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  چکیده

-هاي جنوبسازي تأثیر شدت چرا بر خصوصیات پوشش گیاهی و خاك مراتع در دامنهاین تحقیق با هدف بررسی و مدل   

برداري از هاي مختلف چراي دام، نمونهبرداري به عنوان تیمارتعیین سه منطقه نمونهپس از شرقی سبالن صورت گرفت. 

متري (در هر  600پالت در طول ترانسکت  25سیستماتیک در قالب  - پوشش گیاهی در هر سه منطقه به روش تصادفی

اي  گیاهی و تراکم گونهپوشش درصد تاج ریزه، فضوالت دامی،و سنگ گدر هر پالت درصد خاك لخت، سن منطقه) انجام شد.

نمونه خاك  6گیري خواص فیزیکی و شیمیایی خاك، در هر منطقهمنظور اندازهبه نیز بررسی شد.ترین گونه و ارتفاع بلند

نه متري شامل سه نموسانتی 15- 30و  0-15خاك دست نخورده با استفاده از استوانه فلزي از عمق  نمونه 18مرکب و 

افزار به نرمهاي خاك و پوشش گیاهی نتایج آزمایشگاهی داده ،تجزیه آماريبراي  .ر عمق برداشت شدخاك مرکب در ه

SPSS16  ،افزار  نرمEcological Methodology افزار و نرمMATLAB  مشخص شدن اثر کلی چرا بر تمام  برايمنتقل شده و

واریانس چند متغیره استفاده تجزیه فیت خاك) از آنالیز هاي مورد مطالعه (تغییرات کلی کیهاي سه منطقه و عمقپارامتر

گانه به همراه دو عمق مشخص خاك با استفاده از آزمون توکی در مناطق سه ي مورد بررسیهاگردید. مقایسه میانگین پارامتر

جفتی  tهمچنین جهت مقایسه خصوصیات خاك عمق اول با عمق دوم در هر منطقه از آزمون  ).P < 0.01صورت گرفت (

و کاهش تنوع و ترکیب گیاهی و نتایج نشان داد افزایش شدت چرا منجر به کاهش محسوس بیوماس اندام هوایی استفاده شد. 

نتایج نشان داد که . شده استدر هر دو تیمار چراي متوسط و چراي سنگین در مقایسه با تیمار چراي سبک پوشش درصد تاج

در مقایسه با ها) ل، وزن مخصوص ظاهري، بافت، میانگین قطر وزنی خاکدانهخواص فیزیکی خاك (درصد رطوبت، تخلخ

ها، درصد رطوبت، بیشتر تحت تأثیر چرا قرار گرفتند. با افزایش شدت چرا، میانگین قطر وزنی خاکدانهخواص شیمیایی 

تریکی تحت تأثیر قرار گرفته و تخلخل، وزن مخصوص ظاهري، درصد ماده آلی، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، اسیدیته و هدایت الک

-و نفوذ هافزایش یافت ،تراکم خاك با افزایش شدت چرا. با تداوم چراي شدید، توزیع مناسب اندازه ذرات در خاك کاهش یافت

 هاي متنوعی در انفیس به واسطه تغییر توابع ورودي ایجاد شد که برايمدلسازي در بخش مدل پذیري کاهش یافته است.

مدل انفیس در ) استفاده شد. R2) و ضریب تبیین (MSEخطا ( مربعات میانگین پارامترهاي از هالکرد این مدلعم ارزیابی

هاي استنتاج فازي بر پایه شبکه عصبی سیستمبهترین مدل پیشنهادي مقایسه با مدل رگرسیونی عملکرد بهتري داشته و 

هاي مختلف، بینی پارامترتع نشان داد که این مدل توانایی پیشهاي خاك و پوشش گیاهی مرابینی پارامتربراي پیشتطبیقی 

دهد که انفیس، نه تنها نسبت به مدل رگرسیونی دارد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می ها را با دقت باالتريطی چراي دام

توان از آن به ري دارد، بلکه میهاي مورد مطالعه مرتع حین چراي دام، عملکرد بهتپذیري پارامتردر پیش بینی میزان تغییر

  عنوان ابزاري هوشمند در جهت تخمین پارامترهاي مختلف در علوم مرتع استفاده نمود.

