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  چكيده
سارال، ارتفاعات صحنه، قروه، ( استپي كشور شناخت رفتار چرايي دام در فصل چرا در مراتع نيمهبراي هاي انجام شده  بررسي

در اين بررسي طول مسافت طي شده در روز، سرعت حركت دام، زمان . انجام شد 1389تا  1386در سالهاي ) آباد كرسنك و سرعلي
با استفاده از دستگاه  انجام شدههاي  گيري اندازه .گيري شد شده براي استراحت و زمان صرف شده براي حركت اندازه صرف

به پشت يك گوسفند بسته و را ياب  منظور هنگام ورود دام به مرتع دستگاه موقيعت بدين. جام گرديدان (Gps) ياب جغرافيايي موقيعت
مسير حركت . استخراج شد ILWISدر پايان چراي دام اطالعات ذخيره شده در دستگاه با استفاده از مد تراك در محيط . فعال گرديد

نتايج نشان داد كه . تكرار گرديد) گلدهي تا بذردهي(هر ماه در طول فصل چرا  ها گيري اندازه. دام مسير انتخاب شده توسط چوپان بود
طي ماه اول فصل چرا همزمان با دوره گلدهي گياهان و در زماني كه پوشش گياهي بيشتر است، مسافت پيموده شده دام بيشتر از 

ان خوشخوراك و مورد عالقه دانست و كمترين طول طلبي دام در انتخاب گياه توان تنوع هاي ديگر فصل چراست و علت آن را مي ماه
يابد، بنابراين در موقع  هاي مرداد و شهريور است، كه علوفه موجود در مرتع خشك شده و كاهش مي مسافت طي شده مربوط به ماه

جستجوي غذا  چون انرژي كه در اين حالت صرف ،دهد انرژي زيادي را صرف جستجوي غذا نكند كمبود شديد كالري دام ترجيح مي
بيشترين و كمترين زمان صرف شده  كه نتايج رفتار چرايي دام نشان داد. آورد كه بدست مي است شود، خيلي بيشتر از مواد غذايي مي

هاي يكساله و خوشخوراك  ماه بعلت وجود گونه در ارديبهشت. هاي شهريور و ارديبهشت بوده است ترتيب مربوط به ماه براي چرا به
. يابد، كمتر بوده است چرا نسبت به اواخر فصل چرا و ماه شهريور كه علوفه موجود در مرتع خشك شده و كاهش ميمدت زمان 

  .درصد بود 50درصد و كمترين آن در شيب بيش از  8هاي صفر تا  همچنين بيشترين مسافت پيموده شده توسط دام در شيب
  
  .سرعت حركت، زمان استراحت و چرا، شيب مرتع رفتار چرايي، طول مسافت طي شده، :هاي كليدي ژه   وا
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  مقدمه
دامي در مراتع، تا حدودي به توانايي دام بهينه توليدات 

منظور  به. در نحوه استفاده از علوفه مغذي بستگي دارد
هاي زماني و  دامي، شناخت فعاليتبهينه دستيابي به توليدات 

م و چرا در ارتباط با شرايط محيطي الزيند افرمكاني 
  لمسائيكي از  . (Amiri & Arzani, 2009)ضروريست
دام و مرتع، آگاهي از چگونگي پراكنش  مديريتعمده در 

يي كه خود اختيار انتخاب محل چرا ها دام در مرتع است؛ دام
معموالً با  را داشته باشند و توسط چوپان هدايت نشوند،

هايي از مرتع و عدم چرا از  تمركز چرايي در بخش
هاي ديگر، موجب استفاده ناهمگن از پوشش گياهي و  بخش

  شوند مي گياهي  در نتيجه تغيير ساختار و تركيب پوشش
.(Schwartz, 1981) پراكنش حيوانات چراكننده در ارتباط با

يت مصرف علوفه در يك مرتع، از مهمترين عوامل مدير
هدف، دستيابي به حداكثر مصرف در حداكثر . صحيح است

مساحت ممكن بدون آسيب رسيدن به اجزاي اكوسيستم 
 هاي فصل چرا ماهدر هريك از  مرتعي هاي گونه. مرتع است

رو دام چرنده نيز در مقاطع  از اين. دنمعيني دار ارزش چرايي
و نيز در مكانهاي مختلف عرصه  زماني مختلف فصل چرا

از خود رفتار چرايي ازجمله درجات شيب و ناهمواري  چرا
  .دهد خاصي بروز مي

بدون اطالعات كلي در مورد مديريت چرا،  با وجود
گياهان  ارزش چراييشناخت اين رفتارها و خصوصيات 

ريزي و مديريت مرتع و  برنامه ،يك مرتع در طول دوره چرا
طور متوسط اينكه هر دام به  رو از اين .باشد دام مقدور نمي

چرا ميزان فصل كند، آيا در طول  روزانه چقدر راهپيمايي مي
آيا بين نوع  ؟كند مسافت پيموده شده توسط دامها تغيير مي

 دامها تفاوتي از لحاظ ميزان مسافت پيموده شده وجود دارد
هاي جغرافيايي  ها و جهت  ها بيشتر در چه شيب دام ؟يا نه

   .هاي ماست نادانسته؟ ازجمله كنند چرا مي
Robert  وMachen )2002 ( رفتار چراي دام را در مراتع

چراي كه و نتيجه گرفتند  تگزاس مورد بررسي قرار دادند
دامها تحت تأثير كميت و كيفيت علوفه و منابع آبي و نوع دام 

