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مرتعداري  يها طرحومقایسه آن با  GISاصالح واحیاء مرتع بااستفاده از  يها پروژهمکان یابی 
  ودانش بومی مرتعداران در مراتع جاشلوبارمهدیشهر

  

  3محمد رضا جوادي  2محمد مهدويْ  1سیدنقی عزیزي
  

  23/2/90: رشیپذ خیتار      10/11/89 :افتیدر خیتار
  

  :چکیده
عامل در مدیریت عرصه است که این هـدف در تحقیـق    نیتر مهمبرنامه ریزي صحیح،  شناسائی دقیق منابع و

بـراي مکـان یـابی     )مرتعداري ودانش بومی بهره برداران يها طرح،  GIS)(حاضربا مقایسه بین سه روش فوق
ار اصالح و احیائی در مراتع حوزه جاشلوبار درشهرستان مهدیشهر در اسـتان سـمنان مـد نظـر قـر      يها برنامه

با یکدیگر مشخص و راهکار مناسب براي مـدیریت بهینـه    ها روشگرفت ،تادرنهایت میزان هماهنگی بین این 
شـیب، ارتفـاع ،   (مختلف اطالعاتی مـورد نیـاز   يها هیال )GIS(در این راستا در سیستم .  دیگرددر مراتع ارائه 

مرتعـداري،   يهـا  طـرح د اساسی در با اعمال قواع) خاکشناسی ، پوشش گیاهی ، وضعیت مرتع وگرایش مرتع
مرتعـداري   يها طرحارائه شده در  يها برنامهنشان داد  جینتا . بایکدیگرتلفیق ونقشه هاي نهائی تولیدگردیدند

دقـت بیشـتري    مرتعـداري  يها طرحکامال با توانائی مراتع هماهنگی نداشته ودر این زمینه باید در زمان تهیه 
 يهـا  دگاهیـ دهمچنین مشخص شد . پیشنهادي نیز بازنگري شوند يها پروژهبه عمل آمده وهمچنین بعضی از 

بهره برداران در مرتع نیز در بعضی از مراتع با وضعیت وتوان مراتع همخوانی نداشـته ویـا بیشـتر در راسـتاي     
، این نتـایج داللـت مـی کندکـه اسـتفاده از سیسـتم اطالعـات        کنند یمخود را ارائه  يها برنامهاهداف خاصی 

اصـالحی   يهـا  برنامـه مـا را در انتخـاب    توانـد  یماطالعات  دقیق وصحیح از مراتع  به همراه) GIS(غرافیائیج
   .دینما واحیائی مناسب وموثر در مراتع کمک 

  
  طرح مرتعدار، دانش بومی، جاشلوب ،)GIS(اصالح مرتع،سیستم اطالعات جغرافیائی :کلیدي يها واژه

                                                             
   رانیا، نور، یعیطب، واحد نور، گروه منابع  یاسالمو کارشناس ارشد مرتعداري، دانشگاه آزاد  مکاتباتمسئول  - 1
  رانیاواحد نور، نور،  یاسالم، دانشگاه آزاد یعیطبو عضو هیات علمی ، گروه  منابع  اریاستاد  -  2
  رانیاواحد نور ، نور،  یاسالم، دانشگاه آزاد یعیطبو عضو هیات علمی ، گروه منابع  اریاستاد  -  3
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  مقدمه

ی یکی ازمهمترین منابع طبیعی در هرسرزمین
 کارآمدوبهینهعوامل موثردربرنامه ریزي ومدیریت 

ازعمده ترین ومهمترین منابع طبیعی  .باشند یم
، اراضی  ها شهیب،  ها جنگلمراتع ، : درهرکشور 

بیابانی وامثال آن است وازنظرمساحت ومیزان 
داراي  رانیا.تاثیر مراتع دردرجه اول قرار دارند

عرصه منابع  هکتار ونیلیم 164بالغ بر  یسطح
مراتع  ).9( شونده است دیتجدطبیعی 

نیمه طبیعی هستند که داراي  يها ستمیاکوس
پوششی ازگیاهان مرتع بومی ومناسب چراي دام 

درصد ازخشکی 43این اراضی بالغ بر.باشند یم
 کشورمادرصد ازسطح  54زمین وحدود 
تهیه  يها نقشهبراساس  ).11( رادربرگرفته است

