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چکیده

معتمدی، ج.، ارزاني، ح. و مفیدي چالن، م. 1۴00. چرای   هدفمند دام، راهکاری برای مدیریت پوشش   گیاهی و دستیابی به مراتع سالم. 
مجله ترویجي علوفه و خوراك دام. 2 )1(: 1۴-28.

چرای هدفمند، ابزاری اثبات شده برای مدیریت پوشش   گیاهی مراتع است و دانش مرتبط با آن، به   سرعت در حال گسترش می باشد. 
چرای   هدفمند در مدیریت پوشش   گیاهی، چرای   دام را از حالت   کلیشه  ای خود، فراتر می  برد. هدف از آن، کاربرد نوع مناسب و خاصی 
از دام در فصل یا دوره  ای با شدت   مشخص برای رسیدن به اهداف مدیریت پوشش   گیاهی و مبارزه با گیاهان ناخواسته در ترکیب  
 گیاهی مراتع است. در حالی   که در نقطه مقابل، هدف از چرای   سنتی فقط تولید کاالهای دامی است. این مفهوم، در بین محققان 
و مدیران مرتع، ده  ها سال مطرح بوده و نام  های مختلفی شامل توصیه   چرا و گیاه   خواری مدیریت  شده، به  خود گرفته است. هدف 
مشترك از چرای هدفمند و مدیریت چراگاه های   طبیعی؛ حفظ خاك، فلور، جانوران و منابع آبی است که به   نوبه خود، می  توانند 
فرآیندهای   اکولوژیکی نظیر چرخه مواد   مغذی، چرخه آب و گردش انرژی را حفظ کنند. در واقع نسخه   های چرای هدفمند، دانش 
مربوط به اکولوژی   گیاهی، تغذیه   دام و رفتار چرایی دام را با همدیگر ادغام می  کنند. بدین   ترتیب، دام دیگر یک حیوان چراکننده 
نیست، بلکه ابزاری قدرتمند برای مدیریت   مرتع است. توان تلفیق چرای   دام با سایر برنامه  های   مدیریتی، می  تواند عالوه بر کاهش   
چشمگیر هزینه  ها، بازده برنامه  های   اجرایی را نیز بهبود بخشد. چرای   هدفمند، همگام با اصول حفظ محیط   زیست، گام برداشته و 
بر خالف روش  های   سنتی، ردپایی از خود، باقی نمی  گذارد و با روش های   شیمیایی و مکانیکی نظیر سم  پاشی، زنجیرکشی و غیره، 
رقابت می کند و به  خوبی گیاهان   نامطلوب را کنترل می  کند. واضح است که استفاده   غلط از این ابزار مدیریتی نیز می  تواند اثرات 
مخربی داشته باشد. هدف مقاله حاضر، ارایه دیدی جامع در مبحث چرای   هدفمند دام و زمینه نهادینه  سازی این رویکرد نوین در 

مدیریت دام و مرتع است.
واژه های کلیدي: رابطه دام و مرتع، چرای هدفمند دام، مدیریت پوشش  گیاهی.
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مقدمه:
 در حال  حاضر، چرای     دام به  عنوان یکی از مهم  ترین عوامل تخریب 
مراتع، محســوب می  شود. وخامت   اوضاع در بســیاری از موارد، 
به  گونه  ای است که به  منظور بهبود وضعیت   مراتع، توصیه به حذف 
کامل دام از عرصه  های   مرتعی، مطرح می  شود. در این خصوص، با 
توجه به شدت تخریب و خشکسالی  های متوالی، پیشنهاد می  شود 
که ســطح گســترده  ای از مراتع، به  خصوص در مناطق رویشی 
صحارا-سندی و ایرانو-تورانی، تحت مدیریت قرق و حفاظت کامل 
قرار گیرند )3(. اگرچه بیشتر مرتعداران کشور، دامدار نیز هستند 
و نگهداری و پرورش دام، منبع اصلی تامین معیشت آنها محسوب 
می  شود؛ اما با توجه به حساسیت این مناطق، بر اجرای فوری این 
امر تاکید می  شود. این موضوع، در شرایطی است که در کشورهای 
دارای  مرتعداری تجاری مانند اســترالیا، نیوزلند، آمریکا و کانادا، 
دام دیگر یک حیوان چرا کننده نیست، بلکه ابزاری قدرتمند در 
دســت مدیر   مرتع است که از قابلیت  هایی آن می  توان به کاهش 
خطر آتش  سوزی در مراتع، کنترل گیاهان   مهاجم بدون استفاده 

از مواد   شیمیایی، اشاره کرد )11(.
چرای   هدفمند، عبارت است از کاربرد نوع خاصی از دام در فصل 
یا دوره  ای با شدت   معین برای رسیدن به اهداف مدیریت پوشش  
 گیاهی و داشتن مراتع سالم )9(. در صورتی   که طی سالیان گذشته، 
مرتعداران و دانشــمندان، تالش شان را بر افزایش تولید گوشت، 
شــیر و پشــم در دام  های چراکننده در مرتع، متمر کز  ساختند و 
فرآوردهای رایج دامی، به  عنوان هدف   اصلی از پرورش   و نگهداری 
دام در مرتــع و محصوالت اولیه مدیریت پوشــش   گیاهی، تلقی 
می  شدند )11(. به نظر می  رسد، با توجه به فشار بیش از حد دام 
بر مراتع، باید این رویکرد تغییر کند و ضمن اعمال چرای   حفاظتی 
در سطح عرصه  های   مرتعی، به  گونه  ای عمل شود که در چارچوب 
اســتفاده چند منظوره، بتــوان از دام هم به  عنوان یک ابزار برای 
مدیریت پوشش   گیاهی و داشتن مراتع سالم، استفاده کرد و هم 
اینکه نیاز معیشــتی مرتعداران با تولید فرآوردهای دامی و دیگر 
انواع اســتفاده از مرتع، تامین شــود. به   عبارت دیگر، فرآوردهای 
رایج دامی )گوشت، شیر و پشم(، باید به  عنوان محصوالت   ثانویه 
مدیریـت پوشش   گیاهـی، تلقـی شوند و نه هدف   اصلی از پرورش   و 

نگهداری دام در مراتع. باید به مراتعی با وضعیت    ضعیف و متوسط 
که در ترکیب   گیاهی آنها، گونه  های   مهاجم )ناخواســته( نسبت 
به گونه  های   خوشــخوراك ســهم زیادي دارند، توجه بیشــتری 
شــود. در   حال   حاضر که تقریباً تمام مرتعداران  ، دامدار هستند 
و پرورش   دام، جزو جداناپذیر نظام   مرتعداری کشور است؛ حذف 
کامل دام از عرصه  های   مرتعــی، نه تنها مورد پذیرش اجتماعی 
مرتعداران نیست، بلکه اکولوژیست  ها و زیست  شناسان   مرتع نیز 
چرای دام در مرتع را برای تحریک   رشــد و شــادابی گونه  های 
  مرتعی، الزم می  دانند. لذا چالش تبدیل چرای   دام از شــکل رایج 
آن به ابزاری نیرومند برای مدیریت پوشــش گیاهی و دستیابی 
به مراتع سالم، نیاز به تجدیدنظر در فرآیند مدیریت   مراتع دارد.

