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   اصالح مراتعبررسی و شناخت پوشش گیاهی در جهت 
  )آباد خواجه حسینحوضه آبریز  :مطالعه موردي(

  
  *مریم صفاري امان

  Maryam.saffari@ut.ac.ir  تهران، دانشگاه )زیست محیط(دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی، همزیستی با بیابان 

  
  
  

  چکیده
مطالعات در این پژوهش  .است حوضه آبخیز خواجه حسین آباد شناخت، توصیف و سنجش پوشش گیاهی منطقهاز پژوهش انجام شده  هدف

ضی با استفاده از هاي دسترسی، نقشه هیپسومتري و سپس تهیه نقشه کاربري ارا ها و جاده هاي هوایی منطقه، نقشه راه شامل تهیه عکس ستادي
پس از  .باشد میو منطقه مسکونی  باغهاي تعیین شده در حوضه مذکور شامل کشت آبی، کشت دیم، مرتع و کاربري. استاي تصاویر ماهواره

برداشت شده ، بازدید  میدانی از منطقه به عمل آمد که طی آن در محدوده مراتع، با استفاده از مختصات نقاط )مرتع(شدن محدوده کاري  مشخص
کاله -و ورك3بادام ،2ورك-درمنه ،1گون-چوبک ؛تیپ چهارد که شامل شتعیین ) هاي گیاهی تیپ(در فیلد و پیمایش منطقه، واحدهاي کاري 

همچنین . دشگیري اندازه یگیاه سپس در داخل هر تیپ، تولید سال جاري گیاهان مذکور، تراکم گونه هاي غالب، درصد پوشش .است 4میرحسن
هاي به عمل آمده، در تیپ اول، بر اساس بررسی .شدندنطقه تعیین و روش ترازوي گرایش، وضعیت و گرایش م عاملهبا استفاده از روش چهار 

، براي تیپ سوم گرایش مثبت و وضعیت فقیر و وضعیت فقیر مثبتو طبق همین روش براي تیپ دوم، گرایش  استفقیر و وضعیت  مثبتگرایش 
  . شودارزیابی می یپ چهارم، گرایش منفی و وضعیت فقیرو ت
  

  هاي گیاهی، مرتع، تیپپوشش گیاهیحوضه آبخیز خواجه حسین آباد، : کلیدي هاي واژه
   

                                                   
1 Astragalus- Acanthophyllum  
2 Artemisia- Hultemia 
3 Amygdalus 
4 Hultemia- Acantholimoo 
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  مقدمه   
اما . مراتع از دیرباز جزء جدایی ناپذیر نظام شبانی و بستر تحوالت عمیق اقتصادي و اجتماعی ایالت و عشایر ایران بوده است ایراندر 

هاي سهمگینی  را با دشواري کشورکه ادامه این روند  طوري به. در سه دهه اخیر، این منابع طبیعی با ارزش به شدت تخریب شده است
رو کرده  ت روبههاي روان و آلودگی محیط زیس هاي خاك، شن هاي زیرزمینی، طوفان گر، کاهش آب سفره یرانهاي و مانند بروز سیالب

 هاي استفاده با شونده تجدید طبیعی منابع از یکی مراتع .هم بروز کندهاي شدیدي  شود که خشکسالی تر می است و فاجعه وقتی مأنوس
 منبع این.  شود می تامین مراتع از بز و گوسفند خصوص هب دامی علوفه اعظم قسمت ایران کشور شرایط در خصوص به است متنوع
 ارزش توان نمی...  و آب خاك، براي حفاظتی ثیراتأت لحاظ به که هرچند .گیرد قرار انسان استفاده مورد مستقیماً تواند نمی انرژي

 تعدیل و جوي،کنترل کیفیت نگهداري( اکولوژیکی هاي ارزش) 1  مجزا قسمت دو در مراتع اهمیت ولی کرد تعیین مرتع براي اقتصادي
 و پارازیتی موجودات طبیعی کنترل زاید، مواد تجزیه و زدایی سم خاك، نگهداري و ایجاد شیرین، هاي آب ماهیان ذخایر تنظیم اقلیم،

