تاریخ دریافت1399/05/14 :
تاریخ تصویب1399/12/02 :

ص 13-22

ارزش رجحانی گیاهان علوفهای چراگاه گاو در مراتع کوهستانی الوش
 فرهاد آژیر*؛ مربی پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ،ایران.
 حسن غالمی؛ مربی پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ،ایران.

چکیده
حفظ و نگهداری از مراتع نیازمند فنون مدیریت علمی استتتش اتتناات وا ن های گیاهان به چرا و رفتار دام ها هنگام چرا از عوامل
مدیریت بهینه و پایدار مراتع استتتش برای مدیریت بهینه مراتع وهستتتانی ،پژوهش تی در چراگاه گردنه الوش انجام اتتدش این مرتع در
منطقۀ حفاظت اتدۀ البرز مر زی ،واقع اتده استت ،و توستا گاو دورو بومی تعلیف میاتودش اتاا های پوات گیاهی در طی
سالهای 1397تا  1398با  30پالت  1در  1متر ،در  3نوار تران سکت موازی با طول  100متر و فا صلۀ  50متر از یکدیگر ،در عر صۀ
قرق و عرصتتۀ تحت تعلیف دام اندازهگیری اتتدش نتایج نشتتان داد مقدار مصتترف علوفۀ گاوها ،تقریباً دو برابر ظرفیت مرتع بودش ارزش
رجحانی ا ثر گونههای مورد مطالعه به روش مصرف علوفهای ،بین 32تا  35درصد ارزیابی ادش طبقۀ اواخورا ی و درصد زمان چرای
گونهها به روش زمان سنجی با استفاده از دوربین فیلمبرداری تعیین ادش پرا ن و در صد پوا در ماه آار فصل چرا بر مدت زمان
تعلیف از گونه مؤثر بودش گاوهای دورو این مرتع ااتتتتیاق یکستتتان برای تعلیف اغلب گونهها دااتتتتندش بهجز ستتته گونه از گندمیان،
 Alopecurus textilis ،Bromus tomentellusو  Hordeum brevisubulatumه در مرحلۀ راد رویشی اواخوراکتر بودندش مدیر مرتع
برای محاسبۀ میانگین وزنی درصد ارزش رجحانی هر تیپ گیاهی ،دامنهای از انتخاب تصمیمگیری دربارۀ هر یک از ااا های تولید
گونههای گیاهی ،در صد پوا و ترا م را با توجه به نوع تیپ پوا گیاهی ،اهمیت نق هر گونۀ گیاهی و سایر ارایا محیطی را
داردش
کلید واژگان :علوفه ،ارزش رجحانی ،گاو ،مراتع وهستانی ،الوش ،مازندرانش

* نویسنده مسئول :اماره تماس+981142033623 :

