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 چكيده
يا زيادي   كمبود آب و  . نيمه خشك بسيار مهم است      در مراتع مناطق خشك و     به ويژه شناخت و استفاده صحيح از منابع آب،        

در اين تحقيق به منظور مطالعه شايستگي منابع آبي، سه          . آن در مرتع به استفاده غير صحيح از اين منبع با ارزش منجر خواهد شد              
بـا  ايـن تحقيـق   . دادنـد  مـي ت، كميت و فاصله از منابع آبي مورد بررسي   قرار گرفتند كه اجزاي مدل اصلي را تشـكيل   مدل كيفي 

نتـايج  . در منطقه حلوان در استان يزد انجام شـد ) GIS(، در محيط سيستمهاي اطالعات جغرافيايي  FAO )1990( استفاده از روش  
 عامـل فاصـله از منـابع آب         ، فاكتور كاهش دهنده شايستگي منابع آب در منطقـه          مهمترين دهد ميحاصل از مدل نهايي آب نشان       

 15منـاطقي كـه بـيش از          بر اين اساس   .باشد ميعنوان يك فاكتور محدود كننده      ه  است و فاكتور كيفيت آب در بخشي از منطقه ب         
 منبع آب هستند بيشترين شايستگي را دارنـد          كيلومتري 6كيلومتر از منبع آبي دور باشند شايستگي نداشته و مناطقي كه در فاصله              

 ،همچنـين . گرم در ليتر باشد براي شرب شـتر مناسـب نيسـتند      ميلي 10000و منابع آبي كه مجموع امالح محلول در آنها بيش از            
اسـتفاده  تواند شايستگي منابع آبي را افزايش دهد و موجـب            ميسب از يكديگر    ع آب و حفر چاه با فاصله منا       پراكنش مناسب مناب  

 .بهتر و يكنواخت تر از مرتع شود
 
  .    شايستگي منابع آب، كيفيت آب، شتر، سيستم اطالعات جغرافيايي: هاي كليديواژه

 
 مقدمه 

 اكو سيستم هاي خشكي در وسيع ترينمراتع يكي از 
كشور ماست كه داراي خدمات و سرويس هاي متنوعي 

رين و رايج چراي دام و تأمين علوفه يكي از مهمت .است
متأسفانه به دليل عدم استفاده از . ترين اين توليدات است
 و شايستگي آنها، مورد قابليتاين اراضي بر اساس 

يكي از . تخريب واقع شده و به سمت قهقرا در حركت اند
فاكتورهاي مهم و اساسي تأثيرگذار بر شايستگي مرتع، 

 & Arzani(. مناسب بودن منابع آبي يك مرتع مي باشد

Yousefi,(2006،  وجود آب كافي در مرتع جهت شرب
كند و در  مي، پراكنش چرا را در مرتع تصحيح احشام

حد مناسبي  نتيجه از قسمت هاي مختلف مرتع در
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همچنين ظرفيت ). 1377،مصداقي(برداري خواهد شد  بهره
چرا در مرتع فقط بر مبناي ميزان توليد علوفه محاسبه 

آن بايد آب كافي براي شرب دام در  بلكه در كنار ،شود نمي
فصل چرا وجود داشته باشد تا حداكثر استفاده از علوفه مرتع 

آب اصلي ترين عامل تعيين كننده  .)1377،مقدم(به عمل آيد 
 درنتيجه ،(Sileshi et.al., 2001)پراكنش دام در مرتع است

وجود مقدار آب كافي و فاصله مناسب منابع آبي از يكديگر 
د ضامن استفاده يكنواخت از سطح مرتع و افزايش مي توان

 مقدار آب مورد ،طور كليه ب. شايستگي آن براي چرا باشد
 بر حسب شرايط آب و هوايي، نوع علوفه، فاصله ،نياز دام ها

بين محل هاي تعليف، فصل چرا و نوع دام تغيير مي كند 
 گزارش داد در فصل  Oba (1987) ).1377،مصداقي(

 كيلومتري از يك 70 تا 60مي توانند تا فاصله خشك، شترها 
  بيان داشتند عالوه  Farah etal (2004)  . منبع آب چرا كنند