 مصالح دارویی، و صنعتی سوختی،گیاهان آلی مواد فیبر، غذا،( مرتعی کاالهاي) 2 و زراعی و وحشی گیاهان افشانی گرده پاتوژنی،
 )Moghaddam ،2007( خوراکی هاي روغن صنعتی، محصوالت ساختمانی،

یا بهبود آن یکی از مسائل مهمی است که در بررسی تغییرات پوشش گیاهی در فواصل زمانی معین و آگاهی از روند تخریب 
از این رو، بررسی کیفی و کمی پوشش . نظر متخصصان قرار گرفته است برداري از اراضی مدریزي و اعمال مدیریت صحیح بهره برنامه

ي هاي مختلف، انتخاب دام مناسب با نوع علوفهیابی علوفه براي دام مکان برايترین ابزار  ي مهمگیاهی نظیر خوش خوراکی به منزله
هاي عددي در  ترین شاخص ي مهمبه منزله و پوشش تاجی و تراکم) Mirjalili  ،2007و Dianati Tilaki ( موجود در سطح مرتع

هاي طبیعی همواره در کنش با یکدیگر قرار دارند و  دام و مرتع در اکوسیستم)2009و همکاران،  Feizi . (ارزیابی جوامع گیاهی است
و گیاه خساراتی وارد تا زمانی که جمعیت دام در هر اکوسیستم متناسب با ظرفیت مراتع باشد، به منابع با ارزش آن همچون آب، خاك 

،  Khatir Namani(. در این زمینه، حفاظت از مراتع در جهت احیاي پوشش گیاهی است ) ١٩٩٩ ،Kadmonو  Carmel(دشو نمی
2007 ( .)Wienhold هاي مرغوب مرتعی  چراي متناسب دام، ضمن تامین و حفظ منابع مذکور، باعث افزایش گونه) 2007،و همکاران

هاي گندمیان نسبت به پهن برگان علفی در ترکیب گیاهی و بهبود آن با کاهش  همچنین درصد پوشش و تراکم گونهو خوش خوراك 
افزایش شدت چرا موجب کاهش پوشش یقه  ) Bassiri ،2008 و Moeenpour  .()2009و همکاران  Karimi(. شودفشار دام می

هاي  هاي گندمیان چندساله و تولید گونه درصد پوشش و تراکم گونه گندمیان چندساله و تولید گونه هاي خوش خوراك و همچنین
)      2009و همکاران،  Heidarian ،2009) (Asadian. (شوداي خاردار با خوش خوراکی کمتر می هاي بوته خوش خوراك و افزایش گونه

 Salsolaهاي هتولید گونبررسی تغییرات پوشش گیاهی مراتع پشتکوه یزد، مهم ترین اثر حفاظت افزایش تراکم و در تحقیقی در 
rigida  وStipa barbata ذکر شده است. )haredaghi  و Jalili ،1999( که  از طرفی چراي مفرط و طوالنی مدت دام عالوه بر این

گذارد، باعث فشردگی، افزایش فرسایش، کاهش نفوذپذیري و در ثیر میأشیمیایی خاك تهاي فیزیکی و بر پوشش گیاهی و ویژگی
نتایج مطالعات و تحقیقات در بررسی آثار چراي دام بر ). Telvari، 2005).( O’Connor ،1995 و Eteraf ( شودمینهایت، ناپایداري آن 

همچنین گیاهان . ها در خارج قرق بیشتر استايبوتهي قرق بیشتر از خارج قرق است و درصد ترکیب و تنوع پوشش گیاهی منطقه
بیشترین درصد پوشش را در قرق به خود اختصاص دادند، در حالی که بیشترین درصد پوشش گیاهی در خوش خوراکی  IIو  I طبقات

هاي شانون مقایسه شد و نتایج داخل و خارج قرق با شاخص همچنین، تنوع پوشش گیاهی. است III طبقهخارج قرق مربوط به گیاهان 
همچنین، محققان  ) 2004، همکاران و Javadi( .دست آمده از آن نشان داد شاخص شانون قرق بیشتر از خارج قرق است به

ي قرق و چراي عرصهبراي سه نوع مدیریت متفاوت چرا محاسبه کردند و نتیجه گرفتند که گیري تنوع را هاي مختلف اندازه شاخص
  .) 1999، و همکاران Moeenpour  ،2008 ( )  Ejtehadi. (سنگین به ترتیب بیشترین و کمترین شاخص تنوع شانون را دارند
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  هامواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

