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   چكيده
و پوشش گياهي   باشد كه متناسب با نوع دام و شرايط اقليمي   هاي مرتعي مي دام در مرتع يكي از اجزاء متشكله اكوسيستم

برداري از مرتع كمك  ريزي و چگونگي بهره تواند در برنامه  شناسايي رفتار دام در مرتع مي. شود  رفتارهاي چرايي متفاوتي مشاهده مي
 يك ميش سه سالهابتدا  .در مرتع منطقه استپي ساوه مورد بررسي قرار گرفت گوسفندرفتار چرايي نظور به اين م. مؤثري بنمايد

طور پيوسته مسير حركت، ساعات ورود و خروج به مرتع، مدت و زمان استراحت و  به )GPS( ياب انتخاب و به كمك دستگاه موقعيت
تجزيه واريانس دوطرفه با استفاده از روش ها  و داده GIS افزار محيط نرمها در  نتايج بررسي. همچنين سرعت حركت آن ثبت گرديد

داري بين صفات مورد  نتايج نشان داد بجز مقدار ميانگين سرعت دام، هيچ اختالف معني .مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت
شده با هم اختالف  ينكه طول مسافت طيف فصل چرا با اهاي مختل ولي در ماه. بررسي طي چهار سال آماربرداري مشاهده نشد

به طوري كه . اند دار داشته براي استراحت با هم اختالف معني شده شده براي حركت و زمان صرف داري نداشتند ولي زمان صرف معني
ماه تفاوت شده در اين  گر بود ولي مسافت طيهاي دي شده براي حركت و چرا بيشتر از ماه كه زمان صرفماه با اين در ارديبهشت

انگين سرعت حركت مي. دهنده وجود علوفه بهتر و بيشتر در اين ماه براي تعليف دام بود اين امر نشان .ها نداشت داري با ساير ماه معني
درصد با  8تا  0شده توسط گوسفند در شيب  بيشترين مسافت طيكه  نحوي به. يگر ثبت گرديدهاي د ماه كمتر از ماه دام در ارديبهشت

و  GPS توان نتيجه گرفت با كمك تكنولوژي طور كلي مي به. رخ داده است Artemisia sieberi- Salsola laricina غالب پوشش
GIS توان رفتار چرايي دام و مديريت مراتع را بهتر ارزيابي كرد مي.  

  
  .رود ساوه ، مراتع استپي، خشكهGPS، GISرفتار چرايي، گوسفند، : هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

 برايريزي  شناخت رفتارهاي چرايي دام برنامهبدون 
بر مؤثر فاكتورهاي . باشد مديريت مرتع و دام مقدور نمي

رفتار چرايي گوسفند شامل مديريت چرا، نوع پوشش 
باشد  ، مرحله زايش و اندازه گله ميچرا گياهي، فصل

)Goetsch, 2009 .( بدون شك در مراتعي كه دام بصورت
رفتار ) همانند مرتع مورد مطالعه(د كن  ميآزاد در مرتع چرا ن

و  Baraniكه  طوري هب ،تابعي از رفتار چوپان استدام 
توسط چوپان  هدايت گله كه دندار اعتقاد) 2004(همكاران 

  . دارد پراكنش چرا در اساسي نقش
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اي امكان  اي تغذيهه بررسي رفتار دام در طي دوره
را براي دامدار ميسر  اي هاي علوفه تشخيص محدوديت

مديريتي خود را هاي  تواند سياست ساخته و طبق آن مي
كه پوشش علفي غير يكنواخت بوده و  زماني. تنظيم كند

انتخابي عمل كنند زمان و مسافت بيشتري  بطورحيوانات نيز 
راي كننده بحيوانات چرااگر . شود صرف ميچرا زمان در 

تري بپيمايند مسافت  آب و غذاي كافي مسافت طوالني
ميزان . يافت ايش خواهدشده روزانه به ميزان زيادي افز طي

فاصله با توجه به  شده نيز به ميزان زيادي  انرژي صرف
رفتن و شيب و سختي مسير مالرو براي اضافي مورد نياز 

گزارش ) Vallentine, 2001( .Cook  )1970(متغير است 
نمود كه هزينه انرژي پايين آمدن از يك شيب تقريبا برابر 

