
 

 یطیط محیمرتع بر اساس شرا یاصالح یهاانتخاب روش

 (یانی: منطقه طالقان می)مطالعه مورد

  کاسل، آلمان، دانشگاه وم کشاورزی ارگانیک، دانشکده علادکتر یدانشجوهانیه صفری؛. 

 ایران.، دانشگاه تهرانیعیاستاد، دانشکده منابع طب؛*حسین ارزانی ، 

  ایران. ، دانشگاه تهرانیعیبع طب، دانشکده منادانشیارعلی طویلی؛ ،  

 

 چکیده   

آورده است. با  به وجودمراتع طالقان میاني وضعیت فقیر و خیلي فقیر را گیاهي  يها پیتدر بیشتر  يراصولیغرويه و استفاده چراي بي

جهتت   ها آنهاي علمي و اصالح وهتوجه به نقش مهم مراتع در تولید و تأمین علوفه و فوايد ديگر اجراي طرح مديريت اين مراتع با شی

، اين تحقیق با استفاده از تلفیق اطالعات پوشتش ذکرشدهاست. با توجه به اهداف  ريناپذ اجتناب، امري ضروري و ها آنبهبود وضعیت 

اي بتا وستعت   در منطقته  (GIS)هتاي اطالعتات جارافیتايي    گیاهي، وضعیت، شیب، خاکشناستي، بارنتدگي و غیتره توستس سی تتم     

عتر  شتمالي    33˚، 27 ، 27˝تا 33˚،0 ، 27˝طول شرقي و 05˚،03 ، 15˝تا  05˚،33 ، 33˝هکتار و در موقعیت جارافیايي  21/37777

به اجرا در آمده استت. بتا توجته بته نتیلته تلفیتق اطالعتات،         (کیلومتري شمال غرب تهران 75)در بخش میاني حوزه آبخیز طالقان 

هکتتار، بتذرکاري در    310/3312ش مرتعتداري منتنوعي شتامل جلتوگیري از ورود دا  در     عملیات اصتالحي و احیتايي در قالتب رو   

هکتتار از   252/1338کتاري در  و کپته  هکتتار  103/2120هکتار، بذرپاشي در  032/373در هکتار، میانکاري و بذرپاشي  382/2173

افزايش يتا بهبتود متديريت چتراي دا ، بهبتود       اين عملیات اصالحي باعث. ستااراضي منطقه که وضعیت فقیر و خیلي فقیر داشتند 

 و براي اهداف مشابه سودمند خواهد بود. شود يم وحش اتیحشرايس حوزه آبخیز و افزايش زي تگاه 

 مرتع. وضعیت، عملیات اصالحي و احیايي ،طالقان ،روش مرتعداري مننوعيکلیدی:  گانواژ
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 مقدمه. 1
در  نظتر  اعمتال و مديريت مرتع مشتمل بر اداره کردن 

جهت دستیابي به نتايج مطلوب در رابطه با حیوان، گیتاه،  

ملموعتته و  [15] استتتزمتتین يتتا درآمتتدهاي اقتنتتادي 

عملیات و تدابیر علمي و هنري است کته بتراي دستتیابي    

، شتود  يمت بهینه به موارد استفاده از مرتع بته کتار گرفتته    

ا خ تارتي بته منتابع موجتود وارد نشتده و يت       که يطور به

متکتي   اساساً اين مديريتمحدود نگردد.  ها آناستفاده از 

بايد در يک چتارچوب علمتي و   و  به اصول اکولوژيک است

با در نظر گترفتن منتابع اصتلي پايته ختا،، آب، گیتاه و       

مشتخ  کتردن روش   [. 3]پايدار انلا  شتود   يبردار بهره

مرتعداري صحیح و عملیتات اصتالحي و احیتايي مناستب     

مديريت بهتر مراتع و همچنین بهبود وضعیت در  تواند يم

[. 1] مراتع و يا تثبیت وضعیت مطلوب موجود کمک کنتد 

 گتر يد عبارت بهوضعیت مرتع بیانگر حالت سالمتي مرتع يا 

وضتتعیت مرتتتع در حتتال حاضتتر در مقاي تته بتتا مرحلتته   

است که ارزيابي وضعیت مرتتع   شده انیب [21]کلیماکس 

 ديت آ يمت  لمي مرتع به شمارفاکتور در مديريت ع نيتر مهم

از مراتتع   يبتردار  بهتره اعمال مديريت اصولي جهت  [.23]

