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   03/02/1394: ؛ تاریخ پذیرش15/04/1393: تاریخ دریافت
  ١چکیده

اند و بحث تناسب اراضی در آن   توجهی از کشور را به خود اختصاص داده  مراتع در ایران بخش قابل:سابقه و هدف
 به روش ککم با  ارزیابی تناسب اراضی جهت مرتعهدف از این پژوهش. ی برخوردار استتوجه از اهمیت قابل

 طول 48°، 47′تا  48° ،37′استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در حوزه آبخیز آبسرخ که در مختصات جغرافیایی 
   .باشد  عرض شمالی قرار گرفته، می33°، 04′  تا32° ،59′ی و یشرقی جغرافیا

  

د و پس از مطالعات میدانی و نعنوان واحدهاي همگن کاري تعیین شد اجزاء واحد اراضی به :ها مواد و روش
ها به سیستم اطالعات جغرافیایی و  سازي آن و ورود آن هاي مختلف مورد نیاز اجراي مدل ککم و مدل آوري داده جمع

هاي مکانی، بر اساس تعاریف موجود در مدل با استفاده از توابع  ساخت یک بانک اطالعات اراضی و لینک آن به داده
   .تحلیل جدولی، نقشه تناسب اراضی جهت چراي دام تولید گردید  و تجزیه وGISمختلف 

  

 یعنی تناسب زیاد و S1 درصد اراضی در کالس تناسب اراضی 66/77 نتایج حاصل از مدل نشان داد که :ها یافته
خصوصیات فیزیکی خاك از جمله شیب  . یعنی نسبتاً مناسب قرار داردS2 درصد اراضی در کالس تناسب 34/22

کننده  ترین عوامل محدود دلیل چراي مفرط، مهم بافت سطحی، فرسایش و کم بودن درصد پوشش گیاهی بهزیاد، 
  . باشند میاسب اراضی مراتع این حوزه آبخیز تن
  

 بخش .باشد می چراي دام براي مناطق مناسب از یکی اقلیمی، مناسب شرایط دلیل حوضه مورد مطالعه به :گیري نتیجه
 با بنابراین .اند گشته تخریب بازده، کم دیمزارهاي به علت تبدیل که به باشند کوهستانی می حوضه این مراتع از وسیعی
 .گردید خواهد بهینه پتانسیل استفاده اساس بر اراضی تمام از و مشخص اراضی استعداد هایی طرح چنین اجراي

  
 ستم اطالعات جغرافیایی  سیروش ککم، ،  ارزیابی تناسب اراضی، حوزه آبخیز آبسرخ: کلیديهاي واژه
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  مقدمه
رداري ب بهرهجهت جلوگیري از گسترش عواقب 

و از طرفی محدود بودن اراضی غلط از اراضی 
ان متمدن امروزي ناچار به استفاده، انس قابل

. باشد ریزي در امر استفاده صحیح از اراضی می برنامه
صورتی باشد که ضمن کسب  هریزي باید ب این برنامه
 محیط زیست و منابع طبیعی براي ،آوري ودحداکثر س

 در این راستا .)14(ان نیز محفوظ بماند استفاده آیندگ
 .کند هاي مختلف تناسب اراضی اهمیت پیدا می روش

هاي بررسی و شناسایی منابع زمینی که  یکی از راه
گیر هم بوده استفاده  چشمافزون و  داراي پیشرفت روز

ترین   از مهم.)12(است العات جغرافیایی از سیستم اط
عنوان سیستمی ویژه و   که آن را بهGISي ها یتوانای

 ،سازي ها براي مدل کند، توانایی داده انحصاري مجزا می
 تعیین تناسب اراضی از ،هاي مختلف مدلاجراي 
زیرا در . باشد می ،گذاري پهنه سرزمین ارزشطریق 

نتیجه تلفیق و ترکیب معیارها، بهترین مکان براي 
  .)10 (شود نظر مشخص می استفاده مورد

توجهی از کشور را به  مراتع در ایران بخش قابل
اند و بحث تناسب اراضی در آن   خود اختصاص داده

فائو در سال . توجهی برخوردار است از اهمیت قابل
هاي   چارچوب اولیه تناسب اراضی براي استفاده1976

 این 58در نشریه شماره ). 4( مختلف منتشر نمود
هاي  ها و روش کیفیتدهاي الزم و وسازمان رهنم

 ککم. )5( ارزیابی اراضی مراتع شرح داده شده است
 بر اساس چارچوب تناسب اراضی 1984در سال 

روشی را براي ارزیابی مراتع کنیا جهت چراي شتر، 
 چهاردر این روش . گاو، گوسفند و بز طراحی کرد

