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 ١١٧     ١٣٨٢، سال ٢و١، شماره ٥٦مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 

 ١بررسي الگوي زماني و مكاني چرا در البرز شرقي
 ٥  مرتضي فرهادي     ٤ محمدرضا مقدم       ٣ علي اكبر مهرابي      ٢حسين باراني  

 چكيده

نگر و اكوسيستمي در مديريت منابع  رويكرد كل. محيطي، نيازمند مديريتي كارآمد است هاي متعدد زيست رويارويي با چالش

يزي و ر اين شناخت الزمة هر گونه برنامه.  تا تمامي اجزاي اكوسيستم و روابط آنها به خوبي شناخته شوندكند طبيعي اقتضا مي

 چراندن و چريدن است كه داراي دو وجه چراهاي مرتعي فرايند  ترين فرايندها در اكوسيستم يكي از مهم. گيري است تصميم

تحقيق حاضر با تكيه بر . كند اي براي پژوهش پيدا مي ، چراندن اهميت ويژهبرداري از مرتع در ايران هاي بهره در نظام. باشد مي

صورت  ه نفر ب۱۷۹خالل دورة پژوهش با  در. داران البرز شرقي و به شيوة مشاركتي به انجام رسيده است همين وجه، در بين گله

ها مدلي ارائه گرديد كه  بر مبناي اين يافته. ها به شيوة تحليل محتوا تجزيه و تركيب شدند مصاحبه. شدفردي يا گروهي مصاحبه 

اين مدل داراي . مكاني چرا بوده و به جاي چرنده بر چراننده تمركز يافته است مبتني بر نقش انسان در تنظيم الگوهاي زماني و

رفته اي كه براي چراي بخشي از سال در نظر گ سطح اول چراگاه عبارت است از عرصه: مكاني است/ چهار سطح زماني

سطح سوم . شود سطح دوم روگاه كه بخشي فرضي از يك چراگاه است و براي چراي يك يا چند روز در نظر گرفته مي. شود مي

گاه عبارت است از نقاط  سطح چهارم يا كلف. شود توگاه كه عبارت است از فضايي كه گله در آن دقايق تا ساعاتي چرانده مي

هاي اجرائي و درنظر  هاي تحقيق، بازنگري در نظريات، برنامه در نهايت برطبق يافته. انتوقف دام براي برداشتن كلف از گياه

 .هاي چرا توصيه شده است گرفتن انسان در تنظيم برنامه

 
 .  مكاني چرا، البرز شرقي‐چرا، چوپان، پراكنش چرا، الگوهاي زماني :واژه هاي كليدي

                                                            
 ٣٠/١٠/٨١ ،تاريخ تصويب نهايي ٦/٥/٨١:  تاريخ دريافت‐ ١

 دانشجوي دكتري مرتعداري دانشگاه تهران  -٢
 ه تهرانگادانشدانشكده منابع طبيعي دانشيار - ٣

  دانشگاه تهراندانشكده منابع طبيعي استاد -٤

  دانشيار دانشگاه عالمه طباطبائي-٥
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  البرز شرقيبررسي الگوي زماني و مكاني چرا در            ۱۱۸

 

 مقدمه

هاي متعدد   در عصر حاضر كه بشر را مواجه با چالش
دانند، انديشيدن و يافتن ساز و كارهايي كه  محيطي مي

. نمايد ها عبور دهد ضروري مي بتواند جامعه را از اين بحران
مديريت منابع طبيعي اقتضا كه نگر در مديريت  رويكرد كل

مديريت به زيرمجموعه كند كه تمامي اجزاي سيستم  مي
كار گردد تا خوبي شناخته شده و سپس روابط بين آنها آش

 واقع صورتريزي براي رسيدن به اهداف مديريت به  برنامه
هاي دانشگاهي  رو در دوره از همين. تري انجام شود بينانه

 تجزيه و تحليل دنمانمديريت منابع طبيعي دروسي 
. هاي مرتعي و امثال آن قرار داده شده است اكوسيستم
است را چهاي مرتعي  ترين فرايند موجود در عرصه برجسته

كه حتي در تعريف مرتع و تفكيك مرتع از غير مرتع عاملي 
 اين فرايند داراي دو وجه صرفي. تعيين كننده است

در تحقيق حاضر به وجه دوم .  استچراندن و چريدن
عالوه بر اهميت اين وجه، . يعني چراندن توجه شده است

 شكلنگارندگان به روندها و راهبردهاي علمي و پژوهشي 
جايگاه فرهنگ در   در چند دهة اخير مبني بر نقش وگرفته

مهمترين . اند تعيين ارتباط انسان با محيط نيز توجه داشته
 :اين روندها عبارتند از

  تالش براي بازنگري و توصيف مجدد اكوسيستم ‐الف 
ي جداگانه و با نقشي عاملعنوان  هي كه انسان بشكلبه 

ستودارت و ا( كنندگي معرفي شود متفاوت از مصرف
 ).۱۹۹۷،  كريستنسن ۱۳۶۳، الپو ۱۹۷۵همكاران 

اي در  هاي ميان رشته پژوهش  توصيه به انجام‐ب 
( علوم محيطي براي دستيابي به آيندة پايدار

 و اسكارنچيا ۱۹۹۴هالچك و همكاران ). ۱۳۷۹يونسكو
هاي  اي آميخته از رشته نيز علوم مرتع را مقوله) ۱۹۹۵(

 .نساني مي دانندعلوم محيطي با علوم ا
ضرورت توجه به جريان اطالعات در مديريت  -ج

گيري  اي نظير چراگاه براي آنكه تصميم واحدهاي پيچيده
 ).۲۰۰۰رويال( تري انجام گيرد  واقع بينانهشكلبه 

هاي اجرايي   توجه به تطابق و پذيرش فرهنگي برنامه-د
صادي و سازگاري محيطي براي تعالوه بر سودمندي اق

در كتاب دستور ). ۱۳۷۶كاستري ( به توسعة پايدار رسيدن
 كه راهبردهاي دستيابي به توسعة پايدار در قرن ۲۱كار 

كند، دست كم دو  ها ترسيم مي بيست و يكم را براي دولت
فصل به تشخيص و تقويت نقش و دانش بوميان و 

برنامه عمران سازمان ( كشاورزان اختصاص يافته است
به فرهنگ و شناخت ابعاد و زواياي توجه ). ۱۳۷۷متحد ملل

آن از سوي بسياري از كارشناسان و متخصصان الزمة 
 اي و محيطي شناخته شده است هاي منطقه ريزي برنامه

 ).۲۰۰۱، اولسون و فولك ۱۳۷۹، مطوف ۱۳۷۹فرهادي (
هاي  عنوان نظامي از تطابق هب فرهنگ ه ـ درنظر گرفتن

مردم ). ۱۳۷۵پالگ بتيس و ( ذهني و عيني انسان با محيط
هاي بومي را به عنوان بخشي از  ورياشناسان دانش و فن