Email: farhadajir@gmail.com

14

 .1مقدمه
بهرهبرداری پایدار از مراتع شتتتور در گرو مدیریت فنی
آن استتتش یکی از مهمترین عوامل مؤثر در حفظ و پایداری
بهرهبرداری از مراتع به تنا سب میزان بهرهبرداری با ظرفیت
مرتع ب ستگی دارد و مالحظات مربوط به مقدار تولید مرتع،
میزان حد بهرهبرداری م جاز و ارزش رج حانی گو نه های
مرتعی ،از ار ان تعیین ظرفیت مرتع محسوب میاود ][1ش
مدیریت علمی مراتع وهستتتتانی نیز ،عالوه بر اینکه
متأثر از اصتتوص تیات پوا ت گیاهی مرتع مانند ظرفیت
مرتع ،و ضعیت و سالمت آن ا ست ،نوع دام چراگاه هم بر
چگونگی مدیریت چرا تأثیر گذار استتتتش ارزش رج حانی
گونههای علوفهای مورد چرا از جمله ضرایب مهم در نحوۀ
محاستتبۀ ظرفیت مرتع بوده و بهطور مستتتقیم تحت تأثیر
نوع دام ،قرار میگیردش مدیر یت علمی مراتع را میتوان
سازمان دهی بهینۀ عوامل مؤثر در فرآیند چرا نامیدش
البته نق تغییرات فیزیوگرافیک سطح زمین ،مشتمل
بر ارتفاع مرتع ،ایب و جهت ایب در نواحی وه ستانی
نستتتبت به نواحی جغرافیایی با عوارض ارتفاعی یکنواات
سطح زمین مانند داتها و فالتهای مسطح چشمگیر تر
میاتتتود و همراه با اقلیم و زمان چرای دام در طول یک
فصل چرا نیز از دیگر موارد موثر بر ارزش رجحانی گیاهان
و م قدار چرای آن ها توستتتا دام هستتتت ندش در م ناط
وه ستانی پ ستی و بلندی سطح زمین باعث تغییرات در
تنوع و غنای گیاهان اتتتده و این امر اود بر رفتار چرایی
دام و در نتیجه ارزش رجحانی گونه های علوفهای گ یاهان
تأثیر گذار استتتش نرخ دامگذاری از دیگر عوامل مهم رفتار
گاو هنگام چرا است ][23ش
در منطقۀ مورد برر سی با توجه به اینکه گاو دورو در
مستتاحتی حدود یکصتتد هکتار در مرتعی با ارتفاع 3150
متر از ستتتطح در یا در مدت  90روز چرا می نند امکان
مطالعۀ مقدار چرای این نوع دام از گونه های گ یاهی محیا
اتتدش نتایج این پژوه فرصتتت مدیریت چرای گاو دورو
را با دان بیشتری برای مراتع وهستانی مرتفع و بستری
برای مقایستته با چرای گوستتفند در نواحی وهستتتانی با
تر یب گیاهی م شابه فراهم میآوردش در مراتع وه ستانی

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،74اماره  ،1بهار 1400

میزان ایب از مهمترین عوامل مؤثر بر چرای گاوها ا ست
] [17و ایب بی از  30درصد برای گاوها غیر قابل عبور
میبااتتد ][1،2، 6ش مثالً اتتیب چراگاه و ناهمواری زمین
موجب اه مصتترف علوفه گاوها میاتتود ][20ش ا تیب
زیاد دامنههای وهستتتانی عامل فیزیوگرافی مهمی استتت
ه در طول دورۀ ز مانی تعلیف گاو ها بر پرا ن چرای
گلۀ گاو تأثیرگذار استتتت ][17ش به عبارتی ،تغذ یۀ بهینۀ
گاوها به مهارت و دان دامدار برای تأمین نیازهای غذایی
آن ها دارد ][24ش چرای دام نتیجۀ تعامل و تر یب عوامل
پیچیدهای استتتت ه هر نوع رفتار دام در گله و ستتتایر
مدااالت ا ولوژیک را در بر میگیرد ][18،19ش
طی اجرای طرح تعادل دام مرتع در سال  1379تعداد
گاوهای بومی  ،5500گاوهای دورو  ،1806و گاو اصتتیل
 742هزار رأس در شتتور برآورد اتتد ][7ش درک جامع و
درستتتت رف تار چرایی دام ها در به حدا ثر رستتتا ندن
محصتتتوالت دامی مک می ندش عالوه بر این ،اتتتناات
اوب رفتار چرایی دامها این امکان را میدهد تا آثار دامها
را در مراتع پی بینی و در نهایت ،بتوانیم چرای دام ها را
به بهترین اکل مدیریت نیمش همچنین ،با اناات رفتار
چرایی دامهای مختلف میتوان در جهت ا ستفادۀ بهینه از
علو فه مراتع به راه حل هایی دستتتت یا فت و از اه
تول یدات دامی و اه درآ مد دا مداران جلوگیری رد
][12ش برای مثال در مراتع چپر قویمه استتتتان گلستتتتان
زمستتتتان آب و هوای مالیم و تابستتتتان گرم و اشتتتک
می بااتتتد ،مقدار بارش ستتتالیانه  173میلیمتر و دمای
سالیانه  17درجۀ سانتیگراد ا ستش تر یب گیاهی اامل
بوتتتههتتای اتتتتورپستتتتنتتد و گیتتاهتتان یکستتتتالتته،

،Trifolium scabrum ،Atriplex lentiformis
،Taraxacum officinal ،Malva parviflora
،Alium stamineum ،Phalaris minor ،Stellaria media
در اوا ار زمستتتتتتتان و بهتتار بوده و در تتتابستتتتتتتان