 ،حل چراکیفیت مهم شامل قابلیت دسترسی به م
، شوري و  قابلیت دسترسی به رطوبت،پذیري فرسایش

یرند گ میمورد ارزیابی قرار ه سدیمی بودن خاك ک
س  یک روش پارامتریک بوده و بر اسا این روش.)9(

 .شود  درجه نهایی تناسب تعیین می،درجات کیفیات

 ریزي  در یک سیستم برنامه،)2004(پور و همکاران  فرح
هینه و پایدار اراضی مرتعی اراضی جهت مدیریت ب

استفاده  منطقه چادگان استان اصفهان از روش فائو
 در یک ،)2006(زاده  علیحسینایوبی و . )6 (نمودند

مطالعه ارزیابی تناسب کیفی اراضی که در بخش 
حوزه آبخیز مهر سبزوار انجام شد با استفاده از روش 

تناسب کیفی اراضی را ، GIS فائو و به کمک تکنیک
نقیبی . )2 (رد بررسی قرار دادندمنظور چراي دام مو هب

براي اولین بار ارزیابی کیفی  ،)2008(و همکاران 
با و تناسب اراضی را جهت مرتع به روش ککم 

ماهی استان  در حوزه آبخیز آب  GIS تکنیکاستفاده
   .)13 (فارس انجام دادند

 در مدل پیشنهادي براي ،)2001(مانرا و همکاران 
هاي  بی شایستگی مراتع از نظر چراي دام و محلارزیا

 GISوسیله   در پارك ملی پولینو به،ها نگهداري دام
هاي ارتفاع، شیب، جهت، نقشه   پس از تلفیق نقشه

شایستگی نهایی مرتع را براي چراي دام و همچنین 
در این مطالعه عوامل . ها تهیه کردند محل نگهداري آن

تع، میزان تولید علوفه و کننده استفاده از مر محدود
هاي گیاهی بودند، که این عامل  ارتفاع قرارگیري تیپ

  ها  باعث کاهش شایستگی در محل نگهداري دام
ها بیان نمودند نتیجه نهایی شایستگی  آن. شد نیز می

هاي  دهی صحیح الیه مرتع براي چرا بستگی به امتیاز
گی ها همچنین تعیین شایست آن. اطالعاتی ورودي دارد

. )11 (مرتع را الزمه توسعه پایدار در روستاها دانستند
ریزي  برنامه ، با استفاده از روش فائو،)2005(صفائیان 

 از مرتع را با انتخاب چهار منظوره براي استفاده چند
 ،)بانک بذر( معیار شایستگی گیاهان مرغوب مرتعی

زا جهت کاربري  زا و گرده گیاهان دارویی، گیاهان شهد
رفاهی . )16 (داري و گردشگري انجام داد رزنبو

 با روش پژوهشمورد مطالعه این حوضه در ) 2006(
بندي شایستگی از نظر چراي گوسفند  فائو در طبقه

دهنده را حساسیت خاك به  ترین عامل کاهش مهم
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 نحوه استفاده از زمین و پوشش زمین و ،فرسایش
به دسترس دام نسبت  پایین بودن میزان علوفه قابل

تر خوشخوراك در  تولید کل و حضور گیاهان کم
ترکیب گیاهان قابل چراي دام و از نظر منابع آب فاقد 

قه  در منط،)2006(  جوادي.)15 (داند مشکل جدي می
 شایستگی چراي شتر حلوان در استان یزد، در تعیین

فاکتورهاي دوري از منابع آبی، فرسایش شدید و 
ترین فاکتورهاي  همبودن علوفه در دسترس را م کم

دهنده شایستگی و عامل کیفیت منابع آبی را  کاهش
کننده  عنوان فاکتور محدود تنها در بخشی از مرتع به

 هدف از این مطالعه .)7 (شایستگی مطرح و بیان نمود
، گاو و  شتر، بزتعیین میزان تناسب مراتع براي چراي

در  کننده ترین عوامل محدود  مهم بررسیوگوسفند 
   .  باشد  براي چراي دام میاسب اراضیتن
  

  ها مواد و روش
منطقه مورد مطالعه : مشخصات منطقه مورد مطالعه

آباد در استان   در شهرستان خرمحوزه آبخیز آبسرخ

 هکتار و در مختصات 8417دود ح با مساحت لرستان
طول شرقی و  48° ،47′، تا 48°، 37 جغرافیایی

 منطقه .اشدب می  عرض شمالی33°، 04′  تا°32،′59
 آن درارتفاع حداکثر مورد مطالعه کوهستانی بوده و 

 متر از سطح دریا در مرز 2504 با ارتفاع قله کوه
مرز ترین محل در   پست وشرقی قرار دارد شمال

