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 چكيده
به مدت  2813استان هرمزگان از سال  سنگزمين، اين بررسي در منطقه منطقه غالب دام عنوانبه بز تالي چرايي رفتار تعيين منظوربه    

 دام، توسط شده طي روزانه مسافتمرتع، به زمان ورود و خروج دام  شامل تحقيق اين بررسي مورد هایشاخصچهار سال انجام شد. 

 .بود روز در دامو چرای  حرکت ت،استراح زمان مدت همچنين م،دا سرعتحداکثر و ميانگين  آن، شيب به توجه با مرتع در دام مسير

 به مخصوص کمربندی از ستفادها با که شد استفادهن گارمي اسپيجيي جغرافياي يابتعيموق دستگاه از شده ذکر هایشاخص تعيين برای

 محيط در مدتراك از استفاده با آن هایداده روز پايان در سپس شده، فعال آغل از دام خروج از پس و شده بستهبز سه ساله  يک پشت

 سال چهار برای چرا فصل یهاماه در دام چرايي رفتار نتايجشد.  مشخص چوپان انتخاب به دام حرکت مسيرد. گردي استخراج الويس

زمان حرکت و زمان  تنها نيز چرا فصل یهاماه برایل چهارم و اسدر  دام سرعت ميانگينفقط  ،هاسال بين در که داد نشان مطالعه مورد

در طي  همچنين. نداشت داریمعني اختالف دام چرای رفتاری خصوصيات ديگر ؛شد دارمعنيی چهارم و پنجم هاماهاستراحت در 

 .مشغول بودبه چرا  ردکدرصد از زماني که دام در مرتع حرکت مي 33تا  31ی بررسي هاسال

 

 .GPS ،ن، استان هرمزگاسنگزمينمرتع  ،بز تالي چرايي، رفتار :كلیدي هايواژه
 

 مقدمه

 رويشي خصوصيات با گياهي مختلف هایهگون از مراتع    
ني معي راييچ ارزش که شده تشکيل متفاوت فنولوژی و
 هاتتفاو اين حسب بر نيز کننده چرا دام رو،ازايند. دارن
اين  شناخت بدوند. دهيم بروز خاصي چرايي رفتار

نيست.  مقدور دام و مرتع مديريت و ريزیهبرنام رفتارها،
 روزانه جيره اهلي، و وحشي خورانفعل مختلف هایهگون

 و انتخابياهي گ جامعه يک در موجود علوفه از را خود
 هایشواکن به رجحاني ارزش واقع درد. نماينيم مصرف
صيات خصو هب خوشخوراکي ولي گردد،يبرم دام رفتاری
( 5221) همکارانو  Munkhtsetseg. شوديم مربوط گياه
 و مشاهده قابل فعاليت هرگونه شامل رفتار که کردند بيان
 و مقيمست صورتبه که استحيوان(  –ر )گياه جاندا بيروني

 ،بر اين اساسيد. نمايم کمک او بقای به غيرمستقيم
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 رفتار ،اييچر رفتار شامل فيمختل رفتارهای دارای حيوانات
 زايي،هبچ گوشت، وليدنند تما توليدی رفتار و جنسي
 همکاران و esdaghiM. هستند کود و پوست پشم، شيردهي،

ل شام را چرايي رفتارAhmadi (5223 ) ( و1316)
 نشخوار آب، مصرف حرکت، غذا، مصرف مانند هاييتفعالي
ه دپدي دام وسيله به گياه انتخابد. انهنمود ذکر استراحت و

 گياه، نوع دام، نوع به مسلم طوربه که ستا ایهپيچيد
 بستگي غيره و هوايي و آب شرايط آن، رويشي هایيويژگ
 شرايط و گياهي مختلف ایههگون از نيز مرتع هرد. دار

 هاهگون از هريکت. اس شده تشکيل رويشگاهي مختلف
 در بنابرايند. دارن متفاوتي فنولوژی و رويشي خصوصيات

 و بوده برداریهبهر قابل چرا دوره از خاصي مانيز دوره
 ارزش بررسي و شناخت باند. دار معيني چرايي ارزش
 صحيح هایحطر اجرای وسيله به توانيم گياهان رجحاني
 و نمود حمايت بومي خوشخوراك هایهگون از داریعمرت
 تعييند. کر تهيه هامدا برای را مناسب علوفه وسيلهنبدي

 مديران داران،عمرت تواندمي مرتعي یهاگونه رجحاني ارزش
 و راهنمايي مراتع کيفي ارزيابي جهت در را يزانرهمبرنا و

 و پايدار برداریهبهر و توسعه احياء، حفظ، برای را زمينه
( 5226) همکارانو  Schlechtد. ساز فراهم مراتع از مستمر
 قرار ارزيابي مورد GPSز ا استفاده با را دام چرايي رفتار

 51ط متوس طور به گوسفند که نمودند گزارش و داده
 وقتدرصد  62و  نموده طريق طي مرتع در روز در کيلومتر

پيمايي راهدرصد را به  56تا  52و  خواریهعلوف به را خود
 رفتار بررسي( در 5216و همکاران ) Karimi. رانده استذگ

نشان  استان البرز مختلف هایبشي در آن مقايسه و چرايي
 یراب شده صرف زمان و دام سرعت ميانگين صفات دادند که

در بين  دام سرعت ميانگين صفت ها ولدر بين سا دام رایچ
و  Lyons داشتند. داريمعن اختالفی بررسي هاهما