بر ميزان آب علوفه، نوع و ميزان علوفه در دسترس، فاصله از 
 & Ellard .منابع آب در ميزان مصرف آب شتر تأثير دارد

Seidel (2000)  ارند و اعالم كردند كه شترها تحرك زيادي د
 )(1982 . كيلومتر راه بروند70 تا 50قادرند در يك روز 

Yagil   بيان كرد نياز آبي شتر بسته به آب و هوا و نوع غذا
 ليتر در 30 شورپسند به با گياهانمتفاوت است و در مراتع 

 ليتر 45 تا 30نياز روزانه شتر را ) 1377(مقدم . روز مي رسد
 .بيان كرد

مل مختلفي در تعيين شايستگي منابع با توجه به اينكه عوا
آب دخالت دارند، هدف اين تحقيق شناسايي مهم ترين 
عوامل مؤثر بر شايستگي منابع آبي، شناسايي عوامل محدود 
كننده و طبقه بندي مراتع منطقه مورد مطالعه با توجه به 
شايستگي منابع آب براي چراي شتر كه دام استفاده كننده از 

 براي GISدر اين تحقيق از . مي باشداين مراتع است، 
استفاده از اين امكان براي تلفيق . مدل استفاده شدطراحي 

حداقل رساندن اشتباهات، و افزايش اليه هاي مختلف و به 
 .قت و سرعت با يك هزينه منطقي ميسر خواهد بودد
 

 مواد و روشها
 منطقه مورد مطالعه) الف

 90هكتار در  142642محدوده مورد مطالعه به وسعت 
كيلومتري جنوب غربي شهرستان طبس از استان يزد واقع 

 30°منطقه حلوان بين عرض هاي جغرافيايي . شده است
 تا 56°2 14َ شمالي و طول جغرافيايي 34ً°14´2 تا 35°33´
بلندترين نقطه ارتفاعي .  شرقي قرار گرفته است29°56 45ََ

 91د و حدود  متر مي باش720 متر و كمترين آن 1312منطقه 
متوسط .  درصد هستند0-5درصد منطقه داراي شيب بين 

 . ميليمتر و داراي اقليم خشك مي باشد8/91بارندگي منطقه 
 هستند، آنها شورپسند بيشتر ها كه  اي ها و درختچه ايبوته

پوشش گياهي منطقه را تشكيل مي دهند و دام غالب چرا 
كزي ايران مي كننده از اين منطقه شتر يك كوهانه دشت مر

 .باشد
 روش تحقيق) ب

بر .  استفاده شدFAO )1990( از روشتحقيق در اين
در اين مطالعه، بهره  اساس اين روش نوع كاربري زمين
معيارهاي اين تحقيق . برداري از آب براي شترداري است

براي تعيين شايستگي منابع آبي سه فاكتور كيفيت، كميت و 
وامل تشخيص آنها مجموع  ع وبودهفاصله از منابع آبي 

 در آب، دبي، مسافت طي شده، سختي مسير و امالح محلول
 3و2 ولهايشيب بوده است كه نحوه نمره دهي آنها در جد

 با روي هم گذاردن اطالعات ، در پايان.نشان داده شده است
.  شايستگي نهايي منابع آبي تعيين شد)1شكل  (اين سه اليه

 از  نيزي فاكتورهاي مورد نظر براي تركيب نمره ده،همچنين
در . استفاده شد FAO )1990(روش شرايط محدود كننده 
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اين روش عاملي كه كمترين امتياز را در ارزيابي كسب كرده 
باشد به عنوان تعيين كننده شايستگي نهايي در نظر گرفته مي 

محاسن اين روش سادگي كاربرد آن و عدم برآورد . شود

ر مورد امتياز دهي د. قيقي آن استشايستگي بيش از مقدار ح
 . مورد نظر استفاده شد فاكتورهاي براي1از جدول شماره 

 
 )FAO،1990 ( راهنماي نحوه درجه بندي عامل ها -1 جدول

 عالمت طبقه شايستگي هزينه مورد نياز مورد انتظاردرصد عملكرد 
 S1 خوب صفر <80

 S2 سطمتو .هزينه مورد نياز اقتصادي عملي است 80-40
 S3 كم . اما در شرايط مطلوب اقتصادي است،هزينه مورد نياز عملي بوده 40-20
هزينه ها بندرت  غلبه بر محدوديت ها به وسيله اعمال مديريت و 20<

