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 پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران- فصلنامه علمي

 )1393( 329-335، صفحه 2، شماره 21جلد 

  
  انجدان اراك استپي نيمه مراتع در گوسفند ار چراييتبررسي رف

  
    3علي فرمهيني و 3، غالمرضا گودرزي 2، محمد فياض٭1مصطفي زارع

  zare26m@yahoo.com: الكترونيكي پست يزد، ايران،، يزدمركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان  ،كارشناس ارشد پژوهشينويسنده مسئول،  -٭1
  ، تهران، ايرانمراتع كشور ها و تحقيقات جنگلسسه ؤم ،استاديار -2
  ، اراك، ايرانمركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مركزي ،هيئت علمي عضو - 3

  17/7/91: تاريخ پذيرش                 14/8/90: تاريخ دريافت
  

  چكيده
سرعت حركت  مانندهاي متفاوت زماني چرا پارامتركه  طوري هب ،دنبر رفتار چرايي دام دار مختلفيثيرات أتفاكتورهاي زماني و مكاني 

 بـراي ابـزار مهمـي    عنـوان  بـه  تواند ها ميمورد آن درهستند كه بررسي و مطالعه ثر ؤمشده دام در مرتع ازجمله عوامل  و مسافت پيموده
و در  1389تـا   1386هاي  سال طي )انجدان اراك( استپي استان مركزي در منطقه نيمه اين مطالعه بدين منظور. باشدثر ؤمچرا  مديريت

 GPSرفتار چرايـي دام از دسـتگاه    ارزيابيجهت  ،هاي مورد استفاده براي تعيين شاخص. شدانجام  )ماه 5( فصل چرا مختلفهاي  ماه
     افـزار  سـپس بـا اسـتفاده از نـرم     ،بسـته شـد   به دام استفاده و يك روز معين در هر ماه از فصل چرا) ياب جغرافيايي دستگاه موقعيت(

Map source بـراي چـرا، زمـان صـرف شـده      بـراي شده، مدت زمان صـرف شـده    طي پارامترهاي سرعت حركت دام، طول مسافت 
كـامال تصـادفي بـا اسـتفاده از      در قالب طرح بلوك ،هافاكتور ارزيابي منظور به. اخذ گرديد حركت براياستراحت و زمان صرف شده 

 .ها مورد مقايسه قرار گرفتند اي دانكن ميانگين آزمون چند دامنهها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و با استفاده از  داده  SASافزار نرم
شده براي حركـت در   شده براي استراحت، زمان صرف شده، زمان صرف امترهاي سرعت حركت دام، مسافت طيراپكه  دادنشان نتايج 
هـاي مختلـف بـا هـم      شده براي چرا در سـال  زمان صرف دار دارند و فصل چرا اختالف معني هاي ههاي مختلف آماربرداري و ما سال

يط شـرا ) هـا  و مـاه  هـا  سـال ( مواقعي كـه در . دار دارد با هم اختالف معني% 5در سطح تلف هاي مخ ولي در ماه دار ندارد اختالف معني
حركـت  تر بوده صفات رفتاري دام در جهت چراي بيشتر و  ساله مناسبويژه گياهان يك هاي مرتعي به محيطي و اقليمي براي رشد گونه
  .بوده استو استراحت و طي مسافت كمتر 

  
  .انجدان اراكزمان براي چرا، شده،  مسافت طي سرعت حركت دام، گوسفند،، رفتار چرايي :هاي كليدي هژوا

  
  مقدمه

  بخش خوراك كننده تأمين مرتعي اراضي
  نقش و بوده دنيا گوسفند جمعيت از زيادي

  نمايند مي ايفا و گوشت پشم توليد قابل توجهي در
)2002 ،Oreagain & Mc Meniman( .تحت  اهلي گوسفند

