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 چکیده 

  منظوربو   ی چهار فاکتور فاکتور کاد رعش   جایگزینی رعش ارزیابی عیههویم کاد  ر   بود از قبل ع   ، مقایسههو عیههویم ع مدیمیم ممت  ق ی تحق هدف این  

های  رعش   ، عیهویم شهد ع سه    ادجام پشهتوو  مازددرا      ر ممات  بمای هم  ع حالم  . ارزیابی عیهویم ممت  ممت  بو    عیهویم  رعش   ن ی تم مناسه   تویین 

جایگزینی رعش ارزیابی عیویم  دتایج ارزیابی عیویم ممت  قبل از پیشنها  ع با یودیگم مقایسو گم ید.   ها آ  ی  ع اصالح های مدیمیتی  ع بمدامو   ی  ار ممت  

  اصهال  ع احیایی،  ی ها بمدامو مصهنویی ع    ی  ار ممت  منفی  اشهتند ع رعش   ش ی گما با    م ی فق   ی ل ی معک ی فق کو ممات ، عیهویم     ا    دشها  کاد فاکتور   کاد  ر 

  می عیهو کو   ا    دشها  کاد فاکتور   جایگزینی رعش ارزیابی عیهویم کاد  ر  بود از ک و کاری ع بذرپاشهی پیشهنها  گم ید. دتایج ارزیابی عیهویم ممت  

طبیوی،   ی  ار ممت  پیشهنها  گم ید. بمای رعش   ها آ  طبیوی ع مصهنویی بمای    ی  ار ممت  کو بو تمتی  رعش  قمار گمفتند متوسه  ع فقیم    ر کالس ممت ، 

  ی ار ممت  ی اصهالحی رعش  ها بمدامو متوسه  ممت  پیشهنها  گم ید ع   م ی عیهو   از ی امت   بم اسهاس اسهتماحتی  - ی ع تناعب تأکیمی   - ی چمائی تناعبی ها سهت  ی سه

( دشها   ا  کو  T-test)   ها ن ی ادگ ی م   سهو ی توسه  آزمو  مقا آماری    ل ی عتحل و ی تجز دتیجو مقایسهو  اسهم.   اسهم ع هاادند رعش قبلی   دوم    م یی تغ مصهنویی 

  28/ 353 ع   21/ 983   یهبو تمت   م یهعیهههو   ی کاد ع بما   ی بما   12/ 203  ع   5/ 833    یهبو تمت   م یی تغ   بوهد از قبهل ع    م یهیامل کاد ع عیهههو   ی ازها یهمیهادگین امت 

بین میادگین  زمو  دشها   ا  کو  آ   ج ی دتا   ن ی . هاچن  هد ی افزایش دشها  م  6/ 37دسهبم بو قبل   ل ی بودازتود   م ی یامل کاد ع عیهو   از ی . بنابماین امت باشهد ی م 

تفاع    ممت ،   بین میادگین امتیاز عیههویم عجو   اشههم اما  ی   ار ی مون  رصههد تفاع   95جایگزینی  ر فاصههلو اطاینا    از   بود امتیاز فاکتور کاد قبل ع 

چهار  رعش   آمد   سههم بو بو   باشههد. طبق دتایج    ی چهار فاکتور ی رعش  فاکتورها   م ی سهها ی عجو  دداشههم کو یلم آ  شههاید  ابم بو   امتیاز  ار ی مون 

  دتیجو کلی اینوو،  ، عیههویم ممت  را یط طبقو بارتم دشهها   ا   اسههم. افتو ی مد یی تغ  ر مقایسههو با رعش چهار فاکتوری    فاکتور کاد تغییمیافتو    ی فاکتور 

  ای ع     ی مسههتق ی  مگذار ی تأ  ها ع  ی بو   شههاک  کا های کاد، جنبو تودا  ع تنوع شههاک   بو یلم ،  فاکتور کاد   تغییمیافتو   ی چهار فاکتور کاربم  رعش  

  طی ینوا   بو   توادد ی م   لذا .  هد   ارائو کاد ممت  از اطالیا  را  ربار  کارکم    وی ی  امنو عسهه  توادد ی م  ، ممت    سههت  ی اکوسهه  ی ها ی ژگ ی بم ع   ها آ     ی مسههتق م ی غ 

   استفا   شو .   ها ست  ی اکوس   ی ع ساکتار   ی یالوم    ی ها ی ژگ ی شناکم ع   ی بما   ی ف ی ک - ی کا   ی اب ی بم ارز  نی رعش مبت 

 ، ممات  پشتوو ، مازددرا فاکتور کاد  شد اصال   یچهار فاکتوررعش  رعش ارزیابی عیویم کاد،  ،  ی ارممت رعش ،  عیویم ممت   واژگان کلیدی:
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 مقدمه .1
  ی ون ی هوتار    و  ی ل ی م   84/ 8موا ل    ی کشههور سهه ح ممات   