Machen (5225 )مراتع در را دام چرای رفتار تحقيقي در 

 و ددادن قرار بررسي مورد آزاد چرای سيستم با تگزاس
 کيفيت و کميت تأثير تحت هاامد چرای که گرفتند نتيجه

بيان  محققان اين .گيرديم قرار دام نوع و آبي منابع علوفه،

 مورد مرتع توليدی علوفه کل از بخشي فقط که کردند

 دام چرايي رفتار بنابراين گيرد،ر ميقرا چرنده دام استفاده

 قابل علوفه توليد ارزيابي برای بهتری شاخص است ممکن

 1 معموال هامدا که شوديميادآور  منبع هميند. باش استفاده
 ساعت 2تا  3 حدود که کننديم چرا روز در ساعت 15تا 

 در ساعاتي و غروب در ساعت 3د حدو هنگام، صبح در آن

 درKrueger (5228 ) و Roath. است شبهنيم و شب

 تاررف روی بر مؤثر توپوگرافيي و محيط پارامترهای تحقيقي

 را دام چرای محل از آب منابع فاصله اثر و گاو چرايي

 و آب نوع که کردند بيانآنان د. دادن قرار بررسي مورد
 و چرا مناطق تعيين در مهم فاکتورهای جزو گياهي پوشش
 در همچنيند. هستن دام توسط علوفه از استفاده درجه

 عامل مهمترين عمودی فاصله ماليم شيب با مناطق

 فاکتورهای. بود گياهي پوشش از برداریهبهر دهکننتعيين

 در کليدی عوامل نسبي، رطوبت و آفتاب طلوع از بعد زمان

 نتايج کلي طوربهد. بودن گاو فعاليت زمان و نوع تعيين

 منبع از نزديکي يا و دوری که است آن بيانگر آمدهبدست

 کهنحویبهد. دار علوفه مصرف بر منفي و مثبت هایاثر آب

 افزوده علوفه مصرف بر باشداهتر کوت فاصله اين چه هر

 دامي توليد بر اما شود،يم وارد بيشتری فشار مرتع بر و شده

 و رويشي خصوصياتSanadgol (5222 )د. شويم افزوده
 ساوه رودشور مراتع در دام چرايي رفتار و گياهان توليدی

 و چرا فصل سرد هایهما در که گرفت نتيجه و بررسي را
 سرعت بيشترين و حضور ساعات کمترين دام ماهید ويژهبه

 در چرا حتي ور )حضو بيشترين گرم هایاهم در و حرکت

و همکاران  Ahmadi .دارد را تحرك کمترين وب( ش
 سنين جيره انتخاب و چرايي رفتار ( در بررسي5223)

استان قم  سلطانحوض مراتع در زندی گوسفند مختلف
 و خواریهبوت رفتار زندی نژاد گوسفندنشان دادند که 

 دام مختلف سنين بين و دهدمي نشان خود از چریهسرشاخ

 که دارد وجود داریيمعن تفاوت علوفه انتخاب لحاظ به

 وضعيت به توجهبا  .دنبو برجسته و بارز تفاوت اين البته
 در دام حضورب، مناس زماندر  خاك رطوبت و فنولوژی
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 در دهند کهيم پيشنهاد اما ت،اس مناسب به نسبت مرتع اين

 تناوبي سيستم نوعيدماه اسفن در گزگياه  گلدهي زمان

( در 5212) Peiraviو  Ahmadi .گردد اعمال تأخيری
 استپي مراتع در زندی نژاد هایميشبررسي رفتار چرايي 

 از دام خروج و چرا آغاز زماننشان دادند که  قم باغيکه

و  1د حدو آغل به گشتباز و صبح 6 حدود بهار آغل در
 صرف اعتس 61/3ت مد اين در دام و بوده عصردقيقه  52

 نوشيدنساعت صرف  2/1ن گوسفندات. اس کرده پيمايياهر

 سرعت متوسط .نمودنده( خوابيد شکل هت )باستراح و آب

 بوده عتر ساب کيلومتر 3/1 در حدود مسير طول در دام

 52و  عتاس 13ه ب مرتع در دام حضور زمان طول. تاس
 هوا گرمای دليلبه تابستان فصل درت. اس رسيده دقيقه

و ظهر  15صبح،  1د )رسمي بارسه  به آب نوشيدن دفعات
د يابمي کاهش بار 5 به خوردن آب تعداد پاييز درعصر(.  2

 ديگر دام هوا خنکي دليلبهعصر( و  1صبح و  3)حوالي 

 از قبل عصر 2 ساعت و دهدمي ادامه چرا به و خوابدنمي

 در چرا زمان ترتيببدين و گرددبرمي آغل به آفتاب غروب

و همکاران  Fayazد. يابمي کاهش ساعت 3ز ا بيش پاييز
 مرتع در دورگه گاو چرايي ( در بررسي رفتار5213)

 هایِصشاخ ها،لسا بين دادند که در اروميه نشان تزخراب

 و چرا برای شده صرف زمان طول روز، در شده طي مسافت
 و درصد 1 سطح در استراحت برای شده صرف زمان