 كه در حالي ،حركت بر يك شيب صاف است
Chriscopherson  وYoung )1972 ( نتيجه گرفتند كه

برابر هزينه  10حتماال صرف انرژي باالرفتن از يك شيب ا
. شده براي راهپيمايي در يك سطح صاف است انرژي صرف

هاي تند چندان  ها به چريدن شيب به هر حال بي ميلي دام
 در مقابل فرسايشاغلب زيرا اين اراضي  ،فايده نيست هم بي
ها  ها چراي سنگين دام در حالي كه كف دره ،ده هستندشكنن

بز و گوسفند به دليل جثه كوچكتر، . كنند ميرا تحمل 
تر به راحتي  چاالكي بيشتر و برخورداري از پاهاي مطمئن

  . را چرا كننددار و تپه ماهوري  توانند اراضي شيب مي
در مراتع زمستاني نيومكزيكو مشاهده شد كه گوسفند 

برداري  طور يكنواخت بهره درصد را به 45كمتر از هاي  شيب
شدت كاهش برداري آن ب هاي تندتر بهره كند ولي در شيب مي
درصد  45هاي بيش از  بر اساس اين نتايج شيب. يابد مي

از . )(Holechek, 2004 براي گوسفند غير قابل استفاده است
ها  هاي چرايي دام هاي بسياري در واكنش تفاوت ديگرسوي 

گزارش  )1384( سندگل. نسبت به آب و هوا وجود دارد
سرد  هاي ماه دردام ساوه  شور رود مراتع در كه نمود

 بيشترين سرعت و حضور ساعات كمترين ماه دي بخصوص

 را تحرك و كمترين حضور بيشترين گرم هاي ماه در و حركت
در بررسي ديگري در مراتع نيمه مرطوب غرب آفريقا  .دارد

به  ،انجام شد) 2006(و همكاران  Ouedraogoكه توسط 

اين نتيجه دست يافتند كه گوسفند و بز در فصول سرد و 
خشك رفتار چرايي يكساني داشته اما رفتار چرايي گاوها 

تواند  مي GPSهاي اخير در تكنولوژي  پيشرفت .متفاوت بود
مفيد و دقيقي در مورد رفتار چرايي دام و ارزيابي  اطالعات

. داشته باشدمحققان مناسب موقعيت دام حتي در ثانيه براي 
يابي شكل و اندازه تواند به محقق در ارز مي GPSتكنولوژي 

هاي چرايي، تركيب علوفه، موقعيت سايه و  چراگاه، سيستم
 ،ردگذا ميتأثير آب و ديگر فاكتورها كه بر عملكرد دام 

   ).Turner et al., 2001(كمك كند 
بسياري با استفاده از اين تكنولوژي به بررسي محققان 

) 1997(و همكاران  Rutter مثال .اند رفتار چرايي پرداخته
بي گوسفندان و رديابراي تواند  مي GPSثابت كردند كه 

هاي اطراق و استراحت مورد  مشخص نمودن محدوده
براي سنجش  GPSو  GISاستفاده قرار گيرد و تركيب 

خصوصيات پراكنش مكاني دام و رديابي روزانه دام كمك 
به بررسي اثر ) Peiravi )2010 و Ahmadi .بزرگي است

ختلف فصل چرا بر رفتار چرايي هاي م سن دام و ماه
باغ قم با استفاده از  هاي نژاد زندي در مراتع استپي يكه ميش
GPS به  ماه فروردين كه داشت آن از حكايت نتايج. پرداختند
 درصد بيشترين دام ي خوشخوراك،ها يكساله فراواني علت

 حركت و استراحت براي كمتري و زمان داشته را چرا زمان

 درصد كمترين و است  كرده صرف اي هاي تغذيه ايستگاه بين

و  Schlecht. است  بوده تيرماه در براي چرا شده صرف زمان
 GPSرفتار چراي دام را با استفاده از ) 2006(همكاران 

مورد ارزيابي قرار داده و گزارش نمودند كه رفتار دام در 
شده در مرتع است كه تع در ارتباط با حجم علوفه توليدمر