از مسهاحم کشور را بو کو  اکتصاص  ا      رصهد   52از   ش ی ب 

  کشهههط اهو ی کشهههط ع د   شهههتم رمنهاطق ی ، عب ]58[  اسهههم 

دسهبتا  سهخم با بارش   ی ا ی اقل     ی شهما   ی ادد کو  ارا شهد  عاق  

  ی بم ار بهم    . ]16  [  ع دهامنظ  اسهههم   ایتاها ، مقهابهل ی ک ، غ 

  ی ها یمصههو   م ی م ی  ر مد  ی اصههول یلا   م ی ع یدم ریا   و ی رع ی ب 

کو  قمار  ا      م ی شهد  تحم تأ  پوشهش ع کاد را بو   ، ی ممتو 

  دار ی پا   م ی م ی مد   سهت  ی سه   ط ی   جا  ی  ،ا ی رعدد تخم   ی اسهم. فزعد 

  ی ها سههت  ی اکوسهه   ن ی از ا   ی بم ار  ر حفاظم ع بهم   ی ع من ق 

بدع     ی منبو   چ ی ه   م ی م ی . مد ]12[  د ی داا ی م   جاب ی شونند  را ا 

با توجو بو پویا    سههم، ی د   سههم ی آ  م   ی ع یلا   ق ی شههناکم یا 

،   ر آ     رازمهد  ع    مهد  کوتها  بو   ممات  ع عقوع تغییما   

  ۀ تا  ربم اردد  م  ی صههور  گ   تم ق ی یا   د ی منب  با   ن ی شههناکم ا 

بهاشهههد.    ما  یی تغ   ی  ر کصهههوص رعدهد ع چگودگ   ی اطالیهات 

را    ی ع جامو   ق ی مناس  ممات  اطالیا   ق   م ی م ی مد   ، ی رع ن ی ازا 

 . ]6ع   5[  طلبد ی  ر س و  مختلف م   ی ز ی ر جهم بمدامو 

ممت    میع عیو   یشما  نییممت  با تو  یابیم الوا  ارز

  ما ییتها  ر مور  تغ   ههدیاموها  را بهو کهارشهههنهاس م  نیا

  طیه اکولوژ  ما ییتغ زیع د  یتیمیمهد  یههامیه حهاصهههل از فوهال

  ی ممت ، اتفاقا  از فاکتورها  می. عیهو]4[  دیممت  قضهاع  داا

از    یمتوهد   فی. توهار]49[  ممت  اسهههم  میه میمه   ر مهد

  ی ارا  با یشهد  کو تقمممت   ر مناب  مختلف ارائو  میعیهو

 ی بما"ممت   میعیههو  "مفهوم.  باشههندیم  یوسههادی   یمفاه

  ی شهناکتممات  ازدظم حالم بوم  "حالم سهالمم " فیتوصه 

  ۀبالقو  ۀیلوف   دیکاد ع تول  شیآ ، مقاعمم  ر بمابم فمسههها

.  ]35[  اسهم  شهد    ام اسهتفا  ۀنیبه  دیتول  یداریپا یآ  بما

  ی بو یبارت  ایممت  یبار  اسهم از سهالمم ممت ،    میعیهو

آ   ر ممحلو   ۀسهه یممت   ر حال حایههم با مقا  میعیههو

سهالمم  "ع   "ممت   میعیهو". اصه الحا ]39[  ااک یکل

ع  رهمحال   شههو  یینوا  موا ل  ردظمگمفتو م، بو"ممت 

حالم    ط ی بودسهبم    یمن قو ممتو  ط یسهالمم   ای  میعیهو

 .]32[  شو یقمارگمفتو م  یابیممج  مور  ارز

اسهم کو    ییهاشهاک   نتمیاز مه   یوی  میعیهو  نییتو

 ی زیرقمارگمفتهو ع  ر بمدهامهو  یابیه ممات  مور  ارز  میه می ر مهد

ممت  ادواع    میعیهو  یابی. ارز]19ع7[  شهو یاز آ  اسهتفا   م

  ما یکارشهناسها ، مد  یمیگ یتصها یبما  ازیاطالیا  مور د

بهههم  مه   مهمته   بهم ارا ع  فهماهه   را    هههاآ ع    کهنههدیرا 

بلنهدمهد     دیه کهاهش تول  ایه  ر مور  اصهههال     ما ییازرعدهدتغ

 ر    ی رسهم ع اصهول  یهارعش  افتنیممت  آگا  سهاکتو ع  ر

  کنهد یم  یاریه ع  ییممت  راهناها  میه میمهد  اها ،یاکثم تصههها

  م یمه  عیههو  اریبسهه   یاز کاربم ها  یوی.  ]54،44،41،33[

  نیی. توبهاشهههدیم  حیصهههح  ی ارممت رعش    نییممت ، تو

  ی بندع طبقو  میاز عیهههو  یممت  ع ارزش آگاه  میعیهههو

مه  اسهههم کهو بها توجهو بهو دوع ع   لیه  ل  نیکم   ممت  بهو ا

  ی تیمیمهد  یههاممت ، لزعم عار کم   رعش  میه طبقهو عیهههو

اگم چنادچو   کویطورمناسهه  را مشههخ  کواهد کم . بو

کوب قمار  اشهتو باشهد،    ایع    یممت   ر حالم یال  میعیهو

  ی ت ی ر عیههو هاآ   یشههد  ع دگهدارحفظ  میطبقو عیههو

هاچنها     میه میاسهههم ع مهد  میه میراهبم  مهد  نیبهتم  داریه پها

اسههتفا   شههو .   یتوا ل  ی ارممت   یهاع از رعش  ابدیا امو  

قمار    فییهو  ایمتوسه     یهاممت   ر حالم  میاما اگم عیهو

  ی تیمیمد یهااسهمیع سه   افتویتحول  میمی اشهتو باشهد، مد

اسهم    یتیمیمد   یهدف بهتمشهد  شهما مایز  داکم  یپ  مییتغ

.  ر  شههو یاسههتفا   م یمصههنوی  ی ارممت   یهاع از رعش

 ی اجما  ف،ییهههو  یلیع ک  فییهههو  یهامیممات  با عیهههو

  ،یبوتهو کهار  ،یبهذرکهار  ا یه یال  میدظ  یاصهههالح یههابمدهامهو

تا    باشهههدیم  یها، الزامرعش میع سههها  ر دزع م یحفظ ذک

  یی شههناسهها نیشههو . بنابماممت  بو شههول فواردو اصههال   

منهاسههه  حهائز   یتیمیممت   ر اتخهاذ رعش مهد  میه عیهههو

، بم ]52،47،46،30،26،24،15،10،9،7،2 [  اسههم  میاها

ع دوع    ی ارممت   یههاممت ، رعش  میه اسهههاس دوع عیهههو

رزم را    یائیاصهههال  ع اح یهاع بمدامو ییچما  سهههت یسههه 

ممت  بم ادتخاب ع  میعیههو  مین اهایکم دد ع ا  شههنها یپ

 . هدیممت  را دشا  م میمیمد ۀدحو

ارز   ر  ی بما  یمتوهد   یههاممت ، رعش  یابیه م هالوها  

  ار یع  ر اکت  اددافتویممات  توسهوو  میع قابل  میعیهو  یابیارز

  یممات  مویهوی  شیع گما  میعیهو  یابی. ارز]13[باشهدیم
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 ر مور  فنو  ع   ما یمحققها  ع مهد  ا یه م  اسهههم کهو  ر

