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  چکیده 

آن با نگرش به یکی از اساسی ترین اصول در بهره برداري از منابع طبیعی اصل توسعه پایدار در کنار بهره برداري مستمر و اصولی از  

و گیاه) می باشد. البته در کنار این مسئله تالش در راستاي اصالح و توسعه و احیاي این منابع نیز حائز  حفظ منابع پایه (آب، خاك

سالیان متمادي بهره برداري هاي غیر اصولی و خارج از ظرفیت موجب بروز اختالالتی در این اکوسیستم  اهمیت می باشد. متاسفانه طی

سیالب، گرسنگی دام ها و توسعه بیابان از پیامدهاي این اختالل بوده است. در این راستا  ي طبیعی گردیده است. بطوریکه بروز سیل وها

استفاده چند منظوره از مراتع براساس پتانسیل فعلی آن که تحت عنوان شایستگی مرتع می باشد داراي اهمیت است. در این تحقیق 

 مطالعاتینمونه برداري در واحد هاي ع منطقه فیروزکوه براي استفاده هاي غیر از چراي دام مدنظر قرار گرفته است. ارزیابی پتانسیل مرات

فراوانی نسبی  که در آنها به ترتیبمتري با فرود آوردن یک میله فلزي انجام  50ترانسکت  تعداد مناسببه روش تصادفی با استقرار 

انتخاب  بر اساس برنامه ریزي جهت استفاده چند منظوره از مراتع قرار گرفت. اندازه گیري مورددزا شه و ییمرتعی، دارومرغوب گیاهان 

سیستم هاي  بکارگیري با) 1991( روش فائو هبو گردشگري  یاهان شهدزا، گگیاهان دارویی ،معیار شایستگی گیاهان مرغوب مرتعی چهار

گونه گیاهی در فلور شهرستان فیروزکوه وجود  109. نتایج نشان داده که انجام گردید 250000/1س اطالعات جغرافیایی در مقیا

گیاهان مرغوب گونه به عنوان  6تیپ برداشت شده مورد ارزیابی قرار گرفت. از این تعداد  10گونه در محدوده  36دارد که از این  تعداد 

درصد از منطقه مورد مطالعه از  72تشخیص داده شد. از نظر شایستگی  گیاهان داروییگونه  10و  یاهان شهدزاگونه گ 13، مرتعی

درصد نیز از شایستگی  73درصد از شایستگی عالی و خوب براي استفاده بانک بذر و  46شایستگی عالی و خوب براي استفاده زنبورداري، 

  خوب براي استفاده گیاهان دارویی برخوردار هستند.  عالی و

  اجتماعی- تگی مرتع، استفاده چند منظوره، فیروزکوه،ارتقاي اقتصاديشایسواژگان کلیدي: 

  

  مقدمه

از  امروزه یکی از مهمترین مسایل بشر موضوع افزایش جمعیت و تالش براي تامین معیشت این خیل عظیم جمعیت میباشد.

میباشد لذا این امر موجب افزایش منابع موجود درطبیعت به مقدار مشخص و محدود بوده و به تدریج رو به کاهش  آنجائیکه

به همین لحاظ بر کارشناسان و متخصصین منابع طبیعی واجب است تا نسبت به ارائه  دست اندازي بشر به طبیعت شده است.

 و فیروزکوه مانند مراتع مراتعیاستفاده غیر اصولی در چراي بی رویه و راهکارهاي صحیح بهره برداري از این منابع اقدام نمایند.

گشته است.  را موجب بازدهی مراتع منطقه و کیتغییرکاربري اراضی کاهش توان اکولوژیو شهري و   همچنین توسعه کشاورزي

جوامع بیشتر حیوانی و همچنین ضرورت برنامه ریزي براي رفاه  ا توجه به اهمیت حفاظت آب، خاك، ذخائر ژنتیکی گیاهی وب

انجام مطالعات دقیق و همه جانبه از منابع طبیعی و بررسی استعدادها و پتانسیل هاي یکی از راهکارها در این ارتباط  ،انسانی

موجود می باشدکه نهایتا منجر به مطرح شدن بحث استفاده چند منظوره از مراتع می گردد. بدیهی است شناخت توان 

