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چکیده

بهرهبرداري صحيح و مبتني بر اصول علمي يکي از ضروريات مديريت پايدار مراتع محســوب ميشــود .يکي از موارد الزم جهت
مديريت صحيح مراتع ،آگاهي از رفتار چرايي دام اســت .به اين منظور رفتار چرايي گوســفند در مرتع منطقه استپي دهنو مورد
بررســي قرار گرفت .ابتدا يک ميش سه ساله نژاد کرمانی شیرده انتخاب و به کمک دستگاه موقعيت ياب ( )GPSبه طور پيوسته
مســير حركت ،ساعات ورود و خروج به مرتع ،مدت و زمان استراحت و همچنين سرعت حركت آن ثبت گرديد .دادهها با استفاده
از روش تجزيه واريانس دوطرفه مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت .نتايج نشان داد بجز مقدار مسافت پیموده شده در سال و
ماه و زمان صرف شده برای حرکت در ماههای مختلف ،هيچ اختالف معني داري بين صفات مورد بررسي طي چهار سال آماربرداري
مشاهده نشد .بیشترین و کمترین مسافت پیموده شده به ترتیب در سال  1389و 1388بوده است .بیشترین زمان صرف شده براي
حركت در فروردین و کمترین زمان در تیر بوده اســت .بيشترين مسافت طي شده توسط گوسفند در شيب  0تا  8درصد با پوشش
غالب Artemisia sieberi-Zygophyllum eurypterumرخ داده اســت .با توجه به نتایج ،وضعیت آب و هوایی و به تبع آن
وضعیت پوشش گیاهی بر رفتار چرایی دام تاثیر داشته است.
کلمات كليدي :رفتار چرايي ،گوسفند ،GPS ،مراتع استپي ،دهنو.
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Grazing behavior of Kermani sheep on steppe rangelands in Dehno- Kerman Province
By: M. Sharifi: Scientific Board, Soil Conservation and Watershed Management Research Department, Kerman
Agricultural and Natural Resources Research and Education Centerr, AREEO, Kerman, Iran (Corresponding Author).
M. Fayaz: Assistant Professor, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran. S.
Zare kia: Assistant Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Department, Yazd Agricultural
and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Yazd, Iran.
Proper utilizing based on scientific principles is one of the requirements of stable range management one of the
requirements for proper range management is Knowledge of grazing behavior of livestock. For this purpose, in this
study, the grazing behavior of sheep in the steppe rangeland of Dehno was investigated. Initially a three-year-old
Ewe was selected, then using a geographic positioning system (GPS), the path of movement, the time of arrival and
departure to the rangeland and its movement speed, duration and time of its resting was recorded. Then the data were
statistically analyzed using two-way analysis of variance. The results showed that, except for the walked distance by
livestock during the years and months and the spent time for movement, there is no significant difference between
the measured parameters of grazing behavior during the three years of study. The most walked distance referred to
2010 and the most spent time for movement referred to March, while the lowest time was for June. The most walked
distance from the sheep has occurred in slope gradient ranging from 0 to 8% that covered with Artemisia sieberi Zygophyllum eurypterum. According to the results, the climate and vegetation condition had been effect on livestock
grazing behavior. Thus the study of animal grazing behavior in different climate conditions play an important role in the
regulation of grazing program and optimal use of the forage capacity of rangeland ecosystems.

Keywords: grazing behavior, Sheep, GPS, steppe rangelands, Dehno - Kerman.

