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 اولفصل 

 كليات

 مقدمه
 سازمان خـوار  طبق آمار   . زمين به مراتع اختصاص دارد       در كره  ها  خشكيبيشترين سطح   

  ميليارد هكتار مرتع در دنيا وجود      133/2 حدود بيش از     )FAO(بار كشاورزي جهاني     و
در  2ي زمين و كوك   ها  خشكيسطح    درصد 47مراتع دنيا را     1975در سال    1هدي. دارد

 مساحت  ،1965در سال    FAO اساس آمار  بر. داند   درصد آن مي   43مراتع را    1983سال  
ي در ايران بـه   دار  دامار سابقه   طبق آم . رآورد گرديد  ميليون هكتار ب   94مراتع ايران معادل    

در طي ساليان دراز برحسـب نيـاز انسـان بـه محصـوالت      . رسد  هزار سال مي7بيش از   
ي كشاورزي شده و ايـن امـر باعـث          ها  زمينكشاورزي سطح وسيعي از مراتع تبديل به        

 .تشديد فشار چراي دام در مراتع باقيمانده گرديده است
 3، سطح مراتع با احتساب 1383 مرتع در سال در آمار ارائه شده توسط دفتر فني
 1/86، )هاي گيالن، مازندران و گلستان استان(ميليون هكتار مرتع در شمال كشور 

 آمار ذكر شده، مراتع با پوشش گياهي بر اساس. ميليون هكتار گزارش شده است
خود  ميليون هكتار، از سطح كشور را به 05/56)  درصد تاج پوشش50بيش از (متراكم 

 كمتر ها آنبندي، اراضي كه درصد تاج پوشش گياهي  در اين تقسيم. دهند اختصاص مي
 .اند  درصد است، به عنوان مرتع در نظر گرفته نشده5از 

 هكتار مرتع متوسط در نظر      دوبراي تغذيه يك رأس دام كوچك در سال حداقل          
 ميليـون   25-30يف حـدود    مقدار توليد علوفه در مراتع ايران قادر به تعل        . شود گرفته مي 

 ميليون واحد گوسفندي دام گرسنه در     75به عبارت ديگر حدود     . واحد گوسفندي است  
 ضـمن   و ميليـون اسـتفاده نمـوده   25-30كشور وجود دارد كه از علوفه موجـود بـراي         

و افزايش  ) گوشت، شير و بره    (ها  دامتشديد تخريب در مراتع باعث كاهش توليد سرانه         
 .دنوش ميتلفات دام 

 
1. Heady 2. Cook  
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2 داری مرتع

 در  داران  مرتـع تعريف جامعه   بر طبق   . تعاريف مختلفي براي مرتع ذكر شده است      
بـه  اسـت،   داراي پوشـش طبيعـي      شـود كـه      اطالق مي كليه اراضي   ، مرتع به    1974سال  
شود و تجديد حيات آن به طـور طبيعـي انجـام              كه خوراك دام از آن حاصل مي         نحوي

  گياهي پوششآن قسمت از اراضي كه براي كمك به تجديد حيات  پذيرد و همچنين      مي
طبيعي آن به نحوي بشر دخالت نموده است و پس از اين دخالـت آن را هماننـد سـاير                    

 نـوع  تـرين  مهممرتع  1982در سال  FAOتعريف   بر اساس    .نمايد  مراتع طبيعي اداره مي   
  ليد علوفه كننـد، خـواه شـخم        سال تو  پنجيي كه بيش از     ها  زمينزمين در دنيا است و به       

هايي كـه دام در آن    و بيشهها جنگل. گردد خورده باشند يا طبيعي مانده باشند، اطالق مي   
 .شوند كند شامل اين تعريف مي چرا مي
تحت  و يا    مناطق مرطوب در  يا دست كاشت    طبيعي  پوشش  با   اراضي   به 1راگاهچ
 نـدميان  از گياهان با غالبيـت گ      يوشششامل مراتعي با پ    2زار  لفع. شود  مياطالق  آبياري  

 بـه  3لنـد  گـراس  . اسـت  مرطوب با خاك عميق و حاصلخيز       هتحت اقاليم مرطوب و نيم    
تحـت شـرايط آب و      شـود كـه      گفته مي  ندميانگ هو شب گندميان  اراضي با پوشش غالب     

گنـدمي  كليـه گياهـان خـانواده گرامينـه را          .  واقع هسـتند   خشك  نيمههوايي مرطوب تا    
 شامل مراتعي با پوششي از گياهان علفي چندساله با غالبيت     4زار  چمن .نامند  مي )گراس(
خشـك كـه آب       هها در سطح محـدود در منـاطق خشـك و نيمـ             ندميگ هها و شب   ندميگ

 .االرضي در دسترس گياهان است تحت
در مـواردي كـه مرتـع        .كننـد   مراتع را به دو حالت مشجر و غيرمشجر تقسيم مي         

 مشروط براينكـه حجـم   ،شود گلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي داراي درختان جن  
 مترمكعب و   50داغي بيش از     درختان موجود در هر هكتار از حوزه آستارا تا حوزه گلي          

 عبـارت از زمينـي      ،مرتـع غيرمشـجر    . مترمكعب باشـد   20در ساير مناطق ايران بيش از       
 گياهـان  از   يچـرا داراي پوششـ    است اعم از كوه و دامنه و يا زمين مسطح كه در فصل              

. شـود   مرتـع شـناخته مـي       اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفـاً              مرتعي و علوفه  
اي خـودرو باشـند     علوفـه  و مرتعـي گياهـان اراضي كه آيشند ولو آنكـه داراي پوشـش         

 .تعريف نيستنداين مشمول 
 

1. Pasture 2. Prairie 3. Grassland 
4. Meadow   
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 كليات

 

3

 1يارد مرتع
  عبـارت يدار مرتـع  هـدي بر طبق نظر .  ذكر شده استيدار  مرتعتعاريف مختلفي براي    

 را  يدار  مرتع وي. از نظام اداره زمين در چهارچوب دانشي تحت عنوان علم مرتع          است  
 :داند هاي تجديدشونده به دو منظور زير مي كاربرد علم مرتع در سيستم

توانـد شـامل خـاك،        ع مرتعي كه مي    حمايت، اصالح و سالمتي مستمر مناب      -الف
 .گياه و حيوانات باشد

 .هاي ديگر در رابطه با نيازهاي انسان  آوردن محصول بهينه و استفادهبدست -ب
وحـش   ي اهلي و حياتها دام توليد علوفه براي يدار مرتعالبته هدف اصلي را در     

 .آورد به شمار مي
بـر اسـاس ايـن      . ارائه شده است   يدار  مرتعي در زمينه    قبول  تعريف قابل ايران  در  

 آوردن اسـتفاده    بدسـت  عبارتست از اداره اكوسيستم مرتع به منظـور          يدار  مرتعتعريف  
 .بهينه از منابع و توليدات با تاكيد بر حفاظت آب و خاك و سرانجام محيط زيست

 نيـز طبيعتـاً      گيـاهي   پوشـش  چنانچه آب و خاك در اكوسيستم مرتع حفظ شود،        
هـاي    حفاظـت  .و محصول بهينه از اكوسيستم مرتع بدست خواهد آمد        حفظ خواهد شد    

.  اسـت  زيسـت    محـيط   و اي از مراتع شامل خاك، آب، منـابع ژنتيكـي، تصـفيه هـوا               پايه
 توليدات دامي، توليدات گياهان صنعتي و دارويـي،          شامل هاي وابسته   توليدات و استفاده  

 .باشد  ميهاي تفرجگاهي  استفاده ووحش حيات
 

  و واحد دامي انواع دامپراكنش
به علت يكنواخت نبودن شـرايط آب و هـوايي در منـاطق مختلـف كشـور و تغييـرات                    
كيفيت مراتع، تراكم دام در مناطق مختلف يكسان نبوده و عالوه بر تـراكم دام، نـوع دام                 

 هر چه از شمال به جنوب و از غرب بـه شـرق كشـور                 طور كلي،   به. نيز متفاوت است  
 .شود مي از تعداد گوسفند كاسته  وتعداد بز افزوده شدهپيش رويم، بر 

 افـزايش   تشـد بـه   الزم به ذكر است كه با افزايش جمعيت انساني تعداد دام نيز             
 ها دام يكسان نبوده و حتي در بعضي از ها دام البته اين افزايش در مورد انواع  .يافته است 

 ).1-1جدول (ود ش يكاهش نيز مشاهده م
 

1. Range management   
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4 داری مرتع

 )اقتباس از سازمان دامپزشكي كشور (تعداد دام در ايران طي دو سال متوالي 1-1جدول 
 1386 1387 نوع دام

 52271000 52219000 گوسفند و بره
 25833000 25808000 بز و بزغاله

 872000 915000 گاو و گوساله اصيل
 3747000 4060000 گاو و گوساله دورگ
 3370000 3134000 گاو و گوساله بومي

 435000 447000 گاوميش
 152000 153000 شتر

 
 جـدول  (هـاي متفـاوتي دارنـد        وزن ، بسته به نژاد و نـوع      ها  دامدر مناطق مختلف    

 .شود  كيلوگرم گفته مي30-35اي به وزن تقريبي  واحد دامي به گوسفند زنده. )1-2
 وزن زنده = 2× وزن الشه 

 
 احد داميمعادل نوع دام و و 2-1جدول 

 واحد دامي نوع دام
 1 گوسفند

 8/0 بز
 10 گاو اصيل
 8 گاو دورگ
 5 گاو بومي
 8 گاوميش

 10 شتر
 

 يدار مرتع هاي در رابطه با طرحتعاريفي 
مرتعـي   است كه ضمن توجه به سه عنصر اصـلي اكوسيسـتم          ي  ا  هبرنام ،يدار  مرتعطرح  

 توسـعه و    ،در رابطـه بـا حفـظ، احيـاء        هـاي الزم      كليه دخالـت   ،شامل گياه، دام و انسان    
برداري صحيح به منظور داشتن توليدات مستمر مرتعي برحسب زمان، مكان، نوع و              هبهر

 .ميزان برداشت در آن مشخص شده باشد
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 كليات
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 از مرتع با در نظر گرفتن ظرفيـت مرتـع، فصـل چـرا و مـدت                  برداري  بهرهمجوز  
مدت زمان مناسب  فصل چرا نيز به      .يندگو) يدار  مرتعپروانه  (را پروانه چرا     برداري  بهره

برداري با توجه به عرف محل، وضعيت آب و هوايي و رعايت اصـل مسـتمر                  براي بهره 
 .شود  گفته ميچرا

 عـرف و عـادت      بـر اسـاس   اي است در اطراف هر روسـتا          محدوده ،مراتع حريم 
. سـت اه  آنيان جهت رفع نيازهاي زيستي و چراگاه دام و محل عبـور و اسـتفاد                يروستا

مساحت مراتع حريم در هـر      . گيرند  گرفته شود در سختي قرار مي      ها  آن اگر از    بطوريكه
 .روستا بستگي به جمعيت و تعداد دام هر روستا دارد

 تـأمين نوعي دامپروري است كه هدف اصلي نگهداري دام با تكيه بر     نيز  ي  دار  دام
. هاسـت   مانـده زراعـت   چـر باقي    تمامي يا قسمت اعظم خوراك دام از طريق مرتع و پس          

 با پتانسيل توليد باال و       شده  اصالحي  ها  دامهمچنين هدف برعكس دامپروري، نگهداري      
 جايگزين حـداكثر محصـول بـه ازاء    ها دام آوردن حداكثر محصول نبوده و تعدد        بدست

 .هر رأس دام گرديده است
ري ي است و به شـغل ديگـ       دار  دام عشايري فردي است كه شغل اصلي او         دار  دام

 .دستي اشتغال نداشته باشد   صنايعگاهيي كشاورزي و ها فعاليتغير از 
 

 مراتع بندي طبقه
بندي نمود كـه بطـور مختصـر بـه انـواع              هاي مختلف تقسيم    توان از ديدگاه    مراتع را مي  

 :شود هاي متداول اشاره مي بندي تقسيم
 
 طبيعي يا غيرطبيعي بودن اساس انواع مراتع بر .1

 صنوعي مراتع م-الف
اي مانند يونجه،     شود كه در آن انواع گياهان علوفه        يي گفته مي  ها  زمينمراتع مصنوعي به    

اين نوع مراتع بـه     . كشت شود و به طريقي مورد تغذيه دام قرار گيرند         ... ذرت، شبدر و    
 يا به طور مستقيم مورد اسـتفاده و چـراي   ؛گيرند برداري قرار مي    چند صورت مورد بهره   

در غير اين صورت گياهان كشـت شـده در ايـن    . شوند برداري مي فته و بهرهدام قرار گر 
حتي در  . گيرد  شده و علوفه سبز به طور دستي مورد استفاده دام قرار مي           رداشت  مناطق ب 
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6 داری مرتع

شرايطي كه تأمين علوفه زمستانه مدنظر باشد، علوفه برداشت شده از اين مناطق خشك              
 .گيرد اده دام قرار ميو سيلو شده و در زمان مناسب مورد استف

 ،آيـد   مراتع مصنوعي توسط انسان در شرايط آب و هوايي گوناگون به وجود مـي             
 :به طور مثال

ي گيالن و مازندران با اسـتفاده از آب         ها  دشتي پرباران شمالي مانند     ها  دشتدر  
 هاي سطحي و زيرزميني باران و گاهي هم آب

 بـا بارنـدگي بيشـتر و نيـز بـه            ها به صورت كشت ديم در ارتفاعات       در كوهستان 
 دست صورت زراعت آبي در پايين

باران و خشك و نيمه خشك به صورت كشـت آبـي بـا اسـتفاده از                  در مناطق كم  
 هاي زيرزميني آب

ايجاد مراتع مصنوعي به صورت احياء مراتع فرسوده يا از بين رفته و يـا تقويـت                 
انند آتريپلكس، سبد و تاغ نيز      پوشش گياهي در مراتع خشك و آسيب ديده با گياهاني م          

اين نوع مراتع كه بيشـتر بـه منظـور جلـوگيري از فرسـايش خـاك و                  . پذير است  امكان
شـود نيـز جـزء        هاي مناطق خشك كشور توسط انسان ايجاد مـي          پيشروي كوير و بيابان   

. شـوند   شوند كه پس از مدتي مانند مراتع طبيعـي اداره مـي             مراتع مصنوعي محسوب مي   
شـوند، پـس از    در نقاطي كه گياهان كشت شده در مراحل ابتدايي آبياري مـي      زيرا حتي   

مدتي ديگر نيازي به آبياري ندارند و به طور طبيعي آب مورد نيـاز خـود را از طبيعـت                    
حتـي  . دهند   و بدون دخالت انسان به حيات خود ادامه مي         دهنمايند و رشد نمو     تأمين مي 

 حقيقي نيز پس از مدتي در بسـياري از مـوارد            تشخيص اين گونه مراتع از مراتع طبيعي      
 .مشكل و يا حتي غيرممكن است

 
  مراتع طبيعي-ب

 وجود  ها  آنيي است كه گياهان مرتعي به صورت خودرو در          ها  زمينمراتع طبيعي شامل    
شـوند بـه طـور طبيعـي           عبارت ديگر گياهاني كه مـورد چـراي دام واقـع مـي             به. دارند
 . دخالتي نداشته استها آنود آوردن اند و انسان در بوج روئيده

كليه مباحث مطرح شده در اين كتاب درباره مراتع طبيعي است كـه خـود داراي                
 .گردد انواع مختلفي است كه در ادامه مطرح مي
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 برداران زمان استفاده بهره از لحاظانواع مراتع  .2
ر باعث رشـد     عوامل آب و هوايي، خاكي و پستي و بلندي در مناطق مختلف كشو             تأثير

 متفاوت و بوجود آمدن مراتع مناسب چرا در فواصل زمـاني            هاي  زمانو نمو گياهان در     
 مرتع را   نوع سه  طور كلي   بهاز لحاظ زمان و فصل استفاده از مراتع          .مختلف شده است  

 :توان در نظر گرفت مي
 مراتع ييالقي .1
 بند مراتع ميان .2
 مراتع قشالقي .3

 
 تغييرات ارتفـاع از سـطح دريـا و يـا تغييـرات              عامل بوجود آمدن اين اختالفات    

 مستقيم در   تأثير و بارندگي شده و اين امر        ماعرض جغرافيايي است كه باعث اختالف د      
 . يا چرا خواهد داشتبرداري بهرهشروع و طول دوره رويش گياهان و سرانجام فصل 

و  رشـته جبـال البـرز        بخصـوص ( در مناطق كوهستاني ايران      اغلبمراتع ييالقي   
 در اين مناطق دوره رشد گياهي دير شروع شده و معموالً به علـت               .قرار دارند ) زاگرس

اين مراتع در فصل تابستان . شروع سرماي زودرس طول دوره رويش گياهي كوتاه است
 .گيرند مورد استفاده دام قرار مي
 واقع پايين با عرض جغرافيايي  يي پست و يا در مناطق     ها  دشتمراتع قشالقي در    

 رشد گياهان در اواخر پاييز و زمستان ميسر بوده و چرا از بقاياي              در اين مناطق  . اند  هدش
 .گيرد صورت مييا علوفه خشك گياهي 

اين مراتـع در    . قرار دارند  در حدفاصل بين مراتع قشالقي و ييالقي         بند  ميانمراتع  
بـديهي  . وندشـ  جريان تغيير مكان دام از قشالق به ييالق و برعكس مورد چرا واقع مـي              

 از آنجـايي كـه قسـمت        .گيرند  قرار مي است اين گروه مراتع دو زمان از سال مورد چرا           
ي هـا  داماند، به جهت استفاده دائمي       ه قرار گرفت  بند  ميان در محدوده مراتع     روستاهااعظم  

 در حالت نسبي بيشـتر از مراتـع         بند  ميانروستايي از اين مراتع، شدت تخريب در مراتع         
زيرا در مراتع دو گروه اخير، پس از خاتمـه چـرا تـا شـروع            . باشد  ييالقي مي  قشالقي و 

 .اي براي گياهان وجود دارد هچرا در سال بعد امكان رشد و بازسازي تا انداز
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8 داری مرتع

بر روي هم رفته مراتع مرغوب ايران بيشتر در شـمال و غـرب كشـور يعنـي در                   
 قـرار   ،باشـند   ارتفاع زيـادي مـي     ي البرز و زاگرس كه داراي     ها  كوهاطراف و دنباله رشته     

ي هـا  كـوه ي زاگرس و البـرز،  ها كوهي سبالن، سهند، زردكوه و ديگر       ها  كوهمانند  . دارند
ي مركزي كه از لحـاظ      ها  كوه فارس و    ، كرمان ، شمال بلوچستان  ، قائنات ،شمال خراسان 

 را ي سرد و طوالني و تابستان ماليم اسـت و مراتـع ييالقـي            ها  زمستانآب و هوا داراي     
ي ايـران بيشـتر در همـين        دار  دام زيـاد بـوده و       ها  آندهند كه علوفه مرغوب      تشكيل مي 

 . متمركز استها قسمت
هرچند كه در مناطق مذكور شرايط از لحاظ رويش گياهي مساعدتر از ساير نقاط              

شرايط در اثـر تبـديل مراتـع بـه          همين    بودن  فراهم، ولي به لحاظ     باشد  ميمرتعي ايران   
چـراي قبـل از آمـادگي مرتـع، تخريـب            كاري و محدودشدن سطح مراتع و      ماراضي دي 

 در حال حاضر اكثر مراتع مرغوب در اين منـاطق    بطوريكهمراتع مرغوب شدت گرفت،     
 بسيار كمتر از مقدار توليد در حد پتانسيل         ها  آن تخريب شديد قرار گرفته و توليد        تحت
 .باشد مي
 
 ي يا شكل زمينعوارض طبيع اساس انواع مراتع بر. 3

  مراتع كوهستاني-الف
اين نوع مراتع در مناطق مرتفع و كوهستاني واقع شده و چون ارتفـاع نقـش مهمـي در                   

 هـا  دامدماي هوا، ميزان بارندگي و نوع پوشش گياهي دارد، اين مراتع در تـأمين علوفـه           
 و ميـزان     دمـاي هـوا كـاهش      ،با توجه به اينكه با افزايش ارتفاع      .  چشمگيري دارند  تأثير

يابد به خصوص در فصل تابستان اين مراتع جهت تغذيه دام مـورد               بارندگي افزايش مي  
 .گيرند برداري قرار مي بهره

 
  مراتع دشتي-ب

اين مراتع در مناطق با ارتفاع كمتر وجود دارند و به سـبب شـيب كمتـر و فصـل رشـد       
از جمله .  داده استتر، پوشش گياهي تنوع و غناي بيشتري را به خود اختصاص طوالني

ي گـيالن و مازنـدران و مراتـع دشـتي منطقـه             هـا   دشتتوان مراتع طبيعي      اين مراتع مي  
 .دامغان و شاهرود به ويژه منطقه بيارجمند را نام برد
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در مناطق خشك و نيمه خشك كشور، مراتع دشتي بـه اشـكال مختلـف وجـود                 
ري و قليـايي و خشـكي ماننـد         از آن جمله مراتع كويري با گياهان مقاوم به شـو          . دارند

 .نام بردتوان  ميرا ... شنان، علف شور، تاغ، سبد، درمنه و خارشتر، اُ
 
 دامنوع اساس   انواع مراتع بر.4

 :شوند بندي مي  به صورت زير تقسيمها آن نوع دام استفاده كننده از بر اساسمراتع 
  مراتع اسبي-الف

هان بلند خانواده گندميان پوشيده شده اسـت  هايي از يك مرتع كه از گيا مراتع يا قسمت  
 .رود ها به شمار مي محل مناسبي براي چراي اسب

 
  مراتع گاوي-ب

زارهاي مرطوب با گياهان بلند       چمن. مراتع گاوي نيز بايد داراي گياهان علفي بلند باشد        
در ضمن بهتر است از چراي      . شوند   از مراتع خوب گاوي محسوب مي      خانواده گندميان 

 در نواحي كوهستاني ممانعت نمود بخصوص در مناطقي كه سنگالخي باشـد زيـرا               گاو
در مواردي كه سم گاوها در نتيجـه  .  زياد است  ها  زمينامكان شكستن سم گاوها در اين       

شكند، اين گاوها را كه حتي قادر به راه رفتن نيسـتند در نـواحي                  مي ها  سنگبرخورد با   
 . ترميم شودها آند كه سم كنن دست نگهداري مي ينيمرطوب و پا

 
  مراتع گوسفندي-پ

پوشـش گيـاهي در     . اين مراتع بيشتر در آب و هواي نيمه خشك ايـران متـداول اسـت              
اي كـه     اين نوع مراتع در مناطق كوهپايـه      . مراتع گوسفندي كوتاهتر از مراتع گاوي است      

ه مرطـوب  كنند و يا به عبارت ديگر منـاطق نيمـه خشـك تـا نيمـ             علوفه نرمي توليد مي   
بـه دليـل شـرايط نيمـه        .  وجـود دارد   سـاليانه متر بارش      ميلي 500-600 تا   350كشور با   

خشك و كوهستاني كه در ايران غالب است نوع دام مورد بحث در مراتـع، گوسـفند و                  
 .باشند مراتع غالب، مراتع گوسفندي مي

 
  مراتع بزي-ت
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مناطق بيابـاني و كـويري     ي خشك كم آب و كم گياه و خارزارهاي واقع در            ها  دشتدر  
چرند و در نقاط با پوشش گياهي         كه براي چراي گاو و گوسفند مناسب نيست، بزها مي         
 .نمايند مناسب خوب وزن گرفته و شير خوبي هم توليد مي

اي كـه گوسـفند و گـاو و          العبور و سنگالخي و صخره     در مراتع كوهستاني صعب   
چرند، بـز بـه راحتـي چـرا           د و يا به سختي مي      چرا نماين  ها  آنتوانند در      نمي ها  دامديگر  

 .گردد نموده و اين مراتع مناسب بزها محسوب مي
هـا  دار  دام و بياباني در اوايل فصل پاييز كـه خارشـتر بـه گفتـه                يدر مناطق كوير  

شـوند و     دهد، بزها در مراتع خارشـتري خـوب چـاق مـي             يعني بذر مي  ) بندد  غوره مي (
 .)شود كه از عالئم چاقي شتر است هانشان بزرگ ميكو(زنند  شترها كوهان خوبي مي

 
  مراتع گاوميش-ث

ي نيمه باتالقي و مرطوب است كـه در         ها  زمينمراتع مخصوص اين حيوان بيشتر در سر      
گاوميش بيشـتر در نـواحي      . رويند   هم مي  پاي در آب و رطوبت پسند     آن مناطق گياهان    

يط در اين منـاطق هـم از لحـاظ    شوند زيرا شرا غرب و جنوب غربي ايران نگهداري مي    
بلند و هم از لحاظ اقليم گرم و مرطـوب مناسـب ايـن نـوع دام              ندميان  پوشش گياهي گ  

 .است
 
  مراتع شتري-ج

بـه همـين دليـل در منـاطق     . دهـد  شتر در برابر تشنگي مقاومت زيادي از خود نشان مي       
خاردار امكـان   آبي و نوع پوشش گياهي       خشك و كويري و بياباني كشور كه به دليل كم         

در منـاطق   .  نگهداري و پرورش شتر رايج اسـت       ،نگهداري نوع دام ديگري وجود ندارد     
رويد شتر به عنـوان دام   كوهستاني و خشك نيز كه پوشش گياهي خاردار مانند كنگر مي   

اراضـي  . باشند  شود كه در اين مناطق شترهاي دوكوهانه متداول مي          مناسب نگهداري مي  
 .شوند خاردار، مراتع مناسب شترهاي يك كوهانه محسوب ميهموار خشك و گرم و 

 
  ظرفيت چراي دام و توليد علوفهبر اساس انواع مراتع .5

 :بندي نمود  درجه طبقهپنجتوان به  مراتع ايران را از لحاظ ظرفيت مي
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 يك مراتع درجه -الف
 :هاي زير باشند يشوند كه داراي ويژگ مراتعي درجه يك محسوب مي

 .باشد  درصد وسعت منطقه 100حدود  گياهي پوششسطح  .1
گياهان از نوع خوشخوراك و با ارزش غـذايي بـاال و رشـد و زادآوري قابـل                   .2

 .توجه باشند
 .آثار فرسايشي در سطح خاك مشاهده نگردد .3
 مناسب رشـد گياهـان باشـد و در روسـتاهاي منطقـه بتـوان بـه                  ساليانهبارش   .4

 )متر در سال  ميلي500ز بارندگي بيش ا(صورت ديم كشت و كار نمود 
 

هاي كوچكي از كشور ما وجود دارند ولي متأسفانه به            اين نوع مراتع در مساحت    
چون شرايط آب و هوايي در اين        .باشند  رويه به شدت رو به كاهش مي       دليل استفاده بي  

توان با متعـادل نگهداشـتن تعـداد دام و تعيـين ظرفيـت چـراي           مناطق مناسب است مي   
هـا   ظرفيت اين نوع مراتع اگر علوفه آن      . راتع را از تخريب محافظت نمود     مناسب، اين م  

 . روز است100 واحد دامي در هكتار براي دوبيش از را براي تغذيه دستي نچينند، 
 

  دومراتع درجه -ب
 :باشند مراتع درجه دو داراي اين خصوصيات مي

 . درصد از وسعت منطقه باشد80پوشش گياهي تقريباً سطح  .1
 .گياهان از لحاظ خوشخوراكي در درجه دوم قرار دارند بيشتر .2
 .شود آثار چراي مفرط و عالئم فرسايش كم و بيش ديده مي .3
 .شوند گياهان چندساله و يكساله با همديگر ديده مي .4
متر است و زراعت ديم در اين          ميلي 500 تا   250بارندگي در اين مناطق حدود       .5

 .باشد مناطق قابل انجام مي
 روز  100ت اين نوع مراتع، يك واحد دامي در يك هكتار بـراي             حداكثر ظرفي  .6

 .در فصل مناسب چرا است
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12 داری مرتع

 سهمراتع درجه  -پ
 : به شرح زير استسهخصوصيات كلي مراتع درجه 

اين نوع مراتع   . پوشاند   درصد از سطح زمين را مي      50پوشش گياهي در حدود      .1
 .شود جزء مراتع متوسط محسوب مي

شوند و نسبت گياهان چندساله و يكسـاله          لف ديده مي  هاي گياهي مخت    خانواده .2
 .به صورت برابر است

 .شود رويه همه جا مشاهده مي چراي بي .3
متر اسـت و زراعـت     ميلي300 تا  250در اين مناطق، ميزان بارندگي در حدود         .4

 .ي پرباران قابل انجام استها سالديم فقط در 
 

ت داده شود و يا با اصول صحيح  سال استراح دو يا   يكچنانچه به اين نوع مراتع      
 . تبـديل شـود  دوبرداري گردد اين امكان وجود دارد كـه بـه مراتـع درجـه         بهره ها  آناز  

 دو، نيم واحد دامي در هكتار و يا يك واحـد دامـي در               سهحداكثر ظرفيت مراتع درجه     
بــديهي اســت كــه . باشــد  روز در فصــل مناســب چــرا مــي100هكتــار بــراي مــدت 

 .كاهد تمادي از ظرفيت اين نوع مراتع به شدت ميهاي م خشكسالي
 

 چهارمراتع درجه  -ت
 :هاي زير است اين نوع مراتع كه بيشتر در نقاط خشك كشور وجود دارد، داراي ويژگي

اين مراتـع جـزء مراتـع       . پوشاند   درصد زمين را نمي    50پوشش گياهي بيش از      .1
 .آيند فقير به حساب مي

 .متر در سال است  ميلي250حداكثر ميزان بارندگي در اين مناطق  .2
تر از حـد مجـاز مـورد          فرسايش خاك بسيار شديد است و گياهان خيلي بيش         .3

 .اند شدهچرا واقع 
بـرداري     بهره ها  آناين مراتع اگر چند سالي قرق شوند و يا با اصول صحيح از               .4

 . قرار گيرندسهشود احتمال دارد كه پس از مدتي در رديف مراتع درجه 
 .متر است  ميلي250رندگي در اين مناطق حداكثر تا ميزان با .5
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 هكتـار بـراي     چهـار حداكثر ظرفيت چرا در اين مراتع، يك واحد دامي در هر             .6
 .باشد  روز در فصل مناسب چرا مي100

 
 پنجمراتع درجه  -ث

خصوصيات اين مراتع كه اغلب در مناطق خشك و بياباني كشور وجود دارد بـه شـرح                 
 :زير است
اين نـوع مراتـع، ارزش چـراي دام را بـه كلـي از               . راتع ايران است  فقيرترين م  .1

 .دست داده است
 .متر است  ميلي150 در اين مناطق كمتر از ساليانهمتوسط باران  .2
 .باشند هاي يكساله مي گياهان اغلب از گونه .3
فرسايش خاك شديد و آثار چـراي بـيش از حـد در همـه جـاي مرتـع ديـده                    .4

كردن وجود داشته باشـد، سـاليان درازي وقـت          چنانچه امكان قرق    . شود  مي
 .الزم است تا پوشش گياهي رضايت بخش به وجود آيد

 . هكتار است10 واحد دامي در يكظرفيت اين مراتع حداكثر  .5
 

 درجه از لحاظ ظرفيت چـرا و        پنجبندي مراتع به      الزم به ذكر است كه اين تقسيم      
نيست كه كليـه مراتـع موجـود در         مرغوبيت به طور كلي صورت گرفته و به اين مفهوم           

بـه خـاطر عـدم امكـان انجـام      . شوند نواحي خشك كشور جزء مراتع فقير محسوب مي 
آب كشور، ايـن مراتـع بـه مـرور           ي در مناطق كم   دار  دامهاي كشاورزي و تمركز       فعاليت

رويه قرار گرفته و نسبت به پتانسيل منطقه شرايط نامناسبي را دارا             زمان مورد استفاده بي   
هاي جزئي بـراي ظرفيـت مراتـع داشـته باشـيم الزم              بندي  اگر بخواهيم تقسيم  . باشند  مي

است در مناطق آب و هوايي مختلف با توجه به پتانسيل توليدي منطقه قضاوت نمـوده                
 .و مقايسه انجام گردد

 
 اساس توليد علوفه خشك  انواع مراتع بر.6

 خشك توسط دفتر فني مرتع انجـام        اساس ميزان توليد علوفه    بندي ديگري كه بر     تقسيم
 :باشد گرفته به اين صورت مي

  مراتع خوب-الف
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 كيلوگرم علوفه خشـك در هكتـار در سـال           450گيرند كه     مراتعي در اين دسته قرار مي     
منـاطق  . انـد   ميليـون هكتـار تخمـين زده       19وسعت مراتع خوب را حدود      . توليد نمايند 

، مراتع منطقه البـرز، سـميرم اصـفهان، سـرحد           هاي سبالن   ييالقي خوب مانند مراتع كوه    
 .اند هاي غرب ايران را جزء اين نوع مراتع دانسته چهاردانگه فارس و مراتع كوهستان

 
  مراتع متوسط-ب

 كيلوگرم علوفه خشك در هكتار توليد       150 حدود   ساليانهاين نوع مراتع به طور متوسط       
زنند و اكثر مراتع قشالقي        تخمين مي   ميليون هكتار  25 را حدود    ها  آنوسعت  . نمايند  مي

اند جـزء     رويه آسيب ديده   كشور و آن قسمت از مراتع ييالقي خوب كه در اثر چراي بي            
 .آورند اين مراتع به حساب مي

 
 : مراتع فقير و خيلي فقير-پ

مراتع مخروبه مناطق استپي و نيمه استپي را در ايـن طبقـه قـرار داده و توليـد متوسـط                     
 56 كيلوگرم و وسعت ايـن نـوع مراتـع را            30 در هر هكتار حدود      ليانهساعلوفه خشك   

 .اند ميليون هكتار تخمين زده
الزم به توضيح است كه ارقام مربوط به ميزان علوفه خشـك توليـدي و وسـعت                 

 .اند مراتع به طور تخمين برآورد شده
 

 اهميت مراتع
 :اي گوناگون اهميت دارده هگياهي مراتع از جنب پوشش

 ت خاك و جلوگيري از فرسايش آنحفاظ .1
 تنظيم گردش آب در طبيعت .2
 ايجاد فضاي سبز و تلطيف هوا .3
  غذا و مأمن براي وحوش و پرندگانتأمين .4
هـا نفـر      معيشت ميليـون   تأمين علوفه مورد نياز احشام سنتي و در نتيجه          تأمين .5

  سنتياندار دامعشاير و 
  بخش عظيمي از پروتئين مورد نياز كشورتأمين .6
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 .... ها ها و رزين  محصوالتي نظير گياهان دارويي، صنعتي، صمغتوليد .7
توان به   محيطي مراتع، عالوه بر موارد باال مي       گذاري زيست  كلي در ارزش   طور  هب

، نگهـداري تركيـب     ازتزيستي در مراتع، كنترل بيولوژيـك آفـات، تثبيـت            ارزش تنوع 
 .اتمسفر و موارد بسيار ديگر اشاره كرد

 500 تـا  100 خاك زراعي به زمـاني بـين   متر  سانتي براي ايجاد يك     اگر بدانيم كه  
 عامـل توليـد در مقابـل عوامـل          تـرين   مهمسال نياز است و نقش عمده مرتع حفظ اين          

وجـود محـيط مناسـب       فرسايش مانند آب و باد است، چندان بيراهه نيست اگر بگوييم          
 .زندگي و استمرار توليدات زراعي و دامي مرهون مرتع است

 
  گوناگون مراتعيها ارزش

  حفاظتييها ارزش. 1
ترين اقدام در امر حفاظت خاك و آب مرهون اين اصل است كـه قطـره                  اولين و اساسي  
 كنترل شود و اين امر بـه عنـوان كليـد            ،كند كه به زمين برخورد مي     جايي  باران در همان  

ان و متخصصـيني    موفقيت در مديريت منابع و اراضي بايد هميشه مدنظر كليه كارشناسـ           
توجـه بـه ايـن اصـل و          چه در صورت عدم   . قرارگيرد ، سروكار دارند   طبيعي  منابعكه با   

 بـا صـرف   تـوأم كـه  ... ها و     ها، رودخانه  پيگيري اقداماتي كه جهت كنترل آب در آبراهه       
 در امر احيـاء      طبيعي  منابعهاي مديران    وقت خواست  ، هيچ باشند  مياي بسيار باال    ه ههزين

 . نخواهد شدتأمينح و سرانجام اداره درست اين منابع اصالو 
 درصد سطح كشور    50بودن حدود    در شرايط جغرافيايي ايران به دليل كوهستاني      

خشـك كـه شـرايط محيطـي را بـراي             ه آن در شرايط آب و هـوايي نيمـ         قرار گرفتن و  
اري سازد و هميشه قسم اعظم خاك عـ  نمودن پوشش صددرصد و انبوه ميسر نمي      فراهم

در ايـن   . شـود   مـي از پوشش حفاظتي خواهد بود، اهميت حفاظتي مراتع بيشتر نمايـان            
بودن تنها عامل حفاظت خاك و آب همـين پوشـش محـدود              مناطق به علت كوهستاني   

 كـه باعـث تغذيـه خـود         باشـد   مـي ها به صورت برف      مراتع است و قسمتي از بارندگي     
مينـي بـراي مصـارف كشـاورزي از         ي زيرز هـا   آب از يك طرف و تغذيه        گياهي  پوشش

 .شود ميطرف ديگر 
 :باشد مينقش گياهان در حفاظت خاك به دو صورت 
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 ي زيرزمينيها دام انبوسيلهحفاظت خاك  .1
 ي هواييها دام انبوسيلهحفاظت خاك  .2

انـد    هاي خود كه در طبقات خـاك نفـوذ كـرده             ريشه بوسيلهدر مورد اول گياهان     
هـاي     گياهـاني كـه ريشـه      تـأثير بديهي است   . ندشو  باعث نگهداري و حفاظت خاك مي     

هـاي    عميق و بيشتري دارند در امر حفاظت خاك بيشتر از گياهاني خواهد بود كه ريشه              
 .عمق و سطحي دارند كم

در مورد حالت دوم نيـز در اثـر برخـورد قطـرات بـاران بـه گيـاه ممكـن اسـت                       
 :هاي زير رخ دهد پديده

شـده و بـا        به قطـرات كـوچكتري تقسـيم       قطرات باران در اثر برخورد به گياه       .1
 .رسد كاهش انرژي به خاك مي

شـده و از قطـرات اوليـه بزرگتـر           ي گيـاه جمـع    هـا   برگروي   قطرات باران بر   .2
 .گردند مي

دهند كـه بـه ذخيـره         اي از آب روي شاخ و برگ تشكيل مي          قطرات باران اليه   .3
 . موسوم است1تاجي

 يا ساقاب   2ساقه  افته كه به آن جريان    ي  قسمتي از آب باران از ساقه گياه جريان        .4
 .شود ميي ريشه وارد خاك ها كانالگويند كه به آرامي از طريق 

  يـك عامـل حفـاظتي      گيـاهي   پوششالشبرگ حاصل از گياهان نيز مانند خود         .5
الشبرگ عالوه بر افزايش درصد مواد آلي خـاك       . خاك در مقابل باران است    

اذب قطرات باران بوده و بـه آرامـي   تقويت رشد گياهان، مانند اسفنجي ج     و
 .دهد  را در خاك نفوذ ميها آن

 و الشـبرگ حاصـل از آن بهتـرين و     گيـاهي  پوشـش با توجه به آنچه گفته شـد،      
 .باشد ميترين وسيله حفاظت آب و در نتيجه خاك  مطمئن

 
 ي تفرجگاهيها ارزش. 2

لـزوم توجـه بـه      با توجه به افزايش جمعيـت شـهرها و زنـدگي پرفشـار و شهرنشـيني                 
 يهـا  ارزش .شـود  مـي  ي تفرجگاهي در محدوده شـهرها بـيش از پـيش حـس           ها  ارزش

 
1. Canopy storage 2. Stem flow  

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


 كليات

 

17

 توان از ديدهاي مختلف بشر بسته به ذوق و نياز افراد از كوهنـوردي،               را مي تفرجگاهي  
 دهاي طبيعـي،  گيري، شكار، اسـتفاده از منـاظر و رخـدا          ها، ماهي  پيمايي در كوهستان   راه

 در نظـر  ... ، كمپينـگ و   هـا   سـنگ هاي گوناگون از حشرات، گياهـان و          آوري نمونه   جمع
 نـه فقـط بـراي علوفـه و دام بلكـه از            يدار  مرتـع بنابراين در محـدوده شـهرها،       . داشت
 .بايستي مورد توجه قرار گيرد هاي تفرجگاهي مي جنبه

 
 ي دارويي و صنعتيها ارزش. 3

ي اكولوژيـك  هـا  سرشـت  و اقليمي در ايران، گياهان گوناگون با      تنوع شرايط جغرافيايي  
، گياهـان   خشـك    نيمهبسيار متفاوت در پهنه كشور ايران شامل گياهان مناطق خشك و            

 شتبيش از ه  . دهد  استوايي، سردسيري و مرطوب را پرورش مي        هصحرايي و شني، نيم   
اي از مـوارد ايـران بـه       پـاره  كننـد و در     ي ايران رشد مي   ها  زمين در سر   گياهي  گونههزار  

ــون    ــواع گ ــد ان ــان مانن ــي از گياه ــتگاه برخ ــوان خاس ــا عن ــك )Astragalus (ه ، چوب
)Acanthophyllum(كاله ميرحسن ،) Acantholimon(و درمنه) Artemisia(باشد  مي. 

. هزار ساله دارد   زمين و شرق، استفاده از گياهان دارويي سابقه چند          در پهنه ايران  
 هـا   آني داروهـاي شـيميايي و اثـرات جـانبي           هـا   زيـان اخير به علت اثبات     ي  ها  دههدر  

بـه افـزايش     استفاده از گياهان دارويي در اروپـا و آمريكـا نيـز شـروع و بـه شـدت رو                   
در كنـار گياهـان     ..... مانند كاسني، بابونـه، خاكشـير، افـدرا، اسـطوخودوس و            ،  باشد  مي

ي صنعتي بسيار بـااليي     ها  ارزشكنند كه     يدارويي، گياهاني در عرصه مراتع ايران رشد م       
آوري و عمـدتاً بـه خـارج از كشـور      دارند و ساليان درازي است كه توسط اهالي جمـع     

 ....بيان و   شيرين،از قبيل كتيرا، باريجه ،شوند صادر مي
 
 ذخاير توارثيارزش . 4

وم بـه ايـن    زياد و شرايط دشوار مراتع ايران و پرورش و حضور گياهان مقا   گياهي  تنوع
بـا مطالعـه روي     .  مهـم درآورده اسـت     تـوارثي شرايط، مراتع را به صـورت يـك منبـع           

تـوان    مـي ... ي مقاوم به شوري، خشكي و       ها  ژنهاي مرتعي و      خصوصيات ژنتيكي گونه  
  وسـيله   بـدين  در توليد گياهان با مقاومت بيشتر و نيازهاي كمتر استفاده نمود و              ها  آناز  

 .تا حد زيادي تقليل داداستفاده از منابع را 
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 محيطي ارزش زيست. 5
 با افـزايش    توأمرويه است و اين افزايش جمعيت         زمين در حال افزايش بي     هجمعيت كر 

با توجه بـه اينكـه منـابع توليـد اكسـيژن در             . باشد  مقدار سرانه توليد گازكربنيك نيز مي     
باشـد،     مـي  ها  خشكي در   دار  ها در درياها و گياهان سبزينه      جهان محدود به فيتوپالنكتون   

 از نظر توليد اكسيژن و پااليش گازكربنيك بيش از پيش احسـاس       گياهي  پوششاهميت  
 ،ي هوايي گياهان مرتعي در مقايسه با جنگل كمتر اسـت          ها  دامهر چند حجم ان   . شود  مي

همچنـين گياهـان مرتعـي قادرنـد     . تواند اين عامل را جبران نمايد  ولي وسعت مراتع مي   
 .توجهي از غبارهاي موجود در هوا را جذب و باعث پاكيزگي هوا شوند  لمقدار قاب

 
 علل تخريب مراتع

  مالكيت مراتع.1
، عشاير به صورت عرفي از مراتع 1341 و مراتع در سال ها جنگل  شدن مليپيش از 

 مالكيت مراتع در اختيار ،در آن دوره. كردند برداري مي بند و قشالقي بهره ييالقي، ميان
كردند و يا  بردراي مي لكان روستاها و خوانين عشاير قرار داشت كه يا خود از آن بهرهما

چر، مراتع مازاد بر نياز  با عقد قراردادهاي اجاره و دريافت مبلغي به عنوان حق علف
اين نوع مالكيت، نقش مهمي در حفاظت از . كردند  واگذار مياندار دامخود را به ساير 

شد و حفظ آن تداوم اين  رتع به عنوان يك منبع درآمد محسوب ميمراتع داشت، زيرا م
در . شد اي عايد مي درآمد را در برداشت كه كم و بيش بدون صرف هيچ هزينه

شد، زمان ورود و خروج دام، تعداد دام و حتي  قراردادي كه براي اين منظور منعقد مي
سط ناظران ملك، مفاد همچنين در زمان چرا نيز تو. شد برداري ذكر مي روش بهره

كرد و در   به مرتع جلوگيري ميها دامناظر مرتع از ورود ديگر . شد قرارداد كنترل مي
ي موجود را كاهش ها دامها تعداد  ها و در خشكسالي ريزي گونه دهي و بذر فصل گل

 مراتع، مديريت بومي مراتع از بين رفت و مديريت دولتي جانشين  شدن مليبا . داد مي
 .آن شد

 گذشته مراتع ايران با مشكالت كمتري روبرو بود، چـرا كـه از يـك                هاي  زماندر  
 كمتر و سطح مراتع به نسبت بيشتر بود و با مالكيت فردي يا گروهي               ها  دامطرف تعداد   

تخريـب مراتـع در عـرض يكـي دو          . شده است   ، سعي در حفظ مراتع مي     ها  آنحاكم بر   
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 مراتـع  شـدن  ملي بخشي از تشديد مربوط به قرن اخير سرعت بيشتري به خود گرفته و    
شـوند و در   ترين و فقيرترين مراتع محسوب مي        يافته  تخريبمراتع دولتي جزء    . شود  مي

مسـتثني  تصـويب مـاده     . اند  مند به حفظ مرتع بوده      عوض مالكين مراتع خصوصي عالقه    
 حالـت بكـر      سبب شد افراد براي اينكه مراتع را از        شدن  ملي   از    زده  شخم اراضي   شدن  

 و تبديل به اراضي    زده  ديسك   را شخم و     ها  آنخارج كرده و از مالكيت دولت درآورند،        
 .كشاورزي نمايند

 
 )عمدتاً ديم( شخم مراتع به منظور توسعه كشت .2

كرده است، با وجود اينكـه        امكان كشت ديم را فراهم مي      ساليانهدر مناطقي كه بارندگي     
انـد، اراضـي      خوب و عميق جزء بهترين مراتع محـل بـوده         اين مراتع با دارا بودن خاك       

در اين اراضي به جـاي پوشـش        . گرديدند تبديل شده و پس از چند دوره كشت رها مي         
مرتعي مناسب قبلي، تعدادي از گياهان هرز با اسـتفاده چرايـي كـم و يـا بـدون ارزش                    

 .ندا هاي مستقر شد هعلوف
 
  چراي زودرس دام از مراتع.3

توانـد در   ي سختي دارد و دام نمي    ها  زمستان در مناطق كوهستاني كه      خصوصبدر ايران   
طول زمستان از آغل خارج شده و در مراتع چرا نمايد، به علت كمبـود علوفـه ذخيـره                   

 و شايد قبـل از شـروع رشـد در گياهـان،             ها  برف شدن  ذوب  زمستاني بالفاصله پس از     
زودرس، گياهـان مرتعـي شـديداً صـدمه         ند و در اثر چراي      شو  مي به مراتع گسيل     ها  دام

 .روند ي متمادي از بين ميها سالديده و در اثر تكرار در طي 
 
  چراي بيش از اندازه.4

.  چنـدين برابـر ظرفيـت نگهـداري مراتـع اسـت            ها  دامطبق مطالعات انجام شده، تعداد      
 از  انردا  دام از يك طرف و عدم توليد علوفه توسـط           ها  دامافزايش دائمي و بدون توقف      

طرف ديگر باعث تشديد چرا شده و در نتيجه گياهـان فرصـت توليـد و ذخيـره مـواد                     
غذايي براي رشد سال بعد پيدا نكرده و سـال بـه سـال در اثـر چـراي مفـرط، گياهـان                       

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


20 داری مرتع

مصرف بـراي دام و چـه بسـا گياهـان سـمي                گياهان بي  ها  آنمرغوب كاهش و به جاي      
 .شوند جايگزين مي

 
 كني  بوته.5

 مراتع و روستاهاي كشور، به علت فقـدان منـابع سـوخت فسـيلي، ايـالت و                  در عرصه 
كني از سطح مراتع براي پخت و پز، منابع گرمايي و استحمام             هروستاييان مبادرت به بوت   

ني باعث كاهش پوشش حفاظتي خاك در برابر فرسـايش بـادي، آبـي،              ك هبوت. نمايند  مي
 .شود مي... تبخير خاك، سفت شدن سطح خاك و 

 
  لگدكوبي سطح مراتع.6

 بـودن   مرطـوب   در اثر زياد بودن تعداد دام و نيز چراي زودرس از مراتع كه مصادف با                
، سطح مراتع بـيش از انـدازه فشـرده شـده و قابليـت نفـوذ آن بـه آب و                      باشد  ميخاك  

 .يابد ظرفيت نگهداري آب و هوا كاهش يافته و جريان سطحي افزايش مي
 
  دامواردات .7

 .شده استمراتع  و تخريب كشورباعث افزايش تعداد دام داخل دام  واردات
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 ل دومفص

 فيزيولوژي گياهي و رابطه آن با چرا

  در گياهتوليد مواد غذايي
نمايند و مقدار توليد      اي است از خاك و گياهاني كه در آن رشد و نمو مي              مرتع مجموعه 

تقيمي بـا توليـد گياهـان آن خواهـد     مرتع و يا به عبارت ديگر مقدار توليد دام رابطه مس     
توان عوامل مربـوط بـه    از آن جمله مي. اي شرايط الزم است  براي رشد گياه پاره   . داشت
رشـد گيـاه رابطـه    .  را نـام بـرد  مـا ، رطوبـت و د )فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي (خاك  

هت تهيـه  ج.  دارد،شود ميمستقيم با مقدار مواد غذايي و انرژي كه در اختيار آن گذارده      
مواد غذايي، گياه ضمن جذب مواد معدني و آب از خاك، گازكربنيك نيز از هوا جذب                
نموده و در مجاورت انرژي خورشيد و انجـام عمـل فتوسـنتز تبـديل بـه مـواد آلـي و                      

جذب انرژي خورشيد   . شود  مينمايد و تشكيل همين مواد باعث رشد گياه          اي مي   ذخيره
جذب آب و مواد غذايي نيز توسط ريشـه       . شود  جام مي و گازكربنيك توسط برگ گياه ان     

 سطح برگ گياهان و يا ريشـه باعـث كـاهش عمـل               شدن  كمبنابراين  . گيرد  صورت مي 
 .كاهد فتوسنتز و توليد مواد آلي شده، رشد گياه و توليد آن را مي

 
 فتوسنتزفرآيند در مؤثر عوامل 

 :از عبارتند فتوسنتزفرآيند به طور كلي عوامل مؤثر در 
 استعداد فيزيولوژيكي گياه .1
مقدار گازكربنيك موجود در اتمسـفر و سـهولت ورود آن در بـرگ از طريـق                  .2

 ها روزنه
 ها برگسطح مجموع  .3
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 شدت روشنايي .4
 وجود آب .5
 ماد .6
 مواد غذايي در خاك .7

تـوان گفـت كـه هـر گيـاهي بسـته بـه               از لحاظ استعداد فيزيولوژيكي گيـاه مـي       
 فتوسـنتز را داشـته   فرآينـد خاصي توان انجـام   حدد تا   توان  ميخصوصيات ژنتيكي خود    

 بعضي از گياهان در زمان كوتاهتر قدرت انجام توليد بيشتري نسـبت             صورتيكه  هب. باشد
در ). الرشـد  گياهـان سـريع   ( بـاالتر اسـت      هـا   آنبه سايرين داشته و سرعت فتوسنتز در        

مـان بيشـتري الزم      بعضي ديگر قابليت توليد در حد باال را نداشته يا مـدت ز             صورتيكه
 .دارند

هاي گياه كـه       فتوسنتز، بايد روزنه   فرآيند جهت انجام    CO2با توجه به لزوم وجود      
پسند در سطح برگ روزنه وجود نـدارد         در بعضي گياهان خشكي   (در سطح و زير برگ      

قرار دارند باز باشند تـا ورود ايـن گـاز الزم            ) تا از تبخير از سطح برگ جلوگيري گردد       
با توجه به اينكه عمـل فتوسـنتز در مجـاورت نـور خورشـيد               .  صورت گيرد  بدون مانع 

 در طول روز و ورود گازكربنيك نيز بايـد در همـين             ها  روزنهگيرد، باز بودن     صورت مي 
افتـد و در انـدك       چه بسا در بسـياري از گياهـان همـين اتفـاق مـي             . زمان صورت گيرد  

