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تغذیه با استفاده از چراگاه

فصل 4

تغذیه با استفاده از چراگاه

از مراتع  استفاده  می  کند،  توجیه  را  در  ایران  هم اکنون  گوسفندداری  آنچه  و  است  وابسته  مراتع  به  دامداری کشور  حیات 
انتخاب  اگر چه  می  برند،  چرا  به  مناسب  در فصول  را  گوسفند  معموالً  می  شوند.  استفاده  هزینة کم  با  یا  هزینه  بدون  که  است 
زمان چرا در هر نقطه بستگی به شرایط آب و هوایی، ارتفاع، نوع خاک و باالخره نوع گیاه دارد. در  نقاطی که مراتع غنی وجود 
پرورش  فقر مرتع،  در شرایط  ولی  داد،  پرورش  را  و شیری  نژادهای گوشتی  می توان  و  بوده  پربازده  نیز  پرورش گوسفند  دارد، 
نژادهای کم توقع بومی و کوچک  جثه مناسب  تر می  باشد. مراتع سرمایه های ملی  خدادادی هستند و باید به شکل  صحیح برای 
تعلیف دام  ها استفاده شوند. از جمله اصولی که در این رابطه مورد توجه قرار می  گیرد، توجه به ظرفیت مرتع و رعایت زمان ورود 

است.  از مرتع  دام  و خروج 
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واحد یادگیری ٦ 

چرای گوسفند و بز

آیا تا به حال پی برده اید:

 مزایای چرای گوسفند در مرتع  كدام است؟
 چه فصلی برای ورود گله به چراگاه مناسب است؟

 آیا چرا تمام نیازهای گوسفند را تأمین می  كند؟
 آیا همه گیاهان توسط گوسفند و بز چرانیده می  شوند؟

اطراف  مراتع  به  انرژی و مواد غذایی مورد نیاز خود،  چرای دام فرایندی   است  كه طی آن دام  ها برای تأمین 
محل زندگی خود برده می  شوند. گوسفندان در  چرا بخش مهمی از مواد مغذی مورد نیاز بدن خود را تأمین 
یابد. میزان  نیز كاهش  نیازهای غذایی هزینۀ تغذیه  تأمین  بر  باعث می  شود كه عالوه  این مسئله  می كنند. 
تأمین نیازهای غذایی و كاهش هزینه در  چرا بستگی به پوشش گیاهی مراتع و انواع گیاهان موجود در منطقه 
دارد. استفاده از مراتع باید به  گونه  ای باشد كه به پوشش گیاهی و خاک مراتع آسیبی وارد نشود و این نیازمند 

مدیریت علمی چراست. 

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این  واحد  یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود كه چرای 100 رأس گوسفند و بز را در روز و فصل 
مناسب با توجه به ظرفیت مرتع انجام دهند.
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بیش از نیمی از مساحت ایران را مراتع تشكیل می دهد كه از  نظر میزان پوشش گیاهی و  تنوع گیاهی از  مراتع 
و  خشك سالی  مشكالت  به  توجه  با  اخیر  در سال های  به    ویژه  می گردد.  مشاهده  فقیر  بسیار  مراتع  تا  غنی 
تغییر  اقلیم بر  سهم مراتع فقیر افزوده شده، و   مراتع  غنی و مناسب به حد چشم گیری كاهش یافته است. 
در نتیجه، مدیریت چرا و مدیریت مرتع و حفاظت مرتع بسیار مشكل تر شده است و نیاز جدی به توجیه نمودن 
صحیح دامداران و آموزش صحیح نظام چرای دام وجود دارد. در جامعۀ عشایری نظام معیشتی عمدتاً مبتنی 
بر نگه داری و پرورش گوسفند و بز در مراتع است، همچنین در  شیوۀ زندگی روستایی دام به  عنوان هدف 
و وسیلۀ    كسب درآمد بوده و تغذیۀ دام وابسته به مراتع است؛   اما متأسفانه بسیاری از مراتع  كشور به  علت 
تخریب بیش از حد با وضعیت بحرانی مواجه شده اند و ادامۀ این روند مشكالت بسیاری را از قبیل   سیل، كم  آبی، 
رو  این  از  ایجاد خواهد كرد.  برای كشور  و قحطی  طوفان، شن های   روان،   آلودگی محیط   زیست، خشك سالی 
شناخت مراتع و مدیریت صحیح چرا تأثیر بسزایی در كاهش تخریب مرتع و توسعۀ صنعت پرورش گوسفند 

و بز  خواهد داشت.

تاریخچة استفاده از مراتع

برخی از مورخان عقیده دارند كه آریایی ها از اولین اقوامی بودند كه موفق به اهلی كردن گوسفند شده اند، 
ایران را تأیید  كاوش های به عمل آمده در تپۀ سیلک كاشان، وجود گوسفند در زمان های خیلی قدیم در 
می كند. به هر حال آنچه به  صورت تاریخ قابل استناد وجود دارد، این است كه هفت هزار سال پیش دامداری 
ایران رواج داشته است. دامداران برای  ایرانیان بوده و رمه و رمه  گردانی در سراسر  از حرفه  های مهم  یكی 
دستیابی به چراگاه  های سرسبز به  منظور تأمین علوفه  های مناسب تابستانه و زمستانه به  صورت ییالق و قشالق 

كوچ می  كردند. 

مرتع1

انواع مرتع
طبیعی  به  طور  آن  پوشش گیاهی  اینكه  بر حسب  مراتع 
باشد،  دخالت   داشته  در كاشت    آن  انسان  یا  یافته  اند  رویش 
به دو دستۀ مراتع طبیعی و مصنوعی تقسیم  بندی می  شوند. 
زمین  های زراعی و گیاهان روییده در زمین  های آیش2 نیز 

هستند.  مرتع  نوعی 

Pasture ـ1 2ـ نكاشتن زمین به مدت معینی به  منظور اصالح و حاصل خیزی خاک را آیش گویند.  

مرتع را تعریف كنید. بحث 
کالسی
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مرتع طبیعی: شامل زمین  هایی است كه به صورت طبیعی پوشیده از گیاهان خودرو باشد؛  به عبارت دیگر 
رشد آنها دخالتی  روییده  اند و انسان در مراحل  گیاهانی كه مورد چرای  دام واقع می  شوند، به  طور طبیعی 

نداشته است. این مراتع را حیوانات اهلی و وحشی چرا می  كنند.

مرتع مصنوعی   
مرتع مصنوعی زمینی است كه در آن انواع گیاهان علوفه  ای مانند یونجه، ذرت، شبدر و مانند    آن كشت شود 
و ممكن   است به  صورت چراگاه یا كشت  كاری بهره  برداری شود. مراتع مصنوعی بر ا ساس نحوۀ بهره  برداری به 

انواع زیر تقسیم می  شوند:
چراگاه: زمینی است كه تحت عوامل زراعی كشت و محصول آن مستقیماً مورد چرای دام واقع شود.

کشت  زار: به زمینی اطالق می  شود كه تحت عوامل زراعی كشت می  شود و محصول آن پس از برداشت به 
مصرف خوراک دام می  رسد.

کشت  زار چراگاه: زمینی است كه به  صورت منظم پس از برداشت محصول، دام در آن چرا می  كند.