ق تكاملي انسان با محيط به ثبت يفرهنگ و حاصل تطب
رسانده و از آنها چون ميراث تاريخي يا طبيعي حفاظت مي 

. ها با چالشي بزرگ روياروست اكنون بقاي اين سنت. كنند
دهد  مع روي ميتحوالتي كه امروزه در الگوهاي زندگي جوا

عصر عدم عنوان  هكه عصر حاضر ب به قدري سريع است
چنانچه اين ). ۱۳۷۴براون ( ناميده شده است تداوم
ها بررسي، ثبت و ضبط نشوند، توده  آوري ها و فن دانش

ماند كه دچار فراموشي شده و همواره  مردم به آدمي مي
ا بايد از نو آموخته شود، با اين احتمال كه چيزي را فر

شناسايي و جمع آوري دانش ). ۱۳۷۳عليزاده ( گيرد نمي
بومي حتي از ناحية متخصصين مرتعداري نيز موكداً توصيه 

با توجه به ْآنچه ذكر ). ۱۹۹۰، نيامير ۱۳۴۸پابو (شده است 
هاي محيطي و روابط موجود بين اجزاي  شد، بررسي پديده
اي كه انسان را به جاي هم رديف  اكوسيستم از زوايه

خواندن با حيوانات، صاحب دانش، تجربه، اراده و اختيار 
منابع و متون مرتبط، نقش انسان در . بداند ضروري است

 را از زواياي مختلفي چراتنظيم الگوهاي زماني و مكاني 
  : ترين آنها عبارتند از برجسته. اند نگريسته
: برداري از مرتع هاي بهره توصيف و تشريح نظام ‐الف
هاي بهره برداري از  ترين مباحث در معرفي نظام هميكي از م

هاي فصلي است كه در شرح  ييجا همرتع مقولة كوچ و جاب
چراگاه از يك مكان به مكان  اً و مستقيماً به تغييرتلويحآن 
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 ١١٩     ١٣٨٢، سال ٢و١، شماره ٥٦مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 

هاي فصلي براي  طوركلي جابجايي هب. شود ديگر اشاره مي
 :انتفاع از مراتع به يكي از سه شكل زير معرفي شده اند

ييالق از ): ييالق و قشالق ( جايي دو مكاني  ه جاب‐۱
اواخر بهار تا آخر تابستان و  قشالق از اوايل پاييز تا اواسط 

، ۱۳۷۳مشيري ( گيرد بهار سال بعد مورد استفاده قرار مي
 ).۱۳۷۸، امان اللهي ۱۳۷۴طبيبي 
كه به سه شكل متفاوت : جايي سه مكاني ه جاب‐۲

 :گزارش شده است
هايي را  بند چراگاه ميان: ند، قشالقب يالق، ميان ي‐۱‐۲

شود كه گله در دورة چراي پاييزه يا بهاره در آن  شامل مي
، غفاري ۱۳۶۱سعادت نوري و سياه منصور ( شود چرانده مي

۱۳۷۰.( 
بندي توسط  اين طبقه:  گرمسير، سردسير، سرحد‐ ۲‐۲

سردسير مراتع . ارائه شده است) ۱۳۶۸(صفي نژاد 
هاي اول دورة ييالقي و  ني است كه به ماه يا ماهكوهستا

سرحد مراتع كوهسري است كه به چرا در دورة گرماي 
سرحد در ارتفاعات باالتر از مرتع . يابد تابستان اختصاص مي

 . سردسير قرار دارد
) ۱۳۷۱( پاپلي يزدي:  زمستاني، تابستاني، پاييزي‐۳‐۲

. كند سيم ميمراتع عشاير كرد خراسان را به سه دسته تق
مراتع زمستاني از اوايل آبان تا اوايل فروردين، مراتع 
تابستاني از اواخر فروردين تا مردادماه و مراتع پاييزي از 

 .مرداد ماه تا اواخر مهرماه مورد استفاده قرار مي گيرند
بهاري، تابستاني، پاييزي، ( جايي چهار مكاني ه جاب‐۳

 طوايف رودكانلو، مراتع مورد بهره برداري): زمستاني
باجكانلو و چند طايفة ديگر از اكراد شمال خراسان به چهار 

 ).۱۳۷۱ پاپلي يزدي( دسته تقسيم مي شود
برخي از : هاي سنتي وريامعرفي دانش و فن ‐ب 
هاي زماني و مكاني چراي دام تحت مقولة دانش و  تنظيم

اشكال ) ۱۳۷۹( فرهادي. اند هاي سنتي معرفي شده رياوفن
في از اختصاص مكان و زمان چرا در بين دامداران از مختل

ها و چراندن  جمله به تفكيك گله به دو لنگة بزها و ميش
داران رامسر و لنگرود  هر كدام در مكان خاصي نزد گله

عالوه بر اين، به تقسيم ) ۱۳۷۷(انصاري. اشاره نموده است
 و )بر آفتاب(و آفتابگير) نسار(چراگاه به دو مكان سايه گير

چراندني متناسب با اين تفكيك در بين عشاير استان 
به ) ۱۳۷۸( شاه حسيني و رنجبر. كند لرستان اشاره مي

هايي از دانش بومي عشاير سنگسري در تنظيم زمان و  جلوه
اي براي چراي  مكان چرا و از آن جمله اختصاص عرصه

 به نكردن گله از چراگاهي جا هها در دورة ييالق و نيز جاب بره
. اند چراگاهي ديگر در دورة جفتگيري گله اشاره نموده

مكاني خاصي را در و نيز نظم زماني ) ۱۹۸۰( نايرگس
آنان چراگاه را . نمايد منطقة خواروتوران شاهرود معرفي مي

به چهار قسمت فرضي تقسيم كرده و هر يك را در يك 
 .گردش چهار روزه مي چرانند

: جايي چرندگان هبهاي زماني و مكاني و جا مقياس ‐ج
ترين موضوعات مرتبط با نظم زماني و مكاني  يكي از مهم

اند، سطوح يا  چراي دام كه متخصصان مرتع به آن پرداخته
نگارندگان . هاي زماني و مكاني پراكنش چرا است مقياس

هاي سلسله  دست كم پنج مدل متفاوت براي تشريح مقياس
اند كه  ي يافتهمراتبي پراكنش چرا در منابع و متون علم

اين محققين .  درج شده است۱شكل تطبيقي آن در جدول 
اند مكان و زمان چراي دام را در سطوح متفاوت  سعي نموده

 .تا خرد تفكيك و تعريف نمايند از كالن

بسياري  از :  تحليل عوامل مؤثر بر پراكنش چرا-د
ترين  محققين و متخصصين، پراكنش چرا را يكي از مهم

ريت چرا دانسته و همواره از عوامل مؤثر بر آن  مديموارد
هدايت گله ) ۱۳۷۷(مقدم . كنند  هدايت گله بحث ميمانند