 بسيار زيـاد و رطوبـت       دمايود  گياهاني كه خاص مناطق با شرايط سخت اقليمي و وج         
 در طول روز بسـته و       ها  روزنهگيرد و    ، اين اتفاق در شب صورت مي      باشند  ميبسيار كم   

 .شود مي فتوسنتز انجام فرآيندها باز بوده و  شب
با توجه به اينكه حضور كلروپالست براي انجام فتوسنتز ضـروري اسـت، چـون               

، لذا هر چـه سـطح بـرگ         باشند  ميياهي  ها محل تجمع كلروفيل در سلول گ       اين اندامك 
تر باشد ميزان كلروفيل نيز در برگ بيشتر و ميزان انجام فتوسـنتز   بيشتر باشد و برگ پهن    

ولي چون سطح برگ بيشتر مقارن با سطح تبخير بيشتر است، مخصوصاً   . نيز بيشتر است  
 بيشـتر   در گياهاني كه از لحاظ منابع آبي محدوديت دارند، بايـد سـطح بـرگ از حـدي                 

 .دادن آب تعادلي برقرار شود نشده و بين حضور كلروفيل و از دست
هـا   از لحاظ شدت روشنايي هم، انجام عمل فتوسنتز و جذب نور در كلروپالست            

لذا هـر   .  و شدت اين جذب نيز محدود است       شود  مي خاصي از طيف انجام      هدر محدود 
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ور نيز بيشتر اسـت كـه ايـن         ها بيشتر و دما مناسبتر باشد شدت جذب ن         چه كلروپالست 
 .انجام است  هم در محدوده خاصي قابل

 به اين صورت تشريح نمود كه آب        توان  ميوجود آب در گياه و عمل فتوسنتز را         
 :چند وظيفه مهم در گياه به عهده دارد كه شامل

 و همچنـين بسـياري ديگـر از       باشـد   مـي آب در انجام عمل فتوسنتز ضـروري         .1
 بـدون حضـور آب      دهـد   مـي درون بـدن گيـاه يـا جـانور رخ           هاي شيميايي كـه     فرآيند
ها ضـروري   فرآينـد بخـش بـه        و سرعت   كننده  فعالپذير نبوده و يا آب به عنوان         امكان
 .باشد مي

 به صورت شاداب و گسترده در مقابل نـور خورشـيد قـرار              ها  برگبراي اينكه    .2
اه، آب  در صـورت كـاهش ميـزان آب در محـيط گيـ            . بگيرند حضور آب الزامي اسـت     

 پالسموليز شده و انجام عمل فتوسنتز و جذب نور و باز            ها  سلوليافته و     كاهش ها  سلول
 به علت كـاهش ميـزان       ها  روزنهبودن   هدر صورت بست  . افتد  به مخاطره مي   ها  روزنهبودن  

 .شود ميآب، تبادالت گازي با محيط نيز متوقف 
 را هـا  آنبـوده و  ) ردهچه خام و چه پرو  (آب حالل بسياري از مواد درون گياه         .3
 .كند ميي گياهي جابجا ها دامدر بين ان
 چشمگير داشته و همچنين انجـام عمـل         تأثير ها  روزنهبودن   ه نيز در باز و بست     دما

 .دهد مي خاصي در گياهان رخ دمايي هفتوسنتز در محدود
 اوليـه انجـام فتوسـنتز       ه، مـاد  شـوند   مـي مواد غذايي خاك كه توسط ريشه جذب        

 انجـام   ه و رشد ريشه و حضور تارهاي كشنده و جذب مناسـب و فعـال الزمـ                باشند  مي
 .باشد ميفتوسنتز 

ي خود گياه و مقـداري ذخيـره        ها  فعاليت در گياه، مقداري صرف      توليد شده مواد  
مقداري از اين ذخيره صرف تنفس، رشد مجدد گياه بعد از سرماي زمستان يـا               . شود  مي

 .شود مي... ياه پس از چرا يا درو و خشكي تابستان، تكثير، رشد مجدد گ
همانطور كه  . نامند ي يا توليد اوليه م    1شده در گياه را توليد ناخالص      كل مواد توليد  

 ي گيـاه  هـا   فعاليـت  و مقـداري صـرف       شود  مي اين مواد در گياه ذخيره ن      هگفته شد، هم  
 2خـالص  توليـد    ،ماند ي، آنچه كه باقي م     شده  صرفپس از كسر مقدار     ). تنفس (شود  مي
 

1. Gross primary production 2. Net primary production  
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رشد فعال، ركود،   (شده در مراحل مختلف زندگي گياه         اين مقدار ذخيره  . شود  ميناميده  
هـاي گيـاهي      متفاوت بوده و در گونه     شوند  مي ناميده   يكه مراحل فنولوژيك  ...) تكثير و   

اي  هحالت رشد طبيعي گياه، حداكثر مواد ذخيـر       در  . مختلف نيز مقدار آن متفاوت است     
 .در خاتمه رشد و حداقل آن در شروع رشد در سال بعد است

 
 نقش ريشه در گياهان مرتعي

 : ازعبارتند كه ريشه در گياهان مرتعي وظايف متعددي به عهده دارد
 جذب آب و مواد غذايي از خاك .1
 استحكام گياه در خاك .2
 حفاظت خاك .3
 و حاصلخيزي خاكافزايش نفوذپذيري  .4

 باشند  مي فتوسنتز در گياه ضروري      فرآيندجذب آب و مواد غذايي كه براي انجام         
ا بـراي جـذب     هـ   هتر باشد ريش   هر چه محيط خشك   . يكي از وظايف اصلي ريشه است     

. يابـد   مـي كنند و سطح تمـاس ريشـه بـا خـاك افـزايش               آب به اعماق بيشتري نفوذ مي     
ـ كه ريشه مواد اوليه را    همانطور ، كنـد  مـي ي هـوايي گيـاه جـذب    هـا  دامبراي مصرف ان

، باشـند   مـي  مواد غـذايي و پـرورده جهـت رشـد ريشـه              تأميني هوايي نيز منبع     ها  دامان
 ي هوايي گياهي بيش از حد مورد چـراي دام قـرار بگيرنـد لزومـاً               ها  دام اگر ان  بطوريكه
 .افتد ميي زيرزميني نيز به مخاطره ها دامرشد ان

تر و بـه تعـداد و    هر چه ريشه عميق. ستحكام آن در خاك است  ريشه گياه عامل ا   
بعضي گياهان  . پراكنش بيشتر در خاك موجود باشد، استحكام گياه در خاك بيشتر است           

 سطحي دارند و از رطوبتي كه در   همانند گياهان يكساله و يا گياهان گوشتي و آبدار ريش         
بعضـي گياهـان    . كننـد   د اسـتفاده مـي    آي مدت به وجود مي     اي و كوتاه    ي لحظه ها  باراناثر  

رنـد ريشـه عميـق      ب يميي كه در مناطق با فقر رطوبتي به سر          ها  آنبخصوص  ) چندساله(
همچنين مناطقي كه ريزش برف وجود      . نمايند  ي عمقي استفاده مي   ها  رطوبتدارند و از    

   براي گياهان چندسالهنمايد مي در اعماق خاك نفوذ ها برفدارد و آب حاصل از ذوب 
تـر    اي گيـاه پيشـرفته      در هر حال هر چه سيستم ريشـه       . هاي عميق مناسب است     با ريشه 
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ي عميق و سطحي بيشتري داشته باشد وضعيت استحكامي و جذبي  ها  ريشهباشد و گياه    
 .يابد ميبراي آن مناسبتر بوده و به درصد بيشتري از رطوبت خاك دسترسي 

 هـا   آن بهم از پراكنـدگي      ها  آنتصال  كردن ذرات خاك و ا     ريشه گياهان با نزديكتر   
 در  ها  ريشههمچنين حضور و نفوذ     . سازد  جلوگيري كرده و در مقابل فرسايش مقاوم مي       

 كـه باعـث افـزايش       نمايـد   مـي يي براي ورود آب به خـاك در آن ايجـاد            ها  كانالخاك  
. نمايـد  ميب جلوگيري آشدن آب به صورت هرز  گردد و از جاري نفوذپذيري خاك مي  

ي مرده گياهان به خاك مرتباً باعث افزايش مواد آلي به آن          ها  ريشهشدن    هين افزود همچن
را دارنـد   ) بخصوص ازت (ريشه برخي گياهان نيز قابليت تثبيت برخي عناصر         . گردد  مي

 .گردد ميكه باعث افزايش حاصلخيزي خاك 
 

 پذيري گياهان در مقابل چرا آسيب
 قرار گرفتنمحل .  داردها آني به اشكال زيستي  پذيري گياهان در مقابل چرا بستگ      آسيب

، در ايـن زمينـه بسـيار حـائز اهميـت            شود  ميبافت مريستم كه رشد فعال گياه را باعث         
 كه بافت مريستمي فعال توسط دام چرا        شود  ميبيشترين صدمه وقتي به گياه وارد       . است
يي در سـطح خـاك،       جوانـه انتهـا    قرار گرفتن به علت    ندمياندر گياهان خانواده گ   . شود

بنـابراين اگـر يـك گيـاه        . باشد  ميصدمات ناشي از چرا به مراتب كمتر از ساير گياهان           
ـ        هـ  هاي ساق ه ه در سطحي باالتر از جوان     ندميگ ا از بـين    هـ  ها چريـده شـود، چـون جوان

 درجـه   هـا   بـرگ رفـتن     ولـي بـه علـت از بـين         دهد  مياند، ساقه به رشد خود ادامه         نرفته
پذيري گندميان در مقابـل چـرا    آسيب. يابد مي غذايي گياه كاهش     خوشخوراكي و ارزش  

اگر ساقه از قسـمت تحتـاني       . تا حدود زيادي به استحكام ساقه گياهان نيز بستگي دارد         
 .شود ميقطع يا شكسته شود، آسيب بيشتري به گياه وارد 

 جوانـه (دارنـد   هـا قـرار   هاي مريسـتمي در انتهـاي سـاقه       اي بافت  در گياهان بوته  
اي جانبي نيز كه داراي بافت مريستمي       ه هجوان. شوند  ميطولي  رشد  كه موجب    )انتهايي

 هورموني تا موقع حضور جوانه انتهايي ساقه به صورت غيرفعال باقي فرآيندهستند طي 
اي جانبي شروع بـه  ه ه چرا جوانه انتهايي قطع شود، جوان      فرآيندمانند ولي اگر در اثر       مي

لذا اگر چرا به موقع و به       . شوند  ميشدن و رشد جانبي گياه       پشترشد نموده و باعث پر    
اندازه باشد و در موقع مناسب دام وارد و خارج گردد، نه تنها به رشـد گياهـان آسـيبي                    
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. شود ميتر نيز  اي جوان در سطح وسيعه ه و شاخ  ها  برگ بلكه باعث توليد     شود  ميوارد ن 
 هم با ورود پيش از موقع دام، خاك مرتع          ولي اگر چرا شديد و در زمان نامناسب باشد،        

 و هم در اثر چراي شديد، رشـد مجـدد و            شود  ميشده و از نفوذپذيري آن كم        لگدكوبي
 هـا   شـاخه بيند و چه بسا در اثر چراي شديد گياه تغييرشكل داده و              تكثير گياه آسيب مي   

 .شود ميدار   و يا گياه تيغهديپيچ  هم در
 

  گياهاناثرات چراي دام روي تكثير
تكثير جنسي توسط بذر    . گيرد  ميتكثير گياهان به دو روش جنسي و غيرجنسي صورت          

صـورت  ... زني، پيـاز و پيازچـه و    و غيرجنسي توسط ريزوم، استولون، پاجوش، جست    
تمامي گياهان يكساله و برخي گياهـان چندسـاله از طريـق توليـد بـذر تكثيـر                  . گيرد  مي
انتقـال  ...  توليد شده و توسط آب، بـاد، انسـان، حيـوان و              بذرها به تعداد زياد   . يابند مي
 .يابند يم

 ناميه خود را حفظ كرده و  هبذر اكثر گياهان قادرند در شرايط نامساعد محيطي قو        
يي كـه از  هـا  نهـال . در صورت بهبود شرايط جوانه زده و گياه جديدي را بوجود آورنـد         

ي غيرجنسـي بدسـت     هـا   دام رشد ان  يي كه از  ها  نهال نسبت به    شوند  ميرشد بذر حاصل    
 ريشه كمتري داشته و به      ها  نهالاين  . باشند  ميآيند نسبت به شرايط محيطي حساستر        مي

ي غيرجنسي چون از ريشه    ها  نهال ولي   ،نمايند  ميمقدار كمتري از رطوبت خاك استفاده       
مقاومـت  ،  برنـد   مـي  و از مواد پرورده پايه مـادري بهـره           كنند  ميگياه مادري هم استفاده     

همچنين اگر بذر گياه در عمـق زيـادي از     . بيشتري در برابر شرايط سخت محيطي دارند      
خاك فرو رود و قبل از اينكه به سطح خاك برسد مواد غذايي بذر به اتمام برسـد و يـا                     

 .تر باشد، نهال جوان از بين خواهد رفت رطوبت خاك از حد مناسب پايين
در مورد گياهـاني كـه بـه        .  دارد تأثيرهان  چرا روي تكثير جنسي و غيرجنسي گيا      

دهـي و قبـل از       يابند، اگر چراي دام در هنگام گل       روش جنسي و با توليد بذر تكثير مي       
همچنـين در بعضـي مواقـع       . افتـد   مـي رسيدن بذور صورت گيرد، توليد بذر به مخاطره         

ي از   گيـاه بـه قـدر      شـود   ميرويه دام و حضور بيش از حد آن در مرتع باعث             چراي بي 
ي جـوان   هـا   نهـال لحاظ فيزيولوژيكي ضعيف شود كه قادر به توليد بذر نباشد و توليـد              

 تـوان   مـي  چراي دام بـر آن       تأثير و   ها  آندر مورد گياهان و تكثير غيرجنسي       . ديده نشود 
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نيـز مـواد    ...  پياز و    ،ي مانند ريزوم  ا هي ذخير ها  دامگفت كه اگر شدت چرا زياد باشد، ان       
نـد و    و تكثير غيرجنسي هـم كُ      شود  ميند  ، رشدشان كُ  نمايند  ميذخيره  ي كمتري   ا هذخير

 .شود مييا متوقف 
 

 روي گياهان چرا تأثير
 : از سه جنبه مورد بررسي قرار دادتوان مي چرا روي گياهان را تأثير

 شدت چرا .1
 تكرار چرا .2
 زمان چرا .3

 
 شدت چرا

 در مـدت بيشـتر از       ها  آن چراي شديد كه در اثر ورود تعداد زياد دام به منطقه و حضور            
ـ      شود  مينرمال حاصل    حد ي هـوايي و زمينـي گيـاه شـده،          هـا   دام، باعث از بين رفتن ان

 يابـد   مي، جذب رطوبت به علت قطع رشد ريشه كاهش          كند  ميمتابوليسم گياه را مختل     
و سرانجام انجام عمل فتوسنتز و توليد محصول و تكثيـر گياهـان تضـعيف و سـرانجام                  

 .شود ميمتوقف 
 

 تكرار چرا
اگـر شـرايط    . تكرار چرا رابطه مستقيم با شرايط محيطي براي تجديد حيـات گيـاه دارد             

سخت و رطوبت كافي در دسـترس نباشـد تكـرار چـرا باعـث تضـعيف گيـاه شـده و                      
ولـي اگـر شـرايط از       . شود  ميمتابوليسم و توليد محصول و نيز تكثير گياه دچار اختالل           

 مناسب بـوده و شـرايط بـراي تجديـد حيـات گيـاه               لحاظ رطوبتي و مواد مغذي خاك     
 علوفه سرسبز و شاداب بيشتري توليد شـده         شود  ميمطلوب باشد، لذا تكرار چرا باعث       

 .و توليد محصول افزايش يابد
 

 زمان چرا
 آمادگي مرتع از لحـاظ رطوبـت خـاك و           مسئلهاز لحاظ زمان ورود دام به مرتع بايد به          

ر لگدكوبي دام و آمادگي گياهـان از لحـاظ اينكـه بـه              جلوگيري از سفت شدن آن در اث      
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. ي از رشد رسيده باشند كه قادر به توليد محصول و بذردهي باشند توجه نمـود               ا  همرحل
رويه و تضعيف گياهـان بـراي         مدت زمان حضور دام در مرتع و جلوگيري از چراي بي          

رداشت يا چرا بايـد     آخرين ب . تجديد حيات و تكثير در سال بعد نيز بسيار مهم مي باشد           
اي در گياه باقي بماند تا گياه براي رشـد مجـدد در               طوري باشد كه مقداري مواد ذخيره     

 .سال آينده دچار مشكل نگردد
 

 ات ديگر چراتأثير
 هـا   آن دام روي    تـأثير مسلماً  ) مراتع مشجر (با وجود حضور درختان در بعضي از مراتع         

راتع مشجر و استفاده از پوشش علفي باعث        چراي سبك دام در م    . باشد  ميبررسي    قابل
 بدسـت ي جوان قدرت بيشتري بيابند و از رقابت بـا پوشـش علفـي در                ها  نهال شود  مي

همچنين حضـور دام در بـه زيـر خـاك رفـتن بـذر               .  منابع غذايي در امان بمانند     آوردن
در مقابـل   . كنـد   مـي  مثبت خواهد گذاشت و بـه زادآوري درختـان كمـك             تأثيردرختان  

 ريشـه   شـود   مـي وكوب كردن خاك و سفت شدن آن در اثر حضور زيـاد دام باعـث                لگ
 هـا   نهالي جوان قدرت نفوذ به درون خاك را نداشته باشند و همچنين خود اين               ها  نهال

راه  ،توسـط دام  درخـت   در اثر كنده شـدن پوسـت        به عالوه   . توسط دام برداشت شوند   
ي هـا   شـاخه سر. رسـاند  ه آن آسيب مي   براي عبور قارچ و بيماري به درخت باز شده و ب          

درختان كوتاه قد نيز از چراي دام در امان نمانده و چه بسا چـراي بـيش از حـد باعـث      
 .شود مي ها آنو پيچ در پيچ شدن شكل غيرعادي 

چراي دام بخصوص در اوايل بهار در مرتع كه هنوز خاك مرطوب اسـت باعـث                
 به خاك بسته شده و از نفوذپـذيري          ذرات خاك بهم چسبيده و منافذ ورود آب        شود  مي

چون در اوايل بهار نزول رگبارهاي اتفاقي و شديد  . خاك به حد چشمگيري كاسته شود     
ي هـا  سـيالب ، لذا حضور دام زودتر از موعـد آمـادگي خـاك در ايجـاد             دهد  مينيز رخ   
همچنين سبز شدن بذور در خاك سفت شـده دچـار           .  زيادي خواهد داشت   تأثيربهاري  
در . ريشه گياهان نيز در چنين خـاكي بـه راحتـي نفـوذ نخواهـد كـرد                . گردد  مياختالل  

تر شده باشد حضور دام باعث به زير خاك رفتن بذور            صورتيكه اگر خاك مرتع خشك    
. همچنين دام باعث جابجايي بذور و پراكنش مناسب آن در مرتع خواهـد شـد              . شود  مي

، حضور دام و اسـتفاده      كنند  ميوليد  حتي در بعضي از گياهان كه بذور با پوسته سخت ت          
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.  مثبـت دارد   تـأثير زنـي بـذر       و هضم پوسته بذر در معده دام در جوانـه          ها  آندام از بذر    
همچنين با افزايش كود حيواني به خاك مرتع، خاك از لحاظ مواد غذايي غنـي خواهـد                 

 سـطح   شـود   مـي ي هوايي گياه در فصول خشـك باعـث          ها  دامهمچنين برداشت ان  . شد
حركـت دام در    . ير گياه تا حد امكان كاهش يافته و از دست دادن آب كنتـرل شـود               تبخ

اي كمـك     بـه مراحـل تجزيـه      ها  آني گياهي و وارد شدن      ها  برگرد شدن الش  مرتع به خُ  
 .كند ميشاياني 

 كه از مرتع به عنوان باشند مي وحش حياتدسته ديگر از استفاده كنندگان از مرتع      
برخــي از گياهــان مرتعــي تنهــا مــورد عالقــه . برنــد مــيهــره منبــع غــذايي و پناهگــاه ب

 هستند، برخي مورد عالقه دام و برخي ديگر مورد عالقـه و توجـه هـر دو                وحش  حيات
لذا در هنگام تعيين ظرفيت چرايي در مرتع بايد حتماً بـه نـوع و تعـداد                 . باشند  ميدسته  
 .ه كنندگان از مرتع قرار داد را در زمره استفادها آن منطقه نيز توجه نمود و وحش حيات
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 سومفصل 

 خصوصيات كيفي علوفه

 مقدمه
 تأثير تحت 1 توليد محصوالت دامي و عملكرد داميدار مرتعهاي اصلي  يكي از هدف
براي رسيدن به عملكرد دام در سطح مطلوب، .  در دسترس آن قرار دارد2كيفيت علوفه

. باشد ها ضروري مي واد معدني و ويتامينتأمين نياز غذايي آن از نظر انرژي، پروتئين، م
پذير است كه كيفيت علوفه گياهان مرتعي از نظر تركيبات  اين موضوع زماني امكان

 .شيميايي و فيزيكي مطالعه شده باشد
 4 متفاوت، ارزش غذايي3پذيري هاي مختلف گياهي به علت دارا بودن هضم گونه

ختلف بسته به تركيب گياهي، مقدار مواد بر همين اساس مراتع مناطق م. يكساني ندارند
 5بنابراين در هنگام تعيين ظرفيت چرايي. دهند غذايي متفاوتي در اختيار دام قرار مي

مرتع، بسته به كيفيت علوفه حاصل از گياهان موجود، مقدار متفاوتي از علوفه براي دام 
چرايي يكسان علوفه در دسترس مشابه در مراتع به مفهوم ظرفيت . مورد نياز است

ها نسبت به هم  اين تفاوت ممكن است مربوط به اختالف در كيفيت علوفه گونه. نيست
 .باشد

پذير تأثيركيفيت علوفه يك گونه گياهي در مراحل مختلف فنولوژيكي متفاوت و            
با توسعه رشد گيـاه، كيفيـت       . از فرم رويشي، سن گياه و شرايط محيطي رويشگاه است         

ها و حتي در يـك        دامنه اين تغييرات در گونه    . يابد  ن افزايش مي  علوفه كاهش و كميت آ    
 بررسـي ايـن   . كننـد   هاي مورد بررسي از روند يكسـاني پيـروي نمـي            گونه در طي سال   

 
1. Animal performance 2. Forage quality 3. Digestibility 
4. Nutritional value 5. Grazing capacity  
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يت چرايي مراتع، تعيين زمان مناسب ورود و خروج دام از ها، در برآورد ظرف نوسان
اي كه مدير مرتع بايد در توازن كميت و كيفيت علوفه  مرتع و تشخيص حالت بهينه

به منظور دستيابي . براي رسيدن به عملكرد دام در سطح مطلوب به كار گيرد، مؤثر است
ررسي اثر عوامل محيطي بر آن به اين مهم، نياز به تعيين كيفيت علوفه گياهان مرتعي، ب

 .هاي مناسب در ارزيابي كيفيت علوفه مراتع است و به كارگيري روش
 

 مفهوم كيفيت علوفه
كيفيت علوفه به عنوان قابليت گياهان مرتعي در فراهم كردن سطح مطلوب عملكرد دام 

 و ارزش غذايي 1شود كه تابع مصرف اختياري تعريف مي) توليد گوشت، شير و پشم(
اي كه توسط دام  مصرف اختياري علوفه عبارت است از مقدار علوفه .لوفه استع

 .شود تا زماني كه دسترسي به آن محدود نباشد خورده مي
ارزيابي ارزش غذايي علوفه مرتبط با مقدار پروتئين، مواد معدني، انرژي قابل 

ات شيميايي به عبارت ديگر ارزش غذايي، تركيب. استفاده و كارايي مصرف انرژي است
هاي  علوفه و مقدار كفايت آن براي تأمين نياز غذايي دام مصرف كننده علوفه در حالت

 .دهد مختلف فيزيولوژيكي را نشان مي
، مقدار 2توان به خوشخوراكي  در توصيف كيفيت علوفه مرتع ميمؤثراز عوامل 

 4ل ضدكيفيت، عوام)تركيبات شيميايي(پذيري، مقدار مواد غذايي علوفه  ، هضم3مصرف
 .و عملكرد دام اشاره كرد

. دهند ميانواع مختلف دام نسبت به گياهان مختلف به يك اندازه توجه نشان ن
مجموعه شرايطي كه باعث . شوند مي چرا ها دامبعضي گياهان توسط نوع خاصي از 

به طور كلي . نامند مي يك گياه توسط دام انتخاب شود را خوشخوراكي آن شود مي
ها انتخاب  اي را نسبت به ديگر علوفه ز راه حواس بويايي، المسه و چشايي علوفهها ا دام
 كوددهي، مقدار برگ،  بافت،تأثيربنابراين خوشخوراكي ممكن است تحت . كنند مي
 باشد كه موجب ايجاد هاي ادرار يا مدفوع، مقدار رطوبت، هجوم آفات يا تركيباتي لكه

به طور معمول علوفه با كيفيت . شوند ه ميمزه شوري، ترشي يا شيريني در علوف
 .مطلوب، خوشخوراكي زيادي دارد

 
1. Voluntary intake 2. Palatability 3. Forage intake 
4. Anti-quality   
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هر . ها بايد به مقدار كافي علوفه مصرف كنند تا عملكرد مطلوبي داشته باشند دام
 .شد، مقدار مصرف نيز بيشتر خواهد بودتر با چه خوشخوراكي و كيفيت علوفه مطلوب

اي است كه به هنگام عبور از دستگاه گوارش حيوان  هپذيري مقدار علوف هضم
شوند، در حاليكه   درصد هضم مي80-90هاي جوان به مقدار  بافت. شوند جذب مي

 . درصد قابل هضم هستند50هاي مسن كمتر از  بافت
 داشته باشند كه عملكرد دام را تركيبات متعددي ممكن است در علوفه وجود

شوند كه تحت عنوان عوامل  دهند و بيماري يا حتي مرگ حيوان را سبب مي كاهش مي
ها، آلكالوئيدها،  ها، نيترات چنين تركيباتي شامل تانن. شوند ضدكيفيت معرفي مي

وجود يا شدت اين . ها هستند ها و ميكروتوكسين ها، سيانوگليكوزيدها، استروژن اسانس
، زمان، شرايط محيطي و )هاي هرز شامل علف(هاي گياهي موجود  عناصر به گونه

علوفه با كيفيت مطلوب، نبايد داراي سطوح مضري از . حساسيت دام بستگي دارد
 .اجزاي ضدكيفيت باشد

علوفه با كيفيت براي يك دام، ممكن است براي دام ديگر داراي كيفيت نامطلوب 
سازد و براي  كه نيازهاي غذايي گاوهاي شيري را برآورده مياي  براي مثال علوفه. باشد
. هاي نر را بر آورده نكند  غذايي با كيفيت است، ممكن است همه نياز گوسالهها آن

 .بنابراين غذايي با كيفيت نامطلوب است
 

  بر كيفيت علوفهمؤثرعوامل 
.  چشمگيري استهاي مختلف داراي تغييرات كيفيت علوفه مراتع بسته به زمان و مكان

 را به مرحله رشد گياهي، نوع گونه گياهي، نسبت برگ به ها آنتوان  به طور كلي مي
 .و عوامل مديريتي تقسيم كرد) اقليم و خاك رويشگاه(ساقه، عوامل محيطي 

 
  مرحله رشد.1

ترين عامل تعيين كننده كيفيت علوفه يك گونه معين  مرحله رشد در زمان برداشت، مهم
به طوركلي كيفيت علوفه گياهان مرتعي طي مراحل مختلف رشد از  ).1-3 شكل(است 

توان مرحله  به اين ترتيب مي. يابد مرحله رشد رويشي به مرحله بذردهي كاهش مي
 اين.  در تركيب و ارزش غذايي علوفه مراتع دانستمؤثرترين عامل  رويشي را مهم
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  علوفهپذيري و مصرف  اثر بلوغ گياه روي هضم1-3شكل 
 

انجامد، زيرا  كاهش بازدهي دام متكي به مرتع در اواخر فصل رويشي ميروند كاهش به 
كاهش مصرف علوفه در . شود  نميتأميندر غالب موارد نياز مواد غذايي دام به پروتئين 

مرحله بذردهي در اثر افزايش الياف سلولزي عامل ديگري در كاهش بازدهي دام 
برداري از علوفه در مراحل فعال رويشي، بازدهي  ه، بهربرهمين اساس. خواهد بود

 .تري در پي خواهد داشت مناسب
خشك قابل هضم و انرژي متابوليسمي و تركيبات شيميايي  براي مثال مقادير ماده

 نشان داده 1-3 در مراحل مختلف رشد در جدولدر استان مركزي سه گونه مرتعي 
 .شده است

 
  نوع گونه گياهي.2

 و فيزيولوژيكي مختص به كيهاي مورفولوژيكي، آناتومي  گياهي به دليل ويژگيهر گونه
به طور ) ها لگوم( بقوالت .هاي گياهي دارد خود، كيفيت علوفه متفاوتي از ديگر گونه

اين بدان لحاظ . كنند ها توليد مي ندميتري نسبت به گ معمول علوفه با كيفيت مطلوب
يكي . ها دارند ندميراكي بيشتري در مقايسه با گ فيبر كمتر و خوشخوبقوالتاست كه 
. ها اصالح و بهبود كيفيت علوفه است ندمي با گبقوالتترين فوايد رشد مخلوط  از مهم

 به طور معمول مقدار پروتئين خام بيشتر و مقدار بقوالتها با  ندميكشت مخلوط گ
 . يا لگوم داردندميفيبر كمتر از يك جمعيت خالص گ
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، (ADF) 2، الياف نامحلول در شوينده اسيدي(CP) 1، پروتئين خام(N)ار درصد ازت  مقد1-3جدول 
 و مقدار انرژي (DMD) 4ماده خشكري پذي هضم، (NDF) 3الياف نامحلول در شوينده خنثي

 گونه مرتعيسه ) مگاژول بر كيلوگرم ماده خشك ((ME) 5متابوليسمي
نام گونه و مرحله 

 فنولوژيكي
ماده 
 (%)خشك 

N 
(%) 

CP 
(%) 

ADF 
(%) 

NDF 
(%) 

DMD 
(%) 

ME 
(Mj/Kg 

DM) 
Bromus tomentellus 

 21/10 21/60 40/57 50/35 00/14 24/2 00/93  رويشي-
 15/7 80/53 31/65 20/39 00/6 96/0 60/93  گلدهي-
 78/5 74/45 54/71 50/48 09/5 81/0 70/94  بذردهي-

Festuca ovina 
 98/7 68/58 40/58 10/37 50/13 16/2 20/94  رويشي-
 84/6 00/52 60/66 70/41 60/6 06/1 30/95  گلدهي-
 60/5 72/44 63/72 10/49 82/3 61/0 00/96  بذردهي-

Agropyron trichophorum 
 76/7 39/57 93/59 80/38 75/13 20/2 40/94  رويشي-
 69/6 14/51 80/67 00/43 10/7 14/1 50/95  گلدهي-
 85/4 67/45 81/74 30/48 48/4 72/0 70/95  بذردهي-

 
از  (Bromus tomentellusاي علوفه دو گونه مرتعي  هاي مقايسه در بررسي
در مرحله گلدهي كه در ) از خانواده بقوالت (Medicago sativaو ) خانواده گندميان

گونه . شود  نشان داده ميها آنهاي كيفيت علوفه   ارائه شده است، تفاوت2-3شكل 
Medicago sativa درصد پروتئين خام دارد، در حاليكه 16 در مرحله گلدهي حدود 

Bromus tomentellus ،9ها،  ندمياستفاده از مقاديري كود نيتروژن براي گ.  درصد دارد
 .رساند  ميبقوالت را به حد قابل مقايسه با ها آنمقدار پروتئين خام 

 و الياف )NDF (خنثيدر همين مقايسه، مقدار الياف نامحلول در شوينده 
 Medicago بيشتر از Bromus tomentellus گونه )ADF (نامحلول در شوينده اسيدي

sativaمقادير بيشتر .  استNDF و ADFپذيري كمتر ماده  ها، سبب هضم ندمي گ
 .شود  ميبقوالت نسبت به ها آنخشك و مصرف كمتر 

 

 
1. Crude protein (CP) 2. Acid detergent fiber (ADF) 3. Natural detergent fiber (NDF) 
4. Dry matter digestible (DMD) 5. Metabolisable energy (ME)  
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 تري نسبت به هاي گياهي، به طور معمول كيفيت علوفه نامطلوب ديگر خانواده
هاي  خواص مورفولوژيكي و آناتوميكي و فيزيولوژيكي گونه. ها دارند ندمي و گبقوالت

 به ها آنها در گرفتن مواد غذايي از خاك و تبديل  د توانايي ذاتي آنگياهي مانن
هاي گياهي و نسبت وزني برگ به ساقه و قدرت كشش برگ از عوامل مهم اين  بافت

 .اختالف هستند

 
 

 Medicago sativa و Bromus tomentellus مقايسه كيفيت علوفه گونه 2-3شكل 
 
 نسبت برگ به ساقه. 3

ه فكنند، نسبت برگ به ساقه در علو ها رشد مي شود و ساقه ه بالغ ميهمچنان كه گيا
ها كوتاه و نسبت برگ به ساقه  ها در مراحل اوليه رشد، ساقه ندميدر گ. يابد كاهش مي

ه توليدي فها بيشترين حجم علو وقتي كه رشد گياه كامل شد، ساقه.  زياد استها آندر 
 ).2-3جدول (دهند  را به خود اختصاص مي

 
 ها در مراحل مختلف فنولوژيكي  تغييرات درصد برگ، ساقه و گل بين گونه2-3جدول 

 )درصد (علوفهاجزاء تركيب  

 بذردهي گلدهي رشد رويشي 

 گل ساقه برگ گل ساقه برگ ساقه برگ گونه

Bromus tomentellus 3/94  7/5  2/50  5/32  3/17  0/34  7/45  3/21  
Festuca ovina 2/78  0/19  3/61  6/22  2/16  7/63  2/25  1/11  

Agropyron trichophorum 3/64  8/35  7/39  3/43  0/17  4/37  3/43  3/19  
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در مراحل ) برگ، ساقه و گل(هاي گياه  آگاهي از ارزش غذايي هر يك از اندام
مختلف فنولوژيكي، در انتخاب زمان مناسب چرا به منظور دستيابي به عملكرد مطلوب 

 .كند  كمك ميداران مرتعه گياهان مرتعي، به دام بدون آسيب رساندن ب
در مراحل ) برگ، ساقه و گل(هاي مختلف گياه  تغيير در مقدار پروتئين خام اندام

هاي گياهان در ابتداي  اندام.  نشان داده شده است3-3مختلف فنولوژيكي در جدول 
هاي   بين اندامرشد بيشترين حد پروتئين خام و به دنبال آن كيفيت علوفه را دارند و در

 .ترين كيفيت علوفه را دارا هستند ها مطلوب مختلف، برگ
 

هاي مختلف گياه در  ها و بخش بين گونه) گرم بر كيلوگرم( تغييرات ميزان پروتئين خام 3-3جدول 
 مراحل مختلف فنولوژيكي

 )گرم در كيلوگرم(غيير در پروتئين خام ت 

 بذردهي گلدهي رشد رويشي 

 گل ساقه برگ گل ساقه برگ هساق برگ  گونه

Bromus tomentellus 150 84 141 70 104 62 19 87 
Festuca ovina 94 67 96 60 127 52 29 63 

Agropyron trichophorum 97 54 97 54 78 33 33 56 

 
 عوامل محيطي. 4

  آب و هوا-الف
. كند تعيين مينوع آب و هوا، وضع گياهان و اجتماع مراتع مناطق مختلف را تا حدودي 

همچنين عوامل آب و هوايي به صورت كمي و كيفي در رشد و نمو گياهان مرتعي 
شود، مقدار محصول   از نظر كمي موجب سرعت رشد گياهان ميبه طوريكه.  داردتأثير

دهد و به صورت كيفي نيز با مساعد ساختن محيط،  را تا حد چشمگيري تغيير مي
 .كند يفيت مطلوب فراهم ميعرصه را براي حضور گياهان با ك

از بين عوامل مختلف آب و هوايي، نور، دما و بارندگي از اهميت بيشتري 
دو عامل دما  با ترسيم منحني تغييرات .كند هاي بيشتر را طلب مي برخوردارند و بررسي

 را نشان داد و وضع ها توان تغييرات ساالنه آن اي ساده و مناسب مي به گونهو بارندگي 
 .ه را منعكس نمودف بر كميت و كيفيت علوها آناي و اثر متقابل  هوايي ناحيهآب و 
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 نور
عوامل مورفوژني . گذارد  ميتأثيري است كه بر كميت و كيفيت علوفه مؤثراولين نيروي 

دهي  دهي، گل ها، توسعه برگ دهي، طويل شدن ميان گره دهي، شاخه گياه همچون ساقه
 تابش تأثيرترين فعاليت فيزيولوژيكي گياه، تحت   ارزشو همچنين فتوسنتز به عنوان با

 .خورشيدي هستند
تركيبات شيميايي گياهاني كه در روشنايي و نور زياد و گياهاني كه در سايه رشد 

افزايش نور موجب افزايش فتوسنتز و مقدار . كنند، با يكديگر متفاوتند مي
ها، تا حدود   قندها و فروكتانتراكم. شود  بر كيفيت علوفه ميمؤثرهاي  كربوهيدرات

به طور كلي مقدار كربوهيدرات . زيادي به مقدار تابش نور آفتاب بر گياه بستگي دارد
. محلول گياه در يك روز تيره ابري در مقايسه با يك روز خوب آفتابي كمتر است

شدت نور در آب و هواي خشك، بيش از شدت آن در آب و هواي مرطوب است و 
 .شود ه ميت درصد كاس40ا ابري باشد، از شدت آن تا هنگامي كه هو

ها بيشتر تمايل دارند كه  ندمياي از خانواده بقوالت در مقايسه با گ گياهان علوفه
 .شان را به صورت افقي گسترش دهند هاي برگ

 
 دما

دماي . كند ترين عنصر جوي است و تغييرات فشار و رطوبت هوا را كنترل مي دما اصلي
ها، دوري  هاي شبانه روز، عرض جغرافيايي، فصل  معمول بر حسب، ساعتهوا به طور

 .كند و نزديكي به دريا و خشكي، ارتفاع و ناهمواري تغيير مي
هاي شرقي،  هاي شمالي و دامنه  از دامنهتر گرمهاي جنوبي  در نيمكره شمالي دامنه

 درجه 65/0وسط با افزايش ارتفاع، دما به طور مت. اند هاي غربي سردتر از دامنه
فت محيطي دما معروف اين پديده به اُ. يابد  متر ارتفاع، كاهش مي100در هر گراد  سانتي
اليه (ها   متري به علت وجود ناهمواري2300 تا 2000فت محيطي دما تا ارتفاع اُ. است

 .شود نامنظم است و پس از آن منظم مي) اصطكاك
 طور غيرمستقيم بر كيفيت علوفه ها بر اثر دما به محدوديت رشد و توسعه برگ

شود و در نتيجه مقدار فسفر و  هاي گرم، علوفه زودتر بالغ مي در محيط. گذارد اثر مي
 زياد ها آنكند، ولي مقدار فيبر خام در   به مقدار ناچيزي كاهش پيدا ميها آنپروتئين 
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كند  سوب ميمواد ديواره سلولي در دماي كمتر، به صورت كمتر ليگنيني شده ر. شود مي
در دماي زياد سنتز ليگنين نخست افزايش . پذيري بيشتر آن است و اين موجب هضم

. تر باشد پذيري در سطح پايين شود علوفه توليد شده از نظر هضم يابد كه موجب مي مي
 .ها گرايش به تجمع در بافت برگ دارند  پايين، ذخيره كربوهيدراتمايهمچنين در د

سلولز، سلولز، ليگنين و سيليكا همگي با  ري از هميتجمع ديواره سلولي عا
 .يابد سلولز كاهش مي يابند، اما تمركز همي  افزايش ميما،افزايش د

 
 بارش
در تعيين نوع پوشش گياهي و بازدهي توليد نقش ) باران و برف(هاي جوي  بارش

به .  دارندهاي مرتعي اثر مهمي داشته، همچنين به طور غيرمستقيم بر كيفيت علوفه گونه
يابد و جذب مواد  هاي جوي، رطوبت خاك افزايش مي طور كلي با افزايش بارش

ريشه گياهان تنها عناصر غذايي را از خاك مرطوب جذب . شود غذايي بيشتر مي
 .هنگامي كه خاك خشك باشد، عناصر غذايي غيرقابل دسترس خواهند بود. كنند مي

ندگي و مرطوب شدن اقليم موجب افزايش حاصلخيزي خاك بر اثر افزايش بار
بارندگي تركيب معدني گياهان مرتعي را تحت . شود افزايش ارزش غذايي علوفه مي

يابد، اما  هاي خشك در گياهان تجمع مي براي مثال، كلسيم در دوره. دهد  قرار ميتأثير
از طرف ديگر هنگام . شود هاي كمتري يافت مي هنگام افزايش رطوبت خاك، در غلظت

بارندگي زياد  .هاي بيشتر در گياه وجود خواهد داشت ايش بارندگي، فسفر در غلظتافز
شود، اما در  سبب شست و شوي بعضي از عناصر همچون منيزيم و كلسيم در خاك مي

 .يابد ليبدن افزايش ميوهاي مرطوب قابليت جذب آهن، منگنز، كبالت و م خاك
ترين اقليم و  ه مرطوبترين كيفيت علوفه، مربوط ب به طور كلي مطلوب

با مرطوب شدن اقليم، درصد پروتئين  .ترين آن مربوط به اقليم خشك است نامطلوب
در نتيجه . يابد  كاهش ميها آن NDF و ADFافزايش و درصد گياهي هاي  خام گونه

 .شود  در سطح مطلوبي ارزيابي ميها آنپذيري علوفه بيشتر شده و كيفيت علوفه  هضم
 
  خاك-ب

 تأثيرمل اوليه تعيين پتانسيل براي كميت و كيفيت علوفه در يك منطقه تحت خاك عا
هاي مهم خاك شامل رنگ، بافت، ساختمان، عمق،  ويژگي. آب و هواي ويژه است
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كنش متقابل اين عوامل با اقليم و توپوگرافي، تعيين . اسيديته، مواد آلي و معدني است
 .ايي علوفه هر منطقه استكننده تركيب گياهي و به دنبال آن ارزش غذ

به مقدار ) NDF و ADF(هاي ديگر كيفيت علوفه  پروتئين خام نسبت به شاخص
گياه با استفاده از نتيروژن خاك، توليد پروتئين . گيرد مي خاك قرار تأثيربيشتري تحت 

رسد، اما  بنابراين وابستگي اين شاخص كيفي علوفه به خاك منطقي به نظر مي. كند مي
ADFهاي ساختماني بوده كه در ساختار آن عناصر كربن،   كربوهيدراتتأثير  تحت

كند،   ميتأمينهيدروژن و اكسيژن به كار رفته است و گياه عناصر مذكور را از راه جو 
 . وجود نداردقوي رابطه ADFبنابراين بين خاك و شاخص 

صر مورد هاي مرتعي در مناطق پرباران به شدت آبشويي داشته و از نظر عنا خاك
اي كه بر روي اين  علوفه. نياز دام مانند مس، كبالت، منيزيم، سديم و روي كمبود دارند

 .كنند  نميتأميناند و نيازهاي دام را  كند، از نظر اين عناصر ناكافي ها رشد مي خاك
هاي بيشتري از نيتروژن، پتاسيم، فسفر، ماده آلي و بافت  مراتعي با داشتن غلظت

و به طور كلي حاصلخيزي بيشتر، از شرايط بهتري براي توليد ) لت زياديدرصد س(بهتر 
هاي موجود در اين مراتع،  به طوريكه بيشتر گونه. علوفه با كيفيت مطلوب برخوردارند

 .پروتئين خام، ماده خشك قابل هضم و انرژي متابوليسمي بيشتري دارند
.  مواد معدني است در قابليت جذب برايمؤثر خاك، يكي از عوامل pHمقدار 

 pHهاي با  و موليبدن و سلنيوم در خاكپايين هاي pH منگنز، كبالت و نيكل در ،روي
 .زياد، بيشتر قابل جذب هستند

ات كود نتيروژنه بر گياهان تأثيراز .  استمؤثرافزايش كود، بر كيفيت علوفه 
 :توان به موارد زير اشاره كرد مرتعي مي
 ش بازده توليد دامي در واحد سطحافزايش توليد علوفه و افزاي ‐
 پذيري و مقدار پروتئين خام علوفه افزايش هضم ‐
 هاي محلول كاهش كربوهيدرات ‐

استفاده از كود نتيروژنه، موجب كاهش گياهان مهاجم در رويشگاه گندميان و در 
در شود، ولي  نتيجه انجام چراي يكنواخت ديگر گياهان در طي چندين سال مي

شود، ممكن است اين وضعيت  خشي از مراتع كود نتيروژنه استفاده  فقط در بصورتيكه
 .در برخي نقاط موجب تشديد فشار چرا شود
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  توپوگرافي-ج
هاي اكولوژي و  اند كه در بررسي يارتفاع، جهت و درجه شيب از عوامل مهم توپوگراف

 : توجه شودها آنكيفيت علوفه گياهان مرتعي بايد به 
 

 ارتفاع
ه عواملي است كه به دليل ايجاد اختالف در شرايط رويشگاهي، امكان لمارتفاع از ج

با افزايش ارتفاع، مراحل رويشي گياه به . گذاري بر تغييرات كيفيت علوفه را داردتأثير
 بر كيفيت علوفه نيست، اما با افزايش يا مؤثرارتفاع به تنهايي، عامل . افتد  ميتأخير

و دماي هوا به طور خالصه اقليم منطقه، تغيير كاهش آن، مقدار و نوع بارش منطقه 
طبقات . شوند هاي كيفيت علوفه مي كند كه اين عوامل موجب تغيير مقدار شاخص مي

هر دو اين عوامل، بر تغييرات . اند اقليمي تا حدودي زيادي به طبقات ارتفاعي وابسته
 .دار دارند  معنيتأثيرارزش غذايي علوفه 
فاع در حدي كه به تغيير در شرايط اقليمي منجر نشود،  تغييرات ارتبه طور كلي

 .داردنداري بر كيفيت علوفه   معنيتأثير
 

 جهت و درجه شيب
 ،در بهار. جهت شيب بر روي كميت و كيفيت علوفه و چراي دام اثر چشمگيري دارد

هاي رو به جنوب و رو به غرب علوفه بيشتري دارند و از نظر رشد در مقايسه با  شيب
 ،در زمستان. گيرند تري قرار مي هاي رو به شمال و رو به شرق در مرحله پيشرفته شيب
دهند، زيرا دماي  هاي رو به جنوب و غرب را ترجيح مي ها به طور معمول شيب دام

پسندند، زيرا  هاي رو به شمال و شرق را مي ها، شيب در تابستان دام. بيشتري دارند
هاي  دامنه. و سايه بيشتري دارند) تر خشبي شدهكم(اند  سردتر و داراي علوفه تازه

تر و با كيفيت  اند و پوشش گياهي انبوه هاي جنوبي داراي رطوبت شمالي بيش از دامنه
هاي مرتفع به دليل انباشته شدن برف بر  اين تفاوت به ويژه در كوه. تري دارند مطلوب

 .تر است هاي شمالي به مدت زياد، محسوس روي دامنه
با افزايش . شود بي مراتع، شيب به طور معمول به صورت درصد بيان ميدر ارزيا

يابد، زيرا آب كمتري وارد خاك شده و هرز آب  شيب بازدهي پوشش گياهي كاهش مي
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بنابراين رطوبت و حاصلخيزي خاك، كم و در پي آن جذب . شود بيشتري جاري مي
كه گفته شد، كاهش همان گونه . گيرد تري صورت مي مواد غذايي در سطح پايين

 .حاصلخيزي خاك، به كاهش كيفيت علوفه مرتع منجر خواهد شد
هاي متفاوت،  هاي مختلف و جهت تفاوت در كيفيت علوفه مرتع در شيب

تابش نور در . نخست بر اثر اختالف در تابش نور رسيده به سطوح موجود است
حرارتي مشابه هاي متفاوت يك كوهستان، داراي اثر  هاي مختلف و در جهت شيب

 ).3-3شكل (نيست 
هاي كوهستان، كم و بيش  تمايل اشعه خورشيد، نسبت به دامنه با آنچه گفته شد

هاي شمالي به مراتب  هاي جنوب از شيب  بستگي دارد و از اين رو شيبها آنبه شيب 
هاي  شيب.  استمؤثر ها آن شده و در نتيجه در كميت و كيفيت علوفه توليدي تر گرم

 .هاي شمالي دارند تري نسبت به شيب به طور معمول علوفه با كيفيت نامطلوبجنوبي 
 

 
 

  مختلفهاي شيباثر حرارت خورشيد در  3-3شكل 
 

 ارزش غذايي گياهان مرتعي
 تركيبات شيميايي و متغيرهـاي مختلفـي چـون          تأثيرارزش غذايي گياهان مرتعي تحت      

 اليـاف نـامحلول در شـوينده      ،  2خـام ، انـرژي    1درصد نيتروژن، پروتئين خام، چربي خام     
ديـواره سـلولي منهـاي      (، اليـاف نـامحلول در شـوينده اسـيدي           )ديواره سـلولي  (خنثي  
 ، مواد معـدني   3پذيري، كل مواد مغذي قابل هضم       ، هضم ي انرژي متابوليسم  ،)سلولز همي

 
1. Ether extract (EE) 2. Gross energy (GE) 3. Total digestible nutrient (TDN) 
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ماده پذيري  گيري سه عامل پروتئين خام، هضم هانداز.  قرار داردE و Aهاي  تامينو وي
علوفه   نسبت به عوامل ديگر در ارزيابي ارزش غذاييانرژي متابوليسميخشك و 

ترين سنجش كيفيت  پذيري اغلب به عنوان با ارزش همچنين از هضم. تر است متداول
 .كه ارتباط نزديكي با عملكرد دام داردشود، چرا  علوفه مرتع نام برده مي

گيري نتيروژن و تعيين پروتئين خام در تنظيم جيره دام به منظور حفظ  هانداز
بررسي مقدار . وضعيت گوارش نشخواركنندگان از اهميت خاصي برخوردار است

. ها است  عوامل محيطي نشان دهنده تغييرپذيري آنتأثيرتحت نتيروژن و پروتئين خام 
 گياهان در مراحل اوليه رشد حاوي درصد باالي پروتئين  طور كلي بهن جوان و گياها

هاي  البته تغييراتي بر مبناي وابستگي گياه به خانواده. در مقابل سلولز كمتر هستند
گيري  ارزش غذايي گياهان بر مبناي انرژي حاصل از آن اندازه. گياهي وجود دارد

به عنوان يك )  گرم نشاسته600معادل ( جو  كيلوگرميك و انرژي حاصل از شود مي
 .شود مي در نظر گرفته اي علوفهواحد 

كاه و كلش از نظر انرژي و پروتئين در درجه بسيار پاييني قـرار دارد و متأسـفانه                  
 و بـه علـت ايـن تغذيـه          دهـد   مـي  را در طول فصل زمستان تشـكيل         ها  دامعمده غذاي   

پـذير   اً بسـيار الغـر و ضـعيف و آسـيب           در آخر فصـل زمسـتان عمومـ        ها  دامنادرست،  
هـا نيـز در تغذيـه دام ضـروري           تـامين عالوه بر پـروتئين، مـواد معـدني و وي         . گردند مي
احتياج بـه   ) شيردهي، پرواري ( و دام بسته به نوع، مرحله رشد، وضعيت توليد           باشند  مي

 .مقادير مشخصي از اين مواد دارد
هضـم نداشـته و دام        ، قابليـت  شود  ميه  كل مواد غذايي كه در اختيار دام قرار داد        

پذيري گياهـان در     هضم. د هضم كند  توان  ميدرصدي از مواد غذايي موجود در علوفه را         
الزم به ذكر است كه     . يابد  ميمراحل اوليه رشد باال و با پيشرفت مراحل رويشي كاهش           

 .باشند ميفه گوسفند و بز بهتر از گاو قادر به هضم و تبديل مواد غذايي موجود در علو
مقدار چربي خام در شرايط مختلف محيطي تغييري ندارد يا تغييرات اندكي نشان 

 .كاهد بنابراين از اهميت آن به عنوان شاخص تعيين ارزش غذايي علوفه مي. دهد مي
 شرايط محيطي قرار تأثيرتحت ) ADF(الياف نامحلول در شوينده اسيدي 

كند و  تري تفكيك مي  نامحلول را به صورت دقيقهاي كربن اين متغير هيدرات. گيرد مي
 شامل سلولز و ليگنين است كه با افزايش ADF. رود پذيري به كار مي در تعيين هضم
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نيز تحت ) NDF(الياف نامحلول در شوينده خنثي . يابد پذيري كاهش مي ليگنين، هضم
غذايي علوفه ارزشي گيرد، ولي به عنوان معيار تعيين ارزش   عوامل محيطي قرار ميتأثير
 .ندارد

ترين  انرژي در تغذيه حيوانات نقش بسيار مهمي دارد، زيرا از نظر كمي، مهم
بر دهد و همه استانداردهاي غذايي حيوانات  بخش جيره غذايي حيوانات را تشكيل مي

