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 مدت مرتعو بلند کوتاه مدتارائه مدل برآورد ظرفیت چرای 

 2 یارزانحسین ، *1 یمعتمدجواد 

 ترويج و آموزش تحقیقات، سازمان: دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، نويسنده مسئول -*1

 تهران، ايران کشاورزي،

 رانشگاه تهاستاد دانشکده منابع طبیعی دان -2

 چکیده 

در پژوهش حاضر؛ با مدنظر قرار دادن عوامل گرفتن عوامل موثر بر آن است.  در نظرمحاسبه اصولی ظرفیت چرا، مستلزم 

سادگی، از قابلیت  به لحاظعین حال و بلندمدت ظرفیت چرا که در  کوتاه مدتهاي مفهومی برآورد موثر بر ظرفیت چرا، مدل

چرا در مراتع يیالقی  کوتاه مدتمحاسبه ظرفیت نتايج  گرديد.طراحی  ؛باشدکارشناسان برخوردار اجرايی و کاربردي توسط 

طالقان، نشان داد که روش رايج تعیین ظرفیت چرا در مطالعات مرتعداري که در آن به عوامل موثر بر ظرفیت چرا کمتر توجه 

ها با هم، مشکل اصلی در اين روش است. زيرا سهم همه گونه کند. برآورد تولیدظرفیت چرا را بیش از حد برآورد می ؛شودمی

تقويت گیاهان مرغوب، حفاظت خاک و  به منظور. همچنین باشدهاي گیاهی، در ترکیب گیاهی يکسان نمیها و کالسگونه

گرفته  در نظر تواند ثابتنمیمجاز برداري حد بهره ،شرايط آب و هوايیگرفتن  در نظرلزوم ارتقاي وضعیت پوشش گیاهی و 

. است نواقص موجوداز ديگر  ،دام هبر نیاز روزانو کیفیت علوفه دام میزان تحرک و جثه  هعدم توجه به اندازضمن اينکه شود. 

هاي گیاهی مختلف، مقدار علوفه در دسترس با توجه به کالس که در تیپ استمقادير مربوط به علوفه قابل برداشت، بیانگر اين 

مبناي يکی از  صرفاً بربرداري مجاز رويشگاه، متفاوت است. بنابراين تعیین مقدار علوفه در دسترس، بهره خوشخوراکی و حد

هاي گیاهی با خوشخوراکی مشابه و در شرايط مشابه، مقدار انرژي علوفه از گونهبرابر از مقدار  .باشدضرايب فوق صحیح نمی

محاسبه . نتايج ظرفیت چراي يکسان نیست به مفهوم ،مشابهدر دسترس  هن علوفآمد. بنابرايمتابولیسمی متفاوت در هکتار بدست 

ها و در هر رويشگاه، مقدار تولید و پوشش گیاهی بین رويشگاهاصفهان نشان داد که  یاستپ مهینچرا در مراتع بلندمدت ظرفیت 

توان ظرفیت چرا را گیري تولید، نمیر اندازهبا هاي مختلف، نوسان زيادي دارد. اين موضوع بیانگر آن است که با يکبین سال

باران صورت گرفته باشد، ممکن است ظرفیت چرا يا پر کم بارانگیري در سال مدت مشخص کرد. بسته به اينکه اندازهبلندبراي 

گردد. علوفه يا تخريب مرتع در شرايط نرمال می هدر رفتکمتر يا بیشتر از ظرفیت متوسط تعیین شده باشد که منجر به 

تعیین متوسط جهت سال(،  6-7) يآمار بردارکه طول دوره  استها، بیانگر اين اطالعات مربوط به وضعیت خشکسالی رويشگاه
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. چرا که در طول دوره مذکور؛ هم خشکسالی، هم ترسالی و هم سال نرمال از نظر استخوب تولید، مناسب و قابل اعتماد 

. بر همین استآماري مورد بررسی، از نظر تکرار وقايع آب و هوايی، منطقی دوره ول ديگر، ط به عبارتبارندگی تجربه شد. 

ماه پیاپی در منطقه  12که اگر  يابه گونه ؛است گیري شدهاندازه ،اساس، ظرفیت برآورد شده که بر اساس متوسط خوب تولید

شود دامدار هم متوجه خسارت چندانی نمی ؛شد اي وارد نخواهدکه به پوشش گیاهی صدمه حال نیعدر  ؛خشکسالی اتفاق بیفتد

هاي بیمه مراتع را هاي ظرفیت چرا، سیستمارائه مدلکلی،  طور بههاي خود نخواهد شد. و مجبور به فروش بیش از اندازه دام

و  دتکوتاه مهاي آنچه مسلم است، دسترسی به مدلمطلوب مديريت کنند.  به نحوها را قادر خواهد ساخت که خشکسالی

هاي مواجه است و اطالعات بیشتر در اين مورد، نیاز به آن دارد که مدل تيمحدودبلندمدت ظرفیت چرا، در بسیاري موارد با 

 هاي بلندمدت توسعه داده شوند. روش به صورتعمومی شده و سپس  ،کوتاه مدت

     .یفیت علوفهبرداري مجاز، خوشخوراکی، کظرفیت چرا، تولید علوفه، حد بهرهکلمات کلیدی: 

 

  مقدمه

ع و ام در مرتزيادي د کند. اين امر در درجه اول بهطی می گزارشات موجود حاکی از آن است که مراتع کشور سیر قهقرايی

ه ب ؛وفق استمتعداري ترين بخش مرتعداد مناسب دام، مهم. در گام بعدي به فقدان مديريت چراي مناسب، نسبت داده شده است

فه در ه بین علواشد که همیشمرتعدار بايد مطمئن باست؛ لذا یش شرط هر نوع مديريتی در مرتع، تعادل دام و مرتع که پ ياگونه

نوسان  ،هاآن رأسدر  واما نوسان عوامل مورد توجه در تعیین ظرفیت چرا  .تعادل برقرار است ،دسترس و تعداد دام در مرتع

، طرح است کهم سؤالن سازد و همواره ايی، دستیابی به اين مهم را مشکل میتولید علوفه به تبعیت از نوسانات آب و هواي

 .«اطالع از تعداد دام، چگونه بايد باشد؟ به منظورهاي تعیین ظرفیت چرا استراتژي»

 ترديشد اریبس کسالهينوسان دارد و اين نوسان در جوامع گیاهی  ،تولید علوفه مرتع با توجه به شرايط آب و هوايی سالیانه

به اين . مطلق نیست ،متفاوت است. همچنین خوشخوراکی براي هر گونه ،برداري مجاز نیز بر حسب شرايطاست. حد بهره

يابد و از خوشخوراکی گیاه کاسته شود و میزان برگ به ساقه کاهش میتر میهاي خشک، گیاه خشبیصورت که در سال

هاي مختلف و همچنین در طول دوره رشد هاي کیفیت علوفه نیز در سالخصاين تغییرات، مقادير شا لیبه دل عتاًیطبشود. می

؛ گرفت و اگر هدفِ مديريت در نظرها توان ظرفیت ثابتی را براي همه سالتواند متغیر باشد. بنابراين واضح است که نمیمی

ام مشخص شود. در اين حالت همیشه بین نگهداري و حفظ منابع پايه باشد، الزم است که هرساله متناسب با ظرفیت چرا، تعداد د

هاي خشکسالی، افتد که در دورهزمانی اتفاق می ،اما بیشترين تخريب در مرتع ؛تعادل برقرار است ،علوفه در دسترس و تعداد دام
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بیش از  ،نده از مراتعکن تعداد دام استفاده ،گردد. در اين شرايطاز دام خالی نمی کالًتعداد دام کاهش نیافته و يا اينکه حتی مرتع 

هاي پرباران که تولید همچنین در سال .شودتوان تولیدي آن است و به فرسايش خاک و از بین رفتن پوشش گیاهی منجر می

بنابراين در هر زمان، يکی  گردد.قسمتی از علوفه تولیدي می هدر رفتباعث  ؛علوفه بیشتر است، اگر تعداد دام در مرتع کم باشد

که باعث تخريب  حالت دوم وجود دارد ،پیوسته است. در غالب مراتع کشور به وقوعاي فوق در حال رخداد است يا هاز وضعیت

زمانی است  ،پايداري حالت اولکننده از مراتع، بیش از توان تولیدي آن است.  گردد. يعنی شرايطی که تعداد دام استفادهمراتع می