،Cynodon dactylon ،Salsola kali ،Atriplex lentiformis
 Alhagi camelarumمیبااتتدش محققان با بررستتی رفتار
چرایی انواع دام ها در بارۀ ترجیح چرا از گ یا هان آن مرتع
ه بهطور عمده گاو و اتتتر بود ،نشتتان دادند چرای اتتتر
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نسبت به گاو در این مراتع اولویت دارد ][26ش
تعریف ارزش رجحانی عبارت است از ،مصرف یک گیاه
نسبت به گیاهان دیگر توسا یک نوع دام در ارایطی ه
عمل انت خاب در زمان و مکان ااصتتتی بدون هیچ گونه
مزاحمتی ان جام میاتتتود ][2ش در ایران بررستتتی ارزش
رجحانی گیاهان مرتعی و همچنین علوفۀ قابل بردااتتتت
مراتع به تفکیک در مناط نیمه استتتپی ،وهستتتانهای
مرتفع ،مراتع استتتتپی و بیابانی در ستتتال  1397به انجام
ر سیدش هفت مرتع وه ستانی مرتفع مورد مطالعه م شتمل
بر ارتفاعات ستتتبالن (یایپاق) ،ستتتهند ،رستتتنر ،پلور،
فیروز وه ،گوراب پیشتتتکوه و ستتتپ یدان بودند و م یانگین
ارزش رجحانی و مقدار علوفۀ قابل استتتتفاده در ماه های
ارداد تا اتتهریور برآورد اتتد ][12ش بررستتی چرای گاو
دورگه با استفاده از روش زمان سنجی در مراتع اور روی
ارومیه نشتتان داد بین گونههای مختلف از نظر مدت زمان
چرا و درصتتتد زمان چرا در ستتتطح یک درصتتتد ااتالف
معنیدار وجود دارد و گاوهای دورو در ماه های مختلف
فصتتل چرا از گونههای گیاهی با مدت چرا و درصتتد چرای
متفاوت و معنیدار تعلیف می نند ][14ش به عبارتی دیگر،
عوا مل محیطی ،از قب یل تغییرات فصتتتلی و در نتی جه
تغییرات دمایی نااتتتی از آن ،یکی از عوامل مهم مؤثر در
رفتار چرایی دامها ا ست ][8ش میزان سمیت گیاهان سمی
چراگاه گاو به عواملی چون اواتتتخورا ی گ یاه ،مرح لۀ
فنولوژی و میزان عناصتتتر ستتتمی موجود در ااک مانند
سلنیوم ،و فشار چرا بستگی دارد ][27 ،5ش
تعیین مقدار علوفۀ قابل د سترس فقا بر مبنای مقدار
علوفۀ تول یدی و حد بهرهبرداری ثابت در ل یۀ ت یپ های
گیاهی منطقی نیست و دلیل آن است ه حد بهرهبرداری
م جاز در ت یپ های گ یاهی با تو جه به وضتتتع یت مرتع و
گرای وضعیت ،اقلیم و میزان فرسای متغییر است ][3ش
برای مثال در پژوه شی معلوم اد؛ گاو در سه ف صل بهار،
تابستتتان و زمستتتان  Atriplex lentiformisرا در باالترین
درجۀ انتخاب اود قرار داده استتت ولی در فصتتل پاییز از
گونۀ یکسالۀ  Trifolium scabrumبیشتر استفاده می ندش
بنابراین اواتتخورا ی در دورههای رویشتتی گیاهان ثابت