نشان دادند كه طول مسافت  آنها. كند دام با آن برخورد مي
 در اين تحقيق .فصل قرار داردأثير تشده تحت  پيموده

كيلومتر براي  25پيمايد  حداكثر مسافتي كه دام در مرتع مي
ثبت گوسفند براي كيلومتر  21كيلومتر براي بز و  20گاو، 

درصد از وقت خود را به  60و گوسفند در حدود  شده است
درصد  20تا  12روي و  درصد را به پياده 26تا  20چرا و 
و همكاران  Turner. اختصاص داده استاستراحت   را به

رزيابي رفتار گاو براي ا GPSنيز از تكنولوژي ) 2000(
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بحث نموده ولي در  GISها را با تكنولوژي  استفاده و داده
. ندبحث خود نه از شيب و نه از جهت صحبتي نكرده بود

Farahpour  با ثبت رفتار چرايي يك ) 2011(و همكاران
حوض سلطان در  حاشيه درياچهدر مراتع ميش سه ساله 

نظام چراي شباني پرداخته و شهرستان قم به بررسي 
يك سيستم هوشمندانه نظام شباني كه  اند گيري كرده نتيجه

تعاملي در ارتباط با پوشش گياهي، مسير رفت و برگشت و 
  . باشد  ميخطرات آن و طول روز 

تا با استفاده از تكنولوژي  ه استدر اين تحقيق تالش شد
GPS  وGIS هاي رفتار چرايي گوسفند در مراتع  شاخص

  .استپي ساوه بررسي شود
  

  ها مواد و روش
  منطقه مطالعاتي

 55مراتع استپي مورد مطالعه به نام مرتع نعمتي در 
در مختصات و كيلومتري شمال شرق شهرستان ساوه 

 دقيقه 43و  درجه 50تا  دقيقه 38درجه و  50فيايي اجغر
 29درجه و  35تا  دقيقه 24درجه و  35و شرقي  طول
متوسط ارتفاع منطقه . شمالي واقع شده استعرض  دقيقه

آن  متر از سطح دريا و متوسط بارندگي بلند مدت 1325
سينوپتيك ايستگاه هواشناسي براساس آمار ) 2011-1992(

درجه  19و دماي متوسط آن  متر ميلي 190 ، حدودساوه
عمق غير يكنواخت و  داراي خاك كممرتع  .است گراد نتيسا

سبتا سنگين بر روي تيپ دار با بافت سبك تا ن سنگريزه
 نظام. است  واقع شده اي با واحد اراضي اراضي تپه

دام تاريخ ورود  .برداري از مراتع منطقه، عشايري است بهره
 اواسطاز مرتع  دامآبان و تاريخ خروج  اواسطبه مرتع 
با س أر 2200 موجود تعداد دام .باشد  ميماه  ارديبهشت

 و تعداد محدودي بز) و سنگسري افشار(گوسفند تركيب 
شود و   ميدار مديريت  اين منطقه توسط يك مرتع. باشد  مي

سعي شده است با سيستم چرايي تناوبي، فشار چرا بر مرتع 
 ها در هيچكدام از همچنين در اين مرتع دام. كاهش يابد

در . كنند هاي فصل چرا غذاي كمكي دريافت نمي ماه
ها در شب به آغل بر  باشد دام هايي كه هوا سرد نمي ماه

سه آبشخور  .كنند گردند و در محل مرتع استراحت مي نمي
دارد كه بر حسب مكان  هاي مختلف مرتع وجود نيز در محل
تيپ غالب  .كنند ها از آبشخورها استفاده مي چرايي، گله

 Artemisia sieberi- Salsolaش گياهي مرتع پوش

laricina هاي همراه اين تيپ عبارتند از گونه .باشد مي:  
Poa sinaica 
Stipa hohenackeriana 
Noaea mucronata 
Scariola orientalis 
Dendrostellera lessertii 
Cousinia cylindraceae 
Andrachne fruticulosa 
Acanthophyllum microcephalum 
Achillea tenuifolia 
Andrachne fruticulosa 
Boissiera squarrosa 
Ajuga sp 
Bromus tectorum 
Carex stenophylla 
Ceratocarpus arenarius 
Dianthus sp 