گرماي حاصل از (انرژي كل علوفه . ندا ه انرژي مورد نياز پايه گذاري شداساس
. شود ، انرژي خام ناميده مي)حرارت احتراق= شك در بمب كالريمتر سوزاندن علوفه خ

و بخشي از ) انرژي گوارشي(يابد  شود، بخشي گوارش مي هنگامي كه علوفه خورده مي
انرژي كل به خودي خود، در ارزيابي خوراك حيوان، ارزش . شود راه مدفوع دفع مي

گيرد، زيرا حيوانات  نظر قرار نميعلمي چنداني ندارد و به عنوان معيار ارزش غذايي مد
توانند بعضي از تركيبات خوراك، به ويژه تركيبات اليافي را به صورت كامل هضم  نمي
 .كنند

اين . شود انرژي كل علوفه منهاي انرژي مدفوع، انرژي قابل هضم ناميده مي
ا اي مغذي معين نيست، زير پذيري جيره غذايي يا ماده انرژي، مقياس درستي از هضم

هاي  دستگاه گوارش يك حيوان جايگاه فعالي براي دفع مقدار چشمگيري از سلول
افزون بر . شوند پوششي دستگاه گوارش ساييده و كنده شده است كه با مدفوع دفع مي

 ممكن است بخش ها آنهاي فرعي متابوليكي  هاي هضم شده و فرآورده اين، ميكروب
 .تشكيل دهدها  زيادي از مدفوع را در بعضي از گونه

مقياسي از انرژي است كه در فرموله كردن ) TDN(كل مواد مغذي قابل هضم 
 برحسب واحدهاي وزن يا درصد TDN. رود جيره غذايي نشخواركنندگان به كار مي

 4400 به انرژي قابل هضم در نظر باشد، به طور معمول TDNاگر تبديل . شود بيان مي
 كيلوكالري انرژي قابل 4/4 يا TDN كيلوگرم كيلوكالري انرژي قابل هضم مساوي يك

 .شود  در نظر گرفته ميTDNهضم مساوي يك گرم 
هاي  ، به عنوان انرژي كل خوراك، منهاي مجموع انرژي)ME (انرژي متابوليسمي
 براي انرژي متابوليسمي. شود هاي گازي هضم، تعريف مي مدفوع، ادرار و فراورده

 :شود ر محاسبه مينشخواركنندگان اغلب با فرمول زي
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، انرژي متابوليسميكنند، عقيده دارند كه  محققاني كه در مورد انرژي تحقيق مي
ها در  هاست، به ويژه اگر خوراك ترين و تكرارپذيرترين مقياس انرژي خوراك توصيفي

از  به طور انحصاري 1انجمن تحقيقات كشاورزي. سطح نگهداري خورانيده شوند
كند و ديگر كشورها نيز در تالش هستند كه در   استفاده ميانرژي متابوليسميسيستم 
 .هاي جديد خود از اين سيستم استفاده كنند جدول

) به غير از آب(ترين جزء يك جيره غذايي  به طور كلي از نظر كمي، انرژي مهم
 .است كه براي حيوانات مورد نياز است
 اعمال طبيعي بدن در جيره به دو گروه عناصر عناصر معدني مورد نياز براي

در مواد معدني، چه ضروري و چه غيرضروري . شوند پرمصرف و كم مصرف تقسيم مي
 در جيره در حد خيلي زياد موجود باشند، ممكن است روي حيوان اثر صورتيكه

 عوامل محيطي، مراحل تأثيرمواد معدني گياهان مرتعي، تحت . آور داشته باشد زيان
هاي  توان با بررسي نشانه همچنين مي. گيرد نولوژيكي و نوع گونه گياهي قرار ميف

هاي  هاي چراكننده در عرصه مراتع مانند نشانه كمبود اين عناصر بر روي دام
ها   به صورت مكملها آنپاتولوژيكي و درمانگاهي كمبود عناصر، اقدام به رفع كمبود 

 .نمود
ي براي وظايف طبيعي بدن مورد نياز هستند و هر ها به مقدار بسيار جزي تامينوي

هايي   از جيره گونهتامين حذف يك ويبه طوريكه. كدام وظيفه مختص به خود را دارند
شود و در نهايت به مرگ حيوان  كه به آن نياز دارند، موجب بروز عالئم كمبود آن مي

. سيار جزيي وجود دارندها به مقدار ب تاميندر بيشتر منابع خوراكي، وي. منجر خواهد شد
با عناصر پرمصرف و كم مصرف، روابط ) محلول در آب و چربي(ها  تامينميان وي
 .شماري وجود دارد اي بي تغذيه

 
 خوشخوراكي

 توسط ها آنهاي مهم گياهان مرتعي است كه به پذيرش  خوشخوراكي يكي از ويژگي
ياهي براي انواع مختلف خوشخوراكي هر گونه گ .شود حيوانات براي تعليف مربوط مي

 هاي هاي گياهي به دليل داشتن ويژگي همچنين انواع مختلف گونه. دام متفاوت است
 

1. Agriculture research council (ARC)   
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شيميايي و مورفولوژيكي داراي درجات متفاوتي از خوشخوراكي براي دام منحصر به 
م و تغييرات فصلي روي از اين گذشته، عوامل محيطي چون اقلي. فرد هستند

 .گذارند خوشخوراكي يك گونه گياهي تاثير مي
شود كه دام وقت بيشتري را  هاي مرتعي سبب مي ناسازگار بودن دام با گونه

بدين . شود صرف جست و جوي علوفه كند و بدين وسيله لگدكوبي خاك زيادتر مي
وع دام مناسب با آن منظور شناخت خوشخوراكي گياهان مرتعي و به دنبال آن انتخاب ن

شود كه هم پوشش مراتع حفظ و از فرسايش خاك جلوگيري شود و هم با  سبب مي
 .مديريت صحيح و پايدار، افزايش توليدات دامي را نيز در بر گيرد

دانند و در مقابل   مي1محققان خوشخوراكي را مترادف با ارزش رجحانيبرخي از 
ارزش رجحاني .  و مفاهيم متفاوت دارندها برخي ديگر معتقدند كه اين دو، تعريف

مصرف نسبي يك گياه نسبت به گياهان ديگر توسط يك نوع دام در از عبارت است 
 مزاحمتي صورت گونه هيچشرايطي كه عمل انتخاب در مكان و زمان خاصي بدون 

توان  برداري را داشته باشد، به تنهايي نمي هاي كه بيشترين بهر ه درصد گون.گيرد مي
برداري  هبراي برآورد ارزش رجحاني افزون بر درصد بهر. ش رجحاني به شمار آوردارز
 .اي مختلف، بايد درصد گونه مورد نظر در تركيب گياهي نيز مشخص شوده هگون

برداري به درصد گونه مورد نظر در تركيب گياهي بيانگر ضريب  هنسبت درصد بهر
اي ديگر مورد توجه ه هر از گونضريب رجحاني يعني كدام گونه بيشت. رجحاني است

 .دام است
ها يا  عقيده دارد كه محدود كردن واژه خوشخوراكي به ويژگي) 1975(هدي 

وضعيت گياه و واژه ارزش رجحاني به واكنش دام نسبت به شرايط گياه، مبناي 
 .سازد تري را براي ارزيابي علل و مقدار انتخاب علوفه توسط دام فراهم مي مناسب

يابيم كه ارزش رجحاني كه از آن به طور معمول به  ف هاي فوق در مياز تعري
واكنش رفتاري است كه از شود،  عنوان انتخاب آزاد توسط يك دام تعريف مي

اي  هاي ژنتيكي، رواني، مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي مرتبط با رفتار تغذيه ويژگي
در .  افراد يك گونه متغير استهاي دامي و حتي بين پذيرد و بين گونه حيوانات تاثير مي

  خوشخوراكي يا مقدار جذابيت و مرغوبيت گياه براي دام، به طور معمولصورتيكه
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هاي گياهي، مرحله رشد گياه و  هاي مورفولوژيكي و شيميايي گونه مرتبط با ويژگي
 .عوامل محيطي است

ارزش رجحاني . ني است بر ارزش رجحامؤثرخوشخوراكي يكي از عوامل 
شود دام گياهي را بر گياه ديگر ترجيح  يند عملكرد همه عواملي است كه موجب ميآبر

 .دهد
 

  خوشخوراكيبرعوامل مؤثر 
و ) كالس دو(، زياد شونده )كالس يك(نامگذاري گياهان مرتعي به صورت كم شونده 

خوشخوراكي بندي شرايط مرتع، معرف كاهش مقدار  در طبقه) كالس سه(مهاجم 
هاي  هاي مربوط به گياه، ويژگي  بر خوشخوراكي شامل ويژگيمؤثرعوامل  .ستها آن

مربوط به رفتار حيوان و تركيب اثر متقابل عوامل گياهي و حيواني و همچنين عوامل 
 .محيطي است

 
  عوامل گياهي.1

هاي فيزيكي  هاي مختلف گياهي همچون ويژگي خوشخوراكي تحت تاثير ويژگي
هاي گياهي، مرحله  ها و بيماري و شيميايي گياه، گوشتي بودن اندام) ولوژيكيمورف(

 .هاي همراه، در دسترس بودن علوفه و كيفيت علوفه قرار دارد رشد گياه، فراواني گونه
 

 هاي فيزيكي گياه ويژگي
دهند كه به طور  به عنوان يك اصل كلي، بايد بدانيم كه حيوانات گياهاني را ترجيح مي

ها در بيشتر  اين ويژگي. هاي بزرگ و نازك دارند  آبدار و گوشتي هستند و برگنسبي
هاي آناتوميكي مورد نياز براي  شود، زيرا با ويژگي اي بياباني يافت نمي گياهان بوته

با وجود اين، . مقاومت به خشكي، دما و تشعشع زياد، در مناطق خشك منافات دارد
 ولي ،اي وجود دارند كه تا حدي خوشخوراك هستند هاي متعددي از گياهان بوته نمونه

 .به هر حال تعداد كمتري از صفات مطلوب را دارند
شادابي، نسبت برگ به ساقه، قدرت كشش برگ و خاردار بودن از جمله 

 .هاي فيزيكي گياه است كه در گرايش دام نسبت به آن اثر دارد ويژگي
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ي چرا هستند، زيرا استحكام چنداني ترين اندام برا ها در اغلب گياهان ساده برگ
اي كه نسبت برگ به  بنابراين هر گونه. تر است ندارند و قطع آن نسبت به ساقه راحت

 .تر است ساقه آن بيشتر باشد، خوشخوراك
روند و موجب  وجود خار، تيغ و ريشك موانع فيزيكي در قبال چرا به شمار مي

ها ممكن است با تكميل  اين ويژگي. د كم شوها آنشوند كه گرايش دام نسبت به  مي
براي مثال در مناطق . شدن رشد يا رسيدن بذر يا خشبي شدن گياهان توسعه يابد

 در تركيب گياهي مرتع، موجب كوچ Stipa capensisجنوبي كشور وجود گياه 
اين گونه به طور معمول مراحل رشد خود را نسبت به . شود زودهنگام عشاير مي

هاي آن موجب وارد شدن صدمه به  رساند و سيخك دتر به پايان ميگياهان همراه زو
شود با وجود اينكه  چشم، گوش، دهان و پوست دام شده و بر همين اساس موجب مي

 چرا نكند و ها آنهنوز در تركيب گياهي مرتع گياهان مرغوب وجود دارند، دام از 
 .شود  مجبور به خروج دام از مرتع ميدار دام
 

 شيميايي گياههاي  ويژگي
زياد بودن  .كننده خوشخوراكي هستند ترين عوامل تعيين تركيبات شيميايي گياهان از مهم

مقدار ازت، فسفر، كاروتن و نيز انرژي قابل استفاده و كم بودن مقدار فيبر، ليگنين و 
كننده جذابيت  ترين عوامل تعيين مواد ديواره سلولي و سيليس در علوفه از جمله مهم

به طور كلي، پروتئين خام با خوشخوراكي زياد، همبستگي  .ها هستند راي دامگياه ب
 .مثبت دارد

آورد كه در برخي  وجود عوامل ضد كيفيت در علوفه اين امكان را به وجود مي
 خوشخوراكي آن  وهاي مثبت مربوط به ارزش غذايي را بپوشانند موارد اين مواد، جنبه

از آثار سوء تركيبات شيميايي بر درجه خوشخوراكي اي بارزي ه نمونه .را كاهش دهند
دهند كه اين تاثيرات، به حضور تركيبات ثانويه متابوليكي بستگي دارد،  علوفه نشان مي

 .اين تركيبات ثانويه براي احشام چراكننده مضر يا سمي هستند
اند و به دليل ارزش و نقشي كه در  اين تركيبات شيميايي داراي اساس تكاملي

در برخي موارد چنانچه . شوند  حفظ ميها آني گياهان دارند، در سيستم بيولوژيكي بقا
هاي ديگر  هاي خاصي از گياهان را در مقادير متوسط يا همراه با گونه حيوانات قسمت
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گياهان يا در فصلي كه غلظت مواد سمي كم است مصرف كنند، ممكن است سمي 
 شيميايي ثانويه گياهي كه گياهخواران را بعضي از تركيبات  .بودن چندان حاد نباشد

ها، گلوكوزيدهاي  ها، كومارين شامل قندها، اسيدهاي آلي، تانن دهند تحت تاثير قرار مي
البته همه اين تركيبات در . ها، ايزوفالوينويدها و آلكالوئيدهاست زا، اسانس سيانوژن

 .رندگيرند، وجود ندا هاي كه مورد استفاده چرندگان قرار مي گونه
. هاي محلول سهم مهمي در تعيين خوشخوراكي دارند قندها و كربوهيدرات

هاي مصنوعي از جمله ساخارين، به علوفه خشك  كننده چنانچه مالس نيشكر يا شيرين
افزوده شود، نه تنها موجب افزايش خوشخوراكي شده بلكه از نظر ارزش غذايي نيز 

 .شود ه ميفموجب بهبود علو
گذاري در مرتع بايد توجه شود كه   دام و تعيين شدت دامر مديريت تغذيهد

به طور معمول (ه در هر تيپ گياهي در مرتع از حد استاندارد فمقدار پروتئين خام علو
 .ها كمبود آن رفع شود كمتر نباشد و در صورت لزوم با استفاده از مكمل)  درصد7 تا 6

يابد،  افزايش ميهر چه درصد الياف خام افزايش يابد، قدرت كشش برگ 
 .كند ها زياد است، اجتناب مي اي كه قدرت كشش برگ آن بنابراين دام از خوردن علوفه
هاي محلول و پروتئين خام با شادابي گياهان همبستگي  درصد كربوهيدرات

تر و از نظر دو عامل  كند كه شاداب اي تغذيه مي تنگاتنگي دارند، بنابراين دام از علوفه
 .فوق غني باشد

 
 مرحله رشد گياه

) سلولز و ليگنين سلولز، همي(هاي ساختماني  با پيشرفت مراحل رشد گياه، كربوهيدرات
پذيري و  اين مسئله موجب كاهش هضم. يابد افزايش و درصد پروتئين خام كاهش مي

از طرف ديگر با پيشرفت . شود هاي مرتعي مي در نتيجه كاهش خوشخوراكي گونه
يابد كه با خوشخوراكي  رطوبت و شادابي گياهان كاهش ميمراحل رشد گياه، درصد 

 Prangos ferulacea و Artemisia sieberiبعضي از گياهان چون  .رابطه معكوس دارد
به خاطر دارا بودن مقدار زياد اسانس در ابتداي دوره رويش مورد توجه دام قرار 

يابد مورد توجه دام  گيرند، ولي در انتهاي دوره رويش كه غلظت اسانس كاهش مي نمي
 .شود عكس اين حالت در مورد گياهان خاردار مشاهده مي. گيرند قرار مي
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 هاي همراه فراواني گونه
در صورتيكه . داردهاي همراه بستگي  درجه خوشخوراكي گياه به خوشخوراكي گونه

پوشش گياهي مرتع از يك گونه تشكيل شده باشد، خوشخوراكي آن گياه كمتر از 
اهد بود كه گياهان ديگري نيز در تركيب پوشش گياهي مرتع وجود داشته حالتي خو

، خوشخوراكي زيادي Artemisia sieberi همراه با Stipa arabicaبه طور مثال . باشد
باشد، خوشخوراكي آن كمتر خواهد  Bromus tomentellusاگر اين گياه همراه با . دارد
 .بود
 

 قابليت استفاده
ها، قابليت دسترسي حيوانات را محدود   تراكم زياد ساقه،م گياهانهاي متراك در جمعيت

ها يا رشد گياه زياد باشد، به طور معمول قابليت مصرف گياهان  هر چه شاخه. سازد مي
نظير (مانند   و خار پشتانبوهيك گياه . ها و حيوانات اهلي كمتر خواهد بود براي دام

هاي  اي از شاخه ي هوايي خود را با تودهها كه محيط خارجي اندام) گياهان بالشتكي
حاصل از رشد جديد را محدود علوفه پوشاند، قابليت استفاده   و خشك شده ميسخت

 .سازد مي
اگرچه قابليت استفاده يا قابليت دسترسي گياه بر درجه خوشخوراكي آن گياه اثر 

 حيوان تاثير گزيني هاي مهمي است كه بر انتخاب و به  يكي از ويژگي،مستقيمي ندارد
 .دارد و از جمله مسائل مهم در مديريت مراتع است

 
  عوامل حيواني.2

اساس  رنده، برچهاي فيزيكي و شيميايي گياهان در رفتار انتخابي يك حيوان  ويژگي
براي اينكه درك روشن و .  استمؤثر بينايي حيوان  وحواس چشايي، بويايي، المسه

 داشته باشيم، بايد عوامل مربوط به رفتار عميقي از خوشخوراكي واقعي يك گياه
در اين زمينه سه جنبه از . حيواني و گياهي را به طور جداگانه مورد توجه قرار دهيم

 .تجربه، سن و گونه: رفتار حيواني مهم هستند
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 تجربه
اي يا  هاي گياهي بدون توجه به ارزش تغذيه حيوانات با گونهآشنايي قبلي 
 . خواهد بودمؤثرنوان علوفه بر مقدار استفاده حيوان از آن گياه  به عها آنخوشخوراكي 

گيري از الگوهاي رفتاري اثربخش سبب افزايش مصرف غذاهاي مغذي و كاهش  بهره
 .شود مصرف گياهان سمي و با كيفيت نامطلوب مي

گيرد و دام به ندرت به  چراي دام در مرتع، اغلب روي علوفه بومي صورت مي
 .كند ربومي گرايش پيدا ميچراي گياهان غي

 علوفه مصرف شده و بازده برداشت علوفه در هنگام چرا ميزانتجربه قبلي دام بر 
اي  گونه تجربه گوسفنداني كه به مدت سه سال بدون هيچدر يك بررسي . گذارد تاثير مي

در چرا تغذيه شده بودند در مقايسه با گوسفنداني كه از ابتدا در مرتع تغذيه كرده 
 .نددرسان ند، در واحد زمان علوفه كمتري را به مصرف ميبود
 

 سن حيوان
هاي گياهي مورد نظر   تجربه و استفاده از گونهبر اساسرفتار حيوان در انتخاب غذا، 

هاي خوشخوراك  هاي بالغ در انتخاب گونه هاي جوان نسبت به دام دام. شود انجام مي
اي خود را به طور معمول از  اي تغذيهه هاي جوان عادت دام. توانايي كمتري دارند

هاي جوان چگونگي چرا را از ارتباطي كه با مادر  دام. گيرند حيوانات مسن گله ياد مي
هاي مغذي از مواد در دسترس را انتخاب  آموزند و شبيه آنان، قسمت خود دارند، مي

ان را در  در برخورد با گياهها آنها و تجربه قبلي  واضح است كه سن دام. كنند مي
 در خوشخوراكي گياهان بايد مورد توجه مؤثرعامل ن اارزيابي انتخاب حيوانات به عنو

 .دادقرار 
 

 نوع و وضعيت دام
هاي  ها از نظر ارجحيت قائل شدن براي نوع غذا، تفاوت هاي مختلف دام گونه

ت فيزيولوژيكي، سالمتي و گرسنگي دام از ديگر عوامل يعضو .چشمگيري دارند
از نظر سالمت و (شرايط فيزيولوژيكي و بدني دام .  بر خوشخوراكي استمؤثر حيواني
پذيريش علوفه  گرسنگي آستانه انتخاب و. گذارد هاي غذايي تاثير مي بر عادت) بيماري
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براي مثال به هنگام (ها به شدت گرسنه باشند  كه دام هنگامي. دهد را تقليل مي
، به طور معمول بدون انتخاب تغذيه )ي شديدپيمايي طوالني يا در شرايط خشكسال هرا
بر همين . كنند و اين حالت ممكن است موجب افزايش مصرف گياهان سمي شود مي

هاي گرسنه و غيرمحلي  گيري خوشخوراكي نبايد از دام اساس است كه به منظور اندازه
 .كه شناختي روي گياهان مرتع ندارند، استفاده شود

 
 عوامل محيطي. 3

اين .  داراي شرايط اقليمي و خاكي و توپوگرافي متفاوت از ديگر مناطق استهر منطقه
حتي در مرحله (شود كه مقدار تركيبات شيميايي يك گونه گياهي  موضوع موجب مي

اين تغييرات موجب . در يك منطقه، متفاوت از ديگر مناطق باشد) رويشي مشابه
 .شود تغييرات خوشخوراكي آن مي
اي كه  به گونه. هاي مختلف متفاوت است نه گياهي در اقليمكيفيت علوفه يك گو

با مرطوب شدن اقليم، درصد پروتئين خام افزايش و درصد الياف نامحلول در شوينده 
به طوريكه . يابد  كاهش مي)ADF ( و الياف نامحلول در شوينده اسيدي)NDF (خنثي

. شود اهي ميهاي گي پذيري و در نتيجه خوشخوراكي گونه موجب افزايش هضم
خوشخوراكي گياهان با كاهش بارندگي كه به كاهش درصد رطوبت در گياهان منجر 

 .يابد شود، تنزل مي مي
زياد بودن درصد مواد ازته، فسفر و پتاسيم كه منتج از حاصلخيزي خاك است، 

هاي  اختالف موجود در كيفيت علوفه گونه. موجب افزايش خوشخوراكي خواهد بود
 مواد غذايي خاص از خاك و تبديل كسب در ها آنبه توانايي ذاتي مختلف، مربوط 

 .هاي گياهي است  به بافتها آن
مقايسه و ارزيابي خوشخوراكي گياهان مرتعي به دليل تفاوت در عوامل 
زيستگاهي مانند وجود آب، سايه و از نظر آثار متقابل بين عوامل متعدد، به طور معمول 

هاي ديگري چون   انرژي تشعشعي دريافت شده، اختالفافزون بر مقدار. دشوار است
ها و حشرات و  ، مراحل رشد گياه، گسترش بيماريگياهي، تركيب مارطوبت خاك و د

 . دشواركننده ارزيابي خوشخوراكي هستندمؤثرغيره از عوامل 
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  گياهان از لحاظ خوشخوراكيبندي طبقه
تـوان گياهـان را از لحـاظ         ف مـي  با توجه به اشتياق دام در مورد چـراي گياهـان مختلـ            

 : نمودبندي طبقهخوشخوراكي به سه دسته 
 در تمـام دوره      تقريبـاً : خيلـي خوشـخوراك و خوشـخوراك      : Iگياهان كالس    .1

 .گيرند چرايي مورد استفاده قرار مي
گياهاني كه بـا رغبـت كمتـري        : خوشخوراكي متوسط تا كم   : IIگياهان كالس    .2

 .گيرند مورد استفاده دام قرار مي
گياهـاني كـه    : خوشخوراكي خيلي كم تـا غيرخوشـخوراك      : IIIگياهان كالس    .3

 .شوند مينچرا  و يا اصالً شوند مياتفاقي چرا 
 .كنند ميخوشخوراكي را به درصد بيان 

 
 گيري خوشخوراكي هاي اندازه روش

 گذاري روش فسيتول. 1
، وقتـي دام  نـد كن مـي در اين روش مري دام را قطع و به يك لوله منتهي به كيسه وصـل           

 است و گيـاه زيـاد جويـده         نشخوار كننده ، گياه وارد كيسه شده و چون دام         كند  ميچرا  
 مثالً.  پي برد  ها  آن به خوشخوراكي    توان  مينشده است، از روي گياهان موجود در كيسه         

 تـوان  مـي  باشد، .Bromus sp گرم آن 50 گرم گياه در كيسه جمع شده باشد و 100اگر 
 .باشد مي  درصد50براي آن دام  .Bromus sp گياه گفت خوشخوراكي

 

%خوشخوراكي 
%%

50
100

50100

100

50100
=

×
=→ x

x
grgr 

 
 روش وزني يا كافه تريا. 2
هاي مشخص و با چنـد تكـرار در اختيـار     هاي يكسان، انواع گياهان را در وزن     ر ظرف د

از گذشـت   در نهايت پـس     . كند  ميها استفاده    هدام آزادانه از اين علوف    . دهند  ميدام قرار   
زمان مشخص، تفاوت وزن علوفه باقيمانده از كل علوفه براي هر كدام از انواع گياهـان                

ا نشانگر  ه هدرصد استفاده از علوف   . آيد  مي و وزن علوفه مصرفي بدست       شود  ميمحاسبه  
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 گـرم اسـتفاده شـده    100 گرم از Stipa sp.25 مثالً اگر از گياه . ستها آنخوشخوراكي 
 . است درصد25آن  خوشخوراكي ،باشد

 

%خوشخوراكي 
%%

25
100

25100

100

25100
=

×
=→ x

x
grgr 

 
 روش زماني. 3

 ولي شود مي كرونومتر مدت زمان چراي دام از هر نوع گياهي ثبت         بوسيلهدر اين روش    
 با دوربين فيلمبـرداري     توان  ميگذارد   گير روي چراي دام اثر مي      هچون حضور فرد انداز   

درصـد زمـاني كـه هـر نـوع          .  گياه را ثبت كرد    از فاصله دور زمان چراي دام از هر نوع        
به عنـوان مثـال     .  درصد خوشخوراكي آن است    هگياهي مورد چرا قرار گرفته نشان دهند      

 25 دقيقه مربوط به گياه درمنه باشد درصـد خوشـخوراكي آن             20 دقيقه چرا،    80اگر از   
 . استدرصد

 

%خوشخوراكي 
%%

25
80

20100

100

0208
=

×
=→

′′
x

x
 

 
 پذيري هضم
ه صورت نسبتي از علوفه كه از راه مدفوع دفع نشده و توسط حيوان پذيري ب هضم

 ماده خشك و به بر اساساين معيار، به طور معمول  .شود جذب شده، تعريف مي
 كيلوگرم علوفه 9براي مثال اگر گاوي . شود صورت يك ضريب يا درصد بيان مي

را از طريق  كيلوگرم از ماده خشك 3 كيلوگرم ماده خشك مصرف و 8خشك داراي 
 :مدفوع دفع كند، قابليت هضم ماده خشك علوفه مذكور عبارت خواهد بود از
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پذيري از نظر ارزيابي كيفيت علوفه از اهميت خاصي برخوردار است  تعيين هضم
 و اغلب از آن به عنوان گذارد و برآورد دقيق تري از ارزش غذايي علوفه در اختيار مي

 .شود ارزشمندترين سنجش كيفيت علوفه نام برده مي
 

 پذيري علوفه هضمعوامل مؤثر بر 
  مرحله رشد گياه.1

.  مهمي داردتأثيرپذيري علوفه، مقدار استفاده و عملكرد دام  مرحله رشد گياه بر هضم
 مقدار ،يابد ش ميها و كل علوفه كاه پذيري برگ  هضم،شود هنگامي كه گياه بالغ مي

تر شود،   در گياه، افزايش و هر چه رشد گياه كاملكمپذيري  ها با هضم ساقه
اين تغييرات فيزيكي بر تركيبات شيميايي و به . يابد كاهش مينيز پذيري ساقه گياه  هضم

 ).4-3جدول (گذارند  پذيري علوفه اثر مي دنبال آن بر هضم
با بلوغ گياه نياز . وفه، آناتومي گياه استپذيري عل عامل اصلي تعيين كننده هضم

يابد و تركيبات شيميايي داخل سلول كه اغلب از  هاي استحكامي افزايش مي به بافت
 كاهش و ،پذيري زيادي دارند اند و هضم هها و پروتئين محلول تشكيل شد كربوهيدرات

ن كه و ليگني) سلولز سلولز و همي(هاي كربن ساختاري ديواره سلولي  هيدرات
 .يابد  دارند، افزايش ميكميپذيري  هضم

افزايش ديواره سلولي به ويژه ليگنين، محدوديت اصلي در ارزش غذايي 
 اين ماده و مقاومت در برابر كمپذيري  اين مسئله به علت هضم.  مرتعي استياه هگون

ت بنابراين با پيشرفت مراحل رشد گياه كه افزايش نسب. تجزيه فيزيكي در شكمبه است
 .شود پذيري علوفه كاسته مي هاي ساختاري را به دنبال دارد، از هضم كربوهيدرات

 
 گونه گياهي. 2

هاي مورفولوژيكي، آناتوميكي و فيزيولوژيكي خاص خود را  هر گونه گياهي ويژگي
گياهان خانواده  .بخشد اي به آن مي دارد كه سازگاري، ساختارهاي رشدي و كيفي ويژه

تر  هاي گياهي كيفيت علوفه مطلوب عمول نسبت به ديگر خانوادهبقوالت، به طور م
 كه توسط دام انتخاب هستندهايي  ترين علوفه دارند و در تركيب گياهي مرتع با اهميت

 .شوند مي
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پذيري و انرژي متابوليسمي  ، هضم) گرم ماده خشك100گرم در ( مقدار تركيبات شيميايي 4-3جدول 
 مرحله از بلوغ برداشت شده و به مقدار الزم براي حالت نگهداري به چهار كه در Loliumدر نوعي 

 .گوسفندان داده شده است
هاي  برگ 

 جوان
هاي  برگ
 پير

ظهور 
 خوشه

رسيدن 
 بذرها

پذيري  كاهش درصد هضم
 در طول اين مراحل

 100-100 10 11 12 14 قندهاي محلول در آب
 64-94 3 5 5 4 اسيدهاي آلي

 50-82 6 11 12 15 پروتئين
 75-79 3 3 4 4 نيتروژن غيرپروتئيني

 35-72 2 2 2 2 پكتين
 73-92 27 24 22 21 سلولز
 56-93 26 19 19 16 سلولز همي

 0-23 7 4 4 3 ليگنين
 52-64 6 7 8 8 خاكستر
 43-65 5 7 8 9 چربي

 - 60 47 15 40 *ديواره سلولي
  DM 86 83 79 62پذيري  درصد هضم

  52 62 61 66 رژي كل به انMEدرصد 
     : مورد استفاده برايMEكارايي 

  74 75 76 78 )درصد(حالت نگهداري 
  34 47 54 53 )درصد(رشد 
 لولز به اضافه ليگنينس ي سلولز، هم*
 

ياهان خانواده گندميان، مقادير پروتئين كمتر و الياف نامحلول در شوينده گ
پذيري كمتري  همين اساس هضم بر. رند بيشتري نسبت به بقوالت دا)ADF (اسيدي

 جدول(اي، در مقايسه با بقوالت ارزش غذايي كمتري دارند  دارند و از نظر تغذيه
3-5.( 

پذيري و انرژي متابوليسمي گياهان خانواده بقوالت  زياد بودن پروتئين خام، هضم
 .ر داده است اين خانواده را از نظر كيفيت علوفه در سطح مطلوبي قرا،نسبت به گندميان

ها نيز  ندميدر بين گ.  هستندبقوالتگندميان در بردارنده مقادير فيبر بيشتري نسبت به 
 .هاي سردسيري هستند هاي گرمسيري داراي فيبر بيشتري در مقايسه با گونه گونه
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 ها و بقوالت ندمي مقايسه بين كيفيت علوفه گ5-3جدول 

پروتئين خام  خانواده
 )درصد(

در الياف نامحلول 
 )درصد(شوينده اسيدي 

ماده خشك قابل 
 )درصد(هضم 

مگاكالري (انرژي متابوليسمي 
 )بر كيلوگرم ماده خشك

 85/1±035/0 69/51±82/0 40/43±88/0 47/8±3/0 گندميان
 27/2±069/0 08/65±8/1 52/31±9/1 14/12±2/1 بقوالت

 
  فرم رويشي گياه.3

 )ها فورب(هاي علفي  برگ پهن ،اهي مرتعهاي رويشي موجود در تركيبات گي در بين فرم
ها دارند و  اي ها و بوته ندمي كمتري نسبت به گADFمعموالً پروتئين خام زيادتر و 

 ).6-3جدول (ها گزارش شده است  اي پذيري در بوته بيشترين هضم
 

 هاي رويشي مختلف گيري شده در فرم  ميانگين پارامترهاي اندازه6-3جدول 

خام پروتئين  خانواده
 )درصد(

الياف نامحلول در 
شوينده اسيدي 

 )درصد(

ماده خشك قابل 
 )درصد(هضم 

 انرژي متابوليسمي
مگاكالري بر كيلوگرم (

 )ماده خشك
 85/1 68/51 04/43 47/8 ها ندميگ
 13/2 60/60 80/27 13/11 هاي علفي برگ پهن

 28/2 60/64 57/33 50/9 ها اي بوته
 

تري دارند و ارزش  هاي رويشي، فصل رشد طوالني مها نسبت به ديگر فر اي بوته
 هاي علفي برگ پهنها و  ندميدارند و برخالف گ غذايي خود را به مدت بيشتري نگه مي

هاي  با پيشروي فصل رشد از مقادير فسفر، كاروتن و پروتئين موجود در سرشاخه
ها در مواقعي از  اي  بوتهبنابراين. شود اي تنها به مقدار بسيار اندكي كاسته مي گياهان بوته

خواب هستند يا در تركيب ) هاي علفي برگ پهنها و  ندميگ(اي  سال كه گياهان علوفه
اي عمل كرده و نياز نگهداري  هاي ذخيره گياهي مرتع وجود ندارند، به عنوان گونه

 .كنند ها برآورد مي كننده را به پروتئين و ويتامين هاي چرا دام
ها،  اي  و بوتههاي علفي برگ پهنويشي يكسان نسبت به ها در مرحله ر ندميگ
ها علت  ندميهاي آناتوميكي گ ويژگي. پذيري كمتري دارند زيادتر و هضم ADFمقدار 

اند كه به منظور قائم نگه داشتن  هاي تو خالي ها داراي ساقه ندميگ. رود آن به شمار مي
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هاي فيبري در ساقه  مين دليل بافتهاي استحكامي نياز دارند و به ه محور گياه، به بافت
به عبارت ديگر درجه ليگنيني شدن ديواره سلولي در . آنها به مقدار فراوان وجود دارد

ها  ندمي زيادتر گADFبنابراين مقدار . هاي گياهي بيشتر است ها نسبت به ديگر گونه آن
يا استحكامي در هاي فيبري  هاي رويشي، مرتبط با مقدار زيادتر بافت نسبت به ديگر فرم

ها  ندميتر گ پذيري و كيفيت علوفه نامطلوب اين موضوع موجب كاهش هضم. ستها آن
 . شده استهاي علفي برگ پهننسبت به 
تر به پايان   به طور معمول مراحل رشد خود را سريعهاي علفي برگ پهن

غذايي  مواد ،ها ندميشوند و در مقايسه با گ رسانند و به مقدار كمتري خشبي مي مي
هاست و با  ندميها و گ اي  كمتر از بوتهها آناما ثبات و دوام توليد . زيادتري دارند

ها نسبت به فصل نامساعد رشد  اي بوته. شوند پيدايش فصل نامساعد رشد، ناپديد مي
 در طول فصل رشد به آهستگي كاهش پيدا ها آنحساسيت كمتري دارند و مواد غذايي 

 .كند مي
 
 هاي مختلف گياه اندام نسبت وزني .4

ا از ديگر ه ناجزاي ضروري گياه همچون برگ، ساقه و گل و نسبت وزني هر كدم از آ
به طور معمول هر چه نسبت برگ به . پذيري علوفه مرتع است  بر هضممؤثرعوامل 

پذيري همزمان با  كاهش هضم. پذيري علوفه بيشتر خواهد بود ساقه بيشتر باشد، هضم
 بر اثر كاهش نسبت برگ به ساقه و كاهش در كيفيت اجزاي تشكيل بلوغ گياه، نخست

 ).7-3جدول (دهنده است 
 

هاي مختلف  ها و بخش بين گونه) گرم بر كيلوگرم(پذيري ماده خشك  تغييرات ميزان هضم 7-3جدول 
 گياه در مراحل مختلف فنولوژيكي

 )گرم در كيلوگرم(تغيير در ماده خشك قابل هضم  

 بذردهي لدهيگ رشد رويشي 

 گل ساقه برگ گل ساقه برگ ساقه برگ  گونه

Bromus tomentellus 772 599 644 466 564 528 389 619 
Festuca ovina 612 521 586 452 614 546 419 556 

Agropyron trichophorum 593 539 569 486 520 528 466 508 
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. شود ها مي  ساقهبا افزايش سن گياهان، بخش مهم رشد گياهي صرف تشكيل
ها  ساقه در گياهان، در بردارنده بيشترين بافت ساختماني ليگنيني شده در مقايسه با برگ

ترين زمان  بر همين اساس مناسب. پذيري كمتري هستند از اين رو داراي هضم. هستند
هاي مرتعي، زماني است كه كيفيت و كميت علوفه آنها مطلوب و  براي چراي گونه

 .ه ساقه در آنها زياد باشدمقدار برگ ب
ها در زمان رسيدن بذر، به دليل افزايش به نسبت  پذيري گل علت افزايش هضم

 .هاي قابل هضم در بذرهاست زياد كربوهيدرات
. هاي آناتومي آنهاست ها نسبت به برگ، مرتبط با ويژگي پذيري كمتر ساقه هضم

هاي پارانشيمي با ديواره  قسمت اعظم ساختمان پهنك برگ به نام مزوفيل، از سلول
هاي نگاه   در صورتيكه بيشتر حجم ساقه را بافت،نازك سلولزي تشكيل شده است

در اين گونه . دهد دارنده يا مكانيكي شامل كالنشيم و به ويژه اسكلرانشيم تشكيل مي
تر شده و با پيشرفت مراحل  ها نسبت به بافت پارانشيمي، غشاي سلولزي ضخيم بافت

پذيري آنها  شود، در نتيجه هضم امت آنها افزوده و به طور كامل چوبي ميرشد بر ضخ
 .كمتر خواهد شد

، عامل مهمي است كه قدرت بقوالتها و  ندميحلقه ليگنيني شده در ساقه گ
پذيري ساقه در  ترين عامل ايجاد محدوديت هضم ساختاري را فراهم كرده و نيز بزرگ

توان به زياد  ر بقوالت نسبت به گندميان را ميپذيري بيشت هضم. قسمت اول معده است
در بيشتر بقوالت زياد بودن نسبت برگ به . بودن نسبت برگ به ساقه در آنها ربط داد

 .ماند ساقه تا اوايل بلوغ گياه باقي مي
پذيري برگ گندميان  پذيري برگ بقوالت در مرحله بلوغ بيشتر از هضم هضم

هاي مزوفيل بيشتري دارد و پروتئين   سلول،دميانبرگ بقوالت در مقايسه با گن. است
افزون بر اين، وجود . تجمع يافته در مزوفيل آنها نسبت به گندميان زيادتر است

 مقدار زياد سيليس در برگ گندميان موجب وهاي چوبي شده غالف آوندي  سلول
 .شود پذيري كمتر برگ گندميان نسبت به بقوالت مي هضم

 
 گياه تركيبات شيميايي .5

و ) نيتروژن، پروتئين خام و اغلب مواد معدني(متغيرهاي معرف افزايش كيفيت علوفه 
الياف خام، الياف نامحلول در شوينده خنثي و الياف (متغيرهاي كاهنده كيفيت علوفه 

پذيري با  هضم . دارندتأثيرپذيري علوفه مرتع   بر هضم)نامحلول در شوينده اسيدي
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 NDF و  ADFم ارتباط مثبت و با مقدار ا پروتئين خانرژي متابوليسمي و درصد
 .همبستگي منفي دارد

 
  فصل رويش.6

ه مرتع است، درطول سال تغيير فكننده كيفيت علو پذيري كه شاخص اصلي تعيين هضم
و )  درصد80 تا 75(پذيري در زمستان و بهار زياد است  به طور معمول هضم. كند مي

 .يابد و دوباره در پاييز افزايش مي) رصد د60-70(شود  در تابستان كم مي
پذيري علوفه در دسترس براي  ، روي هضم1توده علوفه باقيمانده پس از چرا

در طول زمستان، توده علوفه كمي بعد از چرا باقي .  داردتأثيردوره چراي بعدي 
 اما در بهار و تابستان كه علوفه بيشتري بعد از چرا بر جاي مانده، مقدار. ماند مي

پذيري و  يابند كه موجب كاهش هضم تجمع مي) الشبرگ(د غيرزنده ابيشتري از مو
 .شوند محتوي انرژي متابوليسمي علوفه مرتع مي

پذيري  در حاليكه هضم.  درصد دارند40پذيري حدود  مواد مرده، هضم
بنابراين به ازاي هر يك درصد افزايش مواد .  درصد است80هاي سبز حدود  قسمت

چنانچه نسبت مواد مرده در مرتع افزايش . يابد  درصد كاهش مي5/0پذيري  مرده، هضم
از . كند شود، چرا كه دام از چراي علوفه مرده اجتناب مي يابد، مصرف علوفه كم مي

 درصد كل 15-20توان پي برد كه وقتي مواد مرده علوفه بيش از  اينجا به اين نكته مي
 .ت حيواني كاهش خواهد يافتعلوفه باقيمانده از چرا باشد، توليدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Post grazing pasture mass   
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 چهارمفصل 

  و وضعيت مرتعي علوفهمخصوصيات ك

 توليد
گياهاني كـه در مرتـع وجـود        . گويند  مي ساليانه توليد شده در سال را توليد        هميزان علوف 

ورت مورد بررسي قـرار      به دو ص   توان  مياين گياهان را    .  علوفه هستند  هدارند توليد كنند  
گويند كه درصدي از آن مـورد اسـتفاده          مي 1علوفه كل ي گياه را    ها  برگكل ساقه و    . داد

علوفه  را   شود  ميآن قسمت از ساقه و برگ گياه كه توسط دام خورده            . گيرد  ميدام قرار   
 مقـدار كـل توليـد علوفـه، خوشـخوراكي و حـد            تـأثير  كه تحت    نامند   مي 2استفاده  قابل  
 . مجاز استبرداري بهره

سرعت رويش گياهان در مراحل     . ميزان علوفه توليد شده در مرتع نوساناتي دارد       
. يابـد   مـي اي رشد افـزايش      با مساعد شدن شرايط و افزايش مواد ذخيره       . ند است اوليه كُ 

ند و متوقـف     رشد گياهان كُ   ماالبته در مناطق خشك با كاهش رطوبت خاك و افزايش د          
 رشد بيشتر خواهـد بـود و        هرايط اقليمي و رطوبتي فراهم باشد، دور       ولي اگر ش   شود  مي

در مراحل اوليه رشد گياهان مقـدار توليـد علوفـه           . گياهان رشد مجددي خواهند داشت    
كمتر از نياز دام و بتدريج با افزايش سرعت رشـد گياهـان، مقـدار توليـد بـراي مـدت                     

 رشد گياهي، مقدار توليد علوفه كمتر اتمامكوتاهي مازاد بر نياز دام خواهد شد و بعد از        
 .)1-4شكل  ( خواهد بودها داماز نياز 

 
 گيري توليد هاي اندازه روش
  قطـع و   هـا   آنترين    كه رايج  شوند  ميگيري توليد استفاده     هاي متعددي براي اندازه    روش

 
1. Herbage 2. Forage  
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 ام تغييرات توليد علوفه در مراتع و نياز علوفه د1-4شكل 
 

بـا توجـه بـه وسـعت مراتـع       .باشـند  مضـاعف مـي   گيري   و اندازه  تخمين نظري ،  توزين
بـرداري و    سطح محـدود كـه بـراي نمونـه        . شود  ميها در سطح نمونه انجام       گيري  اندازه
ـ   مـي پـالت   . نامنـد   مي را پالت يا كوادرات      شود  مي گياهان استفاده    گيري  اندازه د بـه   توان
 شكل كاربردي و معمول مورد استفاده پالت مربع و        . اشدهاي مختلف ب   ها و اندازه   شكل
.  و اندازه آن بسته به نوع و ميزان فواصل گياهان متفـاوت اسـت              باشد  مي مستطيل   يگاه

 پـالت را  توان ميتر و اندازه گياهان كوچكتر باشد   بيشتر و متراكم  گياهي  پوششهر چه   
 و فواصل گياهي زيـاد      نُكتُدر مناطق خشك با پوشش      . مربع و كوچكتر در نظر گرفت     

هـا بيشـتر و      هر چـه تعـداد پـالت      . سطح پالت بايد بزرگتر و به مستطيل نزديكتر باشد        
دار باشد بهتـر     اگر منطقه شيب  .  بيشتر است  گيري  اندازه كوچكتر باشد، دقت     ها  آناندازه  

هـا را   پـالت . هـا انجـام شـود    گيري اندازهاست هم در جهت شيب و هم عمود بر شيب       
 خطـوط   بـه نـام    به طور تصادفي در مرتع مستقر نمود و يا در طـول خطـوطي                وانت  مي
 .سكت قرار دادنترا
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استفاده گياهان قطـع و در        ي قابل ها  قسمتدر روش قطع و توزين، در هر پالت         
روي پاكـت نوشـته     ... مشخصات مرتع، نوع گونـه و       . شوند  داده مي پاكت كاغذي قرار    

 انـدازه   هـا   آن آزاد يا آون خشك نموده و وزن خشـك            را در هواي   ها  آنپس  س. شود  مي
به زمان و هزينه زيادي هم نياز . اين روش بسيار دقيق ولي تخريبي است    . شود  ميگرفته  
 .دارد

توليد گياهان فقـط تخمـين      . شود  مي قطع و وزن ن    در روش تخمين نظري، علوفه    
 .ه زيادي هـم نـدارد     بستگي زيادي به دقت و تجربه كارشناس دارد و هزين         . شود  ميزده  

 .دقت است اين روش سريع ولي كم
 و در   شـود   مـي ها توليد تخمين زده      در همه پالت  گيري مضاعف،     در روش اندازه  

 ضريب تصحيح بدست آمده     بر اساس . شود  ميو وزن هم     ها، توليد قطع   بعضي از پالت  
 توان  ميضاعف   م گيري  اندازهاي با   ه  از رابطه بين توليد وزن و تخمين زده شده در پالت          

در اين روش برآيند خـوبي از       . ها را تصحيح كرد    مقادير تخمين زده شده در كليه پالت      
 .آيد ميدقت و هزينه بدست 

 
 برداري مجاز حد بهره

ـ  ) درصدي( مجاز به معني نسبتي      برداري  بهرهحد   ي هـوايي گيـاه اسـت كـه         هـا   داماز ان
. و تجديد حياتش آسيبي وارد شـود      قابليت برداشت دارد بدون اينكه به گياه براي رشد          

. براي تعيين ظرفيت چرا و تعداد مناسب دام در مرتع توجه به اين پارامتر الزامـي اسـت           
البتـه  . ي مورد استفاده دام بايد بـرآورد شـوند        ها  گونه مجاز براي تمامي     برداري  بهرهحد  

وجـه دام   گيرند و بيشـترين ت     چون گياهان خوشخوراك در درجه اول مورد چرا قرار مي         
 مجاز براي گياهـان خوشـخوراك رعايـت شـود،           برداري  بهره، اگر حد    باشد  مي ها  آنبه  
 بـرداري   بهـره  تا حد زيادي اطمينان داشت كه سـاير گياهـان نيـز بـيش از حـد                   توان  مي

 مجاز به همراه خوشـخوراكي در تعيـين علوفـه           برداري  بهرهحد  . اند  شدهمجازشان چرا ن  
منـد اسـت    هچون دام عالق .  مستقيم دارند  تأثيرجه ظرفيت چرا    دسترس دام و در نتي      قابل

گياهان مخصوصاً گياهان خوشخوراك را تا حد امكان چرا نمايد ولي با توجه بـه لـزوم                 
 مجـاز رعايـت     برداري  بهرهحفظ مواد غذايي براي تكثير و تجديد حيات گياه، بايد حد            

 .گردد
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 : ازعبارتندكه   مجاز به چند عامل بستگي داردبرداري بهرهحد 
 
  شرايط اقليمي.1

يي كـه بارنـدگي كمتـر بـوده و رشـد گياهـان محـدودتر اسـت، حـد                    ها  سالمسلماً در   
تر خواهد بود تا گياه با استفاده از مواد غـذايي انـدك توليـد                 مجاز نيز پايين   برداري  بهره

 .شده، توان رشد و تجديد حيات را داشته باشد
 
  شرايط خاكي.2

اك قوي و حاصلخيز باشد و رطوبت كافي نيز در آن يافت شود، رشـد    در مناطقي كه خ   
 ولـي اگـر     يابـد   مـي  مجـاز افـزايش      برداري  بهرهگياه محدوديتي نخواهد داشت، لذا حد       

شرايط خاكي براي رشد گياه مناسب نباشد و نيز خاك خشك و حساس به فرسـايش و    
توجـه باشـد، لـذا        بل براي خاك قا    گياهي  پوششيا روي شيب باشد و ارزش حفاظتي        

 .يابد مي مجاز به مقدار زيادي كاهش برداري بهرهحد 
 
  وضعيت مرتع.3

اگر وضعيت مرتع به علت استفاده بيش از حد و نادرست نامطلوب باشد و يـا گـرايش                  
 مرتـع بـا احتيـاط بيشـتري          گياهي  پوششبه سمت قهقرا داشته باشد، مسلماً استفاده از         

بـا بهبـود    . يابـد   مـي  مجـاز كـاهش      بـرداري   بهره ديگر حد     و به عبارت   گيرد  ميصورت  
 مجاز نيز رو بـه افـزايش      برداري  بهره و خاك مرتع، حد       گياهي  پوششوضعيت سالمت   

 .گذارد مي
 
  فصل چرا.4

اي گيـاه و بوجـود آمـدن         هاي رويـش گيـاه و نوسـانات مـواد ذخيـر           ه  هبا توجه به دور   
 در طـول فصـل چـرا تغييراتـي خواهـد             مجـاز  برداري  بهرههاي بحراني رشد، حد      هدور

دهي و ابتداي دوره رويش حساسيت گياهـان بـه چـرا بيشـتر           مثالً در دوران گل   . داشت
 . مجاز بايد كمتر در نظر گرفته شودبرداري بهرهاست و حد 
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 مجاز  برداري  بهرهبديهي است پس از آنكه كيفيت و كميت مرتع اصالح شد، حد             
.  متغيـر اسـت   گيـاهي  گونـه نوع  مجاز بسته به برداري هبهرحد . افزايش داده خواهد شد 

 در  برداري  بهره ميزان   صورتيكهتجربه نشان داده است كه در مورد اكثر گياهان بومي در            
 نباشـد، ايـن گونـه       سـاليانه  درصد وزن توليـد      50 تا   40 بيش از    برداري  بهرهطول فصل   

در مراتعـي كـه شـيب    . دگياهان قادر به حفظ قدرت رويشي و سالمتي خود خواهند بو          
معمـوالً در مراتـع     . يابـد   مـي  مجاز كاهش    برداري  بهرهزياد و يا خاك ناپايدار باشد، حد        

 در نظـر    ساليانه درصد رشد    50 مجاز را    برداري  بهره، حد   يدار  مرتعهاي   براي تهيه طرح  
در مراتـع نزديـك و درون حوضـه       . گذارنـد  گيرند و ظرفيت چرا را بر همان پايه مي         مي
 درصد  40خيز سدها براي ايجاد پوشش بيشتر جهت حفاظت آب و خاك اين رقم به               آب

 .شود ميكاهش داده 
 

 نياز غذايي دام
هر موجود زنده براي انجام اعمال حياتي از قبيل تـنفس، گـردش خـون، انجـام اعمـال                   

هاي جديد، توليد شير، پرورش نوزاد، حركـت         گوارشي، حفظ حرارت بدن، توليد بافت     
 .يمايي، تكثير و كار نياز به مصرف انرژي داردپ و راه

هـا شـامل نشاسـته، قنـد،         در حيوانات، اين انرژي از طريق مصرف كربوهيـدرات        
چنانچه پروتئين موجود   . شود  مي تأمينسلولز و نيز چربي موجود در علوفه         سلولز، همي 

ـ   مـي در جيره غذايي دام بيش از مقدار الزم براي رشد باشد             د انـرژي  د جهـت توليـ  توان
انرژي الزم براي انجام اعمـال حيـاتي بـدون اينكـه دام كـاري               . مورد استفاده قرار گيرد   

 . گويند1انجام دهد و توليدي داشته باشد را جيره نگهداري
ي درون  هـا   دام ميزان مصرف انرژي بيشتر از       كنند  مييي كه در مرتع چرا      ها  دامدر  

 وزن علوفه مورد نياز. ليد دامي كمتر است و تبديل مواد غذايي علوفه به تو     باشد  ميآغل  
 5/1-6/1، در حـدود  ) كيلـوگرم 35-40به وزن زنـده  (يك رأس گوسفند در شبانه روز   

. باشـد   مـي  درصـد رطوبـت      8-12كيلوگرم علوفه خشك شده در هواي آزاد يا آون بـا            
.  كيلوگرم علوفه خشك خواهـد بـود       6-8علوفه مورد نياز يك رأس گاو در شبانه روز          

 و كار نياز روزانـه دام بـاالتر       ...) گوشت، شير، آبستني و     (يهي است با توليد محصول      بد
 

1. Maintenance requirement   
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 ميـزان توليـد و   ،نياز غذايي دام بسته به نوع، وزن، سن، مرحله زندگي، نوع         . خواهد بود 
د گياهـان، بايـد     با توجه به كاهش كيفيت علوفه در مراحل پيشرفته رش         . يابد  ميتغيير  ... 

