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 چکیده

 عوامل از چرا هنگام ها به چرا و رفتار دام یاهانگ هایاستتتش اتتناات وا ن  یعلم یریتفنون مد یازمنداز مراتع ن یحفظ و نگهدار
مرتع در  ینچراگاه گردنه الوش انجام اتتدش ا در یپژوهشتت ی،مراتع  وهستتتان ینهبه یریتمد یمراتع استتتش برا یدارو پا ینهبه مدیریت

 یدر ط یاهیپوات  گ یهااتودش اتاا یم یفتعل یواقع اتده استت، و توستا گاو دورو بوم ی،البرز مر ز ۀحفاظت اتد ۀمنطق

سکت مواز 3متر، در  1در  1پالت  30با  1398تا 1397 هایسال صل 100با طول  ینوار تران ص یکدیگر،متر از  50 ۀمتر و فا  ۀدر عر

مرتع بودش ارزش  یتدو برابر ظرف یباًگاوها، تقر ۀرف علوفمصتت مقدارنشتتان داد  یجاتتدش نتا یریگدام اندازه یفتحت تعل ۀقرق و عرصتت

 یو درصد زمان چرا یاواخورا  ۀادش طبق یابیدرصد ارز 35تا  32ینب ی،امورد مطالعه به روش مصرف علوفه هایا ثر گونه یرجحان

پوا  در ماه آار فصل چرا بر مدت زمان  صدادش پرا ن  و در یینتع یبرداریلمف ینبا استفاده از دورب سنجی زمان روش به هاگونه

 یان،جز ستتته گونه از گندمهها دااتتتتندش باغلب گونه یفتعل یبرا یکستتتان یاقمرتع ااتتتت یندورو ا یهاثر بودش گاوؤاز گونه م یفتعل

Bromus tomentellus، Alopecurus textilis  وHordeum brevisubulatum مرتع  یرمد شبودندتر اواخوراک یشیراد رو ۀدر مرحل  ه

 یدتول یهااز ااا  یکهر  ۀدربار یریگیماز انتخاب تصم یادامنه یاهی،گ یپهر ت یدرصد ارزش رجحان یوزن یانگینم ۀمحاسب یبرا
سا یاهیگ ۀنق  هر گون یتاهم یاهی،پوا  گ یپو ترا م را با توجه به نوع ت درصد پوا  یاهی،گ یهاگونه را  یطیمح یاارا یرو 
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 مقدمه . 1
 یفن تیریاز مراتع  شتتتور در گرو مد داریپا یبرداربهره

 یداریثر در حفظ و پاؤعوامل م نیتراز مهم یکیآن استتتش 
سب م یبرداربهره  تیبا ظرف یبرداربهره زانیاز مراتع به تنا

ستگ مرتع،  دیو مالحظات مربوط به مقدار تول دارد یمرتع ب
حان یبردارحد بهره زانیم جاز و ارزش رج ن یم  یهاهگو

 ش  ]1[د اویمرتع محسوب م تیظرف نییاز ار ان تع ،یمرتع
 ینکهعالوه بر ا یز،ن یمراتع  وهستتتتان یعلم مدیریت

 یتمرتع مانند ظرف یاهیپواتت  گ یاتثر از اصتتوصتتأمت
ضع ست، یتمرتع، و سالمت آن ا نوع دام چراگاه هم بر  و 

ت یریتمد یچگونگ  یارزش رجحان گذار استتتتشیرثأچرا 
ضرا یاعلوفه یهاگونه  ۀمهم در نحو یبمورد چرا از جمله 

 یرثأتحت ت یمطور مستتتقهبوده و ب رتعم یتظرف ۀمحاستتب
مدیردگینوع دام، قرار م یتش   توانیمراتع را م یعلم یر

 ش یدچرا نام یندفرآ ثر درؤعوامل م ۀینبه یسازمان ده
مشتمل  ین،سطح زم یزیوگرافیکف ییراتنق  تغ البته

ا ا یببر ارتفاع مرتع،  ستان یدر نواح یبو جهت   ی وه
 یکنواات یبا عوارض ارتفاع یاییجغراف ینستتتبت به نواح

تر  یرمسطح چشمگ یهاها و فالتمانند دات ینسطح زم
 یکدام در طول  یو زمان چرا یمو همراه با  اقل اتتتودیم

 یاهانگ یموثر بر ارزش رجحانموارد  یگرد از یزفصل چرا ن
قدار چرا ناط   یو م ندش در م ها توستتتا دام هستتتت آن