که توسط  1385در سال  يا ماهوارهصاویر شده ازت
 ، مراتع وها جنگلدفتر مهندسی سازمان 

آبخیزداري کشور انجام شد، مساحت مراتع کشور 
مطالعات  .میلیون هکتار برآورد گردید 85حدود 

مدیریت مرتع دراواخرقرن نوزدهم در آمریکا انجام 
 سال اولین مطالعه تحقیقاتی نیز در). 17( شد

زاس انجام شدکه نتایج آن در تگ 1890
 سال از .شد منتشر 1توسط بنت لی 1902درسال
 آمریکا به سایر اصول مرتعداري از کشور 1950

تحقیقات مربوط به  ).16( کشورها انتقال یافت
همکاري  با و 1340سال  مرتع در ایران نیز از

اولین قدم ). 9( دفترعمران سازمان ملل شروع شد
  ناسب بر مراتع را در راه اصالح ومدیریت م

 اصالح وبهره برداري صحیح ازمراتع در توانمی
 مرتعداري دانست منابع طبیعی و يها طرحقالب 

مراتع داراي طرح مرتعداري نسبت به سایر  ).6(
تولید بهتري  مراتع، داراي وضعیت، گرایش و

این مطلب دربررسی اثرمدیریت  ).1( هستند
                                                             

1- Bently 

براساس .برمراتع سمنان نیز تائید شده است
که : گزارش شد) 13( دراستان سمنان يا مطالعه

مراتع داري طرح به علت برخورداري از مدیریت 
  .اند بودهبرخوردار  يتر مناسبصحیح ازشرایط 

 ازمندینوسیعی از مراتع ایران  يها قسمت
 قیتلفو  هیتهروش  نیتر عیسرو  نیتر مناسب

 يها برنامه یطراحو  يزیر برنامهاطالعات جهت 
و ارزیابی قابلیت ومدیریت  باشد یم یآتو  یلفع

 مراتع کشور به روشی توانا ، پویا و کم هزینه دارد
اطالعات  يها ستمیس نهیزم نیادر  ).8و3(

 یبه خوبنقش خود را  تواند یم) G.I.S( ییایجغراف
اطالعات  يها ستمیس یکل به طور. دینما فاءیا

 لیتحلو  هیتجزابزار، در  کی به عنوان ییایجغراف
و  يزیر برنامه يبرا قیدق جینتاها و ارائه  داده عیسر
از  همچنین ).9(دارد  یاساسمراتع نقش  تیریمد

آنجائیکه  وضعیت  مدیریت مراتع و رابطه دام  و 
جمعیتی  بهره   يها یژگیومرتع به  نحوي  با 

 ،ها طرح، ازاین رو در شود یمبرداران مربوط 
هاي بهره برداري شیوه  و برداربهره يها گروه

موردمطالعه قرار گرفته وبااستفاده از مطالعات 
گرایشهاي موجوددرجامعه  اجتماعی و جمعیتی،

مربوط  يها پرسشنامهروستائی وعشایري وتکمیل 
اصالح واحیا نیز  يها پروژهبه هرمرتع ومرتعدار 

) 1377(قره داغی  ).1( گردند یمانتخاب 
رنامه ریزي درتهیه مدل ب GISدرتحقیقی، کاربرد

مدیریت مرتع ودام ایستگاه تحقیقات مارگون را به 
اطالعات  يها ستمیس :نتیجه گرفت انجام رسانید و

جغرافیائی به عنوان یک ابزار، درتجزیه وتحلیل 
ارائه نتایج دقیق براي برنامه ریزي  و ها دادهسریع 

دومهري  .مدیریت مراتع نقش اساسی دارد و
قیق خود با هدف طی تح) 1379(وسطی کالئی 

پیش بینی شده  يها برنامهبررسی مناسب بودن 
اقلیم خشک  يها عرصهبراي اصالح واحیاء 
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ومعتدل ، نیمه خشک و معتدل  و نیمه مرطوب و 
 يها طرحمورد بررسی در  يها پروژهفراسرد ، 

