddousi( .خوردن تعادل اكولوژيكي اكثر مراتع ايران شده اند

 ميليون 9 تنها حدود 1375به طوري كه بر اساس آمار سال ). 1976
هكتار از مراتع كشور داراي شرايط خوب بوده و باقي مراتع به ترتيب 

 ) ضعيف( ميليون هكتار، در شرايط متوسط و فقير 43 و 38حدود 
در اين مراتع، افزون بر فشرده بودن . )Norouzi ،1997(اند بوده

خاك در اثر تردد دامها و كاهش شديد نفوذ پذيري خاك در اثر اين 
در اين . پديده فرسايش خاك در انواع مختلف قابل مشاهده است
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تايج بدست آمده از تحقيق در با استناد به ن) Lodge ) 1954رابطه 
زمينه اثر چراي دام در رخداد و تشديد فرسايش خاك بر اين نكته 
تأكيد دارد كه ميزان فرسايش خاك در مراتع تحت چرا و قرق در 

در ) از نظر اقليم و عوامل محيطي به ويژه نوع خاك(شرايط مساوي 
. عني دار استمقايسه با يكديگر بسيار متفاوت بوده و تفاوت بين آنها م

دليل ه به طوري كه در مراتع تحت چرا در مقايسه با مراتع قرق شده، ب
فشرده و كوبيده شدن خاك در اثر لگد كوبي بوسيله دامها، ميزان 

 درصد معني دار 99روانĤب نيز افزايش داشته و تفاوت حاصله در سطح 
 نيز در تكميل نتايج اعالم شده توسط) Vorhees) 1992. بوده است
Lodge) 1954 ( به استناد تحقيق در باره ي عوامل موثر بر كاهش

نفوذپذيري خاك، بيان نموده است كه رابطه بين نفوذپذيري و كوبيده 
شدن خاك به صورت خطي بوده  به نحوي كه با افزايش فشردگي 

در باره ) Pearse ) 1968 . خاك مقدار نفوذ پذيري كاهش مي يابد
ران به اين نكته اشاره دارد كه بيشتر مراتع وضعيت و مسايل مراتع اي

ايران به خصوص مراتع واقع در دامنه هاي جنوبي سلسله جبال البرز، 
داراي خاك كوبيده و فشرده شده بوده و اغلب بدون پوشش گياهي 

به طوري كه به همين دليل در اين مراتع شدت . كافي مي باشند
سيل خيز در ايران به حساب رواناب ها زياد بوده و از جمله پهنه هاي 

گزارش نموده اند كه در ) Niknam) 1971 و  Shidaei. مي آيد
مراتع ايران به دليل چراي مفرط و بي رويه ميليون ها بز و گوسفند، 
پوشش گياهي به شدت تخريب شده و اكثر مراتع در وضعيت فقير 

ايش آنان بر اين نكته اشاره دارند كه علت زياد بودن و افز. هستند
هايي نه تنها نابودي پوشش گياهي و فرسايش خاك در چنين پهنه

تهي شدن مراتع بلكه كاهش نفوذ پذيري خاك و افزايش ضريب 
. رواناب در اثر لگدكوب شدن خاك مراتع بوسيله دام ها مي باشد

Lull) 1965 ( در ادامه تحقيقاتOrr) 1960 ( جهت تأثيردر رابطه با 
اكم پوشش گياهي، اظهار داشته است كه هر دامنه هاي شيبدار در تر

چند پوشش گياهي بر روي دامنه هاي شمالي در مقايسه با دامنه هاي 
جنوبي در شرايطي كه ساير عوامل مشابه باشد، بيشتر است اما در 

هاي شمالي در صورت چراي دام ها به دليل كوبيده و فشرده دامنه
اك در مقايسه با دامنه شدن زيادتر خاك در اثر باال بودن رطوبت خ

   Meeuing. هاي جنوبي ميزان روانĤب مي تواند بيشتر باشد
در تحقيق انجام شده در باره رابطه بين تخريب و پسرفت ) 1965(

شامل كاهش مواد آلي، از بين رفتن ساختمان خاك، افزايش (خاك 
) وزن مخصوص ظاهري خاك و كاهش عناصر غذايي موجود در خاك