 .يا غير ممكن است امكان پذير و
 N غير شايسته

 
 اطالعات پايه شامل نقشه توپوگرافي، ،در گام نخست

 آبي، نوع دام و ساير اطالعات الزم اطالعات مربوط به منابع
آن گاه اطالعات توصيفي از طريق صفحه كليد ثبت . تهيه شد

. شده و كار رقومي سازي از طريق اسكن كردن انجام شد
وسيله نرم زيه و تحليل داده ها در ساختار رستري و به جت

  انجام شده است و اندازه رسترها ILWIS.3افزار 
)m30*m30(  كتوري و پس از تهيه نقشه.  شدنظر گرفتهدر

 تهيه شد، سپس (DEM)خطوط ميزان، مدل رقومي ارتفاع 
 30 و باالتر از 15-30، 5-15، 0-5در طبقات (نقشه شيب 

بعد از تعيين موقعيت منابع آب در  .تهيه گرديد) درصد
 نقشه (GPS)عرصه و ثبت آن به وسيله دستگاه مكان ياب 

پس س.  تهيه شدنيز كل منطقه نقاط هم فاصله از منابع آبي در
براي رسيدن به مدل نهايي سه زير مدل به شرح زير مورد 

 .مطالعه و بررسي قرار گرفت
 زير مدل شايستگي فاصله از منابع آب

آگاهي از مسافتي كه انواع دام براي رسيدن به منابع آب 
مي توانند طي كنند در برنامه ريزي و مديريت مرتع ضروري 

 و قدرت تحرك آن،  دامه بسته به نوع اين فاصل.است

بطوري كه . باشد مي توپوگرافي و پوشش گياهي متفاوت
 در ،مطالعات در بيابان وايومينگ نشان داد شتر در زمان برابر

  برابر مسافت بيشتر پيموده است5/1مقايسه با گوسفند 
همچنين در مطالعات گوناگون ). 1372،كوچكي و همكاران(

 50حرك زيادي دارند و قادرند در يك روز بيان شد، شترها ت
   كيلومتر راه بروند و از منبع آبي فاصله بگيرند70تا 

Yagil,1982) (Farid,1989; Stebert & Newman, 1985; 
Wilson etal,1992;   .ش حداكثر رسدر منطقه حلوان با پ

توان شتر در دور شدن از يك منبع آبي و مراجعت به آن از 
 ها و همچنين -تر دار با سابقه و ساربان نفر ش25حدود 

عالمت گذاري مسير حركت شتر و منابع آبي در روي نقشه 
توپوگرافي منطقه به كمك ساربان ها و شترداران و سپس 

با توجه .  مورد نظر معين شد فاصله مسيرها،اندازه گيري اين
به مطالعات محققان ديگر و نتايج اين تحقيق در منطقه 

 براي تعيين شايستگي فاصله از  2شماره  جدول ،حلوان
براي ساخت مدل و ارائه . منابع آبي براي دام شتر ارائه شد

نقشه فاصله، نقشه نقاط هم فاصله آب و نقشه شيب با توجه 
 .تهيه و رويه هم گذاري شدند 2به اطالعات جدول شماره 
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 )كيلومتر(ع آبي براي شتر حداكثر مسافت طي شده از مناب -2 جدول
 درجه بندي فاكتورها

 كالس شيب عامل تشخيص )فاكتور( معيار
S1 S2 S3 N 

 
فاصله از منابع 

 آبي

 
مسافت طي 
 شده در شيب

5%-0 
15%-5 
30%-15 
%30> 

6-0 
5/4-0 

3-0 
N 

11-6 
9-5/4 

7-3 
N 

15-11 
12-9 
9-7 

N 

15> 
12> 
9> 

N 

 
 در اين مطالعه مناطق با شيب ، استيادآوريالزم به 

 درصد براي چراي شتر غير شايسته در نظر 30بيش از 
 .گرفته شده است

 زير مدل شايستگي كميت منابع آب
مقدار احتياج دام به آب بر حسب نوع دام، كيفيت 

). 1377 ،مقدم(علوفه و شرايط آب و هوا متفاوت است
 ليتر بيان 50 تا 30مطالعات مختلف نياز آبي شتر را بين 

