
 

 زایی آن بر خطر بیابان تأثیرارزیابی فشار دام و 

 (آباد، خراسان رضویمیاندهی فیض :موردی ۀمطالع)

 کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران. ۀآموختدانش  ؛زهره عصار 

 طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران._دانشیار گروه مهندسی منابع ؛*مسعود مسعودی 

 

 چکیده
عنوان یک مشکل زیست محیطی با هکه ب مرطوب خشکخشک و نیمهزایی، عبارتست از تخریب سرزمین در مناطق خشک، نیمهبیابان
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محیطی مطرح گردد. منطقبه عنوان یک شاخص فشار زیستتواند بهنماید. بنابراین شدت چرا میها بروز میهای معیشیتی انسانشیوه
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 مقدمه. 1
میلیبون هکتبار وسبعت  5158مناطق خشک در دنیا 

اسبتفاده عنبوان اراضبی چبرا شبده بهدرصد  88دارند که 

بیاباناایی  تأثیرعنوان اراضی تحت بهشوند. این مناطق می

انبد. درصد آن در مراتع واقع شبده93بندی شده که طبقه

زایبی در چرای بیش از حد یکبی از عوامبل اصبلی بیاببان

 .]9[مراتع است

براساس تعریو کنوانسیون سازمان ملبل متحبد ببرای 

ب سبرزمین در زایبی ببه معنبی تخریببیاببان"زایی بیابان

خشک ناشبی از مرطوب نیمهخشک و نیمهمناطق خشک، 

عوامبببل مختلبببو از جملبببه تغییبببرات آب و هبببوایی و 

هبم ه . این پدیده سبب ب]11[باشدهای انسانی میفعالیت

خوردن تعادل خاو، پوشبش گیباهی و اقلبیم در منباطق 

دارای اقلیم خشک شده و تبداوم ایبن شبرایط منجبر ببه 

کاهش یا نابودی کامبل تبوان بیولوژیبک اراضبی، از ببین 

رفتن شرایط مساعد زندگی و افباایش منباظر ناخوشبایند 

زایی در منباطق خشبک و . بیابان]17[بیابانی خواهد شد 

های طوالنی دارد و همیشه با فعالیت خشک تاریخچهنیمه

با اسبتفاده از فاکتورهبای  و ]11[انسانی همراه بوده است 

شود )از قبیبل جمعیبت، اراضبی قاببل مختلفی تعیین می

 .]16[کشت و تعداد دام( 

در ایبببن منببباطق تولیبببدات بیولوژیبببک و بیومببباس 

گیبباهی در زمببین تقلیببل یافتببه و ظرفیببت چببرای دام 

کنببد در نتیجببه ایببن منبباطق بببرای کبباهش پیببدا مببی

عوامببل  .]10[ ندرفبباه انسببانی مناسببب نیسببتتببأمین 

متعببددی در تشببکیل بیابببان دخالببت دارنببد کببه نقببش 

پوشببش گیبباهی بببه لحبباظ انعکبباس شببرایط محیطببی و 

حساسبببیت ببببه خشکسبببالی در شناسبببایی و تفکیبببک 

منبباطق بیابببانی بببه خببوبی آشببکار و بببر کسببی پوشببیده 

ویبب ه در بببهش گیبباهی نیسببت. تخریببب و کبباهش پوشبب

خشببک در اثببر خشببکی و چببرای نیمببهمنبباطق خشببک و 

رویببه را بایببد اولببین زمینببه مناسببب بببرای گسببترش بببی

-رویبه یکبی از مهببممنباطق بیاببانی دانسبت. چبرای ببی

تبببرین عوامبببل کببباهش پوشبببش گیببباهی در منببباطق 

 . ]11[ باشدخشک مینیمهخشک و 

پدیبده عنبوان عامبل درجبه اول در ببهرویبه چرای بی

. در بسبیاری از منباطق ]8[شبودزایبی معرفبی مبیبیابان

های سبک مبازاد ببر ظرفیبت زمبین، افاایش جمعیت دام

منجببر بببه تخریببب پوشببش گیبباهی و در درجببات بعببدی 

تخریب، فشردگی خاو و فرسبایش را ببه همبراه داشبته 

عبارت دی ر، کاهش پوشش گیاهی در در اثر به. ]8[است 