نیستتتت ،در مناط مرتفع البرز مر زی با ارتفاع بی از
 3000متر ارزش رجحتتانی گونتتههتتای مرتعی بتته روش
ااا رجحان ،بین  32تا  35درصد برآورد ادش ارزیابی
و مقتتایستتتتۀ ارزش ر جحتتا نی بتتا بررستتتتی گون تۀ
 Bromus tomentellusنشتتان داد بین دو روش اتتاا
رجحانی و زمان سنجی تفاوت معنیدار وجود دارد ][8ش
اواتتتخورا ی گ یاه به معنی مجموعۀ عوامل مؤثر در
انتخاب یک گیاه برای چرا ن سبت به گیاه دیگر تو سا دام
] ،[21از مهمترین ع لل ترجیح تعلیف دام از یک گ یاه
میبااتتتدش روی مجموعهای از گیاهان اواتتتخوراک در
مجاورت یکدیگر باعث جلب دام به چرا می اود؛ بنا براین
وجود یک یا چند گ یاه اواتتتخوراک در تر یب گ یاهی
مرتع موجتتب افزا ی ارزش رجحتتانی گیتتاهتتان متر
اواخوراک در تر یب گیاهی میاود ][25ش
نوع دام غتتالتتب دامتتداران وچ رو از مراتع ییالقی
ماز ندران و همچنین دا مداران روستتت تایی مراتع حریم،
گوستتتفند استتتت ] [15ولی در مرتع مورد بررستتتی دام
چرا نندۀ گاوهای دو رو بومی هستتتند ه به دلیل اقلیم
ستتترد و مرطوب وهستتتتانی منطقه ،دورۀ بهرهبرداری از
مرتع را به  90روز محدود می ندش بدین روی با توجه به
مزایای اقت صادی دامهای بزرو جثه ،امکان برر سی مقدار
چرای گاوها در مراتع وهستتتانی فراهم اتتد ][1ش یادآور
میاتتتود در نواحی جنگلی استتتتان مازندران دام غالب
گاوهای بومی و دورو هستتتتند و ادامه بررستتتی در این
مناط قابل توجه اواهد بودش

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
چراگاه مورد بررسی مراتع حریم غرب روستای نسن از
توابع اهرستان بلده ،در فاصلۀ  35یلومتری به طرف پل
زنگوله ،در منطقۀ حفاظت اتتتدۀ البرز مر زی ،با جهت
ایب امال ارقی ،گردنۀ الوش ،در عرض جغرافیایی 36
درجه و  14دقیقه و  17ثانیه اتتمالی و طول  51درجه و
 26ثانیه و  52/33ثانیه اتترقی واقع اتتده استتتش در حال
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حا ضر تو سا  28رأس گاو دورو بومی در م ساحتی برابر
 100هکتار تعلیف می اودش اندازهگیری اصوصیات درصد
پواتتت گونه های گ یاهی مراتع این منطقه با  30پالت
 1×1متر مربعی در سه نوار پیمای شی با فا صلۀ  50متر و
طول  100متر و تولید به روش قطع و توزین با  30نمونه،
در طی سالهای  1397تا  1398در منطقۀ قرق و منطقۀ

در پا یان هر ماه تول ید این پا یه های بوتۀ گ یاهی به روش
قطع و توزین اندازهگیری اتتدش مقدار مصتترف علوفۀ دام از
ستتر علوفۀ تولیدی هر پایۀ گیاه در داال و اارج از قرق
و بر علوفه تولیدی داال قرق در فصل راد گیاه تقسیم و
در  100ضرب ادش در صد بهرهبرداری از هر گونه با سر
وزن باقی ماندۀ علوفۀ گونه در منطقۀ چرا ،از وزن علوفۀ

ت حت چرای دام ها ا ندازهگیری اتتتدش در این پژوه با
استتتتفاده از روش زمان ستتتنجی ارزش رجحانی گونههای
گیاهی تحت تعلیف گاوهای دورو اندازهگیری اتدش بدین
منظور در دورۀ دو سالۀ ذ ر اده ،در ابتدای ماههای تیر،
مرداد و اتتتهریور دو مرتبه در روز ،قبل و بعد از ظهر ،به
مدت  30دقیقه با همراهی گله از چرای آنها فیلمبرداری
و زمان چرای هر گونه تعیین اتتتدش حد بهرهبرداری مجاز

گو نه در منط قه قرق و تقستتتیم بر وزن علو فۀ گو نه در
منطقۀ قرق محاستتبه اتتدش اتتاا انتخاب گونه نیز از
تقستیم نستتبت گونه در رژیم غذایی بر حستتب درصتتد ،بر
ن سبت گونه در علوفه موجود بر ح سب در صد محا سبه و
مراج عه به طب قات اتتتتاا رج حان در الس های
اواتتتخورا ی تعیین اتتتد ][9ش برای تعیین الس های
اواخورا ی با توجه به دادههای درصد زمان چرا از آنالیز