فقط بخشي از كل  بيان كردند كهاين محققان . گيرد قرار مي

گيرد،  م چرنده قرار ميعلوفه توليدي مرتع مورد استفاده دا
بنابراين رفتار چرايي دام ممكن است شاخص بهتري براي 

محققان بيان اين . ارزيابي توليد علوفه قابل استفاده باشد
كنند كه  ساعت در روز چرا مي 12تا  7دامها معموالً  ،كردند

ساعت در  3ساعت آن در صبح هنگام، حدود  5تا  3حدود 
   .باشد مه شب ميغروب و ساعاتي در شب و ني

مدت زمان چرا در هر روز، به كيفيت علوفه، تعادل البته 
مدت بستگي  گرمايي و ثابت ماندن ذخيره غذايي در كوتاه

شود  هنگامي كه قابليت هضم علوفه در دسترس كم مي. دارد
شود، طول مدت  و زمان نگهداري غذاي بلعيده شده زياد مي

در يك اجتماع گياهي مدت چرا . يابد چرا در روز كاهش مي
هاي ديگر عالوه بر كيفيت  و يا يك منطقه نسبت به مكان

. برداشت در هر مكان بستگي دارد ميزانعلوفه به تفاوت در 
كم ) بر حسب گرم در دقيقه( كه غذاي خورده شده زماني

بنابراين مدت استقرار دام  ،يابد باشد، سرعت چرا افزايش مي
  .(Amiri & Arzani, 2009) شود در آن مكان كم مي

Smith )1988(  ها  سرعت چرا در دامكه اظهار داشت
ها گرسنه باشند با  به سطح سيري دام بستگي دارد، وقتي دام

كنند به منبع جديدي برسند و  سرعت بيشتري سعي مي
آورند مگر زماني كه به مكان  سرعت خود را پايين نمي

) 1986( و همكاران Swain .مناسبي به لحاظ پوشش برسند
مقدار مسافت طي كه اند  در مطالعات خود گزارش كردهنيز 

ها تحت تأثير درجه حرارت، رطوبت و  شده توسط دام
كه مقدار مسافت طي  طوري به بوده،ساعات روشنايي روز 
عالوه بر  .با ميزان اين فاكتورها دارد شده ارتباط معكوس

كنند  دما در محلي هم كه دامها براي چرا انتخاب مي ،اين
انتخاب محل چرا و مدت زمان چرا البته . ثيرگذار استأت

 Putfarken etتغييرات فصلي استثير أتتوسط گاو تحت 

al., 2007) .(  
 Valentine )1989(  در مراتع   دامكه گزارش كرده است

علوفه ( بنا به داليلي ،شود به طور تصادفي پراكنده نمي
يك محل را به محل ديگر ترجيح ...) مطلوب، منابع آب و 

به  با توجهاين رفتار در انواع و سنين مختلف دام . دهد مي
ترجيح دادن . تواند متفاوت باشد ها مي خصوصيات و توانايي
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توسط دام با ...)  براي چرا، استراحت، خوابيدن و( يك محل
مانند دخالت انسان و  اثرات متقابل پيچيده بين عوامل زنده

درجه (فعاليتهاي آن و عوامل غير زنده نظير آب و هوا 
مشخصات خاك، توپوگرافي، ...)  حرارت، بارندگي، باد و

انداز محل، دسترسي به آب، دسترسي به نمك  ارتفاع، چشم
و اجتماعات گياهي، تركيب بوتانيكي، كميت علوفه، كيفيت 

اي دام، آفات و  گونه يناي و ب گونه علوفه، رفتارهاي درون
) 2003(و همكاران  Gipson. حشرات در ارتباط بوده است

هاي  روز بر مسافت در بررسي تأثير ساعات مختلف شبانه
اند در ساعات مختلف  هاي اهلي گزارش كرده طي شده دام

روز ميزان مسافت طي شده توسط بز بيشتر از گوسفند  شبانه
ي بين آن دو از اين لحاظ دار بوده است، هرچند تفاوت معني

  . وجود نداشت
Schlecht با را دام يچراي رفتار) 2006( و همكاران 

 گزارش و داده قرار مورد ارزيابي GPSاز دستگاه  استفاده

 در روز در كيلومتر 21 متوسط به طور گوسفند اند كه كرده

 به را خود وقت درصد 60 و كرده طي طريق مرتع

 روي گذرانده پياده به را درصد 26 تا 20 و خواري علوفه

 GPSبكارگيري تكنولوژي كه بيان كردند همچنين  .است
 ها و تواند در ارزيابي چراي دام بعلت كم هزينه بودن، مي

با تقليد رفتار چرايي  آنان. مفيد واقع گردد ،لئمساتحليل 
كه  هاي شمال آلمان نتيجه گرفتند گاهگوسفند و گاو در چرا

هاي  گاوها چراگاه ولي ي خشك و فقيرها گوسفند چراگاه
نيز شرايط توپوگرافي  .دهند مرطوب و پر توليد را ترجيح مي

ثير بيشتري نسبت به تغييرات فصلي در ارزش رجحاني أت
با مقايسه تركيب جيره بز ) 2008( و همكاران Sun. دارد

كشمير مغولستاني در دو ماه ژوئن و آگوست نشان دادند كه 
دهنده جيره دام در دو ماه متفاوت  تشكيلهاي اصلي  گونه

   . باشد دار مي بوده و اثر جنس نيز بر انتخاب خوراك معني
 Ghelichnia)2009( نيك شهرستان آمل در  در مراتع

شاخصهاي  )GPS(استان مازندران با استفاده از دستگاه 
زمان خروج دام از آغل، زمان برگشت به آغل، طول مسافت 