مرتعداري اجراء شده با منابع علمی را مقایسه 
 يها ژهپرووي گزارش داد که بعضی از . کرده است

مرتعداري  يها طرحاصالح واحیاء پیشنهادشده در 
بنابراین انتخاب پروژه . منطقه الر مناسب نبودند

منابع طبیعی باید با دقت بیشتري  يها طرحدر 
، مکان یابی ) 1381(نامجویان .انجام گیرد

 GISاصالح واحیاء مراتع بااستفاده از يها برنامه
 يها طرحدر ومقایسه آن با پروژ هاي پیشنهادي 

مرتعداري مراتع منطقه الر را موردبررسی قرارداده 
پیشنهادي  يها برنامهبعضی از :ونتیجه گرفت

درطرح هاي مرتعداري مطابق شرایط اکولوژیک 
ما در این . بازنگري شوند دیوبمنطقه نیست 

تحقیق بر آن شدیم تا با استفاده از کلیه امکانات 
قابل  يا انهیارموجود وبکارگیري ازتوانائی هاي 

 يها طرحوبررسی اطالعات ) GIS(دسترس 
مرتعداري واستفاده از دانش بومی مرتعداران وبهره 

حوضه  ریزبرداران عرفی درمراتع مورد نظرکه 
 30تاالر بوده که در  زیآبخجاشلوبار از حوضه 

 در شمال غرب شهرستان مهدیشهر يلومتریک
از  از نظر حفاظت و باشد یماستان سمنان واقع 

، داري داراي اهمیت زیادي استمرتع آب وخاك و
بین پروژ هاي پیشنهادي در سیستم  يا سهیمقا

مرتعداري وذهن بهره برداران  يها طرحخودکار، 
متصور است به انجام رسانیده ونتایج را بررسی 

  .نمائیم
  

  :ها روشمواد و 
  منطقه مورد مطالعه

ــآبخ حــوزهجاشــلوبار از منطقــه ــاالر کــه در زی  30ت
شمال غرب شهرستان مهدیشهردراسـتان   يلومتریک

ـ  منطقـه  نیا  .باشد یمسمنان واقع   يهـا  طـول  نیب

 يهـا  عـرض و  53 17 54تا   53 07 10 ییایجغراف
در دامنـــه  35 51 22تـــا  35 44 23  ییایــ جغراف
حوضـه   نیـ اوسـعت  . البرز قرار گرفته اسـت  یجنوب

ســامانه عرفــی   14هکتــار اســت وداراي   10510
 متـر  3321حـداکثر ارتفـاع از سـطح دریـا     .باشد یم

در صــد . متــر 1980: حـداقل ارتفــاع از ســطح دریـا  
ــمتوســط  بیشــ ــدگی  67/31 یوزن ــانگین بارن و می

 6.9میلیمتر و متوسط درجـه حـرارت    260.5:ساالنه
نیمـه  ) بـه روش دومـارتن  (درجه سانتیگراد و اقلیم  

  .باشد یم خشک سرد
  

  :روش تحقیق
 يها نقشهش مختلف، از سه رو قیتحق نیادر 

مربوط به پروژ ه هاي اجرائی ومدیریتی در مرتع 
به نام جاشلوباربا هم  يا محدودهتولید شده ودر 
  :مقایسه خواهندشد

سامانه اطالعات جغرافیائی و با  کاربردبا  -الف 
، جهت دامنه، ارتفاع، بیش يها هیازالاستفاده 

، عمق و بافت یمرتع يها پیت شیگراو  تیوضع
 يواحدها، کیستماتیس يالگو بر اساس...و خاك

 ياجرا يبرا یطیمح ستیز يواحدها ایهمگن 
 یمطالعاتمرتع در منطقه  ایاحاصالح و  يها برنامه
به مشخصات هر واحد،  توجهو با  هشد هیته

در این بخش از . گردد یم هیارا یاصالح يها برنامه
مطالعه باید سیستم چرائی تعیین گردد که این 