وري را باال برده و موجب توسعه پایدار  اکولوژیک مراتع و تالش در راستاي بهره برداري صحیح در قالب یک برنامه مدون بهره
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) در بسیاري از مراتع کشور از جمله مراتع فیروزکوه چراي دام به عنوان استفاده غالب از مرتع 1380میگردد. (اردکانی،

محسوب می شود. وابستگی اقتصادي بهره برداران در این شرایط به مرتع و عدم توجه به سایر استفاده ها موجب گشته تا 

ادي تعداد دام و چراي مفرط از جمله معضالت مهم مدیریت مراتع کشور باشد. بی شک انجام بسیاري از کارهاي مدیریتی زی

مستلزم مدیریت صحیح چرایی می باشد که مورد اخیر در صورتی امکان پذیر است که منابع در آمدي جدیدي براي بهره 

 )1379( مقدمیی توانمندي هاي منطقه براي سایر استفاده ها خواهد بود. برداران معرفی گردد که البته الزمه این کار شناسا

عبارتست از حالتی که بتوان از مرتع به عنوان چراي دام  1: شایستگی مرتع در تعریف شایستگی مرتع چنین بیان می دارد

ن دراز از مرتع استفاده کرد بدون اینکه استفاده نمود و این امر استفاده مرتع را در سالهاي آتی محدود نکرده، بتوان براي سالیا

) نیز تعریف شایستـگی مرتع را همان 1382ارزانی ( خاك آن و یا مناطق مجاور صدمه اي وارد شود. ،به منابع پوشش گیاهی

و تعریف مقدم دانستــه ولی معتقد است که در تعریف شایستـگی مرتع بایستـی تجدید نظر گردد، زیــرا مراتع غیر از چـرا 

 این چنین) شایستگی مرتع را 1382انجمن مرتعداري ایران ( پرورش دام می تواند استفاده هاي دیگري را نیز داشته باشد.

ر ارزشها همچون حفظ خاك، ذخیره یسا علوفه نیست و باید مورد بحث قرار داده است. شایستگی مرتع تنها از دیدگاه تولید

را نیز  (بطور کلی استفاده هاي چند منظوره از مراتع) تیکی و زیستگاه حیات وحشآب، تلطیف هوا، گردشگري، حفظ ذخایر ژن

) شایستگی اراضی را اینگونه تعریف می کند: شایستگی 1991( 2فائو ).1382(ارزانی انجمن مرتعداري ایران  قرار داد مدنظر

که براساس نیازها و شرایط سرزمین و اراضی عبارتست از هماهنگی و تناسب هر واحد کاري با نوع روش استفاده از آن 

  S1,S2,S3,Nکالس  4هماهنگی آن با کیفیت و شرایط منطقه، مورد استفاده می باشد که نشان دهنده تناسب سرزمین در 

تنوع گونه اي عالوه است.  بدون شایستگی Nو  شایستگی کم S3، شایستگی متوسط S2، شایستگی باال S1 انجام می گیرد. که

هاي غیر قابل جایگزینی و مهم از دیدگاه بوم شناختی از اهمیت هاي مربوط به بهره گیري هاي غذایی، دارویی، بر ارزش 

شمارش تعداد گونه هاي حاضر  صنعتی، تفرجگاهی و مانند آنها نیز براي انسان برخوردار است. این خصوصیت که به سادگی با

 استودارت .ریزي استفاده هاي چند منظوره از مراتع می تواند کارآمد باشد در برنامه ،از طریق نمونه گیري قابل ارزیابی است

بیان نموده است که مراتع با فلسفه استفاده چند منظوره و با توجه  ) با لحاظ نمودن موضوع استفاده هاي چند منظوره1975(

موجود در طبیعت در زمان حاضر د. باتوجه به جاذبه هاي نبه رعایت تمام استفاده هاي مجاز از مرتع مدیریت می شو

بوده و مرتعداران دریافته اند با فروش محصوالتی به غیر از تولیدات اکوتوریسم به عنوان یک پدیده پویا درسطح جهان مطرح 

دامی مانند امتیاز شکار، بازدید از حیات وحش، گیاهان زینتی، دارویی و صنعتی نیز می توانند درآمد خوبی داشته باشند. 

