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چكيده  
نظام ر كشورها شباني د ي ي مانند ايران كه از پيشينه دامداري در مرتع برخوردار هستند بسيار با اهميت است  . ثبت اين سيستم 
موجب مي شود كه روشهاي موجود از يادنرفته و آيندگان در صورت تمايل بتوانند از  آ نها استفاده كنند  . اين تحقيق با كمك 

تكنولوژي نو  GPS كن مسير حركت دام را بررسي مي ؛د آ ضمن  نكه سيستم شباني موجود در حاشيه  درياچه  حوض سلطان را نيز 
بررسي كرده است  . به طوري كه  در سالهاي  85 86 و  1387 در آخر ماههاي دي، بهمن و اسفند و در سال  ماههاي ذكر  در نيمه 

شده  با بستن يك دستگاه   GPS ه از آن ب بر پشت يك ميش سه ساله مسير حركت، ساعات ورود به مرتع و خروج اضافه ساعاتي 
را كه دام به استراحت و يا چرا پرداخته ثبت گرديده است  . نتايج نشان از يك سيستم هوشمندانه تعاملي در ارتباط با پوشش 
گياهي، مسير رفت و برگشت و خطرات آن و طول روز دارد  .  

 
واژه هاي : كليدي سلطان،  سيستم شباني، حوض GPS ، مرتع، مراتع شور، حركت د ام در مرتع .  

 
مقدمه  

تالش براي درك رفتار دام در مرتع سابقه اي طوالني 
دارد . ايران   در باغستاني  ) 1382  ( توليد مرتع و رفتار 

چرايي بز را در مراتع تيپ درمنه اروشيا منطقه استپي 
ندوشن يزد مورد بررسي قرار داد و نتيجه گرفت كه در 

اوايل فصل چرا  ) بهار و تابستان  ( تغذيه دا مها بيشتر روي 
گونه هاي يكساله و گياهان دا  ئ مي خانواده گندميان متمركز 

است تا گونه هاي بوته  اي دا  ئ مي اما ،  در اواخر فصل مذكور 
گونه هاي بوته  اي بيشتر مورد توجه دام قرار مي  گيرد   .

گذشته از آن ،  توليد دام در اوايل فصل چرا تفاوت زيادي 

با توليد آن در اواخر اين فصل ند اشت ه . است سندگل  
) 1381  ( توليد چراگاه  Bromus tomentellus  و رفتار 

چرايي گوسفند سنگسري را تحت دو سيستم چرا و سه 
شدت چرا در ايستگاه تحقيقات مرتع همند آبسرد مورد 

بررسي قرار داد  . وي نتيجه گرفت كه بخش عمده توليد 
گياه در اوايل فصل چرا  توليد   شده و دام در اين ايام از

افزايش وزن قابل توجهي برخوردار بود اما ،  با سپري شدن 
دوره رشد رويشي و ظهور كامل خوشه هاي گلزا دام  

رغبت زيادي از اين گونه نداشت و نه تنها افزايش وزني 
را نشان نداد ، بشري  . بلكه تا حدودي از وزن آن كاسته شد
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و همكاران  ) 1381  ( توليد كمي و كيفي چند مرتع و نياز 
غذاي ي گوسفند را در منطقه الشتر مورد بررسي قرار دادند  .

اين محققان نتيجه گرفتند كه ميزان انرژي توليدي مراتع 
مذكور در حد متوسط بوده و احتياجات غذايي دام را 

تأمين كرده ، اما  .  اين انرژي در حد نگهداري دام است
بنابراين در حالت آبستني و شيردهي نياز به تعليف دستي 

مي باش  د  . گذشته از آن دام در اواخر فصل چرا نياز به 
مكمل هاي پروتئيني دارد . عامري و مصداقي   ) 1381  (

ترجيح چرايي بز و گوسفند سنگسري را در مراتع 
نيمه استپي سمنان با تيپ گياهي   Artemisia-Eurotia  

مورد بررسي قرار دادند  . اين محققان نتيجه گرفتند كه 
گوسفندها گياهان پهن برگ  و تا حدودي بوته ها و بزها  

بوته ها را بر ساير گياهان ترجيح دادند   . رابطه ظرفيت مرتع 
با كيفيت و كميت علوفه در  18  رويشگاه از استانهاي 

