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  چكيده
 رو دام اين از .دارند معيني چرايي ارزش كه شده تشكيل متفاوت فنولوژي و رويشي با خصوصيات گياهي مختلفهاي  گونه از مراتع

دام  و مرتع مديريت و ريزي اين رفتارها، برنامه شناخت بدون. دهد مي بروز خاصي رفتار چرايي خود از آن حسب بر نيز چراكننده
رفتار چرايي . شدانتخاب  در منطقه پلور سايت نيك در مراتع كوهستاني مازندرانرفتار چرايي دام،  بردن به پيبراي . باشد نمي مقدور

بررسي GPS دام مانند مسافت طي شده در روز، سرعت حركت دام، زمان صرف شده براي حركت، استراحت و چرا با استفاده از 
هاي مختلف فصل چرا متفاوت  چرايي دام در ماهكه رفتار دهد  مينتايج نشان . بوده است 1386- 1389زمان بررسي از سال . گرديد
در  )دقيقه(بيشترين ميزان حركت دام كه  طوري به. باشد دار نمي هاي مختلف داراي اختالف معني رفتار چرايي دام در سال. باشد مي

ه اول فصل چرا در ماطور ميانگين، دام  به. باشد درصد مي 60درصد و كمترين آن در كالس شيب بيشتر از  15-30كالس شيب 
 .كند مي كيلومتر را طي 38/12ه سوم مسافت كيلومتر و در ما 30/13در ماه دوم مسافت  كيلومتر، 84/14مسافت 

  
  .رفتار چرايي، گوسفند، مراتع كوهستاتي، پلور: هاي كليدي واژه

 

 مقدمه
 و رويشي با خصوصيات گياهي مختلف هاي گون از مراتع
 .دارند معيني چرايي ارزش كه شده تشكيل متفاوت فنولوژي

 رفتار چرايي خود از آن حسب بر نيز چراكننده رو دام اين از

 ريزي برنامه ،اين رفتارها شناخت بدون .دهد مي بروز خاصي

 مختلف هاي گونه .باشد نمي دام مقدور و مرتع مديريت و

علوفه  از را خود روزانه جيره اهلي، و علفخوران وحشي
 خود يا زيستگاه قلمرو گياهي، جامعه آشيانه، يك در موجود

 تأثير ها دام چرايي رفتار در كه عاملي هر. كنند مي انتخاب

 دامدار درآمد كاهش افزايش يا باعث است ممكن بگذارد
 شامل دام چرايي رفتار .(Animut et al,2005) شود 

 نشخوار مصرف آب، حركت، غذا، مصرف مانند هايي فعاليت

  .  (Ahmadi et al ,2010)باشد مي استراحت و

 اساس بر ها دام چرايي رفتار در عوامل مؤثر كلي طور به

 ،دام به عوامل مربوط ،محيطي عوامل دسته چهار به منشأ
 گياهان به مربوط چرا و عوامل مديريت به مربوط عوامل

  (Abaye et al, 1993)  شوند تقسيم مي
از ثر أمتدامها نيز  چرايي رفتار لعاتمطا اجراي هنحو

دستخوش تغيير و تحوالتي  تاكنون از گذشته ،پيشرفت علم
 دام بررسي رفتار چرايي قبالً كه دنيا از مناطقي در .شده است

 طريق از و صورت چشمي به كار اين معموال ،شده است

 مانند مشكالتي دليل به كه هبود دام مستقيم همشاهد و تعقيب
 نظر مورد دام به گر مشاهده بودن نزديكگر،  خستگي مشاهده

 از احتمالي ناشي خطاي نهايت در و دام در رفتار آن تأثير و

 ,Turner et al( نبود برخوردار زيادي اطمينيان از آن، نتايج

 امروزه مطالعه رفتار چرايي دامها با استفاده از  ).2000



  استان مازندران - در مراتع كوهستاني پلورنژاد شال  بررسي رفتار چرايي گوسفند  280

GPSهزينه بودن در  علت كم امكانپذير شده و به
 Dorothee et( رفتار چرايي دام، مفيد استتحليل  و تجزيه

al., 2007.(  
 Schlecht  را گوسفند ييچرا رفتار) 2006(و همكاران 

 و دادند قرار ارزيابيمورد نيجر  در  GPSاز استفاده با

 روز در كيلومتر 21 متوسط طور به گوسفند كردند كه گزارش

 به را خود وقت درصد 60 و كرده طي طريق مرتع در

اختصاص روي  پياده به را درصد 26 تا 20 و خواري علوفه
  .است داده

Santos   رفتار چرايي گاو را در ) 2000(و همكاران
منطقه پانتانال برزيل مورد مطالعه قرار دادند و نتيجه گرفتند 