گو نه ها از نتایج طرح تعیین میزان علوفۀ قابل بردااتتتت
مراتع اقتباس اتتتدش برای تعیین ارزش رجحانی گونهها به
روش اندازهگیری مصتترف علوفه در ابتدای فصتتل چرا در
دا ال و اارج قرق ،برای هر گو نۀ گ یاهی پا یه های بو تۀ
گیاهی م شابه در داال و اارج قرق ن شانگذاری ادند و

اواتتهای استتتفاده اتتد و گونهها در الس  Iبر استتاس
بیشتتتترین درصتتتد زمان چرا و در الس  IIIبر استتتاس
مترین درصد چرا و درصد زمان چرای بینابین در الس
 IIقرار گرفتند ][10ش

شکل  .1موقعیت جغرافیایی مرتع الوش در استان مازندران

درج اده استش

 .3نتایج
نتایج بهدست آمده از پژوه

در جداول زیر االصه و
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 نام گونههای کلید و مقدار مصرف آنها هنگام فصل چرا در مرتع کوهستانی الوش.1 جدول
حد بهره
برداری مجاز

تعداد در هکتار

Kg/ha

ارزش رجحانی
در روش
مصرف

5/78
2/39
3/95
9/06
3/45
23/95
17/27
1/15
19/26
3/45
1/25
90/95

32/43
33/53
33/12
33/90
33/33
33/42
35/75
39/63
33/50
46/45
32/38
-

50
25
50
25
50
50
50
50
50
50
50
-

31333
5666
2000
44333
2333
105666
8333
10333
24000
21000
667
-

مقدار علوفه
قابل استفاده

درصد
پوا

مقدار مصرف

3/47
0/43
0/27
4/23
0/10
7/13
2/04
0/23
3/70
1/27
0/10
22/90

16/08
8/45
7/60
31/60
9/50
57/45
20/00
1/95
30/30
4/85
1/70
189/48

Kg/ha

علوفه
تولیدی

نام گونههای گیاهی

Kg/ha

17/81
9/54
11/93
36/24
10/35
71/67
48/31
2/91
57/49
7/42
3/87
227/54

Bromus tomentollus
Dactylis glomerata
Festuca ovina
Alopecurus textilis
Hordeum brevisubulatum
poa bulbosa
Dianthus obtusiquamus
Dianthus orientalis
Thymus kotchyanus
Plantago bellardii
Astragalus pinetorum

جمع

 مقایسۀ میانگین ارزش رجحانی گونهها به روش زمان سنجی در مراتع الوش.2 جدول
الس
اواخورا ی

انحراف
معیار

میانگین

I

4/15

I

گیاهی

درصد زمان چرا در فصل روی

نام علمی گونه

اهریور

مرداد

تیر

39/80

c45/10

b40/86

a35/74

Bromus tomentollus

1/13

10/32

a10/82

a10/25

a10/02

Alopecurus textilis

I

3/65

8/97

b12/35

a7/48

a7/09

Hordeum brevisubulatum

I

3/18

6/91

b10/11

a5/42

a5/21

Dianthus obtusiquamus

I

3/09

5/82

b1/85

a7/75

a7/86

Plantago bellardii

I

0/26

5/03

a5/18

a4/98

a4/96

Poa bulbosa

I

1/87

4/20

b2/16

a5/16

a5/29

Dactylis glomerata

I

2/30

4/25

c6/41

b4/10

a2/25

Festuca ovina

I

0/20

2/59

b1/95

a3/08

a3/07

Thymus kotchyanus

I

1/63

3/56

b2/73

b2/90

5a/05

Astragalus pinetorum

II

1/06

1/50

b2/58

a0/82

a1/09

Artemisia Aucheri

II

0/91

1/38

b0/44

a1/71

a2/01

Dianthus orientalis

II

0/99

1/33

c0/19

b1/70

a2/11

Achillea millefolium

II

0/38

0/64

b0/90

b0/82

a0/20

Bulboschenus maritimus

II

0/49

0/68

a0/77

a1/00

a1/05

Daucus Broteri

II

0/25

0/52

c0/44

b0/65

a0/95

Allyssum minus

II

0/27

0/51

b0/19

0a/70

a0/63

Stachys lavandufolia

III

0/19

0/36

b0/27

b0/34

a0/48

Stipa arabica

III

0/14

0/06

a0/16

a0/01

a0/10

Astragalus gossypinus

III

0/14

0/07

a0/16

a0/02

a0/06

Onobrychis cornuta
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ارزش رجحانی گیاهان علوفهای چراگاه گاو درششش

