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  ده يچك
غالب منطقه عنوان دام  بهش فشندي يمعادات و رفتار چرايي  ،مختلف مرتع يها شيبدر دام  ييو رفتار چرا چراچرخه درك  منظور به

شده  يطروزانه شامل مسافت مورد بررسي اين تحقيق  يها شاخص .سال مورد بررسي و مشاهده قرار گرفت 4مدت ه بكردان البرز 
حركت  زمان استراحت ومدت  همچنين ،)حداقلو حداكثر  ،نيانگيم(سرعت دام  ،آنب يبا توجه به ش دام در مرتع ريمس توسط دام،

د كه با ياستفاده گرد) نياس گارم يپ يج( يياياب جغرافي عتيدستگاه موق از هاي ذكر شده شاخصن ييتع يبرا. بوده استدام در روز 
ان روز يدر پاسپس  ،فعال شدهاز آغل  پس از خروج دام شده وساله بسته  4ش يك ميبه پشت  ي مخصوصاستفاده از كمربند

ج نشان ينتا .شد به انتخاب چوپان مشخص مير حركت دام يمس. گرديدس استخراج يط الويبا استفاده از مدتراك در مح آن يها داده
گر فصل چرا يد يها از ماه كمترموده شده دام يمسافت پ ،باشد ميشتر يب ياهيپوشش گ كه يدر زمان ماه اول فصل چرا و يكه ط داد
بوده درصد  15و كمترين آن در طبقه شيبي كمتر از صد در 60-30 يها بيشده دام در ش مودهين مسافت پيشتريبهمچنين . باشد مي

هاي فصل چرا نشان داد كه بيشترين ميانگين سرعت دام مربوط به تيرماه و كمترين آن مربوط  نتايج رفتار چراي دام در طي ماه. است
هاي  توان برنامه چرايي دام را در مناطق مشابه اين مطالعه، در شيب استفاده از اين اطالعات ميبنابراين با  .به ارديبهشت و خرداد بود

  .مختلف مديريت كرد
  

  .راحتزمان استمدت  زمان چرا،مدت  ،شده توسط دام طي، مسافت فشنديش ي، مييرفتار چرا :يديكل هاي واژه
  

  مقدمه
 يشيات رويبا خصوص ياهيمختلف گ يها مراتع از گونه

ـ يمع يـي ل شده كـه ارزش چرا يمتفاوت تشك يفنولوژ و  ين
 ها اين تفاوتز بر حسب يدام چراكننده ن ،ين رويا از. دارند

ـ بـدون شـناخت ا  . دهـد  مـي بـروز   يخاص ييرفتار چرا ن ي
 .باشد ميدام مقدور ن ت مرتع ويريمد و يزير برنامه ،ها رفتار

ره روزانـه  يج ،ياهل و يخوران وحش مختلف علف يها گونه
ـ ك جامعه گيخود را از علوفه موجود در   انتخـاب و  ياهي

هـاي   واكـنش به  يارزش رجحاندر واقع  .ندينما ميمصرف 
ات يبـه خصوصـ   يخوشخوراك يول ،گردد ميدام بر يرفتار

) 2007(و همكـاران   Munkhtsetseg .شود مياه مربوط يگ
 ت قابـل مشـاهده و  يرفتار شامل هرگونه فعال كهكردند بيان 
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م يصورت مسـتق  كه بهباشد  مي) وانيح-اهيگ(جاندار  يرونيب
ـ نما مـي او كمك  يم به بقايرمستقيغ و ـ بـر ا . دي  ،ن اسـاس ي
ـ  يرفتارها يوانات دارايح ، يـي شـامل رفتـار چرا   يمختلف

 ،ييزا د گوشت، بچهيتول: مانند يديرفتار تول و يرفتار جنس
 و همكاران يمصداق .دنباش ميكود  و پشم، پوست ،يردهيش
را شـــامل  يـــيرفتـــار چرا) 1387( ياحمـــدو  )1355(

حركت، مصرف آب، نشخوار  مانند مصرف غذا، ييها تيفعال
ه وسـيله دام پديـد   هانتخاب گياه ب. اند و استراحت ذكر نموده

، گيـاه نـوع  طـور مسـلم بـه نـوع دام،      ايست كـه بـه   پيچيده
بستگي  و غيره شرايط آب و هوايي شي آن،يهاي رو يويژگ
و شـرايط   مختلـف گيـاهي   يهـا  گونهاز ز ينتع مرهر  .دارد

 هـا   گونـه هر يك از  .تشكيل شده است مختلف رويشگاهي
بنـابراين در  . دارند يمتفاوت خصوصيات رويشي و فنولوژي
و  بـرداري بـوده   قابل بهـره ا دوره زماني خاصي از دوره چر

ـ معيني دار ارزش چرايي بـا شـناخت و بررسـي ارزش     .دن
هاي صحيح  توان به وسيله اجراي طرح ميرجحاني گياهان 

ي خوشخوراك بومي حمايـت نمـود و   ها داري از گونه مرتع
تعيـين   .تهيـه كـرد   ها بدين وسيله علوفه مناسب را براي دام

، مديران داران تواند مرتع مي تعيمر يها گونه ارزش رجحاني
را در جهت ارزيابي كيفي مراتـع راهنمـايي و    ريزان و برنامه

پايـدار و   بـرداري  حفظ، احياء، توسعه و بهرهرا براي زمينه 
ــع  ــراهم ســازدمســتمر از مرات و همكــاران   Schlecht .ف