ستان ست ی وه در  ییراتباعث تغ ینسطح زم یو بلند یپ
 ییامر اود بر رفتار چرا یناتتتده و ا یاهانگ یتنوع و غنا
 یاهانگ ایعلوفه هایگونه یارزش رجحان یجهدام و در نت

عوامل مهم رفتار  یگراز د گذاریامدنرخ  گذار استتتش یرثأت
 ش]23[ گاو هنگام چرا است

س ۀمنطق در گاو دورو در  ینکهبا توجه به ا یمورد برر
 3150با ارتفاع  یهکتار در مرتع یکصتتدحدود  یمستتاحت

امکان   نندیروز چرا م 90در مدت  یامتر از ستتتطح در
 یامح یاهیگ یهانوع دام از گونه ینا یمقدار چرا ۀمطالع

گاو دورو  یچرا یریتپژوه  فرصتتت مد ینا یجاتتدش نتا
 یو بستر مرتفع یمراتع  وهستان یبرا بیشتریرا با دان  

با  ی وهستتتان یگوستتفند در نواح یبا چرا یستتهمقا یبرا
شابه  ستانآوردیفراهم متر یب گیاهی م  یش در مراتع  وه

ستگاو یثر بر چراؤعوامل م ینتراز مهم یبا یزانم  ها ا
قابل عبور  یرگاوها غ یدرصد برا 30از  ی ب یبو ا ]17[
 ینزم یچراگاه و ناهموار یباتت مثالً ش]1،2، 6[ بااتتدیم

 یباتتش ]20[ اتتودیموجب  اه  مصتترف علوفه گاوها م
استتت  یمهم یزیوگرافیعامل ف ی وهستتتان یهادامنه یادز

مان ۀ ه در طول دور ها بر پرا ن  چرا یفتعل یز  یگاو
 ۀینبه ۀیتغذبه عبارتی،  ش]17[ استتتت یرگذارثأگاو ت ۀگل

 ییغذا یازهاین ینمأت یگاوها به مهارت و دان  دامدار برا
عوامل  یبتعامل و تر  ۀیجدام نت یچرا ش]24[ دارد هاآن
 یرو ستتتا  ه هر نوع رفتار دام در گلهاستتتت  یایچیدهپ

 ش]18،19[ یردگیرا در بر م یکمدااالت ا ولوژ
تعداد  1379طرح تعادل دام مرتع در سال  یاجرا طی
 یل، و گاو اصتت1806دورو  ی، گاوها5500 یبوم یگاوها
درک جامع و  ش]7[ س در  شتتور برآورد اتتدأهزار ر 742

تار چرایی دام ندن درستتتت رف حدا ثر رستتتا به  ها در 
 ندش عالوه بر این، اتتتناات محصتتتوالت دامی  مک می

 هادهد تا آثار داممی ها این امکان رااوب رفتار چرایی دام
هایت، در و بینیپی  مراتع در را  را هادام چرای بتوانیم ن
 رفتار اناات با همچنین،ش  نیم مدیریت اکل بهترین به

ستفاد جهت در توانمی مختلف هایدام چرایی  از بهینه ۀا
فه فت دستتتت هاییحل راه به مراتع علو  ه  ا از و یا

مداران جلوگیری  رد مد دا یدات دامی و  اه  درآ  تول
 استتتتان گلستتتتان یمهمثال در مراتع چپر قو یبرا ش]12[

زمستتتتان آب و هوای مالیم و تابستتتتان گرم و اشتتتک 
متر و دمای میلی 173بااتتتد، مقدار بارش ستتتالیانه می

ستش سانتیۀ درج 17سالیانه  اامل گراد ا تر یب گیاهی 
گبوتتته یکستتتتالتته، هتتای اتتتتورپستتتتنتتد و   یتتاهتتان 

Atriplex lentiformis، Trifolium scabrum،  
Malva parviflora، Taraxacum officinal،  

Stellaria media، Phalaris minor، Alium stamineum، 
بهتتار ار زمستتتتتتتان و   و در تتتابستتتتتتتان   بوده در اوا

Atriplex lentiformis،  Salsola kali، Cynodon dactylon، 
Alhagi camelarum رفتار  یمحققان با بررستت بااتتدشمی

