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مقدمه
برای  مراتع  از  چرایی  استفاده  مراتع،  از  بهره  برداری  رایج  شیوه  های  از  یکی 
نگهداری و پرورش دام است. استفاده چرایی از مراتع، چون منبع درآمدی مهمی 
برای مرتع داران شناخته می  شود. در سال  های اخیر، بهره  برداری از مراتع  مطابقت 
چندانی با اصولی علمی مدیریت چرا نداشته است؛ بنابراین، الزم است که چرای دام 

در مرتع، از روش  های اصولی و صحیح مدیریت چرا پیروی کند.

مدیریت چرا یعنی چه؟
مدیریت چرا یعنی مدیریتی که در آن، تعادل دام و مرتع منجر به استفاده مناسب 

و مداوم از مراتع  شود، بدون اینکه گیاهان و خاک مرتع آسیبی ببینند.
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مدیریت چرا چه فایدهای دارد؟

علوفه ساالنه هر مرتع محدود است و پاسخ گوی چرای تعداد مشخصی دام در 
از ظرفیت چرای مرتع آگاهی داشت.  بهتر است که  بازه زمانی معینی است. پس 
برای نمونه، اگر در یک مرتع ساالنه، 150 کیلوگرم علوفه خشک در هر هکتار تولید 
می  شود و در نظر بگیریم که پنجاه درصد آن یعنی 75 کیلوگرم آن طی فصل چرا 
برداشت شود؛ درنتیجه، الزم است که تعداد دام یا ظرفیت چرا طی فصل چرا، بر 
مبنای 75 کیلوگرم تنظیم شود. باید در نظر داشته باشیم که در آخر زمستان و 
اوایل بهار، گیاهان نیاز به مواد غذایی برای رشد دارند و درضمن، زمین هم مرطوب 
و به اصطالح، خیس و گل وشل است؛ از این رو، اگر دام در مرتع راه پیمایی کند، خاک 
مرتع سفت و فشرده می شود و گیاهی سبز نخواهد شد و گیاهان تازه سبزشده نیز 
با ریشه از خاک بیرون می  آیند. بنابراین، بهتر است در ماه  های آخر زمستان و اوایل 
بهار، از تغذیه دستی و جیره غذایی برای تغذیه دام  ها استفاده شود. برخی از گیاهان 
به چرای دام، بسیار حساس هستند و به سرعت آسیب می بینند و درصورت ادامه چرا، 
از بین می روند، اما گونه های دیگر چرای دام را به  خوبی تحمل می کنند و حتی از 
آن سود می برند. مدیریت چرا سبب تولید علوفه بیشتر و بهتر برای اقتصادی کردن 

مرتع داری می  شود.
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اگر بخواهیم مدیریت چرای خوب در مرتع داشته باشیم، باید 
چه کارهایی انجام دهیم؟

دراین خصوص، باید چندین راهکار را در نظر گرفت که در ادامه، در بخش های 
مختلف این نشریه به توضیح آنها پرداخته می  شود.

زمان چرا

در مرحله نخست، باید به زمانی که دام می  تواند از مرتع چرا کند، توجه شود.
زمانی که برای چرای دام در نظر گرفته می  شود، بسیار اهمیت دارد. بهترین زمان 
چرا، هنگامی است که گیاهان موجود در مرتع و خاک مرتع، آمادگی الزم را برای چرا 
داشته باشند. به همین  منظور، گیاهان باید مراحل اولیه رشد را سپری کرده باشند؛ 
ضمن اینکه خاک مرتع گل و شل نباشد و به اصطالح خاک مرتع، گاورو شده باشد تا 
بر اثر حرکت دام، خاک سفت و فشرده نشود و هوا وارد خاک شود و با حرکت دام، 
بذرهای گیاهان مرغوب بهتر وارد خاک شده تا برای سال بعد سبز شوند. در این 
صورت است که مرتع آمادگی چرای دام را می یابد و در این زمان، اگر دام برای چرا 
وارد مرتع شود، هیچ مشکلی ندارد. از یک سو، دام  ها از علوفه بیشتر و باکیفیت تری 
استفاده می  کنند و افزایش وزن می یابند که موجب افزایش درآمد دامدار می شود. از 

سوی دیگر، خاک مرتع آمادگی رشد و نمو برای گیاهان را می یابد.
چرای پیش از موعد، چرای دیرتر از موعد، چرای طوالنی  مدت و خارج از فصل، 
همگی از مواردی هستند که به مرتع آسیب می  رسانند و سبب زوال و نابودی مرتع 
می شوند. گیاهان خاردار و خشبی، جای گیاهان مرغوب مرتعی را می    گیرد و فضاهای 
خالی از پوشش گیاهی، در مرتع آشکار می  شود ) شکل 1(. در این شرایط، هنگام 
باکیفیت و همچنین خاک مرتع، شسته  و  بیشتر بذرهای گیاهان خوب  بارندگی، 
شده و سنگ خاک بیشتری آشکار می  شود. چنانچه مرتع داران بخواهند از چنین 
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مکانی برای چرا استفاده کنند، کفاف علوفه مورد نیاز دام را نمی  دهد و الزم است 
دام ها  نیاز  تامین  برای  مزارع،  و پس چر  کنسانتره  به  ویژه جو،  تغذیه دستی  از  که 
استفاده کنند. در این شرایط، چون بیشتر مرتع داران تمایل به نگهداری و پرورش 
دام دارند و حاضر به ترک شغل خود نیستند، ازنظر تامین معاش، به مضیقه خواهند 
افتاد. پس میزان اهمیت رعایت زمان چرا یا فصل چرای دام مشخص می شود و الزم 
است دامداران نیز به این موضوع   اهمیت زیادی بدهند. کوچ زودهنگام عشایر یکی 
از مواردی است که سبب ورود پیش از موعد دام به مراتع ییالقی  و درنتیجه، چرای 
زودرس یا پیش رس می شود که متاسفانه در تخریب مراتع ییالقی به شدت تاثیر دارد. 

به هرحال، کوچ زودهنگام عشایر نیز دالیلی دارد.