 .نسبت به جبران كمبود علوفه مرتعي اقدام نمود
 

 آمادگي مرتع
 طـور    به. تاريخ ورود دام يكي از مواردي است كه بايد توجه مخصوص به آن قائل شد              

د در مرتع وارد شود كه گياهان مرتعـي و خـاك مرتـع آمـادگي                توان  مي دام موقعي    كلي،
 را مورد چرا قرار دهد به       ها  آنر دام قبل از آمادگي      در مورد گياهان اگ   . چرا داشته باشند  

ي هـوايي گيـاه و مـواد        هـا   قسمتي فيزيولوژيكي و كاهش     ها  فعاليتعلت بهم خوردن    
  طور كلي،   به. غذايي باعث ضعيف شدن گياه و كاهش مقدار توليد محصول خواهد بود           

ان چندسـاله   گياهان يكساله به علت كوتـاه و سـريع بـودن دوره رشـد زودتـر از گياهـ                  
متر برسد آماده چـرا       سانتي 7-10 يكساله به    ندميوقتي گياه گ   (كنند  ميآمادگي چرا پيدا    

اي حامـل سـنبل     ه  ه وقتي آمادگي چرا دارند كه ساق      ندميولي گياهان چندساله گ   ). است
 آمـادگي   هاي گل نشـان   ه  هظاهر شده و در مورد ساير گياهان چندساله هم باز شدن غنچ           

 .باشد ميا گياهان براي چر
آمادگي مرتع   د عامل سنجش  توان  ميدر مورد خاك مرتع هم ميزان رطوبت خاك         

ورود دام در خاك مرطوب باعث سفت شدن و كـاهش نفوذپـذيري و نگهـداري              . باشد
با توجه به تغييرات آب و      . شود  ميخاك نسبت به آب شده و تبخير آب از خاك شديد            

 تاريخ مشخصي را براي ورود دام ارائه نمـود و    توان  مين  طور كلي   بههوايي در هر سال     
 .شود ميفنولوژيكي گياهان منطقه تاريخ دقيق ورود دام تعيين مراحل هر ساله با بررسي 

 زمان چرا، شرايط آب و هـوايي،        بهدر هر دوره چرايي     مدت توقف دام در مرتع      
سـتگي  ب... خصوصيات گياهان، آلودگي انگلي، رشد مجدد گياهـان، وضـعيت خـاك و              

 .شود مي مجاز در نظر گرفته برداري بهره حد بر اساسدارد كه 
 

 ظرفيت چرا
ظرفيت چرا عبارت است از حداكثر تعداد دامي كه در مرتع با مساحت مشخص و در 

 و خاك و  گياهي پوشش بر كميت و كيفيت اينكهد چرا كند بدون توان ميزمان معين 
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ميزان توليد . باشد  چندين عامل ميتأثيرت ظرفيت چرا تح. خسارتي وارد شود... آب و 
برداري مجاز،  ه، حد بهر) نوع دامبر اساس(علوفه قابل استفاده دام، خوشخوراكي علوفه 

نياز روزانه دام، مساحت مرتع، طول دوره چرا عوامل اصلي مؤثر در ظرفيت چرا 
اكي و حد در مورد تعيين ميزان علوفه قابل استفاده دام بايد بين خوشخور. هستند

گيري شده ضرب  هبرداري مجاز هر كدام كه كوچكتر باشد را در ميزان توليد انداز هبهر
باشد را در مساحت مرتع  عدد بدست آمده كه بر حسب وزن در واحد سطح مي. نمود

سپس اين عدد بر ميزان علوفه . كنند تا مقدار علوفه در كل مرتع بدست آيد ضرب مي
 تعداد دام در  دهنده نشانعدد حاصل . شود ل روز تقسيم ميمورد نياز نوع دام در طو

به همين خاطر تعداد . تواند از كل علوفه مرتع استفاده كند طول يك روز است كه مي
 را بر تعداد روزهاي ها دامنمايد را تعيين و تعداد كل  روزهايي كه دام در مرتع چرا مي

وره چرا كه همان ظرفيت چرا است، كنند تا تعداد دام در طول د دوره چرا تقسيم مي
 .بدست آيد

 
        خوشخوراكي               

 استفاده دام  علوفه قابل= توليد                    ×                                                  
 برداري مجاز ه    حد بهر         
 

 استفاده دام  علوفه قابل× ع      مساحت مرت                              
 ظرفيت چرا =                                                                                    
 نياز روزانه دام×                 طول دوره چرا                        

 
 مرتعو گرايش وضعيت 

). اوج (2ايسـه بـا مرحلـه كليمـاكس        عبارت است از سالمت مرتع در مق       1وضعيت مرتع 
 و خاك مرحله كليماكس كه در  گياهي پوششوضعيت مرتع را بر حسب درصد تركيب 

عالي، خوب، متوسط، فقيـر     : كنند  ميحال حاضر در مرتع وجود دارد به درجاتي تقسيم          
وضعيت مرتع مـنعكس كننـده تاريخچـه چگـونگي اسـتفاده از مرتـع در                . و خيلي فقير  
مرحله كليماكس بسته به شرايط آب و هوايي و پتانسيل منطقـه           . دهد  ميان  گذشته را نش  

اسـاس پتانسـيل منطقـه       شرايط خاصي دارد و به عبارت ديگر بهترين وضعيتي كـه بـر            
 .گويند بوجود آيد را كليماكس

 

1. Range condition 2. Climax  
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ده و  شـونده، زيادشـون    گياهـان كـم    ( گيـاهي   پوشـش  درصد و تركيـب      بر اساس 
هاي مختلفي براي    روش... ي جوان، الشبرگ و     ها  نهالفرسايش خاك، حضور     ،)مهاجم
 .باشند مياساس امتيازدهي  وضعيت مرتع وجود دارد كه بر تعيين

دو نوع گرايش در وضعيت     . نامند  مي 1هر گونه تغيير در وضعيت مرتع را گرايش       
رونده يا منفـي     شد، گرايش پس  اگر تغييرات به سمت منفي و قهقرا با       . دهد  ميمرتع رخ   

و اگر تغييرات وضعيت در جهت اصالح و احياء و به طرف كليماكس باشد گرايش ) ↓(
 مجاز را   برداري  بهرهكه گرايش مثبت باشد حد       در حالتي . است) ↑(رونده يا مثبت     پيش
كـودرات ثابـت يـا      (گرايش را توسط بررسي نقاط ثابـت        .  بيشتر در نظر گرفت    توان  مي

 .كنند ميي متمادي تعيين ها سالدر طي ) كت ثابتترانس
 درصـد پوشـش گياهـان، درصـد         گيـري   اندازهبهتر است در نقاط ثابت عالوه بر        

از عكسـبرداري هـم اسـتفاده نمـود و بـا            ... الشبرگ، درصد خاك عاري از پوشـش و         
در تعيين گـرايش    . ي متوالي به گرايش وضعيت مرتع پي برد       ها  سالها در    مقايسه عكس 

 روند گـرايش    توان  مي كه از جمع امتيازات مثبت و منفي         گيرد  مينيز امتيازدهي صورت    
 .را مشخص نمود

 
 وضعيت مرتعبندي گياهان مرتعي از لحاظ  طبقه
با توجه به حضور در وضعيت كنوني مرتع نسبت به حالت كليمـاكس             ي گياهي   ها  گونه

 :)2-4شكل  (شوند ميبه سه دسته تقسيم 
 
 I يا كالس 2شونده رغوب يا كمي مها گونه .1

 اين گياهان قسمت اعظم تركيـب اجتماعـات گيـاهي در مرحلـه كليمـاكس را تشـكيل                 
درصد حضور و   .  خوب بوده و قادرند خاك را حفاظت كنند        ها  آنتوليد علوفه   . دهند  مي

بـه علـت مرغوبيـت و    . باشـد  مـي  اولين و بهترين شاخص وضعيت مرتع ها آنوضعيت  
 .گذارند ع سريعاً رو به كاهش ميتوجه دام در مرت

 
 II يا كالس 3هاي متوسط يا زيادشونده گونه. 2

 ، كمتر Iاين گياهان نيز جزء تركيب كليماكس هستند ولي تا زمان حضور گياهان كالس              
 

1. Trend 2. Decreasers 3. Increasers 
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 مرتعه آن با وضعيت  مهاجم و رابط وشونده، زيادشونده گياهان كمتغييرات نسبت  2-4شكل 
 

 و توجه Iيابند و پس از بين رفتن گياهان كالس   گيرند و افزايش مي    مورد توجه قرار مي   
 .گذارند  نيز رو به كاهش ميها آن منتقل شده و ها آندام، فشار چرا به 

 
 III يا كالس 1ارزش يا مهاجم هاي كم گونه. 3

در اثـر چـراي    . باشـند   مـي مهـاجم   اين گياهان جزء تركيب كليماكس نيستند و به نوعي          
 فرصت يافتـه كـه بـه منطقـه نفـوذ كـرده و               II و   Iمفرط و ضعيف شدن گياهان كالس       
اين گياهان از لحاظ كيفيت علوفه و حفاظت خاك . پوشش غالب منطقه را تشكيل دهند    

 .باشد مي شدت تخريب ه در مرتع نشان دهندها آنبسيار نامرغوب هستند و حضور 
 

  از مراتعاستفاده صحيح
 :در استفاده صحيح از مرتع سه موضوع مدنظر است

 
1. Invaders   
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 تعادل و هماهنگي بين مقدار علوفه توليد شده در مرتع و تعداد دام .1
 انتخاب بهترين فصل چرا با توجه به آب و هواي منطقه و نوع پوشش مرتع .2
يكنواخـت از   پخش و پراكنش تعداد دام مجاز در تمام منطقه از لحاظ استفاده              .3

 تمام سطح مرتع
براي استفاده مداوم و اقتصادي و همچنين استفاده متناسـب از مرتـع بايسـتي در                

اگر تعداد دام بيش از ظرفيت مرتع باشـد، دام  . انتخاب تعداد دام دقت كافي به عمل آيد   
عالوه بر كاهش محصول دامي، بـه علـت       . قادر نخواهد بود محصول متناسب توليد كند      

 گياهـان زيادشـونده و در       بوسـيله شونده، اين گياهان ضعيف و       رط گياهان كم  چراي مف 
 .شوند مينهايت مهاجم جايگزين 

، چـه   باشد  ميهميشه چراي شديد گياهان در مرتع به علت زياد بودن تعداد دام ن            
بسا مواردي پيش بيايد كه تعداد دام خيلي زياد نباشد ولي در اثر پراكنش غيريكنواخـت           

ي ديگر چرا نشده و يا كمي       ها  قسمت شده و    برداري  بهرهيي از مرتع زياد     ها قسمتدام،  
مثالً گاو،  .  انواع دام در نقاط بخصوصي بيشتر تجمع مي يابند          طور كلي،   به. اند  شدهچرا  

 و در كند ميي مسطح مرتع را بيشتر چرا ها قسمتها و مناطق اطراف منابع آب و  ته دره
گوسفند بيشتر نقـاط  . نمايد ميدار كمتر چرا  اي شيبه ها دامنفاصله زياد از منابع آب و ي   

 و  هـا   آنزياد كردن تعداد آبشخورها و پراكنش مناسـب         . كند  مياي و مرتفع را چرا       هدامن
گذاري در نقاط دورتر     نمك. باشد  مياستفاده از سنگ نمك در پراكنش مناسب دام مؤثر          

 .ز هدايت شود دام به نقاط ديگر نيشود مياز آبشخوار باعث 
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 پنجمفصل 

 چرامديريت 

 مقدمه
 تأمين ي علفخوار برايوانات وحشي و حها دام آن ي است كه طيفرآيند دام يچرا
در عمل چرا، انواع . كنند  مياهان را مصرفياز خود، گي مورد نيي و مواد غذايانرژ
 چرا فرآيند گر،يبه عبارت د. رنديگ  نمي قراريرابرد هكسان مورد بهري  طور به اهانيگ
  نشانيشتريش بي گراياهي گهاي  از گونهي به برخها دام.  استيك عمل انتخابي

 ياهان به چراي از گين برخيهمچن. كنند  نميچگاه استفادهياهان هي گيدهند و از برخ مي
روند،   مينينند و در صورت ادامه چرا از بيب  ميبيو به سرعت آساند  ار حساسيدام بس

 .برند  مي از آن سوديكنند و حت  مي تحملي دام را به خوبيگر چراي دهاي اما گونه
ت چرا و يريار توجه نمود كه بدون پرداختن به مدين نكته مهم بسيد به ايبا
پذير  امكاند در مراتع ي توليداري به پايابي، دستيح علمي صحبرداري بهرهاعمال 

ا با ه هر نهاديام، علوفه و سان ديجاد تعادل بيت چرا عبارت است از ايريمد. باشد نمي
د بدون يه منابع به عمل آينه از كلي استفاده بهبطوريكه ،ي و منابع مالي انسانيروين، نيزم

 . وارد شوديبي و خاك آس گياهي پوشش به اينكه
 
 رانيت چرا در ايريخچه مديتار

ت ي و مالك داشتهيكيار نزديران همواره با دام و مرتع ارتباط بسي كشور ايخيمسائل تار
 در ها ر حكومتيي به تغي بوده كه حتي فراوانيها زه جنگي علت و انگي مرتعيبر اراض

 ي در مناطقها گاه ها و سكونت همواره تمدن. ز منجر شده استي ني و مليسطح محل
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ب ير وضع مراتع و تخريي آباد هستند و اغلب با تغي مراتعيكه دارااند  افتهيتوسعه 
 .اند نابود شدهز يها ن ، تمدنها آن

وش رنه دارد يريت چرا كه در كشورمان سابقه ديري مدهاي از جمله روش
ن دو منطقه ي بييوسته جابجايان منظم و پيعمل كوچ به جر.  بوده استينينش كوچ

ط ي به محيابي و با هدف دستيطيط محي شرابر اساسشود كه   ميالق و قشالق گفتهيي
 و حركت در واقع يين جابجايا. شود  مي دام انجامهيط مناسب از نظر دما و تغذيو شرا
الق، قشالق يي استفاده آگاهانه، هوشمندانه و مناسب از منابع علوفه در سه منطقه ينوع
الق ييت علوفه در ي و وضعييط آب و هوايزمان كوچ با توجه به شرا.  استبند ميانو 

ا ي مانند سرما ين عوامليهمچن. شود  مينيي تعبند ميانو قشالق، مدت توقف در مراتع 
  از آن عبورلير اي كه در مسهايي ان رودخانهي زودرس، بارش برف، باران و طغيگرما
 . دارندتأثيركند بر زمان كوچ  مي

 .ت مرتع دارديري در مدير نقش مهميل زيكوچ به دال
ن ي، به ادنشو مي خارج ي و قشالقيالقيير از مراتع ي عشايها دام كه يدر مدت .1

 خود را باز هي قدرت و بن گياهي پوشششود تا   مياستراحت دادهمراتع 
 .ابندي

ن گله يشود كه اول  ميمي تنظير كوچ و زمان توقف در هر منطقه طوريمس .2
اهان رشد خود را كامل كرده باشند و يشود كه گ ي ميالقيي وارد مراتع يزمان

 . شوديري زودرس جلوگياز چرا
ست، ي ني كافها داماز ي ني برايمراتع قشالق شود علوفه ينيب شي پصورتيكهدر  .3

از از مناطق اطراف ي مورد نيلي به قشالق، علوفه تكمها دامش از ورود يپ
 .شود  ميرهي شده و به قشالق حمل و ذخيداريخر

از ي قشالق، حداكثر استفاده از مراتع مازاد بر نبهالق يير حركت از يدر مس .4
 .ديآ  ميمزارع به عمل چر ان و پسروستايي

 ييايع جغرافياس وسياز تناوب است كه در مقاي   كوچ نمونهاينكه عالوه بر
 يياي جغرافهك محدودي در اندار دام ي ول،افتد  مي اتفاقبند ميان و ي، قشالقيالقييمراتع 

به عنوان مثال، . دهند  مي شده انجاميبند  برنامه زمانبر اساس دام را يز چرايژه نيو

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


 مديريت چرا

 

73

بوده  تر گرمدست كه  نيي را در مراتع پاها دام، ابتدا يالقيي  مراتعدن بهير پس از رسيعشا
 .كنند  ميج از مراتع باالدست استفادهيچرانند و به تدر  ميد كردهي توليشتريو علوفه ب
ش و بز را در گله ي از ميب مناسبي تركاندار دام ي سنتيدار دام در  طور كلي، به
وجود بز .  در كنترل گله استفاده كنندها آنم از  هر كدايايكنند تا از مزا ي مينگهدار

 يكي. كند ي ميريش از حد گله جلوگيش از تحرك بيشود و م  مي گلهيمانع سكون
از آنجا كه .  مرتع استيديه از علوفه تولينب گله، استفاده بهي تنوع تركيايگر از مزايد

شود   ميب گله سببيتركدارد، وجود تنوع در اي  ژهي ويياز غذايهر نوع دام، ذائقه و ن
 .ردياز مرتع صورت گتري  كنواختي برداري بهره چرا شوند و يشتري بهاي گونه

قسمتي از م در هر ي و اقل گياهي پوشش، ي و بلنديط پستي شرااينكهبا توجه به 
انواع دام، هاي  ييازها و توانايص ني با تشخاندار دامن رو يمرتع متفاوت است، از ا

 مثال، مراتع يبرا. دهند  مي اختصاصها آنك از ي هر ي مراتع را برا ازي خاصهاي بخش
ب با يو پرشاي   و مراتع صخرهها  برهي چراي پرآب را براهاي  اطراف درهزار چمن
 يها دام يبرا. دهند  مي بز اختصاصي چراي را براها  و درختچهها  از بوتهيپوشش

 دوبار در روز انجام يردوشيشود تا ش  ميرده، مراتع اطراف محل استقرار گله انتخابيش
 .شود

 
 ت چرايرياصول مد

مديريت چرا شامل اداره كردن تركيب دام، گياهان مرتعي و خاك براي دستيابي به 
وجه به اصول اكولوژي، اقتصادي و مديريت دام تاين موضوع با . اهدافي مشخص است

 قدرت تأمينرويشي گياه،  مديريت در مواردي مانند نيازهاي معموالً. پذيرد تحقق مي
 دام بر گياه، تناوب فصلي و تغييرات موجود در توليد تأثيررويشي و تجديد حيات، 

برخي موارد مربوط به دام نيز در مديريت چرا از . گيرد علوفه مورد توجه قرار مي
اولويت بسياري برخوردارند كه شامل رفتار و عادات دام، مقدار مصرف و كيفيت 

 .طه با نيازهاي دام و خوشخوراكي و ارجحيت آن توسط دام هستندعلوفه در راب
 برداري بهرهبا توجه به موارد ذكر شده، در مديريت چرا بايد به ظرفيت مرتع، 

در ادامه در مورد . يكنواخت، شدت چرا، فصل استفاده از مرتع و نوع دام توجه شود
 :شود اين عوامل توضيحات مختصري ارائه مي
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  ظرفيت چرا.1
د مراتع، ي توليداري حفظ پاين تمام متخصصان مرتع اتفاق نظر وجود دارد كه برايب

 مانند يطيعوامل مح.  استي ضروري از مراتع امربرداري بهرهت چرا در يت ظرفيرعا
ن ياز ب.  دارندتأثير يديبر مقدار علوفه تول...  خاك و يها يژگي، وي و بلنديم، پستياقل
ن يد علوفه دارد، بنابرايبر مقدار تولاي   عمدهتأثيررات آن ييتغه عوامل، آب و هوا و يكل

 چرا و استفاده از يزير ه برناميبرا. گر متفاوت استي به سال ديسال ت مرتع ازيظرف
 كه ضمن امكان استفاده حداكثر از باشد  ميت برابر تعداد دايد ظرفيعلوفه مراتع با

. اه مرتع وارد شوديان به خاك و گي، حداقل زيان متمادي سالي در طيديعلوفه تول
 خاك و يت مرتع در زمان آمادگي را مطابق ظرفها دامد تعداد ي بادار مرتعن يبنابرا

 . وارد مرتع كند گياهي پوشش
 
 كنواختي برداري بهره .2

 ممكن است تعداد يدر موارد. ستياد بودن تعداد دام نيل زيشه به دليب مرتع هميتخر
 از مرتع ييها قسمتكنواخت، يريرتع باشد اما در اثر پراكنش غت ميدام كمتر از ظرف

ا كمتر يا مورد استفاده واقع نشده و يگر ي ديها قسمترد و يشتر مورد استفاده قرار گيب
 ي انتخابي، چراي و بلندي عوارض پستكنواخت در اثر وجوديري غيچرا. چرا شود

 .افتد  مياتفاقن پراكنش نامناسب منابع آب شرب دام ي و همچنها دام
 ير چوپان براي نظيكنواخت دام در سطح مرتع، به استفاده از امكاناتي ي چرايبرا

ر محل آن در طول يي و تغها داماز يت گله، قرار دادن سنگ نمك و امالح مورد نيهدا
ت يكنواخت آن در سطح مرتع و در نهايع يدوره چرا، توسعه منابع آب شرب دام و توز

و عبور تر  ي مسافت طوالني و وادار كردن آن به طها دامر حركت يمس در يجاد موانعيا
 .توان اشاره كرد  ميگرفت  نمي قرارين صورت مورد چراير اي كه در غياز مناطق

 
 برداري بهره شدت .3

 ،رسد  ميكه توسط دام به مصرفاي  ساليانه به آن درصد از علوفه برداري بهرهشدت 
 مجاز، برداري بهرهحد .  مجاز باشدبرداري بهرها حد د متناسب بيشود و با  ميگفته

اه يرد بدون آنكه به گيگ  مياه كه مورد استفاده دام قراريعبارت است از آن قسمت از گ

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


 مديريت چرا

 

75

 مجاز برداري بهرهت مرتع بر مقدار ي، خاك و وضعييط آب و هوايشرا. ب برسديآس
ن عامل ي مناطق مختلف اران و دري اياهان مرتعياز آنجا كه در مورد گ.  دارندتأثير
 50  را مجازبرداري بهره اداره مرتع، حد يها ن در طرحي نشده است، بنابرايريگ هانداز

توان حد   مي، گياهي پوششط يالبته بسته به شرا. رنديگ  مي در نظرساليانهدرصد رشد 
 .ن كرديي مجاز را در هر منطقه تعبرداري بهره

 
  فصل استفاده از مرتع.4

ت چرا مورد توجه يريد در مدي است كه باي از موارد مهميكيده از مرتع فصل استفا
اهان و خاك مرتع يتواند در مرتع وارد شود كه گ ي مي دام موقع طور كلي، به .رديقرار گ
ع بودن دوره يل كوتاه و سريكساله به دلياهان يدر مورد گ.  چرا داشته باشنديآمادگ
در (كنند   ميداي چرا پياهان چندساله آمادگيز گاهان زودتر اين گونه گي اها آنرشد 

 و متر سانتي 10 تا 7د يكساله بايان يز باشد، ارتفاع گندمي خاك مرتع حاصلخصورتيكه
اهان چندساله در ي در گي، ول) برسدمتر سانتي 5-7ف بودن خاك به يدر صورت ضع

شود   ميسنبل ظاهر حامل هاي  است كه ساقهي موقعمعموالً ها آن يان، آمادگيمورد گندم
 .ها است اهان چندساله شروع باز شدن غنچه گليگساير و در مورد 

 
  نوع دام.5

ن رو در ياز ا. ت مرتع استي و ظرفيگذار ن نرخ داميي از عوامل مهم در تعيكينوع دام 
 معموالً .دهد  ميحيرا ترجاي  ژهيهر نوع دام، علوفه و.  دارديت چرا نقش مهميريمد
  راها  بوتههاي  سرشاخه، و بزيبرگان علف  پهن، گوسفند؛انيخانواده گندماهان ي گ،گاو
 انتخاب ياهان مرتعي گد متناسب با نوعيت چرا، نوع دام بايرين در مديپسندد، بنابرا مي

 به ي توجهيب. دي در سطح مرتع به عمل آيدي از علوفه توليشود تا استفاده كامل
  پوششدر اي  رات ناخواستهيي درازمدت به تغ و نوع دام در گياهي پوششن يتناسب ب
 .شود  مي منجرگياهي

 
 ت چرايري مدياجرا
د ياهداف با. د اهداف آن مشخص شوديت چرا، نخست بايري مدي طراحيبرا

.  را داشته باشددار مرتعرد تا ضمانت اجرا توسط ي را در برگدار مرتع مرتع و هاي خواسته
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 يد، چرايش قدرت تولي و افزا گياهي پوششت ي شامل بهبود وضعيشناخت اهداف بوم
 ياهداف اقتصاد. باشد  مي...د علوفه و ي توليداريت چرا، پايش ظرفيكنواخت، افزاي

 هاي  دام در دورهيي غذايازهاي نتأمين، قبول  قابلش وزن دام در حد يشامل افزا
د منابع ياف، بان اهدييبعد از تع. است...  و داران مرتع يت اقتصادي، بهبود وضعيبحران

، وحش حياتمرتع، دام، :  ازعبارتندن منابع يا.  شوديابيموجود و وابسته به مرتع ارز
دسترس در   ب منابع قابلين ترتيبه ا. ي انسانيرويالت و امكانات و ني، تسهيمنابع مال

ن يي به اهداف تعيابينه در دستي استفاده بهي براها آن يد به منظور ساماندهيهر مرتع با
ل شده و يه و تحلي مختلف تجزهاي نهيرد، سپس گزي قرار گيابيشده به دقت مورد ارز

 .ت مرتع انتخاب شوديري مدينه مناسب برايگز
 
 يي چراهاي ستميس
ت چرا مورد يري تحقق اهداف مدي مناسب براهايي  به عنوان روشيي چراهاي ستميس

ك فصل چرا ي و عدم چرا در  چراهاي ا دورهه ستمين سيدر ا. رنديگ  مياستفاده قرار
انتخاب . شوند  مين برنامه وارد قطعات مرتعي بر اساس اها دامو اند  مشخص شده

ك ي.  برخوردار استياديت زي از اهميتيري اهداف مدبر اساسستم يسترين  مناسب
 موجود، فصل و دوره هاي ، گونه گياهي پوششب يد با تركي مناسب باييستم چرايس

 كامل يت چرا هماهنگيري و اهداف مد دام، نوع ها دام يياز غذاي، نيد و بلنيچرا، پست
 :ر استي مناسب به شرح زييستم چرايك سي هاي يژگي و طور كلي، به .داشته باشد

 .م شده باشدياهان تنظي گي و سابقه زندگيولوژيزيس فااس بر .1
 .اهان موجود متناسب باشديبا نوع گ .2
 .دش سازگار باشيط خاك و فرسايبه شرا .3
 .د علوفه شوديش تولياهان خوشخوراك مطلوب باشد و موجب افزاي گيبرا .4
  دام را در سطوح قابليع و پراكندگيآور نباشد و توز اني عملكرد دام زيبرا .5

 . حفظ كنديقبول 
 . بتوان آن را به اجرا در آوردي باشد و به سادگي عملييستم چرايانجام س .6
ه ي به نسبت همگن از كلبرداري بهرهكنواخت دام در سطح مرتع و يع يتوز .7

 . مرتع را فراهم كنديها قسمت
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ك يا انتخاب ي يك از نكات باال در طراحيگرفتن هر   هديان ذكر است كه ناديشا
 را يريناپذ  جبرانهاي بيشود و آس  مي در درازمدت موجب شكست آنييستم چرايس

 .كند  ميبه انسان، دام و مرتع وارد
 
 يي چراهاي ستميانواع س

. دان ه شديبند ه مختلف طبقيارهاي با استفاده از معيي چراهايي ستميدر منابع مختلف، س
 :ر استيها به صورت ز يبند هن طبقياز جمله ا

 
 1 مداوميستم چرايس .1
 2يتأخير يستم چرايس .2
 3ي استراحتيستم چرايس .3
 4تناوبيسيستم چراي  .4
 5يبي تركيستم چرايس .5
 
  مداوميستم چرايس. 1
 در طول فصل چرا در تمام ها دام است كه يي روش چراياوم نوع مديستم چرايس

.  دارندي مرتع دسترسيها قسمته ين مدت به كليپردازند و در ا  ميسطح مرتع به چرا
ستم ي سهاي تيمز.  از مراتع كشور استبرداري بهرهروش ترين  ستم متداولين سيا

 :ر استي مداوم شامل موارد زيچرا
. شود  نمين مورد مصرفيدر ااي  نهين هزيندارد، بنابرا يازي نيبند هبه قطع -

 .از نداردي نيت چندانيرين به مراقبت و مديهمچن
د علوفه باشد، مقدار اضافه وزن در هر ياگر تعداد دام متناسب با مقدار تول -

 .ابدي  ميشيرأس دام افزا
 :ر استبا وجود مزاياي ارائه شده، اين سيستم چرايي داراي معايبي به شرح زي

 
1. Continuous grazing system 2. Deferred grazing system 3. Rest grazing system 
4. Rotational grazing system 5. Combination grazing system  
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 از مرتع مورد ييها قسمت. شود  نمي از تمام سطح مرتع انجاميكنواختي يچرا -
ان فصل چرا يگر آن تا پاي ديها قسمت اما ،رنديگ  مين قراري سنگيچرا

 .شود  نمي از آنيا برداشت چندانيماند  ي مي باق نخورده دست
 هاي  دارد، گونهياهي گهاي  انتخاب گونهي براياز آنجا كه دام فرصت كاف -

ات يد حيد بذر و تجدي چرا شده و فرصت تولياديخوشخوراك با شدت ز
ف و از يج ضعيمرغوب به تدر هاي جه گونهيدر نت. شود  مي گرفتهها آناز 
 .شوند  مي حذفياهيب گيترك

 سرعت رشد گياهان در اوايل فصل رشد بيشتر است، اگر اينكه با توجه به -
تعداد دام در تمام فصل چرا ثابت باشد، در ابتداي فصل رويش علوفه مازاد 

 با كمبود علوفه رو به رو ها داموجود دارد در حاليكه در ساير فصول 
 .شوند مي

ن يا.  مداوم توجه به موارد باال ضرورت داردييستم چرايت سيري انتخاب و مديبرا
 اي در سيستم چرايي بهتر است در شرايطي مورد استفاده قرار گيرد كه مراتع گسترده

 تجمع همچنين بايد از. اختيار باشد و افزايش تعداد دام از اهداف مديريت چرا نباشد
  از مسيري ثابت در تمام مدت چراها دامو استفاده دام در مناطق خاصي از مرتع 

ن ي ايبرا. دي از علوفه تمام سطح مرتع به عمل آيكنواختي برداري بهره كرد تا يريجلوگ
 .توان از چوپان با تجربه بهره برد  ميكار

 
 يتأخير يستم چراي س.2

مثال تا زمان  يبرا. شود  مي انجامتأخير ورود دام به مرتع با يتأخير ييستم چرايدر س
 شده و بعد از آن دام وارد يري، از ورود دام به مرتع جلوگي مرتعهاي دن بذر گونهيرس

 :توان نام برد  مير رايستم موارد زين سياز اهداف عمده ا. شود  ميمرتع
 د بذري به منظور تولي مرغوب مرتعهاي  گونهي برايجاد فرصت كافيا -
 نسبت به ياديت زيش، حساسيصل رول في كه در اواهايي حفاظت از گونه -

 .ن لگدكوب شدن دارنديچرا و همچن
 و ييره غذايش ذخياهان با افزايه گيت بني تقويجاد فرصت مناسب برايا -

  مصرف شدهيين كردن مواد غذايجانش
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دن ي دام در مرتع تا مرحله رسيستم آن است كه اگر چراين سيت استفاده از ايمز
د بذر ي تولياهان فرصت مناسب براين گي افتد، اتأخيربه  مرغوب ياي پاهاي بذر گونه

شود كه در اثر تردد دام در   ميدن بذرها موجبي دام پس از رسيچرا. خواهند داشت
 در سطح يعي طبي بذركاريزش كند و با خاك مخلوط شود و نوعي بذرها ر،سطح مرتع

 .مرتع انجام شود
. كند  مياه وارديب را به گيآسن ين مرحله كمتري دام در اين، چرايعالوه برا

 دارند اثر يرجنسيد مثل غي كه تولياهاني گيز بر روي به همان اندازه نيتأخير يچرا
 .شود  ميزومي و رها شهيت ريستم موجب تقوين سي اياجرا. گذارد  ميمثبت به جا

 هاي  از گونهي پوششي مناسب است كه داراي مراتعي برايتأخير يستم چرايس
 كه پوشش غالب يدر مراتع. ان باشندياهان خانواده گندميژه گيله، بومرغوب چندسا

 به دست يستم سودين سيدهد نه تنها از اعمال ا  ميليكساله تشكيان ي را گندمها آن
ش خواهد ي در مرتع افزايسوز ت علوفه كاهش و خطر آتشيفي بلكه ك،نخواهد آمد

 .افتي
 :شود  مير اعمالي به دو صورت زيتأخير يستم چرايس

ط موجود از ي متناسب با شراتأخيرستم، ين سيدر ا ؛يابخ انتيتأخير ي چرا-الف
 ي كه بارندگييها سال مثال، در يبرا. شود  مي انجاميطيط محيا شراي  گياهي پوششنظر 

  پوشش ياي در احيشتري بتأثير در چرا تأخير برخوردار است، يت مناسبياز وضع
 . داردگياهي

م شده و يستم مرتع به چند قطعه تقسين سيدر ا؛ ياوب تنيتأخير ي چرا-ب
 .شود  مي به تناوب در قطعات اجراتأخير

 
 سيستم چراي استراحتي .3
ا ي در اثر چرا نكردن دام، اح گياهي پوشش استفاده خواهد شد كه يستم در مراتعين سيا

معني  مناسب، استراحت دادن به مرتع به  گياهي پوششدر مراتع با . ت شوديو تقو
، اعمال استراحت در اين عالوه براين. استفاده نامعقول از علوفه توليدي خواهد بود

سوزي،  مراتع مشكالت ديگري مانند توسعه بقاياي گياهي و افزايش خطر آتش
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شدن محيط مناسبي براي تجمع آفات و حشرات در اثر تجمع بقاياي گياهي در  فراهم
 .درا نيز به دنبال دار... سطح مرتع و 

 مرغوب هاي  باشد، گونه گياهي پوشش يايستم، احين سي اياگر هدف از اجرا
 يستم استراحتياستفاده از س. ل دهندي را تشكياهيب گي درصد ترك15-20د حداقل يبا

 نامرغوب به شدت در سطح هاي ده و گونهي ديب جدي آس گياهي پوشش كه يدر مراتع
 ممكن است يبر نخواهد داشت، حت در يجه مطلوبيافته باشند نتيمرتع گسترش 

 . شودها ن گونهيشتر ايموجب گسترش ب
 مساعد از نظر يها سالستم مطرح است، وجود ين سي كه در كاربرد ايگرينكته د

 و  زدن جوانه ي براساليانهب كه اگر بارش ين ترتيبه ا.  در طول اجرا استيبارندگ
 .ستم حاصل نخواهد شدين سيز ا ايتوجه  قابلجه ي نباشد، نتي كافها نهالاستقرار 

 شتر در نظر گرفتهيا بي سال يك تا دوط، يطول دوره استراحت متناسب با شرا
 ريي، طول دوره استراحت را تغساليانه يها ي با توجه به مقدار بارندگدار مرتع. شود مي
 ي بخشي بحرانيها سالدر ضمن علوفه موجود در قطعات مورد استراحت در . دهد مي

 .دهد  ميلي را تشكها دامف از مصر
 

 ي تناوبيستم چراي س.4
 به تناوب در قطعات مختلف مرتع در طول فصل چرا ها دام ي تناوبييستم چرايدر س
. رديگ  مي قرارها دام از قطعات مرتع در دسترس يكيشوند و در هر زمان   ميوارد
 يدد و بازساز رشد مجيكند، فرصت الزم را برا  ميكه دام پس از چرا تركاي  قطعه

 . خواهد داشت گياهي پوشش
بسته به .  مراتع استيبند هن قدم، قطعي، نخستي تناوبيستم چراي سي اجرايبرا

ط آب و هوا، خاك، يبا توجه به شرا(تواند باشد   مي دفعات چرا از مرتع چند باراينكه
 .شود  ميتعداد قطعات مشخص...)  و  گياهي پوشش، ي و بلنديپست

 :ر استي به شرح زي تناوبيم چراستي سيايمزا
ن يبا انجام ا.  و شدت چرا داردي برنامه زماني بر رويشتري كنترل بدار مرتع -

 د فراهمي از علوفه تولبرداري بهره و  گياهي پوششعمل، امكان بهبود 
 .شود مي
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شود تا با رشد مجدد و   مي مدت الزم استراحت دادهيبه قطعه چرا شده برا -
 .ابدي بهبود يا حتياهان حفظ يد گي، قدرت تولييذاد مواد غيتول

ن امكان را يشود و ا  ميها آنشه يستم رياهان موجب سالمت سيرشد مجدد گ -
اهان يجه تحمل گيشتر در اعماق نفوذ كند، در نتيشه بيآورد كه ر  ميفراهم

 .ابدي  ميشي افزايدر مقابل خشك
، قدرت رقابت برداري بهرهنوع ن ي در اثر اياهان مرغوب مرتعيه گيت بنيتقو -

ن يدهد، به ا  ميشي هرز و نامرغوب افزايها اهان را در مقابله با علفيگ
 .شود ي ميري به سطح مرتع جلوگها آنله از تهاجم يوس

 كوتاه مدت و متراكم طور   بهها دام، ي تناوبي چراهاي ستمي از سيدر بعض -
در . شود  مي گرفتهها داماز ب فرصت انتخاب ين ترتيبه ا. شوند  مينيدهچرا

 مورد توجه يط عادي كه در شراي نامرغوب و مهاجمهاي ن صورت گونهيا
 يشتريجه استفاده بيدر نت. شوند  مي مصرفها گر گونهيستند همراه با ديدام ن

 .ديآ  مياز علوفه مرتع به عمل
 يسه با چرايت و اجرا شود در مقايري اگر درست مدي تناوبيستم چرايس -

ن يا. دهد  ميشي را در واحد سطح تا دو برابر افزايدات دامياوم، تولمد
 . بهتر از آن استبرداري بهرهش، حاصل بهبود علوفه و يافزا
 :ر استيب زي معاي داراي تناوبيستم چراياد شده، سي ياي بر مزاعالوه

 .اد استي و محصور كردن قطعات زيبند هنه قطعي هزها ستمين سيدر ا -
 .از داردي نيشتريگر به دقت بيبه قطعه داي  و انتقال دام از قطعه ييجابجا -
 .ش دهدينه را افزاي دام در همه قطعات ممكن است مقدار هزرب آب شتأمين -
 

 سيستم چراي تركيبي .5
، نوع يطيط محي شرابر اساس دارند كه يبيا و معاي، مزايي چراهاي ستميهر كدام از س

ط منطقه از ي مواقع با توجه به شرايدر بعض. شوند  مي انتخابيتيريدام و روش مد
 .شود  مي استفادهيي چراهاي ستمي از سيبيترك

 ممكن است بر ي استراحتيستم چراي با سي و تناوبيتأخير يستم چرايب سيترك
ك قطعه بر مقدار ي در تأخيرب كه اعمال ين ترتيبه ا. ديفزاي بييستم چرايت سيموفق
جاد ي را ايشتري بياي استراحت دادن آن قطعه در سال بعد، مزاد بذر خواهد افزود ويتول
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كند در   مي دو سال استراحت استفادهيايب، آن قطعه از مزاين تركيدر ا. خواهد كرد
 .شود برداري نمي بهره آن قطعه يديك سال علوفه توليكه تنها يحال
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 مششفصل 

 حفظ رطوبت در خاك

 مقدمه
 درصد وسعت 90 در خشك  نيمه خشك و يي و هواط آبيبا توجه به حاكم بودن شرا

 ين نواحيا.  استساليانهش از چند برابر مقدار بارش ي بساليانهر يكشور، مقدار تبخ
 رشد ي منطقه براين مناطق تمام بارندگيدر ا. رنديگ  مياغلب مراتع كشور را در بر

ره شود و به يد ذخبار  ميكهاي  د در همان نقطهياز است و بايمورد ناي  اهان علوفهيگ
  باا كاهش حجم رواني بر قطع عالوهره بارش در مراتع، يذخ. اهان برسديمصرف گ

 آب در خاك شده و يت نفوذ و نگهداريش قابليش خاك، موجب افزاي و فرسايسطح
 ي برايشترين حالت رطوبت بيدر ا. شود  مي را سببينيرزمي آب زهاي ه سفرهيتغذ

 شي مرتع افزاهاي ر استفادهيد علوفه و سايشود و تول  ميتأمين ياهان مرتعياستفاده گ
 .ابدي مي

 طور   به خود را از دست بدهد ويريل مختلف نفوذپذيهرگاه خاك مرتع به دال
مدت با  هها نباشد، در كوتا ي آب حاصل از بارندگي قادر به جذب و نگهداريعيطب

طقه، امكان نفوذ آب ط منيژه متناسب با شراي ويكي مكانهاي  روشيك سري ياجرا
 وارد خاك ين روش آب اضافي كه با ايدر طول مدت. شود  ميباران در خاك فراهم

بعد از گذشت زمان . شود  مي استفاده گياهي پوششت ي تقويرطوبت برا نيشده، از ا
 يريفه جلوگيجاد شده وظي ا گياهي پوششابد، ي  مي كاهشيكيات مكاني عملييكه كارا

 .دهد  مي مداوم انجام طور به نفوذ آن را به داخل خاك و ياز رواناب سطح
 

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


84 داری مرتع

جاد ي، ا3، كنتور فارو2پري، ر1نگيتيره بارش، شامل پي ذخيكي مكانهاي روش
 .احداث خوشاب هستند و البيكنواخت برف، پخش سيع ي، توزيبند بانكت و تراس

 
 پيتينگ

 ك به منظورهاي كوچك در خا پيتينگ در سطح مراتع، عبارت است از ايجاد چاله
 يري و خاك اطراف آن و جلوگها ره بارش در داخل چالهي آب و ذخيريذش نفوذپيافزا

اهان ياستفاده گ  ش رطوبت قابلي كه به افزاي حاصل از بارندگيها آب ي سطحياناز جر
اء و اصالح ي در احيمؤثرنگ نقش يتيپ. شود  ميد علوفه منجريش توليجه افزايو در نت

ات اغلب جذب رطوبت ين عمليا. ده شده مراتع داردي كوبيها اكخسطوح سله بسته و 
 هاي يش رواناب حاصل از بارندگيخاك را در داخل چاله و اطراف آن تا دو برابر افزا

 كه با باد ييو بذرها ها برگ تجمع الشي را برايدهد و محل مناسب  ميد را كاهشيشد
ش ي درصد افزا100 مناطق تا يبرخد علوفه هم در يتول. كند  مي فراهم،شوند  ميجابجا

 .افته استي
 : عبارتند ازشرايط مناطق مناسب براي اجراي عمليات پيتينگ

 .متر باشد  ميلي300 تا 100 بارندگي ساليانه بايد بين -
  گياهي پوشش درصد تركيب 25 تا 15هاي مرتعي مرغوب بايد حداقل  گونه -

 .منطقه را تشكيل دهند
. شود ارتفاع انجام مي ماهورهاي كم  شيب كم و ماليم تا تپهپيتينگ در اراضي با -

 . درصد است5 تا 3ترين شيب براي اجراي اين عمليات  مناسب
 طبيعي نفوذپذيري زياد دارند، مانند اراضي  طور بهيي كه ها خاكپيتينگ در  -

همچنين اين .  بارش نخواهد داشتهي در افزايش ذخيرتأثيرسبك و شني، 
 لذا. ي خيلي سنگين و خيلي رسي نيز مؤثر نيستها خاكوي عمليات بر ر

ي رسي، رسي شني، لومي و آهكي كه ها خاك در معموالًعمليات اين 
 .شود نفوذپذيري خاك كم است، اجرا مي

كنترل چراي دام بعد از اجراي طرح نيز بايد ممكن و عملي باشد، زيرا اگر  -
ها در نگهداري  ام، كارايي چالهچراي دام قابل كنترل نباشد، در اثر تردد د

 .يابد آب باران كاهش مي
 

1. Pitting 2. Ripper 3. Contour farrows 
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 پر زدنير
ر موجود در اعماق خاك به منظور ي نفوذناپذهاي هيزدن، شكستن ال پريمنظور از ر

ت و ي فعاليط مناسب برايجاد شراين اي آن در مقابل آب و همچنيريش نفوذپذيافزا
 . استياهان مرتعيشه گيرنفوذ 

 :شرايط الزم براي رپير زدن شامل موارد زير است
 .شود  ميكننده انجام  سفت و محدودهاي هي الي پست داراير زدن در اراضيرپ -
 90 تا 25 از  طور كلي به  دارد وير بستگيه نفوذناپذيپر به ضخامت اليعمق ر -

ن يفاصله مناسب بو ك متر يش از يپر بيعمق ر. ر استي متغمتر سانتي
 .دوش ميدر نظر گرفته  متر سانتي 180 تا 120ز ي نها فيرد

 يا در اراضاند ي  سنگ مادر قرار گرفتهي كه بر رويعمق  كميها خاك يدر رو -
  به  زده شود كه خاكيد زمانيپر باير. پر استفاده شوديد از ريب تند نبايبا ش
 . شوديرد و متالشخُنفوذ   رقابليه غي كامل خشك باشد تا الطور

ف باشد، بهتر ي ضعيليا خيف يت ضعي وضعي منطقه دارا گياهي پوششاگر  -
 بر كنترل عالوه انجام شود تا كاري  بوتهاي يپر زدن، بذرپاشياست بعد از ر

 .ابديبهبود تر  عيش، ساختمان خاك هم سريفرسا
 

 كنتور فارو
 خطوط تراز در سطح مراتع يعمق بر رو  كمهاي يجاد جويكنتور فارو، عبارت از ا

ش ي آن و افزايان سطحي از جريريكه به منظور نفوذ آب در خاك و جلوگباشد  يم
 .شود  ميد علوفه انجامي و تول گياهي پوشش

 بارش در خاك يساز هري، ذخي سطح با بر كنترل روانعالوههدف از كنتور فارو، 
 هاي  رشد گونهيروها برا در داخل فا شده آوري جمع يو استفاده از رطوبت اضاف

د در انتخاب محل احداث آن در نظر ي كه باين نكته مهمي است، بنابرايمرغوب مرتع
 . خاك استيعي و استعداد طبيزيب، حاصلخي بر شعالوهگرفته شود، 

 كوچك و با يدهند كه در فاروها  مي گوناگون نشانهاي ي بررس طور كلي، به
در سطح تري  كنواختي  طور به ل خاكي در پروف شده ذخيره يفواصل كم، رطوبت اضاف

 بر عالوه .ابدي  ميشي افزا گياهي پوشش يشود و در مدت زمان كوتاه  ميمرتع پخش
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 كارگر قابل اجرا هستند، يروي و ني كشاورزيل معموليبا وساتر   كوچكين، فاروهايا
 .دارداز ين و مخصوص نيآالت سنگ نيبه ماش بزرگتر ي احداث فاروهادر حاليكه

، خاك و  گياهي پوششات كنتور فارو از نظر ي عملي اجرايمنطقه مناسب برا
 :ر استيدارد كه به شرح زاي  ژهيط ويب، شرايش

د ينصورت باير ايدر غ.  درصد باشند10د كمتر از ي مرغوب نباهاي گونه -
، ي مرغوب و در صورت امكان بومهاي ارها با گونهيجاد شيهمزمان با ا

 .نجام شود اكاري مرتع
ن و ي با بافت متوسط تا به نسبت سنگييها خاكجه را در ين نتيكنتور فارو بهتر -

 . خواهد داشتيعمق رس كماي  هي با اليها خاكا يشده   هديبا سطح كوب
 20ب ياست، اما تا شتر  موفق)  درصد8-12(م ي مالهاي بيات در شين عمليا -

 . دارديج مطلوبيز نتايدرصد ن
 

 يبند ت و تراساحداث بانك
توان با   ميط،ي شرا بودن مناسبصورت   دري كوهستان شده تخريب مراتع ياي احيبرا

ها  بانكت . مراتع اقدام كردياي نسبت به احها آن درون ي و بذركارها احداث بانكت
 هم كم و بيش در همين ها آن دارند و عرض متر سانتي 45-90اغلب عمقي حدود 

 .حدود است
 :داف احداث بانكت شامل موارد زير استترين اه عمده
 ها آني سطحي و كنترل و مهار ها آبجلوگيري از ايجاد هرز ‐
 افزايش نفوذپذيري خاك و ذخيره بارش در آن ‐
  گياهي پوششكردن رطوبت مناسب براي ايجاد يا تقويت  فراهم ‐
 

 :ر استي احداث بانكت شامل موارد زيط الزم برايشرا
 تا ي در اراضها ب باشد، امكان ساخت بانكت عمق خاك مناسصورتيكهدر  ‐

 . درصد وجود دارد60ب يش
 باشد، قابل اجرا متر سانتي 45 كمتر از ها آنكه عمق خاك ي  در اراضها بانكت ‐

 دارند، يت نفوذ اندكي كه قابلي فشرده و رسيها خاكن در يهمچن. ستندين
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 خاك در يوقانه فين صورت اليرا در ايجاد بانكت اقدام كرد، زيد به اينبا
. شود  ميب فراهمياثر جذب آب، اشباع شده و امكان لغزش در جهت ش

ز ي ني شنيها خاكن ي و همچنيالت مارنياد و تشكي با امالح زيها خاك
 .ستندي احداث بانكت مناسب نيبرا

 .هاي شديد و رواناب كافي باشد منطقه بايد داراي بارندگي ‐
واره ارائـه  يـ ط مختلـف د  ي در شرا  ها  ت بانك ي و عمود  ي افق  فاصله 1-6جدول  در  
 .شده است

 
 ها آن هاي وارهين و جنس ديب زمي در رابطه با شها  بانكتي و عموديصله افق فا1-6جدول 

 )متر(ها  فاصله بانكت
 درصد شيب شست و شو و ريزش ديواره كم  شست و شو و ريزش ديواره زياد

 افقي عمودي  افقي عمودي
10 4/1 14  7/2 27 
20 7/2 10  0/3 15 
40 6/3 9  0/4 10 
60 0/5 8  0/5 8 

 
 البيپخش س

 اني را بها سيالبت توجه به استفاده و مهار ي كشور، اهميالن آبيت بي وضعيبررس
 كه استارد مترمكعب يلي م400ران، حدود يحجم آب حاصل از بارش در ا. كند مي

 قابل استفاده ي سطحهاي انيارد مترمكعب آن به صورت جريلي م107 حدود ساليانه
 .شود  ميره از دسترس خارجير و غيا تبخي ها آبه به صورت هرزياست و بق

ن منبع يمهار ا مسئله ،)البيس( موقت هاي انيبا توجه به حجم آب حاصل از جر
 ي مهارها  از روشيكي . كشور استي برااساسي ي مختلف موضوعهاي م به روشيعظ
شود كه   مي را شاملياتيالب، مجموعه عمليخش سپ. الب استيپخش س ها آبهرز

 ي را با احداث بندهاي دائمهاي ا رودخانهي ي فصلهاي ده به آبراههيآب باران رس
 .كند  مي پخشها  مجاور آبراههيزارها ميا دي در مراتع يانحراف

 :آيد ميبدست ر يا چند هدف زيك يالب ي پخش سيجه اجرايدر نت
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 ي سطحهاي ناي از هرز رفتن جريريجلوگ ‐
 ينير زمي آب زهاي بهبود وضع سفره ‐
 ا اصالح مراتعي ي زراع گياهي پوششجاد يا ‐
 بهبود وضع آب و خاك ‐
 ي و جاني از خسارت ماليريجلوگ ‐
 

 :شامل موارد زير استپخش سيالب شرايط الزم براي 
 آن ساليانه ي قابل اجراست كه بارندگيالب در مناطقي پخش س طور كلي، به -

 ها سالشتر يباشد و در ب) متر ميلي 600تا حدود  (متر ميلي 200ش از يب
 در دوره ين بارندگيهمچن.  داشته باشديهرزآب كاف)  سال10 از 8حداقل (

 . باشدمتر ميلي 100-125د كمتر از يش نبايرو
 ين مناطق براي، بهتريم، بدون آبراهه و گاليب مالي گسترده با شيها دشت -

اد همراه يزاي  ب مورد استفاده مواد محمولهاليپخش آب هستند و اگر س
 . خواهد بوديب مناسبيك درصد، شير يب زينداشته باشد، ش