برداشت چوب، حیات وحش،  راي دام،ــداز، حفظ آب، چــرا در بهره وري ازچشم ان استفاده چند منظوره )1975(3يدــه

عالوه بر ضرورت دقیق ارزیابی  تولید بیولوژیکی  )1981( 4صخره نوردي  بیان داشته است. بهانو  شکار، چادرزدن، گردش

زي علمی منطبق با ــا بایستی براساس یک طرح ریــز مرتع الزامظوره اــاده چند منـفمرتع، تاکید نموده است که است

) بیان 2001هولچک ( صاحب اختیار در تصمیم گیري باشد. جامعه شناسی زیر نظرکمیته علمی وو  اقتصاد سیاست، قانون،

 می شود و  با توجه به رشد جمعیت و رشد تقاضاي مردم براي تفرج، نیاز به ایجاد تفرجگاه ها در جهان احساسداشت 

همچنین . می تواند تا حدودي از فشار بیش از حد جمعیت به تفرجگاه هاي موجود بکاهد یحاختصاص مناطقی براي تفر

بیشترین تاکید را بر تقویت پوشش باقیمانده دارد. این بدین علت  نامبرده بیان داشته است که مرتعداري در قرن  بیست ویکم

هد که تمامی ارزش هاي استفاده چند منظوره (خاك، آبخیز، دام، حیات وحش، تفریح است که مطالعات زیادي نشان می د

) از 1376( صادق نژاد ) به مقدار علوفه باقیمانده پس از چرا بستگی دارد که می تواتد مبین نتایج مدیریت مرتع باشد.یوزیبای

تبدیل آنها به سیستم هاي تک محصولی کشاورزي، بین رفتن تنوع را در اثر ساده کردن اکوسیستم هاي جنگلی و مرتعی و 

                                                 
1 -Range Suitability 
2 - FAO(1991) 
3 - Heady(1975) 
4 - Behan(1981) 



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

3 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

) بیان 1380اردکانی( تهدیدي براي انسان می داند که به گسترش کاربرد سموم کشاورزي براي مبارزه با آفات می انجامد.

وط به داشته است که تنوع گونه اي عالوه بر ارزش هاي غیر قابل جایگزینی و مهم از دیدگاه بوم شناختی از اهمیت هاي مرب

) مطالعاتی بر 1383صفائیان ( بهره گیري هاي غذایی، دارویی، صنعتی، تفرجگاهی و مانند آنها نیز براي انسان برخوردار است.

بخشی از مراتع طالقان انجام داد، وي با بررسی ومطالعه در پوشش گیاهی و برآورد تنوع و غنا و ارائه مدل چنین نتیجه  روي

تیپ ضعیف و   7تیپ داراي وضعیت متوسط  5تیپ کیاهی شناسایی شده  17قه طالقان ازگرفت که از کل مساحت منط

تیپ خیلی فقیرمی باشد. وي بر اساس این مطالعات استفاده هاي چند منظوره از مراتع را با تهیه چهار مدل گیاهان دارویی، 5

) مدل 1390فدایی ( .شنهاد داده استپی گردشگري، طراحی و ،مدل بانک بذر گیاهان مرغوب مرتعی و گیاهان شهد زا

درصد  21در مراتع طالقان میانی تهیه نموده و نتیجه گرفت حدود  GISشایستگی مرتع را از جنبه زنبورداري با استفاده از 

) در تحقیقی استفاده چند منظوره مراتع 1390نبوي ( منطقه داراي طبقه شایستگی عالی تا خوب از نظر زنبورداري می باشد.