گاو،  اسب،  مانند  حیواناتی  چرای  برای  آن  از  كه  می  شود  گفته  زمین  هایی  و  مراتع  به  چراگاه ها  همچنین 
گوسفند و بز استفاده می شود. پوشش گیاهی غالب آن را گونه های چمنیان، بقوالت و برخی از علف های هرز 

می دهند. تشكیل 

انواع مرتع بر  اساس نوع پوشش گیاهی
بر  اساس وجود درخت یا درختچه مراتع به دو دستۀ مشجر و غیر  مشجر تقسیم می  شوند.

پرسش با توجه به تصاویر زیر مراتع طبیعی و مصنوعی را مشخص كنید؟

                                                   الف                                                                                             ب
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مرتع مشجر: در مواردی كه مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد، مرتع مشجر نامیده می  شود. در  این نوع 
مرتع، انواع درختان خودرو به  صورت   پراكنده وجود دارد و  گیاهان مرتعی در  میان درختان  روییده  اند. در  جنگل  های 
انبوه به  دلیل نرسیدن نور كافی، امكان رویش گیاهان مرتعی نیست ولی در  مكان  هایی كه     فاصلۀ بین   درختان بیشتر 

است، دامداران  از  آن به  عنوان  مرتع استفاده می كنند.
مرتع غیر مشجر: این  گونه مراتع دارای پوشش گیاهی غیر  درختی و غیر درختچه  ای است و از انواع گیاهان 
بوته  ای و علفی یک  ساله و چندساله پوشیده  اند. این مراتع را در  بیشتر نواحی ایران می  توان یافت و بیشتر 

مراتع كشور از این نوع هستند. 

اراضی   آیش، هر چند دارای پوشش گیاهی مرتعی و علوفه  ای خودرو باشند، در دسته مراتع غیر مشجر 
قرار نمی  گیرند.

توجه

دیگر  به عبارت  و  می  كنند  استفاده  را  پوشش  های گیاهی  خاصی  از  انواع  خود  طبیعت  بنا   بر  و  بز  گوسفند 
هر كدام، چراگاه خاصی را ترجیح می  دهند.

خصوصیات چراگاه   مورد   استفادة   گوسفند

این مراتع بیشتر در مناطق كوهپایه  ای قرار گرفته كه دارای علوفۀ نرم است، و به عبارت دیگر    این مراتع در  
مناطق نیمه  خشک تا نیمه  مرطوب كشور وجود دارد كه دارای بارش سالیانه به میزان 600   ـ350  میلی  متر 
است. از آنجا كه شرایط نیمه  خشک و  كوهستانی در ایران غالب است، اغلب مراتع قابل چرا برای گوسفند است.

به نظر شما چراگاه مناسب برای گوسفند و بز دارای چه ویژگی  هایی است؟ بحث 
کالسی

خصوصیات چراگاه       مورد   استفادة       بز

بزها در  دشت  های خشک، كم  آب، با پوشش گیاهی كم می  چرند كه معموالً در مناطق بیابانی   و كویری واقع 
شده است. این مراتع برای چرای گاو و  گوسفند مناسب نیست. البته بزها در مراتع با پوشش گیاهی مناسب، 
خوب رشد كرده و شیر زیادی هم تولید می  كنند. در  مراتع كوهستانی سنگالخی و صخره  ای كه  گوسفند، گاو 
و دیگر دام  ها نمی  توانند در آنها چرا  كنند و یا به  سختی می  چرند، بز به  راحتی چرا نموده و این مراتع مناسب 
بزها محسوب می  شود. در مناطق كویری و بیابانی كه اوایل فصل پاییز گیاه خارشتر بذر می  دهد، بزها می  توانند 

از آن به  خوبی استفاده كند.
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روش  های چرای گوسفند و بز

روش چرای دام از مرتع می  تواند به دو صورت باشد:
1 چرای آزاد1 
٢ چرای بسته2

در  این   روش  ها دوره  های چرا در  یک فصل مشخص شده  اند و   دام  ها بر  اساس این روش وارد چراگاه می  شوند. 
انتخاب مناسب ترین روش بر  اساس اهداف مدیریتی از اهمیت زیادی برخوردار است. یک روش چرای مناسب 
باید با تركیب پوشش گیاهی، گونه  های موجود، فصل و دورۀ چرا، پستی و  بلندی، نیاز غذایی دام  ها، نوع دام 

و اهداف مدیریت چرا هماهنگی كامل داشته باشد.

1ـ چرای آزاد یا مداوم
گله بدون برنامۀ مشخص و بدون محدودیت در  تمام سطح مرتع و در تمام اوقات سال چرا می  كند. در این 
و در نتیجه چراگاه حالت  به جای دیگر می  روند  از چراگاه  علوفۀ مرغوب یک قسمت  با چرای  روش، دام  ها 

یكنواختی خود را از  لحاظ نوع پوشش گیاهی از دست می  دهد.

٢ـ چرای بسته
سطح چراگاه با توجه به ظواهر طبیعی یا مصنوعی به قطعات مختلف تقسیم می  شود.

روش  های مختلف چرای بسته عبارت اند از:
1 چرای تأخیری: در این روش ورود دام به چراگاه یا مرتع با تأخیر انجام می  شود. برای مثال تا زمان رسیدن 

بذر گونه های مرتعی، از ورود دام به چراگاه جلوگیری شده و بعد از آن دام وارد چراگاه می  شود.
٢ چرای استراحتی:   این  روش در  مراتعی استفاده می  شود كه توقف چرای   دام باعث ترمیم، احیا و تقویت 

پوشش گیاهی شود. طول  دورۀ استراحت متناسب با شرایط، یک تا دو سال یا بیشتر در  نظر گرفته می  شود. 
باید با توجه به میزان بارش سالیانه، طول  دورۀ استراحت را تغییر داد.

٣ چرای تناوبی: دام  ها به  تناوب در  قطعات مختلف مرتع یا چراگاه در طول فصل چرا وارد می  شوند و  در 

هر  زمان یكی از قطعات چراگاه در  دسترس دام  ها قرار می  گیرد. قطعه  ای كه دام پس از چرا ترک می  كند، 
فرصت الزم را برای رشد مجدد و بازسازی پوشش گیاهی خواهد داشت. برای اجرای سیستم چرای تناوبی، 

نخستین قدم، قطعه  بندی مراتع است.
٤ چرای ترکیبی:  هر كدام از  روش  های چرا، مزایا و معایبی دارند كه بر  اساس شرایط محیطی، نوع دام و 

روش مدیریتی انتخاب می  شوند. در بعضی مواقع با توجه به شرایط منطقه از تركیبی از روش  های چرا استفاده 

  Free grazing or Continuous grazing ـ1
          Enclosure grazing ـ2

مزایا و معایب چرای  آزاد كدام است؟ بحث 
کالسی
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می  شود. تركیب روش چرای تأخیری و تناوبی با روش چرای استراحتی ممكن است بر موفقیت چرای دام 
بیفزاید. به این  ترتیب كه اعمال تأخیر   در  یك  قطعه باعث افزایش میزان بذر تولیدی خواهد شد و استراحت 

دادن آن قطعه در  سال بعد، مزایای بیشتری را ایجاد خواهد  كرد. 