 ؛کندسال تغییر می گیرد. در اين صورت چیزي که هربرداري مجاز ثابت صورت میرهبرداري از مرتع بر اساس حد بهکه بهره

که هرساله تعداد دام خود را به  استنوسان شديد دام را داشته باشیم. يعنی دامدار مجبور  اجباراًتعداد دام است و ممکن است 

دامدار با رغبت تعداد دام خود را زياد  ؛دام زياد شود تعداد ؛شودمقدار زياد نوسان دهد. در اين شرايط هنگامی که توصیه می

خشکسالی  شکسته شدنمیلی نشان داده و ابتدا در انتظار دامدار از خود بی ؛اما وقتی که بايد تعداد دام خود را کم کند ؛کندمی

تخريب شده است  به شدتام، مرتع رسد که الزم است تعداد دام را کاهش دهد که بر اثر فشار دماند و زمانی به اين نتیجه میمی

شود و گردد، قیمت گوشت نیز کم میها کاهش وزن پیدا کرده و چون عرضه دام به بازار زياد میکمبود علوفه، دام لیبه دلو 

 اينکه همه لیبه دلخواهد تعداد دام را افزايش دهد )زمان ترسالی(، می که یزمانشود. بالعکس ضرر بسیاري متوجه دامدار می

 شود. نامیده می «چرا کوتاه مدتاستراتژي تعیین ظرفیت »اين استراتژي،  .دارند، قیمت دام بیشتر استدام تمايل به خريد 

 ؛تثابت نیس و هوايی براي همان سال اعتبار دارد و چون شرايط آب ،گیري مرتعاندازه هر دفعهبر اساس اين استراتژي، 

قدار زيادي مام را به د تعداد دتعادل دام در مرتع، باي به منظورظرفیت چرا اقدام نمود که گیري و محاسبه هرسال بايد به اندازه

 نوسان داد. 

 کساليکند که را دارد. از لحاظ اجتماعی، دامدار چنین ريسکی نمی به خوداين امر، مشکالت اجتماعی و فنی مخصوص 

نیز دولت چنین توانی را از لحاظ کارشناسی و اعتبارات ندارد که  کند. از لحاظ فنی کم یلیخ کساليو  اديز یلیختعداد دام را 

گیري کند و ضرر و زيان دامدار را جبران کند. پس يک روش علمی ممکن است از لحاظ تئوريکی هرسال بخواهد مرتع را اندازه

تراتژي چرا بايد با لحاظ مسائل انتخاب اس؛ لذا اما از لحاظ مسائل اجتماعی قابل اعمال نباشد ؛قابل قبول و بدون عیب باشد

 مدتبلندتعیین ظرفیت »استراتژي برداري از مراتع در قالب شود که بهرهاجتماعی صورت گیرد. براي رفع اين نقیصه توصیه می

از  غالباً ؛شوندتعداد دامی که وارد مرتع می ؛منظور از چراي حمايتی اين استگیرد.  صورت «سیاست چراي حمايتی»يا  «چرا

-بر اساس اين استراتژي، نوسان تعداد دام در هرسال کم خواهد بود و طبیعی است که حد بهره رفیت چراي مرتع کمتر باشد.ظ

-برداري از مرتع، قدري بیش از حد بهرههاي خشک، میزان بهرهتواند ثابت فرض شود. با اين فرض، در سالبرداري مجاز نمی
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ماه پیاپی خشکسالی  12برداري مجاز خواهد بود و براي اينکه حتی اگر ر از حد بهرههاي ترسالی، کمتبرداري مجاز و در سال

بايد متوسط تعداد  ؛در عین حال که به مرتع آسیب چندانی وارد نشود و دامدار نیز متوجه ضرر و زيان شديد نگردد ؛ادامه داشت

ها درصد از سال 75ظرفیتی تعیین شود که حداقل در  مدت با دقت کافی تعیین شود. بدين معنی که براي مرتع، دام براي دراز

مناسب باشد. براي اين منظور  سه سال ، حداقل برايچهار سال مناسب بوده و چراي مفرط اتفاق نیفتد. يعنی ظرفیتی که در هر

. را را محاسبه نمودگیري و با انتخاب متوسط خوب تولید، ظرفیت چ، تولید مرتع را اندازهالزم است که براي يک دوره چندساله

طول اين دوره  معموالًطول دوره آماري مذکور با توجه به نوسانات آب و هوايی براي هر اقلیم رويشی متفاوت خواهد بود. 

هاي نرمال، سال؛ ساله 10شود و فرض بر اين است که در اين دوره گرفته می در نظرسال  10براي شرايط اقلیمی کشور، 

  .تري را در نظر گرفتتوان دوره زمانی طوالنیمی صورت نيادر غیر  ؛افتداق میخشکسالی و ترسالی اتف

سالی و سالی، ترهاي خشکولی با تعیین سال ؛باشد که هرسال ظرفیت چرا محاسبه شوداساس اين سیاست، نیازي نمی بر

ابل پذيرش دامدار ق رت توسطکه در اين صو به تعداد دام بدهیم )نوسان در حد زاد و ولد سالیانه( نوسان کمی ،توانیمنرمال می

شد فرومی ؛باشندولید مثل میتبه تعداد  معموالًهاي خود را که درصد دام 25ها، دامدار حدود که در خشکسالی يابه گونهاست. 

و کافی  پذير استلد امکانکند که اين مقدار نوسان از طريق زاد و وهايش را زياد میدرصد دام 25ها نیز حدود و در ترسالی

-هرهر از حد بعلوفه کمت هاي ترسالی، میزانشود که در سالها را نفروشد. اين سیاست باعث میکه دامدار درصدي از برهت اس

ه ود دارد کمفرط وج احتمال چراي؛ لذا هاي خشکسالی، ممکن است بیشتر از آن چرا شودولی در سال ؛چرا شود، برداري مجاز

داد دام را توان تعیجاز، مبرداري متباه در برآورد ظرفیت چرا، با محاسبه شدت چرا و مقايسه آن با حد بهرهاحتمال اش به علت

د. بديهی م خواهد شآينده ک نسبت، تعداد دام براي سال به همان ؛برداري مجاز باشدتغییر داد. اگر شدت چرا بیشتر از حد بهره

شبرگ ال ه عنوانبه اضافی اين مقدار علوف ؛زيادي نزوالت افزايش خواهد يافت علت بههايی که میزان تولید علوفه است در سال

اي هدر سال تولید در سطح مراتع افزوده شده و باعث اصالح خصوصیات فیزيکی و شیمیايی و بیولوژيکی خاک شده و افزايش

ا هدف معرفی پژوهش حاضر ب نابراينب(. 1390؛ معتمدي، 1984و همکاران،  Wilson؛ Arzani ،1994بعد را خواهد داشت )

 انجام شد.هاي مرتعداري در طرح چراظرفیت اصولی نحوه محاسبه 

 

 هامواد و روش

 معرفی منطقه

به گلستانکوه، وردشت و پشمکان در استان اصفهان  یاستپ مهینبراي انجام پژوهش حاضر، مراتع يیالقی طالقان و مراتع 
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 . گرفته شد در نظرمراتع معرف  عنوان

ز در ناحیه رويشی ايران و تورانی و اقلیم رويشی البر، متریلیم 450-750با متوسط بارندگی ساالنه  مراتع يیالقی طالقان

دام . دنگیربرداري قرار میمراتع يیالقی مورد بهره به عنوانکه  باشندکشور می یاستپ مهینواقع است و جزء مناطق رويشی  جنوبی

هاي پايا همراه با . پوشش گیاهی منطقه بر اساس نمود ظاهري، گراساستفشندي  گوسفند نژاد ،ع منطقهغالب چرا کننده در مرات

تیپ گیاهی با خصوصیات  61بر مبناي نمود ظاهري، تعداد و  1:50000مقیاس زار( است که در بوته -اي )علفهاي بوتهگونه

 . (1390)معتمدي،  پراکنش دارندمنطقه ، در مراتع يکسان معیارهاي پوشش گیاهی رويشگاهی متفاوت و مقادير غیر

در  باشند کهمی «ارزيابی مراتع مناطق مختلف آب و هوايی»طرح ملی  یاستپ مهیناصفهان، جزء مناطق  یاستپ مهینمراتع 

گیرند. اري قرار میبردمراتع يیالقی مورد بهره به عنواناند و ناحیه رويشی ايران و تورانی و اقلیم رويشی شرق زاگرس واقع شده

زار است علف -بر اساس نمود ظاهري، بوته، متریلیم 419مراتع گلستانکوه خوانسار با متوسط بارندگی ساالنه پوشش گیاهی 

معرف مراتع منطقه  به عنوانهکتار  81700با مساحت  Astragalus adscendens- Agropyron intermedium یتیپ گیاهکه 

با متوسط بارندگی مراتع منطقه وردشت سمیرم پوشش گیاهی پوشش گیاهی در آن انجام شد.  گیريازهمدنظر قرار گرفت و اند

 4590با مساحت  Bromus tomentellus-Scariola orientalis تیپ گیاهیزار است که بوته -، علفمتریلیم 348ساالنه 

، در منطقه سمیرم متریلیم 562متوسط بارندگی ساالنه با مراتع پشمکان . معرف مراتع منطقه مدنظر قرار گرفت به عنوانهکتار 

 Astragalus susianus- Bromusگیاهی تیپ. زار استعلف -نمود ظاهري، بوتهمبناي بر آن پوشش گیاهی واقع است که 

tomentellus   ارزانی، ) ، مدنظر قرار گرفتگیري پوشش گیاهیاندازهبراي  معرف مراتع به عنوانهکتار  40500با مساحت

1388) . 