 داريمعن درصد اختالف 2 سطح در ميانگين سرعت شاخص

 بررسي )ارديبهشت، مورد هایهما در براين،عالوه د.دارن

 های بررسيصشاخ ههممهر(  و شهريور مرداد، تير، خرداد،

 اختالف دارای درصد 1 سطح در مختلف هایهما در شده

 از محيطي عواملکه  داد نشان مطالعه ودند. اينب داريمعن

 آن، از ناشي دمايي تغييرات نتيجه و در تغييرات فصلي قبيل

 .هاستمدا چرايي رفتار در مؤثر مهم عوامل از يکي
ZareKia ( در 5216و همکاران )رفتار هایصشاخ بررسي 

 ددندا نشان ساوه رودخشکه استپي مراتع در گوسفند چرايي
 اریدنيمع اختالف هيچ دام، سرعت ميانگين قدارم بجز که

 مشاهده آماربرداری سال چهار طي بررسي مورد صفات بين

 مسافت طول اينکه با چرا فصل مختلف هایاهم در .نشد

 صرف زمان ولي نداشتند داریيمعن اختالف هم با شده طي

 هم با استراحت برای شده صرف زمان و حرکت برای شده

 با ماهشتارديبه در کهطوریبه د.انهداشت ردايمعن اختالف

 هایاهم از بيشتر چرا و حرکت برای شدهرف ص زمان اينکه

 داریيمعن تفاوت ماه اين در شده طي مسافت ولي بود ديگر

 بهتر علوفه وجود دهندهنشان امر اينت. نداش هاهما ساير با

 نميانگيالبته د. بو دام تعليف برای ماه اين در بيشتر و
 ديگر هایهما از کمتر ماهتارديبهش در دام حرکت سرعت

 توسط شدهطي  مسافت بيشترين کهنحویبه د.گردي ثبت

 Artemisiaغالب پوشش با درصد 2-8ب شي در گوسفند

 Salsola laricina -sieberi است داده رخ .Zare  و
 مراتع در گوسفند چرايي رفتار بررسي( در 5216همکاران )

 سرعت پارامترهای کهد اراك نشان دادن انجدان استپينيمه

 برای دهرف شص زمان شده، طي مسافت دام، حرکت

 هایلسا در حرکت برای شده صرف زمان استراحت،

 داريمعن اختالف چرا فصل هایهما و آماربرداری مختلف

 با مختلف هایلاس در چرا برای شده صرف زمان و دارند

ح سط در مختلف هایاهم در ولي ندارد دارنيمع اختالف هم
 هالساه )ک مواقعي در د.دار دارنيمع اختالف هم بادرصد  2

 مرتعي هایهنگو رشد برای اقليمي و محيطي شرايطا( ههما و

 در دام رفتاری صفات بوده تربمناس يکساله گياهان ويژهبه

 کمتر مسافت طي و استراحت و حرکت و بيشتر چرای جهت

 رفتار بررسي( در 5216و همکاران ) Karimiت. اس بوده

نشان  استان البرز مختلف هایبشي در آن مقايسه و چرايي
 گياهيپوشش که زماني در و چرا فصل اول ماه طي که دادند

 ديگر هایاهم از کمتر دام شده پيموده مسافت ،است بيشتر

در  دام شده پيموده مسافت بيشترين همچنين. ستچرا فصل
 کمتر شيبي طبقه درصد و کمترين آن در 32-62های شيب

 طي در دام چرای رفتار نتايجاست.  بوده درصد 12 از

 دام سرعت ميانگين بيشترين که داد نشان چرا فصل هایهما

 خرداد و ارديبهشت به مربوط آن کمترين و تيرماه به مربوط

 چرايي رفتار( در بررسي 5212و همکاران ) Ehsaniد. بو
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 مراتع در مختلف هایبشي در آن مقايسه و گوسفند

 سارال، آباد،يسرعل کرسنک، موردی مطالعه) استپينيمه

 چرا فصل اول ماه طي کهدند دا نشانه( قرو و بانگون

 گياهيپوشش که زماني در و گياهان گلدهي دوره با همزمان

 ديگر هایهما از بيشتر دام شده پيموده مسافت است، بيشتر

 در دام طلبيعتنو توانميا ر آن علت و چراست فصل

 کمترين و دانست عالقه مورد و خوشخوراك گياهان انتخاب

 شهريور و مرداد هایاهم به مربوط شده طي مسافت طول

 کاهش و شده خشک مرتع در موجود علوفه که است،
 ترجيح دام کالری شديد کمبود موقع در بنابراين .يابدمي

 چون نکند، اغذ جستجوی صرف را زيادی انرژی دهديم

 خيلي شود،يم غذا جستجوی صرف حالت اين در که انرژی

 رفتار نتايج د.آوريم بدست که است غذايي مواد از بيشتر

 شده صرف زمان کمترين و بيشترين که داد نشان دام چرايي
 ارديبهشت و شهريور هایاهم به مربوط ترتيببه چرا برای

 و يکساله هایهونگ وجود بعلت ماهتارديبهش در ت.اس بوده
 و چرا فصل اواخر به نسبت چرا زمان مدت خوشخوراك

 کاهش و شده خشک مرتع در موجود علوفه که شهريور ماه

 پيموده مسافت بيشترين همچنين. است بوده کمتر يابد،يم

 در آن کمترين و درصد 2-8 هایبشي در دام توسط شده

 .بود درصد 22ز ا بيش شيب
 صرف یهانازم تعيين ،مطالعه اين مانجا از هدف بنابراين

 ،راچ زمان ازجمله دام روزانه هایتفعالي برای شده
 چرايي رفتار رابطه بررسي همچنين و پيماييراه و استراحت