بار هاانواع دام ییچرا هانچرا از گ یحترج ۀدر آن مرتع  یا
اتتتر  یطور عمده گاو و اتتتر بود، نشتتان دادند چراه ه ب
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 ش]26[ دارد یتمراتع  اولو یننسبت به گاو در ا
 یاهگ یکمصرف  عبارت است از، یرجحان ارزشتعریف 
 ه  یطینوع دام در ارا یکتوسا  یگرد یاهاننسبت به گ

گونه  یچبدون ه یعمل انتخاب در زمان و مکان ااصتتت
جام م یمزاحمت ارزش  یبررستتت یراندر ا ش]2[اتتتود یان
قابل بردااتتتت  ۀعلوف ینو همچن یمرتع یاهانگ یرجحان

 یها وهستتتان ی،استتتپ یمهدر مناط  ن یکمراتع به تفک
به انجام  1397در ستتتال  یابانیو ب یمرتفع، مراتع استتتتپ

لعه مشتمل امرتفع مورد مط یش هفت مرتع  وهستانیدرس
(، ستتتهند،  رستتتنر، پلور، یایپاق) بر ارتفاعات ستتتبالن

 یانگینبودند و م یدانو ستتتپ یشتتتکوهگوراب پ یروز وه،ف
 هایقابل استتتتفاده در ماه ۀو مقدار علوف یارزش رجحان

گاو  یچرا یبررستتش ]12[ برآورد اتتد یورارداد تا اتتهر
 یرو در مراتع اور یدورگه با استفاده از روش زمان سنج

مختلف از نظر مدت زمان  یهاگونه یننشتتان داد ب یهاروم
درصتتتد ااتالف  یکچرا و درصتتتد زمان چرا در ستتتطح 

گاوها دار وجود داردیمعن ماه یو   تلفمخ یهادورو در 
 یبا مدت چرا و درصتتد چرا یاهیگ یهافصتتل چرا از گونه

 یگر،د یبه عبارت ش]14[  نندیم یفدار تعلیو معنمتفاوت 
یل تغییرات فصتتتل مل محیطی، از قب جه  یعوا و در نتی

ثر در ؤتغییرات دمایی نااتتتی از آن، یکی از عوامل مهم م
ست هارفتار چرایی دام  یسم یاهانگ یتسم میزان ش]8[ ا

به عوامل گاو  گاه  ل یاه،گ یچون اواتتتخورا  یچرا  ۀمرح
موجود در ااک مانند  یعناصتتتر ستتتم یزانو م یفنولوژ

 ش]27، 5[ دارد یو فشار چرا بستگ یوم،سلن
سترس فقا بر مبنا ۀمقدار علوف تعیین مقدار  یقابل د

بت در  ل یبردارو حد بهره یدیتول ۀعلوف  یهایپت ۀیثا
 یبردارآن است  ه حد بهره یلو دل یستن یمنطق یاهیگ

جاز در ت به وضتتتع یاهیگ یهایپم مرتع و  یتبا توجه 
ش ]3[ است ییرمتغ ی فرسا یزانو ماقلیم  یت،وضع ی گرا
ش یبرا صل بهار،  یمثال در پژوه سه ف اد؛ گاو در  معلوم 

 ینرا در باالتر Atriplex lentiformisتابستتتان و زمستتتان 
از  ییزدر فصتتل پا یانتخاب اود قرار داده استتت ول ۀدرج
ش  ندیاستفاده م یشترب Trifolium scabrum ۀیکسال ۀگون

های رویشتتی گیاهان ثابت بنابراین اواتتخورا ی در دوره

از  ی ب تفاعبا ار یدر مناط  مرتفع البرز مر ز نیستتتت،
بتته روش  یمرتع هتتایگونتته یمتر ارزش رجحتتان 3000

 یابیارز شدرصد برآورد اد 35تا  32 ینااا  رجحان، ب
مقتتا ن ۀیستتتتو  جحتتا بررستتتت یارزش ر   ۀگونتت یبتتا 

Bromus tomentellus دو روش اتتاا   یننشتتان داد ب
 ش]8[ دار وجود داردیتفاوت معن  یو زمان سنج یرجحان

ثر در ؤعوامل م ۀمجموع یبه معن یاهگ یاواتتتخورا 
سبت به گ یبرا یاهگ یکانتخاب  سا دام  یگرد یاهچرا ن تو

لل ترج ینتر، از مهم]21[  یاهگ یکدام از  یفتعل یحع
اواتتتخوراک در  یاهاناز گ یامجموعه ی بااتتتدش رویم

 ینبنا برا ؛اودیباعث جلب دام به چرا م یکدیگرمجاورت 
 یاهیگ یباواتتتخوراک در تر  یاهچند گ یا یکوجود 