 ارزيابي مورد GPSبا استفاده از  ارفتار چرايي دام ر )2006(

 21 متوسـط  طور به گوسفند كه نمودند گزارش و داده قرار

 درصـد  60 و نمـوده  طريـق  طي مرتع در روز در كيلومتر

 بـه  را درصـد  26 تـا  20 و خواري علوفه به را خود وقت

 بـا ) 2008(و همكـاران   Sun .اسـت  گذرانـده  روي پيـاده 

 و ژوئن ماه دو در مغولستاني كشمير بز جيره تركيبمقايسه 
 جيره دهنده تشكيل اصلي هاي گونه كه دادند نشان آگوست

 انتخـاب  بـر  نيـز  جـنس  اثر و بوده متفاوت ماه دو در دام

  .باشد مي دار معني خوراك
Machen  وLyons )2002 ( رفتـار چـراي   در تحقيقي

مورد بررسـي  راي آزاد چبا سيستم دام را در مراتع تگزاس 
هـا تحـت تـأثير     نتيجه گرفتند كه چراي دام آنها .قرار دادند

. گيـرد  منابع آبي و نوع دام قرار مـي  ،كميت و كيفيت علوفه
اين محققان اظهار داشتند كـه فقـط بخشـي از كـل علوفـه      

گيرد، بنابراين  توليدي مرتع مورد استفاده دام چرنده قرار مي
رفتار چرايي دام ممكن است شاخص بهتري براي ارزيـابي  

كه  شود ميهمين منبع متذكر . توليد علوفه قابل استفاده باشد
كنند كه حدود  ساعت در روز چرا مي 12تا  7ها معموالً  دام
سـاعت در   3سـاعت آن در صـبح هنگـام، حـدود      5تا  3

 و Roath. باشـد  غروب و ساعاتي در شب و نيمه شب مـي 
Krueger )1982 (پارامترهـــاي محيطـــي و  يدر تحقيقـــ

اثـر فاصـله   بر روي رفتار چرايـي گـاو و   مؤثر توپوگرافي 
آنها . دادندمورد بررسي قرار را آب از محل چراي دام منابع 
كه نوع آب و پوشش گياهي جـزو فاكتورهـاي   كردند بيان 

مهم در تعيين مناطق چرا و درجه استفاده از علوفـه توسـط   
همچنين در مناطق با شيب ماليم فاصله عمودي . دام هستند

بـرداري از پوشـش گيـاهي     كننده بهـره  مهمترين عامل تعيين
طلـوع آفتـاب و رطوبـت    فاكتورهاي زمـان بعـد از   . ندبود

نسبي، عوامل كليدي در تعيـين نـوع و زمـان فعاليـت گـاو      
كـه   سـت ا بيـانگر آن بدست آمـده  طور كلي نتايج  هب .بودند

دوري و يا نزديكي از منبـع آب اثـرات مثبـت و منفـي بـر      
تـر   هر چه اين فاصله كوتـاه كه  نحوي به. مصرف علوفه دارد

مصرف علوفه افزوده شده و بر مرتع فشار بيشـتري  باشد بر 
   .شود بر توليد دامي افزوده مي اما ،شود وارد مي

هـاي   زمـان تعيـين  بنابراين هدف از انجام ايـن مطالعـه   
 ،زمان چـرا  هاي روزانه دام ازجمله صرف شده براي فعاليت

همچنين بررسي رابطه رفتار چرايي و روي  و پياده استراحت
  .  باشد ها مي شيب و ناهمواري دام با درجات

  
  ها مواد و روش

 تيمنطقه سا ييايموقعيت جغراف) الف
 يلومتريك 20در  البرز،استان  يغرب ت در شمالين سايا

كردان  يدار طرح مرتعاجراي شهرستان هشتگرد و در محل 
 يسـاز  مؤسسه واكسـن و سـرم   يقاتيستگاه تحقيدر ا  واقع
و  يقه عرض شماليدق 51درجه و  35ن مختصات ي، بيراز
  .قرار دارد يقه طول شرقيدق 55درجه و  50



 297   2شماره  21فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران جلد 

  ينوع و نژاد دام مورد بررس - 
كه مدت آبسـتني   بوده يدام غالب منطقه گوسفند فشند

ها در مرتـع چشـمه    منبع آب شرب دام. باشد آن پنج ماه مي
دام در  ين نقاط چراياست و فاصله محل آبشخور تا دورتر

در ايـن منطقـه فصـل چـرا      .باشد ميلومتر يك 3تا  2منطقه 
تـع  امـاه وارد مر  ماه بوده و دام از اوايل ارديبهشت 3حدود 

  . شود منطقه شده و در اواخر تيرماه خارج مي
  
  ياهي، خاك و پوشش گيات اراضيخصوص - 

ـ متر از سـطح در  1650منطقه مورد مطالعه در ارتفاع  ا ي
 يشـمال -يدرصد و جهت جنـوب  35تا  25 يب عموميبا ش
توسـول  يل يهـا  ن منطقه از نوع خـاك يا يراضاخاك . است
روشـن و   يا ي، بـه رنـگ قهـوه   لـوم -يبا بافت شـن  يآهك

ـ م. باشـد  مـي مناسـب   يو زهكش يرينفوذپذ  يزان بارنـدگ ي
 يسـتگاه هواشناسـ  يا هـاي  به داده هتوجت مورد نظر با يسا

منطقه مـورد مطالعـه قـرار دارد     يلومتريك 2صومعه كه در 
  .متر گزارش شده است يليم 270

ت يمنطقه مورد مطالعه با توجه به وضـع  ياهيگ يها پيت
ـ ت نظـر  ت مورديمنطقه متنوع بوده و در سا يوگرافيزيف  پي

  -Stipa hohenackeriana-غالـــــــــــــب
Ajuga chamaecistus-Bromus tomentellus باشـد  مي. 