 نحوة پراكنش و،نظيــر مقدار توليد و درصد تركيب گياهــان موجود
ميزان دسترسي دام به آنها مي تواند بر رفتار چرايي دام نقش ايفا كند
 زمانيكه پوشش علفي غير.)2005 ,Baghestani and Arzani(
يكنواخت بوده و حيوانات نيز بطور انتخابي عمل كنند زمان و مسافت
 چنانچه حيوانات چرا كننده.بيشــتري در حين چرا صرف ميشــود
 مســافت طي،براي آب و غذاي كافي مســافت طوالنيتري بپيمايند
 ميزان انرژي صرف.شــده روزانه به ميزان زيادي افزايش خواهد يافت
شده نيز به ميزان زيادي بسته با فاصله اضافي مورد نياز جهت رفتن و
 عالوه.)2001 ,Vallentine(شيب و سختي مسير مالرو متغير است
 دما در محلی هم که دامها برای چرا انتخاب میکنند تأثیرگذار،بر این
 انتخاب محل چرا و مــدت زمان چرا توســط دام تحت تأثیر.اســت
 باافزايش شديد.)2007 ,.Putfarken et al( تغییرات فصلی اســت
.)2004 ,.Pereira et al( دماي هوا از ســرعت دام كاسته مي شود
) بیان2005 ,.Animut et al ( در رابطه بــا مدت زمان چرای دام
میکنند که با افزايش شدت نرخ دامگذاري زمان صرف شده براي چرا
افزايش يافته و متعاقب آن از زمان استراحت و نشخوار گوسفند كاسته
 با افزایش زمان چرا انرژی بیشــتری صرف فعالیت و مقدار.مي شــود
 زمان چرا و استراحت دام متأثر از كميت.کمتری صرف تولید میشود
,.Arzani et al( و كيفيت علوفه در مقاطع زماني مختلف مي باشد
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مقدمه
اكوسيســتمهاي مرتعي حاصل تأثيرات متقابــل محيط و موجودات
 رويشگاههاي مرتعي ايران دارای.زنده (گياهان و جانوران) ميباشــند
پوشــش گیاهی متنوع بوده و هركدام از آنها داراي تركيب خاصي از
 گونههاي.گونههاي گياهي و انواع مشــخصي از دام چراكننده اســت
 از.مرتعــي در هر يك از ماههاي فصل چرا ارزش چرايي معيني دارند
 دام چرنده نيز در مقاطع زمانــي مختلف فصل چرا و نيز،ايــن روي
در مکانهــاي مختلف عرصه چرا ازجمله درجات شــيب و ناهمواري
 بدون شــناخت رفتارهاي.از خــود رفتار چرايي خاصي بروز ميدهد
.چرايــي دام برنامه ريزي براي مديريت مرتع و دام مقدور نميباشــد
،فاكتورهــاي موثر بــر رفتار چرايي گوســفند شــامل مديريت چرا
 مرحله زايش و اندازه گله ميباشــد، فصل چرا،نوع پوشــش گياهي
 بدون شــك در مراتعي كه دام بصورت.)2009 ,.Goetsch et al(
آزاد در مرتــع چرا نميكننــد رفتار دام تابعي از رفتار چوپان اســت
بطوريكــه گفته میشــود اعتقاد دارندكه هدايت گله توســط چوپان
.)2004 ,.Barani et al( نقــش اساســي در پراكنــش چــرا دارد
 زيرا انتخاب علوفه نه.پيش بيني نحوة تغذية دام امر پيچيدهاي است
 بلكه بسته به مرحلة رسيدگي،تنها بين گونههاي دامي متغير اســت
 وضعيت آب و هوايي و ميزان دسترسي به علوفه نيز تغيير،گياه منطقه
 عواملي، عالوه بــر ذایقه دام.)1984 ,.Holechek et al( ميكنــد
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 .)2004بطورکلی کمترین زمان چرا موقعی اســت که علوفه فراوان و
با کیفیت خوب باشــد و بیشترین مقدار زمانی است که کیفیت علوفه
پایین بوده و فراهم بودن آن نیز محدود باشد (.)1986 ,Hodgson
پيشرفتهاي اخير در تكنولوژي  GPSميتواند اطالعات مفيد و دقيقي
در مــورد رفتار چرايــي دام و ارزيابي مناســب موقعيت دام حتي در
ثانيه براي محققين داشــته باشد .تكنولوژي  GPSميتواند به محقق
در ارزيابي شــكل و اندازه چراگاه ،سيستمهاي چرايي ،تركيب علوفه،
موقعيت سايه و آب و ديگر فاكتورها كه بر عملكرد دام تاثير ميگذارد
كمك كند ( .)2004 ,.Pereira et alمحققين بســياري با استفاده
از اين تكنولوژي به بررســي رفتار چرايي پرداختهاند .براســاس نتايج
( )2013 ,.Baghestani et alکه از طریق تكنولوژي  GPSبدست
آمده ،ميانگين كمترين مسافت طي شدة بز در مراتع ندوشن یزد برابر
14كيلومتر متعلق به شهريور ماه و ميانگين بيشترين مسافت در روز
برابــر  19/3کیلومتر و متعلق به فروردین ماه میباشــد .همچنین در
مطالعــه ای بر روی رفتار چرایی گاو در مراتع تزخراب ارومیه نشــان
داد عوامــل محیطــی از قبییل تغییرات فصلــی و در نتیجه تغییرات
مهم مؤثر در رفتار چرایی دامهاست
دمایی ناشی از آن ،یکی از
ِ
عوامل ِ
( ( .2014 ,.Fayaz et alدر مطالعــه ای به بررســي اثر ســن دام
و ماههاي مختلــف فصل چرا بر رفتار چرايــي ميشهاي نژاد زندي
در مراتع اســتپي يکه بــاغ قم با اســتفاده از  GPSپرداختند .نتايج
حكايت از آن داشــت که فروردين ماه به علت فراواني يكســالههاي
خوشخوراك،دام بيشــترين درصد زمان چرا را داشته و زمان كمتري
براي اســتراحت و حركت بين ايستگاههاي تغذيهاي صرف كردهاست
و كمتريــن درصد زمان صرف شــده براي چرا در تيرماه بودهاســت
( .)2010 ,Ahmadi and Peiraviبــا ثبــت رفتــار چرايي يک
ميش ســه ساله در مراتع حاشيه درياچه حوض سلطان در شهرستان
قم به بررســي نظام چراي شباني پرداخته شــد که نظام شباني يک
سيســتم هوشــمندانه تعاملي در ارتباط با پوشــش گياهي ،مســير
رفت و برگشــت و خطرات آن و طول روز ميباشــد (Farahpour
.)2011 ,.et alدر اين بررســی با اســتفاده از تکنولوژي  GPSرفتار
چرايي گوســفند در مراتع اســتپي دهنو کرمان پرداخته شده است
.
مواد و روشها
موقعیت منطقه مورد مطالعه
مرتع دهنو در استان کرمان در محدوده ارتفاعی  2300متری از سطح
دریا واقع شــده اســت .فاصله این مرتع تا مرکز استان 120کیلومتر
میباشــد که موقعیت جغرافیایی منطقه بیــن  29درجه و 56دقیقه
طول شــرقی و  56درجــه و  16دقیقه عرض شــمالی و در نزدیکی
شهرستان بردسیر در مسیر بردسیر -سیرجان قرار گرفته است (شکل
 .)1متوسط ارتفاع منطقه  3250متر از سطح دريا و متوسط بارندگي
بلند مدت آن ( )1365-1389براســاس آمار ايســتگاه هواشناســي
سينوپتيك ســاوه ،حدود160ميليمتر و دماي متوسط آن  13درجه
سانتيگراد اســت .همینطور بارندگی سال زراعی  87-88 ، 86-87و
( 88-89سالهای مورد مطالعه) به ترتیب  98 ،43و  31میلیمتر بوده
است .بافت خاك سندي لوم تا لوم است و  pHخاك بين  7/6تا 8/2
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و  ECكمتر از  4ميلي موس بر دسي زيمنس است (,and etesami
.) Zynadini 2009