 .4بحث و نتیجهگیری
ارزش رجحانی گیاهان برای چرای گاو دورو در مرتع
وهستتتانی الوش ،با اقلیم ستترد و مرطوب به روش زمان
سنجی بررسی ادش نتایج بهدست آمده از جدول ( )2نشان
داد گاو دورو مورد مشتتاهده رغبت بس تیاری برای تعلیف
گیاهان اانواده گندمیان ن سبت به سایر ا اکال روی شی
دااتتتتش این گونه ها عبارتند از ،Bromus tomentollus

،Hordeum brevisubulatum ،Alopecurus textilis
،Plantago bellardii ،Dianthus obtusiquamus
،Festuca ovina ،Dactylis glomerata ،Poa bulbosa
 ،Astragalus pinetorum ،Thymus kotchyanusو در
الس  Iاواخورا ی جای گرفتندش
ت عدادی از گو نه ها در ذ یل نام اتتت کل رویشتتتی
پهنبرگتتان Artemisia Aucheri, Dianthus orientalis,
Achillea millefolium, Bulboschenus maritimus,
Daucus
Broteri,
Allyssum
minus,
 Stachys lavandufolia,در الس  IIاواخورا ی قرار

گتترفتتتتتنتتد .دو گتتونتتۀ بتتوتتتهای اتتاردار اتتتتامتتل
 Astragalus gossypinusو Onobrychys cornuta

ب ته عالوه یتتک گون تۀ اشتتتبی از گنتتدمیتتان بتته نتتام
 Stippa arabicaدر الس  IIIاو اخورا ی واقع ادندش
در مورد گونۀ  Poa bulbosaعلت مشتتتاهده اتتتده برای
ترجیح م گاو ها هن گام چرا در مرتع ،ارت فاع م برو ها از
یقه گیاه بودش میتوان گفت ،معموالً گاو متر از گوسفند قادر
به چرای گ یاهان پهن برو و گ ندمی وچک و م ارت فاع
ا ست لذا این د سته از گیاهان در مراتعی ه تو سا گاو چرا
میاتتتوند دارای مرو و میر متری هستتتتند ][1ش روی
 Bulboschenus maritimusو  Achillea millefoliumدر
مجاورت منابع آب و توقف بیشتر دام نسبت به سایر عرصۀ
مرتع موجب افزای زمان چرای گاوها ادش بوتههای ااردار
مانند  Astragalus gossypinusو Onobrychis cornuta
حتی در اوایل راتتد رویشتتی ه بروهای نورستتته گیاه
بیشتر از اارها به چشم میآیند به دلیل پهن بودن ناحیه
فک و د هان و اجت ناب گاو ها از ت ماس پوزه با اار های
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ف صول قبل ،تعلیف نمی اوندش در مجموع باید ا ااره رد
درصتتد پواتت  ،ترا م ،و حجم علوفه هر گونه در تر یب
گیاهی بر تغییرات ارزش رجحانی گیاهان مؤثر هستتتتند
][1ش
یادآور میاتتود هنگامی ه فشتتار چرا در مرتع زیاد
ا ست و انواع دام م شتمل بر گاو ،گو سفند و بز در رقابت با
یکدیگر هستند ،وا ن گیاه نسبت به چرا پیچیده اواهد
بود و نتیجۀ وا ن گیاه بستتتتگی به میزان مقاومت گیاه
مقابل چرا ،اواتتتخورا ی آن گیاه ،میزان اواتتتخورا ی
گیاهان همراه ،و میزان قابل دستتترس بودن آن گیاه برای
دام و همچنین به نوع دام بستگی دارد ][2ش
دندروگرام تهیه اده در اکل ( )3ه بر اساس درصد
زمان چرای هر گونه ر سم اده ا ست تأییدی نمای شی بر
قرار گیری گونههای مورد بررسی تحت سه طبقه است ه
در این جا همان ستتته طبقه الس اواتتتخورا ی تلقی
میاوندش
مقایس تۀ میانگین درصتتد زمان چرای گاوها در ماهها و
ستتتالهای مورد بررستتتی نشتتتان داد بین ا ثر گونهها در
ماههای فصل چرا تفاوت معنیداری با یکدیگر دارندش اقلیم
مرتع الوش سرد و مرطوب است و در فصل تابستان دامها
به دلیل دستتتترستتتی آستتتان به آب اتتترب تحت تن
اتتدیدگرما قرار نمیگیرندش انکی هوا و جریان هوا عوامل
دیگری برای مساعد ادن ارایا در هنگام چرا هستندش با
توجه به نتایج بهدست آمده  227یلوگرم در هکتار علوفه
تول یدی مرتع الوش بود ه گاوهای دورو به مقدار 190
یلوگرم در هکتار از علوفه تولیدی تغذیه می نندش بررسی
گ یاهان مهم تول ید نندۀ علوفه این مرتع نشتتتان داد ه
بی از دو برابر ظرفیت چرا از مرتع بهرهبرداری میاودش
دو گونۀ  Dactylis glomerataو Alopecurus textilis
حدا ثر امکان چرای  25درصد را دارند تا در فصل روی
بعد دارای ر اد و نمو طبیعی با اندش سایر گونهها امکان
 50درصتتتد بهرهبرداری دام را دارند ][9،10ش لذا تصتتتمیم
بهرهبردار تعیین می ند تا با انتخاب حد بهرهبرداری مجاز
مناستتب ،ا ثر گونههای گیاهی در حدود مجاز بهرهبرداری
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چرا اوند و به اجبار برای دیگر بی یا متر از حد مجاز
چرا اواهند اد و در این مرتع با تخصی ارزش رجحانی
 35درصد برای گاو دو گونۀ نامبرده  10درصد بی از حد
بهره برداری مجاز چرا اواهند ادش
در این تحقی ارزش رج حانی ا ثر گو نه های مورد
مطالعه به روش اندازهگیری مقدار مصتترف علوفه بین 32