سمنان، مركزي و لرستان مورد بررسي قرار داد ه شده است 
و مشخص شده  كه بين عملكرد و كيفيت علوفه گونه ها  

در مراحل مختلف فنولوژي تفاوت دار وجود   معني دارد  .  
Arzani (1994) تغييــرات توليــد، خوشــخوراكي و    

كيفيت علوفه را در پنج تيپ گياهي بررسي نمود و نتيـجه            
گرفت كه توليد كمي و كيفي گياهان در سالهاي مختلف و           

در دوره  هاي مختلف يك فصل چرا متفـاوت بـوده          پـس  ،  
ظرفيت مراتع    باي  د ل  براساس توليد كمي و كيفي ـهر فصـ         
چرا تعيين شود  .  

Lyons & Machen (2002) رفتــار چــراي دام را در  
مراتع تگزاس مورد بررسي قرار دادند      و نتيجه گرفتند كـه      

چراي دامها تحت تأثير كميت و كيفيت علوفه و منابع آبي           
و نوع دام قرار مي     گيرد   . اين محققان اظهار داشتند كه فقط      

بخشي از كل علوفه توليدي مرتع مورد اس        تفاده دام چرنده   
قرار مـي   گيـرد، بنـابراين رفتـار چرايـي دام ممـكن اـست              

شاخص بهتري براي ارزيابي توليـد علوفـه قابـل اسـتفاده            
باشد  . همين منبع متذكر مي    شود كه دامها معـموالً        7 12 تـا      

ساعت در روز چرا مي     كنند كه حدود      3 5 تا     ساعت آن در    
صبح هنگام، حدود     3  در شب    ساعت در غروب و ساعاتي     

و نيمه  شب مي  باشد  . ( باراني    1382  ( اعتقاد دارد كه     هدايت 
گله نقش اساسي در پراكنش     1 چرا دارد   . از طرفي  ،  اعتقاد بر   

اين ست كه    ا  اگر دام    به   مرتعي   برـخورد كنـد      كـه    تفـاو   ت
زيادي   با مرتعي كه به آن خو گرفتـه اـست          داشـته باـشد     ،

زمان بيشتري را براي چرا ـصرف خواـهد كـرد            . بنـابرا  ين 
جابجا ي ي   دام ها از يك نوع پوشش گياهي و يا توپـوگرافي            

كه به آن عادت دارند       به   مرتعي بـا پوـشش و توپـوگرافي        
خيلـــي متفـــاوت عملـكــرد دام را كـــاهش  خواـهــد  د اد  

) Lyons & Machen, 2002 .( دام  ـهـا در شــب كمتــر    
راهپيمايي كرده و بيشتر ـچرا مـي        كننـد و در ـشب دام         هـا    

قدرت انتخاب كمتري دا    رند  . دام هـا تـرجيح مـي          دهنـد در     
عرصه اي چرا كنند كه بوي ناشي از عبور گله در چند روز              

ماقبل چ  ر ا را  . نداشته باـشد    هـا خصوصـاً مـيش        دام  هـا در     
ساعات گرم    ت ام يلي به چرا نداشته و ترجيح مي       دهند خود    
را در سايه دام هاي ديگر قرار دهند    ) باراني،  1382 .(   

با پيشرفت تكنولوژي اس    تفاده از ابزارهاي جديد جهت     
رهگيري حركت دام در مرتع و تب       ي ين چگونگي آن مرسوم    

شد  . GPS يـاب جهـاني يـك سيسـتم         يا سيستم موقعيـت    
راهبردي و مسيريابي ماهواره    اي     ازجمله ايـن ابـزار       اـست   .

اين وسيله بوسيله يـك گيرنـده و اسـتفاده از           اي بـا    شـبكه 
حداقل   24 كار مي  ماهواره    كند . هواره اين ما   ها به ـسفارش      

وزارت دفاع اياالت متحده ساخته و در مـدار زمـين قـرار             
داده شده  اند   . GPS  در ابتدا براي مصارف نظامي تهيه ـشد         

                                                 
1- Grazing distribution 
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ولي از سـال      1980   اسـتفاده عـمومي آن آزاد و آغـاز ـشد    
) فاضل دهكردي،  1384 (.  