  ، مراتع سبالن.ANFISسازي، ها، مدلاي، میانگین قطر وزنی خاکدانهشدت چرا،  تنوع گونه کلید واژه ها:
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  مقدمه   1-1

 میلیون 60 ،رمقدا این از که دهند یم تشکیلمراتع  ران درصد از مساحت کشور ایرا 55 هکتار معادل میلیون 90 حدود

 طرفی برخوردار باشد. از خاصی ارزش از یمراتع مدیریت چنین گرددیم سبب بوده که آلایده تا متوسط وضعیت با مراتعی هکتار

ي ها گونه رفتن بین از و تخریب زمان، مرور به که هستیم مراتع از اصولیریو غ هیرو یبي ها يبرداربهره شاهد روزروزبه

    د.سمی را به همراه دار گاه ي ناخواسته وها گونه شدن جایگزین و مرتعی خوراك خوش

 این همواره که است ي گیاهیها گونه و ژنتیکی ذخایر از عظیمی منابع برگیرندهدر که است طبیعی اکوسیستم یک مرتع

ترین منابع طبیعی کشور به مراتع یکی از مهماست.  زیستی و محیطی متغیر عوامل مقابل در مرتع پایداري متضمن زیستی، تنوع

برداري د. بهرهنفاظت خاك و تعادل آب و هوایی هر منطقه دارهاي دامی، حاي در تولید فرآوردهآیند که نقش بسیار ارزندهشمار می

گردد. از بین رفتن می هاآن از بین رفتندهد و باالخره موجب ازحد، پتانسیل تولید و بازدهی مراتع را کاهش مینادرست و بیش

  . دشوي نامرغوب میهاخاك و پیدایش گونه آبشوییآب،  نفوذتعادل اکولوژیکی موجب اختالل در 

دهند، بلکه در میزان رویش بذر، گسترش تاج، را تغییر می آن هاو فراوانی  گیاهانشرایط مختلف محیطی نه تنها پراکنش  

). روابط بین پوشش گیاهی و 1388گذارند (مقدم، ثیر میهاي گیاهی نیز تأه و اندازه پایهمیزان سطح برگ، میزان گسترش ریش

برداري پایدار، حفاظت و ارزیابی پتانسیل مرتع ریزي صحیح جهت بهرهعواملی است که در برنامه ترینتغییرات محیطی یکی از مهم

   ). 1385تواند مورد استفاده قرار گیرد (حشمتی، می

 دنبالبه حاضر حال است ولی در بوده برقرار درگذشته مراتع سطح و دام تعداد نسبی بین ثباتو  تعادل ،رسد یمنظر به  

 و موجبات گردیده ناپذیرطبیعی اجتناب ستمیاکوس این در انسان دخالت ی،و لبن گوشتی مواد به روزافزون و نیاز عیتجم افزایش

 استقرار عدم و زادآوري ،رویشی کاهش قدرت آن نتیجه که است آورده فراهم را مراتع خاك و گیاهی پوشش انهدام و تخریب

 ).1388قدم، (م دهد یم نشان را زهایو آبخ مراتع توسعه و ي اصالحها طرح وم اجرايلز؛ بنابراین باشدمی مرتعی ارزشاي بها گونه

به  يا گونه تنوع .)1379است (مصداقی،  طبیعی منابع مدیریت نهایی هدف جنگلی و ي مرتعیها ستمیاکوس در زیستی تنوع حفظ

مهم و سریع در تعیین وضعیت  يها خصشاعنوان یکی از محیطی بهطور وسیع در مطالعات پوشش گیاهی و ارزیابی زیست

  ).1988 ،1رینولد و (لودوینگد ریگ یماکوسیستم مورد بررسی قرار 

 بومی يها گونه تعداد بیشترین نگهداري و کمی توسعه براساس مدیریت درگرو مرتعی، يها ستمیاکوس از جانبههمه حفاظت 

. است آن برآورد و گیرياندازه و يا گونه تنوع شناخت مراتع، ابیارزی و شناخت يها راه از یکی؛ بنابراین است اجتماع این در

 شده آن ژنتیکی ذخایر رفتن بین از و اکوسیستم این تخریب به منجر رویهبی هايبرداريبهره اثر در مرتع بر شده ایجاد فشارهاي

                                                           
1 Ludwing & Reynolds 
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 آسیب و مخرب عوامل از کیی .است شده شناخته مرتع يا گونه تنوع اضمحالل یا و کاهش در متعددي عوامل راستا این در. است

با منشأ انسانی که باعث تغییر در  عوامل اختاللاز  یکی ).1378رزانی و همکاران، (ا است آن چراي و دام حضور مراتع، به رساننده

ت باال و با شد هیرو یبچراي  ت.چراي دام اس اختالل، شود یمي مرتعی ها ستمیاکوسترکیب و تنوع پوشش گیاهی در  ،ساختار

وپوگرافی ت منابع آب،ز داران همواره با آن مواجه هستند، فاصله اعیکی از مشکالتی است که مرت همراه با توزیع مکانی غیریکنواخت

ي وابسته به آن از مواردي رهایمتغو  يا منطقهضور آفات و اقلیم حتناسب نوع دام با مرتع، م دعي پوشش گیاهی، ها یژگیومنطقه، 

  ).1995و همکاران،  2ولچک(ه شوند یماستفاده غیریکنواخت از مرتع  هستند که باعث

ر زیاد بوده و با دو آن ها چرا در اطرافکه شدت  اند شدهي بحران شناخته ها کانونها به عنوان غلآبشخورها، آ، در مراتع  