 اصول اساسی چرای   هدفمند
با توجه بــه اینکه چرای کنترل     نشــده دام، اغلــب به تخریب 
چراگاه  ها می  انجامــد؛ لذا مدیریت     چرا باید بــر کاهش اثرهای  
 مخرب آن متمرکز شــود تا از پوشش گیاهی به شیوه  ای پایدار، 
بهره  برداری شــود )9(. در این زمینــه، الگوهای     جدید مدیریت 
  دام ارایه شده اســت که بر مبنای آن، از پتانسیل و توانایی  دام، 
بــرای تغییر ترکیب   گیاهی و مدیریت و کنترل گیاهان   نامرغوب 

استفاده می شود )11(.
   در مبحث چرای   هدفمند، باید اهداف خود را به   روشنی انتخاب نمود 
و بیان کرد تا بتوان با جهت  گیری و تمرکز بر آن، به نتایج مطلوب 
دســت یافت. همچنین مدیر مرتع، باید تعریف   روشنی از جامعه  
 گیاهی و مراتع سالم برای خود داشته باشد. ضمن   اینکه باید مهارت 
الزم در متمرکز ساختن انرژی چرای   دام در آن راستا را دارا باشد 
تا بتواند به اهداف   مدیریتی، برســد. کلید   موفقیت در این پیشه، 
داشتن فهم روشن از هدف )شرایط مرتع و نحوه به کارگیری دام( 
است؛ بنابراین چرای   هدفمند، به درك واکنش پوشش   گیاهی و 
نیز دانش الزم در زمینه تغذیه و رفتار چرایی   دام، نیاز دارد )8(. 
در این راستا، علی  رغم انجام مطالعات   گسترده در زمینه اکولوژی 
پوشش  های   گیاهی؛ اطالعات   اندکی در خصوص شاخصهای رفتار

چرای   دام  در عرصـه  های   مرتعـی، وجود دارد. ضمن  اینکه، دانش 

    برآورد نیاز آب و خوراک دام های سبک )گوسفند و بز(  در دوران خشکسالی در استان لرستان- بهروز، یاراحمدی
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و درك درســت از نحــوه   به  کارگیــری اطالعات انــدك موجود 
در ایــن زمینه نیز وجود ندارد و از اصــول مدیریت چرا، پیروی 
نمی  شــود. به علت وجــود مقادیر غیرنرمال شــاخص های رفتار 
چرایی نظیر؛ مسافت طی شــده، سرعت   متوسط حرکت   دام در 
مرتع در حین چرا، مدت زمان چرا از گونه  های   گیاهی، مدت زمان 
استراحت و نشــخوار دام در ماه های فصل چرا؛ عملکرد دام   های 
چرا کننده برای مدیریت پوشش گیاهی و داشتن مراتع سالم، آن 
گونه که می بایســت، مطلوب نیست )5(. اســتفاده از دام برای 
مدیریت پوشــش   گیاهی، یک تیمار بلندمدت اســت. اگر چرای   
هدفمند به  درستی انجام شود، نتایج آن تدریجی خواهد بود. بسته 
به شرایط محیطی و اقلیمی، دست  کم سه   سال زمان نیاز است تا 
در گیاهان چندساله   علفی، تغییر چشم  گیری ایجاد شود. زمانی   که 

اهداف مدنظر از مدیریت حاصل شد، مدیران باید محل چرای دام 
را تغییر دهند وگرنه به  طور قطع، شاهد بازگشت گیاهان  نامرغوب 
خواهنــد بود )11(. در این رابطه، به  کارگیری اصول مدیریت چرا 
ماننــد میزان دام گذاری، فصل اســتفاده، پراکنــش دام و نوع و 
رده دام، برای هر یک از جنبه  های چرای هدفمند و چرای سنتی، 
در جدول )1( ارایه شــده است.طرح  های چرای دام برای کنترل 
گیاهان   مهاجم؛ به انتخاب درست نوع دام، زمان  بندی و ظرفیت 
  چرا نیاز دارد تا بتواند گیاهان   نامرغوب را تحت فشــار قرار دهد 
و ســالمت مرتع را حفظ کند. یک چرای تجویز   شده   موفق، باید 
ســبب آسیب   جدی به گیاه   هدف شــود، یک چرای تجویز   شده 
موفق، باید سبب آسیب   جدی به گیاه   هدف شود، آسیب محدود 
به دیگر گونه  های موجود در ترکیب گیاهی، وارد سازد و همراه با  

جدول 1- کاربرد اصول مدیریت چرا برای چرای هدفمند و چرای سنتی )16(

چرای سنتی چرای هدفمند اصول مدیریت چرا

شدت چرا، به   گونه  ای تنظیم می  شود که سطح برداشت از گونه  ها 
جهت اطمینان از زنده ماندن گیاه، کم تا متوسط باشد

چرای دام با شدت زیاد بر روی گیاهان هدف )نامطلوب(، 
ممکن است منجر به مصرف متوسط تا سنگین گیاهان 

غیرهدف )خوشخوراک( شود
میزان   دام گذاری

در این شیوه چرایی، زمان چرا، عامل مهمی است در چرای هدفمند، زمان چرا، اغلب یک عامل مهم است

فصل استفاده

به  منظور بهبود قدرت زنده مانی و رشد مجدد گونه  ها در فصل 
رشد بعدی؛ چرای گیاه در زمانی که گیاهان رشد خود را کامل 

کرده  اند، توصیه می  شود

چرای گیاه هدف )نامطلوب(، به  منظور کاهش بازخورد 
نامطلوب بعد از مصرف؛ در زمانی  انجام می  شود که 

متابولیت های ثانویه )عوامل ضدکیفیت علوفه(، در سطح 
پائینی قرار دارند.

 استفاده تناوبی از مرتع جهت جلوگیری از تکرار چرا در
 هر سال

 چرای گیاه، قبل از بذردهی انجام می  شود تا تولید بذر 
گونه نامطلوب، کاهش یابد

 محدود کردن دوره چرا، به  منظور جلوگیری از چرای مجدد 
گونه  ها بدون اینکه استراحتی داشته باشند

چرای گیاه هدف )نامطلوب(، در زمانی انجام می  شود که 
خوشخوراکی گیاهان غیرهدف، کم شده است و می  توانند 

نسبت به چرا، مقاومت بیشتری نشان دهند
دام  ها معمواًل جهت جلوگیری از بهره برداری بیش از حد از 
محدوده مشخص، در سطح مرتع پخش می  شوند یا برای 

جلوگیری از چرای طوالنی مدت، به  صورت چرخشی، مرتع را چرا 
می  کنند

دام  ها معمواًل به  منظور کنترل گیاهان نامطلوب، توسط 
فنس  های الکتریکی یا چوپان، در یک محدوده مشخص، 

با شدت زیاد، چرا داده می  شوند
پراکنش  دام 

انتخاب دام و ترکیب گله، بر اساس نیاز و ذائقه مردمان خارج از 
عرصه  های مرتعی به استفاده از گوشت قرمز، می  باشد.