راب و   نی ر ا. ]18[ها باه  اکتالف عجو   ار  ا    میتفسهه 

بم   یمبتن  یهارعش  سهویع مقا  یمختلف بو بمرسه   نیمحقق 

بهو تو  یسهههنت  ههایرعش ممت    میه عیهههو  نییع مهدر ، 

کو  ر اکثم    ]51،45،42،40،34،27،25،19،11  [ پم اکتند

  یعل  م گییادجام م زیکاد د میعیهو  یابارزی  ها،رعش نیا

  شههتمیکاد توجو شههد  اسههم ع ب  یسهه ح  یهایژگیبو ع

ع   ییایه ایشههه   ،یویزیف   یههایژگی اردهد ع ع  یف یجنبهو ک

  کهو ی کهاد  ردظمگمفتهو دشهههد  اسهههم.  رحهال  یویولوژیب

  ی ویزیم کواص ف یبا توجو بو تأ   تواددیممت  م ط ی  میعیو

  کنند  نییینوا  یوامل مؤ م ع توکاد کو بو  ییایایع شههه 

  ییتوادا  ،یاهیپوشهش گ  یسهاکتار، تمک  د،ی ر تول  ما ییتغ

 ن ی. بنابما]35ع29 [ پم اکتو شههو   یاهیگ  یهارشههد گودو

  گمیودیبا   هاآ کاد ع ارتباط    یهایژگیع  ییفه  ع شناسا

  میمیمور اسههتفا   ع مد  ر   حیصههح  یمیگ یتصهها یبما

  ما یی ر تغ  یایاهد   میآدوهو تهأ   یکهاد مه  اسهههم، بما

( ع دیتول  ا ،ی)اسههتقمار، رشههد، پماکنش گ  یاهیپوشههش گ

میزا  تغییما  اکوسهیسهت  ع رعشهن شهد  تأ یم   ینیبشیپ

 .]53،36،35،22[  اکتالل  ر کاد  ار 

( بمای مناطق  1954)  توس  پارکم یچهار فاکتور  رعش

مومفی ع  ر سهههازمها  جنگلبهادی آممیوها    کشهههط اهوید

 ن یرعش  ر ب  نی. ا]34[  مور اسهههتفها   قمارگمفتهو اسهههم

متهداعل بمای تویین عیهههویهم ممت  بها توجهو بهو   یههارعش

را    تمیمناسه  بمآعر   رسهدشهمای  ممات  کشهور بو دظم می

  نیا جهمنیبد. ]1[   اشهتو باشهد  هارعش  میدسهبم بو سها

ممات    میه عیهههو  یابیه  ر ارز  جیرا  ههایاز رعش  یویرعش،  

رعش   نیا  یمیگمور ادداز   یاز پارامتمها یاسم. بمک ما یا

بمرسههه   یف یفهاکتور کهاد جنبهو ک  میدظ ع  ع   ی اشهههتهو 

  نیاسههم کو ا  یاقویسههل یفاکتور کاد تا حد  یاز هیامت

  ی ابیارز هایممت  را  ر پمعژ   میق عیهوی ق   نییمسهئلو تو

 ی بما نی. بنهابما]48[  سهههاز یبا مشهههوهل مواجو م  شیع پا

فاکتور کاد ع   یابی ر ارز  یکارشهههناسههه   قویکاهش سهههل

  ی ابیه مور  ارز  تمییطور کاکهاد بهو  ههاییژگیع  نیهاچن

  م یعیهو  یابیارز یبما  یدیجد  وم یمقالو، رع  نیا  م یقمار گ

م  یفهاکتور  ارکهاد رعش چهه  اکنهدیارائهو    قیتحق   نی. 

  مییتغ  از  قبهل ع بوهد  یچههار فهاکتوررعش    سهههویبهاههدف مقها

رعش  ر ممات    نیتممناسهه   نییمنظور توفاکتور کاد بو

 شد  اسم.پشتوو  مازددرا  ادجام

 

 یشناسروش. 2

 موردمطالعهمعرفی منطقۀ  .2.1

پشهههتوو  عاق     ر ممات این تحقیق    ازیمور د  یها ا  

غمبی حوزۀ آبخیز بم   ر اسهههتا  مازددرا  ایما    ر بخش

تا   53 ° 40' 20"شهد. مختصها  جغمافیایی آ   یآعرجا 

 °  13'  24"تا  36 ° 07'  36" طول شهمقی ع 53  °  47'  9"

باشهههد  می  هوتار 6096با مسهههاحم    عیمض شهههاالی   36

   یه بهو تمت  من قهو ع حهداکثم ارتفهاع حهداقهل(.  1شهههوهل)

  رصههد ع  6/23متم اسههم. شههی  متوسهه   2632ع1506

  .باشههدیم  متمیلیم 334  من قو میادگین بارددگی سههاردو

  گما ، ی رجو سهههادت  6/10   رجو حمار  سهههاردومیادگین  

من قو    اقلی ی هواشهناسهی موجو ، آمارهابا توجو بو  .اسهم

  ، شهههد اصهههال    عمهارتن  یبنهدطبقهو  بم اسهههاس رعش

ع  ر ارتفایا     یادیع م  ینییاسهم   ر مناطق پ  کشهط اوید

ارایهی ع   پیچهار تمن قو از    .باشهدیفماسهم  م  کشهط اوید

کو    شهد لیاجزاء ارایهی تشهوعاحد   7عاحد ارایهی با   پنج

مخلوط    یهها ع ارایههه فال ،  ههاهها، ت هوشهههامهل تیهپ کو 

های من قو دیز بو ع رطوبتی کاد رژی  حمارتیباشههد.  می

 اسم.(  Xeric)  ط یع زر  (Mesic)  ط یمزتمتی  

 روش بررسی . 2.2

  و یه بها توجهو بهو ههدف، ابتهدا کل  قیاین تحق   منظور ادجهامبهو

  هها ع منهاب  اطالیهاتی ممبوط بهو من قهو مور م هالوهو گزارش

 موجو    ههایبوهدی، دقشهههو   ر ممحلهو  گم یهد.  یآعرجا 

  های دقشهو از  مور دیاز   ادویو  هایدقشهو  از بمکی  جهم تهیو

  اطالیا    سهیسهت   محی   عار   کم  ،  اسهون طمیق  از  فوق،

سه   اقدام بو ارزیابی عیهویم    ( گم ید.GIS)جغمافیایی  

 فاکتور کاد گم ید. مییتغ  از بودقبل ع     ع حالمممت   ر  
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  غربی حوزۀ آبخیز برد استان مازندران در بخشمراتع پشتکوه واقع موقعیت جغرافیایی . 1 شکل

 

غییر نحوه از تارزیاابی وضاااعیات مرتع قبال  .  2.2.1

 یچهار فاکتور  درروش فاکتور خاکارزیابی  

  پوشههش  یمیگادداز  ع  ممت   ارزیابی  م الوا   منظوربو

 21   ر طولبم اری  داودهو  ع  میهدادی  ههایگیهاهی، بمرسهههی

  یط متمممبوی بو تودا   یهاپال   ع بامتمی 100تمادسهوم

  گیاهی   جاموو  کل  رشهههد  حداکثم با  پال ، مصههها ف 210

 ر   چما فصل  شمعع از  قبل ع کم ا  ع  ار یبهشم  .]39،38[

  نییبو توم  . بدین منظور ابتدا اقداشههد  ادجام  1395سههال  

  ی چههار فهاکتور  بها رعش  من قهو  اهییه ههای گپیه ت  میه عیهههو

پوشههش    یمیگادداز بمای   یبم ارمور م الوو گم ید. داودو

بم مور دظم    اهییه ههای گپیه ت   ر منهاطق مومفگیهاهی  

 ر  .  ]38[  شهد  ادجام  ط یتااتیسه سه   -ا فیصه رعش ت  اسهاس

  بهو  توجهو  بها  بهتم  دتیجهو  حصهههول  جههم  گیهاهی  تیهپ  هم

گیمی  داودو  ممت ،  س ح  مختلف  مناطق   ر  شمای   تغییما 

  شههی  بم  یاو  ع(  بزرگ  ق م  طول)  شههی   امتدا    ر توأما 

 .]23،39[  شد  ادجام

  ممت  از رعش چهار فاکتوری  میبو عیهو  ابیی سهت بمای

بهمای1954)  پههارکهم ع   تهمازعی   رعش  از  گهمایهش  تهوهیهیهن  ( 

مشهههخ  شهههد     بوهد از  .گم یهداسهههتفها     ]38[  گمایش

مشخ     آ  تیپ ی ارممت   گیاهی، رعش پیهم تعیویم 

از  .دیه گم  ی  هها بمدهامهو  ،ی ارممت ههای  تویین رعش  بوهد 

مهماته  احهیههای  ع  اصهههال    ی  ارمهمته    ررعش  مههدیهمیهتهی 

  مصههنویی،  ی ارممت  ررعش    مصههنویی مشههخ  گم ید.