معیار .تلزم تعیین روش مرتعداري استخود مس
مرتعداري ، وضعیت  روشاساسی براي تعیین 

ین یزیر تع به شرحمرتع است که این روش 
  :گردد یم
مرتعداري به حالت تعادل،درشرایطی است که  -1

عالی یا خوب باشدکه در این مراتع  مرتعوضعیت 
  .گردد یمسیستم چرائی تناوبی توصیه 
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طبیعی در حالتی است که  به حالت مرتعداري -2

در این شرایط . وضعیت مرتع متوسط باشد
چرائی  يها ستمیس سیستم چرائی مناسب،

  .تاخیري، تناوبی تاخیري و تناوبی استراحتی است
 شود یممرتعداري مصنوعی در حالتی انجام  -3
وضعیت مرتع فقیر ویا خیلی فقیر باشدومرتع  که

بین رفته کامال تخریب شده وگیاهان مرغوب از 
 يها ستمیسدر این حالت ازطریق اعمال . باشند

مرتع را اصالح نمودوباید به کمک  توان ینمچرائی 
واحیائی  اصالحی يها روشعملیات مکانیکی و 

دوباره پوشش گیاهی مرغوب را در مرتع ایجاد 
  ).12.(کرد

همگن و مشخصات  يواحدهاپس ازتهیه نقشه  
بوسله نرم  زمالمربوط واحدها، با تعریف شروط 

افزار مورد نظر، با توجه به مطالب فوق و 
الزم ارائه  یاصالح يها برنامهمشخصات هر واحد، 

 يها نقشه مذکورسپس از نقشه  .گردد یم
و  يبذرکارقرق،  تیریمدشامل نقشه  یتیریمد

بدیهی است که براي  .شود یم هیته... و کپه کاري
 خاصیط باید شرایط وضواب ها برنامههریک از این 

عوامل  ازرا درنظر داشت که ذیال به نمونه هائی 
میزان بارندگی ، شیب ،خاك :مهم واساسی مانند 

  :میکن یماشاره ... و 

  ضوابط ومعیارهاي فنی کپه کاري در مراتع: 1جدول شماره 
  ضوابط ومعیار  عوامل
  میلیمتر250بیشتراز   بارندگی
  )کوهستانی(نیمه خشک سرد تا مرطوب  اقلیم

  درصد 15-10موجود غالبا نامرغوب وگونه هاي مرغوب کمتر از يها گونه  پوشش گیاهی
  کم عمق تانیمه عمیق و سنگالخی   خاك
  درصد 45-65باالي   شیب
  متوسط تا خیلی فقیر  وضعیت
  منفی  گرایش

  

  ضوابط ومعیارهاي فنی بذر پاشی در مراتع: 2جدول شماره 
  ضوابط ومعیار  عوامل
  میلیمتر250از بیشتر  بارندگی
  )کوهستانی(نیمه خشک سرد تا مرطوب  اقلیم

  درصد 15-10موجود غالبا نامرغوب وگونه هاي مرغوب کمتر از يها گونه  پوشش گیاهی
  متوسط تا عمیق  با بافت متوسط   خاك
  درصد موفق است 40تا باالي   شیب
  متوسط تا فقیر  وضعیت
  منفی  گرایش

  

 يها طرحوجود در بااستفاده از اطالعات م - ب 
مرتعداري تهیه شده براي مراتع مورد بحث 

اجرائی ومدیریتی  يها پروژهمربوط به  يها نقشه،
این کار تنها در . شوند یمبررسی وتجزیه و تحلیل 

که داراي طرح  گردد یمسامانه هائی عمل 
 يها پروژهمرتعداري بوده وامکان بررسی 

  ).سامانه 7.(وجود داشته باشد ها انپیشنهادي در 

با استفاده از اطالعات بدست آمده از  -ج
تهیه شده براي هریک از مراتع  يها پرسشنامه

این .میپرداز یم،اقدام به تهیه جداول مورد نظر 
بخش از کار نیز در تمامی سطح حوزه مورد 

وهمه دامداران یا  دیآ یممطالعه به اجرا در 
 موردعرفی   يها سامانهدر  ها آننمایندگان 