  روش تحقيق 
تفسير رفتار چرايي دام  براي نظرهاي مورد  شاخص

شده  دام، طول مسافت پيموده حركت ميانگين سرعتشامل 
زمان  حركت وشده براي  ، زمان صرفدر يك روز چرا

ياب  با استفاده از موقعيتشده براي استراحت  صرف
يك ميش سه براي اين منظور  .انجام شد )GPS(جغرافيايي 

ياب  طور تصادفي انتخاب و با بستن دستگاه موقعيت بهساله 
جغرافيايي در يك روز معين از فصل چرا در هر ماه طي 

در هر ماه از . رفتار دام ثبت گرديد 1386-1389هاي  سال
دام به دستگاه تنظيم و فصل چرا به هنگام خروج دام از آغل 

ر د(در زمان برگشت دام از مرتع . شد   ميبسته  مورد نظر
با و ) 1شكل (شد  ، دستگاه از روي دام برداشته )پايان روز

و  اطالعات از دستگاه اخذ Map sourceافزار  استفاده از نرم
از روي  Arc\GISافزار  با استفاده از نرم .گرديد استخراج

 DEMارتفاع  نقشه توپوگرافي منطقه ابتدا مدل رقومي 
تهيه و با  نقشه شيب منطقه مورد مطالعهساخته شد، سپس 

شده  مسافت پيموده شيب همپوشاني مسير حركت دام با نقشه
سپس . توسط دام در طبقات مختلف شيب بدست آمد
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به كمك  هاي آماربرداري سال آمده در هاي بدست داده
در محيط طرح آزمايش فاكتوريل در قالب  SASافزار  نرم

تحليل قرار و طرح پايه بلوك كامل تصادفي مورد تجزيه 

ها  اي دانكن ميانگين ت و با استفاده از آزمون چند دامنهگرف
  .مورد مقايسه قرار گرفتند

  

  
  دامدستگاه به ه شدن دام انتخاب شده و نحوه بست - 1شكل

  
  نتايج

 GPSنتايج حاصل از اطالعات موجود در دستگاه 
خروج  حركت دام در مرتع شامل ساعت ورود ومربوط به 

ميانگين سرعت دام، طول مسافت  دام، حداقل، حداكثر و
شده  شده براي استراحت و زمان صرف زمان صرف ،شده طي

هاي مختلف  سال در با چراهمزمان  براي حركت دام
 و 1هاي  جدولهاي فصل چرا در  در ماهو ) 1389-1386(
ها  جدولشده در اين  هاي ارائه داده. تاس  آورده شده 2

بطور متوسط زمان حضور دام در مرتع  گوياي آن است كه
  . است   ساعت بوده 10

شده در طول چهار  مسافت طيكه  دهد  مينشان  1جدول 

 ،براساس آزمون دانكن. استبندي متفاوتي نداشته  سال گروه
با ) خشكسالي( 1387شده در سال  بيشترين مسافت طي

است و  كيلومتر در روز ثبت گرديده 13ميانگين حدود 
) ترسالي( 1386شده مربوط به سال  كمترين مسافت طي

در مورد سرعت مقايسه ميانگينها با روش دانكن . بوده است
و  1387دام نشان داد كه بيشترين سرعت دام در سال 

است و مقدار اين شده ثبت  1386كمترين سرعت در سال 
در يك گروه قرار  1389و  1388هاي  سالپارامتر در 
شده براي استراحت و  در مورد زمان صرف .گرفته است
هاي مورد  شده براي حركت نيز اختالفي بين سال زمان صرف

  .مطالعه ديده نشد
  

  )1386-1389( يها سال يطبا روش دانكن دام  ييهاي رفتار چرامقايسه ميانگين پارامتر - 1جدول 
 استراحت زمان صرف شده براي  سال

 )در روز ساعت(
 زمان صرف شده براي حركت

  حركت  ميانگين سرعت)Km( طول مسافت طي شده در روز )در روزساعت(
)km/h(  

1386 a8 /0±  75/1  a29/0±65/8 a 65/0± 74/10 b 14/0± 07/1  
1387 a 48/0± 73/1 a21/0±73/8 a 09/0± 07/13 a 06/0± 34/1  
1388 a 48/0± 55/1 a5/0±61/8 a 26/0± 93/11 ab09/0±  19/1  
1389 a 31/0± 16/1 a37/0±92/8 a99/0±  04/12 ab04/0±  26/1  