را به عمل % 6/29از طول روز را به چرا،  9/54%كه 
را به استراحت % 9/4 ورا به حركت % 6/10نشخوار، 

  . دنده تصاص مياخ
 Hussain  در مراتع پاكستان در ) 2006(و همكاران

تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه دام در ماه سپتامبر 
هاي ديگر فصل چرا طي  مسافت كمتري را در مقايسه با ماه

و   Moenو) 2006(همكاران  و  Agouridis.كند مي
براي  تواند مي  GPSكه دستگاه كردندبيان ) 1996(همكاران 

داشته ثري ؤمثبت حركت دام و بررسي رفتار چرايي كاربرد 
رفتار چرايي بز را در بنابراين ). Solanki,2000( باشد

 ،بر اين اساس. خشك هند مورد مطالعه قرار داد نواحي نيمه
را % 2/19روز را به چرا،  از طول شبانه% 4/62اين حيوان 

ه استراحت در آغل و را ب% 6/16به استراحت در مرتع، 
دو . دهد روز را به حركت اختصاص مي شبانهاز طول % 8/7

. باشد ج چرا يكي در صبح و يكي در شب ميمرحله او
هاي گياهي چرا شده نيز در اين دو مرحله با يكديگر  گونه

در زمينه رفتار چرايي دامها در ايران البته . تفاوت دارند
خصوص در مورد ب. است انجام نشدهتحقيقات چنداني 

 .وجود داردگوسفند نژاد شال كه در منطقه مورد مطالعه 
بنابراين براي مديريت اصولي مراتع الزم است كه ضمن 
استفاده يكنواخت از مراتع، موجبات بهبود وضعيت مراتع را 

و در اين زمينه شناخت رفتار چرايي دامها  كردنيز فراهم 
اين راستا و براي  اين پژوهش در. واقع شودثر ؤم تواند مي

هاي روزانه دام و ساير  تعيين زمان صرف شده براي فعاليت
   .        است انجام شدهوسفند نژاد شال گرفتار چرايي  مشخصات

  
  ها مواد و روش

  مشخصات منطقه مورد مطالعه 
غرب شهرستان  كيلومتري جنوب 108سايت نيك در 

الر  - كيلومتري شمال پلور در مسير جاده پلور 8آمل و در 
ثانيه عرض  20دقيقه و  12درجه و  35در مختصات  وواقع 

ثانيه طول شرقي واقع  23دقيقه و  32درجه و  52شمالي و 
متر، ميانگين  2361-2638ارتفاع از سطح دريا . شده است

 9ساالنه  متر، متوسط درجه حرارت ميلي 2/545بارش 
درجه  4درجه سانتيگراد، متوسط حداقل دماي ساالنه 

درجه  8/12سانتيگراد و متوسط حداكثر دماي ساالنه 
. باشد سرد مي مرطوب يمهناقليم منطقه . باشد گراد مي سانتي

 Astragalusتيپ گياهي مراتع منطقه شامل تيپ

gossypinus- Bromus tomentellus-Thymus 

pubescens اين . باشد هكتار مي 500رويشگاه  و مساحت
 مراتع استاناز منطقه معرف منطقه رويشي بخش بزرگي 

درصد  20رصد گوسفند و د 80تركيب گله بيش از . اشدب مي
تعداد  برداري از مراتع منطقه عشايري، نظام بهره. باشد بز مي

و اوايل خرداد واحد دامي، زمان ورود دام،  3200دام برابر 
 . باشد م اواخر شهريور ميزمان خروج دا
  روش بررسي
شرح  هاي الزم براي تفسير رفتار چرايي دام به شاخص