وسعت کل . قرار داردخواجه حسین آباد در شمال شهرستان مشهد ، در محدوده تقسیمات سیاسی استان خراسان رضوي حوضه آبخیز 
درجه  59هاي  آباد از نظر مختصات جغرافیائی در محدوده طول حوضه آبخیز خواجه حسین. استهکتار  56/3827 منطقه مورد مطالعه

 46درجه و  36ثانیه الی  30دقیقه و  34درجه و  36هاي  شرقی و عرض ثانیه 50دقیقه و  45درجه و  59ثانیه الی  45دقیقه و  40و 
ها اشاره  عرب هآباد و کالت توان به روستاهاي خواجه حسین هاي مهم این محدوده می از آبادي .ثانیه شمالی قرار گرفته است  4و  دقیقه

  .شود خواجه حسین آباد ازشمال غربی به کوه چهل زو و از غرب به بخش کارده محدود میحوضه آبخیز . کرد
مطالعات فیزیوگرافی و توپوگرافی حوضه آبخیز  خواجه حسین آباد شهرستان  به منظور شناخت خصوصیات فیزیکی حوضه و کاربرد  

و عکس هاي هوائی و نقشه هاي موضوعی به منظور  1:25000هاي توپوگرافی به مقیاس  آن در مطالعات اجرائی، با استفاده از نقشه
با  .دشبا مقیاس مناسب انجام  …ها، قنوات و ها، چشمه ها، کاربري اراضی، چاه ها، شبکه رودخانه ، آباديهاي ارتباطی استخراج شبکه راه

ها،  ها، موقعیت مکانی آبادي بندي حوضه آبخیز از قبیل توپوگرافی منطقه مورد مطالعه، وجود آبراهه توجه به عوامل موثر در تقسیم
هاي  هاي هوایی، نقشه ها، عکس ه و یا در معرض سیالب، تغییر در میزان تراکم آبراههمسائل هیدرولوژیکی، وجود مناطق خسارت دید

 سه در نتیجه این تقسیم بندي، حوضه آبخیز  خواجه حسین آباد از .دشهاي کوچکتري تقسیم  ، منطقه به زیر حوضه…توپوگرافی و 
 کیبی هیدرولوژیک و غیر هیدرولوژیک تشکیل شده استزیرحوضه تر حوضه  غیر هیدرولوژیک و پنجزیر  سهزیرحوضه هیدرولوژیک، 

  .)1شکل (

  
  نقشه حوضه و زیرحوضه هاي هیدرولوژیک و غیر هیدرولوژیک حوضه خواجه حسین آباد - 1شکل

 
  آوري اطالعات وبررسی نقشه هاي مورد نیاز جمع
  .)2شکل ( تهیه شد GISمطالعات فیزیوگرافی و  وسیله بهي مورد نیاز هاي پایهنقشه
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  نقشه موقعیت روستاها، آبادي ها و جاده هاي قابل دسترس در محدوده مطالعاتی -2شکل 

  
مختصات همچنین با استفاده از . هاي اطراف استفاده شد ها و جاده تعیین موقعیت حوضه نسبت به روستا براي، 1شکل از 

هاي  از این نقشه در تعیین مرز تیپ .سهولت بیشتري انجام دادتوان مکانیابی نقاط بر روي نقشه را با موجود می جغرافیایی
متري بصورت نقشه هیپسومتري  100طبقات ارتفاعی منطقه با دامنه  .گیاهی و تهیه نقشه کاربري اراضی استفاده شد

  .استتر م 2460ارتفاع  بیشینهو  1250ارتفاع  کمینهه داراي ضاین حو. نشان داده شده است 3در شکل ) ارتفاع سنجی(
  

  
  خواجه حسین آباده ضنقشه هیپسومتري حو -3شکل



  
  
  1397 خرداد 30و  29 –ومین کنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداري س
  
 

325 

 

. دشمتري درصد پوشش گیاهی، سنگ و سنگریزه، الشبرگ و خاك لخت تعیین  50نقطه، با استفاده از ترانسکت  پنجدر 
 50بدین صورت که ترانسکت را در سایت مطالعاتی مستقر کرده و سپس در طول ترانسکت به صورت سیستماتیک هر 