 روش بررسی

هاي و استراتژي تعیین ظرفیت چرا، مدلگرفتن عوامل موثر بر ظرفیت چرا  در نظروهش حاضر، ابتدا با ژبراي انجام پ

مراتع  کوتاه مدت، ظرفیت چراي هاآن، تشريح و بر مبناي مرتع و بلندمدت کوتاه مدتظرفیت چراي نحوه محاسبه  مفهومی

 ورد شد. آاصفهان بر یاستپ مهینمراتع ندمدت بليیالقی طالقان و 

    چرا کوتاه مدترفیت ظمدل برآورد  

برداري مجاز، مدل مدل تولید علوفه، مدل حد بهره ،هايعوامل موثر بر ظرفیت چرا، در چهار زيرمدل به نامدر اين رابطه، 

محاسبه انرژي  :توسط آن در سه مرحله شامل بندي شدند که تعیین ظرفیت چراکیفیت علوفه و مدل نیاز روزانه دام طبقه

)ارزانی و همکاران،  (1شکل ؛ 1جدول گیرد )متابولیسمی در دسترس، محاسبه نیاز روزانه دام و محاسبه ظرفیت چرا انجام می
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1388).  

 مدت چرارفیت بلندظمدل برآورد 

به  ،ش مذکورولی در رو ؛است وتاه مدتک(، همانند نحوه محاسبه ظرفیت 2شکل مراحل محاسبه ظرفیت بلندمدت چرا )

قايع ر تکرار ونطقی از نظمگیري تولید مرتع در چندين سال و در طول دوره آماري آمار اندازهگیري تولید، اندازه کسالي يجا

. ستفتاده اه اتفاق اهاي نرمال، خشکسالی و ترسالی اقلیمی در منطقاي که در آن ساليعنی دوره ؛استآب و هوايی موجود 

براين ناببود.  خواهد طبیعی است که طول دوره آماري مذکور با توجه به نوسانات آب و هوايی براي هر اقلیم رويشی متفاوت

ال مورد اهی در سگیري پوشش گیو سپس بر مبناي معیارهاي اندازهضرورت دارد که ابتدا متوسط خوب تولید مرتع، مشخص 

 .(1390مدي، ؛ معتArzani ،1994) مدت چرا محاسبه گرددبعد آن، ظرفیت بلند هاي قبل ونظر و توجه به بارندگی سال

 

 
 مرتع کوتاه مدتمدل تعیین ظرفیت چرای  -1شکل 

 

 مرتع کوتاه مدتروابط مورد استفاده در مدل ظرفیت چرای  -1جدول 

 پارامتر *معادله رابطه
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محاسبه 

 ظرفیت چرا

ذکور عبارتند از؛روابط ممتغیرهاي مورد استفاده در  *
IiHCFYلوفه هر کالس گیاهی در تیپ گیاهی؛= تولید ع

Ii HSPYF= ؛ میانگین تولید يک گونه در تیپ گیاهی

iiHCFYa علوفه در دسترس هر کالس گیاهی در تیپ گیاهی؛ =
ICPI کالس له = خوشخوراکی هر کالس گیاهی )مقدار مذکور براي گیاهان يکساله قابل چرا و چندساI بیشتر ،

شود(؛ درصد گزارش می 20و  30برابر؛  بیبه ترت IIIو کالس  IIدرصد و براي گیاهان کالس  50از 
iHHCبرداري مجاز هر تیپ گیاهی؛ = ضريب حد بهره

iHFYa علوفه =

= درصد الیاف نامحلول در شوينده %ADF؛ خشکماده  يريهضم پذدرصد = %DMDنیتروژن؛ درصد = %Nخام؛ پروتئین درصد = %CPدر دسترس تیپ گیاهی؛ 

اسیدي؛ 
ii HCEMمیانگین انرژي متابولیسمی در يک کیلوگرم علوفه هر کالس گیاهی؛ =

iiHSPME مقدار انرژي متابولیسمی هر گونه گیاهی در تیپ گیاهی؛ =
iiHCMEa =

انرژي متابولیسمی در دسترس هر کالس گیاهی در تیپ گیاهی؛
iHMEa انرژي متابولیسمی در دسترس تیپ گیاهی؛ =AUE 75.0= معادل واحد دامی؛)(LAW وزن =

وع و رده دامی مورد نظر؛متابولیکی ن
75.0

Y کیلوگرم(؛ 50و شیرده با میانگین وزن  آبستن ریغ= وزن متابولیکی واحد دامی کشور )گوسفند زنده بالغW  وزن دام به کیلوگرم؛ =

GCau  ظرفیت چرا بر حسب واحد دامی؛ =Sمساحت مرتع؛ = 
imMEaum انرژي متابولیسمی مورد نیاز معادل واحد دامی چرا کننده در مراتع منطقه در حالت نگهداري؛ =

sG طول فصل چرا = 

 



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

 
 مدل تعیین ظرفیت چرای بلندمدت مرتع -2شکل 

 هاتجزیه و تحلیل داده

هاي در طرحر اساس مدل، با روش رايج تعیین ظرفیت چرا در پژوهش حاضر، ظرفیت چراي کوتاه مدت محاسبه شده ب

هاي گیاهی تیپضمن اينکه براي مقايسه ظرفیت چرا بین استفاده شد.  ،قايسه گرديد که براي اين منظور از آزمون تیمرتعداري م

    ، از تجزيه واريانس استفاده شد.   متفاوتهاي وضعیتبا 

 نتایج

 ییالقی طالقانمراتع  کوتاه مدتظرفیت چرای 

روزه، در  120دام در يک دوره چرايی  رأسکه مساحت الزم براي چراي يک است آن ، بیانگر (3شکل )نتايج ارائه شده 

. مقدار استبیشتر از مراتعی با وضعیت و شايستگی خوب تولید ؛ کم تولید مراتعی با وضعیت ضعیف، گرايش منفی و شايستگی

هکتار و براي مراتع با وضعیت ضعیف، گرايش منفی و شايستگی کم تولید،  87/0وب، برابر مذکور براي مراتعی با وضعیت خ

، روند متفاوتی نسبت به مساحت منطقههکتار است. اين امر در شرايطی است که ظرفیت چرا در هر هکتار از مراتع  59/6برابر 

مراتع با وضعیت خوب، بیشتر از مراتع با وضعیت ضعیف و که ظرفیت چرا در هر هکتار از  يابه گونهالزم براي چراي دام دارد. 