 متر  یتتاهتتانگ یارزش رجحتتان ی مرتع موجتتب افزا
   ش]25[ اودیم یاهیگ یباواخوراک در تر 

 ییالقی وچ رو از مراتع نوع دام غتتالتتب دامتتداران 
ندران تایی مراتع حریم،  ماز مداران روستتت و همچنین دا

دام  یدر مرتع مورد بررستتت ولی ]15[ گوستتتفند استتتت
 یماقل یلهستتتند  ه به دل یرو بوم دو یهاگاو ۀچرا نند

از  یبرداربهره ۀدور ،منطقه یستتترد و مرطوب  وهستتتتان
با توجه به  یرو ینش بدند یروز محدود م 90مرتع را به 

صادی دام سهای بزرو جثه، مزایای اقت مقدار  یامکان برر
 یادآورش ]1[ فراهم اتتد یگاوها در مراتع  وهستتتان یچرا
استتتتان مازندران دام غالب  یجنگل یاتتتود در نواحیم

و ادامه بررستتتی در این  و دورو هستتتتند یبوم یگاوها
 مناط  قابل توجه اواهد بودش

 

 روش شناسی .2

 معرفی منطقۀ مورد مطالعه. 1.2

نسن از  یغرب روستا یممراتع حر یمورد بررس چراگاه

به طرف پل  یلومتری  35 ۀتوابع اهرستان بلده، در فاصل

با جهت  ی،البرز مر ز ۀحفاظت اتتتد ۀزنگوله، در منطق

 36در عرض جغرافیایی الوش،  ۀگردن ی،امال ارق یبا

درجه و  51ثانیه اتتمالی و طول  17دقیقه و  14درجه و 

در حال  واقع اتتده استتتشثانیه اتترقی  33/52ثانیه و  26
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سا  ضر تو ساحت یس گاو دورو بومأر 28حا برابر  یدر م