شکل 1- تخریب مرتع درصورت رعایت نکردن اصول مدیریت چرا

دالیل کوچ زودهنگام عشایر به مراتع ییالقی چیست؟

عوامل زیادی نظیر گرمی هوا و کمبود آب، خشک سالی و کمبود علوفه در مراتع 
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قشالقی، ترس از چرانده شدن دام های روستاییان هم جوار و دیگر عشایر غیرمحق 
در مراتع و جز این ها، موجب کوچ زودهنگام به مراتع ییالقی می  شوند)شکل 2(. در 
چنین شرایطی، به   سبب سردی هوا، هنوز مراتع ییالقی آمادگی ورود دام و چرا را 
ندارند و ورود زودهنگام دام به این مراتع، موجب تخریب و نابودی پوشش گیاهی 
خواهد شد. ازاین رو، هماهنگی بین سازمان های امور عشایر، سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری و فرمانداری  ها با نمایندگان عشایر، برای اجرای هر چه بهتر تقویم کوچ 

ضروری است. 

شکل 2- کوچ زود هنگام عشایر به مراتع ییالقی

روی هم رفته، بیشتر متخصصان مرتع داری معتقد هستند که وضعیت مراتع ایران 
خوب نیست، نفس کشیدن مراتع سخت شده است و بهبود آن نیاز به همکاری و 
مشارکت همه ارگان  ها دارد تا روند تخریب و آسیب به مراتع متوقف شود و شادابي و 
نشاط بار دیگر به این ثروت خدادادي بازگردد. شکل 3 یک مرتع ییالقی شاد، بانشاط 

و سالمت را نشان می دهد. 
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شکل 3- یک مرتع ییالقی شاد و بانشاط و سالم در تصویر؛ آالله خزنده و گل  های زرد خودنمایی می  کنند.

پراکنش مکانی چرا

در مرحله دوم، باید به مکان و محل قابل چرای دام توجه کرد.
 مکانی که برای چرای دام در مراتع منظور می شود، اهمیت بسیاری دارد. در 
از سطح مرتع است. به همین  این موضوع، استفاده یکنواخت  از  واقع، هدف اصلی 
سبب، بهره  برداری از مراتع دشتی که به طور معمول، هوای کم وبیش گرم  تری نسبت 
به مراتع کوهپایه  ای و کوهستانی دارند، باید در اوایل فصل چرا باشد. در نوبت بعدی 
و در اواسط فصل چرا، باید از مراتع کوهپایه  ای استفاده شود که هوای معتدل  تری 
دارند. در اواخر فصل چرا نیز باید از مراتع کوهستانی بهره برداری شود زیرا هوای 
سردتری دارند. رعایت نکردن تقویم ذکرشده، سبب تخریب پوشش گیاهی و خاک 
از گذشته خواهد شد و  تولید علوفه مرتع هر سال، کمتر  خواهد شد و درنتیجه، 
مرتع دار باید تعداد دام خود را کم کند یا اینکه نیاز دام خود را با تغذیه دستی، جبران 

کند؛ به هرروی، مرتع دار ازنظر اقتصادی ضرر خواهد کرد.



مدیریت چرا در مراتع
13

چرا  را  گیاهی  قسمت   های  و  گیاهان  همه  دام  ها،  که  می   شود  دیده  به  وضوح 
نمی   کنندکه بخشی از گیاهان و قسمت  های گیاهی را ترجیح می دهند. آنها همچنین  
ترکیبی از گیاهان را برای چرا انتخاب می   کنند. پراکنش گیاهان در مکان های مختلف، 
متفاوت است و تحت تاثیر عواملی نظیر پستی وبلندی، نوع خاک، جهت شیب و شکل 

و سابقه چرا در منطقه قرار دارد.
استفاده غیریکنواخت دام از مرتع )شکل 4(، همواره یکی از مسائل اصلی پیش 
روی مرتع داران بوده است. در بسیاری از مراتع، اجرای عملیاتی همچون نمک گذاری، 
و  مرتع شده  از  یکنواخت   بهره برداری  موجب  انجام  این ها،   جز  و  آبشخور  ایجاد 

درنتیجه، بدون کاهش تعداد دام، مرتع اصالح می شود. 

شکل 4- استفاده غیریکنواخت دام از مرتع

عواملی که موجب استفاده غیریکنواخت دام از مراتع می  شوند عبارت اند از:
- فاصله از منابع آب )چشمه، چاه، رودخانه یا آبشخور دام(
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باتوجه به نوع دام استفاده کننده و همچنین وضعیت پستی وبلندی مرتع، منابع 
آب شرب دام باید به  طور یکنواخت و با فاصله مشخص )شکل 5( در مرتع پراکنده 
باشند؛ وگرنه، دام نمی  تواند از علوفه تمامی سطح مرتع، یکنواخت استفاده کند. در 
بخش هایی  از مرتع که فاصله از منابع آب کم  است، استفاده چرایی دام از گیاهان 
بیش از اندازه معمول است. درحالی که  در بقیه بخش هایی از مرتع که فاصله از منابع 

آب زیاد است، استفاده چرایی دام از گیاهان کمتر از حد معمول است.

شکل 5- فاصله مناسب از منابع آب و آبشخور، یکی از راه های استفاده یکنواخت از مراتع است.

- ناهموار و صخره ای بودن مرتع
و  پرشیب  و  ناهموار  مراتع  به  نسبت  مسطح،  و  هموار  مراتع  در  به طورمعمول 
صخره  ای )شکل 6 (، استفاده چرایی دام بیشتر است و این عامل، به  طور طبیعی سبب 
استفاده غیریکنواخت دام از مرتع می  شود. در این شرایط، چوپان نقش اصلی را در 

استفاده یکنواخت دام از مرتع دارد )شکل7 (.
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شکل 6- مرتع ناهموار و پرشیب و صخره ای سبب استفاده غیریکنواخت دام از مرتع می شود.