فشندي در هر هکتار  گوسفند نژاد رأس 145برابر  یتقريب به طور. مقدار مذکور براي مراتع با وضعیت خوب، استگرايش منفی 

رفیت چراي کلی، ظ طور ه. باست رأس 19و براي مراتعی با وضعیت ضعیف، گرايش منفی و خاک حساس به فرسايش، برابر 
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که  استکیلوگرم  7/60فشندي به وزن  گوسفند بالغ نژاد رأس 32447(، معادل چهار ماهدر طول مدت فصل چرا )منطقه مراتع 

 گوسفند نژاد رأسهکتار از مراتع منطقه براي چراي يک  1/2میانگین،  به طوربا مدنظر قرار دادن مساحت مراتع قابل چرا، 

 شود.فشندي توصیه می
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ظرفیت چرا در هر هکتار ه هکتار مساحت الزم برای چرای دام 

ظرفیت چرا در هر هکتار  144.71 57.6 53.53 36 29.5 28 18.75

هکتار مساحت الزم برای چرای دام  0.87 2.34 2.35 3.35 4.15 4.4 6.59

مراتع با وضعیت خوب 

و شایستگی خوب تولید

مراتع با وضعیت 

متوسط، گرایش مثبت و 

شایستگی متوسط تولید

مراتع با وضعیت 

متوسط، گرایش ثابت  و 

شایستگی متوسط تولید

 مراتع با وضعیت 

متوسط، گرایش منفی و 

شایستگی کم تولید

مراتع با وضعیت 

ضعیف، گرایش مثبت و 

شایستگی کم تولید

مراتع با وضعیت 

ضعیف، گرایش ثابت و 

شایستگی کم تولید

مراتع با وضعیت 

ضعیف، گرایش منفی و 

شایستگی کم تولید

 
 

ت چرا در هر هکتار از مراتع ییالقی طالقان بر روزه و ظرفی 120دام در یک دوره چرایی  رأسمساحت الزم برای چرای یک  -3 شکل

 مبنای نیاز انرژی متابولیسمی روزانه گوسفند نژاد فشندی  

دت فصل چرا، در طول م ،(4شکل ) هاي مرتعداريبر مبناي روش رايج تعیین ظرفیت چرا در طرح ،ظرفیت چراي مراتع

راي ب هکتار مرتع يک میانگین، به طوردادن مساحت مراتع،  که با مدنظر قرار استفشندي  گوسفند نژاد رأس 69651معادل 

یز نرتعداري، هاي مبررسی آمار ارائه شده در خصوص تعداد دام مجاز در طرح. استگوسفند فشندي الزم  رأسچراي يک 

ال حولی در  ،دهشگرفته  در نظرهکتار يک دام،  رأسور، مساحت الزم براي چراي يک هاي مذک. در طرحاستمويد اين امر 

کتار از ه 6/0هه، ماچهار  دام در يک دوره چرايی رأسمتوسط براي چراي هر  به طورحاضر با توجه به تعداد دام موجود، 

رفیت ج تعیین ظروش راي بنابراين درنجامد. اشود که اين امر، به چراي مفرط و تخريب مرتع میمراتع منطقه اختصاص داده می

 د. شوفته میگر ر نظردنیاز روزانه دام  نیتأم، مساحت کمتري براي ارائه شدهچرا نسبت به تعیین ظرفیت چرا بر اساس مدل 
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ظرفیت چرا در هکتار  هکتار مساحت الزم برای چرای دام 

ظرفیت چرا در هکتار  189.57 130.4 120.12 107.5 85.5 79 69.56 68.2

هکتار مساحت الزم برای چرای دام  0.64 1.02 1.04 1.15 1.45 1.55 1.78 1.82

مراتع با وضعیت خوب 

و شایستگی خوب تولید

مراتع با وضعیت 

متوسط، گرایش مثبت و 

شایستگی متوسط تولید

مراتع با وضعیت 

متوسط، گرایش ثابت  و 

شایستگی متوسط تولید

 مراتع با وضعیت 

متوسط، گرایش منفی و 

شایستگی کم تولید

مراتع با وضعیت 

ضعیف، گرایش مثبت و 

شایستگی کم تولید

مراتع با وضعیت 

ضعیف، گرایش ثابت و 

شایستگی کم تولید

مراتع با وضعیت 

ضعیف، گرایش منفی و 

شایستگی کم تولید
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ضعیف، گرایش منفی و 

غیر قابل بهره بردای

 
 

القی طالقان بر چرا در هر هکتار از مراتع یی روز و ظرفیت 120دام در یک دوره چرایی  رأسمساحت الزم برای چرای یک  -4شکل 

 های مرتعداریمبنای روش رایج تعیین ظرفیت چرا در طرح

اک حساس خرايش منفی و در روش رايج تعیین ظرفیت چرا، براي مراتع با وضعیت ضعیف، گ شود،مشاهده میکه  گونههمان

ست براي اود. طبیعی شاده میچرا د گردد و به دام اجازهنیز ظرفیت چرا تعیین می ؛باشندبرداري میبه فرسايش که غیرقابل بهره

وفه فت علیککمیت و زيرا  .استدر مراتع منطقه الزم  چرا کنندهنیاز روزانه دام  نیتأم به منظورمراتع مذکور، مساحت بیشتري 

 . استمراتع مذکور نسبت به ديگر مراتع، از مطلوبیت کمتري برخوردار 

ر متعلق به ظرفیت بیشترين مقدادهد (، نشان می5شکل ) اي ذکر شدههمیانگین مقادير ظرفیت چرا توسط هر يک از روش

 ودرصد  50برداري هرهبنیاز روزانه دام و حد  به عنوانکیلوگرم علوفه خشک  5/1گرفتن  در نظربر مبناي ي محاسبه شده چرا

. ستااحد دامی عادل وروزانه مبر مبناي نیاز انرژي متابولیسمی  ي محاسبه شدهکمترين مقدار مربوط به میانگین ظرفیت چرا

  .کندرآورد میبز اندازه بیش ا بنابراين محاسبه ظرفیت چرا بدون توجه به کیفیت علوفه و عوامل موثر بر ظرفیت چرا، تعداد دام را
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 5/1گرفتن مقدار  واحد دامی و در نظرل ظرفیت چرا بر مبنای نیاز انرژی متابولیسمی روزانه معادمقادیر میانگین  همقایس -5شکل 

های مرتعداری( در مراتع ییالقی )روش رایج در طرح درصد 50برداری و حد بهره نیاز روزانه دام به عنوانکیلوگرم علوفه خشک 
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 طالقان 

ر دج تعیین ظرفیت دهد که کمترين مساحت الزم براي چراي دام، بر اساس روش راينشان می (،6شکل )نتايج ارائه شده 

 در نظر ویت علوفه ناي کیفبر اساس تعیین ظرفیت چرا با توجه به مدل ارائه شده و بر مب ،عداري و بیشترين مقدارهاي مرتطرح

دام  سرأاي يک شد. طبیعی است هرچه مساحت بیشتري براي چرمحاسبه  ،گرفتن نیاز روزانه دام به انرژي متابولیسمی

 ع نیز تخريب نخواهد شد. اختصاص داده شود، عملکرد دام بهتر خواهد بود و مرت

    

0

1

2

3

4

5

6

7

مراتع با وضعیت

خوب و شایستگی

خوب تولید

مراتع با وضعیت

متوسط، گرایش

مثبت و شایستگی

متوسط تولید

مراتع با وضعیت

متوسط، گرایش

ثابت  و شایستگی

متوسط تولید

 مراتع با وضعیت

متوسط، گرایش

منفی و شایستگی

کم تولید 

مراتع با وضعیت

ضعیف، گرایش

مثبت و شایستگی

کم تولید

مراتع با وضعیت

ضعیف، گرایش

ثابت و شایستگی

کم تولید

مراتع با وضعیت

ضعیف، گرایش

منفی و شایستگی

کم تولید

مراتع با وضعیت

ضعیف، گرایش

منفی و غیر قابل

بهره بردای 

ام
 د

س
را

ک 
ی ی

را
 چ

ی
را

م ب
الز

ت 
اح

س
ر م

تا
ک

ه

هکتار مساحت الزم برای چرای دام بر اساس روش رایج در طرح های مرتعداری

هکتار مساحت الزم برای چرای دام بر اساس مدل و انرژی متابولیسمی 

 
گوسفند نژاد فشندی چرا کننده در مراتع ییالقی طالقان بر مبنای روش رایج تعیین ظرفیت  رأسمساحت الزم برای چرای یک  -6شکل 

 گرفتن نیاز انرژی متابولیسمی روزانه دام در نظرهای مرتعداری و بر اساس مدل ارائه شده و چرا در طرح

 

  اصفهان  یاستپ مهینمراتع  ندمدتظرفیت چرای بل

توسط خوب متعیین  هبه نحوهاي مورد مطالعه و با توجه گیري پوشش گیاهی در سالبا توجه به مقادير معیارهاي اندازه

کیلوگرم  425ر مذکور برابر گرفته شد. مقدا در نظرگلستانکوه متوسط خوب تولید مراتع منطقه  به عنوان 1385تولید سال ؛ تولید

 ستاطقه رخ داده ترسالی در منو چون در سال بعد،  است( و مربوط به سال نرمال از نظر بارندگی 7شکل ر هکتار است )د