 .است هایناهموار و شيب درجات با دام
 

 هاوشر و مواد
 مشخصات منطقه بررسی

 55درجه و  51در مختصات جغرافيايي  سنگزمينسايت    
 3دقيقهه و   22درجه و  26شمالي و ثانيه عرض 62قيقه و د

جاسههک، دوراهههي -شههرقي جههاده بنههدرعباسثانيههه طههول
ه شهد سهنگ واقهع   زار غرب روستای زمينلنگي، شورهحسن

پست و مسطح با خاك شور و منطقه اراضي  .(1)شکل  است
ساله  32بررسي منحني آمبروترميک ست. سطح ايستابي باال
دهنده آن است کهه وضهعيت   طالعه نيز نشاندر منطقه مورد م
 ،ههای آذر، دی، بهمهن و اسهفند بهاال بهوده     رطوبت در مهاه 

مهاه   8ماه و فصل خشهک   6که طول فصل مرطوب طوریبه
تها   1/55ههای مرطهوب بهين    آن در مهاه  هاینوسانو  است
حداقل و حهداکثر مطلهق   (. 5باشد )شکل مي مترميلي 8/21

درجهه   26و  1ترتيهب  بهه  ودمهاه  بهمن و مردادما مربوط به 
تنهها بارنهدگي    در بين چهار سهال بررسهي   گراد است.سانتي

سهاله  نسبت به ميهانگين سهي   (مترميلي 2/522سال چهارم )
منطقه دارای خهاك  (. 1( بيشتر بود )جدول مترميلي 2/512)

آن سنگين، شور و قليايي است. ميزان کلر، سهديم و پتاسهيم   
تعي منطقهه از نظهر درصهد ترکيهب و     تيپ مر بسيار باالست.
است و ليست  strobilaceum Halocnemum پوشش تاجي
ی گيهاهي موجهود در منطقهه بهر اسهاس      هاگونهفلورستيک 

يشي و نام فارسي تنظهيم شهده   فرم روخانواده، جنس، گونه، 
بود. دام مورد بررسي بز نژاد تالي  آمده است. 5که در جدول 

ی هها انپسهت ست و پای بلنهد و  بز دارای بدن کشيده و داين 
بهزر  و  ی هاانپستهای آن دارای کوچک و معموال آميخته

داشهتن موههای کوتهاه مناسهب منهاطق       ؛باشهد پاندولي مهي 
ای، قههوه  اغلهب گرمسيری، دسهت و پاههای بلنهد و رنهگ     

های کوچک تا متوسط و اندام کشهيده از خصوصهيات   گوش
خصوصيات توليهدی   رود. با توجه بهشمار مينژاد دام بهاين 

-1(، ميزان توليد شير )52%-62%از قبيل ميزان دوقلوزايي )
افهزايش وزن روزانهه    ،کيلوگرم در يک دوره شيردهي( 1/2
توليد اين نژاد در شهرايط  ي يتواناگرم در روز( و  152-22)

باعث شده است کهه در چنهد دههه اخيهر بها      ي سخت محيط
کنتهرل   کل غيهر نژادهای مختلف بز وارداتي و داخلي به شه 

توانهد  شده و غير اصولي آميخته شود کهه در درازمهدت مهي   
توليد اين نژاد نسبت به گذشهته  ي يتوانااحتماال باعث کاهش 

 (.  3شود )شکل 
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 موقعیت مكانی سايت مورد بررسی -۱شكل 

 

 
 ساله 33منحنی آمبروترمیک منطقه مورد مطالعه در يک دوره آماري  -2شكل 

 



 

 

 

 هاي بررسیسنگ استان هرمزگان در سالدر منطقه زمین( مترمیلی)و بارندگی ماهانه گراد( )سانتیعیت دما وض -۱جدول 

 ميانگين شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دی آذر آبان مهر فاکتور سال

86-1382 
 116 2 2 1 2/16 2 1 2/61 2/32 2/13 61 2 2 بارندگي

 3/58 8/36 3/32 8/32 2/32 3/31 3/52 5/53 3/13 1/11 3/18 6/85 3/33 دما

81-1386 
 22 2 2 2 2 2 2 2 2/3 2/62 2 2 2 بارندگي

 2/56 6/35 2/33 6/33 6/31 8/53 1/51 1/55 5/16 6/12 3/51 6/52 3/58 دما

88-1381 
 115 2/1 2 5 3 2 81 2 3 2/13 2/1 2/2 2 بارندگي

 3/51 8/35 1/36 1/31 1/36 3/32 3/53 3/51 1/13 3/61 3/18 1/52 1/32 دما

83-1388 
 2/522 2 2 2 2 2 2 31 52 2/3 161 2 2 بارندگي

 6/51 3/53 6/36 1/32 3/33 6/53 51 1/51 2/13 5/18 1/13 6/56 2/32 دما

ميانگين 

 درازمدت

 2/512 1/2 8/3 1/2 5/1 6/3 11 3/22 3/25 8/21 1/55 3/11 2/1 بارندگي

 5/51 8/33 1/32 8/36 3/33 5/32 5/52 5/51 1/11 3/11 8/13 56 1/32 ادم



 