 دهد یمنقاط بحرانی رخ  زا فاصله ا) به تغییراتی که در پوشش گیاهی ب1376 ،پور يبدر( شود یمشدت چرا کمتر  آن ها زشدن ا

در هر تنوع گیاهی در طول گرادیان چرایی و تغییرات ترکیب گیاهی  )1993 و همکاران، 3باستین( شود یمگرادیان چرا گفته 

عامل  نیتر مهمشاخص و این دو  )2002 ،5تیلمن یلسون وو؛ 1993، 4شولز و مونی(ت تفاوت اسمبا توجه به شرایط منطقه،  منطقه

 کوتاه زمان یک درن خواراعلف از يادیتعداد ز توسط چرا ).1999، 6ریس و جوتیالگ( باشد یمتغییرات پوشش گیاهی در منطقه 

 ذخیره به قادر شدهه چرید گیاهان که باشد طوالنی قدرآن چرا آنکه مگر ندارد، گیاهی پوشش تغییر بر چندانی اثر معمول طوربه

 باال را تنوع سبک چراي که دهد یم نشان تحقیقات بعضی گرچه. )1379، و همکاران (کرمینباشند  خود حیات حفظ و مجدد

 رسیدند نتیجه این به يآن هاتریمد خشک مناطق در يا مطالعه طی (2006) همکاران و  8وپوئیا ) ام1979، 7ویتاکرناوه و ( برد یم

 اثر بررسی براي خوبی شاخص گیاهی، جامعه ساختار با ایسهمق در و نیست دارمعنی اختالف داراي چرایی گرادیان در طول تنوع

    .باشد ینم گیاهی پوشش بر شدت چرا

گذاري در مراتع است که براساس آن شدت چراي دام در مراتع تعیین ي مدیریتی مراتع تعیین شدت دامابزارهایکی از  

دیران بخش مرتع در جهت مدیریت تغییرات و اثرات مثبت عنوان ابزاري براي مبه تواند یمدرواقع کنترل شدت چراي دام  شود یم

، راهکاري تواند یمچراي دام  اختاللو منفی چراي دام بر پوشش گیاهی باشد. آگاهی از میزان و نحوه اثرپذیري پوشش گیاهی از 

و نحوه اثرگذاري آن  آگاهی از مکانیسم چراي دام عبارتیبه ي مرتعی باشد.ها ستمیاکوسي مدیریت ها ياستراتژبراي تدوین 

پایداري و ي مرتعی و در نهایت هدایت هوشمندانه آن در جهت رسیدن به ها ستمیاکوسشناخت پویایی  برايرهنمودي  تواند می

  ي مرتعی شود. ها ستمیاکوستولید مستمر در 

 اهداف تحقیق 1-2  

 پارامترهاي شامل که را طبیعت در موجود شناختی بوم لعوام بین ارتباط باید مرتعی، هاي اکوسیستم صحیح مدیریت منظوربه      

 اکولوژیک اصول مبناي بر مرتع یک صحیح مدیریت زیرا .شناخت را زنده موجودات و گیاهی پوشش خاك، اقلیم، وبلندي، پستی

ی که در های دلیل پیچیدگیبه ).2004و همکاران،  9چانگ(است  مدیریت اصلی شرط پیش اکولوژیک فرآیندهاي درك و است

سوي  وتحلیل پوشش گیاهی از حالت توصیفی به بررسی روابط بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی وجود دارد، امروزه تجزیه

). اصوالً استقرار پوشش گیاهی در طی زمان و مکان، 1388چاهوکی و همکاران،  شده است (زارع هاي کمی سوق داده زمینه
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). بنابراین، در این 1386نیا و همکاران،  شش گیاهی و عوامل محیطی است (محتشمها میان پو ها و واکنش برآیندي از کنش

-کم یا غیرتخریبی بودن نمونه که منجربه هاي پوشش گیاهی و خاكگیري پارامتراندازه منظوربه مدلپژوهش سعی شده بهترین 

آزمون نتایج و دقت  ،و در نهایت .ارائه شودارد، وجود د و همچنین امکان استفاده در طیف وسیع از این روششده برداري از عرصه 

هاي پوشش گیاهی و خاك مراتع تحت تأثیر شدت هاي مختلف بررسی پارامتر تحقیق، این از هدفبنابراین  قبول داشته باشد.قابل

مراتع سبالن  ها درن پارامترای میزان بینیبراي پیش انفیس مدل ارزیابی و عالوه توسعهبرداري و فاصله از روستا بهچرا، عمق نمونه

  باشد.رگرسیونی می مدل با آن مقایسه و چراي دام طی

که  استدام  يمختلف چرا يها از شدتییالقی در مراتع  یاهیپوشش گ يریاثرپذ زانیم یپژوهش بررس نیا یهدف اصل      

    : به همراه داردرا  ریز یاهداف فرع

 مختلف چرا. يها از شدت )ینی و زیرزمینیروزم(اثرپذیري تولید میزان تعیین الف). 