نیازمند آگتاهي از وضتعیت آن مرتتع استت. بطوريکته در      

مختلت  مرتتع )عتالي، ختوب، متوستس يتا        يهتا  تیوضع

 متفاوتي از متديريت اعمتال شتود    يها وهیشضعی (، بايد 

 يبتردار  هبهتر مراتع کشور در ب یاري از نقاط بر اثتر  [. 2]

خوشتخورا،   يها گونهو  شده بيتخر يراصولیغو  هيرو يب

و گتاه   ارزش يبت پ تت و   يها گونهمرتعي جاي خود را به 

. بتراي اصتالح و احیتاي ايتن مراتتع بايتد از       اند دادهسمي 

مختلفتي چتون بتذرکاري، کپته کتاري و غیتره        يها روش

استفاده کرد تتا ايتن منتاطق بته وضتعیت پیشتین ختود        

 [.23] بازگردند

ي متديريتي  که يک برنامه در تحقیقي بیان شده است

مناستتب بتتراي مرتتتع يتتک منطقتته م تتتلز  شتتناخت     

بترداري  هتاي آن بتراي انتواه بهتره    ها و قابلیتت  محدوديت

 متديريت  عنتوان  بتا  ديگتر  تحقیقتي  در .[7] استت ممکن 

 متديريتي  هتاي واحتد  نقشه ابتدا علمي هايشیوه با مراتع

 هتاي واحتد  از يتک  هتر  بتراي  و آورده به دستت  را همگن

 اصتالحي  عملیتات  هتا  آن خنوصیات به توجه با مديريتي

 بته  توجته  بتا  کته  گرفتنتد  نتیلته  و دادند ارائه را مناسب

 پوشتش  ترکیتب  تتواتر،  و تتوالي  ستیر  توپوگرافي، شرايس

 ،قتر   عملیات يریکارگ به با اکولوژيکي، الگوهاي و گیاهي

 اصتالح  و احیاء به توانمي کاريکپه و چرايي هايسی تم

 .[27] پرداخت مراتع

بتتا استتتفاده از  [22] اي در مراتتتع دماونتتدمطالعتته در

، وضتعیت،  GISاي و مشاهدات زمینتي و  اطالعات ماهواره

گرايش و ظرفیت مرتتع را محاستبه کردنتد. در پايتان بتا      

شاي تتتگي  ILWISو  ALES يافزارهتتا نتتر استتتفاده از 

حي و جلتوگیري از  مختلت  اصتال   يهتا  روشاراضي براي 

، شتتیار، تتتراس بنتتدي، يبوتتته کتتار ورود دا ، بتتذرکاري،

هاي مربوطه هاي چرايي، تعیین و نقشهکوددهي و سی تم

تولیتد و ظرفیتت    بتراي تعیتین  همچنین اند. را تهیه کرده

[ که با بکارگیري 0شد]ارائه مدلي مرتع در منطقه دماوند 

حي روش هتتاي اصتتال GISهتتاي اطالعتتاتي بوستتیله اليتته

در  مديريت مرتع را در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد کترد. 

 از استتفاده  با میاني طالقان مراتع شاي تگيتحقیقي ديگر 

GIS فائوسته  روش از استفاده با و گرفت قرار بررسي مورد 

 مدل فرسايش به ح اسیت و آب منابع علوفه، تولید مدل

 .[12نشان داده شد ] شاي تگي نهايي

ستتعي گرديتتد کتته انتتواه روش هتتاي در ايتتن تحقیتتق 

اصالحي و احیايي با توجه به عوامل محیطي و بته کمتک   

GIS نقشته   نقشته ارائته شتود.    صورت بهشده و  يابي مکان

 يهتا  ستال و به هنگا  شتدن در   انعطاف قابل آمده دست به

بتا تاییتر عوامتل محیطتي همچتون       توان يمديگر است و 

االيي طترح را  ، پوشش و غیره با سرعت و دقتت بت  وهوا آب

 متديريت  بهبتود  با GIS کرده و از آن استفاده نمود. روز به

 هاياليه تلفیق با که سازدمي فراهم را امکان اين اطالعات

 نقشته  اشتتباهات،  رساندن حداقل به با و اطالعات مختل 

 .[3] گردد تهیه منطقي يهزينه با مرتع مديريت
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 شناسی تحقیقروش. 2

