
 

 رزیابی قابلیت مراتع کوهستانی درمیان خراسان جنوبی ا

 گردیعتطبی برداریبهره برای

 استادیار دانشکده منابع طبیعی، مجتمع آموزش عالی سراوان، سیستان و بلوچستان، ایران ؛*وحیده عبداللهی. 

  سین ارزانی شکده منابع طبیعی، پردی      ؛ح ستانی، دان شک و کوه ستاد گروه احیا مناطق خ شگ  ا شاورزی و منابع طبیعی، دان اه س ک

 .تهران، کرج، ایران

 سازمان تحقیقات، آموزش و          ؛جواد معتمدی شور،  سه تحقیقات جنگلها و مراتع ک س شی، بخش تحقیقات مرتع، مو شیار پژوه دان

 ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

 

 چکیده

واسطه  تواند در ارتقاء سطح زندگی و بهبود معیشت مرتعداران، موثر باشد و به   می ؛عنوان یک فعالیت جنبی مرتعداری، بهگردیطبیعت

شار    صادی کردن مرتعداری، باعث کاهش ف ضر، با هدف ارزیابی   شود بر مراتع،  چرا اقت ستا، پژوهش حا قابلیت مراتع درمیان  . در این را

، فاصااله از منابع  و و گردی، بر مبنای عوامل محیطی و اکولوژیکی )اقلیم، توپوگرافی، خاکخراسااان جنوبی، جهت اساات ادی طبیعت

 یطها در محاز تل یق نقشه ها )فاصله از شهر و فاصله از جادی و مسیرهای دسترسی(، انجام شد.        زیرساخت  ( وهای پوشش گیاهی جاذبه

GIS  شااایساات ی مراتع منطقه در طبقات م تل    مرتع(،)روش رایج تعیین شااایساات ی  فائو و بر مبنای رویکرد عامل محدودکنندی

در طبقه شایست ی کم    درصد   5/63 (،2Sاز مراتع، در طبقه شایست ی متوسط )   درصد   7/63 بر مبنای نتایج، گردید.شایست ی، تعیین   

(3Sو ) در طبقه غیردرصااد  8/63 ( شااایسااتهNاز لحاظ طبیعت )،از مراتع منطقه، برای  درصااد 5/36 گردی قرار دارند. در این ارتباط

تبع  ن، وضعیت  باشند. درصد پوشش گیاهی و به   ( از این نظر، میN، غیر شایسته )  درصد  5/68 ( و3Sچرای دام، دارای شایست ی کم )  

باشد. بر همین اساس،   گردی و چرای دام میهای گیاهی برای طبیعتتیپ نامناسب فرسایش خاک، از عوامل محدودکنندی شایست ی     

 دامداری گردی در کنار  الزم اسااات که با کاهش تعداد دام و چرای دام مطابق با اصاااوو اکولوژیکی؛ از مراتع منطقه، جهت طبیعت           

احیای پوشش گیاهی را  ؛ناشی از کم کردن تعداد دام ، است ادی نمود. این امر، عالوی بر جبران مسایل اقتصادی)ن هداری و پرورش دام(

های جن لی را جهت توان پارکگردی در مرتع، میح ظ مراتع، برای کم کردن هزینه طبیعت نیز ساابب خواهد شااد. با توجه به لزوم 

روها، از میزان خسارت  ز دور و پیادیاسکان و اقامت گردش ران، تا شعاع مناسبی از مراتع مورد نظر، ایجاد و با جایابی سکوهای تماشا ا      

 به پوشش گیاهی و ت ریب خاک، کم کرد.

 ، سیستم اطالعات جغرافیایی.عداری، شایست ی مرتعهای جنبی مرت، فعالیتطبیعت گردی :واژگان کلیدی

 

 Email: v.abdolahi@saravan.ac.ir 50656365680نویسندی مسئوو: شماری تماس: * 

 10/05/1400: یافتدر یختار

 05/02/1401: یبتصو یختار

 

 286-208ص 



 6656، تابستان 2، شماری 75مرتع و  ب یزداری، مجله منابع طبیعی ایران، دوری 

 

286 

 مقدمه. 1
عنوان س ر هدفمند به مناطق طبیعی  ، بهگردیطبیعت

زیساات، بدون  یطبرای درک تاریخ فرهن ی و طبیعی مح

های  تغییر در تمامیت اکوساایسااتم، ضاامن ایجاد فرصاات

اقتصااادی که منابع طبیعی را ح ظ کند و بتواند از لحاظ  

 مالی برای ساکنان محلی سودمند باشد، تعری  شدی است     

عت . در واقع، [0] ظت از محیط    گردیطبی   از طریق ح ا

 تزیسااات طبیعی، فایدی رسااااندن به جوامع محلی، تقوی

های یادگیری و   ها، ارائه فرصااات  فرهنگ  های خرد ویژگی

 موزش، تقویت اشتغاو و جلوگیری از مهاجرت، نیاز کمتر   

بااه مصااارف منااابع غیرقاااباال تجاادیااد و فراهم  وردن 

هایی برای مشااارکت جوامع محلی؛ امکان پایداری  فرصاات

باید   گردیطبیعتاو، طور ایدی. به[26] سازد را فراهم می

ستانداردهای م تل ی را بر وردی سازد که شامل اقداماتی     ا

ظت از تنوع بیولوژیکی و فرهن ی از طریق      یل؛ ح ا از قب

زیسات بیولوژیکی و ترویج اسات ادی پایدار از    ح ظ محیط

ستی با حداقل تأثیر روی محیط  ست می  تنوع زی شد بزی   ا

[66]. 

به      جدی  عت ضااارورت ن ای  یک   به  گردیطبی عنوان 

شینی قرن  پد ساس   26یدی جدید در زندگی ما ، عمیقاً اح

شااود و دلیل  ن این اساات که اکهر شااهرها با توجه به می

به رشاااد تکنولوژی و مکانیزی     شااادن جوامع و  روند رو 

گسااترش اختراعات جدید، با مشااکالت بساایاری مواجه   

ند. بنابراین، مردم به طبیعت و نواحی بکر سااا ر       شااادی ا

ها م  می ند و  ن ند از چشااام یکن نداز حیات وحش و   توان ا

زیسااات و  ، لذت ببرند. این اقدامات، محیط     گیاهان و ...  

سیار کم تحت تأثیر قرار می  قش دهد و نمنابع طبیعی را ب

نه      ظت از گو نات و    مهمی را در ح ا های م تل  حیوا

هان   یا ند بازی می  ،گ به [8] ک های  . یکی از مهمترین جن

سااات که اسااات ادی معموو از منابع     ، این اگردیطبیعت 

دهد.  ثار هنری مردم محلی، صااانایع    طبیعی را تغییر می

سنتی، موسیقی، غذاهای خان ی و   شان، رقص دستی  های 

شان می      شان را ن ستعداد   دهدمحصوالت خان ی، ابتکار و ا

های عرفی مراتع؛ . در این میان، روسااتاها و سااامان [60]

تاری ی،    لحاظ داشاااتن شااارایط و م  به  وقعیت طبیعی و 

با، ویژگی زیسااات     چشااام های زی نداز با  محیطی و ا  ،...