د نخواهد شد و قادر به تعیین گردد، خسارتی به پوشش گیاهی وار 1385، بنابراين اگر تعداد دام بر اساس آمار سال (8شکل )

 باشند.عد میبازسازي ذخائر هیدرات کربن خود در سال ب
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طی غییرات تاج پوشش گیاهی و تولید مراتع گلستانکوه ت -7شکل 

 1386تا  1381های سال

 ینيیاپکیلوگرم در هکتار( و خط  492ی )قرمز(؛ متوسط تولید )يخط باال

 .استکیلوگرم در هکتار(  425اي(؛ متوسط خوب تولید ))قهوه

( و تولید SIAPتغییرات مقادیر شاخص خشکسالی ) -8شکل 

 علوفه در مراتع منطقه گلستانکوه خوانسار

 ، 1383، 1381هاي ؛ خشکسالی و در سال1387و  1380هاي در سال

 و 1382هاي ؛ ترسالی در منطقه اتفاق افتاده و سال1386و  1384

 باشند.، سال نرمال از نظر بارندگی می 1385

ط به سال نرمال از ( که مربو9شکل گرفته شد ) در نظررم در هکتار کیلوگ 8/263، متوسط خوب تولید مراتع وردشت سمیرم

، لذا اگر تعداد دام بر (10شکل ) ، ترسالی در منطقه رخ داده است1381سال . نظر به اينکه در سال بعد يعنی استنظر بارندگی 

ه باهی قادر د و پوشش گیضمن عملکرد مطلوب دام، خسارتی به مرتع وارد نخواهد ش ؛تعیین شود 1380اساس آمار سال 

 ه منظورب 1380ال سگیري پوشش گیاهی در . بر همین اساس، مقادير معیارهاي اندازهاستبازسازي ذخائر خود در سال بعد 

 مدنظر قرار گرفت. ،محاسبه ظرفیت بلندمدت مراتع منطقه
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طی رات تاج پوشش گیاهی و تولید مراتع وردشت تغیی -9شکل 

 1386 تا 1380های سال

 ینيیپاط کیلوگرم در هکتار( و خ 8/269ی )قرمز(؛ متوسط تولید )يخط باال

 .استکیلوگرم در هکتار(  8/263اي(؛ متوسط خوب تولید ))قهوه

( و تولید SIAPتغییرات مقادیر شاخص خشکسالی ) -10شکل 

 علوفه در مراتع منطقه وردشت سمیرم

، 1381هاي ر سالخشکسالی و د ،1387و  1384، 1379هاي در سال

 1380هاي ترسالی در منطقه حاکم بوده و سال ،1386و  1385،  1383
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 باشند.سال نرمال از نظر بارندگی می ،1382و  

یلوگرم ک 3/343رابر بگرفته شد. مقدار مذکور  در نظرپشمکان سمیرم  متوسط خوب تولید مراتع به عنوان 1381سال تولید 

ی سال سال بعد يعن . اين امر در شرايطی است که دراستوط به سال نرمال از نظر بارندگی ( و مرب11شکل در هکتار است )

هاي است و در سال ادامه نداشته کساليولی اين شرايط بیشتر از  (12شکل ) ، خشکسالی خفیف در منطقه رخ داده است1382

قه ادامه نداشته، محاسبه ماه پیاپی در منط 12از  پیوسته است. بنابراين چون خشکسالی بیشتر به وقوعبعد، ترسالی در منطقه 

ه مرتع وارد نخواهد کرد ب، قابل اعتماد بوده و خسارتی 1381گیري پوشش گیاهی در سال ظرفیت چرا بر مبناي معیارهاي اندازه

  هد بود.اد خور خويپوشش گیاهی قادر به بازسازي ذخا ؛و مشروط بر اينکه شدت دامگذاري متناسب با ظرفیت چرا باشد
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غییرات تاج پوشش گیاهی و تولید مراتع پشمکان طی ت -11شکل 

 1386تا  1380های سال

 ینيیاپکیلوگرم در هکتار( و خط  6/371ی )قرمز(؛ متوسط تولید )يخط باال

 .استکیلوگرم در هکتار(  3/343اي(؛ متوسط خوب تولید ))قهوه

( و تولید SIAPتغییرات مقادیر شاخص خشکسالی ) -12شکل 

 علوفه در مراتع منطقه پشمکان سمیرم

هاي ؛ خشکسالی و در سال 1387و  1382، 1379هاي در سال

تاده ؛ ترسالی در منطقه اتفاق اف1386و  1385، 1384، 1383، 1380

 .است، سال نرمال از نظر بارندگی 1381 و سال

یري گمعیارهاي اندازه ارائه شده است. مقادير مذکور با توجه به مقادير ،2جدول در  بررسی،ظرفیت بلندمدت مراتع مورد 

ل موثر در ر مبناي عوامبگرفته شده و  در نظرمتوسط خوب تولید منطقه  به عنوان هاآنهايی که تولید پوشش گیاهی در سال

 (، محاسبه شده است.2شکل بلندمدت ) چراي مدل ظرفیت
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 یاستپ مهینراتع ظرفیت چرای بلندمدت م -2جدول 

 
  علوفه در دسترس

 )کیلوگرم در هکتار(

 تولید

 )کیلوگرم در هکتار(
متوسط 

خوب 

 تولید

حد بهره 

برداري 

 مجاز

کالس 

شايستگی 

 فرسايش

گرايش 

 مرتع

وضعیت 

 مرتع

 مساحت

 )هکتار(

سايت/رويشگاه 

 مکان مرتعی/

گیاهان 

کالس 
III 

قابل 

 چرا

گیاهان 

کالس 
II 

گیاهان 

 Iکالس 

گیاهان 

کالس 

III  قابل

 چرا

گیاهان 

کالس 
II 

گیاهان 

 Iکالس 

68/

58 
26/5 28/45 40/293  40/18  

20/

113 
425 40 2S گلستانکوه 81700 خوب ثابت 

24/2 50/21 02/29 29/13  20/11  
50/

107 
8/263 20 3S وردشت 4590 متوسط ثابت 

91/

14 
30/16 90/50 61/43  54/74  18/65  3/343 25 2S پشمکان 40500 طمتوس ثابت 

   یاستپ مهینظرفیت چرای بلندمدت مراتع  -2جدول ادامه 

مساحت الزم براي 

واحد چراي يک 

فصل ل در طو یامد

 )هکتار(ا چر

 ظرفیت چرا

 یدامواحد )تعداد 

در هر هکتار در 

 طول فصل چرا(

واحد  نیاز روزانه

به انرژي  یدام

 متابولیسمی

در  مگا ژول)

 روز(

انرژي 

در متابولیسمی 

 دسترس

در  مگا ژول)

 هکتار(

مقدار انرژي متابولیسمی در 

يک کیلوگرم علوفه خشک 

 کیلوگرم(ر ب مگا ژول)
سايت/رويشگاه 

 مکان مرتعی/
گیاهان 

کالس 
III 

قابل 

 چرا

گیاهان 

کالس 
II 

گیاهان 

کالس 
I 

 گلستانکوه 15/7 01/7 81/6 24/760 36/8 8/0 3/1

 وردشت 47/7 14/6 68/6 75/363 75/8 3/0 3/3

 پشمکان 48/7 73/6 35/7 02/600 42/9 5/0 0/2

و  3/0، 8/0رابر؛ ب بیترت به چهار ماهه با توجه به نتايج ارائه شده، ظرفیت بلندمدت مراتع مورد مطالعه در يک دوره چرايی

ردشت وبه مراتع  مربوط مقدار در هکتار است که بیشترين مقدار متعلق به مراتع گلستانکوه خوانسار و کمترين یامواحد د 5/0

 . استواقع در سمیرم سفلی 

 

 گیری بحث و نتیجه
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 یت چرا درعیین ظرفتکه روش رايج داد ظرفیت چرا در مراتع يیالقی طالقان نشان  کوتاه مدتنتايج حاصل از کاربرد مدل 

د. در کنورد میحد برآ چرا را بیش از ظرفیت ؛شودمطالعات مرتعداري که در آن به عوامل موثر بر ظرفیت چرا کمتر توجه می

ابل برداشت تیپ گیاهی درصد(، علوفه ق 50معموالً برداري مجاز ثابت )اين روش، از حاصل ضرب تولید کل علوفه در حد بهره