در اين زمينه  Rutter et al., (1997)     ثابت كردنـد كـه
GPS تواند جهت      مي  رديابي گوسفندان و مشخص    نـمودن  
محدوده هاي اطراق و استراحت مورد استفاده قرار گيـرد و      
تركيب   GIS  / GPS  بـراي سـنجش خصوصـيات پـراكنش         

مكاني دام  و بزرگي است رديابي روزانه دام كمك  .  
Bailey (2001)  روشهاي جديد بهبود پراكنش چرايـي  

دام را با استفاده از تكنولوژي        GPS GIS و     نمود و    بررسي 
نتيجه گيـري كـرد كـه بـا كـمك            GPS GIS و تكنولـوژي       

مي توان رفتار چرايي دام و مديريت مراتع را بهتر ارزيـابي             
كرد  . هدف از اين تحقيـق توـسعه تكنيـك         هـاي كـاربردي     

اســت كــه دامــداران مــي تواننــد جهــت افــزايش چــراي  
يكنواخت و بهبـود ثبـات مراتـع اسـتفاده كننـد            . بـاب    در 

محيط زيست و ح   يوانات وحشي نيـز امـروزه ايـن وسـايل     
كاربرد فراواني را پيدا كرده اند .  

در اين تحقيـق تـالش ـشد تـا            بـا كـمك      GPS  نـحوه  
گردش دام در منطقه حوض     سلطان قـم رـصد ـشود       و بـا    

توجه به كل نظام بهره     برداري مرتـع   داران منطقـه از مراتـع      
علت ايـن نـحوه ـگردش دام بوسـيله چوپـان در اـطراف               

درياچه ح وض سلطان بررسي گردد   .  
 

مواد و روش ها  
مشخصات منطقه موردمطالعه   

سايت تحقيقاتي حوض سلطان در  45  كيلومتري شمال 
شهرستان قم در مسير اتوبان قم -  تهران و در حاشيه 

درياچه حوض سلطان احداث شده است  . اين سايت بر 
روي نقشه توپوگرافي  1:50000 II  6160 به شماره  با نام 

كوشك نصر ت واقع شده است  . مختصات محل سايت  50  
درجه،  53 34 دقيقه و 35 ثانيه شرقي و   درجه، يك دقيقه و 

57 .  ثانيه شمالي است ارتفاع منطقه  820   متر از سطح دريا
مي باشد  ) شكل 1.(  

 

 
شكل  1- سلطان بر روي نقشه استان قم موقعيت سايت حوض  
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منطقه مورد مطالعه جزء اراضي مسطح و سيالبي با 
مسيلهاي فرسايشي متعدد و خاكهاي عميق با بافت سنگين 

تا خيلي سنگين و محدوديت شوري و قليائيت است .  
متوسط بارندگي ساالنه منطقه حدود  150 متر  ميلي است  

كه حداكثر  آن نازل مي در فصل زمستان و اوايل بهار  شود  .
بارش ها پراكنش  از  يكنواختي برخوردار نبوده و اغلب به 

صورت رگبا ر مي باشد كه باعث ايجاد فرسايش شياري زياد 
و ايجاد هرز آب و سيالب در عرصه مرتع مي گردد  . حداقل 

درجه حرارت ساالنه  23 - 49 و حداكثر آن   درجه 
سانتي گراد   است  . جهت باد غالب غربي -  شرقي و سرعت 

متوسط آن 40 . كيلومتر در ساعت است آمار بارندگي منطقه  
نشان مي دهد   كه  حداكثر  م توسط  بارندگي ماهانه در حدود 

267 متر و مربوط به فروردين ميلي ماه مي باشد .  
در حاشيه درياچه حوض سلطان كه اراضي مرطوب و 

داراي خاك شور و قليايي مي باشد حضور انبوهي از 
گياهان  شورروي شود مالحظه مي  . با توجه به تحقيقات 

انجام شده  ) رحمتي زاده ،  1385  ( هر چه از سمت مركز  
درياچه به سمت حاشيه آن حركت مي كنيم از شوري و 

قليائيت خاك كاسته و بر عمق آب زيرزميني افزوده 
مي شود و اين دو عامل باعث ظهور پوشش گياهي  