كـردان   يدار كه در محـدوده طـرح مرتـع    ياهانيگبرخي از 
  :باشند شرح زير ميب ،پراكنده حضور دارندصورت  هب

Melica persica Artemisia sieberi, 
Achillea millefolium Tanacetum canescense,  
Amygdalus lycioidesStachys inflata,           

Helychrysum oligocephalum   Asperula glomerata,

Noaea mucronata Ziziphora clinopodioides, 

Poa bulbosa Gundelia tournefortii,  
Astragalus molis Silene chlorifolia, 

Eryngium bungei Convolvulus arvensis, 

Acanthophyllum glandulosum  
 صـومعه كـه   يسـنج  بـاران آمار بارنـدگي در ايسـتگاه   

زيـر   در باشـد  مي به محل اجراي طرحترين ايستگاه  نزديك
  .گردد ميارائه 

  
  )85 – 89(صومعه كردان  يسنج ايستگاه باران )متر ميلي( ميزان بارندگي ماهيانه - 1جدول 

 
  ميانگين  88 – 89  87 – 88 86-87 85-86  زراعيو ماه سال

 5/11 7 5 10 24  مهر
 21 10 12 19 43  آبان
 5/30 30 35 22 35  آذر
 58 65 55 60 52  دي
 42 52 44 32 40  بهمن
 25/24 28 32 10 27  اسفند

 75/28 45 35 5 30  فروردين
 5/20 25 28 2 27  ارديبهشت
 5/12 15 20 0 15  خرداد
 0 0 0 0 0  تير
 0 0 0 0 0  مرداد
 0 0 0 0 0  شهريور

 249 277 266 160 293  بارندگي ساليانه
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بيشـترين ميـزان بارنـدگي در سـال      1براساس جـدول  
متر و كمترين آن در سال  ميلي 293به ميزان  86-85زراعي 
   .متر مشاهده شد ميلي 160به ميزان  87-86زراعي 

پوشـش از روش  درصد ري يگ در اين مطالعه براي اندازه
گونه كه پالت يـك متـر مربعـي در     بدين. سطحي استفاد شد
متـري مسـتقر شـده و پـس از      200اي هـ  امتداد ترانسـكت 

هـايي كـه در    استقرار پالت در داخل هر پالت بر اساس فرم
. ها ثبت گرديد پوشش تك تك گونه دسترس بود، درصد تاج

گيـري توليـد، گياهـان علفـي از يـك       همچنين براي انـدازه 
اي، رشـد   هاي بوتـه  متري سطح زمين و در مورد گونه سانتي

چـراي دام قطـع گرديـد و در    هـاي قابـل    سال جاري گونه
شـدن در   بعـد از خشـك  . هاي جداگانه قرار داده شـد  پاكت

گيـري   هاي مختلف انـدازه  فضاي آزاد آزمايشگاه، توليد گونه

از روش  گيري تركيب گيـاهي  براي اندازهدر اين مطالعه  .شد
صورت كـه ابتـدا    بدين. پوشش گياهي استفاده شد تاجدرصد 

. گياهي در هر تيپ تعيـين شـد  پوشش  در عرصه، درصد تاج
ـ    صـورت جداگانـه نيـز در     هالبته درصد پوشش هـر گونـه ب

سـپس ليسـت گياهـان منطقـه از     . هاي موجود وارد شد فرم
شـونده، زيادشـونده و    لحاظ خوشخوراكي در سه كالس؛ كم

در نهايــت بــا توجــه بــه درصــد . بنــدي شــد مهــاجم طبقــه
 گونـه  پوشش كـل در هـر تيـپ و درصـد پوشـش هـر       تاج
در  .صورت جداگانه، تركيب هر گونه گيـاهي تعيـين شـد    هب

درصد ميانگين توليـد و درصـد پوشـش مهمتـرين      2جدول 
هاي مرتعي در دوره بررسي در سايت كردان آورده شده  گونه
 .است

  
   Kg/ha) (هاي مرتع در دوره بررسي در سايت كردان  گونهمهمترين  درصد پوششميانگين توليد و  - 2جدول 

ارديبهشت گونه گياهي خرداد  تير
)Kg/ha( توليد )Kg/ha(توليد )درصد( پوشش )درصد( پوشش  )درصد( پوشش )Kg/ha( توليد

Achillea millefolium 45/119  1 3/162 8/2 45/192  3
Bromus tomentellus 6/31  5 4/51 7 3/57  5/8
Ajuga chamaecistus 4/71  1/3 4/83 56/7 5/94  23/8
Cousinia esfandiarii 6/18  2 2/22 3/3 8/23  4
Stachys inflata 7/20  2 5/30 2/3 7/34  9/4
Stipa hohenackeriana 1/74  5/3 88 4/4 9/86  6
Tanacetum caneoucense 59 2/. 8/85 2 7/95  2/3
Psathyrochys fragilis 65 6 73 56/8 7/74  9
Asperula glomerata 13 3 22 4/5 3/32  7/8
Amygdalus lacyioides 32 4 40 5/7 44 8
Ziziphora clinopodioides 37 8/2 6/43 45/4 55 13/5
 

 
  يروش بررس) ب
  هاي بررسي رفتار چرايي دام  روش - 
  دام  ييرفتار چرا - 

ــار    ــين رفت ــراي تعي ــيچرا ب ــتگاه ( GPSدام از  ي دس
در يك  نحو كهن يبد. استفاده گرديد) ياب جغرافيايي موقعيت

از فصل چـرا  ) بود در ماه ي ثابتروز(روز معين در هر ماه 

پـس   ه،به پشت دام بسته شد GPSهنگام خروج دام از آغل 
دستگاه روشـن و روي مـد تركـت     ،روي دام GPSاز نصب 