 حركت دامها در مرتع به اين نتيجه دست يافته است كه با جابجايي و
حركت و جابجايي دام ها در مراتع موجب افزايش هدر رفت خاك و 
. پسرفت آن به صورت معني دار در مقايسه با مراتع قرق شده مي شود

نيز بر اين نكته تأكيد نموده ) FAO)،1991سازمان خوار و بار جهاني
چراي بيش از حد (ط دامهاي اهلي است كه چراي مفرط مراتع توس

باشد يكي از مهمترين عوامل پسرفت خاك در مراتع مي) ظرفيت مرتع
  . كه بايد در ارزيابي اراضي براي چراي متمركز مورد توجه قرار گيرد

با جمع بندي مطالب ذكر شده در فوق مي توان به اين نتيجه دست 
نهاي ورود و خروج ، زمايافت كه چراي مرتع در حد بيش از ظرفيت آن

دام ها به مراتع، حركت و جابجائي دام ها در مراتع، بوته كني و قطع و 

اشجار و تخريب پوشش گياهي در اثر اقدامات عامل انسان موجب 
تخريب و تهي شدن مراتع از يكسو و تشديد فرسايش و افزايش 

به طوري كه در نهايت موجب . رواناب در آنها از سوي ديگر مي شود
اما مقدار افزايش و تشديد . يب و پسرفت خاك در مرتع مي شودتخر

فرسايش و توليد رسوب و رواناب هاي سطحي، به نوع خاك، شرايط 
اقليمي، وضعيت و سيستم چرا بستگي دارد كه بايد در شرايط مختلف 
اقليمي و زمين محيطي متفاوت مورد بررسي قرار گرفته و مناسبترين 

 بروز مسائل بيان شده در فوق انتخاب و روش ها براي جلوگيري از
افزون بر اين، هر چند محققين از شاخص هاي متفاوتي . معرفي شوند

براي مشخص كردن ميزان و شدت پسرفت خاك تحت تاثير عوامل 
روش  اما با توجه به به پذيرفته شدن روش ،مختلف استفاده نموده اند

معروف ) Oldeman، 1988( 1جهاني ارزيابي پسرفت يا تخريب خاك
به طوري . است در تحقيق حاضر نيز از اين روش استفاده شده است

كه استفاده از اين روش به دليل قابليت آن در تعيين مقادير كمي و 
كيفي پسرفت خاك از طريق لحاظ و ارزيابي عوامل طبيعي و غير 
طبيعي، توسط اكثر پژوهشگران و محققين منابع طبيعي تجديد شونده 

  ..رديده و نتايج حاصل از آن نيز مورد تائيد قرار گرفته استتوصيه گ
  

 مواد و روش ها
 آبخيز نمرود يكي از آبخيزهاي واقع در محدوده شهرستان هحوز

 كيلومتر شمال شرق تهران قرار 127فيروزكوه است كه در فاصله 
 هكتار است كه بلندترين و 12000مساحت اين آبخيز بالغ بر . دارد

 متر از سطح دريا 1940 و 3572اط در آن به ترتيب پست ترين نق
اين آبخيز متشكل از چهار واحد ژئوموفولوژي شامل كوه، . ارتفاع دارند

تپه، دشت هاي دامنه اي و دشت هاي سر پوشيده است كه متوسط 
 ميليمتر با متوسط تبخير ساالنه 370بارندگي ساالنه در آنها حدود 

 و كمترين ميزان دماي هوا در آبخيز  بيشترين. ميليمتر مي باشد920
باشد كه به  درجه سانتي گراد مي20 و 35نمرود به ترتيب معادل  

در اين آبخيز، سنگ . ترتيب مربوط به ماههاي مرداد و اسفند است
     هاي مادر خاكها از سنگهاي رسوبي و آذرين متعلق به دوران

 عناصر شوركننده شناسي مزوزئيك و سنوزئيك مي باشد كه فاقدزمين
آب بوده كه بهمين جهت نيز آبهاي سطحي و منابع آب زير زميني در 

باشد آن از كيفيت مناسب و مطلوب براي مصارف مختلف برخوردار مي
 روستا در آبخيز نمرود همراه با نوع معيشت 6وجود ). 2000روحيان، (