درصد  یاتاصوص یریگاودش اندازهیف میهکتار تعل 100

با  ینمراتع ا یاهیگ یهاپواتتت  گونه پالت  30منطقه 

سه نوار پ یمتر مربع 1×1 شیدر  صل یمای متر و  50 ۀبا فا

نمونه،  30با  ینبه روش قطع و توز یدو تول متر 100طول 

 ۀقرق و منطق ۀدر منطق 1398تا  1397 یهاسال یدر ط

حت چرا ندازه هادام یت با  یناتتتدش در ا گیریا پژوه  

 هایگونه یارزش رجحان یاستتتتفاده از روش زمان ستتتنج

 یناتدش بد یریگدورو اندازه یگاوها یفتحت تعل یاهیگ

سال ۀمنظور در دور اده، در ابتدا ۀدو   ،یرت هایماه یذ ر 

دو مرتبه در روز، قبل و بعد از ظهر، به  یورمرداد و اتتتهر

 بردارییلمها فآن یگله از چرا یبا همراه یقهدق 30مدت 

مجاز  یبرداراتتتدش حد بهره یینهر گونه تع یو زمان چرا

قابل بردااتتتت  ۀعلوف یزانم یینطرح تع یجها از نتانهگو

ها به گونه یارزش رجحان یینتعبرای مراتع اقتباس اتتتدش 

فصتتل چرا در  یمصتترف علوفه در ابتدا یریگروش اندازه

اارج قرق، برا ال و  ن یدا ت یهایهپا یاهیگ ۀهر گو  ۀبو

شان یاهیگ شابه در داال و اارج قرق ن ادند و  یگذارم

به روش  یاهیگ ۀبوت یهایهپا ینا یدهر ماه تول یاندر پا

دام از  ۀاتتدش مقدار مصتترف علوف یریگاندازه ینقطع و توز

در داال و اارج از قرق  یاهگ ۀیهر پا یدیتول ۀ ستتر علوف

و  یمتقس یاهداال قرق در فصل راد گ یدیو بر علوفه تول

صد بهره 100در  ادش در سر  یبردارضرب  از هر گونه با  

با  ۀچرا، از وزن علوف ۀگونه در منطق ۀعلوف ۀماند یقوزن 

قه قرق نه در منط فیو تقستتت گو نه در  ۀم بر وزن علو گو

از  یزقرق محاستتبه اتتدش اتتاا  انتخاب گونه ن ۀمنطق

بر حستتب درصتتد، بر  ییغذا یمنستتبت گونه در رژ یمتقستت

سبه و  صد محا سب در سبت گونه در علوفه موجود بر ح ن

حان در  الس قات اتتتتاا  رج به طب عه   یهامراج

های برای تعیین  الس ش]9[ اتتتد یینتع یاواتتتخورا 

های درصد زمان چرا از آنالیز اواخورا ی با توجه به داده

بر استتاس  Iها در  الس ای استتتفاده اتتد و گونهاواتته

بر استتتاس  IIIرصتتتد زمان چرا و در  الس بیشتتتترین د

 مترین درصد چرا و درصد زمان چرای بینابین در  الس 

II  ش]10[قرار گرفتند 

 

 مرتع الوش در استان مازندران یاییجغراف یتموقع .1شکل 

 

 . نتایج3
االصه و  یردر جداول زدست آمده از پژوه  هب یجنتا

 درج اده استش
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 ها هنگام فصل چرا در مرتع کوهستانی الوشهای کلید و مقدار مصرف آننام گونه .1 جدول

 های گیاهینام گونه
علوفه 

تولیدی 
Kg/ha 

مقدار مصرف 
