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  رفتار چرایی گوسفند نژاد ماکویی چرا کننده

 (مراتع کوهستانی کلیدداغی جلفا)مطالعه موردی: 

 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ایران.؛*جواد معتمدی 

  ه، ایران.ارشد مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیآموخته کارشناسیدانشحسن ساللی؛ 

 
  چکیده  

پفووه   اسفت    های چراکننده در مرتع یکی از ملزومات اساسی مدیریت دام در مناطق مختلف  ب  و هفیایی  بررسی رفتار چرایی دام

پفراکن   عنیان مراتفع مرفرف منفاطق     ماکییی در مراتع کیهستانی کلیدداغی جلفا بهنواد حاضر با هدف بررسی رفتار چرایی گیسفند 

 سفا ه   )سفه ، سفه رأ  مفی  بفا      یرأس 033گلۀ یک از برای این منظیر شرقی انجام شد   در استان بذربایجاند ماکییی گیسفند نوا

ها، مسافت طی شده، سرعت حرکت دام در مرتع در حین  به هر یک از بن GPSشدند  در مرحلۀ برد با نصب  یگذار انتخا  و عالمت

در اواخر  ،نتایج نشان دادهای فصل چرا استخراج شد   زمان استراحت و نشخیار دام در ماه تمد، های گیاهیزمان چرا از گینه چرا، مدت

، مسفافت  چفرا  با نزدیک شدن به مراحفل پایفانی فصفل     زمان صرف شده برای چرا، بیشتر از مراحل ابتدایی فصل بید فصل چرا، مدت

، کمتر و در مراحل پایانی فصفل چفرا، بیشفتر    فصلابتدایی  پیمیده شده در طیل روز بیشتر شد  سرعت متیسط حرکت دام در مراحل

تبع بن تغییر در کمیت و کیفیفت علیففه    تبع بن تغییر درجه حرارت روزانه، تغییر در ترکیب گیاهی مرتع و به بید  تغییر طیل روز و به

های فصل چرا، رونفد  در ماه دام سیر حرکتمسیر حرکت دام و پروفیل ارتفاعی مبر اسا  نتایج حاصل، ز علل این امر باشد  تیاند امی

هفا تیسفط   مساحت کم محدوده میرد بررسفی و همننفین هفدایت دام    در بن مشاهده نشد  یا مالحظه یکسانی داشت و تغییرات قابل

ر تریین باشند  اطالع از میارد مذکیر، مدیریت مرتع را ددر این خصیص می مؤثرچیپان در مسیر مشخص در طیل فصل چرا، از میارد 

مناطق مناسب برای حرکت دام در مرتع، پراکن  صحیح دام در مرتع و اینکه در حال حاضر بیا پراکن  دام در مرتع تیسفط چیپفان   

 خیاهد شد  عملکرد دام کند و سبب افزای  شید، یاری میی انجام میدرست به

 کلیداغی جلفا   فصل چرا، مراتعگیسفند نواد ماکییی، رفتار چرایی دام،  :کلیدی گانواژ

 

 

 Email: motamedi.torkan@gmail.com 37840499190: شماره تما  * نییسنده مسئیل:

21/09/1393: یافتدر یختار  

28/04/1394: یبتصو یختار  
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 مقدمه. 1

