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     مقدمه

 دام ، اصالح مديريت كشورتوسعه مراتع اصالح و مهم در جهتهاي برنامهاز      
بيش از ظرفيت مرتع فشار چرا  .باشدتع ميابرداري صحيح از مر و بهرهدر چراگاه
با هاي مديريت مرتع ريزي باعث شده، برنامه است كهتعارم هاي مهم دراز چالش

تبديل محيطي  عوامل تاثيرگذاراز طرفي اين مسئله به  عدم موفقيت مواجه شود،
وارد ساخته است به  به ساير كاربري هاي مرتع ناپذيري جبرانخسارتشده و 

 كليه گياهان اعم از گياهان ارحج و ،عنوان مثال در صورت وجود شدت چرا
 هاييگژ گيرد و ساير ويار ميارجح مورد چرا واقع شده و مرتع در سير قهقرا قرغير

انداز طبيعي، هاي گياهي دارويي، گياهان صنعتي، چشمقابل كاربرد مرتع مثل گونه
چالش بنابراين ، افتدبه مخاطره مي... هاي سطحي، كنترل سيالب و جذب آب

     هاي مرتعي استاصلي مديريت مرتع، عدم تعادل دام و مرتع در اكثر رويشگاه
)Holechek et al., 1994(. دليل نداشتن الگوي مناسب در مديريت چرا و ه امروزه ب

هاي مفرط و هاي سنتي چرا در شرايط فعلي و از طرفي استفادهناكارآمدي شيوه
تع چه از اتوان توليدي مربر مراتع وارد شده و فشار مظاعفي چراي زود هنگام، 

ز دامهاي موجود را نظر كمي و چه كيفي كاهش يافته و تكافوي غذي مورد نيا
سير قهقرايي بوده و از در مرحله اين اساس قسمت اعظم مراتع كشور  ندارد، بر

شريفي  (شودنظر وضعيت در زمره مراتع متوسط تا فقير و خيلي فقير محسوب مي
كند كه به گياهان مرتع ايجاب ميوضعيت پوشش گياهي . )1388و اكبرزاده، 

عدم . زم را براي رشد بعدي خود ذخيره نمايندفرصت داده شود تا مواد غذايي ال
رعايت اين امر موجب تقليل تدريجي قدرت توليد و زادآوري گياهان و باالخره 

 حل اين هاي مناسبيكي از راه حل. )1368جوانشير،  (گرددنابودي كامل آنها مي
از اهداف اين كه ، هاي مختلف است با روش از مراتعكاهش فشار چرا مسئله،

يكي از طرح كه شروع طرح بزرگ و محوري تعادل دام و مرتع . باشدقيق ميتح
 زمان رابطه با خأل اطالعاتي در بدليل جهاد كشاورزي بودمحوري وزارت هاي 
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عدم فرهنگ ريزي براي دام مازاد و خالصه عدم برنامه چرا،  فصلآمادگي مرتع و
طرح  موجب گرديد كه رح قبل از اجراي ط در جامعه دامداران و مرتعدارانسازي

- هاي الزم به زبان ساده ميارايه آموزش سازي وفرهنگ. ودبا شكست مواجه ش
براي نيل به اهداف اصالح مديريت و  .تواند در تصميمات مديريتي تاثيرگذار باشد

عنوان تحت ملي  هاي تحقيقاتي كاربرديبرداري صحيح از مرتع، طرحبهره
در مناطق مختلف آب و هوايي كشور اجرا گرديده  بررسي حد برداشت مجاز مرتع

مركز  در سايت تحقيقاتي مرتع 1386- 1390است و در استان اردبيل نيز از سال 
شريفي و قصرياني،  (تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي اجرا شده است

  . خالصه نتايج حاصل از بررسي در اين نشريه ارايه شده است. )1391
  

  روش اجرا

در سايت 1386–1390مرتع از سالاز حد برداشت مجاز به منظور بررسي    
از گونه هاي شاخص مرتعي در  پايه 40اردبيل،  تحقيقاتي مرتع مركز تحقيقات

 50 درصد برداشت ، 25، )بدون برداشت( تيمار شاهد :قالب چهار تيمار شامل
گيري   اندازه.گرفت درصد برداشت مورد بررسي قرار 75درصد برداشت و تيمار 

 فصل رويش شروع شده و با يك ماه بعد ازتوليد هرگونه در داخل قطعه محصور 
هر ماه علوفه برداشت توليد  ،داشتفواصل يك ماهه تا خشك شدن گياه ادامه 

هاي جداگانه به آزمايشگاه حمل شده  شده به ازاي هر پايه و گونه در داخل پاكت
ها، وزن علوفه خشك، مبناي  زين نمونهو پس از خشك شدن در هواي آزاد و تو