شکل  1محلقرار گرفتن سايت دهنو روي نقشه استانکرمان

نظام بهره برداری در این ســایت به دو طریق عشــایری و روســتایی
میباشــد که عشــایر از اواسط اردیبهشــت ماه وارد منطقه شده و از
علوفه موجود اســتفاده میکنند اما دامهای روســتایی و محلی بطور
دائــم از مرتع چــرا میکنند و ترکیب دام گلههای عشــایری در این
منطقه بز رائيني و گوســفند كرماني با تركيب تقريبي  % 60گوسفند
و  %40بز میباشــد .تيپ غالب مرتع دهنو Artemisia sieberi,
 Zygophyllum eurypterumمیباشــد .گونههاي همراه آن با
احتساب درصد پوشش نسبی عبارتند از :
Zygophyllum eurypterum ,)٪16/2( Artemisia sieberi
(Oryzopsis holciformis ,)٪6/9( Stipa barbata ,)٪2/3
Hertia
(,)٪0/7( Dendrostellera lessertii ,)٪0/4
,)٪0/05( Scariola orientalis ,)٪0/26( intermedia
Launaea canthodes ،)٪0/03( Eremurus persicus
()٪0/01
ً
آغاز فصل رویش در این منطقه معموال از نیمه دوم اسفند ماه شروع
میشــود بطوریکه دامهای محلی از اواخر فروردین شــروع به چرا از
گیاهان یکســاله کرده اما دامهای عشایر از نیمه دوم اردیبهشت وارد
مرتع شده و از گیاهان یکساله و چند ساله بطور مستمر تا اواسط پاییز
چرا میکنند.
مواد و روشها
برای تفســير رفتار چرايــي دام ،ميانگين ســرعت حرکت دام ،طول
مسافت پيموده شده در يک روز چرا ،زمان صرف شده براي حركت و
زمان صرف شده براي استراحت با استفاده از موقعيت ياب جغرافيايي
( )GPSمطالعه شــد.براي اين منظور يک ميش ســه ســاله به طور
تصادفي انتخاب و با بستن دســتگاه موقعيت ياب جغرافيايي در يک
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روز معين از فصل چرا در هر ماه طي سالهاي 1387-1389رفتار دام
ثبت گرديد .اندازه گیریها در ماههای اردیبهشــت ،خرداد ،تیر ،مرداد،
شــهریور ،و مهر در روز مشخصی (بیســت و هشتم هر ماه) تکرارشد.
مســیرحرکت دام در هر ماه مســیری بود که چوپان انتخاب میکرد.
در هر مــاه از فصل چرا به هنگام خروج دام از آغل دســتگاه تنظيم
و به دام مورد نظر بســته ميشد .زمان مراجعت دام از مرتع در پايان
روز ،دســتگاه از روي دام برداشته شد (شــكل )2و با استفاده از نرم
افزار  Map sourceاطالعات از دســتگاه اخذ و استخراج گرديد .با
اســتفاده از نرم افزار  ArcGISاز روي نقشه توپوگرافي منطقه ابتدا
مدل رقوميارتفاع DEMساخته شد ،سپس نقشه شيب منطقه مورد
مطالعه تهيه و با همپوشــاني مسير حركت دام با نقشه شيب مسافت
پيموده شده توسط دام در طبقات مختلف شيب بدست آمد .دادههاي
بدست آمده درســالهاي آمار برداري با استفاده از نرم افزار  SASدر
قالب طرح پايه بلوك كامل تصادفــي مورد تجزيه تحليل قرار گرفت
و با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانكن ميانگين ها مقايسه شد.