اطالعات ثبت شده توسط  ،روزقرار داده شد و پس از پايان 
GPS   ـ (به رايانه منتقل گرديـد  ازراي پـردازش اطالعـات   ب
 هـا  گيري اندازهاين عمل و ). استفاده گرديد ILWIS افزار نرم

مسير حركت دام در هـر مـاه مسـيري    . شددر هر ماه تكرار 
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ي الزم بـراي  هـا  شـاخص . كنـد  مي است كه چوپان انتخاب
  :تفسير رفتار چرايي دام بشرح زير مورد بررسي قرار گرفت

زمان خروج دام از آغل يا محـل اسـتراحت و    .1
  ورود به مرتع

زمان خروج دام از مرتع و برگشت به آغل يـا   .2
 محل استراحت

 شده در روز  طول مسافت طي .3

 مسير حركت دام در مرتع .4

 ن سرعت حركت دام يانگيم .5

 شده براي چرا ان صرفزم .6

 شده براي استراحت زمان صرف .7

 شده براي حركت   زمان صرف .8

رفتـار چرايـي دام در   هاي بدست آمـده از بررسـي    داده
  SASافـزار  با استفاده از نرم قالب طرح بلوك كامال تصادفي

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و با استفاده از آزمون چند 
  .مورد مقايسه قرار گرفتند آني ها ميانگين ،اي دانكن دامنه

  

  
  در سايت كردان GPSنصب براي شده  گوسفند نژاد فشندي انتخاب -1كل ش

  
 ي مختلفها مقايسه رفتار چرايي در شيب

نقشـه شـيب منطقـه مـورد      Ilwisافـزار   با استفاده از نرم
مطالعه تهيه و با همپوشاني مسير حركت دام بـا نقشـه تهيـه    

شده توسط دام در طبقات مختلف شـيب   شده مسافت پيموده
هـاي   ي بدسـت آمـده در سـال   هـا  سـپس داده  ،بدست آمـد 
ــاربرداري ــه) 1389-1386( آم ــرم  ب ــك ن ــزار  كم  SASاف

صـادفي  فاكتوريل در قالب طرح پايه بلوك كامل ت صورت به
تحليل قرار گرفت و با استفاده از آزمون چند و  مورد تجزيه

  .مورد مقايسه قرار گرفتند ها اي دانكن ميانگين دامنه

  جينتا
   طريق بررسي رفتار چرايي دام تعيين ارزش رجحاني از

اطالعات حركت دام و حضور دام در مرتع شامل ساعت 
ــانگين ســرعت دام، طــول مســافت  ،خــروج دام ورود و مي
ــي ــده ط ــرف  ،ش ــان ص ــرا   زم ــراي چ ــده ب ــت ش                   و حرك

ــه  و ــتراحت دام ب ــان اس ــال  زم ــب س ــا ترتي ــفه                ي مختل
ارديبهشـت  (هاي فصل چـرا   در ماه) 1386-1389از سال (

  . آورده شده است 3 در جدول) رماهيتتا 
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  89تا  1386 هاي سالدر  كردانسايت   GPSشده از اطالعات استخراج - 3جدول 

زمان خروج دام   سال
 از مرتع

استراحتمدت زمان
 )ساعت(

وچرامدت زمان
 )ساعت(حركت

شده مسافت طي
 )كيلومتر(

  ميانگين سرعت
 )متربرثانيه(

ساعت ورود 
 به مرتع

 ماه

86  
 ارديبهشت 9:00 53/159/58/426/0 16:25
 خرداد 8:56 18/17/504/325/0 16:16
 تير 8:45 23/107/603/233/0 16:19

87  
 ارديبهشت 8:20 40/130/61/532/0 16:10
 خرداد 8:10 55/120/66/335/0 16:35
 تير 8:25 35/140/62/336/0 16:45

88  
 ارديبهشت 8:10 30/140/68/334/0 16:20
 خرداد 8:20 10/172/337/0 16:30
 تير 8:00 20/170/338/0 16:20

89  
 ارديبهشت 7:5 0/130/7328/0 16:000
 خرداد 7:5 10/150/72/332/0 16:30

 تير 7:5 30/186/236/0 17

  
در سـايت   1387بر اساس نتايج بدست آمـده در سـال   

طور  هكردان، زمان خروج دام طي سه ماه فصل چرا از آغل ب
عصـر   16:30صبح و زمان برگشـت   8: 30 متوسط ساعت

 8در طول اين مدت، حضور دام در مرتع حـدود  . بوده است
از دقيقه آن صرف چرا  30ساعت و 6ساعت بوده كه حدود 

 ،Bromus tomentellus، Stipa  hohenckeriana هاي گونه
Ajuga chamaecistus، Asperula glomerata، 

Amygdalus lacyioides، Ziziphora clinopodioides، 
Achillea millefolium، Stachys inflate،    

Psathyrochys fragilis، Cousinia esfandiarii، 
Tanacetum caneoucense  ــه  30و يــك ســاعت و دقيق
شـده توسـط گلـه     مسافت طـي . صرف استراحت شده است

 34/0كيلومتر و سرعت متوسط حركت  9/3طور متوسط  هب
كمي افزايش  قبلست كه در مقايسه با سال متر بر ثانيه بوده ا

طـور   هزمان خروج دام از آغل ب 1388سال در . داشته است
عصـر   16:25صبح و زمان برگشـت   8: 10 متوسط ساعت

در طول فصل چـرا زمـان حضـور دام در مرتـع     . بوده است
دقيقـه آن   30سـاعت و   6ساعت بوده كه حـدود    8حدود 

صرف استراحت شـده  دقيقه  20صرف چرا و يك ساعت و 
ـ     مسافت طي. است  3/3طـور متوسـط    هشـده توسـط گلـه ب