هففای هففا میجففید در خصففیص عملکففرد دام  گففزار 

بفر   ،چراکننده در مراتع مناطق مختل  ب  و هیایی کشیر

های چراکننده در طیل روز دارد که دام دیاین میضیع تأک

های مختل  فصل چرا، بفه نحفی مولفی  قفادر بفه      در ماه

یفر پیمفای    باشند  عیاملی نظاستفاده از علیفه مرتع نمی

ها تیسط چیپان، راهپیمفایی خفارج از تفیان     بن ازحد  یب

ها برای دستیابی به ببشخیر و همننفین مراجرفت بفه     بن

هفا  دام ازحفد   یاستراحتگاه شفبانه و یفا صفرف انفر ی بف     

، همگفی  غیفره واسوه گرما یا سرما در طیل فصل چرا و  به

باشند که سبب خیاهد شد تفا مصفرف   ازجمله میاردی می

های چراکننفده از  تبع بن عملکرد دام ها و بهیک از دامهر 

زایی چنفدان مولفی    پشم و بنه، نظر تی ید گیشت، شیر

واسوه عدم اطفالع از رفتفار چرایفی     ضمن اینکه به  نباشد

ها در سنین مختل  رفتار های مختل  دام و اینکه دام رده

سبب خیاهد شد تفا چنفدین    یچرایی متفاوتی دارند، گاه

، 89، 82، 9، 9، 8] یک گلفه نیفاز باشفد    ن برای ادارهچیپا

های چراکننده بررسی رفتار چرایی انیاع دامبنابراین ؛ [20

منظیر استفاده حداکثری از علیفۀ مرتع با صرف حداقل  به

کمتفرین مسفافت ممکفن در طفیل یفک       زمان و پیمای 

 ییای کلیدی در به حفداکثر رسفاندن کفارا    روز، نکته شبانه

با دقفت در رفتارهفای چرایفی    همننین مرتع است  تی ید 

تیان از حرکت نابجای دام در می ،روز طیل شبانه ها دردام

مرتع جلیگیری نمید و این امفر ضفمن کاسفتن از انفر ی     

مصرف شده برای جابجایی، از تشفدید  گفدکیبی خفا  و    

کند و سبب خیاهفد شفد تفا    علیفۀ مرتع نیز جلیگیری می

ی مجاز رویشگاه یا ربردابهره اندازه حد های گیاهی بهگینه

، 82، 9، 9، 8] میرد مصرف قرار گیرنفد شان خیشخیراکی

سفیکل   همیاره این سؤاالت مورح است کفه [   ذا 20، 89

هفای چراکننفده در مرتفع در طفیل روز و     انیاع دامچرایی 

یا مراحل مختل  رشد گیاهفان   های مختل  فصل چراماه

های چراکننده در مرتفع  ایی دامبیا رفتار چر چگینه است؟

 [ 89،8] های مختل  فصل چرا یکسان است؟در ماه

بسفیاری  عنیان مسئله و بیان اصفلی   سؤاالت مذکیر، به

موا رففات   از ایففن حیفف ، اسففتهففای مففرتبط  از پففووه 

تبفع بن   مترددی در خصیص پاسخ به سؤاالت مورح و بفه 

 هففای چراکننففده در مرتففع و  بررسففی رفتففار چرایففی دام 

، 1، 2] شفده اسفت    در کشیرهای دیگر انجام وح  اتیح

تیان گفت کفه کشفیرهای صفاحب     می ینیع و به[ 87، 84

اند به سفؤاالت موفرح    تیانسته ،سبک در صنرت مرترداری

فیق جیا  دهند و از نتایج موا رات مفذکیر در مفدیریت   

موا رفات کفه    گینه نیا گرید عبارت مراتع استفاده کنند  به

 هاسفت  ، سالاستوا رات پایه در امر مرترداری عنیان م به

 [ 82اند ] در دیگر کشیرها به اتمام رسیدهکه 

منوقه مرفرف   93در این خصیص موا رات جامری در 

هیایی با دارا بیدن پیش  گیاهی  در مناطق مختل  ب  و

 ،مختص به بن ناحیه و نواد گیسفندی مخصیص بفه خفید  

تفع کشفیر طفی    و مرا هفا  جنگفل تیسط میسسه تحقیقات 

صففیرت گرفتففه اسففت و ففی  8017 تففا 8010هففای  سففال

واسفوه خصیصفیات    جامع نبیده و باید بهمذکیر موا رات 

یشف   یکی متفاوت مراتع نسبت به همدیگر و اینکفه پ زفی

ها در مقیا  اجرایی کامالً از همفدیگر متففاوت    گیاهی بن

داری متففاوت از دیگفری   رو  گلفه  ،است و در هر منوقه

موا رات کماکان انجام گفردد   گینه نیرت دارد ااست، ضرو

 و از نتایج بن در مدیریت مراتع هر منوقه استفاده شید 

پووه  حاضفر، رفتفار چفرای گیسففند نفواد      بنابراین 

کلیدداغی را میرد بررسی قرار ماکییی چراکننده در مراتع 

که با بررسی رفتار چرای دام و اطالع از مسافت طفی  داده 

استراحت ، زمان چرا مدت، رعت حرکت دامشده، تریین س

های مختلف  فصفل    دام در طیل یک روز در ماهو نشخیار 

تفیان بفا کمتفرین هزینفه،      ، مییا مراحل مختل  رشد چرا

استفادۀ مولی  از علیفۀ مرتع به عمل بورد و عملکرد دام 

 را افزای  داد 

وضریت تیپفیگرافی، خفا ، اقلفیم و پیشف  گیفاهی      

سی، مررف سوحی وسیری از مراتع منوقه مراتع میرد برر

گیسففند   هفا  بنباشند که دام غا ب چراکننده در  جلفا می

نواد ماکییی است   ذا نتایج پووه  حاضر قابلیت ترمفیم  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


     چرا کننده  ییگیسفند نواد ماکی ییرفتار چرا

 

 929 

به سوح وسیری از مراتع منوقه و مناطق زیست گیسفند 

  استنواد ماکییی را دارا 

 

 ی تحقیقشناس روش. 2

 لعهمنطقۀ مورد مطا. معرفی 1. 2
برای انجام پووه  حاضر، مراتع کیهستانی کلیدداغی 

 شففما ی  هکتففار بففین عففر  19جلفففا کففه بففا مسففاحت  

 شففففرقی  و طففففیل 01˚-04´-81˝تففففا  01˚-00´-20˝

در دامنفففه ارتففففاعی  40˚-29´-09˝تفففا  40˚-20´-89˝

 عنفیان  بفه پفراکن  دارد،   متر از سوح دریا 8993-8443

نی و منفاطق زیسفت   مراتع مررف اقلیم رویشفی بذربایجفا  

گیسفند نواد ماکییی در استان بذربایجان شفرقی انتخفا    

   8شکل شد )

و  متفر  یلفی م 239ه، متیسط بارنفدگی سفا یانۀ منوقف   

روز از  873است کفه  درصد  04 متیسط رطیبت نسبی بن

  روز نیز ابری اسفت  99و  ابری یمهروز ن 837سال بفتابی، 

و متیسفط   -0/0 دمای متیسط حداقل سردترین ماه سال

گفراد اسفت     یدرجفه سفانت   00سال ماه  ینتر حداکثر گرم

متیسط سا یانه دمای حفداقل، حفداکثر و اخفتالف میفان     

 گفراد  یدرجفه سفانت   9/88 و 1/23 ،8/7 ترتیفب ه بف  ها بن

اقلیم دومارتن،  یمیاقلبندی است  بر اسا  سیستم طبقه

موففابق منحنففی  اسففت کففه  منوقففه خشففک و سففرد   

خرداد تا اواخر مهرمفاه   یلخشک از اوافصل  ،بمبروترمیک

  درصفد منوقفه، دارای شفیب    00  مفاه اسفت  به مدت پنج

 4درصد و  23-03درصد دارای شیب  90درصد،  23-82

 [ 22] درصد است 03-93شیب درصد دارای 

 

 موقعیت مراتع کلید داغی جلفا  .1شکل 

 

 مطالعۀ پوشش گیاهی. 2. 2
هفای هفیایی و   ه عکف  موا رف برای این منظیر ابتدا با 

های گیاهی تریین و نقشه واحدهای اراضی، مرز او یه تیپ

پیمفای  صفحرایی و بفر اسفا  نمفید ،فاهری،       سپ  با 

های گیفاهی   تیپنهایی نقشۀ ی و گذار نامهای گیاهی  تیپ

دستیرا رمل طفرح ملفی   با استناد به تهففیه شففد  سپ  

از ارزیففابی مراتففع منففاطق مختلفف  ب  و هففیایی کشففیر،  

ماربرداری تصادفی، ب-به رو  سیستماتیکپیش  گیاهی 

، ترفداد  مراتفع و اطالعات مربفی  بفه وضفریت و گفرای      

  93 های گیاهی در داخفل  ها و درصد تاج پیش  گینه پایه

 833ترانسففکت   9 کففه در امتففداد یپففالت یففک مترمربرفف

گیری شد و سهم هریک از  د، اندازهدنمتری مستقر شده بی
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وضفریت   محاسبه گردیفد  مرتع کیب گیاهی در تر ها گینه

بفر  با تیجه بفه اقلفیم خشفک منوقفه،      مراتع میرد بررسی

تریفین و   ،رو  چهفار ففاکتیری  نسخه تغییر یافته مبنای 

هفای مختلفف  بفر اسففا     در وضففریتنیفز   هففا گفرای  بن 

امتیازدهی به خصیصیات خا  و پیش  گیاهی مشفخص  

  [4] شد

نژاد ماکویی  بررسی رفتار چرایی گوسفند. 3. 2

 در مراتع کوهستانی کلید داغی جلفا
منظیر بررسی رفتار چرایفی گیسففند نفواد مفاکییی      به

