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 اصالح مدارك فني 
 
 

 خواننده گرامي

س جمهـور، بـا اسـتفاده از نظـر          ريزي و نظـارت راهبـردي ريـي        برنامه  معاونت دفتر نظام فني اجرايي   
 و آن را براي استفاده به جامعه مهندسـي كشـور         ه مبادرت به تهيه اين نشريه كرده      كارشناسان برجست 
هاي مفهومي، فنـي،    ن از ايرادهايي نظير غلط    با وجود تالش فراوان، اين اثر مصو      . عرضه نموده است  

 .ابهام، ايهام و اشكاالت موضوعي نيست
 

، از شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ايـراد و اشـكال فنـي                   رو  ز اين 
 : صورت زير گزارش فرماييدمراتب را به

ا

 .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد -1
 . مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريدايراد -2

 .در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد -3

 .نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد -4

 .كارشناسان اين دفتر نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت
 .شود پيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي
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 1           پيشگفتار

 

 پيشگفتار

رود كه تامين معيشت جمعيت قابـل تـوجهي از كشـاورزان و              شمار مي   تصادي به ق، به عنوان يكي از مهمترين منابع ا       عرصه مراتع 
اي بر  افزايش جمعيت در كشور به ويژه در سه دهه اخير باعث فشار فزاينده  .طور مستقيم يا غير مستقيم به آن وابسته است          دامداران به 

هـاي اصـالح و       رو اجـراي طـرح      از ايـن  . ده اسـت  كر دچار آسيب و تخريب فراوان       رايل عرصه مراتع    مسا اين. ه است دمنابع موجود ش  
با توجه به محدوديت منابع، الزم       .رسد  نظر مي   هاي تخريب شده، ضروري به      منظور حفظ منابع موجود و احياي عرصه        مديريت مراتع به  

 معيارهـا و    هـا براسـاس     تهيـه طـرح    .ي بر ضابطه مند نمـودن آنهـا داشـت         دهي كرده و سع    در بسياري از موارد اقدامات را سامان       است
ها و     كاهش هزينه  ،ها موجب ساماندهي عرصه     ها و پروژه    برداري طرح   سنجي، طراحي، اجرا و بهره       امكان مختلف استانداردها در مراحل  

 .رويه از منابع خواهد شد برداري بي بهرهنيز مانع 
 و نظام فني و اجرايي كشـور      مربوطه   نامه استاندارهاي اجرايي     آيين  و بودجه  قانون برنامه و   23 با توجه به ماده       بر همين اساس و   

هـاي مربـوط بـه مـديريت و اصـالح       تهيه دستورالعمل) هيات محترم وزيران20/4/1385 ه  مورخ  33497ت  / 42339مصوبه شماره   (
، دفتر طرح ريزي و هماهنگي آبخيزداري كه مجري طرح          )دفتر فني مرتع  (ستگاه اجرايي   و با اعالم نياز د    . مراتع مورد توجه قرار گرفت    

 نظـام فنـي اجرايـي     ها، مراتع و آبخيزداري كشور است، با همكاري و همـاهنگي دفتـر                تهيه ضوابط ومعيارهاي فني در سازمان جنگل      
ضـوابط و   دوين ضوابط را برعهده دارد، نسبت به تهيهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري كه مسئوليت تهيه و ت         معاونت برنامه 
كاشت، دستورالعمل فني ذخيره      بازده و پرشيب به مراتع دست       ، شامل دستورالعمل تبديل ديمزارهاي كم     هاي فني مرتع    دستورالعمل

 .كاري اقدام نمود  دستورالعمل فني مديريت چرا و قرق، دستورالعمل فني مرتع،نزوالت آسماني، دستورالعمل فني كودپاشي در مراتع
ترين روش جهـت    انتخاب مناسب عنوان راهنمايي براي    به ، از اين مجموعه   "ديريت چرا و قرق   دستورالعمل فني م  " نشريه

تيابي به اهـداف حفـظ، احيـاء و اصـالح     ي چرايي متناسب با وضع موجود مراتع براي دس      ها    سيستم  انتخاب و اعمال قرق    ،مديريت چرا 
 .است ارائه شده، ي داميها  م با توليد حداكثر فرآوردهاپوشش گياهي مراتع تو

 تهيـه و    ها، مراتع و آبخيزداري كشور      جنگل يت و هدايت معاونت آبخيزداري و با نظارت دفتر فني مرتع سازمان           ديرمتن اوليه با م   
  . نهايي شد،ه فنيسپس در جلسات كارشناسي توسط كار گرو

هـاي    رهنمودهـا و حمايـت      و اند  در تهيه اين نشريه همكاري داشته     وسيله از كليه عزيزاني كه         بدين ريزي  برنامهدر نهايت معاونت    
 .نمايد  بوده است، سپاسگزاري و قدرداني مي موثرثمر رسيدن نشريه حاضربه  درايشان 

                               .  خود در خصوص اين نشريه ما را در اصالحات بعدي ياري فرمايند اميد است متخصصان و كارشناسان با ابراز نظرات
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2  دستورالعمل فني مديريت چرا و قرق                                                                                                       

 
 ديريت چرا و قرقدستورالعمل فني م

 421نشريه شماره 
 
 

 
 تهيه كننده

 
 مهندسين مشاور پايداري طبيعت و منابع

 
 

  فني-علميكميته 
 

 داري كشور  آبخيزدفتر فني سازمان جنگلها، مراتع و
 
 

 داور
 

  موسسه تحقيقات جنگل و مرتع ازمرتضي اكبرزادهدكتر 
 
 

 كميته بررسي و تصويب نهايي
 

 ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري معاونت برنامه) الف
 معاون دفترنظام فني اجرايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، مهندس عليرضا دولتشاهي
نامـه  معاونـت بر    مسئول دفتر نظام فني اجرايـي،      رييس گروه آب، كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست        ،  مهندس خشايار اسفندياري  

 جمهوريريزي و نظارت راهبردي رياست 
 
 ها، مراتع و آبخيزداري سازمان جنگل) ب

ريزي و هماهنگي آبخيزداري و مجري طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني آبخيزداري  هاشمي، مديركل دفتر طرح مهندس عليرضا بني
 و منابع طبيعي

 ها، مراتع و آبخيزداري ان جنگلمهندس محمد عقيقي، رييس گروه ضوابط و استانداردهاي سازم
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 فهرست اشكال

 22 (Maslow, 1954)له مراتب اهداف بشر و ارتباط آن با ميزان توسعه  سلس-1-6شكل شماره 
گيري براي مـديريت چـرا        ، و عوامل مؤثر خارجي كه در تصميم       ها   اثرات متقابل بين منابع، فعاليت     -2-6شكل شماره   
 دخالت دارند

 
24 

 42 اي با ده قطعه مرتع و يك قطب مركزي  شمايي از يك طرح پره-3-6شكل شماره 
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 فهرست جداول
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 28 ي چرايي براساس فصل چرا و استفاده يا عدم استفاده از تناوبها بندي سيستم  طبقه-1-6جدول شماره 

  
 



 7                                               مديريت چرا                           -اولبخش 

 

 
 1بخش 
 

 مديريت چرا
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  مقدمه -1

 طبيعي است كه تعادل موجود بين اجـزاء زنـده و            يها   سيستمي انسان در اكو   ها  چراي دام در سطح مراتع، يكي از بارزترين دخالت        
 . گردند غيرزنده آن را بر هم زده و در هر حال موجب تغييراتي در محيط مي

 و حيوانات وحشي علفخوار، براي بدست آوردن انرژي و مواد غذايي          ها  يندي است كه طي آن دام     آفر» علفخواري«يا  » چرا«عمل  
گيرنـد و     قرار نمـي   ها  دام بطور يكسان مورد توجه      هانگيادر طي عمل چرا، انواع مختلف       .  را مصرف مي نمايند    هانگياياز خود،   مورد ن 

 به داليلي كـه كـامالً نيـز    ها باشد و دام به عبارت ديگر، عمل چرا يك عمل انتخابي مي. شوند  در نتيجه، به يك ميزان نيز چريده نمي       
 نيز هانگيادهند و از برخي از  ن تمايل بيشتري از خود نشان ميها ، يا فرم حياتي خاصي از گياها   برخي از گونهشناخته شده نيستند، به  

ترتيب كـه برخـي از        بدين. دهند  ي متفاوتي در مقابل چرا از خود نشان مي        ها  ن نيز رفتار  ها  در همين حال، گيا   . نمايند  اصالً استفاده نمي  
نماينـد،   باشند و به سرعت آسيب ديده و در صورت ادامه چرا عرصه مرتع را ترك مـي         م بسيار حساس مي   ي مرتعي به چراي دا    ها   گونه

 . برند  تحمل كرده و حتي از آن نفع ميخوبي بهي ديگري چراي دام را ها  در حاليكه گونه
ت دام و بـراي دسـتيابي بـه اهـداف            عبارتست از تنظيم اين فرايند بوسيله انسان كه اصوالً از طريق مـديري             واقعمديريت چرا، در    

ريزي دقيق، بايستي از بروز تغييـرات منفـي و سـير قهقرايـي در تركيـب             اين مديريت با شناخت كامل و برنامه      . گيرد  خاصي انجام مي  
 . پوشش گياهي و همچنين تشديد فرسايش خاك در اثر كاهش كمي توليدات گياهي، جلوگيري نمايد

تـرين روش جهـت    ك به كارشناسان بخش مرتع و مرتعداران در اتخاذ تصميم براي انتخاب مناسـب  كم منظور  بهاين دستورالعمل   
 چرايي متناسب با وضع موجود مراتع براي دستيابي به اهداف حفظ، احياء و اصالح پوشـش گيـاهي مراتـع       يها   سيستممديريت چرا و    

 . ست كه اميد است در نيل به هدف مؤثر و مفيد واقع گرددي دامي تهيه و تنظيم گرديده اها  توأم با توليد حداكثر فرآورده

  تعاريف و مفاهيم -2

  مديريت چرا -
 استفاده بهينه از كليه هك ها با زمين، نيروي انساني و منابع مالي، بنحوي عبارتست از هنر ايجاد تعادل بين دام، علوفه و ساير نهاده

 .)12(هي و خاك وارد گرددمنابع بدست آيد، بدون اينكه آسيبي به پوشش گيا
 

  چرايي هاي سيستم -
 چرايـي   هاي  سيستمگردد،    اعمال مي در سطح مرتع    هاي منظمي كه براي دستيابي به اهداف خاصي براي كنترل چراي دام               برنامه
 . )13(شوند ناميده مي

 
  فصل چرا -

 شـرايط طبيعـي محـل       را   شروع و پايان فصل چـرا        تاريخ. پذير باشد   شود كه چراي دام در مرتع امكان        به بخشي از سال گفته مي     
 . )13(نمايد تعيين مي

 
 



 9                                               مديريت چرا                           -اولبخش 

 

 
  چراة دور-

تواند حداكثر معادل فصل چرا باشد و تـاريخ           دوره چرا مي  . گيرد  كه چراي دام در مرتع عمالً انجام مي       چرا  عبارتست از بخشي از فصل      
 . )13(نمايند  چرايي تعيين ميهاي سيستمشروع و خاتمه آن را 

 
  چراي ممتد يا مداوم -

در .  به تمامي سطح مرتع دسترسـي داشـته باشـند   ها  دام،گردد كه در تمام طول دوره چرا    به نوعي از چراي دام در مرتع اتالق مي        
 . )24و13(گيرد ن در طول دوره چرا به دفعات مورد چرا قرار ميها  رشد مجدد گياچرا،اين نوع 

 
  چراي تأخيري -

آيد و معموالً تأخير تا جايي ادامه         ي مرتعي جلوگيري به عمل مي     ها   ورود دام به مرتع تا قبل از رسيدن بذر گونه         در اين نوع چرا از      
 . )24و13( رسيده باشندها يابد كه تقريباً همه بذر مي

 
  چراي تناوبي -

اصـوالً  .  از پيش تنظيم شـده ي مختلف مرتع براساس يك برنامه    ها  عبارتست از تغيير محل چراي دام در طول دوره چرا در بخش           
 . )13و12(در چراي تناوبي، نبايستي هيچ قسمتي از مرتع در دو سال متوالي در يك زمان مورد چراي دام قرار گيرد

 
  استراحت -

 .)13( چرا در تمام يا قسمتي از مرتعفصليعني جلوگيري از ورود و چراي دام در تمام طول 
 

  فشار چرا -
 . )17(ا براي علوفه، به ميزان توليد آن در سطح مرتععبارتست از نسبت تقاض

 
 گذاري   نرخ دام-

 . )17(يابد عبارتست از سطحي از مرتع كه براي چراي هر واحد دامي در طول مدت معيني اختصاص مي
 

  ظرفيت مرتع -
آنكه بـه پوشـش گيـاهي، خـاك و      نمايد، بي عبارتست از حداكثر تعداد دامي كه در سطح معيني از مرتع براي مدت معيني چرا مي               

 . )21(ي مهم مرتع آسيبي وارد نمايدها ساير ارزش

  تاريخچه مديريت چرا در ايران -3

اسـت، ولـي      اند، هيچوقت بطور كامل در كشـور مـا تجربـه نشـده              گرچه مديريت چرا با توجه به تعريفي كه براي آن قائل گرديده           
سابقة طـوالني دارد، و هـم در چنـد           رود، هم بطور سنتي در تاريخ دامداري كشور          مديريت مرتع كه بخشي از مديريت چرا بشمار مي        

 .اران قرار گرفته است كه بطور خالصه اشاره مي گرددزگ ريزان و سياست دهة اخير مورد توجه برنامه
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  دانش بومي -3-1

ملك مراتـع مرغـوب و توسـعه دامـداري در ايـن      تاريخ چند هزار ساله ايران، همواره با دام و مرتع ارتباط بسيار نزديكي داشته و ت 
 و ها همواره تمدن.  شده است نيز در سطح محلي و مليها  به تغيير حكومت منجرهاي فراواني بوده كه حتي گاهي كشور، انگيزه جنگ  

 را نيـز    ها  ع و تخريب آنها، تمدن    اند، و اغلب با تغيير وضع مرات        اند كه داراي مراتعي آباد بوده       ي آباد در مناطقي توسعه يافته     ها   گاهسكونت
نظيـري در امـر مـديريت مرتـع و      بنابراين، كامالً طبيعي است كه در يك چنين كشوري، دانش بـومي از غنـاي بـي           . نابود كرده است  

 ،ن دارويـي  هـا   ي دامي، طب گياهي و شـناخت طبيعـت و خـواص گيـا             ها  مديريت چرا، دامپروري و دامداري، آشنايي و درمان بيماري        
 .  برخوردار باشد...ارزش مرتعي و ي باها  خت گونهشنا

آموختگان علوم دانشگاهي بهايي بـه        دانش متأسفانه، عليرغم اهميت فراواني كه دانش بومي مرتعداري در اين كشور دارد، نه تنها             
خير اتفـاق افتـاده اسـت، در بـين     هاي ا اند، بلكه به دليل تحوالت اجتماعي كه در دهه ، و به كنكاش در شناخت آنها نپرداخته      ندادهآن  
كامالً بجا  . ده است شي جوان منتقل ن   ها  ن به نسل  ي پيشي ها   مهجور مانده و تجربيات نسل     ها   ي جديد مرتعداران نيز اين دانش     ها  نسل

  هـم  هنـوز  ،ي اجرايي مسئول، تا فرصت كامالً از دست نرفته و سالخوردگان روستايي و عشـاير              ها   و دستگاه  ها  خواهد بود اگر دانشگاه   
ها كـه     ذيالً مواردي از اين دانش    . اي را در اين زمينه معطوف دارند         را در سينه دارند، تالش گسترده      ها    از اين دانش   يارزش  با اطالعات

 . )5(دنگير با مديريت چرا ارتباط مستقيم دارند، مورد اشاره قرار مي
 

 كوچ •
شود كـه منطبـق بـر      اتالق مي ) گرمسير(و قشالق   ) سردسير(ه ييالق   نوعي جريان منظم و مستمر جابجايي بين دو منطق        به  كوچ  
ايـن جابجـايي و   . گيـرد  ي اكولوژيك بوده و با هدف دستيابي به محيط و شرايط مناسب از نظر دما و تغذيه دام انجـام مـي   ها  ضرورت

 . است بند ميانقشالق و حركت، در واقع نوعي استفاده آگاهانه، هوشمندانه و مناسب از منابع در سه منطقه ييالق، 
 و وضـعيت علوفـه      بند  ميان مدت توقف در مراتع      ،زمان كوچ براساس وضعيت علوفه در ييالق يا قشالق، دوري و نزديكي ايل راه             

بـرف و بـاران، احتمـال طغيـان         د و در عين حال، تحت تأثير عواملي نظير سرما يا گرمـاي زودرس، بـارش                 ش در اين مراتع تعيين مي    
 . بايست ايل از آن عبور كند، قرار داشت ايي كه در مسير قرار داشت و ميه رودخانه

شد كه توليد علوفه در اين مراتـع           داشت و سبب مي    بند  ميانكوچ نقش بسيار اساسي در مديريت چرا در مراتع ييالقي، قشالقي و             
  :همچنان در سطح بااليي حفظ شود، زيرا

شـد و حتـي اگـر         ند، به اين مراتع استراحت داده مـي       دش  قي يا قشالقي خارج مي    ي عشاير از مراتع ييال    ها  در مدتي كه دام    -
احتمال تجاوز دامداران روستايي به اين مراتع و در غياب عشاير وجود داشت، عشاير با گماردن نگهبانـاني از مراتـع خـود                       

 . دندكر حفاظت مي

د كه اولـين گلـه هنگـامي وارد    ش شمندانه تنظيم مي   و مدت توقف در هر منزل در مسير كوچ آن چنان هو            ها  مسير ايل راه   -
اگر آمادگي مراتع ييالقي براي چرا بوسيله افرادي كه براي . ن رشد خود را كامل كرده بودندها شد كه گيا مراتع ييالقي مي
اتـع مـازاد    اجـاره مر  مختلـف، از جملـه  قد، ايـل بـه طـر   ش ند، تأييد نميدش  اعزام مياز ايل به ييالق    قبلبررسي اين امر    

 . انداخت  در روستا، به قدر الزم ورود خود را به ييالق به تأخير ميها زار روستايي و يا حتي گندم
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 ،به قشـالق   ها  دام را نخواهد نمود، قبل از ورود        ها  شد كه علوفه مراتع قشالقي تكافوي نياز دام         بيني مي   در صورتيكه پيش   -
 . شد داري و به قشالق حمل و ذخيره ميعلوفه تكميلي مورد نياز از مناطق اطراف خري

آمـد   چر مزارع آنان به عمل مي       در مسير حركت از ييالق به قشالق، حداكثر استفاده از مراتع مازاد بر نياز روستاييان و پس                 -
 .  در قشالق بكاهدها االمكان از نياز علوفه دستي دام تا حتي

 
 ي اجاره مرتع ها قرارداد •

 و قشـالقي حـق چـرا داشـتند و     بنـد  ميان، عشاير بطور عرفي در مراتع ييالقي،   1341 مراتع در سال      و ها  قبل از ملي شدن جنگل    
 و خوانين عشـاير     ها   در آن دوره، مالكيت مراتع در اختيار مالكين روستا         .گرفت  برداري از هر مرتع به عشيره خاصي تعلق مي          عوايد بهره 

چر، مراتع مازاد بر      ي اجاره و دريافت مبلغي به عنوان حق علف        ها  ند و يا با عقد قرارداد     دكر برداري مي   قرار داشت كه يا رأساً از آن بهره       
 . كردند  ساير دامداران، ازجمله عشاير، واگذار ميهنياز خود را ب

ن رفت كـه حفـظ آ        زيرا مرتع به عنوان يك منبع درآمد به شمار مي          ،كرد  اين نوع مالكيت در حفاظت از مراتع نقش مهمي ايفا مي          
بنابراين در متن قراردادي كه براي اين منظور        . گرديد  اي، عايد مي    شد كه تقريباً بدون صرف هزينه       باعث تداوم يك چنين درآمدي مي     

 بوسـيله نـاظرين     مفاد قـرارداد   د و در حين چرا نيز     ش برداري قيد مي    شد، زمان ورود و خروج دام، تعداد دام و حتي شيوه بهره             منعقد مي 
كرد و در فصـل گلـدهي و بـذرريزي             به مرتع موصوف جلوگيري مي     ها  مدير و ناظر مرتع از ورود ديگر دام       . دش كنترل مي مالك كامالً   

 . داد ي موجود را كاهش ميها  و كاهش علوفه، تعداد دامها ي مرتعي، در خشكساليها  گونه
 با عناوين مختلف متولي ايـن منبـع عظـيم ملـي     ي دولتيها   از بين رفت و از آن پس، واحد        آنبا ملي شدن مراتع، مديريت بومي       

 . آنكه هرگز بتوانند سازمان از هم پاشيده مديريت سنتي را به نحوي ديگر جايگزين نمايند دند، بيش
 

 ارزيابي مرتع و تخمين ظرفيت چرا •
و مدت توقف ن اساس تعداد دام اي ند و بردآور عمل مي هدرگذشته، دامداران خبره ارزيابي كامالً دقيقي متناسب با شرايط هر سال ب

 . شد آن در مرتع تعيين مي
تـوان گفـت    گرفت و به جرأت مـي  ي سنتي، سريع، ساده و كم هزينه انجام ميها معموالً ارزيابي و سنجش ظرفيت مرتع به روش      

ي جديد ها را در استفاده از روشزي. شود، نبود ان انجام ميكارشناسشكال نوين ارزيابي مرتع كه امروزه توسط   كه دقت آن نيز كمتر از اَ      
گيـر و     باشد و در عين حـال، بسـيار وقـت            و خطاي ديد و ابزار مي      انكارشناسنيز ارزيابي مرتع تحت تأثير مشاهده و قضاوت شخصي          

 . پرهزينه است
كائي، قرائي و بوربور     در عشاير كتي، الي    .گويند  مي» زني  چرايي پي «پردازند و به آن       عشاير سنگسري به ارزيابي و تخمين مرتع مي       

آنها، كوچ عشـاير بـه صـورت    نظر دهند و بر طبق      منطقه ايوانكي را انجام مي    شمال  مراتع ييالقي   و تخمين   پنج نفر خبره كار ارزيابي      
 . گردد هماهنگ و در زمان مناسب آغاز مي

كردند و هـر بـر را         تقسيم مي » بر «چند  و يا گرمسير برآورد و به       ي، ظرفيت مراتع را براي مدت سكونت در سردسير          ئاقعشاير قش 
 . كردند بيني مي د، محل ديگري را براي آنها پيشونممي تجاوز د ح از اين ها  دامند و اگر تعدادفتگر  ميردرنظ رأس گوسفند 300براي 
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 رعايت انواعي از تناوب چرا •
 اتفـاق   بنـد و قشـالقي      ميـان  ايي مراتـع ييالقـي،     كه در مقياس وسيع در حوزه جغرافيـ        بودگرچه كوچ خود نمونه بارزي از تناوب        

بنـدي     را براساس يك برنامه زمان     ها  د، ولي دامداران عشايري و روستايي در يك محدوده جغرافيايي خاص نيز محل چراي دام              اافت  مي
 . دادند شده و يا متناسب با ميزان علوفه برداشت شده از مرتع، تغيير مي

 را در مراتع پايين دست كه گرمتـر         ها  سلسله لرستان، پس از فرود آمدن در مراتع ييالقي، ابتدا دام          به عنوان مثال، برخي از عشاير       
در طـول مـدتي كـه       . دادنـد   دست حركت مي  باالمراتع  تدريج آنها را به طرف       هند و ب  چراند  بوده و علوفه رشد بيشتري داشته است، مي       