با مقايسه توليد هرگونه در  .گيرد محاسبات علوفه توليد شده در سايت قرار مي
ميزان توليد بذر  .دگردميمرتع تعيين  ماههاي مختلف روند رفتار رويشي گونه در

، عالوه بر گرديدپايه در هنگام رسيدن آن نيز جمع آوري، توزين و برآورد  هر
 درصد مرگ و مير اندازه ،ها خصوصيات مانند ارتفاع گياه به تفكيك پايه،توليد
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حاصل از اندازه گيري پس از هاي  داده.گيري و در فرم مخصوص ثبت گرديد
مقايسه ميزان توليد علوفه در ماههاي مختلف به تفكيك  تجزيه واريانس،

   .مورد تجزيه تحليل قرار گرفتتيمارهاي اعمال شده 

  

  نتايج

 اثرات تخريبي فشار چرا در مراتع -

هاي  ظاهري بوتهريختاردر چراي دام بر پوشش گياهي تخريبي فشار اثرات 

گياهي و همچنين در سطح مرتع قابل مشاهده است به طوري كه بد شكل شدن 

 نشان ،تعاهاي ممتد در سطح مرها و كوچك ماندن اندام گياه و ايجاد تراسبوته

 در .)1394مصداقي،  (و جاي تامل دارد است  در مرتعديدچراي شاعمال دهنده 

گذاري با چراي شديد موجب گرديده و دامصورت وجود دام مازاد بر ظرفيت مرتع 

خوراك بيش از حد مورد چرا واقع شده و گياهان پست  گياهان مرغوب و خوشكه

مقدار كمتر چرا تر يا اصوالً مورد چرا قرار نگرفته و يا به  اي پايين با ارزش علوفه

مرغوب و گياهان ( خواهند شدكه اين امر باعث تضعيف گياهان دسته اول

- گياهان مهاجم و غير خوش ( شده و محيط براي گياهان دسته دوم)خوشخوراك

 ميزان بذور ذخيره ،در اثر چراي شديد دام همچنين . مساعدتر خواهد شد)خوراك

 افتد كاهش يافته و تجديد حيات طبيعي مرتع به مخاطره مي بستر مرتعدر

 كه ه نشان داددر اين موردبررسي تايج حاصل از ن. )1387آذرنيوند و همكاران، (

و پوشش گياهي  I ،II ،III(هاي گياهي هاي مختلف چرايي و بين گروهبين شدت

دهد  نشان مي اين ،داري وجود دارداز نظر پوشش تاجي گياهي اختالف معني) كل
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كه تاثير ميزان چرا در مرحله اول روي تغيير تركيب گياهان و در صورت افزايش 

 شود فشار چرا در كاهش پوشش گياهي كل و فرسايش خاك سطحي مرتع مي

 براساس نتايج بدست آمده، ميزان برداشت مجاز .)1391، قصريانيشريفي و (

 هاي گياهي و پويايي گونههاي شاخص بستگي به وضعيت مرتع براي اين گونه

درصد  30 درصد و در شرايط كاهش بارندگي، 50، در شرايط معمولي حدود دارد

ه ژويه شود، زيرا شدت چراي سنگين در طول ساليان متمادي ببرداشت توصيه مي

در مواقع كمبود بارندگي باعث كاهش ذخيره كربوهيدرات شده و سالمتي و 

 كه چراي تحقيقات نشان دادهدر اين رابطه . اندازدشادابي اين گونه را به خطر مي

اي و همگني در تركيب گياهان مرتعي  سبك تا متوسط باعث افزايش تنوع گونه

هاي مهم مرتعي خواهد  گردد، در صورتي كه چراي سنگين باعث كاهش گونه مي

  . )West et al., 1984 (شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شت علوفه از مرتعتراكم دامداران و بردا -1شكل 
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  له دام و چراي زود هنگام از مرتعتراكم گ -2شكل      

  