 استان هرمزگان سنگزمینگیاهی مرتع  لیست فلوريستیک پوشش -2جدول 

 رديف خانواده جنس گونه رويشيشکل  نام فارسي

 strobilaceum Halocnemum Chenopodiaceae 1 بوته باتالقي شور

 imbricata Salsola Chenopodiaceae 5 بوته جنوبي شور

 cycloptera Bienertia Chenopodiaceae 3 بوته تکمه شور

 fruticosa Suaeda Chenopodiaceae 6 بوته سياه شور

 leucoclada Atriplex Chenopodiaceae 2 بوته سلمه تره

 setifera Anabasis Chenopodiaceae 6 بوته جفته شور

 agopoidesl Aeluropus Gramineae 1 بوته چمن شور 

 natanbipi Desmostachya Gramineae 8 بوته کرته

 sp. Tamarix Tamaricaceae 3 درختچه گز

 graecorum Alhagi Papilionaceae 12 بوته خارشتر

 spartea Taverniera Papilionaceae 11 بوته التي

 persica Salvadora Salvadoraceae 15 درختچه چوج

 dactylifera Phoenix Arecaceae 13 درخت نخل

 cineraria Prosopis Mimosaceae 16 درخت کهور

 polymorpha Medicago Papilionaceae 12 يکساله يونجه 

   

 
 بز تالی دام غالب منطقه مورد مطالعه -3شكل 
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 روش تحقیق
  GPSدسهتگاه  از دام چرايهي  رفتهار  تعيهين  بهرای 

 در که نحوبديند. گردي ستفادهاي( جغرافياي يابموقعيت)

 دام پشت به GPS چرا فصل از هما هر در معين روز يک

 و روشن دستگاه آغل، از دام خروج هنگام. در شد بسته
 منتقهل  رايانهه  بهه  شده ثبت اطالعات روز، پايان از پس

  ILWISافهزار  نهرم  از اطالعهات  پردازش ایبرو د گردي
 تکهرار  ماه هر درها یگيراندازه و عمل اين. شد استفاده

 چوپهان  کهه بود  مسيری ماه هر در دام حرکت مسيرد. ش

 رفتهار  تفسهير  بهرای  الزم ایهه صشاخرد. کيم انتخاب

 محهل  يها  آغهل  از دام خهروج  زمهان م، شامل دا چرايي

 و مرتهع  از دام خهروج  زمان، مرتع به ورود و استراحت
 شده طي مسافت طول، استراحت محل يا آغل به برگشت

 سهرعت  ميهانگين ، مرتهع  در دام حرکهت  مسهير ، زرو در

 شده صرف زمان، چرا برای شده صرف زمان، دام حرکت

بهود.   حرکهت  بهرای  شهده  صهرف  زمانو  استراحت برای
 قالب در دام چرايي رفتار بررسي از آمدهبدست هایداده

 SPSS افهزار منهر  از استفاده با تصادفي کامال بلوك طرح
 چند آزمون از استفاده با و تقرارگرف وتحليلتجزيه مورد
 قهرار  مقايسهه  مهورد  آن ههای نميهانگي  دانکن، ایهدامن

 منطقه شيب نقشه ILWIS افزارنرم از استفاده با .گرفتند

 نقشه با دام حرکت مسير همپوشاني با و تهيه مطالعهمورد 

 طبقهات  در دام توسهط  شهده  پيمهوده  مسافت ه،شد تهيه

 .آمد بدست شيب مختلف
 

 نتايج

 سهاعت  شامل مرتع در دام حضور و حرکت اطالعات
 طي مسافت طول دام، سرعت ميانگين دام، خروج و ورود

 زمهان  و حرکهت  و چهرا  بهرای  شهده  صهرف  زمان شده،

 فصل هایاهم در مختلف یهاسال ترتيببه دام استراحت

    .است شده آورده 3ل جدو درا چر
ين ميهانگ دهد نشان مي 2و  6طور که جدولهای همان

های مورد بررسهي از  در سال سرعت )کيلومتر در ساعت(
داری بها ههم دارنهد. بيشهترين     نظر آماری تفهاوت معنهي  

ميانگين سرعت حرکت دام در مرتع در سال اول بود که با 
دار نشان داد. البته اين سهال بها   سال چهارم اختالف معني

ميهانگين   های دوم و سوم در يک گروه قرار گرفتند.سال
های مهورد بررسهي از   در ماه )کيلومتر در ساعت( سرعت

داری با هم نداشتند و تمام آنها در نظر آماری تفاوت معني
 روز طول مسهافت طهي شهده در   يک گروه قرار گرفتند. 

های و زمان صرف شده برای چرا در سال و ماه )کيلومتر(
داری با هم نشان مورد بررسي از نظر آماری تفاوت معني

ههای  در سهال  (قهي)دق ان صرف شده برای چرازمندادند. 
داری بها ههم   مورد بررسي از نظر آمهاری تفهاوت معنهي   

زمهان  ها در يک گروه قهرار گرفتنهد.   نداشتند و کليه سال
زمهان صهرف شهده    و  (قهي)دق صرف شده برای استراحت

ههای مهورد بررسهي از نظهر     در سال (قهي)دقحرکت برای 
ههای  داری با هم نداشتند ولي در مهاه آماری تفاوت معني
زمهان صهرف   داری نشان دادنهد. در  مختلف تفاوت معني
های اول، دوم و سهوم در  ماه (قهي)دق شده برای استراحت
های پنجم و چههارم در گهروه دوم قهرار    يک گروه و ماه
دام  (قهي)دقحرکت رای زمان صرف شده بگرفتند. بيشترين 