 پخش ي براها خاكترين  ز و بافت متوسط، مناسبيق، حاصلخي عميها خاك -
 .الب هستنديس

 
 خوشاب

ر يا سنگ در مسي از خاك يا بندسار، عبارت است از احداث موانعيخوشاب 
 هاي  آب كه به مرور با تجمع رسوبيآور  جمعيب برايش  نسبت كم بههاي آبراهه
شود و به صورت   ميز شكستهي آبراهه نيب داخلي باالدست در پشت آن، شياراض
 . كشت درختان، علوفه و غالت استفاده كرديتوان برا  ميد كهيآ  مي دريپلكان

ا در يس  احداث خوشاب بسته به نوع مصالح موجود در منطقه از خاك ريبرا
ي با قطر ها سنگاگر در منطقه،  .شود  ميون استفادهيزه، از گابيصورت وجود سنگر

ها استفاده  يونبتوان براي پر كردن گا  ميها آن وجود داشته باشد، از متر سانتي 20-15
 .كرد
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 هفتمفصل 

 بذركاري و بذرپاشي

 مقدمه
د يدا كرده باشند كه نتوان با تجدي كاهش پي مرغوب به حدهاي  گونهياگر در مرتع

  انجامكاري مرتع بازگرداند، يقبول  قابل را در مدت زمان  گياهي پوشش، يعيات طبيح
. ستها آنترين   از متداولي و بذرپاشي، بذركاركاري مرتع هاي ن روشيدر ب .شود مي

شود، اما   ميرد و با خاك پوشاندهيگ  مي بستر آماده شده قراري، بذر بر رويدر بذركار
 يشود و رو  ميدهين پاشي بستر كاشت، بذر بر سطح زم كردن آماده بدون يدر بذرپاش

 .شود  نميآن با خاك پوشانده
 

 ي و بذرپاشي بذركاريط مناطق مناسب برايشرا
 :باشد يمر يبه شرح زشرايط الزم براي انجام بذركاري 

 300 حداقل دارايخشك سرد و معتدل كه   بذركاري در اقليم مرطوب و نيمه -
 يكي، دما ي بر بارندگعالوه. شود  باشد، توصيه ميساليانهمتر بارندگي  ميلي

 .اهان استي و استقرار گي بذركارمحدود كنندهاز عوامل 
 . درصد باشند20ب كمتر از ي شيشود كه دارا يه مي توصي در مناطقيكارربذ -
ق، بدون يمه عميا نق تي بافت متوسط، عمي داراي بذركاريخاك مناسب برا -

 . استييايت قلي و خاصيشور
د ي قادر به تجدي بومي مرتعهاي شود كه گونه  مي انجامي بذركاريدر مراتع -

  پوششب ي در تركي مرغوب مرتعهاي ب گونهيا تركي نباشند يعيات طبيح
 . درصد باشد15 تا 10 كمتر از گياهي
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ل يه و تحليدر منطقه مورد تجز يطيه عوامل محيد كلي بايش از اقدام به بذركاريپ
 . اقدام شودي به بذركارها آنرند، سپس در صورت مساعد بودن يقرار بگ

  پوششم، خاك و يت اقلي وضعنيز ي بذرپاشيطق مناسب برااط منيدر مورد شرا
ا به ياد يب زيل شي گفته شد، اما اگر به دلي بذركاري است كه براي مانند مواردگياهي
ز ي وجود نداشته باشد و سطح منطقه ني بذركارهاي نيفاده از ماشل امكان استيهر دل

 .شود  مي استفادهيگسترده باشد، از بذرپاش
 

 يبذركار
  آمادهت دقت از نظر فصل كاشت، يد نهاي باياهان مرتعي گي بذركاري برايزير هدر برنام
قبل از . دي سازگار به عمل آ گياهي گونهن، مقدار بذر در هكتار و انتخاب ي زمكردن

 الزم در مورد نوع بذر، فصل كاشت و مقدار بذر انجام شود تا هاي يد بررسيكشت با
 . به دست آوردي را از بذركاريبخش تيجه رضايبتوان نت

 
ح ي صحي به عنوان روش اصالح مراتع به منظور اجرايبذركاربعد از انتخاب 

 :ر توجه شوديد به موارد زيبرنامه با
 شت بذر بستر كا كردن آماده .1
  مناسب گياهي گونهانتخاب  .2
 انتخاب تركيب كشت .3
  بذر در هكتارقدارم .4
 يزمان بذركار .5
 يعمق بذركار .6
 يروش بذركار .7

 
 بذركاشت  كردن بستر  آماده. 1

 تا حد يت در بذركاري است كه موفقين مرحله بذركاري بستر بذر، نخست كردن آماده
اهان نامطلوب ي بستر بذر، گيازدر آماده س.  داردي انجام آن بستگي به چگونگياديز

رد يشود تا بذر در عمق مناسب قرار گ  ميحذف شده و مكان مناسب بذر در خاك آماده
اين عمليات شامل شخم زدن، ديسك . رون آورديو به سهولت جوانه آن سر از خاك ب
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 تاابد ي  ميشين نفوذ آب در خاك افزايهمچن. باشند يم... زدن، ماله زدن، غلطك زدن و 
 يتماس مناسب خاك با بذر دارا. رديگ  ميار بذر و نهال قراري در اختيشتريآب ب
به . شود  ميلي تسهي بذر و هوادهيسو جه آن حركت آب بهيرا در نتيت است، زياهم
 ي است، ولي بذركار ضرورهاي ا غلطكي حاصل از چرخ يل تماس و فشردگين دليا
 تأخيرجه يش از حد و در نتي بيفشردگش از اندازه سبب يد توجه داشت كه فشار بيبا

 .شود  ميزني جوانهدر 
 آن است كه تا حد امكان از كاري مرتع يه بستر كاشت برايتوجه در ته  نكته قابل

 يشود تا رطوبت و مواد آل  مي موجبمسئلهن يا.  شوديريدن خاك جلوگرخو به هم
هان نامطلوب، اي بدون گ نخورده دستبستر كاشت با خاك . شتر حفظ شوديخاك ب

 . بذر خواهد بود زدن جوانه يط براين محيبهتر
 
  مناسب گياهي گونهانتخاب . 2

ن يهمچن.  مستقر شونديط باشند و به راحتيد سازگار به محي مورد استفاده باهاي گونه
اهان، قادر به يگر گياد، قادر به رقابت با ديد زيد خوشخوراك، با تولي باياهي گهاي گونه
 و هر ييدر هر منطقه آب و هوا. ش باشنديو حافظ خاك در مقابل فرسام خود يترم

 . سازگار هستنديني معهاي  گونهمعموالً نوع خاك
 يربومي غهاي  در مقابل گونهي بومهاي  مراتع استفاده از گونهيدر بذركار

 ،باشد مي دائهاي جاد چراگاهيتوان گفت هرگاه هدف ا  مي طور كلي، به .ت دارديارجح
 كوتاه مدت هاي جاد چراگاهيشود و اگر هدف ا  مي استفادهي بومهاي  از گونهالًمعمو

 .برند  مي را به كاريربومي غهاي باشد، گونه
 از كاري مرتع ي شناخته شده براهاي ز روشي و نيل وجود بذر كافيبه دل

علوفه ، يبرگان علف ان، پهني گندمهاي ل گونهبدر مقا. شود  ميان استفادهي گندمهاي گونه
اهان يگ. كنند  ميدي در فصول بهار و تابستان تولوحش حيات دام و ي برايريچشمگ

 .كنند  ميجادي در مناطق پرباران ا مدتي طوالني هاي خانواده بقوالت چراگاه
 
 ب كشتيانتخاب ترك. 3

 ها  از گونهيبيا تركيك گونه ي، كشت يط محلي و شراكاري مرتعبا توجه به اهداف 
 از يكيل يبه دلاي   كشت مخلوط انجام شود، اگر گونهصورتيكهدر  .دوش  ميانجام
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ا عوامل يبندان و  خي، يماريجوندگان، حشرات، آفات و ب( نامناسب يطيعوامل مح
گر يت ديمز. گر ممكن است آن را جبران كندي ديا ها گوني ها ن برود، گونهياز ب) گريد

 كشت مخلوط با هم هاي گونه يشي آن است كه مراحل رويكشت كشت مخلوط بر تك
 .شود تر مي يجه فصل چرا طوالنيمتفاوت است، در نت

 عرصه مورد عمل در كشت مخلوط وجود داشته يهرگاه بقوالت سازگار برا
د و سپس يان، نخست كل تولي در كشت مخلوط همراه با گندمها آنباشند، استفاده از 

هوا  آزاد ازتز راه عمل جذب بقوالت ا. دهند  ميشيت علوفه چراگاه را افزايفيك
دسترس    قابلازتل آن به يشه و تبدي ري موجود در غدد مستقر بر روهاي توسط باكتر

 بقوالت يد توجه داشت كه بذرهايبا. كنند  مي خاك كمكيزيدر خاك، به حاصلخ
 .ح شوندي تلق)وميزوبير( مخصوص هاي يش از كاشت با باكتريپ

ها و  ها، سهولت انتخاب گونه ري، كاهش هزينهت بذركالدر مواقعي به دليل سهو
 .يابد توليد علوفه در فصل خاص، كشت تك گونه بر كشت مخلوط اولويت مي

 
 مقدار بذر در هكتار. 4

 ارائه شده ي متفاوتي مختلف، نظرهاياهي گهاي  گونهي برايدر مورد مقدار بذر كاف
 بزرگي و ،قوه ناميه، خلوص مانند ،ي كشت به عوامل متعدديمقدار بذر الزم برا .است

 يبستگ قيمت بذر  وچگونگي كاشت، وضعيت رشد گياه در حالت حداكثر، كوچكي
 .دارد

بر نيز  يبندان و خشك خي بستر كشت، خطر  كردن آماده ي مانند چگونگيعوامل
 در ي مرتعهاي  از گونهي تعدادي برايمقدار بذر مصرف.  دارندتأثيراز يمقدار بذر مورد ن

ن جدول، بذر خالص و با قدرت ياعداد ا.  ذكر شده است1-7 لص در جدولكشت خا
 درصد خالص و قابل 100 يچ توده بذريدر عمل، ه.  درصد است100  زدن جوانه
د به درجه خلوص و ياز باين مقدار بذر مورد نيين رو، هنگام تعياز ا. ستي ن زدن جوانه

 ، ازيك توده بذري) P.L.S (1لصدرصد بذر زنده خا.  بذر توجه كرديزن هدرصد جوان
سپس با توجه به آن و . آيد ضرب درصد قوه ناميه و درصد خلوص به دست مي حاصل 

 . مقدار بذر توصيه شده، مقدار بذر مورد نياز تعيين خواهد شدبر اساس
 

1. Pure live seed   
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 باشد،  درصد90ب خلوط آن ي و ضر درصد95 يه بذري مثال، اگر قوه ناميبرا
لوگرم در هكتار باشد، مقدار بذر الزم ي ك7 كشت ياز براي مقدار بذر مورد نصورتيكهدر 

 :شود  مير محاسبهيبه صورت ز
 

585900950 ///.S.L.P =×= 
 

198100
585

7
100 /

/S.L.P
QA =×=×= 

 
 خلوص Pه و ي قوه نامGه شده، ي مقدار بذر توصQ مقدار بذر الزم، Aكه در آن 

 .بذر است
 

 ي مرتعهاي  از گونهي و عمق كاشت تعدادير خالص مصرفقدار بذ م1-7جدول 
 متر سانتيعمق كاشت به 

بافت  گونه
 نيسنگ

بافت 
 متوسط

بافت 
 سبك

مقدار بذر مورد 
لوگرم در يك(از ين

 )هكتار
Agropyron cristatum 1 5/1 - 5 
Agropyron desertorum 1 5/1 - 6 
Agropyron elongatum 5/1 2 - 8 
Agropyron intermedium 1 5/1 - 8 
Agropyron trichophorum 1 5/1 - 7 
Arrhenatherum elatius 1 5/1 - 6 
Alopecorus pratensis 5/0 5/0 - 5/0 
Aeluropus littoralis 5/0 5/0 - 5/0 
Aeluropus repens 5/0 5/0 - 5/0 
Artemisia sieberi 5/0 5/0 - 3-2 
Bromus inermis 5/1 2 - 5 
Bromus capadocicus 1 5/1 - 8 
Bromus tomentellus 1 5/1 - 8 
Cenchrus ciliaris 1 1 - 3 
Coronilla varia 1 1 - 5 
Dactylis glomerata 1 5/1 - 4 
Elymus junceus 1 5/1 - 6 
Festuca ovina 1 1 - 2 
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 1-7ادامه جدول 
 متر عمق كاشت به سانتي

بافت  گونه
 سنگين

بافت 
 متوسط

بافت 
 سبك

مقدار بذر مورد 
 در كيلوگرم(نياز 

 )هكتار
Hordeum bulbosum 5/1 5/1 - 7 
Hordeum violaceum 1 1 - 5 
Hyparrhenia hirta 1 1 - 5/1 
Kochia prostrata 5/0 5/0  2 
Lotus corniculatus 1 1  5 
Lolium perenne 1 1  5-4 
Annual medics 5/1 2  25-20 
Medicago sativa 1 1  10 
Melilotus officinalis 1 1  4 
Onobrychis sativa 1 5/1  20-15 
Onobrychis radiata 5/1 2  15 
Poa pretense 1 1  3 
Phleum pratense 1 1  5 
Puccinellia distans 1 1  2 
Salsola rigida 1 1  3 
Sanguisorba minor 1 5/1  10 
Secale ceremont 5/1 2  12 
Secale montanum 5/1 2  12 
Smirnovia iranica - 2 2 10 
Sporobolus oryptandrus 1 1  4 
Stipa hohenackeriana 1 1  4 
Stipagrostis plumosa  2 2 3 
Stipagrostis pennta  2 2 3 
Stipagrostis karelinii  2 2 3 
Trifolium fragiferum 5/1 5/1  4 
Trifolium repens 1 1  5 
Trifolium pratense 1 1  5 
Vicia villosa 5/1 2  15 

 

ضرايب اصالحي براي محاسبه مقدار بذر مصرفي با توجه به قوه  2-7ل در جدو
به جاي فرمول فوق با استفاده از اين جدول نيز . ناميه و درصد خلوص، آمده است

 .توان مقدار بذر مورد نياز را تعيين كرد مي
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  از توده بذري محاسبه مقدار بذر مصرفي برايصالحب ايضرا 2-7جدول 
درصد  هيدرصد قوه نام

 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 خلوص
100 1 1/1 2/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 9/1 2 3/2 5/2 9/2 4/3 4 5 7/6 10 
95 1/1 2/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 2 2/2 4/2 7/2 1/3 6/3 3/4 3/5 1/7 6/10 
90 2/1 2/1 3/1 4/1 4/1 5/1 6/1 8/1 9/1 1/2 3/2 5/2 8/2 2/3 8/3 5/4 6/5 5/7 2/11 
85 2/1 3/1 4/1 4/1 5/1 6/1 7/1 9/1 2 2/2 4/2 7/2 3 4/3 4 8/4 9/5 9/7 8/11 
80 3/1 4/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 2 1/2 3/2 5/2 8/2 2/3 6/3 2/4 5 3/6 4/8 5/12 
75 4/1 5/1 5/1 6/1 7/1 8/1 3 1/2 3/2 5/2 7/2 3 4/3 9/3 4/5 4/5 7/6 9/8 4/13 
70 5/1 6/1 6/1 7/1 8/1 2 1/2 2 4/2 6/2 9/2 2/3 6/3 1/4 8/4 8/5 2/7 6/9 3/14 
65 6/1 7/1 8/1 9/1 2 1/2 2/2 4/2 6/2 8/2 1/3 5/3 9/3 4/4 2/5 2/6 7/7 2/10 15 
60 7/1 8/1 9/1 2 1/2 2/2 4/2 6/2 8/2 1/3 4/3 8/3 2/4 8/4 6/5 7/6 4/8 2/11 1/16 
55 9/1 2 1/2 2/2 3/2 5/2 6/2 8/2 1/3 4/3 7/3 1/4 6/4 2/5 1/6 3/7 1/9 2/12 7/16 
50 2 2/2 3/2 4/2 5/2 7/2 9/2 1/3 4/3 7/3 4 5/4 5 8/5 7/6 8 10 4/12 20 
45 2/2 4/2 5/2 7/2 8/2 3 2/3 5/3 8/3 1/4 5/4 5 6/5 4/6 5/7 9/8 2/11 9/14 7/22 
40 5/2 7/2 8/2 3 2/3 4/3 6/3 9/3 2/4 6/4 5 6/5 3/6 2/7 4/8 10 5/12 7/16 25 
35 9/2 1/3 2/3 4/3 6/3 9/3 1/4 4/4 8/4 7/5 8/5 4/6 2/7 2/8 6/9 5/11 2/14 1/19 6/28 
30 4/3 6/3 8/3 4 2/4 5/4 8/4 2/5 6/5 1/6 7/6 5/7 4/8 6/9 2/11 4/13 7/16 3/22 4/33 
25 4 3/4 5/4 8/4 5 4/5 8/5 2/6 7/6 3/7 8 9/8 10 5/11 4/13 16 20 7/26 40 
20 5 3/5 6/5 9/5 3/6 7/6 2/7 7/7 4/8 1/9 10 2/11 5/12 3/14 7/6 20 25 4/33 50 
15 7/6 1/7 5/7 9/7 4/8 9/8 6/9 3/1 2/11 2/12 4/13 9/14 7/16 1/19 3/22 7/26 4/33 5/44 7/66 
10 10 6/10 2/11 8/11 5/12 4/13 3/14 4/15 7/16 2/18 20 3/22 25 6/28 4/33 40 50 7/66 99 
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 يزمان بذركار. 5
ط در زمستان، نوع ي محماي پراكنش آن، دي، چگونگيزمان كاشت بذر به مقدار بارندگ

ز يي در پاشتري سرد ندارند و بارش بيها زمستان كه ي در مناطق. داردياه بستگيخاك و گ
 يدر مناطق .دهد تري مي جه مطلوبيز نتييرد، كشت بذرها در پايگ  ميو زمستان صورت

 ي اراض.شود  ميهين سخت هستند، كشت بهاره توصي سرد و زميها زمستان يكه دارا
 ز صورتيي در پاها آن ين رو بذركاريستند، از اي در اول بهار قابل كشت و كار نيرس
توان در بهار   مي مناسب راي با زهكشيها خاكبا بافت سبك و  يها خاكرد، اما يگ مي

 .كشت كرد
 يل بهار موقعيكشت اوا. خ كشت استين تاريي تعي براي خوبيز راهنماي ندما

 درجه -7 هوا كمتر از ي درجه و دما-3 خاك كمتر از دمايشود كه   ميشروع
 خاك كمتر دمايد كه شو  مي شروعين كشت اواخر بهار زمانيهمچن. گراد نباشد سانتي

ل يز و اواييكشت اواخر پا. گراد نباشد سانتي و هوا كمتر از صفر درجه گراد سانتي 10از 
 .گراد نباشد سانتي درجه 5/5ش از يهوا بدماي شود كه   مي انجاميزمستان موقع
ش در فصل سرد ي رويژگي با ويان دائميتوان بذر گندم  ميرانيط مراتع ايدر شرا

ش در فصل گرم را در بهار ي رويژگي ويان داراي و بذر بقوالت و گندمزييرا در پا
 .كشت كرد

 
 يكاررعمق بذ. 6

 ي بستگيميط اقلي مانند ابعاد بذر، نوع خاك و شراي به عوامل مختلفيعمق بذركار
 يمتر سانتي 5/1 تا 5/0جه كشت بذرها در عمق ين نتي مرطوب بهتردر مناطق. دارد

 كشت يمتر سانتي 5/1 تا 1د در عمق ي را بايان دائمي گندمبذر تمام. شود  ميحاصل
ن مقدار ي برابر قطر بزرگ بذر است كه ا5 تا 2 عمق مناسب كاشت  طور كلي، به .كرد

شتر از ي با بافت سبك، عمق كاشت بيها خاكدر . ر استيبا توجه به بافت خاك متغ
 .شود  مين در نظر گرفتهي سنگيها خاك

 
 ي بذركارهاي روش. 7

 با يبذرپاش .ن استي با ماشي با دست و بذركاري شامل دو روش بذرپاشيبذركار
ن به صورت دستپاش كه در سطوح ي زميدن بذر بر رويدست، عبارت است از پاش
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 است، يبي معاياز ندارد، داراي نين روش به ابزار خاصيهر چند ا. شود  ميمحدود انجام
 پراكنده شده و مصرف بذر نسبت به كنواختيري غ طور به  بذرهااينكهاز جمله 

ل نبود پوشش، توسط ي از بذرها به دلين قسمتيهمچن. ادتر استين زي با ماشيبذركار
 .روند  مينيپرندگان و حشرات از ب
ز با ي نها آن يرند و رويگ  مي از خاك قراري بذرها در عمق مناسبدر روش دوم،

.  استسيدر چيزل و دريس يولتم شامل ي بذركارهاي نيماش .شوند  ميخاك پوشانده
 ي مرغوب بوده ولهاي  از گونه گياهي پوشش ين داراي كه زميدر مناطقاول دستگاه 

مخزن دستگاه  .كند ي ميب به پوشش موجود، بذركاريدرصد پوشش كم باشد، بدون آس
دوم دستگاه . است شده يژه سبك و بالدار طراحي انواع بذرها، به ويبه منظور بذركار

ه ي آن را با اليدهد و رو  ميكند، بذر را در داخل خاك قرار  ميجاديار اي شدر خاك
 .پوشاند  مي از خاكينازك

 
 يبذرپاش
ا با استفاده از ين به صورت دستپاش ي زميدن بذر بر روي، عبارت است از پاشيبذرپاش

ان د انجام شود كه امكي باي در مناطقيبذرپاش. ما و بالگرديا هواپي ي دستهاي نيماش
 يل سنگالخين به دلي زم كردن آمادهشدن و   با بذرپاش به علت گران تماميبذركار

 از بذرها فقط از راه يبعض. ستي نيب تند عمليا شي ي و بلنديبودن آن و پست
 Eragrostis spp. ،Poa:  ازعبارتند ها آن ترين مهمكه اند  جه خوب دادهي نتيبذرپاش

bulbosaو  Sporobolus spp.. 
 هاي ني با ماشيسه با بذركاري در هكتار در مقاي، مقدار بذر مصرفيذرپاشدر ب
  و ساده استي روشيهر چند بذرپاش. رسد  مي به دو برابريشتر است و گاهيبذركار ب

هدر لي به دليل پراكنش غيريكنواخت و مصرف زياد بذر، از ندارد وي نيبه ابزار خاص
رشد كم  و مشكل پوشاندن روي بذر، نرفتن مقداري از بذر توسط حشرات و پرندگا

 . استيبي معايدارا گياهان به دليل نامساعد بودن شرايط بستر
 
  شدهكاري مرتعت مناطق يريمد

 نسبت به چرا مقاومت داشته ها نهال كه نويشده تا زمان ي و بذرپاشيمناطق بذركار
 يري بر جلوگهعالو.  سال استدوك تا ي معموالً ن دورهيطول ا. شوند  ميباشند، قرق
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اه از گزند موش و خرگوش در امان يد تا زمان استقرار گي باها كاري مرتع دم، ياز چرا
د ياهان جدي كه گي شده تا زماني بذركارهاي  عرصهيك قاعده كليبه عنوان . باشند

 ي چراها آن فقط در اينكها يد از چرا مصون بمانند يبااند،  ن بار به بذر نرفتهي اوليبرا
 ها آن ياهان و آمادگي شده پس از استقرار گكاري مرتعت مراتع يريمد. جام شودسبك ان

 . خواهد بوديعي چرا مشابه مراتع طبيبرا
ن يدر ا. د بر اساس برنامه اداره منطقه باشدي شده باكاري مرتعاستفاده از منطقه 

 ياهان بي مبارزه با گهاي ن روشيبرنامه، فصل استفاده از مرتع، طول مدت چرا و همچن
 را به وجود آورد يطيد شراين، باي بر اعالوه . مشخص شده استها آنارزش و كنترل 

ا يت ي، موفقي پس از بذركاريها سال در طول  گياهي پوششرات يي تغيريگ هتا با انداز
 اجرا شده را هاي  برنامهين كرد تا بتوان دستاوردهاييل آن را تعيت و داليعدم موفق

 .ط مشابه به كار گرفتيا شراگر مناطق بي ديبرا
 

  شكستن آنهاي خواب بذر و روش
ن يا. وجود دارداي   آن وقفه زدن جوانهدن بذر و ين زمان رسياهان بي از گيدر تعداد
. شوند  نميرند، سبزي قرار گيزن ه جواني مناسب برايطيط محي اگر در شرايبذرها حت

  است،يكيولوژيزيفاي  دهيب بذر پدخوا. شود  ميدهي بذر نام1ا كمونيده خواب ين پديا
رند، قادر ي قرار گيزن ه مناسب جوانيطيط محي اگر در شراين حالت حتي در ابطوريكه

 .ستندي ن زدن جوانهبه 
 تأخيرشه با يا پوشش سخت هستند، همي پوسته ي كه دارايي بذرهايزن هجوان

ه بذرها ممكن است ن گونيا. ستيكنواخت ني ها آن زني جوانه اينكه  همراه است، ضمن
 . سرد جوانه نزننديژه در جاهاي سال، به و3 تا 2 پس ازيحت

 : ازعبارتندتوان انجام داد   ميبذرهااي شكستن دوره خواب  كه برييمارهايت
 

 خيساندن در آب. 1
هاي معمول براي شكستن خواب تعداد زيادي از  خيساندن در آب يكي از شيوه

 تيماري نياز ندارند، ته نازك هستند به هيچ گونه پيشبذرهايي كه داراي پوس. بذرهاست
 

1. Dormancy   
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 ين بذرها در آب براي بهتر است كه اها آن يكنواختي و زني جوانهع در ي تسرياما برا
 بذر بوسيله ياگر پوسته بذر نرم شود و آب كاف. سانده شوندي ساعت خ6-48مدت 

 .ابدي  مي بهبودزني جوانهجذب شود، 
پلكس ي آتري مثال، بذرهايبرا. د شسته شوندي باياهي گهاي  از گونهيضبذر بع

 .ن برودي بذرها از بيشوند تا نمك رو  مي ساعت در آب سرد شسته1-2 مدت يبرا
 
  متناوب كردن مرطوبخشك و  .2

كنند تا در معرض آفتاب، باد و باران در مدت زمان   مي پهنيطيبذرها را در مح
شوند و چنانچه در   مين بار با آب باران مرطوبي چنديبذرها برا. رندي قرار گيبارندگ

ر ي ماه ز2-3 مدت ي وجود داشته باشد، براي كوتاه خشكهاي  دورهيطول بارندگ
طور   به ن مدتي در ااينكهرند، ضمن يگ  مي متناوب خشك و مرطوب قراريمارهايت

 .شوند  مير و روي زمنظم
 
 واناتي عبور از دستگاه گوارش ح.3

 ... چون گوسفند، بز و يواناتي سخت پوست را از دستگاه گوارش حي از بذرهايبعض
 آوري جمع را ها آنن روش كه بذرها را به مصرف دام برسانند و مدفوع يا. گذرانند مي
 .ستي نيشه عملي، همدكنن
 
 ري تخم.4

الزم براي شود، مدت   ميوانات انجاميا مدفوع حي ي كه در مواد آليير جزيتخم
كنند و با   مين پهني زميبذرها را رو. دهد  مي از بذرها را كاهشي تعدادزني جوانه

 ي مدفوع بعضير مقداريمل در عمل تخي تسهيپوشانند و برا  ميت مرطوبيعلف و پ
وان و خاك ي متناوب، بذرها را با مدفوع ح طور به .كنند  ميز با آن مخلوطيوانات را نيح

 .ندكن  مين پهني زميمخلوط و رو
 
 دادن خراش  .5

 عمل. شود  مي حاصلدادن خراش  از بذرها با ياريعمل شكستن خواب در بس
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  طور بههمچنين . باشد ميدن ي، شكستن، خراشدادن ترك  بذر شامل 1ونيكاسيفياسكار
  قراريكيمكان / ييايمي شيمارهاير تي بذر را زيرونيا بخش بيمتناوب پوسته بذر 

 .نفوذ شود  سبت به آب و گازها قابلدهند تا پوسته بذر ن مي
 
  مرطوبيسرماده .6

 آن ي شده كه طييايميوشيرات بيي تغ شدن فعال، سبب پايين دماياد و يوجود رطوبت ز
عمل . شوند  ميلياهك تبدي گياستفاده برا  لب ساده قاهاي  به فرمييده غذايچيمواد پ

ن روش ابتدا بذرها يدر ا. امندن  مي2سرمادهي مرطوب يا پيش سرما را استراتيفيكاسيون
ن بذرها را به يسپس ا. سانند تا آب جذب كننديخ  مي روز1-4 مدت يرا در آب برا

ت، ي، توده پشسته شن ر يشان با مواد حدواسط مرطوب، نظ  برابر حجم1-3اندازه 
مدت . دهند  ميخچال قراري را در ها آنكنند و   ميا كاه كمپوست مخلوطيت يكول يورم

 . متفاوت است گياهي گونهبا توجه به نوع سرما 
 
 ييايميمار با مواد شي ت.7
د يلن، اسين، اتيتوكنيك، سيبرليد جير اسي، نظييايمي كه با مواد شي از بذرها زمانياريبس
 .شود  مي شكستهها آنمار شوند، خواب يت... دروژن و يد هيك، پراكسيتريس
 
 انبار خشك .8

  خواب هستند كه با روش انباري داراها  از گونهيعداد ت شده آوري جمع تازه يبذرها
 .توان خواب بذر را بر طرف كرد  ميخشك

 
 كس و گاماي اهاي اشعه .9

. توان خواب بذر را شكست هاي ايكس و گاما مي با قراردادن بذرها در معرض اشعه
 .برد تيمار بذر با استفاده از اشعه ايكس خطر حمله حشرات را به بذر از بين مي

 
 افزايش كارايي بذر

 توان  ميها آنهاي گوناگوني وجود دارد كه با استفاده از  براي بهبود كيفيت بذر، روش
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 1 بذرييش كاراي افزاهاي  روشها آنش داد كه به يط عرصه افزاي بذر را در شراييتوانا
 : ازعبارتند كه نديگو مي
 
  بذر كردن پليت و ن داد پوشش .1

گر مواد يا دي، كود ها كش  ه، حشرها كش  قارچ، ييايمي اوقات سطح بذر با مواد شيبعض
 :ر را داردي زياينامند كه مزا  مي كردن پليتا ين عمل را پوشاندن يا. شود  ميپوشانده
 .كند  ميتأمين جوان را يها نهال يياز غذايده با كودها، نيبذر پوش ‐
 يده هشيش ري و افزازني جوانهك ي موجب تحر كردن پليتو  دار كردن پوشش ‐

 .شود  ميها نهال
زا يماري بذر را در مقابل خسارت عوامل بكشها قارچ و ها كش حشرهكاربرد  ‐

 .كند  ميحفظ
دن بذر ي و پاشيي هواين در بذرپاشيابد، بنابراي  ميشياندازه و وزن بذر افزا ‐

ت و بعد ي كه با خاك پلي كه سبك هستند زمانييبذرها. سودمند است
ن كار يا. دارند  مي رطوبت را در خود نگهيادي مدت زيشوند، برا  ميكاشته
 .دهد  ميكند و امكان فساد بذر را كاهش  ميعي را تسرزني جوانهعمل 

تر  آسانرهمشكل و ي غي بذرهاكردن شكل  كي ي براي بذر راه دادن پوشش ‐
 .ستها آن كشت كردن

 ها كش حشره اينكهپس از . شود  ميچسبنده انجاماي  ه از ماده با استفاد كردن پليت
  كردن پليت. برند  مي فروي را در محلول صمغ عربها آن به بذرها زده شد، ها كش قارچو 

 هستند،  زدن جوانه خواب قبل از ي كه دارايي اوقات در مورد بذرهايممكن است بعض
 . خواهد بوديكش كاف هكش و حشر  قارچ با كردن آغشتهر بذرها، ي سايبرا. رديانجام گ
 :شود  مي، در چند حالت استفاده كردن پليت معموالً

 
 بذرها سبب پراكنش  بودن ناهمگن. بعضي بذرها شكل هندسي منظمي ندارند ‐

 ، بذرهاي يك كردن پليتبا . شود  در هنگام بذركاري ميها آنغيريكنواخت 
 .شود اندازه و همگن ايجاد مي
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با .  مشكل استها آنز هستند، كشت ي ريلي خياهان مرتعي كه بذر گيدر موار ‐
تر   راحتها آنجه كشت ي و در نتبزرگتر شده، اندازه بذرها  كردن پليت
 .شود مي

ه يكند، بلكه با ال  نميريي، شكل بذر تغ كردن پليتجه يز در نتي نيدر موارد ‐
 بذر يدهد، رو  ميشيتقرار بذر را افزا و اسزني جوانه از مواد كه ينازك

 .شود  ميپوشانده
ش حجم بذر و ي افزايت برايكول ير رس، آهك، تالك و ورمي نظيمواد مختلف

 زني جوانه  كننده تحريك به عنوان مواد ها  و هورموناه كش قارچ مانند ين مواديهمچن
شود كه   مي موجبداز به بذريم و پراكسيد كلسي اكسكردن اضافه . شوند  مياستفاده

 .جوانه بزندتر  ابد و بذر راحتيش يژن محلول در آب افزاياكس
 

 :ر هستندي زهاي يژگي ويشوند، دارا  مي استفاده كردن پليت ي كه برايمواد
 . داشته باشندشدن حل قابليت در آب  .1
 .ن داشته باشندييته پايسكوزيو .2
 . باشنديزيگر  آب– ي تعادل مناسب آبدوستيدارا .3
 به نسبت سخت ييغشااي  هي الشدن خشك  باشند كه بعد از يد طوريامواد ب .4

 .ل دهنديرا در اطراف بذر تشك
 

 بذر يدهند، رطوبت رو  مي قراري، بذر را در دستگاه خاص كردن پليت يبرا
 ، دوباره بذر مرطوب شده تزريقه ي بذر به صورت اليت رويشود و مواد پل  ميجاديا

دن به قطر مورد نظر ي نازك تا رسهاي هي در اليجي تدرت به صورتيشود و باز پل مي
 .شود  ميجاديبه نسبت سخت در اطراف بذر ااي  هيبعد از آن ال. شود  ميانجام

 
 :د توجه كردير باي به نكات ز كردن پليتان مراحل يدر جر

 . نشوندزني جوانه داشته باشند و مانع ي با بذر سازگارشده پليت مواد  .1
 باشد كه يد در حدي با كردن خشك و  دادن رطوبت،  كردن پليتدوره  .2

 جاد رطوبت تنفس شروعيدر اثر ا. دياي بذر به وجود ني برايمشكالت
 . نشوديت تنفسيد مقدار رطوبت و زمان آن موجب شروع فعاليشود، با مي
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  كه استفادهيد مواديبا.  كم باشديلياد و نه خي زيليت نه خياستقامت پل .3
 در ي شوند و نه نرم كه به راحتيكيزيند كه مانع فشوند نه سخت باش مي

 .ن بروديت از بين مواد، پلي اييجابجااثر حمل و نقل و 
 .رديت قرار گيك عدد بذر در پليد دقت شود كه فقط يبا .4
ز نباشد، ممكن ياگر بذر تم. ل شوديت تشكير از بذر پليد در اطراف مواد غينبا .5

ه بذر هستند، مواد ي شبيو شكل ي كه از نظر وزنياست در اطراف اجسام
 .رديت قرار گيپل

با توجه به (از درخواست كننده باشد يد متناسب با ني باشده پليت اندازه بذر  .6
 .)دستگاه بذركار

 
 وميزوبيز و ريكوريح با مي تلق.2

) هاي ندول (هاي ز با گرهيكوري مي محتو خاكتوان با   مياهان خانواده بقوالت رايبذر گ
وم، يزوبيز، ريكوري همراه با م كردن پليت. ح كردي تلقيعيشگاه طبيل از روشده حاص  هل

 .شود  ميست كه انجامها مدت...  و ها ، هورمونها كش كودها، آفت
 
 مار هورموني ت.3
 .كند  ميت آن را اصالحيفيمار كردن بذر با هورمون، كيت

 
 هي اولزني جوانه .4

ن بذرها، يرا با كاشت ايدا كرد و كاشت، زد از توده بذر جيزده را با ه جوانيبذرها
 .ابدي  ميشي افزازني جوانهدرصد 

 
 1نگيميپرا .5
به عبارت .  بذر استييش كاراي افزاي برايريج آبگي راهاي  از روشيكينگ يميپرا
ان مداوم ي در جر)PEG (كوليگل لنيات يا پلي از امالح يساندن بذر در محلوليگر خيد

 كند  مين عمل، بذر شروع به جذب آبيدر اثر ا. نامند  مينگيميااصطالح پردر هوا را 
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شود   مين كار موجبيا. ط خارج آن توازن برقرار شودين محلول درون بذر با محيتا ب
ط يجه شرايدر نت. شود  نميظاهراي   جوانهدر حاليكهاه شروع شود، ي گيها فعاليته يكل
 .ديآ  مي وجودع در بذر بهيش سري آغاز رويبرا
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 تمشهفصل 

 كاري هبوت

 مقدمه
 يات به جاين عمليدر ا. است )1يكار نهال (كاري  بوته،كاري مرتع هاي  از روشيكي

بذرها به نهال ) نهالستان( ابتدا در خزانه ين اصلياه در زميم بذر گيكشت مستق
 كاري  بوتهنيشوند، بنابرا  مي به عرصه منتقلها نهالشده و سپس در فصل مناسب  ليتبد

 يا دستي يكيل مكانيان با وسايا گندماي ي بوتهاي،  اهان درختچهيبه مفهوم كشت نهال گ
 .شده است هش آماديدر بستر از پ
 يرد، وليگ  ميد علوفه صورتيش تولي اصالح مراتع و افزاي براكاري  بوتهمعموالً

، ايش باديهاي روان و جلوگيري از فرس تثبيت شن  ماننديگرياهداف دن عمل يا
ايجاد فضاي سبز و بهبود وضع محيط  و جلوگيري از فرسايش آبي و حفاظت خاك

 .كند  ميز دنباليرا نزيست 
 

 كاري بوتهبراي مناطق مناسب 
 با اعمال مديريت چرا و نيز از راه ها آنشود كه اصالح  كاري انجام مي در مراتعي بوته

بودن مقدار بارندگي و افزايش   كمهاي مرغوب مرتعي به دليل كشت مستقيم بذر گونه
همچنين اين مراتع داراي وضعيت فقير تا خيلي فقير بوده و در . پذير نباشد دما امكان

 بر اين، منطقه مناسب عالوه. هاي موجود اغلب نامطلوب باشند  گونهها آنتركيب فعلي 
 :كاري بايد از نظر اقليم و خاك شرايط زير را داشته باشد بوته

 
متر و توزيع آن نامناسب   ميلي200 بارندگي عرصه انتخابي كمتر از الً معمو-

 كاري است، بنابراين در دما نيز يكي از عوامل محدود كننده بوته. است
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 متر در 2500 متر در شمال و 2000 حداكثر تا ارتفاع يمناطق كوهستان
بودن  هل كوتاي به دلتراالارتفاعات ب.  كردكاري  بوتهتوان  مي، كشورجنوب

 شنهادي پكاري ي بوته نبودن، برايد كم و اقتصادي، توليشيدوره رو
 .شوند نمي

 
 بافت متوسط ي دارايها خاك ي، مانند بذركاركاري ي بوتهخاك مناسب برا -

 و ي شوري دارايها خاك در كاري  بوتهق است، امايمه عميق تا نيعم
 با بافت به يها خاك. شود  ميامز انجياد ني متوسط تا زييايت قليخاص

 . مناسب ترندي نسبت به بذركاركاري ي بوتهن براينسبت سنگ
 

 كاري  بوتهمراحل
  مناسبياهي گهاي  انتخاب گونه.1

  به . مناسب استياهي گهاي ، انتخاب گونهكاري  بوتهتي در موفقمؤثرعامل  ترين مهم
  پوششب يش از تخري كه پيهاي  در عرصهي بومهاي  با گونهكاري  بوته،طور كلي

 يشتريت بياز شانس موفقاند،   مورد نظر بودهي بومهاي ا گونهي گونه ي، داراگياهي
 يز وجود دارند كه از سازگاري نيربومي غهاي ن، گونهيبرخوردار است، با وجود ا

 هاي ت گونهي موفقي برايشرط اصل.  برخوردارندهايي ن عرصهي چنيمناسب برا
 محل مورد نظر از يطيط محيه شناخت كامل شراي بر پاها آن درست ، انتخابيربوميغ
 .گر استي دي از سوها  آن گونهيشناس  بوميازهايك سو و ني

 مناسب ياهي گهاي  انتخاب گونهي مهم براهاي  از شاخصيكي يمقدار بارندگ
 آمده ياهي گهاي  گونهياز بعضي مورد نيحداقل و حداكثر بارندگ 1-8در جدول . است

 .ستا
 دار دامهاي گياهي كه بيشترين تناسب را با نياز   بر موارد گفته شده، گونهعالوه

نوع دام، نياز فصلي دام، مرحله توليد . شوند كاري انتخاب مي داشته باشند، براي بوته
ها از موارد مهم ديگر در  علوفه و سطح مديريت گياهان مورد استفاده در كشت گونه

 .ندانتخاب گونه مناسب هست
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 ياهي گهاي  از گونهي بعضيبرا) متر ميلي(از ي مورد نيحداقل و حداكثر بارندگ 1-8جدول 
 حداكثر حداقل  گياهي گونه

Artemisia sieberi 50 250 
Atriplex canescens 50 250 
Atriplex griffithii 100 300 
Atriplex leucoclada 50 250 
Atriplex nummularia 50 250 
Calligonum comosum 60 220 
Cymbopogon olivieri 150 350 
Ephedra strobilacea 70 250 
Eurotia ceratoides 150 400 
Fortuynia bungei 50 200 
Halostachys belangeriana 100 350 
Haloxylon ammodendron 40 200 
Hammada salicornica 60 150 
Nitraria schoberi 100 350 
Panicum antidotale 150 200 
Panicum turgidum 150 300 
Salicornia europaea 150 400 
Salsola abarghuensis 75 100 
Salsola arbuscula 75 150 
Salsola arbusculiformis 150 350 
Salsola dendroides 100 300 
Salsola kereneri 100 250 
Salsola orientalis 100 350 
Salsola richteri 100 200 
Salsola tomentosa 75 150 
Salsola yazdiana 50 200 
Seidlitzia rosmarinus 50 120 
Smirnovia turkestana 130 300 
Zygophyllum atriplicoides 70 200-150 

 
 هاي ون هكتار از عرصهيلي م50ش از ي ب)Artemisia sieberi (يگونه درمنه دشت

 كمتر ي با بارندگهاي شگاهياه در روين گيا.  كشور را پوشانده استيتپ و اسيابانيب  همين
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اد خود رطوبت مورد ي زيدوان هشيستم ريكند و با س  مي رشدي به خوبمتر ميلي 200از 
ز از ي ن)Zygophyllum eurypterum (چيق. كند  ميز جذبي خاك نهاي از را از افقين

 هاي  برنامهيز برايتوان از آن ن  مياست كه كشور يابانيد مناطق بي مفياهي گهاي گونه
 .اصالح مرتع استفاده كرد

 Eurotia  وKochia prostrata ،Salsola rigida ،Artiplex grifithii هاي گونه

ceratoidesپوشش معتدل و سرد كشور را ي استپهاي از عرصهاي   سطح گسترده 
 . برخوردارنديتوجه  قابلد يدهند و از تول مي

 Artiplex verrucifera ،A. leucoclada ،Camphorosma هاي گونه

monospeliaca و Nitraria schoberiز ي ني شور و گاهياز اراضاي   سطح گسترده
از اي   بوتههاي  سال گذشته، گونه40در حدود . دهند  ميلي كشور را تشكيياي قلياراض

كه  A. halimus  وAtriplex canescens ،A. lentiformisپلكس از جمله يجنس آتر
و اند  شده كشت در نقاط مختلف كشور اند،  هوارد شدو از خارج اند  ران نبودهي ايبوم

 .ستا  استفاده شدهكاري هاي بوته  برنامهي براي بومهاي كمتر از گونه
 
 د نهالي تول.2

ات يت عملي، شانس موفقياباني و خاك در مناطق خشك و بييط سخت آب و هوايشرا
ا ين بهتر است ابتدا در داخل خزانه يدهد، بنابرا  ميه شدت كاهش را بيبذركار

ن يدر ب. دن به رشد مناسب، به عرصه منتقل شونديد و پس از رسي تولها نهالنهالستان، 
توان با   مير راي زهاي  مراتع، گونهياي اصالح و احي مناسب برايبوماي  اهان بوتهيگ
 :ر كرديد نهال تكثيتول

Artiplex grifithii, Calligonum comosum, Camphorosma monspeliaca, 
Eurotia ceratoides, Haloxylon spp., Kochia prostrata, Nitraria schoberi, 
Smirnovia turkestana 

توان   مير راي زهاي شوند، گونه  ميري كه با روش فوق تكثيربومي غهاي از گونه
 :نام برد

Atriplex lentiformis, A. canescens, A. halimus, A. nummularia 
 
 .شود  مي و در گلدان انجامينيد نهال با دو روش، در خزانه زميتول
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 ينيد نهال در خزانه زمي تول-
 يعي طبهاي شگاهيمحل خزانه با توجه به نوع رو. نه استين روش كم هزيد نهال با ايتول

 يدوان هشيته شوند كه از رساخاي  د به گونهيد نهال باي تولهاي خزانه .شود  ميانتخاب
 به عمق ها شهي ممانعت از نفوذ ريبرا.  شوديرياهان در خاك جلوگيش از حد گيب
د يخزانه با. جاد شودينفوذ ا  رقابليه غي، اليمتر سانتي 30شتر، الزم است تا در عمق يب

 و ي آب كاف بودن فراهم. ق و بافت سبك تا متوسط باشديمه عميق تا ني خاك عميدارا
 . انتخاب محل نهالستان استيارهاي از معيكي، ها نهال يناسب برام

 در زمان انتقال ها نهالانتخاب شود كه اي  د به گونهيزمان كاشت بذر در خزانه با
 و استقرار سبز شدنتا زمان .  ارتفاع داشته باشندمتر سانتي 25-30 ين اصليبه زم
 با توجه به ياريتعداد نوبت آب. م شود فقط توسط آبپاش انجاياريد آبي جوان بايها نهال

 ياري آبيبرا) 10-16(ساعات گرم اواسط روز . ط منطقه خواهد بودياز گونه و شراين
از  يا واكاري كردن تُنُكو  هرز هاي  علف، وجينبان هيساتفاده از اس. ستيمناسب ن

 .موارد مهم در انجام كار است
 
 يد نهال گلداني تول-
 از جنس معموالًها  گلدان. استتر   مطمئنيولتر  نهي پرهزي روشد نهال در گلدان،يتول
 به يلنيات ي پلهاي ناگلد. ، فلز و كاغذ هستنديافتيك و بدون مواد بازيلن درجه يات يپل

 ي براها گلدانترين  و متداولترين   ارزانمتر سانتي 10 و قطر متر سانتي 20-25ارتفاع 
د سوراخ و ي باها  گلداني بذر، انتهايدگي از پوسيريبه منظور جلوگ. د نهال هستنديتول

 .حالت زهكش داشته باشد
 و خاك ي از ماسه، كود دامي كه مخلوطي با خاكها  كشت بذر، گلدانيبرا

 از لبه پرتر  نيي پامتر سانتي 5 درصد باشد، تا 50 و 25، 25ب به نسبت ي به ترتيزراع
 .شوند مي

سپس در هر گلدان چند عدد . شوند ي مياريش از كشت آبيشده، پ  پرهاي گلدان
دو عمق كاشت . شود  مي خاك پوشاندهمتر سانتي 1-5/1 با ها آن ي و روشده كاشته بذر 
  الكده ي پوسيه كود داميك اليد يپس از كاشت با.  برابر قطر بزرگ بذر استتا سه
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 يستك سرند دين منظور بهتر است از يبد. ده شودي شده پاشي سطح بذركاري روشده
 .استفاده شود

 ي دو برگ تا زمانياريآب. شود  مي با آبپاش شروعياريدرنگ بعد از كشت، آب يب
 و به كمك آبپاش و پس از آن با ي، دو تا سه بار در روز به صورت بارانها نهالشدن  

 در بهبود نتيجه بان هسايو استفاده از هاي هرز   علفوجين. شود  مينظر كارشناس انجام
 . زيادي داردتأثيركار 

 اقدام يد به واكاري، باشده كشت  ي درصد از بذرها70 حدود سبز شدنپس از 
 3-5ا ي متر سانتي 5-10(دن به رشد مناسب ي پس از رسي جوان اضافيها نهال. كرد
 .شود  ميدر گلدان حفظتر  ي نهال قويك تا دوك شده و نُتُ) برگ

 
 ين اصلي انتقال و كاشت نهال در زم.3

زه آغاز و خاك از رطوبت يي پاي است كه بارندگين زماها نهال انتقال يزمان بران يبهتر
در زمان انتقال بهتر اي  شهي ريها نهالد توجه داشت كه يالبته با. مناسب برخوردار باشد

 معموالًاي  شهي ريها نهال ين زمان مناسب انتقال براياست به خواب رفته باشند، بنابرا
 ماه بعد از كاشت دو تا سهپلكس يترآ جنس يها نهالاسب سن من. اواخر آذر است

 . در خزانه استها آن
ا ي ها  در عرصه طور كامل بهكاري   بوته منطقه و اهداف،يعيط طبيبا توجه به شرا

 متر، 5×8اساس فاصله   بري درختهاي  گونهيبرا .شود  مي انجاميانكاريبه صورت م
 400 متر، 5×5با فاصله اي  و درختچهاي  ته بوهاي  گونهي اصله در هكتار و برا250

 كشت ي تعداد بوته در هكتار برا2-8جدول در . شود  مياصله نهال در هكتار كاشته
 .آمده استاي   بوتههاي خالص گونه
و يا حفر گودال ) فارو( كردن بستر كاشت به صورت حفر شيار يا جويچه  آماده

قطر و .  شود جهت شيب در نظر گرفته ميجهت شيارها عمود بر . شود يا چال انجام مي
متر است كه   سانتي40×50ي سنگين و نيمه سنگين معموالً ها خاكها در  عمق گودال

جويي در  هاي جوان و رعايت صرفه اين ابعاد با توجه به آب مورد نياز براي نهال
ها پيش  اليه شكستن سخت. مصرف آب با توجه به عمق ريشه در نظر گرفته شده است

 .كاري اهميت زيادي خواهد داشت از بوته
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 يا ه بوتهاي  كشت خالص گونهيعداد بوته در هكتار برا ت2-8جدول 
 تعداد بوته در هكتار  گياهي گونه

Artemisia sieberi 20000 
Atriplex grifitii 5000 
Atriplex canescens 1000-500 
Atriplex halimus 1000-500 
Atriplex lentiformis 1000-500 
Atriplex nummularia 1000-500 
Atriplex simibaccata 5000 
Atriplex leucoclada 5000 
Atriplex verrucifera 10000-5000 
Calligonum comosum 5000 
Camphorosma monospeliaca 5000 
Eurotia ceratoides 5000 
Gymnocarpus decander 15000-10000 
Hammada salicornica 4000-2000 
Haloxylon ammodendron 600-300 
Kochia prostrata 10000-5000 
Nitraria schoberi 2000-1500 
Salsola rigida 15000-10000 
Salsola tomentosa 20000 
Smirnovia turkestana 10000-5000 
Suaeda fruticosa 10000-5000 
Zygophyllum eurypterum 3000-2000 

 
 ياري مراقبت و آب.4

 آب بطوريكه  شروع شود،ي بارندگين اصلي در زمها نهال پس از كاشت صورتيكهدر 
 تا شروع فصل ياري به آبيازيگر ني كند، دتأمين را شده كاشته  يها نهالاز يمورد ن

 دوم ياري در زمان كاشت، آبياري بر آبعالوهن صورت، ير ايدر غ. خشك نخواهد بود
 در ياريآب. رديگ  مي روز بعد صورت20-30 سوم ياري كاشت و آب روز پس از30-15

با در نظر . شود  ميابد و از آن به بعد قطعي  ميمهاك تا دو بار اديفصل خشك سال بعد 
 ياري نوبت آب4-5ش از ي، بها نهالش مقاومت ين افزاي و همچنيگرفتن عوامل اقتصاد
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 به دليل شدت گرما توصيه 10-16آبياري بين ساعت  .ستي مقرون به صرفه نها بوته
 در مقدار آب ييجو  صرفههاي  از روشيكي ي مهتابهاي  در شبياريب آ.شود نمي
 . استيمصرف

 
  شده كاري بوته ت مناطقيري مد.5

د از چرا مصون يبااند،  د به بذر نرفتهياهان جدي كه گي تا زمان شده كاري بوته مناطق
اهان يش، گين فصل رويدر طول نخست. شود سبك انجام ي فقط چرااينكها يبماند 
ي اديب زي آسها دام ين از چرا و لگدكوبيكنند، بنابرا  ميدي تولي علوفه اندكشده كاشته 

 نيي تعبرداري بهره زمان ها آنش ي و قدرت روياهي گهاي بسته به نوع گونه. ننديب مي
ز از يسال ن سهف باشند، ممكن است تا يد كوچك و ضعياهان جديهرگاه گ. شود مي
 دام از مرتع، ين سال چرايبهتر است در نخست.  شوديري دام در عرصه جلوگيچرا