 برايمان صرف شده براي چرا و غيره را طي شده در روز، ز
تعيين رفتار چرايي دام بررسي و به اين نتيجه رسيده است كه 

در زماني كه  )دوره گلدهي گياهان( در ماه اول فصل چرا
توسط درصد پوشش گياهي بيشتر بود، مسافت پيموده شده 

ايشان مسافت  .ستهاي ديگر فصل چرا دام بيشتر از ماه
هاي مختلف بين  طول يك روز را در ماهپيموده شده در 

كيلومتر، زمان مصرف شده براي  84/12كيلومتر تا  11/12
 15هاي زير  در شيبساعت  51/9تا  36/8چرا را بين 

خصوصيات رويشي  )Sanadgol)2005 . گزارش كرددرصد 
چرايي دام را در مراتع رودشور  و توليدي گياهان و رفتار

ارزش رجحاني  بيان كرد كهو  ساوه مورد بررسي قرار داد
هاي مختلف بسيار متغير  گياهان در فصل چرا و نيز در گونه

بر محاسبه مقدار توليد علوفه قابل  يو اثر قابل توجه
رفتار چرايي دام در طول فصل كه  طوري به. برداشت دارد

چرا بشدت تحت تأثير كميت و كيفيت علوفه موجود در 
ها نشان  نيز در بررسي )Arzani)2009  .گيرد مرتع قرار مي

داده است كه تغيير كيفيت علوفه با پشت سرگذاشتن مراحل 
ثير بگذارد و در أتواند در رفتار چرايي دامها ت مختلف مي

هاي كيفيت  عنوان مهمترين شاخص پذيري علوفه به هضم
 Sanadgol. گذاردبثير أچرايي دامها ت علوفه در رفتار

رودشور مدت حضور دام در مرتع  بيان كرد كه )2005(
در زمانهاي مختلف تابعي از شرايط هوا و موجودي ساوه 

خصوص  هاي سرد فصل چرا و به در ماه. باشد علوفه مي
ماه دام كمترين ساعات حضور و بيشترين سرعت حركت  دي

و ) حتي چرا در شب(هاي گرم بيشترين حضور  و در ماه
در ) 2011( و همكاران Farahpour .كمترين تحرك را دارد

هايي كه در منطقه حوض سلطان قم داشتند، اعالم  بررسي
الشبرگ و  در اواخر فصل چرا چون دام بيشتر از، كردند

علوفه موجود تازه و شاداب  و كند علوفه خشك چرا مي
 ،ها نيز افزايش يافته است فضاي خالي بين بوته وباشد  نمي
رصه بيشتر حركت جستجوي علوفه مورد نياز در ع براي
  .باشد در نتيجه زمان حركت دام بيشتر مي ،كند مي

رفتار چرايي تعيين  هاي انجام شده بررسيهدف از 
هاي روزانه دام  در فصل چرا در مراتع بر پايه فعاليت گوسفند
و  زمان چراسرعت حركت، مسافت پيموده شده،  ازجمله

ها بر  شيب و ناهمواري ثيرأعالوه بر اين ت ؛بود استراحت
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  .سي قرار گرفترمورد برنيز رفتار چرايي دام 
  

  ها مواد و روش
  معرفي مناطق مورد مطالعه

مناطق مورد مطالعه در اين تحقيق شامل مراتع سرعلي 
مراتع . باشد آباد، كرسنك، سارال، گون بان و قروه مي

كيلومتري جنوب شهرستان گرگان در  45در  سرعلي آباد
درجه و  54يقه عرض شمالي و دق 40درجه و  36مختصات 

 90اين مرتع با تركيب . دارد قراردقيقه طول شرقي  35
اواخر  تادرصد بز از اول خرداد  10درصد گوسفند و 

برداري  صورت مشاع مورد بهره هروز ب 120مدت  هشهريور ب
 Festuca هاي گونه غالب منطقهتيپ گياهي  .گيرد قرار مي

ovina،Onobrychis cornuta  بافت خاك متوسط . باشد مي
سيلتي لوم تا كمي سنگين و رطوبت خاك نيمه مرطوب تا 

  . داراي تيپ فيزيوگرافي كوهستاني است ومرطوب 
در در قسمت شمالي روستاي مجيدآباد  مراتع قروه

درجه و  47 دقيقه عرض شمالي و 2درجه و  35مختصات 
متر از سطح دريا  2300ارتفاع  دردقيقه طول شرقي  48
متوسط بارندگي  و تيپ گياهي غالب منطقه گون. ار داردقر

دام موجود در منطقه گوسفند . متر است ميلي 3/328ساالنه 
. باشد و بز مي) با ساير نژادها گاهي آميخته( نژاد كردي

درصد  15-10درصد گوسفند و  90-85 اغلبتركيب گله 
  .استبز 

كيلومتري شرق كرمانشاه و در  60مرتع گون بان در 
 37درجه و  47 در مختصاتشرقي شهرستان هرسين  شمال
 18درجه و  34آن  عرض جغرافياييطول شرقي و  دقيقه

قرار متر  2266ارتفاع از سطح دريا  دردقيقه عرض شمالي 
تيپ گياهي غالب و ميليمتر  369 آن متوسط بارندگي .دارد

 Bromus tomentellus ,Festuca ovina , Stipaمنطقه 

lessingiana  نوع دام گوسفند و تالقي از نژادهاي . است
  . سنجابي كرمانشاه، مهربان همدان و لري بختياري است

منطقه سارال كردستان مثلثي است عمدتاً مرتعي بين 
شهرهاي سنندج، ديواندره و مريوان است كه پرتوليدترين و 