خصوصیات چرای بسته را بررسی كنید؟ تحقیق 
کنید

انواع مراتع و چراگاه از لحاظ زمان استفادۀ بهره  برداران
تأثیر عوامل آب و  هوایی، خاكی و  پستی و  بلندی در  مناطق مختلف كشور باعث رشد و نمو گیاهان در  زمان  های 
متفاوت و ایجاد مراتع مناسب چرا در فواصل زمانی مختلف شده است. از لحاظ زمان و فصل استفاده از مراتع 

به  طور كلی سه نوع مرتع   را می  توان در  نظر گرفت:
1 مراتع ییالقی:  مراتع ییالقی اغلب در   ارتفاعات و  مناطق كوهستانی ایران قرار دارند. در  این مناطق دورۀ 

رشد گیاهی دیر شروع شده و معموالً به  علت شروع سرمای زودرس طول دورۀ رویش گیاهی كوتاه است. این 
مراتع در  فصولی كه هوا  گرم است  )بهار، تابستان و اوایل پاییز( می  تواند مورد   چرای دام قرار گیرد. از   این 
چهارمحال و  اردبیل،  شمالی،  و  رضوی  خراسان  رشته  كوه  های  در  واقع  چراگاه  های  به  می  توان  مراتع  قبیل 
بختیاری، آذربایجان غربی و كردستان اشاره نمود. این مراتع فقط چند ماه محدود مورد استفاده قرار   می گیرد 
و  در  بیشتر اوقات سال در حال استراحت قرار دارد. همچنین، به  علت بارش زیاد و تبخیر كم، مراتع مذكور 

پوشش گیاهی خوبی دارد و جزء مراتع مرغوب ایران است.
٢ مراتع قشالقی: این گونه مراتع در  مناطق  گرم و در  دشت  های پست و نسبتاً گرم واقع هستند و   در    فصول  سرد 

سال مورد استفادۀ دام  های عشایر و دامداران كوچنده قرار می  گیرند. در  این مناطق رشد  گیاهان در  اواخر  پاییز 

نکات مهم در  انتخاب یک روش چرای مناسب 
گله دار در انتخاب یك روش چرای مناسب باید به ویژگی  های مهم زیر توجه داشته باشد و این امر 

نظارت سازمان ذی  ربط می باشد.  و  به سطح دانش، آگاهی دامدار  وابسته 
روش چرا باید:

1 بر   اساس مرحلۀ رشد گیاهان تنظیم شده باشد.
٢ با نوع  گیاهان موجود در   مرتع متناسب باشد.

٣ با شرایط خاک، فرسایش و سایر خصوصیات منطقه سازگار باشد.
٤ باید موجب بهبود بازدهی مرتع، حفظ  گونه های  گیاهی مرغوب و تضعیف نشدن مرتع  گردد.

٥ نباید موجب كاهش وزن دام  ها شود.
٦ اجرای روش چرا در  منطقه عملی باشد )متناسب با امكانات، اهداف، منابع طبیعی مانند آب و مانند 

آن(.

بیشتر 
بدانیم
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و زمستان میسر بوده و چرا از بقایای گیاهی یا علوفۀ خشک صورت می  گیرد. سرخس، دشت گرگان، دشت 
مغان، جلگۀ خوزستان و اطراف كویر دارای چنین شرایطی هستند. به  علت هموار و مستعد بودن اراضی این 

مراتع، در سال های اخیر بخش زیادی از آنها به اراضی زراعی تبدیل شده است.
٣ مراتع میان بند: در  حد فاصل مراتع قشالقی و ییالقی قرار دارند. برای فصل بهار و پاییز استفاده می  شود. 

این مراتع به مراتع بهاره ـ پاییزه معروف اند. مراتع مجاور روستاها كه در  تمام طول سال استفاده می  شوند، 
نیز در  این دسته قرار  می  گیرند. كیفیت مراتع میان بند در كمترین حد و نامناسب  ترین شرایط نسبت به دو  
گروه دیگر قرار دارد، زیرا پوشش گیاهی آن تا حد زیادی تخریب می شود و باید با بذرافشانی و رعایت اصول 
مرتع داری آنها را زنده نگه داشت و احیا نمود. نمونه های این مراتع در اطراف دریاچۀ هامون، اطراف تهران، 

كاشان، اصفهان، همدان، كرمان و شیراز دیده می شود.

زمان چرا

معموالً گوسفند، فعالیت چرای كمی در شب دارد؛ چرا را در  صبح شروع می  كند، در  اواسط روز استراحت كرده 
و دوباره   در عصر می  چرد؛ به طوری كه معموالً فعالیت    چرا      در   اوایل تاریک شدن افزایش زیادی می  یابد.گوسفند 
قادر است روزانه 13 تا 14 ساعت چرا كند. احتماالً چرای   صبحگاهی،  گرسنگی حاصل از طول شب را برطرف 
می  كند و فعالیت چرا در اواخر  روز  می  تواند ناشی  از تأمین نیازها برای به حداقل  رساندن  گرسنگی در  طی 

شب باشد.
انتخاب زمان   مناسب برای   چرای دام نقش بسیار مهم و اساسی در  حفظ مرتع و در  نتیجه حفظ منافع گله دار  
در  آیندۀ كاری خود  خواهد داشت. زمان نامناسب چرا و به عبارت   دیگر ورود و خروج دام در  زمان نامناسب 
به معنای   تخریب مرتع و از  بین رفتن مرتع در  آینده ای نه چندان   دور خواهد بود. معموالً گوسفند از اوایل فصل 
بهار قادر  به انتقال به چراگاه است و اگر  چه انتخاب زمان انتقال در  هر نقطه بستگی به شرایط آب و هوایی و 

نوع گیاه دارد، ولی توجه به دو نكتۀ زیر الزم و ضروری است:

اوالً آن كه گیاهان  سمی در  بهار زودتر   از   سایر  گیاهان ظاهر  می  شوند و پیش   چرای  گوسفند در  این 
مناطق می  تواند باعث تلفاتی در  گله  گردد.

به حدود 10 تا 12  علوفه دست كم  ارتفاع ساقه  های  نمود كه  استفاده  از چراگاه  ثانیاً  هنگامی می  توان 
سانتی  متر رسیده باشد. به این ترتیب با تعویق زمان چرا به اواسط بهار می  توان در حفظ و نگه داری مرتع 

تالش بیشتری انجام داد.

توجه

گونه ای  تنوع  پراكنش گیاهی،  پوشش گیاهی،  به  آسیب  تا  كمترین  انتخاب كنید  طوری  را  چرا  زمان 
وارد شود. و  خاک 

اخالق 
حرفه ای
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هدایت گله به چراگاه

یكی    از شروط الزم برای هدایت خوب یک  گله  با دامدار به  سوی چراگاه شناخت رفتار  گوسفند و  بز است. 

ممیزی مراتع
یكی از مشكالت عمدۀ مراتع كشور ما، نحوۀ ممیزی آنها است، بدین معنا كه كشاورزان ما مرز مشخصی 
بین اراضی مرتعی و زمین  های كشاورزی خود نداشته  اند، از این رو مراتع به  طور مداوم مورد هجوم قرار 
گرفته و در اغلب اوقات نیز به نفع زمین  های زراعی عقب  نشینی كرده  اند. با اجرای برنامۀ ممیزی مراتع 
در سطح كلیۀ اراضی )مرتعی(، مراتع تحت اختیار عشایر و دامداران ذی  صالح و دارای نفع به شكلی 
اصولی و صحیح و به  دقت شناسایی شده و برای آنان پروانه موقت یا دائم مرتع  داری صادر می  گردد. 
در این پروانه  ها نام و مشخصات دامدار، وسعت مراتع تحت اختیار، درصد پوشش گیاهی و تركیب آن، 

ظرفیت تولید علوفه، فصل و مدت مناسب برای چرای دام ذكر می  شود.