هبای گیباهی افت و نبابودی گونبه رویه منجر بهچرای بی

شود که عامل مهمبی در حفبس سباختمان و پایبداری می

رویبه ببر سبالمت خاو است. در شرایط حاد، چبرای ببی

داری در ارتببا  اسبت، ببه جوامع گیاهی ببه طبور معنبی

ای آشبکار ای، نتیجهطوری که هر تغییری در ترکیب گونه

ش خباو و رویه است که سبب افاایش فرسایاز چرای بی

اندازهای طبیعی به وسیله فرسایش آبی از بین رفتن چشم

برابر ظرفیت مراتع  3تا  2گردد. چرای بیش از و بادی می

کند و به سبمت واقعیتی است که مراتع ایران را تهدید می

تعبداد دام مبازاد ببر  .]6[دهبد مناطق بیابانی سبو  مبی

ببا  گبردد ظرفیت مرتع، فشار چرای مفر  را موجبب مبی

چرای خارج از فصل در زمان نامناسب و نیا ل دمال شدن 

خصبوص ببههبای ها در زمان چرای پس از بارنبدگینهال

  به این ]10[گردد بهاره، موجب تقلیل پوشش گیاهی می

دلیل عامل چرای دام از لحاظ تعداد دام موجود نسبت ببه 

ظرفیت دامی )فشار دام(، زمان و طول دوره چرا و نوع دام 

 . ]4[گیرد ستفاده کننده مورد بررسی قرار میا

با توجه ببه اینکبه کشبور ایبران از لحباظ اقلیمبی در 

درصد از سبط   35منطقه خشک جهان واقع شده و تنها 

کننبد. متر بارش دریافت میمیلی 250آن ساالنه بیش از 

هبایی برداری از پوشبش گیباهی یکبی از شباخصلذا بهره

تغییر پوشش گیباهی و بیاببانی  ای براست که اثرات عمده

 .]4[شدن اراضی دارد

بببا اسببتفاده از روش  ]5[چمببن پیببرا و همکبباران 
1ICD زایببی را در حببوزه شببدت وضببعیت فعلببی بیابببان

 
1Iranian Classification of Desertification 
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آبخیا کوهدشبت تعیبین نمودنبد. نتبایج آنبان نشبان داد 

جببا رخسبباره ههببا بببکببه عامببل انسببانی در کببل رخسبباره

تببوده سببن ی بببر عامببل محیطببی غالببب اسببت و عامببل 

زایبی در منطقبه در تخریب اراضبی یبا بیاببان مؤثراصلی 

رود. از میببان عوامببل انسببانی پببس از بببه شببمار مببی

تخریب منابع آببی، تخریبب اراضبی و منبابع گیباهی ببه 

دلیببل تبببدیل اراضببی مرتعببی و جن لببی بببه شببهری و 

رویببه ان و چببرای بببیهببا و درختببکشبباورزی، قطببع بوتببه

 قرار دارد.

به منظور شناخت و بررسی  ]11[ خسروی و همکاران

زایببی در منبباطق خشببک و چببرا در رونببد بیابببان تببأثیر

زارهای استان کرمبان خشک، تاج پوشش گیاهی قیچنیمه

را با توجه به فاصله از آبشخور مورد مطالعبه قبرار دادنبد، 

د ببه همبراه ها نشبان داد کبه شبدت چبرای زیبانتایج آن

هبای خوشبخوراو از خشکی منطقبه سببب حبذو گونبه

ترکیب گیاهی منطقه در نادیکی آبشبخورها شبده اسبت. 

کمبود پوشبش گیباهی در ایبن محبدوده باعبا افباایش 

فرسایش خاو شده که این امبر سببب گسبترش منباطق 

 بیابانی در منطقه مورد مطالعه شده است.

زایبی در بیاببانبه منظور بررسی  ]9[ آیبنا و همکاران

سبازی اسپانیا در اثر چرای بیش از حد از یک مدل شببیه

هبا گانه تعداد دام، تعداد گراسپویا براساس متغیرهای سه

ای و در مرتبع و درصد خاو لخبت تحبت شبرایط مارعبه

استفاده نمودند. براساس تجایه و تحلیل این مبدل کیفبی 

اثر چبرای زایی در دهنده بیابانهای نشانبرخی از شاخص

 بیش از حد در درازمدت شناسایی گردیدند.