Kg/ha 

درصد 

 پوا 
 تعداد در هکتار

حد بهره 

 برداری مجاز

رجحانی ارزش 

در روش 

 مصرف

مقدار علوفه 

قابل استفاده 
Kg/ha 

Bromus tomentollus 81/17 08/16 47/3 31333 50 43/32 78/5 

Dactylis glomerata 54/9 45/8 43/0 5666 25 53/33 39/2 

Festuca ovina 93/11 60/7 27/0 2000 50 12/33 95/3 

Alopecurus textilis 24/36 60/31 23/4 44333 25 90/33 06/9 

Hordeum  brevisubulatum 35/10 50/9 10/0 2333 50 33/33 45/3 

poa bulbosa 67/71 45/57 13/7 105666 50 42/33 95/23 

Dianthus obtusiquamus 31/48 00/20 04/2 8333 50 75/35 27/17 

Dianthus orientalis 91/2 95/1 23/0 10333 50 63/39 15/1 

Thymus kotchyanus 49/57 30/30 70/3 24000 50 50/33 26/19 

Plantago bellardii 42/7 85/4 27/1 21000 50 45/46 45/3 

Astragalus pinetorum 87/3 70/1 10/0 667 50 38/32 25/1 

 95/90 - - - 90/22 48/189 54/227 جمع

 

 در مراتع الوش یها به روش زمان سنجگونه یارزش رجحان نیانگیم ۀمقایس .2جدول 

 الس 

 اواخورا ی

انحراف 

 معیار
 میانگین

 درصد زمان چرا در فصل روی  گیاهی
 نام علمی گونه

 تیر مرداد اهریور

I 15/4 80/39 10/45c 86/40b 74/35a Bromus tomentollus 

I 13/1 32/10 82/10a 25/10a 02/10a Alopecurus textilis 

I 65/3 97/8 35/12b 48/7a 09/7a Hordeum  brevisubulatum 

I 18/3 91/6 11/10b 42/5a 21/5a Dianthus obtusiquamus 

I 09/3 82/5 85/1b 75/7a 86/7a Plantago  bellardii 

I 26/0 03/5 18/5a 98/4a 96/4a Poa  bulbosa 

I 87/1 20/4 16/2b 16/5a 29/5a Dactylis glomerata 

I 30/2 25/4 41/6c 10/4b 25/2a Festuca ovina 

I 20/0 59/2 95/1b 08/3a 07/3a Thymus kotchyanus 

I 63/1 56/3 73/2b 90/2b 05/a5 Astragalus pinetorum 

II 06/1 50/1 58/2b 82/0a 09/1a Artemisia Aucheri 

II 91/0 38/1 44/0b 71/1a 01/2a Dianthus orientalis 

II 99/0 33/1 19/0c 70/1b 11/2a Achillea millefolium 

II 38/0 64/0 90/0b 82/0b 20/0a Bulboschenus maritimus 

II 49/0 68/0 77/0a 00/1a 05/1a Daucus Broteri 

II 25/0 52/0 44/0c 65/0b 95/0a Allyssum minus 

II 27/0 51/0 19/0b 70/a0 63/0a Stachys lavandufolia 

III 19/0 36/0 27/0b 34/0b 48/0a Stipa arabica 

III 14/0 06/0 16/0a 01/0a 10/0a Astragalus gossypinus 

III 14/0 07/0 16/0a 02/0a 06/0a Onobrychis cornuta 
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 مازندرانمنحنی آمبروترمیک مرتع الوش در  .2شکل 