بیشتر 
بدانیم

رفتار چرا

گوسفند از یک الگوی روزانۀ فعالیت چرا تبعیت می كند و از صبح زود تا غروب به مصرف غذا می پردازد، 
در حالی كه مدت كوتاهی استراحت می كند و غذایش را می جود. مراتع ایده  آل برای گوسفند، چمن زارها نیستند 
بلكه تركیبی از  گراس ها، لگوم ها و  گیاهان  علفی پهن برگ  هستند. گوسفند علف  خوار و چراگر است در حالی 
كه بز رفتار سرشاخه خواری دارد و علف های بلندتر را می پسندد. گوسفند با صورت نسبتاً باریک خود گیاهان 
را تقریباً از نزدیک زمین می َكند و در  مقایسه با    گاو فشار چرای بیشتری به زمین می آورد. به همین دلیل 
بسیاری از چوپانان از چرای تناوبی فشرده استفاده می كنند كه یک  گله در چند قسمت مرتع به  صورت تناوبی 

برده می شود و لذا زمان مناسب به گیاهان برای ترمیم داده می شود.
بز  چه به  صورت عمودی با باال رفتن از درختچه و درختان و چه به  صورت افقی دارای تحرک چرایی بیشتری 
است. بز معموالً بوته  ها را بیشتر از  گوسفند چرا می  كند، بنابراین بوته  های خوش  خوراک بیشتر در  دسترس 

بزها قرار می  گیرند.
گله داری: گوسفند یک حیوان گله ای است و اغلب رفتارهای گوسفند را می توان بر اساس تمایل آنها به زندگی 
دسته جمعی درک  كرد. دو   تمایل  طبیعی  در  گوسفند  یعنی دنباله روی از رهبر  گله و رفتن به  سوی     مراتع    جدید 
از  عوامل محوری    است  كه باعث  شده تا گوسفند یكی از    اولین حیواناتی باشد كه به  دست انسان در  تاریخ اهلی  
شده است. تمام گوسفندان میل به تجمع در  نزدیكی دیگر اعضای گروه دارند اگر چه این رفتار در نژادهای مختلف 
فرق می كند و  گوسفندی كه از اعضای  گروه خود جدا شده است در  تنش به سر می برد. در طول دورۀ ایجاد گله، 
 گوسفند تمایل قوی به دنباله روی دارد و رهبر گروه نیز به  سادگی تعیین می شود: اولین فردی كه حركت را آغاز 
می كند، رهبر  گروه می شود. رابطۀ بین افراد خویشاوند در  گله بیشتر است. گوسفندان به بخش خاصی از چراگاه 
عالقه نشان می دهند و به مدت طوالنی در  آن منطقه مستقر می شوند و در   دورنمای مرتع بدون حصار به  طور 
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آزادانه به این طرف و آن طرف نمی  روند. كشاورزان از رفتار  گله ای  گوسفند سود می برند تا آنها را در یک چراگاه 
بدون حصار و نرده كشی در كنار  هم نگه دارند و آنها را به  راحتی كنار هم حركت دهند و جابه  جا كنند. چوپان ها 
در این موارد اغلب از سگ گله استفاده می كنند كه دارای توانایی باالیی در جمع  كردن گله است. گوسفند تمایل 
و جهت  گیری معینی به سمت غذا دارد و ارتباط انسان با غذا  دهی منظم آنها منجر  به آن می شود كه گوسفند 
برای غذا دنبال انسان حركت كند. افرادی كه تمایل به حركت دادن گله گوسفند دارند از این خصوصیت رفتاری 
استفاده كرده و دسته ای از علوفه را در دست گرفته و آنها را راه می  برند و لذا در   این مواقع از زور برای حركت 

گوسفند استفاده نمی كنند. 

اصوالً طعم، كیفیت و كمیت گوشت تحت تأثیر 
نوع تغذیۀ دام  ها قرار دارد. گوسفند و بز در 
خوراک كافی،  به  نداشتن  دسترسی  صورت 
مدفوع  و حتی  پالستیک  كاغذ،  از  تغذیه  به 
باعث  كار  این  می  آورند.  روی  زباله  و  انسان 
سالم نبودن محصوالت آنها و در  نهایت باعث 
اثرات منفی در سالمت جامعه می  شود. تفكر 
را  رویه  این  انسانی  وجدان  و  تعهد  و  الهی 
در  دام  از چرای  لذا  می  داند؛  قبول  غیر قابل 

كنید.        خودداری  آلوده  چراگاه  های 

اخالق 
حرفه ای

هدایت گله به چراگاه
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

1 لباس كار،  كفش و كاله مناسب  
٢ گلۀ گوسفند و بز  

٣ داشتن وسایل و ابزار  ذبح
٤ چوب  دستی و چراغ قوه

مراحل انجام کار:
1 لباس كار،  كاله و كفش مناسب بپوشید.

٢ گله را حركت دهید.
٣ گله را آهسته و آرام حركت دهید.

٤ برای هدایت گله از سگ گله استفاده كنید.
٥ حركت گله را زیر  نظر داشته و در صورت جاماندن دام علت را بررسی كنید.

فعالیت 
کارگاهی
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، 

تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

نتایج ممکن
استاندارد 

)شاخص  ها/داوری/
نمره دهی(

نمره

هدایت گله 1
به چراگاه

گله     دام
زمان شروع چرا

مكان: مرتع

هدایت گله در زمان مناسب به 
چراگاه

هدایت گله در زمان نسبتاً مناسب به 
چراگاه

هدایت  گله در زمان نامناسب 
به چراگاه

تعیین زمان مناسب 
3چرا

تعیین زمان نسبتاً 
2مناسب چرا

تعیین نكردن 
1زمان   مناسب چرا

در  هنگام رعد  و   برق از بردن گله به ارتفاعات و دامنۀ كوه   خودداری كنید. در چنین مواقعی از جمع كردن 
گوسفند و بزها در زیر درخت، كنار   رودخانه، دره و مزارع كشاورزی خودداری كنید.

ایمنی

رسول خاتم )صلی اهلل علیه و آله( افزون بر آن كه به مدارا و مهربانی با حیوانات سفارش و از آزارشان 
نهی می  كردند، حتی از ناسزاگویی به آنها نیز نهی می  فرمودند و در مقابل چنین ناسزاگویانی عكس  العمل 
نشان داده، یا به آنان تذكر می  داد یا در  صورت لزوم برخورد می كرد. در  دین  اسالم نیز، سفارش  ها و 
رفتارهای اعجاب  انگیزی دربارۀ ترحم بر جانداران بیان شده است. ترحم بر  حیوان موجب پاداش و آزار 

و اذیتش، باعث عذاب آخرت است.

اخالق 
حرفه ای

اصول مدیریت چرا

مدیریت چرا، تولید حداكثر فرآورده  های دامی همراه با حفظ و اصالح پوشش گیاهی و افزایش توان تولید 
منابع مرتعی است. به عبارت دیگر مدیریت چرا روش استفاده از پوشش گیاهی مرتع یا چراگاه از  طریق كنترل 

موارد زیر:
1 شدت چرا 

٢ زمان چرا

٣ نوع حیوان چراگر
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هدف از چرا،    تأمین منافع مشترک انسان، دام و  مرتع است، در حالی كه دام حداكثر بازدهی تولید را داشته و 
برای دامدار سودآور باشد. در   مدیریت چرا باید به نیازهای رویشی و تولید مثل گیاهان، بی  شاخ و برگ شدن، 
اثرات دام بر گیاه، میزان مصرف خوراک دام، كیفیت و خوش  خوراكی علوفه و ارجحیت آن به  وسیلۀ دام توجه 

نمود.
مدیریت مناسب چرا در  مرتع باید پنج مورد زیر را داشته باشد:

1 رعایت تناسب دام و مرتع 

٢ حفظ تركیب گونه ای مطلوب در   مرتع 

٣ اطمینان از تراكم مناسب گیاهان در  مرتع 

٤ حفظ كیفیت خوب علوفه 

٥ قابل انعطاف بودن مدیریت مرتع

اهمیت كنترل تعداد، نوع و زمان چرای دام در مراتع

كنترل تعداد، نوع و زمان چرای دام یكی از مسائل مربوط به برنامه  ریزی در جهت مدیریت چراگاه است و از  
جمله موارد مهمی است كه باید به آن توجه نمود.