گذاری   ریزی و مدیریت صاااحیح همرای با سااارمایه      برنامه  

،  گردیطبیعت تواند زمینه را برای توساااعه    مناساااب، می 

که از این پ ،     [25، 3]فراهم کند   . واقعیت این اسااات 

ه اساات ادی کرد، بلک نباید از مراتع تنها برای تولیدات دامی

سب مرتعی بودن     شان و برچ ش ری     ن سم )گرد برای توری

صوالت     سبز، جهت بازاریابی مح  زاد در مرتع( و تولیدات 

 .[3]الزم است  ،مرتعی

صوالً  ش ر  تداوم، ا  و سالم  یطیمح وجود بدون یگرد

  رقابلیغ ،یعیطب یدنید و بکر یاندازهاچشاام با شاااداو

  توسعه  سمت  به حرکت جهت ن،یبنابرا. [23] است  تصور 

  تمام از خردمندانه و نهیبه اساات ادی مسااتلزم که داریپا

 نهگو هر نکهیا لیدلبه و اساات مناطق لیپتانساا و منابع

ست ادی  و یزیربرنامه ستلزم  ،کار مد ا ست  شناخت  م   رد؛ ا

  یهاتیمحدود و هالیپتانساا تا شااد تالش ،پژوهش نیا

قه  مراتع مه    یبرا ،انی درم منط نا عت  یزیربر   ،گردیطبی

موفقیاات صااانعاات  چرا کااه  .ردیقرار گ یمورد بررسااا

ش ری  سعه ظرفیت     ؛گرد شناخت و تو ست ی به  فع  ها و رب

ستا ها تا حد امکان داردمحدودیت قابلیت   ،فائو ،. در این را

برداری مرتعی با در  است ادی از سرزمین برای یک نوع بهری  

ا شااایساات ی مرتع نظر گرفتن اساات ادی پایدار از اراضاای ر

های مناسااب برای حل بنابراین، یکی از رای .[62] داندمی

ه  اساات کی ، شااناسااایی بهتر مناطقگردیطبیعتتوسااعه 

ها وجود دارد    یت گردشااا ری در  ن که،   ظرف . ضااامن این

ساانجی این نواحی از امکانباید در راسااتای  هاریزیبرنامه

ها زیرساااختو همچنین ایجاد  گردهاطبیعتلحاظ جذو 

شااناسااایی   ،. هدف این مطالعه[65، باشااد ]در  ن مناطق

باشاااد  در حوزی درمیان می گردیطبیعتهای بالقوی مکان

به این منطقه صاااورت گیرد و         ناسااابی  که اگر توجه م

یه    به جذو         سااارما قادر  جام شاااود،  گذاری مناساااب ان

گردشاا ران بساایاری اساات که برای این هدف از ارزیابی   

یت  حاظ اکولوژیکی اسااات ادی      و محدودیت  ها  ظرف ها از ل

 گردید.
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یت            قابل یابی  به ارز که  عاتی  طال عت اکهر م   دیگرطبی