 گیاهی. يها کمی کردن اثرپذیري تنوع گونهب). 

  مختلف چرا. يها ارائه مدل اثرپذیري تنوع، تولید و ترکیب از شدتج). 

  

  مفاهیم پایه 1-3

  مرتع   1- 1-3

دهند (جکسون و ا تشکیل میترین اکوسیستم خشکی جهان رهاي زمین، بزرگدرصد از خشکی 47مراتع با دارا بودن      

 متقابل عوامل ریتأث از که دنباش یم بومی گیاهان آن ها اصلی پوشش که هستند ي طبیعیها شگاهیرو مراتع،). 2004، 10ینگرزشل

وهوا و در گذشته مراتع به مناطق نیمه طبیعی که داراي آب اند. گرفته شکل متمادي سالیان طی زنده موجودات و خاکی اقلیمی،

و همکاران، 11شد (استودارت گردید، گفته میبوده و تنها براي پرورش دام از آن استفاده مینط نامناسب براي کشاورزي شرای

- گندمیان، شبهتوان به صورت کلیه اراضی که قسمت اعظم آن از گیاهان ). امروزه در جدیدترین تعاریف، مرتع را می1975

باشد، یا از دیدگاه بوده و مقدار علوفه تولید شده براي برآورد احتیاجات چرایی دام می اي قابل چراي دامبرگ و بوته، پهنگندمیان

-شود و تجدید حیات آن بهجامعه مرتعداران، به صورت کلیه اراضی داراي پوشش طبیعی به نحوي که خوراك دام از آن حاصل می

به نحوي بشر  آن هابه تجدید حیات پوشش طبیعی  پذیرد و همچنین آن قسمت از اراضی که براي کمکطور طبیعی انجام می

  ).1388نماید، تعریف نمود (مقدم، دخالت نموده است و پس از این دخالت آن را همانند سایر مراتع طبیعی اداره می

اع هاي البرز و زاگرس که داراي ارتفمراتع مرغوب ایران بیشتر در شمال و غرب کشور یعنی در اطراف و دنباله رشته کوه 

ي سرد و طوالنی و تابستان مالئم آن هاسبالن قرار دارند. این مناطق از لحاظ آب و هوا داراي زمستباشند، همانند کوهزیادي می

داري ایران هم بیشتر در همین مرغوب این مناطق زیاد است و دام گیاهاندهند. هستند که مراتع ییالقی کشور را تشکیل می

باشد، تر از سایر نقاط مرتعی ایران میگیاهی مساعد ند که در مناطق مذکور شرایط از لحاظ رویشهرچ ها متمرکز است. قسمت

کاري و محدود شدن سطح مراتع و چراي قبل از زمان لحاظ همین فراهم بودن شرایط در اثر تبدیل مراتع به اراضی دیمولی به 

که در حال حاضر اکثر مراتع مرغوب در این مناطق در حال طوريبه آمادگی مرتع، باعث تخریب شدید مراتع مرغوب این نقاط شده

باشد. در مورد سطح مراتع ایران نظرات بسیار کمتر از مقدار تولید در حد پتانسیل می آن هاتخریب شدید قرار گرفته و تولید 

 از استفاده باکه  هاییبررسی خرینآ نیست. براساس در دسترس مراتع وسعت از آمار دقیقی متأسفانه ما کشور درمتفاوت است، 

 درصد آن را مراتع 55 هکتار یعنی میلیون 90 به کشور، نزدیک مساحت هکتار میلیون 8/164 از شده انجام ايماهواره تصاویر

پابو در آقاي  فائو کارشناس. خواهد بود کمتر مراتع سطح امروزً  مسلما گذشته، سال چند در مراتع تخریب نرخ دهند. بامی تشکیل

ها و مراتع کشور در ). سازمان جنگل1388(مقدم،  گزارش کرده استمیلیون هکتار  94را حدود  ایران درمراتع  ،1965سال 
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میلیون هکتار عنوان کرده است (اسکندري و  1/86میلیون هکتار و در آخرین آمار ارائه شده  90وسعت مراتع کشور را  1380سال

  ).1387همکاران، 

دهد. در بررسی درصد از وسعت استان را به خود اختصاص می 8/56هکتار حدود 1015000ع استان اردبیل با وسعتمرات      

هزار هکتار از نوع درجه یک  477طور تقریب شود که مراتع استان بهبندي کیفی مشاهده میمراتع استان اردبیل از نظر طبقه

برداري مراتع باشد. از نظر بهرههزار هکتار از نوع درجه سه (فقیر) می 31) و هزار هکتار  از نوع درجه دو (متوسط 507(خوب) و 