 .اهان عقب انداخته شوديدن بذر گيزمان چرا تا رس
د ي بايعني ، خواهد بوديعيت مراتع، مشابه مراتع طبيرياهان، مديپس از استقرار گ

، يتأخير ي مانند چرايتيري مدهاي ستميس. ت شودي رعاها آنت و فصل چرا در يظرف
  پوشش و استقرار ياهان امكان رشد كافي متوسط به گيا مداوم با شدت چراي يتناوب

 .دهد  ميدار راي پاگياهي
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 منهفصل 

 كودپاشي

 مقدمه
شوند شامل دو گروه كودهاي آلي  كودهايي كه براي تقويت پوشش گياهي استفاده مي

و كودهاي ...) ند، بز، اسب، مرغ و گاو، گوسف(شامل فضوالت پوسيده دام و طيور 
مصرف عمده كود در . باشند دار مي دار، فسفردار و پتاس  ازتيشيميايي شامل كودها

در اراضي طبيعي نيز كودپاشي در مواردي كه ساير شرايط براي رشد . كشاوري است
 ،گياهان فراهم شده باشد و آب كافي در دسترس گياهان مطلوب قرار گرفته باشد

از كودهاي آلي به علت محدوديت در مقدار، هزينه باال و سختي . گيرد ميصورت 
 با توجه به حضور دام .شود مخلوط كردن با خاك بيشتر در اراضي زراعي استفاده مي

هاي مرتعي استفاده از  رسد در محيط در مرتع و توليد كود دامي طبيعي، به نظر مي
 .تر باشد كودهاي شيميايي منطقي

تخاب نوع كود و زمان استفاده با توجه به خصوصيات هر نوع كود، در مورد ان
هاي خاصي براي  شرايط اقليمي و خاكي منطقه و نياز گياهان مرتعي، بايد دستورالعمل

 هدف در استفاده از كودها افزايش ترين مهمبا توجه به اينكه . شودها تهيه  كاربرد آن
باشد، در درجه اول استفاده از كودهاي  يي سبز گياهي به عنوان خوراك دام مها دامان

استفاده از كودهاي فسفردار در برخي از مراتع كه . گيرد دار مورد توجه قرار مي ازت
 دچار كمبود فسفر باشد و يا در مورد گياهان خانواده بقوالت كه نياز ها آنخاك 

 –ك رسي مراتع ايران به دليل داشتن خا. شود بيشتري به اين عنصر دارند مطرح مي
لومي از لحاظ عنصر پتاسيم كمبود خاصي ندارند و به همين دليل مصرف كودهاي 

 .باشد دار در مراتع خيلي مورد بحث نمي پتاس

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


114 داری مرتع

ثبت بر افزايش كمي و مكودپاشي با افزايش مواد شيميايي به خاك عالوه بر آثار 
 به نحوه استفاده از توجهي بي. كيفي علوفه، آثار منفي در خاك و گياه نيز به همراه دارد

كودهاي شيميايي چه از لحاظ ميزان و چه از لحاظ نوع آن، موجب افزايش غلظت 
همچنين در اثر شستشوي سطحي و وارد شدن . شود امالح و سمي شدن خاك مي

مسائل زيست محيطي بخصوص براي ... ها و  ها، بركه ها، رودخانه عناصر در آبراهه
همچنين . آورد ت نامطلوب و جبران ناپذيري را به بار ميشود كه اثرا آبزيان ايجاد مي

هاي خشكسالي موجب سوختن و خشك شدن گياهان  مصرف زياد كود در زمان
 .گردد مي
 

 اثرات كودهاي شيميايي بر پوشش گياهي
 افزايش توليد علوفه. 1

مهمترني هدف كودپاشي، افزايش توليد علوفه است كه در تحقيقات انجام شده بسياري 
 كيلوگرم در هكتار فسفات 50به طور مثال كودپاشي با . اين موضوع تأييد شده است

 كيلوگرم در هكتار اوره، در يك مرتع ييالقي در استان كهكيلويه 50آمونيوم در پاييز و 
 تن در هكتار افزايش 035/13 تن در هكتار به 095/4 تر از هو بويراحمد، توليد علوف

 .يافته است
ره رويشي گياه و شادابي و زادآوري گياهان نيز با كودپاشي همچنين طول دو

ها نشان داده است كه كود ازته باعث افزايش  بررسي. يابد مناسب و مفيد افزايش مي
 .شود شادابي گياهان و افزايش سطح تاج پوشش، ارتفاع گياه و مقدار بذر گياهان مي

 
 بهبود تركيب پوشش گياهي. 2

دار رشد گياهان خانواده گندميان را  كاربرد كود نيتروژنتحقيقات نشان داده است 
در واقع در . افزايد دهد و در واقع تركيب گياهي را به نفع گندميان مي افزايش مي

دار نتيجه  مناطقي كه هدف از كودپاشي افزايش رشد گندميان باشد كاربرد كود نيتروژن
 .قابل قبولي را در پي خواهد داشت
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  خوشخوراكي علوفهارزش غذايي و. 3
 تأثيرترديد بر عناصر غذايي موجود در گياه  كاربرد كود و جذب آن توسط گياه بي

مصرف كود اوره موجب اسيدي شدن خاك و نيتريفيكاسيون . زيادي خواهد داشت
در نتيجه اسيدي شدن خاك جذب عناصري مانند آهن، منگنز و كبالت تغيير . شود مي
 .كند مي

 رشد گياه و طول مدت سبز ماندن آن باعث كاهش توليد كودپاشي با افزايش
 .دهد شود و به اين ترتيب خوشخوراكي را افزايش مي فيبر و مواد سلولزي در گياه مي

 
 شرايط الزم براي استفاده از كود

براي اينكه استفاده از كود نتيجه مطلوبي را به بار آورد بايد شرايطي را مد نظر داشت 
. توان به شرايط اقليمي به خصوص بارندگي منطقه اشاره نمود كه از آن جمله مي

گذاري كود بسيار تأثيرتجربيات مختلف نشان داده است شرايط نوري و دمايي نيز در 
رسد كودپاشي در  با توجه به گزارشات تحقيقات مختلف به نظر مي. باشند مهم مي

 .متر در سال نباشد  ميلي300مراتعي نتيجه بخش خواهد بود كه بارندگي منطقه كمتر از 
گذاري بهينه كود بايد مورد توجه قرار تأثيرهاي خاك منطقه نيز براي  ويژگي

لذا براي انجام عمليات كودپاشي بايد مطالعات خاكشناسي به طور كامل انجام . گيرند
كنند كه بسته  هايي براي رشد گياهان ايجاد مي شود و عناصري كه در خاك محدوديت

 گياهي متفاوت هستند، مشخص شده و به صورت كودهاي شيميايي جهت به خانواده
 .رشد بهينه گياه و مرتفع ساختن كمبود خاك مورد استفاده قرار گيرند

نوع پوشش گياهي كه در منطقه وجود دارد و يا به عبارت ديگر گياهاني كه 
 قرار گيرند و باشد بايد مورد مطالعه ها مي هدف از كودپاشي بهبود شرايط براي رشد آن

اساس نيازهاي اين گياهان و كمبودهايي كه در خاك وجود دارد اقدامات كودپاشي  بر
دار براي بهبود رشد خانواده  تجربه نشان داده است كاربرد كودهاي نيتروژن. انجام گيرد

گندميان نتيجه بهتري دارد و كاربرد كودهاي فسفردار بر روي گياهان خانواده بقوالت 
به طور كلي كودپاشي در مراتعي مفيد خواهد بود كه در . ي خواهد داشتاثر مثبت

 درصد و گياهان 70تركيب پوشش گياهي، گياهان خوشخوراك بيش از 
 . درصد باشند10غيرخوشخوراك كمتر از 
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 زمان مناسب مصرف كود
براي بدست آوردن نتيجه مطلوب از عمليات كودپاشي پس از شناخت نوع كود مناسب 

به خاطر . هاي گياهان منطقه بايد زمان مناسب براي كودپاشي مشخص شودبا نياز
گيرد بهتر است عمليات  هاي پاييز و زمستانه كه در كشور ما صورت مي بارندگي

كودپاشي در اواخر زمستان يا اوايل بهار صورت گيرد تا از شستشوي كود توسط 
ني باشد نبايد در پاييز بخصوص اگر خاك منطقه ش. هاي فصلي جلوگيري شود بارندگي

 از كودپاشي با كودهاي هتجربه نشان داده است بيشترين فايد. اقدام به كودپاشي نمود
در . آيد كه مقدار مورد نياز در چند نوبت به مرتع داده شود دار زماني بدست مي نيتروژن

براي حفظ حاصلخيزي مرتع، استفاده از . شود اين شرايط بيشترين بازدهي حاصل مي
 .شود كودهاي ازته در هر سال توصيه مي

 پاييز يا زمستان به خاك افزوده ركودهاي فسفردار به علت حالليت كمتر اگر د
شوند در اثر بارندگي در خاك نفوذ كرده و بهتر مورد استفاده گياهان قرار خواهند 

ان ي مراتع ايرها خاكهمانطور كه قبالً اشاره شد از لحاظ مقدار پتاسيم در . گرفت
 و خنثي نمودن اثرات آن هر ها خاكشود ولي به خاطر كلسيم زياد  كمبودي ديده نمي

 .شود دار نيز استفاده مي ساله از كودهاي پتاسيم
 

 مقدار مصرف كود
 :استفاده كردزير  روش سهتوان از  براي تعيين نوع كود مورد نياز براي منطقه مي

خصوص و تعيين عناصر معدني هاي م تهيه خاكستر گياه با استفاده از كوره .1
 هاي مناسب موجود در خاكستر با استفاده از حالل

بررسي عالئم مربوط به كمبود عناصر غذايي در گياه و تشخيص عنصر مورد  .2
 نياز گياه

هاي مطالعاتي و تعيين عناصر موجود در خاك  برداري از خاك در پروفيل نمونه .3
 .نمايند هايي ايجاد مي و شناسايي عناصري كه براي رشد گياه محدوديت

 
پس از تشخيص نوع كود مورد نياز براي گياهان در منطقه بايد ميزان مصرف در 

سپس به . اساس ميزان كمبود عناصر مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار گيرد هكتار بر
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روش مناسب كه از لحاظ اقتصادي توجيه داشته و همچنين با توجه به وسعت مرتع و 
در مناطقي كه از لحاظ .  قابل اجرا باشد اقدام به كودپاشي نمودشرايط منطقه

توان به  هايي داشته باشد و يا وسعت منطقه كوچك باشد مي تفيزيوگرافي محدودي
توان در مناطقي كه استفاده از تراكتور امكان  همچنين مي. صورت دستي كودپاشي نمود

در سطوح . منطقه استفاده نمودداشته باشد از اين وسيله براي افزودن كود به خاك 
توان از هواپيماي  بسيار وسيع در صورتيكه امكانات و اقتصاد منطقه اجازه بدهد مي

سبك جهت كودپاشي استفاده نمود كه در اين صورت بايد نسبت به احداث فرودگاه 
 . سوخت هواپيما و ساير ابزارهاي مورد نياز اقدام شودتأمينمناسب، 
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 مدهفصل 

  عوامل طبيعي بر مراتع در ايراناثر

 مقدمه
كيفيت و كميت گياهان مرتعي يا به طور كلي مراتع وابستگي مستقيم با عوامـل طبيعـي                 

كمبود يا فقدان حضور پوشـش گيـاهي در منـاطق خشـك كشـور بـه                 .  بر آن دارد   مؤثر
، ها و كويرها به دليل شرايط نامطلوب عوامل طبيعي مانند بارنـدگي كـم              خصوص بيابان 

. اسـت ... اي و     شور و قليـايي بـودن زيـاد خـاك، روان بـودن خـاك در منـاطق ماسـه                   
ي گياهان و فواصل بين گياهان در مراتـع و سـاير خـواص              يخوشخوراكي و ارزش غذا   

 عوامل طبيعي قرار دارد كه در زير بـه اختصـار بـه              تأثيرمربوط به پوشش گياهي تحت      
 .شود مواردي اشاره مي

 
 عوامل اقليمي

شـرايط اقليمـي مناسـب      . باشـد    عامل مؤثر بر كيفيت و كميت مراتع، اقليم مي         ترين مهم
به عنوان مثال اگـر منطقـه   . تواند اثر نامساعد ساير عوامل را نيز تحت كنترل در آورد           مي

 بـر كيفيـت و كميـت پوشـش         هـا   خاكداراي بارندگي كافي و مناسب باشد، اثر شوري         
شـود كـه      گي موجب ايجاد پوشش گياهي انبوه مي      همچنين بارند . يابد  گياهي كاهش مي  

كنتـرل و   و  به طور مستقيم و غيرمستقيم در كيفيت و كميـت مراتـع و حفاظـت خـاك                  
 .باشد  ميمؤثر... فرسايش در مناطق پرشيب و 

 
 بارندگي. 1

در .  نقش را در كيفيت و كميـت مراتـع دارد          ترين  مهمبارندگي كافي و در زمان مناسب       
هـاي   رب كشور، بخصوص در ارتفاعات البرز و زاگـرس و نيـز كـوه             مناطق شمالي و غ   
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سهند و سبالن و ساير ارتفاعات مهم كشور، بارندگي نسبت به ساير نقاط بيشتر صورت 
مراتع خوب و نواحي    . دنباش  گيرد و مراتع مرغوب ييالقي نيز در اين مناطق واقع مي            مي

. كننـد    در طول سال دريافت مي     مرغوب ييالقي اغلب در نقاطي است كه برف زيادي را         
 آب مراتع در طول تابستان بوده و نيز شـرايط را بـراي              تأمينذوب تدريجي برف، منبع     

ها در اين مناطق      سازد و بهترين مراتع را براي پرورش بره         رشد پوشش گياهي فراهم مي    
ر هاي گيـاهي چندسـاله بسـيا        ها براي گونه     برف روي كوه   نانباشته شد . آورد  بوجود مي 

بنابراين برف و بـاران موجـب ايجـاد و تقويـت پوشـش گيـاهي                . مفيد و مطلوب است   
دو نكته مهم كه در اين زمينـه مطـرح          . گردد  مرتعي و به طور كلي بهبود وضع مراتع مي        

شود يكي ميزان بارندگي است كه بايد به اندازه كافي باشد و ديگري زمـان مناسـب                   مي
 .بارش

 
 ميزان بارندگي

ايت ميزان بارندگي آن مقداري است كه موجب رشد و نمو كـافي گياهـان               منظور از كف  
اما چنانچـه بـيش از حـد        . شده و گياهان در شرايط متعادل داراي كيفيت مناسب باشند         

كاهد و درجـه   الزم بارش صورت گيرد، از حرارت محيط و دوام رشد و نمو گياهان مي   
باران زياد  . گذارد  يز اثر نامطلوب مي   دهد كه در كيفيت گياه ن       اسيدي خاك را افزايش مي    
) بلنـد نـدميان   گ(، موجب بوجود آمدن مراتع گاوي       ها  دشتدر ارتفاعات و همچنين در      

دشـت گـيالن و ييالقـات گـاوي ايـن      (گردد، مانند مناطق جنوب غربي درياي خزر        مي
هـا و    هـا، مـرداب    ي مناطق مرطوب، سبب ايجـاد بـاتالق       ها  دشتباران زياد در    ). مناطق
 .گردد ي پر آب و خاك اسيدي ميها زمين

 از اين نظر كه آب زياد و مـداومي را بـراي پوشـش گيـاهي                 زبرف خيلي زياد ني   
 ولي اگر بيش از حد روي پوشش گيـاهي را بپوشـاند و در               ،كند مطلوب است     مي تأمين

زمان مناسب ذوب نشده و پوشش گياهي نتواند از زير بـرف خـارج شـود نيـز اثـرات                    
 بـارش بـيش از حـد        ها  سالحتي ممكن است در برخي از       . گذارد  بر جاي مي  نامطلوبي  

 آن مراتـع را تـرك   هـا  دامبرف در برخي نقاط مرتفع باعث شود تا آخر تابستان هم كـه        
ايـن مسـأله    . ها آب نشده و علوفه از زير برف بيرون نيامـده باشـند             كنند، هنوز برف    مي
ـ           مي گيـر بـه شـمار رود و بـه           ع ييالقـي بـرف    تواند به عنوان يكي از مشـكالت در مرات
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 نتواننـد از    هـا   دام زيادي به اين مراتع بـرده شـوند و            دامخصوص در مواردي كه تعداد      
به عبارتي، علوفه   . گير استفاده كنند مشكالت زيادي ايجاد خواهد شد        علوفه منطقه برف  
 طرف ديگر هم، اين از. گردد  با دام گرسنه به قشالق بر ميدار دامماند و  در زير برف مي

 .باشند ير در بهار و اوايل تابستان هم ديرتر قابل استفاده ميگ فمراتع بر
از طرف ديگر سطح وسيعي از كشور را مناطق دشتي خشـك و نيمـه خشـك و                  

در اين مناطق كه به طور طبيعي بارندگي به ميزان كم و با توزيع              . دهد  بياباني تشكيل مي  
در . بخـش نيسـت    دهد، وضعيت مراتـع چنـدان رضـايت        نامناسب در طول سال رخ مي     

ي استثنايي، چندين مـاه     ها  سالقسمت زيادي از مناطق خشك كشور جز در موارد و يا            
 خشـك منطقـه هـم       تاساس طبيع  بارد و بر    اي باران نمي    قطره) از بهار تا پاييز   (از سال   

مستان و اوايـل بهـار      اما بارندگي در فصول پاييز و ز      . توان انتظار بارندگي را داشت      نمي
بـرداري بيشـتر و بهتـر از آن            به سزايي در وضع مراتع و بهـره        تأثيرمورد انتظار است و     

تـر    هـاي ماليـم     تر و زمسـتان     به خصوص در مناطقي كه داراي آب و هواي معتدل         . دارد
بارنـدگي در  . دهنـد  است و گياهان در اين فصل نيـز بـه رشـد و نمـو خـود ادامـه مـي           

 .كند  و زمستان در اين مناطق به سرسبزي مراتع كمك مؤثري ميهاي پاييز فصل
ي مناطق بياباني، خشك و نيمه خشـك بـا فرارسـيدن فصـل گرمـا و            ها  دشتدر  

رود و بسياري از گياهان خشك شـده و           خشكي، پوشش گياهي مراتع رو به خشكي مي       
 تـأثير ان ببـارد    چنانچه در اين فصل، در اين مناطق بـار        . شود  ها نيز متوقف مي     رشد بوته 

 .بسيار خوبي بر روي پوشش گياهي دارد
خشكسالي يعني عدم رخداد بارندگي به اندازه كافي و در زمان مناسب و معمول              

تواند مـانع     در مناطق خشك، خشكسالي حتي مي     . كند  به مراتع صدمات زيادي وارد مي     
ر پي در پي يـا      ها، به خصوص اگ    خشكسالي.  گردد ها  آنها و سبز شدن       جوانه زدن بوته  

در ايـن   . متمادي باشند، اثر تخريبـي شـديد و حتـي نـابود كننـده بـر روي مراتـع دارد                   
 ها  دام علوفه دستي و يا انتقال       تأميناي براي     ي بحراني اگر تدابير و اقدامات ويژه      ها  سال

 وجـود دارد    ها  دامبه مراتع با شرايط بهتر صورت نگيرد، احتمال از بين رفتن بسياري از              
گوشـت و اغلـب بيمـار         آن تعدادي هم كه از مرگ نجات يابند، الغر و نحيف و كـم             و  

 .هستند
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 پراكنش بارندگي
. اي زياد باشد ولي در فصل مناسب سال صـورت نگيـرد   ممكن است بارندگي در منطقه   

در مراتع كوهستاني و يا ييالقي كه اغلـب در بهـار و تابسـتان مـورد اسـتفاده دام قـرار                      
هر چند گياه در اين فصل در       . دگي زمستانه و اغلب به صورت برف است       گيرد، بارن   مي

 از  هـا   دامبرد، اما در فصل بهار كه مراتع بايـد سرسـبز شـوند تـا                  حالت ركود به سر مي    
توانـد رشـد    قشالق به سوي ييالق حركت كنند، گياه با استفاده از آب ذخيره شـده مـي             

نها مفيد نيست بلكه اغلب مضر هم واقع        ريزش برف بهاره نه ت    . مجدد خود را آغاز كند    
 در رشـد    تـأخير باشـد كـه باعـث          برف با سردشدن هوا همراه مـي       ششود، زيرا ريز    مي

. دوشـ   گياهان و حتي در مواردي كه سرما شديد باشد باعث سرمازدگي گياهان نيـز مـي               
و زند  هاي كوچك صدمه مي ها و بزغاله  به خصوص برهها دامموقع به  برف و سرماي بي

ي ماليـم در فصـل بهـار        هـا   بـاران ريـزش   . گردد   نيز مي  ها  آنحتي موجب از بين رفتن      
موجب حفظ سرسبزي مراتع كوهستاني و تداوم بيشتر رشد و نمو گياهان و جلـوگيري               

 .گردد از بروز بسياري از امراض و آفات دامي در اين فصل مي
كه باعث تقويـت و  ي شديد و اتفاقي ممكن است تاحدودي از اين لحاظ   ها  باران

كنـد     ولي چون فرسـايش خـاك را تشـديد مـي           ،شود مفيد باشد    تجديد رشد گياهان مي   
اند   ي كه در چادرها ساكن شده     اندار  داماز طرف ديگر    . مشكالتي را به بار خواهد داشت     

اغلـب ديـده شـده كـه     . شـوند  ي ارتفاقي و شديد آسيب زيادي را متحمل ميها  باراناز  
 چادرهـاي   به طوريكه و شديد باعث جاري شدن سيالب عظيمي شده         ي اتفاقي   ها  باران
 . را از جا كنده و خسارت جاني و مالي بسياري را باعث شده استاندار دام

هاي بسياري بـه محصـوالت كشـاورزي كاشـته شـده در               ي شديد آسيب  ها  باران
، و بـا     بذرهاي كاشـته شـده     زني  جوانهآورد و با جلوگيري از        مناطق كوهستاني وارد مي   

هاي عظيمي از گل و سنگ بر روي مزارع           ي گياه و يا انباشته كردن توده      ها  دامشكستن ان 
 .كند  را نابود ميها آن

در . گيـرد   بارندگي در فصل تابستان، بيشتر در مراتع مناطق مرطوب صـورت مـي            
 بارنـدگي . بسياري از موارد حتي در مراتع ييالقي ايران هم كسي انتظار بـاران را نـدارد               

شديد در مناطق كوهستاني در فصـل تابسـتان هـم در برخـي مـوارد خسـارات جبـران              
هر چند بارنـدگي در ايـن فصـل موجـب تـازگي و شـادابي                . آورد  ناپذيري را به بار مي    
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گـردد و از آفـات و         گياهان، طراوت و خنكي هـوا و كـاهش گـرد و غبـار محـيط مـي                 
 بـه   هـا   دامشود كه بـراي       اني مي كاهد ولي در عوض باعث سبز شدن گياه         ها مي  بيماري

 .باشند ها بسيار مضر مي خصوص بره
شـود بـراي      خسارت ديگري كه بر اثـر بارنـدگي اتفـاقي در تابسـتان ايجـاد مـي                

زيرا در ايـن فصـل برخـي از محصـوالت درو     . باشد كشاورزان در مناطق كوهستاني مي    
 صدمات زيادي بـه     ي شديد ها  باران. شده كه بايد خشك گردد و از زمين برداشت شود         

ها و جوهاي    به عنوان مثال باران زياد باعث پوسيدن گندم       . آورد  اين محصوالت وارد مي   
. پوسـاند   مـي ،اند هايي را كه چيده شده شود و يونجه   برداشت شده و در حال كوبيدن مي      

ي مرطـوب و پربـاران      هـا   دشـت همينطور بارندگي در فصل برداشت محصول برنج در         
هرچنـد كـه بـاران    . از نيمه تابستان زيان بخش اسـت     ) ن و مازندران  دشت گيال (شمالي  

كنند در فصل     براي محصوالتي مانند چاي و مركبات مفيد است ولي كشاورزان آرزو مي           
برداشت برنج باران نبارد و در آن سالي كه در زمان برداشت برنج باران نبـارد محصـول               

 .برنج بسيار مرغوب است
هـاي بهـار و تابسـتان در منـاطق             بـارش بـاران در فصـل        از اندار  دامدر مجموع،   

شوند زيرا موجب طراوت و سرسبزي پوشـش گيـاهي مرتعـي              كوهستاني خوشحال مي  
كنند، مگـر     شود و كشاورزان در اين مناطق در بسياري از موارد از باران استقبال نمي               مي

والت هـا كـه برخـي محصـ     آنكه بارندگي فقط در ارتفاعات صـورت گيـرد و كـف دره    
 .كشاورزي در حال خشك شدن و برداشت است باران نبارد

توان گفت اگـر در منـاطق كوهسـتاني بـاران در بهـار و                 در خاتمه اين مبحث مي    
شود ولي ممكـن اسـت در مـورد برخـي از               تمام مي  دار  دامتابستان ببارد به نفع مراتع و       
 تـأثير  انـدازه و بـه موقـع         بنابراين بارندگي به  . آورد   وارد   نمحصوالت به كشاورزان زيا   

 .ي مملكت دارددار دامبسيار زيادي در بهبود وضع مراتع و 
 

 رطوبت هوا. 2
، تبخيـر، رطوبـت     ماميزان رطوبت هوا بستگي به عوامل مختلفي مانند ميزان بارندگي، د          

... خاك، دوري و نزديكي به منابع آبي مانند دريا، درياچه، دوري و نزديكي به جنگل و                 
 .دارد
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 رطوبـت منـابع آبـي قـرار         تأثيرر ايران سه ناحيه مشخص وجود دارد كه تحت          د
 : شود دارد و اين رطوبت باعث سرسبزي و تقويت پوشش گياهي مي

 . رطوبت درياي خزر قرار داردتأثير دامنه شمالي ارتفاعات البرز كه تحت -1
قـرار   رطوبـت دريـاي مديترانـه        تأثير دامنه غربي ارتفاعات زاگرس كه تحت        -2

 .دارد
 رطوبت خلـيج فـارس و دريـاي عمـان           تأثير سواحل جنوبي كشور كه تحت       -3

 .قرار دارد
 رطوبت منـابع آبـي قـرار گرفتـه باشـد پوشـش گيـاهي                تأثيراي كه تحت      منطقه

به عنوان مثال با وجود اينكه ميزان بارندگي در منطقه       . دهد  تري در خود پرورش مي      غني
نطقه ساحلي كه از رطوبت زياد هواي منطقه اسـتفاده          چابهار كم است، پوشش گياهي م     

رطوبـت هـواي   . تر است  از دريا بسيار غنيركند نسبت به ساير مناطق مشابه ولي دو       مي
گردد كه از دست رفـتن آب گيـاه را كـاهش داده و                منطقه باعث جلوگيري از تبخير مي     

ارنـدگي كـم و     مناطق داخل در كشور كـه ب      . گردد  باعث تقويت رشد پوشش گياهي مي     
 آب  تـأثير  مگر نقـاطي كـه تحـت         ،باشد  هوا خشك است، پوشش گياهي كم و تُنُك مي        

 .ي فصل و موقتي قرار داردها سيالبزيرزميني و يا 
 
 دما. 3

اثر دما بر گياهان و مدت زمان استفاده از مراتع را بايد با اثرات ساير عوامل ماننـد نـور،           
زنـي   دماي مناسب در فصل بهـار موجـب جوانـه         . همراه كرد ... توپوگرافي، بارندگي و    

دماي . گردد  ميها دام و در نتيجه آماده شدن گياهان براي استفاده   ها  آنبذرها و سبزشدن    
تر شدن مدت زمان استفاده از مراتع به خصـوص            مناسب در فصل پاييز، موجب طوالني     

بنابراين با  . شود  ميگردد كه موجب از بين رفتن بيشتر پوشش گياهي            مراتع تابستاني مي  
 در اين گونه مراتع، بايد از چراي طوالني مدت در اين مناطق ها  داموجود امكان حضور    

 .اجتناب نمود تا از خسارات ثانويه به مرتع جلوگيري گردد
 در  تـأخير هواي سرد به خصوص سرماي به اصطالح خشك و شـديد، موجـب              

. شـود   تي خشك شدن گياهـان مـي      جوانه زدن و سبز شدن گياهان و در موارد شديد ح          
هـا، مراتـع ييالقـي      دار  دامشود    سرماي زودرس در اواخر تابستان و اوايل پاييز سبب مي         
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تـري    تابستاني را هر چه زودتر ترك نموده و مراتع زمستان قشالقي بـه مـدت طـوالني                
 .مورد استفاده قرار گيرند

شد و نمو و حتي     گرماي شديد در فصل تابستان نيز باعث پژمرده شدن، كاهش ر          
دمـاي  . گردد  متوقف شدن رشد گياهان شده و شدت گرما مانع چراي مناسب مراتع مي            

زياد كه معموالً همزمان با دوره خشكي در مناطق بيابـاني، خشـك و نيمـه خشـك رخ                   
بر اين اساس بررسـي و  . آيد دهد، يكي از عوامل نامساعد محدودكننده به حساب مي        مي

باشـد هميشـه مـورد        مـي   محدود كننده امكان زيست گياهـان       كه ماشناخت حد باالي د   
دهنـد كـه بسـياري از گياهـان در            ها نشـان مـي     بررسي. شناسان بوده است   توجه زيست 

 دماهـاي   هـا   آنرونـد ولـي بعضـي از          گراد از بين مي     درجه سانتي  50 تا   44 بين   دماهاي
ي از علـل فقـر پوشـش        بنـابراين يكـ   . توانند تحمل كنند    خيلي باالتر را هم به خوبي مي      

.  باال در ايـن منـاطق اسـت        مايگياهي در مناطق بياباني، خشك و نيمه خشك كشور، د         
 100تواننـد دمـاي بـاالتر از          و حتي بذرهاي گياهان عالي مي     ) اسپورها(ها   هاگ  برخي از 

ها رشد فعال داشـته       ماتوانند در اين د     گراد را به خوبي تحمل كنند ولي نمي        درجه سانتي 
 عوامـل   تـأثير مرگ گياهان در مراتع طبيعي ممكن است براثر گرماي زياد توأم با             . باشند

يعني چندين عامل با هم اثـر گـذار         . ايجاد شود ... ديگر مانند حمله آفات و حشرات و        
 .آورند بوده و گياه را از پا در مي

سـد  ر  ها به صفر مي     گراد، فعاليت كلروفيلي اكثر گونه      درجه سانتي  7در دماي زير    
 مادهد و با باالرفتن د   درجه سانتي گراد، گياه فعاليت رشد خود را ادامه مي          10و فقط از    

در مناطق جنوبي به خصوص جنوب شـرقي كشـور          . شود  بر سرعت رشد آن افزوده مي     
توانند در تمام دوران بارنـدگي زمسـتانه از رطوبـت             ها گرم است، گياهان مي     كه زمستان 

مين دليل گياهـان يكسـاله در ايـن منـاطق بـه فراوانـي ديـده                به ه . موجود استفاده كنند  
شوند در حاليكه در مناطق كوهستاني شمالي، گياهان به علت سرماي زمستانه، فقـط                مي

 .توانند شروع به رشد و نمو نمايند در پايان دوره بارندگي مي
 درفصـل بهـار و تابسـتان        مـا در مراتع ييالقي به خصوص مراتع بهاره، افزايش د        

گردد و نيز با گرم شدن هـوا، نگهـداري دام             وجب خشكي و زودرس شدن گياهان مي      م
شـود،    يي كـه هـوا خيلـي گـرم مـي          هـا   سالاز اين رو در     . شود  در اين مناطق مشكل مي    

. كننـد    مراتع بهاره را زودتر به قصد مراتع تابستاني تـرك مـي            اندار  دامدرصورت امكان   
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گير مناسب   قي فقط براي نقاط خيلي مرتفع و برف       گرما در بهار و تابستان در مناطق ييال       
بـه  . شـود   ها و روييدن كامل گياهان در اين مناطق مي          زيرا موجب آب شدن برف    . است

طور كلي در فصل تابستان، در مناطق ييالقي هواي معتدل يا خنك و مطلـوب موجـود                 
 .باشد مي

كنـد،     را كالفه مـي    دار دام باال در تابستان آنچنان دام و        مايدر مناطق گرمسيري، د   
 در سايه درخت دار دامشود چندين ساعت دام و  بخصوص در اوقات ظهر، كه باعث مي

 اقـدام   هـا   داميابد     تعديل مي  مايا ديوار در حال استراحت وقت بگذرانند و در شب كه د           
 .به چرا نمايند

 
 نور. 4

روينـد و     يشناسـي گياهـاني كـه در روشـنايي مـ           تركيبات شيميايي و خصوصيات گيـاه     
كمبود نور عالوه بر آنكه قـدرت جـذب و       . رويند متفاوت است    گياهاني كه در سايه مي    

. گردد  دهد، موجب كم شدن محصول نيز مي        استفاده مواد مورد نياز گياهان را كاهش مي       
به طور كلي، كيفيت و عملكرد محصول در مراتع غيرمشجر به مراتب بهتـر و بيشـتر از                  

 تـا   5هاي غيرمشـجر      ها نشان داده است كه چراگاه       بررسي . است مراتع مشجر يا جنگلي   
حتي مراتـع   .  بوده است  مؤثر برابر مراتع مشجر و جنگلي در افزايش وزن و شير دام             10

كنند در كاهش قدرت باروري       سايه درختان رشد مي   در  مشجر، يعني مراتعي كه گياهان      
هاي   قدرت باروري دام در چراگاه     تحقيقات انجام شده ثابت كرده كه     . دام نيز مؤثر است   

انـد كمتـر بـوده        يي كه در مراتع غيرمشجر تعليـف كـرده        ها  داماز  سوم   يكمشجر حدود   
هاي خود به كمبود كلسيم و مواد قندي در گياهان           برخي از دانشمندان در بررسي    . است
اي از    نهاند، بدون آنكـه نشـا      هكنند پي برد    اي خانواده گندميان كه در سايه رشد مي         علوفه

  بعضـي از   امـا در مقابـل    .  مشـاهده گـردد    هـا   آنكاهش پروتئين و ساير مواد معدني در        
كننـد دچـار كمبـود     اند كه گياهاني كـه در سـايه رشـد مـي     ه اين نتيجه رسيده  بمحققين  

در كشور ما نيز به خصوص در منطقه جنگلي شـمال كـه در جنگـل               . گردند  پروتئين مي 
 در مراتـع جنگلـي و مشـجر چـرا           ها  دام و به عبارت ديگر      شوند   نگهداري مي  ها  دامنيز  
كنند، كميت و كيفيت گياهان و قدرت باروري احشام در اثر كمبود نور دچار نقصان                 مي
 .گردد مي
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هاي ميوه هم بـه عنـوان چراگـاه دامـي مـورد               عالوه بر مراتع مشجر جنگلي، باغ     
 .گيرند استفاده قرار مي

 كشور و به خصوص نقاطي كه هوا در تابسـتان           ناگفته نماند كه در مناطق خشك     
گـردد و بـه    شود، سايه درختان موجب رشد و نمو و شادابي گياهـان مـي         خيلي گرم مي  

بنابراين در اين گونـه منـاطق،       . گردد  ي مي مؤثر كمك   ها  دامچراي بيشتر و افزايش وزن      
اطق در برخـي از منـ     . باشـند   تـر مـي     مراتع مشجر حـداقل در قسـمتي از سـال مطلـوب           

شدت گرما و تـابش خورشـيد بـه قـدري           ) بلوچستان(گرمسيري مانند منطقه ايرانشهر     
كارنـد و     باالست كه كشاورزان، اغلب درختان مركبات را در پناه سايه درختان خرما مي            

چه در غير اينصورت، درختان مركبات قادر به ادامـه          . كنند   محصول برداشت مي   ها  آناز  
هـاي   توان بـاغ    بخش دامن در مسير خاش به ايرانشهر مي        در. رشد و حيات نخواهد بود    

شـود كـه بـه ترتيـب           نوع محصول كاشته مي    سه ،ها  زمينسه طبقه را نام برد كه در اين         
ن، يعني روي زمين، بـرنج و بـاالي سـر آن            ييدر قسمت پا  : ها عبارتند از   ارتفاع يا قد آن   

 .ار دارنددرختان مركبات و در طبقه بعدي ارتفاع درختان خرما قر
 

 باد. 5
 در مراتع به ويژه در مناطق خشك و بيابـاني اسـت             مؤثرباد از عوامل بسيار مهم اقليمي       

تـوان    از اثرات مستقيم باد مـي     . گذارد  كه به طور مستقيم و غير مستيم اثراتي بر جاي مي          
هاي گياهان اشاره نمود كه عالوه بـر خسـارت ظـاهري باعـث ورود                 به شكستن شاخه  

افـزايش  . كنـد   هاي آسيب ديده به گيـاه را فـراهم مـي            ها از طريق بخش    يماريآفات و ب  
تبخير و تعرق در اثر جابجايي هواي مرطوب مجاور گياه باعث تلف شدن آب از گيـاه                 

بادهاي شديد با فرسـايش خـاك موجبـات خشـك شـدن             . گردد  و خشك شدن آن مي    
ها و انتقال آن به محل ديگـر          سهبا جابجا شدن خاك به ويژه ما      . دنكن  گياهان را ايجاد مي   

گيرد و سـبب خشـك شـدن          هم ريشه گياهان در معرض نور مستقيم خورشيد قرار مي         
شـود پوشـش    اي ديگر باعث مـي  گردد و هم انباشت ماسه جابجا شده در منطقه  گياه مي 

 .اي مدفون شده و از دسترس دام خارج شود و نابود گردد هاي ماسه گياهي در زير تپه
تواند در تقويت و پراكنش پوشش گياهي نقش      ت مثبت باد در مراتع كه مي      از اثرا 

توان به انتقال گرده از يك گياه به گيـاه ديگـر بخصـوص در مـورد                   مهمي ايفا نمايد مي   
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انتشار بذر گياهان در سطح مراتـع و        . افشاني اشاره نمود   هگياهان دگرگشن در فصل گرد    
 يا ماسه كـه بـه تثبيـت و سبزشـدن آن كمـك                با يك اليه نازك از خاك      ها  آنپوشاندن  

 .شود  اثرات مثبت باد محسوب ميزا كند نيز مي
نبكـا  . توان تشكيل نبكا را نام بـرد        از اثرات بسيار مشهود باد در مناطق خشك مي        

هـا بـه فواصـل و بـه           اين تپه .  گياه روييده باشد   ها  آناي را گويند كه روي        هاي ماسه   تپه
در هر منطقـه بسـته بـه نـوع گيـاه      . شوند طق خشك ديده مياي در منا  صورت مجموعه 

 .ديده شود... شناني، گزي، خارشتري و روئيده شده ممكن است نبكاهاي اُ
چگونگي تشكيل نبكا به اين صورت است كه گياهي در حال روئيدن است و در               

ن هـاي گيـاه در اطـراف آ      هر ساله بـرگ   . هاي روان قرار دارد      ماسه تأثيرعين حال تحت    
هاي جابجا شده توسط باد به گياه برخورد كـرده و در پـاي گيـاه روي                   ريزند و ماسه    مي

به اين ترتيب برگ يا ماده آلي و ماسـه بتـدريج در             . پوشانند   ريخته شده را مي    يها برگ
. كنـد   ماده آلي به تثبيت ماسه در پاي گياه كمك مـي          . شود  پاي بوته يا درختچه جمع مي     

شود، گيـاه نيـز بـه ناچـار بـراي ادامـه               رتفاع اين تپه افزوده مي    هر سال كه بر حجم و ا      
هـا و     هـا، روي ماسـه      هـا و ماسـه     كشد و باز هم برگ      حيات، خودش را به طرف باال مي      

شود و به اين ترتيب هم گياه همه سـاله بـه رشـد خـود                  هاي سال پيش انباشته مي      برگ
رسد كه آن   بنظر ميبه طوريكه  .شود   برگ افزوده مي   –دهد و هم بر حجم ماسه         ادامه مي 
اي يا حتي درختي روي آن تپه سبز شده است، در حاليكه بـا آن                 اي يا درختچه    گياه بوته 

 .بزرگ شده است
، آن گيـاه    )اي از ماسـه و بـرگ در اطـراف گيـاه             جمع شـدن تپـه    (با تشكيل نبكا    
ت يعنـي   اين وضـعي  . دهد  شود و سال به سال به رشد خود ادامه مي           وضعيتش تثبيت مي  

در ) به خصـوص گـز   (اي در مورد برخي گياهان        ادامه رشد گياه و بزرگ شدن تپه ماسه       
اي عظـيم مشـاهده       بعضي از نقاط آنچنان است كه درختان قطور و بلندي بـر روي تپـه              

به عنوان مثال نبكاهاي گز در مسير شهداد به پشوئيه در حاشـيه غربـي بيابـان                 . گردد  مي
از مراتع غني در منـاطق      . كه شايد بزرگترين نبكاهاي ايران باشد     توان نام برد      لوت را مي  

شنان كه مراتـع    به خصوص نبكاهاي اُ   . توان مراتع نبكايي را نام برد       كويري و بياباني، مي   
 .دهند خوبي را براي شترها تشكيل مي
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 ها مردم با قطع درختان يا      در بسياري از نقاط نزديك روستاها در حاشيه كويرها و بيابان          
پوشـش  موجب مرگ نبكاها و از بين رفتن        و غيره    ها به عنوان ماده سوختني      كندن بوته 

كشاورزان اين مناطق از شدت كمبود مـواد آلـي در           . اند هها شد   گياهي و لخت شدن تپه    
دار باشد را به عنـوان يـك    ي زراعي، اغلب خاك اين نبكاها كه همان ماسه برگ      ها  خاك

 هر چنـد اغلـب شـور        ،ريزند  ي زراعتي خود مي   ها  زمينخاك حاصلخيز يا مواد آلي در       
 .است

 
 آب

گياه را ممكن است بدون خاك به عمل . آب، مايه حيات تمام موجودات زنده است
) زراعت گياهان در آب يا كشت هيدروپونيك(آورد و از آن محصول هم برداشت كرد 

كه محصول هم ولي هيچ گياهي بدون آب قادر به رشد و نمو نيست، چه رسد به اين
 .بنابراين آب بيش از هر ماده ديگر يا مقدم بر هر ماده ديگر مورد نياز گياه است. بدهد

به اين معني كه برخي از . العمل يا نياز گياهان نسبت به آب متفاوت است عكس
يي كه رطوبت بااليي دارند بهتر رشد ها زمين هستند و در 1دوست گياهان رطوبت

 و برخي ديگر در حالت حدواسط بين اين دو گروه 2دوست كنند و بعضي خشكي مي
 .قرار دارند

هاي سطحي و زيرزميني در  هاي مختلف، شبنم، باران، آب آب، به صورت
 .گيرد دسترس و مورد استفاده گياهان از آن جمله گياهان مرتعي قرار مي

ارندگي پوشش گياهي انبوه يا مراتع طبيعي غني از گياه، معموالً در مناطقي كه ب
هاي سطحي، زمين را رطوبت كافي برخوردار  زياد است و يا بر اثر جاري شدن آب
 .آيد  به وجود مي،است و يا سطح آب زيرزميني باالست

 ،هاي آب زيرزميني باالست، مراتع دائمي وجود دارد در نقاطي كه سطح سفره
االست ولي يا ولي نقاط زيادي در مناطق خشك وجود دارد كه سطح آب زيرزميني آن ب

علت اين امر شوري زياد . شود گياه وجود ندارد و يا خيلي به مقدار اندك مشاهده مي
 .آب و خاك است

 
1. Hydrophytic 2. Xerophytic  
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در مناطق خشك كشور به ويژه نواحي كويري و بياباني، مراتع غني از گياه اغلب 
 كنند و يا نقاطي كه  دريافت ميي فصلي يا موقتي راها سيالبي آبگير كه ها زميندر 

 آب زياد قرار تأثيريي كه تحت ها زمينزيرزميني آن باالست، يا به طور خالصه آب 
بر اثر پايين رفتن و يا از بين رفتن . شود ديده مي) 1ي هيدرومورفيها خاك(دارند 

 هاي زيرزميني، در برخي از نقاط كه قبالً داراي پوشش گياهي بوده، پوشش گياهي آب
در مناطق مرطوب شمال كشور مانند . از بين رفته و يا در حال از بين رفتن استآن 

 هيدرومورفي غني است، هر هاي زمينهاي گيالن و مازندران نيز پوشش گياهي  دشت
...) ي مردابي، باتالقي و ها زمين(ي هيدرومورفي ها زمينچند ممكن است گياهان 

 .فيت خوبي برخوردار نباشندنسبت به گياهان مراتع كوهستاني از كي
نه تنها مقدار آب، بلكه كيفيت آن نيز در كميت و كيفيت مراتع و يا كيفيت و 

آب شور موجب افزايش ميزان يا . وسعت پراكنش گياهان طبيعي مراتع مؤثر است
ادامه اين وضع به خصوص در مناطق خشك كه تبخير . شود ك مياغلظت امالح در خ

ها و در نتيجه مانع روئيدن   حد نمكزباال رفتن غلظت بيش ابسيار شديد است موجب 
با افزايش مقدار نمك به . گردد بذر گياهان و يا توسعه رشد بسياري از گياهان مي

در موارد . شود د گياهاني كه به شوري مقاومت كمتري دارند كاسته مياتدريج از تعد
ور باشد، گياهان مقاوم به العاده يعني در شرايطي كه خاك يا آب بيش از حد ش فوق

حتي در كنار رودها، يا نهرهايي كه شوري . شوري نيز قادر به ادامه حيات نخواهند بود
 مانند رود شور بيرجند كه هر چه به ،شود  زياد است نيز اثري از گياه ديده نميها آنآب 

رود   ميشود يعني هر چه بيشتر در بيابان لوت پيش هاي انتهايي خود نزديكتر مي حوضه
شود، به طوريكه كيلومترها در بستر رودخانه اثري از گياه  بر غلظت امالح آن افزوده مي

 .نيست
ارتباط تنگاتنگي بين ناحيه ريشه گياه و آب زيرزميني وجود دارد و اگر به علل 
مختلف مانند نامناسب بودن بافت و ساختمان خاك، سطح آب زيرزميني پايين برود 

اهان نتوانند خود را به سطح سفره آب زيرزميني برسانند، ارتباط بين بطوريكه ريشه گي
همانطور كه تحقيقات نشان داده . رود شود و گياه از بين مي ريشه گياه و آب قطع مي

 متري از  سانتي10 تا 5 درصد گياهان خانواده گندميان فقط تا عمق 90ريشه بيش از 
 

1. Hydromorphic   
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 ها قادرند خود را به عمق كند و تنها تعداد كمي از ريشه ذ ميسطح زمين در خاك نفو
از عوامل مهم فقر مراتع به خصوص در نواحي بياباني . متري و بيشتر برسانند  سانتي50

توان كمبود رطوبت يا پايين بودن سطح  به ويژه از لحاظ حضور خانواده گندميان، مي
 .آب زيرزميني را نام برد

 با ندخشك، اغلب گياهاني كه مقاوم به خشكي هستند قادردر نواحي بياباني و 
قادر به ادامه  و بدين ترتيب هاي عميق خود آب را از اعماق زمين جذب كنند ريشه

هاي متوالي و يا  حتي همين گياهان هم در مواردي كه بر اثر خشكسالي. باشند حيات مي
از جمله در . شوند ميرود خشك  تبخير شديد، سطح آب زيرزميني به سرعت پايين مي

 .منطقه بين شهداد و پشوئيه در حاشيه شرق بيابان لوت اين حالت ديده شده است
 

 توپوگرافي
در واقع با بوجود . باشد عوامل تعيين كننده توپوگرافي شامل ارتفاع، شيب و جهت مي

ع روي زمين دو عامل شيب و جهت نيز به طور ذاتي رخ فآمدن يك نقطه مرت
ارتفاعات حركت نماييم اثرات كاهش دما و افزايش به هرچه از سطح زمين . نمايند مي

به خصوص در كشور ايران كه مناطق مرتفع باعث بوجود . شوند گر مي هبارندگي جلو
به عنوان مثال بخش شهداد از توابع . گردند آمدن شرايط بسيار متفاوت آب و هوايي مي
 متري از سطح دريا واقع شده 500 حدود كرمان كه در حاشيه بيابان لوت و در ارتفاع

شود كه فقط تعداد كمي از مردم كه مجبور به ماندن در  است آنقدر در تابستان گرم مي
 20مانند و اكثر ساكنان آن به روستاي سيرچ كه در حدود  منطقه هستند در آنجا مي
ييالقي، سيرچ يك محل . روند  متري واقع شده است مي1800كيلومتري ولي در ارتفاع 

سرسبز و خرم است و در آن انواع مختلف محصوالت مناطق كوهستاني به عمل 
 .آيد مي

هوا كاهش ماي گراد د  درجه سانتي65/0 متر ارتفاع حدود 100با افزايش هر 
يابد، بنابراين امكان ايجاد  يابد و تا يك حدي از ارتفاعات ميزان بارندگي افزايش مي مي

تر شدن دوره رشد و نمو گياه و در نتيجه افزايش مدت  نيتر و طوال پوشش گياهي غني
يابد و باران اغلب به برف  در ارتفاعات زياد نيز سرما شدت مي. گردد چرا فراهم مي

گردد كه در چنين شرايطي عالوه بر اينكه در اغلب موارد گياهان جنگلي  تبديل مي
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يابد و در  دت چرا كاهش ميشوند، دوره رويش گياه و نيز م جايگزين گياهان مرتعي مي
ارتفاعات خيلي زياد نيز نه امكان بردن دام براي چرا وجود دارد و نه شرايط مناسب 

 .چراي دام است
كوه و (در ايران كه يك كشور كوهستاني است ناهمواري و دو عارضه بودن آن 

ل، رطوبت به عنوان مثا. طق گياهي داردااي در تنوع اقليم و من  قابل مالحظهتأثير) دشت
هاي  كوه. هاي البرز و درياي خزر است منطقه خزر، مديون ارتفاعات سلسله كوه

دهد و از نفوذ  زاگرس نيز تشكيل مانعي در برابر بادهاي مرطوب جنوب غربي مي
در نتيجه اختالف . دنكن قسمت زيادي از ابرها به نقاط مركزي كشور جلوگيري مي

اهان حتي در نقاط نزديك به هم با ارتفاع شديدي از لحاظ آب و هوا و انواع گي
 .شود وت ديده ميامتف

شود و اگر اين  هاي بزرگ الهي محسوب مي در مجموع وجود ارتفاعات از نعمت
وجود ارتفاعات . تر بود ارتفاعات در كشور نبودند، آب و هواي ايران از اين هم خشك

كند و در مناطق  ا فراهم ميكه حتي در مناطق خشك كم باران امكان ايجاد مراتع راست 
 .سازد پذير مي نيمه خشك، زراعت ديم را امكان

عالوه بر ارتفاع، شيب و جهت يك ناهمواري نيز در تراكم و انواع گياهان مؤثر 
هاي تند، گياهان كمتري قادر به پا برجا بودن و ادامه  به اين معني كه در شيب. است

هاي تند است يا گياه ديده  ها كه داراي شيب هاز كومناطقي از اين رو در . حيات هستند
هايي آنهم در نقاطي كه   خيلي كم و يا حداكثر به صورت لكهها آنشود و يا تعداد  نمي

در . شود به دليل وجود شيب كمتر، خاك متمركز و تثبيت شده است، گياه ديده مي
ع شده، ها كه خاك زيادي در آنجا جم مقابل در مناطق كم شيب و مشرف به دشت

حتي در مناطق خشك به خصوص بيابان لوت . داراي پوشش گياهي مناسبي خواهد بود
ها گياهان ديده  ها اغلب فاقد گياه است، در پاي برخي از كوه كه بر اثر خشكي، كوه

 .شوند مي
به ميزان ...  و ماهاي مختلف يك منطقه مرتفع نيز كه از نور، رطوبت، د در جهت

باشد كه در نتيجه در كميت و كيفيت  گردد نيز شرايط متفاوت مي متفاوت برخوردار مي
هاي جنوبي نور  هاي شمالي كه نسبت به دامنه در دامنه .گذارد  ميتأثيرگياهان مرتعي نيز 

 كمتر ولي رطوبت دمادارند، شدت نور و  خورشيد را به صورت مايل دريافت مي
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از آنجايي كه . رويند در آنجا ميبنابراين گياهان مناسب با اين شرايط . بيشتر است
تري  ههاي جنوبي رطوبت دارند، داراي پوشش گياهي انبو هاي شمالي بيش از دامنه دامنه

هاي  هاي مرتفع به دليل انباشته شدن برف روي دامنه اين حالت به ويژه در كوه. هستند
 .تر است شمالي به مدت زياد، محسوس

ام موارد براي رويش گياهان نامساعد نيست هاي جنوبي در تم با اين وجود، دامنه
هاي علفي يا خشبي  ها از جمله گونه و اغلب محل رويش مناسبي براي بسياري از گونه

هاي جنوبي ارتفاعات در ايران، اغلب  به عنوان مثال بر روي دامنه. باشد گرماپسند مي
يافته اند، در حالي كه گياهان چندساله خانواده گندميان به عنوان آخرين پناهگاه استقرار 