 ،Xu wen hai,2005، 1377مصداقي،( كردند
Sileshi etal 2001; Yagil1982(.  شترها تحمل زيادي

 روز بدون آب راه 7 تا 5به كم آبي دارند و قادرند 
 شتر قادر است (SPRC, 1996; Farah et al, 2004).بروند

 مختلف شامل، آب روشهايآب مورد نياز خود را از 
  آشاميدني، آب موجود در غذا و آب متابوليكي تأمين كند

;Whitford, 2002)با توجه به ). 1378 ، فرد_اميني
 ،اطالعات به دست آمده از شترداران و ساربان هاي منطقه

مشخص شد نياز آبي شتر در فصول خشك و گرم سال 
 در اين مورد .با فصول مرطوب و سرد سال متفاوت است

 از شترداران و ساربان ها و  پرسش ونيز با مصاحبه
كه به كمك آن آب را از (م سطلهمچنين اندازه گيري حج

و تعداد اين عمل .) دهند ميچاه بيرون كشيده و به حيوان 
 براين .در يكبار آبدهي به يك شتر، نياز آبي بدست آمد
 ليتر 70اساس نياز آبي يك شتر بالغ در فصل گرم حداكثر 

آنگاه نياز آبي كل . ليتر برآورد شد35و در فصل مرطوب 
 آب موجود در كل مرتع مقايسه و شترهاي منطقه با مقدار

 )1990(بر اساس روش . درجه شايستگي آن تعيين شد
FAOكل  درصد نياز80 بيش از  در مرتع اگر آب موجود 
، بيش 2s درصد 40، بيش از 1s بود كالس شايستگي دامها

 درصد نياز بود 20 و اگر كمتر از 3s درصد كالس 20از 
 .گرفت مي طبقه بندي صورت Nدر كالس شايستگي 

 زير مدل شايستگي كيفيت منابع آب
طور كلي دام، آب شيرين و زالل را به آب شور ه ب

تحمل دام به نمك ). 1377،مصداقي(ترجيح مي دهد 
موجود در آب به فاكتورهايي مثل نياز آبي، نوع دام، سن و 

 در كل رژيم  نمكشرايط فيزيولوژيكي، فصل و مقدار
شترها  .Sileshi etal)،2001(غذايي و آب بستگي دارد 

توانند  ميداراي تحمل بااليي در برابر نمك هستند و 
 & Stebert(درصد را از نمك بنوشند 5محلول 

newman,1985  .( مطالعه ديگري مي افزايد شتر قدرت
. (Farid,1989) درصد نمك را دارد 5/5تحمل آب با 

شترها نسبت به ساير احشام به نمك بيشتري احتياج دارند 
و كمبود نمك مي تواند باعث حساسيت زياد به امراض 

 ،1378 اميني فرد،(پوستي شود
  2001، Philisps etal .( اميني فرد)مقدار ) 1378

 گرم در روز 60 تا 40نمك توصيه شده را براي شتر 
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 استفاده از آب با كيفيت پايين ،به هر حال. عنوان كرد
  Sileshi etal (2001).تواند همراه با ريسك باشد مي

راهنمايي را براي استفاده از آب شور براي انواع دام ارائه 
 اگر كل مواد جامد  توضيح داده شدهدادند كه در آن

 ميلي گرم در ليتر باشد 10000محلول در آب بيش از 
در اين . ريسك استفاده از آن براي تمام دام ها باال است

ندازه تحقيق پس از نمونه گيري از آب هاي منطقه و ا
، بر اساس مطالعات ديگر  در آزمايشگاهگيري كيفيت آنها

 (Sileshi etal, 1991; Bagley etal,1997)محققان 
كالس هاي شايستگي كيفيت آب براساس مجموع امالح 

 .شدطبقه بندي  3محلول طبق جدول 

 
 تعيين طبقات شايستگي كيفيت آب براي شرب شتر -3جدول

 mg/l 7000-5000mg/l 10000-7000mg/l   10000>mg/l>5000 كل مواد جامد در آب

 S1 S2 S3 N طبقه شايستگي

 

 
  مدل شايستگي منابع آب-1شكل 

 