 سش ومصاحبه قرار گرفته ونقطه نظرات وپر
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درمورد مرتع خود  ها آنپیشنهاد مدیریتی واجرائی 
طراحی  يها پرسشنامهرا بیان میکنندکه درقالب 

تبدیل به جدول شده ومورد   شده ثبت ودر نهایت
این  باتلفیقدرنهایت  .رندیگ یماستقاده قرار 

سواالت تحقیق وجواب هاي  میتوان یماطالعات ، 
  .را بدست آوریم ها آن

  نتایج

منطقه   يها یژگیوگرفتن خصوصیات و  نظربا در 
 يها برنامهو ضوابط وشرایط عنوان شده براي 

این موارد را  توان یممدیریتی واصالحی واحیائی ، 
  :نمودارائه 

  :پیشنهادشده يها برنامهو  ها پروژهو  عملیات
با در نظر گرفتن فاکتورهاي مختلف محیطی  

اصالحی براي حوزه  يها برنامهدر منطقه، موجود 
  .گردد یممورد مطالعه طبق جدول ذیل پیشنهاد 

 GISمساحت برنامه اصالحی و احیایی در سیستم : 3جدول شماره 
  )هکتار( مساحت  پروژه  ردیف

  *  مرتعداري به روش متعادل  1
  380  مرتعداري به روش طبیعی  2
  822  جلوگیري از ورود دام  3
4  

ي به مرتعدار
  روش مصنوعی

  681.5  بذرکاري
  2422.7  نهالکاري  5
  2080.2  کپه کاري  6
  601.7  کنتورفارو  7
  320.7  بذرپاشی  8
  3201.2  اراضی غیر قابل استفاده  9

  
  مدل مدیریتی مرتعداري به روش متعادل

در مناطقی با وضعیت مرتع عالی تا خوب، با هدف 
حال حفظ وضع موجود از روش مرتعداري به 

مراتعی که شامل چنین .  میکن یمتعادل استفاده 
  .در این حوزه نداریم شوند یممدیریتی 

  
  مدل مدیریتی مرتعداري به روش طبیعی

با وضعیت مرتع متوسط یعنی  ییها قسمتدر 
که گیاهان  اند شدهمراتعی که تا حدودي تخریب 

مرغوب باز هم در مرتع وجود دارند و در صورت 
 آورند یمزادآوري را دوباره بدست  ها آنفرصت به 

 380مساحتی حدود . شود یم، این روش اعمال 
هکتار از منطقه مورد مطالعه مشمول این نوع 

در این مدل الیه اطالعاتی . شوند یممدیریت 
  .میا کردهوضعیت مرتع را دخیل 

  
  مدل جلوگیري از ورود دام 

 65مناطقی از این حوزه که داراي شیب بیش از 
و نیز مناطقی که بارندگی باالتر از  باشند یمدرصد 

 200تمام حوزه بارندگی بیش از (میلی متر  200
با وضعیت مرتع ضعیف تا متوسط، )میلی متر دارد

عمده  ها شوندهگرایش مثبت ، ترکیب گیاهی زیاد 
به گیاهان مهاجم کم باشد و نیز مناطقی که 

صخره سنگی و داراي بیرون زدگی وسیع  صورت
را مشمول جلوگیري از ورود دام در نظر  اند بوده
هکتار در این  822و مساحتی حدود  میا گرفته

اطالعاتی استفاده  يها هیال شود یممدل را شامل 
وضعیت مرتع، شیب، (شده در این مدل 
  .بوده است) خاکشناسی و بارندگی

  
  اصالحی و احیایی منطقه يها پروژهمدل پیشنهادي 

سب اجراي هریک از براي تعیین مناطق منا
 مورد نظر باید مدلی را براي سیستم يها پروژه
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GISبا بیان این شروط، سیستم بتواند  ، تعریف و

مناطق مورد نظر را به ما معرفی نماید که در ادامه 
نمونه بیان  به عنوانرا  ها مدلیکی از این 