 .هاي شمالي ناياب و يا خيلي كمياب هستند اين گونه گياهان در روي دامنه
 

 خاك
آيد و عالوه بر نوع پوشش گياهي،  وجود ميه در نقاط مختلف پوشش گياهي متفاوت ب
در شرايط آب و هوايي يكسان ولي روي . تراكم پوشش گياهي نيز مختلف است

 و ها سنگيي كه از ها خاكاسي يا به عبارت ديگر روي شن تشكيالت مختلف زمين
اند، پوشش گياهي متفاوت، هم از لحاظ تعداد و هم از  هي متفاوت تشكيل شدها كاني

پوشش گياهي هر منطقه بستگي به شرايط آب و . شود لحاظ نوع گياهان مشاهده مي
وع خاك موجب در شرايط آب و هوايي يكسان، متفاوت بودن ن. هوايي و خاك آن دارد

 .شود متفاوت بودن يا فقدان گياه مي
هاي نمكي  روي كوه. هاي گچي اغلب داراي پوشش گياهي خيلي كم است كوه

گنبدهاي نمكي معموالً به كلي فاقد گياه . ممكن است به ندرت گياهان مقاوم ديده شود
 و توان اينطور بيان نمود كه رسوبات تبخيري به خصوص گچ به طور كلي مي .است

همينطور روي . نمك اغلب از لحاظ پوشش گياهي و نوع مرتع بسيار فقير است
. شود ي گسسته نيز اغلب پوشش گياهي فقيري مشاهده ميها زمين و هاكنگلومرا

ي قليايي ها خاكي شور و ها خاك نمك زياد قرار دارند مانند تأثيريي كه تحت ها خاك
 به خصوص ها خاكطق وسيعي از اين منا. از لحاظ پوشش گياهي بسيار فقير هستند

 درصد نمك يا هدايت 3بيش از (ي شور كه به صورت كوير كامل درآمده است ها خاك
 .باشند به طور كلي فاقد گياه مي) متر  ميلي موس بر سانتي42الكتريكي بيش از 
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در جنوب كشور و در نقاطي كه داراي آب و هواي گرم و خشك است عموماً 
يي كه مبدأ ها سنگ است و ها خاك آهكي بيش از ساير انواع پوشش گياهي اراضي

علت اين امر را . رسند آتشفشاني دارند غالباً كمتر جهت روئيدن گياهان مساعد بنظر مي
 دانست كه در فصل تابستان با وجود آوردن يك ها آنتوان ظرفيت حرارتي زياد  مي

 .سازند ميكروكليماي سوزان، گياهان جوان را نابود مي
 نمك زياد قرار دارند نه تنها عموماً از لحاظ پوشش تأثيريي كه تحت ها خاك

رويند نيز   ميها آن بلكه نوع گياهاني كه در ،گياهي يعني تعداد و تراكم گياه فقير است
مرغوب است و اغلب داراي ارزش غذايي چنداني نيستند و مراتع مرغوبي را تشكيل نا

اين قبيل . ين گونه مراتع مقدار زيادي نمك وجود دارددر تركيبات گياهان ا. دهند نمي
كند و تا  خورد و هم نمك را خوب دفع مي ميرا خوب  ها آنهم كه گياهان براي شتر 

در اين گونه مناطق منابع آبي اندكي . مناسب هستندبز  براي ها آنحدودي هم برخي از 
 چنين كمبود آبي را تحمل توانند اين شود و تنها شتر و بز هستند كه مي هم يافت مي

 .نمايند
اي با وجود آب و هواي  هاي ماسه  و تپهها زميندر مناطق خيلي خشك و بياباني، 

اي  هاي چوبي و درختچه د و حتي گونهنبسيار خشك پوشش گياهي نسبتاً خوبي دار
علت اين امر آن است كه قابليت نفوذ آب باران در ماسه . شود سازگار شده نيز ديده مي

هاي شديد  شود و حتي در بارندگي يلي زياد است و آب در سطح خاك جاري نميخ
 .دهد هاي سطحي ناچيزي رخ مي نيز جريان

كند اي نفوذ كرده قادر نيست به سمت باال حركت  همچنين آبي كه در خاك ماسه
اي ضعيف است و در نتيجه تبخير  زيرا خاصيت موئينگي در خاك ماسه. و تبخير شود

ها  بنابراين آب يا رطوبت در درون ماسه. افتد  خيلي كم اتفاق ميها خاكوع در اين ن
هاي بلند و قوي آب را از دل خاك  توانند با ايجاد ريشه ماند و گياهان مي باقي مي

به طور كلي در آب و هواي خشك ايران، . جذب نمايند و از آن براي رشد استفاده كنند
 برخي از گياهان بر خاك تشكيل شده روي آن  خصوصيات شيميايي سنگ مادر وتأثير

 تأثيرپذيري آن  خصوص قابليت نفوذه مؤثر است ولي بافت و ساختمان و ب
 .گياهان داردبر تري  محسوس
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 يازدهمفصل 

 آشنايي با مسائل و قوانين و مقررات مراتع

ا و برداري از جنگله ه قانون اصالح قانون حفاظت و بهر3به استناد تبصره يك ماده 
مراتع كشور و ماده يك و دو اليحه قانون اصالح اليحه قانوني واگذاري و احياء اراضي 

 2 شوراي انقالب و ماده 26/1/1359در حكومت جمهوري اسالمي ايران مصوب 
نامه اجراي همين قانون، شرايط زير جهت چراي دام در مراتع كشور تعيين  آئين
 .گردد  مي

 
 يدار مرتع مرتع و صدور پروانه ضوابط و شرايط چراي دام در

يسـتي براسـاس كسـب       با يدار  مرتـع طرح  م در هر موقع قبل از تهيه        اچراي د  .1
) ادارات كـل منـابع طبيعـي      (مجوز از واحدهاي اجرائي سازمان جنگلها و مراتع كشـور           

 .شود عمل مي) پروانه چراي دام (يدار مرتعهاي  صورت پروانهه باشد كه ب
 براي هر مرتع، پروانه صادره لغـو و براسـاس           يدار  مرتعدر صورت تهيه طرح      .2

 .آيد مرحله اجراء در ميه قرارداد منعقده طرح ب
 تهيه و تصويب شـده و قـرارداد اجـرا    يدار مرتعدر مراتعي كه براي آنها طرح     .3

 .باشد منعقد گرديده، مميزي مجدد مرتع ممنوع مي
اتع تحـت اختيـار      براي اشخاص حقيقي و حقوقي و براي مر        يدار  مرتعپروانه   .4

 .گردد آنها براساس مقررات و عرف محل و سوابق قبلي صادر مي
ـ ،هاي چراي دام كه قبل از انقالب صادر گرديده است           پروانه .5 منظـور تعيـين   ه  ب

 و تعادل دام با ظرفيت فعلي مراتـع، مـورد تجديـد نظـر قـرار خواهـد       دار دامصالحيت  
 .گرفت

ابق قبلـي و تعـداد دام و فصـل          افراد حقيقي و يـا حقـوقي بـا توجـه بـه سـو               .6
 . دريافت دارنديدار مرتعتوانند در مراتع متعددي پروانه  برداري مي بهره
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عهده هيات هفت نفره واگذاري زمين و با رعايت موارد          ه  تعيين حريم روستا ب    .7
 .باشد زير و ضوابط قانوني مربوطه مي

 توافـق حاصـل     اندار دام و سـاير     روستايي اندار  دامهايي كه بين      در محدوده : الف
 .گردد بوده و اختالفي وجود ندارد، حريم روستا برابر عرف محلي مورد توافق تعيين مي

 در مـورد حـريم روسـتا        داران  مرتـع  روسـتايي و سـاير       اندار  دامچنانچه بين   : ب
عهده تشكيالت ذيربطي است    ه  اختالف نظر وجود داشته باشد، تعيين محدوده حريم، ب        

 .ده استكه قانون مشخص نمو
 .گردد نام شوراي اسالمي صادر ميه  براي هر روستا بيدار مرتعپروانه  .8
ـ       بـردار   بهره دار  دامييد روستايي   أتعيين و ت   .9 عهـده شـوراي    ه   از حـريم روسـتا ب

اسالمي محل است، در صورت نبودن شوراي اسالمي تا تشكيل آن، معتمدين هر روستا              
 .اين وظيفه را به عهده دارند

 ذيحق براساس سوابق و مدارك در مراتـع         دار  مرتعتع و تشخيص    مميزي مرا . 10
 :كه عبارتند ازاست  نفر سه هيئتي مركب از به عهدهكشور 

 نماينده منتخب مدير كل منابع طبيعي استان -1
 كارشناس يا كمك كارشناس مرتع -2
 نماينده وزارت جهاد كشاورزي در مناطق عشايري -3

 .گردد بع طبيعي تعيين مي سرپرست گروه، توسط مديركل منا.1تبصره 
  ادارات كل منابع طبيعي قبل از عزيمت هيئت موظفنـد از واحـد جهـاد               .2تبصره  

كشاورزي مستقر در استان كتباً درخواست معرفي و اعزام نماينده را با ذكـر              
 .تاريخ عزيمت هيئت بنمايند

در مناطق حفاظت شـده، حضـور نماينـده سـازمان محـيط زيسـت بمنظـور                 . 11
قررات چراي دام در مناطق مذكور، الزامي اسـت و ايـن نماينـده حـق راي در                  رعايت م 

 . را ندارددار مرتعتعيين صالحيت 
كشاورزي فرد ديگـري از      در مناطق غيرعشايري، بجاي نماينده وزارت جهاد      . 12

عنوان عضو اصلي هيئت مميزي انتخاب و نـامبرده داراي حـق            ه  اداره كل منابع طبيعي ب    
 . را خواهد بوددار مرتعصالحيت راي در تعيين 
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هاي چراي صادره قبلي آن مرتـع، باطـل و از             با مميزي هر مرتع، كليه پروانه     . 13
 .درجه اعتبار ساقط است

 بايد قبل از عزيمت به محل، كليه سوابق موجود      10هاي مندرج در بند       هيئت. 14
 .نماينددر اداره كل را مطالعه و به استناد آن تصميمات الزم را اتخاذ 

هاي مميزي بايستي قبالً به اطالح كليه ذينفعان و           تاريخ و مسير حركت هيئت    . 15
ـ يدار مرتـع هاي چراي دام در مراتع مذكور و متقاضيان اصـل پروانـه           صاحبان پروانه  ه  ب

هاي داخلـي از      هاي گروهي، تلويزيون، صدور آگهي      طريق مقتضي از قبيل راديو، رسانه     
 .راهاي محلي و غيره برسدها، شو طريق ژاندارمري

هـاي    هـاي چـراي دام قبلـي و يـا متقاضـيان صـدور پروانـه                 صاحبان پروانـه  . 16
 را در دو يدار  مرتـع هاي درخواست صـدور پروانـه          بايد تقاضاي كتبي و فرم     يدار  مرتع

 10هـاي منـدرج در بنـد          برگ تكميل و با اخذ رسيد بر روي يك نسخه آن، بـه هيئـت              
 .تحويل نمايند

 :بايستي به شرايط زير توجه شود داري مرتعراي صدور پروانه ب. 17
  و تداوم فعاليت تا هنگام مميزيدار دام وجود دام در مرتع و تعلق آن به -الف
 يبردار بهرهي قبل از تصويب قانون حفاظت و دار دامقه ب داشتن سا-ب
  داشتن سوابق قانوني در پرونده اداره كل-ج
 ال بر ارث و يا موارد مشابه داشتن مدارك قانوني د-د
 10 با سابقه و يا ارائه مدارك مثبته كتبي، دال بر استفاده حـداقل               دار  دام تاييد   -هـ

 سال تا هنگام مميزي
ي دار  دام داشتن پروانه چراي دام صادره يا ارائه مدارك مثبته، مبتني بر سـابقه               -و

 قبل از انقالب
ر هنگام مميزي در مراتـع نباشـد سـاير           د دار  مرتع چنانچه به داليل موجه، دام       -ز

 عوامل جهت صدور پروانه كافي است
هيئت مميزي مرتع موظف است قبل از اعالم نظر، شناسنامه مرتع را تكميـل              . 18

 .و به امضاء افراد و يا متقاضيان در مرتع برساند
هيئت مميزي پس از رسـيدگي و بررسـي سـوابق، دريافـت مـدارك و فـرم                  . 19

ييـد اكثريـت    أاي كـه بـه ت       ميل شناسنامه مرتع براساس صورت جلسـه      درخواست و تك  
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 را تعيـين و جهـت صـدرو پروانـه           صـالح   ذي نادار  مرتـع اعضاء مميزي رسيده باشـد،      
 .دارند  نتيجه امر را به اداره كل منابع طبيعي اعالم مييدار مرتع

 از همكـاري  صـالح  ذي دار دامتواننـد در مـورد تشـخيص         هئيت مميزي مـي   . 20
 .وراهاي اسالمي و معتمدين محلي استفاده نمايندش

هاي مرتع بايد در سه نسخه تنظيم، يك نسخه در اداره كـل و يـك                  شناسنامه. 21
 .آوري اطالعات ارسال گردد نسخه به دفتر فني مرتع جهت جمع

 و  داران  مرتـع  بـودن    صـالح   ذيهيئت مميزي مراتع فقط در رابطه با مرتـع و           . 22
 و موارد فني ديگر در بخش مرتع، حق رسيدگي داشته و از دخالـت    تعيين ظرفيت مرتع  

باشـد،    در اموري كه رسيدگي و اظهار نظر در مورد آنها در صالحيت ساير مراجـع مـي                
 .بايد خودداري نمايد

اداره كل منابع طبيعي پس از دريافت گزارش هيئت، موظف به صدور پروانه             . 23
 .باشد  بنام صاحب حق مييدار مرتع

اند برگ شناسنامه مرتـع       ادارات كل منابع طبيعي پس از صدور پروانه موظف        . 24
هـاي ارسـالي دفتـر فنـي          را براساس فرم   يدار  مرتعو اطالعات مربوط به صدور پروانه       

 و صدور كارت پروانه كامپيوتري سريعاً به دفتر فني مرتع ارسال            آوري  جمعمرتع جهت   
 .دارند

 و مرتـع تحـت   صـالح  ذي دار مرتـع  بـراي  يدار مرتعمميزي و صدور پروانه  . 25
 .اختيار آن فقط براي يكبار انجام خواهد شد

تجديد مميزي در مراتعي كه پروانه چرا صادر شده است، امكان پذير نيسـت   . 26
 به ضرورت   49ييد هيئت مندرج در بند      أمگر با ارائه مدارك مثبته از طريق اداره كل و ت          

 .تجديد مميزي
 در مرتع مورد پروانه با      يدار  مرتعتوانند در صورت انصراف از         مي ندارا  مرتع. 27

صور ه   ب داران  مرتعكسب اجازه كتبي از ادارات كل منابع طبيعي، حقوق خود را به ساير              
 :زير منتقل نمايند

  همان مرتع يا مرتع همجوارداران مرتعدر مراتع مشاع به : الف
  واجد شرايطداران مرتعه ساير در مراتع مفروز عالوه بر مورد الف، ب: ب
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 واحـد  1000توانـد حـداكثر تـا      مـي يدار مرتع هر 27در صورت اجراي بند    . 28
ـ    دامي براساس ظرفيت در هر يك از مراتع قشالقي، ييالقي و ميـان             طـور مجـزا    ه  بنـد ب

 .پروانه دريافت دارد
  واحـد  1000 در مورد افرادي كـه از قبـل داراي بـيش از              28محدوديت بند   . 29
 .گردد اند شامل نمي دامي بوده
 نياز به مميزي جديد نبوده و فقط با تغيير نام انجام           27در صورت اجراي بند     . 30

 .گردد گرفته و در كليه سوابق درج مي
توانـد از     ، يكي از وراث قانوني مـي      يدار  مرتعدر صورت فوت دارنده پروانه      . 31

 و يـا تشـكيل يـك واحـد          ثرامرتع با كسب وكالت كتبي يا مصـالحه حقـوق سـاير و            
 دريافـت نمايـد و در صـورت اخـتالف بـين وراث، پروانـه                يدار  مرتـع حقوقي، پروانه   

ي، در صورت عدم مصـالحه مراتـع        بردار  بهره صادر نشده و پس از دو فصل         يدار  مرتع
 داران  مرتـع بالمعارض تشخيص داده شده و از طريق اداره كل منابع طبيعـي در اختيـار                

 .همجوار همان منطقه قرار داده خواهد شدهمان مرتع يا 
ي بـراي مراتـع تحـت اختيـار         بـردار   بهـره  براي يـك دوره      يدار  مرتعپروانه  . 32

شود و تا زماني كه لغو يا از درجه اعتبار سـاقط نشـده و يـا قـرارداد                      صادر مي  دار  مرتع
 .هاي بعد معتبر است  منعقد نگرديده است، براي ساليدار مرتعاجراي طرح 

دارنـد،     واحد دامي دريافت مـي     500 بيش از    يدار  مرتعي كه پروانه    داران  مرتع .33
 اقـدام  يدار مرتـع سال پس از دريافت پروانه، نسبت به تهيه و اجراي طرح         موظفند يك 

 .نمايند
 واحـد   500 بـيش از     يدار  مرتعي كه قبل از اين دستورالعمل پروانه        داران  مرتع. 34

اند ظرف مدت يك  ، موظفدار مرتعا اعالم كتبي اداره كل به    اند، ب   دامي را دريافت داشته   
 . الزم، اقدام نماينديدار مرتعسال نسبت به تهيه طرح 

ي بـردار   بهره چنانچه حداكثر يك فصل      34 و   33در صورت عدم اجراي بند      . 35
 نسبت به تهيه طرح اقدام ننمايد، اداره كل رأساً نسـبت بـه              دار  مرتعپس از اخطار كتبي،     

 بـه عهـده   بديهي است هزينه طـرح براسـاس تعرفـه روز           . يه طرح اقدام خواهد نمود    ته
 .مجري طرح خواهد بود

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


140 داری مرتع

هـاي ارتـش، بينـاد مستضـعفان و سـاير واحـدهاي دولتـي و                 مراتع تعـاوني  . 36
ي و ظرفيت مرتع همزمان با مميـزي مراتـع          دار  دامهاي وابسته با توجه به سوابق         شركت

 برابر ايـن دسـتورالعمل بـراي        يدار  مرتعرار گرفته و پروانه     همجوار بايد مورد مميزي ق    
 عمـل   33 و   34انـد برابـر بنـد          موظـف  يدار  مرتـع آنها نيز صادر گردد و اين واحدهاي        

 . با آنها رفتار نمايند35توانند برابر بند  نمايند و در غيراينصورت ادارات كل مي
اسـاس ايـن دسـتورالعمل      هاي انجام شده بر     كليه اعتراضات واصله به مميزي    . 37

بايست قبل از صدور پروانـه چـرا، تكليـف ايـن گونـه                مورد رسيدگي قرار گرفته و مي     
ي بعدي قطعاً مشخص و نتيجـه بـه معتـرض           بردار  بهرهاعتراضات حداكثر تا آغاز فصل      

 .اعالم، سپس به صدور پروانه چرا اقدام گردد
ه مشـمول مراتـع مشـجر       ي از مناطق جنگلي كـ     بردار  بهرهدر مورد مميزي و     . 38

و ارزش توليدات چـوبي آنهـا بـيش از ارزش           » هاي خارج از منطقه شمال     جنگل«نبوده  
هـاي مميـزي      داري باشـند، هيئـت     هـاي جنگـل     اي آن بوده و فاقد طـرح        توليدات علوفه 

اي، مجوز موقتي جهـت متقاضـيان بـا تعـداد دام              براساس عرف منطقه و ظرفيت علوفه     
داري صـادر    ي و رعايت ساير ضوابط با هماهنگي دفتـر جنگـل          ربردا  بهرهمجاز و فصل    
 .خواهند نمود

داري نسـبت بـه      اند در اسرع وقت با همكاري دفتر فني جنگل          ادارات كل موظف  
 . تعيين تكليف قطعي بنماينداندار دامداري الزم اقدام و براي  تهيه طرح جنگل

 .شود ر نميهاي شمال مطلقاً پروانه چراي دام صاد براي جنگل. 39
هـاي خـاص از منـابع طبيعـي كـه از نظـر                ي از محـدوده   بردار  بهرهمميزي و   . 40

باشند و در اختيار سـازمان محـيط          اكوسيستم گياهي و جانوري داراي ارزش خاصي مي       
نامه منعقده بين سـازمان جنگلهـا و محـيط زيسـت،             زيست قرار دارند با توجه به تفاهم      

 .رفتار خواهد شد
گـردد بايـد       صـادر مـي    يدار  مرتعراتعي كه مميزي انجام و پروانه       در مورد م  . 41

مشـخص و در ادارات     ) يك پنجاه هزارم  (هاي    محدوده مراتع مميزي شده بر روي نقشه      
 .كل موجود باشد

 صادر گرديـده بايـد بـه        يدار  مرتعدر مورد مراتعي كه مميزي انجام و پروانه         . 42
كه محدوده مراتع تحت اختيـار خـود را بـا كمـك              آن مراتع كتباً ابالغ گردد       داران  مرتع
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 بگيرنـد و    به عهده گذاري و مسئوليت حفاظت از مراتع را         اداره كل منابع طبيعي عالمت    
در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را به اولين واحد منابع طبيعـي نزديـك بـه                  

 .محل مراتع، اطالع دهند
 كوتاهي كرده و تعهدات خود      42د  ي كه در اجراي بن    داران  مرتعبه درخواست   . 43

هـاي دولتـي انجـام        اند، اقدام و از طرف اداره كل منابع جهت انجام كمك            را انجام نداده  
 .نخواهند گرفت

ي در بهـار و پـاييز       بردار  بهرهيزه، قيد مدت زمان دقيق      يبراي مراتع بهاره و پا    . 44
 .در پروانه ضروري است

 اداره كـل همـان      به عهده اظي هر استان    مسئوليت مميزي مراتع حوزه استحف    . 45
هاي همجـوار را     ها حق دخالت در مراتع استان      هاي مميزي استان    باشد و هيئت    استان مي 

 .ندارند
در صورت مفقود شـدن پروانـه، ادارات كـل بـا رسـيدگي دقيـق سـوابق در               . 46
ـ   يدار  مرتع، مجوز موقت    داران  مرتعگونه   ييد، براي اين  أصورت ت  وانـه  صـورت پر  ه   كه ب

 بايد با كمك اداره كل نسبت به تهيـه طـرح            داران  مرتعاين  . نمايند  نخواهد بود صادر مي   
 . اقدام نماينديدار مرتع

حـق باشـد،      ذي داران  مرتـع در صورتي كه ظرفيت مرتـع بـيش از تعـداد دام             . 47
 .توان فرد حقيقي و يا حقوقي ديگري را وارد مرتع نمود نمي

حديد و نظر اداره كل منابع طبيعي اقدام به قرق مراتـع            ي كه با صال   داران  مرتع. 48
 آن مرتع دار مرتعنمايند تا هر زمان كه اين مراتع قرق باشد، حقوق  تحت اختيار خود مي
 .محفوظ خواهد بود

هـاي مميـزي      منظور رسيدگي بـه اعتراضـات قـانوني از اقـدامات هيئـت            ه  ب. 49
 نماينـده   ، دفتر فنـي مراتـع     ،وقي و بازرسي  ها، هيئتي مركب از نمايندگان دفاتر حق       استان

. اداره كل استان مربوطه تشكيل و اعتراضات واصله را مورد رسيدگي قرار خواهنـد داد              
 .نظريه اين هيئت قطعيي و الزم االجرا است

 
 :داري بايد قيد گردد مرتعنكاتي كه در پروانه 

 )محلي و ثبتي(نام مرتع 
 محدوده مرتع
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 مساحت مرتع
 ظرفيت مرتع

 يبردار بهرهفصل و مدت 
 تاريخ ورود و خروج دام در مرتع

 دار مرتعنام و مشخصات 
نمايند با توجه به ظرفيت، غيرقابل انتقال بودن  نوع و تعداد دامي كه از مرتع تعليف مي

 مبني بر رعايت مفاد پروانه و مقررات مربوطه دار مرتعپروانه بدون كسب مجوز، تعهد 
 .پروانهو حفاظت از مرتع مورد 

 
 موارد ابطال پروانه

هاي صادره  گردد، پروانه  تهيه و اجرا مييدار مرتع در مناطقي كه طرح -الف
بيني شده در طرح، قرارداد الزم جهت اجراي طرح منعقد  باطل و براساس ضوابط پيش

 .خواهد شد
فرد ديگري ه در موردي كه صاحب پروانه بدون كسب مجوز، پروانه را ب -ب
 .يقي و يا حقوقي واگذار نمايداعم از حق
ه  دام خود را بيدار مرتع به قصد انصراف از امر دار مرتع در صورتي كه -ج

 .فروش برساند
 عدم اجراي مفاد پروانه از نظر ظرفيت، مدت و غيره پس از يكبار اخطار -د

 .كتبي
 . تبديل مراتع جهت مصارف غير از چرا بدون كسب مجوز-هـ

گردد، مراتع بالمعارض   باطل اعالم ميدار مرتعروانه در كليه مواردي كه پ
تشخيص داده شده و در اختيار اداره كل منابع طبيعي است تا جهت رعايت تعادل دام و 

 . قرار دهنديدار مرتع واجد شرايط همان منطقه برابر طرح داران مرتعمرتع در اختيار 
 

 شناسايي و مميزي مراتع
گيري مراتع و تعيين ظرفيت دقيق آنها، كمك بسيار زيادي  شناسايي كامل مراتع و اندازه

 .كند  مييدار مرتعهاي صحيح  به اجراي روش
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گيري مراتع مرسوم نبوده و استفاده از مراتع توسط  در گذشته در كشور ما اندازه
گرفته است و كه علت اصلي و مهم از  ها، بدون توجه به ظرفيت مراتع صورت مي دام

 .باشد  همين عدم توجه به تعادل بين دام و ظرفيت مرتع ميبين رفتن مراتع،
امور مربوط به تعيين ظرفيت مرتع در مواردي بدون شناخت واقعي و دقيق آنها 

كند،  اي و از روي تقريب كه با واقعيت كمتر تطبيق مي طور نظري و مقايسهه فقط ب
 .گيرد انجام مي

هاي   آشنايي با ويژگييدار رتعمترين عامل موفقيت در امر  ترين و اساسي مهم
العمل گياهان و   گياهي در اجتماعات و عكسيها هاي انواع گونه رويشي و نيازمندي

 .اكوسيستم نسبت به چرا و سرانجام ارزش برتري يا خوشخوراكي گياه براي دام است
 بايد قبالً اطالعات جامعي درباره وضعيت مرتع يدار مرتعهاي  براي تنظيم طرح

عوامل مختلفي كه در تعيين وضعيت مرتع بايد مورد توجه قرار گيرد، .  باشددر دست
 :توان نام برد جمله موارد ذيل را مي بسيار است، از آن

 مقدار پوشش تاجي گياه ‐
 مواد خشك شده و بقاياي گياهي ‐
 زادآوري گياه ‐
 تركيب جامعه گياهي ‐
 توليد علوفه ‐
 ميزان حفاظت از خاك ‐

مين اعتبار و كادر مورد أاحياء و اصالح مراتع پس از تاولين قدم در راه شناخت، 
 . استيدار مرتعهاي پيشرفته  نياز، آشنا كردن كارمندان فني مربوط به اصول و روش
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 هموازددفصل 

هاي مرتعي براي استفاده در  همعرفي برخي گون
 هاي اصالح مراتع هبرنام

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. 
Family: Poaceae 

  برَت، بونو ساحلي:اسامي فارسي
هاي رونده و  ه گياهي علفي چندساله، چمني انبوه، داراي ساق:شناسي همشخصات گيا

 برافراشته، به ارتفاع –اي افراشته يا خميده  هاي ماشوره هساق. هاي زيرزميني طويل هساق
 1-5عده گرد، به طول تيز، در قا اي، نوك  سرنيزه– با پهنك خطيها برگ. متر سانتي 30تا 

با ) ها همركب از خوش(مانند  آذين پانيكول سنبله گل. متر  ميلي1-2متر، به عرض  سانتي
 خوشه در طول يك محور مركزي، محور مركزي 2-12اي منفصل، داراي ه هسنبلچ
 .متر  سانتي5/2-5/6آذين به طول  گل

 اواخر خرداد تا اواسط پاييز      از(مرداد   –تير   : زمان بذردهي   تير؛ –خرداد  : دهي  زمان گل 
در صورت وجود رطوبت كافي رشد مجدد آغاز شده و گياه به طور متناوب بـه گـل و                   

و نـيم مـاه        سندي مراحل فنولوژي تقريباً يك تـا يـك           –در ناحيه صحارا    . نشيند بذر مي 
 .)تر است دهي و بذردهي پاييزه طوالني شود و دوره گل زودتر آغاز مي

 شمال غرب، شمال، شـمال شـرق، غـرب، مركـز، شـرق، جنـوب                :انپراكندگي در اير  
 غرب، جنوب، جنوب شرق

هـا،    هـا، بركـه     ي شور در زمستان غرقـابي، حاشـيه درياهـا، درياچـه           ها  دشت :رويشگاه
  متر0-2800 :ارتفاع از سطح درياهاي شور؛  ها و كال باتالق

 شورپسند بسيار مرغوب بـا  اي   از گندميان علوفهAeluropus littoralis: ها ساير ويژگي
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انتشـار بسـيار    طويـل اسـت كـه       هـاي رونـده و زيرزمينـي         هساقشكل رويشي چمني و     
هـاي شـور      زارهاي انبوه و خالصي را در عرصه        اغلب چمن ي در كشور دارد و      ا  هگسترد

دليـل وجـود      مقاومت زياد به شوري اين گونـه بـه        . دهد  با سطح ايستابي باال تشكيل مي     
هاي نمكي از گيـاه خـارج         هاست كه امالح را به صورت دانه        برگ  نمكي روي  هاي  غده
هاي زيرزميني فراوان، عـالوه   ههاي رونده و ساق ه اين گونه به واسطه وجود ساق .كنند  مي

بر مقاومت زياد به چرا و شرايط غرقابي، خشكي شديد و دمـاي بسـيار بـاال را نيـز بـه               
پوشـانند و در   و طويل اين گياه سطح خاك را مياي خزنده ه  هساق. كند خوبي تحمل مي  

 مقاومــت بــه خشــكي. باشــند ســازي آب و حفاظــت خــاك بســيار مــؤثر مــي  هذخيــر
A. littoralis   كمتـر ازA. lagopoides      اسـت، امـا مقاومـت بـه شـوري بيشـتري دارد . 
A. littoralis تر از  خوراك خوشA. lagopoidesباشد هاي دام مي  براي انواع گروه. 

 
Agropyron cristatum (L.) Gaertner subsp. pectinatum (M. B.) Tzvelev 

var. pectinatum 
Family: Poaceae 

. اي زيرزمينيه هاي انبوه، داراي ساق ه علفي چندساله، دست:شناسي همشخصات گيا
 با پهنك باريك خطي، ها برگ. متر  سانتي80 افراشته، به ارتفاع تا اي هاي ماشوره ساقه
دار، سطح زيرين بدون كرك، به طول  پيچ، سطح بااليي برگ كرك ت يا لبه درونتخ
مرغي يا   تخم–، مستطيلي ه فشرده سنبلآذين گل. متر  ميلي1-3متر، عرض   سانتي10-6

 .متر  سانتي1-2متر، به عرض  سانتي) 5/1- (2-6خطي، به طول 
 اد مرد– تير : زمان بذردهي خرداد؛–ارديبهشت : دهي زمان گل

  شمال غرب، شمال، شمال شرق، غرب، مركز:پراكندگي در ايران
ارتفـاع از   ها، مـزارع؛      هاي آهكي، استپ    هاي كوهستاني، صخره    دامنه مراتع و    :رويشگاه

  متر600-3000 :سطح دريا
 از Agropyron cristatum subsp. pectinatum var. pectinatum: هـا  سـاير ويژگـي  
 كـه   ي پرپشت و فصل رشد سرد است      ا  شكل رويشي دسته   اي مرغوب با    گندميان علوفه 
 ي در نيمه شمالي كشور دارد و مقاومت زيادي نسبت به سرما و خشكي             ا  هانتشار گسترد 
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اي گسترده و عميق و يقه نسبتاً فشرده  هدليل سيستم ريش اين گونه به. دهد نشان مي
 در  ويژه بهظت خاك، خود، ضمن تحمل چراي سنگين دام در كنترل فرسايش و حفا

كوبي زياد دام در بعضي از  چراي شديد و سم. باشد بسيار مؤثر ميهاي تند  شيب
در اين مناطق گياه به . ها سبب شده است كه شكل ظاهري گونه تغيير پيدا كند مكان

سازوكارهاي ممانعت از چرا به شكل . شكل كوتاه و چسبيده به خاك در آمده است
 .نمايد ها در مرحله بذردهي بروز مي ها و سخت شدن برگ هپرزدار بودن سنبلچ

A. cristatum subsp. pectinatum var. pectinatum در مرحله رويشي براي انواع 
خوراكي آن كاسته  خوراك است، اما در مرحله بذردهي از خوش هاي دام خوش گروه
بازده به  زارهاي كم يمتوان در توسعه و اصالح مراتع و تبديل د از اين گونه مي. شود مي

 .كاشت استفاده نمود مراتع دست
 

Alopecurus arundinaceus Poiret 
Family: Poaceae 

 مانند روباهي ني روباهي رونده، دم  دم:اسامي فارسي
هاي زيرزميني    اي انبوه، داراي ساقه     دسته گياهي علفي چندساله،     :شناسي همشخصات گيا 
، بـه    برافراشـته  –خميـده   ي تقريباً ضخيم، افراشته يـا       ا  هاي ماشوره   ساقه. رونده و پخش  

آذيـن   گـل . دار، تخـت   خطـي، نـوك   بـا پهنـك  ها برگ. متر يا بيشتر    سانتي 100ارتفاع تا   
 .متر  سانتي1-5/1عرض ، به متر  سانتي2-7، به طول اي پانيكول فشرده، استوانه

  مرداد– تير : زمان بذردهي خرداد؛–ارديبهشت : دهي زمان گل
  شمال غرب، شمال، شمال شرق، غرب، مركز:اكندگي در ايرانپر

هاي كوهستاني، اراضي مرطـوب، حاشـيه         زارهاي بلوط، مراتع و دامنه      درخت :رويشگاه
  متر1100-2900 :ارتفاع از سطح درياها، مزارع؛  آبراهه

 اي بسيار مرغوب با شكل  از گندميان علوفهAlopecurus arundinaceus :ها ساير ويژگي
اي در كشـور    انتشار نسـبتاً گسـترده  كه پرپشت و فصل رشد سرد است   اي  دستهرويشي  

بندان مقاومت زيادي دارد و يكي از گندمياني اسـت        اين گونه نسبت به سرما و يخ      . دارد
 دليـل وجـود      اين گونه به   .كند  هاي تند ايفا مي     كه نقش مهمي را در حفاظت خاك شيب       
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 ري و ضخيم خود نسبت به چرا و لگدكوب شدن بسيار مقاومفيبهاي زيرزميني  هساق
كه اغلب در  طوري  از نظر نياز آبي بسيار پرتوقع است، به A. arundinaceus. است
خوراكي بسيار زيادي  اين گياه از خوش. شود زارهاي مسطح و گود مشاهده مي چمن

خوراكي آن  از خوشهاي دام برخوردار است، ولي در مرحله بذردهي  براي انواع گروه
 در مراتع ييالقي از اواخر بهار تا اواخر تابستان مورد A. arundinaceus. شود كاسته مي

زارهاي ييالقي  ا و چمنه هتوان در توسعه و ايجاد چراگا گيرد و از آن مي چرا قرار مي
 .استفاده نمود

 
Artemisia aucheri Boiss. 
Family: Asteraceae 

  كوهي درمنه:اسامي فارسي
 گياهي چندساله، بيخ ساقه ضخيم، چوبي، پرساقه، به ارتفاع تا :شناسي همشخصات گيا

 2اي ريزان، دمبرگ به طول  ههاي قاعد برگ. هاي بارور متعدد همتر، ساق  سانتي65
هاي  اي مشابه برگ ههاي ساق متر؛ برگ  ميلي8اي، به طول  هبار شان ه متر، دو تا س سانتي
ها و قاعده  ههاي البالي شاخ دار؛ برگ مبرگ مشخص، گاهي دمبرگاي، بدون د هقاعد
ها  هكپ. ها موازي ساقه اصلي هآذين پانيكول باريك، شاخ گل. ها خطي ساده هكپ

 .مرغي باريك اي يا تخم هكپه، منفرد يا چندتايي، استوان جورجنس، بدون دم
هـاي گريبـاني فلسـي       ه آبان برگـ   –  مهر : زمان بذردهي   شهريور؛ –مرداد  : دهي  زمان گل 

هاي دروني بلنـدتر و      ههاي كوتاه؛ برگ   پوش، سبز، بدون كرك، گاهي پوشيده از كرك        هم
 .اي هاي، زرد، پنج دندان هها لول گل. با لبه غشايي باريك
  شمال، شمال شرق، غرب، مركز:پراكندگي در ايران

) -2800 (:ريـا ارتفـاع از سـطح د     ؛  هـا  ، اسـتپ  كوهستانيهاي   و دامنه مراتع   :رويشگاه
  متر2500-1100

انتشار بسيار  که دار است ای اسانس  از مرکبيان بوتهArtemisia aucheri: ها ساير ويژگي

ايـن   .ای در شمال، شمال شرقی، غرب و همچنـين بخـش مرکـزی کشـور دارد         هگسترد

  عميـق  ه اصـلی  دليـل ريشـ     گونه مقاومت زيادی نسبت بـه خشـکی و سـرما دارد و بـه              
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به ) متری خاک  سانتی۳۰در عمق (های افقی گسترده  و ريشه)  متر۲هی بيش از گا(

ويژه در   بههمراه تاج نسبتاً وسيع و تقريباً فشرده در کنترل فرسايش و حفاظت خاک، 

توليد بذر فراوان و تجديد حيات آسان و سريع از . باشد بسيار مؤثر میهای تند  شيب

عليرغم سرسبزی و توليد علوفه  A. aucheri. ديگر خصوصيات بارز اين گونه است

نسبتاً زياد، در بهار و تابستان به واسطه دارابودن مواد معطر و اسانس کمتر مورد توجه 

خوراکی آن نسبت به درمنه دشتی کمتر  گيرد، ضمن آنکه خوش و رغبت دام قرار می

اد معطر و اسانس و اين گونه در پاييز و اوايل زمستان از يک سو با کاهش مو. باشد می

 علوفه تأمينتوجهی در  های مرتعی سهم قابل از سوی ديگر با پايان رشد ساير گونه

عنوان گونه زيادشونده   به A. aucheriرغم اينکه   به.  گوسفند و بز دارد ويژه به، ها دام

های دارويی و  باشد، ولی به واسطه ويژگی ای چندان مرغوب نمی مرتعی، از نظر علوفه

توان از آن  فاظتی، گياهی با ارزش است که در توسعه و اصالح مراتع کوهستانی میح

 .استفاده نمود

 
Astragalus obtusifolius DC. 
Family: Fabaceae 

 گون: اسامي فارسي
 50 گياهي علفي چندساله، در قاعده چوبي، به ارتفاع تا :شناسي همشخصات گيا

متر؛   سانتي10-26ها به طول  برگ. شعب، راستمتر، ساقه از پايين تا باال من سانتي
  8-15) -20(متر، به عرض  سانتي) 5- (9-20جفت، به طول ) 5- (7-12ا ه هبرگچ

آذين كروي، انبوه، به  متر؛ گل  سانتي3-6آذين به طول  دمگل. مرغي خمتمتر،  ميلي) 4-(
 5-6 به عرض متر،  ميلي6-10اي، به طول  هها دو حجر ميوه. متر  سانتي4-5/5قطر 
 .شكل متر، تا حدودي قلبي ميلي

در ناحيه ايران ( ارديبهشت  –فروردين   : زمان بذردهي   فروردين؛ –اسفند  : دهي  زمان گل 
 .)شود  آغاز ميتأخيرو نيم ماه با   توراني مراحل فنولوژي تقريباً يك تا يك –

  غرب، مركز، جنوب غرب، جنوب:پراكندگي در ايران
  متر50-2000 :ارتفاع از سطح دريا؛ ها استپهاي كوهستاني،  امنهمراتع و د :رويشگاه
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است كه مرغوب ي ا هفوهاي عل از گون Astragalus obtusifolius: ها ساير ويژگي
 اي در غرب، جنوب غربي، جنوب و همچنين جنوب و جنوب غربي هانتشار گسترد

 بدين خاطر به شدت و خوراك است و اين گياه بسيار خوش. بخش مركزي كشور دارد
انواع كالسه دام . گيرد به طور مكرر در تمامي مراحل فنولوژيك مورد چراي دام قرار مي

 .كنند، ولي ارزش رجحاني آن براي گوسفند بيشتر است به خوبي از آن تغذيه مي
A. obtusifolius مقاومت زيادي نسبت به خشكي و سرما دارد و به دليل سيستم 

هاي تند  به ويژه در شيبعميق در كنترل فرسايش و حفاظت خاك، اي راست و  هريش
اي مرغوب در توسعه و اصالح  هتوان به عنوان علوف از اين گياه مي. باشد بسيار مؤثر مي

زارهاي كم بازده و يا پرشيب  مراتع، به ويژه به صورت مخلوط با گندميان و تبديل ديم
 .كاشت استفاده نمود به مراتع دست

 
Atriplex verrucifera M. B. 
Family: Chenopodiaceae 

 موش، قُالقي  سلمكي باتالقي، گوش:اسامي فارسي
متر، به   سانتي80 گياهي چندساله، در پايين چوبي، به ارتفاع تا :شناسي همشخصات گيا

. هاي زياد از پايين باپايه، افراشته و يا گاهي خيزان، با انشع متر، يك  سانتي60قطر تاج 
متر، بيضوي يا بيضوي   سانتي5/0-5/1متر، به عرض   سانتي5/1-5ها به طول  گبر

متر، متقابل و يا با   ميلي10 قاشقي، با دمبرگ به طول تا –اي همتمايل به قاشقي تا نيز
اي در  ههاي تود مانند، گل آذين پانيكول سنبله گل. گرد هاي بااليي متناوب، نوك برگ

هاي  هاي نر در قاعده، سبز با پرچم اليي گياه، نر و يا ماده؛ گلهاي نيمه با باامتداد انشع
متر،   ميلي3-4ها به طول  اي ميوهه برگك. اي ههاي تود هاي ماده در باالي گل زرد و گل
 .هاي درشت مرغي، پوشيده از زگيل متر، تخم  ميلي2-3به عرض 
  آبان–مهر  : زمان بذردهي؛مرداد –تير : دهي زمان گل
  شمال غرب، شمال شرق، غرب، مركز: در ايرانپراكندگي
؛ هـاي شـور     ها و كـال     هاي شور، حاشيه درياچه     زارهاي مرطوب، استپ    شوره :رويشگاه

  متر1000-2000 :ارتفاع از سطح دريا
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اي مرغوب در  ه از اسفناجيان هالوفيت علوفAtriplex verrucifera: ها ساير ويژگي
اين گونه بسيار مقاوم به . ي آبرفتي شور استها دشت و اه ها، رودخانه هحاشيه درياچ

يي با هدايت ها خاكگردد كه در  نمك جزو گياهان هالوفيت اجباري محسوب مي
اين گياه جهت كاهش . كند زيمنس بر متر به خوبي رشد مي  دسي20الكتريكي بيشتر از 

ا به بيرون دفع ه اي كركي واقع بر سطح برگه هاثرات سمي نمك، امالح را بوسيله غد
آيد، به  اي در مي ه در اثر چراي شديد به حالت خوابيده و كپA. verrucifera. نمايد مي

دوره . رسد متر مي  سانتي10ا ارتفاع گياه به حدود ه هطوريكه در بعضي از رويشگا
ها و  باشد كه با گل رويش اين گونه طوالني است و حدود نه ماه از سال تقريباً سبز مي

اين گياه . كند انداز زيبايي را ايجاد مي ي زردرنگ خود، به ويژه در پاييز، چشم ها ميوه
اي ه هترين گون خوراك توجه و با ارزش غذايي باال، از خوش عالوه بر توليد علوفه قابل 

هالوفيت است كه توسط انواع كالسه دام در فصل بهار، به ويژه در پاييز و اوايل 
در اواخر بهار و در طول تابستان به دليل . گيرد برداري قرار مي هزمستان مورد چرا و بهر

عدم چرا و . يابد خوراكي گياه كاهش مي ي هوايي، خوشها دامافزايش نمك در ان
گردد كه بايستي در برنامه مديريت  شدن آن مي برداري مداوم موجب خشبي هبهر
 حفاظتي با توليد علوفه  گياهيA. verrucifera. برداري به اين ويژگي توجه شود هبهر

 .باشد زياد است كه براي اصالح و توسعه اراضي شور و مرطوب بسيار مناسب مي
 

Bromus tomentellus Boiss. 
Family: Poaceae 

 علفي پشمكي، جارو   علف:اسامي فارسي
اي انبوه، بن ساقه پوشيده از   گياهي علفي چندساله، دسته:شناسي همشخصات گيا

اي افراشته،  هاي ماشوره هساق. ور با تارهاي كوتاه مشبك درهم تنيدههاي محص غالف
 با پهنك باريك خطي، ها برگ. متر  سانتي50 برافراشته، به ارتفاع تا –گاهي خميده 

آذين پانيكول كم و بيش  گل. متر  ميلي2-5متر، به عرض   سانتي20دار، به طول تا  نوك
 .متر  سانتي4متر، به عرض   سانتي10ا اي، به طول ت ه سنبلچ5-8) -10(فشرده، 
  مرداد– تير : زمان بذردهي خرداد؛–ارديبهشت : دهي زمان گل

  شمال غرب، شمال، شمال شرق، غرب، مركز:پراكندگي در ايران
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 :ارتفاع از سطح درياها؛  هاي آهكي كوهستاني، استپ مراتع و دامنه :رويشگاه
  متر3600-1200

اي بسـيار مرغـوب بـا شـكل      از گندميان علوفه Bromus tomentellus :ها ساير ويژگي
 در. اي در كشور دارد  و فصل رشد سرد است كه انتشار گستردهاي پرپشت هدسترويشي 

بـه  . پوشـانند  ها در پايين ساقه تجمع يافته و روي خاك را بـه خـوبي مـي        اين گياه برگ  
 زيـاد آن نسـبت بـه چـراي     عالوه ريشه كالفي و بسيار قوي آن موجب مقاومت بسـيار   

اين گياه با ديرزيسـتي طـوالني   . شود هاي تند مي  در شيب ويژه بهسنگين و حفظ خاك،    
ي بسيار خشـك نيـز تجديـد        ها  سالبندان و خشكي مقاوم است و حتي در           سرما، يخ  به

 رغم دوره رويشي نسـبتاً   بهB. tomentellus .گيرد حيات طبيعي آن به سهولت انجام مي
هاي دام دارد و بـه چـراي سـنگين بسـيار           خوراكي زيادي براي انواع گروه      خوشكوتاه،  

 و Agropyron cristatum نسـبت بـه   B. tomentellusخـوراكي   خـوش . مقـاوم اسـت  
Koelaria cristataاين گياه از بهترين گندميان كوهستاني بـراي اصـالح و   .  كمتر است

 .باشد توسعه مراتع ييالقي مي
 

Dorema ammoniacum D. Don 
Family: Apiaceae 

  وشق، كُماكَندل، وشا، اُشترك:اسامي فارسي
 گياهي چندساله، يك بار مثمر، راست، يقه پوشيده از بقاياي :شناسي همشخصات گيا

متر، در باال با   سانتي3-6 متر، به قطر 5/2 به ارتفاع تا هساق. هاي سال قبل دمبرگ
اي؛  هاي، سه بخشي؛ قطعات اوليه شان ههمگي قاعدها  برگ. اي متناوب پانيكوليه هشاخ

ها گاهي دو پاره نامساوي،  قطعات انتهايي بزرگ، همگي به محور پهن چسبيده؛ پاييني
، چترها با هآذين خوش گل. متر  سانتي5/1-5/4متر، به عرض   سانتي4-10به طول 

متر، به   ميلي8طول  به  ها ميوه. آذين آذين كوتاه و ضخيم يا تقريباً بدون دمگل دمگل
 .متر، بيضوي پهن  ميلي5-6عرض 

  مرداد–تير  : زمان بذردهي؛تير – خرداد :دهي زمان گل
  مركز، جنوب شرق:پراكندگي در ايران

  متر1400-3800 :ارتفاع از سطح دريا؛ هاي كوهستاني هو دامنمراتع : رويشگاه
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فصـل رشـد   و اي مرغـوب   وفه عل از چتريانDorema ammoniacum: ها ساير ويژگي
 شـمال مركز، شرق و جنوب شرقي و همچنين        در  اي   هنسبتاً گسترد سرد است كه انتشار     

 اين گونه منوكارپيك با طول عمر حدود پـنج          .كشور دارد و شمال شرقي بخش مركزي      
آورد و فقـط   الرشدي به وجود مـي  اي بزرگ و سريع ههاي قاعد هر سال برگ  . سال است 

دهد و پس از رسيدن بذرها، ريشه آن پوسيده و گيـاه از   ر گل و بذر مي در سال آخر عم   
ـ   بذر زيادي توليد ميD. ammoniacum. رود بين مي اي هـ  هكند، اما تراكم و فراواني پاي

اي آن از دو قسـمت تشـكيل    هسيستم ريش. جديد به شدت تابع نوسانات بارندگي است 
شكل، ضـخيم و پوشـيده      متر كه دوكي    سانتي 15بخش بااليي به طول حدود      . شده است 

قسـمت زيـرين    . گـردد  از الياف فيبرمانند است و مواد غذايي و شيرابه در آن ذخيره مي            
با آغاز  . كند هاي فراواني است كه گاهي تا عمق يك متري خاك نفوذ مي             باداراي انشع 

يافتـه و مـورد چـراي بـز و گوسـفند قـرار               خوراكي آن افـزايش    ها خوش   زردشدن برگ 
) وشـا (آمونيـاك    اي به نام گـام     هبا ويژگي و ارزش اين گياه توليد شير       ترين  مهم. گيرد يم

كننـده و غيـره      سازي، مواد پـاك    است كه در صنايع داروسازي، غذايي، عطرسازي، رنگ       
اي، حفـاظتي و   ه بـه عنـوان گيـاهي علوفـ    D. ammoniacum. اهميت بسيار زيادي دارد

توان در اصالح و توسعه بسياري از        است كه از آن مي    هاي فراواني     صنعتي داراي ارزش  
 .مراتع بياباني كشور استفاده نمود

 
Ferula ovina (Boiss.) Boiss. 
Family: Apiaceae 

  كُما:اسامي فارسي
متر،   سانتي100 به ارتفاع تا هساق.  گياهي چندساله، بدون كرك:شناسي همشخصات گيا

. عمق، سبز زيتوني يا زردكاهي با شيارهاي كممتر،   سانتي5/0-1در قاعده به قطر 
 18-25متر، به عرض   سانتي25-30اي از نظر اندازه متنوع، به طول  ههاي قاعد برگ
مرغي،  هايي از نظر شكل متنوع، مستطيلي تا تخم اي؛ با لوب همتر، چهار بار شان سانتي
ها به طول   شعاع، شعاع5-14دار با   ؛ چترهاي ميوهتُنُك هآذين خوش گل. اي ه دندان–بريده

 .متر  ميلي7-10ا بيضوي، به طول ه مريكارپ.  گل7-10ها با  متر؛ چترك  سانتي4-3
  تير–خرداد  : زمان بذردهي؛خرداد – ارديبهشت :دهي زمان گل
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  شمال غرب، شمال شرق، مركز، جنوب شرق:پراكندگي در ايران
  متر1300-3800 :سطح درياارتفاع از هاي كوهستاني؛  دامنه :رويشگاه

فصل رشد سرد است كه و اي مرغوب   علوفه از چتريانFerula ovina :ها ساير ويژگي
شمال غربي، شمال شرقي و جنوب شرقي و همچنين بخـش  در ي ا هبسيار گسترد انتشار  

 بندان، سرما و خشكي مقـاوم اسـت و بـا توجـه بـه                اين گونه به يخ    .كشور دارد مركزي  
اي جانبي گسترده در نزديكي خاك و نيـز تـاج           ه هي و نسبتاً عميق، ريش    ريشه اصلي قو  

 بـذر  F. ovina. باشـد  نسبتاً وسيع، گياهي بسيار مؤثر در جلوگيري از فرسايش خاك مي
گيـرد،   كند و جوانه زدن و استقرار آن در طبيعت به سهولت صورت مي             زيادي توليد مي  

ط بـا بذرپاشـي بـه سـرعت اصـالح و       فقـ F. ovinaاي مخروبـه  ه هبه طوريكه رويشگا
اين ويژگي از عوامل اصلي گستردگي وسيع اين گونه در بسياري از            . گردند بازسازي مي 

 يكـي از منـابع قابـل    F. ovina. برداري نامناسب و شديد است ها، به رغم بهره هرويشگا
علوفه توجه توليد علوفه و تغذيه دام در سطوح وسيعي از مراتع ييالقي است كه ارزش                  

خـوراكي آن از     خـوش .  فراوانـي دارد   تـأثير  هـا   داماي آن در حد يونجه بوده و در رشد          
Ferulago angulata   بيشتر و ازDorema aucheriهاي سبز اين گياه  برگ.  كمتر است