 رد مطالعه. معرفی منطقه مو1 .2

 در هکتتار و  21/37777 با وستعت منطقه مورد مطالعه 

طتول   05˚،03 ، 15˝تتا   05˚،33 ، 33˝ موقعیت جارافیتايي 

در  واقع عر  شمالي 33˚، 27 ، 27˝تا 33˚،0 ، 27˝شرقي و

کیلتومتري شتمال    75بخش میاني حتوزه آبخیتز طالقتان )   

ارتفتاه متوستس محتدوده    غرب تهتران( واقتع شتده استت.     

درصتد، متوستس بتارش     58/33، شیب متوستس  37/1330

 38/3، متوسس درجه حترارت ستاالنه   متر يلیم 055ساالنه 

و اقلیم منطقه بتر استاس روش دومتارتن     گراد يسانتدرجه 

ق تمت   يشناس نیزمفراسرد ارتفاعي محاسبه گرديد. ازنظر 

آتشفشتاني مربتوط    يها سنگاعظم منطقه مورد مطالعه از 

تشکیل  gy1,gy2و  Ngc، Ngm يها سنگبه سازند کرج و 

سول ي آنتيها ردهشده است. خا، منطقه مورد مطالعه در 

گیرنتد. رژيتم رطتوبتي ختا،     ها قترار متي  سولسپتيو اين

منطقه زريک و رژيم حرارتي خا، منطقه مزيک و فريلیتد  

هکتتار( از اراضتي    32/10000درصتد )  37/37است. حدود 

و شتامل  [ 12] رندیگ يم منطقه مورد مطالعه را مراتع در بر

 (.3است )جدول تیپ گیاهي  27

 ی شدهریگ اندازههای . شاخص2 .2
انلا  اين تحقیق با توجه به هدف، ابتدا کلیه  منظور به

و منابع اطالعاتي مربوط به منطقه مورد مطالعه  ها گزارش

متورد نیتاز    يهتا  نقشهگرديد. در مرحله بعدي  يآور جمع

وضتعیت منطقته    و شتناخت  براي تعیین موقعیت مناسب

 2:10555هاي معمول و در مقیتاس  مورد مطالعه به روش

ه شامل نقشه وضعیت، نقشته منطقت   ها نقشهتهیه شد. اين 

 يگتون يپلت ، نقشته  مشمول مرتعداري بته روش منتنوعي  

بارندگي، عمق خا،، نقشه طبقات شتیب، نقشته منتاطق    

گیتاهي در   يهتا  پیت تح اس به فرسايش، نقشته تلفیتق   

عرفي و غیره بودند. الزمته متديريت صتحیح و     يها سامان

 يهتتا  تتتمیاکوساصتتالحي مناستتب در  يهتتا روشاعمتتال 

. استت مرتعي در مرحله اول شناخت دقیق وضعیت مرتتع  

گیاهي  يها پیتبدين منظور ابتدا اقدا  به تعیین وضعیت 

 معرف مناطق در يبردار نمونه گرديد. منطقه مورد مطالعه

 با سی تماتیک تنادفي روش به ظرموردن گیاهي يها پیت

 يتک  پالت 25 کاربرد با و متري 255 تران کت 1 استقرار

انتتدازه  .گرديتتد انلتتا  تران تتکت هتتر بتتر روي يمترمربعتت

بتتراي  از روش ستتطح حتتداقل تعیتتین گرديتتد.  هتتا پتتالت

دستیابي به وضعیت مرتع از روش چهار فاکتوري استتفاده  

 گرديد.