قرق احداث شده در . ردترين مراتع كشور را دربر دا متنوع

 2220غربي سنندج در ارتفاع  كيلومتري شمال 25حدود 
شيوه رايج دامداري در . استشده متري از سطح دريا واقع 

متوسط . معروف است» شگلداري«اين سامان، به نام 
متر و تيپ گياهي غالب  ميلي 452بارندگي در اين منطقه 

دام غالب . است Astragalus-Tanacetum-Ferulaمنطقه 
  .باشد درصد بز مي 10معموال گوسفند كردي و 

 32 در مختصات كرسنك در شهرستان شهركرد مراتع
دقيقه  27درجه و  50دقيقه عرض شمالي و  30درجه و 

 3100ارتفاع آن از سطح دريا . است طول شرقي واقع شده
تيپ . باشد ميليمتر مي 436 آن و متوسط بارندگيمتر 

و  Astragalus –Agropyron –Eryngiumگياهي منطقه 
ولي در است دام غالب منطقه گوسفند نژاد لري بختياري نوع 

هاي موجود در منطقه نژادهاي ديگري مانند  بعضي از گله
شود و بز غالب منطقه  لري، افشاري و مغاني نيز ديده مي

درصد  90هاي موجود در منطقه گله. باشد مي افغاني و تركي
  . باشد بز ميدرصد  10گوسفند و 

  روش بررسي رفتار چرايي دام  - 
دستگاه ( GPSچرايي دام از  براي تعيين رفتار

در يك روز معين در . استفاده گرديد) ياب جغرافيايي موقعيت
به پشت  GPSهر ماه از فصل چرا هنگام خروج دام از آغل 

روي دام دستگاه روشن و  GPSپس از نصب . دام بسته شد
داده شد و پس از پايان كار اطالعات روي مد تركت قرار 

پردازش اطالعات  وبه رايانه منتقل  GPSثبت شده توسط 
ها در  گيري اندازه .انجام شد ILWISافزار  نرم با استفاده از

. تكرار گرديد )از زمان گلدهي تا بذردهي گياهان( هر ماه
 .انتخابي توسط چوپان بود مسير حركت دام در هر ماه مسير

  :بودهاي تفسير رفتار چرايي دام بشرح زير  شاخص
زمان خروج دام از آغل يا محل 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 -

 ميانگين سرعت حركت دام  -
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 شده براي چرا زمان صرف -

 شده براي استراحت فزمان صر -

 شده براي حركت   زمان صرف -

 هاي مختلف مقايسه رفتار چرايي در شيب - 
نقشه شيب منطقه مورد  ILWISافزار  با استفاده از نرم

مطالعه تهيه و با همپوشاني مسير حركت دام با نقشه تهيه 
شده توسط دام در طبقات مختلف شيب  شده مسافت پيموده

هاي  هاي بدست آمده در سال سپس داده ،بدست آمد
با  SASافزار  به كمك نرم) 1389-1386( آماربرداري

آزمايش فاكتوريل در قالب طرح پايه بلوك كامل تصادفي 
تحليل قرار گرفت و با استفاده از آزمون چند و مورد تجزيه 

  .ها مورد مقايسه قرار گرفتند اي دانكن ميانگين دامنه
  

  نتايج
   تعيين رفتار چرايي دام

نتايج تجزيه واريانس دو طرفه رفتار چرايي دام در طي 
تع اهاي فصل چرا براي چهار سال مورد مطالعه و در مر ماه

نشان آباد  ارتفاعات صحنه، قروه، سارال، كرسنك و سرعلي
ها، ميانگين زمان صرف شده براي استراحت  بين سالكه  داد

ر ديگ و دار در سطح پنج درصد داشت دام اختالف معني
تا  1386(هاي مورد بررسي  سالخصوصيات رفتاري در 

فصل چرا  هاي در بين ماه .داري نداشت اختالف معني )1389
زمان صرف شده براي چراي دام در سطح پنج درصد 

تع ابراي مرجدول تجزيه واريانس نشان داد كه  .دار شد معني
 1در سطح  مورد مطالعه تمامي صفات از لحاظ آماري

ت توان بيان داش به عبارت ديگر مي .باشند دار مي درصد معني
زمان صرف ، شده سرعت حركت دام، ميزان مسافت طيكه 

شده براي چرا و استراحت در مراتع مختلف يكسان نبوده 
  .است

  
  مورد بررسي و مراتع ها براي سال )گلدهي تا بذردهي( چراهاي فصل  اهدام در طي مي يچراميانگين مربعات تجزيه واريانس رفتار  - 1جدول 

زمان صرف شده براي  درجه آزادي  منابع تغييرات
 )ساعت(استراحت

 زمان صرف شده براي چرا
  )ساعت(

طول مسافت طي شده 
 )Km( در روز

 ميانگين سرعت
)km/h(  

18/1 3 سال  * 43/2  ns 15/5  ns 04/0  ns 

13/0 4 ماه  ns 1/3  * 38/10  ns 6/1  ns 
38/341 4 مكان ** 5/185 ** 9/107 ** 7/80 ** 
18/26 47 اشتباه  13/114  11/628  09/1  

Ns: دار مشاهده نشد با آزمون دانكن بين تيمارها اختالف معني.  
  .دار وجود دارد درصد با آزمون دانكن بين تيمارها اختالف معني 1در سطح آماري  :**

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

آزمون دانكن خصوصيات رفتار چراي دام در طي 
ها و مراتع مورد بررسي، نتايج تجزيه واريانس  ها و ماه سال
آمده  براساس نتايج بدست .)4و  3 ،2 جدول( كردييد أرا ت