 در اواخـر بهـار      هـا   آنگيرند، ولي به محض زردشدن       مورد توجه و تعليف دام قرار نمي      
افته و مورد چراي انواع كالسه دام با ارزش رجحـاني بيشـتر    ي خوراكي آن افزايش   خوش

آوري  هـا را جمـع       بـرگ  اندار  داما  هـ  هدر بعضي از رويشگا   . گيرند براي گوسفند قرار مي   
طعمي توليدات دامي  كنند كه موجب خوش  مصرف ميها دامنموده و در تغذيه زمستاني      

 و احتمـاالً دارويـي و صـنعتي    اي، حفـاظتي  ه به عنوان گياهي علوفـ F. ovina. گردد مي
توان در اصالح و توسعه بخـش وسـيعي از           هاي فراواني است كه از آن مي        داراي ارزش 

 .مراتع كوهستاني كشور استفاده نمود
 

Festuca pratensis Hudson 
Family: Poaceae 

 بره  علف: اسامي فارسي
 اهي انبوه، بدون يا گتُنُكاي  گياهي علفي چندساله، دسته: شناسي همشخصات گيا

 

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


164 داری مرتع

 
 

 

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


هاي اصالح مراتع ههاي مرتعي براي استفاده در برنام همعرفي برخي گون  

 

165

 .متـر  سـانتي  60تـا   اي قوي، افراشـته، بـه ارتفـاع           هاي ماشوره   هساق.  زيرزميني هاي  هساق
متـر، بـه      سانتي 6-15اي به طول     ههاي قاعد   تيز، برگ    تخت، خطي، نوك   ها با پهنك    برگ

-5/7متر، به عـرض       سانتي 5/6-5/11اي به طول     هاي ساقه    برگ ،متر  ميلي 2-5/3عرض  
آذين پانيكول افراشته يا فشرده، آويخته، مستطيلي يـا بيضـوي، بـه طـول                 گل .متر يلي م 3
 . ه سنبلچ15-65متر، داراي   سانتي1-4متر، به عرض   سانتي5/17-13

  مرداد– تير : زمان بذردهي خرداد؛–ارديبهشت : دهي زمان گل
  شمال غرب، شمال شرق، غرب، مركز:پراكندگي در ايران

ارتفـاع از   زارها، اراضـي مرطـوب؛        هاي كوهستاني، علف    زارها، دامنه   درخت :رويشگاه
  متر1200-2400 :سطح دريا

ي مرغـوب بـا شـكل رويشـي     ا  از گندميان علوفـه Festuca pratensis :ها ساير ويژگي
نيمـه  ي در   ا  يا گاهي پرپشت و فصل رشد سرد است كـه انتشـار پراكنـده              تُنُك اي  دسته

 مـواد  تـأمين اي بسيار قوي، فشرده و عميـق آن ضـمن     هريشسيستم  . كشور دارد شمالي  
خـاك، بـه ويـژه در    مورد نياز گياه و افزايش مقاومت به خشـكي، در كنتـرل فرسـايش          

ي هـا  خـاك  بـه جـز   ها خاك در انواع F. pratensis.  نيز بسيار مؤثر استهاي تند شيب
يق مرطوب بـا  ي عمها خاككند، ولي بهترين رشد را در  درشت بافت و خشك رشد مي   

تـر   ي خشك ها  خاكاين گونه به    . دهد بافت متوسط تا سنگين و مواد آلي غني نشان مي         
هاي ايـن گيـاه جـوان هسـتند بـه خـوبي               زمانيكه برگ . و گاهي غرقابي نيز مقاوم است     
هـا زبـر شـده و از          شـوند، امـا بـا افـزايش سـن، بـرگ            توسط انواع كالسه دام چرا مـي      

 F. arundinaceaنســبت بــه  F. pratensis. شــود ي كاســته مــهــا آنخــوراكي  خــوش
تـوان در اصـالح و       از اين گونه مـي    . باشد تر است، ولي توليد آن كمتر مي       خوراك  خوش

 .خشك استفاده نمود  توسعه مراتع كوهستاني در مناطق معتدل و نيمه
 

Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. B. 
Family: Chenopodiaceae 

 ليسه تاغ، توش، سگ بره :اسامي فارسي
 و به 50اي، گوشتي، به ارتفاع  هاي، به ندرت درختچ ه بوت:شناسي همشخصات گيا

. متر، از پايين منشعب   سانتي100 و گاهي تا 80متر، به قطر تاج    سانتي80ندرت تا 
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هاي  بامتر؛ انشع  ميلي3متر و قطر   ميلي4هاي مسن بندبند با بندهايي به طول  باانشع
مانند، به  هآذين سنبل گل. رفته، متقابل  ها تحليل برگ. تر هان گوشتي با بندهاي كوتاجو

هاي متقابل و  همتر، شامل تعداد زيادي سنبل  ميلي2-4متر، به عرض   ميلي40طول 
بردارنده تعداد  اي، در هها گوشتي، استوان ههاي جوان؛ سنبل بامتالقي در امتداد انشع
 .ه گل در باالي هر فلسزيادي فلس و معموالً س

  آبان–مهر  : زمان بذردهي؛مهر – شهريور: دهي زمان گل
  شمال غرب، شمال شرق، مركز، جنوب، جنوب شرق:پراكندگي در ايران

ارتفاع ؛  هاي شور   هاي شور، استپ    زارهاي ساحلي و داخلي، حاشيه كال       شوره :رويشگاه
  متر-20-2300 :از سطح دريا
 از اسفناجيان هالوفيت اجباري و سـاقه  Halocnemum strobilaceum: ها ساير ويژگي

ي شـور و مرطـوب در منـاطق مختلـف كشـور             ها  دشتآبداري است كه در بسياري از       
اين گونه نسبت به شوري زياد خاك و حالت غرقـابي و عـدم تهويـه                . شود مشاهده مي 

ينـي   عمـق آب زيرزم H. strobilaceum محـدوديت اصـلي  . خاك مقاومت زيادي دارد
 متر، رشـد آن متوقـف شـده و در    3است كه در صورت افزايش عمق به بيش از حدود  

دواني اين گونه نسبتاً كم اسـت، بطوريكـه          هميزان ريش . رود صورت ادامه گياه از بين مي     
متر   سانتي 50متر و گسترش افقي آن به         سانتي 60ا عمق ريشه به     ه  هدر بعضي از رويشگا   

ا هـ   ه بسيار زياد خاك، بلورهاي نمك بـه وضـوح روي ريشـ            رسد و به واسطه امالح     مي
تاج نسبتاً وسيع گياه نقش حفاظتي مهمي دارد و از حركت نمك و خـاك   . شود ديده مي 

كند و در نتيجه در مقابله با توسعه بيابـان و تخريـب خـاك، بـه ويـژه در                     جلوگيري مي 
 بـه  H. strobilaceum رويشـگاه . ها و غيره بسـيار مـؤثر اسـت    با، تااله هحاشيه درياچ

ي هوايي آن به صورت سبز چندان مـورد عالقـه           ها  دامصورت مراتع قشالقي است و ان     
برداري انـواع   هباشند، ليكن از اواسط پاييز و تقريباً طول زمستان مورد چرا و بهر    دام نمي 

ارزش رجحاني آن به ترتيب براي شتر، بـز و گوسـفند بيشـتر              . گيرد كالسه دام قرار مي   
اي است كه حفظ و توسـعه   هاي مهم حفاظتي و علوفه ه از بوتH. strobilaceum. است

اي وسيعي  ه  هآن در حاشيه پالياها عالوه بر توليد علوفه، موجب تثبيت و پايداري عرص            
 .گردد از مراتع قشالقي نيز مي
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Haloxylon persicum Bunge 
Family: Chenopodiaceae 

  زرد تاغ:اسامي فارسي
  متر، تاج به قطر6اي، به ارتفاع تا  ه درختي يا گاهي درختچ:شناسي هصات گيامشخ

 اي جوان خاكستريه هپوست ساقه به رنگ متمايل به خاكستري روشن، شاخ.  متر3-2
 6-12اي، بندبند؛ بندها به طول  هاي سال جاري سبز متمايل به نقره هروشن؛ شاخ

آذين سنبله، به طول  گل. ابل، درفشي و يا مثلثيمتر، متق  ميلي2ها به طول  برگ. متر ميلي
. ي قبلها سالاي ه همتر، قرار گرفته روي شاخ  سانتي3 تا  متر و در مرحله ميوه  سانتي1

 .ها منفرد و هر گل بوسيله دو برگك در برگرفته شده گل
  آذر–آبان  : زمان بذردهي؛ارديبهشت – فروردين: دهي زمان گل

 ال شرق، مركز، شرق، جنوب، جنوب شرق شم:پراكندگي در ايران
  متر400-2300 :ارتفاع از سطح دريا؛ ها واديي شني، ها دشتها و  تپه :رويشگاه

دوســت و يكــي از بــا   از اســفناجيان شــنHaloxylon persicum :هــا ســاير ويژگــي
زارهـاي   اي بيابـاني و شـن     ه  هترين گياهان مناطق خشك كشور است كه در عرص         ارزش

ترين گياهاني اسـت كـه بـا     توقع   از كمH. persicum. شود عال مشاهده ميفعال و غيرف
ا رشـد نسـبتاً   هـ  هاست و در ايـن عرصـ     هشرايط بسيار سخت مناطق خشك سازش يافت      

توان به حفظ خاك و جلوگيري از حركـت          هاي اين درختچه مي    از ويژگي . خوبي دارند 
اي جوان  ه  هيژه شتر از بذر و سرشاخ     هاي روان به دليل تاج وسيع، استفاده دام، به و          شن

توانـد از   اي فرعي سطحي ميه ه با ايجاد ريشH. persicum. و ترسيب كربن اشاره كرد
اي عميق كه   ه  هبه عالوه با ايجاد ريش    . رطوبت ناچيز موجود در سطح خاك استفاده كند       

ـ  هرسد، از رطوبت موجود در عمق خاك نيز بهر          متر نيز مي   40طول آن گاهي تا      رداري ب
اي است كه حفظ و توسـعه آن   ه از گياهان مهم حفاظتي و علوفH. persicum. نمايد مي

اي شني عالوه بـر توليـد علوفـه، موجـب تثبيـت و پايـداري ايـن                  ه  هزارها و تپ   در شن 
 .گردد ا ميه هعرص
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Hordeum bulbosum L. 
Family: Poaceae 

 جو پيازدار، كَتو، قُمام: اسامي فارسي
بـن سـاقه   اي كـم و بـيش انبـوه،     هگياهي علفي چندساله، دسـت  : شناسي هات گيا مشخص

 – يـا خميـده      افراشـته  اي  هاي ماشـوره    ساقه. هاي برگي خشك    پيازدار، پوشيده از غالف   
 خطـي،   بـا پهنـك  ها برگ. متر  سانتي150متر، گاهي تا   سانتي100، به ارتفاع تا    برافراشته

آذين سنبله فشرده، خطي،     گل. متر  ميلي 3-7ه عرض   متر، ب   سانتي 10-20تخت، به طول    
 .متر  ميلي6-10متر، به عرض   سانتي3-12) -16(دو رديفي، به طول 

 –در ناحيه صحارا ( مرداد – تير : زمان بذردهي خرداد؛– ارديبهشت: دهي زمان گل
 .)شود و نيم ماه زودتر آغاز مي سندي مراحل فنولوژي تقريباً يك تا يك 

  شمال غرب، شمال، غرب، مركز، جنوب غرب: در ايرانپراكندگي
ارتفـاع از   ها، مزارع؛     هاي آهكي كوهستاني، استپ     زارهاي بلوط، دامنه    درخت :رويشگاه

  متر600-2500 :سطح دريا
مرغـوب بـا شـكل    بسـيار  ي ا  از گندميان علوفهHordeum bulbosum :ها ساير ويژگي

هـاي    كـه اغلـب در دامنـه       د سرد اسـت    كم و بيش پرپشت و فصل رش       اي  دستهرويشي  
هاي بلـوط وجـود        به ويژه زيراشكوب جنگل    ،هاي البرز و زاگرس     كوهستاني رشته كوه  

اي طـوالني   هـ   بنـدان  هاي طوالني، سرما و يـخ       اين گونه مقاومت زيادي به خشكي      .دارد
  در جلوگيري از فرسايشتُنُكبا توجه به قطر يقه نسبتاً كوچك و  H. bulbosum. دارد

خوراك است و مورد چراي انـواع كالسـه           اين گونه بسيار خوش   . باشد چندان مؤثر نمي  
هـاي خشـك آن بيشـتر         گيرد، ولي سـاقه    دام با ارزش رجحاني بيشتر براي گاو قرار مي        

علوفـه زيـادي توليـد     H. bulbosumهرچنـد  . شـود  ي سنگين استفاده مـي ها دامتوسط 
كاشـت گيـاه     اي دسـت  ه  ه اما براي ايجاد چراگا    كند و مقاومت زيادي به چرا ندارد،       نمي

جالبي است، به طوري كه به سهولت و سرعت سبز شده و در آغاز بهار علوفـه خـوبي                   
 را از مراتع ييالقي به      ها  دامبرداري   هبند، بهر  تواند به عنوان مراتع ميان     كند كه مي   توليد مي 

 . اندازدتأخير
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Lolium perenne L. 
Family: Poaceae 

 چچم: اسامي فارسي
هاي  هساق. اي كم و بيش انبوه گياهي علفي چندساله، دسته: شناسي همشخصات گيا

 گاهي خوابيده روي زمين و ريشه زده از  برافراشته،–خميده  افراشته يا اي ماشوره
كند،  تيز يا نوك  با پهنك خطي، نوكها برگ. متر سانتي 100 ارتفاع تا  اي پاييني، بهه هگر
. متر  ميلي2-6متر، به عرض   سانتي3-20پيچ، به طول  خت، در جواني لبه درونت

 .متر  سانتي4-30آذين سنبله، افراشته يا كمي خميده، به طول  گل
  مرداد– تير : زمان بذردهي خرداد؛–ارديبهشت : دهي زمان گل

شمال غرب، شمال، شمال شرق، غرب، مركز، جنوب غرب، : پراكندگي در ايران
 ب شرقجنو

ارتفـاع از  ؛ ، مـزارع هـا   هاي كوهستاني، اراضي مرطوب، حاشـيه آبراهـه         دامنه :رويشگاه
  متر300-2300 :سطح دريا

اي بسيار مرغوب با شكل رويشـي    از گندميان علوفهLolium perenne :ها ساير ويژگي
ي در كشور دارد    ا  انتشار گسترده  كه   كم و بيش پرپشت و فصل رشد سرد است         اي هدست
ايـن  . ها به صورت علـف هـرز حضـور دارد          هاغلب در باغات، اراضي زراعي و آبراه      و  

اي كليدي در سطح وسيعي از آمريكا، اروپا، استراليا و نيوزلند            هگونه به عنوان گياه علوف    
 گياهي است با فصل رشد طوالني كه بخش زيادي از سـال  L. perenne. شود كشت مي

ني به صورت چراي مستقيم مورد استفاده قرار گيـرد          تواند به مدت طوال    سبز بوده و مي   
ايـن گونـه داراي بـرگ       .  دو تا سه بار درو گردد      ساليانهيا براي برداشت علوفه و سيلو،       

كند كه براي انـواع كالسـه        هاي نرم است و علوفه با كيفيت باال توليد مي          هفراوان و ساق  
خـوراكي آن كاسـته       شخوراك است، ولي در مرحلـه بـذردهي از خـو            دام بسيار خوش  

هـاي   ه به چراي سنگين مقاوم بوده و حتي چـراي فشـرده در دور  L. perenne. شود مي
به رغـم انتشـار محـدود       . گردد مدت باعث افزايش دوره رشد و سبز بودن گياه مي          كوتاه

اي مناسـب جهـت    هتوان از آن به عنوان گيـاه علوفـ   اين گونه در مراتع طبيعي كشور مي      
 . مراتع در اقاليم مختلف استفاده نموداصالح و توسعه
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Medicago sativa L. 
Family: Fabaceae 

 يونجه :اسامي فارسي
متر، گسترده روي   سانتي15-70گياهي چندساله، به ارتفاع  :شناسي همشخصات گيا

 ،متر  ميلي2-10متر، به عرض   ميلي4-18ا به طول ه ه برگچ.زمين يا باالرونده يا ايستاده
 از  آذين دمگل.  اي ه سرنيز–شكل اي ها بلندتر، گوه مرغي، بااليي اي پاييني تخمه هچبرگ

 دمبرگ خيلي بلندتر؛ طول خوشه يك تا سه برابر و گاهي چهار برابر عرض آن، با
 .متر  ميلي3-9، به قطر تُنُكا دو تا چهار تايي، ه هي حلقوي باز، حلق ها ميوه.  گل30-8
در اوايل پاييز داراي رشد ( مرداد –  تير: زمان بذردهيداد؛ خر– ارديبهشت :دهي گل

 .)شود باشد و با كاهش دما رشد متوقف مي مجدد مي
 شمال غرب، شمال، شمال شرق، غرب، مركز، جنوب غرب، :پراكندگي در ايران
 جنوب، جنوب شرق

شـته  هـا، بـه صـورت كا        ها، حاشيه آبراهه    هاي كوهستاني، استپ    مراتع و دامنه   :رويشگاه
  متر0-3000 :ارتفاع از سطح دريا ؛شده در مزارع
اي در كشـاورزي   هتـرين گياهـان علوفـ    از با اهميت Medicago sativa :ها ساير ويژگي

هاي با ارزش نظيردامنه وسيع سازگاري با محيط، توليد علوفه         است كه به واسطه ويژگي    
ونه بومي خاورميانه، بـه ويـژه       اين گ . شود زياد و با كيفيت عالي، ملكه نباتات ناميده مي        

. شـود  باشد و بيش از دو هزار سال است كه در مناطق مختلف جهان كاشته مي               ايران مي 
هاي آن بـه طـور طبيعـي معلـوم نيسـت كـه واقعـاً وحشـي هسـتند يـا                       هپاي  وجود تك 

هايي يافت شـده     يونجه هميشه در مكان   . باشند هاي قديمي مي   ايي از زراعت  ه  هماند باقي
اين گياه . شود شر در آنجا حضور داشته است و كمتر در مراتع واقعاً طبيعي ديده مي كه ب 

 علوفه خشك و چراي مستقيم دارد و در اصالح مراتع سردسـيري      تأميننقش مهمي در    
دامنه تحمـل يونجـه بـه       . گردد زارهاي پرشيب و كم بازده از آن استفاده مي         و تبديل ديم  

 60هايي از اين گونه دمـاي         است، به طوريكه اكوتيپ    تغييرات دماي محيط بسيار وسيع    
بندان به سه دسته  از نظر مقاومت در برابر سرما و يخ. كنند گراد را تحمل مي   درجه سانتي 

اي مقاوم حتي در شرايطي كـه در      ه  هيونج. شود مقاوم، نيمه مقاوم و كم مقاوم تقسيم مي       
 گـراد تحمـل     درجه سـانتي   -40 تا   گيرند، قادرند كاهش دما را     زير پوشش برف قرار مي    
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به رغم چنين مقاومتي به سرما، گياهان جوان يونجه بـه سـرما حسـاس هسـتند و                  . كنند
ي خنثـي تـا     هـا   خـاك يونجه در   . برد  را از بين مي    ها  آنگراد    درجه سانتي  -4حتي دماي   

. ستكمي قليايي رشد مناسبي دارد و زهكشي خوب از شرايط اساسي براي رشد گياه ا              
 سال است، ولي به دليل كاهش تـدريجي عملكـرد، مـزارع             20عمر يونجه طوالني و تا      

نوع ريشه مستقيم و بسيار عميق اسـت،  . گردد پس از پنج تا شش سال تجديد كشت مي 
 متر و در شرايط مناسب در سال چهارم تا هشت متر نيز             5/2به طوريكه در سال دوم تا       

كننده بيولوژيكي ازت، به شدت       اي تثبيت   ه  هراواني گر به واسطه ف  . كند در خاك نفوذ مي   
براي حفظ و پايـداري چراگـاه يونجـه، الزم          . خيزي خاك مؤثر است    در افزايش حاصل  

هاي جوان، شبدر و يا علوفه گندميان مـورد          هاي مسن با مخلوطي از يونجه      است يونجه 
 گياه را كـم كـرده و   هاي جوان به چراي دام رشد چرا قرار گيرند، زيرا اختصاص يونجه   

خوراك اسـت   اين گونه بسيار خوش  . دهد توجهي كاهش مي    عملكرد آن را به طور قابل       
و مورد چراي انواع كالسه دام بـا ارزش رجحـاني بيشـتر بـراي گـاو و گوسـفند قـرار                      

 .گيرد مي
 

Melica persica Kunth subsp. persica 
Family: Poaceae 

 زيرزميني هاي ساقه چندساله، چمني انبوه، داراي گياهي علفي: شناسي همشخصات گيا
 45 برافراشته، به ارتفاع تا –افراشته يا خميده اي  هاي ماشوره هساق. باريك و كمي رونده

 4، به عرض متر سانتي 12دار، به طول تا   خطي، نوك با پهنكها برگ. متر سانتي
 متعدد و يها باانشعته، با  افراشآذين پانيكول، گل. پيچ متر، تخت يا لبه درون ميلي
 .متر سانتي 3-8اي، به طول  هاستوان

  مرداد– تير : زمان بذردهي خرداد؛–ارديبهشت : دهي زمان گل
  شمال شرق، غرب، مركز:پراكندگي در ايران

ارتفاع ها؛   سنگالخي، صخرههاي دامنهزارهاي بلوط، مراتع كوهستاني،  درخت :رويشگاه
 متر 1200-3300 :از سطح دريا
 اي با شكل رويشي از گندميان علوفه Melica persica subsp. persica :ها ساير ويژگي
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ايـن گونـه   . ي در كشـور دارد ا هانتشار گستردچمني پرپشت و فصل رشد سرد است كه      
سيسـتم  . دهـد  بنـدان و خشـكي طـوالني نشـان مـي           مقاومت زيادي نسبت به سرما، يخ     

هاي تند    به ويژه در شيب   يار متراكم آن در كنترل فرسايش،       اي افشان، گسترده و بس     هريش
 زيرزميني باريك و رونده آن عالوه بر كمك به بقاء گونـه و              هاي  ساقه .بسيار مؤثر است  

 .M. persica subsp. گـردد  حفاظت خاك، موجب توسعه و تكثير غيرجنسي گيـاه مـي  

persicaــوش ــه      از خ ــت و در مرحل ــوردار اس ــطي برخ ــوراكي متوس ــذردهي از خ ب
اين گونه توسط انواع كالسه دام مورد تغذيه        . شود خوراكي آن به شدت كاسته مي       خوش

اي خشبي كمتر مورد توجه دام قـرار        ه  ههاي مسن به دليل وجود شاخ      هپاي. گيرد قرار مي 
اي خشـبي   هـ   هالي شاخ  اي جديد در البه   ه  هگيرند و تنها در صورت امكان ايجاد پنج        مي

ترين گياهان حفـاظتي    از مناسبM. persica subsp. persica. گيرند مورد چرا قرار مي
دار اسـت    اي و شـيب    هخشك، به ويژه در مناطق سنگالخي، صخر         مناطق خشك و نيمه   

 .توان از آن در اصالح و توسعه مراتع استپي و نيمه استپي سرد استفاده نمود كه مي
 

Onobrychis altissima Grossh. 
Family: Fabaceae 

  اسپرس بلند:اسامي فارسي
ها چندتايي، ضخيم، به  ساقه.  گياهي علفي چندساله، پرساقه:شناسي همشخصات گيا

ها با دمبرگ  ها تقريباً بدون كرك، پاييني برگ. دار متر، افراشته، برگ  سانتي100ارتفاع تا 
متر،  لي مي5-7متر، به عرض   ميلي12-30ها به طول   جفت برگچه؛ برگچه6-8بلندتر؛ با 
ها، به  اي با دمبرگ كوتاه، مشابه پاييني ههاي ساق مرغي يا بيضوي؛ برگ  تخم–مستطيلي

 كنار آن دو يا سه بار  آذين از برگ دمگل. متر  ميلي3-6متر، به عرض   ميلي12-20طول 
 .اي همتر، تقريباً داير  ميلي5-7 نيام به قطر .تُنُكآذين خوشه كشيده  گل. بلندتر

  خرداد–ارديبهشت  : زمان بذردهي؛ارديبهشت – فروردين :يده زمان گل
  شمال غرب، شمال، شمال شرق، غرب، مركز:پراكندگي در ايران

  متر500-3000 :ارتفاع از سطح درياها؛  استپهاي كوهستاني،  دامنه مراتع و :رويشگاه
 نتشـار اي مرغوب است كـه ا  ه از بقوالت علوفOnobrychis altissima :ها ساير ويژگي
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ايـن  . اي در شمال غربي، شمال، شمال شرقي، غرب و بخش مركزي كشور دارد    هگسترد
بندان دارد و ريشه راست و عميق آن عالوه بر        گونه مقاومت زيادي نسبت به سرما و يخ       

تر خاك، موجب تحمل زياد گياه به خشكي   آب و مواد غذايي گياه از اعماق پايينتأمين
آيـد كـه    كننده ازت بوجـود مـي   اي تثبيت ه هاي افقي آن گره هر روي ريشب. گردد نيز مي 

 .گـردد  موجب تقويت خاك و رشد و توسعه بيشتر گياهان ديگر، به ويژه گنـدميان مـي               
O. altissimaهاي پردوام و شهد معطر، گياه مناسبي براي زنبورهاي عسـل    به دليل گل

كند كه با ميـل و       وفه زيادي توليد مي   خوراك است و عل    اين گونه بسيار خوش   . باشد مي
. گيرد رغبت مورد چراي انواع كالسه دام با ارزش رجحاني بيشتر براي گوسفند قرار مي             

مدت و مديريت  ههاي كوتا با توجه به توانايي زياد اين گياه براي بازسازي، با اعمال قرق          
ي اصالح و توسـعه     اين گونه با ارزش برا    . يابد صحيح، به سهولت در عرصه استقرار مي      

كاشت، به ويژه در كشت مخلـوط بـا          بازده به مراتع دست    زارهاي كم  مراتع و تبديل ديم   
 .شود گندميان توصيه مي

Panicum repens L. 
Family: Poaceae 

  ارزن رونده، ارزن مردابي:اسامي فارسي
 هاي ساقهگياهي علفي چندساله، چمني كم و بيش انبوه، داراي : شناسي همشخصات گيا

ا ايجاد ه ه هوايي رونده كه در محل گرهاي  ساقهزيرزميني ضخيم طويل و رونده و
 برافراشته، به ارتفاع تا –افراشته يا خميده اي  هاي ماشوره هساق. كنند اي نابجا ميه هريش
، به متر سانتي 15دار، تخت، به طول تا   خطي، نوك با پهنكها برگ. متر سانتي 100

 .متر  سانتي30، افراشته، به طول تا تُنُكآذين پانيكول  گل. متر  ميلي2-6عرض 
  خرداد– ارديبهشت : زمان بذردهي ارديبهشت؛–فروردين : دهي زمان گل

 شمال، جنوب غرب، جنوب، جنوب شرق: پراكندگي در ايران
ارتفـاع از سـطح     ها، مناطقي با تناوب آب گرفتگي و خشكي؛           حاشيه آبراهه : رويشگاه

  متر0-200 :دريا
 با شكل رويشـي بسيار مرغوب اي   از گندميان علوفهPanicum repens :ها ويژگيساير 
 اي در شـمال و      فصل رشد گرم اسـت كـه انتشـار پراكنـده           و    كم و بيش پرپشت    چمني
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دهـي بسـيار     اين گونه در دوره رشد رويشـي تـا مرحلـه گـل      .بخش جنوبي كشور دارد   
اي دام با ارزش رجحاني بيشـتر بـراي         ه  هاع كالس خوراك است و مورد تعليف انو       خوش

خـوراكي آن بـه دليـل خشـبي شـدن             گيرد، ولي در مرحله بذردهي خـوش       گاو قرار مي  
هـاي   بـرداري بـا تنـاوب    هبا اعمال چرا و بهـر . يابد اي قديمي به شدت كاهش ميه  هساق

ن توان از خشبي شدن گياه جلوگيري كرد، ضمن اينكـه از ضـعيف شـد               كوتاه مدت مي  
تـوان بـه عنـوان      مـي P. repensاز . گـردد   سال اوليه رشد ممانعت مي3-4گياه پس از 

اي و ســبك و ايجــاد  هاي مرغــوب در اصــالح مراتــع گرمســيري بــا خــاك ماســ هگونــ
 .اين گونه به شوري خاك نيز نسبتاً مقاوم است. اي آبي استفاده نموده هچراگا

 
Poa pratensis L. subsp. angustifolia (L.) Gaudin 
Family: Poaceae 

 زار چمن  چبر، چمن: اسامي فارسي
 رويشي متعدد و هاي هگياهي علفي چندساله، چمني، داراي ساق: شناسي همشخصات گيا

. متر سانتي 110افراشته، به ارتفاع تا اي  هاي ماشوره هساق. هاي زيرزميني رونده هساق
ي پاييني به طول ها برگپيچ يا تخت،  تيز، لبه درون  خطي باريك، نوك با پهنكها برگ
، به متر سانتي 1-12ي بااليي به طول ها برگمتر؛   ميلي1-3، به عرض متر سانتي 28-3

مرغي  ، گسترده، گاهي نسبتاً فشرده، تخمتُنُكآذين پانيكول  گل. متر  ميلي1-5/2عرض 
 .متر  سانتي1-5/7، به عرض متر سانتي 5/2-5/14باريك، به طول 

  مرداد– تير : زمان بذردهي خرداد؛–ارديبهشت : دهي لزمان گ
 شمال غرب، شمال، غرب، مركز، جنوب شرق: پراكندگي در ايران

هـا،    هـا و آبراهـه      هاي كوهستاني، حاشـيه درياچـه       زارها، مراتع و دامنه     درخت: رويشگاه
  متر0-3000 :ارتفاع از سطح دريا؛ اراضي مرطوب
اي مرغوب بـا    از گندميان علوفهPoa pratensis subsp. angustifolia :ها ساير ويژگي

ي عمدتاً در نيمه شمالي ا هانتشار گسترد شكل رويشي چمني و فصل رشد سرد است كه          
بندان مقاوم است، اما در مقابل خشكي و گرما بسيار           اين گونه به سرما و يخ     . كشور دارد 
طحي است، به همـين دليـل       ريشه گياه گسترده و محكم، ولي تقريباً س       . باشد حساس مي 

 تكثيـر و    آن  ويژگـي  تـرين   مهـم . از قدرت حفاظت خاك نسبتاً خوبي برخـوردار اسـت         
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اكثـر  . اسـت ) sod(هـاي چمنـي      هاي زيرزميني با تشكيل كلوخ     هگسترش از طريق ساق   
گيرند، از اين رو چـراي       هاي تشكيل شده اين گياه در نزديكي سطح خاك قرار مي            برگ

باشد  هاي چمني نمي   اي براي تشكيل كلوخ    ههاي مكرر عامل بازدارند    داشتسنگين يا بر  
همچنـين  . دهـد  و گياه با داشتن چنين ويژگي به آساني به رشد و تكثير خود ادامـه مـي                

انبوهي بوته و ايجاد پوشش مقاوم در سطح زمين نيز در تحمل فشار چرا مـؤثر اسـت،                  
از لگـدكوب شـدن توسـط دام دوام         به همين علت چراگاه در مقابـل خسـارات ناشـي            

به رغم توليـد علوفـه كـم، امـا از      P. pratensis subsp. angustifolia. يابد بيشتري مي
رود كه بـا ولـع مـورد چـراي انـواع          ترين گندميان سردسيري به شمار مي      خوراك  خوش

كـاري   ترين كاربرد اين گياه عالوه بر ايجاد چراگاه، چمن         اصلي. گيرد كالسه دام قرار مي   
 .است، به طوريكه در آمريكا و اروپا ميليون ها هكتار زير كشت اين گونه قرار دارد

 
Prangos ferulacea (L.) Lindl. 
Family: Apiaceae 

  جاشير:اسامي فارسي
هاي  برگ.  متر، ضخيم5/1 گياهي چندساله، به ارتفاع تا :شناسي همشخصات گيا

اي؛ قطعات انتهايي  همتر، تا شش بار شان نتي سا60-80اي و پايين ساقه به طول  هقاعد
ا و ه هبرگ. متر  ميلي3/0-5/1متر، به عرض   ميلي2-25شكل، به طول   نخي–خطي
ا ه هميو.  شعاع7-20دار با  هچترهاي ميو. شكل ها اغلب دائمي، خطي تا نخي برگك

 .متر  ميلي10-15متر، به عرض   ميلي12-25بيضوي يا كروي، به طول 
  تير–خرداد  : زمان بذردهي؛خرداد – ارديبهشت :دهي زمان گل

  شمال غرب، غرب، مركز:پراكندگي در ايران
  متر900-3000 :ارتفاع از سطح درياهاي كوهستاني؛  دامنه مراتع و :رويشگاه

فصـل رشـد سـرد    و اي مرغوب   علوفهاز چتريان Prangos ferulacea :ها ساير ويژگي
اي در شمال غربي، غرب و همچنين بخش مركزي كشور           هانتشار بسيار گسترد  است كه   

شدن، زمانيكه به زردي و قرمزي گرايش پيـدا         هاي اين گياه در هنگام خشك          برگ .دارد
 ها چه به صـورت تـر و چـه بـه            گل. گيرند كنند، به خوبي مورد مصرف دام قرار مي        مي
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ارزش و قـوت    . باشند صورت خشك به شدت مورد توجه و تغذيه انواع كالسه دام مي           
گيـرد و    به حدي است كه معموالً به تنهايي مورد استفاده قرار نميP. ferulaceaغذايي 

شود و به شـدت      اغلب مخلوط با مواد غذايي ديگر مانند جو در اختيار دام قرار داده مي             
ايـن گونـه داراي ريشـه اصـلي متـورم و            . در افزايش گوشـت و شـير دام مـؤثر اسـت           

اي فرعي نسبتاً   ه ه متر، شبكه وسيعي از ريش     5/1بتاً عميق به طول بيش از       شده نس   ضخيم
 متري از پايه گياه و نيز تاج گسـترده بـه قطـر بـيش از يـك متـر و         3-5قطور تا فاصله    

تواننـد اثـرات تخريبـي رگبارهـاي          هاي وسيع و بزرگ با رشد سريع است كه مـي            برگ
هـاي    با توجه به ارزش   . لوگيري نمايند شديد بهاره را كاهش داده و از فرسايش خاك ج         

 و نيز سازگاري و تطابق زياد آن با شـرايط محيطـي سـخت نظيـر     P. ferulaceaفراوان 
توان از آن در اصالح       هاي طوالني، خشكي، شيب تند و غيره مي        بندان سرماي شديد، يخ  

ت اسـتفاده   كاش  بازده به مراتع دست     زارهاي كم   مراتع مخروبه كوهستاني و نيز تبديل ديم      
 .نمود

 
Salicornia europaea L. 
Family: Chenopodiaceae 

  قليا، شويان، تاغچه:اسامي فارسي
متر، گاهي با   سانتي35 گياهي يكساله، به ارتفاع و قطر تاج تا :شناسي همشخصات گيا

ساقه اصلي مشخص، گاهي بدون ساقه اصلي مشخص و از پايين به طور يكنواخت 
.  يا به ندرت گسترده، سبز، سبز متمايل به زرد، نارنجي و يا ارغوانيمنشعب، افراشته و

متر، به   ميلي150 و يا به ندرت تا 10-40ها به طول  سنبله. شكل ها متقابل، فلسي برگ
ها، مياني باالتر و بزرگتر، اغلب  ا به تعداد سه در محور برگهه گل. متر  ميلي2-4قطر 
 .نرماده

  آبان–مهر  : زمان بذردهي؛مهر – شهريور: دهي زمان گل
 شمال غرب، شمال، شمال شرق، غرب، مركز، شرق، جنوب :پراكندگي در ايران

 غرب، جنوب، جنوب شرق
؛ هاي شـور    ها و درياچه    ي شور، سواحل باتالق   ها  دشتاراضي شور مرطوب،     :رويشگاه

  متر-20-2200 :ارتفاع از سطح دريا
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آبدار  از اسفناجيان هيگروهالوفيت اجباري ساقه Salicornia europaea: ها ساير ويژگي
شوري خاك و عمق . است كه در طيف وسيعي از اقاليم مختلف كشور انتشار دارد

اين گونه در . سفره آب زيرزميني عواملي هستند كه در استقرار آن نقش مهمي دارند
و سفره آب ها و پالياها كه امالح خاك زياد است  مناطق مجاور سواحل درياها، درياچه

اي  زيرزميني نزديك سطح زمين قرار دارد، تنها گياهي است كه رويش دارد و با فاصله
در فصل بهار به دليل وجود بارندگي، امالح . اند از ساحل گياهان چند ساله استقرار يافته

يابد و به  هاي زيرين خاك انتقال مي موجود در اليه سطحي خاك شسته شده و به اليه
با گذشت . شود  زدن بذر اين گونه فراهم مي شرايط مناسبي براي جوانهاين ترتيب 

تر رفته و همراه با آن مقادير زيادي از  زمان، به تدريج سطح سفره آب زيرزميني پايين
در اين حالت اين گونه قادر است . شوند هاي محلول از دسترس ريشه خارج مي نمك
گياهان چند ساله به دليل نفوذ ريشه در هاي خود را كمي گسترش دهد، اما براي  ريشه
شود و به ناچار در مناطق دورتر از  هاي مختلف خاك چنين شرايطي فراهم نمي اليه

 مانند ساير گياهان هالوفيت گوشتي با جذب آب، S. europaea. يابند ساحل استقرار مي
اي ه هاهاي خود رقيق نموده و با اين مكانيسم در رويشگ ها را در داخل سلول نمك

 درصد روغن با كيفيت 12-15بذر اين گونه حاوي . يابد بسيار شور رشد و استقرار مي
روغن آفتابگردان و طعم روغن گردو است كه عالوه بر مصرف خوراكي، در توليد 

پس از استخراج . گيرد رنگ مو، لوازم آرايشي و مواد دارويي مورد استفاده قرار مي
تواند  اد غذايي، به ويژه پروتئين خام زيادي است كه ميروغن، كنجاله آن نيز حاوي مو

اي، حفاظتي و  ه گياهي علوفS. europaea. به عنوان مكمل در تغذيه دام استفاده شود
اي ساحلي ه هصنعتي با ارزش است كه به خوبي در حفاظت و تثبيت خاك در رويشگا

ه واسطه وجود در هنگام سبزبودن ب. و جلوگيري از حركت خاك بسيار مؤثر است
 رغبتي براي ها دامتر در چراگاه،   و نيز وجود گياهان مرغوبها دامهاي فراوان در ان نمك

شدن و كاهش  دهند، اما در فصل پاييز و زمستان، پس از خشك  استفاده از آن نشان نمي
 .گيرد ساير گياهان در عرصه مورد تعليف قرار مي
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Salsola orientalis S.G. Gmel. 
Family: Chenopodiaceae 

  خريت، شور شرقي:اسامي فارسي
. متر، منشعب  سانتي60، به ارتفاع تا اي هاي و يا درختچ بوته  :شناسي همشخصات گيا

اي ولي گاهي در پايين نازك و  متر، استوانه  ميلي13ها متناوب، به طول تا  برگ
هاي  باها و روي انشع برگا منفرد در محور ه گل. كند، در قاعده پهن شكل، نوك گرزي
ها، در  تر از گل همتر، برابر و يا كوتا  ميلي3ا به طول ه هبرگ. مانند انبوه و يا غيرانبوه هسنبل

تر  هها كمي كوتا برگك. تيز كند و يا نوك اي و در پايين پهن، نوك هاستوان نيمه بااليي نيم
 .مرغي تر، تخمم  ميلي5/2ها به طول  گلپوش. ها آنشكل  ا و همه هاز برگ

  آذر–مهر  : زمان بذردهي؛شهريور – تير :دهي زمان گل
  شمال غرب، شمال، شمال شرق، مركز، شرق:پراكندگي در ايران

ارتفاع از سـطح    ؛   شور ي نسبتاً ها  دشتهاي شور،     ماهورها، استپ   ها، تپه   دامنه :رويشگاه
  متر600-2100 :دريا

آبـدار اسـت كـه     سفناجيان گزروهالوفيت برگاز ا Salsola orientalis :ها ساير ويژگي
اي در شمال غربي، شمال، شمال شرقي و شرق و همچنـين بخـش               هانتشار بسيار گسترد  
اين گونه نسبتاً مقاوم به شوري، تحمل زيادي نسبت بـه خشـكي و              . مركزي كشور دارد  

 بـه  اي دارد كـه گسـترش آن   هاي عميق و گسترد ه سيستم ريشS. orientalis. سرما دارد
 130 عميـق تـا عمـق         ايي بـا خـاك    هـ   هعمق خاك بستگي دارد، بطوريكـه در رويشـگا        

عمـق نفـوذ     ايي با خاك سخت و كـم      ه  هكند، در حاليكه در رويشگا     متري نفوذ مي   سانتي
شـدن گيـاه      خشبي. باشد ا بسيار زياد مي   ه  هريشه اصلي كم و در مقابل گستره افقي ريش        

دارد، بطوريكه هر قدر ميـزان رطوبـت رويشـگاه          به ميزان رطوبت خاك بستگي زيادي       
تـر و علوفـه بـا كميـت و كيفيـت             هاي گياه بلنـدتر، نـرم      هتر باشد، شاخ   بيشتر و مناسب  

ـ   ه هكند، در حاليكه در رويشگا   بيشتري توليد مي   ي چـوبي  هـا  دامايي با رطوبـت كمتـر ان
 بسيار خـوبي   اين گونه قدرت سازگاري   . كند گسترش يافته و گياه حالت خشبي پيدا مي       

اي عميـق، دوره رشـد      هـ   هدهد و عالوه بر گسترش ريش      براي مقابله با خشكي نشان مي     
 .شـود  رويشي و نمو زايشي خود را نيز كوتاه نموده و يا در مرحله رويشي متوقـف مـي      
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چراي متعادل باعث شادابي، پايداري بيشتر، افزايش كمي و كيفي علوفه و جلوگيري از              
شدن، بـه تـدريج    عدم چرا و برداشت علوفه عالوه بر خشبي. گردد اه مي شدن گي   خشبي

ا موجـب افـزايش رشـد       هـ   هبر نمودن پاي   گردد، ضمن اينكه كف    موجب نابودي گياه مي   
ها، افزايش سطح تـاج و در مجمـوع شـادابي بيشـتر گيـاه                 ا، فراواني برگ  ه  هطولي شاخ 

گياهان همـراه، بـه ويـژه درمنـه     خوراكي زياد نسبت به اغلب       به واسطه خوش  . گردد مي
شود و در چنين شـرايطي گيـاه كمتـر امكـان             دشتي قبل از اينكه به بذر بنشيند، چرا مي        

. يابند هاي اين گونه به تدريج كاهش مي       كند و بدين ترتيب جمعيت     توليد بذر را پيدا مي    
 ادامـه   برداري آن نسبتاً طوالني است و از اواخر شهريور تـا اواسـط زمسـتان               هفصل بهر 

، انواع كالسه دام به خوبي از آن چـرا  S. orientalisخوراكي زياد  به واسطه خوش. دارد
از ايـن   . باشـد  كنند و ارزش رجحاني آن به ترتيب براي شتر، بز و گوشفند بيشتر مي              مي

اي وسيعي از مناطق خشك، به ويژه       ه  هتوان براي حفظ و توسعه عرص      گونه با ارزش مي   
 .استفاده نمودمناطق استپي سرد 

 
Stipa arabica Trin. & Rupr. var. arabica 
Family: Poaceae 

 دم عربي استپي عربي، شال: اسامي فارسي
اي انبوه، داراي تعدادي ساقه  گياهي علفي چندساله، دسته: شناسي همشخصات گيا
. متر سانتي 120به ارتفاع تا اي  هاي ماشوره هساق. هاي رويشي متعدد زايشي و ساقه

. ترم ي ميل7/0-2/3، به عرض متر سانتي 19به طول تا ،  تختاي با پهنك هي ساقها برگ
؛ متر سانتي 1-2، به عرض متر سانتي 15-35آذين پانيكول، باريك، به طول  گل
 .متر  سانتي10، به طول تا  برافراشته–خميده  افراشته يا ها باانشع

  مرداد– خرداد : زمان بذردهي خرداد؛–فروردين : دهي زمان گل
 شمال غرب، شمال، شمال شرق، غرب، مركز، شرق، جنوب شرق: پراكندگي در ايران

ارتفـاع از سـطح     ها؛    هاي آهكي، استپ    هاي كوهستاني، صخره    مراتع و دامنه  : رويشگاه
  متر400-3300 :دريا

 اي با شكل رويشي  از گندميان علوفهStipa arabica var. arabica :ها ساير ويژگي
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 ايـن گيـاه   . اي پرپشت و فصل رشد سرد است كه انتشـار وسـيعي در كشـور دارد                 دسته
گيرد، ولي با ظهور     خوراكي متوسطي دارد و مورد چراي انواع كالسه دام قرار مي            خوش

خوراكي و ارزش رجحاني آن، به ويـژه          ها، خوش   ا و خشبي شدن برگ    ه  بذور و سيخك  
تـوان بـه    هاي اين گونه مي از ويژگي. آيد ي پايين ميا هبراي گوسفند به نحو قابل مالحظ 
ا اشاره نمـود كـه ميـزان    ه  به سبب وجود سيخكها آنتوليد بذر زياد و پراكنش مناسب     

اي كوتـاه   هـ   بنابراين با ايجـاد قـرق     . دهد بذر اين گونه را در بانك بذر خاك افزايش مي         
 S. arabica var. arabica. گيـرد  مدت، تجديد حيات طبيعي آن به سهولت انجـام مـي  

رود  اي با ارزش تثبيت كننده خاك به شـمار مـي  ه همقاومت زيادي به چرا دارد و از گون    
 .اي وسيعي را بوجود آورده هتوان چراگا كه با بذركاري و توسعه آن در مناطق استپي مي

 
Stipagrostis plumosa (L.) Munro ex T. Anderson 
Family: Poaceae 

 سبط پرمرغي، سبط پا كوتاه، نَسي، جارو پيغمبري، سوف كوتاه: اسامي فارسي
ي ها ساقه. اي كم و بيش انبوه گياهي علفي چندساله، دسته: شناسي همشخصات گيا

 با ها برگ .متر سانتي 30 برافراشته، به ارتفاع تا – متعدد، افراشته يا خميده اي هماشور
. متر  ميلي3/0-8/0، به عرض متر تيسان 4-12دار، به طول   لوله شده، خطي، نوكپهنك
 .متر سانتي 6-15، افراشته، به طول تا تُنُكآذين پانيكول  گل

 –در ناحيه صـحارا     ( مهر   – شهريور   : زمان بذردهي   خرداد؛ –ارديبهشت  : دهي  زمان گل 
در صـورت   . شـود   و نيم ماه زودتـر آغـاز مـي          سندي مراحل فنولوژي تقريباً يك تا يك        

 .)نشيند ي رطوبت، رشد مجدد شروع شده و گاهي به گل و بذر ممناسب بودن شرايط
شمال غرب، شمال، شمال شرق، غرب، مركز، شرق، جنوب : پراكندگي در ايران

 غرب، جنوب، جنوب شرق
-2300 :ارتفاع از سطح دريـا ي شني؛   ها  دشتها و     هاي سنگالخي، تپه    دامنه: رويشگاه

  متر50
 اي اي با شكل رويشي دسته از گندميان علوفه Stipagrostis plumosa :ها ساير ويژگي

 هاي اين گونه داراي ريشه. اي در كشور دارد كم و بيش پرپشت است كه انتشار گسترده
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هاي شني است كـه مقاومـت زيـاد و سـازگاري خـوبي       از گندميان شاخص تپه  و   قوي  
هاي بسـيار گـرم و        هاي سرد و تابستان     زمستان(نسبت به شرايط دشوار حاكم بر محيط        

اي افشـان ايـن گونـه از تعـدادي رشـته باريـك              ه  هريش. دهد  از خود نشان مي   ) طوالني
ا را بـه صـورت      هـ   هدان اي كه دارند، شن    هتشكيل شده است كه با استفاده از ماده چسبند        

آورنـد و در نتيجـه       غالفي در اطراف ريشه جمع كرده و پوشش مناسبي را به وجود مي            
بذر اين گياه متصل به سيخكي      . نمايد سخت بياباني به راحتي زندگي مي     گياه در شرايط    

هنگامي كه باد بذر را از گياه جـدا و بـه            . سه شاخه است كه شاخه مياني آن پردار است        
كند، به صورت عمودي روي خاك قرار گرفته و بـه كمـك سـيخك                اطراف پراكنده مي  

استقرار بذور پـس از جوانـه زدن در         اغلب  . شود مياني پردار به داخل خاك فرستاده مي      
 .شـود  اي متحـرك بـا مشـكل مواجـه مـي          هـ   هاثر جابجايي و پوشانيده شدن توسط ماس      

S. plumosa خوراكي نسبتاً زياد است كـه در هنگـام سـبز بـودن مـورد       گياهي با خوش
گيـرد، ضـمن اينكـه شـتر بيشـتر و بهتـر از آن تغذيـه                  چراي انواع كالسه دام قرار مـي      

اي هـ   هاي شني متحـرك و ايجـاد چراگـا        ه  هتوان براي تثبيت تپ    از اين گونه مي   . نمايد مي
 .اي استفاده نمود هوسيع در مناطق خشك با خاك سبك و ماس

 
Trifolium fragiferum L. 
Family: Fabaceae 

  شبدر:اسامي فارسي
 هـا   سـاقه . متـر   سـانتي  50 گياهي علفي چندساله، به ارتفـاع تـا          :شناسي همشخصات گيا 

 با دمبـرگ   ها  برگ. دهنده، از بن منشعب     هاي ريشه   خوابيده يا گسترده روي زمين، با گره      
 متر، به عرض  ميلي5-30ها به طول      اي؛ برگچه   متر؛ سه برگچه     سانتي 2-20بلند، به طول    

 متـر،   ميلـي 8-20آذين به طول  گل.  بيضوي–مرغي مرغي گاهي تخم  متر، تخم   ميلي 15-8
 نيام  .شكل  مرغي  اي گاهي تخم    كره   گل، نيم  10-30متر، با      ميلي 35ر  در حالت ميوه به قط    

 .اي شكل، يك تا دو دانه شكل تا كروي مرغي تخم
  تير–خرداد  : زمان بذردهي؛خرداد – ارديبهشت :دهي زمان گل

  شمال غرب، شمال، شمال شرق، غرب، مركز:پراكندگي در ايران
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زارهـاي    هاي مرطـوب كوهسـتاني، چمـن         و دامنه  زارهاي بلوط، مراتع    درخت :رويشگاه
  متر1000-2800 :ارتفاع از سطح درياها؛  ها و آبراهه شور مرطوب، حاشيه باتالق

اي مرغوب اسـت كـه انتشـار     ه از بقوالت علوفTrifolium fragiferum :ها ساير ويژگي
ركـزي  اي در شمال غربي، شمال، شمال شرقي و غرب و همچنين بخش م             هنسبتاً گسترد 
اي  هبندان دارد و سيستم ريشـ       گونه مقاومت زيادي نسبت به سرما و يخ        اين. كشور دارد 

متـري    سـانتي  20-30هاي فراوان است كه قسمت بيشـتر آن در عمـق              باراست با انشع  
كننـده ازت     اي تثبيت   ه  هاي افقي آن گر   ه  هبر روي ريش  . سطح خاك گسترش يافته است    

اك و رشد و توسعه بيشتر گياهـان ديگـر، بـه ويـژه              آيد كه موجب تقويت خ     بوجود مي 
طول عمر ريشه اصلي كوتاه است و پس از يـك تـا دو سـال از بـين                  . گردد گندميان مي 

اي رونده كه داراي تعدادي گره است بـه زنـدگي           ه  هرود، در مقابل گياه با توليد ساق       مي
معطـر، گيـاه مناسـبي    هاي پردوام و شهد   به دليل گلT. fragiferum. دهد خود ادامه مي

ايـن  . باشد و در صنعت زنبورداري اهميـت زيـادي دارد         براي جلب زنبورهاي عسل مي    
گونه به دليل ارزش غـذايي زيـاد و نيـز قابليـت هضـم بـاال، از كيفيـت بسـيار خـوبي                        

كند كـه بـا      خوراك است و علوفه زيادي توليد مي       بنابراين بسيار خوش  . برخوردار است 
اي انواع كالسه دام با ارزش رجحاني بيشتر براي گوسـفند قـرار             ميل و رغبت مورد چر    

اي رونده مقاومت خوبي در مقابل چراي دام از         ه  هاين گياه به دليل وجود ساق     . . گيرد مي
دهد و در صورتيكه به صورت خالص و يا در مخلوطي كه ميـزان شـبدر                 خود نشان مي  

 .شــود  نفــخ دام مــيدر تركيــب گيــاهي زيــاد اســت، تحــت چــرا قــرار گيــرد موجــب
T. fragiferum اي،  هبـرداري در مراتـع طبيعـي بـه عنـوان گيـاهي علوفـ        ه عالوه بر بهـر

اي هـ   هتوانـد بـه صـورت چراگـا        حفاظتي و منبع توليـد شـهد بـراي زنبـور عسـل مـي              
 .كاشت، به ويژه در كشت مخلوط با گندميان نيز مورد استفاده قرار گيرد دست
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