انتخاب دام و ترکیب گله، معمواًل براساس ترجیح    شان 
برای گیاهان هدف می  باشد. نوع و رده   دام
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دیگر روش  های   مدیریتی، اعمال شود )11(. هنگامی   که پوشش  
 هدف تا ســطح توافق   شده، چرا می  شــود؛ دام  ها باید به قطعه یا 
منطقه بعدی منتقل شــوند. در این خصوص، چوپان هرگز نباید 
برای حذف صد درصدی گیاه   هدف، تالش کند. ضمن اینکه باید 
توجه زیادی به بوته  ها و گراس  های   مرغوب داشته باشد تا بتواند 
از چــرای بیش از اندازه آنها جلوگیری کند و مطمئن شــود که 
گونه  های   مرغوب، بیش از اندازه  ای که برای بهره  برداری از گیاهان  

 هدف در نظر گرفته   شده است، چرا نشوند )17(.
در مجمــوع، توصیه   چرایی   موفق، به اطالعــات   زیاد از وضعیت 
رویشگاه و همچنین به مهارت   مناسب در مدیریت   دام، نیاز دارد:

- در مرحله   نخســت، تجویز چرا که تنظیم زمان آن   را نیز در بر 
می  گیرد؛ باید با بیشترین تاثیرگذاری انجام گیرد. این زمان به  صورتی 
تنظیم می  شــود که گیاهان مورد نظر، بیشــترین حساسیت به 
چرا و بیشــترین میزان خوشــخوراکی برای دام را داشته باشند. 
اینکه گیاه، چقدر خوشــخوراك و مطابق میل دام باشد، تا حدی 
به ویژگی  های   کیفی گیاه، وابســته است. ارزش   غذایی و سّمیت  
 گیاهان، در طول فصل   رشــد، تغییر می  کنند. بیشتر گیاهان در 
هنگامــی   که جوانند، دارای ارزش   غذایــی و هضم  پذیری زیادی 
هستند ولی با افزایش سن، ارزش   غذایی آنها کم می  شود. بسیار 
مهم است که چرای دام در زمانی از سال انجام شود که گیاه مورد 
نظر به بی  برگی، حســاس باشد. به  طور معمول، گیاهان از هنگام 
گل    دادن تا هنگام تشــکیل   بذر، بیشــترین حساسیت را به چرا 
دارند. ترغیب   دام به خوردن و ایجاد آسیب به گیاه   هدف، نیاز به 

تنظیم   محتاطانه زمان   چرا دارد )7 و 12(.
- دوم اینکه، خوشــخوراکی گیاه   هدف، به ویژگی  های   ذاتی دام 
نیز بســتگی دارد. حیوانات در هنگام تولد، اندام   گوارشی خاصی 
دارند که سبب می  شود برخی از گیاهان نسبت به گیاهان دیگر، 
علوفه بهتری برای آنها باشد. برای مثال، گاوها پوزه عریض و روده 
حجیمی دارند که برای برداشت و هضم گندمیان، مناسب است؛ 
اما این خصیصه   مشــترك در میان گاوهــا، آنها را برای خوردن 
بوته  ها، کم توان می  کند. وجود پوزه باریک در گوسفندان و بزها، 
آنها را برای خوردن گیاهان پهن  برگ غیر خشبی )علفی/ فورب(، 
بســیار توانمند می  سازد. بزها، با زبان و لب  های چاالك شان و نیز 

قابلیت مناسبی که در سم  زدایی تان و ترپن  ها که اغلب در بوته  ها 
یافت می  شوند دارند، برای خوردن بوته  ها متناسبند. انتخاب گونه 
  مناســب برای چرا، یکی از اصل های تجویز موثر چرای   هدفمند 
اســت. به    هر حال، چرای هدفمند دام باید بر چالش  های مرتبط 
با ترکیبــات ثانویه، اندوزخوری و رفــاه حیوانات، غلبه کند )9( 
که تجربیات   زندگــی و وضعیت   تغذیه  ای   کنونی گیاه خوار نیز بر 
گیاهانی که مصرف خواهند کرد، تاثیر می  گذارد. یک دامدار   ماهر، 
می  دانــد که چگونه دام  ها را برای وضعیت  های   خاص در مدیریت 

پوشش   گیاهی، آماده سازد )13(.
- در نهایت باید در نظر داشت که گیاه   هدف در جامعه  ای از گیاهان 
  مرغوب حضور دارد. مقصود اصلی از چرای   هدفمند این است که 
به گیاهان   مرغوب فرصتی داده شــود تا بتوانند در مقابل گیاه یا 
گیاهان   هدف، به رقابت بپردازند. مسئله مهم در اینجا، انتخاب دام، 
زمان و شدت چرای مناسب است تا بیشترین آسیب به گیاه   هدف 
و کمترین آســیب به گونه   های   مرغوب پیرامونی وارد شود. درك 
  مناسب از خوشخوراکی و حساسیت تمام گیاهان حاضر در جامعه   
گیاهی، برای برنامه  ریزی مناسب سیاست چرای دام، یک ضرورت 
اســت؛ زیرا که این سیاست به گیاهان   هدف، آسیب و به گیاهان  

 مرغوب، سود خواهد رساند )15(.  

کاربردهای چرای هدفمند و مقایسه آن با مدیریت جایگزین
به  منظور استفاده از چرای هدفمند برای کنترل گیاهان ناخواسته 

یا مهاجم در ترکیب گیاهی مرتع، نیاز به این می  باشد که؛
- اهداف و رویکردهای مرتبط با آن تنظیم شود

- بر این موضوع تاکید شــود که کاربــرد چرای هدفمند، در چه 
صورتی، امکان  پذیر است؟

- بر این موضوع تاکید شــود که کاربــرد چرای هدفمند، در چه 
صورتی، امکان  پذیر است؟

- آیا مدیریت جایگزینی برای آن وجود دارد یا خیر؟
در این ارتباط، نمونه   هایی از کاربردهای چرای هدفمند و مقایسه
آن با مدیریت جایگزین در جدول2 ارایه شده است. مثال های زده

شده، بر این موضوع تاکید دارند که؛
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- چرای   هدفمند در مدیریت پوشش   گیاهی، چرای   دام را از حالت 
کلیشه  ای خود، فراتر می  برد. 

- تلفیق آن با سایر برنامه  های   مدیریتی، می  تواند عالوه بر کاهش   
چشمگیر هزینه  ها، بازده برنامه  های   اجرایی را نیز بهبود بخشد. 

چرای   هدفمند، همگام با اصول حفظ محیط  زیست گام برمی دارد 
و بر خالف روش  های   ســنتی، ردپایی از خود باقی نمی  گذارد و با 
روش های   شیمیایی و مکانیکی نظیر: سم  پاشی، زنجیرکشی و غیره 

رقابت کرده و گیاهان   نامطلوب را به  خوبی کنترل می  کند.

جدول2- نمونه   هایی از کاربردهای چرای هدفمند و مقایسه آن با مدیریت جایگزین )9(.

امکان   سنجی مدیریت جایگزین امکان  سنجی چرای هدفمند رویکرد چرای هدفمند اهداف چرای هدفمند

مبارزه با گیاهان 
ناخواسته نظیر:

کاربرد علف  کش برای کنترل گیاه ناخواسته، 
گران است

چرای  هدفمند، در صورت انتخاب دام مناسب، 
موثر است

برای کاهش تولید بذر گیاه، چرا قبل از 
بذردهی انجام شود

Bromus tectorum بذرکاری گونه  های چندساله، در چنین
شرایطی که گونه ناخواسته، سهم زیادی از 

ترکیب گیاهی را به  خود اختصاص داده است، 
احتمال موفقیت کمی دارد، مگر اینکه از 

فراوانیB. tectorum کاسته شود

کارایی بیشتری نسبت به چرای خارج از 
فصل دارد

چرا در اوایل فصل رویش، می  تواند 
فراوانی B. tectorum را کاهش دهد

کاربرد علف  کش  ها موثر هست، اما گران 
می  باشد

 C.maculosa چرای هدفمند، می  تواند گونه
را با هزینه  ای متوسط، از بین ببرد

برای کنترل گیاه، از گوسفند یا گاو، از 
اواخر جوانه  زنی تا مرحله گلدهی، برای 

چرا استفاده شود

 Centaurea
maculosa

استفاده از تیمارهای مکانیکی، مؤثر هست، اما 
گران می  باشد 

کاربرد علف  کش  ها موثر هست، اما گران 
می  باشد

با کاربرد چرای هدفمند، میزان مرگ و میر 
نهال های چرا شده، 5 تا 15 درصد است. 