ر استاس چهتار عامتل    عمتدتاً بت   ءعملیات اصالح و احیا

 ينت یب شیپت شیب، وضعیت مرتع، عمتق ختا، و بارنتدگي    

گیتاهي بتا    يهتا  پیتبعد از مشخ  کردن [. 23گردد ] يم

نیتاز بته عملیتات اصتالحي      کته  ریفقوضعیت فقیر و خیلي 

تهیته   متعاقبتاً ( و تهیه نقشته وضتعیت و   3داشتند )جدول 

نقشتته منتتاطق مشتتمول مرتعتتداري بتته روش منتتنوعي    

فقیر و خیلي فقیر( با استتفاده از ايتن نقشته،     يها تیوضع)

نوه عملیات اصالحي مشخ  شود. براي هر نوه   تيبا يم

عملیات اصالحي شرايطي از قبیل بارنتدگي، ختا،، شتیب،    

نوه پوشش گیاهي و غیره بايد توجه شود که بتا استتفاده از   

، عمتق ختا،،   بتاران  هتم تهیه شده نظیر خطوط  يها نقشه

به فرسايش و... مکان مناستب بتراي    شیب، ح اسیت خا،

میتزان بتارش،    3و  1، 2هر برنامه مشخ  شد. در جتدول  

خا، و شیب براي انواه عملیات اصالحي مراتع آورده شتده  

است که با توجه به اين اطالعتات و ديگتر ضتوابس موجتود     

اصتالحي، روش اصتالح مناستب آن     يهتا  برنامهبراي انلا  

 تعیین گرديد. GISمنطقه با استفاده از سی تم 

 

 . نتایج3
تیپ  27از  شود يممالحظه  3که در جدول  طور همان

تیپ وضعیت ضعی  و خیلي ضعی   21گیاهي در منطقه 

داشتند کته انلتا  روش مرتعتداري منتنوعي و عملیتات      

ضروري است. با در نظر گترفتن شترايس    ها آناصالحي در 

ح ي مديريتي مناسب جهت اصالها برنامهمحیطي منطقه، 

.شتود  يمت مراتع حوزه مورد مطالعه به شرح زير پیشتنهاد  
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 [3]ميزان بارندگي مورد نياز براي انواع عمليات اصالحي و احيايي مراتع  .1جدول 

 

 [3]وضعيت خاکشناسي مناسب براي انواع عمليات اصالحي  .2جدول 

 وضعيت خاک     پروژه مرتعداري

 جلوگیري از ورود دا 

 میانکاري

 بذرکاري

 بذرپاشي

 کپه کاري

 تر و حاصلخیزي زيادخا، نه سنگین و نه سبک، عمق بیش

 متوسس تا نیمه سنگین، عمیق تا نیمه عمیق

 عاري از سنگ و عمیق با بافت متوسس

 متوسس و عمیق

 ، سنگالخيعمق کمضعی  و 

 

 [11]اصالحي مناسب براي انواع عمليات  طبقات شيب .3ل جدو

 اصالحي و احيايي يها پروژه طبقات شيب به درصد

5-10 

10-30 

30-35 

>35 

 بذرکاري

 میانکاري و بذرپاشي

 کپه کاري و بذرپاشي

 جلوگیري از ورود دا 

 

 055متوستتس بارنتتدگي در ايتتن منطقتته    :بارندددگي

ر منطقته  بارنتدگي د  ي محدودهبا توجه به  .است متر يلیم
کاري و ذخیره نزوالت براي ايتن  مورد مطالعه عملیات بوته

راي ب اما از لحاظ بارندگي شرايس؛ شود ينممراتع پیشنهاد 
 ساير عملیات اصالحي فراهم است.

ي عمق ختا، تهیته شتده    با توجه به نقشه عمق خاک:
 منتتاطقي کتته داراي ختتا،    جتتز بتته استتت. (2)شتتکل 

lithic xerrorthents  ( و مناستب  عمق کمتا  عمق کم)خیلي
بقیه مناطق داراي ختاکي   باشند يمکاري براي عملیات کپه

رت داشتتن ديگتر   با عمق و بافت متوسس ه تند که در صو

 .باشند يممناسب  ها پروژهبراي بقیه  شرايس الز 

با توجه به نقشه طبقات شیب تهیه شده بتراي   :شيب

(، 1منتنوعي )شتکل    منطقه مشمول مرتعداري بته روش 
درصد، بیشترين م احت را به ختود   35طبقه شیب باالي 

طبقته شتیب، عملیتات     نيت در ااختناص داده استت کته   
 .شود يمپیشنهاد  دا جلوگیري از ورود 

 ی اصالحیها پروژه. نقشه 1. 3
با توجه به نقشه طبقات شتیب   جلوگيري از ورود دام:

تهیه شده، بیشترين م احت مربوط به طبقه شیب بتاالي  
درصد بتود کته مشتمول جلتوگیري از ورود دا  قترار       35

منتاطق وضتعیت مرتتع ضتعی  تتا خیلتي        گرفت. در اين
و  هتا  شتونده گیتاهي زيتاد   ضعی ، گرايش مثبت، ترکیتب  

 صتورت  بته عمده گیاهان مهاجم بودند و نیز منتاطقي کته   

و  انتد  بودهي سنگي وسیع زدگ رونیبسنگي و داراي صخره 
همچنین مناطق ح اس به فرستايش، لاتزش، اراضتي بتا     
فرسايش زياد و خیلي زيتاد را نیتز مشتمول جلتوگیري از     

تفاده شده در ي اطالعاتي اسها هيالورود دا  قرار داده شد. 

 کاري بوته ميانکاري بذرکاري بذرپاشي کاري کپه ريپينگ پيتينگ فارويينگ
  جلوگيري از

 ورود دام
 کودپاشي

 پروژه

 مرتعداري

105>p>205 105>p>215 105>p>205 355 105<p 355 <p 105<p 155>p 155<p 355 <p 
 ميزان بارندگي

 (متر يليم)
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ايتتن متتدل )وضتتعیت مرتتتع، شتتیب، ژئومورفولتتوژي،      
حتدود   خاکشناسي و بارنتدگي( بتوده استت. م تاحت آن    

هکتتتتار استتتت. اختنتتتاص ايتتتن منتتتاطق بتتته  3/3312
 .شود يمو در مواردي به گردشگري توصیه  وحش اتیح

  

 تعداري نقشه طبقات شيب منطقه مر .2شکل  نقشه عمق خاک منطقه طالقان مياني .1شکل 

 به روش مصنوعي طالقان مياني

 

کته داراي میتزان    شتود  يمت در مناطقي انلا   بذرکاري:
در سال و ختا، ختوب    متر يلیم 355تا  105بارندگي بین 

 يستاز  متاده آبتوده و امکتان    متتر  يسانت 35با عمق حداقل 
درصتد   15ب تر وجود داشته باشد. شیب اراضتي حتداکثر   

اطالعاتي در م احتي حتدود   ياه هيالاست. بر اساس نتايج 
. شتتود يمت هکتتار در منطقته، بتذرکاري پیشتنهاد      3/2173

الز  بتتراي تعیتتین منتتاطق مناستتب بتتذرکاري   يهتتا هيتتال
 )بارندگي، خاکشناسي، شیب و وضعیت مرتع( است.

میانکتتاري و بذرپاشتتي در   ميانکدداري و بذرپاشددي: 
که بافت ختا، متوستس تتا نیمته      آبخیز جاهايي از حوزه

دستي زيمتنس بتر متتر،      0، شوري خا، حداکثر سنگین

گیاهان مرغتوب و کتالس يتک هنتوز در      و 30-10شیب 
است. براي تعیین منتاطق   شده هیتوصمرتع وجود داشتند، 

اطالعتتاتي  يهتتا هيتتالمناستتب میانکتتاري و بذرپاشتتي از  
، شیب و وضعیت مرتع استفاده شد. يشناس خا،بارندگي، 

 ر پیشنهاد شده است.هکتا 3/373اين برنامه در م احت 

کته   گتردد  يمت کاري در جتايي پیشتنهاد   کپه کاري:کپه
کتردن ختا، و آمتاده     جتا  جابهکوه تاني باشد و يا امکان 

در منتاطق  فرستايش ) کردن زمین به داليل ح استیت بته   
پوشش گیاهي منطقه را  يکار دستمارني( نباشد و يا قند 

پوشش گیتاهي   يال البهدر اين صورت در  [3] دنداشته باش
. همچنتین در منتاطقي کته    ردیت گ يممنطقه کاشت صورت 

بارندگي کافي بوده و نیز گیاهان مرغوب وجود داشته باشتد  
يا سنگالخي بتودن و شتیب تنتد بتذرکاري م تتقیم را بتا       

اطالعتاتي   يهتا  هيال. شود يممحدوديت مواجه سازد، اعمال 
مورد استفاده بتراي تعیتین منتاطق مناستب ايتن عملیتات       