متر بـر ثانيـه بـوده     36/0كيلومتر و سرعت متوسط حركت 
در . اسـت  كمي كاهش داشته قبلاست كه در مقايسه با سال 

 طور متوسط سـاعت  هزمان خروج دام از آغل ب 1389سال 
در طـول  . عصر بوده است 16:30صبح و زمان برگشت 5/7

 50 و سـاعت  8فصل چرا زمان حضور دام در مرتع حـدود  
دقيقه آن صرف چـرا و   40ساعت و  7دقيقه بوده كه حدود 

. صـرف اسـتراحت شـده اسـت    آن قـه  يدق 20ك ساعت و ي
لـومتر و  يك 2/3طور متوسـط   هشده توسط گله ب يمسافت ط

الزم  .ه بـوده اسـت  يمتر بر ثان 32/0سرعت متوسط حركت 
شـده توسـط دام، سـرعت     ت طـي فاكـه مسـ   به يادآوريست

متوسط گله، زمان خروج دام از آغل، زمـان برگشـت گلـه،    
ـ    وسـيله   هزمان حضور دام در مرتع و زمـان اسـتراحت دام ب

  . چوپان تنظيم شده است
فصل  درنتايج تجزيه واريانس دو طرفه رفتار چرايي دام 

نشان داد كه در ) 4جدول (چرا براي چهار سال مورد مطالعه 
شـده   ن سرعت دام و زمان صـرف يانگيصفات م ،ها سالبين 
داشـت و   %1در سـطح   يدار دام اختالف معنـي  يچرا يبرا

ديگر خصوصيات رفتاري در بين اين چهـار سـال اخـتالف    
به دليل اينكـه در ايـن مرتـع از    ، بنابراين داري نداشتند معني
توان بيان داشت  مي ،شود اده ميفوپان براي هدايت گله استچ
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شـده بـراي    زمـان صـرف   شـده و  ميزان مسـافت پيمـوده  كه 
يكسان بوده  ،شده استراحت در طول چهار سال مطالعه انجام

صفت  كه گردد هاي فصل چرا مشاهده مي اما براي ماه. است
نشـان  % 5در سـطح   يدار ن سرعت دام اختالف معنييانگيم

ســرعت دام بــراي فصــل چــرا  در پايــانيعنــي  .داده اســت
ديگـر  البتـه  . فه بيشتر افـزايش يافتـه اسـت   دسترسي به علو

داري در بـين   خصوصيات رفتاري چراي دام اخـتالف معنـي  
 . هاي فصل چرا نداشتند ماه

  

  ي مورد بررسيها ي فصل چرا براي سالها دام در ماهچرايي ميانگين مربعات تجزيه واريانس رفتار  - 4جدول 
 استراحتمدت زمان

  )قهيدق(
  )قهيدق( چرا مدت زمان

شده دريطول مسافت ط
 )km( روز

  منابع تغييرات  درجه آزادي  )km/h( ن سرعتيانگيم

ns 33/521  63/4607٭٭ ns264/2 سال  3  0038/0٭٭  
ns 25/56  ns583/252 ns839/0 ماه  2  0033/0٭  

  اشتباه  6  00033/0 118/1 13/118  91/247
ns  مشاهده نشد دار معنيبا آزمون دانكن بين تيمارها اختالف.  

  .وجود دارد دار معنيدرصد با آزمون دانكن بين تيمارها اختالف  1در سطح آماري  **
 .وجود دارد دار معنيدرصد با آزمون دانكن بين تيمارها اختالف  5در سطح آماري  *

  

 ،خصوصيات رفتـار چـراي دام  براي آزمون دانكن انجام 
تأييـد  نتايج تجزيـه واريـانس را    ،هاي مورد بررسي در سال

ن سـرعت دام و  يانگيگردد كه م ميمالحظه  .)5جدول (نمود 
 دارايدام در چهار سال مطالعه  يچرا يشده برا زمان صرف

و ديگر خصوصيات بر اساس آزمون  بودهبندي متفاوتي  گروه
براسـاس آزمـون   . نشان ندادنـد  ي رادار فاوت معنيدانكن ت

و  1387 يهـا  ن سرعت حركـت دام در سـال  يشتريدانكن ب
ـ   ميمشاهده  1388  يهـا  ن سـرعت دام در سـال  يگـردد و ب
ـ  ،شـود  ميده نيد ياختالف 1389و  1388 ن ين كمتـر يهمچن

در مورد زمـان  . شود ميمشاهده  1386سرعت دام در سال 
ـ چرا ن يشده برا صرف و  1389ن زمـان در سـال   يشـتر يز بي
  .گردد مشاهده مي 1387و  1386ن در سال يكمتر

  
  %5ي اجراي طرح  با روش دانكن در سطح ها دام در طي سالچرايي مقايسه ميانگين رفتار  - 5جدول 

  سال  )km/h( ن سرعتيانگيم  )km(شده در روزيمسافت ط )قهيدق(چرامدت زمان  )قهيدق(استراحتمدت زمان
a33/91  c33/378 a29/3 c 28/0  اول  
a33/103  c00/390 a03/5 ab 34/0  دوم  

a00/80  b33/413 a33/3 a 36/0  سوم  
a33/73  a66/466 a26/3 b 32/0  چهارم  

  
  %5ي فصل چرا با روش دانكن در سطح ها دام در ماهچرايي مقايسه ميانگين رفتار  - 6جدول 

  ماه  )km/h( ميانگين سرعت )km(مسافت طي شده در روز )دقيقه(مدت زمان چرا  )دقيقه( مدت زمان استراحت
a75/ 90  a00/403 a17/4 b300/0  ارديبهشت  
a25/83  a5/415 a26/3 b322/0  خرداد  
a00/87  a75/417 a75/3 a35/0  تير  
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براي خصوصيات رفتار چراي % 5آزمون دانكن در سطح 
كه در  همچنان). 6جدول (هاي فصل چرا انجام شد ماه دردام 