میزان موفقیت،  بستگی زیادی به در دسترس 
بودن دام مناسب )بز و گوسفند( دارد. برای 

درختان، موثر نیست

سرشاخه  های گونه مذکور را با بز یا 
ترکیب بز و گوسفند، چرا دهید

Juniperus 
monosperma

آتش  سوزی تجویزی، موثر هست، اما دارای 
خطرات و هزینه  های متوسط است

با انتخاب حیات  وحش مناسب، می  توان 
گیاهان نامطلوب را از ترکیب گیاهی، حذف 

نمود. ضمن اینکه با استفاده از مکمل  ها 
یا تغییرات جزئی در مدیریت چرا سنتی، 
می  توان به ارتقاء کمیت و کیفیت پوشش 

گیاهی، کمک کرد

استفاده از گاو یا گوسفند، برای کنترل 
گونه  های مهاجم 

ارتقاء کمیت و کیفیت 
علوفه مورد چرای 

حیات  وحش

هرس مکانیکی غیرعملی و گران است
چرای گاو و به تعویق انداختن دوره  ای، باعث 

افزایش ارتفاع و قطر تاج گیاهان بوته  ای 
اسانس  دار می  شود

چرای سبک بوته  ای  های اسانس  دار 
در بهار با گاو برای تحریک رشد 

سرشاخه  ها
بهبود صفات ساختاری 

و بیوماس بوته  ای  ها

تیمارهای مکانیکی، موثر می  باشند اما گران 
هستند و ممکن است منجر به فرسایش شوند

کاهش محصول سرپای گیاهانی که در 
مکان  هایی با سطح مرطوب تحت  االرضی 

پراکنش دارند، بدون حصارکشی، سخت است
چرای گاو یا گوسفند، برای کاهش مواد 

سوختنی
کاهش آتش  سوزی

آتش  سوزی تجویز شده، مؤثر می  باشد، اما 
دارای ریسک و هزینه متوسط است
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    برآورد نیاز آب و خوراک دام های سبک )گوسفند و بز(  در دوران خشکسالی در استان لرستان- بهروز، یاراحمدی

ملزومات   اساسی چرای هدفمند دام برای مدیریت پوشش 
  گیاهی و داشتن مراتع سالم

- طرح  های مدیریت پوشــش   گیاهی می  تواند مشکالت 
بیشتری در برابر دام و مدیران آن قرار دهد.

اولیــن موضوع که در این زمینه مطرح می  شــود، این اســت که 
طرح  های مدیریت پوشش   گیاهی می  تواند مشکالت بیشتری در 
برابــر دام و مدیران آن قرار دهد. این طرح  ها، عالوه بر هزینه  های 
  جاری دامداری، شامل: تامین  خوراك، درمان، کارگر و هزینه  های 
غیرنقدی برای جبران افت   تولید )که افت   تولید خود نتیجه کاهش  
 وزن، گیاهان   سمی و بیماری  هاست(؛ هزینه  های   اضافی را نیز در بر 
می  گیرد که می  توانند بر حســب طرح، به  شدت تغییر یابد. برای 
مثال، هزینه  های   درمانی ممکن است به  دلیل افزایش نگهداری و 
انتقال دام از مکانی به مکان دیگر، زیاد شــود. انتقال دام به مکان 
ناآشنا، ممکن اســت جذب   علوفه را کم یا خطر ناشی از گیاهان  
 سمی را افزایش دهد. هزینه  های زیادی در طرح  های  موفق چرای  
 هدفمنــد، پرداخت می  شــود. به  طور معمول، بــرای اطمینان از 
اجرای طرح، پایش شــدیدتری نیاز اســت تا دریافت که پوشش   
گیاهی چگونه به چرای   دام، واکنش نشان می  دهد. افزایش سطح 
مدیریت و جابجایی مکرر دام در چنین طرح  هایی، ممکن اســت 
به   معنای به  کارگیری افراد بیشــتر برای کنترل و چرای   دام باشد. 
اگر هدف مدیریت، به تراکم زیاد   دام در سطح کوچکی نیاز داشته 
باشــد، ممکن است به حصارکشی، نیاز باشد و حتی جابجایی آن 

حصارها نیز ممکن است، ضرورت یابد )11(.

- توجه به نکات تغذیه  ای
دومین موضوع قابل تامل در طرح  های مدیریت پوشــش   گیاهی، 
توجه به نکات تغذیه  ای است. باید به نیازهای دام با تغذیه مناسب 
پاسخ داده شود. بسیاری از گونه  های   گیاهی     هدف )گیاهان ناخواسته 
یا مهاجم( در طرح  های   چرایی، به    دلیل محتوی انرژی و پروتئین 
زیاد، علوفه خوبی را برای دام فراهم می  کنند. برای مثال، گونه  هایی 
مثل: Gundelia tournefortii و Cirsium arvense که از آنها 
به  عنوان گونه   مهاجم نامبرده می  شوند و سطح   وسیعی از عرصه  های 

  مرتعی در مناطق نیمه   اســتپی را اشغال می نماید، از لحاظ سطح 
مواد غذایی، بسیار به یونجه   مرغوب، شباهت دارند )2(. به  هر حال، 
با بلوغ گیاهان، ارزش   غذایی  شــان کم می  شــود. بنابراین مدیران 
باید سعی بر استفاده از دام  هایی داشته باشند که نیازهای غذایی 
کمتری دارند. برای مثال در هنگامی که ارزش   غذایی گیاهان در 
ســطح پائین قرار دارد، می  توان از دامی بهره گرفت که در مرحله 

شیردهی قرار ندارد. 
 بسیاری از گیاهان   هدف، ترکیبات   شیمیایی دارند که کشنده یا 
مســموم کننده  اند: تان  ها، ترپن  ها و آلکالوئید  ها. با این حال، فقط 
به  دلیل داشــتن چنین ترکیباتی، نمی  تــوان گفت که پیامدهای 
مهلکی بر اثر استفاده از آنها به بار خواهد آمد. چراکنندگان اغلب به 
این ترکیبات، خو گرفته، سازوکارهای فیزیولوژیک و رفتار ی دارند 
که می  توانند برای خنثی  سازی اثرهای این مواد مضر، به  کار روند. 
برای مثال، در بیشتر مواقع میکروب  های روده گوسفند، بز و گاو، 
می  توانند ترکیبات سمی گیاه را پیش از ورود به جریان خون، خنثی 
ســازند. مدیران دام باید از ترکیبات   سمی گیاهان، آگاهی داشته 
باشــند و بدانند که خطرهای ناشــی از مصرف چنین موادی، بر 

