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   احیا و اصالح مرتع :6فصل

  
  احیاي طبیعی 6-1

  مدیریتی رفتار هاي) 1       
  تغییر نوع دام 1-1    

با تغییر نوع دام می توان فشار وارد بر گونه هاي مرغوب مرتعی که توسط دام کرارا چریده شده اند را کاهش داد و 
  .ددر نتیجه باعث افزایش این گونه ها در ترکیب گیاهی مرتع ش

  تغییر فصل چرا 1-2   
بی رویه و مستمر توسط دام فراهم شده و از چراي  مختلف با  تغییر فصل چرا شرایط براي چراي یکنواخت گیاهان

  .گیاهان مرغوب جلوگیري می شود
  ن نمک و ایجاد آبشخوار در محل هاي مناسبدقرار دا 1-3   

     شـرایطی ایجـاد    ضـمن تـامین احتیاجـات دام    ،ي مناسـب با قراردادن نمک و تامین آب براي شرب دام در محل ها
  .را انجام دهد از گیاهان تري از مرتع مراجعه کند و چراي یکنواختیشود تا دام به قسمت هاي بیشمی 

  :در مورد قرار دادن نمک توجه به نکات زیر ضروري است
 .ک داردري به نمه خشک است دام رغبت بیشتدر زمانی که علوفه آبدار است نسبت به وقتیک )1

 .)حداقل یک کیلومتر(فاصله بین محل نمک و آبشخور فاصله مناسبی باشد )2

 هاي سنگی و گیاهان سمی بایدنمک در نقاط دوردست قرار گیرد و از قرار دادن آن در محل )3

  .اندهایی که گیاهان آمادگی چرا ندارند و یا چراي مفرط شدههمچنین در محل. خودداري شود             
 .محل نمک مرتبا باید تغییر کند )4

  .دهدنمک سنگ را ترجیح می واي و گاگوسفند و بز نمک خردشده و دانه )5
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  حصار کشی 1-4   

بنحوي هدایت کرد تا با در داخل قطعات بوسیله حصارکشی می توان مرتع را به قطعات مختلف تقسیم کرد و دام را 
    .کاهش سطح چرا با عث چراي یکنواخت گیاهان شد

فشار چرا بر روي منـاطقی کـه بـه     شهدایت دام براي چراي مناطقی که مورد استفاده قرار نگرفته اند و کاه 1-5   
  .طور مفرط چرا شده اند

 قرق 1-6

معموال قرق را . شودع اتالق میقرق به حفاظت و جلوگیري از ورود و چراي دامهاي اهلی و وحشی به مرات    
  .کنندهاي کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم مینظر مدت اجرا به قرق زا

  :اهداف قرق
هاي آبخیز سدها، ایجاد مناطق امن براي حیات وحش، تامین شرایط قرق به منظور اصالح مرتع، حفاظت از حوزه

 هايها و همچنین برنامههاي بذرکاري و نشاکاري، کاشت درختان و درختچهمناسب براي اجرا و موفقیت پروژه
  .آیدمی پژوهشی یه اجرا در

 هگیاهی مرتع اجرا شود الزم است ک چنانچه قرق به عنوان روش اصالح مرتع براي بهبود و تغییر ترکیب پوشش
گیاهان مادري مرغوب مرتعی براي تولید بذر و تکثیر به اندازه کافی وجود داشته باشند، در غیر این صورت 

  .هاي نامرغوب خواهد شدونهنتیجه برعکس بوده و منجر به افزایش گ
  :باشند، عبارتند ازترین عواملی که در احیاء طبیعی مرتع از طریق قرق موثر میمهم

 نزدیکی مرتع به مناطق تولید بذر گیاهان مرتعی)   1

 مساحت مرتع مورد نظر براي قرق )  2

 شدت تحریب پوشش گیاهی )  3

 ییده در منطقهرقابت گیاهان بومی نامرغوب مرتعی تازه رو)  4

 میزان بارندگی و پراکنش آن)  5

 نوع خاك و شدت فرسایش)  6

در هر صورت چنانچه پتانسل  منطقه پایین باشد زمان احیاء طبیعی پوشش گیاهی از طریق قرق، طوالنی بوده و 
ري نسبت کاهاي بذرکاري و مرتعبایست از طریق احیاء مصنوعی و اجراي پروژهلذا می. صرفه اقتصادي ندارد

  .به تجدید پوشش گیاهی اقدام کرد
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 چراي صحیح و برنامه ریزي شده  1-7

  :چراي صحیح
بایست به نحوي انجام گیرد که ضمن استفاده از علوفه تولیدي مرتع، باعث چراي دام ار اراضی مرتعی می   

تراکم و انبوهی گیاهان  چراي صحیح دام منجر به افزایش .اصالح و بهبود پوشش گیاهی و حفظ آب و خاك شود
مرغوب، محصول علوفه، الشبرگ، نفوذپذیري خاك، طول دوره رویشی گیاهان و شروع زودتر رشد گیاهان 

  .شودمرتعی می
هاي مرتعی حائز اهمیت بوده و براساس بدیهی است براي اجراي چراي صحیح در مرتع مطالعات فنولوژي گونه

برنامه چرایی صحیح مستلزم چراي دام . یم برنامه مناسب چرایی اقدام کردتوان نسبت به تنظاطالعات فنولوژي می
در این صورت گیاهان در فواصل چرا فرصت رشد و توسعه خواهند . در زمان مناسب و براي مدت صحیح است

  .داشت
  :ریزي شدهچراي برنامه

و  شده به صورت گروهی هدایتام گیرد و دانجام می  چوپان  توسط  در بسیاري از کشورها عموما هدایت گله
از  ،شوداي دام باعث ایجاد صدمات شدید به پوشش گیاهی و خاك مرتع میچراي گروهی و گله. کندچرا می

  :قبیل
 ازبین رفتن ساختمان خاك و پودري شدن آن )1

 فشرده شدن خاك تحتانی و کاهش نفوذپذیري خاك )2

 باتالقی شدن اراضی پست )3

 اديهاي آبی و بتشدید شدن فرسایش )4

 تخریب پوشش گیاهی  )5

 ساله سریع الرشدهاي نامرغوب و یککاهش گونه )6
 

  :اهداف چراي برنامه ریزي شده
 به حداقل رساندن اثرات سوء چرا )7

 هاي آبخیزحفظ ارزش )8

 افزایش مستمر محصول علوفه )9

 افزایش محصوالت مرتع و دام )10
 

  :عوامل موثر برروي روش چراي برنامه ریزي شده
 نده از مرتعنوع دام استفاده کن )11

 داري دامهدف از نگه )12

 ترکیب پوشش گیاهی  )13
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 هاي موجود فنولوژي گونه )14

 اقلیم منطقه )15

 خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك )16

 توپوگرافی )17

 پراکنش جوامع گیاهی در منطقه )18

  :گیردریزي شده بر پایه موارد زیر انجام میریزي روش چراي برنامهطرح
  

  .ا به میزان معینی از رشد برسندترتعی فرصت کافی براي رشد داده شود قبل از چراي دام باید به گیاهان م) الف
  .بت خاك باید به حدي کاهش یابد که باعث ایجاد خسارت و صدمه نشودوقبل از چراي دام رط) ب
  .دام اهلی و حیات وحش نباید براي مدت طوالنی در یک منطقه چرا کنند) ج
  شود و چراي بیش از حد و شدید و مستمررشد آنها میچراي صحیح از گیاهان مرتعی موجب تحریک ) د

  برداري مجاز، خوشخوراکی گیاهان و همچنینلذا توجه به بهره. شودباعث تضعیف و از بین رفتن گیاهان می    
  .زمان مناسب براي چراي دام از گیاهان حائز اهمیت است    
  

  سیستم هاي چرایی  1-8   
  ) Rotation Grazing System( سیستم چراي تناوبی

در این روش مرتع به چند قطعه تقسیم بندي می شود و طول مدت چرا در کلیه قطعات تقسیم شـده و هـر یـک از    
  .قطعات به نوبت چرا می شود

روز، شروع فصل چرا ابتـداي   15) مدت چرا از هر قطعه(روز، دوره تناوب 90به طور مثال چنانچه طول مدت چرا 
  .، جدول زمانی چراي تناوبی به شرح زیر می باشددشقطعه با 3ات مرتع خردادماه و تعداد قطع

  
  )اجراي سال هاي اول و دوم(جدول زمانی چراي تناوبی 

  سال    قطعات مرتع  
3  2  1  

14/4           /-         31/3/  
28/4           /-         14/4/  

30/3           /-         16/3/  
13/4           /-         30/4/  

15/3           /-         1/3/  
29/4           /-         15/4/  

  اول
  

30/3           /-         16/3/  
13/5           /-         30/4/  

15/3           /-         1/3/  
29/4           /-         15/4/ 

  

                  -           
14/4           /-         31/3/  
28/5           /-         14/5/  

  دوم
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  ) Deferred Grazing System( ِسیستم چراي تاخیري

  .در این روش از چراي دام تا زمان رسیدن بذور گیاهان مرغوب مرتعی که هدف ازدیاد آنهاست جلوگیري می شود
بنـابراین چنانچـه بـذور در    . یاهـان مـورد نظـر دارد   تعداد قطعات مرتع در این روش بستگی به زمان رسیدن بذور گ

پـس از گذشـت   (قسمت و چنانچه در اواخر فصل رویشی یا دوره چرایی برسند 2اواسط فصل چرا برسند، مرتع به 
در مجموع به مـدت   2و  1در این صورت قطعات  . به سه قسمت تقسیم بندي می شود) دو سوم از طول مدت چرا

هدایت شـده و بـه مـدت یـک سـوم       3چرا می شوند و سپس دام ها به قطعه ) ا یا تواممجز(دو سوم از طول فصل 
  .باقیمانده از فصل چرا بهره برداري می کنند

ماه، شروع فصل چرا ابتداي خردادماه، پایان چرا ابتداي شهریور مـاه، تـاریخ    3به طور مثال چنانچه طول مدت چرا 
سال در برنامه تـاخیر قـرار گیـرد،     2و هر قطعه براي بذرکاري به مدت  رسیدن بذور گیاهان مرتعی ابتداي مردادماه

  .جدول زمانی چراي تاخیري به شرح زیر می باشد
  

  )ساله 6در یک دوره (جدول زمانی چراي تاخیري 
  سال    قطعات مرتع  

3  2  1    
  اول  خرداد  تیر  مرداد
  دوم  خرداد  تیر  مرداد
  سوم  تیر  مرداد  خرداد
  چهارم  تیر  مرداد  خرداد
  پنجم  مرداد  خرداد  تیر
  ششم  مرداد  خرداد  تیر