اسفتفاده شفد     GPSچراکننده در مراتع میرد بررسفی، از  

)زمان  ، در دو روز مرین در هرماه از فصل چرایبترت ینبد

میردنظر در هرماه ثابت است ، هنگام خفروج دام از محفل   

بففه پشففت دام بسففته شففد  دام   GPSه، اسففتراحت شففبان

گیسففند نفواد مفاکییی بفا      ۀسفا   میردنظر، می  با   سفه 

مرحلفففۀ [ و 4] کیلفففیگرم 09/40±90/2میفففانگین وزن 

دسفتگاه  ، GPS  پف  از نصفب   بیدفیزیی ی یکی شیردهی 

شفد  از مزایفای مفد      روشن و روی مفد تراکفت قفرار داده   

 ات و اشفخاص امکان ردیابی دقیق حییانتیان به می تراکت

پف   اشاره کرد   کاربردی بیدن بن در نقا  مختل  دنیاو 

، با استفاده از GPSثبت شده تیسط اطالعات از پایان کار، 

گیری  اندازهشد  به رایانه انتقال داده  utility  GPSافزار نرم

های تیر، مفرداد   ماهها به ییالق طی  هنگام مراجرت دامدر 

 مرمیالًگلدهی، بذردهی و  که مصادف با مراحلو شهرییر 

 تکفرار ، استهای غا ب مراتع میرد بررسی  ریز  بذر گینه

کفه چیپفان   بفید  شد  مسیر حرکت دام در هرماه مسیری 

هفای   ایفن مسفیر مرمفیالً بفرای مفاه     کفرد کفه   میانتخا  

 بید ثابت  ،مختل 

های الزم برای تفسیر رفتار چرایفی دام شفامل    شاخص

دام در مرتفع در حفین   مسافت طی شده، سرعت حرکفت  

زمفان   مفدت ، هفای گیفاهی  زمفان چفرا از گینفه    چرا، مفدت 

)مراحفل  هفای فصفل چفرا     استراحت و نشخیار دام در مفاه 

در مرتفع و  مسیر حرکفت دام   یت،درنهامختل  رشد  بید  

بفا اسفتفاده از    هرماهپروفیل ارتفاعی مسیر حرکت دام در 

 وترسففیم  Google Earthو  Auto cad یافزارهففا نففرم

بفین   فات رفتار چرایفی دام صمقایسه جهت   جانمائی شد

وتحلیفل   یفه تجزاز هفای مختلف  فصفل چفرا،      و روز هفا  ماه

مشفاهده منفابع    منظفیر  بفه و  GLM 8طرفه ) واریان  یک

ی، از بزمین مقایسفه دانکفن اسفتفاده    گروه درونتغییرات 

شد  قبل از تجزیه واریفان ، ففر  نرمفال بفیدن داده بفا      

درصد انجام  0ن دار ینگ در سوح احتمال بزمین بندرسی

 گردید 

 

 نتایج. 3

 پوشش گیاهی. 1. 3

بر اسا  نمید ،اهری، محدوده مفیرد بررسفی شفامل    

 Artemisia siberi- Salvia  یفک تیفپ گیفاهی بفه نفام     

hydrangea     8:20333در مقیففا  موا رففات اجرایففی 

است که اطالعات مربی  بفه وضفریت و گفرای  مرتفع و     

یففاهی مراتففع مففیرد بررسففی در سففال بزمففای  ترکیففب گ

 ارائه شده است  2و  8  در جداول 8072)

. مشخصات پوشش گیاهی مراتع کوهستانی کلید داغی جلفا1جدول
8

 

درصد سنگ و 

 سنگزیزره

درصد خاک 

 لخت

درصد 

 الشبرگ

درصد 

 پوشش تاجی

 گرایش مرتع

بر اساس امتیازدهی به خصوصیات 

 پوشش گیاهی و خاک

ع بر اساس نسخه تغییر وضعیت مرت

 یافته روش چهار فاکتوری
 نام تیپ گیاهی

 -Artemisia siberi متیسط منفی 1/90 0/9 0/81 2/88

Salvia hydrangea 

 
1 General linear model (GLM) 
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 جلفا مراتع کلید داغی در Artemisia siberi- Salvia hydrangeaهای همراه تیپ گیاهی گونهو سهم .درصد تاج پوشش 2جدول

در  هرگونهسهم 

 یاهیترکیب گ

 مرتع

درصد 

پوشش 

 تاجی
 نام علمی گونه

در  هرگونهسهم 

 ترکیب گیاهی

 مرتع

درصد 

پوشش 

 تاجی
 نام علمی گونه

در  هرگونهسهم 

 ترکیب گیاهی

 مرتع

درصد 

پوشش 

 تاجی
 نام علمی گونه

0 7/8 Reseda aucheri 9/4 3/0 Stipa barbata 9/88 4/9 Artemisia sieberi  

4/2 0/8 Agropyron tauri 9/4 3/0 Serratula coriacea 2/7 1/0 Salvia hydrangea 

4/8 7/3 Carthamus 

oxyacantha 
9/4 7/2 Acanthophyllum 

mucronatum 
0/9 9/4 Noaea  

mucronata 

0/8 1/3 Tanacetum 

pinnatum 
4/4 1/2 Galium verum 9/9 2/4 Astragalus 

onobrychis 

0/8 1/3 Silene aucheriana 0/4 9/2 Helichrysum 
rubicundum 

0/9 3/4 Centaurea 
xanthocephala 

9/3 4/3 Acantholimon 

atropatanum 
1/0 4/2 Centaurea virgata 0/0 0/0 Stachys inflata 

0/3 0/3 Tucrium polium 9/0 0/2 Festuca ovina 2/0 0/0 Thymus 

kotschyanus 

 0/0 8/2 Annual grasses 8/0 2/0 Astragalus 
effusus 

  833 1/90 جمع

 