همزمـان بـا   و در اواسـط تابسـتان   . نمودنـد  ست آمادگي الزم را براي چرا پيدا مي در پايين دست مشغول چرا بودند، مراتع باال د    ها  دام
رده بود، بـه ايـن قسـمت منتقـل          كاي كه در اين مدت در پايين دست رشد             براي استفاده از علوفه    ها  اتمام علوفه باالدست، مجدداً دام    

در . چراندند ي خود را در مراتع برفگير باالدست و فرودست مياه دامداران برخي از مناطق كردستان نيز با شيوه مشابهي دام        . دندكر مي
 فيزيكـي مرتـع، عمـالً       قطعـه بنـدي   گرفت و چوپانان كارآزموده، بدون نياز بـه           نحو ديگري انجام مي    همراتع قشالقي نيز همين امر ب     

د و شكل زمـين  ريي نيز براساس اقاليم خ   اه   بندي قطعهدادند، گرچه     ي خود قرار مي   ها   را به تناوب مورد چراي دام       مرتع قطعات فرضي 
 آشنايي دارنـد و مراتـع مختلـف         ...در مراتع مرسوم بود و اكثر دامداران هنوز هم با اصطالحاتي مانند نسار، برآفتاب، دوش، دره، مله و                 

 . شناسند خود را با اين اسامي ميمحل 
 

 رعايت تنوع در تركيب گله •
تركيبي از  . كردند  نتخاب هوشمندانه خود، تركيب مناسبي از بز و ميش را در گله نگهداري مي             در نظام دامداري سنتي، دامداران با ا      

 هركـدام در كنتـرل گلـه    يتـا از مزايـا  كـرد   دام پرتحرك و انرژي مانند بز و دام كم تحرك و صبور مانند ميش به دامدار كمك مـي                
بيش از حـد گلـه جلـوگيري    و خيز  و ميش نيز از تحرك و جست وجود بز در گله مانع از سكون و تحرك محدود گله است . گيرد بهره
 . كند مي

 رفتار،  ها  زيرا هريك از انواع دام    . برداري بهينه از علوفه توليدي در مرتع است         گله كمك به بهره   تركيب  يكي ديگر از مزاياي تنوع      
ي بيشتري ها  د كه گونهشو ود تنوع دام در گله سبب ميوج. كند  مي تغذيهدر مرتعي خاصي ها  دارد و از گونهذائقه و نياز غذايي خاصي    

لذا يكي از نتايج درازمدت تنوع گلـه، جلـوگيري از تغييـر             . عمل آيد  هبمرتع  تري از علوفه      برداري يكنواخت   مورد چرا قرار گيرند و بهره     
 . عمده در تركيب پوشش گياهي مراتع است

 
  خاصي از مراتع براي هريك از آنهايها ي مختلف دام و اختصاص بخشها جدا كردن كالس •

ي خاصـي از مراتـع را بـراي هريـك از آنهـا              هـا   ، بخش ها   و انواع مختلف دام    ها   ي كالس ها  دامداران با تشخيص نيازها و توانايي     
 مختلف  يها  برداري از قسمت     در مراتع ييالقي از اهميت بيشتري برخوردار بود و بهره          خصوص  بهبندي    اين تقسيم . دادند  اختصاص مي 

شرح  هيي ب ها   بندي  به عنوان مثال، در بين عشاير استان سمنان و دامداران سنگسري، تقسيم           . نمود  مرتع را با كارآيي بيشتري فراهم مي      
  :زير در مراتع مرسوم بود
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. شـد  انتخاب مـي مرتع ي سردسير، برفگير و مرتفع ها  اين قسمت از مراتع در بخش-چنر چرا يا مراتع مخصوص كل و قو        -
ي هـا    ، از آميـزش   هـا    د و فاصله زياد آن از محل چراي مـيش         ش  مي ها   سردي هوا در اين مراتع موجب ديرمست شدن قوچ        

 . نمود جلوگيري ميموقع  بي

ي پـرآب  ها   ي نرم است كه در دره     ها   و علفزار  ها   اين بخش از مراتع عمدتاً شامل چمنزار       -ها   ورا چرا يا مراتع مخصوص بره      -
 .يابد ها اختصاص مي اند و به چراي بره ر قرار گرفتهو اراضي هموا

هـا را در      هـا و درختچـه      اي، پرشيب بـا پوششـي از بوتـه          ي صخره ها   اين مراتع قسمت   -بزي چرا يا مراتع مخصوص بزها      -
 .تواند از آن استفاده كامل را ببرد گيرد كه تنها بز مي برمي

 اين مراتع كه اغلب در نقاط دوردست نسبت به محل استقرار گلـه              -ري غيربارور و قص   ها  قِصِر چرا يا مراتع مخصوص دام      -
 . يابد ي نابارور كه نياز به مراقبت خاصي ندارند، اختصاص ميها قرار دارند، به دام

وشي دشود تا شير     اين مراتع در اطراف محل استقرار گله انتخاب مي         -)شيرده(ي دوشا   ها  رمئي چرا يا مراتع مخصوص دام      -
 . پذير باشد راحتي امكان گيرد، به دوبار در روز انجام ميكه معموالً 

 تا   و يابد  ي الغر، بيمار و مصدوم اختصاص مي      ها   مراتعي كه پوشش گياهي نسبتاً مرغوبي دارد، به تعليف دام          -الغري چرا  -
 .شود  به اين قسمت جلوگيري ميها پايان دوره استقرار از ورود ساير دام

شوند و به چـراي اسـب، قـاطر و             لشت ناميده مي   ها  سار     و پايين دست چشمه    ها   شيه رودخانه ي مرطوب حا  ها   علفزار -لَشت -
 . يابد االغ اختصاص مي

  مرتعداري نوين-3-2

كه قبالً اشاره شد، آنچه كه در اين مـدت در ايـران               همانطور .گردد   سال قبل برمي   40 به حدود     در ايران  تاريخچه مرتعداري نوين  
ـ             يگيرد و هيچوقت زمينه اجرا     ها مديريت مرتع را در برمي     تجربه شده است، تن    ه ي الزم براي تلفيق كليه منابع تحـت اختيـار دامـدار، ب

شايد يكي از داليل عمده عـدم امكـان تلفيـق كليـه             . ، در كشور فراهم نشده است     استنظر   مد» مديريت چرا «طريقي كه در تعريف     
ده كـه  شـ عمل آمده، همواره اين تالش از جانب ارگاني مطـرح   هبراي تلفيق منابع بمنابع اين بوده است كه اگر هم گاهگاهي تالشي   

يت مرتـع و در چـارچوب       رتنها در زمينه مديريت مراتع مختار بوده و ساير منابع از اختيار وي خارج بوده است، لذا، تلفيق منابع با محو                    
 .تپذير نبوده اس شده كه عمالً امكان ي مرتعداري پيشنهاد ميها طرح

در يك طرح مديريت چرا، محوريت طرح شخص دامدار است كه منابع، از جمله مراتع را در اختيار دارد و مسـئول اداره دامـداري                         
 تنها  ،) يا قشالق  بند  مياناعم از ييالق،    (در اينصورت، مرتع  .  منابع تحت اختيار خود ميباشد     خود در تمام طول سال و با بكارگيري كليه        

در يك چنين حالتي، اگر شخص دامدار       . هدد مي قرار   ها  اي را در اختيار دام      خواهد بود كه در قسمتي از سال علوفه       بخشي از منابع وي     
 داشـته    از مرتعـي را    بـرداري مشـاع      يا قشالقي با عده ديگري مجوز بهره       بند  مياندر مراتع ييالقي با يك عده از دامداران، و در مراتع            

 و چـارچوب طراحـي       محـور  ي و اجراي طرح مديريت چرا ايجاد نخواهد نمود، در حاليكه اگر مرتع            باشد، هيچگونه مشكلي را در طراح     
 . را به شكست بكشاندهاي مديريت چرا ي طرحتواند طراحي و اجرا ي نيز مييي مرتعداري باشد، همين يك عامل به تنهاها طرح
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ده كـه بـه اسـتناد    شـ هاي چراي مجاني آغاز  با صدور پروانهبه هر حال، و با توجه به توضيحاتي كه داده شد، مديريت نوين مرتع          
 تصـويب نامـه شـماره       ه موجـب  ، ب 1341ده و پس از ملي شدن جنگلها و مراتع در سال             شروع ش  1320خي مدارك موجود، از سال      بر

 مـدت يكسـال ايـن        ظرف بايست  مي هيئت وزيران، دريافت پروانه چرا براي دامداران الزامي شده است كه             10/7/42 مورخ   11990/6
در اين مرحله، هدف از صدور پروانه چرا، اعمال مالكيـت دولـت بـر مراتـع و                  . نمودند از سازمان جنگلباني وقت دريافت مي     ها را     پروانه

ا هاي چر   جلوگيري از پرداخت حق علفچر از سوي دامداران به افراد محلي و مالكين قبلي بوده است، ولي بعدها، عالوه بر اينكه پروانه                     
 .ندفت گر نيز قراري مرتعداريها ها مبناي تهيه طرح از نظر محتوا تكامل بيشتري پيدا نمودند، همين پروانه

  جنبه آموزشي داشت    در واقع  ي مراتع همند آبسرد تهيه گرديد كه      ها  در مركز بررسي  1346اولين طرح مرتعداري در كشور در سال        
 جزء  1348ي مرتعداري از سال     ها  تهيه و اجراي طرح   .  طبيعي گرگان تهيه شده بود      توسط دانشجويان رشته مرتع مدرسه عالي منابع       و

ـ                   با شكل   و وظايف قانوني وزارت منابع طبيعي قرار گرفت        هگيري دفتر فني مرتع در وزارت منابع طبيعي در همان سال، ايـن وظيفـه ب
 .دفتر مزبور محول گرديد

ي مرتعداري در دفتر فني مرتع شكل گرفت و         ها  مرتع، هسته مركزي تهيه طرح     با استخدام اولين گروه كارشناسان       1348در سال   
 .فتياي مرتعداري سرعت بيشتري ها  به بعد، تهيه طرح1350ي ها تقويت كادر كارشناسي در سالبا 

از .  شده بـود  و اجراي آنها نيز توسط دولت در نظر گرفته    فتگر  مي انجامي مرتعداري در سطوح وسيع      ها  در اين مرحله، تهيه طرح    
يـك از   شد، هـيچ  برداران از مرتع، در نظر گرفته نمي     ي بهره عن نقش و جايگاهي براي مردم، ي      ها  يكه در طراحي و اجراي اين طرح      يآنجا
  تغييـرات اساسـي در     1354 و   1353هاي     بدست آمد، سبب شد كه در سال       ها  اي كه از اين طرح      تجربه. نيامد  به مرحله اجرا در    ها  طرح
ي عرفي مرتعـداران و  ها ي مرتعداري كوچك كه در سامانها  طرح،در اين مرحله.  آيدوجود بهي مرتعداري ها هيه و اجراي طرح   ت نحوه

د و اجراي آنها نيز طي يك قرارداد رسمي، به مرتعداران مربوطه واگذار             شي بزرگ قبلي    ها  شد، جايگزين طرح   براي خود آنان تهيه مي    
 .شد يم

ي را  يهـا    فـراز و نشـيب     ،ي مرتعداري چه از نظر تهيه و چه از حيث اجرا          ها   نيز طرح  1357 اسالمي در سال     پس از پيروزي انقالب   
اعتقادي مدير كل جديد دفتـر فنـي مرتـع و عـدم توجـه وي بـه نظـرات                      دليل بي  ه ب 1364 از جمله اينكه در سال       .تجربه نموده است  

 .ي دفتر فني مرتع حذف شدايي اجرها   كامل مواجه و از برنامهي مرتعداري با ركودها كارشناسي دفتر مزبور، تهيه طرح
ي هـا   ، بـا آگـاهي از مزايـاي طـرح         شـخص ي مداوم كارشناسان باتجربه دفتر فني مرتع موجب شد كه همان            ها  تالش و پيگيري  

 بـا سـرعت و      ز آن پـس،   كـه ا  د  و تبديل ش  ها  مرتعداري و نحوه اجراي آن بدست مرتعداران ذيربط، به يكي از مدافعان جدي اين طرح              
 .شدت بيشتري به پيگيري آنها پرداخت

مد، مورد تجديد نظر قرار گرفتـه و ايـن   آ اي كه از اجرا بدست مي   ي مرتعداري مرتباً و با كسب هر تجربه       ها  دستورالعمل تهيه طرح  
   . درو يمار م بشها امر يكي از نقاط قوت اين طرح

  هدف و ضرورت-4

گياهي و قدرت توليـد منـابع   امي توأم با حفظ و يا اصالح پوشش ي دها  ست از توليد حداكثر فرآورده اهدف از مديريت چرا عبارت 
نحويكه تـا آخـرين كيلـوگرم     هگردد، ب  به عبارت ديگر، مديريت چرا با هدف تأمين منافع مشترك انسان، دام و مرتع اعمال مي            .مرتعي
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آنكه اجازه برداشت حتي يك كيلوگرم علوفه اضافه بر ميـزان مجـاز بـه دام                   بي علوفه قابل برداشت مجاز از سطح مرتع برداشت شود،        
 . داده شود

تـوجهي از معـاش       انسان در تمام طول تاريخ حيات خود، به چراي دام به عنوان يك عامل مهم و مطمئن براي تأمين بخش قابل                    
ي ذخيره شده در گياهان را بـه نـوع ديگـري از انـرژي كـه                 تواند انرژ   است كه مي  يندي  آخود تكيه كرده است، زيرا اين عامل تنها فر        

خوار به  ده است كه حيوانات علفشي بيوشيميايي در ساير حيوانات سبب ها محدوديت. مستقيماً قابل استفاده انسان است، تبديل نمايد  
انواع انرژي قابـل اسـتفاده بـراي        گردد، به     اي براي تبديل انرژي خورشيدي كه طي عمل فتوسنتز در گياهان ذخيره مي              عنوان واسطه 

 ميليارد تن مواد گياهي كه هر سـال در          19عدم توانايي انسان در استفاده مستقيم از انرژي ذخيره شده در بيش از              . انسان عمل نمايند  
 . )12(باشد دهنده اهميت فرآيند چرا مي خوبي نشان هد، بشو  ي طبيعي توليد ميها سطح مراتع و چراگاه

تغييـرات قابـل   احتمـاالً   ميليـون سـال قبـل،    45خـواران در حـدود    ن و گيـاه ها ان داده است كه از زمان پيدايش گيا   نش ها  بررسي
هرحال، رشد فزايندة جمعيت انساني، تخريب سريع منابع طبيعـي و افـزايش    هب. اي در فرآيند اكولوژيكي چرا پديد نيامده است  مالحظه

 . تر ساخته است تر و اهميت آن را نمايان  چرا را پيچيدههاي سيستمداده و مديريت هم  اقتصادي دست به دست -فشارهاي اجتماعي
هاي دامي،  در كشور ما، افزايش جمعيت در چند دهه اخير و افزايش تعداد دام به عنوان نتيجه مستقيم افزايش تقاضا براي فرآورده     

 و ضعف و ناتواني مديريت دولتـي در جـايگزيني           1341تع در سال     و مرا  ها  همراه با تحوالت اجتماعي گسترده نظير ملي كردن جنگل        
  كه حـداقل بـراي مـدتي موجـب    1357 و پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي در سال     ،قبل از ملي شدن مراتع    ي خصوصي   ها  مديريت
اي را هـم از نظـر         دهد، تغييرات منفـي گسـتر     هاي منابع طبيعي ش      تهاجم به عرصه    سوء استفاده سودجويان و فرصت طلبان در       تشديد

بدون رويه مراتع به اراضي زراعي        يل بي عالوه بر شخم و تبد    . دشمساحت و هم از حيث كيفيت و كميت علوفه، در سطح مراتع سبب              
توجه به استعداد طبيعي آنها از نظر شيب، عمق و حاصلخيزي خاك كه از موضوع بحث ما در اين مقال خارج است، مهمتـرين عامـل                    

رويه و ضعف مديريت چرا بوده است كه خـود ريشـه در عوامـل                  از نظر كيفيت و كميت علوفه توليدي، اعمال چراي بي          تخريب مراتع 
از مراتع توسط تعداد كثيري مرتعـدار، فقـدان مشـاغل    مشاع  استفاده :برخي از اين عوامل عبارتند از.  دارد اقتصادي ديگري  -اجتماعي

 براي اشتغال جوانان روستاها و در نتيجه كثرت تعداد دامداران، از هـم پاشـيدگي نسـبي نظـام                    وابسته به استفاده مستقيم از مرتع      غير
هاي دامي همراه با افزايش تقاضا براي اين قبيـل محصـوالت، اعمـال                عشايري در بين عشاير، افزايش قيمت گوشت و ساير فرآورده         

 ي غيـر هـا   دولتي در برخورد با مرتعداران و دامداران، دخالـت  و رفتارهاي ناهماهنگ و حتي متضاد توسط واحدهاي مختلف        ها  سياست
متخصـص، كارآمـد و بـا تجربـه در واحـدهاي            انساني  مسئوالنه و ناآگاهانه برخي مسئولين در مسائل مربوط به مراتع، كمبود نيروي             

برداري بيش  وليد در روستاها در اثر بهرهتخريب منابع ت. ...مفيد و كاربردي در زمينة مديريت چرا و كمبود تحقيقاتمسئول امور مراتع، 
هاي اخير، عـالوه بـر         نسل جوان روستايي به شهرهاي دور و نزديك در دهه          خصوص  بهيان،  يرويه روستا   از حد از اين منابع و كوچ بي       

برداري از مراتع     بهره است، به علت كمبود نيروي كار جوان در روستاها، الگوي            آورده وجود  بهمشكالت اجتماعي فراواني كه در شهرها       
ي هـا    اطراف چشمه در   و يا    ها  يي از مراتع كه در فاصله كمي از روستا        ها  حاليكه بخش  در ،به اين ترتيب كه   . ده است نمورا نيز دگرگون    
ال دسـت  اي از مراتع نيز در طول سـ   سطح قابل مالحظه،  محلندر هماگيرند،  برداري قرار مي اند، به شدت مورد بهره  داير قرار گرفته  

 . مانند نخورده باقي مي
 الزم است اي براي اصالح و احياء مراتع،         ست كه قبل از هر اقدام و صرف هر هزينه          ا  ناگفته پيدا   د،شبنابر همين مختصر كه بيان      

زيـرا  . بـد  يا نترين مدت ممكن، اين معضل مهم اقتصادي و اجتماعي سرو ساما            مديريت چرا در كشور در اولويت قرار گيرد و در كوتاه          
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ي از مراتع، هرگز دسـتيابي بـه مراتعـي بـا توليـد مسـتمر و پايـدار                   مبرداري صحيح و عل     بدون پرداختن به مديريت چرا و اعمال بهره       
 .  پذير نخواهد بود امكان

  اصول حاكم بر مديريت چرا-5

در بين ايـن عوامـل،      . توجه قرار گيرند   با دقت شناسايي شده و مورد        دمديريت چرا به اصول و عوامل متعددي وابسته است كه باي          
آشنايي با اصول مديريت چـرا،      . گذارد  گياهي، برجاي مي    و هم بر روي پوشش     بيشترين تأثير را، هم بر روي توليدات دامي          چراظرفيت  
 :توان به موارد زير اشاره نمود  كامل از مرتع است و از اهم آنها ميعافكليد انت

 ذاري گ  ظرفيت چرا يا نرخ دام-5-1

 يدام گـذار  نرخ  . شود  ظرفيت چرا قسمتي از زمين مرتعي است كه براي هر واحد دامي براي طول مدت معيني اختصاص داده مي                  
  :دهد عوامل زير را تحت تأثير قرار مي

 ن در طول فصل رويش ها ي چرا شده بوسيله گياها بازسازي قسمت •

 ي بعد ها ميزان توليد علوفه در سال •

  مرتع درليدي علوفه توكيفيت  •

  ها توليدات دامي و سالمت دام •

 هي مرتعپوشش گياتغييرات درازمدت در تركيب  •

 از آن دارد، متأسفانه دير بازي است كه اين اصـل ناديـده گرفتـه      صحيح برداري  عليرغم اهميتي كه مراعات ظرفيت مرتع در بهره       
ي محلـي، تشـخص   هـا   مانند سـنت يت چرايي مرتع تعيين نمايد، عواملظرفييش از آنكه    پبرداران از مرتع را       شود و تعداد دام بهره      مي

كننـد،     و نظـاير آنهـا تعيـين مـي         ي اقتصـادي  هـا    در مراتع مشاع، فقر و فشار      خصوص  بهبرداران    ي ناسالم بين بهره   ها  اجتماعي، رقابت 
ظرفيـت  داري توليد در سطح مراتع، رعايـت  حاليكه حداقل در اين يك مورد، بين كليه كارشناسان اتفاق نظر وجود دارد كه براي پاي   در

 . باشد  ميناپذير  اجتناببرداري از مراتع، امري  چرا در بهره
 نـوع دام مـورد   اي گذاري نياز به داشتن اطالعاتي از ميزان توليد علوفه از يك طرف و نياز علوفـه                امدبراي تشخيص و تعيين نرخ      

به عواملي مانند اقليم، خصوصيات خاك از قبيل عمق، شيب، بافـت و حاصـلخيزي،               ميزان علوفة توليدي    . باشد   از طرف ديگر مي    نظر
انـد،    هاي غيـر قابـل مصـرف اشـغال شـده            هاي سنگي و مناطقي كه به وسيله گياهان و بوته           سطح مناطق غير توليدي مانند رخنمون     

د زيـادي تحـت تـأثير        و سـاير عوامـل را نيـز تـا حـ            از بين اين عوامل، آب و هوا بيشترين تأثير را در توليد علوفـه دارد              . بستگي دارد 
 اي بـه نقطـه ديگـر      و حتي در محدوده يك مرتـع خـاص، از نقطـه           به عالوه، ميزان توليد علوفه از مرتعي به مرتع ديگر،           . دهد  مي قرار

 . نمايد تغيير مي
نياز يك واحد دامي در مدت يك        فه مورد گذاري يا ظرفيت مرتع، ميزان علو       امد اشاره شد، عامل دوم در تعيين نرخ         هك همانطوري
شود، ولي با توجه به كيفيت   مختلفي براي اين منظور در نظر گرفته ميارقامدر كشور ما . شود  نشان داده ميA.U.M1ماه است كه با 

                                                 
1. Animal Unit Month 
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غلـب نيـاز بـه    تري برخوردار است، همچنين وضعيت موجود مراتع كشور كـه ا       پايين )T.D.N1( قابليت هضم   از علوفه مرتعي كه اغلب   
 .  استفاده شودA.U.M كيلوگرم علوفه معادل 60شود كه از  اصالح و احياء دارند، توصيه مي

به نسبت علوفه مورد نياز بـه علوفـه قابـل    .  فشار چرا نيز مورد توجه قرار گيرد       دگذري، باي   امددر تعيين ظرفيت مرتع و برآورد نرخ        
 باشد، بدان معني است كـه پـس از پايـان    1در صورتيكه اين نسبت كمتر از    . شود  ه مي برداشت از سطح مرتع، اصطالحاً فشار چرا گفت       

اگـر ايـن نسـبت      . ، هنوز هم مقداري علوفه قابل برداشت در سطح مرتع باقي خواهد ماند            ظرن دوره چراي تعيين شده براي مرتع مورد      
 1 بزرگتر از باالخره، بدست آوردن عدد. رداشت در مرتع استب با ميزان علوفه قابل بسدهنده چراي متعادل و متنا  باشد، نشان1معادل