ین نشود. همچمحاسبه می نیاز روزانه دام، ظرفیت چرا به عنوانکیلوگرم علوفه خشک  5/1محاسبه و از تقسیم مقدار مذکور بر 

ج )روش راي میت علوفهکه ظرفیت چراي برآورد شده بر مبناي کداد نشان  ،هاي تعیین ظرفیت چرانتايج حاصل از مقايسه روش

ر تعیین ت علوفه دیت کیفیکه اين امر بیانگر اهم است، بیشتر از ظرفیت برآورد شده بر مبناي کیفیت علوفه تعیین ظرفیت چرا(

دام بر  براي چراي که مساحت اختصاص يافته يابه گونه. استبراي چراي يک واحد دامی  ظرفیت چرا و مقدار مساحت الزم

بر  ،مقدار مذکور د بود.اساس کیفیت علوفه، همواره بیشتر از مساحت اختصاص يافته براي چرا دام بر مبناي کمیت علوفه خواه

 ر از مراتع منطقه برايهکتايک  بر اساس کمیت علوفه،شود و هکتار توصیه می 1/2میانگین معادل  به طوراساس کیفیت علوفه، 

اختصاص ر که اگشده  فشندي الزم است. در تائید مطالب مذکور، گزارش ( نژادچهار سالهسه يا غ )بالگوسفند  رأسچراي يک 

تري به هر سطح بیش ؛ع باشدمساحت مرتع براي چراي دام، بر اساس کیفیت علوفه و نیاز انرژي متابولیسمی دام چرا کننده در مرت

ا ر مساحت الزم براي چربنابراين برآورد نیاز روزانه دام و مقدا(. 1388، ارزانی و ناصري) واحد دامی اختصاص خواهد يافت

ت و میسر نیس ؛ی استيک واحد دامی در هر منطقه، بدون توجه به کیفیت علوفه گیاهان آن منطقه که تحت تأثیر ترکیب گیاه

د. در قرار گیر ورد توجهمکمیت آن  هتولیدات دامی، کیفیت علوفه به انداز به منظوراي هاي علوفهی گونهالزم است در ارزياب

شش گیاهی مراتع استپی هاي چرايی بز بر پومطالعه اثر شدت به منظور(، نیز 1383تائید موارد فوق، باغستانی و همکاران )

س و با ی در دسترابولیسمدامگذاري متعادل را بر اساس؛ مقدار انرژي متمنطقه نیر استان يزد، سطح قطعات آزمايشی براي شدت 

کلی،  طور بهرفتند. گ نظر درتوجه به نیاز انرژي متابولیسمی مورد نیاز دام غالب چرا کننده در مراتع منطقه در طول فصل چرا 

 ضعیت خوب،ويی با هالیسمی، در تیپمقدار مساحت الزم براي چراي يک واحد دامی در طول فصل چرا بر مبناي انرژي متابو

 ید است. ی کم تولهايی با وضعیت ضعیف، گرايش منفی و شايستگخوب تولید، همواره کمتر از تیپ یستگيشاگرايش مثبت و 

 بهع آب و یفیت مناباز نظر کمیت و کبررسی که مراتع مورد  استظرفیت چراي محاسبه شده توسط مدل، زمانی قابل کاربرد 

ه ورت دارد کا، ضررسی به منابع آب، داراي محدوديت نباشد. در صورت محدوديت قابل جبران نظیر پراکنش آبشخورهدست ژهيو

 ابتدا محدوديت موجود، برطرف و سپس اجازه چراي دام صادر گردد.

پوشش گیاهی بین مقدار تولید و که داد اصفهان نشان  یاستپ مهیننتايج حاصل از کاربرد مدل بلندمدت ظرفیت چرا در مراتع 

هاي مختلف، نوسان دارد. شدت نوسان در مراتع منطقه وردشت سمیرم که ترکیب گیاهی ها و در هر رويشگاه، بین سالرويشگاه
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. استها تشکیل شده، بیش از نوسان پوشش گیاهی و تولید در مراتع منطقه گلستانکوه و پشمکان زيادي از فورب به مقدارمرتع 

توان ظرفیت چرا را براي مدت طوالنی مشخص کرد. بسته به گیري تولید، نمیبار اندازه اين است که با يکاين موضوع بیانگر 

ممکن است ظرفیت چرا کمتر يا بیشتر از ظرفیت متوسط  ؛باران صورت گرفته باشد يا پر کم بارانگیري در سال اندازه که نيا

گیري گردد. با توجه به مقادير معیارهاي اندازهب مرتع در شرايط نرمال میعلوفه يا تخري هدر رفتتعیین شده باشد که منجر به 

متوسط خوب تولید مراتع منطقه  به عنوان 1381و  1380، 1385هاي هاي مورد بررسی، تولید سالپوشش گیاهی در سال

و  8/263، 425؛ بیبه ترتهاي مورد مطالعه گرفته شد. متوسط خوب تولید رويشگاه در نظرگلستانکوه، وردشت و پشمکان 

 بیبه ترتماهه  چهار ، ظرفیت بلندمدت مراتع مذکور در يک دوره چرايیهاآنکه با توجه به  استکیلوگرم در هکتار  3/343

آن ترکیب گیاهی  به تبعهاي اقلیمی بهتر و ويژگی به علتطبیعی است که  .در هکتار است یامواحد د 5/0و  3/0، 8/0برابر؛ 

در طول فصل چرا در منطقه گلستانکوه، کمتر از مراتع منطقه سمیرم  یدامواحد ر مساحت الزم براي چراي يک مطلوب، مقدا

، در مراتع گلستانکوه، چهار ماهه در يک دوره چرايی یدامواحد باشد. بر اين اساس، مقدار مساحت الزم براي چراي يک 

هاي مورد مطالعه طالعات مربوط به وضعیت خشکسالی رويشگاه. ااستهکتار  0/2و  3/3، 3/1؛ بیبه ترتوردشت و پشمکان 

آن تعیین ظرفیت  به تبعتعیین متوسط خوب تولید و جهت از مراتع مورد مطالعه،  يبردارآمارکه طول دوره  استبیانگر اين 

سال نرمال از نظر هم خشکسالی، هم ترسالی و هم  ،چرا که در طول دوره مذکور ؛استبلندمدت مرتع، مناسب و قابل اعتماد 

هاي مورد بررسی، از نظر تکرار وقايع آب و هوايی، منطقی طول دوره ،ديگر به عبارت .بارندگی در مراتع منطقه تجربه شد

به گیري شده، هاي مورد بررسی اندازهباشند. بر همین اساس، ظرفیت برآورد شده که بر اساس متوسط خوب تولید در سالمی

اي وارد در عین حال که به پوشش گیاهی صدمه ؛ماه پیاپی در مراتع منطقه خشکسالی اتفاق بیفتد 12است که اگر  ياگونه

 هاي خود نخواهد شد. شود و مجبور به فروش بیش از اندازه دامدامدار هم متوجه خسارت چندانی نمی ؛نخواهد شد

ات ، از ملزومتعمر مقدار تولید علوفهاز ت درازمداطالعات وجود را، چبلندمدت آنچه مسلم است براي محاسبه ظرفیت 

سب یار نامناي مرتعی بسهاگیريبسیار پراکنده و اندازه مراتع، که آمار مربوط به تولیدشرايطی است. اين موضوع در اساسی 

راي بعرف اطق می در منهاي ارزياببرآورد تولید از طريق اطالعات هواشناسی را محدود و لزوم ايجاد سايت؛ صورت گرفته است

مستمر و  هايرزيابیچرا که مشکل عمده مديريتی در مراتع کشور، عدم ا. کندهاي بلندمدت را خاطر نشان میريزيبرنامه

بینی یشپشکسالی و خهاي سالیانه بدون توجه به مشکالت ريزيدلیل برنامه نیبه همشناخت کافی از پتانسیل مراتع است. 