 رفتار چرایی. 2. 3

 های رفتار چرایی داممقادیر شاخص .1. 2. 3

رفتار چرایی گیسفند نفواد مفاکییی   های شاخصنتایج 

در طفیل فصفل   چرا کننده در مراتع کیهستانی کلیفداغی  

  در پووه  حاضر، چفرای  شده استارائه  0جدولدر چرا 

چفرا، تیقف  در    علیفه، حرکت و جسفتجیی علیففه بفرای   

عملیفات   عنفیان  بفه ایستگاه چرا و بازی حین چرا مجمیعاً 

چرا و استراحت، نشخیار، حرکت و بازی در خارج از محل 

[ در نظفر گرفتفه   0، 2عملیات غیر چرا ] عنیان بهچرا، نیز 

 شد 

شفید، زمفان ورود و خفروج    که مشاهده می گینه همان

هفای مختلف    ههای مختل  روز در مادام از مرتع در نیبت

یست  طبیری است با کیتاه شدن طیل نفصل چرا، یکسان 

روز متناسب با نزدیک شدن به اواخر فصل چرا، تغییراتفی  

هففای ورود و خففروج دام از مرتففع حففاد  شففید   در زمففان

تیان بیان کرد که با نزدیک شدن بفه اواخفر   ی میطیرکل به

حضففیر دام در مرتففع کاسففته  زمففان مففدتفصففل چففرا، از 

دهد که در اواخفر فصفل   شید  همننین نتایج نشان می می

صرف شده بفرای چفرا، بیشفتر از مراحفل      زمان مدتچرا، 

ابتدایی فصل چرا است  نتایج حاصل بفرای عملیفات غیفر    

یگفر،  د عبفارت  به  استچرا، عک  میارد ذکر شده در فیق 

صرف شده برای عملیات غیفر چفرا در مراحفل     زمان مدت

شفتر از اواخفر فصفل چفرا اسفت  بفا       ابتدایی فصل چرا، بی

نزدیک شدن به اواخر فصل چرا، مسافت پیمیده شفده در  

طیل روز، بیشتر شفده اسفت  از طرففی سفرعت متیسفط      

حرکت دام در مراتفع مفیرد بررسفی، در مراحفل ابتفدایی      

  اسفت فصل، کمتر و در مراحل پایانی فصل چفرا، بیشفتر   

ت روزانفه،  بن تغییفر درجفه حفرار    تبع بهتغییر طیل روز و 

بن تغییر در کمیفت   تبع بهتغییر در ترکیب گیاهی مرتع و 

تیانفد از علفل ایفن امفر باشفد کفه در       و کیفیت علیفه، می

 پرداخته شده است  ها بنقسمت بح  به تیضیح 
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   کلید داغی جلفاکوهستانی ع مراتهای تیر، مرداد و شهریور در  هنگام مراجعه به ییالق طی ماهرفتار چرایی گوسفند نژاد ماکوئی در  . 3جدول

 ماه / روز تیـــــــــــر مـــــــــرداد شــــــهریور

 شاخص مرتبط

 با رفتار چرایی دام

نیمه دوم ماه 

(22/6/22) 

نیمه اول ماه 

(80/6/22) 

نیمه دوم ماه 

(22/2/22) 

نیمه اول ماه 

(11/2/22) 

نیمه دوم ماه 

(20/4/22) 

نیمه اول ماه 

(14/4/22) 

 صبـــــــــــــــــــــــــــــــح نوبت

 ساعت ورود به مرتع 9:33 9:33 9:03 9:40 9:33 9:33

 ساعت اتمام فرا یت صبح 80:33 84:03 84:33 80:03 84:33 84:03

0/0 9/0 0 9/0 1/2 0 
زمان صرف شده برای عملیات چرا  مدت

 )ساعت 

4 0/0 90/0 1/0 9/0 9 
غیر عملیات زمان صرف شده برای  مدت

 )ساعت  چرا

 مسافت پیمیده شده )کیلیمتر  0/0 7/0 7/0 9/0 9/0 0/4

 سرعت متیسط )متر بر ثانیه  88/3 80/3 84/3 80/3 80/3 89/3

 نوبت عصـــــــــــــــــــــــــــــــــر

 ساعت شروع فرا یت عصر 80:33 84:03 84:33 80:03 84:33 84:03

 عصر ساعت اتمام فرا یت 28:03 28:03 28:03 28:03 28:33 28:33

0 0 0 0/0 4/2 0 
زمان صرف شده برای عملیات چرا  مدت

 )ساعت 

0/0 4 0 4 9/4 0/0 
عملیات غیر  زمان صرف شده برای مدت

 )ساعت  چرا

 مسافت پیمیده شده )کیلیمتر  4 0 0/0 9/0 0/0 0/4

 سرعت متیسط )متر بر ثانیه  89/3 82/3 82/3 80/3 84/3 81/3

 زانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرو

0/9 9/9 9 2/9 2/0 9 
زمان صرف شده برای عملیات چرا  مدت

 )ساعت 

0/9 0/9 90/1 1/9 0/83 0/7 
عملیات غیر زمان صرف شده برای  مدت

 )ساعت  چرا

 ر مسافت پیمیده شده )کیلیمت 0/9 7/9 2/9 43/9 23/9 9/1

 سرعت متیسط )متر بر ثانیه  84/3 82/3 80/3 84/3 84/3 89/3

 بید  رعت متیسط از تقسیم مسافت پیمیده شده )متر  بر زمان کل حضیر دام در مرتع در میقع میردنظر )ثانیه  به دست میس

 [ 0، 2] استحین چرا  چرای علیفه، حرکت و جستجیی علیفه برای چرا، تیق  در ایستگاه چرا و بازی شامل :عملیات چرا

 [ 0، 2] استاستراحت، نشخیار، حرکت و بازی در خارج از محل چرا عملیات غیر چرا: شامل 

 

نتففایج تجزیففه واریففان  میففانگین مقففادیر هففر یففک از 

های مرتبط با رفتار چرایی دام در طیل فصل چرا، شاخص

کفه مشفاهده    گینفه  همفان ارائفه شفده اسفت      4در جدول

عملیفات   زمفان  مدتهای ن مقادیر شاخصشید، میانگی می

هفای مختلف    در مفاه  چفرا  یفر غعملیات  زمان مدتچرا و 

درصففد،  70فصففل چففرا، بففا همففدیگر در سففوح احتمففال  

دار دارنفد و فی میفانگین مقفادیر مسففافت     اخفتالف مرنفی  

پیمیده شده دام در مرتع و سفرعت متیسفط بن در طفیل    

درصفد   70داری در سوح احتمال  یمرنفصل چرا، تفاوت 

 ندارند 

های مفرتبط بفا رفتفار     مقایسۀ میانگین مقادیر شاخص

هففای فصففل چففرا  چرایففی گیسفففند نففواد مففاکییی در مففاه

چفرای دام در اواخفر    زمفان  مفدت دهد    نشان می0)جدول

فصل چرا )شهرییرماه ، بیشتر از ابتدای فصل چرا )تیرماه  

های مختل  با همفدیگر  داری در ماه که تفاوت مرنی است

دهفد در اواخفر فصفل    ها نشان میدارند  همننین مقایسه
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یابفد کفه ایفن    عملیات غیر چرا کاه  می زمان مدتچرا، 

یسفت و  نهای مختل  فصل چرا نیفز یکسفان   مقدار در ماه

 داری با همدیگر دارند  تفاوت مرنی

 د ماکویی گوسفند نژاهای مرتبط با رفتار چرای شاخص میانگین مقادیر  تجزیۀ واریانس. 4جدول

   کلید داغی جلفاکوهستانی مراتع های تیر، مرداد و شهریور در  هنگام مراجعه به ییالق طی ماهدر 

 

 داری سطح معنی F میانگین مربعات مجموع مربعات درجۀ آزادی مرتبط با رفتار چرایی دام شاخص