شکل7- نقش چوپان در هدایت گله برای استفاده یکنواخت از علوفه مرتع
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- نوع متفاوت گیاهان در مرتع
به طورمعمول، دام ها نخست از گیاهان خوش خوراک چرا می  کنند. در مرتعی که 
گیاهان متنوعی دارد، چرای لکه  ای رخ می دهد و دام از گیاهان با خوش خوراکی متوسط، 
کمتر استفاده می  کند. به  همین منظور، استفاده از مراتع در چهارچوب سیستم چرای 

تناوبی توصیه می  شود تا دام از همه گیاهان مرتع، به  طور یکنواخت چرا کند.
- نوع نامناسب دام

هر مرتع، بنا بر به نوع گیاهان، پستی وبلندی و شرایط آب وهوایی خاص خود، 
مناسب چرا برای نوع به خصوصی از دام است. چنانچه نوع دام متناسب با نوع مرتع 

انتخاب نشوند، استفاده غیر یکنواخت از مرتع را در پی خواهد داشت.
- تغییرات دما

گرمای زودرس در مراتع قشالقی و سرمای زودرس و دیررس در مراتع ییالقی، سبب 
تغییر در تقویم کوچ شده و همین تغییر به استفاده غیریکنواخت از مرتع منجر می شود.
مکان  های  در  گله  هدایت  در  مهمی  بسیار  نقش  می تواند  چوپان  روی هم رفته، 
مختلف مرتع و همچنین استفاده یکنواخت از علوفه در تمامی سطح مرتع داشته باشد.

نوع و ترکیب دام

در مرحله سوم، باید نوع و ترکیب دام چراکننده در مرتع توجه شود.
نوع دام یکي از موارد مهم در تعیین ظرفیت چرای مراتع است و به همین سبب، 
در مدیریت چرا بسیار اهمیت دارد. هر نوع دام، گیاهان مرتعی خاصي را چرا می  کند 
شتر  مي دهد.  ترجیح  گیاهی،  ترکیب  در  موجود  گیاهان  سایر  بر  را  گیاهان  آن  و 
و  برگ باریک  علفی  گیاهان  گاو،  می  کند.  چرا  را  خاردار  و  شور  زبر،  بیشترگیاهان 
بز  و  ترد  و  علفی  پهن  برگان  گوسفند  مي کند.  چرا  گیاهان  سایر  از  بـیش  را  نرم 
سرشـاخه هـاي بوته  ها و درختچه   ها و بیشتر  گیاهان خشبی را چرا می  کند؛ بنابراین 
در مدیریت چرا، باید نوع دام متناسب با نوع گیاهان مرتعي انتخاب شود تا از علوفه  
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مراتع  اگر  نمونه،   برای  شود.  استفاده  یکنواخت  و  کامل  مرتع  سطح  در  تولیدي 
منطقه، کوهستانی است یا  آب وهوای گرم و بارندگی کم دارد، در ترکیب گله باید 
تعداد بز نسبت به تعداد گوسفند بیشتر باشد و اگر مرتع دشتی و کوهپایه  ای است یا 
آب وهوای معتدل با بارندگی مناسب دارد، بالعکس باید تعداد گوسفند نسبت به بز در 
ترکیب گله بیشتر باشد. گاهي ممکن است نوع گیاهانی که در مرتع رویش می  کنند، 
متفاوت باشد؛ در این صورت، چند نوع دام می  توانند از مرتع استفاده کنند. اگر نوع 
دام با نوع گیاهان چراشونده هم خوانی نداشته باشد، در طوالنی مدت، ممکن است 
تغییرات ناخواسته  ای در گیاهان مرتعی به   وجود آید که ازنظر مقدار و مرغوبیت، اثر 
منفي بر علوفه تولیدي از مرتع بگذارد. برای نمونه، اگر ترکیب گیاهی مرتع بوته   زار و 
درختچه  زار باشد و به  طور مداوم، گاو یا گوسفند از آن بهره برداري کنند، این گونه چرا 
در طوالنی مدت موجب افزایش میزان بوته ها و درختچه ها در مرتع می شود و مقدار 
علوفه  قابل استفاده براي گاو و گوسفند را کاهش می دهد زیرا گاو و گوسفند، از این 
نوع گیاهان کمتر استفاده می  کنند و همین موضوع سبب می  شود که این نوع دام ها، 
دچار گرسنگی شوند و وزن الشه دام کاهش یابد و به  شدت بر اهداف اقتصادی گله 
تاثیر بگذارد. روی هم رفته، دو عامل مهم در انتخاب نوع دام مناسب موثر هستند: 
یکی، وضعیت اقتصادی دامدار و دیگری، وضعیت محیطی مرتعی که دام در آن چرا 
می  کند. بر اساس این دو عامل، مرتع دار، ترکیب و نوع دام مناسب را برای چرا در 

یک منطقه معین می  کند.
در انتخاب نوع دامی که در مرتع چرا می  کند، باید به موارد زیر توجه شود:

- نوع و ترکیب گیاهان مرتعی
هر نوع  دام، نوع خاصي از علوفه را به سایر انواع علوفه، ترجیح مي دهد. به طورمعمول، 
گاو گیاهان خـانواده گنـدمیان را بـیش از سایر گیاهان مصرف مي کند و گوسفند و بز 
نیز به  ترتیب، پهن  برگان علفي و سرشـاخه هـاي بوتـه هـا را تـرجیح مي دهند؛ بنابراین 
در مدیریت چرا، باید نوع دام متناسب با نوع گیاهان مرتعي و ترکیب پوشش گیاهي 

انتخاب شود تا از علوفه   تولیدي در سطح مرتع کامال استفاده شود.
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- فاصله ازمنابع آب )چشمه، چاه، رودخانه یا آبشخور دام(
و  دام  نوع  منطقه،  به شرایط  از همدیگر،  آنها  فواصل  و  تعداد محل  های شرب 
آنکه  سبب  به    روی هم رفته،  داشت.  خواهد  بستگی  مرتع  پستی وبلندی  وضعیت 
گوسفند و بز قادر به طی مسافت بیشتری نسبت به گاو هستند، در مراتع مخصوص 
این دام ها نیز تعداد آبشخور کمتری نسبت به مراتع مخصوص چرای گاو وجود دارد.