1ـ کنترل تعداد دام در  مراتع: بدیهی  است بین میزان علوفۀ تولیدی در  مرتع و تعداد دام در  حال  چرا، 
باید  تعادل وجود داشته باشد. برداشت از گیاه نیز باید تحت شرایطی خاص و بر اساس برداشت متعادل انجام 

شود. برداشت بیش از اندازه از اندام  های گیاهی باعث تخریب چراگاه می  شود.

٢ـ کنترل نوع دام: عالوه بر تعداد    دام، نوع دام نیز بسیار مهم است. انتخاب نوع دام مربوط به تیپ گیاهی، 
عوامل فیزیكی، به ویژه ارتباط با فیزیک خاک است. در  مراتع كوهستانی با پستی و بلندی زیاد امكان نگه  داری 
دام  های سنگین  جثه، مانند گاو وجود ندارد. بوته چوبی  ها و سر شاخه  ها در درجۀ اول مورد   عالقۀ بز است و 
در  موقعی كه غالب پوشش گیاهی را پهن  برگان تشكیل می  دهد، چرای گوسفند نسبت به سایر حیوانات برتری 

دارد.
مرتع  از   برنامه  ریزی شود كه حداكثر بهره  برداری  زمان چرا باید به  گونه  ای  مدت  ٣ـ کنترل زمان چرا: 

به عمل آید.

اگر تعداد دام در مرتع بیش از ظرفیت آن باشد، عالوه بر آن كه مقدار تولید محصول دامی كاهش 
خواهد یافت به  علت به هم خوردن تعادل تركیب گیاهان مرتعی، ارزش غذایی و كیفیت علوفه مرتع 

می  یابد. نیز كاهش 

توجه

خاک و  گیاه در  مرتع چه موقع آمادگی الزم برای بهره  برداری را دارند؟ برای یافتن پاسخ این سؤال از 
كتاب  های موجود در  كتابخانه استفاده   كنید.

پرسش
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به  منظور ترغیب دام برای استفادۀ یكنواخت از علوفه در سطح مرتع باید به نكات زیر توجه نمود:
1 از چوپان با تجربه برای هدایت گله استفاده كرد.

٢ از هدایت گله به محل مشخصی برای استراحت دام در  هر روز جلوگیری شود و در  پایان روز دام در  نزدیک 

محل چرا، اتراق داده شود.
٣ نمک و سایر مكمل های معدنی در قسمت  های مختلف مرتع قرار گیرد.

٤ توسعۀ منابع آب شرب دام و توزیع یكنواخت آن در سطح چراگاه صورت گیرد.

قرق نمودن مراتع
قرق به  معنی جلوگیری از ورود دام به مرتع با اهداف مشخص برای مدت  معین است. قرق مراتع یكی از 
سهل  ترین و مؤثرترین روش  های احیا و اصالح مراتع به  خصوص در مراتع ییالقی است كه ممكن است 
با هدف تقویت پوشش گیاهی ، تولید بذر،   حفاظت خاک، حمایت و نگه  داری از دیگر پروژه  های احیا و 
اصالح، مطالعه و بررسی پوشش گیاهی و... باالخره حفاظت از تأسیسات صورت گیرد كه در  هر مورد 
عوامل دخیل در انتخاب محل قرق متفاوت خواهد بود. قرق با هدف افزایش پوشش گیاهی و تولید 
علوفه در  مراتعی انجام می گیرد كه درصد قابل توجهی از  گونه  های خوش  خوراک در  تركیب گیاهی 

منطقه وجود داشته باشد.
با اعالم آگهی با مشخص نمودن حدود و ثغور مرتع و  قرق مراتع پس از مطالعه و بررسی  های الزم 
مدت آن به اطالع بهره  برداران و دامداران همان مرتع و مراتع مجاور می رسد و پس از پایان مدت قرق 
و حصول نتیجه با بررسی مجدد بهره  برداری از مرتع برای دامداران همان مرتع آزادسازی می گردد تا با 

رعایت اصول و ضوابط صحیح بهره برداری، از آن استفاده نماید. 

بیشتر 
بدانیم

توزیع آبشخور در   چراگاه
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توزیع دام در چراگاه با توجه به پراكنش مناسب جایگاه  های استراحت دام، محل قرار گرفتن آبشخور ها  و مانند 
آن قابل اجراست، زیرا حضور دام در اطراف آبشخور بسیار زیاد است و باعث نابودی مرتع اطراف آن می  شود؛ 
لذا الزم است فواصل بین سایه  بان  های محل استراحت دام و آبشخور حداقل باشد تا دام برای رسیدن به 

آبشخور یک مسیر طوالنی را طی نكند و باعث آسیب و فشار در بخش  های دیگر مرتع نشود.

چرای گوسفند در مرتع

چرای گوسفند و بز در زمان دفاع مقدس

حركت دسته  جمعی گلۀ گوسفند و بز در مناطق خاكی یا جاده  های خاكی باعث ایجاد گرد و غبار و 
سرفۀ شدید دام می  شود. بنابراین دام  ها را از مناطقی حركت دهید كه فاقد گرد و غبار باشد یا آنها را 
در دسته  های كوچک هدایت كنید، زیرا تنفس گرد و غبار سبب بیماری  های تنفسی در انسان و دام 

می  شود.

بهداشت و 
سالمت
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تغذیه با استفاده از چراگاه

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

استاندارد)شاخص  ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

چرانیدن 2
گوسفندان

گلۀ گوسفند و بز
مدت چرا

مكان: مرتع
گیاهان مرتعی

چرای صحیح
چرای ناقص

چرای نامناسب

3تعیین مدت مناسب چرا

2تعیین مدت نسبتاً مناسب چرا

1تعیین نكردن مدت مناسب چرا

چرانیدن گوسفند و بز
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1 لباس كار، كفش و  كاله مناسب

٢ گلۀ  گوسفند و بز    
٣ داشتن وسایل و ابزار ذبح  

٤ چوب دستی و چراغ قوه
مراحل انجام کار:

1 لباس كار، كاله و  كفش مناسب بپوشید.
٢ گله را به  آرامی و بدون تنش به سمت چراگاه هدایت كنید.

٣ در مدت چرای دام در چراگاه مراقب گله باشید.
٤ مدت زمان چرا برای سیر شدن دام را رعایت كنید.
٥ از ورود دام به منطقۀ خارج از چرا جلوگیری كنید.

فعالیت 
کارگاهی

 هنگام عبور گلۀ گوسفند و بز از عرض جاده به عالیم هشدار دهنده و عبور وسایل نقلیه توجه كنید زیرا 
تصمیم ناگهانی شما با ایجاد ترس در  حیوان ممكن است منجر به برخورد دام با وسایل نقلیه شود. 