 عملیات چرا زمان مدت

 300/3 09/82* 0/2 9/4 2 درون گروه

 - - 81/3 00/3 0 بین گروها

 - - - 8/0 0 کل

 عملیات غیر چرا زمان مدت

 309/3 2/82* 2/0 4/9 2 درون گروه

 - - 29/3 1/3 0 بین گروها

 - - - 8/9 0 کل

 مسافت پیمیده شده در مرتع

 08/3 7/3 99/3 0/8 2 درون گروه

 - - 99/3 0/2 0 بین گروها

 - - - 9/0 0 کل

 سرعت متیسط دام در مرتع

 08/3 1/8 3 3 2 رون گروهد

 - - 3 3 0 بین گروها

 - -  3 0 کل

 درصد 0داری در سوح خوای  * مرنی                        

 

 رفتار چرایی گوسفند نژاد ماکویی های مرتبط با  شاخص های مقایسۀ میانگین . 2جدول

   کلید داغی جلفاکوهستانی تع مراهای تیر، مرداد و شهریور در  هنگام مراجعه به ییالق طی ماهدر 

 

 تیر مرداد شهریور
 ماه

 شاخص                                              

90/3±a9/9 93/3±a9/9 07/3±b9/0 عملیات چرا  )ساعت  زمان مدت 

39/3± b4/9 49/3± b0/1 07/3± a7/7 عملیات غیر چرا )ساعت  زمان مدت 

 مسافت پیمیده شده دام در مرتع )کیلیمتر  99/3±1/9 0/9 88/3± 7/9 94/3±

 سرعت متیسط دام در مرتع )متر بر ثانیه  84/3 38/3± 84/3 38/3± 89/3 32/3±

 درصد است 70داری در سوح احتمال  یمرننشانگر وجید اختالف  bو  aحروف  

 

مسافت پیمیده شده دام دهد نتایج ارائه شده نشان می

های مختل  ر مرتع در ماهدر مرتع و سرعت متیسط دام د

داری بففا همففدیگر نففدارد و ففی فصففل چففرا، تفففاوت مرنففی

افزایشی در مقدار مسفافت پیمفیده شفده دام در     روند کی

شید  ضفمن  مرتع، متناسب با طیل فصل چرا مشاهده می

نزدیفک شفدن بفه    اینکه سرعت متیسط دام در مرتفع، بفا   

 یابد افزای  میمراحل پایانی فصل چرا، 

جزیففه واریففان  میففانگین مقففادیر هففر یففک از ت نتففایج

هفای  های مفرتبط بفا رفتفار چرایفی دام در نیبفت     شاخص

ارائه  9مختل  فصل چرا، در جدول ماههایمتفاوت روز در 

شید، اثرات اصفلی و  که مشاهده می گینه همانشده است  

متقابففل متغیرهففای مففیرد بررسففی بففر میففانگین مقففادیر  
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 یست ندار درصد مرنی 70یی دام، در سوح احتمفال  های مرتبط با رفتار چراشاخص

 های مرتبط با رفتار چرای گوسفند نژاد ماکویی میانگین مقادیر شاخصتجزیۀ واریانس  .6جدول

 های مختلف روز از فصل چرا در مراتع کوهستانی کلیداغی جلفادر نوبت

 

درجۀ  منبع تغییر

 بزادی

 شاخص مرتبط با رفتار چرایی دام
صرف شده برای عملیات  مانز مدت

 چرا
صرف شده برای عملیات  زمان مدت

 غیر چرا
 سرعت متیسط حرکت دام در مرتع مسافت پیمیده شده دام در مرتع

میانگین 

 مربعات
F 

میانگین 

 مربعات
F 

میانگین 

 مربعات
F 

میانگین 

 مربعات
F 

 ns394/88 070/8 ns027/0 842/3 ns041/3 338/3 ns089/8 020/3 2 ماه

 ns402/82 212/3 ns017/3 374/3 ns 092/3 33/3 ns 288/3 094/3 8 روز

 ns049/7 039/3 ns942/3 824/3 ns 41/3 00/0 ns 300/3 297/3 8 )صبح و عصر  نیبت روز 

 ns409/2 349/3 ns370/3 214/3 ns83/8 338/3 ns 33/8 398/3 2 روز× ماه 

 ns402/2 934/8 ns 098/0 38/3 ns 307/3 33/3 ns914/3 398/3 2 روزنیبت × ماه 

 ns304/3 804/3 ns 022/3 302/3 ns 824/3 00/0 ns 300/3 338/3 8 روزنیبت  ×روز

 - 338/3 - 201/3 - 497/3 - 327/3 2 خوا

 - - - - - - - - 82 کل

 درصد 70در سوح احتمال  دار عدم وجید اختالف مرنی :nsرصد            د 70احتمال  در سوح یدار ی* وجید اختالف مرن

 

های مفرتبط بفا رفتفار چفرای     میانگین مقادیر شاخص

هفای مختلف  روز در طفیل    گیسفند نواد ماکییی در نیبت

کفه   گینفه  همفان ارائفه شفده اسفت      9فصل چرا در جدول

هفای  شید، علیرغم وجید تفاوت بین میفانگین مشاهده می

روز های مختلف   ارائه شده مرتبط با یک شاخص در نیبت

های مختل  فصفل چفرا، تففاوت مفذکیر در سفوح      در ماه

 باشد دار نمیدرصد مرنی 70احتمال 

 های مرتبط با رفتار چرایی گوسفند نژاد ماکویی . میانگین مقادیر شاخص7جدول

 های مختلف روز در طول فصل چرا در مراتع کوهستانی کلیداغی جلفادر نوبت

 

 روز ماه
نوبت 

 روز

ده برای صرف ش زمان مدت

 عملیات چرا

 )ساعت(

صرف شده برای  زمان مدت

 عملیات غیر چرا

 )ساعت(

مسافت پیموده شده دام 

 در مرتع

 ()کیلومتر

سرعت متوسط حرکت دام 

 در مرتع

 )متر بر ثانیه(

 تیرماه

نیمه اول ماه 

(84/4/72  

 88/3±338/3 0/0±39/3 9±39/3 0 ±82/3 صبح

 89/3±330/3 4±39/3 0/0±37/3 0 ±39/3 عصر

نیمه دوم ماه 

(21/4/72  

 80/3±338/3 7/0±39/3 9/0±39/3 1/2 ±37/3 صبح

 82/3±338/3 0±39/3 9/4 ±39/3 4/2  ±39/3 عصر

 مردادماه

نیمه اول ماه 

(88/0/72  

 84/3±338/3 7/0±39/3 1/0±8/3 9/0  ±20/3 صبح

 82/3±332/3 0/0±30/3 4±30/3 0/0  ±39/3 عصر

ه نیمه دوم ما

(20/0/72  

 80/3±332/3 9/0±39/3 90/0±37/3 0 ±39/3 صبح

 80/3±338/3 9/0±80/3 0±39/3 0±30/3 عصر

 ییرماهشهر

نیمه اول ماه 

(31/9/72  

 80/3±332/3 9/0±38/3 0/0±34/3 9/0  ±82/3 صبح

 84/3±332/3 0/0±39/3 4 ±39/3 0±30/3 عصر

نیمه دوم ماه 

(22/9/72  

 89/3±332/3 0/4±82/3 4 ±31/3 0/0±82/3 صبح

 81/3±330/3 0/4±30/3 0/0±39/3 0/0±37/3 عصر
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 پروفیل ارتفاعی مسیر حرکت دام در مرتع .2. 2. 3