 نشخواركنندگان داخل در واسط حد چراكننده يك عنوان

 شناخته انعطاف جيره قابليت با دامي عنوان به و بندي طبقه

  .است شده
Squires )1981 ( در استراليا نشان داد كه چراي
غروب شديدتر از ساير ساعات روز صبح و  اولگوسفند در 

تحقيقات خود  در) Arnold )1978و  Dodzineski.است
   .اند گزارش كرده ينتايج مشابه
 مختلف هاي اقليماثر  ،)1390( حشمتيو  زاده عسكري

بيان  بز را مطالعه نمودند و در انتخاب رژيم غذايي گوسفند و
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غذايي آنها در ها و تعيين رژيم  نمودند كه رفتار چرايي دام
ثري در تنظيم برنامه ؤشرايط متفاوت آب و هوايي نقش م

اي  هاي علوفه چرايي و استفاده بهينه از ظرفيت
  .هاي مرتعي دارد اكوسيستم

Schwartz  وEllis )1981( عنوان  بيان كردند كه فصل به
  . غذايي و رفتار چرايي دام استيك عامل اثرگذار بر رژيم 

خصوصيات رويشي و توليدي گياهان ، )1384( سندگل
 بررسي ورا و رفتار چرايي دام در مراتع رودشور ساوه 

خصوص  بههاي سرد فصل چرا و  كه در ماه نتيجه گرفت
ور و بيشترين سرعت حركت ماه دام كمترين ساعات حض دي

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

Schelecht  با را دام چراي رفتار) 2006(و همكاران 

 كه نمودند گزارش و داده قرار ارزيابي مورد GPSاستفاده از 

 طي مرتع در روز در كيلومتر 21 متوسط به طور گوسفند

 20 و خواري علوفه به را خود وقت درصد 60و  نموده طريق

  . است گذرانده روي پياده را به درصد 26 تا
شناخت و بررسي رفتارهاي  اهداف با پژوهش اين

 تعيين نيز و متفاوت چرايي دام و مديريت و كنترل چراي دام

 ارزيابي ودام  روزانه هاي فعاليت براي شده صرف هاي زمان

 مناسب زمان ينيتع و منطقه در موجود يياچر هاي سيستم

  .است شده انجام مرتع از دام خروج و ورود
  
  ها روش و مواد
  مشخصات عمومي منطقه مورد مطالعه )الف

شرق شهر اراك  كيلومتري جنوب 35روستاي انجدان در 
تعادل دام الگوي عنوان عرصه طرح  قرار گرفته و مراتع آن به

ي يجغرافيااين منطقه در موقعيت . انتخاب شده بودو مرتع 
 50ْ- 07'تا  49ْ - 57عرض شمالي و  34ْ -04تا َ 55ْ -33َ

هكتار  4/11587طول شرقي واقع شده و مساحت مراتع آن 
متر و حداقل  2995حداكثر ارتفاع از سطح دريا . باشد مي

هستاني و منطقه طرح كو. باشد متر مي 1760ارتفاع آن
. باشد درصد متغير مي 90تا  5شيب آن از دار بوده و  شيب

. باشد اي مي رسي و لومي با ساختمان دانه-خاك منطقه شني

است و تاريخ  مشاع و سيستم چرا آزاد برداري نظام بهره
داري  ورود و خروج دام براساس پروانه چراي طرح مرتع

هر سال  1/6لغايت  1/3از ) مرتع انجدان اراك(مربوطه 
خانوار و تعداد دام  144بردار  روز، تعداد بهره 90بمدت 
  . باشد واحد دامي در هكتار مي 8/0مجاز 

 350تا  400سري گله و هرگله شامل  4در مرتع مذكور 
 95تركيب گله مورد مطالعه . باشند حال چرا مي در دامس أر

اد ژاز نوع نيك، دو، سه تا چهار ساله گوسفند  درصد
دام . باشد بز محلي مي درصد 5بومي منطقه و  فراهاني و