از تجهیزاتی چون شب  رنگ، فانوس و چراغ قوه در   شب استفاده كنید. 

ایمنی

ربات چوپان 
قادر است از  گله در زمان چرا مراقبت كند 
مراتع  به  را  گله  مسیریابی،  فناوری  با  و 
خود،  دوربین  های  و  حسگر  با  و  برده 
از آخرین وضعیت گله، بیمار یا  چوپان را 

می  كند.                           آگاه  دام  زخمی بودن 

تفکر 
فناورانه
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ظرفیت مرتع یا چراگاه

برحسب تعریف، حداكثر تعداد  گوسفند و   بزی كه می  تواند در هر سال در محدودۀ خاصی و در  مدت معینی   چرا 
كند و سطح تولید مرتع از نظر كمیت و كیفیت تغییر نكند، ظرفیت چرای  مرتع یا چراگاه نامیده می  شود. 
مدت معین چرا از نظر آن كه در سطح تولید مرتع تغییری حاصل نشود، در سال  های قبل در  ایران به  صورت 
ایران در  سال های  اخیر  از  مناطق  اقلیم در  بسیاری  تغییر  به هر  حال،  بوده است.  متوسط حدود 100 روز 
موجب شده كه ظرفیت و توان واقعی مراتع برای چرا و پذیرش دام از   عدد گفته  شده كمتر شود و هم  اكنون 
باید تعداد دام را با دقت بیشتری انتخاب نمود و به مرتع فرستاد تا كمترین آسیب و تخریب در شرایط خشک

سالی موجود به مرتع و علفزار وارد شود.

پس از    تعیین میانگین تولید علوفه و  حداقل  كاه و  كلش باقی مانده در  چراگاه می  توان میزان    دام    اولیه را     در  مرتع   
یا  چراگاه مشخص كرد.

به  عنوان یک اصل كلی، نباید به  طور متوسط، بیش از 5 درصد از رویش همان سال گیاهان در فصل رویش 
برداشت شود.

اخالق 
حرفه ای

باید فاصلۀ زمانی كافی برای بازسازی پوشش گیاهی بین دو نوبت چرا منظور گردد. متناسب با شرایط 
طبیعی مرتع، این فاصله ممكن است30 تا 60 روز یا حتی بیشتر باشد.

توجه

اثرات منفی افزایش تعداد دام بیش از  حد ظرفیت چراگاه را بیان كنید؟ بحث 
کالسی

كل علوفۀ مورد نیاز دام  های چرنده برای یک دورۀ چرا / كل علوفۀ قابل بهره  برداری در  واحد سطح = تعداد دام در مرتع
سطح مرتع )هكتار( × درصد استفادۀ مجاز × علوفۀ تولید شده )كیلوگرم( = كل علوفۀ موجود در مرتع برای چرا )كیلوگرم(
درصد مصرف مادۀ خشک روزانه × طول دورۀ چرا )روز( × وزن دام )كیلوگرم( = علوفۀ مورد نیاز گوسفند و بز )كیلوگرم(

 500 متوسط  به  طور  هكتار،   100 مساحت  به  چراگاهی  خشک  علوفه  ساالنۀ  تولید  كنید  فرض 
كیلوگرم است. با استفاده از این چراگاه چند رأس گوسفند و بز با میانگین وزنی 50 كیلوگرم را می  توان 

نگه داری كرد؟ 

پرسش
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تغذیه با استفاده از چراگاه

برای کنترل و مراقبت از گله در زمان چرا توجه به نکات زیر ضروری است:
1 دام عالقه دارد به  صورت گروهی چرا كند. هر  چه پوشش گیاهی متراكم  تر اندازۀ گروه بزرگ  تر و هر چه 

پوشش گیاهی پراكنده  تر، اندازۀ گروه  ها كوچک  تر می  شود )شكل 1ـ4(.
٢ وجود سایه هم از عوامل مهم پراكنش دام در  مرتع است در  هوای  گرم دام تمایل به سایه دارد و فاصلۀ 

زیادی را طی می  كند تا خود را به سایه برساند )شكل 2ـ4(.
٣ پراكنش دام به  صورت متراكم در اطراف آبشخور است. هر چه علوفه سبزتر و پرآب  تر باشد، دام كمتر به 

آب احتیاج دارد و در این صورت دام شعاع بیشتری )تا شعاع 10 كیلومتری از آبشخور( از منابع آب فاصله 
می  گیرد )شكل 3ـ4(.

٤ در   دامداری بهتر است كه دامداران تركیب مناسبی از گوسفند و بز را در گله نگه  داری كنند تا از مزایای 

هر كدام از آنها در كنترل گله استفاده شود. وجود بز مانع سكونی گله می  شود و میش از تحرک بیش از حد 
گله جلوگیری می  كند )شكل 4ـ4(.

٥ درفصل زایش برای مراقبت از دام باید از چرای دام خودداری نمود، زیرا بی  توجهی به میش  ها سبب بروز 

خسارت  اقتصادی شدید می شود. در این زمان باید از تغذیۀ دستی برای تأمین احتیاجات دام استفاده نمود 
)شكل 5ـ4(.

٦ اگر مرتع یا چراگاه وسعت  زیادی دارد،    توصیه می  شود كه به قسمت  های مختلف تقسیم شده و به  صورت 

چرخشی استفاده شود، زیرا چرانیدن به  طور متناوب، عالوه بر حفظ كیفیت چراگاه سبب قطع چرخۀ زندگی 
انگل  های داخلی می  شود )شكل 6ـ4(. 

                                             شکل1ـ٤                                                                             شکل٢ـ٤

                                             شکل٣ـ٤                                                                             شکل٤ـ٤
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توانایی دام  ها در انتخاب علوفه تا حد زیادی به میزان دسترسی دام به مواد گیاهی سبز بستگی دارد. گوسفند 
شبدر سفید را انتخاب  می  كند و این در حالی  است كه شبدر به نسبت  كافی در چراگاه وجود داشته باشد. در 
جایی كه شبدر  سفید و  گندمیان با هم و به  صورت هم  ارتفاع پراكنش یافته باشند، هر كدام به نسبت پراكنش 

خود در ارتفاعی كه دام چرا می  كند، استفاده می  شود.

                                شکل٥ـ٤                                                                              شکل٦ـ٤

عوامل مؤثر بر خوش  خوراكی پوشش گیاهی چراگاه

پیش  بینی نحوۀ تغذیۀ دام امری پیچیده است، زیرا انتخاب علوفه نه   تنها بین  گونه  های دامی متغیر است، بلكه 
متناسب با نوع گیاه، سن علوفه و مرحلۀ رسیدگی گیاه، منطقه، وضعیت آب و  هوایی و میزان دسترسی به علوفه 

نیز تغییر می  كند. 
عوامل مؤثر  بر خوش  خوراكی تحت عنوان عوامل فیزیكی گیاه، تركیب شیمیایی گیاه، عوامل محیطی، نوع و 

گونۀ علوفه و روش تولید آن مورد مطالعه قرار گرفته است.
1 عوامل فیزیکی گیاه: تعدادی از عوامل فیزیكی افزایش  دهندۀ خوش  خوراكی عبارت اند از:

1 آب دار بودن

٢ باال بودن نسبت برگ به ساقه

٣ كم بودن ساقه  های تولید كنندۀ بذر 

٤ حضور برگ  های ریز و ترد، شاخه  های كوچک و باز، نبود خار و برگ  های صاف.