متفاوت  ) به صورت نوارهاي متحدالمركز  ( در اين منطقه 
مي شوند  . اين نوارها از سمت داخل به خارج به ترتيب 

عبارتند از : تيپ   گياهي ه الوكنموم   strobilaceum  
Halocnemum  ، تيپ  گياهي اشنان   rosmarinus  

Seidlitzia  ، تيپ  گياهي گز  Tamarix ، جامعه گياهي 
Salsola تيپ  و  گياهي  camelorum  Alhagi . بهره  برداران 

مراتع مورد مطالعه كو چ نده يها ي هستند كه در روستا 
اقامت داشته ، برند ولي دام خود را به ييالق و قشالق مي  .

ييالق اين مردم در ساوه و قشالق مراتع اطراف روستا و 

حاشيه درياچه حوض سلطان است . تعداد دام  موجود بالغ  
بر  10000 باشد كه از اين تعداد حدود   رأس مي 6  7 تا 

هزار رأس دام هرساله به مرتع وارد مي شوند .  
 

روش تحقيق  
اين تحقيق در دو مرحله انجام شده است .  در مرحله 

او ل از روش تحقيق تحليلي توصيفي استفاده شده و 
داده هاي آن با استفاده از روشهاي اسنادي ويمايش  
جمع آوري گرديده است   . در اين مرحله سعي گرديده با 

مشاهده و مصاحبه نامنظم با تعداد مشخصي از دامداران 
محلي كه بطور تصادفي انتخاب شده بودند نظام شباني 

كنوني منطقه مورد برر سي قرار گرفته  مكتوب شود و  و
بعد GPS با استفاده از   رفتار دام و چوپان در حاشيه 

حوض سلطان مستندسازي شود  .  
رفتار چرايي   دام  در سه سال متوالي،  ) 1385  ، 1386  و 

1387  ( با استفاده از يك ميش سه ساله و اندازه گيري 
توسط فاكتورهاي زير   بررسي  شد :  

زمان خروج دام از آغل يا مح ل استراحت و ورود به 
مرتع، زمان خروج دام از مرتع و برگشت به آغل يا محل 
استراحت، طول مسافت طي شده در روز، مسير حركت 

دام در مرتع، سرعت حركت دام  ) ميانگين، حداكثر و 
حداقل ( ، زمان صرف شده براي چرا، زمان صرف شده 

براي استراحت و زمان صرف شده براي حركت  .  

شاخصهاي ياد  شده، با بستن يك دستگاه  GPS  بر 
پشت هاي  دام در يك روز معين در هر ماه و انتقال داده

دستگاه به رايانه محاسبه  گرديده است  . مسير حركت دام  
در هر  ماه مسيري   بود ك كه چوپان انتخاب مي رد .  

GPS      مورد استفاده از نوع گـارمين بـوده و باطريهـاي
آ ن قادر است تا      12 .  ذخيره نمايد   ساعت اطالعات را    براي 
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ثبـت اطالعـات از   سيسـتم تـصوير    UTM1   داتـوم   بـا و  2
بيضوي 3  WGS84 اسـتفاده ـشد    . اطالعـات بـا اسـتفاده از    

نرم افزار   Map source رايانـه  به  ـشده و  منتقـل   بـر نقـشه    
منطقه منطبق گرديد    . با اسـتفاده از نقـشه توپـوگرافي يـك     

مدل رقومي ارتفاع DEM4  بعد ساخته شده و ب طبقـه  نـدي  
گرديد  . با تالقي مسير حركت دام و نقشه مذكور رفتار دام          

در هر يك از كالس شيب ها بدست آمد .  

 

 
شكل  2- ( دام انتخاب شده  ميش سه ساله ( GPS  و نحوه الصاق   بر بدن او

 

نتايج  
كليت نظام شباني منطقه  

بررسي كليت نظام بهره برداري  دامداران مرتع 
عباس آباد   نشان مي دهد كه آ نها  دام خود را از اواخر آذرماه 

و اوايل دي ماه پس از خشك شدن گونه هاي اشنان و  
هالوكنموم و نيز پس از بارندگيهاي پاييزه و شسته شدن 

امالح موجود در سطح گياهان وارد مر ا تع  اطراف درياچه 
حوض سلطان  مي نمايند   . اعتقاد دامداران بر آنست كه 