 
 

 

 
 

 های خوشخوراکیاقلیدس برای تعیین کالس ۀگروهی و شاخص مجذور فاصلبین دندروگرام معیار به روش  .3شکل
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  گیری. بحث و نتیجه4
گاو دورو در مرتع  یچرا یبرا یاهانگ یارزش رجحان

ستترد و مرطوب به روش زمان  یمالوش، با اقل ی وهستتتان

نشان  (2) مده از جدولآدست هب یجادش نتا یبررس یسنج

 یفتعل یبرا یاریداد گاو دورو مورد مشتتاهده رغبت بستت

سا یاناانواده گندم یاهانگ سبت به  اکال رو یرن شیا  ی

ند ازدااتتتتش این گونه بارت ،  Bromus tomentollusها ع
Alopecurus textilis ،Hordeum  brevisubulatum ،

Dianthus obtusiquamus ،Plantago  bellardii ، 
Poa  bulbosa ،Dactylis glomerata ،Festuca ovina ،

Thymus kotchyanus ،Astragalus pinetorum،  و در

 گرفتندش  یجا یاواخورا   I الس

نه عدادی از گو کل رو یلدر ذها ت  یشتتتینام اتتت

 ,Artemisia Aucheri, Dianthus orientalisبرگتتانپهن

Achillea millefolium, Bulboschenus maritimus, 
Daucus Broteri, Allyssum minus, 

Stachys lavandufolia,     در  السII  اواخورا ی قرار

 اتتتتامتتل  اتتاردار یابتتوتتته ۀگتتونتتو د .گتترفتتتتتنتتد

Astragalus gossypinus  وOnobrychys cornuta 

 اشتتتبی از گنتتدمیتتان بتته نتتام  ۀعالوه یتتک گونتتهبتت

Stippa arabica  در  السIII  ادندش اخورا ی واقع  او

برای علت مشتتتاهده اتتتده   Poa bulbosa ۀمورد گون در

گام چرا  ها هن گاو ف ،در مرتعترجیح  م  ها از  م برو اعارت

گاو  متر از گوسفند قادر  توان گفت، معموالًمیبودش  یاهگ یقه

فاع  ندمی  وچک و  م ارت یاهان پهن برو و گ به چرای گ

سا گاو چرا  سته از گیاهان در مراتعی  ه تو ست لذا این د ا

 ی روش ]1[ میر  متری هستتتتنداتتتوند دارای مرو و می

Bulboschenus maritimus  وAchillea millefolium   در

 ۀعرص یردام نسبت به سا یشترمجاورت منابع آب و توقف ب

ااردار  یهاگاوها ادش بوته یزمان چرا ی موجب افزا مرتع

  Onobrychis cornuta و Astragalus gossypinus مانند

 یاهنورستتته گ یها ه برو یشتتیرو راتتد یلدر اوا یحت

بودن ناحیه به دلیل پهن  یندآیاز اارها به چشم م یشترب

هان و های  فک و د اار با  ماس پوزه  ها از ت گاو ناب  اجت

صول قبل،  ااره  رد ش اوندینم یفتعلف در مجموع باید ا

درصتتد پواتت ، ترا م، و حجم علوفه هر گونه در تر یب 

 ثر هستتتتندؤگیاهان مگیاهی بر تغییرات ارزش رجحانی 

 ش]1[

هنگامی  ه فشتتار چرا در مرتع زیاد اتتود یادآور می 

ست و انواع دام مشتمل بر گاو، گوسفند و بز در رقابت با  ا

یکدیگر هستند، وا ن  گیاه نسبت به چرا پیچیده اواهد 

وا ن  گیاه بستتتتگی به میزان مقاومت گیاه  ۀنتیجبود و 

مقابل چرا، اواتتتخورا ی آن گیاه، میزان اواتتتخورا ی 

دن آن گیاه برای گیاهان همراه، و میزان قابل دستتترس بو

 ش]2[نوع دام بستگی دارد  دام و همچنین به

 ه بر اساس درصد  (3)دندروگرام تهیه اده در اکل 

ست ت اده ا سم  شی بر ییأزمان چرای هر گونه ر دی نمای

های مورد بررسی تحت سه طبقه است  ه قرار گیری گونه

در این جا همان ستتته طبقه  الس اواتتتخورا ی تلقی 

 اوندش می

ها و گاوها در ماه یدرصتتد زمان چرا یانگینم ۀیستتمقا

در  هاا ثر گونه بیننشتتتان داد  یمورد بررستتت یهاستتتال

 اقلیم دارندش یکدیگربا  یداریفصل چرا تفاوت معن یهاماه

 هامرتع الوش سرد و مرطوب است و در فصل تابستان دام

آستتتان به آب اتتترب تحت تن   یدستتتترستتت دلیل به

هوا عوامل  یانهوا و جر یش انکگیرندیقرار نم یدگرمااتتد

در هنگام چرا هستندش با  یامساعد ادن ارا یبرا یگرید

 وفهدر هکتار عل یلوگرم  227دست آمده هب یجتوجه به نتا

 190دورو به مقدار  یمرتع الوش بود  ه گاوها یدیتول

 ی نندش بررسیم یهتغذ یدیدر هکتار از علوفه تول یلوگرم 

مرتع نشتتتان داد  ه  ینعلوفه ا ۀید نندمهم تول یاهانگ

 ش اودیم یبرداررهچرا از مرتع به یتبرابر ظرف دوبی  از 

 Alopecurus textilisو  Dactylis glomerata ۀدو گون

 ی تا در فصل رو درصد را دارند 25 یحدا ثر امکان چرا

اد و نمو طب یدارا بعد سا یعیر اندش  امکان  هاگونه یربا

لذا تصتتتمیم  ش]9،10[ دام را دارند یبرداردرصتتتد بهره 50

برداری مجاز  ند تا با انتخاب حد بهرهبردار تعیین میبهره

برداری های گیاهی در حدود مجاز بهرهگونه ا ثرمناستتب، 
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ا  متر از حد مجاز بی  یبرای دیگر به اجبار چرا اوند و 