  
  )ساله 6در یک دوره (جدول زمانی چراي تاخیري 

  سال    قطعات مرتع  
3  2  1    

  اول  خرداد  تیر  مرداد
  دوم  تیر  خرداد  مرداد
  سوم  خرداد  مرداد  تیر

  چهارم  تیر  مرداد  خرداد
  پنجم  مرداد  خرداد  تیر

  ششم  مرداد  تیر  خرداد
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  ) Deferred - Rotation  Grazing System( ِتاخیري -چراي تناوبی سیستم 

به طوري که عـالوه بـر چـراي تنـاوبی تمـامی      . این روش ترکیبی از دو روش چراي تناوبی و چراي تاخیري است
قطعات، هر بار یکی از قطعات مرتع که منظور ازدیاد تولید بذر گیاهان مرغوب مرتعـی در آن مـی باشـد، تـا زمـان      

اغلب براي استقرار نهال هاي جوان الزم است که هر قطعه به مدت . سیدن بذور چراي دام در آن به تاخیر می افتدر
  .سال در برنامه تاخیر چرا قرار داده شود 2

زمان رسیدن بـذور گیاهـان مرتعـی    ، شروع فصل چرا ابتداي خردادماه، روز 80به طور مثال چنانچه طول مدت چرا 
  .استتاخیري به شرح زیر  -تناوبی جدول زمانی چراي  روز باشد، 10مدت هر دوره تناوب  اواسط تیرماه و

  
  )اجراي سال اول(تاخیري  –جدول زمانی چراي تناوبی 

  سال    قطعات مرتع    
4  3  2  1  
-  

19/4  /  -    10/4/  
18/5 /   -     9/5/ 

  

 30/3  /    -     21/3/  
-        

8/5 /      -     30/4/ 

  

20/3  /     -     11/3/  
-      

29/4 /    -     20/4/ 

  

10/3  /    -      1/3/  
9/4  /      -    31/3/  

  -      

  

  اول

          
  

  ) Rest - Rotation  Grazing System(ِ استراحتی –سیستم چراي تناوبی 
رنامه اسـتراحت قـرار مـی گیـرد؛ در     قطعه در ب 2در این روش مرتع به چند قطعه تقسیم شده و هر سال یک یا      

هر یک از قطعات مرتع بستگی به  براي مدت استراحت .سایر قطعات نیز برنامه چرا به صورت تناوبی اجرا می شود
 زمـان  هـم چـراي دام از   در قطعات دیگر مرتـع . زمان الزم براي بازیابی شادابی، تقویت و تکثیر طبیعی گیاهان دارد

  .می شود اجرابتداي مرحله گل دهی و در زمان رسیدن بذور گیاهان مرغوب مرتعی اابتداي شروع فصل چرا، 
  

  قطعات مرتع  زمان چراي مرتع
  1  چرا از ابتداي فصل چرا

  2    چرا از مرحله گلد دهی
  3    چرا در مرحله رسیدن بذور

  4  )به مدت یک سال(استراحت 
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قطعه تقسیم می شـود و در ایـن صـورت     4ر گیرد، مرتع به درصد از سطح مرتع در برنامه استراحت قرا 25چنانچه 

  و اگر مرتع براي بازیابی توان رویشی خود در حد مطلـوب بـه   .مدت استراحت براي هر قطعه یک سال خواهد بود
در برنامـه   )درصـد  40بـه وسـعت  (قطعـه  2سال زمان احتیاج داشته باشد، در این حالت در هر سـال در مجمـوع    2

  .قطعه تقسیم خواهد شد 5اده می شود و بنابراین مرتع به استراحت قرار د
  

  )زمان استراحت قطعات مرتع یک سال( ساله 4در یک دوره  استراحتی –جدول زمانی چراي تناوبی 
  سال    قطعات مرتع    

4  3  2  1    
چرا در مرحله رسیدن 

  بذور
  اول  استراحت  چرا از ابتداي فصل چرا  چرا از مرحله گلدهی

ا در مرحله رسیدن چر  استراحت
  بذور

  دوم  چرا از ابتداي فصل چرا  چرا از مرحله گلدهی

چرا در مرحله رسیدن   استراحت  چرا از ابتداي فصل چرا
  بذور

  سوم  چرا از مرحله گلدهی

چرا در مرحله رسیدن   استراحت  چرا از ابتداي فصل چرا  چرا از مرحله گلدهی
  بذور

  چهارم

  
  )سال 2زمان استراحت قطعات مرتع ( ساله 5در یک دوره  احتیاستر –جدول زمانی چراي تناوبی 

  سال      قطعات مرتع    
5  4  3  2  1    

چرا در مرحله 
  رسیدن بذور

چرا از مرحله 
  گلدهی

چرا از ابتداي 
  فصل چرا

  اول  استراحت  استراحت

چرا در مرحله   استراحت
  رسیدن بذور

چرا از مرحله 
  گلدهی

چرا از ابتداي فصل 
  چرا

  مدو  استراحت

چرا در مرحله   استراحت  استراحت
  رسیدن بذور

چرا از مرحله 
  گلدهی

چرا از ابتداي فصل 
  چرا

  سوم

چرا از ابتداي 
  فصل چرا

چرا در مرحله   استراحت  استراحت
  رسیدن بذور

چرا از مرحله 
  گلدهی

  چهارم

چرا از مرحله 
  گلدهی

چرا از ابتداي فصل 
  چرا

چرا در مرحله   استراحت  استراحت
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  سیستم چرایی بر مبناي میزان بهره برداري

می تواند طراحـی   از تولید سال مرتع برداري سیستم ساده اي بر پایه میزان بهره ،در مناطق خشک با وسعت زیاد    
شـده و پـس از بهـره     واردقسمتی از مرتع که آمادگی چرا دارد  بهدر این سیستم دام ابتدا  به طوري که .و اجرا شود

ود و در این قسمت نیز بـه  شدرصد، به قطعه بعدي که آمادگی چرا دارد هدایت می  50برداري تولید مرتع به میزان 
این سیسـتم ماننـد   . ودشچرا می  نیز به همین ترتیب در سایر قطعات. را چرا می کند مرتع در صد از تولید 50میزان 

این سیستم چرایـی بـه ارزیـابی دائمـی نیازمنـد       .ی کنندعمل مبه آن  روشی است که دامداران کوچرو به طور سنتی
  .است

  محاسن سیستم هاي چرایی
 .باعث استقرار بیشتر گیاهچه ها در عرصه مرتع نسبت به وضعیت قرق می شود -1

فصل چرا براي قطعات مرتع تغییر می کند و باعث می شود تا فشار چرا بر روي کلیـه گونـه هـا بـه طـور       -2
 .رد گرددیکسان در فصول مختلف وا

توزیع و پراکنش دام بر روي مرتع به طور یکنواخت انجام می شود و در نتیجه تمامی قسمت ها به صورت  -3
 .یکسان چرا می شود

 .تمامی گونه هاي گیاهی به طور یکسان چرا می شوند و ترکیب گیاهی مرتع تقریبا ثابت می ماند -4
 

  محدودیت هاي اجراي سیستم هاي چرایی
) بـویژه گیاهـان گنـدمی   (ي چرایی که با تاخیر گیاهان چرا می شوند، زمان رسیدن بذوردر مورد سیستم ها -1

 . است همراه مصادف با خشک شدن گیاهان و کاهش کیفیت علوفه

در شرایطی که گونه هاي با ارزش و مرغوب مرتعی در ترکیب گیاهی مرتع کم باشـد، اسـتراحت دادن بـه     -2
و  نبـوده در این صورت اجراي سیستم هاي چرایی مفید . شود مرتع باعث افزایش گونه هاي نامرغوب می

  .می بایست از روش هاي مصنوعی براي احیاي مرتع استفاده شود
  
  احیاي مصنوعی 6-2

در شرایطی که امکان احیاي طبیعی مرتع امکان پذیر نباشد، احیاي مصنوعی مرتع و استفاده از روش هاي مصـنوعی  
درصد از وسعت مراتع کشور از طریق بکارگیري سیستم هاي چرایـی،   50تا  40د در ایران حدو .جایگزین می گردد

چراي اصولی و متناسب با ظرفیت و همچنین قرق مرتع به صورت طبیعی قابل احیا است و بقیه مراتع که بـه دلیـل   
 و مداوم پوشش گیاهی آن تخریب شـده اسـت، مـی بایسـت بـا اسـتفاده از روش هـاي        چراي بیش از حد ظرفیت

  .مصنوعی احیا شود
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  : کاريمکان یابی براي بذر

هاي مناسب به کاري مرتع زمانی موفقیت آمیز و پرفایده است که برنامه بذرکاري تنها بر روي مکانبطور کلی بذر
ایی هالبته مکان. هایی که پتانسیل کمی دارند یا موقیعت بحرانی دارند براي بذرکاري مناسب نیستندمکان. اجرا درآید

که پتانسیل باالیی دارند ولی در شرایط فعلی تولید کمی دارند از نظر اقتصادي براي بذرکاري مناسب تر هستند و به 
  .شونداین منظور پیشنهاد می

گر وضعیت مرتعی خوب است در شرایط متعارف نیازي به تخریب پوشش آن و بذرکاري نیست، با این وجود ا
  .تعویض پوشش ضروري باشدامکان دارد که در شرایط خاصی 

  :توجه به نکات اصلی زیر راهنماي خوبی براي انتخاب مکان مناسب براي بذرکاري است 
 .پتانسیل مناسب مکان براي بذرکاري موفق -1

 .داشتن خاك کافی براي توسعه مناسب ریشه و ذخیره آب -2

 .هاي بذرکاري شدهبارندگی به میزان کافی براي حمایت از گونه -3

 .اك از سنگ و داشتن شیب مالیم براي آماده سازي بسترکاشت بذرعاري بودن خ -4

  ). 1مانند مواد آلکالی(عاري بودن خاك از و جود هرگونه مواد و ترکیبات سمی  -5
اي باشد که پروژه بذرکاري به راحتی بتواند در قالب یک طرح مدیریتی در تمامی شرائط منطقه به گونه  -6

  . منطقه به اجرا در آید
 .سازگار براي کار تجهیزات بذرکاري موجود مرتعمناسب و   -7

  
  : توان انتظارسودهی از آن داشت عبارتند ازمناطقی که به بذرکاري نیاز دارند و به طور کلی می