شروع دوره رويش اواسط . ساله بود 3مورد مطالعه ميش 
       و فروردين، دوره ركود رشد نيمه تير تا اواخر مرداد

     مستمر به طور فصل چرا. باشد رشد مجدد از مهرماه مي
          پوشش گياهي منطقه تركيبي .فروردين تا آبان است

         هاي يكساله و دائمي است كه در آن  از گونه
      Astragalus spو  Artemisia aucheriهاي  گونه

         هاي دائمي غالب را تشكيل داده و گونه پوشش 
 ,Stipa barbata, Buffonia cf.koelzii نظير  ديگري

Bromus tomentellus, Kochia prostrate,      

Asperula glomerata, Scariola orientalis  در اغلب
         كلي طور هب. كنند هاي غالب را همراهي مي نقاط گونه

       در مراتع منطقه مورد مطالعه سه تيپ گياهي
Artemisia-Scariola, Artemisia-Astragalus- stipa, 

Astragalus-Artemisia توان از يكديگر تفكيك  را مي
  .نمود

  چرايي دام تعيين رفتار
 ارزيابيهاي مورد استفاده جهت  براي تعيين شاخص

ياب  دستگاه موقعيت( GPSرفتار چرايي دام از دستگاه 
استفاده گرديد و يك روز معين در هر ماه از ) جغرافيايي

         فصل چرا به هنگام خروج دام از آغل از ارديبهشت
افزار  نرم سپس با استفاده از ،شد تا مهرماه به دام بسته مي

Map source  همچنين از . گرفته شداطالعات از دستگاه
 مسير حركت دامهاي  نقشه همپوشاني براي ILWISافزار  نرم

شده از  گرفتهاطالعات . استفاده گرديد و نقشه توپوگرافي
ميانگين سرعت دام، طول مسافت : شامل GPSدستگاه 
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براي شده  پيموده، زمان صرف شده براي چرا، زمان صرف
باشد كه جهت  شده براي حركت مي استراحت و زمان صرف

صفات رفتار چرايي دام در قالب طرح بلوك كامال  ارزيابي
ها مورد تجزيه و  داده  SASافزار  تصادفي با استفاده از نرم

اي دانكن  تحليل قرار گرفت و با استفاده از آزمون چند دامنه
  .ها مورد مقايسه قرار گرفتند ميانگين
  
  نتايج

اطالعات حركت دام و حضور دام در مرتع شامل ساعت 
خروج دام، حداقل، حداكثر و ميانگين سرعت دام،  ورود و

شده براي چرا، زمان  زمان صرف ،شده طول مسافت طي
ترتيب  شده براي حركت دام به استراحت و زمان صرف

هاي فصل چرا  در ماه) 1386-1389( هاي مختلف سال
هاي  در ماه .شده است گرفته) يورماهارديبهشت تا شهر(

دام شروع به  30/6تا  6طور ميانگين از ساعت  مختلف به
بعد  30/19تا  20/6چرا كرده است و ساعت خروج دام از 

متوسط زمان حضور دام در مرتع  طور هب. از ظهر بوده است
حركت دام توسط چوپان به صورت . ساعت بوده است 12
 350حدود  كه  طوري هب ،شد اي و گروهي هدايت مي گله
كيلومتر در يك رفت يا  1دام به شعاع حدود تا س أر

. اي و يا در ارتفاعات در حال چرا بودند برگشت آبراهه
و  بوده استمتر بر ثانيه  1/0سرعت دام از صفر تا حداقل 
متر بر ثانيه حركت دام در  4تا  2از  سرعت دام حداكثر

ت كه حداكثر سرعت دام الزم به ذكر اس. باشد مرتع مي
مربوط به زماني است كه دام به سوي آبشخور دويده است و 

فصول گرما علوفه  به دليل اينكه دام در اواسط فصل چرا و
خشك مصرف كرده است به دليل فشار تشنگي زياد و يا 