  برداري مجاز از مرتع آمادگي و حد بهرهزمان -

هاي گياهي مرتع به رشد كامل رسيده و آمادگي مرتع زماني است كه گونه

اك خيس خاك سطح مرتع با ورود دام لگدكوبي و فشرده نشود يعني به عبارتي خ

هايي از  آوري داده جهت تشخيص آمادگي مرتع براي ورود دام، جمع. نباشد

هاي حياتي گياهان از قبيل گلدهي،  به شناخت پديدهفنولوژي (فنولوژي گياهان

جهت تعيين زمان .  ( و وضعيت رطوبتي خاك مرتع الزم است...)بذر دهي و

هاي برداري شده از گونهمناسب خروج دام از مرتع از روش ارزيابي درصد بهره

شريفي و  (شودبرداري مجاز آنها استفاده مياصلي مرتع و مقايسه آن با حد بهره

-بارندگي ماه(اطالعاتي از جمله سالمت گياه، شرايط آب و هوا . )1391احساني، 

درجه  جنس و(، خاك )هاهاي فصل رويش سالها همچنين دماي ماهها، سال

درجه وضعيت مرتع، درجه فرسايش خاك  اي فصل چرا،ه، ماه)خيزي خاكحاصل
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و مديريت ، تعيين فصل چرا  يك مرتعدربدون شناخت اين خصوصيات . باشدمي

-  براساس مطالعات انجام گرفته، بهترين زمان چرا در چراگاه.باشد دام مقدور نمي

ع مرحله اتمام گلدهي و شروع بذردهي است به نحوي كه از ارتفااستپي هاي نيمه

پائين چرا شروع و به طرف ارتفاعات باال ادامه يابد تا بدين گياهان ارتفاعات با به 

   .مرحله رسيدگي بذور برسد

  

 د چراي متعادل از مرتعئفوا -

پذيري آنها به طور مطلق   شدند كه جداعجيندام و مرتع طوري به هم 

عادل بين آنها غيرممكن است، وجود يكي وابسته به ديگري است، تا زماني كه ت

موجب پويايي و شادابي  نه تنها دام مضر بر مرتع نيست بلكه ،وجود داشته باشد

 مقداري ، در اثر چرا و نيمه خشكدر مناطق خشك:  به عنوان مثال.شودمرتع مي

هاي گياه برداشت شده و در نتيجه در مدت خشكي به علت كم شدن از اندام

توانست در مقابل خشكي مقاومت از خود سطح تبخير كننده، گياه بهتر خواهد 

-همچنين دام ضمن چرا با افزودن كود باعث حاصل. )Arzani, 1994 (نشان دهد

 در مراتعي كه اصالً چرا نشده ،مطالعات انجام شدهطبق  .شودخيزي خاك مي

باشد، رشد گياهان كمتر از مراتعي خواهد بود كه به مقدار كمتري مورد چرا واقع 

خصوص در ه  ب،تر از حالت اول خواهند بوداهان در حالت اخير قويگي. اندشده

هاي پهن به بوته و شدههاي جديد ايجاد ي سبك جست چرا، باهامورد گراس

 چرا نشده قطر تاج گياه كمتر هاي بوته در صورتي كه در،وجود خواهند آورد

  .خواهد بود
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  كاهش فشار چرا از مرتعنكات فني براي

ن كه توليد علوفه مرتع از سالي به سال ديگر متغير است، با توجه به اي �

هر سال با توجه به وضعيت علوفه مرتع در تعداد دام تجديد نظر  بنابراين

  .گردد

 هاي سالم و زود بازده  تجديد نظر در تعداد دام و نگهداري دام �

   اصالح تركيب دام در گله �

) دورگ گوساله و گاو (نگينس نيمه هايبا توجه به اين كه ارزش افزوده دام �

 مساعد صورت در دارد، نيز كمتري تخريبي اثر و است سبك دام از بيشتر

 . به نيمه سنگين تبديل شودسبك هايدام منطقه، جغرافيايي شرايط بودن

 )مراتع تبديل شده به زراعت(كاري در اراضي ديم جنب مراتع  توسعه علوفه �

 پراكنش صحيح دام در مراتع �

اجراي چراي تناوبي در ن مناسب ورود و خروج دام از مرتع و رعايت زما �

 )از ارتفاع پائين به باال(مراتع با توجه به توپوگرافي منطقه 

، هاخانه، چشمههاي روداطراق دايمي در محل ويژه مثل كنارهجلوگيري از  �

 ...ها و اراضي كف دره

بار موضوع پديده خشكسالي كوتاه مدت و ميان مدت در هر چند سال يك  �

 اضافي هايطبيعي در مرتع است، بنابراين به محض ظهور خشكسالي دام

 بره توليد يا و دام خريد به مجدداٌ بايد خشكسالي پايان از پس و فروخت بايد

 .نمود اقدام
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 بلعكس، از اي از قشالق به ييالق و ري دامداران عشاهايدر مسير حركت گله �

 .شود بهينه استفاده پسچر عنوان به زراعي هايپسمانده هايظرفيت

 كوچ و زمان توقف گله در هر منطقه، طوري تنظيم شود كه اولين گله مسير �

 .زماني وارد مراتع ييالقي شود كه گياهان رشد خود را تكميل كرده باشد
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