  .اراضی زراعی کم بازده یا اراضی رها شده و متروکه که مناسب تبدیل به اراضی چرائی دائمی هستند -1
هاي ه پوشش آن داراي کمیت و کیفیت پائینی است با گونهجایگزین کردن پوشش گیاهی مراتعی ک -2

  .مرغوب مرتعی پر تولید
  .اي مرغوب باقیمانده اما با پتانسیل باالمراتع باز با چند گونه علوفه  -3
  .هاي گندمی کمی دارنداند و گونهعلفزارهایی که گیاهان چوبی و خشبی در آن غالب شده  -4
  . ر تجاري هستند و مستعد توسعه براي تبدیل به اراضی چرایی هستندزارهایی که داراي درختان غیبیشه  -5
  .توان آنها را تبدیل به اراضی چرایی پرتولید کرداراضی مرطوب که امکان زهکشی دارند  و می  -6
هاي شنی فعال، اراضی سله بسته،  مناطق شیاردار یا مناطقی که از نظر فرسایش بحرانی هستند مانند تپه  -7

  . خیز فرسودههاي آبحوزه
ها، مجاري سرریز اضطراري سدها و رودخانه ها، آبراهه. ها، سواحل خاکریزهاها و آبگذرمسیر سیالب  -8

 .شودهاي لغزنده که براي تثبیت آنها پوشش حفاظتی ایجاد میها و جادهمیکروتراس

                                                
١ Alkali 
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  :بارش

متر توصیه شده میلی 275ل بارش سالیانه هاي بذرکاري مرتع حداقبه طور کلی براي غرب آمریکا در مورد برنامه    
. میلیمتر هم شانس موفقیت در برنامه بذرکاري وجود دارد 250تا  225البته در بعضی نواحی با بارش سالیانه . است

. توان پیش بینی کردمیلیمتر باشد موفقیت بسیار زیادي را می 400در هر صورت چنانچه بارندگی سالیانه در حدود 
ها با ریسک همراه است و مدیریت کمتر به طور کلی رویش سالیانه گیاه کمتر بوده، استقرار نهال هايدر بارش

  .خاصی را نیاز دارد
دریک .، دما و سرعت باد بستگی دارد)باران و برف( تاثیر بارش به عوامل متعددي از جمله پراکنش نزوالت جوي 

توان در مناطق کم بارش کشت کرد، به طوریکه را می 1گندمیهاي علفسیستم بذرکاري با شیارهاي عمیق گونه
  .کندرواناب موجود در اوایل بهار به منزله یک یا دو آبیاري کمک به استقرار و رشد آنها می

ها در اوایل بهار ظاهر شوند و قبل از بهار رشد داشته چنانچه بتوان در اواخر پاییز بذرکاري را انجام داد و نهال
  .کندها میهاي بهاره کمک زیادي به استقرار نهالناشی از بارشباشند، آبیاري 

سانتیمتر از آنجا که آب جمع شده در شیارها  10در مناطقی که تبخیر زیاد است، کاشت بذر در ته شیارهایی به عمق 
  .کند، موفقیت بیشتري را در پی داردجبران تبخیر را تا حد زیادي می

تحت شرایط  A. elongatum2 , A.trichophorum3 , Agropyron intermedium4 گندمیهاي علفگونه
  . اند مستقر شوندهاي بهاره با وجود خشکی تابستان، به خوبی توانستهبذرکاري مرتع با استفاده از بارش

هاي گندمیان تحت شرایط بافت متوسط و ظرفیت زار با گونهدر بررسی که در مورد جایگزینی پوشش مراتع درمنه
هاي اند؛ به طوریکه میزان موفقیت در خاكها بیشتر موفق بودهداري متوسط خاك انجام گرفته است این گونههنگ

در بین گیاهان گندمی گونه  . کمتر بوده است) سنگین(هاي بافت ریز در حد متوسط و در خاك) سبک(بافت درشت
Agropyron desertorum هاي شنی مستقر ه است بر روي خاكهاي مرطوب به خوبی توانستدر خالل دوره

  .شود و محصول زیادي هم تولید کند
هاي گندمی است، به عمق خاك و عدم وجود سنگ در خاك از عوامل مهم در انتخاب مکان مناسب کاشت گونه

سانتیمتر یا بیشتر باشد براي بذرکاري مناسب بوده و تولید  60هایی که عمق خاك آنها در حدود طوریکه مکان
  .باشدکمتر می) مترسانتی 60تا  30(هاي کم عمق وفه آنها هم زیاد است، ولی احتمال موفقیت درمورد مکانعل

ها واقع هستند، در انتخاب گونه براي کاشت در خشک اغلب در ته درههاي شور و قلیا در مناطق خشک و نیمهخاك
داري  استاند علوفه، الزم است دقت کافی شود  ر و نگهزنی و استقراسازي بستر کاشت بذر، جوانهها، آمادهاین مکان

  . هایی استفاده کردهاي سازگار براي کاشت در چنین مکانتوان از گونهبنابراین تنها می. بینی گرددو تدابیر الزم پش
  

                                                
١ Wheatgrass 

٢ Tall Wheatgrass 
٣ Pubescent Wheatgrass 

٤ Intermediate Wheatgrass 
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 چنانچه امکان زهکشی مناسب خاك وجود داشته باشد و آب آبیاري لب شور نیز موجود است، شستشوي خاك در

  .شودسازي بستر کاشت بذر پیشنهاد میقبل از آماده
وجود نمک . گرددو آبیاري مرتب توصیه می) نزدیک به راس شیار(هاي شیار همچنین کاشت بذر در داخل یا کناره 

زیاد در خاك عالوه بر مسمومیت گیاه، باعث افزایش فشار اسمزي در آب خاك و در نتیجه دسترسی کمتر گیاه به 
  .شودو خشکی فیزیولوژیک را سبب میآب شده 

  
  :انتخاب و سازگاري گونه

. کننده موفقیت و یا شکست برنامه بذرکاري استهاي گیاهی براي بذرکاري مکان اغلب تعیینسازگاري گونه   
  .ترین عواملی که درباره گونه گیاهی که قرار است جهت بذرکاري مکان معینی انتخاب شود به شرح زیر استمهم

 اومت به خشکیمق -1

 مقاومت به سرما -2

 مقاومت به شوري خاك -3

 سازگار به بافت خاك -4

 مقاوم به شرایط خاك مرطوب و یا تغییرات سطح ایستابی آب -5

 سهولت استقرار، رشد تهاجمی و طول عمر -6

 تولید علوفه زیاد -7

 خوشخوراکی باال -8

 چندساله بودن -9

 
  :آماده کردن زمین و بستر کاشت بذر

 روش مکانیکی )1

ه از ادوات مخصوص از قبیل گاوآهن، دیسک، هرس و سایر ادوات شخم زمین در روش مکانیکی استفاد    
چنانچه . شوداستفاده می) درصد10کمتر از (هاي کم شیب از این ادوات به طور عمده در زمین. متداول است

شت نواري یا میان هاي کدرصد باشد که خطر فرسایش را به دنبال دارد، باید از روش 10شیب زمین بیشتر از 
  . استفاده کرد ١کاري

متر سطح زمین را خراش کم عمق داده و بذر  2دستگاه میانکار مشابه گاوآهن چیزل است که به فواصل یک تا 
البته اگر . مانددر این روش پوشش گیاهی موجود به حالت دست نخورده باقی می. ریزدرا در داخل آن می

  .توان اقدام به کشت نواري کرداشد میپوشش موجود نامرغوب و متراکم ب
  
  

                                                
١ Interseeding 
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سه ردیفه در بازار وجود دارد که شیار بازکن آن در جلو دستگاه قرارگرفته و بذر نیز از داخل  1دستگاه میانکار

  .پوشانددر عقب دستگاه هم چرخی قرار دارد که روي بذور را می. کندجعبه میانکار در داخل شیار ریزش می
زارها و یا پوشش گیاهی درختی وجود دارد از زنجیر و بلدوزر نیز براي زارها، بوتهچهدر مناطقی که درخت

  . توان استفاده کرداجراي تیمار زنجیر کشی جهت آماده سازي بستر کاشت بذر می
  

  
  
  

  
                                                

١ Interseeder 
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  :هاکاشت یک گونه در برابر کاشت مخلوط گونه

گونه و یا بیشتر و یا  10و یا مخلوط متنوعی از گیري بر سر این موضوع که کاشت یک گونه اصوال تصمیم    
عالوه برآن باید . گونه باید انجام گیرد کار دشواري است و به دقت زیادي نیاز دارد 3تا  2اي از مخلوط ساده

هاي مورد کاشت در کشت مخلوط از نوع گندمیان یا گونۀ گندمی به همراه یک یا تعداد تعیین کرد که گونه
  . ایها و یا مخلوط آنها باشدبرگ یا بوتههاي علفی پهنبیشتري از گونه

ردیف کاشت را به طور متناوب به      5اي معموال یکی از برگ و بوتهدر کشت مخلوط گندمی، علفی پهن
 100تا  65اي به طور معمول هاي کاشت براي گیاهان بوتهفاصله ردیف. دهنداي اختصاص میهاي بوتهگونه

  .شودمتر در نظر گرفته میسانتی 60تا 30برگان براي گندمیان و یا پهنمتر  و سانتی
مترمربع و یک گیاه گندمی یا علفی  10اي در هرنتیجه بذرکاري کاشت مخلوط باید حداقل تراکم یک گیاه بوته

 گونه جهت 5الی حداکثر  2در کشت مخلوط معموال . برگ در هریک مترمربع را به همراه داشته باشدپهن
مرتعی بستگی به استعداد هاي مستقر شده در هر مترمربع مکاندر هر صورت تراکم نهال. شودکاشت انتخاب می

  .آن دارد
  :محاسن کشت تک گونه و کشت مخلوط

 محاسن تک کشتی -1

  .سهولت بذرکاري یکنواخت )1
  .به علت یکنواختی خوشخوراکی، چرا نیز یکنواخت انجام خواهد گرفت )2
  .که مورد نیاز است تولید علوفه در فصلی )3
  .رویش گیاهان و رشد مجدد آنها یکنواخت خواهد بود )4
  .امکان انتخاب سازگارترین و بهترین گونه براي منطقه )5
  .کندترکیب گیاهی ثابت بوده و کمتر تغییر می )6
  .هاي مربوط به استقرارکم بودن هزینه )7
  .هاي اصلی و مهم سریعتر خواهد بوداستقرار گونه )8
 .تر استکاشت، آسانتر و راحت مدیریت مرتع دست )9
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 محاسن کاشت مخلوط -2