 در مراتعي كه پوشـش گيـاهي        .باشد  شود، بيشتر از حد مجاز مي       اي كه طي چرا برداشت مي       ، يعني اينكه ميزان علوفه    نسبتبراي اين   
 فشار چرا   ثدر بح . ادل آن درنظر گرفته شود    االمكان فشار چرا كمتر از يك، و يا حداكثر مع           آنها نياز به احياء داشته باشد، بايستي حتي       

 روش مديريتي است كه در دراز مدت، استفاده بهينـه از دام و مرتـع را تضـمين                    توجه شود كه هدف تعيين     الزم است و ظرفيت مرتع    
 . دو منبع توليد انديشيده شوداين آنكه به استفاده حداكثر از هريك از  نمايد، بي

 داشـته باشـد كـه در         نيـز   از مرتع باشـد و در عـين حـال، بايـد ايـن آمـادگي را                 2بهينه استفاده   دايهرحال، هدف يك مرتعدار ب     هب
 .  تأمين نمايدها گذاري را تغيير دهد، دام اضافي را از مرتع خارج كند، يا علوفه تكميلي براي دام امدها نرخ  خشكسالي

 برداري يكنواخت  بهره-5-2

ها آسيب ببينـد      گردد كه توليد علوفه در اين لكه        اي سبب مي     لكه يآورند و چرا     نمي عمل   به رتع چراي يكنواختي از م    ها  معموالً دام 
 ايجـاد گـردد كـه اهـم آنهـا           اي ممكن است در اثر عوامل متعددي        چراي لكه . كه نتيجه مستقيم آن كاهش توليدات دامي خواهد بود        

  :عبارتند از
  و منابع آب ها شكل زمين، ناهمواري •

ـ قرار نگير كامل برداري يي از مرتع مورد بهرهها گردد كه بخش  آب سبب مي منابع و پراكنش نامناسبطح مراتعي س ناهموار . دن
به عنوان مثال، در مرتعي كه داراي شكل طويـل و كـم عـرض               . تواند موجب چراي ناهمگن در مرتع گردد        شكل زمين نيز مي   

اعمال چـراي  . ماند ده باشد، انتهاي ديگر مرتع معموالً بدون چرا باقي مي          در يك انتهاي آن تأمين ش      ها  بوده و آب مورد نياز دام     
يكنواخت در يك چنين مرتعي معموالً كار آساني نيست و نياز به تغيير الگوي چرا و يا انجام يك سري اقدامات فيزيكي اضافي                 

نـاهموار ايـن   چرا قرار دهنـد، در حاليكـه در مراتـع    توانند تا فاصله بيشتري از منابع آب را مورد         مي ها  در مراتع هموار، دام   . دارد
 . يابد فاصله به شدت كاهش مي

  ها چراي انتخابي توسط دام •

 بـراي آن    ي خوشـخوراك  هـا     اصطالحاً گونه  ها   دهند كه به اين گونه       ترجيح مي  ها   ي خاصي را به ساير گونه     ها    اغلب گونه  ها  دام
ي همـراه، مراحـل مختلـف رشـد     هـا     ساير گونه   نوع گونه،   نسبي است و به    ها   هخوشخوراكي گون . گردد   اتالق مي  نوع خاص دام  

ي هـا    يي از مرتـع كـه گونـه       هـا     در لكـه   هـا   معموالً دام .  موجود در آن بستگي دارد      معدني  خاك و عناصر   يحاصلخيزن و   ها  گيا
 . نمايند  پيدا مي بيشتريند، تجمعدار يتر خوشخوراك

                                                 
1. Total Digestible Nutrient 
2. Optimum 
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ايـن  . گيرنـد   اي ديگري در مرتع حضور داشته باشند، اصالً مورد چرا قرار نمـي              ي علوفه ها   ونهن، در صورتيكه گ   ها  برخي از گيا  
به عنـوان   .  سلب شود  ها   خالص كشت گردند و حق انتخاب از دام        صورت  بهشوند كه     يده مي رقبيل گياهان تنها در شرايطي چ     

 . ن استها  از اين دسته از گياFestuca arundinaceaمثال، گونه 
  به مواد غذاييها ي فصلي دامها زنيا  •

 را تأمين نمايند و همين امـر موجـب     ها  ي غذايي دام  ها  توانند نياز    در دوره خاصي از سال مي      ها    علفي و بوته    برگ ن پهن ها  گيا
 ي فـرار، سـلولز و     هـا   ي مختلـف، روغـن    هـا    وجود و تغييرات اسانس   . دشو  در سطح مرتع مي    ها  تغييرات فصلي در پراكنش دام    

ن خانواده گنـدميان نيـز در اوايـل مراحـل          ها  گيا. روند  ي گياهي از عوامل مؤثر در چنين تغييراتي بشمار مي         ها  گنين در بافت  لي
 پـس از  خصـوص  بـه گيرنـد، در حاليكـه در مراحـل زايشـي،       قرار ميها  رويشي خود به شدت مورد توجه دامةرشد و در مرحل  

ي فصـل رويـش گـرم، در فصـل گـرم سـال       ها گندمي. دهند ود را از دست مي ، به مقدار زيادي خوشخوراكي خ     ها  رسيدن بذر 
 . نمايند كمترين ماده خشك را توليد مياي خود را دارند، ولي در اين فصل  باالترين كيفيت علوفه

 اختيـار   يي در هـا     به استفاده يكنواخت از علوفه توليدي در سـطح مرتـع، امكانـات و گزينـه                ها  براي وادار نمودن يا ترغيب دام     
 ي نمك و امـالح مـورد      ها  ، قرار دادن بلوك    براي هدايت گله    چوپان  از توان به استفاده    مرتعداران قرار دارد كه از آن جمله مي       

 و تغيير محل آن در طول دوره چرا، توسعه منابع آب شرب دام و توزيـع يكنواخـت آن در سـطح مرتـع و بـاالخره،                         ها  نياز دام 
تـر و عبـور از     و وادار كردن آنها براي طي مسافت طـوالني )Drifting fences( ها دام  مستقيمايجاد موانعي در مسير حركت

 . گرفت، اشاره نمود  صورت مورد چرا قرار نمينغير ايمناطقي كه در 

 برداري   شدت بهره-5-3

هر مرتعـي يـك   . گردد ايمال ميشود كه توسط دام مصرف و يا پ برداري به آن درصد از علوفه توليدي ساليانه گفته مي     شدت بهره 
 نوع دامـي كـه از مرتـع          و برداري از مرتع    هاي موجود، فصل بهره     عواملي مانند خوشخوراكي گونه   به  برداري بهينه دارد كه       شدت بهره 
 . نمايد، بستگي دارد استفاده مي

 گيرنـد، در     قرار مي  ها  عي مورد چراي دام   يي از مرتع كه بطور طبي     ها  گذاري و ظرفيت مرتع، تنها گياهان و قسمت         در تعيين نرخ دام   
قابل چراي مرتع در اين محاسبات منظور شوند، به همان اندازه كه             ي غير ها  خوراكي و قسمت   ي غير ها   اگر گونه . شوند  نظر گرفته مي  

ي مرغوب مرتعـي    ها    گونه گذارند، در ساير مناطق مرتع و بر         اثر مي  ي مرتع ي و ظرفيت چرا   اين ارقام در باال بردن ميزان علوفه توليدي       
 . فشار اضافه وارد خواهد شد

  :)17( حداقل به سه سئوال زير پاسخ داده شودالزم استگيري براي تعيين ميزان شدت چرا،  در تصميم
  در زمين باقي بماند؟ د، چه مقدار از علوفه توليدي بايچرا پايان پس از –الف 

. ن در فصل رويش برداشت شودها  درصد از رويش همان سال گيا50بيشتر از   به طور متوسط،دبه عنوان يك اصل كلي، نباي   
غذايي و جايگزيني ميزان مواد غـذايي اسـتفاده          ماند، براي توليد مواد     ن باقي مي  ها  به اين ترتيب، سطح برگي كه بر روي گيا        

يي تقريبـاً مثلثـي شـكل       هـا   اراي بـرگ  در مورد گياهان خانواده گندميان كـه د       . شده از ذخيره غذايي آنها كفايت خواهد نمود       
 بوسـيله دام    هـا   توانـد در حـدود دو سـوم از طـول بـرگ               در روي گياه باقي بماند، مي      ها  ند، براي اينكه نصف سطح برگ     هست
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 زمان چرا، طول دوره چرا، زمان باقيمانده از فصل رويش جهت رويـش مجـدد                الزم است در اتخاذ اين تصميم     . برداشت شود 
 . ز چرا و شرايط اقليمي محل مورد توجه قرار گيردن بعد اها گيا

 گياهي در اثر لگدكوب شدن، ريزش برگ، مصرف حيات وحش، آفت و بيماري و باالخره، مصرف حشرات                  1چه مقدار از زيتوده    -ب  
 از بين خواهد رفت؟ 

اگر ايـن مقـدار از      . گردد   خارج مي  ها  رود و از دسترس دام       از علوفه به داليل مختلف از بين مي        مقداريهمواره در سطح مرتع     
ي هـا    بـر گونـه   تلفات علوفه برآورد نشود و از كل علوفه توليدي كسر نگردد، موجب باال رفتن ظرفيت مرتع و افزايش فشـار                     

و با توجه به جمعيـت حيوانـات وحشـي علفخـوار،             براساس شرايط محلي     دبرآورد تلفات علوفه باي   . مرغوب مرتعي خواهد شد   
دانشـگاه ايـالتي    . نمايند، صـورت گيـرد      ن تغذيه مي  ها  ت علفخوار مانند ملخ و الرو ساير حشرات كه از برگ گيا           جمعيت حشرا 

 درصد از علوفه خشك توليدي همان سال پيشنهاد نموده است كه در شرايط مختلـف                25كانزاس اين ميزان را بطور متوسط       
 . تواند كمتر يا بيشتر از آن درنظر گرفته شود مي

  خواهد بود؟ها  مقدار از علوفه توليدي قابل برداشت بوسيله دامچه -ج 

. باشـند   مـي هـا  فصل استفاده از مرتع و همچنين ارزش غذايي علوفه توليدي از مهمترين عوامل مؤثر در توليد و سـالمت دام         
بـه  . شـود   نظر گرفتـه مـي     شود، تحت تأثير روشي است كه براي چرا در           برداشت مي  ها  درصدي از علوفه كه عمالً بوسيله دام      

. ي چراي تناوبي، اگر فاصله زماني چرخش چرا كاهش يابد، راندمان برداشت افـزايش خواهـد يافـت                 ها  عنوان مثال، در روش   
باشد   ي فشرده با فواصل زماني كوتاه، كاهش حق انتخاب دام در حين چرا مي             ها  يكي از عوامل افزايش راندمان چرا در تناوب       

 . گردد ي مرتعي ميها  تري از گونه ختكه موجب چراي يكنوا
 .ي بعدي به آن پرداخته خواهد شدها  متناوب فشرده نياز به اعمال مديريت فشرده نيز دارد كه در بخشيها  سيستماجراي 

  فصل استفاده از مرتع-5-4

 و گندميان خصوصاً، در مرحله ،اًن عمومها گيا. ي مرتعي و دام، فصل مناسب خاصي نيز براي چرا دارد       ها   هر تركيب خاصي از گونه    
 نيز در اين مرحله از ها باشند و دام د، داراي باالترين كيفيت و ارزش غذايي ميني بذرده بنمايها  رشد رويشي و قبل از اينكه توليد ساقه  

هـاي بـذرده      بـا ظهـور سـاقه     . كننـد   دهند و توليدات خوبي را نيز ارائه مي          نشان مي   از خود  ن، عالقه فراواني به مصرف آنها     ها  رشد گيا 
 هچند سـال  اي اعم از فصل رشد گرم يا سرد و يكساله يا              اين ويژگي در مورد كليه گياهان علوفه      . گذارد  كيفيت علوفه رو به كاهش مي     

داده كـاهش   حـل   ا در اين مر   الزم است فشار چرا    حساسي وجود دارد كه      حلامرهمچنين، در طول دوره رشد گياهان،       . نمايد  صدق مي 
براي گياهان فصل رويش گرم، يكي از اين مراحل حساس زماني است كه گياه رشد خود را تـازه آغـاز نمـوده اسـت و معمـوالً                            . دشو

در مـورد   . گـردد   بهار، و مرحله دوم هنگامي است كه مرحله زايشـي گيـاه شـروع مـي               ي پاياني زمستان يا آغاز      ها  با ماه است  مصادف  
باشد و ممكن است بسته به شرايط محلي، تـا اوايـل             ها در اوايل بهار و طول فصل تابستان مي          گياهان فصل رويش سرد نيز اين دوره      

 . ردك چراي سنگين دام محافظت  در برابرمرتعالزم است از ، ها در طول اين ماه. پاييز نيز ادامه يابد
ايـن اثـرات را در   . گـذارد   مرتع بجـا مـي  عموماً، چراي دام در هر فصلي از سال كه انجام گيرد، يك سري اثرات مثبت و منفي در               

  :)9(توان به شرح زير مورد بررسي قرار داد فصول مختلف مي

                                                 
1 . Biomass 
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  بهار -
  :به داليل متعدد، مفيد و سودآور است، زيرااغلب چراي بهاره 
الً باشد كه معمـو      علوفه موجود در سطح مرتع شاداب و آبدار مي          به دليل طي مرحله رويشي در گياهان،       در فصل بهار   -

 را تـأمين  هـا   تواند كليـه نيازهـاي غـذايي دام         اي با كيفيت باال، مي      وجود چنين علوفه  . شود  در ساير فصول يافت نمي    
 . نمايد

   مورد نياز براي شرب دام با معموالً در فصل بهار آب. رار دارد قها در اين فصل آب زيادي در سطح مرتع در اختيار دام -
 . گردند  و غيرقابل استفاده ميهاهم است كه در فصول تابستان و پاييز خشك شدپراكنش بيشتري در سطح مرتع فر

 را به توقف طـوالني و تحـرك بيشـتر در سـطح مرتـع                ها  درجه حرارت مطلوب هوا در اكثر مراتع در فصل بهار، دام           -
 سـبب خواهـد شـد كـه         ولي اگر چراي دام در اوايل بهار در زماني زودتر از آمادگي مرتع آغاز شود،              . نمايد  ترغيب مي 

گياهان مجبور به استفاده مكرر و بيش از حد از مواد غذايي ذخيره خود گردند كه در درازمدت به نابودي آنها و ايجاد                       
 . هاي نامرغوب منجر خواهد شد تغييرات گسترده در تركيب پوشش گياهي و توسعه گونه

 تابستان -
د، مگر اينكه اصول علمي در اين فصل كـامالً مـورد   شوتخريب شديد مرتع  موجب دتوان و ميچراي تابستانه بسيار حساس است   

مكـرر و    شود و از چرايهزيرنظر گرفتدر صورتيكه تكرار چرا و طول دوره توقف دام در هر بخش از مرتع كامالً         . توجه قرار گيرد  
آنكه آسيبي به      مراتع استفاده نمود، بي    توان در فصل تابستان نيز از علوفه         جلوگيري به عمل آيد، مي      در يك محل خاص    طوالني

 . آن وارد شود
دهـد و در   سازي كـاهش مـي   هاي پايا در اواخر تابستان و اوايل پاييز، توانايي اين گياهان را براي غذا          كاستن از سطح برگ گونه    

 مصـرف شـده و همچنـين رشـد          اي  گردد، بلكه امكان جايگزيني مواد ذخيره       نتيجه، نه تنها نياز گياه براي رشد جاري تأمين نمي         
هـاي جديـد جـايگزين     در هر فصل رويش، تقريباً يك سوم از سيستم ريشه گياهان بايستي بـا ريشـه   . رود  ها نيز از بين مي      ريشه
قطـع  تر،  هاي مسن س طبيعي ريشه و خشك شدن ريشهرَ از سيستم ريشه معموالً در اثر عوامل مختلفي مانند ه     مقداراين  . شوند

اعمـال چـراي    . رونـد    از بين مـي    ها  خوار و بيماري     و يا بوسيله آفات و حشرات ريشه       ،انقباض و انبساط خاك   ا در اثر    ه  شدن ريشه 
هـاي     ممكن است سـبب خشـك شـدن ريشـه          ،كند  هاي جديد جلوگيري مي     سنگين در اين فصل، عالوه بر اينكه از توليد ريشه         

 .دنبال خواهد داشت ه كه در دراز مدت، نابودي گياه را ب،بيشتري نيز بشود
  پاييز -

رشـد پـاييزه گياهـان      . تواند سالمت مرتع را به خطر اندازد و به پوشش گياهي آسيب وارد نمايد               در بعضي موارد، چراي پاييزه مي     
هاي مرتعي از اهميت بسـيار بـااليي برخـوردار اسـت و               د، در حفظ و بقاي گونه     نباش  مرتعي كه اغلب خود با محدوديت روبرو مي       

. نمايد ي بهار سال بعد ايفا مي ها   بارندگي  از  پوشش در پايان فصل رويش و نفوذ بيشتر آب حاصل          جافزايش تا ش مهمي نيز در     نق
 . تواند پايداري و استمرار توليد در سطح مراتع را مورد تهديد قرار دهد از سطح مراتع ميبرداشت اين بخش از علوفه 

تواند اثرات منفي چراي پاييزه را خنثي كنـد و   ، مي ها  ن در اثر دريافت اين باران     ها  جدد گيا ي پاييزه و افزايش رشد م     ها  وجود باران 
 . ضرر دام را در اين فصل فراهم نمايد امكان چراي بي
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  زمستان -
ل مراتع، در اين قبيسازد، زيرا  خسارت را به مرتع وارد ميچراي زمستانه در مراتع قشالقي، كامالً برعكس چراي تابستانه، حداقل 

ي هـا   اند و چرخه ذخيره مواد غذايي نيز در انـدام           ن فصل رويش خود را به پايان برده       ها  گيرد كه گيا    چراي دام در زماني انجام مي     
 و  ،يـك طـرف   ن از   ها  گيا ر مراتع قشالقي، پايين بودن ارزش غذايي      داز مشكالت عمده چراي زمستانه      . ن كامل شده است   ها  گيا

غـذايي   ، اسـتفاده از علوفـه و مـواد        هـا   بنابراين، براي حفـظ سـالمت دام      .  اكثر نقاط از طرف ديگر است      كمبود آب شرب دام در    
ن در اواخر زمستان يـا اوايـل        ها   پس از شروع فصل رشد گيا      دچراي زمستانه نباي  . كنسانتره در اين فصل كامالً قابل توصيه است       

 . بهار، در اين مراتع ادامه يابد
 :  به نكات زير كامالً ضروري استدقيقبا فصل استفاده از مرتع توجه بطوركلي، در ارتباط 

 .  در تمام فصل رويش گياهي زير فشار چرا قرار گيرددهيچ مرتعي، صرفنظر از مساحت و اندازه آن، نباي -

  .ي متوالي مورد چرا قرار گيردها  در يك زمان معين از سال در سالد نبايي هيچ قسمتي از مرتع،االمكان حتي -

 ردر نظـ  در صورتيكه چراي بـيش از يـك نوبـت           .  مرتع فقط يك نوبت در سال چرا شود         يك االمكان، هر بخش از     حتي -
متناسب بـا شـرايط     . براي بازسازي پوشش گياهي بين دو نوبت چرا منظور گردد         كافي   فاصله زماني    دشود، باي   گرفته مي 

 . )8(شتر باشد روز يا حتي بي60 تا 30طبيعي مرتع، اين فاصله ممكن است 

شـود، ايـن امـر     برداري مـي    در صورتيكه بخشي از مرتع در طول دوره بحراني از نظر رشد رويشي و زايشي گياهان بهره                 -
  .تكرار گردد قسمت از مرتع ندر ايسال بعد   4 تا  3 از حداقلزودتر  دنباي

  نوع دام -5-5

هر . ن ظرفيت مرتع است و از اين رو در مديريت چرا نقش مهمي دارد             گذاري و تعيي   مادنوع دام يكي از عوامل مهم در تعيين نرخ          
 را بـيش از     )Grasses ( گياهان خـانواده گنـدميان     ،معموالً گاو . دهد   نوع خاصي از علوفه را به ساير انواع ترجيح مي          ،نوع خاصي از دام   

 را تـرجيح    (Shrubs)هـا     هـاي بوتـه      و سرشـاخه   (Forbs) علفي   برگان  كند و گوسفند و بز نيز به ترتيب پهن          ساير گياهان مصرف مي   
 .  غذايي گاو، گوسفند و بز نشان داده شده استجيره سهم هريك از انواع علوفه در 1-5در جدول شماره . دهند مي

از گردد تا استفاده كـاملي  مرتعي و تركيب پوشش گياهي انتخاب       بنابراين، در مديريت چرا بايستي نوع دام متناسب با نوع گياهان            
. گياهي، استفاده از تركيبي از چند نوع دام را ايجاب نمايد             گاهي ممكن است تركيب پوشش    .  آيد عمل  بهعلوفه توليدي در سطح مرتع      

اي در تركيب پوشش گياهي منجر شود و از            به تغييرات ناخواسته    در دراز مدت   تواند  عدم توجه به تناسب پوشش گياهي و نوع دام، مي         
به عنوان مثال، اگر مرتعي كه در تركيب پوشش گياهي خـود            . ثر منفي بر روي علوفه توليدي از مرتع بجاي گذارد         نظر كيفي و كمي ا    

رويـه    برداري شود، در درازمدت موجب گسترش بي        ها دارد، بطور مداوم با استفاده از گاو يا گوسفند بهره            ها و درختچه    هايي از بوته    گونه
 .يابد  علوفه قابل استفاده براي گاو و گوسفند كاهش ميده و ميزانشها  ها و درختچه بوته
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 )درصد( ميزان انواع علوفه مصرف شده توسط گاو، گوسفند و بز 1-5جدول شماره 

 نوع علوفه نوع دام
 بز گوسفند گاو

 20 40 60 گندميان
 30 40 20 برگان علفي پهن
 50 20 20 ها بوته

  ابزارهاي اجرايي مديريت چرا-6

ي ظريفي كه در دانش مديريت چرا وجود دارد، از اين دانش بيش از آنكـه            ها  پيچيدگي بيان گرديد، به دليل      5عنايت به آنچه كه در بخش       با  
ي اين هنر ارتباط تنگاتنگي با وضعيت اجتماعي و اقتصادي جوامع مختلـف و حتـي   ها پيچيدگي. علم باشد، به عنوان يك هنر نام برده شده است         

 در سطح مرتـع بـراي دسـتيابي بـه         ها  كردن دام   زيرا مديريت چرا، بنا به تعريف، مهارت اداره       . نمايد  توسعه كه در آن قرار دارند، پيدا مي        از   يمراحل
در سال   Maslow. گيرد بر  متمايزي را در كامالتواند مفاهيم در جوامع مختلف مي» اهداف يا نتايج خاص«اهداف يا نتايج خاصي است و اين        

با بررسي جوامع مختلف، اهداف آنها را از مديريت چرا كامالً متفاوت يافته و به اين نتيجه رسيده است كه جوامـع توسـعه نيافتـه و يـا در                               1954
اند و منظـور آنـان از مـديريت چـرا، در رفـع نيازهـاي معيشـتي         سطوح پاييني از توسعه، اهداف خود را در تأمين معاش روزانه خود متمركز نموده         

در حاليكه در جوامع پيشرفته و سطوح باالتري از توسعه، اهداف اوج بيشتري گرفته و در نهايت به دستيابي به آرامش و آسايش           . گردد  ه مي خالص
به عقيده وي، . نشان داده شده است  1-6هاي خود را به صورت هرمي تنظيم نموده كه در شكل           يافته Maslow. روحي و معنوي رسيده است    