  :گرفتزير مورد بررسي قرار 
آغل يا محل استراحت و ورود به ز ازمان خروج دام 

  مرتع
زمان خروج دام از مرتع و برگشت به آغل يا محل 

 استراحت

 طول مسافت طي شده در روز

 مرتعمسير حركت دام در 

 )ميانگين، حداكثر، حداقل( سرعت حركت دام

 زمان صرف شده براي چرا

 زمان صرف شده براي استراحت
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 زمان صرف شده براي حركت 

دستگاه (GPS هاي يادشده از  براي تعيين شاخص
يك روز معين در . گرديداستفاده ) ياب جغرافيايي موقعيت

به  GPSهر ماه از فصل چرا، هنگام خروج دام از آغل، 
 دستگاه روشن و روي مد ، پس از نصب. پشت دام بسته شد

Tract ده پايان كار، اطالعات ثبت ش زاپس . قرار گرفت
در هر  ها گيري هانداز. گرديدتوسط دستگاه به رايانه منتقل 

مسير حركت دام در هر ماه مسيري است كه . شدماه تكرار 
چرايي دام مقايسه صفات رفتار  براي. كند ميچوپان انتخاب 

در قالب طرح بلوك كامال تصادفي با استفاده از 
گرفت و با  وتحليل قرار ها مورد تجزيه داده  SASافزار نرم

مورد ها  ميانگين، دانكناي  دامنه استفاده از آزمون چند
  .مقايسه قرار گرفتند

  

  
  ساله 30مطالعه در يك دوره آماري منحني آمبروترميك منطقه مورد  -1 شكل

  
  نتايج

هاي مختلف فصل  ماه رفتار چرايي دام را در 1جدول 
بر اساس اين . دهد چرا در طي سالهاي تحقيق نشان مي

هاي  هاي مختلف فصل چرا در زمان جدول دامها در ماه

دام مورد بررسي . شوند فاوتي وارد مرتع و از آن خارج ميمت
آغل   ظهر از مرتع خارج و بهدر دو نوبت صبح و بعداز

  . گردد برمي

  
  هاي مختلف فصل چرا در مراتع پلور رفتار چرايي دام در ماه - 1 جدول

 شهريور مردادتيرماه
1386 

  27/5-28/14 5-40/414-30/13 ساعت ورود دام به مرتع
 14/12 84/1494/13 )كيلومتر( مسافت طي شده

 82/0 3/11/1)متر در ثانيه( ميانگين سرعت حركت دام
 02/11 33/1242/11مدت زمان اختصاص يافته به چرا

 43/3 54/446/4 )ساعت( مدت زمان استراحت
 4/3 8/35/3)متر در ثانيه( حداكثر سرعت حركت دام

 20/10-40/1031/20-10/1121-15/21 ساعت خروج از مرتع
1387 

 40/5-15/14 37/5.-41/412/14-16/14 ساعت ورود دام به مرتع
 11/12 64/1384/12 )كيلومتر( مسافت طي شده
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 شهريور مردادتيرماه
 1.5 5/16/1)متر در ثانيه( ميانگين سرعت حركت دام

 09/11 14/1245/11مدت زمان اختصاص يافته به چرا
 56/3 34/421/4 )ساعت( مدت زمان استراحت

 2/3 1/45/4)متر در ثانيه( حداكثر سرعت حركت دام
 24/10-34/20 12/10-22/1010/21-58/21 ساعت خروج از مرتع

1388 
 45/4-14 30/5.-45/410/140-25/14 ساعت ورود دام به مرتع

 49/12 12/1432/13 )كيلومتر( مسافت طي شده
 94/0 11/198/0)متر در ثانيه( دامميانگين سرعت حركت 

 02/11 51/1248/11مدت زمان اختصاص يافته به چرا
 51/3 48/432/4 )ساعت( مدت زمان استراحت

 3/2 8/21/3)متر در ثانيه( حداكثر سرعت حركت دام
 15/10-20 15/10-30/1030/20-45/21 ساعت خروج از مرتع

1389 
 46/5-50/13 24/5.-41/413/14-20/14 ساعت ورود دام به مرتع

 8/12 48/1312/13 )كيلومتر( مسافت طي شده
 97/0 2/11/1)متر در ثانيه( ميانگين سرعت حركت دام