دهد مسیر حرکت دام و پروفیل نتایج مرتبط نشان می

هفای فصفل چفرا، رونفد     ارتفاعی مسیر حرکت دام در مفاه 

مشفاهده  ی در بن ا مالحظفه  قابفل یکسانی دارد و تغییرات 

این اسفت کفه نقوفه شفروع      ذکر قابلشید  تنها نکته نمی

های مختلف   پروفیل ارتفاعی مسیرهای حرکت دام در ماه

یباً یکسان است و فی اتمفام عملیفات ثبفت     تقرفصل چرا، 

مسیر حرکت در بخر روز،  زوماً با اتمام چرای عصر پایفان  

که با محل شروع حرکت صبح از نظر ارتففاع و   است یافته

 اسفت فاصله، اندکی تفاوت دارد  این میضیع بفدین سفبب   

سفازی   ها، نصب و فرال یل عدم ایجاد تر  در دامبه د که 

GPS گیری، در اول صفبح در  های متفاوت اندازهدر زمان

نماید بفه د یفل    محل استراحت شبانه انجام شد  اشاره می

هفا و پروفیفل ارتففاعی     حجم باالی موا ب، از ارائفه نقشفه  

 حرکت دام در مرتع، خیدداری شده است  مسیر
 

 گیریبحث و نتیجه. 4
های مفرتبط بفا رفتفار چرایفی دام، از     اطالع از شاخص

اینکفه  ملزومات اساسی یک طرح چرایی اسفت  بگفاهی از   

انیاع دام در چه مراتری و با چه خصیصفیاتی بیشفتر چفرا    

کننفد یفا بفه     کنند، در طیل روز چقدر راهپیمفایی مفی   می

تیاننفد از  پردازند یا حداکثر مسافتی کفه مفی  ت میاستراح

چشمه دور شیند و چنفد سفاعت در روز قفادر بفه تحمفل      

باشند، نق  مهمی در مدیریت مرتع و تریفین  تشنگی می

؛ مراترففی کففه بففرای چففرای دام شایسففته هسففتند، دارنففد 

های زمانی و مکانی فرایند چرا در بنابراین شناخت فرا یت

دسفتیابی بفه اپتفیمم     منظفیر  بهیوی ارتبا  با شرایط مح

 [ 28، 88، 9، 7تی یدات دامی ضروری است ]

هفای   نتایج پووه  حاضر نشان داد که مقادیر شاخص

های فصفل چفرا، یکسفان     مرتبط با رفتار چرایی دام در ماه

چفرای دام در مراحفل    زمفان  مدتی که ا گینه بهباشد   نمی

  اسفت صفل  پایانی فصل چرا، بیشفتر از مراحفل ابتفدای ف   

هفای  شید بررسی حاضر در فصل تابسفتان )مفاه  یادبور می

تیر، مرداد و شهرییر  و به هنگام زمان مناسب چفرای دام  

در مراتع ییالقی منوقه کفه مصفادف بفا مرحلفه گلفدهی،      

باشفد،   هفای غا فب مفی    ریز  بذر گینه مرمیالًبذردهی و 

در این راسفتا، عیامفل محیوفی از قبیفل     انجام شده است  

 ینتر تغییرات دمایی بن، از مهم یجهییرات فصلی و درنتتغ

[  80] ها ذکفر شفده اسفت   عیامل مؤثر بر رفتار چرایی دام

که با تیجه به متفاوت بیدن کمیت شده همننین گزار  

هفا  دام، و کیفیت علیفه در مقاطع زمانی مختل  فصل چرا

باشند برای بر طرف کفردن احتیاجفات غفذایی    مجبیر می

های متفاوتی را بفرای چفرا و   صیل مختل ، زمانخید در ف

تیاند از دالیل اصلی استراحت صرف کند و این میضیع می

دار بین این صفات در مقفاطع مختلف    وجید تفاوت مرنی

 [ 83، 82، 2،0]باشد یا مراحل مختل  رشد فصل چرا 

بمفده در مراتففع رود شفیر اسففتان    عمففل در بررسفی بفه  

عنففیان  ه در مرتففع بففهمرکففزی، کمیففت و کیفیففت علیففف 

هفای چفرا کننفده    بر رفتار چرایی دام رگذاریمتغیرهای تأث

در صیرت وجید علیفۀ کفافی   که یطیر اعالم شده است  به

باشد و در غیفر  در مرتع، چرای دام در طیل روز تناوبی می

ها با طی مسافتی بیشفتر، چفرای مفداوم و    صیرت، دام نیا

مننفین کفاه    مستمری در طیل روز خیاهند داشفت  ه 

زمففان حضففیر و افففزای  تحففر  دام در مرتففع از    مففدت

زمفان حضفیر و    های سرد و افزای  مفدت های ماهمشخصه

های گفرم فصفل چفرا    های ماهکاه  تحر  دام از ویوگی

هفای صفیرت گرفتفه بفر رفتارهفای      بررسی [ 23]باشد می

یفد دارد و بیفان   تأکها نیفز بفر ایفن میضفیع     ای دامتغذیه

 صفیرت  بفه ها در انتخا  علیفه، استراتوی دام گردد که می

با تیجه بفه دو عامفل    ها بنکند و انتخا  فصلی تغییر می

هفا و در دسفتر  بفیدن علیففه     تغییرات فنی ی یکی گینفه 

 [ 24، 89، 82گیرد ]صیرت می

ای و زمانی که وضریت چراگاه به  حاظ ترکیفب گینفه  

ی جسفتجی  زمفان  مفدت ای مسفاعد باشفد،   وضریت علیففه 

یابفد  فراوانفی حضفیر    های دام در چراگاه افزای  مفی  گله

هفا در  شفید و دام نمفی  ها بنها، باع  افزای  انتخا  گینه
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ها، بیشتر تیجه خفید را بفه انتخفا     ارجحیت چرای گینه