ايشان در تنظيم برنامة چرا . داند را در پراكنش چرا مؤثر مي
نمايد، چوپان گله را طوري حركت دهد كه شب  توصيه مي

در نقطة پاياني مسير چراي روزانه اتراق كرده و صبح از 
ن مكان مجدداً به چراندن گله ادامه دهد تا پراكنش هما

به نقل از ديگران ) ۱۳۷۷(مصداقي. چرا يكنواخت باشد
را در تنظيم زمان و مكان چرا مؤثر  اقدام به شيردوشي گله

مديريت گله را بر پراكنش چرا در ) ۱۹۹۰(والنتاين. ددان مي
ي نيز رفتارها) ۱۹۹۷(اسكوايرز . عرصه مرتع مؤثر مي داند

اجتماعي و عوامل مديريتي را بر پراكنش دام در حين چرا 
تاريخ جفت گيري، زمان ) ۱۹۸۱(مورلي. مؤثر دانسته است
هاي دامي را در تنظيم  ها و وجود بيماري شيردهي به بره

بيلي . شمرد هاي زماني و مكاني چراي دام مهم بر مي برنامه
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  البرز شرقيبررسي الگوي زماني و مكاني چرا در            ۱۲۰

 

 نظام گيري نيز گله گرداني را در شكل) ۱۹۹۶(و همكاران
 .دانند زماني و مكاني چراي دام مؤثر مي

 

  سطح بندي مكان و زمان چرا از پنج ديدگاه مختلف-۱جدول 

 )۱۹۹۱(كاونور )۱۹۹۴(فريدل  )۱۹۹۶(بيلي و همكاران محقق

 سطح

   والنتاين

)  ۱۹۹۰( 

هشميت و      

 استوث

)۲۰۰۲( 
 الگوي مكان زمان مربوط مكان

 چرا

 رفتار مكان 

 چرا

 كالن

 

+ 

 

+ 

 
+ 

+ 

 خرد

ناحيه 

 جغرافيايي

عوارض 

 زميني

 جامعه گياهي

 

 منطقة تعليف

 

 ايستگاه تغذيه

 

گياه و اندام 

 گياهي

 يورت

 

 

 سايت

 

 

 

 

 

 تغذيه ايستگاه

 

 

 گياه

 راگاهچ

 

 كمپ

 

 سايت

 

 

 قطعه

 

 ايستگاه تغذيه

 

 اندام گياه

 

 سال۲ماه تا ۱

 

  هفته۴ تا ۱

 

  ساعت۴ تا ۱

 

  دقيقه۳۰ تا۱

 

  ثانيه۱۰۰ تا۵

 

  ثانيه۲تا۱

 چشم انداز

 

 

 

 كاتنا

 

 

سايت 

 مرتعي

 

موجود 

 زنده

 

 

 

چراي 

 گله

 

 

چراي 

بخشي از 

 گله

چراي يك 

 دام

 

مؤثر بر 

چراي يك 

 دام

 جامعه

 

 

 

 

 قطعه

 

 

 

 

 گياه

 

 

، كوچ 

 تناوب

 

 

چراي 

 موضعي

 

 

 

چريدن 

 اندام گياه

 

 ها مواد و روش

لبرز شرقي ا. اين بررسي در البرز شرقي صورت گرفته است
 ۵۴قسمتي از رشته كوه البرز است كه در طول جغرافيايي 

. صورت كماني گسترش يافته است ه درجه شرقي ب۵۶تا 
. باشد  متر مي۳۹۴۵ تا ۲۰۰ارتفاع منطقه از سطح دريا بين 
 متري از سطح دريا ۲۵۰۰جبهة شمالي تا ارتفاع حدوداً 

اراي پوشش هاي خزري و باالتر از آن نيز د پوشيده از جنگل
جبهة جنوبي نيز هر سه منطقة . باشد كوهستاني مرتفع مي

رويشي استپي، نيمه استپي و كوهستاني مرتفع از ناحية 
از نظر جغرافياي  .ايران و توراني را در خود جاي داده است

هاي شاهرود و دامغان از  انساني البرز شرقي بين شهرستان
آباد كتول، هاي گرگان، علي  استان سمنان و شهرستان

راميان، آزادشهر، مينودشت و كالله از استان گلستان 
در حوزة جغرافيايي هر يك از . گسترش يافته است

هاي مذكور تعدادي روستا در درون منطقة  شهرستان

حرفة اصلي ساكنان . كوهستاني البرز شرقي واقع شده است
پرورش دهندگان . اين روستاها كشاورزي و دامداري است

. شوند  شناخته ميدار گلهز در منطقه با عنوان ميش و ب
با هايي از زبان فارسي كه  داران البرز شرقي به گونه گله

 جغرافياي منطقه، آميخته اي از فارسي خراساني و توجه به
 .گويند گويش طبري است سخن مي

هاي انجام شده  اين مقاله حاصل بررسي: روش بررسي
داران منطقة البرز  هدر قالب پژوهش مشاركتي در بين گل

ين : نظير(  در اين روش با استناد به منابع. شرقي است
داران منطقه  از بين گله) ۱۳۷۸ و مارشال و راسمن ۱۳۷۷
هايي اطالع دهنده ناميده   كه در چنين پژوهش‐ها نمونه
 ۱۷۹مجموع  در. صورت قضاوتي انتخاب شدند ه ب‐شوند مي
احبه قرار گرفتند كه صورت فردي يا گروهي مورد مص هنفر ب
 نفر آنان در همراهي با گله و بيتوته از يك الي چهارده ۷۰

 نفر در همراهي يا محل استراحت گله و ۹۵شبانه روز، 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ١٢١     ١٣٨٢، سال ٢و١، شماره ٥٦مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 

 نفر در غير از محل نگهداري گله ۱۴بدون بيتوته و 
محقق پس از ايجاد آشنايي و دريافت . مصاحبه شدند

نشيني، داران در موقعيت هم پذيرش از سوي اين گله
همراهي و همكاري با آنان قرار گرفته و از طريق مصاحبة 
آزاد، مصاحبه و مشاهدة ضمن كار، اطالعات الزم را دربارة 

برداري از مرتع  كاوش و ثبت نموده  دانش و فنون بهره
هاي مقتضي به تجزيه و تحليل  سپس در فرصت. است

د مقدماتي پرداخته و مجدداً كنكاش در باب موضوعات مور
هاي ديگري از بهره برداران ادامه داده  نظر را در بين گروه

 استفهام تا آنجا ادامه يافته است كه تداوم پرسش. است
 است نكرده اضافهچيزي به ابعاد معنايي و مفهومي مضامين 

هاي مشابه از ناحيه افراد  و اين كيفيت در اثر تكرار پاسخ
ايت متن در نه. متفاوت براي محقق محرز گرديده است

. ها به شيوة تحليل محتوا تجزيه وتركيب شده است مصاحبه
 اندكي بيش از ۱۳۸۰ تا مهرماه ۱۳۷۹پژوهش از مهرماه 