- وضعیت ناهمواری و صخره  ای بودن مرتع
و  در مراتع کوهستاني صعب العبور و سنگالخي و صخره  اي که گوسفند و گاو 
دیگر دام  ها نمي   توانند درآن ها چرا کنند یا به سختی  مي  چرند، بز به راحتی می چرد و 

این گونه مراتع مناسب بزها است.
- قیمت دام در بازار

قیمت گوشت در بازار، تعیین کننده پرورش و نگهداری نوع ویژه ای از دام است. در 
این شرایط، مرتع دار درباره نسبت فراوانی  نوع خاصی از دام در ترکیب گله تصمیم 

می گیرد، تا نگهداری گله مقرون به صرفه اقتصادی باشد.
- بیماری  های دامی

نوع دام خاص، موجب می شود  برای  بیماری خاصی  از موارد، شیوع  برخی  در 
که مرتع دار درباره فراوانی نوع خاصی از دام در ترکیب گله تصمیم بگیرد تا آسیب 

کمتری را ازنظر اقتصادی متحمل شود.

تعداد دام
در مرحله چهارم، باید به تعداد دامی که می  توانند در مرتع چرا کنند، توجه شود.

بنا بر میزان وسعت مرتع، مکان و وضعیت آب وهوایی مرتع، تعداد دام چراکننده 
در مرتع  متفاوت است. باتوجه به موارد یادشده، هر مرتع توان و ظرفیت خاصی دارد. 
چنانچه بیش از توان مرتع، از آن بهره  برداری شود، مرتع طی چند سال تخریب می  شود 
و اگر چرا مدیریت نشود، در سال  های آینده، فشار چرا سبب می  شود که مرتع توان 
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کمتری برای چرای دام داشته باشد )شکل 8(. روی هم رفته، هیچ مرتع داری تمایل 
به چنین وضعیتی ندارد زیرا از سالیان دور، مرتع داری در ایران یک حرفه و شغل 
بوده است و ترک این شغل مشکالت زیادی را برای خانوار مرتع داران ایجاد می  کند.

انتخاب صحیح تعداد دام در مرتع، یکی از مهم ترین تصمیماتی است که دامدار در 
یک برنامه مدیریت چرای اصولی می  تواند بگیرد. مرتع داران باید متناسب با ظرفیت 
چرای مشخص شده در طرح  های مرتع داری، دام وارد مرتع کنند. اگر این مقدار بیشتر 
از تعداد دام مجاز توصیه شده در کتابچه طرح های مرتع داری باشد، طی چند سال، 
مرتع تخریب خواهد شد. شاید در سال اول و دوم، تصور بر این باشد که هرچه تعداد 
دام بیشتر باشد، سود اقتصادی بیشتری نصیب دامدار خواهد شد؛ اما در سال  های 
آینده، بدون شک کمّیت و کیفیت گیاهان مرتعی، کاهش می یابد که درکل، به ضرر 
مرتع دار است و به  شدت روی درآمد اقتصادی تاثیر منفی می  گذارد. پس، مرتع داران 
باید به موضوع تناسب تعداد دام با ظرفیت چرا، توجه داشته باشند تا مرتع همیشه 

سالم بوده و برای سالیان زیادی، توان  بهره برداری را برای چرای دام داشته باشد.

شکل 8-  تعداد دام بیش از ظرفیت مرتع باعث تخریب مرتع می شود.
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روش  های چرایی

در مرحله پنجم، باید به روش  هایی که دام می  تواند در مرتع چرا کند، توجه شود.
چراي تمام فصل، در بیشتر مراتع کشور متداول است و دام ها در تمام طول سال، 
در مرتع چرا می  کنند. این روش چرایی سبب بیشترین تخریب و از بین رفتن پوشش 
گیاهی، به ویژه در اراضی حریم روستا و اراضی مرتعی پیرامون زمین  هاي زراعی شده 
است. بر همین اساس، روش  هاي چرایی مختلفی مطرح شده  اند تا جایگزین این شیوه 
چرا شوند. روش  های چرایی مطرح، الگوهایی هستند که در آن ها، دوره  هاي چرا و چرا 
نکردن در یک فصل چرا اجرا می شود و این الگوها باید طوري تنظیم شوند که موجب 
پراکنش مناسب دام در سطح مرتع شوند و تقویت گونه  هاي مرغوب را در پی داشته 
باشند. یک روش چرایی، شدت و تکرار چرا را بر گونه  هاي گیاهی خاصی مدیریت 
کرده و پراکنش دام در مرتع را اصالح می  کند. اهداف یک روش چرایی خوب، بهبود 

وضعیت پوشش گیاهی، خاک و توسعه پایدار منابع است.
تاثیر روش  های چراي تناوبی و مداوم و نیز شدت  هاي مختلف چرا بر تولید گیاهان 
مرتعی، بارها بررسی شده است و گفته می  شود که در شرایط عادي، اثر روش چراي 

تناوبی در مدیریت مراتع، بهتر از روش چرای مداوم است.
موارد  از  مراتع،  طبیعی  وضعیت  و  اقتصادی  شرایط  مرتع داران،  بومی  دانش 
بااهمیتی بوده که نیازمند توجه کافی در روش  های چرایی هستند. بهره  برداري اصولی 
و مدیریت چرای مراتع، در گرو رعایت همین موارد است. بر همین اساس، مرتع داران 
باید روش چرایی مناسبی که بیشترین استفاده از مرتع با کمترین صدمه به مراتع و 

دام  های چراکننده را در پی داشته باشد، برنامه  ریزی کنند و تدارک ببینند.
در انتخاب یک روش چرای مناسب، باید به ویژگی  های مهم زیر توجه کرد:

- براساس مرحله رشدگیاهان تنظیم شده باشد.
- با نوع گیاهان موجود درمرتع متناسب باشد.
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- با شرایط خاک، فرسایش و سایر ویژگی های منطقه سازگار باشد.
-باید موجب بهبود بازدهی مرتع، حفظ گونه  های گیاهی مرغوب و تضعیف نشدن 

مرتع شود.
- موجب کاهش وزن دام ها نشود.

منابع  اهداف،  امکانات،  با  )متناسب  باشد  اجرای روش چرا در منطقه عملی   -
طبیعی مانند آب و  جز آن باشد(.