، شتیب،  يشناست  ختا، ، يشناس سنگ، باران همشامل نقشه 

. اين برنامته م تاحتي   استپوشش گیاهي و وضعیت مرتع 
 .شود يمهکتار را شامل  2/1338 بالغ بر

اصالحي و احیايي  يها پروژهنقشه مدل نهايي  3شکل 
بتتا ادغتتا   کتته دهتتد يمتتمنطقتته طالقتتان میتتاني را نشتتان 

ذرکاري، جلتوگیري  مناطق مناسب کپه کاري، ب يها نقشه
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 آمده است. دستبته  عرفتي   يهتا  ساماناز ورود دا ، میانکاري و بذرپاشي و 

 

 نقشه روش هاي اصالحي و احيايي منطقه طالقان مياني .3شکل 

 
ي عرفتي و عملیتات اصتالحي    ها سامانکلیه  0جدول 

 3کته در جتدول    طتور  همتان . دهد يمپیشنهادي را نشان 
نه عرفي عملیات جلوگیري از ساما 30در  شود يممشاهده 

 23سامان عرفتي عملیتات بتذرکاري، در     11ورود دا ، در 

ستامانه عرفتي    21سامانه عرفي میانکاري و بذرپاشتي، در  
ستامان عرفتي عملیتات کپتته     13عملیتات بذرپاشتي و در   

 .گردد يمکاري پیشنهاد 

 نطقه مورد مطالعهگياهي م يها پيتانتخاب روش مرتعداري با توجه به وضعيت در  .4جدول 

 مساحت روش مرتعداري وضعيت نام تيپ شماره تيپ

2 Ag ta – As spp – Pr ul 73/0712 طبیعي متوسس 

1 As spp – Ac as – On co 77/3833 طبیعي متوسس 

3 As go – Th ko – Ec po  22/1813 مننوعي خیلي ضعی 

3 As go – Ag ta  33/2353 مننوعي ضعی 

0 Go al – Ag tr – Gu to  37/2270 مننوعي خیلي ضعی 

3 As go – Fe ov  33/2233 مننوعي ضعی 

7 Gu to – Ag ta  13/2551 مننوعي ضعی 

8 Ar au – As go 57/730 طبیعي متوسس 

7 As go – St ba – Th ko 53/733 طبیعي متوسس 

25 As go – Br to  30/858 مننوعي ضعی 

22 Ag ta – Er bu 83/777 طبیعي متوسس 

21 As go – Br to – Th ko  37/787 مننوعي ضعی 

23 Ce vi – As go  33/707 مننوعي ضعی 

23 Fe ov – Pr ul  52/383 مننوعي ضعی 

20 As spp. – Lo go  81/083 مننوعي خیلي ضعی 

23 As spp. – Eu ae  31/332 مننوعي خیلي ضعی 

27 Ce vi – Ag tr  77/303 مننوعي خیلي ضعی 

 44/21154    مع کلج
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 عرفي يها سامانمساحت عمليات اصالحي و احيايي مورد نياز در .1جدول 

 سامانه عرفي

 مرتعداري مصنوعي

 دامجلوگيري از ورود 

(ha) 

 بذرکاري

(ha) 

 ميانکاري و بذرپاشي

(ha) 

 بذرپاشي

(ha) 

 کاريکپه 

(ha) 

 مناطق غيرقابل استفاده
(ha) 

 کش

 کشرود

 کوه

 دنبليد

 35نه ساما

 آردکان

 حسنجون

 هرنج

 جزنيان

 کولج

 شهرک

 پردسر

 خسبان

 تداخل

 کرکبود

 کرود

 بزج

 سکران

 سکوانچال

 نويزک

 اوانک

 وشته

 ورکش

 مراتع ورکش

 خودکاوند

 گليرد

 گوران

 منگالن

 سفچخاني

 حصيران

 مراتع ييالق

 پراچان

 نساء باال

 اورازان

 ناوه عليا

 خوجيره

 ديزان

 ناريان

 دراپي

 گراب

 امردوک

 ن درهسائي

 حيله رود

 تازه آباد

 اکبرآباد

832/2 

- 

253/001 

230/02 

111/30 

- 

117/75 

072/310 

- 

302/30 

730/3 

080/113 

732/237 

380/735 

320/113 

33/230 

127/373 

353/228 

233/302 

357/17 

733/33 

202/17 

113/253 

180/130 

383/77 

152/232 

- 

- 

33/77 

13/33 

- 

- 

177/32 

33/83 

577/237 

833/275 

- 

- 

118/103 

32/2 

17/133 

- 

353/337 

787/725 

33/31 

 