    .درصد است 1دانكن در سطح آزمون دار بر اساس  يحروف مشابه در يك ستون بيانگر عدم اختالف معن
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و مقايسه ميانگين  دانكن اي دامنه چند آزمون 2جدول 
نشان دام را  رفتاري پارامترهاي بر ماه تأثير بررسي براي
بندي آزمون دانكن و مقايسه ميانگين  طبق گروه. دهد مي

دار نشده ولي  ثر ماه بر ميانگين سرعت دام معنيا انجام شده
در ماه ارديبهشت كمترين سرعت ثبت شده است و علت آن 

باشد هاي ديگر  تواند مقدار بيشتر علوفه نسبت به ماه  مينيز 
ماه بر روي تأثير  .تا حركتبوده كه دام بيشتر مشغول تعليف 

شده  يعني مسافت پيموده ،دار نشده شده معني مسافت پيموده
 يدار داري با هم اختالف معنياي آماربره توسط دام در ماه

ا ميانگين برداري بهاي آمار بر اين اساس تمام ماه ،ندارند
قرار  aبندي آزمون دانكن در گروه  تقريبا برابر طبق گروه

شده براي حركت  به زمان صرفنتايج مربوط . است گرفته
هاي  ماهكه هاي آماربرداري نشان داد  با چرا در ماههمزمان 

فروردين و ارديبهشت به علت طوالني بودن زمان حضور 

دام در منطقه، زمان صرف شده براي حركت نيز بيشتر بوده 
ماه اسفندشده براي حركت نيز در  كمترين زمان صرف. است

شده براي استراحت  صرفاثر ماه بر زمان . اتفاق افتاد
سه بندي آزمون دانكن و مقاي دار شده و طبق گروه معني

ماه با بيشترين ميانگين زمان  ، ارديبهشتانجام شدهيانگين م
با  ماهآذردر نهايت . استقرار گرفته  aاستراحت در گروه 

 .است قرار گرفته cكمترين ميانگين زمان استراحت در گروه 
شده  زمان صرفها و اشتباه معيار آنها،  طبق ميانگين داده

به  ،بودمتغير ساعت در روز  5/3تا  0:30از  استراحتبراي 
تر از  زمان استراحت در پاييز و زمستان كوتاه اي كه گونه
هاي مربوط به دستگاه  طبق مشاهدات عيني و داده. ار بودبه

ياب، گله در فصل پاييز تنها در يك نوبت هنگام  موقعيت
كه در بهار  درحالي ،كند  مياستراحت  ظهر نزديك آبشخور 

   .باشد گله ميقبل و بعد از ظهر زمان استراحت 
  

  هاي فصل چرا  طي ماه شده و ميانگين سرعت ان استراحت و حركت، طول مسافت طيكل زممقايسه ميانگين  - 2جدول 
 شده براي استراحت زمان صرف  ماه

 )در روز ساعت(
 حركتشده برايزمان صرف

 )در روزساعت(
  شده در روز طول مسافت طي

)Km( 
  حركت ميانگين سرعت

 )km/h(  
  bc73/0±  81/1 b58/0±7/7 a72/0±  5/11  a 03/0± 36/1 اسفند
  ab07 /1± 21/2 a03/0±13/9 a21/4±  87/13  a 15/0± 35/1 فروردين
  a 36/0± 21/3 a21/0±42/9 a8/0±  35/11  a17/0± 00/1 ارديبهشت
  bc37/0±  94/0 ab13/0±28/8 a 48/0± 34/11  a 08/0± 31/1 آبان
  c17/0±  61/0 ab46/0±95/8 a01/1±  03/14  a8/0±  32/1 آذر
  bc23/0±  93/0 ab33/0±57/8 a35/0±  13/11  a 03/0± 23/1 دي
  bc 3/0± 07/1 ab42/0±93/8 a51/0±  64/11  a 07/0± 14/1 بهمن