 ع   اصهههالحی  ههایرعش  ع  موهادیوی  یالیها   کاهط   بهو  بهایهد

  ایجها   ممت    ر  را  ممغوب  گیهاهی  پوشهههش   عبهار   احیهایی،

 .]39[  کم 

  دیز  ههاپمعژ  ادواع  مصهههنویی، موها   ی ارممت    ررعش

  .گم    مشههخ   گیاهی با عیههویم یههویف  یهاپی ر ت

  قبیهل  از  م هالوهو  این   ر  شهههد تهیهو  ههایدقشهههو  ،رعنیازا
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  پوشش کاد، بافم  ع یاق  شی ،  طبقا  ،بارا ه  ک وط

  .شددد تلفیق باه   GIS محی    ر ی ارممت  رعش  گیاهی،

  از همیط  بمای  رزم  مویارهای  ع یهواب  بو توجو  با  سه  

  هایدقشو یواب ،  ایاال  ع  ممات  احیای  ع اصال  هایپمعژ 

 .گم ید تهیو  اصالحی هایبمدامو از  همیط 

تغییر نحوه    بعاد ازارزیاابی وضاااعیات مرتع  .  2.2.2

 یچهار فاکتور  درروش فاکتور خاکارزیابی  

بو اسهم، علیون    یچهار فاکتوراین رعش هاادند رعش  

سههلیقو کارشههناسههی  ر امتیاز هی ع ارزیابی    کاهش کاطم

ههای کهاد، رعیوم  جهدیهدی جههم ارزیهابی  کای عیژگی

 ر  توسههوو  ا   اسههم.   یفاکتور  چهاررعش فاکتور کاد  

رعیوم ، رعش ارزیهابی عیهههویهم ع پتهادسهههیهل کهاد   نیا

(SCAPA جایگزین )رعش چهارفاکتور  شد     فاکتور کاد

رعش تغییمی    نی ر ا  فهاکتورهها  میسهههااسهههم، علی امتیهاز  

 دوم   اسم.

کهاد     ررعش فهاکتور  منب     ینوا بهوچههارفهاکتور ، 

  مددظماسهاسهی اکوسهیسهت  ع دقش بسهیار مه  آ   ر تولید  

تنها یط   فاکتور کاداسههم. هاچنین ارزیابی   قمار دگمفتو

 ق یاز طم ه آ ع    شهههاکصهههی از کاد )فمسهههایش کاد(

   ررعش . بنابماینکندیمکیفی ارزیابی    صور بومشاهد  ع  

جدید ارزیابی کاد، از چندین شهههاک  کاد اسهههتفا    

ع   گم  یمکای ه  ارزیابی    صهور بوع هاچنین    شهو یم

 .باشدیمزیم   بو شم رعش استفا   آ  

شاک   رعش ارزیابی عیویم ع پتادسیل کاد از هفم 

  ، یویزیف   یهاگمع  شههاک  4  نیکاد از ب  یدیمه  ع کل

  ینوا بو(  1)جدعل  کاد  شیع فمسها  یویولوژیب  ،ییایایشه 

یوامل اصههلی ع کلیدی محدع یم کاد مور  ارزیابی قمار  

  ی با اسهههتفا   از مناب  یلا  شههها یع حدع  بحماد  گیم می

 ها از شههاک   ط یهم ی. سهه   بمادیگم   نییتو  ]50،31[

  م یه آ  بمشهههد  محهدع   میبم اسهههاس تهأ   یازامتیه    امنهو

ی همیط از  هاکالس (.1)جدعل     ردظمگمفتو شههد  اسههم

ع دیز دقشهو دهایی عیهویم کاد  ر پنج کالس    هاشهاک 

محدع یم کیلی ک  )فاقد محدع یم(،ک ، متوس ، شدید  

بو این صهور  کو بو  اسهم  شهد یبندطبقوع کیلی شهدید  

تأ یم آ  بمشهد  محدع یم ع با توجو بو   بم اسهاس  ویهم ر

شو . امتیاز حداکثم بمای بهتمین ی میاز هیامت  (2) جدعل

حالم ع امتیاز حداقل بمای بدتمین حالم اسهههم. سههه    

( جا  جبمی  1راب و )  بم اسهههاسها  امتیاز تاام شهههاک 

محدع یم    شهد بوپ  از محاسهبو امتیاز ممبوط  شهد  ع  

بها توجهو بهو جهدعل ) ( تویین  3کهاد، کالس عیهههویهم 

عیهویم شهد  محدع یم  دقشهو دهایی    می ردهاشهو .  می

 . گم می تهیو  کاد

 SC=(Layer1+…+Layer7) ( 1) راب و

ها  شاک   Layerدام  عیویم کاد ع   SC ، ر آ کو 

 .باشندیم

 SCAPA ها در مدل آن یازدهی امت ریو مقاد محدودیت بر مؤثرهای شاخص .1 جدول

 ر یف
 ی کادهاشاک 

 ( pHاسیدیتو کاد ) (ECeهدایم الوتمیوی ) کمبن آلی  آهط کاد بافم کاد ی کاد میدفوذپذ (K) ی کادمیپذش یفمسا

 0-10 0-10 0-15 0-15 0-10 0-20 0-20  امنو امتیاز

 5 5 5 5 5 5 5 تودا  طبقو

 

داودو   24تودا بنابماین جهم ارزیابی عیهههویم کاد، 

ی با کاربمی  ارایه  یاجزا  یاحدهاع   ر کاد  یسه ح ویاز ر

با    یبم اراز دقاط داودو  ط یهم  می. موقوبم اشهم شهد ممت 

(  بم شهد.  GPS)  یجهاد  ابیمیاسهتفا   از  سهتگا  موقو

یهاملی مؤ م  ر    ینوا بهو  زید  کهاد  یسههه ح   ااه سهههاکت

بو   کاد یمیدفوذپذ  بمرسهی شهد.  ی  ر صهحمامیپذشیفمسها
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ع   ی مضهایفهااسهتوادواز   اسهتفا  کاط رعش مسهتقی ،  

اسهههتفها   از راب هو دفوذ بها بهافهم ع  رعش غیممسهههتقی ، 

مناطقی کو اموا  اسهتفا   از استوادو سهاکتاا  کاد بمای 

 گم یددد.  مضایف دبو ، تویین

هوا کشهط شهددد ع سه      شهگا یآزما  ی ما  ها  رداودو

بافم کاد بو رعش    .یبور  ا   شهددد  یمتمیلیم 2از الط  

  با استفا   از الط،   زیر یلیک  رصد شن  ،]14[ یدرعمتمیه

  کاد  ر گل اشهباع ع با اسهتفا   از  سهتگا   (pH)  تویدیاسه 

pH    691متم مهدل  Metrohm  م یه شهههد. ههدا  یمیگادهداز 

سهههنج    میه اسهههتفها   از  سهههتگها  ههدابها    (EC)  یویالوتم

 ر    Sensodirect- con2000مههدل    (مهتهم  EC)  یوه یه الهوهتهم

رعش   وکاد ب  یکمبن آل  .]37[  شههد  نیییصههار  اشههباع تو

%    (2کاد با اسهههتفها   از راب هو )  یبالد ع ما   آل  یعالول

OM = % OC × 1/724  رصد کمبنا     .]43[  بو  سم آمد 

  شههد  نییتو  و یتماسهه یموا ل )آهط( بو رعش ت   یکلسهه 

پارامتم  رصهد شهن،  رصهد   5.  ر ا امو با اسهتفا   از  ]20[

سهاکتاا  کاد    ،ی رصهد ما   آل ز،یر  یلی+ شهن ک  لمیسه 

من قهو    کهاد  یمیپهذشیفمسههها  ]55[  کهاد  یمیدفوذپهذ  ع

 .دیمور م الوو محاسبو گم 

 وضعیت خاک نیی در تعی عوامل مختلف ازبندیامتجدول  .2  جدول

 