شكل :2دام انتخاب شده و نحوه بسته شدن دستگاه به
گوسفند نژاد کرمان

نتایج
اطالعات برداشت شده از دستگاه  GPSنشان داد گله در مرتع دهنو
به طور متوســط از  6تا  7صبح شــروع به چرا در مرتع مینماید و در
ســاعت  18تا  20بعدازظهر بسته به ماه فصل چرا به آغل برمیگردد.
زمان تقریبی حضور دام در مرتع  12تا  13ســاعت در روز میباشــد.
در این مدت به طور متوسط  9تا  14کیلومتر در روز طی مینماید.
نتايج تجزية واريانس دادههاي رفتار چرايي گوسفند کرمانی در جدول
( )1آمده اســت .بر اســاس این جدول مسافت طی شده در طول روز
و همچنین زمان صرف شــده بــرای حرکت دام در ماههای فصل چرا
دارای اختالف معني دار در سطح يك درصد میباشد.
نتایج تحقیق در این مرتع نشان داد میانگین سرعت دام ،بین  3سال
متوالی  1387تا  1389دارای اختالف معنی داری نبوده اســت .نتایج
نشان میدهد متوسط ســرعت دام در طول انجام مطالعه عموما بین
 0/63تا  0/86کیلومتر بر ســاعت میباشــد (جدول  .)2ولی مسافت
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طي شده در طول سه سال گروه بندي متفاوتي داشته است .براساس
آزمون دانکن ،بيشــترين مسافت طي شده در سال (1389با بارندگی
 31میلیمتــر) با ميانگين  14/73كيلومتر در روز ثبت گرديده اســت
و كمترين مســافت طي شده مربوط به ســال (1388با بارندگی 98
میلیمتــر) با میانگین  9/5کیلومتر در روز بوده اســت .از لحاظ زمان
صرف شده برای چرا ،اســتراحت و حرکت دام در طول سالهای مورد
مطالعه اختالف معنی داری مشاهده نشد.
بر اســاس نتایج سرعت دام بین ماههای فصل چرا (فروردین تا مرداد
ماه) اختالف معنی داری وجود نداشــته است .بیشترین طول مسافتی
را که دام طی یک روز پیموده اســت مربوط به فروردین و اردیبهشت
ماه میباشــد (حدود  13تا  14کیلومتر در روز) .در این ماهها علوفه
مرتع سبز بوده و از خوشــخوراکی بیشتری برخوردار میباشد .اما در
تیر و مرداد ماه با افزایش دمای هوا دام مســافت کمتری (حدود 10
کیلومتر) را در طی یک روز طی مینماید .از لحاظ زمان صرف شــده
برای چرا و اســتراحت اختالف معنــی داری بین ماههای فروردین تا
مرداد دیده نمیشــود .با اینحال بیشترین زمانی را که دام صرف چرا
نموده است مربوط به ماههای فروردین و اردیبهشت (حدود  7ساعت)
میباشــد و کمترین زمان مربوط به تیرو مرداد ماه (حدود  6ساعت)
است .علیرغم عدم اختالف معنی دار بین ماههای فصل چرا ،بیشترین
زمان اســتراحت مربوط به تير و مرداد میباشد که علوفه کمتری در
مرتع و گرمايي بيشــتري بر منطقه حاكم اســت .بــا توجه به دادهها
متوســط زمان اســتراحت گله در مرتع دهنو  2تا  3ساعت میباشد
(جدول .)3
از لحاظ زمان صرف شده برای حرکت دام بین ماههای مختلف دارای
اختالف معنی دار بود بطوریکه بیشترین مقدار در ماههای فروردین و
اردیبهشت اتفاق افتاد .علوفه تازه تر و بيشتر و همچنين خنكتر بودن
هوا در ماه فروردین تحرك بيشتر دام را در پی داشته است.
از همپوشــانی مسیر حرکت دام با نقشه شیب نشان داده شد با توجه
به اینکه منطقه مورد مطالعه کامال دشــت بوده و کوچکترین پستی و
بلندی ندارد دام در محدوده شــیب  0تا  8درصد طی مسافت نموده
اســت ولی با توجه به جداولی که در ادامه آمده است دام در ماههای
مختلف در دامنه ارتفاعات متفاوتی طی طریق نموده است.
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج نشــان میدهد متوسط سرعت دام (گوســفند نژاد کرمانی) در
طول انجام مطالعه عموما بین 0/6تا 0/9کیلومتر بر ساعت میباشد .در
نتایج مطالعات ( )2010 ,Ahmadi and Peiraviبر رفتار چرایی و
انتخاب جیره میشهای نژاد زندی در مراتع استپی یکه باغ قم سرعت
متوســط دام را  1/3کیلومتر بر ســاعت و حداکثر سرعت آن را 3/7
کیلومتر بر ســاعت ذکر شده اســت .در مقایسه میانگین بین سالها و
ماههای مورد مطالعه مشاهده شد که اختالف معنی داری بین متوسط
ســرعت حرکت دام وجود ندارد .با اینحال میتوان مشاهده نمود که
در ماههای فصل چرا هر چه هوا گرمتر شده است سرعت حرکت دام
نیز کمتر شــده است .بطوریکه بیشترین سرعت دام در فروردین ماه و
کمترین سرعت مربوط به مرداد ماه میباشد.
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جدول  1تجزيةواريانس رفتارچرایی گوسفند در سالها و ماههاي فصل چرا در سايت دهنو استان کرمان

میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه آزادی

میانگین سرعت
)(km/h

مسافت پيموده
شده
()Km

زمان صرف شده
براي چرا (ساعت)

زمان صرف شده براي
استراحت(ساعت)

زمان صرف
شده براي
حركت(ساعت)

سال

3

0/19

*27/31

6/26

5/95

1/13

ماه

4

0/04

*7/85

0/86

1/42

*1/39

خطا

12

0/029

5/31

4/03

1/61

0/86

جدول  2مقایسه میانگینها جهت بررسی تاثير سال بر پارامترهاي رفتاري دام در مرتع دهنو

سال

میانگین سرعت
)(km/h

مسافت پيموده شده
()Km

زمان صرف شده براي
چرا (ساعت)

زمان صرف شده براي
استراحت(ساعت)

زمان صرف شده براي
حركت(ساعت)

1387

a0/86 ±0/05

b10/7± 0/82

a5/66± 0/91

a2/51 ± 0/67

a3/08 ± 0/44

1388

a0/64 ±0/06

b9/5 ±0/75

a5/91± 0/58

a4 ± 0/72

a3/01 ± 0/25

1389

a0/63 ±0/11

a14/73± 1/38

a8/45±0/34

a1/5 ± 0/18

a3/33 ± 0/32

جدول :3مقایسه میانگین تاثير ماه بر پارامترهاي رفتاري دام در مرتع دهنو
ماه

سرعت
)(km/h

مسافت پيموده
شده()Km

زمان صرف شده براي
چرا (ساعت)

زمان صرف شده براي
استراحت(ساعت)

زمان صرف شده براي
حركت (ساعت)

فروردین

1/07 ±0/14 a

14± 1/51 a

7 ± 1/ 36 a

1/7± 0/22a

a4/13± 0/58

ارديبهشت

0/837 ±0/2a

12/67± 2/2 ab

6/76± 0/66a

2/75± 0/83a

ab3/5 ±0/6

خرداد

0/846 ±0/07 a

11/4± 1/7ab

6/68± 1/45a

2/88 ±0/98a

ab3/23 ±0/41

تير

0/63 ±0/05 a

10/56±0/3 b

6/06 ±0/61a

2/87± 0/94a

b2/4± 0/18

مرداد

0/58 ± 0/06 a

9/6± 1/3c

6/2 ±0/96a

2/76± 0/69a

3/3± 0/46ab
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مطالعه رفتار چرايي گوسفند ...
جدول  -4اطالعات استخراج شده از تطابق نقشه مسیر حرکت میش  GPSبا نقشه شیب منطقه در سال 1387

زمان

کالس شیب و دامنه ارتفاع
کالس شیب ( درصد)

دامنه ارتفاع (متر)

مسافت طی شده در کالس شیب
مورد نظر (کیلومتر)

اردیبهشت

2317-2550

12/03

خرداد

2336 - 2398

10/8

2339 – 2392

7/1

2374 - 2395

10/5

0–8

تیر
مرداد

جدول -5اطالعات استخراج شده از تطابق نقشه مسیر حرکت میش  GPSبا نقشه شیب منطقه در سال 1388

زمان

کالس شیب و دامنه ارتفاع
کالس شیب ( درصد)

دامنه ارتفاع (متر)

مسافت طی شده در کالس شیب
مورد نظر (کیلومتر)

اردیبهشت

2360 - 2398

10.8

خرداد

2350 - 2399

8.9

2364 -2398

10.3

2371 -2459

6.8

0–8

تیر
مرداد

جدول  -6اطالعات استخراج شده از تطابق نقشه مسیر حرکت میش  GPSبا نقشه شیب منطقه در سال 1389

زمان

کالس شیب و دامنه ارتفاع
کالس شیب ( درصد)