دارنفد کفه در هفر بفار اسفتفاده،      هفایی مروفیف مفی   گینه

ین کنفد  ایفن امفر    تأمرا  ها بنبیشترین مقدار میاد مغذی 

خید باع  کم شدن نسبت غذا خفیردن و اففزای     نیبه هب

گردد  اگر در طفیل ایفن دوران   زمان جستجی برای غذا می

که علیفه بفا کیفیفت مولفی  وجفید دارد، مقفدار علیففه       

افزایفد تفا مقفدار    کاه  یابد، دام بر جستجیی خفید مفی  

بفا گذشفت    هرحفال  بهبورد   به دستغذای روزانه کافی را 

علیففه نیفز مولیبیفت خفید را از دسفت      زمان که کیفیت 

دهد، دام نیز از زمان جستجی برای یفافتن مکفان چفرا     می

افزایفد   کنفد و بفر زمفان چفرا در یفک مکفان مفی       کم می

یگر دام بیشتر وقت را صرف چرا در یفک مکفان   د عبارت به

کند و از علیفه میجید در هفر مکفان، قبفل از حرکفت     می

کثر اسفتفاده چرایفی را   ای، حفدا ی دیگر منبع تغذیهسی به

ینکه علیففه الزم بفرای همفه    باوجیدابرد  در این زمان، می

یابفد  ی افزای  مفی ا گینه درونها وجید دارد، اما رقابت دام

[20،9 ] 

یکی از رفتارهای گله ایفن اسفت، زمفانی کفه ذخیفره      

ی تقسفیم  تفر  کیچکهای شید، گله به گروهغذایی کم می

شفیند  زمفان   اه پخ  میشده و در سوح وسیری از چراگ

هفای مناسفب   صرف شده برای یافتن علیفه در میان محل

چرا است و به  زمان مدتدرصد کل  03تا  23 مرمیالًچرا، 

رسد که این زمان به کیفیت علیفه منوقه بستگی نظر می

هفا در زمفانی کفه    که گفته شد دام طیر همان[  0، 2دارد ]

کاهنفد   خید مفی  کیفیت علیفه پائین است، از وقت چرای

های فصلی در مدت  نتیجه نهایی این امر، کم شدن تفاوت

هایی است که از یک مکان یفا تیفپ گیفاهی بفا     چرای دام

 [ 9کنند ] مساحت محدود، جهت تغذیه و چرا استفاده می

عملیات غیفر   زمان مدتنتایج پووه  حاضر نشان داد 

بفد   یاچرا، با نزدیک شدن به پایان فصل چرا، کفاه  مفی  

شید که در اواخر فصل چرا یا مراحل  گینه استنبا  می ینا

پایان فصل رشد، به د یل افزای  درجه حرارت، دام زمفان  

طبیری زمفان   طیر بهکند و بیشتری را صرف استراحت می

یابد  در تأیید ایفن یافتفه،   صرف شده برای چرا کاه  می

وی ها نشان داده که رطیبت و گرما اثر منففی بفر ر  بررسی

کفه بفا اففزای  دمفا در      یطیر بهها دارند، رفتار چرایی دام

تابستان نسبت به فصل بهار، زمان صرف شفده بفرای چفرا    

ی مشفاهده  طفیرکل  بفه یابفد   تیسط دام در روز کاه  مفی 

های گرم سال ین زمان چرا را در ماهتر کیتاهها شید دام می

اهی هفای گیف  دارند، یرنی در مراحلی از رشد که اکثر گینه

مرحله رشد رویشفی و گلفدهی را بفه اتمفام رسفانده و در      

برند و از نظر مولیبیفت کیفیفت   مرحله بذردهی به سر می

ترین سوح خید قرار دارند، بنابراین زمفان  علیفه، در پایین

رو  ینازا[  89کنند ]تری را صرف نشخیار مینسبتاً طیالنی

صبح یفا   شید چرای دام در ساعات او یهتیصیه می مرمیالً

نزدیک به غرو  بفتا  و در صیرت امکان در شفب انجفام   

چفه مراتفع مفیرد     شید  ذکر این نکته ضروری اسفت، اگفر  

شفید کفه    گینه استنبا  می ینابررسی، کیهستانی است و 

میارد ذکر شده در فیق، شاید برای مراتفع مفیرد بررسفی،    

دهفد کفه    هفا نشفان مفی    مصداق نداشته باشد، و ی بررسی

اصل در اواخر فصل چرا با اوایل فصل چرا، یکسان نتایج ح

  انفد  قرارگرفتهداری  نیست و در گروه متفاوتی از نظر مرنی

بننه مسلم است این وضریت در مراتع قشفالقی و مراتفع   

مسوح و همننین در فصل بهار نسبت به فصل زمسفتان،  

یگفر، گرمفا در   د عبفارت  بفه بیشتر مصداق پیدا خیاهد کرد  

ها، اثفر منففی بیشفتری روی رفتفار      اقع و مکانگینه می ینا

 [ 89] چرایی دام خیاهد داشت 

در مراحل ابتدایی فصل چرا )تیرماه  که اکثر گیاهفان  

دارای  مرمففیالًهففا باشففند، علیفففه در مرحلففه گلففدهی مففی

خیشخیراکی بیشتر و مقدار انر ی متابی یسفمی در واحفد   

رییرماه  وزن پیش  گیاهی بیشتر از اواخر فصل چرا )شه

؛ باشفند، اسفت   ها در مرحله بفذردهی مفی   که اکثریت گینه

بنابراین عالوه بر مساعد بیدن شرایط محیوی مثل دمفای  

هیا کفه همبسفتگی زیفادی بفا زمفان صفرف شفده بفرای         

رسد مساعد بیدن کیفیت استراحت و چرا دارد، به نظر می

شفید کفه دام   علیفه هم مزید بر علفت شفده و باعف  مفی    

مان را برای چرا از علیفه ببدار و تفازه در اوایفل   بیشترین ز

در فصل رشد اختصاص دهد و کمتر به استراحت بپردازد  
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ها نشان داد که زمان صفرف شفده   یید این یافته، بررسیتأ

برای چرا در فصیل مختل ، مناطق مختلف  و قلمروهفای   

مختل ، متففاوت اسفت و دام بیشفترین زمفان چفرا را در      

، 81سبز و ببدار بیده، صرف کرده اسفت ] زمانی که علیفه 

هفا نشفان داده کفه تغییفر در     [  عالوه بر ایفن، بررسفی  24

یر بگفذارد  تأثها تیاند بر رفتار چرایی دامکیفیت علیفه می

در این خصیص ممکن است مورح شید که افزای  [  83]

تیانففد منجففر بففه ایففن شففید کففه دام  کیفیففت علیفففه مففی

ی بفربورده  تفر  کیتفاه  زمفان  دتمهای خید را در  نیازمندی

نماید و  ذا زمان کمتری را صفرف چفرا خیاهفد نمفید  در     

تفیان بیفان کفرد بفرای اینکفه سیسفتم نشفخیار         پاسخ می

های چراکننده مختل نشید، ضفرورت دارد کفه حجفم     دام

مشخصی از علیفه تیسط دام در روز مصرف و شفکمبه بن  

ین مفیاد  تأمبنابراین عالوه بر ؛ تیسط میاد خشبی پر گردد

یاز )کیفیت علیفه ، کمیفت علیففه نیفز مهفم     میردنمغذی 

حجم شکمبه، به چرا ادامه خیاهفد   پر شدناست و دام تا 

پفذیری علیففه مصفرفی کفم      [  حال اگر هضم89،83داد ]