شخص ارزیاب رها شده، آنگاه پس از برخورد  وسیله بهمتر یک میله فلزي نوك تیز به صورت عمودي از ارتفاع خاصی  سانتی
تعیین دقیق  برايو  شدمیله به پدیده هاي موجود، درصد پوشش گیاهی، سنگ، سنگریزه، الشبرگ و خاك لخت تعیین 

تا حد امکان متر فلزي به  شودستفاده از ترانسکت باید سعی در ا .شدپوشش غالب منطقه، درصد پوشش گیاهی محاسبه 
روش تعیین تراکم بدین صورت . شدغالب منطقه تعیین هاي  گونه با تعیین پوشش غالب منطقه، تراکم .صورت کشیده باشد

یک ر، مت پنجهر  در متري به صورت سیستماتیک 50هاي یک متر مربعی در طول ترانسکت  است که با استفاده از پالت
ي  و تعداد پایهد شتعیین ) روش بدون پالت( و در تیپ بادام انتخاب نقاط با استفاده از روش فاصله اي شود پالت مستقر می

 .شود شمرده می) ي غالب گونه(گیاه مورد نظر
مطالعه می توان براي تعیین تولید بسته به هدف مورد . شدبراي تعیین تولید سال جاري، از روش قطع و توزین استفاده 

هاي قابل  کل گونهي مورد نظر، هدف تعیین تولید  در مطالعه. نموداندازه گیري یا برآورد  را تولید گیاهان قابل چراي دام
هاي سبز گیاه که تولید سال جاري است را قطع کرده و در پاکت  براي این منظور با استفاده از قیچی قسمت. است چراي دام

با ضرب کردن وزن خشک علوفه ي تولیدي در مساحت . ي آزاد خشک شد و وزن خشک علوفه بدست آمدقرار داده و در هوا
   .آیددست می هب منطقه تولید کل تیپ

بدین منظور که پس از حضور در منطقه و بازدید از آن با . استفاده شد عاملیبراي تعیین وضعیت مرتع از روش چهار 
وضعیت پوشش  مثل وضعیت فرسایش،( ین روش است، وضعیت هر ویژگی از منطقههایی که مربوط به ا استفاده از فرم

ها امتیاز داده  مشخص شده و به آن...) وضعیت فرسایش خاك و وضعیت خاك یا وضعیت پوشش سطح خاك، گیاهی،
براي   GPSنقاطها و مرز مراتع  سعی شد در تمامی سایت .دشومع امتیازات وضعیت مرتع تعیین میو در نهایت با ج شود می

  .تهیه ي نقشه کاربري اراضی و پوشش برداشت شود
  

  نتایج و بحث
صورت ها ها و سپس پردازش دادهبرداري،  نحوه گردآوري داده دادهاین مطالعه بر اساس ماهیت کار، چگونگی فراهم آوردن مقدمات   

 هاي هوایی، بازدیدي از منطقه برايي اجمالی عکسو مطالعه.... واه، کاربري قدیمی هاي شیب، توپوگرافی، ري نقشهپس از تهیه .گرفت
شخص که با دامداران منطقه انجام گرفت، م هاصاحبهطی م. ي اطالعات کلی، براي شناخت منطقه انجام گرفتپیمایش میدانی و تهیه

لت خوشخوراکی کم گیاهان، میزان علوفه شود که به عیق تولیدات گیاهی منطقه تامین میها از طرشد که بیشتر علوفه مصرفی دام
روش  .باشداز عوامل افزایش فشار بر مرتع میخود که این مصرفی هر دام در روز بیشتر از مناطق داراي گیاهان خوشخوراك است 

قه انجام مطالعات پوشش گیاهی در این حوضه، مطابق با شرح خدمات ارائه شده و بر اساس ساختار و وضعیت پوشش گیاهی منط
، با استفاده .فهرست کل گیاهان منطقه ثبت شد. بدین منظور، ابتدا محدوده کاري و سپس واحدهاي کاري انتخاب شدند. انتخاب شد

  .از برآورد چشمی پوشش غالب منطقه در چند قسمت از منطقه تخمین زده شد
  

  )تهیه نقشه کاربري ها( تعیین محدوده مراتع
هاي هوایی و بازدید میدانی و مشاهده منطقه اقدام به تهیه نقشه کاربري اراضی در  عکس ,با استفاده از نقاط برداشت شده