 ها شاک 

 ها آ ها ع امتیاز هی کالس محدع یم

 کیلی شدید  شدید  متوس   ک  ددار 

100-81 80-61 60-41 40-21 20-0 

 ی کاد می پذشی فمسا 
15/0< 15/0-25/0 25/0-35/0 35/0-55/0 55/0 > 

20 19-11 10-6 5-1 0 

 ی میدفوذپذ 

(Cm/h ) 

 سمی  

5 > 

   یدسبتا  سم 

5-2 

 متوس  

2-1 

 آهستو

1-5/0 

 آهستو  اریبس

5/0< 

20 19-13 12-6 5-1 0 

 بافم کاد 
 لومی 

سیلتی،   لومی سیلتی،

 لومی رسی سیلتی 

 رسی،  لومی

 لومی شنی 

 سیلتی،  رسی

 شنی لومی 

 رسی، شنی 

 

10 9-5 4-3 2-1 0 

  رصد آهط 
 <30 30تا20 20تا 10 10تا 3 >3

15 14-10 9-5 4-1 0 

 آلی   رصد کمبن
5-10 5-3 1-3 5/0 -1 5/0< 

15 14-10 9-5 4-1 0 

 هدایم الوتمیوی 

(ds⁄m) 

 10< 10 تا 7 7 تا 5 5تا 3 >3

10 9-7 6-4 3-1 0 

 

 ( کاد pHاسیدیتو)
6-7 

4/7-7 

6 – 8/5 

8/7 -4/7 

8/5 – 4/5 

2/8-8/7 

4/5-5 

2/8 > 

5< 

10 9-7 6-4 3-1 0 

 

کهاد    ههایاز  ا    آمهاری  عتحلیهلتجزیهو  بوهد،   ر ممحلهو

  ادجام گمفم ع سهه    SPSS.ver19 افزاردممبا اسههتفا   از  

، بو هاآ جهم تویین عیهویم کاد من قو ع تهیۀ دقشهۀ  

  SCAPAرعش    بم اسهههاسههای کهاد  همیهط از شهههاک 

دقشو با کاتمین ک ا   ویمنظور تهبوامتیاز  ا   شد. س   

صههور   های ممبوط کو بوشههاک  بیشههتمین  قم بمای ع
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کمیجینه     ع رعش میهادیهابی  آمهارنیزماز  هسهههتنهد  ی  ادق هو

 اسهههتفا   شهههد.   ArcGis10.6 افزاردمم   ی ر محمواولی

یوی   مواولی  ی  ابیهه  رع فنو     نیتمقیاز  ق کمیجینهه  

دز یهط     ر موها متغیمههایی کهو    کنهدیماسهههم کهو فمض  

. پ  از  ]21[یی کهو  عرتمدهد  ههااز آ   تمهسهههتنهد، شهههبیهو

ع دقشههو ممبوط بو همکدام از    یاطالیات  یهاویراسههتخما   

  GIS ر محی با هادیگم    هاویر  ، تاام اینهاشههاک این 

(  1راب و )  بم اسههاسها  امتیاز شههاک   گم یددد ع  تمکی 

  شهد بوپ  از محاسهبو امتیاز ممبوط  جا  جبمی شهد  ع 

محهدع یهم کهاد، کالس عیهههویهم محهدع یهم بها توجهو بهو 

ی  بنهدپهنهودقشهههو دههایی    میه  ردهها( تویین شهههد.  3جهدعل

با اسهههتفا   از  من قو  عیهههویم شهههد  محدع یم کاد 

  افزاردمم(  ر محی   1اطالیها  هفهم شهههاک  جهدعل )

ArcGis10.6 دیگم  ویته. 

  ویع تهی عیهههویم کاد  هاکالس  ازیامتتویین    بود از

ی دقشهۀ عیهویم  بم رعی گیاهی  هاپیتدقشهۀ  دقشهۀ آ ،  

فهاکتور    ازیه امت  میع مقها تلفیق شهههد    GIS   ی ر محکهاد  

آمهد. بمای   بهو  سهههمی گیهاهی  ههاپیه تهم یهط از    کهاد

کهاد    ی گیهاهی کهو بیش از یهط کالس عیهههویهمههاپیه ت

محهاسهههبهو    فهاکتور کهاد آ  تیهپ اشهههتنهد میهادگین عزدی  

امتیاز کاد  ردظمگمفتو   ینوا بو  حاصههل  میمقا گم ید ع  

فاکتور   ع SCAPAبو تفاع   امنۀ امتیاز رعش   با توجوشد.

از راب هو   بها اسهههتفها  (،  4چههارفهاکتور  )جهدعل  کهاد رعش

ههای  بهو تبهدیهل  رجها  امتیهازههای کالس  اقهدام  ]28[(  2)

بو  رجا  امتیازا  طبقا     SCAPAرعش  از   آمد  سمبو

 یامل کاد رعش چهار فاکتور  گم ید.

𝑦                            (2) راب و =
(𝑑−𝑐)(𝑥−𝑎)

(𝑏−𝑎)
+ 𝑐 

Y    ۀ   ر محهدع = مقهدار امتیهاز[c,d]    عاق   رهمکالس

ی شهههد   میگادهداز = مقهدار امتیهاز    Xچههارفهاکتور      ررعش

  a  پیشهنها ی   ررعشعاق   رهمکالس  [a, b] ر محدع  

  b   ررعش پیشههنها ی  کالس  هممقدار امتیاز حد پایین  =  

  = c   ررعش پیشههنها ی کالس هممقدار امتیاز حد بار  =  

  =d   ررعش چههارفهاکتور   کالس  هممقهدار امتیهاز حهد پهایین  

 یفاکتور  چهار ررعش   کالس هممقدار امتیاز حد بار  

 SCAPAمدل  بر اساسهای شدت محدودیت توزیع فراوانی کالس خاک  تعیین وضعیت .3 جدول

 5 4 3 2 1 کالس محدع یم 

 کیلی زیا   زیا   متوس   ک  ددار   کیلی ک  یا عجو  عیویم محدع یم کاد 

 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 امتیاز) امنو ارزش ید ی( 

 

 SCAPAو روش  یچهار فاکتورطبقات و امتیازهای فاکتور خاک روش  .4 جدول

 5 4 3 2 1 طبقو کاد 

 0-4 95 10-14 15-19 20 امتیاز فاکتور کاد رعش چهارفاکتور  

 SCAPA 100-81 80-61 60-41 40-21 20-0امتیاز کالس عیویم رعش 

 