  .میکن یم
  

  مدل پیشنهادي عملیات کنتور فارو
رتع پیشنهادگردید که این مدل در مناطقی از م
  :داراي خصوصیات ذیل باشد

میلیمترو اقلیم خشک  300تا  100بارندگی بین 
 يها گونهپوشش گیاهی شامل ،  تا نیمه خشک
خاك نیمه عمیق تا عمیق با بافت ،  خوشخوراك

وضعیت مرتع  ،درصد 20 از متوسط با شیب کمتر
 يها هیال، گرایش مرتع منفی با خیلی فقیر فقیر تا

: العاتی مورد استفاده در این مدل شاملاط

بارندگی، اقلیم، پوشش گیاهی، خاکشناسی، 
این  .گرایش مرتع است شیب، وضعیت مرتع و

هکتار شامل  7/601پروژه مساحتی معدل 
  .شود یم
  

  احیایی و مدیریتی  - اصالحی يها پروژهمدل نهایی 
جلوگیري از - 1: يها مدلاین مدل که از تلفیق 

مدیریتی مرتعداري به روش طبیعی  -2ورود دام 
 -6کپه کاري  -5نهال کاري  -4بذرکاري  -3

کنتور فارو بدست آمده است، با توجه  -7بذرپاشی
به شرایط موجود منطقه اعم از اقلیم، توپوگرافی ، 
خاك و پوشش گیاهی پیشنهاد عملیات اصالح و 
  احیاء و مدیریت موردي در هر نقطه از مرتع را 

  .می نماید
  GISنتایج حاصل از روش : 4جدول شماره 

  جمع  بذر کاري  بذرپاشی  کپه کاري  نهال کاري  کنتور فارو  قرق  نام سامانه  ردیف
  418.7  *  38.5  224  78  *  78.2  مرگ سر  1
  340.8  *  30  70  220  *  20.8  دشت دیسف  2
  161.2  *  21.8  95  26.6  *  17.8  پشت طول دراز آب  3
  677  *  43  404  89.3  *  140.7  دره اهیس  4
  435.6  8.5  21  112  275.5  8.5  10.1  سنگ چشمه  5
  49.6  *  0.2  18  30.7  *  0.7  شندرستان  6
  463.6  *  0.6  237  110  *  116  یاژگووچال  7
  260  41.1  23.7  18.7  135.5  41  *  درازماز و همگل  8
  749.3  138.6  36.3  167.3  200  128.6  78.2  اوران و کرکس چال  9
  406.9  73.4  25.7  89.5  113.6  73.4  31.3  جوگاره  10
  1675  292.4  52.5  347  505.3  292.4  185.4  زردلو -تندور -ویمن  11
  180.2  32.1  *  49  32  32  35.1  تنگه مال محمد  12
  756.2  25  20  247.7  411.8  8  43.7  ستانیتلبن  به شم  13
  354  70.4  7.4  1  193.4  17.8  64  تاالج  14
  6928.8  681.5  320.7  2080.2  2422.7  601.7  822  جمع  15

  مرتعداري يها طرحنتایج حاصل از روش :  5جدول شماره
  تورکینست  مرمت چشمه  کودپاشی  بذرپاشی  کپه کاري  آبشخوار  حفرچاه  قرق  نام سامانه  ردیف

  *  1  *  *  200  1  1  223  مرگ سر  1
  *  *  *  50  50  *  *  521  دشت دیسف  2
  *  *  100  *  *  *  *  299  پشت طول دراز آب  3
  *  1  *  *  375  1  1  700  دره هایس  4
  *  1  *  *  75  1  *  675  یاژگووچال  5
  *  1  *  *  205  1  *  296  جوگاره  6
  1  1  *  *  647  1  *  647  ستانیتلبن  به شم  7

  1  5  100  50  1550  5  2  3361  جمع  8
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  ١٩...................................................................................۱۳۹۰بهار / شماره سوم/ سال اول/ كوسيستم هاي طبيعي ايرانفصلنامه علمي تخصصي ا 
  

  مرتعداري و دانش بومی مرتعداران يها طرحو  GISمقایسه نتایج حاصل از :  6جدول شماره 
پیش بینی شده در  يها پروژه  GISبینی شده در سیستم  پیش يها پروژه