 باغ، توده سنگی و ،کشت دیم، کشت آبی کاربري مرتع، پنجبر اساس نقشه موجود منطقه داراي  .شد 1:60000مقیاس 
که  استمترین مساحت مربوط به کشت آبی مساحت موجود مربوط به مراتع و ک ینبیشتر .)4شکل ( استمنطقه مسکونی 
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 وسیله بههاي تعیین شده ه از طریق بازدید میدانی کاربريپس از تهیه نقش .)1 جدول( ه واقع شده استضدر خروجی حو
GPS با نقشه مقدماتی کاربري اراضی تهیه شده، تطبیق داده شد.  

  

  
  خواجه حسین آبادحوضه  نقشه کاربري اراضی -4شکل 

  
  حوضه خواجه حسین آباد يمساحت کاربري ها - 1جدول

  کاربري طبقه (ha)مساحت
  کشت دیم  423281/708
  کشت آبی  790284/18
  مرتع  908534/2382
  باغ  38504/25
  منطقه مسکونی  341956/27
  توده سنگی  544714/665

 لیست فلورستیک منطقه
تواند پیش زمینه ها میو مطالعه پوشش گیاهی اکوسیستمخت شنا. باشدهاي طبیعی می از اجزاي اکوسیستم پوشش گیاهی یکی

ثیر عوامل أتوان به برآوردي از توان اکولوژیک، نحوه مدیریت اکوسیستم و تکه به وسیله آن می شودمطالعات اکولوژي گیاهی محسوب 
ادي و اجتماعی منطقه است دست شناسی، اقلیم، توپوگرافی و فشار چرایی دام که تا حدودي بیانگر وضعیت اقتص نظیر زمین محیطی
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آگاهی علمی باعث  عدم. باشدریت و استفاده از منابع مراتع میبر این اساس شناسایی تنوع فلوریستیکی مراتع مبنایی براي مدی .یافت
طبیعی  هاي سازگان بومبین اجزاي رویه و نادرست از پوشش گیاهی خواهد شد که موجب بر هم خوردن تعادل موجود برداري بی بهره
طور تصادفى و بدون ارتباط با یکدیگر انتشار  هیک سرزمین ب هاى گیاهى سازنده فلور اند که گونه مشاهدات مستمر نشان داده. شودمی

هر  ) ٢٠٠٧، Mesdaghi. (دشو ى کم و بیش نظیر هم مشاهده مىیها هاى اکولوژیکى مشابه گونه عیتاند، بلکه همواره در موق نیافته
نظیر ارتفاع، جهت جغرافیایى، شیب، میزان رطوبت و میزان  عواملیجامعه گیاهى طالب یک عده از اختصاصات محیطى بوده و با 

لذا گیاهان در پیمایش . سعی بر معرفی لیست فلورستیک منطقه است پژوهشدر این میان در این  .دهد هوموس ارتباط کامل نشان مى
هاي گیاهی منطقه  فرم حیاتی گونه .هاي گیاهی مشخص شدند ها و گونه ها، جنس ساس طبقه بندي تیرهصحرایی شناسایی شدند و بر ا

 .تهیه شده که در ذیل به اختصار توضیح داده شده اند است Raunkiaerتکمیل شده  سامانهکه  Ellenberg بر اساس طبقه بندي
متر از سطح زمین تشکیل  دوکه باالتر از  M= Macrophanerophytes   هاى جانشین درختان یا گیاهان درخت مانند با جوانه -

 .شود مى
 N= Nanophanerophytes. شود متر از سطح زمین تشکیل مىدو تا  25/0ها بین  هاى جانشین آن هایى که جوانه درختچه - 
 Ch=Chamaephytes  متر و باالتر از سطح زمین 25/0تر از  هاى جانشین پایین گیاهانى با جوانه - 
 ch. frut.= chamaephyta frutescentia اى  هاى بوته کامفیت - 
 ch. pulv= chamaephyta pulvinata   هاى بالشتکى کامفیت - 
 ch. sukk.= chamaephyta sukkulenta   هاى گوشتى کامفیت - 
  . شوند هاى پوسیده حفظ مى برگ وسیله بهها در سطح زمین قرار دارد و معموالً  گیاهانى که جوانه جانشین آن - 