اند، در وساااعت زیاد و مقیاس مطالعات توجیهی،       پرداخته 

شد می سامان  با های عرفی مراتع، از این لحاظ، کمتر  ولی 

  یردگطبیعتاند. در این راستا، توان مورد توجه قرار گرفته

مدو    ، بر اسااااسدر اساااتان یزد  طرزجان منطقه کویری  

های اطالعاتی شااامل؛  و با الیه [26] اکولوژیکی توریساام

شه هم     شکل زمین، نق شه واحد  شه    دما و هم نق باران، نق

شش گیاهی، ارزیابی گردید.      منابع  و، زمین سی و پو شنا

نه    تایج، په جه         طبق ن با در با توان ت رج متمرکز  های 

بیت، مساااحت بساایار محدود داشااته که ناشاای از   مرغو

محدودیت خاک،  و، پوشاااش گیاهی و اقلیم  ن منطقه       

ای دی ر در اصاا هان، نقشااه  . در مطالعه[27]بودی اساات 

های م تل  حاصااله از ترکیب نقشااه  گردیطبیعتتوان 

های  شناسی، هیدرولوژی، نقشه  شناسی، زمین   نظیر؛ اقلیم

های دسترسی، با است ادی از روش تحلیل  توپولوژی و نقشه 

شهر را        شد و نتایج، عدم هم نی  سله مراتبی، ارزیابی  سل

حاظ گردشااا ری، نشااااان داد    یل      [26]از ل تانسااا . پ

عت  حدودی خرم  گردیطبی ند      در م با دو روش فر ی باد،   

تحلیل ساالسااله مراتبی و فرایند تحلیل ساالسااله مراتبی   

ندگی و درجه حرارت(،    فازی، بر مبنای عوامل اقلیمی )بار    

یپ          پدولوژی )ت یب، جهت و ارت اع(، ژئو توپوگرافی )شااا

شناسی و فرسایش(، پوشش گیاهی )تراکم و      خاک، سنگ 

ها )فاصااله از منابع  و، نوع پوشااش گیاهی( و زیرساااخت

های  فاصااله از جادی، فاصااله از اقامت ای و فاصااله از جاذبه 

های  . نقشااهگردشاا ری ت ریحی(، مورد توجه قرار گرفت

را برای درصااد  65 تولید شاادی از هر دو روش، توان باالی

ای  . در مطالعه[26] اکوتوریسااام در منطقه نشاااان دادند

منظور توسااعه با ارزیابی  دی ر، قابلیت اراضاای دهلران، به

عوامل اقلیمی، عوامل فیزیکی )فرسااایش خاک، شاایب و  

ز جهت(، عوامل زیرساااخت )فاصااله از شااهرها، فاصااله ا  

های روسااتاها، فاصااله از اراضاای زراعی و فاصااله از رای    

حت            ناطق ت له از م فاصااا مل بیولوژیکی ) باطی(، عوا ارت

های  مدیریت سااازمان ح اظت محیط زیساات، انواع تیپ 

به       جاذ مل فرهن ی ) های   گیاهی موجود در منطقه( و عوا

انداز و  های چشااام فرهن ی، تاری ی و باساااتانی و جاذبه     

ای،  . همچنین در مطالعه  [68]ر قرار گرفت  طبیعی( مد نظ 

های شااایب، جهت و فاصاااله از جادی، الیه         عالوی بر الیه 

شش       ضای خالی از پو ضای گپ )ف گیاهی( نیز اطالعاتی ف

های اساااتقرار با هدف کاهش اثرات م رو     عنوان کمپ به 

بشااار روی منابع طبیعی و جهت تأکید بر توساااعه پایدار  

 .[66]د گردش ری، ارزیابی گردی

یان  لب اسااات ادی          ،در این م قا عات م تل ی در  طال م

ست   چندمنظوری از مراتع و طبیعت شدی ا ، 6]گردی انجام 

عات شاااایسااات ی        طوریهب [؛ 62، 65، 25 طال که در م

فاصله از شهرها و امکانات     ،گردش ری در مراتع السم هراز  

مل افزایش    فاهی از مهمترین عوا له از      ر فاصااا ندی و  ده

به   مت   ه جاذ جادی در قسااا از مهمترین   ،های از حوزی ا و 

در  . [25] دهندی شااایساات ی معرفی شااد  عوامل کاهش

عدم پوشااش گیاهی   ؛ قاچ ساامیرمای در مراتع قریمطالعه

سب به  ستمر از مراتع منطقه و نبود  علت بهریمنا برداری م

فاهی در منطقه      نات ر کا کاهندی و شااارایط       ،ام مل  از عوا

های طبیعی در منطقه، وجود جود جاذبهاقلیمی مناسب، و 

سااااخت و مسااایرهای  های انساااانعشاااایر، وجود جاذبه

سی به منطقه، افزایش   ستر ست ی مراتع برای   د شای دهندی 

شدند  گردیطبیعت سی   .[6] گزارش  ست ی     در برر شای

شماو فیروزکوی برای گردش ری   ان  بی ،مراتع جلیزجند در 

لعه در طبقه شایست ی  منطقه مورد مطاکه یک درصد  شد

صد د  35 و حدود (1Sخوو ) سته )   در شای (  Nر طبقه غیر

  هایقرار داشته که درصد شیب، مقدار  و، فاصله از جاذبه

کنندی و  عوامل محدود ،سااااخت و ترکیب گیاهیانساااان

درجه حرارت، ارت اع، فاصااله تا شااهر و امکانات رفاهی و  

ی  ندی شااایساات  دهاز عوامل افزایش ،فاصااله از منابع  و

ش ری گزارش گردید   سب طبیعت [66]گرد گردی در  . تنا

ظت    امر با در نظر گرفتن    شااادی جهان  تع منطقه ح ا ما  ن

ها  مجموعه  یار یابی گردید. از   ،ای از مع هکتار    65636 ارز

هکتااار تناااسااااب خوبی برای         5/6563تع موجود،    امر 

اندازهای زیبا،  چشاام ،گردی داشااتند که دلیل  نطبیعت

خدمات     تن به مرکز  یک  دهی، وجود رای وع توپوگرافی، نزد
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 .[65]بیان شد  ،دسترسی و اقلیم مطلوو

سعه طبیعت  سامان در مجموع، تو های عرفی  گردی در 

ست به      مراتع، کمتر مورد ست و الزم ا بررسی قرار گرفته ا

این جنبه اساات ادی از مراتع، جهت ارتقاء سااطح زندگی و 

و همچنین جلوگیری از ت ریب بهبود معیشاات مرتعداران 

  ارواگذمراتع از طریق کاهش تعداد دام، بیشتر توجه گردد. 

هری      ب بی       یهااایبردار کردن  ن جملااه      ج تع از  مرا از 

 اینکه به   عالوی بر؛ به مرتعداران هر منطقه    گردی،طبیعت 

سطه کاهش تعداد دام،   کند، بهیی  نها کمک میر مدزاد وا

در   اریز. خواهد کرد یریجلوگز نی مراتع شااتریب بیاز ت ر

شاادی و  نیتام ی،از نظر مال یبرداران محلکه بهری یصااورت

  یشااماریمحل در مد ب ی،عیاحساااس کنند که منابع طب

ست  یبرا شارکت ب  ، ن یایدر ح ظ و اح ؛ نها ا  یشتر یم

. بر این اساااس، پژوهش حاضاار، با هدف  خواهند داشاات

ردی،  گ ادی طبیعتارزیابی قابلیت مراتع درمیان، جهت است

ها، در  بر مبنای عوامل محیطی و اکولوژیکی و زیرسااااخت

 خراسان جنوبی، انجام شد.

 

 ها. مواد و روش2

 منطقه مورد پژوهش .2.1

هکتار،   6/66356مراتع کوهستانی درمیان، با مساحت 

شاااري بیرجند و در محدودی   کیلومتری شاااماو 655در 

و عرض   50° 06'  20"لی ا 50° 76' 66"طوو جغرافیایی 

واقع شاادی   62° 77' 68 "الی  62° 80' 67 "جغرافیایی 

شکل     ست ) ساالنه منطقه،     6ا سط بارندگی و دمای  (. متو

سانتی  3/0متر و میلی 7/256ترتیب به ست و  درجه  گراد ا

بناادی اقلیمی  مبرژی، دارای اقلیم            بر اساااااس طبقااه    

 باشد.خشک سرد مینیمه

 

 موقعيت جغرافيايي مراتع کوهستاني درميان .1شکل 

 

مراتع مورد پژوهش، بر مبنااای نمود ظاااهری و در        

  ، دارای چهار تیپ گیاهی اساات )شااکل6:25555مقیاس 

ش صات  نها در جدوو   2 ست. مراتع    6( که م شدی ا ارائه 

،  امبرداری برای چرای دمورد پژوهش با توجه به فصل بهری

برداری از باشااد که طوو دوری بهریاز نوع مراتع ییالقی می

باشااد.  روز می 655مدت خرداد تا پایان شااهریور و به 25

ساو، در    655مدت واحد دامی به 5666نزدیک به  روز از 

قه چرا می  حد دامی،        مراتع منط عداد وا که این ت ند  کن

دام غالب  خانوار مرتعدار روسااتایی اساات.   607متعلق به 

 66چرا کنندی در مراتع، گوساا ند بلوچی با میان ین وزن 

 35نسااابت  های دام، بهباشاااد و ترکیب گلهکیلوگرم می

 .[6]باشد درصد بز محلی می 65درصد گوس ند بلوچی و 
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 های گياهي مراتع کوهستاني درميانمشخصات تيپ .1جدول 

 مساحت درصد ()هکتار مساحت عالمت اختصاری نام تیپ گیاهی

Artemisia aucheri- Acanthophyllum glandulosum Ar.au-Ac.gl 65/6287 66/65 

Artemisia aucheri- Serratula latifolia-Hymenocrater calycinus Ar.au- Se.la-Hy.ca 76/3522 62/56 

Artemisia aucheri- Serratula latifolia Ar.au-Se.la 03/2203 57/68 

Artemisia aucheri Ar.au 25/2352 68/25 

 655 27/62750  مساحت کل

 .1 ادامه جدول

 نام تیپ گیاهی درصد پوشش تاجی بافت خاک )درصد(شیب غالب  طبقه ارت اعی

 Ar.au-Ac.gl 06/26 لومی 65-25 2655-2555

 Ar.au- Se.la-Hy.ca 52/25 لومی 65-25 2855-2255
 Ar.au-Se.la 7/66 لوم رسی شنی 65-25 2655-2555
 Ar.au 63/66 سیلتی  رسی لوم  25-65 2255-6855

 

 
 های گياهي مراتع کوهستاني درميانتيپ .2شکل

 

 روش پژوهش. 2.2

نای   ندی        این پژوهش بر مب حدودی کن مل م عا رویکرد 

ست ی    فائو  شای ش مرتع()روش رایج تعیین  ه بر د ک، انجام 

ی  شایست   اساس  ن، نقشه شایست ی اراضی، در طبقات       

،  (Nشااایسااته ) ( و غیر3S(، کم )2S(، متوسااط )1Sخوو )