 . تر تحقق يافته باشد گيرد كه اهداف پايين ي يك جامعه جا ميها هنگامي در آرماناهداف واال 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (Maslow, 1954)با ميزان توسعه آن  سلسله مراتب اهداف بشر و ارتباط -1-6شكل شماره 
 
 

 جوامـع مختلـف اسـت،       تـك اعضـا در      كه بازتابي از اهداف فردي تـك      اجتماعي  دليل وجود چنين اختالفات فاحشي در اهداف         هب
 مرتعـي متغيـر     يهـا    سيسـتم  در برخورداري از اكو    ها  ي حاكم بر مديريت چرا نيز متناسب با تغييرات فرهنگي و دانش انسان            ها  سياست

 

آسايش معنوي و
  معنويانگيزه

 اعتبار شخصي
 موقعيت اجتماعي

 عشق و عالقه
 تعلق خاطر  محبت و عاطفه 

تأمين بهداشت و امنيت

 بقاء
 غذا، پوشاك، آب 
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اين تغيير نه تنها در مقياس جهاني، بلكه در مناطق مختلف كشور نيز، متناسب با سطح فرهنگ محلي، دوري يا نزديكـي                      . خواهد بود 
 .هاي بزرگ، برخورداري از امكانات زيستي و رفاهي و باالخره ميزان فقر اقتصادي، كامالً مشهود استبه شهر

  هـا    روز را از اكوسيسـتم   مقتضـاي ي سـودجويانه و بـه       هـا    ي پيچيده در جوامع توسعه نيافته، اسـتفاده       ها   و فناوري  فقدان ساختارها 
. گـردد   باشد كه در اين نوع جوامع اعمال مي         ي مديريت چرا مي   ها  ترين روش   اييچري از ابتد  وي ك ها  همچنين، دامداري . كند  ديكته مي 

شـود و     تـر مـي     ده و پيچيده  شي دامداري نيز متحول     ها  در جوامع، روش  و پيشرفته   ي پيچيده   ها  ولي، با پيشرفت دانش و ايجاد ساختار      
 و اعمـال  هـا  بنـدي رغذايي كنسـانتره در پروا   استفاده از موادي غذايي، توليد علوفه در اراضي زراعي،ها  مسائلي مانند استفاده از مكمل 

ي ها  ناپذير است، زيرا ساختار      تر شدن فعاليت دامداري در اين مرحله اجتناب         پيچيده. گردد  خاص وارد اين حرفه مي     چرايي   يها   سيستم
 ها  كوچ ساليانه و تأمين علوفه مورد نياز دامه دامداري به صورتماكه در جوامع پيشرفته مطرح است، ادنظير حقوق مالكيت اي  پيچيده

سازد و اوج گرفتن اهداف اجتماعي در اثر پيشرفت دانش و توسعه در اين جوامع نيـز بـه                     ممكن مي  از مراتع در تمام طول سال را غير       
 . نمايد  كمك ميها  پيچيدگياين 

نمايد، عمـالً تفكيـك        را تأمين مي   ها  ي از غذاي دام    يك مجموعه دامداري است كه بخش مهم       ياز آنجايي كه مرتع يكي از اجزا      
گيـرد    به عنوان عضوي از يك سيستم مورد بررسي قرار         دبنابراين، مديريت چرا باي   . ممكن است  مديريت چرا از مديريت دامداري غير     

اجـزاء ايـن      2-6شـكل شـماره     در  . اداره شـوند  جامع   و بايد تحت يك مديريت       ،دنتوان  كه اجزاء آن با يكديگر در ارتباط هستند و مي         
اثرات متقابل كليه منابع يك دامداري نظير انسان، دام، پوشـش گيـاهي، اقلـيم، منـابع مـالي، زمـان و                      . سيستم نشان داده شده است    

. گيـرد  گيري و طراحي مديريت چـرا مـورد اسـتفاده قـرار              كامالً شناخته شود و در تصميم      تأثيرات عوامل خارجي، الزم است    همچنين  
مجري نيـز   . دگيرد و نتايج حاصل از اجراي آن كامالً بررسي شو          قراراثرات هر تصميمي، از قبل مورد ارزيابي        چنين الزم است كه     هم

 .ي احتمالي جلوگيري نمايدها اني و زها  و انجام تغييرات به موقع در نتايج تصميمات را داشته باشد تا از بروز خطابيني بايد قدرت پيش
Wilcox) 1982( باشند، تشخيص دهد، و      يك دامدار موفق كسي است كه اوالً، عواملي را كه در فعاليت او اثرگذار مي               «:گويد  مي

دامدار موفق كسي است كـه از ايجـاد بحـران در فعاليـت      . بيني نمايد   ثانياً، بتواند تغييراتي را كه منجر به موفقيت او خواهند شد، پيش           
 .» ...دامداري خود اجتناب ورزد

ي دستيابي به اهداف فوق و براي نيل به يك مديريت چراي موفق، نياز به ابزاري وجود دارد كه يك طرح جامع مديريت چـرا                         برا
ابزار مهم ديگري كه بـراي ايـن منظـور در           . رود  شمار مي  هكه با رعايت كليه اصول و با نگرشي جامع تهيه شده باشد، مهمترين آنها ب              

هاي چرايي جامع و فراگير نبوده و قادر به حل تمامي مشكالتي كه             گرچه سيستم . هاي چرايي است    سيستماختيار مرتعداران قرار دارد،     
هاي چـرا و بكـارگيري صـحيح و بـه      باشند، ولي درصورت شناخت كامل فلسفه هريك از سيستم          مديريت چرا با آن مواجه است، نمي      

 . يريت چرا دست يافتتوان از اين طريق به بخش مهمي از اهداف مد موقع آنها، مي
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 .چرا دخالت دارندمديريت گيري براي  ، و عوامل مؤثر خارجي كه در تصميمها  اثرات متقابل بين منابع، فعاليت-2-6شكل شماره 

  طراحي مديريت چرا-6-1

 ،معموالً. يند مداوم تبديل خواهد شد    بطور صحيح انجام گيرد، در عمل به يك فرآ        اگر  طراحي نخستين عملكرد مديريتي است كه       
ـ     ها  گام. ي ديگر برداشته شود   ها  دنبال قدم  ه هر قدم با دقت و ب      الزم است طراحي يك فرآيند گام به گام است كه           ديي كه به ترتيب باي

  :د، عبارتند ازوبراي طراحي مديريت چرا برداشته ش
 
  تعيين و اولويت بندي اهداف-الف

اي به اهـداف      داف مديريت چرا توضيحات الزم ارائه شده است، ولي از زاويه طراحي نيز بايستي نگرش دوباره               قبالً در ارتباط با اه    
گيرد و به روشني تعريـف شـود تـا           بر ي مرتعدار و مرتع را در     ها   كليه هدف  ود  ناهداف بايد از جامعيت كافي برخوردار باش      . عمل آيد  هب

 اخـتالف بـين آنچـه كـه وضـعيت      ددر اين بخش، باي   . فقيت يا شكست مديريت چرا بكار رود      بتواند به عنوان معياري براي ارزيابي مو      

تصميمات مربوط به مديريت چرا
 گذاري  نرخ دام

 ها نوع و كالس دام
 چراي فصلي يا چرا در تمام طول سال 

 چراي ممتد، چراي تناوبي تأخيري 
 تعداد، مساحت و تركيب مراتع

 )هاي آنها نوع، تعداد و محل(آب و نمك 
  تشكيالت-تكميليعلوفه 

 انداز زمين وضعيت و چشم
 
 ري زمينشكل ظاه •
 قابليت دسترسي •
 فاصله تا منابع آب  •
 مساحت •
 موقعيت زمين •

 عناصر غذايي مورد نياز دامها
 
 نوع دامها •
 كالس دام •
 شرايط فيزيولوژيك •
 نژاد دامها  •

 وضعيت عوامل غيرزنده
 )آب و هوا(اقليم  •
 خاك •
 ناهمواري •

  فرهنگي-وضعيت اجتماعي
 ارزشهاي فرهنگي •
 معيارهاي اجتماعي •
 مؤسسات و تشكيالت •

  بازاريابي -
  حمل و نقل-
  ارتباطات -

 سعه فنيتو •
 هاي دولت سياستها و برنامه •

 يفيت علوفهمقدار و ك
 ها تركيب گونه •
 ها پراكنش و دامنه گسترش گونه •
 ميزان و فصل رشد •
 وضعيت و گرايش اكولوژيك •
ماده خشك، (ارزش غذايي علوفه  •

 )…پروتئين خام و

خصوصيات فردي
 دانش و آگاهيها •

  آموزشي -
  تجربي-

 سن و وضعيت خانوادگي •
 باورها و ادراكات •
 ها آرمان •
 منابع قابل دسترسي •

  زمين -
  منابع مالي -
  دام -
  امكانات و تسهيالت-
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ـ   دارد كـه     كـامالً جـاي تأكيـد مجـدد       . مرتع است، با آنچه كه در آينده خواهد بود، به روشني بيان شود            و  امروز دامداري     داهـداف باي
 . دست مرتعدار را داشته باشدهاي مرتع و مرتعدار، هر دو را شامل گردد تا ضمانت اجرا به  خواسته

 ي مرتعـدار  ها  ، هدف ها  مهمترين هدف  بايد توجه شود كه      تعيين اهميت اهداف  در  . بندي گردد    به ترتيب اهميت نيز طبقه     داهداف باي 
ادي است،   با ظرافت تمام، با اهداف مرتعدار كه اغلب اقتص         ددر يك طراحي موفق، اهدافي مانند حفظ، احياء و توسعه مراتع باي           . هستند

 .  مستلزم دستيابي به اهداف مرتع باشد مرتعدار،كه نيل به اهداف نحوي هپيوند زده شود، ب
 

  ارزيابي منابع -ب
باشـند، ولـي در ارتبـاط بـا           منابع بسيار متنـوع مـي     . گيرند   هستند كه براي دستيابي به اهداف مورد استفاده قرار مي          امكاناتيمنابع  

 و نيـروي انسـاني   ،، دام و حيات وحش، منابع مالي، تسهيالت و امكانـات )مرتع( گروه عمده، يعني زمين      5مديريت چرا، بهتر است در      
گيرد، ولي شـدت   مي ي مختلف در برها  گروه منابع را با شدت5يك فعاليت دامداري و مرتعداري، تقريباً تمامي اين . بندي گردند   طبقه

 بـه ايـن ترتيـب، منـابع       .  كـامالً متفـاوت باشـد      ربـه مرتـع ديگـ     از مرتعـي    وانـد   ت  ز آنها مي  او ضعف نقش و قابليت دسترسي هريك        
منظور ساماندهي آنها براي استفاده بهينه در دستيابي به اهداف تعيين شده، به دقت مـورد ارزيـابي                   ه ب د قابل دسترسي در هر مرتع باي     

 . قرار گيرد
اكثر .  را نشان دهد   هاي آن ها   و محدوديت  ها  به روشني قابليت  د تا بتواند    فرآيند ارزيابي منابع بايستي به قدر كافي دقيق و كامل باش          

بـه عنـوان مثـال، هـر مرتعـداري      . عمل آورند هي از منابع تحت اختيار خود بختوانند به تجربه، ارزيابي نسبتاً دقيقي از بر      مرتعداران مي 
از منابع دامي خـود انتظـار دارد، بـا دقـت بـااليي              رايط معمولي   داند و توليدي را نيز كه در ش         خوبي مي  هظرفيت چرايي مراتع خود را ب     

 اعمال صـحيح و مـؤثر        و  و تلفات دامي ناشي از آن      ها  زند، ولي، معموالً در ارزيابي منابع مالي و يا آثار و عواقب خشكسالي              تخمين مي 
 . ارشناسان خواهند داشتيك سيستم چرايي جديد، دقت و توانايي الزم را ندارند و نياز به همكاري و همفكري ك

نكته مهمي كه در ارزيابي منابع وجود دارد، اين است كه كليه منابعي كه در اختيار مرتعدار قرار دارد، مورد ارزيابي قرارگيـرد، زيـرا              
ف را  بـه برخـي از اهـدا   يو دسـتياب منابع، ممكن است از نظر اقتصادي به مديريت چرا لطمـه وارد نمايـد   از صرفنظر كردن از هريك  

 .غيرممكن سازد
 

 ها   تعيين و تجزيه و تحليل گزينه-ج
ي مختلفي كه بتوانند با بكارگيري مجموعه و تركيبي از منابع به اهداف موردنظر دست پيدا نمايند، و تجزيـه و                     ها   تشخيص گزينه 

بـدين  . گردد  ها ناشي مي    ز كثرت گزينه  اين دشواري معموالً ا   . ي فرآيند طراحي است   ها   يكي از دشوارترين و مهمترين گام      ،تحليل آنها 
ي مختلفي از چنـد نـوع       ها  روي طراح قرار دارد كه استفاده از انواع دام، تركيب            هاي فراواني در پيش     معني كه در يك دامداري، گزينه     

اسـتفاده از غـذاي    مختلـف چرايـي،   يهـا   سيسـتم خاذ تي توليد نظير عمليات اصالحي مراتع، ا     ها    و فناوري  ها   روش ،دام يا كالس دام   
هايي  توان به گزينه هاي مختلفي وجود دارد كه از آن جمله مي   عالوه، براي فروش محصوالت نيز گزينه       به. اند  از آن جمله    ...تكميلي و 

 . فروش و پرواربندي قبل از فروش اشاره نمود مانند فروش مستقيم و نقدي محصوالت، عقد قراردادهاي پيش
هـاي اجرايـي آن را بـرآورد نمايـد و      ها، طراح بايستي اوالً ميزان منابع مورد نياز و هزينه نهيب خاصي از گزبراي هر گزينه يا تركي 

هاي جانبي احتمالي مانند اجراي اصالحات يا ايجـاد تسـهيالتي در سـطح مرتـع را از محـل       امكان تأمين آن و همچنين تأمين هزينه 
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هـا را بـر روي     ميزان توليد مورد انتظار، ميزان درآمد و اثرات آن گزينه يـا گزينـه   الزم استياًثان. منابع تحت اختيار دامدار بررسي كند   
كه احتمال حصـول آنهـا از اجـراي هريـك از            ) ...مانند وقت آزاد، آرامش خاطر، دستيابي به نيازهاي اجتماعي و         (ساير اهداف غيرمالي    

آالت مصـرفي و   ها بايسـتي هزينـه اسـتهالك تأسيسـات و ماشـين       يابي مالي گزينه  در ارز .  وجود دارد، مورد ارزيابي قرار دهد      ها  گزينه
 . ها منظور گردد همچنين سود درازمدت منابع مالي مورد نياز جزو هزينه

 
 ها  انتخاب گزينه-د

داف عمومي مديريت   هايي كه بهتر اه     هاي مختلف تعريف و مورد ارزيابي قرار گرفتند، باالخره تركيبي از گزينه             پس از اينكه گزينه   
مـوردي را بـر روي اهـداف           اهداف شخصي، تأكيد بـي     هشود ك  توجه   دها باي   در انتخاب گزينه  . دشو نمايند، انتخاب مي     را تأمين مي   چرا

 .مالي اعمال نكرده باشد، و بالعكس

  چراييهاي سيستم -6-2

توانند بخش قابل توجهي  ، به عنوان ابزار مهمي كه ميه بتوانند جايگزين كاملي براي مديريت چرا باشندكآن  بيچرايي هاي سيستم
 . شوند از اهداف مديريت چرا را محقق سازند، در سطح مرتع بكار گرفته مي

 چرايي، انتخاب مناسبترين آنها براي شرايط موجود و اهداف مورد انتظار هاي سيستماز يكي از عوامل مهم موفقيت در استفاده 
هاي مرتعي موجود، فصل و دوره چرا، فيزيوگرافي زمين،  تركيب پوشش گياهي و گونهبا ب بايستي يك سيستم چرايي مناس. است

به عنوان مثال، . ، نوع و كالس دام و باالخره، با اهداف مديريت چرا كامالً هماهنگي و سازگاري داشته باشدها احتياجات غذايي دام
ي مرتعي كه در يد، با سيستم چرار گياهي آن نياز به احياء و بازسازي داسيستم چرايي كه براي يك مرتع با شرايط فقير كه پوشش

 سيستم ،يا. بود  متفاوت خواهد به طور كاملعمل آيد، هبرداري صحيحي از آن ب  بهرهد و تنها بايشتهامالً مطلوبي قرار دا كشرايط
ك مرتع قشالقي يا سيستم چرايي مناسب براي چرايي در يك مرتع ييالقي كه دوره چرا با فصل رويش گياهان همزماني دارد، ب

 . يكسان نخواهد بود
 چرايي، نحوه اجراي آن سيستم است و در اين رابطه، مرتعداري كه مسئول اجراي يـك                 هاي  سيستمدر موفقيت   عامل مهم ديگر    

اجراي غلط به شكست كشاند،     تواند سيستم چرايي خوب را با         يك مرتعدار مي  . باشد  سيستم چرايي است، كليد موفقيت آن سيستم مي       
ي هـا    ي فنـي مرتعـدار، عالقمنـدي بـه مرتـع و گونـه             ها  سطح آگاهي . و يا برعكس، يك سيستم چرايي ضعيف را به موفقيت برساند          

ي افراد با تجربه و كارشناسان متخصص، قدرت تشخيص و ارزيابي          ها  ، توجه و پذيرش راهنمايي    ها  اي، قابليت استفاده از فرصت      علوفه
 . چرايي استيها  سيستمكننده ميزان توانايي وي در استفاده صحيح از   تعيين…ج چرا بر روي پوشش گياهي ونتاي

 در تنظيم ارتباط متقابـل      ديك سيستم چرايي خوب باي    .  چرايي است  يها   سيستمكننده، انعطاف پذيري      سومين عامل مهم و تعيين    
ور    بـه  از آنجايي كه سه عامل ياد شده، يعني انسان، دام و مرتـع، هـر سـه                . ر باشد پذيري بااليي برخوردا     مرتع از انعطاف   - دام -انسان
قرار دارند كه هر لحظه ممكن است تغيير يابند، در صورت ايجاد تغيير در هريـك از عوامـل، دو                      در معرض تأثير عوامل خارجي     مداوم

 سيسـتم چرايـي بـر پايـه هـر فلسـفه       تدر غير اينصـور . دعامل ديگر بايستي بتوانند به سرعت خود را با شرايط جديد هماهنگ سازن    
 . محكمي هم كه استوار شده باشد، اجباراً شكست را تجربه خواهد كرد
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 :توان گفت كه يك سيستم چرايي موفق بايد نكات زير را به دقت مورد توجه قراردهد بطور خالصه مي
 . اي اصلي مرتع باشد ي علوفهها  متناسب با احتياجات فيزيولوژيك و متابوليك گونه -

 گياهاني كه در شرايط ضعيف در اثر فشار چرا قرار دارند، و حفظ گياهاني كه داراي شرايط مطلوبي هسـتند،  تقويتموجب   -
 . باشد

 . دشوتشديد فرسايش خاك نموجب با شرايط موجود خاك سازگاري داشته باشد و تردد دام و تراكم آن در سطح مرتع  -

هاي مرغوب مرتع سازگاري داشته و موجب حفظ و حتي افزايش توليد علوفـه و زادآوري                  گي گونه با فنولوژي و چرخه زند     -
 . ها گردد طبيعي اين گونه

 .  را در سطح بااليي تأمين نمايدها توليد و عملكرد دام -

 . ي مرتع را فراهم سازدها ن از كليه قسمتگمهبرداري نسبتاً  توزيع يكنواخت دام در سطح مرتع و بهره -

 .ز قابليت اجرايي بااليي برخوردار باشد و به سهولت توسط مرتعدار اجرا شودا -

پذيري بااليي برخوردار باشد، بطوريكه بتوانـد اثـرات    ي انسان و دام از انعطافها در مقابل تغييرات محيطي و همچنين نياز  -
 . ي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي را به حداقل ممكن كاهش دهدها نامطلوب بحران

تواند در درازمـدت   يهي است كه ناديده گرفتن هريك از اين نكات در طراحي يا انتخاب يك سيستم چرايي براي يك مرتع، مي بد
 . ناپذيري را براي انسان، دام، يا مرتع وارد نمايد موجبات شكست آن سيستم چرايي را فراهم سازد و حتي خسارات جبران

 تنها اندكي بيش از نيم قرن است و گرچه در سه دهه اخيـر                در جهان   چرايي مدرن  يها   سيستمتوان گفت كه سابقه       بطوركلي مي 
 هنوز راه طوالني براي تكامل و تأمين نيازهـاي مـديريت            ،زيادي را به خود جلب كرده است      مرتع  توجه مرتعداران و متخصصان علوم      

 جديـدي بـراي     هـاي   سيسـتم شود،     گياه بيشتر مي   - دام - پيچيده انسان  اتهرقدر شناخت متخصصان از ارتباط    . رو دارد   چرا را در پيش   
 . گردد برداري از مراتع ابداع مي بهره

  چراييهاي سيستمبندي   طبقه-6-2-1
 ،بـه عنـوان مثـال    . انـد   بنـدي نمـوده      چرايي را با استفاده از معيارهاي مختلف به طرق مختلف طبقه           هاي  سيستمدر منابع مختلف،    

  :ده استش چرايي قائل هاي سيستمرا براي بندي زير  طبقه) 1983(لوئيس 
I( مداومهاي سيستم  

II( تأخيري هاي سيستم  
III(  دار  استراحتهاي سيستم 
IV( تناوبي هاي سيستم  

V( تركيبيهاي سيستم )  چراي سادهسيستم تركيبي از دو يا چند( 
» فصل چـرا  «امل عمده    چرايي براساس دو ع    هاي  سيستم نشان داده شده است،      -1-6 كه در جدول شماره      يبندي ديگر   در طبقه 

 . اند دهشبندي  طبقه» استفاده يا عدم استفاده از تناوب«و 
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 رايي براساس فصل چرا و استفاده يا عدم استفاده از تناوبچ هاي سيستمبندي   طبقه-1-6جدول شماره 
 ) باشد پذير مي چرا در هر زماني امكان( فصل چراي نامحدود -

 شود  چراگاه اعمال نمي حالتي كه تناوبي در بين واحدهاي-الف
 ) چراي مداوم ساالنه( چراي مداوم در تمام طول سال -1
  تأخير انتخابي -2
 ) عدم چرا در ابتداي فصل( چراي تأخيري -3
 ) ماهه12( استراحت انتخابي -4

 .) يك واحد منفرد از چراگاهنويا تناوب بي(شود   حالتي كه تناوبي در بين واحدهاي چراگاه اعمال مي-ب
  تأخير تناوبي-1
  تناوبي- چراي تأخيري-2
 استراحت تناوبي -3
  تناوبي- چراي استراحتي-4
 .)، تناوب سريعSavory سيستم ،HILF( چراي كوتاه مدت -5
 .) تناوب كند،HILF( چراي با شدت زياد و با فراواني كم -6
 .) تناوب كند،HILF( چراي شديد با دوره كوتاه -7
 .)ناسب فصليت( چراي فصلي تكراري -8
 .)پذير انتخاب انعطاف( بهترين چراي مرتع -9

 .)شود  تناوبي شناخته مي-معموالً به عنوان چراي تأخيري( سيستم چراي مريل -10
 . سيستم چراي سانتاريتا-11

 باشد  فصل چرا محدود به فصل رشد گياهان مي-
  عدم تناوب در بين واحدهاي چراگاه-الف

 ل رشد چراي مداوم در طول فص-1
  تأخير انتخابي -2
 )عدم چرا در ابتداي فصل( چراي تأخيري -3
 ) ماهه12( استراحت انتخابي -4
  عدم چرا در آخر فصل-5
 گذاري شديد در ابتداي فصل  دام-6