توان یدمدت را ميتی بلنهاي مديرکه تنها در کوتاه مدت معتبر خواهد بود و عدم ارائه طرح هاي ترسالیذخیره علوفه در سال

 يکی از مسائل اساسی مديريت مراتع کشور دانست. 
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 شور اتفاقسیع در کواي محدود يا واقعی و طبیعی که هرچند سال با شدت کم يا زياد در منطقه ؛اي استخشکسالی پديده

با  ياونهبه گد تا رده باشنبینی ککه مرتعداران وقوع خشکسالی را در برنامه مديريت خود پیش استست، اين افتد. آنچه مهم امی

، یستم بیمهسست در اآن مواجه شوند که نه مرتع زياد تخريب شود و نه ضرر جبران ناپذيري را متحمل شوند. همچنین الزم 

ين میم و تدوتخاذ تصااشته باشد تا در سال وقوع خشکسالی نیازي به و مناسب از مرتعداران وجود د به موقعبرنامه حمايت 

هاي مدل ارائه ،اسنباشد. بر همین اس ؛گرددپس از اتفاقات خسارت خشکسالی مهیا می عموماًگیر و مقررات که خود وقت

 د.ت کننمطلوب مديري به نحوها را هاي بیمه مراتع را قادر خواهد ساخت که خشکسالیظرفیت چرا، سیستم

ست و امواجه  تيمحدودو بلندمدت ظرفیت چرا، در بسیاري موارد با  کوتاه مدتهاي آنچه مسلم است، دسترسی به مدل

هاي روش به صورت عمومی شده و سپس ،ظرفیت چرا کوتاه مدتهاي اطالعات بیشتر در اين مورد، نیاز به آن دارد که مدل

آن  نبالبه دور و فوق در قالب چندين طرح پژوهشی در مناطق مختلف رويشی کشتبیین موضوع مدت توسعه داده شوند.  بلند

ن ه و در عیبود رفهبه صگیري )مدل محاسبه( ظرفیت چرا که از نظر زمانی و اقتصادي مقرون مشخص شدن بهترين روش اندازه

بود که در  رتع خواهدام و مراري تعادل دنقطه آغاز و راهنماي مناسبی در برق ؛حال از لحاظ آماري از دقت کافی برخوردار باشد

 پژوهش حاضر به اين مورد پرداخته شده است. 

گیري هاي( مورد مطالعه در يک دوره درازمدت، آمار اندازههاي )مکان/ رويشگاهاينکه از سايت به لحاظدر پژوهش حاضر 

آن ظرفیت بلندمدت مرتع  به تبعب تولید و توان متوسط خوکه بر مبناي آن می استپوشش گیاهی و تولید مرتع در دسترس 

اطالع از تولید مرتع  به منظورنیاز به ارائه روابط آماري و استفاده از اطالعات اقلیمی  ؛)ظرفیت متوسط خوب( را برآورد کرد

هاي د طرحباشد يا ماننگیري از پوشش گیاهی و تولید مرتع در دسترس نمیاما براي مناطقی که هیچگونه اندازه ؛باشدنمی

گیري صورت گرفته است و بخواهیم که از تولید بلندمدت يا پتانسیل تولید مرتع اطالع اندازه کساليبراي  صرفاًمرتعداري که 

 -هاي مهم اقلیمی مشخص و به تبع آن سايتاست که ضريب شاخص رويشگاهی با استفاده از شاخص يضرورداشته باشیم، 

هاي گذشته، متوسط خوب تولید گردد. در مطالعه حاضر با توجه به مقدار تولید مرتع در سال اندکس تولید در هر منطقه، تعیین

در اين خصوص، مقايسه بارندگی هاي سال مورد نظر، ظرفیت بلندمدت مرتع محاسبه گرديد. گیريمشخص و بر مبناي اندازه

ال بايد با توجه به شرايط بارندگی از نظر ترسالی و هاي گذشته منطقه ضروري است و هر سسال مورد نظر با آمار بارندگی سال

، (2004)و همکاران  Holechekدر تائید اين امر، خشکسالی، توجه دامداران را نسبت به کم يا زياد کردن دام جلب نمود. 

وشش گیاهی بین ها و تغییرپذيري پدهند که مسائل واقعی تعیین ظرفیت چرا، مربوط به تغییرپذيري بارندگی طی سالگزارش می

 هاي قبل و در سال جاري مدنظر قرار گیرد و بهها در سالهاي اراضی است. در تعیین ظرفیت چرا بايد شرايط بارندگیواحد
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هاي ها و هزينهاما در واقعیت اين امر، نیاز ؛باشد سه سالهگیري پوشش گیاهی مطلوب بايد معدل يک دوره همین دلیل نمونه

درصد زير يا باالي معدل  20ها سازد. تحت اين شرايط اگر بارندگیسال را الزامی می هاي هرتفاده از دادهاغلب اس ،کوتاه مدت

 بايد تعديالتی در تولید علوفه در جهت کاهش يا افزايش صورت گیرد. ؛سالیانه قرار گیرد

هاي خشک، ع، ضرورت دارد که در سالهاي دراز مدت مرتريزيپذيري بارندگی در برنامهمدنظر قرار دادن تغییر به منظور

توصیه  معموالًها، اندکی بیشتر از ظرفیت مشخص شده وارد مرتع شود. در اين خصوص تعداد دام اندکی کمتر و در ترسالی

ز ها نیباشند( فروخته شوند و در ترسالیبه تعداد تولید مثل می معموالًها )که درصد دام 25ها، حدود در خشکسالیشود که می

پذير است و کافی است که دامدار ها اضافه شود که اين مقدار نوسان از طريق زاد و ولد امکاندرصد به تعداد دام 25حدود 

(. 2006و همکاران،  Karen؛ Richardson ،2004؛ 1984و همکاران،  Wilson؛ 1390معتمدي، ها را نفروشد )درصدي از بره

با شود که توصیه می ؛ادامه داشته باشد کساليو براي شرايطی که خشکسالی بیش از هاي استثنايی براي اين منظور در سال

متداول در  سؤالاما  ؛هاي مديريت مرتع، از تخريب مرتع و ضرر دامدار جلوگیري شودبینی وقوع خشکسالی در برنامهپیش

از نظر هیدرولوژيکی، ؟ دامه دارد يا خیرهاي بعد اتوان دانست که آيا خشکسالی در سالچنین شرايطی اين است که چطور می

هاي متمادي کاهش چنانچه سطح آب مخازن )سدهاي کوچک و بزرگ( و سطح آب سفره آب زيرزمینی در يک منطقه طی سال

هاي مهم خشکسالی و ادامه آن دانست. از طرفی شاخص به عنوانتوان کاهش سطوح آب سطحی و زيرزمینی را می ؛پیدا کند

باران کافی  که یزمانهايی در منطقه، تا ن است که دوره خشکسالی در مراتع، حتی در صورت مشاهده چنین شاخصعقیده بر اي

هاي سنگین، رواناب بارندگی معموالًهاي بعد ادامه نخواهد داشت. در سال ؛رطوبت خاک عمقی مراتع وجود دارد نیتأمبراي 

ها ممکن است سطوح رطوبت عمقی خاک را افزايش ولی اين بارندگی ؛کنندسطحی را براي ذخیره در مخازن سدها تولید می

هاي خشک، نقش مهمی را ايفا ندهد. در واقع مقدار رطوبت عمقی پروفیل خاک در میزان رشد گیاهان و تولید مرتع طی دوره

 150افتد و رطوبت خاک را تا کند. اگر بارندگی از نظر مقدار و در يک دوره طوالنی مدت به مقدار کافی در مرتع اتفاق بیمی

ساير عالئم خشکسالی از قبیل کاهش سطوح آب مخازن سدها يا کاهش سطح سفره آب  ؛کند نیتأممتر و بیشتر احیا و يا سانتی

احیاي رطوبت خاک يکی از  که نياوجود دوره خشکسالی در مرتع دانست. با فرض  به عنوانتوان زمینی در منطقه را نمی

کار؛ احیاي پوشش گیاهی  نيترمهم ؛می باشدف معقول در مديريت دوره خشکسالی يا مديريت پس از خشکسالی اهداترين مهم

بسیار زيادي در میزان ذخیره برگابی و نرخ نفوذ آب در  ریتأثچون مقدار و نوع پوشش گیاهی  ؛است )پوشش سطح خاک(

هاي ، بستگی به میزان رطوبت و دماي اليه1شکسالی خاکهاي فوقانی خاک دارد. به عبارت ديگر، میزان شدت خداخل اليه

                                                 
1 - Soil Drought 
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به شود که چه مقدار پوشش خاک کافی است؟ اين مقدار گونه مطرح می اين معموالًفوقانی خاک مراتع دارد که در اين راستا 

درصد مواد  60تا  50اما طبق يک قاعده کلی، حداقل  ؛معمول، به مشخصات بافت خاک و توپوگرافی منطقه بستگی دارد طور

مقادير بهینه علوفه چرا نشده در مراتع مختلف، متفاوت  که نياتوان در نظر گرفت. ضمن دهنده سطح خاک را میآلی پوشش