سالمت دام به سادگی قابل    تشخیص نیست )10و 13(.
تدارك آب کافی در طرح  های مدیریت پوشش   گیاهی، بسیار مهم 
است. میش    شــیرده یا بز ماده در طول ماه  های گرم تابستان که 
علوفه  ها تقریبا خشک هستند، به 7/5 تا 9/5 لیتر آب در روز نیاز 
دارد. برخی گیاهان   هدف، ترکیباتی دارند که ممکن اســت نیاز 
آبــی دام را افزایش دهند یا اگر آب به مقدار کافی در دســترس 
نباشد، ممکن است به حالت سمی در آیند. برای مثال بز با رغبت 
از گونه  های   هالوفیت اســتفاده می  کند، اما با تدارك مقدار کافی 
آب با کیفیت، این حیوانات می  توانند بدون هر گونه اثری ناشی از 

بیماری، نمک را از بدنشان دفع کنند )13 و 15(.
 ایجاد تغییر در تولید مثل سنتی گله دام، از دیگر نکات قابل   تامل 
در طرح  های مدیریت پوشــش   گیاهی است. استفاده از حیوانات 
  بالغ بدون نوزاد، می  تواند مشکالت   مدیریتی زیادی را از پیش روی 
مدیر بر دارد. این مشکالت می   تواند شامـــل شکارچیان، حمل و 
نقل و نیاز به حصارکشی در هنگام حضور بره  ها یا بزغاله  ها باشد.

دام  های بدون بره و بزغاله یا دام  هایی که در اواسط بارداری به سر 
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 می  برنــد، نیــاز به تغذیــه کمتری دارند که ســبب می  شــود 
انعطاف  پذیری بیشــتری در چرا داشته باشــد. در این خصوص، 
می توان با کنترل آبستنی دام  های   گله، تا حد زیادی از مشکالت 
مطرح   شــده، جلوگیری کرد و موفقیت بیشــتری در طرح  های 
مدیریت پوشــش   گیاهی بدســت آورد. زایمان و شیرگیری زود 
هنگام و زایمان خارج از فصل، گزینه  های مختلفی هســتند که 

پیش روی مدیر قرار دارد )11(.

- کنترل و مدیریت   دام
کنترل و مدیریت   دام، از دیگر عوامل اساســی مدیریت پوشــش   
گیاهی اســت. استفاده از گوســفند و بز برای چرای   هدفمند، به 
کنترل دقیق و محتاطانه مناطق چرای دام و شدت   دام گذاری نیاز 
دارد. در حال حاضر، مشــکل اساسی این است که چوپان  های با 
تجربه و آموزش   دیده برای کنترل و مدیریت   دام، موجود نیست.

چرای هدفمند دام به چوپان   زبده نیاز دارد که:
- بتواند در کنار گله باقی بمانند

- در واگن  های کمپ، زندگی کنند یا  در نزدیکی دام، چادر بزنند.
چوپانــان در جایــی که دام چــرا می  کند یــا در جایی که آب 
می  نوشــد یا می  خوابــد، می  توانند مقدار مصرف شــان را کنترل 
کننــد. در جایی   کــه چرا به نواحی کوچکی محدود می  شــود و 
کنترل دقیق دام  ها الزم اســت، ممکن اســت انواع حصارکشی 
)اغلب به شــکل حصار   الکتریکی موقت( بــرای احاطه دام الزم 
باشد. در نواحی وسیع بدون حصار که سطح بهره برداری سنگین 
و دقیق برای رسیدن به اهداف مدیریت پوشش   گیاهی نیاز است، 
چراندن دام همراه با چوپان می  تواند برای کنترل چرای دام به  کار 

رود )9(.
در ایران حرکت دام در مرتع، توسط سیستم   شبانی )چوپانی( انجام 
می  گیرد که می  تواند موجب بهره  برداری بهتر از مراتع و جلوگیری 
از تخریب   شــدید و چرای بیش از حد شود و یا برعکس. چوپانان 
  با تجربه، با دانش   بومی خود، بهترین شــرایط و روش   چرایی را 
برای هدایت   گله در نظر می  گیرند که هم وضعیت پوشش   گیاهی 
حفظ شــود و هم دام کمترین راهپیمایی را داشته باشد. آنها با 
توجه به شــرایط گیاهان، منابع   آبي یا به  عبارتي با بررسی عوامل 

و محدودیت  های مؤثر در پراکنش دام در مرتع، وظیفۀ خود را به   
انجام مي  رسانند.

اکنون کار چوپاني بیشتر به کارگران فصلی و غیر بومی و یا افراد 
کم   تجربه ســپرده مي  شــود که این کار باعــث ناکارآمدي این 
سیســتم در بسیاری از مناطق شده اســت. کاربرد ابزار کنترلی 
نظیر نرم  افزارهای قابل   نصب بر روی دستگاه  های GPS، می  تواند 
نحــوۀ گردش دام و میزان اســتفادۀ دام از مرتع را به  طور دقیق 
و سریع مشــخص نماید و به مدیریت   مرتع کمک کند تا مسیر 
صحیح حرکت دام در مرتع را متناســب با نقشــۀ   شایســتگی، 
انتخاب نماید. طی چند ســال گذشــته، تعداد چوپانان   با تجربه 
کمتر شده و افراد کمتری تجربۀ مدیریت و پرورش دام در مرتع 
را دارنــد. در صورتی که اگر مدیریت   چرا، حفاظت و بهره  برداری 
توام چرنده و چراگاه در نظر گرفته شــود، شناخت   گله و هدایت 
آن شــامل: فهماندن، گرداندن و چراندن  گله در چراگاه، یکی از 

کلیدی  ترین فعالیت  های مربوط به مدیریت   چرا خواهد بود. 
   هدایت   گله از یک    سو به تغذیه و مراقبت   دام و از سوی دیگر، به 
حفاظت از چراگاه ارتباط پیدا می  کند. از این  رو هم پیچیدگی و هم 
اهمیت هدایت   گله روشن می  شود. در جایی   که چرای دام بنا به 
مالحظات   اقتصادی و فنی با هدایت چوپان انجام می  شود، هدایت  
گله نقش اساسی در پراکنش   چرا دارد )5(. چوپان با شناختی که 
از ساخت و بافت گله پیدا می  کند، هدایت گله را به  عهده می  گیرد 
و نقش کلیدی در مدیریت   چرا ایفا می  نماید. چوپانان برای مواقع 
ضروری، باید به بی  ســیم یــا تلفن   همراه، تجهیز شــوند و باید 
نقشه  های قابل اعتمادی از محل چشمه  ها و آبشخورها، حصارها 
و جاده  ها داشــته باشند. به  طور خالصه، برای تشویق چوپانان به 
فعالیت بهتر، به آنان احترام گذاشــته، وسائل انجام دادن کار در 

اختیار آنها قرار دهید )17(.
   برخی دامداران در مساحت  های کم، چرای فوق  العاده فشرده در 
روز و رفتن به آغل در شب را اجرا می  کنند. آغل  های   شبانه به  طور 
معمول حصارهای   الکتریکی یا ســنتی با طرحی مناسب هستند.

نیازی نیســت که برای تعداد کمی گوسفند یا بز در چند هکتار 
که حصارکشی شده است، چوپان اضافی قرار دارد. استفاده از نوع 
مناسب حصارکشی در موقعیت مناسب، می  تواند امری کلیدی در

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
... ...

مجله رتویجی علوهف و خوراک     دام

20

                                                                                                دوره دوم -  شماره اول -  بهار و تابستان  ۱۴۰۰ - شماره  پیاپی ) ۳ ( 



..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
......