  
هاي  شده در كالس مقايسه ميانگين مسافت طي 3جدول 

نتايج نشان . دهد با روش دانكن نشان ميرا مختلف شيب 
هاي مختلف با هم  شده در طبقات شيب مسافت پيمودهداد كه 

با درصد  8كه طبقه شيبي كمتر از  بطوري ،باشد متفاوت مي

شده توسط دام در كالس  حدود ده كيلومتر مسافت طي
 60بيش ازگيرد و طبقه شيبي  ين قرار ميميانگ بيشترين
كمترين  در كالسشده  مسافت طيدر روز متر  20با درصد 

  . گيرد ميانگين قرار مي
  

   هاي مختلف شيب با روش دانكن در كالس) در روز كيلومتر(شده  مقايسه ميانگين مسافت طي - 3جدول 
  )در روزكيلومتر(ميانگين مسافت طي شده  )درصد( كالس شيب

 a 47/0± 15/10 8كمتر از 
15-9 b19/0±  18/1  
25-15 C09/0±  5/0  
60-25 c04 /0± 17/0  

  c 02/0± 02/0  60بيش از 
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در  كيلومتر(شده  مقايسه ميانگين مسافت طي 4جدول 
نتايج نشان . دهد نمايش ميهاي آماربرداري را  در سال) روز
ت هاي مختلف با هم تفاو شده در سال دهد كه مسافت طي مي

بيشترين مسافت  ،با اين حال. ستا  داري نشان نداده معني

شود و آن نيز  مشاهده مي 1387شده براي چرا در سال   طي
 به دليل خشكسالي بوده كه دام مسافت بيشتري را طي نموده

ترسالي مسافت  به دليل 1386سال كه در  به طوري ،است 
  .است  شده  كمتري توسط دام طي

  
  1386- 1389 يها در سال) در روز كيلومتر(شده   ن مسافت طيمقايسه ميانگي - 4جدول 

  )كيلومتر(شده   ميانگين مسافت طي سال
1386 a8/0± 09/2  
1387 a76/0± 69/2  
1388 a69/0±  4/2  
1389 a76/0±  28/2  

  
  بحث 

در ويژه  بهن داد در بهار ها نشا نتايج بررسي
. كند  ميماه، دام زمان بيشتري صرف استراحت  ارديبهشت

طوالني بودن زمان حضور علت آن ميزان علوفه مناسب و 
هاي ديگر به دليل سرماي  ولي در ماه. ه استبوددام در مرتع 

نتايج . شد  ميزياد و يا وجود برف گله زودتر به آغل هدايت 
با چرا در همزمان شده براي حركت  مربوط به زمان صرف

هاي فروردين و  هاي آماربرداري نيز نشان داد در ماه ماه
مان حضور دام در منطقه، علت طوالني بودن زارديبهشت ب
همچنين . ز بيشتر بوده استشده براي حركت ني زمان صرف
هاي خوشخوراك دام  ها به علت فراواني يكساله در اين ماه

 & Ahmadi( بيشترين درصد زمان چرا را داشته است

Peiravi, 2010(. كه ر چندين مطالعه بيان شد حال د با اين
شده براي چرا با كاهش مقدار علوفه موجود  زمان صرف

 & Hancockو  Hodgson, 1981( كند افزايش پيدا مي

McMeekan, 1954( . در اسفند ماه نيز به دليل برگشت زود
شده  ها، زمان صرف هنگام گله به آغل براي شيردهي بره

اين حال هر هب. ستها بوده ا براي حركت كمتر از بقيه ماه
شده توسط  از مديريت چرايي اعمالمتأثر تواند   مي تتغييرا
در  مرتعزمان حضور دام در با اينكه  نيز باشد ودار  مرتع
زمان هاي ديگر بود ولي  هاي فصل بهار بيشتر از ماه ماه

و بالتبع مصرف انرژي بيشتر (شده براي حركت دام  صرف

با . هاي ديگر نبود خيلي بيشتر از ماه) براي راهپيمايي
هاي مختلف  شده در ماه مسافت طيكه شود   ميحال ديده  اين

اين موضوع . نداشته است داري فصل چرا اختالف معني
تواند تاحدي مديريت چرايي را در منطقه نشان دهد كه   مي
دار طوري مسير حركت و منطقه چرايي دام را  مرتع
هاي مختلف با وجود  تا دام طي ماه نمايد  ميريزي  برنامه