اردیبهشت
0–8

خرداد
تیر

همچنین بیان میشود با افزايش شديد دماي هوا از سرعت چراي دام
كاســته ميشــود ( .)2004 ,.Pereira et alاز عوامل موثر در تغییر
عادات و رفتار چرایی گوســفند در عرصه چرایی ،وجود شرایط آب و
هوا و وضعیت مرتع متفاوت بوده اســت که ایــن عوامل به نوبه خود
در برآورد نیاز علوفه ای دامها اثر گذاشــته و تغییرات چشــمگیری را

(پژوهشوسازندگی)

دامنه ارتفاع (متر)

مسافت طی شده در کالس شیب
مورد نظر (کیلومتر)

2339 -2395

16.6

2346-2429

5.57

2348-2404

6.02

به وجود آورده اســت ((.2011 ,Askarizadeh and Heshmati
بارندگي در ســال  1389حدود  0/19ميانگين بارندگي طوالني مدت
بود (ســال خشك) كه به همين دليل ،علوفه نيز در اين سال به مقدار
كمتري در مرتع توليد شدهاست و دام براي برطرف نمودن نياز روزانه
خود بايد مسافت بيشتري را طي مينمود .در سال  1388نيز به دليل
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وجود علوفه بيشــتر ،مسافت كمتري توســط دام پيمايش شدهاست.
همچنین دادههای مربوط به طول مسافت طی شده در طی روز توسط
دام نشــان داد که اختالف معنی دار بیــن ماههای فروردین تا مرداد
وجود دارد .به نظر مي رســد تغييرات زياد در مســافت طي شده در
طــول فصل چرا در مرتع مورد مطالعه متأثــر از عواملي نظير كميت
و كيفيت علوفه در دســترس دام ،طول روز ،حداقــل دماي روزانه و
مديريت چوپان می باشد .بیشــترین طول مسافتی را که دام در طی
یک روز پیموده است مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه میباشد .در
این ماهها علوفه مرتع ســبز بوده و از خوشخوراکی بیشتری برخوردار
میباشــد .در ضمن دمای هوا نیز مساعد میباشد اما در ماههای فصل
تابســتان دمای هوا افزایش مییابد و به همین دلیل مسافت کمتری
را در طــی یک روز طی مینماید .با افزايــش دماي محيط و كاهش
رطوبت خاك از كميت و كيفيت علوفه در دســترس دام كاســته مي
شــود( .)2013 ,.Baghestani et alگرمي هــوا در تير و مرداد از
جمله عوامل كاهنده مســافت طي شــده در فصل تابستان محسوب
ميشــود .بروز ســيري كاذب حاصل از پايين آمدن كيفيت علوفه در
ايــن فصل و باال بودن نياز آبي دام از جمله عوارض ديگر تأثيرگذار بر
مسافت طي شده به حســاب مي آيند (Baghestani Maybodi
 .)2005 ,.et alدر چنین شــرايطي دام فعاليت خود را در حد تأمين
جيرة نگهداري كاهش مي دهد و به همين دليل مســافت طي شده او
در اين شرايط محدود مي شود.
مطالعهای در مراتع غرب نیجر رفتار چرایی دام با اســتفاده از GPS
مورد ارزیابی قرار گرفت و گزارش شــد که گوســفند بطور متوســط
 21کیلومتــر در روز در مرتــع طی مینماید کــه  60درصد از وقت
خود را بــه چرای علوفه و  20تا  26درصد را به پیاده روی میپردازد
( .)2006 ,.Schlecht et alایشــان طول مســير چــرا را در انواع
دام ،در فصول مختلف و شــيوههاي مديريــت گله متفاوت می دانند.
با اســتناد به ميانگينهاي حداقل و حداكثر مسافت طي شده و با در
نظر گرفتــن مقادير انحراف از ميانگينهــاي مدنظر (جدول  2و ،)3
گوسفند نژاد کرمانی در مراتع استپي منطقة مورد مطالعه در محدوده
اي كمتر از  9/5كيلومتر قادر به تأمين نياز غذايي خود نمي باشــد و
حداكثر مي تواند مســافتي را معادل  14كيلومتر در روز بپيمايد که
با نتایج ( )2011 ,.Zarekia et alدر مورد گوســفند نژاد سنگسری
و در مراتع خشــکه رود ساوه مطابقت دارد .در حاليکه مطالعه ای در
مراتع ندوشــن نشان داد ميانگين کمترين مسافت طي شده توسط بز
بومي استان يزد برابر  14کيلومتر در شهريور ماه و ميانگين بيشترين
مســافت طي شــده در فروردين ماه و برابر  19کيلومتر بوده اســت.
اين نشــان دهنده آن اســت که بز تحرك چرايي زيادي نســبت به
گوسفند داشته و داراي استقامت در برابر تردد طوالني مدت مي باشد
(.)2013 ,.Baghestani et al
در مورد زمان صرف شــده برای چرای دام نیز با اینکه بین ســالها و
ماههای فصل چرا اختالف معنی داری وجود نداشــته است ولی نتایج
نشان دهنده آن اســت که مدت زمان چرای دام از فروردین تا مرداد
ماه روند کاهشی داشته است .براساس نتايج مشخص شد که بیشترین
زمانی را که دام صرف چرا نموده اســت مربوط به ماههای فروردین و