ـ بيشترين م، گردد مالحظه مي )6( جدول ن سـرعت دام  يانگي
بهشت و خرداد يرماه و كمترين آن مربوط به ارديمربوط به ت

  . دار داشتند اين دو ماه با همديگر اختالف معني ه كهبود
 ي مختلفها مقايسه رفتار چرايي در شيب - 

 چـرا  و سـال  فصـل  تجزيه واريـانس اثـر مـاه    7جدول 
شـده توسـط دام را    شيب بر مسافت پيمـوده  )عنوان بلوك هب(

طبق جـدول مـذكور اثـر شـيب بـر مسـافت        .دهد مينشان 
شـده   يعني طـول مسـافت پيمـوده   ، شده دار معنيشده  پيموده

در  يدار معنيهاي مختلف با هم اختالف  توسط دام در شيب
ـ اثـر سـال ن  . درصد دارنـد  يكسطح آماري   5ز در سـطح  ي

ـ ي ،شـده  دار معنيدرصد  ـ مختلـف م  يهـا  در سـال  يعن زان ي
اثر مـاه  ولي . متفاوت بوده است ها بيشده در ش يمسافت ط

بـدين   .باشـد  مـي ن دار معنيشده  بر روي طول مسافت پيموده
برداري آمـار  يهـا  شده در ماه دهطول مسافت پيمو مفهوم كه

الزم به ذكـر اسـت كـه اثـر     . ندارند ي با همدار تفاوت معني
ـ نسال  درمتقابل شيب  شـده  ن دار معنـي ز از لحـاظ آمـاري   ي

  .است

  
  شده توسط دام شيب بر مسافت پيموده و سال ،تجزيه واريانس اثر ماه - 7جدول 

  F Value  Pr>F  ميانگين مربعات مجموع مربعات df  رويشيپارامترهاي 
  *028/0  46/3  566/0 69/1 3  سال
  n.s 29/0  28/1  209/0 41/0 2  بلوك
  ** >0001/0  43/104  09/17 281/51 3  شيب

  n.s 097/0  86/1  305/0 47/2 9  شيب*سال
      16/0 91/4 30  خطا
      05/61 47  كل

ns  مشاهده نشد دار معنيبا آزمون دانكن بين تيمارها اختالف.  
  .وجود دارد دار معنيدرصد با آزمون دانكن بين تيمارها اختالف  1در سطح آماري  **
  .وجود دارد دار معنيدرصد با آزمون دانكن بين تيمارها اختالف  5در سطح آماري * 

  
عنـوان   هب( فصل چرا تجزيه واريانس اثر ماهز ين 8جدول 

توسـط دام را  شـده   يمدت زمان طـ شيب بر  وسال ، )بلوك
مـدت زمـان   طبق جدول مذكور اثر شيب بـر   .دهد مينشان 

مـدت زمـان   يعنـي   ،شده اسـت  دار معنيتوسط دام شده  يط
هـاي مختلـف بـا هـم اخـتالف       توسط دام در شيبشده  يط

سال و ولي اثر . درصد دارند يك در سطح آماري يدار معني
 دار معنـي توسط دام شده  يمدت زمان طبر روي  )بلوك( ماه
ـ نسـال   دراثر متقابل شـيب   نيهمچن. باشد مين ز از لحـاظ  ي

  .شده استن دار معنيآماري 

  
  محتلف يها بيدر ش دام مدت زمان حركتبر  شيبو  سال ،تجزيه واريانس اثر ماه - 8جدول 

  F Value  Pr>F  ميانگين مربعات مجموع مربعات df  پارامترهاي رويشي
  n.s068/0  63/2  74/897 22/2693 3  سال
  n.s89/0  12/0  395/39 79/78 2  بلوك
  >0001/0 **  55/602  24/205612 73/616836 3  شيب

  n.s62/0  79/0  79/270 15/2437 9  شيب*سال
      23/341 08/10237 30  خطا
      99/632282 47  كل

ns  مشاهده نشد دار معنيبا آزمون دانكن بين تيمارها اختالف.  
  .وجود دارد دار معنيدرصد با آزمون دانكن بين تيمارها اختالف  1در سطح آماري ** 

  .وجود دارد دار معنيدرصد با آزمون دانكن بين تيمارها اختالف  5در سطح آماري * 
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ي مختلف بـا هـم   ها شده در طبقات شيب مسافت پيموده
درصـد   15كه طبقه شيبي كمتر از  طوري هب ،باشد ميمتفاوت 

تـا   30گيرد و طبقه شيبي  ميميانگين قرار  نيدر كالس كمتر
در مورد . رديگ مين قرار يانگين ميشتريب درصد در كالس 60

شده در طبقـه   مودهيز مانند مسافت پيدام نچراي مدت زمان 

 0اما در بين كالس . شود ميده ين مدت چرا ديشريب 30-60
درصــد اخــتالف  60ش از يو بــ 30تــا  15درصــد،  15تــا 
چرا  در طول زمانشده توسط دام  دار براي مسافت طي معني

  .مشاهده نگرديد

  
  %5هاي مختلف شيب با روش دانكن در سطح  شده در كالس يو زمان ط) كيلومتر(نگين مسافت مقايسه ميا - 9جدول 

 )درصد( كالس شيب  )كيلومتر(ميانگين مسافت طي شده   )قهيدق( دام مدت زمان حركت

     
c46/28  b26/0 15-0 

c18/30  b27/0 30-15 

a03/298  a71/2 60-30 

b89/52  b47/0 60> 

  
شده و زمان چرا در  ين مسافت طيانگيسه مين مقايهمچن

ن يشـتر يب. )9جـدول  ( باشـد  مـي مختلف متفـاوت   يها سال
 1387در سـال  ) لومتريك 25/1( چرا يشده برا يمسافت ط