 39/11 42/1221/12مدت زمان اختصاص يافته به چرا
 58/3 53/421/4 )ساعت( مدت زمان استراحت

 8/2 1/39/2)متر در ثانيه( حداكثر سرعت حركت دام
 24/10-20 15/10-30/1030/20-45/21 ساعت خروج از مرتع

  
كه ميانگين سرعت حركت دام در  دهد مينتايج نشان 

در سطح ( ندارند دار معنيبا هم اختالف  مختلف هاي سال
ميانگين سرعت حركت دام در ماه دوم و سوم با . )01/0

ميانگين سرعت البته . ندارند دار معنييكديگر اختالف 

هاي دوم و سوم داراي اختالف  حركت دام در ماه اول با ماه
بيشترين كه  طوري به). 01/0در سطح ( باشد مي دار معني

سرعت حركت دام در ماه اول و كمترين سرعت حركت دام 
  .)2جدول( باشد ميدر ماه سوم 

  
  توسط آزمون دانكن هاي مختلف ها و ماه در سال) كيلومتر در ساعت(مقايسه ميانگين سرعت حركت دام  - 2جدول

km/h)(ميانگين سرعت حركت دام  ماه (km/h)ميانگين سرعت حركت دام  سال

اول A 02/4 دوم A95/4 
دوم A 92/3 چهارم B30/4 
سوم A 86/3 اول B82/3 
 A 65/3 سوم

  .دار ندارند ها، با يكديگر اختالف معني هاي با حروف مشابه در ستون ميانگين

  
هاي  بين ميانگين مسافت طي شده در روز در سال

ميانگين در سطح (وجود ندارد  دار معنيمختلف، اختالف 
هاي  ميانگين سرعت حركت دام در ماه اول با ماه). 01/0

در سطح ( باشد مي دار معنيدوم و سوم داراي اختالف 
 در ماه اول وبيشترين مسافت طي شده در روز  ).01/0

 باشد ميدر ماه سوم  كمترين مسافت طي شده در روز
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  ).3جدول (
  

  توسط آزمون دانكنهاي مختلف  و ماهها  در سال )كيلومتر(مقايسه ميانگين مسافت طي شده در روز  - 3 جدول
)كيلومتر( ميانگين مسافت طي شده در روز ماه )كيلومتر( ميانگين مسافت طي شده در روز سال

اول  A 64/13 اول A 02/14 
دوم A 31/13 سوم B20/13 
سوم A 13/13 چهارم B38/12 
  A 86/12 دوم

  .دار ندارند اختالف معنيها، با يكديگر  هاي با حروف مشابه در ستون ميانگين

  
بين ميانگين زمان صرف شده براي چرا در روز در 

در سطح (وجود ندارد  دار معنياختالف  مختلفهاي  سال
بين ميانگين زمان صرف شده براي چرا در روز در ). 01/0
سطح در (وجود دارد  دار معنيهاي مختلف، اختالف  ماه

بيشترين زمان صرف شده براي چرا در روز در ماه ). 01/0
اول و كمترين زمان صرف شده براي چرا در روز در ماه 

  ).4جدول ( باشد ميسوم 

  
  مون دانكنتوسط آزهاي مختلف  ها و ماه در سال )قيقهد(مقايسه ميانگين زمان صرف شده براي چرا در روز  - 4 جدول

ماه )دقيقه(ميانگين زمان صرف شده براي چرا در روز  سال )دقيقه(ميانگين زمان صرف شده براي چرا در روز
اول A 4/710 چهارم A 741  
دوم A 2/700 سوم B4/698 
سوم A 4/695 اول C8/667 
  A 6/693 دوم

  .دار ندارند معنيها، با يكديگر اختالف  هاي با حروف مشابه در ستون ميانگين

  
بين ميانگين زمان صرف شده براي استراحت در روز در 

در سطح (وجود ندارد  دار معنيهاي مختلف، اختالف  سال
صرف شده براي استراحت در  بين ميانگين زمان). 01/0
بين . وجود ندارد دار معنياول و دوم اختالف  هاي ماه