21

اردیبهشت میباشد و کمترین زمان مربوط به تیرو مرداد ماه میباشد
کــه با توجه به وفور یکســالهها و ســبز بودن علوفــه در فروردین و
اردیبهشت خوشخوراکی افزایش زمان چرا در این ماهها کامال منطقی
میباشــد و علت کاهش زمان چرا در تیر ماه میتواند به علت گرمای
شدید هوا و خستگی دام باشــد.این نتایج با نتایج (Ahmadi and
 )2010 ,Peiraviمطابقت دارد .ایشــان نیز بیان میدارند در ابتداي
فصل (فروردين ماه) به علت فراواني يكســالههاي خوشــخوراك ،دام
بيشــترين درصد زمان چرا را داشــته و زمان كمتري براي استراحت
و حركت بين ايســتگاههاي تغذيه اي تلف كرده اســت .در تأیید این
یافته ،مطالعات دربارة زمان چرای گوســفند در مراتع انجدان استان
مرکزی نشــان داد که زمان صرف شده برای چرا در ماهها و سالهای
مختلف ،متفاوت اســت و دام هنگامی که علوفه ســبز و آبدار باشــد
بیشترین زمان چرا و کمترین زمان استراحت را صرف میکند (Zare
 .)2014 ,.et alبا اینحــال مطالعه ای دیگر بیان نمود کمترین زمان
چرا موقعی اســت که علوفه فراوان و با کیفیت خوب باشد و بیشترین
مقدار زمانی اســت کــه کیفیت علوفه پایین بــوده و فراهم بودن آن
نیز محدود باشــد )1986 ,Hodgson(.باید توجه داشت با افزایش
زمان چرا انرژی بیشــتری صرف فعالیت و مقدار کمتری صرف تولید
میشــود .بیشترین زمان صرف شده برای اســتراحت مربوط به سال
 1388میباشــد که علوفه منطقه نسبت به دو سال دیگر بهتر بوده و
دام نیاز علوفه ای خود را با زمان چرا و حرکت کمتری برآورده ساخته
است .براســاس يافتهها حركت دام بین ماهها و سالها دارای اختالف
معنی دار نبوده اســت .ولی در مقايســه ميانگين بين ماهها ديده شد
كه دام درماههاي فروردین و ارديبهشــت كه علوفه تازه تر و بيشــتر
ميباشــد و همچنين هوا خنكتر ميباشــد تحرك بيشتر داشته و در
ماههاي تير و مرداد كه هوا گرمتر بوده اســت تحرك كمتري مشاهده
ميشود که با نتایج ( )2005 ,Sanadgolمطابقت دارد .بیان گردید
در مراتع رود شــور ســاوه در ماههای خنک تر دام بیشترین سرعت
حرکت و در ماههای گرم کمترین تحرک را دارد.
منطقه مورد مطالعه کامال دشت و با شیب كم بوده است .مسير دام بر
روي نقشــههاي شيب تطبيق داده شد و صحت این موضوع تایید شد
که بيشترين مسافت طي شده در شيب  0تا  8درصد بودهاست .یکی
از عوامل افزایش مصرف انرژی در ارتباط با حرکت دام میتواند ناشی
از حرکات اضافی در شــیب باشد ( )2001 ,Vallentineکه با توجه
به نتایج مقدار انرژی صرف شــده این حــرکات اضافی در این منطقه
بسیار کاهش یافته است.
بطورکلــی شــرايط آب و هوایــی در مناطق اســتپي باعث پراکنش
نامناسب پوشش گياهي می شود .پوشش گياهي تنك با توليد علوفة
قابل برداشــت محدود از ويژگيهاي خاص مراتع اســتپی می باشد.
بنابراين تأمين غذاي روزانة مــورد نياز دام در اين مراتع تنها با تردد
روزانه در مســيرهاي طوالني و با صرف زمــان زياد امكانپذير خواهد
بود که بر اســاس نتايج اين پژوهش حداكثر مسافت طي شدة روزانة
گوســفند نژاد کرمانی در مرتع مورد مطالعه حدود 14کيلومتر در روز
بوده است .بنابراين در تعيين حدود و مرزبندي قلمروي چرايي متعلق
به يك گله در طرحهاي مرتع داري و صدور پروانههاي چراي دام اين
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.مهم بايد مورد توجه قرار گيرد
) حداكثر مسافتی را که گوسفند باید2010 ,Mesdaghi( همچنین
 کیلومتر بیان می4-6 برای شرب آب در مناطق مسطح طی نماید را
 کیلومتری که دام در این منطقه14  با توجه به مســافت حدود.دارد
 باید نســبت،در برخی از ماهها به منظور تعلیف علوفه طی می نماید
 بر اساس.به تعبیه تعداد مناســب منابع آب در سطح مرتع دقت نمود
 توجه به منابع آبــي موجود و مورد نياز به عنوان،نتايــج اين پژوهش
 در.يكــي از راهكارهاي اصالحي در اين مراتــع بايد مدنظر قرار گيرد
غير اين صورت بخشهاي دوردست مرتع چرا نشده و در مقابل چراي
.شديد در محدوده آبشخوارهاي موجود اتفاق مي افتد
,.Schlecht et al )ايــن تحقيق همانند تحقيق محققاني بســیاری
; ( بــا1997 ,.Rutter et al ;2011 ,.Farahpour et al ;2006
 به بررســي رفتار چرايي دام پرداخته وGPS اســتفاده از تکنولوژي
ميتوان نتيجه گيري کرد که با کمک اين وسايل ميتوان رفتار چرايي
.دام و مديريت مراتع را بهتر ارزيابي کرد
،بطورکلی مطالعة رفتار چرايي دامها در شــرايط متفاوت آب و هوايي
نقــش مهمي در تنظيم برنامة چرايي و اســتفادة بهينه از ظرفيتهاي
.علوفهاي اكوسيستمهاي مرتعي دارد
.