علوفه سبز اشنان باعث مسموميت و شود مرگ دام مي  .
يهمين دليل با شروع رويش اين گياه در اسفند ماه چ  را در 

اين تيپ متوقف مي گردد  . تعداد دام موجود بالغ بر   10000  
رأس 29 و متعلق به  دامدار  مي  باشد كه از اين تعداد حدود  

6 7 تا  دليل بره هزار رأس دام به مرتع وارد و بقيه به زايي  

در آغل نگهداري مي شوند  . هاي آبستن پس از زايمان   ميش
به مدت يك ماه در آغل به صورت دستي تعليف شده و 

پس از آن  دوباره شوند  به همراه گله وارد مرتع مي .  
به همين دليل همواره تعدادي دام از چرخة چرا خارج 

و  دوباره شوند كه در مجموع حدود   تعدادي اضافه مي 6  تا 
7 كنند  هزار رأس دام از مرتع چرا مي  . دامها در قالب  9  سر 

گله قبل از طلوع آفتاب از آغل خارج شده و پس از طي 
مسافتي حدود  2  كيلومتر وارد تيپ خارشتر ـ اشنان 

مي شوند   . هر سر گله به صورت مجزا و در نقطه اي از تيپ  
گياهي و با فاصله از گله ديگر حدود دو ساعت در اين   

                            ---------- -------------  
1- Universal Transverse Mercator 
2- Datum 
3- Ellipsoid 
4- Digital Elevation Model  
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تيپ چرا نموده و پس از آن دامها به مرور توسط چوپانان 
به سمت تيپ هالوكنموم ـ اشنان هدايت مي شوند   . مدت 

چراي دام در اين تيپ گياهي نيز حدود دو تا سه ساعت 
بوده كه پس  از آن دامها بتدريج به تيپ خارشتر ـ اشنان 

بازگردانده شده و در اين تيپ مشغول تعليف مي شوند  .  
پس از چراي مختصر زمان استراحت دامها فرا مي رسد  

كه اين زمان حدود يك ساعت بطول مي انجامد   . پس از 

استراحت  ) حدود ساعت  13 14 تا   ( دامها  دوباره  به سمت 
تيپ هالوكنموم ـ اشنان  هدايت شده و در آنجا ح دود دو 

ساعت چرا مي كنند   . در آخرين مرحله از چراي روزانه و 
قبل از غروب آفتاب گله هاي دام   دوباره  به تيپ خارشتر 

اشنان وارد شده و پس از چراي مختصر به سمت آغل 
برگردانده مي شوند   ) شكل  3(.  

 

 
شكل  3 -   مسير حركت دام از آغل به مرتع و از مرتع به آغل

 
نكته مهم آنكه  دامها براي رسيدن به روستا باي د  عرض 

جاده قديم قم ـ تهران را طي كنند و بدليل عبور و مرور  
وساي ل منظور جلوگيري از  نقليه سنگين از اين جاده و به

وقوع حادثه، عبور دامها بايد قبل از تاريك شدن هوا 
صور ت بپذيرد ، ها  به همين دليل تمام گله باي د  قبل از 

غروب خورشيد مرتع را ترك كرده باشند ،  در غير 
اينصورت دامها بايد شب را در مرتع به سر ببرند .  

ورود دام به تيپ هاي گياهي هالوفيت حاشيه درياچه 
حوض سلطان، به مساعد بودن شرايط آب و هوايي و 

وضعيت بارندگي در منطقه بستگي ، دارد   بدين صورت كه 
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دامداران محلي در صورت وقوع بارندگي و يا احتمال 
وقوع بارندگي  ) براساس تجربه  ( از ورود دام به اين مرتع 

جلوگيري نموده و گله هاي دام به سمت مراتع باالدست  
روستا و تيپ گياهي درمنه هدايت مي شوند  .  

در گذشته دامها از آب استحصال شده از چاه هاي  
مال داري موجود در حاشيه تيپ خارشتر ـ اشنان استفاده 
مي نمودند كه در چند سال اخير بدليل حفر چند حلقه چاه  

عميق و نيمه عميق و بهره برداري گسترده از آبهاي زيرزميني  
جهت استفاده در اراضي پسته كاري باالدست، آب اين 

چاههاي مالداري شور و غيرقابل استفاده گرديده است ،  به 
هم ين دليل تنها منبع شرب دامها در روستا و آغل بوده و  در 

بعضي موارد هاي موجود در   دامها از آب جمع شده در چاله
مرتع پس از بارندگي نيز استفاده مي كنند  .  