یالیها  تبهدیهل ع محهاسهههبهو امتیهاز فهاکتور    ادجهام از  بوهد  

ی گیهاهی،  هها پ یه از ت بمای همیهط    ی چههار فهاکتور کهاد رعش  

 ردظمگمفتن   با  ابم مجد ا  اقدام بو تویین عیههویم ممت ، 

ع گیاهی، تمکی  گیاهی    رصهد پوشهش امتیازا  سهو فاکتور  

  می متغ   ینوا  بهو   فهاکتور کهاد امتیهاز جهدیهد  ع  گیهاهی    قهدر  

تویین عیههویم جدید   بود از گم ید.   ها پ ی ت   بمای آ   د ی جد 

ی مهدیمیتی  هها ع بمدهامهو   ی  ار ممت  ی  هها رعش ممت ، مجهد ا   

تهیهو   هها آ  ۀ همیهط از دقشههه  ع ی گیهاهی تویین  هها پ یه ت  بمای 
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شهد.  ردهایم امتیازهای پارامتمهای کاد ع عیهویم ممت  

ع   تغ   بوهد قبهل  آزمو    م یی از  اسهههتفها    مور  T-test)   بها   )

هاچنین عیهویم همیط  .  قمار گمفتند آماری    ل ی عتحل و ی تجز 

ی  ههاع بمدهامهو   ی  ار ممت  ههای  ههای گیهاهی ممت ، رعش از تیهپ 

رعش   فهاکتور کهاد   م یی از تغ   ع بوهد اصهههال  ع احیهای قبهل  

 تشمیحی مور  مقایسو قمار گمفتند.  صور  بو چهارفاکتور   

 

   نتایج. 3
بهو رعش چههار فهاکتوری    تویین عیهههویهم ممت   دتهایج

ی  لیمعکیفق عیهویم    ی گیاهیهاپیتدشها   ا  کو تاامی  

مصنویی    ی ارممت بدین یلم ادتخاب رعش   فقیم  اشتند،

یهمعری   هاآ ی اصهال  ع احیای ممات   ر  هاپمعژ ع اجمای 

  )جدعل  رزم یارهایع مو بو یهواب  با توجواسهم. بنابماین 

ع  5 محی ی    طورنیها(  من قهو،  ویاکولوژ  عشهههمای   ی 

  شهنها  یپ اصهال  ممات  جهم  مناسه   مدیمیتی یهابمدامو

ع ی اصهههال   ههاپمعژ ۀ مهدل دههایی  دقشههه .  ردههایهم  دیه گم 

 (.2)شول  آمد بو  سمGIS    ی ر محی ممات  ایاح

  SCAPA  ی عیههویم کاد رعشهاکالس  ازیامت  جیدتا

رعش چههار فهاکتوری  طبقها  فهاکتور کهاد    ازیه امت  میمقها   بهو

شههد. سهه   عیههویم    تبدیلی گیاهی  هاپیتهم یط از  

تویین    یچهار فاکتور  رعشغییم فاکتور کاد  ت  از  بودممت   

گیاهی عیههویم فقیم  تیپ    4گیاهی  تیپ   6 نیاز بگم ید.  

رعش   ادجههام  کههو  اجمای  ارممت  اردههد  ع  مصهههنویی  ی 

  پیت ممات  یهههمعر   ار .  عی اصهههال  ع احیای  هاپمعژ 

ی   ارممت گیاهی  یگم عیهویم متوسه   اشهتند کو رعش 

طبیوی ع اجمای بمدامو سهیسهت  چمایی متناسه  با امتیاز  

ی متناسه    ارممت رعش  عیهویم متوسه  یهمعری اسهم.

ی مهدیمیتی متنهاسههه  بها رعش  ههابمدهامهوبها عیهههویهم ع  

های   های سیست.  ردهایم دقشودیگم   شنها یپی   ارممت 

    ی ر مح  ی ممات ایه ع احی اصهههال   ههاپمعژ چمایی ع  

GISهای مدیمیتی  تلفیق گم ید ع دقشهۀ مدل دهایی بمدامو

  بو  سههمی ممات  بمای من قو مور م الوو  ایع احاصههال   

 (.3آمد )شول

 ی مصنوعی دارمرتع درروشی مختلف هاپروژهضوابط و معیارهای فنی  .5 جدول

 مویارها 

 پمعژ 

 بارددگی 

 ( متمیلیم)
 کاد  یمعیو پوشش گیاهی

 شی 

 )%( 

 250 < بذرکاری 
   کاتم ازگیاها  ممغوب 

 باشد    رصد 15الی  10

  زیحاصلخیایق بدع  شوری عقلیاییم زیا ، اویتا د یاری از سن  ع یایق 

  متمیلیم 180با    ر مناطقمتوس  حتی   با بافمی  ها ر کاد، باشد

 .شو یمدسبتا  سبط ه    ای ع  ن یدسبتا  سنگ   ر بافمبارددگی. 

25-0 

 250< بذرپاشی 

 های ممغوب کاتم از گودو

گمایش  - رصدباشد 15-10

 منفی

 25-45 متوس   با بافمیق یا تا متوس 

 200< ک و کاری 
   های ممغوب کاتم ازگودو

  رصد باشد  15-10

یایق، بدع  شوری عقلیاییم زیا .  اویتا د  یاق ک یویف، سنگالکی، 

بارددگی.   متمیلیم 180با   رمناطقمتوس  حتی  با بافمی ها رکاد

 .شو یمدسبتا  سبط ه    ای ع  ن یدسبتا  سنگ   ربافم

> 25-20 

65-20 

 25-45 متوس  تا دیاو سنگین،یایق تا دیاو یایق  250< میا  کاری 

 ] 15،10،8[مأکذ:  

 

آماری مقایسهههو امتیازهای فاکتور    لیعتحلویتجزدتایج  

غییم فهاکتور کهاد رعش  ت  از  بوهدکهاد ع عیهههویهم قبهل ع  

ی فهاکتور  ازههایه میهادگین امتچههار فهاکتوری دشههها   ا  کهو  

 203/12ع  833/5   یه بهو تمتغییم  ت  از  بوهدکهاد قبهل ع  

دسهبم بو غییم  ت از  بودامتیاز یامل کاد بنابماین   .باشهدیم

 . هدیافزایش دشا  م  37/6قبل  
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 ی مراتع ایو احی اصالح هاپروژهنقشۀ مدل نهایی  .2 شکل

 ی چهار فاکتورروش   فاکتور خاک قبل از تغییر

 ی مراتع ایو احی اصالح هاپروژهنقشۀ مدل نهایی . 3کل ش

 ی چهار فاکتورروش   فاکتور خاک غییرت از عدب

 

دا  کو  دشهاد  فاکتور کاددتایج آزمو  مقایسهو میادگین  

غییم  ر فاصههلو  ت  از بودمیادگین امتیاز فاکتور کاد قبل ع  

بین   کوی رحالی  اردد   اریمون رصهد تفاع   95اطاینا   

غییم فهاکتور کهاد  ر فهاصهههلهو  ت  از  بوهدعیهههویهم قبهل ع  

ی هابمداموی دداشهتند.   اریمون رصهد تفاع    95اطاینا   

غییم فهاکتور کهاد رعش چههار  ت  از  بوهدمهدیمیتی قبهل ع  

 ر    ی گیهاهی جههم مقهایسهههوههاپیه تفهاکتوری  ر بمکی از  

 گم  .( مشاهد  می6)  جدعل

 )هکتار( ی چهار فاکتورغییر فاکتور خاک روش بعدازتی مدیریتی و اصالحی قبل و هابرنامه مقایسه  .6 جدول