  .در مواردي که خاك منطقه غیریکنواخت و متنوع است، امکان ایجاد پوشش یکنواخت وجود دارد )1
  . طوالنی بودن دوره رویش و در نتیجه تامین و مهیا بودن علوفه سبز براي مدت نسبتا طوالنی )2
  .باال بودن میزان محصول علوفه )3
  .دن ارزش غذایی و کیفیت علوفهباال بو )4
  .باال بودن خوشخوراکی علوفه به علت متنوع بودن گیاهان )5
به علت تفاوت در مقاومت گیاهان در برابر شرایط اقلیمی و حمله آفات و حشرات، تمامی پوشش در  )6

  .رودصورت مواجه شدن با شرایط نامساعد از بین نمی
  .پوشش بیشتر سطح خاك و حفاظت بهتر خاك مرتع )7
  .سازگاري بهتر بر حسب تغییرات خاك با توجه به شرایط محلی و اقلیمی )8
  .هاي متفاوت ریشه گیاهان استفاده بهتر از خاك با توجه به سیستم )9

  )وحشهاي اهلی و حیاتدام(از مرتع استفاده چند منظوره و توام )10
  ...).اثر سایه، افزایش ازت و(تاثیر مثبت گیاهان بر روي یکدیگر )11
  

لی کشت تک گونه براي مناطق دشت و مسطح و کشت مخلوط براي مناطق کوهستانی با توجه به تغییرات به طور ک
  .شودشرایط اقلیمی و خاك توصیه می
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  کود دهی 6-3

  :تعیین کمبودهاي خاك
  .می شود... کمبودهاي خاك باعث کاهش تولید علوفه، تغییر ترکیب گیاهی و کاهش مواد غذایی علوفه و 

  :شودوال کمبودهاي خاك به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم تعیین میمعم
  
 آزمایش خاك: روش مستقیم -1

ترین پارامترهاي مورد مطالعه مهم. گرددشود و سپس در آزمایشگاه آنالیز میبرداري میدر این روش از خاك نمونه
PH  وN  وP  و K گیري آنها مقادیر کودهاي موردنیاز اندازهکه بر اساس  باشندها میو سایر ماکرو و میکروالمنت

  .شودتوصیه می
 هاي غیرمستقیمروش -2

 .شودمی روي برگ گیاه ظاهر بر عمدتا وپاتولوژي که از نظرمورفولوژي که عالئم کمبودها از طریق بررسی )6

 هاي گیاهی و برگگیري و تعین مقادیر ترکیبات شیمیایی بافتاندازه )7

 جهت در اختیار گذاشتن ) پتانسیل خاك(غذایی موجود در علوفه با توان خاك  برقراري ارتباط بین کل مواد )8

 مواد غذایی مورد نیاز گیاه          

 از مقدار برداشت مواد غذایی مختلف توسط علوفه یتخمین )9
 

  :نوع کود و نیازها
ت بسته به شرایط دیم و کود از. گیردها مورد استفاده قرار میازت عنصر مهمی است که در مراتع و چراگاه :ازت

کیلوگرم در هکتار و در  30تا  20به طوري که در مورد مناطق نیمه خشک . گرددآبی به مقادیر مختلف استفاده می
 .کیلوگرم در هکتار به طور سالیانه توصیه شده است200تا  150 هاي گراس آبیاري شدهچراگاه

  :ذخائر ازت در خاك به فرم هاي زیر هستند
 پروتئین )10

 هاسیدهاي آمینه و آمیدا )11

 ترکیب در هوموس و مالچ )12

ها تجزیه مواد آلی طی فرایند آمونیفیکاسیون و فعالیت باکتري. هایی ازت براي گیاه قابل جذب نیستبا چنین فرم
داري ازت در این شکل نیز توسط مواد آلی و ذرات کلویید خاك  نگه. شوندشده و به ترکیبات آمونیوم تبدیل می

امالح آمونیوم هم  .گیردحرکت آن در خاك مرطوب بسیار کند است و به آهستگی در دسترس گیاه قرار میشده و 
  .شودها اکسید شده و به نیتریت و سپس نیترات تبدیل میطی مراحل نیتریفیکاسیون و فعالیت باکتري
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فرم ازت . گیردگیاه قرار میازت نیتراتی محلول است و حرکت سریع در خاك مرطوب دارد و سریعا در دسترس 

شدت تبدیل آمونیوم به نیترات در خاك بستگی به  .نیتراتی در خاك بیشترین کاربرد را براي مصرف گیاه دارد
  :فاکتورهاي متعدد زیر دارد

 وجود مقادیر کافی از امالح آمونیوم )1

2(  PH  5/8با مقدار اپتیمم در حدود  10تا  5/5خاك بین دو حد 

 خاكاکسیژن کافی در  )3

 .درجه فارنهایت 86درجه فارنهایت با اپتیمم دماي در حدود  104تا  34دماي خاك بین  )4
 

کیلوگرم در هکتار ازت به  33به عنوان مثال استعمال . شوندبه طور کلی کودهاي ازته باعث اسیدي شدن خاك می
 3/5به  7/6از  PHاعث کاهش ساله افزوده شده است، ب 20فرم اوره و نیترات آمونیوم  که ساالنه طی یک دوره 

  ).الهما در مورد گیاهان بذکاري شده فصل گرم بوده استکدر او(شده است
هاي فصل سرد در داکوتاي جنوبی استاندهاي گراس  بذرکاري  ازت توصیه شده براي دمقادیر کو زیر جدولدر 

  .داده شده استنشان 
  

  )کیلوگرم در هکتار(نیمه غربی  )م در هکتارکیلوگر(شرق میانه  )کیلوگرم در هکتار(شرق  مکان مرتعی
  160  160  160  :آبیاري شده
        :آبیاري نشده

  50  75  100  رطوبت خوب
  40  50  80  رطوبت متوسط

  0  0  0  رطوبت کم
  

  :Pفسفر
هاي لگوم وجود دارند بیشتر مورد نیاز هایی که کمبود فسفر دارند و در مناطقی که گونهکودهاي فسفره براي خاك

سال گیاه بی نیاز از فسفر  4تا  2و با یک بار کودهی براي مدت  اصوال فسفر حرکت کندي در خاك دارد .است
  .باشدخواهد بود و نیازي به افزودن آن طی این مدت نمی

در هکتار   کیلوگرم 160به مقادیر   Sandhills  هايبر روي چمنزار   P2O5هاي فسفره به شکل براسکا کودندر 
کیلوگرم در هکتار براي یکسال استعمال شده است و نتایج  40سال و  2کیلوگرم در هکتار براي  80ل، سا 4براي 

  .آنها مشابه است
تا  PH 6بیشترین میزان قابل دسترس بودن فسفر در  .معینی دارد PHفسفر قابل دسترس بستگی به شرایط خاك و 

  .هاي اسیدي دارددسترس در خاكا براي فسفر قابل حداکثر نتیجه ر) 5/6بیش از (PHداشتن باال نگه .است 7
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کودهاي فسفره که محلول در آب هستند از قبیل سوپرفسفات، فسفات آمونیوم و اسید فسفریک براي گیاه   فرم 

  .سایر ترکیبات فسفره همچون فسفات سنگ و فسفات کلوئیدي تقریبا غیرمحلول در آب هستند .بیشتر مفید هستند
  

  :) Ca(و کلسیم )  k(پتاسیم
  .هاي کشور معموال کمبود پتاسیم و کلسیم وجود ندارددر خاك

  
  :یسولفور و سایر مواد مغذي گیاه

ها هاي شنی دارد و لگومروي خاكهاي لگوم برگراس و چراگاه –ساله شبدر گوگرد اثرات مثبتی بر روي مراتع یک 
  .ها به گوگرد بیشتري نیاز دارندنسبت به گراس

  :تامین گوگرد عبارتند ازمنابع 
  سوپر فسفات و سولفات منیزیم آمونیوم،  هاي معدنی،سولفور ،)ژیپس(سولفات کلسیم

  
  :فصل و نحوه استعمال کود

  :زمان اپتیمم استعمال کود بستگی به موارد زیر دارد :فصل استعمال
 مقدار و پراکنش بارندگی )1

 تیپ گیاهی )2

 نوع کود )3

   کاربرد تابستان کود باعث کاهش محصول خصوصا در مورد شوند،ز مصرف میو یا پائی کودها عمدتا در بهار
  .شودهاي فصل میگراس

یز شرایط مناسبی را از نظر حرکت به یاستعمال آنها در فصل پا حرکت کندي در خاك دارند،  kو pبا توجه به اینکه 
  .کندهاي زمستانه فراهم میسمت ریشه گیاه توسط بارش

در صورت  هاي ازته نسبت به فسفر قابلیت تحرك بیشتري را در خاك دارند، کاربرد آنها در پائیزودکه ک از آنجائی
       .شودپر بارش بودن زمستان باعث شسته شدن در قبل از رویش گیاه و در نتیجه عدم دسترس گیاه به آنها می

  .برود سانتی متري خاك 100تا  75 هاي ازته آبشویی شده ممکن است تا عمقکود
  

 :نحوه استعمال

کاشت  و یا از  يهاالبته به فرم مایع هم در بین ردیف. شوندها عمدتا به صورت دانه در سطح مرتع پاشیده میکود
دار و از هواپیما و هلیکوپتر هم براي پاشیدن کود در نواحی شیب .شوندطریق سیستم آبیاري بارانی پاشیده می

  .شودکوهستانی استفاده می
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 :واکنش گیاه  به کود

همچنین پوشش . یابدهاي فصل سرد افزایش میها خصوصا گراسگراس یدر اثر کاربرد کودهاي ازته قدرت رویش
ها و در نتیجه وزن و تراکم ریشه ها،ها و برگهاي حامل بذر، تولید بذر، اندازه ساقهیقه گیاه، ارتفاع و تعداد خوشه

 .یابدتولید علوفه افزایش می

ها یا قدرت رویشی گیاه داري روي افزایش محصول علوفه گراسرعکس ازت، کاربرد توام ازت و فسفر تاثیر معنیب
مگر اینکه مقادیر فسفر خاك خیلی کم بوده یا فسفر به کار برده شده با مقادیر زیادي از ازت همراه  ،نداشته است