بنا به گفته دامداران محلي ،  در گذشته كه چاههاي 
مالداري داير بود، دامها پس از خوردن آب تمايل بسيار 

بيشتري در تعلي ف از علوفه گياهان مرتعي  ) كه عموماً شور 
نيز هستند  ( داشتند ،  اما در حال حاضر رغبت دام براي 

استفاده از علوفه پس از استراحت نيمروزي كمتر شده 
است .  

از شروع رويش اشنان  تا اواخر فروردين دامها در 
مراتع درمنه زار اطراف روستا به چرا مي  پردازند و پس از 

آن بتدريج به سمت ، زرنديه ساوه،  مراتع ييالق حركت 
ك  رده و فصل بهار و تابستان را در   آن محل  سپري 

مي نمايند تا   پس از برداشت محصول مزارع گندم و جو 
مدتي را نيز در طول مسير بازگشت در پس چرا مزارع 

تعليف  كنند  . روند اين   تا اواخر پاييز و بارش بارندگيهاي 

پاييزه بطول مي انجامد و پس از  گله آن  ها  وارد مراتع 
شورروي مي شوند .  

بيشتر  دامهاي اين مرتع در طول سال دو بار زايمان 
مي كنند  ،  يك بار در طول فصل زمستان و در مرتع 
عباس آباد و   بار ديگر ابستان و در مراتع  در طول فصل ت

ييالقي زرنديه  . بنا به گفته دامداران محلي ،  توليد بره توسط 
آنها در اين مرتع حد ود  15000 باشد كه   رأس در سال مي

با توجه به تعداد دام موجود، رقم بسيار قابل توجهي است  .  
دام موجود در اين مرتع مركب از  93  درصد گوسفند 

نژاد زندي و  7 باشد كه در طول  درصد بز نژاد بومي مي
فصل چرا در زمان هاي متفاوت از آغل خارج و به آن 

برمي گردند  . فصل چراي دام از  اوايل دي ماه آغاز شده و 
تا اواخر اسفندماه ادامه مي يابد .  

 
نتايج حاصل از  بررسي نحوه گردش دام در منطقه با 

استفاده از  GPS   
اطالعات ثبت شده از طريق GPS  نصب شده بر روي 

ميش  3 هاي  ساله در طول سال ) 85 86 و  و   87  ( در جدول 
1 .  آمده است الزم به ذكر است ، GPS چون نصب  مان  همز

با فيلمبرداري از مراحل چراي دام و در آخر هر ماه انجام 
مي شد، به همين دليل در سال  85  به جهت خروج زودتر 

از موعد دام از مرتع و در سال  86 دليل نيز ب  هجوم سرماي 
شديد و يخبندان بي سابقه  ) از اواسط دي تا اواسط 

بهمن ماه   ( امكان ثبت مراحل چراي دام در اسفند  85   و دي
86 .  ميسر نگرديد به همين دليل ستون مربوط به اين ماهها 

فاقد اطالعات مي باشد  . اين مسئله باعث شد كه آناليز 
آ ماري نيز ميسر نگردد  .  
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جدول  1- GPS اطالعات ثبت شده بوسيله  سلطان در سه سال متوالي در منطقه حوض  
1385 1386 1387 

رديف اطالعات ثبت شده    
دي  بهمن  اسفند  دي  بهمن  اسفند  دي  بهمن  اسفند   

1 زمان خروج دام از آغل و ورود به مرتع   
1/ 7  7  

05 / 7  3/ 6  5/ 7  55 / 7  15 / 7  

حداكثر سرعت  ) km/h (  8/ 4  4/ 4  4  8/ 3  8/ 3  1/ 4  4/ 4  

حداقل سرعت  ) km/h (  17 / 0  3/ 0  03 / 0  05 / 0  1/ 0  1/ 0  1/ 0  2  

ميانگين سرعت  ) km/h (  2/ 1  1/ 1  2/ 1  1  1  2/ 1  3/ 1  

3 طول مسافت طي شده در روز   ) km(  5/ 14  14  9/ 13  7/ 12  5/ 12  7/ 14  8/ 13  

4 زمان صرف شده براي چرا   )h(  35 / 7  4/ 7  45 / 7  55 / 7  03 / 6  05 / 6  08 / 7  