 آمار ساكنين در آنها كه به كشاورزي و دامداري وابسته است توام با
جمعيت و دام موجود در روستاها از جمله عوامل مهم در وضعيت 
موجود اراضي و شرايط حاكم بر مراتع هستند كه مسائل و معضالت 
قابل توجهي را از ديدگاه منابع منابع طبيعي تجديد شونده و مسائل 

  ). 1جدول(  اقتصادي به وجود آورد ه اند –اجتماعي 

                                     
1. Global Assessment of  Soil Degradation 
(GLASOD) 
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  جمعيت انسان و دام در آنهاروستاها و وضعيت ) 1(جدول 
 جمع كل وشتان دريابيگ تينه ورسخوران سلمان سلبون نام روستا

 1930 510 100 450 600 150 120 )نفر(جمعيت 
 5105 925 300 820 1300 710 1050 )راس(تعداد دام 

مساحت مراتع 
 )هكتار(

4494 1199 2582 1243 823 997 11338 

  
اري آبخيز نمرود و مساحت مراتع به  هكت12000با توجه به وسعت 

 هكتار از گسترده 662 مالحظه مي شود كه معادل 11338وسعت 
افزون . آبخيز تحت پوشش روستاها و اراضي زراعي ديم و آبي قرار داد

بر اين الزم است بر اين نكته اشاره شود كه هر چند تعداد دام موجود 
 راس مشتمل 5105 در حوزه آبخيز نمرود به صورت دام ساكن معادل

 11338باشد اما تعداد دامهايي كه از مراتع بر گوسفند، بز و گاو مي
هكتاري اين منطقه استفاده مي نمايند به داليل وجود دامهاي كوچ رو 

يابد  برابر افزايش مي2در دوره رويش گياهي در منطقه به حدود 
توجه نكته قابل ). 1378مصاحبه حضوري با ساكنين آبخيز نمرود، (

ديگر در منطقه مورد مطالعه وجود وضعيت فيزيوگرافي، بسيار متفاوت 
باشد به همين دليل در است كه از تنوع چشمگيري برخوردار مي

منطقه مراتع با شرايط خوب تا فقير وجود دارد كه زمان  ورود و خروج 
دام از مراتع آنها متفاوت بوده و در نتيجه نوع فرسايش آبي و وضعيت 

 آثار فرسايش و تخريب خاك نيز در آنها به صورت چشمگيري ظاهري
 .مختلف و متنوع است

گيري از امكانات و تجهيزات  اين تحقيق افزون بر بهرهيبراي اجرا
با بكارگيري تصاوير ماهواره ) RS(رايانه، از داده هاي سنجش از دور 

هاي هوايي سالهاي    ، عكس1998 مربوط به سال TM –لندست 
، 1 :000/20 و 000/1:55 به ترتيب با مقياس هاي 1346 و1335
 ، 000/1:50 و 000/1:250هاي توپوگرافي با مقياس هاس نقشه
، 000/1:250 و 000/1:100هاي زمين شناسي با مقياس هاي نقشه

اطالعات آمار هواشناسي و نتايج حاصل از مطالعات منابع انجام شده 
 براي انجام ILWISاري در منطقه تحقيق و بسته هاي نرم افز

 براي GIS(، Excel (مطالعات در محيط سيستم اطالعات جغرافيايي
 براي تجزيه و تحليل هاي آماري Minitabايجاد بانك اطالعاتي و 

 مرحله 3 در )1 (اجراي تحقيق حاضر مطابق شكل .استفاده شده است
و اقدامات اقدامات و عمليات ميداني اقدامات قبل از عمليات ميداني، 

   . انجام شدبعد از عمليات ميداني
آوري اطالعـات و آمـار   مشتمل بر جمع  ميداني  عمليات  اقدامات قبل از    
هاي هواشناسي و اقليم،    آبخيز مورد مطالعه اعم از داده       مربوط به حوزه    

هاي پايـه، گزارشـات مطالعـاتي در زمينـه هـاي منـابع طبيعـي،                نقشه
قتصـادي، تصـاوير مـاهواره اي و     ا–كشـاورزي و وضـعيت اجتمـاعي    