زمان صرف شده براي استراحت در روز در ماه دوم ميانگين 

در سطح (وجود دارد  دار معنيهاي ديگر اختالف  با ماه
بيشترين زمان صرف شده براي استراحت در روز در ). 01/0

ماه اول و كمترين زمان صرف شده براي استراحت در روز 
  ).5جدول ( باشد ميدر ماه سوم 
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  توسط آزمون دانكنهاي مختلف  ها و ماه در سال )دقيقه( مقايسه ميانگين زمان صرف شده براي استراحت در روز - 5جدول 
ماه )دقيقه(ميانگين زمان صرف شده براي استراحت در روز  سال )دقيقه(ميانگين زمان صرف شده براي استراحت در روز

اول A 6/248 اول A 3/268 
دوم A 4/246 چهارم A 258 
سوم A 2/246 سوم B2/211 
  A 2/242 دوم

  .دار ندارند ها، با يكديگر اختالف معني هاي با حروف مشابه در ستون ميانگين

  
بين ميانگين زمان صرف شده براي حركت در روز در 

در سطح (وجود ندارد  دار معنياختالف  مختلف،هاي  سال
بين ميانگين زمان صرف شده براي حركت در روز ). 01/0

در سطح (وجود دارد  دار معنيهاي مختلف، اختالف  در ماه

بيشترين زمان صرف شده براي حركت در روز در ). 01/0
ماه سوم و كمترين زمان صرف شده براي حركت در روز در 

  ). 6 جدول( باشد ميماه اول 

  
  توسط آزمون دانكن هاي مختلف در سال )دقيقه( مقايسه ميانگين زمان صرف شده براي حركت در روز - 6جدول 

)دقيقه(ميانگين زمان صرف شده براي حركت در روز ماه )دقيقه(ميانگين زمان صرف شده براي حركت در روز  سال
سوم A 2/497 دوم A561 
دوم A 496 اول B6/483 
اول A 6/493 سوم C7/430 
  A 2/473 چهارم

  .دار ندارند ها، با يكديگر اختالف معني هاي با حروف مشابه در ستون ميانگين

  
هاي  هاي ميزان حركت دام در شيب نگينمقايسه ميا

ميزان حركت دام در دهد كه بين  نشان مي) كيلومتر(مختلف 
درصد اختالف  15-30درصد و  15هاي كمتر از  شيب
بين ميزان البته ). 01/0در سطح (وجود ندارد  دار معني

 60درصد و بيش از  30-60هاي  حركت دام در شيب

). 01/0در سطح ( وجود دارد دار معنيدرصد اختالف 
در كالس شيب كمتر از  )كيلومتر(بيشترين ميزان حركت دام 

درصد  60درصد و كمترين آن در كالس شيب بيشتر از  15
  ).  7 جدول( باشد مي

  
  توسط آزمون دانكن) كيلومتر(هاي مختلف  مقايسه ميانگين ميزان حركت دام در شيب - 7دول ج

)كيلومتر(ميانگين ميزان حركت دام تعداد طبقات شيب
A 52/5 12 درصد 15كمتر از 

A 84/4 12 درصد 30-15
B1/2 12 درصد 60-30

C78/0 12 درصد 60بيشتر از 
 .دار ندارند ها، با يكديگر اختالف معني هاي با حروف مشابه در ستون ميانگين
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هاي  هاي ميزان حركت دام در شيب ايسه ميانگينمق
 كه بين ميزان حركت دامدهد  نشان مي) دقيقه(مختلف 

هاي بيشتر از  درصد و شيب 15در شيبهاي كمتر از ) دقيقه(
بين ميزان حركت . وجود ندارد دار معنيدرصد اختالف  60
درصد،  30-60درصد و  15-30در شيبهاي ) دقيقه( دام

بيشترين ). 01/0در سطح ( وجود دارد دار معنياختالف 
درصد و  15-30 در كالس شيب )دقيقه(ميزان حركت دام 

 باشد ميدرصد  60كمترين آن در كالس شيب بيشتر از 
 ).  8جدول (

    
  توسط آزمون دانكن) دقيقه(هاي مختلف  مقايسه ميانگين ميزان حركت دام در شيب - 8جدول 

تعداد طبقات شيب )دقيقه(ميانگين ميزان حركت دام
12 درصد 30-15 A 61/240
12 درصد 60-30 B95/222