  .)10جدول ( شود ميمشاهد 
  

زمان و مدت ) كيلومتر(شده  مقايسه ميانگين مسافت طي - 10جدول 
  %5شده در سال مختلف در سطح  يط

 سال  )كيلومتر(شده  ميانگين مسافت طي
b82/0  1386 

a25/1  1387 

b83/0  1388 

b81/0  1389 

  

  بحث 
هاي فصل چرا براي چهـار   نتايج رفتار چرايي دام در ماه

صـفات   ،هـا  سال مورد مطالعه نشـان داد كـه در بـين سـال    
دام  يچـرا  يبـرا شـده   ن سرعت دام و زمـان صـرف  يانگيم

ـ در سـطح   يدار اختالف معني و ديگـر   هك درصـد داشـت  ي
ــين ايــن چهــار ســال اخــتالف   خصوصــيات رفتــاري در ب

كـه  توان بيـان داشـت    بنابراين مي .نداشتندبا هم داري  معني
شده براي اسـتراحت   زمان صرف شده و ميزان مسافت پيموده

بـه  . يكسان بوده است در طول چهار سال مطالعه انجام شده
رسد كه علت اين امر استفاده از چوپان در طول دوره  نظر مي

  . چرا براي هدايت گله بوده است
تنها صفت  كه ديز مشاهده گرديهاي فصل چرا ن براي ماه

دار شده است و ديگر خصوصـيات   ن سرعت دام معنييانگيم
هاي فصـل   داري در بين ماه رفتاري چراي دام اختالف معني

توان بيان داشت كـه طـول    مي ،بارت ديگربه ع. چرا نداشتند
شده براي چرا و اسـتراحت در   زمان صرف، شده مسافت طي

دليل يكسان بودن ايـن  . سه ماه فصل چرا يكسان بوده است
هـدايت گلـه در طـول     ن مراتع برايست كه در ايا موارد آن

 اين مطالعـه،  جيبراساس نتا. شود از چوپان استفاده مي ،دوره
 1388و  1387 يهـا  حركـت دام در سـال  ن سرعت يشتريب

ـ مشاهده گرد ـ ي و  1388 يهـا  ن سـرعت دام در سـال  يد و ب
ن سـرعت دام در  ين كمتـر يهمچن .ده نشديد ياختالف 1389
ج رفتار چـراي دام در طـي   ينتا. گرديد مشاهده 1386سال 
ن سـرعت دام  يانگيهاي فصل چرا نشان داد كه بيشترين م ماه

بهشت و خرداد ين مربوط به اردرماه و كمترين آيمربوط به ت
 يدار اين دو ماه با همديگر اخـتالف معنـي   ضمن اينكه ،بود

تـر   خشـك رماه، يدر تست كه ا علت اين موضوع آن. داشتند
ش سـرعت دام  يشدن و كاهش علوفه در مرتـع باعـث افـزا   

ماه  در ارديبهشت. اول فصل رشد شده است يها نسبت به ماه
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سرعت حركت باال بودن كميت و كيفيت علوفه مرتع، به دليل 
در  .باشـد  دام نيز براي دسترسي به علوفه مطلوب كمتـر مـي  

 ارزش بررسـي  بـا  )1385( همكـاران  و حشمتياين رابطه 

 پيشـرفت  با كه گرفتند نتيجه مرتعي هگون 11 كيفيت غذايي

 قابـل  انـرژي  خـام،  پـروتئين  ميـزان  فنولـوژيكي  مراحـل 

 مطالعـه  مـورد  هـاي  گونه هضم قابل انرژي كل و متابوليسم

 ليگنـين  و سـلولز  همـي  سلولز، و خام الياف ميزان و كاهش

كـرد  اي بيان  نيز در مطالعه) 1381( سندگل .يابد مي افزايش
 اوايل درBromus tomentellus  گياه توليد عمده بخش كه

 قابـل  وزن افـزايش  از ايام اين در دام و توليدشده چرا فصل
 رويشي رشد دوره شدن سپري با اما .بود برخوردار توجهي

 اده ازفبه است زيادي رغبت دام گلزا هاي هخوش كامل ظهور و

 بلكه نداد، نشان را وزني افزايش تنها نه و نداشت گونه اين

  .شد كاسته آن وزن از حدودي تا
هاي با بارندگي نـاچيز و خشكسـالي    ل جزء سا 87 سال
در اين سال وضعيت پوشش گياهي بسـيار  . استشده مطرح 

نامطلوب بوده، رشد گياهان يكساله بسيار كمتر بوده و ميزان 
قرار تأثير تحت  شادابي و توليد فورب و گراس چندساله نيز

سـال بـر روي   تـأثير  بدين ترتيب با توجـه بـه   . گرفته است
به علت كمبود علوفـه و   87سرعت دام و زمان چرا در سال 

بر سرعت و زمـان چـرا    ،بودن فضاي خالي در عرصهبيشتر 
بـا وجـود علوفـه     1386كه سال  در حالي .استشده افزوده 

) هـا  ويژه يكساله هب( بيشتر در عرصه و در دسترس بودن آنها
دام مسافت كمتري پيموده  ها و پر بودن فضاي خالي بين بوته

در اوايل . حركت داشته استبراي و همچنين سرعت كمتري 
در  امـا  .باشـد  مـي طـور متناسـب    هزمان چرا بز ينچرا  فصل

به  .باشد ميماه زمان حركت دام زياد ويژه تير هاواسط فصل ب
دليل گرماي زياد در اواسط روز چوپان بـراي جلـوگيري از   