، جهببت بررسببی پتانسببیل ]16[ راسببمی و همکبباران

های شرقی دلتای نیل( از مدل زایی در مصر )قسمتبیابان

تصحی  شده مدالوس استفاده نمودند. مدل پیشنهادی ببا 

اسببتفاده از نمببودار وضببعیت موجببود و رونببد بببا هببدو 

ی پویا در مصر طراحی شده ببود زایسازی مدل بیابانشبیه

شاخص مورد بررسبی قبرار گرفتنبد کبه  24در این مدل 

 گرفت. شاخص فشار دام را نیا در بر می

فشبار  تبأثیرهدو از ایبن پب وهش مشبخص نمبودن 

زایبببی در منطقبببه مطالعببباتی پدیبببده بیاببببان ببببردام 

باشببد. فشببار دام ناشببی از عملکببرد نادرسببت انسببان مببی

باشببد. زیببرا هببای طبیعبی مببیاکوسیسببتمدر مواجهبه بببا 

زایببی رویببه عامببل اولیببه در پدیببده بیابببانچببرای بببی

ای دچبار تغییبر باشد و هبر جبایی کبه ترکیبب گونبهمی

رویببه در داری بببا چببرای بببیگببردد بببه طببور معنببیمببی

باشد لبذا بررسبی ایبن عامبل در زمینبه وقبوع ارتبا  می

  زایی از اهمیت زیادی برخوردار است.بیابان

 

 شناسی تحقیقروش. 2

  معرفی منطقۀ مورد مطالعه . 2.1
میانبدهی فبیآ آبباد ببا  ۀمنطقبمطالعباتی  ۀعرص    

تببرین هکتببار در جنببوبی 29/4506مسبباحتی معببادل 

تببا  43 34فاصببلحببد  آبببادقسببمت شهرسببتان فببیآ

47 34  وجغرافیبببایی  عبببر 33 58  تبببا41 58 

شبببمالی قبببراردارد.  40و در زون  طبببول جغرافیبببایی

متوسببط بارنببدگی سبباالنه منطقببه میانببدهی فببیآ آببباد 

 144( 1358-1383سببباله ) 25آمببباری  ۀدوردر یبببک 

 5/20متوسببط درجببه حببرارت سببالیانه  بببوده متببر میلببی

گبببراد و حبببداقل، متوسبببط و حبببداک ر درجبببه سبببانتی

درصببد 46و  32، 23رطوبببت نسبببی منطقببه بببه ترتیببب 

منطقببه در روش آمبببرژه خشببک و اقلببیم  باشببد.مببی

سبببرد، براسببباس روش دومبببارتن خشبببک و در روش 

مطالعببباتی  ۀعرصبببر د باشبببد.ایوانبببو صبببحرایی مبببی

بببرداران آن از گونببه روسببتایی وجببود نببدارد و بهببرههببیچ

روسبببتای میانبببدهی و دهسبببتان یونسبببی وارد منطقبببه 

 -شببوند.این عرصببه از شببمال بببه راه آهببن مشببهدمببی

کببوه و اراضببی نبب بنببدرعباس از غببرب بببه ارتفاعببات 

خصوصببیات  1 جببدول شببود.مبییونسبی گناببباد محببدود 

بنببدی گیبباهی نقشببه تیبپ 1و شببکل تیبپ هببای مرتعبی

 دهد.می را نشان  محدوده مطالعاتی
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 خصوصیات تیپ های مرتعی محدوده مطالعاتی .1جدول 

 گونه های همراه تیپ مرتعی کد تیپ
کالس 

 یخوشخوراک
 مساحت
(ha) 

مساحت 

)%( 

وضعیت 

 تیپ

گرایش 

 تیپ

I Anabasis setifera 
Salsola spp II 64/69  19/2  منفی خیلی فقیر 
Tamarix sp III 

II 
Anabasis setifera – 

Lemonium lehmani 

Launea acanthodes III 

16/137  31/4  منفی خیلی فقیر 
Artemisia deserti II 

Sophora pachycarpa III 

Alhaji camelorum III 

Ceratocarpus arenarius III 

III Anabasis setifera - Tamarix sp 
Lemonium lehmani III 86/117  7/3  منفی خیلی فقیر 
Alhaji camelorum III 