12 درصد 15كمتر از  C28/125
12 درصد 60بيشتر از  C05/121

  .دار ندارند ها، با يكديگر اختالف معني هاي با حروف مشابه در ستون ميانگين
    

هاي  هاي ميزان حركت دام در شيب مقايسه ميانگين
دهد كه بين  ي مختلف نشان ميها در سال )كيلومتر(مختلف 

در سطح ( وجود ندارد دار معنياختالف هاي مختلف  سال

و در سال سوم  )كيلومتر(بيشترين ميزان حركت دام ). 01/0
 ).  9جدول (كمترين آن در سال اول بوده است 

    
  هاي مختلف توسط آزمون دانكن در سال) كيلومتر(هاي مختلف  در شيب مقايسه ميانگين ميزان حركت دام - 9جدول 

تعداد سال )كيلومتر(ميانگين ميزان حركت دام
12 سوم 327/3  A 

12 چهارم 283/3 A 
12 دوم 216/3  A 
12 اول 106/3 A 

  .دار ندارند ها، با يكديگر اختالف معني هاي با حروف مشابه در ستون ميانگين

  
هاي  هاي ميزان حركت دام در شيب مقايسه ميانگين

هاي اول و چهارم و همچنين بين  بين سال) دقيقه(مختلف 
در سطح ( وجود ندارد دار معنيهاي دوم و سوم اختالف  سال

در سال اول و  )دقيقه(بيشترين ميزان حركت دام ). 01/0
  ).  10 جدول(بوده است كمترين آن در سال دوم 

    
هاي مختلف توسط آزمون دانكن در سال) دقيقه(هاي مختلف  مقايسه ميانگين ميزان حركت دام در شيب - 10جدول   

تعداد سال )دقيقه(ميانگين ميزان حركت دام
12  اول 8/181  A 
12 چهارم 1/180 A 
12 سوم 6/174 B 
12 دوم 4/173 B 

  .دار ندارند ها، با يكديگر اختالف معني هاي با حروف مشابه در ستون ميانگين
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هاي  هاي ميزان حركت دام در شيب مقايسه ميانگين
دهد كه بين  هاي مختلف نشان مي در ماه) كيلومتر(مختلف 

در سطح ( وجود ندارد دار معنياختالف  هاي مختلف ماه

در ماه اول و  )كيلومتر(بيشترين ميزان حركت دام ). 01/0
  ).  11جدول (كمترين آن در ماه سوم بوده است 

    
  هاي مختلف توسط آزمون دانكن در ماه )كيلومتر(هاي مختلف  مقايسه ميانگين ميزان حركت دام در شيب - 11جدول 

 )كيلومتر( ميانگين ميزان حركت دام تعداد ماه
354/3  16 اول  A 
193/3 16 دوم A 
152/3 16 سوم A 

  .دار ندارند ها، با يكديگر اختالف معني هاي با حروف مشابه در ستون ميانگين

  
هاي  هاي ميزان حركت دام در شيب مقايسه ميانگين

كه بين  دهد ميهاي مختلف نشان  در ماه) دقيقه(مختلف 
در سطح ( وجود دارد دار معنياختالف  هاي مختلف، ماه

و در ماه اول  )دقيقه(زان حركت دام بيشترين مي). 01/0
  ).  12جدول (كمترين آن در ماه سوم بوده است 

  
  هاي مختلف توسط آزمون دانكن در ماه) دقيقه(اي مختلف ه مقايسه ميانگين ميزان حركت دام در شيب - 12 جدول

تعداد ماه )دقيقه(ميانگين ميزان حركت دام
     
16 اول .8/186 A 
16 دوم 6/177 B 
16 سوم 168C 

  .دار ندارند ها، با يكديگر اختالف معني هاي با حروف مشابه در ستون ميانگين

  
  بحث
ها در ماه اول چرا مسافت بيشتري را در مقايسه با  دام

در ماه اول علوفه تازه در . كنند طي مي هاي ديگر چرا ماه
حرص و ولع زياد به  دليل هها نيز ب دسترس بيشتر بوده و دام