21

........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ..................................
چرای   هدفمند دام، راهکاری برای مدیریت پوشش   گیاهی و دستیابی به مراتع سالم-جواد معتمدی و...         

کنترل دام باشــد. برای چراگاه  هــای کوچک، حصار الکتریکی با 
انبســاط زیاد را می  توان به  راحتی و با هزینــه کم، بر پا کرد. در   
حالی   که حصار با انبســاط زیاد در چراگاه  های   کوچک، به   خوبی 
عمل می  کند ولی برای نواحی وســیع، به  دلیل مشکل حفظ نیرو 
در مسافت  های طوالنی و نگهداری سامانه به  صورت  فعال، به  خوبی 
عمل نمی  کند. در طول سیم، ولتاژ کافی باید حفظ شود که این 
مورد به منبع خوب انرژی و نصب مناســب دستگاه  ها و حصارها 
نیاز دارد. به  طور معمول، برای نگهداری دام، دســت کم سه هزار 
ولت شارژ نیاز است. در بســیاری از حاالت، ولتاژ اضافه نیز نیاز 
خواهد شد. اگر شارژ، کافی و ثابت باشد، به گوسفند و بز می  توان 
نســبت به حصار الکتریکی، آموزش داد. در نظر گرفتن ساختار 
مناسب برای حصار الکتریکی، به  منظور کنترل دام ضروری است.

ایــن مــوارد، بیانگــر آن اســت کــه بــرای ایجــاد حصــار 
الکتریکی )شــکل1 و 2( باید با شرکت  های مطمئنی که در کار 
حصارکشی برای گوسفند و بز بوده اند، عمل نمود. گزینه دیگری 

که می  توان درباره آن بحث کرد، حصار چند   رشته  ای با چهار رشته 
الکتریکی اســت. این حصارها می  توانند به شکل رول، روی هم 
جمع شوند و نیز قابل   انتقال هستند و حتی می  توان آنها را روی 
سکوهای سیار، نصب کرد. شــبکه سیم  کشی می  تواند به  صورت 
بخش به بخش جمع شــود و ســپس مانند یک اکاردئون برای 
حصارکشی منطقه، از هم باز شــود. شکارچیان، تهدیدی عمده 
در بســیاری از طرح  های   چرای تجویزشده هستند. چندین ابزار 
)کشــنده و غیرکشــنده( می  تواند به دامدار بــرای کاهش خطر 
شــکارچیان کمک کند. مقدار استفاده از این ابزارها، می  تواند بار 
اقتصادی و مقدار خطر شــکارچیان در طــرح را تعیین کند. در 
میان ابزارهای   مدیریتی که نیاز به کشــتار ندارد، می  توان به این 
موارد اشــاره کرد: به آغل بردن دام در شــب، ایجاد حصارهای  
 محافظ در برابر شــکارچیان، حیوانات نگهبــان و تنظیم برنامه 
زادآوری به  نحوی که فقط از حیوانات   بالغ در طرح  های مدیریتی 

پوشش   گیاهی استفاده شود )1۴(. 

شکل 1- پنل   خورشیدی و حصار الکتریکی مراتع   ییالقی طالقان 
طراحی  شده توسط دانشگاه تهران )1(

شکل 2- نمای دیگر از پنل   خورشیدی و حصار الکتریکی )1(
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به  طورکلی، هنگام آغاز یک طرح  چرایی، مالحظات متعددی باید 
در نظر گرفته شوند:

- چادرها در کجا باید مستقر شوند و چند روز یک  بار جابجا شوند؟
- دام  ها کی و از کجا باید به راه بیفتند؛ به آنها چه مدت چرا و چه 

مدت استراحت داده شوند؟
- در مناطق استراحت و آخورها، چه مقدار از مخلوط مواد   معدنی 

و نمک قرار داده شود؟
- آب در دسترس کجاست، کیفیت آن چگونه است و آیا برای نیاز 

گله است؟
- آیا علوفۀ تولیدی، تأمین   کنندۀ نیاز غذایی روزانۀ دام می  باشد؟

- چه مساحت  های از مرتع، قابل   دسترس دام است؟ 
و  اینکه چه قســمت  هایی از مرتع، دارای شایستگی   مطلوب برای 
چرای دام اســت و محدودیت موجود برای دیگر قسمت  هایی که 

شایستگی کمتری برای چرای دام دارند، چیست؟
مالحظات مذکور با این هدف در نظر گرفته می  شوند که پراکنش 
  مطلــوب گله در مرتع اتفاق بیفتد و اســتفادۀ بهینه از پوشــش  

 گیاهی به  عمل آید )5 و 11(.
با ارزیابی شایســتگی   مرتــع برای چــرای دام و فراخوانی نقاط 
پراکنش دام بر روی نقشۀ   شایستگی، می  توان سیستم   شبانی را 
در مراتع، مورد بررســی قرار داد و آ  نر  ا به  عنوان ابزاری در جهت 
کنترل، راهنمایی و حضور دام در مناطق با شایستگی باال، قلمداد 
کرد. به  عبارت دیگر، می  توان به بهترین مسیر حرکت دام در مرتع 
در مقایســه با مسیر حرکت دام توسط چوپان، دست یافت و دام 
را به نحوي هدایت کرد که ضمن استفادۀ بهینه از مرتع، تخریب 
کمتری را در پوشش   گیاهی و خاك در کنار عملکرد مطلوب دام، 

داشت )5(. 
کاهش مقدار انتقال بذر گیاهان مهاجم نیز از نکات کلیدی برای 
موفقیت طرح چرایی ذکر می  شود. در این ارتباط، توصیه    کنندگان 
چرا، باید به قابلیت انتشــار بذر گیاهان   مهاجم، حســاس باشند. 
چرای دام به  طور معمول باید در زمانی انجام  گیرد که پشم دام  ها 
کوتاه اســت و احتمال برداشــت بذر توسط آن کم است. سرعت 
عبــور و زنده ماندن بذور گیاهان   مهاجم مصرف   شــده توســط 
گوسفند، بسیار کم است. هرچه بذور، بیشتر در دستگاه گوارش 

باقی بمانند، امکان هضم بیشتر است.
راهکارهای مختلفی می  توانند انتشــار بذر علف   هرز را به تاخیر 

بیاندازند:
- چرای علف  های   هرز پیش از ایجاد بذر، انجام پذیرد.

- اگــر دام از این بذر مصرف کرد، پیش از اینکه دام را به منطقه 
آلوده نشده وارد کنید، پنج تا هفت روز آن را در محوطه  ای خالی 

از گیاهان مهاجم قرار دهید. 
- حیوانات   آلوده را می   توان به سطح کوچکی منتقل کرد تا هر گونه 
علف   هرز ورودی توســط مدفوع آلوده را بتوان توسط علف  کش، 

مدیریت کرد )15(.