5 زمان صرف شده براي استراحت   )h(  05 / 1  2/ 1  1  5/ 1  08 / 1  05 / 1  02 / 1  

6 زمان صرف شده براي حركت   )h(  2/ 1  3/ 1  15 / 1  1/ 1  25 / 2  35 / 2  2/ 2  

7 زمان خروج دام از مرتع   1/ 17  17  

رتع
ز م
ام ا
م د
نگا
وده
ج ز
خرو

 

د  
شدي
ي 
رما
و س
ان 
بند
 يخ
ت
 عل
م به
ر دا
ضو
م ح
عد

 1/ 17  3/ 17  3/ 17  4/ 17  55 / 17  

 
در دي ماه  85 10 خروج دام از آغل در ساعت / 7  دقيقه 

صبح و زمان برگشت در ساعت  10 / 17 .  دقيقه بوده است
در اين ماه   زمان حضور دام در مرتع 10 باشد كه  ساعت مي

از مدت فوق حدود  7 35 ساعت   دقيقه صرف چرا، مدت 
1 5 ساعت و  1 دقيقه صرف استراحت و مدت   ساعت 
و 20 .  دقيقه صرف حركت بدون چرا شده است بطوركلي 

مسافت طي شده توسط گله در اين ماه  5/ 14  كيلومتر و 
سرعت متوسط دام در زمان چرا  1/ 1 تر در ساعت و  كيلوم

در زمان حركت بين  2 3 تا  . كيلومتر در ساعت بوده است  
در بهمن ماه  85 05 خروج دام از آغل در ساعت  / 7 

صبح و زمان برگشت در ساعت  05 / 17 .  دقيقه بوده است
در اين ماه زمان حضور دام در مرتع  10 باشد كه  ساعت مي

از مدت فوق حدود  7 45  و ساعت  دقيقه صرف چرا، 
مدت  1 عت صرف استراحت و مدت  سا 1 15 ساعت و   

دقيقه صرف حركت بدون چرا شده است  . بطوركلي 
مسافت طي شده توسط گله در اين ماه  9/ 13  كيلومتر و 

سرعت متوسط دام در زمان چرا  2/ 1  كيلومتر در ساعت و 
در زمان حركت بين  2 3 تا  . كيلومتر در ساعت بوده است  
همچنين در بهمن ماه  86 غل در ساعت  خروج دام از آ

7 30 صبح و زمان برگشت در ساعت  / 17  دقيقه بوده 
است  . در اين ماه زمان حضور دام در مرتع  10 30 ساعت و  

دقيقه مي باشد كه از مدت فوق حدود  7 50 ساعت   دقيقه 
صرف چرا، مدت  1 15 ساعت و   دقيقه صرف استراحت و 

مدت  1 25 ساعت و   دقيقه صرف حركت بدون چرا شده 
است  . بطوركلي م سافت طي شده توسط گله در اين ماه 

8/ 13  كيلومتر در روز و سرعت متوسط دام در زمان چرا 
2/ 1 2 كيلومتر در ساعت و در زمان حركت بين   3 تا 

كيلومتر در ساعت بوده است .  
در اسفند  86 30 خروج دام از آغل در ساعت  / 6  صبح 

و زمان برگشت در ساعت  25 / 17 .  دقيقه بوده است در اين  
ماه زمان 10  حضور دام در مرتع 55 ساعت و   دقيقه 

مي باشد كه از مدت فوق حدود   7 55 ساعت   دقيقه صرف 
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چرا، مدت  1 50 ساعت و  دقيقه صرف استراحت و مدت 
1 10 ساعت و .  دقيقه صرف حركت بدون چرا شده است

بطوركلي مسافت طي شده توسط گله در اين ماه  7/ 12  
كيلومتر و سرعت متوسط دام در زمان چرا ي ك كيلومتر در 

ساعت و در زمان حركت بين  2 3 تا   كيلومتر در ساعت 
بوده است .  