چه روش  های چرایی برای یک مدیریت چرای مناسب وجود دارد؟

1- روش چرای تناوبی یا گردشی
روی هم رفته، در مراتعی که وضعیت گیاهان مرتعی مرغوب و متفاوت بوده، خاک 
مرتع دچار فرسایش و تخریب نشده است و وضعیت کلی مرتع تایید می  شود، می  توان 

از این روش چرایی استفاده کرد. 
اساس این روش به این صورت است که مرتع به چند قطعه تقسیم شده و در این 
قطعات، دام به طور تناوبی )چرخشی( چرانده می   شود؛ بدین ترتیب که مثال چرای دام 
از قطعه یک آغاز می شود و پس از قطعه مزبور،  چرا در قطعات دو، سه و تا آخر، 
ادامه می یابد و دوباره از قطعه یک، شروع می  شود. شکل نه روش چرای تناوبی یا 
چرخشی را نشان می دهد که مرتع به هشت قطعه مساوی تقسیم شده است؛ طول 
فصل چرا هشتاد روز، طول مدت چرا در هر قطعه پنج روز و دفعات چرا در هر قطعه 

دو بار است.
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شکل 9- روش چرای تناوبی یا گردشی 

روش چرای تناوبی یا گردشی چه فایده  هایی دارد؟
- وقتی تعداد زیادی دام به یک قطعه کوچک وارد می  شوند، به  طور یکنواخت 
از علوفه مرتع استفاده می  شود و هنگامی که دام به قطعه دیگر می  رود، فرصتی به 

گیاهان قطعه اول داده می  شود تا به رشد خود ادامه دهند.
- از چرای تکراری در قطعات جداشده در اوایل بهار و درحقیقت، از چرای زودرس 

بهاره جلوگیری می شود.
- از هدررفت علوفه در سطح مرتع جلوگیری می شود.

-  دام راه پیمایی کمتری دارد و درنتیجه، خاک کمتری را لگدکوب می کند.
- موجب تامین قدرت رویشی و قوی شدن گیاهان مرتعی در سطح مرتع می شود، 

بدون اینکه درآمد مرتع دار کاهش یابد.
روی هم رفته، مرتع دار در هر منطقه می  تواند باتوجه به آب وهوا، نوع گیاهان مرتعی، 
نوع دام و وضعیت خاک، فاصله بین دو تناوب یا گردش را به  صورت تجربی تعیین کند.
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2- روش چرای تاخیری
روی هم رفته، از این روش چرا می توان در مراتعی استفاده کرد که به   سبب رعایت 
نکردن اصول مدیریت چرا، دچار تخریب شده اند و جاهای خالی از گیاه در سطح 

مرتع مشاهده می  شود. 
در این روش چرایی، برای مدتی، از ورود دام به مرتع جلوگیری می   شود و پس 
از آن تاریخ، اجازه ورود دام به مرتع داده می  شود. تاریخ ورود دام به مرتع، هم زمان 
با رسیدن بذرهای گیاهان مرغوب و خوش خوراک مرتعی است. درحقیقت، هدف از 
اجرای این سیستم چرایی، افزایش کّمیت و کیفیت گیاهان مرغوب و خوش خوراک 

در مرتع است.
روش چرای تاخیری چه فایده  هایی دارد؟

و  کنند  رشد  به  خوبی  می  یابند  فرصت  نشدن،  چرا  به   سبب  جوان  نهال  های   -
نتیجه، نسل  در  افزایش می یابد که  مرتعی  بذرهای گیاهان  مقدار  و  مستقر شوند 

گیاهان پایدار می ماند تا در سال  های آینده، بیشتر رشد و نمو کنند.
- هنگام ورود دام به مرتع، بذرهای گیاهان با سم دام در زیر خاک قرار می گیرد 

و تعداد زیادی از این بذرها، در سال بعد سبز می  شوند.

3- روش چرای تناوبی- استراحتی
در مراتعی که آثار اولیه تخریب مشاهده می  شود و میزان گیاهان مرتعی مرغوب 
نسبت به قبل کمتر شده است، می  توان از این روش چرایی برای چند سال استفاده 
کرد. بدیهی است که پس از رفع شدن مشکل، می  توان روش چرای تناوبی یا گردشی 

را به کار بست. 
در این روش، مرتع به چند قطعه یا قسمت تقسیم شده و در قسمتی از مرتع در 
طول فصل چرا یا فصل بهره  برداری، دام چرا نمی شود تا گیاهان فرصتی برای رشد 
و نمو بیابند. بدیهی است که در قطعات دیگر مرتع، دام چرا می کند. بنا به وضعیت 
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است(،  آن ها  افزایش  مرتع،  مدیریت  از  هدف  )که  مرتعی  گیاهان  نوع  آب وهوایی، 
وضعیت مرتع و مقدار علوفه تولیدی، بین یک چهارم تا یک سوم سطح مرتع، تحت 

برنامه استراحتی قرار می  گیرد.

4- روش چرای تناوبی- تاخیری
روی هم رفته، این روش چرا در مراتعی به کار می رود که به   سبب رعایت نکردن 
اصول مدیریت چرا، دچار تخریب جزئی شده اند و مشکل بقای نسل دارند. در چنین 

مراتعی، گیاهان بر اثر چرا فرصت تولید بذر نمی یابند. 
در این روش نیز مرتع به چند قطعه تقسیم شده، یک قطعه برای بذرکاری طبیعی 
در نظر گرفته می  شود. پس از رسیدن بذرها، این قطعه وارد برنامه چرا می  شود و سایر 

قطعات به  طور تناوبی یا گردشی بهره  برداری می شوند.
در یک چرای برنامه  ریزی شده، باید به سئواالت زیر پاسخ داد:

- چه زمانی باید دام وارد مرتع شود؟
-  توقف دام در مرتع چه مدت  زمانی ادامه دارد؟

- چه زمانی باید دام از مرتع خارج شود؟

1-  چه  زمانی باید دام وارد مرتع شود؟

زمان ورود دام به مرتع، به آمادگی مرتع بستگی دارد که خود به آمادگی گیاهان 
مرتعی برای چرا، جلوگیری از چرای زودرس و نیز آمادگی خاک مرتع برای جلوگیری 
با خصوصیات آب وهوایی،  تاریخ آمادگی در مراتع  از لگدکوبی خاک وابسته است. 
خاکی، جغرافیایی و نوع گیاهان مختلف، متغیر است که مرتع داران باید بر اساس 

شرایط هر مرتع، تاریخ آن  را مشخص کنند.
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2- توقف دام در مرتع چه مدت  زمانی ادامه دارد؟

 باتوجه به به استفاده از روش چرای بسته، درباره مدت توقف دام در مرتع، تعداد 
دفعات چرا و تعداد قطعات چرا مطرح می  شود.