  .بوده است
  :کود و خوشخوراکی

ها درخوشخوراکی گراس داريشوندولی کودهاي فسفره تاثیر معنیشخوراکی گیاه میخو کودهاي ازته باعث افزایش
  .بردالبته استفاده توام ازت و فسفر خوشخوراکی را باال می. اندنداشته

  

  
  

  رفتارهاي مکانیکی 6-4
  
 Contour Furrowingشیار کردن روي خط تراز  -1

  :ایجاد شیار در امتداد خطوط منحنی میزان با هدف
 کنترل متعادل روان آب )  1

 افزایش نفوذ آب در خاك )  2

  افزایش محصول علوفه تولیدي) 3
  :ویژگی هاي شیارهاي ایجادشده

 تقریبا بدون شیب هستند)  1

 )هاي معینایجاد مانع در طول شیار به فاصله( به صورت مقطع )  2

 مترسانتی 15تا  10عرض )  3

  متر سانتی 10تا  5/7عمق )  4
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  .باشدمی Midgrassو  Shortgrassفاروهاي کوچک مناسب مرتع با پوشش 

د، ولی به دلیل نشوهاي فوق مفید و سودمند هستند و باعث افزایش تولید علوغه میاگرچه این شیارها با ویژگی
  :عمر کوتاه شیارها بهتر است شیارهاي بزرگتر با مشخصات زیر ایجاد شوند

 متریسانت 5/37تا  5/22عرض )  1

  مترسانتی 25تا  20عمق  )  2
  :تجهیزات مورد نیاز

  ):B  )B Contour Furrower Modelکنتور فارو مدل
 ایجاد ر طول شیار سد کوچکد) متر 30تا 3(این دستگاه قادر است همزمان با ایجاد شیار، به فواصل مشخص 

  .نماید و داخل شیار بذرریزي کند
 مترسانتی 25و به عمق  مترسانتی 75 تا 45عرض  ،از یکدیگرمتر  5/1 يهشیار به فاصل دو  Bکنتور فارو مدل

به متر  3/0متر و یا  65/3 حداکثر ها بر روي سطح زمین از یکدیگرفاصله ي شیار .کندبه طور همزمان ایجاد می
  .باشدمی)شودمتر در نظر گرفته می 25/1به طور معمول (ي عمودي صورت فاصله

 )برگردان( هاي خیش بلنددار، گاوآهنهاي بیلچههاي کوچک، کولتیواتوراز ادواتی مثل نهرکن براي ایجاد شیار
  .شودو بشقابی هم استفاده می

  
  ):مکانخصوصیات ( شرایط اجرایی آن

 ).سنگالخی و رسی مناسب نیستند اراضی شنی،( بافت خاك متوسط)  1

 .باشد درصد 20 کمتر ازشیب زمین )  2

 .ع فقیر یا خیلی فقیر باشدوضعیت مرت)  3

  همراه با ایجاد فارو درصد باشد، 10درصورتی که درصد ترکیب پوشش گیاهان مرتع کمتر از )  4
 .ها ضروري استنشاء کاري در داخل شیار  کاري یابذر     

  همیتها از اجلوگیري از لگد کوبی و پایمال کردن تا رویش گیاه و تثبیت فارو تاخیر در چراي دام،)  5
  .زیادي برخوردار است     
  

 )pitting(چاله چوله کردن -2

  :در سطح زمین با هدف)قایقی شکل( هاي کشیده و طویلایجاد چاله 
 کاهش رواناب )  1

 ذخیره آب باران و افزایش نفوذ آب در خاك)  2

  افزایش رطوبت خاك و درنتیجه افزایش علوفه مرتع)  3
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  :تجهیزات مورد نیاز

  هاي دیسکی، غلطکی و یا خیشیاز انواع پیتراستفاده 
  

  :هاي دیسکیپیترهاي ایجاد شده توسط هاي چالهویژگی
 متر سانتی 150تا  90: طول چاله)  1

 مترسانتی 30تا  20:عرض چاله)  2

 مترسانتی 20تا  10: عمق)  3

  مترسانتی 100تا  80: هاهاي چالهفاصله بین ردیف)  4
 

  ):مکانصوصیات خ(شرایط اجراي آن
 بافت خاك متوسط)  1

 درصد 8شیب زمین کمتر از )  2

 وضعیت مرتع فقیر یا متوسط)  3

  درغیر این صورت ،درصد ترکیب پوشش گیاهی را شامل باشد 25تا  15هاي مرغوب مرتعی گونه)  4
  )pitter seeder(ها ضروري است که براي این منظور از دستگاه پیتر سیدرکاري داخل چالهبذر     
 ).باید مورد توجه قرار گیرد هاي جوانهاي موجود با گیاهچهرقابت گونه.( شوداستفاده می     

  کنترل چراي دام پس از اجراي آن )  5
 

در اثر اجراي پیتینگ معموال . شودها اثرات مثبت آن در مرتع مشاهده میسال بعد ار ایجاد چاله 10تا 8 اغلب
هاي موجود در مرتع از بین سوم از گونهآید و در حدود  یکبه صورت چاله در می درصد سطح مرتع 20تا 10
   درصد تولید علوفه در مرتع افزایش 100و حتی بیش از  درصد 50تا   30 در نتیجه اجراي پیتینگ .روندمی

با  و Shortgrass ) (ی با پوشش گراس کوتاه پیتینگ در مرتعها نشان داده که اجراي نتایج بررسی .می یابد
گراس متوسط     تعاپیتینگ در مراجراي  .موثر بوده است Great plains در شمال ،وضعیت متوسط تا خوب

)Midgrasses ( ،پوشش دار باعث تغییر در ترکیب گیاهی و برگشتبه طور معنی Midgrasses شده است.  
اجراي پیتینگ افزایش یافته است، با ها پس از در مخلوط با سایر گراس Agropyron smithiiاگرچه گیاه 

 در اثر اعمال پیتینگ یا شیارکردن ،بوده است از این گونه به طور خالص مکان مرتعیاین حال در شرایطی که 
  .اندها کمتر مفید بودهاین تیمار به عبارتی،چندان افزایش نیافته است و  علوفه آن

هاي هرز مشکل علف و مرغوبناهاي ه دلیل وجود گونهاز طرفی اجراي پیتینگ در مراتع با وضعیت فقیر ب
  .زمان مناسب اجراي پیتینگ بستگی زیادي به زمان مناسب بذرکاري مصنوعی دارد .باشدرضایت بخش نمی
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 )Ripping(شکافتن -3

کردن طبقات متراکم و فشرده خاك که مانع توسعه ریشه و نفوذ رطوبت در شکافتن با هدف شکستن و خرد
  از ادوات .دارد داخل خاك الیه محدود کننده به ار شکافتن بستگیمعمق تی  .گیردخاك می باشد، انجام می

Subsoiler سانتی متر و از  90تا  25فتن و نفوذ تا عمق ااي براي شکچند میلهRipper  براي شکافتن و نفوذ
  .شودمتري استفاده میسانتی 180تا  90تا عمق 

تراکتور چرخ زنجیري  روي ها برشود و میلهمتر درنظر گرفته می 5/1اي شکاف معموال هي بین ردیففاصله
  .سانتی متر می باشد 10تا  7در حدود    Subsoilerاي هعرض میله .شودنصب و توسط آن کشیده می
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  هاي خشکباید در امتداد خطوط منحنی میزان و در خاك  Subsoiling و Ripping هاي اي تیمارجرا

  .انجام شود
  :محدودیت اجراي تیمار

 اي پرشیبهدامنه)  1

  اراضی با خاك کم عمق و سنگالخی)  2
  

  
  
 )Chiseling(چیزلینگ  -4

 تیمار .ایجاد شکاف باریک در سطح مرتع به منظور افزایش نفوذ آب در خاك و افزایش تولید علوفه مرتع
در  .شوداستفاده می Chisel seederرت از دستگاه  تواند با بذرکاري توام شود که در این صوچیزلینگ می

  .شناسندمینوعی چیزلینگ عمیق هم  به عنوان را Ripping  ضمن
  
 Chainingزنجیر کشی   -1
 

  :تجهیزات مورد استفاده
متر که به عقب دو تراکتور چرخ زنجیري  150تا  60استفاده از زنجیر سنگین لنگر کشتی به طول  -

. شودکنند و زنجیر روي زمین کشیده میه طور موازي با یکدیگر حرکت میمتصل شده و تراکتورها ب
 .شکل است) J(یا جی )  U(شکل زنجیر روي زمین یو 
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  :کاربرد و سازگاري

را ازبین  1به میزان زیادي گیاهان چوبی غیرجست زا و درختان کوچک نظیر سرو کوهی و درمنه بزرگ -
 .می برد

 ،زا و پاکسازي گیاهان زیراشکوبهاي چوبی جستار قرار دادن گونهتیمار زنجیرکشی براي تحت فش -
 .باشدریشه کنی بعضی از گیاهان و بیشتر در موقعی که خاك مرطوب است، مناسب می

توان از زنجیر کشی براي تیمار مناطق سنگالخی،  ناهموار و شیب دار همانند سایر تجهیزات می -
 .استفاده کرد

هاي مکانیکی در هر هکتار کمتر هاي مناسب در مقایسه با سایر روشر مکانهزینه اجراي آن در بیشت -
 . است

گیاهی  زیراشکوب نامرغوب است، براي تخریب و نابودي  هاي وسیع و در جایی که پوششدر عرصه -
 .شودپوشش استفاده می

ز جهت کنترل اغلب به عنوان تیمار مقدماتی قبل از تیمارهاي سوزانیدن، ریشه کنی و استفاده از ب -
شود؛ همچنین در بذر پاشی مرتع به صورت تیمار تلفیقی به بیولوژیک پوشش گیاهی به کار برده می

 .رودکار می

  :هامحدودیت
روند و اغلب به زنجیرکشی دوباره نیاز هاي زیراشکوب کمتر از بین میزا و گونههاي جستگونه -

 .است

 .دارد ی نیازبه تجهیزات خاص دشوار و و بارگیري آن به لحاظ سنگین بودن زنجیر، حمل و جابجایی -

شکل از هر نظر براي خارج کردن و ردیف کردن  »یجِ«و  »یو« شکل قرارگیري زنجیر به صورت -
 .شوددرختان کوچک بهتر است و تیمار بهتر انجام می

نجیر کاهش کند ولی اثر قسمت مرکزي زشکل قرارگیري نیم دایره زنجیر میدان عمل آن را بیشتر می -
 .یابدمی