يكساني حدوداً اختالف ساعات حضور دام در منطقه مسافت 
شده  انرژي صرف شود تا  مياين موضوع باعث . را بپيمايد

هاي  بيش از حد نباشد و اين انرژي در ماه ،براي حركت
ها و در   ميهاي يكساله و گند فصل بهار با تعليف گونه

اي منطقه سالسوال و درمنه  هاي بوته زمستان با چراي گونه
نيز عقيده دارد راه رفتن ) Holechek )2004. جبران شود

اين اضافه بلكه  ،كند ميرا زياد  عالوه بر اينكه مصرف انرژي
تبديل ) اضافه وزن يا توليد شير(به توليد تواند  ميمصرف 

با توجه به  .كاهد مياز زمان چرا و استراحت دام نيز و  شود
ن منطقه يكه گوسفند در ا ين مسافتيشترين بيانگيها م داده
 ،لومتر و در آذرماه بوده استيك 14نموده است حدود  يط

) 2013(و همكاران  Baghestani Maybodiكه  يدر حال
شده توسط بز  ين مسافت طين كمتريانگيعنوان نمودند كه م

ن يانگيو مماه وريدر شهرلومتر يك 14زد برابر ياستان  يبوم
لومتر يك 19 ماه و برابر نيدر فرورد شده ين مسافت طيشتريب

 چرايي دهنده آن است كه بز تحرك اين نشان .بوده است
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مدت  طوالني تردد برابر در داراي استقامت و داشتهزيادي 
 شده طي مسافت در زياد تغييراتدامنه ن محققان يا. باشد مي

) ندوشن استان يزد(مطالعه  مورد منطقهدر چرا  فصل طول در
 دسترس در كيفيت علوفه و كميت نظير عواملي از را متأثر

 چوپان و مديريت روزانه دماي حداقل روز، طول دام،

  .دانند يم
ميانگين بارندگي  47/0حدود ، 1387بارندگي در سال 

علوفه نيز در دليل همين به  ،)سال خشك(طوالني مدت بود 
است و دام   كمتري در مرتع توليد شدهبه مقدار اين سال 

براي برطرف نمودن نياز روزانه خود بايد مسافت بيشتري را 
لوفه بيشتر، نيز به دليل وجود ع 1386در سال . نمود طي مي

مسافت  .است  مسافت كمتري توسط دام پيمايش شده
داري نداشت  اختالف معنيهم هاي مختلف  شده در سال طي

توان ديد كه مقدار اين پارامتر در   ميولي با توجه به اعداد 
كمتر  1386هاي ديگر و در سال  بيشتر از سال 1387سال 

دهد   مياين امر نشان . باشد  ميهاي مورد مطالعه  از سال
دام مسافت بيشتري را براي  1387علت خشكسالي در سال ب

طي نمود، از اين رو ميانگين سرعت دام  بدست آوردن علوفه
ميانگين  اگرچه. ها بود بيشتر از ساير سال 1387نيز در سال 

داري  اختالف معني سالهاي  در هيچكدام از ماهدام سرعت 
 مراتع در گزارش نمود) 1384(با هم نداشت ولي سندگل 

 كمترين ماه دي سرد بخصوص هاي ماه ساوه دام در شور رود

 گرم هاي ماه در و حركت بيشترين سرعت و حضور ساعات

مقادير ميانگين  .داشت را تحرك و كمترين حضور بيشترين
سرعت دام در ماه كه سرعت در اين پژوهش نشان داد 

بهتري در اختيار دام يت بيشتر و با كيفارديبهشت كه علوفه 
ز داليل ديگر گرمي هوا در اين ا. ها بود بود كمتر از ساير ماه
باشد كه باعث كاهش سرعت دام  ها مي ماه نسبت به ساير ماه

بطوركلي با . مطابقت دارد) 1384(با نتايج سندگل و شده 
با همچنين كند و  محاسبه زماني كه دام در مرتع چرا مي

براي حركت دام در توان  ميشده  مصرف محاسبه دقيق انرژي
به الگوي مناسبي از      ميعلوم دامتخصصان منطقه توسط 