- در نظر گرفتن مالحظات اقتصادی و عملیاتی
در نظر گرفتن مالحظات اقتصادی و عملیاتی نیز از جمله ملزومات 
اساســی برای مدیریت پوشش   گیاهی است. مدیرانی که به    دنبال 
چرای   هدفمند هســتند، باید مهارت  های جدیدی برای مدیریت 
  دام و ســرمایه کســب کنند. انجام   دادن چنین امری دشوار، به 
تجهیزات، تســهیالت و مدیریت روزانه عرصه و دام نیاز دارد. با 
وجود افزایش مســئولیت  های مدیر؛ فــروش بره  ها، بزغاله، مو و 
پشم، سود مناســبی به  دست خواهد داد. مدیر زمین، گزینه  های 

دیگری هم دارد:
- نخست، تشــکیل یک تعاونی است تا امور را در دست بگیرد و 

مدیریت کند.
-  دوم، قرارداد اجاره اســت که طی آن، دامدار با مدیر زمین که 

نیاز به مدیریت پوشش   گیاهی دارد، همکاری می  کند.
- سوم، قرارداد با شرکت  های   حرفه  ای تجویز چرا است که به ازای 

مبلغ مشخصی، طرح چرای دام را اجرا کنند.
این سه گزینه، فواید مخصوص به خود را دارند و در هریک از آنها، 
نیاز است که مدیر زمین، منابع مختلفی را به  کار بندد. به  طور کلی، 
تعاونی، توافق  نامه اجاره دامدار و قرارداد )سه گزینه پیش روی مدیر(؛ 
در مقدار هزینــه الزم، خطرپذیری و مالیات،  اختالف دارند. هر 
کدام از این موارد را باید بر اساس وضعیت   اقتصادی شرکا، بررسی 

کرد و نتایح را با مشاور اقتصادی در میان گذاشت )11(.
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 نمونه  ای از لزوم کاربرد چرای هدفمند در مدیریت پوشش 
گیاهی اراضی تخریب یافته

همانگونه که در شــکل3 مشاهده می  شــود، در سطحی وسیعی 
از مراتع تخریب یافته، به  ویژه در اراضی شــور حاشــیه دریاچه 
ارومیــه، هم مرز با خاك   شــیرین اراضی زراعی، گونه خارشــتر 
)Alhagi pesudalhagi( پراکنش دارد. این گونه، بعضا به داخل 
اراضی زراعی نیز گســترش پیدا کرده و بیــم آن می  رود که در 

صورت عدم مدیریت رویشــگاه و مبارزه بــا آفات و بیماری  های 
آن، به  واســطه خصوصیات اکولوژیکی و بیولوژیکی، اراضی زراعی 
را به مخاطره بیندازد. در چنین شــرایطی، معموال سئوال مطرح 
می  شود که نحوه مدیریت رویشگاه مذکور چگونه باید باشد؟. آیا 
با این ذهنیت که خارشتر به  عنوان یک گونه مهاجم می  باشد، باید 
رویشــگاه آن را از بین برد؟ یا به حال خود رها کرد؟ یا اینکه از 
مزایای آن در چارچوب استفاده چندمنظوره از اراضی، بهره برد؟

شکل 3- پراکنش گونه خارشتر در اراضی شور تخریب یافته حاشیه غربی دریاچه ارومیه(
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 نگاه به گیاه خارشتر و دیگر گونه  هایی نظیر: ورك، کنگر، کهورك، 
شیرین بیان، گلرنگ وحشی، انواع سرسیوم  ها، انواع شکر تیغال  ها، 
گلرنگ وحشی، فرفیون و ... به عنوان گونه مهاجم )شکل ۴( که در 
حال حاضر در سطح وسیعی از مراتع تخریب یافته و آیش اراضی 
زراعی مناطق نیمه اســتپی پراکنش و امکان رشد دارند، مزایای 
بهره  برداری چندمنظوره از آنها را زیر سئوال برده و به  جای اینکه 
تاییدی بر اهمیت آنها باشد، باعث چشم  پوشی از آنها به  عنوان یک 

منبع با ارزش شده است )6(.
آنچه مســلم اســت، تاثیر چرای هدفمند دام  هــا برای مدیریت 
گونه  های به اصطالح مهاجم، به  خوبی اثبات شــده اســت. برای 
مثــال در بیــش از یک میلیون هکتار از دشــت بــزرگ ایاالت 
متحده، گونه فرفیــون )Euphorbia esula( با گیاهان بومی به 
شــدت رقابت می  کند که بر اساس آمار موجود، موجب خسارتی 

در حدود یکصد میلیون دالر در هر سال است.

شکل 4-  پراکنش گونه سرسیوم )Cirsium arvense( در مراتع کوهستانی تخریب یافته منطقه راژان، ارومیه
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  به  دلیــل تهاجــم گونه مذکــور و گســترش آن در کنار مزارع 
کشاورزی و اجتناب گاو از چرای آن، ارزش علوفه مرتع و چراگاه، 
به  شــدت کاهش یافته است. این امر در شرایطی است که در آن 
منطقــه، بــز از این گونه با رغبت چرا می  کنــد و آن  را علوفه  ای 
مغذی و مطلوب یافته و قبــل از روی آوردن به چرای گراس  ها، 
آن  را بر می  گزیند. از این رو، بزها ابزاری بسیار موثری برای کاهش 
غالبیت این گیاهند و روش کنترلی ساده  ای در بسیاری از نواحی 
محل پراکنش آن، اســت. در مقایسه با هزینه 85 دالردر هکتار 
برای پاشــیدن علف  کش از بالگرد، اســتفاده از بــز برای کنترل 
فرفیــون )Euphorbia esula( می  تواند دســت کم 1/5 دالر در 
هکتار هزینه در بر داشــته باشد. در این ارتباط، سازمان مبارزه با 
گیاهان مهاجم ایالت مونتانا، در حدود یک دالر به ازای هر راس 
دام در ماه، به  عنوان جبران خســارت تولیدکنندگان دام در نظر 
گرفته اســت تا این دامداران با چــرای دام در 11 هزار هکتار از 

اراضی، اقدام به مبارزه با این گیاه کنند )11(. 
در حال حاضر گونه خارشــتر، در اراضی شــور حاشــیه دریاچه 

ارومیه، توســط گله  هــای گاو بومی و گاومیش و گاو هلشــتاین 
)شــکل 5( )دام غالــب دامداران روســتایی( و حتــی گله  های 
گوســفند )شکل 6 (، چرا نمی  شــوند و به  واسطه بن رست بودن 
)شــکل 7(، هر ســاله به تجدیــد حیات خود ادامــه می دهد و 
اراضــی زراعی و دیگر رویشــگاه  های مرتعی را بــا تهدید روبرو 
می  کنــد و با خاصیت تهاجمی، ترکیب گیاهــی مراتع را به نفع 
 Cirsium( خود، تغییر می  دهد. این شــرایط برای گونه سرسیوم
arvense( نیــز مصداق دارد. همانگونه که در تصویر )شــکل 8( 
مشاهده می  شود، گونه مذکور توسط دام  های چراکننده در مرتع 
که گوسفند نژاد ماکویی می  باشند، چرا نشده  اند. بنابراین بهترین 
راه مبارزه با آنها، چرای هدفمند یا انتخاب گونه  ای از دام اســت 
که با میل زیاد، آن  را مصرف کند. بهره  گیری از چرای چندگونه  ای 
یعنی اســتفاده از بیش از یک نــوع دام، می  تواند به مزایای این 
روش اضافه کند. چرای چنــد گونه  ای، دو یا بیش از دو نوع دام 
را برای چرای قسمت مشابهی از عرصه به  کار می  برد، اما ضروری 

نیست که این کاربرد، همزمان نیز باشد. 