متري استفاده  90توصیه شده است، به طوریکه وقتی از زنجیر  1به 3یا  1به  2طول زنجیر به عرض نوار 
  .شود و عملکرد آن خوب استمتر درنظر گرفته می 5/52تا  30می شود، عرض نوار 

زنجیرهاي . ودشسرعت باال در جابجایی و کشیدن زنجیر باعث سرعت عمل و تخریب بیشتر پوشش می
کیلوگرم  35هاي بیش از البته حلقه. کیلوگرم در بازار موجود است  45تا  20هاي لنگرکشتی با وزن حلقه

هاي جوان و قابل انعطاف موثر گیرند و بیشتر در خصوص درختان و درختچهبهتر روي زمین قرار می
هاي هرچند که برون زدگی ،د دارددرصد وجو 50هاي بیش از زنجیر کشی در شیب کاربرد امکان .هستند

  .تواند مانع از انجام آن شودسنگی می

                                                
١ Big sagebrush  
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  هاي تند وپایین دره قرار گیرد، شیب الراس و دیگري دردر صورتی که یک تراکتور در امتداد  خط 

شود زیرا که  زنجیرکشی باعث افزایش رواناب و فرسایش خاك نمی .توان تیمار کردها را نیز میالراسخط
از طرفی زنجیرکشی باعث استقرار مناسب گیاهان علفی و گندمیان . کنندخاك را حفظ می ،قایاي گیاهانب

  .شودمی
  

  
  
  

 Cablingکابل کشی   -2
 

  :تجهیزات مورد نیاز
  در این تیمار از کابل فلزي به جاي لنگر کشتی استفاده( مترسانتی 5تا  4کابل فلزي محکم به قطر  -

 ).شودمی

  :گاريکاربرد و ساز
. رود، عملکرد آن برروي گیاهان بلند و حتی درختان مسن خوب استمشابه زنجیرکشی نرم به کار می -

 .شودی که از گیاهان چوبی ضعیف و تنک تشکیل یافته است توصیه مییهاکاربرد آن براي عرصه

  :محدودیت ها
 .خوردبرروي درختان کوچک و گیاهان چوبی سر می -

تواند به خوبی در سطح زمین قرار ذیري آن نسبت به زنجیر کمتر است نمیپاز آنجایی که انعطاف -
 .گیرد

کارایی و اثر بخشی آن تا حدودي با افزایش سرعت جابجایی و کشیدن و افزودن وزنه از طریق بستن  -
 .یابدریل هاي راه آهن به آن افزایش می
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  )  Terracingسکوبندي(  Trenching بنديبانکت -5

ایجاد  .، کاهش روان آب و رسوب)هاسیالب(جوي در امتداد خطوط میزان به منظور کنترل جریانات آبی ایجاد
  .شودشود، باعث حفظ بارش میبانکت در نواحی خشک و کم باران که عموما بارندگی با شدت زیاد انجام می

شود و بدین لحاظ از شیار اد میمتر ایجسانتی 90تا  45متر و با عمق سانتی 90تا  45بانکت معموال به عرض 
مگر اینکه در  است،بندي در اراضی مرتعی به منظور افزایش تولید علوفه غیراقتصادي بانکت .شودتفکیک می

  کاهش شیب در ثبانکت باع .هاي آبخیز و در نواحی بحرانی به منظور حفاظت خاك احداث شودحوزه
  ها در مراتع بهبانکت .دهدمی ر چنین اراضی زراعی را افزایش شود و پتانسیل تولید ددار میهاي شیبدامنه
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هاي متر دیواره 10تا  6ره ،هاي مشخصو در طول آنها به فاصله) بدون شیب( شوندصورت افقی احداث می 

  .شودایجاد می) بند(عرضی 
  :شرایط اجراي آن

 بافت خاك متوسط)  1

 اراضی مرتعی با پوشش گیاهی ضعیف و تنک)  2

 عدم لغزنده بودن زمین)  3

 مترسانتی 45ضخامت خاك بیش از )  4

ظرفیت آبگیري  .متر عمق دارند را قطع کنندسانتی 60هایی که بیش از هاي ایجادشده نباید آبراههجوي در ضمن
  .گرددو ابعاد بانکت با توجه به روان آب تولیدي از هر بارش محاسبه می

  غیراقتصادي اجراي آن و یا الاقل استدر افزایش تولید علوفه غیرموثر دي بنکه اشاره شد بانکت يهمانطور
هاي کم عمق و یا نواحی مرطوب که دوباره بذرکاري شده برروي خاك بندي اراضی زراعیبانکت .می باشند

  .است داشتهتولید علوفه گراس کاهش  اغلب، )هاگراس(بودند 
هاي زیر قسمت کناره به شود وکنار زده می یي سطحخاك زندهکه  اینستاحداث بانکت در  اشکالترین مهم

از طرفی خاك دست کاري شده برروي خاك دست کاري نشده . شودرود و خاك غیر زنده نمایان میبانکت می
  .برخوردار استثبات کمتري  از گیرد کهقرار می

  :مختلف بانکت افقی انواع
1- Standard Trenches 

 شوددرصد احداث می 40تا  20هاي برروي شیب

 .متر در ساعت را داردمیلی 38هایی با شدت بارندگی قابلیت جمع آوري و آبگیري
 

2- Semi Trenches 
 .درصد احداث می شود 50تا  20هاي برروي شیب

 .متر در ساعت را داردمیلی 25قابلیت جمع آوري آب بارندگی با شدت  

 .امکان احداث آن در اراضی سنگدار می باشد
 

3- Sub Trenches 
  .شوددرصد احداث می 60تا  20هاي برروي شیب
 .شودباشد و به طور کلی در مناطق کوچک ایجاد میدار میمتر در سطح شیب 4تا  3ها فاصله جوي

 
4- Super Trenches 

  .شودد صد احداث می 30برروي شیب هاي صفر تا 
 قابل اجرا در مراتع تخریب یافته و برفگیر

 .وع استاندارد می باشدشکل آن همانند ن
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  هاي مختلفهاي بانکت افقی در شیبفواصل ردیف       

 

  درصد شیب
  فاصله ردیف ها

  شستشو و ریزش دیواره کم  شستشو و ریزش دیواره زیاد
  افقی  عمودي  افقی  عمودي

10  4/1  14  7/2  27  
20  7/2  10  3  15  

40  6/3  9  4  10  
60  5  8  5  8  

  
  
  

  
  
  
  )Water-Spreading(پخش سیالب  -6

  :هدف
 جلوگیري از جریان سریع آب)  1

 افزایش زمان نفوذ آب در خاك)  2

 افزایش رطوبت خاك)  3

 کاهش فرسایش آبی خاك)  4

 افزایش تولید علوفه)  5

  ایجاد یکنواختی در توپوگرافی منطقه)  6
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  :شرایط اجرا

 میلیمتر در سال 200حداقل بارش سالیانه حدود )  1

 ها با مرحله رشد گیاهانانی وقوع سیالبهم زم)  2

 ).سال 10سال از  8( زیاد باشد شوددر منطقه جاري می) سیالب( هایی که روان آبتعداد سال)  3

 حداقل در طول سال یک بار روان آب جاري شود)  4

 پذیري مناسب خاكنفوذ)  5

 ).نیست گچی و کم عمق مناسب، اراضی شور، قلیایی (خاك مناسب کلی خاك و به طور کافی عمق)  6

  بسته به شرایط محیط، بارش و( باشد 1به  10یا  1به  5نسبت حوزه آبخیز به منطقه پخش )  7
 ).نفوذپذیري خاك    

  کاري و یا کاشت نهال به صورت توام رهاي مرغوب در ترکیب گیاهی مرتع، بذی گونهمدر صورت ک  )8
  .شودبا پخش سیالب اجرا می    

 
  :سیستم پخش سیالباجزاء 

  مخزن براي ذخیره موقت آب )13
 سد یا دیواره انحرافی براي هدایت آب آبراهه یا مخرن )14

 مجرا یا کانال آبرسانی یه منطقه پخش  )15

 هاي کنترل جریان آب در  منطقه پخشپشته )16

 هاي اضافی به آبراهه اصلی جهت جلوگیري از فرسایشهاي جمع آوري و هدایت آبپشته )17
 

  :ش سیالبانواع سیستم پخ
 سیستم بسته 

  سیستم باز
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  سوزانیدن 6-5

  :نقش آتش برروي مراتع
روي اراضی به کار  گیاهی براي است که توسط انسان براي تغییر پوششترین عمل شناخته شدهسوزانیدن قدیمی  

انسانی به دفعات دن اتفاقی و هم سوزانیدن تعمدي توسط جوامع اولیه یدر چند هزار سال قبل هم سوزان .رفته است
  .انجام گرفته است و بیشتر در اثر عوامل طبیعی رخ داده است

یات وحش و جلب حیوانات شکاري، راندن حسوزي تعمدي به منظور شکار کردن و افزایش دید براي یافتن آتش
سوزانیدن  .گرفته استهاي جدید پس از سوزانیدن گیاهان انجام میحیوانات شکاري از طریق ظهور و رشد اندام

سازي محیط و زراعت پاك ،زار، براي بقاي دام اهلیتعمدي همچنین براي کاهش گیاهان چوبی و اصالح مراتع بوته
  .شده استگیاهان و حتی براي مقاصد نظامی و دفاعی استفاده می

، کلیه عوامل البته فقط سوزانیدن تجویز شده. هاي زیر براي کاربرد سوزانیدن در مراتع پیشنهاد شده استواژه
  .دارد در نظرمساعد را براي حداکثر سودمندي 

  
 ):Convenience Burning(دن راحت یسوزان

در این روش  .شودتوجه می در آن سوزانیدن راحت اغلب کوتاه مدت است و تنها به زمان و محل آتش زدن 
  .فیدي استگیرد و روش خطرناك و در عین حال مچندان اقدام احتیاطی و کنترلی صورت نمی

  
  

 ):Controlled Burning(سوزانیدن کنترل شده

زدن معین  تشآبه طوریکه محدوده زمین براي  ،شودریزي قبلی انجام میسوزانیدن کنترل شده با توجه به برنامه
  .شودگردیده و آتش کنترل می

  
 :)Prescribed Burning(سوزانیدن تجویز شده 

ریزي شده و شدت توجه به شرایط اقلیمی و پوشش گیاهی از قبل برنامه با مرتعی آتش زدن اراضی در این روش
در این روش تاثیر همچنین . شودرود تنظیم میسوزي با توجه به انتظاري که از تاثیر آتش بر پوشش گیاهی میآتش