و در این مرتع با تخصی  ارزش رجحانی  چرا اواهند اد

درصد بی  از حد  10نامبرده  ۀدرصد برای گاو دو گون 35

 بهره برداری مجاز چرا اواهند ادش 

حانتحقی  در این  نه یارزش رج مورد  یهاا ثر گو

 32 ینب گیری مقدار مصتترف علوفهبه روش اندازه مطالعه

رفتار  یبترت ینش بد(1)جدول اتتتد یابیارز ددرصتتت 35تا 

 یاهانگ یچرا یبرا یمرتع  وهستتتان این در هادام ییچرا

  ۀاتتتتد و فتتقتتا دو گتتونتت یتتابتتیارز یتتکتتنتتوااتتت

Dianthus obotusiguamus  وDianthus orientalis ه  

مقدار علوفه در واحد ستتطح،  هاگونه یراز ستتا یشتتترب ی م

 درصد بیشتر ارزیابی 5تا  3 نند، سرپای بیشتری تولید می

 داد نشتتتان هاگونه انتخاب اتتتاا  ۀمحاستتتبش اتتتدند

دورو متوسا  یگاوها یبرا مرتع ینا یاهانگ اواخورا ی

صل چرا گ یش در انتها]4[اود می یابیارز اکل  یاهانف با 

 یگندم یشیبا اکل رو یاهانپهن برو نسبت به گ یشیرو

در  Alopecurus textilis ۀ متر اواتتتخوراک بودندش گون

دورو اواتتخوراک بود در  یگاوها یتمام فصتتل راتتد برا

ل م Poa bulbosa یهتتاگونتته  تتهیحتتا گنتتد   و یتتاناز 

Diantus orientalis،Thymus kotchyanus   ، 

Plantago bellardii ،Astragalus pinetorum  در

 ایاواخوراک بودند و گاوها عالقه یرغ یباًماه تقر یوراهر

اتندش آن یچرا یبرا اده،  مهم یلدل یکها ندا شاهده  م

 ساقه  م ارتفاع هاگونه ینگاو دورو از ا یاقعدم اات یبرا

 بودش     زمین سطح از هابرو و

 وریدورو، در اتتتهر یگاوها ی تحق ینا یجتوجه نتا با

پهن  یفبه تعل ی م یاقماه مطاب  با آار فصتتل چرا، ااتتت

دورو  یگاوها ییبا رفتار چرا یجهنت ینو ا برگان دااتتتند

اوررو اتش  یهاروم یدر مراتع   ینتراز مهم یکیتفاوت دا

 یفتعل در مراتع اورروی مذ ور آن است  ه، ۀیدپد یلدال

انتخاب  یهافصل چرا، فرصت یلعلوفه اواخوراک در اوا

پهن برگان در اواار فصتل  یچرا یرا، به اجبار برا یاهانگ

ش  ندیم یلمورد مطالعه، گاو دورو، تبد هایدام یچرا برا

 ه، گاوها اغلب  متر از گوستتفندان در چرا دلیل دیگر آن

اصوص هنگامی  ه تولید علوفه دارای هانتخابگر هستند، ب

واه مثل ا ،درصد زیادی از تر یبات با ارزش رجحانی  م

بااتتتدش  گامی  ه یا مواد مرده  جه هن یددر نتی مرتع  تول

اشتتتک مصتتترفی گاوها نستتتبت به  ۀیابد ماد اه  می

 ۀپژوه  دربار ش]1[ ردداگوستتتفند و بز وضتتتعیت بهتری 

چرا توستتتا گاو دورو در مراتع  یرفتار انتخاب علوفه برا

انواع  ۀنشتتان داد  ه گاو،  متر انتخاب  نند نیز یاتتوررو

گاوها ب برای یاهانگ  یفرا تعل یانگندم یشتتتترچرا بودش 

ند   نندیم به پهن برگان توجه دار  ه هم  ]14[و  متر 

      شپژوه  بود یناۀ یجراستا با نت

هوا در آار  یدما تغییرات از ثرأمت هادام ییچرا رفتار

صل بهار و  ستتف ستان ا اخورا  شاب  ۀعلوف تیفیو   یاو

 متابعت دارند ایدما و رطوبت مح راتییاز تغ زین اهانیگ

متر  3000از  ی با ارتفاع ب یش در مراتع  وهستتتان]2،28[

محدود  عامل ینترماه مهم یبهشتتتتارد یاغلب تا انتها

اد و نمو گ ۀ نند در طول  یژهوههوا ب یینپا یدما یاهانر

نوع  ین ه مخت  ا یگرید یمیارد اقل یژگیاب استش و

ست، بارش شک ابانه و یهامناط  ا  یلابنم به دل یلت

اب ۀدرج 30تا  25افت  ماه ارداد، در  هایدما در طول 

در ش اتتب بود 10 یماه ط یراتتب، و ت یستتتب یزمان ۀباز

ابنم نمی شکیل  اود و مرداد ماه افت رطوبت هوا باعث ت

ابنم، بارش  ۀدر اهریور ماه عالوه بر تشکیل قطرات ابان

بت ااک و هوا میجوی  یدشزافبر رطو عث  یژگیو ینا ا با

، یاارا ینش در ااودیم یاهانراد گ ی اه  تن  رطوبت

شب یندهایفرآ ساقه یا  تا هابرو و اده، معوق هاادن 

در  اتتود،یاد آور می ش]4[ ماه ترد و آبدار هستتتند تیر 15

 یااز ستتتطح در یمتر 3000تا ارتفاع مراتع  وهستتتتانی، 

 یندارند و از ا ی رو یتقابل یاستتپ یمهن یاهیگ یهایپت

به  فاع  تر ، ستتتبب تنکیطیمح یهایتمحدود باالترارت

ا  گ ی ادن رو ظهور  یآلپ یهاو گونه اده یاهیپو

 ش]18[ یابندیم

توان نتیجه گرفت در مرتع  وهستتتتانی درمجموع می

با تنظیم گاو دورو در  الوش  یت چرای  یت ظرف مدیر

میانگین تولیدی مطاب  با  ۀاز علوفدرصتتتد  33بردااتتتت 
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ضمن رعایت حد ارزش رجحانی گونهوزنی  های این مرتع 

برداری مجاز گیاهان، حدا ثر بردااتتتت علوفه ممکن بهره

سباودش می ست، مدیر مرتع برای محا میانگین  ۀبدیهی ا

ای از دامنههر تیپ گیاهی، وزنی درصتتتد ارزش رجحانی 

خاب تصتتتمیم بارانت یک از  ارگیری هب ۀگیری در هر 

 و ترا م های گیاهی، درصد پوا تولید گونه هایااا 

، اهمیت نق  هر با توجه به نوع تیپ پواتتت  گیاهیرا 

 و سایر ارایا محیطی را داردش گیاهی ۀگون

 

   . تشکر و سپاسگزاری5

همکاران مر ز تحقیقات  شاورزی  ۀبدین وسیله از  لی

 اودشاستان مازندران تقدیر و تشکر می و منابع طبیعی
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