در محل خروجی رودخانه با ارتفاع شرقی و  جنوب
رندگی امیانگین ب.  متر از سطح دریا قرار دارد733

 رارت سالیانهحمتر و متوسط درجه  یلی م5/674ساالنه 
 اراضی منطقه کوهستانی. اشدب میگراد  درجه سانتی 6/16
رژیم  و Thermic م حرارتیهاي آن در رژی خاك و

 این اراضی از نظر پوشش . قرار داردXerricرطوبتی 
هاي متفاوتی در ارتفاعات  گیاهی داراي تیپ

هان مرتعی باشد که گیا ها می هاي آن و دامنهحوضه زیر
اشکوب درختان بلوط واقع شده و یا  یا در زیر

  .ودش میهاي مرتعی را شامل  تیپصورت خالص  هب

  

 
 .لرستانو استان  موقعیت منطقه مطالعاتی را در ایران -1شکل 

Figure 1. Study area situation in Iran and Lorestan Province.  
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ور تعیین نقشه منظ در این مطالعه به: مطالعات میدانی
 و یی هوايها  عکسریتفس واحد اراضی، ابتدا با ءاجزا

ی تهیه شد  نقشه منابع اراضهی تهيا  ماهوارهریتصاو
 روش از ی اراضيها پی تکیتفکمنظور  سپس به

 استفاده شد و براي ) فائو212 هینشر(  ماهلریلیتکم
 هاي ه واحدهاي اراضی با ادغام رخسارهها ب تفکیک تیپ

 و انطباق با يتولوژیولوژي و در نظر گرفتن لژئومورف
 انجام شد و در نهایتنقشه توپوگرافی به روش ماهلر 

 تفکیک واحدهاي اراضی به اجزاء واحد اراضی
 ي خاك و ژئومورفولوژتیبر اساس وضع) هیواحد پا(

  .، انجام شدهاي موجود و محدودیت
صورت تصادفی در هر یک  هبرداري خاك ب نمونه

پس از . شدحفر پروفیل خاك انجام پایه ي از واحدها
ها از  بندي خاك تشریح آن طبق روش استاندارد طبقه

هاي فیزیکی و  هر افق نمونه خاك جهت انجام تجزیه

در هر نقطه مطالعاتی سایر . شدآوري  شیمیایی جمع
 ریزه سطحی خصوصیات زمین مانند درصد سنگ

 )MPSIAC (، بافت، وضعیت فرسایش)گذاري پالت(
شده  آوري هاي خاك جمع سپس نمونه. یادداشت شد

هاي  در آزمایشگاه مورد آنالیزمیدانی در مطالعات 
جهت تعیین درصد . فیزیکی و شیمیایی قرار گرفت

 واحدهاي ءتاج پوشش گیاهی در هر یک از اجزا
سایت یا ، ی، بسته به وسعت و تنوع گیاهی آناراض

  عرف منطقه مو در شد هاي معرف انتخاب  سایت
  تعدادطور تصادفی  حداقل نمونه بهروشبر اساس 

 ممربعی انتخاب و با سیست پالت یک متر150
و شد ها ثبت   موقعیت مکانی آن،یاب جهانی موقعیت

، هاي گیاهی هپالت میزان تاج پوشش گونهر در 
  .شدبرآورد  درصد سنگ و سنگریزه

  

  
  

 .  نقشه واحدهاي کاري-2شکل 
Figure 2. Land units map.  
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چارچوب ارزیابی اراضی : روش ارزیابی اراضی
 بر اساس روش ارائه شده پژوهشجهت مرتع در این 

باشد که بر مبناي روش   می)1984 (توسط ککم
 4 این روش بر اساس ارزیابی .باشد ارزیابی فائو می

   ).3(شد کیفیت مهم زیر انجام 
A( ه قابلیت دسترسی ب: قابلیت دسترسی دام به مرتع

ترین کیفیات اراضی است که تناسب  مرتع یکی از مهم
 دهد الشعاع قرار می اراضی را براي چراي دام تحت

چرا که اگر تمام خصوصیات اراضی مناسب بوده . )9(
ولی ، و پوشش گیاهی متراکم و مناسبی تولید گردد

از نظر چرا فاقد ارزش ، دسترس باشد قابل براي دام غیر
اه در گبلیت دسترسی دام به چراکیفیت قا. خواهد بود

وسیله سه خصوصیت درصد شیب،  این روش به
  سنگ در سطح خاك و  درصد سنگریزه و تخته

بر این . )1جدول  (شود گیري ارزیابی می خطر سیل
مقدار سنگریزه باال و ، اساس اراضی که شیب زیاد

گیري داشته باشند براي دسترسی دام به  خطر سیل
 درجه  در نهایت.نندک میت ایجاد محدودیعلوفه 
عنوان درجه کیفیت قابلیت   خصوصیت، بهترین ضعیف

، 1با توجه به جدول . شود دسترسی محسوب می
صورت مجزا  بهاز انواع دام شرایط براي هر یک 

  .بررسی شده است

  
 . )9(  مرتعگیري جهت ارزیابی دسترسی دام به سنگ و سیل سنگریزه و تخته، هاي شیب درجات محدودیت -1جدول 

Table 1. Degrees of gradient, gravel and boulder and flood restrictions to assess livestock access to rangeland.  