اهمیت بیشتري گیرد و در مقایسه با سوزانیدن کنترل شده از کلیه عوامل موثر در سوزانیدن مورد بررسی قرار می
  .برخوردار است
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  :اهداف سوزانیدن
هاي کنترل گیاهان نامرغوب فواید براي اجراي سوزانیدن تجویزشده در مراتع در مقایسه با کاربرد سایر روش

  :متعددي گزارش شده است
 ت فشار قرار دادن گیاهان چوبی نامرغوبحاز بین بردن یا ت -1

 ش و مهاجم در زیراشکوب هاي بی ارزجلوگیري از هجوم گونه -2

 افزایش تولید علوفه و ظرفیت چرا -3
 

 هر چند که نتیجه حاصل از تیمار سوزانیدن بستگی به منطقه جغرافیایی و نوع  پوشش گیاهی تحت تیمار 
  :گردددارد، به طور کلی سوزانیدن اهداف دیگري را به شرح زیر شامل می

 . گیاه و بقایاي گیاههاي مسن افزایش خوشخوراکی علوفه و حذف قسمت -1

  که البته این موضوع در جایی( یابد هاي چرا کننده افزایش میبنابراین مصرف علوفه توسط دام                      
 ).تواند غیرسودمند باشدهاي مرغوب وجود ندارند، میمحل انتخاب شده نامناسب باشد و گونه                      

 مرتع در اثر چرا و پراکنش مناطق تحت چرا برداي از اصالح بهره -2

 هاي چراکننده به علوفه در مناطقی که گیاهان چوبی و خشبی متراکماصالح شرایط دسترسی دام -3

 .هستند                

 وحش براي شکار و سهولت حرکت و جابجایی افراد به وسیلهبهبود شرایط دسترسی به حیات -4

 .ماشین                

 عناصر غذایی موجود در گیاه و الشبرگ در خاك براي مصرف گیاه رهاسازي -5

 رویش اولیه گیاهان علفی در مناطق ،در اثر گرم شدن خاك و رها شدن ازت موجود در پیکر گیاه -6

 .شودتازه سوخته به مدت یک تا سه هفته زودتر انجام می                 

 ین و فسفر در ابتداي فصل رویشافزایش موقتی کیفیت علوفه، خصوصا افزایش پروتئ -7
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 هاي جدید و افزایش علوفه هاي گیاهان چوبی براي تولید  ترکهنوشدن اندام -8

 )مانند اجراي تیمار سوزانیدن در جنوب شرقی آمریکا(ها براي حیات وحش افزایش لگوم -9

 مرغوبها و سایر گیاهان برگان و بقایاي گیاهی متراکم که مانع رشد گراسکاهش زیاد سوزنی -10

 .شوندمی                 

 ). ايهاي درختی و درختچهگونه( کاهش موقتی در مصرف آب گیاهان چوبی  -11

 که از برخورد نزوالت جوي در بارندگی کاهش موقتی مقادیر الشبرگ و پوشش گیاهی موجود -12

 .کندبه سطح خاك جلوگیري می خفیف،هاي                 

 سوزي هاي بریده شده که تحت تاثیر آتشه، گیاهان چوبی و کُندهحذف بقایاي گیاهی تجمع یافت -13

  هاي نیم مانند جنگل(براي کاهش یا جلوگیري از وقوع آتش سوزي مهیب  ،قبلی قرار گرفته اند                
  ).سوخته                

 
 اي و مرتعیهاي علوفهسازي بستر کاشت بذر براي بذرکاري گونهآماده -14

 خاکستر براي بستر کاشت به منظور رویش دوباره طبیعی یا مصنوعی یا دست کاشتتولید  -15

 . هاي درختی در عملیات پرورش جنگلگونه                

 هاي درختی متراکم که به دلیل وجودسرعت بخشیدن در رویش درختان تجاري که در توده -16

 .شده است، تحت عملیات پرورش جنگل متوقف اهاي ضعیف و بی ارزش رشد آنهنهال                

 برگهاي دست کاشت سوزنینامرغوب در جنگل) برگانپهن( هاي سخت چوب نهوکنترل گ -17

 )جنوب آمریکا(                

 مانندجنگل(ايهاي قارچی از قبیل مرض لکه قهوهکاهش شیوع آفات و خسارات ناشی از بیماري -18

 )جنوب شرقی آمریکادر  Pinus palustrisکاج                  

و علفزارهاي مناطق خشک و نیمه خشک، اغلب اجراي آن  1هاي کوتاههاي گراسسوزانیدن به جز در مورد تیپ
   .شوددر مورد علفزارها باعث افزایش تولید علوفه می
 که علوفه ازدرصورتی  ،شده از طریق تولید رویش سالیانه گیاهانعواید حاصل از اجراي تیمار سوزانیدن تجویز

  :به این منظور توجه به نکات زیر ضروري است. صرفه باشد تواند از نظر اقتصادي بابین نرود می
 از سوزانیدن براي مدتی چراي دام به منظور جلوگیري  ها الزم است که پساز مکان برروي برخی -1

 .ه تاخیر افتداي باز چراي مفرط و همچنین تجدید پوشش گیاهان علوفه                    

 هاي مرتعی قبل از اجراي تیمار سوزانیدن الزم است که به مدت یک یا چند فصل برخی از مکان -2

  به صورت سبک چرا شوند تا براي آتش سوزي و سرایت آن مواد قابل اشتعال به میزان کافی                    
  .موجود باشد                    

  
                                                

١ Shortgrass  
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 که به آتش حساس هستند پس از سوزانیدن قادر به تجدید پوششهاي مرغوب برخی از گونه -3

  شود که پس از سوانیدن تا زمان تشکیل و رسیدن بذور چراي به طور کلی توصیه می. نیستند                    
  یز و تاخیري به اجرا درآید یا به طور دوره اي به مدت حداقل یک سال در یکی از دو فصل پای                    
  .زمستان مرتع چرا شود                    

  :هاي زیر تاکید شده است که پس از سوزانیدن به کار رودزارها توصیهدر مورد درمنه
 .حداقل مرتع در فصل پاییز سال اول مورد چرا قرار نگیرد و حفاظت شود -1

 حفاظت کامل مکان مرتعی پس از سوزانیدن به مدت یک سال  -2

 .پس از سال دوم) با شدت مناسب(تع در سال دوم و چراي اصولی چراي سبک از مر -3
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هاي که جزو گراس 1هاي بلندها مانند گراسالبته تاخیر در چراي دام بعد از سوزانیدن در مورد بعضی از گونه

  .  اهلی شود تواند باعث کاهش کیفیت علوفه براي حیواناتاثر سودمندي ندارد و حتی می ،مقاوم به آتش هستند
  هاي جدیداز طریق تولید ترکه  Hilaria mutica٢ سوزانیدن باعث افزایش خوشخوراکی برخی از گیاهان مانند 

  .شودمی
  رفتار هاي شیمیایی 6-6

  :کشفواید و ضررهاي علف
. اندی شدههاي هرز و گیاهان چوبی در مراتع معرفها به عنوان ابزار بی خطر و موثر براي کنترل علفکشعلف  

تواند مدنظر باشد ولی هاي مکانیکی، بیولوژیک یا سوزانیدن همچنان میانتخاب روش کنترل گیاه از طریق روش
  .همیشه به اندازه کنترل شیمیایی موثر نیستند

و استفاده از آن  1942در سال  D – 4 , 2ها در مراتع به کشف ماده شیمیایی کشانگیزه اصلی براي کاربرد علف
ها فواید زیادي در مقایسه با سایر کشبراي کنترل گیاهان از طریق کاربرد علف. گرددجنگ جهانی دوم بر می در

  :هاي کنترل برشمرده شده است، از جمله موارد زیرروش
دار، هاي مکانیکی غیر ممکن است، همچنین در اراضی شیبهایی که اجراي روشکاربرد آن در محل -1

 .هاي گیاهان چوبی به ویژه در صورت استعمال هوایی امکان پذیر استبرخی مکانسنگالخی، باتالقی یا 

تواند مورد به طرق مختلف چه به صورت تیمار فردي، یا تیمار گروهی گیاهان از طریق پاشش هوایی می  -2
 .استفاده قرار گیرد

ه مورد پاشش قرار     هاي واکنش سریع گیاه و چه از نظر وسعت اراضی ککنترل سریع گیاهان چه از جنبه -3
 .تواند انجام شودمی گیرند، می

 .کم زحمت و کاربرد آن به مصرف انرژي کمی نیاز دارد -4

توانند هاي کنترل مکانیکی گیاه ارزانتر هستند، اما  مینسبت به روش 3هاي فنوکسیکشبه طور کلی علف -5
 .هزینه بیشتري داشته باشند) توصیه شده( نسبت به تیمار سوزانیدن 

توانند به صورت انتخابی به کار روند، به طوریکه کمترین خسارت به ها انتخابی هستند یا میکشبیشتر علف -6
 .هاي گیاهی مرغوب وارد شودگونه

 .باقی ماندن پوشش الشبرگ و گیاهان گندمی و جلوگیري از فرسایش خاك -7

 .خطر و مطمئن است کاربرد آن بی) استفاده از حفاظ مناسب(درصورت رعایت اقدامات ایمنی  -8

 .اغلب امکان استفاده آن با وسایل مختلف پاشنده مرتعی و کشاورزي وجود دارد -9

  

                                                
١ Tallgrass 

 
٢ Tobosagrass 

٣ Phenoxy  
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تواند در زمان نسبتا ها براي کنترل گیاهان چوبی در مقایسه با استعمال برگی، میکشاستعمال خاکی علف -10

 .طوالنی به کار رود

ي کنترل گیاهان نامرغوب مرتعی به شرح زیر گزارش شده ها براکشالبته اثرات غیرسودمندي هم از استعمال علف
  .است

 .هاي نامرغوب، به طور کامل رضایت بخش نیستبه طور حتم هنوز کنترل شیمیایی برخی از گونه -1

 .، به جز در موارد استثنایی نیست)هاي هرزبدون رقابت با علف( سازي بستر مناسب کاشت بذرقادر به آماده -2

البته . یایی در مورد مراتع با پتانسیل کم، ممکن است نسبت به عواید آن بسیار باال باشدهاي کنترل شیمهزینه -3
 .هاي دیگر نیز صادق استاین واقعیت در مورد برخی از روش