انتخابگر هستند ،بهاصوص هنگامی ه تولید علوفه دارای
درصد زیادی از تر یبات با ارزش رجحانی م ،مثل اواه
یا مواد مرده بااتتتدش در نتی جه هن گامی ه تول ید مرتع
اه مییابد مادۀ اشتتتک مصتتترفی گاوها نستتتبت به
گوستتتفند و بز وضتتتعیت بهتری دارد ][1ش پژوه دربارۀ
رفتار انتخاب علوفه برای چرا توستتتا گاو دورو در مراتع

تا  35درصتتتد ارزیابی اتتتد (جدول)1ش بدین ترتیب رفتار
چرایی دامها در این مرتع وهستتتانی برای چرای گیاهان
یتتکتتنتتوااتتت ارزیتتابتتی اتتتتد و فتتقتتا دو گتتونتتۀ
 Dianthus obotusiguamusو  Dianthus orientalisه
می بیشتتتر از ستتایر گونهها در واحد ستتطح ،مقدار علوفه
سرپای بیشتری تولید می نند 3 ،تا  5درصد بیشتر ارزیابی
اتتتدندش محاستتتبۀ اتتتاا انتخاب گونه ها نشتتتان داد

اتتورروی نیز نشتتان داد ه گاو ،متر انتخاب نندۀ انواع
گ یاهان برای چرا بودش گاوها بیشتتتتر گندم یان را تعلیف
می نند و متر به پهن برگان توجه دارند ] [14ه هم
راستا با نتیجۀ این پژوه بودش
رفتار چرایی دام ها متأثر از تغییرات دمای هوا در آار
ف صل بهار و تاب ستان ا ستش او اخورا ی و یفیت علوفۀ
گ یاهان نیز از تغییرات دما و رطوبت محیا متابعت دارند