منابع مورد استفاده

1. Arzani, H., Zohdi, M., Fisher, E., Zaheddi Amiri,
G.H., Nikkhah, A., and Wester, D. (2004). Phenological
effects on forage quality of five grass species, Journal of
Range management, Vol, 57, pp: 630-624.
2. Ahmadi, A. and Peiravi, M. (2010). Effects of animal
age and different months of grazing season on grazing
behavior and diet selection of Zandi ewes grazing in
steppe rangelands (case study: Yekkebagh, Qom).
Iranian journal of Range and Desert Research, Vol, 16,
No. 4, pp: 545-536.
3. Animut, G., Goetsch, A., Aiken, G., Puchala, R.,
Detweiler, G., Krehbiel, C., Merkel, R., Sahlu, T.,
Dawson, L., Johnson, Z. and Gipson, T. (2005). Grazing
behavior and energy expenditure by sheep and goats
co-grazing grass/forbs pastures at three stocking rates.
Small Ruminant Res, Vol, 59, pp:201-191.
4. Askarizadeh, D. and Heshmati, Gh. (2011). The effect
of weather conditions on the choice of the diet of sheep
and goats. Journal of Rangeland, Vol, 17, pp: 67-57.
5. Baghestani Maybodi, N. and Arzani, H. (2005).
Investigation of Range Plant’s Palatability and Goat
Behavior in Posht-kooh Rangeland of Yazd Province,
Journal of Natural resources, Vol, 58, No. 4, pp:-909
919.
6. Baghestani Maybodi, N., Zare, M.T. and Fayaz, M.

)(پژوهشوسازندگی

1395  بهار، پژوهشهای آبخیزداری،110 شماره

International Symposium Livestock Environment (-21
23 May 2001, Louisville, Kentucky, USA)
21. Vallentine, J. F. 2001. Grazing Management.
Academic Press, USA
22. Zarekia, S., Fayaz, M., Godarzi, M., Jafari, F., Zare,
N. and Ashori, P. (2011). Study of preference value
of range plants and animal grazing behavior in key
ranges of 5 bioclimatic zones of Iran (Khoshkerod Site
in Markazi), Final Report of Project, Agriculture and
Natural Research Center of Markazi province, 97pp.
23. Zare, M., Fayyaz, M., Goodarzi, Gh. and Farmahini,
A. 2014. Investigation of sheep grazing behavior in
semi-steppe rangelands of Anjedan Arak. Iranian
journal of Range and Desert Research, Vol, 21, No. 2,
pp:335-329.
24. Zynadini, A. and etesami, H. 2009. Evaluation
of Soil quality plaster Bardsir land area in Kerman
province. 11th Congress of Soil Sciences.

)(پژوهشوسازندگی

large-scale pasture landscape: A GPS/GIS assessment.
Journal of Applied animal behavior science, Vol, 37,
pp: 35-28.
17. Rutter, S. M., Champion, R. A. and Penning, P.
D. (1997). An automatic system to record foraging
behavior in free-ranging ruminants. Applied Animal
Behavior Science. Vol, 54, pp:195–185.
18. Sanadgol, A.A. (2005). Vegetative and productive
characteristics of plants and animal grazing behavior in
Rude shour rangelands, Saveh, proceedings of seminar
on arid zones range management.
19. Schlecht, E., Hiernaux, P., Kadaouré, I., Hülsebusch,
C. and Mahler, F. (2006). A spatio-temporal analysis of
forage availability, grazing and excretion behavior of
cattle, sheep and goats in Western Niger. Ecosystems
and Environment. Vol, 113, pp:242-226.
20. Turner, W., Anderson, M., Larson, B. T. and Udal,
M. C. (2001). Global Positioning Systems (GPS) and
grazing behavior in cattle. Proceedings of the 6th

23