H= Hemicryptophytes 
 H. Caesp= Hemicripto. caespitosa   اى هاى دسته همى کریپتوفیت - 
 H.ros.= Hemicripto. rosulata    هاى رزتى همى کریپتوفیت - 
 H.scap. Hemicripto. scaposa   اى هاى تک ساقه همى کریپتوفیت - 
 G= Geophytes . جوانه جانشین در درون خاك و یا زیر آب قرار دارد در این گروه - 
 G. rad.= Geophyta radicigem   هاى با ریشه متورم ژئوفیت - 
 G.rhiz= Geophyta rhizomatosa  دار هاى ریزوم ژئوفیت - 
 G.bulb= Geophyta bulbosa   هاى پیازدار ژئوفیت - 
 T= therophytes گیاهان یکساله  - 
 T. caesp. =therophyta caespitosa 
 T.ros. =therophyta rosulata 
 T.scap. = therophyta scaposa 

گونه و تیره  21با  Poaceaeگونه گیاهى بیشترین تعداد گونه را داراست و تیره  26با  Asteraceaeتیره گیاهى تیره  42در میان 
Lamiaceae  گیرند قرار مى مو سوگونه به ترتیب در رده دوم  12با. 

  
  هاي مرتعیتعیین تیپ

 ،)مراتع(در محدوده کاري . تیپ گیاهی تشخیص داده شد چهاراز طریق مشاهدات میدانی براساس سازندهاي منطقه 
و    Astragalus- Acanthophyllumتیپ  چهارمراتع منطقه داراي . دشهاي غالب تعیین ي گیاهی با توجه به گونهها تیپ

Artemisia- Hultemia و Amygdalus  و  Hultemia- Acantholimon استدوم که بیشترین مساحت مربوط به تیپ  است. 
 تر و تیپ سوم در مناطق میانی و تیپ چهارم در مناطق هموارتر پستو تیپ دوم در مناطق  مرتفع تیپ اول بیشتر در مناطق

  .)5شکل ( ده استشواقع 
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  نقشه تیپ بندي پوشش گیاهی در حوضه خواجه حسین آباد - 5شکل

  
 -Hultemia و  Amygdalusو  Artemisia- Hultemia  تیپ گیاهی چهارمنطقه مورد مطالعه داراي پوشش سطح خاك 

Acantholimon و Astragalus- Acanthophyllum  2جدول ( است.(  
  

  حوضه خواجه حسین آباد درصد پوشش سطح خاك - 2جدول 

 تیپ گیاهی
 درصد پوشش

 گونه هاي غالب
درصد گونه 
 هاي همراه

 درصد خاك لخت
درصد سنگ و 

 سنگریزه
Astragalus- 

Acanthophyllum  9% 37% 18.5% 35.5% 

Artemisia- Hultemia 3% 59% 31%  7% 

Amygdalus 12% 20% 19% 48% 
Hultemia- 

Acantholimoo 
26%  16% 58%  

  
بیشترین همچنین  .شود دیده می  Hultemia- Acantholimunبا توجه به جدول فوق بیشترین  درصد فراوانی گونه غالب در تیپ 

  .قابل مشاهده است Artemisia- Hultemiaهاي همراه در تیپ   درصد فراوانی گونه
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 درصد پوشش گونه هاي همراه حوضه خواجه حسین آباد -3جدول 
  تیپهاي گیاهی هاي همراه گونه  درصد پوشش

5/0  Eremurus  
Ac-As  2  Phlomis  

29  Annual  
38  Annual  

Ar  

3  Noaea 
3  Artemisia  
3  Hultemia  
3  Bromus 
1  Cousinia  
1  Poa  
1  Iris  
1  Eremurus  

Am  
19  annual  
1  Noaea  
2  Artemisia  
2  phlomis  

Hu  3  annual  
1  Noaea 

  
هاي یکساله بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص  طورکلی گونه هاي همراه، به به جدول درصد پوشش گونهبا توجه 
  . داده اند