IV Artemisia sieberi 

Stipa barbata III 

62/33  06/1  منفی فقیر 

Ephedra intermedia III 

Euphorbia bungei III 

Noea mucronata III 

Peganum harmalla III 

Sophora pachycarpa III 

Scariola orientalis III 

Cousinia umbrosa III 

V 
Artmisia seberi - 

Salsola tomentosa 

Siedletzia rosmarinus III 

24/427  41/13  ثابت متوسط 

Peganum harmala III 

Cousinia umbrosa III 

Atriplex canicens II 

Sophora pachycarpa III 

Alhaji camelorum III 

Ceratocarpus arenarius III 

VI 
Calligonum comosum- 

Salsola tomentosa 

Salsola arbuscula II 25/

1062 
35/33  Astragalus heratensis II ثابت متوسط 

Limonium lehmani III 

VII 
Lemoniuom lehmani- 

Salsola tomentosa 

Artemisia deserti II 

72/34  09/1  Atriplex canescens II منفی خیلی فقیر 

Alhagi camelorum III 

Salsola khorasanica II 

VIII Peganum  harmala 

Artemisia sieberi II 

13/9  29/0  منفی خیلی فقیر 

Hyoscyamus squarosus III 

Salsola tomentosa II 

Cousinia umbrosa III 

Ceratocarpus arenarius III 

Sophora pachycarpa III 

Alhaji camelorum III 

IX Salsola tomentosa 

Astragalus heratensis II 

64/287  03/9  منفی فقیر 
Calligonum comosum III 

Ceratocarpus arenarius III 

Sophora pachycarpa III 

Alhaji camelorum III 

X 
Salsola tomentosa-  

Artemisia seberi 

Peganum harmala III 

55/250  87/7  Sophora pachycarpa III منفی فقیر 

Ceratocarpus arenarius III 

Lemoniuom lehmani III 

XI 

Salsola tomentosa- 

Asteragalus squarrosus-

calligonum comosum 

Sophora pachycarpa III 

44/441  86/13  Euphorbia bungei III منفی فقیر 

Alhaji camelorum III 

Noea mucronata III 

XII 
Stipagrostis plumosa-

Asteragalus  squarrosus 

Sophora pachycarpa III 

94/273  6/8  منفی فقیر 
Salsola tomentosa II 

Ceratocarpus arenarius III 

Astragalus heratensis III 

Peganum harmala III 

XIII Tamarix sp 

Lemonium lehmani III 

62/39  24/1  منفی خیلی فقیر 

Launea acanthodes III 

Artemisia deserti II 

Peganum harmala III 

Alhaji Camelorum III 

Ceratocarpus arenarius III 

Sophora pachycarpa III 

Poa bulbosa II 

http://search.mysearch.com/web?apn_ptnrs=%5ECDE&apn_uid=81fdd437-988d-4e67-9ce0-efc1f30ec022&dateOfInstall=2017-05-11&gct=ds&lang=en&o=APN12066&psv=oid%3D639%3Achid%3D147%3Acrid%3D5366%3Atgid%3D0%3Apubid%3D42468%3Auiip%3D188.118.111.20%3Aclid%3D39D071FB-5932-2195-ED45-DCBB2C39A6AA%3Afit%3D2017-05-11%3AExtension_type%3Dsearch%3Aextid%3Dmomnfdgcfjklbgcdlocdedeabgmfjdlk&shad=&trgb=CR&ts=1502256457319&tpr=6&q=Atriplex+canescens
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 فیض آباد میاندهی ۀمنطقبندی گیاهی نقشه تیپ .1شکل

 

 روش تحقیق. 2.2
زایبی از جنببه جهت ارزیابی و تهیه نقشه شدت بیابان

شاخص فشبار دام ببا توجبه ببه شبرایط منطقبه از مبدل 
1LADA اصالح شده )ارزیابی تخریب سرزمین در مناطق

در سبازمان ملبل خشک( استفاده شد که این مدل توسط 

زایبی در منباطق خشبک برای ارزیابی بیاببان 2005 سال

از  2DPSIRهای معرفی گردید. این مدل براساس شاخص

کننبده، فشبار ببر طبیعبت، تحریبکقبیل عوامل نیروهای 

پاس  نسبت ببه تخریبب وضعیت منطقه، اثر بر طبیعت و 

زیسبت دهنده ارتبا  انسان و محبیططراحی شده و نشان

نماید. در این بوده و علت اصلی تخریب را نیا مشخص می

در تخریب سرزمین در چند دسته مهبم  مؤثرمدل عوامل 

از قبیبببل اقلبببیم، آب، پوشبببش گیببباهی، بیوفیایکبببال و 

 
1Land Degradation Assessment in Drylands 
2 Drivers-Pressure-State-Impact-Response (D-P-S-I-R) 