شکل 5- گله  های گاو هلشتاین و گاومیش چرا کننده در اراضی شور 
تخریب یافته هم مرز با اراضی زراعی سپرغان، ارومیه

شکل 6- عدم چرای گونه خارشتر توسط گله  های گوسفند در اراضی 
تخریب یافته حاشیه دریاچه ارومیه، منطقه چوپانلو، سلماس
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شکل 7- تجدید حیات گونه خارشتر، به  واسطه بن رست بودن در فصل 
رویش )اراضی شور حاشیه دریاچه ارومیه، قوشچی(

شکل 8- پراکنش گونه سرسیوم )Cirsium arvense( در مراتع کوهستانی 
تخریب یافته منطقه چالدران، آذربایجان غربی

این روش می  تواند تعادل را به اکوسیســتم برگرداند که طی آن 
بهره  برداری متعادل  تری از تمام گونه  های هالوفیت حاشیه دریاچه 

به  عمل آید و از فرصت طلبی یک گونه، جلوگیری شود.
چرای چند نــوع دام در مقابل چرای یک نوع دام، باعث افزایش 
ظرفیت چرا، اصالح ترکیب گیاهی چراگاه و تحت فشار قرار دادن 
گیاهان نامرغوب، بهبود عملکــرد دام در حالت ترکیبی و بهبود 

سالمت دام به  دلیل کاهش مشکالت انگلی و ... خواهد شد.
بــا در نظر گرفتن رفتار چرایی بز و شــتر )چرا در اراضی شــور 
تخریب شده(، می توان رشــد گونه  های خارشتر را کنترل کرد. 
حتی با خشبی شدن خارشتر، بز و شتر به   راحتی و سرعت به چرای 
آن می  پردازند. ، بعد از آن که بز و شتر، گل  آذین این گیاه را قطع 
کردند و به  طور موثــری، تولید بذر را بی اثر نمودند، برای چرای 
معمولــی، باید گاو بــه عرصه باز گردانده شــود. از این  رو، چرای 
خارشتر توسط شتر در اراضی شور حاشیه غربی دریاچه، می  تواند 
تا حد زیادی نگرانی گســترش آفات و بیماری  های خارشــتر به 
اراضــی زراعی را تحت کنتــرل درآورد. همچنین تغییر ترکیب 
گله  های دام چراکننده در مراتع کوهستانی تخریب شده که مورد 
تهاجم انواع سرسیوم   و شــکرتیغال و نیز کنگر، گلرنگ وحشی، 
فرفیــون و ... قرار گرفته  اند، می  تواند در کنترل گیاهان مهاجم و 

مدیریت پوشــش گیاهی، بسیار سودمند باشد. در چنین شرایط 
الزم است که تعداد بز در ترکیب گله  ، نسبت به تعداد حال حاضر، 
بیشتر شود. ضمن اینکه مساحت  های مذکور، صرفا توسط بز و با 
شــدت چرای زیاد، برای چند روز، چرا شوند تا گونه  های مهاجم، 
فرصت زادآوری و تکثیر بذر نداشــته باشــند. در این خصوص، 
اســتفاده از تک ُسمیان نظیر قاطر و االغ نیز در ترکیب گله  های 

دام، می  تواند موثر باشد.

جمع  بندی و نتیجه  گیری
علی  رغم مطالعات انجام   شــده در خصوص رفتار چرایی دام  های 
چراکننــده در مراتع و نیاز تغذیه  ای آنها در وضعیت  های مختلف 
فیزیولوژیکی و مراحل مختلف رشد گونه  های گیاهی و نیز مطالعاتی 
که در خصوص فنولوژی گونه  های   مرتعی و ارزش غذایی آنها برای 
دام  های چراکننده در مرتع صورت گرفته، اطالعات موجود برای 
مدیریت پوشش   گیاهی کشور، کافی نیست. ضمن اینکه اطالعات 
بســیار اندکی در خصوص تغییرات ذخایر هیــدرات   کربن انواع 
گونه  های   مرتعی در مراحل مختلف رشد، جهت تاثیرپذیری آنها از 
چرای   دام، موجود است. لذا باید در استفاده از دام به  عنـوان ابزاری 
برای مدیریت پوشش   گیاهـی و دستیابی به مراتع سالم، احتیاط



..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
......

27

........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ..................................
چرای   هدفمند دام، راهکاری برای مدیریت پوشش   گیاهی و دستیابی به مراتع سالم-جواد معتمدی و...         

شــود. اگر چه داشــتن دانش الزم در این خصوص، می  تواند در 
طراحی سیســتم  های    چرایی، بسیار سودمند باشد اما فقدان این 
اطالعات، همواره سبب شده است که سیستم  های   چرای مطرح در 
منابع   علمی، بیشتر در حد تئوری باقی بمانند و کمتر در عرصه  های 

  مرتعی اجرا شوند )5(.
آنچه مســلم است، در حال   حاضر در ســطحی وسیعی از مراتع 
کشــور، گونه  های   گیاهــی به  اصطالح مهاجــم، پراکنش دارند و 
به  واســطه خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی نظیر خاردار 
بــودن، داشــتن ترکیبات ثانویــه و ...، کمتــر در فصل    رویش، 
مورد اســتفاده قرار می  گیرند. این موضوع در شــرایطی اســت 
که در اکثــر پژوهش  ها، بر ارزش   غذایی بســیار مطلوب آنها در 
مقایســه با گونه  های   خوشخوراك )برای گوســفند به  عنوان دام 
غالب چراکننده در مراتع کشــور(، تاکید شــده است و این گونه 
بیان می  شود که آنها قادرند در خارج از فصل رویش، نیاز تغذیه  ای 
بره/ بزغاله    های تازه متولد شــده را تامیــن نمایند. این گونه ها، 
به  واســطه برخورداری از دامنه   اکولوژیک بــاال، قادرند به   راحتی 
رشــد کنند و با گونه  های خوشخوراك رقابت کنند و در صورتی 
  که چرا یا برداشت نشــوند، در مدت کوتاهی سهم قابل توجهی 
از ترکیب   گیاهی مرتع را به  خود اختصاص خواهند داد. برداشــت  
 مکانیکی آنها، مقرون به صرفه نیست. مبارزه بیولوژیکی با آنها نیز 
به لحاظ حفظ محیط   زیست و برای گرفتن نشان محصوالت   سالم 
و ارگانیگ فرآوردهای   دامی، چندان توصیه نمی  شــود. از این  رو 
باید با چرای   هدفمند،  پوشــش   گیاهی چنین رویشــگاه  هایی، 

مدیریت شود )2 و 10(.

توصیه های ترویجی
برای تحقق چرای   هدفمند، نیاز به درك واکنش پوشش   گیاهی 
به چرا و دانش الزم در زمینه تغذیه و رفتار چرایی   دام می  باشد.

طرح  های چرای هدفمند برای کنترل گیاهان   مهاجم، به انتخاب 
درســِت نوع دام، زمان  بندی و ظرفیــت   چرا، نیاز دارند تا بتوانند 
گیاهان   نامرغوب را تحت فشار قرار دهند و سالمت مرتع را حفظ 
کنند. برای دستیابی به چرای   هدفمند، عالوه بر داشتن دام   سالم 

و پُرتولید، به اتخاذ تصمیمات مناسب مدیریتی در زمینه تغذیه، 
تولید   مثل، تدارکات، پرورش، سالمت و مراقبت های   پیشگیرانه و 
همچنین انجام فعالیت ها و توافق نامه های جمعی و ایجاد تشکل ها 

و تعاونی ها نیز باید توجه شود.
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