  
   علوفه و تعیین ظرفیت چرایی با استفاده از توان اقلیمی منطقه ورد تولیدآبر

در . از گونه ها در جامعه گیاهی استتولید بهترین شاخص براي عملکرد اکوسیستم و معیار خوبی از میزان مشارکت هر یک 
هاي کوتاه است که مدیران براي تنظیم برنامهیکی از مهمترین اطالعاتی  آگاهی از میزان تولید، زمینه مدیریت مرتع نیز،

براي . که اساس تعیین تعداد دام در مرتع بر مبناي میزان تولید است به ویژه آن. مدت اداره مرتع نیاز دارند مدت یا بلند
ه با پتانسیل تولیدي آن بر اساس میزان ضدر مراتع این حو  که امکان یک مقایسه تقریبی بین وضعیت فعلی تولید علوفه آن

ي ارایه شده در روش ارزیابی پتانسیل بیابانزایی، که به  توان به معادلهت خاك منطقه وجود داشته باشد، میبارش و وضعی
ي قابل مصرف دام با  در این معادله توان اقلیمی عرصه براي تولید علوفه. اجعه کردیونیپ معروف است، مر - روش فائو

ي قابل  در این روش زمانی که بحث پتانسیل تولید علوفه. Meshkat (1998)شود ، برآورد می)نه عالی(فیت متوسط کی
  :هاي زمستانه هستند، پیشنهاد شده است اي که داراي بارش ي زیر براي مناطق مدیترانه شود، معادله ها مطرح می مصرف دام

CF = 2.17 R – 103.7 
همین منبع اشاره می کند که چنانچه . متوسط بارش ساالنه است Rي قابل مصرف دام و  مقدار علوفه CFدر این معادله، 

درصد کمتر  25هایی از قبیل عمق کم، بافت درشت و فقر مواد غذایی باشد، باید توان اقلیمی  خاك عرصه داراي محدودیت
   ). Meshkat ،1998(. برآورد شود
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 برآورد شد که با توجه به وضعیت اقلیمی منطقه و فشار چرایی موجود چندان دور kg/ha 800با استفاده ازفرمول فوق تولید 
از فرمول توان اقلیمی براي تصحیح . دست آمده رسید هتوان به تولیدي مشابه مقدار باز انتظار نیست و با حذف چرا می

  . آمده است 4آمده در جدول  و نتایج به دست شدتولیدهاي برآورد شده استفاده 
  

  برآورد تولید براساس فرمول توان اقلیمی منطقه -4جدول 
  برآورد تولید براساس فرمول توان اقلیمی  تیپ هاي گیاهی

  350  1تیپ 
  250  2تیپ 
  120  3تیپ 
  80  4تیپ 
  800  کل جمع

 
  هاي گیاهی تعیین وضعیت تیپ

نسبت به  عاملی روش چهار) خشک و نیمه خشک(هاي گیاهی منطقه با توجه به شرایط اقلیمی براي تعیین وضعیت تیپ
در این روش چهار عامل خاك ، پوشش گیاهی ، ترکیب گیاهی  .هاي تعیین وضعیت مناسب تر تشخیص داده شد سایر روش

با توجه  .خواهد بود 0 - 50شود و مجموع امتیازات حاصل بین  امتیازدهی می گیاه مورد بررسی قرار گرفته،و بنیه و شادابی 
  .)5جدول ( استها دارا  سبت به سایر تیپتري را ن وضعیت مطلوب 1دست آمده تیپ  هبه نتایج ب

  
  عاملیامتیازها تعلق گرفته به هر یک از چهار تیپ گیاهی و تعیین وضعیت براساس روش چهار  -5جدول

  4تیپ  3تیپ  2تیپ  1تیپ    
  13  12  7  12  خاك

  1  5  9  8  پوشش گیاهی
  1  4  4  4  ترکیب گیاهی

  1  1  4  4  بنیه و شادابی گیاه
  16  22  24  28  جمع کل
  فقیر  فقیر  فقیر  فقیر  وضعیت

  
  .)6جدول ( دست آمده در طبقه فقیر قرار می گیرند هچهار تیپ فوق با توجه به اعداد بوضعیت مرتع در 

  
  جدول طبقه بندي وضعیت مرتع -6جدول

 وضعیت مرتع امتیاز کسب شده

 خوب 40بیش از 
 متوسط  30-40
 فقیر 15-29

 خیلی فقیر 15کمتر از 

  
بسیار نزدیک  1اند با این حال باید توجه داشت که امتیاز تیپگرفتهار تیپ در وضعیت فقیر قرار گرچه از لحاظ امتیاز هر چه