نقشه 
توپوگرافي

نقشه نقاط 
 همفاصله

 منابع آب

 اطالعات دام

 اقليم
 

پوشش 
 گياهي

ظرفيت 
 مرتع

 مدل شيب
نقشه طبقه
بندي شيب
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 شايستگي قرار Nكالس در  منابع آبي كه ،اين اساسبر
گرفتند در مدل شايستگي آب وارد نشده و يا حذف مي 

 كالس هاي مختلف همچنين مرز منابع آبي با. شوند
 براساس حداكثر قدرت راهپيمايي شتر  كيفيت،شايستگي

 .مشخص شد)  كيلومتر15(در دوري از يك منبع آب 
 

 نتايج
 از لحاظ فاصله از منابع نتايج تحقيق نشان مي دهد

، 2s درصد در طبقه 1s ،30 درصد در طبقه 3/31آبي، 
درصد در طبقه غير 2/17 و 3s درصد در طبقه 5/21

بر اين اساس مناطقي كه در .  قرار مي گيرند(N)سته شاي
شعاع شش كيلومتري منابع آبي بودند بهترين شايستگي 

)1s ( كيلومتري از منبع 15و مناطقي كه خارج از شعاع 
عامل شيب  .آبي بودند، در كالس غير شايسته قرار گرفتند

 بطوري كه با افزايش ،نيز در اين مسئله تأثير گذار است
شيب قدرت راهپيمايي شتر براي دسترسي به آب كاسته 
شده، در نتيجه با افزايش مقدار شيب فاصله مؤثر كاهش 

 مناطق با شيب كمتر از پنج درصد ،براساس شيب. مي يابد
كه بيشترين درصد را در منطقه مطالعه داشتند در كالس 

1s زير مدل براي  ).2جدول ( شايستگي قرار گرفتند
كميت آب، كل حجم آب موجود در يك سال بهره 

 1933نياز آبي  ليتر و حداكثر 958003200 معادل ،برداري
 39375210) برابر با ظرفيت محاسبه شده مرتع(نفر شتر 
با مقايسه اين دو فاكتور . سال به دست آمد ليتر در

دريافتيم كل نياز آبي دام مرتفع شده و كميت آبي در 
براساس زير مدل . ايستگي قرار مي گيرد ش1sكالس 

تنها ) 4جدول (ا نشان داد هكيفيت منابع آب، نتايج آزمايش
پاشنه دق و تلمبه بادي از كيفيت مناسب منابع آبي چاه 

 گرفته قرار(N)برخوردار نبوده و در كالس غير شايسته 
 قرار 1sو بقيه منابع آبي از لحاظ كيفيت در كالس شايسته 

 تمام  صحرايي نيز نشان داد شتر ازياه هشاهدم. مي گيرند
 شد به راحتي يادكه در باال منابع آبي بجز دو منبع آبي 
 .براي شرب استفاده مي كند

 
  مقادير مربوط به كيفيت و كميت آبهاي منطقه حلوان-4جدول
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 1 59,1 24 14,2 13 .6 .6 7,1 2,2 4,7 .3 7,3 8640 13500 چاه پاشنه دق
 6 22,1 24,8 8,7 8,3 .3 .2 3,6 1,7 1,7 .1 6,6 3584 5600 قنات خيرآباد

 6 16,6 25,7 7,7 7,4 .1 .2 2,5 1 1,4 .1 6,6 2752 4300قنات حاجي آباد
 16 10,9 18,6 4,6 4,3 .1 .1 1,4 .7 .6 .1 6,5 1312 2050 قنات حلوان
 2 21,5 6,6 2,6 2,2 .3 .1 2,3 1,4 .7 .2 7,5 2675 4180 چاه دامداران
 1 48,8 12,4 7,1 6,1 .7 .3 4,8 .9 3,8 .2 6,9 10464 16350 چاه تلمه بادي
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پس از رويه هم گذاري سه اليه مختلف اطالعاتي و بر 
، حدود )1شكل (ستگي منابع آباساس مدل نهايي شاي

 درصد 1/31، (N) در طبقه شايستگي منطقه درصد2/21
 8/18و ) 2s( درصد در طبقه 9/28، )1s(از مرتع در طبقه 
قرار مي گيرد كه مساحت هاي آن در ) 3s(درصد در طبقه 