تعداد دفعات چرا

تجربیات علمی ثابت کرده که اگر گیاهان مرتعی در مراحل اولیه رشد چرا شوند، 
رشد مجدد بهتری دارند و هرچه این گیاهان به سوی مراحل رشد کامل بروند، رشد 
مجدد کمتر می  شود )در مناطق خشک و نیمه خشک،  این اختالف شدیدتر است( 
به  طوری که اگر گیاهان در مرحله گل دهی چرا شوند، مقدار رشد مجدد آن ها برای 

چرای بعدی کافی نخواهد بود.
باتوجه به شرایط محیط و حاصلخیزی خاک و نوع گیاهان، مدت زمان الزم برای 
نیز  مرتع مشخص  است. همچنین در یک  متفاوت  از رشد مجدد  به چرا  آمادگی 
زمان الزم برای آمادگی چرای دوم، با زمان الزم برای آمادگی چرای سوم یا چرای 
چهارم، برابر نخواهد بود و هرچه گیاهان به مراحل تکامل رشد یا خاتمه رشد خود 
نزدیک شوند، به مدت زمان بیشتری برای رشد مجدد نیاز دارند و درنتیجه، مدت زمان 
بیشتری برای آمادگی مرتع الزم است. برای نمونه، در مناطق معتدل مرطوب، زمان 
الزم برای آمادگی رشد مجدد گیاهان و آمادگی برای چرای دوم، 20 تا 25 روز، 
مدت زمان ضروری برای آمادگی چرای سوم پس از خاتمه چرای دوم، 40-30 روز و 
سر انجام 40 تا 50 روز، زمان الزم برای آمادگی چرای چهارم پس از خاتمه چرای 
سوم  است. ازهمین رو در مناطق معتدل مرطوب، تعداد دفعات چرا بیشتر 3 تا 5 و 
به  طور متوسط، چهار بار در نظر گرفته   شود. بدیهی است در مناطق گرم مرطوب با 

طول دوره رشد گیاهی طوالنی، تعداد دفعات چرا افزایش می یابد.
تعداد دفعات چرا با کاهش میزان بارندگی، کاهش می یابد؛ بنابراین، در مناطق 
نیمه خشک و نیمه مرطوب، تعداد دفعات چرا، 2 تا 3 بار، در مناطق خشک، 1 تا 2 بار، 



مدیریت چرا در مراتع
26

در مناطق بیابانی، یک بار در سال و به ندرت، دو بار در سال در نظر گرفته می  شود. 
سبب  به    گیاهان،  رشد  برای  رطوبت  باوجود  مرتفع،  و  کوهستانی  مناطق  در 
کاهش دوره رشد گیاهی تعداد دفعات چرا محدود می شود. به  طوری که در مناطق 
مناطق  در  و  بار   4 تا   3 چرا  دفعات  تعداد  آلپی(،  )تحت  مرتفع  نیمه کوهستانی 

کوهستانی مرتفع )آلپی(، تعداد دفعات چرا 2 تا 3 بار است.

تعداد قطعات چرا

در مشخص کردن تعداد قطعات چرا، افزون بر شروع رشد مجدد گیاهان مرتعی، 
مالحظه موارد بهداشتی ازنظر آلوده شدن دام  ها به انگل  ها )به ویژه نماتود ریه و نماتود 
دستگاه گوارشی( در نظر گرفته می  شود. تخم و الرو نماتودها، ازطریق فضوالت دام 

در سطح مرتع پخش می  شود. 
چنانچه تخم و الرو نماتودها در شش روز اول، ازطریق بلع وارد بدن دام شود، 
در دستگاه گوارشش از بین می  رود ولی پس از این مدت )30 تا 45 روز(، به  صورت 
خطرناکی دام را آلوده کند. البته پس از سپری شدن مدت مذکور و نیز با افزایش 

درجه حرارت و خشکی محیط، الروها از بین می  روند. 
باتوجه به نکات فوق، توقف دام در هر قطعه طی فصل چرا، در اوایل بهار در مناطق 
مرطوب خطر آلودگی دام ها به نماتود را از بین می برد. البته این شیوه در مناطق 
نیمه خشک و خشک توصیه نمی  شود و با برنامه  ریزی و اجرای صحیح مدیریت توقف 

دام در مرتع، می  توان با این انگل مبارزه کرد.
 نظر به آنچه ذکر شد؛ اگر طول مدت توقف دام در هر قطعه، چهار روز منظور 
شود و باتوجه به شرایط محیط و مرتع، طول مدت چرای اول 28 روز در نظر گرفته 

شود، می توان تعداد قطعات الزم برای چرای اول را طبق فرمول زیر محاسبه کرد.
تعداد قطعات الزم برای چرای اول = طول مدت چرای اول ÷ طول مدت توقف 

دام در هر قطعه                    قطعه     7 =4÷28
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اگر مقدار علوفه حاصل از رشد مجدد گیاهان، معادل با مقدار علوفه حاصل از رشد 
اولیه همان گیاهان باشد، این مقدار برای چرای بعدی کافی خواهد بود ولی درعمل، 
به جز رشد مجدد اول و آن هم در مناطق مرطوب، در رشدهای مجدد دیگر )اگر 
وجود داشته باشد(، مقدار علوفه کمتر است و درنتیجه، تعداد قطعات محاسبه شده 
برای چرای اول، برای تامین نیاز دام  ها در دفعات چرای بعدی کافی نخواهد بود و 

ضروری است که برای جبران این کمبود، قطعات اضافی دیگر در نظر گرفته شود.
تعداد  بودن مقدار رشد مجدد،  پایین  به   سبب  روی هم رفته در مناطق خشک، 
قطعات چرا بیشتر خواهد بود. باتوجه به این نکته، تعداد قطعات در مناطق مرطوب، 
16-12 قطعه، در مناطق نیمه خشک و خشک، 35-34 قطعه و سرانجام در مناطق 

بیابانی، 61-33 قطعه خواهد بود.