دهندی   اسااات راج گردید و عوامل محدودکنندی و افزایش     

گردی در مراتع منطقه، مورد بحث قرار    توساااعه طبیعت  

طور کلی، شااامل سااه مرحله  گرفتند. مراحل پژوهش، به

  -های مناسااب، وتعیین معیارها و شاااخص - اساات: ال

نالیزهای مکانی و تهیه الیه       ترکیب   -های اطالعاتی و ج   

 معیارها و است راج نقشه نهایی.
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های مناسااار برای   تعیین معیارها و شااااخ    .2.2.1

 گردیطبیعت

، 2] برای این منظور، ابتدا با اسااتناد به مطالعات قبلی

در نظر گرفتن شاارایط  و  [66، 65، 25، 26، 25، 0، 8، 6

ارزیابی قابلیت مراتع جهت  های پرکاربردمنطقه؛ شاااخص

 در نظر گرفته شد. ،2به شرح جدوو  ،گردیبرای طبیعت

 های موثر در ارزيابي قابليت مراتع جهت استفاده طبيعت گردیمعيارها و شاخص .2جدول 

 فاکتور شاخص معیار

 عوامل محیطی و اکولوژیکی

 )اقلیم  سایش( دما اقلیم

 درصد پوشش گیاهی منطقهجاذبه پوشش گیاهی با تاکید بر  اکولوژیکی

 توپوگرافی
 شیب

 ارت اع

 ت خاکفبا خاک

 فاصله از منابع  و  و

 عوامل زیرساختار
 - فاصله از شهر

 - فاصله از جادی

 

 های اطالعاتیآنالیزهای مکانی و تهیه الیه .2.2.2

 و اکولوژیکی عوامل محیطی

سیاری از کشورها   عنوان یک  به ، و و هوا و اقلیم ،در ب

سم  سرمایه با ارزش برای  سوو می  ،توری و نقش  شود مح

 [66] نمایدای ا می ،های گردش ری غالب در انت او مکان

که در این ارتباط، دما و تغییرات ساااالنه  ن، از مهمترین  

درجات   ،اساااساااً . [26، 63]باشااد های اثرگذار میمول ه

جه ساااانتی   25-25حرارت تقریبی بین  بهترین  ،گراددر

گردان اسااات که به  ن دمای  شااارایط دمایی برای جهان  

با توجه  .[25، 66] شود می ، اتالي سایش )اقلیم  سایش(  

با توجه به سرمای هوا در پاییز و به شرایط اقلیمی و اینکه 

  های مناسب فصل زمستان، معموال فصوو بهار و تابستان،    

ش ر در منطقه می    ضور گرد شند ح مطالعات مربوط به  ؛با

جایی        فت. از  ن مانی، صاااورت گر بازی ز ما، در این  که   د

یپ  به    ت یاهی،  مای هوا و ارت اع از     های م تل  گ یل د دل

ش ری     سطح دریا، در زمان  ساو برای گرد صی از  های خا

ست راج دادی شوند؛   مادی می بوط به درجه  های مرپ  از ا

نقشااه شااایساات ی   ، از ترکیب عامل دما با ارت اع ،حرارت

که در نیمه اوو       یت گردشااا ری  عال حرارتی برای دوری ف

)جدوو   بندی مرزهای دماییبر اساس طبقهباشد، ساو می

 .[25، 26، 66]، تهیه شد (6

ارزش ت رج اهی بسیاری از مراتع ایران به سبب مراتع 

شد  های گیاهی متنوع میسرسبز و گونه   مناطق   و [66]با

سبتاً باال    شش ن شتری برای   ،با تراکم پو دارای جذابیت بی

های  اکوساایسااتم همچنین. [28]باشااند گردشاا ران می

شم هر های جاذبهو جز ،طبیعی انداز زیبا  منطقه و ایجاد چ

لذا، در خصاااوص  .[3]معرفی شااادند برای گردشااا ران 

اندازهای مناسااب برای جذو  های طبیعی و چشاامجاذبه

ش ر  شم  ؛گرد شش چ  ،انداز مراتع منطقه از لحاظ میزان پو

به        با روند رو  رشاااد زندگی    مد نظر قرار گرفت. چرا که 

سبزی طبیعت         پارتمان سر سبز و  ضای  شینی، وجود ف   ،ن

در جذو شاااهرنشاااینان به مناطق طبیعی        خود عاملی 

انداز، هر چه بندی شااایساات ی چشاامدر طبقه خواهد بود.

منطقه از درصد پوشش گیاهی بیشتری برخوردار باشد؛ از     

قابلیت جذو باالی گردشااا ر، برخوردار اسااات. در این      

انداز، بر اسااااس  بندی شاااایسااات ی چشااامبقهارتباط، ط

( صاااورت  6درصاااد پوشاااش گیاهی )جدوو  بندیطبقه

یپ     یک از ت فت. برای این منظور، در هر  یاهی،    گر های گ

شش گیاهی،        سعت و پراکنش  ن و تغییرات پو سته به و ب
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یک یا چند تودی معرف در نظر گرفته شااد و در هر یک از 

ها،   عداد   ن له     ی مترمربعدو پالت  35ت فاصااا متر از  25با 

به روش متری،  255همدی ر در امتداد شااش ترانسااکت  

 ،و در داخل  نها [5] شد بردی کار هتصادفی سیستماتیک ب   

های  از پوشش گیاهی،  ماربرداری و کالس شایست ی تیپ   

  (، تعیین شد 6گیاهی از نظر درصد پوشش تاجی )جدوو   

[26 ،65 ،66]. 

 گردیطبقات شايستگي عوامل محيطي و اکولوژيکي برای طبيعت .3جدول 

 محیطی و اکولوژیکی عوامل
 طبقه شایستگی

1S 2S 3S N 

 12و بیشتر از  2کمتر از  2-21یا  52 -12 21 -52 52 -52 گراد()سانتی درجه حرارت محیط

 22کمتر از  22 – 52 52 – 22 22بیشتر از  درصد پوشش گیاهی تیپ گیاهی

 52بیشتر از  22-52 52-22 2-52 شیب متوسط تیپ گیاهی )درصد(

 2-2222 2222-2022 2022-2022 2022بیش از  هایی با طبقات ارتفاعی )متر(ودهمحد

 عمیقو حاک  لومیبافت  بافت و عمق خاک
 -لومی -شنی، شنیبافت 

 -لومی یا لومی -رسی، رسی
 تا عمیق و حاک کم رسی

بافت رسی و خاک با 
 عمق کم تا زیاد

بافت رسی سنگین و خاک 
 کم تا خیلی کم عمق

 2222بیشتر از  2522-2222 022-2522 2-022 ر(ترین منبع آب )متپ گیاهی از نزدیکفاصله تی

 

امل شااایب و ارت اع،     شااااخص توپوگرافی نیز با دو ع  

یکی از عوامل محدود کنندی شایست ی   ،شیب بررسی شد. 

رابطه  ،افزایش شااایب ،. بنابراین[65]معرفی گردید ت رج 

ست ی برای گردش ری      شای یین  از تع پ دارد. معکوس با 

شیب برای هر تیپ گیاهی،   ست ی  میان ین  شای  اب طبقات 

ست ادی از طبقات    گردید ، مش ص 6ارائه شدی در جدوو   ا

ما، تنوع پوشاااش          [26، 66] تأثیر بر د با  مل ارت اع،  عا  .