 کالس شیب
Slop class  

 سنگ سطحی پوشش سنگریزه و تخته
Cover the pebbles and surface slate  درجه محدودیت 

Restriction degree 
Cm* Ct* Sg* Cm* Ct* Sg* 

 گیري سیل
Flooding  

1  A,B,C** A,B.C.D A,B,C.D 0-50  0-50  0-80  
  فاقد محدودیت

)F0(  

2  D E E -  -  <80  
  واجد محدودیت

)F1, F2, F3(  

3  -  -  E< 50-80  50-80  -    

4  E E< -  <80  <80  -    

5  E< -  -  <80  <80  -    
Cm* =شتر Ct*=  گاوSg*= بز و گوسفند ،=A :**صد  در0-2  شیبB = 2-5شیب C = درصد 5- 8شیب D = درصد 8- 16شیب E=  شیب  

30-16 <E درصد30 بیش از  .  
  
B (پذیري  خطر فرسایش: پذیري کیفیت فرسایش

شیب، بافت پارامتر وسیله سه  هخاك در این مدل ب
سطحی خاك و درصد پوشش تاج گیاه ارزیابی 

در پارامتر درجه محدودیت مربوط به هر  .شود می

سپس به کمک مجموع این .  ارائه شده است2جدول 
شود  می درجه نهایی این کیفیت تعیین پارامترسه 

درجات محدودیت بافت ) 2(نقشه  .)3جدول (
  .دهد سطحی را نشان می
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 . )9( پذیري خاك هاي شیب، بافت خاك و تاج پوشش گیاهان براي ارزیابی کیفیت فرسایش  درجات محدودیت-2جدول 
Table 2. Degrees of gradient limitations, soil texture and crown cover for assessing the soil erosion quality (9).  

 درجه محدودیت
Restriction degree  

 درصد شیب
Slop % 

 بافت خاك
Soil texture  

 یاهانگدرصد تاج پوشش 
Vegetation cover % 

1  A, 0-2  Sandy, Loamy sand <50  
2  B, 2-5  Sandy loam, Sandy clay Loam  -  
3  C, 2-8  Loam, Clay loam  20-50  
4  D, 8-16  -  -  
5  E, 16<  -  0-20  

  
  . )9(گانه  پذیري بر اساس مجموع درجات سه  راهنماي تعیین درجه کیفیت فرسایش-3جدول 

Table 3. Guide to determining the degree of erodibility quality based on the total triple degrees 

 کالس
Class  

 پذیري درجه فرسایش
Degree of erodibility  

 گانه مجموع درجات سه
Total Triple Grade  

 بسیار مقاوم به فرسایش
Highly resistant to erosion  

1  3-7  

 نسبتاً مقاوم به فرسایش
Relatively resistant to erosion  2  8-11  

 حساس به فرسایش
Sensitive to erosion  3  11-13  

  
، درجه کیفیت ها کیفیتقبل از ارزیابی سایر 

پذیري در هم تلفیق  دسترسی دام به مرتع و فرسایش
 آید دست می هشده و یک درجه نهایی براي این دو ب

  .)4جدول (
  

 . )9( پذیري  تعیین درجه ترکیبی کیفیت دسترسی و کیفیت فرسایش-4 جدول
Table 4. Determination of the degree of combination of quality of access and erodibility quality.  