3-  چه زمانی باید دام از مرتع خارج شود؟
در خروج دام از مرتع، دو موضوع مهم است:

الف-  برای خروج دام از قطعات مرتع در دوره فصل چرا، توجه به ظهور رشد 
مجدد گیاهان ضروری است و دام باید پیش از آن، از مرتع خارج شود.

ب- هنگام خروج دام از قطعات مرتع در خاتمه فصل چرا، باید به تاثیرات آخرین 
چرا بر رشد گیاهان در سال بعد توجه کرد. در ادامه،  نمونه ای از چرای برنامه  ریزی شده 

در مراتع نیمه خشک ارائه می  شود:
فرضیات مسئله:

دام مدنظر: گوسفند
تعداد دام: چهارصد راس

مقدار علوفه قابل برداشت در هکتار: 360 کیلوگرم
تولید رشد اول: 198 کیلوگرم برابر با 55 درصد تولید ساالنه

تولید رشد دوم: 108 کیلوگرم برابر با سی درصد تولید ساالنه
تولید رشد سوم: 54 کیلوگرم برابر با 15 درصد تولید ساالنه
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طول مدت فصل چرا: 120 روز
طول مدت چرای اول: 25 روز

تعداد دفعات چرا: سه بار
و علوفه الزم برای مصرف روزانه هر راس دام، 1/5 کیلوگرم است.

باتوجه به فرضیات فوق، مقدار علوفه الزم در طول مدت چرای اول با استفاده از 
رابطه زیر به دست می آید:

مقدار علوفه الزم  در طول مدت چرای اول= تعداد دام × علوفه الزم 
برای مصرف روزانه هر راس دام × طول مدت چرای اول

                 کیلوگرم         15000 =25×1/5×400

مساحت مرتع برای چرای اول برابر است با:
مساحت مرتع برای چرای اول= مقدار علوفه الزم در طول مدت چرای 

اول ÷  مقدار علوفه تولیدشده در مرتع در رشد اول

                 )هکتار 76( 75/75 =198÷15000

طول مدت توقف دام در قطعات در چرای اول را پنج روز در نظر می  گیریم؛ 
بنابراین، تعداد قطعات چرا مساوی است با:

تعداد قطعات چرا = طول مدت چرای اول÷ طول مدت توقف دام در 
قطعات در چرای اول

                                قطعه     5 =5÷25
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پس مساحت هر قطعه برابر خواهد بود با:
مساحت هر قطعه = مساحت مرتع برای چرای اول ÷ تعداد قطعات چرا

                            )هکتار 15( 15/2 =5÷76

مقدار علوفه تولیدشده در مرتع برای چرای دوم )رشد مجدد گیاهان پس از 
چرای اول( مساوی است با:

مقدار علوفه تولید شده در مرتع برای چرای دوم= مساحت مرتع برای 
چرای اول × مقدار علوفه تولیدشده در مرتع در رشد اول

                      
                         کیلوگرم      8208 =108×76

مقدار نیاز روزانه گله مساوی است با:
مقدار نیاز روزانه گله = تعداد راس دام ×  علوفه الزم برای مصرف 

روزانه هر راس دام
                      

                         کیلوگرم         600 =1/5×400

تعداد روزهایی که گله می  تواند از چرای دوم استفاده کند برابر است با:
تعداد روزهایی که گله می  تواند از چرای دوم استفاده کند = مقدار   

علوفه تولیدشده در مرتع برای چرای دوم ÷ مقدار نیاز روزانه گله
                      

                            روز     13/7 =600÷8208
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مقدار علوفه تولیدشده در مرتع برای چرای سوم )رشد مجدد گیاهان پس از 
چرای دوم( مساوی است با:

مقدار علوفه تولیدشده در مرتع برای چرای سوم = مساحت مرتع 
برای چرای اول × تولید رشد سوم

                           کیلو گرم          4104 =54×76

به   همین ترتیب، تعداد روزهایی که گله می تواند از چرای سوم استفاده کند 
مساوی است با:

تعداد روزهایی که گله می تواند از چرای سوم استفاده کند = مقدار 
علوفه تولیدشده در مرتع برای چرای سوم ÷ مقدار نیاز روزانه گله

                              روز       6/8 =600÷4104

بنابراین، جمع روزهایی که گله می  تواند در طی چرای اول و دوم و سوم از این 
مرتع استفاده کند برابر است با:

جمع روزهایی که گله می  تواند در طی چرای اول و دوم و سوم از این 
مرتع استفاده کند = تعداد روز چرای اول + تعداد روز چرای دوم + تعداد 

روز چرای سوم

                     )روز 45(         45/5 =25+13/7+6/8
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باتوجه به مدت فصل چرا، تعداد روزهایی که باید برای گله علوفه تامین شود، 
برابر خواهد بود با:

تعداد روزهایی که باید برای گله علوفه تامین شود = طول مدت فصل 
چرا - تعداد روزهای چرای اول و دوم و سوم

                           روز                 75 =120-45

نیاز علوفه در طول فصل چرا برابر خواهد بود با:
نیاز علوفه در طول فصل چرا = تعداد روزهایی که باید برای گله علوفه 

تامین شود × مقدار نیاز روزانه گله

                      کیلوگرم            45000 =600×75

با پیشرفت مراحل رشد، کّمیت و کیفیت علوفه کاهش  در مراتع نیمه خشک، 
می  یابد؛ بنابراین، مراتعی که برای تامین کسری علوفه در نظر گرفته می  شوند، حدود 
شصت درصد علوفه تولیدی مراتع قبلی، که از آغاز دوره رویش بهره  برداری می شدند، 

علوفه قابل برداشت تولید می  کنند.