زیبا و مطبوع بودن اقلیم برای   انداز گیاهی، ایجاد چشااام  

. در این ارتباط،  [65]است ادی گردش ر، حایز اهمیت است    

، شااایساات ی  6با اسااتناد به طبقات ارائه شاادی در جدوو 

 .[65] مراتع منطقه از این لحاظ، تعیین گردید

ن و خاک، در توسااعه تأساایسااات زیربنایی برای   زمی

ستند. در این ارتباط،     طبیعت سیار حایز اهمیت ه گردی، ب

صیت مهم خاک یعنی   مطالعات م تل ،  صو عمق و  دو خ

را از عوامل تأثیرگذار در ارزیابی اراضااای برای   بافت خاک   

عت  ند  گردی، معرفی کردیطبی . [65، 25، 26، 63، 65]ا

در هر تیپ گیاهی، دو پروفیل از دو عمق  برای این منظور، 

متر ح ر گردید و بافت خاک، به ساااانتی 25-85و  25-5

روش هیدرومتری، مش ص گردید و طبقات شایست ی به    

، 26] ، تعیین شااد6شاارح اطالعات ارائه شاادی در جدوو 

25 ،65]. 

مهمترین نقش را در تقاااضااااای   ،وجود منااابع  و

نابع  و نیز پ  از در خصااوص م. [65]گردشاا ران دارد 

نقشاااه نقاط  منطقه، موجود در  های قنات  موقعیت تعیین 

و شااایساات ی  ن بر اساااس  تهیه ،هم فاصااله از منابع  و

 .[66، 63، 66] تعیین گردید 6طبقات جدوو 

 زیرساختارعوامل 

دلیل برخورداری از تسهیالت   به ،شهرها و فاصله از  نها  

امل یکی از عو ،بیشااتر رفاهی، خدماتی، زیربنایی و امنیتی

منطقه مورد مؤثر در تعیین شااایساات ی مناطق از جمله  

شد. به دلیل  میپژوهش  اینچنین مناطقی در حاو  اینکه با

ضر فاقد هر  سهیالت اقامتی و رفاهی می  حا شند گونه ت   ؛با

قاعدتا   ،در صااورت فاصااله غیرمتعارف از شااهرهای مجاور

هر چه . [25] مورد اساااتقباو زیادی قرار ن واهند گرفت

صله مکان مد نظر برای طبیعت  شهرها، کمتر   فا گردی، از 

ساااراها،   ها، مهمان  دلیل دساااترسااای به هتل   باشاااد؛ به  
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ها، مراکز بهداشاااتی و خدمات رفاهی؛ درجه  بیمارساااتان

گردی، بیشااتر  اهمیت اساات ادی از  ن مکان، برای طبیعت

به  حضااور گردشاا ر در منطقه، نیاز ،شااود و از طرفیمی

. برای این [65، 25]سب دارد  های دسترسی منا  وجود رای

منظور، شهرهای اطراف مراتع مورد پژوهش، مش ص شد    

ندازی           تا منطقه، در گوگل ارا، ا ها  له  ن فاصااا گیری و و 

  شد (، تعیین 6طبقات شایست ی  نها از این لحاظ )جدوو   

تمامی مساایرهای ارتباطی که در  . همچنین [65، 25، 6]

و ابتدا نقاط   رقومی ،شااه توپوگرافی وجود داشاات روی نق

فاصااله از جادی، تهیه و سااش ، شااایساات ی هر تیپ   هم

اش از جادی و مسیرهای دسترسی،     گیاهی بر اساس فاصله  

شدی در جدوو    ساس طبقات ارائه  شد 6بر ا ، 25] ، تعیین 

65 ،66].

 گردیطبقات شايستگي عوامل زيرساختار برای طبيعت .4جدول 

 مل زیر شاختارعوا
 طبقه شایستگی

1S 2S 3S N 

 522بیشتر از  222-522 222 -222 222کمتر از  ترین شهر )کیلومتر(فاصله تا نزدیک

 5222بیشتر از  2222-5222 022-2222 2-022 ها و مسیرهای دسترسی )متر(فاصله تیپ گیاهی از جاده

 

 ترکیر معیارها و استخراج نقشه نهایی. 2.2.3

های شااایساات ی مرتبط با هر یک از   تل یق نقشااهاز 

معیارها، بر مبنای روش عامل محدودی کنندی فائو )روش           

رایج تعیین شااایساات ی مراتع(؛ نقشااه نهایی شااایساات ی  

نطقه،  مراتع م تبع  ن نقشه شایست یهای گیاهی و بهتیپ

 گردی ارائه شد.برای طبیعت

 

 . نتایج3

 یکیعوامل محیطی و اکولوژ .3.1
الیه حرارتی برای دوری شاااش ماهه، نشاااان داد که      

درجه اسااات و  3/25تا  3/66محدودی دمایی منطقه، بین 

از سااطح منطقه، در طبقه   درصااد( 6/8) هکتار 8/6660

ست ی خوو )    صد(  3/06)هکتار  6/62556( و 1Sشای ،  در

ال (.  6( قرار دارد )شکل  2Sدر طبقه شایست ی متوسط )   

های م تل  دوری، در   یه نقشاااه در مای  البته با توجه به ته    

درجه بودی و   8/62تا   7/3فروردین مای، محدودی دما بین    

ست ی کم )    شای ( از لحاظ دما برای 3Sکل حوزی در طبقه 

رساااد که  نظر میگردی، واقع شاااد. بنابراین، به   طبیعت 

ست ی الزم را به    شای سرمای هوا، برای  فروردین مای،  علت 

های مورد مطالعه، از د و در بقیه مایحضااور گردشاا ر ندار

گردی، وجود نداشاااته لحاظ دما، محدودیتی برای طبیعت

 باشد.

 هااای طبیعی، فقط تیااپ گیاااهی  از لحاااظ جاااذبااه

Hy.ca-Se.la -Ar.au     ( ست ی متوسط شای ( و 2Sدر طبقه 

شش کمتر از   های گیاهی بهسایر تیپ  صد پو  25 علت در

( قرار دارند )شااکل  3Sدر طبقه شااایساات ی کم )درصااد، 

الیه مربوط به توپوگرافی، نشان داد با توجه به شیب  و(.6

یپ  یپ گیاهی       متوساااط ت ها ت در   Ar.auهای گیاهی، تن

ست ی خوو )    شای سایر تیپ 1Sکالس  های گیاهی، در  ( و 

 ج(. 6( قرار گرفت )شکل 2Sطبقه شایست ی متوسط )

باالی         به قرار گرفتن منطقه در ارت اع   6855با توجه 

( از لحاظ  1Sمتر، کل منطقه در طبقه شااایساات ی خوو )

گردی قرار گرفت. همچنین با توجه به نتایج بافت        طبیعت 

یپ    یاهی    خاک، ت -Ar.au- Se.laو  Ar.au-Ac.glهای گ

Hy.ca  وAr.au-Se.la    ،با توجه به دارا بودن بافت متوسط

( و 2S(، متوسط ) 1Sترتیب در طبقات شایست ی خوو )  به

با دارا   Ar.au( قرار دارند و تنها تیپ گیاهی 2Sوساااط )مت

( قرار  3Sبودن بافت ساان ین، در کالس شااایساات ی کم ) 