هاي واقع در  يك سال تداوم يافته است تا تمامي پديده
 .چرخة ساالنة شباني مورد مشاهده و مصاحبه قرار گيرد

 نتايج

ام در ارتباط با هاي زماني و مكاني چراي د از آنجا كه تنظيم
كند، در  نظام دامداري يا شباني شكل گرفته و معنا پيدا مي

چرخة ساالنة . شود ابتدا تقويم شباني به اجمال معرفي مي
تفكيك است  شباني به پنج دورة كامالً متفاوت از هم قابل

دورة نَركَل انداختن، دورة نگهداري از گلة : كه عبارتند از
، )ها بزغاله ها و بره(ها  ار خَالمهداشتي، دورة زهگاه و تيم

 .دورة بره دنبال و دورة دام و دوش
ها و  در اوايل شهريورماه قوچ :دورة نَركَل انداختن ‐الف 

اي واحد را تشكيل  ها، با رمه آميخته شده و گله كل
گلة تركيبي در چراگاهي نسبتاً خوش آب و علف . دهند مي

ت گيري در اوايل شود تا آنكه جف نگهداري و چرانده مي
 .شود مهرماه به پايان رسيده و كوچ پاييزه شروع مي

از اول پاييز گله در :  دورة نگهداري از گلة داشتي‐ ب
هاي شباني  در اين دوره فعاليت. گيرد دورة آبستني قرار مي

اين دوره تا . شود صرفاً در چراندن گلة داشتي خالصه مي
 .يابد اوايل بهمن ادامه مي

متناسب با ايام  :ها  زهگاه و تيمار خالمه دورة‐ج 
گيري، در بهمن ماه نيز زايش گله به مدتي حدود يك  جفت

پس از پايان يافتن زايش، چفاندن . كشد ماه طول مي
ها تا علفخوار شدن آنها كه اغلب مصادف با ايام نوروز  خالمه

 .يابد است ادامه مي
ياه، همزمان با رويش گل و گ:   دورة بره دنبال‐ د

خَالمه ها توأم با رمه يا گلة مادر به چرا برده شده و در 
اين دوره را . شوند ساعات خاصي از مادر جدا نگه داشته مي

گويند كه معموالً تا رسيدن به ييالق در اول  بره دنبال مي
 .يابد خرداد ادامه مي

با رسيدن گله به مراتع ييالقي و :  دورة دام و دوش‐ه 
وفه سبز و تازة كوهستان بخشي از شير تعليف رمه از عل

ميش ها و بزها براي تهية فراورده هاي لبني دوشيده 
شود كه   شناخته ميدام و دوشاين دوره با نام . شود مي

ين منظور الزم است گله ه اب. كشد حدود سه ماه طول مي
اين . ها تقسيم شود حداقل به دو لنگة رمه و لنگة خَالمه

اه آغاز شده و تا آخر مردادماه ادامه مي دوره از اول خرداد م
 .يابد

اكنون با شناختي اجمالي كه از چرخة ساالنة 
توان سطوح و مقياس  هاي شباني حاصل شد، مي فعاليت

. توزيع مكاني و زماني چراي دام در البرز شرقي را بيان نمود
ها يا سطوح را به صورت سلسله   اين مقياس۲جدول 

چراگاه، روگاه، توگاه و . دهد ان ميمراتبي و به اختصار نش
هاي مكاني از سطح  گاه به ترتيب واحدها يا محدوده كلف

كالن تا خرد هستند كه هر يك زمان چراي متناسب با 
 .خود را دارند

  چراگاه‐سطح اول

اي كه  چراگاه در منطقة مورد بررسي عبارت است از عرصه
 بهره در يك دورة چند روزه تا چند ماهه از سال، تحت

انواع چراگاه مورد استفاده . گيرد برداري چرايي قرار مي
مشتمل بر مراتع قشالقي، ييالقي، ( اراضي ملي: عبارتند از
شامل پس چر، خسيل و ( و اراضي خصوصي) ميان بند

 :كه هر كدام به اختصار معرفي مي شوند) كاله
مناطق قشالقي عمدتاً در محدودة  :مراتع  قشالقي ‐۱

مجواري استان گلستان و خراسان در شمال پارك تالقي و ه
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هاي جنوب شاهرود و دامغان قرار  ملي گلستان و جلگه
دامداران شاهكويي و چهاردهي در قشالق از . گرفته است

كنند، يك مرتع  قشالقي  برداري مي دو مرتع جداگانه بهره
 و يك مرتع در جلگه تع پاييزيعنوان مر هدر تپه ماهور ب

 .تع زمستانيمرعنوان  هب
هاي مشرف  مراتع ييالقي عمدتاً حوزه :مراتع ييالقي ‐۲

به هر روستا است كه توسط دامداراني از همان روستا مورد 
سامان عرفي معموالً منطبق با . گيرد استفاده قرار مي

در مناطق ُمِجن، . ها است خطوط تقسيم آب زير حوزه

 قسمت شاهكوه پايين و چهارده، مراتع كوهستاني به دو
ُيرت بهاره ازاول خرداد تا اوايل تير و ُيرت : اند تفكيك شده

 .تابستانه از اوايل تير ماه تا اواخر شهريور
در برخي مناطق، مراتع به سه قسمت  :ميان بند ‐ ۳

. بند و مرتع تابستاني مرتع زمستاني، ميان: تقسيم شده است
 به بند مرتعي است كه در پاييز قبل از عزيمت مرتع ميان

مرتع زمستاني و بهار قبل از عزيمت به مرتع ييالقي 
 .شود استفاده مي

 
  سطوح مكاني و زماني چراي دام از كالن تا خرد  در البرز شرقي‐۲جدول

    سطح                    نام محدوده     خصوصيات مكاني                                           مدت اقامت و َچراي دام   

   چند روز تا چند ماه                         چراگاه            تمام ُيرت يا عرصة مختص به يك دورة چرا       ۱سطح :     كالن 

    چند ساعت تا چند روز           روگاه            بخشي از ُيرت با حداقل يك خسه گاه مشخص   ۲     سطح ‐      

    چند دقيقه تا چند ساعت اي معادل آن             توگاه             يك دامنة كوچك يا محدوده      ۳     سطح ‐      

         كلف گاه         يك پاية گياهي يا چند گياه كوچك كنار هم           چند ثانيه تا چند دقيقه۴سطح :     خرد 

 
پس چر در شمال البرز عبارت است از   :پس چر ‐۴

جات، لوبياي روغني، توتون  هاي غالت، صيفي تبقاياي زراع
هاي  قاياي زراعتبدر جنوب البرز عبارت است از . و پنبه

 هاي سيب زميني، چغندرقند و گندم و نيز علوفة زير باغ
پس چر معموالً از اواسط . زردآلو، گيالس و نظاير آن

 .گيرد تابستان تا اواخر پاييز مورد استفاده قرار مي
ت است از چراگاه مصنوعي كه با عبار: خَسيل  ‐۵