تا مقدار كمتري از علوفه مورد چرا دست يافت سيستم چرا 
دليل عدم اختالف . صرف انرژي الزم براي حركت دام شود

هاي مختلف  در ماهرا زياد در فاكتورهاي مورد بررسي 
در منطقه دانست كه چوپان با يك  توان مديريت چرا مي

ريزي مناسب زمان چرا و استراحت را براي گله  برنامه
عبارت ديگر رفتارهاي دام در سيستم ب. كرد  ميمشخص 

بعد حاضر بيشتر تحت تأثير رفتارهاي مطلوب چوپان و 
با مديريت مناسب  زيرا. تحت تأثير علوفه در دسترس است

جود چه در فصل از علوفه مودر منطقه مورد مطالعه استفاده 
و چه در پاييز و ) ها و گندميان وجود يكساله(رويش 

وجود گونه سالسوال كه پوشش غالب منطقه (زمستان 
هاي  ها در ماه باعث شده محدوديتي در تغذيه دام) باشد  مي

منطقه مورد مطالعه از مراتع . مختلف وجود نداشته باشد
ماهوري نيز  ه عوارض تپهالبت. منطقه بودكم ب قشالقي با شي

مسير دام بر روي . م وجود داشتادر عرصه چراي د
بيشترين كه د و مشخص گرديد هاي شيب تطبيق داده ش نقشه

اين نتايج  .است درصد بوده  8تا  0شده در شيب  مسافت طي
كند كه در  ميتأييد را ) Holechek  )2004هاي نيز يافته

توسط گوسفند  برداري درصد، بهره 45هاي بيش از  شيب
اين موضوع نيز باعث شده با هدايت . يابد ميكاهش بشدت 

اين . چوپان دام انرژي كمتري صرف باالرفتن از شيب نمايد
 Ahmadi and Peiraviمانند تحقيق همانند تحقيق محققاني 

)2010(، Farahpour  و همكاران)2011( ،Schlecht  و
با استفاده ) 1997(و همكاران  Rutterو ) 2006(همكاران 

يي دام به بررسي رفتار چرا GISو  GPSاز تكنولوژي 
گيري كرد كه با كمك اين وسايل  توان نتيجه پرداخته و مي

توان رفتار چرايي دام و مديريت مراتع را بهتر ارزيابي  مي
  .كرد

  
  سپاسگزاري

مراتع  ها و تحقيقات جنگلمسئوالن محترم مؤسسه از 
هاي اين تحقيق و از آقاي فرهنگ  هزينهيل تأمين دلكشور به 

جعفري براي همكاري در عمليات صحرايي تشكر و 
  .شود  ميقدرداني 
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Abstract 
Livestock is one of the components of rangeland ecosystems. Different grazing behaviors would 
be observed according to the climatic conditions, the type of livestock and vegetation. 
Knowledge of livestock grazing behavior on rangelands could be useful in the planning and 
utilization of rangelands. For this purpose, in this study, the grazing behavior of sheep in the 
steppe rangeland of Saveh was investigated. Initially, a three-year-old ewe was selected, then, 
using a geographic positioning system (GPS), the  path of movement, the time of arrival and 
departure of livestock, time of rest and movement speed were recorded. Data were entered into 
the GIS and statistically analyzed using two-way analysis of variance. Results showed that, 
except for the livestock average speed, there was no significant difference among the measured 
parameters of grazing behavior during the four years of study. The time spent for movement and 
rest in different months of the grazing seasonshowed significant differences, while the length of 
the grazing path had no significant difference during different months. The highest time spent 
for movement and rest was attributed to May, although the grazing distance in May was not 
significantly different from other months, indicating the presence of more and better forage for 
grazing in this month. The lowest average speed of livestock was recorded in May. The most 
covered distance by sheep occurred in slope gradient ranging from 0 to 8% with dominant cover 
of Artemisia sieberi and Salsola laricina. Generally, it could be concluded that livestock grazing 
behavior and rangeland management could be better evaluated using GPS technology and GIS. 
 
Keywords: Grazing behavior, sheep, GPS, GIS, steppe rangelands, Khoshkeh roud–Saveh.  