عنوان عامل  دارد. در این تیپ گیاهی، عامل بافت خاک، به    
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ست ی، مطرح می    شای شد. از لحاظ عمق   محدود کنندی  با

قه       مامی ساااطح مراتع مورد پژوهش، در طب خاک نیز، ت

( از لحاظ مناسااب بودن برای 2Sط )شااایساات ی متوساا  

 6چنانچه از شااکل  د(. 6گردی، قرار دارد )شااکل طبیعت

درصااد مساااحت مراتع   75نیز مشاا ص اساات، بیش از  

گردی، مشاااکلی  منطقه، از لحاظ تامین  و برای طبیعت    

نداشته و شایست ی تیپ های گیاهی از این حیث، مطلوو 

 شود.ارزیابی می

  

  

  

  

 
 گردیهای مربوط به شايستگي عوامل محيطي و اکولوژيکي برای طبيعتنقشه .3شکل 

 ه 



 6656، تابستان 2، شماری 75مرتع و  ب یزداری، مجله منابع طبیعی ایران، دوری 

 

202 

صل از تل یق تمامی عوامل       شه نهایی حا ستناد به نق با ا

(، از کل مساحت مراتع مورد   6محیطی و اکولوژیکی )شکل  

صد(  6/68) هکتار 0/5603پژوهش،  ست ی       در شای دارای 

  2/65)هکتار   7/3637گردی، ( برای طبیعت 2Sمتوساااط )

صد(  ست ی کم )   در شای   8/63)هکتار  6/2280( و 3Sدارای 

 باشد.گردی می( برای طبیعتNغیر شایسته ) درصد(

 
 گردینقشه نهايي شايستگي عوامل محيطي و اکولوژيکي جهت استفاده مراتع درميان برای طبيعت -4شکل 

 

 عوامل زیرساختار .3.2

ترین شاااهرها   محدودی مراتع مورد پژوهش، نزدیک  در 

باشااد. اساادیه و  شااامل؛ اساادیه، سااربیشااه و بیرجند می 

ش ران        شه، تا حدی از برخی امکانات اولیه برای گرد سربی

ی،  جنوبعنوان مرکز استان خراسانبرخوردارند، اما بیرجند به

  تری، برخوردار است. فاصله  از امکانات اقامتی و رفاهی کامل

ها از منطقه، بیش از     هیچ کیلومتر   655یک از این شاااهر

،  گردیباشااد و از این لحاظ، مراتع منطقه برای طبیعتنمی

 گیرد.( قرار می1Sدر طبقه شایست ی خوو )

له از جادی نیز       فاصااا حاظ    2/35) هکتار  7/8265از ل

(،  1Sاز مساحت منطقه، در طبقه شایست ی خوو ) درصد( 

در طبقه شایست ی متوسط  درصد(  6/52)هکتار  5/6676

(2S ،)0/6776  صد(  5/66)هکتار ست ی      در شای در طبقه 

در طبقه غیرشایسته   درصد( 6/6)هکتار  5/605( و 3Sکم )

(N عت یار         ( برای طبی هایی مع یه ن که ال ند  گردی قرار دار

 (.5باشد )شکل زیرساختار نیز مطابق با  ن می

 
 گردیمل زيرساختار جهت استفاده مراتع درميان برای طبيعتنقشه نهايي شايستگي عوا .5شکل 
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 گردیشایستگی مراتع کوهستانی درمیان برای طبیعت .3.3

ها و          یار مامی مع با در نظر گرفتن ت تایج و  نای ن بر مب

از مراتع،  درصد(  7/63)هکتار  6/5566های موثر؛ شاخص 

سط )     ست ی متو شای  5/63)هکتار  2S ،)2/3660در طبقه 

هکتار   5/2206( و 3Sدر طبقه شااایساات ی کم ) رصااد(د

( از لحاظ   Nدر طبقه غیر شاااایساااته )    درصاااد( 8/63)

عت  کل    طبی ند )شااا با   3گردی قرار دار باط،  (. در این ارت

عات قبلی )       طال به م ناد  تار  6/7865(، 6اسااات  5/36) هک

ست ی     درصد(  شای از مراتع منطقه، برای چرای دام، دارای 

، غیر شااایسااته  درصااد( 5/68)ر هکتا 2/6800( و 3Sکم )

(Nاز این نظر می ) (.7باشند )شکل 

  

 نقشه شايستگي مراتع درميان برای چرای دام -7شکل  گردینقشه شايستگي مراتع درميان برای طبيعت -6شکل 

 

 گیری. بحث و نتیجه4
ستم      سی سعت اکو های مرتعی و جای ای ویژی علیرغم و

به      با توجه  به   ن  م تل  در جذو گردشااا ر؛  های  جاذ

صورت گرفته تا به  حاو، کمتر به ارزیابی قابلیت   مطالعات 

عت  ته مراتع برای طبی ند.  گردی، پرداخ مراتع مورد در ا

ب   نیز برخی ویژگیپژوهش  نظر  ههای مهم وجود دارد که 

گردی را ظرفیت جذو و توسااعه برای طبیعت  ،رسااد می

سای   . از اینرو، دارد شنا ها و ارزیابی  ی بهتر ظرفیتبا هدف 

میزان  بررسااایها و ارائه راهکارهای ممکن، به      محدودیت  

 د.پرداخته شگردی، طبیعتاز لحاظ مراتع منطقه، قابلیت 

(، ب ش قابل  3طبق نقشااه نهایی شااایساات ی )شااکل  

 Ar.au- Se.la-Hy.caتوجهی از مراتع شاااامل تیپ گیاهی 

دارد، در طبقه    که در ارت اعات باالدسااات منطقه پراکنش      

ست ی متوسط )     گردی، قرار گرفته  ( از لحاظ طبیعت2Sشای

لحاظ فاصااله از جادی و  های  ن، بهاساات که تنها حاشاایه 

مسیرهای دسترسی و فاصله از منابع  و، شایست ی الزم را       

-Ar.auو  Ar.au-Se.laهای گیاهی   (. تیپ 3ندارد )شاااکل   

Ac.gl  وAr.au   منطقه پراکنش    دسااات مراتعکه در پائین

ست ی کم )    شای سته )   3Sدارند، در طبقه  شای ( از  N( یا غیر 

عت    حاظ طبی مل         ل عا باط،  ند. در این ارت گردی قرار دار

محدودکنندی شایست ی عمدتا شامل؛ درصد پوشش گیاهی    

باشاااد. این   تبع  ن، وضاااعیت نامناساااب خاک، می     و به 

سمت  سا      ها، بهق شتر، مورد ت ریب ان سی بی ستر و   نعلت د

دام قرار گرفته و تا حد زیادی درصااد پوشااش  نها، کاهش  

انداز چندان سرسبزی را    یافته است و از لحاظ مرتعی، چشم  

یاهی           یپ گ حدودی ت ته، م ند. الب   26با   Ar.au-Ac.glندار

نظر   وضعیت تقریباً بهتری را دارد و به درصد پوشش تاجی،   

طبقه  تواند به رسااد در صااورت مدیریت مناسااب، می  می

 و Se.la-Ar.auهای گیاهی (، ارتقاء یابد. تیپ2Sمتوسااط )

Ar.au        شته، نیاز به ضعی ی دا شش  که از لحاظ مرتعی، پو

های احیایی و اصاااالحی طوالنی مدت دارند و جهت      برنامه  

حاظ         یاهی، بهتر اساااات از ل خاک و پوشاااش گ ح ظ 

عت  عد از       طبی ته، ب ند. الب جه قرار گیر گردی، کمتر مورد تو
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وضااعیت مرتع، نیاز اساات که مجددا ارزیابی صااورت  ود بهب

سبت به نوع         صل، ن ست ی حا شای سب با طبقه  گیرد و متنا

اکتورهای  در مطالعات م تل ، ف اساات ادی، تصاامیم گرفت. 