شده براي چرا مربوط به زمان صرف و كمترين بيشترين 
و بيشترين مسافت پيموده  شهريور و ارديبهشت است ايه هما

هاي  شده در ماه شده در ماه ارديبهشت و كمترين مسافت طي
همچنين بيشترين سرعت حركت . مرداد و شهريور بوده است

دام در ماه ارديبهشت و كمترين سرعت آن مربوط به ماه 

آباد  سرعليام در مراتع سرعت حركت د باشد و شهريور مي
است و مرتع كرسنك  بيشتر از ساير مراتع مورد مطالعه بوده

. از نظر سرعت حركت دام در گروه آخر قرار گرفت
ترتيب  بيشترين و كمترين مسافت پيموده شده بهكه  طوري به

از نظر زمان . مربوط به مراتع ارتفاعات صحنه و قروه است
صرف شده براي چرا، بيشترين مدت چرا از مراتع سرعلي 

و مرتع قروه در گروه آخر  است انجام شدهآباد و كرسنك 
  .قرار گرفت
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  %5اجراي طرح با روش دانكن در سطح  يها سال ولدام در طي يچرامقايسه ميانگين رفتار  –2جدول 

  سال
 زمان صرف شده براي استراحت

  )دقيقه(
 زمان صرف شده براي چرا

  )دقيقه(
 طول مسافت طي شده در روز

)Km( 
  )km/h( ميانگين سرعت

1/286  اول a 600a 15/7 a 5/0 a 
1/288  دوم a 4/645 a 38/9 a 3/0 a 
4/322  سوم a 6/645 a 10a 3/0 a 

8/374  چهارم ab 2/622 a 94/7 a 3/0 a 

  
  %5با روش دانكن در سطح  )تا زمان بذردهي گلدهي( هاي فصل چرا دام در طي ماهي يچرامقايسه ميانگين رفتار  –3جدول 

  ماه
زمان صرف شده براي استراحت

)دقيقه(  
زمان صرف شده براي چرا

)دقيقه(  
 طول مسافت طي شده در روز

)Km( 
  )km/h( ميانگين سرعت

1/256  ارديبهشت a 4/531 b 98/9 a 87/2 a 
2/304  خرداد a 7/593 b 87/8 a 59/1 a 
6/311  تير a 3/643 ab 8/8 a 74/1 a 

1/347  مرداد a 2/658 ab 49/7 a 43/2 a 
6/356  شهريور a 833a 63/7 a 41/0 ab 

  
  %5با روش دانكن در سطح ) گلدهي تا زمان بذردهي( هاي فصل چرا در طي ماهدام در مراتع مختلف ي يچرامقايسه ميانگين رفتار  - 4جدول 

  مراتع
زمان صرف شده براي

)دقيقه( استراحت  
زمان صرف شده براي چرا

  )دقيقه(
 طول مسافت طي شده در روز

)Km( 
  )km/h( ميانگين سرعت

4/160 ارتفاعات صحنه d 2/581 b 42/13 a 56/0 ab 
8/266 بادآسرعلي  b 4/912 a 46/9 b 64/0 a 
b 1/362 2/224 قروه d 43/4 c 3/0 c 

b 459c 9/9  270  سارال b 44/0 bc 

06/558 كرسنك a 6/875 a 31/8 b 16/0 d 

  
 هاي مختلف مقايسه رفتار چرايي در شيب - 

 ماهسال، مكان، تجزيه واريانس اثر  5جدول شماره 
شيب بر مسافت پيموده شده توسط دام را نشان  فصل چرا و

و مكان و اثر متقابل طبق جدول مذكور اثر شيب  .دهد مي
درصد  1در سطح بر مسافت پيموده شده شيب در مكان 

بر روي طول مسافت و سال ولي اثر ماه . دار شده است معني
طول مسافت  به عبارت ديگر .باشد نمي دار پيموده شده معني

آماربرداري تفاوت  هاي و سال ها در ماه شده پيموده
  . ندارند يدار معني
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  شيب بر مسافت پيموده شده توسط دام و ، مكانسال ،تجزيه واريانس اثر ماه - 5جدول 
  F Value  Pr>F ميانگين مربعات df  پارامترهاي رويشي

 83/0ns  2/0 26/0  3  سال

 **0006/0 76/7 18/10  2  مكان

 **>001/0 06/37 68/48  4  شيب

 81/0ns 06/0 07/0  4  ماه

 **>001/0 86/31 84/41  8  مكان*شيب

      24/4  143  خطا
        164  كل

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

  
تا  0هاي مختلف  مسافت پيموده شده در طبقات شيب

داري با يكديگر  از لحاظ آماري اختالف معنيدرصد  50
دار  درصد اختالف معني 50هاي باالي  ولي در شيب ندارند

بيشترين و كمترين مسافت پيموده كه  طوري به. مشاهده شد
 50درصد و باالي  8تا 0هاي  ترتيب مربوط به شيب شده به

  . باشد درصد مي
  

  در مراتع ارتفاعات صحنه، سرعلي آباد و كرسنك  هاي مختلف شيب كالسدر ) كيلومتر(مقايسه ميانگين مسافت طي شده  – 6جدول 
  ميانگين مسافت طي شده

  )كيلومتر(
 )درصد( كالس شيب

85/2 a 0 – 8 

35/2 a 9 – 15 

4/2 a 16 – 25  
6/2 a 26 – 50  

07/0 b 50 > 

  
مقايسه ميانگين اثر متقابل شيب در مراتع مختلف در 

با . باشد مي 7طول مسافت پيموده شده مطابق با جدول 
آمده بيشترين مسافت پيموده شده  توجه به نتايج بدست