ها عمدتاً در فصل  اين چراگاه. كاشت جو ايجاد شده باشد
در برخي از روستاهاي كوهپايه . شوند زمستان استفاده مي

 .اي شمال البرز رواج دارند
زمين كاله عمدتاً به آن دسته اراضي گفته  :كاله  ‐۶
عنوان ديمزار يا اراضي فارياب  هشود كه در گذشته ب مي

اند ليكن  اند و اكنون بنا به داليلي رها شده شده استفاده مي
به علت شرايط مساعد جوي پوشيده از گياهان خود روي 

 .شود عنوان چراگاه استفاده مي هبوده و ب

كنون كه انواع چراگاه در منطقة البرز شرقي وصف  ا
هاي مختلف اختصاص چراگاه در خالل  توان حالت شد، مي

 مشاهده ٣طور كه در جدول  ناهم. ي نمودسال را نيز معرف
شود هفت حالت متفاوت تخصيص چراگاه در منطقه  مي

داران در سراسر  در چهار حالت گله: قابل تشخيص است
 برند  تعليف دام استفاده ميبرايهاي ملي  سال از  چراگاه

داران روستاهاي بخش بسطام در شهرستان  هنظير اكثر گل(
هاي  امداران بخشي از سال، چراگاهدر دو حالت د). شاهرود

هاي خصوصي را به چراي دام  ملي و بخشي از سال، چراگاه
داران روستاهاي حاشية  نظير اكثر گله(دهند  اختصاص مي

داران روستاهاي  جنگل در استان گلستان يا برخي از گله
ها را تمام سال در  در حالت باقيمانده گله). بخش بسطام

نظير آنچه دامداران فاقد (چرانند  هاي خصوصي مي چراگاه
مرتع در برخي روستاهاي منطقة البرز شرقي عمل 

عوامل تأثيرگذار بر تغيير چراگاه يا تنظيم زمان ). مايندن مي
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ترين مصاديق در  مهم. اند و مكان چرا در اين سطح، متنوع
 .گردند اينجا ذكر مي

ها و مراتع  سازمان جنگل: هاي دولتي نظارت دستگاه
اي متناسب با  ور در سطوح مختلف ملي و ناحيهكش

 از طريق جريمه بر تصميم گاهياختيارات تفويض شده، 
بردار در تعيين زمان و مكان چرا در سطح چراگاه تاًثير  بهره
 .گذارد مي

در برخي از روستاهاي البرز شرقي : نظارت نهادهاي مردمي
 ُيرت نظير شاهكوه پايين كه مراتع ييالقي را به دو بخش

داران  اند، مجموعة گله بهاره و ُيرت تابستانه تقسيم كرده
ذيحق به اتفاق شوراي اسالمي روستا روز معيني را براي 
تغيير چراگاه بهاره به تابستانه توافق كرده، پيمان نامه اي را 

كار گماشتن يك يا چند  هبه امضا رسانده و طبق آن با ب
ستانه تا موعد مقرر ها به ُيرت تاب قرقبان از ورود گله
  .جلوگيري مي نمايند

         

 
 حالت هاي مختلف تخصيص چراگاه در منطقة البرز شرقي ‐٣جدول 

ف
 ي
رد

 

 

 ــــــــــيزيپا

 

 زمستـــــــــان

 

 بهـــــــــــــار

 

 تابستـــــــــان

 نظير

 :گله داران

 )شاهرود(ِميغان ييالق               قشالق ۱

 )شاهرود(نو قلعه  ييالق            ميان بند       قشالق          ميان بند ۲

 )شاهرود(مجن ييالق دوم ييالق اول        قشالق ۳

 )دامغان(چهارده  ييالق دوم ييالق اول        قشالق دوم       قشالق اول ۴

 )راميان(خان ِببين ييالق           قشالق      رپس چ ۵

 )كتول(فاضل آباد ييالق           خسيل/كاله/پس چر ۶

 )گرگان(قُرق  خَسيل/ كاله / پس چر                ۷

 

كاهش علوفه يا نامناسب شدن آن دامدار را  :وضيعت علوفه

حتي قبل از فرارسيدن موعد قانوني خروج از مرتع، مجبور 
 چرا نشدن علوفه نيز باقي ماندن و. نمايد به ترك چراگاه مي

دامدار را  به تداوم چراي گله پس از موعد قانوني خروج دام 
 .از مرتع متمايل مي كند

ها  وضعيت دام اعم از الغر شدن، وقوع بيماري : وضعيت دام
تواند انگيزة خروج از چراگاه قبل از پايان  و نظاير آن مي

داوم عكس جفت گيري گله، انگيزة تريافتن دورة قانوني و ب
 . چراندن گله در يك چراگاه باشد

 گرماي بيش از اندازة اوايل بهار در قشالق : وضيعت اقليمي
و سرماي بيش از حد پاييزه در ارتفاعات ييالقي عواملي 

هستند كه دامدار را مجبور به خاتمه دادن دورة چرا در 
  .چراگاه مي نمايند

 روگاه:  سطح دوم

هاي   در شناخت تنظيمروگاه دومين سطح و كليد اساسي
روگاه بخشي . زماني و مكاني چرا در البرز شرقي است
عنوان محدوده و  هفرضي از يك چراگاه است كه معموالً ب

تعداد . شود مسير چراي يك شبانه روز در نظر گرفته مي
روگاه در يك چراگاه ملي و طبيعي به سطح آن چراگاه يا 

تماماً يك روگاه يك چراگاه ممكن است . ُيرت بستگي دارد
 اما معموالً. دو روگاه تقسيم ش۱۰به حساب آيد يا به حدود 

. شود متناسب با چهار جهت اصلي به چهار روگاه تقسيم مي
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گاه و اوگاه نيز  در توصيف روگاه دو مفهوم ديگر به نام خُسه
هاي رايج منطقه  گاه كه در گويش خُسه. بايد منظور گردند

شود، عبارت است از مكاني  ز گفته ميِپيوال، خُسه و ِيتاق ني
پوشش گياهي در عرصة چراگاه كه به اتراق و  ثابت و فاقد

هر روگاه معموالً با . يابد استراحت شبانة گله اختصاص مي
گاه مكاني است و ا. شود گاه متمايز مي يك يا چند خُسه

. يابد تصاص مياخ آب جاري يا راكد كه به شرب دام داراي
ر روگاه به نحوي است تا گله حداقل يكبار انتخاب مسير د

ها متناسب با  تعدد اوگاه. در شبانه روز به اوگاه برده شود
. دنبال داشته باشد ها را به تواند تعدد روگاه سطح چراگاه مي

تعيين مسير چراي گله در يك شبانه روز بيش از هر عامل 
ني، بسته به فعاليت شبا. ديگري به تقويم شباني ارتباط دارد

 :ها به يكي از دو شكل زير ديده مي شود مسير چرا در روگاه
ها و در  در دورة زهگاه و تيمار خَالمه:  مسير بسته‐الف 