هاي شيري بعد از چند ساعت دوري  موقعي كه دام با بره
طور كلي  هب. رود ميشود، سرعت حركت دام باال  مواجه مي

) 7/0تا 4/0( متر بر ثانيه 1ميانگين سرعت دام در مرتع زير 
كيلومتر متغير  5/10تا  8شده از  طول مسافت طي. باشد مي
ساعت در  30/6تا  4شده براي چرا از  زمان صرف ؛باشد مي

 6تا  30/4باشد و زمان استراحت نيز از  روز متغير مي
يل فصل چرا زمان استراحت و اوا در. باشد ساعت متغير مي

تير و  ويژه هبدر اواسط فصل  اماباشد  متناسب مي طور هبچرا 
به دليل گرماي زياد  .باشد مردادماه زمان حركت دام زياد مي

در اواسط روز چوپان براي جلوگيري از خسارت و زيان به 
آورد تا فشار گرما بر دام تقليل  دام آنها را به حركت در مي

 نين در اواخر فصل چرا چون دام بيشتر ازهمچ. يابد
كند و علوفه موجود تازه و  الشبرگ و علوفه خشك چرا مي

ها نيز افزايش يافته  باشد و فضاي خالي بين بوته شاداب نمي
جستجوي علوفه مورد نياز دام در عرصه  براياست دام 

در نتيجه زمان حركت دام بيشتر  ،كند بيشتر حركت مي
سال بر روي  تجزيه واريانس اثرات ماه و 1جدول  .باشد مي

  .دهد صفات مختلف رفتارهاي چرايي دام را نشان مي
  

دار  با توجه به اينكه اثر سال بر روي سرعت دام معني
با  1389 و 1388 ،1387بر اين اساس سال  ،باشد مي

طبق  )50/0و  52/0، 589/0 ترتيب به( ميانگين تقريبا برابر
قرار گرفته و سال  Aبندي آزمون دانكن در گروه  گروه

قرار  Bدر گروه  )40/0( با ميانگين سرعت كمتر 1386
شده همچنين اثر سال بر روي مسافت پيموده . گرفته است

. دارند يدار هاي مختلف با هم اختالف معني در سالنيز 
بندي آزمون دانكن و مقايسه ميانگين  ترتيب طبق گروه بدين

 با ميانگين مسافت بيشتر 1387ه سال صورت گرفت
هاي  سپس سال ،قرار گرفته Aدر گروه  )دقيقه13/11(

 و 27/10( با ميانگين مسافت كمتر 1388 و 1386
با  1389قرار گرفته است و سال  Bدر گروه  )دقيقه19/10

 )دقيقه 34/9( ميانگين مسافت كمتر نسبت به سه سال قبل
شده براي  بر زمان صرفاثر سال . دارد قرار Cر گروه د

بندي آزمون  ، طبق گروهاستدار شده  استراحت نيز معني
با  1387گرفته، سال  دانكن و مقايسه ميانگين صورت

قرار  Aدر گروه  )دقيقه 350( ميانگين زمان استراحت بيشتر
با  Bبا هم در گروه  1389 و 1388سپس سال  ،گرفته

قرار ) قيقهد 308 و 310( ميانگين زمان استراحت كمتر
 264( با كمترين ميانگين 1386گرفته و در نهايت سال 

ثير سال بر روي زمان أت .قرار گرفته است Cدر گروه  )دقيقه
بدين  ،دار شده است شده جهت حركت دام نيز معني صرف
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صورت گرفته و آزمون دانكن  ترتيب با مقايسه ميانگين
 345( تربا ميانگين زمان حركت بيش 1387شده، سال  انجام
با  1388و  1386هاي  قرار گرفته، سال  Aدر گروه )دقيقه

قرار گرفته  Bدر گروه  )دقيقه 303 و 304( ميانگين برابر

بندي  ، طبق گروهدقيقه 335 با ميانگين 1389است و سال 
الزم به ذكر . قرار گرفته است BCآزمون دانكن در گروه 