به حركـت در   آنها را در ارتفاعات ،ها خسارت و زيان به دام
با نتـايج   ها فتهيا اين .آورد تا فشار گرما بر دام تقليل يابد مي

Farahpour  نظـام آنهـا  . مطابقت دارد) 2011(و همكاران 

را بررسي قم  حوض سلطان حاشيه در موجود شباني چراي
ش چوپـان در مـديريت مراتـع بيـان     كرده و در ارتباط با نق

 بـا  ارتبـاط  در تعـاملي  هوشـمندانه  سيسـتم  كه يك داشتند

 آن خطـرات  برگشـت دام و  و رفـت  مسـير  پوشش گياهي،

در اواخر فصل چرا چون . دارد روز وجود وراي دام در طول
علوفـه   و كنـد  ميالشبرگ و علوفه خشك چرا  دام بيشتر از

نيز  ها فضاي خالي بين بوته وباشد  ميموجود تازه و شاداب ن
جسـتجوي علوفـه مـورد نيـاز در      براي ،افزايش يافته است

در نتيجه زمان حركت دام بيشتر  ،كند ميعرصه بيشتر حركت 
بيـان  ) 1384(رنجبـري و همكـاران   بـاره   در ايـن  .باشد مي
درصـد  بين كنند كه در ابتداي فصل چرا همبستگي شديد  مي

همچنـين  . توسـط دام وجـود دارد  ها  پوشش و ترجيح گونه
داري  هاي همراه، مراحل مختلف چرا و نوع دام اثر معني گونه

در ابتداي فصل با توجه بـه  . ه داردبر ميزان ترجيح يك گون
هـاي خوشـخوراك و متنـوع، دام از انتخـاب      حضور گونـه 

بيشتري برخوردار است و پس از گذشت مراحل فنولوژيـك  
خـاب دام از علوفـه   گياه و كاهش علوفه در مرتع، تعـداد انت 

نيـز  ) Naseri )2007و  Arzaniهـاي   يافتـه . يابد كاهش مي
 پديـده  اواخـر فصـل چـرا دو    در كه هنگامي دهد، نشان مي

 كـاهش  چرا قابل علوفه ارتفاع و يعني مقدار چرا با مرتبط

 گوسـفند . شـود  مي مشكل براي گوسفند علوفه چراي يابد،

 مرده مواد خوردن از و دهد ترجيح مي را گياه سبز هاي برگ

 در مـرده  مواد نسبت چنانچه .كند مي اجتناب ها ساقه شبه و

 گوسـفند  زيرا شود، مي علوفه كم مصرف يابد، افزايش مرتع

 كـه  صـورتي  در .كنـد  اجتنـاب مـي   مـرده  علوفـه  چراي از

 مصرف شوند، كم با توليد مراتع در چرا به مجبور گوسفندان

 نتيجـه  در و يابـد  افـزايش مـي   گوسفندان توسط مرده مواد

 كـه  آنجا از .خواهد يافت كاهش متابوليسمي انرژي محتوي

 نسبت رو كند، از اين مي اجتناب مرده مواد مصرف از گوسفند

 است، احتمـاال  موجود چرا از پيش كه مرده مواد از زيادي

    .دارد وجود نيز چرا از پس علوفه در
مسـافت  دهـد كـه    طور كلي نتايج اين تحقيق نشان مي هب

ي مختلف با هم متفـاوت  ها در شيب و زمان چرا شده پيموده
و زمـان   شـده  پيمودهمسافت ن يشتريبكه  طوري هب .دنباش مي

ن آن در طبقـه  يو كمتـر  درصد 60تا  30طبقه شيبي چرا در 
 يبا توجه به توپوگراف. درصد مشاهده شد 15كمتر از  يبيش
تـر بـودن علوفـه     تيفيك ن شاداب و بايد منطقه و همچنيشد
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 يهـا  بيدر شـ كه بيشـتر  دهد  يح ميدام ترج ،اديز يها بيش
بنابراين با استفاده از اين اطالعـات   .درصد چرا كند 30-60
توان برنامه چرايي دام را در مناطق مشابه اين مطالعه، در  مي

اي  چـراي دام را بـه گونـه    هاي مختلف مديريت كرد و شيب
تنظيم كرد كه عالوه بـر اينكـه از علوفـه بـا كيفيـت بـاالي       

درصد استفاده كرد، مـديريت چـراي دام    30-60هاي  شيب
ود كه با توجه به شيب اين مناطق به مرتع نيز طوري انجام ش
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Abstract 
In order to understanding of the grazing cycle and grazing behavior at different slopes of 
Kordan rangelands, the grazing behavior of Fashandy breed sheep was investigated for four 
years. Parameters examined in this study included daily distance traveled by livestock, livestock 
path in the rangeland considering the slope, livestock speed (mean, maximum and minimum) 
and the time spent for livestock rest and movement per day. To determine the parameters, 
Garmin GPS was used on the back of a 4-year-old ewe using a special belt. After livestock exit 
from the fold, GPS was active and at the end of the day all recorded data were extracted by 
Mod-track in Ilwis software. The livestock path was determined by shepherd. Results showed 
that during the first month of grazing season and when vegetation was more, the distance 
traveled by livestock was less than that of other months. In addition, the maximum and 
minimum distances traveled by livestock were obtained at slopes of 30-60% and less than 15%, 
respectively. According to the results of grazing behavior during the months of grazing season, 
maximum and minimum livestock speed were recorded in July and in May and June, 
respectively. Therefore, the grazing program in similar areas could be managed at different 
slopes using the obtained results in this study.  
 
Keywords: Grazing behavior, Fashandy breed sheep, distance traveled by livestock, grazing 
time, rest time.  

  

 
  