 کالس تناسب
Suitability class  

 درجه نهایی
The final grade  

 درجه قابلیت دسترسی
Degree of accessibility  

 پذیري درجه فرسایش
Degree of erodibility  

 مناسب خیلی
Very suitable  

1  1,2  1  

 ناسبنسبتاً م  2  1,2
Fairly suitable  

2  
3  1,2  

 کمی مناسب  3  1,2,3
A little suitable  

3  
4  1,2  
 نامناسب  11,2,3  5

unsuitable  
4  

4  3  
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C (از  :کیفیت قابلیت دسترسی به رطوبت خاك
شرایط رطوبتی مناسبی باید جا که در دوره رشد  آن

ی  این ویژگبنابراینبراي رشد گیاه فراهم باشد، 
عنوان معیاري مناسب جهت ارزیابی کیفیت  تواند به می

قابلیت دسترسی رطوبت براي رشد گیاه مورد استفاده 
در این مدل براي ارزیابی قابلیت دسترسی . قرار گیرد

رطوبت خاك براي رشد گیاه از طول دوره رشد 
روش محاسبه این . )5جدول  (استفاده شده است

هاي تبخیر و تعرق و  دوره بر اساس اطالعات و داده

 بر اساس آمار و اطالعات اقلیمی .باشد بارندگی می
یعنی ) آباد خرم(ترین ایستگاه هواشناسی منطقه  نزدیک

هاي  مار بارندگی ماهانه، تبخیر و تعرق در ماهآبر اساس 
 باشد را در تر از نصف تبخیر و تعرق که بارندگی کم

و در فرمول قرار داده و شروع دوره رشد محاسبه 
تر از نصف تبخیر و تعرق  هایی که بارندگی بیش ماه

عنوان پایان دوره رشد در نظر گرفته که پس از  باشد به
 روز بوده و از نظر 159محاسبه، طول دوره رشد منطقه 

 . قرار دارد1محدودیت منطقه در درجه 

  
 .)9( ت درجه محدودیت طول دوره رشد براي ارزیابی کیفیت دسترسی به رطوب-5جدول 

Table 5. Degree of growth rate limitation for assessing the quality of access to moisture. 
 درجه محدودیت

Limitation degree  
 طول دوره رشد

Growth period  

1 
  روز150بیش از 

More than 150 days  

  روز100- 150  2
100-150 days  

  روز60- 100  3
60-100 days  

 روز 40- 60  4
40-60 days  

  روز40تر از  کم  5
Lower than 40 days  

  
D( شوري و: یت شوري و سدیمی خاكفکی 

 است که بر میزان رشد هایی ویژگیسدیمی یکی از 
دهی و  اي و در مجموع بر میزان تولید گیاهان علوفه

شوري و . گذار خواهد بود ثیرأظرفیت تولید مراتع ت
  تعی خوشخوراك هاي مر  سدیمی زیاد رشد گونه

هاي  را محدود نموده و منجر به توسعه گونه
ها مطلوب  اي آن  کیفیت علوفهپسندي که شوري
وضعیت شوري و سدیمی خاك در . گردد ، مینیست

مختلف  در اعماق 2ESP و 1EC این روش بر اساس
                                                
1- Electrical Conductivity 

به این منظور . )6 جدول(شود  مشخص می پروفیل
و عمق  براي پروفیل در دESP و ECمتوسط وزنی 

متري تعیین   سانتی50-100متري و   سانتی50-0
بسته به مقدار آن در دو عمق مذکور درجات . شود می

سپس . شود  تعیین میESP و ECمتفاوتی براي 
درجه شوري و درجات حاصله با هم جمع شده و 

  .)7جدول  (شود سدیمی تعیین می

                                                                                   
2- Exchangeable Sodium Percentage 
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 .)9(شوري و سدیمی یابی کیفیت  ز براي ار ESPو  EC درجات محدودیت-6جدول 
Table 6. Degrees of EC and ESP limitations to assess the quality of salinity and sodium.  

ECe (ds/m) ESP (%) درجه محدودیت 
Limitation degree Cm 0-50  Cm 50-100  Cm 0-50  Cm 50-100  

3  <8  <15  <10  <15  
2  4-8  8-15  6-10  10-15  
1  >8  >8  >6  >10  

  
 .)ESP) 9  وECکیفیت شوري و سدیمی بر حسب مجموع درجات نهایی  راهنماي درجه -7دول ج

Table 7. Guidance on the final grade of salinity and sodium in terms of EC and ESP grades. 
 درجه نهایی کیفیت

The final grade of quality  
 ESP  وECمجموع درجات 

Total degrees of EC and ESP  
1  2,3  
2  4,5  
3  6  

  
E( پس از : تعیین کالس تناسب اراضی جهت مرتع

 مورد هاي تعیین درجات محدودیت براي کیفیت
 نهایی و رسی، با تلفیق درجات، درجه تناسببر

شد  تعیین ي دامتناسب اراضی براي چراکالس 
  .)8جدول (

  
 . )9(  مختلفهاي ضی براي چراي دام بر اساس درجات کیفیت تعیین کالس تناسب اراضی و درجه نهایی ارا-8جدول 

Table 8. Classification of the land suitability class and the final grade of land for grazing on the basis of 
different quality grades.  