 ک و کاری  بذرپاشی  دوع پمعژ  
 چمایی  سیست 

 جا  
 تناعبی تأکیمی تناعبی استماحتی

 92/4761 - - 73/3716 19/1045 رعش قبل از تغییم

 92/4761 57/583 98/1319 16/2132 21/726 تغییم  بود ازرعش 

 55/1903 - - 57/1584 98/318 تفاع  مساحم 

 

 ی ر یگجهینت. بحث و 4
 کنند نییتو مسهههائل ازجالو ممت  عیهههویم تویین

 موار  ازجالو آ  اممعز  بو توجو کو بو   ممات  سههالمم

  اسهم ممتوی هایاکوسهیسهت   ر مدیمیم صهحیح میبااها

  ار ی ر اکت  میعیههو  یابیارز یبما  یمتود   یهارعش.  ]17[

ها جنبو کیفی  اشههتو ع تاامی این رعش کو] 6[  باشههدیم

شهو . بنابماین دظما  ع سهلیقو کارشهناس  کالم  ا   می

جهم کاهش  کالم سههلیقو کارشههناسههی ع کای کم    

هها، رعیوم  جهدیهدی جههم ارزیهابی عیهههویهم کهاد  رعش

  فاکتور کادتوادد جایگزین اسهم کو می  شهد  ا  توسهوو 

ههای رایج ارزیهابی عیهههویهم ممت   ر ایما ، یوی از رعش

  میعیههودتایج   ر این م الوو  شههو .   یچهار فاکتوررعش 
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  چههار رعش  از    آمهد  سهههمبهو  ی ارممت ههای  ممت  ع رعش

قمار    یمور بمرسه غییم فاکتور کاد ت  از بودی قبل ع فاکتور

 .گمفم

  از  بود  یچهار فاکتوراز رعش  آمد  سهمبوطبق دتایج  

قبل    یچهار فاکتورغییم فاکتور کاد  ر مقایسهو با رعش ت

   هد یماز تغییم، یط طبقو بارتم عیههویم ممت  را دشهها  

ی فقیم بو عیهویم متوسه   لیمعکیفق ی کو عیهویم اگودوبو

ارتقهاء عیهههویهم ممت  یلهم  بنهابماین  یهافتنهد.    مییتغ  میفق ع  

کههادغییم  ت  از  بوههد   ررعش کههاطم،  فههاکتور   تههأ یم   بههو 

  فهاکتور کهاد  ازیه هها  ر امتکهاد ع دقش آ   یههاشهههاک 

 ر  تفهاع     لیه بهو  لبمکی از این اکتالفها   البتهو  .  بهاشهههدمی

هم ع امتیاز    های مور  ارزیابی کادع تنوع شههاک   تودا 

 ر مور   ] 45[  ع هاوارا  فم  دیسهوبو   باشهد کو   شهاک 

ی تویین عیهههویهم بهو  ههارعشی  ههایابیه ارزتفهاع  دتهایج  

 .اددد یرسهاین دتایج  

از مقهایسهههو ارزیهابی رعش چههار    آمهد  سهههمبهودتهایج  

جهایگزینی رعش ارزیهابی عیهههویهم    بوهد ازفهاکتوری قبهل ع  

دشها   ا  کو با    یچهار فاکتورکاد  ر فاکتور کاد رعش  

جهایگزینی رعش ارزیهابی عیهههویهم کهاد  ر فهاکتور کهاد  

بهایهت تغییم دتهایج ارزیهابی عیهههویهم    یچههار فهاکتوررعش  

ممت  شههو . هاچنین دتایج دشهها   ا  کو دحو  امتیاز هی  

فهاکتور کهاد   دتها  ازجالهوبهو  ههای  یج رعش ریهل  یگم 

ی بهو فهاکتور کهاد  از هیه امت  مثهالینوا بهوارزیهابی اسهههم  

مشهههاهد  ع   بم اسهههاسقبل از تغییم   یچهار فاکتوررعش 

 ر    هاآ باشههد ع تجمبو ع ذهنیم  سههلیقو کارشههناسههی می

شو  کو کارشناسا   تویین امتیاز  کالم  اشتو ع بایت می

این  مختلف  ر موها  ع زمها   هابهم، امتیهاز متفهاعتی را بهو  

عیهویم ممت  را متفاع  بمآعر    جوی ردتشهاک  بدهند ع 

ممت  را  ر    میعیهههو  قی ق   نییمسهههئلو تو نیکو ا  کنند،

  سهههاز  یبها مشهههوهل مواجهو م  شیع پها  یابیه ارز  ههایپمعژ 

  ی چههار فهاکتور هاچنین فهاکتور کهاد رعش  ع    ]48،34[

امتیهاز هی بهو   کهوی رحهالقبهل از تغییم، جنبهو کیفی  ار ،  

بم جهایگزینی    از  بوهد  یچههار فهاکتوررعش    فهاکتور کهاد

باشهد ع جنبو کای اسهم ع گیمی ع مقدار میادداز   اسهاس

 دظما  کارشناسی  کالم ددار .