همين دليل مسافت طي شده  و به زنند ميها پوزه  همه گونه
 مختلف باهاي  مرتع مورد نظر پوشيده از كوه. شود ميبيشتر 

باشد كه تركيب، كميت و كيفيت  جهات شيب مختلف مي
بنابراين آنچه كه در اين مرتع . علوفه در آنها متفاوت است

بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد مدت زمان چرا در 
پوشش گياهي هاي مختلف است و دام براي رسيدن به  شيب

د، هاي شمالي قرار دارن كه عموما در شيب مناسب براي چرا

ها  خود و يا با هدايت چوپان مجبور است برخي از شيب
ضمن چرا با سرعت  حتي تند را كه پوشش كمتري دارند،

هاي  بنابراين سرعت متوسط دام در شيب. كندبيشتري طي 
با . تري هستند كمتر است شمالي كه داراي پوشش مناسب

توجه به اينكه آغل دام در داخل مرتع بنا شده است 
 برايدسترسي دام به مرتع آسان و عموما گله نياز به زمان 

ام از آب د آب مورد نياز. صرف حركت به سوي مرتع ندارد
هاي موجود در داخل مرتع و  هاي رودخانه شيرين زهكش

   . شود ميمين أتچشمه 
 اع داموان عمال اينكه ازجمله دام چرايي اررفت از آگاهي

 در كنند، چرا مي خصوصياتي چه با و مراتعي چه در بيشتر
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 روز يك طول در ، ياكنند مي راهپيمايي چقدر روز يك طول

و  مديريت دررا  بسزايي ردازند، تأثيرپ مي استراحت به چقدر
 محيطي عوامل. داردگي چرا دارند، كه شايست مراتعي تعيين

 لعوام از آن، از ناشي دمايي تغييرات فصلي، تغييراتمانند 
 & Dudzínski( هاست دام چرايي رفتار در مؤثر ممه

Arnold., 1993 وLow et al., 1981 (.  

و كيفيت در  كميت بودن متفاوت به توجه با همچنين،
 دام) Arzani et al., 2004(ا مختلف فصل چرمقاطع زماني 

 در غذايي خود احتياجات كردن برطرف براي است مجبور

 و چرا براي را متفاوتي هاي زمان مختلف هاي سال و فصول
 اصلي داليل از تواند موضوع مي اين و كند صرف استراحت

 لفص مختلف مقاطع در صفات اين بين دار معني تفاوت وجود
 Swainet etو  Stodart & Smit,1975( باشد چرا

a.l,1986(.   
 در و استراحت زمان مدت بيشترين پژوهش اين در 

 به ماه مربوط چرا براي شده صرف زمان كمترين مقابل

دليل ب ماه اين در كه شود مي استنباط گونه اين .است شهريور
ها و كاهش  ش علوفه سبز و خشك شدن برخي گونهكاه

 حرارت،ه درج افزايشعلوفه قابل دسترس و از طرفي ديگر 
 و كند استراحت صرف بيشتري را زمان دام گردد كه سبب مي

 در .يابد مي كاهش چرا براي شده صرف زمان طبيعي طور به

 گرما، و رطوبت كه است داده نشان ها بررسي ،اين يافته تأييد

. گذارند ميمنفي  اثر دامها چرايي رفتار در زياد، احتمال به
 براي شده صرف تابستان زمان در دما افزايش با كه طوري به

 اين داليل از يكي كه يابد ميكاهش  روز در دام توسط چرا

 شود مياين است كه مقدار علوفه در تابستان محدود  ،كاهش
)Lyons & Machel,2002.( كه گرديد مشاهده ،طور كلي به 

هاي مرداد و شهريور است  ماه در دام يچرا زمان ترين كوتاه
 سر پشت را گلدهي ي مرحله عهلمطا مورد  هاي هگون كه

 كميت و كيفيت و اند رسيده بذردهي ي مرحله به و گذاشته

 تري طوالني نسبتا زمان اما است، سطح ترين پايين در علوفه

زمان  بيشترين تحقيق اين در .كنند مي نشخوار صرف را
 براي شده صرف زمان كمترين وصرف شده براي چرا 