اي ثابت براي يك بار رجعت الزامي  دورة دام و دوش نقطه
در دورة زهگاه رمه بايد هر . گله در هر شبانه روز وجود دارد

قبل از استراحت شب به جايگاه رجعت داده شود تا عصر 
شبانة رمه و صبح قبل از رفتن رمه به چراگاه، خَالمه ها 

سپس رمه در خالل روز به چرا برده .چونا يا تيمار شوند 
تواند قدرت چوپان را در  محدود بودن اوگاه مي. شود مي

گاه تأثير  در اين دوره خسه. انتخاب مسير محدود نمايد
ر دورة دام و دوش رمه د. چنداني بر انتخاب مسير چرا ندارد

در هر نيمروز براي دوشيدن شير بايد بر سر ُبنه حاضر 
ولي شب آزاد است تا در هر كجا كه چوپان اراده . باشد

چوپان براي اقامت شبانه، يكي از . كند، استراحت داده شود
گله َچراكنان به . كند هاي عرصة مرتع را انتخاب مي گاه خسه

 بعد نيز َچراكنان به سمت شود و روز آن سمت هدايت مي
هر شب ممكن است يكي از چند . شود ُبنه بازگردانده مي

محدود بودن . گاه موجود در عرصة مرتع  انتخاب شود خُسه
گاه و اوگاه هر دو بر انتخاب مسير چرا تا نيمروز بعدي  خسه

 .گذارند تأثير مي
هاي نگهداري گله داشتي در  در دوره:  مسير آزاد‐ب 
ره دنبال و نيز در دورة نركل انداختن، الزامي براي پاييز، ب

رجعت هر روزه يا هر شب گله به يك نقطة ثابت وجود 
ها متعدد باشند، چوپانان  گاه ها و خسه چنانچه اوگاه. ندارد
توانند اسباب و اثاثية الزم به حد تكافوي چند روز را با  مي

انند خود همراه برده و آزادانه به هر نحوي كه صالح بد
طور خالصه اين دو  ه ب۱شكل . مسير َچرا را تعيين كنند

 . دهد حالت را نشان مي
عوامل مؤثر بر تنظيم زمان و مكان چرا در اين سطح 

در اين مقاله به اقتضاي محدوديت . بسيار متنوع و متعددند
 : شود حجم مطالب به اهم آنها اشاره مي

ير و تهية برداري از ش بهره :اي و شغلي مقتضيات حرفه
نمايد تا گله  هاي لبني در دورة ييالق ايجاب مي فراورده

هاي  روگاه. ها تفكيك شود حداقل به دو لنگة رمه و خالمه
تر به  هاي مرتبة پايين ها و روگاه خوش آب و علف به خَالمه

پس از پايان شيردوشي روزانه، . كند رمه اختصاص پيدا مي
و ساعاتي در معيت هم هاي رمه و خَالمه تركيب شده  لنگه

معموالً . گويند َچر مي اين َچرا را گرمه. شوند چرانده مي
 .يابد روگاهي نزديك به جايگاه به اين امر اختصاص مي
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  آزاد‐ بسته ، ب ‐الف :  مسير چرا در روگاه ‐١ شكل
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 تعدد و تنوع  اوگاه و خسه  وسعت چراگاه، :وضعيت چراگاه

تنوع در روگاه بندي و گردش بين آنها را فراهم گاه امكان 
 .آورد مي

ها داراي گياهان سمي  چنانچه برخي عرصه: گياهان سمي
        يا تنگرس ) Verbascvm thapsus( نظير گودنبال 

)Rhamnus pallasii ( هايي كه بنابر  باشد، در دوره
يابد،  تجربة شبانان تأثير مسموميت گياهان افزايش مي

ها  شود كه گله از اين عرصه  به نحوي انتخاب ميروگاه
 .تعليف ننمايد

     جهات جغرافيايي به دو جهت آفتاب گير:جهات جغرافيايي
در ابتداي دورة . شود تقسيم مي) ِنسام(دار و سايه) تاِبر(

ها با تاكيد بر چراي دام در تابر  ييالق، مسير چرا يا روگاه
بيشتري دريافت كرده و چون گياهان آفتاب . شود تعيين مي

 انتخاب شكليسپس مسير چرا به . اند زودتر آمادة چرا شده
گردد كه چرا عمدتاً در ِنسام صورت گيرد تا گياهان اين  مي

ها نيز رشد كافي نموده باشند و از سوي ديگر روزهاي  دامنه
در پايان دورة ييالقي . گرم را در سايه يا ِنسام به سر برند

چون . شود دام در دامنه هاي تاِبر تأكيد ميمجدداً بر چراي 
ها نور  كند، اين دامنه در اين ايام كه سرماي هوا غلبه مي

 .تر هستند بيشتري دريافت كرده و گرم
عنوان روگاه اواسط  هدر دورة ييالقي ارتفاعات باالتر ب  :ارتفاع

ترين روزهاي سال  شوند كه مواجه با گرم دوره منظور مي
ن هواي اين ارتفاعات مناسب اقامت انسان و است و بنابراي

علت تأخير ايجاد شده، گياهان نيز  هدام است و در ضمن ب
 .اند به حد كافي رشد كرده و به اصطالح رسيده

شود كه  در زمان بارندگي روگاهي برگزيده مي :بارندگي
گل (داشته باشد نه ِگلقاچ ) اي سنگريزه(زميني ريقاچ 

ا دشواري همراه نباشد و  بالتبع تا عبور گله ب) آميخته
 .انسان، دام و همچنين گياه كمتر آزرده  شوند

هاي  هفتم تا بيست و يكم ماه(در شبهاي مهتابي: تربيع ماه
امكان حركت شبانة گله و در نتيجه امكان شب َچر ) قمري

هايي ارجحيت دارند  گاه ها و خسه بنابراين روگاه. وجود دارد
ا بيشتر كنند و از نتايج اين شب كه امكان شب چر گله ر

  .چر يعني استراحت كردن در ساعات گرم روز بهره ببرند

 

 توگاه : سطح سوم

در يك روگاه گله از مسير تپه ماهوري، كوهستاني َچراكنان 
شود تا در ساعتي معين به جايگاه، اوگاه يا  عبور داده مي

مسير چراي مذكور خطي كامالً . گاه رسانده شود خسه
هاي تجربي كه دارد  تقيم نيست بلكه چوپان با مهارتمس

. كند گله را در مسيري شكسته و گاهي پيچان هدايت مي
جاي راهپيمايي به چرا  هاين بدان جهت است كه گله ب

با اين وصف توگاه عبارت است از اجزاي فرضي و . بپردازد
فرعي يك روگاه كه گله در آن فضا قادر به يك بار 

شكل و اندازة توگاه به عوارض . باشد ن ميچرخيدن و چريد
زميني، اندازة گله و قدرت چوپان در هدايت گله بستگي 