ازاین رو، علوفه تولیدی مراتع دسته دوم، در واحد سطح برابر است با:
علوفه تولیدی مراتع دسته دوم در واحد سطح = مقدار علوفه قابل 

برداشت در هکتار × شصت درصد علوفه تولیدی مراتع قبلی که از آغاز 
دوره رویش  بهره  برداری می شدند

                      کیلوگرم       216 =0/60×360
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 به  عبارت دیگر، سطح مرتع اضافی موردنیاز برابر خواهد بود با:
سطح مرتع اضافی موردنیاز = نیاز علوفه در طول فصل چرا ÷ علوفه 

تولیدی مراتع دسته دوم در واحد سطح

                   هکتار )208(      208/3 = 216÷45000

تعداد قطعات در قسمت جدید مرتع نیز برابر خواهد بود با:
تعداد قطعات در قسمت جدید مرتع = سطح مرتع اضافی موردنیاز ÷ 

مساحت هر قطعه

                    قطعه )14(             13/8= 15÷208

جمع تعداد قطعات مساوی است با:
جمع تعداد قطعات = تعداد قطعات در قسمت جدید مرتع + تعداد 

قطعات چرا

                          قطعه          19 = 5+ 14

جمع مساحت مرتع موردنیاز مساوی است با:
جمع مساحت مرتع موردنیاز = سطح مرتع اضافی موردنیاز + مساحت 

مرتع برای چرای اول

                       هکتار             284 = 76+ 208
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بر اساس برنامه چرایی شکل 10، چنانچه تعداد قطعات مرتع 32 )4 قطعه اصلی 
و در هر قطعه اصلی، 8 قطعه فرعی( و تعداد دفعات چرا سه بار باشد، برنامه چرایی 

در هر بار چرا به  شرح زیر است: 
- در چرای اول: چرای دام از قطعه یک تا قطعه هشت )به طور متناوب( انجام 

می شود و بقیه قطعات )از قطعه 9 تا 32( در حالت استراحت هستند.
انجام  متناوب(  )به طور  قطعه 24  تا  قطعه یک  از  دام  دوم: چرای  در چرای   -

می شود و قطعات 25 تا 32 در حالت استراحت هستند.
- در چرای سوم: چرای دام از قطعه یک تا قطعه هشت )به طور متناوب( انجام 
می شود. قطعات 9 تا 24 در حالت استراحت هستند. و دوباره چرای دام از قطعه 25 

تا 32 انجام می شود.

شکل10- برنامه چرا در منطقه نیمه خشک
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خالصه مطالب
یکی از شیوه  های رایج بهره  برداری از مراتع، پرورش و نگهداری دام در مرتع است؛ 
بنابراین، الزم است که چرای دام در مرتع، از روش  های اصولی و صحیح مدیریت چرا 
تبعیت کند. مدیریت چرا یعنی مدیریتی که در آن با ایجاد تعادل دام و مرتع، به طور 
ببینند.  آسیبی  مرتع  و خاک  اینکه گیاهان  بدون  استفاده شود،  مراتع  از  مناسبی 
خوبی  چرای  مدیریت  مرتع  در  آنکه  برای  شد،  بیان  نشریه  این  در  که  همان  طور 

برنامه  ریزی شود، باید:
- نخست، به زمانی که دام می  تواند در مرتع چرا کند، توجه شود. 

- دوم، به مکان و محلی که دام می  تواند چرا کند، توجه شود. به  عبارت دیگر، 
مکان  هایی که برای چرای دام منظور شوند که شایستگی مطلوب دارند. 

- سوم، به نوع و ترکیب دامی که می تواند در مرتع چرا کند، توجه شود. 
- چهارم، به ظرفیت چرا یا تعداد واحد دامی که می  تواند در طول فصل چرا در 

مراتع منطقه چرا کنند، توجه شود. 
 - پنجم، به سیستم  های چرایی و روش  های مختلف گله چرانی در مرتع، توجه شود.
پایداری  و  بود  علمی خواهد  اصول  با  مطابق  مراتع  از  استفاده  این صورت،  در 
و صحیح چرای  استفاده درست  بلندمدت، حفظ خواهد شد.  برای  آن  اکولوژیکی 
دام، زمانی رخ می   دهد که طبق برنامه  های ذکرشده در این نشریه عمل شود و به 
زمان و مکان چرا، نوع و ترکیب دام، تعداد دام و روش  های چرایی متناسب با مرتع 
در ترسالی  ها و خشک سالی ها، توجه شود تا از فشار چرا بر مراتع کاسته شود. اگر 
فشار چرا در مراتع کاهش نیابد، مراتع به سوی نابودی پیش می  روند و در سال  های 
بعد، با کاهش پوشش گیاهی و فرسایش خاک، روبه  رو خواهیم شد. ضمن اینکه به   
سبب فقر پوشش گیاهی، عملکرد دام  های چراکننده در مرتع نیز مطلوب نخواهد بود 
و سرانجام، به غیراقتصادی بودن مرتع داری منجر خواهد شد. در این شرایط، چون 
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بیشتر مرتع داران متمایل به نگهداری و پرورش دام هستند، از نظر تامین معاش به 
مضیقه خواهند افتاد. 

درصورت توجه به اصول مدیریت چرا، از فشار چرا بر مراتع کاسته خواهد شد 
و در پی تحقق این مهم، مرتع داری نیز اقتصادی خواهد شد و مرتع داران افزون بر 
تامین معاش، می  توانند در دیگر بخش  های اقتصادی جامعه نیز سرمایه  گذاری کنند.
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خودآزمایی:
خوانندگان عزیز، لطفا پس از مطالعه نشریه، به سئواالت زیر پاسخ دهید:

1- مدیریت چرا را تعریف کنید.
2- مدیریت چرای دام چه فایده  هایی دارد؟

3- اگر بخواهیم  مدیریت چرای خوب در مرتع داشته باشیم، باید چه کارهایی 
انجام دهیم؟

4- دالیل کوچ زودهنگام به مراتع ییالقی چیست؟
5- چه روش  های چرایی برای مدیریت چرای مناسب وجود دارد؟

6- روش چرای تناوبی یا گردشی چه فایده  هایی دارد؟
7- روش چرای تاخیری چه فایده  هایی دارد؟

8- چه عواملی باعث استفاده غیریکنواخت دام از مرتع می  شوند؟
9- در یک چرای برنامه  ریزی شده، باید به چه سواالتی پاسخ داد؟