ر دام گیبرد. فشبااجتماعی مورد ارزیابی قرار می -اقتصادی

براساس نقش آن در تخریب سرزمین ببه عنبوان شباخص 

های هر یک بندی شده و در نهایت کالس(، طبقهPفشار )

زایی در پبنج کبالس ها و نیا نقشه نهایی بیاباناز شاخص

خطر ناچیا، خطر کم، خطر متوسط، خطر شدید و خیلبی 

 تأثیرباشد. به این صورت که به هر الیه براساس شدید می

زایی، با توجه به بررسی منابع، استناد ببه کبار ۀبیابان آن بر

داده شبده و  5تبا  1محققین و شرایط منطقه، وزنی ببین 

باشبد، ببه طبوری کبه دهی به صورت برابر مبینحوه وزن

 باشد. ارزش یک بهترین و ارزش پنج بدترین وزن می

در این پ وهش جهت بررسبی و تهیبه نقشبه شباخص 

استفاده  ]7[ یونپ -فائومدل خطر  بندیفشار دام از طبقه

های کوچکتر از یک حاکی از آنند که تبراکم گردید نسبت

فعلی دام بیش از ظرفیت بالقوه محیط ببرای پبذیرش دام 

 (.2است )جدول 
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ظرفیت مراتع براساس میاان علوفه تولیدی آن تعیین 

یکی از اهداو مهم در مدیریت منابع طبیعی نیا  گردد.می

تولیبد در واحبد سبط  ببه منظبور تعیبین تعیین میباان 

ظرفیت مرتع است. تخمین و برآورد ظرفیت مرتع با روش 

 .]2[ترین روش است قطع و توزین مطمئن

هبای در این پ وهش به منظور یکنواختی در برداشت نمونه

محیطبی در منطقبه  پوشش گیاهی نقشبه واحبدهای زیسبت

تعیین شد. ببدین صبورت کبه نقشبه طبقبات شبیب، جهبت، 

. در ]12[ارتفاع، پوشش گیاهی و خاو با همدی ر ادغبام شبد 

یابی، در هریبک از واحبدهای منطقۀ مورد مطالعه پس از نقطه

متر در نظر گرفته شبده  50زیست محیطی ترانسکتی به طول 

گیاهبان اکنش و در امتداد آن براسباس هم نبی و ال بوی پبر

هبا در ایبن مستقر شد که تعداد پبالت متر مربعی 1های پالت

 روش براساس فرمول ذیل تعیین گردید.

(1) 2 n = (cv/e) 

nتعداد پالت : 

cvانحراو معیار : 

e( 10-5: میاان خطای قابل قبول%) 

 زاییبیابان خطر ۀمحاسببندی فشار دام برای طبقه .2دول ج

 بندی خطرطبقه
 بدون خطر

(1) 

 خطر کم

(2) 

 خطر متوسط

(3) 

 خطر شدید

(4) 

 خطر بسیار شدید

(5) 

 5/0 > 5/0-1 1-5/1 5/1-5 5 < فشار دام

 

در داخل هر پالت درصد تباج پوشبش، خباو لخبت، 

درصد سنگ و سن ریاه و الشببر  تعیبین شبد، سبپس 

های هوایی گیاهان یکساله و تولید سبال جباری اندامکلیه 

هبای کاغبذی گیاهان چند ساله را قطع نموده و در پاکبت

هبا جداگانه قرار داده شد و پس از خشک نمبودن، نمونبه

در ادامه جهت تعیین فشار دام مبوارد ذیبل  توزین گردید.

 مورد بررسی قرار گرفت:

 چرا ۀبالقو تعیین ظرفیت -الف

توانبد دامی که می حداک ر عبارت است ازرا ظرفیت چ

یک مرتع مشخص را دریک دوره زمانی معین مبورد  چبرا 

 گبرفتن اینکبه ببه خباو ،پوشبش و نظبر در با قرار دهد،

 و ودطبیعبی موجبود درحبوزه آسبیبی وارد نشبسایرمنابع

 گرایش مرتع نیا به سمت م بت سو  داده شود. 