 )يا تناوب در داخل يكي از واحدهاي منفرد چرا( تناوب در بين واحدهاي چراگاه -ب
  تأخير تناوبي-1
 وبي  تنا- چراي تأخيري-2
  استراحت تناوبي -3
  تناوبي- چراي استراحتي-4
  چراي نواري-5
 ) تناوب سريع،Savory سيستم،HILF( چراي كوتاه مدت -6
 ) تناوب آهسته،HILF( چراي شدت زياد و مدت كوتاه -7
 )ي متناوبها چراي چراگاه( چراي برگشتي -8
 ) محصول1 - محصول2 چراي دو محصول مزروعي و نيز چراي -9

  تناوب تكميلي-10
  سيستم اولين و دومين چراكننده-11
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  چراي خزنده-12
  چراي خزنده رو به جلو-13
 سوزي  چراي تناوبي همراه با آتش-14
 )تناسب فصلي( چراي تكراري فصلي -15
 )انتخاب انعطافي( چراي بهترين چراگاه -16

 گياه) ركود( فصل چرا محدود به فصل خواب -
 ي چراگاهها ر بين واحدد عدم تناوب -الف

  چراي مداوم-1
  چراي انتخابي در آخر فصل-2
 ) ماه12( استراحت انتخابي -3

 ي چراگاه ها بين واحددر  تناوب -ب
 ) تناوبي با عدم چرا در انتهاي فصل(  تناوبي - چراي استراحتي-1
  استراحت تناوبي-2
  تناوبي- چراي استراحتي-3
 )ليتناسب فص( چراي فصل تكراري -4
 )انتخاب انعطافي( چراي بهترين چراگاه -5

 )ترجمه دكتر كوچكي و همكاران» مديريت چرا در مراتع«اقتباس از (
 

) 1984( و همكـاران     Laceyي كه توسط متخصصان مختلف مرتع نظيـر         ري مشابه ديگ  ها  بندي  ها و طبقه    بندي  بررسي اين طبقه  
بنـدي     كـه طبقـه    ،اند يا مشابهت دارند      چرايي آن چنان با هم آميخته      يها   سيستمد،  دهد كه در اغلب موار      ، نشان مي  )8(ده است شارائه  
به عنوان مثـال، بـا وجـود اينكـه          . باشد  پذير نمي   گيرد، عمالً امكان  ر  اقركه يك سيستم چرايي تنها در يك طبقه خاص           نحوي هآنها ب 

 است، عمالً در هر سيستم چرايي تناوبي، حتـي اعمـال            سيستم چراي تأخيري به عنوان يك سيستم مورد پذيرش عمومي قرار گرفته           
 بـرداري از آن       اگـر آمـادگي مرتـع در شـروع بهـره           ، يـا  .گـردد   به تناوب در قطعات مرتع اعمـال مـي        تأخير   ساده در مرتع،     تناوبيك  

 . افتد رعايت گردد، حتي در سيستم چراي مداوم نيز عمالً سيستم چراي تأخيري در مرتع اتفاق مي
باشـد   ، استفاده از معيار تناوب مـي انتخاب شده است چرايي هاي سيستمبندي كه در اين دستورالعمل براي        توضيحات، طبقه  با اين 

 :گيرند  چرايي در حالت كلي آن در دو طبقه قرار ميهاي سيستمكه براين اساس، 
  چرايي بدون اعمال تناوب هاي سيستم -

  چرايي تناوبي هاي سيستم -
  داري در كشـورمان مـورد تشـريح قـرار     چرايي مهم و متداول و متناسب با شـرايط مراتـع و مرتعـ   هاي  سيستمز  كه ذيالً تعدادي ا   

 . گيرد مي
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  چرايي بدون اعمال تناوبهاي سيستم -6-2-2
 دسيستم چرايي مداوم يا ممت •

 در تمام سطح مرتع بـه چـرا     چرافصل   در تمام طول     ها  گردد كه دام    سيستم چرايي مداوم به نوعي از چراي دام در مرتع اتالق مي           
ي بعدي آنهـا    ها  ن و رويش  ها  در اين سيستم چرايي، رشد اوليه گيا      . ي مرتع دسترسي دارند   ها  پردازند و در اين مدت به كليه قسمت         مي

 ما در   برداري از مراتع در كشور      اين سيستم چرايي بدون ترديد متداولترين روش بهره       . شود  ي چرنده برداشت مي   ها   توسط دام  اتبه كر 
 . رود طول ساليان متمادي است و عامل تخريب بخش وسيعي از مراتع نيز بشمار مي

  :اند، عبارتند از يي كه براي سيستم چرايي مداوم قائل گرديدهها بطوركلي، مزيت
 .گردد اي براي اين منظور صرف نمي  مرتع و محصور نمودن قطعات آن ندارد و لذا هزينهقطعه بندينيازي براي  -

 . مديريت و مراقبت روزانه ناچيزي نياز دارد -

درصورتيكه تعداد دام متناسب و متعادل با ميزان توليد علوفه مرتع انتخاب گـردد، ميـزان اضـافه وزن در هـر رأس دام را                          -
 . دهد افزايش مي

  :زير اشاره نمودتوان به موارد   آنها ميندر مقابل، سيستم چراي مداوم از معايبي نيز برخوردار است كه از مهمتري

 تراكم و شدت چرا در سطح مرتع بسيار ضعيف است، لذا، چراي يكنواختي در تمام سطح                 ركنترل زماني و مكاني دام از نظ       -
ي ديگـري   ها  گيرد، قسمت   يي از مرتع تحت چراي سنگين قرار مي       ها   اين ترتيب، درحاليكه قسمت    اب. گيرد  مرتع انجام نمي  

 . گيرد  انجام مي از آنماند يا برداشت ناچيزي ت نخورده باقي مياز مرتع تا پايان فصل چرا دس

ي مرغوب و خوشـخوراك چـراي       ها    براي چرا در اختيار دارد، گونه      ها   با توجه به اينكه دام فرصت كافي براي انتخاب گونه          -
ي مرغـوب بـه     ها   تيجه، گونه در ن . دشو  سلب مي  ها   نمايند و فرصت توليد غذا و توليد بذر از اين گونه            سنگيني را تحمل مي   

ه اين روند در سـطح مرتـع، تغييـرات منفـي            مادا. ندشو ده و در نهايت از سطح مرتع حذف مي        شتر    تدريج ضعيف و ضعيف   
گردند و كيفيـت     هاي نامرغوب جايگزين مي     هاي مرغوب بوسيله گونه     د كه طي آن، گونه    كن  اي در مرتع ايجاد مي      ناخواسته

هاي مرتعي در مقابـل اعمـال سيسـتم         العمل گونه   الزم به توضيح است كه عكس     . يابد  كاهش مي علوفه توليدي به تدريج     
هـايي كـه    يابنـد، در مقايسـه بـا گونـه         هايي كه منحصراً از طريق جنسي تكثير مـي          باشد و گونه    چرايي مداوم يكسان نمي   

 . گردند سطح مرتع حذف ميدهند و سريعتر از  توليدمثل غيرجنسي دارند، حساسيت بيشتري از خود نشان مي

 صـورتيكه از آنجايي كه سرعت رشد گياهان در اوايل فصل رويش در بهار، بيشتر از رشد آنها در ساير فصول است، لذا در                   -
حاليكه در ابتداي فصل رويـش علوفـه مـازاد در سـطح زمـين بـاقي        از تعداد ثابت دام در تمام فصل چرا استفاده شود، در      

بنابراين، عالوه بر اين كـه در فصـول تابسـتان و            . ندشو    به شدت با كمبود علوفه روبرو مي       ها  ل، دام ماند، در ساير فصو     مي
 بجـا   هـا   د، اثر منفي شـديدي نيـز بـر روي توليـدات و افـزايش وزن دام                شو پاييز فشار سنگيني بر پوشش گياهي وارد مي       

 . گذارد مي

  : كه موارد زير به دقت مورد توجه قرار گيرداستفاده از سيستم چرايي مداوم الزم استدر بنابراين، 
سيستم چرايي مداوم بهتر است در شرايطي مورد توصيه قرار گيرد كه مراتع وسيعي در اختيار بـوده و افـزايش تعـداد دام از                  -

 . اهداف مديريت چرا نباشد
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 ، از تجمع دام در مناطق خاصي از مرتع و يا استفاده از يـك مسـير ثابـت            بانان با تجربه و كارآمد      با استفاده از چوپانان و گله      -
 . عمل آيد هبرداري يكنواختي از علوفه توليدي در سطح مرتع ب  در تمام مدت چرا، جلوگيري شود و بهرهبراي تردد گله

 و  هـا   در اطـراف آبشـخوار     هـا    دام  بيش از حـد    ي مختلف مرتع، از تجمع    ها  در صورت نياز، با تأمين آب شرب دام در قسمت          -
 كامالً دورة چرا هم در طول ها ي نمك و امالح مورد نياز دامها تغيير محل بلوك . عمل آيد  هتخريب پوشش گياهي جلوگيري ب    

 . ضروري است

 تعداد دام االمكان بنابراين، حتي. گيرد  چراي بيشتر از ظرفيت مرتع انجامدوجه نباي هيچ هدر استفاده از سيستم چرايي مداوم، ب       -
اينصورت،  در غير . در همان فصل مطابقت داده شود     قابل دسترس    چراكننده در سطح مرتع در فصول مختلف، با ميزان علوفه         

 با استفاده از علوفه دستي و غذاي تكميلي در فصولي كه مرتع با كمبود علوفه مواجه است، از وارد شدن فشار سنگين چرا         دباي
 . بر مرتع جلوگيري شود

 عيتدر مرا. دشوده است، مراعات ش شرايطي كه براي آمادگي مرتع تعيين      الزم است براي شروع چرا در اوايل فصل رويش،         -
يابند، رعايت اين شرايط، و حتي دادن فرصت توليـد بـذر قبـل از                  بذر تكثير مي   قي مهم و مرغوب آن فقط از طري       ها   كه گونه 

 . شروع چرا ممكن است ضروري تشخيص داده شود

 
 سيستم چراي تأخيري  •

  قـدر شـروع چـرا بيشـتر بـه            هـر    ن، كـه  ها  بطوركلي، چراي تأخيري عبارتست از عقب انداختن آغاز چرا در اول فصل رويش گيا             
 . دشو ي جوان و جديد آنها فراهم ميها  ن و استقرار پايهها ي مسن گياها  تأخير بيفتد، فرصت بيشتري براي تقويت پايه

اتالق خواهدگرديد، ولي آنچه كه به عنوان چـراي  تأخير در چرا ر نوع تأخير در اين موقع از سال در شروع چرا،           به اين ترتيب به ه    
هـايي كـه      هاي مهم مرتعي ادامه يابد، گرچه در مورد گونـه           شود، نوعي از تأخير است كه تا زمان رسيدن بذر گونه            تأخيري شناخته مي  

 . ن بذرها از اهميت زيادي برخوردار نباشدتوليدمثل غيرجنسي دارند، ممكن است رسيد
به اين ترتيب كه اگر چراي دام در مرتع تا مرحله رسيدن بـذر  . ي تئوريك خاصي برخوردار استها  سيستم چراي تأخيري از مزيت    

. يـار خواهنـد داشـت      در اخت   بذر اي باال به تأخير افتد، اين گياهان فرصت مناسب براي توليد            ي پاياي مرغوب و با ارزش علوفه      ها   گونه
تع، بذرها ريزش نموده و با خاك مخلـوط گردنـد، و            چراي دام پس از رسيدن بذرها موجب خواهد شد كه در اثر تردد دام در سطح مر                

اين عمـل، جوانـه زدن بـذرها و         . درعين حال، چراي دام در اين مرحله از فنولوژي گياهان، كمترين آسيب را به آنها وارد خواهد نمود                 
مناسـبترين بخـش    در    فرصـتي كـه    به عالوه، .  را در بهار سال بعد تسهيل خواهد نمود        ها  ي جوان و تازه روييده از بذر      ها  ر نهال استقرا

ها و افزايش ميزان بذر        بدون مزاحمت چراي دام رشد نمايند، سبب تقويت پايه         تاگيرد    هاي مرغوب قرار مي      در اختيار گونه   ،فصل رشد 
چراي تأخيري به همان اندازه نيز بر روي گياهاني كه . شود ويت سهم آنها در تركيب پوشش گياهي منجر ميد كه به تقشو  توليدي مي

يابـد و      در شرايط چراي مداوم سنگين به شدت كـاهش مـي           ها  گذارد، زيرا توسعه ريزوم     توليدمثل غيرجنسي دارند، اثر مثبت بجاي مي      
 .ن گياهان كامالً متوقف گرددتولون در ايحتي گاهي ممكن است توليد ريزوم و اس

  :چراي تأخيري عبارتند ازسيستم اهداف عمده 
  .هاي مرغوب مرتعي براي توليد بذر دادن فرصت كافي به گونه -

 .ي جوانها فراهم نمودن فرصت مناسب براي جوانه زدن بذرها و استقرار نهال -
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و ) ي جديـد  هـا    اخه و شـ   هـا   برداشت بـرگ  (رويش حساسيت زيادي نسبت به چرا       فصل  يي كه در اوايل     ها   حفاظت از گونه   -
 .  شدن دارندبكو لگدهمچنين 

سازي و جايگزين نمودن مواد غذايي مصرف شده از ذخيـره غـذايي              ن با غذا  ها  ايجاد فرصت مناسب براي تقويت بنيه گيا       -
 .آنها در ابتداي فصل رويش

ير، در مقايسـه بـا چـراي سـبك     چراي تأخيري همراه با شدت متوسط چرا بعد از تأخ     نشان داده است كه اعمال سيستم        ها  بررسي
همچنـين  . بدون تأخير يا سيستم چرايي با استراحت يكساله، موفقيت بيشتري در حفظ و بهبـود پوشـش گيـاهي مرتـع داشـته اسـت            

استفاده از چراي تأخيري در دو سال متوالي، در تأمين اهداف احياء پوشش گياهي، بسيار مؤثرتر از يك دوره استراحت يكسـاله عمـل                        
 .  استنموده

 :د شوتواند به دو صورت اعمال سيستم چراي تأخيري مي
 چراي تأخيري انتخابي  -

گيرد، بلكه متناسب با شرايط موجود از نظر پوشش           در اين سيستم چرايي، تأخير براساس جدول زماني خاصي صورت نمي          
بـه عنـوان مثـال، در       . گيرد   خود مي   مرتعدار تصميم به اعمال تأخير در مرتع       ها  گياهي يا شرايط محيطي، در برخي از سال       

تواند تـأثير بيشـتري در احيـاء پوشـش            يي كه شرايط بارندگي از وضعيت بهتري برخوردار است و تأخير در چرا مي             ها  سال
 چـراي مـداوم بـه       صـورت   بـه پس از پايان مدت تأخير، چـراي دام         . شود  گياهي داشته باشد، تصميم به اين كار گرفته مي        

 . يابد توضيح داده شد، ادامه ميي كه قبالً تيبرت
 چراي تأخيري تناوبي  -

در سيستم چراي تأخيري تناوبي، مانند هر سيستم تناوبي ديگري كه بعداً تشريح خواهد شد، مرتع به چند قطعه يـا واحـد                       
مـه تنظيمـي،    در اين سيستم، تأخير طبق برنا     . آيد  گردد و تأخير به تناوب در بين قطعات به اجرا درمي            چراگاهي تقسيم مي  

بـراي اخـذ نتيجـه بهتـر،        . گيـرد   شود و در ساير قطعات سيستم چراي مداوم انجام مي           هر سال در قطعه خاصي اعمال مي      
 .توصيه شده است كه تأخير در هر قطعه از مرتع، حداقل دو سال متوالي تكرار گردد

 ،چنـد سـاله   ي مرغـوب    هـا     مناسـبي از گونـه     بطوركلي، سيستم چراي تأخيري براي مراتعي مناسب است كـه اوالً داراي پوشـش             
در مراتـع  .  فصـلي باشـند   صـورت   بـه باشند، ثانياً، هم دوره رشد و هم دوره چرا، هر دو            ) ها  گراس(گندميان  خانواده  ن  ها   گيا خصوص  به

 . ه يابدگردد، ممكن است تأخير تا اوايل فصل تابستان نيز ادام فصل رويش گياهي با تأخير آغاز ميمرتفع و سردسير كه 
شوند، بكـار گرفتـه شـود، زيـرا اوالً ارزش             اي كه تحت مديريت فشرده اداره مي         در مراتع اصالح شده    دسيستم چراي تأخيري نباي   

يابد، ثانياً با تسـريع و جلـوتر انـداختن رسـيدن علوفـه و تكميـل دوره        هاي مرغوب كاشته شده در مدت تأخير كاهش مي        غذايي گونه 
 دوره رشد سبز گياهان كـاهش يافتـه و در نتيجـه دوره چـرا كوتـاهتر شـده و كيفيـت غـذايي علوفـه بـه شـدت                رويش با توليد بذر،     

 .آيد پايين مي
توانـد بـاروري و كـارآيي توليـد       سال يكبار در شرايط مطلوب پوشـش گيـاهي، مـي   4 تا 3سيستم چرايي تأخيري با فاصله زماني   

 حال، اين سيستم چرايي سودآورترين و مفيدترين روش استفاده از مراتعي            ندر عي  .ي مختلف گياهي را به خوبي حفظ نمايد       ها  پوشش
چراي تأخيري ممكن است در مراتعي با وضعيت خوب و عـالي،            . باشند  است كه داراي شرايط بسيار ضعيف تا وضعيت نسبتاً خوب مي          

باشند، به دليل از بين رفـتن          وضعيت خيلي ضعيف مي    دارايبه همين ترتيب، در مراتعي كه       . تأثير بوده و يا تأثير اندكي داشته باشد         بي



 33                                               مديريت چرا                           -اولبخش 

 

اي در جهت بهبود و احياء پوشـش گيـاهي را از سيسـتم     توان انتظار تأثير قابل مالحظه       نمي ،چند ساله ي مرغوب   ها   تقريباً تمامي گونه  
 . چراي تأخيري داشت

دهند، نه تنها از اعمال تأخير سودي   تشكيل ميBromus tectorumي يكساله نظير ها در مراتعي كه پوشش غالب آنها را گراس
سوزي را در مرتـع       ده و خطر بروز آتش    شي گاهي غيرقابل استفاده شدن آن        حت عايد نخواهد شد، بلكه موجب كاهش كيفيت علوفه، و        

 . افزايش خواهد داد

  چرايي تناوبيهاي سيستم -6-2-3
 هـر پردازند و در  مختلف مرتع در طول فصل چرا به چرا مي      در قطعات   تناوب   به   ها ي هستند كه دام   هاي  سيستم تناوبي   هاي  سيستم

كنـد فرصـت الزم را    اي كه دام پس از چرا تـرك مـي      با اين ترتيب، قطعه   .  قرار دارد  ها  زمان تنها يكي از قطعات مرتع در دسترس دام        
كه هريك از قطعات بيش از يك نوبـت در طـول            ي  هاي  سيستمدر  . براي رشد مجدد و بازسازي پوشش گياهي در اختيار خواهد داشت          

شـد، در اختيـار      باشد كه فرصـتي كـه گفتـه          ريبه قد گيرند، فاصله زماني بين دو برنامه چرا بايد           ميبرداري قرار     فصل چرا مورد بهره   
 . گيردگياهان مرتعي قرار

 . دهاي مرتعي و شرايط محيطي براي رشد گياهان بستگي دار طول اين مدت، به نوع گونه
  :م آنها عبارتند ازه چرايي تناوبي از يك سري مزايا و معايبي برخوردارند كه اهاي سيستم

  تناوبي هاي سيستممزاياي  •
برداري بهتر   امكان بهبود شرايط رشد گياهان و بهره،اين عمل. بندي و شدت چرا دارد      مرتعدار كنترل بيشتري بر روي زمان      -

 .سازد از علوفه توليدي را فراهم مي

شود تا با رشد مجدد و توليد غذا، قدرت توليد گياهان حفظ و يـا           به قطعه چرا شده براي مدت زمان الزم، استراحت داده مي           -
 .حتي تقويت شود

سازد كه ريشه بيشتر در اعماق نفـوذ   گردد و اين امكان را فراهم مي رشد مجدد گياهان سبب سالمت سيستم ريشه آنها مي    -
 .در مقابل دوره خشك تابستانه افزايش دهدكند و تحمل گياهان را 

ي هـرز و  هـا  ي علفها  نهالابرداري، قدرت رقابت آنها را در مقابله ب تقويت بنيه گياهان مرغوب مرتعي در اثر اين نوع بهره        -
 .شود دهد و بدين طريق از تهاجم آنها به سطح مرتع جلوگيري مي نامرغوب افزايش مي

 گرفتـه  هـا  د، فرصـت انتخـاب از دام  شـو  ناوبي كه به صورت متراكم و كوتاه مدت اجرا مي          چرايي ت  هاي  سيستماز  در برخي    -
ها به مصـرف      باشند، همراه با ساير گونه       نمي ها  ي نامرغوب و مهاجمي كه در شرايط عادي مورد توجه دام          ها   شود و گونه    مي

 . آيد  ميعمل بهرسند و بدين ترتيب، استفاده بيشتري از توليدات گياهي  دام مي

 چراي تناوبي اگر درست مديريت و اجرا شوند، در مقايسه با چراي ممتد، توليدات دامي را در واحد سطح مرتع،                     هاي  سيستم -
برداري بهتر  اين افزايش چشمگير در توليدات دامي، حاصل افزايش توليد علوفه و بهره. دنده حتي تا دو برابر نيز افزايش مي

 . باشد از آن مي
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  تناوبي هاي مسيستمعايب  •

 . بيشتر استها  و محصور نمودن قطعات در اين سيستمقطعه بنديهزينه  -

 .اي به قطعه ديگر نياز به وقت و دقت بيشتري دارد جابجايي و انتقال دام از قطعه -

 .تأمين آب شرب دام در همه قطعات مرتع ممكن است مقداري هزينه و كار اضافي نياز داشته باشد -

نياز بـه احيـاء داشـته       گياهي    شود كه اوالً پوشش      چراي تناوبي بهترين نتيجه و استفاده زماني حاصل مي         هاي  سيستمبطوركلي، از   
ثانيـاً، هـدف    .  از نظر بنيه تقويت شـوند      دهاي مرغوب مرتعي، باي     و براي جلوگيري از تغيير منفي در تركيب پوشش گياهي، گونه          باشد  

ي شـيري،   هـا    براي انواع گـاو    ها  همچنين اين سيستم  ). نه از واحد دامي   ( سطح مرتع باشد     مرتعدار، بدست آوردن حداكثر توليد از واحد      
ي هـا   ي گوشتي با راندمان توليد بـاال و دام        ها  ، گاو )مانند گوسفندان پرواري  (گوسفنداني كه تحت مديريت و مراقبت فشرده قرار دارند          

 .جوان در حال رشد، بسيار مناسب هستند

 رتع مقطعه بندي -6-2-3-1

 مرتع نكات مهمي وجود دارد كـه     قطعه بندي در  .  مرتع است  قطعه بندي  چرايي تناوبي    يها   سيستماولين قدم در طراحي و اجراي       
بينـي شـده را       عدم توجه به آن نكات، ممكن است اجراي سيستم را در عمل با اشكال مواجه سـازد و يـا دسـتيابي بـه اهـداف پـيش                           