باشد، دام برای مدتی از چرا دست خیاهد کشید و بیشفتر  

در تأییفد ایفن مولفب،    پفردازد    به استراحت و نشخیار می

ترکیبات شیمیایی میجید در علیفه در شید که زار  میگ

پذیری علیففه   هضم فصیل مختل  رشد دچار تغییر شده و

 مهفم  عامفل یفک   شاخص مهم کیفیت علیفه و عنیان را به

 دهنفد ثیر قرار میأتحت تها، یرگذار بر رفتار چرایی دامتأث

[9]  

حضفیر دام   زمفان  مدتبر مبنای نتایج پووه  حاضر، 

ع با نزدیک شدن به مراحفل پایفانی فصفل چفرا یفا      در مرت

بایفد  ضفمن اینکفه     یمف مراحل انتهایی فصل رشد، کاه  

کفاه   شفید   سرعت حرکت دام در مرتع نیز بیشفتر مفی  

تیاند از علل مهم باشد  در تأیید این یافته، علیفه مرتع می

موا رات نشان داده که کفاه  دسترسفی دام بفه علیففه،     

چفرا شفده و اگفر ایفن کفاه        باع  کفاه  طفیل دوره  

مستمر ادامفه داشفته باشفد، مشفکل بفه       طیر بهدسترسی 

دست بوردن علیفه بر نیاز دام به میاد غذایی غلبه یافتفه و  

 [ 81، 82، 9کشد ]یجه دام از چرا  دست میدرنت

هفای  نتایج پووه  نشان داد میانگین مقادیر شفاخص 

)صفبح و  هفای مختلف  روز   مرتبط با رفتار چرای در نیبت

داری بفا همفدیگر   عصر  در طیل فصل چرا، تففاوت مرنفی  

صرف شده بفرای چفرا    زمان مدتندارند  بننه مسلم است 

باشفد  در ایفن   های صبح، بیشتر از نیبت عصر میدر نیبت

موا ره بر روی رفتار چرایی دو نواد بز بیئر و تاسیانا راستا، 

ا استان کاپ شرقی بفریقفای جنفیبی در دو فصفل چفر     در

که هفر دو  دهد ، نشان میخشک  )گرم و مرطی ، سرد و

زمان بیشتری را صرف انتخفا    ،نواد در چرای صبحگاهی

ففرا   لیف هفای گیفاهی مغفذی و در برفداز،هر بفه د      گینه

رسیدن شب، بیشتر برای پر کفردن شفکمبۀ خفید تفال      

کفه زمفان اختصفاص    شفده  گزار  ضمن اینکه کنند   می

رایی )حرکت، تیق ، استراحت های غیر چیافته به فرا یت

و ب  خیردن  در فصل سرد و خشک نسبت به فصل گرم 

 [ 20، 9] و مرطی  بیشتر بیده است

های چرا کننده بر مبنای نتایج پووه  حاضر، گله دام

 7/9تا  1/9های مختل  فصل چرا، روزانه در مرتع طی ماه

کیلیمتر تیسط چیپان بفرای مصفرف علیففه حرکفت داده     

  این امر در شرایوی است که مراتع منوقه مفیرد  شیندمی

درصفد از مسفاحت مراتفع     90بررسی کیهستانی اسفت و  

باشفد  راهپیمفایی   درصد می 03تا  23منوقه دارای شیب 

ی، تیپفیگراف دام یا مسافت پیمیده شده در چنین وضریت 

تفا   84طیالنی حضیر دام در مرتفع )  زمان مدتبه انضمام 

هفای مختلف  فصفل چفرا ،     مفاه ساعت در روز طی  0/80

سبب خیاهد شد که بخ  زیفادی از انفر ی جفذ  شفده     

تیسط مصرف علیفه، بفه هفدر رود و کفارایی دام مولفی      

بنفدی مرتفع و اجفرای    نباشد  در چنفین شفرایوی، قورفه   

باشد  همننین انتخفا    مؤثرتیاند های چرایی، میسیستم

باشفد    ثرمؤتیاند در این زمینه ها در مکان مناسب میبغل

ها هر چند روز ها و کمپدر این شرایط، ضرورت دارد بغل

با برنامه زمانی از پی  تریین شده، جابجفا شفیند     بار کی

ریزی مسیرهای چفرا  ریزی زمانی، به چیپان در طرحبرنامه

شید کفه  تیصیه می مرمیالًکند  در این خصیص کمک می

ت و مخلیطی از میاد مرفدنی و نمفک در منفاطق اسفتراح    
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 [ 9بخیرها قرار داده شید ]

حرکت دام و پروفیل ارتفاعی مسیر حرکفت دام   مسیر

های مختلف  فصفل چفرا، رونفد یکسفانی داشفت و       در ماه

ی در بن مشاهده نشد  مساحت کم ا مالحظه قابلتغییرات 

محدوده میرد بررسی از مراتع منوقه و همننفین هفدایت   

فصل چفرا،  ها تیسط چیپان در مسیر مشخص در طیل دام

[  یفادبور  22، 80باشند ]در این خصیص می مؤثراز میارد 

شید پووه  حاضفر در یفک تیفپ گیفاهی از منوقفه      می

سامان عرفی مراتع کلیداغی انجفام   محدودهگلفرج جلفا و 

شده است  بننه مسفلم اسفت، تغییفرات مفذکیر در بفین      

خیاهفد بفید و    مالحظفه  قابفل هفای گیفاهی منوقفه،    تیپ

ریزی تغذیفه  که تغییرات ذکر شده در برنامهضرورت دارد 

قرار گیفرد  طبیرفی اسفت بفا      مدنظردام در مراتع منوقه، 

بررسی مسیر حرکت دام و پروفیل ارتفاعی مسیر حرکفت  

بزادانفه   طفیر  بفه ها  دام در سوح وسیع، در شرایوی که دام

کننفد و کمتفر تحفت هفدایت چیپفان       در مرتع حرکت می

اساسفی مبنفی بفر     سؤاالتید به باشند، قادر خیاهیم ب می

ها بیشتر کدام جهت جغرافیایی یا دامنه ارتفاعی اینکه دام

دهنفد یفا اینکفه در حفال حاضفر،      را برای چرا ترجیح مفی 

هفای مناسفب صفیرت    هدایت گله تیسط چیپان در مکفان 

پاسخ دهفیم و از نتفایج در مفدیریت دام در     نهگیرد یا می

 مرتع استفاده گردد 
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