شش گیاهی  [66] ترکیب گیاهی از عوامل   [،66] و عدم پو

ست ی مراتع    شای   ربا دانداز زیبا و وجود چشم محدودکنندی 

  [،65گیاهی ] سرسبزی محیط و تراکم پوشش   نظر گرفتن 

برای   پژوهش،   مورد  هااای مکااان از دالیاال تناااسااااب   

 .ی استشدبیان گردی طبیعت

شهر و     صله از  در کل منطقه، عامل اقلیم، توپوگرافی، فا

دهندی  ها و مسیرهای دسترسی، عامل افزایش   فاصله از جادی 

ل  مدر این خصوص، عا گردی است.  طبیعتبرای  شایست ی  

  ،مهمترین عامل در توسااعه صاانعت گردشاا ری ، و و هوا

شد  ست ] گزارش  شترین    ،که دمای هوا طوریه. ب[25ی ا بی

تواند داشته   اثر را بر روی بدن انسان و احساس  سایش می   

شد  در   و[ 66، 62] در منطقه طالقان در مطالعاتی. [66] با

نیز اقلیم و توپوگرافی، عاااماال    [25] مراتع السااام هراز   

ست ی، گزارش   مح شای شیب       ن دودکنندی  ست؛ اما،  شدی ا

  های منطقه لش ردر عامل محدودکنندی دسترسی به جاذبه  

. اهمیت عامل شااایب در ساااهولت و  گردید، گزارش [67]

سهیالت        ستقرار ت سکان گردش ران و نیز احداا و ا ایمنی ا

زیربنایی و خدماتی گردشاا ری، برجسااته بودی و از طرفی،  

ور مزبور و اجتناااو از توساااعااه  توجااه کااافی بااه فاااکت

های تند، ح ظ پایداری اکوسیستمی  گردی در شیبطبیعت

. همچنین جهت دسااترساای به   [65]کند را تضاامین می

روی جهت   بعضااای از مناطق و طراحی مسااایرهای پیادی    

سیار      شیب ب جلوگیری از ل دکوبی و ت ریب مراتع، مطالعه 

د  عنوان یکی از ابعابهنیز  ارت اع در منطقه .تأثیرگذار اساات

های  اندازها و جاذبهچشاامو  شااودمهم جاذبه محسااوو می

 .[67]گیرد تحت تأثیر  ن شکل می ،طبیعی

به شاااهرهای اطراف،       حاظ نزدیکی  علیرغم اینکه از ل

محاادودیتی در منطقااه نبود؛ امااا برای کسااااانی کااه   

خواهند از امکانات اقامتی شاااهرها اسااات ادی نمایند،     نمی

های جن لی )در صااورت  گردد نقشااه پارکد میپیشاانها

وجود( تا شااعاعی مناسااب از مناطق گردشاا ری، تهیه و  

ساااکوهایی برای پارک ماشاااین گردشااا ر در کنار  نها       

یک      پیش حدودی نزد یان، در م بینی شاااود. در حوزی درم

که       گای گردشااا ری وجود دارد  یک اردو ورودی حوزی، 

ولی در حاو حاضاار، تواند برای این منظور مجهز گردد می

ظرفیت  ن محدود اسااات. با توجه اینکه از لحاظ عوامل         

  ایرسااد که چندان عامل محدودکنندینظر میفیزیکی، به

وجود نداشااته باشااد؛ اما در صااورت توسااعه گردشاا ری  

علت وجود جادی خاکی در باالدسااات حوزی، باید بهبود       به 

مد نظر قرار گیرد. چ  جادی  باطی    نبود رایرا که  ها  های ارت

های مهم در زمینه    ها از چالش  مناساااب در دیدن جاذبه     

 .شد، بیان [65] در مطالعه گردیطبیعت

عامل فاصله از منبع  و نیز در ب ش اعظمی از منطقه  

دهندی شااایساات ی بودی  ها(، عامل افزایشجز حاشاایه)به

  در ،و و فاصله از جادی که فاصله از منابع    طوریهاست. ب 

ستان لرستان   ایطالعهم ، بیشترین اهمیت را در   [26] در ا

داشاااتند. لذا، مناطقی با توان باال،        گردیطبیعت ارزیابی  

که در         ند  قه بود ناطقی در جنوو شاااري و مرکز منط م

های   ها و جادی  ها و چشااامه  های اطراف رودخانه   محدودی 

شتند. همچنین در     صلی قرار دا شی ا ستان ایالم  پژوه  در ا

به     [6] جاذ ناطق دارای  عت ، م با      گردیطبی ناطقی  را، م

شاارایط اقلیمی مطلوو با پوشااش گیاهی طبیعی و منابع  

  و غنی، گزارش کردند.

صد    طور کلی، عامل خاک بهبه خصوص بافت خاک و در

پوشش گیاهی، عامل محدودکنندی شایست ی مراتع منطقه     

به   گردی میبرای اسااات ادی طبیعت    نه باشاااد.  ،  که  یاگو

یت    حدود نابع  و         م یاد، کمبود م یب ز هایی چون شااا

   شااامیدنی، تراکم بساایار پایین پوشااش گیاهی و خاک کم

عنوان مهمترین  به  ،عمق با حاصااال یزی کم و سااان ریزی  

  ها برای کاربری ت رج متمرکز در منطقه ت ت یزدمحدودیت

یکی از   ،عمق بودن خاک  ، کمچنین. همشاااد، بیان  [23]

برای ت رج   [66] دم شایست ی منطقه مورد مطالعه  دالیل ع

عامل    [، 25، 6در مطالعات دی ر ]   ؛ اما گردید متمرکز بیان  

گزارش نکردند. شااااخص خاک در     ،خاک را محدودکنندی   

لحاظ فرسااایش خاک و  گردی، بیشااتر بهمطالعات طبیعت
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ست. به این دلیل که      ست ادی پایدار از مراتع، حایز اهمیت ا ا

ی ذاتاً حسااااس به فرساااایش باشاااد، در اثر تردد  اگر خاک

گردش ران، مشکالت فرسایشی بیشتری ایجاد خواهد کرد.       