 شـيب، جهـت، محـدوده       ،DEMعكس هاي هوايي، تهيه نقشه هاي       
روستاها و مراتع، واحدهاي ژئومولوژي، واحدهاي سنگي و نـوع خـاك            
تفكيك نقشه هاي پايه و مشـخص كـردن واحـدهاي كـاري نظـارت               

-نشده از طريق قطع دادن نقشه هاي واحـدهاي ژئومولـوژي و سـنگ     
 نوع خاك و نوع استفاده از اراضـي         ،ارتفاع از سطح دريا    ، شيب ،شناسي

هاي سيماي  در محيط سيستم اطالعات جغرافيايي همراه با تهيه نقشه        
  . بوده استNDVIفرسايش و شاخص پوشش گياهي 

مشتمل بر تكميل آمار و اطالعات از  نيز اقدامات و عمليات ميداني
 مصاحبه ،اطالعاتها و طريق بازديدهاي ميداني براي تدقيق نقشه

حضوري با روستائيان و چوپانان و دامداران، تدقيق واحدهاي كاري به 
هاي خاك صورت واحدهاي نظارت شده از يك سو، و تشريح پروفيل

اساس نتايج  هاي خاك بر نقطه از واحدهاي كاري و تهيه نمونه40در 
هاي پوشش گيري ويژگي اندازه،هاي خاكحاصل از تشريح پروفيل

اهي و وضعيت ظاهري آثار فرسايش به ترتيب با استفاده از كوادرات گي
 نقطه و بررسي 40 متري در 10 متر مربعي و ترانكست 1*1هاي 

وضعيت چرا و آثار آن در واحدهاي كاري همراه با مشخص كردن 
تعداد و زمان ورود و خروج دامها از منطقه و مسيرهاي حركت و 

كن و كوچ رو در منطقه از سوي ديگر جابجائي آنها شامل  دامهاي سا
  .بوده است

مشتمل بر بررسي و مشخص ميداني  عمليات همچنين اقدامات بعد از
 وضعيت و ، خاك،هاي پوشش گياهيكردن خصوصيات و ويژگي

ها در مراتع همراه با  مسيرهاي حركت و جابجائي دام،گرايش مراتع
 ،سرفت خاك خاك، وضعيت پ،هاي تراكم پوشش گياهيتهيه نقشه

شرايط مراتع از يك طرف و نهايي كردن آمار و اطالعات مربوط به 
هر يك از عوامل و بررسي رابطه بين پسرفت خاك با جابجائي و 

هاي كمي و كيفي حاصل حركت دام در مرتع با استفاده از نتايج و داده
از انجام مطالعات و تجزيه و تحليل آماري آنها با بهره گيري از آزمون 

Walis – Kruskalشايان ذكر است كه . از طرف ديگر بوده است 
مراحل اقدامات قبل (مرحله گذر از هر يك از مراحل ذكر شده در فوق 

 به .)1شكل(به صورت تدريجي بوده است ) و بعد از علميات ميداني
اي مبتني بر طور مثال در مرحله اول اقدام به پردازش تصاوير ماهواره

و ژئومتري و ارتقاء يا بهبود كيفيت ) سفرياتم(تصحيحات جوي 
بندي آنها شده به نحوي كه در مرحله دوم با استفاده از تصاوير و طبقه

هاي حاصل از مرحله اول اقدام به تهيه نقشه شاخص پوشش داده
 و نقشه تراكم پوشش گياهي به صورت نظارت نشده NDVIگياهي 

ه سوم نقشه مذكور گرديده و سپس در مرحل) بدون كنترل ميداني(
 نقطه تعليمي و اندازه گيري 40بصورت نظارت شده از طريق  انتخاب 

  .مستقيم تراكم پوشش گياهي گرديده و تهيه شده است
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  روش تحقيق و روند نماي مراحل اجراي آن) 1(شكل 

  
 نتايج و بحث

ستفاده از ترانسكت   براساس نتايج حاصل از مطالعات پوشش گياهي با ا        
 تيـپ گيـاهي در   9 جمعـا  ، NDVIو پالت و شاخص پوشش گياهي

منطقه مورد مطالعه مشخص گرديده كه اسامي تيـپ هـاي گيـاهي و              
 ارائـه شـده     )2 (و) 1( و جداول    )2(هاي مربوط به آنها در شكل       ويژگي