های گونهالزم است میاان تولید  جهت تعیین ظرفیت،

ها ضرب شود تا علوفبه آن مختلو درضریب برداشت مجاز

خشک قابل استفاده به دست آید. ضریب برداشبت مجباز 

یک گونه در حبدی کبه ببه  برداری ازعبارت است از بهره

 خاو مرتع آسیبی وارد نشود. گیاهان و

دارای با توجه به شبرایط اکولبوژیکی  گیاهی، گونه هر

تبوان ضبریب را یذالک مای است معضریب برداشت وی ه

سبپس آن را ببه  های کلیدی نمبود وفقط محدود به گونه

کلی این ضریب برای منطقبه  طوره کل مرتع تعمیم داد. ب

 %50وضعیت پوشبش گیباهی  با توجه به شرایط اقلیمی و

 در نظر گرفته شد.

 و ببرداری مجبازبهبرهگرفتن درصد ضبریب  نظر با در

 2 غذایی روزانه یک واحبد دامبی ببه انبدازه همچنین نیاز

 هبایتیبپظرفیت چرایبی  کیلوگرم علوفه خشک مرتعی،

 در A.U.M ،(Animal Unit month)مرتعبی برحسبب 

در روز  50چرایبی کبه حبدود  ۀدوردر طول یک  وهکتار 

ببرای هبر یبک از  5و  4ول امطبابق جبد ،شدنظر گرفته 

 گردید.های عرفی محاسبه سامان

به علت پایین بودن ارزش غذایی که الزم به ذکر است 

  مرتبع ببرای راهپیمایی زیاد دام درسط یکسو و علوفه از

کیلبوگرم 2نیباز روزانبه دام ببه انبدازه  دستیابی به علوفبه

 در نظر گرفته شد.خشک  ۀعلوف
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 تعداد واحد دامی تعیین ضریب واحد دامی و -ب

منطقبه براسباس نبوع دام دارای هبای واحد دامی دام

کیلبوگرم دام زنبده  35ضرایب مختلفی است کبه معبادل 

واحد دامبی،  75/0ک گوسفند یک واحد دامی، با یاست. 

واحد دامبی در نظبر گرفتبه  4و گاو بومی  5/6گاو دور  

پبس از در نظبر گبرفتن ضبرایب فبو  و میباان  شود.می

، %60مرتع وابست ی دام به مرتع که وابست ی گوسفند به 

باشد کبه در می %26و گاو بومی  %20، گاو دور  %70با 

اسباس فرمبول ذیبل  نهایت تعداد دام فعبال در مرتبع ببر

 گردد.تعیین می

 تعداد دام فعال در مرتع=  (2)

 Σتعداد دام موجود ×واحد دامی  ×وابست ی به مرتع 

 فشار دام ۀنقش ۀتهی ۀنحو -ج

میاان تولید علوفبه و اساس  بندی این شاخص برطبقه

دسبت آوردن ه گیرد. ببرای ببنیاز دامی منطقه صورت می

ظرفیت پتانسیل چرا میاان تولید علوفه خشک بر خوراو 

باشبد، مبی  ]7[کیلبوگرم 200هر واحد دامی در سال که 

دسبت ه تقسیم کرده و ظرفیت چرا در هر سامان عرفی بب

دست آوردن فشار دام نیا الزم اسبت ه خواهد آمد. برای ب

تراکم فعلی دام در منطقه مشخص گردد و ببدین منظبور 

های عرفی تراکم دام ببه صبورت ذیبل محاسببه در سامان

 (.5 و 4جداول) گردیدخواهد 

(3 ) 

 تعداد واحد دامی فعال در مرتع
 = تراکم دام

 مساحت منابع طبیعی )هر سامان عرفی(

 

ظرفیت بالقوه چرا را ببر تبراکم جهت تعیین فشار دام 

 (.5و  4جداولدام تقسیم خواهیم نمود )

(4) 

 چرا بالقوه ظرفیت
 دام = فشار

 دام فعلی تراکم

 

 نتایج. 3
 ۀمنطقبتعداد واحدهای دامبی موجبود در  (3)جدول 

( و 2دهد که ببا اسبتفاده از رواببط )مطالعاتی را نشان می

هببای از سبامانه( تعبداد دام فعببال در مرتبع در هریببک 3)