درصد از کل مراتع استان است. مراتع  3/58این استان به دو بخش عشایري و روستایی تقسیم گردیده که مساحت مراتع عشایري 

هکتار برآورد شده است   423255ن در حدود دهد که مساحت آدرصد از کل مرتع استان را تشکیل می 7/41روستایی نیز معادل 

  ).1392، بی نام(

باشد. مراتع سبالن با دارا بودن توان اکولوژیکی باال از هاي رشته کوه سبالن  واقع میبیشتر مراتع مرغوب استان اردبیل در دامنه    

برداري در  مجوز و پروانه چراي صادره، مجاز به بهرهرو بوده و براساس  برداري دامداران محلی و عشایر کوچ دیرباز مورد استفاده بهره

منظور تجدید حیات و  برداري طوالنی مدت و عدم فرصت کافی به دلیل بهرهباشند. بخشی از این مراتع به مدت زمان مشخص می

علت اف آبشخورها، بهها و اطر هایی از جمله مناطق اطراف روستا بازسازي، در معرض تخریب قرار گرفته است. این مراتع در قسمت

طوري که  شدت مورد چرا واقع شده و به هاي منطقه اعم از گاو، گوسفند و بز به عدم تعادل بین تعداد دام و وسعت مرتع توسط دام

هاي رویشی آن تغییر یافته است. در سطح این مراتع هر چند که مطالعاتی صورت گرفته است (جوانشیر،  ساختار طبیعی و ویژگی

است، چه عواملی در تخریب آن نقش   ها چگونه وضعیت مراتع در این اکوسیستم این کههاي تحقیقاتی مبنی بر  لی طرح) و1368

برداري براي اند، و همچنین بیان روشی یا مدلی که بتوان با کمترین هزینه و زمان و کاهش تخریب در هنگام نمونه بیشتري داشته

  ).1392؛ احمدآلی، 1387همکاران،  مورد توجه قرار گرفته است (قربانی وهاي پوشش گیاهی کمتر برآورد پارامتر

  

  تخریب مرتع (چراي دام) 3-2- 1 

شوند. متأسفانه از هاي مختلف شامل میهاي طبیعی هستند که بخش وسیعی از سطح کشور را در اقلیممراتع اکوسیستم     

). 1386اي از این منابع با ارزش در حال ازبین رفتن است (مصداقی، مدهبرداري نشده و بخش عطور مناسب بهرهاین منابع ملی به

ترین ). بدیهی است بیش1991و همکاران،  12هاي مرتعی است (درگنچراي شدید یکی از عوامل اصلی تخریب در اکوسیستم

هد و نقاط دورتر از این نواحی دتبع آن بیشترین تخریب مرتع در نقاط نزدیک به آبشخور یا کانون بحرانی رخ میشدت چرا و به

ذکر است  الزم به. )1993و همکاران،  13تر، تخریب کمتري خواهند داشت (هارتدلیل برخورداري از چراي سبکهمانند روستا ب

و ي گردان هاباشد، بلکه عوامل دیگري نظیر اختالالت هیدرولوژیکی، طوفبردار نمیکه تخریب مراتع تنها متأثر از دامداران بهره

تواند در نتیجه تغییرات خصوصیات ). تخریب می2010، 14باشند (هریسکنی دخیل میغبار و اثرات اجتماعی از جمله بوته

و  تودهزیستاي، تجمع و تولید الشبرگ، فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك مانند تغییراتی در توانایی گیاهان مانند رقابت گونه

گردد که این امر باعث کاهش تولید اي میچنین تغییر در ترکیب گونهاهش ظرفیت چرایی و همباشد. تخریب مرتع باعث ک... 

کنی، ). مراتع کشور در سه دهه اخیر در اثر عواملی نظیر چراي زودرس، چراي مفرط، بوته2007، 15شود (قربانیگیاهی می

دت در معرض تخریب و انهدام قرار گرفته و عوارض جانبی شلگدکوبی سطح مراتع و غیره در مقایسه با دیگر منابع تجدیدشونده به

دنبال دلیل مهاجرت روستاییان به شهرها را بههزایی گسترده و متروکه ماندن کشتزارها باز قبیل فرسایش خاك، وقوع سیل، بیابان

برداري از آن توسط دامداران بهرهعنوان یکی از مراتع با ارزش کشور که داشته است. مراتع استان اردبیل از جمله سبالن نیز به
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هاي موجود بیانگر این باشد. واقعیتگیرد، کمابیش داراي وضعیت مشابه سایر مراتع کشور میمحلی و عشایر شاهسون صورت می

برداري، این روند ادامه خواهد داشت هاي کنونی بهرهباشد و با شیوهمسأله است که منابع طبیعی کشور در حال تخریب می

  ).1390ودگرمی و همکاران، (ر

  