گونه  72خ آباد در سوادکوه استان مازندران را بررسی و بیان نمود منطقه سرخ آباد داراي تنوع پوشش گیاهی باالیی بوده و سر

شناسایی شده در منطقه داراي کاربردهاي مختلف صنعتی، دارویی، سمی، زینتی، علوفه اي و خوراکی می باشند که توجه به 

لیت هاي طبیعی منطقه می تواند عامل مهمی در ارتقاء سطح درآمد خانوارهاي روستایی پتانسیل هاي بالقوه این گیاهان و قاب

) در تحقیقی تیپ هاي گیاهی منطقه طالقان میانی را جهت 1391بوده و نیز گامی به سوي شکوفایی اقتصادي باشد. سور (

القان داراي شایستگی هاي متفاوتی از نظر تهیه مدل استفاده چند منظوره در مرتع اولویت بندي نمود و نتیجه گرفت مراتع ط

زنبورداري، گیاهان دارویی، سمی و صنعتی هستند و می توان از آنها در قالب استفاده چند منظوره  بهره برداري کرد. امیري 

نمود و  ) در تحقیقی در حوزه آبخیز قره قاچ تنوع گیاهان شهدزا و گرده زا را در مدیریت زنبورداري از مراتع بررسی1391(

گونه مورد استفاده زنبور عسل هستند که از نظر دامداران کم ارزش  78گونه گیاهی در منطقه،  114نتیجه گرفت از تعداد 

بوده و پوشش غالب مراتع ضعیف و بحرانی را تشکیل می دهند. لذا شناخت گیاهان و تعیین زمان گلدهی، منجر به تهیه تقویم 

 ري خواهد شد.زنبورداري و پتانسیل زنبورپذی

  مواد و روش تحقیق

شرق تهران در ناحیه  کیلومتري 135هاي استان تهران و در فاصله  شهرستان فیروزکوه از شرقی ترین شهرستان

درجه  53تا دقیقه 14درجه و  52جغرافیایی آن عبارتست از :  حدوداقع شده و داراي اقلیم نیمه استپی می باشد. وکوهستانی 

میلیمتر  8/296متوسط بارندگی منطقه . عرض شمالی دقیقه 58درجه و 35تا  دقیقه22درجه و 35طول شرقی و  دقیقه10و 

در فصول و بیشترین بارش بصورت برف   .می باشد  می باشد . بعلت کوهستانی بودن منطقه مدت سرما و یخبندان طوالنی

برنامه ریزي جهت استفاده چند منظوره از مراتع شهرستان به منظور  )1991( این تحقیق بر اساس روش فائو سرد می باشد.

) سه 1991( طبق روش فائو. انجام گردید 250000/1در مقیاس  یات جغرافیایـم هاي اطالعـبکارگیري سیست فیروزکوه با

این  در خاب وانت(براساس منابع معتبر و دانش بومی)  گیاهان شهدزا معیار شایستگی گیاهان مرغوب مرتعی، گیاهان دارویی و

تیپ بندي  هاي قشهن خصوصیات منطقه مورد مطالعه، نقشه ها و اطالعات پایه شامل. در این مرحله از آنها استفاده شد مطالعه

مچنین اطالعات و ه هوایی، اطالعات مربوط به اقلیم، منابع آب، وضعیت مرتع هاي عکس و زمین شناسی مراتع، توپوگرافی،

نمونه . تهیه شد استفاده از منابع با کار میدانی و و غیره اطالعات مربوط به خاك، زمین شناسی ،مربوط به تیپ هاي گیاهی

متري با فرود آوردن یک میله فلزي  50ترانسکت  تعداد مناسببه روش تصادفی با استقرار  مطالعاتیبرداري در واحد هاي 

قرار  اندازه گیري موردو شهدزا  ییمرتعی، دارومرغوب اهان فراوانی نسبی گی که در آنها به ترتیب )1382شد (مصداقی، انجام

بستر اصلی اطالعات این تحقیق از منابع و مطالعات شرکت رویان و همچنین طرح مطالعات آبخیزداري مناطق  گرفت.