  :ه توجه به آنها كامالً ضروري است، عبارتند ازمهمترين نكاتي ك. ديانمغيرممكن 
 
  انتخاب تعداد قطعات-الف

تعـداد قطعـات هنگـامي بيشـترين     . اي در نتيجه حاصل از اجراي سيستم چرايـي تنـاوبي دارد   كننده تعداد قطعات اثر مهم و تعيين 
 باشد، و يا هر قطعه در طـول فصـل چـرا، بـيش از     كند كه استراحت يك سال يا بيشتر در برنامه تناوب منظور شده      اهميت را پيدا مي   

 .يكبار تحت برنامه چرا قرار گيرد
اگـر   تعداد قطعات افزايش داده شـوند، زيـرا          الزم است در حالت اول، در صورتيكه قطعات استراحت يكساله يا بيشتر داشته باشند،             

عمـالً تحمـل    و  د  شو  خارج مي  ها  ز مرتع از دسترس دام    اي ا   تعداد قطعات در اين حالت كم انتخاب شود، هر سال بخش قابل مالحظه            
ـ . پذير نخواهد بود، و يا دامداري وي را با مشكل جدي روبرو خواهـد سـاخت                تي براي مرتعدار يا امكان    وضعيچنين    دوم نيـز،  تدر حال

نه كه قبالً گفتـه شـد، دو چـراي     بدين ترتيب كه، همانگو.تعيين كننده خواهد بود   شود،    گرفته مي  نظر اصله زماني كه بين دو چرا در      ف
سازي در   ن فرصت كافي براي رشد مجدد و غذا       ها   كافي فاصله داشته باشد تا گيا      درمتوالي در يك قطعه خاص بايد از نظر زماني به ق          

تلـف  ي مخ هـا    تـأثير گونـه   (ي مختلف پوشش گياهي با هم اختالف خواهد داشـت           ها  اين مدت نه تنها در تركيب     . اختيار داشته باشند  
بدين معني كه، در فصـل بهـار و اوايـل فصـل رويـش               . ، بلكه فصل نيز در آن دخالت دارد       )مرتعي از نظر قدرت و سرعت رشد مجدد       

يـده شـده، بـه      رتري از نظر رطوبت و دما در اختيار آنها قرار دارد، سرعت رشد نيز بيشتر است و گياهـان چ                     گياهان كه شرايط مطلوب   
 د بپردازند، در حاليكه با رسيدن فصل تابستان كه با كاهش رطوبت و افزايش دما همراه است، از سرعت                  توانند به رشد مجد     سرعت مي 

 به مدت زمان استراحت در بين دو چرا افزوده شود، كه الزمه اين عمل، افزودن بـر تعـداد                    رشد گياهان كاسته خواهد شد و الزم است       
 روز و 20 تـا  15هاي مرتعي در فصل بهار در فاصله  توان گفت كه اغلب گونه يبه عنوان يك قاعده عملي، م. قطعات مرتع خواهد بود 

الزم به ذكر اسـت كـه، مـدت زمـان الزم در             . )8(توانند خود را بازسازي نمايند       روز پس از چرا مي     40 تا   30در تابستان در فاصله بين      
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نمايد، بلكه از سالي به سال ديگر نيز متغير خواهد بود، لذا  ميفاصله دو چرا در يك مرتع، نه تنها با تغييرات فصلي در طول سال تغيير               
 . پذيري كافي برخوردار باشد تا بتواند چنين تغييراتي را به راحتي پذيرا باشد يك سيستم چرايي متناوب بايستي از انعطاف

فه توليدي در يك قطعـه بطـور   اين مدت بايد طوري انتخاب شود كه تمامي علو. طول مدت چرا در هر قطعه نيز بسيار مهم است         
زيرا، از نظر فيزيولوژي گياهي، آنچه كه سالمت، بنيه، شادابي و           . يده شود ريكنواخت چرا شود، بدون اينكه رويش مجدد گياهان نيز چ         

 ي جديدي است كه پـس از چـراي دام يـا برداشـت        ها  اندازد، چراي مكرر دام بر روي رويش        حتي موجوديت گياهان را به مخاطره مي      
 .گيرد ن انجام ميها ي هوايي گياها قسمت

  :)8( رابطه زير را براي محاسبه تعداد قطعات پيشنهاد نموده است1براين اساس، يك دانشمند فرانسوي به نام آندره ووازين
 

=    تعداد قطعات مورد نياز                                                    1+  
 

اين نوع تناوب   . تواند كاهش يابد    يمه چرا قرار گيرد، تعداد قطعات م       طول فصل چرا فقط يكبار تحت برنا       در صورتيكه هر قطعه در    
هـا و     برخوردار است، زيرا، اوالً محصور كردن قطعـات در شـرايط ايـن كشـور بـا تـنش                   بيشتري    قابليت اجرايي  ازدر شرايط كشور ما     

 .پذير نيست اد روزهاي چرا در قطعات بوسيله مرتعداران به آساني امكان كنترل تعد،گردد، ثانياً مشكالت اجتماعي مواجه مي
 

  انتخاب اندازه قطعات -ب
 مساحت بـا هـم   راز نظدر صورتيكه قطعات مرتع . نمايد، مورد چرا قرار گيرد  اي كه توليد مي     با ميزان علوفه  متناسب   دهر قطعه باي  

ي مختلف مرتع يكسان نيست، با تغيير در طـول دوره چـرا در              ها   علوفه در قسمت   مساوي انتخاب شوند، با توجه به اينكه ميزان توليد        
الزم در اين صورت، اگر استراحت در تناوب منظور شده باشد، هر سال             . توان به چراي متناسب در قطعات دست يافت         بين قطعات، مي  

 امر ممكن است تغيير تعداد دام دامدار از         يند و ا  گيرد، از ظرفيت كل مرتع كسر گرد        اي كه تحت استراحت قرار مي        ظرفيت قطعه  است
 . سالي به سال ديگر را ايجاب نمايد

پذير نيست، از طرف ديگر نيز وجود اختالف در طـول دوره چـرا                از آنجاييكه تغيير تعداد دام از سالي به سال ديگر به آساني امكان            
 آورد، بهتـرين    وجـود   بـه رد كه ممكن است در اجرا مشكالت مديريتي         وي مرتعدار نياز دا   سدر بين قطعات، توجه و دقت بيشتري را از          

بـه عبـارت ديگـر، در انتخـاب انـدازه           .  براساس ظرفيت چرايي انجام گيرد     قطعه بندي روش براي انتخاب اندازه قطعات اين است كه         
ـ   قطعه بندي مساحت آنها مدنظر قرارگيرد، براساس ظرفيت آنها        به جاي اينكه    قطعات،   كـه قطعـات مرتـع بـه جـاي           حـوي ن ه شود، ب

 . هيچيك از مشكالتي كه گفته شد، بروز نخواهد كرد،مساحت مساوي، داراي ظرفيت چرايي برابر باشند، در اين صورت
  انتخاب شكل قطعات-ج

. د دستيابي به چراي يكنواخت از سطح كل قطعه، مناسبترين شكل براي قطعات، مربع يا مستطيل نزديك به مربع خواهد بو                    يبرا
 در قطعات مستطيلي شكل كه اختالف طول و عرض آنها زياد باشد، معموالً انتهايي كه از منبـع آب شـرب دام فاصـلة بيشـتري                           ازير

                                                 
1 - Andrَe voisin 

 تعداد روزهاي استراحت
 

 قطعه يك چرا در  تعداد روزهاي
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االمكـان     مرتـع، حتـي    قطعه بندي  سعي شود كه در      دبنابراين، باي . گيرد  شود و يا چراي كامل در آن صورت نمي          دارد، يا اصالً چرا نمي    
 . ديك باشدشكل قطعات به مربع نز
در صورتيكه در بعضـي قطعـات چـراي نـاهمگن           .  قطعات از نظر نحوه چرا مورد ارزيابي قرار گيرند         الزم است در پايان فصل چرا     

مشاهده شد، بهتر است آن قطعه خاص به قطعات فرعي تقسيم گردد تا در فصل چراي بعدي، چراي يكنواخت و كاملي از تمام سطح                        
 . عمل آيد هآن نيز ب

 
 براي مرز قطعات و انسان ساز استفاده از عوارض طبيعي -د

تواننـد بـه عنـوان مـرز قطعـات       ها مـي    ها و همچنين عوارضي نظير جاده       القعرها و رودخانه    ها، خط   ساالر  عوارض طبيعي مانند خط   
ـ                     . انتخاب گردند  ف، از جملـه    اهميت اين مسئله هنگامي بيشتر محسوس است كه امكـان محصـور نمـودن قطعـات بـه داليـل مختل

، ) عشاير، بـراي عبـور از سـطح مراتـع      خصوص  بهحقوق ارتفاقي ساير دامداران،     (و اجتماعي   ) هزينه سنگين محصور نمودن   (اقتصادي  
هـاي سـيماني، مـرز     چين و يا پايـه   آنها با استفاده از سنگيگذار توان با استفاده از اين قبيل عوارض و عالمت          مي. وجود نداشته باشد  

 خـوبي  تواند راهنماي  مي ها  شود، همين عالمت    از آنجايي كه در ايران براي هدايت گله از چوپان استفاده مي           . شخص نمود قطعات را م  
الزم به تأكيد است كه در صورت اداره گله بدون حضور چوپان، نظير آنچـه             . نظر باشد   اجراي سيستم چرايي مورد    جهتن  نا چوپا براي

ي الكتريكـي كـامالً     هـا   ي كششي بدون خـار و يـا حصـار         ها  گيرد، محصور نمودن قطعات با سيم      ي پيشرفته انجام مي   ها  كه در كشور  
 .ضروري خواهد بود

  انتخاب سيستم چرايي تناوبي مناسب -6-2-3-2

 همانگونه كه .رود مهمترين معيار براي انتخاب يك سيستم چرايي تناوبي براي يك مرتع، اهدافي است كه از اجراي آن انتظار مي              
دهنـد،    چرايي تناوبي ضمن اينكه توليدات دامي در واحد سطح مرتع را حتي تا دو برابـر نيـز افـزايش مـي                يها   سيستمد،  ش اشاره   قبالً

گرفتن تأخير يا استراحت در برنامه تناوب، توليد بذر، ريزش و انتشار             قرار. آورند  موجبات تقويت و احياء پوشش گياهي را نيز فراهم مي         
در عين  . نمايد  ي جوان و تازه روييده از بذر را تسهيل مي         ها  ، و باالخره استقرار نهال    ها   بذور با خاك، جوانه زدن بذر      بذور، مخلوط شدن  
 . نمايند ي مرغوب مرتعي، و توليد پايدار علوفه را تأمين ميها   گونهخصوص به در عمل، حفاظت از پوشش گياهي، ها حال، اين سيستم

برداري صحيح از مرتع و حفظ پوشش موجود، يا احياء پوشـش   ف تعيين شده براي مديريت چرا نظير بهره   بنابراين، با توجه به اهدا    
ي مرغوب مرتعي، حداكثر استفاده از كل مواد گياهي توليدي          ها   گياهي و فراهم نمودن زمينه مناسب براي زادآوري و تقويت بنيه گونه           

 وضعيت موجود پوشش گياهي انتخاب با متناسب ،توان سيستم چرايي مناسب را  ي م ...در سطح مرتع بدون وارد نمودن آسيب به آن، و         
 .نمود

تـأخير در چـرا را      زمينه  دليل اينكه    هيك تناوب ساده در برنامه چرا در مرتعي كه پوشش گياهي آن در شرايط مطلوبي قرار دارد، ب                 
ي مرغوب و ضعف يا نابودي ها  به خود از آسيب رسيدن به گونهكند، خود  خواه ناخواه در تعدادي از قطعات مرتع در هر سال فراهم مي
درحاليكه در مراتعي كه پوشش گيـاهي از چـراي مـداوم آسـيب ديـده          . آنها جلوگيري خواهد نمود و استمرار توليد را سبب خواهد شد          

در اين صورت، طول دوره استراحت      . بودناپذير خواهد      تناوبي با استراحت اجتناب    هاي  سيستماست، متناسب با ميزان آسيب، استفاده از        
درهرحال، اگر آسيب وارده به پوشش گياهي به قدري زياد باشد كه با اعمال    . نمايد  مورد نياز را وضعيت فعلي پوشش گياهي تعيين مي        
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 بود، زيرا استراحت     الزامي خواهد  ،ي معمول آن  ها   ساله قابل ترميم نباشد، اصالح مرتع به روش        3 و حداكثر    2 يا   1هاي استراحت     دوره
م نشده باشد و در شرايط مختلـف، سـهم آنهـا در تركيـب               دهني مرغوب مرتعي كامالً م    ها   بخش خواهد بود كه گونه     و قرق زماني اثر   

 با ارزيـابي پوشـش گيـاهي و تغييـرات     الزم است چرايي تناوبي، هاي سيستمدر اعمال   .  درصد كمتر نباشد   20 تا   10پوشش گياهي از    
عنوان مثـال، اگـر يـك سيسـتم           به.  در آن از نظر تركيب و تاج پوشش، در هر زمان تغييرات الزم را در سيستم ايجاد نمود                  ايجاد شده 

نشان دهد كـه اهـداف مـورد انتظـار از اعمـال             گياهي    ، در صورتيكه ارزيابي پوشش     مي باشد   ساله در دست اجرا    2تناوبي با استراحت    
يـا تـأخير    ) درصـورت نيـاز   (جاي آن استراحت يكساله      ه استراحت دو ساله از سيستم حذف و ب        دده است، باي  ش ساله حاصل    2استراحت  

 كـه بـه راحتـي       ،بندي مرتع از نظر تعداد قطعـات را نيـز ايجـاب نمايـد                نظر در قطعه   چنين تغييراتي ممكن است تجديد    . منظور شود 
 دليل، يك سيستم چرايي تناوبي موفق، سيستمي است كـه از            ينبه هم . توان از ادغام قطعات در يكديگر، به اين مهم دست يافت            مي

 . پذيري بسيار بااليي برخوردار باشد  انعطاف
 كشورهاي پيشرفته، ابداع و تعريـف شـده         خصوص  به چرايي تناوبي متعددي در كشورهاي مختلف،        هاي  سيستمهاي اخير،     در دهه 

 و گياهان خانواده گندميان مناسب      ها  هاي با ارزشي از لگوم      بي از گونه  ي دست كاشت با تركي    ها  است كه بخش اعظم آنها براي چراگاه      
يي بـا ارزش اقتصـادي بـاال توليـد          هـا   است و اغلب نيز براي پرورش گاوهاي اصيل شيري يا گوشتي و همچنين گوسفنداني كه پشم               

در . باشند  نيز داراي حصارهاي محكم و دائمي مي      اند و قطعات       شده قطعه بندي ، عموماً   ها  اين قبيل چراگاه  . شود  استفاده مي نمايند،    مي
در سيسـتم   بينـي شـده       ي پـيش  هـا    گردد، برنامه   يي كه كليه اصول علمي دامداري، دامپروري و مرتعداري رعايت مي          ها  چنين دامداري 

 .آيد  به اجرا در ميطور دقيق به ... در هر قطعه، تاريخ ورود و خروج دام به هر قطعه وها ي توقف دامها چرايي نظير تعداد دام، تعداد روز
بـر مراتـع و      كه تا حدود زيـادي بـا شـرايط حـاكم              چرايي تناوبي  يها   سيستم توجه به توضيحاتي كه داده شد، ذيالً تعدادي از           اب 

 . دشو مناسبت دارند، معرفي ميايران ي متكي به مراتع كشور ها دامداري
 

o  سيستم چرايي تأخيري تناوبي 
در اين سيستم، چراي دام در يكي از قطعات         . تواند در تناوب نيز قرار گيرد        گفته شد، تأخير در چرا مي      2-2-6ند  همانگونه كه در ب   

ي بعد، به همان ترتيب و به تناوب در قطعات ديگر نيـز    ها  شود و اين تأخير در سال       مرتع در يك يا چند فصل چرا به تأخير انداخته مي          
 Sampson توسـط    1913اين روش براي اولين بار در سال        . قطعات از مزاياي تأخير برخوردار شوند     زماني كه تمام    گردد، تا     اعمال مي 

 . ي مراتع كوهستاني انجام گرفتها  ي زيادي بر روي گونهها پيشنهاد گرديد و به دنبال آن، تحقيقات و بررسي
 داشت و بدين ترتيـب،  دنبال بهشد، بيشترين تأثير را    نشان داد كه تغيير در الگوي تناوب در مدتي كه كمتر از دو سال نبا               ها  بررسي

زنند و تأخير سال دوم، فرصت الزم بـراي اسـتقرار را در         اند، در سال دوم جوانه مي       يي كه در سال اول فرصت رسيدن پيدا نموده        ها  بذر
 . دهد اختيار آنها قرار مي

 در نيمـه اول دوره چـرا در         ها  تقسيم شود و دام   ) قطعه(مت  ترين نوع سيستم تناوب تأخيري اين است كه كل مرتع به دو قس              ساده
ن به توليد بذر خواهند پرداخت و اين قسـمت از مراتـع در نيمـه    ها در اين مدت، در قطعه ديگر مرتع، گيا       . يكي از قطعات مستقر شوند    

ي هـا   ب انجام خواهد گرفـت، و در سـال        برنامه چرا در سال دوم نيز به همين ترتي        .  قرار خواهد گرفت   ها  دوم دوره چرا در دسترس دام     
در مراتعي كه شرايط محيطـي بـراي رشـد          . برداري قرار خواهد گرفت     سوم و چهارم، قطعه دوم مرتع در نيمه اول دوره چرا مورد بهره            
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م نيـز بـه     پس از اينكـه قطعـه دو      .  سال نيز بيشتر در نظر گرفته شود       2 از    است گياهان، ضعيف باشد، تكرار تأخير در هر قطعه ممكن        
 . دشي موردنظر از تأخير برخوردار شد، از سال بعد، مجدداً دور جديد تأخير در قطعه اول آغاز خواهد ها تعداد سال

 قطعـه نيـز   10قطعات حتـي تـا   تعداد تر است، ولي ممكن است  اين سيستم متداولاجراي  قطعه براي 3در عمل، تقسيم مرتع به    
 . افزايش يابد

o  ساده سيستم چراي تناوبي 
ـ                 ا چراي تناوبي ساده عبارت    ا يـك نظـم خـاص و از         ست از تقسيم مرتع به چند قطعه و چرخش چراي دام در بين قطعات مرتع ب

نمايند، در يك     يي كه از يك مرتع استفاده مي      ها  همه دام است كه اوالً تجمع     استوار   اساس اين سيستم بر اين فرض        .پيش تعيين شده  
 آيد، ثانياً، فرصتي كـه بعـد از چـرا در اختيـار پوشـش                عمل  بهگياهي    تري از پوشش      برداري يكنواخت   قطعه، سبب خواهد شد كه بهره     

ت زمان كوتاه چرا، پـذيراي تعـداد         مد درگيرد، براي تقويت و بازسازي پوشش گياهي مفيد خواهد بود، گرچه              گياهي آن قطعه قرار مي    
آيد، زيـرا،    ميعمل بهي از مرتع تر  برداري يكنواخت   تناوبي بهره سيستم چراي   آنچه كه مسلم است، در يك       . دام بيشتري نيز شده باشد    

شـوند و از علوفـه    خواه در تمام سطح آن قطعه پخـش مـي   گيرند، خواه نا    كه تعداد زيادي دام در قطعه كوچكي از مرتع قرار مي           وقتي
كـه علوفـه فـراوان دارد، نگهـداري            در قطعـه كـوچكي     اهـ   از طرف ديگر، چون دام    . نمايند  ي آن استفاده مي   ها  توليدي در تمام قسمت   

 . يابد نتيجه، خسارات ناشي از لگدكوب شدن در مرتع كاهش مي شود و در كاسته مي  شوند، از ميزان تردد دام در سطح مرتع مي
از . ري قرارگيـرد  بـردا   در اين سيستم، متناسب با شرايط محلي، هر قطعه ممكن است يك يا چند بار در طول فصل چرا مورد بهره                    

سـازد،   ن وارد مـي هـا  نمايند، آسيب جدي به سالمت گيا ن پس از چرا توليد مي    ها  ي جديدي كه گيا   ها  آنجايي كه برداشت مكرر رويش    
كارشناسان وزارت كشـاورزي و غـذاي       . گيري بر روي طول دوره چرا و فاصله زماني بين دو چرا از اهميت ويژه برخوردار است                  تصميم
 :)18(گويند ر اين رابطه مي د1آنتاريو
 كافي طوالني باشد كه بتوانند علوفـه توليـدي در قطعـه را بطـور     دربه ق دبرند، باي  در يك قطعه به سر مي ها  مدت زماني كه دام   «

 رر چقـد  ه. ن پس از چرا، جلوگيري نمايد     ها  تا از چراي رويش جديد گيا     باشد  نيز كوتاه   ند، ولي به قدر كافي      يكامل و يكنواخت چرا نما    
 هـا   هفت روز حداكثر زمـاني اسـت كـه دام         . گيرد، براي توليد علوفه بهتر است        به قطعات با سرعت بيشتري انجام      ها  ورود و خروج دام   

  ».توانند در يك قطعه توقف نمايند مي
اصـله زمـاني بـين دو    ، ف در هرحال، در صورتيكه يك قطعه از مرتع در طول سال بيش از يك بار زير برنامه چرا قرار داشته باشـد                     

 در اختيـار   راسـازي آن   شده در نوبت اول، فرصت كافي براي رشد، توليد غذا و ذخيره   چريدهن  ها  كه گيا  باشد   ري به قد  دبرنامه چرا باي  
نـوع  . تـر خواهـد بـود       اين فاصله در فصل بهار كه سرعت رشد گياهان بيشتر است، كوتاهتر و در ساير فصـول طـوالني                  . داشته باشند 

تواند كوتـاهتر در   ا ميالرشد باشند، فاصله زماني بين دو چر ها نيز در تعيين اين فاصله مؤثر است و اگر گياهان مرتع از انواع سريع             هگون
 . شود نظر گرفته

شود، ولي، اجراي سيستم تناوبي ساده خـود بـه            گرچه سيستم چرايي تأخيري تناوبي خود به عنوان يك سيستم خاص شناخته مي            
 . نمايد مي گيرند، تأمين برنامه چرا قرار ميدر  كه ديرتر يار تأخير را در قطعاتخود تيم
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o  تناوب استراحتي مسيستم چرايي 
شـد، در ايـن       اي كه در سيستم مزبور با تـأخير چـرا مـي             اين سيستم شبيه به سيستم تأخيري تناوبي است، با اين تفاوت كه قطعه            

 . گردد  از ورود و چراي دام ممانعت ميفصل چراطول سيستم بطور كامل و در تمام 
 در منـاطقي از ايالـت   1 در سـازمان جنگـل آمريكـا   1958 در سـال   Hormay   و Evankoاين سيستم براي نخستين بار توسط 

ر هـايي كـه د      ها و ناسازگاري    گرفت، ولي با تناقض    د و به سرعت در مناطق معتدل اياالت متحده مورد پذيرش قرار           شكاليفرنيا مطرح   
د، نسبت به آنچه كـه در       ، نتايجي كه از اجراي آن بدست آم       ترتيب كه   بدين. شتانگيزي تبديل گ    عمل مواجه شد، به يك روش بحث      

 . رفت، از كارآيي كمتري برخوردار بود ابتدا انتظار مي
تم چرايي، گزينه مناسبي براي     د كه استفاده از اين سيس     كن  چنين اشكاالتي زماني بروز مي    توان گفت كه      با وجود اين، به جرأت مي     

چـراي دام در تمـام طـول        به  كامالً واضح است كه سيستم چرايي متناوب استراحتي از نظر اكولوژيك نسبت             . باشد ن خاصيك مرتع   
 . نمايد و سالمت مرتع را بهتر حفظ و تأمين ميفصل چرا در سطح مرتع برتري دارد و بهداشت 