تا  0توسط دام مربوط به مرتع ارتفاعات صحنه و در شيب 

درصد است و كمترين مسافت طي شده در مراتع  8
درصد و مرتع كرسنك  25شيب باالي ارتفاعات صحنه در 

  . درصد بوده است 50در شيب باالي 
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  %5مقايسه ميانگين اثر متقابل شيب در مراتع مختلف در ميزان مسافت پيموده شده با روش دانكن در سطح  - 7جدول 
)كيلومتر(ميانگين مسافت طي شده  شيب*مراتع  

 47/7a )درصد 8تا  0( -صحنهارتفاعات

 61/4b  )درصد 50تا  26( –سرعلي آباد

 61/3c )درصد15تا  9( – ارتفاعات صحنه

 01/3cd )درصد 25تا  16(-كرسنك

 77/2ecd )درصد 50تا  26(– كرسنك

 46/2ed )درصد 15تا  9( – سرعلي آباد

 3/2ed )درصد 8تا  0( –سرعلي آباد

 97/1ed )درصد 25تا  16( – ارتفاعات صحنه

 67/1ef )درصد 25تا  16( –سرعلي آباد

 66/1ef )درصد 15تا 9(-كرسنك

 85/0fg )درصد 8تا 0(-كرسنك

 27/0g )درصد 50بيشتر از ( - سرعلي آباد

 0g )درصد 50بيشتر از ( – كرسنك

 0g )درصد 50تا  26( -ارتفاعات صحنه

 0g )درصد 50بيشتر از ( -ارتفاعات صحنه

  
  بحث 
برداري صحيح و مبتني بر اصول علمي يكي از  بهره

يكي از . شود ضروريات مديريت پايدار مراتع محسوب مي
مديريت صحيح مراتع، آگاهي از رفتار  برايموارد الزم 

همه سطح  زيرا. باشد ثر بر آن ميؤچرايي دام و عوامل م
ها و  بعضي قسمتچون  ،شود مرتع يكسان چرا نمي

هاي مرتع با توده گياهي قابل چرا براي دام، به دليل  بخش
موانع  از قبيل شيب، فاصله از منابع آب، هايي محدوديت

كمتر در دسترس  ها اي و سنگي و ديگر محدوديت صخره
  (Cook & Stubbendieck, 1986). باشد مي

هاي فصل چرا براي چهار  ايي دام در ماهنتايج رفتار چر 
ها، ميانگين زمان  سال مورد مطالعه نشان داد كه در بين سال

دار در سطح  صرف شده براي استراحت دام اختالف معني
پنج درصد داشته و ديگر خصوصيات رفتاري در بين اين 

هاي فصل چرا  اثر ماه .داري نداشتند چهار سال اختالف معني
ولوژيكي شامل دوره گلدهي و بذردهي در كه از نظر فن

بر روي مدت زمان چراي دام از لحاظ  باشد، گياهان مي
خصوصيات دار شد و ساير  آماري در سطح پنج درصد معني
 .با يكديگر نداشتندداري  رفتاري چراي دام اختالف معني

رسد كه علت اين امر استفاده از چوپان در  به نظر ميبنابراين 
كه با نتايج  براي هدايت گله بوده است طول دوره چرا

و ) Papanastasis )2008و  Yiakolaki مطالعات
Schlecht )2006 ( به اين نتيجه ن امحققمغايرت دارد، اين
مديريت چرا  هاي چرايي، گونه گياهي و ماه كه اثر رسيدند

  .بوده است دار روي زمان صرف شده براي چرا معني بر
هاي فصل چرا نشان  طي ماه نتايج رفتار چراي دام در

داد كه بيشترين و كمترين زمان صرف شده براي چرا 
علت . هاي شهريور و ارديبهشت بود ترتيب مربوط به ماه به

علوفه تر شدن و كاهش  آن است كه در شهريور ماه خشك
هاي اول  نسبت به ماهمدت زمان چرا مرتع باعث افزايش 

است، در ارديبهشت ماه به دليل اينكه كميت  شدهفصل رشد 
و كيفيت علوفه مرتع باال است دام مدت زمان كمتري را به 
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مطابقت دارد،  )Yule )2007 كه با نتايج چرا پرداخته است
اين محقق در مراتع پالمرستون نيوزيلند نتيجه گرفت كه 

 چرا توسط دام در براي شده صرف باالترين ميزان زمان
علت  هر تا شهريور و كمترين آن در ماه خرداد بهاي تي ماه

. هاي خوشخوراك بوده است گونه هاي يكساله و وجود گونه
كه  زمانينشان داد ) 1999(و همكاران  Dumontمطالعات 

هاي ترجيحي در دسترس دامها كاهش يافت، دامها به  گونه
هايي با ترجيح كمتر اما فراواني بيشتر گرايش  سمت گونه
تواند باعث افزايش  كه اين موضوع مي ،هند كردپيدا خوا

) به خصوص شهريور(هاي پاياني فصل چرا  زمان چرا در ماه
نشان ) Semenye )1981ييد اين يافته مطالعات أدر ت. باشد

داد كه درصد زمان صرف شده براي چرا در فصول مختلف و 
. مناطق مختلف و همچنين قلمروهاي مختلف متفاوت است

نشان داد كه طي ماه اول فصل چرا و در زماني بررسي نتايج 
باشد، مسافت پيموده شده دام  كه پوشش گياهي بيشتر مي