  پیش بینی شده توسط بهره برداران يها پروژه  مرتعداري يها طرح

  مقدار  پروژه  مقدار  پروژه  مقدار   پروژه
 هکتار 100 قرق  هکتار 3361  قرق  هکتار 822  قرق

 هکتار 620 کپه کاري  هکتار 1550  کپه کاري  هکتار 2080.2  کپه کاري
 420 هکتار بذرپاشی  هکتار 50  بذرپاشی  هکتار 320.7  اشیبذرپ

 هکتار 170 کودپاشی  هکتار 100  کودپاشی  هکتار 2422.7  نهال کاري
 100 هکتار بذرکاري  دهنه 5مرمت چشمه  هکتار 681.5  بذرکاري

دستگاه 1 احداث تورکینست  دستگاه 1  تورکینست  هکتار 601.7  کنتور فارو  
 دهنه 2 شمهمرمت چ  حلقه 2  حفرچاه    

دستگاه 5 آبشخوار احداث  دستگاه 5  آبشخوار      
  هکتار 50 تبدیل دیمزارکم بازده        
 هکتار 75 زراعت      
 هکتار 20 علوفه کاري        

  
  :بحث ونتیجه گیري

با عنایت به اینکه یکی از اهداف این تحقیق 
دستیابی به یک مدل مدیریتی جامع و سازگار و 

غرافیائی و ایجاد هماهنگی اطالعات ج يها ستمیس
 به صورتمرتعداري  يها طرحدر پیش بینی پروژه 

در این مطالعه با استفاده از . باشد یمیک مدل 
چند مدل ابتدائی یک مدل نهائی مدیریتی تهیه 

پیشنهاد شده جهت  يها مدلاستفاده از . گردید 
مختلف و نیزمدیریت منطقه با تعیین  يها پروژه

 ها تیقابلموجود  سبب شناسائی منابع اکولوژیکی 
و محدودیت اکولوژیک در منطقه گشته وهدف 

 ها تیقابلمرتعداري که تعیین  يها طرحاصلی در 
تا بر اساس  سازد یمبوده را فراهم  ها تیمحدودو 
دیگر  يها تیمزاز .برنامه ریزي صورت گیرد ها آن

اطالعات  يها ستمیساین مدل سازگاري آن با 
  .جغرافیایی است

بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق و مقایسه با  
مرتعداري ودانش بومی بهره برداران، که  يها طرح

در قسمت نتایج آوردیم ، مدل ارائه شده سبب 
دستیابی سریع و راحت به تمامی اطالعات حاصل 
از مطالعات شده و این امر سبب بررسی بیشتر 

اطالعات و در نتیجه کنترل کیفیت اطالعات 
کلیه اطالعات حاصل از مطالعات در . اهد شد خو

و تصحیح خطاها  شوند یم، حفظ ها آنحین تلفیق 
که همه این  ردیپذ یمانجام  به سهولتو تغییرات 

  . موارد سبب افزایش دقت خواهند بود 
همچنین نتیجه  يا سهیمقابا توجه به جداول 

گرفته شده است که بعضی از عملیات اصالحی در 
مرتعداري با  يها طرحشده در کتابچه نظر گرفته 

. شرایط اکولوژیکی آن مناطق مطابقت ندارد 
پیشنهادشده توسط بهره  يها پروژهدرخصوص 

که اکثر موارد به  شود یمبرداران نیز دیده 
موضوعاتی مانند جمع آوري و یا انتقال آب به 
نقاط مختلف مرتع وهمچنین پروژه هائی که در 

،  شود یمدر مرتع منجر  ها تیفعالاقتصادي کردن 
اصالحی  يها پروژهپرداخته شده است و در زمینه 

واحیائی، اکثر بهره برداران اظهار نظر خود را 
ودر بعضی  اند کردهمنوط به انجام مطالعات دقیق 

موارد تنها به بیان کلی سطح قابل اجراء براي 
و از تعیین دقیق محل اجراء  اند نموده ها پروژه
  .  اري کردندخودد ها آن
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