 مراتعي كاربرد دارد كه پوشش گياهي از چراي دام آسيب ديده باشد و نياز به احيـا  د در مور اصوالً سيستم چراي متناوب استراحتي    
به عبارت ديگر، در مراتع حاصلخيز كه پوشـش گيـاهي در وضـعيت خـوبي قـرار دارد،        . و تقويت بنيه گياهان در آن وجود داشته باشد        
مراتع مشكالت  به عالوه، اعمال استراحت در اين قبيل        . دبودي خواهد   ول از علوفه تولي   قاستراحت دادن به مرتع به معني استفاده نامع       

سوزي، فراهم شدن محـيط مناسـبي بـراي       ديگري را نيز به دنبال خواهد داشت كه توسعه بقاياي گياهي قديمي و افزايش خطر آتش               
 .اند  از آن جمله...تجمع برخي آفات و حشرات در اثر تجمع بقاياي گياهي در سطح مرتع و

هاي نامرغوب بـه شـدت در         گياهي آسيب جدي ديده و گونه     مچنين، استفاده از سيستم متناوب استراحتي در مراتعي كه پوشش           ه
 .ها گردد سطح مرتع گسترش يافته باشند، نتيجه مطلوبي در پي نخواهد داشت و حتي ممكن است موجب گسترش بيشتر اين گونه

ارزشـي از   هـاي بـا    در مراتعـي كـه گونـه    خصـوص   بـه وه بر احياء پوشش گياهي،      بنابراين، نقش عمده و اساسي اين سيستم، عال       
تواند در جهت حل مشـكالت خاصـي ماننـد ايجـاد آمـادگي بـراي        گندميان در تركيب پوشش گياهي حضور داشته باشند، احتماالً مي  

 اسـتراحت قـرار دارد، حمايـت از    اي كـه تحـت   ي سخت و ناگهاني از طريق تـأمين علوفـه ذخيـره از قطعـه       ها  مواجه شدن با خشكي   
.  باشد ، مفيد ي ضروري ها   سوزي  ي جوان در مراتع اصالح شده به روش مرتعكاري، فراهم نمودن مواد سوختي الزم براي آتش               ها  نهال

 ي مرغوب كه تقويت و توسعه آنها در سـطح مرتـع           ها    گونه اين سيستم احياء پوشش گياهي باشد، الزم است       وقتي كه هدف از اجراي      
 . در تركيب پوشش گياهي حضور داشته باشد)  درصد15-20حداقل (نظر است، به ميزان كافي  مد

.  مساعد از نظر بارندگي در طـول اجـراي سيسـتم اسـت          يها  نكته مهم ديگري كه در كاربرد اين سيستم مطرح است، وجود سال           
گردند، كافي نباشد، مسلماً      ي جواني كه بدين طريق توليد مي      اه  ي ساليانه براي جوانه زدن و استقرار نهال       ها  بارشاگر  بدين ترتيب كه    

 به عنـوان عـدم كـارآيي        دبديهي است كه چنين نتايجي نباي     . تناوب استراحتي مشاهده نخواهد شد    منتيجه ملموسي از اجراي سيستم      
 .دشوسيستم تلقي 

ـ    . نظـر گرفتـه شـود    ر دريا بيشتسال  2، سال 1تواند  طول دوره استراحت، متناسب با شرايط موجود، مي    از دايـن سيسـتم نيـز باي
ول دوره استراحت قطعات اضافه و يا       ي ساليانه، به ط   ها  پذيري بااليي برخوردار باشد تا مرتعدار بتواند با توجه به ميزان بارندگي             انعطاف

                                                 
1 - U. S. Forest Service 
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شـي از مشـكالت مرتعـدار را        توانـد بخ    ي بحرانـي مـي    ها  در ضمن، علوفه موجود در قطعات تحت استراحت، در سال         . از آن كم نمايد   
 . برطرف سازد

بـدين  . اسـتراحتي بيفزايـد   سيستم متناوب   تواند بر موفقيت       تناوبي با سيستم چراي استراحتي، مي      -تركيب سيستم چراي تأخيري   
 اسـتراحت   كـارآيي راحت دادن آن قطعه در سال بعـد، بـر           خواهد افزود و است   بذر  ترتيب كه، اعمال تأخير در يك قطعه بر ميزان توليد           

از سال  كه تنها يك كند، در حالي   در يك چنين تركيبي، در واقع آن قطعه خاص از مزاياي دو سال استراحت استفاده مي               . خواهد افزود 
 . شود برداري نمي علوفه توليدي آن قطعه بهره

 
o 1 مدت كوتاه-سيستم چرايي شدت زياد 

زيمبـابوه  ( در كشـور رودزيـا    وي و همكـاران Allan Savoryوسـط   ت1960چراي كوتاه مدت با شدت زياد نخستين بار در دهه 
بعـدها  . در اين كشور معروف شد    » يوريسيستم چراي سِ  «نام   ه به آمريكا راه يافت و ب      1970دهه  در  در آفريقا به اجرا درآمد و       ) كنوني

 . اصالح نمود» ت جامع منابعمديري« فلسفه عام با عنوان صورت به، سيوري مفاهيم مديريت چراي خود را )1988در سال (
 روزه  15 تا   1هاي    مدت در دوره   ط سيوري تشريح گرديد، چراي كوتاه      توس 1978در اين سيستم چرايي، براساس آنچه كه در سال          

 ولـي  ،دشـو   حتي ترجيحاً بيشتر، اجرا مـي  قطعه مرتع، و8 تا 5با استفاده از و  روزه 60 تا 20را و به دنبال آن يك دوره بدون چراي       اج
  :شود، عبارتست از  حاضر پياده ميلدر حاالگويي كه 
  قطعه12 تا 5تقسيم بندي مرتع به  -

 )  روزه14حداكثر ( روزه 10 تا 3هاي چراي  دوره -

آنها به زمان الزم براي رشد مطلوب گياهان بعد از چرا بستگي دارد و در هر حال،              مدت  هاي متغير عدم چرا كه طول         دوره -
 . دكن نمي روز تجاوز 60از 

 فشـار زيـادي     دوره چرا در هر قطعه،نشود، ولي به دليل كوتاه بود  در اين سيستم چرايي از تراكم زياد دام در قطعات استفاده مي           
هايي كه در  در واقع، از اهداف اوليه اين سيستم، حداكثر استفاده از كليه مواد گياهي، حتي توليدات گياهي گونه. گردد به مرتع وارد نمي

، و باالخره، باال بردن تعداد دام نسبت به ظرفيت چرايي كه با             ها  باشند، سلب فرصت انتخاب از دام        نمي ها  رايط عادي مورد توجه دام    ش
ن، ها  گيااز  توسط  مبرداري    ي كوتاه چرا و بهره    ها    دوره ،ولي، در عمل  . ده است ششود، بيان     گيري مي   ي معمول اندازه  ها  استفاده از روش  

 كه اين امر موجـب  ،گيرد  قرار ميها تري در اختيار دام در نتيجه، علوفه تازه و كند تر عدم چرا را فراهم مي ي كوتاهها   ل دوره امكان اعما 
 . خواهد شدها بهبود كيفيت غذاي دام

 وه چـرا   مدت كوتاه، تراكم دام، تعداد قطعـات مرتـع، طـول دور     -شود كه در سيستم چرايي شدت زياد        به اين ترتيب، مشاهده مي    
ن هـا    مجموعه نيز تابعي از شرايط آب و هوا و سرعت رويش مجدد گيـا              لو ك چرا همگي با يكديگر در ارتباط هستند        عدم  طول دوره   

 فقط فرصت چـراي   ها  در اين سيستم نيز تأكيد شده است كه تراكم دام را بايد تا جايي افزايش داد كه در آن، دام                   . باشد  پس از چرا مي   
معموالً در فصل بهار كه گياهـان داراي رشـد سـريعي            . اي توليد نمايند، داشته باشند       از اينكه رشد مجدد قابل مالحظه      ن را قبل  ها  گيا
بنـابراين،  . تـر اسـت   اين مدت بـه مراتـب طـوالني   انجامد و در ساير فصول     باشند، تكميل رشد مجدد حدود يك هفته به طول مي           مي

                                                 
1- High Intensity-Low Frequency (HILF) 
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بله با تغييرات اقليمي و تغييرات وضعيت پوشش گياهي در مقايسه با حالتي كه طـول چـرا     تصحيح طول دوره چرا به منظور امكان مقا       
بـه معنـاي تعيـين      » كنترل زمـاني  «سيوري نيز بر مفهوم     . رسد  تر به نظر مي     د، منطقي نشو  نظر گرفته مي   ثابت در هاي    دوره صورت  به

به عبارت ديگر، تناوب چراي مرتع در طي دوره رشد سريع           . استبا سرعت رشد گياهان تأكيد زيادي نموده        ارتباط بين طول دوره چرا      
 . گياهان بايد سريع، و در طي دوره رشد كند گياهان كند صورت گيرد

ي، عليرغم مزايا و معايبي كـه دارد، كـامالً ضـروري            رهاي چرخ گا    براي اجراي اين سيستم چرايي، استفاده از طرحي شبيه به پره          
ي ورودي يكسـان از كليـه قطعـات مرتـع، نيـاز بـه       ها  ين طرح، تمركز منبع آب شرب دام در مركز چرخ، راه          مزاياي استفاده از ا   . است

ي هـا   مشكل عمده موجود در اين طرح تراكم زيـاد دام در قسـمت            . باشد   در بين قطعات مي    ها  نيروي كار كمتر و سهولت جابجايي دام      
اين امر در منـاطق     . گردد   بيش از حد علوفه نيز مي       شدن  كه موجب مصرف   باشد   مي ها  نزديك به مركز چرخ و افزايش رفت و آمد دام         

مطالعاتي كـه   . نمايد   حساسيت بيشتري در مقابل فرسايش آبي و بادي دارند، اهميت بيشتري پيدا مي             ها  خشك كه خاك    خشك و نيمه  
.  برابر بيشتر است4م چراي مداوم در حدود  در اين سيستم، نسبت به سيستها دهد كه تردد دام در تگزاس انجام گرفته است، نشان مي

 . گيرد  درصد از كل منطقه را دربرمي6اي شكل متمركز است، مساحتي در حدود  فشار تردد دام كه عمدتاً در قسمت مركزي طرح پره
ك ايـاالت  رفته و حتي در مراتع خشـ ي اخير از مناطق نيمه مرطوب فراتر    ها   مدت كوتاه در سال    -گرچه سيستم چراي شدت زياد    

مرطوب با توپوگرافي ماليم و خصوصـيات مرتعـي         ي مرطوب و نيمه   ها   متحده نيز گسترش يافته است، ولي اين سيستم عمدتاً با اقليم          
 و همچنين قسـمت     چرخ مرتع با استفاده از طرح پره        قطعه بندي  شمايي از    3-6در شكل شماره    . يكنواخت بيشترين سازگاري را دارد    

 .ي قطعات مرتع مي باشد، نشان داده شده استها   كه شامل منابع آب شرب دام و دروازهه بنديقطعمركزي اين نوع 
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 .دهد قسمت پايين شكل طرح مركز قطعات را نشان مي. اي با ده قطعه مرتع و يك قطب مركزي  از يك طرح پرهشمايي -3-6شكل شماره 
 )، ترجمه دكتر كوچكي و همكاران»يريت چرا در مراتعمد«اقتباس از (
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  مقدمه-1

ي مختلفي  ها   كه با هدف    متوالي ست از جلوگيري از ورود دام به تمام يا قسمتي از سطح مرتع براي يك يا چند سال                  ا قرق عبارت 
يي است كـه از چـراي دام بـر    ها رود، احياء پوشش گياهي و جبران خسارت يكي از اهدافي كه از اعمال قرق انتظار مي        . گيرد  انجام مي 

، در بـين دامـداران،      1341 و مراتـع در سـال        هـا   ي خيلي دور تا زمان ملي شدن جنگـل        ها  اين نوع قرق از زمان    . ده است شمرتع وارد   
دارد تا بتواند خـود را بازسـازي نمايـد، ايـن            شد مرتع نياز به استراحت         زمان كه احساس مي    هر مالكين مراتع، رايج بوده و       خصوص  به

از آنجايي كه در آن زمان پوشش گياهي مرتع در وضعيت مطلوبي قرار داشت و تخريب ناشي از . گرفت فرصت در اختيار مرتع قرار مي
 كامالً نتيجه بخش ها  قرقي مرغوب از سطح مرتع ناپديد شده باشند، اعمال اين قبيل  ها   چراي كنترل شده دام در حدي نبود كه گونه        

ي هـا   ن، تكثيـر گونـه  هـا   ملموس و مشهود بود و موجب تقويـت بنيـه گيـا     سال قرق، كامالً   3 تا   2بود و اثرات مثبت آن ظرف مدت        
گاه و در هنگام مميزي مرتـع   گرچه بعد از ملي شدن مراتع، مديران دولتي نيز گاه و بي      . دش   مرتع مي   در مرغوب و افزايش توليد علوفه    

نمودند كه پوشش گيـاهي آنهـا ضـعيف تشـخيص داده              گرفت، حكم به قرق مراتعي صادر مي        منظور صدور پروانه چرا انجام مي      هه ب ك
دانسـتند كـه       مـي  خوبي  بهشد، ولي، اوالً قدرتي كه از ورود دام به اين قبيل مراتع جلوگيري نمايد، وجود نداشت، ثانياً، دامداران نيز                      مي

د، در واقع پوششي بـود  ش رشناسان دولتي مأمور مميزي مرتع كه به بهانه ضعيف بودن پوشش گياهي صادر مي   دستور قرق از سوي كا    
 . بردار از مرتع مزبور وجود داشت براي ناتواني آنها در حل اختالفاتي كه بين دامداران بهره

باشد كـه اغلـب        و بدون حضور دام مي     د، بررسي تغييرات پوشش گياهي در درازمدت      شو  هدف ديگري كه از اعمال قرق دنبال مي       
 مراحلــي كــه پوشــش گيــاهي در  مــواردي نظيــرخواهنــد مــورد عالقــه دانشــمندان علــوم مرتــع و پوشــش گيــاهي اســت كــه مــي

... هاي مرتعي، زادآوري گياهـان، و  اثرات چراي دام بر پوشش گياهي، فنولوژي گونهنمايد،  ي ميط  Secondary Successionفرآيند
 نيـاز بـه مـدت       هـا   قرقبديهي است كه اين نوع      . طالعه قرار دهند و از نتايج مشاهدات خود در مديريت مرتع استفاده نمايند            مورد م را    

 . دشو  دائم اعمال ميصورت بهزمان بسيار طوالني دارد و لذا، در سطوح محدودي و تقريباً 
اند، قرق با هدف تأمين فرصـت الزم بـراي             قرار گرفته  يركا  ي مختلف تحت عمليات مرتع    ها  در مراتعي نيز كه با استفاده از روش       

اين نوع قرق ممكن است متناسب . دشو ي مورد كشت، اعمال ميها  ي تازه روييده از بذر گونهها  پايهيا ي كاشته شده و ها نهالاستقرار 
ي جوان، از يك تـا سـه        ها   و نهال  ها   تقرار پايه  شرايط اقليمي منطقه و زمان الزم براي اس        كاري، مرتعي مورد استفاده در     ها   با نوع گونه  

 .سال به طول انجامد

  احياء پوشش گياهي با استفاده از قرق-2

 قسمتي از يك مرتع براي مدت يك يا چند سال، بـه عنـوان يـك روش                   يا از ديرباز، قرق با مفهوم جلوگيري از ورود دام به تمام          
حتي فراتر از آن، . هاي خاصي براي اصالح مراتع و احياء پوشش گياهي شناخته شده است و بدون نياز به نهاده) هزينه كم(ساده، ارزان 
رفته و بوسيله     هاي دورتر، قرق تنها روش شناخته شده براي اصالح مراتع در كشور ما بشمار مي                توان گفت كه در گذشته      به جرأت مي  

هـاي     بـذر گونـه    ني محدود ديگري نظيـر پاشـيد      ها  اده از روش  شده است، گرچه شواهدي نيز مبني بر استف         صاحبان مراتع اعمال مي   
قراول گله، در تـاريخ مرتعـداري         دار حاوي بذر آويخته برگردن بزان پيش        هاي سوراخ   مرغوب مرتعي در سطح مراتع با استفاده از كيسه        

 . سنتي كشورمان به ثبت رسيده است
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ر دارند، اين است كه قـرق تحـت شـرايط آب و هـوايي مختلـف موجـب            آنچه در ارتباط با قرق تقريباً كليه پژوهشگران اتفاق نظ         
اعمـال قـرق در   بـا  زيرا، . دكن  ميد كه در ذخيره نزوالت آسماني و حفاظت از خاك نقش مهمي ايفا  شو افزايش تاج پوشش گياهي مي    

د شـو  رود، حذف مي   شمار مي سطح مراتع، تردد دام كه عامل مهمي در كوبيدگي خاك سطحي و كاهش نفوذپذيري آن در مقابل آب ب                  
حذف چراي دام نيـز خـود بـه         . پردازند  هاي گياهي موجود با دريافت رطوبت بيشتر رشد بهتري يافته و به توليد بذر بيشتري مي                 و پايه 

بـذر در  يي از لبنـان، توليـد   هـا  نشان داده است كه در قسمت   ) 1985(به عنوان مثال، عثمان     . افزايد  ميزان توليد بذر در سطح مرتع مي      
 40اراضي قرق شده، بيشتر از مراتع تحت چرا بوده و توصيه كرده است كه حتي يك قرق يكساله موجب افزايش توليد بذر به ميـزان          

همچنين، شرايط بهتر رطوبتي، شرايط مناسبتري را براي سبز شدن بـذور ريختـه شـده در سـطح مرتـع و                  . درصد يا بيشتر خواهد شد    
 . ازدس استقرار آنها فراهم مي

بر روي پوشش گياهي در كشـورهاي مختلـف انجـام           ) حذف چرا (با وجود اين، بررسي نتايج مطالعاتي كه در ارتباط با اثرات قرق             
. نمايد  د، مي سر   به نظر مي    كه تر از آنچه    گرفته است، نشان دهنده اختالفات و حتي تناقضات فراواني است كه موضوع را بسيار پيچيده              

 در اتخـاذ تصـميم   دند و لذا، بايهستگذار  توان حاصل عوامل متعددي دانست كه بر نتايج بدست آمده از قرق تأثير            اين اختالفات را مي   
تـوان بـه      م اين عوامل مـي    هاز ا .  احياء پوشش گياهي آن مورد دقت و توجه قرار گيرند          منظور  بهبراي اعمال قرق در يك مرتع خاص        

  :موارد زير اشاره نمود
 
 يمي شرايط اقل-الف

ن نقش دارنـد، ولـي در بـين ايـن عوامـل نقـش اقلـيم بسـيار         ها ي حياتي گياها گرچه عوامل متعددي در رشد، زادآوري و فعاليت      
هر . نمايند ي اقليمي نيز ميزان بارندگي ساالنه و دما و دامنه تغييرات آنها نقش مهمي ايفا مي       ها  در ميان پارامتر  . باشد   مي تر  كننده  تعيين

يطي از نظر بارندگي و دما مساعدتر باشد، تغييرات مثبت در پوشش گياهي پس از حذف چرا با سرعت بيشـتري اتفـاق             قدر شرايط مح  
 . تر است افتد و اثرات قرق در احياء پوشش گياهي ملموس مي

دي اد كه بر روي تعـ 1984 و همكاران در West و 1971 در Robertson ،1983 در سال  Stephenson و   Holechekمطالعات  
 احياء پوشش گياهي در اثر قرق يـا بسـيار كنـد صـورت         ،قطعات قرق در اقليم خشك انجام گرفت، نشان داد كه تحت شرايط خشك            

گونـه   مطالعات ديگري در مراتع خشك و نيمه خشك كه با حذف چراي دام انجام گرفته است، هيچ                . افتد  پذيرد، يا اصالً اتفاق نمي      مي
، يا تاج پوشش گياهان را تا )1984 و همكاران، Westو Iohnson - Barnard)  ،1995ن نداده استتغييري را در پوشش گياهي نشا

ركيـب پوشـش گيـاهي در پـي نداشـته      هـا و تغييـر در ت   حدودي افـزايش داده، ولـي، هيچگونـه تـأثيري را در افـزايش تعـداد گونـه           
 و (Bradyاي را نشـان داده اسـت         بوتـه  انش گياهـ  برخي از ايـن مطالعـات نيـز افـزايش پوشـ           ). Holte  ،1981 و   (Andersonاست

 . كه در مراتعي با شدت تخريب بيشتر اتفاق افتاده است) Lang، 1937 و 1989همكاران، 
 تـا  32 آمريكا كه از Wyoming قطعه قرق در ايالت 9كه بر روي ) 2004( و همكاران Jennifer M. Muschaنتايج تحقيقات 

 تـا  172 قطعـه از  9ميزان بارندگي ساليانه در محـدوده ايـن   . باشد ، مؤيد همين نظر مي داشتنددام سال سابقه قرق و حذف چراي        46
 . نمايد  ميليمتر تغيير مي348

العمـل بسـيار    تر، اختالف داخل و خارج قرق بسيار ناچيز ارزيابي شده است و در مدت قـرق، عكـس              در مجموع، در قطعات خشك    
بيشتر اند،   بت در حد متوسطي قرار داشته     العمل در قطعاتي كه از نظر رطو        اين عكس . اند  ن داده محدودي نسبت به حذف چراي دام نشا      
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ترين قطعات مشاهده شده است، گرچه در طول مدت قرق بر ميزان تاج پوشـش   از قطعات خشك بوده و بيشترين تغييرات در مرطوب 
 . آنها افزوده شده استسن  با افزايش ها بوته اثر رشد آن، دراي، هم در داخل قرق و هم در خارج  گياهان بوته

 اقلـيم منطقـه مـورد توجـه     دد، در استفاده از قرق به عنوان يك روش اصالحي و احيايي در مراتع كشور، بايشبنابر آنچه كه بيان     
ز اتالف وقت جلوگيري پذير نباشد، ا  طريق و در مدت زمان معقول امكان اينقرار گيرد و در مناطقي كه شانس احياء پوشش گياهي از

ه در تقسيمات اقليمي انجـام شـده توسـط پـابو جـزو اقلـيم خلـيج و عمـاني يـا          شود كه در مراتعي ك      براين، توصيه مي  بنا.  آيد عمل  به
 . دشواند، از اين روش استفاده ن ي نيمه بياباني و استپي از اقليم ايران و توراني قرار گرفتهها بخش
 

 اهي  ميزان تخريب در پوشش گي-ب
آيد، با ميزان و شدت تخريب پوشش گياهي در زمان شروع قرق ارتباط بسـيار                اي كه از اعمال قرق در يك مرتع بدست مي           نتيجه

آورد تا به توليد بذر و زادآوري بپردازند، مسـلماً   با فرض اينكه حذف چراي دام فرصت مناسبي را براي گياهان فراهم مي         . نزديكي دارد 
هايي قرار خواهد گرفت كه در عرصه مرتع حضور دارند، و يا امكان پخش و انتشار بذور آنها از طريق مراتع                       ر گونه اين فرصت در اختيا   
 يي با سطوح كوچك و محدودها قرقها از مراتع اطراف در داخل محدوده قرق، در  مورد دوم، يعني انتشار بذر گونه. اطراف فراهم است  

گيرند، اين اثر محدود به حاشـيه بـاريكي در پيرامـون               مي  قرار ت و در مراتع وسيع كه تحت قرق        مؤثرتر اس  )ي مطالعاتي ها  قرقنظير  (
 . قرق خواهد بود