کوه تهیه گورسفید و عمرك و همچنین اطالعات و آمار مربوط به اداره منابع طبیعی و هواشناسی و گردشگري شهرستان فیروز

و در پاره اي از موارد برخی از اطالعات با توجه به ضرورت مورد بازنگري قرار گرفت. عملیات میدانی شامل شناسایی گیاهان 

مرتعی شهرستان و ارزیابی نوع کاربري آنها و یا به عبارت دیگر نوع شایستگی مرتع بود. بعد از تهیه داده ها تجزیه و تحلیل با 
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

انجام شد. سپس با در نظر گرفتن سه معیار ذخایر بذري گیاهان مرغوب مرتعی (بانک بذر)،  Excelفزار استفاده از نرم ا

به صورت نقشه پردازش  Arc view GIS 3.3گیاهان شهدزا (زنبورداري)، و گیاهان دارویی نتایج حاصل توسط نرم افزار 

تیپ مهم مرتعی مورد مطالعه قرار 10لب هکتاري شهرستان در قا233818گردید. به این ترتیب از کل مساحت  

گرفت. درقسمت هاي شمالی تر بیشتر گونه هاي مربوط به ناحیه نیمه استپی همچون گراسهاي چند ساله جو وحشی، 

بروموس، پوآ و درمنه کوهی، آویشن و گونه هاي بالشتکی نظیر کاله میرحسن، اسپرس خاردار، چوبک و در قسمتهاي جنوبی 

معرف ناحیه استپی نظیر درمنه دشتی، علف شور قیچ و در دیمزارهاي کم بازده رها شده و مناطق شخم و  بیشتر گونه هاي

شیار شده گیاهان یکساله (اغلب گراس هاي یکساله) و گونه هایی نظیر ورك، اسپند، علف ماهور، تلخ بیان و کنگرها  بیشتر به 

دارا تیپ قیچ)  وکمترین سطح را تیپ شماره هفت ( اي چند ساله)چشم می خورد. وسیع ترین سطح را تیپ شماره دو (گراسه

  مشخصات تیپ هاي گیاهی در منطقه نشان داده شده است.  1می باشد. در جدول 

  مشخصات تیپ هاي گیاهی منطقه مورد مطالعه  - 1جدول 
  مساحـت(هکتار) نـام تیپ  شماره تیپ

1  Thymus 7586

2  Grasses P 69197

3  aucheriArtemisia   53812

4  Bromus persicus 7586

5  Astragalus 14210

6  Salsola 4813

7  Zygophyllum 55  

8  Artemisia sieberi 21045

9  Hordeum vulgare 27223

10  Poa bulbosa 1700

  26591  مناطق غیرمرتعی  11

  233818  مساحت  جمع

 10گونه در محدوده  36گونه گیاهی در فلور شهرستان فیروزکوه وجود دارد که از این تعداد  109که نشان می دهد 

 10و  یاهان شهدزاگونه گ 13، گیاهان مرغوب مرتعیگونه به عنوان  6تیپ برداشت شده مورد ارزیابی قرار گرفت که تعداد 

  تشخیص داده شد.  گیاهان داروییگونه 

  نتایج

درصـد) از   28هکتـار (  66660ستگی ذخائر گیاهان مرغوب مرتعی نشان می دهد کـه حـدود   نتایج حاصل از بررسی شای

قـرار   S1درصـد) در طبقـه شایسـتگی     16هکتـار (  36513قرار گرفت. حدود  Nسطح کل منطقه در طبقه شایستگی 

درصـد) در طبقـه    30هکتـار (  69197می شود. حدود  1،2،3،8گرفت که شامل قسمتی از تیپ هاي گیاهی 

قرار گرفـت. در نتیجـه قسـمت عمـده      S3درصد) در طبقه شایستگی 26هکتار ( 61448قرار گرفت. و حدود   S2شایستگی 

  نشان داده شده است. 1و شکل شماره  3. نتایج در جدول شماره قرار دارد S3,Nشایستگی درصد) در طبقه  54مراتع (

  ائر گیاهان مرغوب مرتعی در مراتع فیروزکوهمساحت و درصد طبقات شایستگی ذخ - 3جدول 

  درصد مساحت  مساحت(هکتار)  طبقه شایستگی
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

S1 36513 16

S2 
6919730

S3 6144826

N 66660 28

  جمع کل
233818100

) در طبقه شایستگی % 11( هکتار 26591حدود  و از نظر وجود گیاهان شهدزا و موضوع زنبورداري از کل مساحت شهرستان

N در طبقه شایستگی  %)71( هکتار 165900حدود ه است و قرار گرفتS1 قسمتهاي تیپ هاي گیاهی  قرار گرفت که بیشتر