  ی چههار فهاکتور دتهایج این م هالوهو دشههها   ا  کهو رعش  

تمی را از  ، ارزیهابی منهاسهههه فهاکتور کهاد  تغییم  بوهد از

توادد تنوع  اشهم. یلم آ  می  مور م الووعیهویم ممات  

ارزیابی عیههویم کاد     ررعشی  ابیمور  ارزهای  شههاک 

  نی ر ا  ههای کهاد من قهو ت هابق  ار .بها عیژگی  بهاشهههد کهو

شهاک     ط یاشهار   اشهم کو همچند    ]3[  راب و اددرسهو 

ارزش م لق اسهههم. آ    یدهدر   ارابهو  ،ییتنههاعاحهد بهو

  طورنیشههو . ها  یبادیپشههت  یایههاف  شههواهدبا   یسههتیبا

  اسهههتفها     بیشهههتمی  پهارامتمههای  ههاآ    ر  کهو  ههاییرعش

 ممت    عیهویم  ارزیابی  بمای  تمیمناسه   هایرعش  شهو ،می

 .]34[  اشدبمی

بم فق     فهاکتور کهاد، ارزیهابی  یچههار فهاکتور ررعش  

  ی چهار فاکتوررعش    کوی رحال  باشهدیمفمسهایش    اسهاس

فیزیوی    یهاشهاک   بم اسهاستغییمیافتو، فاکتور کاد را 

ارزیابی    یمیپذشیفمسهاع شهیایایی ع بیولوژیوی ع شهاک  

  ی کاد، شهاک  مها  یمیپذشیفمسها کویطوربو.  کندیم

آب اسهم ع   شیکاد بو فمسها  میحسهاسه   یمیگادداز  یبما

  ش یفمسهها  ینیبشیپ  یبما  ازیمور د  یپارامتم اسههاسهه   ط ی

 ع    نیا  یتیمیمهد یههابمدهامهومقهایسهههو    .]57[  مکهاد اسههه 

قسههام رعش     ر  یتیمیمد یهابمدامو   ا  کودشهها    رعش

ی  دسههبم بو ه  شههباهم  اردد عل  ،یمصههنوی  ی ارممت 

 رصهههد    40  حهدع   ،فهاکتور کهاد  لیه بوهدازتوهد   ررعش

دسهبم بو رعش  مدیمیتی پیشهنها ی    یهابمدامومسهاحم  

مدیمیتی   یهابمداموبو   این مسهاحماسهم.   افتویاعل کاهش

ی اکتصهههاص یهافهم کهو از  ویطب  ی ارممت ممبوط بهو رعش  

  ییچما  سهت ی رصهد از ممت  بو سه  28  حدع این مسهاحم،  

  سهت  یبو سه  زی رصهد از ممت  د 12ع حدع    یمیتأک  یتناعب

  اگم ازلحاظ بنابماین  تولق گمفم.  یاسههتماحت  یتناعب  ییچما

 ر  ی مدیمیتی مقایسهو صهور  گیم   هابمداموهزینو اجمایی  

یوسههها ، بها توجهو بهو اینوهو اسهههتفها   از رعش     یشهههما

  افتو یکاهش رصهد از سه ح یالیا    40  ، حدع شهد لیتود

 یابد.های اجمایی کاهش میاسم بو هاین دسبم هزینو

  لیه قبهل از توهد  رعشهها دشههها   ا  کهو  دتهایج بمرسهههی
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  ع شههناکم  یکاد، آگاه  شیفمسهها مازیغفاکتور کاد، بو

بو   کاد  یکاد من قو ع یالوم ها  ا یاز کصهوصه    یگمی

  ازیفقدا  اطالیا  مور دسهههب    یع حت   هدی سهههم دا

  کهو یکواههد شهههد.  رحهال  ایه اصهههال  ع اح  یههاپمعژ   یبما

کههامل  م ررعش  ع ع  یاطالیهها   ع   یویزیف   یهههایژگیاز 

ذاتی کاد، کو یامل    یمیپذشیفمسهههاکاد،    ییایایشههه 

  ارایهی کاربمی   یزیربمداموفمسهایش ع   ینیبشیپاصهلی  ر  

کاد بو  سم    یهامیع محدع   هالیع از پتادس  ]56[ اسم

کاد بو  یهااز شهاک   یتم با شهناکت. از هاو مه دآییم

  یهاکاد من قو رعش  میبهبو  عیهو یبما  دیآی سهم م

اجما   زیآ  د  متب م  یههاکهاد بها پمعژ   میه میمختلف مهد

  میمی چار مشهول باشهد مد  یکو اگم کاککواهد شهد. چو 

 ن ی. بنهابماابهدیه دایآ  بهبو     یاصهههالح  یههاممت  ع بمدهامهو

دظم گمفتن     ر با  تواددیم  یتیمیمد یها ررعش  عم بمدامو

  میآ  بو هاما  سها  یاصهالح یهاکاد ع بمدامو  میمیدوع مد

 ممت  باشد.  یاصالح یهابمدامو

یهافتهو    مییتغ  یچههار فهاکتوررعش    دتیجهو کلی اینوهو،

ههای کهاد،  توهدا  ع تنوع شهههاک   بهو یلهم،  کهاد  فهاکتور

  ایع    یمسههتق ی  مگذاریتأ ها ع  ی بو   شههاک کاجنبو  

  تواددیم ،ممت   سهت یاکوسه   یهایژگیبم ع هاآ    یمسهتق میغ

 ارائو کاد ممت  از اطالیا  را  ربار  کارکم     ویی امنو عس

  ی ابیه بم ارز  یرعش مبتن  ط یه ینوا   بهو  توادهدیلهذا م.   ههد

ع  یبما  یفه یه که -یکاه  ع    ییالوم   هههاییژگیشهههنههاکههم 

  رغ  یرعش یل نیاسهتفا   شهو . ا  هاسهت یاکوسه   یسهاکتار

تو  کههو،نیا بههو  رعش    میهه عیهههو  قی ق   نییمنجم  ممت ، 

دسههبم بو   ی. علشههو یم  یاصههالح یهاع بمدامو  ی ارممت 

ع با    شهو یصهمف م  یا یز   ع زما نویهز موجو   یهارعش

  ح یصهههح  میه میبهو مهد  یابیه کهو  سهههت  یتیتوجهو بهو اها

 .باشدیم  ویقابل توج   ار ،  یممتو  یهاست یاکوس
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Abstract 

Condition is one of the important factors in the evaluation of rangeland ecosystems, through which appropriate solutions can be 

provided in the management and operation of rangeland. The purpose of this study was to compare the condition and management of 

rangeland before and after replacing the soil condition assessment method in the soil factor of the four-factor method in order to 
determine the most appropriate method of range condition. Range condition assessment was performed for both conditions in Poshtkuh 

rangelands of Mazandaran, and then the condition and methods of range management and their management and improvement projects 

were proposed and compared with each other. The results of range condition assessment before replacing the soil condition assessment 
method in soil factor showed that rangelands had poor and very poor condition with a negative trend and artificial range management 

method and rehabilitation programs such as pit-seeding and seeding were proposed. The results of range condition assessment after 

replacing the soil condition assessment method in the soil factor showed that the range condition was in the fair and poor condition 
class, for which natural and artificial range management methods were proposed, respectively. For natural range management 

practices, rotational-deferment and rotational-rest grazing systems were suggested based on range condition score, and improvement 

plans of artificial range management practice have not changed and are the same as the previous method. The results of comparing 
the statistical analysis by means of comparative test (T-test) showed that the mean scores of soil factor and condition before and after 

the change were 5.833 and 12.203 for soil and 21.983 and 28.353 for condition, respectively. Therefore, the soil factor and range 

condition scores after adjustment showed an increase of 6.37 compared to before. Also, the test results showed that there was a 
significant difference between the mean soil factor score before and after replacement in the 95% confidence interval, but there was 

no significant difference between the average range condition score, which may be due to the constant score of other four -factor 

method. According to the obtained results, the changed four-factor method of soil factor compared to the unchanged four-factor 
method has shown the condition of the rangeland as a higher class. The general conclusion is that the application of the changed four-

factor method of soil factor, due to the number and variety of soil indices, the quantitative aspect of indices and their direct or indirect 

impact on the characteristics of rangeland ecosystem, can provide a wide range of information about rangeland soil function.  
Therefore, it can be used as a method based on quantitative-qualitative evaluation to identify the functional and structural 

characteristics of ecosystems. This method, despite, leads to accurate determination of range condition, range management practices 

and improvement programs. But, compared to the existing methods, a lot of time and costs is spent and it can be justified considering 
he importance of achieving proper management of rangeland ecosystems. 

Keywords: Range condition, Range Management Method, Soil Condition assessment, Four-factor method of changed soil factor, 

Poshtkuh Rangelands, Mazandaran, Iran 
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