مدیریت چرا  3- 1-3  

طوري که استفاده بهینه از به ها با زمین، نیروي انسانی و منابع مالی،عبارت است از ایجاد تعادل بین دام، علوفه و سایر نهاده

  ).  1387ی، سیبی وارد شود (آذرنیوند و زارع چاهوکبه پوشش گیاهی و خاك آ این کهعمل آید، بدون کلیه منابع به

  

  کانون بحران 4- 1-3

داران همواره با آن مواجه هستند. فاصله از آب، توپوگرافی،  ها در مراتع، یکی از مشکالتی است که مرتع یکنواخت دامچراي غیر

مرتع یکنواخت از که باعث استفاده غیر پوشش گیاهی متنوع، عدم تناسب نوع دام با مرتع، آفات و آب و هوا از عواملی هستند

هایی هستند  عنوان کانون هاي استراحت دام، سایه و... به ). در مراتع روستاها، آبشخورها، محل1995شوند (هولیچک و همکاران،  می

عنوان یک  شود. منطقه اطراف یک نقطه بحرانی به شدت چرا کم می آن هازیاد بوده و با دور شدن از  آن هاکه شدت چرا در اطراف 

شود. در پیوسفر تخریب پوشش گیاهی و خاك با فاصله از کانون  ) نامیده می17(گرادیان چرا 16عنوان پیوسفرواحد مدیریت تحت 

دهد. نقاط  یابد. بدیهی است بیشترین فشار چرا به تبع آن بیشترین تخریب مرتع در نقاط نزدیک نقطه کانونی رخ می کاهش می

). به این تغییراتی که در پوشش گیاهی با 1376خواهند داشت (بدري پور،  تر، تخریب کمتري دلیل چراي سبک تر از کانون، به دور

شود. لذا بررسی مکرر تغییرات کمی و کیفی پوشش گیاهی و خاك، در  دهد گرادیان چرا گفته می فاصله از کانون بحرانی رخ می

و خاك، نسبت به اصالح شیوه  این مناطق ضروري است. تا در صورت مشاهده هر تغییر پس رونده در وضعیت پوشش گیاهی

  .مدیریت مبادرت گردد

  

  خوراکیخوش 5- 1-3

) 1387دهد (آذرنیوند و زارع چاهوکی، دست میمزه یا جذابیت هرگونه گیاهی یا بخشی از گیاه را گویند که هنگام مصرف به 

  ).1388باشد (مقدم، خوراك گردد یک گیاه در مقابل گیاه دیگر خوشخوشخوراکی مجموع عواملی است که سبب می

  

  )   Iخوراك (کالسگیاهان خوش  5-1- 1-3

بندي ها طبقهها و هجوم آورندهها، افزایندههاي مختلف گیاهی بر حسب واکنشی که به چرا دارند، تحت عنوان کاهندهگونه   

نشان  Iیاهان را با عالمت اختصاري یابند. این گخوراك هستند بر اثر فشار چرا کاهش میشوند. گیاهان کاهنده که بسیار خوشمی

  ).1995دهند (هولچک و همکاران، می

    

  )  IIخوراك (کالس خوش گیاهان  نسبتاً 5-2- 1-3
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عنوان گیاهان ثانویه عمل خوراکی متوسطی هستند و بهاند داراي خوشبندي شدهطبقه IIگیاهانی که تحت عنوان افزاینده    

ن است کمی افزایش یابند یا پایدار بمانند. همین که فشار چرا زیاد شود و یا وضعیت مرتع به کنند که تحت چراي متوسط ممکمی

  . )1995شرایط متوسطی برسد، این گیاهان نیز کاهش خواهند یافت (هولچک و همکاران، 

    

  )  IIIگیاهان غیر خوشخوراك (کالس 5-3- 1-3

کنند هاي مجاور به داخل عرصه مورد نظر نفوذ میتخریب از عرصههایی هستند که در مراحل بعدي گیاهان مهاجم گونه    

   .)1995(هولچک و همکاران، 

  پارامترهاي پوشش گیاهی 1-4

هاي پوشش هاي مختلف چرا روي برخی از پارامترسازي تأثیر شدتهدف از تحقیق حاضر بررسی و مدل کهاینبا توجه به 

شده   نیز استفاده ANFISهاي آمار کالسیک، از  ن به این هدف عالوه بر روشسوي دیگر براي رسیداز  باشد وگیاهی و خاك می

است، لذا پارامترهایی که در طول زمان تغییرپذیري کمتري دارند (تراکم، تولید و پوشش تاجی) بدین منظور انتخاب گردید. از 

صورت بررسی ترکیب و تنوع این مورد نیز  عنوان یکی از عوامل اکولوژیک زنده، هاي مرتعی به توجه به اهمیت گونه طرفی با