 . نشان داده شده است5جدول 
 مساحت و درصد مساحت طبقات شايستگي -5جدول

 .منابع آب
 درصد مساحت مساحت به هكتار  شايستگيطبقات

S1 44560 31,1 
S2 41140,5 28,9 
S3 26720,5 18,8 
N 30221 21,2 

 100 142642 جمع كل
 

 بحث
مهمترين فاكتور كاهش دهنده شايستگي منابع آب در 

در مطالعات ارزاني و .  عامل فاصله از منابع آب بود،منطقه
، )1379(تشم نيا ، مح)1375(، جنگجو )2006(همكاران 
 ،)1381(، آقا محسني )1380(، شمس )1380(طهماسبي 

 نيز دوري از (Mfitumukiza,2004)و ) 1383(يوسفي 
اين .  شديادمنابع آبي عامل محدود كننده شايستگي 

ه محققان عامل شيب را در اين امر تأثير گذار دانسته و ب
 عنوان عامل اصلي كاهش دهنده و محدود كننده شايستگي

 ، فاكتور بسيار مهمي است،شيب. منابع آب نام برده اند
چرا كه با افزايش شيب، مقدار انرژي صرف شده براي 
حركت و چرا توسط دام بيشتر مي شود و قدرت راه 

 بطوري كه ،پيمايي و عملكرد دام كاهش مي يابد
)Mfitumukiza,2004 (  30بيان كرد شيب هاي بيشتر از 

يسته نيستند و مناطقي كه بيش  شاوگاي درصد براي چرا

 كيلومتر از نقاط آبي فاصله دارند هيچ شايستگي 10از 
اعالم داشت ) (Holecheck,1995 .براي چرا ندارند

 درصد، بطور كامل از ظرفيت 60مناطق با شيب بيش از 
در منطقه حلوان اگر چه شيب به . چرايي مرتع مي كاهند

در قابل توجهي تأثير عنوان يك فاكتور تأثير گذار بود اما 
 درصد 90 زيرا بيش از ،كاهش شايستگي نداشته است

نكته قابل . قرار داشتند)  درصد0-5(منطقه در شيب كم 
 با توجه به قدرت زياد شتر در راه  كهتوجه آن است

 بخش زيادي از منطقه ،پيمايي و دور شدن از منابع آب
 در  درصد5/21 درصد در طبقه غير شايسته و 2/17حدود 
دليل اين .  از نظر فاصله از منابع آب قرار گرفتند3sطبقه 

مي )  هكتار140000بيش از (امر وسعت بسيار زياد منطقه 
باشد و نشان مي دهد منابع آبي كه بيشتر آنها چاه بودند 
نزديك به يكديگر قرار گرفتند و نتوانستند پراكنش مناسبي 

چاه ها در به نظر مي رسد حفر . در مرتع داشته باشند
نزديك يكديگر به علت عدم توانايي دامدار در مديريت 

هر چه محل آب به روستا نزديكتر باشد . آن است
اين امر باعث  اما ،دسترسي دامدار به آن آسانتر است

استفاده غير يكنواخت از مراتع مي شود در نتيجه پيشنهاد 
مي گردد در چنين مناطقي فاصله منابع آب از يكديگر 

 كيلومتر باشد تا تمام 15 كيلومتر و حداكثر 10ل حداق
سطح مرتع بطور يكنواخت مورد بهره برداري قرار گرفته 

، )2006(ي و همكاران نارزا. و شايستگي آن افزايش يابد
، )1380(، طهماسبي)1379(، محتشم نيا)1383(يوسفي 

مطالعات خود را در ارتباط با شايستگي منابع آب براي 
 اما در ،ان هاي عرفي منطقه انجام دادندگوسفند در سام

اين تحقيق، مطالعه منابع آب در كل مرتع و بدون در نظر 
دليل اين امر آن . ي صورت گرفتفگرفتن سامان هاي عر

توان  پيمايي شتر نمي است كه به علت قدرت تحرك و راه
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مديريت اين دام را در قالب سامان عرفي دامداران برنامه 
ي بايست به منظور مديريت صحيح، شتر ريزي كرد بلكه م