 مراتـع منطقـه مـورد       ،)3(بر اساس تعيين وضعيت مراتع  جدول         .است
 تيپ گياهي متفاوت است كه وضـعيت آنهـا بـين            9كل از   مطالعه متش 

 عامله و بـا اسـتفاده از تكنيـك          4ضعيف تا خوب  با بكار گيري روش         
  .وزن دهي در محيط سيستم اطالعات جغرافيايي برآورد شده است

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  نقشه تيپ گياهي در  حوزه آبخيز نمرود) 2(شكل

 

مرحلهاقداماتبعدازعمليات

 نقشه زمين شناسي نقشه توپوگرافي تصوير ماهواره جمع آوري داده ها مرور منابع

مرحلهاقداماتقبلازعملياتميدان

جمع آوري اطالعات مورد نياز و مصاحبه با 
افراد بومي  (اب هوايي،نوع و تعداد دام هر 
روستا،اجتمايي و اقتصادي، نوع استفاده از   استخراج واحد هاي زمين 

 خاك شناسي

 بازديد صحرايي
عمليات آزمايشگاهي 

 (تجزيه خاك)

مرحلهاقداماتووعملياتميدان

نهايي كردن نقشهاي  تراكم پوشش گياهي،  خصوصيات 
خاك، پسرفت خاك و حركت زماني ، مكاني دام در مرتع و 

ط ا

 تجزيه و تحليل آماري

تهيه  نقشه آبريز و خاكريز هر روستا و 
پراكنش زماني و مكاني دام (نقشه 

 مساحت)

نمونه برداري از پوشش گياهي(ترانسكت 
و پالت) 

تهيه نقشه هاي:وضعيت مرتع، گرايش 
 مرتع، ظرفيت مرتع و ظرفيت برد مرتع

ارزيابي شرايط مرتع بر اساس خصوصيات خاك و 
 حركت دام در مرتع

عکسهای هوای
ش  تصاوير 

 ارتقاء كيفيت تصاويرپرداز

تصحيح جوي

 طبقه بندي تصاوير

 ذخيره سازي  تصاوير
تصحيح ژئومتري

تركيب رنگي كاذب تصاوير

طبقه بندي نظارت شده

 ( NDVI)شاخص پوشش گياهي 

 بازديد صحرايي

تهيه نقشه زمين خاك 
 شناسي

وارد كردن اطالعات پايه 
 GISصحرايي  در 

 تفسير داده هاي ديجيتالي و ماهوارهاي

تحقيق بر روي نقشه  پسرفت خاك، مناطق بيش از حد 
چريده شده، كاهش مواد آلي و معدني خاك، فشردگي خاك و 
خاك پسرفت كننده ايجاد عوامل از يك هر تاثير مقدار تعيين

مرحله اقدامات قبل از عمليات ميداني 
 مرحله اقدامات و وعمليات ميداني

مرحله اقدامات بعد از عمليات صحرايي 

Road

Villages
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  ر آبخيز نمرودتيپهاي گياهي شناسايي شده د)  1(جدول
 گونه هاي گياهي غالب در هر تيپ گياهي 

 
 عالمت اختصاري تيپ هاي گياهي

 
Perennial Grasses – Ferula ovina PG-Fe 
Perennial Grasses - Berbrris- vulgaris - Astragalus gossipinus PG-Be-As 
Perennial Grasses – Acantholimon bracteatum PG-Ac 
Perennial Grasses – Astragalus  gossipinus – Artemisia aucheri PG-As-Ar 
Sophora sp. – Scariola orientalis – Cousinia squarosa So-Sc-Co 
Thymus kotscyanus – Perennial Grasses – Onobrychis cornuta Th-PG-On 
Perennial Grasses -Thymus kotscyanus PG-Th 
Perennial Grasses – Ferula gummosa PG-Fe 
Perennial Grasses – Astragalus sp. – Onobrychis cornuta PG-As-On 

   
 شرايط مرتع در آبخيز نمرود) 2(جدول

وضعيت مرتع
  

 

مجموع اسكورها 
 * )امتياز(

  

 