در مرتع در ماه پنجم که در گروه جداگانهه قهرار گرفهت؛    
پس از آن ماه چهارم بود که در گروه دوم و سه مهاه اول،  

 دوم و سوم نيز با هم در يک گروه قرار گرفتند. 
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 ي بررسیهاسالي مختلف هاماهدر  GPS از شده استخراج اطالعات -3ل جدو

 سال
زمان خروج دام 

 )ساعت( ز مرتعا

مدت حرکت 

 )ساعت(

 مدت استراحت

 )ساعت(

مدت چرا 

 )ساعت(

مسافت 

 )کيلومتر(

ميانگين سرعت 

 )کيلومتربرساعت(

ورود به  زمان

 )ساعت( مرتع
 ماه

86-

1382 

 دی 1:12 5/3 2/11 6:25 2:58 12:52 11:32

 بهمن 1:61 3 12 6:25 6:22 3:65 11:53

 اسفند 1:53 1/5 3/6 8:55 5:21 12:56 11:61

 فروردين 6:52 6/3 3/8 3:22 5:51 15:11 18:38

 ارديبهشت 2:62 6/5 3/6 12:38 5:36 13:12 18:22

81-

1386 

 دی 6:22 1/5 8/6 3:28 6:21 12:22 11:52

 بهمن 1:52 6/5 3/6 6:18 6:22 12:53 11:21

 اسفند 1:12 1/5 3/16 2:51 2:35 12:23 18:23

 فروردين 1:12 3/5 3/3 535: 3:56 11:61 13:15

 ارديبهشت 1:52 5/5 2/8 5:16 12:53 15:38 13:33

88-

1381 

 دی 1:22 3/5 5/13 6:32 6:66 3:16 11:26

 بهمن 1:31 3/3 6/16 6:56 2:61 12:11 11:68

 اسفند 1:52 6/5 3/13 2:56 2:31 11:21 18:56

 فروردين 1:62 2/1 6/15 5:26 3:12 15:26 13:63

 ارديبهشت 1:12 3/3 3/2 1:63 12:26 15:63 2813:

83-

1388 

 دی 1:12 3/1 1/1 3:62 6:65 12:55 11:32

 بهمن 1:12 1/5 3 6:11 6:61 12:28 18:13

 اسفند 1:22 6/5 3 3:62 6:65 12:51 11:51

 فروردين 1:52 3/5 1/15 2:15 6:36 11:66 13:26

 هشتارديب 1:52 2/1 3/8 2:33 51:6 15 52:13

 
 درصد 2ح سط در دانكن روش با بررسی يهاسال طی در دام چرايی رفتار میانگین مقايسه -4ل جدو

 مسافت )کيلومتر( مدت چرا )ساعت( )ساعت( مدت استراحت مدت حرکت )ساعت(
ميانگين سرعت )کيلومتر بر 

 ساعت(
 سال

a 11:12 a 1:65 a 3:58 a 25/12 a 23/5 86-1382 

a 11:28 a 1:32 a 3:33 a 36/8 ab 38/5 81-1386 

a 11:23 a 1:16 a 3:68 a 32/12 ab 15/5 88-1381 

a 11:26 a 6:31 a 6:53 a 11/3 b 26/5 83-1388 
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 درصد 2ح سط در دانكن روش با بررسی يهاماه طی در دام چرايی رفتار میانگین مقايسه -2ل جدو

 مسافت )کيلومتر( مدت چرا )ساعت( )ساعت( مدت استراحت مدت حرکت )ساعت(
ميانگين سرعت )کيلومتر بر 

 ساعت(

 ماه

c 12:22 b 2:36 a 6:56 a 23/11 a  22/5 دی 

c 12:18 b 2:25 a 6:52 a 26/15 a  61/5 بهمن 

c 12:61 b 6:33 a 6:21 a 38/12 a  62/5 اسفند 

b 21:11 a 8:66 a 3:16 a 6/1 a  22/5 فروردين 

a 31:15 a 3:36 a 3:22 a 68/6 a  31/5 ارديبهشت 

 
 اطالعات استخراج شده از تطابق نقشه مسير حرکهت دام 

(GPS )ی هها مهاه در کهل  که  نشان داد با نقشه شيب منطقه
ی مورد بررسي تمهام مسهافت طهي    هاسالپنجگانه در طول 
درصد و دامنه ارتفاعي  2-8در کالس شيب شده توسط دام 

 قرار دارد.   متر 152-122
 

 بحث 
صاف و بدون  ورد بررسي دارای سطحي کامالًمنطقه م

شيب بود. حرکت دام از آغل و بازگشت آن تابع شرايط 
 را روشن شدن هوا حرکتبا دام که  بودميزان طول روز 

گردد. مسافت طي شده دام آغاز و با غروب آفتاب دام برمي
در زمستان که هوا خنک است  ،رايط دمايي استشتابع 

ز بهار است. بيشترين مسافت طي مسافت طي شده بيشتر ا
. علت آن بودماه ماه و کمترين آن در ارديبهشتشده در دی

گرمای زياد هوا در ارديبهشت است. زمان صرف شده برای 
ماه کم ماه به طرف ارديبهشتی مختلف از دیهاماهچرا در 
گرمای زياد هوا است که زمان  بدليلشود و آن هم مي

اگرچه طول مدت روز زيادتر  ،استراحت دام بيشتر است
است و دام مدت بيشتری را خارج از آغل بوده است. در 