) در طبقه %17( هکتار 39627و  S2) در طبقه شایستگی %1( هکتار 1699این طبقه قرار دارد.  در 8،5،3،2،1

  نشان داده شده است. 2و شکل شماره  4نتایج در جدول شماره  .داردقرار   S3شایستگی

  مساحت و درصد طبقات شایستگی زنبورداري در مراتع فیروزکوه  - 4جدول 

  درصد مساحت  مساحت(هکتار)  طبقه شایستگی

S1 16590071 
S2 17001
S3  3962717
N 2659111

  جمع کل

233818100

  

درصد) در طبقه 8هکتار ( 19125، حدودS1درصد) در طبقه 65هکتار ( 151690و از لحاظ وجود گیاهان دارویی حدود 

S2 در طبقه 16هکتار ( 36513، حدود (درصد S3 26591و نهایتا حدود ) درصد) در طبقه شایستگی 11هکتار  N قرار

  نشان داده شده است. 3و شکل شماره  5. نتایج در جدول شماره گرفت

  مراتع فیروزکوهمساحت و درصد طبقات شایستگی ذخائر گیاهان دارویی در  - 5جدول 

  درصد مساحت  مساحت(هکتار)  طبقه شایستگی

S1 151690 65

S2 191268

S3  3651316 

N 2659111

 233818100  جمع کل

  بحث و نتیجه گیري

در این تحقیق کاربرد گیاهان مرغوب مرتعی براي بذرگیري، شهدزا براي زنبورداري و گیاهان دارویی مورد بررسی قرار گرفت. 

استفاده شد. نتایج بدست  GISاین عوامل جهت تعیین شایستگی مرتع براي برنامه ریزي استفاده چند منظوره و با کاربرد 

درصد  27درصد گونه ها، گیاهان شهدزا و  36درصد گونه ها بعنوان گیاهان مرغوب مرتعی، 16آمده نشان دهنده حضور 

بیشتر این اراضی در دیمزارهاي رها شده واقع شده است. گونه ها گیاهان دارویی بودند. در مورد ذخائر گیاهان مرغوب مرتعی، 

است.  Nگرفتن این مساحت در طبقه شایستگی پوشش گیاهی ضعیف، شدت باالي فرسایش شیاري و خندقی علت اصلی قرار 

در این منطقه فرسایش خاك بصورت شیاري و خندقی باعث افزایش تراکم آبراهه ها در سطح زمین و کاهش چشمگیر پوشش 

% از منطقه  72از نظر نوع شایستگی گیاهی شده است. خاك سطحی در اکثر موارد کامال  شسته شده و از بین رفته است. 
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

% از واحدهاي مورد مطالعه داراي شایستگی عالی و خوب 46لعه از شایستگی عالی و خوب براي استفاده زنبورداري و مورد مطا

% نیز از شایستگی عالی و خوب براي استفاده گیاهان دارویی بودند. همچنین در خصوص اولویت  73براي استفاده بانک بذر و 

تیپ گیاهی  6تفاده هاي تعلیف دام متناسب با ظرفیت واحدها حدود بیش از کاربري سرزمین نتایج نشان داد که در کنار اس

درصد از سطح منطقه مورد مطالعه را  75) را دارند که این تعداد در حدود S2,S1شایستگی بیش از یک نوع استفاده (

ی تواند نقش بسزایی در تشکیل می دهد. در نتیجه می توان پذیرفت که استفاده چند منظوره در مراتع منطقه فیروزکوه م

)، هدي 1975که با نتایج مطالعات استودارت ( حفظ و یا افزایش درآمد بهره برداران و بهبود وضعیت مراتع داشته باشد

) و امیري 1391)، سور (1390)، نبوي (1390)، فدایی (1383)، صفائیان (2001)، هولچک (1981)، بهان (1975(

  ) مطابقت دارد. 1391(

  
  نقشه شایستگی مراتع از نظر بذر گیاهان مرغوب مرتعی   -1شکل 

  
 نقشه شایستگی رویشگاه هاي گیاهان شهدزا -2شکل 

  



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

7 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري
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  نقشه شایستگی رویشگاه هاي گیاهان دارویی -3شکل 
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