 کالس تناسب اراضی
land suitability class  

 پذیري و فرسایشدرجه ترکیبی قابلیت دسترسی 
Combined degree of accessibility and 

erodibility 

 درجه قابلیت دسترسی به رطوبت
Degree of humidity 

availability 

 درجه شوري و سدیمی خاك
Degree of salinity and 

soil sodium 
1  1 Or 2  1  تناسب زیاد) S1 ( 

High suitability (S1) 2  1  1  
1  1,2,3  2  
1  4  1  
2  2  1,2  

1,2  3  1  
 ) S2 (تناسب مناسب

Good suitability (S2) 

3  1,2  1  
1,2  3  2  
1  5  1,2  
1  4  2  
2  4,5  1,2  
3  1,2  2  
3  3,4,5  1,2  

 )S3 (تناسب کم
Low suitability (S3)  

4  1  1  
1  5  3  
  )N (نامناسب  3  4  2

Unsuitable 
  4،1،1 جز ها به  تمامی ترکیب  4

All combinations except 1,1,4 
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  نتایج
ترین  قابلیت دسترسی دام به مرتع یکی از مهم

هاي اراضی است که تناسب اراضی را براي  کیفیت
دهد جهت رسیدن به این  ثیر قرار میأت چراي دام تحت

گیري، سنگریزه و   سیلهاي رقومی خطر   الیه،فاکتور
با توجه به  .با هم تلفیق شدندتخته سنگ سطحی 

 سنگ گیري و سنگریزه و تخته که محدودیت سیل این
هاي کاري بسیار کم بود، در اینجا  سطحی در واحد 

  .کننده عامل شیب زمین بود عامل محدود ترین مهم
پذیري خاك نیز یکی از  تانسیل فرسایشپ

گیري نوع استفاده از  ی است که در تصمیمیها فاکتور
خیزي اراضی و همچنین خصوصیات باروري و حاصل

کالس  3شکل . دهد ثیر قرار میأت خاك را تحت
دهد که از مجموع  حساسیت به فرسایش را نشان می

گانه درصد شیب، بافت سطحی و پوشش  درجات سه
 7 تا 4 هاي لشک .آید دست می هگیاهی هر واحد ب

هاي مختلف را ارائه کرده  هاي عامل نقشه محدودیت
ی دام به تناسب ترکیبی کیفیت دسترس 5شکل . است

  .دهد پذیري خاك را نشان می مرتع و فرسایش
 1 درجه فاکتور ECدر منطقه مورد مطالعه از نظر 

 بوده و مجموع 2 از نظر درجه فاکتور ESPبوده و 
 اگر مجموع این 7بر اساس جدول  بوده و 3این دو 

 1درجه نهایی کیفیت   شود و3 یا 2 فاکتور برابر دو
دیگر این مدل یعنی چون دو فاکتور . بوده است

قابلیت دسترسی به رطوبت و خطر شوري و سدیمی 
بودن خاك در کل منطقه مورد مطالعه در کالس 

گیرد، در تناسب اراضی   قرار می)S1 (تناسب زیاد
در نهایت پس از . کنند براي دام ایجاد محدودیت نمی

ها، نقشه  هاي رقومی و تلفیق آن تولید تمامی الیه
. جهت چراي دام تهیه شد) 5(ضی نهایی تناسب ارا

 مساحت هر یک از طبقات تناسب اراضی 9جدول 
  .دهد  حوضه را نشان می

  

  
 . حوزه آبسرخهاي فرسایش در زیر  نقشه تیپ-3شکل 

Figure 3. Map of erosion types in Absorgh subwatershed.  
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  . درجات محدودیت بافت خاك سطحی در مدل ککم -4شکل 

Figure 4. Limitation degrees of surface soil texture in Kekem model 

  

  
  

  . پذیري درجه تناسب ترکیبی کیفیت دسترسی و فرسایش -6شکل 
Figure 6. Combined suitability degree of availability 
quality and erodibility.  

  

  .قابلیت دسترسی دام به مراتع منطقه مورد مطالعه -5شکل 
Figure 5. Availability of livestock to the rangeland of 
the study area.  
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 . تناسب کیفی اراضی براي چراي دام -7 شکل

Figure 7. Land quality suitability for livestock grazing.  
  

 . هاي تناسب اراضی  مساحت کالس-9جدول 
Table 9. Area of land suitability classes.  