ــاز ــدامتيـ  تجديـ
ــوهي ــات و انب حي

  گياهي پوشش
(RVS) 

امتياز شدت فرسـايش و
 درصد بقاياي گياهي

(SCS) 

امتياز تركيب 
 گياهي

(PCS) 

امتياز تراكم تاج پوشش 
 گياهي

 (SSC) 
 

 تيپ گياهي
  
 

شماره رديف
 

 

 PG-Feov 1 8 8 16 6 38 متوسط
 PG-Be-As 2 9 5 12 5 31 متوسط
5/32 متوسط  5 5/16  4 7 PG-Ac 3 
5/23 ضعيف  3 9 4 5/7  PG-As-Ar 4 
 So-Sc-Co 5 8 3 5 5 21 ضعيف
 Th-PG-On 6 10   7 10 3 30 ضعيف
 PG-Th 7 10 7 19 6 42 خوب
5/40 خوب  8 16 7 5/9  PG-Fegu 8 
5/36 متوسط  8 14 7 5/7  PG-As-On 9 

  .يايي استمنطق فازي در سيستم اطالعات جغراف عبارت است از ارزش تعيين شده به هر يك از ويژگيها در مقايسه با حالت ايده آل طبيعي براساس روش) Score(امتياز : توضيح *
  

 واحد ژئومرفولوژي در منطقه مورد مطالعه كه 4با توجه به شناسايي 
با ويژگيهاي مربوط به هر يك از آنها  بيان كننده وضعيت منظر زمين 

است، نتيجه بررسي رابطه بين واحدهاي ژئومرفولوژي شامل واحدهاي 
گر ، نشان(V)، و دره (P)اي دامنه   هاي ، دشت(H)، تپه (M)كوه 

آبخيز نمرود به طوركلي وسعت مراتع در تيپ  اين است كه در حوزه
. اراضي دره كم بوده و وضعيت آنها نيز بين فقير و خوب متغير است

علت ناچيزي و يا اندكي مساحت مراتع، تبديل مراتع اين واحد 
ژئومرفولوژي براي مقاصد كشاورزي از يكسو و وسعت اندك اين واحد 

اين در حالي است .  واحدهاي  ژئومرفولوژي استدر مقايسه با ساير
. در واحد كوهستان وجود ندارد) فقير(كه به طور كلي مراتع ضعيف 

علت اين موضوع نيز مربوط به كوتاه بودن مدت چراي دامها در اين 
كوتاه بودن دوره رويش و (واحد با توجه به شرايط اقليمي منطقه 
به . مي باشد)  بودن اين واحدطويل بودن دوره برودت هوا و برف گير

طوري كه در اين واحد ژئومرفولوژي وضعيت مراتع بين متوسط تا 

در مقابل وضعيت مراتع در واحد ژئومرفولوژي تپه  . كندخوب تغيير مي
باشد، به نحوي كه در اين واحد ژئومرفولوژي يا ضعيف تا خوب مي

راتع با وضعيت تيپ اراضي مراتع با وضعيت متوسط داراي بيشترين و م
افزون بر اين نتيجه ). 3(خوب داراي كمترين گستره هستند شكل

حاصل از بررسي رابطه بين گرايش مراتع با وضعيت حاكم بر آنها 
مبين اين است كه گرايش مرتع در مراتع با وضعيت فقير در تمامي 

منفي است و )  درصد از مساحت آنها47در (واحدهاي ژئومرفولوژي 
كوه داراي درصد از مراتع به ويژه مراتع واقع در واحد  38تنها در 

باشد، اين در حالي است كه در باقي مراتع گرايش در حد پايدار مي
)  در صد از مراتع با بيشترين وسعت در واحدهاي كوه و تپه15معادل (

علت مثبت بودن گرايش مراتع در كوه . گرايش مراتع ثبت مي باشد
است زيرا، اكثر اين مراتع در نقاط صعب دور از دسترس بودن آنها 

  .العبور قرار دارند

 
  
  
  

(VTC) (NR) (RC) 
(£SC)n 

i=1  
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  نمودار رابطه بين واحد هاي ژئومرفولوژي با وضعيت مراتع) 3(شكل
 