ماه با توجه به کوتاهي طول روز مسافت طي شده در دی
ی هاماهی خنک سال سرعت حرکت دام باالتر و در هاماه

رسد که گرم مثل ارديبهشت سرعت حرکت دام به حداقل مي
سيار بديهي است. نتايج با توجه به شرايط اقليمي منطقه ب

ی مورد هاسالبررسي رفتار چرايي دام نشان داد که در طي 

درصد از زماني که دام در مرتع  33تا  31بررسي بين 
اين موضوع نسبت به است.  مشغولکند به چرا حرکت مي
 Najafiسيريک و  مراتع درAsadpour (5212 )های بررسي

و  62ترتيب ن که بهاستان هرمزگا جونگان تعامر( در 5211)
 چرايي رفتار اند، کمتر است. نتايجدرصد گزارش کرده 68

 نشان مطالعه مورد سال چهار برای چرا فصل یهاماه در دام

در سال  دام سرعت ميانگينفقط  ،هاسال بين در که داد
 درصد 2 سطح در داریيمعن اختالف هاسالچهارم با ديگر 

 سال چهار اين بين در رفتاری خصوصيات ديگر و داشت

د. علت آن شايد ميزان نداشتن هم با داریيمعن اختالف
بارندگي بيشتر در آن سال باشد که دام به علت وجود علوفه 

 فصل یهاماه برایدر دسترس حرکتي کندتر داشته است. 

زمان حرکت و زمان  تنها که گرديد مشاهده نيز چرا
 چرای ریرفتا خصوصيات ديگر و شد دارمعنياستراحت 

د. نداشتن چرا فصل یهاماه بين در داریيمعن اختالف دام
تواند طول مدت روز و گرمای هوا در آن نيز مي دليل
ی فروردين و ارديبهشت باشد که باعث استراحت هاماه

 شود. تر شدن زمان حرکت دام ميبيشتر دام و طوالني
در بين رفتارهای مورد بررسي )مدت حرکت، مدت 

مدت چرا، مسافت پيموده شده و سرعت حرکت  استراحت،
تنها سرعت حرکت  1383تا  1382های ( در طي سالدام

های مختلف دام در سالدار بود. مدت حرکت دام معني
 11:21داری نشان نداد و متوسط مدت حرکت اختالف معني

 درAsadpour (5212 )های ت به بررسيبساعت بود که نس
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استان  جونگان تعامر( در 2115) Najafiسيريک و  مراتع
ساعت بود اندکي  3:26و  12:36ترتيب هرمزگان که به
داری تفاوت معنيآنان های اگرچه در بررسي؛ بيشتر است

مدت استراحت دام در  ها وجود نداشت.بين سالدر نيز 
داری نشان نداد و متوسط های مختلف اختالف معنيسال

های ت به بررسيساعت بود که نسب 1:12مدت استراحت 
Asadpour (5212 )سيريک و  مراتع درNajafi (5211 در )

 2:26و  2:68ترتيب استان هرمزگان که به جونگان تعامر
تفاوت آنان های در بررسي. البته بيشتر است ،ساعت بود

ها وجود نداشت. مدت چرای دام داری نيز در بين سالمعني
ان نداد و متوسط داری نشهای مختلف اختالف معنيدر سال

های ساعت بود که نسبت به بررسي 3:21مدت چرا 
Asadpour (5212 )سيريک و  مراتع درNajafi (5211 در )

 6:65و  6:68ترتيب استان هرمزگان که به جونگان تعامر
تفاوت آنان های در بررسي. کمتر است ،ساعت بود

 مسافت پيموده ها وجود نداشت.داری نيز در بين سالمعني
داری نشان نداد و های مختلف اختالف معنيشده دام در سال

کيلومتر بود که نسبت به  6/3متوسط مسافت پيموده شده 
 Najafiسيريک و  مراتع درAsadpour (5212 )های بررسي

ترتيب استان هرمزگان که به جونگان تعامر( در 5211)
 آنانهای در بررسي. کمتر است ،کيلومتر بود 1/15و  2/13

ها وجود نداشت. داری نيز در بين سالتفاوت معني
 2/5 در اين بررسي سرعت حرکت داممتوسط که طوریبه

 کيلومتر بر ساعت بود. بيشترين سرعت حرکت دام در سال
کيلومتر بر ساعت و کمترين آن در  3/5با ( 1382-86اول )

و  کيلومتر بر ساعت بود 26/5( با 1388-83سال چهارم )
. علت آن شايد ميزان دار بودينا اختالف معهبين سال

بارندگي بيشتر در آن سال باشد که دام به علت وجود علوفه 
های در بررسيدر دسترس حرکتي کندتر داشته است. 

Asadpour (5212 )و سيريک مراتع در Najafi (5211 در )
ها اختالف بين سالاستان هرمزگان نيز جونگان  تعامر
کيلومتر بر  6/5 وسط سرعت حرکت دامدار بود و متينمع

 . بررسي استاين تر از بيشساعت بود که اندکي 

در بين رفتارهای مورد بررسي )مدت حرکت، مدت 
استراحت، مدت چرا، مسافت پيموده شده و سرعت حرکت 

های دی تا ارديبهشت، مدت حرکت و مدت دام( در طي ماه
افت پيموده دار بود. اما مدت چرا، مساستراحت دام معني

های دی تا ارديبهشت در ماهشده و سرعت حرکت دام 
 2:221 ماه بادر دی مدت حرکتبود. کمترين ندار معني
 15:31ماه با و بيشترين مدت حرکت در ارديبهشت ساعت

ماه روند مدت حرکت دام ماه تا ارديبهشتساعت بود. از دی
د توانافزايشي بود که علت آن مي سنگزميندر مرتع 
اين موضوع در  تر شدن طول مدت روز باشد.طوالني
 Najafiو  سيريک مراتع درAsadpour (5212 )های بررسي

استان هرمزگان نيز گزارش شده جونگان  تعامر( در 5211)
  بود.