گردها به ساامت مراتع، اساااساااً عملی   البته حرکت طبیعت

شدی      ست که باعث تداخل در محیط طبیعی گیای و خاک  ا

له          با ندها و ز به این    و عواملی مهل ل دکوبی، پساااما ها را 

شود جهت  . بنابراین توصیه می[20]کند مناطق تحمیل می

های م تل  مراتع   دساااترسااای بازدیدکنندگان از جاذبه       

منظور به حداقل رسااااندن ت ریب طبیعت و         منطقه و به  

سیرهای کم عرض یا پیادی  روها، طراحی  کاهش ل دکوبی، م

توان با تاسی  نقاط مشرف به منطقه، ت ریب  گردد و یا می

قل رسااااند که اهمیت مطالعه بافت            و ل دکوبی را به حدا   

روها،  برای طراحی پیادیدر این ارتباط، رسااااند. خاک را می

 [.22ذکر شدی است ]ضروری ، مطالعه این دو فاکتور

علیرغم  مراتع منطقه،   دساااتقسااامت پایین  بنابراین  

از نظر وضاااعیت پوشاااش گیاهی و خاک، در طبقه  اینکه 

مناساابی   ،ای کشاااورزیهها و زمینباغضااعی  قرار دارد؛ 

ضمن اینکه دارد های های تاری ی مهل خانهاغلب جاذبه ،، 

اند. لذا، از این در این محدودی واقع شااادی ،قدیمی خوانین

ید              تانی، خر باسااا تاری ی و  ثار  ید از   بازد هت یعنی  ج

شرط   ،محصوالت کشاورزی، بازدید از مزارع کشاورزی     به 

د مورد اساات ادی قرار  تواننمی ، ساایب نرساااندن به اراضاای

از  ،دستهای پایینگیرند. همچنین، عالوی بر اینها، قسمت

در   ،شاابکه دسااترساایو  های روسااتاییلحاظ وجود بافت

تر  تهیاف شرایط مساعدتری هستند. فقط مراتع  نها ت ریب   

به مرتعی   جه    تر میکم ،اساااات و از جن ند مورد تو توان

عت  ها طبی ته،    گرد ند. الب با اجرای        قرار گیر که  مانی  تا ز

،  وضاااعیت  نها بهبود پیدا کند    مرتع، عملیات اصاااالحی  

های باالدست حوزی توانند ارزیابی گردند. قسمتمجدداً می

  ،علت وجود جادی خاکی، شبکه دسترسی در حاو حاضر    به

اما طبیعت بکر و زیباتری که دارند،   ؛چندان مناسااب نبود

که از لحاظ  نها در   درصااد پوشااش باالتر و سااایر مواردی

طبقه قابل قبوو قرار گرفتند، این منطقه را مسااااعد برای 

 ساخته است. گردیطبیعت

نتایج حاصاال از طبقه شااایساات ی مراتع منطقه برای  

از مراتع درصااد  5/36دهد که ، نشااان می[6] چرای دام

 5/68 ( و3Sمنطقه، برای چرای دام، دارای شایست ی کم )  

باشند. در مجموع، ( از این نظر، میN)، غیر شایسته درصد

سبی برای چرای دام ندارند       ،مراتع منطقه ست ی منا شای

شش گیاهی و خاک منطقه را     ضوع، ت ریب پو که این مو

سبب شدی است. این امر، در شرایطی است که مرتعداران       

باشاااند و ن هداری و پرورش دام،  عالقمند به دامداری می

عدار   جزو الین ک   ظام مرت قه اسااات. همین    ن ی در منط

های  سااابب شااادی که توجه  نها به دی ر جنبه ،موضاااوع

بنابراین، در کنار   اساات ادی از مراتع، کمتر معطوف شااود. 

احیای مراتع، باید مرتعداران را تشاااویق به ح ظ فرهنگ        

داری کرد. چرا که قطعاً عملیات م تل  مرتعداری و      گله 

ر در مراتع محصوالت دامی، نقش مهمی در جذو گردش   

به این موضاااوع، یعنی نقش     خواهند داشااات. پرداختن 

ای،  مرتعداری در جذو گردشاا ر، نیاز به پژوهش جداگانه

برداران در قالب پرساشانامه    از طریق بررسای دیدگای بهری 

به        ندی،  عات  ی عنوان یک   دارد و الزم اسااات که در مطال

ر این دمعیار، در مدو شااایساات ی در نظر گرفته شااود.   

باط ا یان       و در راساااتای   رت به جوامع مرتعدار، ب توصااایه 

نوبه خود، یک     داری جامعه، به   که؛ فرهنگ گله   شاااود می

س     ش ر ا صوو برای جذو گرد ت و بنابراین حتی وقتی  مح

کنند، باید    های معیشاااتی دی ر می  نها اقدام به فعالیت      

شوند تا این فرهنگ را ح ظ کنند    شویق  . بر همین  [7] ت

م اسااات که با کاهش تعداد دام و چرای دام      اسااااس، الز

هت           قه، ج یک؛ از مراتع منط با اصاااوو اکولوژ طابق  م

گردی در کنار دامداری، اسااات ادی نمود. این امر،    طبیعت 

شی از کم کردن تعداد       عالوی بر جبران مسایل اقتصادی نا

دام، احیای پوشش گیاهی را نیز سبب خواهد شد. با توجه 

 گردیرای کم کردن هزینه طبیعت  به لزوم ح ظ مراتع، ب 

پارک در مرتع، می های جن لی را جهت اساااکان و     توان 

اقامت گردشاا ران، تا شااعاع مناساابی از مراتع مورد نظر، 

روها، از ایجاد و با جایابی سااکوهای تماشااا از دور و پیادی 

 میزان خسارت به پوشش گیاهی و ت ریب خاک، کم کرد.
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Abstract 

Ecotourism, as a side activity of rangeland, can be effective in improving the living standards and 

livelihood of rangers and will reduce the pressure on rangelands by economizing rangeland. In 

this regard, the present study, with the aim of evaluating the potential rangelands of Darmian in 

South Khorasan, for ecotourism use, based on environmental and ecological factors (climate, 

topography, soil, distance from water sources and vegetation attractions) and infrastructure 

(distance from the city and distance from roads and routes access), was done. From the 

combination of maps in the GIS environment and based on the FAO limiting factor approach 

(common method of determining rangeland suitability), the rangeland suitability of the region in 

different suitability classes was determined. Based on the results, 36.7% of rangelands are in the 

middle suitability category (S2), 46.5% in the low suitability category (S3) and 16.8% in the non-

suitable category (N) in terms of ecotourism. In this regard, 61.5% of the rangelands in the region, 

for livestock grazing, have low suitability (S3) and 38.5%, unsuitable (N) in this regard. The 

percentage of vegetation and, consequently, the poor condition of soil erosion, is one of the factors 

limiting the suitability of plant types for ecotourism and livestock grazing. Accordingly, it is 

necessary to reduce the number of livestock and graze livestock in accordance with ecological 

principles; that used the rangeland of the region for ecotourism along with livestock (Livestock 

maintenance and breeding), This, in addition to compensating for the economic problems caused 

by reducing the number of livestock, will also help restore vegetation. Due to the need to preserve 

rangeland, to reduce the cost of ecotourism in the rangeland, forest parks can be created to 

accommodate tourists, up to a suitable radius of the desired rangelands, and by placing remote 

viewing platforms and sidewalks, from the amount of damage to vegetation and reduced soil 

degradation. 

Keywords: Ecotourism, Rangeland pastoral activities, Rangeland suitability, GIS. 
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