به وضعیت متوسط وامتیاز تیپ چهار بسیار نزدیک به امتیاز خیلی فقیر است که نشان دهنده بدتر شدن وضعیت مرتع از 
  .ارتفاعات به سمت خروجی حوضه است
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  تعیین گرایش مرتع
بدین منظور از روش ترازوي  .تغییرات وضعیت مرتع در طول زمان است مرتع،منظور از گرایش مرتع یا گرایش وضعیت  

دست  همجموع امتیازات ب هاي پوشش گیاهی و خاك مورد بررسی قرار گرفته و گرایش استفاده شده که  برخی از شاخص
دست آمده  هنتایج ب. با توجه به جدول فوق وضعیت گرایش در چهار تیپ گیاهی حوضه به صورت جدول زیر است .است هآمد

  .)7جدول ( استجز تیپ چهار مثبت  هها ب یپدهد که گرایش مرتع در همه ت نشان می
  

  گیاهی در حوضه خواجه حسین آباد وضعیت گرایش تیپ هاي -7جدول
 مجموع امتیازات گرایش مرتع

  3بیش از  مثبت
 -3و  3بین  ساکن
 - 3کمتر از  منفی

  
  

  نتیجه گیري
به طور کلی . هکتار به خود اختصاص داده اند 908534/2382 خواجه حسین آباد بیشترین کاربري را مراتع با مساحتدر حوضه آبخیز 

شایستگی  به طور میانگین ،گیاهان موجود متوسطهستند که با توجه به مرغوبیت  ناچیزي و تولید فقیرمراتع منطقه داراي پوشش 
طی چند سال  .ها داراي گرایش مثبت هستند ر تیپبه جز تیپ بادام ،سای) ازوي گرایشتر( 7باتوجه به جدول  .است پایینبراي چرا 

اخیر سیر نزولی تولید و زادآوري با افزایش شدت چرا همراه گشته و لذا توصیه می شود دامداران اقدام به کاهش تعداد دام ها، استفاده 
با در اختیار داشتن این . یابدچرا اقدام نمایند تا وضعیت مراتع بهبود  هاي چرایی مناسب و تعلیف دستی دام درخارج از فصل سامانهاز 

هایی در جهت اصالح مراتع و رفع  ها و برنامه طرح ریزان و کارشناسان مرتع و مطرح کردن مسایل و مشکالت دامداران، مطالب به برنامه
د در منطقه مور .ها قرار گیرد کارشناسان ادارات منابع طبیعی شهرستانتواند مورد استفاده  که می شود؛ مشکل دامداران منطقه ارایه می

این امر  هاي گیاهی با مشکل مواجه است وهده شد که تجدید حیات طبیعی گونههاي انجام شده مشاگیري مطالعه با توجه به اندازه
د و خارج از فصل دام که مانع از رسیدن گیاهان هاي اخیر و تبدیل مراتع به دیم زار و همچنین چراي شدیاحتماال به علت خشکسالی

هاي  گونه .شدند هاي گل دهنده و بذر دهنده به ندرت در منطقه دیده میساقه .استشود، مرحله رشد زایشی و تولید بذر می به
اي و کم خوشخوراك مثل  هاي بوته به علت چراي شدید زادآوري ضعیف تري نسبت به گونه هاي علفی گونخوشخوراك تر منطقه مثل 

Hultemia زمان آمادگی گیاهان براي چرا . این موضوع باعث کم شدن و از بین رفتن شایستگی منطقه براي چراي دام شده است. دارد
به این صورت که میزان رطوبت موجود در خاك باید در حدي باشد که تردد  .شودامل خاك و فنولوژي گیاه تعیین میبا توجه به دو ع

همچنین زمان آمادگی براي چرا باید اواخر دوره رشد رویشی گیاه باشد . م را در مرتع با مشکل مواجه نکرده و اصطالحا گاو رو باشددا
  .مشکل نشود ر کربوهیدرات و تجدید حیات دچارتا هم دام از گیاهی با کیفیت مطلوب استفاده کرده و هم گیاه از نظر ذخای
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