 کالس تناسب اراضی
land suitability class  

 )هکتار(مساحت 
Area (Ha)  

 درصد
%  

S1 6536.4 77.6  
S2 1880.6  22.34  

  
  گیري بحث و نتیجه

هاي اراضی که قابلیت آن  ترین کیفیت یکی از مهم
، وجود رطوبت کند منظور چراي دام تعیین می را به

طور  همان. باشد کافی براي رشد گیاهان و علوفه می
عنوان کرده است، یکی از ) 1984(که آموینوزو 

براي ارزیابی تواند  ترین خصوصیات اراضی که می مهم
 متوسط بارندگی این کیفیت مورد استفاده قرار گیرد،

تر  متر کم  میلی250اگر مقدار آن از . )1 (ساالنه است
باشد، اراضی براي تولید علوفه مناسب نبوده و در 

   در منطقه مورد مطالعه .گیرند ر می قراNکالس 

کل منطقه مورد مطالعه اساس مدل مورد استفاده،  بر
گیرد، در تناسب   قرار می)S1 (در کالس تناسب زیاد

  .کنند اراضی براي دام ایجاد محدودیت نمی
هاي فیزیکی  شوري و سدیمی بودن یکی از کیفیت

 و در مجموع اي هاست که بر میزان رشد گیاهان علوف
گذار خواهد  ثیرأبر میزان تولید و ظرفیت تولید مراتع ت

در منطقه مورد مطالعه خطر شوري و ). 17(بود 
سدیمی بودن خاك در کل منطقه مورد مطالعه در 

گیرد، در تناسب  قرار می) S1(کالس تناسب زیاد 
 که با کنند اراضی براي دام ایجاد محدودیت نمی
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در ) 1385(زاده   ایوبی و حسینعلیهاي پژوهش
 مراتع منظور چراي دام  بهارزیابی تناسب اراضی

  .)2 (سبزوار مطابقت دارد
 ن این است که در ایبیانگرنتایج کلی این مطالعه 

 بافت ، تاج پوششمانند هاییپارامترآبخیز حوزه 
سطحی و درصد شیب نقش اساسی را در ایجاد 

 با کنند که ودیت براي چراي دام ایفا میمحد
 مطابقت دارد) 2009(سلطانی و همکاران  هاي پژوهش

 بافت سطحی خاك در تمام واحدهاي کاري از .)18(
 قرار دارد و 3 و 2نظر درجه محدودیت در کالس 

 30 تا 20میزان پوشش تاجی نیز در این واحدها بین 
 3ز نظر درجه محدودیت در کالس درصد بوده و ا

ودن دلیل کوهستانی ب و درصد شیب نیز به قرار دارند
 قرار دارد و از نظر درجه Eمنطقه در کالس شیب 

مجموع درجات .  قرار دارد5الس ت در کیمحدود
ه در محدوده دهاي کاري این حوضگانه در واح سه

 و نسبتاً مقاوم به فرسایش و حساس به فرسایش بوده
کننده میزان  گانه که تعیین  درجات سهاین مجموع
 کنندهوددین عامل محتر عنوان مهم پذیري است به فرسایش

 هض در این حودر بررسی قابلیت دسترسی دام به مرتع
منظور  نیز به) 2008(و همکاران نقیبی  .مطرح است

آبخیز آب ماهی از حوزه بررسی کیفی تناسب اراضی 
 1615نمود و نتایج نشان داد که ده  استفا ککمروش

هکتار از اراضی حوضه در کالس تناسب بسیار 
ر از اراضی در کالس  هکتا2985 و )S1(مناسب 

 هکتار در کالس تناسب 6607و )S2( نسبتاً مناسب
 66/77بسرخ آد و در حوضه  قرار دارن)S3( کم

و  )S1(ضی در کالس تناسب بسیار مناسب ر اددرص
 )S2( رصد اراضی در کالس نسبتاً مناسبد 34/22

   .قرار دارد
 )19 و 11، 8، 2(طور که سایر پژوهشگران  همان

در نظر گرفتن علت   بهGISاند استفاده از  ز نشان دادهنی
 اقلیم و ي خاك،ها یهاي توزیعی از ویژگ گیویژ

 باعث افزایش دقت در نتایج ارزیابی توپوگرافی
ناطق مختلف کشور با شود تا در م توصیه می. شود می

 براي  ککم کارایی روشتر  دقیقهاي انجام پژوهش
  . ر گیردارزیابی مراتع مورد بررسی قرا

  
 ترویجی هاي رهیافت

شرح   حاضر بهپژوهشهاي ترویجی  برخی یافته
  :باشد زیر می

اقلیمی  مناسب شرایط دلیل به حوزه آبخیز آبسرخ
مناطق  از یکی ،)باشد می خشک نیمه اقلیم داراي که(

 از وسیعی بخش .باشد می چراي دام براي مناسب
 به تبدیل و باشند کوهستانی می حوضه این مراتع
 تخریب باعث این که اند گردیده بازده کم دیم مزارع
 هایی طرح چنین اجراي با بنابراین .شده است مراتع