٢ ترکیب شیمیایی گیاه: مطالعات زیادی رابطۀ بین خوش  خوراكی و برخی از تركیبات شیمیایی در گیاه 

را نشان داده است. از جمله باال بودن پروتئین خام، مواد قندی و مواد چربی باعث افزایش خوش  خوراكی 
می  گردد.

با پیشرفت مراحل رویش، درصد پروتئین خام، مواد قندی و چربی  ها كاهش یافته، در    مقابل مواد چوبی و 
سلولزی افزایش می  یابد و این افزایش باعث كاهش خوش  خوراكی گیاه می  شود.
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تغذیه با استفاده از چراگاه

خاک باعث تغییرات  تغییرات شرایط محل، اقلیم، عوارض پستی و بلندی و نوع  عوامل محیطی:   ٣

خوش  خوراكی گیاهان  می  شوند.
باشد و چگونه و در چه  به كدام گونۀ گیاهی  علوفه مربوط  اینكه  ٤ نوع علوفه و چگونگی تولید آن: 

بود. خواهد  مؤثر  آن  در خوش  خوراكی  باشد،  شده  تولید  شرایطی 

چند نمونه از گیاهان خوش  خوراک مورد چرای گوسفند

چند نمونه از گیاهان خوش  خوراک مورد چرای بز

                            شبدر سفید                               گیاه آتریپلکس               گندمیان

گیاهان سمی مراتع 

در اثر چرای مفرط و بی  رویه  ای كه در كلیۀ نقاط كشور صورت می  گیرد، اكثر گیاهان مفید فرصت تكثیر 
و ازدیاد نیافته و به  تدریج از بین می  روند. با از بین رفتن گیاهان علوفه  ای مفید گیاهان كم ارزش و سمی 

                             کاکتوس                                دم روباهی              گیاه آلروپوس لیتورالیس

وجود  گیاهان سمی در مراتع یكی از مسائل مهم در زمینۀ دامپروری است كه باید به آن توجه كرد. 
گیاهان سمی موجب خسارات زیادی از جمله مرگ و میر گوسفند و بز و كاهش ارزش دام می  شود. 

شما دربارۀ این گیاهان چه می  دانید؟

بحث 
کالسی
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جانشین آنها می  شود و دام  ها هنگام گرسنگی یا دسترسی نداشتن به علوفه  های خوش  خوراک به اجبار از این 
گونه گیاهان تغذیه  می  كنند.

روش  های کاهش اثرات منفی گیاهان سمی 
1 جلوگیری از چرای مفرط یک چراگاه یا بخشی از آن. در بعضی موارد حیوانات به علل خاصی مانند بودن 

زیر سایۀ درخت یا نزدیكی آخور و یا محل آب فقط از قسمت  های خاصی از مرتع تغذیه كرده و باعث از بین 
رفتن گیاهان مناسب آن ناحیه می  شوند.

٢ درصورت سیر نبودن دام به اندازۀ كافی، نباید آن را به چراگاهی برد كه دارای گیاهان سمی است.

با  گیاهانی  تغذیه  به  بزها  و  گوسفند  نمک،  نبودن  دسترس  در  با  زیرا  است،  ضروری  دام  برای  نمک   ٣

می  كنند. چرا  را  آنها  و  شده  ترغیب  پایین  خوش  خوراكی 
گیاهان  از مسمومیت  ناشی  تلفات  اضافه شود.  بز  و  به خوراک گوسفند  استخوان  پودر  مقداری  چنانچه   ٤

یافت. خواهد  توجه  ای  قابل  سمی كاهش 

برای گیاه سرخدار: کشنده ترین گیاه سمی برای گوسفند است. گلبرگ  تا  ریشه  آن  قسمت های  تمامی  خرزهره:  گیاه 
است. کشنده  و  سمی  بسیار  بز  و  گوسفند  انسان، 

علوفۀ مراتع در محدودۀ مراكز صنعتی و به  ویژه كارخانه  های پاالیش مواد شیمیایی ممكن است آلوده 
به فاضالب مواد سمی باشد و موجب مسمومیت در گوسفند و بز شود.

مراقب 
باشید

گیاهان سمی موجود در چراگاه هنرستان خود را بررسی كنید؟ تحقیق 
کنید
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد،تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

استاندارد)شاخص  ها/نتایج ممکن
نمرهداوری/نمره  دهی(

3
مراقبت  های 

گله در 
زمان چرا

تعداد دام
مدت چرا

زمان برگشت

وجود علوفۀ كافی برای دام  ها
برای  كافی  نسبتاً  علوفۀ  وجود 

دام  ها
نبود علوفه برای دام  ها

تعیین مناسب ظرفیت 
3چراگاه

تعیین نسبی ظرفیت 
2چراگاه

تعیین نكردن مناسب 
1ظرفیت چراگاه

مراقبت  های گله در زمان چرا
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

1 لباس كار، كفش و كاله مناسب 
٢ گله گوسفند و بز  

٣ داشتن وسایل و ابزار ذبح   
٤ چوب  دستی و چراغ قوه

مراحل انجام کار:
1 لباس كار، كاله و كفش مناسب بپوشید.

٢ در هنگام چرا مراقب اطراف جایگاه چرا باشید.
٣ مدت زمان چرا را رعایت كنید تا گله سیر شود.

٤ زمان برگشت را طوری برنامه  ریزی كنید كه به  موقع به جایگاه برسید.
٥ در زمان چرا مراقب دام  های بیمار یا مصدوم باشید.

٦ تعداد دام را قبل و بعد از چرا شمارش كنید.

فعالیت 
کارگاهی

زمان برگشت گله به جایگاه

تصمیم گیری بر روی طول دورۀ چرا و فاصلۀ زمانی بین دو چرا از اهمیت ویژه برخوردار است.  مدت زمانی كه 
دام  ها در چراگاه به سر می  برند، باید به قدر كافی طوالنی باشد كه بتوانند علوفۀ تولیدی در چراگاه را به  طور 
كامل و یكنواخت چرا نمایند، ولی به قدر كافی نیز كوتاه باشد تا از چرای گیاهان تازه رویش یافته جلوگیری شود. 
در  غیر  این صورت به  علت نزدیكی فصل برداشت یا چرا با خاتمۀ فصل رشد، امكان ذخیرۀ مواد غذایی برای گیاه 
میسر نبوده و این امر باعث تضعیف گیاه شده و در تولید علوفه چراگاه در سال بعد تأثیر منفی خواهد گذاشت.