دار  چرا معنيشده براي  است كه اثر سال بر روي زمان صرف
   .باشد نمي

  
  سال بر صفات رفتاري دام تجزيه واريانس اثر ماه و - 1جدول 

 F Value Pr>F ميانگين مربعات مجموع مربعات df پارامترهاي رويشي رفتارهاي دام

  ميانگين سرعت
)X1( 

  0044/0 48/7 0255/0** 0765/0 3 )سال( تكرار
 0021/0 05/8 027/0** 1093/0 4 ماه

   00341/0 04095/0 12 خطا

    2274/0 19 كل

 طول مسافت پيموده شده

)X2( 

 0009/0 08/11 66/2** 98/7 3 )سال( تكرار

 >0001/0 11/19 5892/4** 3566/18 4 ماه

   2402/0 8815/2 12 خطا

    2182/29 19 كل

زمان صرف شده براي 
 )X3(چرا 

 n.s13/1476 54/2 1053/0 4/4428 3 )سال( تكرار

 >0001/0 7/21 93/12612** 7/40451 4 ماه

   42/580 1/6965 12 خطا

    2/61845 19 كل

زمان صرف شده براي 
  استراحت

)X4( 

 0008/0 35/11 05/6144** 15/18432 3 )سال( تكرار

 05/0 13/3 55/1693* 2/6774 4 ماه

   55/541 6/6498 12 خطا

    95/31704 19 كل

زمان صرف شده براي 
  حركت

)X5( 

 042/0 7/3 18/2294* 55/6882 3 )سال( تكرار

 >0001/0 42/16 3/10177** 2/40709 4 ماه

   77/619 2/7437 12 خطا

    95/55028 19 كل

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

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

  سال بر پارامترهاي رفتاري دامثير أتبررسي  براياي دانكن و مقايسه ميانگين  آزمون چند دامنه - 2 جدول
  سرعت سال

)X1( متر بر ثانيه 

مسافت پيموده 
  كيلومتر )X2(شده

زمان صرف شده براي
 دقيقه )X3(چرا 

زمان صرف شده براي
  دقيقهX4) ( استراحت

 زمان صرف شده براي حركت
) (X5دقيقه 

1386 b408/0 b266/10 a311 c2/264 b6/303 
1387 a586/0 a126/11 a292 a350 a345 

1388 a52/0 b19/10 a320 b310 b304 

1389 a504/0 c335/9 a333 b308 ab335 
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  ماه بر پارامترهاي رفتاري دامثير أتبررسي  براياي دانكن  آزمون چند دامنه - 3 جدول

 ماه
  سرعت

)X1(  متر بر ثانيه 

مسافت پيموده 
 كيلومتر )X2(شده

زمان صرف شده براي
 ساعت ) X3(چرا 

زمان صرف شده براي
 ساعت X4)(استراحت

زمان صرف شده براي 
 ساعتX5) (حركت

 c432/0 d97/8 a75/381 b275 b75/260 ارديبهشت
 c 42/0 cd6/9 a5/357 ab25/311 b75/273 خرداد

 cb 5/0 c97/9 b5/312 a329 a25/351 تير

 b  53/0 b88/10 c270 ab305 a25/361 مرداد

 a627/0 a69/11 c25/249 a320 a25/363 شهريور

  
دار شده يعني سرعت دام  اثر ماه بر روي سرعت دام معني

 .دار دارند هاي آماربرداري با هم اختالف معني در ماه
بندي آزمون  ترتيب براساس مقايسه ميانگين و گروه بدين

متر در  62/0( سرعت ماه شهريور با بيشترين ميانگيندانكن 
سپس ماه مرداد با ميانگين  ،قرار دارد Aدر گروه  )ثانيه

  ماه ،قرار گرفته است Bدر گروه  متر در ثانيه 53/0سرعت 
در  )متر در ثانيه42/0( خرداد با كمترين ميانگين سرعت دام