 های دی تا ارديبهشتدر طي ماهدام نيز مدت استراحت 
بيشترين مدت که نحویبهدار نشان داد. اختالف معني

ساعت و کمترين  3:36ماه با احت دام در ارديبهشتاستر
ماه تا ساعت بود. از دی 2:36ماه با مدت استراحت در دی

سنگ ماه روند مدت استراحت دام در مرتع زمينارديبهشت
ماه تواند خنک بودن هوا در دیکاهشي بود که علت آن مي
. به علت پايين بودن باشدماه و گرمای هوا در ارديبهشت

 3/11ماه )در دیجه حرارت و خنک بودن آب و هوا در
و بعکس  دام نياز کمتری به استراحت داردگراد( درجه سانتي

درجه  5/32ماه )باال بودن درجه حرارت در ارديبهشت
گراد( دام زمان بيشتری را به استراحت اختصاص سانتي
 درAsadpour (5212 )های اين موضوع در بررسيدهد. مي

 تعامر( در 5211) Najafi ،استان هرمزگان يکسير مراتع

 مراتع درSanadgol (5222 )جونگان استان هرمزگان، 

 مراتع( در 5223و همکاران ) Ahmadiه، ساو رودشور

 مراتع درPeiravi (5212 )و  Ahmadiقم،   سلطانحوض

  مراتع در( 5216و همکاران ) ZareKiaم، ق باغيکه استپي
 مراتع در( 5216و همکاران ) Zare، ساوه رودخشکه استپي

( در 5216و همکاران ) Karimi ،اراك انجدان استپينيمه
 مراتع در( 5212و همکاران ) Ehsaniالبرز و  مراتع
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 و بانگون سارال، آباد،يسرعل رسنک،مناطق ک استپينيمه
  گزارش شده بود. ه قبالًقرو

های دی تا ارديبهشت مدت زمان چرای دام در طي ماه
عبارتي ديگر، دام به طور دار نشان نداد. بهاختالف معني

در تقريبا و اين مدت  پردازدبه چرا ميساعت  3:22متوسط 
ها مشابه است. در واقع آنچه علت تفاوت در تمام ماه

در  های مختلف است مدت حرکت دام در مرتع است.ماه
تر شدن طول مدت هايي که مدت حرکت به علت طوالنيماه
بيشتر است، دام مدت زمان بيشتری را به استراحت  روز
های های مختلف در سالمدت چرا در طي ماه اماپردازد مي

اين موضوع در  مورد بررسي تفاوت آماری ندارد.
 Najafiسيريک و  مراتع درAsadpour (5212 )های بررسي

جونگان استان هرمزگان نيز گزارش شده  تعامر( در 5211)
های و سرعت حرکت دام در ماهموده شده مسافت پي بود.

که در نظام  دار نبود. علت آن استدی تا ارديبهشت معني
دامداری روستايي منطقه، الگوی حرکت دام به شدت به 

افراد  هابه اينکه چوپانچوپان وابسته است و با توجه  رفتار
 ؛گيردروستا زياد فاصله نمي دام از محدوده ،هستندسن کم

پيموده شده و سرعت حرکت دام در مرتع مسافت  بنابراين
داری نشان های مختلف اختالف معنيسنگ در ماهزمين
Asadpour (5212 )های بررسيدهد و اين موضوع در نمي
 جونگان تعامر( در 5211) Najafiسيريک و  مراتع در

 نيز گزارش شده است. استان هرمزگان 
     

 سپاسگزاری 
قايان دکتر عباسهعلي سهندگل و   از زحمات آ نويسندگان

هها و  تحقيقات جنگهل سسه ؤماز ستاد )دکتر مهدی فرحپور 
از مرکهز  )و آقهای مهنهدس رحمهان اسهدپور      (مراتع کشهور 

کمال تشهکر و   (تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعي هرمزگان
 قدرداني را دارند.
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Abstract 
     This research was aimed to determine the grazing behavior of Tali goat, as the dominant 

livestock, in the Zaminsang rangelands of Hormozgan province for four years starting from 

2006. The indices examined in this study included the time of livestock entry to and exit from 

rangelands, the daily distance moved by the livestock, the livestock path, maximum and average 

livestock speed, and the time spent for livestock rest, movement and grazing. To determine the 

mentioned indices, the GARMIN GPS was used and closed with a special belt behind a three-

year-old goat. The GPS was activated when the livestock exited the barn. Then, at the end of the 

day, its data were extracted in the Ilwis software.  The path of livestock movement was 

determined by the shepherds. According to the results, significant differences were found for the 

average speed of livestock in the fourth year, and the movement time and rest time in the fourth 

and fifth months, while no significant difference was found for other behavioral characteristics 

of livestock grazing.  Moreover, during the study period, 31 to 39 percent of the time the 

livestock moved in the rangeland was dedicated to grazing. 

Keywords: Grazing behavior,  Zaminsang rangelands, Hormozgan province, Tali goat, GPS. 

 