73/75 

751/2 

20/253 

233/33 

- 

- 

- 

387/12 

- 

- 

252/38 

053/11 

202/28 

728/222 

332/30 

- 

53/37 

523/178 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

337/71 

723/75 

287/3 

- 

077/72 

- 

- 

31/12 

28/82 

337/0 

230/10 

332/0 

373/27 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

1/100 

320/28 

- 

- 

- 

112/33 

- 

- 

373/0 

733/23 

837/23 

- 

170/7 

- 

- 

372/32 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

321/23 

827/31 

- 

383/5 

- 

183/75 

- 

- 

- 

- 

572/5 

228/37 

33/70 

- 

- 

- 

383/7 

 

- 

- 

823/5 

- 

- 

- 

- 

337/33 

- 

- 

- 

883/2 

120/5 

- 

- 

- 

207/3 

382/3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

033/25 

703/23 

- 

- 

- 

052/05 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

238/2 

013/3 

- 

072/2507 

- 

 

- 

- 

012/173 

333/5 

817/27 

- 

330/70 

273/27 

- 

- 

- 

352/81 

233/73 

750/00 

373/5 

73/3 

331/83 

383/133 

773/272 

783/27 

277/01 

- 

137/17 

733/83 

37/33 

538/3 

373/23 

- 

- 

- 

- 

771/237 

732/7 

- 

- 

- 

- 

- 

837/133 

- 

03/17 

- 

131/387 

- 

327/17 

 

23/18 

- 

110/2813 

- 

- 

033/5 

- 

773/23 

203/275 

172/8 

178/33 

373/12 

210/38 

573/327 

272/233 

- 

530/273 

327/373 

701/737 

- 

- 

- 

330/3 

288/273 

- 

- 

338/153 

837/082 

737/373 

17/257 

033/2573 

377/373 

338/710 

731/883 

23/877 

37/253 

151/313 

833/230 

737/335 

033/232 

833/377 

033/378 

282/15 

- 

727/32 

 
 53/12358 101/2328 214/1211 121/244 381/1254 321/2221 جمع
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 گیریبحث و نتیجه. 4
انتخاب نوه مديريت و عملیتات اصتالحي باي تتي بتر     

اساس وضعیت مرتع و شترايس اکولتوژيکي منطقته باشتد.     