باشد، كه با نتايج  هاي ديگر فصل چرا مي بيشتر از ماه
Ghelichnia )2009 ( بيان كردمطابقت دارد، اين محقق نيز 

كه در ماه اول فصل چرا مسافت پيموده شده توسط دام 
توان  هاي ديگر فصل چراست و علت آن را مي از ماهبيشتر 
طلبي دام در انتخاب گياهان خوشخوراك و مورد عالقه  تنوع

هاي  دانست و كمترين طول مسافت طي شده مربوط به ماه
مرداد و شهريور است، كه علوفه موجود در مرتع خشك 

يابد، بنابراين در موقع كمبود شديد كالري  شده و كاهش مي
دهد انرژي زيادي را صرف جستجوي غذا  يح ميدام ترج

چون انرژي كه در اين حالت صرف جستجوي غذا  ،نكند
  آورد شود خيلي بيشتر از مواد غذايي كه بدست مي مي

.(Coleman et al., 1989)  
نتايج نشان داد اثر مكان بر روي سرعت حركت دام، 

 1مسافت پيموده شده، مدت زمان چرا و استراحت در سطح 
بيشترين و كمترين كه  طوري به. دار بوده است رصد معنيد

و  آباد سرعليترتيب مربوط به مراتع  سرعت حركت دام به
در مرتع تركيب اصلي گياهان را  .كرسنك بوده است

مرتع كرسنك گراس و فورب  آباد گراس و در سرعلي
، در مرتع كرسنك پوشش گياهي نسبتاً باال دهند تشكيل مي

منابع آب و نژاد دام باعث كاهش سرعت  و همچنين وجود
ميانگين سرعت حركت دام در يك  .حركت دام شده است

مسير و طول مسافت طي شده در يك روز به عواملي مانند 
تركيب پوشش گياهي، درصد تاج پوشش گياهي، نوع و نژاد 

بستگي دارد و از آنجا كه گوسفند نژاد لري بختياري ... دام و 
تر است، سرعت  ر و از نظر وزني سنگيناز نظر جثه بزرگت

متوسط و طول مسافت طي شده در يك روز توسط گوسفند 
كه  نحوي به .نژاد لري بختياري از ساير نژادها كمتر شده است

بيشترين و كمترين مسافت پيموده شده مربوط به مراتع 
 و همكارانSwain . ارتفاعات صحنه و قروه بوده است

اند كه مقدار  گزارش كرده در مطالعات خود )1986(
ها تحت تأثير درجه حرارت،  شده توسط دام طي مسافت

كه مقدار  طوري به بوده،رطوبت و ساعات روشنايي روز 
 .مسافت طي شده ارتباط معكوس با ميزان اين فاكتورها دارد

زمان صرف شده براي چراي دامها در فصول مختلف و 
كه علوفه سبز و مناطق مختلف متفاوت است و دام هنگامي 

ها  بررسي. كند آبدار باشد، بيشترين زمان چرا را صرف مي
نشان داده است كه تغيير كيفيت علوفه با پشت سرگذاشتن 

ثير أتواند در رفتار چرايي دامها ت مراحل مختلف نيز مي
عنوان مهمترين  پذيري علوفه به بگذارد و در هضم

 ثيرگذار در رفتارأهاي كيفيت علوفه و عامل مهم و ت شاخص
  (Arzani, 2009).گذاردبثير أچرايي دامها ت

بيشترين زمان سپري شده براي چرا مربوط به مراتع 
هاي  ، تركيب اصلي اين مراتع شامل گونهسرعلي آباد است

ها باعث  باشد و خصوصيات فيزيكي گراس گراس مي
ها پس از رسيدن و اتمام مرحله زايشي  اين گونهكه  شود مي
ها،  ن نروند و با توجه به خوشخوراكي متوسط اين گونهاز بي

در دو ماه خرداد و تير . شوند معموالً به طور مناسب چرا 
بندي  دامداران مراتع سرعلي آباد معموالً مرتع را قطعه

هاي مشخص در اين دو ماه  كنند و هر قطعه را در زمان مي
اتمام  هاي قرق به دهند ولي در مرداد ماه اين قطعه چرا مي

بيشترين زمان . تواند در تمام مرتع چرا كند رسد و دام مي مي
باشد  صرف شده براي استراحت مربوط به مراتع كرسنك مي

كه پوشش گياهي نسبتاً باال و همچنين وجود منابع آب 
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همچنين . كافي، باعث تداوم دامداري در اين منطقه شده است
هاي  داد گونهبا توجه به نتايج آماري بررسي فراواني تع

درصد  22دهد كه تعلق  گياهي متعلق به هر خانواده نشان مي
و  Graminae  هاي منطقه به دو خانواده از گونه

Papilinonaceae اي و حفاظت  كه از لحاظ ارزش علوفه
گردند، داراي اهميت  ارزشي محسوب مي هاي با خاك گونه

براي توليد منطقه   باالي اين توانمنديزيادي بوده و بيانگر 
  .باشد مي  هاي اهلي ويژه دام به  ها علوفه مورد استفاده دام

مراتع در  مسافت پيموده شدهكه داد نشان بررسي نتايج 
هاي  شيبارتفاعات صحنه، كرسنك و سرعلي آباد در 

مقايسه ميانگين مسافت طي  .دنباش مختلف با هم متفاوت مي
نشان داد كه هاي مختلف شيب با روش دانكن  شده در كالس

 50تا  0هاي مختلف  مسافت پيموده شده در طبقات شيب
 50هاي باالي  ولي در شيبد نباش مينبا هم متفاوت درصد 