تواند يك درة كوچك، يك دامنه، بخشي از  توگاه مي. دارد
عوامل . يك جلگه باشد اي فرضي از يك دامنه يا محدوده

برخي . گذارند مختلفي در تنظيم چرا در اين سطح تأثير مي
 : اين عوامل عبارتند ازترين  از مهم

مرز و محدودة توگاه طوري لحاظ مي گردد  :پستي و بلندي
كه با مرز پستي و بلندي زمين مطابقت داشته  باشد و گله 

تدريج ياد بگيرد تا با رسيدن به اين مرزها خود بخود  هب
 . برگردد

گردد كه با  محدودة توگاه طوري ملحوظ مي :مختصات گله
گلة سنگين به . له تناسب داشته باشدسُبكي يا سنگيني گ

تري را براي  دليل آنكه تعداد دام زيادي دارد، محدودة وسيع
 . طلبد يك بار چرخيدن مي

عادت چوپان در هدايت گله و سبك وي در   :عادت چوپان
فهماندن دستورات مورد نظر به گله وتعيين آرايش گله در 

 طول مدت حين چرا، مي تواند در تعيين محدودة توگاه و
 .چرا در توگاه تأثير بگذارد

 كلف گاه: سطح چهارم

اي كه در هر يك بار گاززدن يا   عبارت است از علوفهكَلَف
هاي گياهي وارد دستگاه گوارشي چرنده  پوزه زدن به اندام

گاه نيز مكاني است كه دام براي  منظور از كلف. شود مي
 از  گرفتنكَلَفچند ثانيه تا چند دقيقه توقف كرده و به 

توان گفت در يك  با اين توضيح مي. شود گياهان مشغول مي
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اي متوالي از توقف و حركت را از خود  توگاه دام زنجيره
گاه را تشكيل  دهد كه هر نقطة توقف آن يك كلف نشان مي

توقف براي كلف گرفتن ممكن است بسيار كوتاه و . دهد مي
مثل زرشك به هايي  يا نظير زماني كه ُبزها در پاي بوته

شوند، بسيار  هاي خزان كرده مشغول مي جمع كردن برگ
از بين عوامل تأثيرگذار بر مدت اقامت . طوالني انجام شود

توان از موارد زير ياد  گاه و يا انتخاب آن مي در يك كَلَف
 :كرد

اي و يا  ُبزها معموالً عالقه دارند تا از گياهان بوته :نوع دام

چرا ) برونزدگي سنگي(   ِچِكلگياهان رويش يافته در
هايي را انتخاب كرده و  بنابراين چنين كلف گاه. نمايند

 . تري نيز خواهند داشت توقف طوالني
 در اول بهار كه گل و گياه فراواني :هاي رويشي گياهان ويژگي
ها  ها و زنبق خصوص گل آذين الله هها ب رويد برخي از گل مي

ها  غبت ايجاد شده در دامر. شيريني خاصي براي دام دارند
در . دارد ها دام را به دويدن وا مي آذين براي برچيدن اين گل

 . گردد گاهها بسيار كوتاه مي نتيجه مدت اقامت در كلف
كش گله ميل به توقف  هاي دنبال دام :دستورات چوپان
ها گرايش  كه جلوكش ها دارند درحالي گاه بيشتري در كلف

بنابراين امر و نهي چوپان . ندمتفاوت و حتي معكوسي دار
ها براي كم كردن سرعت و طوالني كردن توقف  به جلوكش
ها براي كم  ها و نيز نهيب زدن به دنبال كش در كلف گاه

ها و مدت  ها بر رفتار مجموعة دام گاه كردن توقف در كلف
 .گذارد ها تأثير مي گاه اقامت آنها در كلف

 

 گيري بحث ونتيجه

عنوان  هاني چراي دام در البرز شرقي بنظام زماني و مك
اي كه انسان ارتباط سنتي و تنگاتنگ خود را با  منطقه

تر از  طبيعت كم و بيش حفظ كرده است، متفاوت و پيچيده
هايي است كه براي تبيين زمان و مكان چراي دام در  نظام

و ) ۱۹۹۶بيلي و همكاران (مراتع از كشورهايي نظير آمريكا 
در نظام زماني و . گزارش شده است) ۱۹۹۴دل فري(استراليا 

عنوان چراننده در  همكاني معرفي شده از البرز شرقي انسان ب
گاه نقش و اثر  هر چهار سطح چراگاه، روگاه، توگاه و كلف

 در سطح. گذارد اي بر مختصات چراي دام مي تعيين كنده
هاي متولي  داران متأثر از تصميمات دستگاه چراگاه، گله

 طبيعي زمان ورود و خروج دام از چراگاه را تعيين و منابع
عالوه بر آن در مواردي نهادهاي مردمي . كنند تنظيم مي

چون شوراي اسالمي روستا از ورود گله به چراگاه تابستانه 
در هر صورت خروج . نمايند قبل از موعد مقرر جلوگيري مي

دام از چراگاه همواره به انتخاب و تصميم انسان عملي 
در سطح دوم نيز انسان پيوسته درحال ِاعمال . گردد مي

اراده براي تعيين و تغيير زمان و مكان چراي گله در مرتع 
ها و برخي  ها به ِلنگة خَالمه اختصاص برخي روگاه. است

مدت  هاي كوتاه جاكردن گله در دوره هديگر به لنگة رمه، جاب
تي گله ها، تعيين روگاه متناسب با وضعيت زيس در روگاه

موارد عمدة تجلي تصميم و ) گيري، زايش، شيردهي جفت(
. ارادة دامدار در تنظيم زمان و مكان چرا در اين سطح است

در سطح سوم مهارت چوپان نقش مؤثري در تعيين 
برگرداندن  .محدودة توگاه و مدت اقامت گله در توگاه دارد

ترين نمودهاي ِاعمال خواست  گله در توگاه يكي از مهم
چوپان بر مختصات زماني و مكاني چرا است كه در سطح 

در سطح خُرد نيز چوپان به طور . يابد توگاه تجلي مي
دنبال . پردازد غيرمستقيم به تنظيم زمان و مكان َچرا مي

ها گله را از طول  گاه كردن توقف در كَلَف ها با طوالني كَش
كند تا چوپان مدت  هدايت گله ايجاب مي. گسترانند مي

عالوه بر اين . گاه كوتاه نمايد ها را در كلف اقامت اين دام
نمك ( ها نظير رفع به موقع شورازي بسياري از مهارت

دام، رفع به موقع تشنگي، تعيين ساعت مناسب ) خواهي
طور غيرمستقيم بر مدت  هَچرا براي فرار از گرما و نظاير آن ب

راهپيمايي ها تأثير گذاشته و از  گاه ها در كلف اقامت دام
 .نمايد بيهودة گله جلوگيري مي

اي به  هاي مرتعي توجه ويژه در شناخت اكوسيستم
خصوصيات خاك، اقليم، گياهان، پستي و بلندي زمين و 