از مراتع نیازمنتد   يبردار بهرهاعمال مديريت اصولي جهت 

آگاهي از وضعیت آن مرتتع استت. متديريت متناستب بتا      

وضعیت فقیر و خیلي فقیر در قالتب مرتعتداري منتنوعي    

هتاي  در اين مديريت با استتفاده از روش . ردیگ يمصورت 

، ضتتمن حفتتا شتترايس موجتتود باي تتتي ءاصتتالح و احیتتا

بخشتید. در ضتمن در ايتن روش،     ءوضعیت مرتع را ارتقتا 

تتا اينکته وضتعیت     ردیت گ ينمت سی تم چرايي مدنظر قرار 

تیتپ گیتاهي    27. از [1]مرتع به وضعیت متوسس برستد  

تیتپ   0تیپ داراي وضعیت ضعی  و  7موجود در منطقه 

 هتا  پیت تداراي وضعیت خیلي ضتعی  بودنتد کته در ايتن     

مرتعتي در حتال جتايگزيني بتا      ارزش کمگیاهان مهاجم و 

ت و انلا  عملیتا  اند بودهگیاهان خوشخورا، و کم شونده 

در اين مناطق ضتروري استت و بتا اصتالح      ءاصالح و احیا

را تاییر داد تتا شترايس    ها آندرجه وضعیت  توان يم ها آن

نتتايج  ردد. چراي دا  و تاییتر روش مرتعتداري می تر گت    

با وضعیت فقیتر  براي مراتع  ، در مراتع منطقه الر تحقیقي

لي فقیر قر ، بذرکاري، میان کاري و کپته کتاري را   يا خی

 درصد 35در شیب بااليهمچنین  [،20] کند يمشنهاد پی

در ايتن مطالعته    کند يمجلوگیري از ورود دا  را پیشنهاد 

ي متورد مطالعته بیشتتر    با توجته بته شترايس منطقته     نیز

عملیات در جهت اصالح ملدد پوشتش گیتاهي از طريتق    

کتاري، میانکتاري و جلتوگیري از    بذرکاري، بذرپاشي، کپه

 به الگوي بذرپاشي در . موفقیت[8] تاسورود دا  مدنظر 

 بتراي  .دارد ب تتگي  انتختابي  يهتا  تيسا وضعیت و بارش

وجتود داشتته    کافي بارش و خا، بايد کار اين در موفقیت

احیاي اراضي مرتعي  يها راهقر  و بذرپاشي، از  [.3]باشد 

روي  در بررستي اثتر بذرپاشتي   . [23]فرسايش يافته است 

ي به اين نتیله رسیدند کته  برخي خنوصیات مراتع طبیع

توستس  بذرپاشي موجب ارتقاء وضعیت مرتع از ضعی  به م

افزايش تولید مرتتع و   کاريشد. هدف از کپه کاري و میان

. بايتد توجته داشتت    [27و  3است ] يا گونهتاییر ترکیب 

شتده بته    يکتار مرتعاستقرار گیاهان، مناطق  منظور بهکه 

اننتد. انتختاب گونته    مدت يک يا دو سال از چرا منون بم

گیاهي مناستب نیتز يکتي از متوارد مهمتي استت کته در        

 زيادي دارد. ریتأث يکارمرتع يها برنامه

نوه برنامه اصتالحي و محتل آن    [27] يهبر اساس نظر

باي تي صحیح و با دقت در نظر گرفته شود تتا انلتا  آن   

باشتد. بنتابراين بتراي تعیتین نتوه عملیتات        بخش تيرضا

به شرايس اکولوژيک منطقته توجته کترد. بتا     اصالحي بايد 

متديريتي و اصتالحي در    يهتا  پروژهتوجه به اينکه اجراي 

و  استت منوط به کم کردن تعداد دا   منطقه مورد مطالعه

در حال حاضر اقتناد جامعه طالقان بتر مبنتاي زراعتت و    

جهت کاهش جمعیتت   يزير برنامهاستوار است،  يپرور دا 

نطقته بتا تاییتر معیشتت دامتداران و      از مراتع م بردار بهره

موجتود در منتابع طبیعتي     يهتا  لیپتان ت استفاده از ساير 

و ...  يپترور  يآبزمنطقه مانند زنبورداري، گیاهان دارويي، 

 قرار گیرد. موردتوجهبايد 

 يهتتا هيتتالتلفیتتق  GISاز در ايتتن تحقیتتق استتتفاده  

اصالحي را ت هیل نمتود   يها برنامه يابي مکاناطالعاتي و 

مديريت مرتتع، توانتايي    يها نقشهاز جمله: تهیه و نمايش 

مختلت  بتراي    يها نقشهتلفیق  به هنگا  سازي اطالعات،

بتا دقتت و    و پتردازش اطالعتات   متديريت  يها مدلتهیه 

اشاره شتده   ها تیقابلنیز به اين  [25]سرعت. در مطالعات 

 است.

ارائتته روش متتديريتي و اصتتالحي بتتا تعیتتین منتتابع   

موجود در مراتع منطقه طالقان سبب شناسايي  اکولوژيکي

اکولوژيتک در منطقته گشتته و     يها تيمحدودو  ها تیقابل

و  هتا  تیقابلمرتعداري که تعیین  يها طرحهدف اصلي در 

 هتا  آناستاس  تتا بتر    شتود  يمت بتوده فتراهم    ها تيمحدود

با توجته بته شترايس اکولتوژيکي      صورت گیرد. يزير برنامه

اصالحي باعث افزايش تولید علوفه منطقه، اجراي عملیات 

، تاییر اکوسی تم منطقته،  وخا، آبدر واحد سطح، حفا 

تعتادل دا  و   تيت درنهاتاییر کیفیت سی تتم دامتداري و   

 مرتع خواهد شد.
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