داري در قالب تعاوني و مرتع به صورت مشاع استفاده 
شود و يا اينكه سامان هاي عرفي با حصارهاي الكتريكي 

بديهي است كه به . كه نياز به مطالعه دارد محصور گردد
دليل كم بودن ميزان توليد، در مراتع تحت چراي شتر 

در . اطق آب و هوايي ديگر باشندسامانها بايد بزرگتر از من
اين مطالعه عامل كيفيت آب به عنوان فاكتور محدود كننده 

 زيرا به علت باال بودن امالح محلول و شوري ،مي باشد
 بخش وسيعي از مرتع ،ليمبعضي از منابع آبي از نظر ع

شايستگي خود را از دست داده اند و همچنين نمي توان 
، )1383(در مطالعات يوسفي  .ادكيفيت اين آبها را تغيير د

، جنگجو )1381(، آقا محسني فشمي )1380(شمس 
فاكتور كيفيت و كميت آب هيچ محدوديتي را ) 1375(

بوجود نياوردند و در اين تحقيق نيز از لحاظ كميت منابع 
 به دليل توانايي ذخيره GIS.آبي محدوديتي وجود ندارد

يه و تحليل حجم زياد اطالعات، توانايي زياد در تجز
توابع، محاسبه مدل هاي فاصله، شيب و تلفيق نقشه ها و 
در نتيجه كاهش زمان و افزايش دقت از مزيت ويژه اي 

نظير   محققان ديگربرخوردار است كه اين مزيت توسط
، يوسفي )1376( ابراهيمي خمامي ،)1375(جنگجو 

مورد تأييد قرار  Arzani & Yousefi, 2006)(و ) 1383(
 .استه گرفت



 4، شمارة 14فصلنامة تحقيقات مرتع و بيابان ايران جلد 

 

521

 

 
  نقشه شيب-الف   -1شكل

  نقشه نقاط هم فاصله–ب             
  نقشه شايستگي منابع آب-ج             

ب  الف

 ج



...مدل تعيين شايستگي منابع آب براي  

 

522

 منابع مورد استفاده
بررسي شايستگي مراتع منطقه الر به      . 1381،.آقا محسني فشمي،م   .1

 پايان نامه كارشناسي ارشـد دانشـكده منـابع طبيعـي     GIS كمك
 .رسدانشگاه تربيت مد

.  در مـديريت مراتـع     GISاستفاده از   . 1376،  .خمامي،م ميابراهي .2
  .پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران

اصول نگهداري و پـرورش شـتر، موسسـه         . 1383،  .ماميني فرد،    .3
 .انتشارات يزد

تعيــين شايســتگي مراتـع بــا اســتفاده از  . 1375، .جنگجـوبرزل،م  .4
GIS. ه كارشناسي ارشد دانشكده منابع طبيعـي دانشـگاه         پايان نام
 .تهران

 پايان  GISتعيين شايستگي مراتع با استفاده از       . 1380،  .شمس،ح .5
 .دانشگاه تهراننامه كارشناسي ارشد دانشكده منابع طبيعي 

تعيين شايستگي مراتع نيمـه اسـتپي اسـتان         .1380،  .طهماسبي،پ .6
پايان نامه كارشناسـي    . GISچهار محال و بختياري با استفاده از        

  .ارشد دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس
 مديريت چرا در    .1372،  .؛نصيري،م؛بناييان،م؛كالهي،عع  ،كوچكي .7

 .، انتشارات نشر، مشهد)ترجمه(مراتع 
  جهـاد دانشـگاهي    ي در ايـران، نشـر     رتعدامر.1377،  .مصداقي، م  .8

  .مشهد
تــع نيمــه اســتپي تعيــين شايســتگي مرا. 1378، .محتشــم نيــا،س .9

پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده منابع طبيعي دانشـگاه         .فارس
 .تربيت مدرس

 . مرتع و مرتعداري،انتشارات دانشگاه تهران.1377، .مقدم، م .10
تعيين شايستگي مرتـع بـا اسـتفاده از         .1383،  .يوسفي خانقاه، ش   .11

.GIS          پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده منابع طبيعي دانشـگاه 
 .رانته

12. Arzani, H., Yousefi. S., 2006. A GIS model of range 
suitability assessment for sheep grazing. 
International conference on information system in 
sustainable agriculture, agro environment and food 
technology. Volos, Greece. 