  . پذیرفت

  تولید 1- 1-4

تولید عبارت است از رشد سال جاري گیاهان و فصل یا سال است.   توده یا انرژي کل یک اکوسیستم در طول یک تولید، زیست

برگان علفی، رشد خود را از پهن زا، گل یا خوشه و بذر یا میوه. چون گندمیان وهاي گلشامل تمام اندام هاي سبز، ساقه یا شاخه

هاي موجود در باالي سطح زمین رشد سال جاري یا تولید علوفه خواهند شد کنند، لذا کل اندامزیر زمین و یا سطح آن شروع می

نموده  هاي مانده از سال قبل رشدگردد که از روي ساقههاي هوایی میها، رشد جاري محدود به اندامولی در مورد بوته و درختچه

هاي اصلی عملکرد پوشش گیاهی در یک منطقه است که برآورد دقیق آن نیازمند داشتن  تولید از ویژگی). 1386 اند (مصداقی،

) و اقلیم 2014و همکاران،  18)، خصوصیات خاك منطقه (وانگ1391و بلندي و ارتفاع (تمرتاش،  اطالعات کافی از شرایط پستی

براي مدیریت کارآمد و مؤثر در مراتع الزم و  گیري تولید اساساً باشد. اندازه ی) م2014همکاران،  ؛ وانگ و2010و همکاران،  19(ژیا

و بلندي  رهاي پستیه بین تولید گیاهان مرتعی و متغیرهاي تأثیرگذار همانند متغیضروري است. این امر در گرو تعیین میزان رابط

چگونگی کارکرد   رود و اطالعات زیادي درباره شمار میسی در تحقیقات مرتع بههاي مرتعی از مسائل اسا است. آگاهی از تولید گونه

برداري از مرتع مستلزم حفظ  ). تداوم بهره1390دهد (طهماسبی و همکاران،  ها در اختیار مدیران مرتع قرار می این اکوسیستم

ی و کیفی ته بر هر گونه تغییر در تولید کمپیوسریزي جهت تقویت آن است، که خود در گرو نظارت  شرایط مناسب موجود و برنامه

 هاي مرتعی است. گونه
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 تراکم 2- 1-4

  در یک سطح معین است که در تعیین مشخصات پوشش گیاهی یک جامعه  گونه هاي افراد یک تراکم یا انبوهی تعداد پایه

گیري اي اندازهک گونه در پالت یا روش فاصلهتواند بر مبناي شمارش تعداد افراد یکه می) 1388گیاهی حائز اهمیت است (مقدم، 

تواند جهت  هم مقایسه کرد و تراکم می توان جوامع گیاهی موجود در مناطق اکولوژي یکسان را با برآورد تراکم می  وسیله به شود.

اي، د گیاهان درختچهمطالعه تراکم در مور ).1390شده مفید باشد (معمري و همکاران،  برآورد پاسخ گیاه به نوع مدیریت اعمال

  ).1388نماید (مقدم، اي و کالف مانند، نتیجه بهتري ارائه میبوته

 پوشش تاجی 3- 1-4

پوشش عبارت است از تصویر عمودي سطح تاج یا شاخ و  .گیرد استفاده قرار می مورد بسیارپوشش تاجی پارامتري است که 

عبارت دیگر به سطحی از کوادرات که از شود. بهمشخص بیان می رت درصدي از یک سطحبرگ گیاه بر روي سطح زمین که به صو

نوان ع و به) 1387(آذرنیوند و زارع چاهوکی،  شودشود، پوشش تاجی گفته میطریق تصویر عمودي تاج گونه مشخصی پوشیده می

 -هاي مرتعی اکوسیستم هاي گیاهی، ارزیابی خرد اقلیم منظوره مطرح است که در تشخیص گونههاي زیستی چند یکی از مشخصه

  ).2009، 20و کاپاس اي برخوردار است (پروپاستین رهاي کاربردي نظیر شاخص سطح برگ از اهمیت ویژهجنگلی و تخمین متغی

  

  ترکیب گیاهی 1-4-4

شوند. ترکیب  هاي مختلف گیاهی، در هر منطقه، گیاهان متفاوتی دیده می در مراتع براساس توان رویشگاه و سازگاري گونه

گیاهی،   عبارتی هرگونهدیگر است. به  اي به منطقه دام از منطقه  مورد استفاده  گیاهی متفاوت به مفهوم تغییرپذیري کیفیت علوفه

اي به آن  هاي مورفولوژیکی، آناتومی و فیزیولوژیکی خاص خود را دارد که سازگاري، ساختارهاي رشدي و کیفی ویژه ویژگی

اند و بنابراین از نظر تولید علوفه بیشتر از دیگر گیاهان  ها داراي فراوانی بیشتري اتع، برخی از گونهبخشد. در ترکیب گیاهی مر می