ها    و ترجيح دادن برخي گونه     ها  دليل چراي انتخابي دام    هگيرند، ب   در مراتعي كه تحت فشار سنگين چرا براي مدت طوالني قرار مي           
هاي خوشخوراك در تركيب پوشش گياهي  بدين ترتيب كه گونه. آيد  مي وجود  بهشش گياهي   هاي ديگر، تغييراتي در تركيب پو       به گونه 

ـ                   شرايط مناسب براي رشد كامل، توليد بذر و زادآوري را از دست مي              كـاهش   هدهند و بـه تـدريج جمعيـت آنهـا در سـطح مرتـع رو ب
هـايي كـه از نظـر خوشـخوراكي در درجـات           وسـيله گونـه   گـردد، ب     اين تغيير، فضاهاي خالي كه در مرتع ايجاد مـي          دنبال  به. گذارد  مي

شونده   با ادامه اين روند، هنگاميكه كاهش شديدي در گياهان دسته اول كه اصطالحاً گياهان كم              . دشو  قرار دارند، اشغال مي    يتر  پايين
(Decreasers)  ها    ياد شونده شوند، به وجود آمد، فشار چرا از اين دسته به گياهان دسته دوم، يعني ز                 ناميده مي(Increasers)  منتقل ،

اين بار، فضاهاي خالي ايجاد شده را گياهان دسته سـومي اشـغال             . گردد   مي  نيز گردد و در نهايت موجب كاهش جمعيت اين دسته          مي
پيشـرفت  اند و با      معروفند كه قبالً در تركيب پوشش گياهي آن مرتع خاص حضور نداشته            (Invaders) مهاجم نمايند كه به گياهان     مي

 . اند دهaتخريب وارد 
در طي اين مراحل، هرقدر ميزان تخريب كيفي مرتع پيشرفت بيشتري كرده باشد، احتمال موفقيت احياء پوشش گياهي با حـذف                     

 . يابد چراي دام نيز كاهش مي
 نشان دهنده اين معنـا  وبيخ بهاي كه در بخش تحقيقات دام و مرتع دپارتمان تحقيقات كشاورزي كانادا انجام گرفته است،      مطالعه

ي هـا   قرق گرفته شده و     ر تخريب كيفي پوشش گياهي اطراف آن در نظ         عامل  در اين مطالعه، يك منبع آب شرب دام به عنوان          .است
نتيجـه مطالعـه   . ده اسـت  شـ  كيلومتر از منبع آب مستقر       23 و   18 ،15 ،13 ،8 ،4 شعاعي از منبع مزبور و با فواصل         صورت  بهمطالعاتي  

ـ      4 كيلومتري بسيار كند انجام گرفت و در فاصله كمتر، يعني            8 داد كه احياء پوشش گياهي تا فاصله         نشان دليـل   ه كيلـومتري منبـع، ب
در حاليكـه در    . ارزش قـرار گرفـت      هاي يكساله بـي     مورد هجوم گونه  سطح مرتع   هاي مرغوب،     هاي بذري از گونه     كمبود يا فقدان پايه   
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اثـر مثبـت قـرق در ايـن         .  با سرعت بيشتر و در جهت بهبود پوشش گياهي آغـاز گرديـد             ا كيلومتر، احي  8اصل بيشتر از    ويي با ف  ها  قرق
 . هاي مرغوب نسبت داده شده است هاي مادري فراوان از گونه قطعات، به وجود پايه

» مرتـع وضـعيت   «دهـد،      مرتعي كه شدت تخريب پوشش گيـاهي و تغييـرات تركيـب آن را نشـان مـي                   مهم يكي از پارامترهاي  
(Range Condition) گرچه هـيچ منبـع تحقيقـاتي    . گيري براي اعمال قرق، مديران مرتع را ياري دهد تواند در تصميم  كه مياست

هاي مرغوب در تركيب پوشش گياهي يك مرتع براي موفقيت در قرق              دي براي كالس وضعيت مرتع و يا حداقل ميزان سهم گونه          ح
هاي بذري موجود در سـاير   با توجه به اطالعاتي كه در رابطه با موفقيت اصالح مراتع با تكيه بر پايهتعيين و معرفي ننموده است، ولي   

توان گفت كه بـراي موفقيـت قـرق، كـالس             موجود است، مي  ) نظير ذخيره نزوالت آسماني به طرق مختلف      (ي اصالح مراتع    ها  روش
 درصد يا بيشتر 20ي مرغوب مرتعي در تركيب پوشش گياهي حداقل ها  نهتر باشد و يا ميزان گو پايين» متوسط« از دوضعيت مرتع نباي

 ها   ي يكساله بي ارزشي از گراس     ها   ي نامرغوب و غلبه گونه    ها   يش گونه پ بيش از    ش اعمال قرق منجر به افزاي     ،در غير اينصورت  . باشد
 .   را نيز افزايش خواهد دادها سوزي  بروز آتشناك خواهد شد كه امها  و فورب
 

 ي مرتعي ها   نوع گونه-ج
ي متفاوتي را در مقابـل عوامـل خـارجي از خـود نشـان               ها   العمل  ي خاص خود را دارند و عكس      ها  ي مرتعي هريك ويژگي   ها   گونه

  :توان به موارد زير اشاره نمود باشند، مي  قرق مؤثر ميةن مرتعي كه در نتيجها از مهمترين خصوصيات گيا. دهند مي
 ي گياهي ها ت بازسازي اندامقدرت رشد و سرع •

ي خود و ها ن از سرعت رشد يكساني برخوردار نيستند و برخي از آنها قادرند با حذف چرا، به سرعت به بازسازي اندامها  عموماً گيا 
اهان هاي زير از اين دسته از گي گونه. دهند   به قرق نشان مي  نسبت العمل سريعي   سته از گياهان عكس   داين  . غذاسازي بپردازند 

 . باشند مي
Lotus corniculatus, Chrysopogon aucheri, Aelurupus littoralis, A. lagopoides, Poa pratensis 

 .در اين دسته قرار دارند) Forbs(همچنين، تعداد زيادي از پهن برگان علفي
 ميزان توليد بذر  •

توانند در سطح مرتع پس از        كنند، مي   ي كه بذر كمتري توليد مي     نمايند، زودتر از ساير گياهان      هايي كه بذر فراواني توليد مي       گونه
 . هاي زير اشارده نمود توان به گونه از اين دسته از گياهان مي. قرق منتشر شوند

Agropyron elongatum, Secale montanum, Salsola spp., Artiplex spp., … 
 قوه ناميه بذور توليدي و ماندگاري آن  •

ي هـا    ايسـتگاه   از شوند، كمتر از قوه ناميه بذوري است كه          بذوري كه در شرايط طبيعي در سطح مرتع توليد مي          اصوالً قوه ناميه  
ي مختلف مرتعي نيـز از نظـر قـوه ناميـه بـا              ها   با وجود اين اختالف كلي، بذور گونه      . آيند  تكثير بذر و در شرايط آبي بدست مي       

نمايند، شانس بيشتري براي زادآوري و تكثير بدسـت            قوه ناميه باالتر توليد مي     يي كه بذوري با   ها   يكديگر اختالف دارند و گونه    
توانند   نمايد، با سرعت بيشتري مي      تري حفظ مي    يي كه بذر آنها قوه ناميه خود را براي مدت طوالني          ها   همچنين، گونه . آورند  مي

ند و بـه محـض اينكـه        شـو    حفظ مـي  ) بانك بذر  (ها براي مدت طوالني در خاك       زيرا بذر اين گونه   . در سطح مرتع ظاهر شوند    
 :باشند توجه مي هاي زير از اين نظر قابل ذكر و گونه. يابند فرصت مناسب بدست آورند، به سرعت سبز شده و استقرار مي
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 … وMedicago sativa, Vicia Villosa Trifolum pratense, Poa pratensis, Phleum pratense هـايي نظيـر   گونه
 هـايي   كه قوه ناميـه بـذور گونـه       ـحاليد، در   ـنماين  ـه خود را براي مدت طوالني حفظ مي       ـنامي  كننـد كه قـوه    د مي ـ تولي اييـبذره

 ,A. tauri) اـهــ هـي واريتـــبرخــ (Agropyron desertorum, Bromus tomentellus, Onobrychis sativa ـدـــمانن 
Phalaris tuberose,وه ـــ ر قـاز نظـ . رددـــ گ ال به كلي زايل ميـد ســه و پس از چنــ ظرف مدت كوتاهي كاهش يافت... و

  ,Medicago sativa Hordeum bulbosum, Trifolium pratense, Vicia villosa هـايي ماننـد    ونهـز گـ ـه نيـ ـــ نامي
Phleum pratense,  Lolium perenne,  هــايي نظيــر   بــذوري بــا قــوه ناميــه بــاال، و گونــه...وHyparrhenia hirta, 

Cenchrus ciliaris, Pennisetum orientalisنمايند  بذوري با قوه ناميه پايين توليد مي... و . 
 

 روش توليدمثل  •

يابند، انتشار كندي در سطح مرتع دارند، درحاليكه بـذر          گياهاني كه توليدمثل غيرجنسي دارند و تنها از اين طريق تكثير مي           
خوشـبختانه بخـش اعظـم      . دشوتوانند در سطح وسيعي از مرتع پخش          يند به سهولت مي   نما  هايي كه توليدمثل جنسي مي      گونه

 كه ضمن توليد بذر فراوان، توليدمثل غيرجنسـي  .Aeluropus sppگياهان مرتعي توليدمثل جنسي دارند و برخي از آنها نظير 
 .  دارند، از امتياز بيشتري برخوردارندنيز
 

  خاك -د
ياهي و منبع اصلي جذب و ذخيره رطوبت براي استفاده گياهان، اهميت فراوانـي در موفقيـت                 عنوان بستر رويش گ    خاك به 

 :توان به موارد زير اشاره نمود  در اعمال قرق مورد توجه قرارگيرد، ميدي مهم خاك كه بايها از ويژگي. قرق دارد
 

 عمق خاك  •

ي هـا    تـري را بـراي فعاليـت ريشـه          ط گسترده ي عميق قدرت بيشتري براي جذب و نگهداري رطوبت دارند و محي           ها  خاك
شـوند،    اند و در اكثر مراتع مشاهده مي        عمق كه بر روي سنگ مادر قرار گرفته         ي كم ها  آورند، در حاليكه خاك     ن فراهم مي  ها  گيا

در شـايد بـه همـين دليـل         . دسـاز   گياهان را با اشـكال مواجـه مـي         دارد و رشد و استقرار        وجود محدوديت جدي از هر دو نظر     
اند، تغييرات قابـل      دهشي جنوبي البرز، واقع در شمال شهر تهران، عليرغم مدت زمان طوالني كه از دسترس دام خارج                  ها  شيب

توان  بنابراين، در مراتعي كه عمق خاك بيشتري دارند، مي. گردد  تركيب پوشش گياهي مشاهده نمي واي از نظر تراكم مالحظه
 .  انتظار داشت از اعمال قرق نيزموفقيت بيشتري

 
 بافت خاك  •

دهـد و     دليـل محـدوديت رطـوبتي موفقيـت قـرق را كـاهش مـي               هيي با بافت خيلي سبك و خيلي سنگين ب        ها  وجود خاك 
 . توان در مراتعي با بافت متوسط انتظار داشت بيشترين موفقيت را مي
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 حاصلخيزي خاك  •

ي كافي براي استفاده گياهان، امكان افزايش رشـد، ميـزان   يي با حاصلخيزي باال و مواد غذايها  كامالً واضح است كه خاك    
. نمايند هاي جديدي از گياهان مرتعي را به دنبال حذف چراي دام فراهم مي توليد بذر، توليد بذوري با كيفيت باال و استقرار پايه       

ي هـا    همچنين رشد پايهي ضعيف از نظر مواد غذايي، شرايط مناسب براي افزايش تراكم پوشش گياهي و  ها  برعكس، در خاك  
 .  را داشتها توان انتظار زيادي براي موفقيت قرق، حداقل در مدت زمان معقول، در اين قبيل خاك موجود فراهم نيست و نمي

ي يكـديگر را جبـران يـا تشـديد نماينـد،      هـا  توانند كمبود   از آنجايي كه عوامل محيطي با اثرات متقابلي كه بر روي هم دارند، مي             
به عنوان مثال، باال بودن     . ي خاك، حدي را براي موفقيت قرق تعيين نمود        ها  ن از نظر عمق، بافت، حاصلخيزي و ساير ويژگي        توا  نمي

 توصـيه  بنـابراين، .  اثرات منفي عمق كم يا بافت سـبك خـاك را جبـران نمايـد        خوبي  بهتواند    ميزان بارندگي و حاصلخيزي خاك، مي     
گيـري براسـاس تجزيـه و تحليـل         د، تصميم شتك عواملي كه ذكر       مال قرق، ضمن توجه به تك      در اتخاذ تصميم براي اع     شود كه  مي

 . اي از آنها انجام گيرد مجموعه

 ي مطالعاتيها قرق -3

 بررسـي تغييـرات پوشـش گيـاهي در         منظـور   بـه ند كـه    هسـت ي مطالعاتي سطوح كوچكي از مرتع       ها  قرقهمانگونه كه اشاره شد،     
 مورد مطالعه   ها  قرقاز مهمترين مواردي كه در محدوده اين        . شوند   دور نگهداشته مي   ،وحش   يا دام و حيات     و ،درازمدت، از دسترس دام   

 :توان به موارد زير اشاره نمود گيرند، مي قرار مي
 هاي گياهي موجود و تهيه فلور منطقه؛ شناسائي گونه −

 خواران وحشي بر پوشش گياهي؛ اثرات چراي دام يا علف −

 ر روي پوشش گياهي؛اثرات حذف چرا ب −

 اثرات عوامل محيطي و طبيعي بر روي پوشش گياهي؛ −

  و تغييرات تركيب پوشش گياهي در طول زمان؛Secondary Successionويژه  ه، ب   مطالعه مراحل توالي در محل −

 ؛ميزان توليد علوفه در سطح مراتعبرآورد  −

 ه؛ با ميزان بارندگي ساليانميزان توليد علوفه ارتباط مطالعة −

 تغييرات وضعيت و گرايش مرتع؛ −

 هاي مرتعي؛ فنولوژي گونه −

 برداري از مرتع؛ تعيين مناسبترين فصل بهره −

  …ي جوان وها  استقرار پايهچگونگي  ي از نظر توليد بذر، زادآوري،رتعي مهم مها  ي گونهها مطالعه ويژگي −

 : ضروري استي مطالعاتي توجه به نكات زير كامالًها  قرق محل و احداث بدر انتخا
، لـذا  )Edge Effect(گيـرد   ناخواه تحت تاثير پوشش گياهي خارج از آن قـرار مـي    الف ـ از آنجاييكه حاشيه قطعه قرق خواه 

حداقل مساحت  . گيرد، تحت تاثير عوامل خارجي قرار نگيرد       اي باشد كه نتايج مطالعاتي كه انجام مي         اندازهه   ب دوسعت قرق باي  
 .استشكل مناسب براي قطعه نيز مربع .  هكتار توصيه شده است4تي ي مطالعاها قرقبراي 
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د كـه از  ناي باشـ   در محلي انتخاب شوند كه از نظر پوشش گياهي و خاك نماينده كاملي از كل منطقهدب ـ قطعات قرق باي 
 باشد، بايـد بـراي هـر        اي چند تيپ مرتعي وجود داشته       در صورتيكه در منطقه   .  آن استفاده خواهد شد    ةقطعه قرق براي مطالع   

 .دشواي در نظر گرفته شود و نبايد از يك قرق، حتي با مساحت زياد، براي مطالعه چند تيپ استفاده   قرق جداگانه،تيپ
 ل و از دخالت افراد غيـر مسـئو   باشند،خواران حيات وحش خارج  محصور و از دسترس دام و علف كامالًدج ـ قطعات قرق باي 

 دشود در حصاركشي قطعات از موادي استفاده شود كه ضمن برخورداري از استحكام كافي، عمر مفي               يتوصيه م . مصون بمانند 
 يك درب ورودي مطمئن و قابل كنترل نيـز           الزم است   براي هر قطعه محصور شده،     ،در ضمن . تري نيز داشته باشند     طوالني

 .در نظر گرفته شود
 با جلب نظر و همكاري د بايگيري از تخريب آنها، احداث قطعات حتماًد ـ براي حصول اطمينان از حفاظت قطعات قرق و جلو

سفيدان و معتمدان روسـتاهاي مجـاور انجـام گيـرد و در مـورد                  شوراهاي اسالمي، ريش   ي اعضا خصوص  بهساكنين محلي و    
 صحيح و كافي در     د، توضيحات و اطالعات   شهدف از احداث اين قطعات و منافعي كه از اين قبيل مطالعات عايد آنان خواهد                

يان و دامـداران محلـي،      يي گنگ و نامفهوم در برابـر سـؤاالت كنجكاوانـه روسـتا            ها  اختيار آنان قرار داده شود و از ارائه پاسخ        
 .دشو خودداري  جوانان، جداًخصوص به
 در هـا   پـالت ت ناشـي از تغييـر محـل   هـا   اجتنـاب از اشـتبا  منظور به داخل قطعات قرق،  در ـ براي مطالعه پوشش گياهي هـ

ي آنها با كوبيدن ها  د و ضمن مشخص نمودن گوشهشو مستقر تعدادي پالت دائمي در داخل قطعات   دي ادواري، باي  ها   ارزيابي
اي كه براي     ، در شناسنامه   هر قطعه   محل دقيق آنها نيز بر روي نقشه قطعه نشان داده شود و مختصات دقيق               هاي آهني،   ميله

 10ي بيشتر بر دقت مطالعات خواهد افزود، ولي در هر حال، اسـتقرار حـداقل                ها  استقرار پالت . رددشود، ذكر گ   قطعه تهيه مي  
 .است  اي متناسب با نوع و تراكم پوشش گياهي در داخل هر قطعه قرق قابل توصيه پالت با اندازه

ي از موقعيت، وسعت، تيـپ گيـاهي،   اي براي هر يك از آنها تهيه و اطالعات كامل  شناسنامهددر زمان احداث قطعات قرق، باي   
  بـه دقـت در شناســنامه   …ي داخـل آنهـا و  هــا خـاك، شـيب، جهـت، نتيجـه ارزيــابي كليـه پارامترهـاي مرتعـي در پـالت        

 . دشوذكر 
لـذا  . ان قـرار ميدهـد    پژوهشگرارزشي را در اختيار      ، اطالعات با  ها  عكسبرداري مداوم و ادواري از محدوده قرق و داخل پالت         

 در داخـل محـدوده آن       معينـي شود كه از ابتداي احداث هر قطعه قرق، از يك نقطـه خـاص و در جهـت و زاويـه                       توصيه مي 
يي تهيـه و بـه      هـا    هم مايـل و هـم قـائم، عكـس          صورت  به عكسبرداري شود و از داخل هر پالت نيز بطور جداگانه، ترجيحاً          

 و ها  بار و در همان زمان، همان مكان و با همان جهت  هر سال حداقل يكداين عكسبرداري باي. شناسنامه قرق ضميمه گردد
 . زوايا تكرار و به اطالعات شناسنامه اضافه شود

د كه ممكن اسـت از  كن  را اهداف مطالعه و شرايط طبيعي محل تعيين ميها ي ادواري و مطالعات درون پالت     ها  فاصله ارزيابي 
 . سال، و يا گاهي بيشتر در نظر گرفته شود5 تا 1

 مشابه بـا  بطور معمول، براي هر يك قطعه قرق در يك محل، قطعه ديگري كه در زمان احداث، شرايط و وضعيتي كامالًو ـ  
د تا اطالعات الزم براي تشخيص تغييرات پوشش گياهي در داخل قـرق را              شو  ، به عنوان شاهد انتخاب مي     دداخل قرق را دار   

د، در احـداث قطعـه شـاهد نيـز در نظـر گرفتـه       شـ  احداث قطعه قرق ذكر كليه نكاتي كه در. ان قرار دهدپژوهشگردر اختيار  
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 محـدوده بـا اسـتفاده از امكانـاتي نظيـر            يگـذار  شود، بجز محصور كردن، كه در قطعه شاهد به جاي آن، تنها به عالمت              مي
 . دشو  متري بر روي محيط قطعه اكتفا مي10هاي كوتاه سيماني، چوبي يا فلزي با فواصل  پايه

 نهايت دقت در حين كار و حمل امكانـات  الزم استگذاري محدوده شاهد،  ر هنگام محصور نمودن قطعات قرق و نشانهز ـ د 
 . آيد تا از وارد شدن هر گونه آسيبي به پوشش گياهي داخل قطعات جلوگيري شودعمل به

 بـه سـهولت قابـل    ند كه اوالًشو مستقر ها يي از تيپها ي مطالعاتي در قسمتها قرق قطعات داالمكان باي ح ـ و باالخره، حتي 
 احتمـالي   يهـا    اين ترتيب، بازديد مسـتمر، مرمـت خرابـي        ه  ب.  قرار نگيرند  ها  ، در مسير حركت مداوم دام     دسترسي باشند، ثانياً  

 .پذير خواهد بود ، حفاظت و مطالعه آنها با سرعت و سهولت بيشتري امكانها حصار
 به بوته فراموشي سپرده شوند و امور مربوط به مطالعه و ثبت نتايج بايد بطور مـنظم و                   دباي، هرگز ن  احداث شده عاتي  ي مطال ها  قرق

 .پيگير و در موقع معين انجام پذيرد
گـردد و بيشـترين      برمي) آباد فارس   حسين (1338ي مطالعاتي در كشور ما براساس اطالعات موجود، به سال           ها  قرقسابقه احداث   

 28ي مطالعاتي مرتع در سطح جهان نيز        ها  قرقترين    شايد از قديمي  . اند  دهش محصور   1346 ل، در سا    يي مطالعاتي قديم  ها  قرقتعداد  
 قطعه از آنها همچنان حفظ 16ده و در حال حاضر ش در ايالت نوادا در آمريكا احداث 1934د كه در سال ن ايكري باش4ي ها قرققطعه 
ر ارزش و اعتبار علمي آنها نيز افـزوده خواهـد          ـد، ب ـظت شون ـاا دقت حف  ـده و ب  ـ ش زودهـي مطالعاتي اف  ها  قرقهر قدر بر عمر     . اند  شده
 .شد
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 كرده ابالغ و تهيه ترجمه، و ليفات ورتص به مقاله، و عمومي فني مشخصات دستورالعمل، معيار، ضابطه،

 كشور در علوم گسترش و توسعه به نيل راه در تا شده، تهيه شده ياد موارد راستاي در حاضر نشريه. است

 سـايت  در اخيـر  هـاي سـال  در شده منتشر نشريات فهرست. شود برده كار به عمراني هايفعاليت بهبود و

  .دباشمي دستيابي قابل ir.mporg.tec://http اينترنتي

 
 دفتر نظام فني اجرايي

http://tec.mporg.ir/
http://tec.mporg.ir/
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 ؛اين نشريه
  يكـي از موضـوعات   بررسـي بـه   بـه نـام دارد و   " دستورالعمل فني مديريت چرا و قرق     "  

 .پردازد ميمديريت مرتع 
. شـود   ، تاريخچه آن در ايران ارائه مي      ضمن ارائه مفهوم مديريت چرا    ابتدا  در اين نشريه       

هاي چرايي و نحوه انتخاب     سيستم بر مديريت چرا، روشهاي طراحي آن،     سپس اصول حاكم    
 و در ادامـه شـرايط الزم و نحـوه قـرق مراتـع ارائـه                 گيرد  ميهر يك از آنها مورد بحث قرار        

 . شود مي
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