13. Bagley, C.V, Amacher, J.K and Poe, K.F., 
1997.Analysis of water quality for livestock. Utah 
state university,Logan,UT.AH/Beef/28. 

14. Ellard Kevin and seidel, P., 2000. Development of a 
sustainable camel industry. RIRDC Publication No 
99/118. 

15. Farid, M.FA., 1989.Water and mineral problems of 
the dromedary camel. Desert research institute Al-
Matareya, CAIRO, EGYPT. 

16. Farah, K.O. Nyariki, D.M. Ngugi. R.K. Noor. I.M. 
and Guliye A.Y., 2004. The Somali and the camel: 
ecology, management and economics. 
Anthropologist, 6(1):45-55. 

17. F.A.O, 1991. Guidelines: land evaluation for 
extensive grazing, research and ecology 
management, soil bulletin, no: 58, Rome. 

18. Holechek, J.L., Piepe, R.D., Herbel, C.H., 1995. 
Range management principles and practices. 
Prentice Hall. Inc. Upper Saddle River. New Jersey 
07458. 

19. Mfitumukiza, D., 2004. Evaluating rangeland 
potentials for cattle grazing in a mixed farming 
system. Master of Science thesis, department of 
Natural Resources, the Netherlands. 

20. Oba, G. and Lusigi .W. j., 1987. An overview of 
drought strategies and land use in African pastoral 
systems. Africa Research Bull. 

21. Philips, Andrew , Heuche, J, Dorges, B. and Orally, 
G., 2001. Co-grazing cattle and camels. RIRDC 
publication No 01/092. 

22. Siebert, B.D and Newman, D.M.R, 1985. Fauna of   
Australia (camelidae) Internet search. 

23. Sileshi, Zinash, Tegegne, A., and Tsadik, G.T., 
2001. Water resources for livestock in Ethiopia 
International livestock Research Institute (ILRI), 
Addis Ababa, Ethiopia. 

24. SPRC, 1996. Body of camel. Saudi Public Relations 
Co. [www. Arab.Net]. 

25. Whit ford Walter G., 2002. Ecology of desert 
systems. Elsevier Science Ltd, Academic press, 
London. 

26. Wilson, G., Dexter, N., O'Brien, P. and Bomford M., 
1992. Pest animals in Australia a survey of 
introduced wild animals. Bureau of Rural sciences 
and Kangaroo press. 

27. Xu Wen Hai., 2005. Rain watering harvesting. 
International training course on rainwater harvesting 
and utilization. China. 

28. Yagil, R., 1982. Camel and camel milk. FAO 
Animal production and health paper. Food & 
Agriculture organization of the united nation Rome, 
FAO. 

 



Iranian journal of Range and Desert Reseach, Vol. 14 No. (4), 2008 

 

523

A GIS Model for determination of Water Resources Suitability 
For Camel Grazing 

 
S. A. Javadi1, H. Arzani2, A. Salajeghe3, M. Farahpor4, Gh. Zahedi5 

 
1- PhD student in rangeland science, Islamic Azad University, science and research branch. 
2- Professor, college of natural resources, university of Tehran. 
3- Lecturer, college of natural resources, university of Tehran. 
4- Lecturer,research inistute of forests and rangeland. 
5- Associate Professor, college of natural resources, university of Tehran.  

 
Received:27.01.2007 Accepted: 09.08.2007 

 
Abstract 

Proper use from water resources, especially in arid and semi arid rangeland are very 
important. Water is one of a valuable ecosystem component in rangeland management. In this 
study for surveying of water suitability, tree models including quality model, quantity and 
distance model made final model. FAO (1991) method (recommended for land capability 
evaluation) was used for suitability classification. The study was conducted in Halvan region is 
located in Yazd province. According to the results, water resources distance and accessibility to 
water is the most declining factor for suitability. Quality factor is a limiting factor in part of the 
study area, too. Based up on, areas more than 15km far from water point are not suitable, but 
less than 6km are very suitable. Proper distribution of water resources increases water suitability 
and cause better and monotonous utilization of rageland. 

 
Key words: Water resources suitability, water quality, camel, GIS.     

 
 