روي  ماه برثير أتبا توجه به . قرار گرفته است Cگروه 
مقايسه ميانگين صورت گرفته  ،شده توسط دام مسافت پيموده

بندي آزمون دانكن در  دهد كه شهريورماه در گروه نشان مي
 ،قرار داردكيلومتر  69/11 با بيشترين ميانگين  Aكالس

، تيرماه در Bدر گروه ) كيلومتر 88/10(سپس مردادماه 
خرين ماه در آ و ارديبهشت CDو خرداد در گروه  Cگروه

اثر . قرار دارد D )كيلومتر 97/8( گروه با كمترين ميانگين
 ،دار شده است ماه بر روي زمان صرف شده براي چرا معني

خرداد  هاي ارديبهشت و گرفته، ماه مقايسه ميانگين صورت با
 5/375 و 75/381(زمان  با هم با داشتن باالترين ميانگين

سپس ماه ، Aبندي آزمون دانكن در كالس  در گروه )دقيقه
هاي مرداد  و ماه B در كالس دقيقه 312 با ميانگين زمان تير
 Cدر گروه  )دقيقه 249و270( شهريور با كمترين ميانگين و

شده براي  اثر ماه بر روي زمان صرف. قرار گرفته است
ترتيب با مقايسه  بدين. دار شده است استراحت نيز معني

دقيقه  329گرفته ماه تير با بيشترين ميانگين  تگين صورنميا
مرداد با هم  هاي خرداد و سپس ماه ،قرار گرفته Aدر گروه 
ماه با كمترين ميانگين  قرارگرفته و ارديبهشت ABدر گروه 
  .قرار دارد Bدر گروه 

كه  دارداز آن  حكايت انجام شدهتجزيه و تحليل آماري 
دار  اي حركت معنيشده بر ماه بر روي زمان صرفثير أت

هاي تير، مرداد  با مقايسه ميانگين صورت گرفته ماه ،باشد مي
بندي  انگين تقريبا برابر از لحاظ گروهو شهريور با داشتن مي
هاي ارديبهشت و  ماه قرار گرفته و A آزمون دانكن در گروه

  .باشد مي Bخرداد با ميانگين كمتر در گروه 
  

  بحث 
دام در مرتع مورد استفاده رفتارهاي متفاوت چرايي 

 طوري هب ،باشد فصلي مي اقليمي و شدت وابسته به شرايط به
كه در طي فصول بهار، تابستان و پاييز رفتارهاي متفاوتي از 
گوسفند طي چرا مشاهده گرديد و در ارزيابي صفات مورد 

و در طي فصل بهار  .ها قابل مشاهده بود بررسي تفاوت
ارديبهشت و خرداد سرسبزي و  ويژه هب ،اوايل فصل رشد

ها در عرصه مورد چرا، قدرت انتخابي چراي  شادابي گونه
گوسفند بيشتر شده و در نتيجه رفتارها و صفات مورد 

دار را نشان دادند كه با مطالعات  ارزيابي با هم تفاوت معني
Reyneri )1989( و Sanoon )2007 (با  .مطابقت دارد

آماربرداري سال  ،هاي مختلف توجه به آمار هواشناسي سال
 4/302(با دارا بودن باالترين ميزان بارندگي  1388
گندميان و ه ژوي  بهداراي توليد علوفه ) متر در سال ميلي
با  1386سپس سال  ،هاي يكساله بيشتر بوده است فورب

) متر در سال ميلي 4/298(دارا بودن بارندگي قابل مالحظه 
در سال  .توليد بهتر بوده است ويژه پراكنش خوب داراي هو ب

 1387متر بوده و سال  ميلي 5/186ميزان بارندگي  1389
متر  ميلي 6/83(كمترين ميزان بارندگي اتفاق افتاده است 
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سال  .عنوان خشكسالي مطرح شده است كه به )درسال
چون ميزان علوفه كمتر  ،هاي با بارندگي كمتر و سال 1387