  ).1388گیرند (ارزانی و همکاران،  توجه قرار می مورد

  تنوع 5- 1-4

ها  ثر بر انتشار گونهعنوان یکی از عوامل اکولوژیک مؤ تواند به می هاآناي  هاي مرتعی و بررسی تنوع گونه بررسی و شناخت گونه

تنوع مفهومی است که به ها مورد مطالعه باشد. براي مدیریت بهتر عرصه هاآنهاي مختلف چرا روي و همچنبن براي بررسی شدت

هاي اصلی در بحث مسائل  تنوع زیستی یکی از مؤلفهکند.  ها اشاره می هاي میان برخی گروه محدوده تغییرات و یا تفاوت

و همکاران،  21محیطی است (پریگوسانتاندر اي از تغییرات زیست و کاهش شدید تنوع زیستی پاسخ پیچیده محیطی است زیست

 شود اي است که براي مشخص کردن پیچیدگی یا میزان گوناگونی موجودات یک جامعه استفاده می ). در واقع تنوع واژه2013

خود اختصاص داده و بهسطوح تنوع زیستی، بخش عظیمی از آن را عنوان یکی از  اي به ). تنوع گونه1388(اجتهادي و همکاران، 

هاي  ). از آنجا که حفاظت همه جانبه از اکوسیستم2001، 22اي و یکنواختی است (کنی و کربس طورکلی شامل دو جز غناي گونه به

گیري و پایش  هر با شناخت، اندازست، این امها انآاي موجود در  مرتعی مستلزم مدیریت بر مبناي حفظ و نگهداري از تنوع گونه
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ها را در محیط  گیاهی و توزیع گونه  توان دینامیک جامعه گیري آن می شود و از طریق مطالعه و اندازه میاي محقق  تنوع گونه

  ).2013و همکاران،  23هاي مدیریتی الزم را ارائه نمود (هایک ها، توصیه بررسی کرد و با تأکید بر دینامیک اکوسیستم

   مدل سازي 1-5

هاي پوشش گیاهی و خاك بیان شود و از مزایاي گیري پارامترترین روش اندازهشود تا بهترین و آسانسازي سعی میدر مدل

برده شده  کارهاي بهو همچنین امکان استفاده در طیف وسیع از این روشبرداري از عرصه ریبی بودن نمونهسازي کم یا غیرتخمدل

  باشد و در نهایت آزمون نتایج و دقت قابل قبول دارد.و وقت میترین هزینه با کم

  

  مدل رگرسیونی 1-5-1

شود. این مدل براساس متغیرهاي وابسته و که براي توابع خطی استفاده می باشدترین نوع مدل، مدل رگرسیونی میساده

افزارهایی مانند هاي ریاضی پیشرفته در نرممدلمستقل تعریف شده و نسبتاً داراي ضریب تبیین قابل قبولی است. اما نسبت به 

هاي دیگر مقایسه کرده تر این مدل را با مدلهاي دقیقباشد. لذا باید براي پژوهشمتلب که به روزتر هستند، داراي دقت پایینی می

  و بهترین مدل را براي کمیت مورد بررسی بیان کرد.    

  

   24شبکه عصبی مصنوعی 2- 5- 1 

  هاي عصبی و روش ادراکی انسان با فرضیات زیر ارائه شده است:) بر اساس مدل ریاضی شبکهANNصنوعی (عصبی م شبکه

- ترین واحد ساختاري سیستمها سادهگیرد. نرونطور کلی پردازش اطالعات در واحدهاي زیادي تحت عنوان نرون صورت میبه -1

ها را از یک قسمت بدن به ها هستند که اطالعات و پیامماعی از نرونشوند، اجتهایی که عصب نامیده میهاي عصبی هستند. بافت

  کنند.قسمت دیگر بدن منتقل می

  باشند.هاي الکتریکی میهاي طبیعی، عامل انتقال اطالعات، سیگنالهمانند نرون -2

  شود.هر اتصال به نرون، وزن خود را داراست و وزن در سیگنال عبوري ضرب می -3

شوند. این توابع معموالً نامیده می 25سازينام تابع فعالیولوژیکی و مصنوعی درون خود توابع محاسباتی دارند که بههاي بنرون -4

با هم جمع شده و در نهایت خروجی از تابع عبور داده شده در  هاآنها به یک نرون، باشند. پس از ورود همه سیگنالغیرخطی می

  گردد.سیگنال خروجی فراهم می

هایی دارد که در هر جا که نیاز به عصبی مصنوعی با وجود غیرقابل مقایسه بودن با سیستم عصبی طبیعی، ویژگی شبکه

ها شامل قابلیت یادگیري، قابلیت تعمیم، ). این ویژگی1379(منهاج،  کاربرد داردیادگیري یک نگاشت خطی یا غیرخطی باشد، 

  است. یکی از عوامل ضروري در یک نرون، داشتن تابع فعالیت است. کار این تابع  پراکندگی اطالعات، پردازش موازي و مقاوم بودن
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