بيشترين كه  طوري به .داري مشاهده شد درصد اختالف معني
هاي  ترتيب مربوط به شيب و كمترين مسافت پيموده شده به

 50و باالي  ارتفاعات صحنهدرصد در مرتع  8تا صفر 
بخش منابع ن امحقق. باشد آباد مي درصد در مرتع سرعلي

كه  به اين نتيجه رسيدند كشاورزي دانشگاه كاليفرنيا طبيعي و
ظرفيت  شرايط توپوگرافيكي ازجمله شيب نقش مهمي در

افزايش ميزان  كه با طوري هب ،مراتع دارند در ها چرايي دام
 در كه طوري هب ،يافت دام كاهش خواهد حضور شيب، درصد

 هيچگونه دامي حضور درصد 60 هاي بيش از شيب
 در) Papanastasis )2008و   Yiakolaki.داشتنخواهد

اين پژوهش  يونان هم به نتايج مشابهي با مراتع سالونيكا
 بيشترين زمان حركت و بز و كه گوسفند و دريافتند رسيدند

 درصد 2/10 و 3/12 هاي شيب ترتيب در به را چرا
دانشگاه تگزاس بيان  از) Richard )2002و   Lyons.داشتند
 در علوفه را برداري از كه گوسفندان بيشترين بهره كردند
محقق همچنين  اين دو. دارند درصد 45 از هاي كمتر شيب

   چابك و نسبت به گاو بز و كه گوسفند پي بردند
ترجيح  را شيبدار و اراضي ناهموار بوده و تر مستحكم

به  فعاليت آنها درصد 75 هاي بيش از شيب در اما دهند مي
دام ارتفاعات صحنه در مرتع . يابد زيادي كاهش مي مقدار

كيلومتر در شيب تا حدود  47/7بيشترين مسافت را حدود 
آباد دام حدود  درصد پيموده است و در مراتع سرعلي 8

. درصد طي كرده است 50كيلومتر را در شيب باالي  27/0
تر  ه توپوگرافي منطقه و همچنين شاداب و باكيفيتبا توجه ب

دهد كه بيشتر در  هاي زياد، دام ترجيح مي بودن علوفه شيب
برنامه چرايي دام را . درصد چرا كند 50- 25هاي  شيب
هاي مختلف  توان در مناطق مشابه سرعلي آباد، در شيب مي

اي تنظيم كرد كه عالوه  مديريت كرد و چراي دام را به گونه
درصد  50تا  25هاي  ر اينكه از علوفه با كيفيت در شيبب

با توجه به شيب اين مناطق به مرتع نيز بلكه ، كنداستفاده 
  . نرساندآسيبي 

گيري كلي از بررسي رفتار چرايي دام در طول  نتيجه
تر  بيانگر اين مطلب است كه خشك 1389تا  1386سالهاي 

باعث  شدن و كاهش علوفه مرتع در اواخر فصل چرا
هاي اول فصل رشد  افزايش مدت زمان چرا نسبت به ماه

ها  هاي ترجيحي در دسترس دام كه گونه زمانيشود و  مي
هايي با ترجيح كمتر اما  كاهش يافت، دامها به سمت گونه

فراواني بيشتر گرايش پيدا خواهند كرد و در ماه اول فصل 
فت باشد، مسا چرا و در زماني كه پوشش گياهي بيشتر مي

طلبي دام در انتخاب گياهان  علت تنوع هپيموده شده ب
هاي ديگر فصل چرا  خوشخوراك و مورد عالقه بيشتر از ماه

است و كمترين طول مسافت طي شده مربوط به اواخر فصل 
چراست، كه علوفه موجود در مرتع خشك شده و كاهش 

دهد انرژي زيادي را صرف  يابد، بنابراين دام ترجيح مي مي
  . جستجوي غذا نكند

در مراتع با پوشش گياهي نسبتاً باال، وجود منابع بنابراين 
ميانگين . شود آب در منطقه باعث كاهش سرعت حركت دام مي

سرعت حركت دام در يك مسير و طول مسافت طي شده در 
يك روز به عواملي مانند تركيب پوشش گياهي، درصد تاج 

بستگي دارد و در مراتع ... ، نوع و نژاد دام و پوشش گياهي
مورد بررسي، از آنجا كه گوسفند نژاد لري بختياري از نظر جثه 

تر از ساير نژادهاست، سرعت  بزرگتر و از نظر وزني سنگين
متوسط و طول مسافت طي شده در يك روز توسط گوسفند 

  .نژاد لري بختياري از ساير نژادها كمتر است
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Abstract 
This research was conducted to investigate sheep grazing behavior in semi-steppe 
rangelands (Gavan ban, Qorveh, Saral, Karsanak and Sarali Abad) during 2007-2010. 
For this purpose, the distance traveled per day, the speed of movement, the time spent 
for rest, and the time taken to move were measured using GPS..At the end of grazing, 
all data were extracted using track mode in ILWIS software.Measurements were 
repeated each month during the grazing season (flowering to seeding stages).Our results 
clearly showed that the distance traveled by sheep in flowering stage was higher as 
compared with other stages and the lowest distance traveled by sheep was related to 
August and September. According to the results, the maximum and minimum time 
spent for grazing was related to September and May, respectively. In addition, the 
maximum distance traveled by sheep was recorded on the slopes from zero to 8% and 
the lowest on the slope more than 50 %. 
 
Keywords: Grazing behavior, distance travelled by sheep, speed of movement, rest and 
grazing time, slope.  
 