زمان  ، بنابراينتع حركت نمودهبوده دام زمان بيشتري در مر
همچنين  .براي استراحت اختصاص يافته بيشتر بوده است

باشد و گياهان يكساله  ها زياد مي خالي بين بوتهفضاي 
ها افزايش  تر هستند و در نتيجه فضاي خالي بين بوته كمياب

چرا بايد مسافت بيشتري  برايدر نتيجه دام  ،يافته است
استراحت  ميانگين حركت، مسافت و به همين دليل ،بپيمايد

هاي آخر فصل چرا بيشتر شده و دام در  دام در مرتع در ماه
بعكس در  ،پي علوفه بيشتر در مرتع راهپيمايي نموده است

سرعت توسط دام كمتر  و ميانگين حركتمواقع ترسالي 
همچنين زمان كمتري براي استراحت و حركت  .باشد مي

نيز به دليل وجود چرا  در اوايل فصلو  شود صرف مي
هاي  تازه و شاداب نسبت به ماهوفه رطوبت خاك و عل

اواسط و اواخر فصل چرا سرعت حركت دام، مسافت پيموده 
، هاي حركت و استراحت بيشتر است شده توسط دام و زمان

رفتار چرايي دام  .مطابقت دارد )1384(سندگل كه با نتايج  
هوا، شرايط محيطي، آب و  مانندفاكتورهايي ثير أتتحت 

طور  هب .باشد خصوصيات پوشش گياهي و شرايط دام مي
كلي در زماني كه شرايط محيطي و اقليمي براي رشد 

تر  ويژه حضور گياهان يكساله مناسب هاي مرتعي به گونه
حركت و  و بوده صفات رفتاري دام در جهت چراي بيشتر

شرايط  هاي با بارندگي و در سال. بوده است استراحت كمتر
نمايد و به  تر دام بيشتر زمان خود را صرف چرا مي مناسب

. كند طي ميتبع آن حركت كمتر و مسافت كمتري در مرتع 
تر همين ويژگي رفتاري  هاي با شرايط مناسب همچنين در ماه

  .گردد تكرار مي
هاي  شود در ماه در شرايط مرتع مذكور توصيه ميالبته 

جستجوي  برايايي زيادتر دام مپي آخر فصل چرا بدليل راه
چراي دام در بايد االمكان  علوفه و صرف انرژي بيشتر، حتي

هاي با بارندگي  همچنين در سال ،عرصه را محدودتر نمود
گذاري و  شدت دامبايد ) ميليمتر 250( كمتر از حد متعادل

   .دوديت زماني استفاده از عرصه را در نظر گرفتحم
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Abstract  
Temporal and spatial factors have different effects on grazing behavior so that different 
temporal parameters including the speed and distance walked by livestock are among the factors 
that can serve as an important tool in grazing management. This research was conducted in 
Anjedan, a semi-steppe region in Arak province, in different months of grazing season (five 
months) during 2007-2010. To determine the parameters, a GPS, attached to the livestock, was 
used in a certain day of each month of grazing season. The speed of livestock movement, the 
length of distance walked by livestock, and the time spent for grazing, rest and movement were 
recorded. The data were analyzed in a completely randomized design and the means were 
compared using Duncan’s Multiple Range Test. According to the obtained results, the speed of 
livestock movement, the length of distance walked by livestock and the time spent for rest and 
movement showed significant difference during the studied years as well as in the months of 
grazing season. The time spent for grazing did not show significant difference in different years; 
however a significant difference at 5% level of probability was recorded in different months. 
More grazing, movement and rest and less distance walked by livestock were recorded when the 
environmental and climatic conditions were appropriate for the growth of range species 
especially annuals.  
 
Keywords: Grazing behavior, sheep, the speed of livestock movement, the distance walked by 
livestock, the time spent for grazing, Anjedan. 

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