 اساس بر اراضی تمام از و مشخص اراضی استعداد
کاهش فشار چرا، . گردید خواهد بهینه پتانسیل استفاده

خروج دام مازاد، عملیات بیولوژیکی، عملیات 
برداران و تغییر نحوه  بهرهمکانیکی، آموزش ساکنان و 

معیشت مردم ساکن در قسمتی از حوضه که در 
منظور جلوگیري از  کالس نسبتاً مناسب قرار دارند به

هاي  تبدیل این اراضی به اراضی نامناسب از اولویت
حوزه آبخیز آبسرخ است که باید مدیران اجرایی و 

هاي  با توجه به یافته. ها توجه کنند برداران به آن بهره
 در ککم مدل هاي شاخص کارگیري  بهپژوهشاین 
 ،هاي مرتع برنامه جهت اراضی تناسب درجه تعیین
رسد و با استفاده از نظر می  ضروري بهغیره و جنگل
GISمدیریت و فضایی هاي ساماندهی توان زمینه  می 
العبور  مناطق صعب .مرتع را فراهم کرد و اراضی پایدار

راي دام و دامداران کالس بدر منطقه مورد مطالعه 
دهد بنابراین این چنین  تناسب نهایی را کاهش می

مناطق عمدتاً براي حیات وحش داراي پتانسیل باالیی 
  . است
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سفانه تا به حال توجه کافی به ارزیابی تناسب أمت
اراضی براي مرتع نشده است و مطالعات محدودي در 

. ستزمینه چراي دام در مراتع طبیعی انجام شده ا
عنوان  هاي اراضی که ککم بهترین کیفیت یکی از مهم

معیاري جهت تناسب اراضی براي چراي دام در نظر 
چرا که اگر . باشد گرفته، قابلیت دسترسی به مرتع می

تمامی خصوصیات اراضی مناسب بوده و پوشش 
سبی تولید گردد ولی براي دام گیاهی متراکم و منا

چرا فاقد ارزش خواهد دسترس باشد، از نظر  قابلغیر
هاي اراضی که ککم در نظر  یکی دیگر از کیفیت. بود

گرفته شوري و سدیمی است که بر میزان رشد گیاهان 
اي و در مجموع بر میزان تولید و ظرفیت تولید  علوفه

شوري و سدیمی بودن . گذار خواهد بود ثیرأمراتع ت
هاي مرتعی خوشخوراك را محدود  زیاد رشد گونه

پسندي  هاي شوري و منجر به توسعه گونهنموده 
. ها مطلوب نیست اي آن گردد که کیفیت علوفه می

معیارهاي فوق جهت تناسب اراضی مرتع توسط ککم 
هاي  تواند مزیت این روش به روش اي می تا اندازه

مرسوم در مطالعات تناسب اراضی کشور را نشان 
د در صورتی که به طرزي بهینه مور) 1984(ککم  .دهد

هایی متناسب با منطقه را  استفاده قرار گیرد و کیفیت
بندي مراتع مناسب و  تواند در پهنه انتخاب نماید، می

هاي  برداري و مدیریت و برنامه منظور بهره نامناسب به
  .احیا و نگهداري مورد استفاده قرار گیرد
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Abstract1 
Background and Objectives: Rangelands in Iran cover a significant part of the country and the 
issue of land suitability is of significant importance in this area. The aim of this study was 
evaluating lands suitability using Kekem method and geographical information system in 
Absorkh watershed basin (48°37’ to 48°47’E and 33°04’ to 32°59’N).  
 
Materials and Methods: Land units were determined as synchronized work units and after 
field study and collecting various required data for Kekem model, model making and entering 
them into geographical information system and making a land information bank and linking it to 
place data, according to extant definitions in model using various functions of GIS and table 
analysis, map of lands suitability for grazing was prepared.  
 
Results: Results from the model showed that 77.66 percent of the lands are in land suitability 
class of S1 (high suitable) and 22.34 percent of the lands are in land suitability class of S2 
(suitable). Soil physical properties like high slope, surface texture, erosion, and low vegetation 
coverage because of overgrazing are the most restricting factors of lands suitability of this 
watershed’s rangelands. 
 
Conclusion: Absorkh watershed basin is one of the suitable areas for livestock grazing because 
of climatic suitable conditions. A large part of this area is mountainous rangelands that were 
degraded due to changing the land use to inefficient dry farming. Therefore, with 
implementation of such plans land capability is identify and the lands will be optimally used 
based on its potential. 
 
Keywords: Absorkh watershed basin, Evaluating land suitability, Geographical information 
system, Kekem method   
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