 دست آمد.  ه عرفی ب

 تعداد واحد دامی به تفکیك نوع  .3جدول 

 گاو بومی گاو دورگه با گوسفند نام آبادی

 تعداد دام روستای میاندهی

 تعداد دام فعال در مرتع

 تعداد دام دهستان یونسی

 تعداد دام فعال در مرتع

4725 

2835 

9357 

2/5614 

800 

420 

1646 

15/864 

182 

6/236 

6474 

2/8416 

0 

0 

100 

104 

 
های فعبال موجبود در منطقبه پس از تعیین تعداد دام

( ببه ترتیبب تبراکم 4( و )3مطالعاتی با استفاده از روابط )

فعلی دام و فشار حاصبل از تبراکم دام موجبود در منطقبه 

خطبر  (2)تعیین گردید و در نهایت با اسبتفاده از جبدول 

 ۀمنطقبزایبی ناشبی از فشبار دام در گسترش پدیده بیابان

 میاندهی بدست آمد.
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 عرفی میاندهی ۀساماندر برخی از واحدهای کاری واقع در  زاییدر بیابان مؤثرکالس خطر فشار دام  ۀمحاسب .4جدول 

 واحد کاری
برداری ضریب بهره

 مجاز )%(

برداری علوفه قابل بهره

(Kg/ha) 

 چرا ظرفیت بالقوه

(AUM) 
 فشار دامکالس خطر  فشار دام تراکم فعلی دام

10 

90 

170 

325 

326 

327 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

1/10 

1/17 

6/14 

7/79 

80 

8/76 

050/0 

085/0 

073/0 

400/0 

384/0 

370/0 

508/0 

508/0 

508/0 

508/0 

508/0 

508/0 

10/0 

17/0 

14/0 

79/0 

76/0 

72/0 

 خطر خیلی شدید

 خطر خیلی شدید

 خطر خیلی شدید

 خطر شدید

 خطر شدید

 خطر شدید

 

 عرفی یونسی ۀسامانزایی در برخی از واحدهای کاری واقع در در بیابان مؤثرکالس خطر فشار دام  ۀمحاسب .5جدول 

 واحد کاری
برداری ضریب بهره

 مجاز )%(

برداری علوفه قابل بهره

(Kg/ha) 

ظرفیت بالقوه 

 (AUM) چرا
 فشار دامکالس خطر  فشار دام تراکم فعلی دام

241 

409 

563 

651 

813 

891 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

5/36 

9/70 

1/19 

24 

5/51 

27 

182/0 

354/0 

095/0 

120/0 

257/0 

135/0 

835/0 

835/0 

835/0 

835/0 

835/0 

835/0 

22/0 

42/0 

11/0 

14/0 

31/0 

16/0 

 خطر خیلی شدید

 خطر خیلی شدید

 خطر خیلی شدید

 خطر خیلی شدید

 خطر خیلی شدید

 خطر خیلی شدید

 

 

 هیمیاندمطالعاتی  ۀمنطقنمودار درصد گسترش طبقات خطر شاخص فشار دام  .2شکل
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 آبادمیاندهی فیض ۀمنطقطبقات خطر شاخص فشار دام در  ۀنقش .3شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه. 4
 مطالعباتی ۀدرصد گسبترش طبقبات خطبر در منطقب

دهبد کبه نقشه شاخص فشار دام نشبان مبی ،(3و2شکل)