آن دهنده  نشاناين يافته . تير بود ماه استراحت مربوط به

 ي مرحله به مربوط عوامل محيطي، عوامل بر عالوه است كه
بطور  مختلف هاي گونهعلوفه  كيفيت درنيز  گياهان رشد

 كيفيت مرغوبيت ).Baghestani, 2003( گذارد مي مستقيم اثر

 چراي براي را بيشتري دام زمان كه شود مي ثباع هم علوفه

 به كمتر و دهد اختصاص ماهن اي در تازه و آبدار هعلوف

 مطالعات يافته، اين در تأييد .بپردازد استراحت

)Semenye,1981 (شده صرف زمان كه داد نشان كنيا در 

 همچنين و مختلف مناطق و مختلف فصول در چرا براي
 در هنگامي كه علوفه دام و است تاومتف مختلف قلمروهاي

 .كند ميرا صرف چرا  زمان باشد، بيشترين آبدار و سبز
 علوفه كيفيت تغيير كه است داده نشان ها بررسي براين، عالوه

 رفتار در تواند مي نيز مختلف مراحل گذاشتن سر پشت با

 Ganskopp( مطلب اين تأييد در .ذاردگب تأثير ها دام چرايي

& Bohnert, 2006( شيميايي تركيبات كه كردند شگزار 
 شوند مي تغيير اردچ رشد مختلف فصول در علوفه در موجود

 هاي شاخص مهمترين عنوان به علوفه، پذيري هضم در و

ثير أت ها دام چراييرفتار  در )Arzani, 2009(ه علوف تكيفي
 در مؤثر گياهي عوامل تواند مي فصلي تغييرات. گذارد مي

كميت  و كيفيت درثير أت يقطر از را ها دام چرايي رفتار
 Provenza( دهد قرار تأثير تحت دام دسترس دره علوف

 وبا توجه به افزايش دماي هوا  ،اين پژوهش در ).1977,
 زمان ،گرم سال هاي ماه در راهپيمايي شرايط شدن نامساعد

 آن متعاقب و افزايش ها ماه اين در استراحت براي شده صرف

ميانگين  بيشيترين كه اي گونه به ،يافت كاهش سرعتگن ميان
. بودشهريور  به مربوط آن كمترين و تيرسرعت مربوط به ماه 

 سرعت هوا دماي شديد افزايش با عنوان يك اصل كلي، به

  ).Maria et al,2004( يابد مي كاهشبه طور خطي  چرا

 دام توسط شده پيموده مسافت كمترين تحقيق اين در

 لليد به تواند مي عضومو اين كه بود ماهشهريور به مربوط
، يافته اين تأييد در. باشد علوفه به دام دسترسي محدوديت

 باعث علوفه به دام دسترسي كاهش هك داد شاننلعات مطا
 دسترسي كاهش اين اگر و شود مي چراه دور طول كاهش

 علوفه آوردن دست به مشكل ،باشد داشته ادامه مستمر طور به

 چرا از دام نتيجه در كند، ميه غلب غذايي مواد به دام نياز بر
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  ).Arzani et al,2009( كشد مي دست
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Abstract 
Rangelands consist of different plant species with different vegetative and phenological 
characteristics that have a certain grazing value. Accordingly, livestock reveals 
particular grazing behavior. Without knowing these behaviors, range and livestock 
planning and management is not feasible. To understand the livestock behavior, The 
Niak site was selected in the mountain rangelands of Mazandaran in the Plour region. 
Livestock grazing behavior such as the distance traveled daily, the speed of the 
livestock, the time spent moving, resting and grazing were investigated using GPS. The 
study period was from 2007 to 2010. The results showed that livestock grazing behavior 
was different in different months of the season. Livestock grazing behavior showed no 
significant differences in different years. The maximum livestock movement (min) was 
recorded in slope class of 15- 30% and the lowest in slope class more than 60%. On 
average, the distance traveled by livestock in the first, second and third month of the 
grazing season was calculated to be 14.84 km, 13.30 km, and 12.38 km, respectively.  
 
Keywords: Grazing behavior, sheep, mountain rangeland, Polour. 