در سال  1387  نيز نتايج مشابهي با كمي تغيير 
بدست آ  مده است  . گرچه اين  آ مار با چشم هم قابل تفسير 

است ،  اما آنها را آناليز كرده و تجزيه واريانس اطالعات 
ثبت شده نيز نشان داد كه اختالفات بين  ماهه ا  و سال ها  

معني دار نيستند   . بررسي اوقات شرعي  منتشر شده بوسيله 
م ؤ سسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران  در تاريخهاي آماربرداري 

نشان مي دهد كه همبستگي نزديكي بين طلوع و غروب 
خورشيد و حركت دام به مرتع و بازگشت به آغل وجود 

دارد  . در دي ماه سال  85 12 دام   دقيقه زودتر از طلوع 
خورشيد حركت كرده ، و 13 در بهمن  .  دقيقه ديرتر در 

سال  86 ترتيب  در ماههاي بهمن و اسفند به 11  دقيقه 
زودت ر 8 و  از طلوع آفتاب حركت شروع شده  دقيقه ديرتر ، 

اين بررسي در مورد سال  87 دهنده  نشان 36 52 دقيقه،   
دقيقه، و  44  دقيقه حركت ديرتر از طلوع خورشيد از آغل 

ب ه  سمت مزر عه است  . در مورد بازگشت دام نيز اعداد در 
سال  85 دهند كه در دي نشان مي ماه  22 ماه  و در بهمن 52  

دقيقه به غروب دامها مرتع را ترك كرده اند  . در سال  86  در 
بهمن  52 15 دقيقه و در اسفند   دقيقه به غروب دامها به 

سمت استراحتگاه حركت كرده اند و در سال  87  نيز در 
دي ماه  دقيقه، در بهمن  6 34 11 دقيقه و در اسفند   دقيقه 

به غروب حركت براي خروج از مرتع آغاز شده است   .  
تلفيق نقشه  DEM دهد كه  و مسير حركت دام نشان مي

كل مسير حركت دام در شيب هاي بين  0-5 باشد درصد مي .  
 

بحث   
بررسي منابع نشان مي دهد كه همت بسياري براي 

درك مسئله چراي دام د ر مرتع  انجام شد  ،ه  ولي كمتر به 
مسئله نقش چوپان در رمه گرداني اشاره شده است  . باراني  

) 1382  ( ازجمله كساني است كه مسئله گله داري را مورد 
عنايت قرارداده است  . در اين تحقيق استفاده هوشمندانه 

چوپانان از مرتع مورد نظر بوده است ، به  طوري كه  با رسم 
دقيق رفت و آمد اطالع  ات در زمان حضور دام استفاده از 

تيپهاي مرتعي را پايش كرده است  تالش نموده تا از  و
زاويه اي ديگر تغييرات خوشخوراكي را كه مدنظر ارزاني  

Arzani (1994) .  بوده نشان دهد اين تحقيق با نظرات 
ليون و ماچن همسواست ،  ولي علتهاي گوناگوني را براي 

تغييرات ميزان استفاده دام از كند تيپهاي مرتعي بيان مي  . از 
طرفي بر نظر باراني كه هدايت گله را داراي نقش اساسي 

در پراكنش دام مي داند صحه مي گذارد  . تحقيقاتي از اين 
دست به ترسيم سيستم شباني كشور خواهد انجاميد كه با 
توجه به سرعت تحوالت كشور در مسئله مرتع و 

مرتع داري مي  تواند سند گويا ي ي بر اي نسلهاي بعدي باشد 
تا با استفاده از تجربيات پداران خود استفاده بهتر از مرتع 

را بياموزند .  
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Abstract 
Herding system in countries like Iran with ancient herding celebrity is very important. The 

system should be recorded for the next generation to remind them of what their ancestors have 
had. This research was conducted by new techniques such as GPS to track the system at 
Hosesoltan range adjacent to Hosesoltan Lake for three years, 2006 to 2008. A GPS was 
installed on the back of a three years ewe and her movement such as departure from resting area 
to rangelands and its reverse, course time of grazing, rest and moving without grazing were 
recorded. Maximum and minimum speed of the animal also was measured. This survey suggests 
that the system is smart enough in terms of limitations and available sources. 
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