 ۀدر طبقب 6/5ببدون خطبر،  ۀدرصد منطقه در طبق 3/21

 ۀدرصد در طبقب 3/63درصد خطر شدید و  8/9خطر کم، 

مطالعباتی ۀ گیرد. در واقع عرصخطر خیلی شدید قرار می

از پوشش مرتعی ضعیفی برخبوردار ببوده و اک بر گیاهبان 

، ایبن درجه خوشخوراکی پبایینی دارنبدموجود در منطقه 

مطالعباتی گردیبده  ۀامر سبب افاایش فشار دام در منطقب

میاان تولید منطقه مشخص گردید که این  برآورد است. با

هبای حاضبر در میاان بسیار کبم ببوده و حتبی ببرای دام

 .باشدمنطقه کافی نمی

دهد که ببین ( نشان می6ماتریس همبست ی )جدول 

ظرفیت چرا و فشار دام و همچنین عامبل وضبعیت فعلبی 

داری وجود دارد ایبن همبست ی معنی ]3[تخریب منطقه 

مطالعباتی  ۀدهد افاایش فشبار دام در منطقبامر نشان می

متأثر از تخریب پوشش گیباهی ببوده، در واقبع ببه دلیبل 

ضعیو ببودن پوشبش مرتعبی فشبار دام در منطقبه زیباد 

تراکم فعلبی بین  (6)باشد. همچنین با توجه به جدول می

دام بببا فشببار دام و وضببعیت فعلببی تخریببب همبسببت ی 

دهنبده نشبان جبدداًمعناداری وجود ندارد کبه ایبن امبر م

نامطلوب بودن پوشش گیاهی در منطقبه و از ببین رفبتن 

باشبد، ایبن امبر ببا مشباهدات های خوشخوراو مبیگونه

میببدانی از منطقببه نیببا مطابقببت داشببت. نتببایج فببو  بببا 

 مسعودی و اسبراری ،]13[تحقیقات مسعودی و همکاران 

 ]15[ و مسعودی و واحبدی ،]1[ امیری و همکاران ،]14[

جنوب کشور در زمینه وجود خطر قابل توجه فشار دام در 

گیاهببان هایبایسبتی در مببورد گونبهلببذا همباهن ی دارد. 

منطقبه  به شرایط آب و هبوایی تر و سازگارمرغوبمرتعی 

مهباجم و  هبایهبا ببا گونبهبه منظور جای این کبردن آن

در و  نببامرغوب فعلببی مطالعببه و تحقیببق صببورت گیببرد

 عملیبات دارد گیباه رویش قابلیت که عرصه از هاییبخش

 فرسبایش از تا ب یرد قرار قر  تحت و شده اجرا نهالکاری

 چبه هر توجه امر این که گردد جلوگیری منطقه در خاو

 اقبدامات ببا طلببد تبامی را زمینه این در مسئولین بیشتر

 جلوگیری منطقه در بیابان بیشتر چه هر ۀتوسع از مناسب

 .نمود
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فشار دام ببا عامبل وضبعیت فعلبی  بیناز سوی دی ر 

کننبده ایبن دارد و بیان دار وجودهمبست ی معنیتخریب 

با افاایش فشار دام میاان وضعیت فعلبی  که واقعیت است

یاببد. نتبایج فبو  ببا تحقیقبات و تخریب نیا افاایش مبی

، خسبروی و همکباران ]5[مطالعات چمن پیرا و همکباران

 هماهن ی دارد. ]9[آیبنا و همکاران  و ]8[،  گودی]11[

      میاندهی ۀ. ماتریس همبستگی بین ظرفیت چرا، تراکم فعلی دام، فشار دام و وضعیت فعلی تخریب در منطق6جدول 

   ظرفیت چرا تراکم فعلی دام فشار دام وضعیت فعلی تخریب

-0/795** 0/981** 147/0-  1 Pearson Correlation ظرفیت چرا 

000/0  000/0  536/0   Sig. (2-tailed) 
 

20 20 20 20 N 

341/0-  315/0-  1 147/0-  Pearson Correlation تراکم فعلی دام 

142/0  176/0   536/0  Sig. (2-tailed) 
 

20 20 20 20 N 

-0/690** 1 315/0-  0/981** Pearson Correlation فشار دام 

001/0   176/0  000/0  Sig. (2-tailed) 
 

20 20 20 20 N 

1 -0/690** 341/0-  -0/795** Pearson Correlation بوضعیت فعلی تخری  

 001/0  142/0  000/0  Sig. (2-tailed) 
 

20 20 20 20 N 

  **: همبست ی معنیدار در سط  یک درصد خطا
 

های اخیر بسیاری از ساکنین در سال قابل ذکر است

این منطقه به دلیل قابلیت منطقه برای کشت درختان 

اند، در شرایطی که منابع نموده پستهپسته اقدام به کشت 

آبی موجود برای آبیاری باغات نیا در منطقه محدود 

باشد و در نتیجه همچنان بخش مهمی از معاش مردم می

لذا بایستی تمهیدات باشد. منطقه به دامداری وابسته می

و  الزم برای ایجاد تعادل بین دام و پوشش مرتعی

 پراکنش مناسب دام در مرتع صورت گیرد.  
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