اواخورا ی گیاهان این مرتع برای گاوهای دورو متوسا
ارزیابی می اود ][4ش در انتهای ف صل چرا گیاهان با اکل
رویشی پهن برو نسبت به گیاهان با اکل رویشی گندمی
متر اواتتتخوراک بودندش گونۀ  Alopecurus textilisدر
تمام فصتتل راتتد برای گاوهای دورو اواتتخوراک بود در
حتتا لی تته گونتتههتتای  Poa bulbosaاز گنتتد میتتان و
،Thymus kotchyanus ،Diantus orientalis

][2،28ش در مراتع وهستتتانی با ارتفاع بی از  3000متر
اغلب تا انتهای اردیبهشتتتت ماه مهمترین عامل م حدود
نندۀ ر اد و نمو گیاهان دمای پایین هوا بهویژه در طول
اب استش ویژگی ارد اقلیمی دیگری ه مخت این نوع
مناط ا ست ،بارشهای ابانه و ت شکیل ابنم به دلیل
افت  25تا  30درجۀ دما در طول ابهای ماه ارداد ،در
بازۀ زمانی بیستتت اتتب ،و تیر ماه طی  10اتتب بودش در

 Astragalus pinetorum ،Plantago bellardiiدر
اهریور ماه تقریباً غیر اواخوراک بودند و گاوها عالقهای
برای چرای آنها ندا اتندش یک دلیل مهم م شاهده اده،
برای عدم ااتیاق گاو دورو از این گونهها ارتفاع م ساقه

مرداد ماه افت رطوبت هوا باعث ت شکیل ابنم نمی اود و
در اهریور ماه عالوه بر تشکیل قطرات ابانۀ ابنم ،بارش
جوی بر رطو بت ااک و هوا میافزا یدش این ویژگی با عث
اه تن رطوبتی راد گیاهان میاودش در این ارایا،

و بروها از سطح زمین بودش
با توجه نتایج این تحقی گاوهای دورو ،در اتتتهریور
ماه مطاب با آار فصتتل چرا ،ااتتتیاق می به تعلیف پهن
برگان دااتتتند و این نتیجه با رفتار چرایی گاوهای دورو
در مراتع اورروی ارومیه تفاوت دا اتش یکی از مهمترین
دالیل پدیدۀ مذ ور آن است ه ،در مراتع اورروی تعلیف
علوفه اواخوراک در اوایل فصل چرا ،فرصتهای انتخاب
گیاهان را ،به اجبار برای چرای پهن برگان در اواار فصتل
چرا برای دامهای مورد مطالعه ،گاو دورو ،تبدیل می ندش
دلیل دیگر آن ه ،گاوها اغلب متر از گوستتفندان در چرا

فرآیندهای ا شبی ادن ساقهها معوق اده ،و بروها تا
 15تیر ماه ترد و آبدار هستتتند ][4ش یاد آور میاتتود ،در
مراتع وهستتتتانی ،تا ارتفاع  3000متری از ستتتطح دریا
تیپهای گیاهی نیمه استتپی قابلیت روی دارند و از این
ارتفاع به باالتر م حدود یت های محیطی ،ستتت بب تنکتر
ادن روی پو ا گیاهی اده و گونههای آلپی ظهور
مییابند ][18ش
درمجموع میتوان نتیجه گرفت در مرتع وهستتتتانی
الوش با تنظیم مدیر یت ظرف یت چرای گاو دورو در
بردااتتتت  33درصتتتد از علوفۀ تولیدی مطاب با میانگین
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گونۀ گیاهی و سایر ارایا محیطی را داردش

 تشکر و سپاسگزاری.5
بدین وسیله از لیۀ همکاران مر ز تحقیقات شاورزی
و منابع طبیعی استان مازندران تقدیر و تشکر میاودش

وزنی ارزش رجحانی گونههای این مرتع ضمن رعایت حد
 حدا ثر بردااتتتت علوفه ممکن،بهرهبرداری مجاز گیاهان
 مدیر مرتع برای محا سبۀ میانگین،می اودش بدیهی ا ست
 دامنهای از،وزنی درصتتتد ارزش رجحانی هر تیپ گیاهی
انت خاب تصتتتمیمگیری در بارۀ به ارگیری هر یک از
 درصد پوا و ترا م،ااا های تولید گونههای گیاهی
هر

 اهمیت نق،گیاهی

را با توجه به نوع تیپ پواتتت
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