محدودیت زمان شیردوشی روی ساعات بهره  برداری از مرتع تأثیر گذار است. چنانچه شیردوشی روزانه یک بار 
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انجام شود، دام  ها را فقط می  توان در حدود 10 ساعت از محل اتراق دور كرد كه با افزایش دفعات شیردوشی 
به 2 بار در روز، این مدت به 4/5 ساعت كاهش می  یابد. با توجه به شرایط منطقه،  پوشش گیاهی و نیاز دام 
به آب حداكثر فاصله ای كه دام  ها ضمن چرا در مدت 10 ساعت می  پیمایند، از 5 كیلومتر تجاوز نخواهد 
كرد. بنابراین چوپان مجبور است كه دام  ها را در فضای محدودتری چرا دهد. بدین ترتیب چراگاه  های غنی 

دور افتاده مورد استفاده دام قرار نگرفته و مراتع به  صورت یكنواخت چرا نخواهد شد.
برای كاهش استرس در گوسفند و بز توجه به نكات زیر ضروری است:

را تشخیص  قهوه ای،  سبز، زرد و سفید  قرمز،  انواع رنگ سیاه،  و فرق  دارای دید رنگی هستند  گوسفندان 
می دهند. گوسفندان وقتی چرا می كنند، با یكدیگر تماس چشمی دارند. هر گوسفند سرش را باال می آورد تا 
موقعیت گوسفندان دیگر را تشخیص دهد و به  صورت مناسب موقعیت خود را تصحیح كند. این پایش ثابت و 

دائمی دلیل مهمی برای حفظ موقعیت گوسفند در گله در زمان حركت گله در چرا است. 
گوسفندان وقتی جدا شوند دچار استرس می شوند. در این حالت اگر آینه ای در برابر آنها گذاشته شود، این 

استرس از بین می  رود. بنابراین وجود گوسفندان دیگر در میدان دید آنها موجب كاهش استرس می شود. 
 دام باید از محیط زندگی خود آگاه باشد؛ یعنی زمانی كه دام برای اولین بار وارد چراگاه می  شود ابتدا حد و 
مرز آن )به  عنوان مثال فنس یا محدودۀ چرا( را پیدا می  كند و سپس شروع به یافتن منابع علوفه  ای می  كند. 

بیشترین تجمع گوسفندان و بزها در اطراف منابع آب صورت می  گیرد.
 از راهپیمایی اضافی دام برای مراجعت به محل مشخصی كه توأم با مصرف انرژی است، جلوگیری شود.

 چرای شدید مناطق اطراف اتراق، كاهش یابد و كمتر مورد لگدكوبی دام قرار گیرد.

حفاظت مرتع
ورود غیر قانونمند دام به مرتع، ورود در زمان نامناسب، ورود در تعدادی بیش از حد ظرفیت مرتع و 
همچنین ورود دام غیر مرتبط به مرتع )یعنی بی توجهی به تناسب بین مرتع و نوع دام؛ مثاًل ورود بز به 
مرتعی كه ویژه گوسفند است و برای بز مناسب نیست(، به  تدریج موجب كاهش پوشش گیاهی و تخریب 
مرتع می گردد. بدین ترتیب، پس از مدتی فرسایش خاک افزایش می یابد، سیالب ها به  دلیل تخریب 
پوشش گیاهی بیشتر می شود و مرتع به زمینی خشک و بی  آب و علف تبدیل می شود كه خاک آن نیز 
وضعیت نامناسبی خواهد یافت. بسیاری از زمین های كویری و لم  یزرع امروزی در سال  های پیش جزء 
مراتع خوب كشور بوده اند، اما به  دلیل كاهش نزوالت آسمانی و فزون بر آن فشار بیش از حد به مراتع 
از سوی انسان و دام به شكل اسف  بار كنونی در آمده اند. این مقدمه نشان می دهد كه یكی از اصول 
اساسی در چرای دام تفكر به حفظ مرتع برای امروز و نسل  های آینده است. تعداد دام باید با ظرفیت چرا 
متناسب باشد، نوع دام مطابق با نوع مرتع و پوشش آن باشد، فصل و زمان چرای صحیح انتخاب گردد، 
دام به  موقع از مرتع خارج شود، احیای مراتع مورد توجه باشد، در بخش  های الزم بذرپاشی در فصل 
مناسب صورت گیرد، قرق مراتع رعایت شود، با بافت خاک و تغییرات آن توجه شود و با آموزش صحیح 
به دامدار و گله دار و توجه به اخالق حرفه ای مسیری را ترسیم نمود كه در نهایت منجر به بیابان زایی، 
ایجاد شوره زار و از بین رفتن مرتع و پوشش گیاهی نگردد. چرا كه رعایت نكردن این موارد و حفاظت 
نكردن از مراتع و منابع طبیعی در نهایت امر نتیجه ای وخیم و در حد سقوط تمدن ها و جوامع روستایی 

و شهری خواهد داشت و الزم است كه جزء اولین آموزه ها در بحث چرای دام قرار گیرد.

اخالق 
حرفه ای
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تغذیه با استفاده از چراگاه

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

استاندارد )شاخص  ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

 بازگرداندن 4
گله از چرا

گله دام
زمان چرا

مكان: مرتع

خروج كامل گله از 
چراگاه

خروج نسبی گله از 
چراگاه

خروج كامل گله از 
چراگاه

تعیین زمان مناسب خروج 
3دام از چراگاه

تعیین زمان نسبتاً مناسب 
2خروج دام از چراگاه

تعیین نكردن زمان مناسب 
1خروج دام از چراگاه

نقش مرتع و حفظ آن در موضوع مهم امنیت غذایی كشور چیست؟ تحقیق 
کنید

در مورد انواع روش های مدیریتی در حفاظت از مراتع، نقش و تأثیر حفظ مراتع در آینده ملی كشور، و 
نقش دولت، دامدار و مردم عادی در حفظ مراتع مطالعه، تفكر و بحث نمایید.

بحث 
کالسی

 زمان مراجعت گله به جایگاه
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1 لباس كار، كفش و كاله مناسب  

٢ گلۀ گوسفند و بز  
٣ داشتن وسایل و ابزار ذبح  

٤ چوب دستی و چراغ قوه
مراحل انجام کار:

1 از لباس كار مناسب استفاده كنید.
٢ وضعیت سیر شدن گله را ارزیابی كنید.

٣ نسبت به جمع  آوری گله اقدام كنید و از جانماندن دام مطمئن شوید.
٤ مدت زمان رسیدن به جایگاه را در نظر گرفته، به  موقع گله را حركت دهید.

٥ در طول برگشت از جانماندن دام مطمئن و گله را یكنواخت هدایت كنید.
٦ در شرایط نامساعد جوی نسبت به برگشت سریع گله اقدام كنید.

فعالیت 
کارگاهی
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ارزشیابی شایستگی چرای گوسفند و بز

شرح کار
ـ  تعیین زمان مناسب شروع و خاتمۀ چرا در روز 1

2ـ هدایت گله به چراگاه
3ـ مراقبت از گله در زمان چرا

4ـ بازگرداندن گله از چراگاه به جایگاه

استاندارد عملکرد:
چرای 100 رأس گوسفند در روز و فصل مناسب با توجه به ظرفیت مرتع

شاخص  ها:
1ـ مدت چرا با توجه به شرایط آب و هوایی

2ـ انتقال گله بدون هر گونه تنش به چراگاه 
3ـ حفظ سالمت گله در هنگام چرا

4ـ برگشت گله بدون تلفات و عوارض

شرایط انجام کار :
مرتع، گوسفند و بز و دسترسی به آب در محل مرتع. 

ابزار و تجهیزات:
داشتن وسایل و ابزار ذبح، وسایل دفاعی برای مقابله با حمله حیوانات وحشی در چراگاه و لباس كار.

معیار شایستگی:

حداقل نمرۀ مرحلة کارردیف
نمرۀ هنرجوقبولی از ٣

2هدایت گله به چراگاه1
2چرانیدن گوسفندان2
1مراقبت های گله در زمان چرا3
2بازگرداندن گله از چرا4

شایستگی  های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست  محیطی و نگرش: تفكر خالق، مدیریت 
زمان، فناوری  های مناسب، مسئولیت  پذیری، مذاكره، درستكاری، ایمنی فرد، ایمنی دام  ها در حین انتقال

 از بین نبردن پوشش گیاهی و حفظ منابع طبیعی. 
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 است.

رشته: امور دامی                           درس: تولید و پرورش دام  های سبک                               واحد یادگیری: ٦                                                                             