تواند در مورد گیاهانی که کنترل آنها مورد نظر نیست، اثرات زیان باري کش میبی احتیاطی در استفاده علف -4
 ).هایی که قرار نیست تیمار شوندگاه، زراعات یا احتماال سایر مکاندر رویش( داشته باشد 

 .کش از طریق پاشش برگی کامال محدود استدوره استعمال علف -5

 
  :مسمومیت دام

. ها و مقادیر تجویز شده خطرناك نیستندهاي اهلی، حیات وحش و یا انسان تحت روشها براي دامکشعلف     
به جز در مواقعی که گیاهان سمی در . پاشی شده نیستاي دام اهلی از مناطق سمدر حقیقت نیازي به حذف چر

  .مرتع حضور دارند
هرچند که توصیه شده است براي جلوگیري از هرگونه آلودگی شیر حیوانات، به عنوان یک اقدام حیاتی الزم است 

درجه نسبی سمیت . ک هفته معدوم شودکند، تا یپاشی شده چرا میها در شرایطی که دام از مناطق سمکه شیر دام
درجه نسبی سمیت را با . شودها براي حیوانات خون گرم متفاوت است و به طور تجربی تعیین میکشعلف

درصد حیوانات مورد  50مقدار دارویی که باعث از بین رفتن (مورد سنجش قرار می دهند  LD501شاخص بحرانی 
  ).شودگرم بر کیلوگرم وزن بدن زنده بیان میاین شاخص بر حسب میلی. شودآزمایش می

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
١ Lethal Dosage )ز کُشندهد(  
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و مقدار مهلک آن براي انسان در  LD50مشخص شده است و طبقه سمیت  LD50ها کشبراي علف زیردر جدول 

  .جدول زیر آمده است
  

  نوع علف کش  کیلویی 75مقدار مضر براي انسان   LD٥٠  طبقه

    ق چاي خوريچند قطره تا یک قاش  یا کمتر 50  سمیت زیاد

  50 – 500  سمیت متوسط
یک قاشق چاي خوري تا یک 

  Paraquat  )میلی لیتر3/28(اونس

  )473(یک اونس تا یک پانیت   500 – 5000  سمیت ضعیف

٢,٤-D  ٢,٤ و-DP  ٢,٤,٥ و-T 
,  Silvex  Tebuthiuron , 

Fenace  , TBA ,  Dalapon  
, Hexazinone  , Monuron   

, Triclopyr   وDicamba 

 <5000  غیر سمی 
  یک پانیت تا بیش از یک کواتر

  )میلی لیتر 946(
Amitrol , Atrazine  

Bromacil , Clopyralid 
Glyphsate   و   Picloram 

  
و نمک  mg/kg 1240LD50با ) Aspirin(اي از نظر میزان سمیت داشته باشید دو ماده آسپرینبراي اینکه مقایسه

  .گیرندبندي انجام گرفته در طبقه ضعیف قرار میبر مبناي طبقه   mg/kg 3320LD50 با) NaCl(طعام 
این . شوندو مشتقات آن به طور موقت باعث افزایش خوشخوراکی گیاه می  D – 4, 2ها، مانندکشبرخی از علف

به عنوان یک توصیه کلی مطرح شده است در . موضوع وقتی جدي است که گیاهان سمی در مرتع وجود دارند
مناطقی که گیاهان سمی وجود دارند،  نباید تا خشک شدن کامل گیاه یا برطرف شدن خوشخوراکی چرا شوند؛ 

  . کش به تعویق افتدبایست زمان چرا سه هفته یا بیشتر بعد از استعمال علفاغلب می
که یک  1ینمقادیر میزروتوکس  Silvexیا  D – 5, 4, 2هاي کشپس از استعمال دو کیلوگرم در هکتار علف

باشد به شدت کاهش یافته و به سطح یک سوم میزان اولیه آن می 2Astragalus miserگلوکزید سمی در گیاه 
در چنین شرایطی توصیه شده است که قبل از چراي این . رسدکش میپس از گذشت چهار هفته از استعمال علف

  .شستشو شده باشدبایست به طور کامل از سموم گونه گون تاکید شود که گیاه می
هاي گیاهان ها و ساقهباعث افزایش ترکیبات  آلکالوئیدي  محتوي برگ D – 5, 4, 2و   Silvexهاي کشعلف    

اند، به طوریکه در بعضی از سالها مقادیر شده)   D. occidentaleو  Delphinium barbeyi( درقفا زبان 
  .بلی آنها افزایش یافته استآلکالوئیدها به طور موقت تا دو برابر میزان ق

   

                                                
١ Miserotoxin  

٢ Timber milkvetch  
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افزایش داشته است  D – 5, 4, 2کش  نیز توسط علف  Veratrum californicum1مقادیر آلکالوئیدهاي گیاه 

  .تاثیري در افزایش آن نداشته است Sivexکش  ولی علف
  :توضیح چند واژه

  ) : Herbicide(کشعلف 
شود کش  به ماده شیمیایی گفته میعلف. رودمترادف به کار می به صورت) Phytocide(این واژه با واژه فیتوسید

  .کندبرد یا به صورت پی در پی در مراحل رویش طبیعی گیاه وقفه ایجاد میکه گیاهان را ازبین می
  ):Contact herbicide(کش تماسی علف
  .د تماس را ضایع می کندهاي مورشود و بخشکشی است که به طور موضعی باعث ابجاد جراحت در گیاه میعلف
  ) :Translocated herbicide(کش انتقالی علف
این . کندشود ولی در سرتاسر گیاه منتشر شده و اثر میکشی است که درمورد اندام خاصی از گیاه استعمال میعلف

  :باشدهاي متعدد زیر میکش داراي نامنوع علف
Synthetic homone herbicide نوعی  کش هورمون مصعلف    
Systemic herbicide       کش سیستمیکعلف  

Growth regulator     کننده رشدتنظیم   
  
  

  : (Selective herbicide) کش انتخابیعلف
ها برد بدون اینکه به سایر گونهزند یا آنها را از بین میکشی است که به گونه یا گونه هاي خاصی صدمه میعلف

هاي سنگین و بیش از میزان تجویزشده به صورت غیر انتخابی عمل اغلب در شدت( خسارت کم یا زیاد وارد آید 
  .).کندمی

  :herbicide (Nonselective  (انتخابیکش غیرعلف
کش غیرانتخابی، واژه براي علف. زندبرد و یا به آنها صدمه میکشی است که به طور کامل گیاهان را از بین میعلف 

  . رودنیز به کار می) General weed killer(کش عمومی علف
  : (Soil – active herbicide)کش خاکیعلف

کش خاکی تاثیر علف. بردزند یا آنها را ازبین میکش زمانی که به خاك اضافه شود به گیاهان صدمه میاین علف
  .تواند به صورت موقتی یا دائمی، انتخابی و یا غیر انتخابی باشدمی
  
  
  

                                                
١ Falsehellebore 
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  :هاکشبندي علفطبقه

هاي مورد استفاده برروي اراضی مرتعی از نظر روش کاربرد، تاثیر برروي گونه خاص یا کشبندي زیر علفدر طبقه
  . اندها و همچنین نحوه تاثیر بر گیاه معرفی شدهمجموعه گونه

 استعمال برگی )1

 , D Phenoxy ,Dalapon , Clopyralid – ٢,٤ : هاي انتخابیکشعلف(برگیپاشش -الف
Dicamba , Paraquat , Picloram , Triclopyr   

   Amitrole , Glyphosate , Diesel oil , Hexazinone: هاي  غیر انتخابیکشو علف
 )هلیکوپتر –هواپیما ( هوایی  -1

 )تجهیزات مکانیزه –دستی ( زمینی  -2

a(  غیر مستقیم )ایجاد مه( 

b(  مستقیم )هاي تک نازلپاشنده –دار هاي بومپاشنده( 

 )شودهاي گیاهان حفاظت میبه طور فیزیکی توسط سطوح محافظ ردیف( ن ردیف بی )1

 )آماده سازي بستر کاشت بذر به روش شیمیایی براي میان کاري( نواري )2

  .ها و یا محورهاي اسفنجیاي، غلطکاستفاده از طناب فیتیله(سازي آغشته -ب
  در مورد گروهی از گیاهان که اندازه بلندي هاي غیر انتخابی وکشبه طور عمده براي استعمال علف    

  )روددارند و موردنظر هستند به کار می 
  )غیر مهم درمورد مراتع( استعمال به صورت گرد  )2
  D , Triclopyr , Picloram – 4, 2: کش هايخاص گیاهان چوبی، مانند علف( اي استعمال ساقه )3

Dicamba , Hexazinone    (  
  پاشیدن پاي تنه -الف

  .)تواند به درون گیاه وارد شده و صعود کندها میها و الیهاز طریق نفوذ از بین شکاف(  
  تزریق تنه  -ب
  تیمار قطع کُنده -ج

 Picloram , Dicamba , Atrazine , Fenac (partly): هاي انتخابیکشعلف(استعمال خاکی  )4

Tebuthiuron(partly)    .هاي  غیر انتخابیکشعلف: Hexazinone , Bromacil  

  
  ). هاي ریز و یا درشتپاشیدن به صورت مایع و یا به شکل دانه( پخش کردن ) الف
  کش جامد از  صفحات مشبکریزش علف) ب
  ايگیاه تنها یا لکه) ج

  )به صورت  مایع در اطراف تنه یا کنده گیاه( تزریق خاکی -1  
  )دن زیر تاج گیاهاطراف پاي ساقه یا پخش کر( قرار دادن در سطح خاك  – 2  



  ١٣٨دانشکده منابع طبیعی                             –محمد رضا وهابی      مرتع احیا و اصالح: ششمفصل    

  
  :اندگروه طبقه بندي شده12هاي مورد استفاده در مراتع از نظر گروه شیمیایی هم به شرح زیر در کشعلف

١- Aliphatics – dalapon , glyphosate. 
٢- Benzoics – dicamba , ٦, ٣, ٢ –TBA. 
٣- Bipyridinium – paraquat. 
٤- Carbamate – karbutilate. 
٥- Organics – diesel oil , kerosene. 
٦- Phenoxys – ٤, ٢-D , ٤, ٢ DB , dichlorprop. 
٧- Phenylacetic – fenac. 
٨- Picolinic – picloram , triclopyr(phenoxy-picolinic) , clopyralid (phenoxy-picolinic). 
٩- Substituted uracil – bromacil. 
١٠- Substituted urea – monuron , karbutilate , tebuthiuron. 
١١- Triazine – atrazine , hexazinone. 
١٢- Triazole – amitrole. 

 