هاي شيب رابطه بين شيب اراضي با وضعيت مراتع از طريق تهيه نقشه
عاتي و وضعيت مرتع و قطع دادن آنها در محيط سيستم اطال

بر اين اساس مشخص شده است كه .  شده استنير بررسيجغرافيايي 
به ويژه در واحد (رابطه بين شيب زمين با وضعيت مراتع در برخي نقاط 

مستقيم بوده و اختالف بين وضعيت هاي مختلف مراتع با شيب ) كوه
به عبارت ديگر با افزايش  . باشد درصد معني دار مي95زمين در سطح 

، و وضعت مراتع نيز عمال به سمت خوب در منطقه ميل شيب زمين
شايان ذكر است كه اين رابطه در تمامي گستره پهنه تحقيق  . مي كند

دار بودن علت معني. باشد ساير عوامل يكسان ميتأثيردليل ه ب
اختالف بين رابطه شيب زمين با وضعيت مراتع، مربوط به افزايش 

ثر ازدياد شيب و در نتيجه عدم چرا عدم امكان دسترسي به مناطق در ا
بديهي است كه چنين وضعيتي . باشدمراتع توسط دامهاي اهلي مي

تنها در نقاطي مي تواند وجود داشته باشد كه به رغم زياد بودن شيب، 
.  فرسايش نبوده و از عمق نسبتا زيادي برخوردار باشدتأثيرخاك تحت 

يش در نقاط مذكور زياد از اين رو به دليل كاهش شدت و مقدار فرسا
    بودن تراكم پوشش گياهي در اثر عدم چرا گياهان توسط دامها 

  .باشدمي
هاي مختلف در بررسي انجام شده در زمينه توزيع مراتع با وضعيت

هاي شيبدار حاكي از اين است كه هر جهات جغرافيايي بر روي دامنه
ت غربي و هاي با جهچند در منطقه تحقيق به طور كلي در شيب

باشد اما در مجموع ميزان مراتع با غربي وضعيت مراتع خوب ميجنوب
غربي به صددرصد افزايش هاي شمال و شمالوضعيت خوب در جهت

اين در حالي است مراتع با وضعيت فقير به طور كلي در . يابدمي
غربي وجود نداشته و بيشترين هاي با جهات شمالي و شمالشيب

هاي متوسط و فقير به ترتيب مربوط به مراتع وضعيتتوزيع مراتع با 
هاي با جهات جغرافيايي غربي و جنوب شرقي است واقع بر روي دامنه

  ).3جدول (

  
  )مقادير به درصد(توزيع شرايط مراتع در جهات مختلف جغرافبايي ) 3(جدول

 وضعيت مرتع       
 جهت جغرافيايي

 ضعيف متوسط خوب

 صفر صفر 100 شمالي
 25 25 50 وبيجن

 33 22 44 شرقي
 33 67 صفر غربي

 29 46 25 شمال شرقي
 40 60 صفر جنوب شرقي
 صفر صفر 100 شمال غربي
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 كه مبتني بر GLASODبه منظور پيدا كردن روابط فوق از روش 
مشاهدات صحرايي و اندازه گيري فاكتورهاي پسرفت خاك و عوامل 

براي حصول نتيجه بهتر . ديدباشد، استفاده گرايجاد كننده آن مي
 اطالعات بدست آمده از حركت زماني و مكاني دام در مرتع با 

داده  هم پوشاني Land Map Unit (LMU)واحدهاي كاري 
دهد در واحدهايي كه تراكم واحدهاي نتيجه بدست آمده نشان مي. شد

زياد بوده و مدت زمان اقامت دام زيادتر از ظرفيت مرتع بوده است، 
رويه دام در مرتع بوده است و در اين ل پسرفت خاك، چراي بيعام

گونه مناطق ضمن كاهش شديد مواد آلي خاك، وزن مخصوص 
ظاهري خاك زياد شده، و ساختمان خاك بهم خورده و ضخامت خاك 

  .سطحي شديداً كاهش يافته است
جهت حفظ منابع طبيعي و توسعه پايدار الزم است ضمن آموزش 

هميت منابع طبيعي آگاه داران از اين منابع آنها را به ابرمداوم بهره
نموده و استفاده مشاركتي به جاي سامانه عرفي و تفكر در آمد تجاري 
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