کیلوگرم در هکتار و براي  226تا  136کیلوگرم در هکتار، براي علفزار کوتاه از  113است. براي مثال در مراتع بیابانی مقدار 

آنچه  .1به سايت زير مراجعه شود[براي توضیحات بیشتر کیلوگرم در هکتار، توصیه شده است ] 680تا  544ز علفزار بلند ا

گیري درازمدت معیارهاي پوشش گیاهی و فوق، مستلزم اندازه سؤاالتيافتن پاسخ مشخص براي هر يک از  ؛مسلم است

گیري . بنابراين با اندازهاستهوايی  و هاي معرف در مناطق مختلف آبهاي مشخص در مکانهاي خاک در زمانشاخص

هاي معرف مناطق مختلف آب و هوايی کشور و به تبع آن اطالع از متوسط درازمدت مقادير معیارهاي پوشش گیاهی در مکان

 توان ظرفیت بلندمدت مراتع در مناطق مختلف اکولوژيک را محاسبه و از نتايج مذکور درخوب تولید مناطق مورد مطالعه، می

ن استفاده کرد. در اين خصوص، ابردارهاي مرتعداري به بهرههاي مديريتی دام و مرتع و واگذاري مراتع در چهارچوب طرحبرنامه

نتايج حاصل از طرح ملی ارزيابی مراتع در مناطق مختلف آب و هوايی و طرح شناخت مناطق اکولوژيک کشور که توسط 

باشند. از نتايج رسیده و براي مساحت زيادي از کشور، نتايج آن ارائه گرديده، مفید می موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع به انجام

برآورد خسارت خشکسالی بر مراتع،  ژهيبه وتوان در امر بیمه مراتع و هاي مذکور و پژوهش حاضر، میارائه شده در طرح

دهد که شايستگی چرا نداشته و يا پوشش قرار میاستفاده نمود. هم اکنون، صندوق بیمه محصوالت کشاورزي، مراتعی را تحت 

هاي ذکر شده در بر مبناي دستورالعمل ؛که ضرورت دارد صورتی در ؛باشداطالعی در دست نمی هاآناينکه از تولید بلند مدت 

ارائه شده، ل اين پژوهش در گام اول؛ شايستگی مراتع براي چرا مشخص گردد و در گام بعد؛ در مراتع قابل چرا، بر اساس مد

همچنین الزم است در سیستم بیمه، بردار مشخص گردد.  ظرفیت بلندمدت محاسبه و بر مبناي آن حق بیمه و خسارت براي بهره

برنامه حمايت به موقع و مناسب از مرتعداران وجود داشته باشد تا در سال وقوع خشکسالی نیازي به اتخاذ تصمیم و تدوين 

هاي نباشد. بر همین اساس ارائه مدل ؛گرددپس از اتفاقات خسارت خشکسالی مهیا می عموماًو گیر مقررات که خود وقت

 مطلوب مديريت کنند. به نحوها را هاي بیمه مراتع را قادر خواهد ساخت که خشکسالیظرفیت چرا، سیستم

هاي مرتعداري تنها با در طرح ؛یستهاي مختلف بسته به شرايط فصلی )بارندگی( يکسان نکه ظرفیت چرا در سال یياز آنجا

 30گیري ظرفیت چرا، براي تدوين برنامه اندازه کساليديگر،  به عبارتگیري نبايد ظرفیت چرا را تعیین نمود. بار اندازه يک

گیري زياد مراتع و علمی نبودن اندازه محدود بودن امکانات و وسعت لیبه دلولی  ؛باشدکافی نمی ،هاي مرتعداريساله طرح

                                                 
1 -http://repository.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/86950/pdf_1312.pdf?sequence 

 

http://repository.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/86950/pdf_1312.pdf?sequence=1
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سال گذشته منطقه مورد  10گیري ظرفیت چرا، به آمار بارندگی گردد که؛ کارشناسان هنگام اندازهتوصیه می ،ساالنه تولید مراتع

توان در سطوح وسیع، هرساله با استفاده از اطالعات رقومی نظر نیز توجه کرده، سپس ظرفیت چرا را محاسبه نمايند. همچنین می

مروجین جهت انتقال به  اریاختهاي گیاهی برآورد کرد و اطالعات الزم را در ش و تولید مراتع را در گروهماهواره، میزان پوش

مرتعداران قرار داد. در اين خصوص الزم است براي هر منطقه با استفاده از آمار زمینی يک دوره چندساله و قرار دادن در مقابل 

هاي بعد با شدت کمتر هاي گیاهی مناسب هر منطقه را انتخاب و در سالخصگیري زمینی، شاآمار رقومی همزمان با اندازه

گیري زمینی با استفاده از اطالعات ماهواره، تولید و پوشش را مورد ارزيابی قرار داد. همچنین در ادارات ترويج، گروه اندازه

آموزش دهند که ضمن رعايت زمان  ياونهبه گمروجین مديريت مرتع تقويت گردد و جهت بهبود وضعیت مراتع، مرتعداران را 

هاي مرغوب مرتعی و مناسب و روش چراي مناسب، تعداد دام در مرتع، فشار چرا را نسبت به میزان علوفه برداشتی از گونه

جلب توجه به شرايط بارندگی، توجه دامداران را نسبت به کم يا زياد کردن دام  شادابی اين گیاهان تنظیم نمايند و هر سال با

 نمايند که مروجین بايد خود از دانش مرتعداري کافی برخوردار باشند. 
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Abstract 

Principled and accurate estimation of grazing capacity requires considering all the influential factors. In 

the present study, regarding the influential factors on the grazing capacity, conceptual models of short-term 

and long-term estimation of the grazing capacity that were functionally simple to be used by the experts 

throughout the country were designed. The results obtained from the employment of short-term grazing 

capacity model in summer rangelands of Taleghan, indicated that the common method of determining the 

grazing capacity in range management studies (in which the factors influencing the grazing capacity are less 

attended to) overestimates the grazing capacity. Estimating the production of all the species together is the 

main difficulty in determining the amount of produced pasture forage in this way since the portion of species 

and, consequently, the plant classes are not equal in the vegetative composition of the rangeland and in order 

to strengthen the quality plants, preserve soil, and promote the vegetation and climate, the degree of 

exploitation cannot be considered to be constant. Moreover, the lack of attention to animal body size, 

vegetation composition, forage quality, and the ratio of animal mobility to its daily requirement can be other 

factors in that regard. The quantities related to the harvestable forage of the studied rangelands demonstrate 

that at different vegetation types the amount of available forage differs according to the palatability class and 

the allowed exploitation limit. Therefore, determining the amount of available forage solely based on the 

above mentioned indices would not be correct and it is necessary to be taken into consideration while 

estimating the grazing capacity. Different amounts of metabolic energy are obtained per hectare from equal 

amounts of forage species with similar palatability and in the same conditions. So, the available forage that is 
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similar in the pastures is not an indicator of the identical grazing capacity. The results obtained from the use 

of long-term grazing capacity model in semi-steppe rangelands of Esfahan, showed that there are huge 

fluctuations of the amount of production and vegetation between habitats and also within them in different 

years. This demonstrates that the grazing capacity cannot be estimated for a long time with just one 

measurement of production. Depending on whether measurement has been carried out in a rainless or rainy 

year, the grazing capacity may be more or less than the average determined capacity which leads to the waste 

of forage or the destruction of pasture under normal conditions. The information related to the drought 

condition of the studied habitats indicates that the duration of the sampling period from the studied areas (6-7 

years) are appropriate and reliable for determining the good average production and, consequently, 

determining the long-term capacity of the pasture since, during that time, years with drought, wet periods and 

normal rainfall was experienced in rangelands. In other words, the studied statistical duration regarding the 

frequency of climatic events is reasonable. In this vein, the estimated capacity, which was measured on the 

basis of good average production during the investigated years, would not lead to any harm to the vegetation 

if drought occurs in the rangeland for 12 consecutive months. Accordingly, the farmer will not suffer a loss 

and not have to sell too much of his animals. Therefore, presenting grazing capacity models will enable the 

rangeland insurance systems to manage the droughts appropriately. It is evident that achieving short-term 

and long-term models of grazing capacity faces many limitations in many cases and gaining more 

information in this regard requires short-term models to be made public (generalized) and be developed as 

long-term methods. 

Keywords: grazing capacity, forage production, allowed exploitation limit, palatability, forage quality. 