شود و تعامل آنها با يكديگر تا جاي امكان  نظاير آن مي
ريزي براي احياي اكوسيستم  سپس برنامه. گردد آشكار مي

به عنوان مثال در . گيرد نجام ميبر پاية همين اطالعات ا
معرفي گياهان براي اصالح و توسعة مراتع به شوري خاك، 

شود تا  بافت خاك، دماي حداقل و حداكثر محيط توجه مي
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 گياه معرفي شده با اين مختصات سازگاري داشته باشد
ها  پروژه تطابق به عبارتي). ۱۳۶۳پيماني فرد و همكاران (

از سوي ديگر . شود اخته ميبا محيط اساس موفقيت شن
 انسان با تطابقشناسي، فرهنگ را حاصل  پژوهشگران مردم

اگر در ). ۱۹۹۰بيتس و پالگ (دانند  محيط مي
ها به هر دو تطابق توجه شود، امكان موفقيت  ريزي برنامه

هائي كه براي تبيين نظام زماني و  مدل. مضاعف خواهد شد
 را در تنظيم زمان و اند، نقش انسان مكاني چرا ارائه شده

، ۱۹۹۱، كاونور ۱۹۹۰والنتاين (اند  مكان چرا ناديده گرفته
هشميت و استوث  ،۱۹۹۶، بيلي و همكاران ۱۹۹۴فريدل 
از اينرو الگوي چهار سطحي چراگاه، روگاه، توگاه و ). ۲۰۰۲
گاه برمبناي فرهنگ و دانش تجربي شبانان براي تبيين  كلف

 در چنين مناطقي ارائه شده مكاني چراي دام نظم زماني و
اين مدل نافي تأثير عوامل محيطي بر رفتار چرايي . است

كنندگي  دام نيست بلكه با تكيه بر مفهوم چراندن بر تعيين
هاي اين تحقيق و در  هطبق يافت. كند نقش انسان تأكيد مي

نظر داشتن اين انگاره، نكات زير به عنوان توصيه ذكر 
 :شود مي

تواند به  مي) سطح اول( ر خالل سالتخصيص چراگاه د
چنانكه ذكر شد  . هاي مختلفي وجود داشته باشد حالت

)  قشالق‐ييالق(بسياري از منابع اين تخصيص را دو مكاني 
كه  درحالي. اند تلقي كرده و حاالت ديگري را متصور نشده

تواند وجود  حتي در يك منطقه تا ده حالت مختلف مي
نكته در مطالعات، محاسبات و رعايت اين . داشته باشد

 .شود اي توصيه مي هاي ملي و منطقه ريزي  ‐برنامه
بندي چراگاه به واحدهاي  تفكيك يا به عبارتي قطعه

نزد شبانان به عوامل بسيار متعدد و ) سطح دوم(فرعي 
در اين سطح تنظيم مكاني چرا . متنوعي بستگي دارد
دام و تنظيم گيري، دورة زايش و سن  متناسب با دورة جفت

هاي  زماني چرا متناسب با ارتفاع، جهات جغرافيايي پديده
اقليمي و نظاير آن از امور مقتضي و در عين حال بديهي 

به عنوان مثال در دورة دام و دوش كه گله . شوند تلقي مي

ها در آن  اي كه خَالمه به دو ِلنگه تقسيم مي شود، محدوده
هايي است كه رمه   روگاهشوند ضرورتاً متفاوت از چرانده مي

هاي اجرايي و در  ليكن در طرح. شود در آنها چرانده مي
توصيه . شود تنظيم برنامة چرايي به اين مسئله توجهي نمي

هاي اجرائي  شود چنين نكاتي در طراحي پروژه مي
 .درنظرگرفته شود

گاه  در مسير حركت گله در خالل روز توگاه و كلف
در اين سطوح چوپان . يابند يمعني م) سطح سوم و چهارم(
طور مستقيم يا غيرمستقيم بر مسير و سرعت حركت گله  به

دكوبي خاك و گياه گل و به تبع آن بر ميزان راهپيمايي و
شود موضوع حركت گله در  توصيه مي. گذارد تاًثير مي

برداري از مرتع از ناحية محققين  هاي سنتي بهره نظام
مورد تحقيق قرار گيرد تا مند به حفاظت آب و خاك  هعالق

تري از فشردگي خاك بر اثر چرا  امكان تحليل واقع بينانه
تري  بينانه و عملي  راهكارهاي واقعدر نتيجهفراهم شده و 

 .نيز براي كنترل آن پيشنهاد شود
هاي  مجموع بازنگري در نظريات، راهبردها و برنامه در

فرهنگ هاي مرتعي كه بدون توجه به  مربوط به اكوسيستم
جاي رويكرد مردم ساالرانه،  هاند و ب مردم تدوين و ارائه شده

  .شود رويكردي ديوان ساالرانه دارند، توصيه مي
 

 سپاسگزاري

از معاونت پژوهشي دانشكدة منابع طبيعي دانشگاه تهران 
ت مالي طرح، از كاركنان واحدهاي تابعة يبه جهت حما
اي جهاد ه ها و مراتع كشور، سازمان سازمان جنگل

هاي پشتيباني امور دام در دو استان  كشاورزي و شركت
داران و چوپاناني كه در  گلستان و سمنان و نيز از گله

اي داشتند،  مراحل مختلف انجام پژوهش همكاري صميمانه
 .گردد قدرداني مي
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Temporal and Spatial Grazing Patterns in Eastern Alborz 

 
H. Barani1        A.A. Mehrabi2         M. R. Moghaddam3             M. Farhadi4 

 
Abstract 
An efficient management system is necessary to facing various environmental challenges. Systematic 
and ecosystematic approaches in natural resource management demand understanding all parts of 
ecosystem and their relationships, a necessity for various planing and decision making. Grazing is one 
of the most important processes in rangelands ecosystem. In range exploitation style, which exists in 
Iran, human impacts on this process and on (to graze) has special importance to research. This study 
focused on the role of human on grazing process that was carried out among herders of eastern Alborz 
through participatory research. During the research period, a total of 179 persons were interviewed 
among which 70 cases were interviewed during participation and passing the one night to several 
nights at the residence of herds. Interview notes were analysed via content analysis approach.  
From the results of this study, a model was presented which relays on human role in spatio-temporal 
regulation and focouses on grazier instead of grazer. This model has four spatio-temporal levels: first 
level called (CHARAGAH) is an area which is allocated to grazing during a period of a year. Second 
level is (RUGAH), a supposed division of CHARAGAH determined for grazing during one or several 
days. Third  level is (TOWGAH), a part of ground allocated for grazing during several minutes to 
hours. Last level is (KALAFGAH) that means small area of stopping and bitting. Finally, from this 
study, rethinking on theory and practices as well as considering human role as grazier in grazing plan 
is recommended. 

 
Keywords : Grazing, Sheepherd, Herder, Grazing distribution, Spatio-temporal Grazing Patterns.                             
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